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هذا الكتاب
[دعوها ،فإهنا منتنة]  ..ليست هذه اجلملة عنوانا صحفيا مثريا،
وال كلمة اعتباطية خالية من أي داللة حقيقية ..بل إهنا كلمة تعرب عن
حقيقة من حقائق الوجود ،وسنة من سنن الكون.
ذلك أن الذي نطبق هبا ليس صحفيا ،وال كاتبا ،وال باحثا ،وال
فيلسوفا ،وال عامل اجتامع ،وال عامل نفس ..بل الذي نطق هبا هو من ال
ينطق عن اهلوى ..رسول اهلل  ..ذلك الذي ال يقول إال احلق يف رضاه
أو غضبه..
ولذلك فإهنا تعرب عن احلقيقة بكل معانيها وجتلياهتا..
فالذي يدعو إىل العصبية والعرقية واهلوية التي متيزه عن سائر
إخوانه يف اإلنسانية إنام يدعو يف احلقيقة إىل القذارة والنتانة  ..ذلك أنه
يدعو إىل عامل الطني واحلمأ املسنون ،ويغفل عن الروح والعوامل العلوية
التي صدرت منها ..لذلك تفوح من أحاديثه رائحة الطني واحلمأ
املسنون..
وهلذا دعا رسول اهلل



إىل الرتفع عن هذا العامل ،والنظر إىل

اإلنسان باعتبار جوهره وحقيقته الروحية ،ال حقيقته اجلسدية التي يؤدي
هبا دوره التكليفي املؤقت يف هذه احلياة الدنيا.
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املقدمة
دعوها ،فإهنا منتنة..
ليست هذه اجلملة عنوانا صحفيا مثريا ،وال كلمة اعتباطية خالية من أي
داللة حقيقية ..بل إهنا كلمة تعرب عن حقيقة من حقائق الوجود ،وسنة من سنن
الكون.
ذلك أن الذي نطبق هبا ليس صحفيا ،وال كاتبا ،وال باحثا ،وال فيلسوفا ،وال
عامل اجتامع ،وال عامل نفس ..بل الذي نطق هبا هو من ال ينطق عن اهلوى ..رسول
اهلل  ..ذلك الذي ال يقول إال احلق يف رضاه أو غضبه..
ولذلك فإهنا تعرب عن احلقيقة بكل معانيها وجتلياهتا..
فالذي يدعو إىل العصبية والعرقية واهلوية التي متيزه عن سائر إخوانه يف
اإلنسانية إنام يدعو يف احلقيقة إىل القذارة والنتانة ..ذلك أنه يدعو إىل عامل الطني
واحلمأ املسنون ،ويغفل عن الروح والعوامل العلوية التي صدرت منها ..لذلك
تفوح من أحاديثه رائحة الطني واحلمأ املسنون..
وهلذا دعا الناصح األكرب للبرشية رسول اهلل  إىل الرتفع عن هذا العامل،
والنظر إىل اإلنسان باعتبار جوهره وحقيقته األبدية ،ال باعتبار املرحلة القصرية
التي لبس فيها هذا الطني ،ليؤدي دوره التكليفي املؤقت ،وليختار العامل الذي
يعيش فيه.
وقد توالت التحذيرات النبوية من النظر إىل اإلنسان هبذا االعتبار ،فكان
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يستعمل كل وسائل الرتغيب والرتهيب ،ليقيض عىل تلك احلمية اجلاهلية التي
كانت تصنف البرش بحسب ألواهنم ولغاهتم وأعراقهم وتوارخيهم وجغرافيتهم
وأحجام مجاجهم ..وكأهنم مسؤولون وحماسبون عىل يشء ليس يف طاقتهم ،وال يف
وسعهم.
ومن تلك التحذيرات ،حتذيره  من أخطر جتليات العنرصية العرقية ،وهي
العصبية اجلاهلية ،التي كانت تدعو إىل قتال األعراق بعضها لبعض ،وإلغاء بعضها
لبعض ،قال ( :ليس منا من دعا إىل عصبية ،وليس منا من قاتل عىل عصبية،
وليس منا من مات عىل عصبية)( ،)1فهذا احلديث اخلطري خيرج من األمة من كان
حيمل أدنى بذرة من بذور العصبية والعرقية واجلهوية والطائفية ،والتي حتول بينه
وبني التجرد احلقيقي لالنتساب للدين ،فلذلك مل تكن نسبته للدين نسبة كافية،
فهو مع الدين يف عقائده وشعائره ،ولكنه ليس معه يف قيمه وأخالقه ،وأوهلا
إنسانيته وعامليته.
وهكذا حذر رسول اهلل  من التفاخر بني األعراق ،والذي يدعو إىل
الضغينة واألحقاد ،قال ( :إن اهلل أوحى إ ّيل أن تواضعوا حتى ال يبغي أحد عىل
أحد وال يفخر أحد عىل أحد)

()2

ولذلك كان  يصحح املفاهيم كل حني حول حقيقة اإلنسان ،وحقيقة

( )1أبو داود ( ،332/4رقم .)5121
( )2رواه مسلم ( 2198/4رقم  ، )2865والبزار ( ،424/8رقم )3495
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العالقات التي ينبغي أن ترسي بني البرشية ،ومن ذلك قوله ( :إن اهلل قد أذهب
عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء ،مؤمن تقى وفاجر شقى ،أنتم بنو آدم وآدم من
تراب ،ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنام هم فحم من فحم جهنم ،أو ليكونن أهون
عىل اهلل من اجلعالن التى تدفع بأنفها النتن)

()1

وهذا احلديث الرشيف مدرسة يف بابه ،وهو خطاب عقيل ونفيس لكل
عنرصي ترك احلقيقة اإلنسانية السامية ،وراح يبحث يف عامل الطني ،وهو وحده
كاف ملن تأمله للتخلص من كل القيود التي تتثاقل به األرض ،وجتعله يرى احلياة
كام يراها اجلعالن الذي يدفع بأنفه النتن.
وبناء عىل هذا ،فإن القاعدة التي حتكم املسلمني ،والتي نصت عليها
النصوص املقدسة ،هي ما عرب عنه رسول اهلل  يف حجة الوداع يف تلك اخلطبة
الشاملة لكل القيم اإلنسانية الرفيعة ،فقد قال ( :يا أهيا الناس ،إن اهلل قد أذهب
عنكم عبية اجلاهلية ،وتعاظمها بآبائها ،الناس رجالن :بر تقي كريم عىل اهلل عز
وجل ،وفاجر شقي هني عىل اهلل عز وجل ،الناس كلهم بنو آدم ،وخلق اهلل آدم من
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا
تراب ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخ ِب ٌري ﴾ [احلجرات:
َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا ِإ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم ِإ َّن اهللََّ َعل ٌ
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()2

( )1رواه أمحد ( ،523/2رقم  ، )10791وأبو داود ( ،331/4رقم  ، )5116والبيهقى (،232/10
رقم  . )20851وأخرجه أيضا :الرتمذى ( ،735/5رقم )3956
( )2عبد بن محيد ( )795والرتمذي (.)3270
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لكن هذه التوجيهات النبوية مل تلق العناية الكافية ،ومن األجيال األوىل من
املسلمني ،حيث بدأ التصنيف العرقي بمجرد وفاة رسول اهلل  ،وحصل اخلالف
بني بعض املهاجرين وبعض األنصار ممن مل يترشبوا القيم اإلسالمية ترشبا كافيا.
وزاد حكم الطلقاء للمسلمني املسألة تعقيدا ،حيث عادت اجلاهلية العرقية
بأثواب خمتلفة ،أمهها ذلك التعايل الذي أبداه بعض العرب جتاه املوايل ،وكان بداية
لنشوء القومية العربية املمتلئة بالعنرصية املقيتة.
وقد ذكر املؤرخون واألدباء الكثري من املظاهر االجتامعية لذلك( ،)1ومنها
أن نافعا بن جبري بن مطعم طلب من رجل من أهل املوايل من غري العرب أن يصيل
به ،فاستفرسوا عن سبب ذلك؛ فقال :إنام أردت أن أتواضع هلل بالصالة خلفه.
مرت به جنازة قال :من هذا؟ فإذا قالوا قريش؛ قال:
ورووا أنه كان إذا ّ
واقوماه! وإذا قالوا :عريب؛ قال :وابلدتاه! وإذا قالوا :موىل؛ قال :هو مال اهلل ،يأخذ
ما شاء ويدع ما شاء.
وذكر ابن عبد ربه واجلاحظ وغريمها بعض مظاهر التمييز العنرصي التي
كان يبدهيا القوميون من العرب جتاه العجم ،فذكروا أهنم كانوا يقولون( :ال يقطع
الصالة إال ثالثة :محار ،أو كلب أو موىل) ،وأهنم (كانوا ال يكنوهنم بالكنى ،وال
يدعوهنم إال باألسامء واأللقاب ،وال يمشون يف الصف معهم ،وال يتقدموهنم يف
املوكب ،وإن حرضوا طعاما قاموا عىل رؤسهم ،وإن أطمعوا املوىل لسنّه وفضله
( )1انظر العقد الفريد ()360 /3
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وعلمه أجلسوه يف طرف اخلوان؛ لئال خيفى عىل الناظر أنه ليس من العرب ،وال
يدعوهنم يصلون عىل اجلنائز إذا حرض أحد من العرب ،وإن كان الذي حيرض
غريرا؛ وكان اخلاطب ال خيطب املرأة منهم إىل أبيها وال إىل أخيها ،وإنام خيطبها إىل
زوج األب واألخ بغري رأي مواليه فسخ
زوج وإال ر ّد ،فإن ّ
مواليها؛ فإن ريض ّ
النكاح ،وإن كان قد دخل هبا كان سفاح غري نكاح)

()1

بل إن األمر بلغ أخطر من ذلك ،فقد روي أن معاوية دعا األحنف بن قيس
وسمرة بن جندب ،فقال( :إين رأيت هذه احلمراء ـ يقصد غري العرب ـ قد كثرت،
وأراها قد طعنت عىل السلف ،وكأين أنظر إىل وثبة منهم عىل العرب والسلطان؛
فقد رأيت أن أقتل شطرا وأدع شطرا إلقامة السوق وعامرة الطريق؛ فام ترون؟ فقال
األحنف :أرى أن نفيس ال تطيب؛ أخي ألمي وخايل وموالي ،وقد شاركناهم
وشاركونا يف النسب .فظننت أين قد قتلت عنهم؛ وأطرق.فقال سمرة بن جندب:
اجعلها إ ّىل أهيا األمري ،فأنا أتوىل ذلك منهم وأبلغ منه.فقال :قوموا حتى أنظر يف
هذا األمر ..قال األحنف :فقمنا عنه وأنا خائف ،وأتيت أهيل حزينا؛ فلام كان
بالغداة أرسل إ ّيل ،فعلمت أنه أخذ برأيي وترك رأي سمرة)

()2

بل إن األمر مل يقترص عىل عوام الناس وخاصتهم ،بل تعداه إىل أهل الدين
منهم ،وخصوصا أولئك الذين حرصوا الدين يف الطقوس والشعائر ،وغفلوا عن

( )1العقد الفريد ()361 /3
( )2العقد الفريد ()361 /3
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األخالق والقيم ،فقد رووا أن عامر بن عبد القيس ـ مع نسكه وزهده وتقشفه
وإخباته وعبادته ـ ك ّلمه محران موىل عثامن بن عفان عند عبد اهلل بن عامر صاحب
العراق يف تشنيع عامر عىل عثامن وطعنه عليه ،فأنكر ذلك ،فقال له محران :ال ك ّثر
اهلل فينا مثلك! فقال له عامر :بل ك ّثر اهلل فينا مثلك! فقيل له :أيدعو وتدعو له؟
قال :نعم ،يكسحون طرقنا ،وخيرزون خفافنا ،وحيركون ثيابنا .فاستوى ابن عامر
جالسا ،وكان متكئا ،فقال :ما كنت أظنك تعرف هذا الباب ،لفضلك وزهادتك.
فقال :ليس كل ما ظننت أين ال أعرفه ،ال أعرفه.
وليت األمر اقترص عىل كل هذا ،بل تعداه إىل الفقهاء أنفسهم ،والذين راحوا
يدعون إىل العصبية العربية من غري شعور ،وكأهنا حقيقة مطلقة ،حتى اعتربوا ما
دل من النصوص السابقة عىل األخوة العامة بني املؤمنني خاصا باآلخرة ،فقد نقل
بعضهم قول مالك قوله :ال تعترب الكفاءة إال يف الدين ،واستدالله من القرآن
والسنة عىل ذلك فرد عليه بقوله( :قلنا :املراد به يف حكم اآلخرة وكالمنا يف الدنيا)،
قال الشارح( :وإال ففي الدنيا ثابت فضل العريب عىل العجمي باإلمجاع)

()1

ولسنا ندري أي إمجاع يدعيه ،وال أي مستند لذلك اإلمجاع ،بل اإلمجاع هو
ما نص عليه رسول اهلل  وما دل عليه القرآن الكريم ،وما أيدته قواعد الدين
ومقاصده الكلية.

( )1تبيني احلقائق .128/2:
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وقد نقل بعضهم مذهب الغزايل يف النسب ،ورد عليه بقوله( :قال اإلمام
والغزايل :ورشف النسب من ثالث جهات :جهة النبوة وجهة العلم وجهة
الصالح املشهور ،وال عربة باالنتساب لعظامء الدنيا والظلمة املستولني عىل
الرقاب ،وإن تفاخر الناس هبم) ،قال الرافعي :وال يساعدمها عليه كالم النقلة يف
العظامء ،فيعترب االنتساب إليهم … وكيف ال يعترب وأقل مراتب اإلمرة ونحوها أن
تكون كاحلرفة؟ وذو احلرفة الدنيئة ال يكافئ النفيسة)

()1

وقد نشأ عن فتح هذا الباب العصبية املحرمة بني العرب وغريهم ،بل بني
العرب أنفسهم ،بل نجد هذه العصبية قد انتقلت لكتب الفقه نفسها ،ففي كتاب
منها يقول صاحبه( :سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض ،وبنوا باهلة ليسوا بأكفاء
لعامة العرب؛ ألهنم يعرفون باخلساسة قيل :إهنم يستخرجون النقي من عظام امليتة
ويأكلونه قال الشاعر:
إذا قيل للكلب يا باهيل عوى الكلب من لؤم هذا النسب)

()2

فهؤالء الفقهاء ـ مع احرتامنا هلم ـ تركوا األدلة الرصحية الصحيحة لقول
شاعر ،ويمكنهم لو ساروا عىل منواله أن هيجوا القبائل مجيعا ،بل اخللق مجيعا.
وقد كان كل هذا التعصب للقومية العربية سببا يف ظهور ما أطلق عليه
[الشعوبية] ،وهي التعصب لألعراق املختلفة من الفارسية والكردية وغريها،

( )1رشح البهجة.124/4:
( )2اجلوهرة النرية،11/2:وانظر:فتح القدير.298/3:

11

والتي ال نزال نعيش آثارها إىل اليوم.
بناء عىل هذا كانت هذه املقاالت حماولة للدعوة إىل العودة إىل اإلنسانية التي
دعت إليها مصادر الدين املقدسة ،وقد ركزت فيها خصوصا عىل [الدعوة
األمازيغية] باعتبارها نموذجا عن احلركات العنرصية القومية ،ولكوهنا حركة
جديدة مقارنة بغريها من احلركات ،ولكوهنا بدأت تتشكل وتنترش يف املغرب
العريب ،لتنحرف بلغته السليمة ،وفطرته النقية ،لتحوله إىل أداة من أدوات التفتيت
والرصاع.
وأحب أن أنبه إىل أن مقصدنا من هذه املقاالت هو النصيحة ال غري ،فأنا
شخصيا أعرف الكثري من األمازيغ املؤمنني الطيبني الذين يفخرون بانتامئهم
للحضارة اإلسالمية يف ثوهبا العريب ،وال يرون أي حاجز بني حبهم للعربية
وحرصهم عليها ،وبني كوهنم أمازيغ يعيشون بني قومهم بحسب العادات التي
تعودوا عليها ،واللغة التي ينطقون هبا.
لكن حديثي مع أولئك الذين يريدون خلع الثوب العريب عنهم ،مع كوهنم
يعرفون العربية ،ويتقنوهنا مثلهم مثل سائر العرب ،لكنهم ينظرون إليها باستكبار،
بل ينظرون إليها كام ينظرون إىل االستعامر ،ويودون لو أن كل األلسن عجمت
حتى ال ُينطق يف الشامل اإلفريقي إال باللسان األمازيغي.
وقد وصل احلقد ببعضهم إىل درجة تبني القيم النازية والصهيونية من
الدعوة إىل طرد العرب ،أو ربام إبادهتم يف املستقبل حتى خيلص الشامل اإلفريقي
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لألمازيغ.
وقد وجدت هذه الدعوات رعاية كافية من دوائر االستكبار العاملي التي
راحت تدعمها بكل صنوف التدعيم ،فتنرش املظلومية األمازيغية ،كام نرشت قبل
ذلك املظلومية اليهودية ..لتحول أرضنا بعد ذلك إىل حمرقة ال تقل عن حمرقة
اليهود.
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الرؤية التوحيدية والدعوات القومية
من املستحيالت العقلية اجلمع بني الرؤية العرفانية التوحيدية للكون،
والرؤية القومية ،فهام عىل طريف نقيض ..بل هم رؤيتان متوازيتان ،يستحيل أن
جيتمعا يف عقل أو قلب واحد.
ذلك أن الرؤية القومية هي نوع من تضخم األنا ..بل هي جتل من جتليات
كربيائها وغرورها وعجبها ..حيث تتصور أن الكامل فيام ارتبطت به ،والنقص فيام
ابتعدت عنه ،وبذلك جتعل نفسها املركز واملحور والقطب الذي تدور حوله
احلقائق..
وهي بذلك ،ووفق الرؤية التوحيدية العرفانية ليست سوى رؤية رشكية،
ألهنا جتعل األنا والقومية رشيكا هلل تعاىل.
بينام الرؤية العرفانية التوحيدية تنظر للكون من زاوية خمتلفة متاما ..فرحلة
العارفني تنطلق من الكون إىل املكون ،كام قال ابن عطاء اهلل(:ال ترحل من كون إىل
كون ،فتكون كحامر الرحى يسري والذي ارحتل إليه هو الذي ارحتل منه ،ولكن
ارحل من األكوان إىل املكونَ ﴿:و َأ َّن إِ َىل َر ِّب َك املُْ ْنت ََهى﴾ (النجم)42:
ولذلك تعترب سكون اإلنسان لألشياء ،وفرحه هبا ،وعدم عبوره منها إىل
خالقها وقوفا ،بل سقوطا ،كام عرب عن ذلك بعضهم ،فقال( :لو أن رجال دخل إىل
بستان فيه من مجيع ما خلق اهلل تعاىل من األشجار ،عليها من مجيع ما خلق اهلل تعاىل
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من األطيار ،فخاطبه كل طائر منها بلغته ،وقال :السالم عليك يا ويل اهلل ،فسكنت
نفسه إىل ذلك كان يف يدها أسريا)
ني﴾
﴿احل ْمدُ هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِ َ
وهي تنطلق يف ذلك من قرءاة عرفانية لقوله تعاىلَ ْ :
[الفاحتة ..]2 :فاهلل رب العاملني ،وليس ربا لقوم دون قوم ..ولذلك هي تنظر
لألقوام مجيعا هبذا االعتبار ،فال حتقر أحدا من الناس ..وكيف حتقره ..واهلل هو
الذي خلقه؟
وهي لذلك أيضا ال تتجرأ أن تفضل عرقها عىل أي عرق آخر ..وكيف تفعل
ذلك ،وبأي اعتبار ،وهي ترى نفسها وقومها وكل يشء من اهلل وباهلل وهلل ..وإن
جاز ألحد أن يفضل ..فهو اهلل تعاىل ،ألنه هو اخلالق واملالك ،وال جيوز ألحد أن
يكون رشيكا له يف ذلك ،وإال وقع يف الفخ الذي وقع فيه إبليس حني فضل نفسه
عىل آدم.
وهي كذلك تقرأ كل يشء باسم اهلل ..كام أمر اهلل تعاىل بذلك ،فقال﴿ :ا ْق َر ْأ
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق ﴾ [العلق ..]1 :ويستحيل عىل من قرأ األشياء باسم اهلل أن
بِ ْ
يقع يف فخاخ األنا ..ألنه يرى األشياء كلها سامءها وأرضها ملك هلل ..فال يقول
عن أي يشء :هذا يل ..بل يقول دائام :هذا هلل.
وهي فوق ذلك كله تعترب اللغة وسيلة ..وتعترب اللغات مجيعا طرقا للرحلة
إىل اهلل ،ألنه اهلدف الوحيد يف الوجود ..وما عداه وسائل ..وقد عرب الشيخ ابن
عليوة عن هذا املعنى أثناء رده عىل من تستعبدهم اللغات ،وال يلتفتون ملا خلفها،
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فقال( :فإذا كان هؤالء القوم يستخرجون اجلدّ من اهلزل ،فكيف ال يستخرجون
اجلــــدّ مـــن اجلدّ  ،بل هلم ذلك لكوهنم ال يقفون عند ظاهر األلفاظ ،وإنّام ينظرون
إىل املعاين الدا ّلة عىل املراد ،وال يلتفتون للحن وال لإلعراب ،بل يأخذون املعاين
من حيث وجدوها ،فهم ناظرون إلشارة األرواح ،غافلون عام يتلفظ به اللسان،
كل حال وشأن ،مع انّه ّ
تراهم مع اهلل يف ّ
كل يوم هو يف شأن)

()1

وذكر ابن عجيبة قصة عن بعض العارفني يف ذلك ،فقال( :كان شيخ شيخنا
ريض اهلل عنه إذا ذكر من تقدم له يف العربية يقول له أنت اترك شيئ ًا من عربيتك،
وأنا أترك شيئ ًا من جبليتي ،يعني من اللغة اجلبلية ،ونلتفت للطريق)

( )1ابن عليوة ،املنح القدوسية يف رشح املرشد املعني عىل الطريقة الصوفية ،ص..24
( )2إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم (ص)190 :
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()2

فأنت بالروح ..ال باجلسم إنسان
الطني وحده ،وما نشأ عنه من حلم وعظام وخاليا وأعضاء وأنسجة ال يكفي
ليحول من اإلنسان إنسانا..
بل هو يف أحسن أحواله ليس سوى آلة من آالت الروح تستعمله لتعرب من
هذا العامل إىل عامل أسمى وأمجل وأرفع..
وهو يف أحسن أحواله ليس سوى جتل من جتليات الروح ،ومظهر من
مظاهرها ،وخادم من خدمها ..واحلقيقة وراء ذلك كله.
لذلك ال يمكن لدعاة العنرصية أن يفهموا اإلنسان مهام استعملوا من
وسائل ..وكيف يفهمونه ،وهم ينظرون إىل ألوان اجلسد ال إىل ألوان الروح،
ويسمعون لغة اللسان ،وال يسمعون إىل لغة احلقيقة املختفية وراءه ،تلك احلقيقة
العلوية الرفيعة التي لوالها ما سجد املالئكة لإلنسان ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َس َّو ْي ُت ُه
و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن﴾ (احلجر)29:
َ
َ
ْ ُ
لذلك فإن الدعوة العنرصية تصطدم باحلقيقة اإلنسانية قبل أن تصطدم بأي
يشء آخر ،ألهنا متيز الناس عىل حسب أجسادهم ال عىل حسب أرواحهم ،ومثلها
يف ذلك مثل من يميز مراتب الناس عىل حسب ألوان ثياهبم ،أو أنواع سياراهتم ،أو
عدد غرف منازهلم..
وكل ذلك خالف ما تقتضيه الفطرة السليمة التي عرب عنها أبو الفتح البستي
بقوله:
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يا خادم اجلسم كم تشقى بخدمته

