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رية دو -."الظاهرة الكولونيالية ومناهضتها في فكر البشير اإلبراهيمي من خالل مآثره االدبية والصحفية" ،عبد القادر عزام عوداي

 .١٠٢ – ٩١. ص٢٠١٨ مارس؛ ثالثينوال تاسعالعدد ال -عشرةالحادية السنة  -كان التاريخية.

 
 

مَ   ةُ ُمَقدِّ
منــذ أن وطئــت أقــدام املســتعمر الغاشــم أرض الجزائــر 
الطاهرة، بدأت املقاومات الشعبية التي واجهت هذا املسـتدمر، 
ومل يرىض هذا الشعب األيب أبًدا باالحتالل والذل واملهانـة، وقـدم 
الــنفس فــداًء للــوطن، ولقــد تعــددت أشــكال وأنــواع مواجهــة 

كرية غ� املتكافئة هي االستع�ر الفرنيس، فكانت املواجهة العس
األوىل من خالل املقاومات الشعبية، والعمل السيايس الذي ظهـر 
في� بعد من خالل االحزاب والشخصيات السياسـية، وأيًضـا مـن 
أبرز املواجهات هي املواجهة الفكرية واإلصالحية والتـي تصـدت 
لها جمعية العل�ء املسلم� الجزائري� من خالل توعية الشـعب 

ــ ــا إصــدار الجرائــد واملجــالت، وإنشــاء املــدارس الجزائ ري، وأيًض
وإرسال البعثـات العلميـة وكـل ذلـك مـن أجـل إيقـاظ الضـم� 

الجزائري الذي تدنس مبخلفات االستع�ر الفرنيس الجـاثم عليـه 
 ما يزيد عن قرن من الزمن.

ومن أبرز الشخصيات التي قادت يف هـذا املضـ�ر شخصـية 
عليـه رحمـة اللـه"، الـذي كـان أسـًدا محمد البش� اإلبراهيمي "

شجاًعا يف مواجهة االستع�ر بكلمته، وكـان قلـً� دفاقًـا مبقاالتـه 
التي عرت سياسات فرنسا االستدمارية، وكان لسـانًا فصـيًحا مـن 
أجل إعادة الهيبة للغة العربية، وكان إماًمـا مصـلًحا يـدافع عـن 

هيمـي "عليـه حياض اإلسالم والعقيدة الصحيحة. ولقد كان اإلبرا
رحمة الله" من أشد املعارض� لالستع�ر الفرنيس بقلمـه، وأيًضـا 
بفكره الن� املستن�، فكان شعلة أضاءت عقول الجزائري�، وأنـار 
افئدة الشباب الجزائري، فكانت مقاالتـه مبثابـة اللقـاح واملضـاد 
الحيوي الذي اكتسبه الشـباب الجزائـري يف تلـك الفـرتة، وبـذلك 

ه روح جديدة هي روح املقاومة لكل ما هو مخـالف تولدت لدي
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للرشيعة اإلسالمية وللشخصية العربية الجزائرية، فحارب العقائد 
ــريب،  ــالمي الع ــاس اإلس ــة، واللب ــة العربي ــزم باللغ ــدة، والت الفاس
والعادات والتقاليد الجزائرية األصيلة، وبذلك تكونت الشخصـية 

الفرنيس طمسها والقضـاء  العربية اإلسالمية التي حاول االستع�ر
 عليها طوال تواجده يف الجزائر.

لــذلك ســوف تكــون هــذه الدراســة حــول فكــر اإلبراهيمــي 
ونظرتــه للظــاهرة الكولونياليــة الفرنســية، وأيًضــا مناهضــته 
ومحاربته لهذا التواجـد الغاشـم بفكـره وقلمـه وعملـه، وسـوف 

نظـرة  تكون اإلشكالية تتمحور يف التساؤالت التالية: كيف كانـت
البش� اإلبراهيمـي للظـاهرة االسـتع�رية الفرنسـية يف الجزائـر؟ 
وكيف واجهها البش� اإلبراهيمـي؟ وكـل ذلـك مـن خـالل تـراث 

 شيخنا األديب والصحفي.

عن البشري اإلبراهيمي وجهوده  لمحة-١

 اإلصالحية داخل مجعية العلماء
 ١٤ولد الشيخ محمد البشـ� اإلبراهيمـي، يف يـوم الخمـيس 

م، يف قريـة ١٨٨٩جوان سنة  ١٤هـ املوافق ليوم ١٣٦٠وال سنة ش
رأس الوادي يف بلدة (سطيف)، واسمه الكامل هو محمد البشـ� 
بن محمد السعدي بن عمر بن محمد السعدي بن عبد الله بـن 

وينتسب إىل قبيلـة (ريغـه)، الشـه�ة بـأوالد  )١(عمر اإلبراهيمي،
عن الشيخ عبد العزيـز إبراهيم بن حيى بن مساهل. أخذ العلم 

الوزير، والشـيخ محمـود الشـنقيطي، والشـيخ حمـدان الـونييل، 
 )٢(والشيخ الطيب بن مبارك الزواوي وغ�هم.

م ١٩١١هاجر إىل الحجاز قبل الحرب العامليـة األوىل يف سـنة 
رفقة عائلته، وعند مروره عىل مرص استقر مدة ثالثة أشهر هناك 

ءهـا وشـيوخها خاصـة علـ�ء يف مدينة القـاهرة ينهـل مـن عل�
االزهــر، وزار خــالل تواجــده هنــاك كــل مــن الشــاعرين حــافظ 
إبراهيم وأحمد شوقي، والعامل القرآ� الشيخ رشيد رضا، والعديد 
مــن العلــ�ء االخــرين، وأقــام يف املدينــة املنــورة إىل غايــة ســنة 

م، حيث ارتحل بعدها رفقة والده اىل دمق ومارس التعليم ١٩١٧
م اجتمـع مـع الشـيخ ١٩١٣ا الثانوية، ونجد أنـه سـنة يف مدارسه

ــة الجزائــر السياســية  عبــد الحميــد بــن بــاديس واستعرضــا حال
والثقافية والعلمية واالصالحية، وتناقشا مطوالً يف سـبيل الخـروج 

وعاد إىل  )٣(من هذه األزمة التي أصابت البالد والعباد يف الجزائر.
د بـدأت جهـود الشـيخ م، وهناك كانـت قـ١٩٢٠الجزائر يف سنة 

عبد الحميد بن باديس االصالحية، ولكنها مل تصل بعد إىل مرحلة 
الذروة والقوة، وبدأ الشيخ البش� اإلبراهيمـي أيًضـا يف منطقتـه 
بسطيف نرش بذور الحركة االصالحية والتعلمية هناك من خـالل 
الحث عىل التعليم ومحاربـة الجمـود الفكـري وإنشـاء املـدارس 

لحرة، ولكن أع�له من سـنة وصـوله إىل الجزائـر وإىل واملساجد ا
 مل تكن ذات ظهور وأثر بارز. ١٩٢٩غاية سنة 

وبعد االحتفالية املئوية التي قامت بها السلطات الفرنسية يف 
ذكرى احتالل الجزائر، جاء الرد الوطني والرد من طرف العل�ء 

 ١٩٣١مايو  ٥واملصلح� والوطني� يف الجزائر حيث ويف يوم 
تأسست جمعية العل�ء املسلم� الجزائري�، من صفوة العل�ء 

يف تلك الفرتة، فكانت أحسن رد عن تلك االحتفاالت واالدعاءات 
الكاذبة بأن الجزائر أصبحت قطعة فرنسية، فع� الشيخ 

رئيس عبد الحميد بن باديس، وبدأ العمل لاإلبراهيمي، نائبًا ل
جزائري. وهكذا كان نشاطه الجاد من أجل إصالح املجتمع ال

دؤوبًا يف مجال الحركة االصالحية الجزائرية، فكان صاحب القلم 
السيال بتلك املقاالت املنشورة يف جرائد الجمعية، وكان يدعوا 
فيها الشعب الجزائري والشباب الجزائري بصفة خاصة إىل تحمل 
 املسؤولية واىل رفع الهمم، من أجل هذه الحركة االصالحية التي
تقودها جمعية العل�ء املسلم�، وكان أيًضا مدافًعا عن الدين 

 واللغة والهوية ومحاربًا عنها يف تلك املقاالت.
وكان الشيخ البش� اإلبراهيمي مكونًا للرجال، فلقد خرج من 
مدارسه ومن حلقاته العلمية العرشات من األعـالم والشخصـيات 

الــذين حملــوا بعــد  العلميــة والفكريــة واالصــالحية يف الجزائــر،
مشعل اإلسالم والعربية والوطنيـة. ويف مدينـة تلمسـان ال تنىسـ 
مثراته وجهوده، فلقد كان باعثًا للنهضـة العلميـة واإلصـالحية يف 
مدينة تلمسان يف وقت مل يجرؤ فيه الكث� عـىل مواجهـة فرنسـا 

أنشأ دار الحـديث  ١٩٣٧فكريًا أو تعليميًا، ولكن الشيخ ويف سنة 
سان بجهود املخلص� ودعم الخ�ين مـن مدينـة تلمسـان يف تلم

الطيبة، ومل متر فرتة حتى أنشـأت أول مدرسـة للفتيـات بـالقرب 
من دار الحديث مدرسة عائشة، هكذا كان ين� درب الجزائـري� 
وخاصًة الشباب الجزائري الذي كان يرى فيه كل األما� وواضـًعا 

وقلمـه وكـل مـا �لـك فيه كل اآلمال، فسخر جهده ووقته وماله 
 من أجله.

م، قامت السلطات الفرنسية باعتقـال الشـيح ١٩٤٠ويف سنة 
البش� اإلبراهيمي وإبعاده إىل منطقة آفلوا، وذلك بسـبب عـدم 
دعمه لالستع�ر الفرنيس ضد أملانيا وأطلق سبيله يف أوائـل سـنة 

م، واملحزن أنه بعد إبعاده بفرتة وجيـزة تـوىف اللـه الشـيخ ١٩٤٣
الحميد بن باديس، فكـان هـذا الخـرب فاجًعـا وصـاعًقا عـىل عبد 

الشيخ البشـ� اإلبراهيمـي، فلقـد فقـد أخيـه وخليلـه، وصـديق 
م، عـ� الشـيخ البشـ� ١٩٤٣دربه. وبعد إطالق رساحـه يف سـنة 

اإلبراهيمي رئيًسا لجمعية العل�ء املسلم� وكانت فـرتة رئاسـته 
علميـة واإلصـالحية يف من أبرز الفرتات التي مرت بهـا الحركـة ال

أنشأ يف عام الجزائر، وشهدت الجمعية عىل عهده �ًوا كب�، فلقد 
ــا؛ وكــان هدفــه نرشــ اللغــة  واحــد ثالثًــا وســبع� مدرســة وكتَّابً
العربية، وجعل ذلك عن طريق تحفـيظ القـرآن الكـريم، إبعـاًدا 
لتدخل سلطات االحتالل الفرنيس؛ وقد تسابق الجزائريون يف بناء 

 .رس، فزادت عىل أربع�ئة مدرسةاملدا
م زُّج به يف السجن العسـكري، ولقـي تعـذيبًا ١٩٤٥ويف سنة 

م ١٩٤٦مـارس سـنة  ١٠شديًدا من الفرنسي�، ثم أُفرج عنه يـوم 
بعد أن قىض قرابة عرشة أشهر يف السجن العسـكري بقسـنطينة، 
فقام بجوالت يف أنحاء الجزائر لتجديد النشاط يف إنشاء املـدارس 

م خـرج مـن الجزائـر إىل ١٩٥٢مـارس  ٧ندية والكتاتيب، ويف واأل 
الرشق يف رحلة عملية منظمة، وأقام يف القاهرة أسبوًعا ثم سافر 
إىل باكستان فأقام بها قرابة ثالثة أشهر متجوالً يف مـدنها الكـربى 
وألقى سبع� محارضة يف الدين والتاريخ واالجت�ع، ثم رحـل اىل 

نها والقـى فيهـا املحـارضات العديـدة، العراق فطاف مبختلف مد
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م، ثـم رجـع إىل ١٩٥٢ثم رجل اىل الحجاز يف موسم الحـج لسـنة 
م، وأخـذ يـرتدد منهـا عـىل العـراق ١٩٥٢اكتوبر  ٢٤القاهرة يوم 

