مع الشباب

العــدد  3ـ صيف 2018

28
زينب عقيل

من هو رشيد بن عيىس؟
أنا من البربر يف اجلزائر .حنن نقول بأنن�ا
ّ
أسرة
«املرابطون» يف اللغة البربرية ،وأنا من ٍ

وكان هو األستاذ مالك بن نيب.
ُ
يومها دخلت عليه عند الساعة العاشرة
ً
صباحا .وعند الساعة الواحدة طلب لنا

ً
ّ
عندما كنت صغريا يف عمر ست سنوات،
ُ
كنت ُأ ُ
لبس «الربنس» وأعلم ما ال جيوز يل.
ّ
أسرة من األشراف،
ذلك أن االنتساب إىل
ٍ
َ
ًّ
وتقاليد ال ُت ِّ
قيد
بعادات
مقيدا
يعين أن تكون
ٍ

الطعام ،وعند السادسة ذهبت معه إىل
ُّ
بيت�ه وبت معه .ومنذ ذلك اليوم إىل يوم
ُ
ُ
وفاته (رحمة هللا عليه) لم أفارقه .كنت أبيت
ّ
سبت
عنده مرتني يف األسبوع .ويف كل يوم
ٍ
ً ًّ
ً
ّ
كنت أجمع له الناس .وكان أمرا صعبا جدا

من األشراف.

رشيد

بــن عيىس
ّ
« 15ألف كلمة يوناني�ة
ّ
مشتقة من اللغة العربي�ة
ّ
وهذا دليل على أن
اللغة العربي�ة هي أقدم
اللغات»

غريك يف القبيلة .بعض األطفال يف املدرسة
ّ
كانوا ّ
ويسبون الوالدين ،لكن
يسبون الدين،
شريف ،فهذا ال جيوز.
عندما تكون ابن
ٍ
نشأت يف زمن استعمار فرنسا للجزائر.
عربي ٌ�ة .وحفظت ً
مدارس ّ
ُ
قدرا
ولم يكن ّثمة
ّ
من القرآن الكريم علمني�ه الوالد (رحمه هللا)،
ً
الذي كان تلميذا للشيخ بن بادبس ،زعيم
اإلصالح يف اجلزائر .ثم انتقلت إىل والية
ّ
َ
كبت
«وهران» ألن فيها مدارس ،حيث ِ
هنا ك.
ّ
الثانوية ،كانت فرنسا قد
ويف مرحلة
ً ّ
افتتحت ثانوية تعلم اللغة العربي�ة اليت لم
تكن ُت َّ
درس يف اجلزائر .وعندها انتقلت من

يف ذلك الوقت أن جتمع الناس حول مالك بن
ّ
ّ
نيب .ذلك أن الماركسية والشيوعية كانت
ً
ً
ًّ
منتشرة ومتسلطة جدا ،وكل من كان يتكلم
ً
ًّ
عن الدينُ ،ي ّ
رجعيا .فلم تكن مهمة
سم
ً
ّ
شخص يف األسبوع،
سهلة أن أتصل بمئة
ٍ
ٌ
ٌ
شخص واحد.
ويف آخر األسبوع يأيت

ما سبب هذا الرابط بينك وبني
مالك بن نيب ،لدرجة أنه من ّأول يوم
ّ
تعرفت عليه بت عنده؟
كنت قد قرأت له كتاب «الظاهرة
ًّ
ً
معجبا جدا بكتاباته.
القرآني�ة» ،وكنت
ُ
وعندما التقيت�ه ناقشته فيها .وحدثت�ه عن
جتربيت يف ِمصر ويف سوريا وكل اهتمامايت
ّ ُ
ّ
وكل ما تعلمته.

