
 

   

 

 أعمال حممد البشري اإلبراهيمي لحو  الثالثالدويل امللتقى 

  "محمد البشير اإلبراهيمي املواطنة وبناء الوعي في فكر "
 

 (4241ماي  42 - 42)
 )بتقنية التحاضر عن بعد(

 :إشكالية امللتقى 
 

قوم فهي تاملواطنة مفهوما جذراي يف صياغة االنتماء واالنتساب ابملعىن العضوي والوظيفي،  تعد     
على قاعدة  سوتتأسات العاقلة يف حدي الزمن واملكان، ر الذ  على عالقة عميقة وجذرية تنشأ من تفك  

كينونة تقوم على للذلك فهي منتجة  ،العاطفية والعقليةو املفهوم العمراين الستغراقها يف احلياة االجتماعية 
بناء شخصية الفرد ضمن شخصية  املسؤول عنها العملي ها اإلمياين إىل حد  رابط حتويل اهلوية من حد  

 .جامها ودميومة استمرارهاعوب واألمم يف انسر وحدة الش  مجاعته، وهو ما يفس  

، فهي املفهوم القاعدي واملركزي الذي حيكم معاات واجلماعة املواطنة هي احلضور الواعي للذ   وألن  
ها األنثروبولوجيا وعلوم منوالية وجامعة" كما مستات املشرتكة "لهوية، إذ تكون الذ  لالفعلية و يغة العملية الص  

عبية الوطنية وهي تستغرق سريورهتا خصية الش  صيغ تطابقها مع الش  ات املفردة حيث حتقق الذ   ،اإلنسان
 .مات أبوجهها العمليةضمن مسار يربط املقو  

 

حدود وطن على ارخيية تتعرف الذات يف حركة اجملايلة الزمنية وعمراهنا املكاين، احية الت  من الن  و 
  وفيما حتقق يف املنجز واحلاصلبت، وات عليه األسس والث  مين فيما دل  والز   اكتسب اكتماله اإلقليمي  

اليت هي مشاركة عضوية تستغرق شعبا ميتلك  ،قة فيما تصطلحه وتشرتطه املواطنةفيصري ذلك هوية حمق
 .ق الفكر يف برامج العملوميتلك عوامل حتق   ،امشروعية الفكر عاطفيا وعقالني  

 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 برج بوعريريج -جامعة حممد البشري اإلبراهيمي
 كّلية اآلداب واللغات



 
وهي يف  ثرية يف عالقة مقوماهتا بنتائجهاالت كاملواطنة اجلزائرية عرب سريورة اترخيية حتو   شهدتلقد 

من أهم املراحل اليت تكون قد شهدت حالة  ني؛ األرض والتاريخ. ولعل  ييها األساساجململ مل هتتز يف حد  
 حني اختبار قوية للمواطنة اجلزائرية تلك احلقبة املظلمة يف سياق اعتداء عنيف مارسه االحتالل الفرنسي

عن إنتاج  بعادهاأو ووحشية من أجل تفكيك املواطنة  حماوالت ممنهجة شخصية اجلزائري يفاستهدف 
ملا يقتضيه اإلميان  ،الوعي ابهلوية، وإبطال حضورها العاطفي والعقالين يف توجيه برامج الفعل والعمل

 .واإلدراك ابمتالك األرض والتاريخ اجتماعيا وحضاراي وفكراي  
 

مشروعها الذي خب اجلزائرية يف من فكر وعمل لدى الن   ا ملا قاميمثورا أساس فعل االحتالل ويعد  
وأتكيد استمرارها يف جدلية احلق والواجب، ودفع اجلزائريني حنو استقاللية اتمة  بذلته جتاه ترسيخ املواطنة

املعتدي وحلظته الظاملة حالة طارئة وعابرة، وجب معها االستمرار يف معايشة العالقة  يف بقائهم الواعي أبن  
 وية ابلوطن ضمن حلظة احلق واحلقيقة ومنع وساطة اآلخر الذي حاول استبداهلا بدولة وجهاز مواطين  العض