أتطلب الربح فيام فيه خرسـان؟

أقبل عىل النفس واستكمل فضائلها

فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان

وعرب عنها الفالسفة بلسان ابن سينا يف عينيته التي حتدث فيها عن الروح،
وهبوطها إىل اجلسم اإلنساين ،وبقائها بداخله حتى موعد مغادرهتا له متى حان
وقت املغادرة ،والتي يقول فيها:
هبطت إليك من املحل األرفع
حمجوبـ ٍـة عن كـ ِّـل مقلــة نــاظٍر
وصـــلـت عىل ٍ
كره إليـك وربام

ورقـــاء ذات تـــعــ هـز ٍز ومتـــنـ ـ ِع
وهـي الـتـي ســـفـرت ومل تـتـربقـ ِع
توجع
كرهت فراقك وهي ذات ه

ثم حتدث بأمل عن إلف الروح للبدن ،وتثاقلها إىل األرض ،فقال:
أنفت وما أنســـت وملا واصـــلت

ألـفــت رــاورة اخلـراب الـبـلـقـع

وأظنهــا نســـيــت عهودا بــاحلمى

ومــنــازال بــفــراقــهــا مل تــقــنــع

حتى إذا حصـــلــت هبــاء ثبوهتــا

يف ميم مركزهــا بــذات األجرع

علقـت هبـا ثـاء الثقيـل فـأصـــبحـت

اخلضــ ـع
بـني املـنــازل والـطـلـوع َّ

تبـكـي إذا ذكرت عهـودا بــاحلمـى

بــمــدام ـ ٍع هتــمــي وملــا تــقــلــع

وتظ هـل ســــاجعـة عىل الـدمن التي

درســــت بتكرار الريـاح األربع

إذ عاقها الشكل الكثيف وصدها
خمـلـ ٍ
وغــدت مـفـ ِ
ـارق ـ ٌة لـكــل ِّ
ف

نقص عن األوج الفسيح األرفع
ٌ
عنهـا خليف الرتب غري مشـــ ِّيع

ومل ينس ابن سينا احلكمة العلوية الرفيعة لذلك اهلبوط ،فقال:
ٍ
الغز اللبيب األروع
حلكمـة
إن كـان أهبطهـا اإللـه
طويت عن ِّ
ٍ
َّ
الزب
الشــك ةبة
فهبوطها
خـفـي ـ ٍة
وتـكـون عــامل ـ ًة بـكـ ِّـل
َّ

لتعود ســـــامع ـ ًة ملــا مل تســـمع
يف الـعــاملـني وخـرقـهــا مل يـرقـع
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وهي التي قطع الزمان طريقها

حتى لقــد غربــت بعني املطلع

بـرق تـ َّ
فـكــأهنــا ٌ
ـألـق بــاحلـمـى

ـم انــطــوى فــكــأنــه مل يــلــمــع
ثـ َّ

وهكذا راح الصوفية بلسان شيخهم األكرب يدعون إىل نبذ النظر إىل اجلسد،
والنظر بدله إىل احلقيقة اإلنسانية الرفيعة املتمثلة يف الروح ،صاحبة اجلامل العظيم
الذي ال يمكن وصفه ،فيقول:
حـقـيـقـتـي مهــت هبــا

ومــا رآهــا برصــــي

ولـــو رآهـــا لـــغـــدا

قـــتـــيـــل ذاك احلـــور

فـعـنــد مــا أبرصـــهتــا

رصت بـحـكـم الـنـظـر

فبــت مســـحورا هبــا

حر
أهـيـم حـتـى الســ ـ ـ

يا حذري من حذري

لو كـان يغني حـذري

واهلل مــا هــيــمــنــي

مجـــال ذاك اخلـــفـــر

يـا حســـنهـا من ظبيـة

تـرعـى بــذات اخلـمـر

إذا رنــت أو عطفــت

تســـبي عقول البرشـــ

كــأنــام أنــفــاســـــهــا

أعراف مســــك عطر

كأهنا شـمس الضـحى

يف الـنـور أو كــالـقـمـر

إن ســـفـرت أبـرزهــا

نور صـــبــاح مســـفر

أو ســـــدلــت غيبهــا

ظــالم ذاك الشـــــعــر

يــا قـمـر حتــت دجـى

خذي فؤادي أو ذري

هذه هي احلقيقة اإلنسانية الرفيعة بلسان املصادر املقدسة ،ولسان الفطرة
السليمة ،والفلسفة النبيلة ،والتصوف العميق ..فأين من هؤالء مجيعا أولئك
الغارقون يف متاهات الطني واحلمأ املسنون؟
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موازين العنرصية والطائفية
كلنا يزعم أنه ليس عنرصيا وال طائفيا وال أنانيا وال صاحب أثرة ..وكلنا
يزعم أنه إنسان متجرد للحقيقة ،وال يدعو إال للحقيقة ،ويمتلئ فرحا بذلك ،ألنه
يزعم أنه املركز الذي تطوف حوله كواكب احلقائق.
لكن العاقل منا هو الذي يتهم نفسه ،وحياسبها ،ويسأهلا عن البينات املثبتة
لدعاوها ،ولذلك ال يكتفي برؤية موقفه ،وإنام يعرضه عىل موازين اهلل..
وموازين اهلل يف هذا اجلانب بحسب املصادر املقدسة اثنان ..أوهلام التجرد مع
احلقيقة ،والدوران معها حيث دارت ..والثاين التعامل بام يقتضه العدل مع كل
البرش ،بل مع كل الكون.
امليزان األول ـ التجرد مع احلقيقة:

وهو يعني أن املتجرد للحقيقة املخلص هلا ال يبايل هل قبلها قومه ،أم مل
يقبلوها ،وهل هي متناغمة مع قومه ،أم ليست متناغمة معهم ..بل هو يطلب احلق
لذات احلق ،ال ألنه وجد قومه عليه ..فمعيار احلقيقة عنده هو كوهنا حقيقة ،ال
لكون قومه اعتقدوها أو فعلوها.
ويلزم من هذا امليزان أن املتجرد للحق يسمعه من أي كان ،ويأخذ احلكمة
من أي فم خرجت ،ومن أي بلد صدرت ..فهمه احلكمة ال قائلها ،وال مصدرها.
ويلزم منه أيضا أن يدور املتجرد مع احلق حيثام دارت احلقيقة ،فبوصلته هي
احلقيقة ،ال من يزعم أنه يمثلها.
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وقد عرب القرآن الكريم عن ختلف هذا امليزان يف عقول ونفوس أقوام األنبياء
عليهم الصالة والسالم املمتلئني بالعنرصية ،فقالَ ﴿ :ب ْل َقا ُلوا إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َىل
ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َىل آ َث ِ
ار ِه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾ (الزخرف)22:
وخيربنا عن ذلك املوقف السلبي الذي وقفه العنرصون من دعوات األنبياء
بسبب أنانيتهم حرصهم عىل هويتهم وهوية أجدادهم ،فقالَ ﴿ :ق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُت ُك ْم
بِ َأ ْهدَ ى ِممَّا َو َجدْ ُت ْم َع َل ْي ِه آ َبا َء ُك ْم َقا ُلوا إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون﴾ (الزخرف)24:
ولذلك ،فإن امليزان الذي الذي يضعه القرآن الكريم للداللة عىل التجرد
للحق ،والتخلص من األنانية والقومية والعصبية هو ما عرب عنه قوله تعاىل ﴿:ال
َِ
ون ِباهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُي َوا هد َ
جتدُ َق ْوم ًا ُي ْؤ ِمنُ َ
ون َم ْن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَا ُنوا آ َبا َء ُه ْم
َأ ْو َأ ْبنَا َء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاهنُ ْم َأ ْو َع ِش َري َ ُهت ْم﴾(املجادلة)22:
ويعقب القرآن الكريم مبينا العوض اإلهلي هلؤالء الذين باعوا الفرح والزهو
بالقومية والشعوبية والعشائرية بفرح االنتامء هلل رب العاملني ،جزاء ال يمكن
ِ
وهبِ ُم ْ ِ
َب ِيف ُق ُل ِ
اإل َيام َن
تصوره ،وعوضا ال يفقه إال من ذاقوه ،قال تعاىلُ ﴿:أو َلئ َك َكت َ
ِ
ِِ ِ
جت ِري ِمن َ ْ ِ
وح ِمنْه ويدْ ِخ ُلهم جن ٍ
يض اهللَُّ
َّات َ ْ
ْ
ُ ْ َ
َو َأ َّيدَ ُه ْم بِ ُر ٍ ُ َ ُ
حتت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َيها َر َ

هلل ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ (املجادلة)22:
َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه ُأو َلئِ َك ِح ْز ُب اهللَِّ َأ َال إِ َّن ِح ْز َب ا َِّ
وال بأس أن نقرب هنا بعض ما ذكر من بدائل إيامنية تعوض املضحني
بالقومية والعشائرية ،فأول ما يرزقون هو اإليامن الذي عرب عنه القرآن الكريم
بالكتابة ،فهو إيامن مكتوب يف قلوهبم ال متحوه املياه ،وال يؤثر فيه املناخ.
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واجلزاء الثاين هو تأييدهم بروح منه.
واجلزاء الثالث هو إدخاهلم اجلنات التي جتري حتتها األهنار خالدين فيها.
واجلزاء الرابع هو رىض اهلل عنهم ،وهو الرىض الذي ال يساويه أي جزاء.
واجلزاء اخلامس هو رضاهم عن اهلل.
واجلزاء السادس هو أهنم ال ينسبون إىل عشائر أو أقوام بل ينسبون إىل اهلل.
واجلزاء السابع ،وهو خامتة كل هذه اجلوائز الربانية هو الفالح املستقر
املستمر الذي ال تقرره جلان برشية يغلب عليها اهلوى ،وتتحكم فيها األمزجة،
وتكثر حوله الطعون ،بل هو نجاح بتقرير رباين حيمل موشور السعادة الدائمة
اخلالدة.
امليزان الثاين :احلكم بالعدل:

ني هللَِّ
وقد عرب عن هذا امليزان قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّو ِام َ
ِ ِ
جي ِر َم َّن ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َع َىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى
ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]8 :
فاآلية الكريمة تعترب العدالة ركنا من أركان التقوى ،ثم تطالب بتعميم
العدالة عىل اجلميع حتى عىل من يبدون العداوة لنا.
لذلك فإن امليزان الذي نزن به أنفسنا هو تعاملنا بالعدالة يف كل يشء مع كل
البرش ،سواء يف أحكامنا أو مواقفنا أو سلوكنا ..فاخللق احلسن واحد مع اجلميع،
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ومن ميز يف سلوكه ،فتعامل مع قوم بالرمحة ،ومع آخرين بالعنف ،فقد وضع نفسه
يف حزب الطائفيني والعنرصيني املمتلئ بالنتانة.
ولذلك وبخ اهلل اليهود لتمييزهم بني البرش ،فقالَ ﴿ :و ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َم ْن
ار ُي َؤ ِّد ِه إِ َل ْي َك َو ِمن ُْه ْم َم ْن ِإ ْن َت ْأ َم ْن ُه بِ ِدين ٍ
إِ ْن َت ْأ َم ْن ُه بِ ِقنْ َط ٍ
َار َال ُي َؤ ِّد ِه ِإ َل ْي َك ِإ َّال َما ُد ْم َت َع َل ْي ِه
ني َس ِب ٌيل َو َي ُقو ُل َ
ون َع َىل اهللَِّ ا ْلك َِذ َب َو ُه ْم
َقائِ ًام َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا َل ْي َس َع َل ْينَا ِيف ْاألُ ِّم ِّي َ
َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ [آل عمران]75 :
ويدخل يف هذا الباب أولئك الذين يرمون األحفاد بجرم األجداد،
ِ
ب ُك هل َن ْف ٍ
س ِإ َّال
فيحملوهنم أوزار أسالفهم ،مع أن اهلل تعاىل يقولَ ﴿ :و َال َتكْس ُ
َع َل ْي َها َو َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى﴾ [األنعام]164 :
ويدخل فيهم أيضا أولئك العنرصيني الذين يرددون من غري شعور مع
الشاعر اجلاهيل قوله:
وما أنا إال من غزية إن غوت غويت

وإن ترشد غزية أرشد

أو ذلك الذي كان حيمل سيفه ،ويقاتل به ،ال لكونه رأى ظلم من يقاتلهم،
وإنام ألن قومه دعوه لذلك ،فقومه يف تصورهم هم مركز احلقيقة والعدالة ومنبعها
ومقياسها ،وقد عرب عن ذلك شاعرهم بقوله:
قوم إذا الرش أبدى ناجذيه هلم

طاروا إليه زرافات ووحدانا

وقال آخر:
ال يسألون أخاهم حني يندهبم

يف النائبات عىل ما قال برهانا

23

أي أهنم ال يسألون أخاهم( :ملاذا نحارب؟) ،وإنام حياربون بال سبب ،وألي
سبب ،فاحلمية الرعناء تدفعهم للقتال بال سبب.
وهكذا لو طبقنا هذه املقاييس عىل كثري من القوميني والشعوبيني لوجدناهم
يمثلون اجلاهلية يف أجىل صورها وأوضحها وأدقها ،وأنه ال فارق بينهم وبني
أولئك الذين واجههم األنبياء إال يف التالعب باألسامء ،كام ورد يف احلديث( :إن
أمتى يرشبون اخلمر ىف آخر الزمان يسموهنا بغري اسمها)

()1

وهكذا رشبت مخرة الطائفية والعنرصية والعرقية ،وسميت بأسامء كثرية..
واألسامء الطيبة مهام كثرت لن حتلل املسميات اخلبيثة ،ولن تطيبها ،ولن ترفع
رائحتها املنتنة.

( )1رواه الطربانى ( ،118/11رقم  . )11228قال اهليثمى ( : )57/5رجاله ثقات.
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هذه التجربة النازية ..فال تعيدوا إحياءها
عند التأمل املحايد لألطروحات العنرصية مهام كان مصدرها ،نجد أهنا
تشرتك يف تضخيم األنا اجلمعي املرتبط بالقومية ،وتقزيم غريه ،واعتباره أقل شأنا
من ذلك األنا اجلمعي املنطلق أصال من تضخم األنا الفردي.
فالفرد الذي يصيح يف قرارة قلبه قائالَ ﴿ :أنَا َر هب ُك ُم ْاألَ ْع َىل﴾ [النازعات:
 ،]24هو نفسه الذي يرى أن غري قومه أدنى بكثري من قومه ،لسبب بسيط وهو
أهنم ليسوا من قومه.
ولذلك كانت العنرصية مظهرا من مظاهر الكرب ،وجتل من جتليات العجب،
ونباتا من بذرة الغرور ،وكل ذلك نتاج لتضخم األنا وتعاظمها وتعاليها عىل
حقيقتها وماهيتها.
ومظاهر هذا التضخم ختتلف بحسب الظروف ،فإن كان الظرف صعبا ،حتىل
العنرصي والقومي ببعض مظاهر التسامح التي تسمح له بالبقاء واالستمرارية،
لكنه إن أتيحت له الفرصة ،ومتكن يف األرض ،راح يامرس كل ما يمليه عليه ذلك
الكرب من مظاهر االستعالء والظلم واالستبداد.
وقد ذكر اهلل تعاىل نموذجا لذلك بفرعون الطاغية الذي راح يفسد يف
األرض بسبب كربه واستعالئه ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َع َال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َج َع َل
ف َط ِائ َف ًة ِمن ُْه ْم ُي َذ ِّب ُح َأ ْبنَا َء ُه ْم َو َي ْست َْحيِي نِ َسا َء ُه ْم إِ َّن ُه ك َ
َان ِم َن
َأ ْه َل َها ِش َي ًعا َي ْست َْض ِع ُ

املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [القصص]4 :
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وهكذا كان الطغاة يف كل األزمنة عربا كانوا أو عجام ،يامرسون باسم
عنرصيتهم البغيضة كل أساليب العدوان عىل غريهم من الشعوب التي ينعتوهنا
بالرببرية والتخلف ،ثم يستولون عليها وعىل خرياهتا ،ويستغلوهنا أبشع استغالل.
ولعل أقرب األمثلة وضوحا عىل هذه النزعة العنرصية البغيضة ،ومتكنها يف
األرض ،النزعة النازية ،وهي نزعة عنرصية ،راحت تستعمل الطني واحلمأ املسنون
وسيلة لتصنيف البرش ،والتسلط عليهم.
يقول املسريي معربا عن أثر العنرصية يف ظهور النازية( :مع تَزا ُيد معدالت
العلمنة الشاملة ،مل َي ُعد من املمكن تصنيف البرش عىل أساس ديني ،فلم يكن ثمة
مفر من تصنيفهم عىل أساس مادي موضوعي طبيعي كامن فيهم ،وليس مفارق ًا
العرقي أساس ًا وحيد ًا وأكيد ًا لتصنيفهم .وتم
هلم .وهلذاُ ،طرح األساس البيولوجي ْ
املزج بني هذه النظرية شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية وهي الداروينية
االجتامعية ،وكانت الثمرة هي النظرية الغربية يف التفاوت بني األعراق ذات الطابع
الدارويني)

()1

وهذا الطرح النازي ـ كام عرب عنه املسريي ـ هو نفسه الطرح الذي ينادي به
العنرصيون الذين يتصورون أن هلم عرقا خاصا ومميزا ،وأهنم مصنفون بيولوجيا
تصنيفا خيتلف هبم عن سائر اإلنسانية.
ثم ذكر كيف استخدم النازيون ذلك الطرح العلمي يف ظاهره العنرصي يف
( )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ()143 /5

26

قسم هذه النظرية اجلنس البرشي بأرسه إىل أعراق ٍ
لكل منها سامته
باطنه ،فقال( :و ُت ِّ
التي يمكن حتديدها علمي ًا ،ومن ثم يمكن تصنيف البرش إىل أعراق راقية عليا:
اآلريون وبخاصة النورديون ،وأعراق دنيا :الزنوج والعرب واليهود)
ثم ذكر أن ذلك التصنيف مل يكن تصنيفا علميا رردا ،وإنام كان له تبعاته عىل
الواقع العميل ،فذكر أن العنرص اآلري األبيض الذي تصور أن له نوعا من التفوق
عىل كل الشعوب األخرى راح يميل عليه مواقف سلبية من تلك الشعوب (تتجاوز
أية منظومات قيمية ،وأي حديث عن املساواة)
ثم ذكر أن هذه العنرصية العلمية راحت تبحث يف األعراق لتحدد املناطق
التي يتواجد فيها هذا العنرص املميز ،مثلام يفعل دعاة األمازيغية متاما ،يقول
العرقيون الغربيون بتطوير املفهوم ،فذهبوا إىل أن هذا
املسريي( :وقام املفكرون ْ
اجلنس اآلري انترش من شامل اهلند وإيران عرب اإلستبس ،إىل أوربا ،وهو جنس
يتسم ـ حسب نظريتهم ـ باجلامل والذكاء والشجاعة وعمق التفكري واملقدرة عىل
التنظيم السيايس ،وبأنه املؤسس احلقيقي للحضارة وبتفوقه عىل الساميني والصفر
والسود)
ثم نقل عن [هيوستون ستيوارت تشامربلني] ( 1855ـ  )1927أن
(النورديني هم أرقى اآلريني ،فهم اجلنس السيد ،أما اليهود والسود والعرب
العرقي)
فيشغلون أدنى درجات السلم ْ
وذكر املسريي الكثري من مظاهر االعتداء عىل تلك األعراق الدنيا ،ومن
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سمم ثامنني امرأة
أمثلة ذلك أن املواطن النازي [جوزيف كرامر] ذكر عن نفسه أنه َّ
بالغاز أثناء خدمته يف أوشفيتس ..وحني ُسئل عن مشاعره ،رصح بربود أنه مل تكن
لديه أية مشاعر عىل اإلطالق ،وقال للقضاة( :لقد تلقيت أمر ًا بقتل ثامنني من
النزالء بالطريقة التي قلتها لكم ..وباملناسبة هذا هو األسلوب الذي تدربت
عليه)

()1

وذكر أن هذا املوقف املتلبس بالعلم ،واملنفصل عن كل القيم اإلنسانية،
العرقية) ،والذي ينطلق من ةورة احلفاظ عىل
أخرج ما يطلق عليه (الصحة ْ
سمى (القتل
صفاء العرق ،والتخلص من العنارص الضارة أو غري النافعة ،سواء بام ُي َّ
الرحيم) ،أو (القتل العلمي) أو (القتل املحايد) أو (القتل األدايت) أو (القتل
املوضوعي) ..أي التخلص من املعوقني وغريهم من املرىض بأمراض مزمنة عن
طريق التصفية اجلسدية.
العرقية ،فوضعوا
وذكر أن النخبة النازية أصدرت عدة قوانني لضامن الصحة ْ
البرش حتت تصنيفات خمتلفة ..منهم املستهلكون الذين ال نفع اقتصادي هلم :مثل
املعتوهني واملتخلفني عقلي ًا واألطفال املعوقني واألفراد املتقدمني يف السن
واملصابني بالسل ،واملرىض امليئوس من شفائهم.
ومنهم أعضاء األجناس الدنيا مثل السالف والغجر واليهود واألقزام ،فهم
(غرباء داخل الفولك األملاين وال يوجد مربر قوي لوجودهم إال باعتبارهم مادة
( )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.240 /5 :
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خام ًا ُتو َّظف لصالح اجلنس اآلري األرقى ،خاص ًة أن بعضهم ،مثل البولنديني،
يشغلون املجال احليوي ألملانيا)
سمى (قانون التعقيم)
وذكر أن النازيني أصدروا يف  14يوليه  1933قانون ًا ُي َّ
ملنع بعض القطاعات البرشية من املعوقني من التكاثر ،وبموجبه تم تعقيم أربعامئة
ألف مواطن أملاين.
و ُأعلن عام  1939عام ًا يراعي فيه املواطن واجب التمتع بصحة جيدة
و ُطلب من كل طبيب أو داية أن ُتبلغ عن أي مولود جديد معوق ،وبدأت عملية
القتل املوضوعي أو العلمي أو املحايد هلؤالء الذين ال يمكن شفاؤهم.
وقد ُصنِّف اليهود حينها باعتبارهم مرىض ،وذلك نظر ًا لعدم نقائهم
العرقي ،ومن ثم أصبح من الرضوري إبادهتم ،شأهنم شأن العنارص األملانية غري
ْ
النافعة (.)1
ومل يتوقف األمر عند ذلك القتل الذي يعتربونه رحيام ،بل تعداه إىل استعامل
البرش وسيلة ألبشع التجارب العلمية ،حيث كان النازيون خيتارون بعض العنارص
التي هلا أمهية جتريبية خاصة إلجراء التجارب عليها( .وكان هذا يتم بسهولة ويرس
وسالسة؛ ألن البرش حتولوا إىل موضوع أو مادة حمايدة يف عقول القائمني عىل هذه
التجارب)

()2

( )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ()243 /5
( )2موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ()243 /5
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ومن األمثلة التي ةهبا املسريي عىل ذلك (الدكتور هانس إيسيل) الذي
كان يقوم بعمليات استئصال دون ختدير ليدرس أثرها.
ومنها جتارب أجريت عىل نزالء معسكرات االعتقال ،حيث كان بعضهم
ُيط َلق عليه الرصاص الختبار فعاليته يف احلرب ،و ُع ّرض آخرون لغازات سامة يف
عمليات اختبارية . .وكان البعض يوضعون يف غرفة مفرغة من اهلواء ملعرفة املدة
التي يستطيع اإلنسان خالهلا أن يظل حي ًا ،وهو عىل ارتفاعات عالية أو بدون
أوكسجني ..وكان األوكسجني ُيقلل تدرجيي ًا وخيفض الضغط ،حتى تنفجر
رئاهتم ..كام كان الضغط الداخيل عىل أغشية طبالت اآلذان يسبب هلم عذاب ًا
يوصلهم إىل حد اجلنون.
وذكر أن [الدكتور رارش] ،وهو عامل نازي ،قام بتزويد غرف الضغط يف
النهاية بمربدات جترب عيناته عىل مواجهة رشوط أقرب ما تكون إىل االرتفاعات
العالية ..وكان جيري جتارب التجميد التي يتعرض فيها األشخاص إىل الربد
الشديد املستمر حتى املوت ..واهلدف من ذلك معرفة مدة مقاومتهم ،وبقائهم
أحياء ،وما الذي يمكن صنعه إلطالة حياة الطيارين الذين يسقطون يف مياه
متجمدة.

