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 الديف كالمغة كىذا ما مف المقكمات األساسية التي تربط الشعكب كتعزز مف انتمائيـ    
تعمؽ  لتزمكا بيا خاصة ماة التي أبدل  فييا كبار العمماء اىتماميـ كايطمؽ عميو بالقكمي

لية أداء الكاجب تجاىيا ك رتباطيـ فتحممكا مسؤ سبلمية كأبرزكا فييا ابالقضايا العربية اإل
فئات  عنيا لمكانتيـ التي فرضت عمييـ ذلؾ بخبلؼ غيرىـ مف كالنحك منحى الدفاع

كالشيخ البشير االبراىيمي كاحد مف ىؤالء كرمز مف رمكز النيضة الفكرية  المجتمع،
 سبلميةاإلسخر قممو كلسانو لتكعية الشعكب العربية كاالصبلحية كالثقافية الجزائرية، فقد 

كراىا ممارسا  اكدعكتيا لمكقكؼ كالصمكد أماـ ظمـ المستعمر الذم حؿ عميي غصبا كا 
سمب  ، فعمؿ عمىسياستو الشنيعة بمساسو لحرماتيا لتغييب ىكيتيا كتحميميا ماال يطاؽ

ركح المسؤكلية  اإلبراىيمي، كىذا ما غرس في قمب شؤكنياحريتيا كأمنيا كالتدخؿ في 
 سبلميةاإل كأداء األمانة أماـ اهلل أكال كاألشقاء العرب ثانيا فكاف درعنا حاميا لؤلمة العربية

لذم شيد جيكده كنضالو اكقد لخص كتابو" عيكف البصائر"  كميا ليس فقط الجزائر،
تمائو الذم اعتز بو في كؿ مكاقفو، لذلؾ مرآة عاكسة لشخصيتو كان عمييا الكثير، فكاف

 كاف ىذا الكتاب محكرا لدراسة المكسكمة بػػ: 

 لمشيخ محمد البشير اإلبراىيمي "عيون البصائر"البعد القومي في كتاب 

البشير ، المكانة الكبيرة التي استطاع كمف األسباب التي جعمتني أختار دراستي ىذه
أف يحتميا بما حققو في كتاباتو أىميا عيكف البصائر فكاف جديران بدراسات  اإلبراىيمي

 كذلؾ  و ك شخصيت عمىالتي أردت أف أتعرؼ مف خبلليا أكثر  الدراسةالكثيرة كمنيا ىذه 
بما في ذلؾ القضية الفمسطينية  سبلميةاإلالعربية  األمةتخص حاؿ كتاريخ  التي قضاياال

 التي كانت محؿ اىتمامي منذ البداية.

 : كقد انطمقت مف إشكاليات أىميا

 ؟لمبشير اإلبراىيمي " عيكف البصائر" في كتاب القكمي البعد كيؼ تجمىػػػ 



 ذمح ـــــمق
 

 ب 
 

 ؟البشير اإلبراىيمي تجاه االستعمار المسمط عمى المغرب العربي مكقؼما ػػػ 

 كسخر كتابو لتفرغ ليا؟ اإلبراىيميماىي أىـ االلتزامات التي عمد إلييا البشير ػػػػ 

خاصة خبلؿ عرض  المنيج التاريخيىك  لمنيج الذم اعتمدتو في دراستيكا
الكتاب، باالستعانة بآليتي الكصؼ كالتحميؿ في بسط كتحميؿ أفكار  األحداث كالكقائع في

 .في القمكب كخمدىا التاريخ اأثر كمكاقؼ اإلبراىيمي التي خمفت 

كصكال  بالمقدمة بدايةالتي تـ جمعيا كفؽ خطة منيجية كقد تـ تقسيـ المادة العممية 
 إلى الخاتمة كقد اشتممت عمى:

عناصر  ةحكؿ القكمية ككتاب عيكف البصائر كقسمناه لثبلث : ػػعنكناه ب مدخل
لمحة حكؿ الكاتب  كالعنصر الثاني ،العربي األدب: مفيـك القكمية كظيكرىا في األكؿ

 منيج الكتاب كمحاكره.  الثالثكالكتاب، ك 

مبلمح القكمية في كتاب عيكف البصائر الذم تطرقنا فيو إلى : األولوالفصل 
، ثانيا الدفاع عف المغة العربية، ثالثا اإلسبلـعناصر، أكال الدفاع عف  ةقسمناه كذلؾ ألربع
 العربية، رابعا الدفاع عف القضية الفمسطينية. األمةالدفاع عف قضايا 

لعربي في كتاب عيكف البصائر قضايا المغرب ا فقد تناكلنا فيو  أما الفصل الثاني:
مف القضية التكنسية، ثانيا مكقؼ  ياإلبراىيمأربع عناصر، أكال مكقؼ الشيخ أدرجناه 
ية في المغرب اإلصبلحالحركة  إلىالدعكة  مف القضية الميبية، ثالثا اإلبراىيميالشيخ 

 األقصى، رابعا الدعكة إلى الكحدة المغاربية.

 حكؿ بحثي ةحممر  خبلؿ إلييا تكصمت التي النتائج ألىـ خبلصة :وخاتمة 
 .المكضكع

بجممة مف المصادر كالمراجع أىميا:  البحث استعافكقد   
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مسةالخ بأجزائو اإلبراىيمي طالب أحمد تقديـ مف اإلبراىيمي، البشير آثار -  

خطابات  في األساسية كالمقكمات.. اليكية أبرزىا كالجرائد المجبلت الكثير مف -
 اإلبراىيمي لصياد مميكة.

دراسات كالمراجع في القمة  صعكبة تنيكاجيفقد بحث مف الصعكبات  ككما ال يخمك
ىذا المكضكع فكاف جؿ ما اعتمدتو مف المجبلت، كتكرار المادة العممية فيما تحصمت 

 عميو مف مراجع.

بؿ زادني  ،كرغـ كؿ ىذه الصعكبات إال أنو لـ يمنعني مف مكاصمة العممية البحثية 
 .لبمكغ المراد كفي الختاـ الحمد هلل أكثرا إلتمامو كأكسبني حبا لمبحث قكة كصبر 
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 وظيورىا ةـمفيوم القومي  -1

 :لغةأـ 

ـ  ق  " تعني ال كـ  في لساف العرب كممة " ق  ابن منظور  يقكؿ ـ  كىك نقيض الجمكس ق   يا  ا
ـ  ق  كالم   .المرة الكاحدة ة  ق مكال ،ةن ام  كق   ةن م  ك  ا كق  امن ي  ا كق  امن ك  ق   كـ  ق  ي   ـ  ق  المكضكع الذم ت   ة  ام  ق  كالم   ا  ي

ـ  ق  المجمس كالجماعة مف الناس، كأ   ،بالفتحُ   ةام  ق  كالم   ة  ام  ق  بالضـ كاإل ة  م  قا  كالم   ،فيو  ا
ـ  ق  أ  أم لبث ك  ةه ام  ا كق  امن ق  كم   ةه ام  ق  ا   ك  ةه ام  ق  إ  بالمكاف   (1)الشيء أدامو." ا

ـ  ق  كأ   ،الجماعة مف الرجاؿ كالنساء ،القاموس المحيطفي  ـ  ك  " كالق    ةه ام  ق  إ  بالمكاف  ا
ي ت و  ك  كق   وه ت  يم  كق   ،نسافاإل ة  ام  ق   ،داموأدكاـ كالشيء  ةه ام  كق   م   (2)"كشطاطو. و  ام  ك  كق   م ت و  كق ك 

 صطالحا:ب ـ ا

ليا حضارة متميزة كثقافة معينة  ،أمة معينة إلىالقكمية تعني الشعكر باالنتماء  
عمى كحدة المغة ككحدة التاريخ ألف الكحدة في كىي تقكـ  ،تميزىا عف غيرىا مف األقكاـ

الـ ككحدة كحدة المشاعر، كالمنازع ككحدة اآل إلىىذيف الميدانيف ىي التي تأدم 
 (3).الثقافة

                                                           
، ص  12ط( بيركت ػ لبناف، مج  كر، لساف العرب، دار صادر)د ػظابف من (1)  .506ػ 496مادة قـك
(، ص 4القامكس المحيط، دار الحديث )د ػ ط( القاىرة ػ مصر، ـ  ،مجد الديف فيركز أبادم (2)  .168)مادة قـك
، 43رار، حكليات آداب عيف شمس، المجمد حمد فيد جنباف القحطاني، البعد القكمي في شعر مأمكف فريز جينظر: (3)

 .17، ص 2015أفريؿ  ،جامعة الطائؼ
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القكمية:" بأنيا االنتماء إلى أمة معينة كالتعمؽ بيا، كالقكمية  محمد الصفرانيكيعرؼ 
الشتراؾ في اك ،مف شعب معيف أمةتقـك عمى مجمكعة مف الركابط المشتركة التي تجعؿ 

 (1)".األصؿ أك المغة اـ العقيدة

بالمثؿ الذم يربط كتمة مف البشر  ر" الشعك :فيرل أف القكمية ىي محمد الخطيبأما 
 (2)كيدفعيا إلى السعي إليجاد كياف سياسي ليا يحافظ عمى كيانيا الركحي."

إلى أمة معينة ككالئو ليا  كما تمثؿ رابطة اجتماعية كسياسية تعني انتماء الشخص" 
منيما مرتبط باآلخر،  اجتماعي كسياسي، كؿ :أم أنيا تتضمف مدلكال مزدكجا ذا قطبيف

فالمدلكؿ االجتماعي يبرز كياف القكمية باعتبارىا رابطة تربط الفرد بكائف اجتماعي ىك 
ما المفيـك أ ،في المغة كالتاريخ كالثقافة كالمصمحة المشتركة التي يتحدد أفرادىا األمة

 األمةقيد بأنيا عقيدة سياسية قكاميا الشعكر القكمي الذم يدفع أبناء يالسياسي لمقكمية ف
ليا كيانيا الذاتي  ،إلى االعتقاد بأنيـ مجمكعة بشرية متميزة عف غيرىا مف الجماعات

 (3)".اكمف حقيا أف تنتظـ في كحدة سياسية مستقمة مف غيرى ،كتطمعاتيا القكمية

                                                           
البعد القكمي في شعر سميح القاسـ دراسة تحميمية، رسالة استكماؿ ماجستير في  ،ناجي محمد سمـ مصباح ريحاف (1)

 .11ص  ،ـ2018ىػ ػ 1439ػ غزة، سنة  األزىرجامعة  ،اإلنسانيكالعمـك  األدبكمية  ،المغة العربية، قسـ المغة العربية
 الصفحة نفسيا.،نفس المرجع (2)
شكاليةينظر: لكيزة حكفاؼ، نداء القكمية  (3) ، مجمة المخبر، العدد الثاني اإلبراىيميالعركبة في آثار محمد البشير  كا 

، ص 2016كالمغات، جامعة بسكرة ػ الجزائر، األدبكمية  ،كالمغة األدبالجزائرم قسـ  األدبفي المغة ك  أبحاثعشر، 
 .288ػ 287
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  :العربي األدبظيور القومية في   -

 االطماع مف تبعا جاءتيا التي الحركب العربية القكمية لظيكر االساسي كالعامؿ
 الصؼ، كتكحيد الكممة جمع الحؿ فكاف ثركاتيا كسمب احتبلليا عمى ركزت التي الغربية
 كأثبتت اعدائيا عمى ىذا فرضت العربية كالعقمية كالتاريخ كالديف المغة في تشترؾ ككنيا
 .كحدتيا

في أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف تحركت القكة القكمية في الكطف 
أىميا منافسة  كأىميا ،العربي تدفعيا العكامؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية

 كثبات الضعؼ الداخمي التي كانت محؿ أطماعيـ، في استعمار األكطاف العربية يفالغربي
 في الببلد خالطت ىذه العكامؿ مع عكامؿ داخمية كخارجية فمذلؾ تشكؿ النضاؿ العربي

 (1).يجمعو الديف كالمغة تككف المنحنى القكمي العربي فأصبح مف الضركرة

تنامي الكعي القكمي لمعناصر التي تتألؼ منيا  1914ػػ 1908 شيدت السنكاتكما 
تشكيؿ الجمعيات كاألحزاب  ليـ إال كلـ يشذ العرب عف ذلؾ، فما كاف ،الدكلة العثمانية
لمطالبة كا التي قامت بدكر ميـ في العمؿ لتخمص مف نير الحكـ العثماني السرية كالعمنية

جمعيات كأحزاب  نشاءإبحقكقيـ كمساكاتيـ باألتراؾ لتعزيز قكميتيـ مف خبلؿ 
 (2).معارضة

ىك  عمما كثقافة كنكرا األرضنمكا كتركز كتمؤل مقكمية العربية أف تل أتاحكما  
نماىك أف تككف ال أداة ليذه القكمية  بالقياس لمقكمية العربية و، فكاجباألدب كفيا ليذه  كا 

                                                           
ية الجامعة، اإلسبلمجكاد سعدكف زاده، القكمية في شعر رشيد سميـ الخكرم الشاعر القركم، مجمة الكمية ينظر:  (1)

 ، ص1997ية،اإلسبلم إيرافية جميكرية اإلسبلم، كمية االلييات كالمعارؼ األىكاز، جامعة الشييد جمراف 45العدد
132. 

، مجمة أنمكذجادكر الحركات القكمية في انييار الدكلة العثمانية الكطف العربي  ،ينظر: دباف غانـ أحمد الصانع (2)
 .10، ص 2006فرع العبلقات الدكلية، السنة ،يةاإلسبلم، كمية العمـك 02، العدد18المجمد  ،التربية كالعمـك
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ى كمازاؿ يؤديو في ىذا العصر كالبداية األكلالقكمية كيؤدم ما كاف يؤديو في العصكر 
، فجعؿ في العصر الجاىمي مكانة كركنقا خاصة المساف الذم أتاح لمغة العربية ،بالشعر
 (1).يةلغة اجتماع منيا

محمد صمى  المختار بقيادة النبي اإلسبلـبظيكر  ظيكر القكمية العربيةكما ارتبط 
كلـ  لمقكمية العربية )يثرب( إسبلميةاهلل عميو كسمـ الذم جاء بالقرآف الكريـ كأكؿ نكاة 

كما تجاكزت حدكد الجزيرة  ،دة الجزيرة العربيةحجكار ربو إال كقد تمت ك  إلىينتقؿ النبي 
كما تجاكز حدكد ببلد لـ يكف  ،في العراؽ كالشاـ اإلسبلـالعربية ألقطار أخرل بغية نشر 

الفرس كالببلد الفارسية في المشرؽ  إلىمصر في المغرب  إلىليا بالعركبة عيد مف قبؿ 
كصكال لمقارة الثالثة أكركبا  ياتجاكزتك  إفريقياذلؾ في شماؿ كاستقرت بعد  ،فانتصرت عمييـ

نما امتبلؾ القمكب دكف إكراه  كالغاية مف كؿ ىذه الفتكحات السيطرة ليس سياسيا فحسب كا 
(2).كىذه ىي سياسة اإلسبلـ السمحاء

 

أف لئلسبلـ الفضؿ الكثير في ظيكر القكمية العربية عبر التاريخ بما في ذلؾ  فنجد
اجتياد النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ لتحقيؽ شمكلية اإلسبلـ كنشره، كما ساىـ عمى 

 تطكر العرب عمى مر الزمف شيد ليا التاريخ.

نيا أك حاكؿ تككينيا الشعر أكؿ األمر ثـ ككنيك   ا القرآف آخر القكمية العربة ككَّ
 األمر ثـ جعمت تفرض نفسيا في غير عنؼ كال إكراه حتى احتمت مكانة اإلمبراطكرية
الركمانية كالدكلة الفارسية كىي اآلف بعد أف عدت عمييا الخطكب كألحفت عمييا الككارث 

 إلىكبعد أف اضطرت  ،كألح عمييا الترؾ بنكع خاص في عصكر مختمفة مف حياتيـ

                                                           
الطميعة، دكف  2001اء يتحدثكف، منشكرات األدبكبار  األدبالعربية ك  ينظر: طو حسيف كآخركف... القكمية (1)

 صفحة.
 ص(. ) د ػالمرجع نفسو  ينظر: (2)
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لـ يشتت صفكىا  ت كاحدة في الشعكر كالتفكير كحتى اآلالـ كاآلماؿظم ،الخمكؿ كالضعؼ
 (1).أحد

 لمحة عن الكاتب والكتاب:  -2

 ومراحل حياتو: اإلبراىيميالتعريف بشخصية البشير   -2-1

عمى دعامة تربكية ال اختبلؿ فييا عمادىا براىيمي نشأ البشير االنشـأتو وتعـميمو: 
الديف القكيـ الذم كاف لو نكرا في حياتيا كمسيرتو كميا فحافظ عمييا بكؿ عـز كقكة ساىـ 

 في ذلؾ بيئتو التي دعمتو كساندتو، فخمفت لنا ىذا الشيـ المصمح بأفكاره. 

المكافؽ ق  1306ـ الخميس الرابع عشر مف شكاؿ عاـ ك ي اإلبراىيميكلد البشير  
قبائؿ سبع  إحدلبقرية تعرؼ ب)أكالد إبراىيـ( كىي  ،ميبلدية 1889لمثالث عشر جكاف 
كراس مف الجية الشمالية المتصمة بقمـ جباؿ األ األكبر األطمسمتجاكرة في سفكح 

الغربية، ككؿ ذلؾ كاقع في مقاطعة قسنطينة مف القطر الجزائرم كاجتمعت ىذه القبيمة مع 
 (2)الشريؼ المتكاتر بالسماع الفاشي.ع في يحي بف مساىؿ ذم النسب ىذه القبائؿ السب

عمى البساطة في المعيشة كالطيارة في السمكؾ كالمتانة في  اإلبراىيمينشأ ك 
المتقف في  اإلبراىيميككاف الفضؿ عمى تربيتو كتعميمو لعمو الشيخ محمد المكي  األخبلؽ

عمـك المساف العربي، فبلزمو كاتبع منيجا راقيا في تمقينو لعمـك المغة إلبراز شخصية 
يمتمؾ ذاكرة كحافظة خارقتيف لمعادة، فحفظ القرآف  اإلبراىيميمتبلقيو، كىذا ما جعؿ مف 

متقنا في الثامنة مف عمره، فكاف في كؿ مرحمة يزداد عمما كرغبة في المزيد، ككانت ىذه 

                                                           
 ) د ػ ص(. طو حسيف كآخركف... القكمية العربية كاألدب كبار العمماء يتحدثكفينظر:  (1)
 .95، ص2007ى لاألك ، الطبعة األمةدار  في قمب المعركة، ،اإلبراىيميينظر: محمد البشير  (2)
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كفي عمو كىك في سف الرابعة ت أف إلى.. .كاخصبيا اإلبراىيميمرحمة مر بيا  ـأى
 (1)عشر.

التي كانت مف أىـ المحطات التي قاـ بيا خبلؿ مراحؿ حياتو،  الشرق: إلىرحمتو 
كفيو تعمـ كعمـ كانتج كأبدع كخاصة أنيا مف بيف األماكف التي تكاجدت فييا أىـ المكتبات 

 بتنكع كتاتيبيا كمعمميياالعربية التي تزخر 

كعمره كاحد كعشركف سنة، فالتحؽ بالمدينة 1911الحجاز سنة  إلىكانت رحمتو  "
 األزىرحظر خبلليا دركس العمـ في  أشيربيا ثبلثة  كأقاـبأمر مف كالده فمر بالقاىرة 

ه رحالو بالمدينة كعكؼ عمى القراءة كاإلقراء، كىذا ما زد كالقيعممائو،  أشيركتعرؼ عمى 
نبكغا كعمما كاستزادا خاصة كانو اطمع عمى مختمؼ آالؼ المخطكطات النادرة فبمغ منيا 
حفظا كاطبلعا لمدة خمس سنكات كشيكر، كما شارؾ في اآلراء المتعمقة بالسياسة العامة 

ى التي األكللمدكلة العثمانية كعبلقتيا بالعرب ككاد يتماشى مع ىذا لكلى الحرب العالمية 
 (2)دمشؽ." إلىسكاف المينة كميـ  إجبلءي كانت السبب ف

التي أضافت في قامكس  كىناؾ في دمشؽ بدأت جكلة أخرل في التعميـ كالتعمـ
كالتعرؼ اكثر عمى أىـ أعبلميا  البشير االبراىيمي كزادتو حبا لممكاصمة كاإلفادة كالتنكع

 :كيقكؿ في ىذا الصددكعممائيا الذم شرب مف منيؿ أفكارىـ كعمكميـ 

ـ ككاف مف أكؿ ما يعنيني لقاء 1917دمشؽ في شتاء سنة  إلى"خرجت مع كالدم 
مف بدأ بالفضؿ فزاركني في منزلي كتعارفنا ألكؿ لقاء، كىدتني  أكؿرجاؿ العمـ ككانكا 

                                                           
 .98ػ 97ػ 96، ص محمد البشير اإلبراىيمي، في قمب المعركةينظر:  (1)
 .99ػ 98، ص المرجع نفسوينظر:  (2)
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ى إلى تمييز مراتبيـ فاصطفيت منيـ جماعة مف أكليـ الصديؽ الحميـ األكلالمجالس 
 (1)الشيخ بيجت البيطار."

لكحظ فيو مف النبكغ كاالمتياز انيالت عميو الطمبات في إلقاء الدركس  كبسبب ما
بالمدارس األىمية كبالجامع األمكم بمناسبة شير رمضاف، فمبى الطمبات انتدب مدرسا 

يث بما يكافؽ ركح العصر كأحداثو، فناؿ بذلؾ اىتماـ دعمى الطريقة السمفية مع تفسير الح
تدريس اآلداب  إلىككثرة الحفظ، كحسف اإللقاء، ثـ د عي  الناس بما أظيره مف غزارة العمـ 

العربية بالمدارس السمطانية فمبى كتخرج عمى يديو مجمكعة مف الطمبة أصبحكا عماد 
 العربي في سكرية، ككانت طريقتو في التدريس ممتعة ذات منيجية رائعة كىذا ما األدب

 (2)جعؿ طمبتو ينجذبكف إليو أكثر.

كىنا كانت البداية لميمتو الشاقة التي حمميا إكراما كحبا لكطنو رجوعو إلى الجزائر: 
الجزائر التي كانت تعاني تمؾ الفترة مف بطش االستعمار الغاشـ الذم سمبيا شبابيا كأمنيا 

 لمحككمة الفرنسية.كاستقرارىا كما حاكؿ طمس ىكيتيا كادراجيا 

 الرجكع اإلبراىيمي البشير مف أراد دمشؽ الحسيف بف فيصؿ األمير دخؿ حيف     
 كعدـ األب يمارسيا التي لسياسة بذلؾ يرضى لـ لكنو فيو التعميـ إدارة لتكلي لمحجاز
 عاـ في سكريا في االحكاؿ اضطربت أف الى كيتفاداه يعممو فكاف كحكمو بإدارتو اطمئنانو
فجاءتو أخبار مف الجزائر حيف أصبح صالحا لمعمؿ في  ،سكريا مصير كتبيف 1919

                                                           
 .25، ص2009ى جكاف األكل، بيت الحكمة، الطبعة اإلبراىيميعبد الممؾ بكمنجؿ، النثر الفني عند البشير  (1)
 .25ينظر: نفس المرجع السابؽ، ص  (2)
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كنشر التعمـ  اإلصبلح إلىبمده الجزائر كىنا كانت بدايتو كالدعكة  إلىالعمـ كالسياسة فرجع 
 (1)مسجد غير تابع لئلدارة الحككمية.الديني في مدينة سطيؼ كدعا إلقامة 

كاف ليا الفضؿ  :فيو اإلبراىيميتأسيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين وعمل      
في صيانة الببلد كالعباد، فسارت عمى نيج اإلصبلح الشامؿ لؤلمة بداية بديف الذم عانى 
الكيبلت بتحريفو، كالمغة بطمسيا، كالكطف باغتصابو، كما تأسيسيا إال باجتماع عمماء 

مماء الذم االمة كاتفاقيـ كاتحاد رأييـ لضركرة ذلؾ كخاصة في ظؿ غياب فئة مف الع
 تسبب بتفرقة كضياع شباب كأمؿ األمة. 

بعد أف تكامؿ العدد كتبلحؽ المدد..  1931تأسست الجمعية في شير مايك سنة "
بتأسيسيا مف إخكانيـ بالشرؽ العربي  اإلعبلفأم العدد الذم مف خبللو استطاعكا 

طبلب عمـ، فكانت قائمة عمى العمـ كالديف كالدعكة التي كجيت إلى فقياء  أكمياجريف 
 إالضمائرىـ الميتة فما كاف ليـ  إيقاظمف خبلليا  أرادكا ،كميا األمةالكطف صدرت باسـ 

االستجابة ليذه المطالب، فاجتمعكا في نادم الترقي بالجزائر ذلؾ اليكـ الذم اجتمعكا فيو 
نائبا لو، فكانت فرصة  اإلبراىيميابف باديس رئيسا كالبشير  عمى صكت الحؽ، فانتخبكا

 (2)لو إلثبات جدارتو فقدـ لدينو ككطنو كلغتو الكثير."