وســوريا واألردن والقــدس يلقــي الخطــب واملحــارضات، وبهــذا 
كسب الشيخ اإلبراهيمي سمعة كب�ة وأصـبح أحـد الشخصـيات 

وح� انـدلعت ) ٤(رموقة يف املرشق وذا الصيت الواسع،العلمية امل
م قــام بــرحالت إىل الهنــد وغ�هــا ١٩٥٤الثــورة الجزائريــة ســنة 

 .إلمداد الثورة باملال والسالح
وقام بكل جهده يف دعم ثـورة التحريـر سـواء يف القـاهرة أو 
مــن دول عربيــة وإســالمية أخــرى، وكــذلك مــن خــالل الرســائل 

يوجهها للزع�ء والرؤساء يف مختلـف أصـقاع  والربقيات التي كان
العامل. فكان بجد زعيً� مصـلًحا مجاهـًدا، وعاملًـا عـامالً مخلًصـا، 
ــه  ــره ولســانه، وحارب ــه وفك فحــارب االســتع�ر الفرنيســ، بقلم
بنشاطه السـيايس والـدبلومايس الـذي مل يكـن لـه نظـ� يف فـرتة 

 نه وشعبه.تواجده خارج الجزائر، فكان رحالة من أجل قضية وط

 أثاره ومؤلفاته: -١/١
كان من أعضاء املجامع العلمية العربية يف دمشق والقـاهرة 
وبغداد، وله شعر إسالمي يعترب ملحمة يف تـاريخ اإلسـالم، حيـث 
يبلغ حوايل ستة وثالث� ألف بيت، كان ينرشه يف مجلة (البصائر) 

. االرتجـال املفـّوه� خطبـاءالتي كان رئيس تحريرها؛ وهـو مـن 
وقد طُبعت مقاالته يف كتاب (عيـون البصـائر)، كـ� أن لـه كتبًـا 
أخرى منها: (شعب اإل�ان) و(الثالثة) و(حكمة مرشوعية الزكـاة 

اإلسالم) و(االطراد والشذوذ يف العربية) و(التسـمية باملصـدر)  يف
و(أرسار الض�ئر العربية) و(الصفات التي جاءت عىل وزن فََعل) 

ام العربية يف موازين كل�تها) و(رسـالة يف و(كاهن أوراس) و(نظ
تــرجيح أن األصــل يف الكلــ�ت العربيــة ثالثــة أحــرف ال اثنــان) 
و(نرش الطي من أع�ل عبد الحي) و(ملحمة شـعرية) و(رسـالة 
يف مخارج الحـروف وصـفاتها بـ� العربيـة الفصـيحة والعاميـة) 

 و(األخالق والفضائل) وغ�ها كث� جًدا.
اديس عنه: عجبت لشعب أنجب مثل الشيخ قال الشيخ ابن ب

 اإلبراهيمي، أن يضلَّ يف دين، أو يخزى يف دنيا، أو يذلَّ الستع�ر.

 وفاته: -١/٢
بعد عودته اىل الجزائر، وبعد كل االحـداث السياسـية التـي  

شهدتها الجزائر عشية االستقالل، استقل الشيخ اإلبراهيمـي عـن 
بـ� االخـوة االشـقاء يف  كل تلـك القالقـل واملعـارك التـي كانـت

السالح، ومـا بيـان أفريـل املعـروف إال دلـيالً واضـًحا عـىل حـزن 
الشيخ اإلبراهيمي وحرقة قلبه عىل هذا الوطن الجريح، الذي ما 
فتئ يلملم جراحه حتـى أدخلـه هـؤالء يف جـراح ونزيـف آخـر. 

 ٢٠ووضع يف االقامة الجربية، وبقي فيهـا إىل أن توفـاه اللـه يـوم 
م، وهو الذي قال يوم ما أثناء طوافه يف ربوع البلدان ١٩٦٥مايو 

االسالمية من أجل قضية وطنه "... خطت االقدار يف صحيفتي ان 
افتح عيني عليك وانت موثقة، فهل يف غيـب االقـدار أن أغمـض 
عيني فيك وانت مطلقة؟ وكتبـت االقـدار عـيل أن ال املـك مـن 

 )٥(قربا".أرضك شربا، فهل تكتب يل أن احوز يف ثراك 

 

االستعمارية يف فكر البشري  الظاهرة-٢

 اإلبراهيمي
ككل الجزائـري�، وككـل املصـلح� العـامل�، عـاش العالمـة 
محمد البشـ� اإلبراهيمـي يف ظـل االسـتع�ر الفرنيسـ الغاشـم، 
فرأى بأم عينيه ذلك الظلم والتعسف الذي كان يعانيـه الشـعب 

لجـور، لـذلك كـان ينظـر اىل الجزائري، والتفرقة وقوان� الظلم وا
هذا املغتصب بع� البغض والكراهية الكبـ�ة، ومـن أجـل ذلـك 
سعى رفقة خليله عبد الحميـد بـن بـاديس ونخبـة مـن العلـ�ء 
ــلم�  ــ�ء املس ــة العل ــيس جمعي ــري� إىل تأس ــلح� الجزائ املص

م، وكانت جمعية دينية اصـالحية ١٩٣١ماي  ٥الجزائري� يف يوم 
ــدفها األ  ــة ه ــري تهذيبي ــعب الجزائ ــم� الش ــاظ ض ــو إيق ول ه

ومحاولة نرش العلم والـدين القـويم ومحاربـة الجمـود الفكـري 
والشعوذة التي كانت منترشة يف تلك الفرتة بفعل بعض رجـاالت 
الطرق الصوفية، وأيًضا بدعم االستع�ر من أجـل أن يطيـل نـوم 

 هذا الشعب وتجهيله.
ا األول مـن سـنة فنجد يف افتتاحية جريدة البصائر يف عدده

م، وهي افتتاحية بقلـم العالمـة عبـد الحميـد بـن بـاديس ١٩٣٥
وبعـد فـ� ينـتم علينـا النـاقمون؟ اينقمـون علينـا «فيقول فيهـا 

تأسيس جمعية دينية إسالمية تهذيبية تع� فرنسا عـىل تهـذيب 
ورفع مستواه إىل الدرجة الالئقة بسـمعة فرنسـا  وترقيتهالشعب 

شعوب وتثقيفها فاذا كـان هـذا مـا ينقمـون ومدنيتها وتربيتها لل
علينا فقدا أساءوا إىل فرنسا قبل أن يسيئوا إلينا... انظروا شيئًا ما 
إىل ما حواليكم من االمم وتأملوا فـي� تنـادي بـه الشـعوب ومـا 
تعلنــه مــن مطالــب فــإنكم اذا نظــرتم وتــأملتم حمــدتم لهــذه 

بفرنسـا وارتباطهـا الجزائر الفتية نهضتها الهادئة ومتسكها املتـ� 
القوي مببادئها وعدها نفسها جزًءا منها وقرصها لطلبها منها عىل 
أن تعطــى جميــع حقوقهــا كــ� قامــت بجميــع واجباتهــا وأن ال 

 )٦(».تقدمها يف أيام السلم من قد ال يساويها يف أيام الحرب
إن القــاري لهــذه الســطور ليشــعر يف الوهلــة األوىل أنهــا ال 

لحميد بن باديس رئـيس جمعيـة العلـ�ء تصدر من طرف عبد ا
املسلم� الجزائري�، ويظن أنها ألحد الجزائـري� الـداع� لـربط 

الناظر املدقق والعارف بخبايا تلك الفرتة  ناأللفة مع فرنسا، ولك
لسوف يدرك متام االدراك معا� الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس 

ائر، فلقـد كـان يف انتهاجه هذا االسلوب يف كتابة افتتاحيـة البصـ
يريد املداهنة والتخفي خلف السطور من أجل أن يطيل أنفـاس 
جريدته اإلصالحية، وأيًضا جمعيته التهذيبية وكل ذلك مـن أجـل 
هذا الشعب والـوطن، وكـان هـذا مسـلك جـل العلـ�ء يف تلـك 

 الجمعية املباركة.
ونرجــع إىل أســتاذنا محمــد البشــ� اإلبراهيمــي ونظرتــه 

كلمة االستع�ر إحـدى الكلـ�ت «فيه ما ييل: للمستعمر فيقول 
املظلومة باستع�لها يف ضـد معناهـا الوضـعي، مـع خلوهـا مـن 
النكتة التي يلمحها العرب يف مثـل هـذا النـوع مـن االسـتع�ل، 
ح� سموا البيداء املهلكة مفازة، واللديغ سلي�، والغادية قافلـة، 

التفـاؤل أو والنكتة الغالبـة يف تسـمية اليشـء باسـم ضـده هـي 
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التفريج أو حسن األدب يف الخطاب أو عدم صك االسـ�ع بسـوء 
القول. وكلمة االسـتع�ر آتيـة مـن "عمـر" ضـد "خـرب" مـع أن 
التفس� العميل لهذه الكلمة هو الخراب والتخريب، وليس فيهـا 
ــارف رصف  ــ�، وال أدري أي ص ــ�ر والتعم ــى اإلع ــن معن يشء م

واملرتجم� عن ترجمـة هـذه الجيل الذي مىض قبلنا من الكتاب 
الكلمــة مــن لغاتهــا األصــلية مبعناهــا الحقيقــي وهــو التخريــب 
والظلم والتسلط والقهر... واألسـ�ء القبيحـة ال تسـرت املعميـات 
القبيحة إال عند الصبيان وأشباه الصبيان من أمثالنا وأمثال الجيل 

 )٧(».السابق من أسالفنا الذي اقروا هذا االستع�ل

البش� اإلبراهيمي ب� مصطلح االسـتع�ر وواقـع هذه نظرة 
ــتدمار  ــتخراب واس ــه اس ــو يف حقيقت ــتع�ر وه ــمى االس ــا يس م
واستح�ر، فهكذا كان يدعوا اىل التفريق ب� ما تدعوا اليه اللغـة 
واملصطلحات وما ينظر اليه يف ارض الواقع من ان هذه الظـاهرة 

التعمـ�،  الغشومة الظلومة محال ان تكـون ايجابيـة ومقصـدها
وا�ا هي الدمار والقتل والترشـيد، وكـل معـا� البـؤس والشـقاء 

 عىل الشعوب.
ولقد وصف الشيخ اإلبراهيمي الخبث االنكليزي واالسـتع�ر 

ولكـنهم مـع « ... الربيطا� البغيض بكل�ت دقيقة ومعربة فقال 
االسف جاءوه بالكفن وهو يف ثياب العـرس، وعرضـوا النـوائح يف 

ح، وارادوا ان يعـالجوه مـن الفقـر فعـالجوه بـالفقر مواكب الفر 
ومعه الذل، وان يداووه فداووه من الحمـى بالطـاعون، وقيـدوه 
بقيد من حديد مـع مسـتعمر عتيـد وجبـار عنيـد ولـدود عـرف 
بنقض العهود وتجاوز الحدود، مع مفرتس مازالت أظافره حمـراء 

� عـىل من دماء املسلم� والعرب، ومازال واضعا قدميه النجسـت
البقاع الطاهرة من أرضنا "القناة" مـن مرصـ ويف "الحبانيـة" مـن 
العراق ويف "املفرق" من االردن، ومـازال ممتـدا كالرسـطان عـىل 
الشواطئ الرشقية لجزيـرة العـرب... كـل هـذه األوصـاف تعبـ� 

 )٨(»لجنس اسمه االنكليز
ــرى يف االســتع�ر إال الشــؤم  ــي ال ي ــان الشــيخ اإلبراهيم وك

ر والبــؤس، ففــي مقالــه الصــادر مبناســبة الــذكرى الثالثــة والـدما
أمـا االسـتع�ر فأيامـه كلهـا «... كتـب فيـه  ١٩٤٥ماي  ٨ملجازر 

نحسات، بل دهره، كله يوم نحس مستمر، محيت الفواصـل بـ� 
أيامه ولياليه، فكلها سود حوالك، يط� طائر النحس منها فال يقع 

