
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  قسنطینة -جامعة اإلخوة منتوري 
  كلية اآلداب و اللغات

 *قسـم اللغـة العربيـة و آدابهـا * 
 

  "املاجستري"شهادة نيل استكماال ملتطلبات حبث مقدم 

  )احلركة الوطنية شعبة أدب( باداآليف 

 

 

 )دراسة تحلیلیة فنیة(

  : إعداد الطالب
  السعید بوبقار 

 

  :الدكتور فإشرا
 حســن كاتب 

  :نة المناقشةلج
   رئیسا. قسنطینة  - جامعة منتوري     محمد العید تاورتة  د.أ  .1
    و مقررا مشرفا. قسنطینة  -جامعة منتوري              حسن كاتب. د.أ .2
    عضوا. قسنطینة  - جامعة منتوريد  عزیز لعكایشي         .أ .3
      عضوا. قسنطینة  -جامعة منتوريد عمار ویس              .أ .4
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  قسنطینة -جامعة اإلخوة منتوري 
  كلية اآلداب و اللغات

 *قسـم اللغـة العربيـة و آدابهـا * 
 

 

 )دراسة تحلیلیة فنیة(

  "املاجستري"حبث مقدم لنيل درجة 

  يف أدب احلركة الوطنية اجلزائرية

  : إعداد الطالب
  السعید بوبقار 

 

  :الدكتور فإشرا
 ن كاتبــحس 

  :لجنة المناقشة
   رئیسا. قسنطینة  - محمد العید تاورتة      جامعة منتوري د.أ  .1
    مشرفا و مقررا. قسنطینة  -جامعة منتوريحسن كاتب               . د.أ .2
    عضوا. قسنطینة  -جامعة منتوريد  عزیز لعكایشي          .أ .3
      عضوا. قسنطینة  -جامعة منتوريار ویس               د عم.أ .4
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ïاملقدمة:  

  التعريف باملوضوع -1

  احلديث عن أمهية -2

  ذكر أسباب االختيار -3

  لسابقة احلديث عن شيء من اجلهود ا -4

  وصف إشكال البحث -5

  ذكر املنهج املتبع -6

  )فصول البحث(حتديد اخلطة  -7

  اإلشادة مبقدمي العون و املساعدة -8

  
  
  
  
  

 
 



ï املقـــــــدمة:  

 ،"حممد البشري اإلبراهيمـي " حبثنا يتناول بالدراسة التحليلية الفنية موضوع فلسطني يف أدب  -1

ورجال عظيما من عظماء اإلصـالح يف   ،قطبا كبريا من أقطاب احلركة الوطنية اجلزائرية الذي يعد

 ...اجلزائر 

اجلامعة بعد مغادريت إياها قبل عشرين سنة، إىل   -من جديد -وتشاء إرادة اهللا أن أحظى بانتمائي 

فين ريب بالنجاح يف مسابقة الدخول إىل السنة األوىل من دراسات ما بعـد التـدرج األول   فشر )

ص م، وهو ختص 2004دورة أكتوبر " أدب احلركة الوطنية اجلزائرية"يف اآلداب شعبة ) املاجستري

  ...لذكرى اخلمسني الندالع ثورة نوفمرب ايدةتزامن واحتفاالت بالدنا احلبيبة اجلزائر با

" احلركة الوطنية اجلزائرية والقضية الفلسطينية، نصوص اإلبراهيمي منوذجـا "وقد كان عنوان حبثي 

فلسـطني يف أدب  "ا عرض هذا العنوان على اللجنة العلمية للقسم اقترح تعديلـه ليكـون   ولكن ملَّ

  "...اإلبراهيمي

  :أخطاء و هفوات كثرية منها  ولعل يف العنوان األول

كرب وأوسع، وبالتايل يصبح املوضوع سياسـيا  أإنه موضوع فضفاض يويل احلركة الوطنية أمهية  -1

تارخييا بعيدا عن اجلوهر املطلوب املقصود وهو الربط بني حركتنا الوطنية والقضية الفلسطينية مـن  

  ...خالل األدب 

2- ة، إذ أن املقصود أن نتناول فلسطني يف النصـوص األدبيـة   ه موضوع خيلو من الدقة املطلوبإن

كتبت يف هذا الغرض فأوفت وأصابت   -يف أغلبها -لإلبراهيمي، وهي جمموعة من املقاالت األدبية

  ...كبد احلقيقة



مل تغفل مسايرة القضية الفلسطينية؛  –بشقيها النضايل والعسكري  –وألن املقاومة الوطنية اجلزائرية 

حممـد  "ع زوايا هذه املسايرة كلها، فقد اقتصرنا على ما كتبه هذا العلم الكبري  نستطيع تتبوألننا ال

ومن خالل نصوصه سنرى منوذجا فذا من مناذج مناصرة احلركة الوطنية اجلزائرية " البشري اإلبراهيمي

  ...  للقضية الفلسطينية

إضافة إىل اهتمامها -ة الوطنية اجلزائرية ولعل أمهية املوضوع املطروح تكمن يف إبراز اهتمام احلرك-2

بالقضية الفلسطينية  -ورغم انشغاالا الثقيلة حبرية اجلزائر وحمنتها مع االستدمار الغاشم ،بالقضية األم

فالشرق األوسط عموما وفلسطني خصوصا هي قلب . أم القضايا إسالميا وعربيا بل وعامليا اليت تعد

 ...عامل كله بالطامة والصاخةالعامل النابض، فإذا أصيب ال

يف حتليلـه  " اإلبراهيمـي "كما تكمن أمهية املوضوع يف لفت االنتباه إىل عبقرية هذا الطود العظيم 

  للوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

فقد فصل احلـديث يف  : نظريه بل ليس له مثيل بني معارضيه و استشرافه للمستقبل بفكر ثاقب قلَّ

العميقة، وأخالق اليهـود وخبـثهم، وفضـل     من جذوره" بلفور" مرتلة فلسطني، و أسباب وعد 

املسلمني عليهم عندما كانوا يعيشون يف كنفهم وحتت ظلهم، كما حذر من متادي اليهود يف ظلمهم 

هم، ونبه إىل ما ينتظرهم من ردود أفعال ال تبقي عليهم وال تذر، وتنذرهم بالعواقـب  وضالهلم وغي

يبقوا حتت وطأة الغفلة والسبات العميق، وأن يتنبـهوا  ظ املسلمني وأن ال ااستيق الوخيمة، ودعا إىل

كما أن دراسة نصوص اإلبراهيمي فيها ما فيها من استيعاب جلمالياته الفنية ... إىل اخلطر احملدق م

 ...واإلعجاب ميف حقل املقالة، وهذا عمل نرى أنه جدير باالهتما

أدب احلركـة الوطنيـة   "طلبة ختصص  معشر -وأذكر أنّ سبب اختياري هلذا املوضوع أننا كنا-3

" مصادر أدب احلركة الوطنية"ة من حصص يف حص -أيام الدراسة النظرية ملا بعد التدرج" اجلزائرية



" املاجسـتري "ويف احلديث عن املوضوعات املقترحة ملذكرة  -حممد العيد تاروتة/ مع األستاذ الدكتور

فقلت يومهـا مل ال أربـط بـني    " فلسطني"مة كل -وعلى لسان الزمالء الطلبة-وردت على لسانه

القضيتني اجلزائرية والفلسطينية عن طريق نصوص رجال احلركة الوطنية اجلزائرية حول فلسطني؟ ومل 

، ومن "اختيار املوضوع"من هنا ولد االختيار ... بالذات" اإلبراهيمي"ال أحبث يف نصوص العبقري 

كان حتـت   -ويف جنبات املعهد نفسه -" الليسانس شهادة"مجيل املصادفات أن حبث خترجي لنيل 

ـ "... مأساة فلسطني من خالل الشعر العريب املعاصر: "عنوان ق وهناك سبب ثالث هلذا االختيار املوفَّ

ري العميق باملشكلة الفلسطينية املأساة، خاصة وأنين كنت ال أملك من وهو انشغايل الشخصي وتأثّ

 ... لقليل الذي ال يسمن وال يغين من جوع وعطش املعرفةاملعرفة عنها إال الرتر اليسري ا

 

وأما عن اجلهود السابقة يف هذا املضمار، فإنين أرى أننا عندما نبحث يف موضـوع مـا، فـإن    -4

 ...ستكون تكملة جلهود غرينا، ولبنة تضاف إىل اللبنات األخرى -بال شك –جهودنا 

اجلزائرية، وعن القضية الفلسطينية، وعن رجـال  وقد كتب الكثريون من قبلنا عن احلركة الوطنية 

  ...اإلصالح الوطين، وعن البشري اإلبراهيمي وآثاره

أن تكون سردا موسعا حليـاة الرجـل،    –يف تصورنا على األقل  –ولكن تلك الكتابات ال تعدو 

إلبراهيمي وكرونولوجيا تارخيية لرجال احلركة الوطنية اجلزائرية، أو تناوال أدبيا جلوانب من أدب ا

كشعره مثال، أو جانب من جوانب السخرية يف أدبه، أو دراسة لغوية جلزء من آثاره، ومن تلـك  

  :واليت أسرد بعضا من عناوينها اآلتية " املاجستري"البحوث حبوث مذكرات 

. ، مجع وتوثيق ودراسـة 1939إىل  1929الفترة من يف نثر الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي  -1

ـ / حممد العيد تاروتة، وإشراف الدكتور: بإعداد الطال جامعـة قسـنطينة  . ادشكري حممد عي- 

  ...اجلزائر



. حمسن مجال الـدين / للطالب حممد عباس، وإشراف األستاذ الدكتور : البشري اإلبراهيمي أدبيا -2

  ...العراق –جامعة بغداد 

مـازن  / ، وإشراف الـدكتور مهداوي حممد: إعداد الطالب. البشري اإلبراهيمي واللغة العربية -3

  ....سوريا  -جامعة دمشق . املبارك

، للطالب السـعيد بوسـقطة،   )1986 -1948(قضية فلسطني يف الشعر اجلزائري املعاصر  -4

  ...مصر –جامعة عني مشس. عاطف جودة نصر/ وإشراف األستاذ الدكتور

مـن انتبـه إىل     -ا أعلمفيم –وهناك دراسات كثرية حول اإلبراهيمي وآثاره، ولكن ليس هنالك 

ـ ومن خالل نصوص اإلبراهيمي حملَّ ،الربط بني القضيتني الشقيقتني اجلزائرية والفلسطينية لة لة مفص

  ...مدروسة املضامني واألشكال

 ...على إجنازه -شاء اهللا تعاىل  إن –العزم  توهذا ما أنوي القيام به، وعقد

واجيب أن أذكر أنه لكون األمة اجلزائرية قـد  ومن أجل معرفة أسس إشكاالت هذا البحث من -5

تعركت لذلك مهم اجلزائريني عموما، واملثقفني ضت لظلم كبري من قبل االستدمار الفرنسي، فقد حتر

خصوصا فوقفوا إىل جانب إخوام الفلسطينيني؛ وذلك لتشابه القضيتني، ولكون النار اليت كـوت  

 ...هذا الطرف كوت الطرف اآلخر

" حممد البشري اإلبراهيمـي "وقضيتها العلم العالّمة " فلسطني"الم اجلزائر الذين كتبوا حول ومن أع

 :د اإلشكال الذي يبىن على طرحنا لعدة من األسئلة اآلتيةوهنا يتولَّ

إىل أي حد نوع أديب كتب عـن   جتلت مساندة احلركة الوطنية اجلزائرية للقضية الفلسطينية؟ وبأي

ـ  -وال تزال-نصوصه اليت ما تزال  جأراد اإلبراهيمي قوله؟ وكيف نس هذه القضية؟ وماذا ة يف حي



االستفهامات اليت أرجو أن أوفق يف اإلجابة  ضمائرنا ووجداننا حىت الساعة؟ وغريها من األسئلة و

  ... عنها من خالل هذا البحث املتواضع

فهو  –ج و تشابكها وتداخلها أحيانا وعلى كثرة املناه –فأما عن املنهج الذي اتبعته يف حبثي هذا -6

لدراسة كهذه، إذ يتحتم على كل من يريد  –يف رأينا  –املنهج التارخيي التحليلي، وهو املنهج املالئم 

 ...لة هلاف هذا املنهج لتحليل العناصر الفكرية والفنية املشكّفهم ودراسة هذه النصوص أن يوظّ

صوص اإلبراهيمي من حيث املضامني، ومن حيث البناء كما يسمح املنهج التحليلي بالوقوف عند ن

ع القضية بأطوارها، وملعرفة مدى الفين ألشكال التعابري وأدوات البناء الفين، فإن املنهج التارخيي يتتب

 ... مساندة احلركة الوطنية اجلزائرية هلا

 :فهي كاآليت  –قت يف بنائها اليت أرجو أنين وفّ –وأما  عن خطة البحث -7

ï ككلّ :املقـدمـة اآليت مقدمة تقليدية تتضمن العناصر املعروفة يف كل حبث، وتضم: 

  ...التعريف باملوضوع -1

 ...احلديث عن أمهيته -2

 ...االختيار أسباب ذكر -3

 ...احلديث عن شيء من اجلهود السابقة -4

 ...وصف إشكال البحث -5

 ...ذكر املنهج املتبع -6

 )...فصول البحث(حتديد اخلطة  -7

8- مي العون و املساعدةاإلشادة مبقد... 

ïويتضمن متهيدا متبوعا بثالثة فصول :العــرض: 



  ...فيه احلديث عن ثالثية املوضوع وعن أمهية القضية الفلسطينية: متهيد  - 

 ...موجز عن تاريخ فلسطني - 

 وعن حياة اإلبراهيمي بالذات ...موجز عن تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية - 

 ......موجز عن األدب بشكل عام - 

وقد حاولت الرع عنها يف تناسق تامبط بني هذه العناصر وما يتفر...  

  ...لت مضامني املقاالت على ضوء األحداث التارخيية والسياسيةوفيه حلَّ :الفصـل األول     -

  ...وفيه حديث عن اجلانب الشكلي للنصوص من لغة وقالب وغريمها :الفصـل الثاين   -

  ... فيه تناولنا النصوص من اجلانب البالغيو :الفصـل الـثالث     -

مع ذكر نظرة اإلبراهيمي إىل احلل، وحتديد  ،وفيها خلصنا املوضوع خمتصرا :اخلـامتـــة  •

 ...وجهة نظرنا األخرية

و إميانا مين بدوام النعمة و زيادا بالشكر، فإنه ال يسعين و ال يفوتين إال أن أتوجـه بالشـكر    -8

ــالص    -اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل كلّ من قدم يل يد العون و املساعدة أثناء وقبل و بعد إجنازي هلذا البحث، و  -الشكر و خبالص

يف شخصه الكرمي و يف قسم معهد اآلداب " حسن كاتب/ "أخص بالشكر أستاذي و مشريف الدكتور

ناين إىل أن أنسى التوجه بالشكر اجلزيل، و خبالص عرفاين و امت -أبدا-و اللغة العربية، كما ال ميكنين 

 ...   أعضاء اللجنة الكرمية املتفضلة بدراسة و مناقشة حبثي املتواضع هذا

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  

ïالعرض:  
  :القسم التارخيي األديب

  :التمهيد -
  ثالثية أبعاد املوضوع -1
  فلسطني قضية هامة -2
  اليهودتاريخ فلسطني و تاريخ : املبحث األول -
  احلركة الوطنية اجلزائرية: املبحث الثاين -

  األدب : املبحث الثالث
  فلسطني و األدب : املبحث الرابع -
  اإلبراهيمي الصحايف املقايل : املبحث اخلامس -

  :القسم التحليلي الفين
  حتليل النصوص مضمونيا : الفصل األول -
I- حتليل النصوص:  

II- اخلالصة العامة للمضامني  
  دراسة النصوص شكليا: لفصل الثاينا -
  أبرز اجلوانب الشكلية يف نصوص اإلبراهيمي: املبحث األول -
  أبرز اجلوانب املضمونية يف نصوص اإلبراهيمي: املبحث الثاين -

  دراسة النصوص بالغيا: الفصل الثالث
  البيان: املبحث األول -
  البديع: املبحث الثاين -
  االقتباس: املبحث الثالث -
  



  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  



  التمهيد

  :بعاداأل ثالثي املوضوع -1
اإلبراهيمي؛ مما يسمح لنا مبعرفة و اسـتخالص  + األدب+ فلسطني: عنا أبعاده ثالثةموضو

دراسة تارخيية أدبية على ضوء ما ورد يف  ةدراسة القضية الفلسطيني: فكأنَّ املطلوب هو... عناصره 

مي و مبا أن التخصص ختصص أدب احلركة الوطنية اجلزائرية، و مبا أن اإلبراهي...نصوص اإلبراهيمي 

... قطب بارز من أقطاب هذه احلركة، و مبا أن األدب رسالة يف الوجود جيب أن يبلغها صـاحبها  

كل هذا اخلليط املفروز يسح لنا بتناول فلسطني تناوال وصفيا باحلديث عن مرتلتها التارخيية و الدينية 

ة أدبيـة بالدرجـة   و االستراجتية، مث احلديث عن األدب الذي ليس هو الكالم العادي، ألن الدراس

األوىل، مث ألن اإلبراهيمي نتناوله كونه صرحا ضخما و عنصرا فعاَّال ضمن احلركة الوطنية اجلزائرية 

  ...عن طريق قلمه اهلادف، فنتناول آثاره عن فلسطني تناوال أدبيا حتليليا فنيا 

ة هـذا  و بالتعامل مع هذه العناصر و تفاعلها نستخلص عناصر أخرى هي ما دوناه يف خط

  ...البحث

  فاهللا املستعان

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  : فلسطني قضية هامة -2

ميكن اعتبار القضية الفلسطينية من أعقد قضايا العصر إن مل تكن أعقدها على اإلطالق، و 

ميكن اعتبار الصراع بني العرب من جهة و بني الصهيونية العاملية من جهة أخرى هو أخطـر بـؤر   

البؤرة اليت تتجابه فيها قوى حملية بالغة اخلطورة و القوى العظمى اليت  الصراع يف العصر احلديث؛ ألنه

    1...تتأثر ذا الصراع

إضافة إىل بعدها السياسي -و مل تشغل قضية بال املسلمني كما شغلته قضية فلسطني؛ ألا 

مبتـدأ  و  -صلى اهللا عليه و سلم-قضية دينية، ففيها املسجد األقصى، مسرى الرسول  -و اإلنساين

و املسلمون وجوههم إليها، و هـو   -عليه الصالة و السالم -معراجه، و أوىل قبلة وجه رسول اهللا

   2...ثالث املساجد اليت ال تشد الرحال إال إليها

اليت مازلنا نعيش فصوهلا و آثارها املأساوية قتال و قصفا و دمـارا و   -و كانت هذه القضية

هي احملرك األول للهمم العربية و  -اضر، بل قبل هذا التاريخحىت يومنا احل 1948منذ سنة  -إبادة

  3...الباعث الرئيسي إىل كل تغيري حصل يف شىت أحناء األمة العربية 

إن مأساة الشعب الفلسطيين املشرد هي مأساة احلرية يف كل مكان و زمان، و لذلك فقـد  

ية، فمنذ وقوع الكارثة حىت يومنـا  تصدرت هذه املأساة واجهة األحداث السياسية العربية و الدول

                                                
 .، من المقدمة، ص أ)دس، د طدار الق: بیروت(، 1978مازن البندك، أطلس العربي الصھیوني حتى بدایة   1
مؤسسة عالم اآلثار، : الجزائر(، )01" (مواقف اإلمام اإلبراھیمي"سلسلة : محمد الھادي الحسني، فلسطین 2

 .7، من المقدمة، ص)م2006
، ص )م1981دار اآلفاق الجدیدة، : بیروت(مفید محمد قمیحة، االتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر،  3

201. 



احلاضر مازال عاملنا العريب يعيش أجواءها اليت حرمته نعمة االستقرار و السعادة و الرخاء، و جعلتـه  

  ...يواجه خضما من املشكالت اليت ال اية هلا و ال حصر

 أول من دق ناقوس اخلطر و رفع الصوت عاليا مدويا من أجـل أن ... و لقد كان األدباء 

    4...تستيقظ األمة العربية على هذا اخلطر اجلسيم الذي يهدد كياا و حريتها و استقالهلا 

و تأيت أمهية هذه الدراسة من كوا تتعلق بقضية شغلت و ما تزال تشغل بال دعاة التحرر و 

هلا كل من  كوا تتعلق بقضية قومية يهتز -أيضا -االنعتاق يف مجيع أحناء العامل، و يزيد من أمهيتها

     1...يعتز بانتمائه العريب اإلسالمي، و كل من حيرص على ضرورة استقالل الوطن العريب الكبري

  و لقد ظلت هذه القضية مصدرا الكثري من الدراسات األدبية سواء أكانت عامة أم أكادميية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .206ید محمد قمیحة، مرجع سبق ذكره، ص مف 4
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة 1985/ 1948سعید بوسقطة، فلسطین في الشعر الجزائري المعاصر،  1

 .م، من المقدمة، ص ج1991عین شمس، 



  : و تاريخ اليهود تاريخ فلسطني: املبحث األول

  :متهيد -أ

عن فلسطني ال ميكن أن ينفصل عن احلديث عن النبوة و األنبيـاء؛ ألن أرض   إن احلديث

فلسطني هي األرض اليت أنبتت الرسل و الرساالت، و هي تشكل مع مصر و احلجاز مثلثا للرساالت 

  اليهوديـــــــــــة، : الســـــــــــماوية الـــــــــــثالث

منبـت أوىل   و هي تشكل مع بالد الرافدين و سوريا و بـالد النيـل  ... و املسيحية، و اإلسالمية

هي قطب الرحى يف لب الصراع اإلسـالمي يف مواجهـة    -إذا -ففلسطني... احلضارات اإلنسانية

  )... النصارى(، و الضالني )اليهود(املغضوب عليهم 

أن نطّلع على املصادر الدينية و التارخيية و  -عند اخلوض يف هذا املوضوع -إذا الواجب علينا

ــية    السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...لدراسات األدبية حول فلسطني، و كل ماله عالقة ذه األرض الطيبةو العسكرية، و شىت ا

فتاريخ . ليست هي فلسطني التارخيية) جغرافيا(و ال يتردد أحد يف القول إن فلسطني احلالية 

فـإذا  . فلسطني املعروف املشهور يرتبط ارتباطا كبريا بتاريخ القدس و ما جاورها من مدن مقدسة

فعلينا أن نعرف تـاريخ القـدس و    -و ما جره من أحداث كثرية -فلسطني أردنا أن نعرف تاريخ

  ... إن تاريخ فلسطني يرتبط ارتباطا كبريا بقداسة املدينة املذكورة خاصة: مبعىن آخر... حميطها 

  :فلسطني عربية فإسالمية -ب

اجلزيرة مركزا االستقرار الكثري من اهلجرات من قلب  -عرب تارخيها الطويل -كانت فلسطني

  ... العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

فإنه يرى كثري من العلماء  -و على كثرة النظريات و اآلراء -و مهما اختلف يف مهد العرب القدماء



الفرنسـي، و  " رينـان "أن املهد األول للعرب القدماء كان شبه جزيرة العرب، و يؤيد هذا الرأي 

اء، و أكثرها اتفاقا مـع حقـائق   و هذا هو أصح اآلر... و رايت اإلجنليزي ... بروكلمان األملاين 

التاريخ و أصحاب هذا الرأي يستدلون على صحة رأيهم بأن اهلجرة يف هذه البالد كانت تتجه دائما 

  ...من بالد جند و احلجاز و اليمن إىل بالد الشام و العراق 

و ) الصحراء(و يؤيد هذا القول، أيضا الظواهر اللغوية، و اصطباغ ذلك بصبغة مشتركة هي 

    1حياة البداوة

  :و يتناول املؤرخون العرب األطوار التارخيية العربية، فيقسموا إىل ثالثة أطوار

و هذا الطور يتناول من العرب من بادوا و عفت آثارهم مثل طسم و جـديس، و  : الطور األول -

ن الكـرمي  من أثبتت الكشوف احلديثة وجود آثار تدل عليهم، باإلضافة إىل ما ورد ذكرهم يف القرآ

و يبدو أن الذين جنوا من هذه املرحلة رحلوا إىل فلسـطني أو  ... مثل عاد و مثود و إرم ذات العماد 

  ...مكة أو حضرموت 

و يطلق املؤرخون عليهم العرب العاربة، و هم القحطانيون من ملوك سبأ و محري، و : الطور الثاين -

  ...هم ينتسبون إىل يعرب بن قحطان، أو قحطان بن عامر

، و )عليهما السالم( و يطلق عليه العرب املستعربة، و هم أبناء إمساعيل بن إبراهيم: الطور الثالث -

، و القبط و متثلـهم  )عليه السالم(العربانيون و ميثلهم إبراهيم : قد تداخلت يف تكوينهم ثالثة أجناس

    2...هاجر، و العرب و منثلهم جرهم من القحطانيني

من اجلزيرة العربيـة إىل  " بين يعرب"انطلقت قبائل  -بعدة قرون-ل امليالد و اخلالصة أنه قب

سائر أحناء البالد العربية، و توالت هجرات القبائل العربية إىل الشمال الشرقي حيث دجلة و الفرات 
                                                

 4، ص)م1984دار الفكر، : دمشق(شوقي أبو الخلیل، أطلس التاریخ العربي،  1
-26، ص )م1979(، 1، العدد رقم"سیرتا" ، مجلة"أنساب العرب و الدعوة الطوطنیة"عبد الباقي علي محمد،  2

27. 



بـين  "كما انطلق بعض آخر من قبائل ...اآلن، و إىل الشمال الغريب حيث فلسطني و سوريا و لبنان

ــا مــــن الــــبالد اإلفريقيــــة     إ" يعــــرب   ىل مصــــر، و غريهــ

     3" ...اهلكسوس"و أطلق على هؤالء البدو الرحل 

  :فإذا جئنا إىل بالد فلسطني جندها قد مرت باألدوار التارخيية اآلتية

ق م، حيث نشروا العمـران و   3500قدم إليها العموريون من اجلزيرة العربية حوايل عام  -

  .4)اخلليل(أقاموا املدن منها 

و هم أول  -ق م 2500أو - 3000، و ذلك حوايل )الكنعانيون(مث وفد إليها اليبوسيون  -

  1...نسبة إليهم" يبوس"من بىن مدينة القدس و أمسوها 

، و هـو  )مليكا صادق(و هؤالء هم بطن من بطون الكنعانيني العرب، و من أهم ملوكهم  -

  أول مــــــــــــــــن اختطهــــــــــــــــا  

 -فيما بعـد -و عرفت "... سامل"من هنا جاء امسها  و بناها، و كان وديعا حمبا للسالم، و

  2، أي مدينة السالم )أورسامل(بامسها الكنعاين 

بالقدس و استمروا سادة البالد مخسة عشر قرنا حىت دعيت ) الكنعانيون(و أقام اليبوسيون 

غـزة، و   و أسسوا الكثري من املدن الفلسطينية التارخيية كعسقالن، و يافا، و" ... أرض كنعان'بـ 

                                                
 .223، ص)م1966(، العدد مجھول الرقم، "...منبر اإلسالم"، مجلة "حقیقة إسرائیل"محمد متولي العظامي،  3
، )م1982:ئرالجزا(الجزائر، بالدنا فلسطین تاریخا و حضارة و ثورة، -"حركة التحریر الفلسطیني، فتح 4

  .13ص
على مشارف القرن "عبد الفتاح أبو علیة، عبد الحلیم عویس، بیت المقدس في ضوء الحق و التاریخ، سلسلة  1

 .07، ص)م1981دار المریخ للنشر، (...: ، "الخامس عشر
 .239، ص)م1982مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر، : بیروت(المیر إسماعیل علي، السالالت البشریة،  2



يف مشال العراق، و عرب ر األردن مع " أور"من ) عليه السالم(و قدم النيب إبراهيم ... أرحيا و غريها 

  3.جمموعة صغرية من قومه، و أقام يف منطقة اخلليل مع أفراد عشريته حتت ظل احلكم الكنعاين

يرة العربية، حيث كانت و مما سبق تعترب فلسطني من الناحية البشرية امتدادا طبيعيا لشبه اجلز

  4. تفد إليها منها املوجات البشرية على مدى العصور

و يرى بعض احملدثني أن كلمة كنعان تشمل األرض املقدسة و جزءا كبريا مـن لبنـان، و   

  .5و هي البالد املرتفعة أو العالية" آرام"فكنعان هي البالد املنخفضة، و يقابلها ". املنخفض: "معناها

سم كنعان بفلسطني يعود لقرون ال تقل عن مائة قرن يف حني أن أول زيـارة  و احلق أن ا

  6لفلسطني ال تتجاوز األربعني قرنا ) عليه السالم(إلبراهيم 

  

  

و الكالم السابق تؤيده كتب اليهود املقدسة أعين التوراة نفسها، فهي تبطل إدعاءام بأم 

ة األصحاح الثاين عشر من سفر التكوين تـدل  و قراء... وجدوا فلسطني أرضا بال شعب فعمروها 

  .على ما قلناه

توزع اجلنس البشري مرة ثانية على سطح األرض من أوالده ) عليه السالم(و من نسل نوح 

أما نسل سام فقد استقر يف آسيا، و نسل حـام تشـتت يف   . سام، و حام، و يافث: الثالثة الذكور

ما يستنتج ذلك من قراءتنا لألصحاح العاشر مـن سـفر   إفريقيا، و نسل بافث انتشر يف أوروبا، ك

  .التكوين
                                                

الجزائر، بالدنا فلسطین تاریخا و حضارة و ثورة، مرجع سبق ذكره، ص -"فتح"حركة التحریر الفلسطینیة  3
13. 

 .121، ص )م1980(، 3، العدد"سیرتا"، مجلة"فلسطین إبان عھد االنتداب البریطاني"إبراھیم الجندي،  4
بیة و خصائصھا و ثروتھا و أسرار محمد عطیة اإلبراشي، اآلداب السامیة مع بحث مستفیض في اللغة العر 5

 . 20، ص)م1984دار الحداثة : بیروت(جمالھا،
 .10، ص )م1967دار المكتبة العصریة، : بیروت(محمد مصباح حمدان، االستعمار الصھیونیة العالمیة،  6



و بعد الطوفان بنحو أربعمائة و عشرين سنة دعا اهللا إبراهيم من أور الكلدانيني و أمره أن 

يترك أرض ميالده و يذهب إىل أرض كنعان لكي يعبده و خيافه فيها، و وعده أن يكثر نسله و يعطيه 

ــدعوة   ــاب الــــــ ــا، فأجــــــ ــا مرياثــــــ    إياهــــــ

و انتقل إليها، و وضع له سنة اخلتان عالمة العهد بينهما و أن يكون ختان الطفل املولود يف اليـوم  

  . 1الثامن من مولده

و قد طرده إبراهيم هو و أمه، فذهب و أقام يف ... و من إبراهيم ولد إمساعيل جد األنباط 

عو إسرائيل، و يعقوب ولد اثين عشر و ولد إلبراهيم يعقوب املد)... ناحية مكة حاليا" (فاران"برية 

الذي كان منه موسـى و هـارون، و   " الوي"ولدا و هم آباء أسباط إسرائيل األثين عشر، و منهم 

و كذلك سبط يهودا الذي كان أشد بأسا من اجلميع، ... موسى كانت له و لنسله رئاسة الكهنوت 

  2تسلط الرومانيني على أورشليم  فصار صاحب السلطة امللكية إىل أن انقرض حكم اليهود عقب

من التنافر و أسبابه، و هروب يعقوب إىل ... مث جرى إلسحاق و ولديه العيص و يعقوب 

، بعدما "راحيل"و " لينة"و زواجه من ابنتيه " البان"أرض الكلدانني من وجه أخيه و إقامته عند خاله 

ثروة عظيمة، و ما جرى بعد ذلك من خدمه ألجلهما أربع عشرة سنة، مث رجوعه إىل أرض ميالده ب

و تفصيل ذلك يف القرآن الكرمي يف سورة يوسف، مث نزول أبيـه  ... أوالده يف حق أخيهم يوسف 

املصرية إىل أن أنقذهم اهللا من األسر على " عني مشس"عليه، و إقامتهم يف -و سائر أوالده-يعقوب 

  . 3)عليه السالم(يد النيب موسى 

  : ألحداث كاأليتو بعد ذلك توالت ا -

                                                
دار : روتبی(عبد العزیز الثعالبي، تقدیم و مراجعة حمادي الساحلي، محاضرات في تاریخ المذاھب و األدیان، 1

 ..112-111، ص )م1985الغرب اإلسالمي، 
 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا 2
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م، خرجت قبائل العربانيني من مصر متجهة إىل الشرق بقيـادة الـنيب   .ق 1290يف سنة  §

ــى  ــالم (موســــــــ ــه الســــــــ   ، )عليــــــــ

 1...أربعني عاما ) صحراء سيناء(و توقفت يف صحراء التيه 

م، عرب يوشع بن نون فلسطني مع القبائل العربانية من اجلهة اجلنوبيـة  .ق 1186و يف سنة  §

 2.الشرقية

" إسرائيل"مد و جزر من األحداث و الصراعات بني ذرية  -الواردين أعاله-و بني التارخيني  §

  و وجـــــــــــــــــود ممالـــــــــــــــــك 

 ...و قيام دول 

قرب بالد اليونان " إجيه"قادمة من حبر " فلستة"م، وصلت فلسطني قبائل .ق 1200يف سنة  §

  3يةإذا أرض كنعان صارت فلسطني آخذة امسها من تلك القبائل الكريت... 

، و ذلك )عليهما السالم(، قامت مملكة داود و سليمان -م.ق 1000أو  -1050يف سنة  §

 ...بعد مواجهات عسكرية بينهم و بني الفلسطينيني انتهت بانتصار هؤالء اإلسرائيليني

 975فخلفه ابنه رحبعام سنة ) عليه السالم(م، متت وفاة سليمان بن داود .ق 935يف سنة  §

 ...م.ق

إسرائيل : إىل قسمني) عليه السالم(انقسمت مملكة سليمان  -م.ق 931أو  -923يف سنة  §

 .  4أو السامرة يف الشمال، و اليهودية أو يهوذا يف اجلنوب 
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، و قد دامت هذه اململكة حنـو  "بربعام"و أول من متلك على مملكة إسرائيل رجل يقال له  §

ملك آشور و سـىب  ) ون الثاينسرج(مائتني و مخسني سنة إىل أن افتتحها امللك سلمناصر 

 .م.ق 722كان ذلك يف حدود سنة ... قومها 

  

  

 -م.ق 588أو  -586إىل سنة  -"رحبعام"حتت سلطة خلفاء -و أما مملكة يهوذا فدامت  §

" بابل"ملك بابل، و جلى عنها كثرين من أهلها إىل مدينة " نابوخدنصر"أي إىل أن افتتحها 

و جددوا عمارـا و  " أورشليم"ا سبعني سنة رجعوا إىل عاصمة ملكه، و بعد أن أقاموا فيه

  1أقاموا اهليكل بعد ختريبية 

 ...م، غزا املقدونيون فلسطني بقيادة اإلسكندر األكرب املقدوين .ق 332يف سنة  §

 ...م،غزا املقابيون فلسطني .ق 166يف سنة  §

 ".راءالبت"م، قدم العرب األنباط و أحلقوا فلسطني بعاصمتهم .ق 90يف سنة  §

 " مببيوس"م غزا الرومان القدس و دمرها .ق 63يف سنة  §

و قد وقعت لبقايا اليهود يف عهد احلكم الروماين أحدات هامـة،  ... و تتالت األحداث و تالحقت 

  : منها

 . م، وشوا بالسيد املسيح عند احلاكم الروماين 37يف عام  §

 املمنـوح هلـم يف القـدس    حاول اليهود استغالل املركز الديين -م 70أو - 63يف سنة  §

ــة  ــراض قوميـــــــــــــــ   ألغـــــــــــــــ
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الروماين و احتل القدس، و هدم اهليكل فتوزع اليهود يف " تيطس"و سياسية فهامجهم القائد 

 2البالد ااورة بعد أن قتل و أسر منهم خلقا كثريا 

يف عهـد اإلمرباطـور    -م 135أو - 132كانت آخر حماولة إلحياء التراث العربي عام  §

و  3...الذي احتل املنطقة اليهودية يف القدس و هدم اهليكل من جديـد  " يانإيليوس هدر"

هدم أي بناء عليه أية عالمة تثبت انتمائه لليهود، بل غريت أمساء املدن و أخـذت أمسـاء   

بعدها مل يقم " إيليوس"من اسم اإلمرباطور " إيلي"اليت عرفت باسم " أورشليم"رومانية مثل 

  4. م1948ة حىت  القرن العشرين و مل تقم قائمة حىت سنة لليهود بأية حركة سياسي

  

للغزو الفارسي الذي هدم معظم ما فيها من الكنائس و " أورشليم"م، تعرضت 614يف سنة  §

 1األدبرة

 م، مت الغزو البيزنطي للقدس و لفلسطني  628و يف سنة  §

رضي اهللا (اب يف عهد اخلليفة عمر بن اخلط -استوىل املسلمون): هـ 36(م 637يف سنة  §

على بيت املقدس، فأمنوا أهلها على أنفسهم و أمواهلم و كنائسهم، و أعطاهم عمر بن ) عنه

و من مها نرى أن اخلليفة عمر ... 2) بالعهدة العمرية(اخلطاب عهدا بذلك و هو املعروف 

ـ  ام أدخل اإلسالم يف فلسطني، و مل يدخل العرب، كما تدعي إسرائيل، فاألمران خمتلفان مت

 .  3االختالف

 ...م، األتراك يستولون على فلسطني 1072يف سنة  §
                                                

 .01مازن البندك، أطلس الصراع العربي الصھیوني، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا 3
 .242-241المیر إسماعیل علي، السالالت البشریة، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .240البشریة، مرجع سبق ذكره، ص المیر إسماعیل علي، السالالت  1
 .02مازن البندك، أطلس الصراع العربي الصھیوني، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .242 -241المیر إسماعیل علي، المرجع السابق ، ص  3



 ...م، العرب يعودون من جديد إىل فلسطني  1092يف سنة  §

 ...، الصليبيون يغزون فلسطني 1099يف سنة  §

 ...م، صالح الدين يسترد فلسطني من الصليبيني 1187يف سنة  §

 ...اإلسالميم، فلسطني تدخل يف نطاق احلكم العثماين 1517يف سنة  §

  4...م1917و ظلت حتت حكم العثمانيني إىل غاية دخول اإلنكليز هلا و احتالهلا سنة 

  :اليهود بني القرآن و التوراة و اإلجنيل -ج

وصفا للصراع بني احلق اإلهلي اإلسالمي و  -بسوره و آياته -يكاد القرآن الكرمي أن يكون 

و ... يف القرآن الكرمي جندها قد وردت مثاين مرات " وداليه"فإذا حبثنا عن كلمة ... الباطل اليهودي

و وردت ... ثالثا و أربعـني مـرة   " إسرائيل"و وردت كلمة ...مرة واحدة " يهوديا"ورت كلمة 

   5..ثالث مرات) مبعىن يهودا" (هودا"كلمة 

  

  :كاآليتلنجدها  -الذين هلم عالقة باليهود -و باستعراض عدد مرات ذكر أمساء الرسل و األنبياء

 ...مائة و ستا و ثالثني مرة: موسى §

 ...سبع عشرة مرة: إسحاق §

 ...تسعا و ستني مرة: إبراهيم §

 ...سبع عشرة مرة: سليمان §

 ...ست عشرة مرة: يعقوب §

                                                
الجزائر، بالدنا فلسطین تاریخا و حضارة و ثورة، مرجع سبق ذكره،  - "فتح"حركة تحریر الوطني الفلسطیني  4

 .14ص 
دار مطابع ): القاھرة(، "كتاب الشعب"ؤاد عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم، سلسلة محمد ف 5

 ). الشعب، د ت



 ...سبعا و عشرون مرة : يوسف §

 ...عشرين مرة : هارون §

 1...ست عشرة مرة : داود §

و ما تفرع عنها، و متثلـت يف اسـم   " داليهو"و مما سبق عينة بسيطة جدا متثلت يف كلمة 

 -تقريبـا  -و القرآن الكرمي كله ... األنباء الذين كانت هلم عالقة مباشرة باليهود أو بين إسرائيل 

  ...مرتبط بشدة باحلديث عن اليهود و عن كل ما ينجر من أعماهلم الدنيئة اخلسيسة

فقد وصفهم . القرآن الكرميو احلق أنه مل يوجد نص و ال كتاب وصف اليهود كما وصفهم 

  :  بأوصاف كثرية منها

فقد ورد يف األصحاح التاسع من سفر . نفاق اليهود قدمي جدا و مذكور حىت يف تورام: النفاق -1

  :ما نصه) أشعياء (

ì و صار مرشد و هذا الشعب مضلني و مرشدوه مبتلعني، ألجل ذلك ال يفرح السيد بفتيانه، و ال

ــاه   ــرحم يتامـــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــ

  ì2مله، ألن كل واحد منهم منافق و فاعل شر، و كل فم متكلم باحلماقةو أرا

قبل عامة اليهود، و أن النفاق  -بشكل خاص -و يبدوا أن النص خيرب عن منافقني األحبار املرشدين  

) ص(علـى عهـد الرسـول     -و قد عرف من منافقيهم... أحد وسائل التآمر لديهم ضد املسلمني

  ...و غريهم كثريون...شاس بن قيس، و زيد بن اللَّصيتأوس بن قيظي، و -بيثرب

فقد أدعى اليهود أن فرض اهللا للزكاة معناه أن اهللا فقري، فرد القـرآن علـى    :اجلرأة على اهللا -2

  :وقاحتهم بقوله تعاىل
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 حق و لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري و حنن األغنياء سنكتب ما قالوا و قتلهم األنبياء بغري﴿

  . 1﴾نقول ذوقوا عذاب احلريق، ذلك مبا قدمت أيديكم و أن اهللا ليس بظالم للعبيد

فأتـاه  . يصلي جتاه بيت املقدس أوىل القبلتني) ص(كان الرسول : االحتجاج على حتويل القبلة -3

قلـب  قد نرى ت﴿أمر ربه أن حيويل القبلة جتاه الكعبة، فاستنكر اليهود ذلك، و يف هذا يقول القرآن 

فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام و حيثما كنـتم فولـوا   . وجهك يف السماء

   2﴾وجوهكم شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رم و ما اهللا بغافل عما يعملون

... عن قرب و هذه األوصاف إمنا هي تعبري دقيق خللق اليهود، يالحظها كل من اتصل م 

   3كشف عنها القرآن على حقيقتها... إا طبيعتهم 

و أخالق اليهود الفاسدة وليدة انطواء مسبوق بغرور متبوع بإفساد، ذلك أنه بانتهاء حمنـة  

و باستقرار إسرائيل ... فها هو يدعو أسرته لإلقامة حتت رعايته يف مصر ) عليه السالم(النيب يوسف 

ينطوون على أنفسهم؛ مما سبب  -فيما بعد -مبصر بدأوا يتكاثرون، وراحوا و أوالده ) عليه السالم(

 -الذي ازداد بنو إسرائيل) عليه السالم(هلم كراهية املصريني و حكامهم، خاصة بظهور النيب موسى

  ...عقوقا و عصيانا و متردا عليه و على غريه -يف عهده

اإلله " يهوه"ة اليهودية عندما ظنوا بأن و قد ازداد غرور اليهود و كربياؤهم بتحريفهم للعقيد

أم شعبه املختار و باقي األجنـاس   -خطأ–إهلهم و حدهم و يفضلهم على باقي العاملني، معتقدين 

أو حماولة قتلهم و قائمتهم يف ذلك ) عليهم السالم(خدم هلم و عبيد، و هذا ما دفعهم إىل قتل األنبياء 

و يف هـذا  ... ات على الشعوب و احلكام ما يفوق ذلك بكـثري  و هلم يف املؤامر... طويلة عريضة 
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  إن املســـلمني يؤمنـــون بـــاهللا و كتبـــه : النطـــاق نؤكـــد احلقيقـــة اآلتيـــة

، و هم يؤمنون بان التوراة أنزلت )صلى اله عليه و سلم (و رسله بدون تفريق مثلما يؤمنون مبحمد 

ن التوراة املوجودة املتداولة قـد دخـل   بوحي مساوي، و لكنهم يقولون إ) عليه السالم(على موسى 