فشاؿ  األمةاألثر البالغ في إنقاذ  اإلبراىيميفكاف البف باديس ك  مف سباتيا كا 
جمة ضمت عالقة في  إصبلحاتقامكا بو مف  مخططات المستعمر الغاشـ مف خبلؿ ما

 األمةالعربية خالدة لرقييا، فنجد أف االىتماـ الذم أكلكه ركزكا فيو عمى إخراج  األذىاف

                                                           
ـ(، مجمة الدراسات التربكية 1964ػ  1881) اإلصبلحرائد  اإلبراىيميينظر: ستار محمد عبلكم، محمد البشير  (1)

 .485ػ  484كالعممية، العدد الخامس، ص 
 1997ى األكلي، الطبعة اإلسبلم، دار الغرب اإلبراىيميمحمد البشير  اإلماـ، آثار اإلبراىيميينظر: أحمد طالب  (2)

 .281ػ  280(، ص 1964ػ  1954،)5بيركت، الجزء
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 األمةمف غفمتيا كالعمؿ عمى نشر العمـ كمحاربة البدع كالخرافات كالظبلـ الذم أنيؾ 
 كالمس دينيا.

مف بيف األعماؿ التي خمفيا البشير اإلبراىيمي خبلؿ مسيرتو التي  آثـاره ومؤلفاتو:
كعت فييا أعمالو األدبية فمـ يبخؿ بمعمكمة كنصيحة فكانت مممة بكؿ أجزائيا فخط فييا تن

 أىـ محطات حياتو العممية كالتعميمية 

كاف مف أعضاء المجامع العممية العربية في دمشؽ كالقاىرة كبغداد، كلو شعر ف 
بيت، كاف ، حيث يبمغ حكالي ستة كثبلثيف ألؼ اإلسبلـإسبلمي يعتبر ممحمة في تاريخ 

ينشره في مجمة البصائر التي كاف رئيس تحريرىا كىك مف خطباء االرتجاؿ المفيكميف، 
 كقد طبعت مقاالتو في كتاب ) عيكف البصائر(، كما أف لو كتبا أخرل منيا:

( ك) االطراد اإلسبلـ( ك) الثبلثة( ك) حكمة مشركعية الزكاة في اإليماف) شعب 
التسمية بالمصدر( ك) أسرار الضمائر العربية أك الصفات التي كالشذكذ في العربية( ك) 

( ك) كاىف األ  (1)ك) األخبلؽ كالفضائؿ( كغيرىا... كراس(جاءت عمى كزف ف ع ؿ 

ككانت ىذه المحطة آخر محطة في حيات البشير اإلبراىيمي التي قضاىا  وفاتو:
عف مجالو ظنا منو انو  ة المستعمر الفرنسي الذم حاكؿ ابعادهطأبعيدا عف الكطف تحت ك 

 .أنياه بذلؾ لكف أعمالو أثبتت عكس ذلؾ فبقيت متداكلة كيضرب فيو المثؿ

بعد عكدتو إلى الجزائر كبعد كؿ األحداث السياسية التي شيدتيا الجزائر عشية ك   
عف كؿ تمؾ المعارؾ بيف األخكة األشقاء في السبلـ،  اإلبراىيمياالستقبلؿ، استقؿ الشيخ 

كحرقة قمبو عمى ىذا الكطف  اإلبراىيميأفريؿ المعركؼ إال دليبل عمى حزف كما بياف 

                                                           
 األدبيةمف خبلؿ مآثره  اإلبراىيميعكادم، الظاىرة الككلكنيالية كمناىضتيا في فكر البشير  عبد القادر عزاـينظر:  (1)

 .93، ص 2018خضرػ الكادم، مارس لجامعة الشييد حمة  ،كالصحفية، دكرة كاف التاريخية، العدد التاسع كالثبلثيف
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جراح كنزيؼ آخر. ككضع في اإلقامة  يالجريح، الذم مافتئ يمممـ جراحو حتى أدخمو ف
 (1)ـ.1965ى أف تكفاه اهلل يكـ مايك الجبرية، كبقي فييا إل

 "عيون البصائر"ة عن كتاب ـلمح  -2-2

ىذه المقاالت ب"عيكف البصائر" كقد  اإلبراىيميسمى  :ائرـون البصـة عيـتسمي 
ف كممة " العيف " في لغة يعرب لمعاف  عمؿ محمد اليادم الحسني سبب التسمية قائبل:" كا 

 ،فكأف عيكف البصائر ماء فكريا ،كثيرة منيا العيف، نبع الماء كالماء ىك مصدر الحياة
كانت عيكف البصائر ماءن حيكيا ضد األفكار كقد  ،تحيا بو العقكؿ كما تحيا بالماء الحقكؿ

الميتة التي يشيعيا الطرقيكف كالظبلؿ، كضد األفكار القائمة التي يثيبيا أرباب المخابر 
الفكرية الفرنسية كأتباعيـ مف المسمميف كالعيف آلة اإلبصار التي تمنع المرء مف الكقكع 

ا" أبصرىا الجزائريكف طريقيـ كراك "عيكن ومقاالتت كاالصطداـ باألشياء، فكانت في المطبا
كانت ك بيا عدكىـ، كأبصركا بيا حقائؽ دينيـ كدنياىـ، كالعيف ىك النفيس مف كؿ شيء، 

ىذه المقاالت كستبقى مف أنفس ما دبجتو األقبلـ كأبدعتو األحبلـ مف معاني فحمة في 
 (2)عبارات جزلة."

 ـ  ك  ب  ر   ف  م   ره ائ  ص  ب   ـ  ك  اء  ج   د  ق  } ك  :تسمية " البصائر" تناصا مع قكلو تعالى كما جاءت
 (3){ يظ  ف  ح  ب   ـ  ك  ي  م  ا ع  ن  ا أ  م  ا ك  ي  ي  م  ع  ف   ي  م  ع   ف  م  و ك  س  ف  ن  م  ف   ر  ص  ب  أ   ف  م  ف  

كتسمية البصائر مف خبلؿ ما سبؽ مربكط بالمجتمع مف خبلؿ إبراز حيثيات 
كىذه المقاالت كانت غامضة البد مف إيضاحيا إليقاظ كتنمية الكعي لديو كالنيكض بو 

                                                           
 ، الصفحة نفسيا.نفسو المرجع(1)
اإليجازية ألسمكب النفي في مدكنة عيكف البصائر، رسالة دكتكراه، فرع لغة  فاطمة الزىراء المالحي، القكة ينظر:(2)

 .17ـ، ص2020ػ 2019سنة  ،ػ1العربي كالفنكف، جامعة باتنة ػ األدبعربية تخصص لسانيات، كمية المغة ك 
 (.104سكرة األنعاـ اآلية ) (3)



 انقىميح وكتاب عيىن انثصائرحىل                                                          مدخم:
 

 

- 05 - 

 

ناصحة لؤلمة كمعيميا كمنقذىا كبصرىا الذم  ،المساىـ في ذلؾ مف خبلؿ ما جاءت بو
 .أبصرت بو الحقيقة

 :ظيور جريدة البصائر

مرت ىذه الجريدة بمرحمة صعبة مف قبؿ السياسة الفرنسية التي حاكلت إيقافيا عف  
قـك بيا، كىذا أثار غضب المستعمر النشر لدكرىا الميـ كاآلراء كاإلصبلحات التي كانت ت

صرار مف  فحاكؿ مرارا كتكرارا إيقافيا لكنيا في كؿ مرة تثبت عكس ذلؾ كتعكد بقكة كا 
 جديد كتكاصؿ مناىجيا ضد المستعمر الباغي.

تحت إشراؼ الشيخ  1939-1935ى مف األكلكقد صدرت مرتيف فكانت السمسمة  
قياـ الحرب العالمية الثانية كمف بعد انتياء ابف باديس كتكقفت مف تمقاء نفسيا بسبب 

برئاسة الشيخ  1956-1947الحرب عادت مرة أخرل لصدكر في السمسمة الثانية 
 (1)"الثكرة التحريرية كبطش االستعماربسبب  1956حتى حمت سنة  اإلبراىيمي

 كالبصائر الثانية تعتبر المساف الرسمي لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، فيي
كفيمة بإيضاح جانب ميـ مف تكجييات الجمعية كمكاقفيا، كىي األساس كالريب في أف 
المبلمح العامة تبقى متناسقة كمتبلزمة مع خط جمعية العمماء المسمميف التي رسميا 

 األمةالعبلمة عبد الحميد بف باديس الذم أكد:" أف الجمعية التي بثت ركح النيضة في 
لى الكتاب كالسنة كالمحافظة عمى الجنس كالمغة كاالعتزاز بما دعت إليو مف الرجكع إ

                                                           
 اإلبراىيمي، مجمة أنمكذجاعيكف البصائر  اإلبراىيميبد الحميـ مرجي، البعد الكطني في كتابات البشير ع ينظر:(1)

 .133، ص 2019ديسمبر  5برج بكعريريج،  اإلبراىيمي، جامعة البشير 5، العدداإلنسانيةك لمعمـك االجتماعية 
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.. كىي حارستيا في جميع أطكارىا كالمدافعة .نفسيا األمةحتى عرفت  كالعركبة اإلسبلـب
 (1) لدييا. عنيا بكؿ ما

 اإلبراىيميعنكاف لجميع مقاالت كتبيا كىي كمف بيف أعمالو عيكف البصائر  
افتتاحيات لمبصائر، عالج فييا قضايا دينية ككطنية بقمـ سياؿ، كأسمكب منطقي جديد ال 

 ،كقضية التعميـ الحر ،عيد لبلستعمار بو، كفي مقدمتيا قضية فصؿ الديف عف الحككمة
كخاصة في ىذيف الميدانيف مف  ،ككشؼ بيا عف كؿ ما تنطكم عميو السياسة االستعمارية

عمى مقكمات الشعب مف ديف كلغة كتاريخ أمـ ىي تصكير  ركتآم خبث ككيد لئلسبلـ
 (2) كفاح شعبي مرير ضدىا كتعبير عف آماؿ أمة كقياـ نيضة.

ف دؿ ىذا عمى شيء إنما دؿ عمى اىتماـ الجمعية بقضايا  خاصة ما تعمؽ  األمةكا 
 بالعرب كشؤكنيـ كسعييـ في اإللماـ بيا كمعالجتيا كطرحيا أماـ العياف.

 :اورهـالكتاب ومح منيج  -3

 ون البصائر:ـمنيج كتاب عي  3-1 

الجزائرية لما خمفو مف أثر الزاؿ خالدا مف  األمةأحد أعمدة  اإلبراىيمييعد البشير 
ية التي اعتمد فييا منيج سير بو المجتمع الجزائرم بتكعيتو في اإلصبلحخبلؿ كتاباتو 

لكف حاؿ دكف  ،عقميا بنشر أفكاره السامة األمةظؿ كجكد المستعمر الغاشـ الذم سمب 
خاصة  اإلصبلحكية لمجاؿ األكلالذم أعطى  اإلبراىيميالمعمـ الفذ  ذلؾ أماـ نبكغ كفطنة

 لما يحققانو مف إصبلح فكرا كركحا. ،الجانب الديني كاالجتماعي دكف غيرىـ
                                                           

ـ(، مجمة المعارؼ، 1956ػ 1947البصائر الجزائرية)ينظر: سعدية بف حامد، القضية الميبية في اىتمامات جريدة (1)
 .227السنة العاشرة، ص  2015، جامعة لمسيمة، ديسمبر 19العدد 

، منشكرات اإلبراىيمييف الرئيسيف عبد الحميد بف باديس كمحمد البشير اإلمامباعزيز بف عمر، مف ذكرياتي عف (2)
 .128، الجزائر، ص 2007الحبر، الطبعة الثانية 
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 في الجانب الديني: اإلصالحأوال / 

 هدأابت اإلصبلحفي  اإلبراىيميمنيج ك لشريفة: التمسؾ كالرجكع إلى القرآف كالسنة ا
كتزكيده  ،مف كتاب كسنة اإلسبلـبتصحيح العقيدة كتربية المجتمع عمى التمسؾ بأصكؿ 

فأنفؽ جيكد كأكقات طكيمة مدرسا كمحاضران كخطيبان ككاتبان. فخمؼ  .بالكعي كالعمـ كالفطنة
ا سطره مف فمسفة لئلصبلح يضيء السبيؿ لممصمحيف مم ،إنتاجا أدبيا إصبلحيا كراقيا

 كىنا تكضيح منو لقيمة القرآف كالسنة في حياة المسمـ فبل يضؿ بعدىا أبدا.(1) الديني.

كتابو "عيكف  اإلبراىيميإذ سخر  محاربة كتطيير الديف مف البدع كالخرافات:
 البصائر" لمحاربة مثؿ ىذه القيـ التي تسيء لديف كالعقيدة السميمة المتعارؼ عمييا.

يقكؿ:" عيدنا اهلل أف نطير دينو مف الداخؿ كالخارج...لذلؾ حممنا حممتنا المشيكرة 
 (2)عمى البدع كالضبلالت."

ىك كائف، كتجديد فعاليتو  بتطيير ما إنماىنا لـ يكف بتعميـ عقيدة جديدة  اإلصبلحك 
ىك : "أف المشكمة ال تكمف في تعميـ المسمـ عقيدة مالك بن نبيفي المجتمع كما يقكؿ 

نما الميـ أف نرد  ىذه العقيدة فاعميتيا كقكتيا اإليجابية كتأثيرىا  إلىيممكيا، كا 
 (3)االجتماعي."

بذلؾ يحارب المفاىيـ الخاطئة التي تتنافى مع مبادئ  اإلبراىيميفنجد البشير 
مف قكقعة  األمةالتي تربى عمييا المسمـ ككقؼ ليا متصديا محاكال بذلؾ إخراج  اإلسبلـ

 الجيؿ كالتخمؼ كاالنطكاء كغرس القيـ الفاضمة المتجمية فيو.
                                                           

 .76، صاإلبراىيميعبد الممؾ بكمنجؿ، النثر الفني عند البشير نظر: ي (1)
 .77، ص المرجع نفسو(2)
(، جامعة المدية، 1954ػ  1931عند جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف) اإلصبلحرشيد مياد، مبادئ كمجاالت  (3)

 .198ص 
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حيث ربط مقاكمة الصكفية المبتدعة بإصبلح العقيدة، محاربة الصكفية كالمبتدعة: 
اليزيمة ردا منو لتجارتيـ  كأذاقيـفحاربيـ بشدة كبيف معدنيـ الرخيص ككشؼ مساكئيـ 

مف شركرىـ  األمةباع رغباتيـ، فحاكؿ بذلؾ إنقاذ إلش األمكاؿبالديف باتخاذه كسيمة لجمع 
كصب نقده عمييـ قائبل:" أرأيتـ كيؼ أصبحت كمماتنا سياما دامية في جنكبيـ كشككة في 

كلك استعانكا ينيزمكا كلسانا نيابيـ  أككانا لماضكف في محاربتيـ حتى يقمعكا  ،حمكقيـ
نريد تعميـ الشعب كىـ يردكف تجييمو كنريد  كنحف ،كأقطابيـ كأعكانيـعمينا بخيميـ كرجميـ 

تصحيح عقيدتو في اهلل حتى ينيض بيا كما نيض أسبلفو، كىـ يريدكف تكبيؿ فكره 
بأغبلؿ ترىاتيـ كشطحاتيـ الصكفية حتى يضؿ عمى الدكاـ طعمة سائغة ليـ، أال ساء ما 

 (1)يحكمكف."

فكؿ محاكالتيـ  ،اإلبراىيميلكف حاؿ دكف ذلؾ أماـ سعة صبر كحكمة البشير 
 .إليقافو باءت بالفشؿ فحب الكطف كمقكماتو زاده قكة لمجابية ىذه الفئة مف المجتمع

 في الجانب االجتماعي: اإلصالحثانيا/ 

عف سابقو ككنو لو ارتباط كثيؽ بو فكؿ منيما يكمؿ  أىميةكىذا الجانب ال يبعد 
ككضح ذلؾ في  ،اآلخر إذ ال بد مف ىما لتككيف مجتمع كثيؽ أساسو الديف كالقيـ الثابتة

 قكلو:

يقاؿ أف الجمعية العمماء جمعية دينية يجب أف ينحصر  أفمف الغمط  :اإلخكاف"أييا 
رماىا بو  س كمف فركع ىذا الغمط ماالديني بالمعنى الذم عرفو النا اإلصبلحعمميا في 

يـك تككينيا ىذه الجمعية تعمؿ مف  أفكالحقيقة  بعض مرضى العقكؿ كصرعى الجيؿ

                                                           
 .108ػ 107، ص اإلبراىيمييف الرئيسيف عبد الحميد بف باديس كمحمد البشير اإلمامباعزيز بف عمر، ينظر: (1)
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ف ، اإلسبلـاالجتماعي ككؿ ذلؾ يسع  اإلصبلحلئلصبلح الديني ك  الديني ال  اإلصبلحكا 
 (1)يتـ إال بإصبلح االجتماعي." 

يككف مسمما حقيقيا مستقيما في دينو كيعمؿ حكمو ىذا فيضيؼ قائبل:" إف المسمـ ال 
 (2)حتى تستقيـ اجتماعيتو."

فكاف  ،ية مشاكؿ المجتمعاإلصبلحمف خبلؿ مقاالتو  اإلبراىيميج البشير لكقد عا
ليا بالمحمؿ كالناصح كنقسـ ىذه القضايا لقضايا أسرية كقضايا الشباب كدكره في 

 المجتمع.

 القضايا األسرية:-أ 

، األمةالمشاكؿ كأعمقيا أثرا في حياة التي عدىا أعضؿ  كالزكاج:مسألة الشباف 
أف الكثير مف شبابنا  لنسبة إلى الشباف فالكاقع نشيدهكأبعدىا تأثيرا في تككينيا الزكاج با

,ىـ أممنا ككرثة خصائصنا يعرضكف عف الزكاج إلى إف يبمغ الكاحد منيـ سف الثبلثيف فما 
 (3)ب عف الزكاج إلى تمؾ السف.فكؽ كيترتب عمى ذلؾ تعطؿ الشبا

فتغيب القيمة االساسية لزكاج بتأخيره كما تعطيمو إال حجة كجب عمينا النظر فييا 
 بكجية نظر مخالفة، خاصة ما تعمؽ بأسبابيا كغبلء لمميكر ...

                                                           
 283ػ  82، ص 1، الجزء اإلبراىيميمحمد البشير  اإلماـ، آثار اإلبراىيميأحمد طالب ينظر:  (1)
 .283 ،1أحمد طالب اإلبراىيمي، آثار اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي، الجزء (2)
الجزائرية مدكنة عيكف البصائر لمحمد  األدبيةالمالحي، األطر المعرفية في المنجزات المغكية ك فاطمة الزىراء ينظر:  (3)

، ، جامعة 02، العدد الثاني 03، مجمة طبنة لمدراسات العممية األكاديمية، المجمد الثالث أنمكذجا اإلبراىيميالبشير 
 .257ص ،2020السنة،  الجزائر،  01باتنة 
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عمييما عكاطفيما فبل  الشباب كالشابة دينيما كعرضيما كيضبط كؿ مف كما يحفظ 
 (1). محظكر، كال يتجاكزاف بالفطرة حدكد اهلل إلىمى محـر كال تيفكا النفس تمد العيف ع

لنصؼ الديف  إتماـكىذا الرباط المقدس يحمي الشباب مف الكقكع في الزلؿ كما ىك 
 كصكف العرض كضبط الشيكات.

إذ اعتبرىا مف أبرز المشاكؿ االجتماعية المتفاقمة في المجتمع التي  :قضية الطبلؽ
 كيشتت شمميا، كىذا راجع لغياب األسس الدينية في تككيف أسرة متماسكة رةاألستفكؾ 

كأبنائيا لمثؿ ىذه القرارات المصيرية  األمةيقكؿ في ىذا الصدد مبينا لنا مصير كحاؿ 
 كيشكش تفكيرىـ كيختؿ تكازنيـ. األبناءالتي يضيع فييا 

بو أخيرا، فإذا ربي في  يشقيو أكال كيشقى أباهأشقى مف ابف المطمقة، كاف  " إنو ال
حضف أمو المطمقة شقي ببعده عف أبيو، كشقي أبكه بما تغرسو أمو في نفسو مف بغض 

ف  إذا أنشأكا متقمبيف  ،ال تنعـ بأطفاليا صغارا كال تنفع بيـ كبارا األمةلو كحقده عميو، كا 
ال مف في أحضاف اآلباء كاألميات، متمقيف لدركس العطؼ كالحناف مف قمبيف متعاطفيف، ك 

 (2)قمب كاحد." 

 قضايا الشباب ودوره في المجتمع: -ب 

كالثمرة األساسية في تطكر كنيضة  اإلصبلحإذ جعؿ ىذه الفئة أىـ مرحمة في 
المجتمع، فأخذ ينصحيـ كيكجييـ كيمقى عمييما لخطب كالتعاليـ التي تنير بصيرتيـ كزرع 

 فييـ حب الديف كالتحمي بأخبلقو الفاضمة يقكؿ: 
                                                           

أنمكذجا، المقاؿ االجتماعي  اإلبراىيميمحمد البشير  اإلماـية في أدب اإلصبلحي األبعاد كنكغ إسماعيؿينظر: (1)
 .190ص  2015ديسمبر ، جامعة لمسيمة،02مجمة اآلداب كالمغات، العدد 

، مجمة البحكث أنمكذجا اإلبراىيميالشيخ البشير  اإلنسانيةمنصؼ دقاشي، االستراتيجية الخطابية في خدمة القيـ (2)
 .479ص  ،2017صيؼ  ية، جامعة الكادم،اإلسبلممعيد العمـك  ،14، السنة 24راسات، العدد كالد
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ىك الدـ الجديد في حياتيا، فعمى عاتقو تقع أعباء النيكض بيا،  األمة" إف شباب 
ذا تـ اإلشراؼ عمى   إعدادهكىك المرشح لتكلي قيادتيا كتكجيييا نحك التقدـ كاالزدىار، كا 

كتكعيتو بخطكرة دكره في الحياة، كحمايتو مف األعراض كاألمراض األخبلقية  كالعمؿ عمى
، بذلؾ نجده يركز بصفة دائمة عمى في المجتمع التي تضعؼ فاعميتو كاآلفات االجتماعية

ضركرة االىتماـ بإعداد الشباب الجزائرم، باعتبار دكره الحيكم في المجتمع، كعمى 
 (1)أساسيا تبنى حاضرىا كمستقبميا."

خاطب الشباب بكعظ كلطؼ كالمس بذلؾ جكارحيـ كأثر فييـ مف  اإلبراىيميكالشيخ 
كحاممي المشعؿ لسمؼ  األمةخبلؿ تحميميـ المسؤكلية بعده مف المصمحيف، ككنيـ فخر 

 القادـ.

 ائر:ـاور كتاب عيون البصـمح  -3-2

، تراء اإلبراىيميكمف خبلؿ كتاب "عيكف البصائر" الذم نقمو إلينا نجمو أحمد طالب 
سمكبو الرصيف المميز، ال يخمك مف القيـ الدينية التي تربي عمييا فكاف القرآف ركحا إلينا أ

ينبض في كؿ مقاؿ لو. كمجمؿ مقاالتو تناكلت محاكر عدة جميا مستمد مف كاقع 
 اإلبراىيميالمجتمع خاصة فترة تكاجد المستعمر كالسياسة الخبيثة المنتيجة التي لخصيا 

 :في كتابو ىذا كقسميا كاآلتي

كصب  اإلبراىيميكفي ىذا المحكر استرسؿ فيو البشير فصؿ الديف عف الحككمة: 
كؿ اىتمامو فييا لدرجة أنو كتب أكثر مف عشريف مقالة تخص ىذا المكضكع، كيقصد بو 

عف الدكلة االستعمارية كنيجيا الفاسد، ككاف ىذا ىدؼ الجمعية الذم  اإلسبلـفصؿ 
 .سعت إليو جاىدة

                                                           
، المصادر، العدد اإلبراىيميحفناكم بعمي، آفاؽ الثقافة كالفكر االجتماعي السياسي في تصكر محمد البشير ينظر:  (1)

 .135، جامعة عنابة، ص اإلنسانية، كمية اآلداب كالعمـك 19
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بحرية المساجد كاالعتقاد، كعدـ اتباع سياسة اإلدماج التي  اإلبراىيمينادل الشيخ 
ي مف اإلسبلمفصؿ الديف العمؿ عمى ك  يفرضيا المستعمر عمى الشعب الجزائرم،

الحككمة الفرنسية، فظؿ يجاىد كيكافح بكؿ ما أتاه اهلل مف قكة في سبيؿ نشر تعاليـ الديف 
 (1)في تمؾ الفترة الحرجة. كضعكبيانو رغـ الظركؼ االستعمار كصعكبة ال

المغة العربية كارتباطيا  أىميةكفي ىذه المقالة جاء يبرز  حرية التعميـ العربي:
ى فالمغة القيمة الثانية األكلبالماضي، فإف كاف الديف القيمة  باليكية الجزائرية المستمدة

 ككؿ منيما يتـ اآلخر.

الرسمية، كمف ثـ فيي لغة المسمميف الدينية  اإلسبلـيقكؿ: "المغة العربية ىي لغة 
الجزائرية، حقاف أكيداف: كؿ منيما يقتضي كجكب تعمميا، فكيؼ اذا  األمةالرسمية كليذه 

لغة جنسيا  أنيامسممة، كحؽ  األمةبالحكـ أف  األمةاجتمعا، حؽ مف حيث أنيا لغة ديف 
اه مف حرص متأصؿ في عربية الجنس، كديف معا، كمف ىنا نشأ ما نر  األمةبحكـ أف 

 (2)عمى تعمـ العربية." األمةىذه 

ككتب فييا أكثر مف عشر مقاالت تناكؿ فييا ما آؿ إليو  التعميـ العربي كالحككمة:
التعميـ في ظؿ تكاجد المستعمر الذم حرمو مف ىذا الحؽ المتكفر لدل فئة مف الفرنسييف 

 فقط كبالمغة الفرنسية دكف غيرىـ.