أيها االستع�ر، أهذا جزاء  إال عىل أمم آمنة مطمئنة...، لك الويل
من استنجدته يف ساعة العرسة فأنجدك، واسترصخته ح� أيقنت 

 .)٩(»بالعدم فأوجدك؟ أهذا جزاء من كان يسهر وأبناؤك نيام...
ــورة  ــم خط ــدرك حج ــي ي ــيخ اإلبراهيم ــا الش ــده أيًض ونج
االستع�ر عىل املستوى االجت�عـي والثقـايف للمجتمـع، وبـ� أن 

فقــط هــو ذلــك التــدخل العســكري املبــارش يف االســتع�ر لــيس 
احتالل الشعوب، وا�ا خطره أكرب من ذلك، فهو كـالورم الخبيـث 
الذي يصيب الجسم ويرسي يف أجزاءه حتى يقىض عليـه فيقـول 

يبيح االستع�ر الفرنيس فـتح املقـامر لتبديـد أمـوال املسـلم�، «
إلفسـاد وفتح املخامر إلفساد عقـولهم وأبـدانهم، وفـتح املـواخ� 

مجتمعهم، وال يبيح فـتح مدرسـة عربيـة تحيـي لغـتهم أو فـتح 
هكذا كان ينظـر الشـيخ  )١٠(».مدرسة دينية تحفظ عليهم دينهم

اإلبراهيمي لالستع�ر، وكانـت تنظـر جمعيـة العلـ�ء املسـلم� 

بصفة عامة إىل هذا املستخرب الظامل، الذي كان من أول أنشطته 
المية للجزائــري�، ومحاولــة هــو محــو الشخصــية العربيــة واالســ

ــل،  ــات التجهي ــالل سياس ــن خ ــة، م ــية الجزائري ــس الشخص طم
وعمليات التمسيح التي كان يعطي لها كل الجهـود ويسـخر لهـا 
األموال والدعم املادي واملعنوي، ألنه يعلم أن بقضائه عـىل هـذا 
الدين سوف يستقر يف الجزائر باطمئنان وأمان. فلقد وصف هذا 

صــفات الســوء، ونعتــه بجميــع نعــوت الظلــم  االســتع�ر بكــل
والجور، فكان قواالً للحق ال يـرده يف ذلـك أي بـأس وأي خـوف، 
ــل  ــه بك ــه وخطب ــ يف مقاالت ــتع�ر الفرنيس ــب االس ــان يخاط وك

 الصفات التي كان يجب أن يخاطبه بها.

اإلبراهيمي وقضايا االستعمار يف  البشري-٣

 الوطن العريب
 القضية الفلسطينية: -٣/١

ــة ت ــة الجزائري ــدى رواد النهض ــطينية ل ــية الفلس ــرب القض عت
واالسالمية بصفة عامة ذات مكانة خاصة وتحتل حيـزًا كبـ� مـن 
اهــت�مهم وانشــغالهم، ولقــد كــان الشــيخ اإلبراهيمــي مهموًمــا 
بهموم األمة اإلسالمية يف جميع أقطارها، مـن طنجـة إىل جاكرتـا 

 القضـية الفلسـطينية ك� يعرب عنها مالك بن نبي، وكان ينظر إىل
بوجهة دينية وقومية وسياسية، فدينيا هي أوىل القبلت�، وثالـث 
الحرم� الرشيف�، ومرسى النبي عليه الصالة والسالم، أما قوميًـا 
ففلسط� دولة عربيـة وقعـت تحـت مخالـب العـدو الصـهيو� 
الظامل، وأما سياسيًا فكان اإلبراهيمي يدرك األهداف االسرتاتيجية 

ي حدت بـاإلنجليز لـزرع هـذا الـورم الخبيـث يف قلـب األمـة الت
واملتمثل أساًسا يف اسـتك�ل املرشـوع  )١١(اإلسالمية للقضاء عليها،

االستع�ري الهادف اىل القضاء عـىل االمـة االسـالمية، ونجـده يف 
مقاالته املنشورة عرب جريدة البصائر الغراء، ال ينىس دامئًا اخوانه 

ــ� اال  ــطهدين بن ــية املض ــذكر القض ــامل، في ــم الظ ــتدمار الغاش س
التونسية وانها قضية االخوة االشقاء، وال ينىس املغـرب الشـقيق، 
وأيًضا القضية الفلسطينية التي أطنب يف الحديث عنها باعتبارها 

 قضية اسالمية ودينية.
ويف هذا الصدد حول القضية الفلسطينية يف مقاله الصادر يف 

ئر تحت عنـوان: نـداء وتحـذير إىل ) من جريدة البصا٤٠العدد (
إن الجزائـر وطـنكم «الشعب الجزائري املسـلم العـريب، فيقـول: 

الصغ�، وإن افريقيا الش�لية وطنكم الكب�، وإن فلسط� قطعة 
من جزيرة العرب التي هي وطنكم األكـرب، وان الرجـل الصـحيح 
الوطنية هو الذي ال تلهيه األحداث عن القيـام بواجبـات وطنيـه 

هكــذا ربــط الشــيخ اإلبراهيمــي الشــعب  )١٢(».ألصــغر واألكــربا
الجزائر بانت�ئه الجغرايف والطبيعـي، وانت�ئـه العقـدي الـديني، 
ليجعــل مــن القضــية الفلســطينية هــي القضــية االوىل بالنســبة 
للشعب الجزائر، رغم ما يعانية هذا الشعب مـن نـ� االسـتع�ر 

 وجوره.
مجلـة االخـوة االسـالمية ويف السياق نفسه نجـده يكتـب يف 

العراقية يف عددها الخامس عرش، مقاالً بعنوان "هـل ملـن أضـاع 
ــد إال  ــه ال عي ـة ان ــل أمل وحرصـ ــرب وبك ــدا؟."، واعت ــط� عي فلس
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باستعادة االمـة االسـالمية وحـدتها وعزتهـا وقوتهـا، ولقـد كتـب 
مــرت عــيل وأنــا يف الجزائـر عــدة أعيــاد مــن الســنوات « يقـول: 

ح الرش فيها للعرب واملسلم� عن محضه فكنت األخ�ة التي رص 
ألقــى تلــك األعيــاد بغــ� مــا يلقاهــا بــه النــاس، ألقاهــا بــتجهم 
اضطراري وانقباض نفيس وكأن الرايئ يرا� وأنا معـه وأراه وكأنـه 
ليس معي، فقد كانت تظللني يف العيد سحائب من الكآبة لحال 

فيهم واالهـت�م  قومي العرب وإخوا� املسلم� وأنا كث� التفك�
بهم واالغت�م من أجلهم، فأغبطتهم تارة ألنهم يف راحة مـ� أنـا 
فيه وأزدريهم حينا ألنهم مل يكونوا عونا يل عىل ما أنـا فيـه، ومـا 
ــالغنم تســاق اىل الــذبح وهــي الهيــة  أشــبههم يف الحــالت� إال ب

 ».تخطف الكأل من حافتي الطريق ألنها ال تدري ما يراد بها
رب الحركة الصهيونية هي حركة عنرصية استع�رية، وكان يعت

تهدف اىل جمع شتات اليهود يف وطـن "تسـميه قـوال فلسـط�"، 
وما يفرق هذه الحركة عـن بـاقي الحركـات االسـتع�رية، كونهـا 
تستعمل نفوذها املايل لرشاء السالح والذمم فيقول: "تشـرتي بـه 

تعتمـد السكوت والنطق، وتشـرتي بـه الحكومـات والشـعوب، و 
عليه عىل الحيلة واملكر والتبايك والتصاغر يف حينه، وعىل التنمـر 

  )١٣(واإلرهاب يف فرصته".
ـة،  هكذا كان يشعر الشيخ اإلبراهيمي بكل أمل ومرارة وحرص

وجـاءت نكبـة «حول القضية الفلسطينية فيقول يف نفس املقال: 
ــا عــىل جــرح، وكانــت الطامــة  فلســط� فكانــت يف قلبــي جرًح

ة مًعا، وكانت مشغلة لفكري بأسبابها ومآسـيها وعواقبهـا والصاخ
القريبة والبعيدة... أو تـداركتم تضـييعكم لفلسـط� باالسـتعداد 
الصادق السـرتجاعها أو تـداركتم اِعراضـكم عـن الالجئـ� الـذين 
أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم باملسـاعي الجديـة إلرجـاعهم، أو 

بح تحت رحمة صـهيون تداركتم إه�ل املسجد األقىص الذي أص
ــات  ــة وهيه ــك الح�ي ــائل تل ــداد وس ــه وإع ــاظ يف ح�يت بالحف

 )١٤(».هيهات...
ومل يقــف دور الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي عنــد هــذا الحــد 
وفقــط، وا�ــا كانــت لديــه نشــاطات عمليــة يف خدمــة القضــية 
الفلسطينية، فبالرغم مـن الظـروف القاسـية التـي كـان يفرضـها 

الجزائـري� مـن أجـل قطـع صـلتهم مـع  املستعمر الفرنيس عىل
العامل العريب واالسالمي، كانت جمعية العل�ء وعىل رأسها البش� 
ــية  ـة القض ــل نرصـ ــن أج ــة م ــاعي حثيث ــوم مبس ــي تق اإلبراهيم
الفلسطينية، فقامت الجمعية عن طريق الشيخ الطيـب العقبـي 
باتصاالت حثيثة مع رجال الجمعية واالطراف السياسية املشـكلة 

ــة للحر  ــا إلغاث ــة الُعلي ــة واتفقــوا عــىل تأســيس "الهيئ كــة الوطني
م، واخت� الشـيخ البشـ� اإلبراهيمـي رئيًسـا ١٩٤٨فلسط�" سنة 

لها، ولقد لهـذه الهيئـة دوًرا سياسـيًا وتعبويًـا يف خدمـة القضـية 
وكث�ة هي تلك املقاالت والدعوات التـي وجههـا ) ١٥(الفلسطينية.

جل القضية الفلسـطينية واملسـألة الشيخ البش� اإلبراهيمي من أ 
اليهوديــة، ويف مقالــه املعنــون بـــ" فلســط� واليهــود" ذكــر 
اإلبراهيمي كيد هؤالء األعداء وظلمهم للمسـلم� عـرب التـاريخ، 
ــيخ  ــان الش ــاريخي فك ــقها الت ــطينية بنس ــية الفلس ــ� القض وب
اإلبراهيمي بحق قلً� صادقًا مدافًعا وبكـل مـا أويت مـن قـوة يف 

 لمة الحق ونرصة إخوته الفلسطيني�.إعالء ك

 قضايا المغرب العربي: -٣/٢
ومل يكن البش� اإلبراهيمي غافال عن قطره، والدول العربيـة 
الشقيقة التي تحيط بدولته، املغرب وتونس وليبيا والتـي كانـت 
كلهــا تــنئ تحــت وطــأة االســتع�ر األورويب الغاشــم مــن ايطاليــا 

ل قضايا هاته الدول التي ينتمـى وفرنسا واسبانيا. ولقد كتب حو 
اليها دينيا ولغويا وعقديا وجغرافيا ومل يكن يرى أنه يفرقـه عـن 
اِخوته سوى هـذا االسـتع�ر الظـامل، فمـع القضـية الليبيـة التـي 
تفاعل معها الجزائريون بكـل عـواطفهم وجـوارحهم عنـدما قـام 

 م بـاحتالل ليبيـا، فكانـت هبـة١٩١١االستع�ر اإليطايل يف سـنة 
شــعبية مــن أجــل نرصــ ليبيــا عــن طريــق مقاطعــة املنتوجــات 
اإليطالية وأيًضا جمع التربعات لصالح الليبي�، وأيًضا دور النخبة 
الجزائرية يف هذا األمر عن طريق الكتابات الصحفية والخطابات 
واملراسالت، فنجد عىل سبيل املثال عمر بن قدور الجزائري أحـد 

عوا بقلهم من أجل القضـية الليبيـة أبرز رواد الصحافة الذين داف
قبل الحرب العامليـة األوىل، فنجـد الشـيخ اإلبراهيمـي مـن أبـرز 
أولئك بعد الحرب العاملية الثانية، خاصة بعـد خـروج االسـتع�ر 
اإليطايل وتقسيم ليبيا إىل ثالثة مقاطعات تحـت إدارة االسـتع�ر 