  ... عليهـــــــــــا التبـــــــــــديل و التحريـــــــــــف

يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا ﴿: مبا ذكره عن اليهود و كتام. و القرآن يؤكد هذا الكالم

  2﴾حيرفون الكلم عن مواضعه﴿،   و بروايته عنهم إم 1﴾من عند اهللا

أو ) ع(م ال تقـول بـرتول عيسـى الناصـري      و املؤسف أنَ اليهود يؤكَدون  أن تورا

  ...كليهما دجال و مدعي) ع(، و يف رأيهم أن عيسى و موسى )ص(حممد

و كل طائفة قد حتفظت بشأنه على ... فنحن إذا أمام كتاب هو حمل شك من مجيع الطوائف         

  .3طريقتها

فاألنبياء الذين ... ه  أمام كتاب أوحى به اهللاو القراءة املتأنية للتوراة املتداولة ال خيرج منها القارئ بأن

سكريين، و لصوصا ، وزناة ... تعارفنا على إجالهلم و احترامهم نراهم يف التوراة عصبة من األشرار

و اهللا نراه يفعل الفعل مث يندم عليـه، و خيتـار رسـله مث    ... ، و كذَّابني،  و خمادعني،      و قتلة 

و كأنه ال يدري من أمر نفسه شيئا، و ال يعـرف مـاذا خيبئـه    ... ر يكتشف أنه قد أخطأ االختيا

  .4الغيب

  : من ذلك... حتمل التناقضات  -يف حد ذاا -بل إن التوراة     

ì يف ستة أيام صنع الرب السماء و يف اليوم السابع استراح و تنفسì 5   
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ì إله الدهر الرب خالق أطراف األرض ال يتعب و ال يعياì6   

  

كتبتها أقالم أحبار اليهـود يف  ... ب العهد القدمي و أسفار التوراة و ما يتفرع عنها إن كت

من رؤسـاء  " احلكماء"بابل بعد السيب فراحوا يلطخون و يشوهون كل شيء، كتبها من يسموم 

و استاق من كانوا فيها من اليهود أسرى ... على فلسطني " خبتنصر"الدين اإلسرائيلي، بعد أن أغار 

لني باألغالل إىل بابل، فأقاموا ا حتت حكمه سبعني سنة، استطاع هؤالء احلكماء خالهلـا أن  مكب

فانتهلوا من هذه املناهل اجلديدة، و تـأثرت  ... يطلعوا على أساطري أشور و بابل و شريعة محورايب

و  "كـورش الفارسـي  "أفكارهم مبا اكتشفوا فيها من آراء و أفكار و آداب، فلما أطلق سراحهم 

  و تواريخ من سلف من أنبيائهم  ةأعادهم إىل فلسطني، عكفوا على وضع شرائعهم و كتبهم اإلسرائيلي

و أجدادهم و آبائهم، و طاب هلم أن يدخلوا على كتبهم كثريا من األساطري البابلية املشاة صياغة و 

ــة    ــني الشــريعتني احلمورابي ــرق ب ــا يوجــد ف ــه قلَّم ــوحظ أن ــا ل ــن هن ــا، و م   إعراب

  1...ةاإلسرائيلي و

و مما جيدر ذكره أن التشابه بني قصص القرآن و القصص اليت يرويها التلمود، رمبـا كـان   

مرجعه إىل أن احلاخامات اقتبسوا هذه القصص من القرآن الكرمي، ألنه رغم أن التلمود، مت تدوينـه  

  ...خر القرون الوسطى قبل ظهور اإلسالم، إال أن احلاخامات ظلوا يضيفون إليه و يهذبونه حىت أوا
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آثرت أن تتقوقع حلفظ كياا حىت بقيت إىل  -رغم هذه احلريات -و لكن اليهودية التلمودية

يومنا هذا، رغم زوال ما ال حيصى من احلضارات و الـديانات و اإلمرباطوريـات و الشـعوب، و    

     2...اندثارها يف نفس هذه الفترة

) ع (نسمع السـيد املسـيح  ) العهد اجلديد(ملقدسعلى الكتاب ا -و لو وجيزة-و بإطاللة   

ناعتـا   –حماوال إرجاعهم إىل جادة الصواب  –خماطبا اليهود الظالني املظللني، الفاسدين املفسدين 

وكل ذلك من سوء وفسـاد  ... إياهم مرة بالذئاب، ومرة باألفاعي واحليات، ومرة باخلراف الضالة 

  ...سريم وأخالقهم

  

  

  عاملاليهود يف ال -د

احلق أنـه ال  : و أما عن تاريخ اليهود و صراعنا معهم يف فلسطني و اغتصام هلا فإننا نقول

يعرف التاريخ أمة وضعت تارخيها و دونته بيدها كما فعل اليهود، فقد صاغته يف إطار من املقدسات 

  ... كل جدل و نقاش و الغيبيات، و جعلته كله وحيا من السماء نافدا بإرادة اهللا، و من ثَم فهو فوق

و اهلدف من ذلك كله هو اختيار بين إسرائيل واصطفاؤهم و تسليمهم دور البطولة علـى  

  ...مسرح اإلنسانية، أما باقي األمم فهي ليست إال شخوصا مكملة للحمتهم الكبرية 

و إذا سلمنا جدال ذا التاريخ األسطوري الذي دونه اليهود، جند أم هم أنفسـهم قـد   

  ...فوا و تباينت آراؤهم عند حديثهم عن أصوهلم األوىل اختل

                                                
، )م1972دار النفائس للطباعة و النشر و التوزیع، : بیروت(ظفر اإلسالم خان، التلمود تاریخھ و تعالیمھ،  2

 .53-52ص



و إذا رجعنا إىل التوراة كتام املقدس، و حبثنا عن أصول هذه اموعة البشرية، جند أـا  

، و أخريا عرفـوا  )بنو إسرائيل(، مث قيل هلم )عربيون(مسيت عرب التاريخ بأمساء خمتلفة، فقد مسوا أوال 

شتقة من فعل شائع يف كل اللغات السامية، هو فعل عرب مبعـىن ختطَّـى و   باليهود، و كلمة عربي م

  1...اجتاز

و قد كانت كلمة عربي تطلق على كل من يهاجر من العراق فيعرب ر الفرات إىل الشام، و 

  : كان اليهود األول كما ورد يف سفر يوشع

ìتارح أبو إبراهيم و أبو ناحور . رهكذا قال الرب إله إسرائيل أباؤكم سكنوا يف عرب النهر منذ الده

و أكثرت . فأخذت إبراهيم أباكم من عرب النهر و سرت به يف كل أرض كنعان. و عبدوا آهلة أخرى

   ì2نسله و أعطيته إسحاق

و ترتبط تسمية بين إسرائيل أيضا بقصة أخرى ليعقوب نفسه، إذ بينما كان يف طريقـه إىل  

ــان    -أرض كنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجد رجال يف انتظاره ليس كالبشر، قيل  -ه النهر و قد أرخى الليل سدولهو حىت إذا انتهى من عبور

إنه ملك من السماء، فصارعه حىت مطلع الفجر، فلما أراد االنطالق طلب منه يعقوب أن يباركـه،  

ال يكون امسك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل ألنـك كمـا   : يعقوب، قال: فقال له ما امسك؟ قال

ــا تعلـــــوعلـــــوت عنـــــد اهللا فعلـــــى ا   ... لنـــــاس أيضـــ

  ...29إىل  24، اآليات من 32و تفصيل ذلك يف سفر التكوين، األصحاح 

فهي حديثة نسبيا، إذ أا ترجع إىل عهد داود بن سليمان و أبنائهما ) اليهود(و أما تسميتهم 

م و ما بعدمها، و ملـا كانـت األسـرة    .ق 1000عندما جنحا يف إقامة مملكة فلسطني حوايل سنة 
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فقد نسبوا إليها الرعية كلـها و أصـبحوا   ) يهوذا(كمة تنتمي إىل قبيلة من العربيني تدعى سبط احلا

   1يسمون اليهود

  ...يف الكثري من جهات العامل) بين إسرائيل(و من فلسطني بدأ انتشار اليهود 

فيعد عصر اإلسكندر املقدوين استقرت مجاعات كبرية من اليهود يف اإلسكندرية، و يف مدن 

  2...رى أوروبيةأخ

و متثلت أبرز نشاطات اليهود يف التجارة و سيطرة املال عن طريـق املعـامالت الربويـة    

يقوم يف أساسه على جممـوع   -يف العصور القدمية-فقد كان احتراف اليهود للتجارة ... باألساس

نابوشود نوصر يف عهد (اجلماعات اليهودية اليت انتشرت يف خمتلف أحناء العامل بسبب التشرد األول 

  .3، مث بالتشرد الثاين بعد تدمري معبد القدس)األول

و من سورية و مصر البيزنطية، خرج اليهود يف املرحلة األوىل إىل مشال اجلزيرة العربية و إىل 

، و انتشروا يف مجيع البلدان الواقعة على البحر األمحر )اليمن و احلبشة(املناطق اجلنوبية الشرقية فيها 

هجروا إىل الواحات الواقعة على خط القصور و من مصر حىت ) املرحلة الثانية( مرحلة تالية و يف... 

يف املرحلة الثالثة اجته املشردون من اليهود ... املغرب األقصى على طول األطراف الشمالية للصحراء 

سيا اجلنوبية من القسطنطينية و من آسيا الصغرى إىل شواطئ البحر األسود و شبه جزيرة القرم و رو

  .4)أسفل الفولغا(حيث اتصلوا باليهودية اليت تنتشر من ضفاف حبر قزوين و بالد اخلزر 

  

                                                
 238 - 237المیر إسماعیل علي، المرجع السابق، ص  1
 .29محمد عطیة اإلبراشي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .51، ص )م1976( 32، مجلة الثقلفة، العدد "دور الیھود في التجارة في صدر اإلسالم"إسماعیل العربي،  3
 .52المرجع السابق،  4



و أما عن يهود احلجاز فليس لوجودهم هناك تاريخ مضبوط بالتحقيق، و غاية ما علم مـن  

ـ     -يف عصور خمتلفة -ذلك أم التجأوا مرارا و إىل احلجاز، و أول مرة كانـت قبـل املـيالد بنح

فقد ذكروا أن جالية منهم انفصلت يف صحراء سيناء عن التيه و التجأت إىل  -1600أو  -1500

  ...و قيل هي اليت تفرعت عنها قريظة، و النضري، و قنيقاع، و غريهم...احلجاز فتوطنته

هو الـذي  ) ذي نواس احلمريي(و قد تضافرت الروايات على أن أسعد بن كرب احلمريي 

، و فسح اال إلقامتهم يف اليمن، و من ذلك العهد أخذوا ينشرون )ماية اليهودحب(تكفل حبمايتهم 

أفكارهم و تعاليمهم بني العرب حبيث مل يأت القرن الثاين للميالد حىت استأنس العرب بـاليهود و  

   1صارت ديانتهم شائعة يف يثرب و اليمن 

بالد العرب بعـد أن ـود،   فصار هلم شأن يف " ...ذي نواس"و قد متكن اليهود من ويد 

" ذي نـواس "لكنهم علموا أن النصرانية تزامحهم على السيادة يف تلك البالد فعمـدوا إىل إغـراء   

فقام باستحداث ... 2ياملتنصرين من قومه و بالغوا يف تصوير ما ينشأ من انتشارهم يف اليمن فأرعبوه

ن الكرمي أصـحاب األخـدود يف سـورة    مأساة يف حق املنتصرين من النجرانيني فيمن مساهم القرآ

  فســاقت احلبشــة جيوشــا جــرارة علــى الــيمن ... فثــار النصــارى للثــأر ... الــربوج

  ... و عاقب الظاملني عقابا صارما بعد أن استعبدت اليمانيني و قضت على استقالهلم قضاء مربما

رب، و بقـي  و منذ ذلك العهد ضعف شأن اليهودية السياسية يف اليمن و كذا يف بالد الع

نفوذهم منحصرا حول يثرب إىل أن قوضوه بأيديهم متاما، مبا أحدثوه من املشاكل و ما أقاموه مـن  

  .3املعاكسات يف وجه اإلسالم
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ينشطون على كل املستويات كما راحوا حيدثون الفـنت  ) املدينة(فقد كان يهود يثرب ... 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني األوس 

  ...دهاو اخلزرج، كان هذا قبل اهلجرة النبوية و بع

  

  

  

لعله جيدد ... أن يهاجر إليهم ) ص(هذه الفنت املتالحقة جعلت أهل املدينة يرجون الرسول 

  1...حيام فيعيد السالم إىل صفوفهم و يهب هلم حياة روحية ترجح بكفَّتهم على اليهود 

ا، إىل املدينة فمد يده إىل اليهود مصافحا، و حتمل األذى متساحم) ص(و قد جاء رسول اهللا 

  2...حىت إذا رآهم جممعني على التنكيل به و حمو دينه استدار إليهم 

يف ... بسبب امرأة مسلمة مع صـائغ يهـودي  ... و كانت البداية مع اليهود بين قنيقاع 

املنضوين إىل أعداء اإلسالم كي يشركوهم ... منتصف شوال يف السنة الثانية من اهلجرة مث بين قريظة 

  3...سلبهميف قتل املسلمني و 

و شن املسلمون هجومهم على حصون اليهود املشيدة، فبدأت تتداعى حتت وطأم حصنا 

  ...بعد حصن

أن يعاملهم بالنصف يف زراعـة األرض،  ) ص(و خضعت سائر يهود مث جاءت تعرض على الرسول 

  4" ...م إن شئنا أن خنرجكم أخرجناك: "فقبل و مل جيعل ذلك على األبد، خمافة عبثهم، بل قال هلم
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إال أن بغضاءهم للمسـلمني  . و مكث يهود خيرب يزرعون األرض على النصف من نتاجها

  )...ض(محلتهم على اقتراف بعض اجلرائم فأخرجهم عمر 

قضت على كيام العسـكري يف اجلزيـرة   " خيرب"و ال ريب أن اهلزمية اليت أصابت بين إسرائيل يف 

  5قضاء تاما 
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  : ظل العرب و املسلمني اليهود يف حياة -هـ

منذ البداية، فقد منحهم العـرب  ) اإلسالمية(شعر اليهود بالطمأنينة يف ظل الدولة العربية 

نفسه، فإم على عهده كانوا يشكون من فداحـة  ) ع(حرية مل يروها يف عهد سليمان ) املسلمون(

كما . شطرين على إثر موته مباشرة الضرائب، و كان من أثره ذلك تصدع اململكة و انقسامها إىل

على تنصيب احلاخام األكـرب  ) ض(متتعوا حبرية ممارسة شعائرهم الدينية، فقد وافق عمر بن اخلطاب 

) ض(رئيسا لكل الطائفة اليهودية يف العامل اإلسالمي، و جند اخلليفة علي بن أيب طالب " بوستنائي"

نة الكوفة، و يسمح اخلليفة األموي عبد امللك بـن  يعني حاخاما أكرب ليهود العراق يكون مقره مدي

و خاصـة   -مروان لليهود مبمارسة دراسام و شعائرهم يف القدس، كما أن اجلاليات اليهودية مبصر

 -يف اإلسكندرية و القيوم و كذا يف مشال إفريقيا و خصوصا يف فاس و القـريوان مث يف األنـدلس  

ــاديا  ــرت اقتصــــــــــــــــ   ازدهــــــــــــــــ

    1و علميا

 -يهود أنفسهم يعترفون أن عصرهم الذهيب هو عصر اإلسالم املتسامح حني ظفرواو ال... 

و مل تبدأ متاعبهم يف أوروبا إال . بسماحة منقطعة النظري يف بغداد و األندلس -ألول مرة يف تارخيهم

بعد سقوط األندلس، و كان بعض اخللفاء قد أسندوا رئاسة الوزراء لبعض اليهود، و قـد تبـوؤا   

و من هؤالء يعقوب بن يوسف بن إبراهيم ... 2يف تلك البقاع من العامل اإلسالمي... امة مناصب ه

، وزير من كتاب احلساب، ولد ببغداد، )هـ990 -930(بن هارون بن كلس أبو الفرج اليهودي 

و  و سافر به أبوه إىل الشام، مث أنفذه إىل مصر، و هناك اتصل بكافور اإلخشيدي فوالَّه ديوانه مبصر
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مث ... هـ  356و يف أيام كافور أسلم ابن كلس سنة ... الشام، و كان من أقرب املستشارين إليه 

  3. هـ368يف سنة ... قصد املغرب و اتصل باملعز و دخل يف خدمته 

و قد تبوأ اليهود مناصب هامة جدا يف مصر حىت العصر احلديث، و خصوصـا يف الدولـة   

  .4ن اليهود هم الذين كانوا حيكموا من وراء اخلليفة الفاطمية ، اليت نكاد أن نقول أ

. بالرخاء، و يتمتعون بالعدالة -قبل قيام إسرائيل-و كان اليهود املصريون ينعمون يف مصر 

يفتح ذراعه هلم، و كانت خريات اتمـع كلـه    -من قمته إىل أصغر فرد فيه -و كان اتمع كلّه

لوا على هذا النعيم كله أن يتآمرون، و أن خيونوا، و أن جيمعوا و لكنهم فض...متاحة هلم دون أي قيد

   1... الذهب من أيدي املصريني، بأخبس األمثان و يهربوا إىل اخلارج مث إىل إسرائيل

و األمثلة كثرية جدا عن وضع اليهود احلسن يف ظل العرب و املسلمني عرب التاريخ، حيث ال 

  ...ساحة الصغرية، و حسبنا ما ذكرناه كافيا يتسع اال لسردها كاملة يف هذه امل
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  :م السعيدةهليهود اجلزائر و حا -و

لقد ظلَّت : و كيفية معاملتهم، فإننا نقول -أو يهود اجلزائر -أما عن تاريخ اليهود يف اجلزائر

اية إنشـاء  اجلزائر ملدة تزيد عن ألفي سنة من املواطن الرئيسية الستقرار و جتمع اليهود، إذ تعود بد

  ...املستعمرات  اليهودية باألرض اجلزائرية إىل العهد البونيقي

 -و قد ارتبطت املرحلة األوىل بالفترة القدمية اليت خضعت فيها اجلزائر للحكـم الرومـاين   §

  البيزنطــــــــــــــــي،  -الونــــــــــــــــدايل

 و قد لقي اليهود أثناءها معاملة حسنة من السكان األصليني بعد أن رأوا فيهم عنصرا ساميا

 ... ال خيتلف كثريا عن الفينيقيني

مث ابتدأت مرحلة ثانية يف تاريخ اليهود مع الفتح العريب و انتشار اإلسالم، و قد وجد اليهود  §

يف املبادئ اإلسالمية الداعية إىل املعاملة احلسنة ألهل الكتاب خري حافز على تدعيم نشاطهم 

ألغالبة و الرستميني، و يتمتعون بعطـف  التجاري و املهين فأصبحوا حيظون برعاية األمراء ا

اخللفاء الفاطميني و امللوك احلماديني، هذا ما دفع أحد الكتاب اليهود إىل مقارنة حالة اليهود 

إم كانوا أكثر "حتت احلكم اإلسالمي بأوضاعهم السيئة يف أغلب بالد أوروبا، ذه العبارة 

  1"ا حيث كانوا يتعرضون ألبشع األحقادسعادة يف أرض اإلسالم منهم يف أغلب بالد أوروب

أما املرحلة الثالثة للوجود اليهودي باجلزائر فتعود إىل اية القرن اخلامس عشر الذي عرف  §

إىل أقطار املغرب العريب،  -مبا فيهم اليهود-ايار األندلس اإلسالمية و هجرة سكاا العرب 

ألفا، استقر قسم كبري منـهم بـالبالد    و كان عدد اليهود املهاجرين يناهز مائة و مخسني

اجلزائرية، و قد رأى فيهم احلكام األتراك عنصرا حليفا يف صراعهم مع اإلسـبان و عـامال   
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اقتصاديا مهما لتنشيط التبادل التجاري مع موانئ املتوسط و توفري بعض الصناعات احلرفية 

و قـد أدى  ... من عشر خاصة منذ منتصف القرن الثا. فأصبحوا قوة عظمى مسيطرة ... 

تزايد نفوذ اهلود االقتصادي إىل حدوث انتفاضات ضدهم منذ مطلع القرن التاسع عشر، و 

 ...هذا ما زاد يف عزهلم و جعلهم موضع تشكك و امشئزاز من بقية السكان

أما املرحلة الرابعة و األخرية للوجود اليهودي باجلزائر فهي ترتبط باالستعمار الفرنسي الذي  §

مما أدى إىل حدوث أعمال عنـف بـني   ... لدى اليهود تعاطفا مع سياستة التوسعية  وجد

ــود    ــريني و اليهـــــــ ــض اجلزائـــــــ   ... بعـــــــ

كانت ميول اليهود إىل جانب اجليـوش  : "و قد علَّق على ذلك أحد الكتاب اليهود بقوله

ــة؛   ــية الغازيــــــــــــــ   الفرنســــــــــــــ

 1". و هذا ما جعلهم يدفعون مثن ذلك من دمهم

بالفرنسيني و باألوروبيني بصورة عامة منذ صـدور   -نظريا -ئريون اختلطواو اليهود اجلزا

م، لكنهم ليسوا  فرنسيني، و هم باحلقيقة جزائريـون و يرجعـون يف   1871سنة ) كرمييو(قانون 

 -و كان هلم موقفهم يف اتمع اجلزائري و هلم مـواقفهم السياسـية  " الرببري" الغالب إىل العنصر 

   2.مثلهم كمثل أوروبيي اجلزائر  -يةاملتميزة بالعنصر

و قد تدخلت كل هذه العوامل فمنحت األقلية اليهودية مكانة ممتازة، و هم لـذلك أقليـة   

 -و كان عدد هذه األقليات اليهودية يف اجلزائر . مستقلة ال ميكن اعتبارها من بني األقليات األوروبية

  حـــــــــــوايل مائـــــــــــة  -م 1954ســـــــــــنة 

-يف املدن و تعمل يف الصناعات و وظائف الدولة و حيتل اليهود يف اجلزائر تعيش ... و مخسني ألفا 
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يف تلمسان، و اجلزائر العاصمة و ... مكانة مرموقة يف ميدان املهن احلرة و التجارة  -إىل جانب ذلك

  ...3و قسنطينة.... جهة الشلف 
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  :إىل التصهني من التهود بنو إسرائيل -ز

و كـان  . ثـأرهم  -خاصة–تشتت اليهود يف العامل، و لكنهم مل ينسوا للمسلمني  لقد... 

فكان أن نشأ صراع حضاري مرير بيننـا و  ... املسيحيون لألسف الشديد شركاء هلم يف معاداتنا 

  ...بينهم، و بني معسكرنا و معسكر الغرب 

فعلينا ... ة عرب التاريخإن الصراع بيننا و بني الغرب جذوره بعيدة، أحداثه متشابكة و ممتد

  1...أن نبين مستقبلنا على أن هذا الصراع طويل و مستمر 

و جيب ... إن الغرب يستهدف دائما رد العرب إىل الوراء ردا يف الزمان و املكان و التاريخ 

  ...2أن يظلَّ العرب رعاة أو شبه رعاة و محاة القوافل

الفرص جلعل الدول اإلسالمية و العربية  -ودو من ورائه اليه -و من هنا استغل الغرب دائما

  ...تعيش التخلف و الضعف، و التفرقة؛ ليسهل أكلها و التهامها

من ذلك أنه يف أوائل القرن اخلامس اهلجري كان هذا الوطن الكبري يعاين ضعف اخلالفة يف 

  3...عيدة بغداد، و تسلط األمراء األتراك، و قرارات املتسلطني يف الواليات القريبة و الب

و واضح أن قوة اإلفرنج و القوة الفسطنطينية كانتا تتحينان الفرصة لتخنق الوحدة العربيـة  

  ...4اإلسالمية 

و ابتداء  -مبا فيها أرض املقدس فلسطني-و حني أصبحت بالد العرب و املسلمني عثمانية 

ركة الرجل املـريض  من النصف الثاين من القرن التاسع عشر كان الغرب يتحني الفرص القتسام ت

  )...اخلالفة العثماين(
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و يف هذه األوقات نشأت ما تسمى احلركة الصهيونية العاملية و هي حركة عنصرية كباقي 

  ...احلركات العنصرية اهلدامة اليت صنعها اليهود

  

و يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر بدأت احلركة الصهيونية يف الـدعوة إىل وطـن   

  .1... شكلة اليهود يف العامليهودي كحلّ مل

إن : "-م1882أحد زعماء الصهيونية يف كتابه التحرر الذايت سـنة  -" بنيسكر"و قد قال 

  ...2" العامل حيتقر اليهود ألم ليسوا أمة و ألم أجانب يف كل بلد يعيشون فيه

يت تقام عليهـا  على األرض ال -أول األمر -و مل يكن قادة الصهيونية قد اتفقوا فيما بينهم

دولتهم اليهودية، يف أوغندا، أو األرجنتني، أو الربازيل، أو جنوب إفريقيا، أو باجلزء األورويب مـن  

و كانت خريطة أوغندا تزين منصة املؤمترات الصهيوين حىت . تركيا، أو العراق، أو سيناء، أو استراليا

  ... م  1904سنة 

و حـىت  ... 3ة إىل فلسطني؛ باعتبارها أرض امليعادو يف اية املطاف اجتهت أنظار الصهيوني

، مل تكن عالقة اليهود بفلسطني أكثر من عالقة روحية كاليت )اية القرن التاسع عشر(ذلك الوقت 

ــة    ــن املكرمــــــ ــلمني مبكــــــ ــربط املســــــ   تــــــ

يف  و املدينة املنورة، و املسحيني ببيت حلم، و اهلندوس ببناراس و ماتاهورا، و السيخ مبعبدهم الكبري

  4...الهور، و الشيعة بكربالء
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و على هذا األساس مل مينع اليهود من احلج و الزيارة إىل األماكن املقدسة بفلسطني، و قدمتَّ ذلـك  

  :ضمن ما متَّ يف مثل

لليهود بدخول املدينة املقدسة، بعد أن حرموا، ذلك منـذ عهـد   ) ض(مساح اخلليفة عمر  §

عطيت هلم مساحة على جبل الزيتون إلقامة الصلوات ، و أ)القرن الثالث ميالدي(هدربان 

...5 

لليهود باحلج و أداء شعائرهم ) م1566 -1520(مساح السلطان العثماين سليمان القانوين  §

 )...حائط املبكى كما يسميه اليهود(الدينية جبوار حائط الرباق 

  

  

يالء علـى فلسـطني   و احلقيقة هي أن احلركة الصهيونية السياسية مل تتمكن من االست... 

العربية إال بسبب أطماع بريطانيا يف بقاء االستعمار من ناحية، و إلحالل قوم غرباء يف منطقة كانت 

حركة وحدوية غري عادية بسبب العالقات اليت تربط بني الشعب الذي يعيش -عما قريب -ستشهد 

  .1من اخلليج العريب إىل احمليط األطلسي

حبكم موقعه اجلغرايف و االستراتيجي و حبكم -العامل العريب حيتل  و مما ال جدال فيه، أن...

مركزا مرموقا بني دول العامل؛ و هذا ما جعل منـه موضـعا    -أمهيته االقتصادية و موارده الضخمة

أن تبقيه خاضعا للهيمنة االستعمارية؛  -مبختلف السبل–لألطماع و الصراعات الدولية اليت حاولت 
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يقه و إذكاء الصراعات احمللية فيه إلضـعافه و لتظـلَّ متحكّمـة مبـوارده و     و لذا عملت على تفر

  .2...أقداره

و كلّ يعمل لنيل حصة  -خاصة بريطانيا و فرنسا -و قد تصارعت الدول الكربى فيما بينها

بنحو  -قبل اإلجنليز و وعد بلفورهم-فكان أن منح نابليون اليهود وعدا بإهدائهم فلسطني ... أكرب 

  )...م1799يف عكا سنة (نة س 118

و إنَّ موقع فلسطني املتوسط بني األقطار العربية و وقوعها على مفارق الطرق املؤدية آلسيا، 

ــة    و إفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1882و أوروبا و جماورا لقناة السويس، جعلها حمط أطماع بريطانيا منذ أن احتلت مصر عـام  

  3.م

  :و هكذا توالت األحداث كاآليت

ن اليهود من إنشاء أول مستعمرة يهودية يف مشال فلسطني، فقام عدد من متك 1882يف عام  §

 4.الفالحني العرب باملقاومة و أطلقوا النار عليها

بسويسرا املؤمتر اليهودي العاملي األول بزعامة تيـودور  " بال"عقد يف  19/08/1897يف  §

 :عضوا و اختذ عدة قرارات أمهها 204هرتزل، و حضره 

  

  . ن قومي لليهود يف فلسطنيالعمل إلنشاء وط -1

 ...جتميع يهود العامل حول هذا املشروع -2

 1...كسب الدول الكربى لتأييد املشروع الصهيوين -3
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أن يعود  –الذي اقترح شراء فلسطني من السلطان العثماين عبد احلميد –و قد سبق هلرتزل 

ا إىل األموال املغرية اليت خبفي حنني فارغ الوفاض خائبا، رغم ضعف الدولة العثمانية يومها و حاجته

  ...قدمها اليهود مقابل شرائهم و لو جزءا من أرض فلسطني

و هرتزل مل يكن ليختار فلسطني هذا اعتباطا و ال صدفة، و إمنَّا كان االختيار نتاج قناعـة  

  تامـــــــــــــــــــة مبشـــــــــــــــــــروعية 

  ...فراته و أحقية اليهود يف التراب الفلسطيين كامال، بل و املشرق العريب كله من نيله إىل

و مـن  ... و استمر الصراع بيننا و بني الغرب، و استمروا هم يف تطبيق خمططام ضـدنا  

استحداث مشروع  -م 1916و يف سنة -و قبلها ...م 1924ذلك إسقاط اخلالفة العثمانية سنة 

اليهوديني سايكس و بيكو الذي قسم مناطق النفوذ بني فرنسا و بريطانيا؛ و ذلك متهيـدا لوضـع   

بعد إقامة عصـبة   1922أفريل سنة  25و هذا ما مت فعال يف ... لسطني حتت االنتداب الربيطاينف

األمم إثراء انتهاء احلرب العاملية األوىل، و قد وافق جملس العصبة على االنتـداب يف شـهر جـوان    

  ...م1917و قد سبق االنتداب بوعد بلفور يف الثاين من نوفمرب ...م 1922

و وجود الرتعة الصليبية  -بريطانيا العمياء و غدرها بالعرب و املسلمنيو ساعدت كراهية 

على جناح خمططاا، و ال أدلَّ على ما نقول من الروح اليت  -اخلاطئة لدى البلدان األوروبية و أمريكا

سـي  كانت تسيطر على القواد الذين غزو البلدان العربية يف احلرب العاملية األوىل، فنرى القائد الفرن

ــرال  ــورو"اجلنـــ ــول  "غـــ ــق يقـــ ــذي احتـــــل دمشـــ   الـــ

، و جند اجلينـرال  !"ها حنن قد عدنا يا صالح الدين: " -و قد وضع رجله على قرب صالح الدين-
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، و "اليوم انتهت احلروب الصليبية: " عند دخوله القدس يقول أمام كنيسة القيامة" اللنيب"الربيطاين 

   2احلرب الصليبية الثامنة" إسرائيل زاجنويل"يسميها الزعيم الصهيوين 

تتضـح أكثـر أمـام     -خاصة بعد انتداب بريطانيا لفلسطني–و قد بدأت فصول املؤامرة 

  ... الفلسطينيني الذين تنبهوا خلطورة الوضع ففجروا أكثر من ثورة

إذ ماجت القدس ... م1920) أبريل(نيسان  04يف ... و لعل أبرزها ما حدث يف القدس

من العرب يف تظاهرة ضخمة، و عمت اإلضرابات املدينة، و اشتبك العرب و  غضبا، و خرج املئات

ــود    ــن اليهــــــ ــل مــــــ ــود، فقتــــــ    05اليهــــــ

و على األثر تدخلت بريطانيا لتهدئـة  ...21و جرح  04أما العرب فقتل منهم ...  211و جرح 

  ، 1...اخلواطر 

و سبب ...ض م اندلعت انتفاضة أخرى صدر بعدها ما مسي بالكتاب األبي1929و يف سنة 

  ...هذه االنتفاضة اعتداء اليهود على حائط الرباق الشريف

و مـن اإلضـراب   ... م انطلقت ثورة جديدة بدأت بإضراب عام سـلمي 1936يف سنة 

السلمي تولدت الثورة الكربى لعرب فلسطني، الذين أخذوا ينسفون اجلسور و خطـوط السـك   

ــداب     ــد االنتـــــ ــامجون جنـــــ ــة، و يهـــــ   احلديديـــــ

و تعترب هذه الثورة أكرب ثورة شعبية بأمت معىن الكلمة، و اليت هدد هؤالء . 2...صهاينةو عصابات ال

ــداء    األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و خرج باقتراح تقسيم ... إىل فلسطني " بيل"و على إثرها وفد اللورد ... و أنصارهم ديدا حقيقيا

) يات اللورد بيلتوص(و قبلت احلكومة الربيطانية هذه التوصيات ... لفلسطني بني اليهود و العرب 
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بينما رفضها الصهاينة، مث بدأت بعد ذلك مرحلة العنف و انتقل اليهود بنفوذهم إىل أمريكا لتجنيد 

  الـــــــرأي العـــــــام األمريكـــــــي و الكـــــــونغرس    

   3.و احلكومة األمريكية إىل جانبهم

على متزيق فلسطني سببا مباشـرا لثـورة   ) عصبة األمم(و قد كانت موافقة جملس العصبة 

  . م اليت تزعمها احلاج أمني احلسيين 1938
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  :مث توالت األحداث كاآليت

و كان من نتائجه حتديد اهلجرة إىل فلسطني، على أن ... م عقد مؤمتر لندن  1939يف سنة  §

إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تستقل بعد  -و من نتائجه أيضا -... م 1943تتوقف سنة 

 .سنوات  10

م عقد اليهود مؤمتر بنيويورك، و طلبوا من احللفاء االعتراف هلم بدولة بعد 1943يف سنة  §

 ...انتهاء احلرب

و ... عقدت األمم املتحدة جلسة للنظر يف قضـية فلسـطني   1947يف اية شهر أفريل   §

ــيمها ــررت تقســــــــــــــ   ... قــــــــــــــ

ن نـال  و قد ضغطت الواليات املتحدة و الصهيونية العاملية من أجل إجناح القرار، و كان أ

  أغلبيــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــداث  

  1. .م1947نوفمرب من عام 29و أقر بذلك تقسيم فلسطني يف 

  ختلت اجنلترا عن حكمها لفلسطني، فاحتل الصهيونيون القسم األكرب منها . 1948يف ماي  §

و قد جنح اليهود بطرد أهـل فلسـطني و   "... إسرائيل"و أعلنوها دولة أطلقوا عليها اسم 

كامـل أسـلحة    -قبل أن تعلن انسحاا من فلسطني-مت بريطانياحني سلَّ... احتالهلا 

جنودها إىل منظمات اإلرهاب الصهيونية بعد أن أمتت تدريب أعضاء هذه املنظمـات، و  

 ... سهلت لليهود اهلجرة و اإلقامة 
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تساندها قوات االنتداب -م شنت العصابات الصهيونية  1948من عام ) مايو(أيار  15يف  §

و التاريخ السابق هو تاريخ إعالن قيام ... 2.ربا على شعب فلسطني األعزلح –الربيطاين 

 ".ديفيد بن غوريون"الدولة العربية بلسان أول رئيس وزراء هلا، و هو 

تشكلت القـوات  ... و كانت النكبة الكربى ) ... م1948حرب (و كانت احلرب ...  §

و أصـبح  ... هـذه اجليـوش    فجأة توارت... الصهيونية يف مواجهة مخسة جيوش عربية 

 .3االحتالل أمرا واقعا و ذلك ألا دخلت بدون خطة حمكمة و ال مواقف جادة

  

 

م تدخلت بريطانيا و الواليات املتحدة باقتراح أممي لتوقيف القتال يف 1948ماي  28يف  §

م، فمزقوا اجليش املصـري يف اجلنـوب   1948جويلية  08ليعود القتال يوم ... فلسطني 

يتمكن من االحتفاظ إال بقاع غزة، أما األردنيون فقد كانوا أحسن حاال فاحتفظوا  حيث مل

  .1بالضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية 

و ذلك بعد أن حققوا نصرا ساحقا على ... و عقد اليهود هدنة مع العرب مبا فيها العراق  §

و هكذا سيطرت ...ونانم  برودس من بالد الي1949و كان ذلك يف أوائل .اجليوش العربية

و أقام يف خميمات  -من أرض فلسطني، و تشرد الشعب الفلسطيين %78الصهيونية على 

و يف السنة السابقة عني أول رئيس لدولة ... الالجئني يف غزة ، و األردن، و سوريا، و لبنان

  "...حاييم وايزمان"إسرائيل و هو 
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و قد صدر حىت اآلن أكثر من ... األمم املتحدة  ، و قضية فلسطني يف أدراج هيئة1948و منذ سنة 

   2قرارا رفضت دولة االحتالل تنفيذها 160

بأعني مصر الشقيقة الكربى للعرب، و موطن احلضارات، و  -دائما-و قد كانت فلسطني

  ...مركز الرحى، يف دول العامل اإلسالمي، مبا هلا من أجماد تارخيية و دينية 

نت القضية الفلسطينية هي القضية، و كانت مصر طليعة الصراع كا" عبد الناصر"و يف عصر 

و حوصر نفوذ اإلمربيالية األمريكية يف ... املسلح ضد إسرائيل و كانت الوحدة هي الشعار و األمل 

  . 3أضيق نطاق

من طرف ... م 1956و يذكر اجلميع العدوان الثالثي على مصر، و ذلك يف شهر أكتوبر 

ــا   ــا و بريطانيــــــــــــــــ   فرنســــــــــــــــ

... و هم يف احلقيقة يرمون إىل أبعد من ذلك ... متذرعني بقضية تأميم قناة السويس... إسرائيل و 

و بريطانيا ترمي إىل احملافظـة علـى   ... فإسرائيل ترمي إىل بقائها يف سيناء حلماية العقبة و النقب 

    4ء يف اجلزائرأما فرنسا فقد كانت دف إىل البقا... مصاحلها و امتيازاا يف الشرق األوسط 

و اضطرت لالنسحاب منها ) ... أكتوبر(تشرين األول  29و قد هامجت إسرئيل مصر يف 

  1.م 1957) مارس(يف آذار 

أنه مت بناء السد العايل يف مصر بعد معاناة كبرية ... م 1956و من مثار النصر يف حرب ... 

، و كان أن حتدى شعب مصر و عاناها الشعب ملصري، فقد رفضت الدول الكربى مساعدته لينجزه
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ــل  ــدأ العمــــــ ــرب، و بــــــ ــعوب الغــــــ    2شــــــ

  ...و أكمل إجناز السد الذي كانت له مثاره الطيبة يف امليدانني الفالحي و الطاقوي...

و بدأ النضال الفلسطيين يف النضوج، و ذلك بفضل الدور املصري الذي كون الرجـال و  

  : ألحداث كاآليتاإلطارات اليت ميكن االعتماد عليها، مث تتالت ا

حركة حترير "أعلن عن انطالق الثورة الفلسطينية برئاسة ... م 1965يف الفاتح من جانفي  §

 مبجموعة من اهلجومات على العدو ) فتح" (فلسطني

طلبت مصر من األمم املتحدة سحب قواا و إعادة توزيعها ... م1967) مايو(أيار 16يف  §

ــيناء،    يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...ضت االنسحاب اجلزئي، و قررت االنسحاب النهائيو لكن األمم املتحدة رف

م، اختذت إسرائيل الطلب املصري ذريعة لشن هجوم على 1967) جوان(حزيران  05يف  §

 3...اجلبهتني املصرية و السورية و احتلت سيناء و اجلوالن و كل فلسطني

يف وجدانه و قد صدمت هذه النكسة اإلنسان العريب و حطمت كثريا من كربيائه، و أحدثت 

أملا عنيفا؛ ألنه مل يكن يتوقع هذه النهاية املفجعة، و ال هذه اهلزمية السريعة و الساحقة لـدول  

  4ثالث كانت تتبجح بالقوة و تدعي الصمود

م احتلت إسرائيل املناطق الفلسطينية احلرة اليت كانت مع 1967) جوان(بعد حرب حزيران  §

و طردت بعـض سـكاا إىل الضـفة     -اع غزةأي الضفة الغربية و قط-األردن و مصر 

 .الشرقية
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عمدت إسـرائيل إىل   -م1967نتيجة لعدوان -بعد استيالئها على أراضي الضفة الغربية  §

  1...انتهاج سياسة مائية دف إىل استغالل املوارد املائية العربية

ستيالء على مياه و على صعيد املياه اللبنانية، شرعت إسرائيل يف ترمجة أحالمها القدمية باال

  2جنوب لبنان إىل واقع عملي

م وقعت معركة الكرامة بني جند فلسطني و العدو اإلسرائيلي و لعلها 1968مارس  21يف  §

) جـوان (أبرز منعطف يف مسرية حركته الثورية، حيث مت حتويل نتائج نكسـة حزيـران   

 3...إىل نتائج و حوافز معنوية للجماهري... م1967

الذي انبثقت عنه اللجنة التنفيذية ... تكون الس الوطين الفلسطيين  م،1969يف فيفري  §

 "...ح-ت-ف"اليت ضمت عدة منظمات وطنية على رأسها 

م أعمال الفدائية انطالقا من األردن و سورية و لبنـان و  1967تزايدت بعد هزمية جوان  §

م 1970و  1969تعاظمت حبرب االسترتاف اليت بدأا مصـر، و سـورية مـا بـني     

تعادل اإلصابات األمريكية يف حرب فيتنام، حىت قال  ةفأصبحت نسبة اإلصابات اإلسرائيلي.

إن حرب االسترتاف على قناة السـويس و  ": " إدوارد لوتواك"املؤرخ العسكري األمريكي 

 4"اجلبهة السورية هي احلرب الوحدة اليت هزمت فيها إسرائيل

بنان غزوا حمدودا سعيا منها لالنتقام من فصائل م، غزت إسرائيل جنوب ل1969يف صائفة  §

 .املقاومة الفلسطينية
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م، شن اجليشان املصري  السوري هجوما علـى جـيش العـدو    1973أكتوبر  06يف  §

و قـد  ... م 1967فاستردت كلتا الدولتني جزءا من أراضيها، اليت احتلـت يف حـرب   

و تأيت أمهية حـرب  .. ) .م1973أكتوبر  24إىل 6من (يوما  19استمرت هذه احلرب 

م أا أثبتت القدرة العربية على إحلاق اهلزمية بإسرائيل مىت توفرت الظروف املناسبة 1973

  1...كالتنسيق العريب مثال 

يف مؤمتر القمة العريب الذي عقدت أشغاله يف الرباط -م وافقت احلكومات العربية 1974يف  §

لسطينية املمثل الشرعي الوحيد للفلسطينيني على اعتبار منظمة التحرير الف -عاصمة املغرب

 -و بعد مضي أسبوع وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة .... املتناثرين يف مجيع أحناء العامل

على اختاذ قرار مينح منظمة التحرير الفلسطينية مقعدا هلا يف اجلمعية العامة  -بأغلبية ساحقة 

يومها مبنظمة التحرير الفلسطينية أو شـرعيتها،  أما إسرائيل فلم تعترف ... بصفة مراقب 

حبجة أنه ليس هناك ما يسمى فلسطني و ال فلسطينيني على حد قـول حكـام الكيـان    

 ...الصهيوين

 .قام الرئيس املصري السادات بزيارة إسرائيل 1977يف نوفمرب  §

ما أجنز ، و أفسد بذلك "كامب ديفيد"تصاحل مع إسرائيل مبوجب اتفاقييت  1978و يف سنة  §

 .م و صدع املوقف العريب الذي مل يتوحد أبدا1973يف حرب 

قامت املقاومة الفلسطينية بعملية فدائية داخـل إسـرائيل    1978من مارس  11يف الـ  §

جعلت اجلنوب اللبناين مسرحا ملعارك عنيفة دارت رحاها ... انطالقا من األراضي اللبنانية 

الفلسطينية، يف إطار اهلجوم الذي ما فتئت تلوح بـه   بني القوات الصهيونية و قوات الثورة
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و فعال احتلت إسـرائيل  ...  2إسرائيل منذ زمن بعيد بعرض القضاء على الثورة الفلسطينية

" جيش جنوب لبنان العميل"جزءا من جنوب لبنان و نصبت عليه جيشا مسيحيا مسي بـ 

... 