                                                           
، مجمة الحكمة لدراسات اإلبراىيميي الديني عند الشيخ البشير اإلصبلحشطة مصطفى، مف قضايا الفكر ينظر: (1)

 .09، ص 2015 ، جامعة عمار ثيميجي، الجزائر02، العدد 02اإلسبلمية، المجمد 
مجمة حقائؽ  ،)محميا كدكليا( اإلبراىيمياالجتماعية كالسياسية لمشيخ محمد البشير  اإلسياماتبمقاسـ الحاج،  (2)

 .506جامعة برج بكعريريج، ص  ،6لمدراسات النفسية كاالجتماعية، العدد السادس 
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التي عرفت الحياة معدكد في المقكمات التي ىي رأس  األمـ:" إف التعميـ عند يقكؿ
ف التعميـ فكؽ األحزاب كفكؽ الحزبية كأشرؼ منيما كألنو رأس ماؿ ك  ماؿ الكطف ، األمةا 

 (1)، كىما مقدسات عند األحزاب التي تحتـر أمميا كأكطانيا."كسبلحيا كذخيرة الكطف

ظركؼ ما يضمف ليا استفاقة ف الييئات كالكما خصصت الجمعية لّتعميـ، م 
، كلذلؾ أعدت محكمة كعاف منو كثيرا في كؿ ربكعيا مف السبات الذم طاؿ أمده الجزائر

يـ كالمعمميف معالـ اليكية االجتماعية كالدينية كالسياسية، بدءنا بإصبلح التعم حياءإل
طبلقو مف إعاقتو.  (2)كا 

كتندرج فييا المشاكؿ األسرية كالزكاج كالطبلؽ كغبلء  مف مشاكمنا االجتماعية:
الصداؽ، فنجد في مقاالتو حاكؿ معالجة ىذه المشاكؿ كتفادييا مستقببل بتكعية المجتمع 

مثؿ ىذه القرارات التي تخص ىذا الشأف، فدعا بذلؾ لحرص المسمـ كعدـ التسرع  ىميةأل
، كما اإلسبلـخبلقية التي أكصى بيا كتحممو المسؤكلية في بناء األسرة أساسيا القيـ األ

تحدث عف غبلء الصداؽ الذم جعؿ مف الشباب ينفركف مف الزكاج كيتخذكنو حجة 
 لمعزكؼ عنو.

                                                           
ي، مجمة ركافد لمدراسات كاألبحاث اإلصبلحكدكره التربكم ك  اإلبراىيميىكارية الحاج عمي، الشيخ البشير ينظر: (1)

، ص 2022 كحدة البحث تممساف ػ الجزائر، ) عدد خاص( ، 06، المجمد اإلنسانيةالعممية في العمـك االجتماعية ك 
439. 

لآلداب  اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيميسعاد ترشاؽ، قضايا اليكية كالمشكبلت الثقافية في نصكص البشير  ينظر:(2)
 .353، ص 2020، مارس ػ الجزائر 02سطيؼ  ، جامعة محمد لميف دباغيف ػ02، العدداإلنسانيةكالعمـك 
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حيائو دعكة إلى تجديد الديف اإلبراىيميفي الزكاج نرل كممة الشيخ البشير  ، كترؾ كا 
أيضا اليدؼ مف الزكاج العكائد الجديدة كالبدع التي أفسدت يسر كصفاء الشرع، كلما كاف 

الزكاج ك كالعصياف، لدنيا كبيرجيا، كثر الطبلؽ كذاع الفسؽ حب الماؿ كالجرم كراء ا
ؼ تحمي خدمة لمكطف حيف يصبح لمرجؿ عرض يدافع عنو، ككلد يكسع لو األمؿ، ككي

 (1).األرض إذا لـ تدافع عف العرض

ألقى فييا عدة مقاالت ليا مف الجماؿ  جمعية العمماء كالسياسة الفرنسية بالجزائر:
مام ( التي أثرت فيو فكصؼ ىذا اليـك  8كالفصاحة ما يسحر العقكؿ أكليا في ) ذكرل 

 .ألؼ جزائرم حتفيـ 45األليـ الذم ألقى فيو 

مقشعرٍّ  ،مطرز الحكاشي بالدماء المطكلة ،يقكؿ: "يـك مظمـ الجكانب بالظمـ 
 (2)لسماء بأركاح الشيداء."لؤلرض مف بطش األقكياء، مبتيج ا

الجزائرية كالخيبة التي  األمةكبرزت ىنا عاطفتو كقيره مف ىذه الفاجعة التي ألمت ب 
 تعرضت ليا مف المستعمر الماكر الذم خمؼ بكعده كيكاصؿ تعبيره متأثرا.

يقكؿ:" يـك ليس بالغريب عف رزنامة االستعمار الفرنسي بيذا الكطف فكـ لو مف أياـ 
مثمو كلكف الغريب فيو أ، يجعؿ عف قصد ختاما لكتاب الحرب ممف أنيكتيـ الحرب عمى 

 (3)، كأعانيـ عمى إحراز النصر فييا."ياإلكائمف قاسميـ 

عمر كخبثو كفضح عيكبو كفي مقالتو )عادت لعرتيا لميس( كشؼ فييا دناءة المست
 كنزع الغطاء أماـ العياف.

                                                           
 .05، ص 2013كة،األكلبكنكة، كقفات حكؿ عيكف البصائر، شبكة  أحمد بف محمدينظر:  (1)
 . 333، ص 03، الجزء اإلبراىيمي، آثار البشير اإلبراىيميأحمد طالب (2)
كمية العمـك االجتماعية كالعمـك  ، المعيار العدد السادس،اإلبراىيميمرزكؽ العمرم، الكطنية في فكر الشيخ البشير  (3)

 . 171، ص ـ2003ىػ ػ 1424 االسبلمية، جامعة باتنة
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كتب حكؿ ىذا المكضكع ما يزيد عف عشر مقاالت  جمعية العمماء كالمغرب العربي:
ففي مقالتو ) أرحاـ تتعاطؼ ( يكضح فييا ىدؼ المستعمر لتشتيت الشمؿ كالتفرقة بيف 

ى كاصفا لنفي صالمسمميف، فأصبك لقمة سيمة ليـ فجاء قائبل في محنة المغرب األق
 الممؾ محمد الخامس.

"كحمت المحنة بالمغرب األقصى كجاءت فرنسا بالخطيئة، فأىانت ممكا، يقكؿ: 
.. كسمطت االخ عمى أخيو، كالرعية اآلمنة عمى ممكيا األميف .كىددت عرشا، كأذلت شعبا

 (1)كأشعمت النار بنا، لتطفئيا بنا..."

كما جاء كاصفا ليبيا في مقالتو )ليبيا مكقعيا منا( يقكؿ: "ليبيا بأجزائيا الطبيعية، 
 (2)الباذخة." اإلسبلـقطعة ثمينة مف كطف العركبة األكبر، معقؿ حصيف مف معاقؿ 

كفي مقالتو ) إضراب التبلمذة الزيتكنييف( تحدث عف اإلضراب الذم قامكا بو فكانت 
صنعتـ، أـ إطراب؟  أإطراب ما األعزةالجريئة يقكؿ: "أبناءنا  الجمعية مؤيدة ليذه الخطكة

بكا الظانيف بكـ ظف السكء فقد .إطراب لقد اضربتـ فأطربتمكنا فاهلل، إطراب ما فيو .. كك ذ 
 (3)طاؿ ما قالكا عنكـ كتقكلكا."

كجاء في أحد مقاالتو مخاطبا العرب كالمسمميف عمى  جمعية العمماء كفمسطيف:
عف قضية فمسطيف كتبنييا، فيي جزء ال يتجزأ مف ىكيتنا كالحفظ عمييا  ضركرة الدفاع
 أليست كديعة محمد صمى اهلل عميو كسمـ في رقابنا. ،كاجب عمينا

                                                           
 . 432، ص 03، الجزء اإلبراىيمي، آثار البشير اإلبراىيميأحمد طالب (1)
 . 402، ص نفسو المرجع(2)
 . 411، ص 03 الجزء اإلبراىيمي، البشير آثار اإلبراىيمي، طالب أحمد(3)
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ف  ف فمسطيف  إفريقيايقكؿ:" إف الجزائر كطنكـ الصغير، كا  الشمالية كطنكـ الكبير كا 
ف الرجؿ الصحيح الكطنية ىك الذم ال تمييو  قطعة مف جزيرة العرب كىي كطنكـ األكبر كا 

 (1)األحداث عف القياـ بكاجبات كطنيو األصغر كاألكبر."

كمقاالتو في ىذا المكضكع ال تتجاكز خمس  :اإلسبلـجمعية العمماء كالشرؽ ك 
ضايا الشرؽ، كجاء في حديثو عنيا معمنا دعمو لقضاياىـ، مقاالت يتحدث فييا عف ق

 كرفض كؿ مساس لكحدتيا ككقؼ حاجزا أماـ ادعاءاتيـ الباطمة.

يقكؿ:" اف ىذه السنة المطيرة تأبى عمينا أف نيف مع ىؤالء األدعياء، أك نميف 
ىذه  لغمزاتيـ أك نتسامح معيـ أك نقّرىـ عمى باطميـ أك نخمي ليـ الميداف ليفسدكا مف

الديف، كيفرقكىا بكثرة النسب، بعد أف كحّد اهلل نسبتيا كينحطكا إلى أسفؿ  أصمحوما  األمة
 (2)الرتب بعد أف رفع اهلل رتبتيا."

بيذه الفئة التي  اإلبراىيميالبشير  اىتـ الشباب الجزائرم كما تمثمو لي الخكاطر:
 كنصحو كتعميمو.عمكد الكطف كبيجتو كمستقبمو الذم البد مف تقكيمو  عدىا

يقكؿ:" أتمثمو بانيا لمكطف عمى خمس كما بني الديف قبميا عمى خمس: الشباب آفة 
الشباب، كاليأس مفسد لمبأس، كاآلماؿ ال تدرؾ بغير األعماؿ، كالخياؿ أكلو لذة كآخره 

 (3)خياؿ، كاألكطاف ال تخدـ باتباع خطكات الشيطاف."

                                                           
، مجمة اإلبراىيميمكسى بف ىاشمي ػ عبد القادر طالب، آلية النقد كبناء الكعي المكاطني في خطاب البشير  (1)

، 2022، جانفي ، جامعة محمد بكقرة ػ بكمرداس ػػ الجزائر01، العدد 03اإلنسانية، المجمد لآلداب كالعمـك  اإلبراىيمي
 .359ص 

، مجمة الحكمة لمدراسات اإلبراىيمييني عند الشيخ البشير ي الداإلصبلحشطة مصطفى، مف قضايا الفكر  (2)
 .16، ص 2015 ية، جامعة عمار ثيميجي ػ الجزائراإلسبلم، قسـ العمـك 02، العدد 02اإلسبلمية، المجمد 

كمية العمـك االجتماعية كالعمـك  ،، المعيار، العدد السادس،اإلبراىيميمرزكؽ العمرم، الكطنية في فكر الشيخ البشير  (3)
 . 182ص ،ـ2003ىػ ػ 1424 االسبلمية، جامعة باتنة
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كمستقبميا فحاكؿ بذلؾ  األمةباب أمؿ في قكلو ىذا مجد الش اإلبراىيميكالبشير 
نصحو بأدؽ األسس الكاجب إتباعيا كعدـ اإلغفاؿ عنيا حفاظا عمى نفسو أكال ككطنو 

 ثانيا.

كفي الختاـ يعد البشير اإلبراىيمي مف أىـ القامات الجزائرية التي خمفت األثر في 
التي خاضيا النفكس مف خبلؿ ما قدمو فكاف ىذا المدخؿ حكصمة ألىـ مراحؿ حياتو 

تي أبصرت بيا األمة كاقعيا في كؿ ما تناكلو العيف ال ،كلخصيا في كتابو عيكف البصائر
مف مكاضيع حساسة في تمؾ الفترة الحرجة التي عانتيا األمة العربية اإلسبلمية فبرز فيو 

  انتمائو ليا.   



 

 

 

 :األولانفصم 
مالمح انقىميح في كتاب عيىن 

 انثصائر
 واندفاع عه اإلسال  -1 

 اندفاع عه انهغح انعرتيح -2

 اندفاع عه قضايا األمح انعرتيح - 3

 اندفاع عه انقضيح انفهسطيىيح  - 4
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جاء بو  ما أىـراقيا مف خبلؿ  إصبلحيافي كتابو منيجا  اإلبراىيمياعتمد البشير 
مف تطمعات لمستقبؿ كاعد، فمـ يترؾ أم مجاؿ اال كتحدث عنو خبلؿ مسيرتو الطكيمة 

 أكثرفخبلؿ تكاجده في جمعية العمماء المسمميف التي كانت أحد المؤسسيف ليا كبرزت 
في كتاب الذم أسماه "عيكف الصائر" الذم كاف كال زاؿ النافذة التي يبصر بيا  آراءه

كمف القضايا التي أكلى ليا االىتماـ في كتابو ىذا فتحدث عنيا  ،ةالقارئ لبمكغ الحقيق
 :كتفسيرىا كالدفاع عنيا كىي كاآلتي إببلغيامطكال كأطمؽ العناف في سبيؿ 

 :اإلسالمالدفاع عن   -1

كتاج فكؽ  سبلميةاإلكالمككف األساس لمشعكب  ىسماألقضيتو  اإلسبلـفجعؿ مف 
 . البد مف صيانتو كحفظو مف النفكس المريضة التي تريد بو سكء رؤكسيـ

"يقكؿ في افتتاحية جريدة البصائر: ك أما الحقيقة فيي أف الكطف العربي ك أف 
القبائؿ مسمكف عرب كتابيـ القرآف يقرؤكنو بالعربية، كيكتبكنو بالعربية، كال يرضكف بدينيـ 

 (1)."كال بمغة بديمة، كلكف الظالميف ال يعقمكف

كىنا إقرار منو لمكانة االسبلـ في القمكب فبل يرضكف لدينيـ كلغتيـ بديبل لكف 
 المستعمر غافؿ عف ىذه الحقيقة رغـ حؽ معرفتيـ ليا.

أصمح كأنجع نظاـ  اإلسبلـفي مقاؿ لو عمى أف  اإلبراىيميكما صرح الشيخ البشير 
بقانكنو السماكم الشامؿ ألنكاع التدابير  أىمو اإلسبلـفيقكؿ: "قاد  اإلنسانيلتسيير العالـ 

كقضاء في  ،كخكؼ كأمف، كسياسة كادارة ،المحيطة بمصالح البشر مف حرب كسمـ
 (2)كفي بناء األسرة." ،األمكاؿ كالدماء كالخبايات

                                                           
(، 1932،1947تدريس المغة العربية في تممساف ) إحياءفي  اإلبراىيميعبد الرحماف بكزياف، جيكد الشيخ البشير  (1)

 451،ص 2020سكيكدة الجزائر، 1945اكت 20، جامعة 50،العدد 22مجمة المغة العربية، المجمد 
 .67،ص1997، 1ط،ي، بيركتاإلسبلمدار الغرب ،4الجزء  اإلبراىيمي،آثار محمد البشير  اإلبراىيمي،احمد طالب (2)
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خبلؿ المراحؿ كالفتكحات التي  اإلسبلـفجاء في مكطف أخر يبيف مدل لطؼ كيسر 
 .الدفاع عنو كبياف كجمو إطارف معاممتو كسماحتو في بحس ،اإلسبلـكانت شاىدة عمى 

نماعمى الديف  إكراىالـ يكف في يكـ ما  اإلسبلـ" الف الفتح في :يقكؿ مكنت  كا 
 (1)لئلسبلـ طبيعتو كيسره كلطؼ مدخمو عمى النفكس كمبلئمتو لمفترة كاألذكاؽ كالعقكؿ."

كحقيقة ليس بيف العقكؿ كبيف قبكليا اال  ،كنفحة تسرم ،ركح تجرم اإلسبلـكاف 
 لى.األك عمييا مف مجالييا  إشراقيا إالليا  اإلذعافمكاجيتيا ليا، كليس بيف النفكس كبيف 

(2) 

راد أحفاظا عمى حرمتو كالتقيد بو كىذا ما  اإلسبلـلذا البد مف التفطف كالدفاع عف 
في  اإلسبلـبتبياف مكانة  اإلسبلـكيكاصؿ دفاعو عف  ،في السابؽ اإلبراىيمي إببلغو

عظمة كشمكخ، فكؿ الجيكد االستعمارية زادتيـ قكة كرباطة  إال كما زادىـقمكب الجزائرييف 
 في الحفاظ عميو فجعمكه نفسا ليـ.

العظمى مف جية الديف  سبلميةاإلالجزائرية ىي قطعة مف المجمكعة  األمة" :يقكؿ
 (3)تي ىي لساف ذلؾ الديف."كىي ثمة مف المجمكعة العربية مف حيث المغة ال

كىذا ما سعت ألجمو الجمعية، فكقفت كقفة الجندم لصد ىجمات المستعمر فكاف 
 كحافظت عميو مف التحريؼ كالضياع الذم دبرت لو فرنسا. اإلسبلـالقمـ سبلحيا، كتبنت 

                                                           
 .385 ،ص2 ج السابؽ، المرجع نفس (1) 
جكاف ،العدد الثاني،لمعمـك االجتماعية اإلبراىيميمجمة ،رحمو اهلل اإلبراىيميعمي يطك، فصؿ الديف عند البشير  (2)

 .89،90،ص2018
 157ص  ،، مجمة دكلية محكمةاألدبيةمقامات لمدراسات المسانية كالنقدية  ،عبد الكريـ طارم كآخركف (3)
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ليما في قمب كؿ  ،لغايتيف شريفتيف أسستجمعيتكـ ىذه  أف اإلخكاف"أييا  :يقكؿ
ي كالمغة اإلسبلممجد الديف  إحياءعربي مسمـ بيذا الكطف مكانة ال تساكييا مكانة، كىي 

 (1)العربية."

العربية في مرحمة مف مراحؿ ما ىك اال  األمةالذم عرفتو  اإلصبلحكما التطكر ك 
 .اإلنسانيةنمط حياة ال بد مف إتباعو ككنو جامع لكؿ مناحي الحياة  اإلسبلـباتخاذىا 

لما أصبح العرب أساتذة الككف كال دانت لو المشارؽ كالمغارب  اإلسبلـ"فمكال  يقكؿ:
 (2)كال أقامكا أعظـ الحضارات."

ي عنده أىـ الركائز الركحية التي قؿ فييا الكازع الديني بسبب اإلسبلمف الديف إ 
 (3).بتنكعيا كسائؿي بشتى الطرؽ كالاإلسبلمتحكيؿ المساجد إلى كنائس كمحاربة الديف 

األساليب الخبيثة التي انتيجيا المستعمر  اإلبراىيميكفي الختاـ كضع لنا البشير 
يرضخ ليا، لكنو أثبت عكس ذلؾ فأراىـ عجزىـ ك خسرانيـ  اإلسبلـبتنكعيا ضنا منو أف 

 كقمة حيميـ، فما قالك عنو سكل بيتاف نطقكه كلـ يصدقكه. 

العقائد الصحيحة ك "لعممو أف ال بقاء لسمطانو كجبركتو ما داـ القرآف محفكظا،  :يقكؿ
 (4)ثابتة، كالشعائر المرفكعة مقامة كالسنة المأثكرة مشيكدة، كلغة القرآف مالكة لؤللسف."

                                                           
 . 133،ص1ج  اإلبراىيمي،آثار البشير  اإلبراىيمي،أحمد طالب (1)
مذكرة لنيؿ شيادة الماستر  اإلبراىيمي،ية في كتابات الشيخ محمد البشير اإلسبلمفتيحة جاب اهلل، القضايا العربية (2)

 .23،ص2016،2015تاريخ الجزائر الحديث كالمعاصر، جامعة المسيمة، ،في التاريخ
 ،(،مجمة ميبلؼ لمبحكث كالدراسات1889،1965) اإلبراىيميالتفكير التربكم عند البشير  ،سمير معزكزفينظر:  (3)

 .156ص،2019، ديسمبر، جامعة الحفيظ بك الصكؼ2، العدد 5المجمد 
 .68، ص2007ى، األكلالطبعة ،الجزائر ،لمنشر األمة، في قمب المعركة، شركة دار اإلبراىيميمحمد البشير (4)
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أعظـ كأثبت مف محاكالتيـ الفاشمة في ضرب قيـ  اإلبراىيميعند البشير  اإلسبلـك  
ضمت شاىدة عميو ليكمنا  لت مف الصيت الكثير عمى مر التاريخالثابتة التي نا اإلسبلـ

 ىذا.

 الدفاع عن المغة العربية: -2

الدفاع عف المغة العربية مف الزكاؿ ىدفا لو ككنيا  اإلبراىيميلقد جعؿ البشير 
ما خمؼ  كىذا القرآفمرتبطة باليكية العربية كفخر كؿ العرب كلساف ناطؽ بيا كلغة 

تعصب لدل المستعمر الفرنسي محاكال طمسيا كاستبداليا أم إحبلؿ محميا الفرنسية، 
 .)مشكمة العركبة في الجزائر( لمتكاجد االستعمارم اإلبراىيميكربط الشيخ 

كىك  ،"أما في الجزائر فإف مشكمة العركبة أساسيا كسببيا االستعمار الفرنسي يقكؿ:
، ككجكد المشكمة منكط كمتعمؽ اإلسبلـالعدك سافر لمعرب كعركبتيـ كلغتيـ كدينيـ 

 (1)بكجكده."

كجاء في مكقؼ لو يبيف مدل ارتباط الجزائر باليكية العربية كسعييو لمدفاع عنيا 
كالكشؼ عف مطبات كأسمكب المستعمر في طمسو لمغة العربية جاعبل مف الفرنسية لغة 

 رسمية.

الجزائرية مف أكفى الشعكب العربية ليذه المغة كأكثرىـ برا بيا كتمجيدا  األمة"ك  يقكؿ:
كالصبر عمى المكاره، كالثبات عمى  كاعتزازا ك أقكاىا شبيا بيا في الشدة عمى العكادم

الجزائرية  األمةالمقاكمة، فالعربية غالبت في ىذا الكطف عدة لغات فمـ تيف كلـ تعب، ك 
..ككانت مف نتائج ىذه .ركحية كمادية فمـ تقير كلـ تخذؿ ناىضت عدة استعمارات

                                                           
 اإلبراىيميدكر جمعية العمماء المسمميف في صكف المساف العربي مف الفرنسية كالتغريب البشير  ،تراس عائشة :ينظر(1)

مخبر مخططات ،الجزائر1،جامعة كىراف أحمد بف بمة 3العدد ، 10مجمداألدب،مجمة إشكاالت في المغة ك  أنمكذجا،
 .284،285،ص2021 إفريقياشماؿ 



 ح انقىميح في كتاب عيىن انثصائر مالم                                    :األولانفصم 
 

 

- 22 - 
 

في المطالبة لمظير سياسي كطني لمغتيا كىي أف تككف رسمية في  األمةالنيضة إلحاـ 
 (1)المدارس كالدكاكيف كاألفبلـ كاألحكاـ."

بف باديس االمغة العربية رفقة  إحياءمف أجؿ  اإلبراىيميكما جاىد الشيخ البشير 
تكاجده في خبلؿ تكاجده في الجمعية، كخاصة أف االستعمار كاف ساعيا لمحكىا في فترة 

 تحقيؽ مطالبو.ك أرض الكطف بغية طمس اليكية لتسييؿ حصاره 

كحافظة  اإلسبلـف المغة العربية ىي كعاء أيؤمف إيمانا مطمقا ب اإلبراىيميلقد كاف 
في الجزائر  اإلسبلـالعربية في الجزائر تعني بقاء قرآنو كتراثو، كأف المحافظة عمى المغة 

كبقاء العركبة في الجزائر، كأف محاكلة فرنسا القضاء عمييا إنما يستيدؼ عركبة الجزائر 
 (2).كاسبلميا بالدرجة اكلى

بو كبقاءىا يعني بقاء اإلسبلـ كما أساليب فرنسا  ككجكد المغة منكط باإلسبلـ كمرتبط
 إال استيدافيما خاصة اإلسبلـ.

الجزائرية ترل المغة العربية  األمةىي ترجماف أفكارىا كخزانة أسرارىا، ك  األمة مغةفال
 (3)كمصححة عقائدىا كمدكنة احكاميا. زيادة عمى ذلؾ القدر المشترؾ، أنيا حافظة دينيا

فخاض تعميميا لمناشئة كتعميميا لدل كؿ الفئات  اإلبراىيمي كبذلؾ حظيت باىتماـ
 االجتماعية، إثباتا منو ألصالة ىذه المغة في الجزائر. 

                                                           
مدكنة عيكف البصائر لمحمد  ،الجزائرية األدبيةاألطر المعرفية في المنجزات المغكية ك  ،فاطمة الزىراء المالحي (1)

،جامعة باتنة 2، العدد 3جمدالم،لمدراسات العممية األكاديمية طبنةة ممج أنمكذجا، اإلبراىيميالبشير 
 .255،ص2020،الجزائر

ية، قسـ اإلسبلم، مجمة الحكمة لمدراسات اإلبراىيميي الديني عند البشير اإلصبلحمصطفى، مف قضايا الفكر  شطة(2)
 .505ص،الجزائر ية، جامعة عمار ثيمجياإلسبلمالعمـك 

مجمة بدايات، المجمد  اإلبراىيمي،..الماىية كالمقكمات االساسية في خطاب .اليكية الثقافية ،صياد مميكة ينظر: (3)
 .77،ص2020نكفمبر  ،جامعة زباف عاشكر الجمفة ،العدد الثاني ،الثاني
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 (1)الرسمية، كمف ثـ فيي لغة المسمميف الدينية الرسمية." اإلسبلـ"فيي لغة 

لمغتو الذم سرل دـ الكريد، أصر عمى صيانتيا مف  اإلبراىيميكحب البشير 
 أف صرح كأثبت عراقة ارتباط العربية بالتاريخ. المعتديف فبمغ بو ىذا

يقكؿ: "المغة العربية في القطر الجزائرم ليست غريبة كال دخيمة بؿ ىي في دارىا 
 (2)كبيف حماتيا كانصارىا، كىي ممتدة الجذكر مع الماضي."