()1

وذكر أن الطبيب النازي الشهري الدكتور منجل كان يقوم باختيار التوائم
وإرساهلم إلجراء جتارب علمية فريدة عليهم ،ومن أمثلتها أنه كان يفصل التوأمني
( )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ()244 /5
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ويضعهام يف غرفتني منفصلتني ،ثم يعذب أحدمها أحيان ًا ليدرس أثر عملية
التعذيب عىل اآلخر ،بل كان يقتل أحدمها لدراسة أثر هذه العملية عىل اآلخر.
وذكر عن [بريمو ليفي] قوله( :إن أملانيا النازية هي املكان الوحيد الذي كان
بوسع العلامء أن يدرسوا فيه جثتى توأمني ُقتال يف نفس اللحظة)

()1

وذكر عن [الربوفسور هالريوفوردن] أنه سمع عن أنباء عن إبادة بعض
العنارص البرشية التي ال تستحق احلياة ،فقال للموظف املسئول بشكل تلقائي :إن
كنتم ستقتلون كل هؤالء ،فلامذا ال تعطوننا أخماخهم حتى يمكن استخدامها؟،
فسأله :كم تريد؟ فأجاب :عدد ال حيىص ،كلام زاد العدد كان أفضل.
ويذكر أن هذا الربوفسور أعطاهم بعد ذلك األمحاض الالزمة والقوارير
اخلاصة بحفظ األخماخ ..وذكر أنه فرح فرحا شديدا حينام وجد أخماخ معوقني
عقليني (يف غاية اجلامل ،عىل حد قوله) و(أخماخ أطفال مصابة بأمراض الطفولة أو
تشوهات خلقية)

()2

هذه ررد نامذج عن حركة من احلركات العنرصية ،والتي مل تنطلق إال من
ذلك التضخيم لألنا ..ثم استدرجها الشيطان رويدا رويدا لتامرس كل هذه
السلوكات البشعة ،وبمنتهى الربودة..
ولذلك ،فإن من يريد أن يقطع دابر الشيطان ،حيتاج إىل التخفيف من غلوائه،

( )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ()245 /5
( )2موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ()246 /5
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واعتبار نفسه برشا كسائر البرش ،ويمتلئ بالتواضع ،وحينها ربام يضمن لنفسه أنه
لن حيل به من الكرب واالستعالء ما حل بفرعون وهتلر وزبانيتهام.
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إبليس ..رائد العنرصية
تكرار القرآن الكريم لقصة إبليس ورفضه السجود آلدم ،وذكره يف نفس
الوقت أن املالئكة مع رشفها وفضلها وعصمتها قامت بالسجود تلبية ألمر اهلل،
ليس اعتباطا ،وال ررد تسلية ..بل هو حتذير خطري للبرشية أن حيل هبا مثلام حل
بإبليس.
فإبليس هو ررد نموذج عن الكرب واالستعالء ،كام أن املالئكة نامذج عن
التواضع والتسليم ..واإلنسان خمري بعد ذلك بني اختيار منهج أحدمها ..إما
التسليم والتواضع ،أو التكرب واالعرتاض.
أما التسليم والتواضع ،فهو اعتقاد اإلنسان أنه عبد فقري هلل ،فذلك يامرس
عبوديته بكل تواضع واحرتام جلميع خلق اهلل ..احرتام كل يشء ،حتى األرض
ِ
مح ِن ا َّل ِذي َن
الر ْ َ
التي يسري عليها ،ألنه ال يدري لعلها أفضل منه ..قال تعاىلَ ﴿ :وع َبا ُد َّ
اجل ِ
ون َع َىل ْاألَ ْر ِ
اه ُل َ
َي ْم ُش َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما ﴾ [الفرقان]63 :
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
أما التكرب واالعرتاض ،فهو اعتقاد اإلنسان أنه أفضل من غريه ،وأنه خري منه
بسبب لغته التي يتكلم هبا ،أو جيناته التي حيملها ،أو األرض التي يسكن فيها ،أو
الزمن الذي وجد فيه ..ألنه يردد بذلك مقولة إبليس اخلطريةَ ﴿ :أنَا َخ ْ ٌري ِمنْ ُه
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني ﴾ [األعراف ،]12 :والتي متثل االستعالء يف أعىل
درجاته ..ذلك أن الذي حيدد اخلريية هو اهلل ..وليس ألحد من الناس أي كان أن
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يطغى ويستعيل ،ويقول لغريه :أنا خري منك ..وإال كان مصريه مصريه إبليس ..بل
هو يف احلقيقة ليس سوى جندي من جنوده ،ووارث من ورثته.
وعىل هدي القرآن الكريم يف التحذير من إبليس ،واعتباره رائدا للعنرصية
والقومية والشعوبية وكل النزعات االستكبارية ،سار الناصحون من الربانيني
والورثة واألوصياء عىل هذا املنهج ،فراحوا يدعون إىل االعتبار بقصة إبليس حتى
ال يكررها اإلنسان مع إخوانه من البرش.
ومن أمجل تلك الوصايا ،وأشملها خطبة أمري املؤمنني اإلمام عيل يف ذم
إبليس( ،)1والتي تعترب دستورا يف الرد عىل العنرصية والطائفية وكل النزعات
االستكبارية.
والتي بدأها هبذه الديباجة العرفانية املرتبطة بالرؤية التوحيدية للكون:
(احلمد هلل الذي لبس العز والكربياء ،واختارمها لنفسه دون خلقه ،وجعلهام محى
وحرما عىل غريه ،واصطفامها جلالله ،وجعل اللعنة عىل من نازعه فيهام من عباده)
ثم ذكر اختبار اهلل ملالئكته املقربني ،ليميز املتواضعني منهم من املستكربين،
(إال إبليس اعرتضته احلمية ،فافتخر عىل آدم بخلقه ،وتعصب عليه ألصله)
وهلذا فقد صار إبليس ـ كام يذكر اإلمام عيل ـ (عدو اهلل إمام املتعصبني،
وسلف املستكربين ،الذي وضع أساس العصبية ،ونازع اهلل رداء اجلربية ،وادرع

( )1هنج البالغة:خطبة .192
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لباس التعزز ،وخلع قناع التذلل ..أال ترون كيف صغره اهلل بتكربه ،ووضعه
برتفعه ،فجعله يف الدنيا مدحورا ،وأعد له يف االخرة سعريا؟)
ثم ذكر اإلمام عيل الرس يف خلق آدم عليه السالم بتلك الصفة التي يتيه هبا
عليه إبليس ،فقال( :ولو أراد اهلل سبحانه أن خيلق آدم من نور خيطف االبصار
ضياؤه ،ويبهر العقول رواؤه ،وطيب يأخذ االنفاس عرفه ،لفعل ،ولو فعل لظلت
له االعناق خاضعة ،وخلفت البلوى فيه عىل املالئكة ،ولكن اهلل سبحانه يبتيل خلقه
ببعض ما جيهلون أصله ،متييزا باالختبار هلم ،ونفيا لالستكبار عنهم ،وإبعادا
للخيالء منهم)
وهذا ينطبق متاما عىل العنرصيني الذين ينظرون إىل متيزهم عن سائر الناس
يف ألواهنم وألسنتهم ،ويستكربون هبا عليهم ..ولذلك مل يكن هناك أي خالف
بينهم وبني إبليس املستعيل بطينته ،واملستكرب بعنرصه ..يقول اإلمام عيل( :فاعتربوا
بام كان من فعل اهلل بإبليس ،إذ أحبط عمله الطويل ،وجهده اجلهيد ،وكان قد عبد
اهلل ستة آالف سنة ،ال يدرى أمن سني الدنيا أم من سني االخرة ،عن كرب ساعة
واحدة)
ثم ذكر اإلمام أن عدالة اهلل تأبى أن تفرق بني خلقه ،فلذلك مل يكن جزاء من
فعل ما فعله إبليس سوى العقوبة التي حلت به ،فـ (ما كان اهلل سبحانه ليدخل
اجلنة برشا بأمر أخرج به منها ملكا ،إن حكمه يف أهل السامء وأهل االرض لواحد،
وما بني اهلل وبني أحد من خلقه هوادة يف إباحة محى حرمه عىل العاملني)
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ثم إن خطورة إبليس ـ كام يذكر اإلمام عيل يف خطبته ـ ليس يف كونه رائدا
عمليا للكرب والعنرصية ،بل يف كونه أيضا داعية أيديولوجيا هلام ،وهو يملك من
وسائل اإلقناع ما يستطيع أن يؤثر به عىل من مل يكمل تسليمهم هلل ،وتواضعهم له..
يقول اإلمام( :فاحذروا عدو اهلل أن يعديكم بدائه ،وأن يستفزكم بندائه ،وأن
جيلب عليكم بخيله ورجله ..فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد ،وأغرق لكم
بالنزع الشديد ،ورماكم من مكان قريب ،و﴿ َق َال َر ِّب بِ َام َأ ْغ َو ْيتَنِي َألُ َز ِّي َن َّن َهل ُ ْم ِيف
ْاألَ ْر ِ
ني﴾ [احلجر ،]39 :قذفا بغيب بعيد ،ورمجا بظن غري
مج ِع َ
ض َو َألُ ْغ ِو َين َُّه ْم َأ ْ َ
مصيب)
ثم ذكر اإلمام عيل من استجاب إلبليس ،وأطاعه يف عنرصيته ،وقلده فيها،
فقال( :صدقه به أبناء احلمية ،وإخوان العصبية ،وفرسان الكرب واجلاهلية)
ثم ذكر آثار تلك العنرصية التي نرشها الشيطان بني بني اإلنسان ،فقال:
(حتى إذا انقادت له اجلاحمة منكم ،واستحكمت الطامعية منه فيكم ،فنجمت احلال
من الرس اخلفى إىل األمر اجليل ،استفحل سلطانه عليكم ،ودلف بجنوده نحوكم،
فأقحموكم وجلات الذل ،وأحلوكم ورطات القتل ،وأوطأوكم إثخان اجلراحة،
طعنا يف عيونكم ،وحزا يف حلوقكم ،ودقا ملناخركم ،وقصدا ملقاتلكم ،وسوقا
بخزائم القهر إىل النار املعدة لكم ،فأصبح أعظم يف دينكم جرحا ،وأورى يف دنيا
كم قدحا ،من الذين أصبحتم هلم مناصبني ،وعليهم متألبني)
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ثم راح اإلمام حيذر أصحابه ،واألمة من بعده من الشيطان ،ونزغه بينهم،
فقال( :فاجعلوا عليه حدكم ،وله جدكم ،فلعمر اهلل لقد فخر عىل أصلكم ،ووقع
يف حسبكم ،ودفع يف نسبكم ،وأجلب بخيله عليكم ،وقصد برجله سبيلكم،
يقتنصونكم بكل مكان ،ويرضبون منكم كل بنان ،ال متتنعون بحيلة ،وال تدفعون
بعزيمة ،يف حومة ذل ،وحلقة ضيق ،وعرصة موت ،وجولة بالء)
ثم ذكر منهج احلركة املقاومة لنزغات الشيطان ،فقال( :فأطفئوا ما كمن يف
قلوبكم من نريان العصبية ،وأحقاد اجلاهلية ،وإنام تلك احلمية تكون يف املسلم من
خطرات الشيطان ونخواته ،ونزغاته ونفثاته ،واعتمدوا وضع التذلل عىل
رؤوسكم ،وإلقاء التعزز حتت أقدامكم ،وخلع التكرب من أعناقكم ،واختذوا
التواضع مسلحة بينكم وبني عدوكم إبليس وجنوده ،فإن له من كل أمة جنودا
وأعوانا ،ورجال وفرسانا)
ثم راح اإلمام ببالغته التي ورثها من تلمذته عىل القرآن الكريم وبيت النبوة
يرد عىل العنرصيني والقوميني والشعوبيني بكل صنوف احلجاج ،فيقول( :وال
تكونوا كاملتكرب عىل ابن أمه من غري ما فضل جعله اهلل فيه سوى ما أحلقت العظمة
بنفسه من عداوة احلسد ،وقدحت احلمية يف قلبه من نار الغضب ،ونفخ الشيطان
يف أنفه من ريح الكرب الذي أعقبه اهلل به الندامة ،وألزمه آثام القاتلني إىل يوم
القيامة ..أال وقد أمعنتم يف البغي ،وأفسدتم يف االرض ،مصارحة هلل باملناصبة،
ومبارزة للمؤمنني باملحاربة)
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وهكذا استعمل اإلمام عيل كل أساليب الرتغيب والرتهيب واملناصحة
والتحذير ليبني خطر القومية والشعوبية عىل هذه األمة ،بل عىل البرشية مجيعا..
(فاهلل اهلل يف كرب احلمية ،وفخر اجلاهلية! فإنه مالقح الشنآن ،ومنافخ الشيطان،
الاليت خدع هبا االمم املاضية ،والقرون اخلالية ،حتى أعنقوا يف حنادس جهالته،
ومهاوي ضاللته ،ذلال عن سياقه ،سلسا يف قياده ،أمرا تشاهبت القلوب فيه،
وتتابعت القرون عليه ،وكربا تضايقت الصدور به)
(أال فاحلذر احلذر من طاعة ساداتكم وكربائكم! الذين تكربوا عن حسبهم،
وترفعوا فوق نسبهم ،وألقوا اهلجينة عىل رهبم ،وجاحدوا اهلل ما صنع هبم ،مكابرة
لقضائه ،ومغالبة الالئه ،فإهنم قواعد أساس العصبية ،ودعائم أركان الفتنة،
وسيوف إعتزاء اجلاهلية)
(فاتقوا اهلل وال تكونوا لنعمه عليكم أضدادا ،وال لفضله عندكم حسادا ،وال
تطيعوا األدعياء الذين رشبتم بصفوكم كدرهم ،وخلطتم بصحتكم مرضهم،
وأدخلتم يف حقكم باطلهم ،وهم أساس الفسوق ،وأحالس العقوق ،اختذهم
إبليس مطايا ضالل ،وجندا هبم يصول عىل الناس ،وترامجة ينطق عىل ألسنتهم،
اسرتاقا لعقولكم ،ودخوال يف عيونكم ،ونفثا يف أسـامعكم ،فجعلكم مرمى نبله،
وموطىء قدمه ،ومأخذ يده)
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( فاعتربوا بام أصاب االمم املستكربين من قبلكم من بأس اهلل وصوالته،
ووقائعه ومثالته ،واتعظوا بمثاوي خدودهم ،ومصارع جنوهبم ،واستعيذوا باهلل
من لواقح الكرب ،كام تستعيذونه من طوارق الدهر)
وبعد كل هذه التحذيرات راح اإلمام عيل يصف الصفوة املؤمنة ،وتسليمها
هلل ،وتواضعها خللقه ،فقال( :فلو رخص اهلل يف الكرب ألحد من عباده لرخص فيه
خلاصة أنبيائه وأوليائه ،ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ،وريض هلم التواضع،
فألصقوا باألرض خدودهم ،وعفروا يف الرتاب وجوههم ،وخفضوا أجنحتهم
للمؤمنني ،وكانوا قوما مستضعفني ،قد اختربهم اهلل بالـمخمصة ،وابتالهم
بالـمجهدة ،وامتحنهم بالـمخاوف ،وخمضهم باملكاره ،فال تعتربوا الرىض
والسخط باملال والولد جهال بمواقع الفتنة ،واالختبار يف مواضع الغنى واالفتقار،
ون َأنَّام ُن ِمده ُهم ِب ِه ِم ْن م ٍ
ني (ُ )55ن َس ِ
ار ُع َهل ُ ْم ِيف
ال َو َبنِ َ
فقد قال سبحانهَ ﴿ :أ َ ْ
َ
ْ
حي َس ُب َ َ
اخلري ِ
ات َب ْل َال َي ْش ُع ُر َ
ون ([ ﴾)56املؤمنون ،]56 ،55 :فإن اهلل سبحانه خيترب عباده
ََْْ
املستكربين يف أنفسهم بأوليائه املستضعفني يف أعينهم)
ثم ذكر مثاال عن ذلك بموسى عليه السالم الذي دخل (ومعه أخوه هارون
عىل فرعون ،وعليهام مدارع الصوف ،وبأيدهيام العيص ،فرشطا له ـ إن أسلم ـ بقاء
ملكه ،ودوام عزه ،فقال :أال تعجبون من هذين يرشطان يل دوام العز ،وبقاء امللك،
ومها بام ترون من حال الفقر والذل ،فهال ألقي عليهام أساورة من ذهب؟ إعظاما
للذهب ومجعه ،واحتقارا للصوف ولبسه! ولو أراد اهلل سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم
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أن يفتح هلم كنوز الذهبان ،ومعادن العقيان ،ومغارس اجلنان ،وأن حيرش معهم طري
السامء ووحوش االرضني لفعل ،ولو فعل لسقط البالء ،وبطل اجلزاء،
واضمحلت األنباء ،وملا وجب للقابلني أجور املبتلني ،وال استحق املؤمنون ثواب
الـمحسنني ،وال لزمت األسامء معانيها ،ولكن اهلل سبحانه جعل رسله أويل قوة يف
عزائمهم ،وضعفة فيام ترى األعني من حاالهتم ،مع قناعة متأل القلوب والعيون
غنى ،وخصاصة متأل األبصار واألسامع أذى)
وهكذا كان من حكمة اهلل تعاىل ـ كام يذكر اإلمام عيل ـ أن خيترب خلقه
باملتواضعني والبسطاء ليتميز املس ّلم هلل عن املعرتض عليه ،فـ (لو كانت األنبياء أهل
قوة ال ترام ،وعزة ال تضام ،وملك متد نحوه أعناق الرجال ،وتشد إليه عقد
الرحال ،لكان ذلك أهون عىل اخللق يف االعتبار ،وأبعد هلم من االستكبار ،وآلمنوا
عن رهبة قاهرة هلم ،أو رغبة مائلة هبم ،فكانت النيات مشرتكة ،واحلسنات
مقتسمة ،ولكن اهلل سبحانه أراد أن يكون االتباع لرسله ،والتصديق بكتبه،
واخلشوع لوجهه ،واالستكانة ألمره ،واالستسالم لطاعته ،أمورا له خاصة ،ال
تشوهبا من غريها شائبة ،وكلام كانت البلوى واالختبار أعظم كانت املثوبة واجلزاء
أجزل)
وذكر اإلمام عيل مثاال عىل سنة اهلل تعاىل يف ذلك باملكان الذي اختاره حلج
عباده ،فقالك (أال ترون أن اهلل سبحانه ،اخترب االولني من لدن آدم صىل اهلل عليه،
إىل اآلخرين من هذا العامل ،بأحجار ال ترض وال تنفع ،وال تبرص وال تسمع ،فعجلها
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بيته احلرام الذي جعله للناس قياما ،ثم وضعه بأوعر بقاع االرض حجرا ،وأقل
نتائق الدنيا مدرا ،وأضيق بطون األودية قطرا ،بني جبال خشنة ،ورمال دمثة،
وعيون وشلة ،وقرى منقطعة ،ال يزكو هبا خف وال حافر وال ظلف .ثم أمر آدم
وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه ،فصار مثابة ملنتجع أسفارهم ،وغاية مللقى رحاهلم،
هتوي إليه ثامر األفئدة من مفاوز قفار سحيقة ،ومهاوي فجاج عميقة ،وجزائر بحار
منقطعة ،حتى هيزوا مناكبهم ذلال هيللون هلل حوله ،ويرملون عىل أقدامهم شعثا
غربا له ،قد نبذوا الرسابيل وراء ظهورهم ،وشوهوا بإعفاء الشعور حماسن خلقهم،
ابتالء عظيام ،وامتحانا شديدا ،واختبارا مبينا ،ومتحيصا بليغا ،جعله اهلل تعاىل سببا
لرمحته ،ووصلة إىل جنته ..ولو أراد سبحانه أن يضع بيته احلرام ،ومشاعره العظام،
بني جنات وأهنار ،وسهل وقرار ،جم االشجار ،داين الثامر ،ملتف البنى ،متصل
القرى ،بني برة سمراء ،وروضة خرضاء ،وأرياف حمدقة ،وعراص مغدقة ،وزروع
ناةة ،وطرق عامرة ،لكان قد صغر قدر اجلزاء عىل حسب ضعف البالء ..ولو
كان االساس الـمحمول عليها ،واالحجار املرفوع هبا ،بني زمردة خرضاء ،وياقوتة
محراء ،ونور وضياء ،خلفف ذلك مضارعة الشك يف الصدور ،ولوضع راهدة
إبليس عن القلوب ،ولنفى معتلج الريب من الناس)
وهكذا ،فإن سنة اهلل سبحانه أن (خيترب عباده بأنواع الشدائد ،ويتعبدهم
بألوان الـمجاهد ،ويبتليهم برضوب املكاره ،إخراجا للتكرب من قلوهبم ،وإسكانا
للتذلل يف نفوسهم ،وليجعل ذلك أبوابا فتحا إىل فضله ،وأسبابا ذلاللعفوه)
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ثم ذكر اإلمام عيل املنهج الذي يقاوم به الكرب واالستعالء والعصبية ،فقال:
(فاهلل اهلل يف عاجل البغي ،وآجل وخامة الظلم ،وسوء عاقبة الكرب ،فإهنا مصيدة
إبليس العظمى ،ومكيدته الكربى ،التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم
القاتلة ،فام تكدي أبدا ،وال تشوي أحدا ،ال عاملا لعلمه ،وال مقال يف طمره ،وعن
ذلك ما حرس اهلل عباده املؤمنني بالصلوات والزكوات ،وراهدة الصيام يف االيام
املفروضات ،تسكينا الطرافهم ،وختشيعا البصارهم ،وتذليال لنفوسهم ،وختفيضا
لقلوهبم ،وإذهابا للخيالء عنهم ،ملا يف ذلك من تعفري عتاق الوجوه بالرتاب
تواضعا ،والتصاق كرائم اجلوارح باالرض تصاغرا ،وحلوق البطون باملتون من
الصيام تذلال ،مع ما يف الزكاة من رصف ثمرات االرض وغري ذلك إىل أهل
املسكنة والفقر .انظروا إىل ما يف هذه االفعال من قمع نواجم الفخر ،وقدع طوالع
الكرب)
هذه مقاطع من خطبة اإلمام عيل ،والتفكر فيها وحدها كاف لردع كل
وساوس النفس األمارة التي حتض عىل التكرب واالستعالء ،وكيف ال تكون
كذلك ،وقد قاهلا باب مدينة العلم ،وتلميذ رسول اهلل  األكرب ،ويعسوب الدين،
وأمري املتقني.
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الرشق والغرب
من الدعوات العنرصية التي نسمعها من بعض املثقفني من املشارقة أو
املغاربة ،أو من العوام منهم ،ذلك التفريق بني جهات األرض مشارقها ومغارهبا..
فالبعض يعترب احلكمة ترشق مع املرشق ..والبعض يذكر أهنا تغرب مع املغرب..
ولذلك يدعو كل واحد منهام إىل اجلهة التي يكون فيها ..وكأن اهلل ميز بني اجلهات
عند هؤالء ،كام ميز بني األعراق عند أولئك.
وهذه دعوى عنرصية ،وهي مثل الدعوات العرقية نوع من تضخم األنا
وكربيائها ..ذلك أن املرشقي الذي يتعصب ملرشقه يبني منطقه عىل كون احلقيقة
واحلكمة واحلضارة باملرشق ،لكونه هو باملرشق ،ولو كان باملغرب الرحتلت
احلكمة معه إىل املغرب..
وهكذا يرى منافسه املغريب أنه مركز دائرة احلكمة واحلضارة ،ولذلك يميز
بني األعالم ،فينترص للمغاربة ،ال لكوهنم أصحاب حقيقة وحكمة ،وإنام لكوهنم
مغاربة.
وهذا يتناىف مع الرؤية الكونية ،وحقائق اجلود اإلهلي ،وموازين عدالته ..فاهلل
تعاىل يعامل برمحته البرشية مجيعا معاملة واحدة ،ألهنم مجيعا خلقه ،ولذلك فإن
رمحته سارية بينهم مجيعا ،ولذلك ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ِم ْن ُأ َّم ٍة
إِ َّال َخ َال فِ َيها ن َِذ ٌير﴾ [فاطر]24 :
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وهذا النص يدل عىل أنه ال توجد أمة من األمم ،وال شعب من الشعوب إال
وأرسل اهلل له من األنبياء والرسل من يبرصونه بحقيقة الوجود ،ووظائف اإلنسان
فيه ..ويدل أيضا عىل أنه مل ختل أمة من األمم من الصاحلني واألولياء واحلكامء..
أما عدم تسجيل ذلك يف التاريخ ،فليس شيئا مهام ،فالتاريخ ال يسجله يف
معظم األحوال إال الساسة ،ولذلك هيملون االهتامم بالعقائد والقيم ،ويركزون
عىل احلكم والسياسة.
أما اقتصار القرآن الكريم عىل ذكر بعض األنبياء دون بعض ،فذلك حلكمة
إهلية ترتبط باألديان الكربى التي استقر عليها واقع التاريخ البرشي ،ولذلك نرى
هذه األديان املسامة اإلبراهيمية هي السائدة واملنترشة بكثرة..
واخلطأ الذي يقع فيه املؤرخون من املسلمني أو غريهم هو حرصهم التاريخ
الديني فيام سجله الكتاب املقدس ..الذي مل يكتف بالتأريخ الديني ،وإنام راح
يؤرخ للبرشية مجيعا ،ويعتربها وليدة زمن قريب ال يتجاوز اآلالف املعدودة ،بينام
هو يف حقيقته يتجاوز ذلك بكثري.
وهلذا يأمرنا اهلل تعاىل بتجاوز ذلك كله ،والسري يف األرض مجيعا ،ألخذ
احلكمة من أي فم خرجت ،وعىل أي لسان برزت ،قالَ ﴿ :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ان َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ
َف َت ُك َ
ون ِ َهبا َف ِإ َّهنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َل ِك ْن
ون َهل ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [احلج]46 :
وب ا َّلتي ِيف ه
َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
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وذكر عن ذي القرنني أنه طاف املرشق واملغرب ،وذكر عن موسى عليه
السالم أنه سار يف طلب العلم واحلكمة مسافات بعيدة ،بل إنه ذكر لفتاه استعداده
وسى لِ َفتَا ُه
للسري أحقابا من السنني حتى يبلغ منبع احلكمة ،قال تعاىلَ ﴿:وإِ ْذ َق َال ُم َ
ِ
يض ُح ُق ًبا﴾ [الكهف]60 :
َال َأ ْب َر ُح َحتَّى َأ ْب ُل َغ َر ْ َم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن َأ ْو َأ ْم َ
وذكر أنه عندما وصل إىل مبتغاه تعامل معه يف قمة التواضع ،ذاكرا له أنه مل
يأت إال للتلمذة عليه ،مع كونه رسوال من أويل العزم من الرسل ،وقائد قومه
وخملصهم ،وصاحب املعجزات الباهرة والكتاب العظيم ..ومع ذلك كله مل يته
عليه ،ومل يفخر ،بل كان يعتذر له كل حني ،ويقابل شدته بكل لني.
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اهلوية ..والتاريخ
من الدعاوى التي يثريها دعاة األمازيغية األيديولوجية خصوصا ،والتي
جتعلهم ينفرون من العرب والعروبة [التاريخ] ،فهم يعتربون العرب حمتلني
لبالدهم ،وقد فرضوا سيطرهتم الثقافية واحلضارية عليها بناء عىل ذلك االحتالل.
وبناء عىل هذا ،يرون التحرر احلقيقي ال يكمل فقط بطرد االستعامر الفرنيس،
وال غريه من أنواع االستعامر ،وإنام بطرد العروبة الوافدة مع االستعامر ..بل إن
بعضهم جترأ ،فطالب بطرد العرب أنفسهم ..وآخرون منهم راحوا يذكرون أنه ال
يوجد عريب يف الشامل اإلفريقي ،وأن األرض خلت منهم ،فلم يبق إال لساهنم.
وهم خيتلفون يف هذا كله بني متشدد ومتساهل ..ونحن نخاطبهم مجيعا ،لكنا
نخص املؤمنني منهم دون غريهم من أصحاب الفكر املادي القريب من النازية
والصهيونية ،والذين ال نستطيع أن نخاطبهم بأي لغة إنسانية.
فنقول هلؤالء املؤمنني :ال بأس ..سلمنا لكم بأن أولئك الذين وفدوا عليكم
كانوا مجيعا ظاملني وحمتلني ..ولكن مع ذلك جاءوا بدين اقتنعتم به ،أو اقتنع به
أسالفكم ،لعلمكم ويقينكم أن أولئك الذين احتلوا بالدكم مل يفرضوا عليكم
اإلسالم ،وإنام فرضوا اجلزية أو غريها من املطالب املادية..
أما إن ذكرتم بأنكم مل تقتنعوا باإلسالم ،وأنه فرض عليكم فرضا ،حينها لن
نكلمكم ،ألننا ذكرنا أننا نكلم املؤمنني من األمازيغ فقط ،ال النازيني والصهاينة
منهم.
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وهلذا فإن هؤالء املؤمنني يعرفون متاما أن األمازيغ رسعان ما اندروا مع
الواقع اجلديد ،بل رسعان ما تشكلت هلم دول أسسوها بأنفسهم ،ودام حكمهم
هلا قرونا طويلة ،وكان يف إمكاهنم حينها طرد العرب ،أو إحالل األمازيغية بدل
العربية ،لكنهم مل يفعلوا.
بل إن دولة املرابطني ،وهي دولة أمازيغية ،كانت من أحرص الدول عىل
العربية والشعائر اإلسالمية ،بل كان قادهتا من الفقهاء أنفسهم ،مع أهنا تأسست
عىل يدي قبيلة ملتونة األمازيغية ،واعتمدت يف بدايتها عىل العصبية الصنهاجية بعد
التحام عدد من قبائلها الكبرية.
لكنها مع ذلك حرصت عىل الروح العربية اإلسالمية املبنية عىل اعتقاد
مالكي سني ،ولذلك سمت نفسها تسمية معربة عن ذلك ،وهي [دولة الرباط
واإلصالح]
وفوق ذلك كله ،فقد سيطرت عىل رقعة جغرافية متتد من املحيط األطليس
غر ًبا وبالد شنقيط وحوض هنر السنغال جنو ًبا ،وامتدّ ت رش ًقا لتحاذي إمرباطورية
كانم وتزامحها عىل بحرية تشاد يف الصحراء الكربى .وامتد هذا املجال يف الشامل
لتشمل أجزاء من شبه اجلزيرة األيبريية ،وسيطرت عىل األندلس.
وهكذا الدولة املوحدية ،والتي تأسست عىل أنقاض دولة املرابطني ،واستمر
حكمها ما يقارب مئة ومخسني سنة ،واستطاعت أن تفرض سيطرهتا عىل كامل
الشامل اإلفريقي الغريب باإلضافة إىل بالد األندلس ..فقد أسس هذه الدولة عبد
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املؤمن بن عيل الكومي الذي ينتمي إىل قبيلة الكوم ّية من قبائل األمازيغ ،وكان ّأول
املوحدين.
حاكم فعيل لدولة ّ
ومع ذلك فقد كان هلذه الدولة األمازيغية اهتامم كبري باإلسالم والعربية ،ومل
تعتربمها احتالال ،وال اخرتاقا للمغرب ،بل إهنا أسست الكثري من املدارس،
ورعت احلياة ال ّثقاف ّية والعلم ّية يف املغرب واألندلس.
وهكذا نرى أكثر دول املغرب تتأسس عىل أياد أمازيغية حتى ما كان منها
ظاهر العروبة ،فإن الذي استقدمه أو اقتنع به ،أو دعاه إىل احلكم هم األمازيغ
أنفسهم..
فالفضل يف تأسيس دولة األدارسة واستقالهلا عن العباسني يعود إىل قبيلة
آوربة األمازيغ ّية ،التي استضافت إدريس األول مؤسس الدولة عندما جلأ إليها
هارب ًا ،وقد دعمته حتى استطاع اختاذ مدينة ولييل مرتكز ًا له ضم كل من فزاز
العبايس ،استطاع ابنه
وتلمسان ،وبعد اغتيال إدريس األول بمكيدة من اخلليفة
ّ
إدريس الثاين بناء مدينة فاس وبسط نفوذه عىل مناطق أوسع من املغرب.
وهكذا كان احلال مع الدولة الفاطمية التي أسستها يف احلقيقة قبيلة كتامة،
وهي قبيلة أمازيغية تسكن يف املنطقة الرشقية من دولة اجلزائر احلالية ،يف منطقة
القبائل وماحوهلا ،واجلزء الرشقي للجزائر.
فهذه القبيلة هي التي قبلت دعوة عبيد اهلل املهدي لتأسيس الدولة الفاطمية،
مثلام فعلت قبيلة آوربة مع الدولة اإلدريسية ،بل لوالها مل تتأسس ،فقد سامهت يف
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فتوحاهتا ،حيث كان اخللفاء الفاطميون يعتمدون يف أغلب جيوشهم عىل أفراد
قبيلة كتامة إىل أن أصبحوا فيام بعد ذلك عصبة احلكام الفاطميني وأصحاب
دولتهم.
وهكذا نجد العرق األمازيغي هو املسيطر عىل كل الدول التي حكمت
املغرب أو أكثرها ،وكان يف إمكان تلك الدول مجيعا أن تقيض عىل العربية،
وتطردها ،وحتل بدهلا األمازيغية ،لكنها مل تفعل.
بل إن تلك الدول مع ما أتيح هلم من قوة وسيطرة ورجال علم ،مل تفكر يف
تأسيس مدارس خاصة باألمازيغية ،وال يف تأليف الكتب فيها يف نفس الوقت الذي
كانت تشجع فيه املؤلفني بالعربية ،وتؤسس املدارس العربية.
لذلك نقول هلؤالء الدعاة :كان التاريخ مجيعا يف صفكم ..ومل تكونوا يف يوم
من األيام حم َت لني ..ولذلك ال تلصقوا أي هتمة بالعرب أو العربية ..وإن كان لكم
أن تفعلوا فاهتموا الدول التي حكمتكم ،وهي دول أسسها أجدادكم وأسالفكم،
ومع ذلك مل تكن هلا أي عالقة بدعايتكم وعنرصيتكم.
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األعراق ..والدورات احلياتية
يتصور البعض أن العرق والنسب يشء ذايت الزم جلوهر اإلنسان لزوما
ذاتيا ،ال انفكاك له عنه ..وليس ررد لزوم عريض مرتبط بزمن معني ،ومرحلة
معينة ،لغاية تكليفية معينة..
وهذا التصور تنشأ عنه أوهام كثرية جدا يف األفعال واملواقف تتناىف مع
مقتضيات التكليف الرشعي ،ولذلك نحتاج إىل العودة إىل املصادر املقدسة
للتعرف عىل حقيقة األمر ،حتى ال نشغل حياتنا بأعراض حقيقتنا ،ونغفل عن
جوهرها.
واملصادر املقدسة تعترب العرق والنسب والشعوب والقبائل قارصة عىل هذه
الفرتة احلياتية التكليفية القصرية التي نعيشها عىل هذه األرض ،أما ما عداها من
الفرتات ،فقوانني األنساب فيها خمتلفة.
ذلك أن هناك ثالث فرتات كربى يعيشها كل إنسان ..أوالها ما يعرب عنه
بعامل الذر ..والثانية ما يعرب عنه بالنشأة األوىل ..أو هي نشأتنا احلياتية الدنيوية
القصرية ..والثالثة ما يعرب عنه بالنشأة األخرى ،وهي ما بعد املوت من الربزخ
والقيامة وغريها.
﴿وإِ ْذ
أما الفرتة األوىل ،وهي فرتة عامل الذر ..وهي التي عرب عنها قوله تعاىلَ :
َأ َخ َذ َر هب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع َىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم
ني﴾ [األعراف،]172 :
َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا َغافِلِ َ
50

