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ةشروط النشر في املجل

كل  البحوث والدراسات   لآلداب والعلوم اإلنسانية" اإلبراهيميتستقبل جملة "    
العلمية املندرجة ضمن دائرة اهتماماهتا )األدبية واإلنسانية واالجتماعية(، وستسعى 
إىل نشر منجزات الباحثني من داخل اجلزائر وخارجها بالل غات الثالث )العربية 

 استوفت الشروط اآلتية:اإلجنليزية، الفرنسية(  إذا 
 

 أن تتسم األعمال املقد مة باجلد ة واملوضوعية والقيمة العلمية . 
 .أن تكون املادة العلمية املقدمة أصيلة، مل يسبق نشرها، ومل ترسل للنشر إىل جهة أخرى 
  جيب كتابة البحث بلغة سليمة ودقيقة، مع االلتزام باألصول العلمية املتعارف عليها

 يتعلق بإثبات مصادر املعلومات، وتوثيق االقتباسات.  وخباصة فيما
 ( صفحة مبا يف ذلك قائمة املصادر واملراجع.25أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث ) 
 ( يصف ف البحث وفق برنامجMicrosoft Word)  خبط(Traditional Arabic) 

 (Times New Roman)للهوامش، وبالنسبة للغة األجنبية  12للمنت و15حجم 
 للهوامش، على أن تدرج اهلوامش يف آخر املقال.11للمنت و 14حجم 

  ختص ص الصفحة األوىل لـ: عنوان البحث )وترمجته باللغة اإلجنليزية(، واسم الباحث
 ودرجته العلمية واملؤسسة اليت ينتمي إليها إضافة إىل رقم اهلاتف والربيد اإللكرتوين.

 ف صفحة على األكثر(؛ األو ل بلغة املقال يرفق البحث مبلخصني للمقال )يف حدود نص
)عربية / إجنليزية/ فرنسية(، والثاين: ]باللغة اإلجنليزية بالنسبة لألعمال املكتوبة باللغة 

 العربية أو الفرنسية. باللغة العربية إذا كانت لغة املقال إجنليزية[.
  يتبع امللخصان بالكلمات املفتاحية(keywordsواليت ال تتعد ى سب )( كلمات 70ع )

 ترتب حبسب وظيفيتها يف املقال، وينبغي أن تشملها الرتمجة يف امللخص الثاين. 
  ختضع البحوث املقدمة إىل اجمللة للتحكيم العلمي السري حبسب األصول املتعارف عليها

علميا، وقرارات احملك مني هنائية غري قابلة للطعن.

 ال عن آراء أصحابهااألعمال المنشورة ال تعبر إ
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 افتتاحية العدد
 

لعام ألفني وواحد جوان من شهر  الثاينيوم يف الغات احتضنت كل ية اآلداب والل  
امللتقى الدويل الثالث حول أعمال حممد البشري اإلبراهيمي، وقد قد مت فيه  نوعشري

 "املواطنة" تيمةجمموعة من املنجزات العلمية داخل سياق إشكايل كبري ومهم أساسه 
 نتجواملمفهوما جذريا يف صياغة االنتماء واالنتساب باملعىن العضوي والوظيفي، باعتبارها 

اء بن املسؤول عنها العملي ها اإلمياين إىل حد  كينونة تقوم على رابط حتويل اهلوية من حد  ل
وهو ما يفسر وحدة الشعوب واألمم يف انسجامها  ،صية مجاعتهخشخصية الفرد ضمن ش

خصية الشعبية الوطنية وهي ات املفردة صيغ تطابقها مع الش  لذ  ل حيققو ، ومة استمرارهاودمي
حدود وطن اكتسب  داخل مات بأوجهها العمليةتستغرق سريورهتا ضمن مسار يربط املقو  

 .وابتت عليه األسس والث  مين فيما دل  اكتماله اإلقليمي والز  
 

تارخيية ال هتاملواطنة اجلزائرية عرب سريور ا هشهدتما  مداخالت امللتقى لتوص ف ُقد مت
تلك احلقبة املظلمة يف سياق  مركزة أكثر على، حتوالت يف عالقة مقوماهتا بنتائجهامن 

شخصية اجلزائري يف حماوالت  استهدف حني اعتداء عنيف مارسه االحتالل الفرنسي
وية، وإبطال بعادها عن إنتاج الوعي باهلأممنهجة ووحشية من أجل تفكيك املواطنة و 

ملا يقتضيه اإلميان واإلدراك  ،حضورها العاطفي والعقالين يف توجيه برامج الفعل والعمل
مثورا بفعله هذا  االحتالل وقد كان ،ابامتالك األرض والتاريخ اجتماعيا وحضاريا وفكري  

خ خب اجلزائرية يف مشروعها الذي بذلته جتاه ترسيا ملا قام من فكر وعمل لدى الن  يأساس
 ، ودفع اجلزائريني حنو استقاللية تامة يف بقائهم الواعي بأن  وتأكيد استمرارها املواطنة

املعتدي وحلظته الظاملة حالة طارئة وعابرة، وجب معها االستمرار يف معايشة العالقة 
هاز جبالعضوية بالوطن ضمن حلظة احلق واحلقيقة ومنع وساطة اآلخر الذي حاول استبداهلا 

اليت  ،ومن أمثلة ذلك ما أجنزته مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،يف وقهريمز  مواطين  
هتا، وقد جتسد ذلك امات اهلوية وبني املمارسة الواعية لتجلي  ابط العضوي بني مقو  عقدت الر  

عوي فمن العمل اإلصالحي الد  ؛  مناحي احلياة الوطنيةيف احلبكة الفكرية والعملية يف شت  
قا جبدارة شخصية قايف امتد مشروع املواطنة حمق  عليم والنشاط الث  إىل الت   ،حفيص  إىل العمل ال
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ب إدراكيا؛ قام على صناعة األفعال وإمتام ر فكريا ومسب  برنامج سلوكي مرب   ضمنوطنية 
اهلوية وأبطل األمنوذج املزيف للمواطنة البديلة  خ مقو ماتوهو ما رس   ،املنجز اجتماعيا
 .حيحة واحلقيقية لشعب عريقاالحتالل طمس املواطنة الص   هبا حاولاالستالبية اليت 

 

اشرتكت يف أفق املشروع ف، اقد حفلت كتابات علماء اجلمعية بنهج املواطنة وأهدافهل
ويشهد اجلزائري الشامل، حرر إىل الت  سعت واطنة املحتت سقف ، و خبالوطين مع مجيع الن  

مة حممد البشري بذلك فكر  حيث  ؛عيه مبشروع املواطنة اجلزائريةو  فاض الذي يمياإلبراهالعال 
 يف سلسلة فكره عن عرب  و األسباب واألهداف،  كل  فيه  هلا استجمع وظيفي  عن برنامج عرب  

مجاعته، وصاغ مشروعه  الفرد إىل أس   عليه يف جماالت احلياة املختلفة من أس   ذلك واستدل  
بذلك واستحالة أن تكون غريها كما توهم  ات اجلزائرية ووعيهاالفكري على استقالل الذ  

بطلت ف واستدالل املواطنة اجلزائرية يف فكره، أن أُ فكان أهم منجز يف تعر   .االحتالل
ك وهم املطابقة اآلخرية الذي دفع به االحتالل حنو حمو الوطنية ك  دماج، وفُ نمغالطة اال

 وبداية فعليةوعي الوطين، الت الوقد كان ذلك مقدمة كربى يف حتو  ، واملواطنة املستقلة
ارخيي واملكاين، وبناء وري الستعادة الوطن ببعديه الت  اقتضت العمل الث  كاملة مواطنة   لتحق ق

 .ةدولة املواطنة املستقل  
 

ومن  -اإلبراهيمي فكر  إبطال يةكيف  عن السؤالمشروعية للملتقى  تتأس سهنا  ومن
 حيحةمفهوم املواطنة اجلزائرية الص   ة، واستعادشروع املواطنة املزيفة لالحتاللمل - حنا حنوه

تأسيسا و  .ة هلوية راسخة وعضويةبعث الوعي مبواطنة مستقلة ومستحق   يةكيفوبعده عن  
لكم  الدويل، وحاولنا توطينهافعاليات امللتقى ت اإلجابات/املداخالت ضمن تأت  هذا على 

 الصادرة عن م اإلنسانية"لآلداب والعلو  اإلبراهيمي"ا العدد اخلاص من جملة ضمن هذ
باملوضوعات املهتمني  وتفيد الباحثني ،تثري املكتبة آملني أن ،جامعة برج بوعريريج

إجناح كل  من أسهم يف يفوتين أن أسجي فائض امتناين لوهبذه املناسبة ال  ،املطروقة
 .للقارئ الكرمي إصدار هذا العدد وإخراجه هبذه احلل ةوساعد يف  ،فعاليات امللتقى

 

 
 

 اهلل بن صفيةعبد .د                                                                     
  رئيس تحرير المجلة -رئيس الملتقى                                                            



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

00 
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  ملخص:
 أال وهو حممد البشري اإلبراهيمي لما فذ ًا من أعالم اجلزائر،يتناول هذا البحث ع  

مبا امتلك من مقدرة لغوي ة تبو أ هبا  وكيف كان جيري القرآن الكرمي على لسانه بيانا وتعبريا
شت  احملافل، وساد هبا يف اخلطب واملقاالت، يف الد روس واملواعظ؛ جاعال من أحداثه 
وقصصه، ووعده ووعيده، ترغيبه وترهيبه، وجماالت شت  ماد ة أو لية يستقي منها أحاديثه 

العربي ة، وذلك بشد  الن اس إىل هذا وكتاباته، يتزي ن هبا أسلوبه، هادفا بذلك إىل إحياء الل غة 
املعني الص ايف، شارحا هلم مواقفه، ورابطا هلم به وكأن ه يفس ره بطريقة عملي ة إجرائي ة؛ من 

 بس من القرآن طريقته يف الت عبريذلك أن ه يضم ن أسلوبه آيات من الذ كر احلكيم، أو يقت
املرص ع بالس جع واجلناس، تنساب  باإلضافة إىل فنون أخرى من القول، موظفا زخرف القول

على لسانه عفو اخلاطر بال تكل ف، كما كان يوظ ف الت شبيه واالستعارة واجملاز والكناية يف 
مواقف متعد دة، هادفا من ورائها إىل الن صح واإلرشاد، رغبة وأمال منه يف أوبة بلده إىل 

    غياب.  بعد املرموقة، مكانته إىل القرآين والبيان العريب الل سان وعودة واإلسالمي ة، األم ة حظرية

 اجملاز ،االستعارة ،االقتباس ،الت ضمني ،األسلوب ،القرآين البيان ،اإلبراهيمي المفتاحّية: الكلمات
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Abstract:    

This research tackles a great figure from the Algerian scholars, 

Mohammad Al-Basheer Al-Ibrahimi, and how the Holy Quran flows 

in his expressions and statements due to his linguistic competence 

which promoted him in the different forums, and prevailed his 

sermons, articles, speeches, as well as preaching. Making the Quranic 

events and stories, promises and warnings, coaxing and alarming and 

other various domains, a raw material from which he extracts his talks 

and writings, and embellishes his style. His prime objective was to 

revive the Arabic language through guiding people towards this pure 

resource (Quran), explaining its positions to them, and bounding them 

to it, as if he is interpreting it in a practical and procedural way. For 

instance, Al-Ibrahimi tends to include verses of the wise remembrance 

(Quran) in his style, or quotes the Quran in its way of expression, in 

addition to other styles of speech such as rhyming and alliteration 

which spontaneously flow on his tongue without affectation. 

Furthermore, he tends to employ simile and metaphors, figurative 

speech as well as euphemism in various occasions, aiming at advising 

and guiding his audience, with the hope that his country returns, once 

more, to the fold of the nation and Islam and so that Arabic and the 

Quranic text regain their supremacy. 
 

Keywords: Al-Ibrahimi, the Quranic statement, Style, Inclusion, 

Quoting, Borrowing, Figurative Speech.  

 :مقّدمة
لقد جهد كثري من دعاة الن هضة واإلصالح والفكر واألدب، يف عاملينا العريب 

احلضارة، من خالل ربطهم باملعني  واإلسالمي يف العمل على عودة املسلمني إىل ركب
الص ايف األو ل أال وهو القرآن وعلومه، وذلك بإعادة تفسريه وتذليل صعابه؛ وتيسري 

لعريب ببياهنم ملكانته، ولصلته هبذا الكتاب؛ من هؤالء األفذاذ مصادره، وإحياء لل سان ا
حممود شكري األلوسي ومجال الد ين القامسي وعبد احلميد بن باديس والطاهر بن عاشور 
وغريهم كثري؛ قد موا تفاسري لغوي ة وفكري ة وعلمي ة، كان هلا عظيم األثر على الش عوب العربي ة 

ربي ة بريقها، ورونقها، بعد أن كادت تذوي وتزول. ومن رجال واإلسالمي ة، فعاد لل غة الع
اإلصالح يف اجلزائر حممد البشري اإلبراهيمي  وال ذي يوصف بأن ه لغوي  ممتاز مل يأل جهدا 

 املؤل فات الل غوي ة ال يت ضاعت يف سبيل خدمة لغة القرآن، وخري مثال على هذا تلك
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من القرآن فيها جيري على لسانه وخطابه بطرق واخلطب واملقاالت واحلوارات ال يت جعل 
االقتباس والتضمني والت شبيه واالستعارة والسجع والت جنيس؛ فمتابع هذه الكتابات من 
خطب ومقاالت يرتبط دوما بالقرآن بشعور منه أو بغري شعور، وهذا بانسياب القرآن لفظا 

 لر محة والر ضوان.ومعىن يف أسلوبه ومقاله؛ فكان هذا من أعظم خدماته عليه ا
 

هو حمم د البشري اإلبراهيمي اإلدريسي شرفا ونسبا، يرجع إىل قرية أوالد  :فمن هذا الّرجل؟
   ابراهم بالش رق اجلزائري والية برج بوعريريج، سئل عن مولده فقال:"ولدت أنا والش يخ 

نشأ يف أسرة علم  (1)، فات فقنا يف امليالد زمانا واختلفنا مكانا"م1191ابن باديس يف عام 
وتقوى، قال عن نفسه: قد حفظت القرآن الكرمي ومل أجتاوز الث امنة من عمري، ونشأت يف 

 (2)بيئة وأسرة حتتفظ ببقايا علم ودين، متلق يا مبادئ هذا على أيدي شيوخ ذلك العهد
وىل  وأفضل من تلق ى على يده فنونا من األدب والل غة عم ه حممد املك ي اإلبراهيمي ال ذي ت

 نون العلم من فقه وصرف وحنو وشعررعايته، وتعه ده، وحفظ على يديه كثريا من متون وف
، مث   كانت هجرته إىل املدينة (3)قائال: ومل يكن يفارقين إال  يف الن وم وهو من يأمرين به..

على  -املدينة املنو رة- وأعانين جو ها -كما يروي-املنو رة حيث بقي ة األهل واإلخوان، 
البحث والد راسة بطول املقام فيها، واألخذ عن شيوخها، واملسامهة يف بذل العلم 

، وبعد أن ساءت األحداث باحلجاز نتيجة ثورة شريف مك ة، قام العثماني ون (4)لطال هبا
إىل دمشق، فكانت له هبا صوالت وجوالت، ملتقيا  -وكان منهم-برتحيل أهل املدينة 

    امسيأعيانه، مغرتفا من مكتباهتا كمكتبة مجال الد ين القبعلماء هذا البلد، وشيوخه و 
وعبد الرز اق البيطار، كما ساهم يف الت دريس بأكرب ثناوي اهتا فكان له هبا طال ب كثر، بقيت 

. مث  كان القدر أن يعود هلذا الوطن (5)له هبم صالت ومراسالت على مر  األي ام واألعوام
وته أو نومته، فأس س رفقة صفي ه وصديقه ابن باديس وثل ة فيساهم يف هنضته ويقظته من غف

ساهرين عليها وفق برنامج  ،م1131 من علماء بلده مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريني عام
ثري من تدريس ووعظ، وتعليم ونشر للوعي، عرب ربوع الوطن، وبناء للمدارس واملساجد 

لس جن، والن في واملضايقات، مث اهلجرة مر ة منشئني للجرائد واجملال ت، فكان أن تعر ض ل
ليعود مر ة  ثاني ة إىل خارج الوطن ممث ال للث ورة اجلزائري ة مدافعا عن قضاياها حت  االستقالل.

أم ا ما تركه لنا من  .م1195أخرى مشاركا يف مسرية البناء والت عمري إىل أن وافته املني ة عام 
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ك فقال: أهلانا تكوين الر جال عن تأليف الكتب، يقول آثار، فكان قليال، وقد سئل عن ذل
"كان اإلبراهيمي  يقضي سحابة يومه يف البناء والت عمري  األستاذ أمحد توفيق املدين عنه:

ويقضي سواد ليله يف الت دبري والت فكري، ومل نكن نعرف له خالل هذه امللحمة مقر ا 
، مرشد املعل منيالث الث رواية -وقد ضاع أكثرها- . ومن آثاره(9)معلوما"  ة، رسالة الض ب 

ملحمة شعري ة طويلة، بقايا فصيح العربي ة يف الل هجة العامي ة باجلزائر، أسرار الض مائر يف 
العربي ة، سر  الت سمي ة باملصدر، رواية كاهنة األوراس، رسالة يف خمارج احلروف، وخمطوطات  

ائد، فكان: عيون البصائر يف ثالثة أجزاء، وآثار كثرية، أم ا ما دو ن ومجع من اجملال ت واجلر 
 اإلبراهيمي يف ثالثة أجزاء، أو أربعة.

 

  :تمهيد للموضوع 
  ربوع العامل العريب واإلسالميلقد شهد العصر احلديث يقظة فكري ة وهنضة علمي ة يف

ى كان على رأسها علماء ومفك رون وأدباء وشعراء أفذاذ، عملوا ليال وهنارا باذلني أقص
اجلهود للعودة باألم ة اإلسالمي ة إىل مصاف  األمم بعد انتكاسة وغياب طويل، كان نتيجته 

 أن دخلت جل  األقطار العربي ة واإلسالمي ة يف حكم الوصاية أو االستدمار.
 

وقد هي أ الل ه هلذه األم ة أعالما جيد دون هلا أمر دينها، فعملوا على عودة شعوهبم إىل 
قا وعمال، وخري ما حيق ق هذه العودة، هو ربط الن خب والعام ة بالقرآن هذا الد ين تطبي

الكرمي ألن ه، املعني األو ل ال ذي غري  حياة العرب، وجعل منهم خري أم ة أخرجت للن اس 
أعجزهم بلفظه ومعناه، وسحرهم برتكيبه وبيانه. لقد عمل العلماء اجملد دون هلذا الد ين هبذا 

بالن اس إىل املعني ال ذي ال ينضب، وهذا بربطهم بأعظم كتاب على املبدأ، وهو العودة 
األرض والس ماء، حبفظه يف الص دور ترتيال ومتثيال. ومن مث  راحوا يعيدون تفسريه يف حلل 
جديدة، وطرائق متنو عة، يف حسن بيان، بغرسه يف العقول والقلوب، فتذكى اهلمم وتشحذ 

 إلرادات، ويرجع الن اس إىل اجلاد ة وذلك بالت مسك  بدينهم.العزائم، فيتغري  الواقع فتنتفض ا
 

  آين من طاقة خال قة دافعة حمر كةومن هؤالء األفذاذ ال ذين علموا ما يف البيان القر 
غة يف حمم د البشري اإلبراهيمي ال ذي أدرك أن  ما يزخر به القرآن من فصاحة يف ألفاظه، وبال

يف أفكاره، كفيل بتحفيز اهلمم، وإيقاظ للش عور الد يين  ورقي   معانيه وتنو ع يف أساليبه
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والوطين، لذا جعل من املقالة واخلطبة واخلاطرة سبيال لذلك، فكان أن انتشرت هذه 
 اسعة مبا أمثرته من عز  ألصحاهبااألعمال يف اآلفاق يف اجلزائر والوطن العريب، بعد شهرة و 

ن مل يرتك لنا تفسريا يذكر به، أو دراسات لغوي ة وتأثري يف رو اد جمالسها؛ فاإلبراهيمي، وإ
ختل د مآثره، إال  أن ه خل ف لنا آثارا يف الص حف واجملال ت، تعج  بالكثري من آي القرآن الكرمي 
تصرحيا وتلميحا، أفكارا ومعاين، يف قوالب الوعظ واإلرشاد والت حذير، لشعوب األم ة 

ة والفرقة والش تات، فهو مل يفر ق يوما بني اجلزائر وبني اإلسالمي ة، وما ينتاهبا من خماطر الغزا
باقي الش عوب، فمن قضي ة حمل ي ة إىل أخرى إقليمي ة إىل دولي ة، من اجلزائر إىل فلسطني إىل 

فقد  -وإن كان قادرا على ذلك- قلت وهو وإن مل يرتك لنا تفسريا مصر إىل اليمن إىل....
سلوبه الل غوي  القرآين اقتباسا وتضمينا يربطها بفنون ترك مئات املقاالت واخلطب تزخر بأ

 فمتناول آثار اإلبراهيمي من القول كاالستعارة والت شبيه واإلجياز واجملاز، والس جع والت جنيس،
كعيون البصائر، جيد نفسه مع القرآن قراءة وفهما وتفسريا؛ فرباعة توظيف اإلبراهيمي 

 قرآن من معان ومواعظ، وعرب ودروس يفهمون ما يف الآليات القرآن الكرمي، جتعل املتابعني
ومنه يكون الوعي والعودة هلذا الد ين وهبذا يتحق ق املطلوب، وقد شهد هبذا القاصي والد اين 
ملقدرة اإلبراهيمي، يف جعل القرآن الكرمي يتجل ى يف بيانه ترس ال وخطابا، بالت شبيه وحسن 

، من سجع وجناس وتوري ة، وتالعب لفظي  وهذا كل ه توظيف االستعارة، بالت زويق الل فظي
 قد ربط الن اس بالقرآن فيقبلون عليه قراءة وفهما واستيعابا. وهذا من أعظم خدماته له.

 

   :مزايا أسلوب اإلبراهيمي 
لقد شهد لإلبراهيمي مباله من مقدرة لغوية، فكثري من األدباء والل غوي ني، قد وصفوا 

وي، كما شهدوا له بالت نو ع الث قايف وهذا من خالل كثرة اط العه على معجمه بالث راء الل غ
عيون األدب وفرائد الكتب العربي ة، يقول يف تربي ة امللكة األدبي ة: "إن  ما يريب امللكات 
األدبي ة الص حيحة ويقو مها اإلدمان، إدمان القراءة املتأن ية املتدب رة لكتب األدب احلر ة 

كثار من حفظ الش عر والل غات واألمثال ومعرفة مواردها ومضارهبا، والتنب ه األصيلة، واالست
ملواقع استعماهلا من كالم البلغاء من شعراء وخطباء وكت اب، مث  ترويض القرائح واأللسنة 
واألقالم على احملاذاة؛ ذلك أدىن أن تستحكم امللكة وتنقاد القرحية فتجري األقالم على 
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لئ  سداد، وميد ها الفكر من تلك املعاين بأمداد وتوضع الكلمات يف اجلمل يف موضع اآل 
من العقد، وما جاء حسن العقد منظوما، إال  من حسنه منثورا. مث  تكون احِلك ُم واألمثاُل 

، لذلك فقد وصفه من وصفه بأن ه جاحظ  (0)والن كُت كفواصل اجلمان يف العقود الث مان"
نه، فقد بز  أقرانه فلم جياريه أحد يف أسلوبه العريب املبني. زمانه، لنصاعة أسلوبه، وشرف بيا

"يعد أسلوب البشري اإلبراهيمي مدرسة قائمة بنفسها  يقول عنه عبد املالك مرتاض:
 مراري ة لألساليب الفحلة القدميةويشك ل مذهبا فنـ ي ا يف اجلزائر للكتابة األدبية، كما يعد  است

بيج القول وزخرفة الكالم؛ لذا جنده ميتاز جبزالة األلفاظ وتطوير تعابريها وطرائفها يف تد
، ويقول (9)ووضوح املعاين وحرصا على الت أن ق يف األسلوب واستخداما للمحس نات البديعي ة"

عنه جابر عصفور: "تشك ل الل غة يف أدب اإلبراهيمي اخللي ة احلي ة ملقاييس درجة العمق 
، أم ا حممد عب اس (1)مفهوم الل غة مع مفهوم األدب" ال ذي يرتفع إليها أدبه ويلتقي عنده

"إن  الل غة املستعملة عنده عميقة يف ذاهتا، عميقة الد الالت والت فسريات، ال من  فيقول:
، ويقول (17)حيث املتانة والقو ة فقط، ولكن من حيث املقصود واملفهوم ال ذي عمله معها"

اإلبراهيمي انعكاسا ملوقف فكري أو حدث "كان البيان العريب يف أسلوب  شكري فيصل:
، فقد شهدوا له بثراء (11)ماد ي وانفعال نفسي، ذلك هو املقياس الص ادق للقيم احلقيقي ة"

لغته يف خطبه ومقاالته، قد ورثها عن القرآن الكرمي واحلديث الن بوي الش ريف، وخمتلف 
يفة فإن  رغبة البشري ومن ورائه ألوان الن ثر والش عر العربيني، وحسب الدكتور اجلنيدي خل

يني ة  اثي املشحون بقيمهم الد  فريق الت حرير يف الت أثري على املتلق ني بنقلهم إىل اجلو  الرت 
 االنتماء املتمي ز عم ن حيكموهنموأصوهلم الل غوي ة والث قافي ة، تنمي ة للش عور يف نفوس مواطنيه ب

كما يقول األمري - ، ألن  حياة األم ة(12)"االعتزاز هبذا اإلحساس يف صدورهموتعميق 
، وهو ما دعا إليه ابن باديس، حيث نقل عنه قوله: "وال رابطة تربط (13)حبياة لغتها -خالد

 لغة الد ين ،ملتني لل غة العربي ةماضينا اجمليد حباضرنا األغر  واملستقبل الس عيد إال  هذا احلبل ا
 .(14)املغروسة" لغة اجلنس، لغة القومي ة لغة الوطني ة

    

 ة كما يكتب، متفو قا على طه حسنيومن رأى أن ه قد ندر يف زمانه أن يكتب املغارب
 مات أسلوبي ة متمي زة.منتقاة، ومجل بإيقاع وموسيقى بس بلغة متينة، وألفاظ
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 :مجاالت الّتجّلي القرآني في البيان الّلغوي لدى اإلبراهيمي 
هرتا الت ضمني واالقتباس ميزتان للت واصل األديب والت ارخيي ظا مجال الّتضمين واالقتباس: -

بني األجيال، وبني األدباء، إن مل نقل بني الن اس مجيعا.كما أن  هلاتني الظ اهرتني داللة على 
مرجعي ة الكاتب أو األديب، ال يت تسمه ومتي زه عن غريه، إذ مها هوي ته، كما يعتربان ميزان 

شكال الن صوص، وحت  بني األدباء. فاإلبراهيمي قد متي ز هبذا الل ون من مفاضلة النـ ق اد بني أ
ألوان البديع، وقد جنح يف توظيفه توظيفا فنـ ي ا، جاعال من مقاالته شكال مشبعا بالت شويق 
والت صوير اجل اد  والس اخر يف نفس الوقت، وإبراز ما له من أثر يف بيان املعاين املراد إظهارها 

 ؟ فما الّتضمين واالقتباس الر ئيسة للمقالة.يف الفكرة 
 

يعود إىل اجلذر الل غوي )ض م ن( ويقصد به: إيداع الش ىيء شيىئا آخر  :لغة الّتضمين
، قال ابن منظور: عه إي اه  "وضم ن الش يئ الش يئ أود وحفظه هبيئة مالئمة يف قالب معني 

 .(15)واملي ت القرب.." كما تودع الوعاء املتاع
 

هو أن يأخذ املتكل م كالما من كالم غريه، يدرجه يف لفظه لتأكيد املعىن  :اصطالحاأم ا 
والقبس  القبس فطلب :لغة االقتباس أم ا الت ضمني، عن هذا .(19)الن ظم" ترتيب أو به أتى ال ذي
نار تقتبس منها أو معظمها، أخذت منها طائفة حلاجتك، ويستعار لفظ االقتباس  من شعلة

فهو تضمني الش عر أو الن ثر شيئا من القرآن أو : اصطالحا. أم ا (10)واألدب"لطلب العلم 
يري غري املخل  يف احلديث الن بوي الش ريف من غري داللة على أن ه منهما، مع جواز بعض الت غ

"هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه يف الكالم  ، وعر فه الر ازي بقوله:(19)"األثر املقتبس
 لنظامه وتضخيما لشأنه، كقول اإلمام أيب منصور عبد القاهر الت ميمي البغدادي:تزيينا 

 إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف   ول الل ه يف آياتـــــه  ـــــــــأبشر بق          
 

م كانوا يعد ون اخلطبة ال يت خيلو منها هذا  وهلذا االقتباس فائدة جليلة القدر، حت  أهن 
. هلذا ألفينا اإلبراهيمي  قد أتقن هذا الفن  البديعي، فهو (11)وش ح به، بالبرتاءاالقتباس وال ت

يغط ي مساحة واسعة من مقاالته وخطبه، وهذا يرجع لثقافته الد يني ة القرآني ة وال يت أث رت 
ا منبعها يف  إجيابا يف أسلوبه بشكل كبري، يرى أحد الباحثني أن " قو ة أسلوب اإلبراهيمي إمن 

. ولعل  غاية الر جل هبذا (27)الر بط بني املفردات ومعانيها ويف القدرة على توظيفها" حسن
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 النمط من الكتابة العودة باألم ة إىل ما صلحت به حياهتا أو ل األمر؛ أمل يقل احلبيب حممد
تركت فيكم ما إن تمّسكتم به فلن تضّلوا بعدي أبدا كتاب الّله " صلى اهلل عليه وسلم:

لذا كان يكثر من هذه االستشهادات واالقتباسات والتضمينات، وكأمثلة عليها  (21)"وسّنتي
تراه ناقدا موظ فا للقسم، فيقول: "أقسم عليك بالص ور والط ور والقانون املسطور والقايد 

، يف هذا القول إشارة واضحة إىل ما (22)واملسطراطور ال ذي شبع فانتفخ فأصبح امرباطور.."
ور ِ﴿ ط ور، حني ابتدأها املوىل بالقسمالكرمي، يف سورة الورد يف القرآن  َوك َتاٍبِِ،َوالطُّ

، لفظتني[2و1:الطور]﴾َمْسُطورٍِ  من القرآن مها الط ور، واملسطور ، لقد وظ ف اإلبراهيمي 
ولكن القالب ال ذي ساق فيه الت ضمني واالقتباس، كان قالبا هزلي ا، لتصوير حال اجلزائريني 

سط قوانني جائرة يرعاها انتهازيون كالقايد بالت حالف مع أذناب االستدمار ومعاناهتم يف و 
)املسطراطور(، يعيشون على امتصاص دماء شعبنا، هذه فكرة أراد الش يخ تصويرها. ومع 

 يابا غري متكل ف فيه، بصوت الواوتوظيف القسم كان الش يخ يسوقه يف سجع ينساب انس
 الواو، وهي حروف هلا من القو ة واألثر يف الس امع.مع جرس الص اد والس ني والط اء و 

 

  ن كثرية جند الش يخ يضم ن ويقتبسيف أحيا مجال الّتضمين بالتسجيع والّتجنيس: -
مسينة  سخري ة وامتعاظا، دون تكل ف، يقول حمم د بن لكن يف صورة يلف ها الس جع والت جنيس،

 يا بذلك شباب العربي ة وألبس أسلوهبا حلال"أح الكتابة: يف هذا املقام عن طريقة الش يخ يف

ويف  .(23)"املتكل فة والص نعة ذولاملر  الس جع من وحر رها والبيان، والبالغة واإلحكام القو ة من
املشارفة يف  قسم بذات احلفيف، واجلناح اخلفيف"ال أ مقال عنونه بسجع الكه ان يقول:

 (24)"الت حافيف عليها صبحا باملغرياتو  الت الفيف،و  الت جاويف، يف املودع وبالسر   جو ها للكفيف،
مُِِلَِأم ا ما وظ فه من اقتباس فهو ظاهر للعيان، قوله:﴿ قْس 

ُ
فهذه العبارة تأيت على عدد ، ﴾أ

ُمِب َهَذاِاْْلََلِ كــ ﴿، من الس ور قْس 
ُ
ِالْق يامةو﴿، ﴾َلِأ ُمِب َيوْم  قْس 

ُ
وباملغريات ) كما وظ ف قوله:  ،﴾َلِأ

َِضبًْحا﴿ :تبس من سورة العادياتصبحا( مق ِقَْدًحاِ،َوالَْعاد يَات  ُِصبًْحاِ،فَالُْمور َيات   ﴾فَالُْمغ رَيات 
هذا الت وظيف قلنا قد مه يف شىيء من الت جنيس كبني لفظي: اخلفيف واحلفيف؛ أم ا عن 

 ف الفاء: احلفيف، اخلفيف، الكفيفالس جع فكانت تلك الكلمات تلتقي يف حر 
 قول املختلفةفهذه التعابري تبني  مقدرته على التالعب بفنون ال الت الفيف..الت جاويف، 

 مرتاوحة بني اجلد  واهلزل.
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االقتباس اإلشاري نوع من أنواعه، أي إشارة إىل شخص أو  مجال الّتضمين بالكناية: -
ا كناية، عن موصوف أو صفة ن أو نسبة. م إشارة إىل مدينة، أو حادثة، فهذه اإلشارة كأهن 

ا اليوم رمال.."ني ومشال؟ وأين البلدة الط ي بة"أين اجلن تان عن مي ذلك قوله: ، وهو ما (25)؟ إهن 
ِ﴿ جاء يف سورة سبأ ِر ْزق  ِم ْن ُُِكُوا َماٍل ِيَم نٍيَِوش  َِعْن َِجّنَتان  َِءايٌَة َِمسَكن ه ْم ِِف  ِل َسَبٍإ ََِكَن لََقْد

ِ َِطّي َبٌة ةٌ ِبَْلَ ََِلُ َِواْشُكُروا َِغُفورٌَِرّب ُكْم  أسب تساؤل اإلبراهيمي يقود مباشرة إىل سورة ﴾َوَربٌّ
وسبأ مدينة تارخيي ة باليمن، كان هبا سد  مأرب، وحوله جن تان عن ميني ومشال، خريات 

ِ﴿ عظيمة فكفرت بأنعم الل ه فأذاقها الل ه لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون ُ َوََضََبِاَّلله
َِمَثاًلِقَْرَيًةََِكنَْتِءَِ ُ َذاَقَهاِاَّلله

َ
ِاَّلله ِفَأ نُْعم 

َ
َِمََكٍنِفََكَفَرْتِب أ  

ت يَهاِر زُْقَهاِرََغًداِم ْنُِكّ
ْ
ام َنًةُِمْطَمئ نهًةِيَأ

ِيَْصَنُعونَِ ََِكنُوا ِب َما َِواْْلَوْف  ِاْْلُوع  َاَس تفر قوا  وم أيدي سبأ أواهنار السد ، وتفر ق الق ،﴾ْل 
 وما آلت إليه من الت ناحر اليمن ا ساقها ليصو ر حالفعبارات اإلبراهيمي إمن   شذر مذر

ا اليوم رمال، فمثلما كان يصو ر حاال، كان حمذ را  والتقاتل واخلراب وهو ما عناه بقوله: إهن 
 من أحوال التفر ق، وأن  الن عم تزول، إذا مل يعهدها أهلها باحلفظ والص ون.

 

يف بداية البحث أن  الر جل يعترب  حيذ ر كما حذ ر عن اليمن، وكما قلنا فلسطينوعن 
األم ة جسدا واحدا، وما جيري على بلده جيري على خمتلف بالد املسلمني، أو باألحرى 
ا قام به االستدمار ليضعف  نقول: إن ه يعترب كل  بالد املسمني بلده، وأن  هذا الت قسيم إمن 

 د عندنا وأمانة عمر يف ذم تنام  وأن  فلسطني وديعة حم" املسلمني فال تقوم هلم قائمة، يقول:
ويقول:  وعهد اإلسالم يف أعناقنا فلئن أخذها اليهود من ا وحنن عصبة إن ا إذا خلاسرون..

وضاعت فلسطني من ا حني قس مت بالت صويت وهو أضعف صدى، وعلى األوراق وهي 
ك اجمللس أنزر جد ا وباألغلبي ة الس ائرة على غري هدى، حتد يا للعرب ال ذين كانوا يف ذل

اهيمي عد ة إشارات منها، قوله: ، يف هذا القول وظ ف اإلبر (29)أضعف ناصرا وأقل  عددا"
وحنن عصبة، إن ا إذا خلاسرون( إشارة إىل قول إخوة يوسف ألبيهم يعقوب يف سورة يوسف )

ونَِ:﴿14 اآلية ُ َِْلَاِس  ِإ ًذا ِإ نها ُِعْصَبٌة َِوََنُْن ِاّل ئُْب َكلَُه
َ
ِأ ِلَئ ْن فانظر إىل ذكاء الش يخ   ،﴾قَالُوا

م  كيف يربط فلسطني، بأوالد يعقوب، فقد كانوا عصبة وباعوا أخاهم، وزعموا ألبيهم أهن 
يضي عونه؟ مث  يسقط هذه احلال على حالنا حنن اليوم، فكيف تضيع فلسطني  عصبة فكيف
وأي   خلاسرون إذا إن ا كثرية، عصب بل عصبة وحنن من ا، اليهود زمرة ويأخذها من بني أيدينا

 خسارة ال ينفع معها الن دم، إال  بالعمل على عودهتا إىل حظرية اإلسالم واملسلمني.
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   البت عليهم األمم، يف هيئة األمممث  يصو ر حال املسلمني من التفر ق، حني تك
إشارة إىل ما وقع من الت صويت يف قضي ة الت قسيم، ومل يكن هلم ناصر أو معني، وهو ما عرب  

بقوله: )كانوا أضعف ناصرا وأقل  عددا(، وهو مضم ن ومقتبس من قوله تعاىل يف سورة  عنه
َِعَدًدا:﴿24اجلن  اآلية  قَلُّ

َ
اَِوأ ً ْضَعُفِنَاِص 

َ
ْواَِماِيُوَعُدوَنِفََسَيْعلَُموَنَِمْنِأ

َ
ِإَْذاَِرأ تصوير  ،﴾َحَّته

مث  يبني  عالقته هو  وال معني.رائع حلال العرب واملسلمني يف احملافل الد ولي ة، فال ناصر هلم 
ا إسالمي ة وهو  ا عربي ة، وهو عريب ، فإن  عليه واجبات حنوها، كما أهن  بفلسطني، فيذكر أهن 

"..وله بإسالمه عهد لفلسطني من يوم اختارها  مسلم، فله عليها واجب آخر، يقول:
ارة ضمنية إىل مجلة ، يف هذا القول األخري إش(20)"ي للعروج إىل الس ماء ذات الربوجالبار 

من األحداث الت ارخيي ة والقضايا الد يني ة يتعل ق هبا املسلمون وال ينسوهنا أبدا، وكأن ه يقف يف 
فلفظ  ،بل عن أم  القضايا والباليا ي ة،عن هذه البل هذا موقف املذك ر احملذ ر، فال غفلة وال نوم

ا فتحت يف عهده، أم ا )العهد( إشارة إىل العهدة العمري ة نسبة إىل عمر بن ا خلط اب، ألهن 
صل ى الل ه عليه - لفظ )العروج( فتضمني حلادثة اإلسراء واملعراج، ال يت فيها أسري بالن ب  

من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى، مث  عرج به إىل السم اء من املسجد األقصى  -وسل م
اآليات  ومنب املسلمني، بفلسطني؛ ففلسطني إذا حتمل دالالت عد ة وذكريات يف قلو 

ِ﴿ :"71 اإلسراء" منال يت حتمل هذه املعاين  د  ِالَْمْسج  ِم َن ََِلاًْل ه  ِب َعبْد  ى ِْسَ
َ
ِأ ِاله ي ُسبَْحاَن

قَْصِاْْلَرَِ
َ
ِاْْل د  ِإ ََلِالَْمْسج  ريُِِام  م يُعِاْْلَص  ِل ُُن َيُهِم ْنَِءايَات َناِإ نَُّهُِهَوِالَسّ  يِبَاَرْكَناَِحْوََلُ

أم ا لفظ  ،﴾اله
َِيْعرُُجونَِ﴿ :"14احلجر "العروج، فقد ورد يف  َِفَظلُّواِف يه  َماء  ِم َنِالسه َِفَتْحَناَِعلَيْه مِبَابًا  ﴾َولَْو

فكانت هذه اآلية إهلاما لغزو الفضاء، والبحث عن أسرار الكون خارج األرض، أم ا لفظ 
ِا﴿ :"71الربوج ")الربوج( فقد ورد يف  َِذات  َماء  وج َِوالسه واآلية أيضا فيها الد عوة إىل ، ﴾لُُْبُ

الس باحة يف الفضاء اخلارجي ومن ملك الفضاء ملك العامل، واحننت له الر قاب، فهذا من 
 وعي الش يخ مبا يدور حوله. 

 

 ي مالمح عديدة ملن باإلشارة يفهمفأنت تالحظ يف مقطع قصري يضمنه اإلبراهيم
مون إىل الغلبة والد فاع عن بيضة اإلسالم واملسلمني فكأن ه يقول ال سبيل لكم أي ها املسل

م أي اليهود وأشياعهم من  - وأراضيهم ومقد ساهتم، إال  باألخذ بأسباب العلم، وأهن 
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 ما تفو قوا علينا بالعلم وأسبابهما تغل بوا علينا وأخذوا فلسطني إال  عند -االستكبار العاملي
اته يدعو إىل العلم، وأن ه مناط الت فرقة بني األفراد فتقد موا وتأخرنا، وديننا يف كثري من آي

ولُواِواألمم، قال تعاىل:﴿
َ
ِأ ُر َِيَتَذكه ِإ َنَّما َِيْعلَُموَن َِل َِواَلّ يَن َِيْعلَُموَن ِاَلّ يَن ِيَْسَتو ي َِهْل قُْل

ْْلَاب ِ
َ
قضايا  . لقد سخ ر البشري متانة أسلوبه، وقو ة بيانه، وفصاحة لغته، ليعاجل[71الزمر]﴾اْْل

املسجد  ،متعد دة يف آن واحد، قضايا احلاضر واملاضي واملستقبل، قضايا مقد سات األم ة
 األقصى وفلسطني.

 

، وما  مصرومثلما حتد ث البشري عن اليمن وعن اجلزائر وعن فلسطني حتد ث عن 
: "وما زلِت منذ كنت مهوى أفئدة العظماء "يا مصر"كابدته وتكابده، يقول يف مقال 

ني فأخذوك اقتسارا وصلحا، وحازوك طوعا وكرها، وما منهم إال  م ن  م ه ر ِك املهر الفاحت
، لقد جتل ى البيان القرآين يف عبارات اإلبراهيمي يف قوله: )كنت مهوى أفئدة (29)الغايل.."

ْسَكنُْتِم ْنِذُِ﴿ :(30إبراهيم )العظماء(، وهذا الت عبري تضمني لقوله تعاىل 
َ
ِأ ّ ِب َواٍدَِربهَناِإ ِن  َيَّت  ر ّ

ِ ِفَاْجَعْل اَلةَ ِالَصّ ُق يُموا َِل  َِرَبَّنا ْم ِالُْمَحَرّ ِبَيْت َك ِع نَْد َِزْرٍع ِذ ي َِتْهو َِغرْي  ِالَّاس  ِم َن فْئ َدةً
َ
إ ََلْه ْمِِيأ

ِلََعلَُّهْمِيَْشُكُرونَِ  فقد أسقط الش يخ لفظ اآلية ومعناه اخلاص  بإبراهيم، ﴾َواْرزُْقُهْمِم َنِالََّمَرات 
 ها، وإن كان بني املكانني مناسبةوابنه إمساعيل وزوجه هاجر والبلد مك ة على مصر وأهل

 وروابط، فهاجر من مصر، ومصر موطن أحفاد إبراهيم من إسحاق ويعقوب.
 

ويقول يف موضع آخر:"فما زلت منذ تفي أت ظل  اإلسالم الظ ليل جتدين منه يف كل  
ومازلت كل ما شكوت ضر ا يف دينك خيف  إليك من  داجي ة جنما، ووراء كل  داجي ة فجرا،

، يف هذا املقطع مقابلة (21)"ر ا يف دنياك خيف  إليك من يدفعهيكشفه، وكل ما شكوت ض
مجيلة سيقت دون تكل ف فرتكت أثرها الطي ب على التعبري، ألن  فيها تصويرا حلال مصر بني 

حلماة؛ هذه املقابلة تتمث ل يف قوله: )ومازلت املد  واجلزر، بني العدوان والن صرة، بني الغزاة وا
ر ا يف دنياك خيف  كل ما شكوت ضر ا يف دينك خيف  إليك من يكشفه/وكل ما شكوت ش

ِإ َذاَِدََعُهِ﴿ :"92الن مل " من(، ففي هذا القول تضمني إليك من يدفعه ْنُُِي يُبِالُْمْضَطَرّ َمّ
َ
أ

ُِخلََفا َِوَيْجَعلُُكْم وَء ُفِالسُّ َِوَيْكش  رْض 
َ
ِاْْل َِء

َ
ِإأ ُرونَََِلٌ ِتََذكه ِقَل ياًلَِما ِاَّلَلّ  أم ا قوله: )وما ، ﴾َمَع

َولَْمِيََرْواِ﴿ :"49الن حل " قوله تعاىلمن زلت منذ تفي أت ظل  اإلسالم الظ ليل( فهذا تضمني 
َ
أ

َما َِوالشه ِاَْلَم ني  اَلَُلَُِعن  ٍءَِيَتَفَيُّؤاِظ  ِم ْنََِشْ ُرونَِإ ََلَِماَِخلََقِاَّلَلُّ َوُهْمَِداخ   ِ َّ ًداَِّلل  ُِسجه    .﴾ئ ل 
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ه وج ه كلمة يف جريدة البصائر ذلك أن   مل يكن البشري ليدع فرصة إال  واقتنصها، من
"وانتهى إلينا من تسق ط األخبار، وقص   يقول: "كلمتنا عن األئم ة" حتت عنوان ألئّمةل

فأم ا ال ذين استنارت بصائرهم  اآلثار، أن  األم ة كانت بعد تلك الكلمات أزواجا ثالثة:
وآمنوا بأن  الد ين لل ه، وأن  بيوته ال يعمرها إال  من خشي الل ه، وأن  تراث اإلسالم ال يرثه إال  
املسلمون، فزادهتم تلك الكلمات إميانا بذلك واستبصارا فيه وثباتا عليه، وأم ا العوام 

فقد نقلهم صدى تلك الكلمات من رتبة  املغرورون باملداورة واألتباع اجملرورون باجملاورة
اليقني بصح ة الباطل إىل رتبة الشك  فيه، فهم يتساءلون مث  تغلبهم العادة فيتساهلون. وأم ا 
ال ذين يف قلوهبم مرض من األئم ة أتباعهم املتشو فني إىل الوظائف من أشياعهم فزادهتم 

، ولع (37)"ع رُِّض بذلك وال يصر حاقل من يُـ مرضا إىل مرضهم وأصبحوا خيطبون بسب نا، والع
اكيبالشيخ بأسلوب القرآن الكرمي، جيعله، يساير طريقته يف    الن ظم، وهنجه يف بناء الرت 

وهو ما ملسناه يف هذا الن ص  القصري املوج ه إىل األئم ة، فقد وظ ف تركيب القرآن من 
ِثاََلثَةًِ﴿ :"70 الواقعة" ْزوًَجا

َ
ِأ بعد كانت نواعا لألئم ة فقال، أن  األم ة  ﴾، حني بني  أَوُكنُْتْم

( لبيان الت فصيل، بقوله: فأم ا أّما) تلك الكلمات أزواجا ثالثة، وحت  يف استعمال األداة
 :"124الت وبة "مث  يضم ن قوله: فزادته إميانا، من قوله تعاىل يف  .. ال ذين استنارت بصائرهم

ِفََزاَدتْهُِ﴿ َِءاَمُنوا ِاله يَن ا مه
َ
ِإ يَمانًافَأ وهم من يعمر املساجد، ويصفهم باخلشية، بقوله: ، ﴾ْم

إ َنَّماِ﴿ :"19الت وبة ")وأن  بيوته ال يعمرها إال  من خشي الل ه(، وهذا تضمني لقوله تعاىل 
ر ِ ِاْْلَخ  َِواَْلَوْم  َِمْنَِءاَمَنِب اَّلَلّ  َدِاَّلَلّ   نتحد ث عن صنف آخر، وهم املنافقو مث  ي ﴾َيْعُمُرَِمَساج 

ِ﴿ :17اآلية  ،البقرةسورة ويصفهم مبرض القلب وهو الن فاق مضم نا ذلك قوله تعاىل يف  ِف 
َِمَرًضا ِاَّلَلُّ َِمَرٌضِفََزاَدُهْم وب ه ْم

رية، قد ضم ن كثريا من ﴾، فأنت تالحظ أن ه يف فقرة قصقُلُ
، من الت وبة إىل البقرة إىل غريها، فت الت عابري درك ولعه هبذا البيان القرآين، من سور شت 

البيان، أو أثر هذا البيان يف أسلوبه، نظرا لثقافته القرآني ة والد يني ة الواسعة، فهو يفس ر هبذه 
 الط ريقة آيات الذ كر احلكيم، حت  ملتوس طي الت عليم أو ذوي الث قافة احملدودة.

 

د ، يصف حاله وحال البل"من وحي العيد" عنوانب، يف مقال العيدويف كلمة عن 
والن اس بـ ع د  ضالٍل وبـُع ٍد عن الد ين، وقد هل  هالل العيد، يقول:" ولكن نا نكبنا عن صراط 

اَطِ﴿ :"79الفاحتة "، وهذا تضم نه قوله تعاىل يف (31)الفطرة وهدي الد ين.." َ ِالّّص  نَا اْهد 



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

11 

ج  ال ذي "وما أذكر أين  سلكت يف استقباله هذا الف ويف نفس املقال يقول: ،﴾الُْمْسَتق يمَِ
يسلكه الكت اب اخللي ون يف الت هنئة به وتصويره بغري صورته ومتل قه ليعود عليها باجملد ال ذي 
أضاعوه والت مين  عليه أن جيود عليهم مبا ال ميلك، مث  االسرتقاء له باألدعي ة ال يت ال تفت ح هلا 

ا إزجاء للر كائب بال حادأبواب الس ماء  مقتبس "السماء فتح هلا أبوابال ت" قوله: ،(32)"، ألهن 

َماء ِ﴿ :"47 األعراف" من بَْواُبِالسه
َ
واَِعنَْهاَِلُِتَفتهُحِلَُهْمِأ بُواِب آَيَات َناَِواْسَتْكَُبُ  يَنَِكَذّ

ِاَلّ  .﴾إ َنّ
 

هذه الر وعة من اإلبراهيمي يف صياغة العبارات ترجع إىل مقدرته العجيبة يف املزج بني 
فته املوسوعي ة، فأنت ترى لغته سهلة بسيطة قريبة من اجملتمع، يف الفن واألدب، وإىل ثقا

ة  إجياز غري خمل ، أو إطناب غري مم ل . يصف الد كتور إبراهيم الس امر ائي هذه املقدرة املتجال 
وكذلك اإلجياز فإن ه يرافقه بعض الت فصيل فإذا حنن " يف مقاالته يف عيون البصائر، فيقول:

ا اسرتواح من شد ة  أمام جزئي ات خفيفة ا ترق يش على ثوب أو تزيني لوحة وكأهن  رشيقة وكأهن 
 .(33)وتنف س من ضيق"

 

وقد جتد اإلبراهيمي  يضمِّن مقتطفا ما، عددا من املواضيع القرآني ة، كالش خصيات  
 ... واألحداث الت ارخيي ة، مثال ذلك، ما ننقله عن عيون البصائر، ملقال بعنوان: خصمان

أم ا حنن فو الل ه ما زل ت لنا قدم، وال زاغ لنا بصر وال ضعفت لنا قول: "؟ يكمفمن احل
، فعبارة: )ما زاغ (34)"أيت ما نأيت وعقولنا يف مستقر هاعقيدة، وال غامت لنا بصرية، وإن نا ن

ْسَفَلِ:﴿"17األحزاب "لنا بصر(، مضم ن قوله تعاىل يف 
َ
م نُْكْمِإ ذَِْجاُءوُكْمِم ْنِفَوْق ُكْمَِوم ْنِأ

َِوتَِ َر ِالُْقلُوُبِاْْلََناج  َِوَبلَغت  بَْصار 
َ
ِاْْل َِزاَغت  ُنونَاِإَوذْ ِالظُّ ِب اَّلَلّ  فزيغ البصر معناه شد ة ، ﴾ُظُنّوَن

ال ذين  ،ما عانوه، خاص ة املنافقني هلول االضطراب واخلوف مم ا حل  باملسلمني يوم األحزاب،
 استعارصل ى الل ه عليه وسل م، من هذه احلادثة ال يثقون يف وعد الل ه وال يف وعد رسوله 

اإلبراهيمي زيغ البصر، كعالمة على االضطراب والوجل، وهو ورجال اجلمعي ة يف مطالبتهم 
ومغالبتهم للعدو  ثابتون رابطوا اجلأش بصح ة العقيدة وثبات القدم ونور البصرية، ليس من 

 زيغ البصر.م الن فاق وال سوء األخالق، وال شأهن
 

"زي ن لالستعمار سوء عمله فطغى وبغى، وكفر وعتا وأتى من  ويقول يف موضع آخر:
الشر  ما أتى، فلو تصو ر إنسانا ألرىب على فرعون ال ذي نازع الل ه يف ربوبيته، وحد ثته نفسه 
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أن يط لع على إله موسى، وعلى عاقر الن اقة ال ذي جر  العذاب على قومه، ولو تصو ر حيوانا 
را يدم ر  ا، ولو تصو ر ماء لكان ملحا زعافا، ومحيما وغساقا، أو رحيا لكان إعصالكان وحش

، يف هذا املقطع جند الش يخ قد ضم نه عددا من الن صوص (35)"كل  شىيء بإذن الش يطان
َفَمْنِ﴿ :"79فاطر " يف قوله تعاىل من عمله( واألحداث، من ذلك مثال: قوله: )زي ن له سوء

َ
أ

ُِسو ََِلُ ِفَرَُِزّي َن َِعَمل ه  ِيََشاءُِآُء َِوَيْهد يَِمن ِيََشاُء َِمْن ُلّ ِيُض  ِاَّلَله ِفَإ َنّ َِحَسًنا ﴾، وقوله تعاىل يف هُ
َِعَمل ه ِوَكذَِ﴿ :"30غافر " ُِسوُء ِل ف رَْعْوَن ُِزي َّن فتزيني سوء العمل، هو من يعمل سوءا  ﴾ل َك

تضمني لقوله تعاىل على وحيسب أن ه حيسن صنعا. وقوله: )نازع الل ه يف ربوبيته(، فهذا 
ِ﴿ :"24زعات االن  "لسان فرعون يف  ْْعَ

َ
ِاْْل َِرُبُّكْم نَا

َ
ِأ فمقصود الش يخ، أن  العتاة  ﴾،َفَقاَل

ين، يدفعهم الكرب إىل الغرور وأن  وما أكثر  فأعماهلم تشري إىل ذلك، يد عوا األلوهي ة،املتجرب 
موسى(، هذا تضمني لقوله تعاىل يف  حد ثته نفسه أن يط لع على إلهوقوله: ) من تشب ه هبم.

ْسَباَبِ﴿ :39/30غافر 
َ
ِاْْل بْلُُغ

َ
ِأ َعِل ّ

ِلَ َِِصًْحا َِل  ِابْن  َِهاَماُن ِيَا ِف رَْعْوُن ِِ،َوقَاَل َماَوات  ِالَسّ ْسَباَب
َ
أ

ََِكذ بًا ُظُنُّه
َ
َِْل ّ ُِموََسِِإَوِن  ِإ ََل  ِإ ََل ل َع طه

َ
اد عاء فهذا الن ص القرآين يصو ر وقاحة فرعون يف  ﴾،فَأ

األلوهي ة من جهة، ويف حتد  آخر وهو استغباء لرعي ته يف تصوير لقو ته وهو االط الع على إله 
موسى وقتله. وقوله: )وعلى عاقر الن اقة ال ذي جر  العذاب على قومه(، فهذا تضمني لقوله 

ْمر َِرب ّه مِْ﴿ :00/09تعاىل يف األعراف 
َ
َوقَالُواِيَاَِصال ُحِائْت َناِب َماِتَع ُدنَاَِِفَعَقُرواِالَّاقََةِوََعَتْواَِعْنِأ

ِالُْمرَْسل نيَِ ِم َن ُِكنَْت َِجاث م نيَِِ،إ ْن َِدار ه ْم ِِف  ْصَبُحوا
َ
ِفَأ ِالَرّْجَفُة َخَذتُْهْم

َ
﴾، هذا الن ص تصوير َفأ

لعاقبة الكفر والعناد والط غيان، فالش يخ يضمن تعابريه وأفكاره ما جرى لألو لني وكأن ه حيذ ر 
 )لكان ملحا زعافا ومحيما وغساقا(وقوله:  قبة هذا الط غيان والكفر والعناد لآلخرين.عا

اقًا﴿ :25وهذا تضمني لقوله تعاىل يف الن بأ  ََِح يًماِوََغسه ﴾، أي هذا الش خص املعاند لو إ له
ماء لكان طعمه مر ا علقما أو مس ا زعافا، أو مغلي ا كاحلميم، أو غس اقا أي  -قال-صو ر 

أو رحيا لكان إعصارا يدم ر كل  شىيء بإذن ) عصارة أهل الن ار من الص ديد والقيح. وقوله:
ْود يَت ه ْمِقَالُواِ﴿ :24/25الش يطان(، مضم ن قوله تعاىل يف األحقاف 

َ
ْوهََُِعر ًضاُِمْسَتْقب َلِأ

َ
اَِرأ فَلَمه

ِر ِ ِب ه  ِاْسَتْعَجلُْتْم َِما ُِهَو ِبَْل ُرنَا ََِعر ٌضُِمْمط  َِرب َّهاَهَذا ْمر 
َ
ِب أ ٍء ََِشْ ُِكَّ ُر ِتَُدم ّ ٌم َل 

َ
َِعَذاٌبِأ ِف يَها  ﴾يٌح

فالش يخ يصو ر فعل هؤالء املغرورين، وما متث له أمنياهتم من إهالك للحرث والن سل، وهذا ما 
 تسو له هلم أنفسهم وشياطينهم.
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ذه يف تصوير حال هؤالء العتاة الس فلة، بسوق ه -رمحه الل ه- فقد برع الش يخ
الن صوص القرآني ة يف قوالب تعبريي ة مجيلة ثري ة ورائعة، تنبئ عن مقدرته الل غوي ة، وكذا عن 

 سعة ثقافته املتنو عة.
 

 ة حّرة ليس لها ضّرة(: ل)عقي الّلغة العربّية في الجزائر 
اإلبراهيمي رد ا على حماوالت االستعمار يف ضرب استقرار ووحدة  هذا مقال كتبه

حينما رأى جد هم يف املطالبة باالستقالل، بأن سلك سبيل فر ق تسد، فمنح اجلزائريني، 
لألمازيغ بعض املنابر للحديث بالرببري ة، باإلذاعة الفرنسي ة يف وقت مل يكن جل  اجلزائريني 
ميلك مذياعا، فتصد ى اإلبراهيمي  مبي نا أن ه مل يكن بني العرب واألمازيغ يوما تنافر أو 

بني الل غات ال يت يتحد ثوهنا، يقول: "إذا رضي الرببري  لنفسه اإلسالم طوعا  تناحر، وال حت  
بال إكراه، ورضي للسانه العربي ة عفوا بال استكراه، فأضيع شىيء ما تقول العواذل، والل غة 

ا    لسان العلم وآلة املصلحةالرببري ة إذا تنازلت عن موضعها من ألسنة ذويها للعربي ة، ألهن 
، ما جنده يف هذا املقطع القصري، هو (39)"ما يزعمه املبطلون بعد ذلك فضول فإن  كل  

، من ذلك: لفظة ) اكيب القرآني ة ال يت وظ فها اإلبراهيمي  ( املستوحاة من رضياأللفاظ والرت 
ِال﴿ :"19الفتح "قوله تعاىل يف  ََِتَْت ُِيَباي ُعونََك ِإ ذْ ِالُْمْؤم ن نَي َِعن  ِاَّلَلُّ َ ِرَِض  َجَرة ِلََقْد أو  ﴾،شه

 -الل ه عليه وسل مصل ى -مستوحاة من دعاء الن ب )رضيت بالل ه رب ا وباإلسالم دينا ومبحم د
، فقد وظ فهما (والكره الّطوعفالل فظة ال خترج عن الوحيني، ومنه أيضا لفظتا ) نبي ا ورسوال،

رتكيب ال ذي على شكل حمسن  بديعي أي طباق، ليظهر أثرمها على املعىن املقصود يف ال
ِاَّلَلّ َِيبُْغوَنِ﴿ :"93آل عمران "ساقه، وهاتان الل فظتان متضم نتان لقوله تعاىل يف  ِد ين  َفَغرْيَ

َ
أ

ِيُرَْجُعونَِ ِِإَوََلْه  َِوَكرًْها َِطوًَْع رْض 
َ
َِواْْل َماَوات  ِالسه ِِف  َِمْن ْسلََم

َ
ِأ ِ : ﴿"15 الر عد" يفو  ﴾َوََلُ ه َوَّلل 

مَِ ِالسه َِواْْلََصالِ يَْسُجُدَِمْنِِف  اَللُُهْمِب الُْغُدو ّ َِطوًَْعَِوَكرًْهاَِوظ  رْض 
َ
َِواْْل كما استعمل لفظة  ،﴾اَوات 

َوَماُِكنَْتَِتتْلُواِم ْنِ﴿ :"49العنكبوت من "( الواردة يف عدد من اآليات، منها: المبطلون)
َِلْرتَاَبِالْمُِ ِب َيم ين َكِإ ًذا ُه ََِتُطُّ ِم ْنِك َتاٍبَِوَل لُونََِقبْل ه  ُِملُْكِ﴿ :"20اجلاثي ة " منو  ﴾،بْط  َوَّلل 

لُونَِ ِالُْمبْط  اَعُةِيَوَْمئ ٍذََِيََْسُ ِالَسّ َِتُقوُم َِوَيوَْم رْض 
َ
َِواْْل َماَوات  َوَماََِكَنِ﴿ :"09غافر من "﴾، و الَسّ

ِب ِ َ ِت 
ْ
ِيَأ ْن

َ
ِأ ِاَّلَلّ ِل َرُسوٍل ِب إ ذْن 

ِإ له َِِ،آَيٍَة ِقُض  ِاَّلَلّ  ْمُر
َ
ِأ َِجاَء لُونَِفَإ َذا ِالُْمبْط  ُِهَنال َك َ ِوََخَس   ﴾ِب اْْلَق ّ

 واملبطلون هم الكافرون اجلاحدون، وهذا وصف يليق باالستعمار وبأذنابه.
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، العامل يف ويالت من حل   امب حمذ را له خطاب يف ويقول  من ختطيط من اإلسالمي 

، من ذل ،االستعمار ك تسخريه للعلماء لتفرقة املسلمني واستغالل خلرياهتم، بوسائل شت 
"مث  عمدوا إىل الكرباء فأغووهم باألموال واأللقاب والر تب، وأغروا بينهم العداوة  والش باب:

، فاملالحظ من هذا القول تضمني الش يخ (30)والبغضاء، وشغلوهم بالت وافه عن العظائم.."
ْنِ﴿ :"11املائدة "قوله تعاىل يف اء( يف قوله: )أغروا بينهم العداوة والبغض

َ
يَْطاُنِأ إ َنَّماِيُر يُدِالشه
اَلة ِ ِالَصّ ِوََعن  ِاَّلَلّ  ِذ ْكر  َِعْن ُكْم َِويَُصده َِوالَْميَْس   ِاْْلَْمر  ِِف  ِواَْْلَْغَضاَء ِالَْعَداَوةَ ِبَيَْنُكْم َِفَهْلِيُوق َع

ُِمنَْتُهونَِ نُْتْم
َ
لفعل فلعل ه يف تضمينه هلذه اآلية قد عمد إىل نوع من االستعارة مشب ها  ﴾،أ

 االستعمار باملسلمني فعل اخلمر بأهلها، من اإلسكار وذهاب العقل، مث  ما يلي ذلك من

َسَيُقوُلِلََكِ﴿ :"11 الفتح"تضمني لقوله تعاىل يف  )شغلوهم( العداوة والبغضاء؛ وقوله: اشتداد
ْهلُونَاِفَاْسَتغِْ

َ
ْمَواُلَاَِوأ

َ
َِشَغلَتَْناِأ ْعَراب 

َ
﴾، واختياره للفظ )شغلوهم( كناية ف ْرَِلَاالُْمَخلَُّفوَنِم َنِاْْل

 تبوك. يوم اجملاهدين بركب الل حاق يف والس الم، الص الة عليه للن ب اعتذروا الذين املنافقني عن
 

لش يخ اإلبراهيمي يف اقدرة األمثلة كثرية، فقط أردنا بيان ويف هذا القدر كفاية، ألن  
 نويع األساليب يف خمتلف املقاماتأسر الس امعني بت الوصول بالعربي ة إىل قم ة البيان، وإىل

اث: العتزازلدعوة هلم   العربي ة والقرآن الكرمي. برتاثهم، ويف قم ة هذا الرت 
 

 خاتمة:
 يف ختام هذا البحث نورد مجلة من النت ائج نراها مناسبة له، وذلك ألمه ي ة املوضوع.

ه، ال على طريقة املفس رين كابن كثري وجدنا اإلبراهيمي يفس ر ألفاظ القرآن وأحداث -1
والز خمشري، بل على طريقته من خالل توظيف ألفاظ القرآن ومعانيه، تضمينا واقتباسا 

 وإسقاطا واستعارة وتشبيها ويف ذلك أمثلة كثرية.
اثي ة املوسوعي ة  -2 زخم ألفاظ القرآن ومعانيه يف أسلوب اإلبراهيمي، داللة على ثقافته الرت 

 ة، من أدبي ة وتارخيي ة وديني ة وعلمي ة ولغوي ة.املتنو ع
ملسنا غرية اإلبراهيمي على األم ة اإلسالمي ة مجعاء، فيتأثر  بكل  ما يصيب املسلمني يف  -3

أنفسهم ويف بلداهنم بل ويعد  نفسه واحدا منهم، فقد تناول باحلديث مدنا تارخيي ة 
اهلا، وما يراد هلا من كيد وفنت كـــ: ذكرها القرآن، فهو يعنيها اليوم، بتشخيصه ألحو 

 مصر واليمن وفلسطني.
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أسلوبه القرآين يتنو ع بني اجملاز واحلقيقة، بل يف اجملاز نفسه بني الت شبيه واالستعارة   -4
والكناية، حت  أن ه كان بني الفينة واألخرى، يسري على هدى األو لني من الز خرفة 

عفو اخلاطر دون تكل ف، إال  على سبيل الس خري ة الكالمي ة كالس جع واجلناس، هكذا 
 مثلما رأيناه يف سجع الكه ان.

بعيد أي من زمن قد شهد ألسلوبه القريب والبعيد، من املقدرة والتمك ن وكأن ه قادم من  -5
 احلميد الكاتب، واجلاحظ واحلج اج، وغريهم مم ن ترك بصمات واضحة.ابن املقف ع وعبد

داثه وألفاظه يف أسلوبه، دعوة غري مباشرة منه إىل تالوة القرآن معاين القرآن وأح -9
وتدارسه، واالحتكام إليه بل والفخر به وتبليغه ملن مل يصل إليه، كما نلمس صراحة يف 
دعوته إىل االعتزاز بالعربي ة للعودة هبا إىل مكانتها املعهودة وال يكون هذا إال  بإعادة 

 شعرا. تفعيلها يف الكتابة هبا نثرا و 
 

أن  هذا املوضوع حباجة ماس ة وكبرية إىل مزيد من الدراسة من أجل الت عريف هبذا  نقول
للناشئة والطال ب على خمتلف مستوياهتم، والوقوف على بيانه ومقدرته  -اإلبراهيمي - الفذ  

أيدينا يف الكتابة، ومن مث  أثر القرآن فيه ويف أسلوبه، كما جيب الت دقيق يف آثاره ال يت بني 
والبحث الد ؤوب للوصول إىل اآلثار املفقودة لعل ها حتمل جديدا غائبا عن ا، فتزدان به 

 مكتباتنا، ويتنو ر به باحثونا.
 

 ل الت عليم، تعريفا هبا وبصاحبهامتنو عة لطال بنا يف خمتلف مراح نصوص تقدمي جيب كما
هبا، فال تبقى حبيسة هذه  مث كنصوص تدريبي ة على الكتابة وفن الرتس ل فتصقل مواهبهم

 اآلثار فتنمو بذلك ملكاهتم عوض تقدمي نصوص غث ة ال تسمن وال تغين من جوع.  

 

 

 

 



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

18 

 الهوامش واإلحاالت
 

  )خمطوط(، للطالب: صاحل اجلعلود مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها يف الل غة واألدب -(1)
 .44عة األزهر، كل ي ة الل غة العربي ة، مصر، صإشراف الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، جام

 .44، صاملرجع نفسه -(2)
 .45املرجع نفسه، ص -(3)
 .44، وينظر: مجعي ة العلماء، ص125، صم1199/هـ1399، شعبان 127العدد  جمل ة العريب، -(4)
 م1199/ه1399جممع الل غة العربي ة يف ثالثني عاما، حممد مهدي عال م، مطابع األمريي ة،  -(5)

.نقال عن 141، صم1100، 21جمل ة جممع الل غة العربي ة بالقاهرة، ج ، وينظر:150-159ص
 .79اخلصائص الن ثري ة اإلصالحي ة للش يخ البشري اإلبراهيمي، ص

 .44، ص1195، ماي 90جمل ة الث قافة اجلزائري ة، مجيل صليبا، عدد/ -(9)
 قامات حممد البشري اإلبراهيميعجم الل غوي مل.نقال عن امل3/597/591آثار اإلبراهيمي، ج -(0)

 .39خمطوط ماجستري، ص
(، عبد املالك مرتاض، الش ركة الوطني ة للن شر 1125/1145فنون الن ثر األديب املعاصر يف اجلزائر) -(9)

 .3والت وزيع، اجلزائر، ص
اث الن قدي البالغي، الص ورة -(1)  .397، القاهرة، ص1194 ،ث قافةدار ال جابر عصفور، الفنـ ي ة يف يف الرت 
 .332البشري اإلبراهيمي أديبا، حممد عب اس، الد يوان الوطين للمطبوعات اجلامعي ة، ص -(17)
 .119، ص90/1195جمل ة الث قافة اجلزائر، العدد  -(11)
(12)-  ، ، مقال بعنوان: الوظيفة االجتماعي ة ألسلوب الش يخ م1199-75-29اجملاهد األسبوعي 

، مقال بعنوان: مالمح من إسهامات الص حافة 17اهيمي، نقال عن جمل ة الل غة العربي ة، العدد/اإلبر 
 الوطني ة باجلزائر، يف الن هوض بالل غة العربي ة، د: حممد بن مسينة، جامعة اجلزائر.

 ةري  ، نقال، عن د: حممد ناصر: املقالة الص حفي ة اجلزائ1127-17-12، بتاريخ:0الص ديق، ع/ -(13)
 .45عدد/

 م.1131-79-22، بتاريخ، 01البصائر، عدد: جريدة  -(14)
 عبد الل ه علي الكبري ، البن منظور، تح:29/2917، ج3)ضمن(، مج/ لسان العرب، ماد ة -(15)

 هاشم حممد الش اذيل، دار املعارف، مصر.و  حممد أمحد حسب الل ه،و 
 م2770، لبنان، 2لبنان ناشرون، طب، مكتبة و معجم املصطلحات البالغي ة وتطو رها، أمحد مطل -(19)

 .303ص



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

19 

  كي، دار معد، ودار الن مري، دمشقاالقتباس عن القرآن يف الش عر العريب، عبد اهلادي الفكي -(10)
 .11، صم1/1119سوريا، ط

 البيان )البديع، املعجم املفص ل يف علوم البالغة وينظر: .12االقتباس عن القرآن الكرمي، ص -(19)
 .114ص ،م1119/ه2/1410إنعام فو ال عك اري، دار الكتب العلمي ة، بريوت،ط ،ين(عاوامل

 .114املعجم املفص ل يف علوم البالغة، ص -(11)
 .927، اجلزائر، صم1197نثر حممد البشري اإلبراهيمي، حممد العيد تاورتة، خمطوط، ماجستري،  -(27)
 .صحيح اجلامع، حممد ناصر األلباين -(21)
 .175، ص2آثار اإلبراهيمي، ج -(22)
 .)م س(19، ص17جمل ة الل غة العربي ة، ع/ -(23)
 .511-591عيون البصائر، ص -(24)
 .3/531آثار اإلبراهيمي، ج -(25)
 .295، وينظر:  فلسطني يف أدب اإلبراهيمي، ص3/99آثار اإلبراهيمي، ج -(29)
 م.1149 ة، لسن25جريدة البصائر، ع/ ،2/513، جاملصدر نفسه -(20)
 .2/591، جاملصدر نفسه -(29)
 )مقال بعنوان: يا مصُر(. .2/591،جاملصدر نفسه -(21)
، وينظر: عيون البصائر، حمم د الشري 57مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها يف األدب، ص -(37)

 .272-2/271اإلبراهيمي، الشركة الوطني ة للن شر والت وزيع، اجلزائر، ج
 .545/ ص2، ج193/1151 عدد: ن البصائر،عيو  -(31)
 )ن ص(. نفسه، صدرامل -(32)
أصالة العربي ة يف عيون البصائر، مقال للدكتور إبراهيم الس امر ائي، كل ية بغداد، من كتاب: مواقف  -(33)

 .275، ص0اإلمام اإلبراهيمي يف عيون املعاصرين، اجلزائر، ط
  .2/197عيون البصائر، ج -(34)
 .2/191، جصدر نفسهامل -(35)
 م1149، لسنة: 41، ع/2/222، جاملصدر نفسه -(39)
 .3/227، جاملصدر نفسه -(30)

 
 
 



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

11 

 اإلعداد الديني في تفعيل الوعي المواطني عند البشير اإلبراهيمي          
 

Religious Preparation in Activating the Citizen's Awareness of 

Al-Bashir Al-Ibrahimi 

 

 لبنى دلندة .د                                                 

 )الجزائر( 1باتنة –جامعة الحاج لخضر                                                  
 

    loubna.delanda@univ-batna.dz     

 

 11/30/8381تاريخ القبول:                             01/32/8381تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص: 
ذه الدراسة إىل الكشف عن املخطط اإلبراهيمي الديين يف تفعيل الوعي هتدف ه

املواطين وإبراز أسلوبه الرصني يف تطويع الفكر الديين من خالل جهود سعت إىل تطهري 
ة احلق واالرتقاء باجملتمع إىل مدارج الرجولة الفكر من التقليد واجلمود يف حماولة لدعم قيم

والعظمة، كما تبني سعيه اجلاد يف حترير العقول من األوهام والضالالت يف الدين والدنيا، 
وغرس مبدأ التغيري الفكري الديين من خالل أسلوب التنوير يف تفعيل الوعي املواطين يف 

ز اإلبراهيمي يف كتاباته، حيث صب ظل ميزة التحكم والضبط املعريف واملنهجي اليت متي
عصارة فكره يف غرس روح اإلسالم احلقة يف النفوس وتطهريها من كل املعتقدات الباطلة 
اليت ضللت الرؤية وحجبت عن النفوس الوعي احلقيقي بكنه الوطن واملواطنة مرسال على 

 البدع واخلرافات شواظا من حقائق الدين يف روائع من البيان الساحر.
 

 ، الدين، املواطنة.الفكر، الوعي، العقول، التغيري، التنويركلمات المفتاحية: ال
Abstract:    

This study aims to reveal Al Ibrahimi’s religious plan in 

activating the citizen awareness and highlighting the righteous style in 

the adaptation of the religious thought through efforts, which 

attempted to purify the mind from imitation and stagnation, in the 

attempt to support the value of the right, and the upgrading of society 

to the runways of manhood and greatness. As it reveals its earnest 

pursuit in liberating minds from illusions and delusions in religion and 

the world, instilling the religious thought principle through 

enlightening citizen awareness under the cognitive and methodological 

mailto:loubna.delanda@univ-batna.dz
mailto:loubna.delanda@univ-batna.dz
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control, and tuning feature that distinguish the writings of El Ibrahimi. 

He poured the gist of his ideas in instilling the spirit of Islam in the 

souls, and purifying it from the false beliefs that obscured the real 

awareness in both the homeland and citizenship, sending fragments of 

religion facts on fads and superstitions in masterpieces of the 

charming statement. 
 

keywords: Thought, awareness, minds, change, enlightenment, 

religion, citizenship. 

 مقدمة:
حترير العقل اجلزائري، وتطويع الفكر الوطين التحرري هاجس اإلبراهيمي يف تفعيل 
الوعي التحرري ومقاومة االحتالل، فقد برز بقوة يف رؤاه النظرية والعملية من خالل تكريس 

ميارس تأثريه  ذي ظل  عميق جلهود سعت إىل تطهري الفكر من التقليد واجلمود واجلهل ال
 األيديولوجيات، وأن   احلق فوق كل   الفرد واجملتمع، فقد أمجع اجلميع على أن  السلب على 

الوعي الوطين قيمة إنسانية يلتقي حوهلا اجلميع مبختلف االنتماءات، فتربز ضمنها روابط 
عميقة متصلة بالدين واألمة والوطن، وتكون دافعا قويا لنفع املصلحة الوطنية والقومية ومن 

جمتمع متماسك تنعكس يف آفاقه املواطنة  مدارج الرجولة والعظمة. يف ظل  مث االرتقاء إىل 
احلقة واجملسدة هلوية راسخة، ومن هنا نتساءل كيف استطاع اإلبراهيمي ربط املاضي 
 باملستقبل من خالل طمس معامل الفعل االستدماري، وحمو مغالطاته وكسر قيوده، ومن مث  

ف عمل على استعادة املفاهيم الصحيحة بتجديد الرؤى االنفتاح به إىل عامل احلرية؟، وكي
اإلسالم والعروبة والوطنية اليت ذاقت اجلزائر  واألفكار، وبناء وعي مواطين مستقل يف ظل  

 ألجلها العذاب الواصب؟
 

 نسان هلدف أعظمعالمات الرجولة احلقة أن يعيش اإلمن أمارات العظمة و  إن  
ئل األعمال خدمة للوطن واإلنسانية مجعاء، وهو ما فتدفعه هذه الغاية إىل القيام جبال

جيسده لنا فارس احللبة الثقافية العربية واإلسالمية وبارع ميدان الفكر والقلم الشيخ حممد 
البشري االبراهيمي الذي "كان أمة، كان جيال، كان عصرا، كان من أولئك األفذاذ القالئل 

األيام ملشيئتهم، فكيفوها كما أرادوا، وأخرجوا الذين أملوا إرادهتم على احلياة، وأخضعوا 
، فالرجل مل يعش (1)بالدهم من مصري شاءه هلا الظاملون إىل مصري رمسوه هلا أنفسهم"
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"عمران األرض متوقف على  لنفسه وإمنا عاش لدينه ووطنه ولغته وأمته، وعاش مؤمنا بأن  
واقع اجملتمع، فسعى إىل توحيد  ، ومن مث انربى قلمه إىل تصحيح(2)عمران العقول والنفوس"

النشأ الصاعد يف أفكاره ومشاربه، وضبط نوازعه، وتصحيح نظرته إىل احلياة إلخراج أجيال 
 متكاملة الوعي مبواطنة حرة متحدة. ،متالئمة األذواق، متحدة املشارب

 

لقد تكفل اإلبراهيمي حترير العقول من األوهام والضالالت يف الدين والدنيا مؤمنا 
الوصول إىل "بناء فلسفة أو حتديد سياسة واضحة إليقاظ وعي األمة وتعبئتها يتطلب  أن  ب

، الذي يتغري باستمرار (3)قراءة تأملية لواقع اجملتمع، ودراسة شاملة لكل عناصر هذا الواقع"
 اإلنساين الذي حتكمه سنة التطور ه خيضع للفعلويتبدل بتبدل البيئات والبلدان، "ألن  

، وتنبثق عنه آفاق إنسانية تشكل ميدانا لتفاعل (4)ه عوامل البيئة والطبيعة"وتتحكم في
نساين ببعديه الفطري واملعيشي األنظمة االجتماعية واالقتصادية والسياسة، وهذا الواقع اإل

العمود الفقري الذي تدور حوله اآلفاق الفكرية لإلبراهيمي من خالل وعي تام بكل ما  هو
 كه من عوامل، وما يعاين من أزماتوما يسوده من مذاهب وما حير يقوم عليه من نظم، 

 حماوالته للتغيري حنو األفضل. وهي خطوة أساسية ارتكز عليها يف كل  
 

ومن أجل جتسيد فعلي ملبدأ التغيري الفكري من خالل أسلوب التنوير يف تفعيل الوعي 
االرتكاز يف منهجه على عدة يف ميادين متعددة، عمد اإلبراهيمي إىل  املواطين الذي يصب  

ميادين فكرية دينية واجتماعية وفلسفية محلت رسالته يف حترير العقول حيث ظلت ميزة 
التحكم والضبط املعريف واملنهجي ميزة عامة تشمل أعماله بالرغم من امليادين الفسيحة اليت 

ومن مث بث الوعي ، وسنختار بعضا من رؤاه الدينية يف تنوير الفكر الوطين (5)جتشمها قلمه
 القومي لدى الفرد اجلزائري.

 

  :اإلعداد الفكري الدينـي 
 حيقق السعادة لإلنسان يف الداريناإلسالم هو الدين الفطري الروحي الذي ميكنه أن 

ه الوحيد الذي ميكنه أن وهو املرجع األساس من أجل سري مستقر يف شت اجملاالت، ألن  
تقراره النفسي فنجد يف "عقائده غذاء العقل ويف عباداته حيقق للفرد اطمئنانه الروحي، واس

واقع املسلمني  . غري أن  (9)تزكية النفس، ويف أحكامه رعاية املصلحة ويف آدابه خري اجملتمع"
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براهيمي يف ين مساوي عظيم، ومن هنا انطلق اإلاملنحرف مل يكن يشري إىل أهنم أصحاب د
نه منتهجا أسلوب احلجج والرباهني، وقد انطلق رحلته لنشر الفهم الصحيح لإلسالم وأركا

ذلك باملعىن تصرفاته وواقعه ال يعكس  املسلم يرتدي ثوب اإلسالم غري أن   من فكرة أن  
براهيمي على تصحيح فهم اإلسالم من خالل دعوته إىل احلق هادفا احلقيقي، وقد عزم اإل

خياء واملواطنة، فهو اإلونشر احملبة و من خالهلا إىل إسعاد اإلنسانية وحتقيق السالم بني البشر 
املسلمني: "يف حاجة أكيدة إىل دعاية هتدي ضالتهم وتصلح فسادهم تبدأ من  يدرك أن  

البيت وجتاوزه إىل اجلار والقرية حت ينتظم اجملتمع كله فإذا جاء عمرت القلوب والبيوت 
نصر اهلل والفتح ربطا واجملتمعات مبعاين اإلسالم الصحيحة أعطت مثراهتا الصحيحة وجاء 

 .(0)للوعد باإلجناز ووصوال إىل احلقيقة على اجملاز"
 

وحينها حيقق اإلسالم غايته السليمة يف الوجود "ويومئذ تزول هذه الفوارق البغيضة 
من تلقاء نفسها فال مذهب إال مذهب احلق، وال طريقة إال طريق القرآن، وال نزعة إال 

إال عاطفة احملبة واخلري وال غاية إال نشر السالم والطمأنينة  نزعة اجملد والسمو، وال عاطفة
 باألفكار املغالطة واجلهل والضاللة. (9)يف هذا العامل املضطرب"

 

براهيمي إىل تسليط الضوء على املفاهيم الصحيحة لإلسالم سعى اإلويف ضوء هذه 
 وساحلقة يف النف املقاصد احلقيقية هلا يف حياة االنسان، وعمل على غرس روح اإلسالم

املعتقدات واخلرافات الباطلة اليت ظللت الرؤية احلقيقة وحجبت عن  وتطهريها من كل  
النفوس الوعي احلقيقي بكنه الدين والدنيا، فلو سألت أحدهم على الصالة أو الزكاة لقال 

"إياك أن تقول أنه ليس مسلما، ولو قلت لرأيت  رمبا هو ال يصلي أو ال يزكي ولكنلك 
، وهو ما سعى اإلبراهيمي إىل تصحيحه (1)والتنكر، ومسعت اجلايف املكروه من القول" لتنمرا
إميانية تسقى من منبع القرآن، فهو يدرك بأن ما  غرسه يف النفوس غرسا سليما جبذورو 

وعدم حتكيمهم له يف أهواء  مشلهم هو بعدهم عن هداية القرآن ضاع من املسلمني ومزق
آلراء ليأخذ بيدهم إىل صواهبا، ويف نواجم الفنت ليجلي عماءها، ويف النفوس ويف مزالق ا

، ولذلك (17)معرتك الشهوات ليكسر شهواهتا، ويف مفارق سبل احلياة ليهدي إىل أقومها
 سنوضح منهجه يف تنوير العقول من خالل ما يلي: 
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  أوال: القرآن الكريم:
رآن الكرمي هو سر جناح أسالفنا الفهم الصحيح للق ينطلق اإلبراهيمي من قناعة بأن  

الصاحلني ألهنم اتبعوا سبيله وجنوا بذلك العجب العجاب من القوة والسمو والرفعة 
    واإلنتاج احلضاري، والعلم واألدب فقد أصلح القرآن حاهلم حينما طبقوا ما أمرهم اهلل 

احلق والعدل فعاشوا يف أرقى حضارة إنسانية مبنية على العلم ومرتكزة على  -عز وجل-
 وقائمة على التعاون والتكافل.

 

يقاظ روح إوقد انطلق اإلبراهيمي من واقع املسلمني فبذل جهودا كبرية يف سبيل 
وعية الدروس اليت الوعي لعظمة القرآن حت أبدع يف خطبه، فأشاد اإلمام بن باديس بن

املسلمني  ت لو أن  فودد هذا الدرس وحده كان إلحياء أمة مستعدة ... إن  يقدمها يقول: "
ا عن منهجه يف نشر وعيه بعظمة القرآن الكرمي ، وأم  (11)كلهم يسمعون مثل هذه الدروس"

على دراسته واستخراج ذخائره معتمدا على احلجج والرباهني، يقول: "ملاذا هنجر  فقد حث  
ل وال دستور القرآن وهو من عند اهلل، وال يأتيه الباطل بني يديه وال من خلفه، وال يتبد

 يتغري، مث نلتجئ إىل دساتري الغرب وقوانينه، وهي من أوضاع البشر القاصرة يظهر يف كل  
حني تناقضها ومنافاهتا للمصلحة فتبدل وتغري وال تزال تبدل وتغري مع أن مواضيعها 

، وهي وخزة فكرية توعوية بضرورة اجتناب األفكار (12)املوضوعة هلم من جنس واحد؟"
لة تنويرية إليقاظ الوعي الوطين وحتريره من القيود الغربية الستعادة مكانه الغربية يف حماو 

 الصحيح يف شت ميادين احلياة.
 

األمة إذا كانت شاهرة بسوء  سعى اإلبراهيمي إىل توعية العقول حبقيقة كبرية وهي أن  
 إىل كتاب رهبا، فتحكمه يف نفسها حاهلا، جادة يف إصالحه، فما عليها إال أن تعود

وحتكم به، وتسري على ضوئه وتعمل مببادئه وأحكامه واهلل يؤيدها ويأخذ بناصرها وهو على  
ويعود  ،شأنه علو بقدر مة يرفع من طرازهاحياة األ كل شيء قدير، فتطبيق مبادئ القرآن يف

هبا إىل إطارها املرجعي السليم فكريا وسلوكيا وعمليا، ولذلك وجب تطبيق مبادئه يف واقع 
باعتباره منهجا ربانيا حيمل طاقة االستيعاب القصوى الحتواء الكون بأسره، ودستورا احلياة 

حيمل يف ثناياه قصصا وعربا ألمم سابقة تكشف العوامل النفسية واملادية اليت تتحكم يف 
، وتوضح متيز السلف الصاحل يف االقتداء (13)سري اجملتمعات، وتتدخل يف حتديد مصريها

 التآلف والتآخي واملواطنة. به، ومن مث نشر روح
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ومل تكن دعوة اإلبراهيمي مقتصرة على فهم القرآن الكرمي وإمنا امتدت إىل الرتاث 
الفكري الذي أنتجه السلف الصاحل على اعتباره "أفضل العصور اإلسالمية وأوالها 

حيث  وتعود أفضليته إىل كونه العصر الذهب الذي شهد نزول الوحي( 14)باالقتداء واالتباع"
ل الرجوع ودراسة تلك "ال ميكن فهم اإلسالم ومتثل قيمه ومقاصده وشرائعه إال من خال
اإلبراهيمي كان  ألن   (15)املرحلة التأسيسية يف حياة األمة وما نتج عنها من حتوالت عميقة"

كبار، ويعتز بتجارب املسلمني السابقة، ويرى يف إتراثهم الفكر باعتزاز وافتخار، و ينظر إىل 
 صور احلضارة اإلسالمية الدليل القاطع على قدرة هذه األمة على الرقي واالزدهار.ع

 

ة هي ويرى اإلبراهيمي أن أعظم األمور اليت تبعث يف األمة فعالية احلياة السليم
هم بنهجه يف تنظيم احلياة ومن مث حيقق الفرد غايته من الوجود ؤ فهمهم للقرآن الكرمي واقتدا

حيحة وأعمال راقية يرقى هبا إىل شرف أمة املستقبل وهي األمة بعقل سليم وعقيدة ص
 أمة صحيحة العقول، صحيحة العقائداملثالية اليت يتمثلها اإلبراهيمي يف آفاقه املستقبلية "

خمزوهنا الروحي يؤهلها إلحداث حضارة سامية  (19)صحيحة األبدان" صحيحة التفكري،
تسود فيه املواطنة احلقة واألخوة الصادقة، وقد  متكافلة مرتابطة متطلعة إىل وطن متماسك

السلبيات  أكد االبراهيمي الدور الكبري الذي قام به القرآن يف حترير األجيال األوىل من كل  
فقال: "حرر القرآن أرواحها من العبودية لألوثان احلجرية والبشرية، وحرر أبداهنا من الطاعة 

ال عقوهلا على النور اإلهلي، فأصبحت تلك واخلضوع جلربوت الكسورية والقيصرية وج
سفاف إىل الدنايا وطهر نفوسها من أدران السقوط واإلالعقول كشافة عن احلقائق العليا، 

، وكان مقتنعا بضرورة (10)فأصبحت تلك النفوس نزاعة إىل املعايل مقدمة على العظائم"
خاصة "بسبب إدراكه خلطورة تطبيق هنجه على احلياة اإلنسانية عامة وعلى الفرد اجلزائري 

وأبعاد اخلراب الذي أصاب شخصيته يف الصميم، بتأثري قرون االحنطاط الطويلة اليت أورثته 
ط عليه عوامل الفقر الكسل والتواكل واجلمود والتقليد، واالستعمار الفرنسي الذي سل  

ات والبدع ت تروج يف أوساطه للخرافواجلهل واالحتقار واالستعباد، والطرقية اليت ظل  
 .(19)واألضاليل، وتقتل فيه روح املقاومة وإرادة التغيري"

 

فيه حب التحرر والسعي إليه جراء نفسيته املريضة واليت أهنكتها ظروف االستعباد 
وأسرهتا قيود االستعمار، وهي اإلحاطة الفكرية االجتماعية اليت استهدفتها العملية التحريرية 

ا حت ختلصها من عوارض السلبية والركود وتطلقها من لإلبراهيمي وجعلتها موضوعا هل
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وتدفع هبا إىل آفاق االنفتاح على جدية  (11(سجن القابلية لالستعمار الذي كانت رهينته
 املقاصد وعزائم األمور.

 

وتأسيسا ملا سبق ميكننا القول بأن دعوة اإلبراهيمي لفهم القرآن جاءت من قناعته 
بعث الفعالية يف جمتمع مريض يتطلب انفتاح  لسماوي وبأن  التامة بعظمة هذا الكتاب ا

 على العقيدة بالقرآن الكرمي، ألن   العقل على احلكمة واملوعظة احلسنة ويستند يف االستدالل
 املعاملة اإلسالمية مبنية على نظام اجملتمع السليم.

 

 ثانيا: تجديد العقيدة اإلسالمية: 
ا يقتضي وضعها يف مفهومها الصحيح على أهن   احلديث عن العقيدة اإلسالمية احلقة

ذلك اليقني الصايف الذي يقتضي التسليم الكلي لألمور القطعية اليقينية اليت ارتضاها 
املسلم لنفسه، وجزم بصحتها برباهني قوية وصادقة، فاطمأن إليها وآمن هبا باعتبارها الغذاء 

 الروحي املبين على حكمة اخلالق.
 

يدة اإلسالمية "إعادة إحيائها من جديد يف نفوس املسلمني ونقصد بتجديد العق
والقضاء على كل  (27)ببساطتها وسريها ومساحتها وربط اجملتمع مباشرة بالقرآن والسنة"

ت فيه فساد األخالق والنفوس، ومن أجل أن يكون الضالالت اليت أفسدت اجملتمع وبث  
يبعث فيه آفاق األمل (21)ه قانونا دائمازمان ومكان كان التجديد في هذا الدين صاحلا لكل  

وأنفاس الغد املشرق، وهو هدي اإلسالم الذي سار عليه األنبياء والصاحلون حيث قال 
 .(22)دينها" هلا جيدد من سنة مائة كل رأس اهلل يبعث هلذه األمة على "إن   اهلل عليه وسلم صلى

 

ويهيب بأبناء وطنه إىل  ئرينييسعى دائما إىل توحيد اجلزاالشيخ اإلبراهيمي  جند أن  
ذا دليل على غريته على الصفوف، وجتاوز اخلالفات والنزاعات وه مجع الشمل، وضم  

حيث خياطبهم قائال: "وما حنن أوالء نرى خصوم القضية اجلزائرية من أئمة  وطنيته اخلالصة
هنم قد االستعمار، قد مجعوا صفوفهم وأمجعوا أمرهم على حرب قضيتنا يف منبتها ... إ

، وهو (23)تداعوا جهرة إىل االحتاد هنا كما احتدوا هناك ... على إحباط براجمكم فنجحوا"
ذا الكالم يوجه رسالة قوية للجزائريني هذه الرسالة اليت انبثقت من مشروعه من ه

 التجديدي احلضاري املرتكز على الكتاب والسنة.
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لى أساس فكري ونفسي مصدره وقد انطلق اإلبراهيمي يف دعوته لتجديد العقيدة ع
شتهي الباطل وتتبع الظالل، ومن مث عمل على توجيهها تات الفردية السلبية اليت السلوك

وتنويرها يف النفوس منتهجا يف جتديده للعقيدة ثورة صاخبة على البدع واخلرافات باعتبارها 
فوس، وكاد السبب يف تشتت األمة وفساد حاهلا، واهنيار متاسكها فضعف الدين يف الن

اإلسالم أن ينفل من القلوب "وضعف لضعفة أعظم ركن يف اإلسالم وهو األمر باملعروف 
يف نفس االبراهيمي، وأثار سخطه خاصة وأنه فتح  األمر الذي حز  ( 24)والنهي عن املنكر"
التقليد واجلمود والتعصب املذهب، وجبهة  آفات جبهة داخلية غارقة يف ؛عينييه على جبهتني

لتحطيمه، والتشكيك فيه، وتتمثل بصفة خاصة يف االستعمار  تسعىية معادية له خارج
 .(25)واملذاهب املادية احلديثة وغريهاالغريب املؤيد باحلركات التبشريية، 

 

وكانت اإلشكالية املطروحة على الساحة اإلسالمية هي سوء فهم لدينهم اإلسالمي 
مي إىل أسلوب التنوير من خالل بث الروح واحنرافهم عن مبادئه، وهو ما دفع اإلبراهي

باحلركات  املؤيد الغريب باالستعمار يتعلق فيما خاصة اإلسالمي الوعي بنشر احلقة اإلسالمية
التبشريية، واملذاهب املادية احلديثة شاعرا يف كل ذلك باملسؤولية جتاه هذه العقيدة اليت 

الة ما أفقدها الثقة يف اهلل فاضطربت اختلت يف النفوس فالبسها ثوب اخلرافات والبدع الض
يف سلوكها، وانفكت بذلك حلقات الرتابط والتكافل بني أفراد اجملتمع، وهو األمر الذي 

 ها على أسس متينة برتسيخ األخالقحساسه بقدرة جتديد مفهوم هذه العقيدة، وبعثإعمق 
احلق الذي ميارس  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قصد بعث فعالية الدين اإلسالمي

تماسك ومن مث وحدة الشعوب واألمم اإلجيايب على الفرد فيدفعه إىل تكوين جمتمع م تأثريه
تقام  ،يح منصبة يف إقامته كما أمر اهللحياء جمد الدين اإلسالمي الصحإيف  براهيمياإل ورؤية

هذه األركان قد  ن  بتصحيح أركانه األربعة العقيدة والعبادة واملعاملة واخللق فالكل يعلم أ
، فتفككت وحدة (29)ة وأن اختالهلا أوقع املسلمني فيما يعيشونه من مصائبأصبحت خمتل  

املسلمني واختل ترابطهم وقطعت روح األخوة بينهم، ففسد اجملتمع واختلت عقائده 
وانتشرت اآلفات واملعتقدات واخلرافات، فضعفت الثقة يف اهلل واختلت العبادات وخوت 

تلك اآلثار اجلليلة اليت هي سر العبادة، واليت هي الباعث األكرب على الكمال النفس من 
"فاختلت األحكام وانتهكت احلرمات، واستبيحت احملرمات وتفككت روابط األسر  الروحي
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وهو ما  ،(20)اإلسالمية وقطعت األرحام وتعادى املسلمون وتباغضوا وتنكر األخ ألخيه"
بقلمه حياول أن يصحح هبا املفاهيم وينري العقول وحيفز اهلمم  إىل شن ثورة دفع باإلبراهيمي

 بنظرات متطلعة إىل تكوين جيل سليم متماسك ومتآزر ومشرتك يف حب الوطن. 
 

 خاتمة: 
وتأسيسا لكل ما سبق ميكننا القول بأنه يف إطار هذا الفهم الصحيح لإلسالم جاء 

حلنيف وجتلية قيمته الكربى يف حتقيق هنج اإلبراهيمي لتنوير العقول بعظمة هذا الدين ا
سواء، فعمل على جتديد العقيدة بإحياء الدين  السالم الشامل للفرد واجملتمع على حد  

وتطهري العقيدة من اخلرافات والبدع واخلالفات وحترير الفقه من التقليد واجلمود، وقد أدرك 
تلف األزمنة واألمكنة، ملا حقيقة اإلسالم بأنه رسالة ربانية جاءت إلسعاد البشرية يف خم

نقيمه من توازن بني مظاهر احلياة، كما أهنا تقوم على مبادئ سامية كالعدل والتسامح 
جمتمعه، ليخلق منه فردا صاحلا حيمل يف  والتكافل مما يعزز عالقات الفرد بينه وبني أفراد

ألصعدة، وتنشر فكره مشاعر املواطنة احلقة اليت تفتح آفاق احلياة السعيدة على مجيع ا
الوعي بني املواطنني بضرورة التآزر والتماسك والرتاحم فيما بينهم، كما سعى اإلبراهيمي 

ىل ترسيخ هذه القيم السامية منطلقا من الواقع املعاش خاصة حني خيم االستعمار على إ
مجيع جماالت احلياة وساد الظلم واألمل أرجاء الوطن، فكان إن فاضت نفسه حسرة وغرية 

حساس باملسؤولية، فكان عتمدا على احلجج والرباهني مع اإلم سال قلمه كثريالى وطنه ع
مال حم ،أحدا يهاب يكتب بانفعال شديد وحيلل حبرقة حمسوسة، وينتقد اجلرأة والسخرية، وال

 سالمية األصيلة اقتباسا وتضمينازاخرة بالثقافة اإل، فتتأتى كتاباته أفكاره تراثا عربيا إسالميا
مضمونه صفة اخللود، والدليل على ذلك مقاالته اليت ال تزال متلك قدرة بذلك تسب فاك

 معاجلة الواقع خاصة القضايا االجتماعية.
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 توطين الهوية اللغوية وبناء الوعي في فكر محمد البشير اإلبراهيمي
 

Localizing Linguistic Identity and Building Awareness in 

Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi’s Thought 

 

 د. حسين عمر دراوشة                                                                                     
 (فلسطين)جامعة غزة                                                                  

    hussien2013333@hotmail.com  
 

 82/30/8381تاريخ القبول:                             82/30/8381تاريخ اإلرسال: 
 

   ملخص:
يهدف البحث إىل دراسة توطني اهلوية اللغوية وبناء الوعي من ناحية تطبيقاهتا واستعماالهتا 

 توطني اللغويالل احلديث عن جهود اإلمام يف اليف فكر حممد البشري اإلبراهيمي، وذلك من خ
التوطني وآفاق بناء هذا ، وبيان آليات همرجعيات بناء الوعي اللغوي وعالقته باهلوية يف فكر و 

ما سبق باملنهج الوصفي  سيتم  عرضالفكر الواعي يف ممارسات حممد البشري اإلبراهيمي، و 
 ها النتائج والتوصيات.خامتة البحث وفي لنصل يف األخري إىلالتحليلي، 

  

 .للغوية، بناء، الوعي، اإلبراهيميتوطني، اهلوية ا الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
The research aims to study the localization of linguistic identity 

and build awareness in terms of its applications and uses in the 

thought of Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, by talking about the 

efforts of Imam Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi in linguistic 

localization, and shedding light on the references of building linguistic 

awareness and its relationship to identity in the thought of Muhammad 

al-Bashir al-Ibrahimi Explaining the mechanisms of linguistic 

localization and the prospects for building the conscious thought in the 

practices of Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, and clarifying the 

above with the descriptive analytical method, and then the conclusion 

of the research, including the results and recommendations, and an 

index of sources and references. 
 