العربية كتمجيدىا، اثباتا منو لمدل قكتيا كتغمبيا عمى كؿ ما  كيكاصؿ مدحو لمغة
مكرس عمييا مف قبؿ المستعمر الفرنسي، فنافست بذلؾ لغات العالـ كأثبتت جدارتيا 

 فتداكلتيا ألسف العرب. ،كبقيت ىي بشمكخيا عمى مر التاريخ

ا كحكميا يقكؿ:" اف العربية ىي لساف العركبة، الناطؽ بأمجادىا ف الناشر لمفاخرى
فكمؿ مدع لمعركبة فشاىده لسانو، ككؿ معتز بالعركبة ذليؿ إال اف تمده ىذه المضغة 

 (3)بالنصر كالتأييد."

كيكاصؿ دعكتو لنصرة المغة العربية كالدفاع عنيا كاثبات جكىر انتمائيا لؤلمة 
  اإلسبلمية دكف غيرىا. العربية

عربية ال تخالطيا عجمة كال  أسرة أصبحتأسرة المجتمع  إف: اإلخكافيقكؿ:" أييا  
يطرؽ ساحتيا دخيؿ، كال يداخؿ نسبتيا اقراؼ كال ىجنة، فمنعمؿ لمغتنا بأنفسنا، كلنسكب 

                                                           
 األدبفي  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير اإلبراىيمي،ي في كتابات البشير األدبأشكاؿ التعبير ،عبد القادر معمر الديف(1)

 .3، ص2010،2011،جامعة كىراف،كمية اآلداب ،شركع أدب المقاكمةالعربي ضمف م
 .206، ص3ج  ،براىيمياثار البشير اإل اإلبراىيمي،أحمد طالب (2)
كاثرىا عمى الفكر التربكم، مجمة ركافد لمدراسات كاالبحاث العممية  اإلبراىيمييحياكم زكية، شخصية الشيخ البشير (3)

 472، ص 2022، عدد خاص، جامعة الجزائر 6، مجمد اإلنسانيةفي العمـك االجتماعية ك 
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كلنكجو كؿ  ،عمييا عصارة اركاحنا كلنضاعؼ جيكدنا، كلنشدد حيازمنا كلنشحذ عزائمنا
اذا لخدمتيا كالذب عف حرماتيا، كلنعمـ اف أصابيا سكء كنحف عصبة انا  قكانا

 (1)لخاسركف."

كحتى في محنة مرضو سعى دافعا عف لغتو كمنحيا مف االىتماـ الكثير، فكانت 
 .التي كفى بحقيا عميو سبلميةاإلالمغة العربية جزء ال يتجزأ مف ىكيتو العربية 

ـ  يتجدد  ،يقكؿ:" أنا مريض كالمكضكع طكيؿ عريض، كقد أصبحت بيف عامميف ىَّ
كليقع االستعمار اك ليطر  .كطبيب يتشدد، كاف حؽ الضمير ألككد عندم مف حؽ الجسد

فإننا نتعمـ لغتنا كديننا، كلك في سـّ الخياط، اك عمى مثؿ حد الصراط."
(2) 

في الدفاع عف لغتو االـ كلك كاف عمى حساب  اإلبراىيميلحرص البشير  إثباتكىنا 
 التي تمثمت لو في جياده مع المغة العربية.راحتو النفسية كالجسدية 

 العربية: األمةالدفاع عن قضايا  - 3

لدرجة تبنييا كالدفاع عنيا  اإلبراىيميالعربية فكر البشير  األمةشغمت قضايا 
فشاؿ مخططاتو  كالسعي السترجاع حقكقيا كتنمية الكعي لدل شعكبيا لمقاكمة المستعمر كا 
الساعية كراء محك اليكية الكطنية مف ديف كلغة، فتجاكز بذلؾ حدكد كطنو الجزائر كصكال 

لقمـ سبلحو لقضايا البمداف المجاكرة بالنسبة لممغرب العربي كالمشرؽ العربي ف ككاف ا
العربية كحمكليا، كغرس في النفكس حب الكطف كالحفاظ عمى  األمةفخط بو كؿ مشاكؿ 

اليكية المشتركة بينيا مف اجؿ التصدم لمثؿ ىذه االعتداءات المتكررة مف قبؿ 
 المستعمر.

                                                           
، مجمة اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيميحسيف عمر دراكشة، تكطيف اليكية المغكية كبناء الكعي في فكر محمد البشير (1)

 45، ص 2021، جامعة برج بكعريريج، سبتمبر 03، العدد02، المجمداإلنسانيةلآلداب كالعمـك  اإلبراىيمي
 ،1947ػ 1932المغة العربية بتممساف  إحياءفي  اإلبراىيميبف بكزياف عبد الرحماف، جيكد الشيخ محمد البشير  (2)

 264ص  ،2017جانفي  4مجمة الفرطاس، العدد 
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 المغرب العربي: 

ابدا بؿ سخر كؿ قكتو لنجدتيا مف قبضة  اإلبراىيميلـ يغفؿ عنيا البشير 
ظمميا عمى الشعكب المغاربية  عمارات الفرنسية كااليطالية كاالسبانية التي سمطتاالست

 )المغرب كتكنس كليبيا(، البمداف الشقيقة التي تشاركنا في الديف كالمغة.

في مقالو المعنكف بػ ) عيد العرش  اإلبراىيميكنجد البشير  المغرب األقصى:
ألخيو في قضيتو فكاف مؤنسنا مساندا لو في محنتو  األخالمحمدم العمكم( قد كقؼ كقفة 

عجاب بشعب المغربي كمقاكمتو، فمدح  كمدافعا عنو مف خبلؿ ما صرحو مف حب كا 
الممؾ محمد الخامس بخصالو كمجده، ككذا العرش المحمدم الذم سار عمى النيج كالزاؿ 

س بيا كخدش قائـ عمى حدكده، فحافظ عمى ىكيتو كتصدل لكؿ مف تسكؿ لو نفسو المسا
 حرماتيا.

، األضداديقكؿ: "كمف حكـ اهلل في ىذا العرش أنو لـ يزؿ حارسا لمغة الضاد مف 
 اإلسبلـحاميا لمديف مف المعتديف، لـ يزؿ في مقتعديو أمثاؿ مضركبة في النضج عف 

 (1)كالعركبة."

الصمة القكية التي ممغرب مع قضيتو بحكـ كما جاء بخطاب لو مآزرا كمساندا ل
 .دا كاحدة، دعكة منو لئلتحاـ كمقاكمة المستعمرتربطيـ كتجعؿ منيـ ي

 ،فتعاطفت األرحاـ ،يقكؿ:" إننا لمحنا مف السناف صفحة، كشممنا مف الريحاف نفحتو
كجمعنا ممتفنا، كساعدنا  ،..فككنكا دكف العرش صفنا.االلتحاـ إلىكتداعت كشائج القربى 

 (2)عنو كؿ مريب، كالقريب منيـ قبؿ الغريب."ككفنا، كدفعنا لمباغي ككفا، كذكدكا 

                                                           
 .397، ص3، الجزء اإلبراىيميثار محمد البشير آ اإلبراىيمي،احمد طالب (1)
 .398،صنفسو المرجع(2)
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ككاصؿ دفاعو عف المغرب األقصى كفرحتو باستقبللو رغـ كؿ المعاناة التي الزمت 
عجابو بصمكده فجعؿ مف استقبلليـ  بمده الجزائر مع االستعمار الفرنسي، فأبدل تفاؤلو كا 

 عيد كعرس البد مف االحتفاؿ بو.

قاطبة باستقبلؿ القطر المغربي الشقيؽ، كلكال  الجزائرية األمة"استبشرت  :يقكؿ
األحداث التي تعانييا اليـك كالمآسي التي تمثؿ عمى صعيد الجزائر، لمؤل المعتقبلت 

 األمةكالمحتشدات بالرجاؿ...كأذاقت بينيـ كذكييـ لباس الجكع كالخكؼ، لكاف الزما عمى 
 (1)."الجزائرية اف تتخذ يـك استقبلؿ المغرب يـك عيد كيـك عرس

مع  سبلميةاإلتعاكف الشعكب العربية  اإلبراىيمييكضح البشير  آخركفي مكضكع 
 كالدعكة لمحفاظ عمى األمانة التي خمفيا لنا األجداد. ،بعضيا البعض في السراء كالضراء

:" المسممكف كميـ معكـ بأركاحيـ كعقكليـ في مكقفكـ الشريؼ أماـ االستعمار يقكؿ
..كال يؤدم .أعناقكـاهلل في  أمانةالباغي كأساليبو المفضكحة، فاثبتكا ينصركـ اهلل إف 

 (2)األمانة إال أمثالكـ مف المؤمنيف الثابتيف."

أما البمد الشقيؽ تكنس فيي القبمة الثانية لمجزائرييف كالبمد الثاني كىذا ما  :تونس
، كخاصة أف معظـ أبناء كعمماء الجزائرييف درسكا اإلبراىيميانعكس في كتابات البشير 

ي اإلسبلمكأعظـ العمماء كمركز لزخـ التراث  أشيرجكامعيا الذم تخرج منيا  أعظـفي 
 ثؿ جامع الزيتكنة.كعمكمو الدينية كالدنيكية م

مكقفو مف القضية التكنسية فساندىا كدافع عنيا خاصة ما  اإلبراىيميثبت البشير فأ
 يخص إضراب التبلمذة الزيتكنييف الذم رحب بو كدعا لنصرتو عمى ىذا القرار.

                                                           
(،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في 1935،1956القضايا الكطنية كالعربية مف خبلؿ جريدة البصائر ) ،محمد بكسبلمة(1)

 ،جامعة الجيبللي ليابس، سيدم بمعباس ،كاالجتماعية اإلنسانيةكمية العمـك  ،التاريخ الحديث كالمعاصر
 .170،ص2017،2018

 .236، ص4، الجزء يمياإلبراى، اثار الشيخ محمد البشير اإلبراىيميأحمد طالب (2)
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بثكرتيـ الحاضرة  أرادكا" كأف أبنائنا الزيتكنييف نصرىـ اهلل كنظر في كجكىيـ :يقكؿ
ف ليذا يختصركا ىذ أف ه الفترة المنافقة، أف يقربكا منا الزمف الصالح لنشر ىذه اآلراء كا 

 (1)عمييا مكرىيف." أرغمنااألمر لعاقبة ىذا نذيرىا، فإذا لـ نقدـ عمييا طائعيف 

نكـ يا أبنائنا مناط آمالنا كمستكدع أمانينا، نصدكـ لحمؿ االمانة كىي ثقيمة كال  "كا 
استحقاؽ اإلرث، كىك ذك تبعات كذك تكاليؼ كننتظر منكـ ما ينتظره المدجع في الظبلـ 

..كما تعكدنا بو مف عمـ يصحبو فخر كحسف ذكر كطيب احدثو اف .مف تباشير الصمح
تيا مقتضيات زمانية كمكانية خاصة فإياكـ أف تنغمسكا في تكنس تيارات مختمفة اقتض

ذا دعاكـ منيـ داع فاعتصمكا أكفييا،  بالعمـ الذم ىاجرت  تككنكا في جانب دكف جانب كا 
 (2)ألجمو كبالعيد الجميؿ الذم تذكب بيف جدرانو جميع االعتبارات.

عمـ كالصد عف كىنا جاء ناصحا كمرشدا ألبناء تكنس فما أراده إال إدالليـ لطريؽ ال
كؿ ما يمسو كبمده، فأكصى عمى ضركرة الحفاظ كصيانة األمانة كالخركج مف ظبلـ 

 اليأس لنكر الحرية كاألمؿ.

عمى ما يقاسيو مف ظمـ الزعيـ  اإلبراىيميكفي احتجاج لمجمعية كعمى رأسيـ البشير 
في حقو  بكرقيبة خبلؿ تكاجده في معتقبلت فرنسا فصرح رافضا ليذه المعاممة المشينة

كجاء في قكلو مدافعا لو كمؤازرا لمشعب التكنسي:" باسـ الشعكب التي تجمعنا العركبة 
في المغرب العربي، كتكحيد بيف قمكبيا المظالـ المنتصبة عمييا  اإلسبلـكيضميا 

ك استنكارنا العنيؽ لممعاممة القاسية التي يعامؿ بيا  حككمتكـ، نرفع احتجاجنا الصارخ
                                                           

مذكرة لنيؿ شيادة الماستر  اإلبراىيمي،ية في كتابات الشيخ محمد البشير اإلسبلمفتيحة جاب اهلل، القضايا العربية ك  (1)
جامعة  ،كاالجتماعية اإلنسانيةفي التاريخ، تخصص تاريخ الجزائر الحديث كالمعاصر، كمية العمـك 

 .14،ص2015،2016،لمسيمة
ـ، مذكرة مكممة 1956، 1947ق/ 1375، 1366ف، قضايا العرب كالمسمميف مف خبلؿ جريدة البصائرفصيح إيما (2)

، 1945مام  8جامعة  ،كاالجتماعية اإلنسانيةلنيؿ شيادة الماستر في تاريخ المغرب العربي المعاصر، كمية العمـك 
 51ص ،2020 -2019قالمة
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بكرقيبة ال لشيء إال انو يطالب بحقكؽ ببلده، كنعد ىذه المعاممة قتبل بطيئا الزعيـ الحبيب 
 (1)إف أباحتو قكانينكـ الجائرة فستعاقبكـ عميو قكانيف اهلل العادلة."

"إف المغاربة الثبلث تكنس كالجزائر كمراكش قريبا مف ثبلثيف مميكنا مف المسمميف 
نتابتيـ األحداث التي تنسى اإلنساف جميع العرب األشداء في إسبلميـ كعركبتو كطالما ا

التي حمت بيـ  األحداث، كآخر إسبلميـلكنيـ لـ ينسكا عركبتيـ كلـ يضيعكا  ،مقكماتو
 (2)."إفريقياىذا االستعمار الفرنسي الجاثـ عمى شماؿ 

رقعة مف المغرب العربي الكبير، التي نالت ىي األخرل حصتيا  كىي الثانيةليـبـيـا: 
مف ظمـ االستعمار، رغـ اختبلؼ جنسيتو لكنو اشترؾ في صفة اليدـ كالتخريب التي 

 األشقاءلـ يغفؿ عنيا بؿ ساند  اإلبراىيميمارسكىا مع باقي الدكؿ المست عمرة، لكف البشير 
ارتباطو بالمغرب العربي  اإلبراىيميبت كاث ،كدافع عف قضيتيـ فمـ يبخؿ بنصح كتكجيو

 بدفاعو عف القضية الميبية كنادل لنصرتيـ في محنتيـ كتشجيعيـ لمكاصمة الجياد.

يقكؿ:" كلئلخكة الميبييف اك الطرابمسييف كما نسمييـ عمينا حؽ الديف، كحؽ المغة 
ترحة عمى كحؽ الجنس، كحؽ الجكار، كحؽ االشتراؾ في اآلالـ كالمحف، كفي اآلماؿ المق

 (3)الزمف."

كظؿ متمسكا بانتمائو لمكطف العربي كأحقية الجكار عميو فتكجو ناصحا بضركرة 
 الصبر عمى الببلء كاالتحاد لتككيف عصبة ال ييزىا المستعمر.

                                                           
 170(، ص1956ػ 1935بلؿ جريدة البصائر)محمد بكسبلمة، القضايا الكطنية كالعربية مف خ (1)
 ،شكيب أرسبلف دراسة تاريخية كفكرية مقارنة األميرك  اإلبراىيميبشير فايد، قضايا العرب كالمسمميف في آثار الشيخ  (2)

 ،كالعمـك االجتماعية اإلنسانيةكالمعاصر، كمية  رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك في التاريخ الحديث األكؿ،الجزء 
 صفحةدكف ـ،  2010ػ 2009طينة جامعة منتكرم قسن

 403، ص 3الجزء  ،اإلبراىيمي، آثار الشيخ البشير اإلبراىيميأحمد طالب (3)
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اليـك في طكر امتحاف عسير معقد، تتخممو االىكاء  اإلخكافيقكؿ: "كاف ىؤالء 
كالمطامع، كيحيط بو الكيد كالتعنت مف كؿ جانب، كاف نجاحيـ فيو يتكقؼ عمى جمع 

 (1)الكممة كتسكية الصؼ كتكحيد الرأم كمتانة االيماف."

اف المشكمة الميبية يجب اف تككف العمؿ عمى االستقبلؿ كليس طمبو... ألنو حؽ  
المتحدة كديدنيا كدينيا إال اف يركب لمغرباء قركنا كليس  األمـعمؿ مجمس  مسمكب، كما

 اف يقتص لمحماء مف الغرباء، كلكف االستقبلؿ في ليبيا كاف نتيجة تشاكس الدكؿ الكبرل،
 (2)كتضحيات الشعب الميبي المسمـ...

 كيكاصؿ دفاعو عف الشعب الميبي كقضيتو كضركرة مكاصمة الجياد لنيؿ االستقبلؿ
كقت مضى، كذلؾ ضمف شركط البد مف عدـ االستيانة  أممف  إليوكخاصة أنيـ اقرب 

 بيا كالمكاصمة لنيؿ الحرية. كاألخذبيا بؿ العمؿ 

، ثـ المحافظة عميو بعد اإلصراربو مع التصميـ، ثـ العمؿ لو مع  اإليمافيقكؿ:" 
 (3)تحصيمو."

 المشــرق العربـي:

في عيكف البصائر عف الشرؽ كعف مصر  اإلبراىيمي" كتب الشيخ البشير 
خصكصا لما تتمتع بو عف سائر الدكؿ العربية مف ثقؿ استراتيجي في المطقة ككنيا 

 (1)."اإلصبلحسبقت غيرىا في النيضة ك 

                                                           
 الصفحة نفسيا ،أحمد طالب اإلبراىيمي، آثار البشير اإلبراىيمي (1)
 (2)  https// :www.binbadis. net/ orchives/ 1129 
 13: 22عمى الساعة 10/5/2022    يـك التصفح تـ
مام،  16كادبو، جامعة الكادم اإلبراىيمييكسؼ العايب، تجميات ثقافة المقاكمة في فكر محمد البشير (3)

www.asjp.cerist.dz 

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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عانت مف  األخرلكقد جمع ثبلث مقاالت خصصيا لدكلة المصرية ككنيا ىي 
 بطش المستعمر الذم مس بأراضييا، كشتت صفكىا.

ـ( ضد االحتبلؿ 1951ق، 1370" فأعمف تضامنو مع جياد المصرييف سنة)
تأييد مصر في جيادىا، كدافع عف استقبلؿ ليبيا  إلىاالنجميزم كدعا العرب كالمسمميف 

بمحؽ كحذرىـ مف مكائد  اإليمافكطالب أىميا باتفاؽ الكممة، كتكحيد الرأم كقكة 
 (2)االستعمار."

المصرية كدفاعيا عنيا في سبيؿ تحقيؽ استقبلليا  فأثبت تأييد الجمعية لمقضية
بداء الرأم  كاثبات تفانييا لؤلمـ العربية كأحقية المسمـ عمى اخيو في مساندتو كقت الشدة كا 

 عف الظمـ كرفعو كلك بقكؿ حؽ. كاإلعراض

يقكؿ في ىذا الصدد:" أتمثمو كاسع الجكد التقؼ أمامو الحدكد، يرل كؿ عربي أخان 
ثـ يعطي لكؿ  اإلنسانيةلو أخكة الدـ ككؿ مسمـ أخان لو أخكة الديف، ككؿ بشر أخان لو أخكة 

 (3)أخكة حقيا فضبلن كعدالن." 

الحفاظ كجاء يثبت ارتباط مصر باألمة العربية بما في ذلؾ لزـك العرب المسمميف 
 عمييا كصيانتيا مف قساكة المحتؿ الذم كاف ليا كمازاؿ ألذ عدك عرفو العرب.

بيـ أمر، كاحمت بيـ  زَّ كمما ح   إليؾ"أنت اليكـ قبمة المسمميف، يكلكف كجكىيـ 
عمى المسمميف في المشارؽ كالمغارب فضؿ  معاىدؾ...فمكي إلىمعضمة، كينفركف 

 (1)الحماية لدينيـ، كعمييـ أف يطيركا خفافنا كثقاال لنصرتؾ."
                                                                                                                                                                                

 األدبية، مجمة الحكمة لدراسات اإلبراىيميفي مقاالت عيكف البصائر لمحمد البشير  اإلصبلح، مظاىر أحبلـبالكالي (1)
 211، ص 2018، جامعة العقيد آكمي محند أكلحاج لبكيرة، سبتمبر 15ف العدد6كالمغكية، المجمد

 11،12ص ،ـ(1965/ 1385ػ 1889ق/ 1306كة )األكل، شبكة اإلبراىيميمحمد البشير  ،خالد النجار (2)
، 01، العدد21المجمد ،مجمة اآلداب كالمغات اإلبراىيمي،عند الشيخ البشير  ياإلصبلحياة عمارة، أدبية المقاؿ ح (3)

 91، ص 2021جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
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كجاء مخاطبا مصر عمى لساف الجمعية معمنا دعمو كتأييده لمقضية المصرية التي 
ال تفرقو بيننا تمؾ الحدكد التي رسميا االستعمار ضنا منو أنو فعاؿ لتطبيؽ خطتو كىكذا 

، ، يقكؿ:" إف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييفاإلبراىيميإجابة الفذ البشير كانت 
المعبرة عف إحساس الشعب الجزائرم كمو، تعمف تأييدىا لمشعب المصرم كتضامنيا معو 

، كال تصدىا عف  كاجبات األخكة الحدكد الكىمية التي خطيا  أداءفي مكقفو الحاـز
د، كال ىذه السدكد الكاىية التي أقاميا بيف ابناء الكطف االستعمار بيف أجزاء الكطف الكاح

 (2)الكاحد الف العكاطؼ الجياشة كعثانيف السيؿ ال تردىا حدكد كال سدكد."

العربية كقضاياىا برغـ الحصار  األمةلـ يغفؿ يكما عف  اإلبراىيميكالشيخ البشير 
لكف ىذا زاده  راضييا،الذم كانت تعيشو الجزائر في ظؿ تكاجد أشنع المستعمرات عمى أ

العرب في كؿ مكاف فكانت مصر كاحدة منيا التي المستو قضيتيا  األخكةالتحاـ مع 
 فدافع عنيا بمعرفتو كحكمتو.

 الدفاع عن القضية الفمسطينية:  - 4

فسخر لسانو كقممو  اإلبراىيميكبالنسبة لمقضية الفمسطينية التي خمفت اثر في قمب 
 ،العربية لنصرتيا ككؼ االذل عنيا كمجابية المحتؿ الصييكني األمةلمدفاع عنيا كدعا 

كخاصة اف لفمسطيف مكانة غالية في قمكب الجزائرييف فخصص في كتاب عيكف البصائر 
 جزء في القضية الفمسطينية عمى غرار القضايا العربية االخرل. 

                                                                                                                                                                                
 .496،ص3، الجزء اإلبراىيميالشيخ محمد الشيخ  أثار، اإلبراىيميأحمد طالب  (1)
 .492ص  ،نفسو  المرجع(2)
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كممة  كفي مقاالتو )تصكير الفاجعة( يقكؿ:" إف في قمب كؿ مساـ جزائرم في حقؾ
الكبير قبؿ اف تككف قطعة مف كطني  اإلسبلـمترددة ىي فمسطيف قطعة مف كطني 

 (1)العربي الصغير، كفي عنقي كؿ مسمـ جزائرم لؾ يا فمسطيف حؽ كاجب األداء."

بالرغـ الظركؼ التي امتحف بيا الشعبيف الجزائرم كالفمسطيني إال أنيـ ظمكا يدا 
السراء كالضراء ال تفرقيـ مكائد المستعمر، كالدفاع عف كاحدة داعميف بعضيـ البعض في 

فمسطيف كاجب عمى كؿ مسمـ كفرض ال بد مف االلتزاـ بو كما قاؿ ابف باديس في ىذا 
الصدد:" اف رحاب القدس الشريؼ مثؿ رحاب مكة كالمدينة كاف الدفاع عنيا فرض عمى 

 (2)كؿ مسمـ."

كدحض كؿ االدعاءات التي  ،ـاإلسبلكما أثبت أحقية انتماء فمسطيف لمعرب ك 
نسبتيا لمييكد الظالميف، فدعا لمكحدة كنبذ الفرقة التي شتتت شمميـ فأصبحكا طعما سيبل 

 لصياينة.

 كأمكالكـقضية فمسطيف محنة امتحف اهلل بيا ضمائركـ كىمكـ  إفيقكؿ:" أييا العرب 
نماككحدتكـ، كليست فمسطيف لعرب فمسطيف كحدىـ  ليست العرب ىي لمعرب كميـ، ك  كا 

فييا تناؿ بأنيا حؽ في نفسيا كليست تناؿ بميكينا... كانما نتاؿ بالتصميـ كالحـز كاالتحاد 
 (3)كالقكة."