 )١٦(الخبيث ب� كل من فرنسا وبريطانيا.
إخوانـه الليبيـ� مـن مكـر العـدو االنجليـزي  فها هو يحـذر

فكـان أول «... عندما أراد أن يعقد معاهدة معهم، فقال محـذًرا 
ــذا  ــىل ه ــافظوا ع ــومتكم أن يح ــيككم وحك ــن مل ــات ع الواجب
االستقالل، وأن يقدروا األمثان التي اشرتي بها...، وأن يرعوا حرمـة 

ىل الـذلل ما أريق عىل جوانبه، من دموع ودماء، وأن يديجوه عـ
الس�ح من الطرائف، وأن يجنبوه وهو يف خطواته االوىل مزالـق 
املعاهدات مـع مـن ال عهـد لـه وميثـاق، وأن يربطـوا مسـتقبله 

ك� أعـاب الشـيخ ) ١٧(».بالرشق ال بالغرب، وبالقريب ال بالغريب
اإلبراهيمي عىل الليبي� وعىل كل الشعوب املسـتعمرة اسـتع�ل 

تقالل"، ألن االستقالل يف نظـره يؤخـذ وال مصطلح "املطالبة باالس
يعطى، وأنه "جنة ال يعرب اليها إال عىل جرس من الضـحايا"، ففـي 
مقال تحت عنوان "ليبيا ماذا يـراد بهـا"، أكـد اإلبراهيمـي كلمـة 
ــعوب  ــىل الش ــا ع ــة أماله ــة خاطئ ــي كلم ــتقالل ه ــب االس طل
املستعمرة الضعف والعجـز، وهـي يف معناهـا الحقيقـي "طلـب 

 )١٨(ق من غاصبه، أو طلب امللك من سالبه.الح

وأما تونس، فقد كانت حارضة يف فكر اإلبراهيمـي ومقاالتـه 
وزياراته، فلقد كان يعتربها قبلة الجزائري�، وكانت تونس مبثابـة 
ــري�، وكــ� نعــرف فــإن جــل العلــ�ء  ــا� لكــل الجزائ املقــر الث

مع الزيتونـة واملصلح� الجزائري� درسوا يف جامعها املعمور، جـا
املبارك، لذلك كانت أوارص املحبة واالخـوة دامئـا مرتبطـة بالبلـد 
الثا� والشقيق، ورغم ان الشيخ البش� اإلبراهيمي مل يكن طالبًـا 
زيتونيا وإال أنه كان يعتز دوًما بأنه درس عىل مشايخ الزيتونة يف 
املدينة املنورة، وكان من أبـرزهم الشـيخ محمـد العزيـز الـوزير، 

لذي اخذ عليه رشح املوطأ، وفقه اإلمام مالـك، والتوضـيح البـن ا
هشام، ويقول الشيخ اإلبراهيمي يف هـذا الصـدد: "أنـا مل أتخـرج 
من الزيتونة، ومل أقرأ يف الجامع حرفًا، ولكنـي تخرجـت باملدينـة 
املنورة عىل اضواء وكواكـب الزيتونـة يف وقتـه وال أحـايب محمـد 
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ــ ــ رحم ــوزير التونيس ــز ال ــلة العزي ــببه ص ــت يل بس ــه فكان ه الل
 بالزيتونة مرعية املتات آمنة االنبتات".

فنجده يف مقاله الصادر بجريدة البصائر يف عـددها السـتون 
يعنــون مقــاالً بـــ "حيــا اللــه تــونس"، وعــدد خصــال هــذا البلــد 
وفضائله عىل الجزائر والجزائري�، وخيوط املحبة والتواص الدائم 

�ء، وشـعبها، ومدارسـها، ومعلموهـا، جمعية العلـ«بينه�، فقال 
والجمعيات املتفرعة منها، و"البصائر" وأرستها، كـل هـذا الجهـاز 
العلمــي الثقــايف العتيــد يتقــدم بالشــكر الخــالص، والثنــاء الجــم 
والتحيات الطيبات، إىل تـونس العزيـزة، مصـورة يف ذلـك الطـراز 

ة الجزائـر الرفيع من الزيتونة والهالة املحيطة بها...، وتـونس قبلـ
العلميــة، ومأرزهــا الــذي تــأرز إليــه يف النوائــب، ومنارتهــا التــي 
ترشف منها عىل الرشق وأنواره، فـال عجـب إذا حرصـت جمعيـة 

 )١٩(»العل�ء عىل متت� الحبال الواصلة ب� الجزائر وبينها.
ولقد تعززت تلك العالقة اكـرث وتوثقـت عنـدما تـم تأسـيس 

ذي كـان فرًعـا زيتونيًـا، يتبـع يف معهد عبد الحميد بن باديس، ال
ـف  جميع برامجه وامتحاناته املنـاهج املقـررة يف الزيتونـة، ويرش
عىل تلك االمتحانات ثلة من عل�ء الزيتونة، ورغم هذا االمـر إال 
ان اإلبراهيمي كان ينتقد بعض الربامج واملناهج التعليميـة التـي 

ان يف نظـره يعتمد عليها مشايخ ومس�ي جامع الزيتونة، فلقد ك
ان الجهاز التعليمـي يف الزيتونـة يحتـاج إىل االصـالح، فيقـول يف 
هذا األمر: "ان الجهاز التعليمي بجامع الزيتونة خلـالً يحتـاج إىل 
االصالح، وعلال يجب أن تـزاح، ونقـائص يجـب أن تُلغـى، وكلهـا 
بقايا من إصالحات خ� الدين، مل تعّد تصلح لخ� العلم وال لخـ� 

 )٢٠(الدين".
ــاة  هكــذا كــان الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي مشــاركًا يف الحي
الثقافيــة والعلميــة التونســية مــن خــالل هاتــه اآلراء التــي كــان 
ــة أو اىل حتــى السياســي�  ــه يف جــامع الزيتون يوجههــا إىل إخوان
وزع�ء الحركة الوطنية التونسية، فنجده عىل سبيل املثال يكتب 

املناضل "محمد املنصـف"، بقلب صادق وقلم عطوف جراء وفاة 
م، حيـث قـام بإصـالحات متعـددة ١٩٤٢الذي وصل العرش سنة 

وأيًضا كانت له مواقف جريئة فلذلك قامت السلطات الفرنسـية 
م، ١٩٤٨بنفيه إىل الجزائر ثم إىل فرنسا حيث تويف يف منفاه سـنة 

وكتب الشيخ اإلبراهيمي مقاالً يف جريدة البصـائر، وقـام بإرسـال 
ية إىل نجله محمد الرؤوف وإخوته يف تونس وم� جاء برقية تعز

فيها " ...إنني باسمي وباسم جمعية العل�ء املسلم� الجزائـري� 
ومن ورائها األمة الجزائرية أعرب لكم عن األسف العميـق لهـذه 

 املصيبة، وأتقدم اليكم وإىل األمة التونسية بالتعزية الخالصة".
لنقــايب واملناضــل "فرحــات ونجــده أيًضــا يف حادثــة اغتيــال ا

حشاد" يدين وبشـدة االسـتع�ر الفرنيسـ الـذي كـان وراء ذلـك 
االغتيال، وأرسل العديد من برقيات التعزية واملواسـاة لكـل مـن 
االتحاد العام التونيسـ للشـغل وايضـا، بـاي تـونس، وصـالح بـن 
يوسف وغ�هم يعرب فيها عن املـه الشـديد جـراء هـذه الحادثـة 

فلقــد كــان لتــونس يف وجــدان علــ�ء االصــالح يف ) )٢١(الفظيعــة.
الجزائر نظرة خاصة، وقرب خاص، ألنها املنارة التـي يسـتن� بهـا 
جل الجزائري� يف تلـك الفـرتة مـن الجهـل والظـالم االسـتع�ري 

الغاشم، وكانت بفضل جامعها املعمور الزيتونة القبس الذي انار 
 جوا من جامعه.عىل الجزائري�، من خالل العل�ء الذين تخر 

وأما يف القضية املغربية وعالقته مع ملكهـا محمـد الخـامس 
التـي اتسـمت بـاألخوة والتعـاطف الكبـ�، فلقـد كتـب برقيـات 
احتجاج إىل السلطة الفرنسية بسبب خلع امللك محمد الخـامس 
فقال يف إحدى برقياته املوجهة إىل رئيس الجمهورية الفرنسية ما 

سـتع�رية يف املغـرب األقىصـ أثـارت أعـ�ل حكـومتكم اال «ييل: 
غضــب العــامل اإلســالمي، كلــه عــىل فرنســا وحركــت فــيهم روح 
االنتقام ألن كل ما تفعله حكـومتكم ضـد جاللـة السـلطان يعـّد 

ولقد أرسل يف هذا الشأن ». تعديًا شنيًعا عىل سلطة دينية رشعية
العديد من الربقيات اىل الزعامات العربيـة واإلسـالمية مـن أجـل 

لتحرك والتعاطف مع امللك محمد الخامس، فكتب إىل السلطان ا
حياكم الله ونرصكم وثبت أقدامكم عىل الحق، املسلمون «يقول 

ــأرواحهم وعقــولهم يف مــوقفكم الرشــيف أمــام  كلهــم معكــم ب
 )٢٢(».االستع�ر لباغي وأساليبه املفضوحة، فأثبتوا ينرصكم الله

ب� علـ�ء وزعـ�ء وكانت هناك عالقات تواصل كب�ة بينه و 
اإلصالح يف بـالد املغـرب األقىصـ، ولقـد كانـت جريـدة الشـهاب 
والبصائر عامة بأقالم كث�ًا من املثقفـ� واملصـلح� املغاربـة مـن 
أمثال: عالل الفـايس، ومحمـد غـازي، ومـيك النـارصي، وغـ�هم. 
ولقد ذكر الشيخ إبراهيم الكتا� وهـو مغـريب، يف جريـدة العلـم 

الشيخ اإلبراهيمي ما ييل " كان يطرب كث�ًا لسـ�ع املغربية عن 
أخبار املغرب وأخبار عبد الكريم الخطايب، ك� كان يطـرب كثـ�ًا 
لس�ع النشيد املغريب.."، ويف الجهة املقابلـة أيًضـا يقـول الشـيخ 
اإلبراهيمي حول الشيخ ابراهيم الكتا� ما ييل:" لألسـتاذ البحاثـة 

إبراهيم الكتا� أحـد علـ�ء املغـرب العامل السلفي الشيخ محمد 
األفذاذ املستقل�، مكانة ممتازة يف نفوس جمعية العل�ء وصـلة 
روحية قوية بهم من أيام املرحوم األسـتاذ الـرئيس عبـد الحميـد 
ــ�ء  ــة العل ــة جمعي ــ� بحرك ــن املعجب ــا� م ــاديس، والكت ــن ب ب

ات االصالحية واملتتبع� ألطوارها ومن العامل� عىل ربـط الحركـ
 )٢٣(السلفية ببعضها البعض...".

وألنه وطني وعريب وإسالمي، فقد كان حلمه الوحدة العربية 
واالسالمية، وأن تتحد هذه االقطار املغاربيـة تحـت رايـة وغايـة 

م ١٩٥٤واحدة، ونرشت جريدة صوت الجزائر الصادرة يف فيفري 
عنوان "الشيخ البش� اإلبراهيمـي يتحـدث عـن االتحـاد"، وذكـر 

براهيمي دواعي االتحاد املغـاريب، وخبـث االسـتع�ر يف نفـث اإل 
سموم التفرقة ب� االخوة، وأن يتفطن الجميع إىل هذا األمر عـن 
طريــق التوحــد ونبــذ الخــالف، وأن تكــون القضــية هــي واحــدة 

محل أن يستقل جزء مـن «والعدو هو واحد هو االستع�ر فقال 
ة ألقاهــا علينــا املغــرب العــريب وحــده ولــتكن لنــا يف هــذا عظــ

االستع�ر لو فقهناها وهـو أنـه يـوم احتـل الجزائـر كـان يضـمر 
حتـل الجزائـر وهـو يسـتعد احتالل تونس ثم مراكش، ومن يوم اِ 

للخطوة الثانية فل� رأى الفرصة ممكنة خطـا خطوتـه ونحـن يف 
غفلة ساهون، ويوم رأى إمكان الخطوة الثالثة مل يقرص وقد بلـغ 
يف الخطوة الثالثة من استخفافه بنـا واسـتهتاره بشـأننا ان سـخر 

 )٢٤(».الجزائري ليقتل أخاه املراكيش
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اهيمي غافالً ك� يدور حولـه مـن مل يكن العالمة البش� اإلبر 
فنت ومن مخاطر تصيب العامل االسالمي، بل كان واعيًا ومستوعبًا 
كــل تلــك األزمــات الخطــ�ة، وكــان دامئـًـا يحــاول أن يأصــل تلــك 
املسائل، بتأصيل دقيـق محـاوالً ترشـيح املـرض وإعطائـه الـدواء 

كـل الالزم للشفاء منـه كليـة. والقـارئ يف مقاالتـه يجـده ُملـً� ب
القضــايا الوطنيــة والعربيــة واإلســالمية، فلــم ينىســ العــراق وال 
باكستان وال مرص وال ع�ن فكان قلمه سـياالً لكـل أحـوال أمتـه 

 )٢٥(الجريحة.