فهي الفرتة التي كان البرش فيها مجيعا يف حمل واحد ،وكانوا أشبه باإلخوة ،فليس
هناك متقدم فيهم ،وال متأخر ..بل مجيعهم كان يف حمل واحد ..وكلهم شهدوا
بتلك الشهادة الواحدة ..ولذلك مل تكن بينهم حينها أنساب وال شعوب وال قبائل.
لكن مشيئة اهلل شاءت أن تقلبهم يف األرحام ،وأن تقذف ببعضهم إىل أراض
وشعوب ،وتقذف بآخرين إىل أراض أخرى ،وشعوب أخرى ،ليحصل االبتالء..
فالطيب منهم يتعامل مع إخوانه يف اإلنسانية عىل أساس نسبه األول ،واملتكرب منهم
يتعامل مع إخوانه عىل أساس األرض التي نزل فيها ،والشعب الذي نبت بني
جنباته.
َّاس إِنَّا
وقد قال تعاىل معربا عن حقيقة هذه املرحلة ،ومقاصدهاَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ
ِ
يم َخبِ ٌري ﴾ [احلجرات]13 :
َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ َعل ٌ
أما املرحلة الثالثة ،وهي النشأة األخرى ،فقد ورد الترصح يف النصوص
ِ
الص ِ
ور
املقدسة بتاليش األنساب حينها ،وعدم فائدهتا ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُنف َخ ِيف ه
اب َب ْين َُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َو َال َيت ََسا َء ُل َ
ون (َ )101ف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم
َف َال َأن َْس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املُْ ْفلِ ُح َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِيف َج َهن ََّم
ون (َ )102و َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
َخالِدُ َ
ون ([ ﴾)103املؤمنون]103 - 101 :
وقد ورد يف النصوص تفصيالت كثرية ترتبط بالتصنيف البديل عن ذلك
﴿و ُكنْ ُت ْم
التصنيف ،منها قوله تعاىل يف تقسيم الشعوب حينها إىل ثالثة أقسامَ :
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ِ
ِ
اب املَْ ْش َأ َم ِة َما
اب املَْ ْي َمنَة (َ )8و َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة َما َأ ْص َح ُ
اجا َث َال َث ًة (َ )7ف َأ ْص َح ُ
َأ ْز َو ً
ِ
ون (ُ )10أو َل ِئ َك املُْ َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون (﴾)11
َأ ْص َح ُ
ون َّ
اب املَْ ْش َأ َمة (َ )9و َّ
[الواقعة]11 - 7 :
فهذه اآليات الكريمة تنص عىل أن األنساب تتالشى يف تلك الدورة احلياتية
الكربى والدائمة ،ويصبح التصنيف حينها ،ليس عىل أساس الشعوب والقبائل،
وإنام عىل أساس املعتقدات واألخالق والقيم ..وقد قدم لتلك اآليات الكريمة
ت ا ْلو ِاقع ُة (َ )1ليس لِو ْقعتِها ك ِ
بقوله تعاىل﴿ :إِ َذا و َقع ِ
َاذ َب ٌة (َ )2خافِ َض ٌة َرافِ َع ٌة (﴾)3
ْ َ َ َ َ
َ َ
َ َ
[الواقعة ،]3 - 1 :فمن أول خصائص يوم الواقعة أهنا ختفض الكثري ممن كان
مرفوعا ،وترفع الكثري ممن كان منخفضا ،فيعز هبا قوم ،ويذل هبا آخرون.
وقد عرب اهلل تعاىل عن تاليش األنساب حينها ،فقالَ ﴿ :ي ْو َم َي ِف هر املَْ ْر ُء ِم ْن َأ ِخ ِيه
( )34و ُأم ِه و َأبِ ِيه ( )35وص ِ
اح َبتِ ِه َو َبنِ ِيه ( )36لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َش ْأ ٌن ُي ْغنِ ِيه
َ َ
َ ِّ َ
([ ﴾ )37عبس ،]38 - 34 :والشأن الذي يغنيه هو الكسب الذي كسبه ،والعمل
الذي عمله ،ال ما فرض عليه من أرض أو نسب أو لغة أو أي يشء آخر ..فاهلل ال
حياسبنا إال عىل ما اكتسبناه.
هذه خالصة مبسطة للمعارف الكربى التي يدل عليها القرآن الكريم يف هذا
اجلانب ،وهي جتعل كل عاقل ينرصف للبحث عن الشعب الذي يريد أن ينتسب
إليه يف الدورة احلياتية الكربى ..هل هو شعب السابق املقربني ،أم شعب أهل
اليمني ،أم شعب أهل الشامل؟
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فاخليار لنا يف أن نكون أرشف الشعوب ..كام أن اخليار لنا يف أن نكون
أرذهلا ..فالرشف والرذالة تتحققان بالكسب ،ال بالنسب ،وبالعرق ،ال ِ
بالعرق،
َ
وباجلهد ال بالدعوى.
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إىل الباحثني عن أنساهبم
إىل الباحثني عن أنساهبم يف دفاتر الوراقني ،وخمابر املحللني ،ومتاحف
اجلامجم ،دعكم من البحث عن األنساب املفروضة عليكم ،وابحثوا لكم عن
أنساب تصنعوهنا بأيديكم ..تصنعوهنا بقلوبكم وعقولكم وأرواحكم ،فهي
أجدى لكم ،وأكثر نفعا ..فاهلل لن يسألكم عام فرض عليكم من أنساب ،وإنام
يسألكم عام صنعت أيديكم من أنساب.
يوم القيامة لن تغنيكم تلك األنساب الطينية ،ولن تشفع لكم عند اهلل ،كام
أهنا لن ترضكم ..فهي مثل العدم ..ال تنفع وال ترض ..ومن العبث أن يميض
اإلنسان عمره يف البحث واالهتامم بام ال يرضه ،وال ينفعه.
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف كلامته املقدسة التي حتمل كل حقائق الوجود،
وكرره مرات كثرية لتعتربوا ،وترتكوا العبث ،فقد قال مقررا هذه احلقيقة الوجودية
ون ( )88إِ َّال َم ْن َأتَى اهللََّ بِ َق ْل ٍ
الكربىَ ﴿ :ي ْو َم َال َينْ َف ُع َم ٌال َو َال َبنُ َ
ب َسلِي ٍم (﴾)89
[الشعراء ،]89 ،88 :فالنسب احلقيقي بحسب هذه اآلية الكريمة حيدده القلب،
ال اجلينات ،وال اجلامجم ،وال دفاتر الوراقني ..ففي اليوم الذي تسقط فيه أنساب
الطني ،سوف حتيا أنساب القلوب لتتشكل منها القبائل والعشائر والبطون يف
الدورة احلياتية اجلديدة التي تنتظرنا مجيعا.
حينها يميز الناس بأنساب جديدة ،فهناك شعب القلوب السليمة ،وهناك
يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
جي َع َل ْ
شعب القلوب اخلبيثة ..قال تعاىل ﴿ :لِ َي ِم َيز اهللَُّ ْ
اخلَ ِب َ
اخلَبِ َ
يث
ب َو َ ْ
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ض َفري ُكمه َمجِيعا َفيجع َله ِيف جهنَّم ُأو َل ِئ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون ﴾ [األنفال:
ُ َ
َب ْع َض ُه َع َىل َب ْع ٍ َ ْ َ ُ ً َ ْ َ ُ َ َ َ
اخل ُ
]37
أما شعب القلوب السليمة ،فهو ممتلئ باألنبياء واألولياء والصاحلني
اجل ِ
ون َع َىل ْاألَ ْر ِ
اه ُل َ
واملخبتني وعباد الرمحن ﴿ ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ون
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
َقا ُلوا َس َال ًما ﴾ [الفرقان ..]63 :ففيه إبراهيم البابيل ،ولقامن النويب ،وبالل احلبيش،
وسلامن الفاريس ..فيه شعوب كثرية نسيت أنساهبا الطينية ،وراحت تبحث عن
أنساهبا الروحية احلقيقية.
أما شعب القلوب اخلبيثة ،ففيه كل عتل جبار مستكرب ظامل ،وويل ثم ويل
ملن راح يعتز بنسب اجلبابرة واملتكربين ،وقد ورد يف احلديث الرشيف أن رجلني
عىل عهد رسول اهلل  انتسبا ،فقال أحدمها( :أنا فالن بن فالن ،فمن أنت ال أم
لك؟) ،فقال رسول اهلل ( :انتسب رجالن عىل عهد موسى عليه السالم ،فقال
أحدمها :أنا فالن بن فالن ..حتى عد تسعة ،فمن أنت ال أم لك؟) ،قال( :أنا فالن
بن فالن بن اإلسالم) ،فأوحى اهلل إىل موسى عليه السالم أن هذين املنتسبني :أما
أنت أهيا املنتمي أو املنتسب إىل تسعة يف النار ،فأنت عارشهم ،وأما أنت يا هذا
املنتسب إىل اثنني يف اجلنة ،فأنت ثالثهام يف اجلنة)

( )1رواه اإلمام أمحد .
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()1

ويف حديث آخر ،قال ( :إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا ينادي :أال إين
جعلت نسبا وجعلتم نسبا ،فجعلت أكرمكم أتقاكم ،فأبيتم إال أن تقولوا :فالن بن
فالن خري من فالن بن فالن ،فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم ،أين املتقون؟)

( )1رواه الطرباين يف الصغري واألوسط.
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()1

ما كان حممد أبا أحد من رجالكم
ال أتأمل ليشء كام أتأمل لقول بعضهم :قال جدي رسول اهلل ..وكان جدي
رسول اهلل ..وليس ذلك تكذيبا له يف نسبه ،فمعاذ اهلل أن أكذب مسلام ،ولكني
أشعر بنوع من اخليالء والفخر تفوح وراء تلك الكلامت ..والفخر واخليالء حمرمان
حتى لو ارتبطا باالنتساب لرسول اهلل .
والذي يردد أمثال تلك العبارات يطلب من حيث ال يشعر من املحيطني به
تقديرا زائدا ،ال لذاته ،وال لعمله ،وال للقيم التي حيملها ،وإنام ملجرد كونه ينتسب
لبيت النبوة.
وهو نسب عظيم ورشيف وحقيق أن يفرح به ،ولكنه لن يغني عن صاحبه
شيئا إن مل يقدم العمل الصالح الذي ينفعه عند اهلل ..فاهلل تعاىل ال تضيع عنده
ِ
ِ
اين َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َم ْن
املوازين ،وقد قال يف كلامته املقدسةَ ﴿ :ل ْي َس بِ َأ َمان ِّي ُك ْم َو َال َأ َم ِّ
يعم ْل سوءا ُ ِ
جيدْ َله ِمن د ِ
ون اهللَِّ َولِ ًّيا َو َال ن َِص ًريا ﴾ [النساء]123 :
جي َز بِه َو َال َ ِ ُ ْ ُ
ََْ ُ ً ْ
وقال رسول اهلل  خماطبا أقاربه األقربني( :يا معرش قريش اشرتوا أنفسكم،
ال أغني عنكم من اهلل شيئا ،يا بني عبد مناف ،ال أغني عنكم من اهلل شيئا .يا عباس
بن عبد املطلب ،ال أغني عنك من اهلل شيئا .ويا صفية عمة رسول اهلل  ال أغني
عنك من اهلل شيئا .ويا فاطمة بنت حممد ،سليني ما شئت من مايل ،ال أغني عنك
من اهلل شيئا)