Keywords: Localization, linguistic identity, construction, awareness, 

Ibrahimi. 

mailto:hussien2013333@hotmail.com


 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

11 

 مقدمة: 
م أفذاذ اجلزائر قد   لقدة اللغة العربية، و اجتهد علماء اللغة العربية يف احلفاظ على سالم

 -تذكر فتشكر –جتارب لغوية حتت وطأة احملتل الفرنسي، فكانت جهودهم كثرية وكبرية 
احملنة منحة، فيصادفنا  تيف هذا املضمار، فما فتئوا يواجهون تغريب اللسان بتعريبه فانقلب

ذت مناحي متنوعة يف سبي ل نشر اللغة اإلمام اإلبراهيمي جبهوده وآثاره العظيمة اليت اخت 
احتدام أوجه الصراع اللغوي وتنوع آفاقه، فقدم اإلمام معطيات  العربية وعلومها يف ظل  

تنويرية وممارسات استنهاضية حول بناء الفكر الواعي واهلوية اللغوية العربية، وله مسامهاته 
تحدث حبق احلثيثة يف توطني اللغة العربية يف نفوس أبناء اجملتمعات العربية واإلسالمية، ف

 ، ومن هنا برزت مشكلة البحث.(1)عن القضايا الشريفة "الدين، اللغة، الوطن"
 

 مشكلة البحث: 
 تتمثل يف األسئلة الفرعية اآلتية:  

 ما طبيعة توطين الهوية اللغوية وبناء الوعي في فكر محمد البشير اإلبراهيمي؟
 

 وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 ما جهود اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي يف التوطني اللغوي؟  .1
 ما مرجعيات بناء الوعي اللغوي وعالقته باهلوية يف فكر حممد البشري اإلبراهيمي؟  .2
 البشري اإلبراهيمي؟ يف ممارسات حممد آليات التوطني اللغوي وآفاق بناء الفكر الواعيما  .3

 

اللغوية وبناء الوعي يف فكر حممد البشري احلديث عن توطني اهلوية  أهداف البحث:
جهود اإلمام يف التوطني اللغوي، وتسليط الضوء على مرجعيات بناء ، ومعرفة اإلبراهيمي

آليات التوطني اللغوي وآفاق بناء الفكر ، وبيان هالوعي اللغوي وعالقته باهلوية يف فكر 
 اإلبراهيمي. الواعي يف ممارسات حممد البشري

 

التعرف على ممارسات اإلمام اإلبراهيمي اليت تتعلق بتوطني اهلوية اللغوية  أهمية البحث:
وبناء الوعي عند أبناء اجملتمعات العربية واإلسالمية، واالستفادة من جتربة اإلمام يف تشكيل 
اهلوية اللغوية وتكوين الفكر الواعي حول مسألة اللغة باعتبارها من املكونات األساسية اليت 

فهي وسيلة للتعبري وصناعة الفكر، وتقدمي دراسة جادة جديدة  ،هوية اجملتمعات تقوم عليها
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تربط بني موضوع اهلوية والفكر؛ ليتسىن للباحثني والدارسني واجلهات ذات العالقة 
 ، ونقل قراراهتا من دائرة التنظري إىل التطبيق واملمارسة.ااالستفادة منه

 

في االستقرائي القائم على الدراسة والوصف يستخدم البحث املنهج الوص: منهج البحث
تتعلق بتوطني اهلوية اللغوية وأداءاهتا  يف بناء   يل واالستنتاج، مع استحضار مناذجوالتحل

الوعي وترسيخ أصوله وفقًا ملمارسات حممد البشري اإلبراهيمي وأطروحاته؛ بغية حتليل حماور 
 حول املوضوع املطروح وتداولياته. البحث واإلملام مبباحثه؛ مبا يعطي تصوراً شامالً 

 

 محاور البحث: 
 يتكون البحث من احملاور اآلتية: 

 أواًل: جهود اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي يف التوطني اللغوي. 
 ثانياً: مرجعيات بناء الوعي اللغوي وعالقته باهلوية يف فكر حممد البشري اإلبراهيمي. 

 فاق بناء الفكر الواعي يف ممارسات حممد البشري اإلبراهيمي. آليات التوطني اللغوي وآثالثاً: 
 

 المبحث األول: جهود اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي في التوطين اللغوي. 
بذل الشيخ اإلبراهيمي جهودًا عظيمة يف مسألة التوطني اللغوي، وقد م أطروحات 

، فإدارة املوقف اللغوي تمع اجلزائريطيد دعائمها يف اجملتنويرية تتعلق بنشر اللغة العربية وتو 
يل اهلوية الوطنية عند اجلزائريني، فاللغة من تعمار األعجمي من أبرز نقاط تشكحتت االس

حماور بناء الذات وهويتها اليت تنتمي إليها، ولكن االستعمار يسعى دوماً إىل تغريب اللسان 
 ةسطو  ذاعندما يكون املستعمر وطأته  وجعله تابعًا له، وجيسد ذلك صراعًا لغويًا تشتد  

، إذ يقول اإلبراهيمي:" كان لالستعمار الفرنسي عند اللسان العريب تِر اٌت ونفوذ ةوسيطر 
وطوائل، فهو ال يزال جيهد جهده يف حموه واستئصاله من األلسنة، وقد ارتكب مجيع 

أساسياً يف بناء اإلنسان  مه اإلبراهيمي ميثل حموراً ، فما قد  (2)الوسائل املوبقة حملوه من اجلزائر"
اجلزائري وإعداد شخصيته احلضارية انطالقًا من احلفاظ على لساهنا الناطق الذي حتتفظ به 

 آثارها وسجلها الرتاكمي عرب الزمان، فاحلفاظ على اللسان اللغوي هو حفاظ على الذات.
 

واالستنهاض  تنويروال البناء يف األثر بالغ اجلزائر مصلحي إلبراهيمي معهود اجللقد كانت 
وفصله عن  ياجلزائر هوية اهلد ام الذي حياول القضاء على  يعند مواجهة الفكر االستعمار 
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 عهد اهلالل يف اجلزائر قد غرب إن  أشار إىل ذلك كاردينال؛ بقوله: "أمته اليت ينتمي إليها، و 
يقة الصراع ، ويربهن هذا التصريح على حق(3)عهد الصليب قد بدأ وسيستمر إىل األبد" وإن

، وبيان ما يتعرض له القوام اللغوي اجلزائري من إقصاء  ونشر اللغة الفرنسية (4)بوجهه العام
اللغة العربية يف القطر اجلزائري " ة العربية؛ إذ يقول اإلبراهيمي:وريثة الالتينية بدياًل عن اللغ

ممتدة اجلذور مع  ليست غريبًة وال دخيلة، بل هي يف دارها، وبني محاهتا وأنصارها، وهي
املاضي، مشتدة األواخي مع احلاضر، طويلة األفنان يف املستقبل، ممتدة مع املاضي ألهنا 

 . (5)برحيلهم وتقيم بإقامتهم" على ألسنة الفاحتني ترحل دخلت  هذا الوطن مع اإلسالم
 

يف  هاويوحي هذا القول باملسؤولية اللغوية واجتهاد اإلبراهيمي يف تدعيم أصوهلا وتوطين
، وال خيلو ذلك من ارتباطات عقائدية ودينية وتارخيية وقومية نفوس أبناء اجملتمع اجلزائري

مواجهة الفرنسة اليت حاول االستعمار فرضها  رت يف حركة التنشيط اللغوي العريب يف ظل  أث  
تغريب على اجلزائر، فسلوك العوربة اللغوية أخذ حيزاً كبرياً من جهود اإلبراهيمي الذي واجه 

ما أويت من قوة معرفية وفكرية وثقافية، وذلك من أجل توطني اللغة العربية  اللسان بكل  
وتعزيز االنتماء هبا يف ضوء انتشار أدوات اهلدم اللغوي والثقايف والفكري، ونشر مسببات 

، وإجياد فيهاالحنطاط والسقوط من أجل الظفر بالشعب اجلزائري والسيطرة عليه والتحكم 
مصطنعة نابعة من تعاليم االستعمار اليت حياول نشرها، فواجه اإلمام اإلبراهيمي هوية 

  للتصدي لكيد الطاغني والثبات يفنيريحماوالت الطمس والتشويه اللغوي، وأرشد اجلزائ
 يف اجملاالت احلياتية كافًة.وجه آالت السحق والنفي 

  

ي ويقو   ،ت اجلزائريني بأرضهميثب  فطن اإلمام اإلبراهيمي ألمهية التوطني اللغوي الذي ت
وشائج القرىب مع حميطهم العريب واإلسالمي، فالتأصيل التفاعلي لعملية التوطني اللغوي وما 
تشتمل عليه مادهتا من خصوصيته تبني  فصاحة اللسان العريب وقوته، يسهم يف تعزيز 

ل هبا تكف   الصمود ودعم أسس التحدي مع قوى االستكبار، ويرافق ذلك أنشطة هادفة
يني، واليت كان هلا اإلمام اإلبراهيمي من خالل مشاركاته مع مجعية العلماء املسلمني اجلزائر 

يف مجع األصول اللغوية وتطبيقاهتا وترسيخها يف نفوس أبناء الشعب اجلزائري  دور بارز
 ن ذلك جبهة لغوية قوية يف عملية التواصل احلضاري ومشكِّالته.وكو  
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الرامية إىل التوطني اللغوي فيما بذله اإلبراهيمي، فاشتملت على  وتنوعت اجلهود
النشاط اللغوي املباشر بالكلمة املنطوقة، وبيان مكانة اللغة العربية ودورها التارخيي يف إحياء 

مستقبلها، وشق الطريق عرب اللغة حنو صناعة الشخصية  مالمح ورسم حباضرها واالرتقاء األمة
املشاركة امليدانية على مستوى اجلزائر وبلدان بجه اإلمام ذلك تو   ، وكل  احلضارية املستقبلية

األمة العربية واإلسالمية، فكان اإلبراهيمي صاحب رأي ومشورة، فرتك بصمات عرب تقاريره 
 الشاملة اليت قد مها من خالل أنشطة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني.

 

مة املكتوبة يف مقاالته املستقلة وباألخص  جهودًا على صعيد الكلاإلبراهيمي بذل 
حتت عنوان "عيون البصائر"، واليت اشتملت على ممارسات توعوية ذات  ةمقاالته اجملموع

أبعاد لغوية تنويرية تسهم يف حيوية التفاعل اللغوي يف سياق االستعماالت املختلفة، فأبرز 
 وعاء يغرتف منه كل   فة، فهو يعد  هذا الكتاب عبقرية اإلبراهيمي يف شؤون اإلصالح املختل

ر الفذ، فمارس اإلبراهيمي الكتابة راغب يف معرفة مظاهر اإلصالح يف أدب هذا املفك  
، فقد م كثريًا من املشاركات يف اجملامع اللغوية العربية ويف (9)الفصيحة ذات التأثري البالغي

وتعاجل قضايا راهنة تسهم يف  ،املؤمترات العلمية اليت تستعرض اللغة العربية مبنهجية علمية
تنمية الدرس اللغوي العريب وترتقي به، فعملية االستنهاض اللغوي عند اإلمام اإلبراهيمي هلا 

 يتحماوالت الطمس والتذويب ال جمرياهتا اليت سامهت يف إجراء حتوالت لغوية عميقة يف ظل  
بشكل تطبيقي متفاعل تعرض هلا الشعب اجلزائري، فهذه التحوالت نشرت الوعي اللغوي 

يُراعي احلاجات الراهنة وما حتمله يف فحواها، وتُلب تطلعات اللغة العربية يف املستقبل؛ أي 
أسرة اجملمع أصبحت  أيها اإلخوة: إن  " مول؛ إذ يقول يف خطابه اجلماعي:ترتجم ما هو مأ

قراف وال أسرة عربية ال ختالطها عجمة، وال يطرق ساحتها دخيل، وال يداخل نسبتها إ
هجنة، فلنعمل للغتنا بأنفسنا، ولنسكب عليها عصارة أرواحنا ولنضاعف جهودنا، ولنشدد 

ه إن قوانا خلدمتها والذب عن حرماهتا، ولنعلم أن   حيازمينا، ولنشحذ عزائمنا، ولنوجه كل  
أصاهبا سوء وحنن عصبة إنا إذن خلاسرون، ولسنا لعدنان وال لقحطان إن سيمت العربية 

إخواين األعضاء اجلدد يشاركونين يف اليقني بأنكم ما  وحنن محاة ثغورها، ولعل  ضيًما 
أوليتمونا شرف العضوية هبذا اجملمع للراحة ولني املهاد، وإمنا لنتحمل هبذه العضوية أعباء 
تستدعي سهر العيون وإنضاء العقول والقرائح ومتاعب التنقيب على ما أودع األسالف يف 

وز، فلنوطن أنفسنا على ذلك كله برضى واطمئنان، وإهنا لصفقة هذه األسفار من كن
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، ينم ذلك على املسؤولية اجلماعية جتاه اللغة العربية، فال ميكن أن تكون اللغة أداة (0)راحبة"
 .(9)اتصال تفاعلية جململ األفكار واملعاين إالا بانغماسها قي هوية الناطق هبا وانبثاقها منها

 

 اإلبراهيميجعيات بناء الوعي اللغوي وعالقته بالهوية في فكر مر  الثاني: المبحث
تتمثل مرجعيات بناء الوعي اللغوي وارتباطاهتا باهلوية يف املمارسات الفكرية عند 
اإلمام اإلبراهيمي يف الدعوة الصرحية املدفوعة باملنطق السليم الذي يتوافق مع احلاجة امللحة 

اإلبراهيمي بالتأكيد على أمهية اللسان الناطق والكنز  يف تلك احلقبة التارخيية على قيام
اللغوي يف بناء الوعي اللغوي وفتح آفاق رحبة أمام اللغة العربية وتعزيز تواجدها يف خمتلف 

 االستعمار؛ إذ يقول اإلبراهيمي:وجود  األنشطة واملقوالت والدروس وباألخص يف ظل  
 الفرنسية مجيع املناشري الرمسية نسية، وُتكتب هبا معتعترب اللغة العربية رمسية مثل اللغة الفر "

وتعامل صحافتها مثل الصحافة الفرنسية، وتعطى احلرية يف تعليمها يف املدارس احلر ة مثل 
التصريح املنطقي يف االعتزاز باللغة العربية يف العمل الرمسي  ، يت ضح أن  (1)اللغة الفرنسية"

اللغة العربية وفاعلية تطبيقاهتا بدعم من القرار الرمسي  عرب الدوائر املختصة يسهم يف توطني
عرب املؤسسات  اخلطابات الصادر عن سياسة الدولة العليا يف إلزامية اللغة العربية يف كل  

الرمسية، فاحلديث عن االستعمال الرمسي واإلدارة اللغوية لإلعالم وحرية إتقان اللغة العربية 
إقرار اللغة  ة يف دعم التوطني اللغوي وات ساع آفاقه، يف ظل  واكتساهبا ميثل مرجعيات تطبيقي

الفرنسية هي اللغة الرمسية للبالد بعد أن كانت اللغة العربية هي لغة البالد اإلدارية والقضائية 
 . (17)والتعليمية؛ فتطلب ذلك موقفاً سياسياً واضحاً 

 

اللغة العربية وإحياء  االرتكاز على البعد القومي والتارخيي يف دعوته للحفاظ على
أصوهلا عند مواجهة لغة االستعمار اليت تصارع اللغة العربية األم يف البلدان اليت تستحلها 
قوى الظلم واالستكبار، فال ميكن أن تنفصل اللغة العربية عن دعائم األمة العربية 

 لك بقوله:واإلسالمية ومشكِّالهتا على مر الزمان، ومن هذا املنطلق يؤكد اإلبراهيمي ذ
وقامت اللغة العربية ببياهنا على أكمل وجه، وكانت األمة املدخرة لتشييد هذه احلضارة "

، لقد ربط اإلبراهيمي اللغة (11)اليت نسم يها حبق احلضارة اإلسالمية هي األمة العربية"
ارة العربية حبضارة األمة العربية واإلسالمية، ويوحي ذلك بعمق ارتباط اللغة يف بناء احلض

 اليت تنطلق من التوطني اللغوي يف نفوس أبناء اجملتمع.
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وتعترب اللغة العربية وسيلة التعبري األوىل، فهي كامنة يف نفوس أبناء اجملتمعات العربية 
اللغة العربية متثل "ترمجانًا صادقًا لكثري من  واإلسالمية، ويرى اإلمام اإلبراهيمي أن  

العرب جبزيرهتم، ويف أوضاع هذه اللغة إىل اآلن من آثار  احلضارات املتعاقبة اليت شادها
تلك احلضارات بقايا وعليها من رونقها مسات، ويف هذه اللغة من املزايا اليت يعز نظريها يف 

 (12)كلها" والعلوم احلضارات أساس والوجدان الوجدانيات، االت ساع يف التعبري عن البشر لغات
وما هبا من مفردات وتراكيب وتعبريات وبني التعبري الوجداين فهذا الربط بني اللغة العربية 

واالنفعايل وما حتمله من مشاعر وأحاسيس، ميثل ارتباطًا حيويًا مرتكزًا على حياة اللغة 
العربية وتوطينها يف نفوس أبناء األمة عرب التاريخ والزمن، فالرتابط بني اللغة وتعابرياهتا 

ملرجعيات الضرورية يف بناء الوعي اللغوي وتثبيت دعائم اللغة من ا النفسية والوجدانية يعد  
 العربية يف نفوس أبناء اجملتمعات.

 

ذلك ربطًا فكرياً  متثل اللغة العربية أساسًا من أساسيات بناء املدنية واحلضارة، ويعد  
للغة منهجيًا يف توطيد مرتكزات الوعي اللغوي وتثبيته وتوطينه عند أبناء اجملتمع الناطق با

 ظ تراكمات الزمن مبختلف اختصاصهاالعربية، فاللغة العربية هي تراث إنساين خالد حيف
وهذه املدنية اليت " وتوثق جهود البشر يف عملية البناء واالستنهاض، إذ يقول اإلبراهيمي:

ترد د لفظها األلسن ويصطلح املؤر خون على نسبتها إىل أمم خمتلفة وميي زون بينها بطوابع 
 ا خلقت معها أو كأهنا ذاتية هلاويشتد  املتعص بون يف احتكارها ألمة دون أمة كأهن خاصة

هي يف احلقيقة تراث إنساين تسل مه أمة إىل أمة وتأخذه أم ة عن أم ة فتزيد فيه أو تنقص منه 
حبسب ما يتهيأ هلا من وسائل وما يؤثر فيها من عوامل، وخري األمم وأوفاها للمدنية هي 

يت تقوي اجلهات الصاحلة يف املدنية وتكمل النقائص الظاهرة فيها، وتسعى يف األم ة ال
نشرها وإشراك الناس كلهم يف خرياهتا ومنافعها، وخري اللغات ما كانت لسانًا مبيًنا للمدنية 

اجلانب التفاعلي للغة العربية يف بنائها  ، إن  (13)تسه ل على الناس سبيلها ومته د هلم مقيلها"
 للمدنية واحلضارة من املرجعيات املهمة يف النهوض اللغوي واالرتقاء هبا يف ظل  الشمويل 

 متغريات العصور وحاجاهتا ومتطلباهتا للرقي والتقدم.
  

اللغة من  االتصال الوثيق بني اللغة العربية وبني انتشار اإلسالم وبناء األمة؛ ألن  
تمعات البشرية؛ فيساعد ذلك أساسيات الوجود ومن مرجعيات تشييد احلضارات يف اجمل
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يقول اإلمام اإلبراهيمي:" فلما أقام اإلسالُم هبذا الشمال لى بناء الوعي اللغوي التفاعلي؛ ع
األفريقي إقامة  األبد وضرب  جبرانه فيه أقامت  معه العربية ال ترمي وال ترب ح، ما دام اإلسالم 

 فوس، وتنساغ يف األلسنة واللهواتمقيًما ال يتزحزح، ومن ذلك احلني بدأت تتغلغل يف الن
الصلوات هبا  وتنساب بني الشفاه واألفواه. يريدها طيًبا وعذوبة أن القرآن هبا يُتلى، وأن  

تبدأ وخُتتم، فما مضى عليها جيل أو جيالن حت اتسعت  دائرهتا، وخالطت احلواس 
 مًعا لغة دين ودنياوالشواعر، وجاوزت اإلبانة عن الدين إىل اإلبانة عن الدنيا، فأصبحت 

 .(14)وروحانيته" وفلسفته هبا علوم اإلسالم وآدابه دور القلم والتدوين فدو نت وجاء
 

هذه الشمولية احلقيقة لالستعمال اللغوي عند أمة العرب واإلسالم من اجلوانب 
نفوس التفاعلية للمعرفة اللغوية اليت تبين الفكر الواعي بني أبناء جمتمعات األمة، فيغرس يف ال

ذلك من  حمبة اللغة يف تلبيتها حلاجات النفس وتطلعاهتا وما تطمح إىل حتقيقه ونيله، ويعد  
أسس املواطنة الصاحلة اليت هي يف منظوم اإلمام اإلبراهيمي ما كانت حمكومة بدين اإلسالم 

 .(15)ال حاكمة عليه
  

ود اليت بذهلا اإلمام يف اجله عريب الفصيح من املهمات األساسيةويعدُّ إحياء اللسان ال
اإلبراهيمي من خالل أنشطة مجعية العلماء املسلمني باجلزائر، واليت كان شعارها "اإلسالم 

، فتجديد الشرعية اللغوية للسان العريب يف ضوء (19)ديين والعربية لغيت واجلزائر وطين"
هيمي، عالوة على التحديات الراهنة من املرجعيات الضرورية واحلتمية اليت ركز عليها اإلبرا

ربطها بنواٍح دينية ونفسية ووجدانية وتارخيية واجتماعية، فيعزز من األبعاد التطبيقية يف 
أماا إحياء جمد اللسان العريب فألنه لسان هذا الدين الفكر اللغوي الواعي؛ إذ يقول: "
هلية العامة ه لسان القرآن الذي هو مستودع اهلداية اإلواملرتجم عن أسراره ومكنوناته؛ ألن  

ه، واملثل األعلى هلذا ق( صفوة اهلل من خله لسان حممد بن عبد اهلل )للبشر كلهم، ألن  
النوع اإلنساين الذي هو أشرف خملوقات اهلل، وألنه لسان تاريخ هذا الدين وجُم ل ي مواقع 

اهبا العرب منه، وألنه قبل ذلك وبعد ذلك لسان أمة شغلت حيـ زًا من التاريخ بفطرهتا وآد
وأخالقها وحكمها وأطوارها وتصاريفها يف احلياة، ودوهلا يف الدول، وخياهلا الالمع اخلاطف 

 .(10)الذي هو أساس فن ها وآرائها يف عاملي الكون والفساد"
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ي وتنميته، وينعكس ذلك ويدلل هذا القول على حمورية اللسان يف بناء الفكر الواع
وأساسياهتا يف التعامل اجملتمعي وتفاعالهتا من منظور ة احلقيقية للغة العربية على القيم
يسهم يف بناء الشخصية اإلنسانية املتفاعلة اليت تدرك جوهر األمور وهو ما حضاري، 

ومتثالهتا يف اجلهد اإلنساين العاملي، ويرتك ذلك بصمة واضحة يف الثقافة العربية واإلسالمية 
 أمام أبناء األجيال املتعاقبة. 

 

براهيمي على ضرورة احلرص الشديد يف احلفاظ على سالمة اللسان العريب من ونب ه اإل
الضياع أو االنقطاع عنه أمام موجات الصراع اللغوي الذي تشهده ساحات العامل العريب 
واإلسالمي، ومزامحة اللغات األخرى للغة العربية يف عقر دارها، فأطلق اإلبراهيمي إرشاداته 

 عمق الوعي اللغوي وأمهية توطينه يف نفوس أبناء اجملتمع؛ إذ يقول:وتعليماته اليت تنم عن 
ذلك الرتاث الغايل النفيس  هذا اللسان ضاع من بيننا فأضعنا بضياعه كل   "وكل كم يعلم أن  

اللغة هي املقو م األكرب من مقو مات االجتماع البشري، وما من أمة  من دين وتاريخ، وأن  
 . (19)دها، واستتبع ضياع اللغة ضياع املقو مات األخرى"أضاعت لغتها إال وأضاعت وجو 

 

احلفاظ على القوام اللغوي من الضروريات احلتمية واملرجعيات األساسية اليت أشاد  إن  
هبا اإلمام اإلبراهيمي وركز عليها من أجل توطيد دعائم اللغة العربية والسعي إىل تفعيل 

العربية واإلسالمية، والعمل اجلاد على تكثيف  دوائر تأثرياهتا يف سلوك أبناء اجملتمعات
 مضموهنا احلضاري الذي حيمل أبعاد إنسانية تسهم يف التفاعل بني أبناء البشر.

 

وحيث اإلمام اإلبراهيمي على السعي الدؤوب وتكثيف األنشطة يف سبيل حتقيق 
للغوية اليت تعزز التنمية اللغوية واالرتقاء باللسان العريب، وينم ذلك عن عمق املسؤولية ا

هوية الناطق باللغة العربية وتضمن تفاعله الفكري الواعي مع خمتلف املفاهيم واملعطيات 
خلف عدوله، لينفوا عنها  اللغة العربية كالدين حيملها من كل   إن  " واألطروحات؛ إذ يقول:

ا جبد وإخالص حتريف الغالني، وزيغ املبطلني، وانتحال املؤولني، وأنتم أولئك العدول، فانفو 
عن هذه اللغة زيغ املبطلني من هذا اجليل الذين أصبحوا يتنكرون هلذه اللغة ويعفرون يف 
وجهها، وقد فاهتم أن حيصلوا منها على طائل، فأصبحوا يرموهنا بالعقم واجلمود، وعدم 
املسايرة لركب احلضارة، ويرتضخون لكنة، ال هي بالعربية وال هي بالصاحلة ألن ختلف 
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 عر العريب، وعروضه وقافيته ورويهبية ويتمردون على البيان العريب، وعلى مناحي الشالعر 
، ميثل هذا القول نربة استنهاضية وصرخة حضارية (11)ويلوون ألسنتهم بالسوء يف ذلك كله"

للمخلصني من أبناء األمة العربية واإلسالمية يف ضرورة االعتزاز باللسان العريب واالعتزاز به 
تعدد اللغات، فينظر اإلمام اإلبراهيمي للغة العربية على أهنا  نسالخ منه يف ظل  وعدم اال

حال من األحوال، ويذكرنا  لغة نامية متطورة تفي حباجات العصر، وهي ليست جامدة بأي  
 : (27)ذلك بقول شاعر النيل حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية
 ي فاحتسبت حياتيرجعت لنفسي فاتهمت حصاتي ... وناديت قوم

 زع لقول عداتيـــرموني بعقم في الشباب، وليتني ... عقمت فلم أج
 اتيـــــاء وأدت بنـــفــــاالا وأكـــــــرج سي ... ـــــدت ولما لم أجد لعرائــــــول          
 ي به وعظاتآت عن ـــوما ضق ...  ة ـــت كتاب اهلل لفظاا وغايــــــوسع          

 ترعاتــــــاء لمخـــــيق أسمــــوتنس ...  آلة  وصف عن أضيق اليوم فكيف          
 صدفاتي عن سألوا الغواص ... فهل أنا البحر في أحشائه الدر كامن   
 يـــالدواء أسات ومنكم وإن عزّ  فيا ويحكم أبلي وتبلى محاسني ...            
 أخاف عليكم أن تحين وفاتي ...  ي ـــــان فإننـــــــي للزمــــــــال تكلونـــــف           
 ز لغاتــــــوام بعــــز أقــــم عــــوك ...  زاا ومنعة ـــــال الغرب عـــــأرى لرج           

 

فهذا الطرح الواعي الذي يشري إىل خصوبة اللغة العربية وات ساعها لتلبية احلاجات 
هذا التوجه اللغوي من املرجعيات  اجلديدة؛ ويعد  اللغوية الراهنة واملستقبلية القدمية و 

 األساسية لتعزيز هوية األجيال والربهنة على تفاعالهتا مع حاجات األمة وتطلعاهتا؛ ألن  
 . (21)له توثقه مباضيه وحاضره ومستقبله ةتعمار خلق جيل ال دين له وال هويهدف االس

 

قات معرفية هلا مضامينها وحتدث اإلبراهيمي عن منطلقات فكرية خمتلفة يف سيا
اللغوية املتنوعة يف شت حقول اآلداب واملعارف والفنون والعلوم، وينم ذلك على سعة 
الثقافة اخلصبة واالطالع الواسع الذي يسهم يف تعميق الفهم وتوسيع املدارك اللغوية يف 

ة اليت تتفاعل عملية بناء اهلوية اإلنسانية الصحيحة وتشييد أحد أهم أركاهنا أال وهي اللغ
مع غريها من مكونات اهلوية العربية واإلسالمية؛ مما ينتج شخصية حضارية متفاعلة تنطلق 
من لسان عريب قومي يفي حباجات احلاضر ويرتجم تطلعات املستقبل، وال ينعتق من ماضيه 
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 :(م1192) مارس 12 عام القاهري لغةجملمع ال إذ يقول يف كلمته إمنا يعتز به، تراثه عن ينسلخ وال
وستلتحق اجلزائر بالركب العريب عن قريب، وسيخرج من أجيال املغرب العريب ُعفاٌر هلذا "

أعظم مرجعيات الفكر اللغوي  من ، فالواضح أن  (22)ومحاة هلذه اللغة الشريفة" اجملمع،
الواعي عند اإلبراهيمي االعتماد الكبري على الرتاث العريب واإلسالمي يف طرحه الفكري 

نهجي فيما خيتص بالرقي اللغوي، ويدلل ذلك على العمق االسرتاتيجي الواعي يف سبيل وامل
رسم طرق االرتقاء وطرح سنن التغيري اللغوي وإدارته بشكل واٍع أمام التحديات الكبرية اليت 

 تواجه اللسان العريب. 
 

  ت اإلبراهيمياء الفكر الواعي في ممارساالمبحث الثالث: آليات التوطين اللغوي وآفاق بن
اهتم اإلمام اإلبراهيمي بآليات التوطني اللغوي امليدانية عرب املتابعة احلثيثة والكلمة 

وجود مستعمر يطارد ويالحق رواد اإلصالح  الصادقة على املنابر احلرة، فهو يتحرك يف ظل  
ممارسات  ومن جتشم عناء التغيري من أجل رسم هوية أبناء اجملتمع اجلزائري املسلم، وجماهبة

املستعمر الفرنسي الغاصب، وكانت جهود اإلمام اإلبراهيمي نرباسًا يرشد أبناء األمة 
للمنهج القومي الذي حيقق الرقي والتقدم، فربط اإلبراهيمي بني الدين اإلسالمي واللغة، ويف 
ذلك إشارة قوية للتوطني واالنتماء احلقيقي لألمة وبناء فكرها احلر والواعي على أساس 

العاطفة الدينية متثل معتقداً راسخًا يف قلوب أبناء األمة العربية واإلسالمية  غوي متني؛ ألن  ل
ويأىب لكم اهلل واإلسالم أن تضيعوا لغة كتاب اهلل " وأذهاهنم وطرق تفكريهم؛ إذ يقول:

ولغة اإلسالم، يأىب لكم اهلل إال  أن ترجعوا إليها ال لتحيوها، بل لتحيوا هبا الفضيلة 
بعون اهلل  -سالمية يف نفوسكم ولتحيوا هبا احلياة اليت يريدها اهلل منكم، فجمعيتكماإل

تركب هلاتني الغايتني من الوسائل كل ممكن، فمن حماضرات ودروس عام ة  -وبفضل مهمكم
إىل دروس خاص ة إىل تنشيط وإرشاد هلذين، وهي تعتمد يف اإلعانة على القيام هبذا العهد 

من يصله صوهتا من أبناء هذه األمة، وهي  على كل   -بعد اهلل -فسهاالذي قطعته على ن
حنكة ت، وأهنا ال تستغين عن تعتقد أهنا ال تستغين عن اإلعانة من أنصارها مهما قل  

 هبم، وال عن اعتدال الكهول وحكمتهم وال عن نشاط الشب ان وفتو هتم، وإن  الشيب وجتار 
جلزائرية جياًل مزوًدا باإلسالم الصحيح وهدايته تكافل هذه القوى الثالث سيخرج لألمة ا

والبيان العريب وبالغته، عارفًا بقيمة احلياة سب اقًا يف ميادينها متحلًيا بالفضائل عزوفًا عن 
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احلقيقة الواقع، ال يف ملعب اخليال  ر  مبا له وما عليه واقًفا يف مستق الرذائل، عارفًا
لغة العربية وتنقلها لألجيال والداللة اليت حتملها البعمق املضمون ، ويوحي ذلك (23)الطائر"

الحقة، ويسهم ذلك يف البناء احلضاري الواعي ويشجع املمارسات الراقية ألبناء األمة ال
ويهذب سلوكهم عرب منظومة القيمة اليت تدعم أساس التفاعل واإلدراك جملريات األمور يف 

ثل اللغة أداة تفاعلية من أجل تلبية احلاجات األوضاع الر اهنة والتطلعات املستقبلية؛ إذ مت
والرغبات وحتقيق التطلعات وترمجة الطموحات، فإدارة الواقع اللغوي حتقق منجزات آنية 
ومستقبلية ترتقي باجملتمع الذي ميتلك اللغة املنضبطة، فكلما كانت اللغة أكثر انضباطاً  

اعاً، وكلما كانت اللغة مشوهة أكثر دقًة وات س كانت األفكار واملفاهيم واملصطلحات
 وغري منضبطة ومنتوجاهتا ضعيفة ويف الغالب منعكسة. منحرفة املعطيات تكون حتماً  وضعيفة

  

ضرورة اإلعداد اللغوي التفاعلي واإلتقان املاهر ألساسيات اللغة العربية ومعطياهتا من 
مية، فاللغة العربية من أجل التعامل الصحيح مع خمتلف اإلنتاجات املعرفية واملضامني العل

أسس النهضة والتطور العلمي، والذي من مميزاته إتقان اللغة العربية علًما وتعليًما، وإجادهتا 
 فقد قامت هذه النهضة على ألسنة تنثر الدر  " تكل ًما وكتابة وخطابة، فيقول اإلبراهيمي:

طن الرمحة، ومتج  السمام من العلم، وألسنة تنفث السحر من البيان وأقالم تسيل رمحة يف موا
 . (24)أو تنثر السهام يف مواطن الغضب للحق والذود عن احلق"

 

فهذا القول البياين يوطد دعائم التوطني اللغوي يف الفخر باالنتماء اللغوي وما حتمله 
اللغة من مضامني وحماور وأفكار عظيمة فلوال عظمة الوسيلة اللغوية ملا محلت األشياء 

د من منحى آخر على مشولية التعبري اللغوي واحتوائه على الفكر والعاطفة يف العظيمة، ويؤك
 التمثيل والتجسيد والتصور حول طبيعة ما يبي نه.

  

االهتمام واالعتناء باللغة العربية من أساسيات فهم الذات، فال فهم بدون  ويعد  
راد من أجل ترمجته م، فكيف ميكن التعامل والتوجيه بدون إجادة املضمون وإتقان املتقد  

ونقله من واقع التنظري إىل التطبيق واملمارسة، فاإلبراهيمي مل ميُح اآلخر ولغته إمنا دعا إىل 
مه اللغات عدم مزامحة اللغات األخرى للغة العربية يف مجيع أحواهلا، فهو مل ينِف ما تقد  

بها املنعة والقوة؛ إذ األعجمية إمنا دعوته خالصة للتمسك باللغة العربية وما يفيدها ويكس
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اللغة العربية هي رأس املال الذي جتب احملافظة  يبنغي أن نفهم حنن ويفهم أبناؤنا أن  " يقول:
اللغات األجنبية هي ربح فال تعطى من العناية وال من الوقت إالا ما ال يزاحم  عليه، وأن  

هذا التصريح من  ، ويعد  (25)لغتنا األصيلة، وال يبتليها بالضعف، وال ميس  قدسيتها عندنا"
أساسيات االنتماء اللغوي ومن دعائم توطني اهلوية اللغوية بفكر واٍع وممارسات حي ة ختدم 

 املتغريات اليت تشهدها الساحة اللغوية. الدرس اللغوي وترتقي به يف ظل  
  

اإلبراهيمي جهود القدماء ويستحضرها يف عملية التوطني اللغوي، فهو  ئويستقر 
ا قد مه أهل اللغة العربية ونشروه بني األمم بلغتهم الغنية اليت تزخر بسيل عرم من يشيد مب

اللغة العربية لغة حضارة ومدنية وعمران، فهي  املفردات والتعابري والرتاكيب اليت توحي بأن  
د حلضارة إنسانية سامية ترتقي بسلوك البشر وهتذب طبائعهم ومل تنِف رغباهتم تشي  

لو مل تكن اللغة العربية لغة مدنية وعمران، ولو مل تكن لغة " ل اإلبراهيمي:وحاجاهتم، فيقو 
مت سعة اآلفاق غنية باملفردات والرتاكيب، ملا استطاع أسالفكم أن ينقلوا إليها علوم اليونان 
ُهم احلاجة إىل تلك العلوم تعليم تلك اللغات، ولو فعلوا  وآداب فارس واهلند، و أل  ل ز م تـ 

ربًا بعقول فارسية وأدمغة يونانية، ولو وقع ذلك لتغري جمرى التاريخ اإلسالمي ألصبحوا ع
برم ته، لو مل تكن اللغة العربية لغة عاملية ملا وسعت علوم العامل، وما العامل إذ ذاك إال هذه 

، فاللغة العربية لغة عاملية متتلك من األدوات والوسائل (29)األمم اليت نقل عنها املسلمون"
 فيها بصمات عربية وإسالمية خالصةعلها تنقل احلضارة اإلنسانية لألجيال وترتك ما جي

ويسهم ذلك يف تنشيط الواقع اللغوي ويرتقي به من منطلق قومي وتارخيي يوثق اللغة يف 
نفوس أبناء اجملتمعات، فما كتبه اإلمام اإلبراهيمي أكرب دليل وبرهان على الفكر والقراءة 

 . (20)تتبع جمريات األمور وحيثيات الوقائع واألحداثالعميقة املثمرة و 
 

اعتمد اإلبراهيمي آلية العوربة كتيار فكري ومنهجي يف التعامل مع املعارف والعلوم 
اليت ينتجها أهل األمم األخرى، فيسهم تيار العوربة الذي متثله حركة النقل والرتمجة 

اللغوي بشكل نوعي يرسم مالمح  والتعريب على توطني اللغة واملسامهة يف االستقالل
التعريب نوعان: نوع جزئي ونوع  " الشخصية احلضارية ألمة العرب واملسلمني؛ إذ يقول:

كل ي، فالتعريب اجلزئي هو تعريب األلسنة واألقالم وآثارمها من خطابة وكتابة، ويدخل فيه 
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عرب والتحل ي بكل تعريب الدروس التعليمية، والثاين يشمل هذا، ويشمل التخل ق بأخالق ال
ما اشتهر عنهم من حمامد وفضائل، ويظهر مما وصلين من جدول أعمالكم أنكم تقصدون 

 نا من األلفاظ، واملصطلحاتب ما استطعاألو ل، فلنجِر معكم يف هذا العنان، ولنعر  
والتعليم، وكتبه، وأساليبه، ولغته، ولننقح على قدر اإلمكان، ولنكل بقية التصفية والغربلة 

لزمن، فإننا اليوم يف وقت ضرورة تتقاضانا االستعجال يف كل شيء، وليس املستعجل  ل
كاملتأين، ولنطهر لغتنا من أوضار االستعمار ولغاته، وال ندع أجيالنا الناشئة تنشأ على 
اعتقاد ناقص يف لغتها، بل نتحي ل هلا يف جلب معاين االعتزاز هبا، ونغرس فيها معاين 

 .(29)التمجيد هلا"
 

تيار العوربة من اآلليات احملورية يف عملية بناء الفكر اللغوي الواعي وتدعيم أسس  إن  
اهلوية اللغوية وتوطينها يف نفوس املتعلمني، والتعامل مع املعرفة األجنبية بشكل واٍع وأخذ ما 

ملقومات يتوافق مع الثقافة اللغوية ومضامينها العربية واإلسالمية، فمعرفة ما ميتلكه الغري من ا
الضرورية؛ لتحقيق التقدم املأمول، ومعرفة آخر ما توصل إليه اآلخرون لكي يستكمل البناء 

اخلري على اجلميع من منطلق احملافظة على الكينونة واهلوية وجماهبة  املعريف اإلنساين، ويعم  
قيق تذويبها مع تيار العوملة، فالتعريب يوازي التغريب الذي تنشده قوى االستعمار يف حت

رغباهتا اجلموحة من أجل قطع لسان اجلزائر العريب عن ماضيه وحاضره؛ مما يضمن جهله 
يف املستقبل، ولكن نباهة املخلصني من أمثال اإلبراهيمي حالت دون ذلك، وردت كيد 

 الطاغني إىل حنرهم.
  

يف  التأكيد على عاملية اللغة نظرًا ملا متتلكه من مقومات تفاعلية يف البناء اللغوي
خمتلف مستوياته ومشكِّالته وشكله ومضمونه، فلم تكن اللغة العربية العداء للغات األخرى 
بل أثرت فيها وتأثرت هبا، فاقرتضت منها كثري من األلفاظ واستقبلت كماً وافراً من املفاهيم 

قامت " رحابة وسعة، إذ يقول: ها اللغة العربية بكل  تواملصطلحات واألساليب اليت استقبل
اللغة العربية يف أقل  من نصف قرن برتمجة علوم هذه األمم ونُظمها االجتماعية وآداهبا 
فوعت الفلسفة جبميع فروعها، والرياضيات جبميع أصنافها، والطب واهلندسة واآلداب 

 عقلية يف األمم الغابرة واحلاضرةواالجتماع، وهذه هي العلوم اليت تقوم عليها احلضارة ال
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العقلي املشاع الذي ال يزال يأخذه األخري عن األول، وهذا هو اجلزء  وهذا هو الرتاث
الضروري يف احلياة الذي إم ا أن تنقله إليك فيكون قو ة فيك، وإم ا أن  تنتقل إليه يف لغة 
غريك فتكون قوة لغريك. وقد تفطن أسالفنا هلذه الدقيقة فنقلوا العلم ومل ينتقلوا إليه. وقد 

ا اجلزء الضروري من الضياع بانتشاله من أيدي الغوائل وبنقله إىل قامت لغتهم حبفظ هذ
األواخر عن األوائل، وبذلك طو قت العامل منة ال يقوم هبا الشكر، ولوال العربية لضاع على 

 .(21)العامل خري كثري"
 

عرب تيار الرتمجة والتعريب من  -كما يرى اإلبراهيمي  -التعدد املعريف للغة العربية  إن  
ذلك حجر الزاوية التفاعلي  ليات الضرورية اليت هلا آثارها يف الدرس اللساين العريب، ويعد  اآل

يف معرفة إنتاج اآلخر واالنفتاح عليه يف تيار واٍع يضمن معرفة املقومات اليت متتلكها اللغة 
ىل العربية ويفعل دوائرها التخصصية من خالل التالقح املعريف والتالقي العلمي، باإلضافة إ

حتقيق التجديد واستثمار املعطيات التخصصية كافًة يف خدمة لغتنا اجلميلة وتنميتها 
 واالرتقاء هبا يف سلم اللغات اإلنسانية مبا يُؤكد على عامليتها. 

 

تعدد اللغات اإلنسانية على  الربهنة على مسة عاملية اللغة العربية وأمميتها يف ظل  
لية تفاعلية لتوطني اللغة العربية وبناء الوعي الشمويل مستوى البشرية مجعاء، وميثل ذلك آ

هبا؛ نظراً ملا متتلكه من مقومات رئيسة يف إدارة املضامني واحملاور واملكونات كافًة يف هيكلية 
كثريًا من العلوم   إن  " احلضارة ونشأهتا عند أمة العرب واملسلمني؛ إذ يقول اإلمام اإلبراهيمي:

ة الغربية مل تصلها إالا على طريق اللغة العربية بإمجاع الباحثني منا اليت بنيت عليها احلضار 
املنصفني منهم ليعرتفوا للغة العربية هبذا الفضل على العلم واملدنية ويوفوهنا  ومنهم، وإن  

  م بأهنم أساتذهتم يف هذه العلومحق ها من التمجيد واالحرتام، ويعرتفون لعلماء اإلسال
سلمني هي أ هلم جماورة امل هنم حيمدون للدهر أن  إهم ترمجوها و عنهم أخذوها وعن لغت

قيا وثغور الشام حت أخذوا عنهم ما أخذوا واقتبسوا عنهم ما يباألندلس وصقلية ومشال أفر 
تأثري اللغة العربية يف غريها من اللغات يؤكد على عامليتها وإيفائها  ، إن  (37)اقتبسوا"

عكس على نفوس أبنائها ومتعلميها، فالشعور مبكانة اللغة مبتطلبات العصر وحاجاته؛ مما ين
العربية وآثارها يف غريها من اللغات األخرى خيدم مسألة التوطني اللغوي وتفاعالهتا مع 

 تشكيل اهلوية وتكويناهتا يف بناء احلضارة العربية واإلسالمية.
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من سنن  رسم طرق النهضة العربية وتشخيص ما يواجهها من صعوبات ومشاكل يعد  
تشخيص العلة ونقاط الضعف اللغوي يسهم يف التعامل احلكيم مع  االرتقاء والتوطني؛ ألن  

الواقع اللغوي ويثري تفاعالت التوطني اللغوي يف نفوس املتعلمني ومجهور املخاط بني؛ إذ 
من  النهضة العربية احلاضرة يف الشرق مفتقرة إىل كثري أيها اإلخوان: إن  " يقول اإلبراهيمي:

املصطلحات العلمية والصناعية. وما زلنا نقرأ من سنوات عن اهتمام قادة النهضة هبذه 
املشكلة ونقرأ اختالفًا يف الوجهة، وهل األصلح البحث عن مصطلحات عربية أصيلة، أو 

غاية ما استنجد به أصحاب  ن  إاستعارة هذه املصطلحات من لغات العلم األجنبية، و 
اللغوية، وأعتقد أنه لو كانت الكتب العلمية والفنية اليت كتبها أسالفنا الرأي األول املعاجم 

موجودة بني أيدينا ومل تغلها غواثل الدهر لوجدنا فيها من هذه املصطلحات ما يفي 
ضاعت، وضاعت علينا بضياعها ثروة ال تقوم  -وال لألسف - حباجتنا أو يقارب، ولكنها

اجلوهرية وفاعلية التشخيص اللغوي تسهم يف توطني  التعبري عن املشكالت ، إن  (31)مبال"
 عاملية مضامينها وفاعلية حماورهاوتوسع دوائرها أمام الناطقني هبا، ويؤكد على  العربية، اللغة

فتحدث اإلبراهيمي عن كيفية إدارة الوافد اجلديد، هل خيرتع اجلديد أم يستشري عيون 
، إذ تعج اكثري   اه خري في هو ينتصر للرتاثي ألن  ، فاوجتديدي االرتاث، وهذا ميثل منحى تراثي

املصنفات العربية بكم وافر من املادة اللغوية اليت حباجة إىل تصنيف وإعادة نشر بروح 
 العصر من جديد.

  

 ملعرفية يسهم يف تثبيتها يف نفوس مجهور الناطقني هباثراء اللغة العربية وقوة رسالتها ا
ني خمتلفة كوهنا لغة دين وال يصح التعبد إالا هبا، فساعد فاحتوت اللغة العربية على مضام

ذلك يف خصوبة مضامينها وسعة انتشارها بني األمم والشعوب اليت دخلت الدين 
اإلسالمي، فكون اللغة من مشكِّالت اهلوية اإلسالمية ميثل حمورًا مهمًا يف عملية التوطني 

اجملتمعات البشرية واإلنسانية، إذ يقول  اللغوي وأولوياهتا الضرورية وحاجاهتا امللحة يف
األمم اليت دخلت يف اإلسالم متفاوتة الدرجات يف االنفعاالت النفسية  إن  " اإلبراهيمي:

وأمناط التفكري، متفاوتة يف اإلدراك والذكاء، متفاوتة يف القابلية واالستعداد، متفاوتة يف 
ذلك ما كانت  آفاقًا جديدة يف كل   اللغة العربية فتحت عليها التصوير والتخي ل، ولكن  

تعرفها لوال العربية، ودفعتها مبا فيها من قوة ومبا هلا من سلطان إىل التفكري والتعق ل على 
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منهج متقارب، وحفزت األفكار اخلامدة إىل التحر ك وزادت األفكار املتحر كة قوة على 
مله اآلخر عند اكتسابه هلا يعد ، فالنظر إىل اجلانب املوضوعي للغة العربية وما حي(32)قوة"

نقلة نوعية يف تدعيم أسس التوطني اللغوي الواعي يف سلوك أبناء اجملتمعات العربية 
واإلسالمية؛ مما يثبت الدعائم ويقوي الوشائج بني اللغة ومضامينها الروحية والدينية 

العربية  واحلضارية، ويربهن ذلك على فاعلية آلية احلديث من منحى ديين يثبت اللغة
ويشجع من تعلمها وإتقاهنا بشكل دقيق ومن منطلق حضاري على اعتبار الدين واللغة من 

 مكونات الشخصية احلضارية العاملية. 
 

عمق اإلحساس باملسؤولية اللغوية من أسس التوطني اللغوي يف فكر اإلمام 
اللغة العربية  اإلبراهيمي، فهو يتحدث من منطلق أخوي وشعور مجعي عميق مبا يثبت أمهية

وحموريتها يف اإلعداد الفكري والثقايف ألمة العرب واملسلمني، ومبا يؤكد مركزية املسؤولية 
والشعور هبا حيال توطني اللغة العربية يف نفوس العرب واملسلمني واالعتزاز هبا؛ مبا يرفع من 

مدن، فاللغة أساس قيمة االنتماء اللغوي وضرورة رفع درجته يف النفوس التواقة للتحضر والت
حضاري ومدين متني به تشيد األمم حاضرها ومستقلبها، يقول اإلبراهيمي: "أيها اإلخوان: 

اللغة العربية هي اليت قاربت بني الفكر الفارسي املنفعل القلق وبني الفكر الرببري الرصني  إن  
ألمم املختلفة فكر قابليته، واللغة العربية هي اليت سه لت هلذه ا اهلادئ مث هيأت لكل  

 أمة حظها منهما أسباب العلم واملدنية ومه دت هلا الطرائق املؤدية إليهما حت أخذت كل  
واللغة العربية هي اليت أفضلت على علماء اإلسالم بكنوزها ودقائقها وأسرارها، وأمد هتم 

لعامل عن بتلك الثروة اهلائلة من املصطلحات العلمية والفنية اليت تعجز أية لغة من لغات ا
فن ومألوا الدنيا  علم وحبثوا يف كل   إحضارها بدون استعانة واستعارة. فبحثوا يف كل  

، يربهن هذا القول على االعتزاز باملنتج اللغوي الرتاثي ألمة العرب (33)"مؤلفات ودواوين
 حلصرية اليت خاض غمراهتا القدماءواملسلمني؛ مما يساعد على االستفادة من التجارب ا

يكونوا خري خلف خلري سلف، ويستفيدون من األدوات والوسائل املنهجية اليت لكي 
ابتكروها واقرتحوا رسومها وحدودها، ففهم املقصد والتعمق والتبصر فيه من أولويات تدعيم 

يضمن فاعلية آثار التوطني اللغوي وإنتاجاته  االكفاية التخصصية اللغوية مما ينتج أداء لغوي
 تمعات العربية واإلسالمية.يف نفوس أبناء اجمل
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اإلمام اإلبراهيمي ميتلك فكرًا لغويًا تفاعلياً، وهذا الفكر له  يت ضح مما سبق أن   
توجهاته يف الثقافة اللغوية وتفاعل دوائرها التخصصية عرب املعارف والعلوم والفنون 

ف وما هو جديد واآلداب، ومثة إشارة حمورية إىل انتصار اإلبراهيمي لتأصيل العلوم واملعار 
من منظور معريف تراثي يبحث يف اجلذور العربية واإلسالمية ملختلف الظواهر، فهو متشرب 
الفكر احلضاري ألمة العرب واملسلمني، فرسم بأقواله وتصرحياته ومرجعياته وآلياته ُسبالً 

ات تفاعلية يف عملية التوطني اللغوي وتشكيل اهلوية احلضارية ألبناء الشعوب واجملتمع
 العربية واإلسالمية، ولقد رسم ذلك أسساً ُعظمى أمام حتقيق النهضة العربية. 

 

 النتائج والتوصيات
اشتمل هذا البحث على كثري من التحليالت حول توطني اهلوية اللغوية وبناء الوعي 

 يف فكر حممد البشري اإلبراهيمي، وتوصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات من أمهها:
  

 : النتائج.أوالا 
قدام اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ممارسات ذات بعد يف التوطني اللغوي مبنية على  .1

أسس تنويرية واستنهاضية ختدم الكفاية اللغوية عرب إثراء جانب املعرفة والفهم اللغوي 
 الواعي، وتسهم يف فاعلية األداء اللغوي عرب األنشطة والدروس.

اللغوي مبشكِّالت اهلوية احلضارية عرب الدين واجملتمع  ارتبطت مرجعيات بناء الوعي .2
والتاريخ القومي والتعليم والسياسة، وتتوج ذلك بتيار العوربة الذي يوازي العوملة يف 

 فكر حممد البشري اإلبراهيمي. 
وتشابكت  اإلبراهيمي، ممارسات يف الواعي الفكر بناء وآفاق اللغوي التوطني آليات تنوعت .3

 تلفة متثل احلاجات الراهنة والتطلعات املستقبلية يف تلك احلقبة الزمانية. مع مناٍح خم
وجود ساحة  متثلت أطروحات اإلمام اإلبراهيمي مبعطيات فكرية هلا توجهاهتا يف ظل   .4

 لغوي وثقايف متعدد اجلوانب جر اء وجود قوة استعمارية غاصبة.  ع وحتدوصرا 
 

ي وإبراز اجلوانب التفاعلية للحضارة العربية اهتم اإلمام اإلبراهيمي بالرابط الرتاث .5
ذلك من مقومات إعادة فهم الذات  يعد  و سالمية وما استفاده اآلخر منها؛ واإل
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أمام التغريات الر اهنة وحماوالت التذويب والتشويه والتغريب  واحلضارية اللغوية والشخصية
 اليت يتعرض هلا أبناء اجملتمعات العربية واإلسالمية.

  

 اا: التوصيات. ثاني
ضرورة دراسة املرجعيات الفكرية عند اإلمام اإلبراهيمي، وحتليلها يف ضوء التجارب  .1

 احلضارية املعاصرة. 
التعرف على جهود اإلمام اإلبراهيمي يف املعطيات اللغوية وما تضمنته إنتاجاته من  .2

 واإلسالمي ة حتمل استشرافًا للواقع العريبيإشارات لغوية ذات تعالقات آنية ومستقبل
 بشكل عام. 

 الهوامش واإلحاالت
 

تغريب اللسان العريب وأثره على االنتماء يف فكر الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، مالك عوادي، جملة  -(1)
 .100، صم2719، جوان، اجلزائر 5أبوليوس، عدد

 .5/291آثار اإلمام اإلبراهيمي  -)2)
اإلسالمية يف اجلزائر املعاصرة، حممد عثمان، دار القلم رائد احلركة  -عبد احلميد بن باديس  -(3)

 .91، صم1109 ،الكويت
األطر املعرفية يف املنجزات اللغوية واألدبية اجلزائرية مدونة عيون البصائر حملمد البشري اإلبراهيمي  -(4)

 .255، صم2727، اجلزائر 2، عدد3أمنوذجاً، جملة طبنة للدراسات العلمية األكادميية، جملد
 .3/279آثار اإلمام اإلبراهيمي  -(5)
مظاهر اإلصالح يف مقاالت عيون البصائر حملمد البشري اإلبراهيمي، بالويل أحالم، جملة احلكمة  -(9)

وأهم خصائص  214، صم2719، ديسمرب، اجلزائر 15، عدد 9للدراسات األدبية واللغوية، جملد
، عدد 9وافدها، البشري خذير، جملة التواصلية، جملد الكتابة األدبية عند حممد البشري اإلبراهيمي ور 

 .431، صم2727، ديسمرب، اجلزائر 19
 .5/214آثار اإلمام اإلبراهيمي  -(0)
اللغة هوية ناطقة من منظور جديد ميزج اللغة باهلوية واحلياة، عبد اهلل الربيدي، اجمللة العربية،ـ عدد  -(9)

 .29، صه1434، الرياض 110
 .1/239مام اإلبراهيمي آثار اإل -(1)
 .21/ص9، اجلزائر، 1ط أبو القاسم سعد اهلل، عامل املعرفة، (،م1154-1937تاريخ اجلزائر الثقايف) -(17)
 .1/305آثار اإلمام اإلبراهيمي  -(11)
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 .1/304آثار اإلمام اإلبراهيمي   -(12)
 .1/304آثار اإلمام اإلبراهيمي  -(13)
 .3/279 آثار اإلمام اإلبراهيمي -(14)
أسس الوطنية ومعاملها ومقوماهتا يف فكر ابن باديس واإلبراهيمي، مسعود فلوسي والطاهر براخلية  -(15)

 .519، صم2710، جوان اجلزائر، 1جملة الدراسات اإلسالمية، عدد 
بين مزغنة  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف احلركة والوطنية اجلزائرية، مازن مطبقاين، دار -(19)

 . 93، صم2715اجلزائر 
 .1/134آثار اإلمام اإلبراهيمي  -(10)
 .1/134آثار اإلمام اإلبراهيمي  -(19)
 .5/215 آثار اإلمام اإلبراهيمي -(11)
ويف  2/352 جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، أمحد اهلامشي، مؤسسة املعارف، بريوت -(27)

 .2/57، م2777، دار الفكر العريب، القاهرة األدب احلديث، عمر الدسوقي
بالغة اللغة يف أدب املقال اإلصالحي عند حممد البشري اإلبراهيمي، أحالم بالويل، رسالة  -(21)

 .00ماجستري، جامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج، اجلزائر، ص
 .5/215آثار اإلمام اإلبراهيمي،  -(22)
 .1/133آثار اإلمام اإلبراهيمي  -(23)
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  ملخص:
جتتمع عد ة عوامل، اجتماعية، وسياسية، وثقافية، تشرتك وتتضافر مع مقومات اهلوية 

وطن واحد، ولغة، ودين، ومصري مشرتك، لتكو ن لنا مفهوما قاعديا للمواطنة، وال ميكن من 
أن جند أعماال جتسد لنا قيم املواطنة على أرض الواقع خري مما قام به العالمة اجلزائري 

 يز مبوسوعية علمه يف شت مناحي احلياة.البشري اإلبراهيمي، الذي مت
 

خيي للجزائر كبعد قومي، ميثل عامال هاما من عوامل ولعل االنتماء اجلغرايف والتار 
اهلوية الوطنية، سنحاول يف هذه الورقة إلقاء نظرة عن مدى حضور قضايا األمة العربية 
واإلسالمية يف مشروع اإلمام التحرري، وكذا مدى أمهية الروابط القومية يف ترسيخ اهلوية 

ه األخرية اليت كانت أعظم سالح يؤرق الوطنية، من خالل مقاالته يف جريدة البصائر، هذ
 احملت ل ويبعثر أوراقه. 

 

 اإلبراهيمي. ،عيون البصائر ،البعد القومي ،اهلوية ،املواطنة الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
Several social, political, and cultural factors, mingle with the 

identity components of one homeland, language, religion, and a 

common destiny to form a basic concept of citizenship. We cannot 

find works that embod  the values of citizenship better than what was 

presented by the Algerian scholar El-Bachir El-Ibrahimi, who was 

distinguished by the encyclopedia of his knowledge in various aspects 

of life. 
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Perhaps the geographical and historical pertinence of Algeria as a 

national dimension represents an important factor of national identity. 

In this paper, we try to have a look at the extent of the presence of the 

issues of the Arab and Islamic nation in the liberation project of the 

imam, as well as the extent of the importance of national ties in 

consolidating national identity, through his articles in the newspaper 

“El-Basair”, this latter, which was the greatest weapon to perplex the 

colonizer and scatter its papers. 
 

Keywords: citizenship, identity, the national dimension, Owoun    

EL-Basair, El-Ibrahimi. 

 تمهيد:
ا العالقة بني املواطن ووطنه، أي عالقة حٍق  تُعر ف املواطنة يف مفهومها البسيط بأهن 
وواجب بني الطرفني، وبالتايل تعين متتع الفرد بعضوية بلٍد ما يرتتب عليه حصوله على 
امتيازات عد ة ومشاركته يف أمور وطنه مبا أنه ينتمي إليه، وتكتمل املواطنة بأداء الفرد 

باته اجتاه وطنه، من احلفاظ عليه واملسامهة يف العمل على رقيه وازدهاره بشت السبل  لواج
الشعور باالنتماء هو لبُّ اهلوية الوطنية وعمقها وأهم  كٌل حسب استطاعته ومعرفته، ولعل  

مقو م من مقوماهتا، فالعالقة بني املواطنة واهلوية عالقة وطيدة ومتشابكة وكٌل منهما حيفظ 
 ويدعمه.اآلخر 

 

املستعمر الفرنسي كان كل  جهده منصبا على هوية الشعب اجلزائري حماوال بكل  وألن  
الطرق طمس عواملها، وتشويه مقوماهتا هبدف تسهيل السيطرة على البالد والعباد، فقد 
تفطن مناضلو الثورة اجلزائرية وقادة املقاومة وعلمائها إىل حيل املستعمر البغيض، فتصدوا له 

ريق تنوير الشعب اجلزائري وحث ه على احلفاظ على هويته ووطنه، وكان سبيلهم يف عن ط
ذلك التوجه إىل عامل الصحافة لنشر خطبهم ومقاالهتم، باإلضافة إىل تأسيس مدارس 
للطالب اجلزائريني داخل الوطن وخارجه، ردا على املدارس الفرنسية اليت كانت تضمر شرا 

 ظاهرا. للجزائريني ال خريا كما كان
 

ويف مقدمة هؤالء اجملاهدين العالمة اجلزائري الشيخ البشري اإلبراهيمي، هذا العامل الفذ  
الذي متيز بعلمه الغزير وإحاطته مبعارف كثرية مشلت كل مناحي احلياة، مع فهم عميق 
 للوضع السياسي واالقتصادي العاملي، فكان دوره عظيما يف توجيه الثورة اجلزائرية ضد  
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تعمر لصاحل الشعب اجلزائري، وساهم يف تقوية الروابط واحلفاظ على دعائم ومقومات املس
اهلوية اليت كانت مستهدفة بالدرجة األوىل، فاختذ من الكتابة سالحا فعاال أوجع املستعمر 
وضربه يف مقتل، فكانت مقاالته وخطبه ذات الرأي السديد، واحلجة البليغة، وفصاحة 

ة، وجزالة األسلوب وأناقته املزينة بقاموس قرآين أجدى نفعا وأشد  اللسان، وبالغة الكلم
 وقعا من السيف احلسام.

 

وتعد  العالقات مع الدول اجملاورة اليت تتشارك يف املوقع اجلغرايف والتاريخ الوطين، وكذا 
عوامل أخرى كالدين الواحد واللغة والوضع السياسي واملصري املشرتك، عامال هاما من 

براهيمي مات املواطنة، ومبا أن  الشيخ اإلاهلوية الوطنية متعديا بذلك بالضرورة إىل مقو عوامل 
متيز بروحه القومية، وحب ه لألوطان العربية واإلسالمية، فقد خص ها خبطبه ومقاالته مادحا 
وناصحا ومصلحا وموجها، تعبريا منه عن أمهية القومية يف تكاثف األوطان واحلفاظ على 

ا كانت تعاين من االستعمار نفسه وتكابد من أجل أمنها واس تقرارها وهويتها، خاصة وأهن 
اخلالص منه، ولذلك اخرتنا كتاب عيون البصائر ألن ه حيتوي على أهم مقاالت الشيخ 
العالمة، لننظر فيما مدى حضور القضايا العربية واإلسالمية يف فكره، وكذا ما مدى تأثري 

 ارة والشقيقة على اهلوية الوطنية.هذه العالقات بني الدول اجل
 

  التعريف بكتاب عيون البصائر (1
كتاب عيون البصائر من أهم آثار الشيخ البشري اإلبراهيمي، وهو عبارة عن أهم 
املقاالت وأقواها اليت نشرها العالمة اجلزائري يف جريدة البصائر، اليت كان تصدر من قبل 

هذه اجلريدة أطول جريدة  تعمار املد مر، "إذ تُعد  مجعية العلماء املسلمني يف عهد االس
للعلماء وأعرضها شهرة وأرقاها كتابة، وقد تكون أرقى جريدة عربية باجلزائر يف تارخيها 

  ، ويعد  (1)احلديث، حيث استقطبت أهم األقالم اجلزائرية وأكربها شأنا وأرصنها تفكريا"
اجلزء الثالث  الوطنية اجلزائرية، فهو ركةكتاب عيون البصائر من أهم املؤلفات يف تاريخ احل

وحيتوي على العديد من مقاالت  ،من كتاب آثار اإلبراهيمي الذي يتكون من مخسة أجزاء
ام صالحية، اليت قفية واالقتصادية واالجتماعية واإلالشيخ يف خمتلف القضايا السياسية والثقا

 براهيمي.جبمعها وتقدميها جنله طالب اإل
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، حيث يقول به قرحية العالمة املقاالت ال متثل إال النزر القليل مما جادت هذه إال أن  
جنله طالب اإلبراهيمي: لقد آثرت أن أتنازل عن الكثري من النقاط حرصا على املوضوعية 

، والكتاب الذي بني أيدينا هو اجلزء الثالث (2)هذه الكلمة أو مقاالت يف هذا احلرص
صفحة الطبعة األوىل لدار الغرب  979االبراهيمي، من  الذي قام جبمعه وتقدميه طالب

، وحيتوي على مقدمة الطبعة الثالثة للشيخ عبد الرزاق قسوم، وجند 1110 اإلسالمي سنة
 من مقاالت الشيخ اليت تُعىن بقضايا األمة اجلزائرية والعربية واإلسالمية. ايف هذا اجلزء ُدرر 

 

 :ة الوطنيةدور الصحافة في دعم الحركة التحرري (8
ال خيفى على متتبعي احلركة الثورية اجلزائرية أمهية الصحافة الوطنية يف دعم الثورة 

 وىل وإىل العامل بالدرجة الثانيةاجلزائرية، وإيصال صوت الشعب إىل املستعمر بالدرجة األ
د فق" صالحية،تحررية ونشر أفكارها الوطنية واإلدعم احلركات ال يف للصحافة دور مهم وكان

حظيت الصحافة املكتوبة مبكانة مرموقة لدى مجعية العلماء واكتست أمهية بالغة خاصة 
عالمية الرائجة منها سنوات العشرينات والثالثينات من القرن العشرين، وهي الوسيلة اإل

 .(3)"االستعمال يومها
 

د لقد قامت مجعية العلماء بقيادة عبد احلميد بن باديس بإصدار العديد من اجلرائ
املنتقد، الشهاب والبصائر، هذه اجلرائد اليت نالت شهرة واسعة وانتشارا  :أمهها ،واجملالت

باهرا، أقلق املستعمر فكان كلما يغلق واحدة عوضتها اجلمعية بأخرى أقوى منها، وقلق 
املستعمر من هذه اجلرائد كان نظرا لدورها يف فضح ممارسات االستعمار واملوالني له من 

 عب اجلزائري بأالعيبهم وخرافاهتمقية واملشعوذين الذين كانوا يسيطرون على الشرجال الطر 
 فقد سامهت يف تنوير عقول الشعب وشحذ اهلمم من أجل التصدي للمستعمر البغيض.

 

يُعزى بالدرجة األوىل إىل الصحافة اإلصالحية اليت  اجلزائر يف األدبية املقالة ازدهار "ولعل
بعضهم  يعد بارعني، وكتاب مفكرين رجال أيدي على تطوره يف توأسهم الفن هذا احتضنت

يف طليعة كتاب العربية يف العصر احلديث ويف الرعيل األول من شيوخها املربزين كالشيخ 
فكان للصحافة  ،(4)"نيقائر مبقاالته ذات األسلوب األاإلبراهيمي الذي مأل اجلز  البشري حممد

 يف ازدهار احلركة الثقافية يف اجلزائر والوطن العريب. دور يف دعم احلركات التحررية، وآخر
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 :القضايا القومية في كتاب عيون البصائر (3
  ي وباألمراض اليت كان يعاين منهاكان الشيخ على بصرية بأحوال العامل اإلسالم

احلل األمثل ملشاكله يتمثل يف التكاثف والتعاون واستغالل العوامل املشرتكة  وكان يعلم أن  
لكثرية بني دوله، والدليل على ذلك العدد الكبري من املقاالت اليت خص  هبا اإلمام األمة ا

دولة على حدة، "ومنه يتبني  اإلسالمية، وفص ل تقريبا يف الوضع التارخيي والسياسي لكل  
ز العرب واملسلمني يف عصره التقهقر احلضاري الذي مي   الشيخ اإلبراهيمي يرى أن   لنا أن  

 ا هو نتاج لعوامل وأسباب عديدةد الصدفة، أو أن ه قدر ال حيلة هلم أمامه وإمن  ليس ولي
، وكان دائما ما حيث على الوطنية واملواطنة باجلد والعمل (5)تراكمت وتفاعلت عرب القرون"

 ام ال يساق يف مهرها هبرج الكالموبذل اجلهد بإخالص فيقول: "إن الوطنية لعقيلة كر 
 (9)"أناس ال يصاحب إال بضبط األنفاس وإن  العلم كبري بلو وال بليت، وكرمية بيت ال تُنال

 وفيما يلي سنرصد أهم القضايا العربية اليت وردت يف مقاالته.
 

     فريقيالشمال اإل -أ 
فريقي، من طقة اجلغرافية املسماة الشمال اإللطاملا أثريت مشكلة األصول العرقية للمن

هذا االجتاه ويغذي  األجناس، وكان االستعمار يسري يف عرب وأمازيغ وبربر وغريهم من
إلثارة النعرات والفنت بني شعوب املنطقة، ولذلك جند علماء األمة حياولون هذه األفكار 

التصدي هلذه العنصرية اهلدامة ودائما ما ينادون بضرورة الرتفع عن هذه اخلالفات، والتأكيد 
 األعراق واألصول فيها. اإلسالم عر ب املنطقة وآخى بني على أن  

 

عروبة الشمال " فريقي(:مقالة عنوهنا )بعروبة الشمال اإل يقول الشيخ اإلبراهيمي يف
فريقي جبميع أجزائه طبيعية كما كانت األصول اليت احندرت منها الدماء والينابيع اليت اإل

د، وهي انفجرت منها األخالق واخلصائص، والنواحي اليت جاءت منها العادات والتقالي
 .(0)أثبت أساسا وأقدم عهدا وأصفى عنصرا من إنكليزية اإلنكليز وأملانية األملان

 

ا توطدت هناك  وراح الشيخ يفص ل يف قضية العروبة يف الشمال اإلفريقي، وكيف أهن 
بقوهتا وروحانيتها ومسو أخالقها، وكان ذلك بفعل ُيسر الدين اإلسالمي ولطفه الذي أنسى 

ت هذا  غري عريب فيقول: كل   اهناك جنس خ برمته أن  اإلنسان والتاري هذه الظروف صري 
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 عريب، ولغة عربية، وكتابة عربية الشمال عربيا قار  العروبة على األسس الثابتة من دين
فشهد  -وهو احلكم يف مثل هذا-وآداب عربية، ومنازع عربية، وتشريع عريب، وجاء التاريخ 

 (9)ة فوصلت هذا الشمال مبنابت العروبة من جزيرة العربوأد ى، وجاءت اجلغرافيا الطبيعي
فريقي إال ربطه بامتداده العريب واإلسالمي الذي حرص اإلمام على عربية الشمال اإل وما

 ميثل حصنا رصينا وسندا يقيه من شرور املستعمرين.
 

   المغرب العربي -ب
املغرب العريب ميثل الدولة  فإن   إذا كان العامل العريب ميثل عمق االنتماء لألمة اجلزائرية،

الواحدة والشعب الواحد، فال ميكن فصل شعوبه إال باحلدود اجلغرافية اليت وضعها املستعمر 
الذي عاث يف البالد فسادا وكان ديدنه التفريق والتشتيت، فما يشهد عليه التاريخ من 

عمار الفرنسي، إال دليل االست تضامن الشعوب املغاربية ودوهلا، وقتاهلا جنبا إىل جنب ضد  
 على قوة الرابط بني هذه الدول، وِحس االنتماء إىل وطن واحد مبقومات واحدة.

 

 هتني يف التوجيه واإلرشاد والنصحويعود الفضل يف ذلك إىل علماء األمة من اجل
األصل واحد والوطن واحد والدين واحد، وحرصهم كذلك على  وتذكري الشعوب بأن  
الطرق واألساليب، وفيما يلي  املستعمر وفضح حيله ومكره بكل   د  التشجيع والدعم ض

 سنتعرض لبعض ما خاطب به اإلمام دول املغرب العريب يف كتاب عيون البصائر.
 

توجه الشيخ خبطابه إىل املغرب األقصى يف عدة مناسبات وعدة المغرب األقصى:  - 
كة مع مقاالت تتحدث عن ه بصفة خاصة، وأخرى مشرت يلإمواضيع، فهناك مقالة موجهة 

هتم املغرب العريب بصفته يعاين من املستعمر نفسه، لقد كتب يف مقالة بعنوان )عيد  مواضيع
العرش احملمدي العلوي( مبناسبة عيد العرش امللكي يناقش قضية االحتفال هبذا العيد، لكنه 

 وضوابطه. اإلسالم ألخالق املنافية االحتفال طريقة ينتقد ولكنه بذاته االحتفال عليهم ينكر مل
 

لك املغرب، ولعيده اجمليد، وتارخيه العظيم، وأصله الشريف فيقول: ملبدأ مقالته مبدح 
وذكريات من اجملد التليد تُثار، وآفاق من الفخر الطريف تنار، ومسات من خمايل البطولة 

ع تشهر، وصفحات من تاريخ العظمة تنشر، وحملات من الشرق العلوي الفاطمي تش  
ويواصل ذكر حماسن العرش املغريب ودوره يف احلفاظ على األمة اإلسالمية فيقول:  ،(1)فتشيع
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ضداد، حاميا للدين من ه مل يزل حارسا للغة الضاد من األومن حكم اهلل  يف هذا العرش أن  
املعتدين، ومل تزل يف مقتعديه أمثال مضروبة يف النضح عن اإلسالم والعروبة، اختلفت هبا 

 .(17)تلف هبم األسباب يف رعاية العلم وتقدير البيانـساب بني يعرب ومازيغ، ومل ختاألن
 

مث عرج على طريقة االحتفال هبذا العيد اليت ات سمت باللهو واجملون وخمالفة الدين 
فيقول: وال زلنا ننكر على املسلمني يف زمننا هذا إقامتهم هلذه االحتفاالت، ونعد ها عليهم 

معظمها حماكاة ال تأيت بفائدة، وتقليد لألقوياء ال يعود  ة واللهو، ونقول إن  يف باب اجملان
وخيتم مقاله بالنصح الكرمي للشعب املغريب  ،(11)والشهامة بعائدة، وأهنا تتناىف مع اجلد  

كل   بضرورة االلتفاف مبلكهم، ودعمه وأن يكونوا صفا واحدا جبنبه والذود عن وطنهم ضد  
 بعيد.معتد قريبا كان أو 

 

...وقلُت...هدية إىل  وتوجه اإلمام بقصيدة إىل املغرب األقصى حتت عنوان: سكتُّ
 محاة العروبة باملغرب األقصى فيقول:

 أقـــــــــارببنصرة إخوان وغوث     فيا نفس ال يقعد بك العجز واهنضي  
  البالد خباربذود يف رمى كــل     ذود معتـــــــــــد ر عنــــــرام قعود احلــــــــح  
 (12)جنب للعباد بضارب رمى كل        ر عن عسف ظاملوبس ل سكوت احل      

 

وتطرق الشيخ إىل قضية املدارس الفرنسية اليت أنشئت يف مستعمراهتا هبدف توجيهها 
فكريا لصاحل املستعمر، هذه املدارس اليت كانت كما يقول الشيخ ال جتري على منهاج 

على الطالب وإمنا تسري على منهاج الطرقية املنحرفة فيقول: هذه علمي يعود بالفائدة 
املدرسة االستعمارية هتيئ تالمذهتا أو مريديها للشر، وترو ضهم عليه يف حال تطول قليال أو 

ا على نسبة استعداد التلميذ، تقصر جدا، وخص   ،(13)باجلملة ترو ض نفوسهم على الشر وإمن 
رس من املغرب فقال: من تالمذة هذه املدرسة االستعمارية بالذكر أحد تالمذة هذه املدا

، وقد أخذ الشيخ هذا التلميذ كمثال، ولكن (14)النجباء املقدمني تلميذ باملغرب األقصى
 اليت ترزخ حتت املستعمر الفرنسي األمر نفسه بالنسبة هلذه املدارس يف مجيع دول املغرب

 د والشعب واحد.القضية واحدة والوطن واح وهذا ما يؤكد أن  
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وكان  الزيتونة املشهور يف اجلارة تونسكان اإلبراهيمي على عالقة كبرية جبامع   تونس: -
اطالع كبري مبا يقد مه هذا الصرح العلمي للطالب العرب واملسلمني، وخاصة اجلزائريني  على

 حيث ،بأمهية بالغةمنهم فكان يقوم بتشجيعهم على طلب العلم، وكان يتابع مسارهم 
مجعية العلماء املسلمني كان وراء تشجيع الطلبة اجلزائريني  تأسيس أن   التارخيية املصادر ترجح"

( لتونس 1195-1191براهيمي )يمية يف تونس، وهذا منذ زيارة اإللاللتحاق باحلركة التعل
    .(15)"إدارية جلمعية الطلبة الزيتونيني، الذي أوصى بضرورة تأسيس هيئة 1134 سنة أواخر يف

صالح، هذا وعندما حدثت أزمة يف اجلامعة وقام الطلبة بإضراب يطالبون فيه باإل
 1157 فربايرالب الزيتوين، وكان ذلك يف شباط/اإلضراب الذي نظمته "منظمة صوت الط

 ـوكانت منظمة فرع من فروع جامعة الزيتونة ومن أبرز مطالبها اليت أوردهتا فيما عرف ب
، إصالح برامج التعليم الزيتوين عرب إدخال مواد عصرية وتدريس الدستور الزيتوين اجلامع

إضراب ) مل يفو ت اإلمام هذه احلادثة، وأدىل بدلوه مبقالة بعنوان (19)اللغات األجنبية،"
التارخيية أن تبقى جارية  -أو جبوامعنا- التالمذة الزيتونيني( يقول فيها: مازلنا نربأ جبامعتنا

 سها هذا اجلفاف يف الزمان املمرعن ترضى لنفأمناهجها وكتبها، و ليد البايل يف على التق
إصالحا شامال يعقبه صالح   -خملصني-وهذا التمطي يف العصر املسرع، ومازلنا نرجو هلا 

، يف تأييد واضح منه (10)كامل، يبتدئ ذلك اإلصالح من الكتب وينتهي إىل العقول
 رغم بعده عنها.  إلضراب الطلبة ووعي منه ملا يدور وسط اجلامعة

 

ويواصل اإلمام تشجيعه للطلبة املضربني قائال: أضربتم فسخروا وقالو عادة ونوية، مث 
أصررمت فتماروا وقالوا: رعونة من ورائها معونة، مث حتد يتم فصد قوا ولئن زدمت ليقولن: آمنا أنه 

شاكرا هلم إصرارهم  ،(19)إله إال الذي خلق الزيتونة شجرة مباركة والزيتونيني رجاال مباركني ال
على موقفهم حت الوصول إىل مبتغاهم، ومذكرا إياهم باسم جامعتهم املباركة املستمد من 
بركة القرآن الكرمي، وحيذ رهم بعد ذلك من األيادي الفاسدة اليت قد تذهب مبسعاهم إىل 

ات من كالمه أن طريق خاطئ فيقول: مازلنا نتتبع أخباركم باهتمام ونعو ذكم بالل ه وباملعو ذ
تكون من ورائكم يد حترككم للمساعي الضائعة، أو تكيد لكم من حيث ال تشعرون، فقد 
عو دنا هذا الزمان الفاسد عادات مرذولة يف استغالل الشباب وتصريفهم يف غري الطرق اليت 

وذلك وعيا منه ألساليب وطرق املستعمر ومن يواليه يف إمخاد العزائم  ،(11)خلقوا هلا
 تصدي ملا هو يف مصلحة الوطن واملواطن.وال
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  تم من ا مبوضع اهلوان حىن ننساكمويقول يف آخر املقال: أيها األبناء األعزاء: لس
وليس شأنكم عندنا باهلني  حت ال نفكر فيه وليس مستقبلكم يف نظرنا بالرخيص حت ال 

ا أنتم عندنا أحجار بناء املستقبل اجمليد ه مل ولن مئن اإلمام الطلبة بأن  ، يط(27)نغايل فيه، إمن 
 ينساهم رغم بعد املسافة بينهم واشتغاله بقضايا وطنه الذي يؤرقه املستعمر البغيض، وبأن  

قيمتهم كبرية وشأهنم عظيم بالنسبة له ولوطنهم الذي حيتاجهم وأهنم أمل املستقبل الزاهر 
 ء وليس لوطنه اجلزائر فحسب.قائد عظيم لألمة اإلسالمية مجعا أنه جمليد ألوطاهنم، ليثبتوا

 

ليبيا هي األخرى جزء ال يتجزأ وقطعة غالية من املغرب العريب الكبري، عانت  ليبيا:  - 
كبقية دول املنطقة من ويالت االستعمار الذي كان خمتلفا يف االسم متشاهبا يف األفعال 

ا وكانت هلا حصة والطباع، فديدن املستعمر أينما حل اخلراب والفساد، مل ينس الشيخ ليبي
من اهتمامه وحبه ونصحه الكرمي، فخص ها مبقالني األول بعنوان )ليبيا موقعها منا(، والثاين 

 بعنوان )ليبيا ماذا يراد هبا؟(.
 

حتدث اإلمام يف املقال األول عن مكانة ليبيا كجزء من الوطن العريب الكبري، فقام 
مث قام جبولة تارخيية فيها بدءا مبا مر   أوال بوصف أرضها الطيبة اليت متيزت جبمال ساحر،

عليها من أجناس وحضارات، والفاحتني الذين محلوا هلا الدين اإلسالمي، مث الرح الة الذين 
قطعة مثينة  -بأجزائها الطبيعية-مر وا على أرضها وقام بذكر علمائها وشعرائها، فيقول: ليبا 

سالم الباذخة، مكتنفة الشمال من وطن العروبة األكرب، ومعقل حصني من معاقل اإل
واجلنوب جبمالني من مياه البحر األبيض... فهي رقعة من صنع اهلل مطرزة احلواشي مبا 

، لُينم  الشيخ عن دراية (21)يسحر األلباب، ويفنت النفوس ويستهوي األفئدة ويذكر بالعزة
 واسعة واطالع على ثقافة وتاريخ األمة اإلسالمية.

 

علينا حق الدين  -أو الطرابلسيني كما نسميهم- واننا الليبينيويضيف قائال: وإلخ
وحق اللغة، وحق اجلنس وحق اجلوار، وحق االشرتاك يف اآلالم واحملن ويف اآلمال املقرتحة 

، ليعرب عن حب ه هلذه البالد وحسه االنتمائي لكل قطعة عربية وإسالمية، وال (22)على الزمن
ول: وإن هؤالء اإلخوان اليوم يف طور امتحان عسري الوجيهة فيق هيبخل عليهم بنصائح

جانب، وإن  جناحهم فيه  معقد، تتخلله األهواء واملطامع، وحييط به الكيد والتعنيت من كل  
فنصحه  ،(23)يتوقف على مجع الكلمة وتسوية الصف وتوحيد الرأي ومتانة اإلميان باحلق
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العميق كما قلنا سابقا لكل ظروف  الكرمي هلم نابع عن حسه الوطين والقومي، وعن فهمه
 الوطن العريب، وما حياك للعامل بأسره.

 

أما يف املقال الثاين بعنوان: ليبيا، ماذا يراد هبا فتطرق الشيخ إىل األزمة اليت مر ت هبا 
، عندما صدر مشروع عن األمم املتحدة يقضي بوصاية بريطانية وإيطالية 1141ليبيا سنة 

الل التام ألراضيها، ولكن الشعب الليب أحبط هذا القرار بنضاله على ليبيا بدل االستق
، ويف هذا يقول الشيخ: هذه الكلمة 1152املستمر وحصلت ليبيا على استقالهلا سنة 

اخلاطئة هي "طلب االستقالل" ومعناها يف الواقع طلب احلق من غاصبه، أو طلب امللك 
يرد  املغصوب فيئة إىل الرشد، وإنابة إىل  من سالبه، ولو كان من طبيعة الغاصب السالب أن

ما  ، حيث يؤكد الشيخ على أن  (24)اهلل، لرد ه من غري طلب وال رفع دعوى وال إقامة دليل
ا يأخذ ويشكك يف نية  يأخذ بالقوة ال يسرتد إال هبا، وأن االستقالل ال يطلب وإمن 

 املغتصب بأن يرد احلق ألصحابه بدون مقابل.
 

لى عمق الصلة بني الشعبني اجلزائري والليب، وعن دعمهم هلم ويؤكد اإلمام ع
لكم إخوانا يصل بينكم وبينم املاء  ومشاركتهم مهومهم فيقول: أيها اإلخوان الليبيون: إن  

م  والصحراء، ويشرفون عليكم من خمارم هذه الساللة الشاخمة من األطلس الكبري، وإهن 
وكم يف األلسنة والسحن، وإهنم يقامسونكم مرارة يشاركونكم يف الشدائد واحملن، كما شارك

، إميانا منه باملصري املشرتك والوطن الكبري الذي جتمعه عوامل (25)االمتحان الذي أنتم فيه
 عد ة ويتوجب على شعوبه االلتحام والتعاضد.

 

 :المشرق العربي -ج
يف، واملتتبع مل يكن تقسيم العامل العريب إىل مشرق ومغرب إال بداعي املوقع اجلغرا

العالقات بني املغرب واملشرق ضاربة يف غابر الزمن، وأن الشعوب  لتاريخ املنطقة جيد أن  
متداخلة األعراق وزاد من ألفها الدين اإلسالمي الذي وصل إىل كل بقاع العامل، ولكن 
املستعمر يف التاريخ احلديث للمنطقة أراد قطع أواصل هذا التقارب وتشتيت وتفريق 

مع ليسهل عليه االمتداد والسيطرة، ومل خيف هذا على العالمة اجلزائري الذي سلط املتج
)أرحام تتعاطف( يقول فيه: طاملا نعينا على املسلمني  الضوء على القضية يف مقال بعنوان
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هم  خصوصا وعلى الشرقيني عموما هذا التقاطع الذي شتت مشلهم، وفر ق جامعتهم، وصري 
التواصل والرتاحم والتقارب، الكامنة  أسرار للمسلمني شرحنا وطاملا لقمة سائغة للمستعمرين،

وكأن الشيخ يؤنب الشرقيني على عدم االستماع للنصح واإلرشاد من قبله  ،(29)يف دينهم
 فأعانوا املستعمر على الوصول ملبتغاه املاكر.

 

 الدسيسةرقيني على قبول هذه ويواصل قائال: ومازال االستعمار يرو ض املسلمني الش
، يف (20)مث على استحساهنا مث األخذ هبا حت تتقطعوا يف األرض أمما ليس منهم الصاحلون

قراءة سليمة منه ملآرب املستعمر اليت وصل إليها بفعل تشتت املسلمني وعدم فطنتهم حليله 
 ينية.الفلسط القضيةو  العرب وقضية مصر أزمة إليها تطرق اليت العربية القضايا أهم من اخلبيثة،

 

دائما ما كانت مصر متثل احلاضن األكرب للدول العربية، والشقيقة الكربى كما مصر:  -
وهذا نابع عن جهود مصر والقائمني عليها يف مل الشمل العريب ومد  يد العون  ،تسمى

املستعمر بكل أصنافه، فقد كانت مصر قبلة  باملال والسالح والرجال للكفاح ضد  
م وكانت سندا هلم يف كل وقت، ومن بني من قصد مصر الشيخ للمستضعفني يف أوطاهن

اإلبراهيمي نفسه الذي مكث فيها مدة ُيسري  اجلمعية من هناك، وقد خص  مصر بثالث 
 ومقالة بعنوان )أثر األزهر يف النهضة املصرية(. ،(الت، )حمنة مصر حمنتنا(، )يا مصرمقا

 

وجوههم إليك كل ما حزهبم أمر أو يقول الشيخ: وأنت اليوم قبلة املسلمني يولون 
حلت هبم معضلة، وينفرون إىل معاهدك ميتارون العلم منها وإىل كتبك يصححون الفكر 

-بذلك  -والرأي عنها، وإىل علمائك يتلقون الفتيا الفاصلة يف الدين والدنيا عنهم، فلك 
صر يف نضاهلا ، ويف تشجيع ودعم للشقيقة م(29)مسلم حق، وهذا أوان احلاجة إليه عن كل  

املستعمر الربيطاين، يقول الشيخ باسم مجعية العلماء املسلمني، والشعب اجلزائري: إن  ضد  
مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، املعربة عن إحساس الشعب اجلزائري كل ه تعلن تأييدها 

ة هذه للشعب املصري وتضامنها معه يف موقفه احلازم، وال تصد ها عن أداء واجبات األخو 
مرة يؤكد  ، ففي كل  (21)احلدود الومهية اليت خط ها االستعمار بني أجزاء الوطن الواحد

الوطن العريب واحد والشعب واحد، وجيب عدم النظر إىل احلدود والفواصل  اإلبراهيمي أن  
 اليت وضعها املستعمر يف طريق الشعوب.
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اليوم إىل  وما أحوج مصر اإلمام: أثر األزهر يف النهضة املصرية، يقول ويف مقالة بعنوان:
علماء من ذلك الطراز، يقولون كلمة اهلل يف السلم فتكون هادية إىل الصالح، ويف احلرب 

، فال (37)كلمة اهلل يف لسان العامل الرب اين هي امليزان العادل  فتكون قائدة إىل النصر، ألن  
وإصدار الفتاوى الصحيحة  خيفى على أحد دور جامع األزهر آنذاك يف إعالء كلمة اهلل،

 ة مجيعها وليس الشعب املصري فحسبدون خوف ونصرة الشعوب املسلمة املضطهد
 باإلضافة إىل احتواء طلبة العلم فقد كان صرحا علميا حبق ومنارة من منارات اإلسالم.

 

كانت وال تزال القضية الفلسطينية قضية العرب واملسلمني، تعيش يف دواخل  فلسطين:  -
ريب ومسلم تأخذه احل م ية على وطنه الكبري، فقد دعمت الدول العربية فلسطني دائما ع كل  

وسعت لتحريرها من قبضة املستعمر األجنس يف العامل، "ويبقى لفلسطني املكانة العلية يف 
 تبادلالنفوس والقلم الرائج بني أنامل ذوي العقول الراجحة، والقلوب الناطقة والشعور امل

لسطني وجعل منها جرحه الذي ال يضمد، ونزيفه الذي ال يتوقف ولن شيخنا أحس بف
يهنئ له بال ولن تطيب له عيشة حمال إال إذا حتقق املىن وبلغ املسعى، وأرجع لفلسطني 

 .(31)حق ها املهدور"
 

د لقد أخذت القضية الفلسطينية حصة األسد من مقاالت اإلبراهيمي وخطبه، لق
هذه املقاالت، وطبعها يف كتاب حتت عنوان فلسطني  هرةمجع مركز إعالم العرب بالقا

من يون البصائر الدي بني أيدينا، و"ضمن سلسلة تسمى كتاب القدس، باإلضافة إىل ع
خالل الرصد الذي قام به مركز االعالم العريب ملقاالت االبراهيمي وأدبياته عن القضية 

ال وتصرحيا وبيانا تناولت رؤى امق 10الفلسطينية يف كتاب فلسطني، جند أن الكتاب يضم 
 العرب واملسلمني ومكانتها لديهم براهيمي للقضية الفلسطينية من حيث أمهيتها لدىاإل

 وميكن تصنيف هذه املقاالت يف أربعة أقسام:
 القسم األول: عن االستعمار ودوره يف خلق قضية فلسطني.
 اجبات املطلوبة منهم.القسم الثاين: دور العرب واملسلمني يف ضياع فلسطني، والو 

 .1149القسم الثالث: رؤى اإلبراهيمي حول نكبة فلسطني عام 
 . (32)براهيمي إزاء قضية فلسطني"القسم الرابع: النواحي العلمية يف مواقف اإل
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بينما توجد يف كتاب عيون البصائر حوايل تسع مقاالت تُعىن بالقضية الفلسطينية 
تصوير الفجيعة اليت بـ ني  فيها ما تعانيها فلسطني، وقام تطرق فيها إىل مواضيع عد ة، منها 

بوصف قرار تقسيمها، مث حتدث عن عالقة العرب باليهود وعن منطق القوة والضعف 
 وواجباهتم جتاهها ،هلا بينهم، وحتدث كذلك عن مكانة فلسطني لدى العرب وماذا يريدون

سافة، وغريها من املناسبات فريقيا وحبهم لفلسطني رغم بعد املإوبشكل خاص عرب مشال 
 اليت مل ينس فيها اإلمام قضيته، قضية العرب واملسلمني فلسطني اجلرحية.

 

 خاتمة:
من خالل ما سبق وبعد عرض أهم القضايا القومية والعربية اليت تأكد حضورها وبقوة 

قاالته القضايا اليت حتد ث عنها يف م يف مشروع اإلمام اإلبراهيمي الفكري والتحرري، فكل  
املرص عة بأمجل العبارات واألفكار واأللفاظ، اليت ال يستطيع القارئ أن يتوقف عنها إذا 

تلك القضايا ال خترج عن كون  بدأها وهذا جلمال أسلوهبا، وقوة حجتها وبالغتها، كل  
األمة العربية واإلسالمية جسد واحد وقلب واحد، وهذا نظرا للعوامل واملقومات املشرتكة 

ني شعوهبا، واليت حاول االستعمار مرارا طمسها لعلمه مبدى قوهتا وخطرها على اليت ب
مشروعه االستعماري، فاإلمام رمحه اهلل وطيب ثراه، أخذ على عاتقه التحدث باسم األمة 
مجعاء وليس باسم وطنه اجلزائر فقط، وهذا نابع عن حب ه لوطنه وحسه باالنتماء إىل وطنه 

وجوهر املواطنة الصادقة اليت تنفع  ، وهذا هو لب  ة واإلسالمية ثانيا أمته العربيأوال، وإىل
 سواء. الوطن واملواطن على حد  
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 الفكر اإلصالحي وقيم المواطنة في كتابات اإلبراهيمي
 

Reformist Thought and Citizenship Values in Ibrahimi's Writings 
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 11/30/2021تاريخ القبول:                             23/08/2021تاريخ اإلرسال: 
 

  ملخص:
ال ميكننا احلديث عن مفهوم )املواطنة( يف اجلزائر باعتباره إنتاجا لفكر واحد؛ لكونه 
ناجتا عن تظافر عدة أطراف ومنظومات فكرية تتنوع نظرياهتا وتوجهاهتا، وإن كان اجملال ال 

يف هذه الورقة البحثية برصد فكرة يتسع هنا لإلملام جبميع تلك الدوائر، لذا سنكتفي 
املواطنة والوعي الفكري لدى العالمة حممد البشري اإلبراهيمي، أحد أهم رموز اإلصالح يف 

ضمن التوجه اإلسالمي الذي تبن ته مجعية - اجلزائر، وصاحب مشروع هنضوي متكامل
مم إلعادة بناء رام من خالله إىل بث  الوعي واستنهاض اهل -العلماء املسلمني اجلزائريني

اجلزائر، واسرتجاع اهلوية اليت سعى املستعمر الفرنسي إىل طمسها. فكيف جتل ت املواطنة يف 
 مشروعه اإلصالحي؟ وما اآلليات اليت توس لها من أجل حتقيق هدفه؟ 

 ، الفكر اإلصالحي، اهلوية، حممد البشري اإلبراهيمي. املواطنة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
We cannot speak of the concept of "citizenship" in Algeria as a 

product of a single thought; because it is the result of the contribution 

of many parties and intellectual systems whose theories and 

approaches are diverse. Although there's no room here for getting to 

know all these circles, so we settle in this research paper for attempts 

to monitor the idea of citizenship and the intellectual awareness of 

Mohamed El-Bachir El Ibrahimi, one of the most prominent symbols 

of reform in Algeria and the author of an integrated renaissance 

project - part of the Islamic orientation adopted by the Association of 
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Algerian Muslim Scholar - through which he sought to raise 

awareness and mobilize inspiration to rebuild Algeria and restore the 

identity that the French colonizer sought to obscure. How did 

citizenship manifest itself in his reform project? What mechanisms did 

he beg to achieve that goal? 
 

keywords: citizenship, Reformist Thought, identity, El Ibrahimi 
 

 مقدمة: 
لقد تظافرت عد ة أطراف ومنظومات فكرية مبختلف توج هاهتا يف صياغة مفهوم 
)املواطنة( يف اجلزائر، كان من أهم  تلك الت وجهات ما تبن ته مجعية العلماء املسلمني 
مة حممد البشري اإلبراهيمي أحد أهم  رموز هذه اجلمعية، مبا محله  اجلزائريني، وقد كان العال 

نهضوي من نظرة إصالحية متكاملة، ب نت  جيال واعيا ُمدركا حلقوقه وواجباته مشروعه ال
املدنية، ضمن مشروع املواطنة الر امي إىل إزالة الغشاوة عن أعني املواطنني اجلزائريني، الذين 
يرسفون يف قيود املستعمر الغاشم، الذي عمل على طمس اهلوية اجلزائرية وجتهيل املواطنني 

 أجل إحكام قبضته على الشعب اجلزائري. حبقوقهم، من 
 

I. الفكر اإلصالحي والمواطنة : 
عاشت اجلزائر حتت سيطرة املستعمر الفرنسي، الذي سن  نظاما يقوم على التمييز بني 

حتو ل اجلزائري إىل إنسان من الدرجة الثانية، تتلخ ص مهمته يف خدمة "األهايل واملعم رين إذ 
ا يالحظ من خالل إبعاد اجلزائري عن املشاركة يف احلياة املعم ر دون مناقشة، وهذا م

لتعبري والتمثيل السياسية...وفرض ضرائب ثقيلة على املواطنني وحرماهتم من حرية الرأي وا
 . (1)"داحلر  غري املقي  

 

ال تريد أن ترى األفراد يف موقع "فهذا النظام املستبد كغريه من األنظمة املسيطرة 
تبغي حشرة يف خندق "الرعية"، بالطبع فهي ال ترى إال نفسها وال تسمع "املواطن" قدر ما 

. واهلدف من وراء ذلك هو تكريس االستعمار (2)"إال صوهتا وال تقبل إال ما يروق هلا
ومتديد حال االستبداد، من خالل تنشئة أجيال متالحقة على مبدأ اخلضوع واخلنوع، فال 

ة ما ميكن تسميته حبالة        يف مخول وسلبية، جُمس دجترؤ على املطالبة حبقوقها لتستسلم 
 الالمواطنة"، مكتفية باهلامش وعدم الفاعلية. "
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هذا الوضع أثار سخط الطبقة املثقفة واملستنريين من أبناء اجلزائر، مدفوعني بالروح 
اعات على مصريه ومصري أبنائه. فهب وا أفرادا ومج همالوطنية وبغريهتم على هذا البلد وخوف

     وحركات إصالحية كان من أمه ها "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني" بقيادة اإلمام 
( 1195 -1991( والشيخ حممد البشري اإلبراهيمي )1147-1991عبد احلميد بن باديس )

وغريمها من أقطاب هذه اجلمعية الذين تصد وا للحملة الشرسة اليت شن ها املستعمر الفرنسي 
نصب أعينهم مصري  من خالل مشروعهم اإلصالحي، ،ا. وقد وضعواائر وأبنائهاجلز  ضد  

البالد وما يتهد ده من أخطار، مدركني حجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم، حماولني اإلجابة 
 السياسة التعسفية للمستعمر.  عن تساؤالت متشابكة ومؤر قة، ملواجهة واقع مأزوم يف ظل  

  

كغريه من أبناء اجلزائر ــ فرتة قامتة من تاريخ اجلزائر، حيث كانت عايش اإلبراهيمي ــ  
تئن  حتت وطأة املستعمر الفرنسي، الذي أحكم قبضته على البالد، وعمد إىل جتهيل 

 ... نه من حقوقه املدنية والسياسيةوحرما ري وجتريده من هويته بشت الطرق،الشعب اجلزائ
ملواطنة بأبعادها املعروفة يف اجملتمعات الغربية. لذا مل يكن الوضع يسمح بطرح مفهوم ا

 فكيف يتم احلديث عن املواطنة والوطن مفقود وزمامه بيد احملتل؟
 

حب األوطان  إىل أوال الدعوة فكان لزاما على رواد حركة اإلصالح، ومنهم اإلبراهيمي،
تالءم مع  والسعي لتحريرها، مث العمل على بعثها من جديد وفق مشروع هنضوي متكامل ي

مرحلة من املراحل اليت تقطعها اجلزائر يف مسريهتا التطورية. فكانت الوطنية شعارا  كل  
 يعكس إميانا وخلقا وسلوكا، جيسد حبا ووالء للوطن ومشاركة فاعلة يف تنميته وتطويره.

 

 الوطنية والمواطنة: -1
 د املواطنةي يف بناء الوعي وجتسيقبل املضي يف احلديث عن مشروع الشيخ اإلبراهيم

ينبغي التفريق بني املصطلحني: )الوطنية( و )املواطنة( اللذين مازاال يثريان التساؤل والبحث 
 والدراسة بسبب ما يتقاطعان فيه من مفاهيم وما يثريانه من لبس.