كيثبت صدؽ التزامو بالكعد في الدفاع عف فمسطيف كشعبيا الذم عاف كيبلت 
يقكؿ:" كاذا حشر  ،الييكد المحتؿ الحرب، كخاصة القدس الشريؼ الذم دنس مف كطأة

ي العصبة الذائدة عف فمسطيف كأشركيا في العصبة الغالية لفمسطيف، فميس بمدفكع نفسو ف

                                                           
 435، ص 3، الجزء أحمد طالب اإلبراىيمي، آثار الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي(1)
.. صفحات مف الجياد المشترؾ، األكاديمية لدراسات االجتماعية .أحمد شنتي، الجزائر كالقضية الفمسطينية (2)
 115، ص 2015، جامعة الشيخ التبسي، تبسة، جانفي 13، العدد اإلنسانيةك 
 438، ص 3، الجزء اإلبراىيميمحمد البشير  اإلماـ، آثار اىيمياإلبر أحمد طالب (3)
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ثالثا،فمو بعركبتو  اإلسبلـألنو عربي أكال كمسمـ ثانيا كفمسطيني بحكـ العركبة ك  ،عف ذلؾ
شرؾ في فمسطيف مف يـك طمعت ىكادم خيكؿ أجداده في البمقاء كالمشارؽ كتصاىمت 

الزؤاـ، لؤلركاـ، كلو بإسبلمو عيد بفمسطيف مف يكـ  جيادىـ باليرمكؾ تحمؿ المكت
 فمسطيف نسبة مف يكـ قاؿ الناس إلىالسماء ذات البركج كلو  إلىاختارىا البارم لمعركج 

 (1)مسجد عمر..."

كيكاصؿ دعمو لفمسطيف قائبل عمى لساف الشعب الجزائرم الذم ساندىا كالزاؿ متبنيا 
يقكؿ:" أيضف الظانكف أف  ،ظالمة أك مظمكمةلقضيتيا تحت شعار نحف مع فمسطيف 

كالعركبة تنسى فمسطيف، أك تضعيا في غير منزلتيا التي  اإلسبلـالجزائر بعراقتيا في 
 (2)في نفسيا، ال كاهلل." اإلسبلـكضعيا 

نبلحظ قيمة فمسطيف كالمكانة التي  اإلبراىيميكمف خبلؿ كممات الثائر البشير 
كلك لمحظة في الدفاع عنيا أك ليست أكلى القبمتيف كصرح  احتمتيا في قمبو، فمـ يتكانى

 اـ  ر  الح   د  ج  س  الم   ف  م   بلن ي  ل   ه  د  ب  ع  ل ب  ر  س  م أ  الذ   اف  ح  ب  لقكلو سبحانو كتعالى:}س   ديني عظمو اهلل
 (3)ر{ي  ص  الب   يع  م  الس   ك  ى   و  ن  إ   نا  ات  ي  آ   ف  م   يو  نر  ل   و  ل  ك  ح   نا  ك  ر  م با  الذ   ىص  ق  األ   د  ج  س  الم   إلى

عمينا الفطرة الحفاظ  أكجبتكىذا الرتباطيا بالعقيدة لعظمة ىذه البقعة المباركة التي 
 عمييا كالتضحية بكؿ نفيس لصيانتيا كحفظ كرامتيا.

كجاء في مكطف آخر يكازف بيف حب الكطف ك فمسطيف في كفة ككبلىما اشتركا في 
 .الغاية

                                                           
 ،، العدد السابعاإلنسانية، مجمة العمـك 1950الى  1909كماؿ عجالي، فمسطيف في النثر الجزائرم الحديث مف (1)

 صفحة ، بدكف2005جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفرم 
 438، ص3الجزء ، اإلبراىيمي، آثار البشير اإلبراىيمياحمد طالب  (2)
 (01اآلية رقـ ) اإلسراءسكرة  (3)
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مف أثر اليكاء كالتراب، كالمآرب التي  األكطافكاف حب  إذا ! فمسطيف يقكؿ:" يا
 (1)يقضييا الشاب. فإف ىكل المسمـ لؾ أف فيؾ أكلى القبمتيف."

كارض باركيا الرسكؿ صمى اهلل  اإلسبلـإذ أف فمسطيف كمكقعيا معقؿ مف معاقؿ 
) العرب كالييكد في ميزاف األقكياء( كضح  اإلبراىيميعميو كسمـ، كفي مقالة البشير 

الحفاظ عمى األمانة التي خمفيا المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ كأكصى بيا  ضركرة
اف فمسطيف، كديعة محمد عندنا، كأمانة  ! المسممكف يقكؿ:" أييا العرب، أييا المسممكف

في أعناقنا، فمئف أخذىا الييكد منا كنحف عصبة انا اذا  اإلسبلـعمر في ذمتنا، كعيد 
 (2)لخاسركف."

المحنة التي تمت بعدىا تقسيـ فمسطيف، القرار الذم أيقض ككاصؿ تصكير ىذه 
 فماىي اال رسالة إالىية البد كالكقكؼ عمييا. ،ضمائر العرب كتفطنكا لمكائدىـ

ىي ي نقي مف ىممنا  يقكؿ:"...فمنعتبر صدمة التقسيـ القاسية العنيفة ىي تأديب إال
التي تصاب بمثؿ تأخرنا  األمـالكىف كالزعؿ، كينفي مف صفكفنا الكؿ كالككؿ، كاف 

ا، لتنقض عنيا  إلىكتخاذلنا كغفمتنا محتاجة  ا، كتزجيا في المضايؽ زج  أحداث ترجيا رج 
 (3)أطمار الخمكؿ." 

كلتصدم لمثؿ ىذه االعتداءات دعا لمكحدة التي تحقؽ القكة لمنافسة المستعمر اذ 
 فمسطيف مف جبركتو. ذكانقاالبد مف التصميـ كالرغبة لنيؿ منو 

                                                           
 435، ص 3، الجزء اإلبراىيمي، آثار البشير اإلبراىيميأحمد طالب  (1)
 445، ص المرجع نفسو(2)
، 23، مجمة دراسات كأبحاث، العدد اإلبراىيميسميمة ىالة، القضية الفمسطينية في كتابات العبلمة الجزائرية البشير  (3)

 السنة الثامنة، دكف صفحة 2016، جكاف جامعة الكادم
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قكؿ:" اف الصييكنية كأنصارىا مصممكف، فقابمكا التصميـ بتصميـ أقكل كقابمكا ي
 (1)باتحاد أمتنا منو كككنكا حائطا ال تصدع فيو ال يرتفع بالكسالى."

كفي مقطع لو صب جاـ غضبو عمى ىذه الفئة الضعيفة التي بقيت شاىدة عمى 
 قبؿ الصياينة، يقكؿ:" يا الحدث كلـ ينتج عنيا ردة فعؿ عمى ميزلة تقسيـ فمسطيف مف

ما ظممت فمسطيف يـك قسمت، كلكنيا ظممت يكـ بذؿ بمفكر كعده لمصييكنييف باسـ  ! قـك
مف شيد يكـ الكعد كشيد يـك التقسيـ، كشيد ما  إالىذا الجيؿ  حككمتو كما مف أىؿ

عرؼ مكاردىا، فانظركا كيحكـ ماذا فعؿ الصييكنييف  األمكربينيما، كمف عرؼ مصادر 
 (2)يـك التقسيـ، كانضركا ماذا فعمنا." إلىمف يـك الكعد 

كفمسطيف( يدعكا العرب لدفاع عف القضية  األضحىكفي ختاـ مقالة )عيد 
كلككنيا  ،سبلميةاإلكجعؿ قضيتيـ قضية تخص الشعكب العربية  إخكانناالفمسطينية كدعـ 

ظيـ كجب عمينا الجياد في سبيؿ تحريره كتطييره مف نجاسة الييكد معمـ ديني ع
 كاسترجاعو ألحقيتنا بيا.

خكانكـ جياع،  خكانكـ بؤساء، حراـ أف تطعمكا كا  يقكؿ:" أييا العرب حراـ اف تنعمكا كا 
خكانكـ يفترشكف الغبراء."  (3)كحراـ أف تطمئف بكـ المضاجع كا 

كاحد مف الذيف سخركا كؿ قكتيـ لنضاؿ مع فمسطيف كالكقكؼ  اإلبراىيميكالبشير 
معيا في محنتيا، فحـر قعكد العرب كراحتيـ كاخكتيـ في حرب نشؼ فييا ريقيـ كضاع 

 أمنيـ. فييا

                                                           
، 4، الصراط السنةاإلنسانيةكالقضية الفمسطينية، مجمة كمية العمـك  اإلبراىيميمحمد دراجي، العبلمة محمد البشير  (1)

 296ـ، ص 2003ق، جكاف 1424، جامعة الجزائر، مطبعة رحاب لنشر، ربيع الثاني 7العدد
 441، ص 3، الجزءاإلبراىيميالبشير  ، آثاراإلبراىيميأحمد طالب  (2)
 462، ص نفسو المرجع (3)
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أكلكيات البشير اإلبراىيمي في ىذا الفصؿ دفاعو عف القيـ الكطنية مف ديف مف 
سبلمية التي لـ يتخمى عنيا في مجمؿ كتاباتو كلغة كزاده ذلؾ إرتباطو بالقضايا العربية اال

فدافع عنيا كأبدل اىتمامو بيا، برغـ ما كاف يعانيو بمده الجزائر فمـ يتخمى عف أحقية 
 األخ ألخيو كمساندتو في محنتو، فسخر قممو كلسانو في سبيؿ تحقيؽ الكحدة كلـ الشمؿ. 
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 من القضية التونسية: اإلبراىيمي البشير موقف الشيـخ -1

ىذه المسألة التي تضـ مقالة كاحدة )إضراب الطمبة الزيتكنييف( برز فييا مكقفو  
الحاـز منيا ك كؿ ما مرت بو في فترة مف الفترات العصيبة التي الزمتيا كغيرىا مف 
البمداف المغاربية التي عانت مف ظمـ االستعمار ك ما سمي استعمار إال بكبتو لمحريات 

ي ك تسميط القكة كالضغط عميو، كأكؿ ما تكمـ عنو اإلسبلمف كطمسو لميكية كمعالـ الدي
معبرا عف مكقفو مف الجامعات كالجكامع التي الزالت قائمة عمى التقميد  اإلبراىيميالبشير 

في ظؿ ىذا التطكر السريع الذم يعرفو العالـ في شتى المجاالت خاصة ما تعمؽ 
 لغاية إصبلح العقكؿ.بالمناىج كالكتب التي كانت بداية لئلصبلح كصكال 

جكامعنا التاريخية أف تبقى جارية عمى التقميد البالي  أكفيقكؿ "ما زلنا نربأ بجامعتنا 
في مناىجيا ككتبيا، كترض لنفسيا ىذا الجفاؼ في زمف عرؼ السرعة، فنرجك ليا 

 (1)إصبلح كامؿ بداية بالكتب كينتيي لمعقكؿ."

اد كتدىكر في القيـ في عصر أصبح مف فس األمةضركرم لما آلت إليو  اإلصبلحف
فيو المنافؽ ذا قيمة كيتقبمو األخر، فتبنى المجتمع ىذه الصفة بما أنيا تضمف ليـ البقاء 

 اإلصبلحكلك كاف عمى حساب تغييب الحقيقة، فما النفاؽ في رأييـ مجاممة كأدب، ك 
 ما يرل كيقاؿ بو. ىك اإلبراىيميالحقيقي برأم 

مف  سبلميةاإل األمـأراء جريئة أكحى بيا إلينا حاؿ  اإلصبلحفي ىذا  لنا نايقكؿ" إ 
الحقيقي الذم نراه كنقكؿ بو.  اإلصبلحنفاؽ اتسـ بالمجاممة في عصر كثر فيو. كبداية 

"(2) 

                                                           
 . 457ص  2007 األمةدار  ، عيكف البصائر،اإلبراىيميينظر: الشيخ البشير  (1)
 .457ص  نفسو، المرجع ينظر: (2)
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كالثكرة التكنسية بذلؾ أرادت اختصار ىذه الفترة التي عرفت الظبلـ في القيـ 
العريقة، فنجد الكاحد منا في مكقؼ مكرىا كممزما بو كلتفادم ىذا االثر البد مف  سبلميةاإل

 .تفادييا كالعكدة لزمف الصالح ألال نقع في كحؿ النفاؽ

ألبناء الطمبة التكنسييف شطره مقدر في قكؿ  اإلبراىيميكالشكر الذم تقدـ بو البشير 
كاف إكراىا، كىذه النصيحة الحؽ دكف إضافات جمالية تغمفو كتضيعو مصداقيتو كلك 

جاءت في كقتيا ألف أم تأخر فييا يعد ظمـ لؤلمة كضياعيا، فيخمؼ جك مف النفاؽ 
 كسط الفرد كغياب لمحقكؽ.

يقكؿ:" نحف حيف نشكر أبناءنا نرل شطر منو يرجع غمى ىذا التقريب الذم نخرج 
شنا، كمف أظمـ بو مف تبعة كتماف الحؽ، ألف النصيحة إذا تأخرت عف ميقاتيا أصبحت غ

 (1)ممف غش نفسو كأمتو؟"

متعمؽ بتكنس ككنو تمقى مف العمـك كتربى عمى أقكاؿ أصدقائو  اإلبراىيميكالبشير 
مف مشايخيا فكاف كاجب عميو أداء النصح كاالرشاد ألبنائيا خكفا مف الكقكع في المزلة، 

يات فييا، في قكلو:" فجاء ممقيا التحية كمعبرا عف حبو كتعمقو بيا لما يربطو بيا مف ذكر 
أحي عمى بعد الدار تكنس العزيزة عمي، الحبيبة إلى فكـ لي بيا مف عبلقات يبمى الزماف 
كىي جديدة كأعبلؽ تنحط القمـ كىي أبدا عالية كذخائر مف صداقة كأصدقاء كىي مف 

 (2)أعمالي كؿ رأس مالي."

                                                           
 .458ص  السابؽ، نفس المرجعينظر: (1)
(، مذكرة 1962ػ  1919كعبلؿ الفارسي ) اإلبراىيميعبد الحميـ مرجي، قضايا تحرير المغرب العربي عند البشير  (2)

كاالجتماعية،  اإلنسانيةلنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ، تخصص التاريخ المغاربي الحديث كالمعاصر، كمية العمـك 
 . 154، ص 2015ػ  2014
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مسيركف ليذه يشترؾ فيو ثبلث فئات، ال اإلبراىيميفي نظر البشير  اإلصبلحك 
ال يمكف التخمي عنو  اإلصبلحكىذا القسـ مف  األمةالجامعات باإلدارة كالتعميـ كالتبلمذة ك 

كقصر نظرىا كفقدت تماسكيا كجنت عمى  األمةفأم تقصير فيو نتج عنو اختبلؿ تكازف 
 نفسيا.

المأمكؿ ال يتكقؼ عمى  اإلصبلحيقكؿ:" عذرا إذا تعجمت كممة منصفة كىي أف 
الحككمات إال جانبو المادم، أما الشطر اآلخر كىك المب يتكقؼ عمى ثبلث فرؽ: 

كام تقصير فييا، يسجؿ عمى  األمةالمسيركف ليذه الجامعات باإلدارة كالتعميـ كالتبلمذة ك 
 (1)نفسو قصر النظر."

كاجب األخ ألخيو كجاء في كممة لو يكضح مكقفو في دعـ القضية التكنسية كالقياـ ب
كمساندا كمشجعا لو في محنتو، فيتعجب مف تصميمو كقكة صبره كالتزامو برسالة االجداد 
كما كرثو عنيـ مف شيامة، فيأجج تصميمو كقكة عزمو لممقاكمة كرد الصاع، فيينأىـ عمى 
اصرارىـ كالحفاظ عمى األمانة يقكؿ "ما ىذا التصميـ الذم يفؿ الحديد؟ كما ىذه العزائـ 
التي ال تعرؼ اليزائـ؟ كما ىذا التحدم الذم يقير الخصـك المد؟ كما ىذا االصرار الذم 

 (2)يقتحـ الحرب كقد جاشت غكاربو؟"

كيجيب عمى ىذه التساؤالت التي تراءت في خاطره، كحقيقتيا أف السبب الرئيسي 
كما لعزيمتيـ انيـ كرثة االجداد، كالحرص عمى اداء االمانة مسؤكلية عمى عاتقيـ 

عزيمتيـ كقكتيـ اال ثمرة غرسيا االجداد مف قبؿ، فحب الكطف عنصر كراثي عند كؿ 
عربي مسمـ كرثو ابا عف جد، كؿ يعمـ المستعمر أف كؿ محاكالتو فاشمة أماـ ما زرع في 
نفكسيـ مف ديف كلغة كتاريخ فبل تنفع مو اساليبكـ ميما بمغت حيمكـ، فضاعت بذلؾ 

                                                           
 .458ص ، عيكف البصائر، اإلبراىيميينظر: الشيخ محمد البشير (1)
 .458ص  نفسو، المرجع(2)
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محاكلتكـ كانت تنفع لك كاف غير نفس العربي المسمـ فبل جيكدكـ أماـ أسكد تكنس، ك 
تحده حدكدكـ كال افكاركـ كال جيكدكـ، فاطمسكا ما شئتـ إال مما كتبتو االقبلـ الكف ما 
كتبو اهلل في النفكس محاؿ أف يضيع كال قرابة لكـ بو ميما كاف سعيكـ. لقكلو" إنيا كابيكـ 

كس لـ يدنسيا االستبداد، كلـ يكدر صفكىا سكء ىبة مف نفحات االجداد طاؼ طائفيا بالنف
االستعداد فياجت كتمظت، كلك غير نفس العربي المسمـ كانت، كغشييا مف صدئي 

.. كلكنيا النفس العربية المسممة. تركز في التراب كال تبمى كتراكحيا االنداء فبل .السنيف
ية كالمعاني اإلرثية، تصدأ... فقكلكا لمذيف يريدكف طمس التاريخ كمحك الخصائص النسب

اطمسكا ما شئتـ لكف ما كتبو اهلل في النفكس محاؿ كألنتـ أعجز مف ذلؾ فضاع جيدكـ 
 (1)مف العقكؿ كالسنيف."

كىنا ذكر أصالة كعزائـ األجداد الذم تأصمو ككرثو الشباب الزيتكني بأمجاده 
المثؿ في اإلصرار  السابقيف مف العرب الذيف خمدىـ التاريخ كحفظتيـ الذاكرة كي ضرب بيـ

 صمكد أماـ جبابرة العرب. كالعـز إلخضاع العدك المدكد ميما كانت قكتو كدىائو، ال

كما جاء مساندا لمقضية التكنسية ككضح اىتمامو بيا مف خبلؿ اتباعو ألىـ 
التطكرات الحاصمة فييا، فمـ يبخؿ بنصحو كارشاده لشبابيا المتأصؿ الداعـ الحقيقي 

ف غفمتيـ قائبل:" مازلنا نتبع أخباركـ باىتماـ كنعّكذكـ باهلل كالمعكذات مف لؤلمة، فأفاقيـ م
كبلمو أف عّكدنا ىذا الزماف الفاسد عادات مرذكلة في استغبلؿ الشباب كتصريفيـ في 

 (2)غير الطرؽ التي خمقكا ليا."

                                                           
 .458ص  السابؽ، نفس المرجعينظر:  (1)
لآلداب  اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيميزىيرة حمادم، البعد القكمي في كتاب عيكف البصائر لبلماـ محمد البشير  (2)

 .68، ص 2021سبتمبرجامعة بكمرداس، ،03، العدد 02اإلنسانية، المجمد كالعمـك 
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ككضح مكقفو مف اإلضراب الذم صنعو الطمبة الزيتكنييف، فأعجب بإقداميـ 
التحدم لمغالطة ظنكف المستعمر كمعاكسة اتجاه سيامو، كتسديد الضربة  كقدرتيـ في

سكاتا ألفكاىيـ.  إثباتا لفطنتو كا 

يقكؿ:" إيو أبناءنا األعزة ػػػ أإضراب ما صنعتـ، أـ إطراب؟ لقد أضربتـ فأطربتمكنا 
فممو إضراب، كؿ ما فيو إطراب... كاضربكا ىذه األمثاؿ الشكارد في التحدم، لمظمـ 

 (1)عدم...ككذبكا الظانيف بكـ ظف السكء فقد طاؿ ما قالكا عنكـ كتقكلكا."كالت

عجابو بفعالية إضرابيـ كأثره في النفكس كما صنعو التبلمذة  كيكاصؿ مدحو كا 
ككنو إضراب لحاضر ال أمؿ  اإلبراىيميالزيتكنييف بو، الذم أخذ محبل في قمب البشير 

فيو سعيا لبناء مستقبؿ كمو آماؿ كخيرات، فمدح ىذه الخطة كصرح عف إعجابو كفخره 
 بانتمائو العربي.

يقكؿ:" أضربتـ فقاؿ بعض الناس: أضربكا عف الدرس، كىك جدكل، كعف العمـ، 
ؿ، ككمو كىك غذاء، كقمنا نحف: أضربكا عف حاضر ال أمؿ فيو، لينشئكا مستقببل كمو آما

 (2)خيرات."

كيختـ مكقفو مف إضراب التبلمذة الزيتكنييف أنو أحسف، كأجدل ما قامكا بو مف أم 
كقت مضى دكف نتائج مممكسة، ألنو غذل العقكؿ كالنفكس كالعقيدة كزرع فييـ اإلرادة 

 .األمةكالتحدم لممكاجية كالنيكض ب

" العمماء" كدكرىـ في أما المكضكع الثاني الذم كضح فيو مكقفو كخيبتو مف فئة 
يقدمكنو مف نصائح كتعميـ كخاصة تنبييو لتفادم  المجتمع كحفظ أسسو مف خبلؿ ما

كنيضتيا فغيابيـ يشكؿ ثغرة في حياة المسمـ ال ت سد،  األمةالكقكع في المآرب، فيـ عمماء 
                                                           

 .459البصائر، ص ، عيكف اإلبراىيميالشيخ محمد البشير  (1) 
 .460ص  ،نفسو المرجع(2)
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د فجاء متسائبل عف ىذا الغياب الذم عرفو العمماء قادة المستقبؿ، كىذا ما أفشى الفسا
كخاصة أف ىذا الشعب كجد فيو االستعمار فكانت المسؤكلية أكبر، فيـ بحاجة ماسة ليـ 

 مف أم كقت مضى لنيضة المجتمع كنجدتو.

يقكؿ:" أعندنا عمـ؟ فأيف الحياة؟... أعندنا عمماء؟ فأيف قيادتيـ لؤلمة؟ كأيف آثارىـ 
إف إنقاد، جاءت الفتنة ؟ إف العالـ إذا لـ يقد  إنقاد، فاألمةكتكحيد  األمةفي تكجيو 

كالفساد... معذرة إليكـ أبناءنا إذا لـ نعمؿ لكـ شيئا فقمتـ تعممكف ألنفسكـ، لعمكـ سمعتـ 
 (1)كحفظتـ ىذه الجممة: الناس بزمانيـ، أشبو منيـ بآبائيـ..."

اعتذاره كتأسفو ألبناء الطمبة الزيتكنييف عف ىذا التقصير  اإلبراىيميكىنا قدـ البشير 
أتى مذكرا ليـ بزماف آبائيـ كأنيـ ليـ سائركف ميما كانت الظركؼ صعبة بحقيـ ف

 كقاسية، بران ككفاء آلبائيـ كما تربك عميو. 

العربية جمعاء، معمنا  األمةكجاء في مكضكع آخر مخاطبا االستعمار عمى لساف 
 رفضو كاحتجاجو لظمـ المسمط عمى الزعيـ الحبيب بكرقيبة الذم مارس حقو الطبيعي في

 دفاعو عف ببلده كىذا عند االستعمار يعد تعديا الحؽ مسمكب.

في المغرب  اإلسبلـيقكؿ في ىذا: "باسـ الشعكب التي تجمعيا العركبة كيضميا 
العربي كتكحد بيف قمكبيا المظالـ المنتصبة عمييا مف حككمتكـ، نرفع احتجاجنا الصارخ 
كاستنكارنا العميؽ لممعاممة القاسية التي يعامؿ بيا الزعيـ الحبيب بكرقيبة ال لشيء إال أنو 

تعاقبكـ يطالب بحقكؽ ببلده، كنعد ىذه المعاممة قتبل بطيئا إف أباحتو قكانينكـ الجائرة فس
 (2)عميو قكانيف اهلل العادلة."

                                                           
 .461ػ  460، ص السابؽ نفس المرجع (1)
(، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه  1956ػ  1935محمد بكسبلمة، القضايا الكطنية كالعربية مف خبلؿ جريدة البصائر)  (2)

 .170ـ، ص 2018ػ  2017كاالجتماعية،  اإلنسانيةفي التاريخ الحديث كالمعاصر، كمية العمـك 
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القيـ التي تبناىا الطمبة التكنسييف كترفعيـ  اإلبراىيمييغالي البشير  كفي حديث آخر
عما طاب مف شيكات الديف التي أذلت شعكب كأكطاف، فكنكا فيو مثاال يضرب في 
التعفؼ كالصمكد أماـ المستعمر فرفعتـ التحدم، يقكؿ:" كأف عيني تراكـ في معيدكـ 

تصدكف عف تطككف الميالي كأنما تطككف مف التاريخ صحائؼ كتعافكف الطعاـ، ككأنما 
كتاريخكـ ككطنكـ ك  المعاني البطنية التي أذلت أعناؽ الكثير مف أمتكـ... إف دينكـ

أجدادكـ كؿ أكلئؾ في حاجة إلى ىذا النكع السامي مف مقاكمة الجمكد،  كطنكـ أك أرفات
 (1)كنفض غبار الرككد."