()1

( )1رواه البخاري  ، 386 / 8ومسلم رقم ()206
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بل إن اهلل تعاىل ةب لنا املثل عىل ذلك بابن نوح عليه السالم الذي عاتب
وح إِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َأ ْهلِ َك ِإ َّن ُه
اهلل فيه نوحا لكونه أراد التوسط البنه ،فقال لهَ ﴿ :يا ُن ُ
ال تَس َأ ْل ِن ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم إِ ِّين َأ ِع ُظ َك َأن َت ُك َ ِ
ِ
اجل ِ
اهلِني﴾
َ ْ َ
ون م َن ْ َ
ٌ
َع َم ٌل َغ ْ ُري َصال ٍح َف َ ْ
[هود]46:
هذا هو العدل اإلهلي الذي ينسجم مع الكون مجيعا ،والذي نص عليه
ِ
إلنس ِ
ان إِالَّ َما َس َعى﴾
برصاحة ليس فوقها رصاحة قوله تعاىلَ :
﴿و َأن َّل ْي َس ل ِ َ
[النجم]39:
وهو الذي فهمه أولياء اهلل وربانيو هذه األمة ،وقد قال الشيخ حممد الغزايل
معربا عن ذلك( :أهيا الولد ..لو قرأت العلم مائة سنة ،ومجعت ألف كتاب ،ال
ِ
إلنس ِ
ان إِالَّ َما
تكون مستعدا لرمحة اهلل تعاىل إال بالعمل لقوله تعاىلَ :
﴿و َأن َّل ْي َس ل ِ َ
َس َعى﴾ [النجم ،]39:وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َمن ك َ
َان َي ْر ُجو لِ َقاء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ً
ال
ِ
احلا َوالَ ُي ْ ِ
رش ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه َأ َحدً ا﴾ [الكهف ..]110:ودليل األعامل أكثر من أن
َص ً
حيىص ،وإن كان العبد يبلغ اجلنة بفضل اهلل تعاىل وكرمه ،لكن بعد أن يستعد بطاعته
وعبادته؛ ألن رمحة اهلل قريب من املحسنني)

()1

لكن النظرة العنرصية التي راحت تفرق بني األمم والشعوب ،راحت
تستعمل هذا النسب الرشيف وسيلة للكرب والفخر والتعايل ،بل إىل ما هو أكثر من
ذلك ..وقد رأيت بعضهم يمسك كتابا بعنوان (منار اإلرشاف عىل فضل عصاة
( )1رسالة أهيا الولد.
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األرشاف ومواليهم من األطراف) ،وهو يرد به عىل من هناه عن بعض اجلرائم التي
يرتكبها ،قائال له :الزم أدبك ،فأنت تتحدث مع أبناء حممد ..وهم يأمرون وال
يؤمرون ..وينصحون ،وال ُينصحون..
ثم راح يقرأ له من الكتاب ما أقنعه بأن القلم رفع عن الصبي واملجنون
والنائم واملنتسب آلل بيت النبوة.
وأحسن ما جياب به هؤالء ما ورد يف اإلنجيل عن املسيح عليه السالم ،وهو
يوبخ اليهود الذين راحوا يتيهون عىل الناس بقرابتهم إلبراهيم عليه السالم ،فقال
هلم( :يا أوالد األفاعي ،من أراكم أن هتربوا من الغضب اآليت ،فاصنعوا أثامرا تليق
بالتوبة .وال تبتدئوا تقولون يف أنفسكم :لنا إبراهيم أبا .ألين أقول لكم :إن اهلل قادر
أن يقيم من هذه احلجارة أوالدا إلبراهيم) [لوقا]8-7/3 :
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الناس ُمصدَّ قون يف أنساهبم
من القواعد الفقهية املعروفة أن [الناس مؤمتنون عىل أنساهبم ،أو ُمصدَّ قون
يف دعاواهم املرتبطة هبا] ،وهي قاعدة رشعية مبنية عىل حسن ظن املسلمني بعضهم
ببعض ..وهي حتل لنا بعض املعضلة التي يسوقها إخواننا من دعاة األمازيغية..
ذلك أهنم ينرشون بني مجاهريهم أن كل اجلزائر أمازيغ ،ونسبة العرب فيها حمدودة
جدا.
لكنا إن عدنا إىل الواقع وسألنا أكثر سكان الواليات اجلزائرية من مرشقها
إىل مغرهبا ،ومن شامهلا إىل جنوهبا ..نجدهم مجيعا يذكرون أهنم عرب ..ويتكلمون
العربية ،وال يعرفون األمازيغية ..وبعضهم يأيت بكتب التاريخ كتاريخ ابن خلدون
أو غريه ليثبت ذلك ..وبعضهم يغضب غضبا شديدا إن نوزع يف نسبه الذي سمعه
من آبائه وأجداده.
سريوا حيث شئتم ابتداء من الواليات الغربية التي يذكر مجيع سكاهنا أو
أكثرهم أهنم عرب ..ثم سريوا إىل الواليات الوسطى حيث لن جتدوا إال واليتني
فقط يدعون أهنم أمازيغ مع أن الكثري منهم خصوصا من أصحاب الزوايا يذكرون
أهنم سادة أرشاف ،وبعض املحيطني يذكرون أهنم من قبائل عربية مع أهنم
يتكلمون األمازيغية.
ثم سريوا إىل الرشق اجلزائري ،حيث لن جتدوا فيه إال واليات حمدودة جدا،
ويف مناطق حمدودة تدعي أهنا أمازيغية ..وهكذا إذا رسنا إىل الصحراء اجلزائرية
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التي ألفت املؤلفات يف األصول العربية لسكاهنا ،والتي ال يزال أهلها ينطقون
العربية سليمة من كل حتريف ،بل إهنا أدق من لغات العرب املشارقة أنفسهم.
فكيف يستجيز دعاة األمازيغية ألنفسهم أن يكذبوا مجيع هؤالء،
ويشككوهم يف أنساهبم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ،وهم يفرحون هبا كام
يفرح األمازيغ بنسبهم إىل يوغرطة وماسينيسا والكاهنة؟
أال يرون يف ذلك نوعا من التدخل يف حياة الناس الشخصية ..خاصة وأن
كبار املؤرخني اجلزائريني وغريهم يذكرون مدى انتشار العنرص العريب يف اجلزائر
يف فرتات التاريخ املختلفة ،حتى أن الشيخ عبد الرمحن اجلياليل ذكر أن العنرص
العريب يف اجلزائر ال يقل عن  70يف املائة ،وأثبت ذلك من خالل كتابه يف التاريخ.
نحن ال نريد أن نقرر هنا أن هؤالء الناس صادقون أو كاذبون ..لكن احرتاما
هلم ،ولكون األمر ال يشكل أي أمهية ..نتساءل ما جدوى التشكيك يف أنساب
الناس؟ ..وما جدوى إثارة النعرات العرقية؟ ..اتركوا الناس وما ورثوه عن آبائهم
وأجدادهم.
وإن شئتم اخلروج من التخلف ،فليس هذا هو السبيل ..وإن كان لكم حقد
عىل آل سعود أو آل هنيان أو آل ثان ..فليس العرب حكرا عليهم ..العرب يمثلهم
اليمنيون والفلسطينيون واللبنانيون وكل املقاومني ،أما العرب املنبطحون ،فقد
تربأوا من عروبتهم كام تربأوا من هويتهم ،وال يمكن اعتبارهم نموذجا لإلنسان
العريب األصيل.
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وإن كانت لديكم مشكلة مع التاريخ ،فالتاريخ ال يمثل اإلسالم ،وال عالقة
له بالعربية ،بل إن أكثر احلكومات التي حكمت املغرب العريب كانت من
األمازيغ ..فهل استطاعوا أن حيلوا مشكلة التخلف واالستبداد؟
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اجلينات العرقية ..وآل بيت النبوة
من أعجب ما سمعته من بعض دعاة األمازيغية قصة رجل جزائري يقيم يف
بريطانيا ،ذكروا يل أنه كان يعترب نفسه وعائلته ..وهي من األرس العلمية الكبرية يف
اجلزائر ..عائلة من األدارسة املنتسبني للموىل إدريس ..سليل بيت النبوة.
لكنه ـ كام ذكروا يل ـ عندما قاموا بتحيل جيناته ،يف أوروبا طبعا ..وجدوا أنه
أمازيغي ..وأن كل تارخيه اهنار بمجرد ذلك التحليل الذي قام به..
وقد فرح هؤالء طبعا فرحا شديدا ،ألهنم استطاعوا أن خيلصوا اجلزائر من
عائلة كبرية تنتسب لبيت النبوة ..كام أهنم استطاعوا أن يضيفوا إىل األمازيغ عائلة
جديدة.
ولألسف فإن هؤالء الذين يرددون هذا الكالم ال يعرفون العلم احلديث،
وال قدراته ..ويتصورون أنه توجد يف جينات اإلنسان أسامء القبائل والعشائر
والبطون ،وال يعلمون أن ذلك التحليل حمدود جدا ،ومرتبط بالنسب القريب ،وال
عالقه له بالنسب البعيد..
لقد قلت هلؤالء :لو أن هؤالء الذين حتدثتم عنهم قاموا بتحليل جينات
اإلمام العظيم زين العابدين السجاد ،لوجدوا فيه جينات فارسية ،ألن أمه غزالة
كانت من بنات كرسى ،فهل كان اإلمام زين العابدين فارسيا؟
وهكذا كان اإلمام موسى الكاظم ،وهو من أئمة أهل البيت الكبار ،حيمل
جينات أمازيغية ،فأمه السيدة محيدة املغربية والتي لقبها اإلمام الباقر باملحمودة،
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ولقبها اإلمام الصادق باملصفاة من األدناس ،كانت أمازيغية ..فهل كان اإلمام
موسى الكاظم أمازيغيا هبذا االعتبار ،أم كان إماما من أئمة أهل البيت؟
وهكذا كان اإلمام اهلادي ،وهو من أئمة أهل البيت الكبار ،حيمل جينات
أمازيغية ،فأمه السيدة ُأ ّم الفضل ،سامنة املغربية ،أو سوسن املغربية ،وكانت من
أفضل نساء زماهنا ،وقد ّ
توىل اإلمام اجلواد تربيتها وهتذيبها ،فكانت من القانتات
املتهجدات ،وقد قال اإلمام اهلادي يف ح ّقهاُ ( :أ ّمي عارفة بح ّقي ،وهي من أهل
ّ
اجلنّة ،ال يقرهبا شيطان مارد ،وال يناهلا كيد ج ّبار عنيد ،وهي مكلوءة بعني اهلل التي
ال تنام)
وهكذا نجد يف كل نسل األدارسة عرقا أمازيغيا يبدأ من كنزة األوربية
األمازيغية ،زوجة إدريس بن عبد اهلل بن احلسن ،بن عيل بن أيب طالب ،وأم إدريس
بن إدريس مؤسس مدينة فاس ..والتي مل يكن دورها فقط مرتبطا بوالدة املوىل
إدريس ،وإنام كان هلا دور كبري يف يف إشارهتا عىل حفيدها حممد بن إدريس بتقسيم
املغرب بني إخوته ،فكانت بذلك أول خطوة نحو الالمركزية.
وقد استمر ذلك االحتكاك واالختالط بني األدارسة واألمازيغ عىل فرتات
التاريخ املختلفة ،خاصة بعد النكبة الكبرية التي حصلت هلم ،والتي جعلتهم
يفرون إىل املناطق األمازيغية ،ويؤسسوا فيها الزوايا ودور العلم ،وحيتكوا بأهلها
احتكاكا شديد.
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مثلام حصل ذلك يف آل البيت الذين فروا إىل اهلند أو فارس أو إفريقية أو إىل
أي منطقة من مناطق العامل ،والتي جعلتهم ،وبمرور الزمن يكسبون الكثري من
صفات أهلها..
ولو طبقنا تلك املقاييس التي يضعها هؤالء ،لكذبنا قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َشانِ َئ َك
رت﴾ [الكوثر ،]3 :ألهنم يشككون يف كل نسب يمتد إىل بيت النبوة بحجج
ُه َو ْاألَ ْب َ ُ
أوهى من بيت العنكبوت ..بل ال يقبل هبا حتى علامء البيولوجيا أنفسهم..
وطبعا ال نريد من هذا املقال أن نثبت نسبا أو ننفيه ،وإنام نردد العبارة التي
رددناها كثريا ،والتي رددها الفقهاء ،واعتربوها قاعدة من قواعد الرشيعة ،وهي
[الناس مصدقون يف أنساهبم] ،وإال فإننا لو فتحنا هذا املجال ،فستصبح األعراض
مستباحة ،والقذف رشعيا ،وتعود اجلاهلية اجلهالء من جديد.
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هل هناك جينات عرقية؟
من األساليب التي مارسها االستعامر الفرنيس ليقنع هبا املؤسسني للحركة
األمازيغية ،إلخراجهم من إطار احلضارة العربية التي عاش فيها أسالفهم ،هو ما
يطلق عليه علميا [العنرصية العلمية] ( ،)1وذلك بجعلهم يعتقدون أن العرق
األمازيغي عرق مميز ..وأنه قدم من أوروبا ..وأن اجلمجمة األمازيغية ختتلف عن
اجلمجمة العربية ،وأهنا أقرب للجمجمة األوربية.
بل قال يل بعضهم ،وهو حياورين بكربياء :أال ترى لوننا األشقر ،وعيوننا
امللونة ..هل يمكن أال تكون هذه األلوان قادمة من أوروبا؟
وهلذا نرى هؤالء الدعاة يصدقون كل ما يكذب به عليهم املستعمر ليفرق
بينهم وبني قومهم ..مع العلم أن كل الدعاوى املرتبطة بذلك دعاوى غري صحيحة
من الناحية العلمية ،فليس هناك يف التقنيات العلمية ما يؤيد تلك الدعاوى
العنرصية.
وبام أن املسألة علمية حمضة ،واملصادر فيها كثرية جدا ،وربام يصعب عىل
القارئ العادي فهمها أو استيعاهبا ،فلهذا سأقتبس من مقال يبسط املسألة بعنوان
[خرافة ِ
العرق :هل العرق مركب بيولوجي؟]
( )1تعتمد العنرصية العلمية عىل توظيف األنثروبولوجيا (علم اإلنسان) ،والقياسات اجلسمية ،وعلم
قياس اجلامجم ،وغريها من التخصصات أو شبه التخصصات ،يف دعم نظرية تصنيف البرش إىل أجناس برشية
منفصلة جسد ًيا ،بحيث تكون أجناس حمددة أكثر رقيًا من أجناس أخرى..
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والذي قدم له صاحبه األستاذ شادي عبد احلافظ بقوله( :هيدف هذا املقال
–ببساطة ووضوح– إىل هدم ما نتصور يف أحاديثنا اليومية أننا نصفه حينام نتحدث
عن األعراق البرشية ،عن أهنا رموعات منفصلة من البرش متيزها صفات جينية
مرتبطة بالذكاء ،درجات العنف ،املستويات التعليمية)..
ثم ذكر هذا الباحث أن هناك إمجاعا بني متخصيص البيولوجيا عىل أن تلك
الدرجة من االنحياز للنمط اجليني يف العرقية الطبيعانية ليست صحيحة باملرة.
(فالعرق هو مركب اجتامعي مرتبط بالثقافة واللغة وعادات الشعوب
واملجموعات البرشية) ،وليس مرتبطا بالنواحي البيولوجية ،وال باجلينات ،وال بـ
DNA

وةب مثال لذلك بتأثري تغري األجندات السياسية يف الواليات املتحدة،
حول طبيعة العرق من فرتة ألخرى ،فاملكسيكيي األصل ،حتى سنة  1929كان
يعترب شخصا أبيض له حكم البيض ،لكن عند حاجة الدولة إليقاف اهلجرة ،ويف
سنة  1930صارت البحوث تذكر أنه ليس أبيض ..أي أنه من عرق خمتلف ..ويف
بداية األربعينيات ،وأثناء احلرب العاملية الثانية ،وعند حاجة أمريكا للعنرص
املكسيكيس حولته البحوث إىل أبيض من جديد.
وهكذا كانت البحوث املرتبطة باألعراق تستثمر يف خدمة التوجهات
السياسية واالقتصادية ،وغالباـ كام يذكر الباحث ـ (ما تم الزج بالبيولوجيا يف تلك
املزاعم إلعطائها دعام صلبا)
وهذا يذكر بام فعله املستعمر الفرنيس ـ وهو أخ للمجرم األمريكي ـ يف
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استخدام هذه األداة الكاذبة يف احلرب الناعمة التي يفتت هبا الشعوب.
ال يمكننا يف هذا املحل أن نورد كل ما ذكره الباحث من معلومات ووثائق،
لكني أقترص منها فقط عىل ما ذكره من أن (درجة التشابه يف املحتوى اجليني للبرش
تبلغ  99.9باملائة ،يعني ذلك أنه يبقى لنا فقط  0.1باملائة للتنوع ،وضمن هذا الـ
 0.1ظهرت نتيجة معامل التثبيت ..ما يعني أن كل البرش يتشاركون يف  88باملائة
من حمتوى الـ  0.1باملائة املسئول عن التنوع اجليني ،بينام يظهر االختالف فقط يف
 12باملائة من هذا املحتوى)
ثم بني أن ذلك اجلزء البسيط جدا ،واملسؤول عن التنوع اجليني ،ال يمكن أن
يكتشف به أي يشء يرتبط باألعراق ..وال باجلامعات البرشية..ونقل عن ورقية
بحثية نرشت سنة  1972من طرف [ريتشارد لوينتن] ،بعنوان [توزيع التنوع
البرشي ] ،معلومات مهمة جدا ال يمكن ذكرها هنا بتفاصيلها ،لكن النتيجة هي
أنه وجد أن ( 85.4باملائة من قيمة التنوع يتشارك فيها كل البرش ..وأن  8.3باملائة
من درجة التنوع توجد بني أفراد من نفس العرق ..وأن  6.3باملائة فقط من درجة
التنوع موجودة يف أفراد من أعراق خمتلفة)
وذلك يعني أن درجة التنوع اجليني بني فردين من نفس العرق ،كدنامركي
وبريطاين مثال ،أكرب من درجة التنوع اجليني بني أفريقي وآسيوي ،أي أن املسافة
بني فردين من دول وسط وجنوب أفريقي ،يف املحتوى اجليني ،قد تكون أكرب من
املسافة بني شخص ياباين وآخر إيطايل.
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ويعني ذلك أن تقسيمنا للعرق ،واملبني عىل أن هناك رموعات حمددة من
األفراد متتلك درجة من التجانس فيام بينها ،وختتلف يف تركيبها اجليني عن رموعة
أخرى ،غري صحيح.
وختم هذا الباحث املحرتم بحثه هذا بقوله( :لو عدنا للوراء فقط  50جيال
فإن كل البرش -عىل قيد احلياة اآلن -سوف يتشاركون نفس اجلد ..لو نزل كائن
لعرف البرش عىل أهنم عرق واحد ،لطاملا تم استخدام تلك
فضائي إىل األرض حاال ّ
الكلمة البسيطة [عرق] إلشعال العامل ،مرة بعد مرة ،وها نحن من جديد نستعد
لدورة جديدة من احلامقة ..لذلك فام أود أن أتساءل عنه هنا هو :إالم سوف نحاول
جر ا لعلم ملعاركنا اخلاصة؟ كم حربا عاملية نحتاج لكي نقتنع أن ما نفعله اآلن هو
فقط مربر لغضبنا ،ليس من آخرين ،ولكن من ذواتنا؟)
هذه مقتطفات من املقال ،وقد سقتها هنا باختصار ،ومن شاء املزيد ،فيمكنه
أن يقرأه كامال ،ويضيف إليه ما كتبه ـ خصوصا ـ عبد الوهاب املسريي حول
العنرصية العلمية ،وخاصة يف موسوعته املميزة عن اليهودية والصهيونية..
فالدعوى األيديوجلية األمازيغية ال ختتلف كثريا عن دعاوى الصهيونية والنازية.
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أركان اهلوية
ربام يكون أساس اخلالف بني دعاة القومية ودعاة اإلنسانية يكمن يف تصور
األركان املشكلة للهوية ،فبينام يرص دعاة القومية سواء العربية أو الكردية أو
األمازيغية عىل اعتبار العرق واللغة واألرض والدين عنارص أساسية يف اهلوية..
يرص دعاة اإلنسانية ،والذين أميل إليهم ،وأعترب نفيس واحدا منهم ،أن اهلوية
تتشكل من عنرص واحد هو اإلنسان ..وما عداه عارض عىل اهلوية ،وليس جزءا
منها ،وال ركنا فيها.
أما عنرص العرق ..فقد هنينا عن اعتباره يف النصوص املقدسة الكثرية ،وحتى
لو اعتربناه ركنا ،فكل البرش مستيقنون من نسبهم إىل آدم عليه السالم ،ولكنهم
ليسوا متأكدين من نسبهم إىل غريه ..أو ليس لدهيم من اليقني الكايف ما حيقق
نسبتهم إىل غريه ..ولذلك فال حاجة العتباره.
أما عنرص اللغة ..فاللغة وسيلة ..ويمكن أن تتبدل مع الزمن ،فاملرصيون
كانت لغتهم قبطية ،ثم حتولت إىل العربية ..وكثري من األفارقة كانوا هاوسة ،ثم
حتولوا إىل فرنكفونيني ..وهكذا حتول الكثري من األمازيغ إىل عرب ..مل يسمعوا من
آبائهم وال أجدادهم لغة غري العربية.
أما عنرص الدين ..فهو كذلك عرضة للتبدل والتغري ،وال يصح اعتباره ركنا
يف اهلوية ،فالعرب كانوا وثنيني أو مسيحيني قبل اإلسالم ،ثم حتولوا إىل مسلمني..
واألمازيغ كانوا مثلهم ..ثم حتولوا إىل اإلسالم.
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أما عنرص األرض ،فاألرض ملن يسكنها ،وليس ملن يملكها ..وكثري من
العرب سافروا عرب التاريخ إىل مجيع مناطق العامل ..وهكذا نجد الكثري من األمازيغ
يف فلسطني وسورية ..ونجد الكثري منهم هاجر إىل األندلس ..فهل يأيت أحد من
الناس اليوم ،ويقول إلسبانية :إنك أرض أمازيغية.
وهكذا فإن الذي يضع يف اهلوية مثل هذه األركان يقع يف حرج عظيم ،ذلك
أنه ـ كام نسمع اليوم من ينادي بإحياء اللغة األمازيغية أو الكردية ـ سنرى من يدعو
إىل إحياء الديانات األمازيغية والكردية ،وليس ذلك ببعيد ..فالذي يفضل أعالم
األمازيغ قبل اإلسالم عىل أعالم املسلمني ال يستبعد منه أن يبحث يف يوم من األيام
عن بعض احلجارة التي كان يعبدها يف تصوره أجداده ،ليعيد عبادهتا من جديد
حتت أي شعار.
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النسبة واهلوية
من حماسن اللغة العربية ،وربام غريها من اللغات ،أهنا تفتح راالت كثرية
للنسبة ،فال تربطها بالنسب فقط ،وإنام تضم إليها أشياء كثرية ،منها ما له عالقة
باختيار اإلنسان ،ومنها ما ليس له عالقة..
ولذلك قد ينسب الشخص إىل لغته ،فهو عريب إن حتدث اللغة العربية ،سواء
كان من العرق العريب أو مل يكن ..وهذا تبدأ مصاديقه من أول العرب املستعربة،
الذين أطلق عليهم هذا اللقب لتحول لساهنم إىل العريب.
وربام يستدل هلذا بام ورد يف احلديث أن قيس بن مطاطية جاء إىل حلقة فيها
سلامن الفاريس وصهيب الرومي وبالل احلبيش ،فقال :هذا األوس واخلزرج قد
قاموا بنرصة هذا الرجل ،فام بال هذا .فقام إليه معاذ بن جبل فأخذ تلبيبه ثم أتى به
النبي  ،فأخربه بمقالته فقام النبي  قائام جير رداءه حتى دخل املسجد ،ثم
نودي أن الصالة جامعة ،وقال( :يا أهيا الناس إن الرب واحد ،واألب واحد،
وليست العربية بأحدكم من أب وال أم وإنام هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو
عريب)