مناهضة االستعمار يف فكر  واسئل-٤

 البشري اإلبراهيمي
مل يكــن يختلــف الشــيخ اإلبراهيمــي عــن غــ�ه مــن زعــ�ء 

جهة االستع�ر الفرنيس، أو الحركة الحركة االصالحية يف قضية موا
االستع�رية بصفة عامة، ولقد كان هو وأعضـاء جمعيـة العلـ�ء 
املسلم�، اتخـذوا نهًجـا رصيًحـا وواضـًحا يف هـذا املجـال، وهـو 

الجزائري من خالل  للمجتمعاالصالح الفكري والديني والعقدي، 
ربـة نرش التعليم ومحاربة الجمود الفكري والعقدي، وأيًضـا محا

ــيط املجتمــع  ــت تحــاول تثب ــي كان ــة ورجــال الطــرق الت الطرقي
الجزائري وابقائه يف سباته العميق، وترضيته بالقدر املحتوم وهو 
االستع�ر الفرنيسـ. فكانـت جمعيـة العلـ�ء قـد حاربـت هـذا 
الفكر منذ تأسيسها عن طريق عل�ءها املخلص� العامل�، وكـان 

رفقـة صـديقه وخليلـه الشـيخ الشيخ اإلبراهيمي من أبرز هؤالء 
عبد الحميد بن باديس، ومبارك املييل، والعريب التبيسـ، وغـ�هم 

 من زع�ء االصالح يف تلك الفرتة والرعيل األول لجمعية العل�ء.
وكان الشيخ يحمل النخبة واملثقف� مسؤولية تبليـغ الرسـالة 
، الدينية واالسالمية لكل طبقات املجتمع، ومحاولة ايقـاظ الهمـم

ونرش التعليم يف أوساط املجتمع فقال يف احدى محارضاتـه التـي 
وكانت تحت عنـوان  ١٩٤٣ألقاها يف أحد نوادي تلمسان يف سنة 

أما الواجب يف حد «... "واجب املثقف� نحو األمة" وم� جاء فيه 
ذاته فهو يف الجملة إيصال النفـع والخـ� إىل األمـة ورفـع األميـة 

 العمل وتنف�ها مـن البطالـة والكسـل، والجهل عنها، وحثها عىل
وتصحيح فهمها للحياة وتنظيف أفكارها وعقولها من التخريـف، 
وتنظيم التعاون بـ� أفرادهـا ومتتـ� الصـلة والثقـة بـ� العامـة 
والخاصة منها، وتعليمهم معا� الخ� والرحمة واالحسان لجميـع 

 )٢٦(».الخلق
حلته املرشقية التي فمنذ عوة الشيخ البش� اإلبراهيمي من ر 

كانت فيها طالبًا ومدرًسا، ولقد نال قدًرا كب�ًا من العلم واملعرفة، 
واكتسب العديد من الخربات يف بالد املرشق، من الناحية الدينية 
والسياسية واإلصالحية، فمنـذ أن حـط الرحـال يف بلـده الجزائـر 

يم يف م، بدأ مبارشة يف الدعوة إىل اإلصالح ونرش التعلـ١٩٢٠سنة 
مدينة سطيف، ولقد دعا الشيخ اإلبراهيمي إىل تأسـيس مسـجد 

 ١٩٢٤أجل التعليم فيه ونرش الفكر االصـالحي، ويف سـنة  منحر 
زاره الشيخ عبـد الحمـيس بـن بـاديس، وكانـت هـذه اللقـاءات 
البداية الرسمية لتأسيس جمعيـة العلـ�ء املسـلم� الجزائـري�. 

مـن العلـ�ء واالعيـان يف  ويف نادي الرتقي الذي أسسه مجموعـة

الجزائر العاصمة، شهد ميالد جمعية العل�ء املسلم� الجزائري� 
م، التــي ضــمت صــفوة العلــ�ء واملصــلح� ١٩٣١مــايو  ٥يف 

ــاديس، البشــ�  ــن ب ــد ب ــد الحمي ــرتة: عب ــك الف ــري� يف تل الجزائ
اإلبراهيمي، العريب التبيس، مبارك املييل، االم� العمـودي، احمـد 

 املد�، إبراهيم بيوض. والتي كان من أبرز أهدافها:توفيق 

محاربة الخرافات والبدع التي شوهت اإلسالم، وبعث نهضة  •
 دينية فكرية.

محاربة اآلفات االجت�عية: كالخمر وامليرس والبطالة والجهل  •
 وكل ما يحرمه الدين وينكره العقل.

املحافظة عىل الشخصية الجزائرية التي أصبحت مهددة من  •
 الستع�ر وعمالئه من دعاة اإلدماج والفرنسة والتجنيس.ا

إنشاء املدارس الحرة يف جميع جهات القطر لتعليم النشء  •
 اللغة العربية وعلوم الدين والتاريخ.

تأسيس النوادي الثقافية لتنظيم الشباب وتربيتهم تربية  •
دينية ووطنية وتأط�هم يف منظ�ت ثقافية وكشفية 

 وغ�ها.

ف وهي مبثابة مدارس متنقلة، أو دروس سيارة إصدار الصح •
 )٢٧(يستفيد منها القراء واملثقفون يف كل زمان ومكان.

 
هكــذا كانــت رســالة وأهــداف الجمعيــة، وكــان البشــ� 
اإلبراهيمي أحد رجالها العـامل� يف هـذا املضـ�ر، فكـان معلـً� 

 . فكان من أهم الوسـائل املعتمـدةبارًعاومصلًحا وأديبًا وصحفيًا 
عندما نقول  –يف محاربة االستع�ر التي اعتمد عليها اإلبراهيمي 

اإلبراهيمي فإننـا نقصـد الحركـة االصـالحية بصـفة عامـة وهـي 
يف محاربــة االســتع�ر، أولهــا بنــاء  -املتمثلــة يف جمعيــة العلــ�ء

االنسان الجزائري بناًء سليً� صحيًحا، عىل قواعد دينية وعلميـة، 
لعلم. ونريد الرتكيز عىل هذه النقطة الهامة يف وهذا ال يتأىت إال با

فكر البش� اإلبراهيمي يف تلك الفرتة املزريـة مـن تاريخنـا، ألننـا 
نود أن نستفيد نحن منها يف مصـ�نا الحـايل، وأن نأسـس لحركـة 
علميــة واصــالحية راشــدة، مبنيــة عــىل مــا تركــه لنــا أجــدادنا يف 

 جمعية العل�ء.
 العلـ�ء واملصـلح� يف املـدن وبعد تأسيس الجمعيـة انترشـ

والقرى من أجل خدمة رسالة الجمعية وبث روح االصالح يف كل 
أقطار الجزائـري، وكـان الشـيخ البشـ� اإلبراهيمـي مـن نصـيب 
مدينة تلمسان العريقة، فبعث الحركة االصـالحية العلميـة فيهـا 
من مرقدها وأسس بها مدرسة دار الحديث التي خرجـت نخبـة 

، وهذه املدرسـة يف تلمسـان يرجـع )٢٨(جزائر وفتياتهامن فتيان ال
ـد البشـ�  ـيخ محمَّ الفضل يف فكرة تأسيسـها إىل أمـ� البيـان الشَّ
اإلبراهيمي :, وقد شـارك بنفسـه يف تخطيطهـا وقـام بتشـييدها, 
ل بنفسه، وأسـهم أهـايل تلمسـان  حتَّى إنَّه كان يرشف عىل الع�َّ

ح العلميِّ من رجاالً ونساًء بأموالهم وسواعدهم يف  بناء هذا الرصَّ
يخ البش� الفضل إىل  جمعيَّـة «بدايته حتَّى نهايته. وقد أرجع الشَّ

الفضل يف إنشاء هذه املدرسة العظيمـة «، فقال معرتِفًا: »العل�ء
، فكـلُّ »جمعيَّة العل�ء املسـلم� الجزائـريِّ�«ال يرجع ألحد غ� 
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جمعيَّـة العلـ�ء «فضل لهذا العاجز هو قطـرة مـن بحـر فضـل 
ولقد كان لدار الحديث التـي تأسسـت يف ». املسلم� الجزائريِّ�

تلمسان دور كب� يف توعية املجتمع الجزائري والتلمسـا� بصـفة 
ــث وقبــل  ــة، حي ــدر البشــ�  ١٠خاص ــن افتتاحهــا أص ــام م أي

 ١٩٣٧سـبتمرب  ١٧اإلبراهيمي دعوة عامة يف جريدة البصائر يوم 
ــا:  ــة  إن أكــرب«وجــاء فيه ــا النهضــة الجزائري دعامــة تقــوم عليه

الحديثة، هـي تأسـيس املـدارس الحـرة مبـال األمـة، وقـد قامـت 
تلمسان بقسطها من هذا الواجب فشيدت مدرسة دار الحـديث 

 )٢٩(».عىل طراز ليس له نظ� يف القطر الجزائري
هكذا كان مع مدرسة الحديث، فلقـد قـدم لهـا كـل جهـده 

 تلمسـان، وبعـث بهـا تلـك الحركـة ووقته عندما كان مستقرًا يف
نشـاطًا  تلمسـانالفكرية والعلمية والثقافية االصالحية، ونشـطة 

م، تـم افتتـاح أول ١٩٥٢مـايو سـنة  ١١فائًقا، حيث نجـد أنـه يف 
مدرسة عربية للمرأة املسلمة والتي سميت باسم مدرسة عائشة، 
وكانت بتوجيه من طرف رائد النهضة يف تلمسان شـيخنا البشـ� 

إلبراهيمي، وهي بالقرب من مدرسة دار الحـديث، فلـم يغفـل ا
الـدور الهــام للمــرأة املســلمة، التـي تعتــرب نــواة االرسة املســلمة 
واملجتمع املسلم الصالح، فكان لها املكانـة املكينـة لـدى الحركـة 
االصالحية لجمعية العل�ء املسلم� من أجل تعليمهـا وتثقيفهـا. 

املختلفة يدعوا طلبـة العلـم سـواء يف وكان يف مقاالته املتعددة و 
املعاهد واملدارس الخاصة بجمعية العل�ء املسـلم� يف الجزائـر، 
أو الطلبة الجزائري� املتواجدين عرب االقطار العربية ويف مختلف 
الجامعات االسالمية، وخاصًة البعثات العلمية إىل جامع الزيتونـة 

هــاهم فلقــد كــان يكتــب عــنهم بشــكل دوري ويــذكرهم مب
 ومبسؤوليتهم يف املجتمع وبرسالتهم يف هذا امليدان.