 

 اإلنسان من خالهلا عن حبه لوطنه فالوطنية: كما هو معروف هي املشاعر اليت يعرب  
  الئه له، مع االعتزاز بقيمه وإرثه والفخر بإجنازاته. ميكن القول بأن  وتفاعله مع أحداثه وو 

تُعرف باسم الفخر القومي كذلك، هي التعل ق العاطفي بأم ة يعرتف هبا الفرد الوطنية: "



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

78 

... تنبع املشاعر  وطنا له. والوطين هو من حيب بالده ويدعم سلطتها ويصون مصاحلها
وذلك ما يستدعي التضحية من  (3)"تماء والتضامن وااللتزامالوطنية من حس  باالرتباط واالن

 أجل مصلحة الوطن.
 

وتسبغ املواطنة  ... اصطالح يشري إىل االنتماء إىل أم ة أو وطن"أما املواطنة: فهي 
القيم واملعايري احلقوقية "وبتعبري آخر فاملواطنة هي  (4)"حقوقا وواجبات معينة على املواطنني

متك ن اإلنسان من التفاعل مع جمتمعه بصورة إجيابية، عرب مشاركته يف إدارة والقانونية اليت 
 .(5)"شؤؤنه يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية

  

الوطنية شعور واملواطنة ممارسة. "ميكن إجياز الفروق بني املصطلحني فيما يلي: 
بول ِبرضى أو ترب م. والوطنية حرارة وانفعال وجداين، أما والوطنية حب ووفاء بينما املواطنة ق

أما املواطنة  ... املواطنة فهي سلوك وتصرفات. والوطنية أداء حيدث يف املناسبات العامة
فهي األداء الفردي للواجبات اليومية. والوطنية ارتباط عاطفي باألرض واجملتمع، بينما 

ب ضمريي داخلي، أما املواطنة فهي سلوك فعلي املواطنة ارتباط عملي. والوطنية حس  قل
. ففي هذه (9)"ظاهري، والوطنية ال تعد د فيها وال تبد ل، أما املواطنة فهي تكي ف ومرونة

 اجلزئيات تكمن الفروق اجلوهرية بني الوطنية واملواطنة.
 

 الوطنية تكريس لقيم االنتماء: -8
وقد حتم لوا  حقوقهم، واستعادة ائرينياجلز  الدفاع عن املواطنني إىلهدف أقطاب اجلمعية 

يف سبيل ذلك مشقة كبرية. وقد كانت اخلطوة األوىل يف مسريهتم غرس حب الوطن يف 
نفوس أبناء اجلزائر واالعتزاز باالنتماء إليه، من خالل التأكيد على عمق الروابط واألواصر 

 تماعية من جهل وختلف. اليت جتمع بينهم أوال مث السعي لبث  الوعي وحماربة اآلفات االج
 

اإلصالح ال ميكن أن يُؤيت مثاره دون تالزم  لقد أدرك اإلبراهيمي ببصريته النافذة أن  
إال باإلصالح االجتماعي  اإلصالح الديين ال يتم   وأن   الديين واالجتماعي، شق يه األساسني:

حت تستقيم املسلم ال يكون مسلما حقيقيا مستقيما يف دينه على الطريقة " ويرى أن  
اجتماعيته، فيحسن إدراكه لألشياء وفهمه ملعىن احلياة وتقديره لوظيفته فيها وعلمه حبظ ه 
منها، وينضج عقله وتفكريه ويلم  بزمانه وأهل زمانه، ويتقاضى من أفراد اجملموعة البشرية ما 
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ربط بينه ، وتسهميتقاضونه من حقوق وواجبات، ويرى لنفسه من العز ة والقوة ما يرونه ألنف
 .(0)"وبينهم رابطة األخو ة واملساواة واملصلحة ال رابطة السيادة عليه واالستئثار دونه

  

وميكننا القول بأن  مساعي الشيخ اإلبراهيمي قد جنحت إىل حد  بعيد يف جتسيد هذه 
 املعاين على أرض الواقع وتوجيه األمة وهتيئتها لتستعيد بعضا من حقوقها املغتصبة.

  

 والمواطنة:األمة  -0
ينطلق اإلبراهيمي يف مشروعه اإلصالحي النهضوي من املبادئ اليت تبن تها مجعية 
العلماء املسلمني اجلزائريني، من منطلق كونه نائبا لرئيس اجلمعية مث رئيسا هلا بعد وفاة 

إن  مجعية العلماء تبين املقو مات اليت ال تكون األمة "الشيخ ابن باديس، وعن دورها يقول: 
سياسي خملص  إال هبا، وال تكون وحدة متماسكة األجزاء إال باحملافظة علىيها، فواجب كل  

أن يُعينها على ذلك ويُنشطها ويعرف هلا أعماهلا، ال أن خيذهلا ويثبطها ويبسط لسانه 
 . وتتمحور هذه الثوابت حول ركائز شت  أمهها: اإلسالم واللغة العربية.(9)"بالسوء فيها

 

مة على الدور األساسي للدين اإلسالمي يف إنارة الدرب وتوحيد الصفوف يؤك د العال
اإلسالم يف اجلزائر ثابت ثبوت الرواسي، متني القواعد واألواسي، قد جال  إن  "يقول: 

اإلصالح حقائقه فكان له منه كفيل مؤمتن، واستنارت بصائر املصلحني بنوره فكان له 
إىل منزلته يف اإلمامة فكان له منه احلمى الذي ال  منهم حارس يقظ، وعاد كتابه "القرآن"

. فهذا احلارس اليقظ هو الذي يقي املسلمني من الزلل (1)"يطرق، والسياج الذي ال خيرق
واالحنراف ويثبت عقيدهتم يف مواجهة اخلطر اخلارجي، واإلبراهيمي يف حث ه على التشب ث 

تأسيس "إىل االنفتاح واحلرية من خالل  باإلسالم ال يدعو إىل التقوقع واالنزواء بل يدعو
 ع، من خالل تطبيق مبادئه الصحيحةحداثة إسالمية هلا مظاهرها اخلال قة وآثارها يف الواق

 ن قوال وعمال من التبعية الغربيةمن أجل حتقيق احلرية الفكرية لألمة اجلزائرية بتحرير اإلنسا
 ومفاهيمه بنفسهعرفية وابتكار آلياته حبيث يقتدر املثقف اجلزائري على إنشاء منظومته امل

وإجياد اجلواب اجلزائري احملض ملشاكله مبا جيعله حاضرا حضورا حضاريا، وميارس اختالفه 
 .(17)"الفكري مبا يُغين احلضارة العربية واإلنسانية وُيسهم يف كماهلا
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غة هي املقو م األكرب الل"ا عن اللغة العربية فقد بني  اإلمام مكانتها يف اجلزائر قائال: أم  
من مقو مات االجتماع البشري، وما من أم ة أضاعت لغتها إال  وأضاعت وجودها، واستتبع 

 ة ضياع لألمة اجلزائرية وهلويتهافضياع اللغة العربي .(11)"ضياع اللغة ضياع املقو مات األخرى
لبقاء اإلسالم، لذلك  فللغة العربية قدسية لكوهنا لغة القرآن الكرمي ويف احلفاظ عليها ضمان

فهي تتغلغل يف عمق اجملتمع اجلزائري ويف تكوينه مسامهة يف خلق أواصر الرتابط بني أفراده. 
تت صل بعد ة ميادين ثقافية هي من أكثر امليادين خطرا وشأنا: "وهلذه األسباب فاللغة العربية 

الثقافية، وحيوية الفكر ففيها اخلصوصية القومية والوحدة السياسية والرتاث واالستمرارية 
م ا كانت العربية هي باإلضافة إىل ذلك كل ه وقبل ذلك كل ه ـالعلمي واإلبداع األديب، ول

 . (12)"لسان القرآن املبني فهي أيضا مت صلة باملعتقد الديين
 

لل غة دخال يف توجيه الفكر وتصويب رؤيته للوجود، مؤك دا على " إضافة إىل هذا فإن     
الفكر مت كان مقطوع الصلة بالبنية اللغوية فإن ه سيظل عقيما  ها أن  حقيقة مفاد

وهذا ما حدا باإلبراهيمي إىل الدعوة إىل "فكر عريب إسالمي" تساهم اللغة  .(13)"وتابعا
العربية يف بناء مضامينه، باعتبارها أداة جوهرية يف إنتاج الفكر يف حد  ذاته وليست أداة 

 التواصل، فتكون بذلك طرفا أساسيا وفاعال يف إنتاج وعي جديد. حيادية جملر د التبليغ و 
 

لقد استطاع اإلبراهيمي أن يدرك ببصريته الثاقبة وفكره الوق اد تلك العالقة الوطيدة 
  صلة تارخيية بني املواطنة واألمةهناك "بني األمة واملواطنة، وهذا ليس باألمر الغريب إذ 

واملمارسات الدميقراطية يف مجيع حركات االستقالل يف ففي إطار األمة تكو نت الشرعية 
أوروبا وأمريكا خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، ويف القارتني اإلفريقية واآلسيوية يف 
القرن العشرين اقرتنت املطالبة باالستقالل الوطين بتأكيد املواطنة ومل تنفصل عنها. باسم 

 . (14)"ة على هيمنة املستعمرين األوروبينيقيم املواطنة ثارت الشعوب املستعمر 
 

فاملواطنة هي السبيل األمثل لتحقيق اهلدف األعظم، وهو استقالل اجلزائر وحترير 
شعبها، وفرز هويته املستقلة عن بقية اهلويات االستيطانية. لقد كان من أهم القضايا 

وضع "مشروع جمتمع" مث  التنظريية اليت واجهت البشري اإلبراهيمي وغريه من املصلحني، هي
السعي إىل تطبيقه بشت الطرق والوسائل الناجعة، وكانت نقطة البداية هي حتديد هوية 

 اجملتمع اجلزائري، وما يربط أفراده من وشائج وقيم أصيلة.
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جرأة، إذ يطالب حبقوق املواطنني، من خالل ما  ل  هر العالمة اإلبراهيمي بآرائه بكجيا
أن  املطالب اجلزائرية تنقسم إىل "ما أعلنه داخل الوطن أو خارجه فيؤكد  نشره يف اجلرائد أو

، ألنه عبارة عن مظامل صرحية خيتلف فيه نظر وال يتشعب فيه رأيقسمني: قسم ال 
وأوضاع شاذة كانت تُعامل هبا اجلزائر بصورة استثنائية، كحرية القول والفكر والكتابة 

واملساجد... وقسم حيتاج إىل تأمل ودق ة نظر، وهي  واالجتماع والتنقل والتعليم العريب
  .(15)"احلقوق السياسية، وأشد  مسائل هذا القسم تعقيدا مسألة النيابة يف الربملان

 

لقد شد د العالمة على ضرورة اسرتجاع احلقوق املدنية، وطالب بالعدالة واملساواة بني 
بني الوافدين املعم رين. ورغم حرصه و  - وهم أصحاب احلق الشرعي -املواطنني اجلزائريني 

ه مل يغفل عن احلقوق السياسية أيضا ومن أمهها حق النيابة على احلقوق املدنية إال أن  
 بالربملان، والذي من شأنه أن يساهم يف استعادة بعض من حقوق املواطنني املسلوبة.

  

 بناء اجلزائراألساسية يف عقول أ ويف سبيل ذلك فقد سعى إىل ترسيخ بعض املفاهيم
مثل احلرية، العدل، املساواة، احلقوق والواجبات.. وغريها من املفاهيم اليت تصب  مجيعا يف 
مفهوم واحد هو )املواطنة(. تلك املنظومة من القيم والتمثالت والسلوكات، اليت من شأهنا 

ة احلقوق أن تساهم يف خلق أفراد واعني وجمتمع متماسك، باعتبارها اإلطار املرجعي ملمارس
 والواجبات، وكذا العالقات بني األفراد واجلماعات والدولة.

 

هذه املواطنة اليت ال ميكن قراءهتا وفهمها مبعزل عن الظروف اليت عايشها املواطن 
اجلزائري، مبختلف أبعادها االجتماعية والسياسية والثقافية، وهي من مجلة التحديات 

اء وكيفية اكتساهبا والرتبية عليها وكذا تنميتها لدى املتصلة مبوضوع املواطنة مفهوما وإجر 
األفراد جتاه وطنهم. مث ال يكتفي بذلك بل جيعل من املواطنة أفقا للفكر التحرري، بدعوته 
إىل حترير العقول اجلامدة، خماطبا العقل والروح معا، بغية حترير اجملتمع من القيم واألفكار 

قي واستعادة اهلوية املطموسة، متجها حنو الوجهة املأمولة البالية واالنطالق حنو التطور والر 
 وهي احلرية واالستقالل.

  

لقد عمل اإلبراهيمي جبد  من أجل انتشال الشعب اجلزائري من براثن اجلهل والتخل ف 
 عمر وتشجع على السلبية واهلامشيةومن خمتلف اآلفات املدم رة اليت تكر س سياسة املست
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   نهج واضح وكثري من الصرب واألناةمهية حتتاج إىل فكر متميز وموهي مسألة بالغة األ
 وذلك ما اجتمع يف شخصية اإلبراهيمي الفذ ة.

 

 التربية والتعليم: -2
إن  املسؤولية الكبرية اليت محلها الشيخ اإلبراهيمي جتاه أبناء وطنه ومشروعه احلضاري   

 -يف قضايا جمتمعه ووطنه لتفكرييف حماولته تشكيل شخصية املواطن وفق منط جديد من ا -
جعلته يرك ز على الرتبية والتعليم، ملا هلما من دور يف ترسيخ مفهوم املواطنة يف فكر ووجدان 

التعليم عند األمم اليت عرفت احلياة معدودة  إن  "الناشئة والشباب، وعن أمهية التعليم يقول: 
استغالل رأس املال بصورة واعية  . ولذا ينبغي(19)"يف املقومات اليت هي رأس مال الوطن

 وعقالنية حت يُؤيت مثاره.
   

كان اإلمام البشري ال "لقد محل العالمة األمانة بعد موت الشيخ ابن باديس وقد 
يكتفي باحلث على إنشاء املدارس ودور العلم، بل كان حيرص كل احلرص على أن تنجح 

 رىتماعات والندوات بني آونة وأخهذه املدارس يف أداء رسالتها، لذلك كان يعقد االج
  .(10)"تارة للمعلمني، وتارة أخرى لتالميذ هذه املدارس

 

ربيته على وقد كانت املدارس العربية اليت أنشأهتا اجلمعية، هتدف إىل تعليم النشء وت
 التعليم هي تفقيهه يف دينه ولغتهغاية " . يؤكد اإلبراهيمي بأن  قيم جديدة أكثر فاعلية

نفسه مبعرفة تارخيه، تلك األصول اليت جهلها آباؤه فش قوا جبهلها، وأصبحوا غرباء وتعريفه ب
 .(19)"يف العامل، مقطوعني عنه، مل يعرفوا أنفسهم فلم يعرفهم أحد

  

ه غاية الغايات من الرتبية هي توحيد النشء اجلديد يف أفكار " أم ا عن الرتبية فيؤكد أن  
تصحيح نظراته إىل احلياة، ونقله من ذلك املضط رب ، و ومشاربه، وضبط نوازعه املضطربة

، وأرحب أفقا، وأصح  معه، إىل ُمضط رب أوسع منه دائرةالفكري الضيق الذي وضعه فيه جمت
 . (11)"أساسا

فال عجب بعد هذه اجلهود املضنية أن يكون اجليل الذي أسهمت مجعية العلماء 
هيمي، يف تنشئته وإعداده هو اجليل الذي املسلمني اجلزائريني، وعلى رأسها البشري اإلبرا
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محل لواء اجلهاد وإعالن الثورة على احملتل الغاصب، فبمثل هذا اجليل من الشباب انتفض 
 الدم وجتدد يف العروق اليابسة هلذا الوطن العليل.

 

 ة املدنية مطية للوصول إىل بغيتهمم ا سبق ندرك كيف اختذ االبراهيمي من املواطن
املطالبة باحلقوق السياسية، ومن ضمنها التحرر واالستقالل، حبيث تصبح     واملتمثلة يف

ودوامها رهني إرادة الناس يف جتديد املشروع السياسي الذي من خالله  ابشري ااملواطنة بنيان"
املواطنة  يكو نون جمتمعا تبدو متطل باته هلم شرعية. تتغري  إذن األشكال واحملتويات غري أن  

 .(27)"ورة مع تقد م احلياة االجتماعيةباقية بالضر 
 

لذا جند اإلبراهيمي كثريا ما يفضح املمارسات السياسية للمستعمر وحت احلكومة 
أعلى معاين السياسة عند احلاكمني هو تدبري املمالك  إن  "احملتالة، يقول يف إحدى كتاباته: 

لوا هبا صارت إىل معىن بالقانون والنظام، وحياطة الشعوب باإلنصاف واإلحسان، فإذا نز 
التحي ل على الضعيف لُيؤكل، وقتل مقوماته لُيهضم، والكيد للمستيقظ حت ينام، واهلدهدة 
للنائم حت ال يستيقظ. وهذا املعىن األخري هو الذي جرى عليه االستعمار، ووضعه يف 

ما ينبغي أن  . ويف القول مقارنة بني(21)"قواميسه، وأقر ه يف موضعه من نفوس رجاله وُدعاته
التعسفية واحتيال  املمارسات من تكون عليه السياسة الراشدة والدميقراطية، وبني ما هو كائن

 على الشعب اجلزائري الضعيف املستكني.
 

II.  :من مقومات المواطنة الفاعلة 
اإلقرار باملواطنة يستلزم توفر شرط أساسي، يتمثل يف حق املواطن يف احلياة  إن  الحرية:  -1

ية االجتماعية والسياسية اليت ميث لها القانون، وتعد من أهم القيم اليت تسعى املواطنة إىل واحلر 
تكريسها. وقد كانت هذه من بني الركائز األساسية اليت شكلت جوهر املشروع اإلصالحي 
والنهضوي للبشري اإلبراهيمي، الذي نراه يؤكد على غياب هذا املقوم من قاموس املستعمر 

ال حق لألمة اجلزائرية يف احلياة، وما قاهلا إال  -وقوله الباطل  -ل االستعمار يقو "يقول: 
جر دا من سالح احلماية، فال قانون، حيميها وال نيابة تنطق بامسها، وال  ... بعد أن فعلها

 ، فمن الذي حيمي عرضها من الث لبصحافة تدافع عنها، وال حاكم منها يعطف عليها
 ، وحيمي دينها من القلب، وحيمي جسمها من الضرب، ال شيءوحيمي ماهلا من الس لب

 . (22)"وال بعض الشيء ... ال شيء ...
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يقضي مبدأ املواطنة نبذ التفرقة والتمييز بني املواطنني، على أساس اجلنس أو المساواة:  -8
تفرقة الِعرق أو الفوارق االجتماعية والسياسية وغريها من األشكال السلبية اليت تعمل على ال

والتشظ ي، ومن قيم املواطنة السعي لتثبيت دعائم اللحمة والشعور باالنتماء، بتبين  قيم 
املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات. يشري اإلبراهيمي يف هلجة ساخرة إىل هذا 

ظهر وهي م -وتعال  إىل القوانني اجلنائية "امللمح واملؤش ر اهلام من مؤشرات املواطنة قائال: 
جتد األلفاظ واحدة، والتطبيقات خمتلفة: جيين اجلانيان ِمن ا  -املساواة فيما يزعم االستعمار

والقرائن، فيصطرع القانون  ومنهم جناية متماثلة الكم  والكيف والظروف والشهادات
املكتوب يف الطروس، والقانون املكتوب يف النفوس، ويتضاءل األول أمام جانيهم حت 

إليه، فتصبح جنايته بالتأويل ليست جناية فال جزاء عليها، ومتسي جنايتنا  ليكاد يعتذر
 . (23)"بالتهويل جنايتني ونصفا، فاجلزاء عليها ضعفا وضعفا

 

سواء ما كان بني األفراد، أو بني الدولة واملواطنني. وهذا التشارك والتضامن التضامن:  -0
شأنه أن يقي اجملتمع من خماطر االنقسام خيلق نوعا من التالحم بني املواطنني، وذلك من 

فجمعية العلماء واألمة شريكتان "والتفك ك. يدعو اإلبراهيمي إىل ضرورة التآزر قائال: 
متضامنتان يف احتضان هذه احلركة، والقيام عليها، والعمل على منائها، حت تتشق ق عن 

 عمل إال  كان العمل بينهما  هنضة شاملة تفر ع النهضات رسوخا ومتك نا، وال يشرتك اثنان يف
ينهض إال هبما، وال يقصر أحدمها إال كان اجلناح الذي ميث له مهيضا. فالواجب  ال كالطائر،

واحد منهما بقسطه على أكمل وجه، وإال باء جبرميتني:  على الشريكني أن يقوم كل  
 . (24)"هاإلساءة إىل العمل يف صميمه، واإلساءة إىل الشريك العامل بالفت  يف عضد

 

من أهم املفاهيم اليت تبىن عليها املواطنة، إذ يشري إىل نوع من الروابط  يعد  االنتماء:  -2
والعالقات املتينة اليت تربط الفرد جبماعته وبوطنه، وهي جتس د نوعا من الوعي املواطين. 
واإلبراهيمي يف كتاباته يستنهض اهلمم وحيث املواطنني على ضرورة تقوية اإلحساس 

باالنتماء ألهنا السبيل إىل حب الوطن واالعتزاز به والعمل على رُقي ه. يتساءل مستنكرا:  
وهل اجلزائر فرنسية؟...ال يا قوم ال. إن  اهلل خلقها عربية مسلمة، وستبقى عربية مسلمة "

 إىل ما شاء اهلل، وإن الوراثة و مست ها ِبِسمات خالدة، وصفات ثابتة، ال تفارقها حت  يفارق
 . (25)"الشمس  إشراُقها
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وختاما ميكن القول بأن  مشروع املواطنة لدى اإلبراهيمي قد تقاطع مع العمل 
اإلصالحي يف جوانبه املختلفة: الديين واالجتماعي والسياسي، وقد بذل فيه العال مة حممد 
البشري اإلبراهيمي، مع زميله يف الكفاح الشيخ عبد احلميد بن باديس وبقية أعضاء 

جلمعية، جمهودات جبارة من أجل إرساء قواعد وبناء أرضية صلبة تثب ت خطى الناشئة ا
والشباب. ُمتدر جا يف مشروعه بدًءا بإنشاء املدارس والرتكيز على العملية التعليمية 
الصحيحة، مع بث  الوعي الديين والسياسي واالجتماعي، وإنارة درب املواطن اجلزائري، مث 

لى املطالبة حبقوقه ومطالبته بتأدية واجباته حنو وطنه وأبناء وطنه، مع األخذ بيده وحث ه ع
التمسك بالثوابت والقيم اليت حتفظ له وجوده وحتق ق له هويته، يف مواجهة  خطر املستعمر 
الفرنسي. وقد ُوف ق اإلبراهيمي أميا توفيق يف مسعاه بفضح سلوكات املستعمر دومنا خوف 
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  قف ودوره في تعميق الفهم الواعي بالمواطنة عند البشير اإلبراهيميالمث
 

The Cultured and its Role in Deepening the Awareness 

Understanding of Citizenship  for "Al-Bashir Al-Ibrahimi" 
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          ملخص:
ي واجبه حنو الوطن أن يع املثقف فرد ينتمي إىل وطنه ومجاعته، وهذا املثقف البد   إن  

واملواطن باعتباره شخصا ميلك ميكانيزمات املعرفة اليت تؤهله إىل إصالح جمتمعه وتوجيهه 
ما من شأنه  أيديولوجي، وكل   انتماء قبلي، أو الوجهة الصحيحة؛ أي يعمل على نبذ كل  

ه مطالب بتشكيل وعي االنتماء إىل أن يشكل خطرا على جغرافية وطنه، وهذا يعين أن  
الوطن، وتنظيف العقول، واألفكار من التخاريف، وهذا ما يعكس فعل املواطنة لدى 
املثقف، وقد جتلى ذلك يف فكر البشري اإلبراهيمي من خالل أعماله منها مقالته املوسومة 

د فيها واجبهم حنو الوطن واألمة، وذلك من خالل بـ"واجب املثقفني حنو األمة"؛ إذ حد  
هم، والدفاع عنه، وتوعية جمتمعهم، والذوبان فيه، والعمل على غرس مشاركتهم يف بناء وطن

 .القيم اإلجيابية من أجل تكوين مواطن صاحل يشعر باحلب واالنتماء إىل وطنه
 

 الفهم، البشري اإلبراهيمي. ،الوعي ،املواطنة ،املثقف الكلمات المفتاحية:

:Abstract 

Any cultured person belongs to his community and he is expected 

to be aware of his duty towards his homeland and possesses the 

mechanisms  of  knowledge that qualify him to reform his society and 

redirect it towards righteous path and puts away any subjective or 

ideological affinity that might endanger  the geography of his country. 

Hence he is required to shape the minds  and make them  neet from all 

those myths and this is the core  act of a cultivated person. As such 

was El Ibrahimi in his thoughts through his essay” The Duty of the 
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Cultivated towards his Nation”, where he relates the duty of these 

people towards their country and their nation and how they 

participate, defend  and awake the fellows and protect them from 

integration  rooting the positive values that forge a citizen proud of 

loving  and belonging to his country. 
 

Keywords: cultured, Citizenship, Awareness, Al-Bashir Al-Ibrahimi. 

 

:مقدمة  
تلك اجملموعة من الناس اليت تتميز عن » املثقفون حسب قول "برهان غليون" هم

غريها بأهنا جتعل من التفكري يف الواقع واملصلحة العامة عموما أحد مهومها الرئيسية وتشارك 
 اقع حسب الرؤى اليت تراها مشاركةيف الصراع االجتماعي والسياسي من أجل دفع هذا الو 

، وهذا يعين أن املثقف تربطه مبجتمعه، ووطنه (1)«اال خمتلفة سياسية وفكريةوقد تتخذ أشك
مبجتمعه من كل  عالقة قوية كما أنه ميلك حرية، ولكن مع مسؤولية؛ إذ من واجبه االهتمام

تمع، وهذه العضوية واالقتصادية والبيئية باعتباره عضوا يف اجمل والسياسية، اعيةاالجتم اجلوانب
، وهذا (2)«واملسؤوليات احلريات كة القائمة على الفهم الواعي والتفاهم وقبولتتطلب املشار »

املثقف عضو يف اجملتمع، وله عالقة بالدولة اليت يعيش فيها، واليت  ما جيسد املواطنة؛ ألن  
ء اجملتمع، وخباصة تضمن له حقوقه، ويف املقابل عليه واجبات حنوها منها املشاركة يف  بنا

تشري إىل عالقة الفرد بالدولة اليت يعيش يف كنفها، ويكن هلا والًء عمليا، ووالًء »املواطنة  أن  
وجدانيا مقابل ضمان الدولة لعدم املساس بكرامته اإلنسانية، وصيانتها حلقوقه األساسية 

أما والء الفرد للدولة فيعرب عن نفسه عن طريق تأدية الفرد لواجباته من خالل مشاركته  ...
 .(3)...«تمع يف بناء اجمل

 

  اركته يف بناء وطنه، والدفاع عنهوبذلك فمواطنة املثقف تتجسد من خالل مش
وتوعية جمتمعه وهذا خيلق نوعا من التوحد والذوبان يف أمته، وبيئته، وبذلك فهو عضو 
فاعل بإمكانه أن يسهم يف غرس القيم يف نفوس أفراد جمتمعه من أجل تكوين مواطن صاحل 

االنتماء إىل الوطن وعليه فمن هو املثقف عند اإلبراهيمي؟ وما طبيعة العالقة يشعر باحلب و 
اليت تربط الفرد املثقف بأمته؟ وكيف يؤدي املثقف واجبه حنو وطنه، وأمته بصفته عضوا 
فعاال يف جمتمعه؟ وكيف يسهم يف توجيه املواطن وتربيته على املواطنة من خالل احلديث 

 عن الوطن واجملتمع...؟ 
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 المثقف عند البشير اإلبراهيمي:   -1
املثقف هو الرجل املهذب »حممد البشري اإلبراهيمي مفهوم املثقف بقوله: حدد 

املستنري الفكر اجملوهر العقل املستقل الفكر يف احلكم على األشياء، اجلاري يف تفكريه على 
عامل وتارخيه، امللم قواعد املنطق ال على أسس التخريف، املطلع على ما ميكن من شؤون ال

فهذا احلد الذي قدمه "اإلبراهيمي" للمثقف يعكس جوهره  (4)«جبانب من معرف عصره
احلقيقي الذي من شأنه أن يسهم يف حفظ توازن األمة من خالل تنمية اإلحساس 
باالنتماء للوطن واالعتزاز به، ومحايته، واحلث على التعاون بني أفراده، واحملافظة على 

 املختلفة.مكتسباته 
   

كما تطرق اإلبراهيمي إىل حقيقة الثقافة اليت البد أن يكتسبها الفرد واليت من شأهنا 
أن حتقق النهضة الفكرية، فالثقافة عنده قد تتسع بوفرة احلظ من األخالق، وكثرة 

حسن الرتبية وصحة »، ويبقى أساس الثقافة عنده هو (5)املعلومات، وقد تضيق بقلتهما
تقدير لألشياء، وسالمة التفكري واالستنتاج العقلي واستقامة السلوك يف معاملة اإلدراك وال

، فهذا يعكس (9)«الناس، ويرمي كذلك إىل اعتبار األخالق الفاضلة قبل كثرة املعلومات...
اجلانب الذايت الذي يسهم يف إضفاء صفة املثقف على الفرد، فكثرة املعلومات وحدها ال 

حسن الرتبية، صحة اإلدراك، سالمة التفكري، واالستقامة يف  تكفي، بل البد هلا من
السلوك كل هذا من شأنه أن يسهم يف تقدمي إسهامات معتربة يف بناء اجملتمع وتوجيه أفراده 

 توجيها صحيحا، وذلك من خالل الرتكيز على اجلانبني: الوطين، واملدين.
 

 دور المثقف في تعميق مفهوم المواطنة: -8
 حسب تصور "اإلبراهيمي" هم خيار األمة وسادهتا، وقادهتا، وحراس نياملثقف إن  

معىن هذا  ،(0)ومن واجب املثقفني القيادة والتدبري واجب األمة تقديرهم، عزها وجمدها، فمن
املثقف من شأنه أن يقود اجملتمع، فهذا األخري حيتاجه حسب قول "اإلبراهيمي" يف أيام  أن  

 هجوا هلا سبيل السعادة يف احلياةحتتاج إليهم يف أيام األمن لين» األمن ويف أيام اخلوف؛ إذ
ويغذوهنا من علمهم وآرائهم مبا حيملها على االستقامة واالعتدال، وحتتاج إليهم يف أيام 

 .(9)«اخلوف ليحلوا هلا املشكالت املعقدة وخيرجوهنا من املضائق حمفوظة الشرف واملصلحة
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 تعميق وعي وفهم الفرد باملواطنة املثقف يف فمن خالل هذا النص نستشف دور
 ، فاملواطنون هلم حقوق ومسؤولياتوذلك بتبيان النهج الصحيح للممارسة الفردية يف وطنه

واملثقف وحده ميكن أن يقود الفرد ويساعده على اكتساب مهارات املشاركة الوطنية، من 
ة للمواطنة، وتبيان مدى خالل تقدمي توضيحات حول مكونات هويته، وخباصة أهنا مالزم

أمهيتها وخصوصيتها يف حياته، ويوضح أيضا بعض القضايا السياسية، ومُيكن املواطن من 
 املشاركة يف أمور وقضايا هتم األمة، وبذلك فهو يشارك مواطنه يف األمن واخلوف.

  

منه، ولكن هذه الزيادة  كما أن زيادة عدد املثقفني عند "اإلبراهيمي" أمر البد  
وال نطمع يف زيادة »...ب تصوره تتوقف على وعي األمة بأمهية التثقيف؛ إذ يقول: حس

 عدد املثقفني إال إذا زاد شعور األمة بضرورة التثقف وهتيأت أسبابه أكثر مما هي متهيئة...
وال نطمع يف زيادة الكيفية إال إذا توحدت طرائق التثقيف وجرت على ما يوافق روح األمة 

. ونعاين من هذا (1)...«ئدها الصحيحة وتارخيها، ولغتها، ومجيع مقوماهتا يف دينها وعقا
املثقف املتشبع باجلانب الروحي الصحيح لألمة، ويؤمن جبميع  مقوماهتا  هو  التصريح أن  

 فرد حنو وطنه، واالنتماء جملتمعهالذي يقود األمة، ويعمل على تنمية شعور الوالء لدى ال
  بناء وطنه.وهذا يعكس دور املثقف يف

 

وأشار اإلبراهيمي أيضا إىل اختالف الثقافة يف اجملتمع الواحد، فاجملتمع اجلزائري يف 
عندنا ثقافتني خمتلفتني تتجاذبان  إن  »... تلك احلقبة عرف ثقافتني خمتلفتني؛ إذ يقول:

عريب األمة من أمام ومن خلف، إحدامها ثقافة إسالمية أساسها دين األمة وقوامها اللسان ال
 تقوم هبا طائفة، والثانية ثقافة أوروباوية أساسها اطراح األديان وقوامها اللسان الفرنسي...

وأكرب عيوب املثقفني بالثقافة اإلسالمية جهل مطبق بأحوال  ...وبني الثقافتني تفاوت
ه اإلسالم وأخالق وأكرب عيوب املثقفني بالثقافة األوروبية جهل فاضح حبقائق العصر ولوازمه،

 .(17)«وآدابه، وبتاريخ األمة وهو مصباحها املضيء وبلساهنا وهو ترمجاهنا الصادق...
 

  به جهل بطبيعة العصر وحاجة األمةوبذلك فاالختالف الثقايف والذي يصاح
تنقلب احلقيقة »وحقائق هوية األمة وأخالقها وآداهبا يقود الوطن إىل مفاسد كبرية، وبذلك 

وأعداءها بعد أن   ،األمة ويصريون داءها بعد أن كانوا دواءها ويصري املثقفون بالء على
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 ، ومبا أن  (11)«كانوا أولياءها، وال خمرج لنا من هذا إال باجلمع بني الثقافتني يف معني واحد
 ختالف بني ثقافتني يف جمتمع واحداملثقف بإمكانه تعليم الفرد أساليب املواطنة فإن اال

  مفسدة عظيمة يف الوطن واجملتمعألمة والوطن يؤدي إىلوجهل كال الفريقني خلصوصية ا
وخباصة إذا كانت الدولة حباجة للقلم حملاربة التخاريف املنتشرة يف اجملتمع، فتحصيل النجاح 

اجلامع بني الدين  ،واألمة إال باملثقف العارف بأحوال الوطنيف هذه احلالة ال يكون 
 واحلضارة واألشد وعيا مبتطلبات الواقع.

 

 أن يربط مصريه مبصري أمة املثقف البد   به "إدوارد سعيد" إذ يرى أن   وهذا ما أقر  
أو حزب...؛ ويتضح  ويعمل على إيصال اخلري والنفع إليها، وليس إىل أي طبقة سياسية،

ال ميكن اختزال صورته حبيث تصبح صورة مهين  جمهول اهلوية؛ أي جمرد » ذلك من قوله:
مهمته أن يطرح علنا للمناقشة  ما ميارس عمله وحسب... ]بل[ فرد كفء ينتمي إىل طبقة

( 12)«أسئلة حمرجة وجيابه املعتقد التقليدي، والتصلب العقائدي بدال من أن ينتجهما

وبذلك فاملثقف عليه أن يواجه كل املفاسد ويعمل على محاية جمتمعه، وجيسد الوعي 
 راد أمته.باملواطنة يف اجملتمع عن طريق تعليم أساليبها ألف

 

أن جتد عقوال نرية لتفهمها؛ ألهنا إذا اصطدمت بعقول  أفكار املثقف البد   كما أن  
جامدة فإهنا تتعرض للتشويه، وتؤدي إىل فقدان الثقة يف هذه الطبقة الفاعلة يف اجملتمع؛ إذ 

ين إذا كان أمر الدين يف األمة موكوال إىل طائفة من الفقهاء اجلامد»...يقول اإلبراهيمي: 
ال يفهمون من حقائق الدين وال من أسراره شيئا وال يعلمون من لغته إال قشورا، فكانوا 
يسيئون الظن باملثقفني ثقافة أوروبية وحيكمون عليهم باخلروج من الدين ويشوهون مسعتهم 
عند األمة. يتولد من ذلك يف نفوس مجهور األمة نفور مستحكم منهم وسوء ظن بأعماهلم 

 شرهم وحقهم يف باطلهم، فال يرضون على أعماهلم ولو كانت صاحلة وذهب خريهم يف
 . (13)«لقيام التهمة، وال يثقون بأقواهلم ولو كانت سديدة لعروض الشبهة...

 

ولكن هؤالء املتصلبني حسب "اإلبراهيمي" الذين ال حيسنون الفهم، البد هلم من ند 
عصر باستطاعتهم تطبيق  ياة يف كل  آخر من املثقفني ثقافة عالية عارفني مبقتضيات احل

الدين مع احلضارة وعارفني بأقدار الرجال وقيم معارفهم، ومطلعني على أسباب التقدم 
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واالحنطاط، ومشاركني يف معارف العصر، فوحدهم القادرين على طمس وتنحية تلك النزعة 
فمن الواجب  البغيضة، وبعث شعور جديد لدى األمة بقيمة املثقفني بالثقافة األوروبية،

فاالحتكاك بثقافة اآلخر  .(14)حسب تصوره االنتفاع من آرائهم واالستفادة من مواهبهم
ما هو جديد ونافع يف سبيل بناء  متكن املثقف من جتديد التفكري والفكر، واستغالل كل  

 .الوطن وتعليم وتوجيه اجملتمع، وفتح اجملال أمامه للبحث يف مجيع اجملاالت واالستفادة منها
 

 كيف يؤدي المثقفون واجبهم نحو األمة؟: -0
أداة للمقاومة يف مواجهة حماوالت الطمس »الثقافة يف كثري من األحيان متثل  إن  

املقاومة شكل من أشكال الذاكرة يف مقابل النسيان، وهبذا الفهم  واإلزالة واإلقصاء. إن  
 بقى الثقافة أداة ملقاومة كل  . وبذلك ت(15)«قافة ...على قدر كبري من األمهية]تصبح[ الث

حماوالت الطمس واإلزالة واإلقصاء من طرف اآلخر، لذا جند "اإلبراهيمي" يف تلك احلقبة 
القادر  فوحده والذات اهلوية على للحفاظ املقاومة أداة فهو أمته، حنو وواجبه املثقف على ركز

 ا جعل اإلبراهيمية، وهذا معلى تعميق الوعي باملواطنة، وذلك المتالكه ميكانيزمات املعرف
 أول واجب على املثقفني إصالح أنفسهم قبل كل   إن  » ؛ إذ يقول:-املثقف- حيدد واجباته

واحد يف حد  ذاته، إذ ال يصلح غريه من مل يصلح نفسه، مث إكمال نقائصهم  شيء، كل  
قف يكون مث العليمة واستكمال مؤهالهتم التثقيفية حت يصلحوا لتثقيف غريهم، إذ ما كل  

أهال ألن يثقف، وإذا كان املثقفون قبل اليوم يف حالة إمهال فحالتهم إذا هيأوا أنفسهم 
 لتأدية الواجب تستلزم اهتماما آخر واستعدادا جديدًا وثاين واجب إصالح جمتمعهم كل  

طائفة بالتعارف أوال وبالتقارب يف األفكار ثانيا، ومن طبيعة االجتماع أنه  طائفة مع كل  
 .(19)...«ة وتصحيح وجوه النظر إليها ثالثاف الفضول واللغو، وبالتفاهم يف إدراك احلياحيذ

 

ونستشف من هذا النص مدى أمهية املثقف باعتباره أداة للمقاومة، واملواجهة، لذا 
فقد حدد "اإلبراهيمي" واجباته منها إصالح النفس، وإكمال النقائص العلمية، واستكمال 

، وحينما يقوم هبذه الواجبات حنو ذاته ينتقل بعد ذلك إىل إصالح املؤهالت التثقيفية
جمتمعه، وحتقيق التعارف والتقارب يف األفكار بني أطيافه املختلفة، وحماولة تصحيح 

 وجهات النظر املختلفة.
 



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

91 

على عالقة املثقف مبجتمعه ووطنه، ليبني دوره احلقيقي  وبذلك قد ركز "اإلبراهيمي"
 لوعي باملواطنة من خالل املفاهيمقة، فاملثقف بإمكانه تعميق امن خالل هذه العال

 ما من شأنه أن يسهم يف تنشئة الفرد تنشئة وطنية. واملعارف، وكل  
 

وإذا كان "اإلبراهيمي" قد حدد نوعية املثقف اليت ميكن أن تسهم يف تعميق الوعي 
ته، وبالتايل فهذا النوع باملواطنة، فإنه حتدث عن نوعية أخرى ال تدخل يف عمل إال وأفسد

ميكن أن يشكل خطرا على الرتبية الوطنية ويسهم يف خلق فجوة كبرية بني الفرد 
من  أنا من جهيت ال أرضى حبال أن أحشر يف زمرة املثقفني كل  »...وأمته/وطنه؛ إذ يقول: 

من يستطيع أن خيطب يف جمتمع، وهو  يكتب بالعربية الصحيحة مقالة يف جريدة، وال كل  
مع ذلك عٍار من األخالق، أو ال حيسن الضروريات من املعارف العصرية، وما أكثر هذا 
 الصنف فينا، وهم يعدون يف نظر الناس ويف نظر أنفسهم من املثقفني، وأنا أشهد اهلل أن  

هذا ظلم للثقافة ما بعده ظلم، كما أنه يوجد يف قراء الفرنسية عدد كثري من محلة 
سهم، أو يزعم هلم الناس، أو يزعم هلم العرف اخلاطئ أهنم من الشهادات يزعمون ألنف

أمثال هؤالء من الطرفني ما دخلوا يف عمل إال  املثقفني، وهذا ظلم للثقافة ال أرضاه. وإن  
 .(10)«وقصر أنظارهم وجهلهم بالتطبيق...أفسدوه لنقص معلوماهتم أو فساد أخالقهم 

 

يعرتف إال باملثقف املتحرر من فكرة "اإلبراهيمي" ال  يتضح من هذا النص أن  
ا املثقف املنحرف العاري من األخالق، والفاقد لضروريات املعرفة العصرية، فيعد اإلطار، أم  

ضره أكثر من نفعه، وهذا يؤثر  إدخاله حسب قوله إىل زمرة املثقفني ظلما للثقافة؛ ألن  
ألمة الواحدة، بسبب عدم قدرته سلبيا على الرتبية الوطنية، وخيلق فجوة كبرية بني أفراد ا

 على التحليل والتطبيق الصحيح.
 

الشهادات ليست مقياسا لثقافة الفرد، ففي كثري من األحيان هذا النمط  كما أقر أن  
من املثقفني ال يدخل يف عمل إال وأفسده لنقص معلوماته، أو فساد أخالقه، وقصر نظره 

ما خيوله  يف جمتمععضوا عاقال ومعينا »ن وجهله بكيفية التطبيق، فاملثقف البد أن يكو 
 ة واحرتافية؛ ألهنا تتعلق ببالدهإثارة قضايا أخالقية حت يف صميم أكثر النشاطات تقني

، وبذلك فاملثقف (19)«وقوهتا، وأسلوب تفاعلها مع مواطنيها، وأيضا مع جمتمعات أخرى
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على مناقشتها، وتعميق الوعي البد أن يكون واعيا بقضايا جمتمعه يف خمتلف اجملاالت قادرا 
ما خيدم مصلحة وطنه يف مجيع اجلوانب  بتفهيم كنهها للمواطن، وقيادته إىل املشاركة يف كل  

 .فية،...()السياسية، االجتماعية، االقتصادية، الثقا
 

وقد عمد "اإلبراهيمي" إىل حتديد بعض األسباب اليت أسهمت يف حتقيق هذا 
ئريني يف تلك احلقبة، وقادت بعضهم إىل عدم املشاركة الفعالة يف التفاوت بني املثقفني اجلزا

توجيه املواطن، وكشف بعض الدسائس احملاكة سواء أكان ذلك من طرف االستدمار أو 
عمالئه، وخباصة أن "اإلبراهيمي" يبحث عن املثقف الذي ميارس النقد السياسي 

قيم  نه القيم الصحيحة،ويغرس يف وجدا واالجتماعي، وغريه ليكشف بذلك احلقيقة
 وأنا أشرح لكم بعض السبب وهو أن   »... االنتماء واالعتزاز بالوطن؛ إذ يقول اإلبراهيمي:

قراء العربية مل خيرجهم معهد واحد، وال معاهد متحدة التعليم موحدة الربامج مرتبة 
جتمع الدرجات منظمة الشهادات على التحصيل، وإمنا هم متخرجون من معاهد خمتلفة ال 

بينها جامعة إال كوهنا عربية ومعظمها غري منظم وال مرتب ومعظمهم تلقى تعليمه كيف ما 
 اتفق، ومل يكمل دراسته، وال أمت حتصيله، أما تربيتهم فجاءت ملونة بألوان تلك املعاهد...

للثقافة الفرنسية يف وطننا ثالثة معاهد متباعدة الغايات متفاوتة الدرجات:  كذلك نعلم أن  
... (11)األوىل الكليات اجلامعة وما يوصل إليها، الثانية دار املعلمني، الثالثة املدارس الثالث

خرجييها ألعمال خصوصية حمدودة مقيدة يدور  دار املعلمني هتيئ ومن املؤسف أيضا أن  
  . (27)«املعلم فيها طول عمره فال جيد الوقت لتوسيع ثقافته باملطالعة والكتابة والتطبيق... 

   

نعاين من خالل هذا النص أن "اإلبراهيمي "قد حدد أهم األسباب اليت أدت إىل 
التفاوت بني املثقفني اجلزائريني يف تلك احلقبة، وقد أرجعها إىل طبيعة املدرسة اليت يتخرج 

مثقف، فهذا أسهم يف خلق بون شاسع بني املثقفني، وبالتايل اختلفت طرقهم  منها كل  
 دم اهلوية الوطنية وحتافظ عليهااجملتمع وقيادته قيادة سليمة وواعية خت وغاياهتم يف خدمة

ه اإلصالحية وذلك عن طريق توعية اجملتمع، وإبراز نقاط قوته، وتبيان أمهية شخصيات
  على ما عانه شعبه، وإنكار حلقوقهإضفاء بعض األبعاد اإلنسانية والدينية، وحماولته 

 االستعمار وذلك حماولة منه لتكريس اهلوية املزيفة. وحماولة جتريده من هويته من طرف
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ك واملثقف عند "اإلبراهيمي" ال ميكن أن يعمق الوعي باملواطنة إال من خالل االحتكا
إليها، ومشاركتها  االمتزاج باألمة واالختالط بطبقاهتا، والتحبب» املباشر مبجتمعه؛ إذ يقول:

ا ومعابدها، ومشاركتها يف عبادهتا ويف الصاحل يف شؤوهنا االجتماعية والدخول يف جمتمعاهت
ما نريده منها، وبذلك يسهل على  من عوائدها، فبذلك حتصل الثقة منها، وتنقاد لكل  

 .(21)«أداء واجبه على أكمل وجه، وثقة األمة باملثقفني هي رأس املال يف هذا الباب املثقف
 

ع التأثري فيه، وال يتحقق ذلك إال املثقف إذا عرف خبايا جمتمعه، استطا  وهذا يعين أن  
جوانب حياهتا  عن طريق االمتزاج واالختالط باألمة، والتحبب إليها ومشاركتها يف كل  

)االجتماعية، والدينية...( فهذا خيلق نوعا من التبادل بني الطرفني، ويكتسب ثقتهم، وهذا 
تشجيع على دعم استقرار يفتح اجملال أمامه لتعليم املواطنة وذلك بغرس خمتلف القيم، وال

اجملتمع، والقيام بالواجبات، وحتمل املسؤولية، والعمل على اكتساب املعرفة والثقافة، وتعزيز 
 اجلانب الروحي واألخالقي. 

 

   ذاته كما تتجلى لنا املواطنة من خالل حتديد "اإلبراهيمي" لواجب املثقف يف حد  
جلملة إيصال النفع واخلري إىل األمة ورفع األمية ذاته فهو يف ا ا الواجب يف حد  أم  »إذ يقول: 

واجلهل عنها، وحثها على العمل وتنفريها من البطالة والكسل، وتصحيح فهمها للحياة 
وتنظيف أفكارها، وعقوهلا من التخريف وتنظيم التعاون بني أفرادها ومتتني الصلة والثقة بني 

نعاين من  .(22)«محة واإلحسان جلميع اخللقالعامة واخلاصة منها، وتعليمهم معاين اخلري والر 
اطنة لدى األمة، وذلك اإلبراهيمي حدد للمثقف كيفية تنمية مفهوم املو  هذا القول أن  

 سل، وتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئةالعلم والعمل، وتنفريه من البطالة والك بتحبيبه يف
ا من شأنه أن يصلح هذ حب التعاون، وزرع اخلري والرمحة وحتقيق اإلحسان كل   وغرس

 اجملتمع ويقوده إىل التطور. 
 

"اإلبراهيمي" حاول من خالل كتاباته حتديد مفهوم املواطنة  وأخريا ميكن القول إن       
ه  واجب املثقفني حنو األمة"؛ ألن  " اجلزائرية الصحيحة، وهذا ما جتلى يف مقاله املوسوم بـ:

تعميق الوعي باملواطنة الصحيحة، وحتديد كان على دراية تامة بأمهية ودور املثقف يف 
أن يسهم يف بناء وطنه، وذلك بتنحية  أبعادها، وباعتباره أيضا جزءا من األمة، لذلك البد  

 وطمس األفكار املزيفة وختاريف االحتالل للحفاظ على وجود أمته واستمرارها وجتددها.
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 خاتمة:   
 اركته يف بناء وطنه، والدفاع عنهالل مشتتحقق من خ مواطنة املثقف عند اإلبراهيمي إن   -

وتوعية جمتمعه والذوبان فيه، باعتباره عضوا فاعال يف اجملتمع، يعمل على غرس القيم 
 اإلجيابية يف أفراد أمته من أجل تكوين مواطن صاحل يشعر باحلب واالنتماء إىل وطنه.

 املثقف على الفرد يف إضفاء صفة بشكل كبري يسهم اجلانب الذايت حسب اإلبراهيمي  -
وسالمة  اإلدراك، وصحة الرتبية، حسن من هلا البد بل تكفي، ال وحدها املعلومات فكثرة

هذا من شأنه أن يقوده إىل تقدمي إسهامات معتربة  التفكري، واالستقامة يف السلوك كل  
يف بناء اجملتمع وتوجيه أفراده توجيها صحيحا، وذلك من خالل الرتكيز على اجلانبني: 

 الوطين، واملدين.
أن يعمل املثقف على تعميق وعي الفرد باملواطنة، وذلك بتبيان النهج الصحيح  البد   -

للممارسة الفردية يف وطنه، فاملواطنون هلم حقوق ومسؤوليات، فهو وحده ميكن أن 
يقود الفرد ويساعده على اكتساب مهارات املشاركة الوطنية، وذلك من خالل تقدمي 

مكونات هويته الصحيحة وتبيان مدى أمهيتها وخصوصيتها يف توضيحات حول 
 حياته، ومُيكن املواطن من املشاركة يف أمور وقضايا هتم األمة.

يقود األمة، ويعمل على تنمية شعور  من، هو ف املتشبع باجلانب الروحي الصحيحاملثق -
 قف يف بناء وطنه.الوالء لدى الفرد حنو وطنه، واالنتماء جملتمعه، وهذا يعكس دور املث

، وجهل كال الفريقني مياإلبراهيحسب االختالف بني ثقافتني يف جمتمع واحد  - 
خلصوصية األمة والوطن يؤدي إىل مفسدة عظيمة يف الوطن واجملتمع، وخباصة إذا كانت 

هذه احلالة الدولة حباجة للقلم حملاربة التخاريف املنتشرة يف اجملتمع، فتحصيل النجاح يف 
 العارف بأحوال الوطن واألمة اجلامع بني الدين واحلضارة. ون إال باملثقفال يك

ضرورة االحتكاك بثقافة اآلخر، فهي متكن املثقف من جتديد التفكري والفكر، واستغالل   -
ما هو جديد ونافع يف سبيل بناء الوطن وتعليم وتوجيه اجملتمع، وفتح اجملال أمامه  كل  

 الستفادة منها.للبحث يف مجيع اجملاالت وا
 يف إصالح النفس ا الذاتية تتمثلحدد اإلبراهيمي واجبات املثقف الذاتية والغريية أم -

وإكمال النقائص العلمية، واستكمال املؤهالت التثقيفية، أما الغريية تتمثل يف إصالح 
اجملتمع، وحتقيق التعارف، والتقارب يف األفكار بني أطيافه املختلفة، وحماولة تصحيح 

 على عالقة املثقف مبجتمعه ووطنه وجهات النظر املختلفة، وبذلك فاإلبراهيمي ركز
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فاملثقف بإمكانه تعميق الوعي باملواطنة من خالل املفاهيم واملعارف، وكل ما من شأنه 
 أن يسهم يف تنشئة الفرد تنشئة وطنية.

العاري  املنحرف املثقف أما اإلطار، فكرة من املتحرر باملثقف إال يعرتف ال اإلبراهيمي إن   -
خيلق من األخالق، والفاقد لضروريات املعرفة العصرية يؤثر سلبيا على الرتبية الوطنية، و 

 .ني، بسبب عدم قدرته على التحليل والتطبيق الصحيحفجوة كبرية بني أفراد األمة
النمط ليست مقياسا لثقافة الفرد، ففي كثري من األحيان هذا  الشهادات عند اإلبراهيمي -

من املثقفني ال يدخل يف عمل إال وأفسده لنقص معلوماته، أو فساد أخالقه، وقصر 
قادرا على  ،أن يكون واعيا بقضايا جمتمعه نظره وجهله بكيفية التطبيق، فاملثقف البد

ما خيدم  مناقشتها، وتعميق الوعي بتفهيم كنهها للمواطن، وقيادته إىل املشاركة يف كل  
 (.... قافيةيع اجلوانب )السياسية، االجتماعية، الثمصلحة وطنه يف مج

أهم األسباب اليت أدت إىل التفاوت بني املثقفني اجلزائريني؛ إذ أرجعها  حدد اإلبراهيمي -
مثقف، فهذا أسهم يف خلق بون شاسع بني  إىل طبيعة املدرسة اليت يتخرج منها كل  

خدمة اجملتمع وقيادته قيادة سليمة املثقفني، وهذا أدى إىل اختالف طرقهم وغاياهتم يف 
وواعية ختدم اهلوية الوطنية وحتافظ عليها، وذلك عن طريق توعية اجملتمع، وإبراز نقاط 
قوته، وتبيان أمهية شخصياته اإلصالحية والدينية، وإضفاء بعض األبعاد اإلنسانية على 

 ه شعبه، وإنكار حلقوقه، وحماولة جتريده من هويته.اما عان
أن يعرف خبايا جمتمعه، بذلك فقط يستطيع  لى املثقف حسب اإلبراهيميجيب ع -

التأثري فيه، وال يتحقق ذلك إال عن طريق االمتزاج واالختالط باألمة، والتحبب إليها 
ومشاركتها يف كل جوانب حياهتا فهذا خيلق نوعا من التبادل بني الطرفني ويكتسب 

واطنة وذلك بغرس خمتلف القيم، والتشجيع ثقتهم، وهذا يفتح اجملال أمامه لتعليم امل
على دعم استقرار اجملتمع، والقيام بالواجبات وحتمل املسؤولية، والعمل على اكتساب 

 املعرفة والثقافة، وتعزيز اجلانب الروحي واألخالقي.
للمثقف كيفية تنمية مفهوم املواطنة لدى املواطن، وذلك بتحبيبه يف    حدد اإلبراهيمي -

العمل، وتنفريه من البطالة والكسل، وتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة، وغرس العلم و 
حب التعاون، وزرع اخلري، والرمحة، وحتقيق اإلحسان كل هذا من شأنه أن يصلح 

 اجملتمع، ويقوده إىل التطور.
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 المواطنة في فكر البشير اإلبراهيمي من خالل آثاره
 

Citizenship in El-Ibrahimi ‘s Thoughts through His effects 

 

 د. عبد الحق حارش                               
 (الجزائر)قسنطينة  - جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية                       

            abdelhakharche@gmail.com  
 

 

 81/30/8381تاريخ القبول:                             30/30/8381تاريخ اإلرسال: 
 

 

  ملخص:
  البشري اإلبراهيمي من خالل آثارهيتناول البحث موضوع املواطنة يف فكر الشيخ 

راسة حضور مربزا يف اآلن نفسه أهم مقوماهتا ووسائلها؛ حيث تأكد لنا من خالل هذه الد
الذي سال  ،فكري هلذا العلم اإلصالحي الكبرياحلس الوطين واملواطين يف الرتاث العلمي وال

ما يبين هذا الوعي وينميه؛ ليعطي  فيه قلمه وأفصح فيه مقاله وأكدت عليه فعاله بكل  
 ميةة الوطنية اجلزائرية، واإلسالمفهوما للمواطنة منطلقا من املبادئ اإلسالمية؛ ليخدم األم

 واإلنسانية مجيعا.
 

 .الوطنية ،املواطنة ،اإلبراهيمي الكلمات المفتاحية:

Abstract:   
The research deals with the topic  of citizenship   according to  

Sheikh El Bachir El Ibrahimi’s thought  through his effects, and 

highlighting at the same time the most important  components and 

means; as it was confirmed through this study the presence of national 

sense and citizenship in the scientific and intellectual heritage of this 

great reformist; which his pen flowed, and his actions confirmed in 

everything that builds and develops this awareness; to give a concept 

of citizenship based on Islamic principles; to serve the Algerian 

nation, the Islamic nation, and humanity in all. 

keywords: El-Ibrahimi, Citizenship, National. 
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 مقدمة:
روا ملقومات املواطنة وبيان الشيخ البشري اإلبراهيمي من األعالم البارزين الذين نظ   يُعد  

آلياهتا ووسائلها من خالل كتاباته وخطاباته وحماضراته؛ حيث كان له الد ور الرائد يف بيان 
لية إلجالء وقد ارتأيت يف هذا البحث أن أركز بقراءة استقرائية حتليمعاملها وإبراز دوائرها. 

 معامل املواطنية عند هذا العلم اهلمام؛ واملصلح الديين والوطين من خالل آثاره.
 

د؛ ولكن جاءت مضامينها ومل يتناول البشري اإلبراهيمي املواطنة يف آثاره بشكل حمد  
ومعانيها ومقوماهتا يف ثنايا كتبه وآثاره طافحة هبذا احلس املواطين العميق؛ وهذا يف حديثه 

االنتماء، وعن العالقات االجتماعية بني الناس سواء على املستوى العرقي أو الديين أو عن 
 الوطين أو القومي وحت العاملي.

 

واإلبراهيمي يف حسه الوطين كان حيمل مهًّا ومهاًة ومهماًة؛ فهمُّه محل مُهوم األمة 
حياته لدينه ووطنه وأمته  اجلزائرية واإلسالمية اليت تعاين ويالت االستدمار، ومه ته تكريس

مبقاله وحاله ونواله؛ وأما عن ُمهمته؛ فهي اإلصالح والكفاح بالل سان والس نان للذ ود عن  
 كل ما يهدم معامل الد ين والوطن.

 

وأكد  ،وحثه على االعتزاز بانتمائه إليهوهبذا ربط اإلبراهيمي الش عب اجلزائري بدينه 
كما   ،؛ ألن  جذوره ضاربة يف الت اريخيقبل الت فسخ والت بينعلى هوية الوطن اجلزائري الذي ال 

 . بتعدد األعراق ودعا إىل التالحم والتناغم بينها حارب الت عصب العرقي فأقر  
   

 ومما سلف مُيكن طرح الت ساؤل الر ئيس الذي يدور حوله البحث؛ وهو:
 ل آثاره؟ما مقومات املواطنة وآلياهتا يف فكر البشري اإلبراهيمي من خال -

 

 وهي: ،أسئلة فرعية خادمة ملوضوع البحث ويتفرع عن اإلشكال الرئيس
 ما مفهوم املواطنة يف اللغة واالصطالح؟ -
 ما مقومات املواطنة يف الفكر اإلبراهيمي؟  -
 ماهي وسائل أو آليات املواطنة يف الفكر اإلبراهيمي؟ -
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 وتكمن أمهية البحث يف اآليت: 
 وعا معاصرا وحيويا عند رائد من رواد الفكر التحريري.كونه يعاجل مفهوما وموض  1-

االهتمام السياسي واجملتمعي باملواطنة؛ باعتبارها السبيل األمثل للحفاظ على اهلُوية  -2
 الوطنية قدميا وحديثا.

 

 فتتلخص فيمايلي:  ،ا عن أسباب اختيار املوضوعأم  
لقضايا الكربى ي يف مثل هذه اندرة الدراسات األكادميية اليت تربز فكر اإلبراهيم -1

 واليت منها املواطنة.  ،املتعلقة باجملتمع
وعدم اعرتافها بالدور  ،ائية للشخصيات الدينية اإلسالميةوجود قراءات ورؤى إقص -2

 هذه الشخصيات يف إرساء مفاهيم ومقومات املواطنة. أد تهاحملوري اليت 
 

 يف حني تتلخص أهداف البحث يف اآليت:
 لى الفكر املواطين والتنويري عند البشري اإلبراهيمي.الوقوف ع -1
يف إبراز  كبري  هلا دور اليت كان ،صيات اجلزائرية من أبناء اجلمعيةالكشف عن الش خ -2

 مقومات الوطنية واملواطنة لألمة اجلزائرية.
  

 ولإلجابة عن التساؤالت اآلنفة الذكر اتبعت اخلطة اآلتية:

 مقدمة* 
 د مصطلحات البحث املطلب األول: حتدي* 
 املطلب الثاين: مقومات املواطنة يف الفكر اإلبراهيمي* 
 املطلب الثالث: آليات تعزيز املواطنة يف الفكر اإلبراهيمي* 
 اخلامتة* 

 

 المطلب األول: تحديد مصطلحات البحث 
 مفهوم المواطنة في اللغة أوال:     

يني أصل كلمة املواطنة ومدلوهلا إىل الفالسفة واملفكرين الس ياسرجع عامة املؤرخني و يُ 
 اليت تعين املدينة باعتبارها بناء حقوقيا ومشاركة (Polis)اليونانية القدمية، وإىل كلمة  احلضارة

وهي  (Citoyenneté) الفرنسية لكلمةل كرتمجة كلمة املواطنة تستعمل كما املدينة. شؤون يف
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املشتقة من كلمة  (Citizenship)زية كلمة . وتقابلها باللغة اإلجنلي(Cité)مشتقة من كلمة 
(City)وكلمة  .(1)، أي املدينة(Citoyen)  تمتع حبقوق املدينة يتعين قدميا الشخص الذي

 .(2)األجانب(العبيد و م الرعايا و وه)على العكس من السكان العاديني  
 

مجة العربية ملصطلحومن هنا ف ترمجة مقبولة  باملواطنة ميكن اعتبارها (Citizenship) الرت 
وموفقة؛ حيث رأى فيها الباحثون واملفكرون العرب تأصيال للمفهوم، وتقريبا له من ذهن 

 .(3)املواطنني مجيع بني املشرتك لعملا يف املركزية األمهية ذات بالوطنية وربطه العريب، اإلنسان
 

 ثانيا: مفهوم المواطنة اصطالحا
ي يتمتع باحلقوق ويلتزم بالواجبات اليت  يفرضها "هي صفة املواطن الذ   بالمفهوم العام: -أ

شاركة املالية يف موازنة عليه انتماؤه إىل وطن، وأمهها واجب اخلدمة العسكرية وواجب امل
 .(4)الد ولة"

 

  ما يتعلق بمصطلح المواطنة من ألفاظ -ب
 هناك ألفاظ كثرية هلا عالقة مبصطلح املواطنة؛ نذكر منها:

 الوطن  -1
هو املنزل تقيم به، وهو موطن اإلنسان وحمله. واجلمع أوطان. يقال:  وطن لغة:تعريف ال -

 .(5)اأوطن فالن أرض كذا وكذا أي اختذها حمال ومسكنا يقيم فيه
 

صلي: هو مولد الر جل والبلد الوطن األ" اجلرجاين بقوله: عر فهتعريف الوطن اصطالحا:  -
أو أكثر من غري  قر فيه مخسة عشر يوماي هو فيه. وطن اإلقامة: موضع ينوى أن يستالذ

 .(6)أن يتخذه مسكنا"
   

الوطن باملعىن العام: منزل اإلقامة، والوطن األصلي " وجاء تعريفه يف املعجم الفلسفي:
 .(7)ي ولد فيه اإلنسان أو نشأ فيه"ذهو املكان ال

 

 القومية -2
 يف وجاء بينهم رابطة معينة،لفظ يعود أصله إىل كلمة قوم، أي مجاعة جتمع القومية لغة:  -

    .(8)والن ساء مجيعا" الر جال من ماعةاجل :سيده ألعظم البنا احملكم احمليط
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القومية مصدرها الل غوي من القوم، أي: مجاعة جتمع بينهم رابطة  القومية اصطالحا: -
حيث  معينة؛ أم ا الد اللة الس ياسية للمفهوم فريتبط مفهوم القومية مبفهوم األم ة من

ي جتمع بني و اهلُوي ة الس ياسية اخلاصة الذاالنتماء إىل أم ة حمددة، واألم ة هي الش عب ذ
 ختتلف من شعب آلخر، مثل: الل غة أفراده روابط موضوعية وشعورية وروحية متعددة

 .(9)"واحلضارة ... صلحة والت اريخوالعقيدة وامل
 

 الوطنية  -3
وتباينت تعريفاهتم حبسب املناهج اليت  ينتمون الباحثون يف تعريف الوطنية  اختلف

إليها، فمنهم من جعلها عاطفة إنسانية تربط الفرد بوطنه، ومنهم من جعلها عقيدة يوايل 
عليها، ويعادي، ومنهم من جعلها تعبريا عاطفيا وجدانيا يندرج داخل إطار العقيدة 

 اإلسالمية ويتفاعل معها.
 

خص وإخالصه لوطنه. وي ش مل ذلك، االنتماء إىل الوطنية تعبري قومي يعين حب الش  
والتفاين يف خدمة الوطن. ويوحي هذا  دات والتقاليد، والفخر بالت اريخاألرض والن اس، والعا

 .(01)طلح بالش عور بالت وحد مع األم ةاملص
 

والعالقة بني املواطنة والوطنية عالقة تأثري وتأثر، كما أن  الوطنية هي اإلطار الفكري 
الن ظري للمواطنة؛ مبعىن أن  الوطنية قضية فكرية شعورية وعاطفية، بينما املواطنة ممارسة 

 .(11)يةعملية تطبيق
 

 المواطنية -4
املواطنية هي املواطنة نفسها، وهي صفة املواطن الذ ي " :جاء يف موسوعة الس ياسة

والعالقة بني املواطنة . (02)"اليت  يفرضها عليه انتماؤه لوطنهيتمتع باحلقوق ويلتزم بالواجبات 
 واملواطنية هي عالقة ترادف كما أكدها كثري من الباحثني.

 

 الُهويّة -5
فهي مصدر صناعي  ،ن سبة، مصطلح مشتق من الض مري هوبضم اهلاء وياء ال اهلوي ة
، مع زيادة الياء " الت عريفـفرد الغائب هو املعرف بــــــ "ألأي من الض مري امل ؛مركب منه
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املشددة وتاء التأنيث يف آخره؛ ومعناها صفات اإلنسان وحقيقته وماهيته، وتستخدم 
 .(13)ش خصيات اإلنسانية عن بعضها بعضالإلشارة إىل امليزات واخلصائص اليت  تتميـ ُز هبا ال

 

فاملواطنة عقد سياسيي يتضمن جمموعة  ،هلُوي ة واملواطنة عالقة تشاركيةوالعالقة بني ا
جبات بني املواطن ودولته، يف حني تدل اهلُوي ة على جمموعة القيم والث قافة احلقوق والوا

 جملموعة من اجلماعات داخل الد ولة.
 

 المطلب الثاني: مقومات المواطنة في الفكر اإلبراهيمي
"أما لباب  ُد البشري اإلبراهيمي املقومات اليت توجد هبا األمة والدولة؛ فيقول:يُعدِّ 

العام عند مجيع العقالء فهو عبارة واحدة: إجياد األمة، وال توجد األمة إال   الس ياسة مبعناها
بتثبيت مقو ماهتا من جنس، ولغة، ودين، وتقاليد  صحيحة، وعادات صاحلة، وفضائل  
جنسية أصيلة، وبتصحيح عقيدهتا وإمياهنا باحلياة، وبرتبيتها على االعتداد بنفسها، واالعتزاز 

املغاالة بقيمتها ومبرياثها، وباإلمعان يف ذلك كله حت يكون هلا عقيدًة بقو هتا املعنوية، و 
 وجود تلك املقومات شرط لوجودها راسخة تناضل عنها، وتستميت يف سبيلها، وتر ى أن  

فإذا انعدم الشرط انعدم املشروط، مث يفيض عليها من جمموع تلك احلاالت إهلام ال يغالب 
 .(01)وطًنا"قحت، ومت تالقحت ولد ت مت اجتمعت تال تلك املقو مات وال يرد ، بأن  

 

ومن خالل الن ص اآلنف الذ كر يتضح لدينا أن  اإلبراهيمي بىن املواطنة على املقومات  
ميكن أن تتحقق إال بوجودها وتوفرها؛ وهي الد ين والل غة واالنتماء. فركز على إحياء  اليت ال

باالنتماء الوطين.  وية الل غوية، وأكد على االعتزازهلالد ين الصحيح، ودعا إىل احلفاظ على ا
مقوٍم يف فكر وآثار البشري  ويف هذا املطلب سأقتصر على ذكر بعض شواهِد كل  

 اإلبراهيمي؛ وذلك حتت الفروع اآلتية:
 

 الفرع األول: إحياء الدين اإلسالمي الصحيح
دين إلبراهيمي؛ إذ اليف فكر البشري اُيشكل بناء اهلوية الد ينية احلجر األساس 

جانب من اجلوانب احلياتية حقها؛ فهو مل يرتك جماال من جماالهتا إال  اإلسالمي أعطى كل  
بل إن   ،باجلانب العبادي واجلانب املدين وأعطى قواعد وأسسا تضبطه وحتكمه. وقد اهتم

فيما بينهم أو  اجلانب املدين يف الت عامل مع الناس وبيان العالقات االجتماعية بني املسلمني
 مع غري املسلمني كان له احلُظ األكثُر واألوفُر يف كثري من نصوصه القرآنية واحلديثية.
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هي جمموعة العقائد واملبادئ واخلصائص واملميزات اليت " اهلوية الدينية: ومعلوم أن  
 .(01)ما تشعر مبغايرهتا لألمم األخرى"جتعل أمة 

 

 واطين ال يقوم إال عليه؛ ويف هذااحلس امل ؤكد أن  وهلذا ما فتئ اإلبراهيمي إال أن ي
طنه، ويزرع لغته ، أمثُن أجزائه اللغة والدين، فكيف مبن خيدم دينه يف و الوطن كل   ن  إ" يقول:

 .(19)يف أرضها؟"
 

 وخبطاب جلي يصرح اإلبراهيمي أن  فرنسا بدأت بعدواهتا بالدين لـم ا علمت أن ه
اجلهود من أجل  ولذا ناصبته العداء وكرست وبذلت كل   ،مأساس هنضة اجلزائريني مبواطنته

وبدأت من املقو مات بالدين، ألهنا تعرف أثره يف " إزالته وحتريفه وتشويهه؛ ويف هذا يقول:
النفوس واإلرادات، وتقدر ما فيه من قو ة التحصن من االحنالل، وقو ة املقاومة للمعاين 

إليه بالتنقص، فالتهمت أوقافه احملبوسة على  الطارئة، فوضعته نصب عينيها، ومدت يدها
مصاحله، لتجرده من القوة املادية اليت هي قوامه، وتلصق برجاله احلاجة إليها فتخضعهم ملا 
تريده منهم، فتصريهم أدوات تأمتر بأمرها ال بأمر الدين، وختضع لسلطاهنا ال لسلطان 

الرغبة والرهبة، حت نسوا اهلل ونسوا الدين، وما زالت هبم تروضهم على املهانة، وتسوسهم ب
أنفسهم، ونسوا الفوارق بني رجل الدين الذي يدين بطاعة اهلل، وبني موظف احلكومة 
الذي يدين بطاعة احلكومة، وأصبحوا يف العهد األخري كاألسالك الكهربائية املفرغة من 

 .(07)... ليس فيها سلب وال إجياب ..."الشحنة 
 

العلماء اجلزائريني محالت النسخ والتشويه  مجعية يف وزمالؤه العلماء وملا رأى اإلبراهيمي
التشويهات والشبهات والبدع والضالالت اليت تعكر  اربة كل  حملانربوا  ،إلسالم احلقيقيل

صفوه وحقيقته؛ حيث قال: "عاهدنا اهلل أن نطهر دينه، من الداخل ومن اخلارج، وأن 
ها سلطان، قبل أن ننصره على األجنب حت ال يكون ننصره على أنفسنا حت يكون له علي

 .(19)ا املشهورة على البدع والضالالت"محلتن له عليه سلطان ... لذاك محلنا
 

الشعب اجلزائري متشبث هبويته الدينية الض اربة يف  وبقراءة تارخيية يؤكد اإلبراهيمي أن  
رد من أفرادها؛ حيث ية؛ الذي هو فجذور الت اريخ املنتمية إىل اجلامعة أو الوطنية اإلسالم

عضو يف األسرة اإلسالمية الكربى، مل يبتغ بدينه بدياًل منذ هداه  -مع ذلك-يقول: "وهو
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اهلل إليه، ومل ختتلف به املذاهب فيه، فـ ق لات  بينه أسباب اخلالف والعصبية، ومن سد  اهلل 
 .(01)لوفاق"د فتح له بابًا من أبواب اعليه بابًا من أبواب اخلالف، فق

 

من أهم أهداف  ؛ أن  من مقاالته وحماضراته بلغة صرحيةويوضح اإلبراهيمي يف عدد 
املستدمر الفرنسي هو هدم املقومات اليت تقوم عليها الدولة اجلزائرية الطاحمة إىل االستقالل 

 لوطن، كما جتيء األمراُض الوافدةوالتحرر؛ فيقول: "جاء االستعماُر الفرنسي إىل هذا ا
حتمل املوت  وأسباب املوت، فوجد هذه املقو مات راسخة  األصول، نامية الفروع، على 

د  نسبة من زمنها، فتعهد يف الظاهر باحرتامها، واحملافظة عليها، وقطع قادته وأئمته العهو 
 املشهود من عقائد ومعابد وعوائد نا احلامني للموجودعلى أنفسهم وعلى دولتهم ليكون

على طول الزمن بالقوة وبطرائق -  الباطن على حموها بالتدريج، ومت  هلمولكنهم عملوا يف
جزٌء مما أرادوا؛ واالستعماُر سلٌّ حيارب أسباب  املناعة يف اجلسم  -من التضليل والتغفيل

الصحيح؛ وهو يف هذا الوطن قد أدار قوانينه على نس خ األحكام اإلسالمية، وعبث حبرمة 
باإلحلاد، والفضائل  حبماية الرذائل، والتعليم  بإفشاء األمية، والبيان   املعابد، وحارب اإلميان  

 .(21)ري وال تفكري"العريب هبذه البلبلة اليت ال يستقيم معها تعب
 

كما يُلفت اإلبراهيمي أن من أهم احلقوق واحلريات اليت جيب أن يتمتع هبا املواطن 
 كونه يف اإلنسانية واآلدمية؛ احلقوق الدينيةار اجلزائري كباقي املواطنني من العامل الذين يش

مبا سببه املستدمر الفرنسي من مضايقات  ،الواقع اليت آلت إليه يف اجلزائراليت ينعى فيها 
  لديين يف هذا الوطن وضع شاذ غريب"وضعنا اهادات وانتهاكات؛ ويف هذا يقول: واضط

وضعنا  الديين غريًبا إال ألن   كوضعنا السياسي أو أشد  شذوًذا وغرابة، بل ما كان وضعنا
 آدم الستتبع ذلك احلقوق الدينية السياسي غريب، ولو كنا منلك احلقوق السياسية كبين

ألننا أم ة مسلمة ما زال لنا من قرآننا عاصم من اإلحلاد، ومن مرياثنا اجلنسي معاذ من 
 .(20)هذا التحلل الذي أصيبت به األمم"الزيغ، ومن فطرتنا الشرقية واق من 

 

األساس األول للنهضة اليت تؤسس براهيمي هبذه النظرة الثاقبة واالستشرافية وضع اإل
ما  حمورية الدين يف البناء الوطين، مع إبعاد وحماربة كل   وذلك بالتأكيد على للوطنية واملواطنة؛

 ال يقبلها عقل وال يرتضيها نقل. زييفات وحتريفات وخرافات وسخافاتيقيض أركانه من ت
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 الفرع الثاني: الحفاظ على الهوية الّلغوية العربية
ل غوية. فاللغة هي إن  احملافظة على كيان األمة والد ولة يقتضي احملافظة على ُهويتها ال

األمة تارخي ها وعقائد ها، ومت فقدت لغت ها فقدت ركنا من هويتها.  فظ بهي حتذالوعاء ال
ة، فمن خالل ألفاظها تعرب عن كوامن الستكشاف دواخل األم متثل السبيل" فاللغة

اإلحساس باملواطنة والش عور بالص لة والتوافق باملشاعر، وهي من أقوى عوامل الوحدة 
والتضامن بني أبناء األمة الواحدة. وهي بالتايل جتعل من األمة الناطقة هبا كالًّ متماسكا 

 .(22)طرائُقها"حد تفكريهم أساليُبها و ومرتاًصا حتكمه قواعدها وأصوهلا، وتو 
 

 بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسهايقول الرافعي: "أما اللغة فهي صورة وجود األمة 
 .(23)ا متميزًا قائًما خبصائصه"وجودً 

 

 عن كيان األمة وعناصر هويتها؛ ألهنا تُعطي معامل حيزها املتميز عن غريها فاللغة تُعرب  
 ة يف البناء املواطين واالجتماعيكنية اللغويف هذا السياق يؤكد اإلبراهيمي ر من األمم؛ 

اللغة هي املقو م  وجيعل من ذهاب الل غة وإضاعتها ضياعا للمقومات األخرى؛ فيقول: "إن  
 ة أضاعت لغتها إال وأضاعت وجودهااألكرب من مقو مات االجتماع البشري، وما من أم

 .(24)اع اللغة ضياع املقو مات األخرى"واستتبع ضي
 

من فهم اللغة سبيال للوحدة ومل الش مل؛ حيث يقول: "أما واهلل لو أن  كما جيعل 
 شبابنا كانوا على حظ من فهم لغتهم، وكانوا يقرأون "البصائر" ملا تفرق هلم مشل، وال ضل  

 .(21)تالقوا على حب دينهم وهوى وطنهم"هبم سبيل، ول
 

اجلزائرية، لذلك كان والنقطة اليت يلتقي عندها الكل، هي اإلسالم و " ويقول أيضا:
 .(26)سانه، واملسلم وحقوقه يف احلياة"ضروريًا أن يكون مدار البحث على اإلسالم ول

 

 الفرع الثالث: تعزيز االنتماء الوطني 
معلوم أن  االنتماء إىل الوطن ركن أساس يف احلياة االجتماعية، فهو احلافز واحليز 

الروابط بني أفرادها ومجاعاهتا. ومن دون الذي تتحرك فيه العالقات االجتماعية لتكوين 
 انتماء يصبح اإلنسان دون هوية متيزه.
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هو الوطن هو بيته الكبري، و  وهبذا االنتماء الن سب للوطن يصبح للمواطن شعوٌر بأن  
ما  يبنيه، ويدفع عنه كل   ما املكان الذي يقيم عليه اإلنسان دينه ودنياه. فيعمد إىل كل  

 تكتمل هويته إال به. ال بح ذلك املواطن جزءا من ذلك الكل  يهدمه ويدنيه. فيص
 

 وخدمتها يف أوقات الس لم واحلرب وتتميز املواطنية بنوع خاص بوالء املواطن لبالده،
 .(27)خرين يف حتقيق األهداف القومية"والت عاون مع املواطنني اآل

 

ف س تأوهاته ومناداته البشري اإلبراهيمي بفيض كلماته ورق عبارته ونـ   واملالحظ أن  
وجيعل  ،القلوب والدروب يرسخ وينقش هبا حب الوطن وعز  االنتماء إليه لدى املهاجرين يف

يسكن وطنه  فاملواطن اجلزائري وإن كان ال ،رما عليهم ليكون غنما يعود إليهمذلك غُ 
 اجلزائر تسكن قلبه ووجدانه. فإن   ،اجلزائر

 

فتئ اإلبراهيمي إال أن يذكرهم بأن  الوفاء للوطن  ويف خطابه للمهاجرين اجلزائريني ما
 وكل هذا دين وغرم عليهم ،تزيد بتعزيز وعزة انتمائهم إليه عزته وبأن   ،يلهحبب ه وتقدميه وتبج

 معنوية تعزز أركانه وتعلي بنيانهبضاعة حسية أو  وأهنم ما هاجروا إال ليعمروه ويغمروه بكل  
فارقتم األهل، وفيهم اآلباء واألمهات، وفارقتم الديار  اليت  ويف هذا يقول: "وإنكم يا أبناء نا

خلعتم فيها التمائم، وفارقتم الوطن الذي له على كل حر  كرمي د ين! وفاؤه احلب، وكفاؤه 
يتطلع من وراء هذه اهلجرة إىل إحياء  -وهو أبو اجلميع -النفع واجلميل... وإن الوطن

ن الوطن حني يرضى خبلو ه من أبنائه أهنم ما أخلو ه إال وتعمري وإعادة جمد وبناء تاريخ... وأ
ليعمروه، وما قطعوه إال ليصلوه، وما فارقوه شبانًا عزاًل إال ليعودوا إليه كهواًل مسل حني بقوة 

 .(28)العلم، تظاهرها قوة العمل..." التفكري، تظاهرها قوة
 

 دينية بالدرجة األوىلهو مسؤولية تنمية االنتماء للوطن  كما علم اإلبراهيمي أن  
فجي ش  الُنصوص الش رعية سواء القرآنية منها أو احلديثية. لتفعيل تلك الرُّوح وإذكائها. ومن 

"آمنا بأن حممًدا رسول اهلل. فقد عل م الناس من قبل أربعة عشر قرنًا  األمثلة على ذلك قوله:
في من القروح واجلروح أن   ، لريبط بني تربته وبني قلوهبم تربة الوطن معجونة بريق أبنائه ت ش 

عقًدا من احملبة واإلخالص له، وليؤكد فيها معىن احلفاظ له واالحتفاظ به، وليقرر هلم من 
منن الوطن من ة كانوا عنها غافلني، فقد كانوا يعلمون من علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي 



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

019 

في، فليس هذا احلديث  ه إرشاًدا ملعىن طب، ولكن  وتُروي، فجاءهم من علم النبوة أهنا ت ش 
ه بباب درس يف الوطنية عظيم، ولو أنصف احملدثون ملا وضعوه يف باب الرقى والطب، فإن  

 .(21)ب الوطن أشبه"ح
 

ِ حلب الوطن واالنتماء إليههذا النص يُعطي للمواطن اجلزائري نـ ف   والريب أن    س ني 
ذا يتقرر عند كل واحد أن ال عداوة بني ما نـ ف ُس الفطرة واجلنان، ونـ ف ُس الد ين واإلميان. وهب

 يدعو إليه الدين وما يبىن عليه الوطن.
  

كما حارب اإلبراهيمي فكرة اإلدماج ببيان هوية اجلزائر؛ فكان يوضح معاملها اليت   
يف الذي يعرف وذلك خبطاب العارف واملؤرخ احلص ،يزها وحتيزها عن اهلوية الفرنسيةمت

يقول: "اجلزائر  ،ج والتبين الذي ينكره الدين نفسهينكر اإلدما ف ،نسب اجلزائر وأصلها
 سلفناليست فرنسية، ولن تكون فرنسية، كلمات قاهلا أولنا، ويقوهلا آخرنا، ومات عليها 

 .(31)وسيلقى اهلل عليها خلفنا"
  

حيث جاء على لسان  ،الخ والذوبان يف اهلوية الفرنسيةكما رد  على الداعني لالنس
و أين اكتشفت القومية اجلزائرية لكنت من القوميني وملا خجلت من ذلك ل" أحدهم:

والرجال الذين ماتوا من أجل ُمثُِلهم الوطنية مكرمون حمرتمون، وال تساوي حيايت أكثر من 
  ذلك الوطن ليس له وجود حياهتم، وعلى ذلك فلن أموت من أجل وطن جزائري ألن  

موات وزرت املقابر فلم حيدثين أحد عنه، وال ميكن ولقد سألت التاريخ وسألت األحياء واأل
مبا حققته فرنسا  البناء على اهلواء، ولقد استبعدنا مجيعا هذه األوهام لنربط هنائيا مستقبلنا

 .(30)يف هذه البالد"
 

ومن خالل الن ص اآلنف الذكر ندرك مدى خطر وأثر التثقيف الفرنسي املمنهج 
ة والوطنية عند املثقفني الذين جحدوا وتنكروا ألصوهلم ملسخ الثوابت واملقومات الديني

 ك بعامة الناس من املواطنني؟!وتارخيهم؛ فما بال
 

يف هذا الوقت العصيب يأيت الرد الصريح يف "كلمة صرحية" يف جملة الشهاب من 
 ءات لتتزيف نسب اجلزائر وتارخيهااإلبراهيمي وزمالئه إلبطال هذه الشهادات واالفرتا

اجلزائر جزائرية.   ويعرب بشكل صريح وشهادة علمية أن   شعار التبين" اجلزائر فرنسية".وإبطال 
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هبذه العبارات والنداءات واآلهات غرس اإلبراهيمي قيمة حب الوطن واالنتماء إليه 
 قلية، وعلمية عقلية توضح املعامليف ذهنية املواطن اجلزائري. وسقاه من روافد  شرعيٍة ن

 م اإلميان.ئأل الوجدان وتبين األوطان وتواوتغذي الفكر ومت
 

 المطلب الثالث: آليات تعزيز المواطنة في الفكر اإلبراهيمي
 الفرع األول: االهتمام بالتربية والتعليم

ي ذالرافد ال ولى األساس الرتبوي والتعليمي؛ فهالوعي املواطين ال يقوم إال ع معلوم أن  
مجيع الدول يف  أغصاهنا وختضر أوراقها. وهلذا جند أن   وتنمو به ،تنبت املواطنة منه شجرهتا

الوسائل واآلليات اليت  وذلك بتوفري كل   ،الرتبية والتعليم لتحصني اجملتمعالعامل تراهن على 
ليعطي  ،املعارف والقدرات الفكرية حت يتشبع اجملتمع بكل   ،ىل محايتها وتقدمهاإتدفع 

 متفاعال مع جمتمعه.مواطنا حمصنا يف فكره، خادما لوطنه و 
  

 هو أساس الوطنية -تم ال تعلمونإن كن- والعلم" يقول اإلبراهيمي يف هذا الس ياق:
ه للوطن ال حق لكم على الوطن، بل احلق كل   وقطب رحاها، ومركز دائرهتا، ودليل سيادهتا.

، وتنريوا جوانبه أو كد حقوقه عليكم أن حتق قوا بالعلم مطالبه، وتعمروا بالعلم عليكم، وإن  
 .(32)بالعلم غياهبه"

 

فكان يبني  ،م هبذه الوسيلة املعززة للمواطنةه اهتوالناظر يف فكر اإلبراهيمي يدرك أن  
أيتها " ويف هذا يقول خماطبا أمته اجلزائرية: ،بناء اإلميان واإلنسان واألوطان أثرها وأمهيتها يف

طنية ومنشئ الوطنيني. وأرشدناك إىل العلم هو عمارة الوطن وأساس الو  األم ة: قلنا لك إن  
 .(33)نصيحة، وال دليناك"العلم بالتعلم. وحثثناك على تكثري مدارسه. وما غششناك يف  أن  

  

وكان اإلبراهيمي يدفع وحيفز األمة على توفري حماضن العلم وحواضره؛ وعلى رأسها 
وأنه ال سبيل "يف هذا يقول: املدرسة اليت يقوم فيها التعليم؛ وال سبيل إىل حتصيله إال هبا؛ و 

إىل ذلك إال  باملدرسة اليت تبنيها األمة مباهلا، وحتوطها برعايتها، وجتعلها حصونًا تقي أبناءها 
الفقر، وتربيهم على الرجولة  االحنالل الديين واالهنيار اخللقي وحتفظهم من ترف الغىن وذل  

سنة ومتتني اإلرادات والعزائم، وتغرس والقوة، وتوحيد النزعات، وتصحيح الفطرة، وتقومي األل
ى حب الوطن الفضيلة يف نفوسهم، وتصلح فيهم ما أفسده املنزل والشارع، وتروضهم عل

 .(34)وبنائه طبًقا عن طبق"
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الرتبية والتعليم من أهم عناصرها العنصر البشري املتمثل يف املعلم الذي  والريب أن  
ه هو الذي يغرس مبادئ املواطنة وينمي روحها يف ؛ ألن  يعترب حمور العملية التعليمية والرتبوية

ها أنتم " نفوس املتعلمني ووجداهنم. فقد خاطب اإلبراهيمي املعلمني واألساتيذ قائال:
واحد منكم بطل  هؤالء تبوأمت من مدارسكم ميادين جهاد، فاحرصوا على أن يكون كل  

الذين محوا الدين والدنيا، ووقفوا  ميدان، وها أنتم هؤالء خلفتم مرابطة الثغور من سلفكم
 .(31): الدفاع اجمليد، أو موت الشهيد"أنفسهم إلحدى خطتني

 

ما يقوله املعلم ويفعله يف الفصل يؤثر على تعلم التالميذ، والبحوث  كل  " ومعروف أن  
اليت متت يف العشرين سنة املاضية تشري إىل تأثري سلوك املعلم ليس على حتصيل التالميذ 

 .(36)قات االجتماعية وقدرات التفكري"وإمنا على مفهوم الذات والعالفقط 
 

بني التنظريات  هلذا كان اإلبراهيمي يدعو املعلمني للمزاوجة بني العلم والعمل،
امزجوا هلم العلم باحلياة، واحلياة " فيقول: ،وبعبارة أحرى بني العلم والواقع ،والتطبيقات

ال تعمروا أوقاهتم كلها بالقواعد، فإن  الُعكوف على القواعد بالعلم، يأِت الرتكيب بعجيبة، و 
ر يف هو الذ ي صري علماءنا مثل "القواعد"، وإمنا القواعد أساس، وإذا أنفقت األعما

 .(37)القواعد فمت يتم  البناء؟"
 

 حلياة العلمية ألهنا أسها وركنهااحلياة العملية ال تصلح إال با وقد أدرك اإلبراهيمي أن  
الثانية  احلياة قسمان: حياة علمية، وحياة عملية، وإن   "يا أبناءنا، إن   ادى أبناء األمة:فن

منهما تنبين على األوىل قو ة وضعًفا، وإنتاًجا وعقًما، وإنكم ال تكونون أقوياء يف العمل إال 
ليه إذا كنتم أقوياء يف العلم، وال تكونون أقوياء يف العلم إال إذا انقطعتم له، ووقفتم ع

 .(38)هاد، وصر ف إليه أعن ة االجتهاد"العلم ال يعطي القياد إال ملن مهره الس ه، إن  الوقت  كل  
 

ة، أيها األبناء " كما خص  رسالته وخطابه إىل العلماء؛ حني قال: أيها العلماء اخِلري 
م للعربية الربرة؛ حي اكم اهلل وبي اكم، وأبقاكم عوامل رفع هلذا الوطن وأحياكم، وأطال أعمارك

تعلون صروحها وتنقشون يف األنفس ال يف األوراق شروحها، وهلذه األمة تضمدون جروحها 
 .(31)ية حتمون محاها وترمون من رماها"وتداوون قروحها، وللملة احلنف
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وينبه األم ة اجلزائرية على مكائد فرنسا يف صدها عن سبل ووسائل العلم من أجل 
األقدار قد وضعت يف طريقكم إىل العلم عائًقا  إن  ثار: "جاء يف اآل، ينها وجتهيلهاهتج

 عاة الغاشون، والسماسرة املضل ونجديًدا هو شر العوائق وأضر ها... هو هؤالء الد
يدعونكم إىل السياسة ليصد وكم عن العلم، وإىل احلزبية ليفر قوكم من اجلماعة، وإىل الوطنية 

  ن حتصيل أقوى وسائلها، وهو العلمظها عليشغلوكم بامسها عن حقيقتها، ويلهوكم بلف
ه لنوع من التسميم املرجأ ال إهنم ميألونكم باخلياالت صغارًا، لتفرغوا من احلقائق كبارًا، وإن  

 .(41)ر به املصاب إال بعد فوات الوقت"يشع
 

 الفرع الثاني: تقوية روابط المجتمع المدني الجزائري ووحدته
  تعطي الصورة احلقيقية للمواطنةجملتمع املدين هي اليتطبيعة الروابط بني ا ال شك أن  

فإذا كانت هذه الروابط قائمة على العدل واملؤاخاة والتسامح واالحرتام والسلم أعطى ذلك 
 على مواطنة طاحلة.  انطباعا على وجود مواطنة صاحلة؛ وإذا كان عكس ذلك دل  

 

املستقلة نسبيا، اليت ُتكون اجملال واجملتمع املدين هو: "جمموعة من املنظمات التطوعية 
وهي يف ذلك ملتزمة  ،ق منفعة مجاعية للمجتمع ككلالعام لتحقيق مصاحل أفرادها، أو حتقي

 .(40)إلدارة السلمية للتنوع واالختالف"بقيم ومعايري الثقافة املدنية واالحرتام والرتاضي وا
 

من مؤسسات اجملتمع املدين وقد اختذ اإلبراهيمي وزمالؤه يف مجعية العلماء وغريها 
عهدهم على متتني روابط اجملتمع اجلزائري باختالف أعراقه وأجناسه، ودعوا إىل الوحدة ومل 

الذي يريد زرع الفرقة بينهم وحمو  ،االستدمار الفرنسي الشمل؛ ليقفوا صفا واحدا ضد  
 هويتهم اجلزائرية.

 

حزاب على الوحدة قائال: "أي تها ويف هذا خياطب اإلبراهيمي أمته اجلزائرية لتحمل األ
 نت الزاد واملدد، والعد ة والعددهذه األحزاب تستمد  قو هتا منك، وأ األمة اجلزائرية! إن  

إهنا متكلمة بامسك، فامحليها على االحتاد  ،على االحتاد -جبميع الوسائل- فامحليها
املهضومة على  حال، وقضيتك هي  بامسك، إهنا إن اختلفت كنت أنت اخلاسرة على كل  

حال، ويومئٍذ ال ينفعك جناح الناجح منهم؛ أما إذا احتدوا وتقد موا لالنتخاب بقائمة  كل  
حلق رحبت واحدة، فإن جناحهم يف النيابة عنك حمقق، وجناح قضيتك قريب، فإذا مل ترحبي ا
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ئرية كان هذه الدعوة من اإلبراهيمي لالحتاد بني األحزاب اجلزا .(42)االحتاد وكفى به رحًبا"
 التكتل احلزيب لالستدمار الفرنسي يف ذلك الوقت. هبدف الوقوف كتلة واحدة ضد  

 

أفضل يوم وحال مضى على األمة اجلزائرية يف  ويؤكد اإلبراهيمي يف نص آخر أن  
ويف هذا  ،الفوارق االعتبارية بني مواطنيهاتارخيها هو عندما حققت وحدهتا وألغيت فيه 

زائر اإلسالمية، يف تاريخ ارتباطها السياسي بفرنسا، يوم أغر   ميض على اجلمليقول: "
حمجل، متث لت فيه األم ة روًحا وجسًما، وتالشت فيه الفوارق االعتبارية كهذا اليوم. ففيه 

على تلك - التقى، عن فكرة وعقيدة، اجلزائري بأخويه القسنطيين والوهراين، وفيه اجتمع
اء الدين ورجال السياسة، والشيوخ والشبان والتجار املصلحون والطرقيون وعلم -الفكرة

صفتا اإلسالم واجلزائرية، ووح دهتم قسوة األيام، وأل فت  والفالحون والعمال، مجعت الكل  
وعن رغائب  بينهم احملن واهلموم، فاندفعت ألسنتهم تعرب  عن رغائب الدين بلغة الدين،

 .(43)الدنيا بلغة السياسة"
 

مل ختص  هذه الدعوة لالحتاد والوحدة بني اجلزائريني هيمي أن  ح اإلبرابل قد صر  
به وهذا ماصرحت  ،من كان على اليهودية والنصرانية املسلمني فحسب بل تشمل حت

ال  ،ركاهنا فكانت سالمًا على البشريةمجعية العلماء: "نعم هنضنا هنضة بنينا على الدين أ
وال اجملوسي جملوسيته ولكن  هودي ليهوديته بلالنصراين لنصرانيته وال الي -واهلل- خيشاها

 .(44)خليانته" أن خيشاها الظامل لظلمه والدجال لدجله واخلائن -واهلل- جيب
 

فاإلسالم دين حيرتم مجيع البشرية يف أعراقها وأجناسها ويعايش أدياهنا وحنلها ويدعو 
مهما كان موقع اخلالف إىل التعايش والتسامح؛ وأسلوبه احلوار، وغايته التعارف والتآلف 

واالختالف. وهذا ما دلت عليه النصوص القرآنية الداعية والداعمة إىل ذلك؛ يف مثل قوله 
ِ﴿:تعاىل ِإ نه ْْۚ ََعاَرفُٓوا ِوََجَعلَۡنَُٰكۡمُِشُعوٗباَِوَقَبآئ َلِِل  نََثَٰ

ُ
َِوأ َهاِٱلهاُسِإ نهاَِخلَۡقَنَُٰكمِّم نَِذَكرٖ يُّ

َ
أ ۡكَرَمُكۡمَِيَٰٓ

َ
أ

َِعل يٌمَِخب ري ِع نَدِٱَّلله ِ َ ِٱَّلله ۡتَقَُٰۡكۡمِْۚإ نه
َ
 [.13احلجرات: ]﴾ِأ

 

 الفرع الثالث: الوعي بتعدد دوائر االنتماء والمواءمة بينها 
أن ه أحدث تناغما  ،لماء واإلبراهيمي على وجه اخلصوصإن  مما حيسب جلمعية الع

مي مجع بني حكمة النقل اإلبراهي وانسجاما بني دوائر االنتماء للمواطن اجلزائري؛ ألن  
مفعال للنصوص الشرعية وناظرا يف  ،رجال عاملا بدينه وعارفا بدنياه وحنكة العقل وكان
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الظروف واملالبسات الواقعية، حيث مجع بني بني فقهني؛ فقه النص وفقه الواقع، وهذا ما 
 أعطاه نظرات استشرافية ومقاصدية جتاوزت عصره وزمانه.

    

 الفكر اإلبراهيمي أنه أسس للفكر املواطين القطري اجلزائري والالفت لالنتباه يف
واليت جعل  ،. وهذا من منطلقات دينية إسالميةواملواطنة اإلسالمية والعاملية أو اإلنسانية

 .منها اإلبراهيمي خادمة وداعمة للحس املواطين على مستوى مجيع دوائر االنتماء اإلنساين
 

مواطنة القطرية اجلزائرية فحسب؛ ولكن أعطى احلس فالبشري اإلبراهيمي مل يؤسس لل
ويف الوقت نفسه وطنية ماحقة  ،اء؛ ألن  له وطنية صادقةاملواطين للمسلمني ولإلنسانية مجع

فكر  ما يعرض الوطنية احلق إىل الزيف والتحريف. وقد ال أكون مبالغا أن أقول إن   لكل  
 أو اإلنسانية كما هو معروف اليوم. اإلبراهيمي كان متطلعا حت للمواطنة العاملية، 

 

واسع الوجود، ال تقف أمامه احلدود، يرى   -الوطن- ويف هذا اإلطار يقول: "أمتث له
بشر أًخا له، أخوة  عريب أًخا له، أخوة  الدم، وكلا مسلم أًخا له، أخوة الدين، وكل   كل  

 .(41)أخو ة حق ها فضاًل أو عداًل" لكل  اإلنسانية، مث يُعطي 
 

يدعو يف الوقت نفسه أن تربط األمة اجلزائرية بغريها من األمم بعالقة الرب واإلحسان و 
 وأن تساوي غريها يف احلقوق والواجبات، مع احلفاظ على هويتها ومقوماهتا؛ فيقول: "إن  

األم ة اجلزائرية أمة مسلمة عربية تربطها باملسلمني رابطة اإلسالم العامة، وتربطها بالعرب 
عروبة العامة، وتصلها بفرنسا صلة املصلحة املشرتكة واملنفعة املتبادلة، فيجب عليها رابطة ال

حبكم دينها أن حت  ىي  مع كل من يساكنها حياة اإلحسان واخلري والرمحة، فتحسن وتطالب 
غريها باإلحسان، وتبذل اخلري والرمحة وتطالب غريها باخلري والرمحة، فإذا قامت بواجب 

 احليوية املرتتبة على ذلك الواجبمن اإلنصاف هلا أن تتمتع باحلقوق  حيوي مشرتك كان
وأن تساوي غريها يف احلياة كما ساوته يف الواجب، مع االحتفاظ التام مبقو ماهتا الطبيعية 
اليت منها اإلسالم والعروبة وعدم التنازل عن الشخصية اليت هي هبا أمة، وهذا هو ما 

 .(46)نني العدل واإلنصاف"نسانية وقواتقتضيه قواعد اإل
 

 ويقرر اإلبراهيمي أال تنايف بني الوطنية اجلزائرية والوطنية اإلسالمية واإلنسانية، فكل  
 مواطنة تدور يف فلكها لتخدم جمتمعها.
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هتا يدور أصحاب دعو  فحينما كان طرف من الناس حيذر من فكرة الوطنية ويرى أن  
كان   ،سها وجعلها معلما للوالء والرباءيف تقديوطرف آخر غال  ،حاهلم بني الفسق والكفر

 فأصل هلا مبا ،عامـل معهـا بعـدل وإنصـافالفكر اإلبراهيمي وسطًا بني الفكرين حيث ت
مع إبطال كل ما  ،ا تتشارك فيه مع األسس اإلنسانيةوم ،تقوم عليه من املبادئ اإلسالمية

  من شأنه أن ميس القيم اإلسالمية.
 