ارة كفي ختاـ مقالتو يكضح ثبكت مكقفو في مساندة كتتبعو لمقضية التكنسية الج
رشاد  الشقيقة كاىتمامو بقضاياىا كدراستيا كاإللماـ بأىـ مستجداتيا، فمـ يبخؿ بنصيحة كا 
كتشجيع لمكاصمة مقاكمتو كرفضو لظمـ كالتعبد كالكبت الممارس عمييـ مف قبؿ المستعمر 

مكقؼ الجزائرييف الجمي مع األشقاء التكنسييف  اإلبراىيميفجاء عمى لساف البشير 
صنا جمعا نحف العرب كما يمسيا يمسنا، فيـ جيؿ الغد كمستقبمو فقضيتيـ قضية تخ

األعزة لستـ منا بمكضع اليكاف حتى ننساكـ،  األبناءفصيانتو كاجب عمينا، يقكؿ:" أييا 
كليس شأنكـ عندنا بالييف حتى ال نفكر فيو... انما أنتـ عندنا أحجار بناء المستقبؿ 

نستجد، كانما أنتـ ذخائر الغد، فكاجب أف المجيد كمشعمو، فحؽ عمينا أف نتخير كأف 
 (2)نحافظ كأف نصف."

كما دعا لمحفاظ عمى مسممات الديف كالكفاح لتدكيف تاريخ أساسو العمؿ الصالح 
كالقيـ الثابتة، لنترؾ مكركث عظيـ راسخ في األذىاف عمى مدل األزماف، كالمسمـ بطبيعة 

كالتحمي بو لحفظ أمانة األجداد  إلسبلـاالحاؿ البد أف يككف كيس فطف كىذا ما دعا إليو 
 كما أكرثكه فينا مف حب لمكطف كالدفاع عنو.

                                                           
 . 461ص ، ، عيكف البصائراإلبراىيميالشيخ محمد البشير (1)
 .462 ، صنفسو المرجع(2)
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أبناءنا مناط آمالنا كمستكدع أمانينا، نصدكـ لحمؿ األمانة كىي ثقيمة  إنكـ يا يقكؿ:"
في الظبلـ  المدجع ،الستحقاؽ اإلرث، كىك ذك تبعات كذك تكاليؼ كننتظر منكـ ما ينتظره

 (1)مف تباشير الصبح..."

ثقتا منو كحبا  أدائيايحمؿ الشعب التكنسي المسؤكلية ككاجب  اإلبراىيميكالبشير 
عجابا لرغبتيـ في التغيير، فجعميـ أمؿ  كمصباحيا الذم دعاىـ لحفضو رغـ ثقؿ  األمةكا 

 .ألدائياالحمؿ أال أنيـ في منزلة الثقة 

 من القضية الميبية: اإلبراىيميموقف الشيخ البشـير  - 2

في كصفو لجغرافية ليبيا كجماليا الساحر الذم  اإلبراىيميمف أجمؿ ما ألقى البشير 
خمؼ أثران في قمبو فجعؿ مف قممو ريشة يرسـ بيا أجزائيا الطبيعية الثمينة كعراقتيا 

 سبلـاإلفكانت محؿ اىتمامو كتعمقو كمعقؿ مف معاقؿ  اإلسبلـكارتباطيا بالعركبة ك 
الباذخة بأسبلفو كتاريخيـ المجيد، كدكرىـ في نشر كممة اهلل، كما ذكر أىـ األعبلـ التي 
مرت عمييا أرض ليبيا، فيقكؿ:" ليبيا بأجزائيا الطبيعية قطعة ثمينة مف كطف العركبة 

فيي رقعة مف صنع اهلل مطرزة  ،الباذخة اإلسبلـاألكبر كمعقؿ حصيف مف معاقؿ 
الحكاشي بما يسحر األلباب كليا منزلة الحب كالكرامة في نفس كؿ مسمـ فيي قطعة 

 (2)، كما أنيا كانت مجّر عكالي الفاتحيف مف أسبلفنا."اإلسبلـعزيزة مف كطف العركبة ك 

                                                           
ـ، مذكرة 1956ـ ػ 1947ىػ/ 1375ىػ ػ 1366فصيح إيماف، قضايا العرب كالمسمميف مف خبلؿ جريدة البصائر  (1)

كاالجتماعية، قسـ التاريخ، جامعة  اإلنسانيةمكممة لنيؿ شيادة الماستر في تاريخ المغرب العربي المعاصر، كمية العمـك 
 .51ـ، ص 2020ػ  2019، قالمة 1945مام  08

 .448، ص ، عيكف البصائراإلبراىيميالشيخ محمد البشير (2)
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ي بأحقية ليبيا عمينا حؽ الجار بالجكار كحؽ االشتراؾ ف اإلبراىيميكيقر البشير 
اآلالـ كاآلماؿ المرجكة مستقببل، كحؽ المسمـ بأخيو كالعربي لعركبتو كأداء الكاجب تهجاىيا 

 البد منو فمنكف سندا ليا في محنتيا كلنصؿ رحمنا كنجمع شممنا كنكحد صفكفنا.

يقكؿ:" كإلخكاننا الميبييف أك الطرابمسييف كما نسمييـ عمينا حؽ الديف، كحؽ المغة، 
جكار، كحؽ االشتراؾ في اآلالـ كالمحف، كفي اآلماؿ المقترحة عمى كحؽ الجنس، كحؽ ال

 (1)الزمف كىذه كميا أرحاـ."

كأيضا لككف إخكاننا الميبييف اليـك يمركف بأصعب الفترات كىك امتحاف لضمائرىـ 
كمدل كفائيـ، إلفشاؿ كيد الكائديف مما ساغت بو أنفسيـ مف طمع أكدل بيـ لدمار 

سبا ليـ محاكليف بذلؾ استغبلليا، فتفرغ لثبلث فئات اختمفكا في فجعمكا مف ثركاتيا مك
المصالح إال أنيـ اشترككا في غاية كاحدة، كىذا ما خمؼ نتائج كخيمة عمى الشعب الميبي 
مف جكع كفقر كاحتياج، فخانكا الكطف، ككانكا ببلء أكجب منيـ الحذر منو، فمف بمغ بو 

 يع الكطف.األمر أف يبيع ضميره فبل عجب لو أف يب

نيـ في حاؿ انتقاؿ مف حاؿ  حاؿ، مف حاؿ كانكا يكاجيكف فيو عدكا  إلىيقكؿ:" كا 
حاؿ يكاجيكف فيو ثبلث أعداء متشاكسي المصالح  إلىكاحدا، مكشكؼ النيات كالسرائر 

كالمطامع متظاىريف بتقكل كالعدؿ كلكنيـ متفقكف عمى االستغبلؿ، كقد قصمت ىذه 
 (2)ان..."الحرب ظيره جائعان، كقابع

كبعد كؿ ىذه المعاناة التي مر بيا االخكة الميبييف لـ يفقدكا أمميـ بؿ سايركا تمؾ 
المرحمة كتجاكزكىا تمسكا منيـ بأحقية استقبلؿ ليبيا كنيؿ حريتيا إكراما كحبا ليذا الكطف 

 كاصفا فرحتو كبيجتو في ىذا اليـك المميز الحامؿ لتباشير اإلبراىيميكشعبو يقكؿ البشير 
                                                           

 .449، صالشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، عيكف البصائر(1)
 .450، ص نفسو المرجعينظر: (2)
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مستقبؿ زاىر،" تيممت أسرة كخفقت قمكب كحييت آماؿ كانت كامنة في النفكس كتشكؼ 
 (1)المدلجكف بعد ىذه التباشير إلى الفجر الصادؽ، بتبمج عمكده عمى ىذه الرفعة..."

كاإلخكة الميبييف قامكا لبلستعمار اإليطالي كعممكا عمى نيؿ استقبلليـ، برغـ 
الممارسات المشينة عمييـ مف قتؿ كتشريد ككبت لمحقكؽ، فكانكا في لحظات مف الضعؼ 
يتبادر في أذىانيـ أنيـ خاسركف كيأسكا، جاءت الحرب الختامية ليذا الظمـ كعاد نبض 

ـ أليسكا كرثة كنسؿ أمجاد العرب أمثاؿ عمر المختار المقاكمة كالنضاؿ كعدـ االستسبل
بيـ، كبعد ىذه المكاجيات نالت ليبيا استقبلليا  اإلبراىيميكالشيداء األبرار الذيف ذ كَّرى ـ 

 تحت الضغط.  األمـمف قبؿ قرار قدمو مجمس 

مكقفو مف االستقبلؿ، انو ال يأخذ إال عمى بحر مف  اإلبراىيميكما كضح البشير 
الشيداء كبتضحيات، فقدمكا الغالي كالنفيس لبمكغ ىذه الجنة، فما كانت ليـ لكال  دماء

لدييـ  اإلبراىيميصبرىـ كجيادىـ كمرابطتيـ فيذه كميا مف أسباب ف بلحيـ، كالتي أكجدىا 
فاستحقكا االستقبلؿ، لكف المستعمر لـ يكتفي بيذا فراح يسمؾ طريؽ آخر اعتمد فيو 

كاشفا تبلعبو كأف كضع  اإلبراىيمي، كاإلجابة جاءت عمى لساف كضعية اإلعداد كالتشكيؽ
الميبييف االبعاد كالتعكيؽ، فما ىذه الفترة إال انقضاء لبلستعداد كاصبلح الفاسد مف أخبلؽ 

 كرجاؿ...

يعبر إلييا إال عمى جسر مف الضحايا،  يقكؿ:" كنا نعرؼ أف االستقبلؿ جنة ال ال
أكؿ الداخميف ليذه الجنة، النيـ قدمكا مف الضحايا كجمعكا  ككنا نعد إخكاننا الميبييف أنيـ

أسباب الفبلح االربعة الصبر كالمرابطة كالجياد، لكف االستعمار غير خطتو لطريؽ آخر 

                                                           
(،  1949ػ  1940كقفيا مف سياسة إدريس السنكسي اتجاه تحرير ليبيا ) جفاؿ عمر، جمعية العمماء المسمميف كم (1)

 . 149ـ ، ص 2017ىػ/ 1939 جامعة عمار ثميجي األغكاط ،07قضايا تاريخية، العدد 
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لئلعداد كالتشكيؽ كنقكؿ نحف أنو كضعو لئلبعاد كالتعكيؽ، كىذه السنيف نقضييا لئلصبلح 
 (1)كاالستعداد كالتأىؿ..."

ينا أف لميبيا استراتيجية كمكقع كمزايا تميزىا عف غيرىا، كىذا ما كما ال يخفى عم
جعميا محؿ األطماع كمحطة مكسب لمرضى القمكب، فكثر أعدائيا خاصة مف ضعفاء 
االيماف كالضمائر مف شعبيا الذم ج ممت الدنيا في أعينيـ كنسك قيمة الكطف، فتحسر 

 ليـ كما الكا إليو. اإلبراىيميالبشير 

ىان ليذا الكطف التردد في ليكات الزماف الذم جنى عميو مكقعو مف البحر يقكؿ:" كا
األبيض كمف الصحراء فتثبتت عميو أعيف الطامعيف مف نفكس ضعفاء االيماف كفاقدم 

 (2)الضمائر مف بعض أبناء الكطف."

كفي ختاـ مقالتو) ليبيا مكقعيا منا( يبيف مكقفو في مساندة الشعب الميبي كلك 
 ؼ أثرا في نفسو فيسعد ليذه المبادرة التي تقكيو لممكاجية.بنصيحة تخم

أف نسعدكـ كلك بقكؿ معركؼ مف  اإلخكافيقكؿ:" مف بعض حقكـ عمينا أييا 
 (3)نصيحة خالصة، كدعاية نافعة، كتذكير منبو، كليسعد النطؽ إف لـ يسعد الحاؿ"

مقالتو )ليبيا ماذا يراد بيا؟( يكضح مكقفو مف شيكع كممة خاطئة في المجتمع  كفي
الميبي كىي "طمب االستقبلؿ" فألبسكىا لباس الضعؼ كاليكاف رقـ قكتيا، كمعناىا في 

 .الكاقع ىنا طمب الحؽ مف غاصبو كالممؾ مف سالبو

ستقبلؿ" ىي "طمب اال في ىذا الصدد:" ىذه الكممة الخاطئة اإلبراىيمييقكؿ 
كمعناىا في الكاقع طمب الحؽ مف غاصبو، أك طمب الممؾ مف سالبو، كلك كاف مف 

                                                           
 .451ػ  450، ص ، عيكف البصائراإلبراىيميينظر: الشيخ محمد البشير (1)
 .451، ص نفسو  المرجع ينظر:(2)
 نفسيا. الصفحةنفسو ،  المرجع(3)
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نابةالرشد  إلىطبيعة الغاصب السالب أف يرّد المغصكب فيئة  اهلل، لرّده مف غير  إلى كا 
 (1)طمب كال رفع دعكل كال إقامة دليؿ."

مف خبلؿ السعي  لمكممة الخاطئة، قاـ بتصكيبيا " العمؿ لبلستقبلؿ" إشارتوكبعد 
اليو بكؿ الكسائؿ، فكؿ ىدؼ تعمؿ عميو بتأكيد ستحصؿ عميو كتحققو، أما طمب الشيء 
، كىذا مخمؼ لمحتكل كفعالية  فيك بيف أمريف ال ثالث ليما كىك إما يعطى إليو أك يحـر

 كمعنى ىذه الكممة كىي أف االستقبلؿ يأخذ كال يعطى فما أخذ بالقكة ال يسترد إال بالقكة.

كؿ:" أما الكممة المصيبة فيي" العمؿ لبلستقبلؿ"... إف العامؿ لشيء سائر إليو يق
بذرائعو الطبيعية خطكة خطكة، فيك كاصؿ إليو ال محالة، أما طالب الشيء في مفيكمو 
... كىي أف االستقبلؿ يأخذ كال  ما أف يحـر العرفي فيك كطالب الصدقة، إما أف يعطى كا 

 (2)يعطى."

ؿ شركط البد مف تكفرىا لتحقيقو كىي االيماف مع التصميـ، ثـ كيرل أف لبلستقبل
العمؿ لو مع االصرار ثـ المحافظة عميو بعد التحصيؿ، كاالخكة الميبييف عممكا ليذا 
كعممكا لبلستقبلؿ كالتمسؾ بو عمى الرغـ مف قرب انتزاعو بمحاكالتيـ الفاشمة إال أنيـ لـ 

تميـ لكنيـ ضمكا متمسكيف، فتاريخيـ الزاؿ يبخمكا السترجاعو كلك كاف تحت ضعفيـ كق
 عالؽ بأذىانيـ بعبؽ ركائحو، فما االستعمار إال فترة صعبة ستمر كيبقى التاريخ المجيد.

                                                           
لآلداب  اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيميزىيرة حمادم، البعد القكمي في كتاب عيكف البصائر لئلماـ محمد البشير  (1)

 .70، ص 2021سبتمبر  جامعة محمد بكمرداس، ،03، العدد 02، المجمد اإلنسانيةكالعمـك 
 .452، ص نفسو المرجع(2)



قضايـــــــــا انمغــــرب انعرتـــــــي فــــي كتـــــــــاب عيــــــىن  انفصــم انثــاوي:

 انثصــــــائر
 

 

- 50 - 
 

يقكؿ:" شركط االستقبلؿ الحقيقية ىي: االيماف بو مع التصميـ، ثـ العمؿ لو مع 
 (1)اإلصرار، ثـ المحافظة عميو بعد تحصيمو."

المتحدة(  األمـاألساليب الخبيثة المعتمدة لدل)مجمس  اإلبراىيميكما كشؼ البشير 
مف عدـ المساكاة في الحقكؽ كالعدؿ، كالذم ىدفو زرع البمبمة ككسر المستضعفيف بغية 
إليائيـ لتأجيؿ استقبلليـ الذم منح بعد ذلؾ ضغطا عمييـ بجيكد اتحاد الدكؿ الصغيرة 

اردة، فكاف ىذا االستقبلؿ ثمرة جيد أحيت مع بعضيا البعض في كاد تعمره الذئاب الش
القمكب كأزىرت اآلماؿ آمميف أف يعـ في كؿ األكطاف، كنتيجة استقبلليـ كانت بركح 
المقاكمة كتحدم الصعاب فيـ كرثة أمجاد العرب، كما جمعنا إال لنقكؿ لو أننا كطف كاحد 

 ال يقبؿ التجزئة كلنا حؽ حياة كريمة ننعـ بيا بحرية.

في مقالو ىذا لنقطة ضعؼ الشعب الميبي الذم درسيا  اإلبراىيميشير كأشار الب
المستعمر لتسييبل لعممية عمى أنفسيـ، فشخصكا كؿ نقطة مف شخصيتيـ فعرفكىـ حؽ 
المعرفة بأنفسيـ، ككفركا فرصة استغبلليـ فكانكا لقمة سائغة لبعض مرضى القمكب 

و، سكاء بماؿ أك منصب... كىذا كضعفاء الضمائر فكؿ بما يحتاجو كيناسب حالو كرغبت
 اإلبراىيميسيؿ عمييـ خاصة في فترة صعبة غابت فيو أدنى الشركط، فكاف البشير 

كنصحتيا لتخمي  األمةالمصمح الثائر كحبؿ نجاتيـ كاليد التي لبت النداء فأرشدت 
 بالعفاؼ كالغنى عند القر النضاؿ لنيؿ الحرية.
مى الشيكات الحسية، حتى عرفكا مكاقعيا يقكؿ:" إف ىؤالء األقكياء قد رضكنا ع

كمداخميا إلى نفكسنا، فأصبحكا يقكدكننا بزماميا، كيبتزكف ضمائرنا بالشيكات النسية 
 (1)كالحسية، كاف أكفى جنف منيا الزىد فييا، كالتعفؼ عنيا، لنيؿ الحرية."

                                                           
(، 1962ػ  1919كعبلؿ الفارسي)  اإلبراىيميعبد الحميـ مرجي، قضايا تحرير المغرب العربي عند محمد البشير  (1)

 اإلنسانيةمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ، تخصص التاريخ المغاربي الحديث كالمعاصر، كمية العمـك 
 .167، ص 2015ػ  2014كاالجتماعية، 



قضايـــــــــا انمغــــرب انعرتـــــــي فــــي كتـــــــــاب عيــــــىن  انفصــم انثــاوي:

 انثصــــــائر
 

 

- 51 - 
 

الميبييف لضركرة التغمب عمى ىذا الداء كاالعتراؼ  اإلبراىيميفنصح البشير 
بالنقائص كاصبلح األنفس كتدارؾ األخطاء لما لو أثر عمينا، كىك ما جنى عمى كثير مف 

العربية مف تفرؽ كخبلؼ في الديف كالكطف الكاحد كىذه الفرصة منحناىا ألعدائنا  األمـ
 بأيدينا.

يقكؿ:" أصؿ دائنا التفرؽ كالخبلؼ بدأ صغيرا في الديف، ثـ بدأ كبيرا في الديف كمف 
بت شعب تمتقي معو في األثر كالنتيجة كالشر كالضرر... كىذه األمراض الخبلؼ تشع

 (2)التي أدركيا المستعمركف فينا فاحتقركنا."

اإلخكة الميبييف عمى لساف الشعب الجزائرم أنو  اإلبراىيميكفي ختاـ مقالتو دعا 
ـ يصيبنا مساند ليـ في محنتيـ أخكة في الديف ال تفرؽ بيننا الحدكد الجغرافية كما يصيبك

كنحف بذلؾ نشارككـ في الشدائد كاأللسف، فما أنتـ إال قدكة لشعب ضحى كلـ يستسمـ 
كرفض، فحذركا بعد ىذا أف تككنكا قدكة لميزيمة كالخذالف كخيبة االمؿ، فشيدكا تاريخ 

 أممكـ كرفعكا التحدم كشدكا اليمـ لكتابة تاريخ تتداكلو األجياؿ. 

يشارككنكـ في الشدائد كالمحف  كأنيـالميبييف: إف لكـ إخكانا...  اإلخكافيقكؿ:" أييا 
نيـ يقاسمكنكـ مرارة االمتحاف... إنكـ في مكضع  كما شاركككـ في األلسنة كالسحف، كا 
قدكة لشعكب ترجكا ما ترجكف... فاحذركا أف تككنكا قدكت في اليزيمة كمثاال لخيبة 

 (3)األمؿ."

                                                                                                                                                                                
 .454ص  ، عيكف البصائر،اإلبراىيميبشير الشيخ محمد الينظر:  (1)
 .455، ص  نفسو المرجع(2)
 .456 ػ 455 ، ص نفسو المرجع(3)
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لمساندة الشعب الميبي باسـ الشعب الجزائرم الذم  مياإلبراىيمف البشير  إثباتكىنا 
يشاركيـ كيدعميـ في قضيتيـ الشريفة عمى االستعمار الباغي، كليكف قدكة كمثؿ أعمى 

 لباقي الشعكب العربية التي الزالت تحت كطأة االستعمار. 

 ية في المغرب األقصى: اإلصالحالدعوة لمحركة  3

في دعكتو لئلصبلح في المغرب األقصى أراد أف يبدم رأيو في  اإلبراىيميكالشيخ 
ىذا الشأف كيكضح دعمو لقضيتيـ كدعاىـ لثبات أماـ المستعمر كأساليبو المفضكحة، 
قائبل:" حياكـ اهلل كنصركـ كثبت أقدامكـ عمى الحؽ أماـ االستعمار الباغي كأساليبو 

 (1)المفضكحة، فاثبتكا ينصركـ اهلل."

في مقالتو)عيد العرش المحمدم العمكم( التي ابتدأىا  اإلبراىيمير إذ إف البشي
 اإلماـبتمجيده ليذا العرش كتثنيتو مقرا بذلؾ تفاؤلو مبشرا بمستقبؿ كاعد، كؿ في مجالو ف

حافظكف لممكركث مف أم  اإلسبلـكعمماء  اإلصبلحمصمح لنفكس كالشباب مكافح بالعمـ ك 
لحاح كعـز ككفاح فكانت زينة تجمؿ شائب يتمبس بو كتطييره كىذه كميا ق ادت بو ألمؿ كا 

، التي تخمميا حسف اإلبراىيميبيا العرش العمكم في عيد، كىذه مف أجمؿ ما مدح بو 
البياف كجزالة األلفاظ كقكتيا كالببلغة في التعبير كترؾ األثر في النفكس أكثر كالتصدم 

كىك المغزل الذم جاء بو  لمقيـ الفاسدة، كالدعكة مف خبلليا لئلصبلح قبؿ كؿ شيء
 كدعا إليو بشدة كركز عميو في دراستو لمقضية المغربية. اإلبراىيمي

                                                           
كماؿ رمضاني، تفاعؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف مع قضايا ببلد المغرب العربي خبلؿ الفترة االستعمارية،  (1)

 .27امعة الشمؼ ػ الجزائر، ص ، ج01، العدد 07مجمة الحكمة لمدراسات التاريخية، المجمد 
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يقكؿ:" آماؿ فساح، في الفكز كالنجاح، كتباشير صباح، باليسر كاإلسجاح، كتكؽ 
لحاح... كمميؾ سماح في العمـ ك  مامة اإلصبلحكطماح، إلى السؤدد المماح، ككدر كا  ، كا 

 (1)حافظكا عمى اإلرث كط يركه." اإلسبلـء مف عمماء تاجيا العمامة كعمما

كيكاصؿ مدحو لمممؾ محمد الخامس مف جية كيبرز إعجابو بو كحسف ما اتصؼ 
بو مف مجد كعز، فتغنى بيذه الخصاؿ فألبسو لباس الفخر بما قدمو لشعبو ما زاده ىيبة 

كرثو كأكرثو مف كشيامة لشخصيتو، كنفحات مف تاريخ العز كالعظمة تجمت فييـ، كما 
، رفعيا العرش المغربي كتصدل لكؿ مف يحاكؿ المساس بيا.  أخبلؽ كمكاـر

يقكؿ:" كذكريات مف المجد التميد تثار، كآفاؽ مف الفخر الطريؼ تنار كسمات مف 
مخايؿ البطكلة تشير، كصفحات مف تاريخ العظمة تنشر، كنفحات مف العز كالجبلئؿ مف 

 (2)ذخائر مف أخبلؽ الطيبيف األخاير تجمى لكارثيا."أعماؿ األكائؿ تضكع كتذيع، ك 

العرش المحمدم بمآثر السابقيف كالتغني بيـ، كرفع  اإلبراىيميكما ذكر البشير 
يصاؿاليمـ لمكاصمة الجياد كتقفي آثاره لنيؿ كساـ الشرؼ،  قضيتيـ لكؿ البقاع  كا 

منا لمعيد في زمف قؿ فيو كالتعريؼ بيا كما لنا كعمينا إال مشاركتيـ بيذه البشرل كفاءا 
 .الكفاء ككثر األعداء

يف، األكليقكؿ:" كالعرش المغربي ىمؾ مف عرش، زّرت  ازراره  عمى إدريس في 
كعمى األباة بنى عمى اآلخريف، فرست أكاسيو في طينة الشرؽ األرفع، كسبقت أفنانو في 

ذا شاركنا إخكاننا في البشرل، بعيده فإن  (3)ما نفي بالعيد."جّكه الصافي األنصع... كا 

                                                           
 .442ىيمي، عيكف البصائر، ص االشيخ محمد البشير االبر (1)
 .442، ص نفسو  المرجع(2)
 .443ػ  442، ص نفسو  المرجع(3)
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كفي قصيدتو ) سكت... كقمت ( يثمف البشير نصرة األخ ألخيو كيشجعو عمى ذلؾ، 
 اإلسبلـكدعكتو لمكحدة ماىي إال خمفية رسميا عف  اإلصبلحأف منياجو قائـ عمى  بما

كمبتغاه كما تأصؿ عميو مكفيا بالعيد كحؽ األخكة، فمـ تتخمؼ كتقؼ دعكتو كنضالو في 
 ي.اإلسبلمحدكد بمده بؿ تجاكزىا كصكال لقضايا المغرب العربي ك 

 بنصرة إخكاف، كغكث أقارب    ي عد بؾ العجز، كانيضي يقكؿ:" فيا نفس ال

 ي الببلد بخارب رمى كؿ ذ كد ف            حراـ قعكد الحر عف ذكد معتد

ؿ، سككت الحر عف عسؼ   (1)ظالـ رمى كؿ جنبَّ لمعباد بضارب"    كب س 

جيكد العرش المحمدم الذم الزاؿ حافظا لمغة كالديف  اإلبراىيميكما ثمف البشير 
مف الضياع كمف حكـ كسيطرة المعتديف الذيف استيدفكا ىذه القيـ المرتبطة باليكية العربية 

كبالرغـ مف ىذه الممارسات كمحاكلة فصؿ العرب كاألمازيغ لنقض الشمؿ  سبلميةاإل
كزرع الفتنة كاالختبلؼ، لكف أبدكا مكقفيـ فكانكا جمعا ممتفا كأثبتكا كحدتيـ فجمعيـ الديف 

كالبياف كالفقو كالتشريع كالفمسفة  األدبكالمغة كما ساىمت في بركز أىـ األعبلـ في 
 ابيـ عمييا.كالحكمة، دكنيا التاريخ كأث

يقكؿ:" كمف حكـ اهلل في ىذا العرش أنو لـ يزؿ حارسان لمغة الضاد، مف األضداد، 
 اإلسبلـحاميان الديف مف المعتديف، كلـ يزؿ في مقتعديو أمثاؿ مضركبة في النضج عف 

كلـ تختمؼ األسباب في رعاية العمـ  كالعركبة. اختمفت بيا األنساب بيف يعرب كمازيغ
ليـ مف أعبلـ في   (2)كالبياف..." األدبكتقدير البياف، فكـ كلدت د ك 

                                                           
لآلداب  اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيميمحمد البشير  لئلماـزىيرة حمادم، البعد القكمي في كتاب عيكف البصائر  (1)

 .67، جامعة محمد بكمرداس، ص 2021، سبتمبر 03، العدد 02، المجمد اإلنسانيةكالعمـك 
 .443، عيكف البصائر، ص اإلبراىيميالشيخ محمد البشير (2)



قضايـــــــــا انمغــــرب انعرتـــــــي فــــي كتـــــــــاب عيــــــىن  انفصــم انثــاوي:

 انثصــــــائر
 

 

- 55 - 
 

كبرزت في مقالو، أراد أف  اإلبراىيميكبعد كؿ ىذا المدح كالشيـ التي أعجب بيا 
يثبت حبو ككفائو لقضية المغرب األقصى الشقيؽ، فجاء ينصحيـ كيكجييـ آمبل منيـ 

ي، كذلؾ جاء نتيجة احتفاليـ بيذا العيد اإلسبلمكالعكدة الحتضاف تعاليـ الديف االعتداؿ 
الذم أنساىـ القيـ التي تربى كنشأ عمييا، فتشبو طريقو كطبيعة احتفاليـ بمجالس الميك 

كمضيعة لمكقت ال يعكد بفائدة عميو كما تتنافى مع  ىك إال تشبو بالغرب كالمجكف كما
عف الكاقع كأداء الكاجب، فجدير بذكر التعامؿ معو بحرص شيامة ىذا الشعب كتمييو 

كماؿ ميمة األجداد كفاءا لذكرل الخالدة كضركرة  كتذكيره بمآسيو بغية إيقاظ الضمائر كا 
التفطف لمثؿ ىذه التجارب كاألخذ بيا كالحث عمى العمؿ بيا لنيؿ النصر، كما أراد البشير 

 سبلميةاإلطكير الذات كقكفان عمى األسس بيذه النصائح إال رفع اليمـ كت اإلبراىيمي
 الصحيحة ك األخذ بيا.