()1

وينطبق هذا يف الواقع احلايل عىل أكثر الدول الناطق بالعربية ،التي نطلق
عليها هذا الوصف بغض النظر عن اختالف أنساهبا ..فلذلك نسميها عربية
للساهنا ،ال ألعراقها ..وبناء عىل هذا يطلق عىل الدول الناطقة باإلنجليزية وصف
( )1تاريخ دمشق البن عساكر ()407 /21
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[الدول االنجلوسكوسونية] ،وعىل الدول الناطقة بالفرنسية وصف
[الفرنكفونية]
أما النسبة العرقية ،فهي نسب قد تكون قطعية صحيحة يف رملها ،لكنها
تبقى ظنية من حيث األفراد واملجموعات ..وهذا ينطبق عىل أكثر اجلامعات
البرشية ،باعتبار االحتكاك الذي حصل بني البرش..
فلذلك كان أحسن ما يقي البرش من آثار الرصاع العرقي هو العودة للنسب
املتفق عليه ،وهو آدم عليه السالم ،وهلذا نرى القرآن الكريم خياطب العرب هبذا
الوصف ،وهبذه النسبة ،مع أنه نزل بني قوم يفتخون بأنساهبم وحيرصون عليها..
ومع ذلك ال نجد فيه ولو نسبة واحدة ألي قبيلة من القبائل.
أما النسبة األرضية ،فهي تطلق عىل ساكن األرض غري املغتصب هلا ،وال
املحتل ..ولذلك فإن أرض فلسطني تنسب للساكنني فيها غري املستعمرين
الظاملني ..وهذه النسبة تصدق عىل كل من سكن فلسطني غري حمتل هلا ،سواء كانوا
من اليبوسيني أو من العرب الوافدين ،أو من املغاربة ..أو من غريهم ..بغض النظر
عن دينهم سواء كانوا مسلمني أو مسيحيني أو هيودا من غري الصهاينة.
وهكذا يقال يف النسبة الدينية واملذهبية ،والتي تكون باختيار اإلنسان
ورغبته ..وهلذا قد نراها تتغري بحسب األزمنة ..فاجلزائر مثال سادت فيها مذاهب
متعددة بحسب املراحل التارخيية ..وهكذا كل الدول العربية وغريها.
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وأذكر يف األخري حكمة وردت يف [مقامات بديع الزمان اهلمذاين( ،])1قال
فيها عيسى بن هشام موجها السؤال أليب الفتح اإلسكندري :أين منبت هذا
الفضل؟ فقال :نمتني قريش ،ومهد يل الرشف يف بطائحها ،فقال بعض من حرض:
ألست بأيب الفتح اإلسكندري؟ أمل أرك بالعراق ،تطوف يف األسواق ،مكديا
باألوراق؟ فأنشأ يقول:
إن هلل عـــبـــيـــدا

أخذوا العمر خليطا

فهم يمسون أعرا

با ،ويضــحون نبيطا

ويف مقامة أخرى( ،)2قال عيسى بن هشام :قلت ملا تآنسنا :من أين مطلع هذا
البدر؟ فقال:
إسكندرية داري

لو قر فيها قراري

لكـن ليـيل بنـجــد

وباحلجـاز هناري

( )1مقامات بديع الزمان اهلمذاين( ،ص)21 :
( )2مقامات بديع الزمان اهلمذاين( ،ص)84 :
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هل بدأت احلرب الناعمة يف اجلزائر
احلرب الناعمة كاسمها ،ال تبدأ بالتطرف وال بالعنف وال بأي يشء قد يدعو
إىل إمخاد هليبها يف أول نشوئها ..بل تبدأ ببطء وهدوء إىل أن تضمن استقرارها
واستمرارها وتوفري البيئة احلاضنة هلا ،واجلمهور املدافع عنها ..وحينذاك تشب
لتحرق األخرض واليابس.
وأنا أرى يف اجلزائر ومن خالل منشورات بعضهم عىل وسائل التواصل
االجتامعي ،حتضريا كثيفا ورسيعا لوقود نار الفتنة التي لن ترتك أحدا إال أصابته..
وهذه الفتة أخطر من سابقتها ،فهي ال تلبس لباس الدين ..ولكنها تلبس
لباسا العرق واللغة واللهجة والتمييز العنرصي بني اجلهات واملناطق ..وكل ذلك
أخطر من الفتنة املتلبسة بلباس الدين ..فالدين ال وطن له ،وال منطقة حمددة حتميه،
ولذلك ال خطر من التقسيم بسببه ..لكن هذه األيقونات التفتيتية اجلديدة تنذر
باحلرب والتقسيم.
فاجلزائر مثلها مثل كل دول العامل حتوي أعراقا خمتلفة ،وهلجات متباينة،
وعادات وتقاليد متناقضة ..واحلديث يف مثل هذه األمور والتنابز بسببها هو الذي
هييئ األرضية األوىل للحرب الناعمة ،وهي إثارة األحقاد ،وإشعال الفتن بسببها.
لذلك أدعو كل وطني غيور من هذه القطعة الرشيفة من العامل اإلسالمي،
أن يتنازل عن خصوصياته ،وهيتم باملشرتكات التي جتمعه مع إخوانه يف الوطن..
ليسري اجلميع نحو القيم احلضارية الرفيعة التي ال يمكن أن حتصل من دون
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استقرار.
وأنا ال أدعو هبذا أي عرق ألن ينسى عرقه ،وال لغته ،وال تقاليده ..ولكن
فرق بني أن هيتم هبا ،وبني أن يدعو إليها ..االهتامم هبا شأن شخيص ،والدعوة هلا
دعوة للفتنة ،وإحياء للعصبية ،وتوفري للبيئة احلاضنة للحرب الناعمة التي تطحن
األخرض واليابس.
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احلرب الناعمة ..وتعدد الرايات
أول بداية احلرب الناعمة رايات يزاحم بعضها بعضا ،وأعالم يريد بعضها
أن يلغي اآلخر ،ليحل بدله ..هكذا بدأت فتنة ليبيا ..ومثلها فتنة سوريا ..ومثلها
فتن األكراد التي تطل علينا كل يوم بوجه جديد ،وباسرتاتيجيه جديدا.
وأخشى أن يكون مثلها أيضا تلك الراية اجلديدة التي ترفع يف اجلزائر باسم
األمازيغية ..ويوشك أن تزامحها راية أخرى باسم العروبة ..ورايات أخرى بأسامء
أخرى ..وحينها يبدأ التفتيت النفيس واالجتامعي ليحرض للتفتيت اجلغرايف ..وهو
تفتيت يمكن أن يبدأ ،ولكنه ال يمكن أن ينتهي..
وهلذا أعترب كل راية ترفع غري راية الوطن الواحد راية فتنة وجاهلية
وعصبية..
يمكن ألي شخص أو رتمع أو جهة أن متارس ما تشاء من التقاليد لكن
حتت راية بلدها الوحيدة ..فهل يضمن هؤالء أن ينهض بعض احلمقى ليسقط راية
البلد الواحد ويضع بدهلا هذه الراية مثلام حصل يف املناطق الكردية؟
وهل يضمن أال تتدخل اجلهات املرتبصة باجلزائر لتيسء لبعض الرايات،
وتتهم الطرف اآلخر بتسببه يف ذلك ..لتشعل نار حرب جديدة؟
البعض يستهني هبذا ،ويتصور أن األمر قارص عىل بعض الصغار ..ولكنه ال
يدري أن احلرب تبدأ بالصغار ،بل تبدأ بمن دوهنم ..وليست حرب داحس
والغرباء منا ببعيد.
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فاإلنسان إذا ترك عقله ،واستسلم لعصبيته ،فإنه سيعود إىل ذلك الطور
العبيس والذبيا ين ..وتعود اجلاهلية املنتنة بكل أثقاهلا ..والفتنة نائمة وملعون من
أيقظها.
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لن تكون هناك حرب ناعمة يف اجلزائر
قبل بضعة أيام شاهدت مشهدا مجيال خفف عني بعض احلزن الذي أصابني
من جراء ما رأيته من منشورات عنرصية ،خفت أن تكون سببا يف احلرب الناعمة
التي يزمع االستكبار العاملي التحضري هلا يف اجلزائر ،كام حرض هلا يف سائر املناطق
العربية.
رأيت رموعة طالبات رتمعات يتحدثن قبل بدء احلصة الدراسية ..بعضهن
كان من األوراس األشم ..وبعضهن من جبال جرجرة الشاخمة ..وقبل أن أسمع
حديثهن امتألت رسورا بسقوط املخطط االستعامري الفرنيس الذي كان يتبع
سياسة [فرق تسد] ،فكان ينرش البغضاء بني هاتني املنطقتني ..حيث يسمي
إحدامها [بالد القبائل] ،واألخرى [بالد الشاوية]
لكن سعاديت مل تكن لذلك فقط ،بل كانت بعد سامعي حلديثهن باللهجة
العربية اجلزائرية املمتلئة باجلامل والفصاحة ،عىل الرغم من أن لكل واحدة منهن
هلجتها األمازيغية اخلاصة ..لكنهن وجدن اللغة العربية هي القاسم املشرتك
بينهن ..فكن يتحدثن هبا بكل طالقة.
بعدها شغلت إحداهن حاسوهبا ،وفتحت حمرك البحث ،وراحت تكتب
بالعربية عن املعلومات التي تبحث عنها..
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عرفت حينها أن كل الرصاخ العنرصي ليس سوى جعجعة من دون
طحني ..وأنه ليس سوى زوبعة رسعان ما تنقشع..مثلام انقشع الغيم عن العراق
وسورية وغريها من البالد العربية.
وعرفت أن اللغة العربية ستعود لتحتل مكانتها الرفيعة يف هذا البلد ،وأن
غريها من الرايات ستسقط مثلام سقطت راية األكراد..
وعرفت أن أيام مولود قاسم ،وعثامن سعدي وغريمها من الذين مل حتجبهم
هويتهم األمازيغية عن عشقهم للعربية وهيامهم هبا ودعوهتم هلا ..ستعود قريبا..
وقريبا جدا.
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خذوا العربة من سلامن املحمدي
يا دعاة األمازيغية والعربية والكردية والفارسية والطورانية ..اسمعوا مني
هذه احلكاية ،فلعلها تنفعكم ..فهي ليست أسطورة من األساطري ،أو خرافة من
اخلرفات ..وإنام هي عن رجل حكيم استطاع بتخلصه من قوميته ونسبه الطيني أن
حيظى بأرشف قومية ونسب عرفه التاريخ..
إهنا عن حكيم احلكامء [سلامن املحمدي] الذي كان فارسيا ..لكن ذوبانه يف
رسول اهلل  جعله من آل بيت النبوة ،وحظي بذلك الوسام الرشيف الذي ردده
التاريخ يف كل أجياله( :سلامن منا آل البيت)
والقصة التي جعلت سلامن يرقى هذا املرتقى الصعب هي أنه كان جالسا بني
بعض القوميني ،فرآهم يتفاخرون فيام بينهم ،فبعضهم يذكر أنه من نسل ملوك
الغسانة ،وبعضهم يرفع نسبه إىل الفراعنة ،وآخر يرفعه إىل الكاهنة ..فعجب هلؤالء
القوم كيف ينشغلون بالرمم البالية ،وأمامهم الشمس التي ال تنطفئ ..والنور الذي
ال خيفت ..والرساح املنري الذي ال ينتهي وقوده..
فلذلك ما إن سألوه عن قوميته حتى أجاهبم بكل روحانية :أيب اإلسالم..
وحممد ..وكفى ..ثم راح ينشد بصوته العذب املختلط بدموعه:
أيب اإلسالم ال أب يل سواه إذا افتخروا بقيس أو متيم
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كان يمكنه أن يذكر حضارة فارس ،وعدل أنورشوان ،ونبوءة زرادشت،
وحكامء الفرس وأدباءهم ..لكنه مل يفعل ..ألنه ذاب يف النبوة ،وفني فيها ،فلم يعد
يرى سواها..
نعم قالبه الطيني قدم من فارس ..ذلك يف والدته األوىل ..لكنه يف والدته
امللكوتية صار ابن حممد ،وأخا حممد ،وصاحب حممد ،وكل يشء عنده يلهج
بمحمد..
لقد صار روحانيا من مفرق رأسه إىل أمخص قدميه ..وختلص من طينه..
ولذلك مل تعد له نسبة إىل عامل الطني ..بل بقيت نسبته الوحيدة ملحمد وآل حممد.
فانظروا ـ إخواين األمازيغ والعرب والكرد والفرس ـ إىل هذه اهلمة العلية،
وحطموا قوالب الطني وأوثانه ،وتعلقوا بالنسب األبدي الروحاين النوراين،
لتشهدوا احلقيقة من عني احلقيقة ،وتذوقوا املعارف من ساقي املعارف.
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خذوا العربة من أوربة األمازيغية
يا دعاة األمازيغية يف اجلزائر خصوصا ،والشامل اإلفريقي عموما ..خذوا
العربة من قبيلة [أوربة] األمازيغية ،تلك القبيلة التي كان حيكمها يف القرون األوىل
رجل منكم اسمه إسحاق بن حممد بن عبد احلميد ..لكنه بمجرد أن هرب إليه
املوىل إدريس األكرب حفيد بيت النبوة حتى راح يسلم إليه مقاليد احلكم.
قال له حينها املوىل إدريس :أنا مل أقصدك ألحكم أرضك ،وإنام قصدتك
لتحميني من بطش بني عمومتي من العباسيني الذين رشدونا وقتلونا.
ابتسم املوىل إسحاق ،وقال له :وهل يمكن ملثيل أن حيكم مثلك؟ ..نعم أنا
أمازيغي ..وال أنكر أن يل لغة أخرى غري العربية ..ولكن أصيل ولغتي وكل كياين
ملك للنبوة ،ولبيت النبوة..
وهكذا حتول املوىل إدريس من طريد إىل أمري ..وما أرسع ما تسارعت القبائل
األمازيغية إليه ..وما أرسع ما أسلم الكثري منها عىل يديه ..وما أرسع ما راحت
روحه وأنواره تنترش بينهم.
حينها سمع بنو عمومته من العباسيني بذلك السؤدد الذي ناله يف أرض
الغربة ..فراحوا يرسلون من يدس له السم ..فقتلوه ..ومىض شهيدا.
كان يف إمكان أي رجل أمازيغي حينها أن يتوىل احلكم يف الدولة اإلدريسية،
وهي يف بداية نشوئها ..لكنهم رفضوا مجيعا ..وانتظروا إىل أن يكرب إدريس
األصغر ..ليصبح وارثا ألبيه ..وحاكام عليهم مثلام كان والده..
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وهكذا أصبحت الدولة اإلدريسية مالذا لكل املطاردين من آل بيت النبوة
وغريهم ..بل أصبحت منارة علم وحضارة ،ال يزال تأثريها إىل اليوم.
وكل ذلك بسبب قبيلة مل تنظر يف نسبها الطيني ،ومل تتعصب له ..بل راحت
تبحث عن نسبها الروحي ،وكل من يرتبط به..
فخذوا العربة منها إن كنتم حقا تفخرون بآبائكم وأجدادكم ..فهؤالء أوىل
من يوغرطة وماسينيسا والكاهنة.
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خذوا العربة من األوس واخلزرج
يا دعاة األمازيغية والعربية والكردية والفارسية والطورانية ..اسمعوا مني
هذا اخلرب ،فهو أنفع لكم من كل األخبار العاجلة واآلجلة..
لقد ورد يف السرية املطهرة للنبي الذي تؤمنون به مجيعا ،وتسلمون له مجيعا
أنه عندما دخل املدينة املنورة وجد فيها شعبني يتصارعان بسبب حرص كل واحد
منهام عىل إثبات هويته ،وحمو هوية اآلخر ..وكان لكل منهام راية ..وكان لكل منهام
شعراء وخطباء وإعالميون ينفخون نار العداوة بينهام.
إهنم ال خيتلفون عنكم اآلن كثريا ..ففيكم أيضا كتاب وشعراء وخطباء
وإعالميون وباحثون ينفخون فيكم ما يسمونه أراد األجداد ،وإحياء اهلوية،
والتميز العنرصي عن اآلخر ،وملكية األرض..
فلذلك لكم أن تنظروا ما فعل رسول اهلل  هبذين الشعبني لتعتربوا هبام،
فتستنوا بسنته فيهام..
كان يف إمكان رسول اهلل  حينها أن ينضم إىل الشعب القوي من ذينك
الشعبني ،وخيوض معه املعركة ،لينترص عىل الشعب اآلخر ،لكنه مل يفعل ..بل راح
يمزج بني الشعبني ..وراح أكثر من ذلك يمزج بينهام وبني الشعب اجلديد الذي
حل بينهام ..ليمحو كل الفوارق التي أحدثتها األنانية والعصبية واألهواء ،وحيل
رابطة اإليامن بدل رابطة النسب ..ورابطة األخوة يف اهلل ويف الدين بدل رابطة
األخوة يف القبيلة واألرض.
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لكن اليهود الذي تعودوا عىل إثارة الفتن والنعرات راحوا يستعملون كل
الوسائل لقطع تلك األوارص التي بناها اإليامن..
وقد انترصوا يف يوم من األيام ،فقد روي أن شاس بن قيس ،وهو شيخ
هيودي ،شديد الضغن عىل املسلمني ،شديد احلسد لتآلفهم وأخوهتم ،مر عىل مجاعة
من األوس واخلزرج فآمله اجتامعهم ،فراح يرسد هلم أحداث التاريخ ،ويقص
عليهم قصص الرصاع التي حصلت بينهم ،وكيف قتل بعضهم بعضا ،وانتهك
بعضهم عرض بعض..
لقد فعل مثلام يفعله اآلن بينكم حني يقلب أوراق التاريخ واجلغرافيا لينرش
العداوة يف صدوركم.
حينها ،استطاع ذلك اليهودي أن يشعل القلوب باألحقاد ،فليس هناك يشء
يثري األحقاد مثل التاريخ صادقه وكاذبه..
وقد جتىل ذلك احلقد يف حتول حديث األوس واخلزرج من احلديث عن اهلل
ورسوله إىل احلديث عن املثالب واألراد..
وحتول حديثهم من الرؤية االسترشافية املستقبلية إلحياء الدين ونرصته،
وعامرة الدنيا واستثامرها ،إىل احلديث عن تاريخ اآلباء واألجداد ،وإحياء اهلوية،
وبعث الرمم البالية ،والتقاليد واللهجات الفانية.
ووصل األمر إىل درجة التقاتل ،فقد قال بعضهم بعد سجال طويل يف
أفضلية كل فريق عىل اآلخر( :إن شئتم واهلل رددناها اآلن جذعة)
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ثم ما لبثوا حتى نادوا( :السالح ..السالح ..موعدكم الظاهرة) ،وهي مكان
يف املدينة املنورة ..فخرجوا إليها ،وانضمت األوس بعضها إىل بعض ،واخلزرج
بعضها إىل بعض.
فبلغ ذلك رسول اهلل  فخرج إليهم ،وقال( :يا معرش املسلمني اهلل اهلل،
أتدعون بدعوى اجلاهليــة وأنا بني أظهركم بعد إذ هداكم اهلل إىل اإلسالم وأكرمكم
به ،وقطع به عنكم أمر اجلاهلية ،واستنقذكم به من الكفر ،وألف به بينكم ترجعون
إىل ما كنتم عليه كفارا!؟)