ِلًما ال أقول بالعصبيات اجلنسية، والوطنيات  يقول اإلبراهيمي: ا ُمس 
ً
"وأنا بصفيت عامل

الضي قة، وإمنا أدعو إىل الوطنية الواسعة، والعقيدة الروحية اجلامعة، فإذا مت ت ورسخت 
أصوهلا يف النفوس فإهنا ال تنايف التمس ك باجلنسيات من غري تعص ب، وذلك هو التحقيق 

   .(40)شعوبًا وقبائل ليتعارفوا"الناس  لسن ة اهلل الذي جعل

     يقول الطاهر  ،الديينفاإلسالم مل يأت ليهدم االنتماءات األخرى غري االنتماء 
فجعل اإلسالم جامعة الدين هي اجلامعة احلق للمسلمني وأبقى ما عداها من " بن عاشور:

   .(49)الل"د على اجلامعة الكربى باالحناجلوامع، جوامع فرعية تعترب صاحلة مامل تع

"اإلنسان جيد صورته وخريه وسعادته   عن هذا املفهوم زميله ابن باديس بقوله:وقد عرب  
يف بيته ووطنه الصغري، وكذلك جيدها يف أمته ووطنه الكبري، وجيدها يف اإلنسانية كلها وطنه 

جبميع األكرب. وهذا الرابع هو الوطنية اإلسالمية العادلة. إذ هي اليت حتافظ على األسرة 
 .(41)سانية يف مجيع أجناسها وأدياهنا"مكنوناهتا وعلى األمة جبميع مقوماهتا، وحترتم اإلن

 

م بني تلك املواطنات مبا حيقق ئوهبذا الوعي املستنري استطاع البشري اإلبراهيمي أن يوا
التناغم والتالحم بينها؛ وينسف يف اآلن نفسه تلك الدعوات اليت جعلت العالقة بينهم 

 قة ختاصم وتزاحم.عال
 

 :خــاتــمــة
 ويف ختام هذا البحث املتواضع؛ خنلص إىل النتائج اآلتية:

إن  البشري اإلبراهيمي شخصية مفعمة باحلس املواطين والوطين إىل حد الن خاع، وأن فكرة  -
 املواطنة هلا حضور قوي وكبري يف فكره وتُراثه.

بتحقيق مقوماهتا، ومنها إقامة الدين  مي مرهونحتقيق املواطنة يف الفكر اإلبراهي -
 واحلفاظ على اهلوية اللغوية، واالعتزاز باالنتماء للوطن. ،اإلسالمي الصحيح
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ومنها الرتبية  ،تقوم إال بوسائل حتققها وتعززها إن  مقومات املواطنة عند اإلبراهيمي لن -
 املواطن اجلزائري. والتعليم والوعي واملواءمة بني دوائر االنتماء اليت ينتمي إليها 

لتأطري الفعل  ،انطلقت من مقومات ثقافية إسالميةإن  املواطنة يف الفكر اإلبراهيمي  -
 االجتماعي واجلماعي للمواطن اجلزائري.

يف دوائر تناغما هذا ما أحدث  ،العلمية والعملية عند اإلبراهيميالربط بني احلياة  -
 وإبعاد التعصب.  ،بينها طن اجلزائري وبيان التكاملاالنتماء للموا

 

 التوصيات:
 :ويف هناية هذا البحث أوصي مبا يلي

االهتمام بأعالم الفكر يف اجلزائر وبيان قصودهم وجهودهم يف إحياء احلس املواطين يف  -
 عصر االستدمار الفرنسي.

بوية؛ إذ ال انفصام ب - ني تفعيل الن صوص الدينية لتعزيز املواطنة؛ يف احلواضن العلمية والرت 
 املبادئ اإلسالمية واملواطنة اإلنسانية.

 م مقومات األمة وأصوهلا.ئإعطاء مفهوم املواطنة الذي يُوا -
 

 واإلحاالت الهوامش
 

جنالء محادة: املواطنة والنوع االجتماعي دراسة نظرية، سلسلة دراسات عن املرأة العربية يف التنمية  -(1)
 .2 (، ص:م2771ملتحدة، )(، نيويورك، األمم املتحدة، الواليات ا37)

 1ط ،، املركز الدميقراطي العريب-الميالرعية يف الرتاث الس ياسي اإلس- سنان برا: إشكالية املواطنة  -
 .91(، ص:م2710برلني، أملانيا، )

 

(1)
- dans l’antiquité, celui qui jouissait de droit de cité (par opposition aux 

simples' habitants: esclaves, sujets, étrangers). Guilbert, L; Lagane; R; 

Niobey ; G. (1989). Grand Larousse dès la langue Française. P 733 ..  
 م12/79/2777علي خليفة الكوراين: مفهوم املواطنة يف الد ولة الد ميقراطية، ملف حبثي، الدوحة:  -(3)

 http://www.arabsfordemocracy.org موقع على ،70/70/2711، تاريخ الدخول:9ص:

 ربية للدراسات، بريوت، لبنان، دت، املؤسسة الع3عبد الوهاب الكيايل: موسوعة الس ياسة، ط -(4)
 .303، ص:9ج

 .451، ص:13(، جهـ1414، دار صادر، بريوت، )3حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ط -(5)
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 ، دار الكتب العلمية1حتقيق: جمموعة من املؤلفني، طعلي بن حممد الشريف اجلرجاين: التعريفات،  -(9)
 .253(، ص:م1193-هـ 1473) بريوت، لبنان،

 .597، ص:2(، جم1192، )ط ، دار الكتاب اللبناين، بريوتمجيل صليبا: املعجم الفلسفي، د -(0)
، دار 1ي، طعلي بن إمساعيل املرسي ابن سيده: احملكم واحمليط األعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداو  -(9)

 .513:ص ،9، جم( 2777 -هـ  1421الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )
 .931، ص: 4الكيايل، مرجع سابق، ج -(1)
 ل املوسوعة للنشر والتوزيع، مؤسسة أعما2جمموعة من املؤلفني: املوسوعة العربية العاملية، ط -(17)

 .113 ، ص:20م(، ج1111-هـ1411الرياض، السعودية، )
بية الوطنية يف مدارس اململكة صا -(11) حل بن عبد العزيز النصار وراشد بن حسني العبد الكرمي: الرت 

، حبث منشور يف جملة -دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء التوجهات الرتبوية احلديثة-العربية السعودية 
 .23 م(، ص: 2717) ، الس نة: يناير11"القراءة واملعرفة"، العدد: 

 .304، ص: 9رجع سابق، جالكيايل، م -(12)
دمي : علي دحروج، تقف اصطالحات الفنون والعلوم، تححممد بن علي التهانوي: موسوعة كشا -(13)

 .1940(، ص:م1119، )، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت1، طوإشراف ومراجعة: رفيق العجم
، مجع وتقدمي: أمحد طالب حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي: آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي -(14)

 .94، ص: 3(، جم1110، )1اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي. ط
 .91(، ص1112) دمشق، دار القلم، ،1الوعي سلسلة الرحلة إىل الذات، ط جتديد الكرمي بكار:عبد -(15)
 ومابعدها.191، ص: 3سابق، ج صدراإلبراهيمي، م -(19)
 .193، ص: 3، جنفسه صدرامل -(10)
 .151، ص: 3نفسه، ج صدرامل -(19)
 .192، ص:4نفسه، ج صدرامل -(11)
 .40، ص: 3نفسه، ج صدرامل -(27)
 .295، ص: 2، جنفسه صدرامل -(21)
 2علي خذري: اللغة وشخصية األمة: جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية جلامعة باتنة، عدد: -(22)

 .95(، ص:م1114)
 .29، ص: 3(، جم2777، دار الكتب العلمية، )1لم، طمصطفى صادق الرافعي: وحي الق -(23)
 .134، ص: 1سابق، ج صدراإلبراهيمي، م -(24)
 .431، ص: 2نفسه، ج صدرامل -(25)
 .231، ص: 1نفسه، ج صدرامل -(29)
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 ملخص: 
" يهدف هذا ا لبحث إىل إبراز الد ور اإلصالحي  الاذي أد اه العالماة "البشري اإلبراهيمي 

، وهو ما تعزيزًا لروح املواطنة وحفاظا على هوي ة الفرد اجلزائري ،  بتطبيق قاعدة انتقد  مثا اعتقد 
ساهم يف توعي ة الش عب وحتقيق الش عور باالنتماء هلذا الوطِن، ال ذي عملت فرنسا جاهدًة 

" إىل فك  على طمس معامله وفق مشروعها العابر للقومي ات. و  االشتباك  سعى "اإلبراهيمي 
  اجلزائرفدافع عن بني القيم الوطني ة، وما درج  االستعمار على تشويهه بشت  األشكال، 

   لت جنيس واإلدماج.اوعن عروبته وإسالمي ته، رافًضا 

ء على املشروع الفكري  ال ذي انتهجه أروم يف هذه املساحة البحثياة تسليط الض و 
"، و  ال ذي أرسى من خالله أُطُر احلفاظ على اهلوي ة، وبيان جتل يات مفهوم "اإلبراهيمي 

 اإلحاطة مبختلف الت حد يات الايت واجهها هذا املشروع.مث املواطنة، 
 

 .الناهضوي   ،شروعامل ،اإلبراهيمي   ،املواطنة ،اهلوي ة الكلمات المفتاحيَّة:
   

Abstract:    

This present study examines the reformist role played by the 

scholar "Mohamed Bachir El Ibrahimi" in promoting the spirit of 

citizenship and preserving the identity of the Algerian individual. His 

contribution is very apparent in building schools and mosques, 

forming clubs and associations, and enhancing the press and 

journalism. He applied his rule of “criticize and think” a rule that 

helped in educating the people and achieving a sense of belonging to 

this country, which France has worked hard to destroy in accordance 

with its trans-national project. El Ibrahimi sought to preserve national 
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values and to fight the colonial policies that aimed at distorting the 

purity of these values. Indeed, he defended the Algerian entity, 

Arabism and Islamism, and rejected naturalization and integration. 

Thus, the study aims to highlight El Ibrahimi’s intellectual project, 

through which he laid down the frameworks for identity and 

citizenship, and scrutinized the various challenges faced by this 

project.  
 

Keywords: Identity, Citizenship, Bachir El Ibrahimi, Project, Intellectual. 
 

 مقدمة:
( " ( رقًما ثقياًل يف معادلة الن هضة م1195-1991يُعدُّ العالمة "حممد البشري اإلبراهيمي 

والتاغيري يف العصر احلديث، كيف ال وهو رائد من رواد حركة اإلصالح يف اجلزائر، ورفيق 
 درب اإلمام "عبد احلميد بن باديس"، ونائبه مث خليفته يف رئاسة مجعية العلماء املسلمني

ولقد تبىن أفكار حترير الشُّعوب العربياة من االستعمار، وكان صاحب مشروع هنضوي  وطين  
ِقواُمه حترير العقول من اجلهل واخلرافات. كما أناه أحد أئمة الناهضة العلمياة يف العامل 

 .اإلسالمي، ويعُّد من األفذاذ املعدودين، ف يعزُّ أن جتد له نظريًا يف العلم والعمل
 

إن  املشروع الناهضوي  الوطين  الاذي تبن اه الشايخ اإلبراهيمي  اصطدم بشكل مباشر مع 
امتداًدا طبيعًيا للحروب الص ليبياة، فإنا الداواعي املشروع االستعماري  الفرنسي  الاذي يُعدُّ 

ا الطبيعياة الايت والغايات متشاهبة هي بسط اهليمنة والسُّلطة على هذه املناطق الزااخرة بثرواهت
حيتاجها املستعمر، ولتحقيق أهدافه جدا املستعمر يف التاخطيط وتنفيذ سياساته وقراراته بُغية 
طمس اهلوياة الد ينياة والوطنياة للبلدان املستعم رة بغزوها ثقافًيا مبختلف األدوات واألساليب 

واطنيها، وبث الفرقة بينهم ومتزيق وهدم مقومات هويتها وقتل روح املواطنة لدى أفرادها وم
 البلد إىل دويالت ال تقوى على مواصلة حياهتا دون االستعانة باالستعمار.

 

واحملافظة على اهلوي ة الوطنية الايت قوامها )الد ين والل غة والت اريخ والث قافة والعادات 
"، وتعزيز روح املوا طنة وبناء الفرد واجملتمع والت قاليد( هو أساس مشروع الش يخ "اإلبراهيمي 

هو سالحه الذي حتد ى به املستعمر، حفاظا على األم ة فسخ ر اهلل لذلك رجاال مصلحني 
 محلوا لواء الد فاع عنها. 

اإلبراهيمي  تبّنى وكيف المواطنة؟ مفهوم هو وما مقّوماتها؟ هي وما الوطنية الهوية مفهوم هو افم
 كيف دافع عنهما في ظّل الرَّاهن االستعمارّي؟  هذين المفهومين في مشروعه الوطنّي؟ و 
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 مفهوم الهويّة الوطنيَّة: (1
إن  حماولة  وضع تعريٍف جامٍع ملصطلح اهلو ية أمٌر صعٌب، ألن ه حديث الناشأة جتاذبته 
علوم خمتلفة، رغم إسهاب الفالسفة والباحثني إلشباع املصطلح، فـ"ليس مث ة تعريف ناجز 

افة واهلوي ة نستطيع استعارته باطمئنان وتأسيس الكالم على وهنائي  لكل  من الث ق
. وتبعا لذلك فإن  مصطلح اهلوياة البد  أن حُيمال مبضمون فكري  خمتلٍف حيد د (1)معطياته"

معىن من املعاين ال يت لُب س هبا املصطلح تبعا هلذا التخص ص أو ذاك، ومن تلك املفاهيم: 
 ة، ال يت مت يزه عن باقي اهلوياتوشخصي ته املوح دة والد ائم "أن  هوي ة الش يء تعين ماهيته

ويشري مفهوم اهلوياة عموًما إىل ما يكون به الش يء أصيال، أي  من حيث تشخ صه وحتق قه 
يف ذاته ومتييزه عن غريه فهو وعاُء الض مري اجلمعي  ألي  تكتُّل بشري ، وحمتوى هلذا الضامري 

ن قيم وعادات ومقو مات تكي ف وعي اجلماعة وإرادهتا يف الوجود يف آن واحٍد، مبا يشمله م
 .(2)واحلياة داخل نطاق احلفاظ على كياهنا

  

ويُعزى استعماهلا األو ل لعامل الن فس األمريكي "إريكسون" هذا الباحث ال ذي كان 
ات املت حدة جلهوده أثٌر كبرٌي على كلمة اهلوي ة، فقد انتشر مفهوم اهلوية بشكل كبري يف الوالي

 .(3)األمريكية يف الست نيات، ويعد  هو أب اهلو ية بال منازع
 

إذن، فإن  مفهومها يتبلور يف إحساس الفرد بوجوده، وبأن ه يعرف من هو وإىل أين 
يت جه والفرد إن كان لديه شعوٌر قويٌّ باهلوي ة فإن ه يرى نفسه إنسانًا فريًدا متكاماًل تتوافر 

 قدر معقول من الثابات واالت ساق على مر  األزمان وتعاقبها. شخصي ته وسلوكه على
 

فُيقصد به ذلك املرك ب االجتماعي   (National Identity) أم ا مفهوم اهلوي ة الوطني ة
الاذي يعكس: ثقافة، قيم، تقاليد وتصو رات األم ة، ويتضم ن القيم املشرتكة والُرؤى حول ما 

ض أن تضطلع هباضائها وللعامل اخلارجي، واألدمتث له جمموعة بشرياة ما ألع  وار الايت يُفرت 
ا تعبري عن  وعربها ميكن التامييز بني "األنا" كشخصي ة وثقافة متمي زة عن "اآلخر"، إهن 

من خالهلا األفراد من اخلصوصي ة الش خصي ة  يعرب إحساس ووعي باإلنتماء والتاعلق باجملموعة،
وثقافية أوسع، فاهلوي ة تظهر كجزء من تكوينهم الوجداين  والذ هين   حنو بيئة انتماء اجتماعية

والن فسي  قبل أن ت كون مكو نا ثقافيًّا وقانونيًّا يُرج ُع إليه، وتتجس د اهلوي ة الوطنياة يف جمموعة 
 . (4)من املقو مات األساسياة
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 مات ال يت تتمي ز هباوالس  مجاعة هي تلك اخلصائص  إنا مفهوم اهلوياة الوطني ة يف كل  
وترتجم روح االنتماء لدى أبنائها، وهلا أمهي تها يف رفع شأن األمم وتقدُّمها وازدهارها، وهذه 
الس مات تعرب  عن كياٍن ينصهر فيه أفراٌد منسجمون ومتشاهبون بتأثرٍي من هذه امليزات 

كل  فرٍد يستمد    إن  واخلصائص الايت جتمع ما بينهم. ومن منطلق هذا الشُّعور الوطين ؛ ف
ا هو مشرتٌك مع جمموعٍة   إحساسه باالنتماء واهلوي ة، ويشعر بأناه ليس جمر د فرد نكرة، وإمنا
كبرية من األفراد يف عدٍد من املعطيات واألهداف واملكو نات، إضافًة إىل انتمائِه إىل ثقافٍة 

 .مركابة من مجلٍة من الرُّموز واملعايري والصُّور
 

 ت األساسّية المشّكلة للهويّة الجزائريَّة:المقّوما (8
مل يقتصر االختالف فقط على حتديد مفهوم اهلوي ة بل تعد اه أيضا إىل االختالف يف 
حتديد عناصرها، ويف هذا سرٌد للمقو مات األساسياة املشك لة للهوياة يف تفاعلها مع شخصي ة 

 ائرياة وطبيعتها:األماة اجلزائرياة، لنستنتج ماهياة اهلوي ة اجلز 
 

من الثاابت أن  فكرة الت دي ن مل تفارق البشرياة، ومل ختل منها أم ة من األمم القدمية  الّدين: - أ
عن أمهياة  ضوح، يُعربِّ هذا التاعريف بقو ة وو (5)واحلديثة ألهناا نزعة أصيلة مالزمة للنااس مجيعا

حية أخرى جاز القول أن  الد ين صار الد ين يف تشكيل شخصياة الفرد واجلماعة، ومن نا
مرادفًا للهوياة، فهنا الد ين هو احلالة الن فسي ة والعقلي ة والوجداني ة للش خص واجلماعة وهو 

فللدين  يل مباشرة إىل مفهوم اهلوي ة.... وحمص لة هذه العناصر حت املبادئ والقيم والعادات
ا علمنا أن ه ظاهرة تتفش ى يف اجملتمع فتصري تأثري مباشر يف تشكيل هوي ة اجلماعة خاصاة إذ

ظاهرة مجاعي ة، فهنا أيضا تكمن خطورهتا، فاملمارسة الد يني ة ال تأخذ شكل املمارسة الفردي ة 
مع ما يبتدعه عقل اإلنسان وخياله املستقلة، بل تكون ممارسة مجاعي ة يبلغ خطرها 

 ختصار فإنا الد ين أفيون الشُّعوب. اوب
  

 ديث عن الد ين اإلسالمي  مباشرةعن اجملتمع اجلزائري يفرض علينا احل واحلديث
بإعتباره الد ين األكثر انتشارا يف ربوع الوطن، ولكن ال ميكننا رسم اهلوي ة اجلزائري ة من 
منطلق الد ين اإلسالمي  فقط بل حيتاج ذلك إىل عناصر أخرى لتت ضح صورة وشكل هذه 

 في ثقل وزن هذا املكو ن يف تشكيل اهلوية.اهلوياة، إال أن  ذلك ال ين
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تعد  اللُّغة من الراكائز األساسي ة ملفهوم اهلوي ة، فقد نعتقد يف سذاجة أنا الل غة ما  اللغة: - ب
هي إالا وسيلة تواصل وخطاب، غري أنا الل غة تقوم بأدواٍر أهم من ذلك بكثري حبسب رأي 

اللُّغة فكر ووجدان وإرادة، تتجلى يف املهارات  إنا ول: "الباحث "الش ريف كرمة" الاذي يق
من بني الل غات العريقة ال يت كانت  العربياةوتؤد ي وظائف الت فكري والت عبري والت واصل. والل غة 

وال تزال موضع عناية واهتمام العلماء على مر  الد راسات، ألهن ا لغة القرآن الكرمي. قال 
ِقُرِْ﴿تعاىل نَزْلَاهُ

َ
ِأ َِتْعق لُونَِإ نها ِلهَعلهُكْم َِعَرب يًّا نَزلَنَُٰهِوقال عز وجل ﴿ [02يوسف، ]﴾آنًا

َ
ِأ َوَكَذَٰل َك

 .(9)[113سورة طه، اآلية  ]﴾قُرَْءانًاَِعَرب ّيا
 

وال ميكن احلديث عن الل غة دون احلديث عن اهلوي ة، ألنا الل غة حتمل مهوم متكلميها      
؛ ليست يف طبيعتها وال تقع يف ءتماوتوح د انوتنظ م سلوكهم وتفاعلهم  هم. فقيمة الل غة إذن 

ا هي فكرة أو مفهوم أو صفة مي زها الن اس هبا وتفامهوا على  أساس مكو ناهتا الدااخلي ة إمنا
االعرتاف هبا واعتبارها فيها دون سواها. وهي بالتاايل حتليل ُرؤية هؤالء الن اس للواقع ال ذي 

 .(0)م وتلقيهم لألحداث الايت ميرُّون هبا"يعيشونه وتعكس انطباعاهت
 

يعد  التااريخ حاضنة مهماة جململ عناصر اهلوي ة، ففيه حنصل على مجيع  التَّاريخ: - ت
احللقات املرتبطة بشخصي ة األم ة وهويتها و"ليس الت اريخ وقائعا تروى وأحداثا تسرد، ولكن ه 

يعنيه هذا الس ريان من الوعي باإلطار يف حقيقته وجوهره، سريان املاضي يف احلاضر مبا 
الث قايف هلذا الت اريخ وال ذي يبلور ويكر س بأن  االنتماء العقدي والفكري  ألم ة جيس ده 

من يعتقد أن  التااريخ ِسِجٌل مي ت، فالتااريخ بتكريسه هلذا  ئ. وبذلك خيط(9)تارخيها"
موج ها حلركة األم ة وخياراهتا حبسب  االنتماء العقدي  والفكري  لألم ة يكون يف ذات الوقت

 هذه الثاوابت الايت تنطلق منها من حيث االنتماء العقدي  والفكري .
 

وللحديث عن خصوصي ة الش عب اجلزائري نؤك د على أن  الت اريخ بصفته مقو ما من 
سالمي ة ربي ة اإلمقو مات هوي ته، فحت  وإن انضوى الش عب اجلزائري  حتت مسم ى اهلوي ة الع

عتبارها هوي ة األم ة مجعاء، إال  أن  تاريخ هذه املنطقة حيد د خصوصي ة هذا الش عب عن اب
غريه من شعوب األم ة، وذلك الختالف تاريخ منطقة مشال إفريقيا عام ة عن تاريخ غريها 

 من الش عوب.
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ا نقصد هي قضي ة جوهرية يف مفهوم اهلو ية وال نقصد بالث قافة هنا املعر  الثقافة: - ث فة، وإمن 
املصطلح ال ذي بلوره علماء اإلنسان يف القرون املتأخرة، وهو عندهم يطلق على "ذلك 
الكل  املرك ب املتجانس من العقائد والقيم واألفكار واملعايري والرموز والتعبريات واإلبداعات 

شمول هي ذات وأمناط العيش اليت تشكل قوام احلياة جملتمع من اجملتمعات، والثقافة هبذا ال
. فاحلديث عن مفهوم الثقافة هبذا (1)األم ة وآداهتا يف الت عرف على العامل والتعامل معه"

الش كل فإن ه يالمس مجلة من العناصر كاملعتقدات والفنون واألخالق والعرف والعادات 
وي ة الثقافي ة جملتمٍع ما تُعد  القدر الثابت واجلوهري واملشرتك من املمي زات والتاقاليد... واهل

حضارٍة أو جمتمٍع من اآلخر، وهي عبارة عن ثقافٍة ما، أو  والس مات العاماة الايت متي ز كل  
القيم واملعايري، إضافة إىل  من هوي ة جملموعٍة ما أو شخٍص ما. وتتضمان يف معناها عدًدا

فهي تعين التاناسق بني العقل واهلوي ة عن طريق نبذ الت عص ب والت طر ف العرقي  والط ائفي  هذا، 
يف شت  صوره وأشكاله. وتعر ف أيًضا بأهنا مركٌب متجانٌس من الت صو رات والذ كريات 
والر موز والقيم واإلبداعات والت عبريات والت طلعات لشخٍص ما أو جمموعٍة ما، وهذه اجملموعة 

 .تشك ل شعًبا هبوي ته وحضارته ال يت ختتلف من مكاٍن إىل آخر يف العامل
 

وثقافة اجملتمع اجلزائري متنو عة تنوع احلضارات املتعاقبة ال يت استوطنت املنطقة من 
فينيقني ورومان وبيزنطينني ووندال وصوال إىل احلضارة العربية اإلسالمية، مث احتكاكه 

 الل غة الفرنسي ة ال يت يعتربها البعض غنيمة حرب.باحلضارة الغربية من خالل 
 

لعل  القيم واملعتقدات وما تعارف عليه أفراد اجملتمع القيم والمعتقدات واألعراف:  - ج
من نظم تسري  حياهتم ومبادئ يلتزمون هبا وقوانني يعودون وحيتكمون إليها، متثل وجها من 

جمتمع يفرز نظام املعتقدات  "كل  أوجه اجملتمع، وقد تتبد ى مالمح خصوصي تهم حبيث 
 .(17)والقيم ال ذي يلب  مطالبه، ويتواءم مع منطه االجتماعي  الساائد"

  

وبالرُّجوع إىل اجملتمع اجلزائريِّ فإن  للقيم الر وحياة واألخالقياة مكانًا هامًّا مقارنة بالقيم 
جياًل بعد جيل وقد تعامل معها بكل املادياة، فهناك الكثري من القيم ال يت توارثها اجلزائري  

وهذه العادات والت قاليد االجتماعي ة »احرتام وبنوع من الت قديس يقول عبد املالك مرتاض: 
من مجلة الايت متي ز الش عوب بعضها عن بعض، وإن  هذه العادات يقوى سلطاهنا يف أنفس 
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وحكم القانون الكلي  فرتاهم  الن اس داخل اجملتمعات حتا تصبح هلا قوة القاعدة املت بعة
. كما أن  حرص اجلزائري ني (11)«حيرتموهنا احرتامهم للمبادئ الد ينية أو أشد  من ذلك أحيانًا

على ات باع العادات واحرتام الت قاليد القومي ة، مما حص ن الش خصي ة اجلزائري ة وحفظها من 
 االضمحالل أو الض عف. 

 

 مفهوم المواطنة: (0
ا مشتق ة من كلمة الوطن وهو املنزل ال ذي يقيم فيه اإلنسان تعر ف املواطن ة لغة على أهن 

... وأوطن فالن أرض كذا أي اختذها حمالًّ ومسكنا  ويقال وطن باملكان وأوطن أي أقام
 . (12)يقيم فيه"

 

اإلغريقية  Civis إىل كلمة Citoyenوالفرنسية  Citizenويعود أصل الكلمة اإلجنليزية 
مبعىن مواطن   Civis، وتقرتب كلمةCivitas اليت تعين الشخص القاطن يف املدينةالقدمية، و 
)بالفرنسية واإلجنليزية( واليت تعين كلمة مدين ، وترتبط كلمة مدينٌّ بدورها   Civilمن كلمة

مبجتمع مستم ر ينظم العالقة بني أفراده، وبينهم وبني الد ولة حسب القانون، أم ا يف اللُّغة 
 .(13)ة فكلمة مواطن مشتقاة من الوطنالعربيا 

 

بياة على املواطنة الد ميوقراطي ة(  وجاء يف معجم اجمللس األوريب  حول )مصطلحات الرتا
أن  املواطن بصفة عامة يطلق على شخص يعيش مع   Karen O’shea املنجز من طرف

 ملواطنة واجلنسيةع الغربية بني ا. وال تفرق بعض املراج(14)أشخاص آخرين يف جمتمع معني
بأهنا أكثر أشكال العضوي ة  Citizenship وتعرف موسوعة )كولري( األمريكية املواطنة

 .(15)اكتمااًل يف مجاعة سياسياة
 

اث العريب  اإلسالمي  وجتدر اإلشارة إىل أن نا ال نكاد نعثر على كلمة )املواطن  ة( يف الرت 
احلاضر، من قيم احلرياة والعدل واملساواة غري أنا ما تعرب  عنه هذه الكلمة يف العصر 

من املبادئ الايت دع ا إليها اإلسالم، وهناك من يُرجع استعماالهتا  واملشاركة واملسؤولية، تعد  
 إىل احملاوالت األوىل لبناء جمتمع دميقراطي يف أثينا.

 

ا "اصطالح يشري إىل االنتماء إىل أم ة أو وطن" ، وهنا (19)وتعر ف املواطنة على أهن 
إشارة إىل الراابطة الوجداني ة والشُّعور الاذي جيعل الفرد مرتبطًا جبهٍة حمد دة سواء أكانت وطنه 



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

016 

أن  مفهوم املواطنة خيتزل يف عالقة الشاخص بدولته، وما ينجر  عن تلك  أم ته. ويعين مأ
 العالقة من حقوق والتزامات.

  

ملواطنة ال ميكن أن يتحق ق إالا بتوافر الشُّروط ن  مفهوم اإبناًء على ما سبق ميكن القول 
 الت الياة مًعا:
 .عالقة بني الشاخص والد ولة يف ظل  قانون تلك الد ولة 
 .حقوق وواجبات متبادلة 
 .الشُّعور باالنتماء للوطن والدِّفاع عن قضاياه واملسامهة يف منوه 

 

 عالقة الهويّة بالمواطنة: (2
لكل  من اهلوية واملواطنة ات ضح أن  العالقة بينهما عالقة  انطالقًا من البسط املفهومي  

ات صال ال عالقة انفصال وأن  مفهوم املواطنة وأبعادها ما هو إال  نتاج مكتسب لتمس ك 
املواطنني بثوابت اهلوية، فهو مكسب يتحق ق وفق ما يتوف ر له من شروط، فاملواطنة دعامة 

هلوياة الوطنياة تشري إىل حب الوطن واالرتباط به، واالنتماء للهوياة وامتداٌد هلا. وإذا كانت ا
الوطين ، وما ينتج عن ذلك من استجابات عاطفياة، وروحياة تكمن وراء سلوك املواطنة، وإذا  
كانت املواطنة تعين، ترمجة سلوكياة وعملياة للشُّعور باهلوياة الوطنياة، فإنا املواطنة تعكس 

ق وواجبات جتاه الوطن، مع االلتزام مببادئ وقيم، وعادات، وقوانني املمارسات من حقو 
اجملتمع، من خالل احملافظة على مكتسبات الوطن والر قي  به، وترتبط كل  مواطنة باملكو نات 
اجملتمعي ة الس ائدة من معتقدات ديني ة وقيم ورموز وعادات وتقاليد وأعراف... إذ تؤث ر كل ها 

 اهتم وحقوقهم وكل  ما يربطهم باألم ة.بلدى املواطنني ودرجة وعيهم بواج على متث ل املواطنة
 

والعالقة بني اهلوي ة الوطني ة واملواطنة هي عالقة تالزمي ة أيًضا ألن  اهلوي ة الوطني ة متث ل 
اجلانب الر وحي  والعاطفي  باألرض واجملتمع، وهي تعبري قومي يعين حب  الفرد وإخالصه 

خدمة  يف والت فاين بالت اريخ والفخر والت قاليد والعادات األرض إىل االنتماء شملي ال ذي لوطنه
 هلذا الش عور الر وحي  والعاطفي  الوطن والد فاع عنه، يف حني متث ل املواطنة اجلانب الس لوكي  

 مناسب وغري مناسب، صاحل هو ما فاهلوي ة الوطني ة هي الن ظارة ال يت من خالهلا يرى املواطنون
وغري صاحل لوطنهم، ألن ه مبين  على قاعدة من املعتقدات والقيم واملبادئ واملعايري الايت متث ل 
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 يف أن  اهلوياة مالزمة للمواطنةهوياة الش عب، وتت ضح العالقة بني اهلوية الوطنياة واملواطنة 
طنني املنضوين حتتها، وعليه لكوهنا السِّمة العضوياة والقانونياة واألخالقياة والس ياسياة للموا

 فإن  اهلوياة الوطنياة هي املعيار الاذي يرى من خالله املواطنون أنفسهم يف وطنهم.
   

 ستعماري وتحّدي الهوية الوطنية:المشروع اال (0
جن د االستعمار الفرنسي  لتحقيق غاياته اخلبيثة خرباءه من الفالسفة واملستشرقني 

اإلسالم والل غة العربي ة، لدراسة مميزات الش عب اجلزائري  ومعرفة والض باط مم ن هلم معرفة ب
مداخل الت أثري فيه. وقد وجدوا أن  الش عب اجلزائري  يتمي ز بتمس كه بدينه واعتزازه بلغته 
العربي ة، وحب ه لوطنه وأرضه وغريته على عرضه وشرفه، وعليه فإنا السابيل للسايطرة على هذا 

إحداث التاغيري املرغوب يف ذهنيته، وإعادة تشكيلها مبا يتالءم مع يكمن يف  الش عب
أغراض السِّياسة االستعمارياة، ألنا بقاءه متمسِّكا هبوياته الثاقافياة العربي ة اإلسالمي ة وبشعوره 

ط الوطين  يعطيه مناعة حتص نه ضدا التاأثريات ال يت تأتيه من خارج ذاته، ومن هنا بدأ التاخطي
 لسياسة استعمارية تدمريياة تستأصل مقومات اهلوياة وتقتل فيه روح املواطنة، ومنها:

 

وهناك شواهد تارخيي ة كثرية تثب ت انتهاج  استراتيجية القضاء على الّدين )الّتنصير(: - أ
االستعمار لسياسات الت نصري يف حماولة إلخراج اجملتمع اجلزائري من دينه بإغرائه أو إرغامه 

 .اعتناق الد يانة املسيحي ة ال يت ختو ل له احلصول على احلقوق مثل أفراد اجملتمع الفرنس يعلى 
يقول الكاردينال "الفيجريي": "علينا أن خنلص هذا الش عب وحنر ره من قرآنه، وعلينا أن 

واجب  نعىن على األقل باألطفال لننشئهم على مبادئ غري ال يت شب  عليها أجدادهم، فإن  
 .(10)العامل املتحضر" أو طردهم إىل أقاصي الص حراء بعيدين عن هو تعليمهم اإلجنيل، فرنسا

 

 24أصدر احلاكم العام الفرنسي  للجزائر يف  استراتيجية القضاء على اللغة العربية: - ب

قرارا ينص  على عدم الس ماح ألي  معلم جزائري  أن يفتح مدرسة لتعليم م 1174ديسمرب 
م 1139مارس  9ويف  .على رخصة من الس لطة العسكري ة بشروط العربي ة دون احلصول

على حظر استعمال الل غة العربي ة  قرارًا نص    "كاميي شوطون"  أصدر رئيس وزراء فرنسا
وُمنع أساتذة  ،يدة للبالد هي اللُّغة الفرنسي ةواعتبارها لغة أجنبي ة يف اجلزائر. وجعل اللُّغة الوح

 من الت دريس، حيث نصا القرار على إغالق املدارس العربياة احلرة مجعي ة العلماء املسلمني  
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معلم تابع للجمعياة من مزاولة التاعليم يف املدارس  الايت ال متلك رخصة العمل، ومنع كل  
مها له السُّلطات املعنياة، لكن الس لطات املرخصة إالا بعد أن يتحصل على رخصة تعليم تقد  

وكاد االحتالل  .(19)عن إصدار الرُّخص رغم الطلبات العديدة الايت ُقدمتالفرنسي ة أمتنعت 
أن يبلغ غايته بعد قرن من الز من مت صل األيام والل يايل يف أعمال احملو، لوال تدخل مجعية 

 با آلماله.يمقاومة ألعماله وختي م(1192-1139)العلماء املسلمني وما عاجلته بني 
 

يا من مبا أنا ماديت  الت اريخ الوطين  واجلغراف ريخ والجغرافيا:استراتيجّية تزييف التّا - ت
سرتاتيجي ة اخلطرية يف بناء الكيان القومي  والوطين ، فقد ترك زت عليهما املواد العلمي ة ذات اال

جهود االحتالل باملسخ والت شويه، ففي مادة الت اريخ كان أطفال اجلزائر يف مدارس 
ليني" متاما ازائر قدميا تسمى "الغال" وكان أجدادنا يسمون "الغاالحتالل يدرسون أن  اجل

مثلما كان يدرس الت لميذ الفرنسي  يف مقاطعة "نورماندي". والقصد من هذا هو املسخ 
أصل أجدادهم ينحدر حقيقة من  والت شويه للت اريخ الوطين ، وهم يعتقدون منذ الص غر بأن  

بة لقبول نتائج سياسة الفرنسة، والت نصري، واإلدماج الغاليني يف جنوب فرنسا، وأسرع استجا
 يف فرنسا، وهي الس ياسة ال يت هتدف إىل حمو شخصي ة وطنهم القومي ة حموا كامال.

 

كانت جغرافي ة اجلزائر تدرس ألبناء اجلزائريني يف املدارس الفرنسي ة وكان املنهاج حياول 
بالدهم جزء ال يتجزأ من الوطن الفرنسي  )األم(  أن يغرس يف أذهان التاالميذ اجلزائري ني أنا 

 وأنا اجلزائر متث ل ثالث مقاطعات فرنسي ة يف ما وراء البحر املتوسط. وذلك ألنا اجلغرافياة
سرتاتيجياة" خطرية من ناحية تكوين الرُّوح الوطنياة والقومياة امثل التااريخ "مادة ذات طبيعة 

نفس ونفيس يف الوقت  ويفدوه بكل   ،تهم القومياة بناء سليمااء شخصيلدى املتعل مني، وبن
االقتصادياة  ومكانته اجلغرايف   موقعه ويف تارخيه، مراحل خمتلف يف جيدة معرفة يعرفونه ال الاذي

 .(11)وخريات منافع من عليهم يدره ما بعيوهنم يرون ال كما األخرى، الشُّعوب بني والس ياسي ة
 

بلد ُنِكب  باالحتالل العسكري ، كان مصحوبًا  كل   الثّقافة: استراتيجّية تشويه - ث
بالغزو الث قايف ، خصوًصا املستعمرات الفرنسي ة. وهو ما يعرف باالستعمار الثاقايف  والاذي 

هذا األخري ميكن التاخلص منه نسبيًّا خبالف  يعدُّ أشدا خطرا من االستعمار العسكري  ألن  
لاذي يعمد إىل إفساد العقل والفكر والروح وتشويه الش خصية اإلنساني ة االستعمار الثاقايف  ا
 لألفراد واجلماعات.
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حيث صار اجلزائريُّون ميارسون طقوًسا ما  استراتيجيَّة تشويه العادات والتَّقاليد:  - ج
ا يف حقيقتها هي من صنع  كانت من عادات وتقاليد اجملتمع وال من شيم ثقافته، وإمنا

أن  إىل د خططه لتثبيت خطواته وحده يف الوسط الشاعب ، وجتدر اإلشارة هنا املستعمر وأح
 اجملتمع اجلزائري  ورث عن االستعمار الفرنسي  سلوكات اجتماعي ة سي ئة ال تزال إىل حد  

 اليوم متفشي ة يف أوساط أفراد اجملتمع.
 

ة حملو ومسح وتذويب هذه اآلثار الس لبي ة يف حماولة جاد   خل ف االستعمار الفرنسي  كل  
سبة مع اجلهود املبذولة مل تأت بالن تائج املتناو  ،اجملتمع اجلزائري يف بوتقة وهوية األم ة الفرنسي ة

وكان احلائل األكرب دون حتقيق الفرنسة والتانصري ونشر الت فرقة والعداوة بالكيفياة  ،من أجلها
عقيدة الديني ة، وما نتج عن ذلك من الايت أرادها االحتالل هو االختالف اجلذري يف ال

اختالف حضاري وثقايف جعل من اجملتمع الفرنسي  واجملتمع اجلزائري  نقيضني حقيقيني  
 .شيء يفرقهما كل  

  

 استراتيجّية بناء الهويّة وتعزيز روح المواطنة اّلذي يحمله "الشيخ اإلبراهيمّي": (9
مجعية العلماء  أد تو  ،واإلسالمياة ن هويتها العربياةعملت فرنسا على سلخ اجلزائر ع

"  احلميد بن باديس" عبد" جلزائريني بقيادة الشايخا املسلمني وصديقه "حممد البشري اإلبراهيمي 
المية أكرب األدوار يف مواجهة الغزو الثاقايف  الفرنسي ، ومتكنت من إنشاء مدارس عربية وإس

بية  - يف البداية -جيب أن يقوم وأيقنوا أن  العمل  يف مناطق عد ة يف اجلزائر، على الرت 
 اإلسالمي ة لتكوين قاعدة صلبة فتما تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني.

 

إن  املتتبع السرتاتيجي ة الشايخ العالمة يف سبيل تعزيز روح املواطنة وبناء اهلوية جيده يرك ز 
، هذه احملاور سخ ر هلا والوطن –ّلغة العربّية ال –الّدين اإلسالمّي على ثالثة حماور أساسياة: 

فكره وقلمه وحياته قصد جتسيد مشروع هنضوي  إصالحي  جيابه به املشروع االستعماري  
الدااعي إىل تذويب الفرد اجلزائري  وطمس هويته، وسعى إىل بناء أم ة بكل  مقو ماهتا يف 

والسياسي ، وفيما يلي شرح السرتاتيجية اجلانب العقدي  والرتبوي  واالجتماعي  واالقتصادي  
 الش يخ اإلبراهيمي  يف مواجهة الس ياسة االستعماري ة:
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أدرك الش يخ أن  "الطُّرق املبتدعة يف اإلسالم هي سبب  جهوده في الّدفاع عن الّدين: - أ
ا هي السابب األكرب يف ضالهلم يف الد ين والد نيا، وأنانا حني نقاو  مها تفر ق املسلمني وأهن 

، وأن نا حني نقضي عليها فإن نا نقضي على كل  باطل ومنكر وضالل، ونعلم  نقاوم كل  شر 
ياة مع وجود زيادة على ذلك أن ه ال يتم يف األم ة اجلزائرية إصالح يف أي  فرع من فروع احل

ؤومة"هذه الطُّرقياة امل ىل كتاب . وكان منتهى غاية الشايخ اإلبراهيمي  رجوع اجلزائريني إ(27)ش 
يصبح فيه املسلمون كل هم هبذا الوطن وال مرجع هلم يف »... اهلل وسن ة رسوله حيث قال: 

التماس اهلداية، إال  كتاب اهلل وسن ة رسوله وال سلطان على أرواحهم إال  اهلل احلي  القيوم وال 
إىل كتاب اهلل . ورجوع اجملتمع اجلزائري (21)«مصر ف جلوارحهم وإرادهتم إال  اإلميان الص حيح

ا هو حتٍد للمحاوالت االستعماري ة وللس ياسات ال يت انتهجتها، وحلركة  وس نة رسوله، إمن 
الت نصري ال يت أرادت من خالهلا نشر املسيحي ة والقضاء على اإلسالم، ولكن خططهم باءت 

 ئدين.  بالفشل وبقيت اجلزائر إسالمي ة وبقيت حمافظة على هويتها الد يني ة رغم كيد الكا
 

الش يخ البشري اإلبراهيمي، رفقة  أقطاب مجعية كان جهوده في الّدفاع عن الّلغة:  - ب
العلماء املسلمني احلصن  املنيع ال ذي كان يدافع عن اللُّغة العربي ة من خالل إميانه القوي 

 .ستعمار الفرنسي  حموهاة اجملتمع وركيزته ال يت حاول االباملواطنة اللُّغوي ة كوهنا هوي
 

"الّلغة العربّية في الجزائر عقيلة حّرة ليس لها كتب البشري اإلبراهيمي  مقاال له بعنوان 
الل غة العربي ة يف القطر اجلزائري  ليست غريبة وال دخيلة؛ بل »واستفتح مقاله قائال:  ضّرة"

ع هي يف دارها وبني محاهتا وأنصارها، وهي ممتد ة اجلذور مع املاضي، مشتد ة األواخي م
هذه العروبة األصيلة ». ويقول يف موطن آخر: (22)«احلاضر، طويلة األفنان يف املستقبل

ته وطنا واحًدا مل تفر قه إال  الس ياسة... ذلك يف  (23)«العريقة يف هذا الوطن، هي ال يت صري 
 سياق كالمه عن "عروبة الش مال اإلفريقي " كما هو عنوان املقال.

 

انتهجها اإلبراهيمي  يف دفاعه عن هوي ة الش عب اجلزائري  ال يت  إنا االسرتاتيجية ال يت
ثنيات، نابعة من اعتزازه بانتمائه وتثمينه حوهلا شعب اجلزائر املتعد د اال عر هبا اإلسالم والتف  

للغة ال ت أكرمها اهلل بأن كانت لغة آخر الكتب الس ماوية، لغة القرآن الكرمي، لغة احلضارة 
، يقول إن  العربي ة قامت وحدها ببناء حضارة شاخمة البنيان ومل تستعر من الل غات : »والرقي 
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األخرى إال قليال من املفردات... ولو مل تكن العربي ة لغة عاملي ة ملا و ِسع ت  علوم العامل وما 
. فأساس بناء املواطنة وتعزيز (24)«العامل إذ ذاك إال  هذه األمم الايت نقل عنها املسلمون

 وية نابع من روح االنتماء واالعتزاز مبقو مات األم ة.اهل
 

مل يتوان الشايخ اإلبراهيمي  يف مساندته للث ورة التاحريرياة جهوده في تحرير الوطن:  - ت
حيث أصدر بيانًا مع "الشايخ الفضيل الورثيالين" يف مكتب مجعية العلماء املسلمني 

زع حينها على الص حافة املصري ة ووكاالت وو م 1154نوفمرب  72بالقاهرة وكان ذلك يوم 
إن  فرنسا ابتلعت أجزاء الوطن الواحد على ثالث لقم، مث  »األنباء العاملياة ومم ا جاء فيه: 

ا هي تكييف كيمياوي  تصبح  أومهتنا وأومهت العامل أن  هذه العملي ة ال تسم ى ابتالعا، وإمن 
  حشاها أشواكا ختز وأوجاعا تؤملالسوء فيها فكنا يفبه أم ة متمد نة وكذ هبا اهلل وكذ هبا كبع 

ا هي هدأة عارضة مث تعود وستلفظنا مكرهة عند احلشرجة  فإذا هدأ الوخز واإليالم فإمن 
 .(25)«األخرية من حياهتا، وسنكون سبب موهتا

 

ووزع حينها على وسائل اإلعالم املصرية م 1154 نوفمرب 11وأصدر أيضا بيانا آخر يوم 
انفجر بركان الثورة املباركة ليلة اليوم األو ل من نوفمرب » جاء فيه: ت األنباء العاملي ة ومماووكاال

، نرتقبها احلايل وقد كن ا حنن اجلزائريني املوجودين خارج اجلزائر نرتقب هذه الثورة ونتوقعها
، ونتوق عها ألهنا األمل الوحيد يف حتريرنا من العسف الفرنسي الذي ال يعرفه إال من ابتلي به

 .(29)«الصوت هلذا إال آذانا تفتح وال اللغة هذه إال   تفهم ال فرنسا وألن   وقتها، هو هذا ألن
 

إن  هذه اجلهود الايت بذلتها مجعية العلماء املسلمني عاماة والش يخ اإلبراهيمي  خاصاة مل 
أمحد مح اين  تكن جهودا قولياة متث لت يف إصدار البيايان فحسب بل كانت حسب الشيخ

"قوال وعمال وسعيا وجهادا متواصال، وتضحيات عزيزة وآالما جسمية ونفسي ة كان هلا األثر 
هذه احلركة قد مه دت للثاورة املسل حة  األكرب واحلظ األوفر فيما وصلت أمتنا إليه، ولوال أن  

 .(20)ا وجدته"( ملا قدر هلا أن جتد من الناجاح الباهر مم1154) هـ1304الايت نشبت عام 
 

مل يكتف الشايخ اإلبراهيمي بالدِّفاع عن الد ين جهوده في الّدفاع عن الّتاريخ:  - ث
والعروبة فقط بل سعى جهده إىل الد فاع عن باقي عناصر ومكو نات اهلوية الوطنية دون 
إقصاء، ومن صور دفاعه عن تاريخ اجلزائر اجمليد يقول رًدا على حماوالت فرنسا لتشويه 
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يخ وإدعائها بأن  اجلزائر فرنسية، من خالل الط رح ال ذي تقدم به األمني العام للحزب التار 
إن  اجلزائر ليست وطًنا موجودا بل وطًنا »الش يوعي الفرنسي "موريس توريز" بقوله: 

ن  اجلزائر مل تكن أم ة وال إذي تبن اه "شارل ديغول" بقوله: ". وهو ذاته املوقف ال(29)يتكو ن"
ال حت شعًبا يف تارخيها، بل ومل يكن هلا أبًدا من تاريخ تشري هكذا سيهلك، عشائر دولة، و 

 نسة، بل هي متناحرة، ليست بشعبهامزركشة متنافرة وأخالطًا بعداوات سافرة، غري متجا
 . (21)«ولكن ها أشتات متداحرة

 

هلا الش يخ إن  هذا من قبيل احلرب الن فسي ة ال يت مارسها االستعمار الغاشم وتصد ى 
الش يخ  -اإلبراهيمي  بإماطة الل ثام عن هذه الس ياسات واملكائد والت نبيه إليها "لذلك كان 

يؤمن بأن  الد فاع عن الوطنية يكون بالوقوف أمامها، وكبت مجاحها، وحترير  -اإلبراهيمي
 .(37)العقول واألبدان من عوائدها الشيطانية"

 

ستعماري  ال ذي تمع اجلزائري ويف ظل  الر اهن االاقع اجملإن  قراءة الش يخ اإلبراهيمي  لو 
األم ة حباجة  بذل أقصى ما ميكنه لفرنسة اجلزائر وتنصريها بل وحمو هويتها، جعله يدرك أن  

إىل بناء اإلنسان وصنع الرجال، أكثر من تأليف الكتب، حت اعترب مع رفيق دربه الش يخ 
زائري ليس يف حاجة إىل تأليف الكتب بقدر ما "عبد احلميد بن باديس" أن  الش عب اجل

 هو حباجة إىل تأليف الر جال. 
   

 الوسائل الّتي اعتمدها اإلبراهيمي في مشروعه الوطنّي: (1
اشتغل الشايخ على العديد من الوسائل واآلليات ال يت من شأهنا أن جتس د مشروعه 

ري ة، حيث رك ز على املدارس واملساجد الوطين  للحفاظ على الكيان والش خصياة الوطني ة اجلزائ
 والن وادي والص حافة...ومن تلكم الوسائل:

 

يعترب الشيخ الت عليم نوًعا من اجلهاد، ويعترب املعلمون جماهدين يستحق ون  المدارس: - أ
األضمن  واألداة .(31)الوطني ة أساس وهو األلد ، االستعمار عدو هو التاعليم ألن   اجلهاد، أجر

ا مهد دة باالبتالع من قبل الث قافة للحفاظ عل ى اهلوي ة الوطني ة، ال يت كانوا يعتقدون أهن 
، هلذا حرص اإلبراهيمي  على بناء املدارس استكماال ملشروع مجعي ة العلماء  والفكر الفرنسي 

علينا للجيل اآليت »وكان يرى أن  لألجيال الال حقة علينا حقا جيب تأديته يقول:  املسلني،
 .(32)«إال إذا أديناها كاملة غري مبخوسة ولية مؤكدة، ال تربأ ذمتنا منها عند اهللحقوق أ
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ارغم اهتمام اجلالمساجد والّنوادي:  - ب  هتمل املسجد مل معي ة الكبري باملدارس إال أهن 
ال ذي كان له دور كبري يف بلورة فكرة اإلصالح ال يت تبنتها مجعي ة العلماء، وقد بني  الش يخ 

جد ال يقصر دوره على تأدي ة الفروض الد ينية فحسب بل استغل ه من أجل هيكلة أن  املس
الري اضي ة والفني ة والكشافة، بقصد  كاجلمعي ات قومي ة، وتنظيمهم يف منظ مات الش باني ة الفئات

ربطهم يف شبكة حمكمة من العالقات االجتماعية والد يني ة والوطني ة هبدف محاية الش باب 
، وتربيته تربية عربية إسالمية وتعزيز روح املواطنة وتنشئة من االحنر  اف الد يين والفساد اخللقي 

 فرد سوي  متمسك هبويته.
 

لقد كانت الص حافة من أهم الوسائل ال يت اعتمدها الش يخ اإلبراهيمي  يف الصحافة:  - ت
اجملتمع بالت غيري  مشروعه الوطين   فالص حافة هي أت األرضي ة املناسبة لكل  املصلحني القتناع

 الوطني ة؛ الد ين والل غة والوطناهلوية  الد فاع عنوقبوله باالبتعاد عن اخلرافات واألباطيل و 
ولإلشارة فإن  أهم  دور قام به الش يخ اإلبراهيمي  هو إعادة إصدار جريدة البصائر عام 

أللسن . وإحدى ا(33)، واإلشراف عليها، حيث كان يعترب صوهتا صوت العربم1140
 األربعة الص امتة جلمعي ة العلماء املسلمني. 

 

قام الش يخ اإلبراهيمي  بالعديد من األنشطة من أجل حتسيس الّنشاط الّدبلوماسّي:  - ث
، إضافة إىل  الش عوب العربي ة بالقضي ة اجلزائري ة واملسارعة إىل دعمها ضد   االستعمار الفرنسي 

ث احلماس والغرية للدفاع عن القضي ة لث ورة اجلزائري ة وبلتفاف حول االتأثري على اجلزائريني لال
 الوطني ة وبقيت كلماته خالدة تتعاطاها األجيال دفاعا عن األم ة وحب ا للوطن.

  

 م1152ويذكر أن  الشيخ وبعد تضييق اخلناق عليه يف الد اخل سافر إىل فرنسا سنة 
بالوفود العربية واإلسالمية وأقام على وال ذي صادف انعقاد مجعية األمم املتحدة هبا، فاتصل 

وألقى خطبة بليغة أث رت يف نفوس  (34)شرفهم مأدبة عشاء باسم مجعية العلماء املسلمني
احلاضرين، وعد  هذا الل قاء الت ارخيي  فرصة لتوثيق الص لة بالبالد العربية واإلسالمية، والت شاور 

 حول ما خيدم العرب واملسلمني.
 

ق ميكن القول أن  الش يخ اإلبراهيمي اعتمد على الكثري من الوسائل انطالقا مما سب
منها: املدارس واملساجد والنوادي والصحافة ملا هلا من أمهية يف إيصال أفكاره اإلصالحية 
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ليس فقط كما كتب عنها الكثري وإمنا من خالل شهادات من عايشوا املرحلة عن كثب من 
 الر جل حقيقة هو رائد من رواد الن هضة اجلزائري ة احلديثة.تالمذته الذين أمجعوا وأكدوا أن  

 

 خنلص يف الن هاية إىل القول: خاتمة:

    إن  االستعمار الفرنسي  هو سبب بالء الش عب اجلزائري  وسبب ختل فه وتراجعه الفكري
، من خالل سياسته الش نيعة ال يت هتدف إىل سلخ مقو مات الش خصي ة  واملادي  والروحي 

عربي ة اإلسالمي ة، وتزييف تاريخ األجداد، ونشر املسيحي ة والت نصري، وقتل العقائد ال
 الص حيحة وإحالل الطرقي ة املنحرفة حمل ها.

 

   إن الت حدي الكبري ال ذي أس س عليه الش يخ العالمة مشروعه الن هضوي  اإلصالحي  قائم
يث يرى أن  االستعمار احلقيقي  باألساس على حترير العقول أ وال قبل حترير األبدان، ح

متث ل يف اجلهل والشرك والوثنية والزوايا والطرقية املنحرفة والبدع واخلرافات، فإذا مت  القضاء 
 على هذا االستعمار الروحي سهل أمر االستعمار اآلخر. 

 

    األم ة حباجة إىل بناء اإلنسان وصنع الرجال، أكثر من تأليف الكتب، وأن  الشعب  إن
 زائري ليس يف حاجة إىل تأليف الكتب بقدر ما هو حباجة إىل تأليف الرجال.اجل

 

  إن  االنتماء املادي واملعنوي  للوطن يعين االعتزاز بكل  مقومات اهلوي ة واالهتمام بالرتاث
من شأنه أن يرسخ الروح الوطنية ودراسة التاريخ احلقيقي  ،والعادات والتقاليد واألعراف

خمتلف دى مشاعر حب الوطن واالنتماء إليه وتعزيز روح املواطنة لمن شأنه تقوية و 
 أطياف اجملتمع.

 

 تمسك هبويته الثقافية العربية اإلسالمية وبشعوره الوطين يعطيه مناعة حتصنه ضد  إن  امل 
املخططات االستعمارية التدمريية ملقومات  كل  التأثريات اليت تأتيه من خارج ذاته، ومن  

 .هذه املقومات اللغة العربية والدين اإلسالمي اهلوية، ومن بني
 

  رغم تناول الباحثني جلوانب كثرية متعلقة حبياة الرجل إال أهنا تبقى قليلة مقارنة مبا قدمه
 ذات يوم بأنه يعيش من أجل اإلسالم واجلزائر.  صرح  الرجل كيف ال وقد
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 حضور اآلخر في خطاب الوعي بالوطن عبر كتابات اإلبراهيمي الّنثرية
 

The Presence of Otherness in the Discourse of Homeland 

Awareness through El IBrahimi’s Prose 
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  ملخص:
كانت ثورة اجلزائر من بني التحو الت اليت أخرجت الفكر االستعماري من حالة إىل 

"اجلزائر فرنسية"، وحني كان اجلزائري يظن  بنفسه  معاكسة، فبعد أن ظن  الفرنسي أن  أخرى 
وأنتجها اإلصرار  الوعي حركات خمتلفة بناها عرب ظهرت إصالحيات ووطنيات ،العسرو  اهلالك

من  قد مااإلبراهيمي حمافظا على إرث سابقيه مالبشري خالل هذا كان  ،على العمل
ويف حبثنا هذا سنتحد ث عن حضور اآلخر يف كتابات  لوطن،األعمال ما يفتخر به ا

وهدفنا من ذلك هو بسط إطاللة  ،اإلبراهيمي النثرية من خالل أدبه اإلصالحي والوطين
  يف أدبه. الوطنوكذا مواجهته للظ روف وإميانه ب ،على فكر اإلبراهيمي املفعم بالوعي

                                 

  اإلبراهيمي  الن ثر، ،اخلطاب اآلخر، احية:الكلمات المفت
Abstract: 

The Revolution of Algeria was among those transformations that 

took colonial thought  to a contrasting situation.  While  the French 

thought that ((Algeria has become French)), and the Algerian was 

contented with hardship and misery, reformers and patriotist 

movements emerged as a result if awareness and perseverance towards 

achievement . Among those reformers , Bashir IBrahimi preserving  

the legacy of his predecessors, and completing  the works  that  made 

the nation proud and the colonizer  perplexed. Through this paper  we 

will talk about the presence of otherness  in  El Ibrahimi’s prose;  a 

reformist and nationalist literature.  
  

keywords: otherness, discourse, prose, Elibrahimi   
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 مقّدمة:
، فبعد هد والفداء الذي تكل ل بالن جاحة اجلزائرية املباركة كانت مثرةً من اجلإن  الث ور 

ت مالمح القوى وأصبح اآلخر الفرنسي خيرتع من الط رق  التخطيط الط ويل والص رب، تغري 
اليت متك نه من البقاء، فكان حياول جاهدا أن يتخط ى ما قامت به الش خصيات الوطنية 

شري اإلبراهيمي، الذي كان نقطة ات صال بني ماضي اإلصالح وحاضر والث ورية من أمثال الب
التنظيم والث ورة، فعمل على استغالل هذه اخلربة يف مساعدة اجلزائريني على اخلروج من 
ت واجلرائد تعج  مبقاالته، اليت تصاحب الظ رف، ال ترتك اجملال  حمنتهم، وكانت اجملال 

 ، وقف فيه اآلخر مستبد ا متسل طالق جو ا تنافسياللفرنسي، تقف له باملرصاد، وهو ما خ
 يسعى بشت  الط رق للقضاء على هذا اإلصالح.

 

ميث له أنا اجلزائر  خالل حبثنا هذا سنحاول أن نشرح ذلك الص راع الذي كان منو 
، " واآلخر الفرنسي، ويظهر هذا األخري  كغرب،"اإلبراهيمي يف ظل  تربية  معم ر ... عدو 
وذلك من خالل  الحي الذي كان يضع الوطن فوق كل  تصو ر لدى األنا،الوعي اإلص

حضور اآلخر يف كتابات عن ثانيا و  أو ال عن األنا اجلزائري واآلخر الفرنسي،احلديث 
وهدفنا من ذلك هو بسط إطاللة على فكر اإلبراهيمي املفعم بالوعي  اإلبراهيمي النثرية.

 لوجود الوطين يف أدبه من جهة أخرى.ومواجهته للظ روف وإميانه با من جهة،
   

 بين األنا الجزائري واآلخر الفرنسي: أّوال:
 : األنا الجزائريــ 1

فحمل عنها كل  ما ميكنه، من بداية  ه،بلداإلنسان الذي مث ل  هواجلزائري  "األنا"
وبة فاألنا قد تعين بالد الش رق أو اإلسالم أو العر " وهو جزء من مصطلح عام وجوده فيها،

فهي دوائر  إىل آخر هذه التسميات، أو بلدان العامل الث الث أو الن امي أو املتخل ف،
 .(1)"متداخلة يصعب الفصل بينها أو حصرها ضمن جمال حمد د

  

 /نياليت تنتمي إىل الش رقيِ  اجلزائري كذات ضمن هذه الرتكيبة اإلنسانية، هذا كان وعلى
 اقتصاديا هو ضمن البلدان النامية أو املتخل فة، الث الثضمن جغرافية العامل  عرب/الاملسلمني

عن سعي "اآلخر"  دلُّ ولعل  يف هذا االصطالح ما ي   تفاصيله، لآلخر بكل   ضٌ وهو هنا نقي
يف االستخدام  وإذا اختزلنا دائرة األنا فإن نا جندها تصب  " األنا" عن دائرة انتماءاته" إبعاد إىل
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فاآلخر اعترب الش رق مفهوما ميث ل نقيض  "الغرب"، بل مصطلحالش ائع وهو "الش رق" يف مقا
  .(2)"الذي ال يدخل يف دائرة الغرب بل جيوز أن يعين كل  العامل، الغرب وليس له حدود،

 

إن  هذا املفهوم يبقى يف الواجهة املباشرة اليت جتمع األنا اجلزائري كشرق باآلخر 
ة التحد ي والص عاب عرب مراحل مر  هبا تشكيل إذ يظهر األنا اجلزائري يف مواجه الغريب،

 اإلنسان النتماءات تعود إىل أصول وجذور ينِّ بـ  ت  ف"، ية ترتبط باإلسالم أكثر من غريهاهو 
ولكن تشكيل االنتماء واصطناعه  ،طبيعية ال ميكن إنكارها وجتاوزهامسألة  األنا الواعية،

ويكر س ظهور املركزيات اليت  اإلنسانية، املعرفية وفق رؤى وتوج هات بعينها مينع الش راكة
عتبارها أنساق ثقافية حممالة مبعان وتنازع املركزيات باِ  تتأسس وفق تداول منطيات متخي لة،

 .(3)"ثقافية ودينية وعرقية
 

أو الرتكيز على لغة أو  فإن  هذا الد مج من سبيله أن مينع تغليب شعب على آخر،
تفكيك تلك الذ ات وهو ما ذهب إليه اجملتهدون من املبدعني  ي بالض رورة إىليؤدِّ ما  هلجة،

األنا اجلزائري  جعلواو   الوحيد عن شعب كاجلزائر،الذين جعلوا األنا اجلماعية هي املعربِّ 
ا وجودها من عالقتها مع " واحدا ذا هوية مجاعية أيضا وتستمد  اهلوي ة قوهتا وروحها ورمب 

مركزي  ورؤية تأسيسية يف بناء ماهية األنا وحتديد موقعها  ن وركيزة وركنفهو  مكوِّ  "اآلخر"
إن  املكو نات العام ة والقواسم . ووظيفتها ضمن املعطى اإلنساين يف منجزه احلضاري..

 .(4)""نائية الص راع واحلوار مع "اآلخراملشرتكة داخل اهلوية اجلماعية تتفاعل وتتطو ر ضمن ث
      

 م ة أو مرتكزات الث قافة القوميةية ما جيس د مقومات أي  أولعل  يف تلك اهلوية اجلماع
وهذه  اللغة العربية. الوطن، كما جند ذلك مع األنا اجلزائري يف اعتماده على اإلسالم،

املقو مات ظل ت هي البناء الذي من خالله يتأس س كل  شيء إذ ال تتأت ى معرفة األنا 
لذ ات ضمن تلك األنا اجلماعية أشياء أخرى ومع مرور الز من تكتسب ا اجلزائري خارجها،

ات اليت من شأهنا  هلا عالقة بتطوير تلك األنا اليت متث لها، ومن ذلك ما يرتبط بتلك املتغري 
ولعل  يف هذا التغيري من السلبيات واإلجيابيات اليت ال ميكن التحك م  ،أن تساهم يف التغيري
ا وهذا حييلنا إىل ضرورة م فيها بصورة مطلقة، راعاة كل  هذه الظ روف يف التعريف باألنا ألهن 

 مبا متث له "األنا" على املستوى: ...فاألنا هي الذ ات " من ستحد د طبيعة الكتابة فيما بعد
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والواقع  واالقتصادي، ،والس ياسي ،واالجتماعي، والث قايف والفكري، والقومي، الش خصي،
ا يتشك ل خالل التفاعل مع البيئة اليت  أن  الذ ات ليست شيئا موروثا لدى اإلنسان، وإمن 

كما أن  الوعي بالذ ات يبدأ  يعيش فيها ابتداًء من الط فولة وعرب مراحل النمو  املختلفة،
 .(5)"وينمو ويتطو ر بات ساع البيئة اليت يتعامل هبا ضي قا عند بداية حياته،

 

م املعاناة متحد يا مجيع من رح د  لِ فقد وُ  نا،ممثِّال لألهكذا كان حال األديب اجلزائري 
فقد كانت  .خاصة حني نتحد ث عن الفرتة اليت ُوِضع يف إطارها هذا البحث .الظ روف

نشأة هؤالء األدباء ضمن تعليم مقتصر على الكتاتيب والز وايا وكان أغلبهم يعيش يف حميط 
منط التعليم  واخلالصة أن  " اجتماعي قاٍس جيمع بني مسؤوليتهم أمام الوطن وأمام األسرة

وتغلغل التصو ف واجلمود الث قايف قد جعل من الص عب على األدباء أن يربزوا أو جيدوا هلم 
 يف اجلزائر غداة االحتالل.. فقد ضرب التعليم ضربة قاضية على إثر مصادرة األوقاف مكانا

شغل وان ..وهاجر العلماء وتوقفت حلقات الد روس احلر ة يف املساجد، فأغلقت املدارس،
 .(6)"بينما التحق بعضهم باملقاومة الباقون من املعل مني حبفظ الر مق وخافوا من الكتابة،

 

ات اليت أحدثها بالدرجة األوىل  ومسؤوالفاألديب كان معل ما ومناضال  أمام كل  املتغري 
وهذا ما سنوض حه  فلم يكن ليسمح لآلخر بأن يتجاوزه فكان سد ا منيعا له، االستعمار،

 .من خالل من مث ل فرتة اإلصالح "البشري اإلبراهيمي"أكثر 
  

 ـ اآلخر/الغرب: 2
 واعترب مصدر وجوده وبقائه األنا" فكان له النقيض والند ،ـ "ارتبط مصطلح "اآلخر"ب

اآلخر " فذلك الص راع الذي نشأ بينهما كان سببه االرتباط الواقع يف عالقتهما ببعض
لتحمِّله دالالت  والفلسفات واملقاربات العرب مناهجية..مصطلح ومفهوم جتاذبته الد يانات 

فمهما اختلفت الرؤى واملقاربات والتأويالت يف تشكيل اآلخر  الوجود والض رورة واحلتمية،
يبقى الوعي باآلخر ضرورة لصيغة الوجود  أو إقصائه وهتميشه، يف ختي له أو صناعته،

 .(7)"البقاءوالكينونة والطرف الفاعل يف معادلة الص راع و 
 

 ويـ ن ُحو واألنا يف عموميته حيمل هذه القيم االجتماعية والث قافية والتارخيية واحلضارية،
كما أن  هذا يتم  عن طريق  ذلك البعد الذي حتمل فيه ذات "اآلخر "دورا يف بناء "األنا "،
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، فالفردية اليت كان ع ليها اإلنسان إثارة تلك الذ ات بالعمل واكتشافها عرب العمل املستمر 
دليل على تفاعل الذ ات ومتكني هلا بتطوير قدراهتا وحتقيق  فاآلخر .." ال ميكنها أن ختدمه

فهو حتمية مهما   انسجامها الن فسي واستعادة توازهنا ضمن الن سيج احلضاري اإلنساين،
 "األنا" يدفع وموجبا حني سالبا حني يكر س االغرتاب والدوني ة، كانت صيغة تواجده،

قصد إعادة التموقع يف صرح البناء احلضاري  كتشاف نفسها يف مرآة الغريية واالختالف،ال 
  .(8)"العاملي واإلنساين

 

هذه  لكن   من اإلجيابية أكثر من غريها، ل  ثا غري يف هذا اإلطار م  جمسِّدا الولعل  اآلخر 
 ر فيه األنانية وحب  بل انقلبت إىل صورة النقيض الذي تظه ثابتة ومالزمة له،مل تبق الص فة 

وخيالف يف  الغربية، واللغة املسيحية مقو مات حيمل وأجنبياً، فأصبح يشار إليه غرباً  التمل ك،
واآلخر ال عقلي يقوم على الر غبة يف السيطرة على الش عوب " ذلك كل  ماله عالقة باألنا

خمل فات الش رق  ملغية كل   فرتب عت بذلك احلضارة الغربية على عرش العاملية، األخرى ..
وجتس د من خالهلا   فصار الغرب احلديث مرآة للذ ات تعكس فيها صورهتا، احلضارية ..

يف مقابل أوروبا  تسعى لل حاق بالغرب وسد  كل  ثغرة من ثغرات التخل ف املرتاكم، كياهنا،
 .(9)"لبالد العربيةونقلها إىل ا أشكاهلا مبختلف معارفها ترمجة من بد   واليت ال الص اعدة واملتطو رة،

  

 تتماشى مع األنا الض عيف املساملإن  هذه الرؤية اليت ارتبطت باآلخر كانت رؤية 
واليت قابلها  الغرب، حضارة جتس دها فاق تلك الن ظرة اإلجيابية اليت كانت ،ستعماراال/فاآلخر

 ية يف املاضيحني كان مسار البناء منصب ا على تواصل جهود األنا احلضار  األنا باالنبهار،
لقد اعرتف اجلميع للعرب بفضلهم يف إيصال أعمال الفالسفة والعلماء القدماء وآثارهم "

وهبذا الثناء اجلزئي الذي يهمل الدور الكبري الذي قام به العرب يف تأسيس  للعامل احلديث،
اه هذا العمل اص املؤر خون الغربيون حت  اليوم من واجبهم لا قد خت    العلوم والثقافة الغربية، جت 

فبينما هم يربِّتون على كتف العرب شاكرين هلم تلك الوساطة يف نقل احلضارات  العظيم،
 .(11)"جندهم يرتكبون ظلما صارخا بسكوهتم عن أفضال العرب األخرى القدمية للغرب،

  

ل ماا شهد  فقد بدأ تنفيذ رد  اجلميل بغري ذلك، إن  هذا الس كوت مل يكن سوى مؤقتا،
ناهيك عن املاضي  ش رق زحف الغرب حنوه، فتكس رت بذلك كل  روابط التواصل القب لية،ال
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مث  استمر   الذي مل يكن مجيعه سلما فقد شهد املورسكيون يف األندلس طرد الصليبني هلم،
فتجس دت طبيعة "اآلخر"  بل ازداد مع القرنني التاسع عشر والعشرين، الطمع نفسه،

وتأسيسا على هذا الفهم " واقع "األنا" الض عيف واملغلوب على أمره املهيمن واملستعِمر مع
ب  أن نسم يه قد تعر ضت ملا حن جند أن  الص ورة القومية العربية بعام ة واجلزائرية خباص ة،

ت يف ذهن األوروبيني عرب  ذلك أن  الص ورة القومية العربية، "،"استعمار الش خصية قد تغري 
 اهات املنتصر إز اء املهزوما الر وح الص ليبية،كما هيمنت عليها اجت  قرون طويلة هيمنت عليه

منذ بدايات القرن التاسع  مبا يصاحب ذلك من احلط  من شأنه بعد الغزو االستعماري،
 .(11)"عشر وحت  الن صف الث اين من القرن العشرين

 

دون  بعد هذا االصطدام مل يتحد د هلذا "اآلخر" تصنيف أو ميالن لوجود جنس
ومل يكن باإلمكان حتديد طبيعة الغرب يف اهلنا إن كان تابعا للفرنسيني أنفسهم أو  آخر،

غري ذلك نظرا لوجود ذوات متباينة مل يكن هلا أن حتد د بالض بط طبيعة اآلخر إن  كان 
وغري ذلك كثري مم ا مل يكن لألنا جمال  سياسيا.. حاكما، جنديا، مثق فا، معم را أو مستعِمرا،

اسع من أن تكشف كل  التفاصيل اليت من شأهنا أن تنقل لنا ماهية الرحيل بني اجلغرافيات و 
وكان البد  من رد  الفعل من  بلغ االستعمار العاملي أوج ه.." ألساسيات استعمارية توس عية

وقد  يف صورة نظريات وأفكار.. وقد بدأت ردة الفعل... طرف املضط هدين والكادحني.
أيدي رجال فرنسيني أنفسهم.. أمثال سان  وعلى ك يف فرنسا نفسها،ظهرت بوادر ذل

كما أن  بعض األحرار من الفرنسيني أصبحوا يدافعون عن  سيمون وبرودون وغريمها،
   .(12)"الوضعية االجتماعية املتدهورة يف اجلزائر

 

عليها  وكذا األجنب كانت من املعاين واملفاهيم اليت كان فمصطلح االستعمار العاملي،
إضافة لتعد د  "اآلخر" وذلك من خالل التطو ر الذي حدث يف بقائه الط ويل يف اجلزائر،

 م تكن تربطهما الس لبية والس وادفل الرؤى والعالقات اليت ربطت ثنائية "األنا" و"اآلخر "،
ا ُوِجد من اإلجيابية ما يضبط استمرار ارتباط تلك الث نائية يف املستقبل، يقة ولكن بطر  إمن 

 خمتلفني. أو يف مكانني و زمانـ ني   خمتلفة،
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كان رائدا يف حماربة  وأهم  شيء يف هذا كل ه أن  اآلخر يف إطاره الس لب واإلجيايب،
راألفكار وهو ما خوا  وقد " ل لألدب يف هذا أن يتجاوز السياسة والتاريخ ليقصد الِفك 

العريب كغريها من شعوب إفريقيا  اندفع االستعمار إىل خط ته تلك بزعم أن  شعوب املغرب
وهي فكرة أقر ها الغرب زمنا طويال دون مناقشة واقرتنت هبذا الز عم فكرة  ال ثقافة هلا،

 .(13)"ثقافة مي تة عليه أن يفرض ثقافته أخرى خاطئة تزعم بأن  ثقافة الش عوب املستعم رة..
     

أم هذه األفكار كانت يف  اآلخر، فهل متك ن اجلزائريون فعال من بلورة ثقافتهم أمام هذا
 فهل حيدث ذلك ؟  ،ك طريقة للخروج عن إرادته وقبضتهحد  ذاهتا أفكار استعمار يقد م ل

 

 اآلخر في أعمال اإلبراهيمي: ثانيا:
 اآلخر في خطاب الوعي:ـ 1

إن  احلديث عن الوعي يف فكر البشري اإلبراهيمي وأدبه ينطلق من بوابة اإلصالح 
مع تأسيس مجعية العلماء والذي جتس د بقو ة  ع الثلث األو ل للقرن العشرين،الذي انطلق م

اليت كان وجودها مع الفكر النهضوي الذي كان عليه الوطن العريب عامة واجلزائر  ،املسلمني
وليس تلك  وعرب تلك األفكار اإلصالحية ظهرت حقيقة األنا الواعية فعال، خاصة،

لقد كان الن اظر إىل الش عب اجلزائري ـ قبل " سي خيفي واقعهاالص فات اليت كان اآلخر الفرن
نشطا وهو  متحر كا وهو هامد، أن يؤذِّن فيه العلماء املصلحون ـ حيسبه يقظا وهو راقد،

واعيا وهو  ذاكرا وهو ناس، مهتديا وهو ضال، مت حدا وهو متفرق، حي ا وهو جامد، خامد،
 .(14)"شاهدا وهو غائب ،غافل

 

 تظهر بوادر وعي األنا من خالل نربات اإلصالح اليت هذه الث نائيات،ومن خالل 
تنومي الش عب  الذي كان يقف ضد   اآلخر الفرنسي، ظهرت على الس طح متجاهلة أنانية

رج عن خطاب احلق  الذي كان خي "أناـــ "وال يكاد اإلبراهيمي ك اجلزائري وتفريقه وغفلته،
 "املطلق مبا حُي ِدثُه "اآلخر هذه الن قطة بالذات ليجد د وعيهفيستخدم  ه العامل بأسره،إلييدعو 

عجيب هلذه اإلنسانية ما كفاها من مصائب الد هر تقاطع أبناءها وتدابرهم ..أن يكون "
 ..وتستجري من غائلتني وهي اآلن تستغيث من داهيتني، يف أبنائها قوي  يستعبد ضعيفا..

فغطاء السِّلمية  (15)" مواقع اخلالف..تستغيث من داهية احلرب وحتكيم الس يف يف
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ث بتعاليم الس لم العاملية هي نفسها اليت كان يسعى من خالهلا "الفرنسي" إىل حتقيق والتشب  
فذلك اإلسقاط هو ما اجتمع يف اإلنسانية الس محة اليت خيرج منها "األنا"  استبداداته،

 .ناالذي صاحب وجود "الغرب" يف اهلمنتصرا على ذلك التشويه 
 

وكذا سعي روادها إىل التغيري عن طريق  وبعد الز خم الذي أحدثه نشاط اجلمعية،
تلك احلقيقة اليت ما لبثت أن  خطاب الوعي الذي جاء تصويرا حمكما حلقيقة اآلخر،

فراح خيرق  تنكشف أكثر فأكثر بعد أِن امتطى "الفرنسي" مطي ة اخلداع بعد احلرب العاملية،
أسقطت أحداث الث امن ماي كل  قناع وأثبتت أن  االستعمار ال يرعى " دامليثاق وخيلف الوع

وهي حتتفل باهنزام الن ازية والفاشية حينئذـ أن  لقد كان على فرنسا عهودا وال حيرتم وعودا..
ترتك يف نفوسهم  بالورد واألزهار .. تستقبل هؤالء اجملن دين الذين صنعوا هلا الن صر واحلياة،

 عكس احملتل  اآلية.. ولكن عوض هذا املنطق.. ل  على اعرتاف احملتل باجلميل،أثرا ممي زا يد
 .(16)"فأباح سفك دمها يف شهر كان الن اس يف بقاع كثرية من العامل حيتفلون بعيد الن صر

 

ا على ذلك  فالن صر الذي احتفل به اآلخر مل يكن منصب ا على الفرنسي وحده، إمن 
وهو ما ات ضح يف مساندة ذلك األجنب  جنب بصفة عامة،الت حالف الذي كان ميث ل األ

فازدادت على إثر هذا وترية اخلطاب املفعم بالوعي  لالستعمار فيما بعد واملشاركة معه،
لكن ها يف املقابل مل تكن لتظهر  ومعرفة احلقيقة املر ة اليت مل تكن خمفية أصال، واملسؤولية،

خالله األنا إىل املواجهة املباشرة وهذا ما حدث  بذلك الكش ف والتجل ي الذي سيسعى من
 لجهل الذي طال األنا طيلة قرن من الز منل مناهضوعي فكري فقد ظهر  فيما بعد،

وهكذا استطاع اإلبراهيمي أن يدحض اد عاءات الس ياسيني بإمكان إجناز االستقالل دون "
إذ إن  جناح  جربة التارخيية،وهو ما أثبتته الت حتصيل وعي فكري وحظ  من العلم واملعرفة،

جنازات اليت حق قتها اجلمعية يف االستقالل ما كان ليتم  لوال اإل الث ورة اجلزائرية يف حتقيق
 .(17)"تكوين رعيل من اإلطارات العلمية والس ياسية اليت قادت مسرية الث ورة اجلزائرية

  

بضرورة اخلروج  يقتنع"اآلخر"  بدأخالل هذا الوعي الفكري و  هميكن اجلزم هنا أن  
فهو مل يكن بذلك الغباء الذي قد يقوده إىل نتائج أكثر حد ة  واالبتعاد عن الذي ال ميلكه

 يف معاندة "األنا" الذي انكشف بالن سبة له كل  شيء.
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 وهو ما جعل توغ له يف املخفي أكثر، وما يُظ هر خطاب الوعي يف قو ة وسجي ة،
املخط طات اليت جتعله يكسب من الوقت والز من ما  لبفع " يدق  ناقوس اخلطر،"اآلخر

ا هو  وحتتل ، االستعمار ليس جمر د جيوش تغزو" ده يف املكان ألطول وقت ممكنوجِ يُ  وإمن 
فكل  الدول  إىل فرض هيمنته الكل ية داخل البنيات االجتماعية.. نظام متكامل،

ينتقل اإلبراهيمي إىل  قول..االستعمارية جر بت سياسة إخضاع األرواح والتحك م يف الع
تبيان الوسائل اليت يستخدمها االستعمار الر وحي الذي يطلق عليه أيضا اسم "االستعمار 

 .(18)"الذي يعتربه من أخطر أنواع االستعمار العقلي"
 

فاآلخر كاستعمار واحد، والغرب له من األوجه ما ميكِّنه من التمل ص كيف يشاء 
واإلبراهيمي خاص ة كان الفارق الذي صنع  اإلصالح عامة،لكن  وعي رجال  وقت يشاء،

 فلم يكن بإمكان الر صاص أن حيارب فساد األفكار واألخالق. النتائج املطلوبةـ،
 

وهو  استعمال الد ين كوسيلة تضرب عليها األوتار، وليس ببعيد على حماربة األفكار،
شر كان هذا األخري مرك زا على ن  فقد سابقا يف حتديد ماهية األنا واآلخر، إليهما أشرنا 

والذي  ، عند اإلبراهيمي د يف خطاب الوعيوهو ما ُوجِ  ،مسيحيته يف مقابل طمس اإلسالم
ولقد أكد  البشري اإلبراهيمي هاته " ستعمار وحيثيات أفكاره القاتلةكشف جزئيات اال

ا هو نتيجة من نتائج ا ن  التبشري بصورته احلالية،إاحلقيقة، بقوله  الذي  لتعص ب املسيحي،إمن 
اليت ترب ر أعماهلا الس لبية  وأن ه مثرة من مثرات تلكم القو ة الط اغية، يستند إىل قو ة الس الح،

 سيةوأن ه وسيلة من الوسائل الس يا "الت جارية"، أو الفكرية أو االقتصادية باحلر ية الد ينية،
 .(19)"يلبس لباس الد ين ويتمظهر مبظاهر كهنوتية

 

أن يثبت أن ه على حق  وأن  األنا ال  إىليسعى مبختلف الط رق  خر املتعص ب،فاآل
أن ه املخطئ، فتلك الش عوب الض عيفة مل تسمح له حتت أي  ظرف كان من أن ميس   شك   

فظل ت بفعل خطابات الوعي ترتبط بالس بيل املستقيم الذي جيعلها يف حالة من  إسالمها،
ومن ذلك أيضا أن  اآلخر قد ظهر   تربطنا بالن صر منذ األزل،القو ة اليت القو ة املعنوية،

ليدل  على اآلخر كذات  بشكل أوضح بعد أن أشار اإلبراهيمي إليه يف بعض املواقف،
فقد أسقط اإلبراهيمي عن التبشري املسيحي "فردية متث ل العنصر السلب للتبشري واملسيحية 
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أقر  بأن ه أداة موج هة خلدمة مصاحل االستعمار ال و  الغريب صفة "اإلنساين" مبعناه احلقيقي،
فاعترب الكاردينال "شارل ال فيجري" هو الواضع  ويف هذا الص دد أعطى مثاال باجلزائر، غري.

 ليت جاءت بعدهممه دا الط ريق للجمعيات التبشريية ا األو ل ألساس التبشري املسيحي هبا،
 .(21)"إليها احلكومات الفرنسيةواليت استفادت من أموال ضخمة كانت تضخ ها 

 

وهذا الد عم الذي كان خيدم "الذ ات  إن  هذا العمل مل يكن عشوائيا بل خمط طا له،
فيصب  جم   ،رحص ل من الفوائد ما جعله يراقب األقوال واألفكا يف اآلخر، اجلماعية"

 ز الس جونيهدف إليه لكن يف مراك حياول أن يعتصر منه ما ،األنا "جربوته على "األديب
كن هذا ليوقف ذلك الز حف الذي استثار من الوعي يومل  وبني جدران التحقيق والتعذيب،

كأن  يف القطر اجلزائري حكومات ""اآلخر" بأسلوبه املتالعب وامللتوي  ما جيعله يواجه
حكومة مستبد ة ترجع يف الن قض واإلبرام إىل رأي املتصر ف ال  متعد دة ال حكومة واحدة..

فزيادة على الص فة الالزمة حلكومة اجلزائر االستعمارية..كل  من يف هذه  القانون العام..إىل 
جيهد جهده يف حرب مجعية العلماء ومقاومة  وبوليس سر ي وعلين، البلدة من حك ام،

 .(21)"وكل هم مر صاد لتتب ع املنتسبني إليها حركاهتا،
 

وض ح درجة   الفرنسي بكل  من ميث له،إىل فاخلطاب العام الذي توج ه به "اإلبراهيمي"
الوعي يف اخلطاب اإلصالحي اجلزائري الذي كان نقطة تواصل مع "اآلخر" على شكل 

فما كان حُيدثة هذا األخري من مضايقات ألمثال  ستعمار،االصراع دائم مع ثنائية األنا/
يكشفوا "البشري اإلبراهيمي"،مل يكن خيفى على عني، كما كان من واجب هؤالء أن 

 وهو ما حدث فعال. بأنفسهم تلك اخلبايا،
 

ولكن الذي " اه األنا/كشعبجتومة حتميه وتفرض بفعله ما تفرضه حك آلخرل ُوِجد
وتعليم  يغيظ وحينق هو هذه الد عوى العريضة الط ويلة من االستعمار يف تثقيف الش عوب،

ماله اليت تقاوم التعليم وكيف تت فق هذه الدعوى منه مع أع وقطع دابر األم ية، األمم،
واليت تفض ل عصا الشقي  على قلم  وتغذ ي اجلهل وتقو يه، وتتنك ر له وتنصر األم ية وحتميها،

وحتط م القلم لئال  وإن آذت وإن قتلت، فتتساهل مع العصيِّ حت تصري عصي ا، الكاتب،
 .(22)"يلد أقالما
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اهلم  الذي سكن الذي كان  هكذا كان اهلدف احلقيقي وراء طمس الوعي،
ويكشف أالعيب  ويف املقابل كان مآال يعود عليه "األنا" ليكتشف ذاته، نفس"اآلخر"،

ورغم كل  اجلهود اليت عمد إليها الفرنسي مل يستطع إيقاف ذلك الد فع الذي  االستعمار،
 تو ج يف الن هاية باحلر ية.

  

 اآلخر وحضور الوطن:ـ  2
فهم قبل أن  املنارة اليت أضاءت أدهبم، بالد رجة األوىل، الوطن عند هؤالء الث واريـُع دُّ 

فكانوا خري ممث ل للفرتة االستعمارية على اعتبار  يطرقوا األدب أحدثوا الث ورة ووقفوا معها،
م كانوا ميث لون ازدواجية الن ضال، " الذي كانت روح اإلبراهيميوال أدل  من "البشري  أهن 

تجل ى التزام كتاب مجعية العلماء بقضايا أمتهم ووطنهم يف كما ي" الوطن تتناثر من أعماله
ومن ذلك  توظيف كل  إمكاناهتم وقدراهتم خلدمة قضايا الوطن والد ين وحل  مشاكلها،

 .(23)"تسخري األدب اهلدف يف بناء الفرد واجلماعة
 

ورة فتلك الر وح الكتابية اليت بادر هبا اإلبراهيمي ورفقاؤه،كان هلا دور يف كشف الص  
واليت مه دت لسلسلة من الص دامات يف اخلطاب الذي كان للوطن فيه  الس لبية لآلخر،
حافظت  ترت ب عنه جمهودات للذ ات "األنا األديب" اليت محت عرين اجلزائر، وجود مكث ف،
إذن فالقضية أكثر " ورفضت كل  املساومات اليت أتيحت لطردها أو إسكاهتا على األرض،

ا هي قضية أم ة، بعينه، من أن هتم  شخصا وما هذه الكتابات إال انعكاس  قضية مصري، إمن 
ا ق ألشغال أدباء اجلمعية هبذه القضية والتزامهم هبا،  ضية جمتمع يعاين استئصاال ثقافياألهن 

     وهنا وجد مشاخية مجعية العلماء  فكانت القضية قضية هوية وانتماء، وحرب مسخ ديين،
هذا املوقف الذي يتطل ب آليات دفاعية حتتمي هبا األم ة من هول  أنفسهم مسؤولني أمام

ِلًحا / يف مقابل األنا غزوا، / استعمارا / مسخا / د اآلخرفُوجِ  .(24)"هذا الغزو  أديبا/ ثوريا / ُمص 
 وحدة للمصري. أم ة/ وكان املآل هو إجياد جمتمع/

 

الذي جنده بصور خمتلفة فيما  وهذا الوجود ملا ميث ل الوطن كان خطابا بارزا لآلخر،
جند ذكر الوطن وحضوره مقرتنا  /غرب، أجنب ويف مقابل ذكر الفرنسي/ ذكرناه آنفا،

هي املعادلة اليت تكشف ما هية األدب يف  وهذه الث نائية الضد ية أو املتوازية، بذكرهم،
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زائر ذلك إن  يف اجل" شكله البسيط الذي جاء دفاعا عن الذ ات اجلماعية وتصدٍّ لآلخر
معاين من الد ين  وفلذة من كبد اإلسالم، القطر الذي هو قطعة من وطن العروبة األكرب،

 وتوارثتها األجيال عن األجيال وكنوزا من األخالق اإلسالمية الش رقية الذت بنفوس عربية،
ونزعات من الظ لم األجنب واالعتالل.. وآخر  ومر ت هبا فرتات من اجلهل والض الل،

 .(25)"ث اليت حل ت هبم هذا االستعمار الفرنسي اجلامثاألحدا
 

وهو ما يذكره اإلبراهيمي يف توضيح  الوطن اجلزائري جزء ال يتجز أ من األمة العربية، إن  
فأمام الزحف االستعماري بأشكال  واحملافظة عليها من جهة أخرى، ،هةمن ج روح االنتماء
حت وإن كانوا  التخل ي عن الوطن،يف لحون عتمدها،مل يفك ر هؤالء املصالتنومي اليت ا

واإلبراهيمي من خالل الرحالت اليت قام هبا خارج الوطن ازداد خطابه يف الوطن  خارجه،
هذا االستعمار لعقولنا وأفكارنا هو أخطر أنواع االستعمار " ووصفه بالكشف عن "اآلخر"

هذا الن وع اخلطر  يت من أوروبا..وإن  مصائبه منز لة علينا من إجاللنا للفكر الذي يأ علينا،
وهي  من االستعمار العقلي هو الذي مه د للطامة الكربى اليت هي  مأرب االستعمار من ا،

 وأوطانه ولو كان خريا لسبقنا إليها يف أممه .. هذه الوطنيات الضي قة احملدودة اليت زي نها لنا
 .(26)"فيكون ضعفنا قو ة فيه قنا لنضعف،ويفر   األجنبية ليقوى يف نفسه، بالعناصر يتزي د ولكن ه

 

متي ز ذلك املدح الذي توج ه به إىل  هكذا كان خطاب الوطن متمي زا عند اإلبراهيمي،
جيد الرتكيز على الوطن من األساسيات اليت  واملالِحظ هنا، مدينة "املوصل"حني زارها،

لعميق كانت املسؤولية وأمام ما اختفى من االستعمار الغامض وا اعتمدها األديب/األنا،
غري أن  املختلف هنا كان  وهو ذات اخلطاب الذي ورد يف العنصر الس ابق، مزدوجة،

وملا   ،ولغة شعبه وإسالمهم وحدوده، باملكان الذي سيبقى راسخا بتارخيه، ،االرتباط باهلنا
هو ما و  ،ان ال بد أن يقابله األنا باملثلك ،نسي يتالعب بفعل حماربته لألفكاركان الفر 

إن  األصداء املتجاوبة عن  يا سعادة الوزير:" حدث من خالل اخلطاب املباشر عن الوطن
ا زيارة مته دون هبا إلصالح  زيارتكم للقطر اجلزائري أفهمت األم ة اجلزائرية املسلمة أهن 

ا إن  األم ة اجلزائرية املسلمة تعتقد أن  حق ه ..يفتقر إليه الوطنسياسي واجتماعي واقتصادي 
الد يين ال ينبغي أن يكون حمل  جدال ومطل ألن ه ال يتماطل مع مصلحة دين آخر وترى أن  

أن تطالب بفصل الد ين اإلسالمي عن احلكومة  -كأم ة ذات مقو مات حيوية-من حق ها 
 .(27)"فصال رمسيا عاجال
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فاحلديث إىل وزير اجلمهورية الفرنسية كان لسان صدٍق لكل  من ميث ل "اآلخر" 
بادرة مباشرة النطالق املواجهة اليت ما توقفت فيما بعد إال  ألجنب عن الوطن، وهوا

وما ميي ز هذا احلديث أن ه كان ميث ل القطر اجلزائري أي مجيع الرتاب ملك لألمة  بالن صر،
وحاول أن يفرض  اإلسالمية اليت ارتكزت على هذا الد ين الذي أخذ منه "اآلخر" بريقه،

 ما خيدم بقاءه ودينه. فيه من التغيري
 

ويستثري الرأي يف تعل ق "البشري اإلبراهيمي"بالوطن بدايات نثرياته  إن  ما ميأل األفق،
وهو ما جتس د مع الكشف احلقيقي عن العالقة  يف معظمها بلفظ األمة/ الرتاب/ الوطن..

ن  الدستور إ" اليت ظل ت تربط "األنا" بوجود "اآلخر" وفق دستور مشو ه طيلة ذلك الوجود
هو دستور ناقص من مجيع جهاته،مل حيقق رغبة  الذي وضعته احلكومة الفرنسية للجزائر..

ومل يؤخذ رأيا فيه، والدستور  ،وآفته أن ه فرض عليها فرضا من الر غائب الوطنية للجزائر،
 ولتلك اآلفة مل يرضه حزب واختيار ملناهجه.. الن افع هو الذي يكون لألم ة رأي يف وضعه،

 .(28)"على تفاوت حظوظهم يف الوطنية وال نائب من نواهبا.. من أحزاب األمة،
 

 أن يفرض ذاته يف كل  األوضاع هكذا استطاع البشري اإلبراهيمي متقم صا دور األنا،
يفرض رأيه يف  وعلى مجيع األصعدة فليس سهال أن جند رجال هبذا الش كل يتقن األدب،

الكشف  ناهيك عن سعيه الد ائم وراء، يف الس ياسة،ويسعى إىل بسط رأيه  االجتماع،
فهو جندي متمر س تعرف قيمته عند "اآلخر" وهو من ظل  يعمل له من  والتحر ي،

 لس ياسةورغم ذلك يظهر خطاب الوطن هنا متعل قا با احلساب والتصي د ماال جيعله حر ا،
جهة أخرى ترمجة "اآلخر" ومن  وهي من اجلوانب اليت بعثت روح التعل ق باجلزائر من جهة،

لقد عرف اإلبراهيمي معىن اهلوية " والقامع خلف أفكاره التسل طية املتماطل يف سياسته،
اكتشف إذن قبل غريه حقيقة املعادلة القائلة بأن  اهلوية الث قافية "اهلويةــ األم ة"  الث قافية..

اهلوية( وكذا الش خصية ) ولذلك لطاملا دعا إىل ضرورة احملافظة على الش خصية الوطنية
   الن ضال من أجل صيانتها ومحايتهاو  والتمس ك بكل  مقوماهتا، )اهلوية الث قافية(، الث قافية

 .(29)"ألن  اندثارها يعين اندثار األم ة
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ذلك  "البشري اإلبراهيمي"، كان ركيزة عند فالتأكيد على إبراز هوية "األنا" اجلماعية،
ويضعهم أمام حتمية البحث عن حلول  ان يؤر ق املصلحني،أن  فقدان هذه "اهلوية" ك

ف الط رق وهو الذي حارب مبختل متك نهم من حتدي الظ روف اليت أوجدهم فيها اآلخر،
وهو الش يء الذي كان ال بد  من أن يواجهه األنا معتمدا على  ،ركائز اإلنسان اجلزائري

لقد " ،االستعمار وفر ط فيه فراسته يف كشف حقيقة االعتماد على اسرتجاع ما أخذه
أي أن ه  ..عمار على هوي ة أي  أم ة مستعمرةاكتشف اإلبراهيمي اخلطر الذي يشك له االست

 ..مارتفط ن لكل  ما تطرحه اهلوية الث قافية من إشكاالت يف الد ولة الرازحة حتت نري االستع
يعي جي دا ما تعنيه تفط ن هلا اإلبراهيمي وشعبه يئن حتت وطأة االستعمار ..لقد كان 

وما تعنيه لشعب يعاين ويالت  الث قافة األصيلة ألي  شعب ينعم باحلر ية واالستقالل،
 .(31)"املستبد  الغاشم

 

فاهلوي ة كانت من أهم التفاصيل اليت ُوِجدت يف خطاب التعريف بالوطن واحملافظة 
فمن  أشكاله. ويف الط رف اآلخر كانت النقيض من نقيض األنا للفرنسي بكل   عليه،

اليت طرحها  الن احية األوىل كان دحض اخلطر الذي حيد ق باجلزائر من املعاجلات
وكذا احلديث الذي كان كل ما ذكرت اهلوية اجلزائرية إال وارتبطت ما ارتبطت  "اإلبراهيمي"،

 آلخرأم ا الثانية فتظهر يف هذه اخلطابات معاداة ل باألم ة اجلزائرية أي مث لت "الوطن"،
جمموعة من التصو رات احلقيقية اليت ساقها  /املستبد /الغاشم..وصياغة حلاله وهو االستعمار

"البشري اإلبراهيمي" الذي كان يف متثيله للث قافة وهوية املثق ف اجلزائري منصفا للوطن 
 ومنغ صا على من احتله.

 

 خاتمة: 
 الوعي الذي انتشر من خالل حديثنا عن أدب البشري اإلبراهيمي ومتثيله لآلخر عرب

 لن تائج التالية:عديدة أمه ها اإلصالح، توص لنا إىل ا بفضل عوامل
 

 االجتماع حمل  حديث طويل لعديد امليادين كالفلسفة، لقد كان صدام األنا واآلخر، -
فكان  وأهم  ما وجد يف هذا األخري تلك املفاهيم اليت ارتبطت هبما، األدب، التاريخ،

يف مقابل  ف هبا البشري اإلبراهيمي،را أهم  املعاين اليت ع  . ثوريا. أديبا/ /اجلزائري األنا/
 مستعِمرا.. أجنبيا/ فرنسيا/ اآلخر/
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 متشع بة الرؤى ممتزجة األفكار،، ال يف األناخطابات البشري اإلبراهيمي ممثا  جاءت -
كان ف ،د أطرافهااليت مث ل االستعمار أح الثنائية استطاعت أن تكون الطرف الث اين يف تلك

الفكرية والث قافية قصد   الس ياسية، على كل  اجلبهات االجتماعية، "اإلبراهيمي"ل اشتغا
 أشكاله. كشف اآلخر بكل  

 

استطاع اإلبراهيمي من خالل خطاب الوعي بالوطن أن يتقص ى وجود الفرنسي يف  -
أي غريته على  وطنيته،رك زا بالد رجة األوىل على روح انتمائه و م اجلزائر ويكشف دسائسه،

حماوال إبراز اهلوية اجلزائرية املوغلة يف اإلسالم واحملافظة على  الرتاب والش خصية اجلزائرية،
 .اللغة واملتعل قة بالتاريخ

 

واألدباء والث وار اللذين وقفوا وقفة مستقيمة  من خرية املصلحني، كان "البشري اإلبراهيمي" -
ونسعى من خالل هذه األعمال أن نصنع رؤى  تبداد،ضد  التشويه واالستعمار واالس

 جديدة للمحافظة على هذا اإلرث وتبين  أشكال جديدة لتمجيد ذلك مستقبال.
 