ــا  ــالة وجهه ــيويف رس ــيخ اإلبراهيم ــات  الش ــة البعث إىل طلب
العلمية يف جامع الزيتونة موجها لهم وأيًضا ناصًحا وراشـًدا لهـم 

املس�ة العلمي من أجل وطـنهم الـذي يحتـاج  مواصلةمن أجل 
كم، وأبقـاكم عوامـل حيـاكم اللـه وبيـا«إليهم وإىل علمهم فقال 

رفــع لهــذا الــوطن وأحيــاكم، وأطــال أع�ركــم للعربيــة تعلــون 
رصوحها وتنقشون يف األنفس ال يف األوراق رشوحها، ولهذه االمـة 
تضــمدون جروحهــا وتــداوون قروحهــا، وللمــة الحنفيــة تحمــون 

ويف رسالة وجههـا الشـيخ اإلبراهيمـي ) ٣٠(».ح�ها وترمون رماها
جرين يف بقاع العامل العريب واالسالمي من أجل اىل كل الطلبة املها

إنكـم يـا أبنـاء منـاط آمالنـا، «... طلب العلـم فقـال يف مطلعهـا 
ومستودع أمانينا، نعدكم لحمل األمانة وهي ثقيلـة، والسـتحقاق 
اإلرث، وهو ذو تبعات وذو تكـاليف، وننتظـر مـنكم مـا ينتظـره 

طن حـ� يـرىض املدلج يف الظـالم مـن تباشـ� الصـبح...، وأن الـو 
ــوه إال ليعمــروه، ومــا قطعــوه إال  ــه أنهــم أخل ــوه مــن أبنائ بخل
ليصلوه، وما فارقوه شبانا عزال إال ليعـودوا إليـه كهـوال مسـلح� 

 )٣١(».بقوة التفك�، تظاهرها قوة العلم، تظاهرها قوة العمل
ــنة  ــائر س ــدة البص ــب يف جري ــة ١٩٥٢وكت ــول دار الطلب ، ح

ة، إن خـ� مـا يكـون اإليجـاف، يف أيتهـا االمـ«بقسنطينة يقـول: 
السنوات العجاف، فال تتعليل بالسن�، فإنها تـدول، وال تعتـذري 
باألزمات فإنها تزول، وابني لنفسك ما يعود عليك نفعـه ويبقـى 

داعيًـا  الشـيخ اإلبراهيمـينعم هكذا كـان ) ٣٢(».لك أجره وشكره

راك أن للعلم وللتعليم، حريًصا عىل طلبتـه، ألنـه يـدرك متـام األد
أهم وسيلة لطرد هذا االسـتع�ر البغـيض هـو العلـم، وال حيـاة 
لألمة بغ� العلم، وكان أيًضا يعد أجياالً ملا بعد االستقالل ملرحلـة 

. أيًضـا ال ننىسـ الجانـب الثـا� الـذي لعبـه املستقلةبناء الجزائر 
البش� اإلبراهيمي يف مناهضة االستع�ر الفرنيسـ وهـو الجانـب 

والسيايس من خـالل تـدعيم الثـورة الجزائريـة بكـل  الدبلومايس
الوسائل الدبلوماسـية والسياسـية التـي كـان البشـ� اإلبراهيمـي 
فاعالً فيها ومتصالً بها، وهو ما نجده خالل تواجـده يف القـاهرة، 
من خالل الخطب والرسائل واملبادرات السياسـية التـي قـام بهـا 

 من أجل دعم الثورة الجزائرية.

ســـــــلوب السياســـــــي والديبلوماســـــــي مـــــــن أجـــــــل األ -٤/١

 مناهضة االستعمار
مــع انــدالع الثــورة التحريريــة مل يــدخر الشــيخ البشــ� 
اإلبراهيمي جهًدا يف مباركتها والـدعوة اىل املواصـلة فيهـا، فنجـد 
منذ اليوم الثا� من اندالعها أصدرت جمعيـة العلـ�ء يف مكتبهـا 

 ١١اركة، وبعد ذلك يف يـوم بالقاهرة بيانا يوضع اندالع الثورة املب
ا مقـاالً مطـوالً حـول أحـداث ، اصـدر املكتـب أيًضـ١٩٥٤نوفمرب 

ومجريات املعـارك التـي خاضـها جنـود التحريـر ضـد املسـتعمر 
نـوفمرب مـن  ١٥الفرنيس، ويف البيان الشـه� الـذي صـدر يف يـوم 

نفس السنة، زكا الشيخ اإلبراهيمـي هـذه الثـورة ودعـا الشـعب 
باركتها واحتضـانها، وأحقيـة الشـعب الجزائـري يف الجزائري اىل م

 نيل استقالله املرشوع.
ومل يقترص نشاط الشيخ اإلبراهيمي عىل هذا املجال بل كان 

جبهة  بتأسيسيرتجم أقواله إىل أفعال عىل أرض الواقع ولقد قام 
وطنية تضم العديـد مـن الشخصـيات الوطنيـة ذات االنـت�ءات 

زهم نجد حسـ� آيـت أحمـد، محمـد الحزبية املختلفة، ومن أبر 
خيرض، أحمد بن بلة، احمد بيـوض عـن حـزب البيـان والشـاذيل 
امليك واحمد مزغنة عن الحركة املصالية، وحس� لحـول ومحمـد 

ولكنهـا تجمعـت تحـت  )٣٣(يزيد عن مجموعة اللجنـة املركزيـة،
مظلة واحدة مـن أجـل الجزائـر وثورتهـا املباركـة وفقـط، وكـان 

مي من املؤسس� ومـن املفكـرين يف إنشـاء هـذه الشيخ اإلبراهي
م، والتي سميت بجبهـة ١٩٥٥الجبهة بالقاهرة يف مارس من سنة 

تحرير الجزائر ولقد جاء يف ميثاقها املوقع من طرف مؤسسيها ما 
 ييل:

تعمل الجبهة لتحرير الجزائر من االستع�ر الفرنيس،  •
ومن كل سيطرة اجنبية مستعملة كل الوسائل املمكنة 

 لتحقيق اهدافها

الجزائر جزء ال يتجزأ من املغرب العريب، والذي هو جزء  •
 من العامل العريب الكب�

الجزائر عربية الجنس مسلمة العقيدة: فهي باإلسالم  •
والعروبة كانت، وعىل االسالم والعروبة تعيش، وهي 
يف ذلك تحرتم سائر االديان، واملعتقدات، واالجناس، 

 نرصية لالستع�ر.وتشهر بسائر النظم الع
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من خـالل هـذه الجبهـة يف  الشيخ اإلبراهيميوهكذا، نشط 
الخــارج مــن أجــل إســ�ع صــوت الثــورة الجزائريــة يف مختلــف 

األنبـــاء  وكـــاالتاملحافـــل الدوليـــة والعربيـــة واإلســـالمية، ويف 
واإلذاعات ومختلف الصحف واملجالت وغ�ها م� اسـتطاع إليـه 

يالً مــن أجــل الشــعب الجزائــري الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي ســب
وأحقيته يف نيل االستقالل ومجابهة االستع�ر الفرنيسـ البغـيض. 

العديـد مـن الزعامـات العربيـة  الشـيخ اإلبراهيمـيولقد راسل 
واإلسالمية من أجل القضية الجزائريـة، ومـن أجـل فضـح أعـ�ل 
االستع�ر الفرنيس يف الجزائر، فراسل مع بداية الثورة التحريريـة 
الزعيم املرصي ج�ل عبد النارص من أجل رعايـة الثـورة املباركـة 
ومســاندتها ماديًــا ومعنويًــا، كــ� قامــا بشــكر الســيد أنــور 

وزير الدولة وسكرت� املؤمتر اإلسالمي العـام يف تلـك  )٣٤(السادات
الفرتة، عىل موقفه الرصيح يف مباركـة الثـورة الجزائريـة وأحقيـة 

واالســتقالل. ويف رســالة أخــرى إىل  الشــعب الجزائــري يف الحريــة
امللك السعودي فيها شكر وتقدير عىل دعمه للقضـية الجزائريـة 
يف املحافل الدولية، ودعوته إىل طرح القضـية الجزائـر يف أشـغال 
مجلس جامعة الدول العربية، من أجل اقـرار عرضـها يف جمعيـة 

 )٣٥(األمم املتحدة من طرف اململكة العربية السعودية.

البشري اإلبراهيمي واندالع الثورة  حممد-٥

 التحريرية
م، عـ� ١٩٤٠بعد وفـاة عبـد الحميـد بـن بـاديس يف أبريـل 

ــ�ء املســلم�  ــة العل ــا لجمعي الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي رئيًس
ــة  ــورة التحريري ــدالع الث ــة ان ــري�، وبقــى رئيســها إىل غاي الجزائ

املواقـف  املباركة، ولقد كان املتحـدث بلسـانها، فلـذلك نجـد أن
التي أتخذها البش� اإلبراهيمي تجاه الثورة املباركة عند اندالعها 

كانت متثل آراء جمعيـة العلـ�ء املسـلم�،  ١٩٥٤يف غرة نوفمرب 
وهو ما نجده يف بيانه الذي نرشه باسم مكتبـة جمعيـة العلـ�ء 

م، موقًعـا البيــان مــع الشــيخ ١٩٥٤نــوفمرب  ١٥بالقـاهرة يف يــوم 
 )٣٦(�.الفضيل الورتال 

ولكن يف بادئ األمر يجب أن نـدرك أن الثـورة التحريريـة مل 
تكن وليدة الصدفة، أو املجازفـة، إ�ـا كانـت تحرضـ وتختمـر يف 
الخفاء والرس، ومن ب� العوامل التي كانت مشـاركة يف صـناعتها 
هي جهـود جمعيـة العلـ�ء املسـلم� الجزائـري�، والكثـ� مـن 

ن هذه النقطة، فلقد كانت الجمعية الكتاب واملؤرخ� يغفلون ع
بفعل مدارسها املنترشة يف القطر الجزائري، تقوم بعملية صـحوة 
الضــم�، وأيًضــا ايقــاظ الشــعب الجزائــري مــن ســباته العميــق، 
ومحاربة الجمود الفكري والعقدي، والعمل عىل إصالح املجتمـع 
الجزائري، ليك يعرف حقه يف طلب الحرية والعيش الكريم، فلقد 
كانت كل هذه الجهود املبذولة من طرف رجال اإلصالح والعل�ء 
املخلص�، بذور لربوز تلك التيارات التحررية التي تشـكلت فـي� 

 بعد وأنتجت مثرة هي حزب جبهة التحرير الوطني.
وعنــد انــدالع أول رشارة للثــورة املباركــة تفــاجئ جميــع 

تى الزعامـات الجزائري� سواء منهم يف الداخل أو يف الخارج، وح
السياسية والوطنية، ولذلك نجد أن الكثـ� مـنهم تـردد يف بـادئ 

األمر من إبداء رأيه حـول هـذه الثـورة، ولكـن جمعيـة العلـ�ء 
والبش� اإلبراهيمي كان مـن األوائـل الـذين بـاركوا هـذه الثـورة 
وهــؤالء الشــباب الــذين اشــعلوا الثــورة ضــد املســتعمر الغاشــم 

نوفمرب يف السنة نفسها مباركًا ومحتضًنا  ١٥وأصدر البيان يف يوم 
هذا هو الصوت الذي «... هذا العمل البطويل ففي م� جاء فيه 

يسمع اآلذان الصم، وهذا هو الدواء الذي يفتح األع� املغمضـة، 
وهذه هي اللغة التي تنفذ معانيها اىل األذهان البليـدة...، إنكـم 

الطويلـة، العريضـة، كتبتم البسـملة بالـدماء، يف صـفحة الجهـاد 
فامألوها بآيات البطولة التي هي شعاركم يف التاريخ، وهـي ارث 

 )٣٧(».العروبة واإلسالم فيكم
وقبل هذا البيان الرصيح الذي صدر عن جمعيـة العلـ�ء يف 
القاهرة واملتمثلة يف الشيخ البش� اإلبراهيمـي والشـيخ الفضـيل 

لثـورة الشـعبية، وهـذا الورتال�، والذي دعا فيه باملباركـة لهـذه ا
العمل الجبار الذي قام به نخبة من الشباب املجاهد، وأكد عـىل 
الشعب الجزائري رضورة احتضان هؤالء الشباب ومباركة ثورتهم 
املجيدة. ولقد كان قبل هذا البيـان الـذي دعـا فيـه اإلبراهيمـي 
برصاحة نحو احتضان الثورة، هو البيان الصادر يف اليوم الثا� من 