()1

وكانت تلك الكلمة وحدها كافية ألن تطفئ كل نريان الفتنة ..حينها عرف
اجلميع أن كل تلك األحاديث التي تصوروا أهنا تعيد هلم هويتهم وذاتيتهم ليست
سوى محية جاهلية ،ووسوسة شيطانية ..فألقوا السالح من أيدهيم ،وبكوا وعانق
الرجال من األوس واخلزرج بعضهم بعضا ،ثم انرصفوا مع رسول اهلل ،
فرسول اهلل  هو نسبهم وهو حياهتم ومماهتم وحقيقتهم وهويتهم..
حينها نزل التحذير اإلهلي خياطب األجيال مجيعا ،يدعوها لالعتبار باألوس
واخلزرج حتى ال يستطيع سايكس وال بيكو أن يفرق صفهم ،ويقطع أرضهم ،قال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َي ُر هدو ُك ْم َب ْعدَ
تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َم ُنوا إِ ْن ُتطي ُعوا َف ِري ًقا م َن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
إِ َيامنِ ُك ْم كَافِ ِري َن﴾ [آل عمران ،]100 :فقد اعترب اهلل تعاىل االستامع إىل املفرقني
والعنرصيني كفرانا باهلل وبنعمه.
( )1رواه ابن هشام يف السرية النبوية ،والطربي والبغوي.
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ف َت ْك ُف ُر َ
ات اهللَِّ
ثم عقب عىل ذلك بقولهَ ﴿ :و َك ْي َ
ون َو َأ ْن ُت ْم ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم آ َي ُ
وفِي ُكم رسو ُله ومن يعت َِصم بِاهللَِّ َف َقدْ ُه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [آل عمران:
َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َْ ْ
َ
 ،]101فمن كان سامعا لكتاب اهلل متدبرا معانيه ،يعرف رسول اهلل  ،ويوقن
به ،فإنه يستحيل عليه أن يقع يف ذلك الفخ.
وقد عقب عىل ذلك كله بوصية جامعة نص عليها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران]102 :
لكن هؤالء العنرصيني أبوا إال أن يردوا عىل اهلل قوله ..فنسخوا قولهَ ﴿ :و َال
َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ بقوله( :وال متوتن إال وأنتم عرب أو أكراد أو أمازيغ)
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خذو العربة من مسيحيي املرشق
من العجائب التي أفرزها هذا الواقع اململوء بالفتن أن نطلب من املسلمني
االقتداء باملسيحيني ،ولكن ليس لنا إال ذلك ..والقرآن الكريم دعانا إىل التعامل
بالعدالة واحلياد التام ،وأن نعطي كل يشء حقه.
وهلذا فإننا إذا قارنا بني املوقف األمازيغي املعادي للعربية ،وبني موقف
مسيحيي املرشق نجد البون الشاسع ،فاألقباط املسيحيون الذين دخل اإلسالم
أرضهم ،وهم يتكلمون بالقبطية ،ما أرسع ما تركوا قبطيتهم ،وراحوا يتعلمون
العربية ،ويتحدثون هبا يف حياهتم العادية ،ويكتبون هبا الكتب واملؤلفات التي تنرص
دينهم ،بل وترد عىل اإلسالم نفسه ..ومل يرتكوا للقبطية من رال إال املجال الديني
املحض املتمثل يف الطقوس التي يؤدوهنا هبا.
وهكذا إذا ذهبنا إىل مسيحيي لبنان وفلسطني وسورية والعراق،حيث نجد
عشق العربية متغلغال يف جذورهم مع كون الكثري منهم ليسوا عربيا ،وكوهنم
يعرفون لغات أخرى ،وجييدوهنا ،لكنهم حيرصون استعامهلم هلا يف املجال الديني
املحض ،أما احلياة ،فهم يتحدثون فيها بالعربية ،ويعربون عن مدى حبهم هلا.
واألمثلة عىل ذلك كثرية جدا ..لكن أمجلها وأرشفها أولئك اآلباء
اليسوعيون الذين خدموا العربية ومعامجها بام مل خيدمها به العرب أنفسهم.
ومنهم تلك األرسة الطيبة أرسة ناصيف اليازجي ،وهي أرسة مسيحية،
كلدانية ،وأستاذهتا رهبان مارونيون ..ومع ذلك كانوا عاشقني للعربية ،حتى أهنم
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كانوا حيفظون القرآن الكريم وهنج البالغة ألجلها ..وقد روي من شدة حرص
ناصيف عىل أصول اللغة العربية ،أنه كان ال يتحدث إىل أبنائه إال بالفصحى..
وذات يوم طلب من ابنته الصغرية وردة (التي أصبحت فيام بعد أديبة معروفة) أن
تناوله قنينة ماء ليرشب .وناولته إياها وهي تقول :تفضل يا أيب هذه هي القنينة
(بفتح) القاف ،فقال هلا بغضب :اكرسهيا (وهو يقصد كرس القاف) فام كان منها إال
أن ألقت بالقنينة عىل األرض وحطمتها ..حينها صفق اليازجي بيديه حرسة وأسفا
وقال :هذا ما جنته اللغة عيل .رمحك اهلل يا أبا العالء املعري!
هذا نموذج واحد ..والنامذج أكثر من أن حتىص وحسنها منها الدور الذي
قام به األدباء الكبار من أمثال جربان خليل جربان ،وإيليا أيب مايض ،وميخائيل
نعيمة ،غريهم كثري يف خدمة األدب العريب ،وتطويع العربية للواقع اجلديد.
وأختم هذه النامذج املليئة بالعرب بكلمة للمؤرخ املعارص املعروف د .نقوال
زيادة يف رلة العريب الكويتية أيلول  ،2004فقد قال( :علينا أن نتقن لغتنا ،وإتقان
فيفهمه فه ًام صحيح ًا.
هذه اللغة يقيض بأن ُي ْقبِل كل واحد منا عىل القرآن الكريم
َ
أما املسلم فله عىل ذلك أجره عند ربه ،وأما الباقون فلهم عىل ذلك أجرهم عند
نفوسهم وعند أبنائهم ،الذين ُير هبوهنم عندئذ تربية عربية خالصة)
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خذوا العربة من مرص
يا دعاة األمازيغية يف اجلزائر خصوصا ،والشامل اإلفريقي عموما ..خذوا
العربة من مرص ،فهي مثلكم ،توجد يف الشامل اإلفريفي ،وعدد سكاهنا يربو عىل
عدد سكانكم رتمعني ،وعندما دخل اإلسالم أرضها كان فيها حضارة أعظم من
حضارتكم بكثري ،بل إهنا تصنف ضمن أكرب احلضارات يف التاريخ ..بل إهنا ال
تزال تدرس ،ويكتشف كل يوم إبداع جديد من إبداعاهتا.
وهلا فوق ذلك لغة عريقة ..وهلا حروف قديمة قدم التاريخ ..وهلا شعب ال
يمكن التهوين من قدراته العقلية ،وال اجلسدية ،وال من إرادته وعزيمته..
ولكنها مع ذلك كله ،ومع كون الفاحتني املسلمني عندما دخلوا أرضها،
وجدوا شعبا كثريا ،ودولة قائمة ..ومع ذلك كله ال نجد يف مرص احلضارة والتاريخ
والعراقة من ينادي باللغة القبطية بديال عن اللغة العربية ،أو باهلوية القبطية
باعتبارها اهلوية األم بديال عن اهلوية العربية.
بل إننا نجد شعبا يعتز بعروبته ،وهيتم بعربيته ،وال يضع أي لغة أخرى بديال
عنها أ و منافسا هلا ..بل إهنم فوق ذلك يسمون بالدهم [مجهورية مرص العربية]
بل إن أعالمهم وأبطاهلم ليسوا رمسيس األول وال الثاين ،وال بناة األهرام..
وإنام هم سيدنا احلسني ..وستنا زينب ..والسيدة نفسية ..وسيدي أمحد البدوي..
وهكذا ..ال نجد فيهم وال فرعونا واحدا.
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فهل كان ذلك سببا يف تأخرهم ،وهم املتقدمون يف كل املجاالت ..فاحلضارة
اإلسالمية تزخر بعلامء مرص وأوليائها ..كام أن التاريخ احلديث والنهضة احلديثة
ممتلئة برجاالت مرص ..بل إننا نجدهم يف كل أنحاء العامل ،يمثلون العروبة أحسن
متثيل ..فهل كانت عروبتهم عائقا بينهم وبني التحرض؟
نعم ربام توجد لدهيم أزمة اقتصادية ،وبعض الفقر ،وهذا يشء طبيعي ..فال
يوجد عندهم من الثروات ما يوجد عندكم ،وإال فإنه لو وجد عندهم نصف ما
عندكم ملألوا األرض سمنا وعسال..
فخذوا العربة منهم ،ودعوا عنكم اللهث وراء الرساب ،فنحن نحتاج إىل
الدعوة إىل اإليامن والقيم واألخالق والتحرض ..ولسنا بحاجة ملن ينبش التاريخ
ليمأل قلوب الناس أحقادا ..فاحلضارة يبنيها اإلنسان ،ال آباء اإلنسان أو أجداده
أو تارخيه أو أرضه.
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خذوا العربة من موريطانيا
يا دعاة األمازيغية يف اجلزائر خصوصا ،والشامل اإلفريقي عموما ..خذوا
العربة من موريطانيا ،تلك الواحة اجلميلة يف الصحراء الغربية اإلفريقية ..والتي
استطاعت أن تقهر األجواء القاحلة ،واملوارد الشحيحة ،لتؤسس لنفسها قيام رفيعة
يقل نظريها يف الوطن العريب مجيعا.
رشفني اهلل بزيارهتا يف إطار مؤمتر علمي أقامته قبل حوايل شهر ..وقد رأيت
فيها ما مألين بالعجب ..كانت العربية تنطلق من حناجرهم فصيحة بليغة مل أر
مثلها حتى يف البالد التي تزعم أهنا مراكز العروبة.
وكان الشعراء ينترشون فيها ،ويقرؤون قصادئهم العتيقة املمتلئة باجلامل،
حتى يشعر املرء ،وكأن أسواق الشعر قد قامت من جديد ..وعندما سألتهم عن
رس كثرة الشعراء ،قالوا :نحن بالد املليون شاعر ..هكذا يطلق علينا ..فقد وضع
اهلل فينا حب الشعر ..وحب العربية..
قلت :ولكن أصولكم إفريقية.
قالوا :نحن ال هتمنا أصولنا وال فروعنا ..وال حسبنا وال نسبنا ..نحن هيمنا
أننا رصنا عربا بقرآننا وديننا ..وقد ألقى اهلل يف ألسنتنا حب العربية ،كام ألقى يف
قلوبنا حبه وحب نبيه  ..ولذلك جتدنا نحفظ كل يشء يرتبط بالعربية ابتداء من
قرآننا ،وانتهاء بكل العلوم التي ترتبط به ..وذلك ما يرس عىل ألسنتنا أن تقول
الشعر كتابة وارجتاال.
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قلت :ولكن مل ال هتتمون أيضا باللغات اإلفريقية؟
قالوا :أتريدنا أن نكون كبني إرسائيل الذين آتاهم اهلل املن والسلوى ،فراحو
يطلبون الثوم والبصل؟
قلت :لكنكم يمكنكم أن جتمعوا بينهام.
قالواَ ﴿ :ما َج َع َل اهللَُّ لِ َر ُج ٍل ِم ْن َق ْل َب ْ ِ
ني ِيف َج ْوفِ ِه﴾ [األحزاب ،]4 :وما جعل
اهلل المرئ من لسانني يف فمه ..وإن كان والبد أن نضيف ةة لعربيتنا اجلميلة،
فسنضيف لغة من اللغات التي نستفيد منها من علوم العرص وتقنياته ما ينفعنا.
مل يكن الشعر وحده ،وال الفصاحة وحدها هي السوق التي متيزت هبا
موريطانيا ..بل كانت حتافظ إىل جانب ذلك ،أو بسبب ذلك عىل كل قيم العروبة
األصيلة املضمخة بعطر اإلسالم ..فقد كان الكرم والنبل والشهامة والرفق
واللني ..وكل القيم الرفيعة تنطبع عىل مالمح كل شخص موريطاين التقينا به ،أو
حتدثنا إليه.
وكان اجلميع ..بام فيهم إخواهنم من األفارقة الذين التقينا هبم ..يتغنون
بحب رسول اهلل  وتعظيمه ،وتعظيم القيم التي جاء هبا من غري أن ينطقوا بكلمة
واحدة عن لغاهتم ،وال عن أصوهلم ،وال عن فروعهم ..ألهنم توحدوا مجيعا يف
رسول اهلل  ..ويف قرآهنم ..ويف لغتهم التي مجعهم عليها نبيهم وكتاهبم.
ومن شاء أن جيادلني يف هذا ،فليذهب إىل نواقشوط أو غريها من املدن
املوريطانية ،لريى فيها بأم عينيه أسواق العلم والشعر واألدب الرفيع والقيم
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النبيلة ..ولريى كيف تكون اللغة وسيلة من وسائل التحرض والرتقي األخالقي..
وإن شاء أن جيري مقارنة ،فيمكنه أن يقوم بجولة مماثلة يف بعض مدننا التي راحت
تطلق اهلوية العربية ،وتطلق معها كل القيم النبيلة ..وأول ما سرياه تلك احلانات
واخلمور وكل مظاهر االنحراف التي تنترش عىل املأل من دون حياء وال خجل..
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اللهجة اجلزائرية عربية فصيحة
من الدعاوى التي يبثها دعاة األمازيغية هلدم اللغة العربية يف اجلزائر حماولتهم
إبعاد العامية اجلزائرية عن الفصحى ،وتصويرهم هلا ،وكأهنا لغة أخرى خالف
العربية ..وهذا وهم كبري ،وخمالف للواقع ،ومن السهل تفنيده.
ذلك أننا إذا استثنينا بعض املدن الكربى التي أثر فيها االستيطان الفرنيس
نجد أن معظم املدن اجلزائرية الداخلية سواء ما كان منها باجلنوب أو بالشامل،
تتكلم بعامية فصيحة إىل حد كبري جدا ،وال حتوي من الكلامت األجنية إال عددا
حمدودا ،وهي مقحمة إقحاما من طرف بعض الفرنكفونيني أو املعقدين من
العربية ،والذي حياولون كل حني زج كلمة فرنسية للعامية ليتخلصوا من العربية
التي يتعقدون منها.
لكنا إن عدنا إىل لغة اآلباء واألجداد ،أو اللغة التي يتكلم هبا أهل الضيعات
واألرياف ،أو حتى املدن التي مل تتأثر كثريا باالستيطان الفرنيس ،بل حتى منها تلك
التي حتسب ضمن الدائرة األمازيغية [مثل مدن باتنة وخنشلة وأم البواقي] ،نجد
لغة عربية سليمة متاما ،بنفس خمارجها ،ونفس معانيها.
نعم نجدها متأثرة من حيث الترصيف مثلها مثل اللهجات العامية يف سائر
الدول العربية ،لكن ذلك ال يؤثر فيها ،ألن الذي يتحدث بتلك العامية يسهل عليه
أن يعرف العربية الفصحى ،ويتكلم هبا بسهولة.
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ولعل أدل دليل عىل كون الشعب اجلزائري يتحدث لغة عربية مائة باملائة ،أن
عوامه وأمييه كبارهم وصغارهم يفهمون اخلطب والدروس التي تلقى يف املساجد
عادة بالعربية الفصحى ..بل يفهمون املسلسالت العربية الفصيحة املدبلجة ،بل
يفهمون اللهجة املرصية والسورية واللبنانية ..بل حتى اخلليجية ..ويقلدوهنا
بسهولة ..ولوال تلك اخللفية اللغوية التي جتمعهم بتلك اللهجات ملا استطاعوا
فهم ذلك.
وهلذا فإن تلك األحكام اجلزافية التي حيكم هبا بعض املشارقة عىل اللهجة
اجلزائرية ،وكوهنا خمتلطة بالفرنسية ناجتة من عدم خمالطة للداخل اجلزائري،
فأكثرهم يكتفي باملطار والفنادق يف املدن الكربى ،والتي يسيطر عليها عادة
أصحاب التوجه الفرنكفوين ،الذين يكرهون العربية ..وحياولون استبداهلا
بالفرنسية ،بل بأي لغة أخرى ..وهلذا نراهم ينارصون األمازيغية ،ال حبا فيها ،وإنام
بغضا للعربية.
وقد أجريت الكثري من الدراسات العلمية األكاديمية حول هذا ،وأثبتت
النتائج التي ذكرت ،ولعل ما ييرس عىل القارئ التعرف عىل ذلك ،هو البحث عن
لغة األمثال والقصص الشعبية اجلزائرية ،والتي ال ختتلف عن مثيالهتا املرشقية.
ومن شاء أن يتأكد من هذا الكالم ،فليذهب إىل املحال العامة يف املدن
والقرى الداخلية التي مل تتأثر بالدعوة األمازيغية أو الفرنكفونية ،وسيسمع عربية
مجيلة فصيحة من خمارجها الصحيحة..