 الهوامش واإلحاالت
 لـ واسيين األعرج حنان معز ي، حوار األنا واآلخر يف رواية "كتاب األمري مسالك أبواب احلديد" -(1)

 .11، ص2717/2711 لة،جامعة ورق كلية اآلداب واللغات،
 .11ص املرجع نفسه، -(2)
 جامعة باتنة كلية اللغة واألدب العريب والفنون، األنا واآلخر يف أدب الر حلة، مك ي سعد اهلل، -(3)

 .20، ص2710ـ 2719
 .39ص املرجع نفسه، -(4)
ل ة جامعة جم حملمد جالل، اآلخر يف رواية "حب  يف كوبنهاجن"الذ ات و  حمم د كمال سرحان، -(5)

 .243ص ،2715 جامعة اليمن، ،1، اجملل د 9الن اصر، العدد
 1ط لبنان، -بريوت  دار الغرب اإلسالمي، ،9ج ،تاريخ اجلزائر الث قايف أبو القاسم سعد اهلل، -(9)

 .171ص، 1119
 .95مرجع سابق، ص األنا واآلخر يف أدب الر حلة، مك ي سعد اهلل، -(0)
 .95ص املرجع نفسه، -(9)
 47ص ،2710 شلف،الجامعة  كلية اآلداب والفنون، صورة اآلخر يف الرواية اجلزائرية، عالية زروقي، -(1)
 دار اجليل فاروق بيضون/كمال دسوقي، :مشس العرب تسطع على الغرب، ت زيغريد هونكه، -(17)

 .311ص ،1113، 9لبنان، ط -بريوت 
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 15ص ،1111 ،1ط لبنان، - بريوت ،اجليل دار املعاصر، اجلزائري األدب يف املقاومة شرف، عبدالعزيز -(11)
 .32ص املرجع نفسه، -(12)
 .35 - 34ص نفسه، -(13)
بريوت ـ  دار الغرب اإلسالمي، ،1ج آثار اإلمام حمم د البشري اإلبراهيمي، أمحد طالب اإلبراهيمي، -(14)

 .25، ص1110 ،1ط لبنان،
 .94 - 93ص املصدر نفسه، -(15)
أشكال التعبري األديب يف كتابات البشري اإلبراهيمي،كلية اآلداب واللغات  ادر معم ر الد ين،عبد الق -(19)

 .43 - 42، ص2711 - ـ2717 امعة وهران،جوالفنون، 
 .49ص ،املرجع نفسه -(10)
كل ية العلوم  ،البشري اإلبراهيمي وشكيب أرسالن قضايا العرب واملسلمني يف آثار بشري فايد، -(19)

 .249 -245ص ،2717-ـ2771 جامعة قسنطينة، ية والعلوم االجتماعية،اإلنسان
 349ص املرجع نفسه، -(11)
  341ص نفسه، -(27)
بريوت  دار الغرب اإلسالمي، ،3ج آثار اإلمام حمم د البشري اإلبراهيمي، أمحد طالب اإلبراهيمي، -(21)

 .331 - 339، ص1110، 1لبنان، ط
 .345ص املصدر نفسه، -(22)
اه اإلسالمي يف أدب املقال عند مجعية العلماء املسلمني، حمم د درق، -(23) كلية اآلداب  مالمح االجت 

  .12ص ،2717 - 2771 جامعة تلمسان، واللغات،
 .91ص املرجع نفسه، -(24)
بريوت  دار الغرب اإلسالمي، ،4ج آثار اإلمام حمم د البشري اإلبراهيمي، أمحد طالب اإلبراهيمي، -(25)

 .19 - 10، ص1110 ،1ط ن،لبنا
 .171ص نفسه، -(29)
   دار الغرب اإلسالمي ،2ج آثار اإلمام حمم د البشري اإلبراهيمي، أمحد طالب اإلبراهيمي، -(20)

 .155 -154، ص1110، 1ط لبنان، -بريوت
 .117ص ،نفسهاملصدر  -(29)
جمل ة  يف خطاب البشري اإلبراهيمي،اهلوية الث قافية..املاهية واملقو مات األساسية  صي اد مليكة، -(21)

 .04ص ،2727 جامعة األغواط، ،2العدد ،2اجملل د بدايات،
 .05ص ،نفسهاملرجع  -(37)
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 تشاوة نموذجاـخطبة جامع كبراهيمي؛ حضور قيم المواطنة في خطابات اإل
 

Citizenship Values in  El Ibrahimi’s  Sermons 

The Case  of  Katchawa Mosque Sermon 

 

 )الجزائر( 1جامعة باتنة –د. زهور شتوح                                           
       zhour.chettouh@univ-batna.dz 
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 11/30/8381تاريخ القبول:                             80/32/8381اريخ اإلرسال: ت
 

 

  ملخص:
براهيمي وكتاباته املتنوعة، نظرا ملا عانته من ويالت لطاملا شغلت اجلزائر فكر اإل

الوطنية بشت الطرق، وقد االستعمار وظلمه، وحماوالته طمس معامل شخصية األمة اجلزائرية 
راهيمي من خالل خطاباته استنهاض مهم اجلزائريني من أجل التصدي للمستعمر بحاول اإل

هذا تأيت  من جهة، واستعادة الشخصية الوطنية لدى املواطن اجلزائري، وانطالقا من كل  
من خالل اخلطاب اللغوي للبشري هذه الدراسة لتسليط الضوء على جتليات قيم املواطنة 

 1192نوفمرب  72بعد االستقالل جبامع كتشاوة يوم اجلمعة  براهيمي يف أول خطبة ألقاهااإل
 واليت سيتم حتليلها من ناحية السياق واألبنية الداللية وأفعال الكالم الواردة فيها.

 

 حضور.  ،خطبة ،املستعمر ،املواطنة ،الوطنية الكلمات المفتاحية:
  

Abstract:      

Algeria has always preoccupied Ibrahimi's thought and his 

various writings, due to the ravages and oppression of colonialism, 

and his attempts to obliterate the features of the national character of 

the Algerian nation in various ways. This study comes to shed light on 

the manifestations of citizenship values through the linguistic 

discourse speec of Bashir Ibrahimi in his first sermon after 

independence at Jami Katshawah on Friday November 02, 1962, 

which will be analyzed in terms of context, semantic structures and 

verbs of speech contained therein. 
keywords: patriotism, citizenship, colonizers, sermon, Attending. 
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 في مفهوم المواطنة والوطنية: .1
صفة املواطن الذي د من املفاهيم والتعريفات، فهي "مصطلح املواطنة للعدي يتسع

(1)" يفرضها عليه انتماؤه إىل الوطنيتمتع باحلقوق ويلتزم بالواجبات اليت
أكد  وقد 

: أنه يعتمد على دعامتني أساسيتني على مفهوم املواطنة معلنا  جون جاك روسو"" سوفالفيل
 .(2)املشاركة اإلجيابية للفرد يف عملية احلكم، واملساواة الكاملة بني أبناء اجملتمع الواحد

 

وم بني ويف قاموس علم اإلجتماع مت تعريف املواطنة بأهنا مكانة أو عالقة اجتماعية تق
( هذه العالقة يقدم الطرف األول )املواطن ( ومن خاللوجمتمع سياسي )دولةفرد طبيعي 

ولة عن طريق الوالء، ويتوىل الطرف الثاين احلماية، وتتحدد هذه العالقة بني الفرد والد
، واملواطنة من منظور نفسي هي الشعور باالنتماء والوالء للوطن (3)أنظمة احلكم القائمة

ي مصدر اإلشباع للحاجات األساسية ومحاية الذات من األخطار وللقيادة السياسية اليت ه
 .شري إىل العالقة مع األرض والبلداملصريية، وبذلك فاملواطنة ت

 

 هم يف إطار مجاعة بعينهاوهبذا تعرب املواطنة عن حركة األفراد يف اجتاه إثبات وجود
حب، أي جتاوز االنتماء حبيث تتجاوز هذه احلركة االنتماءات األضيق إىل االنتماءات األر 
 .(4)لألشكال األولية كالطائفة أو القبيلة أو العشرية إىل اجلماعة الوطنية

 

  

  

 

 

 

 المواطنة

 الفـــــــــرد

 الدولـــــة المواطن

 الـــــــــــوطن

 حضور معنوي  تواجد مادي
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ومن مث تعكس املواطنة عالقة بني طرفني، األول هو الفرد والتعبري السياسي عنه هو       
ولة، وحت تكون هناك املواطن، والطرف الثاين هو الوطن والتعبري السياسي عنه هو الد

عالقة عضوية يشرتط يف الفرد الذي حيمل صفة املواطن التواجد املادي، وأن يتوفر يف 
 .يفي للدولةالوطن احلضور املعنوي والوظ

 

الشخص وإخالصه لوطنه، ويشمل ذلك:  "تعبري قومي يعين حب   ا الوطنية فهيأم  
 (5)الوطن" خدمة يف والتفاين بالتاريخ، الفخرو  والتقاليد، والعادات والناس، األرض، إىل االنتماء

 

 :ور المسجد في تعزيز قيم المواطنةإيمان االبراهيمي بد .8
 ا على القيم وأمناط السلوك السويات اليت يرتىب الفرد فيهاملسجد أحد املقر   يعد  

يف  إضافة إىل تعزيز املعاين الروحية اليت تربط الفرد خبالقه وتؤصل فيه حقيقة خلقه ورسالته
احلياة، وحب الوطن أمر مشروع جاء القرآن الكرمي والسنة املطهرة لتؤصله وحتدد معامله 

تأصيل شعور االفتخار  ال خطبه يفبراهيمي مستغوأسسه، وهذا ما آمن به البشري اإل
، والشعور بفضله واحلرص على سالمته، ولذا لدفاع عنه يف نفوس أبناء اجملتمعبالوطن وا

، ولتغرس يف أبنائه القيام بواجبهم جتاهه يمي لتؤكد على حقوق الوطنبراهاإلجاءت خطب 
سب جماله وختصصه فيما حببأمانة وإخالص وتكاتف وتناصح بينهم، وأن يعمل كل فرد 

أسند إليه من مهام وما طلب إليه من أعمال ألن كل مواطن هو يف احلقيقة جندي من 
الشعور باالنتماء  ، أي أن  (9)ئ املواطنةباهلوية من أبرز مباد جنود الوطن ألن اإلحساس

 .ل سلوكيات األفراد داخل اجملتمعللوطن يولد اإلحساس باهلوية ويربز ذلك من خال
 

 وصف مدّونة الدراسة:   .0
االسم ال ذي به يُعرف، وبفضله يتداول، ويشار به إليه، ويدل  عنوان الخطاب:  /1.0

ح قناة االت صال بني املرسل واملتلق ي، فعنوان عليه، ويقوم العنوان بتحديد نوع اخلطاب، وفت
، وقد ناسبة ال يت قيل فيها، ويعرف هبااخلطاب ليس من وضع صاحبه بل يسم ى باسم امل

 عرفت اخلطبة باسم "خطبة مسجد كتشاوة".
الش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي، وقد جاء اخلطاب متأث را بثقافة  قائل الخطاب: /8.0

 .اهه، وجتاربه، إضافة إىل عوامل متعد دة تأث ر هباقائله وفكره، واجت  
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م، ويفس ر أحداث اخلطاب 1192نوفمرب  72يوم اجلمعة  زمان الخطاب: /0.0
وموضوعه يف إطار هذا الز من، وهناك مؤش رات زمني ة أخرى تدل  على زمن اجلمل، مثل: 

  اليوم، يف قوله: هذا هو  اليوم األزهر األنور.
جامع كتشاوة باجلزائر العاصمة، ومكان اخلطاب حيد د من  اب:مكان الخط /2.0

  ."خالل ذكر امسه، مثل: "هذا املسجد هو  حص ة اإلسالم من مغامن جهادكم
حتد ث حمم د البشري اإلبراهيمي يف هذه اخلطبة وهي  اخلطبة  موضوع الخطاب: /0.0

 سبيل حترير الوطن، حامدا األوىل يف جامع كتشاوة بعد االستقالل، عن اجلهود املبذولة يف
اهلل على حتقيق الن صر وهزم العدو  الفرنسي، دون أن ينسى شهداء اجلزائر ال ذين ضح وا من 
أجل هذا الوطن الغايل، ودعا اهلل أن يوف ق القائمني على شؤون البالد يف إصالح أوضاع 

وعودته ألداء دوره  اجملتمع، وحتقيق الوحدة الوطني ة، كما افتخر باسرتجاع مسجد كتشاوة،
 ملعنوي ة ال يت خل فها االستعمارال ذي كان يؤد يه يف الس ابق، دون أن ينسى األضرار املادي ة وا

داعيا الش عب اجلزائري إىل الت كافل والت ضامن وبذل اجملهودات من أجل مواجهة أضرار 
ة مساعدة احلكومة املستعمر، حمذ را إي اه من الغرور ووسوسة الش يطان، مؤك دا على ضرور 

 .الفتي ة بكل  الط رق املمكنة من أجل الن هوض بالبالد، واحلفاظ عن هذا املكسب
 

 :. الّسياق في خطبة الّشيخ محّمد البشير اإلبراهيمي2
تعتمد الل غة على الس ياق يف ضبط معانيها وإزالة الغموض عنها؛ فالس ياق هو  ال ذي 

ىن األصلي أو اجملازي، وذلك عن طريق اعتماده على حيد د ما إذا كان املقصود هو  املع
جمموعة من الظ روف احلس ية والن فسي ة احمليطة بالن ص، وكذا احمليط االجتماعي؛ ألن  الس ياق 
يعتمد على معرفة العادات والت قاليد واحلياة الر وحية والد ينية واالجتماعي ة بصفة عام ة يف 

الت ارخيية واجلغرافي ة والث قافية األخرى، ومن هنا نالحظ  حتديد املعىن، وكذلك على الظ روف
 .(0)املختلفة القرائن هبذه وتنتهي بالل غة تبدأ الر كائز من واسعة مساحة على متتد   الس ياق قرينة أن  

 

سواًء أكانت ظروف داخلي ة  ،وتتنو ع الس ياقات بتنو ع الظ روف احمليطة بإنتاج نص ما
 جيالس ياق اخلار  األساس ميكن تقسيم الس ياق إىل قسمني: أم خارجي ة، وعلى هذا

 الس ياق الد اخلي.و 
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 ال ذي تعتمد عليه احلقيقة وفهمهاالس ياق هو  األساس أو املرجع  الّسياق الخارجي: - أ
وال يتضم ن عند االت صال الل غوي الكلمات فقط، بل يشمل الص الت والظ روف 

ويتضم ن الس ياق  .(9)ال ذين نتحد ث معهم احمليطة، واحلقائق الس ابقة واألشخاص
 : (1)اخلارج عن الن ص ما يأيت

، وهي  أول مجعة م1192نوفمرب  72وهو  يوم اجلمعة الّزمن الذي قيلت فيه الخطبة:  -
تُقام يف مسجد كتشاوة قي اجلزائر العاصمة بعد االستقالل. وقد جاءت داخل 

  ي، مثل: اليوم، األمس، ذلك الوقترجاخلطبة إشارات زماني ة حيد دها الس ياق اخلا
 مستقبال( ،من واحلدث الل غوي )ماضيا، حاضراإىل جانب أزمنة اخلطاب ال يت حتد د الز  

 مثل: لقد كن ا منر  على هذه الس احة مطرقني، ونشهد هذا املشهد احملزن.
 

ل: جاءت يف اخلطبة إشارات مكاني ة تربط الرتكيب بالبيئة اخلارجي ة، مث المكان: -
حُتيل إىل العامل  هذااملسجد سقوفه وأبوابه وحيطانه"،  هذا"إن كم مل تسرتجعوا من 

اخلارجي، وهو  جامع كتشاوة باجلزائر العاصمة، فمعرفة الظ رف اخلارجي تُعني على 
 تفسري هذا الرت كيب.

 

 الس احة ،، مثل: اجلزائر، الش مال، املسجدوقد يُعني املكان من خالل ذكر امسه
يتطل ب معرفة سابقة عن املكان، وفهم داللة تلك األعالم يتطل ب الر جوع إىل  وهذا

 مزية ملسم يات يف العامل اخلارجيالعامل اخلارجي ال ذي يفس ر مفاهيم تلك األمساء الر  
 وكذلك فهم اإلشارات ال يت ترد يف اخلطبة مرجعها يكون يف العامل اخلارجي.

 

ي يُفس ر من خالل سي اق الن ص، فتفس ر دالالت وهو  ال ذ الّسياق الّداخلي: -ب
دابر  تقطعاأللفاظ يف إطار الس ياق الن صي، وخاص ة املعاين اجملازي ة، مثل: "وعزمية 

االستعمار من الن فوس"، فقد نقلت اإلضافة معىن القطع احلقيقي إىل معىن جمازي هو  
 إبراز صورة االستقالل احلقيقية يف أهبى صو رها.

 

الس بيل"، مبعىن طلب  يُنير اق هو  ال ذي حيد د معىن اإلنارة يف: "وتوفيقاوالس ي
الت وفيق من اهلل سبحانه وتعاىل، وليس املقصود اإلضاءة واإلنارة؛ فالس ياق له معىن غري 
املعىن اجملر د لداللة الل فظ، ومنه فاملوقف هو  ال ذي حيد د املعىن املقصود من بني جمموعة 

 تعد دة لل فظ الواحد.من املعاين امل
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 :(17)وهناك نوعان من املعىن حيد دمها الس ياق الد اخلي
املعىن الس ياقي ال ذي يتحد د من خالل الس ياق، أو ما ميكن أن يسم ى تنو عات  -1

احلديث، أو اختالف املعىن الختالف الس ياق، مثل قولنا: "شاهدنا فجر 
األو ل يعين إشراق احلر ية وحتق قها االستقالل" وقولنا: "صل ينا الفجر"؛ فالفجر 

 والفجر الث اين مبعىن صالة الفجر، فاألو ل معىن جمازي والث اين معىن حقيقي.
 

مجيع املعاين الس ياقية ال يت تأيت هبا الكلمة، ومثال ذلك املعاين املعجمي ة ال يت  -2
، ومثال حُيصيها املعجم لل فظ الواحد، ويذكر لكل  معىن شاهد أو سي اق يأيت فيه

ال يت تعين يف سي اق اخلطبة )الت حي ة(، كما تعين أيضا يف "الّسالم" ذلك كلمة 
 احلقل الد يين: اسم من أمساء اجلن ة )دار الس الم(، أو اسم من أمساء اهلل تعاىل.

  

 Le niveau Sémantique)المستوى الّداللي ) .0
اكيب فمستوى الد اللة يدرس ، (11)وهو  املستوى ال ذي يدرس معىن الكلمات والرت 

اكيب الل غوية"مكو نات املعىن الل غوي وعناصره، واختالف املعاين باخت  الف املنشئني للرت 
اكيب، كما يدرس ربط الكالم مبقام  وأمه ية الكلمة ودورها يف أداء املعىن الل غوي داخل الرت 

خالل العالقة القائمة  . وحيد د اخلطاب الد يين عادة من(12)استعماله ومراعاة مقتضى حاله"
بني اخلطيب من جهة، وبني املتلقني من جهة أخرى، لذلك فإن  شكل الل غة ومضموهنا 
اهاته  حيددان هبذه العالقة، ويتأث ران هبا تأث را واضحا، كما أن  ثقافة املرسل، وشخصي ته واجت 

ياره ملفرداته. وتنقسم الد ينية احمليطة، عوامل ُتسهم يف اخت والظ روف اخلطاب وموضوع وميوله،
 األبنية الد اللية الص غرى.و  األبنية الد اللية الكربى بنية اخلطاب الد اللية إىل نوعني، ومها:

 

وهي  أفكار اخلطبة ومضامينها أو املوضوعات ال يت تربط بني األبنية الّداللية الكبرى:  - أ
اكيب، وتشك ل بناًء متماسكا للخطبة، وهذه املضا مني هي  ال يت تعمل على األلفاظ والرت 

متاسك اخلطبة، وقد دارت مضامني اخلطبة حول: االستقالل وتبيان كيفية إصالح 
 خمل فات املستعمروالد عوة إىل الوحدة والص رب والعزمية ملواجهة  الغاشم، االستعمار خمل فات

والد عوة إىل  فتخار باسرتجاع الس يادة الوطنيةوالت حذير من التعامل معه، باإلضافة إىل اال
 احلفاظ على هذا املكسب، ومساعدة احلكومة الفتية واالجتهاد يف إصالح األوضاع.
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وهي  دالالت املفردات واحلقول الد اللية ال يت دارت يف  األبنية الّداللية الّصغرى: - ب
 : الث ورة، االستعمار، االستقالل، ومن أبرز املفردات ال يت جاءت يف اخلطبة(13)حقلها

 ات الد ينية، الوحدة الوطنية.املصطلح
 

 ونتناول هذه املفردات على هيئة حقول داللية:
 د فاع، اجلراح، العزمية، البنادقالس يف، املوت، اجلهاد الش هداء، البطولة، الالّثورة:  -

 لث ائر.القتال، ا
 خريب، الت حي ف، الفرقة، اخلالفالعبودية، الباطل، الفناء، الت عذيب، الت   االستعمار: -

 الس لب، االغتصاب، الوحش، البغي الت فريق، الت مزيق، الفتنة، الفساد، األذى، القهر،
 احليوانية، الظ لم، اليتامى، األيامى، املشو هني، احلزن، الض حايا.

الن صر، احلر ية، اليوم األزهر، اليوم األعز احملج ل، اليوم املشهود، الغر ة  االستقالل: -
 ، الص حيفة املذه بة احلواشي، الفرح، الر وعة، اجلالل.الال ئحة، الت اج املتأل ق

 دقون، اجلنة، الت وحيد، دين احلقاحلمد هلل، املؤمنون، الصا المصطلحات الّدينية: -
 مي، املسجد، الس اجدين، الكنائساإلميان، الص رب، اهلدى، الص لوات، الت اريخ اإلسال
 ب، العبادة، االستغفار، الش ركة، الن  الت ثليث، دين عيسى، دين حمم د، الت الوة، الص ال

 الغفور، الر حيم، العظيم.
 اإلعانة حقوق الوطن، األُلفة، مجع الش مل، الوحدة، الر محة، الت عاون، الوحدة الوطنية: -

 الت جديد، البناء، الت شييد، خدمة الوطن.  
     

 توظيف المصادر داخل الخطبة: .0
 مصدرا 99مان، وقد جاء يف اخلطاب حنو املصدر ما دل  على حدث جمر د من الز  

 وتتمي ز باخلصائص الت الية:
استخدم الش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي املصادر ذات احلركة واحليوية، ألن  موضوع  -

اخلطبة يتناول حدثا مهما يف تاريخ اجلزائر وهو حتقيق االستقالل واالنتصار على 
 ، اجلهاد، الص رب، القو ة.االستعمار الفرنسي. مثل: اإلخالص، الن صر
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معظم املصادر أوزاهنا مزيدة، مثل: استقالل، استعمار، حترير، اسرتجاع، وقد جاءت  -
 تلك الز يادة لزيادة يف داللة املعىن.

 مواكب، مفرق، معهد، منفذ، مدخل. مثل: جاء يف اخلطبة العديد من املصادر امليمي ة، -
 احلر ية، العبودي ة، احليواني ة ملصدر الص ناعي، مثل:استخدم الش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي ا

ديني ة، دنيوي ة، وقد أخذت تلك املصادر معاين اصطالحي ة بإضافة الال حقة "ية" ال يت تعين 
، والال حقة تعطي األمساء اجلامدة (14)االنتساب إىل جمال من العلوم واالت صاف خبصائصه

ا صارت وصفا، يتمت ع داللة املرونة واحليوي ة، مثل: اجلمهو  ري ة، امللكي ة، الدميقراطي ة، ذلك أهن 
 .(15)باالستمرار والث بات

 

 األفعال الكالمّية في خطبة الّشيخ البشير اإلبراهيمي  .1
نتطر ق من خالل هذا العنصر إىل تطبيق نظر ية األفعال الكالمي ة على خطبة الش يخ 

ويل غري اجملتزئ، وساعدنا كثريا مجال الل غة حمم د البشري اإلبراهيمي، ولو يف شكلها الش م
باعتبارها عنوان اهلوي ة عند اإلبراهيمي، ووعاء الفكر املرتبط بالل سان احلامل للموروث العريب 
اإلسالمي، وأداة للت واصل، مم ا يستوجب احلضور العلمي والث قايف عند الس امع، من أجل 

ريا وتأث را. وقادتنا دراسة اخلطبة من منظور االنسجام والت فاعل مع حلظة االستقالل تأث
 اإلبراهيمي ومالمسة واقعهتداويل، إىل رصد األفعال الكالمي ة ال يت ترمي إىل بلوغ مقاصد 

بي   وهو  ة كاسرتاتيجية مناهضة لالستعمارحيمل هم  أم ته وفق فلسفة إصالحي ة، تقد م الرت 
إقناع املخاطب بإثارة انفعاله وحتريك باني ة للوطن، وفق خطاب ديين إسالمي يهدف إىل 

 مشاعره واستمالته، مع ما حواه اخلطاب من تناص مع القرآن واحلديث والش عر.
 

  (Les informatives)  ترتاوح األفعال الكالمي ة يف خطبة اإلبراهيمي بني اإلخباري ات     
...إخل، إال   (Les verbs de promesse) وأفعال الت عهد (Les expressive) والت عبرييات

ا ترد فعال كالمي ا واحدا شامال، وهو فعل الشيخ اإلبراهيمي، ولذلك "فإن  األفعال  أهن 
، ولكي نفهم اخلطبة  (19)الكالمي ة الكلي ة هلا وظائف يف ختطيط وتنفيذ األفعال الش املة"

 ينبغي لنا ككل متكامل "يغدو ضروري ا فهم األجزاء، يف حني أن نا لكي نفهم األجزاء، ال
، وحنن نريد استيعاب هذه اخلطبة يف كل  متكامل. (10)إال  استيعاب شيء من الكل"
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 (19)جناز ال ذي يؤد يه املتكل م مبجر د تلف ظه مبلفوظات معي نة"فالفعل الكالمي "يراد به اإل
عن شرط أن يرتبط بالقصد وال ذي يرتمجه الس لوك يف الفعل الكالمي، ألن  القصد ُمق دام 

 الفعل. ونبدأ دراستنا مبا يلي:
تواترت اإلخباريات بشكل كبري يف اخلطبة، فالش يخ اإلبراهيمي يوض ح يف  اإلخباريات: 

تعبرياته وهو  ذو مرجعي ة فكري ة إسالمي ة متأث را بأسلوب القرآن؛ ألن ه لوال حتالف شعب ورب  
يث قال الش يخ اإلبراهيمي يف ذلك: ملا حق ق الر ب يوما سؤال الن صر املنز ل من الس ماء، ح

"جعل الن صر يتنز ل من عنده على من يشاء من عباده، حيث يبتليهم فيعلم املصلح من 
 وصفاء سرائرهم، وطهارة ضمائرهم" املفسد، ويعلم صدق يقينهم وإخالص ني اهتم،

دته، وأن  وجاءت األفعال األدائي ة موف قة إىل حد  كبري يف تبيان عذوبة الن صر وعسرة وال
الد نيا تؤتى غالبا، واحلياة الكرمية ال تنقاد إال  ملن يركب الص عب، ويصرب على اآلالم 

"وول د احلري ة من العبودي ة، وجعل  اإلبراهيمي:ومشاق  الط ريق. ويتجس د ذلك يف قول الش يخ 
كم رد ت املوت طريقا إىل احلياة، وما أعذب املوت إذا كان للحياة طريقا... وهذه بضاعت

  إليكم أخذها االستعمار منكم استالبا، وأخذمتوها منه غالبا".
 

وقد ختل لت هذه اإلخباريات  أفعال اإليضاح ال يت تبني  كيف يتجل ى اهلل سبحانه على 
وعلى آخرين بالر محة والر ضا من  (أحال)أقوام بالغضب والس خط من خالل الفعل الكالمي 

وهي  أفعال شاملة جتري جمرى الس نن الكوني ة واالجتماعي ة  ،(تجّلى)خالل الفعل الكالمي 
املرتبط مبآله وبيئته وزمانه  للفعل اإلجنازي ال يت ليس فيها ظلم وال حماباة، لتأيت الن تيجة مالزمة

االستعماري، فقد بني  الش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي يف خطبته كيف أن  اهلل جتل ى على 
لس خط؛ ألن ه بسبب تفريطهم وتقصريهم حتو لت مساجد الت وحيد بعض عباده بالغضب وا

 على بعض عباده بالغضب والس خط تجّلىإىل كنائس الت ثليث، حيث سبحانه وتعاىل "
 برمحته ورضاه على آخرينتجّلى ومساجد الت وحيد بني أيديهم إىل كنائس الت ثليث،  فأحال
د". كما جاءت اإلخباريات توض ح طبيعة فيهم كنائس الت ثليث إىل مساجد للت وحي فأحال

االستعمار الفرنسي يف حماربة اإلسالم ورموزه، فاحلرب ال يت خاضتها اإلدارة االستعماري ة 
الفرنسي ة ضد  الش عب اجلزائري شاملة، من إبادة للجنس البشري وطمس معامله العربي ة 

خباري ات حتد ث فيها الشيخ حمم د واإلسالمي ة، وهدم مؤس ساته الد ينية والث قافي ة، وهي  إ
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البشري اإلبراهيمي عن حالة حتو ل األشياء ملن يراعي سنن اهلل يف الكون واآلفاق يف إحداث 
الت غيري، حيث ارتبطت الن تيجة بأفعال كالمي ة إجنازي ة، بني  فيها أن  ما ُأخذ بالقو ة ال يسرتجع 

ا ال  إال  بالقو ة، وأن ه من خصائص الس نن الكوني ة واالجتماعية خاص ية الث بات والد وام، أي أهن 
تتغري  وال تتبد ل وال تتحو ل، وهي  جتري على اآلخرين كما جرت على األو لني، وهي  ماضي ة 
ال ينفع معها الت رب م والسخ ط. هذه اإلخباري ات هي  أفعال اإليضاح ال يت تبني  كيف أن  العبارة 

صر، وهو  مقد م بفعل االبتالء ليخلص الشيخ حمم د البشري املتلف ظ هبا ترتبط بفعل الن  
 جمرى االختبار والص قل والت مايزاإلبراهيمي إىل الن تيجة اإلخباري ة؛ أي إىل العلم ال ذي جيري 

 ".نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة منوطا باإليمان والّصبر جعل"فاهلل سبحانه وتعاىل 
 

 لتشمل أفعال الس نن الكوني ة  (Les verbs de clarification)يضاحوتتعد د أفعال اإل      
ألن  اهلل سبحانه وتعاىل جعل سننه يف اجملتمعات، كما جعل سننه يف الكون، وسننه يف 
الكون قد ختتلف أحيانا باخلوارق واملعجزات، لكن  سن ته يف اجملتمعات ماضي ة ال حتايب 

يقوم على سواعد البشر، ويكون جهدا مجاعي ا. فاهلل أحدا، وتستدعي أن يتحق ق الن صر و 
في  ما ظلم األّولين وال حابى اآلخرين، ولكّنها سّنته في الكون وآياته"سبحانه وتعاىل 

 ".اآلفاق يتبعها قوم فيفلحون، ويعرض عنها قوم فيخسرون
 

 ادهاال تُعرف األشياء إال  بأضد كما وردت يف اخلطبة أفعال تقوم على الت ضاد؛ حيث
 ري والش ر، بني الن ور والظ المفقيمة احلياة تتجل ى يف هذا الت ضاد بني احلق  والباطل، بني اخل

بني اهلداية والض اللة، بني احلري ة والعبودية، فالت ضاد يوض ح املعىن ويقو يه. كما يوض ح لنا 
وأن  البدايات احملرقة الش يخ اإلبراهيمي كيف أن  الس عادة ال يُعرب إليها إال  عرب املشق ة، 

"وبايعه عباده المؤمنون حيث قال:  )باؤوا(،هناياهتا مشرقة، وجيس دها الفعل اإلجنازي 
مع اهلل عز  وجل ، فالش اري هو  اهلل والبائع  بالّصفقة الّرابحة" فباؤوا الّصادقون على الموت،

ِاْشَتَِ﴿هو  املؤمن والث من هو  اجلن ة، قال تعاىل:  َ ِاَّلله ِإ نه نه
َ
ْمَوالَُهْمِب أ

َ
نُْفَسُهْمَِوأ

َ
ِم َنِالُْمْؤم ن نَيِأ ىَٰ

ْۚ ِاْْلَنهَة ِِۖلَُهُم َِوُيْقَتلُوَن َِفَيْقُتلُوَن ِاَّلله  َِسب يل  ِِف  وَن
ُِِيَقات لُ ْْن يل  َِواْْل  ِاِلهْوَراة  ِِف  ا َِحقًّ َِعلَيْه  وَْعًدا

ْۚ َِْۚوالُْقْرآن  ِاَّلله  ِم َن ه  ِب َعْهد  ْوََفَٰ
َ
ِأ َِْۚوَمْن ِب ه  ِبَاَيْعُتْم  ي

ِاله ِب بَيْع ُكُم وا ُ ِالَْفْوُزِِفَاْسَتبِْش  ُِهَو َٰل َك َوَذ
يمُِ  .(111التوبة: )﴾الَْعظ 
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وتأيت أفعال الكالم من خالل اإلخباريات بعد فعل اإلقرار وفعل الت عه د من خالل 
قسمات يف تفريق رسالة اإلسالم الش املة ملناحي احلياة شرعة ومنهاجا، طريقا بي نا واضح ال

الش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي بني فعل اجلهاد؛ باعتباره قاعدة يف حياة املسلم، وبني فعل 
القتال ال ذي يُعد  استثناًء يف تبيان القصد املرتبط بفعل الس لوك يف تشريع القتال من أجل 

، فالر سول صل ى اهلل عليه وس لم  ع الجهاد في سبيل "شرّ إعالء كلمة اهلل، ونصرة دين احلق 
استقام دين الحّق في نصابه، وأدبر الباطل على كثرة  اهلل، وقاتل إلعالء كلمة اهلل حّتى

وهي  أفعال تعبريي ة تكشف عن الن ية والقصد املوافق للس بيل؛ فالعمل  ،أنصاره وأحزابه"
عدائهم، فهم احلسن ال يُقبل إال  إذا كان خالصا، وهذا هو  شعار املؤمنني يف حروهبم مع أ

ا يتنز ل الن صر عليهم من عند اهلل سبحانه  ال ينتصرون بعد هتم، وال بعتادهم فحسب، وإمن 
وتعاىل على قل تهم وكثرة أعدائهم، فالقو ة اإلجنازية ال يت تربط الن صر بفعل الص رب، تفهم من 

ر، إن ه املثال سي اق الكالم، فتالزم الن صر مع الص رب، والفرج مع الكرب، واليسر مع العس
   شاِهد ه قائم بني يدي احلاضرين ال ذي اختاره الش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي؛ ألن  

يبصرون كيف حتو لت كنيسة الت ثليث إىل مسجد للت وحيد، وكيف عاد املسجد جملده األو ل 
ل تجّلى على بعض عباده بالغضب والّسخط، فأحا "فاهلل سبحانه وتعالىال ذي أس س عليه، 

مساجد الّتوحيد بين أيديهم إلى كنائس الّتثليث، وتجّلى برحمته ورضاه على آخرين، فأحال 
فيهم كنائس الّتثليث إلى مساجد للّتوحيد... فالمسجد كان يؤّدي وظيفة المعهد والمدرسة 
والجامعة... وما ظلم األّولين وال حابى اآلخرين، ولكّنها سنّته في الكون وآياته في اآلفاق 

هنا غضب وهنا رمحة، ال ظلم وال  بعها قوم فيفلحون ويعرض عنها قوم فيخسرون"،يت
ا سن ة اهلل يف خلقه، تتكر ر كل ما تأذ نت أسباهبا، وحان أواهنا، وإن ه  جعل نصر "حماباة، إهن 

 الفئة القليلة على الفئة الكثيرة منوطا باإليمان والّصبر".
 

، وهو  يقني آخر يضاف إىل اليقينيات األوىل ال يت وبالر غم من غلبة الظ لم وكثرة أنصاره
ا هذه كل ها من األسباب ال يت  جتعل الن صر مشيئة رب اني ة، ليس هلا صلة بالكثرة والعد ة، وإمن 

 ، وتُنصر الفئة القليلة الض عيفةجُتريها الس نة إلحداث الت غيري، فقد يُهزم اجلمع القوي  الغفري
ا الن صر نصر ما دام شرط الن صر إميان  وصرب، وإن  الن صر احلق  ليس نصر معركة، وإمن 

الت أسيس والبناء؛ فالش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي يدعو اهلل أن يُنزل رمحته وصلواته على 
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الش هداء األبرار ال ذين ضح وا بأنفسهم من أجل الد فاع عن شرف احلياة، وحرمات الد ين 
، فالوطن عند الش يخ اإلبراهيمي صدق (11)وحقوق الوطن وعز ة اإلسالم، وكرامة اإلنسان،

انتماء وبذل وعطاء، وقم ة العطاء تتجل ى عندما منوت من أجله، وندافع عن شرف احلياة 
وحرمات الد ين وكرامة اإلنسان وحقوق الوطن، وهي  يف جمملها أفعال إجنازية تؤد ي 

رب  عن إحساسه األليم هلول ما لقي ه مقاصدها الت داولية، فاإلبراهيمي يف خطبته هذه، يع
الش عب اجلزائري من ويالت وما كابده من عذاب، فهذه اإلخباريات ختربنا عن احلقيقة 
االستعمارية، وما حدث فيها زهاء قرن وثالثني سنة، من استباحة للد ماء واألموال وختريب 

 الد يار واملمتلكات.
 

وطلبه بأفعال أدائي ة، تدعو القائمني بشؤون ويواصل حمم د البشري اإلبراهيمي التماسه 
األم ة والش أن العام بعد زوال االستعمار، أن يرفعوا سقف اهتمامهم وأن تعلو مهمهم 
ويتطل عوا إىل حال أفضل ويتهيؤوا إىل االستقالل بعد االستعمار، وإىل البناء بعد اهلدم 

 والش ورى والت عاون ال يت تنري الط ريق.واخلراب، إذا توف رت عناصر اإلرادة واإلخالص والر محة 
 

فدراسة األفعال الكالمية يف خطبة اإلبراهيمي، ال تكتف باألفعال الكالمي ة املباشرة،  
ا تتجاوز هذا املستوى إىل مستوى داليل أعلى فهي  أفعال كالمي ة شاملة، ذات أبعاد  وإمن 

 فرقة واخلالف.متعد دة، يدعو فيها إىل إعمار الوطن وتشييده، ونبذ ال
 

من أجل تضافر اجلهود  طبته، ليصل إىل تقدمي توجيهاتهويواصل اإلبراهيمي خ
 م، ويدعوهم إىل رفع سقف االهتماموالت عاون على ما جيمع وال يفر ق، يبين وال يهد  

نصراف إىل اإلصالح واستغالل الوقت مبا يفيد يف جتاوز الس فاسف من األمور واال
ونبذ الفرقة وأسباهبا، وإغالق الس بيل يف وجه حظوظ الن فس ومداخل عمار، والت جديد واإل

"تلّقت تركة الش يطان، واالنتصار للد ين حيث أك د الش يخ اإلبراهيمي أن  احلكومة الفتي ة 
فأعينوها بقوة، وانصحوها في ما يجب الّنصح به بالّتي هّي  مثقلة بالّتكاليف والتّبعات...

كم في الّسفاسف والّصغائر، وانصرفوا بجميع قواكم إلى اإلصالح أحسن، وال تقطعوا أوقات
مث  خيتم  .والّتجديد، والبناء والّتشييد، وال تجعلوا للّشيطان بينكم وبينها منفذا يدخل منه"

 ئم على الت وارث يف محل الر سالةبالد عاء هلم وتأكيد حقيقة االستخالف يف األرض القا
 ألم ة والد ين والوطن.والت قي د باألهداف العليا ل
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وخالصة ذلك، أن  األفعال الكالمي ة يف خطبة الش يخ حمم د البشري اإلبراهيمي        
واملتمث ل يف  ،يتجس د دورها يف توجيه سلوك املتلق ي واستمالته إىل هدف يصبو إليه الش يخ

 حتقيق الوحدة الوطني ة وبناء الوطن يف ظل  الس يادة الوطني ة.
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 ملخص:
براهيمي يف سبيل ترسيخ ور الفعال الذي قام به البشري اإليأيت حبثنا هذا ليبني الد

مع جمت ة ألي  الشباب هو القوة احملرك القيم والثوابت الوطنية لدى الشباب، إذ أنه يرى أن  
تشبعت بالروح الوطنية، كانت فعالة يف اجملتمع واستطاعت ومت اكتسبت هذه الفئة قيما و 

األفكار اليت جاء هبا البشري  أن تؤدي الدور املنوط هبا، وسنحاول الرتكيز على أهم
 .ثار الشيخ البشري االبراهيمي"آ" براهيمي من خالل مسامهاته يف مؤلفاته السيما منهااإل

 

 .القيم، اهلوية، املواطنة، الشباب، الفكر الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:      

Our research attempts to show how Sheikh Al-Bachir Al-Brahimi 

played a key role in consolidatialng national values among  young 

people because he thought that youth represent the driving force of 

any society. When this category acquires national values it becomes 

effective in the society and can accomplish its role . We will focus on 

El Ibrahimi’s  basic ideas along  (Sheikh Al-Bachir Al-Ibrahimi 

works). 
. 

keywords: values, identity, citizenship,young people,thought. 
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 مقدمة:
يعترب الشيخ البشري االبراهيمي من املؤسسني األوائل جلمعية العلماء املسلمني فقد  
كان مهتما بقضايا اجملتمع اجلزائري بشكل عام، وبقضايا الشباب بشكل خاص، ومن أهم 

الظروف اليت كانت تعيشها  أن  القضايا اليت ركز عليها: قضية اهلوية والقيم الوطنية، خاصة و 
اجلزائر تستدعي االهتمام هبذا اجلانب، حيث كان املستعمر الفرنسي يسعى إىل طمس 

 مية وعاداته العربية األمازيغيةاهلوية اجلزائرية، وجتريد الشعب اجلزائري من قيمه اإلسال
من قيم فجاءت جهود الشيخ البشري اإلبراهيمي يف هذا السياق لتحافظ على ما تبقى 

 ولتعيد ما ذهب منها أو كاد، من منطلق أن فئة الشباب هي الفئة العمرية األهم يف أي  
جمتمع، فباحلفاظ عليها ميكن أن يصلح اجملتمع، وبفسادها يفسد اجملتمع، والشيخ البشري 
 اإلبراهيمي من املفكرين الذين وظفوا عقوهلم وأقالمهم يف سبيل خدمة جمتمعهم، وال أدل  

واليت سنحاول أن نسلط  "ا "آثار الشيخ البشري اإلبراهيميك من اآلثار اليت تركهعلى ذل
 الضوء على أهم األفكار اليت جاءت فيها.

 

 أو  مكانة اجتماعيةات العلوم االجتماعية على أهنا "فت يف معجم مصطلحعر   :المواطنة
خالل هذا  يتبني لنا من (1)عالقة اجتماعية تقوم بني شخص وجمتمع سياسي )دولة("

 اآلخر علية واجب احلماية.طرفني األول عليه واجب الوالء و  نه توجد عالقة بنيأالتعريف 
 

ف فيها على أهنا "صفة املواطن الذي يتمتع باحلقوق أما املوسوعة السياسية فتعر  
: واجب اخلدمة العسكرية، واجب فرضها عليه انتماؤه للوطن وأمههاويلتزم بالواجبات اليت ي

ركة املالية يف موازنة الدولة، وللمواطنة معان متعددة: فهي باملعىن السياسي "احلقوق املشا
اليت يتمتع هبا املواطن يف نظام سياسي معني كحق االقرتاع باعتباره عضوا يف اجملتمع 

املواطن هو ابن  السياسي الذي ينتمي اليه، إضافة إىل مؤشرات أخرى كالوالدة أي أن  
 .(2)حقه يف املواطنة"مواطن مل حيرم من 

 

وغريها كما ميكن أن  وهناك تعاريف أخرى للمواطنة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية،
نعرفها بشكل عام على أهنا جمموعة من احلقوق السياسية واملدنية اليت يتمتع هبا املواطن يف 

 لنفس الوطن. وطن ما حبيث ميكنه املشاركة يف احلياة العامة مع باقي األفراد الذين ينتمون
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 ا حقيقة الشيء أو ف املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية "اهلوية" بأهن  يعر   :الهوية
 اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله هي بطاقة يثبت هبا الذي متيزه عن غريه، أو الشخص

 .(3)وتسمى البطاقة الشخصية أيضا
 

ات أو الصفات اليت تكون احلقيقة املوضوعية جنليزية فتعين متاثل املقوما يف اللغة اإلوأم  
 .(4)لشيء ما واليت بواسطتها ميكن معرفة هذا الشيء وغريه على وجه التحديد

 

أما إذا أتينا إىل تعريف اهلوية عند املفكرين السيما منهم علماء االجتماع فإننا جند 
، فقد لثقايف واالجتماعيعتبار البعد اجمموعة من التعاريف املختلفة غري أهنا تأخذ بعني اال

ء يف ى، حبيث ال ختطمل املميزة للشيء اليت جتعله هوا "مجلة املعاعرفها سعيد إمساعيل بأهن  
لقيمي ومعتقداته اان شخصيته املميزة له، فله نسقه إنس متييزه عن غريه من األشياء أو لكل  

 .(5)لألمم والشعوب وعاداته السلوكية وميوله واجتاهاته وثقافته، وهكذا الشأن بالنسبة
 

شخص عن  اهلوية متيز كل   غريها من التعاريف يتبني لنا أن  من خالل هذه التعاريف و 
تمايز األمم غريه مبجموعة من الصفات اليت ال توجد إال عنده وكما يتمايز األشخاص ت

موعة اإلمام عبد احلميد بن باديس اهلوية الوطنية:"اهلوية الوطنية جم فوقد عر   واجملتمعات.
من األفكار املبنية حول مفهوم األمة املتعددة اجلوانب وحول الروابط اليت يرتبط هبا األفراد 
واجلماعات أنفسهم داخل اجملموعة وحتتوي اهلوية الوطنية على مكونات ثابتة وهي البيئة 

 ."والبشر والتاريخ والسيادة والدين واللغة واملصري املشرتك أو قل هي وعاء الضمري اجلمعي
 

 :استعملت يف اللغة لعدة معاٍن، منها قيمة الشيء ومثنه. واالستقامة « قـ و م  »مادة  إن القيم
 أقرب هذه املعاين ملوضوع حبثنا واالعتدال ونظام األمر وعماده، والثبات واالستمرار، ولعل  

 .(9)هو الثبات والدوام واالستمرار
 

أهنا حمكات ومقاييس حنكم هبا على ا علماء االجتماع والرتبية، فيعرفون القيم بأم  
األفكار واألشخاص واألشياء، واألعمال واملوضوعات، واملواقف الفردية واجلماعية؛ من 

أو يف حيث حسنها وقيمتها والرغبة هبا، أو من حيث قيمتها وعدم قيمتها، وكراهيتها، 
 .(0)منزلة معينة ما بني احلدين
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 :ة؛ منهاكما عرف الرتبويون القيم بتعريفات كثري 
 بينهم فيما عليها ويتفقون الناس،من املبادئ والقواعد واملثل العليا اليت يؤمن هبا  جمموعة 

 .ويتخذون منها ميزانًا يزنون به أعماهلم، وحيكمون هبا على تصرفاهتم املادية واملعنوية
 فعاله جمموعة من األحكام املعيارية املتصلة مبضامني واقعية، يتشرهبا الفرد من خالل ان

مع املواقف واخلربات املختلفة، ويشرتط أن تنال هذه األحكام قبواًل من مجاعة  وتفاعله
 .اجتاهاته واهتماماته أو اللفظية أو السلوكية الفرد سياقات يف تتجسد حت معينة؛ اجتماعية

 

I. :الجانب التربوي لدى الشباب في فكر البشير 
مع الكوكبة األوىل من رفاقه تأسيس مجعية  -رمحه اهلل-عندما قر ر اإلمام اإلبراهيمي 

كان القرار بتأسيس اجلمعية  .هـ1341 -م 1131العلماء املسلمني اجلزائريني وذلك يف العام 
، وكان اهلدف هو الشباب والرتبية ألهنم أدركوا أن  النهوض بواجب حترير ايف أساسه هدف

ن من الزمان يوم تأسيس اجلزائر من االستعمار الفرنسي الذي كان قد مضى عليه قر 
اجلمعية، وبعدها تطوير اجملتمع والنهوض بواجب التنمية يف خمتلف امليادين ال يكون إال  إذا 

ه تنشئة جيل ميلك من املؤهالت به يكون التقد م، إن  ر، و حتق ق أمر به يكون التحري
 تعاىل، والتزم ه جيل آمن باهللوالطاقات واملواهب ما ميك نه من صناعة املستقبل األفضل، إن  

 .الكفاح والعمل حت  النصر وحتقيق التقد م
 

قانوهنا  كان قد نص يف أحد بنوده على عدم التدخل يف الشؤون  على الرغم من أن  و 
تأثريها السياسي كان بطريقة غري مباشرة، إذ جتلى من خالل تصحيح  السياسية إال أن  

للحياة واإلعداد هلا، وحماربة الفكر الديين الشباب على االستعداد  املفاهيم اخلاطئة، وحث  
يشيد   البشري اإلبراهيمي وكان حممد .الضال الذي يرى يف االستعمار الفرنسي قدرا حمتوما

ال تستطيع هيئة من اهليئات العاملة »ظة على اهلوية الوطنية، ويقول: بدور اجلمعية يف احملاف
يف توجيه األمة اجلزائرية للصاحلات، ورياضتها  هلا يدا مثل اجلمعية خلري اجلزائر أن تدعي أن  

 .(9)على الفضيلة اإلسالمية، وأما عملها للعروبة فها هنا معاقد االفتخار
 

: من منطلقات ثالثة هي كما حد دهتا اجلمعية وإعداده هذا اجليل تنطلق عملية تثقيفه،
حممد " :واد اجلمعية أمثالفذهب عدد من ر  ".اإلسالم ديننا، والعربية لغتنا، واجلزائر وطننا"
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يف  "العريب التبسي"، و"الطيب العقب"، و"عبد احلميد بن باديس"و"البشري اإلبراهيمي
اجليل من الشباب اجلزائري الذي محل على عاتقه مسؤولية حترير الوطن من  صناعة هذا

االستعمار، ونفض غبار اجلهل، والكسل، واخلوف، والذل عن عيون الشباب اجلزائري 
الدام اجلديد »زائري كبريا ملا رأى أنه ميثل كان أمل حممد البشري اإلبراهيمي يف الشباب اجلو 

أمة، فهم االمتداد الصحيح لتارخيها، وهم الورثة  الضامن حلياة واستمرار، ووجود كل  
ملآثرها، وهم املصححون ألخطائها، وأوضاعها املنحرفة، وهم احلاملون خلصائصها  احلافظون
 .(1)بعدهم من األجيالإىل من 

 

إننا عندما نتلمس طريقة اإلبراهيمي يف إصالح الشباب اجلزائري جندها قائمة على 
 صحيح بعيدا عن اخلرافات والدجل خالل فهم احلاضر فهما األمل الواعد يف غٍد أفضل من

ل والتدليس. إهنا طريقة قائمة على استثمار حاضر الشباب، وحتيني ظروفه املختلفة يف سبي
إذ جنده يوجه خطاباته إىل فئة الشباب  حتقيق صحوة شبابية مندفعة جتاه النصر والتمكني،

الشباب ار وينميها، فمنذ ظهور اإلسالم و الشباب خري من يرعى األفك خاصة ليقينه أن  
املسلم هو من تكفل بالدعوة ومناصرهتا ونشرها، وشباب اجلزائر يف نظره سليل الشباب 

 أحق شباب األمم بالسبق إىل احلياة و األخذ بأسباب القوة. احملمدي الذي يعد  
 

اإلبراهيمي كان من الرجال الذين ميتازون بالقدرة على فهم الواقع و قراءة  وألن  
تربية الشباب الرتبية  خطاباته  تظهر فكره يف أن   مؤشراته قراءة صحيحة فقد كانت كل  

ستساهم يف هنا ستحقق النصر ال حمالة و ها ألالصحيحة ستظهر نتائجها يف الثورات وبعد
ركز على اجلانب الرتبوي والتعليمي لطفل ست سنوات  بناء األمة يف ما بعد الثورة، لذلك

 عرب مرحلتني: احت يصبح شاب
: وهتتم بتعليم الكتابة والقراءة لتقي الشعب اجلزائري من شبح األمية مرحلة االبتدائي -

ت اجلمعية لذلك شهادة تسمح حلاملها مبتابعة وهذا يف مدارس اجلمعية ولقد أنشأ
 .(17)املرحلة التعليمية املوالية

 

ذين أهنوا املرحلة االبتدائية فأسس معهدا اهتم البشري االبراهيمي بال المرحلة الثانية: -
يستكمل هؤالء دراستهم فيه وسعى لربط املعهد جبامع الزيتونة وكان اهلدف من هذا 
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ة علمية بني خمتلف املؤسسات العربية ومتكني حاملي شهادات الربط إجياد عالقة ثقافي
 .(11)املعهد من االلتحاق  باملؤسسات التعليمية العليا يف البلدان العربية

 

احلركة العلمية اليت دعا إليها اإلبراهيمي هي تلك اليت يتوز ع فيها االهتمام على  ن  إ
رة واملفاهيم اخلاطئة مع تنو ع االختصاصات اخللقي السليم، والديين البعيد عن املتاج اإلعداد

لذلك  ،جتماعية واملاديةلف الوجوه الروحية والقيمية واالكي تلب حاجات اجملتمع يف خمتل
 ل "بلدة فيها عشرة مرشدين دينينيه الشباب إىل هذا االجتاه عندما صر ح بأنه يفض  وج  

األدباء يرق قون عواطفها  ، ألن  وعشرة أدباء، وعشرة أطباء على بلدة فيها ثالمثائة طبيب
 علموهنا القصد يف األكل واللذ اتفتميل إىل الروحيات فتقل  األمراض، واملرشدون ي
 املرض قبل وقوعه فإذا أفلت واحد وحيض وهنا على النظافة فهؤالء أطباء، ولكنهم يداوون

عها املادية واالجتماعية الوقاية من املخاطر واملفاسد بأنوا ألن  ، (12)داواه األطباء املعروفون
والقيمية األخالقية هي صنعة املربني واملعلمني وعلماء الدين، فهؤالء مجيعًا يسبق عملهم 

اإلنسان ال يصل إىل العيادة املوجلة  عمل الطبيب، ال بل إهنم إن أتقنوا أداء مهمتهم فإن  
سلط العناية على ي ،إن هذا املسار السليم يف الرتبية ،بطب  األبدان أو بطب  النفوس

 عنصرين أساسيني مها:
 

ة هبا وهذا ما نادى به البشري جيب أن تكون يف مستوى املهمة املنوط :الفئة المعلمة
 إىل جيل قوي  البدن، قوي  الروح إن  وطنكم مفتقر: "براهيمي هلذه الفئة يف قولهاإل

لذلك أنشأ . "نكمهذا اجليل ملنتظر تكوينه م إن  مستكمل األدوات من فضائل وعزائم، و 
جلنة خاصة بالتعليم )مبثابة وزارة التعليم( وعهد إليها وضع الربامج وتقرير الكتب الدراسية 

 .(13)وتعيني املعلمني وتنظيم امللتقيات الرتبوية
 

األمة اليت تنجح  وهم جيل املستقبل املنشود، واملعلوم أن   ،وهم الشباب الفئة المتعلمة:
 السوي ة، واملسلك اخللقي القومي املطلوب يف إطار احلياة النفسيةبإعداد شباهبا اإلعداد 

وحتصيل العلم النافع، واخلربة الضرورية للعمل، إمنا هي أمة تسري يف طريق الفالح؛ وتستطيع 
والشيخ  .بناء صرح حضارهتا على أسس متينة، وهكذا أمة حتقق استقالهلا وتقدمها

الشباب يف كل  أمة هم الدم اجلديد الضامن " :فيقول يؤكد على أمهية هذه الفئة االبراهيمي
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  احلياهتا واستمرار وجودها، وهم االمتداد الصحيح لتارخيها، وهم الورثة احلافظون ملآثره
صائصها إىل من بعدهم وهم املصححون ألغالطها وأوضاعها املنحرفة، وهم احلاملون خل

 .(14)"من األجيال
 

الشباب وحرص  عزمية باب تراوحت ما بني تفاؤل وثقة يففنظرة االبراهيمي الرتبوية للش
 خيدم الدين والوطن فهو القائل "إن   وحزم على االجتهاد واملواظبة يف التعلم واملعرفة مبا

فليس من حقه أن ينام يف زمن اليقظان أو  ، وكيان األمة اإلسالميةالشباب أمل اجلزائر
الدعوة قائمة لشباب اإلسالم بأن  حلياة، إن  يهزل والدهر جاد أو يرضى بالدون من منازل ا

تباعا، وباإلسالم عمال، وبتاريخ األجداد اطالعا، وبآداب الدين ا، وبالنب باهلل تدينايتصلوا 
ختلقا، وبآداب اللغة استعماال... فإن فعل الشباب ذلك حزم من احلياة احلظ اجلليل، ومن 

 .(15)"للظليالها بظ الدنياب اهلل األجر اجلزيل وفاءت عليه ثوا
 

 يف إرسال البعثات الطالبية تهاد راح حتت لواء اجلمعية يفكرويقينا منه أهنا اج
احلرب العاملية   لكن   )الشبابية( إىل املشرق وذلك غرضه توجيه النوابغ الستكمال دراستهم.

 الثانية حالت دون ذلك وبعد هنايتها بدأت البعثات بتونس واملغرب مث متكنت من إرسال
 .(19)1151الفوج األول إىل مصر يف 

 

II. ترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب : 
جممل هذه  من النقاشات يف عاملنا اإلسالمي مفهوم املواطنة خضع لكثري إن  

 النقاشات صنفت إىل ثالثة أصناف:
 :قد يصل إىل حد   احيذر من الوطنية وحيارهبا ويرى الدعوة إليها فسوق الصنف األول 

 حال . يف نظره فكرة جاهلية ذات أبعاد علمانية ال تراعي الدين يف أي  الكفر ألهنا 
 :س الوطنية واملواطنة وجيعلها معقد الوالء ويسعى للتأصيل هلا ولو يقد   الصنف الثاني

 على حساب النصوص الشرعية.
 :وها بل تعاملوا وهم الوسطيون مل يقبلوا فكرة املواطنة املطلقة ومل يرد الصنف الثالث

ومن اهلوية  ،، فجردوها أوال من الثقافة الغربية اليت غلفت هبابعدل وإنصاف معها
املبادئ الربانية اليت اموا بإخضاعها للقيم اإلسالمية و العلمانية اليت علبت فيها مث ق
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أخذوه وقبلوه وما كان خمالفا هلا ردوه  هلا كان موافقاا  الشرعية، فم النصوص عليها تدل  
 عليها. حمكومة حمكومة هبا ال، اإلسالمية ا الصنف املواطنة باهلويةربط هذ فقد وأبطلوه؛

 

البشري االبراهيمي الذي كان تبنته مجعية العلماء املسلمني و  وهذا الرأي هو الذي
والذي روحي بيده ال تقوم لنا قائمة " جتاه املواطنة والوطنية السليمة فقال:مواقفه صرحيا يف 

وقال  (10)"إلسالمة الواسعة اجلامعة الالمعة النافعة وهي وطنية احت نرجع إىل الوطنية الكبري 
ز نفرا وأقوى ناصرا صاحبها أعية اإلسالم أكرم وميداهنا أنفع و الوطنية مكرمة ووطن" أيضا:

رها ليس حتري وكان يشدد على أن   ن دائما يدعوا إىل حترير األوطان. فكا(19)وأكثر عديدا"
حترير رقعة إسالمية فكان ميهد الطريق يف قلوب الناس لبسط هو  حترير رقعة جغرافية إمنا

 هيمنة الشريعة اإلسالمية على مجيع األفكار واملبادئ التحررية. 
 

( مل "الوطن إذا جرد من هذين )اللغة والدين قولته:هذا الفكر يلخصه يف م وجل  
 .)11)وات حيوزها من طلب أو من غلب"ميعدو أن يكون قطعة أرض 

 

شري االبراهيمي على غريه من رواد اجلمعية  قلما حارا يصدح باحلق وحيلل الب فراح
الواقع اجلزائري مطالبا حبقوق اجلزائريني سواء املدنية أو السياسية وذلك من خالل ما ينشره 

 يف جرائد اجلمعية ليعرفه من يف الداخل واخلارج. 
 

وإبطال مغالطة  اجلزائريةزائرية واستقالل الذات ولقد سعى إىل تكريس املواطنة اجل
شعب اجلزائري خاصة الشباب وراح يعزز قيمة املواطنة يف أفراد ال ،االندماج االستعمارية

براهيمي فهوم املواطنة يف فكر البشري اإلاجلدير بالذكر هنا هي النظرة الشمولية ملو  ،منهم
تبعها مبواطنة البناء حيث كان مفهوم املواطنة ال يتوقف عند حترير البالد من املستعمر بل ي

ته يدعو الشباب للتكوين للدولة اجلزائرية ما بعد االستقالل فكان دائما يف خطاباته وتوصيا
 الصحيح من أجل التحرر وبناء الدولة اجلديدة على أسس سليمة.السليم و 

 

واإلمام اإلبراهيمي وهو املريب الذي اعتمد الرتبية منهجًا وسبياًل لتنشئة جيل من 
وج ه الشباب إىل اإلميان والعمل والعلم والتمسك ف ،يصنع املستقبل األفضل ألمته الشباب

باللغة العربية والرتاث، أي باهلوية الثقافية القومية لألمة، يضاف إىل ذلك أن يعملوا بكل  
العوامل  ثقة بالنفس أسوة بالشباب يف األمم، أو من خالل ما كان يف تاريخ األمم، إن  
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اب واملعززة لقيمة املواطنة، واليت تقود األمة إىل مستوى أفضل بفضل حكمة الناهضة بالشب
 :شيوخها وعزمية شباهبا ميكن حتديدها حسب اإلبراهيمي مبا يلي

  الذي يصد قه العملاإلميان مع الوعي، و. 
 التشبث باهلوية القومية العربية وبالوطنية اجلزائرية. 
  ضياع اهلوية الدينية  ال: من أنا؟ ألن  أن يكون واضحًا عند كل  شاب جواب على سؤ

 .والقومية والوطنية جيعل املسار خبط عشواء، ويؤدي إىل العبث والفوضى والضياع
  التزام خط  القيم اليت تتوازن فيها الروح واملادة، والكميات مع االجتماعيات، أي القيم

جينح بالشباب إىل  األخذ بالفكر الوافد القائم على املاديات هو الذي اإلنسانية ألن  
 .موقع خارج حدود األمة

 

الشباب اجلزائري يف تلك الفرتة هو من جيسد مفهوم الشعب  فيقني االبراهيمي من أن  
عرب خطاباته  للشبابيرسخ  هو ما جعلهالذي يكون وقودا للتحرر بروح مواطنته العالية 

أبناء وطنه يف العادات  من ترابط بينه وبني هالشعب مبا جيسد ميثل هودروسه وأفكاره بأن
املستعمر خيتلف عنه متاما يف العادات والتقاليد والدين واللغة  وأن   ،والتقاليد والدين واللغة

الشاب اجلزائري  لدى هاومل يتوقف عند روح املواطنة فقط بل كان حيرص على توسيع مفهوم
غته وأسرار لغته ول ذا أحب  الشباب دينه وفضائل دينهإ: "قولي ،العريب الوطنب لتتصل

 .(27)إىل االجتماع بإخوانه يف الدين والعروبة اأحب  العرب مجيعاً، وأصبح يف نفسه دافع
 

III. جهود البشير االبراهيمي في ترسيخ الهوية اإلسالمية لدى الشباب الجزائري: 
مبدأ حترير اجلزائر يف فكر البشري االبراهيمي مل يكن قضية حترير رقعة جغرافيا امسها  إن  

جلزائر بقدر ما كانت قضية حترير الدين اإلسالمي من االستعمار الفرنسي ولقد أكثر ا
الدين اإلسالمي واهلوية العربية اإلسالمية القضايا اليت متس  االبراهيمي جدال فرنسا يف كل  

 .(21)فاظ على اهلوية الوطنيةللجزائريني وهذا هبدف احل
 

مه أسس بناء الشخصية الصحيحة السوي ة إن  اإلمام اإلبراهيمي الذي تأص لت يف فه
على مستوى الفرد، وعلى مستوى األمة، والذي درس جتارب الشعوب وتارخيها، والذي 
عاش واقع اجلزائر واألمة العربية والعامل اإلسالمي حتت نري االستعمار واألطماع يف فلسطني 

لفت  ،ل  التحديات، وعرف كوما هلا من ثروات وقيم ومعتقدات وسائر األمة اإلسالمية
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من تقع عليهم مهمة جبه التحديات، وردع العدوان. فكان  االنتباه إىل أن  الشباب هم
ازت هبم قواعد مهمة لو التزموا هبا لفازوا وفمن فكره حيرص على أن يستفيد الشباب 

 احلِلم -اإلميان :وسادت هبم القيم والفضائل. ومن هذه القواعد ،األمة، وانتصر هبم الدين
ولقد  .السعي -اهلدى -الرشاد -االمتثال ألمر اهلل تعاىل وأمر الوالدين -الطاعة -الصرب

 من التحرر شباب جسد هذا الفكر يف املنهاج التعليمي الذي انتهجته اجلمعية يف تكوين

  :(22)املراحل التالية خالل
 .إتقان العربية لغة وكتابة 
 تتقوم الشخصية إال هبا.ترسيخ مبادئ الدين اإلسالمي وأساساته اليت ال  
  االطالع على السرية النبوية الشريفة وسرية الصحابة والسلف فذلك يشكل موطن

 نظام القدوة احلسنة الرتبوي خاصة للناشئة.
 الدروس وحيمل الرتاث و ينقل سالمي ففيه العرب و حتصيل العلم بالتاريخ العريب اال

 التاريخ ذاكرة األمم.جيال وحيقق التواصل وكما قيل ىل األإاخلربات 
 

 يت إليكم أن تتصلوا باهلل تديناً يا شباب اإلسالم وصي" فكان دائما يوصي الشباب:
داب دينكم ختلقاً، وبآداب وبنبيكم اتباعاً، وباإلسالم عماًل، وبتاريخ أجدادكم إطالعاً، وبآ

اماً، فإن فعلتم عتناًء واهتمايف اإلسالم ولد اتكم يف الشبيبة ستعمااًل، وبإخوانكم الغتكم 
 .(23)يل، ومن ثواب اهلل األجر اجلزيل"حزمت من احلياة احلظ  اجلل

 

اإلسالم ليس لفظًا تلوكه األلسنة  وقد خاطب هاتفا بشباب اإلسالم ليعلموا أن  
املنفصلة عن القلوب، وتتناوله قوانني التعريف مبوازينها احلرفية، وتقلِّبه اشتقاقات اللغة على 

ية، فينزل به إىل املعاين الوضعية من السلم إىل االستسالم، إالا أن يف اإلسالم معانيها الوضع
 .الشرعي نوعاً من معىن اإلسالم اللغوي، ولكنه أرفع تلك املعاين وأعالها

  

 :خالصة
ىل الدور البارز الذي يقوم به الشباب فىي سبيل إبراهيمي اإلد تفطن الشيخ البشري لق

ذ من إلفئة من اجملنمع وباخلصوص على اجلانب الرتبوي للشباب التغيري فركز على هذه ا
سالمية مبا يشكل حصانة جليل الشباب  ع قيم املواطنة وترسيخ اهلوية اإلخالل الرتبية يتم زر 

براهيمي يف رسالته هاته وترك ، ولقد جنح اإليال األخرىىل األجإكما يتم نقل هذه الثوابت 
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تاريخ كتاباته من خالل اآلثار اليت ميكن اعتبارها حبق بصماته على أبناء وطنه، وخلد ال
موروثا فكريا يستحق أن يكون مرجعا للمفكرين والعلماء ناهيك عن طلبة العلم واملهتمني 

ال حماولة ملقاربة فكر إبالثقافة والباحثني يف قضايا الشعوب واألمم، وما دراستنا هذه 
 براهيمي حول هذا املوضوع.اإل
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 خارج الجغرافيا عند اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي   فكرة الوطن
 مقاربات في الس يرة والمسيرة

 

The Idea of the Homeland beyond Geography According to 

Imam Muhammad al-Bashir Al-Ibrahimi 

- Approaches to the Biography and the Career – 

 

 عبد الحفيظ شريفد.                             
 )الجزائر( البويرة –جامعة آكلي محند أولحاج                                           

 

 11/30/8381تاريخ القبول:                             30/30/8381:رسالتاريخ اإل
 

 : ملخَّص
ة تشكُّل فكرة الوطن اجلزائريِّ ومنواها واستواء ها عند اإلبراهيمي الورقة متابع تستهدف

 قاربة بني حداثة مصطلح املواطنةمن خالل مدخل يؤسِّس لطبيعة الفكرة وخلفياهتا، بامل
ووالء التافكري اإلبراهيمي جلذور مفهومية تراثية، مثا مرافقة املصطلح واملفهوم ملسريته بعتباهتا 

هتا الفارقة، والوقوف على اخلصائص البارزة يف تقاطعاٍت ثالثة: أوالها الكربى وحتوُّال
هجر الشااميِّ أياام الطالب واالستعداد، وما أحاط نشوء  فكرِة الوطن من مالبسات 

 
بامل

 ت اجلزائرية والعربية واإلسالميةتارخيياٍة ومرافقات بشرية، وثانيها بالبالد الفرنسياة بني اجلاليا
لها من نشاٍط طب ع مرحلة التاوعية بالفكرة وإسنادها، وثالثها أثناء الرِّحلة اإلبراهيمياة وما ختلا 

يار العربياة واإلسالمياة، وما رافقها من مشروعات اإلمداد ودعم اجلهاد.  الشاهرية إىل الدِّ
 

  اجلغرافيا. الوطن، املواطنة، الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The paper aims to trace the formation of homeland as an idea , its 

growth and  its maturity according to Al-Ibrahimi, through an 

introduction that establishes the nature of the idea and its 

backgrounds, by approaching the modernity of the term citizenship, 

and the loyalty of the Al-Ibrahimi thinking to the conceptual roots of 

heritage, then accompanying the term and the concept in its path with 

its major thresholds and its differentiating transformations, and 

standing on the salient characteristics in three intersections: the first of 
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which in the Levantine exile in the days of emergence. From historical 

circumstances and human escorts, the second is in French countries 

between the Algerian, Arab and Islamic communities, and the activity 

interspersed that printed the awareness phase of the idea and its 

attribution, and the third during the famous Al-Ibrahimi journey to the 

Arab and Islamic world, and the supply projects that accompanied it 

and the support of Jihad. 
 

Keywords: Homeland, Citizenship, Geography. 
 

  مدخل: 
مفهوم الوطن واملواطنة إىل جدل عريٍض أفرزه انفتاُح املصطلح ني  على معاٍن حيتكم 

واسعًة يغلب عليها الشُّمول والغموض، وقابليُتها لتحمُّل دالالٍت ذات مرجعياٍت فكرية 
وثقافياة وتارخييٍة وسياسيٍة متداخلٍة، ومع أنا الفكر الغريب احلديث قد حاول ضبط 

ِ يف إطار ا خليارات الكربى اليت أطارت احلياة الغربية  احلديثة بعد معاهدة وستفاليا املصطلح ني 
ِ مستجيبـ ني  ملستجداات العصر احلديث اليت ميازها نشوُء م1949 ، وجع ل  هذه املصطلح ني 

الداولة الُقط رِية جغرافيًّا واملدنِياة عقيدًة. ومع كلِّ هذا مل يستطع هذان املصطلحان التاخلُّص 
احلمولة التاارخيياة اليونانياة والرُّومانياة اليت ُشِحن هبما هذان املصطلحان، كما مل يكن  من

باإلمكان ضبُط مفهوٍم قارٍّ وموحاٍد لكلٍّ منهما باعتبار اختالف زوايا التاناُول وتعدُّد 
حضورًا اعتبارات احلكم، كأسبقية الفرد على اجملتمع أو العكس، وأثر العامل اجلغرايفِّ 

ط رة حجم االلتزام هبما ومداه، وغري  وغيابًا، مثا اعتباُر معيار حتديد احلقوق والواجبات، وِمس 
 ذلك مماا جعل من الضابط النِّهائيِّ ملفهوم املصطلح ني  متعذِّرا.

 

دُّد الذي عرفه املصطلحان يف الدااللة واإلجراء؛ فقد تراوح املصطلح  ومع هذا الرتا
قلِّبا بني معطيات احلياة العاماة احلديثة وتقلُّباهتا، وجتاذباهتما آراء الداارسني وتعريفه مت

 والفالسفة انطالقا من التاوجُّهات الكربى اليت تؤطِّر وجهة البحث والتاأصيل لديهم.
  

 المواطنة؛ ريادة المصطلح وتردُّد المفهوم: -1
ا: "متتُعراف املواطنة يف أحِد تعريفاهتا الكثرية بأ  تُّع الشاخص باحلقوق والواجباتهنا

وممارستها يف بقعة جغرافياة معيانة، هلا حدوٌد حمدادة، تُعر ف يف الوقت الرااهن بالداولة القومياة 
ال خيلو من  -والتاعريف كغريه من التاعريفات - (1)"احلديثة اليت تستند إىل حكم القانون
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، فإذا كانت املواطنة ممارسًة حلقوٍق وواجباٍت، فهل ميكن خالٍف واضٍح مل يُفص ل فيه بعد
نزع هذه الصِّفة عمان تأخار عن ذلك؟ وهل ُيسل ُب صفة  املواطن؟ وهل إيراد العامل اجلغرايفِّ 
يعدُّ قيدا يتمُّ مبوجبه إقصاُء اجلاليات واملهاجرين؟ أم هم استثناٌء ُيشراُع هلم مبقتضاه ما يؤطِّر 

ثية: وطن مواطنة مواطن؟ وهل املواطنة ممارسٌة نابعة من ضمائر املواطنني وضعهم ضمن ثال
 وقناعاهتم، أم هي التزام قانوينٌّ تطبعه النافعية؟ واألسئلة حول القضية كثرية.

 

دُّد بقدٍر مل خُيِف فيه أرسطو نفُسه صعوبة  البتِّ  ال شك أنا املسألة على درجٍة من الرتا
والقطع يف دالالهتا، وضبط إجراءاهتا، فبعد استعراضه لكثري من  يف مثل هذه املفاهيم،

اجلدل الذي يثريه الساعي إىل تثبيت أركان املفاهيم وضبط املصطلحات الداالاة عليها؛ يبدي 
دُّد الذي انعكس على حتديده حلقيقة املواطن بوصفه العنصر الذي جُيلي حقيقة   ذلك الرتا

خنلص من ذلك إىل أنا " ول بعد استعراض مجلة من اإلشكاالت:املواطنة ومعىن الوطن، فيق
"املواطن" خيتلف بالضارورة وفقا لكلِّ دستور، ويفسِّر ذلك وجوده ]املواطن[ الذي أشرنا 
، ال حيول ذلك دون إمكانية وجوده يف النُُّظم األخرى غري أنا  إليه يف النِّظام الدِّميوقراطيِّ

أمام هذا االضطراب يف حتديد املفاهيم واختالالت املمارسة اليت و  (2)هذا ليس بالضارورة"
شهدها الفكر الغريبُّ احلديث خاصاًة بعد الثاورتـ ني  الفرنسياة واألمريكياة؛ اهتدى اجملتمع 
الغريبُّ إىل آلياٍت عاماٍة تضمن احلدا األدىن من هدوء العالقة بني الفرد واجملتمع، وفاًء 

لٍة ضمن اخلطِّ الفكريِّ العام الذي ترجع خلفياتُه األوىل إىل الفكرين الجتهاد كلِّ دو 
 السِّياسيـاني  اليوناينِّ والرُّوماينِّ.

 

  الوطن والمواطنة في الفكر العربي  الحديث: -8
تناز ع  فكرة  الوطن واملواطنة يف الوطن العريبِّ والشارق على العموم منزعان: أحدمها ما  

الوطن كمصطلح وداللة، ومفهوم املواطنة كممارسة طيلة العهود اليت  كان عليه مفهوم
عرفتها احلياة العربية، ومشهد الداولة الفتياة مبجيء اإلسالم. ولئن كان للمفهوم ني  يف الدااللة 
ِيُزمها يف احلياة اإلسالمية خبصوصياهتا الكربى؛ فإنا وفادة املصطل ح ني  بعد  واملمارسة ما مي 

دمة احلضارية الكربى بني الغرب والشارق يف العصر احلديث، أفرز اضطرابا مزدوجا الصا 
أحال على انقساٍم فكريٍّ ثنائيِّ احلدِّ على األقلِّ، أواهُلما تيااٌر حمافٌظ مديٌن لطبيعة الشارق 
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راجعات والوفاء ملصادر فكره وثقافته، وقد تتنازل بعُض مكوِّناته إىل الق بول ببعض امل وروحه،
تأثُّرا بالوافد الغريبِّ اجلديد، وهو تيااٌر يستند إىل مساحات متثيلياٍة شعبياٍة واسعة، ولكناها 
حمدودة الوعي، قصريُة النـاف س فكريًّا وحضاريًّا، وتيااٌر ي ِسُم نفسه بالتانوير، ويدعو إىل إحالل 

 ال أو متجاوزا حجم نضاله ونتائجهر، وُمغفِ الناموذج الفكريِّ الغريبِّ متعلِّاًل بثمرات التانوي
ولعلا هذا  وناسيا أو متناسيا االختالف اجلوهريِّ بني البيئتـ ني  الكبريتـ ني  )الشارق والغرب(.

 وتوصيف املسافة بني املنز ع ني  يف احلياة العربية اإلسالمية. املشهد، طبيعة لتصوير كافٍ  وحده
 

إىل موضوع املداخلة اليت استهدفت متابعة موقع  كان هذا املدخل ضروريًّا للعبور
، ومدى حضورها يف سريته، والوقوف على عتباهتا يف  الشايخ اإلبراهيميِّ بني النازعتـ ني 

 حمطاات معيانة من مسريته.
    

إناه ليس من املنهج العلميِّ وال االلتزام األخالقيِّ أن  حناكم الراجل مبا خطاته يده يف 
وهي مصطلحاٌت  -ولنضف مصطلحا مشتقًّا آخر هو الوطنية-إزاء الوطن واملواطنة مواقفه 

حديثٌة صياغًة ومضمونًا، والرُّجل معروف باالنتماء لبيئٍة شرقياٍة، ومن أشدِّ األوفياء هلا. ومن 
هنا فقد ر ِضي ت املداخلُة لنفسها ضرورة  اتِّباع مسلٍك تتابُع فيه معاين هذه املصطلحات 

اثياة العربياة واإلسالمياة، ومعرفة ما إذا كانت وحضور  ها يف مسرية اإلبراهيميِّ مبقابالهتا الرتُّ
نابعًة من مفاهيم الشارق ودالالته وممارساته؟ أم أصاهبا من معاين املصطلحات وحقائقها يف 

 ؟الغرب، وقد كان الراجل ضمن خطوط التاماس املتقدِّمة بني الفكر ي ن واحلضارتـ ني  
 

0- :   الوطن والمواطنة في التُّراث العربي 
كِث واالستقرار، ففي أوال معجم عريبٍّ 

ُ
هلذا اجلذر يف املعجم العريبِّ القدمي داللة امل

الو ط ُن:  وقال: " (3)"قال اخلليل:" كلُّ م بـ ر ٍك يكون إلفا لإلبل فهو ع ط ٌن، مبنزلة الو ط ِن للنااس
ُضها اليت تأوي إليها، ويُقال: أ و ط ن  فالٌن أرض   ُه. وأوطاُن األغنام: م رابِ م و ِطُن اإلنسان وحم  لُّ 

ك نًا يُِقيُم هبا ذها حم  الًّ وم س  وهو املعىن اليت احتفظت به املعاجم حتا  (4)"كذا، أي: اخت 
 العصر احلديث، ويتناوله املعجم الوسيط باملعىن نفسه مع إضافة نوعياٍة، فجاء فيه: "الوطن:

واإلضافة األخريُة يف  (5)"لد ِبِه أ و مل يُولدوُ  ،هو إِل ي ِه انتماؤُ  ،هومقرُّ  ِإق ام ة اإِلنس انِ  م ك انُ 
التاعريف مستوحاة من املفاهيم اجلديدة املتشكِّلة بفعل تأثريات احلياة املعاصرة، ويربُِّرها 
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االستقرار...( ضابطا لتحديد -مصطلح )االنتماء( فبعد أن  كانت الدااللة احلسِّية )اإلقامة 
املصطلح، أُرِدف بداللة معنوياة مل تقتصر على احلضور اجلسديِّ، بل انفتحت على اجلانب 
، ولعلا ذلك املصطلح اجملاور )املواطنة( اليت يُعرِّفها معجُم اللُّغة العربياة  الشُّعوريِّ والنافسيِّ

 لفة:املعاصرة بشيٍء من التافصيل، وباعتبارات خمت
 ها العامل ُ وطنُ  واحدةً  أسرةً  اإلنساني ةِ  ترمي إىل اعتبار نزعةٌ " باعتبار االنتماء اإلنساني : -أ

  .(9)"وأعضاؤها أفراد البشر مجيًعا
الوطن  مييز بني أبناء التا  عدمُ " باعتبار التَّشكيل البشري  في حدود إقليميَّة معلومة: -ب

  .(0)"ه على أساس الدِّين أو اللُّغة أو العنصر أو اجلنسانه الذين ينتمون إليالواحد وسكا 
املرء مواطًنا من  كونُ : "باعتبار الحقوق والواجبات المترت بة على أفراد المجتمع -ج

وباملقابل عليه االلتزام  ،ها له الداولةُ لُ تكفُ  وامتيازاتٌ  وله فيها حقوقٌ  مواطين دولةٍ 
  .(9)بالواجبات اليت تفرضها عليه"

 

اث العريبِّ ما جاء يف كلِّيات  ومن التاعريفات االصطالحية ملصطلح )الوطن( يف الرتُّ
ل أ و الب لدة اليِت تأها  ،نس انمولد اإلِ  ص ِليُّ اإِلق ام ة، والوطن األ   الوطن: ُهو  منزلُ الكفويِّ: "

ِفيِه  يُقيم   و نوى أ ن   ،ر ِفيه ا أهلٌ ُمس افِ لأ و القر ي ة اليِت ل ي س  ل ق ام ة: ُهو  الب لدةُ ووطن اإلِ  .ِفيه ا
ُس اِفرُ  ووطنُ  .امخ  س ة عشر يـ و ًما فص اِعدً 

 ك ان الِذي ي نِوي امل
: ُهو  امل  أ ن يُقيم ِفيِه أقلا  السُّكىن 

والتاعريف يف مضمونه وفلسفته وصياغته ويفٌّ ملنازع تشريعياة فقهياٍة  (1)"من مخ  س ة عشر يـ و ًما
طبيعة التاأليف الساائد يومذاك، والذي يعكس بشكٍل واضٍح أيضا طبيعة واضحة، حبكم 

  اجملتمع والوجهة الفكرياة الساائدة فيه، ولكناه مل يربح الرُّؤية احلسِّية للوطن يف اعتباره مكانًا.
    

  موقع "المواطن" من المنظومة المصطلحيَّة التُّراثيَّة: -2
العريبِّ القدمي واحلديث، وما شهده من تطوُّر فكريٍّ  يف خضمِّ التاداُول املعجميِّ 

ومفهوميٍّ ِنسبٍّ، فإنا مصطلح )املواطن( مل حيض  مبدخٍل معجميٍّ يف املعجم العريبِّ، ولعلا 
ذلك يرجُع إىل أنا املقابل املفهوميا للمصطلح عوجل حتت مداخل  أخرى كالراعية، أو الفرد 

املصطلحات اليت كانت أقرب  إىل التاداُول الشارعيِّ مقابل: الرااعي/ أو احملكوم، أو غريها من 
 احلاكم الذي يقوم على الشُّؤون العاماة.
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اثياة وتأثرياهتا على  وبفعل الوصف العامِّ للمنظومة الفكرياة واالجتماعياة والسِّياسياة الرتُّ
دالالت املصطلحات بني الغرب صياغة املصطلح واملفهوم؛ فإنا هناك بـ و نا شائعا بني 

 لعريبِّ واإلسالميِّ منه تعيينا)املوطن األصلي للناشأة( وبني الشارق عموما، وبني العال م ني  ا
 -توليفة املصطلحات اليت تداولتها كتاباته: )الوطن موقع الرُّؤية اإلبراهيمياة ل ومن هنا؛ فإنا 

خالل متابعِة سياقات االستخدام، واكتشاف املواطن( سيتشكال من  -الوطنية  -املواطنة 
مربِّرات التاوظيف، واستحضار مواقف املمارسة، ولعلا ذلك أنسب املسالك يف بناِء تصوٍُّر 

.  أقرب  إىل الصِّحاة، وأبعد  عن التازيُّد أو التاجينِّ
  

ة ملسرية اإلبراهيميِّ حُتيل املتابعُة الش مولي الرُّؤية اإلبراهيمية لمفهوم الوطن والمواطنة: -0
ل ت نظرته إىل الوطن، ورمست فهمه وممارسته  العلمياة والعملية على مواقف كربى أ ج 

وتلك الرُّؤية من استحضار مجلة من مقوالته، واستعراض  وليس أظهر هلذه املواقف للمواطنة،
.أبرز العتبات اليت شكالت مفاهيم الوطن واملواطنة والوطنية يف فكر اإلبراه  يميِّ

  

 الوطن عند اإلبراهيمي باعتباره مفهوما تراثيا: -0-1
من خالل مسحٍة سريعة لسرية اإلبراهيميِّ ومتضماِن ما نطق به يف سرده لكثري من 

 تفصيالهتا؛ نقف على أنا العوامل اليت أسهمت يف تشكيل فكرة الوطن ومتعلاقاهتا لديه:
 ء لألوطان جزًءا من الوفاء لألديان، ويُرتِّب ُحبا التاكوين الدِّيينُّ الذي جيعل من الوفا

 األوطان من لوازم اإلميان.
  التاكوين العلميُّ واملعريفُّ الذي ُأشرب به اإلبراهيميُّ الفت ِقي م حبِّ مراتع الصِّبا، ومنازل

 اإلقامة وهو الذي تناقلته مئات العبارات اليت ح ِفظ ها وهو دون البلوغ.
 مثا إىل التاكوين العمل ، يُّ واألثر الواقعيُّ الذي تركته عليه رحالته حنو احلجاز وهو شابٌّ

 بالد الشاام، وما كان لذلك من أثر على كثري من حمطاات حياته بعد ذلك. 
 

لئن مل يتوارد الشُّعراء القدامى الوطن هبذا اللافظ يف قصائدهم، فإنا حقيقته من أكثر 
تصدار عيون القصائد وإن  بغري لفظه، فل ك م  تغىنا الشااعر العريبُّ ما تناولوه، بل ما أكثر ما 

القدمُي بذلك املفهوم البسيط للوطن، حينُّ إىل املرابع، ومُيعن يف وصف املنازل، وال يتحراج 
من اإلفصاح عن لواعج نفسه بذكراه إىل آثار اخليام ومواقد القوم، تعيده إىل سابِق عهٍد 
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تصدير   وأجادت القرائحُ  ،والدِّياريغ ت عيوُن الشِّعر القدمي بذكر الدِّمن وسالِف زمٍن، فصِ 
يف تقليبها على األوزان، وترديد  القصائد بذلك، وهي املعاين اليت تفنان الش اعر العريبُّ 

      صورها فيما تواىل من تصاريف األزمان، فكما أنشد امرؤ القيس:
 ك خ ط  ز بُوٍر يف ع ِسيِب مي  اِن    ***  ط ل ٌل أب ص رتُُه ف ش ج اين ِلم ن                            
 ع ِف ِمن  ب د النِ ــــــ  ل ي الِيـ ن ا بِالن      ***   راب اِب و فـ ر ت ينــــــِدي اٌر هلِن ٍد و ال                          

 مالكا الداهر   له ريــغي أرى وأال    ***   هُ ـــــــأبيع   أال تُ ــــــــــآلي نٌ ــــــوط يــــــــول   :رداد ابن الرُّومي
 ظالِلكا يف أصبُحوا قومٍ  كنعمةِ     ***    ونعمةً  بابِ الشا  شرخ   به عهدتُ                    
 نالكاه الشابابُ  قضاها مآربُ      ***    ِإليهمُ  الِ ــــــــالرج ان  ـــــــــأوط وحباب                     
  لذلك ف حنُّوا فيها الصِّبا عهود      ***    مُ ـــــــــــذكارهتُ  اهنمــــــأوط رواـــــــذ ك   ِإذا                    

:ـوأرد ف  ال   أٌس و ال س ك نُ ـــــو ال ن دمٌي و ال ك       ***     نُ ـــــٌل و ال و ط  ـــــــــِِب  التـ ع لُُّل ال أ ه    ُمتنب 
 ما ل يس  ي بُلُغُه ِمن ن فِسِه الزام نُ      ***     ين ذا أ ن يـُبـ لِّغ ينـــــُد ِمن ز م  ـــــــأُري                    

 

َِولَْمِ﴿: قوله تعاىلالقرآن الكرمي يف  جاءو  ِاّل ين  وُكْمِِف 
ِاله يَنِلَْمُِيَقات لُ َِعن  ُ َِينَْهاُكُمِاَّلله له

ُطواِإ ََلْه مَُِْيْر ُجوُكمِّم نِد ِ وُهْمَِوُتْقس  نَِتَُبُّ
َ
يَحُةِ﴿  [9]املمتحنة:  ﴾يَار ُكْمِأ َخَذِٱله يَنَِظلَُمواِْٱلصه

َ
َوأ

ِ صَبُحواِِْف 
َ
 لوطنه بأبعد عماا تغىنا به ومل تكن خماطبة اإلبراهيميِّ  [90]هود: ﴾َجَٰث م نيَِِد َيَٰر ه مِفَأ

نفُسه، صدٌق غامٌر، وشوٌق ظاهٌر، ومن كتابات األوالون، فهي املشاعر نفُسها، وهو احلنني 
" تحية غائٍب كاآليباإلبراهيميِّ اليت تبقيه على صلٍة هبذا التاوجُّه العريبِّ نصُّه الشاهري "

مبجلاة البصائر، وهو حبقٍّ من عيون األدب العريبِّ يف حبِّ م 1153املنشور يف ماي 
ظه واستواء عبارته؛ شاعريًة عاليًة، وقد أشربت األوطان، فقد مجع إىل قواة لغته وجزالة لف

، وآيات الوفاء، وها هو اإلبراهيميُّ حياور وطنه الذي خرج  معاين الصِّدق، ومشاعر احلبِّ
 ُروح، جيد فيك كلُّ  من كلِّ  وكأن  فيك قطعةٌ منه كرها، كمن حياور بشرًا يعي عنه ما يقول "

 وحُ ها جالل، وما ذلك الرُّ كلُّ   ب تنفيًسا، خاللٌ مكرو  سلوى، وكلُّ  حبيبٍ  أنًسا، وكلُّ  غريبٍ 
أنفاس احملب ني متتزج بأنفاسك، فيجدوهنا برًدا على  الذي جيده الواله يف أنفاسك، إالا 

هي املعاين اليت ل ِقنها تلك  (17)"رائرورًضى يف السا  ،األكباد، وبشاشًة يف األسارير
شِرب كثريا من معاين املروءة والوفاء اليت نشأ اإلبراهيميُّ يف أشعار القوم، وُأشرهبا كما أُ 
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عليها العريبُّ، ون شاأ عليها م ن يليه ِمن  ب نيه، فقد اجتمع على اإلبراهيميِّ من العوامل اليت 
تبواأ هبا الوطُن عنده مكانًة أفضت هبا عبارتُه، ونطقت هبا مواقُفه، وهو هبذا الناوع من 

، واليت  العبارات، وجنس هذه الصُّور مل اثيِّ خيرج عن معاملته لفكرة الوطن مبفهومها الرتُّ
تناولت معانيها معاجُم األلفاظ ومعاجم املعاين على الساواء، ولئن بدا اإلبراهيميُّ يف هذا 
الناص ي غرف من معني األوالني، وي رك ُن إىل ما فرضته عليه مقتضيات الشارع والدِّين، فإنا 

مفاهيم الوطنياة واملواطنة واملواطن ستجليها مواقف أخرى من مسريته رؤيت ه لفكرة الوطن و 
 النِّضالية احلافلة.

    

  تشكُّل فكرة الوطن عند اإلبراهيمي  خارج الجغرافيا الجزائريَّة؛ المشاهد واآلثار: -0-8
 يعتها وآثارهاوعيًة فارقًة يف طبع ر ف احلضوُر اإلبراهيميُّ خارج الدِّيار اجلزائرياة حمطااٍت ن

، فمرا مبصر اليت مكث هبا حنو ثالثِة م1111فقد خرج اإلبراهيميُّ ُميمِّما تلقاء املشرق سنة 
( أشهر لقي فيها أمحد شوقي، وحافظ إبراهيم، والشايخ حمماد رشيد رضا، وشيوخا من 73)

كانت إقامُة   ( سنني متعلِّما ومعلِّما، مثا 70األزهر، مثا نزل احلجاز فمكث هبا حنو سبع )
( سنوات معرِّجا إليها من املدينة، فكانت حمصِّلُة 74اإلبراهيميِّ يف بالد الشاام لنحو أربع )

( سنني كان  هلا األثر الواضح على تكوينه املعريفِّ 17رحلته املشرقياة األوىل حنو عشر )
اته ملا سيحمله القادم من األحداث واملناسبات.   عموما، وص ق ل ِخرب 

   

وباستعراض أبرِز ما ختلال هذه احملطاات، حُناول اكتشاف تشكُّل فكرة الوطن واملواطنة 
 عرب التاسل ُسل الزامينِّ اآليت: خارج اجلغرافيا اجلزائرياة

 

من أبرز احملطاات اليت نظامت  المهجُر الشَّاميُّ؛ ملتقى التَّاريخ والجغرافيا: /0-8-1
وأعادت صياغة كثرٍي من قناعاته ورؤاه، فرتُة ُمقامه يف املهجر  فكر اإلمام اإلبراهيميِّ 

م 1127إىل أوائل عام م 1119( سنوات )بداية من منتصف عام 74الشااميِّ لنحو أربع )
ما تستحقُّه  -يف حدود ما تيسار االطِّالُع عليه-وهي فرتٌة مل تـ ن ل  تاريخ رجوعه إىل اجلزائر(
راُت من املتابعة والتاحليل، ف قد كان املهجُر الشااميُّ ذا خصوصيٍة رمس  ت مالحم ها اهِلج 

اجلزائرياة الالاحقة هلجرة آل األمري عبد القادر بعد استقراره هناك، وما أردف ذلك من 
راٍت كان من أبرز ما طبعها على العموم: النُّخبة املهاجرُة، وعدُدها، وطبيعُة نشاطها  ِهج 
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( يف ذلك: م2711-م1142هذه اهلجرة األستاذ سهيل اخلالدي )هناك، ويسوق أحُد مثار 
"إناه من املعروف على نطاق واسٍع أنا املهجارين إىل الشاام، أصحاُب هجرة سياسياة، وليس 

م أصحاُب كفاءاٍت عاليةهجرة اقتصادية، كإخواهنم الذين هاجروا إىل فرنسا،    كما أهنا
 صاحل وطنهم، أم أنا سحر الشارقهم حركٌة سياسياٌة لأن  تظهر في -إذن-أوليس من املنطق 
قام الشايخ طاهر ويكفي أن  يكون من أبرز اجلزائريِّ  (11)أنساهم الوطن؟"

ُ
ني يف هذا امل

( صاحب حلقة دمشق الكربى، والشايخ حمماد اخلضر م1127 -م1952السامعوين اجلزائري )
ضمن  الوجود اجلزائريِّ الناوعيِّ الوارث جلهد  (، ومها اللاذان كانام1159 -م1909ُحس ني )

األمري عبد القادر يف بنيه وأتباعه، فمثاال بقواة وفاعلياٍة الوجود اجلزائريا على أرض الشاام منذ 
 بداية القرن العشرين، وخالل فرتة احلرب العاملياة األوىل وما بعدها حتديدا.

  

 -مؤثرا ومتأثِّرا-اليت حضر تفاصيلها اإلبراهيميُّ  لقد كانت اجلهود العلمياة والعملية
رافدا فاعال يف تكوين شخصيته، وارتسمت معامُل ما بعد ُمقام املهجر الشاامي، ويف ذلك 

، وكان واسطة العقد على موعد الجتماعٍ  فكن ا ال نفرتق من اجتماع إالا يقول اإلبراهيمي: "
سني مد  اهلل يف اخلضر حُ  د حمما  األستاذ  يخُ الشا  ويفُّ اجلليل واألخ ال يف تلك اجملالس األستاذُ 

قلياًل، فأشهُد صادقًا  سنني إالا  (74) حب الكرام أربع  بني أولئك الصا  حياته. ولقد أقمتُ 
  العامر، يف عمري الغامر؛ وأينِّ  ا هي اجلزءُ بة، وأهنا جدِ ُـ ا هي الواحة اخلضراء يف حيايت املأهنا 

ب شاتًيا، فوجد اإلدبار ا وأسعد حااًل من ذلك الذي نزل على آل املهلا عينً  كنت فيها أقرا 
والناصُّ إقراٌر صريح من الراجل يف أثر هذا اإلقامة يف تكوينه . (12)"رائًحا واإلقبال آلًيا

، وعمق العالقات اليت ستتجداُد يف مناسبتـ ني  أخريـ ني  مستغلاة هذا الراصيد  الفكريِّ والسِّياسيِّ
لشااميِّ يف خدمة فكرة الوطن اجلزائريِّ، وبذل اجلهد يف سبيل حتريره، واحملافظة على انتمائه ا

.  الطابيعيِّ يف إطاره العريبِّ اإلسالميِّ
 

 املناسُب عموما يف بالد الشاام فمع ما كان عليه وضُع اإلماِم اإلبراهيميِّ االجتماعيُّ 
 عليم يف إدارة التا توىلا ه أن  ييريد قد كان األخري، و األمري فيصل بن احلسنيصاحب  كان فقد  

وجاءتين من اجلزائر إالا أنا اإلبراهيميا كانت عيُنه على اجلزائر، ويف ذلك يقول: "، احلجاز
 ياسة، فعقدتُ ثمر يف العلم ويف السِّ مُ ـفيها أصبح صاحلًا للعمل ال اجلوا  متواترة تفيد أنا  أخبارٌ 
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فلقد كانت إقامته يف الدِّيار املشرقياة عموما، ويف بالد  (13)"ىل اجلزائرجوع إالعزم على الرُّ 
الشاام حتديدا فرتة أثـ ر ت  رصيده املعريفا، وأنشأ له هبا عالقاٍت اجتماعيًة وسياسياًة وعلمياًة 

م عاليًة، سيكون هلا ما بعدها، فيوظِّفها يف أوقاهتا املناسبة خلدمة الفكرة األوىل على ُسلا 
 أولوياته: قضية الوطن اجلزائريِّ بكلِّ تفصيالهتا.

 

من املشاهد اليت تأخذ فكرة الوطن الجزائري  في قلب فرنسا االحتالل:  /0-8-8
القارئ باحلرية واالندهاش موقُف احلركة اإلصالحية اجلزائرياة بريادة الشايخ ني  ابِن باديس 

بني أفراد اجلالية العربية واجلزائرياة ومشال  واإلبراهيميِّ من وضع مشروع الوطن اجلزائريِّ 
أفريقيا، فقد حتوال اهتماُم احلركة اإلصالحية يف اجلزائر حنو فرنسا ذاهِتا، وكان لإلبراهيميِّ 
فيها حمطااٌت جتداد فيها موقُفه من الوطن اجلزائريِّ، فبعد أن  أصبح للحركة اإلصالحية يف 

واملدارس ومقراات الشُّعب، صار من الضاروريِّ انتقاُل  فرنسا موضُع قدم من الناوادي
اإلبراهيمي إىل هناك، وهو انتقاٌل له قراءات كثرية ما يهمُّ املداخلة  منه هو رؤية اإلبراهيميِّ 
للوطن اجلزائريِّ يف ظلِّ لقاءاته مع اجلالية اجلزائرية، وأعيان الشاأن العريبِّ، وكذا جهات 

 سياسيِّني، وصحافٍة ورجال قانون.فرنسيٍة خمتلفة من 
 

رفقة نائبه م 1157انتقل اإلبراهيميُّ وهو رئيس مجعياة العلماء إىل فرنسا أواخر أكتوبر 
( يوما، تفقاد خالهلا وضعياة 57الشايخ العريب الت بسِّي، ودامت رحلُته هناك مخسني )

 زائرية، والتقى بأعياهنا وعمومهااجلالية اجل متعلاقات الوطن اجلزائريِّ املادِّية واملعنوية بني أفراد
الصِّراع  ذروةوقد خلاص جوهر  الزِّيارة فيما يتعلاق بالدااخل اجلزائريِّ يف نقطتني شكالتا يومئذ 

، باريز ني  ذهبنا إىل باريز خلدمة قضيتـ  بني احلركة اإلصالحية وسلطات االحتالل، فيقول: "
، وهي فصل ني  عبتـ  نا املعروفة ذات الشُّ قضيتُ  :هلما، األوىل مها، وهي ميدان األعمالهي مركزُ 

ومها املسألتان اليت أظهرت  (14)"عليم العريبِّ ية التا ين اإلسالمي، وحرِّ ة عن الدِّ احلكومة اجلزائريا 
فيهما احلركة اإلصالحية دفاعا مستميتا لعلمها مبوقع مقوِّم ي  الدِّين واللُّغة من استواء فكرة 

يانة الوطن ا جلزائريِّ الذي تنشده، وما إصرارُها على افتكاك اإلشراف على شؤون الدِّ
اإلسالمية والتاعليم العريب إالا يقنٌي منها خبطورة بقاء أمرمها بيد االحتالل، بقدر يقينها 

 خرى فهي:األ القضيةُ حبجم الفوز الذي حقاقته لو متا هلا هذا الساعُي كما أرادت، وأماا 
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ازحني إىل فرنسا يف سبيل العمل للقوت حينما ضاقت هبم ني النا إخواننا اجلزائريِّ قضية "
 تبقى هناك لتعليمهم وتعليم أبنائهم، حتا  ب إىل تأسيس مدارس  نتسبا  وأن   ...بالدهم

والساعُي يف كال القضياتـ ني   (15)"م باإلسالم متينةهُ ، وعالقتُـ هم إىل اإلسالم حمفوظةً نسبتُ 
ُ الوجهة، وهو يضع أُسس  اجملتمع اجلزائريِّ الناازح إىل بيئة مغايرة للبيئة اليت واضُح اهل دف بنيِّ

نشأ على مبادئها، فيبقى على صلة مبقوِّمات وطنه، ولو كان على غري جغرافيته، وينشأ 
اجليُل اجلديُد منهم على والِء آبائهم، وفيًّا لتلك املبادئ واملقوِّمات، حتا ولو أجلأته 

 الظُّروف االقتصادية اليت هي صنيعة االحتالل إىل ذلك الواقع.
 