يعين إطالق يدها يف بقيـة اجلهـات،    و قد اعتربت إسرائيل أن الصلح املنفرد مع السادات §

م، و حتملت سوريا وحدها عبء الوقـوف يف  1982جوان  06فقامت باجتياح لبنان يف 

وجه هذا العدوان اجلديد، الذي انتهى خبروج املقاومة الفلسطينية من لبنان، و متركزهـا يف  

 ...1الكثري من الدول العربية

بعد غزو إسرائيل للبنان، و على رأس أبرز املقاومـات  و قد ولدت املقاومة اللبنانية الفعلية  §

  ، "حــــــــــــــــــــــــــــــــــزب اهللا"

من جنـوب   -تقريبا -فاضطرت إسرائيل لالنسحاب التام... و األحزاب الوطنية التقدمية 

  ...م 2000لبنان يف ماي 

ممـا أقلـق   ) أطفال احلجارة(م انطلقت االنتفاضة الفلسطينية األوىل 1987و يف ديسمرب  §

 ...عليها وجودها و راحتها و خمططاا إسرائيل و أفسد 

مث أعلنـوا قيـام الدولـة    ... يف منتصف الثمانينيات فك الفلسطينيون االرتباط باألردن  §

 ...م باجلزائر 1988نوفمرب  15الفلسطينية يف 
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عقد مؤمتر مدريد  -و كنتيجة للكثري من التفاعالت احلاصلة -إثر انتهاء حرب اخلليج األوىل §

القاضي بانسحاب إسرائيل  338و  242، على أساس تطبيق قراري م1991يف خريف 

 . 2من األراضي احملتلة، و لكن إسرائيل مل تلتزم بشيء

، حدثت وساطات سويدية بني الفلسطينيني و اإلسـرائيليني  1993و  1991بني سنتني  §

و قطاع  مسح فيها ملنظمة التحرير بدخول فلسطني، و إقامة سلطة فلسطينية يف الضفة الغربية

 . غزة

، الذي ينص على "غزة و رحيا أوال"م بالقاهرة مت توقيع اتفاق 1994) ماي(أيار  04و يف  §

   3...إا والدة فلسطني بشكل غري رمسي... سنوات من احلكم الذايت  03

) أبو عمار" (ياسر عرفات"أجريت انتخابات رئاسية فلسطينية فاز فيها " غزةأرحيا"بعد اتفاق  §

  الـــــــــــــــــذي كلـــــــــــــــــف  

بتشكيل احلكومة ) أبو مازن" (حممود عباس"بتشكيل احلكومة األوىل، مث كلّف " أمحد قريع"

 ...الثانية، و ظلت إسرائيل حتتل األرض و تقيم املستوطنات و تقتل و تذبح

بعد حماصرة إسرائيل له يف مقر رئاسة السـلطة  " ياسر عرفات"م، مات 2004يف نوفمرب  §

 لةمدة طوي" رام اهللا"مبقاطعة 

 ...على رأس السلطة الفلسطينية " أبو مازن"بعد رحيل أبو عمار عين  §

فحوصر " ... محاس"أجريت انتخابات تشريعية فازت بأغلبيتها حركة  2006يف جانفي  §

 ...الشعب الفلسطيين و جوع إسرائيليا و أوروبيا 
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حاها بـني  اندلعت احلرب العربية اإلسرائيلية السادسة، و دارت ر 2006جويلية  12يف  §

ــاين   ــزب اهللا اللبنــــــــــــــ   حــــــــــــــ

بعـد أن وضـعت احلـرب    –اقترحت األمم املتحدة ... يوما  34و إسرائيل و استمرت 

 ...تشكيل قوة أممية يف احلدود اجلنوبية للبنان -أوزارها

تشكلت حكومة وحدة وطنية فلسطينية مل تعمر طويال ،و نتيجة لفوضى  2007يف شتاء  §

ــني   ــة بـــــــــ ــتح "العارمـــــــــ   فـــــــــ

حل الرئيس الفلسطيين حكومـة محـاس و عوضـها     -خاصة يف قطاع غزةو  -"و محاس

 ...حبكومة طوارئ

يعيش احلصـار و التقتيـل و    -إىل غاية كتابة هذه السطور-و مازال الشعب الفلسطيين  §

 .يف انتظار ساعة الفرج... االعتقاالت 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



  :فلسطني و هم اليهود الصهاينة -ح

سطينية نظرة عقل، و منطق لقلنا للعامل كله إن ما تعرض له اليهود و إذا نظرنا إىل املأساة الفل

املفروض أن يردوا فيه الظلم على أوروبا  -عرب تارخيهم الطويل خاصة ما أصام على يد نازية هتلر-

أن هلم حقا تارخييا جييز هلم اغتصـاب فلسـطني    -كذبا–و إذا ادعى اليهود . ال بظلم الفلسطينيني

أن اليهود قدميا قد هامجوا من فلسطني و فتحوه، إال أن من املعروف أن هذا اجلزء قبل أن استنادا إىل 

كانت فيه دولة عربية عاشت يف فلسطني قبلهم، و عاصرم يف بقية أجـزاء  -عنوة -يدخله اليهود 

  ....فلسطني، و حلت مكام بعد تشتتهم

دها، لكان معىن ذلك أن يسترد يستر –زمنا  -بأن من عاش يف بالد  -جدال–و إذا سلمنا 

العرب إسبانيا؛ ألم أقاموا فيها دولة عظيمة استمرت سبعة قرون، على أن العرب أهـل فلسـطني   

و العرب أصحاا منذ أربعة عشر قرنا، تسلمها املسلمون  -قبل اغتصاب اليهود جلزء منها-األصليني 

وعية الفتح اإلسالمي باملعاهدة اليت عقدوها مع من البيزنطيني ال من اليهود، و اعترف البيزنطيون مبشر

مبقتضاها عن البالد و سلَّمه مفاتيح " صفرونيوس"، و اليت تنازل له )ض(أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

  ...1القدس

و ذلك بفضل ما يتـدفق   -يف أيامنا و قبل قيام الدولة العربية حتى -و قويت شوكة اليهود

لغرب؛ لكون معظم وسائل اإلعالن العاملية يف أيديهم من وكاالت أنبـاء، و  عليهم من أموال دول ا

و إن اليهودي حيثما كان يف العامل ... حمطات إذاعة، و تلفزة، و شركات سينمائية، و صحافة طبعا

قبل أن يكون مواطنا للبلد الذي اختار أن يعيش  امواطنا إسرائيلي-أوال و قبل كل شيء-يعترب نفسه 

  ...فيه 
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، اليهودي الصـهيوين الـذي   "جيمس روتشيلد"و من هؤالء اليهود أصحاب النفوذ املايل 

  ... 2.استطاع باملال أن يلعب دورا أهم من دور السالح و السياسة
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  :سكان إسرائيل -ط

على الرغم من أا تعترب نفسـها املركـز    -و أما عن الوضع السكاين لليهود يف إسرائيل 

 13.6من يهود العامل البالغ عددهم حنو  %17.5فإا ال تضم أكثر من  -الرئيسي لليهود يف العامل

مليون، منهم ثالثة ماليني يف االحتاد السوفيايت، و ستة ماليني يف الواليات املتحدة األمريكية، و تشري 

م حـىت ايـة    1948منذ قيامها سـنة  -اإلحصائيات إىل أن عدد املهاجرين اليهود إىل إسرائيل 

مليون نسمة، و ذلك من أصل عدد السكان اليهود يف إسرائيل الذي بلغ  1.3بلغ حنو  -م 1968

من عدد السكان،  %53مليون نسمة، أي أن اهلجرة سامهت بنحو  2.4يف اية الفترة نفسها حنو 

  1إسرائيلعلى أمهيتها كعامل يف زيادة املوارد البشرية يف  -بطبيعة احلال -و هذا يدلّ

و هذا اخلليط السكَّاين الالمتجانس تسوده العنصرية، فاليهود الغربيون ينظرون إىل اليهـود  

ــازدراء   ــرقيني بــــــــــــــــ   الشــــــــــــــــ

  ...و يتجنبون خمالطتهم، و يستأثرون باملراكز الرفيعة بينما يتركون للشرقيني القيام باألعمال الزراعية

و هم يهـود   -لشرقيني يف إسرائيلإن هذه السلوكات العنصرية جعلت بعضا من اليهود ا

ــرب ــون  -املغــــــــــــــــ   يتوبــــــــــــــــ

الرحيل إىل بلدان  -م 1984سنة -فقرروا ... و يثوبون إىل رشدهم، و يعودون إىل جادة الصواب 

أصوهلم فرارا من ظلم ذوي القرىب املزعومني، الزاحفني من أقطار أوروبا و أمريكا على أرض امليعاد، 

و جنة ثانية، و استقدموا هلا زنوجا و عبيدا مـن إفريقيـا و آسـيا،    اليت حولوها إىل أمريكا ثانية 
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ليخدموهم و يسهروا على راحتهم، و ما هؤالء الزنوج، و ما هؤالء العبيد سوى يهود إفريقيا و آسيا 

   2و على رأسهم يهود املغرب

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .463أحادیث و خواطر عن الوضع الراھن و قضایا الساعة، مرجع سبق ذكره، ص  أحمد الطیب معاش، 2



  :بني الوهم و احلقيقة اليوم يهود -ي

نَّ هنالك حقيقة جيب أن يعرفها و يتذكَّرها الكلّ، و هي أن اليهود إ: و يف هذا السياق نقول

فاملؤكد أن اليهود احلاليني مزيج من شـعوب و  ). إسرائيل(احلاليني أغلبيتهم ليسوا من نسل يعقوب 

حيـث  ... أعراق خمتلفة جتمعها الديانة اليهودية، و أصل أغلبها يعود إىل مملكة اخلزر شرقي أوروبا

ـ   ــعب مغــــ ــيطر شـــ ــا   ســـ ــني الفولغـــ ــا بـــ   ويل مـــ

حيث كان يواجه الدولـة اإلسـالمية يف    -فيما بني القرنني السابع و العاشر امليالديني -و القوقاز 

و قد اعتنق هذا الشعب الديانـة  . الشرق و اجلنوب الشرقي، و الدولة املسيحية البيزنطية يف الغرب

ــري   ــاوالت التبشــــــ ــم حمــــــ ــة رغــــــ   اليهوديــــــ

و يف القرن الثـاين عشـر و   ... سيحية احمليطة به، و هو اختيار حيير املؤرخنيو التأثري اإلسالمية و امل

اخلزر، و فروا يف اجتاه الغرب، إىل القرم، و أكرانيـا، و  ) مملكة(الثالث عشر امليالديني اارت دولة 

ة الـيت  هنغاريا، و بولندا، و ليتوانيا، حيملون منهم و ديانتهم اليهودية، و يشكلون اجلاليات اليهودي

  .1عرفها العصر احلديث

و منهم الشيخ اإلبراهيمي يف  -و الصهيونية ةو رغم أن البعض ال يرى فرقا بني اليهودي... 

فإننا نفترض اليهودي إنسان يؤمن بأحد األديان السماوية الثالثة، بينما الصهيوين متضامن  -نصوصه

للصهيونية ال ميكن أن تنسينا استنكارنا الضطهاد مع الدولة اإلسرائيلية الظاملة العنصرية، و إن إدانتنا 

  ...اليهود أينما كانوا؛ و ذلك لكوم من أهل الكتاب يف كل األحوال

و إمنا مت هلا ... و لقد قامت احلركة الصهيونية العاملية خبلق كيان غريب يف قلب األمة العربية 

  ... غتياالت، و احلروباإلرهاب، و املذابح، و اال: ذلك مبجموعة من الوسائل أمهها
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و ... و أقيمت دولة إسرائيل حيث إن اليهود حيتلـون أخصـب األراضـي الفلسـطينية     

يستخدمون العلم يف خمتلف ااالت االقتصادية؛ لذلك تضاعف اإلنتـاج الزراعـي، و تطـورت    

ض تـؤمن  و يعمل الصهيونيون على حتويل صحراء النقب إىل أر...الصناعة، و قامت يف كافَّة املدن 

و فعال قد جر اليهود مياه ... العيش ملئات األلوف من املهاجرين بعد استصالح أرضه و جر املياه إليه

  ...  عدة ينابيع و أار إىل مستعمرات النقب 

  :بالد الشام و فلسطني -ك

وليدة خطـة   -و اليت كانت جزءا ال يتجزأ من بالد الشام كلها -إن أرض فلسطني احلالية

سـوريا، و لبنـان،   (و كان ميالد دول الشام املنفصلة . لعامل العريب اإلسالمي القدمية جداتفتيت ا

  :كاآليت) األردن، و فلسطني التارخيية

م، عقدت بريطانيا اتفاقية مع الدولة العثمانية، عرفـت باسـم   1906أكتوبر عام  14يف  §

-" تل اخلرائـب "د من اتفاقية طابا رمست مبوجبها احلدود بني فلسطني و مصر على أن متت

 1...إىل رأس طابا على خليج العقبة -بالقرب من رفح على البحر ملتوسط

اليت ال تتجـاوز  -بتقسيم بالد الشام ... قام الغرب ...على أيام احلرب العاملية األوىل ...  §

إىل قسـمني   -كذلك-إىل قسمني مشايل و جنويب، و تقسيم القسم اجلنويب  -ثالثة ماليني

حلب، و الشام، و : أول األمر إىل أربع دويالت-و قسم مشال سوريا ...األردن فلسطني و

ــب  ... الالذقيــــة، و لبنــــان  ــع الغــــرب بــــني حلــ   مث مجــ

و كان لبنان صغريا جدا، و ... و الالذقية، و الشام، يف دولة واحدة هي اجلمهورية السورية
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) يدا، و طرابلس، و بعلبك صور، و ص" (أربع مدن"فقريا جدا فاقتطعوا له جزءا من سوريا 

...2 

بعد احلـرب  –تابعة لوالية دمشق، و لكنها وضعت  -خالل احلكم العثماين-كانت األردن §

حتت االنتداب الربيطاين، و تشكلت فيها إمارة، و بعد إلغـاء االنتـداب    -العاملية األوىل

ــة     ــة دفاعيـــ ــا باتفاقيـــ ــع بريطانيـــ ــت مـــ   ارتبطـــ

 ...و اقتصادية

سطينية متثل منطا من أمناط الوحدة العربية يف املاضي القريب، و كـان  و كانت عكا الفل... §

، و )جنوب لبنان كلّه و مدينة بريوت كلّها(أكثر من نصف سكان لبنان تابعا لوالية عكَّا 

 ...3كان أهل لبنان كلّهم يأتون عكَّا على أساس أنها العاصمة السياسية لكلّ البالد

  

  

و ألول مـرة يف   -الربيطانية يف فلسطني، ظهرت فلسـطني  مع تأسيس اإلدارة العسكرية §

كوحدة إقليمية بذاا، حيث فصلت عن بالد الشام؛ و ذلك متهيدا لتنفيـذ مـا    -تارخيها

 1...التزمت به بريطانيا حيال الصهيونية يف وعد بلفور 

 -و قيام دولـة إسـرائيل   1948و يعيد حرب -م 1947بعيد قرار تقسيم فلسطني سنة  §

إىل أن مت احتالهلا ائيا إثر ... حلقت الضفة الغربية باألردن، و أحلق قطاع غزة مبصر إداريا أ

 ...م1967حرب 
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متَّ توقيع الـدول العربيـة املتامخـة     -م1949و يف النصف األول من عام  –" رودس"يف  §

حلـدود  و رمست ا... 2إلسرائيل على اهلدنة الثانية، و أعلن توقيف القتال على كل اجلبهات

 ...، و دولة العدو اإلسرائيلي)األردن -لبنان -سوريا -مصر(بني دول املواجهة 

 :مملكة األردن و وفلسطني -ل

يطلق اسم اململكة األردنية اهلامشية على املنطقة الشرقية من ر األردن، باإلضافة إىل املناطق 

األردنية اهلامشية على أبواب الصحراء  و تقع اململكة... احملتلة من فلسطني اليت تسمى الضفة الغربية 

ــالنفوذ،    ــة بـــــــــ ــة املعروفـــــــــ   الغربيـــــــــ

عن البحر من الغرب، و حتدها اجلمهورية العربية ) إسرائيل(م 1948و تفصلها فلسطني احملتلة عام 

 ...السورية من اجلنوب و الشرق

األردن (، تنال الضفة الشـرقية   2كلم 102795و تبلغ مساحة اململكة األردنية اهلامشية 

  ... 2كلم6185و الضفة الغربية  2كلم 96610) سابقا

   3...و يف الضفة الغربية حنو ثالثة ماليني نسمة من النازحني الفلسطينيني

مها من الناحية اجليولوجية امتداد للتشكل  -و كذلك جباهلما -و مساحة فلسطني و األردن

 ...اجليولوجي يف سوريا و لبنان
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  :يةفلسطني التارخي -م

، و بـني   33.15و  29.30تقع فلسطني إىل الغرب من قارة آسيا بني خطي عـرض   :املوقع-1

و تتوسط مفارق الطرق بـني أسـيا و إفريقيـا و    . شرقي غرينتش 35.4و  34.15خطي طول 

ــط    ــر املتوســــ ــى البحــــ ــل علــــ ــا، و تطــــ   أوروبــــ

البحر األبيض املتوسـط، و   حيدها من الغرب...كما أا تقع يف قلب منطقة النفط . و البحر األمحر

ــورا    ــرق ســــــــــ ــن الشــــــــــ   مــــــــــ

كلم على التوايل، و من الشمال لبنان و سوريا حيث يبلغ  581كلم و  76و األردن حبدود طوهلا 

كلم، و من اجلنوب شبه جزيرة سيناء و خليج العقبة، حيث يبلغ طـول   79طول حلدود مع لبنان 

   1.كلم265احلدود مع مصر 

و يبلغ طوهلا من ... كيلومترا مربعا  27024تقدر مساحة فلسطني بـ : املساحة و التضاريس-2

كلـم، و يف   70و  51كلم، و أما عرضها فيتراوح يف الشمال بني  430الشمال إىل اجلنوب حنو 

كلـم   117كلم، فيما يتسع يف اجلنوب حىت يصل إىل حنو 95و  72الوسط يتراوح العرض بني 
2 ...  

و تؤلف فلسـطني و  ... النقب نصف مساحة فلسطني تقريباهذا تبلغ مساحة صحراء ...   

ــان   ــع لبنــــــــــــــــ   األردن مــــــــــــــــ

  ...و سورية وحدة جغرافية من حيث املناخ، و التضاريس، و النباتات، و السكان، و التاريخ 
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على مدى  -و مل تشكل فلسطني يف يوم من األيام وحدة إقليمية باملفهوم اجلغرايف، بل كانت  

حيث أرسل إلـيهم   -الشام، فمنذ أن بدأت الفتوحات اإلسالمية لبالد الشام امتدادا لبالد -التاريخ

   3كان من ضمنها جند عرف جبند فلسطني -املسلمون مخسة أجناد

  : إىل املناطق التالية -من الوجهة الطبيعية -و تنقسم البالد الفلسطينية  

 %17فح، و تبلغ مساحتها و تشمل الساحل املمتد من رأس الناقورة حىت ر: املنطقة الساحلية -

  ...عكا، حيفا، و يافا، و غزة: و أهم املدن الواقعة فيها هي... من مساحة فلسطني 

... من مساحة البلد  %26تؤلف املنطقة الوسطى من فلسطني، و تشغل حوايل  :املنطقة اجلبلية -

القدس، و اخلليل، و : ودو يف هذه املنطقة تقع األماكن املقدسة لدى املسلمني، و املسيحيني، و اليه

  وبيــــــــت حلــــــــم، و الناصــــــــرة، ونــــــــابلس، 

  ...و صفد، و طربيا

  .و تعترب أرحيا وبيسان من أشهر مدنه... من مساحة البالد  %15يغطي : سهل الغور -

، أي حوايل نصف 2كلم 12576و تبلغ مساحتها : منطقة بئر السبع و الصحراء الفلسطينية -

  . 1جممل أراضي فلسطني

   ):الضفة و القطاع(ني احلالية فلسط -ن

و أرض السلطة . قامت السلطة الفلسطينية على ما تبقى من أرض الضفة الغربية و قطاع غزة  

  :تبلغ كاآليت -بعد التهام إسرائيل للكثري منها عن طريق االحتالل-الفلسطينية 

  ...2كلم5879: مساحة الضفة الغربية -

  ...2كلم 378: مساحة غزة -
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  :السكان كاآليت و يبلغ عدد

  نسمة 1050000الضفة الغربية  -

  ...نسمة 720000غزة  -

  2نسمة من العرب 150000: القدس -

ماليني  3... نسمة  4592000إىل  -م 1992يف أوائل  -و قد وصل عدد الفلسطينيني  

  3نسمة يعتمدون يف معيشتهم على األمم املتحدة

  4...النسبة هي أعلى نسبة تكاثر يف العامل سنة، و هذه 16 -15و هم يتضاعفون مرة كل ... 

  :احلركة الوطنية اجلزائرية :املبحث الثاين

  : احلركة الوطنية بشكل عام -1

  :متهيد -أ

و هذه املخلوقات فطرها اهللا على حـب   ،قضت سنة اهللا و شاء أن يعمر الكون مبخلوقاته

نسان عن حتقيق مصاحله و إجنـاز  بعجز اإلأن  -كذلك–البقاء و التمسك باحلياة، و قضت سنة اهللا 

فاإلنسـان  ......أعماله مبفرده، فظهر ما يسمى بالتعاون بني الفرد و اتمع، و بني اتمع و الفرد

مدين و اجتماعي بطبعه، و على هذا األساس ظهرت اجلمعيات تلبية لتلك الدوافع الفطرية، و من بني 

  ...معيات ظهرت احلركات السياسيةاجل

من البعث القومي بعد   هاصاتإر )القرن العشرين (ت اجلزائر يف أوائل هذا القرن و قد عاش

بنوع من اليأس و االنطواء النفسي الذي تولد  )القرن التاسع عشر (أن منيت يف أواخر القرن املاضي 
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لقد عرف الشعب اجلزائري يف هذه  .و تسلط املستعمر ،على مر السنني من فشل الثورات املتالحقة

أكرب اهلزات الوطنية و العاملية، ففي هذه املرحلـة  -م 1945حىت  1930اليت متتد من سنة  -فترةال

  .1ظهرت معظم احلركات الوطنية و اإلصالحية

  :عوامل ظهورها -ب

حتصر يف  -يف نظر اإلبراهيمي -ظهور احلركة اإلصالحية يف اجلزائر إىلو العوامل اليت أدت 

  :أربعة

  ..." املنار" و جملته ... مد عبدهثار الشيخ حمآ: األول -

  ...الثورة التعليمية لعبد احلميد بن باديس بدروسه احلية: الثاين -

  ...التطور الفكري الذي طرأ على عقول الناس يف عقابيل احلرب العاملية األوىل: الثالث -

و أبـرزهم  ...لعريبا الذين كانوا يعيشون يف املشرق إياب جمموعة من املثقفني اجلزائريني: الرابع -

ــي،    اإلبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...2و العقيب

  : أمهها -ج

  :ل يف تاريخ احلركة الوطنية اجلزائريةتو من أهم تلك األحزاب و الك

  ...حزب املقاومة -

  ...حزب اجلزائر الفتاة و زعيمه األمري خالد اجلزائري -

  ...حزب النخبة -
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  ...باس، و من أبرز أعضائه فرحات عاحلزب الليربايل املعتدل -

  ...و أمينه العام مصايل احلاج ،حزب جنم مشال إفريقيا -

  1 ...احلزب الشيوعي اجلزائري  -

فإذا سألنا عن أهم تلك احلركات السياسية و الثقافية و الدينية، اليت عرفتها الساحة السياسية 

ة جنم مشال إفريقيا، منظم: قلنا هي ،اجلزائرية يف العصر احلديث و حفظت هلا هويتها العربية اإلسالمية

  :و ها هي بشيء موجز...و حزب الشعب اجلزائري، و مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

م 1926منظمة جنم مشال إفريقيا، و هي حركة سياسية عمالية ثورية أنشئت سنة : املنظمة األوىل -

  ...و املغاربة بفرنسا و التونسيني بني املهاجرين اجلزائريني

م بفرنسا أيضا، و ما تولد عنهما 1937سنة " حزب الشعب اجلزائري" لها يسل: لثانيةاملنظمة ا -

  ...أخرى سياسية و ثقافية...من منظمات سرية و علنية

تلك احلركة العلمية اإلصالحية ، م 1931سنة  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني : املنظمة الثالثة -

  ...عشرين على يد الشيخ ابن باديساليت انطلقت بوادرها مع مطلع القرن ال
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  :أسباب تأخر ظهورها -د

و لعل السبب الذي جعل احلركات السياسية الوطنية احلديثة بتأخر ظهورها يف اجلزائر إىل ما 

رغم أن االستعمار الفرنسي قد دخل إىل اجلزائر قبل فتـرة طويلـة   ، م  1914-1871بني سنيت 

ــروف    ــة ظــــــ ــود إىل مجلــــــ ــبيا يعــــــ   نســــــ

  :أسباب نلخصها كاأليت و

بني الشعب اجلزائري و قوات  –خالل الفترة السابقة  -احلروب الكثرية اليت وقعت يف اجلزائر  -1

  ...االحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالل

  ...و استشهاد عدد كبري من املفكرين و املثقفني و رجال الدين

  ...بني الثائرين يف حماربة جيش االحتالل سياسة مصادرة األراضي من اجلزائريني-2

  ...من خارج الوطن بعد فشل الثورات عدد كبري من اجلزائريني ةهجر -3

مما أثر سلبا على الوعي السياسي  ،عمليات القضاء املتعمدة على مراكز الثقافة و الفكر يف اجلزائر -4

  ...العام للجزائريني

  ...بعد حتطيم املقاومة املسلحة القوانني االستثنائية املفروضة على اجلزائريني -5

  :    مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -2

و اليت ينبغي أن حتظى بكل ما تستحق من  ،و املنظمات اجلديرة باالهتمامو هي من اهليئات 

و إعداده للحياة املثلى، و ملا كان هلا من  ،العناية ملا كان هلا من دور بارز يف تربية الشعب اجلزائري

   1...األخرى ةاألحزاب السياسية و اجلماهرييفعالية إجيابية يف تكوينه بإزاء 
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يوم اخلامس من شـهر مـايو سـنة     ، و هوو قد ولدت مجعية العلماء يف ذلك اليوم التارخيي اخلالد

إذ التقت فيه خنبة من علماء  القطر اجلزائري و من طلبة العلم فيه، و املنتمني إىل فئـات   ،م 1931

احلياة يف أبناء أمتهم  لبعث اليقظة و...على اجلزائر العاصمة  ، تواردوا من خمتلف أحناء الوطن هيووذ

  .... و يف وطنهم املفدى ،الطيبني

الذي سـقى األرض و   الغيثو قد سبقت مجعية العلماء بإرهاصات إصالحية كانت مبثابة 

ــح،    ــل الفلــــــــــ ــا قبــــــــــ   هيأهــــــــــ

  : و منها نذكر

  ...بقسنطينة ـه1325املتوىف عام " صاحل بن مهنا"الدعوة اإلصالحية للشيخ  -1

  ...)م1913-1848(الدعوة اإلصالحية للشيخ عبد القادر ااوي  -2

  ...)م19333-1866(الدعوة اإلصالحية للشيخ عبد احلليم بن مسابة  -3

     1...)م1917-1865(الدعوة اإلصالحية للشيخ حممد بن اخلوجة  -4

حفظت وطنا أشرف  -ة و اإلسالماليت عملتها مجعية العلماء للعروب-و بأعماهلا العظيمة ...

  2...على الضياع و أمة أحاطتها عوامل املسخ، فأصبحت أمة عربية مسلمة

إن هذه اجلمعية كالسحاب ساقه اهللا إىل بلد ميت فال يقلـع  :" هذه اجلمعية قال فيها اإلبراهيمي...

و إن سائق  ،اجلمعيةحىت حيييه، و إذا كان إلحياء املطر لألرض معىن فوق التجديد فكذلك معىن هذه 

  ... "املطر للبلد امليت هو سائق هذه اجلمعية هلذا الوطن املشرف على املوت

  :اإلبراهيمي- 3 

                                                
، )م1985المؤسسة الوطنبة للكتاب، : الجزائر(أحمد الخطیب، جمعیة العلماء المسلمین الجزائرین وأثرھا الغصالحي ، 1

 . 92 – 91ص
 251، العدد »صائرالب«، صحیفة »مقومات الفكر اإلصالحي عند اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي«یوسف القرضاوي،  2
 . 6،ص)م 2005(،



  :متهيد-أ

من املؤمنني رجال، و من الرجال مؤمنون، و هم الذين يصنعون أجماد األمة و تارخيها، فهم 

أجنبت شخصيات جليلة  -خيها الطويلعرب تار -و اجلزائر .ااستمراره’الواعون بأمهية العمل من أجل 

األمري عبد القادر، و ابـن بـاديس، و   : و منهم...شاركت يف صنع األحداث العظيمة اليت مرت ا

  ...البشري اإلبراهيمي، و غريهم

و البشري اإلبراهيمي أديب و شاعر و عامل و مصلح و جماهد، و هو واحد من كبار رجاالت 

   3...ديثةاليقظة العربية اإلسالمية احل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                

 . 4محمد الھادي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص 3



  : مولده و نشأته -ب 

و لعل أيسر تتبع حلياة اإلبراهيمي و أصوله هو ما سجله بقلمه ترمجة لسريته، مبتدئا حديثه 

أنا حممد البشري اإلبراهيمي ولدت يوم اخلميس عند طلوع الشمس يف الثالث عشر من شهر :" قائال

تعرف بأوالد  قبيلتنا...م1889لرابع عشر من يونيو سنة شوال سنة ست و ثالمثائة و ألف، و يوافق ا

 املثىن بن احلسن بـن  نيع نسبها إىل إدريس بن عبد اهللا بن احلسجإبراهيم بن حيي بن مساهل، و ير

   1"...على بن أيب طالب

حممد بن البشري بن عمر اإلبراهيمي، ولد يف قبيلة ريغة الشـهرية بـأوالد   : و امسه الكامل

دائرة تابعة لوالية بـرج   –حاليا  -و رأس الوادي هذه...ة رأس الوادي بوالية سطيفإبراهيم بقري

  ...بوعريريج

بن باديس، و فيها ولد عبد الرمحان الرافعـي مؤسـس   او يف هذه السنة ولد اإلبراهيمي و 

احلركة الوطنية مبصر، و طه حسني عميد األدب العريب، و عباس حممود العقاد الكاتب العبقـري، و  

 . 2يليا أبو ماضي الشاعر اللبناين الكبريإ

سنة "و هي السنة اليت ولد فيها أكثر األدباء الذين اشتهرت م النهضة احلديثة إىل أن مساها الكثريون 

  "...العباقرة

بدأ الطفل البشري اإلبراهيمي حفظ القرآن الكرمي و هو يف السنة الثالثة من عمره، و ذلـك  

  ...تعلم على يد عمه الشيخ حممد املكي اإلبراهيميحسب تقاليد العائلة، مث 

 

 
                                                

، جامعة بغداد، )الجزائر -دار الفجر، وھران(محمد عباس، البشیر اإلبراھیمي أدیبا، رسالة ماجستیر منشورة،  1
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د خاص للذكرى العشرن لوفاة عد«، "الثقافة"، مجلة "یفنى الرجال و تبقى األعمال"محمد الصالح صدیق  2
 .363، ص)م1985(، 87، العدد »اإلبراھیمي



  :هجرته و جهاده -ج

  :هجرتني مجاعيتني -خالل فترة االحتالل–شهدت اجلزائر 

و أما اهلجرة الثانية فقد متت ...م بعدما فشلت املقاومة الشعبية1885أما اهلجرة األوىل فتمت سنة 

و كان اإلبراهيمي ضمن  ،لشباب اجلزائريبعد صدور قانون التجنيد اإلجباري على ا 1911سنة 

مجال : أقام مبصر ثالثة أشهر التقى فيها بالعلماء املشهورين أمثال قد و...املهاجرين يف الدفعة الثانية

ـ     ــطفى كامـــ ــده، و مصــ ــد عبــ ــاين، و حممــ ــدين األفغــ   لالــ

يف املدينـة  و ...أمري الشعراء أمحد شوقي، و شاعر النيل حافظ إبـراهيم : و بالشاعرين الكبريين...

املنورة واصل البشري اإلبراهيمي دراسته لدى علمائها املعروفني يف الفكر الديين، و منهم الشيخ محدان 

  .لونيسي اجلزائري القسنطيين 

كما وجد اإلبراهيمي يف املكتبات ما يشفي غليله من الثقافة الدينية و الدنيوية يف الكتـب  

  ....ة و األدبية املختلفةالقدمية و احلديثة و يف االت الفكري

لتدارس الوضـع و   ؛كان اإلبراهيمي و ابن باديس جيتمعان باملدينة املنورة باملسجد النبوي

  ...يفكران و خيططان يف كيفية حترير اجلزائر

م شد اإلبراهيمي الرحال إىل دمشـق مـع آالف مـن سـكان املدينـة      1917يف عام 

  ...بسبب ثورة الشريف حسني ضد احلكم العثماين بسبب احلرب العاملية األوىل و....املنورة

أربع سنوات بدمشق، قاده بعض أصدقائه إىل وظيفة أستاذ األدبيات العربية،  يأقام اإلبراهيم

  1...و خترج على يديه كثري من الطلبة ....و تاريخ اللغة باملدرسة السلطانية

                                                
: الجزائر(، " أعالم بالدي"بشیر كاشة الفرحي، محمد البشیر اإلبراھیمي شیخ العلماء و فارس البیان، سلسلة  1

 .25، ص)م 2004دار األفاق، 



فألتفت إىل نفسيته و تكـوين  ...يأت لإلبراهيمي يف دمشق أسباب االستقرار و االطمئنان

و مت الـزواج و أجنـب   ...فقرر أن يتزوج من فتاة تونسية يرجع نسبها إىل األتراك...مستقبل حياته

حممدا و أمحـد و   -ىل اجلزائرإبعد أن رجع  –مث أجنب ...الشيخ أول أوالده، إال أن القدر أخذه منه

   2...بنتني

، مسقط إبراهيمي" رأس الوادي"ك يف التعليم يف ىل اجلزائر و اتصل بابن باديس، و شارإعاد 

  ...و شارك يف حترير املقاالت اليت كانت تنشر يف جرائد احلركة اإلصالحية

و ...النائية باألغواط" آفلو"، نفي الشيخ البشري اإلبراهيمي إىل منطقة 1940أفريل  10يف 

أفريـل   16بـن بـاديس يـوم    بعد بضعة أيام من نفيه تلقى خرب وفاة أخيه اإلمام عبد احلميـد  

  3...م1940

نتخابه كرئيس جلمعيـة  او منعه االستعمار من حضور جنازته املهيبة، و بعد أيام تلقى خرب 

  ...العلماء املسلمني اجلزائريني خلفا للشيخ الراحل ابن باديس

  4...متابعا نشاطه بصورة خفية....لبث اإلبراهيمي يف املنفى بآفلو ثالث حجج

أطلق سراح اإلبراهيمي و توجه إىل تلمسان يف  )م1942ديسمرب   (األول كانون  28يف 

  موكـــــــــــــــــــب عظـــــــــــــــــــيم، 

  ...و أستقبله التلمسانيون  استقباال محاسيا رائعا

 

 

                                                
، )م1987(غیر منشورة ، جامعة دمشق، محمد مھداوي، البشیر اإلبراھیمي و اللغة العربیة، رسالة ماجستیر  2
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لتجديد نشاط مجعيـة العلمـاء املسـلمني     ؛م انتقل ائيا إىل العاصمة 1943و يف سنة 

  1...اجلزائريني

السجن العسـكري   إىل و انتدب...إلبراهيمياعتقل البشري ا....م 1945يف أحداث ماي 

  ...م1946فيما بعد، حيث قضى عاما كامال و أطلق سراحه يف مارس سنة 

م قرر أعضاء اجلمعية إرسال الشيخ اإلبراهيمي إىل الشرق سفريا هلا لتـوفري  1952يف سنة 

  ...م1947بعد إنشاء معهد ابن باديس سنة ، الظروف املالئمة للبعثات الطالبية

فقد ...كان الشيخ أول مؤيد للجهاد اجلزائري -م1954و حني اندالع ثورة - بالقاهرةو 

  2...دعم فيه و ناصر الثورة املباركةبيانا م1957نوفمرب  02اجلمعية بالقاهرة يوم  مكتبأصدر 

 -بالقـاهرة –ض إال ثالثة أشهر منذ إعالن اجلهاد حىت حرر اإلبراهيمي و آخـرون  متو مل 

، و الكفاح يف سبيل حتريرها و استقالهلا، مساندين خلدمة اجلزائريني" هة حترير اجلزائرجب" تنظيما مسي

  3...بذلك جيش التحرير

أحس بدنو أجله فخشي املوت قبل أن يرى بالده مستقلة ....عندما كان اإلبراهيمي بالقاهرة

تراين أملك أشربا  أي وطين ما ملكت فوق ثراك:" فيدفن خارج وطنه، مما جعله يردد للمقربني منه 

  "...حتت ثراك قربا ؟ 

و كان اإلبراهيمي أول من أم النـاس يف جـامع    ...-بعيد االستقالل -و عاد على اجلزائر

  ...غداة استعادته إىل وزارة األوقاف -االستقالل-كتشاوة بعد 

                                                
، مرجع »عدد خاص«، "الثقافیة"، مجلة "الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي في منفاه بمدینة أفلو"أحمد قصیبة،  1

 . 292سبق ذكره، ص
دار الغرب اإلسالمي، : بیروت(أثر اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء الخامس، محمد البشیر اإلبراھیمي،  2
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يـان  و يف الذكرى الرابعة و العشرين لوفاة اإلمام عبد احلميد بن  باديس نشر اإلبراهيمي ب

  ...م، حيذر فيه من األخطار احملدقة بالوطن 1964أفريل  16

  

  : مرضه و وفاته -د

ال قعودا عن الواجب حني يقعد القائمون  –و الزم األسد اجلريح بيته ...و مرض اإلبراهيمي

و يصـارع   ،ألنه كان يغالب األمراض املزمنة ؛و لكن الشيخ الزم بيته -بالواجب بعملهم من أجله

  1...اليت أبت إال أن تزيد مرارة الكأس صبا على مر األيام ،ملربحةاآلالم ا

، ـه1385حمرم سنة  19و يف مرتله حبي حيدرة بالعاصمة تويف اإلبراهيمي يوم اخلميس 

سـيدي  "و دفن يف مقربة . م، عن عمر يناهز السادسة و السبعني عاما1965مايو عام  20املوافق 

  2 .م1965ماي  21يوم اجلمعة ... بالعاصمة "بيلكور"حبي " حممد

وزير الدفاع و  (وقف الرئيس الراحل هواري بومدين  -و على جثمان األستاذ اإلمام بداره 

رمحة اهللا على الشيخ اإلبراهيمي، فهو أبونا مجيعا، و أبـو  :" و قال... )نائب رئيس احلكومة آنذاك

نا من اهللا أن يلهمنا الصرب ؤالوطن ، و رجا أبناء هذا ا فيه ألنفسنا و لكلّينالنهضة اجلزائرية، و تعاز

عاش من أجلها الشـيخ اإلبراهيمـي،    اجلميل، و يهيئ لنا من أسبابه حتقيق كل األهداف املثلى اليت

  "...فصربا مجيال و اله املستعان

                                                
: الجزائر - سنطینةق(محمد الطاھر فضالء، اإلمام الرائد الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي في ذكراه األولى،  1

 .17، ص )م1967مطبعة البعث، 
، العدد "الفیصل"تركي رابح، جھاد الشیخ البشیر اإلبراھیمي عن اللغة العربیة و اإلسالم في الجزائر، مجلة  2

 70، ص)م1983(، 71



و .رحم اهللا اإلمام اإلبراهيمي و إخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، و مل يبدلوا تبديال

م منازل املكرمني من عباده يف مقعد الصدق، مع النبيئني و الصديقني، و الشهداء و الصاحلني، و أنزهل

  3...حسن أوالئك رفيقا

  :آثاره -هـ

اتصلت ببعض أصدقاء البشـري  ":"البشري اإلبراهيمي و اللغة العربية" يقول صاحب ماجستري

بـبعض أقاربـه، و    -أيضا–ا اتصلت اإلبراهيمي الذين عايشوه و كان هلم معه أكثر من لقاء، كم

إا :سألتهم عن آثاره، فمنهم من فوجئ بأن يكون لإلبراهيمي كل هذه املؤلفات ، و منهم من قال 

و أتلفوا مـا   ،ضاعت أيام حرب التحرير، حيث داهم جنود االحتالل مرتل الشيخ باجلزائر العاصمة

  1"...وا فيها مفسدين و خمربنيثبل و عا كان مبكتبه،

أمحد طالـب اإلبراهيمـي أن   / هذا الكالم األخري يتفق مع ما قاله جنله األستاذ الدكتور و

أو –ا كان األمر فإن ما ضاع من تلك اآلثار يو أ...االستعمار عات فسادا يف الكثري من آثار الشيخ

قدم  فقد شاء القدر أن يعثر على بعضه، من ذلك مثال أن األستاذ حممد القاضي من مصر -مل يتدارك

هدية مثينة تتمثل يف تسجيالت األحاديـث   -جنل اإلمام مند عشرين سنة -ألمحد طالب اإلبراهيمي

     2...م و اليت مل جيد هلا نص مكتوبا1955سنة " صوت العرب"اليت ألقاها الوالد الشيخ بإذاعة 

تـتح  يف ناهلادي احلسيين أحممد  /أمحد طالب اإلبراهيمي من األستاذ/ و قد طلب الدكتور

بالسياق التارخيي للجزء، حىت ال حيكم القارئ على فترة معينة بعقلية  -من الطبعة اجلديدة-كل جزء

  3...هاليوم و مقاييس

                                                
 30محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء الخامس، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .46محمد مھداوي، البشیر اإلبراھیمي و اللغة الغربیة، ماجستیر، مرجع سبق ذكره، ص  1
دار الغرب اإلسالمي،  : بیروت( محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء األول، 2
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آثـار   (، و هي أن مفتاح الدخول إىل هذه اآلثارناو لكن هناك حقيقة ال بد من تأكيدها ه

ــي    )اإلبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس اإلطـالع علـى    و لتقديره مبا هو جدير به،املعرفة،  قو فهمها حق الفهم ملعرفة اإلبراهيمي ح

و الوقـوف   ،حياته فحسب، بل  ضرورة اإلطالع على هذه احلقبة التارخيية املتميزة يف حياة اجلزائر

ــة     ــا الدينيــــــ ــف أبعادهــــــ ــى خمتلــــــ   علــــــ

و االجتماعية و السياسية  و الثقافية، و فهم تطور الوعي يف اتمع اجلزائري الذي تطـورت معـه   

ــاليب ا ــة أســــــــــــــــ   ملقاومــــــــــــــــ

  4...و اجلهاد من أجل التحرير و االستقالل

فإنه قد تـرك مـن    -و إن مل يكن قد انشغل بتأليف الكتب و املصنفات –و اإلبراهيمي 

املقاالت و األزجال، ما ال تتسع له الدات الضخمة، و قد ظل قلمه السيال، يذبح املقاالت العلمية، 

فقد ...  ا، يف الصحف اجلزائرية و املغاربية و العربية عموماو النصوص األدبية، أكثر من أربعني عام

ــة   ــون األدب املختلفــ ــي فنــ ــرق اإلبراهيمــ ــة  :طــ ــن مقالــ    ،مــ

: و أهم املوضوعات اليت كان يعىن ـا اإلبراهيمـي  ...يف مجيعها زو كان املرب ،و خطابة ،و حماضرة

ــات،   االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألدبيات، و مقاالت يف الدفاع عن اللغة العربية و و الوطنيات، و املوضوعات الدينية اإلصالحية، و ا

ايته احلفاظ على العروبة غو كانت . مازالت منارا يهتدي به ....اإلسالم، و قضية فلسطني، و غريها

  ...و اإلسالم ممتزجني، و تربية األمة و حفظ مقوماا، و إحياء اللغة العربية و آداا
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ذات مستوى إبداعي عال جدا، ما  -روف استثنائيةرغم أنه كتبها يف ظ -و هذه اآلثار...