م، وهو بيـان ١٩٥٤نوفمرب  ٢الع ثورة نوفمرب املجيدة، أي يوم اند 
صحفي بالدرجة األوىل وزعـه مكتـب جمعيـة العلـ�ء بالقـاهرة 
مميض من طرف الشيخ� اإلبراهيمي والـورتال�، وذكـرا فيـه أن 
هناك ثورة اندلعت يف الجزائر وأنها بش� خ� عىل كل الجزائري� 

ائر، وبينـوا أن هـذا األمـر هـو ضد الطغيان الفرنيسـ الظـامل الجـ
حتمي بسـبب مـا تعامـل بـه فرنسـا الجزائـري�، ودعـا الشـعب 
العريب اىل دعم الثورة الجزائرية وخاصة الرئيس املرصي القـومي 

 )٣٨(ج�ل عبد النارص.
وإن البش� اإلبراهيمي مل يكن يعلم يف بداية األمر من هؤالء 

 يـدعوا مبـارشة الشباب وليست له معرفة شخصية بهم، لذلك مل
اىل االنض�م اىل هؤالء الشباب، وإ�ا بـارك أع�لهـم فقـط. وكـ� 

"عليه رحمة الله" يف هذه  )٣٩(يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله
ومن االنصاف ان نقول إن هناك فرقًا ب� تبني الثورة «... النقطة 

ـعيته ا، والدعوة لها، وب� االنض�م لجبهـة التحريـر وااللتـزام برش
م، يـدرك ١٩٥٤والذي يدرس تطور االحداث خالل خريف وشتاء 

أن اللجنة التـي كونـت جبهـة التحريـر وأعلنـت الثـورة مل تكـن 
معروفة حتى لزع�ء الحزب الذي خرجت منه، ف� بالـك بقـادة 
التنظي�ت األخرى...، حقيقة أن الجبهـة عينـت ممثلـ� منهـا يف 

يًضـا، وألن االتصـاالت قـد الخارج، وكان مقر هؤالء يف بالقـاهرة أ 
وقعت ب� هؤالء وب� الشيخ اإلبراهيمي، ولكن هـؤالء االعضـاء 
كانوا أيًضا مجهول� لدى الشيخ اإلبراهيمـي، وكـانوا قبـل الثـورة 
مجرد ممثلـ� لحـزب لـه زعـيم معـروف للشـيخ اإلبراهيمـي...، 
إضافة إىل ذلك فإن الصلة الوطيدة التي كانت ب� بعـض أعضـاء 

غرب العريب وب� السـلطات املرصـية كانـت ال تسـاعد مكتب امل
الشيخ اإلبراهيمي، عىل إعالن تأييده الرسيع لجبهة التحرير مـن 
أول وهلة، مكتفيا بتبني الثورة باعتبارها حدثًا شـعبيًا وتاريخيًـا، 

 )٤٠(».يف انتظار انجالء الوضع عن هيكلة الثورة وقيادتها الجديدة
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خرى التـي جعلـت الشـيخ البشـ� ولعل من أهم األسباب األ 
اإلبراهيمي يرتيث يف مسألة االنض�م إىل هذه املجموعـة وأيًضـا 
إىل الدعوة إىل تبني هذا الحزب الجديـد، هـو بيـان أول نـوفمرب 
الذي أصدرته جبهة التحرير مع اندالع الثورة املباركة، ولقد كـان 

�، هذا البيان خايل من مبادئ وأهداف جمعيـة العلـ�ء املسـلم
وال يت�ىش مع خطها اإلصالحي اإلسالمي العريب املعروف، لهذا مل 
يتبنى الشيخ اإلبراهيمي وهو الشخصية األوىل يف جمعية العل�ء 
ــا  املســلم�، وأيًضــا الشخصــية العلميــة الدينيــة املعروفــة وطنيً
وإسالميًا، مبدافعته عن العروبة واإلسالم وكل ما يخـص املسـلم� 

ة وغ�ها من مقومات الدين، ويف السـياق نفسـه يف الهوية واللغ
، فكيـف نتوقـع أن يتبنـى «...يذكر الـدكتور سـعد اللـه مـا يـيل 

الشيخ اإلبراهيمي ذلك البيان عـىل عالتـه، وهـو األديـب النـابغ 
واملمثل الرمز لجمعية أخـذت عـىل عاتقهـا اسـرتجاع الشخصـية 

فهومـا عنـد العربية االسالمية الجزائرية؟، نقول هذا ليك يكون م
من مل يفهم بعد ملاذا احتضن الشيخ اإلبراهيمي الثـورة مـن أول 

 )٤١(».وهلة ومل يفعل ذلك مع جبهة التحرير
ولكن مع مرور فرتة حوايل سنة من اندالع الثورة الجزائريـة، 
كان البش� اإلبراهيمي أحد األطـراف الفاعلـة يف تأسـيس جبهـة 

كانـت متـأل السـاحة  وطنية تحاول مللملة جميـع االطـراف التـي
السياسية والوطنية يف الجزائر، من أجل توحيد الصـف والكلمـة، 
وأيًضا إيصال الصوت بصفة ج�عية وليست مفردة، فتأسست يف 

ــنة  ــاهرة، يف س ــارك يف ١٩٥٥الق ــر، وش ــر الجزائ ــة تحري م، جبه
تأسيسها شخصيات وطنيـة بـارزة، منهـا ممـثيل لجبهـة التحريـر 

كتب املغـرب العـريب يف القـاهرة، وأيًضـا الوطني، وأيًضا أعضاء م
بالقاهرة  ١٩٥٥مارس  ٢١ممثيل مصايل الحاج. ولقد صدر يف يوم 

مـن أجـل ذلـك «بيان يوضع تشكيل هذه اللجنة وم� جاء فيه، 
اتخذنا نحن الجزائري� املسؤول� املقيمـ� يف القـاهرة، يف جبهـة 

الشـعب واحدة، هي جبهة تحرير الجزائر، عامل� عىل مسـاندة 
 )٤٢(».الجزائري يف كفاحه القومي من أجل الحرية واالستقالل

وهكذا كان الشـيخ اإلبراهيمـي صـوت الثـورة الجزائريـة يف 
ــا صــوتها يف مختلــف وســائل  ــة، وأيًض ــة والدولي املحافــل العربي
االعالم، ولقد كان قلمـه سـياالً يف دعـم الثـورة الجزائريـة وكتـب 

دبيـة، مـن أجـل التعريـف بهـا البيانات واملقـاالت الصـحفية واال 
صـدر بيـان عـن  ١٩٥٤نـوفمرب  ١١واالشادة بعظمتها. ففي يـوم 

مكتــب الجمعيـــة يف القـــاهرة يتضــمن بالتفصـــيل العمليـــات 
العسكرية التي قادها املجاهدون يف ليلة االول من نوفمرب، بنوع 
من التفصيل والتبي� والتوضيح، وهو بيـان منقـول مـن جريـدة 

م، ولقـد وزع ١٩٥٤نوفمرب  ٥الصادر يوم  ٢٩٢ا البصائر يف عدده
البيان عن وسائل االعالم املرصية ووكاالت االنباء هناك، من أجل 
دحض االدعاءات الفرنسية التي كانت تقـول أنهـا مجـرد أعـ�ل 
تخريبية قام بها مجموعة من قطاع الطـرق وغ�هـا، فكـان هـذا 

ا بطريقـة توضيحا أن تلك العمليات كانـت بـإرادة شـعبية وأيضـ
 منظمة.

ونجده يف برقية أرسلها اىل امللك سعود، يوصـيه فيهـا بـدعم 
القضية الجزائرية ويبارك لـه الخطـوة التـي قامـت بهـا اململكـة 
العربية السعودية من خالل توصية مندوبها يف مجلس الجامعـة 

العربية مـن أجـل أثـارة القضـية الجزائريـة يف مجلـس الجامعـة 
ا يف مجلس األمن يف األمم املتحـدة ومـ� العربية ليك يقرر عرضه

تتبعنا هذه األطـوار بـاهت�م مصـحوب باالغتبـاط «... جاء فيها: 
والرسور والدعاء لجاللتكم أن قرأنا أن سـف�كم بواشـنطن تكلـم 
باسم جاللـتكم يف قضـايا الجزائـر الدينيـة والثقافيـة والسياسـية 

 )٤٣(».كالما رسميا قويًا واضًحا وجريئًا...
د ربط الشيخ اإلبراهيمـي قضـية بـالده بالرشـع والـدين ولق

االسالمي، واعترب أن الثورة الجزائريـة هـي جهـاد يف سـبيل اللـه، 
وأنها ضد الكفار والصليب�، لذلك نجد يف بعض مقاالت أنه ربـط 
الثــورة بأســ�ء ومصــطلحات دينيــة ومــن الســ�ة النبويــة عــىل 

قاهـا مـن إذاعـة صاحبها أفضـل الصـالة والسـالم، ففـي كلمـة أل
م، كـان عنوانهـا " ١٩٥٥ماي  ١٥يوم  )٤٤(صوت العرب يف القاهرة

عربة من ذكرى بدر"، وذكر فيها الشيخ البش� اإلبراهيمي بغـزوة 
بدر الكربى والتضحية من أجل الدين االسـالمي، وح�يـة الـدين 
والعرض، وربط ب� غزو بدر وب� الحرب بـ� املسـلم� والكفـار 

، وب� االستع�ر البغيض والشـعب البسـيط األعـزل يف تلك الفرتة
الذي يطالب بحريته واسـتقالله، ويف مقالـه األخـرى أيضـا التـي 
كانت تحت عنوان " نفحات من ذكرى فـتح مكـة"، ونجـد أيًضـا 

«... تدخله باإلذاعة تحت عنوان "من وحي العيد" الذي قال فيه 
لسـعيد؟ وهـل بأي حال عدت يا عيد؟ أبالجد العاثر، أم بالجـد ا

أنت بش� لهذه األمم التي تحتفل باستهاللك، وتبتهج باستقبالك، 
ملا ترجوه من حسن الفال وتحقيق الحريـة واالسـتقالل، أم أنـت 

 )٤٥(».لها نذير بدوام الشقاء واستمرار البالء
ولقد جاد الشيخ البش� اإلبراهيمي بالعرشات باملقاالت التي 

الجزائريـة، ومحاولـة إيصـال كانت كلهـا تصـب يف دعـم الثـورة 
صوتها الحقيقي إىل كل االوساط العامليـة املختلفـة، وكـان قلمـه 
سياالً من اجلها، فكتب املقاالت والبيانـات واملنشـورات، وراسـل 
الرؤساء وامللوك والزع�ء والعل�ء وكل من كان يتوسم فيه خـ�ا 

تـي من أجل هذه الثورة املباركـة. فمـن بـ� عنـاوين املقـاالت ال
�كن أن نذكرها أيًضا نجد: "الجزائـر املجاهـدة"، " كيـف تـنجح 
ــر  ــاء الجزائ ــن أبن ــال م ــائرين االبط ــر"، "إىل الث ــورة يف الجزائ الث

 واملغرب"، "فرنسا وثورة الجزائر"، جهاد الجزائر وطغيان فرنسا".
هكذا عاش مناضالً بالقلم والكلمة والجهد واملال، ومل يـدخر 

ي يشء، ورغــم مـا عانــاه بعـد نفيــه إىل يف سـبيل قضــايا شـعبه أ 
مدينة أفلو، وذلك بعد األحداث السياسـية التـي شـهدتها الـبالد 
عشية االستقالل والتقلبات املتعددة، ولعل النداء الـذي كتبـه يف 
الذكرى الرابعة والعرشين لوفاة الشيخ عبد الحميس بن بـاديس 

ما كتب م، ولعلها من آخر ١٩٦٤أبريل من سنة  ١٦وذلك يف يوم 
الشيخ، وذكر فيها االنحراف السيايس والعقدي الذي مس الـبالد. 
ولقــد قــال الشــيخ يوًمــا يف إحــدى مقاالتــه املنشــورة يف جريــدة 

خطـت األقـدار يف صـحيفتي أن أفـتح عينـي «... البصائر ما ييل: 
عليك وأنت موثقة، فهل يف غيب األقدار أن أغمـض عينـي فيـك 

ّىل أال أملك من أرضك شربًا، فهـل وأنت مطلقة؟ وكتبت األقدار ع
فلقــد كــان شــيخنا العالمــة » تكتــب يل أن أحــوز يف ثــراك قــربًا؟

بالفعل مجاهًدا مخلًصا، وعاملًا جليالً، ومـن الشخصـيات القالئـل 
التي حافظت عىل هوية هـذا الشـعب وحافظـت عـىل مبادئهـا 
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خـاف أثناء االحتالل وبعده، فكان رجالً شهً�، صبوًرا، شجاًعا، ال ي
 يف الله لومة الئم.