لقد قدامت الرُّؤية اإلبراهيمياة تأطري اجلالية اجلزائرياة يف فرنسا مبا تؤطِّر به املواطنني 
اجلزائريِّني يف اجلزائر، مع ما ترى فيها من كلفة ومشقاة، ولكنا جناح املشروع سيجعل من 

يعيشون الو ط ن  وهم هناك، فال يتأثارون  -وأِلجياٍل قادمة-يمني يف فرنسا اجلزائريِّني املق
بثقافة البلد الذي يسكنون فيه، وقد سبق أن سكنهم الوط ُن الذي ق ِدموا منه، وذلك هو 
املفهوُم اجلديُد للوطن، متحوِّال إليه من معىن املكان، بعد أن  أصبح جتاُوُز املكاِن حقيقًة 

ومتجاوزا  لوجياُت التاواصل واملواصالت، فُطوي ت املسافات، واخُتِصر ت احلدوُد،أقراهتا تكنو 
به مفهوم الوطن يف الفلسفة الغربي ة اليت "ورثت الدِّميوقراطية احلديثة عن روما تصوُّرا 

إجياد  أي  ُصورٍة  إذ مل تعد املواطنةُ  (19)للمواطنة معرافا مسبقا من ناحية الوضع القانوينِّ"
ُمبقية ـرى لتثبيت املعاين اجملرادة حلقيقة الوطن، وتسويق آلياٍت جديدٍة لتداول القيم الأخ

على اإلطار العام للمواطنة، وهي أفكار وممارسات تـ ب ين عليها الدُّوُل واجملتمعات احلديثة 
وجودها ووجود املنتسبني إليها يف خمتلف األماكن والبقاع، وبعد أن  كانت احلمياة اليت 
ُيشِهُرها املقيمون على إقليم من األرض يعتزُّون باالنتساب إليه، ويفاخرون بانتمائهم إىل 

محل جواز سفر بلوٍن وشعاٍر  - مثال -جغرافيته عنوانا على املواطنة والوطنية؛ فقد جاورها 
ا ع ، معربِّ ًة تربِّر العبور ، ومل يعد ذلك اجلواز وثيقًة رمسيا ن انتماِء حامله إىل جهة معيانةمعيـانـ ني 

بني احلدود وتنظِّمه، بقدر ما صار عنوانا هلُوية وطٍن تشظاى حاملو ُهويِتِه وِقيِمه يف البلدان، 
 وتفراقوا بني كثري من األوطان، ولكناهم يعيشون وطنهم خارجه.
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عرب إنا الوطنية واملواطنة اليت يُناضل اإلبراهيميُّ من أجل إشاعتها بني اجلزائريِّني وال
واملسلمني يف دياٍر غري ديارهم، هي تلك املعاين النافيسة اليت عربا عنها ابُن باديس يف آخر 
درٍس خ ت م  به القرآن الكرمي، وحاز فضل تقييده يومئٍذ اإلمام اإلبراهيميُّ نفُسه، وهو من 

د عبده أعجب املعاين يف تعريف الوطن واملواطنة والوطنياة، اليت سبق أن  تناوهلا حمما 
 دار اإلسالم، مثا حوزة العروبةوالكواكبُّ وحسن البناا وغريُهم، إذ  يعتربون الوطن األكرب هو 

 يٍت يضمُّ عائلًة من مجلة أفرادٍ مثا األقاليُم اليت تضمُّ األهل والعشرية، حتا ينتهي األمر بب
الا أنا تصوير فاقهم يف هذا، إوهو املعىن األوال البدائيُّ للوطن )حملُّ السُّكىن( وهم مع اتِّ 

للمفاهيم الساابقة مستنب طًا من نصوص الوحي قد أبدع فيه ابُن باديس تعقيبا  املعىن احلقيقي  
أخرجه مسلم من حديث  على تفسري سورة الفلق، ومستحضرا احلديث  النابويا الذي

كان إذا اشتكى   -وسلمصلى اهلل عليه وآله  -رسول اهلل  أنا  -رضي اهلل عنها  -عائشة 
ها ع  ض  تعين و  -بأصبعه هكذا  بُّ قال النا  ،أو كانت به قرحة أو جرح ،منه يء  الشا  اإلنسانُ 

ِبرِيق ِة   ،تـُر ب ُة أ رِضنا ،ِبسِم اللاهِ »رفعها وقال:  مثا  -بالعمل رها سفيانُ على األرض كما فسا 
ِقيُمنا ،ب عِضنا  ف ى بِِه س   ةة والوطنيا ويقول ذوو املنازع القوميا فيقول معقِّبا: " «نابِِإذِن ر بِّ  ،لُِيش 

من قبل أربعة عشر  اس  ًدا رسول اهلل. فقد عل م النا حمما  ة: آمنا بأنا ولو كانوا يدينون بالوثنيا 
في من القروح واجلروح، لريبط بني تربته وبني تُ  قرنًا أنا  ربة الوطن معجونة بريق أبنائه ت ش 

ر هلم قرِّ د فيها معىن احلفاظ له واالحتفاظ به، وليُ ؤكِّ ة واإلخالص له، وليُ من احملبا قلوهبم عقًدا 
تربة الوطن  فقد كانوا يعلمون من علم الفطرة أنَّ  كانوا عنها غافلني،  من منن الوطن من ةً 

 ى طبي  إرشاداا لمعنا  ها َتْشفي، فليس هذا الحديثُ بوة أنَّ تغذي وتُروي، فجاءهم من علم النُّ 
 ب  قى والط  ون لما وضعوه في باب الرُّ ثُ حد  ، ولو أنصف المُ ة عظيم  في الوطنيَّ  ه درس  ولكنَّ 

وإذا كان ابُن باديس قد أجاد يف تصويره الناظريِّ ملفاهيم  (10)"الوطن أشبه ه بباب حب  فإنَّ 
ذجا تطبيقيًّا لتلك الوطن ومشتقااته، والتاأصيل الشارعيِّ هلا، فقد كان اجلهد اإلبراهيميُّ منو 

ا الراُجالن ومها يشرتكان يف ريادة احلركة اإلصالحية يف اجلزائر احلديثة.  القناعات اليت ُأشرهب 
 

ولعلا أصدق ما يربِّر ما سبق من القول، هو الناشاط الذي ختم به اإلبراهيميُّ رحلته 
عاماة لألمم املتاحدة، واالتِّصال إىل فرنسا باستغالل فرصة انعقاد الداورة الساادسة للجمعية ال

بالوفود العربياة واإلسالمياة القادمة إىل باريس لتمثيل دوهلا، وبذل اجلهود لتسجيل القضياة 
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اجلزائرياة يف جدول أعمال اجلمعياة القادمة، وعقد اتِّفاقاٍت مبدئياة الستقبال ِبع ثاٍت علمياة 
عربياة واإلسالمياة على نفقتها، وكذا تعاُهد نشاط احلركة للطالبة اجلزائريِّني يف البالد ال

اإلصالحياة يف فرنسا، فقد كان واضحا أنا اإلبراهيميا "قد ملس بنفسه أثناء زيارته األخرية 
ومن فقرات هذا  (19)إىل باريس حالة  الرُّكود هذه اليت انتابت نشاط الشُّعبة املركزياة بباريس"

الذي أقامته شعبُة اجلمعياة بباريس على شرف الوفود العربياة  الناشاط ذلك احلفل
 (Deux Mondes)بنزل العال م ني  م 1152جانفي  21واإلسالمياة، وذلك مساء الثُّالثاء 

بباريس، وقد استقبل اإلبراهيميُّ هذه الوفود بكلمته اليت ألقاها بعد كلمِة األمني العام 
ها اإلخوان أيُّ ان عزاام خبطاب األخوة على الوطن اجلامع قائال: "للجامعة العربياة عبد الرامح

 هي عقيدةُ  واحدةٍ  هو هوى الوطن اجلامع، املتعب دون بعقيدةٍ  ،املتالقون على هوى واحد
طلعت أالذي  رقُ واحد هو هذا الشا  العون كالكواكب من أفقٍ هذا الوطن اجلامع، الطا  حتريرِ 

 مثا حتداث عن الوطن اجلزائريِّ  (11)"ت أرضه األنبياء واحلكماءمس والقمر، وأطلعمساؤه الشا 
ال  مال األفريقي كلٌّ هذا الشا  وإنا معرِّفا بقضي ته ضمن جغرافيا مشال أفريقيا وتارخيها: "

تربط بني أجزائه دماء األجداد، ولسان العرب، ودين اإلسالم، وسواحل البحر يف  ،أيتجزا 
اد املاء يف الوسط، واحتِّ  حارى، وسالسل األطلس األشمِّ يف الصا  مالبال الرِّ جمال، و الشا 

 (27)"جتمع األوطان املتباينة، فكيف ال جتمع الوطن الواحد؟ ا خلصائصُ واهلواء والغذاء، وإهنا 
، ومستوى آخر من مستويات  و ُقع الوطن عند اإلبراهيميِّ وتلك مرحلة أخرى من مراحل مت 

ألستاذ واة، ول العربيا ام األمني العام جلامعة الدُّ محن عزا عبد الرا حلفل  التامكني له، فقد ح ضر  ا
، وممثِّلني عن الدُّول العربية واإلسالمية، وحضره أمحد وريفارس اخلوري رئيس الوفد السُّ 

مزغنة وحسني األحول ممثِّلني عن حركة انتصار احلرِّيات الدِّميوقراطية، وفرحات عباس وأمحد 
اد الدِّميوقراطيِّ للبيان اجلزائريِّ، إناه اخلروج بالوطن اجلزائريِّ إىل بومنجل عن  حزب االحتِّ

فضاٍء أرحب  بعد أن  ضياق عليه االحتالُل، وإيداٌع له يف حرٍص بني يدي  من تُعتـ ق د فيهم 
 النُّصرة واملعونة حبكم اعتبارات كثرية يشرتك يف اإلميان هبا كثرٌي من النُّخب القومياة

واإلسالمياة احلاضرة، وكثري منهم قد سبق هلم باإلمام اإلبراهيميِّ معرفٌة أو لقاء أو جمالسة 
 منذ سنوات املقام الشاامي الساالفة.  
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يتجداد : واإلسالميَّة اإلبراهيميُّ والوطُن الجزائريُّ في الد يار المشرقيَّة /0-8-0
مراة أخرى، وعلى صعيٍد آخر  يف رحلة شهريٍة سعُي اإلبراهيميِّ لصاحل الوطِن اجلزائريِّ 

 م1152طبـ ع ت أواخر  حياته النِّضالية العامرة، وقد بدأت رحلُته هذه يف الساابع مارس 
واستمرات حتا بداية ثورِة التاحرير، وقد بدأها بباكستان مثا العراق فالساعودية مثا مصر 

إىل مصر، مثا خرج  منها إىل القدس فعماان فالكويت وبغداد ودمشق وعماان، مثا عاد 
 ، وهي رحلة طويلة كثرية األحداثم1154ودمشق وبغداد، مثا عاد إىل مصر يف أكتوبر 

متنوِّعة الناشاط، لكنا جاِمع ها العام هو البحث عن موقٍع الئٍق بالوطن اجلزائريِّ خارج 
ع هبذا الوطن إىل ما يؤمن به اإلبراهيمي حدوده اجلغرافية اليت حاصره فيها االحتالل، والرُّجو 

، فكانت زياراته ذات نشاٍط  من االمتداد الطابيعي للجزائر يف حميطها العريبِّ واإلسالميِّ
رمسيِّ يقابل فيه الزُّعماء والرُّؤساء  وامللوك للتاعريف بقضية الوطن اجلزائريِّ، وشحن الداعم 

ومن صور ذلك، خماطبة هؤالء يف شأن اإلجراءات السِّياسيِّ واللُّوجسيت ملا هو قادم، 
الفعلية إلرسال ِبع ثات طالابية جزائرياة الستكمال دراستهم هبذه الدُّول على نفقتها، وطلُب 
مساعداٍت مادِّية لبناء مدارس  عليا يف اجلزائر ُيستقب ُل فيها املتخرِّجون من األطوار األوىل 

ذي حتمالت احلركُة اإلصالحياة أعباء حتضري بُناها التاحتية بصعوبة للتاعليم احلرِّ يف اجلزائر، وال
بالغة، وعجزت عن تغطية مسار هذا التاعليم يف مراحله العليا، كما كانت هذه الرِّحلُة ذات 
نشاٍط ش عبٍّ تُقام فيه احملاضراُت واحملافُل لتعريف الشُّعوب العربياة واإلسالمياة حبقيقة الوضع 

ريِّ، وكسر تعتيم االحتالل على ممارساته يف اجلزائر، وتسويق الصُّورة احلقيقياة هلذا اجلزائ
الوطن على لساِن أبنائه ال على لسان غاصبيه، وقد تكون هذه الرِّحلُة بتفصيالهتا الكثرية 

د  ويومياهتا الطاويلة أكرب  الُفرص لتقدمي صورة الوطن اجلزائريِّ خارج جغرافيته املعروفة، فق
ُمكت س ب خالل الفرتات الساابقة خري  من يعرِّف ـكان اإلبراهيميُّ بثقله العلميِّ والسِّياسيِّ ال

حازهتا له مراحل  به، وأوىل من يتكلام عنه، حبكم ما أضحى عليه اإلبراهيميُّ من مكانةٍ 
ام اإلبراهيميِّ ه، حتا صار أيقونة  اجلزائر لتلك الفرتة، ويكفي أن  تسمع باإلمنضاله ونوعيات

فيتمثال لك الوطن اجلزائريُّ يف بالغة خطاب، ومهاة حترير، ووالء للعروبة واإلسالم، ووفاء 
 للشارق ومقوِّمات الشارق وحضارة الشارق.
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ُر  ولعلا من بني ما يُلفت االنتباه يف هذه الرِّحلة، هو ذلك اللِّقاء الذي أعاد فيه الق د 
من جديٍد، ولكن  من مواقع  أخرى، فقد "زار األستاُذ األكرب  مجع مح  ل ة همِّ الوطن

[ الشايخ  حمماد اخل ضر حسني شيخ األزهر الشاريف واجتمع بأغلب املسؤولني  ]اإلبراهيميُّ
فها هو الشايخ حمماد اخلضر حسني الذي مجعته باإلمام اإلبراهيميِّ  (21)والوكالء لألزهر"

الشايخ طاهر اجلزائريِّ خالل احلرب العاملية األوىل، تعيد حلقُة دمشق الكربى بني يدي 
واآلخُر حيمل هما  األقدار مجع ُهما من جديٍد، وأحُدمها حيمُل هما األماة يف حيِّز األزهر،

 األمم. وطٍن جيوب به
 

غري أنا هذه الفرتة من خروج اإلبراهيميِّ قد شهدت انطالق الثورة التاحريرية الكربى 
 قودها الكثري اهيميُّ خارج وطنه، فقد فاجأه انطالق ثورة بذل يف سبيل حتضري و واإلبر 

ولكناه مل ينل شرف اإلشراف عليها وال االستئذان يف أمرها، فقد فاجأته وهو يف القاهرة 
باندالع أحداث نوعية م 1154أخبار اإلذاعات والصُّحف ذات صباح من أوائل نوفمرب 

ا بداية ثورة وطٍن، لتتواىل األحداث بعد ذلك متفرِّقة متناسبة يف الزا  من، ثبت بعدها أهنا
سراعا، ل ِبث بعدها اإلبراهيميُّ بالقاهرة حامل شأن الثاورة يف إنشاء مقرااهتا، وحشد الداعم 
املادِّيِّ واملعنويِّ هلا، ولكنا الذي جيب اإلقرار به تارخييًّا أنا هذه املرحلة قد تسارعت 

غلبت اإلبراهيميا على أن  حيتويها، فحركة اإلخوان املسلمني بقيادة حسن البناا أحداثها، و 
قد سطع جنمها وانتشر فكرها، وقد وجد اإلبراهيميُّ نفسه رفقه تلميذه الناجيب الشايخ 
الفضيل الورتيالين وسط جتاذبات التـاياار اإلسالمي يف مصر واليمن، وسلطاهتما، كما أنا 

لتاحرير مل تكن على درجة من الوالء املطلق لإلمام اإلبراهيمي، فقد ترىبا الكثري قيادة ثورة ا
ضمن تياار وطيٍن يف احلركة الوطنية خارج إطار مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت يدين 
منتسبوها للشيخ اإلبراهيميِّ بوالء خيتلف عن والء منتسب بقية تيارات احلركات الوطنية 

ى، وإن كانوا يكنُّون له االحرتام، ولعلا هذا ما أثار على موقع اإلمام اإلبراهيميِّ من األخر 
التاحُوالت الكربى يف الثاورة التاحريرية فلم يكن له من احلضور على السااحة اجلزائرية مثلما  

معظم  كان له من احلضور قبل اندالعها، مثا كان ظهور التايار االشرتاكي واستحواذه على
مسايلِّ يف الغرب، وتأثري ذلك على الدُّول العربية واإلسالمية اليت أالشارق مقابل التـاياار الرا 

وجدت نفسها جمربة على اختيار أحدمها، وقد كان للجغرافيا منطقها، فكان ملسارعة النُّظم 
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 العامِّ لشؤون الوطن العربية النااشئة اختيار الناظام االشرتاكي أثره الواضح على خروج التأطري
اجلزائريِّ، وقد كانت أواخر السانوات العشر اليت قضاها اإلبراهيمُي رافدا للثورة اجلزائرية يف 
املشرق طافحة بأفول تأثري اإلبراهيميِّ على املشرفني اجلدد على شأن الوطن اجلزائريِّ من 

صة حينما أعلنت كلُّ التانظيمات السياسيِّني والعسكريِّني، ومل يعد له الكثري ليقدِّمه وخبا
الوطنية اجلزائرية انضواءها حتت لواء جبهة التاحرير الوطينِّ وجيشها، فصار اإلمام اإلبراهيميُّ 
أحد أفراد هذا الوطن، ويظهر أنا هذا الوضع قد ترك على الشايخ أثره، فلم جيد من عزاء إالا 

مل خينه فيها بيانه كالعادة فيقول خماطبا  أن  خياطب وطنه اجلزائريا من جديد، بعبارات
، فهل يف غيب ةٌ ق  وثـ  عليك وأنت مُ  أفتح عيين ا  يف صحيفيت أن   ت األقدارُ خطا »جزائره: 

من أرضك  كُ لِ ال أم   علي  أن   ت األقدارُ ب  وأنت مطلقة؟ وكت   فيكِ  أغمض عيين ا  األقدار أن  
ومن أبرز املشاهد اليت عكست بوضوح  (22)«؟أحوز يف ثراك قربًا يل أن   بُ كتُ شربًا، فهل ت   

خطبة مجعة بعد االستقالل واليت  لال خيلو من حسرة وأسف موقفه مماا آل إليه وطنه، يف أو 
أما فيها النااس  يف وفود السُّلطة اجلزائرية اجلديدة ومرافقيهم من خمتلف الدُّول العربياة 

الشاهري، وما دون ذلك، فقد حتوال الوطن م 1194واإلسالمياة، مثا بيان السادس عشر أفريل 
 من أفق، أو حُيضِّره له من أملٍ  عند اإلبراهيميِّ مكانا ينتظر فيه أجل ه، أما ما كان يرمسه له

فقد تناوله عنه قوم، ال شكا يف بذهلم، ويف رؤيتهم، ولكنا رؤيتهم للوطن كانت على غري 
  .  ما هي عند اإلبراهيميِّ

  

 خاتمة: 
أفضى هذا املسح الع ِجُل ملفهوم الوطن واملواطنة يف جوانب من مسرية اإلبراهيمي إىل 
مزيد من اإلضاءة لبعض اجلوانب من سرية الراجل، وموقفه من هذه املفاهيم، وهو ما ميكن 

 عرضه يف النِّقاط اآلتية:
 اثيِّ العريبِّ يستقي اإلمام اإلبراهيميُّ مفهوم  الوطن واملواطنة من الراصيد التاارخي ي الرتُّ

 اإلسالميِّ من خالل املدوانة العربية، وما أقراه التاشريع اإلسالميُّ يف نصوص الوحي.  



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

091 

  يتجلاى موقُف اإلبراهيميِّ من الوطن واملواطنة من خالل مسريته العلمية والنِّضالية عرب
 رابة ثالثة عقوده وخواطره خالل قمشهد ي ن؛ أحدمها نظريٌّ: وعكسته مقاالته وخطب

 وثانيهما عمليٌّ: وأظهرته جهوده ورحالته وإشرافه املباشر على كلِّ ما دعا إليه بقلمه. 
  ارتقى اجلهد اإلبراهيميُّ إزاء وطنه وبناء مواطنٍة حقيقياة عرب مراحل بدأت بالتاكوين مثا

املرحلة، وجنح اإلعداد فاإلجناز، عرب مساٍر زمينٍّ مدروس وحذر، أحسن فيه قراءة ظروف 
 إىل حدٍّ بعيد يف مناورة االحتالل، وخباصاة عند استحضار ظروف االحتالل وسلطته. 

  ُيالح ظ املنحى التاصاعديُّ لتمرير فكرة الوطن، وترسيخ املفهوم العمليِّ للمواطنة عرب
است ث مر  ُمتاح من اجلهود، و ـمراحل أفضت الساابقة منها إىل الالاحقة، يف تناغٍم استغلا ال

 ُممكن  من الطااقات. ـال
 اجلزائريا حاجزا مينع اإلبراهيميا من مترير  ه االحتالُل الوطنمل يقف الواقُع الذي حاصر في

 مشروعه، بل سعى إىل التابشري بذلك الوطن اجلزائريِّ خارج جغرافيته إىل حني.  
 ومبدأ املواطنة مرجعيًة للعديد  قد ميكن اعتباُر اجلهِد اإلبراهيميُّ يف ترسيخ حقيقة الوطن

من أعالم احلركة الوطنياة اجلزائرية ومشاريعها، كما كانت الظروف اإلقليمية والعاملية سببا 
 مباشرا يف ظهور رؤى أخرى ملفهوم الوطن. 
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 المنطلقات المعرفية لفقه المواطنة من خالل منهجية الشيخ الجياللي الفارسي
 

 

Cognitive Bases for the Jurisprudence of Citizenship Through 

  Sheikh Jilali Al-Farsi’ Methodology 

                                                          
 محمد بن السايح  /أ.د                                                          

 )الجزائر( جامعة األغواط                                                          
 

      m.bensayah@lagh-univ.dz 
 

 

 03/30/8381تاريخ القبول:                             30/30/8381تاريخ اإلرسال: 
 

 

  :ملخص
من خالل فكر الشيخ اإلبراهيمي نرسم خريطة وطنية واضحة احلدود دقيقة املعامل يف 

 فقه املواطنة انطالقا من املعارف العلمية اليت استقاها من وحي الرتاث اخلالد.
 

وقد سار األتباع على هذا املنهج قصد تأسيس معرفة مبنية على أصول خالدة تُفرِّع 
طن حيب وطنه ويعتز به ويدافع عنه ويُنميه ويطوره وفق هنج األسالف الذين لفقه جيعل املوا

عاشوا يف ظروف استعمارية خاصة، ووجب علينا اليوم جتديد هذا الفكر واستثماره لُينتج 
مُنوا اجتماعيا ووطنيا متماسكا مسرتشدا يف ذلك مبنهجية الشيخ اجلياليل الفارسي أحد 

 .قادة اجلمعية يف منطقة الشلف
  

 الوعي صناعة ،الوطنية اهلوية ،العلماء مجعية ،معرفية منطلقات ،املواطنة فقه :الكلمات المفتاحية
 

 

Abstract: 
 

Through the thought of Sheikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi 

we draw a national map with clear borders and precise features in the 

jurisprudence of citizenship based on the scientific knowledge that he 

derived from the inspiration of the eternal heritage. The followers 

adopted this approach in order to establish knowledge based on eternal 

principles that branched into a jurisprudence that would make the 

citizen love his country, cherish it, defend it, develop it and develop it 

according to the approach of the ancestors who lived in special 

colonial conditions. The methodology of Sheikh Al-Jilali Al-Farsi, 

one of the leaders of the association in the Chlef region. 
 

Keywords: Citizenship Jurisprudence, Knowledge Based, Scholars 

Association, National Identity, Creating Awareness. 
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 مقدمة
ية اآلداب مشكورة جبامعة ، الذي تنظمه كل  شاركة يف امللتقى الدويل الثالثرغبت بامل

، وسعدت أميا سعادة بعنوان امللتقى بوعريريجيمي العامرة بوالية برج حممد البشري اإلبراه
ه الذي خيدم الوطن واملواطن وهو )املواطنة وبناء الوعي يف فكر حممد البشري اإلبراهيمي( ألن  

يؤسس لتجديد فكر وترسيخ مبدأ وبناء هوية وفق أسس ومنطلقات معرفية صحيحة حتقق 
س وجسدها بن باديعنها الشيخ الرئيس  ر إليها وعرب  املواطنة احلقة والشاملة اليت طاملا أشا

 .باته وخطاباته وإرشاداته الفاعلةاإلبراهيمي حية متشي بني الناس يف كتانائبه الشيخ 
 

: )مجعية العلماء ونص ا امللتقى ضمن احملور الثاين وهولذا مل أتردد يف املشاركة يف هذ
 واستعادة حتققات اهلوية( ءالوعي باملواطنة يف بنا

 

التارخيي لبناة  اللجنة املوقرة باختيارها هذا احملور اهلادف كونه ينقل النص وقد أحسنت
اد النفوس إىل فقه حياء الرتاث ويقظة الضمري وإرشإبأمانة لتوجيه األفكار و  اجلمعية وقادهتا

: )فقه املواطنة الشاملة( احلقة والعادلة، بناء على ثوابت األمة ومقوماهتا جديد وفاعل هو
 عارض النص اخلطايب مع الفكرة العملية الصحيحة يف حتقيق املواطنة الصاحلة.حبيث ال يت

 

رأيت أن له انعكاسات  ،وعزمت على أن أختار لذلك احملور اهلام واهلادف عنوانا
على تنمية فقه املواطنة يف وطننا احلبيب وهو )املنطلقات املعرفية لفقه املواطنة من خالل 

املواطنة يف الواقع ع هذا األخري أن جُيسد فقه ا حيث استط ،ي(ج الشيخ اجلياليل الفارسمنه
، كيف ال وهو الذي تتلمذ على أيادي الشيخني الرئيسني يف مجعية العلماء الذي عاش فيه

سست عليها اجلمعية شعارها اع من خالل هذه املنطلقات اليت أاملسلمني اجلزائريني، واستط
 ، وتظل  املواطنة لُينمي هبا منطقة الشلفاملتعلق ب التارخيي اخلالد أن يستثمر هذا اخلطاب

واى م  ن هذا املعني إىل يوم الناس هذا.تـ رت 
 

 ومن أجل جتلية هذا العنوان أكثر أصوغ اإلشكالية التالية:
ومن هو عمدهتا يف والية الشلف خالل  ،وما هي منطلقاته املعرفية ما املراد بفقه املواطنة،

وظفها يف استثمار خطابات الشيخني الرئيسني، وانعكاسات  فرتة القرن املاضي، وكيف
 ؟املواطنةذلك على الوطن واملواطن، وأخريا هل من ُرؤية جديدة لتطوير فقه 
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 خطتي في البحث:
اه منهما الشيخ اجلياليل استقرأت خطابات وكتابات الشيخني الرئيسني وما تبن

دون نقل لنصوصهم اليت  ، مث أصف ما قصدوه من ذلك وأستنتج اخلالصةالفارسي
أصبحت مشهورة عند املثقفني املهتمني، ولألمانة أحلقت بعض أقوال الشيخني يف ملحق 

 ه اإلشكالية رمست اخلطة التالية:ولإلجابة على هذ وأشرت فيه للمرجع ختفيا للقارئ.
 مقدمة* 
 .متهيد يُبني مفهوم وتطور فكرة املواطنة* 
 .أوال: حتديد املصطلحات* 

 الشيخ اجلياليل الفارسي -3فقه املواطنة   -2 نطلقات املعرفية امل -1
 .:  منهج الشيخ اجلياليل الفارسي يف دعوته انطالقا من فقه املواطنةثانيا* 
 : خالصة املنطلقات املعرفية لفقه املواطنة.ثالثا* 
 رابعا: التكييف الشرعي لفقه املواطنة وفق رؤية جديدة.* 
 خالصة* 
 وقائمة املراجع إلحاالتاهلوامش وا* 
ملحق بكلمات الشيخ البشري اإلبراهيمي وعبد احلميد بن باديس كمنطلقات معرفية * 

 لبناء فقه املواطنة، واليت استثمرها الشيخ اجلياليل الفارسي يف منطقته للبناء عليها.
 

 مفهوم وتطور فكرة المواطنة :تمهيد* 
ملواطنة ُأسجل أنه ويف السنوات األخرية قبل أن أدخل يف املنطلقات املعرفية لفقه ا

، فأعطاها واقعا جديدا له مفاهيم ُمستجدة ضمن رة املواطنة بناء عل تغري العاملبرزت فك
 والوطن والع ل م باملواطنة يُعرفالتعايش يف حدود جديدة ونظم حديثة وشاع بينها ما أصبح 

كما   والشعب والسلطة.. وأنتج هذا الواقع اجلديد ثالث مصطلحات جديدة هي: األرض
ومن هنا ندخل إىل معرفة مدلول هذه  ..ة هي: الوطن والوطنية واملواطنيةأنتج مفاهيم حديث
 .املصطلحات اهلامة
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 مفهوم وتطور فكرة المواطنة: * 
احلماية، وميكن حتديد مدلوهلا بالنظر إىل عدة اعتبارات من الوطن، وتعين اإلقامة و  لغة:

 فسية.سياسية واجتماعية ون
 سياسيا: وتعين احلقوق املدنية والسياسية وااللتزامات. -أ

فللفرد  ،وجمتمع سياسي وهي الدولة طبيعي دبني فر  اجتماعيا: وهي العالقة االجتماعية -ب
 .الوالء للدولة

نفسيا: وهو الشعور باالنتماء للوطن وقيادته وإشباع احلاجات االجتماعية ومحاية  -ج
 الذات من األخطار.

  

: عالقة بني الفرد ها مصطلحا معاصرا فقد عرفت بأهناأما مفهوم املواطنة باعتبار 
 والدولة حيددها القانون ويرتتب عليها حقوق والتزامات.

 

املواطنة مل تعد والء عشائريا وال قبليا وال عرفيا وال طائفيا كما كانت يف البداية  ن  إإذ  
  الوطن األم احلاضر.إمنا جتاوزت هذه األطر القدمية والضيقة إىل

 

وللمواطنة باملفهوم القومي اهتمامات وهي: قيم الوالء، حب الوطن، خدمته، التعاون 
 واملشاركة يف األمور العامة.

 

طنة، ووط نه واستوطنه اختذه أو منزل اإلقامة كاملوطن ومجعه "أوطان" و  " هو"الوطن
 .(1)وطنا، وواطنه على أمر ما وافقه عليه

 

إنسان، أو بني إنسان وي للكلمة، كما يبدو، يفيض بعالقة ما بني أرض و  اللغفاملعىن
 حال يف االصطالح. وإنسان. وهي كذلك على كل  

 

، وينتسب إليها. فاحلقيقة يستقر يف بقعة أرض معينةفاملواطن هو اإلنسان الذي 
 .(2)ارقة ثنائية فيها حركية واستمر األوىل للمواطن تظهر يف شكل عالقة بأرض معينة، عال

 وهنا يالحظ امتزاج البعد اجلغرايف والبعد االجتماعي يف حقيقة املواطن كما الُبعد الديين. 
 

خنلص من ذلك كله إىل القول بأننا إذا نظرنا إىل عالقة الفرد أو اجلماعة باألرض اليت 
له يف إذا نظرنا إىل عالقات الفرد جبماعته املشاركة ، و وهنا فنحن نتحدث عن املواطنةيستوطن
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ة النفسية إذا نظرنا إىل عالقة املواطن بوطنه من الناحيطنه فنحن نتحدث عن املواطنية. و و 
. وال خيفى أن  للمدلوالت الثالثة تداخل كبري ووشائج قرىب ال فنحن نتحدث عن الوطنية

هو الشخص " :أن يف االصطالح القانوين للمواطنينفك بعضها عن البعض؛  كما هو الش
  .(3)، حبقوق مدنية وسياسية"ا السلطةأرض تقوم عليه املتمتع على

 

املواطن هو الفرد الذي ينتمي للموطن وحيمل جنسيته ويتمتع مبجموعة من  وأن  
 احلقوق حبكم االنتماء والوالء.

 

 لرتبية والتوعية األسرية الصحيحةا تنمية عنصر املواطنة يُبىن يف مستودع ويف نظري فإن  
ذلك إال  يت حتملها األسرة عن دورها ومكانتها داخل اجملتمع، وال يتم  ونعين هبا الثقافة ال

مبعرفة حقوقها والتزاماهتا حت يتسىن هلا خوض غمار املواطنة احل قاة، واليت تنطلق أول ما 
 تنطلق من األسرة باعتبارها املؤسسة األوىل يف اجملتمع، وتتجسد فيها عملية املواطنة جليا.

 

ملنظومة الدينية والقانونية واألخالقية وتُنمي يف أبنائها عنصر الوالء فاألسرة ُتك ون ا
القيم النبيلة اليت ميكن أن يتغذى منها اجملتمع  والطاعة واالحرتام والتعاون واحلب وكل  

 وتتغذى منها الدولة الواحدة.
 

 ُأسس قيام المواطنة: * 
 ربعة أسس لقيام املواطنة وهي:يف أي دولة من الدول اليت ننتمي إليها جيب أن تتوافر أ

 االستقرار واألمن الناتج عن ميزان العدل. -1
 وضوح احلقوق والواجبات )وجود قانون(. -2
 الشعور باملسؤولية وقيام اجلزاء. -3
 االنتماء الثقايف والديين للوطن. -4

 

 : أوال: تحديد المصطلحات
 المنطلقات المعرفية -1

اجلمعية وأسسوا  علماء العلمية اليت اتصف هباهي األسس  ؟ما املراد باملنطلقات املعرفية
أبناء اجلمعية  ، ومعلوم لدى اجلميع أن  بالوطن واإلقامة فيه والدفاع عنهعليها فكرة املواطنة 
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جزء من هذا الشعب  ، كوهنماحلنيف ى أساس من الدين اإلسالميبنوا ثقافتهم عل وعلماءها
ملعرفية هي احلقائق العلمية املشتقة من شعار فاملنطلقات ا عاشوا آالمه وسعوا لتحقيق آماله.

 اجلمعية وهو اإلسالم الذي حدد هويتها ورسم منهجيتها وبنت على أساسه عقيدهتا.
 

، ورتب وا األحكام الشرعية املتعلقة بالوطنفقهاء اإلسالم اجتهدوا يف دراسة  ومعلوم أن  
.. واجلهاد يف كاة والصيام واحلج .كالصالة والز عليها آثارا شرعية متعلقة بالواجبات العينية  

م فاملنطق املعريف األول احملدد ملفهوم الوطن هو اإلسال .يل اهلل دفاعا عن الوطن واملواطنسب
 ، وما يرتتب عليه من آثار يف االعتقاد والعمل والسلوك.أو الدين اإلسالمي

 

 :فقه المواطنة -8
رعية )قرآنا وسنة( حنو ألدلة الشوأعين به األحكام الفقهية العملية املستنبطة من ا

 املواطن فيما يتعلق بالفروض العينية والكفائية والواجبات واحلقوق.الوطن و 
 

وصي وبوضوح إىل هذا الفقه يية العلماء املسلمني اجلزائريني شعار مجع وال شك أن  
طن حنو وطنه وهذا الشعار قد ربط تصرفات املوا وطنا، واجلزائر دينا اإلسالم اعتبار من انطالقا

 هذا الشعب. إليه ينتمي باألحكام الشرعية املنبثقة من اإلسالم أو من الدين اإلسالمي الذي
 

وألن اإلقامة والدار والسكن كلها تعبريات خمتلفة املباين، إال أهنا متحدة املعاين يف 
اجلار الداللة الواضحة على الوطن الذي نسكنه، وبالتايل فإن األحكام املتعلقة بالسكن و 

والنفقة والتعاون والتناصح والتسامح .... كلها معاين ناجتة عن هذه املصطلحات الكثرية يف 
مبناها والواحدة يف معناها، وهذا حيقق مقصدا شرعيا معتربا يف احملافظة على النوع اإلنساين 

ومن خالل  يف الوطن ليتحقق مقصد ضبط دينه وحيافظ على ماله وعقله ونسله ونفسه،
 الفقه املتعلق بالوطن واملعرب عنه بفقه املواطنة.هذا 

 

 الشيح الجياللي الفارسي -0
وأحد قادة املسلمني اجلزائريني من والية الشلف، العلماء هو أحد رموز وقادة مجعية 

 ، يعرفه أبناء اجلمعية كما يعرفه أبناء مدينة الشلف.الفكر يف العصر احلديث
 

قية علماء اجلمعية من املعني الصايف وهو اإلسالم وقد أخذ مبادئ هذه املنطلقات كب
حيث نشأ يف بيئة دينية متواضعة مث بدأ يكرب هذا العلم إىل أن سافر خارج البالد لتونس 
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يف بعض دروسه  -رمحه اهلل-وتعلم منها مث عاد إىل وطنه، وكان يستخلفه الشيخ ابن باديس
 .(4)عند سفره كما ذكر ذلك مرتمجو حياته

 

ت أن أحتدث عن املنطلقات املعرفية لفقه املواطنة عند اجلمعية من خالل وقد اخرت 
هذه الشخصية بالنظر يف بعض ما وقفت عليه من آثارها العلمية رغبة يف إحيائها ومسامهة 

، حرصا على للسري على منواهلا والبناء عليهابسيطة يف نشرها وتوريثها لألجيال الالحقة 
فقه املواطنة الصايف واهلادف عند علماء اجلزائر متمثال يف الوطن واملواطن، وتأكيدا ل

 رجاالهتا من أبناء اجلمعية الفضالء.
 

هذه اآلثار العلمية املستوحاة من بعض دروس الشيخ  ن  ومما جتدر اإلشارة إليه أ
مؤسس اجلمعية ونائبه  (5)بن باديس: عبد احلميد مصدر الشيخ الرئيسالفارسي هي من 

، وهلم عبارات نفيسة حول الوطن واملواطنة سار على منواهلا (9)إلبراهيميالشيخ البشري ا
 الشيخ الفارسي عمليا يف سلوكه وعلمه ودعوته، ومتثل ذلك جليا فيما يلي: 

( 1125إنشاء وتأسيس الصحف واجملالت التابعة للجمعية كجريدة املنقذ ) -1
 (.1135( األوىل والثانية والشهاب )1135والبصائر )

رة يف أهم املدن كقسنطينة وبسكرة رئيسية واألغواط وتلمسان تأسيس املدارس احل -2
 للبنني والبنات.

املشاركة يف اخلطب واإلرشاد العام يف املناسبات الدينية والوطنية والعاملية، كاألعياد  -3
واملولد النبوي الشريف وعيد العمال، وتوجيه القراء إىل دراسة الكتب القدمية 

 لتحرير العقول والبالد. واحلديثة
 

واملدرسة اخللدونية بالشلف شاهدة على ذلك، والزال حلد اآلن أبناء اجلمعية يف 
من خالل احملافظة على هذا الرتاث  ،مدينة الشلف حيافظون على هذا اإلرث وزيادة

واسرتجاعه واستعماله فيما أسس من أجله، وزادوا عليه مدارس ومكتبات وجوامع يلتقي 
بناء الوالية من أجل دراسة قيم هذه الفقه وما ينتج من أحكام تقود اجملتمع إىل األمن فيها أ

اهلل  هم، فجزاتنور عقله وهتدي قلبه وتسعد روحهواألمان والسعادة واالستقرار يف وطنه و 
 ، وجعل هذا العمل يف ميزان حسناهتم.على هذا الصرح خري اجلزاء
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 :ه انطالقا من فقه المواطنةي دعوتثانيا: منهج الشيخ الجياللي ف
ا ُعرف عنه من تفانيه يف خدمة الوطن مبالشيخ اجلياليل الفارسي  ن   أالشك يف

واملواطن، قد رسم لنا منهجا من خالل دعوته ودروسه تؤسس لفقه قومي متعلق حبب الوطن 
شعار اإلميان العميق بالمن وكان هذا الفكر الفارسي منطلقا  ... والدفاع عنه والدعوة له

 .واجلزائر( ،، والعربيةضعه ُمؤسسو اجلمعية وعلماؤها وهو: )اإلسالماجلامع الذي و 
 

فكان هذا الشعار جامعا وحاميا للهوية واللغة والوطن، وعليه انبثق مفهوم الوطن 
واملواطنة يف فقه الشيخ الفارسي، ومتيز هذا املفهوم عن بقية املفاهيم املعاصرة يف الدولة 

 مفهوم الوطن باجلانب املادي متمثال يف اإلنسان واجلغرافيا والسلطة. ربطتيت احلديثة، وال
 

ط فيه أقول جتاوز مفهوم الوطن هذا احلد املادي إىل مفهوم أوسع وأمشل وأعم ارتب
فامتزج باهلوية  بح حب الوطن من اإلميان واإلسالم، حيث أصباجلانب املعنوي أو الروحي
ك معها يف هذه فحسب، بل قد يتجاوزه إىل أوطان أخرى نشرت والثقافة واجملتمع، ليس هذا 

وعليه فقد أسس هذا الفقه )فقه املواطنة( ملفهوم جديد جزئي متعلق  املعاين الروحية.
، ومن هنا بات النضال الوطين يتعدى احلدود طن وكلي متعلق باألخوة اإلسالميةبالو 

 ين.، بل واإلنساافية إىل الوطن العريب واإلسالمياجلغر 
 

والشك فإن هذا املفهوم هو الذي جعل أبناء اجلمعية وقادهتا الفضالء يسامهون يف 
( باملشاركة يف إغاثة إخواهنم وبين وطنهم، كما جعلهم من قبل 11هذه اجلائحة )كوفيد 

ومن بعد يشاركون إخواهنم يف فلسطني احملتلة انطالقا من املفهوم الوطين التشاركي حنو 
 اء اجلزائر يف الداخل واخلارج.فلسطني من كل أبن

 

كما جعلهم يساعدون إخواهنم الروهينغا وغريهم من املسلمني املستضعفني يف هذه 
املناطق وغريها من العامل، مما جعل مفهوم املواطنة ال حيجز أو حيجر عن املواطن اإلحساس 

 بغري من ال يسكن الوطن معه.
 

ملا   –، ألنين استمعت من فقه املواطنالفارسي انطالقا  أعود ألخلص منهجية الشيخ
، فاستجمعت هذه بعض دروسه وقرأت لبعض ما كتب عنهإىل  -كنت مقيما بالشلف

 املنهجية املتعلقة باملواطنة يف النقاط التالية: 
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 حياة الشيخ الفارسي ونضاله في سطور:* 
يف  نهبوا عي مستأذنا طلبته الذين كتأخلص يف هذه الورقة البحثية حياة الشيخ الفارس

، وذلك من خالل مكتبها اجلديد يف تأسيس امنطقة الشلف، كوين كنت مدرسا هبا ومتعاون
 العناصر التالية: 

ببلدية م 1171أكتوبر  29هو الشيخ اجلياليل بن حممد بن هين بن مصطفى ولد يوم  -
 ويف بيئة ريفية حمافظة.(9)أوالد فارس

رومية العربية كألفية ابن مالك واألج حفظ القرآن الكرمي يف صباه وتلقى بعض علوم -
، وخمتصر الشيخ خليل يف الفقه املالكي، كما تعلم فن ومبادئ يف القواعد النحوية

اخلط ورسم املصحف يف مازونة، مث ترجم ذلك إىل أن كتب املصحف خبط يده 
 .م1121ورسم أنامله عام 

       ينة كالشيخ "أمحدقته بشيوخ املدمرحلة التجنيد اإلجباري يف البليدة ووثق عال -
 ابن خدة" والشيخ "حممد بن جلول".بن عاشور" والشيخ "

، مما جيعله مرتبطا م1131 حضوره االجتماع التأسيسي جلمعية العلماء املسلمني عام -
 بأهل اإلصالح من العلماء واجملاهدين.

 .م1133بن باديس عام عبد احلميد انتقل إىل مدينة قسنطينة للدراسة على يد الشيح  -
، وتتلمذ عليه كثري ومساعدا للشيخ الرئيس يف قسنطينةكان الشيخ الفارسي معلما  -

 من رجال الوطن.
"حممد بالشيخ "الطاهر بن عاشور" و حيث التقىسافر إىل تونس لطلب العلم  -

 النخلي القريواين" وغريمها.
ام عودته من تونس إىل قسنطينة وحضوره حلفل ختم الشيخ الرئيس لشرح املوطأ ع -

 بعض زمالئه. ة، وأصبح مدرسا رمسيا رفقم1139
 عودته إىل مسقط رأسه واستئنافه ألنشطة حرة دون العدول أو ترك الرتبية والتعليم. -

 

هذه بعض املقتطفات السريعة، واليت هلا صلة مبوضوع املواطنة وأهم الضوابط والعوامل 
 املعرفية اليت كونت فقهه.
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 الشيخ الفارسي:  العوامل التي ساعدت في تكوين* 
 االستعدادات الفطرية. –الرتبية والتعليم  –السفر  –الصلة احلقة باهلل  -
 الصلة باجملددين واملصلحني. –الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية  -

 

 : دوره في الحركة اإلصالحية* 
 .م1131زيارة الشيخ الرئيس للشلف عام  -
 م1139تأسيس نادي اإلصالح عام  -
 .م1130ة الشلف التابعة للجمعية عام تأسيس شعب -
وأدارها الشيخ الفارسي وافتتحت رمسيا عام م 1143تأسيس مدرسة ابن خلدون عام  -

 عضويته يف جلان التعليم التابع لعمالة وهران.م 1144
مسامهته يف نشاط احلركة الثورية التحريرية مبدينة الشلف والتحاقه بالثورة اجلزائرية عام  -

 سجن.وتعرضه لل 1155
 املشاركة بالكتابة يف البصائر. -
 ة واألوقاف.يالدين نعمل مفتشا بوزارة الشؤو  -
، واملؤمتر األفروآسيوي يف 1194مشاركته يف جممع البحوث اإلسالمية باألزهر عام  -

، والدكتور بوعالم بن محودة رمحهم  رفقة املفكر مالك بن نب 1195أندونيسيا عام 
 .(0)اهلل مجيعا

 اإلسالمي بالشلف ه للمعهدؤ إنشا -
فضال  وطبع رسالة الضب ورواية الثالثة تتبعه وتأثره بالشيخ البشري اإلبراهيمي ونشر -

 عن ثنائه عليه حلبه للجزائر والدفاع عنها وعن تراثها.
 

هذه هي أهم احملطات اليت نرتكز عليها يف استنباط فقه املواطنة ومنطلقاته املعرفية 
 ة:تتجسد يف النقاط التاليواليت 

فكرة الوطنية جتاوزت مدلوهلا اللغوي الذي يربطها باجلغرافيا والعناصر املادية  ن  إ .1
 فقط، بل زانه باالنتماء الديين والثقايف، وما يرتبط باهلوية والنظرة اإلنسانية.
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نشوء هذا الفهم كان بناء على الرتبية والتوجيه األسري القائم باحملافظة على  .2
، مما جعل إليه املستعمر الفرنسي لذي يدعوندماج االرتاث والتاريخ، ونبذ اال

 دراسة العربية والثقافة اإلسالمية شرطا يف بناء الشخصية الوطنية.
تتفق مع أحكام العقيدة الصحيحة الدافعة  مقدسةمبادئ اإلسالم والعربية أمور  .3

ا من أركان التواجد احلر والصحيح على ما كوهنمإىل التشبث هبما والدفاع عنه
 بقعة اجلغرافية.ال

مناهضة املستعمر وجماهدته عنوان عريض يف فقه املواطنة نتج عن املعتقد الصحيح  .4
واإلرشاد السليم لشعار اجلمعية ومبادئها األساسية، حيث ال يعيش املواطن آمنا 

 إال يف ظل اإلسالم العريب اللسان، ويف وطن يسمى اجلزائر املستقلة.
، وال ميكن أن يتجلى ذلك تربط املرابط بأرضه روحية دينية أمهية وجود عالقة .5

بدون أسلمة احلياة الروحية والعلمية والعملية يف سلوك املواطن، بعيدا عن أفكار 
 ناحية اجلغرافية والسلطة احلاكمةالوطنية احلديثة اليت تربط اإلنسان املواطن بال

 وجتعل الدين عنصرا أحاديا فرديا ال عالقة له باجملتمع.
وسائل مهمة يف الرتكيز على بناء املنطلقات املعرفية الصحيحة للمواطنة ابتكار  .9

 وذلك من خالل:
( 1125إنشاء وتأسيس الصحف واجملالت التابعة للجمعية كجريدة املنقذ ) - أ

 (.1135( األوىل والثانية والشهاب )1135والبصائر )
اط رة يف أهم املدن كقسنطينة وبسكرة رئيسية واألغو تأسيس املدارس احل - ب

 وتلمسان للبنني والبنات.
  سبات الدينية والوطنية والعامليةاملشاركة يف اخلطب واإلرشاد العام يف املنا - ت

كاألعياد واملولد النبوي الشريف وعيد العمال، وتوجيه القراء إىل دراسة الكتب 
 القدمية واحلديثة لتحرير العقول والبالد.

 

 قافتها  وهويتها تستعمل حلد اآلنية وثوال زالت هذه الوسائل املعربة عن روح اجلمع
 الوسائط اآلن أصبحت متاحة أكثر من ذي قبل. خصوصا وأن  

 



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

118 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني قد سامهت وتساهم يف بناء الفكر  وهنا جند أن  
الوطين الصحيح من مجيع جهاته الروحية واجلغرافية والثقافية واالجتماعية انطالقا من 

والعربية لغتنا واجلزائر  املعرفية اليت اختارهتا حتت شعار دائم هلا وهو )اإلسالم ديننا املرتكزات
، وهذا أيضا ال يتناىف مع كون األمازيغية هي العمق والبعد الذي ناضل به أهلها من وطننا(

 أجل حترير البالد وبنائها وفق أسس هذا الشعار اخلالد.
 

 قه المواطنة خالصة المنطلقات المعرفية لف ثالثا:
 املنطلقات املعرفية تتمثل يف: خنلص مما سبق إىل أن  

 لدعوة إليه والصرب يف سبيلهاإلميان العميق والصادق باهلل عز وجل ودينه والعمل به وا -1
حبيث جيب تأديتها وال  ،مواطن ُملتزم باتباع األحكام التكليفية املنوطة به مما جعل كل  

على هذا االعتقاد فوائد وطنية كثرية عجلت بالتعبئة يف  وترتب جناة له إال بأدائها.
سبيل اهلل لتحرير الوطن من فرنسا، كما نتج عنه اجتاه قومي إسالمي هام عزز الروابط 

، كما شعوب األخرى العربية واالسالميةالعربية واإلسالمية بني الشعب اجلزائري وال
 تمسك به.اث لتجديده ودراسته والأكد ُوجوب الرجوع إىل الرت 

 

وأهنا تريد حماربة اجلزائر املسلمة  نهاعالكفر الصريح بفرنسا االستعمارية وبكل ما يصدر  -2
وتفرض عليها دينها ولغتها وتارخيها وثقافتها، كما تريد أن تزرع اجلهل والفقر والكفر 

 وكافرة. املةظ وهي فيها الخري هوأن   واجلغرافيا والتاريخ والدين اللغة حتارب وأهنا ،بالدنا يف
اختاذ موقف  معها فهو مثلها أو قريب منها جيبطأ امن ساندها أو تو  كل    كما أن  

تل فإما النصر وإما الشهادة واملعركة سجال والوطن حم املوقف جد   صريح منه، ألن  
 وليس هناك مساحة وسط امليدان يف مثل هذه الظروف.

 

ه فيجب الدفاع عنه بل واملوت يف سبيله ، وعلير اجلزائر وطنا خاصا باجلزائرينياعتبا -3
 وطرد املستعمر وإجباره باختاذ وسائل كثرية للتفكري يف تسليم الراية ألهلها احلقيقيني.

هذه الغاية وسائل كثرية ومتعددة كالتعليم والرتبية  اختذت اجلمعية من أجل حتقيققد و 
املستقلة، مع ُوجود  للجزائر وطن حر قيام بغيةذلك،  وإنشاء املدارس والصحف وغري

 نطل من خالهلا على العامل العريب واإلسالمي والعامل اآلخر دون انغالق. ةنافذ
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اعتبار اللغة العربية اللغة الرمسية للجزائر وهي اللغة األوىل وقد مت دسرتة هذا التوجه  -4
ة العمل به كان حمتشما، وفرنسا االستعمارية تريد القضاء على اللغ الحقا إال أن  

قد اختذت و  العربية ألهنا لغة احلرية ولغة الدين اإلسالمي ولغة الوطن واملواطنة.
حياء هذه اللغة وإثباهتا يف الواقع اجلزائري نطقا وتعليما اجلمعية وسائل معتربة إل
وإنشاء الصحف واجملالت وغري  ،وإنشاء املدارس احلرة ،وتدريسا كتكوين املعلمني
 هذا اهلدف التارخيي والنبيل. ذلك مما يف قدرهتا لتحقيق

 

واللغة العربية كوهنا اللغة األوىل ال تُلغي غريها من اللغات األخرى ألنه ال مُيكننا 
التواصل مع العامل اآلخر إال بتعليم لغته لبناء شراكة بني األمم والشعوب، لكن فيما 

 يتعلق بالثقافة واهلوية فإنه جيب أن نتعلم اللغة العربية أوال.
 

ه هي املنطلقات املعرفية األساسية اليت انطلق منها فكر املواطنة وفقهها من أساتذة هذ
منطلق من هذه املنطلقات تتفرع عليه فروع كثرية على مستوى األفراد  وكل   وشيوخ اجلمعية.

 واألسر واجلماعات والُدول والعامل اإلنساين كله.
 

املبادئ واألسس اليت ُبين عليها هنا بإرسال هذه اإلشارات السريعة إلبراز  ونكتفي
 .املواطنة عند اجلمعية يف اجلزائرفكر وفقه 

 

وما هذه اجلامعة العامرة مبنسوبيها وبكم إال أثرا بارزا من آثار فكر وفقه املواطنة احلقة 
 ا من بعدمها إىل يوم الناس هذاوالصحيحة والصاحلة عند الشيخني الرئيسني وتالمذهتم

يات ومعاهد وأقسام إسالمية تابعة لوطننا الكبري جند فيه جامعات وكوعندما نالحظ ربوع 
لوزارة التعليم العايل تنطلق من هذه املنطلقات املعرفية اليت حافظت عليها مجعية العلماء 

 املسلمني اجلزائريني والشعب اجلزائري كله من بعدهم.
 

 رابعا: التكييف الشرعي لفقه المواطنة وفق رؤية جديدة
تكييف فقه املواطنة ضمن إطار مفهوم الدولة احلديثة بعيدا عن هواجس ينبغي 

التخوف من العوملة اليت أصبحت كلما ذكرت اهلوية الوطنية إال وتربز كعامل مشاكس 
 للمواطنة الصاحلة.
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ميقراطية ضمن احلديث عن والذي يبدو من هذا هو التوجه حنو ترسيخ فكرة الد
 ر والتمثيل احلق يُزيل هذا اخلوف ويُبدد هذ اهلاجس ألن  ن االختيار احلإ، إذ املواطنة

ما ُوجدت أنشأت هذه الثنائية بني املواطنة احلقة بكل أبعادها اجلغرافية الدكتاتورية كل  
 واحلضارية وبني الدولة الوطنية اليت تتخذ من العوملة نرباسا هلا.

 

للحصول على كل وإذا كانت اجلنسية كقانون أساسي يف حتقيق كامل للمواطنة 
احلقوق وأداء كافة االلتزامات فإهنا ال تتعارض مع شرط االنتماء الروحي أو الديين لربط 

 دين خيتاره غريه. املواطن بدينه اإلسالمي أو أي  
 

فاملواطنة يف الفكر السياسي اإلسالمي توسعت ُرؤاها إىل أبعد يف العقد الوطين بعيدا 
ا من املرونة الفقهية حيث ميكن أن يتعايش املواطن املسلم عن العوالق األيديولوجية واقرتاب

 مع املواطن غري املسلم يف بقعة جغرافية واحدة.
 

وهنا تثار عدة تساؤالت  يف فقه املوازنة بني حفظ النفس وحفظ الدين كما هو مقرر 
وية اهلوية الوطنية واهل يف مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومُيكن أن نقيس عليه الرتجيح بني

، فكما جيب تقدمي حفظ النفس كذلك نُقدم اهلوية الوطنية اجلامعة. وذلك من أجل الدينية
 .(9)احلفاظ على النظام العام للوطن من القالقل والفنت والصراع

 

السلبية سواء يف  مي اليوم نالحظ بعض هذه الظواهروبنظرة وسريعة يف العامل اإلسال
، فالصراعات الدائرة يف عاملنا اإلسالمي وما مر به وطننا  و يف مصر مثالأيران إالعراق أو يف 

وبالتأمل يف عصب احلكم واالرتباطات الدولية جيعلنا نُرجح تقدمي اهلوية الوطنية اجلامعة عن 
لفقه  عتبارا، وذلك إعماال واسالمي احلديثر الفقه السياسي اإلاهلوية الدينية يف إطا

 مآالت األحداث.
 

اإلجابة على هذا السؤال  ألن   ؟املعتقد الديين شرط يف املواطنة ، هلويتساءل بعضنا
 ةفكرة ترجيح اهلوية الوطنية مقدم حتل اإلشكالية، وإذا كانت اإلجابة بالسلب فهذا جيعل

على ترجيح اهلوية الدينية، كما جيعل فكرة الوالء للوطن حاضرة قوال وعمال وحاال وخدمة. 
ول دستور ينظم العالقة بني املسلمني وغريهم يف اجملتمع والناظر يف وثيقة املدينة وهي أ

اإلسالمي جتعلنا نؤكد ذلك حيث مجعت بني املسلمني وغريهم يف مدينة واحدة ومل جتعل 
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ق اإلقامة باملدينة واحرتام احلقو د أسس املواطنة، بل جعلت للوالء للدين هيمنة يف حتدي
عايش والتواطن انطالقا لالندماج احلضاري  ، كما جعلت التوااللتزام بالواجبات هي األساس

 يف اجملتمع املدين االسالمي األول باملدينة املنورة.
 

 :قهية عملية تُعزز هذا الرأي وهيوهناك أحكام ف
 .إباحة الزواج بالكتابيات *
 .املسلمني إعطاء سهم من الزكاة للمؤلفة قلوهبم من غري *
 .األحكام العديدة املتعلقة بأهل الذمة *

 

مفهوم األمة ال جيب أن يقوم على أساس ديين أو عقدي يف  وتأسيا على هذا فإن  
الدولة اإلسالمية ليدخل فيه أصحاب العقائد األخرى. ويكون الوطن هو اجلامع للكل وبه 
تتحقق الشراكة احلضارية الدافعة للتعايش السلمي بني أبناء الوطن الواحد، هذا فضال عن 

 تسع املقيمني غري املواطنني وما يتمتعون به من حقوق داخل الوطن. األحكام الفقهية اليت
 وحيكم هذا التوجه عدة قواعد أصولية وفقهية وهي:

 قاعدة فقه املآالت -1
 قاعدة احلاجة والضرورة. -2
 قاعدة املصلحة واملوازنة بينها وبني املفاسد. -3

 

 وتقصد هذه القواعد إىل حتقيق املقاصد الشرعية التالية:
 التماسك االجتماعي والتعايش السلمي -1
 احملافظة على األنفس والعقول -2
 احملافظة على األموال واحلريات العامة واخلاصة. -3
وطان األخرى اجملاورة أو احملافظة على الوحدة الرتابية للوطن دون االنغالق عن األ -4

 ، وما يربطنا هبا من بعد ديين ولغوي وحضاري.البعيدة
 

فقا هلذه القواعد واملقاصد ميكن االجتهاد يف تطوير املنطلقات املعرفية لفقه إنه وو 
ه احلال من املواطنة، انطالقا من أفكار الشيوخ واألساتذة املؤسسني وانتهاء مبا وصل إلي

 تغريات وأعراف جديدة.
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اهلل الشيخ نوح القضاة يرمحه  وهنا حتضرين جلسة مجعتنا مع مفيت األردن السابق
لفرتة : هل حنن اليوم أقرب عمليا إىل الفرتة املكية أو إىل اسأله بعضنا من احلاضرينحيث 

 املدنية؟ فأجاب رمحه اهلل: حنن أقرب إىل الفرتة املكية.
 

صاحب جتربة من عامل  ةولعل هلذه اإلجابة دالالت تفيدنا يف التأصيل لفقه املواطن
اإلسالمية وحبكم العالقات الدولية الدول  أن   لدعوة، وهذه الدالالت تتمثل يفعاش ل

أو ، فإن الُدول القوية العام واخلاص دويلوحبكم القانون ال واالتفاقات واملعاهدات،
وبالتايل ينبغي حتديد  هي حمكومة ضمن نسيج مايها؛ فعلاالستعمارية سابقا هلا هيمنة 

ول القطرية واليت يف هذه املرحلة احلرجة من حياة الد العالقة ضمن هذه الدائرة الواسعة
 ُنظمها وتشريعاهتا.لن الوطن والوطنية وسيلة للرتويج اختذت م

 

، تلكم املواطنة اليت فكرة املواطنة والتأصيل هلا فقهاإنين أثري هذه النقاط قصد تطوير 
كي نُنميها مبا خيدمها وفق املعطيات السياسية لدعا إليها الشيوخ املؤسسون جلمعية العلماء 

 راهنة مع ُوجوب التمسك بالبعد الروحي واجلغرايف والثقايف ملفهوم املواطنة فقها.والدولية ال
 

 :خاتمة
 التالية: خنلص مما سبق إىل النقاط

كانت فكرة الوطن وحتريره والدفاع عنه والعيش يف كنفه هي الشغل الشاغل ملؤسسي  -1
روح اجلهاد والنضال  ، وقد سامهت خبطاباهتا يف بث  عية العلماء املسلمني اجلزائرينيمج

 واالستشهاد يف سبيل اهلل تعاىل من أجل حترير الوطن وترسيخ فكرة املواطنة.
ترىب الشيخ اجلياليل الفارسي على مبادئ هذه اجلمعية، وتشبع بأفكارها ونضاهلا  -2

 ، ورىب  الوطين الثوري إبان القرن املاضيوساهم معها منذ التأسيس يف هذا اخلطاب 
  منطقة الشلف واصل مشواره التنموي إىل يومنا هذا.جيال كبريا يف

ارتبط مفهوم املواطنة بالدين اإلسالمي كمنطلق معريف وأساسي ثابت يف منهج اجلمعية  -3
الشعب ، والذي ينتمي إليه هذا اإلسالم هو الشعار األول للجمعيةوروادها كون 

 مي.فريقي والعاملني العريب واإلسالاإلضمن هذا القطر والشمال 
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، وملا اختلفت الظروف  ور اجلزائريني وال يزال حلد اآلنأثر خطاب اجلمعية يف مجه -4
القطرية مما استدعى تكييفا فقهيا جديدا لتطوير مفهوم املواطنة وعالقتها  الدول ظهرت

 باهلوية والوطن والوالء هلما.
استشرافا للمستقبل الوالء للوطن هو اجلامع الراجح دفعا للمفسدة وختفيفا لألضرار و  -5

 وطن مواطنني ينتمون ألكثر من دينوفق دراسة فقهية مؤسسة إلمكانية أن جيمع ال
وهذا ال يتعارض مع فكرة املواطنة ذات الُبعد الديين واليت دعا إليها مؤسسو اجلمعية 

 عمال باعتبار املتغريات الدولية واألعراف اإلقليمية يف عاملنا اليوم.
د الفكر السياسي اإلسالمي من منظور فقه املواطنة قصد ترتيب الدعوة إىل جتدي -9

األولويات يف حتقيق أكرب قدر ممكن من التعايش والتسامح والتصاحل بني األديان 
جيابيا دون أن يتعارض مع إكي ُنسهل حركة وطنية إقليمية عاملية تُنتج أثرا لوالشعوب 

 وُتطور األوطان وحُتقق العمران. ميفكر املواطنة، ونُؤسس لنهضة إنسانية عاملية تُن
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 .9، ص1199س .10ع ،بريوت ،ةاجلامعة اللبناني
(1)
- Citoyen :Individu jouissant sur le territoire de l'Etat dont il relève des droits civils  

et politiques". Raymond Guillien et Jean Vincent:Termes Juridiques p102,10 

èd,dalloz, paris 1995.  
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 الفارسي  للطالب جياليل بن فرج حسني.
 .رمحه اهللهـ 1351عام  متوىف -(5)
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 سي  للطالب جياليل بن فرج حسني.الفار 
بعنوان: الشيخ اجلياليل  ،م2771ملدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة قسم التاريخ حبث خترج عام ا  -(9)

 الفارسي  للطالب جياليل بن فرج حسني.
ة بعنوان:اهلوية الوطني 2714انطر حبثا على الشبكة العنكبوتية لألستاذ عبد الرمحن احلاج ُنشر عام -(1)

 واهلوية الدينية ومأزق االجتهاد الفقهي
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 بإشراف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني. املقام  بالشلف
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 .م1111
بعنوان: الشيخ م 2771املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة قسم التاريخ حبث خترج عام  -0
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( مذكرة ماسرت 1154 -1131التعليم يف اهتمامات مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ) -9

 .م2719 ،جبامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة ،املعاصريف التاريخ احلديث و 
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  ملحق بأقوال الشيخين في الموضوع* 
ابن باديس   خ حممد البشري اإلبراهيمي والشيخالشي ال الشيخني:ملحق ببعض أقو 

كأصل تنبين عليه املنطلقات املعرفية لفقه املواطنة عند الشيخ اجلياليل الفارسي وأتباع 
 :اجلمعية مستلة من آثارمها املطبوعة يف اجلزائر

 

ر بالراهب )جاءت فرنسا اىل اجلزائ وصف االستعمار: قال الشيخ البشري اإلبراهيمي يف
دهم وتشككهم بتثليثه يف االستعماري لتفسد به على املسلمني دينهم وتفتنهم به عن عقائ

االضطراب  يقوهلم ويلقوجاءت باملعلم االستعماري ليفسد عن أبناء املسلمني ع توحيدهم.
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، ويستنزهلم عن لغتهم وآداهبم ويشوه هلم تارخيهم ويقلل سلفهم يف أعينهم يف أفكارهم
 يف دينهم ونبيهم..( ويزهدهم

 

، رهبا اهلل وإمامها القرآن مة اجلزائرية أمة واحدة وال كالم: إن هذه األ)أيها اإلخوة الكرام
 .ونبيها حممد ولغتها العربية ودينها اإلسالم...(

 

، هلما يف قلب كل عريب مسلم هبذا الوطن عيتكم هذه أسست لغايتني شريفتنيمج إن  )
 .، وإحياء جمد اللغة العربية..(ومها: إحياء الدين اإلسالميكانة مكانة ال تساويها م

 

اإلصالح حقائقه  جال قد متني القواعد واألواسي، ،الرواسي ثبوت ثابث اجلزائر يف ماإلسال )إن  
 .فكان منه كفيل مؤمتن، واستنارت بصائر املصلحني بنوره فكان له منهم حارس يقظ..(

 

وقد   لك اجلزيرة اجلامعة بني صحو اجلو وصفو البدو..)..وشاء اهلل أن يكون ظهورها يف ت
 كانت هذه اللغة ترمجانا صادقا لكثري من احلضارات املتعاقبة..(

 

، غنية باملفردات مل تكن لغة متسعة اآلفاق ، ولواللغة العربية لغة مدنية وعمران )لو مل تكن
آداب فارس واهلند وأللزمتكم والرتاكيب ملا استطاع أسالفكم أن ينقلوا إليها علوم اليونان و 

 .احلاجة إىل العلوم تعليم تلك اللغات..(
 

وهلذه اللغة  )اللغة العربية هي لغة اإلسالم الرمسية، ومن مثة فهي لغة املسلمني الدينية الرمسية،
 ي ُوجوب تعلمها، فكيف إذا اجتمعامنهما يقتض على األمة اجلزائرية حقان أكيدان كل  

من حيث أهنا لغة جنسها  ، وحق  األمة مسلمة دين األمة، حبكم أن   حق من حيث أهنا لغة
 .األمة عربية اجلنس ففي احملافظة عليها حمافظة على جنسية ودين معا( حبكم أن  

 

أشرف أعماهلا تعليم العربية قد أقامت مخسة عشر عاما تطالب  )ومجعية العلماء اليت تعد  
و أساس التعليم الديين، وما زالت تصرع العوارض يف غري ملل حبرية التعليم العريب الذي ه

 ومازالت ،ني املوضوعة خلنق العربية وقتلهااحلائلة وهي عوارض القرارات اإلدارية والقوان

 (جائرة قرارات إهنا صراحة: يف هاعن وتقول القرارات تلك تنكر اجلمعية
 

و عدو سافر للعرب ه، و أساسها وسببها االستعمار الفرنسي)مشكلة العروبة يف اإلسالم 
، فإذا زال زال العنصر الم، ووجود املشكلة منوط بُوجودهعروبتهم ولغتهم ودينهم اإلس

 .األكرب منها والسبب األعظم فيها..(
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عمل على حمو اإلسالم  -منذ احتل اجلزائر-االستعمار الفرنسي صليب النزعة فهو )إن  
للغة العربية ، وعلى حمو اأن يسود العاملبه  اوي الذي فيه من القوة ما يستطيعالدين السم

مل مجيع الوسائل قد استع، سالمو العروبة ألهنا دعامة اإل، وعلى حمألهنا لسان اإلسالم
أن يبلغ غايته بعد قرن من الزمن  ، ظاهرة وخفية، سريعة ومتأنية، وأوشكىل ذلكإاملؤدية 

لمني اجلزائريني على سعية العلماء املمتصل األيام والليايل يف أعمال احملو، لوال أن عاجلته مج
 .رأس القرن باملقاومة ألعماله، والعمل على ختييب آماله(

 

، وما من أمة أضاعت لغتها إال ألكرب من مقومات االجتماع البشرياللغة هي املقوم ا )إن  
 .أضاعت ُوجودها(

 

 على يف اللغة العربية زيادة)لغة األمة هي ترمجان أفكارها وخزانة أسرارها، واألمة اجلزائرية ترى 

وأهنا صلة بينها  أحكامها ومدونة عقائدها ومصححة ادينه حافظة أهنا - املشرتك القدر ذلك
وما تود أن هلا  وبني رهبا تدعوه هبا وتعرتف وتبوء هبا إليه فيما تقرتف وتؤدي هبا حقوقه..

 عن وكشفت حلياةا سبل ، وسهلتوإن زخرت باآلداب وفاضت باملعارفهبا لغات الدنيا 
اللغات فذلك وسيلة إىل الكمال يف أسباب  تلك من يءبش أخذت فإن العلم، مكنونات

نشده وال جتده إال يف لغتها ، فإهنا ال تلكمال الروحاين والتمام اإلنسايناحلياة الدنيا، أما ا
... وكانت يف مجيع األوقات مستودع آداب  تكون منها تسلسلها الفكري العقلي اليت

 .شرق وملتقى قياداته الفكرية(ال
 

سالم وآدابه عريق وهو اإل، ذو مرياث روحاين ذا الوطن اجلزائري شعب عريب مسلم)يف ه
 اث وهو املساجد هبياكلها أوقافها، وذو مرياث مادي شاده أسالفه حلفظ ذلك الرت وأخالقه

لفضائل وذو نظام قضائي مصلحي حلفظ تكوينه العائلي واالجتماعي وذو منظومة من ا
 .، وجرى بالشعر والفن(وسع وحي اهلل، وخاد حكمة الفطرةوذو لسان  العربية الشرقية..

 

فلسطني قطعة من  إفريقيا الشمالية وطنكم الكبري، وإن   وإن   اجلزائر وطنكم الصغري، )إن  
الرجل الصحيح الوطنية هو الذي التلهيه  ، وإن  زيرة العرب اليت هي وطنكم األكربج

 .القيام بواجبات وطنه األصغر واألكرب..( األحداث عن
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ع وصاحبها أعز نفرا، وأقوى )الوطنية مكرمة، ولكن وطنية اإلسالم أكرم، وميداهنا أوس
 .، وأكثر عديدا(ناصرا

 

والعقيدة  ،وإمنا أدعو إىل الوطنية واسعة جلنسية،ا بالعصبيات )وأنا بصفيت عاملا مسلما ال أقول
ت ورسخت أصوهلا يف النفوس فإهنا التنايف التمسك باجلنسيات من ، فإذا متالروحية اجلامعة

 .غري تعصب(
 

ومصاحل  ،م ذكريات املاضيوقال الشيخ الرئيس )إمنا يُنسب للوطن أفراده الذين ربطته
 .اجلزائريون( هم الروابط هذه طهموترب القطر هذا يعمرون فالذين ،املستقبل وآمال احلاضر،

 

)وحتفظ علينا جنسيتنا  ، فكانت سالما على البشرية(ن أركاهناالدي هنضتنا هنضة بنينا على)
 .وقوميتنا وتربطنا بوطنيتنا اإلسالمية الصادقة(

 

طاع إليه إقبال على العلم بصحبة إميان بضرورته، وحتمل متاعبه وانق :على الطلبة أمران)
 .ة(، وأنه نور احلياة وأساس الوطنية ورائد احلريبصحة اعتقاد جازم بشرفه

 

وقال الشيخ الرئيس: من مصدر ابن باديس حياته وآثاره دار مكتبة الشركة اجلزائرية للطباعة 
 للدكتور عمار طالب:م 1199والنشر 

 .شيء( يف شعار جملة املنتقد أحد والوطن فوق كل   احلق فوق كل  )
 

 ة واإلنسانية(البيت والبلد واألم) وجعل ابن باديس لإلنسان ثالثة أوطان: صغري وكبري وأكرب
)ال يعرف وال حيب الوطن األكرب إال من عرف وأحب الوطن الكبري وال يعرف وال حيب 

 .الوطن الكبري إال من عرف واجب الوطن الصغري(
 

 .وال مسعة ملن ال مسعة لقومه( ،ال شرف ملن مل حيافظ على شرف وطنه)
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  ملخص:
تكونت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف ظروف خاصة وكانت مجعية إرشادية هتذيبية 
وال عالقة هلا باملسائل السياسية، بل كان عملها هتذيبيا حمضا متمثال يف حماربة اآلفات االجتماعية 

من هذا املنطلق تسعى هذه  املستمد من القرآن والسنة. وهتذيب الناس وفق ما ينص عليه الشرع
الورقة البحثية إىل تقصي فكر املواطنة لدى مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والوعي الذي غرسته 
يف أذهان جمتمع كان يعيش حتت وطأة التخلف والفقر والرجعية اليت سببها له املستعمر وعمالؤه، 

لتنويرية يف ظرف خاص من االنتقال بالفكر العفوي إىل الفكر وكيف استطاعت هذه الفئة ا
العقلي؟ وفكر ال يروم إال  التفكري يف حيثيات يومه إىل فكر عميق؟ فكر انتقل من العفوية إىل 

 التجريد ومن االستسالم لواقعه املزري إىل فكر يتأسس على الوعي واالنتقاد الذايت واالختالف.
 

 الم، املواطنة، الوعي، مجعية العلماء، احلرية.اإلس الكلمات المفتاحية:
 

:Abstract 
The Algerian Muslim Oulemas Association was  founded as a non 

political  association in a very  special time to combat all those social 

flaws, to bring up and to educate population in the light of Islam 

directives from the Holly Quran and the Suna. In the line of this 

perspective comes this paper to trace back the idea of citizenship 

among the association members  and the awareness rooted in the mind 

of the population that experienced pauverty and old-fashioned 

thoughts that  were caused by the colonizer and his agents. Moreover,  

this paper shows the extent of success in  eradicating spontaneous 

thinking  and rooting rational thinking in a very brief time, going 

beyond spontaneous thinking in daily life needs to deep rational  

thinking to construct self-criticism, awareness and diversity. 
 

Keywords : Islam, freedom, citizenship, awareness 
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 : توطئة
به؟  تتسمون املميز الذي الوعي سر هو من الشعوب ما لشعب لو سل منا بالسؤال التايل

من حمض الصدفة بل كان نتاج جمهودات أناس يعيشون  ذلك مل يكن فيجيبك ال حمالة أن  
جمال من جماالت التنمية  الوعي ال حيقق اخللود يف أي   يف زمان ومكان حمددين، ذلك أن  

 اإلصالحية إال إذا وصل إىل مستوى العموم النظري.
 

وفق هذا املنحى بدأت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني تعمل من أجل مقو مات 
اجلزائري السرتجاعها بعدما عمل املستعمر على طمسها بكل ماله من إمكانيات  الشعب

اسرتجاع صنيع رجال اجلمعية سبقته بعض األعمال  علما أن   على مدار قرن بالتمام.
السابقة عليه متجلية يف تلك املقاومات السياسية اليت قادها األمري خالد الذي نفته اإلدارة 

يف  ، مث جمهودات حزب جنم مشال أفريقيا الذي حل  1110نة الفرنسية خارج اجلزائر س
 مث حزب الشعب اجلزائري. 1121
 

تكونت مجعية العلماء املسلمني يف اجلزائر يف هذه الظروف اخلاصة وكانت مجعية 
إرشادية هتذيبية وال عالقة هلا بالسياسية، بل كان عملها هتذيبيا حمضا متمثال يف حماربة 

 وهتذيب الناس وفق ما ينص عليه الشرع املستمد من القرآن والسنة. اآلفات االجتماعية
 

اللغة والدين والتاريخ(، وهذه العناصر على بعث عناصر اهلوية الوطنية ) ركزت اجلمعية
خطاب  أي   هي القاسم املشرتك بني مجيع أطياف اجملتمع، وكان هذا مبتغى اجلمعية ألن  

عيا ال يكتب له النجاح إال إذا احتضنه اجملتمع وما مهما كان دينيا أو سياسيا أو اجتما
 دون ذلك سيبقى خطابا حاملا.

 

لذا سعت اجلمعية من أجل تنشيط أواصر اجملتمع إىل تقدمي دروس الوعظ واإلرشاد 
يف املساجد ويف بعض النوادي، كما كانت تركز على تعليم الصغار للغتهم وتربيتهم تربية 

ة عن براثن الطرق الطرقية واملرابطية اليت عملت على إبعاد عقدية إسالمية سليمة بعيد
وأرست تقاليد الفكر املغلق العاجز عن التفكري، ويذكر مبارك  ،اجملتمع عن أي حركة تنويرية

أنشطة اجلمعية يف جماالت الكتابة واخلطابة تتضمن حماربة الطرقية كجزء مهم  امليلي أن جل  
 .(1)من نشاطاهتم
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ه اجلمعية هو إصالح شامل غايته توعية اجلزائريني، وهو إصالح تربوي فما كانت تؤدي
 يف املدارس احلرة والكتاتيب القرآنية، مبعىن أن   اجتماعي وطين ذو طابع سياسي يتم  

حني  1147إىل سنة  1131االصالح والتعليم كانا غايتا عبد احلميد بن باديس منذ سنة 
 .(2)عمل وطنيا وسياسيا وهو هدف بعيد املدىوفته املنية، حيث كان هدفه من هذا ال

 

ا اليوم وكانت رسالة اجلمعية ترتكز على ما أعلن عليه شيخها ابن باديس يف قوله "أم  
فقد تأسست يف الوطن كله مجعيات ومدارس ونواد باسم الشباب وشعارها التارخيي العربية 

 .(3)لغتنا واإلسالم ديننا واجلزائر وطننا"
 

م مرتكزات الوطنية والوعي هبا وجب علينا أن نسائل بعض القضايا الدالة وملقاربة أه
عليها يف اخلطاب اإلصالحي لدى مجعية العلماء املسلمني بغية متكني املواطن اجلزائري من 

 .ءيته وترسيخ مبدأ الشعور باالنتمابناء هو 
 

 أنطولوجية المواطنة والوعي بها في خطاب جمعية العلماء المسلمين: -1
تأخذ املواطنة حيزا كبريا يف أعمال مجعية العلماء كون احلديث عنها مبفهومها احلداثي 

املسلم على  شبه غائب ويتجلى يف مفهوم األخوة الذي يعزز هذا البعد الديين الذي حيث  
ضرورة التعايش مع املسلمني وغريهم من امللل األخرى إال املعتدين على الشعوب وعلى 

ابن باديس يركز على هذه القيمة اإلنسانية الضرورية لبناء وطن  د أن  اإلسالم، لذلك جن
وتتسع لكل  اعتبار متحرر يقوده فكر متنور تراعى فيه األخوة اليت تسمو على كل  

أيها -اجلزائريني، قيقول: "أيها اإلخوان هو مرادي بقويل: "إين أعيش للجزائر واآلن 
م فهل تعيشون مثلي لإلسالم؟ العيش لإلسالقد فهمتموين وعرفتم مسو فكرة  -اإلخوان

 . (4)! نعم! بصوت واحد"نعم
 

ربط ابن باديس املواطنة باالنتماء إىل اإلسالم الذي حيث على حب الوطن، فهو 
اإلنسانية، اخلاصة قضايا العصر السياسية  املتغريات اليت عرفتها خطاب يراعي كل  

 بت الشرع ومقتضيات العقل.واالقتصادية واالجتماعية اليت تستند إىل ثوا
 

وظف ابن باديس أسلوبا اعتمد فيه على الوظيفة اإلفهامية "فهل تعيشون مثلي 
 ة تداولية اهلدف منها هو التقريرلإلسالم وللجزائر"، فهذه اجلملة حتتوي على قيم
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ا غرضه تقرير ما ترسخ يف ذهن  واالستفهام التقريري ال ينتظر منه املستفهم جوابا، وإمن 
ملستمع من معارف ومعلومات، ويكون اجلواب عن هذا السؤال غالبا باإلجياب، وهذا ما ا

يؤكده جواب احلاضرين بقوهلم "نعم، نعم"، كما يؤكد أيضا مشاركتهم فحوى اخلطاب مع 
اخلطيب، فكان هدفه هو إثارة املتلقي وتوجيهه والتأثري فيه، فالفعل "التواصلي هو فعل 

 ."(5)له إثارة عمل ما ذه هدفاالعمل الذي يتخ
    

كما تتجلى املواطنة كهدف يف املشروع اإلصالحي لدى ابن باديس يف القضاء على 
 الضغينة، وبالتايل تشتيت الوحدة عناصر التفرقة وزرع الفنت اليت تؤدي إىل الضعف وزرع

 ابن باديس: "وقد كتب أبناء يعرب وأبناء أمازيغ آيات احتادهم على صفحات هذه يقول
قوة بعد هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم، وال الظنون الكواذب واألماين  القرون... فأي  

 .(9)اخلوادع. يا عجبامل يفرتقوا وهم األقوياء فكيف يفرتقون وغريهم القوي؟..."
 

مماحك أن  فالعروبة لدى ابن باديس امتزجت بكياهنم وأجمادهم وال يستطيع أي  
رسالة مجعية العلماء املسلمني ترتكز  أن   1139وقد أعلن سنة  ني،يفصل العروبة عن اجلزائري

 .(0)على ثالثة عناصر أساسية وهي اإلسالم والعروبة واجلزائر
 

اخلطوة األوىل يف سبيل حترير اجلزائر من االستعمار تبدأ من حتقيق الوحدة  ويرى أن  
ة أهدافه لتحقيقها تربوية الوطنية والقومية، لذلك عمل على إجياد هذه الوحدة وكانت مجل

 .(9)وإصالحية لذلك ربط بني العروبة والدين كمرتكز أساسي لتحقيق هذا اهلدف
 

ى هلا ابن باديس من خالل ا احملاوالت اليت أراد أصحاهبا تفريق اجلزائريني فقد تصد  أم  
ثال برامج اجلمعية التعليمية اليت تأسست على دعائم العقيدة اإلسالمية السمحة واالمت

 العربية لغتنا، واجلزائر وطننا" للشعار الذي رفعه من البداية واملتمثل يف: "اإلسالم ديننا،
أولئك الذين أرادوا تكريس التفرقة  ال تفرقه يد الشيطان" هي إشارة لكل  اهلل و"ما مجعته يد 

 اليت أرادها االستعمار وأذياله.
 

مرتبطة بواجباته من هنضة علمية  كما يقدم ابن باديس مفهوما للمواطنة فريى أهنا
 وطنه. على حيافظ ال ملن شرف واقتصادية وعمرانية واحملافظة على شرف امسه ومسعة بنيه، فال
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تركيزه على الوحدة الوطنية مل يكن باالنتماء إىل العرق العرويب فحسب بل كانت  إن  
األصول ال بالفروع اليت هي متجسدة يف نبذ التفرقة واالختالف يف املسائل الدينية املرتبطة ب

 .(1)واقع فيه الحمالة، وكلها كانت امتدادا لتكريس الوحدة الوطنية
 

وما يستنتج من خطابات ابن باديس أهنا حتمل إنسانية املواطنة وتتمثل يف الرتكيز 
على الوحدة من اخلارج اليت تؤطر االختالف من الداخل، ففي استقرائنا لبعض مناذجه 

اإلنسانية، وما تركيزه على  ريا على الدعوة إىل اإلصالح والتسامح واحلب لكل  جنده يركز كث
أطيافها ولغاهتا وألواهنا وأجناسها وعقائدها إال دليل  الوحدة الوطنية العربية واإلسالمية بكل  

على عدم التفريط أو التنازل على حق من حقوق الوطنية كاحلرية والتحرر املستمدة من 
اإلسالم يسو ي يف الكرامة البشرية واحلقوق اإلنسانية  مية السمحة، ذلك "أن  العقيدة اإلسال

.كما أن اإلسالم يدعو "إىل األخوة اإلسالمية بني مجيع (17)بني مجيع األجناس واأللوان"
 .(11)املسلمني وبني اإلنسانية والبشر مجيعا"

 

قق مبدأ التساوي فاإلسالم دين عدل بني مجيع اخللق، ويفرض العدل فرضا تاما وحي
بني الناس، وضرورة االلتزام باحلقوق والواجبات، يعين أن ابن باديس يهدف إىل تأسيس 

 دولة وطنية منطلقها األساس هو االختالف يف إطار الوحدة الدينية.
 

غرس الوطنية والربهنة على االنتماء للوطن والسمو مبقامه ومهته ال تكون  كما يرى أن  
الوطنية هي برهان  جمرد جعجعة ال ترى هلا طحينا، بل يؤكد أن   بشعارات جوفاء أو

وانضباط، ويؤكد هذا اخلطاب الذي توجه فيه ألهايل قسنطينة "أيها القسنطيون... برهنوا 
على وطنيتكم، برهنوا على ديانتكم، برهنوا على حياتكم، برهنوا على حمبتكم للعلوم 

ية، برهنوا هذه كلية بإقبالكم العظيم على واآلداب، برهنوا على حمبتكم للرقي واملدن
 .(12)االحتفال العظيم الذي ستقيمه شبيبة الكلية اجلزائرية"

 

تربز هنا سلطة املتكلم وقصديته وهي التأثري يف املتلقي بواسطة اإلمكانات اللغوية 
ستة  املتاحة اليت نلمسها بواسطة أداة النداء، والتكرار املتمثل يف فعل األمر الذي تكرر

مرات خللق دافعية يستنهض هبا اهلمم بغية حتقيق مشاركة فعالة ألفكاره من املتلقي، ذلك 
اخلطاب اإلصالحي هو فعل تواصلي ونشاط اجتماعي غايته الربط بني أفراد اجملتمع يف  أن  

 حتقيق مصائرهم املشرتكة.
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البلدان  امال لكل  فعل املواطنة يف خطاب مجعية العلماء املسلمني كان ش وبالتايل فإن  
باسم " العربية وخاصة تلك اليت تعاين صراعا تارخييا مثلما هو حال فلسطني، إذ يقول:

مشروع تقسيم فلسطني ذلك القطر العريب  األمة اإلسالمية أرفع احتجاجي الشديد ضد  
... يل األمل يف ختل  الذي ضمنت له العهود واملواثيق الدولية حفظ كيانه واستقالله

 . (13)مة الفرنسية ملنع هذا التقسيم"احلكو 
 

يؤمن اإلمام باملشروع األوسع للوطنية الذي يتجاوز به حدود الوطن اجلزائري إىل 
ابن باديس  األمة العربية برمتها ليعلن إميانه القوي بالقومية العربية، ويذكر عثمان سعدي أن  

 .(14)ونه رسوال للناس مجعاء"يصف حممد رسول اهلل أنه "رجل القومية العربية إىل جانب ك
 

ولو أن الدين اإلسالمي جاء ليوحد مشلهم فهو يرى أن قضية فلسطني تبقى وظيفة  
كل مسلم غيور على دينه، بل هي القضية اجلوهرية اليت يلتئم النضال حوهلا، والقومية عنده 

مشوبة هنا ليست شوفية كما هي عند الغرب أو عنصرية بل مرتبطة بالرتاث اإلسالمي و 
، لذلك نرى وواجبا احق سواء على حد   اطل وجيعل الكل  احلق وميقت الب بالرتاث الذي يقر  

 هدفه السياسي مل يكن حمليا أو إقليميا فقط بل كان كونيا، وهي مسة الفكر احلر املتنور. أن  
 

ومنه خنلص أن أساس املواطنة عند ابن باديس مبين على مقومات األمة: اللغة والدين 
لوطن. وهو الشعار الذي نافح عليه البشري االبراهيمي أيضا إضافة إىل قضايا أخرى وا

ويؤكد بإحلاح على ارتباط اجلزائريني هبا فينادي "يا  ،مشرتكة بينهما كالقضية الفلسطينية
مسلم  مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية، ويف جفن كل   يف قلب كل   فلسطني، إن  

مسلم جزائري يف حقك كلمة مرتددة  هامية، وعلى لسان كل  جزائري من حمنتك عربات 
يا فلسطني  -هي: فلسطني قطعة وطين العريب الصغري، ويف عنق كل مسلم جزائري لك 

 .(15)حق واجب األداء ومتأكد الرعاية"
 

فاملسالة الفلسطينية ليست مسألة املبكى أو الرباق بل هي مسألة استعمار واغتصاب 
شعر هبذا هو من عاىن استعمارا مشاهبا له ولبالده، لذلك كان تنديد لبلد بريء، ومن ي

اإلبراهيمي يف أكثر من موقف وحمطة، ومقته لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر والكشف عن 
عريب مسلم  بؤر االستعمار يف العامل. وهذا يف األصل هو واجب كل   الرغبة يف تصفية كل  
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االبراهيمي كتب ما يربو عن مخس عشرة مقالة  جند أن  غيور على بالده ولغته ودينه. لذلك 
عاجل فيها موضوعات مشرتكة حول مسألة الوعي بأمهية االنتماء للوطن وغرس روح الوطنية  

 .(19)كتيمة أساسة يف خطاباته ال كمادة فقط
 

 المواطنة في خطاب الجمعية وسؤال العقل والتنوير: -8
العلماء املسلمني اجلزائريني إىل تبين العقل سعى رواد اخلطاب اإلصالحي يف مجعية 

والتنوير كقيمة قارة ومعرفية يف خطاباهتم، وتعاملوا معهما كقيمة جوهرية وكهدف أمسى 
 لتحقيق قضاياهم.

 

فإذا كان التنوير يف أوروبا ارتبط بالعقل واحلرية ومها ركيزتان أساسيتان لتحقيق النهضة 
جلزائر هي األخرى واكبت وانطلقت من ذات املنطلق الذي احلركة اإلصالحية يف ا فيبدو أن  

خاصة فيما خيص النظر إىل  ،انطلقت منه أوروبا يف عصر األنوار رغم تباين األهداف
براهيمي يف خطابات ابن باديس والبشري اإل مفاهيم امليتافيزيقيا، فكان للعقل حضورا باذخا
التوعية واإلرشاد وإخراج الفكر اإلنساين من  وغريمها، وتطرقا إىل مساءلة العقل لتربير أمهية

التحجر والتجهيل الذي مارسته فرنسا املستعمرة وبإيعاز من الفرق الدينية الضالة كما 
العقل هو  سلف الذكر على اجملتمع اجلزائري، ومن ناحية أخرى فقد فقه رواد اإلصالح أن  

إليه من حاجة الفرد لوطن يؤطره الوحيد القادر على متثل اخلطاب الديين اإلسالمي ويومئ 
العقل التنويري مالزم للوطنية   ويرعاه كإطار وكفكرة حممولة يف األذهان، ووعوا أيضا أن  

 كمشروع وللغة كعنصر هام يوحد الصفوف.
 

  يهتم إال بالعقل وما فوق العقلاإلصالح احلقيقي والشامل ال براهيمي أن  ويرى اإل
ذلك  عناصر اليت حتقق به األمة وحدهتاعنصر رئيسي من الو  ،والعقل هو أساس وحدة األمة

موع مرتتب على النقص يف اجمل "الكمال يف اجملموع متوقف على الكمال يف األفراد، وأن   أن  
 .(10)فمت أخذ األفراد بأسباب الكمال وسلكوا له وسائل كمل اجملموع" النقص يف األفراد

 

 مني يعود أساسا إىل تعطيل العقلف املسلسبب ختل ويعتقد البشري االبراهيمي أن  
رد ختم من اخلواتيم أو فالقرآن يف صورة املصحف مبعزل عن اإلنسان ال شأن له، فهو جم

ثار تنتظر احلفر واإلظهار، هو كتاب مغلق ينفتح بالعقل هو "كتاب الدعوة، وال أثر من اآل
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داية اإلهلية العامة، فال تكشف عن حقائقه العليا إال تصاريف الدهر، والقرآن كتاب اهل
 .(19)نقضي عجائبه"تيفهمه إال املستعدون هلا، والقرآن ال يبلى جديده وال 

 

فاإلبراهيمي يدعو إىل ضرورة تشغيل العقل كضرورة قصوى يتجاوز هبا اإلنسان 
قصوره وختلفه وقابليته لالستعمار وللسيطرة، فالعقل هو أساس التحرر وهو الوحيد الذي 

العقل لدى  حمالة إىل حتقيق وغرس ومتثل مفاهيم الوطنية وبناء وعي جاد ذلك أن  سيقود ال 
براهيمي مرتبط بالعمل ومساءلة الذات واآلخر، ولذلك يطرح اإلبراهيمي إشكالية رئيسية اإل

الفكر الشمويل املغلق دوغمائيا، لكون  وراء لتشغيل العقل وهي مساءلة الواقع وعدم االنقياد
 هو الوحيد احملرر من طغمة اجلهل ويكشف عن الرذائل والدسائس. العقل املتنور

 

تفكيكه ومساءلته للكشف عن إجيابياته بحتديث املاضي  ضرورة إىل صراحة يدعو كما  
ومآخذه ونقرأ لإلبراهيمي يف هذا السياق: "ومع طول الزمن رانت الغفلة، وقست القلوب 

، والعصبية لألباء واألجداد وغلت طوائف وطغت فتنة التقليد، وتقديس األئمة واملشايخ
منهم يف التعبد، فنجمت نامجة التصوف واالستغراق، فاختلت املوازنة اليت أقامها القرآن يف 

 . (11)احلق يف معرفة اهلل وتوحيده" إىل السبل به فتشعبت الغيبية، احلظائر وغلت والروح، اجلسم
    

ه وفق ما ينص عليه الدين اإلسالمي، ألننا براهيمي إىل إمعان العقل وحترير يدعو اإل
نبىن على مبدأ التمرد على  ان الفكر احلر الذي ولد يف الغرب أمة خمتلفة عن الغرب، فإذا كا

الفكر احلر هو أساس الشرع وال نفقهه وال نتمثله إال بالعودة إىل  اهلل فعند املسلمني يظل  
براهيمي فدعوة اإل ر والسلطة املاضوية.والتحج االنغالق التعاليم الدينية السمحة اليت تتجاوز

 الدين اإلسالمي جاء إلحياء العقول دون مغاالة أو تطرف. صرحية وهي تؤمن بأن  
 

    نستنتج مما سلف أن خطاب اجلمعية اإلصالحي املتجلي يف خطاب اإلبراهيمي 
ستفادة ىل االبل يدعو إ ،ال يرتكز على االنغالق على الذات واالنفصال على روح العصر

ملا حيمله من كسب حضاري لتنمية حركة التغيري يف اجملتمع اجلزائري، ودفعه حنو جتاوز  ،منه
الشيخ  ن  إإخفاقاته، ليحقق مشروعه املتمثل يف الوعي باملواطنة واالنتماء للوطن، لذا نقول 

ذي ينادي براهيمي ينتمي إىل فكر التنوير والتثوير والتجديد يف اخلطاب اإلسالمي الاإل
 واآلخر/الغرب ،اإلسالممه وقبول مبدأ احلوار بني األنا/بااللتزام بأصول اإلسالم وأحكا
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احلضارة ملك مشاع بني مجيع  خر مقتنعا يف ذلك من أن  واالستفادة من معارف وعلوم اآل
البشر فـ"املدنية اليت تردد لفظها األلسن ويصطلح املؤرخون نسبتها إىل أمم خمتلفة، ومييز 

املتعصبون يف احتكارها ألمة دون أمة... هي يف احلقيقة تراث  ينها بطوابع خاصة ويشتد  ب
 . (27)إنساين تسلمه أمة ألمة"

 

فاإلبراهيمي يدعو إىل ضرورة األخذ من احلضارة الغربية ما خيدمنا ليتمكن العامل 
على جتاوز  اإلسالمي من جتاوز ضعفه وأزماته والنهوض من كبوته املستلبة، مع التأكيد

 .(21)مظاهر اإليديولوجية الغربية اليت تتناىف مع املرجعية اإلسالمية السمحة
  

كما تتجلى أمهية املواطنة يف اخلطاب اإلصالحي لدى مجعية العلماء املسلمني يف 
مظاهر  خطابات باعث النهضة الشيخ عبد احلميد بن باديس الذي حارب اجلهل وكل  

إىل الشعارات اجلوفاء اجلامدة، وغياب الوعي واالكتفاء بالنقل  التخلف االجتماعي والركود
واالنزواء بالذات فريى أن "اجلاهل به ولو كان من أعلم الناس بغريه، وما علمه مبا علم 
يرافع جهله فيما جهل، إن هذه احلقيقة من الوضوح مبكان، حيتاج إىل تكرار ذكرها بقدر 

، والعاملون وليس منهم قسمان: اجلاهلون بكل علم ن الناسما يتكرر من وقوع خمالفته، إ
من يعلم كل علم. ومن العجيب أن أهل اجلهل أعرف جبهلهم فال يتكلمون فيم ال 

 .(22)يتجاوزون حدود علمهم فيتكلمون مبا ال يعلمون..." ما يعلمون، وأما أهل العلم فكثري
  

التنويرية السليمة  تأسس الفعل اإلصالحي لدى ابن باديس على النزعة العلمية
الصحيحة، املستمدة من الكتاب والسنة النبوية اليت استوحى منها اإلمام منهجه، فكان 
ابن باديس يهدف خبطابه اإلصالحي نشر العلم النافع الذي خياطب الفطرة اإلنسانية 
السليمة، وال يتحقق ذلك إال بالتناغم بني اإلنسان كجزء وباقي أجزاء الكون الذي ينتمي 

 خرة.اليت حتقق سعادته يف الدنيا واآل إليه وهي الرابطة
 

بن باديس إىل حماربة كل أشكال اجلهل الذي متكن من اجملتمع اجلزائري اكما سعى 
ة املتعيلمني، لذلك حاول والذي ساعدت على نشره فئتني ضالتني ومها: فئة اجلهلة وفئ

   ه األوضاع السائدة وغريها ثار أن حيذر من شر هاتني الفئتني، ودفعت هذصاحب اآل
ابن باديس إىل وضع خطة اسرتاتيجية خطابية أساسها تنوير العقول رغبة يف تغيري سلوكات 
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فراد وتصحيح املفاهيم السائدة وإعادة تشكيل ذهنيات تتجاوب مع املتطلبات العلمية األ
 السليمة الدين اإلسالمي.

 

ِ﴿نطالقا من قوله تعاىل: وتتجلى الدعوة يف ذلك يف تفسري ابن باديس ا َسب يِل   ِ ه ِقُْلَِهذ 
نَاِم َنِالُْمِْش ك نيَِ

َ
َوَماِأ  ِ ِوَُسبَْحاَنِاَّلله ِاتهبَعِن  نَاَِوَمن 

َ
رَيٍةِأ ِبَص  َْعَ  ِ ْدُعوِإ ََلِاَّلله

َ
 .[119يوسف ]﴾أ

 

يقصد رسول اهلل( وحجة، ويصل هبا إىل كان يدعو إىل  اهلل على بي نٍة )فيقول هو "
التام للعقل حت يصري األمر املدرك واضحا لديه كموضوع األمر املشاهد بالبصر اإلدراك 

ما يدعو من وجوه الدعوة إىل اهلل يف  ما يقول ويفعل، ويف كل   وهو على بينة ويقني من كل  
حياته كلها ويف مجيع أحواله وكانت دعوته املبنية على احلجة والربهان مشتملة على احلق 

اهلل يف  م ويستنصر بالوجدان، وحيتج بأيامتشهد بالعقل ويعتضد بالعلوالربهان، فكان يس
حممد  وجعله قدوهتم وفرض عليهم اتباعه واالستئناس به فال  وخلق اهلل .(23)األمم اخلالية"

 .(24)وصول إىل حتقيق السعادة يف الدارين إال باقتفاء آثاره والسري يف سبيله
 

جية يف اخلطاب اإلصالحي لدى ابن باديس مشروع املواطنة كظاهرة أنطولو  إن  
على مبدأ االختالف واستبطان العمق لقراءة الرتاث، ومن هنا تطرح إشكالية القراءة  يتأسس

وبالتايل   (25)الواعية اليت تتأسس على مبدأ املقاربة واختالف زوايا التناول للقضبة الواحدة
بوي الذي حيكم السياسة واملرجعية إىل براهيمي فإهنا تتحرر من العقل األاإلكما رأينا عند 

القارئ املمنوع  -الطرقية، واملرابطية( قراءة تفرض منطا متكونا من املواطن ئة واحدة ضالة )ف
 من حرية االختيار بني أكثر من رأي واحد.