لع عليها رغم ما مر عليها من زمن، و متثل تراثا ثقافيا و فكريا غزيرا يف حاجة زالت تبهر كل من يطَّ

  ...إىل دراسات و حبوث أكادميية تربز قيمته العلمية و الفكرية و التارخيية

قليلة األمهية، بل إن أمهيتها الكربى  و على كل حال فإن جماالت كتابات اإلبراهيمي ليست

إن  و...، و هذه ميزة من ميزات النتاج األديب عند اإلبراهيمـي اجعلتها نقطة التقاء النثر و الشعر مع

و هذه النسب هي .و بالتحديد بالنسبة املئوية لكل جمال...التفاوت بينها كبري جدا يف بعض األطوار

  :كالتايل

  .....  %. 49,41: امليدان السياسي -1

 %.... 44,11: امليدان اإلصالحي -2

 %...... 03,52: اال الديين -3

 %....02,35: اال االجتماعي -4

     1%..... 00,61: اال التارخيي -5

و املؤسف أنه مل يشر دارس من دارسي األدب اجلزائري إىل أن اإلبراهيمي كان شاعرا، و 

  2...السيما الذين درسوا الشعر اجلزائري احلديث

و يف كتابات اإلبراهيمي نصوص مشتركة من آثار اإلبراهيمي و مجعية العلماء على حـد  

أو -مواقف مشتركة...تلك النصوص ...: " ة اليت يقول عنهاتحممد العيد تاور/ تعبري األستاذ الدكتور

مـن  عضاء من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، و األ بعض بني اإلبراهيمي و بني -زوايا مشتركة

القانون األساسي جلمعية العلمـاء  " و نص"...اجللسة التمهيدية جلمعية العلماء املسلمني" ذلك نص
                                                

دیوان : الجزائر(دراسة وصفیة تحلیلیة فنیة، : بناؤء األسلوب  في المقالة عند اإلبراھیمي عبد الحمید بوزوینة، 1
 .10، ص )م1983المطبوعات الجامعیة 
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كلمة من الس اإلداري جلمعية العلماء املسلمني إىل كتاب املصائر " و نص "...املسلمني اجلزائريني

ابن باديس الـذي   خالصة تفسري املعوذتني من درس األستاذ الشيخ عبد احلميد" و نص "...الكرام

منشـور إىل األمـتني اإلسـالمية و    " و نص" ...كلمة احملتفل به" و نص "...ختم به تفسري القرآن

  1"...الفرنسية

ىل أربـع جمموعـات،   إفإذا شئنا أن نقسم آثار اإلبراهيمي إىل جمموعات، قلنا إا تنقسم 

  :كاآليت

  :اوين اآلتيةو هي دراسات يف اللغة، و تظم العن: اموعة األوىل -

  ...أسرار الضمائر العربية -     

  ...وذ يف العربية راد و الشذّاالطّ -    

  ...رد و الكثري عند ابن مالكرسالة يف الفرق بني اللفظ املطَّ -    

  ...التسمية باملصدر -    

  ...النفايات و النقابات يف لغة العرب -    

  ...لعربية الفصحى و العاميةرسالة خمارج احلروف و صفاا بني ا -    

  ...ما أخذت به كتب األمثال من األمثال السائرة -    

  ...نظام اللغة العربية يف موازين كلماا -    

  "...فعل" الصفات اليت جاءت على وزن  -    

  ...بقايا فصيح العربية يف اللهجة العامية اجلزائرية -    

  :ر اإلسالمي، و تضمدراسات يف الفك:  اموعة الثانية -

                                                
، مجلة "دراسة توثیقیة تحلیلیة"نصوص مشتركة من آثار اإلبراھیمي و جمعیة العلماء، محمد العید تاورتة،  1
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  ...شعب اإلميان -    

  ...حكمة مشروعية الزكاة يف اإلسالم -    

" مقاالت يف التوعية و السياسية نشرت يف افتتاحيـات جريـدة    مضو ت: اموعة الثالثة

و هي أشبه ببحث علمي أديب، تتخذ من الضـب مطيـة لبـث    ، "رسالة الضب: "،و منها"البصائر

ــة و لغ ــات أدبيــــــ ــة معلومــــــ ــة و حنويــــــ   ويــــــ

و علمية، و هي بذلك متثل لونا آخر من ألوان الكتابة يف أدب الشيخ، خيتلف من الرسالة األدبية اليت 

تغر1...كبري ق يف الذاتية إىل حد   

  :و تضم ،)الفنية (اآلثار األدبية: اموعة الرابعة-

  ...يها تاريخ اجلزائربيت تناول ف 3600و هي أرجوزة من "...كاهنة األوراس " رواية  -   

هذه الرواية هي األثر الشعري الوحيد الذي يوجد كامال من آثار الشيخ الشعرية، : رواية الثالثة -   

 )بيتا 871(ة  بيت ائو هي مطبوعة يف اجلزء األول من آثاره، و تبلغ أبياا حنو واحد و سبعني و متامن

...2   

إن البشري اإلبراهيمي ترك :" على هذه الرواية بقولهعبد اهللا محادي / و يعلق األستاذ الدكتور

لو : ضمن ما ترك من آثاره القيمة رواية شعرية من أبدع الروايات اليت قال عنها اإلبراهيمي بلسانه

و تلقاها الرواة و النقلـة مبـا    ،نظمت هذه الرواية يف عصور اإلقبال على األدب لطارت كل مطار

سلك يف نسـجه   و هي من الشعر الذي...ال فيها جواد البيانج فهي رواية..."تستحقه من إجالل

و إن شئت فقل طريقة خاصة نستطيع تسميتها الطريقة اإلبراهيمية اليت سلك إليهـا  مسلك الرجز، 

ة املزاح، إىل صر، إىل حكم عربية قحعفمن لزوم ما ال يلزم، إىل أمثال سائرة بنت ال: أصعب السبل
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ع ، قريب املنال جمقبوال يف الس مباء البديع من جنباته، ينضح، باألنبولفظ مثقف الكعوب، معتدل 

  3...بعيد املنال

الذي جنـا مـن   " آفلو"من اإلنتاج القليل يف مرحلة  -رواية شعرية هيو  –و رواية الثالثة 

فقد  رواية الثالثة الشعرية اهلزلية النقدية و أما"  :و يقول عنها الشيخ حممد الصاحل رمضان...الضياع

و هي غري تامة و ينقصها الفصل الثالث  ...نسخ منها الشيخ اجليالين الفارسي فصلني فقط و سحبها

  4"...و األخري

ديدها، و حاولنـا  جو قد حاولنا جاهدين اإلطالع على آثار اإلبراهيمي املطبوعة قدميها و 

ر القدمية طبعت يف ظروف إجراء مقارنة بينها من حيث العدد و من حيث الترتيب، فالحظنا أن اآلثا

غري الظروف اليت طبعت فيها اآلثار اجلديدة، بل إا ختتلف عن بعضها حىت من جهة جودة الطبعة و 

  1...حسن اإلشراف

و  ،"عيون البصائر" و نقصد بالطبعة القدمية لتلك اآلثار ما طبع يف حياة اإلبراهيمي و هي 

  ...بها طبعته الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائريةو أغل...األجزاء األخرى اليت طبعت بعد وفاته

/ و أما اآلثار اجلديدة فهي إعادة لطبع اآلثار القدمية مع ما أضيف إليها على يد جنله الدكتور

  ...و قد طبعتها دار العرب اإلسالمي اللبنانية....جهوداته مبأمحد طالب اإلبراهيمي و 

  :نالحظ اآليت -اآلثار القدمية و اآلثار اجلديدة مبقارنة بسيطة بني- ناو احلاصل أن

يضم املقاالت نفسها الواردة يف اجلزء األول اجلديد ، مع نصـوص زائـدة   : اجلزء األول القدمي -

ــديثا،   ــفة حــــــــــــــــ   مكتشــــــــــــــــ

  :و هي
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  ...نصا 36+ تقدمي: يف اجلزء األول القدمي -    

  ...نصا 67+ السياق التارخيي+ املقدمة: يف اجلزء األول اجلديد -    

اليت نشرت يف اجلزء الثالث اجلديد، مع نصوص " عيون البصائر"يضم مقاالت : اجلزء الثاين القدمي -

  :و هي زائدة مكتشفة حديثا،

 )آل خليفة عيدالتقدمي فيه أبيات شعرية حملمد  (مشاعل حكمة + تقدمي: يف اجلزء الثاين القدمي -    

  ...نصا 136+استهالل+ 

+ ل حكمـة مشاع+ مقدمة الطبعة الثانية+ السياق التارخيي+ مقدمة : الثالث اجلديديف اجلزء  -   

  ...نصا 136+ استهالل

يضم املقاالت اليت نشرت يف اجلزء اجلديد مع نصوص زائدة مكتشفة حديثا، : اجلزء الثالث القدمي-

  :وهي

  ...نصا 94+ مقدمة: يف اجلزء الثالث القدمي -   

  ...نصا 128+ السياق التارخيي+ مقدمة: جلديديف اجلزء الثاين ا -   

يضم املقاالت اليت نشرت يف اجلزء الرابع اجلديد مع نصوص زائدة مكتشفة : اجلزء الرابع القدمي -

  :حديثا، وهي

  ...نصا 52+ مقدمة: يف اجلزء الرابع القدمي -    

  ...انص 94+ السياق التارخيي+ املقدمة: يف اجلزء الرابع اجلديد -    

يضم املقاالت نفسها الواردة يف اجلزء اخلامس اجلديد مع نصوص زائـدة  : اجلزء اخلامس القدمي -

  :مكتشفة حديثا، وهي

  ...نصا 39+ مقدمة+ تصدير: يف اجلزء اخلامس القدمي -    



  ...نصا 58+ تصدير الطبعة األوىل+ السياق التارخيي+ املقدمة: يف اجلزء اخلامس اجلديد -    

  :كون اموع كاآليتو هكذا ي

  ...نصا 357يف الطبعة القدمية حنوا من  -    

  ...نصا 483يف الطبعة اجلديدة حنوا من  -    

  ...نصا جديدا 126ولة كشفت لنا عن حنو من ذو هذا يعين أن اجلهود اجلديدة املب

 483+  357:قلنا -بني قدميها و جديدها طباعة -فإذا حبثنا عن متوسط عدد نصوص اإلبراهيمي

 =  

  ...نصا 420=2÷ 840

  :فإذا حبثنا عن النسبة املئوية لنصوص اإلبراهيمي عن فلسطني ضمن متوسط نصوصه قلنا

  % ...X 100 ( ÷420 =06.66نصا  28( 

مع مقارنتها بنسبة النصوص اليت   -ضمن نصوصه الكلية -و بنظرة بسيطة يف نسبة نصوصه السياسية

  :ة اآلتيةكتبها عن فلسطني، نالحظ النتيج

06,66)X 100 (49,41 =13,47 ...%   و هي نسبة كبرية تفوق الثمن ضـمن النصـوص

  ... ةالسياسي

  

  

  

  

  



  :احلركة الوطنية اجلزائرية :املبحث الثاين

  : احلركة الوطنية بشكل عام -1

  :متهيد -أ

و هذه املخلوقات فطرها اهللا على حـب   ،قضت سنة اهللا و شاء أن يعمر الكون مبخلوقاته

بعجز اإلنسان عن حتقيق مصاحله و إجنـاز  أن  -كذلك–بقاء و التمسك باحلياة، و قضت سنة اهللا ال

فاإلنسـان  ......أعماله مبفرده، فظهر ما يسمى بالتعاون بني الفرد و اتمع، و بني اتمع و الفرد

ية، و من بني مدين و اجتماعي بطبعه، و على هذا األساس ظهرت اجلمعيات تلبية لتلك الدوافع الفطر

  ...معيات ظهرت احلركات السياسيةاجل

من البعث القومي بعد   هاصاتإر )القرن العشرين (و قد عاشت اجلزائر يف أوائل هذا القرن 

بنوع من اليأس و االنطواء النفسي الذي تولد  )القرن التاسع عشر (أن منيت يف أواخر القرن املاضي 

لقد عرف الشعب اجلزائري يف هذه  .و تسلط املستعمر ،حقةعلى مر السنني من فشل الثورات املتال

أكرب اهلزات الوطنية و العاملية، ففي هذه املرحلـة  -م 1945حىت  1930اليت متتد من سنة  -الفترة

  .2ظهرت معظم احلركات الوطنية و اإلصالحية

  :عوامل ظهورها -ب

حتصر يف  -يف نظر اإلبراهيمي -ظهور احلركة اإلصالحية يف اجلزائر إىلو العوامل اليت أدت 

  :أربعة

  ..." املنار" و جملته ... ثار الشيخ حممد عبدهآ: األول -

  ...الثورة التعليمية لعبد احلميد بن باديس بدروسه احلية: الثاين -

                                                
، »الدراسات الكبرى«، سلسلة)حتى اإلستقالل 1945من سنة (أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر 2
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  ...التطور الفكري الذي طرأ على عقول الناس يف عقابيل احلرب العاملية األوىل: الثالث -

و أبـرزهم  ...العريب الذين كانوا يعيشون يف املشرق ة من املثقفني اجلزائرينيإياب جمموع: الرابع -

ــي،    اإلبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...2و العقيب

  : أمهها -ج

  :ل يف تاريخ احلركة الوطنية اجلزائريةتو من أهم تلك األحزاب و الك

  ...حزب املقاومة -

  ...حزب اجلزائر الفتاة و زعيمه األمري خالد اجلزائري -

  ...حزب النخبة -

  ...، و من أبرز أعضائه فرحات عباساحلزب الليربايل املعتدل -

  ...و أمينه العام مصايل احلاج ،حزب جنم مشال إفريقيا -

  1 ...احلزب الشيوعي اجلزائري  -

فإذا سألنا عن أهم تلك احلركات السياسية و الثقافية و الدينية، اليت عرفتها الساحة السياسية 

منظمة جنم مشال إفريقيا، : قلنا هي ،ديث و حفظت هلا هويتها العربية اإلسالميةاجلزائرية يف العصر احل

  :و ها هي بشيء موجز...و حزب الشعب اجلزائري، و مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

م 1926منظمة جنم مشال إفريقيا، و هي حركة سياسية عمالية ثورية أنشئت سنة : املنظمة األوىل -

  ...و املغاربة بفرنسا و التونسيني اجلزائرينيبني املهاجرين 
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م بفرنسا أيضا، و ما تولد عنهما 1937سنة " حزب الشعب اجلزائري" لها يسل: املنظمة الثانية -

  ...أخرى سياسية و ثقافية...من منظمات سرية و علنية

العلمية اإلصالحية  تلك احلركة، م 1931سنة  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني : املنظمة الثالثة -

  ...اليت انطلقت بوادرها مع مطلع القرن العشرين على يد الشيخ ابن باديس

  

  

  :أسباب تأخر ظهورها -د

و لعل السبب الذي جعل احلركات السياسية الوطنية احلديثة بتأخر ظهورها يف اجلزائر إىل ما 

جلزائر قبل فتـرة طويلـة   رغم أن االستعمار الفرنسي قد دخل إىل ا، م  1914-1871بني سنيت 

ــروف    ــة ظــــــ ــود إىل مجلــــــ ــبيا يعــــــ   نســــــ

  :و أسباب نلخصها كاأليت

بني الشعب اجلزائري و قوات  –خالل الفترة السابقة  -احلروب الكثرية اليت وقعت يف اجلزائر  -1

  ...االحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالل

  ...و استشهاد عدد كبري من املفكرين و املثقفني و رجال الدين

  ...بني الثائرين يف حماربة جيش االحتالل اجلزائرينيسياسة مصادرة األراضي من -2

  ...من خارج الوطن بعد فشل الثورات عدد كبري من اجلزائريني ةهجر -3

مما أثر سلبا على الوعي السياسي  ،عمليات القضاء املتعمدة على مراكز الثقافة و الفكر يف اجلزائر -4

  ...العام للجزائريني

  ...بعد حتطيم املقاومة املسلحة فروضة على اجلزائرينيالقوانني االستثنائية امل -5



  :    مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -2

و اليت ينبغي أن حتظى بكل ما تستحق من  ،و املنظمات اجلديرة باالهتمامو هي من اهليئات 

و ملا كان هلا من  و إعداده للحياة املثلى، ،العناية ملا كان هلا من دور بارز يف تربية الشعب اجلزائري

   1...األخرى ةفعالية إجيابية يف تكوينه بإزاء األحزاب السياسية و اجلماهريي

يوم اخلامس من شـهر مـايو سـنة     ، و هوو قد ولدت مجعية العلماء يف ذلك اليوم التارخيي اخلالد

مني إىل فئـات  إذ التقت فيه خنبة من علماء  القطر اجلزائري و من طلبة العلم فيه، و املنت ،م 1931

احلياة يف أبناء أمتهم  لبعث اليقظة و...، تواردوا من خمتلف أحناء الوطن على اجلزائر العاصمة  هيووذ

  .... و يف وطنهم املفدى ،الطيبني

الذي سـقى األرض و   الغيثو قد سبقت مجعية العلماء بإرهاصات إصالحية كانت مبثابة 

ــح،    ــل الفلــــــــــ ــا قبــــــــــ   هيأهــــــــــ

  : و منها نذكر

  ...بقسنطينة ـه1325املتوىف عام " صاحل بن مهنا"وة اإلصالحية للشيخ الدع -1

  ...)م1913-1848(الدعوة اإلصالحية للشيخ عبد القادر ااوي  -2

  ...)م19333-1866(الدعوة اإلصالحية للشيخ عبد احلليم بن مسابة  -3

     1...)م1917-1865(الدعوة اإلصالحية للشيخ حممد بن اخلوجة  -4
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حفظت وطنا أشرف  -اليت عملتها مجعية العلماء للعروبة و اإلسالم-و بأعماهلا العظيمة ...

  2...على الضياع و أمة أحاطتها عوامل املسخ، فأصبحت أمة عربية مسلمة

إن هذه اجلمعية كالسحاب ساقه اهللا إىل بلد ميت فال يقلـع  :" هذه اجلمعية قال فيها اإلبراهيمي...

و إن سائق  ،إلحياء املطر لألرض معىن فوق التجديد فكذلك معىن هذه اجلمعية حىت حيييه، و إذا كان

  ... "املطر للبلد امليت هو سائق هذه اجلمعية هلذا الوطن املشرف على املوت

  :اإلبراهيمي- 3 

  :متهيد-أ

من املؤمنني رجال، و من الرجال مؤمنون، و هم الذين يصنعون أجماد األمة و تارخيها، فهم 

أجنبت شخصيات جليلة  -عرب تارخيها الطويل -و اجلزائر .ااستمراره’ن بأمهية العمل من أجل الواعو

األمري عبد القادر، و ابـن بـاديس، و   : و منهم...شاركت يف صنع األحداث العظيمة اليت مرت ا

  ...البشري اإلبراهيمي، و غريهم

هو واحد من كبار رجاالت  و البشري اإلبراهيمي أديب و شاعر و عامل و مصلح و جماهد، و

   3...اليقظة العربية اإلسالمية احلديثة

  

  : مولده و نشأته -ب 

و لعل أيسر تتبع حلياة اإلبراهيمي و أصوله هو ما سجله بقلمه ترمجة لسريته، مبتدئا حديثه 

أنا حممد البشري اإلبراهيمي ولدت يوم اخلميس عند طلوع الشمس يف الثالث عشر من شهر :" قائال

تعرف بأوالد  قبيلتنا...م1889وال سنة ست و ثالمثائة و ألف، و يوافق الرابع عشر من يونيو سنة ش
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 املثىن بن احلسن بـن  نيع نسبها إىل إدريس بن عبد اهللا بن احلسجإبراهيم بن حيي بن مساهل، و ير

   1"...على بن أيب طالب

قبيلة ريغة الشـهرية بـأوالد   حممد بن البشري بن عمر اإلبراهيمي، ولد يف : و امسه الكامل

دائرة تابعة لوالية بـرج   –حاليا  -و رأس الوادي هذه...إبراهيم بقرية رأس الوادي بوالية سطيف

  ...بوعريريج

بن باديس، و فيها ولد عبد الرمحان الرافعـي مؤسـس   او يف هذه السنة ولد اإلبراهيمي و 

عباس حممود العقاد الكاتب العبقـري، و   احلركة الوطنية مبصر، و طه حسني عميد األدب العريب، و

 . 2إيليا أبو ماضي الشاعر اللبناين الكبري

سنة "و هي السنة اليت ولد فيها أكثر األدباء الذين اشتهرت م النهضة احلديثة إىل أن مساها الكثريون 

  "...العباقرة

من عمره، و ذلـك  بدأ الطفل البشري اإلبراهيمي حفظ القرآن الكرمي و هو يف السنة الثالثة 

  ...حسب تقاليد العائلة، مث تعلم على يد عمه الشيخ حممد املكي اإلبراهيمي

  :هجرته و جهاده -ج

  :هجرتني مجاعيتني -خالل فترة االحتالل–شهدت اجلزائر 

و أما اهلجرة الثانية فقد متت ...م بعدما فشلت املقاومة الشعبية1885أما اهلجرة األوىل فتمت سنة 

و كان اإلبراهيمي ضمن  ،عد صدور قانون التجنيد اإلجباري على الشباب اجلزائريب 1911سنة 

مجال : أقام مبصر ثالثة أشهر التقى فيها بالعلماء املشهورين أمثال قد و...املهاجرين يف الدفعة الثانية

                                                
، جامعة بغداد، )الجزائر -دار الفجر، وھران(محمد عباس، البشیر اإلبراھیمي أدیبا، رسالة ماجستیر منشورة،  1
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ـ     ــطفى كامـــ ــده، و مصــ ــد عبــ ــاين، و حممــ ــدين األفغــ   لالــ

يف املدينـة  و ...شوقي، و شاعر النيل حافظ إبـراهيم أمري الشعراء أمحد : و بالشاعرين الكبريين...

املنورة واصل البشري اإلبراهيمي دراسته لدى علمائها املعروفني يف الفكر الديين، و منهم الشيخ محدان 

  .لونيسي اجلزائري القسنطيين 

كما وجد اإلبراهيمي يف املكتبات ما يشفي غليله من الثقافة الدينية و الدنيوية يف الكتـب  

  ....لقدمية و احلديثة و يف االت الفكرية و األدبية املختلفةا

لتدارس الوضـع و   ؛كان اإلبراهيمي و ابن باديس جيتمعان باملدينة املنورة باملسجد النبوي

  ...يفكران و خيططان يف كيفية حترير اجلزائر

م شد اإلبراهيمي الرحال إىل دمشـق مـع آالف مـن سـكان املدينـة      1917يف عام 

  ...بسبب احلرب العاملية األوىل و بسبب ثورة الشريف حسني ضد احلكم العثماين....نورةامل

أربع سنوات بدمشق، قاده بعض أصدقائه إىل وظيفة أستاذ األدبيات العربية،  يأقام اإلبراهيم

  1...و خترج على يديه كثري من الطلبة ....و تاريخ اللغة باملدرسة السلطانية

فألتفت إىل نفسيته و تكـوين  ...دمشق أسباب االستقرار و االطمئنان يأت لإلبراهيمي يف

و مت الـزواج و أجنـب   ...فقرر أن يتزوج من فتاة تونسية يرجع نسبها إىل األتراك...مستقبل حياته

حممدا و أمحـد و   -ىل اجلزائرإبعد أن رجع  –مث أجنب ...الشيخ أول أوالده، إال أن القدر أخذه منه

   2...بنتني

                                                
: الجزائر(، " أعالم بالدي"بشیر كاشة الفرحي، محمد البشیر اإلبراھیمي شیخ العلماء و فارس البیان، سلسلة  1

 .25، ص)م 2004دار األفاق، 
، )م1987(شورة ، جامعة دمشق، محمد مھداوي، البشیر اإلبراھیمي و اللغة العربیة، رسالة ماجستیر غیر من 2

 .29ص 



، مسقط إبراهيمي" رأس الوادي"ىل اجلزائر و اتصل بابن باديس، و شارك يف التعليم يف إعاد 

  ...و شارك يف حترير املقاالت اليت كانت تنشر يف جرائد احلركة اإلصالحية

و ...النائية باألغواط" آفلو"، نفي الشيخ البشري اإلبراهيمي إىل منطقة 1940أفريل  10يف 

أفريـل   16لقى خرب وفاة أخيه اإلمام عبد احلميـد بـن بـاديس يـوم     بعد بضعة أيام من نفيه ت

  3...م1940

نتخابه كرئيس جلمعيـة  او منعه االستعمار من حضور جنازته املهيبة، و بعد أيام تلقى خرب 

  ...العلماء املسلمني اجلزائريني خلفا للشيخ الراحل ابن باديس

  4...عا نشاطه بصورة خفيةمتاب....لبث اإلبراهيمي يف املنفى بآفلو ثالث حجج

أطلق سراح اإلبراهيمي و توجه إىل تلمسان يف  )م1942ديسمرب   (كانون األول  28يف 

  موكـــــــــــــــــــب عظـــــــــــــــــــيم، 

  ...و أستقبله التلمسانيون  استقباال محاسيا رائعا

لتجديد نشاط مجعيـة العلمـاء املسـلمني     ؛م انتقل ائيا إىل العاصمة 1943و يف سنة 

  1...اجلزائريني

السجن العسـكري   إىل و انتدب...اعتقل البشري اإلبراهيمي....م 1945أحداث ماي يف 

  ...م1946فيما بعد، حيث قضى عاما كامال و أطلق سراحه يف مارس سنة 

م قرر أعضاء اجلمعية إرسال الشيخ اإلبراهيمي إىل الشرق سفريا هلا لتـوفري  1952يف سنة 

  ...م1947شاء معهد ابن باديس سنة بعد إن، الظروف املالئمة للبعثات الطالبية
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فقد ...كان الشيخ أول مؤيد للجهاد اجلزائري -م1954و حني اندالع ثورة - و بالقاهرة

  2...دعم فيه و ناصر الثورة املباركةبيانا م1957نوفمرب  02اجلمعية بالقاهرة يوم  مكتبأصدر 

 -بالقـاهرة –و آخـرون   ض إال ثالثة أشهر منذ إعالن اجلهاد حىت حرر اإلبراهيميمتو مل 

، و الكفاح يف سبيل حتريرها و استقالهلا، مساندين خلدمة اجلزائريني" جبهة حترير اجلزائر" تنظيما مسي

  3...بذلك جيش التحرير

أحس بدنو أجله فخشي املوت قبل أن يرى بالده مستقلة ....عندما كان اإلبراهيمي بالقاهرة

تراين أملك أأي وطين ما ملكت فوق ثراك شربا :" ني منه فيدفن خارج وطنه، مما جعله يردد للمقرب

  "...حتت ثراك قربا ؟ 

و كان اإلبراهيمي أول من أم النـاس يف جـامع    ...-بعيد االستقالل -و عاد على اجلزائر

  ...غداة استعادته إىل وزارة األوقاف -االستقالل-كتشاوة بعد 

احلميد بن  باديس نشر اإلبراهيمي بيـان   و يف الذكرى الرابعة و العشرين لوفاة اإلمام عبد

  ...م، حيذر فيه من األخطار احملدقة بالوطن 1964أفريل  16

  

  : مرضه و وفاته -د

ال قعودا عن الواجب حني يقعد القائمون  –و الزم األسد اجلريح بيته ...و مرض اإلبراهيمي

و يصـارع   ،األمراض املزمنة ألنه كان يغالب ؛و لكن الشيخ الزم بيته -بالواجب بعملهم من أجله

  1...اليت أبت إال أن تزيد مرارة الكأس صبا على مر األيام ،اآلالم املربحة
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، ـه1385حمرم سنة  19و يف مرتله حبي حيدرة بالعاصمة تويف اإلبراهيمي يوم اخلميس 

دي سـي "و دفن يف مقربة . م، عن عمر يناهز السادسة و السبعني عاما1965مايو عام  20املوافق 

  2 .م1965ماي  21يوم اجلمعة ... بالعاصمة "بيلكور"حبي " حممد

وزير الدفاع و  (وقف الرئيس الراحل هواري بومدين  -و على جثمان األستاذ اإلمام بداره 

رمحة اهللا على الشيخ اإلبراهيمي، فهو أبونا مجيعا، و أبـو  :" و قال... )نائب رئيس احلكومة آنذاك

نا من اهللا أن يلهمنا الصرب ؤأبناء هذا الوطن ، و رجا ا فيه ألنفسنا و لكلّينازالنهضة اجلزائرية، و تع

عاش من أجلها الشـيخ اإلبراهيمـي،    اجلميل، و يهيئ لنا من أسبابه حتقيق كل األهداف املثلى اليت

  "...فصربا مجيال و اله املستعان

و . عليه، و مل يبدلوا تبديالرحم اهللا اإلمام اإلبراهيمي و إخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا

أنزهلم منازل املكرمني من عباده يف مقعد الصدق، مع النبيئني و الصديقني، و الشهداء و الصاحلني، و 

  3...حسن أوالئك رفيقا

  :آثاره -هـ

اتصلت ببعض أصدقاء البشـري  ":"البشري اإلبراهيمي و اللغة العربية" يقول صاحب ماجستري

بـبعض أقاربـه، و    -أيضا–شوه و كان هلم معه أكثر من لقاء، كما اتصلت اإلبراهيمي الذين عاي

إا :سألتهم عن آثاره، فمنهم من فوجئ بأن يكون لإلبراهيمي كل هذه املؤلفات ، و منهم من قال 

و أتلفوا مـا   ،ضاعت أيام حرب التحرير، حيث داهم جنود االحتالل مرتل الشيخ باجلزائر العاصمة

  1"...وا فيها مفسدين و خمربنيثعا بل و كان مبكتبه،
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أمحد طالـب اإلبراهيمـي أن   / و هذا الكالم األخري يتفق مع ما قاله جنله األستاذ الدكتور

أو –ا كان األمر فإن ما ضاع من تلك اآلثار يو أ...االستعمار عات فسادا يف الكثري من آثار الشيخ

مثال أن األستاذ حممد القاضي من مصر قدم فقد شاء القدر أن يعثر على بعضه، من ذلك  -مل يتدارك

هدية مثينة تتمثل يف تسجيالت األحاديـث   -جنل اإلمام مند عشرين سنة -ألمحد طالب اإلبراهيمي

     2...م و اليت مل جيد هلا نص مكتوبا1955سنة " صوت العرب"اليت ألقاها الوالد الشيخ بإذاعة 

يفتـتح   ناهلادي احلسيين أحممد  /األستاذأمحد طالب اإلبراهيمي من / و قد طلب الدكتور

بالسياق التارخيي للجزء، حىت ال حيكم القارئ على فترة معينة بعقلية  -من الطبعة اجلديدة-كل جزء

  3...هاليوم و مقاييس

آثـار   (، و هي أن مفتاح الدخول إىل هذه اآلثارناو لكن هناك حقيقة ال بد من تأكيدها ه

ــي    )اإلبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس اإلطـالع علـى    املعرفة، و لتقديره مبا هو جدير به، قفهم ملعرفة اإلبراهيمي حو فهمها حق ال

و الوقـوف   ،حياته فحسب، بل  ضرورة اإلطالع على هذه احلقبة التارخيية املتميزة يف حياة اجلزائر

ــة     ــا الدينيــــــ ــف أبعادهــــــ ــى خمتلــــــ   علــــــ

ع اجلزائري الذي تطـورت معـه   و االجتماعية و السياسية  و الثقافية، و فهم تطور الوعي يف اتم

ــة   ــاليب املقاومــــــــــــــــ   أســــــــــــــــ

  4...و اجلهاد من أجل التحرير و االستقالل

                                                
دار الغرب اإلسالمي،  : بیروت( محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء األول، 2
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فإنه قد تـرك مـن    -و إن مل يكن قد انشغل بتأليف الكتب و املصنفات –و اإلبراهيمي 

املقاالت و األزجال، ما ال تتسع له الدات الضخمة، و قد ظل قلمه السيال، يذبح املقاالت العلمية، 

فقد ...  النصوص األدبية، أكثر من أربعني عاما، يف الصحف اجلزائرية و املغاربية و العربية عموماو 

ــة   ــون األدب املختلفــ ــي فنــ ــرق اإلبراهيمــ ــة  :طــ ــن مقالــ    ،مــ

: و أهم املوضوعات اليت كان يعىن ـا اإلبراهيمـي  ...يف مجيعها زو كان املرب ،و خطابة ،و حماضرة

ــات،   االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و املوضوعات الدينية اإلصالحية، و األدبيات، و مقاالت يف الدفاع عن اللغة العربية و و الوطنيات، 

ايته احلفاظ على العروبة غو كانت . مازالت منارا يهتدي به ....اإلسالم، و قضية فلسطني، و غريها

  ...و اإلسالم ممتزجني، و تربية األمة و حفظ مقوماا، و إحياء اللغة العربية و آداا

ذات مستوى إبداعي عال جدا، ما  -رغم أنه كتبها يف ظروف استثنائية -و هذه اآلثار...

لع عليها رغم ما مر عليها من زمن، و متثل تراثا ثقافيا و فكريا غزيرا يف حاجة زالت تبهر كل من يطَّ

  ...إىل دراسات و حبوث أكادميية تربز قيمته العلمية و الفكرية و التارخيية

فإن جماالت كتابات اإلبراهيمي ليست قليلة األمهية، بل إن أمهيتها الكربى  و على كل حال

إن  و...، و هذه ميزة من ميزات النتاج األديب عند اإلبراهيمـي اجعلتها نقطة التقاء النثر و الشعر مع

و هذه النسب هي .و بالتحديد بالنسبة املئوية لكل جمال...التفاوت بينها كبري جدا يف بعض األطوار

  :كالتايل

  %......   49,41: امليدان السياسي -6

 %.... 44,11: امليدان اإلصالحي -7

 %...... 03,52: اال الديين -8



 %....02,35: اال االجتماعي -9

     1%..... 00,61: اال التارخيي -10

و املؤسف أنه مل يشر دارس من دارسي األدب اجلزائري إىل أن اإلبراهيمي كان شاعرا، و 

  2...ن درسوا الشعر اجلزائري احلديثالسيما الذي

و يف كتابات اإلبراهيمي نصوص مشتركة من آثار اإلبراهيمي و مجعية العلماء على حـد  

أو -مواقف مشتركة...تلك النصوص ...: " ة اليت يقول عنهاتحممد العيد تاور/ تعبري األستاذ الدكتور

ية العلماء املسلمني اجلزائريني، و مـن  عضاء من مجعاأل بعض بني اإلبراهيمي و بني -زوايا مشتركة

القانون األساسي جلمعية العلمـاء  " و نص"...اجللسة التمهيدية جلمعية العلماء املسلمني" ذلك نص

كلمة من الس اإلداري جلمعية العلماء املسلمني إىل كتاب املصائر " و نص "...املسلمني اجلزائريني

ني من درس األستاذ الشيخ عبد احلميد ابن باديس الـذي  خالصة تفسري املعوذت" و نص "...الكرام

منشـور إىل األمـتني اإلسـالمية و    " و نص" ...كلمة احملتفل به" و نص "...ختم به تفسري القرآن

  1"...الفرنسية

ىل أربـع جمموعـات،   إفإذا شئنا أن نقسم آثار اإلبراهيمي إىل جمموعات، قلنا إا تنقسم 

  :كاآليت

  :و هي دراسات يف اللغة، و تظم العناوين اآلتية: اموعة األوىل -

  ...أسرار الضمائر العربية -     

  ...وذ يف العربية راد و الشذّاالطّ -    
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  ...رد و الكثري عند ابن مالكرسالة يف الفرق بني اللفظ املطَّ -    

  ...التسمية باملصدر -    

  ...النفايات و النقابات يف لغة العرب -    

  ...رسالة خمارج احلروف و صفاا بني العربية الفصحى و العامية -    

  ...ما أخذت به كتب األمثال من األمثال السائرة -    

  ...نظام اللغة العربية يف موازين كلماا -    

  "...فعل" الصفات اليت جاءت على وزن  -    

  ...بقايا فصيح العربية يف اللهجة العامية اجلزائرية -    

  :دراسات يف الفكر اإلسالمي، و تضم:  اموعة الثانية -

  ...شعب اإلميان -    

  ...حكمة مشروعية الزكاة يف اإلسالم -    

" مقاالت يف التوعية و السياسية نشرت يف افتتاحيـات جريـدة    مضو ت: اموعة الثالثة

ن الضـب مطيـة لبـث    و هي أشبه ببحث علمي أديب، تتخذ م، "رسالة الضب: "،و منها"البصائر

ــة   ــة و حنويــــــ ــة و لغويــــــ ــات أدبيــــــ   معلومــــــ

و علمية، و هي بذلك متثل لونا آخر من ألوان الكتابة يف أدب الشيخ، خيتلف من الرسالة األدبية اليت 

تغر1...كبري ق يف الذاتية إىل حد   

  :و تضم ،)الفنية (اآلثار األدبية: اموعة الرابعة-

  ...بيت تناول فيها تاريخ اجلزائر 3600و هي أرجوزة من ..."كاهنة األوراس " رواية  -   
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هذه الرواية هي األثر الشعري الوحيد الذي يوجد كامال من آثار الشيخ الشعرية، : رواية الثالثة -   

 )بيتا 871(ة  بيت ائو هي مطبوعة يف اجلزء األول من آثاره، و تبلغ أبياا حنو واحد و سبعني و متامن

...2   

إن البشري اإلبراهيمي ترك :" عبد اهللا محادي على هذه الرواية بقوله/ ق األستاذ الدكتورو يعل

لو : ضمن ما ترك من آثاره القيمة رواية شعرية من أبدع الروايات اليت قال عنها اإلبراهيمي بلسانه

ـ  ،نظمت هذه الرواية يف عصور اإلقبال على األدب لطارت كل مطار ة مبـا  و تلقاها الرواة و النقل

سلك يف نسـجه   و هي من الشعر الذي...ال فيها جواد البيانجفهي رواية ..."تستحقه من إجالل

و إن شئت فقل طريقة خاصة نستطيع تسميتها الطريقة اإلبراهيمية اليت سلك إليهـا  مسلك الرجز، 

ملزاح، إىل ة اصر، إىل حكم عربية قحعفمن لزوم ما ال يلزم، إىل أمثال سائرة بنت ال: أصعب السبل

ع ، قريب املنال جمقبوال يف الس مباء البديع من جنباته، ينضح، بلفظ مثقف الكعوب، معتدل األنبو

  3...بعيد املنال

الذي جنـا مـن   " آفلو"من اإلنتاج القليل يف مرحلة  -رواية شعرية هيو  –و رواية الثالثة 

ية الثالثة الشعرية اهلزلية النقدية فقد روا و أما"  :و يقول عنها الشيخ حممد الصاحل رمضان...الضياع

و هي غري تامة و ينقصها الفصل الثالث  ...نسخ منها الشيخ اجليالين الفارسي فصلني فقط و سحبها

  4"...و األخري

ديدها، و حاولنـا  جو قد حاولنا جاهدين اإلطالع على آثار اإلبراهيمي املطبوعة قدميها و 

و من حيث الترتيب، فالحظنا أن اآلثار القدمية طبعت يف ظروف إجراء مقارنة بينها من حيث العدد 
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غري الظروف اليت طبعت فيها اآلثار اجلديدة، بل إا ختتلف عن بعضها حىت من جهة جودة الطبعة و 

  1...حسن اإلشراف

و  ،"عيون البصائر" و نقصد بالطبعة القدمية لتلك اآلثار ما طبع يف حياة اإلبراهيمي و هي 

  ...و أغلبها طبعته الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائرية...األخرى اليت طبعت بعد وفاتهاألجزاء 

/ و أما اآلثار اجلديدة فهي إعادة لطبع اآلثار القدمية مع ما أضيف إليها على يد جنله الدكتور

  ...و قد طبعتها دار العرب اإلسالمي اللبنانية....جهوداته مبأمحد طالب اإلبراهيمي و 

  :نالحظ اآليت -مبقارنة بسيطة بني اآلثار القدمية و اآلثار اجلديدة- ناو احلاصل أن

يضم املقاالت نفسها الواردة يف اجلزء األول اجلديد ، مع نصـوص زائـدة   : اجلزء األول القدمي -

ــديثا،   ــفة حــــــــــــــــ   مكتشــــــــــــــــ

  :و هي

  ...نصا 36+ تقدمي: يف اجلزء األول القدمي -    

  ...نصا 67+ السياق التارخيي+ املقدمة: اجلديديف اجلزء األول  -    

اليت نشرت يف اجلزء الثالث اجلديد، مع نصوص " عيون البصائر"يضم مقاالت : اجلزء الثاين القدمي -

  :و هي زائدة مكتشفة حديثا،

 )آل خليفة عيدالتقدمي فيه أبيات شعرية حملمد  (مشاعل حكمة + تقدمي: يف اجلزء الثاين القدمي -    

  ...نصا 136+استهالل +

+ ل حكمـة مشاع+ مقدمة الطبعة الثانية+ السياق التارخيي+ مقدمة : يف اجلزء الثالث اجلديد -   

  ...نصا 136+ استهالل
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يضم املقاالت اليت نشرت يف اجلزء اجلديد مع نصوص زائدة مكتشفة حديثا، : اجلزء الثالث القدمي-

  :وهي

  ...نصا 94+ مقدمة: يف اجلزء الثالث القدمي -   

  ...نصا 128+ السياق التارخيي+ مقدمة: يف اجلزء الثاين اجلديد -   

يضم املقاالت اليت نشرت يف اجلزء الرابع اجلديد مع نصوص زائدة مكتشفة : اجلزء الرابع القدمي -

  :حديثا، وهي

  ...نصا 52+ مقدمة: يف اجلزء الرابع القدمي -    

  ...انص 94+ السياق التارخيي+ ملقدمةا: يف اجلزء الرابع اجلديد -    

يضم املقاالت نفسها الواردة يف اجلزء اخلامس اجلديد مع نصوص زائـدة  : اجلزء اخلامس القدمي -

  :مكتشفة حديثا، وهي

  ...نصا 39+ مقدمة+ تصدير: يف اجلزء اخلامس القدمي -    

  ...نصا 58+ الطبعة األوىل تصدير+ السياق التارخيي+ املقدمة: يف اجلزء اخلامس اجلديد -    

  :و هكذا يكون اموع كاآليت

  ...نصا 357يف الطبعة القدمية حنوا من  -    

  ...نصا 483يف الطبعة اجلديدة حنوا من  -    

  ...نصا جديدا 126ولة كشفت لنا عن حنو من ذو هذا يعين أن اجلهود اجلديدة املب

 483+  357:قلنا -ني قدميها و جديدها طباعةب -فإذا حبثنا عن متوسط عدد نصوص اإلبراهيمي

 =  

  ...نصا 420=2÷ 840



  :فإذا حبثنا عن النسبة املئوية لنصوص اإلبراهيمي عن فلسطني ضمن متوسط نصوصه قلنا

  % ...X 100 ( ÷420 =06.66نصا  28( 

اليت مع مقارنتها بنسبة النصوص   -ضمن نصوصه الكلية -و بنظرة بسيطة يف نسبة نصوصه السياسية

  :كتبها عن فلسطني، نالحظ النتيجة اآلتية

06,66)X 100 (49,41 =13,47 ...%   و هي نسبة كبرية تفوق الثمن ضـمن النصـوص

  ... ةالسياسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :فلسطني يف األدب: املبحث الرابع

 :ألدب العريب و فلسطنيا -1

   :متهيد -أ

مبثل ما حظيت به قضية  -قل يف القرن العشرينأو على األ -مل  حتظ قضية سياسية عربية عرب التاريخ

فلسطني من عناية األدباء العرب املشارقة منهم و املغاربة، فقد تتبعوها بدقة و تناولوا جذور املشكلة 

ــراع،    و الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و ذكروا أسباب اهلزائم اليت تكبدها املدافعون عنها

املأساة؛ فإن أغلب اإلنتـاج األديب  و رمبا ألن الشعر أقدر على التمثيل الوجداين عن القضية 

  ...املتناول للقضية الفلسطينية كان شعرا

مازالت تواجه العرب و تشغلهم منذ احلرب العاملية الثانية، و باعتبارها ... فهذه القضية ...