ثانوية تبعد عين  20كم إىل ثانوية تبعد
ً
ّ
500كم طلبا للغة العربي�ة .وذلك لعليم بأن
ّ
العربي�ة هي لغة القرآن ولغة اجلنة .فذهبت
ّ
ّ
دراسيتني يف سبيلها.
وكررت سنتني

سوريا كانت منفصلة آنذاك وتزدحم فيها
ّ
العربي�ة يف املظاهرات.
األفكار .كنت أتعلم

وبعد االستقالل ،كانت اجلزائر قد

لقد كنا عنصريني يف ذلك الوقت ونريد

حصلت على ِمنح جلميع البلدان ،فلم
أذهب إىل أمريكا أو غري البلدان .بل جئت
ّ
العربي�ة أكرث .وعندما
إىل دمشق ألتقن
رجعت من سوريا ،ذهبت إىل جامعة اجلزائر
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ُ
ِّ
عجب يب مدير اجلامعة
ألسجل من
ٍ
جديد .فأ ِ
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وحدة العرب .وكانت شعاراتن�ا« :أخونا يف
بغدادي ..خلي الرشاش ين�ادي» و«أعلنها
ّ
عربي�ة ال حدود وال سدود ..خالص يا
ً
سعود» وأيضا« :شعب واحد ال شعبني..

ضيف وتجربة

خالص يا حسني ..من مراكش
للبحرين» وغريها.

ّ
ّ
ّ
حدثت�ه عن كل هذا فتبن�اين.

وبعد ذلك ،بدأت املسرية الفكرية.
ّ ً
األستاذ «بن نيب» كان ولدا لألفكار.
ّ
ّ
ّ
يعل ُمنا كيف نفك ُر .فنحن نتكلم
ويستوقفنا يف كل جملة.

ما ّ
أهم األفكار اليت كنتم
تتبنونها يف تلك الفرتة؟
االستعمار فايروس .لكن لماذا
الفايروس يمسك عندنا وال يمسك
ً
ً
عند غرينا .إذا رأيت طفال يركب فيال
ُ
فمن تلوم؟ هل ُ
تلوم الفيل الذي وزنه ألف

كيلو ،أم ُ
تلوم الطفل على امتطائه الفيل.

إذا رأيت بريطاني�ا وعدد سكانها ثالثون
ً
مليونا ،وهي تستعمر الهند وعدد سكانها
ثالثمائة مليون ،عندها من تلوم؟ كان القول
السائد لو رىم سكان الهند يف وقت واحد دلو
ماء لغرقت بريطاني�ا.
ّ
ّ
بالكم ،باآلداب
لكنهم غلبونا بالعلم ،وال
ّ
ّ
والثقافة .فيوم نتعلم ونتثقف ستكون لنا
ٌّ
ّ
«القابلية
قوة .لقد استحدث بن نيب مفهوم

لالستعمار»َ ،
والم ُه الكثري من الناس .زعموا
ّأنه بهذا املصطلح ّ
يربر االستعمار ،وكان
جوابه“ :لماذا جاء االستعمار إليكم ولم
يذهب إىل غريكم؟ لماذا احتل األتراك العالم
ّ
العريب كله يف خمسني سنة بني عام 1500م
لضعف من
لقدرة منهم أم
و 1550م؟ هل
ٍ
ٍ
العرب؟ عام 1492م كان سقوط غرناطة يف
األندلس .وبعد  20سنة احتل األسبان
ً
ّ
اجلــــزائر ومـــــدنا أخرى ،واحــــتل

الربتغاليون
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ً
مدنا

يف ِمصر .فأرسلنا إىل السلطان عبد
احلميد نسأله املدد والعون .فأرسل
إلين�ا “برباروس” و”خري الدين”
أخوه لتنظيم اجلهاد .وهم الذين
نظموا اجلزائريني ونظموا اجليوش
ملحاربة األسبان وإخراجهم .وهذا ما
ّ
وقع يف كل البلدان .احلقيقة هي أن
ّ
العثمانيني قد أخروا سقوط العالم
العريب يف يد االستعمار .والدليل أنه
لم يكن لهم وظيفة حتذيرية ،بل
كانت وظيفة عسكرية من خالل
ّ
الدفاع على كل اجلبهات .وعندما
ضعفوا انسحبوا عام 1830م ،فدخلت
فرنسا علين�ا .وبعدها دخلت على املغرب
العريبّ .ثم خالل احلرب العاملية األوىل ّ
حرك
ما يسىم بلورنس العرب الثورة العربي�ة اليت
وبإيعاز من االنكلزي .واستولت
كانت بأمر
ٍ
فرنسا وبريطاني�ا على لبن�ان وسوريا والعراق.