 

وكما يذكر زعماء اإلصالح وجب علينا أن نتجاوز بإمعان عقولنا يف وقائع احلقيقة  
ن طرف زعامات ثقافية تدعي احتكار احلقيقة فرديا وبناء فكر مواطين لديه املسطرة قبليا م

 القدرة على مساءلة احلقيقة مبا تقتضيه مرجعية قوامها السن والشرع.
 

 مرتكزات حركة المواطنة في فكر جمعية العلماء المسلمين -0
والثقافية  مناحي احلياة االجتماعية : كانت فكرة اجلمعية شاملة لكل  الشمولية -3-1

والسياسية، فكانت تدعو إىل فهم شامل لإلسالم عبادة وأخالقا ودينا ودولة وفق 
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مشروع بناء جمتمع متكامل حيقق له روح الشعور باالنتماء إىل الوطن الذي يرعاه. 
 .(29)فالشمول هنا هو مشول اإلنسان الذي هو مدار الفكرة واملعو ل عليها يف اجناحها

 

لماء املسلمني يف لى فكرة الكونية يف فكر املواطنة لدى مجعية العتتجالكونية:  -3-2
براهيمي ذو النزعة العاملية وفهمه لإلسالم ولألخوة فيه، فاألمة خطاب البشري اإل

اجلزائرية عنده قطعة من اجملموعة اإلسالمية العظمى من جهة الدين، وهي ثلة من 
المية هبذا الدين وهبذا اللسان تكو ن اجملموعة العربية من جهة اللغة... فاألمة اإلس

 وحدة متماسكة األجزاء يأىب هلا اهلل أن تتفرق مهما كانت دعاوى التفريق. 
 

يقتضي التغيري أن يكون يف النفوس، فالفرد ال يغري جمتمعه  اإلنسان أساس التغيير: -3-3
سلمني جنده إال بتغيري نفسه، وإذا ما عدنا إىل الفكر اإلصالحي جلمعية العلماء امل

يتأسس على البعد اإلنساين املستمد من العقيدة اإلسالمية فال نلمح إال مسات احلب 
 والتسامح لإلنسانية على اختالف ألواهنا وأجناسها وعقائدها وجيب أن يكون حب  

حنب من حيب وطننا ونبغض ل ى هذا يف املقولة املشهورة: "الوطن دليل اإلنسانية. وجت
 من يبغضه ويظلمه".

 

ركز ابن باديس على روح االنتماء للوطن: "أما اجلزائر فهي وطين اخلاص : المواطنة -3-4
الذي تربطين بأهله روابط من املاضي واحلاضر واملستقبل بوجه خاص وتفرض علي 

مقومايت  كل    فروضا خاصة وأنا أشعر بأن   -كجزء منه-تلك الروابط ألجله 
الواجب أن تكون خدمايت أو ما تتصل  الشخصية مستمدة منه مباشرة، فأرى من

 . (20)بشيء تتصل به مباشرة"
 

مبنية  ،هبذه املرتكزات متكن رواد اإلصالح من غرس أفكار سامية يف نفوس الطالب
على روح التعاون واإلخاء وخدمة الوطن بوعي وعقل متنور وفكر متطلع، بعيدا عن احلقد 

 والكراهية والتعصب واألحادية.
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 :خالصة
خنلص من هذه الورقة البحثية املتواضعة حول مشروع املواطنة ومسوغاته يف فكر مجعية 

 العلماء املسلمني إىل:
ما قامت به احلركة اإلصالحية يف اجلزائر جاءت لزحزحة اإلنسان من عامل األشياء إىل  -1

 دأب عامل األفكار، فالعقل الناضج والفكر الواعي والقلب املستنري هي املعادلة اليت
ابن باديس على إجياد تناسقها واتساقها وانسجامها حت يكون له فكر تنويري وطين 

 تغيريي شامل للبناء احلضاري.
يتأسس مشروع املواطنة كظاهرة أنطولوجية يف اخلطاب اإلصالحي لدى ابن باديس  -2

 على مبدأ االختالف واستبطان العمق لقراءة الرتاث بوعي حداثي.
اإلصالح على جتاوز وقائع احلقيقة املسطرة قبليا من طرف زعامات ثقافية  تركيز زعماء -3

تدعي احتكار احلقيقة فرديا وبناء فكر مواطين لديه القدرة على مساءلة احلقيقة وال 
 يتم ذلك إال بإمعان العقل.
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بومعايل نذير: نقاط تقاطع يف فكر مالك بن نب وفكر بعض مدارس اإلصالح يف العامل  -(29)

 9ع ،اإلسالمي، دراسات إسالمية، دورية فصلية تعىن بالدراسات يف خمتلف العلوم اإلسالمية
 113، ص2771سبتمرب 

 مية العربية يف اجلزائر املعاصرةسال، باعث النهضة اإلركي: الشيخ عبد احلميد بن باديسرابح ت -(20)
 10 -19، ص 2713موفم للنشر، اجلزائر، 
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 الجزائريين المسلمين العلماء جمعّية تجّليات أفعال الُهويّة في فكر أعضاء
 "جمعّية أنموذجاا ال شعار"

 

Representations of Identity- acts in the Thought of the Members 

of the Algerian Muslim Scholars Association 

"Association’s Logo as a Case" 

 

 عبد المجيد قديدح  د.                              

 الجزائر(برج بوعريريج ) -جامعة محمد البشير اإلبراهيمي                             
 

        abdelmadjid.kedideh@univ-bba.dz 
 

 82/30/8381تاريخ القبول:                             01/32/8381تاريخ اإلرسال: 
 

 

  ملّخص:
إىل إبراز دور اجلمعي ة التوعوي يف بناء الفكر اجلمعي املقاوم  املقال نسعى يف هذا

اجلزائريني "اإلسالم  املسلمني العلماء مجعية شعارمن خالل حتليل مكو نات  ؛لسياسة احملتل  
 وطننا" وبيان رمزي ته وبعده التحر ري عند الشعب اجلزائري.  واجلزائر لغتنا والعربي ة ديننا

 

  الشعار الذي تبن ته اجلمعي ة كان مدروسا بشكل دقيق تضم ن ثالث قي م أساسي ةإن  
ى ترسيخها باألفعال واألقوال؛ فأحيت هبا عملت اجلمعي ة عل -الد ين والل سان والوطن-

مقو مات ُهوي ة  النفوس اخلامدة والعقول اجلامدة؛ فكان هلا الد ور الكبري يف احملافظة على
ومحاية مكو نه االجتماعي مبختلف أطيافه وفئاته من خرافات االحتالل  ،الش عب اجلزائري

التحر ك حي ة ومعنوي ة دفعته إىل املضل لة والبدع املدل سة؛ ما أكسب اجملتمع مناعة رو 
والذوبان يف مستنقع املستعمر  ،واخلنوع واالستسالم لألمر الواقعالنهوض؛ وجن بته السكون و 

وحتر ر معها اإلنسان  ،وحتر رت أرض اجلزائر ،ق الش عب االستقالل ونال احلري ةالغاشم؛ فحق  
 الثائر بعد عقود من الزمن. 

 

 املواطنة. ،بناء الوعي ،النهضة الفكرية ،شعار اجلمعي ة ،اهلوي ةأفعال  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
     In this article, we seek to  highlight the association’s awareness-

raising role in building collective thinking resistant to the occupier's 

policy from analyzing the components of the motto of the Association 

of Algerian Muslim Scholars, "Islam is our religion, Arabic is our 

language and Algeria is our homeland," and to show its symbolism 

and its libertarian dimension to the Algerian people. 
 

     The motto adopted by the association was carefully considered and 

included three fundamental values - religion, tongue, and homeland- 

which the Assembly consolidated with deeds and words; which 

awakened rigid souls and inanimate minds;  It played a major role in 

preserving the identity of the Algerian people; protecting its social 

component from misguided myths of occupation and its heresies; This 

gave society spiritual and moral immunity to move and rise; Prevented 

it from silencing, subjugating, succumbing to the harsh reality and 

prevented it from dissolving in the wanton colonizer's swamp; so 

people achieved independence and freedom; And  the land of Algeria 

was liberated and the rebel man was freed after decades. 
 

Keywords: Acts of identity, The motto of the association, intellectual 

renaissance, building awareness, Citizenship. 
 

 مقّدمة:
( مرحلة تعيسة بكل  ما م1192 – 1937مرحلة االحتالل الفرنسي للجزائر )كانت 

وفكرية واجتماعية تعليمية ا حتمله هذه الكلمة من معىن؛ عاش فيها الشعب اجلزائري أوضاعً 
يلة حلر يات وكرامة اإلنسان اجلزائري ط... مزري ة، ضاعت معها احلقوق وا وأمنية واقتصادية

هذه األوضاع الص عبة واخلطرية أس ست إىل ميالد مجعية العلماء املسلمني  ،هذه الفرتة
أخذت على عاتقها اليت  -بعد قرن من االحتالل الفرنسي - م1131 ماي 75 يف اجلزائريني

لد فاع عن الش خصية اجلزائرية وا ،فاظ على ُهوي ة األم ة وعقديتهاواحلاجلزائري  الشعبتوعي ة 
اليت نشرها بني خمتلف يف وجه اخلطط التغريبي ة للمحتل ، والتصد ي للُخرافات والبدع واألم ية 

وزعزعت ثقافته العربية العريقة، وقي مه  ،فشو هت معتقداته الد ينية السمحة ،فئات الشعب
 احلضارية واإلسالمية العتيقة.
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 ة العلماء المسلمين الجزائريين: نبذة عن تأسيس جمعيأّوال/ 
التيار الوطين  عبد احلميد بن باديس"تزع م الشيخ اإلمام " ،م27عشرينيات القرن يف 

فيها املساجد كمراكز وعظ  استغل وا ،ثل ة من أصحابه العلماء واملشايخاإلصالحي مبعي ة 
 ل الوطن.ودعوة إىل النضال والكفاح يف سبيل اإلسالم واحلري ة واستقال ،وإرشاد

 

، اليت كان م1124/هـ1343سنة مث  استغل  اإلمام قلمه الرصني بإصدار جملة "الشهاب" 
مبدؤها اإلصالح الد يين والد نيوي معاً، وتبحث يف كل  ما يهتم  باإلنسان اجلزائري املسلم 

عتمدت اجمللة األساليب اإلصالحية من خالل ورقي ه؛ وما يرفع من وعيه الفكري، حيث "ا
 (1)اإلسالمية" األمة بقضايا اهتمت كما بالتعليم؛ واالهتمام وأعماهلم، الناس عقائد حيحتص

 يف تأس ست اليت الجزائريين المسلمين العلماء جمعية ابن باديس"مث بعد ذلك قاد اإلمام "
 بالجزائر التَّرقي بنادي ،م1131 ماي 5 لـ املوافق ،هـ1341 احلجة ذي 10 الثالثاء يوم

عبد احلميد بن باديس، حممد البشري  لى يد جمموعة من األساتذة، وهم:ع العاصمة
اإلبراهيمي، الطيب العقب، حممد األمني العمودي، مبارك امليلي، إبراهيم بيوض، املولود 

 والسعيد اليجري، وحسن الطرابلسي احلافظي، وموالي بن الشريف، والطيب املهاجي،
 . (2)لورثالينوعبد القادر القامسي، وحممد الفضيل ا

 انُتخبت اهليئة اإلدارية للجمعية يف اليوم التايل للتأسيس، فُعني  كل  من:
 عبد احلميد بن باديس: رئيساً للجمعية؛  -
 حممد البشري اإلبراهيمي: نائباً له؛  -
 األمني العمودي: كاتباً عاماً؛  -
 الطيب العقب: مساعداً له؛  -
 أميناً مالياً؛  :مبارك امليلي -
 بيوض: مساعداً له.إبراهيم  -

 

   وقد تعاقب على رئاسة اجلمعية بعد وفاة العال مة اإلمام "عبد احلميد بن باديس"  
 كل  من:-رمحه اهلل-

 ؛-رمحه اهلل-الشيخ األمام حممد البشري اإلبراهيمي -
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 ؛-رمحه اهلل-مث  من بعده الشيخ أمحد مح اين -
   ؛-رمحه اهلل-مث  من بعده الشيخ عبد الر محان شيبان  -
 ؛ -رمحه اهلل-مث  من بعده الش يخ علي مغريب  -
 . (3)حالياً األستاذ عبد الرزاق قسومو  -

 

 :الجمعية فكارمبادئ أثانيا/ تجّليات أفعال الُهويّة في  
تتلخ ص املبادئ اليت ناضلت من أجلها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف شعارها      

املتضم ن املقو مات األساسية  ؛العربية لغتنا، الجزائر وطننا"اإلسالم ديننا، "املوسوم بـــــــ 
بكل  ما -للشخصي ة اجلزائرية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، حيث ناضلت مجعي ة العلماء 

ما ميس  مبقو مات الشخصية اجلزائرية؛ سواء من قريب أم  نضاال مستميتا، ضد  كل  -متلك
مور اخلطرية اليت من شأهنا التأثري على بناء من بعيد؛ وقد أخذت على عاتقها حماربة األ

 الشخصي ة اجلزائري ة الس وي ة؛ ومن هذه األمور:
 حماربة التنصري؛     –

 حماربة اللغة الفرنسية؛     –
 حماربة التجنيس؛   –
 ؛حماربة االندماج –
 زواج اجلزائريني باألوروبيات. حماربة –

 

ملتضم ن روح اهلُوية واملواطنة؛ نستلهم منه انطالقا من شعار اجلمعية سالف الذكر او 
اليت هتدف إىل حتقيقها عرب مراحل األهداف الظاهرة واملضمرة؛ اليت قامت عليها اجلمعية؛ و 

يف  )رمحه اهلل( بن باديسعبد احلميد  الش يخ هذه األهدافقريبة ومتباعدة؛ وقد نشر 
 :(4)وهي؛ 1131أفريل  70الصادر يف 197يف العدد  جريدة البصائر

 ؛الت عليمو  الرتبية 
 ؛اخلرافاتو   البدع من اإلسالم تطهري 
 إيقاد شعلة محاسة املقاومة يف قلوب اجلزائري ني؛ 
 ونشرها بعد أن عمل املستعمر على وأدها؛ الثقافة العربية إحياء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 احملافظة على الشخصية اجلزائرية مبقوماهتا احلضارية والدينية والتارخيية؛ 
 الحتالل الرامية إىل القضاء عليهامقاومة سياسة ا. 

 

ولتحقيق تلك األهداف، أس ست اجلمعية فروعا هلا على املستوى الوطين، رك زت 
 على نطاق واسع من الشعب اجلزائري نشر اللغة العربيةجهودها )عرب هذه الفروع( على 

 .ي يف نفوسهماإلسالمية يف حياهتم، وبع ث التاريخ العريب اإلسالم وإحياء الثقافة العربية
 

كما سعت اجلمعية إىل ترسيخ الغرية الوطنية وحب  الوطن لدى عام ة اجلزائريني يف 
ليكونوا  -رجااًل ونساءً -وجه سياسة االحتالل العدائي ة، حيث اجتهدت يف إعداد الن خبة 

عماد النهضة القومي ة يف اجلزائر، فقامت يف سبيل ذلك بإصالح مناهج التعليم وطرائق 
 .يس، وإصالح الكتب التعليمي ةالتدر 

 

واملتمع ن يف أفعال وأفكار مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني؛ يستنبط بأن  "علماءها 
القومي ة العربية  قد وقفوا يف صاحل كيان جزائري ينفصل يف النهاية عن فرنسا، ودعوا إىل

هم: )اجلزائر بالدنا شعار  اإلسالمية، وعارضوا بشدة جتنيس ودمج اجلزائر يف فرنسا وكان
 .(5)واإلسالم ديننا والعربية لغتنا("

  
من التغلغل يف نفوس  -أفكارها قبل أفعاهلا-وقد استطاعت أفكار مجعية العلماء 

خمتلف فئات الشعب اجلزائري وذلك ملالءمتها لروح عقيدته وموافقتها لتكوينه القومي 
املعارضة القوي  من  العلماء يف مناخ األصيل؛ يقول شارل روبري أجرون: "وما من شك  فإن  

الرأي العام اإلسالمي  ، قد وط دوا نفوذهم ووج هوام1139 حت حزيران م1133 أعوام
، وكأن  علماء اجلمعي ة واثقون متاما "مبا كان يدبر ه االستعمار من خمططات (9)لصاحلهم"

يخ وعادات وتقاليد وثقافة دين ولغة وحضارة وتار  الوطن اجلزائري؛ من البىن يف تدمريية لكل  
 ؛ حيث أن ه "مل تكتف فرنسا مبا تركته من خراب(0)من مكونات الشخصية اجلزائرية" وغريها

للشعب  ودمار من الناحيتني االقتصادية والسياسية، بل سعت إىل تفتيت الِبنية االجتماعية
حلقات قوي ة  سالم يفاجلزائري؛ اليت كانت تتمي ز بالتالحم وشد ة الرتابط بعد أن مجعها اإل

والرببر هو إضعاف  التماسك، وكان اهلدف من تفكيك وحدة الشعب، والتفريق بني العرب
 .(9)احملاوالت للثورة ضده" روح املقاومة لدى أفراده وقتل كل  
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كما انتشرت أفكار مجعية العلماء املسلمني بشكل كبري والفت؛ وذلك "ملا بذلته من 
 الش خصية العربية اإلسالمية، والت مسك باهلُوي ة اليت حارهبا من أجل احملافظة على جهود

 .(1)إفريقيا" يف ربوع مشال جاء ينشرها التحض ر واملدنية اليت بدعوى املختلفة بأساليبه االستعمار
 

ويف هذا اإلطار يقول األستاذ )حممد زرمان( يف حق  هذه احلركة املباركة "لقد اشتد  
عمار الفرنسي الذي كان يهدف إىل مسخ الشخصية اجلزائرية الصراع بينها وبني االست

 .(17)وطمس معاملها؛ لكن ها وقفت حجر عثرة يف طريقه طوال سنوات االحتالل"
  

 :اإلسالم ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا""ثالثا/ مكّونات شعار الجمعّية 
 اإلسالم ديننا(:/ )المكّون األّول .1

ي ارتكز عليه شعار اجلمعية هو "اإلسالم "؛ ألن  اإلسالم هو إن  املكو ن األو ل الذ
دين اهلل القومي الذي ارتضاه للبشرية قاطبة؛ دينا للهداية والسعادة األبدية يف الدارين؛ وهذا 

ِاَّللِاْل﴿ه تعاىل: مصداقا لقول ِعند ِالين ِغريِ﴿؛ ويف قوله تعاىل: (11)﴾سالمإّن ِيبتغ ومن
 . (12)﴾وهوِِفِاْلخرةِمنِاْلاِسين اْلسالمِديناِفلنِيقبلِمنه

 

وقد ارتضى الشعب اجلزائري لنفسه الدين اإلسالمي طواعي ة منذ قرون خلت؛ فكان 
البدع والضالالت؛ اليت سيطرت على العقول عقودا  فيه خالصهم من االحتالل ومن كل  

الضالالت  الشيخ البشري اإلبراهيمي يُعد  تلك طويلة )أكثر من قرن من الزمن(؛ حت  أن  
واخلرافات استعمارا ثانيا إىل جانب االستعمار الفرنسي؛ فكان اإلسالم مبثابة احملر ك الروحي 

 الذي استغل ته اجلمعي ة لتحريك النفوس ورفع اهلمم.
 

وأمهي ته عند عام ة الشعب اجلزائري؛ وضعته  -اإلسالم ديننا - ولقيمة هذا املكو ن
لشعار؛ لعلمها بأن  الت حصني بالدين اإلسالمي وتعاليمه؛ اجلمعي ة يف الرتتيب األو ل يف ا

ترفع اهلم ة وتنري البصرية؛ وبه يتوح د الص ف وجيتمع الش مل؛ فهو السبيل يف إحياء روح 
 املقاومة والدفاع عن الوطن واملقد سات.

 

  )العربية لغتنا(: المكّون الثاني/ .2

"اللغة العربية"؛ اللسان اجلامع ية فهو أم ا املكو ن الثاين الذي ارتكز عليه شعار اجلمع
هذا املكون كان العصب احلس اس الذي أرادت فرنسا أن تقطعه حت ال يشعر اجلزائري 
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بعروبته؛ وال يتذو ق طعمها وينسى امتداده إليها، فعملت على ضرب الثقافة العربية 
غة الفرنسية االسالمية باجلزائر، من خالل الرتكيز على سكان القبائل بتعليمهم الل

)فرنستهم( وبث  النزعة الرببرية بني املناطق واجلهات، وكذا تفعيل سياسة التنصري والتجنيس 
)كما أشرنا سلفا(، وتشويه التاريخ وادخال التحريفات والتشويهات والتشكيك يف االنتماء 

 لألم ة العربية واالسالمية. 
 

احلميد بن باديس(  يف اجلزائر )عبد هذا اإلطار رد  شيخ النهضة واالصالح والتنوير ويف
على أقوال االحتالل وأفعاله؛ بقوله: "إن  هذا الشعب له لغته؛ وهي  العربية ودينه وهو 

مر ة  االسالم؛ ووطنه وهو اجلزائر.... إن كم ال تعرفون شيئا عن هذا الشعب؛ وتريدون كل  
ت أخرى؛ وتارخيه بتاريخ وجبرة قلم أن تستبدلوا حبضارته حضارة أخرى؛ ومقوماته مبقوما

 . (13)آخر؛ وهذا أمر مستحيل لو أنكم فك رمت قليال"
 

( على -رمحه اهلل تعاىل-كما جاء رد  رئيس اجلمعية )الشيخ عبد احلميد بن باديس
سياسة فرنسا اليت حاولت قطع صلة الشعب اجلزائري عن لسانه األصيل "اللغة العربية" 

ن مقو ماته احلضارية العربية اإلسالمية؛ بقصيدته اخلالدة ودينه القومي "اإلسالم"؛ وفصله ع
"شعب اجلزائر مسلم" فكان الرد  رد ا قوي ا زلزل به خمط طات فرنسا وأتباعها؛ وقطع بذلك 

 قول كل  خطيب؛ يقول يف قصيدته: 
ـلِـــــــــــش           ـب  ـــــِة يـ نت ـسِ ـــــــــــى  الـُعـروبـــــو إل            ٌم ــــــع ـُب اجلـزائِر ُمـس 
لِـهِ         ـاد  ع ن  أص   أ و  قـ ـال  م ـات  فـ ق د  ك ـذب                م ن  قـ ـال  ح 
 ـب  ـر ام  الـُمح ـال من الطـال               ـُه ـــــــــــــــــاًجــا لـ ــــــــــــأ و  ر ام  إدم                     
ــاُؤنـ ـــــــي          ب  ـك  الصابـاُح قـ ِد اق ــــو بِ              ـا ــــا ن شُء أ نـ ت  ر ج   رت 
ـيـ        ب              هـا ــاِة ِسال ح  ــــــــُخـذ  لِلح   و ُخـِض اخلـ طُـوب  و ال  هت 
ِل و اإل        ـسـانِ               و ا رفع  م ـنـار  ال ـع ـد  ـُدم   ح   غ ص ب   ـنم   و اص 
 ب  ـــــــــلُّ ال ـع ـطـ ــــــــــــم كُ ــــفـ مـن ـُهـ              ـذور  اخلـ ــائـنني  ــــــــو اقل ع  جُ       

 ـز ج بالـراه ـب  ــــــــــــمًّـا يُـم  ــــــــــسُ              ني  ــو أ ِذق  نُفوس  الظـاـالـِمـ      
ـُزز  نـفـوس         ـا ح                اجلـ اِمدين   و اه   ب  ــــــــــــــي  ال ـخ ـش  ـــــــــفـ رُبـام 
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ــر ام ــِة و الـر ح             ي و دانـ ـا ـــــــان يـ ب غــــم ن  ك        ب  ــفـ ع ل ى ال ك 
ـانـ ُة والـح  فـ ل                ـنـ ا ــــــان  يـ ب غـي ُذلا ــــــــــــأو  ك                      ـر ب  ـــــــــــُه الـمـ ه 
ا نِـظـــــــــه                     ـي ـاتِـن ـاـــــــــذ  ــــبالـنُّـوِر ُخـ                ـاُم ح   ب  ـــــطا و بِاللاـه 
ــِدهم              ود  لـق ــومــن ـا ـــــــــــــتا ي عـــــح      ذ ه ب   ق د   م ــا من جمِ 

ــذا لكُ                    ــِديـــــــــه  ـــــــح                 بِـهِ  م  ع ـه   ـد  يف الـتُّـر ب  ـــتا أو سا
ُت ف ص ي ـحـتـي                   يـ ا اجل                 فـ ـإذ ا ه ل ك   ـعـر ب  ـــــــــزائـُر وال  ــــــــحت 

 

كانت "كفعل البارود وصداه يف نفوس  -ابن باديس-هذه األبيات اليت أنشدها 
الشعب اجلزائري على امتداد أرض الوطن وأطيافه السياسية، حيث بقيت إحدى أهم 

 .(14)أسلحته املعنوية يف مقاومة العدو  حت حترير الوطن"
 

وهناك من السابقني والالحقني من األدباء وأهل الن قد وغريهم؛ يقر ون بأن  هذه 
تضاهي يف قيمتها املعنوية املفحمة بالكلمات الث ورية والن ربة احلماسي ة النشيد الوطين األبيات 

اجلزائري "قسماً"؛ وهناك من يشب هها بقصيدة "إذا الشعب يوما أراد احلياة" لــــ "أيب القاسم 
 الشايب" الشاعر التونسي الفذ ؛ باعتبارمها عنوانني للتحر ر ومقاومة للظ لم والظ املني.

 

 )الجزائر وطننا(: المكّون الثالث/ .3

استغل ته اجلمعية كعامل عاطفي )الشعور "الجزائر وطننا" هذا املكو ن املادي 
( يف إحياء اهلمم ورفعها يف نفوس الشعب اجلزائري؛ من أجل الذ ود عن كرامة االنتماءب

 الوطن واملواطن وحتريره من احملتل ني األجناس.
  

سعت اجلمعية أن تبني  آثار هذا  ثور "حب  الوطن من اإلميان"وانطالقا من القول املأ
من خالل ما حيث   -اجلزائر -احلب على املواطن وما يرتت ب عليه من واجبات جتاه أرضه 

به ديننا اإلسالمي احلنيف يف الدفاع عن الوطن بالقول والفعل؛ وبالنفس والنفيس كواجب 
 وفرض عني. 

 

مه؛ فإن  حب  األوطان أيضا مرتبط ين اإلسالمي  وقيا من مبادئ الد  وإذا كان هذ
ارتباطا وثيقا بكل  األديان السماوية والشرائع الوضعية اليت حتث  عليه وتأمر به وتعاقب عليه 
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األوطان تعد  من أحب  األشياء إىل اإلنسان وأفضلها إىل النفس وأقرهبا ألن  )من خيونه(؛ 
من واآلمان والسكينة واالستقرار؛ ويعين التاريخ يعين األ -املوطن-إىل الفؤاد؛ فالوطن

 بأزمنته؛ املاضي واحلاضر واملستقبل؛ ويعين البناء والتشييد؛ والتضحية وبذل املزيد.
  

يف حق  موطنه ومسقط  -صل ى اهلل عليه وسل م-ويف هذا املقام نتذك ر قول رسول اهلل
ُر َأْرِض اللَِّه، َوَأَحبُّ َأْرِض اللَِّه َواللَّ رأسه؛ عندما ُأخرج من مك ة املكر مة ُمكرها: " ِه إنَِّك َلَخيـْ

 .و اب ُن م اج ه  و التـِّر ِمِذي ر و اُه أ مح  دُ  ."إَلى اللَِّه، َوَلْواَل أَن ي ُأْخرِْجُت ِمْنِك َما َخَرْجتُ 
 

حق ا فالوطن هو مكان الوالدة ومسقط الرأس وفراش الطفولة ورداء الشباب؛ ومحاية 
وأمان الشيخوخة؛ وهو هبذا كل ه مكان الجتماع األجداد باألحفاد؛ واآلباء باألبناء  الكهولة

االستعداد لبذل  ةملمي ز للوطن جيعل املرء على أهبواألحباب باألصحاب..؛ هذا التوصيف ا
الغايل والنفيس قبل الزهيد والرخيص من أجل وطنه وبالده. لذلك عملت اجلمعي ة على 

يف ذهن املواطن )اإلنسان اجلزائري(؛ حت يزداد ارتباطه بوطنه؛ فيجتهد ترسيخ هذه املعاين 
للدفاع عنه وال يتخل ى عن حتريره مهما طال زمن االحتالل وبطشه؛ فأحيت يف نفسه 
احلماسة واهلم ة العالية؛ وغرست فيه حب  الوطن حت صار احلنني إىل حتريره يسري يف كل  

 نفس تو اقة لالستقالل واحلري ة.
 

 خاتمة:
مجعية - انطالقا مم ا جاء يف منت املقال حول أفعال اهلُوي ة يف فكر أعضاء اجلمعي ة

كان له تبني  لنا استنتاجا؛ بأن  جتل يات فكر أعضاء اجلمعي ة   -العلماء املسلمني اجلزائريني
 يف: الفع ال الد ور

ختليصه من ضالالت إحياء قضي ة الوطن التحر رية، من خالل إيقاظ الشعب من سباته و   -
فأحيت اجلمعي ة بفكرها النفوس  البدع واخلرافات اليت انتشرت كانتشار الن ار يف اهلشيم؛

 . اهلامدة والعقول اجلامدة
ترسيخ ما حيمله شعار اجلمعية من مبادئ مقد سة )الدين؛ اللغة؛ الوطن( يف عقول  -

 وقلوب عامة الشعب اجلزائري. 
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ي ة الشعب اجلزائري؛ ومحاية مكو نه االجتماعي مبختلف أطيافه احملافظة على مقو مات ُهو  -
 وفئاته من خرافات االحتالل املضل لة والبدع املدل سة.

إكساب اجملتمع مناعة روحي ة ومعنوي ة دفعته إىل الثورة والتحر ك وجن بته السكون  - 
 واخلضوع.

ها الديني ة والتارخيية، هذه القي م الدفاع عن مقوم ات الشخصي ة اجلزائرية واحملافظة على قي م -
 لثورة التحريرية الكربى فيما بعدفج ر ا -جيل النهضة الفكرية-مه دت الطريق جليل

 فحر ر اإلنسان قبل األرض من سجن االستدمار الفرنسي احلقري.
  

اإلسالم ديننا، العربية لغتنا، الجزائر "هكذا سيبقى فكر اجلمعية وشعارها اخلالد       
 يف كل  زمن وحني. جيل شعارا ترد ده األلسن جيال بعد  "ناوطن
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  ملخص:
ات يف اجلزائر املستعمرة نشاطا سياسيا مكثفا مثلته خمتلف يعرفت مرحلة الثالثين

خصوصا مع وصول اجلبهة الشعبية  ،التشكيالت السياسية القائمة آنذاك بنشاطاهتا املتعددة
اجلزائرية للحكم يف فرنسا وإظهارها يف بداية أمرها انفتاحا على مطالب الطبقة السياسية 

وعرف هذا  1139اليت توح دت ألول مرة يف اجتماع تارخيي عقد بالعاصمة يف شهر جوان 
، حيث استطاع أن اهام اتارخيي ااجلزائري، الذي يعترب حدث االجتماع باملؤمتر اإلسالمي

حيقق تقارب االجتاهات السياسية الوطنية من علماء ونواب ومناضلني وبقية الفئات 
 .خرى، حماوال خلق تفكري وحدوياأل االجتماعية

 

يف هذا اإلطار حناول من خالل هذا العمل تسليط الضوء على جهود مجعية العلماء 
املسلمني اجلزائريني يف إطار املؤمتر اإلسالمي اجلزائري، الذي يعترب أهم وأول حركة وحدوية 

 خالل هذه املرحلة. عرفتها الساحة اجلزائرية
  

ة العلماء املسلمني اجلزائريني، البصائر مجعي ؤمتر اإلسالمي اجلزائري،امل الكلمات المفتاحية:
 عبد احلميد بن باديس. النواب املسلمون اجلزائريون، احلزب الشيوعي اجلزائري،
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Abstract: 
The period of the thirties in colonial Algeria knew an intense 

political activity, represented by the various political formations 

which existed at the time, with their various activities, in particular 

with the arrival of the Popular Front in power in France and its 

opening  at the beginning to the demands of the Algerian political 

class, this is how the Algerian Muslim Congress was formed which 

met for the first time in a historic meeting held in Algiers in June 

1936, it is considered an event important historical, which was able to 

achieve the convergence of political tendencies of Oulamas, elected 

officials, activists and other social groups, trying to create a unitary 

thought and a common social spirit. 
 
 

In this context, we try, through this article, to focus on the efforts 

of the Association of Algerian Muslim Oulamas within the framework 

of the Algerian Muslim Congress, which is considered to be the most 

important and the first known unitary movement. on the Algerian 

scene, during this period. This work will be based on the follow-up of 

the efforts of the Association of Algerian Oulamas during this period 

in terms of appeal to this Muslim congres, and establishment of its 

active personalities and its dissemination in order to make it a success. 
 

keywords: The Algerian Muslim Congress; the Association of 

Algerian Muslim Oulamas; the Algerian National Movement; 

Algerian Muslim elected officials; the Movement for the resignation 

of elected officials; the Algerian Communist Party. 
 

 مقدمة
باجلزائر العاصمة بقاعة سينما  1139 جوان 70 األول يوم اجلزائري اإلسالمي املؤمتر انعقد
 افخارجي ؛رجياظروف مميزة داخليا وخا يف ظل   حبي باب الوادي حاليا( )األطلس املاجستيك

متيزت هذه املرحلة بانعقاد عدة مؤمترات إسالمية على غرار مؤمتر اخلالفة بالقاهرة، ومؤمتر 
مسلمي أوربا جبنيف، واملؤمتر اإلسالمي بالقدس الذي شارك فيه إبراهيم أطفيش، كما 

سالن الذي كان يدعو مجيع متيزت هذه املرحلة أيضا بتأثري أفكار األمري شكيب أر 
ا داخليا فقد مت تأسيس مجعية أم   املسلمني لالهتمام بشؤون األمة اإلسالمية والدفاع عنها.

، إىل جانب 1139، واحلزب الشيوعي اجلزائري سنة 1131العلماء املسلمني اجلزائريني سنة 
 1134بات البلدية لعام بروز دور فيدرالية املنتخبني املسلمني اجلزائريني وجناحها يف االنتخا

 .ووصول اجلبهة الشعبية إىل احلكم و طرحها ملشاريع إصالحية منها مشروع بلوم فيوليت
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حركة إضرابات واسعة مست كل عماالت  1139ومن جهة أخرى فقد عرفت سنة 
ت إىل شلل تام للمؤسسات االستعمارية يف مدن وهران، سيدي بلعباس اجلزائر وأد  

ت جمرى هذه احلركة قد غري   مال امليناء هلذه اإلضرابات، والثابت أن  ومستغامن واستجاب ع
تاريخ الطبقة العاملة يف اجلزائر املستعمرة عامة والقطاع الوهراين خاصة وحققت عدة 

 .(1)مطالب منها االعرتاف بالتنظيم النقايب، تزايد عدد النقابات املهنية وحتسني األجور
 

 لجزائريين في عقد المؤتمر اإلسالمي الجزائريدور جمعية العلماء المسلمين ا 
تزامن انعقاد املؤمتر اإلسالمي األول مع احتفاالت املولد النبوي الشريف، وحضرته 
شخصيات سياسية وطنية من خمتلف التيارات، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وعدد  

ري، إىل جانب بعض رجال كبري من النواب اجلزائريني، وأعضاء من احلزب الشيوعي اجلزائ
ه املؤمتر اإلسالمي أقر   ماالذي رفض  (2)الطرق الصوفية وشيوخ الزوايا ماعدا جنم مشال إفريقيا

 ، ورفض أيضا التمثيل النيايب بباريس.من ارتباطات اجلزائري
 

 مؤمتر إسالمي تعود إىل الشيخ عبداحلميد بن باديسفكرة عقد  أن   على املؤرخون ويتفق
أعضاء املكتب الدائم جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني حلضور اجتماع طارئ الذي دعا 

نظرا لتدهور احلالة العامة " ، وخالل االجتماع ذكر الشيخ ابن باديس1135يف أواخر سنة 
يف اجلزائر والبلبلة السياسية السائدة واختالف األحزاب واهليئات الوطنية وتشتتها رأيت أن 

 سالمي جزائري عام، جيمع الشمل ويوحد الصف، وحيدد اهلدف ألن  أدعو إىل مؤمتر إ
املرجع يف أمور األمة يعود إىل األمة، والواسطة لذلك هي املؤمترات والندوات اليت تفحص 
فيها األمور وحتصحص النتائج، واإلمجاع أصل من أصول تشريعنا اإلسالمي، فلماذا ال 

رأيكم، وأطلب منكم املوافقة على توجيه  نعمل به يف السياسة هلذا مجعتكم ألستطلع
الدعوة باسم رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني إىل مثقفي العربية والفرنسية والنواب 

 .(3)يهمه أمر البالد والعباد من الطوائف واملنظمات الوطنية..." وكل من واألحزاب،
 

، دعا يف يناير La Défense (4)ويف حديث آخر للشيخ ابن باديس لصحيفة الدفاع
إىل اجتماع مجيع األحزاب اجلزائرية يف مؤمتر إسالمي أو جبهة وطنية لوضع قائمة  1139

. وقد كتب الشيخ البشري اإلبراهيمي يف (5)من املطالب اليت يطلبها اجلزائريون من فرنسا
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 سجل أن  التاريخ املنصف ي ، أن  1139يوم اجلزائر" يف جويلية " مقال مبجلة الشهاب بعنوان
 .(9)فكرة املؤمتر اإلسالمي اجلزائري هي لألستاذ الشيخ عبد احلميد بن باديس"

 

كان جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني الدور األبرز واألكرب من حيث التحضري 
للمؤمتر ويتجلى ذلك من خالل التسمية "املؤمتر اإلسالمي اجلزائري" والذي تقرر خالل 

ذي انعقد يف نادي الرتقي املقر الرمسي جلمعية العلماء املسلمني االجتماع التمهيدي ال
اجلزائريني، كما قام بعض رجاالت اجلمعية وعلى رأسهم الشيخ البشري اإلبراهيمي بطرح 
فكرة كانت يف غاية األمهية واخلطورة يف آن واحد وهي ضرورة إلغاء الربامج اليت تتبناها 

 .(0)ظروف ضيقة خمتلف هذه التيارات، ألهنا وضعت يف
 

بدأ الشيخ عبد احلميد بن باديس بعقد اتصاالت مع فدرالية النواب املسلمني للقطاع 
القسنطيين قصد إقناعها بفكرة املؤمتر وكانت نتيجة هذه االتصاالت إصدار الطرفني لنداء 

إىل املسلمني اجلزائريني لكي يشكلوا جلاهنم ويعدوا كراريس املطالب  1139ماي  19يوم 
، تأسست كتلة التنظيمات (1)1139، ويف أول جوان (9)صد اإلعداد لعقد هذا املؤمترق

اليت ترأسها الشيخ السعيد الزاهري عضو جبمعية العلماء  (17)اإلسالمية للقطاع الوهراين
، وكان هدفها حتقيق املطالب اخلاصة باجلزائريني، ونادت املسلمني (11)املسلمني اجلزائريني
 الثقافية ،الدينيةأ عملية جتنيد خمتلف التنظيمات )لتحقيق ذلك لتبدلتنظيم أنفسهم 

وتشكل بذلك كتلة ملنظمات متناسقة ال  احملاربني القدامى، الرياضية واخلريية( النقابية،
 يتوقف هدفها على إعداد برنامج مطلب بل يتعدى ذلك إىل تنفيذ هذه املطالب.

 

انب دعاة اإلدماج فهو أملهم يف رؤية وكان السبب الذي دفع العلماء للعمل جب 
اجلبهة الشعبية تنصف اجلزائريني ومتنحهم احلقوق نفسها اليت استفاد منها معمرو اجلزائر من 

اإلدارة االستعمارية مل تكن تغفل عن هذه التحركات ففي أحد  ، مع اإلشارة إىل أن  (12)قبل
ديث حول تطور األوضاع السياسية التقارير اخلاصة باإلدارة املركزية الحظنا استمرار احل

بالغرب اجلزائري حيث وصف التقرير احلالة باملقلقة أحيانا وباهلدوء املخيف أحيانا أخرى 
ورأى صاحب التقرير أمهية اختاذ عدة إجراءات منها ضرورة تأسيس حزب إسالمي هبدف 

ازاهتا، ومنع اجلزائريني تأطري الشباب املسلم بزعامة الزوايا اليت كانت ال تزال حتافظ على امتي
 .(13)من إقامة التجمعات أو األنشطة النقابية
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 أن  " بالغة يف أوساط اجلزائريني، وقد ذكر البشري اإلبراهيمي أمهيةكان هلذا املؤمتر 
رت من ضمتهم اجلرائد الفرنسية قد   األمة اجلزائرية كلها قد حشرت يف هذا املؤمتر، وبأن  

 و ستة آالف شخص، وحرزناهم حنن بسبعة آالف أوقاعة املؤمتر خبمسة آالف أ
ن االجتاهات املختلفة هذا املؤمتر حدث هام مك   ، واعتربت وسائل اإلعالم أن  (14)يزيدون"

ه شهد مشاركة شخصيات  من التقارب فيما بينها وبداية لتفكري مجاعي مشرتك السيما وأن  
 نوابصاحل بن جلول عن فدرالية الكان هلا وزهنا السياسي كما هو احلال بالنسبة حملمد ال

بن علي بوقرط عن احلزب الشيوعي مع غياب رئيس فدرالية النواب املسلمني للقطاع 
املؤمتر اإلسالمي  فقد كانت النتيجة األوىل الجتماع، وهكذا (15)الوهراين مكي بزغود

نفيذ مقرراته جوان هي انتخاب جلنة مؤقتة لتسيري أعماله وت 0بعاصمة اجلزائر يوم  اجلزائري
اهليئات، وكان عمل اللجنة املؤقتة هو  اليت أمجع عليها ممثلو األمة من سائر الطبقات وكل  

الدعاية الواسعة لتأسيس اللجان بالعماالت الثالث لكي تنتخب من ميثلها يف اللجنة 
وعلنيا  . ومبشاركتها يف هذا املؤمتر تكون مجعية العلماء قد دخلت رمسيا(19)التنفيذية للمؤمتر

 العمل السياسي إىل جانب خمتلف االجتاهات السياسية يف احلركة الوطنية. 
 

ما كادت الساعة املقررة الفتتاح " بشري اإلبراهيمي يف وصف املؤمتروذكر حممد ال
ها، مكتظة املؤمتر تدق، حت كانت قاعة املاجستيك الفسيحة وإيواهنا الفخم وشرفاهتا كل  

الناظر ليدرك ألول نظرة أن طبقات  لثالثة، فكان منظرا مؤثرا، وإن  بالوافدين من األقطار ا
، والفالح، والغين والفقري، والوجيه  املؤمتر، فرتى العامل والتلميذاألمة كلها متثلت يف

واخلامل، والفت، والشيخ، ممتزجني متالصقني، فتحكم بالبداهة كيفما كان سنك وحظك 
وكان هذا اليوم  من نوعه شهدته يف عمرك هبذا الوطن"ه أول مشهد من شهود اجملتمعات أن  

مشهودا بالنسبة للبشري اإلبراهيمي "يوم اجلزائر املشهود الذي حيق هلا أن تبدأ به تارخيها 
 .(10)ى تضامن اجلزائر اإلسالمية وإخاؤها واحتادها"اجلديد، ففيه جتل  

 

 طات املؤمتر، تدرك أن  وكانت اإلدارة االستعمارية الفرنسية من خالل تتبعها لنشا
رجاالت مجعية العلماء وعلى رأسهم  اإلمام عبد احلميد قد لعبوا الدور البارز يف الدعوة إىل 

هذا املؤمتر والتحضري له وتنظيمه، فصاحب الفكرة األول هو رئيس اجلمعية ابن باديس  عقد
 .(19)دراملصا ، وهو ما جتمع عليه جل  1139الذي طرحها خالل بدايات شهر جانفي 
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 مطالب المؤتمر اإلسالمي الجزائري 
حقوق األمة اجلزائرية اليت تطلبها من األمة " جاء يف جملة الشهاب مقال بعنوان

، وكان ملخص مطالب مجعية (11)والدين اإلسالمي" -اللغة العربية -النيابات- الفرنسية
 اديسية عن طريق ابن بالعلماء يف املؤمتر اإلسالمي اجلزائري يتمثل يف جزأين، مطالب فرد

تناوهلا بامسه، تضمنت احلق يف املساواة بني اجلزائريني املسلمني واألوربيني يف اجملالس 
م هبا باسم مجعية النيابية، وإلغاء املعامالت اخلاصة مثل قانون األهايل، ومطالب تقد  

ة ليم الديين واللغالعلماء، أبرزها فصل الدين عن الدولة، وحترير اللغة العربية من خالل التع
من خالل قضاء شرعي على أساس العدل واملساواة واستحداث  العربية، وحترير القضاء

إىل رئيس  املطالب العامة، فقد مت تقدميها ا، أم  (27)مدارس لتكوين القضاة الشرعيني
 : ومتثلت يف ة الفرنسية ليون بلوماحلكوم

   سلمني.القوانني االستثنائية املطبقة على امل إلغاء كل 
 ونظام البلديات املختلطة. اتإحلاق اجلزائر بفرنسا وإلغاء الوالية اجلزائرية وجملس النياب 
 حقيقية.  بصفة الشرعية احملاكم هيئة إصالح مع اإلسالمية الشخصية احلالة على احملافظة 
 .اإلصالحات االجتماعية 
 .اإلصالحات االقتصادية 
 :مطالب سياسية متثلت يف 

 لسياسيإعالن العفو ا. 
 توحيد هيئة الناخبني يف سائر االنتخابات. 
 إعطاء احلق لكل ناخب يف ترشيح نفسه. 
 النيابة يف جملس األمة. 

 

عن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، عمارة  مالة اجلزائر الشيخ الطيب العقبمثل ع
مستشار بلدي فرشوح، الدكتور بشري عبد الوهاب نائب عمايل بالبليدة، ابن احلاج وحلاج 

  من طالب ة وهران كل  باجلزائر، بوكردنة عبد الرمحن مستشار بلدي باجلزائر، ومث ل عمال
 مستشار بلدي بوهران() احلاج حسن باشطارزي مفوض مايل(،عبد السالم )حمامي و 

إىل  إضافة (معية العلماء املسلمني اجلزائرينيمهندس معماري وممثل جل) بوشامة عبد الرمحن
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الدكتور  د احلميد بن باديس عن ج ع م ج ،ب، وهم : الشيخ ع(21)مالة قسنطينةممثلي ع
اهرات ط (،ومستشار عام بقسنطينة(، فرحات عباس )مستشار عام نائب بلديابن جلول )

. وعن الصحراء احلكيم سعدان واألمني ىل جانب ابن قلعيةإ ()نائب بلدي بقسنطينة العريب
 احلاج املستشار البلدي باجلزائر عمالة وهم ابن من كل   لعمودي، ومن الشبان ثالثة واحد

، وقبل انطالق الوفد وشامة عبد الرمحن من عمالة وهرانعن قسنطينة، ب إبراهيمابن قليعة 
بصفيت من املنخرطني يف " :م أحد الشبان وطلب الكلمة قائالد  تق )حسب املقال دائما(

صحبتم معكم أحد ممثليها باجلزائر وحيث مل مشال إفريقيا الشمالية وددت لو است مجعية جنم
عكم يف األعمال اليت توفقوا لذلك فإنكم ستجدون بباريس السيد مصايل احلاج فأشركوه م

جزائري  مهمة الوفد عامة هتم كل   ن  أكان جواب الدكتور ابن جلول بو " ستقومون هبا
 .(22)عامل للمصلحة العامة ورجال الوفد ال يستغنون عن كل  

 

ط املؤمتر حتقيق مضمون امليثاق املطلب يف إطار سياسة اإلدماج واحرتام نظام واشرت 
احلكومة الفرنسية  ، ورغم أن  (23)ه مل يغفل العمال وحقوقهمن  أاألحوال الشخصية، كما 

حاولت إرضاء الوفد بوعده بالنظر يف مطالبه إال  أهنا قامت بعدة مناورات إلفشال مهمته 
فوض املايل لتيارت الشيخ غالم اهلل للذهاب إىل باريس وتقدمي بإنشاء جلنة برئاسة امل

ختوف ابن جلول من قوة احلزب  مطالب املؤمتر، كما أن   مطالب باسم املرابطني ضد  
 1139جويلية  22مع اجلبهة الشعبية ويوجهه إىل باريس يف  االشيوعي جعله يشكل وفد

 .(24)األمر الذي أثر على الوثيقة املطلبية للمؤمتر
 

اجتمع املؤمتر ثانية بامللعب البلدي بالعاصمة ليقدم الوفد الباريسي  1139أوت  2ويف 
ري للتعريف بأفكارهم أعضاء النجم حضروا هذا التجمع الكب نتيجة مهمته علما أن  

 :ن، ويف هذا الصدد تطرقت جريدة البصائر هلذا االجتماع يف مقال بعنوااالستقاللية
ه نظري يعقده وفد املؤمتر اإلسالمي بامللعب البلدي"، حيث ذكر اجتماع عظيم مل يبق ل"
ه أعطيت فيه الكلمة لعضو اللجنة التنفيذية السيد أوزقان مث الدكتور ابن جلول والدكتور أن  

البشري وبعدها تدخل الصيديل بوكردنة أمني مال الوفد وأعطيت الكلمة بعدها إىل األستاذ 
لب مصايل احلاج الكلمة فأذن له وتكلم مبا يف نفسه من  باديس مث البشري اإلبراهيمي وط

ثر هناية االجتماع مت حث اجلمهور على مالزمة إوعلى  ،كل ما يوافق مبدأه وغاية مجعيته
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  (25)اهلدوء والسكون خوفا من االشتباك مع بعض املغرضني املعارضني للمؤمتر اإلسالمي
 له بوهران مث مستغامن.ويف أكتوبر من نفس السنة عقد املؤمتر اجتماعا 

 

املؤمتر سرعان ما بدأ يعاين من االنشقاق الداخلي بانسحاب فدرالية النواب  غري أن  
املسلمني للقطاع القسنطيين، إىل جانب موقف األحزاب اليمينية عرب العمالة والذي مثله 

 Gabriel Lambert من فدرالية شيوخ بلديات اجلزائر برئاسة غابريال المبري تصدي كل  
 .(29)عمارية لنشاطات املؤمتر اإلسالميبعض الربملانيني واإلدارة االست

 

ومع ذلك فقد كان لفروع املؤمتر اإلسالمي عدة نشاطات ونظمت بعض الفروع 
القوية مهرجانات واجتماعات توجت بعضها باقرتاحات تلح على ضرورة حتقيق مطالب 

كومة الشعبية ومشروع بلوم فيوليت املوسع املؤمتر اإلسالمي اجلزائري وأخرى بالتأييد للح
ومع ذلك فقد كان لفروع املؤمتر اإلسالمي عدة نشاطات ونظمت بعض الفروع القوية 
مهرجانات واجتماعات توجت بعضها باقرتاحات تلح على ضرورة حتقيق مطالب املؤمتر 

 .(20)ملوسعاإلسالمي اجلزائري وأخرى بالتأييد للحكومة الشعبية ومشروع بلوم فيوليت ا
 

 مدير جريدة البصائر املقال يف مقال نشر هبا على عدم موافقته ملصايل احلاج وعرب  
دامت  ومن معه على فكرة طلب االستقالل الذي هو بعيد عن األمة اجلزائرية وبعيدة عنه ما

دامت ال تقدر على أن حترر نفسها من ربقة بعض  مل تستقل يف أفكارها ومعلوماهتا وما
ني واستعبادهم هلا باسم الدين، وواصل مقاله "بأننا نطلب احلرية واملساواة يف العيش املرابط

 .(29)واحلقوق كغرينا من بقية أبناء فرنسا
  

 البعد الوطني للمؤتمر اإلسالمي الجزائري: 
سنة تطور تارخيي وأيديولوجي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني  1139تعترب سنة 

( 99) تشكيل جلنة الستة والستني اليت أقيمت يف خمتلف املدن. فقد مت   بفضل جلان املؤمتر
لتكون جهازا تنفيذيا لتسيري املؤمتر وأوكلت هلا مهمة طبع مطالب املؤمتر باللغتني الفرنسية 

 اوالعربية والقيام جبوالت عرب الرتاب اجلزائري لتأسيس جلان حملية تعطي ألعضاء املؤمتر بعد
اهليئة اإلدارية األساسية يف املؤمتر باعتبارها الوحيدة اليت تقرر إنشاؤها من  وهي تعترب ا،وطني

طرفه، وكلفت جلنة مؤقتة بتكوينها يف مدة حددت بشهر ينتهي عندما يعقد املندوبون 
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اجتمعت  1130جانفي  10، وبتاريخ (21)بالعاصمة 1139جويلية  5احملليون اجتماعهم يوم 
، وبعد لمؤمتر والنظر يف احلالة احلاضرةوضع القانون األساسي لهذه اللجنة بنادي الرتقي ل

املفاوضات تقرر تكليف املكتب بوضع قانون وعرضه على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليه 
وتقرير إرسال برقية تأييد للحكومة الشعبية وإرسال وفد إىل فرنسا يف األول من فرباير 

نية للمؤمتر لدى اللجان الربملانية، وتقرر أن ليعمل هناك على شرح املطالب الوط 1130
)الدكتور البشري عبد الوهاب( ونائبيه األستاذ لعمودي  يكون الوفد مكونا من الرئيس

والسيد جيالين بن طالب، والكاتب العام ابن احلاج، أمني املال عبد الرمحن بوكردنة إىل 
تقرر إرسال منشور إىل جلان . كما تجانب الشيخ عبد احلميد بن باديس، األستاذ طاهرا

املؤمتر وأنصاره يف العماالت الثالث واحلث على تنظيم اللجان املوجودة، إىل جانب 
ثر نشر جريدة مارساي إ، وعلى (37)تأسيس جلان جديدة للمؤمتر لتكريس بعده الوطين

 تصرحيات" :جاء فيه للدكتور ابن جلول بعنوانملقال ناسبة ما  Marseille Matin ماتان
الدكتور ابن جلول"، تعرضت مجعية العلماء يف أحد اجتماعاهتا ملا جاء يف املقال السيما 

ب الدكتور تصرحياته أن يكذ   وسيلة على ه كان يضر باجلمعية اليت حاولت العمل بكل  ن  أو 
مل يفعل، ليظهر بذلك تباعد كبري بينها وبينه وذلك من خالل مقال نشر جبريدة  ولكنه

 1139أكتوبر  23املوافق ل ه  1355شعبان  0الصادر يوم اجلمعة  47البصائر العدد 

 ؟ى عنه الدكتور ابن جلول"كيف تكو ن املؤمتر اإلسالمي اجلزائري؟ وملاذا ختل  " :بعنوان
    على ذكر إسقاط احلكيم واجب الزعماءوان أبناء الشمال األفريقي حول "ومقال بعن

رجب  21جلزائري" نقال عن جريدة الزهرة يف عدد ابن جلول من رئاسة املؤمتر اإلسالمي ا
، وهكذا فقد كانت بدايات التباعد البن جلول ومقدمات إلجياد حل (31)()الصفحة الرابعة

  .ن احلل هو الدعوة لعقد مؤمتر ثانسياسة التسويف الفرنسية ملطالب املؤمتر ليكو  يف ظل  
 

ظر العلماء ومؤيدي هذه املبادرة جوان يف ن 0لقد كان املؤمتر اإلسالمي املنعقد يوم 
يف القطر اجلزائري ونتيجة عملية جلهود  ث متخضت عنه حركة اإلصالح الوطينكرب حدأ

عناصر األمة ومجيع  رجال العلم والعمل، ففيه توحدت اجلهود واجتمعت الكلمة من كل  
الدين أحزاهبا على املطالب الوطنية للجزائريني، وفيه انضم رجال السياسة إىل رجال 

واملصلحني للطرقيني واألحزاب املتطرفة جلماعة الرجعيني، وك ل اجلميع كتلة جزائرية وطنية 
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  هذا املؤمتر ضم   الشيء املثري لالهتمام أن   موحدة، ويف هذا الصدد ذكر ابن علي بوقرط أن  
 األساتذة التجار، الطبقات االجتماعية اليت استجابت للنداء من عمال املوانئ، كل  
 عن ، ويعرب  (32)ك حتوال عميقا يف تاريخ اجلزائرلرفيني، عمال الربيد وغريهم ليشكل بذاحل

 بعده الوطين الوحدوي.
 

بعد مضي عام على تأسيسه واألمة اجلزائرية يف انتظار الوعود ولكنها مل نه و أغري  
اعات تظفر بغري التسويف واإلحاالت املتعددة على نتيجة حبوث األفراد أو اللجان أواجلم

 .(33)اليت تؤم اجلزائر لتفحص حاجاهتا الضرورية ومطالبها املستعجلة
 

 :المؤتمر اإلسالمي الجزائري الثاني 
األول، وقدوم اللجنة أمام متاطل السلطات الفرنسية يف الرد على مطالب املؤمتر 

لدراسة الوضع السياسي واالقتصادي  1130للتحقيق إىل اجلزائر يف مارس  الربملانية
 ات هذه اللجنة عددحيث ضم   Lagrisiliéreالجتماعي للجزائريني برئاسة الغروزيليار وا

ت تقريرا لصاحل مشاريع اإلصالحات من النواب ودخلت يف اتصاالت مع اجلزائريني وأعد  
ذلك قررت جلنة املؤمتر أن جيتمع األعضاء املفوضني يف اللجان  ونتيجة لكل   (34)احلكومية

لمسائل املختلفة ولتوزيع األعمال وتعيني اخلطباء املختصني للمواضيع النتخاب املقررين ل
، وبدأت جوالت الشيخ عبد احلميد بن باديس رفقة األمني لعمودي (35)اجلوهرية للمؤمتر

تأثري الشيوعيني الكبري جعل  والسكرتري بلحاج وعقدوا عدة جتمعات، مع العلم أن  
 1130ن ملشروع بلوم فيوليت يؤسسون يف بداية مارس االشرتاكيني بالقطاع الوهراين واملؤيدي

(39)"جلنة احلركة اإلسالمية للقطاع الوهراين: "ـما عرف ب
C.A.M.O  ، واليت تكونت من

  (30)ومؤيدين ملشروع بلوم فيوليت S.F.I.Oمناضلني مؤيدين للقسم الفرنسي لألممية 
سالمي الثاين باجلزائر عند عقد املؤمتر اإل 1130قد قررت منذ شهر ماي  99وكانت جلنة 

 .(39)الذكرى األوىل للمؤمتر اإلسالمي األول
 

بنادي الرتقي  1130انعقد املؤمتر اإلسالمي اجلزائري الثاين يف مطلع شهر جويلية 
حبضور مكتب خاص بتعقب األعمال اليت كانت يف سنة املؤمتر األوىل وعرض ما جيب أن 

 .(31)نائب 159ر حوايل يسري عليه املؤمتر الثاين وذلك حبضو 
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جتنيد الشباب وتكوينهم وتوعيتهم من خالل توحيدهم إىل وقد سعى قادة املؤمتر   
وكان أهم  Jeunesses du congrès musulmanفيما عرف بشباب املؤمتر اإلسالمي 

 شاب 4777حوايل  1130مسرييه رشيد كرتويب ومحودة حيث بلغ عدد أعضائه يف جويلية 
ما ظهرت تنظيمات شبابية موازية له بالبليدة، وقسنطينة وغريها مما أدى إىل  نه سرعانأغري 

ظهور منافسة شديدة، وكان من املفروض أن تتبع هذه التنظيمات مجعية العلماء، فحسب 
مجعية العلماء متثل  أن   1130سبتمرب  17بتاريخ  La Défenseمقال صدر جبريدة الدفاع 

الشباب كان من املفروض أن يتبعوا الشيخ ابن باديس كما   هؤالء مركز هذه التجمعات وأن  
هذا التجمع قد  حتويلها إىل حزب وطين إسالمي جزائري، ويبدو أن   كان باإلمكان أن يتم  

أعضاء مؤيدين للعلماء وآخرين ذوي ميول شيوعية بينما كانت بعض العناصر ذات  ضم  
أنصاره إىل  جنم مشال إفريقيا انضم   توجه استقاليل مؤيد حلزب الشعب اجلزائري، وبعد حل  

فدرالية النواب املسلمني لقسنطينة كانت ترى يف  . علما أن  (47)املؤمتر اإلسالمي اجلزائري
نه مل يتم إقرار ذلك ومت االتفاق على أضرورة حتويل املؤمتر اإلسالمي اجلزائري إىل حزب غري 

 .(41)ضو لتشكل مكتب للمؤمترع 45 واستبداهلا بلجنة تنفيذية تضم   99إلغاء جلنة 
 

 أهمية المؤتمر اإلسالمي الجزائري:  
ه استطاع أن يبقى جتمعا جزائريا وجبهة املعيقات اليت واجهها املؤمتر إال أن   رغم كل  

   النجم الذي ناهضه بصورة واضحة ااهات داخل احلركة الوطنية ما عداالجت ت كل  ضم  
حيث  1130فرباير  14ومنذ   ر داخل جلنة املؤمتراالنشقاقات سرعان ما بدأت تظه غري أن  

ظهرت معارضة لكتلة اجلمعيات اإلسالمية للقطاع الوهراين متثلت يف "جلنة احلركة اإلسالمية 
االشرتاكيون  شكلها اليتComité d’Action Musulmane d’Oranie  "للقطاع الوهراين

اهيمي، وهذا األخري كان ال يتقبل الذين مل يتحملوا سيطرة الشيوعيني وتأثري الشيخ اإلبر 
الوفاق بني الزاهري والشيوعيني لتزيد بذلك القطيعة واخلالف بني الزاهري رئيس كتلة 

 1130مارس  23اجلمعيات للقطاع الوهراين والشيخ اإلبراهيمي، ويف حماضرة عقدت يوم 
ة املنظمات بالنادي اإلسالمي بتلمسان ذي االجتاه املرابطي، دفع الزاهري لتأسيس كتل

حد أعداء اإلبراهيمي أيضا، وقد ندد أاإلسالمية ليكون مقرها نادي العشعاشي الذي كان 
مؤيد له بوهران  د فعل قام اإلبراهيمي بتأسيس نادالشيوعيون هبذا التحالف، باملقابل وكر 
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اليت جعل رئيس  (42)وهو مجعية الفالح برئاسة زدور ميلود املهاجي وجريدة املغرب العريب
ريدة سرعان هذه اجل حتريرها أحد تالمذة الشيخ ابن باديس وهو الشيخ محزة بوكوشة غري أن  

بسبب مشاكل مادية، وأمام هذه  1130 خالل شهر أوت ما ستتوقف عن الصدور
، ففي اجتماع ياالنقسامات واملشاكل الداخلية تراجع التأييد الشعب للمؤمتر اإلسالم

س بغليزان مل حيضر يف اليوم األول سوى مار  24و  23فيما بني  اللجنة العمالية هلذا املؤمتر
 .(43)مستمع فقط 37شخص ويف اليوم الثاين حوايل  377

 

ه إذا كان الشباب هو الغالب والناشط باملؤمتر اإلسالمي ن  إومع ذلك فيمكن القول 
 الذين ال عدد املناضلني نه سيشكل احملرك الرئيسي للوطنية ولفكرة الوحدة، خصوصا وأن  إف

هذا املؤمتر قد مجع الكثري  ، ونقول أيضا أن  (44)%55سنة مثلوا حوايل  25يتجاوز عمرهم 
سرتاتيجية، فالذي كان يهم النواب ات والسيما على مستوى األهداف االمن التناقض

جلهم، وكان العلماء أوالنخبة هو تطبيق مشروع بلوم فيوليت الذي وضع يف احلقيقة من 
ف محاس وكانت مطالبهم حمصورة يف حترير الدين اإلسالمي من الدولة مشاركني بنص

الفرنسية وتعميم التعليم العريب احلر بواسطة أبناء الشعب أنفسهم، أما الشيوعيون 
ئري وراء اجلبهة واالشرتاكيون فما كان يهمهم بالدرجة األوىل هو مجع قوى الشعب اجلزا

 .(45)من املطالب كانت أمرا عسرياوحدة صياغة قائمة م ن  إالشعبية، لذلك ف
 

من بني عوامل ضعف هذا املؤمتر االنقسامات اليت كانت قد بدأت تظهر  كما أن  
وتزيد يف تراجع قوته،كما أدى تراجع مواقف فدرالية قسنطينة إىل تراجع موقف املؤمتر 

صمة مبا يف وكان تراجع عدد من مسريي املؤمتر باجلزائر العا ،اإلسالمي اجلزائري بشكل عام
نتيجة لصراعات داخلية تتعلق  1130أكتوبر  21ذلك رئيسها الدكتور بشري بتاريخ 

 1130جانفي 14اجلزائر وظهرت يف  الية قد أدى إىل تراجع دور عمالةباالنتخابات العم
يف الوقت الذي كان فيه الشيخ ابن باديس يقوم جبولته بالقطاع الوهراين جلمع التأييد )

ضة لكتلة املنظمات املسلمة للقطاع الوهراين بالتجمع  الذي عرف باسم جلنة للمؤمتر( معار 
 السالفة الذكر.( 49)النشاط اإلسالمي للقطاع الوهراين
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اليسار الفرنسي  ه انطلق من مبدأ أن  ما اندثر وتالشى ألن   فاملؤمتر اإلسالمي سرعان
نه قد الح يف األفق أمل أغم ، ور (40)املشاكل اليت يعاين منها اجلزائريون قادر على حل  

 1139لدعاة حركة املؤمتر عندما عادت اجلبهة الشعبية إىل احلكم ملدة قصرية خالل مارس 

لكنها مل تعمر طويال فسقطت وخلفتها حكومة دالدييه الذي تكون وفد من املؤمتر ملقابلته 
ليت وال يظهر ن الربملان معارض ملشروع بلوم فيو إ :وكان جوابه حمبطا مستفزا حيث قال

هذا الوضع  الفرنسية تتناسب مع احلالة الشخصية اإلسالمية، وأمام نه يعترب املواطنةأعليه 
أسألكم أن تعينوين على اإلبقاء على " :شيء، وواصل قائال طيع أن أقول أي  ين ال أستإف

 .(49)"فرنسا أمة قوية ... ها فرنسا ألن  النظام وال تضطروين إىل استعمال القوة اليت متلك
 

 خاتمة
التيارات  جتمع سياسي شعب حضرته جل   أولل املؤمتر اإلسالمي اجلزائري لقد مث  

 االجتاهمن  كال  السياسية والفكرية اليت كانت تنشط على الساحة اجلزائرية، فقد ضم  
اإلدماجي، واملساوايت، ناهيك عن الشيوعيني، واإلصالحيني، ومل تعرف اجلزائر طيلة أكثر 

الطبقات، وتربز خالله وحدة الصف  فيه كل   ومتثل االجتاهات معا تشرتك فيه كل  من قرن جت
 Oran، ويف هذا الصدد كتبت صحيفة وهران اجلمهوري(41)والكلمة على مطالب معينة

Républicain   لسان حال اجلبهة الشعبية يف القطاع الوهراين واليت غطت لوحدها أشغال
املؤمتر اإلسالمي قد أصبح إميانا صحيحا مبثاليته اليت تدعو  ن  إ"( 57)املؤمتر اإلسالمي الثاين

إىل حترر فرنسيي اجلزائر من املسلمني...، ولقد حقق املؤمتر معجزة وهي توحيد الشعب... 
حتاد هو اال هذا اإلميان قد استمال مجاهري الناس. إن   شيئا فشيئا ولكن بثبات. إذ أن  

 .(51) مكاسب أخرى"ىلإحقيقة وليس حلما. وهو أول مكسب و 
 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني دورا بارزا يف سري أعمال أول مؤمتر إسالمي  أد ت
تعليمها  وضرورة العربية باللغة اخلاص األول املؤمتر، هذا يف األساسيني مطلبيها وفرضت جزائري
اإلسالمية  الدينية لشؤونا الثاين ويشمل ،الفرنسية اللغة جانب إىل اجلزائر يف رمسية لغة وجعلها

ا النواب والنخبة فقد ركزوا على بتسليم املساجد وأوقافها إىل مجعيات دينية إسالمية، أم  
ضرورة تطبيق مشروع بلوم فيوليت بينما سعى أعضاء احلزب الشيوعي إىل مجع قوة الشعب 

 .(52)د والظلميها هبدف حماربة االضطهااجلزائري وراء اجلبهة الشعبية اليت كانوا أعضاء ف
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أبرز هذا املؤمتر مساعي مجعية العلماء لتحريك اجلزائريني ودفعهم إىل ضرورة توحيد  
مل يكونوا يعرفون عنها شيئا، كما عمل  وفتح أعينهم على قضايا هم،كلمتهم إلفتكاك حقوق

ة ثر اهتام مجعيإالوفد الذي سافر إىل باريس على التعريف بالقضية اجلزائرية عن قرب، وعلى 
العلماء املسلمني اجلزائريني بالعمل السياسي حبكم مشاركة قياداهتا يف وفد املؤمتر الذي 

نك لتسمع بعض األلسنة اليت ترتجم إو الشيخ البشري اإلبراهيمي " توجه إىل باريس، ذكر
: ما معىن مشاركة العلماء يف مؤمتر سياسي؟  جاهلة أو مريضة تردد هذا السؤال عن قلوب

 (53)ختويفنا هبذا القول املوهوم، وتفويت الفرصة علينا مبثل هذه الرتهات..." كأهنم يريدون
قانون مجعية العلماء األساسي يبعد عنها اخلوض يف السياسة، فقد حاول  ومع أن  

 لماء حررت العقول، وصقلت األفكارمجعية الع إن  ": اإلبراهيمي أن يعلل ذلك قائال
 إىلاألول مدرجه  ن  لذلك هي حترير األبدان، أل طبيعيةوأيقظت املشاعر، والنتيجة ال

هنا مجعية سياسية إ" ها بذلك إىل حترير األوطان كخطوة الحقة، وقال أيضامنو   (54)الثاين"
 .(55)يف ثوب ديين، وإهنا تسرت القومية بستار الدين، وختفي الوطنية خبفاء العلم والعربية"

 

لة حت قبل تأسيسه، عن طريق رجاالهتا كانت مشاركة مجعية العلماء يف املؤمتر فعا
، كما لقيت عضاءاألعلى غرار ابن باديس واإلبراهيمي والعقب والعمودي وغريهم من 

، فكانت بذلك  (59)املؤمترين مطالب العلماء املسلمني يف املؤمتر القبول واملوافقة وتبناها كل  
هلدف بعيد إىل أن مت حلها متارس السياسة حتت غطاء الدين، وتعمل على تكوين األجيال 

 كبقية األحزاب األخرى خالل الثورة التحريرية، ليلتحق أفرادها بالثورة املسلحة. 1159سنة 
 

 الهوامش واإلحاالت
 

(0)
 ، املركز الوطينفريقي"، جملة الدراسات التارخييةحممد قنانش ،"األحداث املسلسلة لنجم الشمال األ -

 .15، ص 1195النصف الثاين من سنة  ،27للدراسات التارخيية، العدد 
-1135الثورة التحريرية )اجلزائرية على احلركة الوطنية و  ، أثر احلركة الكشفية اإلسالميةال علوانأم -(2)

  .2713-2712املعاصر، جامعة سيدي بلعباس، دكتوراه يف التاريخ احلديث و أطروحة  (1192
  321-320سة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ص ص ، املؤس1جلدين، مذكرات، االشيخ حممد خري  -(3)
حتت إدارة الشيخ األمني العمودي، وهي لسان حال دفاع كانت تصدر باللغة الفرنسية جريدة ال -(4)

  احلركة اإلصالحية.
(، بريوت، الطبعة الرابعة، دار الغرب 1137 - 1177، )اهلل، احلركة الوطنية اجلزائرية أبو القاسم سعد -(5)

 .152، ص1112، 1ي، ج اإلسالم
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 .1139جويلية 12يوم اجلزائر"، جملة الشهاب، حممد البشري اإلبراهيمي، " -(9)
براهيم لونيسي، تداعيات اغتيال املفيت كحول بن دايل على مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني إ -(0)

  .19 (، ص1131 -1139) واملؤمتر اإلسالمي اجلزائري
، النهضة والصراع ع الوهراين خالل عقد الثالثينياتحلركة الوطنية يف القطا ابراهيم مهديد، "إ -(9)

 .122، ص 2715السياسي"، دار القدس العريب، 
(9)

- Claire Marynower, « Le moment Front populaire en Oranie, mobilisations 

et reconfigurations du milieu militant de gauche »,Le Mouvement 

Social,Paris, mars 2011 ,pp 9-22 ,p 16 
(10)

- Bloc des Organisations Musulmanes de l’Oranie(B.O.M.O))ك .ت.ا.ق.و ( 
الشيخ السعيد الزاهري كان يسعى لتأسيس جريدة ناطقة باللغة  حد التقارير الفرنسية بأن  أ ذكر -(11)

الذي كان موجودا ريني من دمشق و تعاون مع أحد السو بال العربية باسم "جريدة املغرب العريب"
 ن  أيبدو و  "القبسوهو يعمل لصاحل اجلريدة السورية " ،مصطفى"بالقطاع الوهراين ويعرف باسم "

تماع اليت سيقرتح عليها االجالقات مع قادة احلركة املغربية و لربط ع يسعى كان التقرير حسب الزاهري
. الزاهري قد يكون حيصل على الدعم الشيوعي ذكر نفس التقرير أن  و  ،مستقبال بالقطاع الوهراين

 للمزيد من املعلومات ميكن العودة إىل 
A.N.O.M, 9H28, Préfecture d’Oran, Affaires Indigènes, N3417, Rapport     

du Préfet d’Oran, à Mr le Gouverneur General, Alger, Oran, le 14/13/1937. 
 علماء املسلمني بنواب فدرالية املنتخبني املسلمني لعمالة قسنطينةعالقة مجعية ال" ،حممد بكار -(12)

امعة جياليل اليابس، سيدي ، جاملغاربية للدراسات التارخيية واالجتماعية ("، اجمللة1131-1139)
 .91، ص 2713التوزيع، ديسمرب دار كنوز لإلنتاج والنشر و  ،بلعباس

(13)
- D.A.W.O, Carton N 2260, Affaires musulmanes, Etudes, notes sur 

l’Oranie, Rapport du voyage en Oranie, Signé Mr A.B.H, avril 1935 
 -1121) أمحد طالب اإلبراهيمي)مجع وتقدمي(، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، اجلزء األول -(14)

  .231، ص 1110، لبنان، (، دار الغرب اإلسالمي، بريوت1147
  .129، ص السابق مهديد ، املرجعإبراهيم  -(15)
وفد املؤمتر " ،1139جويلية  31 ـه املوافق ل 1355مجادى األوىل  12، اجلمعة 37 البصائر، العدد -(19)

  .1ص ،ي اجلزائري يؤم أم العواصم باريس"، ابن احلاج حممد، كاتب الوفد العاماإلسالم
 257أمحد طالب اإلبراهيمي، املرجع السابق، ص  -(10)
 .15براهيم لونيسي، املرجع السابق، ص إ -(19)
 .40-45سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، ص ص  -(11)
  .213-217، ص ص 1139، جويلية 12، اجمللد 4عدد املؤمتر"، اجلزء " جريدة الشهاب -(27)
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يل "، أطروحة لن1154-1111نشاط النخب اجلزائرية يف عمالة وهران ما بني ، خرية بوسعادة -(21)
 .219، ص  2713-2712، شهادة الدكتوراه، جامعة وهران

 .1139جويلية  24 ـل املوافق ه1355مجادى األوىل  25، اجلمعة 21، العدد البصائر، السنة األوىل -(22)
 .91-97، ص ص حممد قنانش، املرجع السابق -(23)
 .133ص  ،براهيم مهديد، املرجع السابقإ -(24)
 1139أوت  0 ـاملوافق ل ه1355ألوىل مجادى ا 11، اجلمعة 31، العددصائر، السنة األوىلالب -(25)

حد ب البلدي صبيحة األاجتماع عظيم مل يبق له نظري يعقده وفد املؤمتر اإلسالمي اجلزائري بامللع"
 .1، ص"1139أوت  2

 .139ص  ، املرجع السابق،براهيم مهديدإ -(29)
 .225ص  ،نفسه املرجع -(20)
 1130جانفي  22 ـه املوافق ل1355ذو القعدة  17، اجلمعة 52بصائر، السنة الثانية، العدد ال -(29)

  .3، ص سالمي اجلزائري"، حممد خري الدينمن آثار املؤمتر اإل"
الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، الفرتة الثانية  ،عبد الرمحن بن إبراهيم العقون -(21)

  .20، ص 1194، اجلزائر، م. و. ك، اجلزائر، 2(، ج 1139-1145)
   1130جانفي  22 ـه املوافق ل 1355ذو القعدة  17اجلمعة  ،52السنة الثانية، العدد  البصائر، -(37)

 .3، ص آثار املؤمتر اإلسالمي اجلزائري"، حممد خري الدين من"
قرار " 1139أكتوبر  19 ـه املوافق ل1355رجب  37، اجلمعة 31البصائر، السنة األوىل، العدد  -(31)

 .5، العريب التبسي، ص علماء املسلمني اجلزائرينيقرره االجتماع العام جلمعية ال
(32)

- Benali Boukort , Le Souffle du Dahra, E.N.A.L, Alger, 1986, p 61 
، "مظاهر 1130جويلية  2 ـه املوافق ل 1359ربيع األول  23، اجلمعة 03 ع البصائر، السنة الثانية، -(33)

 .1ص ،وحدة األمة يف يوم عيدها العظيم"، بدون اسم ، يوم املؤمتر اإلسالمي أواحلياة يف اجلزائر
 .109، ص املرجع السابق  ،براهيم مهديدإ -(34)
 1130مارس  14 ـه املوافق ل1359ربيع األول  3، اجلمعة 90البصائر، السنة الثانية، العدد  -(35)

ملؤمتر اإلسالمي قوهتا، البشرى بقرب انعقاد اري مظهر احتاد األمة اجلزائرية و اإلسالمي اجلزائ املؤمتر"
 "، البشري اإلبراهيمي.اجلزائري الثاين

(16)
- C.A.M.O : Comité d’action musulmane d’Oranie 

(17)
-
 
 ibid., p 20 

(18)
-  FR .A.N.O.M, 10H88, op.cit., le 2eme C.M.A, Alger, février 1938 

دكتوراه دولة  أطروحة، 1151إىل  1139 ت السياسية يف احلركة الوطنية من، التحالفاأمحد لشهب -(31)
، كلية جامعة اجلزائر ،بوعشة حممد أ.د/اف ، إشر لسياسية، فرع تنظيم سياسي وإدارييف العلوم ا

 .399، ص 2770أكتوبرواإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، العلوم السياسية 
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Musulman, Alger, février 1938. 
(10)

- FR .A.N.O.M, 10H88, op.cit, le 2eme C.M.A, Alger, février 1938 
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(11)
- Lahouari Touati, Economie , Société et Acculturation , l’Oranie 
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Nice , faculté  des lettres , et sciences humaines , U.E.R d’histoire et de 

civilisation, pp395-396 
(11)

- Fouad Soufi,  «De l’Etoile Nord-Africaine au PPA, continuité ou rupture 

.Implantation et développement du Mouvement Nationale dans l’Ouest 

Algérien ,1936-1938 , Recueil de  conférences, L’Etoile Nord-Africaine 

et le mouvement national Algérien, Actes du Colloque du 27 février au 

1
er
 mars 1987, Centre Culturel Algérien, Paris, 1988, au PPA… », p182 

  .152، ص 3، احلركة الوطنية اجلزائرية، ج سعد اهلل أبو القاسم -(45)
(49)- Lahouari Touati, op.Cit, p395 
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(10)
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 ملخص:
رتة اجلزائرية إبان ف ةلطاملا كانت املواطنة يف صميم القضايا اليت حركت النخبة واحلركة الوطني

مام السياسة االستعمارية وخمططاهتا اهلادفة إىل أاالحتالل الفرنسي وتصدرت مطالبها، وهذا 
طنة وما حتمله يف جوهرها من الفرنسية، فاجلزائري الذي فقد صفة املوااملدنية يف  وإدماجها تذويبها

طبيعي أن للحصول عليها يف أرض كان من احلق ال اخضعت له يف اجلهة املقابلة شروط، أُ معان
 وتصون حرياته. حقوقه  يعيش فيها حتت سلطة تكفل له

                

تصدر حزب جنم مشال إفريقيا منذ تأسيسه مشهد الكفاح واملقاومة السياسية بأفكاره اجلريئة 
مستقلة  ريةجزائ أفق دولة وبرناجمه الواقعي الذي ارتكز على مطالب سياسية واجتماعية يف

 .الحتالل الذي عاىن جراء ممارساته الشعب اجلزائريومتحررة من قيود ا
 

  .اإلسالمي املؤمتر احلزب، برنامج احلاج، مصايل خالد، األمري إفريقيا، مشال جنم المفتاحية: الكلمات
 
 

Abstract: 
Citizenship has always been at the heart of issues that fueled the 

elite and the national movement towards claims  during the period of 

the French occupation, in front of the colonial policy and its plans that 

aimed to dissolving and integrating Algeria  into the French 

civilization.The Algerian who lost the status of citizenship and the 

meanings it carries in its essence was subjected to conditions in  a land 

where it was the natural right to live under an authority that guarantees 

him his right and preserves his freedoms. 

Since its founding the North African Star Party has led the scene 

of political struggle and resistance with its bold ideas and realistic 
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program, with was based on political and social demands on the 

horizon of an  independent Algerian state liberated from the 

occupation. 
  

keywords: North African Star, prince Khaled, Messali Hajj, party 

program, Islamic Conference.               

  مقدمة:
طانية وسياساهتا اإلدماجية عن مشروع يستإلدارة الفرنسية عرب مشاريعها االا أبانت

ارتباط للجزائري بأرضه وهويته احلضارية  كل    استعماري واسع وخمطط له، يهدف إىل فك  
أو من خالل قوانني ومراسيم تسعى مقوماته الوطنية، سواء كان ذلك بشكل مباشر  وكل  

حنو نفس اهلدف، لذا جاء مشروع املواطنة الذي محله حزب جنم مشال إفريقيا يف مسعى 
 (، وامتداًدا لنضال اجلزائريني ضد  م1130-م1129) جماهبة هذه السياسة طيلة مساره النضايل

دهم، أين نسعى يف جتاه بالعربني عن ارتباطهم وحسهم الوطين مربيالية االستعمارية، ماإل
 م خبطابات مناضليه وحمتوى براجمههذه الدراسة إىل حماولة استجالء وتوضيح مشروع النج

إضافة إىل مواقفه حنو مشروع املواطنة اجلزائرية، ومتسكه هبا وكذا ترسيخها يف أذهان الشعب 
بارها قضية فرصة تتاح له أو منرب يشارك فيه، وهذا باعت اجلزائري والدفاع عن ذلك يف كل  

 االحتالل وإثبات وجوده. أساسية يف صراعه ضد  
 

 :          مشروع المواطنة وفق المنظور الفرنسي -1
مسعى السلطات االستعمارية من إبراز قوهتا العسكرية وقمعها املفرط وكذا  ن  إ

اجلزائريني، هلو هبدف فرض وجودها وسيطرهتا وتكريس هيمنتها  مشاريعها السياسية ضد  
ق أطر الدولة الفرنسية رغم التعارض الصارخ والكبري مع مقومات اجلزائر وأبعادها وف

 اهذه املمارسات والتشريعات القانونية لتحدث قطيعة وانفصام احلضارية، فقد جاءت جل  
بني اجلزائري ووطنه كعالقة ارتباط وانتماء، فعلى هذا األساس وجد اجلزائريون أنفسهم 

ذلك  غري أن   ،هذه العالقة مبا يتيح هلم احلصول على صفة املواطنة يسعون حملاولة اسرتجاع
فرضت إزاءها اإلدارة الفرنسية شروط وعقبات ال لشيء إال  وصعوبات عراقيلاصطدم ب

عن حتقيق ذلك يف اإلطار اجلماعي، باستثناء فئة تتوفر فيها  مبنأىجلعل األهايل اجلزائريني 
 لذلك. واحملددة الشروط املصاغة
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استيفاء اجلزائريني للشروط اليت حددهتا السلطات الفرنسية للحصول على صفة  ن  إ
م والذي يعترب فيه اجلزائريني 1995مبقتضى قرار جملس الشيوخ لسنة  املواطنة الفرنسية جاء

وجرت العادة على تسميتهم  ،لكنهم يف املقابل مل يكونوا يتمتعون بصفة املواطنة ،فرنسيني
وعلى أساس هذه الشروط احملددة وحصول اجلزائري مبوجبها على اجلنسية برعايا فرنسيني، 

دخله يف دائرة االستفادة من صالحيات املواطن الفرنسي، وبالتايل فهو غري الفرنسية فإهنا تُ 
سوطا على اجلزائريني لكبح حرياهتم  ظل  الذي ، هذا األخري (1)ايلخاضع لقانون األه

 عنم بصفة طبيعية، كما ساهم يف تغييب إسهامهم وتقييد ممارسة حقوقهم ونشاطاهت
 اجلانب املقابل يفحتديد املسار العام حلياهتم وتغيري أوضاعهم االجتماعية حنو األفضل، و 

من هذا الوضع انفرد األوروبيون بتسيري شؤون اجلزائر وفق ما متليه عليهم مصاحلهم دون 
اهتمام الطبقة السياسية والنخبة اجلزائرية  أدىن اعتبار للجزائريني، لذا كان هذا األخري حمور

 وايكونلمبختلف توجهاهتا يف سبيل رفع القيود واإلجراءات املسلطة على الشعب اجلزائري 
 على قدر املساواة مع األوروبيني.

 

 :تأسيس نجم شمال إفريقيا -8
 يهمت اإلدارة الفرنسية قبضتها علأين أحك ،يف خضم الظروف واملناخ العام للجزائر

املتغريات، وإن كان و  برزت بوادر احلركة الوطنية وتفاعل النخبة اجلزائرية مع املستجدات
إىل أحزاب سياسية مطلع القرن  يف بدايته أخذ شكال فرديا مل يرقالنضال السياسي 

مثله باخلصوص األمري خالد الذي اختذ موقف املدافع على منح األهايل اجلزائريني  ،العشرين
أحواهلم الشخصية، بعيدا عن السياق العام الذي بني الفرنسيني مع احتفاظهم اطنصفة املو 

رمسته وخطته اإلدارة االستعمارية وسياستها ونظرهتا التقليدية للجزائريني، والتهميش الذي 
 اتهذا املوقف والتوجه قد جلب لألمري خالد اعرتاض غري أن   ،األصعدة طاهلم على كل  

اجلزائريني وأصحاب املصاحل وكذا املعمرين ذوي النفوذ الكبري  ومضايقات من قبل األعيان
 .(2)م1123 سنةإىل فرنسا ، الشيء الذي دفع اإلدارة الفرنسية إىل نفيه باجلزائر القرار وصناع
 

املالئمة نسبيا مبا هي عليه يف اجلزائر وهامش احلرية السياسية  الظروف بفرنسا مسحت
، عرب رفع انشغاالت اجلزائرية زائر ببعث نشاط احلركة الوطنيةاليت افتقدها األمري خالد باجل

اجلزائريني والدعوة إىل متثيلهم يف اجملالس املنتخبة واخنراطهم يف العمل السياسي مبا  ومطالب
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يكفل هلم حقوقهم املدنية، وهنا واستنادا إىل نشاط األمري خالد ونضاله جيمع العديد من 
تعود إىل فكرته  إمنا م1129 مارس 27جنم مشال إفريقيا يف  فكرة تأسيس املؤرخني على أن  

، واليت بلورها احلزب فيما بعد كتجمع مستقل عن احلزب الشيوعي الفرنسي وسط (3)هو
األمري خالد عن نشاط سياسي كبري مستندا إىل تفاعل  أبان املرحلة هذه ففي هناك، املهاجرين
فتكاك حقوق وحريات اجماراة اإلدارة الفرنسية حنو مع أفكاره وتوجهاهتم يف  الشعبية اجلماهري

عن وطنية وتعلق كبري باجلزائر  الوقت ذاتها يف تكون على قدر املساواة مع الفرنسيني، ومعربً 
طموحات كبرية جسدها يف حتريره  ا وحامالً الشعب اجلزائري ومعاناته، مبينً إحساس بو 

 .(4)للقضية اجلزائرية إجياد حل  بإياه  ولسن مطالبا فيها األمريكي لعريضة وجهها للرئيس
 

تأسيس النجم ولو من حيث الفكرة واألرضية هلو من طرف األمري خالد   احلقيقة أن  
وهو ، وهذا على أنقاض مجعية دينية بباريس وهي مجعية األخوة اإلسالمية ،كما أشرنا إليه

و مناضل من اجليل اجلزائريني مثل حممد قنانش وه املؤرخني ما ذهب إليه عدد كبري من
منظمة اجتماعية إىل حزب سياسي فيما  ه منالثاين والذي تبىن وجهة النظر حول انتقال

م ممن 1124م و1123ت هذه اجلمعية عمال مشال إفريقيا بفرنسا خالل سنيت ، وضم  (5)بعد
ال هلذا النض لوا اللبنة األوىلأين شك   ،كانوا حيضرون جتمعاته ويسمعون خلطاباته وحماضراته

حكرًا على األوروبيني وفقط، وقد ارتكزت  الوطين واالخنراط يف امليدان السياسي الذي ظل  
مطالب األمري خالد حول إلغاء قانون األهايل وغريها من القوانني االستثنائية وفتح اجملال 

مسهما الجتماع وحرية الصحافة، ا العام أمام اجلزائريني للتعبري عن أرائهم من خالل حق  
ك يف فتح األبواب وتوطيد طريق ستأخذ فيه احلركة الوطنية فيما بعد مشعل النضال بذل

م 1124، وأمام هذا التاريخ الذي أثري حول تأسيس جنم مشال إفريقيا سواء سنة (9)الوطين
النجم معرتف به بفرنسا وسط املهاجرين املغاربة قد تأسس طبقا للقوانني  م فإن  1129أو 

م، ويهدف حسب ما ينص 1129جوان  27جتماع العام املنعقد يوم املصادق عليها يف اال
 جبميع عليه قانونه األساسي إىل تدريب مسلمي مشال إفريقيا على احلياة يف فرنسا والتنديد

الشغلية والفالحية  املنظمات كافة مع العمل توحيد تأسيسه منذ النجم قرر وقد املظامل،
ال اإلفريقي ال الشم إن  عاره من املبدأ التايل: "مؤسسوه شوالشعوب املضطهدة، واستلهم 

 .(0)يقومون بواجباهتم فقط بل أكثر من واجباهتم، لذا فإهنم يطالبون بكامل حقوقهم"
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 نذ تأسيسه سواء داخليا أو خارجياتطورات عدة عاشها حزب جنم مشال إفريقيا م
وعلى أساسه ساق  ،بداية مسريته كانت مجاعية بني مناضلي مشال إفريقيا فبحكم أن  

التونسيون واملغاربة( مل هنما )واملغاربة، إال أ تسميته كنضال موحد بني اجلزائريني والتونسيني
القضية اجلزائرية أكثر  الفكرة املوجودة عندهم هي أن   ا حتمسا كبريا للعمل فيه حبكم أن  يُــبدي

ما على احلل، انطالقا مشاركتهم للجزائر يبعد قضيته تعقيدا من قضيتهما، وعلى هذا فإن  
حبسبهم بني وضعية تونس واملغرب مل تكونا يف حال اجلزائر، فهناك اختالف  من كون أن  
ووضع اجلزائر كمستعمرة، الشيء الذي جعل حزب جنم مشال  اكانتا عليه  احلماية اليت

 .(9)إفريقيا منذ ذلك الوقت يأخذ الطابع اجلزائري احملض
 

 للمستجدات: صياغته للبرامج ومسايرته -0
الشعب  بسببهكابد   حيث ،ومزر اتعيس اواقعمربيالية االستعمارية باجلزائر أفضت اإل

هذه أشكال القمع، وفوق  اجلزائري تداعيات األزمات االقتصادية والقوانني الرتهيبية وكل  
ِسيق شبابه مليدان احلرب العاملية األوىل حتت قانون فقد  ،افتقاده ألبسط حقوقهالوضعية 

هذه  م، وهو ما أثار امتعاض واستياء اجلزائريني حنوه، كل  1112لتجنيد اإلجباري سنة ا
م شأن أقرانه من 1119 هبا مصايل احلاج وعاش حيثياهتا مباشرة، فقد جند سنة األوضاع مر  

والتحق بفرنسا أين زادت معاينته عن كثب لألحوال هناك، ومن جهة  نيالشباب اجلزائري
اكه باحلركات الوطنية واألفكار التحريرية سواء على مستوى العامل أخرى زادت من احتك

 العريب أو الدول املستعم رة عامة.
 