ابط العضوي اليت عقدت الر   ،عية العلماء املسلمني اجلزائرينيومن أمثلة ذلك ما أجنزته مج. مزيف وقهري
احلبكة الفكرية والعملية يف شىت هتا، وقد جتسد ذلك يف امات اهلوية وبني املمارسة الواعية لتجلي  بني مقو  

قايف عليم والنشاط الث  إىل الت   ،حفيإىل العمل الص   ،عويفمن العمل اإلصالحي الد  ؛ مناحي احلياة الوطنية
ب إدراكيا؛ قام ر فكراي ومسب  برانمج سلوكي مرب   ضمنقا جبدارة شخصية وطنية امتد مشروع املواطنة حمق  

اهلوية وأبطل األمنوذج املزيف للمواطنة  ماتوهو ما رسخ مقو   ،اجتماعيا على صناعة األفعال وإمتام املنجز
 .حيحة واحلقيقية لشعب عريقاالحتالل طمس املواطنة الص   هبا البديلة االستالبية اليت حاول

 

فق املشروع الوطين مع مجيع اشرتكت يف أف، اقد حفلت كتاابت علماء اجلمعية بنهج املواطنة وأهدافهل
مة حممد البشري العال  ويشهد بذلك فكر اجلزائري الشامل، حرر إىل الت  سعت واطنة املحتت سقف ، و خبالن  

سباب األ كل  فيه   عن برانمج هلا استجمع اإلبراهيمي الذي فاض وعيه مبشروع املواطنة اجلزائرية؛ وعرب  
الفرد إىل  من أس   لفةعليه يف جماالت احلياة املخت  يف سلسلة فكره عن ذلك واستدل  ، حيث عرب  واألهداف

الة أن تكون ات اجلزائرية ووعيها بذلك واستحمجاعته، وصاغ مشروعه الفكري على استقالل الذ   أس  
بطلت ية يف فكره، أن أ  ف واستدالل املواطنة اجلزائر فكان أهم منجز يف تعر   .لاالحتال غريها كما توهم

 وهم املطابقة اآلخرية الذي دفع به االحتالل حنو حمو الوطنية واملواطنة املستقلة كك  دماج، وف  نمغالطة اال
اقتضت العمل كاملة مواطنة   قلتحق   وبداية فعليةالت الوعي الوطين، وقد كان ذلك مقدمة كربى يف حتو  

 .ةارخيي واملكاين، وبناء دولة املواطنة املستقل  وري الستعادة الوطن ببعديه الت  الث  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

شروع املواطنة ملالفكر اإلبراهيمي  وإبطال إفشال يةكيف  عن ؤالالس  س لنا مشروعية هنا تتأس   ومن
بعث الوعي مبواطنة  يةكيف، وبعده عن  حيحةهوم املواطنة اجلزائرية الص  مف ةاملزيفة لالحتالل، واستعاد

 .ة هلوية راسخة وعضويةمستقلة ومستحق  
 

 :حماور امللتقى 
 .جتارب من احلركة الوطنية ؛حرري ومقاومة االحتاللاملواطنة أفقا للفكر الوطين التّ  -1
 .قات اهلويةاستعادة حتقّ و الوعي ابملواطنة يف بناء  مجعية العلماء ونصّ  -4
 .ياسي واالجتماعي يف جهود علماء اجلمعيةمشروع املواطنة وتقاطع العمل اإلصالحي والسّ  -3
 .اإلبراهيميحممد البشري يف كتاابت  املواطينّ شواهد الوعي  -2

 

 شروط تقدمي البحث:  
 

  .عدم تقدمي املداخلة يف ملتقى آخر، وعدم تقدميها للنشر  -
 .(12وال يقل عن ) ،املصادر واملراجعقائمة  ذلك صفحة مبا يف (42)فحات عن ال يزيد عدد الصّ - 