و تعدت مظاهر هذه املشاركة . قضية قومية فقد وقفت إىل جانبها كل الدول العربية لتشاركها حمنتها

فباإلضافة إىل هذا الدعم السياسي الذي لقيته القضية، فـإن  ... الوجداين إىل اجلانب الفعلي  اجلانب

األدب العريب هو اآلخر مل يكن بعيدا عنها، بل كان األدباء يف مقدمة من هزم فاجعتـها حيـث   

    1وضعوا أنفسهم يف خدمتها فكانت أقالمهم مبثابة مدافع أزعجت قوى االستعمار

ذت قضية فلسطني حيزا كبريا من تفكري األدباء العـرب و إنتـاجهم، و قـد    لقد أخ... 

واكبوها منذ ظهرت على مسرح السياسة و سايروا تطوراا بصورة تدعو إىل الدهشة و العجـب،  
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ليس فقط ألم كرسوا هلا معظم إنتاجهم، و لكن ألم حذَّروا من الواقع الذي نعيشه اليوم بسبب 

   2ضياع فلسطني

و يصعب أن ال جيد اإلنسان نصـا  ... ذا حبثنا عن هؤالء األدباء وجدناهم أغلبهم شعراء فإ

فمن الرصايف العراقي، إىل أيب ماضي اللبناين، إىل نزار قبـاين  ... شعريا يتناول فلسطني من جانب ما

  ...السوري، إىل حممود طه املصري، إىل حممد العيد آل خليفة اجلزائري

و ... ريب يف العصر احلاضر ملتزما بقضايا الساعة و مالزما للنهضة العربية العامةلقد أصبح الشعر الع

مل يعرف هلا صدى يف أدبنا العريب بشكل مميز إال ) مأساة فلسطني(من املؤسف حقا أن هذه املأساة 

   1...بعد وقوع النكبة 

عريب يف املشرق فأغلب ما قيل يف فلسطني كان عقب النكبة خاصة و أغلب اإلنتاج األديب ال

  ...كان إنتاجا شعريا، و سنقدم النماذج اآلتية كدليل على ما قلناه

  :فلسطني يف الشعر العريب -ب

  :و من مناذج الشعراء الذين تكلموا عن فلسطني نذكر اآليت

م، و 1948فهذا الشاعر العراقي اجلواهري خياطب اجلماهري العربيـة املقاتلـة يف حـرب     •

  :ني حتريرا هلا و دفاعا عنها فيقولالزاحفة إىل أرض فلسط

  و تيها باجلرح و بالضمــاد    دالال يف مياديــن اجلهــاد

  و أخذا بالعناق من اجلهــاد    و رشفا بالثغور مـن املواضـي

  مبا يشجي و إن غدت الغوادي    و إقدامـا و إن سرت السواري

  2فأنفس منهم شــرف البالد    و بـذال للنفيس من الضحايـا 
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حييي نضال األمة العربية عندما هبت ) األخطل الصغري(ذا الشاعر اللبناين يشارة اخلوري و ه •

  :لدفع العدوان الغاشم على أرض فلسطني فيقول

  لبس الغار عليه األرجوانا    يا جهادا صفَّق اـد له

  و بناء للمعايل ال يـداىن    شرف باهت فلسطني به

  ــوع شفتانالثمته خبش  إنَّ جرحا سال من جبهتها 

  3عربيا رشفتــه مقلتانا    و أنينا باحت النجوى به

  

و هذا الشاعر الفلسطيين أبو سلمى يصور مرارة الغربة و الرتوح من فلسطني بعد النكبـة،   •

  :بعد أن كانت تعج باحلياة يف السابق فيقول

  تفتضحهــا يـد اتـاح  أيـن تربتك العذراء؟ ! يا فلسطني

  !بشظايا األعراض و األرواح    تـراب خضيبا حـر قليب على ال

  جنومـا على غريب البطاح    أيها النازحون كيــف اويتم

  1فيحول النداء رجع نـواح    إن القلوب تنـادي! ...أين أنتم؟

و ها هو الشاعر اللبناين أبو ريشة يلوم و يعاتب أمته العربية عن ختاذهلا عن فلسطني فسلمتها  •

  :ء فيقوللقمة سائغة لقوم غربا

  منرب للسيـف أو للقلــم    أميت هـل لك بيـن األمـم 

  خجال مـن أمسك املنصرم    أتلقــاك و طـريف مطـرق 

  !يف محى املهد و ظل احلرام؟    أإلسرائيـل تعلــو رايــة
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  2تنفضي عنك غبار التهـم؟    كيف أغضيت على الذل و مل 

قواه على الكفاح، و مواصلة النضال يف و هذا الشاعر املصري حممود طه ينبه الشرق حمفّزا  •

  :سبيل القضية الفلسطينية، تاركا اخليال و األحالم جانبا فيقول

  فما يعرف احلق إالَّ النضاال    دعوها مىن و اتركوه خيـاال

  تطـلّ ميينا و ترنـو مشاال    بين الشرق ماذا وراء الوعود

  تضج املطامـع فيه اقتتاال    و ما حكمة الصمت يف عامل 

  3يسيل و يأىب الغداة اندماال    ما يل أرى جرحها" فلسطني"

  

... و هذا الشاعر السعودي حسن القرشي يؤكد إلسرائيل أن العرب لن ينسـوا ثـأرهم    •

  :فيقول

  ال و ريب حنن أقوى منـه بأسا      هل يظن الغذر أنا سوف ننسى؟ 

  الجتناء الثأر كم نرخص نفسا      سـوف نلقـــاه قريبـا إننا 

  شرة، و املوت لألعـداء كأسا      ـرد البغي بغيــا و األذىسن

    1و األماين البيض لن ترجع يأسا      لن يضيـع الغد مهمـا أملـوا

نفسـية العـريب    -أساسـا – 1967و يرى الشاعر السوري نزار قباين أن أسباب نكسة  •

  :االزامية اخلاملة املغرورة فيقول

  إذا خسرنا احلرب

  !ال غرابة
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  لها مبنطق الطلبة و الربابةألننا ندخ

  ألننا ندخلها 

  2بالعنتريات اليت ما قتلت ذبابة

م مزيج من العوامل النفسية 1967و أما الشاعر العراقي البيايت فريى أن سبب هزمية العرب يف حرب 

  :و االجتماعية، فيقول

  طحنتنا يف مقاهي الشرق،

  حرب الكلمات،

  و السيوف اخلشبية،

  و األكاذيب،

  اهلواء، و فرسان

  حنن مل نقتل بعريا

  1أو قطاة 

و غري هؤالء الشعراء العرب الذين عربوا عن أحاسيسهم و مشاعرهم، و وصفوا الواقع قبل 

  ...النكبة و بعدها، و قبل النكسة و بعدها

  :األدب اجلزائري و فلسطني-2

  :متهيد -أ

صغرية تتطلَّع منها اجلزائر رغم األسوار العالية، و القضبان الفوالذية، فقد كانت هناك نافذة 

إىل اخلارج خارج السجن الذي عاشت فيه طوال احلكم الفرنسي، و مل يكن هذا التطلّع إىل خلارج 
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بل لقد كان تطلّعا حنو جهة واحدة معينة  -أو خاليا من التعبري عن إحساس داخلي عنيف -بال هدف

تثريه الروابط و املصاحل و املصائر  هي جهة الشرق العريب، و كان تعبريا عن إحساس وجداين أخوي

  ... 2املشتركة

و احلقيقة أن هناك قضايا عربية كثرية عاشتها اجلزائر يف أدا و فكرها، و يف أعصاا و ...

ــا    ... جهادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و لعل أهم قضية عربية احتفى ا األدب اجلزائري هي مصيبة فلسطني فقد نـوه ـا الكتـاب يف    

ــة،  ــحافة الوطنيــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــ

و قـد عـين الكتـاب    ... نى ا الشعراء يف مناسبات متعددة مما جعلها تشغل الرأي العـام  و تغ

بقضية فلسطني منذ أن ظهرت بوادر الشر فيهـا بتنفيـذ    -كغريهم من كتاب العرب -اجلزائريون

املؤامرة الفظيعة اليت أطاحت مبصري شعب كله، من أجل كمشة من الناس كانوا مشتتني يف أرجـاء  

  3...العامل

ابـن  : و قد اشترك يف الدعوة إليها، و الكتابة عنها كبار أدباء اجلزائر و مفكروها أمثـال 

ــدين،   ــاديس و املــــــــــــــــ   بــــــــــــــــ

  ...4و اإلبراهيمي، و العقيب، و حممد السعيد الزاهري، و أمحد سحنون

و من املصادفات اجلميلة أن هؤالء أغلبهم من رجال احلركة الوطنية عموما، و من أعضـاء  

  ...العلماء املسلمني خصوصامجعية 

إذا لبس من شك يف أن الكتاب و الشعراء إمنا نقلوا إحساس هذا الشعب و مشاعره حنـو  

  1...فلسطني، و حاولوا أن يعكسوا هذا اإلحساس و هذا الشعور يف كتابام نثرا و شعرا
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  :فلسطني يف الشعر اجلزائري -ب

تجول يف أحناء العامل معربا لنا بصدق عما و قد خرج الشعر اجلزائري من حدود الوطن لي... 

فقد أثـارت  . تعاين منه الشعوب العربية و خاصة فلسطني اليت مازالت تعيش يف صراع مع الصهاينة

  2أحداث فلسطني العربية يف نفوس شعراء اجلزائر شجونا و أحزانا فراحوا ينددون بالصهيونية

  : اينة متوعدامن ذلك ما قاله حممد العيد آل خليفة حمذرا الصه •

  إن ابن يعرب ناهض للثـــار    قل البن صهيون اغتررت فال جتر

  فوقعت منها خطــوط النـار    أعرضت عن خطط السالم موليا

  خادع للساري -وحيك -فالبدر    ال حتسنب بان صبحــك طالع 

  منهارة مـع ركنـك املنهـار    ستـرى أمانيك اليت شيدــا 

ار    د القدس البن القــدس ال ملشر3متصهيـن و مهـاجر غـد  

و ها هو ذا أمحد سحنون يدعو إخواننا يف الشرق أن يتكتلوا و يسأل زمالءه الشـعراء أن   •

يدعوا مواطنيهم عن اجلنب و البخل، و أن حيرضوا اجليش العريب على خوض املعركة حـىت  

 :النصر، فيقول

  ركت من نسل و أرض نيب الوحي بو    مـواطئ أقـدام النبييـن و الرسـل 

  و للموت سيـرى ال تبتيي على الذل    فداك الفدى ال تقبـل قسمة العـدى

  لتصبح هذا الشرق جمتمـع الشمـل    يا زعماء الشـرق ضمـوا صفوفكم 

  فال تدفعوا جد احلـوادث باهلـزل    لقد جد جدا العرب فاقتحموا الوغى

  جلنب و البخلبسعر يداو ا مـن ا    و يا شعـراء الضـاد حثوا شعوبكـم 
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  )توصل بال كف و تسعى بال رجل(    فما الشعـراء إال ثـورة غيـر أا 

  قلوب العدى باكر فلسطني كالويل    و يا أيهـا اجليش الذي هد ذكـره

ـَّرا    1و يرجـع أعـداء النبيني بالثَّكـل    سترجع منشـور اللـواء مظف

بالذود عنها، و هذا الشاعر أبو و أحداث فلسطني حركت إحساس شعراء آخرين فنادوا  •

  :شامة يدعو العرب إىل أن يستردوا فلسطني فيقول

  لصون الدماء و فك البــالد    تقدم جبـزم قــوي الفؤاد 

  اجلهاد، اجلهاد، اجلهاد: تنادي    فلسطني أرض اهلدى و املعاد

  و الق املنايا بساح الفــداء    فىت العرب هيا فلب النـداء

    2تنادي اجلهاد، اجلهاد، اجلهـاد    ب العداءفلسطني يف النار 

يوصي الشعب اجلزائري الثائر أن يويل وجهه إىل ) م1959 -1915(و هذا الشاعر العقون •

 : إخوانه يف الشرق آمال من نصر مأمول حيققه أبناء العرب على الصهاينة فبقول

  و جيلو ظالم الظلم بالزأر و الوثب    ينقشع الغيم عن شعبـي 

  و كم من جين عذب لذي األمل العذب    ى بآمال عــذاب مجيلة خيطــ

  و يرميهم مثـل الشياطيــن بالشهب      جياهد أعـداء احلقيقة جهــده 

  نفوسا فثارت تطيــر مـع السـرب       دماء بين العرب استفاقت فأيقظت

  3شواظا مـن النريان كالوابــل السكب       سيصلي شياطني الطغاة جبمعهـم
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يلوم أولئك الذين " رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة" اعر مفدي زكرياء يف قصيدته و هذا الش •

و الذين كانوا السبب يف ذلك فأضـاعوها،   ،يتفرجون على ما حصل لفلسطني بعد النكبة

  :بينما إسرائيل أخذت قطعة من وطنهم و هي تترصد الباقي ،فيقول

  !إفالسا و خذالناف ـو سامها اخلل   كم ديست قداستها..!ويح العروبة 

  !وا لبلوانا ـّو ما رق.. ايلـصفو اللي    يهدهدهم..ىو عاكفني على النعم

  1!…أجفانا  )إسرائيل (و أغمضوا دون    ترصدنا  )إسرائيل(ناموا و يف الدار 

ه نداءا من العريب إىل أخيه يف كـل أحنـاء   السائحي يوج األخضر و ها هو ذا الشاعر حممد •

  :و حتريرها من مغتصبيها اليهود، فيقول ،على الوقوف جبانب فلسطني الوطن العريب فيستحثه

داــفلقد طال امل     الندا يا أخي لب  

  دا ؟  ــلفلسطني ألغ   من سوانا يا أخي 

  !كيف تعطي لليهود ؟     إمنا أرض اجلدود 

  2...داــيا فلسطني غ  قل غدا سوف نعود

لذين أحسوا مبا حل بفلسطني قـدميا و  و الواقع أن الشعراء مل يكونوا وحدهم فحسب هم ا

حديثا، بل شاركهم يف ذلك كتاب النثر، و قبل هؤالء و أوالئك، الشعب اجلزائري برمته، الـذي  

  3...كان إحساسه ذه القضية عميقا

لقد ذكرنا مدى تفاعل رجال احلركة الوطنية اجلزائرية مع مأساة إخوام يف فلسـطني، و  

و هم أدباء أو صـحافيون أو   –كما سبق أن ذكرنا مناذج للشعراء  –نثر نورد اآلن مناذج لكتاب ال

  ...و من خالهلم نقدم مناذج فذة للتآزر و التآخي...رجال سياسة أو مؤرخون 
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  :)اب النثركت (فلسطني يف أقالم صحافة رجال اإلصالح  -ج

ونية يف املشرق العريب ليس من قبيل اإلدعاء القول بأن اجلزائر ملست أبعاد املأساة الصهي... 

و إن املوقف الواضح الصلب الـذي  ...يت بلفورفمن خيوطها األوىل، و قبل أن تلتئم و عدا على ش

تقفه اجلزائر البوم من القضية، ليس ابن اهلزمية باألمس،و ال ابن النكبة بأمس األمس، و لكنه موقف 

   1...يرتع إىل جذور فكرية عميقة، و أصالة قومية رائدة

ها األكـرب،  و لعله مما يلفت النظر حقا، أن تصرف أول جريدة وطنية تصدر باجلزائر مهَّ...

وسعهم تقريعا و تعنيفا، و تطاردهم يف إصرار، واصفة أساليبهم الوحشـية الـيت   تالحقة اليهود، مل

 يستولون ا على أمالك املسلمني باجلزائر، كاشفة القناع عن دسائسهم الفظيعة، يف امتصاص دماء

و حنسب أن مـا  . ابيل االحتكار الشنيعة، و الربا الفاحشحاألهايل املساكني، بعد أن توقع م يف أ

تعرضت له هذه الصحيفة املبكرة، من وقوف اليهود أمام وجهها، و سعيهم املتكرر إلمخاد أنفاسها، 

  2...دليل إثبات على صدق هلجتها، و شاهد صدق على بالئها املرير يف هذا السبيل

لصاحبها سليمان بنقي و  –م 1894الصادرة مبدينة عنابة يف سنة " احلق"تلك هي جريدة  و

فقد طالعتنا يف عددها السابع عشر مبقال يسيل حسرة، و يقطر أسى، يصف فيه  -خليل قائد العيون

هم كاتباه ما يتعرض له األهايل التعساء، من معامالت اليهود القاسية اليت بدلت نعيمهم بؤسا، و غنا

فقرا، و جعلت منهم غرباء يف أوطام ال ميلكون شيئا، ألن أولئك اجلشعني قد فغروا األفواه اللتهام 

و يف مقدمتهم املربون الذين يقرضون املائة ، مبثلها، و هؤالء يرتشفون  (.... كل ما تصل إليه أيديهم
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منا ألم ما تركوا لنا سـوى  الدم كالعفاريت، و هم معروفون خبدمتهم ظاهرا و باطنا، و ال ينالون 

  3...)ثوبا واحد لستر العورة

  

ىل خطـر  إتفطن الكتاب اجلزائريـون   )القرن العشرين (و احلق أنه منذ بداية هذا القرن 

رغم –فاجلزائر  1... ىل خطر االستعمار الذي ذاقوا مرارته أكثر من غريهمإكما تفطنوا  ،الصهيونية 

ع باستمرار إىل ما جيري يف الساحة العربية، و قد ملست أبعـاد  لت تتطلظ -احلصار املضروب عليها

فربغم معاناا القاسية مع االستعمار مل تـدخر جهـدا يف   ...املأساة الفلسطينية من خيوطها األوىل

  2....الدفاع عن قضية العرب األوىل فلسطني

 اللـني و  بني"عنوانه  - )أبو حفص أو األصلع(  عمر بن قدورـقال لمفمن فقرات من ... •

ربيـع األنـور    29ليـوم اجلمعـة    )نشر يف العدد الثاين من جريدته  الفاروق -"الشدة

 ،جزى اهللا النيب ما هو أهلـه :" يقول من ضمن ما يقول، م1913مارس  07/ـه1321

ــا،    ــة عقولن ــن لقل ــا، و لك ــا و معادن ــا يف حياتن ــا ينفعن ــا م ــني لن ــد ب   فلق

لقلة إمياننا، استعملنا اللني يف حمل الشدة ، و الشدة  و سوء تدبرينا، و ضعفنا و جبننا،و رمبا

يف حمل اللني، جربا خلاطر زيد، و أخذا بيد بكر، و خوفا من سطوة عمرو، و ليس هذا من 

شأننا معشر املسلمني، و ال هذا دأبنا، و ال هلذه السياسة أو النفاق خلقنا، و ال هلذا اجلنب و 

إن ..."يف احلق لومة الئم، و قل احلق و لو كان مرا ال ختش":التملق بعث حممد، الذي قال

هذه تركيا اليت مثلت جمد اإلسالم بعد دولة اخللفاء الراشدين و دولة الشرق العظمى، مـا  

ضعفت و ذهب بأسها، و وصلت إىل حالة احتقرها فيها أحقر الدول و أضعفها، إال أـا  
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الذي  )مدحت (أمثال ...اهلم و خلفائهمهاة من اليهود، أو من أجندمت أزمة أمورها إىل سلَّ

الذي باع طرابلس  ) يحق (م و اليت أعقبها اضمحالل تركيا فجأة، و1878أعلن حرب 

  إليطاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا،  

و  )كامـل (الذي من مأل جيبه من ذهب  األمة اإلسـالمية املسـكينة،و   )جاويد( و هذا

ــت( ــر،)طلعــــــــــــــ   ، و آخــــــــــــــ

ا، و أضاءت العامل بالعلم و التمدن، مـا  نت أوربو إن هذه دولة األندلس اليت مد...و آخر

  اضــــــــــــــــــــــــــــــــــمحلت، 

و طمست من خريطة العامل إال من سوء تدبري أمرائها الذين سلموا إرادم، و أعطوا إدارم 

يف تفرق املسلمني شيعا، إال من اليهـود الـذين    بباو ما تلك الفتنة اليت كانت س...لليهود

لكي يفتحوا على املسلمني أبواب اخلالف و  ؛بتسببوا يف مقتل أمري املؤمنني عمر بن اخلطا

  و مــــا مــــن بــــالء نــــزل يف مشــــارق األرض ...الشــــقاق

  1...و مغارا، إال من أولئك الذين غضب اهللا عليهم و لعنهم، و حكم عليهم بالشتات

و لعل أول كاتب جزائري تفطن إىل خطر الصهيونية، بل إىل خطر اليهود عامة يف أساليبهم  •

ب، فهو حيذر اجلزائريني من أساليب اليهود الصهيونيني يف التأثري على الشباب  لتدمري الشعو

إلدمان على اخلمـر أو  بااجلزائري و ذلك باستدراجهم إىل التحلل من األخالق و إغرائهم 

ــباب    ــد إرادة الشــ ــا يفســ ــك ممــ ــا إىل ذلــ ــار و مــ   القمــ

مشلنا و ـب   تشتيت اليهود هم وحدهم الذين أخذوا يسعون يف:" و أخالقه، فيذكر بأنَّ

   2"... و عبيد ىأرزاقنا بواسطة وباء اخلمر، و قد نالوا اآلن مبتغاهم وصرنا هلم أسار
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و قـد  ...ةالذي يعد رائدا من رواد الصحافة الوطنية اجلزائري" عمر راسم"هذا الكاتب هو 

الصهيونية يف فلسطني  كان وعيه هذا املبكر بأساليب اليهود الصهيونيني هو الذي دفعه إىل إدراك نوايا

  3...و يف اجلزائر معا

و ال شك أن هذا الكاتب اجلزائري أدرك أهداف الصهيونية و أدرك حقيقتها، فحـاول أن  

يوليـو   18(" : دو الفقـار  "بنية األذهان إىل ذلك سواء فيما ينقله أو يكتبه يف جريدته جريـدة 

  4...ال إذ سرعان ما توقفت، و لسوء احلظ فإن هذه اجلريدة مل تستمر طوي)م1914عام

قـد  -" وعـد بلفـور  " و بعد-و بالطبع فإن قضية فلسطني بعد احلرب العاملية األوىل ... •

و هذا ما جنده يف  ،5...اتضحت أبعادها اليت دف إليها الصهيونية بعد هذا الوعد املشؤوم

أحد  ،لزاهريكتبه حممد السعيد ا" الطيب العقيب"اليت أسسها " اإلصالح"مقال نشرته جريدة

و كان هذا املقال الذي ...الذين كان هلم الفضل أيضا يف الوقوف جبانب العرب الفلسطينيني

مـن  بنداء أشبه " فظائع الصهيونية يف فلسطني" م حتت عنوان 1929نشره الزاهري سنة 

  الكاتب يدعو فيه اجلزائـريني إىل التـربع باملـال، و يسـتثري فـيهم احلميـة العربيـة        

اإلسالمية، و يذكرهم يف نفس الوقت مبواقفهم و إعانتهم إلخـوام الليبـيني يف   و الغرية 

   1...كفاحهم ضد االستعمار اإليطايل

أين أنتم أيها اجلزائريون الذين :" إن الكاتب يوجه نداءه للجزائريني أوال مت املسلمني ثانيا، فيقول

م املسـلمني    مبا كانوا مجعوه من  ،ضوا وجه اجلزائر يف حرب طرابلسبياإلعانات يومئـذ إلخـوا
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ااهدين هنالك؟ هل تقومون اليوم بني أظهرنا باالكتئاب و مجع اإلعانات من هذه األمة الكرميـة  

   2"...خوانكم املسلمني يف فلسطني؟فتضمدوا ا جراح إ

و حىت يؤثر الكاتب على اجلزائريني، و حىت يصور أيضا عمق املأساة يف نفوسهم، و كيف 

أرى يف اجلزائر أعينا باكية تفيض من :" ا و تأملوا ملا جيري فيها ينقل لنا هذه الصورة املؤثرة اوشعر

الدمع على ضحايا الرباق الشريف، و قلوبا دامية ملؤها األمل و احلسرة على ما أصـاب املسـلمني   

ن اغتصـبوا  اس الرباق الشريف، و عواطف هائجة ساخطة على أولئك اللصوص الصهيونيني الذيحر

  3"...الرباق، و على سياسة اإلنكليز اليت جتور على املسلمني و حتايب اليهود يف فلسطني

جمموعة مـن   "البصائر"و  "يف الشهاب "ينشر  )م1940-1889 (و ها هو ابن باديس  •

عمار / دكتور: مجع و دراسة" ابن باديس حياته و آثاره" النصوص وقد نقلناها عن كتاب 

  :و تتمثل تلك النصوص يف اآليت...ني األول و الثاين من الد الثاينئيف اجلز طاليب، مطبوعة

م، و قد نشرت يف البصائر، السنة الثانية، 1937نص برقية االحتجاج على تقسيم فلسطني لسنة  -1

و فيهـا  ...م1937أوت  20، املوافق ـه1356مجادى الثانية  12اجلمعة : ، بتاريخ79العدد 

كـون   ،بامسه و باسم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني على تقسـيم فلسـطني  يستنكر و يشجب 

اعتداء شـنيعا علـى    -أيضا –و كونه ...يدافع عن حقوقه التقسيم اعتداء على شعب ضعيف هب

  ...مقدسات كل األديان بفلسطني

صر من أجل فلسطني، و نص برقية باسم ابن باديس و باسم اجلمعية إىل املؤمتر  الربملاين املنعقد مب -2

 يفو ...135م، العدد 1938أكتوبر  14، املوافق ـه1357شعبان  20اجلمعة : و ذلك بتاريخ
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  هـــــــــذه الربقيـــــــــة يضـــــــــم اإلمـــــــــام 

  ...و اجلمعية صوم إىل صوت املؤمتر املذكور مؤيدين كل ما من شأنه أن خيدم قضية فلسطني

ه وصف لفتنة قسنطينة بـني املسـلمني و   اليت هي عبارة عن تقرير في" فاجعة قسنطينة"و نص  -3

و اليت راح ضحيتها اثنان من املسلمني و قتل عشرون من اليهود، و ذلك إثر اعتداء اليهودي ، اليهود

ــي"  ــاهو خليفــــــ ــلني   " إليــــــ ــى املصــــــ   علــــــ

و قد نشر ...م1934أوت  11م إىل يوم 1934أوت  04و قد استمرت الفتنة سبعة أيام من يوم 

ـ 1353غرة مجادى الثانيـة  :اجلزء العاشر، الد العاشر بتاريخ" الشهاب"هذا التقرير مبجلة  ، ـه

ــق  ــمرب 11املوافـــــــــــــ   ...م1934ديســـــــــــــ

و قد طبع هذا النص يف اجلزء الثاين من الد الثاين، يف حني طبع النصان السابقان عليـه يف اجلـزء   

  ...األول من الد الثاين

ما كتب ابن باديس عن فلسطني بأسلوب أديب راق، فهي أحسن " فلسطني الشهيدة"و أما مقالة  -4

غـرة مجـادى الثانيـة    : و قد نشرت يف جملة الشهاب اجلزء السادس، الد الرابع عشر، بتـاريخ 

ـ 1357   ...م1938، املوافــــــــــــــق أوت ـهــــــــــــ

/ مجع و دراسة دكتـور " ابن باديس حياته و آثاره"و طبعت باجلزء األول من الد الثاين من كتاب 

  ...عمـــــــــــــــــــار طـــــــــــــــــــاليب

  : و يبني فيها اإلمام ابن باديس جمموعة من األفكار تتلخص يف اآليت

رحـاب   (:إظهار مرتله القدس الشريف اليت ال ختتلف عن مرتلة احلرمني املكي و املدين، فيقـول  -

  ... )القدس الشريف مثل رحاب مكة و املدينة



، و أن اليهود عاشوا  )يامه األوىلمحى تلك الرحاب من أ (اإلسالم أن مث ينتقل إىل إظهار حقيقة  -

  ...يف ظل املسلمني عيشة هنيئة راضية

فجر  )فأنتجا لقسم كبري من اليهود الطمع األعمى (بعدها يظهر نتائج إحتاد اإلنكليز و الصهيونية  -

  ...عليهم الوبالت

هاينة يف حـق  و يؤكد ابن باديس استنكار الكثري من يهود فلسطني األصليني ما قام به اليهود الص -

مث بعت هؤالء اليهود بربقية استنكار على جرائم الصـهاينة إىل جهـة   ...أصحاب األرض الشرعيني

  ...رمسية

تآخ بني العرب ...)هذه هي احلالة اليت كانت عليها فلسطني منذ ألوف السنني(و يؤكد اإلمام أن  -

  ...ي كانو اليهود إىل أن أحتل االستعمار اإلجنليزي أرض فلسطني فكان الذ

يريد أن يستغل الصهيونية لتقسـيم أمـة    -يقول ابن باديس –و االستعمار اإلجنليزي  الغاشم  -

جيري كل هـذا و  (و ...اإلسالم و تعمري األرض  الفلسطينية حبثالة البشر القادمني من أصقاع العامل

ــالمي   ــامل اإلســــــ ــوات العــــــ ــع أصــــــ   ترتفــــــ

اطب ملوك العرب و اإلسالم حكومة اإلنكليز فال تزيد و العامل العريب باالحتجاج و االستنكار، و خي

ــا إال صـــــــــــــــــــما    أداـــــــــــــــــ

  ...)و ال قلبها إال حتجرا

و يؤكد اإلمام أننا نقصد العامل اإلسالمي و العامل العريب دول العاملني اإلسالمي و العريب أما غريمها  -

  ...فال استنكار هلم إزاء ما حيدث و ال احتجاج

أعداء الظلم بطبيعتنا اإلسالمية، و نرحم املظلوم و لو كان هو  –املسلمني  -نحن (:مث يقول اإلمام -

ــا  ــا لنـــــــــــــــــ   ...)ظاملـــــــــــــــــ



و يؤكد اإلمام ذلك حبكاية وجوده يف حانوت أحد املواطنني فرأى استنكاره و تأمله ملا أصاب اليهود 

وا قدس األقـداس  سقابلوا إحساسنا باإلساءة و دن –يف األخري  -و لكن اليهود  ...على يد النازية

  ...فلسطني

إن الدفاع عن القدس واجب كل مسلم، و قد هـب رجـاالت    (:و يرسخ إمامنا احلقيقة اآلتية -

باسم ملوك العرب  (، و من ذلك ما قامت به مصر و العراق )اإلسالم يف الشرق للقيام ذا الواجب 

طني تضم فريقا كبريا من حضـرات  و هنالك اللجنة الربملانية املصرية للدفاع عن فلس(...)يف لندن 

على  )الشيوخ و النواب املصرين، و قد اعتزموا على عقد مؤمتر برملاين عام للبحث يف قضية فلسطني

  ...أن تشترك يف املؤمتر دول عربية و إسالمية أخرى

األول من نوعه يف الشرق العريب، و ستعرف به الصهيونية و  –يرى اإلمام  -سيكون هذا املؤمتر( -

، فعلى املسـلمني و  )االستعمار الربيطاين أا أمام العامل اإلسالمي و العريب ال أمام فلسطني وحدها 

  ...أن يدعموا هذا املؤمتر –يؤكد إمامنا  –العرب 

واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة و اعلموا أن  ﴿:و خيتم الشيخ مقالته باآلية الكرمية -

  1... ﴾اهللا شديد العقاب

لت الصحف اجلزائرية تعاجل هذه القضية ببعد نظر حمللة إياها بعمق تفكري سواء قبل ظو قد  •

مبقال حتت  ) بميزا (يف جريدته " انظأبو اليق" م طالعنا 1930النكبة أو أثناءها، ففي سنة 

ق البحث يف قـوادم  قمن ميعن النظر و يد إن كلَّ:" ...فيه امردد" مسالة فلسطني:" عنوان 

سألة و خوافيها، جيد أن املسألة ليست مسألة املبكى و الرباق، و إمنا حقيقة املسألة هـي  امل
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السرطان الصهيوين الناشب خمالبه يف خناق العامل، الظاهرة عوارضه الراهنـة يف فـردوس   

  2"...اإلسالم و جنة األرضني و مقر أنبياء اهللا فلسطني

ى بعض ما يدور يف فلسـطني و يسـتنهض   و هذا أمحد توفيق املدين يفتح عيون العرب عل •

من ضفاف الفرات إىل :" يقول –م 1936سنة " الشهاب"الناس إلنقاذها، ففي مقال مبجلة 

و ميدها االستقالل بأنفس ما يدفع النفـوس إىل  ، ضفاف النيل ستعود أعالم احلضارة العربية

قد ابتدأت يف التاريخ،  املغامرة و اإلقدام، و إا لصفحة جديدة من صفحات التمدن العاملي

  ...و ستكون هذه الصفحة واصلة ملا انفصل أثناء القرون األخرية من عقد املدينة العربية

لكن فلسطني يف وسط هذه األنغام االستقاللية الشجية نغمة مكدرة مؤملة متأل النفوس كمدا 

وقفوا علـى جنبـات    و أسى أال و هي نغمات األنني املتصاعدة من نفوس األبطال الباسلني الذين

املسجد األقصى و حوايل ربوع فلسطني اليت كانت غناء زهية، فأصبحت بفضل أعمال العنـف و  

  ...القسوة و اإلرهاب خرابا بلقعا و يبابا فسيحا

هنالك متتحن العروبة و ان، و هنالك ميوت األعراب و ميثل م، و هنالك ختـرب ديـار   

و هنالك ترى قوات اجلور و االستبداد و الظلم ...مدم و قراهمو دم  ،املسلمني، و متحى معاملهم

إلحالل مجاعات من األفاقني حملها، و ...و االستعباد، قد أمجعت أمرها على سحق أمة مسلمة مساملة

لتكوين وطن قومي لبين إسرائيل على أنقاض ديار العرب املسلمني، و فوق مجاجم شهدائهم و أشالء 

ة العروبة؟ و ما م، و ال تزال يف املسلمني بقية باقية من كرامة اإلسالم، و شهاقتالهم، فهل يقع هذا

تزال هلم أنفس ، و ما تزال هلم أموال؟ و هل يسكت العامل اإلسالمي و العامل العريب عـن مأسـاة   

  1"....إخوانه يف فلسطني حىت حييق م الدمار؟ 
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يتحدث فيه عن كارثة فلسطني " عروبةحصن اإلسالم و معقل ال" و يف مقال للعقيب  بعنوان  •

و ...م1937اليت تثري العامل اإلسالمي و العريب ضد اجنلترا يف هذا املقال الذي كتبه عـام  

ذا الشعار امللتـهب يتحدث أيضا عن مكانة فلسطني لدى العرب و املسلمني و يصد ره ":

لهم و للمسـلمني  ، فما أنت ألهلك فقط، و لكنك للعرب ك !"لبيك لبيك يا فلسطني...

مث يأخذ يف حتليل القضية الفلسطينية من الوجهة الدينية و التارخيية مؤكدا حق ..."  أمجعني

العرب فيها منذ القدم، يف نفس الوقت يستعرض أجماد فلسطني و تاريخ أبنائهـا احلافـل   

  2...بالبطوالت و األجماد

إن :" عماهلم القذرة اخلبيثة، فيقولمث يأيت بعدها إىل احلديث عن خبث يهود اجلزائر واصفا أ

إدراك خطر اليهود املتعصبني يف اجلزائر يرجع إىل زمن بعيد إىل ما قبل االحتالل، إىل أواخر القـرن  

الذي كان جاهال، و الذي أطلق العنان " مصطفى باشا بادن"الثامن عشر، عندما توىل حكم اجلزائر

اليت قادهـا ااهـد    ،م1805مما أدى إىل ثورة  اليهودي فأصبح احلاكم بدل الداي  "بوشناق"ـل

   3...."بوشناق"و قضت على " حيي"

لألجانـب غـري   " التجنيس"و قد ساعد على هذا الفهم و إدراك نوايا اليهود ظهور قانون 

الذي رفضه اجلزائريون و أعتنقه اليهود فاعتربوا فرنسيني، إذ ذاك ركبـهم   ،م1868الفرنسيني عام 

ه هـو  لعل هذا املاضي كلَّ...يظهرون نواياهم و يبدون عداوم السافرة للجزائريني  الغرور و أخذوا

الذي دفع اجلزائريني إىل فهم نفسية اليهود الصهيونيني و الوقوف على أهدافهم عن جتربة و إدراك و 

  4..."فهم ألساليبهم امللتوية
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حممـود  "ئر مقالـة كتبـها   و من املقاالت الطويلة اجلميلة اليت كتبت عن فلسطني يف اجلزا •

 !الدم يسيل يف أرض النبوة :"...يقول يف بعضها" رض النبوةأالدم يف "حتت عنوان " بوزوزو

كأن أرض النبـوة  ! إنه دم البشر!األضاحي و القرابنيليس هو دم !الدم يسيل يف فلسطني 

 !لدم الغايلو كأن ا حاجة شديدة إىل هذا ا !و تعطشت إىل دم اإلنسان ملَّت دم احليوان،

و كأن هيئة األمم املتحدة حريصة على تقـدمي   !و كأن أهلها مستعدون لسد هذه احلاجة 

ألن اآلثـام ال تغسـل إال    !فاختارت املذبح، و اختارت األضاحي !قربان تغسل ا آثامها

  1...."و األرض ال حتب إال دم اإلنسان !و ألن السماء ال تقبل إال بالدم !بالدم

نستنتج أن معرفة الكتاب اجلزائريني بأساليب اليهود اجلشعة يف  -الل ما سبق من مناذجو من خ -إذا

ابتالع حقوق اآلخرين كانت معرفة خبري أبتلى ذا األخطبوط الذي امتص منه الدم بنهم ال يعرف 

  ...الشبع، و بوحشية ال مثيل لقساوا

،  يف ايلقى بعض األضواء أمام أذهاننكما نستنتج أن اإلملام مبا يف هذه املقاالت من أفكار، 

حماولتنا لتفهم وجهة نظر املقالة الصحفية اجلزائرية من قضية هي من أعسر القضايا اليت واجهت الفكر 

  .... )قضية فلسطني (العريب، و حتدت الواقع العريب، أال و هي 

تعانيه من كانت رغم ما  –كما أنه من دواعي و عوامل التقدير للصحافة الوطنية اجلزائرية 

  العزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  2...أن تعتين ذه القضية اإلنسانية قبل قرار التقسيم املشؤوم بعشرين سنة على األقل -و االغتراب

و مل يتوقف الكتاب اجلزائريني عن التعريف بقضية فلسطني قبل احلرب الثانية بـل ازدادت   

م، و أصبحت هلا جريدة 1931عام  عنايتهم ا بعد أن تأسست مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
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ون فيها املقـاالت  ربو أخذ الكتاب حي" البصائر"رمسية تعرب عن أفكارها اإلصالحية، و هي جريدة 

الضافية عن فلسطني مشيدين بكفاح أبنائها، و يف نفس الوقـت يهـامجون سياسـة إجنلتـرا يف     

   3...فلسطني

ة التحررية تستبد م قضية فلسطني، فيكتبون و هكذا جند املقاليني امللتزمني بالقضايا الوطني

حوهلا مقاالت لو مجعت كلها لشكلت جملدا ضخما، و لو قومت من الناحية الفنية العتربت نثـرا  

  4...أدبيا مجيال

و حلت بالعرب اهلزمية يف احلرب الـيت مل   ،م1948و وقعت الكارثة، وقعت النكبة عام 

فرصة للغنيمة، و ساعد على هذه اهلزميـة   -لدى البعض –يكن هدفها حترير فلسطني و إمنا كانت 

  1...حكام العرب و خيانتهم و تآمرهم على فلسطني مبا هو معروف لدى اجلميع

و فوجئ الكتاب اجلزائريون باهلزمية، و لكنهم مل ينفضوا أيديهم من هذه القضـية، و إمنـا   

ــم،   ــلوا دورهــــــــــــــــ   واصــــــــــــــــ

البشـري  "يف افتتاحيتـها بقلـم الشـيخ    " البصائر" و ذلك لتحليل أسباب الفشل و اهلزمية، فكانت

ترسل صواعق على االستعمار و أذنابه  هنا و هناك تشرح القضية الفلسطينية خاصة و " اإلبراهيمي

  2...القضية العربية عامة
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  : اإلبراهيمي الصحايف املقايل: املبحث اخلامس

I- اإلبراهيمي الصحايف :  

  : تاج اإلبراهيمي الصحايف املقايلهناك مصدران اثنان رئيسيان إلن

و هو مصدر ال نكاد نظفر فيه لإلبراهيمي إال مبقاالت قالئل، و من ضـمنها  " الشهاب:" أوهلما -

  ...تقارير

، و هو املصدر الغين اخلصب الذي ال نكاد نتصفح عددا من أعداد السنني "البصائر الثانية: "ثانيهما -

  ...حىت جند اإلبراهيمي قد كتبت فيه –يمي إىل املشرق أي قبل أن يرحتل اإلبراه –األوىل 

  1...فقد كان اإلبراهيمي متثاقال يف إمدادها مبا كانت تفتقر إليه من مقاالت" البصائر األوىل "أما 

و املرحلة الثانية ...إن املرحلة الثقافية األوىل يف قسنطينة كانت بزعامة ابن باديس و شهابه

  ...هيمي و بصائرهفيها كانت بقيادة اإلبرا

و ...و إذا كانت البصائر إمنا كانت ملكا جلمعية العلماء، فإنه كان رئيسها، و حمركها األول

ما حيسب أحدا أن البصائر كان يقدر هلا أن تبعث ذلك البعث اجلديد الرائع، لوال قلمه السـيال، و  

  2...فكره الثاقب،و توجيهه السامي

بإدارة الشيخ الطيب العقيب و توقفت عن الصدور م أسبوعية 1935صدرت البصائر سنة 

م بسبب قيام احلرب العاملية الثانية، واستأنفت الصدور من جديد بإشراف الشيخ حممد 1939سنة 

    3...البشري اإلبراهيمي الذي عكف على كتابة املقالة االفتتاحية فيها بصورة مستمرة

أبعد قيمة يف تـاريخ النهضـة األدبيـة     و البصائر الثانية هي أطول عمرا، و أخطر أمرا، و

 ...باجلزائر، فإا صدرت يف خامس و عشرين من شهر يوليو سنة سبع و أربعني و تسعمائة و ألف
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و قد ظل اإلبراهيمي مسؤوال عن إدارا إىل أن توقفت يف سنة ست و مخسـني، بعـد أن تشـرد    

عريب ، نتيجة حتمية لـبطش االسـتعمار   املسؤولون عنها، و قد كان اإلبراهيمي الجئا يف املشرق ال

  ...1م

ثالث اخلط األوفر من الدراسة، ألا متثل أنضـج   ،يف سلسلتها الثانية" البصائر" و جريدة 

 يتو أو ،مرحلة اكتملت فيها أدوات اإلبراهيمي التعبريية و الفنية، و ازدهر فيها إنتاجه كما و نوعا

   2...فيها أسباب النبوغ يف فن الكتابة

و جند اإلبراهيمي يف طليعة كتاب البصائر البارعني، و هو بذلك ينبغي أن يعد أكرب كاتب 

  عرفتـــــــــــــــــــه البصـــــــــــــــــــائر، 

باعتباره رئيسا جلمعية العلماء،  ؛و السياسية ،و املذهبية ،و قد كان اإلبراهيمي يعىن باجلوانب الفكرية

و كأن اإلبراهيمي شعر  ،االتفكان يتناول مواضيع يكتب حوهلا مسلسالت تصل أحيانا إىل عشر مق

" بأمهية هذه املقاالت اليت كان ينشرها يف البصائر كل أسبوع، فأذن بطبعها يف مصر حتت عنـوان  

   3...م1963و ذلك مبطبعة دار املعارف سنة  ،"عيون البصائر 

و القيمة األدبية لعيون البصائر تتمثل يف ذلك املستوى األديب الرفيع الذي ارتقى أسـلوب  

   ،فصــــــــــــــــــاحة: وصــــــــــــــــــهانص

و   ،عما جيول خباطر صاحبها من أفكـار، و معـان   ،و اإلفصاح ،وقدرة فائقة على التعبري ،و بالغة

   ،انفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

  ...و تبليغها إىل املخاطب يف سهولة و تيسري ،و أحاسيس
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ف اليت ترضى باإلسفاف يف أسلوا و االضـطراب يف  صحو مل تكن البصائر من جنس ال

و  ،و املعـاين  ،بل هي صحيفة تعرض العربية الراقيـة يف األلفـاظ  . يف أفكارهالغتها، و السطحية 

تدين يف وجودها  -بل حىت السياسية و الفكرية –و احلق أن النهضة األدبية اجلزائرية  4...األساليب

فلوال هذه الصحف، ملا ...للبصائر بسلسلتيها، و الشهاب، مث لبقية الصحف األخرى الكثرية املغمورة

القـرن   (ت ضتنا ضة، و ملا كان تارخينا تارخيا، و ملا كانت ثورتنا ثـورة، يف قرننـا هـذا    كان

  5).العشرين

  

  :اإلبراهيمي املقايل -2

يعد اإلبراهيمي أول من حقق عماد النثر الفين يف األدب اجلزائري، و أول من اسـتطاع أن  

زائر، بطريقة حية جتمع بني عنصري القدم و يقدم لإلرث األديب زادا شهيا يغذي النهضة األدبية يف اجل

  1...احلداثة

إن املقالة تأخذ حصة األسد من أدب اإلبراهيمي، و تغطي مساحة كبرية يف حقـل األدب  

و شخصية اإلبراهيمي ال تظهر للدارس كاملة الوضوح برتعتها و . اجلزائري احلديث بفكره و كتاباته

 ،و يستطيع القارئ أن يستشف ذاتيه اإلبراهيمي ،يف أدبه املقايلإال  ،و سكناا ،موافقتها، و حتركاا

  2....و محاسة هلجتهاملوضوع حبرارة وجدانه  و هي يمن على الفكرة املطروقة، و تصبغ
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و قد استطاعت املقالة السياسية يف أدب اإلبراهيمي أن تبلغ مراتـب التـأثري يف نفـوس    

ب الكاتب، على الرغم من ارتباط املقالة السياسية بالصحافة اجلماهري، و مناحي األداء الفين يف أسلو

   3...ألن دائرة الصحافة واسعة يقرأها املثقف و غري املثقف ×اليت تستلزم أدبا نثريا واضحا متدفقا

و قد أثبتت هذه املقاالت أن الصحافة ال تعين العزوف من رصانة األدب و نصـاعته، و ال  

باللغة السائرة، كما أثبتـت هـذه    ىحافة اليومية ينبغي أن تؤدتركن إىل حجة من يدعي أن الص

   4...و روعة األسلوب، و عمق الفكرة، و مشولية اهلدف ،و وضوح احلجة ،املقاالت صراحة املنطق

كـانوا   ،يف املشرق و املغـرب  –رمحه اهللا  –إن الذين كانوا يقرئون مقاالت اإلبراهيمي 

و أقوى ما تكون جزالة و أقدر ما تكون على  ،ساليب رصانةيواجهون أسلوبا هو أشد ما تكون األ

  5...استمداده و استلهامه –تنوعا و أصالة  –كان له من أسلوب القرآن ...التفنن يف املعاجلة

و له لسان طاملا ملك عليـه  ... إن عبقرية اإلبراهيمي يف جمال العربية ال يشق له غبار فيها

ليس من اليسري أن يقف اإلنسان أمام هذه الربوة اليت ال ...ن أجلهشغاف قلبه، و أسلوب طاملا نافح م

يبلغها املاء، و الغاية اليت ال تدركها الوجناء، صاحب الطبع الصقيل و رب الرياع األثري، و معجـزة  

   1...اخلرب و اخلري

ل ما ال بامللل أو اإلكراه من حتم كلما تناول املرء إنتاجه و جال فيه جيئة و ذهابا، ما أحسف

  ...يوافـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــواه

و الكلمات الشاذة  ،و بغض النظر عن بعض الوقفات اليت أراد فيها أن يتصافح ببعض األلفاظ النافرة

فراح ينسج على غرار السلف الذين نشأوا بني ...و البعيدة املرمى ،النابية عن األمساع، العميقة الغور
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  أحضـــــــــــان الدويـــــــــــة النازحـــــــــــة   

و ذا التنقيب بعث العديد من األلفاظ اليت كادت أن تقرب، و اليت ما فتئ .. .و املهامه املقفرة اجلدباء

قصد إحيائها و جتليتها بكساء العصر، و بعثها مرة ثانية من مراقد ...جممع اللغة جادا يف البحث عنها

  2...النسيان و اإلمهال

لي عليه الكلمات و إن الكاتب العظيم ال يبايل بأي أسلوب يكتب، ألنه قانع بتوتراته اليت مت

و رمسـت لـه    ،و أكسـبته فلسـفة   ،و فتحت بصريته ،ت من ذهنهبعد اختبارات حد. العبارات

  3...أهدافا

و للكاتب أسلوب و موضوع، و كالمها يعود إىل شخصيته، فمن حقنا أن نعرف املعـدن  

تهاالذي صهرت منه هذه الشخصية، كما نعرف العوامل اليت كون، و  ،لتهاو عدا، و عندئـذ  غير

ــلوب فقــــــــط نســــــــتطيع أن نعلّــــــــ   ل األســــــ

  4... و نقف على ميزاته و نربطها بأصوهلا

ميثل اإلبراهيمي منوذج املقال األديب اإلصالحي بأجلى صوره، فهو جيمع بني العنايـة  و ...