متيز برنامج جنم مشال إفريقيا بالعمق يف طرحه للنقاط املتعلقة بالقضية اجلزائرية  
ياة ، فبحكم جتربته النضالية يف امليدان ومعايشته حل(1)كتصورها خارج أطر السياسة الفرنسية

منعهم من الشعب اجلزائري عن كثب، كالتغييب الكبري للجزائريني عن احلياة السياسية و 
دفع بالنجم إىل تبين هو ما ، مالتعبري عن وجهات نظرهم وغلق اجملال السياسي أمامه

 القضايا األساسية للجزائريني للخروج من هذه الوضعية، وعليه محل برنامج جنم مشال إفريقيا

 برزها:عدة مطالب أ
االنتخاب والرتشح يف مجيع اجملالس من بينها الربملان الفرنسي بنفس احلق الذي  حق   -

 يتمتع به املواطن الفرنسي. 
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إلغاء تام جلميع القوانني االستثنائية واحملاكم الزجرية واجملالس اجلنائية واملراقبة اإلدارية واليت  -
 انني العامة.فرضت مبوجب قانون األهايل، وذلك بالرجوع للقو 

 .معياتالتطبيق التام لقانون التعليم اإلجباري وحرية الصحافة واجل -
 تطبيق القوانني العمالية واالجتماعية على األهايل دون متييز. -

 

يني وانشغاالت اجلزائر  مطالب يف البداية لسان النجم اإلقدام الباريسي جريدة محلت وقد
 .(17)م1120تعطيلها يف فرباير أن مت  اليت رافع من أجلها احلزب إىل

 

ا ثورة على اإلمعان يف املطالب اليت تضمنها برنامج احلزب حييلنا إىل القول بأهن   إن  
ي تكالب عليه قوقه الذاألوضاع اليت أسستها فرنسا بقوانينها وحماولة الستعادة اجلزائري حل

واصل نشاطه يف  هم وما صاحبه من قمع إال أن  1121، ورغم حل النجم سنة االستعمار
درب النضال املستميت بفضل مسؤوليه والروح الوطنية اليت طبعت نضاهلم  السرية وشق  

 سبيل يف بنفسه كفاحه أداة وصنع )النجم( قواه كامل تعبئة عرب ،الصادق وتشبعهم مببادئها

 ئةام ذمن انفكت ما اليت االستعمارية السياسية املناورات مبختلف منددين الوطين، الوعي تعزيز

 القوانني بعثو  األساسية واحلريات املمتلكات بوسل والتجهيل بالنار نفسها عن تعرب عام
 وثوابته الوطنية ووحدته اجلزائري اجملتمع تفكيك تستهدف السياسة هذه كانت لقد االستثنائية،

 نوحيظو  له صلة بأي   ميتون ال الوطن عن أجانب بأناس األمر هناية يف واستبداله األساسية
 والذي رية،احلضا بالرسالة املقنع الوطين التدمري مشروع إال هذا وليس االمتيازات، جبميع

 .(11)مدة منذ وأهدافه خلفياته أدرك الذي املشروع هذا يقاوم وبراجمه هبياكله النجم اصطف
 

 على صادقت اليت اجلمعية وهي م1133 ماي 29 يف انعقدت اليت العامة اجلمعية خالل
 أين اجلزائري، الشعب طموحات مع احلزب وتكييف واسع بنشاط القيام وعلى ديداجل القانون

 املؤمتر وحدد ،(12)اجلزائرية القضية لصاحل جرأة وأكثر عاجلة مطالب اجلمعية هذه محلت

 احلزب حهاطر  قد كان اليت النقاط جانب إىل والفورية  املستعجلة واملطالب السياسي الربنامج

 :وهي السابق برناجمه يف
  متساوية. بأجور متساوية وظائف ،متييز أي   دون العامة الوظائف يف اجلزائريني جلميع احلق -
 املستويات. مجيع يف التعليم ومباشرة إجباري العربية باللغة التعليم -
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 التالية: املطالب  الثاين القسم ضم   كما
  رية.ثو  وطنية وحكومة وطين جيش وإنشاء للجزائر التام االستقالل -
 وباملقارنة ،(13)السكان جلميع اجملالس مجيع يف الرتشح وحق املستويات مجيع يف العام االقرتاع -

 مطالب كورود احلزب مطالب يف تطورا نالحظ م1133 وسنة م1120 سنة برنامج بني

 وضوحا األكثر املطالب بعض إىل إضافة التعليم، إلزامية مثل األول الربنامج يف ترد مل جديدة

 كان الذي التحريري بالفكر النجم تأثر هو ذلك ومرد جزائري، وطين برملان انتخاب ثلم
 يف ومشاركته أرسالن، كشكيب نضالية وشخصيات خنبة مع والعامل أوربا يف سائدا

 على التطور هذا يوحي كما ا،أشكاهل بكل   لإلمربيالية واملناهضة ستعم رةُـ امل الدول اجتماعات

 .الفرنسية لإلدارة وحتديه للحزب ةالوطني عةالنز  املطالب مستوى
 

  إفريقيا: شمال نجم حزب خطابات في الوطنية النزعة -2
 دفعه لسياستها وحتديه االستعمارية اإلمربيالية مناهضة يف احلزب سلكه الذي السبيل إن  

 عن ثنيه وحماولة طالته اليت التضييق محلة مع خاصة ذلك عن هبا يعرب   آليات عن للبحث

 اجلزائرية القضية لعرض له بالنسبة فضاء اإلعالمية واملنابر الدولية االجتماعات فكانت نشاطه،

 مؤمتر يف مشاركته الدويل، املستوى على مشاركاته بني فمن الضيق، امليدان من وإخراجها

 فيه موقد   الفرصة احلاج مصايل اغتنم أين م،1120 فيفري 15و17 بني ما انعقد الذي بروكسل

 باجلزائر الصادرة اجلزائري الوطين الكفاح جريدة نشرت وقد واملغرب، اجلزائر ختص   لبمطا
 حلالة عرض وهو العبيد"، "يقظة وعنوانه باجلزائر اخلاص التقرير نص م1120 مارس 11 بتاريخ

 واالقتصادية واالجتماعية لسياسيةا حقوقهم على والتسلط اإلمربيالية ساسة أمام اجلزائريني

 .(14)مصريه تقرير حق   اجلزائري الشعب ومنح اإلجراءات هذه برفع نفسه الوقت يف مطالبا
 

 السياسي امليدان يف املطالب على ومؤسسيه إفريقيا مشال جنم حزب مناضلي مترس إن  
 اخنراطهم ولد فقد اخلصوص، على بفرنسا واملهاجرين للجزائريني نضاليا إرثا ميثل ميالده، قبل

 عن الدفاع يف جتربة اكتسبوا كما مطلبية، ونزعة حًسا العمالية النقاباتب واحتكاكهم املبكر

 مصاحل عن والدفاع الوطين النضال يف بعد فيما أثر هلا كان واليت واالجتماعية املهنية حقوقهم

 هدفهم عن القادر عبد علي احلاج وهو الوطنية للحركة األوائل املؤسسني أحد يعلن إذ اجلزائر،
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 مشال جنم حزب إسعاد املناضل فيعر   جانبه من استقاللنا"، أجل من نناضل إننا" بقوله:

 له القومية األسس يثبت ما وهو وطنية"، ثورية منظمة" ه:بأن   اجللسات حماضر إحدى يف إفريقيا

  (15)حتريرية أبعادا وحيمل اجلزائريني طموحات يساير وطنية أهداف إىل يرمي وطين كحزب

 هو هدفنا "إن   عنواهنا كان الباريسي اإلقدام جريدة يف ظهرت اليت املقاالت إحدى ويف

 أجل من القائم الصراع إىل أشارت واليت األمسى"، وخالصنا األمسى أملنا الوطين االستقالل

 .(19) احلزب إليها ويسعى يناضل اليت الثورية الوطنية مفهوم ضمن االستقالل
 

 للنجم: أساسي مبدأ يةالجزائر  المواطنة ... فيوليت بلوم مشروع -5
 سيطرة أداة سوى األهايل فرنسا هبا أومهت ما كثريا اليت اإلدماج سياسة تكن مل

 حملاربة األصل يف استخدمت أهنا إذ للجزائريني، تنازالت اأهن   على لدهنا من وتلوحًيا واستغالل

 من قليلة قلة باستثناءف ووطنهم، ألرضهم وانتمائهم األهايل ارتباط وفك   اجلزائرية الوطنية اهلوية
 كان الفرنسية، اجلنسية على واحلصول الشخصية أحواهلم عن التخلي قبلوا الذين املتجنسني

 املشروع هلذا إفريقيا مشال جنم بحز  وباألخص ،اجلزائري الشعب قبل من عاما الرفض

 سبحبو  ،حقيقته يف يعين يكن مل كبرية إعالمية هالة حوله أثريت الذي فيوليت بلوم فمشروع

 أندري شارل املؤرخ حسببف مسبقا، النجم أدركه ما سوى ،الفرنسيني الساسة أكثر نظر

 اليت التصورات عن بعيدا الصميم يف الوطنية وضرب لكسر مشروعا إال ليس هو جوليان

 أجنح الفرنسية النظر وجهة من كان املأمولة املواطنة على احلصول "هذا :يقول ،به أحيطت
 ضرب نطاق يف إال يندرج ال الذي املشروع خلفية نفهم هنا ومن ،(10)نية"الوط أمام حاجز

 مزيفة وتنازالت مشاريع طرح عرب الفرنسية السلطات عليها اعتادت اليت الوطنية احلركة

 .(19)اجلزائريون أجلها من يرافع اليت للمطالب املباشرة االستجابة عوض وهذا ومشفرة
 

 ملشروع إحيائها إعادة مع م1139 سنة فرنسا يف كمللح الشعبية اجلبهة وصول تزامن
 مينح األوىل، بالدرجة ندماجيإ سرتاتيجيا روعمش هو أساسه يف فاملشروع فيوليت، بلوم

 عن بالتخلي مطالبتهم دون املتعلمني األهايل من 27777 حلوايل الفرنسية املواطنة حق مبوجبه
 ورحبت كبرية آمال عليه قتعل   واليت ائريةاجلز  النخبة محاس أثار ما وهو الشخصية، أحواهلم

 هذا ملناقشة م1139 جوان 0 يف اإلسالمي املؤمتر انعقاد جاء الشأن هذا ويف ترحيب، أميا به
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 اجلزائريني املسلني العلماء مجعية من وأعضاء النخبة مجاعة من ممثل منه وفد محل أين املشروع،
 بباريس الفرنسية احلكومة إىل ليتفيو  لومب ملشروع إضافة صياغتها متت املطالب من لةمج

 م1139 أوت 2 وبتاريخ له، املرافق والوفد احلدث هذا على النجم غياب إىل هنا ونشري
 الوفد تقرير إىل لالستماع العاصمة باجلزائر البلدي امللعب يف اجلزائريني من اآلالف اجتمع

 املتكلمني جدول يف يكن مل هأن   إال احلاضرين، من احلاج مصايل وكان باريس، يف ومهمته
 األوىل بالدرجة فيه تعرض ،محاسيا شعبيا خطابا خالها ألقى كلمة، إللقاء له السماح وأثناء
 مشروع حول نظره ووجهة أهدافه وكذا ،الغربة أرض يف ونضاله النجم ومبادئ برنامج لشرح

 تتوافق ال اليتو  هاضم   اليت النقاط بعض على وحتفظه ،له معارضته وسبب فيوليت بلوم
 "ربط قوله: يف احلاج مصايل احلزب رئيس ذلك عن عرب   إذ وآماله، اجلزائري الشعب وطموح

 نتيجة جاء ارتباط وهو بفرنسا مرتبطة اجلزائر أن   ذلك الربملاين، التمثيل وعن بفرنسا بالدنا
 وعلى نجملل صراعيهمب الباب اخلطاب هذا فتح وقد ادة"،وإر  اختيار عن وليس قاسٍ  احتالل

 بالقيم التمسك إىل دعوته عن عرب   ومسؤولية وطنية بروح مشبع وبنداء ،(11)اجلزائر يف مستقبله
 ومقوماته وتارخيه دينه وصون وحرياته حقوقه سبيل يف والنضال اجلزائري للشعب الثابتة

 ذههب عنه عرب   ما وهو ه،جتاه وواجبات له حقوق من تقتضيه مبا كرمية حياة حنو األساسية
 ... طال أم املدى قصر كرها أو طوعا يناهلا أن وجيب شريفة لغاية يعمل حزب ه"إن   :العبارات

 دامت ما كذلك وسيبقون يتفرقوا ومل يندجموا ومل يتجنسوا ومل ينسلخوا مل هم هم رجاله إن  
 السلطات جتاهل وأمام احلال بطبيعة ،(27)وطنية" تسمى والوطنية مساء والسماء أرضا األرض

 وبتاريخ معلقا، املشروع بقي املعمرون فرضه الذي والضغط املؤمتر ملطالب وحكومتها الفرنسية
 رؤساء هتديد مع خاصة العامة اجلمعية مكتب يف املشروع يناقش مل م1139 فيفري 9

 سحب بعدها ومت لضغطهم بلوم حكومة استجابت أين اجلماعية، باالستقالة البلديات
 الشعب والتفاف معه اجلماهريي والتفاعل للحزب التوجه هذا جلب قدو   ،(21)هنائيا املشروع
 من الريبة سهام ،ومصريه مستقبله وحتدد ،حقا واقعه متثل اليت وخطابته برناجمه حول اجلزائري

 حل   على تشرف ألن مستعدة تكن مل اليت الشعبية اجلبهة يف ممثلة االستعمارية اإلدارة قبل
 مع العالقة بذلك فساءت النجم، به يطالب الذي االستقالل سليمبت الفرنسية اإلمرباطورية

 من مرحلة هناية بذلك لتكون م،1130جانفي يف حله إىل دفعها ما النجم شعبية تعاظم
 .(22)االسم بذهاب يذهب ومل يزل مل وطين وفكر لربنامج أسس الذي احلزب مراحل
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 :خاتمة
 حضارهتا فرض واإلجراءات األساليب مبختلف جاهدة االستعمارية اإلدارة حاولت -  

 ومقوماهتا احلضارية وانتماءاهتا اجلزائرية اهلوية حساب على هذا كل اجلزائر، بأرض املزعومة

 املتاحة. الوسائل بكل ذلك وجماهبة ومطلق تام رفض عن فيها أبانوا واليت األساسية،
 بفضل جزائري وطين كحزب زائريةاجل الوطنية للحركة األوىل البداية إفريقيا مشال جنم لمث   -  

 مطالب يرفع نأ استطاع أين النقايب، والعمل السياسية الساحة يف مسؤوليه ومترس نضال

 أمل كمشروع املواطنة حول اجلريئة وخطاباته املركز بربناجمه الدويل املستوى إىل اجلزائريني

 حنو للنجم والرؤية التوجه افهذ السياسية، وأهدافها االستعمارية مربياليةاإل ضد   للجزائريني

 الشعب من كبرية ةمجاهريي قاعدة خلفه جيند وأن يستند أن من مكنته الوطنية القضية

 وأطروحاته. مبطالبه منواآ ممن اجلزائري
 هلا وفيا ظل   واليت عليها القائم الثابتة واملبادئ السياسي بنشاطه إفريقيا مشال جنم رسم -

 وارتباط انتماء كعالقة الوطنية حنو اجلزائري للشعب شوداملن اهلدف حنو الطريق خارطة

 وهي هبا، يقوم اليت والواجبات طموحاته مستوى يف يرجوها اليت واحلريات احلقوق تكون

 بني تنافر إلحداث دوما تسعى اليت الفرنسية املخططات أمام الواقع يف املغيبة احلقيقة

 االتصال. هذا قطعل املشاريع ذلك سبيل يف وتسوق ووطنه ياجلزائر 
 

 واإلحاالت الهوامش
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  :ملّخص 

الل غوي  واالصطالحي  مع توضيح األسس  يهمفهوم املواطنة يف جانب يتناول هذا املقال
واألبعاد ال يت تقوم عليها، ويف املقابل هو حماولٌة متواضعٌة للحديث عن دور مجعي ة العلماء 

مها: عبد احلميد بن باديس ، شخصي تني بارزتني من أعضائها من خاللاجلزائري ني  املسلمني
 مع ذكر العوامل املسامهة يف تكوين شخصي تهما. -رمحهما اهلل -حمم د البشري اإلبراهيمي  و 

 

 الس ياسي  واإلصالحي  لكل  منهماوقد انص ب احلديث على ذكر أصول اخلطاب 
ك إىل الوصول إىل تثبيت عناصر اهلُوي ة الوطني ة يف كتاباهتما يسعيان من خالل ذل كانا حيث

مع حماولة ترسيخ أبعاد املواطنة بني أفراد اجملتمع اجلزائري  مبقو ماهتا الت ارخيي ة واحلضاري ة 
والوطني ة خالل الفرتة ال يت عاشاها من احلقبة االستعماري ة؛ وال يت حاولت فيها فرنسا القضاء 

 جنيس وعملي ات الت نصري...إخل.حماوالت سياسة اإلدماج وقانون الت   من خاللعليها 
 

 املواطنة، اهلوي ة، األبعاد، اجملتمع، اجلمعي ة، األهداف. الكلمات المفتاحية:
 

: Abstract 
This article deals with the concept of citizenship in its linguistic 

and idiomatic aspect, with an explanation of the foundations and 

dimensions on which it is based. On the other hand, it is an attempt to 

talk about the role of the Association of Algerian Muslim Scholars, 

characterized by two prominent figures among its members ; They 

are : Imam Abd al-Hamid ibn Badis and Sheikh Muhammad al-Bashir 

al-Ibrahimi, with a mention of the factors contributing to the 

formation of their personality. 
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 The discussion focused on mentioning the origins of the political 

and reformist discourse of both. They were trying to reach the 

consolidation of the elements of national identity in their writings, in 

the same time they were trying to establish the dimensions of 

citizenship among members of Algerian society with its historical, 

civilisational and patriotic components; Which France tried to 

eliminate through attempts to integrate politics, the naturalization law 

and Christianization processes…etc. 
 

Keywords: the citizenship, the identity, the dimensions, the society, 

the association. The goals. 

 مقـــّدمــــة: 
هناك عوامل مشرتكة  من جمتمع إىل آخر، غري أن  مصطلح املواطنة ول قد خيتلف مدل

جتمع بني أفراد اجملتمع الد ويل من الن احي ة القانوني ة والس ياسي ة واالجتماعي ة والث قافي ة يف 
وهذا ما  ... ومهما يكن من أمٍر فمصطلح املواطنة مشتق  من كلمة )الوطن( حتديد معناه

 .املعىن العاماس يف حتديد الن   من اختالف حيد  
  

 :املعامل اليت تؤطر حبثنا نذكرومن األسئلة 
 ما هو مفهوم املواطنة؟ -
ما هي أهم  األساليب ال يت انتهجها االستدمار الفرنسي  البغيض لصرف أفراد اجملتمع  -

 اجلزائري  عن حب  وطنهم والد فاع عنه ضد ه؟
وما الذي قد مته ئريني اجتاه هذه األساليب؟ موقف مجعي ة العلماء املسلمني اجلزا ما -

 باجلزائر؟ احملتلتواجد وي ة الوطني ة اجلزائري ة خالل لمحافظة على عناصر اهلُ ل
 

دور مجعي ة إبراز و  "،املواطنة"اإلحاطة مبفهوم  األسئلة سنحاولهذه  باإلجابة عن
احملافظة على  والسعي إىل، رينيملواطنني اجلزائالعلماء املسلمني اجلزائريني يف نشر الوعي بني ا

الد يين والوطين  واالجتماعي  والث قايف  من أجل  طاراإلالت الحم بني أفراد اجملتمع يف  أمبد
 حتقيق روح املواطنة يف تلك الفرتة الصعبة من تاريخ اجلزائر. 

 

 :مفهوم المواطنة -1
ِ﴿  تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله:يقول اهلل ِل َّله يَن ذ َن

ُ
ِأ َِْعَ َ ِاَّلله ِِإَونه ُِظل ُموا ُهْم نه

َ
ِب أ ُيَقاتَلُوَن

يرٌِِنَّْص ه مِْ   عبداللاِه ب ِن ع ِديِّ  ع ن   لوطنه: اشتياقه عن تعبريًا ملسو هيلع هللا ىلص . ويقول الر سول[31]احلج : ﴾لََقد 
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ع  الناِبا  ر اِء أ ناُه مسِ  ُر أ ر ِض يـ ُقوُل و ُهو  و اِقٌف بِاحل  ز و ر ِة يِف ُسوِق  ملسو هيلع هللا ىلصبِن احل  م  م كاة : و ا للاِه إناِك خل  يـ 
رِج   تُ اللاِه، و أ ح بُّ أ ر ِض اللاِه إىل  اللاِه، و ل و ال  أ ينِّ ُأخ     و ع ن  اب ِن ع بااسٍ . (1)ُت ِمن ِك م ا خ ر ج 

: ق ال  ر ُسوُل اللاِه  -رضي اهلل عنهما-  وأ حباِك إيل ا  ِك ِمن  بـ ل دِلم كاة : م ا أ ط ي ب   ملسو هيلع هللا ىلصأن ه ق ال 
ر ُجوين ِمن ِك م ا س ك ن ُت غ يـ ر كِ  و ل و ال  أ نا قـ و ِمي أ خ 

(2). 
  

من خالل اآلية القرآني ة الكرمية نستنتج أن  املسلمني املضطهدين من طرف قريش أُمُروا 
م أخرجوا من مك ة؛ أي: ) .من ديارهمبقتال قريش ألهن  ومن خالل احلديثني  ( بغري حقٍّ

وبعض صحابته من مك ة  عن طريق  ملسو هيلع هللا ىلصأن  قريًشا قامت بإخراج الر سول  جنديفني الش ر 
ا جعل البعض منهم يهاجرون إىل احلبشة باضطهادهم؛ وهذا  تسليط أشد  العذاب عليهم مم 

؛ وهذا األمر ليس ملسو هيلع هللا ىلصمث  إىل املدينة املنو رة، وكانت مك ة أحب  البلدان إىل نفس الر سول 
، وهلم فيه من األصلي  وموطنهم ال ذي شب وا فيهن  مك ة هي موطنه شيًئا غريًبا باعتبار أ

 ذكريات الص با ما هلم.
 

فالوطن إًذا هو تلك البقعة اجلغرافي ة ال يت يشب  الش خص ويرتعرع فيها، وتربطه هبا 
أمور كثرية؛ مثل ذكريات الص با، وله منه بعض احلقوق، وعليه الكثري من الواجبات جتاهه؛ 

  فاع عنه عند الل زوم.مثل: الد  
 

 .(3)ن اإلنسان وحمل ه، واجلمع أوطاناملنزل تقيم به؛ وهو موط "لسان العرب"يف  والوطن
هبا  لو مل تكن عاملها مل أسكنِ ، وطينمن ًنا مل يكن وطنت وطأيف قوله:  رؤبة خففهوقد 

ال يت تأوي إليها. وأوطان الغنم والبقر هي مرابضها وأماكنها ...  (4)ومل أرجن هبا يف الر جن
ذها  ذه موطًنا. ويقال: أوطن الر جل أرًضا؛ أي: اخت  ووطن باملكان، وأوطن مكانًا؛ أي: اخت 

  .(5)مسكًنا وحمالًّ له
 

وأم ا املواطنة؛ فهي من مشتق ات الفعل )و طن (؛ وال ذي مصدره )وطٌن(، ومنه خنلص 
( citoyennetéوبالفرنسي ة ) (،citizenship) اإلجنليزي ة بالل غة املواطنةو  )مواطنة(. املصطلح إىل

ويقوم هذا املصطلح على احلق  يف اإلقامة بالوطن واملشاركة والعمل فيه ضمن حدوده 
اجلغرافي ة والس ياسي ة املعرتف هبا دوليًّا، كما يشري إىل االنتماء جملتمٍع ما؛ وال ذي يرتبط فيه 

 . ضمن هذه احلدود. .. أفراده بروابط ديني ة واجتماعي ة وثقافي ة
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 يلي:    ومن خالل هذا الت عريف ميكن أن نلخ ص عوامل حتديد املواطنة فيما
 حق  الرتاب؛ أي: الوالدة على أرض الوطن. -
حق  الد م؛ أي: اجلنسي ة كيفما كان مصدرها من الوالد، أو من الوالدين مًعا، أو من  -

 األجيال الس ابقة. 
وال سي ما غري الش رعي ة  - ول ال يت تعاين من موجات اهلجرة البشري ةقوم بعض الد  ـالز واج: وت -

 مبحاربة حاالت الز واج املزو رة للحصول على جنسي تها.  -منها 
 جلنسي ة لألفراد ال ذين دخلواااألمر عن طريق إعطاء بعض الد ول  هذا ويتم   حق  التجنيس: -

 ا األصلي ني فاألمر هو حتصيل حاصل. مواطنيه إليها بشكٍل قانوينٍّ؛ أم ا فيما خيص  
 

وقد يقف املواطن بني الوطن واملواطنة والوطني ة؛ حيث أن ه جيب أن يكون منتميًّا إىل 
... وترت تب عليه يف املقابل  هذا الوطن ليتمت ع فيه حبقوقه املدني ة والس ياسي ة واالجتماعي ة

ي ا غيورًا عليه من  يكون شخًصا وطنمسؤولي ات جتاهه كالد فاع عنه عند الضرورة؛ وبذلك 
 أمنه وسالمته ووحدة ترابه. كل  ما يهد د

  

 يلي: احلالة فيما يف هذه هدافاألسس و األ وميكن أن حنصر :أسس المواطنة وأهدافها -8
 تتمث ل أسس املواطنة فيما يلي: أسس المواطنة: -أ

ة أو بلٍد ما على اختالف االنتماء: ويعين شعور اإلنسان باالنتماء إىل جمموعة بشري   -
 التنو ع العرقي  والد يين .

احلقوق: ويتمت ع فيه الفرد حبق  املواطنة اخلاص ة والعام ة؛ مثل احلق  يف األمن والس الم  -
والص حة والت عليم والعمل واخلدمات األساسي ة العمومي ة وحري ة الت نق ل والت عبري واملشاركة 

 إخل. الس ياسي ة...
بات: وتتمث ل يف احرتام الن ظام واآلداب العام ة، واحلفاظ على املمتلكات، والت كافل الواج -

والت آزر مع أفراد اجملتمع، واملسامهة يف بناء الوطن والد فاع عنه عند الض رورة، إىل جانب 
اذ القرارات الس ياسي ة ع ش ح والرت املشاركة يف اخت  شيح وتسيري ن طريق االنتخاب والرت 

 سات العمومي ة واملشاركة فيه مبا خيدم مصاحله العام ة. املؤس  
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 دني ة والس ياسي ة واالجتماعي ةمن األمهي ة مبكان أن يتمت ع املواطن حبقوقه امل أهدافها: -ب
مثل: احلق  يف الت عليم والص حة والن قل...، غري أن  األهم  من كل  ذلك أن يكون هذا 

احرتامه للن ظام العام  ال ذي ب وذلك ،ذي ينتمي إليهالش خص عند حسن ظن  هذ الوطن ال  
، واملشاركة يف بنائه بكل  إمكاني اته املادي ة واملعنوي ة م عليه، والد فاع عنه عند احلاجةيقو 

ىل احملافظة على إللوصول به إىل ركب الت قد م والت طو ر، كما يسعى بكل  ما أويت من قدرٍة 
وهبذا يكون هذا املواطن إنسانًا صاحلًا  مهال املصاحل اخلاص ة.جتمع دون إاملصلحة العام ة للم

 نافًعا جملتمعه وغيورًا على وطنه ومعامله الوطني ة والت ارخيي ة.
 

 :المسلمين الجزائريينعلماء جمعية ال وخطابالمواطنة  -0
ل يت قد تكون ذات االتمهيدية قبل أن ندخل صلب املوضوع نتطر ق إىل بعض الن قاط 

 ؛ وهي كالت ايل:ٍة بالغةٍ أمهي  
 

 :أذكرمن العوامل تكوين شخصّيات علماِء الجمعّية:  فيالعوامل المساعدة  -أ
تلق يهم لعلوم الد ين والش ريعة اإلسالمي ة يف مقر  إقامتهم؛ مثل ابن باديس بقسنطينة  -

شرق والية )عاصمة العلم واملعرفة(، واإلبراهيمي  مبنطقة أوالد براهم مبنطقة رأس الوادي 
 ... برج بوعريريج

 ي سافر إىل منطقة املشرق العريب  هجرة البعض منهم إىل البالد العربي ة كاإلبراهيمي  ال ذ -
 مثل: مصر واحلجاز واحتك  ببعض علمائها ومشاخيها؛ مثل: مشايخ األزهر الش ريف.

ع الر وحي ة للمجتمالت واجد االستعماري  ببالدنا وسياسته الت عسفي ة يف حماربة املعامل  -
بغرض فرض حق   فاشلةو سٍة بعد ة حماوالٍت يائ الفرنسي   حتاللاجلزائري ؛ حيث قام اال

األبد، أو على األقل  ملدٍة املواطنة املزعوم لصاحله سعًيا لتمكني بقائه يف بالدنا إىل 
 ؛ ومن هذه احملاوالت البائسة واليائسة:أطول

 

 (:La naturalization) الّتجنيس -
و ل م؛ القانون األ1995جويلية  14كان قانون )الس يناتوس كونسولت( الص ادر يف 

ومنذ ذلك الت اريخ  ،أحواهلم الش خصي ة عن ل يهمخت طةشري للجزائريني الفرنسي ة جلنسي ةا املانح
 .()*(6)مواطًنا 1131م كان عدد املتج نسني باجلنسي ة الفرنسي ة 1911إىل هناية سنة 
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 (:L’assimilation) دماجسياسة اإل - 
نشأت فكرة االندماج يف وسط املتج نسني ال ذين أصبحوا يرغبون يف رؤية مجيع 
اجلزائريني ال ذين يتمت عون باجلنسي ة الفرنسي ة حت  يتخ لصوا من وضعهم الش اذ يف اجملتمع 

م أقلي ة ملعونة. ومن أبرز الد عاةإاجلزائري ؛ حيث كانوا ينظر  إىل سياسة  ليهم على أهن 
اإلدماج الزنايت صاحب جريدة صوت األهايل وبعض الن واب وشخصي ات أخرى مثل: 

  .(7)إخل ... الدكتور ابن تامي والفاسي
      

وقد استمر ت عملي ة التجن س بني املواطنني اجلزائريني يف حدود العشرات كل  سنتني  
 :  كما يوض حه هذا اجلدول الت وضيحي 

 
 

 الس نة خاص املتجن سني من اجلزائري نيعدد األش الر قم
 م 1127 شخًصا. 10 71
 م 1122 شخًصا. 59 72
 م 1124 شخًصا. 21 73
 م 1129 شخًصا. 90 74
 م 1129 شخًصا. 39 75
 م 1137 شخًصا. 152 79
 م 1132 شخًصا. 120 70
 م 1134 شخًصا. 155 79
 م 1139 شخًصا. 142 71
 م 1139 شخًصا. 117 17

 

 

ألمر ال ذي جعل رجال اجلمعي ة، ويف مقد متهم اإلبراهيمي يقفون له باملرصاد يف ا
  .()**(9)الش هاب واإلصالح واملغرب... جمال هتا ك

 

 :ريّ محاربة القيم الّروحّية والمعالم الحضاريّة للمجتمع الجزائ –
واملعامل م قام االستدمار الفرنسي  ببعض اإلجراءات الت عسفي ة عن طريق حماربة القي  

 ؛ مثل: الر وحي ة
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كانت فرنسا هترع إىل املساجد بعد احتالهلا ألي  مدينة جزائري ة لتهدم بعضها   * المسجد:
وحتو ل البعض اآلخر إىل كنائس أو مستودعات عسكري ة؛ وعلى سبيل املثال يف العاصمة 

جامًعا ( 32( مسجًدا صغريًا و)179( مسجًدا كبريًا، و)13بإغالق )م 1937قامت سنة: 
م مل يكن خمص ًصا للمسلمني يف إقامة شعائرهم الد يني ة سوى 1992( زاوية ، ويف سنة: 12)و
والس ؤال الذ ي يطرح  .(1)( جوامع فقط71)( مساجد صغرية، و79( مساجد كبرية، و)74)

 نفسه: ملاذا حيارب االستدمار الفرنسي  البغيض املسجد هبذا الش كل؟
  

 -وهم غالبي ة املواطنني-ساس بالن سبة لعقيدة املسلمني يف اجلزائراحلجر األ هواملسجد 
وهو ما يفس ر  عاىل يوض ح ذلك يف الذ كر احلكيمبل كل هم تقريًبا، وليس غريًبا فاهلل تبارك وت

ِِالهَصاَرىَِوَلِِاَْلَُهودَُِِعنَكَِولَنِتَرَِْضِألعداء للمسلمني يف قوله تعاىل:﴿بعض اخلصوم وا َِحَّته
َِماِلََكِِم لهَتُهمِِْب عَِتَتِه ْهَواَءُهمَِبْعَدِاله يَِجاَءَكِم َنِالْع لْم 

َ
ِاتهَبْعَتِأ ُِهَدىِاَّلله ُِهَوِالُْهَدىَِولَئ ن  قُْلِإ نه

ريٍِ َِوَلِنَص  ٍ ّ ِم نَِول  ِأو كما يقول أيًضا:﴿ .[127]البقرة: ﴾م َنِاَّلله  َوَلِيََزالُوَنُِيَقات لُونَُكْمَِحَّته
ولَِِاْسَتَطاُعواِإ نِ ِد ين ُكمَِِْعنِوُكمِْيَُردُِّ

ُ
ْدِم نُكْمَِعنِد ين ه َِفَيُمْتَِوُهَوََِكف ٌرِفَأ َِحب َطْتِِئ َكَِوَمنِيَْرتَد 

ْعَمالُُهمِْ
َ
ِِأ نَْياِِف  َرة ِِالُّ ولََِِِواْْلخ 

ُ
ْصَحاُبِِئ َكَِوأ

َ
ونَِِالهار ِِأ ُ . وهذا على [210]البقرة: ﴾ُهْمِف يَهاَِخال 

  على سبيل احلصر؛ ألن  األمر يف احلقيقة ال حيتمل الت صو ر.سبيل املثال ال
 

 أخلفت فرنسا ما وعدت اجلزائري ني به من عدم املساس بالد ين اإلسالمي   األوقاف: -
على األوقاف  الستيالءبا قرار استعماري  يقضي صدرم 1937 سبتمرب 79ففي  وحر ياهتم؛
ا صدر قرار آخر يعطي للحاكم العام  حق  ديسمرب من الس نة نفسه 70ويف  ،اإلسالمي ة

الت صر ف يف أمالك األوقاف اإلسالمي ة بالت أجري أو الكراء؛ وهكذا أصبحت احلكومة 
ني أصبحت متسك برقاب األئمة واملفت الفرنسي ة تسيطر على األوقاف وعلى املساجد كما

يتقاضى راتبه من  من ملوظفني يف الس لك الد يين  وكل  والقضاة املسلمني وغريهم من ا
 .(17)قاف اإلسالمي ةاألو 

 

يف املدارس اإلسالمي ة   عملت فرنسا على حماربة الت عليم العريب  سواء أكان الّتعليم: -
 حمدودًة فقط. لنسبةليحل  حمل ها الت عليم الفرنسي  و  ،الز وايا مأ ،كاملساجد
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احلضاري  إىل العامل العريب   وقامت مبحاربة االنتماء الت ارخيي   االنتماء الّتاريخّي: - 
اإلسالمي  عن طريق الت بشري بالن صراني ة احملر فة. فقد جاء االستعمار الد نس إىل اجلزائر حيمل 

 .(11)؛ فذلك للت مك ن، وهذا للت مكنيالس يف بيٍد والص ليب باليد األخرى
 

 أبعاد المواطنة:  -ب
 :متالمحٍة مع بعضها البعضأشياٍء  ميكن أن حنصر أبعاد املواطنة يف ثالثة

ويقوم على اجلانب الر وحي  والن فسي  واملعنوي  للفرد واجملتمع  البعد الثّقافّي الحضارّي: –
 على أساس احرتام اهلُوي ة الث قافي ة واحلضاري ة مع رفض حماوالت االستيعاب والت هميش.

اع احلاجي ات البعد إىل وجوب إشبهذا ويهدف  البعد االجتماعّي االقتصادّي: –
 األساسي ة للفرد مع احلرص على توفري احلد  األدىن الال زم للحفاظ على إنساني ته وكرامته.

وجيب أن يكون هناك لتحقيق البعدين الس ابقني ما ينظ م العالقات ال يت  البعد القانونّي: –
 خلاص ة والعام ةزن بني املصلحة اا يواقائٍم بني احلاكم واحملكوم؛ مم تكون كعقٍد اجتماعيٍّ 

 أو بني مصلحة الفرد واجملتمع.
 

ومن خالل ما ذكر فإن نا ال ميكن أن خنتزل املواطنة يف حق  احلصول على بطاقة 
ا تتجس د املواطنة يف الغرية تعريف وطني ة، أو جواز سفر، أو جنسي ة، أو ما شابه ذلك؛ وإمن  

 ركة يف بنائه بكل  الطرق القانوني ة.وحب ه والد فاع عنه أثناء الل زوم، واملشا ى الوطنعل
 

 أصول الخطاب الّسياسّي واإلصالحّي في كتابات بعض علماء الجمعّية: -ج 
كانت خطابات شيوخ مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائري ني كل ها تعرب  عن أصالة الش عب 

لت مس ك بشخصي ته اجلزائري  ووحدة ترابه يف ظل  معامله احلضاري ة والت ارخيي ة، وتدعو إىل ا
ه الوطني ة وحق  املواطنة فوق أرضه، ومبا يؤك د تطل عاته املستقبلي ة يف ـتالوطني ة مبا حيق ق ُهوي  

 االنعتاق من ربقة االستدمار الفرنسي  الغاشم وسياساته الت عسفي ة.
  

؛ كان وألن  املقام ال يسمح بذكر كل  شاردٍة وواردٍة عم ا كانت هذه اجلمعي ة تدعو إليه
االختيار قد انصب  على شخصي تني بارزتني فقط من أعضائها لذكر بعض ما بذاله من 
جهود هي من األمهي ة مبكان يف عملي ة اإلصالح يف العديد من اجملاالت ال يت كانت تسعى 

فوق خلدمة اجملتمع اجلزائري  وحتقيق كل  تطل عاته مبا خيدم معامله احلضاري ة والت ارخيي ة والوطني ة 
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ترابه وأرضه إىل ما بعد الن صف الث اين من القرن العشرين امليالدي ؛ أال ومها: )عبد احلميد 
(.و بن باديس   حمم د البشري اإلبراهيمي 

 

 (م1141 )ت جهود اإلمام عبد الحميد بن باديس: 
 يف تقد مه شعوب العامل الر اقي ةكانت أمني ة بن باديس أن حياكي الش عب اجلزائري  

بوي   وكان الس بيل الوحيد يف نظره للوصول إىل حتقيق هذا اهلدف الن بيل هو اإلصالح الرت 
، وميث ل فيه الفرد اجلزائري  والد يين  واالجتماع األداة ال يت جيب صقلها لتصل إىل حتقيق هذه  ي 

حيث  ا؛وماديًّ  فكريًّا الغاية؛ وهلذا راح خياطب الفرد مرشًدا إي اه إىل الس بيل األقوم للر قي  
 شروع لتحصيله وتنمي تهحافظ على مالك فهو قوام أعمالك، فاسلك كل  سبيل م" يقول:

واطرق  كل  باب خريي  لبذله، وحافظ على حياتك وال حياة لك إال  حبياة قومك ووطنك 
ودينك ولغتك ومجيل عاداتك، وإذا أردت احلياة هلذا كل ه فكن ابن وقتك تسري مع العصر 

       وهنا جند  .(12)احلياة وطرق املعاشرة والت عامل" مبا يناسبه من أسبابال ذي أنت فيه 
يرك ز على حماكاة الش عوب املتطو رة لتحقيق الن مو االجتماعي  واالقتصادي  مبا خيدم  العالمة
وديننا ولغتنا ومجيل عاداتنا بأسلوٍب سهٍل يصل إىل قلوب أفراد الش عب  -اجلزائر -وطننا 

 بأسرع ما ميكن من وقٍت؛ وهذا كل ه حبًّا يف هذا الوطن.اجلزائري  
 

عليكم أن تلتف وا على فني بالث قافة الغربي ة؛ يقول: "ويف حوار له مع بعض الشب ان املثق  
أم تكم فتنتشلوها مم ا هي فيه مبا عندكم من علٍم ومبا اكتسبتم من خربٍة، حمافظني على 

ة احلق ة بني األمم، وهبذا ختدمون أنفسكم وختدمون مقو ماهتا سائرين هبا يف موكب املدني  
   لم من كل  أم ٍة وبأي  لساٍن كاناإلنساني ة بإهناض أم ٍة عظيمٍة تارخييًّا، وال مينع أخذ الع

ا عند غرينا، ومد  اليد إىل كلِّ من يريد الت عاو  ن على اخلري وكذا اقتباس كلِّ ما هو حسٌن مم 
ل اجلزائر مم ا هي على انتشا العمل إىليف هذا املقطع القصري  شريي .(13)والس عادة والس الم

بال  املشرتكنيأفراد اجملتمع كل  ضم   ي هو مصطلحمستعماًل مصطلح األم ة؛ و  فيه من ختل فٍ 
من البعض  مببعضه أكثر التحاًما ماملقو مات الر وحي ة؛ مم ا جيعلهشكٍّ يف كثري من املعامل و 

...  واملصري املشرتك، ناهيك عن العادات والت قاليد وما شابه ذلكاألصول والت اريخ خالل 
وإن   ويؤك د على أن ه لن يتحق ق هذا األمر إال  بواسطة حتصيل العلوم واملعارف واخلربات

 كانت بلساٍن أجنب  دخيل.
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كان ال يتصو ر مستقباًل آخر للجزائر إال  يف ظل  عروبتها   -رمحه اهلل  -إن  ابن باديس 
وهنا جنده يرك ز على  .)***((14)ن من أركان الش خصي ة اجلزائري ةسالمها؛ ومها ركنان أساسي اوإ

ما ركنا هبماأن  مستقبل اجلزائر لن يكون إال   هذا املساق، ويف . الوطني ة ةشخصيال؛ ألهن 
ألخو ة  مشل أبناء اجلزائر مبا فيهم من بين يعرٍب وأمازيغ  سعًيا لتحقيق مبدإ احاول الشيخ مل  

إن  أبناء يعرٍب وأبناء أمازيغ قد مجع بينهم اإلسالم منذ بضع عشرة قرن ا : "يقولة واملواطن
ء، وتؤل ف بينهم يف العسر خلت، مث  بدأت تلك القرون متزج فيما بينهم يف الش د ة والر خا

الز من وتوح د بينهم يف الس راء والض ر اء حت  كو نت منهم منذ أحقاٍب بعيدٍة من  واليسر
عنصرًا مسلًما جزائريًّا؛ أم ه اجلزائر وأبوه اإلسالم. وقد كتب أبناء يعرٍب وأبناء أمازيغ  آيات 
اِدهم على صفحات هذه القرون مبا أراقوا من دمائهم يف ميادين الش رف إلعالء كلمة  احت 

هذا يقول عاقٌل اهلل، ومبا أسالوا من حمابرهم يف جمالس الد رس خلدمة العلم... فأي  قو ٍة بعد 
تستطيع أن تفر قهم؟ لوال الظ نون الكواذب واألماين اخلوادع. يا عجًبا مل يفرتقوا وهم 
األقوياء. فكيف يفرتقون وغريهم األقوياء؟ كال  واهلل بل ال تزيد كل  حماولٍة للت فريق بينهم إال  

ادهم وقو ًة لرابطتهمشد   هذا اجملتمع العريق  نابأن  مكو   . بذلك يؤكد العالمة(15)ًة يف احت 
 وأقام بينهما العالئق ،تفرقةٍ  أي  دون  ووحد بينهمااإلسالم  همامجع قد رب واألمازيغ()الع
يرضي اهلل تبارك وتعاىل؛ وهو ما  وفق مامبا خيدم مصاحل الن اس أي  ؛الت كامل أبدمل وفقا

ِّمِ ﴿يفس ره قوله تعاىل:  َِخلَْقَناُكم ِإ نها ِالهاُس َها يُّ
َ
ِأ ِيَا نََث

ُ
َِوأ َِوَقَبائ َلُِشعُِِوََجَعلَْناُكمِْنَِذَكٍر وًبا

تَْقاُكمِْ
َ
أ  ِ ْكَرَمُكْمِع نَدِاَّلله

َ
ِأ ََعاَرفُواِإ نه َِعل يٌمَِخب ريٌِِِل  َ ِاَّلله  .[13]احلجرات، اآلية: ﴾إ نه

     

وميي ز ابن باديس بشكٍل دقيٍق بني الد ولة واألم ة؛ حيث أن ه باإلمكان أن تكون هناك 
ا ال متلك دولتها إم ا نتيجة احتالهلا، أو أن تكون مندجمًة مع أم ٍة أخرى، أو مع أم   ٌة إال  أهن 

جمموعة من األمم يف دولٍة واحدٍة. وإن  ما ميي ز األم ة عن األخرى حت  ولو انتمت هاتان 
  .(19)ة، الت اريخ(األم تان إىل دولٍة واحدٍة هو وجود ثالث عوامل؛ وهي: )الل غة، العقيد

 

الفرنسي ة يف  األم ة عن وتتمي ز طويٍل، زمنٍ  منذ موجودةً  اجلزائري ة األم ة أن  " باديس: بن ويعترب
ن  الت اريخ واحلاضر يثبتان : إقو مات ال يت حتد د األم ة فيقولكل ِ شيٍء؛ وبشكٍل أخص  يف امل

وهلذه األم ة  األمم و نة وموجودة كما تكو نت ووجدت كل  أن  األم ة اجلزائري ة املسلمة متك
 .(10)ها اخلاص ة وعوائدها وأخالقها"تارخيها احلافل وهلا وحدهتا الد يني ة والل غوي ة، وهلا ثقافت
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أن ( على أن  األم ة اجلزائري ة هي أم ٌة ـ وهنا جنده يؤك د باستفتاحه باجلملة املنسوخة )ب
لف عنها يف كل  شيٍء؛ وال سي ما يف تـليست كاألم ة الفرنسي ة ال يت خت موجودٌة منذ زمن بعيدٍ 

ا: "مسالة املقو مات واملعامل الر وحي ة املكو نة ألفراد اجملتمع.  ليست فرنسا، وال ويؤك د على أهن 
ا خمتلفة عنها وبعيدة عنها كل  البعد يف  تستطيع أن تصري فرنسا، حت  ولو أرادت ذلك؛ ألهن 

الوطن اجلزائري  وهلا وطٌن حمدوٌد ومعني ٌ؛ وهو  .لغتها ويف أخالقها ويف عنصرها ويف دينها ..
 .ختلف عنها كل  االختالفـاجلزائر لن تكون فرنسا؛ فهي ت. ف(19)"حبدوده احلالي ة

 

تربط بني أفراد اجملتمع اجلزائري ؛ كالل غة  ل  هذا نستنتج أن ه هناك مقو مات كثريةومن ك
... إىل جانب ما يتطل به الوضع يف ذلك  ت قاليدالعادات والوالد ين والت اريخ واملصري املشرتك و 

خاص ًة فئة الوقت العصيب بالوقوف إىل جانب اجلزائر يف حمنتها أثناء احلقبة االستدماري ة؛ و 
يقو ي هو ما س، و يف حمنتهاهم أن يقوموا بواجب الد فاع عن أم تهم الش باب ال ذين ميكن

 الش عور بروح املواطنة يف نفوسهم.
 

  ّ(م1195)ت يخ محّمد البشير اإلبراهيمّي جهود الش : 
اإلبراهيمي  صاحب ثقافٍة عميقٍة ذات أبعاٍد إيديولوجي ة عربي ة وإسالمي ة مما يكشف 
بإدراٍك عميٍق عن حقيقة األصالة، ويثبت الذ ات العربي ة بدالالت دينها ولغتها وتارخيها عن 

يف وجه االستالب الث قايف  اهلادف  قناعٍة وجرأٍة، ويعرب عن سالٍح عتيٍد يقف كحجر عثرةٍ 
 .(11)إىل حتقيق الغزو الفكري  األجنب  ألفراد اجملتمع اجلزائري  

 

وإن  من شي م الر جال ذوي األصول الطي بة أن يقفوا يف وجه املخاطر ال يت هتد د مصري 
أفراد  أم تهم؛ واإلبراهيمي واحٌد من هذه الش خصي ات ال يت محلت لواء الد فاع عن مصاحل

اجملتمع اجلزائري  وهوي ته الث قافي ة ووطني ته أثناء هذه احلقبة مع إخوانه من أعضاء مجعي ة 
يت كانت فرنسا العلماء املسلمني اجلزائريني بإعالهنم الت مر د على هذه الس ياسة االستدماري ة ال  

ملواطنة يف بالدهم ، وال يت كان اهلدف منها أن تصرف اجلزائريني عن حق  اتسعى إىل حتقيقها
هلم مبا خيدم مصاحلها يف استغال رغبةبل  راراهتا وقوانينها االستعماري ة؛ وهذا ليس حب ابق

 الس ياسي ة واالقتصادي ة، واستثمار خريات بالدهم لصاحلها ولصاحل أبنائها...إخل.  
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د نس إىل جاء االستعمار ال"ومم ا جاء يف قوله عن األطماع االستعماري ة يف بالدنا: 
اجلزائر حيمل: )الس يف والص ليب(؛ ذلك للت مكُّن، وهذا للت مكني، فملك األرض، واستعبد 
الر قاب، وفرض اجلزية، وسخ ر العقول واألبدان. ولو وقف عند الد نيويات لقلنا تلك: هي 

 جري إىل مداها ويقفطبيعة االستعمار اجلائع ال ذي تدفعه شهواته إىل حتقيق امللذ ات، في
 عمارًا دينيًّا مسيحيًّا عاريًّاوتدفعه األناني ة إىل احليواني ة فيلتقم وال ينتقم؛ ولكن ه كان است

 ، وابتز  أمواله املوقوفة بالقهرحيث وقف لإلسالم باملرصاد من أو ل يوٍم، وانتهك حرماته
اد، وتدخ ل وتصر ف يف معابده بالت حويل واهلدم، وحتك م يف الباقي منها باالحتكار واالستبد

يف شعائره بالت ضييق والت شديد بروٍح مسيحي ٍة روماني ٍة تش ع باحلقد وتفور باالنتقام، ومل 
يكتِف بذلك؛ بل راح حيتضن اليهود، ومحى أهلهم، كما أشركهم يف الس يادة ليؤل بهم مع 

 .*(*()**27)دهم يف الكتائب املغرية عليه..."املسيحي ني على حرب اإلسالم ، وجين  
 

ولو متع نا فيما قاله يف الذكرى املئوي ة الحتالل فرنسا لبالدنا، وما فيها من داللة 
: " واضحةٍ  أي ها اجلزائري ون، إن  هذا العيد هو عرس فرنسا يف يف بشاعة االستدمار الفرنسي 

مأمتكم، وهو تذكرٌي بقتلها آلبائكم، ولكل  ما صاحب االحتالل من انتزاع أرضكم وانتهاك 
هنا يت ضح موقفه من إنكاٍر تام  . (21)وهو إشهار لألمم على قهركم وإذاللكم..." عرضكم،

للوجود االستعماري  ببالدنا؛ ألن ه استغالٌل لألرض، وإذالٌل للش عب اجلزائري  رغبًة منه يف 
 استنهاض اهلمم الوطني ة يف الد فاع عن اجلزائر ولو بعد مرور مائة سنة على احتالهلا.

 

أن نقوله يف جمال اإلصالح أن  اإلبراهيمي  عمل على إصالح العقيدة وتربي ة  ومم ا ميكن
الت مس ك بأصول الد ين من كتاٍب وسن ٍة وتزويده بالوعي والعلم والفطنة؛ حيث  علىاجملتمع 

أنفق يف سبيل ذلك جهوًدا كبريًة وأوقاٍت طويلٍة مدر ًسا وحماضرًا وخطيًبا وكاتًبا فخل ف 
ومن أعظم ما كتب اإلبراهيمي  يف جمال . (22)بيًّا إصالحيًّا حيًّا وراقيًّادبذلك إنتاًجا أ

ج هبا كتاب سج ل مؤمتر مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائري ني اإلصالح املقد مة الط ويلة ال يت دب  
؛ حيث بني  فيه منهج ها يف اإلصالح م1135ي باجلزائر )العاصمة( عام: املنعقد بنادي الرتق  

ين ، ومم ا جاء يف قوله: "كيف يشقى املسلمون وعندهم القرآن ال ذي أسعد سلفهم؟ أم  الد ي
م ات بعوا  كيف يتفر قون وي ضلُّون وعندهم الكتاب ال ذي مجع أو هلم على الت قوى؟ فلو أهن 
القرآن وأقاموه ملا سخر منهم الز مان، وأنزهلم منزلة الض عة واهلوان، ولكن  األو لني آم نوا 
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ذواًل، وكل  جيين نوا، وات بعوا فارتفعوا، وحنن آمن ا إميانًا معلواًل خمذواًل، وات بعنا ات باًعا خمفأمِ 
  .(23)عواقب ما زرع"

 

ولكن ما هو هذا القرآن ال ذي نكر ره يف كل  سطٍر أو ويشرح منهجه من ذلك قائالً: "
ننفق على حفظها سنوات هذه األحزاب )الس تون(، أو األجزاء )الث الثون( ال يت حنفظها و 

الط فولة العذبة، وسنوات الش باب الز هر، مث  ال يكون حظ نا منه عند هجوم الكرب إال  قراءته 
اده ُجن ًة من اجل ن ِة وغري ذلك من اهلناِت اهلي نات. إن كان هذا  على األموات بدريهماٍت واخت 

اليوم أتقى  -على كثرهتم-اظه هو فلم  مل  يفعل يف اآلخرين فعله يف األو لني؟ ومل نر حف  
الن اس من هذه املعاين ال يت كان القرآن يفيضها على نفوس حف اظه باألمس؟ وجندهم يف 
أخريات الن اس أخالقًا وأعمااًل حت  لقد أصبحوا هدفًا لسخري ة الس اخرين يتكس بون بالقرآن 

م يقولون:مفال جيديه ِهَِ﴿ ، ويقعون يف املزالق فال يهديهم مع أهن  َِِيْهد يِالُْقْرآنََِِذاإنه َّت 
َِِل له ِه 

قَْومُِ
َ
ُِِأ ْجًراَِكب رًياَيْعَملُِِاله ينَِِالُْمْؤم ن نيََِِوُيبَِّش 

َ
ِلَُهْمِأ نه

َ
ِأ َات  اْل  مث  يقول: . (24)"[1]اإلسراء: ﴾وَنِالصه

ال يت  ولكن  سر  القرآن ليس يف هذا احلفظ اجلاف ال ذي حنفظه، وال يف هذه الت الوة الش الء"
اذه وال األموات على بتالوته لتحقيقها أُنزل ال يت املقاصد من وليس نتلوها، مكسبًة واالستشفاء  اخت 

ا الس ر  يف تدب ره وفهمه   .(25)ويف ات باعه والت خل ق بأخالقه" به من األمراض اجلسماني ة؛ وإمن 
                    

َِيَتَدبهِ﴿ ولو عدنا إىل قوله تعاىل: فاََل
َ
ِأ َِْعَ ْم

َ
ِأ ِالُْقْرآَن ْقَفالَُهاِقُلُوٍبُِروَن

َ
[ 24 ]حمم د:﴾أ

رقي ني الذ ين كانوا يف االستدمار الفرنسي  وغريه من الطلكانت احلج ة الد امغة لديه يف وجه 
 الد رك األسفل من خدمة هذا األخري.  

   

هيمي  يشري إىل ويف هذا املقطع من هذا الكالم اهلام  جند الش يخ حمم د البشري اإلبرا
دور القرآن الكرمي يف استنهاض اهلمم لتكون عاليًة شاخمة مشوخ اجلبال الر اسي ات يف أعماق 
األرض بفهمه الفهم الص حيح له، وحماولة تدب ر آياته عن طريق الوقوف عند كل  صغريٍة 

لى املوتى يف وكبريٍة، ومعرفة معانيها ومدلوالهتا، ال أن يكون جمر د كالم غري مفهوٍم يتلى ع
املقابر أو يف املآمت دون متع ٍن يف آياته؛ وهو ما كان االستدمار الفرنسي  يعمل على حماولة 
تثبيته يف عقول أفراد اجملتمع اجلزائري ، وهو ما كانت الفرق الض ال ة من الطرقي ني تسعى 

بعض ل حتقيقاصاحل االستدمار البغيض بالد رجة األوىل، و مل لتكريسه يف عقول الن اس خدمة
 مصاحلهم ليس إال . 
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وقد هاجم الط رقي ني ال ذين كانوا يسم ون أنفسهم بعلماء الس نة؛ وهو اسم يناقض 
ا جاء يف  أعماهلم متام الت ناقض يف ثالثة مقاالٍت متتالية حتت عنوان: )تعال وا نسائُلكم(؛ ومم 

م هذه السُّنة املطه رة، وبذلنا فهل حيسن بنا وقد أضنينا قرائحنا يف تعل   "... أوالها ما يلي:
يف العمل هبا جهد املستطيع، وركبنا املخاطر يف الد عوة إليها. فهل حيسن بنا بعد هذا كل ه 
أن نسكت هلؤالء عن هذه الد عوى الباطلة، ونوليهم من ا ما تول وا ونبل عهم ريقهم، وهل 

  .(29)د عوة إليها؟ إن ا إًذا ملقص رون"حيسن بنا أال  يكون لنا يف الد فاع عنها ما كان من ا يف ال
 

لعام ة ويوج ه دعوته للط رقي ني يف عدم الت لبيس على الن اس باستغالل السُّذ ج من ا
نقول لكم دعوا هذا العامي  على فطرته ليتلق ى اهلداية الد يني ة وجهلهم بالد ين؛ فيقول: "

وحناكمكم يف هذا إىل كتاب  - درهبيضاء كقلبِه، ونقي ة كص-على يد أهلها سليمة كفطرته 
اهلل وسن ة نبي ه وهدي الس لف الص احل من أم ته، فال تسلمون وال جتادلون باحلسىن؛ بل كل ما 

 طباعكم؛ وهي املباغتة واملغالطة قرعت كم احلج ة، وعضاكم الد ليل رجعتم بنا إىل أصوٍل من
 .(20)ٌل"وهن ما يعتمد عليه جمادوالقول بغري علٍم، وهو شرُّ ما يتخل ق به متخل ٌق، وأ

  

م أصحاب ا  لس ن ة ما هو إال  كذبٌ وما ميكن قوله أن  ما يدع يه هؤالء الطرقي ون من أهن 
 فات بينهموهذا بغرض تغليط العام ة من الن اس واكتساب ود هم بواسطة نشر البدع واخلرا

ي  البغيض، ومبا خيدم وحماولة كسب املزيد من الوقت مبا خيدم مصاحل االستدمار الفرنس
يستخلص من كالمه أن ه كان يدعو إىل العودة و بعض مصاحلهم من حطام الد نيا ليس إال . 

 الوقوف يف وجه االستعمار البغيض إىل األصول الص حيحة للمجتمع اجلزائري  من أجل
 ومن ذلك ما يلي: 

مي والس ن ة الن بوي ة املط هرة عن طريق حماولة فهم القرآن الكر  ذلكويكون  :العقيدة اإلسالمّية -
 الص حيح، والعمل مبا جاء فيهما مبا يكر س حب  الوطن، وتقوي ة روح املواطنة.  الفهم

؛ وهي ة: ومتث ل الل غة العربي ة ركًنا هامًّا من مقو مات الش خصي ة الوطني ة اجلزائري  الّلغة العربّية -
ا؛ وهو ما حدث فعال  يف املدارس ال يت لغة القرآن الكرمي ال يت جيب إحياؤها والعمل هب

أنشئت على يد اجلمعي ة يف العديد من املناطق من اجلزائر لرتبي ة اجليل الص اعد وتنشئته 
 الن شأة الص حيحة على حب  لغته.
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الفرنسي  جاء حيمل الس يف بيده اليمىن  االحتالل(: وقد أشار إىل أن  الجزائر) الوطن -
ده األخرى للت مكني؛ وهذا بغرض حمو املقو مات واملعامل الر وحي ة للت مك ن، والص ليب بي

ألفراد اجملتمع اجلزائري ، وحماولة طمس روح املواطنة لديهم مبا خيدم مصاحله اجليوسياسي ة 
 يف هذه الفرتة الز منية العصيبة من تاريخ بالدنا.  ادي ة واالجتماعي ة...إخلواالقتص

 

لة املساس هبذه العناصر احلس اسة من مقو مات ومن ذلك خنلص إىل أن  حماو 
الش خصي ة الوطني ة لدى رمٍز من رموز مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائري ني من طرف فرنسا 
وسياستها االستدماري ة هي خطوط محراء ال جيب االقرتاب منها بأي  شكٍل من األشكال، 

 ويف أي  ظرٍف من الظ روف.
 

 هدافاألمن إىل حتقيق جمموعة علماء املسلمني اجلزائري ني سعى أعضاء مجعي ة اللقد 
 وميكن اختصارها يف الن قاط الت الي ة:

  احلفاظ على اإلسالم يف اجلزائر؛ وذلك عن طريق: – أ
الد ين بني أفراد  شعائردور احلاكم الش رعي إلقامة  أخذتكوين هيئة من علمائها ت  -

 له الش خصي ة.متابعة أحواو ع اجلزائري  املسلم اجملتم
حماولة حتصني أفراد اجملتمع اجلزائري  من خماطر الت بشري والت نصري عن طريق إنشاء اجلرائد   -

واجملال ت؛ مثل: الش هاب والبصائر...إخل، وعقد الكثري من الل قاءات مع البعض منهم 
 لتبليغهم من هذه املخاطر.

لعلوم واملعارف؛ ويف مقد متها األخذ الس عي لألخذ بأيدي اجلزائري ني إىل االعتماد على ا  -
 بكتاب اهلل وسن ة نبي ه.

 

إنشاء الكثري من املدارس؛ مثل: مدارس الت هذيب يف ربوع بحماولة إحياء الل غة العربي ة  -ب
وهذا باعتبار أن  الل غة هي أساس كل  إصالٍح بعد أن أدرك شيوخ اجلمعي ة خماطر  الوطن؛

 وازع الد يين  يف الن فوس واالبتعاد عن حب هم لوطنهم.اجلهل ال ذي يؤد ي إىل ضعف ال
 

 

 تربي ة اجليل الص اعد من فئة الش باب على الت مس ك بدينه وتارخيه وحب  وطنه وأرضه. -ج
 

 الد فاع عن مقو مات اهلوي ة الوطني ة مبا يغرس روح املواطنة يف نفوسهم أكثر فأكثر. -د 
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خو ة، وحمو تمع اجلزائري  يف إطار مبدإ األيد بني أفراد اجملالس عي إىل حتقيق عملي ة الت وح -ه
 مشكل الت فرقة العنصري ة بينهم.

 

مقاومة الس ياسة االستعماري ة، والوقوف يف وجه األساليب املستعملة حملاولة طمس  -و
 انا(الت جنيس واألهايل )األندجي املعامل احلضاري ة والت ارخيي ة للمجتمع اجلزائري ؛ مثل: قانون

 وحماولة نشر الفرنسة والت بشري بالن صراني ة احملر فة...إخل. 
 

حماولة احلفاظ على اإلنسان اجلزائري  مبا حيق ق انتماءه احلضاري  والت ارخيي  والوطين ، ومبا  -ز
 يدع م حق  املواطنة يف نفسه. 

 

مع اجلزائري  داخل لحفاظ على اجملتلوهبذا كانت املفاهيم ال يت تنادي هبا مجعي ة العلماء 
احملافظة على مقو مات شخصي ته الوطني ة، والت مس ك يسعى إىل منٍط اجتماعي  استعماري  

 مبا خيدم هوي ته الوطني ة وحق  املواطنة يف بلده وأرضه.وذلك عامله احلضاري ة والت ارخيي ة مب
 

 خاتمة: 
طلح املواطنة مستمد  مثلما سبقت اإلشارة يف خط ة هذه املداخلة املتواضعة فإن  مص

من اجلذر األصلي للكلمة؛ أال وهو )الوطن: وهو املنزل تقيم به(؛ هذا الوطن ال ذي يرتبط 
به الفرد واجلماعة بعالقاٍت مشرتكٍة وفق وجود عقد اجتماعي  يكر س املصلحة العام ة 

 واخلاص ة مًعا.
 

اد واجلماعة إىل هذا كما أن  املواطنة تقوم على بعض األسس؛ مثل حالة انتماء األفر 
ا تقوم على  الوطن عن طريق محل جنسي ته بطريقة قانوني ة ... يف إطار اهلُوي ة الوطني ة. كما أهن 

أساس التمت ع باحلقوق املدني ة والس ياسي ة واالجتماعي ة مع القيام ببعض الواجبات كاحرتام 
 الن ظام العام له والد فاع عنه عند الل زوم. 

 

عناصر اهلوي ة الوطني ة  منأصول اخلطاب الس ياسي  واإلصالحي   اجلمعيةاستمد علماء 
محٌر األط  اخلهي  ،حمدودٍة حبدود طبيعي ة وسياسي ة من عروبٍة وإسالٍم، وانتماٍء لبقعٍة جغرافي ةٍ 

 ال ميكن املساس به مهما كانت الظ روف واألحوال.الذي 
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يني الس ياسات االستدماري ة ال يت كانت مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائر  حاربتولذلك 
 وقد ساعدها يف ذلك بعض، فيهاإذابة أفراد اجملتمع اجلزائري  إىل تسعى من خالهلا فرنسا 

قتل روح املواطنة لدى  الطاحمة إىلحتقيق مصاحل فرنسا االستعماري ة الذين أرادوا الطرقي ني 
 البغيضة من تاريخ بالدنا. أفراد اجملتمع اجلزائري  يف تلك احلقبة الز مني ة 

 

 الهوامش واإلحاالت
 

مذي ، وصح حه احلافظ بن حجر العسقالين  يف  -(1) حديث نبوي  شريف، رواه أمحد، وابن ماجة، والرت 
 (.3125ح(، )517/ 5(، واأللباين يف صحيح سنن الرتمذي  :)3/90فتح الباري )

(، وصح حه األلباين  يف صحيح سنن 3129ح(، )022/ 5حديث نبوي  شريف، رواه الرتمذي ، ) -(2)
 (. 3129ح(، )3/517الرتمذي  )

 79بريوت، مج:  –دار صادر حمم د بن مكرم بن علي  )أبو الفضل( بن منظور: لسان العرب،  -(3)
  (.بتصر ف) 4999، ص: 71طم، 1109، باب: وطن

 .  4999املرجع نفسه، ص: ينظر:  -(4)
   (.بتصر ف) 4999املرجع نفسه، ص: ينظر:  -(5)
أمحد اخلطيب: مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي  يف اجلزائر، املؤس سة الوطني ة  -(9)

  (.بتصر ف) 239م، ص: 1195 ،اجلزائر - للكتاب
م أصبحوا مبوجب هذا القانون حاملي اجلنسي ة الفرنسي ة؛ غري -)*(  وهذا العدد من اجلزائريني يشري إىل أهن 

أن  أغلبهم كان من اجلنود ال ذين كانوا يرغبون يف الرتق ي إىل رتبٍة أعلى يف الس لك العسكري ؛ وال يت  
كانت بالفعل خمص صة للفرنسيني دون غريهم. ينظر أمحد اخلطيب: مجعي ة العلماء املسلمني 

 )بتصرف(. 239اجلزائريني وأثرها اإلصالحي  يف اجلزائر، ص: 
 )بتصرف(. 247: املرجع نفسه، ص -(0)
 )بتصرف(. 131، 139املرجع نفسه، ص:  -(9)

إزاء هذا الواقع األليم للمجتمع اجلزائري  وقف رجال مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريني له باملرصاد  -)**(
يف جمال هتا مثل الش هاب واإلصالح واملغرب...؛ ومن بينهم اإلبراهيمي  طاملا أن  هذا القرار كان 

 من اجلزائر وسالمتها وإسالمها وعروبتها. يهد د أ
 )بتصرف(. 49أمحد اخلطيب: مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي  يف اجلزائر، ص:  -(1)
 )بتصرف(. 51املرجع نفسه، ص:  -(17)
، بيت احلكمة -(11)   1طاجلزائر،  –العلمة ، عبد امللك بومنجل: الن ثر الفن ـي  عند البشري اإلبراهيمي 

 )بتصرف(. 94م، ص:  2771
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  )بتصرف(. 129 :ص اجلزائر، يف اإلصالحي   وأثرها مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريني أمحد اخلطيب: -(12)
 )بتصرف(. 129ص: املرجع نفسه،  -(13)
بي ة والت عليم، الش   -(14) ركة الوطني ة للن شر رابح تركي: الش يخ عبد احلميد بن باديس فلسفته وجهوده يف الرت 

 .120م، ص: 1191والت وزيع، اجلزائر، 
أم ا الر كن الث الث فهو )اجلزائر(؛ وعلى هذا األساس فقد كانت نشاطات الش يخ موج هة للحفاظ  -)***(

 الوطن( ،اإلسالم ،قوم على ثالث ركائز هي: )العروبةعلى مقو مات الش خصي ة اجلزائري ة؛ وال يت ت
 عود إىل ما قاله يف مطلع إحدى قصائده؛ وال يت جاء فيها: وهنا ميكن أن ن

 بـــــروبة ينتســــــــــشعب اجلزائر مسـلــــــــــــم        وإىل الع
 من قال حاد عن أصله       أو قال مات فقد كذب

 )بتصرف(. 131، 137مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائري ني(، ص: ) أمحد اخلطيب: -(15)
(  1154 -1127ابح لونيسي: الت ـي ارات الفكري ة يف اجلزائر املعاصرة بني االت فاق واالختالف بني )ر  -(19)

 )بتصرف(. 335، ص: م2771اجلزائر، ، كوكب العلوم
 )بتصرف(. 339املرجع نفسه، ص:  -(10)
 )بتصرف(. 339املرجع نفسه، ق:  -(19)
، منو ر األذهان وفارس البيانئد حمم د البشري اإلبراهياجمللس األعلى لل غة العربي ة: اإلمام الر ا -(11)  مي 

 )بتصرف(. 199ص:  ،م2771، اجلزائر، منشورات اجمللس
، ص: عبد امللك بومنجل: الن ثر الفين   عند البشري اإل -(27)  )بتصرف(. 95، 94براهيمي 

لتحقيق ما يصبو إليه من  أسباٍب واهي ةٍ بمن عادات االستعمار أن يغط ي مطاحمه االستدماري ة  -)****(
   .واالقتصادي ة الس ياسي ة مصاحله خيدم مبا وثرواهتا خرياهتا واستثمار أمرها، على املغلوبة للش عوب استغاللٍ 

: آثار البشري  -(21) ، أمحد طالب اإلبراهيمي  (، دار الغرب م1195 - م1154)، 5جاإلبراهيمي 
 .145، ص: م1110، 1طلبنان،  –بريوت ، اإلسالمي  

(22)-  ،  )بتصرف(. 09، ص: م2771عبد امللك بومنجل: النثر الفين   عند البشري اإلبراهيمي 
 )بتصرف(. 00املرجع نفسه، ص:  -(23)
 .   00املرجع نفسه، ص:  -(24)
 . 09املرجع نفسه، ص:  -(25)
: آثار البشري اإلبراهيمي ،  -(29)  1، طاجلزائر –لكتاب ، املؤس سة الوطني ة ل1جأمحد طالب اإلبراهيمي 

 . 42م، ص: 1109
   .45نفسه، ص:  صدرامل -(20)
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 جهود علماء الجمعية في سبيل النهوض باألمة الجزائرية
 

dvancement of A echolars for thSssociation's Afforts of the EThe 

ation.Nthe Algerian  

 
 د/ الدراجي شطي.ط                                                   

 خديجة الشامخة/ د.أ                                                   

 )الجزائر( جامعة غرداية                                                    
 

chetti.derradji@univ-ghardaia.dz 
 

 80/30/8381قبول: تاريخ ال                            13/30/8381تاريخ اإلرسال: 
 

 

 ملخص:
مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني من أكثر اهليئات أثرا يف تاريخ اجلزائر، وذلك  تعد  

زائرية، وعليه هتدف هذه لماؤها يف سبيل النهوض باألمة اجلللدور العظيم الذي قام به ع
ة، حيث إن قراءة الدراسة إىل إبراز جهود علماء اجلمعية يف سبيل النهوض باألمة اجلزائري

أساس تطور األمم ورقيها، ومنه نطرح  التاريخ وحماولة استثماره يف احلاضر واملستقبل، يعد  
 التساؤالت اآلتية: 

 ما هو دور علماء اجلمعية يف هنضة األمة اجلزائرية؟  -
 ما هي اجلهود املبذولة يف سبيل ذلك؟  -
 وكل األمة اجلزائرية آنذاك؟  هل كان هلا ذلك األثر املرجو الذي تطمح إليه اجلمعية -

 

 ولإلجابة على هذه التساؤالت رأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إال ثالثة مباحث هي: 
 جهود علماء اجلمعية يف اإلصالح الديين. -1
 دور علماء اجلمعية يف الرتبية والتعليم. -2
 وسائل علماء اجلمعية يف نشر الوعي الوطين والقومي. -3

 

 الوطنية. ،اجلزائر ،األمة ـ،مجعية  العلماء، اجلهود فتاحية:الكلمات الم
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Abstract:   

The Association of Algerian Muslim Scholars is one of the most 

influential bodies in The history of Algeria, for the great role played 

by its scholars in the advancement of the Algerian nation, and 

accordingly this study aims to highlight the efforts of the association's 

scholars in order to promote the Algerian nation, since reading history 

and trying to invest it in the present and the future, is important in the 

development of the nation, from which we ask the following 

questions: 
 

 

What was the role of the association's scholars in the renaissance 

of the Algerian nation? What efforts were being made to do so? Did it 

have the desired effect that the Assembly and the entire Algerian 

nation aspired to at the time ? 
 

To answer these questions, we saw the division of this research 

paper into only three investigations: 

1- The efforts of the association's scholars in religious reform. 

2- The role of the association's scholars in education. 

3- The means of the association's scientists in spreading national and 

national awareness. 
 

keywords: Efforts, Scholars association, Nation,  Algeria, National. 
 

 مقدمة:
بعد ظهور النهضة العربية احلديث يف املشرق العريب، وظهور احلركات الوطنية والقومية 

اإلسالمي، كان لزاما أن تولد حركة وطنية إصالحية هنضوية يف و اب العامل العريب تر  يف جل  
جزائرنا احلبيبة، حيث عمل االستعمار الفرنسي يف اجلزائر على طمس اهلوية العربية 

وسائله يف سبيل نشر اجلهل واألمية واخلوف واخلنوع  اإلسالمية للشعب اجلزائري، وجند كل  
ما ميت بصلة إىل الروح اجلزائرية العربية  ل ه يستطيع القضاء على كل  يف أبناء هذا الوطن، ع

اإلسالمية، فهدم املساجد وحوهلا إىل كنائس و خرب املدارس حما معامل الثقافة واملعرفة يف 
العلماء املسلمني اجلزائريني كردة فعل على جرائم االستعمار  مجعية جاءت لذلك الوطن، هذا

      فعزم علماؤها العائدون متشبعني بالثقافة العربية اإلسالمية  يف حق الشعب اجلزائري،
على  -كالشيخ العالمة عبد احلميد ابن باديس والشيخ العالمة حممد البشري اإلبراهيمي  -

اسرتجاع اهلوية الوطنية العربية اإلسالمية للشعب اجلزائري حاملني لواء اإلصالح الذي 
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م ديين ولغوي، فأنشأوا املدارس واجلمعيات والنوادي اعتمدوا فيه على ما هنلوا من عل
عدة جوانب يف البناء االجتماعي  الثقافية، ووضعوا مشروعهم اإلصالحي الذي مس  

 للوطن، كيف ذلك؟ 
 

 دور علماء الجمعية في اإلصالح الديني: -1
ال خيفى على من أحاط علًما بتاريخ اجلزائر يف العهد الفرنسي تلك احلالة اليت كان 

عيشها اجملتمع اجلزائري من جهل مفروض، والذي مل يقتصر على اجلهل بالقراءة والكتابة ي
والعربية لدى كثري من أبناء الشعب، بل تعداه إىل اجلهل بالدين والعقيدة الصحيحة، وعليه 
جعل قادة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مسألة تعليم األمة عقيدهتا الصحيحة هدفا من 

  االستعمار الفرنسي إىل هذا الوطنجاء » هداف اليت سعت إليها اجلمعية، فقدأمسى األ
كما جتيء األمراض الوافدة، حتمل املوت وأسباب املوت، فوجد هذه املقومات راسخة 
األصول، نامية الفروع، على نسبة من زمنها؛ فتعهد يف الظاهر باحرتامها، واحملافظة 

على طول الزمن بالقوة  –على حموها بالتدريج ومت هلم ولكنهم عملوا يف الباطن  عليها...
جزء مما أرادوا ... فقد أدار قوانينه على نسخ األحكام  –وبطرائق من التضليل والتغفيل 

اإلسالمية، وعبث حبرمة املعابد، وحارب اإلميان باإلحلاد، والفضائل حبماية الرذائل والتعليم 
اسة االستعمارية أثر عميق يف زعزعة عقائد . وقد كان هلذه السي(1)«بإفشاء األمية

اجلزائريني، لذلك عزم علماء اجلمعية على السري حنو التصحيح الديين، ورد األمة اجلزائرية 
إىل جادة الصواب، وهذا ما يوضحه الشيخ العريب التبسي يف تقرير جلمعية العلماء لرسالة 

اليت يقوم هبا دعاة اإلصالح  الدعوة اإلصالحية إن  » الشيخ مبارك امليلي حيث قال:
 العلماء يف القطر اجلزائري خاصة اإلسالمي يف العامل اإلسالمي عامة، وتقوم هبا مجعية

تتلخص يف دعوة املسلمني إىل العلم والعمل بكتاب رهبم وسنة نبي هم، والسري على منهاج 
بيق ما هم عليه اليوم سلفهم الصاحل يف أخالقهم وعباداهتم القولية واالعتقادية والعملية وتط

. األمر الذي يشري (2)«من عقائد وأعمال وآداب، على ما كان يف عهد السلف الصاحل 
 رأينا كما يرى كل  » يف قوله: -رمحه اهلل  -الشيخ عبد احلميد بن باديس  - أيضا -إليه 

لفكر مبصر ما حنن عليه معشر املسلمني من احنطاط يف اخللق وفساد يف العقيدة ومجود يف ا
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وقعود عن العمل واحنالل يف الوحدة وتعاكس يف الوجهة وافرتاق يف السري. حت خارت 
. إذ جند يف هذا القول إشارة واضحة من الشيخ (3)«النفوس القومية وفرتت العزائم املتقدة

 إىل احلال اليت وصل إليها اجملتمع، لذلك رأينا علماء اجلمعية يركزون يف أعماهلم على بث  
 ن خالل الدعوة إىل الكتاب والسنةالديين يف أوساط اجملتمع، وتصحيح العقائد مالوعي 

فأخذنا على أنفسنا دعوة الناس إىل السنة النبوية احملمدية » ويواصل الشيخ قائال:
من أول يوم إليها واحلث على  -علم اهلل  -وختصيصها بالتقدم واألحجية فكانت دعوتنا 

مسيناها وأ زدنا من فضل اهلل أن أسسنا هذه الصحيفة الزكية. التمسك والرجوع إليها... وقد
 -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -( لتنشر على الناس ما كان عليه النب )السنة النبوية احملمدية

. وهنا يوضح الشيخ رمحه اهلل منهج (4)«يف سريته العظمى، وسلوكه القومي، وهديه العظيم
 دين والعقيدة يف مقدمة اهتماماتهحي الذي جعل الاجلمعية وأعضائها يف عملها اإلصال

رأينا واجبا علينا أن نقوم بالدعوة العامة إىل » ما نلمسه يف قول الشيخ: -أيضا  -وهذا
اإلسالم اخلالص والعلم الصحيح إىل الكتاب والسنة وهدى صاحل سلف األمة وطرح البدع 

نا صحافة تبل غها للناس فكان والضالالت ومفاسد العادات فكان لزاما أن نؤسس لدعوت
. وعليه ما كانت هذه الصحف املذكورة إىل وسيلة من وسائل (5)«املنتقد وكان الشهاب

اجلمعية للدعوة إىل احلق وحماربة البدع والضالالت ورمبا نستشهد على حرص علماء 
 اهلل اجلمعية على تصحيح العقيدة بقول للشيخ ابن باديس يف قضية الدعاء واالستغاثة بغري

ويدعو املخلوق خالقه ويستغيثه، يف تيسري » على أنه من الضالل املبني حيث قال:
األسباب العادية وفيما هو وراء تلك األسباب من األلطاف اخلفية وما هو فوق الطاقة 

ِتَْسَتغ يُثوَنَِربهُكمِْالبشرية على هذا جاء قول اهلل تعاىل ﴿ ﴾ فتوجهوا إليه بالدعاء وطلب إ ذْ
 -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -ليص من املكروه بالنصر على األعداء وقد كان النب التخ

  .(9)«االستغاثة فيما وراء األسباب ال تكون إال هلل بني ظهرانيهم فلم يستغيثوه لعلمهم أن  
جند يف هذا القول تركيز الشيخ على تصحيح عبادة من أعظم العبادات يف اإلسالم وهي 

أنه ال ينبغي أن تصرف لغري اهلل عز وجل حت لو   -رمحه اهلل- نية، ليبالدعاء واالستغاث
ابن باديس  مذهب الطالب عمار أوضح الدكتور كان النب عليه أفضل الصالة والسالم، وقد

والشيخ " القائم على التصحيح الديين الذي هو أساس التصحيح االجتماعي حيث قال:



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

191 

األخالق  إلصالح االجتماعي يقوم على أساس أن  ا يس من املدرسة اليت ترى أن  دابن با
الوسيلة هي تطهري القلوب وتغيري النفوس، وهذا يؤدي إىل تغيري  تنبع من الداخل، وأن  

الذي نوجه إليه االهتمام األعظم يف تربية  )إن   املؤسسات االجتماعية. يقول ابن باديس:
 ."ق، فالباطن هو أساس الظاهر(أنفسنا، وتربية غرينا هو تصحيح العقائد، وتقومي األخال

 

صالح اإلنسان  العناية الشرعية متوجهة كلها إىل إصالح النفوس، وأن   وهو يعترب أن  
 ملسو هيلع هللا ىلص. وهنا نلمس إشارة منه إىل قول النب (0)«وفساده إمنا يقاسان بصالح نفسه وفسادها

 أال هكل اجلسد فسد فسدت وإذا كله اجلسد صلح صلحت إذا مضغة اجلسد يف إن   أال»
 .(9)«القلب وهي

 

وقد اعتمد الشيخ يف تعليمه لتعاليم الدين اإلسالمي على تفسري كتاب اهلل عز وجل 
حي والرتبوي وما حيمل النفس الرو  اجلانب على ذلك يف مركزا ملسو هيلع هللا ىلصوشرح أحاديث النب 

ة كما جند الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه اهلل ينبه األم (1)على االستقامة واالعتدال
اجلزائر هي قطعة » اجلزائرية إىل ضرورة التمسك بالدين اإلسالمي ومقوماته حيث يقول:

من اجملموعة اإلسالمية العظمى من جهة الدين، وهي ثلة من األمة اجملموعة العربية من 
. ويف هذا املقتطف توضيح من الشيخ اإلبراهيمي (17)«حيث اللغة اليت هي لسان الدين

فاألمم اإلسالمية هبذا الدين وهبذا » اء األمة ويواصل رمحه اهلل قائال:ألمهية الدين يف بن
  فرق وإن كثرت فيها دواعي التفر قاللسان، وحدة متماسكة األجزاء يأىب هلا اهلل أن تت

إال أن تكون موحد ة، وتأىب هلا الفضائل اإلسالمية إال  -دوهو دين التوحي -ويأىب هلا دينها 
ة يف هذا العامل اإلنساين، فإذا كان يف تلك األمم من يضار الفضيلة أن تكون مظهرا للفضيل

 ا هو احنراف مزاج سببه سوء الفهمأو خيوهنا يف امسها فما ذلك من اإلسالم يف شيء؛ وإمن
. يف هذا الكالم نلمس مدى إحساس (11)«دعوى طباع أو هو تقليد واتباع وهم، أو غلبة أو

ن اإلسالمي احلنيف وحتكيمه يف أمور احلياة ليستقيم الشيخ بضرورة الفهم الصحيح للدي
 حاهلا، ونبذ التقليد لغري املسلمني مما حيافظ على اهلوية اإلسالمية الصافية لألمة اجلزائرية.

 

ينبه إىل ضرورة اتباع السنة وترك البدع  - رمحه اهلل -كما نالحظ الشيخ اإلبراهيمي 
ك ملن خالف السنة من خاصة الشعب اجلزائري اإلسالم واحد مشريا بذل والضالالت ألن  



 0201سبتمبر   – 20 العدد:            20املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

191 

املسألة بيننا ال تتجاوز أحد أمرين: إما سنة حنن وهم سواء » املسلم وعامته، حيث يقول:
أو بدعة حنن وهم سواء يف جتنبها وقتلها هذا باعتبار اإلسالم  يف امتثاهلا واإلذعان هلا.

ندين فما كان لنا أن نأخذ من على أما إذا كان الطرف اآلخر ال يدين مبا  اجلامع بيننا.
تقرير إلى لجنة اإلصالحات كما جاء يف  .(12)«غري ملتنا مبا وجب علينا أخذ أنفسنا به

مجعية العلماء املسلمني » توضيح للهدف األمسى للجمعية وعلمائها: اإلسالمية في الجزائر
ه وحتقيقه، ذات برنامج اجلزائريني اليت تتشرف حبمل لواء اإلصالح الديين بالدعوة إىل نشر 

ويف نشر الفضائل  –الكتاب والسنة  –على حقيقته من أصلية  تعليم اإلسالمعملي يف 
فات واجلمود والرذائل اإلسالمية واألخالق القرآنية، وما يقتضيه ذلك من حماربة البدع واخلرا

رسالته  وعلى هذا النهج سار علماء اجلمعية كالشيخ مبارك امليلي يف .(13)«واحملرمات
هتم اليت تزخر هبا "الشرك ومظاهره" والشيخ الطيب العقب والشيخ العريب التبسي يف مقاال

علماء اجلمعية ليتضح مدى الدور الذي قام به علماء اجلمعية يف  جل  صحف اجلمعية و 
اإلصالح الديين باجلزائر بعدما عمل االستعمار على سلخ األمة اجلزائرية من دينها 

 يتها.وعقيدهتا وهو 
 

 دور علماء الجمعية في التربية والتعليم: -8
اليت  -حرص علماء اجلمعية على اإلصالح الديين واالجتماعي يف أرض اجلزائر  إن  

ال ميكن  -عاث فيها االستعمار فسادا وعمل على نشر اجلهل واألمية يف أوساط شعبها 
على إنشاء املدارس والنودي  من خالل الرتبية والتعليم وعليه عملت اجلمعية أن يتأتى إال

يف مجيع أحناء الوطن كاملعهد الباديسي بقسنطينة ودار احلديث بتلمسان وغريها من 
مجيعنا يعرف سياسة » املدارس والنوادي، وكتصوير جلرم املستدمر يقول عدنان مهدي:

شعب ال ما اقرتفته فرنسا يف حق   بلد إال أن   مستعمر يف أي   التجهيل اليت ينتهجها أي  
. هذا ما جعل علماء اجلمعية يضعون يف (14)«اجلزائري ال ميكننا وصفه بأقل من اجلرمية

كما -ستواه العلمي والفكري فعملوا أبناء الشعب اجلزائري والرقي مب مقدمة أهدافهم تعليم
      على إنشاء املدارس ودور العلم، وقد كان لرئيس اجلمعية الشيخ  -سبقت اإلشارة

ابن باديس آنذاك سابقة يف اجملال من خالل ما حص له خالل تعليمه جبامع عبد احلميد 
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طرق التدريس يف جامع الزيتونة وبني أهنا ليست » -رمحة اهلل عليه-الزيتونة إذ نقد الشيخ 
. وما هذا الكالم إال دليل على (15)«وسيلة تؤدي إىل حتقيق الغرض من الرتبية كما يتصوره

وأول عمل تربوي » األمر الذي جعله كفء لتعليم أبناء اجلزائر مترس الشيخ يف التدريس،
م صغار الكتاتيب القرآنية فكان يعل  ه 1332تعليمي سجله ابن بايس يف قسنطينة كان سنة 

بعد خروجهم منها صباحا وعشية مث بعد بضع سنوات أسس مع مجاعة من الفضالء 
معزة مث انتقل إىل بناية سيدي بو  االبتدائي وذلك يف مسجد املتصلني به، مكتبا للتعليم

تطور م 1137 –ه 1341ويف سنة م 1110اجلمعية اخلريية اإلسالمية اليت تأسست سنة 
أن  ... وجاء يف القانون: مكتب اجلماعة إىل مدرسة مجعية الرتبية والتعليم اإلسالمية

بني  ع اليدويةنية، والعربية، والصنائمقصود اجلمعية نشر األخالق الفاضلة، واملعارف الدي
 أبناء وبنات املسلمني، وبينت املادة الثالثة الوسائل:

 تأسيس مكتب للتعليم .1
 ملجأ لأليتام .2
 ناد للمحاضرات .3
 معمل للصنائع .4
وهذه من بدايات  .(19)«إرسال التالمذة على نفقتها إىل الكليات واملعامل الكربى .5

فقد كانت مجعية العلماء املسلمني  جلزائري،حرص علماء اجلمعية على تعليم أبناء الشعب ا
املنيع الذي  ناحلص -ممثلة يف أعضائها الذين كانوا خرية شباب اجلزائر آنذاك  -اجلزائريني 

 توىل احلفاظ على اهلوية الوطنية والعربية اإلسالمية للبلد، حيث يقول عدنان مهدي:
على مستوى الوطن وكان  مجعية العلماء املسلمني: حاملة تكوين اجلمعيات كانت:»

اهلدف هو تكاتف اجلهود إلنشاء املدارس العربية اإلسالمية ولقد استقبلت هذه املدارس 
العديد من الطلبة يف وقت فراغهم لتكوينهم على احملافظة على الدين واللغة العربية كما 

اجملتمع على  عمدت إىل إنشاء العديد من األندية الثقافية اليت كانت مركز لقاء مجيع شرائح
    طرف الشيخ عبد احلميد بن باديس  ومن الدروس املقدمة من .(10)«اختالف أعمارهم

فتحت الدروس العلمية » الصراط ما يلي: ةيف قسنطينة جاء يف جريد -رمحه اهلل-
بقسنطينة يف غرة رجب وجاء الطلبة من العماالت الثالث وجتاوز عددهم املائة واحلمد هلل 
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س اليت يقوم هبا األستاذ ابن باديس بنفسه للطبقة الثالثة اجلزء الثاين من وها هي الدرو 
 ، الدمنهوري على اجلوهر املكنونالدردير على خمتصر مفتاح الوصول للشريف التلمساين

هذا منوذج عن  .(19)«املكوي على األلفية، التلخيص مبختصر السعد، درس التفسري العام
 وكلها تصب يف تعليم العربية وعلوم الدين.اديس دروس اليت كان يقدمها ابن بال

 

ويف عهد الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي أوضح رمحه اهلل يف بيان للمجلس اإلداري 
يف مجيع  اجلمعية عازمة على مواصلة مشروعها الرتبوي التعليمي، أن  م 1143للجمعية سنة 

تعطش للعلم، كما أوضح ربوع الوطن وكانت تبسة أحد هذه النماذج، وطمأن الشباب امل
ذلك سيكون بقيادة الشيخ العريب التبسي مع ثلة من األساتذة حتت إشرافه، مبينا نية  أن  

 .(11)اجلمعية يف احلفاظ على املدارس والتعليم العريب
 

 وكما اهتم علماء اجلمعية بتعليم الشباب فإهنم أيضا قد اهتموا بتعليم املرأة؛ ذلك أن  
 جتهيل املرأة على حد   روري لتطور اجملتمع وال ميكن بناء حضارة يف ظل  تعليم املرأة أمر ض
، وقد ذكر الدكتور عمار الطالب اهتمام ابن باديس رمحه اهلل بتعليم (27)تعبري مالك بن نب

 اعية تربوية عظيمةابن باديس على بصرية مبا للمرأة من وظيفة اجتم إن  » املرأة فقال:
ا وإنقاذها مم ا هي فيه من اجلهالة العمياء، ونصح بتكوينها ه أوجب تعليمهولذلك فإن  

تكوينا يقوم على أساس العفة وحسن تدبري املنزل، والنفقة والشفقة على األوالد، وحسن 
ل مسؤولية جهل املرأة اجلزائرية أولياءها، والعلماء الذين جيب عليهم أن ه مح  تربيتهم، كما أن  

واستدل  وقرر أهنم آمثون إمثا كبريا إذ فرطوا يف هذا الواجب. موا األمة رجاهلا ونساءها،يعل  
على وجوب تعليم املرأة بالعموميات القرآنية الكثرية الشاملة للرجال والنساء، وبأحاديث 

اخلطاب بصيغة التذكري شامل للنساء إال مبخصص من إمجاع أو نص  شريفة، ومذهبه أن  
على العلم واحلرص على طلبه  وللحث   (21)«جالالنساء شقائق الر  أو ضرورة طبيعية، ألن  

رسالة إلى الطلبة الجزائريين  -رمحه اهلل-ومواصلة املسري كتب حممد البشري اإلبراهيمي 
يشجعهم فيها على إكمال املسري والنهل من حبور العلم ليكونوا أعمدة وطنهم  بالزيتونة

 . (22)ابن باديس رمحه اهلل تعاىل وبناة عزه وجمده وحثهم على االقتداء بالشيخ عبد احلميد
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كلمة إىل املعلمني ينبههم فيها إىل املسؤولية امللقاة على   -رمحه اهلل-كما يوجه 
إنكم جتلسون من كراسي التعليم على عروش ممالك، رعاياها أطفال » عاتقهم فيقول:

 مرحلة األمة، فسوسوهم بالرفق واإلحسان، وتدرجوا هبم من مرحلة كاملة يف الرتبية إىل
سلمتهم إليكم أطفاال، لرتدوهم  هنم أمانة اهلل عندكم، وودائع األمة بني أيديكم،إأكمل، 

إليها رجاال، وقدمتهم إليكم هياكل لتنفخوا فيها الروح، وألفاظا لتعمروها باملعاين، وأوعية 
ه وأمته واجب املعلم حنو تالميذ -رمحه اهلل-وهنا حيد د  .(23)«لتمألوها بالفضيلة واملعرفة

 قصد التحسيس بعظم املسؤولية املنوطة باملعلمني.
 

يبني  منزلة املثقف واملتعلم يف  -رمحة اهلل عليه-إضافة إىل ذلك نرى الشيخ اإلبراهيمي 
 واملثقفون يف األمم احلية هم خيارها وسادهتا وقادهتا وحر س عزها وجمدها.» األمة فيقول:

 ن هم هلا بواجب القيادة والتدبريلتقدير، ويقومو تقوم األمة حنوهم بواجب االعتبار وا
. يف (24)«البصرية فيهاو  ومازالت عامة األمم، من أول التاريخ تابعة لعلمائها وأهل الرأي

هذه الكلمات تبيان من الشيخ ملكانة العلم وأهله، وال خيفى على عارف بتاريخ الشيخ 
شيخ املنشورة يف البصائر وغريها رأيناه مقاالت ال مدى تبن يه لقضية الرتبية والتعليم فجل  

 فيها حامال لواء الدفاع عن الرتبية والتعليم يف أرض الوطن.
 

هذا موجز عن دور علماء اجلمعية يف الرتبية والتعليم على أرض اجلزائر والذي ال 
 ميكن حصره يف بضع كلمات.

 

 وسائل علماء الجمعية في نشر الوعي الوطني والقومي: -0
علماء اجلمعية على وعي ودراية حبالة الوطن اجلزائري واألمة العربية، األمر لقد كان 

الذي جعلهم حيملون على عاتقهم مسؤولية توعية األمة اجلزائرية والعربية عامة بأهم القضايا 
الوطنية والقومية، وقد جعلوا من األدب وسيلة إليصال صوهتم للشعوب وإيصال صوت 

نحاول يف هذا املبحث تتبع اهتمام علماء اجلمعية يف أدهبم الشعوب من خالهلم، لذلك س
 بتلك القضايا، كالدين واللغة والوطن ووحدة األمة. -شعره ونثره -
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          ويف هذا الصدد يشري حممد الصاحل اجلابري إىل معاجلة طلبة اجلزائر بالزيتونة 
ة العلماء املسلمني اجلزائريني لقضايا الوطن واألمة والذين منهم أعضاء مجعي -يف أشعارهم-

البيئة الثقافية التونسية كانت منطلقا من املنطلقات  يصح القول يف البدء بأن  » قائال:
ا إىل تونس جمرد طالب علم و األساسية لظهور أبرز الشعراء اجلزائريني املعاصرين، الذين جاؤ 

ت التونسية والوسط الثقايف وافدين على جامع الزيتونة، فإذا هبم جيدون يف الصحافة واجملال
التونسي جماال رحبا لتفجري مواهبهم الشعرية، وكتابة خمتلف أمناط القصائد، وخاصة منها 

بني هؤالء حممد العيد آل خليفة وقد ذكر اجلابري من ، (25)«القصائد القومية والنضالية
 .(29)صاحل خريف وغريهمالسعيد ناجي الزاهري وحممد األخضر السائحي، والو 

 

ولالستشهاد على إصرار علماء اجلمعية على غرس الروح الوطنية والقومية يف نفوس 
بن باديس رمحه اهلل طاملا تغىن هبا أبناء أبياتا مشهورة للشيخ عبد احلميد اجلزائريني نسوق 

 اجلزائر واليت يقول فيها:
ــلِــ         ب  ــــــــِة يـ ن ت ـِســـــــــــُروب  ــــــــال ـعُ  ٌم ..... و ِإىل  ـــــــــش ـع ـُب اجل ـ ز ائِـِر ُمــس 
ـلِـِه ..... أ و  قـ ـال  م ـات  فـ ق ـد  ك ـذ ب          ـاد  ع ـن  أ ص   م ن  قـ ـال  ح 
ـــ         ب  ـــــُه ..... ر ام  ال ـُمح ـال  ِمن  الطـال ــــــــــــــــا لـ ــــــــــاجً ـــــــأ و  ر ام  ِإد م 
ــاُؤنـ ــا ..... و بِـك  الــــــــيـ ا نـ         ُء أ نـ ـت  ر ج   صاب ـاُح قـ ِد اق ـتـ ر ب  ـــــش 
ــي ــاِة ِســال ح              ُُطوب  و ال  تـ ه ب  ـــــُخـــذ  لِل ـح  ـا ..... و ُخـِض اخل   (20)ــه 

 

األمة العربية واإلسالم، كما برمحه اهلل ارتباط اجلزائر يف هذه األبيات يوضح الشيخ 
 على ضرورة حترير الوطن مؤمنا بالشباب اجلزائري الغيور على وطنه. حيث  

 

ل الغايل والنفيس يف ذحيث من خالهلا أبناء الشعب على بويقول يف أبيات أخرى 
 سبيل الوطن واألمة:
 ه  ــــــــــــــعـربيا  ـزةٍ ــــــــــــــــن عِ ــــــــم اـــــــــــ.... لـم ـ اِر روح الِفـدـــــب  اجلزائــــــــــأشع     
ـا .... فكانت  سالًما على البشريـاه  ـــت  على الديـــــــــــــــبـ نـ ي         ِن أركـاهن 

 اِر على األبـِديـاه  ــــــالدي يذـــــــت  ....هبـد  ـــــــــل دمُت هبـا وبـكـم خل  ـــــــــــخ       
 ت ت نـالُوا احلقوق  السنياه  ــــــفُدوموا على العهِد حتا الف ـن ا .... وح     
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يقول الدكتور أبو القاسم سعد اهلل مشيدا بدور الشيخ عبد احلميد بن باديس رمحه 
عمل هذا املصلح طاقته يف » اهلل يف إرساء الشخصية الوطنية والعربية بني أبناء اجلزائر:

 جيمعهم على كلمة واحدة دينا ولغةئريون برباطهم املقدس الذي سبيل أن حيتفظ اجلزا
 .(29)«ماضيا ومصريا

 

ومن شعراء اجلمعية الشاعر الفحل حمد العيد آل خليفة الذي جده يزهو بنزعته الثورية 
الوطنية، حيث يقول يف قصيدة له بعنوان "صرخة ثورية" ألقيت يف إحدى حفالت مدرسة 

 :م1132"الشبيبة" سنة 
 هــــــــــــعربيـــم الــــــنا الرحــــــــــــــا .... ة وجتمعــــــــــــــــــــــة املرتضـــــــفنا امللـــــــــــــــــؤلت 
 ا .... ء فقد حزت يف رعيه األسبقيهـــــشباب اجلزائر طب باالخ 
 هـــــــل اخلليا طافت النحـــــــــــــوطف حول مورده املستطاب ....كم            
 ك باحلق حق الوصيهــــوأوصي  ك للخري خري النداء ....ـــــــــــــأنادي            
 خاب وضل الثنيه فمن هاب .... تعرف ثنايا السلوك ذر اخلوف            
 ة أو منيهب منيــــــىن .... فخاطر تصـــــــــــايا سبيل املــــــــــت املنــــــــــرأي            
 ري يف حذر أو تقيهـــــــــــفال خ الد .... ــــــت باخلطوب البــــذا زلزلإ            
 (21)وواىف زمان الفدى والضحيه وان .... ـــى باهلــــــــــــــتوىل زمان الرض     

 

نالحظ يف هذه األبيات النزعة الثورية النابعة من حب الوطن واهلوية العربية، حيث 
 رية وال خري يف عيش الذل واهلوانيؤكد الشاعر على أن الروح رخيصة يف سبيل الوطن واحل

 وللشاعر قصائد ثورية وقومية عديدة تنب عن تلك الروح الوطنية والقومية ألبناء اجلمعية.
 

ومن بني ما نذكره يف الروح الوطنية ومشاركة الشعب مآسيه ما قاله الشيخ حممد 
هذا لك الويل أيها االستعمار! أ» ماي، حيث قال: 9رمحه اهلل يف ذكرى  البشري اإلبراهيمي

رخته حني أيقنت بالعدم فأوجدك؟ جزاء من استنجدته يف ساعة العسرة فأجندك، واستص
هذا جزاء من كان يسهر وأبناؤك نيام، وجيوع أهله وأهلك بطان، ويثبت يف العواصف اليت أ

فرحه بانتصارك مساو لفرحه  يف الغنيمة ولعل  إىل أهله بعد أن شاركك يف النصر ال 
فيجد األب قتيال، واألم جمنونة من الفزع، والدار مهدومة أو حمرقة، والغلة  -بالسالمة 
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ها أسئلة . وكل  (37)«متلفة، والعرض منتهكا، واملال هنبا مقسما، والصغار هائمني يف العراء؟
الشعب اجلزائري توحي بالنزعة  ي يف حق  استنكارية للمجازر اليت ارتكبها املستدمر الفرنس

أدباء اجلمعية بالقضية الوطنية، بل شاركوا إخواهنم العرب  الوطنية الغيورة للشيخ، ومل يكتف
ت وجداهنم القضية الفلسطينية، حيث من أعظم القضايا اليت هز   مهومهم وقضاياهم ولعل  

   الشعب اجلزائري املسلم:يف نفوس يقول الشيخ اإلبراهيمي متحدثا عن مكانة فلسطني 
 يف قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية، ويف جفن كل   يا فلسطني! إن  »

مسلم جزائري يف حقك كلمة  مسلم جزائري من حمنتك عربات هامية، وعلى لسان كل  
مرتددة هي: فلسطني قطعة من وطين اإلسالمي الكبري؛ قبل أن تكون قطعة من وطين 

.. يا فلسطني! إذا كان حب األوطان من أثر اهلواء والرتاب، واملآرب اليت العريب الصغري.
فيك املسجد األقصى  هوى املسلم لك أن فيك أوىل القبلتني، وأن   يقضيها الشباب، فإن  

. نلمس هنا يف كلمات الشيخ روحه القومية اإلسالمية وإحساسه (31)«الذي بارك اهلل حوله
ري الدكتور أبو القاسم سعد اهلل إىل دور صحافة اجلمعية مبصائب إخوانه يف فلسطني ويش

خصصت الصحافة االفتتاحيات الضافية واألبواب الدائمة » يف تبين القضايا القومية فيقول:
 لعرب، وقد اشرتك يف الدعوة إليهالدراسة طبيعة فلسطني وأمهيتها التارخيية والقومية ل

 والعقب ،، واملدين، واإلبراهيميا أمثال: ابن باديسوالكتابة عنها كبار أدباء اجلزائر ومفكروه
وكتب عنها شيخ أدباء اجلزائر حممد البشري اإلبراهيمي سلسلة من  وحممد العيد، وسحنون.

املقاالت االفتتاحية يف )البصائر( كانت تفيض عاطفة ومحية، دعا فيها الشعب اجلزائري إىل 
 .(32)«قضية القوميةمزيد من البذل ومشاركة الشعب العريب هذه ال

 

 هذه مناذج عن اهتمام علماء اجلمعية بالقضايا الوطنية والقومية وحرصهم على بث  
الوعي الوطين والقومي يف نفوس الشعوب العربية عامة والشعب اجلزائري خاصة، سقناها  

 كأمثلة لعدم اتساع املقام لإلملام جبميع آثار هؤالء األفذاذ.
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 خاتمة:
ة يف رحاب تاريخ علماء اجلمعية، والوقوف على أهم موقفهم اتعامل بعد هذه الرحلة

وأعماهلم يف سبيل النهوض باألمة اجلزائرية وروحهم اإلصالحية اليت كانت احلصن احلصني 
 الذي احتمت به اجلزائر وشعبها من ظلم االستعمار، من آثارهم اخلالدة نتوصل إىل اآليت:

ا منيعا وقف دون فقدان الشعب اجلزائري اوس سد  لقد كانت اجلمعية بأعضائها األش -
 هلويته وثوابته.

إميان علماء اجلمعية بقضيتهم الوطنية جعلهم حيققون نتائج عظيمة يف إصالح حال  إن   -
 األمة اجلزائرية.

ى به يف ذسالمية اخلالصة منوذج جيب أن حيتهنج علماء اجلمعية النابع من الروح اإل -
 را ومستقبال.مشروعنا اإلصالحي حاض

اهلل ال يصلح ما بقوم حت  املشروع اإلصالحي جيب أن ينطلق من اجملتمع ذلك أن   إن   -
 يصلحوا ما بأنفسهم.

 لن يصلح حال األمة اليوم إال مبا صلح به أوهلا وهذا ما آمن به علماء اجلمعية. -
قراءة املعمقة اجلادة وأخري ينبغي علينا العودة إىل هذا الرتاث اجمليد بالنظر املتفحص وال -

علنا نستطيع استثماره يف حاضرنا ومستقبلنا، كما نرجو من أهل اجملال مزيدا من 
 االهتمام هبذا الرتاث الذي هو روحنا اخلالصة وهويتنا النقية.

 

 التالهوامش واإلحا
 

 .21.22، ص 2770اجلزائر،  ،1أمحد طالب اإلبراهيمي: عيون البصائر، دار األمة، ط -(1)
، دار 1مبارك بن حممد امليلي: رسالة الشرك ومظاهره، حتقيق وتعليق: أيب عبد الرمحان حممود، ط -(2)

 .29، ص2771الراية، السعودية، 
 .23، ص2، م1عمار طالب: آثار الشيخ عبد احلميد بن باديس،ج -(3)
 .25املرجع نفسه، ص -(4)
 .29املرجع نفسه، ص -(5)
 .34املرجع نفسه، ص  -(9)
 .177.171املرجع نفسه، ص  -(0)
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 [، ومسلم يف كتاب البيوع52] 29/ 1رواه البخاري يف كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه  -(9)
 [.1511] 1211/ 3باب أخذ احلالل وترك الشبهات 

 وما بعدها. 125، ص1، م1ينظر: عمار الطالب: ابن باديس حياته وآثاره، ج -(1)
 .170، ص1يمي: آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، جأمحد طالب اإلبراه -(17)
 املرجع نفسه، ص ن. -(11)
 .291املرجع نفسه، ص -(12)
 .133ص  ،2أمحد طالب اإلبراهيمي: آثار الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، ج -(13)
 . 21صم، اجلزائر، 2719، 1عدنان مهدي: التعليم يف اجلزائر أصول وحتديات،دار املثقف، ط -(14)
 .270.279، ص1، م1عمار الطالب: ابن باديس حياته وآثاره، ج -(15)
 .114ص املرجع نفسه، -(19)
 .20عدنان مهدي: املرجع السابق، ص  -(10)
 .3م، ص1133 -ه1352، 9جريدة الصراط:ع -(19)
 اإلسالمي ، دار الغرب3ج آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، ينظر: أمحد طالب اإلبراهيمي: -(11)

 وما بعدها. 131، ص 1110بريوت،  ،1ط
(، جملة 1159-1131) ينظر:مسري أبيش، جهود محعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف تعليم املرأة -(27)

 .124، ص2710، 9الساورة للراسات اإلنسانية واالجتماعية،ع
 .119عمار الطالب: املرجع السابق، ص -(21)
 .153.152إلبراهيمي، املرجع السابق، ص ينظر أمحد طالب ا -(22)
 .113املرجع نفسه، ص -(23)
 .129املرجع نفسه، ص -(24)
 .33، ص2771، اجلزائر، 1ط منشورات السهل، ب اجلزائري املعاصر،داأل حممد الصاحل اجلابري: -(25)
 ينظر: املرجع نفسه، ص ن -(29)
 .501، ص1ج ،2عمار الطالب: آثار ابن باديس، م -(20)
، 2770، 5أبو القاسم سعد اهلل: دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار الرائد للكتاب، ط -(29)

 .114اجلزائر، ص
 .397، ص2717، 1حممد العيد آل خليفة: ديوان حممد العيد آل خليفة، دار اهلدى، اجلزائر، ط -(21)
 .301أمحد طالب اإلبراهيمي: عيون البصائر، ص  -(37)
 .411نفسه، ص املرجع  -(31)
.171.179أبو القاسم سعد اهلل: املرجع السابق، ص  -(32)
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