97

مل احلقد عىل العربية؟
من عجائب التناقضات التي يقع فيها دعاة األمازيغية ذلك احلقد الذي
تفرزه نفوسهم عىل اللغة العربية ،وعىل العرب ،يف نفس الوقت الذي يكادون
يذوبون فيه تتيام وعشقا للغة الفرنسية ،وألصحاهبا الفرنسيني؟
وهذا يدل عىل أن هؤالء الدعاة ـ شعروا أو مل يشعروا ـ جزء من خمطط
استعامري خطري ،أو أدوات للحرب الناعمة املقبلة التي يزمع االستكبار العاملي
حتضري األرضية هلا يف اجلزائر.
وإال فإننا إذا عدنا إىل أسالف األمازيغ أنفسهم نجدهم مجيعا من أبناء الطرق
الصوفية ،بل كانوا من مشاخيها الكبار ..والصوفية أبعد الناس عن العرقية
والطائفية..
فالشيخ حممد بن عبد الرمحن األزهري هو مؤسس أكرب طريقة صوفية
جزائرية [الطريقة الرمحانية] ،والتي تنترش زوياها يف كل املناطق اجلزائرية ،وخاصة
األمازيغية منها ،ومع كوهنا تدرس كل العلوم إال أننا مل نسمع أهنا دعت إىل تدريس
األمازيغية ،وال دعت إىل العرق األمازيغي أصال ..بل إهنا تفخر بعروبتها ،بل
تثبتها من خالل وثائقها الكثرية.
وهكذا نجد أن أكرب حركة مقاومة لالستعامر كانت عىل يد الشيخ احلداد،
وهو شيخ صويف ،من املنطقة األمازيغية ،واستطاع أن حيشد احلشود الكثرية من
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مجيع جهات اجلزائر ملواجهة االستعامر الفرنيس ،ومل يتحدث أبدا بلغة عرقية وال
طائفية.
وهكذا نجد مفجري ثورة نوفمرب ،والذين كان الكثري منهم يتقن األمازيغية
مثل مصطفى بن بولعيد ،ومع ذلك مل نسمع هذه األحقاد املوجهة للعربية ،وال
للعرب ..بل كانوا يعتربون أنفسهم عربا ألهنم يعرفون العربية ،وينطقون هبا..
بل إننا نجد يف نص أول نداء وجهته الكتابة العامة جلبهة التحرير الوطني إىل
الشعب اجلزائري يف أول نوفمرب  1954هذا اهلدف (حتقيق وحدة شامل إفريقيا يف
داخل إطارها الطبيعي العريب واإلسالمي) ..ومل نجد فيه كلمة واحدة عن األمازيغ
أو األمازيغية.
بل إننا إذا عدنا إىل التاريخ نجد كبار العلامء الذين أنجبتهم املناطق األمازيغية
حيبون العربية ،ويقدسوهنا ،ويكتبون هبا ،ومل يشكوا أبدا من ظلم أهلها هلم..
وحسبنا أن نذكر أن ابن معطي مؤلف أول ألفية يف النحو العريب كان من
زواوة ،وهي من املناطق األمازيغية ..فقد ألفها(العالمة شيخ النحو زين الدين أبو
احلسني حييى بن عبد املعطي بن عبد النور الزواوي النحوي) ،وهو كام يذكر
مرتمجوه (جزائري األصل ،من (زواوة)؛ وهي قبيلة كبرية ببجاية) ..وعندما
يتحدثون عن كتبه يذكرون أهنا [الدرة األلفية يف علم العربية] ..و[الفصول يف
النحو] ..و[املثلث يف اللغة] ..و[العقود والقوانني يف النحو] ..و[الفصول
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اخلمسون يف النحو] ..وغريها ..وكلها يف خدمة العربية ..بل ال يوجد كتاب منها
عن األمازيغية.
بل إننا ال نجد هلذه الدعوة ظهورا إال بعد االستعامر الفرنيس الذي استعمل
سياسة [فرق تسد] ليتمكن من تفيذ مشاريعه ..وراح دعاة األمازيغية يتبعون
صيحته ،وينسون دينهم ونبيهم الذي حذرهم من العصبية ..وينسون املستعمر
الذي استوىل عىل خرياهتم ..بل راحوا يسبحون بحمده ،ويرطنون بلغته يف نفس
الوقت الذي حيتقرون فيه لغتهم العربية لغة كتاهبم املقدس ..ولغة نبيهم ..ولغة
أجدادهم ..ولغة حضارهتم.
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هل الدعوة إىل العربية عنرصية؟
ما كنت أتصور أبدا أنني سأعيش إىل اليوم الذي تصبح فيه الدعوة إىل
البدهييات دعوة مستغربة ،بل مستهجنة ،بل تتلقى بكل صنوف الرد والبذاءة.
ذلك أنني مل أدعو من خالل كل املنشورات السابقة ال إىل عبس وال إىل
ذبيان ..وال إىل مرض ..وال إىل ربيعة ..بل دعوت إىل يشء واحد هو [اللغة
العربية] ،بمحبتها وإحيائها وتعلمها والتعامل هبا يف مجيع الشؤون ،باعتبارها هدية
اهلل لنا ،وفضله علينا ،حتى نفهم كتابه من غري أي ترمجة تشوه معانيه أو تقزمها..
وحتى نعيش بالغته كام عاشها من عايشه ،فنرى معجزته احلسية ماثلة أمامنا يف
مفرداته وتراكيبه.
لكن اآلخرين تصوروا أننا بدعوتنا إىل العربية نحارب دعوهتم للغتهم التي
ال نستطيع مهام توفر هلا من عنارص اإلبداع والقوة أن تنافس العربية ،بل أن توضع
معها يف حمل واحد ..فهي ال تزال هلجات مفرقة مشتتة ،حاهلا كحال اللهجات
العربية قبل اإلسالم ..بل إنني سمعت من بعض دعاة األمازيغية أنفسهم أنه مل
يفهم إال  20باملائة من أول بيان رسمي باللغة األمازيغية ،ذلك أنه كتب بلهجة
ختالف هلجته..
أهذه هي اللغة التي تريدون أن تستبدلوا هبا اللغة العربية ..لغتنا األصلية
واألم والرسمية والدينية واحلياتية وكل يشء ..هكذا سمعناها من آبائنا وأجدادنا
لوال أن جاء ذلك املستعمر البغيض ،والذي مل يستطع أن يتالعب بدين الناس،
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فراح يتالعب بلغتهم ،وبصناعة ةائر هلا ،حيتقروهنا ،ويشمئزون منها ،بل
يستعملون كل الوسائل إىل اإلساءة إليها.
مع أهنم يرصحون أهنا لغة القرآن الكريم ..ويرصحون مع ذلك أنه لوال
القرآن ملا أعاروها أي اهتامم؟
يا سبحان اهلل ..ما هذه الكلمة العظيمة؟ ..وما هذا التفكري املنطقي
العجيب؟
إذا كان اهلل اختارها لتحمل آخر رسالة له إىل عباده ..وهو أعلم حيث جيعل
رسالته ..وأعلم باللغة التي تتناسب مع املعاين السامية املقدسة التي يريد تبليغها
لعباده ..أفنحتقرها نحن ،بل ونضعها مع سائر اللغات يف صف واحد؟
إن الذي يفكر هبذه الطريقة ال يضع للقرآن الكريم ،وال لدينه أي قيمة ..وإال
فإنه لو كان صاحب منطق ،فإن أول قاعدة يتأسس عليها اختيار اهلل للعربية لتبليغ
دينه ..أن نقول :إذا كان اهلل اختارها لديننا ،أفال نختارها لدنينا ..وإذا وسعت
العربية كل عوامل امللكوت ..أفال يمكنها أن تسع عوامل امللك ..وإذا عرب هبا عن
حقائق الوجود الكربى ..أفال يعرب هبا عن حقائق الكون الصغرى؟
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اللغة ..والتميز ..والعنرصية
من األهداف التي يطرحها دعاة األمازيغية إلعادة إحيائها وتفعيلها يف
الواقع هو كوهنا ـ كام عرب بعض األصدقاء الطيبني ـ وسيلة لتصحيح التاريخ..
والعودة للذات ..وعنرصا للتميز ..ذلك التميز الذي ينمي الشعور باملنافسة
الرشيفة لباقي األمم.
وخطورة هذا الطرح تكمن يف نواح متعددة ،أوهلا دعوة صاحبه إىل العودة
إىل التاريخ للبحث يف األصول ..ثم البحث بعد ذلك عن السكان احلقيقيني ملنطقة
الشامل اإلفريقي ..وبعد ذلك متييز األصيل منهم من الدخيل ..وبعد التمييز لست
أدري ما سيحصل ..هل سيطرد العرب الوافدون عىل فرتات التاريخ ،وهم
كثريون جدا ابتداء من العرب الفاحتني وانتهاء باهلجرات اهلاللية والسليمية
وغريها من القبائل العربية؟ ..أم أهنم يصبحون مواطنني درجة ثانية؟ ..أم أنه
سيحصل هلم ما حصل للفلسطيني من الشتات ،ألن الدعوة األمازيغية ـ هبذا
االعتبار ـ ليست سوى تقليد حريف للدعوة الصهيونية التي نبشت بطون التاريخ،
لتعرب من جذورها التارخيية للواقع ،فتغريه ،كام اشتهى هلا ظلمها.
واخلطور الثانية هلذا الطرح هي ما أطلق عليه هذا الصديق العزيز وصف
[التميز] ،وهذا غريب ،فهل يكون التميز باللغة والعرق ،أم يكون التميز بالقيم
الطيبة ،واألخالق الراقية ..أو بالتقوى كام عرب القرآن الكريم ..وإن كان يقصد
هذا الصديق متيز العرق األمازيغي عن غريه من األعراق ،فإن هذا ال خيتلف كثريا
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عن دعوة هتلر لتميز العرق اآلري ،وتفضيله عىل سائر األعراق ..أو ما ينادي به
الداريينيون االجتامعيون من متيز أصحاب اللون األبيض عن باقي األلوان..
ولذلك حيتقرون سائر األلوان ،ويستعمروهنا ،ويستحلوهنا ،بل هناك من يدعو إىل
إبادهتا ،باعتبارها أعراقا دنيا مل تتطور بعد.
أريد من هذا الصديق وغريه أن يراجعوا أنفسهم ،ويراجعوا التاريخ،
ويراجعوا قبل ذلك املصادر املقدسة إسالمية كانت أو غري إسالمية ..ليكتشفوا أن
هذا الطرح ليس سوى تكرير وإعادة طرح ألول مقولة يف التمييز العنرصي عرب
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
عنها إبليس بقولهَ ﴿ :أنَا َخ ْري ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني﴾ [األعراف:
ٌ
 ،]12وهؤالء يقولون( :نحن خري منهم خلقتنا أمازيغ وخلقتهم عربا)
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اللغات وسائل ..ال مقاصد
من البدهييات املعروفة للجميع أن كل ما ندرسه من علوم ينقسم إىل قسمني:
إما علوم ذاتية مقصودة لذاهتا ،أو علوم آلة ،وهي املقصودة لغريها..
ومن املعروف أيضا أن املقاصد هي التي حتدد الوسائل واآلالت ..فمن كان
مقصده فهم القرآن الكريم مثال حيتاج إىل النحو ملعرفة تراكيبه ..والبالغة ملعرفة
أرسار التعبري فيه ..والغريب للتعرف عىل الكلامت الغريبة ودالالهتا ..وهكذا.
وبناء عىل هذا ،فإن من املتفق عليه أن اللغات وسائل وآالت وليست
مقصودة لذاهتا ،فاللغة بذاهتا ال حتمل أي داللة فكرية وال علمية وال عملية ،وإنام
تستعمل للتعبري عن ذلك كله.
ولذلك فإن الداعية لتعليم أي لغة حيتاج إىل أن يعرض أوال أهدافه ومقاصده
من ذلك التعليم ..أو بعبارة أخرى حيدد الفوائد التي يناهلا ذلك املتعلم ،لريى مدى
حاجته ووجهتها ،ثم خيتار اللغة التي تتناسب مع مقصده..
فاإلنجليزي مثال عند دعوته لتعلم لغته يذكر أهنا لغة العلم احلديث
والتقنيات والتواصل العاملي ..وال أحد جيادله يف ذلك ..والفرنيس يذكر أن لغته
لغة للتواصل مع دول كثرية باإلضافة للرتاث األديب والعلمي املكتوب هبا..
وهكذا.
لكن اإلشكال يف األمازيغي الذي يدعو إىل تعلم لغته ،بل إىل فرضها عىل
الناطق هبا وغري الناطق هبا ..ما هي حجته يف ذلك؟ ..هل هناك كتب علمية ال
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توجد إال باللغة األمازيغية ..ولذلك نحتاج إىل االجتهاد يف تعلمها حتى نتقن تلك
العلوم ..أو أن هناك تراثا أدبيا أو عرفانيا أو فلسفيا مكتوبا هبا ..بحيث ال يمكننا
االستفاده منه إال عرب تعلم هذه اللغة؟ ..أو أننا ال يمكننا التواصل مع األمازيغ إال
بواسطة هذه اللغة؟
وكل ذلك غري موجود ..حتى التواصل مع من ينطقون باألمازيغية ،ليس
مربرا ،ألن األمازيغ كلهم يعرفون العربية ،ويتقنوهنا ،بل فيهم من يتقنها أكثر من
العرب أنفسهم.
فلذلك ما احلاجة يف أن يميض أوالدنا أوقاتا مهمة من أعامرهم من أجل لغة
ال يستفيدون منها ال علام وال تواصال وال أي يشء ..أليس من األجدى بدل ذلك
أن يدرسوا ما يفيدهم ..فنحن نبحث عن اخلروج عن التخلف ..ال الغرق فيه أو
تنميته؟
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اللغة ..واملقدس
من الدعاوى التي يطرحها دعاة األمازيغية ،والتي حياولون هبا الغض من
العربية أو من العرب قوهلم( :لو أن النبي كان من األمازيغ ..والقرآن نزل
باألمازيغية ملا آمن به العرب) ،وأظن أهنا مقتبسة من كلمة للمفكر احلداثي
األمازيغي حممد أركون ..لست أدري أين قرأهتا عنه.
وهذه دعوى عريضة ،وخطرية ،وال يمكن بحال من األحوال التحقق منها
يف الواقع ،ألن حممدا  هو خاتم الرسل ،والقرآن خاتم الكتب ..ولذلك تصبح
الدعوى ملغاة مثلها مثل كل دعوى ال بينة عليها ،وال يمكن التحقق منها.
لكن املشكلة ليست يف الدعوى ،وإنام فيام ينبني عليها ،أو فيام يقرأ بني
سطورها ..فهذا الذي طرح مثل هذه األفكار ،يريد أن يقول لألمازيغ :ما دام
العرب مل يؤمنوا بنبيكم املفرتض ..فلم تكلفون أنفسكم باإليامن بنبيهم ..وما داموا
مل يقدسوا كتابكم املفرتض ،فلم تقدسون كتاهبم؟
هذا ليس حتليال أفرتضه ..بل هو حقيقة ما تفرزه تلك الشعارات التي توجه
للعامة ،ليقرؤوها بحسب أمزجتهم وأهوائهم ..والذين حتول الدين عندهم من
دين إهلي إىل دين قومي ..وأصبح تعصبهم ملا يطلقون عليه [اهلوية] أكثر من
تعصبهم لكتاهبم ونبيهم ..وكيف يتعصبون هلام ،وهم يتحرسون عىل أهنام مل يكونا
من األمازيغية أو باألمازيغية ..ويرددون من حيث ال يشعرون مقولة املرشكني:
آن َع َىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
﴿ َل ْو َال ُن ِّز َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
َني َع ِظي ٍم﴾ [الزخرف ،]31 :والتي رد
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عليها اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :أ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
مح َت َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َم ِع َ
يشت َُه ْم ِيف
ون َر ْ َ
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
ْ ِ
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ًّيا
َ
احلَ َياة الده ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
ِ
جي َم ُع َ
ون ﴾ [الزخرف]32 :
َو َر ْ َ
مح ُت َر ِّب َك َخ ْ ٌري ممَّا َ ْ
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا هو :فلنفرض أن العرب كام ذكرتم كان
هلم من الكرب ما حيول بينهم وبني الدين األمازيغي املفرتض ..فام يؤذيكم ذلك؟..
وهل أنتم مكلفون بدعوهتم لإليامن ،أم مكلفون بمحاسبتهم؟ ..أمل يقل اهلل لنبيه
ْت َع َل ْي ِه ْم ِب َو ِك ٍ
ْت ُم َذك ٌِّر
يل﴾ [األنعام ،]107 :وقال لهَ ﴿ :ف َذك ِّْر إِن ََّام َأن َ
َ ﴿ :و َما َأن َ
(َ )21ل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْي ِط ٍر ([ ﴾ )22الغاشية]22 ،21 :؟
ثم ملاذا تعتربون العرب مجيعا أمثال أيب جهل وأيب هلب ..أمل يكن يف العرب
حممد رسول اهلل  خري خلق اهلل؟ ..أمل يكن منهم آل بيته األطهار؟ ..أمل يكن منهم
أولئك الصحابة املنتجبون ،والتابعون الطيبون الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل
إعالء كلمة اهلل ،ونرش دينهم؟ ..أمل يكن فيهم األولياء والعلامء والصاحلون؟
أليس العرب مثلهم مثل غريهم من األجناس فيهم املصلح واملفسد ،والتقي
والفاجر ..فلم حتكمون عليهم حكام واحدا ،وتنزلوهنم منزلة واحدة ..هل هذا ما
يقتضيه العقل واملنطق؟ ..أم ما تقتضيه الرشيعة واحلقيقة؟
عودوا إىل وعيكم املغيب ..وتعاملوا مع احلقائق ..وسلموا هلل اختياره ..فاهلل
َان َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ﴾ [القصص:
خي ُل ُق َما َي َشا ُء َو َ ْ
هو الذي اختار العربية ،وهو ﴿ َ ْ
خيت َُار َما ك َ ُ ُ
]68
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أما دعواكم تلك ،فيمكن إلبليس نفسه أن يدعيها ،فيقول( :أنا مل أسجد
آلدم ..ألنه لو أمر بالسجود يل ملا سجد)
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العرب والعربية والعروبة واألعراب
هذه مصطلحات أربع لكل واحد منها داللته اخلاصة ،والفهم السليم هلا هو
الذي حيمينا من بعض املواقف السلبية التي قد يدعو إليها ما نراه من ختلف
واستبداد وظلم وعنرصية.
أما املصطلح األول ،وهو [العرب] ،فرياد به جنس من األجناس البرشية،
ال خيتلف عنهم يف توفره عىل الطاقات التي تؤهله ألداء دوره يف اخلالفة وعامرة
األرض ،ال ينقص عنهم يف ذلك ،وال يزيد ..وهو منترش اآلن يف األرض ،بني
املناطق التي ال تزال تنطق العربية ،كام هو بني غريها يف املناطق التي تنطق بلهجات
أو لغات أخرى ..فلذلك ال يصح أن يشتم هذه الشعب باعتبار ذاته ،فمنه أكرم
خلق اهلل ،وأعظم أوليائه ،وفيه كذلك املنحرفون واألشقياء والظلمة ..ولذلك ال
يصح التعميم ..أو الشتم بالوصف.
أما املصلطح الثاين ،وهو [العربية] ،فهو يدل عىل أرشف اللغات وأحكمها
وأدقها وأمجلها ،فيكفي العربية رشفا أن تكون لغة القرآن ،ولغة نبي اهلل وأولياء
اهلل ،الذين ال يفهم كالمهم إال بعد فهمها ..ومن العجب أن يرغب من أجرى اهلل
لسانه هبا إىل غريها ،مع أن هناك من ينفق األموال الكثرية واألوقات الطويلة حتى
تكون له بعض املشاركة فيها ،أو الفهم هلا.
أما املصطلح الثالث ،وهو [العروبة] ،فرياد به قيم رشيفة كانت تنترش بني
العرب كام تنترش بني غريهم من سكان البوادي من أمثال النخوة والشهامة والنبل
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وغريها ..وال يصح أن تشتم هذه املعاين ..إال إذا أريد هبا القومية العربية التي هي
دعوى منتنة مثلها مثل دعوى الكردية واألمازيغية والطورانية والفارسية ..وأي
قومية أخرى.
أما املصطلح الرابع ،وهو [األعراب] ،وهو موضع ذم القرآن الكريم ،فهو
ليس خاصا باجلنس العريب ،وإنام هو عام لكل من اتصف بصفات اجلفاوة والغلظة
والقسوة والفهم احلريف للدين ،وعدم التعمق يف معانيه وقيمه سواء كان عربيا أو
كرديا أو فارسيا أو أمازيغيا أو أيا كان..
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أساس املشكلة بيننا وبني دعاة األمازيغية
أنا شخصيا ليس لدي مشكلة مع أي شخص يزعم لنفسه أنه أمازيغي ،إما
باعتبار اللغة التي ينطق هبا ،أو باعتبار النسب الذي يدعيه ..حتى لو ذكر يل أنه
حفيد يوغرطة املبارش ،أو أن أباه ماسينسا ،وجدته الكاهنة ..مل أنكر عليه ..ومل
أطالبه بأي وثيقة تثبت ذلك ..فالناس مصدقون يف أنساهبم ..وأنا أنظر إىل اإلنسان
كإنسان ،ال هيمني أصله وال فرعه ،وال جده ،وال خاله..
لكني يف نفس الوقت أطالبه بأن يقف مع غريه من اجلزائريني أو املغاربة أو
التوانسة بمثل ما يقف به مع نفسه ..فلامذا ينكر عليهم إذا ادعوا نسبهم إىل بني
هالل أو سليم أو رباح أو قبائل اليمن ..أو ذكروا أهنم من السادة األرشاف الذين
فروا من املرشق إىل املغرب هربا بأنفسهم من بطش احلكام والظلمة ..ملاذا يلزمهم
بأن يكونوا حفدة ألجداده ،ونسال آلبائه؟ ..وهل النسب يفرض فرضا؟
هذه هي النقطة الفارقة األوىل ..وهي جتعل األمازيغ ظاملني ال مظلومني..
فهم عندما يذكرون أن أصل كل اجلزائر أمازيغ خيطئون يف ذلك خطأ تارخييا كبريا،
ويتدخلون يف تفاصيل أنساب الناس من غري بحث وال علم ..فمن أين هلم بإثبات
هذه الدعوى العريضة؟ ..وما ةهم لو تركوا الناس ،وما اشتهوا من أنساب
ينتسبون إليها صادقني كانوا أو كاذبني؟
أما النقطة الثانية ..وهي أخطر من األوىل ..فهي دعوهتم ملن مل يعرف يف
حياته اللهجة أو اللغة األمازيغية بتعلمها ..وهذا استبداد عظيم ..فلامذا تفرضون
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عيل وعىل أوالدي لغة ال أرتضيها ،ال احتقارا هلا ..ولكن الين أرى أنه ال جدوى
من تعلمها ..وال هيمني هل هي لغة آبائي أو أجدادي أو ليست لغتهم ..ألين ال
أحب أن أعيش يف جلباب أيب ..واللغة يفرضها الواقع واحلاجة ،وال يفرضها اآلباء
واألجداد.
أما ادعاؤهم بأهنم يفرضون عيل ذلك ،ألين أفرض عليهم العربية ،فأنا
أح ّلهم منها ،وال أطالبهم هبا ..ألن اللغة العربية يف تصوري رشف عظيم ..ومن
شاء أن ال حيمل هذا الرشف فله ذلك ..وهلم كذلك أن يعتربوا األمازيغية رشفا ملن
يتعلمها ..وال عليهم فيمن أراد التملص من هذا الرشف ..فالرشف ال يفرض
قهرا.
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هو رشق أوسط ..وليس رشقا أوسخ
من مفردات التنابز باأللقاب التي يستعملها دعاة األمازيغية يف حق العربية،
وكل ما يرتبط هبا تسميتهم [الرشق األوسط] بـ [الرشق األوسخ] يف نفس الوقت
الذي يذوبون فيه تتيام وشوقا إذا ما ذكرت أوروبا وأمريكا وغريها من دول العامل،
متناسني أهنم قبل الفتح اإلسالمي كانوا حتت سيطرة الرومان والوندال ..ومها من
الشعوب األوروبية ..وأهنم يف العصور اإلسالمية أصابتهم الكثري من الويالت
االستعامرية التي مل حيدث مثلها يف التاريخ من تلك الشعوب التي يمجدوهنا ،يف
نفس الوقت الذي يمتلئون فيه حقدا عىل إخواهنم املؤمنني.
وأول ما يثري االنتباه يف ذلك اللقب هو عدم اعتباره لألماكن املقدسة
املوجودة يف ذلك الرشق األوسط ..وهي أماكن كثرية تبدأ من مكة املكرمة واملدينة
املنورة والقدس الرشيف ،وتنتهي بغريها من املناطق التي جرت فيها أهم أحداث
التاريخ اإلسالمي ،بل التاريخ الديني للعامل.
ففي الرشق األوسط طور سيناء الذي ناجى فيه موسى عليه السالم ربه..
وفيه بيت حلم الذي ولد فيه املسيح ..وفيه النارصة واجلليل وغريها ..والتي طاف
فيها املسيح يبرش برسالة اهلل ،وبخاتم أنبيائه.
وإذا رجعنا للكتاب املقدس ال نكاد نجد بقعة يف ذلك الرشق األوسط إال
وضمخت بعطر نبي من األنبياء الكرام ،أو رسالة من رساالت اهلل ..والتي هتفوا
إليها ال قلوب املسلمني فقط ،بل قلوب كل املؤمنني يف العامل أمجع.
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فهل هذا الرشق املكرم بنور النبوة رشق أوسخ؟ ..وهل اهلل تعاىل بارك يف
الرشق األوسخ؟ ..أمل تقرؤوا قوله تعاىل ،وهو يبني بركاته عىل هذا الرشق﴿ :
ِ
اص َف ًة َ ْجت ِري بِ َأم ِر ِه إِ َىل ْاألَر ِ ِ
ولِس َليام َن الريح َع ِ
يش ٍء
ِّ َ
ْ
ْ
َ ُ َْ
ض ا َّلتي َب َار ْكنَا ف َيها َو ُكنَّا بِ ُك ِّل َ ْ
ني ﴾ [األنبياء]81 :؟
َعاملِ َ
فهل حتولت بركات اهلل يف أذهانكم وقلوبكم إىل قاذورات؟
حددوا جيدا بوصلتكم ..فهل أنتم مع اهلل ،ومع قرآنه ،ومع كتبه املقدسة،
ومع أنبيائه الكرام ..أم أن حبكم ألجدادكم وتراثكم جعلكم تتربؤون من كل
ذلك ..وال تضعون لربكات اهلل وتقديساته واختياراته أي اعتبار؟
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ملاذا أكتب يف الرد عىل الدعوة األمازيغية؟
سؤال سألته لنفيس قبل أن يسألني عنه غريي ،ذلك أنه ال جيوز المرئ أن
يقدم عىل أمر قبل أن يسأل عن دوافعه لذلك ..وهل هي رشعية وواقعية ،أم أن
حلظوظ النفس رال فيها؟
ألمار ٌة ِبالس ِ
ِ
وء
ه
وقبل أن أجيب عن ذلك ،وحتى ال ﴿ ُأ َب ِّر ُئ َن ْفيس إِ َّن النَّ ْف َس َ َ َّ َ
إِ َّال َما َر ِح َم َر ِّيب ﴾ [يوسف ،]53 :فأدعي الذاتية املحضة ،أذكر بأن للجانب النفيس
تأثريا كبريا يف ذلك.
ويبدأ اجلانب النفيس عندي بمقارنتي بني من عرفتهم من األمازيغ يف فرتة
شبايب ،عندما كنت يف الزاوية ،وكان يأتينا الطلبة من كل مكان ،وخصوصا من
بالدي القبائل واألوراس ،حينها كنت أراهم عاشقني للعربية يتحدثون هبا،
ويكتبون ،وحيفظون ،وليس فيهم أي ذرة من العنرصية أو الشعوبية ..بل كانوا
يتحدثون فيام بينهم باألمازيغية لكنهم مع سائر الناس يتحدثون بالعربية ،ومل نكن
نشعر بأي تفرقة أو متييز ..فاختالف األلسن سنة اهلل يف خلقه.
لكني عندما ذهبت إىل اجلامعة وجدت أصنافا كثرية ممتلئة بالشعوبية املقيتة،
لدرجة أهنا حتقد عىل العربية ،وعىل كل يشء له عالقة هبا ..حتى أن بعض طلبتي
يف مناقشة علمية جرت بيننا ،قال يل بكل قسوة :سنطردكم من أرضنا ..وقالت يل
طالبة أخرى ،وهي غاضبة :أنا ال أفهم اللغة التي تتحدث هبا ألنني أمازيغية..
حينها عرفت أن سبب عدم فهمها للعربية ليس لعجزها ،وال لغموض العربية،
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ولكن ألن هناك من شحنها أيديولوجيا ،فجعلها تنفر من العربية ،ومن األستاذ
الذي يدرس هبا.
وهلذا فإنه لو كان كل الذين عرفتهم من األمازيغ ،أو من الذين يتحدثون
باألمازيغية من أمثال أولئك الطلبة أو أولئك األساتذة الذين ال يرون يف العربية
مزامحا لألمازيغية ،ملا وقفت هذا املوقف.
هذا هو اجلانب النفيس الذي ذكرت بعض النامذج عنه.
أما اجلانب الرشعي ،وهو األساس والدافع الرئييس ،فهو أين رأيت أن بغض
العربية حتت أي شعار هو مدعاة لبغض اإلسالم والنفور منه ..فكيف يمكن
لشخص أن يستسيغ قراءة القرآن الكريم ويتلذذ هبا ،وهو نافر من حروفها
ومعانيها؟ ..وكيف يردد أحاديث رسول اهلل أو تلك األدعية الرشيفة التي جاء هبا،
وهو حيمل الضغينة عليها؟
لألسف مل تبق الدعوة األمازيغية دعوة للغة ،بل صارت دعوة شعوبية ممتلئة
باحلقد والكراهية للعربية نفسها ،بالتهوين من شأهنا وحتقريها وعدم اعتبارها ،بل
وضعها واألمازيغية يف كفة واحدة ..وهل يمكن ذلك ..عقال أو نقال أو واقعا؟
هل يمكن للغة أي كانت أن تقارن باللغة التي اختارها اهلل تعاىل لينزل هبا
آخر كلامته املقدسة لعباده؟
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وهل يمكن ألحد هييم يف حب رسول اهلل ،وحب آل بيته الطاهرين،
وصحابته املنتجبني أن يرغب عن لغتهم إىل غريها أي كانت ،إال إذا كانت وسيلة
لعلم من العلوم ،أو تواصل مع شعب من الشعوب؟
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توضيح بشأن ردودي عىل الدعوة األمازيغية
أوال أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من علق عىل منشورايت املتعلقة بالدعوة
األمازيغية ،سواء كان معي فيها ،أو كان ضدي ،وأنا مل أحذف أي تعليق ،حتى لو
اختلفت مع صاحبه اختالفا شديدا إال بعض التعليقات التي رأيت فيها صيغة
حتريضية مبارشة ،أو رأيت فيها قذفا ألعراض الناس ..فذلك مما ال جيوز يل أن
أتركه ،أما ما عداه ،فقد تركته كنموذج لالختالف الفكري الذي ال يفسد للود
قضية.
وأحببت أن أنبه هنا الكثري ممن أساءوا فهمي إىل أين ال أقصد بتلك الردود
قوما بعينهم ،وال لغة بعينها ،وإنام أقصد أيديولوجية تنترش كانتشار النار يف اهلشيم،
حتمل طابعا عنرصيا ،ال خيتلف عن الطابع الصهيوين والنازي ،حترض عىل العربية
والعرب ،وحتتقرمها ،وتعترب األمازيغية واألمازيغ قوما أوروبيني وفدوا من
الشامل ،وأن ما أصاهبم من مصائب مل يكن إال بسبب ارتباطهم بالرشق والعرب
والعروبة ..وهي مقدمة لنفي االرتباط باإلسالم نفسه.
ولذلك كتبت ما كتبته ـ بناء عىل املنشورات املوجودة عىل النت ـ وليس عىل
شخصيات أعرفها ..فكل الذين أعرفهم من األمازيغ أو حتى من املهتمني باللغة
األمازيغية ناس متدينون حمرتمون ،ال خيتلفون عن مولود قاسم وعثامن سعدي
وغريمها من الذين استطاعوا اجلمع بني العربية واألمازيغية ،ومل يروا أي رصاع
بينهام.
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ومن شك فيام أذكره فليزر املواقع األمازيغية التي حتمل طابعا أيديولوجيا
لريى النازية والصهيونية تلبس لباس األمازيغية ،كام لبست يف إربل وكركوك لباس
الكردية..
بل إن من تلك املواقع من يعترب اهتاممنا بقضايا األمة كالقضية الفلسطينة
هروبا من واقعنا ..فالقضية األمازيغية عندهم هي القضية األم ،ال القضية
الفلسطينية.
لذلك أرجو من الذين نصحوين بالكف عن الكتابة يف مثل هذا أن يزوروا
تلك املواقع أوال ..وليحكموا عيل بعدها بام يشاءون.
أما أنا ..فكام رددت عىل املتطرفني يف سلسلة [الدين والدجل] ،وعىل
املالحدة اجلدد يف سلسلة [اإلحلاد والدجل] ،فإين أرى أيضا أن هذه معركة البد
أن أكون فيها ،والبد أن يشاركني كل ناصح لألمة حتى نحفظ هويتها وحقيقتها
التي يتالعب هبا هؤالء بأسامء خمتلفة.
ولذلك ال نريد من أحد أن حيدد لنا املواضع التي نكون فيها ..فحيث جيب
أن نكون سنكون ..وحيث يقتيض التكليف الرشعي منا أن نبني احلقيقة ،فسنبينها
ال نخاف يف اهلل لومة الئم.
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هذا الكتاب
[دعوها ،فإهنا منتنة] ..ليست هذه اجلملة عنوانا صحفيا مثريا ،وال كلمة
اعتباطية خالية من أي داللة حقيقية ..بل إهنا كلمة تعرب عن حقيقة من حقائق
الوجود ،وسنة من سنن الكون.
ذلك أن الذي نطبق هبا ليس صحفيا ،وال كاتبا ،وال باحثا ،وال فيلسوفا ،وال
عامل اجتامع ،وال عامل نفس ..بل الذي نطق هبا هو من ال ينطق عن اهلوى ..رسول
اهلل  ..ذلك الذي ال يقول إال احلق يف رضاه أو غضبه..
ولذلك فإهنا تعرب عن احلقيقة بكل معانيها وجتلياهتا..
فالذي يدعو إىل العصبية والعرقية واهلوية التي متيزه عن سائر إخوانه يف
اإلنسانية إنام يدعو يف احلقيقة إىل القذارة والنتانة ..ذلك أنه يدعو إىل عامل الطني
واحلمأ املسنون ،ويغفل عن الروح والعوامل العلوية التي صدرت منها ..لذلك
تفوح من أحاديثه رائحة الطني واحلمأ املسنون..
وهلذا دعا رسول اهلل  إىل الرتفع عن هذا العامل ،والنظر إىل اإلنسان باعتبار
جوهره وحقيقته الروحية ،ال حقيقته اجلسدية التي يؤدي هبا دوره التكليفي املؤقت
يف هذه احلياة الدنيا.
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