ضمونه، و قد، كما جيمع بني الفكرة اإلصالحية يف مبالصياغة و بني التعبري عن العاطفة و الشعور املت

و تظهر الثقافة العربية مبختلف بني اجلمال األديب يف تعبريه، كما يعتين بالصورة البيانية بشكل جلي ،

ــا و تنـــــوع منابعهـــــا، يف لغتـــــه و أســـــلوبه،        فروعهـــ

اب الذين حيتفلون باجلانب اللغويو هو من الكت، ون فيه خواطرهم و أفكارهم، فاللغة عنده و يصب

ة اليت تراعـي  فإن أسلوبه ميتاز ذه الصياغة اخلاص لكنها هدف أيضا، و من مثَّليست فقط وسيلة و 

ــيغ،   ــاين و الصـــــــــ ــد يف املعـــــــــ   التوليـــــــــ
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املقابلة يف  نا، كما أ و بااز بصورة جتعل يف أسلوبه ميزة خص ،و يهتم باالستعارة اهتماما شديدا

ا بني كتاب الناملعاين و اجلمل من خواصه اليت تفر ـ نيثر اجلزائريد الع ، و قد ساعده على ذلك إطّ

ــريب   ــون األدب العــــــ ــى عيــــــ ــع علــــــ   واســــــ

و تلفظ ما تسمع، و لو أنه أويت خياال قويا لكان  ،و أمهاته، كما ساعدته حافظة نادرة ختتزن ما تقرأ

1...اب النثر اجلزائري احلديثمن نوادر كت   

هو أن  ،أدب ابن باديس السياسي و لعل أهم ما يتميز به أدب اإلبراهيمي السياسي عن...

حياة اإلبراهيمي  اإلبراهيمي أعطى قضايا الوطن العريب اهتماما أكرب من اهتمام ابن باديس ا، و لعلَّ

ــف أقطــــــار الــــــوطن      ــة بــــــني خمتلــــ   املتنقلــــ

 ،و االجتماعيـة  ،و انغماسه يف أحداثها كان له أكثر األثر يف اهتمامه بقضايا الوطن العريب السياسية

  ...يتحدث عن مصر، و ليبيا، و فلسطني، و غريها من البالد اإلسالمية -مثال–ده فتج

و توجيه النصح، و وضوح  ،بتحليل األحداث –عند اإلبراهيمي  –و تتميز املقالة السياسية 

  األفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  ...و تنسيقها، و الدقة يف الصياغة اللفظية و اختيار الكلمات املعربة املوحية

و عمق املعىن، و تغـري األلفـاظ و انسـجام     ،براهيمي بتحليل الفكرةو متتاز مقاالت اإل

. و التراكيب، فهو من أنصار الصنعة اللفظية يف األدب، و التعبري احملكم و األلفاظ املختارة ،العبارات

  ...و ال شك أن دراسته اللغوية و األدبية القدمية كان هلا أثر كبري يف أسلوبه

و قدرته على تصريف  ،و حضور بديهته ،و أسلوبه ،طر عليك بلغتهإنك تقرأ له املقال فيسي

الكالم، و لكنك حتس بأن هذا األسلوب ينقصه قدر من اخليال، ال اخليال الذي حيلق يف الالاية، و 
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لكن ذلك الذي يساعد على تركيب الصور األدبية غري اللفظية، فالصورة األدبيـة اخلياليـة بنـت    

   2...اجلزئيات، و هذه الصورة هي اليت تسحر و تبهر و تدهش التركيب و التأليف بني

فإن صفة  ،هو إحساس الكاتب بالواقع و التاريخ -يف مقاالت اإلبراهيمي –و الطابع العام 

ال شـأن   ،اإلنشاء تغلب عليه أكثر من صفة التحليل، فهو منشئ ال حملل شأنه شأن األدباء املنشئني

ألن غرضه التأثري و اإلمتاع معا، و لكن  ؛حداث و ما وراء الظواهرالكتاب الذين يهمهم ما بعد األ

  عـــــن طريـــــق العاطفـــــة أوال و عـــــن طريـــــق الفهـــــم 

  1...و العقل ثانيا

إن هذه املقاالت ال تصور الشيخ يف أبعاده كلها، و حيتاج الدارس األديب إىل أن يصطنع قدرا 

  2...هاكبريا من التخيل حىت يستطيع أن يستكمل تقديرها حق قدر

ملن كان يكتب اإلبراهيمي هذه املقـاالت إذا علمنـا    -بكل موضوعية –و إننا لنتساءل 

املستوى الثقايف السائد آنذاك يف اجلزائر على اخلصوص، و حظ اجلزائريني من العربية يف ذلك احلني 

يف داخـل   ا يبعث فينا النخوة و العزة، أن ردود فعل هذه املقاالت فاقت كل تصـور و إنه ملم...؟

ق النوع الثقايف على الكمي، و هو ما ميثله علمـاء اجلزائـر و   اجلزائر و خارجها، مما يدل على تفو

ا يف عهد مجعية العلماء، و بذلك تتحقق أوىل الرباهني على عمق األصالة العربية و موها و طالَّمعلّ

  3...العروبة يف اجلزائر

مسو البيان العريب، و قد حنتت كلماا مـن آليلء  هذه املقاالت صور من اإلبداع األديب، و 

  النثـــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــين،  
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عسانا نكتشف من خالهلا نسيجا فريدا يف منهج اخلطاب .. و رمست عباراا بروائع الذوق الشعري

إـا  "...بسـلطة الـنص  " -اليوم –العريب املعاصر، هو ما أصبح يعرف عند فالسفة اللغة الغربيني 

ألدب جيمع بني حكمة قس بن ساعدة اإليادي، و فصـاحة سـحبان، و   ج فريد من اينس...مدرسة

عقالنية أيب عثمان اجلاحظ، و إشارات أيب حيان التوحيدي، إىل جانب رشاقة أسلوب عبد احلميد 

تلـك هـي   ...ات، و رمزية مصـطفى صـادق الرافعـي   الكاتب، و أناقة عبارة أمحد حسن الزي

  4"...عيون البصائر"مدرسة

  

  

  

  :هيمي وفلسطنياإلبرا -3

  : متهيد -أ

  :لقد عاجلت املقالة السياسية اجلزائرية جانبني رئيسيني

  ....                                              السياسة الداخلية -1

  ....السياسة اخلارجية-2

  :ون يف السياسة الداخلية ما يأيتيفأهم املوضوعات الرئيسية اليت عاجلها املقال

  ...مارس امنقرار الث -

  ...مذحبة ثامن مايو -

  1...قضايا سياسية خمتلفة -
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  :أما املوضوعات الرئيسية للسياسة اخلارجية فكانت

  ...                                              املغرب العريب -

  ...العامل ككل –

  ...                                 العامل اإلسالمي بوجه عام-

  2...فلسطني قضية – 

و بالرغم من عناية املقاليني اجلزائريني بالقضايا السياسية الداخلية يعاجلوا و يلقون عليهـا  

ألوانا من األضواء، فإم مل يهملوا قط األحداث السياسية اخلارجية اليت كانوا ينفعلـون معهـا، و   

و قد حاولنا أن حنصر القضـايا   رون عن آرائهم فيها مبا كانوا يكتبون من مقاالت طويلة خمتلفة،يعب

  3...و على رأسها قضية فلسطني...السياسية اخلارجية اليت استبدت باهتمامام

  

إمنا هو اإلبراهيمي  )القضية الفلسطينية (و سيد كتاب املقالة السياسية حول هذا املوضوع 

حوهلـا إال قالـه   حول هذه القضية حىت مل يكد يغادر شيئا يقال  هالذي أعمل قلمه، و أعنت فكر

1...ال مطنبامفص  

قضية أرض اإلسراء و  :و كان االهتمام اإلبراهيمي بكل قضايا األمة، و على رأسها قضيتها احملورية

ها باملزيد من االهتمام فهو يعيش فيها، و تعيش فيـه، يـذكر   املعراج و األقصى فلسطني، اليت خص

و يدعو اجلزائريني  حياضها، سلمني على الذود عنض العرب و املحمنتها، و حيامي عن حقها، و حير

  2...خاصة أن ينهضوا بواجبهم حنوها، و ال يتخاذلوا عن نصرا بكل ما يستطيعون 
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ـ لقد شغلت القضية الفلسطينية فكر اإلبراهيمي و مثَّ ت لت يف كتاباته محال ثقيال، و كون

اس يف بعده السياسي، و إن كانت هذه املعنده العصب احلسابا، و أدباء، و شعراء، سألة شغلت كت

و  ابن باديس، و عمر راسم، و حممد السعيد الزاهري، و الطيب العقـيب، : و ساسة جزائريني، أمثال

لوا هذا اإلحساس بعمق تـارخيي  حممد العيد، و غريهم، ممن كان إحساسهم مبكرا بالقضية، و سج

، و لكن قلما عاجل قلم عريب قضية فلسطني بالصراحة يربهن على داللة الروابط بني الشعبني الشقيقني

  الواقعية الصـارخة مثلمـا عاجلهـا قلـم اإلبراهيمـي يف سلسـلة جريـدة البصـائر الثانيـة،          

من وقائع العصر احلديث، و حتوال سلبيا يف  ةألنه آمن ا واقع ؛و اليت تعد وثيقة أدبية تارخيية للقضية

ــرب  ــاريخ العـــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــ

  3...طوا يف محاية محى فلسطنيو املسلمني الذين فر

و رغم مرور أكثر من نصف قرن على  –لقد كتب اإلبراهيمي عن فلسطني سلسلة مقاالت 

ذا الذي صـاحبها   ،ا هي ابنة اليومكأمنَّ يقرؤها اإلنسان العريب اآلن فيحس -تزال حيةجها ما تدبي

كما كانـت بنـت    ،الستيناتإا تبدو بنت األحداث يف ...و عمق معاناة ،من صفاء و بعد نظر

 تاألحداث يف األربعينيات، ألن صاحبها جتاوز اجلزئيات العارضة فيها إىل املشكلة الكربى، و استبان

  4...نآنذاك عن الكثريي ىاألبعاد اليت كانت ختف -يف وضوح البصرية-له

مما بلغ،و  و حنن حنسب أن اإلبراهيمي لو جاء يكتب عن قضية جزائرية حبثه ملا بلغ فيها أكثر

ملا وا وفّفق أكثر ممما يدل هذا على أن اجلزائريني ال يربحون ينفعلون ق يف كتاباته عن فلسطني،و إن

  1...م عليه من خطوبانفعاال عميقا مبا يضطرب يف الوطن العريب من أحداث، و مبا يلّ
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أو قوميـة، أو  إن فلسطني يف معتقد الشيخ اإلبراهيمي، ليست بالنسبة للعرب، قضية وطنية 

أولئـك، و فـوق    دولية، و ال قضية دينية، أو سياسية، أو تارخيية ، أو ما شابه ذلك، بل هي كلّ

ال ميكن إال أن تبقى عربيـة إسـالمية    سلب أو تضيع، و من مثَّتو هي بذلك ال ميكن أن ...أولئك

    2...خالصة إىل أبد اآلبدين

اإلبراهيمي من أرقى ما كتب حول هذا  فعندما انفجرت مأساة فلسطني كانت مقاالت...

فيها أحزانـه و آالمـه، و    جبها اإلبراهيمي و بثَّدو هي مقاالت  ،هااملوضوع خالل هذه الفترة كلّ

م، و ليـدركوا   ،مستصرخا العرب ،ر فيها عواطفه احلارة العنيفة، ناعبا الظلمصوليفزعوا إىل إخوا

و قد كتب  .مار الغريب للعرب، و حاقها الصهاينة لشعب فلسطنيرها هذا االستعأبعاد املؤامرة اليت دب

الشيخ مقاالت تعترب من خرية املقاالت السياسية اليت كتبـت يف األدب العـريب احلـديث حـول     

و عمل فيها على التركيز على فلسطني و التعريف بعدالة قضيتها، و مجع األمة كلـها   3...فلسطني

  4...لسواكن، و يثري الكوامن، و يفجر املكنون من الطاقاتحوهلا بأسلوب الشيخ الذي حيرك ا

... م1948و1947و قد نشر اإلبراهيمي تلك املقاالت أغلبها يف جريدة البصائر بني سنيت 
هـا مشـكلة   بل على أن ،و قد طرح فيها املشكلة ال على  أا مشكلة تستدعي البكاء و النحيب 5

امـه   سؤولني احلقيقينينعا باملسلب و اغتصاب و استعمار، مشأي الدول العربية، و قد ختم قرار ا

د، و هم يتجد: أنا مريض، و املوضوع طويل عريض، و لقد أصبحت بني أمرين:" بالكلمات التالية

طبيب يتشدد، و إن حق 6"....اجلسد الضمري ألؤكد عندي من حق    

                                                
 .6، مرجع سبق ذكره، ص "فلسطین" محمد الھادي الحسني، مواقف اإلمام اإلبراھیمي 2
 .144النثر الجزائري الحدیث، مرجع سبق ذكره، ص عبد المالك مرتاض، فنون  3
، "البصائر"، صحیفة "مقومات الفكر اإلصالحي عند اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي"یوسف القرضاوي،  4
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  :لسطينية أمران اثنان مهالقد دفع اإلمام اإلبراهيمي إىل االهتمام بالقضية الف

إا قضية دينية،ففلسطني هي أرض النبوات اليت ال إميان ملن ال يؤمن ا، و هي موطن كثري من  -1

الرسل الذين أمر املسلمون أن يؤمنوا م مجيعا، و أن ال يفرقوا بني أحد منهم، و هي تضم ثالـث  

  1...هو اإلسالم -بدءا و ختاما – أقداس املسلمني، و هي قبلتهم األوىل، و املستهدف فيها

من فلسـطني، كمـا يريـد     إا تشبه القضية اجلزائرية، فاليهود يريدون استئصال الفلسطينيني -2

   2...الفرنسيون استئصال اجلزائريني من اجلزائر

  :و قد كتب اإلبراهيمي عن فلسطني سلسلة من املقاالت امتازت مبيزتني رئيسيتني مها

  ...يا و تارخييا يف إثبات حق العرب و املسلمني يف تلك األرض املباركةقوة احلجة دين -1

فلسفة الأستاذ  -"فايز الصايغ/ "روعة البيان الذي ذبج به تلك املقاالت، حىت قال فيها الدكتور -2

  3"...مل يكتب مثلها من يوم جرت األقالم يف قضية فلسطني" إنه –يف اجلامعة األمريكية بريوت 

لك املقاالت آية يف صدق هلجتها، و عمق معاناة كاتبها، فلم تترك جانبـا إال  لقد كانت ت

كشفته، و ال جبانا إال عريته، و ال خبيال إال وبخته، و ال مقصال وخزته، إفته، و ال متقاعسا را إال عن

   4....و ال خاذال إال فضحته

و  ،و عاطفته ،ر قلبهان يسخإن اإلبراهيمي كان صحافيا ناجحا من الدرجة العليا، و إنه ك

    5...مجيعا يف املواضيع السياسية اليت كان يعاجلها ،و أسلوبه ،نفسه

  : نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني - 4

                                                
، مرجع سبق »عیون البصائر« 3محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار البشیر اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، ج 1
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اليت كتبها أو تناول  -القدمية و اجلديدة –لقد قمنا بعملية حبث و تنقيب يف آثار اإلبراهيمي 

كل نص ذكرت فيه و لو كلمة عن فلسطني أو ما ص و تدقيق يف و بعد عملية تفح...فيها فلسطني

  :قوا على تلك املقاالت اختلفوا حىت يف عددهاالحظنا أن من علَّ...يرادفها

  ...فقال البعض إا ما ال يقل عن تسع مقاالت -

- ا سبع مقاالت مطولةو قال اآلخر إ...  

  ." ..فلسطني"و قال اآلخر إا مخس عشرة مقالة بعنوان عام هو  -

  " ...دموع على فلسطني"و قال آخر إا سبع مقاالت بعنوان  -

اليت حاولنا مقارنتها بني اآلثار القدمية و  ،و بعد جهد استطعنا جين و قطف النصوص اآلتية

  .، فتبني لنا اآليتاآلثار اجلديدة

كرناها ألسباب و عوامل و تفسريات ذ ؛ال وجود لشيء يتعلق بفلسطني: يف اجلزء األول القدمي -

من يتصفح إنتاجنا األديب قبل  و األمر نفسه يف اجلزء األول اجلديد من اآلثار اجلديدة، على أنَّ...آنفا

ـ  -النكبة يتضح له أن املشكلة الفلسطينية مل يعرف هلا صدى يف أدبنا العريب إال بعـد   -زبشكل ممي

تناول فلسطني قبـل النكبـة و   و إن كان للجزائريني سبق قبل غريهم من العرب يف ...وقوع النكبة

  ...بعدها

  :تصادفنا النصوص اآلتية" عيون البصائر" يف اجلزء الثاين القدمي  -

  :، جند" مجعية العلماء و فلسطني:"يف جمموعة عنواا -   

من اجلـزء   435و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...491يف الصفحة رقم : تصوير الفاجعة  -1

  ...الثالث اجلديد



مـن   439و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...490يف الصفحة رقم : صف قرار تقسيمهاو -2

  ...)عيون البصائر( اجلزء الثالث اجلديد

و جند هذا النص يف الصفحة ... 501يف الصفحة رقم : العرب و اليهود يف امليزان عند األقوياء -3

  ...من اجلزء الثالث اجلديد 443رقم 

 446و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...505يف الصفحة رقم : ا يريدون؟ماذا نريد هلا و ماذ -4

  ...من اجلزء الثالث اجلديد

 449و جند هذا النص يف الصفحة رقـم  ...509يف الصفحة رقم : اإلنكليز حلقة الشر املفرغة -5

  ...من اجلزء الثالث اجلديد

مـن   452نص يف الصفحة رقم و جند هذا ال... 513يف الصفحة رقم : واجباا على العرب -6

  ...اجلزء الثالث اجلديد

 456و جند هذا النص يف الصفحة رقـم  ...519يف الصفحة رقم : أما عرب الشمال اإلفريقي -7

  ...من اجلزء الثالث اجلديد

و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...524يف الصفحة رقم : قيمة عواطف املسلمني يف نظر فرنسا -8

  ...الث اجلديدمن اجلزء الث 460

من  462و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...426يف الصفحة رقم : عيد األضحى و فلسطني-9

  ...اجلزء الثالث اجلديد

  :تصادفنا النصوص اآلتية بالترتيب: يف اجلزء الثالث القدمي -

من اجلـزء   199و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...63يف الصفحة رقم : ذوق صحفي بارد -1

  ...اين اجلديدالث



و جند هذا الـنص يف  ...69يف الصفحة رقم : نداء و حتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم العريب -2

  ...من اجلزء الثاين اجلديد 204الصفحة رقم 

من  209و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...75يف الصفحة رقم : اهليئة العليا إلعانة فلسطني -3

  ...اجلزء الثاين اجلديد

 240و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...121يف الصفحة رقم : عاية أم سعاية؟ أم مها معا؟دأ -4

  ...من اجلزء الثاين اجلديد

  ...133يف الصفحة رقم : "1"كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني  -5

  ...137يف الصفحة رقم : "2"كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني  -6

 -على التوايل–من اجلزء اجلديد الثاين مرقمني  257صني السابقني يف الصفحة رقم و جند هذين الن

1-2...  

  :تصادفنا النصوص اآلتية بالترتيب: يف اجلزء الرابع القدمي -

و جند هذا النص يف الصفحة رقـم  ...161يف الصفحة رقم : ؟من جميب لصوت من جنيب فه -1

  ...من اجلزء الرابع اجلديد 137

 215و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...161يف الصفحة رقم: ن أضاع فلسطني عيد؟هل مل -2

  ...من اجلزء الرابع اجلديد

 282و جند هذا النص يف الصفحة رقم...181يف الصفحة رقم : دعاة احلركة اإلسالمية يقولون -3

  ...أضعنا فلسطني:من اجلزء الرابع اجلديد حتت عنوان

من اجلـزء   296و جند هذا النص يف الصفحة رقم ...197الصفحة رقم يف : مىت يبلغ البنيان -4

  ...الرابع اجلديد



فلسـطني و  : و جند يف اجلزء الرابع اجلديد نصا غري موجود يف اجلزء الرابع القـدمي و عنوانـه   -5

  ...393يف الصفحة رقم...اليهود

ء نفسه بالنسبة للجـزء  و الشي ...ال وجود لنصوص تتعلق بفلسطني: يف اجلزء اخلامس القدمي -

تتعلـق بثـورة التحريـر     -يف طبعته القدمية و اجلديدة –فنصوص اجلزء اخلامس ...اخلامس اجلديد

  ...اجلزائرية يف أغلبها

عيـون  "من اآلثار القدمية  579و يف الصفحة رقم  –و بقراءتنا املتأنية آلثار الشيخ اإلبراهيمي ...

  : كاآليت نقرأ كالما على لسان الشيخ -"البصائر

  :لكاتب هذه املقاالت اموعة هنا ثالثة كتب" 

  ...الكلمات املظلومة -1

 ...الشباب اجلزائري كما متثله يل اخلواطر -2

 ...سجع الكهان -3

على مواقفهم  و ملوكهم، ،و الشعوب العربية ،العربية اتو هذا األخري نقد الذع للحكوم

ر ذلـك يف هـذه   كثريا يف التنديد م، فلم يـؤثّ الذليلة املهينة املترددة يف فلسطني، و كنت كتبت 

ع القدماء يف السجع و عزوتـه إىل  رتفاستخدمت هذا األسلوب، و نزعت فيه م .الصخور اجلامدة

و قد نشرت البصائر عدة كلمات من كل كتاب لدواع خاصة فاستحقت أن تنشر يف  .كاهن احلي

 1"...ممـا نشـر   –و ألذع يف النقد  -التصويرففي غري املنشور منها ما هو أبلغ يف " عيون البصائر"

  ...انتهى كالم الشيخ اإلبراهيمي

   ...فسجع الكهان هذا فيه عن العرب و حكامهم الشيء الكثري من االستنكار كما أسلفنا

                                                
 .579، مرجع سبق ذكره، ص "عیون البصائر"، 2لبشیر اإلبراھیمي، آثار اإلبراھیمي، جمحمد ا 1



له  مقطعا مطوال -529يف الصفحة رقم  –" عيد األضحى" يف مقالة  أو يف اجلزء الثاين نقر

  عالقة بفلسطني 

مقطعـا   -61يف الصفحة رقم  -"األديان الثالثة يف اجلزائر" نقرأ يف مقالة -أيضا -ء الثاينو يف اجلز

   .شبه مطول له عالقة بفلسطني

 -544يف الصفحة رقـم   –" من وحي العيد" نقرأ يف مقالة  -كذلك -و يف اجلزء الثاين 

ة خبيثة يف وجه اجلزيرة و مشكلة فلسطني أكل:" ...قولهيف عن فلسطني شيء مجلة طويلة نسبيا فيها 

  ..." العربية، تسري و تستشري

مجلة طويلة  -506يف الصفحة رقم  -"يا مصر"نقرا يف مقالة  -كذلك -و يف اجلزء الثاين

  "..."القرى اليت باركنا حوهلا" و" األرض املقدسة"فقال يف فلسطني ":...نسبيا فيها عن فلسطني قوله

  :يفة ملا له عالقة بفلسطني تتمثل يف اآليتو هناك مقاالت أخرى فيها إشارات طف

 -534يف الصفحة رقـم   -"هجرة النبوة من مكة إىل يثرب" نقرأ يف مقالة -دائما -يف اجلزء الثاين

 و مل خيرج عن هذا املعىن حىت هجـرة األنبيـاء و الصـديقني   :" كالما له عالقة بفلسطني يف قوله

  2..."و مل يرجعا إىل بابل من كنعان ،هاجرا من بابل إىل كنعان ،،و لوط ،كإبراهيم

 -554يف الصفحة رقـم   -"من نفحات الشرق"نقرأ يف مقالة  -كذلك-و يف اجلزء الثاين

سفري دولة إسالمية يفارق مركزه الرمسي، و يتـرك  :" ...كالما له عالقة بفلسطني و حمنتها يف قوله

لث املساجد الثالثة، ليقيم فيهـا سـنة   أشغاله الرمسية، و خيالف سنة زمالئه، و يشد الرحال إىل ثا

  1..."إسالمية

                                                
 .535مرجع السابق ، ص ال 2
 .555، مرجع سبق ذكره، ص "عیون البصائر"، 2محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار اإلبراھیمي، ج 1



 -225يف الصفحة رقم –" داء املسلمني و دوائهم" فإذا جئنا إىل اجلزء الرابع نقرأ يف مقالة 

  :العبارة اآلتية

إن جل أبنائنا الذين التقطتهم أوربا لتعلمهم عكسوا آية فرعون مع موسى، ففرعون التقط موسى " 

  ..."دا و رباه صغريا، فكان له موسى عدوا و حزنا و سختة عنيلينفعه و يتخذه و ل

ني خاصة بعد إحدى لقاءايت مـع  طتين شكوك يف وجود نصوص أخرى عن فلسبو قد ارتا

 "البصائر"احبث عن جريدة :" حسن كاتب الذي قال يل باحلرف الواحد/ مشريف و أستاذي الدكتور

لعلك جتد نصوصا أخرى لإلبراهيمي عن فلسطني  -م2006لسنة  يف طبعتها  األخرية-اإلبراهيمية 

عبـد  "صاحب كتاب  "ار طاليبعم"تضح أن اف" الشهاب الباديسية"مل يسبق نشرها، فقد أعيد طبع 

نصا جديدا مل يوردهـا يف   20قد جتاوزته الشهاب اجلديدة حبوايل " و آثارهحياته احلميد بن باديس 

  ...بحسن كات /انتهى كالم الدكتور..." كتابه

  :و ملا سبق ذكره رحت أحبث و أنقب و أتصل و أسأل، من ذلك أنين قمت باخلطوات اآلتية

ار الشيخ البشري ثآ"صاحب ماجستري  –حممد العيد تاورتة / استشرت و سألت أستاذي الدكتور -1

عن نصوص لإلبراهيمي تتعلق بفلسطني و كتبها يف تلك  –" م1939-1929اإلبراهيمي يف الفترة 

مرجع ذلـك ظـروف    د يل عدم وجود كتابة للشيخ عن فلسطني يف هذه الفترة، و لعلَّرة، فأكَّالفت

ــك الوقـــــت     ــيخ و ظـــــروف اجلزائـــــر يف ذلـــ   ...الشـــ

و لإلشارة فإن نصوص اإلبراهيمي يف هذه الفترة هي ما طبع و نشر يف اجلـزء األول مـن آثـار    

  ...الشيخ



م، و 2006يف طبعتها اجلديدة لسنة " لبصائرا"عن  الئسا ،زرت أكثر من مكتبة عامة و خاصة -2

اإلسالمية بقسـنطينة و  " األمري عبد القادر"منها املكتبة املركزية جلامعة منتوري بقسنطينة، و جامعة 

  ...د يل عدم ورودها عليهم بعدغريمها، فأكّ

عـن  سائال إياه عن وجود نصوص أخرى لإلبراهيمي ...حممد اهلادي احلسين/ اتصلت باألستاذ -3

و ...عدم وجود أي نص آخـر  -مبا ال يدع جماال للشك-د يل غري تلك اليت ذكرت فأكَّ –فلسطني 

أمحـد  / و بنجله الـدكتور  -إن مل يكن أعرفهم به -احلسين من أعرف الناس باإلبراهيمي/ األستاذ

  ...فشهادته ثقة موثوقة...طالب اإلبراهيمي

 ةيف سـبع " البصـائر " احلالية عكفت على إعادة طبع احلسين أن مجعية العلماء/ و قد ذكرين األستاذ

  ...و أنه ال وجود لنصوص أخرى لإلبراهيمي عن فلسطني إال ما ورد يف آثاره املطبوعة...عشر جملدا

بـأن أهـم و أروع و    -عن قرب أو عن بعد –من عرف اإلبراهيمي  د يل كلّاتفق معي و أكَّ -4

هي تلك املقاالت  -ألفضلية ضمن أدبه اجلميل بشكل عاممع مرتبة يف ا –أفضل مقاالته عن فلسطني 

فهي عصارة فكره و قلبه يف هذه القضية، و أشـرف   ."مجعية العلماء و فلسطني"التسع يف جمموعة 

  "...عيون البصائر"بنفسه على طباعتها يف اجلزء املسمى

ة عن فلسطني املستخلصة من أن املقاالت اإلبراهيمي ،ن بابا مفتوحااتضح يل مبا ال يدع للظَّ: و هكذا

  :آثاره هي اموعات اآلتية

  ...يف اجلزء الثاين" مجعية العلماء و فلسطني" جمموعة من تسع مقاالت يف خانة -

  ...جمموعة من ست مقاالت واردة يف اجلزء الثالث -

  ...جمموعة من مقالة واحدة يف اجلزء الرابع -



" األخوة اإلسـالمية " و سبق نشرها يف جملة -كذلك-جمموعة من ثالث مقاالت يف اجلزء الرابع -

  ...العراقية

  ...جمموعة من مقالة واحدة وجدت يف أوراق الشيخ و نشرت يف اجلزء الرابع اجلديد-

  ...فاموع السابق يقدر بعشرين مقالة

  :و يضاف إىل ما سبق أجزاء من نصوص يف اآليت

  ...ثايننشر يف اجلزء ال" سجع الكهان"مقطع مطول يف  -

  ...نشر يف اجلزء الثاين" عيد األضحى" مقطع شبه مطول يف مقالة  -

  ...نشر يف اجلزء الثاين" الثالثة يف اجلزائر ياناألد"مقطع شبه مطول يف مقالة  -

  ...نشرت يف اجلزء الثاين" من وحي العيد" مجلة قصرية يف مقالة 

  ...نشرت يف اجلزء الثاين" يا مصر" مجلة قصرية يف مقالة

  :إشارات طفيفة عن فلسطني يف املقاالت اآلتية

  ...النبوة من مكة ليثرب ةهجر -

  ...من نفحات الشرق -

  ...داء املسلمني و دواؤهم -

بفلسطني  -قريبة أو بعيدة -إن عدد النصوص اليت كتبها اإلبراهيمي و هلا عالقة: و خالصة الكالم 

ــان   ــدر بثمـــــــــــــــــ   يقـــــــــــــــــ

  ...ستناهي حملّ درا... و عشرين عنوانا 

  

  

  



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  



  : النصوص مضمونيا: الفصل األول

- I حتليل النصوص:  

  )نصوص 9( "مجعية العلماء و فلسطني: " اموعة األوىل -أ

 :م1947سبتمرب  05، بتاريخ "البصائر " من جريدة  05جعة، نشرت يف العدد رقم اتصوير الف -1

مـن قلـوب و عقـول     لقريبةمظهرا مرتلة فلسطني ا" !يا فلسطني: "يبدأ اإلبراهيمي نصه بنداء -

  .... و هو االستعمار بالدرجة األوىل –إن حصل  -اجلزائريني املسلمني، مبينا أسباب التفريط 

مث ينتقل إىل التعبري عن نوع العاطفة اليت تربطه بفلسطني كوا أرضا مقدسة، و فيها كانت القبلة  -

األوىل للمسلمني و كون املسجد األقصى ثاين املساجد ميالدا يف األرض، و كوا اية اإلسـراء و  

 -حتني املسلمني الـذين بـدأ  ه الفاإىل األرض، و كوا متج) ع(بداية املعراج، و موطن نزول آدم 

إىل املدينة منتصـرا بـدون   ) ص(ملواجهة الرومان، ليعود  "تبوك"إىل ) ص(غزوام بتوجه الرسول 

، و استشهاد -و هم كثرة -الرومان -و هم قلة-حيث واجه املسلمون"  مؤتة"و يف  ...وقوع قتال

  املشرف) ض(القادة الثالثة، و انسحاب خالد 

هيمي بنا يف رحلة تارخيية تتناول ماضي اليهود مع الفرس و اآلشوريني و الرومان، مث ينتقل اإلبرا -

هؤالء الذين أهانوهم و أذلوهم يف عقر دارهم بسبب مكايد اليهود و من ذلك وشـايتهم بالسـيد   

ــيح  ــان ) ع(املســــــ ــلبه الرومــــــ   الــــــــذي صــــــ

   1...)على زعم العقيدة املسيحية (

رائن الرومان، و أعادوا ألبناء عمومتهم عزم و كرامتهم حني ص املسلمون اليهود من بو قد خلَّ -

  ...صاروا سادة فلسطني 

                                                
انعقد بعد، و  -م1963الذي انعقد سنة – "الفاتیكان"عند كتابة اإلبراھیمي لھذه المقالة، لم یكن اجتماع كرادلة  1

 . مصادرھا یھودیة"  الفاتیكان"فیھ قرروا تبرئة الیھود من دم المسیح و إنما فعلوا ذلك ألن أموال 



حيق العـرب و املسـلمني يف أرض فلسـطني، و     –اآلن  –و يستغرب اإلبراهيمي تنكر اليهود  -

للصهاينة املرتبط " بلفور"الناصر لدينه، و وعد ) ع(ي ملوسى ربطهم للموعد اإلهل –أكثر  –يستغرب 

  ...حل اإلنكليز، فالفرق بينهما شاسع كالفرق بني النار و اجلليد صامب

فالبابليون احنسرت دولتهم و انتهت، و الرومان : كيف هلؤالء أن يرثوا أرضا مل يدافعوا عنها يوما -

مبعركيت الريموك و أجنادبن بقيادة خالد بن الوليد و عمرو بن العاص  )ض(ردهم عمر بن اخلطابط

مت ما انتهاء الوجود الروماين البيزنطي يف أرض فلسطني، و أما الصـليبيون فلـم    ذينلال) ... ض(

  ...ة مشال فلسطنيواقعال) إال صالح الدين و فوارس حطني(خيرجهم 

مث يعود اإلبراهيمي ليبني مدى دفاع العرب و املسلمني عن فلسطني فهم الذين حرروها مـرتني   -

مرات و مرات، و أقام فيها اإلسالم دولته ثالثة عشر قرنا، و منذ  رئيسيتني يف تارخيها، و دافعوا عنها

  ...ذلك احلني و بنو إسرائيل يعيشون فيها آمنني على أنفسهم و أمواهلم يف ظل العروبة و اإلسالم

احتيـاطهم  (و يأيت بعدها اإلبراهيمي إىل وصف شيئ من نفسية الصهاينة اليهـود يف حبـهم و    -

و )) ... إن فيها قوما حبـارين  : ((  باإلرض املباركة فجبنوا و قالوا ملوسى، فقد وعدهم اهللا)للحياة

قياسا على جبنهم فإم مل يثقوا بوعد بلفور لوال احلماية اليت وفرها هلم االستعمار اإلجنليزي بفلسطني 

ما ادعوا من إرهاب األنظمة هلم فما هو إال لعبة سياسية استجدوا ـا العطـف مـن دول    و ... 

  ...لعاملا

 –اليت محتهم لقاء مساعدم لربيطانيا يف حرا العاملية األوىل لألتـراك   –و لوال القوة اإلجنليزية  -

سلمني يف متلك فلسطني، و لقال الـدين إن  امل –لكان األمر غري ذلك، و لقال القانون قولته بأحقية 

اء، و لقال التاريخ إن اليهود دخالء و هم أحق الناس بأرض األنبي -املؤمنني بكل األنبياء -املسلمني 

  ...العرب املسلمون هم أصحاب األرض الشرعيني



مث يعود اإلبراهيمي إىل تفسري حقيقة كيفية وصول الصهيونية العاملية إىل أغراضها الدنيئة، فهـي   -

  1...الدين، و البنك، و املال : تقوم على ثالثة أعمدة

اليت يشترون ا الضمائر امليتة، و هم يتحايلون و  ،موال العامليةفاليهود معروفون بسيطرم على األ -

  ميكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون 

ن مث ميارسون اإلرهاب إن اقتضى األمر للوصول إىل أهدافهم، مثلما وو يتباكون مدعني أم مضطهد

  ...و غريها "دير ياسني"، و بارتكاب جمزرة "برنادوت"فعلوا باغتياهلم للكونت 

، و هي امتداد طبيعـي  )فلسطني أرض عربية ألا قطعة من جزيرة العرب إن: ( يقول اإلبراهيمي -

ن منها بسهولة و ها اإلسالم و متكَّجغرايف ألرض العرب الذين استقروا ا قرونا و قرونا، و قد ظللَّ

يسر ألنه دين الفطرة، يف حني فشل الدين اليهودي و مل يستطع التغلغل يف وسط السكان، و كـذا  

  ... العربيــــة  اللغــــة بة للغــــة العربيــــة حيــــالاحلــــال بالنســــ

ن اليهود من هذه األرض إال دعم األمم املتحدة حتت ضغوط الصهيونية العاملية، و إذا أخذنا و ما مكَّ

حجة تشرد اليهود حجة، فاملشردون من أهل فلسطني أوىل ا و أحق، ألم منها و هلـا، يف حـني   

  ...اليهود غرباء دخالء عنها 

. أي ظن يظنه الظانون بتخلي اجلزائر املسلمة العربية عن فلسـطني  دقل اإلبراهيمي إىل تفنيمث ينت -

إن حصـل   –مث يؤكد حقيقة أن التفريط ... كال و ألف كال، ففلسطني تسكن عقولنا و وجداننا 

  1...فهو بسبب االستعمار الفاسد املفسد  –جزئيا و مؤقتا 

                                                
، و م ن  "ق ارون "اس مھ   ا، ال ذي ع رف عھ ده رج ال إس رائیلی     )ع(غنى الیھود أمر معروف من أی ام النب ي م وس    1

ألموال العالمیة و یمتلكون أكبر البنوك، و ینشرون سم الربا حیثما حلوا، یومھا و الیھود یسیطرون على رؤوس ا
و كما بدأوه أول مرة یعیدونھ اآلن عبر صندوق نقدھم و بنكھم العالمي، ھاتان الھیئتان الیھودیتان اللت ان تنش ران   

 الفقر و الذلة في العالم 
ھواري "و لرئیسنا األسبق ... الجزائریین و قلوبھمفي عقول  - دائما و أبدا–كانت فلسطین و مازالت و ال زالت  1

 "نحن مع فلسطین ظالمة أو مظلومة: "مقولة مشھورة في ھذا المجال" بومدین



رغم العداوة التارخيية اليت حصلت بينها  –أن دول الغرب  ر الشيخ حبقيقة حضارية و هيمث يذكّ -

  ...ها تتحد إذا كان العداء و املواجهة ضدنافإن –دائما 

( و يف األخري يوجه اإلبراهيمي نداءه للعرب، مذكرا إياهم بأن قضية فلسطني ابتالء رباين لنـا و   -

ليست لعرب فلسطني وحدهم و إمنا هـي  (ضمائرهم و مهمهم و أمواهلم و أا ) حمنة امتحن اهللا ا

ليست تنال (و أن استردادها من اليهود ال يكون باألقوال و إمنا باألعمال، و فلسطني  ،)للعرب كلهم

ــات  ــعريات و اخلطابيـــ ــميم   ،بالشـــ ــال بالتصـــ ــا تنـــ   و إمنـــ

  ...)و القوة ،و االحتاد ،و احلزم

كون صفوفنا متحدة متراصة و أن ت فإذا صمموا هم فلنصمم حنن أكثر منهم و لنكن أقوى منهم، -

  ...قوية 

فيفـري   02: بتاريخ" البصائر"من جريدة  21نشرت يف العدد رقم : وصف قرار تقسيمها -2

  .م1948

ه العرب و بنو كان اإلبراهيمي ... هذه املقالة كتبت و نشرت بعد شهور من وقوع قرار التقسيم  -

  ...اة ملن تنادي املسلمني يف املقالة السابقة، و لكن ال حي

- وقد وقع الذي وقع، وقسر اإلبراهيمي عن هذا الذي حصل مت فلسطني فعب...  