يقكؿ:" كما زلنا ننكر عمى المسمميف في زماننا ىذا، إقامتيـ ليذه االحتفاالت، 
 كنعدىا عمييـ في باب المجانة كالميك، كنقكؿ إف معظميا محاكاة ال تأتي بعائدة... كأنيا
تتنافى مع الجد كالشيامة، كتميي عف الكاقع كالكاجب... كلكننا حيف نصؿ إلى ىذا النكع 

 (1)الذم ينبو كينقض كيحرؾ الذكرل الكامنة كيشير القكة الحامدة كيذكر بالماضي."

، خاطب اإلخكة بالمغرب األقصى مينئا اإلبراىيميكبعد النصائح التي قدميا البشير 
البعد غبل أنيـ أخذكا محؿ القمب لدل الجزائرييف كالبشير بعيدىـ السعيد عمى رغـ 

بصفة خاصة، فمالو مف أمنيات إال كىذا الشعب المغربي لو مكانة مف بينيا،  اإلبراىيمي
 فتمنى ليـ دكاـ السعادة كالسيادة يمؤلىا العز كاألصالة.

جدار، بالمغرب األقصى، نحييكـ عمى بعد الدار، كحيمكلة ال اإلخكافيقكؿ:" أييا 
كمعاكسة األقدار تحية كد، ال تقابؿ بالرد، كنينئكـ بيذا العيد السعيد تينئة الغريؽ لمف 

                                                           
 .443ص  السابؽ، نفس المرجع (1)
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بساحؿ، كالبعد لمف طكيت لو المراحؿ، ندعكا لممجالس عمى العرش بالتأييد مف ذم 
العرش، كنتمنى لكـ كما تتمنكف لنا، سعادة يطرز حكاشييا التعميـ، كسيادة تدفع إلى حـر 

 (1)ية لمتنعيـ."العز مف ثن

 كفي مقالتو )عيد العرش المحمدم العمكم( أتميا بنصيحة مفادىا الدعكة لئللتحاـ
العربية باألمف كاألماف كالسمـ كالسبلـ،  األمةلمحفاظ عمى سبلمة كمجد الكطف كتينئ 

ليـ كلتكف القمكب نبضا لغاية كاحدة اجتمعكا لتحقيقيا، ككممة كاحدة  فداءفالتكف األركاح 
 كصفا متراصا كدرعا لما يجيزه األعداء ضدنا كلنضرب كحدتيـ قبؿ أف يضربكا كحدتنا.

إف العركش ال تثبت مالـ تكف |أكاسييا القمكب كالميج، فككنكا  اإلخكافيقكؿ:" أييا 
عنو كّؿ مريب،  دكف العرش صفا، كجمعا ممتفا، كساعدا ككفا، كفّدعان لمباغي ككفا، كذكدكا

 (2)لغريب."كالقريب منيـ قبؿ ا

 الدعـوة لموحـدة المغاربية: 4

عمى تعاليمو الركحية السامية،  اإلسبلـ" المغرب العربي كحدة ال يتجزأ، جمعيا 
كجمعتيا العركبة عمى بيانيا كآدابيا.... المغرب العربي جمعتو يد اهلل كربطتو برباط كاحد 

القكة كمع العركبة اإلباء كالشمـ فبل تفرقو يد الشيطاف،  اإلسبلـكالعركبة كمع  اإلسبلـكىك 
ككؿ مف سعى في التفرقة بيف أبنائو كلك مف أبنائو فيك شيطاف ال يدفع بالمعف كاإلستعاذة 

                                                           
(،  1962ػ  1919كعبلؿ الفارسي )  اإلبراىيميعبد الحميـ مرجي، قضايا تحرير المغرب العربي عند محمد البشير  (1)

 اإلنسانيةمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ، تخصص التاريخ المغاربي الحديث كالمعاصر، كمية العمـك 
 .143، ص 2015ػ  2014كاالجتماعية، 

 .444، عيكف البصائر، ص اإلبراىيميالشيخ محمد البشير (2)
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نما يدفع بالطرد مف الحظيرة فإف لـ يندفع فإعدامو مف  كما يدفع شيطاف الجف، كا 
 (1)الكجكد."

كممخص لما سبؽ لو  ،منذ البداية اإلبراىيمير ى لمبشياألكلكىي الغاية الكحيدة ك 
ذكره لمقضايا المغاربية التي جمعيا في كممة كاحدة كىي ضركرة " اتحاد المغرب العربي" 
فأعرب مف خبلليا عف انتمائو كتأثره لما ىك حاصؿ لئلخكة في المغرب العربي، فجعؿ 

عمى تطبيقو بشتى مف لسانو كقممو سبلحا ألم انقساـ حرض عميو االستعمار كعمؿ 
أف بداية ىذا العناء ما ىك إال االنقساـ  اإلبراىيميالطرؽ سكاء سران كعبلنية، كيرل البشير 

الذم جممكه كطرحكه لمشعكب المغاربية، استغبلال منيـ لنقاط ضعفيـ في فترة عانكا فييا 
نا كنالكا منا، األمريف كىذا ما جعميـ لقمة سائغة لممستعمر، كلك احتكمنا لمعقؿ لما بمغكا م

كنتج االنقساـ الذم بدأكه تدريجيا، مف خبلؿ اختبلؼ المذاىب كصكال لمجاالت أخرل، 
 فمـ يترككا أم كسيمة كطبقكىا لتحقيؽ التفرقة.

يقكؿ:" أصؿ دائنا التفرؽ كالخبلؼ، بدأ صغيرا في الديف، ثـ بدأ كبيرا في الدنيا كمف 
تيجة كالشر كالضر، كالطعـ المر... فاذكر الخبلؼ تشعبت شعب تمتقي معو في األثر كالن

، اذكر االختبلؼ... كالقضايا اإلخكافالخبلؼ تذكر عدـ االعتداد بالنفس كعدـ الثقة بيف 
الخطيرة نمقاىا بالعقكؿ الصغيرة كىذه األمراض ىي التي أدركيا المستعمركف 

 (2)فاحتقركنا."

 سبلميةاإلديني كالقيـ ناتج عف غياب الكازع ال اإلبراىيميكما االختبلؼ حسب 
 كعدـ احتكامنا لمعقؿ الذم فضمنا اهلل بو.

                                                           
، مجمة اإلبراىيمي، المكاف كالجغرافيا في كتابات كفكر العبلمة البشير سفياف بف صفية كعبد الكريـ بمعزكؽ (1)

، ص 2020مارس جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ. الجزائر، ، 02، العدد اإلنسانيةلآلداب كالعمـك  اإلبراىيمي
158. 

 .455، ص ، عيكف البصائراإلبراىيميالشيخ محمد البشير (2)
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كفي مقطع لو مف مقاؿ تحدث فيو عف ليبيا، دعا لمكحدة بطريقة غير مباشرة 
كمبادرة اتحاد الجزائر كمساندتيا لمقضية الميبية كفخره باألخكة التي تربطنا بو كعرب 

كيضرنا، بصفة رابط األخكة كىذا  نشترؾ في الديف كالمغة كما يجرحيـ كيمسيـ يمسنا
اقتفاءن بسيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لقكلو:} مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ 
كتعاطفيـ كمثؿ الجسد الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير 

 1كالحمى{

ختبلؼ كنييو ينقطع كصالو مع الدعكة لمكحدة كنبذ التفرقة كاال كفي حديثو الذم ال
تضييع العرب ألكقاتيـ في المـك كالعتاب عمى بعضيـ ناسييف بذلؾ كاقعيـ كما تخمفكا 

 عنو مف أحداث أنزلتيـ لدرجة العبكدية.

يقكؿ:" صيحتي إلى أبناء المغرب العربي أف ال يضيعكا الكقت في التبلـك كالتعبلت 
ف الكقت أضيؽ مف أف نقتضيو في مثؿ ىذه  الفارغة، فإف الزمف سائر كاف الفمؾ دائر كا 

ذا خمكنا منيما معا فمتكف الثالثة المرعية  التكافو، فإذا لـ يزعنا ديف فمتزعنا المركءة، كا 
بالعيف كىي ىذه الذلة التي غمرتنا كىذا االسترقاؽ الذم أكصمنا إلى سكء غاياتو كىي أننا 

 (2)أصبحنا في درجة نخجؿ أف نسمييا عبكدية..." 

كيكصؿ  األمةالذم يحقؽ الكحدة بيف  األكؿل بل ـز  اإلبراىيميشير كيشير الشيخ الب
 رحميا كيجمعيا عمى منياج كاحد يكحد بو صفكفيـ كيجمعيـ لكممة كاحدة ال خبلؼ فييا.

                                                           

حديث نبكم شريؼ.  1
  

، مجمة الدراسات كالبحكث اإلنسانيةخدمة لمقيـ  اإلبراىيميالخطابية عند الشيخ البشير  ستراتيجيةاالي، منصؼ دقاش (2)
 .302، ص 2017مارس جامعة الشييد لخضر الكادم. الجزائر، ، 21االجتماعية، العدد 
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نما الذم  ف المغات تجمع األلسنة، كا  يقكؿ في ىذا:" إف األكطاف تجمع األبداف، كا 
القمكب فيعّرفيا ىك: الديف، فبل تمتمسكا الكحدة في يجمع األركاح كيؤلفيا كيصؿ بيف نكراف 

 (1)اآلفاؽ الضيقة كلكف الت مسكىا في الديف كالت مسكىا مف القرآف تجدكا األفؽ أكسع."

كيكاصؿ نقده لممسمميف الذيف صيرىـ اليكاف في قضاء أمكرىـ كعجزىـ عمييا رغـ 
مدل الضعؼ  اإلبراىيمي تسارعيـ في قضاء أمكر غيرىـ مف أعدائيـ، كىنا كشؼ البشير

 كاليكاف الذم بمغكه كالزميـ كشتتيـ كما زاده قيرا تقبميـ ذلؾ كىذا ما أفسد حاليا.

يشقكف  األرضيقكؿ:" إف المسمميف كثير، كلكف التفرؽ صيرىـ قميبل مستضعفيف في 
نيا لخطة مف اليكاف يأباىا الحيكانات  إحياءإلسعاد غيرىـ، كيمكتكف في سبيؿ  عدكىـ، كا 

 (2)لعجماء، فكيؼ الخبلئؽ العقبلء."ا

كما كاف نقده إال نصيحة لؤلمة لضركرة الكحدة كيثبت مكقفو مف خبلؿ شيادتو  
ببطكالت المغرب األقصى كتفانيو كعزمو في محكه لمثؿ ىذه الشبيات التي صمت عنيا 
 البعض كتخمك عف الكاجب، ككقؼ مكانيـ إخكاننا مف عمماء الديف فأدكا األمانة فمحك

كالمسمميف بيذه الخطكة كأثبتكا  اإلسبلـبذلؾ التيمة عمى المسمميف كأنزلكا الستار كحمكا 
 قكة كمتانة االرتباط الذم جمعيـ كزاد كحدتيـ أكثر مف أم كقت.

يقكؿ:" كنّضر اهلل كجكه إخكاننا عمماء الديف بالمغرب األقصى... فأدكا األمانة 
ا بكاجب يحسف بو الّذكر، كت دفع بو التيمة عنا كأقّركا الحؽ، كخرجكا مف العيدة، كقامك 

                                                           
 .116ـ، ص 2014ىػ/ 1435ى، األكلالسمفي المعاصر، الطبعة  اإلصبلحأسامة شحاذة، رمكز  (1)
مة مقامات، المجمد ، مجاإلبراىيميسعكدم أحمد، ىاجس الكحدة العربية كمقتضياتيا في أدبي الشيخ محمد البشير  (2)

، ص 2020جامعة عمار ثميجي، األغكاط ػػ الجزائر ،ية كالحضارةاإلسبلمكالعمـك  اإلنسانية، كمية العمـك 02، العدد 04
21 . 
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لؼ عممائنا أف يمكذكا فييا أجميعان، كمحك ىجنة السككت في المقامات الحرجة التي 
 (1)بالصمت، فبل ينصركف حقنا، كال يخذلكف باطبل..."

الذم ربط المسمميف جميعا،  اإلسبلـكما دعا لمكحدة في مكقؼ لو خاصة ما تعمؽ ب
كلنا بو حؽ الدفاع عنو كالتصدم ألم إجحاؼ في حقو، فماذا لككاف في مكطف يندل لو 

منا كفينا في منزلة الخائف لمكطف كالديف كقطع حؽ األخ عمى أخيو،  الجبيف فنجد مف
.  فكضع نفسو في خانة المجحديف طمعا لمنصب كسمطاف ال يدـك

يث ت قاـ شعائره، كتتناكح عشائره، فمنا في كؿ قطعة منو ح اإلسبلـيقكؿ:" إف كطف 
شرؾ، كلنا في كؿ قبيؿ مف أىمو نسبة، كعمينا في كؿ مكقؼ مف مكاقؼ مف مكاقؼ 
النضاؿ عنو حؽ، فميينأ الحاج التيامي، فك اهلل ما كانا نتكقع لو أف تككف عمكه جفاءن 

 (2)لسمطانو، كتنكيران إلخكانو..."

كيتـ مكقفو ليذا األخير فيشيد ببطكالت المغرب األقصى كتفانيو كعزمو لمحك مثؿ 
ىذه الشبيات التي صمت عنيا البعض كتخمكا عف الكاجب، ككقؼ مكانيـ إخكاننا مف 

 اإلسبلـعمماء الديف، فأدكا األمانة فمحكا بذلؾ التيمة عمى المسمميف كأنزلكا الستار كحمكا 
كأثبتكا قكة كمتانة االرتباط الذم جمعيـ كزاد كحدتيـ أكثر مف أم كالمسمميف بيذه الخطكة 

 كقت.

كالدعكة لمعمؿ إلدراؾ قضايا  ،كفي مكضع آخر مناديا الشعب الجزائرم لتبلحـ
يقاظ الضمائر العربية كاتحادىا في ا  المسمميف كافة ال عمى اقتصار كحدكد، بغية التفطف ك 

 محنتيا.
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مف ككارث الزماف ككجد فييا مف يتألـ لتمؾ الكارثة  بكارثة األمةيقكؿ:" إذا أصيبت 
كرشدىا كمقياسا صحيان لتقدميا كنيكضيا،  األمةكييتز ليا فذلؾ دليؿ قكم عمى حيكية 

كىي بذلؾ تقيـ ألصدقائيا كخصكميا البراىيف القاطعة عمى أنيا خميقة بحريتيا كجديرة 
غافمة عف كاجبيا نحك المجمكع ال  األمةالحرة، كأما إذا كانت  األمـبأف تتبرأ مكانتيا بيف 

محيطيا الخاص فيي أمة غبية ليست  يفكر أفرادىا إال فيما حكليـ كال تنظر جماعاتيا إال
 (1)خميقة باالحتراـ كال جديرة بما تصبكا إليو مف حرية."

قامتو حؽ  كفي مقالتو ) أرحاـ تتعاطؼ ك( أثبت مكقفو كدعكتو لضركرة الكحدة كا 
كاألخ ألخيو كنصرتو كحماية بعضيـ البعض تعاكنان منيـ لنقض الفساد  الجار بالجار

، كتعميـ ركح األخكة كحب الخير، كىذا االتحاد خمؼ ذ عرا في األمةالذم أحؿ بمنظكمة 
أكساط المستعمر فبلذ بذلؾ لمحيؿ التي عرفناه بيا كليس غريب عمينا أسمكبو ىذا، ككمنا 

و لقطع صمة الرحـ كيزرع كساكسو تماثبل لشيطاف، يعرؼ مدل تماديو كتساقطو، أمبل من
بعاده عف أخيو ليسيؿ عممو كالنيؿ عمييـ كاحدا تمك اآلخر.  بإليائو عف قضيتو كا 

إلى  اإلسبلـيقكؿ:" دعكناىـ إلى الجامعة الكاسعة التي ال تضيؽ بنزيؿ كىي جامعة 
ناىـ مف ىذه الركحانية الخالصة التي ال تشاب بدخيؿ، كىي ركحانية الشرؽ، كحذر 

الضيقة، كالكطنيات المحدكدة التي ىي منبع شقائيـ.. كبينا ليـ أنيا دسيسة  األفاحيص
استعمارية... كغايتيـ منيا التفريؽ، كالتمزيؽ... ففطرة اهلل تميييـ نصر األخ ألخيو 

 (2)كحماية الجار لجاره."

عمى عدـ التساىؿ الذم أكدل بكثير منا لقاع التيمكة فجعمنا  اإلبراىيميكما أعد 
طعما سيبل لؤلعداء، فمبسنا ىذا التياكف لباس الذؿ كالعار كغيرنا ممف سبقنا في فترة مف 
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فترات تكاجد المستعمر، ككنا اليد التي تطعميـ بصمت، ككاف الجزاء أف قابمكنا بنكراف 
كا عمى جزء منا مف إخكاننا في المغرب العربي كلـ يكتفكا بيذا، فسمطكا أيدييـ كاعتد

كتكرر الصمت مقابميف إياىـ باليكاف كاالستيزاء، إلى أف ناؿ منيـ االعتداء نيؿ الكؿ 
كتحطيميـ دكف رحمة مستغبل ليـ كلضعفيـ كتفريقيـ كؿ في جية، فجاء في خطابو ىذا 

، منيا الشماؿ سبلميةاإلبعض الضمائر الميتة، كأخذ العبرة لما حدث لؤلقطار  إليقاظ
اإلفريقي، الذم كاف مف أكبر األراضي ضررا عمى غيره ككف أشد المستعمرات بطشا 
ككحشة استقرت فييا فسمط األخ عمى أخيو، كلـ تكتفي بتفكيؾ كبتر اليد التي تهمد لؤلخ 
مف أخيو، فحطت عيكنيا كجشعيا عمى خيراتيا كثركاتيا كممتمكاتيا فأخذتيا بغير حؽ، 

دعاة منو لضركرة االتحاد بما أنو المفر الكحيد لكؿ المشاكؿ التي عانى منيا منذ كىنا م
 أف تسمط عميو المستعمر.

يقكؿ:" كمازاؿ االستعمار يركض المسمميف كالشرقييف عمى قبكؿ ىذه الدسيسة، ثـ 
أممان ليس منيـ الصالحكف...  األرضعمى استحسانيا، ثـ األخذ بيا، حتى تقّطعكا في 

، كعد بذاكرتؾ إلى مبدأ أمره، ككيؼ إفريقياذلؾ بيذا االستعمار الجاثـ في شماؿ كاعتبر 
أكؿ العنقكد حبة حبة، متميبل مطكالن... ككيؼ أطعمتو غفمتنا الكراع.. حتى استكعب 

لما مد االستعمار ىذا المد، كلما بمغ فينا  األكؿالجسد كّمو أكبل؟... كلك اتعظ األخير منا ب
 (1)ىذا الحد." إلى

كفي دعكتو لئلتحاد المغرب العربي جاء مذكران ليـ، متخذان بذلؾ محنة المغرب 
األقصى كضعية مستعجمة متأثرا بيا كم ب مغان بذلؾ رسالتو لضركرة التفطف كالحذر، 
كاإلجماع عمى مصمحة كاحدة بما أننا مف ديف ككطف كاحد، كمع ذلؾ استطاع االستعمار 
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يمة لتناحر بينو كبيف أخيو كلكال فئة مف العقبلء كحكمتيـ االنتصار، باستخدامو المسمـ كس
 ألريقت دماء المسمميف كركم المستعمر عطشو لسنيف.

يقكؿ:" كحمت المحنة بالمغرب األقصى، كجاءت فرنسا بالخاطئة، فأىانت ممكان... 
كاستعانت عمى العقبلء بالسفياء، كسمطت األخ عمى أخيو... كأشعمت النار بنا لتطفئيا 

ا... كرأينا رؤية العيف ماكنا نحذره عمى المسمميف... كلكال حكمة مف العقبلء، كأناة مف بن
 (1)الحمماء ألريقت دماء المسمميف بمدل إخكانيـ."

" كالظاىر أف اندالع الثكرة في كؿ مف تكنس كالمغرب زادت مف إحساس الكطنييف 
القضية الجزائرية كالتجاكب بضركرة اإلسراع لتفعيؿ  اإلصبلحالجزائرييف كرجاؿ الفكر ك 

مع أحداث المغرب العربي، عمما أف التكاصؿ بيف حركات التحرر كشعكب منطقة 
المغرب العربي المكحد، ككاف ذلؾ كاضحان في تصريح أحمد تكفيؽ المدني كاستنكاره لما 
يجرم ضد التكنسييف مف قبؿ سمطة الحماية الفرنسية، كقد نشر ذلؾ التصريح في جريدة 

 (2)."1954ئر الصادر في جكاف البصا

األمؿ لؤلخكة بعد  اإلبراىيميكبعد ىذه المحنة التي مرت بيا المغرب يعيد البشير 
ىي  ه كأنو أكيد بعد العسر يسران، كما اشتدت األزمة إال لتنفرج بعكف اهلل كقدرتو كماإنطفاء

ندتو فكانت إال مدعاة لجمع قمكب كتكحيد كممة كلـ شمؿ كتعاطؼ األخ عمى أخيو كمسا
 مفتاح إلبصار المسمميف كالتفطف مف غفمتيـ كجيميـ.

تو فتمؾ إماض نطفاءباإليقكؿ:" ككأف األزمة اشتدت لتنفرج... ككأف القنديؿ آذف 
األخيرة، ككأف يد اهلل التي ارتفعت عنا بما كسبت أيدينا قد المستنا ىذه المرة فمـ نر محنة 

                                                           
 .473ػػ  472، ص الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، عيكف البصائر(1)
، مصادر 1956ػ 1953أحمد مريكش، جمعية العمماء كالثكرة الجزائرية في اىتمامات االستخبارات الفرنسية ما بيف  (2)

  .94ص  ،2019سنة ، المدرسة العميا لؤلساتذة ػ بكزريعة ػ الجزائر،01، العدد 17جمد معاصر، المتاريخ الجزائر ال



قضايـــــــــا انمغــــرب انعرتـــــــي فــــي كتـــــــــاب عيــــــىن  انفصــم انثــاوي:

 انثصــــــائر
 

 

- 64 - 
 

... كانت أجمع لمقمكب، كأدعى إلى اإلسبلـمف المحف التي جرىا االستعمار عمى 
العيكف الع مى... فتعاطفت األرحاـ  حالتناصر مف ىذه المحنة، فقد كانت عامبل إالىيا فت

 (1)المتقاطعة."