 

ةُ   َخاِمتَ
هكــذا، ومــن خــالل هــذه الدراســة تطرقنــا إىل دور الشــيخ 
البش� اإلبراهيمـي يف محاربـة ومناهضـة االسـتع�ر الفرنيسـ يف 
الجزائر، وتبي� دوره اإلصالحي واالجت�عي والعلمـي والسـيايس، 
ــائل.  ــق والوس ــل الطرائ ــن أجــل دحــر املســتعمر الغاشــم بك م

 ن نجمل بعض النقاط كنتيجة لهذه الدراسة كالتايل:ونستطيع أ 

ال يعّد الشيخ البش� اإلبراهيمي شخصية علمية وفقط، وإ�ا  •
كان عاملًا عامالً مجاهًدا ومناضالً يف سبيل القضية 

 الجزائرية يف كل املحافل الدولية

لقد ناهض الشيخ اإلبراهيمي كل وسائل االستع�ر التي كان  •
س معامل الشخصية الجزائرية، ينوي من خاللها طم

 ومحاربة الدين واللغة.

استعمل الشيخ البش� اإلبراهيمي يف جهاده ضد االستع�ر  •
كل الوسائل التي كانت متاحة له، من صحافة ومساجد 

 ونوادي، وجمعيات وخطابات وغ�ها من الوسائل.

مل يكن الشيخ يفرق يف مقاالته ب� االستع�ر مه� كان  •
، وا�ا كان يخاطب كل أنواع االستع�ر مه� جنسه أو لونه

 كانت، فكان ضد االستع�ر االنجليزي وااليطايل والفرنيس...

كان يدعوا دامئًا إىل الوحدة والتآزر ب� أقطار املغرب العريب،  •
واىل توحيد الصفوف والكلمة ملجابهة االستع�ر، وكان 

  خالًصا.يدعوا إىل الدعم العريب املوحد، وكان عربيًا مسلً� 

كان الشيخ اإلبراهيمي دامئًا يدعوا إىل العلم وطلبة العلم،  •
ألنه كان يرى يف العلم املنقذ الوحيد لهذه األمة التي 
ادخلها االستع�ر يف ظل�ت الجهل واالمية، وادخلها 
الطرقيون واملشعوذون يف حركة الجمود الفكري والديني 

 والعقدي.

يمي الدور الريادي يف دعم لقد لعب الشيخ البش� اإلبراه •
ثورة التحرير أثناء تواجده بالقاهرة وذلك من خالل 
تشكيل جبهة تحرير الجزائر التي ضمت مختلف 

 الشخصيات الوطنية.
 

ويف األخ�؛ إنه ال �كن أبـًدا حرصـ تضـحيات الشـيخ البشـ� 
اإلبراهيمي أو جهوده ضد االستع�ر الفرنيس يف أوراق معدودة، 

حياته مسخرة ضد االستع�ر، ومنذ أن فتح عينيـه فلقد كان كل 
 إىل أن توسد الرثى وهو يلعن فرنسا وكل َمْن يداهن فرنسا.

 

 

 

 :الَهواِمُش 
م، ٢٠١٣، دار هومة، الجزائر، �اذج لالقتداءمحمد الصالح الصديق،  )١(

 .٤٠ص
 ، موقع بن باديس.العامل العالمة البش� اإلبراهيميعبد الله العقيل:  )٢(
، طبعة ١٩٥٦-١٩٠٠الطلبة الزيتوني� بجامع الزيتونة خ� الدين شرتة:  )٣(

 .٠٧، ص٢٠٠٩خاصة، دار البصائر، 
 .٤٢محمد الصالح الصديق، املرجع السابق، ص )٤(
 عبد الله العقيل: املرجع السابق. )٥(
يف العدد األول ليوم  افتتاحية جريدة البصائر"بن باديس: " الحميدعبد  )٦(

 .١٩٣٥ ديسمرب ٢٧
، تق: أحمد طالب ٤، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٧(

 ٣٨٠م، ص١٩٩٧، دار الغرب االسالمي، ١، طاإلبراهيمي
./ ١٩٥٣يف سنة  كلمة ألقيت بإذاعة صوت القاهرةاإلبراهيمي:  البش� )٨(

 .٢٣٨، ص٤: ج أثار البش� اإلبراهيمي
، ٣(عيون البصائر)، ج  اإلبراهيميأثار البش�البش� اإلبراهيمي:  )٩(

 .٣٣٤ص
 .٦٠م، ص٢٠٠٧، دار األمة، يف قلب املعركةالبش� اإلبراهيمي:  )١٠(
، مجلة البعد القومي يف فكر الشيخ البش� اإلبراهيميقرين مولود:  )١١(

،  مركز البص�ة للبحوث ٢٠١٤، افريل ٢دراسات تاريخية، العدد
 .٧٣واالستشارات، دار الخلدونية، ص

 ٢٠٥، ص ٢، ج أثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )١٢(
 .٤٨٥، صعيون البصائرالبش� اإلبراهيمي:  )١٣(
 ٢١٦٫٢١٧، ص ٤، جأثار البش� االبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )١٤(
 .٧٤مولود قرين: املرجع السابق، ص )١٥(
 .٦٨مولود قرين: املرجع السابق، ص )١٦(
 .٢٣٩، ص ٤، جأثار الش� اإلبراهيميبراهيمي: البش� اإل  )١٧(
 .٦٩مولود قرين: املرجع السابق، ص )١٨(
 .٢٧١، ص٢، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )١٩(
محمد الطاهر بن عاشور وعبد الحميد بن باديس البش� اإلبراهيمي:  )٢٠(

، ٤٤صائر، ع ، جريدة البالنهضة العلمية يف الش�ل األفريقي :اماما
 م.١٩٤٨جويلية  ٢٦

 .٦٧مولود قرين: املرجع السابق، ص )٢١(
 ٢٣٦/٢٣٧، ص٤، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٢(
 .٧٠مولود قرين: املرجع السابق، ص )٢٣(
 .٣٠٢، ص٤، ج أثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٤(
ت التي متس القضايا العربية واإلسالمية، أكرث حول هذه املقاال  لالطالع )٢٥(

، دار الغرب ٤، جأثار البش� اإلبراهيمييُنظر: البش� اإلبراهيمي: 
 م.١٩٩٧االسالمي، 

 .١٢٩، ص٢، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٦(
نشاط جمعية العل�ء املسلم� الجزائري� يف فرنسا سعيد بورنان:  )٢٧(

 ٦٤-٦٣دار هومة، ص، م١٩٥٦-١٩٣٦
، دار قرطبة، الجزائر، تراث الحركة االصالحية الجزائريةمولود عو�ر:  )٢٨(

 .٣٢٥، ص٢م، ج٢٠١١
 .٣٠٥، ص١، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٩(
 .١٥٢، ص٢،جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٣٠(
-٢٠١، ٣(عيون البصائر)، ج اإلبراهيميأثار البش� البش� اإلبراهيمي:  )٣١(

٢٠٢ 
 .٤٥٢، ص٢، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٣٢(
 .١٢٣، صالشيخ الفضيل الورتال�سعيد بورنان:  )٣٣(
، )١٩٨١ أكتوبر  ٦ -١٩١٨ديسمرب  ٢٥ محمد أنور محمد السادات )٣٤(

 ٢٨ يف الفرتة من رئيس لجمهورية مرص العربية ثالث
 .١٩٨١ أكتوبر ٦ وحتى ١٩٧٠ مربسبت
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 .٥٧، صيف قلب املعركة) البش� اإلبراهيمي: ٣٥(
م، بقرية ١٩٠٠فيفري من سنة  ٦ولد الشيخ الفضيل الورتال� يوم  )٣٦(

"آنو" بقمم جبال بني ورتالن والية سطيف، وينتمي إىل أرسة عريقة 
الحس� اشتهرت بالعلم والصالح، ومنهم جده املشهور العامل والرحالة 

الورتال� صاحب الرحلة املشهورة املس�ة "رحلة الورتال�"، أخذ العلم 
عىل والده واع�مه ودخل املدرسة الفرنسية، وتعلم القرآن الكريم 
والفقة والنحو ومبادئ العلوم عىل أيدي عائلته، وانتقل إىل قسنطينة 

ك حيث أصبح تلميًذا لدى الشيخ عبد الحميد بن باديس، وتعرف هنا
عىل رواد الحركة االصالحية الجزائرية، ذهب ملواصلة الدراسة بجامع 
الزيتونة ولكنه مل يطل املقام هناك ورجع اىل قسنطينة مالزًما الشيخ 
ابن باديس، وكان له دور ريادي ضمن نشاط جمعية العل�ء سواء يف 
 الجزائر أو يف فرنسا، وكان له دور ريادي يف القاهرة، تويف برتكيا يوم

م، ١٩٨٧م، ويف الذكرى الثامنة والعرشين لوفاته سنة ١٩٥٩مارس  ١٢
تم نقل رفاته ودفنه مبسقط راسه مبدينة بني ورتالن بسطيف، 
بحضور شخصيات وطنية ودولية وجمع كب� من املواطن�، يُنظر: 

، ٢، دار هومة، طالشيخ الفضيل الورتال� العالمة الثائرسعيد بورنان: 
 .١٦٠-٣١ص -م، ص٢٠١٤

 .٢٢، دار االمة، صيف قلب املعركةمحمد البش� اإلبراهيمي:  )٣٧(
هو ثا�  )١٩٧٠سبتمرب  ٢٨ - ١٩١٨يناير  ١٥( ج�ل عبد النارص حس� )٣٨(

وهو . ١٩٧٠ ، إىل وفاته سنة١٩٥٦رؤساء مرص. توىل السلطة من سنة 
آخر ) ، التي أطاحت بامللك فاروق١٩٥٢ يوليو ٢٣أحد قادة ثورة 

والتي شغل منصب نائب رئيس الوزراء (أرسة محمد عيل  حاكم من
وصل ج�ل عبد النارص إىل الحكم عن طريق . يف حكومتها الجديدة

الرئيس حينها) تحت اإلقامة الجربية، وذلك بعد ) وضع محمد نجيب
وتوىل رئاسة  تنامي الخالفات ب� نجيب وب� مجلس قيادة الثورة،

 .١٩٥٦ يونيو ٢٤ تفتاء شعبي يومالوزراء ثم رئاسة الجمهورية باس
لُقب بشيخ املؤرخ� الجزائري� من مواليد  أبو القاسم سعد الله:) ٣٩(

الجزائر، باحث ومؤرخ، من والية الوادي،  م بضواحي ق�ر 1930
وفقه ودين، وهو حفظ القرآن الكريم، وتلقى مبادئ العلوم من لغة 

االجت�عي والديني. ح من رجاالت الفكر البارزين، ومن أعالم اإلصال 
، له سجل علمي حافل باإلنجازات من وظائف، ومؤلفات، وترج�ت

 م.٢٠١٤ديسمرب  ١٤تويف يوم 
 ٧، ص٥، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٤٠(
 ٨، ص٥، جأثار البش� اإلبراهيميالش� اإلبراهيمي:  )٤١(
 ٨، ص٥، جاهيميأثار البش� اإلبر البش� اإلبراهيمي:  )٤٢(
 .٥٧) البش� اإلبراهيمي: يف قلب املعركة، ص٤٣(
تبث من القاهرة، تم إنشائها  : هي إذاعة مرصيةإذاعة صوت العرب )٤٤(

وكانت من أول وأشهر اإلذاعات املرصية التي ، ١٩٥٣عام يوليو  ٤ يف
بثت لجميع أقطار العامل العريب باللغة العربية. اشتهرت اإلذاعة 

سية استخدمها الرئيس املرصي يف حينه ج�ل عبد النارص كوسيلة أسا
لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة االستع�ر االجنبي 

 .للبلدان العربية
 .٨٧، صيف قلب املعركةالبش� اإلبراهيمي:  )٤٥(

 
 
 
 
 
 