- ة اليت اتضحت للجميع و هي أن الغرب ال حيبنا، و أنه يوايل يبدأ اإلبراهيمي نصه هذا باحلقيقة املر

ــود    اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس األممي املتحد على الباطل  و دليل ذلك هذا... و الصهيونية و ال يوالينا و ال ينصرنا على حق 

  ...و حكمه بتقسيم فلسطني العربية املسلمة



مـوا  لقد تراءى احلق و الباطل يف جملس األمن، و كان الغرب خبداعه و مكره على الباطل فحكَّ -

  ...االنتخاب

يقول اإلبراهيمي، إنه انتخاب بين على الباطـل فهـو   ) وليت شعري أي موضع لالنتخاب هنا؟( -

  ...م أرض العرب بني العرب أصحاا و اليهود الدخالء املغتصبني؟ اطل، إذا كيف تقسب

فمنح اليهـود   –يقول الشيخ  - )لقد أسفر االنتخاب عن تقسيم فلسطني حتديا للعرب و حقهم( -

حيث األراضي الزراعية اخلصبة املقابلة لسواحل البحـر  ) أكثر من نصفها(اجلزء األكرب من فلسطني 

ـ ... توسط والبحر األمحر، و حيث أساطيل الغرب املتجولة حامية هلذا الكيان الغريـب  امل  ذرو حي

  1...فالذي أشعل النريان ستحرقه ال حمالة: اإلبراهيمي من هذا العبث الذي حصل

- ل اجلزيرة العربية الطبيعية مث يتكلم اإلبراهيمي عن مكانة فلسطني، فهي األرض املباركة اليت تكم

 –، و هي اليت كانت )املكي و املدين(ها القدسي احلرمني اآلخرين يل حبرمسيا، و هي اليت تكمتضاري

مرابط لثغور الفاحتني الناشرين ألنوار اإلسالم، و هي املوقع االستراتيجي اخلالد ذي البـاب   –دائما 

هر طد أقدام النبيني أاملؤدي إىل مصر، و هي املعرب إىل إفريقيا، و هي األرض الزكية اليت مل تطأها بع

أشجع من أبطال العرب، وهي األرض املباركة على العرب ) ع(من أقدامهم، و مل حيمها بعد موسى 

و املسلمني عرب األزمان املاضية و احلاضرة، و هي القضية اليت ما اجتمعت كلمة العرب و احتـدت  

وا د كما شغلتهم هي، و ما احتكاجتماعها و احتادها عليها، و ما شغلت قضية بال العرب و املسلمني

  ...و ما دافعوا مبثل ما احتدوا و دافعوا عنها 

                                                
  ( 1عرض ت شاش ة التلفیزی ون الفرنس ي رق م      -م1997أي س نة   -بمناس بة ال ذكرى الخمس ین لتقس یم فلس طین      1

(TF11947أي سنة -لقد قلت یومھا : "ا في الذكرى بقولھصورة ناطقة لیھودي إسرائیلي یبكي بكاء مرا مصّرح 
  و ذلك الذي حصل فعال  ... إنھا النھایة و إن مستقبلنا في فلسطین تحیط بھ المخاطر و الكوارث –م 



مؤكدا أن حمنة فلسطني فيها الكثري مـن اخلـري    –غري حانت و ال مرغم  –مث يقسم اإلبراهيمي  -

م و شرفهم شللعرب، ذلك أنه ما حركما فعلت هذه القضية، و هذا التقسيم  يءك مهمهم و إراد

  ...ظامل الباطل ال

، إن هذا الس األممي املتحد على الباطل ال  !أيها العرب: مث يعود الشيخ إىل خماطبة العرب بقوله -

على النازية و  –بقول اإلبراهيمي  –ينتظر منكم غري االحتجاجات الكالمية، و إن الدول املنتصرة 

العدل و السالم، فهذا اتمع  الفاشية أسست هذا الس للسيطرة على الدول الضعيفة و ليس خلدمة

  ...األممي ميشي على أربعة أرجل مريضة ضعيفة ال خري فيها 

" بلفـور "مث يؤكد اإلبراهيمي حقيقة أن ظلم الغرب لنا مل يقع يوم تقسيم فلسطني بل يوم وعد  -

زالـة  أن العرب مل ينتبهوا و مل يعملوا إل –حقا  –و املؤسف ... بأرض ال ميلكها ملن ال يستحقها 

  ...الظلم 

أعدوا لتحقيقـه  (مث يقارن الرجل بني نشاطنا حنن و نشاط اليهود يف هذا اال، فأما اليهود فقد  -

و أحسنوا استغالل الوقت، و استعانوا بنا علينا، فاستغلوا ) املال، و أعدوا الرجال، و أعدوا األعمال

 ا سلبياتنا مجيعا لضربنا...  

عد اإلجنليزي لليهود حرب على ورق، مثلما وعدوا الشريف حسني خبالفـة  أما حنن فحسبنا أن الو -

و قد نسينا حنن أن وعد اإلجنليز لليهود غري وعدهم لنا، ذلك أم ملة ... عربية و أخلفوا وعدهم له 

ناكافرة واحدة ضد..  

حنـارم   ، فنتحـد، و )كان الواجب أن نعمل من يوم الوعد ملا ينقض الوعد: (يقول اإلبراهيمي -

فنحن أكثر عددا، و أشجع منهم، و ما غلبونـا إال بـالعلم و   : بسالحهم، فاليهود ليسوا أفضل منا

فقد كانت مدة ثالثني سنة  ...كان واجبنا من أول يوم من وعد بلفور أن نعد و نستعد ... الصناعة 



ـ   يكافية ملواجهتهم، ال باالحتجاجات و لكن مبصانع العقول و ه ل األسـلحة، و  العلـم، و معام

  1)...لو فعلنا ملا كانت مماطلة األمس و ال تقسيم اليوم... ( شركات الصناعة 

درس لنا يبعد عنا الوهن و الضعف و ) أما و أننا مل نفعل فلنعترب أن صدمة التقسيم القاسية العنيفة( -

ــل،    الكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و لنعترب حمنة فلسطني رجة عنيفة تعيد إلينا نشاطنا و تذهب مخولنا

و يف األخري يؤكد اإلبراهيمي حقيقة أن العروبة يف حاجة إىل االتصاف ببطولـة العـرب، و أن    -

 )و يف ذلك فليتنافس املتنافسون ﴿: اإلسالم يف حاجة إىل من يضحي و يستشهد يف سبيله نصرة له

﴾...2  
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- ا  –لة هذه املقالة مكمللمقالة اليت قبلها يف قضية تقسيم فلسطني فهـو يـرى أن    –يف مضمو

 –بـل يف حـق أمـة     –التصويت على تقسيم فلسطني جرمية شنعاء و فعلة نكراء يف حق شعب 

سوا الذات العربية فرأوا يف العرب سو ما فعل هؤالء الذين ارتكبوا هذه اجلرمية إال ألم حت. بأكملها

تقاعسا عن طلب حقهم فاستعملوا نقطة ضعفنا هذه، فقارنوا بيننا و بني اليهود، و رأوا أننا ال منلك 

ال منلك مصنعا للسالح، و ال معمال للكيمياء، و ال رجاال فنيني كالذي ميلكه (من عدة الدنيا شيئا 

إىل يـوم  " بلفـور "، قبل ثالثني سنة أي من يوم وعـد  يءبش، و أننا مل حنتط )اليهود من كل ذلك

  ...التقسيم، فناصروا اليهود علينا، حتقيقا ملصاحلهم 
                                                

مجتمعة في  22، و ھي تفوق میزانیة الدول العربیة الـ  % 2میزانیة البحث العلمي في إسرائیل تبلغ أكثر من  1
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علـى   –أساسـا   –و لكن هؤالء مجيعا فآم أن احلياة ال تبىن على املاديات وحدها، بل تـبىن   -

ــان   ــات، فاإلميـــــــــــــــ   الروحانيـــــــــــــــ

  ...خذ باألسباب املادية أيضا األ و اإلرادة يغلبان أعىت القوى و أكربها، رغم وجوب

و لو تقابلت قوة الروح و قوة املادة يف فلسطني لرأينا غلبة الروح يف أرض الروحانيات واألنبيـاء   -

  )...الروح و عجائبه، ال املادة و غرائبها(اليت جعلها اهللا موطنا لنصرة 

- صـهيون "ادة و بريق الذهب فناصر ته املو يف الفقرة املوالية يتعجب اإلبراهيمي للغرب الذي غر "

إن الغرب ما ... متخيال أن العرب سيستسلمون و ينقادون للذل ذه البساطة " يعرب"على حساب 

يضهم ملزيد من الذبائح الـيت كانـت   رلتع –بترسيخهم يف فلسطني  –أحب اليهود بل إنه يسعى 

ــل   ــن قبــ ــابتهم مــ ــان   أصــ ــور و اليونــ ــد آشــ ــى يــ   علــ

  ...و الرومان

خان الغرب تفكريه و تدبريه، فالعرب إذا ظلموا انتفضوا بكل قوة، و سيحيق مكرهم السيئ لقد  -

  1...﴾و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴿م، 

و يتعجب اإلبراهيمي من غباوة اليهود، كيف يفضلون وجبة املوت املسمومة اليت منحهم الغرب  -

كيف يأمنوا أحفـاد مـن    !ا يف ظل العرب و املسلمني؟إياها، على طعم احلياة السعيدة اليت عرفوه

ليس برحيم من ألقاك يف (، إن الغرب ال يريد اخلري هلؤالء اليهود بوضعهم يف فلسطني و ؟أذلوهم يوما

  )...اجلحيم

ـ  - ة و يستغرب اإلبراهيمي من اجلميع و قد علموا أن كيان اليهود يف فلسطني جسم غريب يف أم

  1...إنه إىل زوال يوما ال حمالة العرب و املسلمني، و
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إىل احلديث عن مرتلة فلسطني و مكانتها  –كما سبق أن فعل يف مقاالت أخرى  –مث يعود الشيخ  -

فمـن  ) تؤخذ يف ميدان البطولة ممهورة ال مقهـورة (يف قلوب أهلها، فهي مبثابة الزوجة املصانة اليت 

كانوا جديرين ا دائما، ألم الذين دفعوا مهرها من  البابليني إىل الفرس إىل الروم، إىل العرب الذين

يف عصر احلرية و الدميقراطيـة   –أما اليهود فلم يأخذوها يوما حبق، و أما اليوم . دمائهم و مهجهم

  ...ففلسطني أخذت كما يؤخذ املتاع الرخيص  –زعما 

ارين، و أعاد التـاريخ  خوفا من أهلها اجلب) ع(لقد جنب اليهود يف أخذ فلسطني على زمن موسى  -

ت لصاحلهم يف أخذها نفسه فأخذوها اليوم بربيق الذهب الذي أغروا به الغرب فصو...  

أيعقـل   !كيف متنح دول الغرب فلسطني ملن يشتريها ممن ال يستحقها و هم اليهود؟ !يا للعجب  -

  !ما بلغته فلسطني من جمد تارخيي؟ –أبدا  –ذلك من دول مل تبلغ 

ى البعض رأيه أن فلسطني ملك لألديان الثالثة مجيعا، فإن العرب أحق ا من غريهم، ألن و إذا رأ -

املسلمني يؤمنون بالكتب الثالثة و يؤمنون جبميع األنبياء و املرسلني و ال يفرقون بني أحد منـهم، و  

هاينة، من يضمن حق إقامة الشعائر لليهود و املسيحيني و لكن ليس هؤالء الص –دون غريهم  –هم 

  ...و دينه) ص(و ال الذين باعوا املسيح و شردوا تالميذه شرقا و غربا، و كفروا مبحمد 

اليت صوتت لصاحل اليهود يف استيالئهم –الغربية  يرى الشيخ اإلبراهيمي أن الدول !و من العجب  -

العـرب   فهل يالم) ... (ع(مسيحية تعتقد أن اليهود كانوا وراء صلب املسيح دول  -على فلسطني

يتآمر فيها اليهود و الغـرب علـى   ) بعد هذا و املسلمون من ورائهم إذا اعتقدوا أا حرب صليبية

  ...ة يف اآلذان مرن "نيبلال"املسلمني، و لسان احلال يتذكر مقولة املارشال 
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حممد  و خيتم شيخنا كالمه بنداء تنبيهي إىل املسلمني و إىل العرب مذكرا إياهم بأمانة فلسطني من -

فإن أخذها اليهود منا و حنـن عصـبة إنـا إذا    (و عهد إسالمي واجب الوفاء ) ض(و عمر ) ص(

  )...خلاسرون
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يد فلسطني أن تبقى عربيـة، و  نر: تكملة ملا سبق يواصل اإلبراهيمي تبيني مرتلة فلسطني،فيقول -

  مـــــــــــــــــــوطن األنبيـــــــــــــــــــاء، 

  ...و منبت الوحي 

... نريدها كذلك، و لكن نريدها أن تبقى لألديان املختلفة العابدة إلله واحـد  : و يواصل القول -

نريدها أن تبقى عربية للعرب الذين رفعوا كلمة اهللا فيها، ال اليهود عبدة الدينار و الدرهم هـؤالء  

  ...إىل يومنا هذا) ع(أيام موسى  من) ب التاريخ هلم مكرمة عليها و ال بدامل يكت(الذين 

- ل قدسية مكة املكرمة و املدينة املنورة، فهي تكملة للمسـجدين،  نريد فلسطني املقدسة أن تكم

  ...فتصبح ثالثة املساجد اليت ال تشد الرحال إال إليها 

مملكة واحدة بدسـتور  (حبيث تتكون .... بيعي هلا نريدها أن تكمل اجلزيرة العربية فهي امتداد ط -

فتكون بذلك دولة واحـدة يف غـري   ... ال تفصل بينها حدود ) واحد، و ثقافة واحدة،و نقد واحد

ــذَّ  ــة إىل شــــ ــود  حاجــــ ــن اليهــــ ــاق مــــ   اد اآلفــــ

  ...و من واالهم 

عـاد، و هـم يف   و أما اليهود فرييدون فلسطني وطنا قوميا هلم حتقيقا حللمهم الديين يف أرض املي -

من ساللة  –يف واقع األمر  –حقيقة أمرهم فلول اجلراد الذين طردم أوروبا ختلصا منهم، و ما هم 



، بل إم مزيج من األعراق و األخالط اجلنسية املتعددة خيتلفون يف لغام و )يعقوب(و ذرية إسرائيل 

طن حيمل خصـائص أوروبـا امللحـدة    عادام، و إمنا مجعتهم املطامع الصهيونية الدينية لتحقيق و

  ...فإن ذلك آذان خبراا و فقداا لقداستها ،البهيمية، فإذا حدث أن قام وطن هلؤالء يف فلسطني

إن الصهاينة شؤم على فلسطني فشتان بني رقَّة الشرق يف فلسطني و غلظة الغرب فيها، و شـتان   -

و غلظة موسى السامري الذي أضلَّ اليهود و خـان   بني رقة الشاعر قيس بن امللوح العامري العريب

  )...ع(أمانة موسى بن عمران 

و يقسم اإلبراهيمي ميينا غليظة حبلول الكارثة إذا مل يتفطَّن العرب ملكائد اليهود و الغـرب مـن    -

  ...ورائهم، فإن مل ينتبهوا ملا حياك ضدهم تكن فتنة يف األرض و فساد كبري

التأكيد على أحقّية العرب و املسلمني يف فلسطني قانونا، يف حني يريـدها   و يواصل اإلبراهيمي -

  الصــــــــــــــــــهاينة بــــــــــــــــــاحللم  

  ...و الطَّمع و التمني و التباكي و املكر و اخلداع 

ألا ملك لنا و عزتنا تأىب علينا أن نتنازل  –يؤكد اإلبراهيمي  –إننا مل نرض أن تقسم فلسطني  -

حىت أنهم ضـيعوا أصـول   ) وطاروا فرحا و دقوا له البشائر ( بالتقسيم  يف حني قبل اليهود. عنها

  ...الكياسة و اللطف جتاه العرب الذين كانوا هلم على مر التاريخ عونا و سندا 

( ألننا على حق، و قبلوا هم به ألم على باطل، فهـم   –يقول اإلمام  –حنن مل نرض بالتقسيم  -

  )...حصل يف يده، ألنه مل يبذل فيه إال احليلة و االستغفالكالسارق يقنع بكلّ ما 

و حلم الصهاينة كبري لتأسيس إسرائيل الكربى املمتدة من النيل إىل الفرات فتقتطع أجزاء من مصر  -

ــوريا    و ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و لبنان و جزءا من العراق و تركيا و اجلزيرة العربية، فإن حقَّقوا اآلن جـزءا مـن ذلـك كـانوا     

  ...الشيءكالكاسب من 
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هذه مقالة مت ثالث عشرة فقرة صب فيها اإلبراهيمي  جام غضبه على أسباب الشـر كلـه و    -

إن اإلجنليز هـم  (مه بقوله فبدأ كال. أسباب املأساة كلها و هم اإلجنليز فوصفهم حبلقة الشر املفرغة

. ، بل يشبههم بالشيطان و أكثر من الشيطان، ألن شرهم حمسوس مؤذ)أول الشر و وسطه و آخره 

بل إم كاللص الوقح ال يقهره إال الـدفع و الصـفع و   ... يف حني شر الشيطان معنوي غري قاتل 

: ( يف مواجهتهم على خطّ كلمة واحدةأن نتحد  –يقول اإلمام  –فعلينا مجيعا ... األحجار و املدر 

  )...إن اإلنكليز لكم عدو فاختذوه عدوا 

فقد امتحنونا ... و يدعونا اإلبراهيمي إىل أن ال ننخدع من اإلنكليز مرة ثانية كما خدعنا أول مرة -

  ...سابقا فوجدونا ضعفاء فأكلونا 

و إنه مـا  ... ال بقي حلما جمرد حلم و يؤكد اإلبراهيمي أن حلم اليهود ما حققه إال اإلنكليز و إ -

حقَّق للصهاينة ما حتقَّق إال بقوة االنتداب، فقضوا علينا بنا و بأيدينا، و إم هم من حتققت اهلجـرة  

  اليهوديــــــــة إىل فلســــــــطني حتــــــــت مــــــــرآهم 

سوداء و مسمعهم، و عندما تفطَّنا و ثرنا سعوا إىل ختذيرنا باسم اللجان احملقّقة و بالكتب البيضاء و ال

و إن اإلجنليز هم الذين جروا األمريكان إىل ملء الفراغ الذي تركوه، و هؤالء هم الذين جـروا  ... 

و تظاهروا ... كثريا من الدول للتصويت على التقسيم و على اهلجرة  –بقوة الضغط االقتصادي  –



ــويت،    ــة التصـــــ ــة يف جلســـــ ــة و احلكمـــــ   بالرويـــــ

  ...) كالقاتل املعزي ( و كانوا معنا 

ال يلذغ من جحر ( و يستغرب اإلبراهيمي كيف خيدع املسلم و هو الفطن الكيس، و هو الذي  -

  ...لقد اختربونا و امتحنونا مرات و مرات فوجدونا متخاذلني فزادوا من خبثهم معنا ) ... مرتني 

و إم ... ياء خبرياتنا ليسوا أكثر غىن أو قوة منا، إم أقو –يقول اإلبراهيمي متعجبا  –إن اإلجنليز  -

  ) ...أمسى هرا جمرود العنق ( كاألسد هيبته يف لبدته، فإذا نزعت شعرات لبدته فقد هيبته و 

بالتعفف مـن  ( و أن غنانا احلقيقي غىن النفس ) الغىن عمل و تدبري ( و يوجه اإلمام النصح بأن  -

ــات    الكماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...قيقية يف قوة أخالقنا و إن بدء قوتنا احل) ... و فطمها عن الشهوات 

كانوا سبب فرقتنا يف املاضي، و ملَّا رأونـا نريـد    –بنبه إمامنا اإلبراهيمي  –هؤالء هم اإلنكليز  -

  ...االحتاد منظوين حتت ظل اجلامعة العربية كادوا لنا املكائد من جديد 

نا من ذلك قضية مصر و إم يكابرون و خيادعون و يلعبون بأكثر من ورقة من أجل قهرنا و تشتيت -

  احلمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

و السودان و دجمه مع مملكة مصر ، و ليبيا و إهداؤها للطليان مث وضعها حتت انتدام بعد احلـرب  

ــة،    العامليـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــ

و إقامة إمارة شرق األردن بسلخها من أرض الشام، و العراق و السعي لوضع البد على منابع نفطه، 

  و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن 



للني لشعبه، و سوريا و لبنان و تفتيتهما، و اإلمارات املكونة يف اجلزيرة العربية من و تسليط أئمته املظَّ

  1...عائالت خاضعة هلم و موالية

إال ليشغل  -و من ذلك مشروع سوريا الكربى-ما حرك الذي حرك –يقول الشيخ  –إن الغرب  -

على اعتبار مصـلحة  ( معتكم العربية أن تقيموا جا –يقول اإلبراهيمي  –أهلها عن االحتاد، فعليكم 

  ...، فوق كل األغراض و األشخاص و االعتبارات الدنيئة )العرب، و وطن العرب 

و يتدارك اإلبراهيمي منبها إىل أنه ال قيمة جلامعة الدول العربية ما مل تساند باحتاد الشعوب العربية  -

  ...فإن فعل العرب ذلك أرهبوا األعداء و أذهبوهم ... 

إن الكالم كثري، و حيتاج إىل شرح فائض، و إن األمر ال : و خيتم اإلبراهيمي حديثه بالقول متأسفا -

  ...على حد قول املثل العريب القدمي" من كتم داءه قتله " يستطاع السكوت عليه فــ 
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هذه مقالة من ست عشرة فقرة بدأها مبقدمة فيها اعتزاز كبري بالعروبة و اإلسالم و ما معا ما دام  -

من حقي، ففلسطني عربية من يوم قصدها العرب الفاحتون و حرروها : األمر يتعلَّق بفلسطني فيقول

إىل السماء، و له بفلسطني  )ص(من الروم، و فلسطني مسلمة يوم اختارها اهللا بداية املعراج برسوله 

ــاب    ــن اخلطــ ــر بــ ــا عمــ ــوم فتحهــ ــن يــ ــبة مــ   ، )ض(نســ

 –) ص(جد الرسول  –، بل من يوم سن هاشم بن عبد مناف )مسجد عمر(و أسس فيها مسجده 

ــتاء   ــة الشـــــــــــــــــ   رحلـــــــــــــــــ

  ...و الصيف و مر بغزة و ا مات و دفن 

                                                
راق، و سلخ دارفور عن التاریخ یعید نفسھ، و ھا ھو الغرب اآلن یعاود أالعیبھ،و من ذلك سعیھم لتقسیم الع 1

 .  السودان؛ و إنما فعلوا ما فعلوه من أجل السیطرة على النفط



لوطنه األكرب، و أشري إليه  كل هذه رباطات تربطنا بفلسطني فمن مل يف بعهدها، وصف بالعقوق -

و يعطي اإلبراهيمي مثاال بالشـاعر  ... بأصبع اخليانة لدينه و ملهبط الوحي يف تلك األرض العربية 

اجلاهلي جرير العريب الشجاع الذي دافع عن جنران العربية فاستحق أن يفخر بذلك ألنه عريب أصيل 

  ...فهري قرشي 

العربية ذات األسلوب العـريب القـح، و   " البصائر " ريدته و يعود اإلبراهيمي إىل احلديث عن ج -

و إن ذلك لـبعض  (االجتاه العريب الثابت، فهي نفسها ذات منحى دفاعي عن قضية فلسطني العربية 

  ) ...حق فلسطني عليها 

عريب املنتسب، يشهد ( الذي نشأنا فيه و ربينا و غذينا  –يقول اإلمام  –و هذا الوطن اجلزائري  -

ــذل ــم بـــــــــــــــــ   ك القلـــــــــــــــــ

فإذا تأملَّ لفلسطني فهـو حمـق، و لكـن لـيس بـاألقوال و      ) ... و اللسان، و األمساء و األفعال 

  ...إن التفجع و التوجع عليها ال يدفع عنها أذى ... االحتجاجات نويف لفلسطني حقها علينا 

اسـتنكار   مث يصف اإلبراهيمي مواقف العرب حكومات و شعوبا من قرار التقسيم و املتمثّل يف -

و نادت األمم العربيـة إىل  ... اجلامعة، و تنديد الصحف، و تشجيب الشعراء و األدباء و اخلطباء 

ــخطا   ــاهرات ســــــــ ــات و املظــــــــ   االجتماعــــــــ

  ...و غضبا 

) ال متحو قرار التقسيم ( و لكن اإلبراهيمي يؤكد أن املظاهر الثالثة السابقة ال تسمن و ال تغين و  -

زعماء العرب و قـادم  ( ابع املتمثل يف اجتماع وزراء جامعة الدول العربية و و أما املظهر الر... 

فقد اجتمعوا و نسقوا و خططوا و كان رأي اجلمهور العريب فيهم خمتلفا، فمنهم مـن  ) العسكريني 



ــل،      ــع التعجيـ ــروي مـ ــىن التـ ــن متـ ــهم مـ ــل، و منـ ــى التعجيـ   متنـ

  ) ...عدو يف الوقت توهني للعزائم و تنفيس على ال( و ما ذلك إال 

( فهو ما قام به عرب فلسطني من إعداد السالح و القيام باملواجهـة و   –يرى اإلمام  –أما احلق  -

هذا هو الواجـب الـذي   ( و ... دفاعا و موتا و استشهادا ) ... فتحوا باب املوت على مصراعيه 

و التوكيد أنه مادام عـرب   مث ينتقل اإلبراهيمي إىل القول-)... شرعه عرب فلسطني جلميع العرب

  ...فلسطني قد بادروا بالكفاح فواجب على العرب أن يكونوا إىل جانبهم 

أن يسامهوا ألن القضية الفلسطينية قضية العـرب   –يف املشرق و املغرب  –و على العرب مجيعا  -

مل يبادر العـرب  فإذا ( أمجعني، و ألنها قضية استعمار بغيض عينه و رجله على أقطار العرب أغلبها 

  )...باالصطالم بادرهم بااللتهام 

يتمثل يف املال و الرجال، و يتفاوت حبسب القرب و البعد من  –يقول اإلمام  –و واجب العرب  -

ــطني،    فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و جامعة الدول العربية إذا مل متح احلدود الومهية الـيت  ...  و الدول القريبة واجبها أكرب و منها مصر

  ... هلا و ال حاجة إليها بني العرب فال معىن

و واجب الدول العربية شدة التصميم و قوة العزمية و الالَّتردد، و التنظيم، و حسـن الـرأي، و    -

عبد اهللا ملك األردن و حيي بن ( اإلمجاع و االحتاد الذي ال يرتبط حبياة امللك فالن و ال اإلمام فالن 

أصابت األردن و اليمن منهما باليا  –ول اإلبراهيمي يق –، فهذان الرجالن )محيد الدين إمام اليمن 

  ...كثرية 

و على الزعماء أال يكونوا متفرقني و أن يكون مهّهم فلسطني ال اجلري وراء الزعامة و الشهرة، و  -

  ...أال يشغلهم األعداء بأمور أخرى هامشية غري القضية الفلسطينية 



أن يثريوا و حيركوا محاس األمة  –يؤكد الشيخ  –خلطباء و على الكتاب و األدباء، و الشعراء و ا -

ــها    و محيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) أن ينفخوا فيها روحا جديدة فيها كل ما يف السيال الكهربائي من نار و نور ( و شرفها و عزا و 

...  

روحيتها و  –و يف األخري خيتم اإلبراهيمي كالمه بالقسم قائال إنه لو تظافرت هذه القوى مجيعا  -

( و )...لدفنت صهيون و مطامعه و أحالمه إىل األبد ( ألحدثت العجب العجاب و  –يتها معا ماد

  ...فهال جربنا ) ... ألحدثت يف العامل الغريب تفسريا جديدا لكلمة العريب 
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، "أما " و يبدأها حبرف تفصيل . املقالة من سبع عشرة فقرة تكمل ما ذكر يف املقالة اليت قبلها هذه -

و واجبهم ككل العرب إنقاذ فلسطني ) أما عرب الشمال اإلفريقي فهم عرب و ال فخر (  -: فيقول

د، و لكـن  مع األخذ باألعذار، ذلك أن عرب الشمال اإلفريقي يتجاورون مع اليهود يف وطن واح

  ...اليهود يناصرون إخوام يف فلسطني بكل ما أوتوا يف حني مينع ذلك على اجلزائريني 

من ذلك أن يهود اجلزائر يدربون الرجال و يهربون املال إىل فلسطني، أمـام مـرأى و مسـمع     -

  ...الفرنسيني، و لو فعل اجلزائريون ذلك لواجهتهم فرنسا بكل قسوة و بكل قوة 

افر اليهودي اجلزائري حيث شاء و مىت شاء ألنه فرنسي اجلنسية منذ قبلوا باجلنسية الفرنسية و يس -

اليت اقترحها اليهودي كرميبو سنة مخس و ستني و مثاين مائة و ألف، يف حني تشدد الرقابـة علـى   

اجلزائـر   و جيمع يهـود ... و يعاقبون أشد العقاب... اجلزائريني املسلمني و مينعون من أدىن حركة 



و مينع ذلك بتاتـا علـى    –حبسب احلال  –األموال فريسلوها إىل يهود فلسطني للتعمري و التدمري 

  ...اجلزائريني باسم القوانني اجلائرة الظاملة

  ...و مييز الفرنسيون بني عرب الشمال اإلفريقي و يهوده متييزا مفضوحا مكشوفا  -

العدل و اإلنصاف يف املعاملـة، إذ كيـف يسـمح     مث يسأل اإلبراهيمي هؤالء الفرنسيني بعض -

كل شعب بىن حياته (و إن ) ... أال إنكم أئمة العنصرية و أقطاا ( لليهودي مبا ال يسمح للعريب؟ 

  )...على العنصرية كانت هي علَّة موته

تحكمون يف ، و أن اليهود صاروا ي)أن العامل املتحضر قد ود ( اآلن عرفنا : مث يقول اإلبراهيمي -

، و مل يعد لصلب )اليهود و النصارى ( دواليب حكم الدول األوروبية كلها، و قد اجتمع الضدان 

  ...املسيح معىن، فقد أعمى اليهود الغرب باملال و الذهب و سيطروا بقوة النفوذ الصهيوين

م مقامرة ال يقترحها تعالوا نقامرك: ( مث يوجه اإلبراهيمي نداء إىل العرب و اليهود متحديا فيقول -

  ...، تعالوا نتواجه فتكون فلسطني للمتحدي املنتصر منا )إال عريب 

جيشا من يهود العامل، و حنشد حنـن   –من أية جهة شئتم و بأي عدد شئتم  –احشدوا ما شئتم  -

دخل بشرط أن يكون السالح متكافئا، و أالَّ يت) يكون أقل من جيش اليهود عددا إىل الثلثني ( جيشا 

فإن غلب اليهود ... أحد لنصرة طرف من الطرفني على اآلخر، مث نتواجه و سنرى الشجاع املنتصر 

فرطنا هلم يف فلسطني أخذوها، و إن غلينا حنن فاتركوا لنا أرضنا فنحن أحق ا منكم و من غريكم 

ــة      ( و  ــالء بالرعايـ ــود األصـ ــلّ اليهـ ــة تظـ ــطني عربيـ ــى فلسـ   لتبقـ

  )...و احلماية

و مع ذلك فقد رضينا  –يقول اإلبراهيمي  –) مقامرة تنطوي على مغامرة  –كما ترون  –ا إ(  -

  ...ا و إنا على عهد املسلم و شرف العريب ثابتون 



فإن التاريخ سيسجل عليكم اتحادكم على ظلم أهل احلق و نصرة ) فإن مل تفعلوا و لن تفعلوا (  -

  ...الباطل 

إن تعسرت عليهم املشاركة بالرجال : يمي إىل عرب الشمال اإلفريقي فيقولو يعود الشيخ اإلبراه -

  :مث يقول... يف اجلهاد الفلسطيين فليتربعوا باألموال فإم يقومون بذلك بالواجب بأفضل وجهيه 

و أقوالنا، و لكنها يف حاجة ماسة إىل تطبيق األقـوال  ) إن فلسطني ليست يف حاجة إىل آرائنا ( -

  ...فعال باأل

إا ليست يف حاجة إىل رجالنا فلها من رجاهلا أشبال يفضلون املوت على احلياة : و يواصل القول -

و مهما استمد اليهود الرجال من جهات أوروبا العديدة، فلفلسطني من رجاهلا ... يف سبيل فلسطني 

  ...و رجال اجلزيرة العربية رجال أبطال صناديد صادقون 

تعقّلك و رزانتك و ) إن مما يرهب عدوك و حيمله على احترامك ( براهيمي إىل القول و ينتقل اإل -

  ...تطبيقك للقول بالعمل، و أال يكون متحمسا حتمسا خياليا يشري احتقارهم لنا 

لصعوبة  –إن عرب الشمال اإلفريقي ال يستطيعون إمداد فلسطني بالرجال : و يؤكد اإلبراهيمي -

   –ذلـــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــيهم 

لكنهم يستطيعون باملال، فعليهم أن يشكّلوا اللجان املهتمة بذلك مع هجر للتبذير و للشهوات و  و

و يعطي اإلمام ... إتالف األموال إسرافا، و مجع األموال ملساعدة فلسطني العربية فهي جديرة بذلك 

ـ ) ) ص(حني جهز جيش العسرة يف عهد الرسول ) ) ض(مثاال بسيدنا عثمان بن عفان  ن مالـه  م

  ...اخلاص يف ظروف صعبة كان يعيشها املسلمون 



و يف األخري خيتم اإلبراهيمي كالمه مقسما أنه لو كان ميلك ماال لكفاناه، أما و أنه ال ميلك املال  -

إال نسخة ( فإنه يتطوع مبكتبة تباع و ينفق ماهلا يف شراء السالح و إمداد فلسطني و ال يستثين منها 

  )...ة، و نسخة من كل من الصحيحني للدراسة من املصحف للتالو
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هذه املقالة من صفحتني تضمان مخس فقرات يتكلم فيها اإلبراهيمي عن موقف فرنسـا املؤيـد    -

ــطني،   ــيم فلســــــــــــــــ   لتقســــــــــــــــ

  :لس األمن الدائمني فيقولو هي أحد أعضاء جم

إن موقف فرنسا من قضية فلسطني، و قيام الكيان الصهيوين موقف سليب و خيلو من كل كياسة  -

  ....و يظهر احلقد األسود للعرق الالتيين على العرب و املسلمني ... 

 –وقفت  فقد –ما فعلته إجنلترا  مع أا مصدر الشر كله  –يقول الشيخ  –و ليت فرنسا فعلت  -

و أما فرنسا فقد ترددت يف االعتراف بالدولة املغتصبة مث بعثت مهنئة حميية ... موقف احملايد  –تصنعا 

...  

لوال اهلـوس   -يقول اإلبراهيمي، فاللويب الصهيوين  ) حنن ال جنهل تغلغل الصهيونية يف فرنسا (  -

أم -ألمكنه أن يعترب فرنسا   –امليعاد فلسطني الديين و الظمأ التارخيي يف إقامة وطن قومي يف أرض 

  1...وطنا قوميا لليهود  –الدول األوروبية املسيحية 

ما فعلت خوفا من اليهود و نفوذهم  –باعترافها بالكيان الصهيوين و لو ضمنيا  –إن فرنسا فعلت  -

ألن لفرنسا فيهم مصاحل و  و ليس جماملة، ألن العرب و املسلمني أحق بااملة الفرنسية من اليهود،

                                                
یسیطر اللوبي الصھیوني على دوالیب الحكم و االقتصاد في أغلب دول العالم، و العالم الغربي منھا على وجھ  1

 ...الخصوص، و تتمثل ھذه السیطرة في البنوك، و وسائل اإلعالم، و كوالیس الحكم



مخسة و عشرون مليونا من العرب املسلمني  –يقول اإلمام  –ففي املغرب العريب وحده ... مصاحل 

الفرنسيني أعطوا الكثري هلا و مل يأخذوا منها شيئا و لو القليل، فكان من املفروض على فرنسـا أن  

( سلمني بالشمال اإلفريقي، و لكنها مل تفعل متارس نوعا من السياسة و الكياسة يف معاملة العرب امل

  )...ألن األمر ليس بيدها 

و خيتم اإلبراهيمي نصه مستغربا من ادعاء فرنسا أن عرب الشمال اإلفريقي مسلمون فرنسيون مع  -

أنه ليس هلؤالء أدىن يد يف تسيري فرنسا، و األوىل القول إن فرنسا دولة يهودية ألن اليهود فيها هـم  

  ) ...فما أشبه الفرنسي يف هذا الباب باملتألّه املغرور، يلعن الشيطان و هو متبع خلطواته ( يء، كل ش

 18: ، بتـاريخ "البصائر " من جريدة  53نشرت يف العدد رقم : عيد األضحى و فلسطني -9

  م1948أكتوبر 

فسه ضمن تسع مقاالت هذه آخر مقالة يف تلك السلسلة األدبية الرائعة اليت صنفها اإلبراهيمي بن -

  يف خانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  " ...مجعية العلماء و فلسطني) "جمموعة(

و هذه املقالة قصرية نسبيا تكاد تشبه اخلاطرة، أو القصيدة الشعرية النثرية حيث تضـم جمموعـة    -

  ...عبارات متناثرات مشكّلة موع من الفقرات املتناثرات أيضا 

يوم العيد، فالناس تفرح و مترح و تسعد و تتمتع باألطايب لقد حلَّ : و يف جمملها يقول اإلبراهيمي -

ــاعم   ــن املطـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــ

و املشارب و املالبس يف حني يعاين إخواننا الفلسطينيون من اجلوع و الربد و العري و التشرد و حنن 

  ...عنهم غافلون



ـ  !أيها العرب : مث يوجه اإلمام اخلطاب إىل العرب بندائه - ود مـن  ال عيد لكم حىت خترجوا اليه

فلسطني و تعيدوا أهلها إليها معززين مكرمني، فمن احلرام أن تنعموا باحلياة السعيدة و إخواننا هؤالء 

  ...حمرومون يعانون شظف العيش

إن العبد رمز للتضحية و ذاك حق اهللا علينا، و  !أيها املسلمون : مث خياطب الشيخ املسلمني قائال -

  ... فلتتقشفوا و لتقتصدوا توفريا إلخوانكم ... اجلسد عليكم  أما التنعم بامللذات فذاك حق

و يعرب يف األخري عن اآلالم اليت تعتصر قلبه للوضع الذي آل إليه العرب و املسلمون من قضـيتهم   -

  ...األوىل فلسطني

  ستة نصوص: اموعة الثانية

السـنة األوىل مـن    3البصائر  3من جريدة  35نشرت يف العدد رقم : ذوق صحفي بارد -1

  -بدون إمضاء -م 1948ماي  10: السلسلة الثانية، بتاريخ

هذا النص شبيه بالبيان السياسي و هو نص قصري جدا ال يبلغ حجمه حجم املقالة معتدلة الطول،  -

" بل هو أقرب إىل اخلاطرة من املقالة، و الواقع أن اخلاطرة عبارة عن نوع من املقاالت األدبية املسماة 

  " ...قالة التأملية امل

  ...تتكون هذه املقالة من أربع فقرات  -

الفقرة األوىل شبيهة باملقدمة و إن شكَّلت أكثر من نصف حجمها فيه يصف معاناة فلسطني قبيـل  

  حـــــــــــــــــــرب مثـــــــــــــــــــان  

  ...و كأنها سقطت صريعة قبل اندالع املواجهة ... و أربعني مما جعل البعض يصفها بالشهيدة 

أماتت : ( إىل طرح استفهام فيه استنكار قائال –و يف الفقرة الثانية مباشرة  –اإلبراهيمي مث ينتقل  -

  )...فلسطني حىت تصفوها بالشهيدة؟ و جتلّلوا صحفكم بالسواد حدادا عليها؟



و لفـألكم  ... ( إن فلسطني حية جتاهد و تكابد حمنها : مث يواصل الشيخ استنكاره هلؤالء فيقول -

  .) ..اخليبة 

أتدرون أن ذوقكم هذا ال حيلو إال خلصـوم  : ( مث خيتم اإلبراهيمي نصه بشيء من السخرية قائال -

  ) ...فلسطني؟

مـن جريـدة    40نشرت يف العدد رقم : نداء و حتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم العريب -2

  م1948جوان  21السنة األوىل من السلسلة الثانية بتاريخ " البصائر"

ا النص شبيهة بالنص السابق كأنه تقرير أو بيان سياسي فهو نص من مثاين فقرات تسبقها طبيعة هذ -

  ) ...أيها الشعب العريب املسلم : ( عبارة تنبيهية يف األول

فبعيد وقوع احلرب العربية اإلسرائيلية األوىل و ازام العرب يف أيام معدودات خياطب اإلبراهيمي  -

ه الظروف الصعبة اليت متر ا القضية الفلسطينية، و هذه املعركة الطاحنـة  يف هذ -: اجلزائريني قائال

نتوجه إليك خملصني بنصيحة تتضمن استمرار السري، و حفظ االجتاه، و سالمة ( بني احلق و الباطل 

  ).العاقبة 

 تدور رحاه مث ينتقل يف الفقرة املوالية إىل ذكر حقيقة مفادها أن ميدان القتال العسكري يف فلسطني -

بني الفلسطينيني و اليهود، و بسبب الظروف احمليطة بنا فإننا نشعر بالتعاطف مع إخواننا، و نسعى إىل 

مساعدم مبا نستطيع، و ال نلوم أو نستغرب مساعدة اليهودي ألخيه داخل فلسـطني، و لكننـا   

  .دنتأسف رافضني أن متنعنا حنن إدارة االستعمار مما مل مينع منه اليهو

أن حنـذر   –إذا  –رزينا كيسا مساملا متساحما، فعلينـا   –يقول اإلمام  –إننا نعترب العريب املسلم  -

مكائد االستعمار الذي يتربص بنا الدوائر و ينصب لنا األفخاخ، فال جيب أن نعطيه فرصة للتنكيل بنا 

...  



ا االستعمار لنا، و خاصـة  أن قضية فلسطني وسيلة يكيد  –يواصل اإلمام القول  –و ال نشك  -

  ...حنن عرب مشال إفريقيا 

، و سـوف  )حقوقكم الوطنية من دينية و دنيوية ( و إن االستعمار ال يرضى أبدا أن حيقق لكم  -

  ) ...عن قضيتكم الوطنية ( و ليشغلكم ... يستغل قضية فلسطني وسيلة إلسكاتكم 

لدى اجلزائري، إنه االنتماء للجزائر كوطن صغري، و مث يؤكد اإلبراهيمي قضية االنتماء و درجاته  -

إن الرجـل الصـحيح   ( إىل إفريقيا الشمالية كوطن كبري، و جزيرة العرب كوطن يضم فلسطني و 

  ) ...الوطنية هو الذي ال تلهيه األحداث عن القيام بواجبات وطنية األصغر و األكرب 

ستفزوا أو تغضبوا، فإن االستعمار و الصهيونية ينسبون أن ت –يقول اإلمام حمذّرا منبها  –و إياكم  -

  ) ...كذّبوا أقواهلم بأفعالكم( إليكم كل طيش فخيبوا ظنه و 

السكون و اهلدوء و ضبط األعصاب ( و خيتم اإلبراهيمي نصه مؤكدا النصح داعيا اجلزائريني إىل  -

مثاال على االستجابة لالستفزاز بأحداث أوت و أالَّ نسمح ألعدائنا باستفزازنا لإليقاع بنا، و يعطي ) 

نتيجة استفزاز من أجنيب مل يرد بكم اخلري (  –بني املسلمني و اليهود  –سنة أربع و ثالثني بقسنطينة 

  ...فلتنتبهوا و لتصربوا ) ... 