كلك بمغ  سبلميةاإل األمةكما جاء مخاطبا االستعمار أنو ميما فعؿ لف يشتت شمؿ 
فما جمعيا أقكل، دينيا كلغتيا الكساـ الذم تشرؼ المسمميف العرب  ،مف الحيؿ مكران 

 بحممو كالدفاع عنو كصيانتو.

عقيدة كشعائر، كقرآنا، كحديثا، كقبمة كاحدة،  اإلسبلـيقكؿ:" لتعمـ أنو ماداـ 
فالمسممكف كميـ أمة كاحدة، كمادامت المغة لسانا كبيانا كترجمانان فالعرب كميـ أمة كاحدة، 

كما أراد القدر المقدكر، كالطبيعة المطبكعة، كاألعراؼ المتكاصمة، كاألرحاـ كؿ ذلؾ 
 (2)المتشابكة."

كيتـ مقالتو) أرحاـ تتعاطؼ( دعكتو لمكحدة، فيي السبلح الفتاؾ الذم يكقؼ 
االستعمار عف حده، كبذلؾ يؤدم كؿ كاحد فينا كاجب كحقكقو كأخ ألخيو بحكـ التقارب 

ما أقكل ىذا الجمع أماـ مكائدىـ كتطمعاتيـ الفاشمة لتشتيت كاالشتراؾ الذم جمعيـ، ك 
  .فقط اإلسبلـالذم كحدىا الديف، كىذه الحرب الغالب كالمنتصر ىك  اإلسبلـشمؿ أمة 

يقكؿ:" أينقـ منا االستعمار أف نتناصر بالكبلـ، كىك سبلح المغمكب، كنتعاكف 
رحاـ، كذلؾ أيسر مطمكب، إف صح باألقبلـ، كىي بقية المتاع المسمكب، كتتعاطؼ منا األ

 (3)ذلؾ منا فبل رضي كال حظي، غضباف حردان."
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كىنا كضح سبؿ النجاة مف ظمـ المستعمر مف خبلؿ التناصر مع بعضيـ البعض 
كلك بقكؿ معركؼ كتشجع األخ ألخيو لتصدم كمساندتو في محنتو كأداء صمة الرحـ 

ه الكحدة تنسي االستعمار فينا الكاجب كصميا كالتحمي بركح الكطنية لممكاجية كىذ
 كتضعفو كتمغي فرصتو في النيؿ منا.

يعد البشير اإلبراىيمي مف اىـ األعبلـ كالقامات الجزائرية التي تبنت قضايا األمة 
العربية اإلسبلمية بما في ذلؾ قضايا المغرب العربي الشقيؽ التي سيطر عمييا المستعمر 

أجزائيا محاكال بذلؾ تشتيت شمميا لتسييؿ فرصة كحاكؿ المساس بيا كاستغبلليا بكؿ 
النيؿ منيا، لكف البشير اإلبراىيمي بدأ دعكتو مف ىنا بإصبلحو لممجتمع كضماف كحدتو 

 لمجابية كتكذيب ظنكف المستعمر.

 



 

 
 

 

 

 محــــاتــخ
 



 مح:ـــــخات
 

 

- 66 - 
 

نياية ىذا البحث حصمت عمى جممة مف النتائج التي لخصت فييا أىـ مكاقؼ  كفي
 البشير االبراىيمي في كتابو عيكف البصائر كىي كاآلتي:

ية اإلصبلحالفضؿ البالغ لتحقيؽ الكحدة العربية مف خبلؿ أفكاره  اإلبراىيميلمبشير  -
 .الذم أبدل فيو رأيو كاىتمامو التي قدميا في كتابو عيكف البصائر

فضؿ البشير اإلبراىيمي في ازدىار كتطكر األمة العربية االسبلمية  فكاف منارة  -
 جديد.رىا كساعدتيا عمى النيكض مف أضاءت لشعكب العربية فك

الدينية كالمغكية التي ترأسيا كدافع عنيا بكؿ  القيـعمى  حافظ البشير اإلبراىيمي -
رشاد  الجزائر كالعربية ككؿ، فمـ تكقفو حدكد كال  لؤلمةقكتو، فمـ يبخؿ بنصيحة كا 

سدكد كضعيا المستعمر بؿ بمغ مف الحكمة ما عجز أماميا العدك فكاجو حتى 
 النياية.

أعاد لو ىيبتو كزاده تمسكا بو، فكىب  اإلسبلـبدفاعو عف  اإلبراىيميالبشير  إف -
 حياتو مف أجمو كفاءا كحبا لقيمو الدينية التي تربى عمييا.

كجكىرىا كرمز ألصالتيا،  األمةعف المغة العربية لساف  اإلبراىيميكما دافع البشير  -
كؿ برغـ ليا مكانتيا كرمزيتيا بيف أىميا فسخر ليا كؿ نفيس لصيانتيا فأعاد 

 المحاكالت الشرسة الفرنسية لمحكىا.
الذم تبناىا  اإلبراىيميالعربية كقضاياىا مف اىتماـ البشير  األمةكما حظيت  -

عادة االعتبار ليا  إلىساعيا بذلؾ لممقاكمة معيا جنبا  جنب، كالدفاع عنيا كا 
الضمائر العربية مف سباتيا لغكث  إيقاظكصكنيا مف المعتديف، فحاكؿ بذلؾ 

 .كنفض الغبار عنيا إخكانيا
لما حازتو مف ارتباط بديف  اإلبراىيميكالقضية الفمسطينية أكثر القضايا تأثيرا عمى  -

لبللتزاـ بيا   عميو كسمـ كسراه، فدعا األمةككصية أكصى بيا الرسكؿ صمى اهلل
 منا لؤلمانة. اكالدفاع عنيا في محنتيا أداء
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  غة العربية:ممصادر بال

 القرآف الكريـ بركاية كرش عف نافع
 األحاديث النبكية الشريفة

 الغرب دار اإلبراىيمي، البشير محمد اإلماـ آثار اإلبراىيمي، طالب أحمد .1
 .ـ1997 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 الجزء بيركت، 1997 األكلى الطبعة اإلسبلمي،

 .2007الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، عيكف البصائر، دار األمة  .2
محمد البشير اإلبراىيمي، في قمب المعركة، شركة دار اؿ أمة لمنشر، الجزائر  .3

 .2007الطبعة األكلى
 بالمغة العربية: مراجع

أسامة شحاذة ،رمكز اإلصبلح السمفي المعاصر، الطبعة  .1
 ـ.2014ق/1435األكلى،

باعزيز بف عمر، مف ذكرياتي عف اإلماميف الرئيسيف عبد الحميد بف باديس  .2
 ، الجزائر.2007كمحمد البشير اإلبراىيمي، منشكرات الحبر الطبعة الثانية 

كاألدب كبار األدباء يتحدثكف، منشكرات طو حسيف كآخركف... القكمية العربية  .3
 ، الطميعة.2001

عبد الممؾ بكمنجؿ، النثر الفني عند البشير اإلبراىيمي، بيت الحكمة، الطبعة  .4
 .2009األكلى جكاف

 جامعية:رسائل 
 شكيب كاألمير اإلبراىيمي الشيخ آثار في كالمسمميف العرب قضايا فايد، بشير .1

 في الدكتكراه شيادة لنيؿ رسالة األكؿ، الجزء مقارنة، كفكرية تاريخية دراسة أرسبلف
 جامعة االجتماعية، كالعمـك اإلنسانية كمية كالمعاصر، الحديث التاريخ في العمـك

 .ـ 2010 ػ2009 قسنطينة منتكرم
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 الثقافة قسـ اإلسبلـ، ميزاف في القكمية الشايقي، العزيز عبد محمد شاىيندا .2
 اإلسبلمية، سعكد بف محمد بف اإلماـ جامعة بالرياض، الشريعة كمية اإلسبلمية
 .ـ2010ػ ىػ1432 سنة السعكدية، العربية المممكة

 كعبلؿ اإلبراىيمي البشير عند العربي المغرب تحرير قضايا مرجي، الحميـ عبد .3
 تخصص التاريخ، في الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة ،(1962 ػ 1919) الفارسي
 ػ 2014 كاالجتماعية، اإلنسانية العمـك كمية كالمعاصر، الحديث المغاربي التاريخ
2015. 

أشكاؿ التعبير األدبي في كتابات البشير اإلبراىيمي،  عبد القادر معمر الديف، .4
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في األدب العربي ضمف مشركع أدب المقاكمة، كمية 

 .2010،2011جامعة كىراف، اآلداب،
 البصائر، عيكف مدكنة في النفي ألسمكب اإليجازية القكة المالحي، الزىراء فاطمة .5

 العربي كاألدب المغة كمية لسانيات، تخصص عربية لغة فرع دكتكراه، رسالة
 .ـ2020 ػ2019 سنة ػ،1ػ باتنة جامعة كالفنكف،

 البشير محمد الشيخ كتابات في اإلسبلمية العربية القضايا اهلل، جاب فتيحة .1
 الحديث الجزائر تاريخ التاريخ، في الماستر شيادة لنيؿ مذكرة اإلبراىيمي،
  .2016،2015المسيمة، جامعة كالمعاصر،

 ػ ىػ1366 البصائر جريدة خبلؿ مف كالمسمميف العرب قضايا إيماف، فصيح .7
 المغرب تاريخ في الماستر شيادة لنيؿ مكممة مذكرة ـ،1956 ػ ـ1947/ ىػ1375
 08 جامعة التاريخ، قسـ كاالجتماعية، اإلنسانية العمـك كمية المعاصر، العربي
  .ـ2020 ػ 2019 قالمة ،1945 مام

 البصائر جريدة خبلؿ مف كالعربية الكطنية القضايا بكسبلمة، محمد .8
 كمية كالمعاصر، الحديث التاريخ في الدكتكراه شيادة لنيؿ ،رسالة(1935،1956)
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 بمعباس، سيدم ليابس، الجيبللي جامعة كاالجتماعية، اإلنسانية العمـك
2017،2018. 

 دراسة القاسـ سميح شعر في القكمي البعد ريحاف، مصباح سمـ محمد ناجي .9
 األدب كمية العربية، المغة قسـ العربية، المغة في ماجستير استكماؿ رسالة تحميمية،
 .ـ2018 ػ ىػ1439 سنة غزة، ػ األزىر جامعة اإلنسانية، كالعمـك

 قواميس:و معاجم 
 

 .مادة قـك 12ط( بيركت ػ لبناف، مج  كر، لساف العرب، دار صادر)د ػظابف من  .1

ـ  ،رط( القاىرة مص يط، دار الحديث) د،مجد الديف فيركز أبادم، القامكس المح .2
4 )  )مادة قـك

 المجالت والمقاالت:

 .2013كة،األكلأحمد بف محمد بكنكة، كقفات حكؿ عيكف البصائر، شبكة  .1

.. صفحات مف الجياد المشترؾ، .الفمسطينية أحمد شنتي، الجزائر كالقضية .2
، جامعة الشيخ التبسي، 13، العدد اإلنسانيةاألكاديمية لدراسات االجتماعية ك 

 .2015تبسة، جانفي 

أحمد مريكش، جمعية العمماء كالثكرة الجزائرية في اىتمامات االستخبارات الفرنسية  .3
، 01، العدد 17لمجمد ، مصادر تاريخ الجزائر المعاصر، ا1956ػ 1953ما بيف 
 .، المدرسة العميا لؤلساتذة ػ بكزريعة ػ الجزائر2019سنة 

 اإلبراىيميمحمد البشير  اإلماـية في أدب اإلصبلحكنكغي األبعاد  إسماعيؿ .4
، 2015، ديسمبر 02، مجمة اآلداب كالمغات، العدد أنمكذجاالمقاؿ االجتماعي 

 .جامعة لمسيمة
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في مقاالت عيكف البصائر لمحمد البشير  اإلصبلح، مظاىر أحبلـبالكالي  .5
، جامعة 15ف العدد6كالمغكية، المجمد األدبية، مجمة الحكمة لدراسات اإلبراىيمي

 .2018العقيد آكمي محند أكلحاج لبكيرة، سبتمبر 

 اإلبراىيمياالجتماعية كالسياسية لمشيخ محمد البشير  اإلسياماتبمقاسـ الحاج،  .6
 ،6مجمة حقائؽ لمدراسات النفسية كاالجتماعية، العدد السادس  ،)محميا كدكليا(

 .جامعة برج بكعريريج

المغة  إحياءفي  اإلبراىيميبف بكزياف عبد الرحماف، جيكد الشيخ محمد البشير  .7
 .2017جانفي  4، العدد الفرطاس مجمة ،1947ػ 1932العربية بتممساف 

اب جمعية العمماء المسمميف بكلمعالي النذير، فمسطيف كشمكلية المكاف في خط .8
، التكاصمية العدد أنمكذجا اإلبراىيميالجزائرييف ) خطاب الشيخ محمد البشير 
 .الخامس، جامعة يحي فارس المدية ػػ الجزائر

دكر جمعية العمماء المسمميف في صكف المساف العربي مف الفرنسية  ،تراس عائشة .9
، 10مجمداألدب،االت في المغة ك مجمة إشك أنمكذجا، اإلبراىيميكالتغريب البشير 

 إفريقيامخبر مخططات شماؿ ،الجزائر1،جامعة كىراف أحمد بف بمة3العدد 
2021. 

جفاؿ عمر، جمعية العمماء المسمميف كمكقفيا مف سياسة إدريس السنكسي اتجاه  .10
ـ، 2017ىػ/ 1939، 07(، قضايا تاريخية، العدد  1949ػ  1940تحرير ليبيا ) 

 .االغكاط جامعة عمار ثميجي
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جكاد سعدكف زاده، القكمية في شعر رشيد سميـ الخكرم الشاعر القركم، مجمة  .11
، جامعة الشييد جمراف االىكاز، كمية االلييات 45الجامعة، العدد اإلسبلميةالكمية 

 .1997،اإلسبلميةجميكرية ايراف  اإلسبلميةكالمعارؼ 

حسيف عمر دراكشة، تكطيف اليكية المغكية كبناء الكعي في فكر محمد البشير  .12
، 03، العدد02، المجمداإلنسانيةلآلداب كالعمـك  اإلبراىيميمجمة  اإلبراىيمي،

 .2021جامعة برج بكعريريج، سبتمبر 

حفناكم بعمي، آفاؽ الثقافة كالفكر االجتماعي السياسي في تصكر محمد البشير  .13
 .، جامعة عنابةاإلنسانية، كمية اآلداب كالعمـك 19العدد  ، المصادراإلبراىيمي

حمد فيد جنباف القحطاني، البعد القكمي في شعر مأمكف فريز جرار، حكليات  .14
 .2015أفريؿ  ،، جامعة الطائؼ43آداب عيف شمس، المجمد 

ب مجمة اآلدا اإلبراىيمي،ي عند الشيخ البشير اإلصبلححياة عمارة، أدبية المقاؿ  .15
 .2021، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 01، العدد21المجمد  ،كالمغات

/ 1385ػ 1889ق/ 1306كة )األكل، شبكة اإلبراىيميمحمد البشير  ،خالد النجار .16
 .ـ(1965

دكر الحركات القكمية في انييار الدكلة العثمانية الكطف  ،دباف غانـ أحمد الصانع .17
، كمية العمـك 02، العدد18المجمد  ،ية كالعمـك، مجمة التربأنمكذجاالعربي 

 .2006فرع العبلقات الدكلية، السنة  اإلسبلمية،

عند جمعية العمماء المسمميف  اإلصبلحرشيد مياد، مبادئ كمجاالت  .18
 .(، جامعة المدية1954ػ  1931الجزائرييف)
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محمد البشير  لئلماـزىيرة حمادم، البعد القكمي في كتاب عيكف البصائر  .19
، 03، العدد 02، المجمد اإلنسانيةلآلداب كالعمكـ  اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيمي
 .، جامعة محمد بكمرداس2021سبتمبر 

ـ(، 1964ػ  1881) اإلصبلحرائد  اإلبراىيميستار محمد عبلكم، محمد البشير  .20
 .مجمة الدراسات التربكية كالعممية، العدد الخامس

، اإلبراىيميت الثقافية في نصكص البشير سعاد ترشاؽ، قضايا اليكية كالمشكبل .21
، جامعة محمد 2020مارس ،02، العدداإلنسانيةلآلداب كالعمـك  اإلبراىيميمجمة 

 .ػ الجزائر 02لميف دباغيف ػػ سطيؼ 

 1947سعدية بف حامد، القضية الميبية في اىتمامات جريدة البصائر الجزائرية) .22
السنة  2015مسيمة، ديسمبر ، جامعة ل19ـ(، مجمة المعارؼ، العدد 1956ػ

 .العاشرة

سعكدم أحمد، ىاجس الكحدة العربية كمقتضياتيا في أدبي الشيخ محمد البشير  .23
 اإلنسانية، كمية العمـك 2020، 02، العدد 04، مجمة مقامات، المجمد اإلبراىيمي
  .الجزائر جامعة عمار ثميجي، األغكاط ػ ،كالحضارة اإلسبلميةكالعمـك 

كعبد الكريـ بمعزكؽ، المكاف كالجغرافيا في كتابات كفكر العبلمة  سفياف بف صفية .24
، مارس 02، العدد اإلنسانيةلآلداب كالعمـك  اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيميالبشير 
 .، جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ ػ الجزائر2020

، اإلبراىيميسميمة ىالة، القضية الفمسطينية في كتابات العبلمة الجزائرية البشير  .25
 .السنة الثامنة 2016دم، جكاف ، جامعة الكا23مجمة دراسات كأبحاث، العدد 
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(،مجمة 1889،1965) اإلبراىيميالتفكير التربكم عند البشير  ،سمير معزكزف .26
، جامعة الحفيظ 2019، ديسمبر 2، العدد 5المجمد  ،ميبلؼ لمبحكث كالدراسات

 .بك الصكؼ

ي الديني عند الشيخ البشير صبلحاإلشطة مصطفى، مف قضايا الفكر  .27
(، 2015) 02، العدد 02، المجمد اإلسبلمية، مجمة الحكمة لمدراسات اإلبراىيمي
 .، جامعة عمار ثيميجي ػ الجزائراإلسبلميةقسـ العمـك 

 اإلبراىيمي،في خطاب  األساسية..الماىية كالمقكمات .اليكية الثقافية ،صياد مميكة .28
نكفمبر  ،جامعة زباف عاشكر الجمفة ،العدد الثاني ،يمجمة بدايات، المجمد الثان

2020. 

عيكف البصائر  اإلبراىيميعبد الحميـ مرجي، البعد الكطني في كتابات البشير  .29
، جامعة البشير 5، العدداإلنسانيةلمعمـك االجتماعية ك  اإلبراىيمي، مجمة أنمكذجا

 .2019ديسمبر  5برج بكعريريج،  اإلبراىيمي

تدريس المغة  إحياءفي  اإلبراىيميعبد الرحماف بكزياف، جيكد الشيخ البشير  .30
، 50،العدد 22(، مجمة المغة العربية، المجمد 1932،1947العربية في تممساف )

 .2020سكيكدة الجزائر، 1945اكت 20جامعة 

عكادم، الظاىرة الككلكنيالية كمناىضتيا في فكر البشير  عبد القادر عزاـ .31
كالصحفية، دكرة كاف التاريخية، العدد التاسع  األدبيةمف خبلؿ مآثره  ياإلبراىيم
 .2018خضرػ الكادم، مارس لجامعة الشييد حمة  ،كالثبلثيف

 مقامات لمدراسات المسانية كالنقدية األدبية، مجمة دكلية عبد الكريـ طارم كآخركف، .32
  .محكمة
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لمعمـك  اإلبراىيميمجمة  ،رحمو اهلل اإلبراىيميعمي يطك، فصؿ الديف عند البشير  .33
 .2018جكاف  ،العدد الثاني ،االجتماعية

 ،الجزائرية األدبيةاألطر المعرفية في المنجزات المغكية ك  ،فاطمة الزىراء المالحي .34
لمدراسات  طبنة ةأنمكذجا، مجم اإلبراىيميمدكنة عيكف البصائر لمحمد البشير 

 .2020،باتنة الجزائر،جامعة 2، العدد 3المجمد،العممية األكاديمية

كماؿ رمضاني، تفاعؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف مع قضايا ببلد المغرب  .35
، 07العربي خبلؿ الفترة االستعمارية، مجمة الحكمة لمدراسات التاريخية، المجمد 

 .، جامعة الشمؼ ػ الجزائر01العدد 

، مجمة 1950 إلى 1909كماؿ عجالي، فمسطيف في النثر الجزائرم الحديث مف .36
 .2005جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفرم  ،، العدد السابعاإلنسانيةالعمـك 

شكاليةلكيزة حكفاؼ، نداء القكمية  .37 ، اإلبراىيميالعركبة في آثار محمد البشير  كا 
 األدبالجزائرم قسـ  األدبفي المغة ك  أبحاثمجمة المخبر، العدد الثاني عشر، 

 .2016كالمغات، جامعة بسكرة ػ الجزائر، األدبكمية  ،كالمغة

كالقضية الفمسطينية، مجمة كمية  اإلبراىيميمحمد دراجي، العبلمة محمد البشير  .38
، جامعة الجزائر، مطبعة رحاب لنشر، 7، العدد4، الصراط السنةاإلنسانيةالعمـك 

 .ـ2003ق، جكاف 1424ربيع الثاني 

اإلبراىيمي، المعيار العدد  مرزكؽ العمرم، الكطنية في فكر الشيخ البشير .33
ـ، كمية العمـك االجتماعية كالعمـك اإلسبلمية، جامعة 2003ىػ ػ 1424السادس، 

 .باتنة
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مميكة صياد، اليكية الثقافية... الماىية كالمقكمات األساسية في خطاب البشير  .40
، 2020، نكفمبر 02، العدد الثاني 02، مجمة بدايات، المجمد الثاني اإلبراىيمي

 .ة زياف عاشكر الجمفةجامع

الشيخ البشير  اإلنسانيةمنصؼ دقاشي، االستراتيجية الخطابية في خدمة القيـ  .41
،صيؼ 14، السنة 24، مجمة البحكث كالدراسات، العدد أنمكذجا اإلبراىيمي

 .، جامعة الكادماإلسبلمية، معيد العمـك 2017

المكاطني في خطاب  مكسى بف ىاشمي ػ عبد القادر طالب، آلية النقد كبناء الكعي .42
، العدد 03، المجمد اإلنسانيةلآلداب كالعمـك  اإلبراىيمي، مجمة اإلبراىيميالبشير 

 .، جامعة محمد بكقرة ػ بكمرداس ػػ الجزائر2022، جانفي 01

ي، مجمة اإلصبلحكدكره التربكم ك  اإلبراىيميىكارية الحاج عمي، الشيخ البشير  .43
، ) 06، المجمد اإلنسانيةي العمـك االجتماعية ك ركافد لمدراسات كاألبحاث العممية ف

 .ركحدة البحث تممساف ػػ الجزائ ،2022عدد خاص( 

عمى الفكر التربكم، مجمة  كأثرىا اإلبراىيمييحياكم زكية، شخصية الشيخ البشير  .44
، عدد 6، مجمد اإلنسانيةالعممية في العمـك االجتماعية ك  كاألبحاثركافد لمدراسات 
 .2022الجزائر خاص، جامعة 

، كأدبو اإلبراىيمييكسؼ العايب، تجميات ثقافة المقاكمة في فكر محمد البشير  .45
 www.asjp.cerist.dzمام،  16جامعة الكادم

 مواقع األنترنت:

 https// :www.binbadis. net/ orchives/ 1129 

 

http://www.asjp.cerist.dz/


 

 
 

 

 

 خصــــمه

 



 

- 89 - 
 

العربية اإلسبلمية في كقت مضى عمماء شغمت األكضاع التي عاشتيا األمة     
اإلصبلح، فأخذكا عمى عاتقيـ ميمة صيانتيا كالدفاع عنيا كخاصة اليكية الكطنية التي 
اشترككا فييا، فأسسكا بذلؾ جمعية أساسيا اإلصبلح كمف بينيـ الشيخ البشير اإلبراىيمي 

في كتاب " عيكف المعنكنة بالبعد القكمي  المصمح الثائر الذم كاف محؿ دراستي ىذه
البصائر" التي قسمتيا لمدخؿ تناكلت فيو مفيكـ القكمية كظيكرىا كالعنصر الثاني لمحة 

ذم لخص فيو مكاقفو كالعنصر عف حياة االبراىيمي كلمحة عف كتابو عيكف البصائر ال
ر تحدثت فيو عف منيج الكتاب كمحاكر تقسماتو لممكاضيع، أما الفصؿ االكؿ األخي

ثة عناصر أكال مح القكمية في كتابو عيكف البصائر التي تندرج فيو ثبلتناكلت فيو مبل
ثانيا دفاعو عف المغة العربية ثالثا دفاعو عف قضيا األمة العربية،  دفاعو عف اإلسبلـ،

، كالفصؿ الثاني تطبيؽ لما سبؽ يندرج فيو قضايا كأخيرا دفاعو عف القضية الفمسطينية
لبصائر الذم قسمتو ألربع عناصر أكال مكقؼ البشير المغرب العربي في كتابو عيكف ا

االبراىيمي مف القضية التكنسية، ثانيا مكقفو مف القضية الميبية، ثالثا الدعكة لمحركة 
 اإلصبلحية في المغرب االقصى، رابعا الدعكة لمكحدة المغاربية.
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 انصفحح انمحتىي 

 شكر وتقذير

 اإلهذاء
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