ّ
عرف لنا فكرة

«قابلية االستعمار» جبملة.
القابلية لالستعمار هي اجتماع الشروط
ّ
والنفسية ،اليت جتعل
االجتماعية والثقافية
ً
ً
بلدا ضعيفا ال قيمة له بمواجهة املتحدي.

حضرتك متخصص وباحث يف علم
اللغات وجتيد إحدى عشرة لغة ما هي
اللغة األحب إىل قلبك؟
ّ
قيمة كل لغة بقومها ،إال اللغة العربي�ة
قيمتها أعلى من قومها ألنها لغة القرآن.
ّ
ّ
عندما ذهبت إىل احلج دعوت هللا عز وجل
ّ
ّ
الوجداني�ة
العربي�ة .ولكن يف حلظايت
باللغة
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وتجربة
ضيف
ضوء
بقعة

ذهبت ّ
مرة إىل العراق للمشاركة يف ندوة
ّ
تكلم فيها ٌ
أربع
«لتيسري» اللغة العربي�ة.
ً
ٌ
ًّ
جامعيا .ثالثة منهم فقط
وخمسون أستاذا
لم خيطئوا يف النحو ،والواحد واخلمسون
ّ
وجر وا املرفوع.
اآلخرون رفعوا املجزوم

ّ
البربرية وبكيت ،ألنها اللغة اليت
تكلمت بلغيت
ٌ
سمعتها يف طفوليت .مضت ساعات وأنا أدعو
بالعربي�ة ولكن عندما تكلمت بلغيت بكيت.
ّ
لكن اللغة األحب إىل قليب هي اللغة العربي�ة.

ماذا أضاف رشيد بن عيىس لعلم
اللغات؟

ّ
ّ
ّ
ّ
والعربية
والالتيني�ة
اليوناني�ة
تعلمت
ّ
ّ
األلماني�ة
التوراتي�ة باإلضافة إىل اللغة
ُ ِّ
ّ
ّ
والالتيني�ة
اليوناني�ة
وعلمنا أن اللغة
وغريها.
ّ ُ
ُ
تشتق منها كل اللغات .لكن لغيت الفينيقية
الضاربة يف القدم ،جعلتين أكشف عن أكرث
ّ
ّ
يوناني�ة مشتقة من
من  15ألف جذر كلمة
ّ
ٌ
اللغة العربي�ة ،وهذا دليل على أن اللغة
العربي�ة هي أقدم اللغات.

ّ
العربي�ة لدى
ما رأيك بمستوى اللغة
ّ
ّ
األكاديميني والطلب اليوم؟
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ُ ُ
ّ
أنا ز ِلزلت .ألنين يف بغداد النحو العريب.
َ
ففهمت حينها دعوتهم إىل «التيسري».
ّ
أنا ال أذكر أن معلميت للغة الفرنسية
يف الصفوف االبت ّ
�دائي�ة كانت قد أخطأت
ًّ
حنويا .ذلك أنها لو أخطأت سوف
خطأ
ّ
ّ
ُت َ
فصل .بسبب وجود مفتشني يفتشون
ا لتعليم .

ما هي شروط النهضة اليوم
ّ
للشباب املسلم؟
ّ
شروط النهضة أن نأخذ للعصر عدته
ّ
العلمية .التحديات اليت
وهي المادة
ّ ٌ
يواجهها الشباب اليوم كلها حتديات
ثقافة .واألستاذ «بن نيب»
بالعلم ،بإنشاء
ٍ
ٌ
كتاب عنوانه «مشكلة الثقافة» يرى
له

ّ
ّ
عقيدي ٍة
أبعاد
فيه أن الثقافة هي :ذات
ٍ
ّ
وجمالي ٍة .أنصح بقراءته.
وأخالقية
ٍ

ّ
ماذا تقول للشباب
املسلم ملواجهة
ّ
ّ
الفكرية؟
التحديات

ْ
عليكم بنظ ِم
أمركم ،بمعىن
تدبري أشيائكم،
وهو املنطق العملي
النفعي .أقول:
«خض غمار العلم
َ
َ
وال تهب».