 :روط التاليةسب الشّ حب تكتب املداخلة - 
 املسافة بني السطور( 1112، للهوامش 14و ،ابلنسبة للمنت 11)مجم ، احل«Traditional Arabic» ط* اخل

 

 

  :واصلللتّ 
 

         )11200(799.28.01.65              elibrahimi0881@gmail.com 
 

 : مالحظات
 .مة()جملة دولية حمكّ  اإلبراهيمي لآلداب والعلوم اإلنسانيةيف جملة  املقبولةداخالت تنشر امل* 

 * ال تقبل األعمال املشرتكة.
 

 مواعيد مهمة:
 0502ماي  50املداخالت كاملة لتحكيمها قبل: نصوص بل * تستق

 0502ماي  20* الرد على أصحاب املداخالت املقبولة يوم: 
 
 
 

 

 احلق بوبرتة: مدير جامعة حممد البشري اإلبراهيمي: أ.د/ عبد للملتقى الرئيس الشريف
 احلاج بلقاسمغات: د/ : عميد كّلية اآلداب واللّ املشرف على الفعاليات

 عبدهللا بن صفية/ د :رئيس امللتقى
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 : د/ بوبكر الصديق صابريرئيس اللمجنة العلمية
 

 أعضاء اللمجنة:
 اجلزائر غزالن هامشيد/  اجلزائر أ.د/ إمساعيل زردومي
 اجلزائر موسى لعورد/  اإلمارات العربية املتحدة أ.د/ صاحل هويدي
 مصر د/ اتمر حممد عبد العزيز اجلزائر أ.د/ انصر بركة

 اجلزائر د/ ايسني بغورة األردن أ.د/ عالء الغرايبة
 اجلزائر عيسى برابرد/  اجلزائر أ. د/ حممد بكادي

 اجلزائر صاحل قسيسد/  العراق رمحن غركانأ.د/ 
 اجلزائر زهر الدين رمحايند/  العراق أ.د/ حممد جواد البدراين

 اجلزائر قفيمراد د/  اجلزائر شراف شناف /دأ.
 اجلزائر د/ يوسف العايب اجلزائر د/ مسعود وقادأ.
 اجلزائر د/ سليم محدان اجلزائر بلقاسم ذوادي /دأ.

 غربامل مصطفى الغرايف /د اجلزائر أ.د/ عباس بن حيي
 اجلزائر مراد توايتد/  الكويت د/ مصطفى عطية مجعة

 اجلزائر مد مدورد/ حم اجلزائر د/ مربوك دريدي
 اجلزائر د/ مجال سعادنة اجلزائر مصطفى ولد يوسف /د

 اجلزائر حفيظة بن قانة د/ اجلزائر د/ عزوز زرقان
 اجلزائر فايزة لولو د/ العراق احلمد مصطفى د/ إبراهيم

 اجلزائر عاشور فطيمة الزهرة د/ اجلزائر د/ عبد السميع موفق
 اجلزائر فاطمة صغري  د/ اجلزائر د/ سليمة حمفوظي

 اجلزائر عادل بوداير /د اجلزائر زينة قرفة د/
 اجلزائر عبداجمليد قديدحد/ اجلزائر مساح بن خروفد/ 

                 

 : أ/ صاحل دريسيالتنظيمرئيس جلنة 

 

 أعضاء اللمجنة:
 أ. عنرت خمناش د. سعاد الوايل سليمة عيفاويد.  أ. خري الدين معوش

 أ. حنيفة بداش د. عبدالكرمي همجرس د. مسري جريدي أ. سامية بقاح
 د. سامية حامدي د. سهيلة بوساحة د. صليحة قصايب أ. حفيظة بن مزغنة
 خليصة بلفضيلد.  أ. إبراهيم قادة  سعوديد. أمال  أ. بلقاسم منصوري

  د. مهانه انيت علي د. عادل رماش 
 