السنة الثانية " البصائر"من جريدة  47نشرت يف العدد رقم : أدعاية أم سعاية؟ أم مها معا؟ -3

   –بدون إمضاء  – 1948أوت  30: السلسلة الثانية بتاريخمن 

إحدى اجلرائد املغمورة الناطقة بالفرنسية ولدت على أيام الشيخ اإلمام " املغرب العريب " جريدة  -

ــي،    اإلبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كانت نشرت خربا مفاده أن اإلبراهيمي جيمع تربعات احلبوب بعمالة قسـنطينة و يرسـلها إىل   

  :شيخنا يف هذا النص الشبيه بالنصني السابقني، فيقول فلسطني، فريد



فلم نستغرب أكاذيب هذه اجلريدة، ... نشرت اخلرب املذكور " املغرب العريب " إن جريدة : قالوا -

  ).كالم ثلثاه صدق(و أن يوجد فيها 

ب فهذا صدق فإذا قالت إنين أجتول بعمالة قسنطينة فهذا صحيح، و إذا قالت إنين أمجع زكاة احلبو -

  ...، و أما إذا قالت إن تلك احلبوب لفلسطني فهذه سعاية و دعاية مغرضتان 

أن يتخلَّى الطلبة عـن دروسـهم يف سـبيل     –قطعا  –إذا كنت أرفض  –يقول اإلمام  –إنين  -

الدعايات االنتخابية فتسمي اجلريدة املذكورة هذا التصرف سعاية، فماذا كانت تقول لو حدث فعال 

 –و ذا املسـعى بالـذات    – كنت أمجع زكاة احلبوب لصاحل فلسطني؟ أال تقوم هذه اجلريدة أنين

  ...خبدمة االستعمار؟

فهو أنين أمجع زكاة تلك احلبوب ملساعدة الطلبة الفقراء  –يعود الشيخ إىل القول  –الصدق  –أما  -

  ) ...ئدين فضلَّ سعي الكا( فعلت هذا جهارا، أال ... و للمشاريع العلمية 

فلماذا ال تدافع عن التعليم العريب  –يقول اإلمام  –إن هذه اجلريدة تالحق اإلبراهيمي حيث حل  -

  ...و حريته؟ و ملاذا ال تدافع عن مدارسنا العربية املهددة دائما بالغلق؟ 

دف منه و أصحاا إمنا اهل" املغرب العريب " من جريدة  –و مثل هذا السلوك  –إن هذا السلوك  -

إما أم يعتقدون حقا أن احلبوب جتمع لفلسطني، و عليه فهم أعـداء  : ال خيرج عن واحد من ثالثة

و إما أم يعلمون أا جتمع للعلم، و عليه فهم أعداء العلم ... فلسطني، يصدون الناس عن إعانتها 

  ...و أحد األمرين الزم فهم ال يستطيعون عنه انفكاكا... 

مل نتعود ذكر هذه اجلريدة، فمعذرة إليها هذه : ( براهيمي نصه ذاك بقالب ساخر يقولو خيتم اإل -

  ) ...املرة 



من جريدة البصائر، السنة األوىل من  41نشرت يف العدد رقم : اهليئة العليا إلعانة فلسطني -4

  )بدون إمضاء ( م 1948جوان  21السلسلة الثانية، بتاريخ 

خران يلحقانه يتعلق بتلك اهليئة اليت أسسها اإلبراهيمي إلعانة و مساعدة هذا نص يكمله نصان آ -

  .و هو نص من مثاين فقرات... فلسطني، و قد سعى أن تكون من كربيات األحزاب اجلزائرية يومها 

على كل عريب و على ) إعانة فلسطني فريضة مؤكدة ( يبدأ الفقرة األوىل كمقدمة يؤكّد فيها أن  -

  ...مع اعتبار املعاذير كل مسلم 

كل مبا استطاع مث يعود اإلمام إىل الفقـرة  ) قامت األمم العربية و اإلسالمية ذا الواجب( و قد  -

الثالثة ذاكرا أن األمة اجلزائرية املسلمة سعت إىل القيام بالواجب معنويا مبا أبدته من مشاعر األخوة و 

  ...التأملّ و التعاطف 

فعذرها أنها يف صراع مـع   –يقول اإلمام  –) مة اجلزائرية عن إعانة فلسطني و إذا تأخرت األ(  -

ــتعمار،    االســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..و بسبب تلك الصراعات احلزبية اليت أشعل فتيلها االستعمار بني األخوة األشقَّاء 

قد قامت بالواجب األديب املعنوي حنو فلسطني من " البصائر"كانت جريدة : يقول اإلمام مواصال -

املقاالت اليت نشرا حول هذه القضية، مشاركة بذلك أخواا العربيات صحف املشرق العريب خالل 

  ...و جرائده 

سعت إىل مجع كلمة األحزاب داعية إياها إىل الوقوف إىل جانـب  " البصائر " و كانت جريدة  -

على قضـية واحـدة   فلسطني، و جددت الدعوة ملحة مرات و مرات سعيا منها جلمع اجلزائريني 

  ...موحدة، و ذلك مما جعل األمة اجلزائرية تستبشر خريا 



مل تكن يف مستوى املأمول بسبب رغبتها يف الرئاسـة و   –يؤكد الشيخ  –و لكن تلك األحزاب  -

  ...الزعامة 

اإلبراهيمي، و فرحات عباس، :  و قد تركبت هذه اهليئة من أربعة رجال من رجال اإلصالح هم -

ــ   يب، و العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و إبراهيم بيوض 

مث تألَّفت جلنة عليا باجلزائر العاصمة ضمت الكثري من األطياف االجتماعية و السياسية، و بـدأ   -

ــتنكار  ــل باالســــــــــــــــ   العمــــــــــــــــ

  " ...مأساة فلسطني " و االحتجاج يف وجه احلكومات املسؤولة عن 

مـن جريـدة    52رقم نشرت يف العدد ): 1(كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟  -5

  م1948أكتوبر  11: السنة الثانية من السلسلة الثانية، بتاريخ" البصائر"

يتناول اإلبراهيمي يف هذا النص احلديث عن كيفية تشكيل اهليئة العليا إلعانة فلسطني، و هو نص  -

  ...من فقرات طويلة نسبيا 

ي الـذي  رياملوضوع اخل -املوضوع  ما كنت ألتكلم يف هذا: يقول اإلبراهيمي يف الفقرة األوىل -

ما سكتنا هذه ( أن يسود باطل املبطلني عوض حق احملقني، و  منلوال خويف  –حيسن السكوت عنه 

  ...، و لكن يبدو أنه ما من فائدة يف استمرار السكوت )املدة إال ملصلحة 

  ...معرفتها  و ينتقل إىل تبيني سبب آخر دعاه إىل كشف احلقيقة و هو إحلاح القراء على -

ن فلسطني و التزمت بالقضية مثلها مثل عو يف الفقرة الثانية يذكر اإلبراهيمي أن البصائر كتبت  -

أخواا من صحف املشرق العريب مبينة هلم أن هلم أبناء عمومة يف املغرب العـريب يناصـروم مبـا    

  ...العميقة يف الشرق آثارها  –يؤكد الشيخ  –استطاعوا إليه سبيال، و كان لتلك املقاالت 



  ...إىل دعم فلسطني باملال، و دعونا إىل توحيد الصفوف لنصرا  –يقول اإلمام  –و قد دعونا  -

و يف الفقرة املوالية يذكر اإلبراهيمي أنه كانت هناك جلنة على مستوى مجعية العلماء، و أن تلك  -

حـزاب  م تلك اللجنة من األقيب أن تعماللجنة سعت إلعانة فلسطني مبادرة منها، فاقترح الشيخ الع

  ...عسى أن توحدنا قضية فلسطني

- حزب البيان، و حزب انتصار : إلشراك احلزبني الكبريين معنا و مها –يقول اإلمام –دا فسعينا  جمد

فاحلزب األول لىب الدعوة على أساس أن قضية فلسطني فوق كل االعتبارات احلزبية، و ... احلريات 

، فمحنة اجلزائر تغنينا عن حمنة أخرى، ال إن فلسطني يف اجلزائر و ال شأن لنا بفلسطني أخرىالثاين ق

قبل الدعوة فيما بعد بشرط أن يزور أعضاء اللجنة املشـكَّلة   –يقول الشيخ  –و لكن هذا احلزب 

  ...، فكان ذلك من اإلبراهيمي و مجاعة من الرجال معه "مصايل احلاج"رئيسهم 

نادي الترقي  " رغبة يف املشاركة يف أعمال اللجنة مرسلني ممثلهم إىل  –يؤكد الشيخ  –م فرأينا منه -

و زارت اللجنة مصايل احلاج يف مقره، و مت االتفاق على تأسيس اهليئـة و  " ... أمحد مزغنة"السيد 

  ... إعطائها امسها و تكليفها باألعمال املنوطة ا، و فرحت األمة اجلزائرية و استبشرت خريا

رغبتها يف الرئاسة على ما يبدو، و التقطت  –ينبه الشيخ  –و لكن ظهرت على حركة االنتصار  -

و بدا و اتضح أن ما قام ) ... البشر باد على الوجوه ( للقوم صور تذكارية، و انصرف الضيوف و 

الرواية يرمحـك   و تتبع... ( به القوم من خطوات استغل مصاليا بغرض الدعاية حلزم و مجع املال 

  ...يؤكد اإلبراهيمي ) اهللا 
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احللقة األوىل، و ذلك حول  يف هذا النص يواصل اإلبراهيمي احللقة الثانية للكالم السابق ذكره يف -

  ...يف جمموع من مخس عشرة فقرة ... كيفية تشكيل اهليئة العليا إلعانة فلسطني 

يقصد االجتمـاع   –) كانت خالصة ما مت يف ذلك االجتماع : ( يبدأ الشيخ فقرته األوىل بقوله -

و بيوض، و فرحات العقيب، : ضاء همعاهليئة تشكلت من مخسة أ نأ –الذي عقد يف مقر املصاليني 

ــاج،    ــايل احلـــــــــ ــاس، و مصـــــــــ   عبـــــــــ

ما دام األمر ) ال رئيس فيها و ال مرؤوس ( ا هيئة متسامية عن السفاالت حيث و اإلبراهيمي، و أ

و قرر اجلميع أن تبدأ اهليئة أعماهلا بنصرة فلسطني و إعانتها ، و ذلك "فلسطني " القضايا  يتعلق بأم ،

ــاج   ــات االحتجـــــــــ ــال برقيـــــــــ   بإرســـــــــ

و كان مصايل . ترسل األموال إىل أهل فلسطني نستنكار و التأييد حبسب اجلهات املختصة، و أو اال

حريصا يف كل لقاءاتنا على التذكري مبسلمي مشال إفريقيا، و كأنه يقصـد   –يقول اإلمام  –احلاج 

  ...شيئا خفيا أو يريد حاجة يف نفسه 

إجراءات معنية موزعني األعمال على األعضاء متفقني على تنفيذ  –يقول اإلبراهيمي  –و افترقنا  -

ــذكورين    ... املـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... يقول اإلبراهيمي متسـائال حـائرا   ) و هنا جاءت املشكلة اليت دوا مشكلة فلسطني نفسها (

  :فيقول



يكون رئيسهم  نوا أاملصاليني أصر و لكن... كنت آمل أن متحو قضية فلسطني خالفاتنا احلزبية  -

و ألن حزم حقق أكـرب  ) ه حمبوب و معروف يف الشرق نأل... ( املكونة للهيئة على رأس األمساء 

  ... النتائج يف االنتخابات 

أن نعمل مثلما عمل التونسيون حيث كانوا فوق  –يقول الشيخ بعد أن عرفت النوايا  –فاقترحت 

  ...اخلالفات، فأجابوا بأن تونس غري اجلزائر ظروفا و أوضاعا 

و لكن ... اقترحنا على املصاليني طرح القضية على أنصارهم  –يذكر الشيخ  –لسة و يف ختام اجل -

ــأت   ــرد مل يـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــ

فقد عرفت األمور على حقيقتها و اتضحت يل خيوطها،  –أما أنا يقول اإلمام ... أبدا  -فيما بعد-

 احلاج و لكين أخذت باقتراح الشيخ العقيب بعرض املشكلة جمددا على رئيس احلريات السيد مصايل

ــرده  ــيحة ( مبفـــــــــ ــا يف النصـــــــــ   إبالغـــــــــ

فتبني أنه  –يورد اإلبراهيمي  –و لقينا الرئيس مصايل ) ... و استرباء للذمة، و تبليغا لألمانة الوطنية 

  مـــــــــــــــــــع أنصـــــــــــــــــــاره  

العقيب مبينا ملصايل احلاج مسوا املقصد  و أحلَّ... و أن القضية قضية رئاسة أوال و أخريا ... و فكرم 

اقة إىل اخلري، و مبينـا لـرئيس   و مبينا فضل مجعية العلماء على الكل، كوا سب ،اعيمن هذه املس

ــحابه    ــال أصــــــ ــبح أعمــــــ ــات قــــــ   احلريــــــ

م يتبجحون بالتضحية و ما هم مبضحني و أ...  

ذاكرا منبها أن ما وقع باجلزائر هو نفسه ما وقـع يف تـونس مـن     "توفيق املدين"و تكلم الشيخ  -

ــارق   ــع فــــــــــ ــات مــــــــــ   خالفــــــــــ

 ...اليت وصلنا إليها ) و هذه النتيجة وه(



منبها إىل أن قضية فلسطني تتطلب من اجلميع التساهل و الالتشـدد يف  " بيوض"مث تكلم الشيخ  -

  ..الصغائر، و أن تكون فوق احلزبية الضيقة 

طلبنا نسخا من الصور اليت أخذت لنا جمتمعني يف االجتماع األول،  –يقول اإلمام  –و يف األخري  -

  ...جتماع بقناعات و معلومات دقيقة عن نفسيات القوم و خرجنا من ذلك اال... خاب طلبنا ف

و يف النهاية تبني كفلق الصبح أن املصاليني ال يسعون إىل خري فلسطني و ال لغري فلسطني، و أم  -

للـويب  رئيسهم مصايل احلاج واقع حتت سيطرة ا نقوم خيالفون ليعرفون، و أن الغرور راكبهم، و أ

و مل  ...مره شيئا أمام أصحابه و ال أمام السلطات الفرنساوية أاملزغين و عصابته، و أنه ال ميلك من 

فيما ) يتقولون علينا األقاويل ( بتخييب ظنوننا فيهم فقط، بل راحوا  –يؤكد اإلمام  –يكتف هؤالء 

  ...بعد 

قامت بأعماهلا على خري وجه و بقـدر  مجعية العلماء و أسست هيئة إعانة فلسطني، و  اهللا و نصر -

و رفعت رأس ... فجمعت عدة ماليني من الفرنكات أرسلتها إىل اإلخوة الفلسطينيني ... املستطاع 

  1 ...اجلزائر عاليا شاخما 

فقد عملوا على تنقيصنا و شن حرب كالمية علينا، و عملوا ضدنا  –يقول اإلمام  –أما املصاليون  -

موال بفرنسا لصاحلهم  باسـم مجعيـة   بل إم قالوا جبمع األ ...بيل فلسطني أكثر مما عملوا يف س

  ...إىل فلسطني  يءو لكن تلك األموال مل يصل منها ش ،العلماء

إا احلقيقة و التاريخ ما دفعنا إىل كشف املستور و التصريح مبا : و خيتم اإلبراهيمي حديثه بالقول -

  ...صرحنا به 

  ...كن التلميح أوىل من التصريحليق و أما التعليق فال تعلي

                                                
و قد تم فعال تكوین اللجان و جمع األموال، و سلمت إلى من یوصلھا، أما مكتبة الشیخ اإلبراھیمي فبقیت ؛ ألنھ  1

 .سرعان ما ھزمنا الیھود و لم تشتت كما شتتت فلسطین
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و النص من ... ن تكرمييهذا النص شبيه مبحضر جلسة، فيه وصف للقاء مع زعيم عريب يف مهرجا -

  ...مثاين عشرة فقرة بني طويلة و قصرية

، و )قبل أسابيع حفلة تكرميية للقائد الشعيب العظيم حممد جنيب(يبدأ اإلبراهيمي بالقول إنه حضر  -

  ...أنه مسع فيها شعرا صادقا و تداوال لكالم صادق دار أغلبه حول فلسطني اجلرحية

إنه مسع كالم قائد ال كالم : يف احلق ينقل إلينا شعورا صادقا فيقول و اإلبراهيمي الذي ال جيامل -

ر يف داللة لغوية يف ألفاظها و تراكيبها، و داللة معنوية تصو: رئيس، و إنه مسع منه كالما ذا داللتني

  ...الرجل عظمة القيادة من شجاعة، و إباء، و شهامة، و غريها 

كالمه بدا حزينا عندما تعلق بفلسـطني،   و لكن -ل اإلماميقو-لقد مسعت قائدا رزينا يف كالمه  -

ئا اجليش من أية مة، ملصقا اهلزمية يف قبول العرب للهدنـة، و يف  ربم ،ا عن احلرب و النكبةثمتحد

  ...ام العرب و قادم إىل حكَّ –بطريق غري مباشر  –جه التهمة و كأنه يو... فقد اجليش للسالح 

  ...مكامن نفسه، و لكونه متأثرا جدا ذه القضية  مي بكالم جنيب ألنه مسو تأثر اإلبراهي -

حـىت  ...  الذين شردوا و أخرجوا من ديارهم بغري حق نيمث تكلم جنيب عن البائسني الفلسطيني -

أن نتقشف بعض  –حنن العرب  –و هو يصف حاهلم تلك، و كان واجبنا  ،أغرورقت عيناه بالدموع

  ...شيئا من املالء لنوفر هلم الشي

لقد جال حممد جنيب احلقائق و صورها تصويرا حسنا مرجعا الذنب إىل حامي الباطـل األمـم    -

  ...املتحدة عليه 



، و لكن أتكلم )أنا ال أحتدث عن قلوب السامعني و مواقع كالم القائد منها: ( مث يقول اإلبراهيمي -

  ...قمة سائغة ألعدائنا لو تركناها  ،لسطنيفيها كثريا أننا نسينا مرتلة ف حيزعن نفسي اليت 

و إن أعمال أجـدادنا يف   –يقول اإلمام  –إن لفلسطني مرتلة تارخيية من أيام الفتوحات خاصة  -

  ...فلسطني هي وصية لنا باحملافظة عليها 

 الَّفما منا إ ،الذين غفلوا و تغافلوا يف التصدي و الدفاع عنها) أضاع فلسطني إال العرب ( و ما  -

من تكاسل و جلأ إىل الكالم و االحتجاج الفارغ، يف حني كان اليهود يعملون و يعملون لتحقيق ما 

  ...يرغبون 

فال : عن أثر كالم القائد جنيب، فقد مضت أسابيع و مل ير له أثرا و يعود اإلبراهيمي إىل احلديث -

  فوا، النـــــــــــــــــــاس تقشـــــــــــــــــــ

فآثار كالم القائد جنيب انتهت عند التصفيق ... لفلسطني موا شيئا و ال الناس صاموا، و ال الناس قد

  ...باأليدي يف ذلك اللقاء معه 

رت عنها ألفـاظ و مبـدأ   فكرة عب( بل  –يقول الشيخ  –تكن كلمات القائد جنيب  عادية ومل  -

  ...قناها حبق و حقيقة و لو تركت فينا تأثريا حقيقيا صادقا لطب) ترمجته عبارات

إن تلك الفكرة لو  –يقول اإلبراهيمي  –) و حيا اهللا مصر ( لقائد جنيب فكرة مصرية إن فكرة ا -

  ...ر املال و الشتري السالح السترداد فلسطنيذت لوفّنفّ

ها هم إخـوانكم  الفلسـطينيون    !أيها العرب : و يعود اإلبراهيمي إىل فقرة جديدة يبدأها بنداء -

يتوجم من األمل؟ أفال ترون حنينهم إىل الديار؟ ون أفال تسمعون أنينهعون و يئن...  

( فلتنصروا إخوانكم، و لتحموا فيهم أعراضكم، و إال بـايعوا  ) كمضإم إخوانكم، و إا أعرا( -

دة اليهود على العبودية املؤب... (  



ة و الطموح مث يعود الشيخ إىل نداء العرب داعيا إياهم إىل اعتبار العروبة إرثا خلقيا فيه من الشجاع -

ــزة    و العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و اإلباء، مما حيثهم على الدفاع عن فلسطني العربية 

احمون طإن اليهود  !أيها املسلمون : ( را من أمر خطري قائالو خيتم اإلبراهيمي بنداء املسلمني حمذّ -

ـ ) ... إىل أكثر من فلسطني ي إم يطمحون إىل إقامة إسرائيل الكربى اليت ستبتلع الكثري من أراض

فلنسع لتوفري شروط محاية أرضنا يتحقق ... العروبة و اإلسالم مبا فيها مكة املكرمة و املدينة املنورة 

  ...اجلزاء ببقائها عربية إسالمية 
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و " ... البصـائر  " العراقية، مث نشر يف جريدة " ة اإلسالمية خواأل" هذا النص كان نشر يف جملة  -

ــا علَّ ــت كمـــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــ

األخوة اإلسالمية"مت له جملة و قد"  "البصائر " عليق كما هو عند نشره يف جريدة فقد بقي الت... "  

و ملا أيقن اإلبراهيمي أن ال أحد يلتفـت   –د يعلى االنتهاء و بعده الع و مع اقتراب شهر رمضان -

مبناسبة ( ه هذه الكلمة إىل العامل اإلسالمي فقد وج –إىل فلسطني مع تتايل األيام و الشهور و األعياد 

  ) ...عيد الفطر املبارك

و مهومه و جروحه عمـا  يبدأ اإلبراهيمي نصه بأبيات شعرية من حبر البسيط عرب فيها عن آالمه  -

أصاب فلسطني و أهلها مع حلول العيد، فهم بني الظلم و التشريد، و إن جرح فلسطني مـا يـزال   

إذ كيف يفرح  !ينتقل بعدها اإلمام إىل إظهار تأمله و تعجبه  - ...د يف قلبه يف كل حني و آن يتجد



ن حتت نري الظلم و العبوديـة و  املسلمون و ميرحون يف عيدهم يف حني يرسف إخوام الفلسطينيو

  ... ؟العدوان فال يفتر هلم ثغر عن ابتسامة

- م الفلسطينيني احلـزينني  إن فرح الفرحني و تزينهم يف العبد ضرب من ضروب الشماتة يف إخوا

...  

يذكر  –فكان احلزن يعتصرين ) ت علي و أنا يف اجلزائر عدة أعياد من السنوات األخريةمر( لقد  -

اله  فرياين الناس و ال أراهم، و أرى الناس فرحني و هم كقطيع الغنم يساق إىل الذبح و هو –مام اإل

  ...خيطف الكأل من حافيت الطريق

فكنت أحبـث عـن    ،يقول الرجل) جاءت نكبة فلسطني فكانت يف قليب جرحا على جرح( لقد  -

ــكوه ( الشــــــــــــــــــخص    أشــــــــــــــــ

  ) ...من قومي غيظا على القادرين و تأنيبا للغادرينالشكاية  بثهو أشكو إليه و أسأله و أجيبه و أ

ا بيت اهللا احلـرام  مث رحلت إىل احلجاز حاج...  -يواصل اإلمام القول  –و قدمت إىل اجلزائر  -

   ...)ستائر الصرب  يراجيا من اهللا أن يسدل عل

  ) ...ين يف املاضي تأثرا بنكبة فلسطني م أنا اآلن أشد: ( و ينتقل إىل السطر املوايل قائال -

- تفل حنفإمنا ... معىن للعيد إن أتى أو ذهب؟  لقد رأيت و الحظت المباالة العرب بقضيتهم، فأي

ــا ع ــك، يـــــــــــ ــبـــــــــــ   د يـــــــــــ

  ...د فعذرا يك يا عمل نفك حقَّ نفإ... يف إمتامنا لشهر الصيام و ليس من باب العادة  –يؤكد -

د فتزينتم له و تلهيتم بالطعـام و  يلقد جاء الع !رب أيها الع: يعود بعدها اإلمام إىل مناداة العرب -

من االلتفات  ءون لآلخرة بشيم، فهال تعدمنها و ما حر الشراب، و أرخيتم العنان لشهواتكم ما حلَّ

  ...للمشردين من إخوانكم الفلسطينيني؟ 



... ر الثواب يقد عام، فاعتربوه رقيبا عليكم كلَّ د بتتاىليإن هذا الع –يقول اإلمام  – !و حيكم  -

  ...فماذا أحطتم له؟ ... ، أو احلساب ...أو العقاب 

اعتربوه رقيبا عنيدا شديدا فهل حاسبتم أنفسكم يف أخطائها و خطاياها؟ هال تبتم، و تـداركتم   -

ون؟و هل هل فكرمت يف يتامى فلسطني الذين ينصر... تضييعكم لفلسطني؟ هل فكرمت يف استعادا؟ 

دوا؟ و هل تذكرمت تضييعكم للمسجد األقصى الذي بتضييعه ضـاعت  انكم الذين شرفكرمت يف إخو

  ...ها؟ فلسطني كلّ

رمت أنفسكم لإلجابة عن أسئلته؟ اعتربوه حماسبا الط، فهل حضغشا ال يمفت –أي العيد  –اعتربوه  -

ة، فهل راجعتم جداول أعمالكم مبا لكم و ما عليكم؟ال يغفل عن ذر...  

  ...سيغشاكم و يغرقكم ال حمالة ... مما ذكر قد وقع منكم أو حصل  ءنه ال شييبدو أ -

  ...!أيها العرب : مث يعود اإلمام إىل خماطبة العرب قائال -

و متر عليه املدة الطويلة  ،)الواحد منكم ميوت له الطفل الصغري فيلتزم احلداد و يتدثر بالسواد  إنَّ(  -

  ...أعظم شهيد؟  وعزيز  ال حتزنون لفقدان فلسطني و هي أعزو هو حزين مغموم مهموم، فكيف 

 ثأرفأين حرارة األخذ بال –يقول الشيخ  –أر عند أهل القتيل خسة القاتل ثإن مما يزيد الرغبة يف ال -

يسني؟لفلسطني عندكم من قتلتها اخلس...  

  تضاعف فيصبح ذنوبـا  إن ذنب الواحد ي !أيها العرب : و خياطب اإلمام العرب مرة أخرى قائال -

  ) ...فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح اآلخرة ( لنحاسب أنفسنا ف... بهإذا مل يعترف 

- ممث يوج ـ يف تضييع فلسطني إىل العرب، و ذلك باجلهل و التجاهل، و ا هه اإلبراهيمي ذل و خل

ــاذل،    التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و بعدم االسـتعداد و   ،سة و القادةاختالف السا وو بالتفرق  ،و التغافل، و بقبول اهلدنة رارتغو اال

  ...الكثري  ءو يف ذلك من اجلرم الشي... باخليانة 

اإلسـالم   أن ضاع معها الشرف العريب و عز –يقول اإلبراهيمي  –كانت نتيجة تضييع فلسطني  -

ـ  و أصاب سكان املغرب العريب و بالدهم أن ازداد تسلّ...  و ... ه علـيهم  غطط االسـتعمار و ض

و لو أن عشـرهم  ... تضييع فلسطني تشريد أكثر من مليون عريب و إخراجهم من ديارهم كنتيجة ل

  ...ميلك ماال أو سالحا ما ضاعت فلسطني 

فقطعوا على العرب الطريق  ،اليهود العقبة و سواحلها أن احتلَّ –أيضا  –و كان من نتيجة ذلك  -

الربين أن عني اليهود على احتالل أرض احلجـاز و  ي إىل اجلزيرة العربية من سيناء، و هذا يعي املؤد

( تشريد يتامى فلسطني و نزوحهم إىل القدس  –كذلك  –و كان من نتائج ذلك ... مكة واملدينة 

  ) ...ال جيدون حيلة و ال يهتدون سبيال

و  ا كان بعيدا عنـهم الصهاينة اقتربوا منا مم أنَّ –يؤكد اإلمام  –و كانت كبرية النتائج السلبية  -

لقمـة   –) ض(موطن اإلسراء و املعراج و فتح عمـر  –حققوا أكرب مما حلموا به، فصارت القدس 

ة قريبة من أفواههم  متردد )مساجد القدس فتكاد ختفيها و تغطيها ) ع و الكنائس و قد كاثرت البي

...  

- و ال أقول قـد   قد حلَّويح للعرب من شر : ( راه بثلثي السطر قائال متعجبا حمذّو خيتم إمامنا نص

  ) ...قتربا

  

  



، بتـاريخ  04العراقية، العدد رقم  "ة اإلسالميةخواأل" جملة: دعاة احلركة اإلسالمية يقولون -2

  م1954فيفري  5هـ، املوافق لـ  1373مجادى األوىل  20

رت لعراقية عبا" األخوة اإلسالمية " بتقدمي من جملة  يستهلّ –الشبيه بالتوقيع  –هذا النص القصري  -

ضيوف من بالد العامل اإلسالمي و عن كلمة ألقاها اإلبراهيمي ضمن حفل عراقي يف استقبال علماء 

...  

- ص من فقرة مقدمة تتمثل مضمونيا يف اآليتيتلخص مضمون الن:  

  ...أجوبة تسبق بأسئلة ) إن معرفة كارثة فلسطني ( 

عنا فلسطني، و أننا أعطيناها لليهـود بتخاذلنـا و   ا ضيأنن: مث يعود إىل طرح أسئلة ثالثة إجابتها -

ه ميكن استرجاعهاتكاسلنا، و أن...  

- ـ   ...اإلبراهيمي على حقيقة أننا ضيعنا فلسطني بالكالم  و ركز اب، و كالم الشـعراء، و الكت

يعملـون   منهم كالميا، يف وقت كان فيه هؤالء طّيف تسفيل اليهود و احل الساسة، و اخلطباء، كلّ

جادا ين على أخذ فلسطني من...  

  ) ...الرجل البطل يعمل كثريا و ال يقول شيئا ( و خيتم اإلبراهيمي قوله يف شكل حكمة  -

شـوال   17: بتـاريخ  11العراقية، العدد رقم  "خوة اإلسالميةاأل"جملة : مىت يبلغ البنيان؟ -3

  م1954جوان  18هـ، املوافق لـ 1373

انعقد بالقدس الشريف يف الثالث ديسمرب ألف و ( ة كتبها اإلبراهيمي إثر اجتماع هذا النص مقال -

فهو فيه يبدي رأيه ... و قد حضره الشيخ اإلمام لبحث قضية فلسطني  ،)تسعمائة و ثالث و مخسني

على موضوع االجتماع الذي مل يول اهتماما جلوهر القضية، فكان صيحة يف واد و نفخا يف رمـاد  

...  



م مؤمتر يعقد لبحث قضية فلسطني، حبيث يبحث يف ه اعترب هذا املؤمتر أهأ اإلبراهيمي بالقول إنيبد -

 –فنحن فقـدنا   ،نا بتخاذلنا خيبنا الظنون فيناضح أنو لكن ات... كيفية مساعدا ماليا و سياسيا 

  ...تلك النخوة العربية اليت ترفض الذل و اهلوان  –بتضييعنا لفلسطني 

و إال  ،از من تلك الدول و األنظمة املتخاذلة لتغطية احلقائقعقد اتضح لنا أن هذا املؤمتر عقد بإيل -

ـ  ــف نفســــــــــــــــــ   ر كيـــــــــــــــــ

 )و اليهود مل خيرجوا ... إن يف األمر سرا ) ... يف األرض غلبت ست دول أن دويلة واحدة ال تعد

  ...الفلسطينيني من ديارهم بل حكومات العرب هي الفاعلة 

أن احلاضرين و املشاركني يف املؤمتر ال ميكن أن يتحدوا علـى   –بقول اإلبراهيمي  –ظن و كنا ن -

ــدا    رأي أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...)و لكنهم كانوا على قلب رجل واحد إميانا و بقينا و صدق قصد و قوة عزمية (

فكان أن . حول الدسائس اليت أحدثوها إلفشال أهداف املؤمتر: و لكن حول ماذا؟ و جييب اإلمام -

أن اليهود  –يقينا  –بعض املهندسني على مسألة ترميم املسجد األقصى و تزيينه، و هم يعلمون  أصر

  1...سيهدمونه و ينسفونه يف أية حلظة إلقامة هيكلهم املزعوم 

و ترميم املسجد و زخرفته ليس هذا ... على املسجد األقصى  –يف غفلتنا  –إن اليهود يتآمرون  -

  ...أوانه 

 و لكن تلك األموال اليت مجعت من بالد اإلسالم استغلت... متر مجع األموال لفلسطني و قرر املؤ -

ق املسلمون شـوقا  يف وقت كان املفروض أن يتحر... لترميم املسجد و زخرفته و تزيينه  – فعال-

                                                
، و أحدث فیھ أضرارا جسیمة "قبة الصخرة"م، قام یھودي صھیوني متطرف بإحراق مسجد 1969في صیف  1

 ...بره الذي یعود إلى صالح الدین األیوبيمنھا احتراق من



الـذين   –فال معىن ملسجد يرمم اليوم و يزين مث ينسفه اليهـود  ... لتحرير فلسطني، و استردادها 

  ...غدا؟  –تخاذل عنهم ن

فة جبمع األموال، و أفهموهم أن بزيارة رئيس اللجنة املكلَّ –و مجاعة معه  –و يذكر اإلمام أنه قام  -

العامل حيتقرنا ألننا ال حنسب احلسابات املضبوطة، و أن األوىل الدفاع عن فلسطني قبل تزيني املسجد 

  ...ا ذا السلوك نكون عونا ألعدائنا علينإننا ... 

إن فلسطني ضاعت بالبخل و التخـاذل و  : ( و يعود اإلبراهيمي إىل خماطبة هؤالء القوم قائال هلم -

  ) ...استرجاع فلسطني ممكن بالبذل و االحتاد و التعفف عن املطامع ( و إن ) ... املطامح السخيفة 

ك نتيجة مواالتنـا  ذل ها، و كلّيعين ضياع أرض العرب كلّ –يقول اإلمام  –إن ضياع فلسطني  -

  ...لليهود يف سلوكاتنا البلهاء كما هي احلال يف ترميم املسجد و تضييع فلسطني 

يف هذا الوقت بالذات هي معاكسـة  ( ات و ات، و يف هذا املؤمتر بالذَّإن إثارة هذه الفكرة بالذَّ -

ــه   ــرر لــــــــــ ــؤمتر و ضــــــــــ   للمــــــــــ

مبساعدة فلسطني إىل مجع املـال لتـرميم   ته فقد أخرج هؤالء املؤمتر عن سكَّ ... )و تعطيل لسريه  

  ) ...أليست هذه جرمية؟ ... هذه األعمال تزيد النفوس املضطربة اضطرابا ( إن ... املسجد و تزيينه 

إنكـم  )  !أيها اإلخوان الصخريون : ( و خيتم اإلبراهيمي كالمه مبخاطبة هؤالء الصخريني بقوله -

ـ  ( قصرا ليبين قربا فأنتم  ذا السعي الذي تسعونه تكونون كمن يهدم ة كاملصريني القـدماء يف قص

  )...!كانوا يزينون فتاة للموت و أنتم تزينون مسجدا للهدم  "عروس النيل"

   نص واحد :اموعة اخلامسة -هـ

   م1954مقال وجد يف أوراق الشيخ، كتبه يف القاهرة، يف أوائل : فلسطني و اليهود -1



أا  –بل أجزم  –و أكاد أجزم ... ام ملا سبق من مقاالت و نصوص هذه املقالة كأا ملخص ع -

  ...آخر ما كتبه اإلبراهيمي عن فلسطني، و يف أواخر صيف أربع و مخس و تسعمائة و ألف 

يدور مضموا  ،)سنوات جمموعة مقاالت يف جريدة البصائر  كتبت قبل ست: ( يقول اإلبراهيمي -

د و مواجهتهم، و يف تبيني حقوق العرب يف فلسطني، بصـفتهم  حول حتميس العرب يف حرب اليهو

حنـن   –و ذلك ليس غريبا علينا ... أهلها و أصحاا، و كشفت أخالق اليهود و طباعهم الفاسدة 

  ...الناس بنفسيام  هفقد رأينا من اليهود الكثري من الشرور و اآلثام، فصرنا أفق –اجلزائريني 

ألن يهود اجلزائر من بقايا اجلالية اليهودية  –يقول اإلمام  –طبيعة اليهودية الناس يف ال هفنحن أفق(  -

مثلهم يف -، و قد عانوا الكثري من مسيحي إسبانيا )اليت هاجرت مع العرب عند اجلالء عن األندلس 

  ...سلمني بال تفريقمثل امل–ذلك 

ط حمنه و كوارثه على الناس يسلّمث يعود اإلبراهيمي إىل احلديث عن كارثة فلسطني، ذلك أن اهللا  -

، بل كـانوا  )ةمل يؤخذوا فيها على غر( ا كارثة فلسطني فإن املسلمني كمة خفية يعلمها هو، أمحل

  ...على علم مبا يتصف به اليهود من مطامع يف إقامة دولة دينية بباطل افتراه أحبارهم 

إننا مل نأخذ فلسطني من اليهـود بـل   : مث ينطلق اإلبراهيمي يف جولة تارخيية عن فلسطني قائال -

رنا معها اليهود أنفسهم و عاملناهم معاملـة  من الروم، و حر –و حنن أصحاا أصال  –استرددناها 

وا اإلحسان باإلساءة، و ما كادوا خيالطون الفرنسـيني حـىت تنكـروا    حسنة مل يرها إنسان، فرد

كرمييو " لفرنسية اليت اقترحها عليهم الوزير اليهودي للمسلمني اجلزائريني خاصة بعد قبوهلم للجنسية ا

  ...طوها علينا فازداد بذلك غرورهم و ازداد كره املسلمني، و ازدادت شرورهم اليت سلَّ" ... 

- ـ  و يف الفقرة املوالية يفص  تل اإلبراهيمي طبيعة الوجود اليهودي يف فلسطني فهو ملك ديـين حب

إنه ليس ملكا ماديا، ألن اليهود ال ميلكون عوامل و أسس إقامـة  ... مرتبط باألنبياء من بين إسرائيل



بسبب حبهم للحياة و حرصهم عليها تهم و امللك املادي من دولة أو حضارة، بسبب جبنهم و مذلَّ

  ...كثريا ساعيا إىل إصالحهم فلم يفلح و مل ينجح ) ع(و قد حاول معهم موسى ... 

خالق فاسدة، و طباع نفسية أنانية ميألها الغرور يف أم شعب أ وذو –يؤكد إمامنا  –و اليهود  -

على  –و يعتقدون أن ما أصام عرب التاريخ ... اهللا املختار، و أن الشعوب األخرى دماؤها رخيصة 

رونه بسفاهتهم بأنه ملحمة إسرائيلية معتقدين أن سنن اهللا الكونيـة  يفس -بابل و الفرس و الروميد 

ـ احلياتيـــــة ال تصـــــي    ... ب غريهـــــم يبهم كمـــــا تصــــ

و الوطن القومي الذي يسعون إليه إن هـو  ... و التاريخ يشهد عليهم أم مل يبدوا دفاعا عن حرمة 

ما (  –يقول الشيخ  –عند اليهود  ءو كل شي... من املتدينني ) حلم دعا إليه منهم املهووسون (إال 

على لسان موسـى   –و حىت وعد اهللا هلم .. ) .عدا املال هو وسيلة ال مقصد يف الفلسفة اليهودية 

  ... روهـــــا مـــــا يكـــــون إذا أخـــــذوا بأســـــبابه و وفَّإن –) ع(

  ...و لكنهم قوم خيافون املوت و حيرصون على احلياة 

عشر توجيهاته إىل بين إسرائيل لفازت و ) ع(ة أخرى أخذت بتوجيهات النيب موسى أم و لو أنَّ -

  ...مريضة ال يرجى شفاؤها نفوس اليهود  و لكن... جنت 

ة ملـك  لتأكيد حقيقة أن اليهود ليسوا أم) دة قنا هذه الكلمة القصرية ارس: (يقول اإلبراهيمي -

... النبوة و اخلوارق  مادي بأسس الدولة القائمة و ال تعمل لتحقيق ذلك، فإذا قام هلا ملك ففي ظلّ

إىل أن أشـرقت  ) ... فا وسعتها قتال و سبيا و حتيفإذا تقلص عليها ذلك تداعت عليها األمم و أ( 

  ...أنوار اإلسالم 

ها رموزا كلّ... و تبوك و مؤتة ... إلسراء و املعراج اكان ... فلما جاء اإلسالم بعظمته و مسوه  -

  ...لرفع مرتلة فلسطني و إعادة مكانتها العالية الغالية 



ان، و عادت فلسطني عربية كما كانـت و  و طرد الروم) ض(و فتحت فلسطني على أيام عمر  -

املسـلمني   ازدادت و تزينت باإلسالم، مث مجعت احلرم الثالثة يف يد واحدة، و عاش اليهود يف ظلّ

معزصوهم من العذاب مني لو دام وفاؤهم ملن خلَّزين مكر...  

المية ملرتلتها اإلسالمية و يعود اإلبراهيمي يف الفقرة املوالية إىل التأكيد أن قضية فلسطني قضية إس -

و قد محاها العرب املسلمون أربعة عشر قرنـا  ... كوا أرض املسجد األقصى و أوىل القبلتني ... 

  ...بوراثتها من غريهم  فاملسلمون أحق... كاملة 

و حمور قداسة كبري لفلسطني، ذلك  ،أمرا عظيما –يقول اإلمام  –و قد شكلت الصخرة املشرفة  -

 –ن فلسطني اية اإلسراء من مكة و بداية املعراج إىل السماوات العلى و ما بعدها، و كأَّ أا كانت

  ... و احللّ رابط بني مكة و القدس يف رباط واحد غري قابل للفك– ذا 

فيؤكد  ،و يعود اإلبراهيمي يف الفقرة ما قبل األخرية إىل تفسري حقيقة املسؤول عن هزمية فلسطني -

ــرب  ــم العـــــــــــــــــ    أـــــــــــــــــ

ها من تلك األنظمـة  الفجنلترا و من حإوفق خطة بني ... عها و أنظمتهم من ضي ... و ال شـك – 

امللك عبد : خذالم و خيانتهم و من هؤالء الذين خذلوا فلسطني سيدفعون مثن أنَّ –يقول الشيخ 

من مناذج انتقام  و ما هذان إال منوذجان... اهللا ملك األردن املقتول، و امللك فاروق الذي أطيح به 

  ...امها اخلونة الشعوب من حكَّ

و يف الفقرة األخرية يؤكد اإلبراهيمي أن الصهيونية و االستعمار اجتمعا معا للكيد من العـرب و   -

فما اكتشاف ... و ما ذلك منهم إال خدمة ملصاحلهم املادية بينهم ... املسلمني يف أرضهم فلسطني 

ــة  ــنفط و احلاجــــــ ــ الــــــ ــهاملاســــــ   ، ة إليــــــ



و ما اندالع احلربني العامليتني ألغراض الطمع االستعماري إال دوافع من الغرب للمساعدة يف إقامـة  

  ...و هذا الذي كان ... الوطن القومي لليهود يف أرض فلسطني لترسيخ كيان خيدمهم هناك 

  مقاطع من نصوص 3 :اموعة السادسة -و

1- م، و هذا 1949، لسنة 69سلة الثانية، العدد نشر يف جريدة البصائر، السل: انسجع الكه

  م1949لسنة  75املقطع نشر يف العدد 

... ان من واحد إىل سبعة مة يف كتاب سجع الكههذا مقطع طويل نسبيا، و هو أحد املقاطع املرقَّ -

  ...و هو املقطع السادس 

م الواحدة تلو األخرى –عموما  –ان و سجع الكهو املقطع السادس يتناول  ،نقذ للعرب و حلكوما

  ...فماذا قال اإلبراهيمي؟ ... فلسطني خصوصا 

  :يسبق املقطع املتعلق بفلسطني بثالث فقرات -

ة وجود الرجال األحرار، و يؤكد ظلم دا قلَّبالذيب و بالثعبان مؤكّ –ساخرا  –يقسم اإلبراهيمي  -

  ...الباطل يف هذا العامل  العريب إن بقي يف هذا امع األممي الظامل، و يؤكد سيادة

ألننا يف عامل ال يرحم و من مل يدافع عن ... مث خياطب العرب ناهيا إياهم عن قبول الذل و املهانة  -

ــم،   ــه ظلـــــــــــــــــ   نفســـــــــــــــــ

  ...و من مل يدافع عن شرفه ضاع 

  :بعدها ينطلق يف صلب موضوعه -

أن الغرب يتحالف مع اليهـود   فيؤكد يف الفقرة التالية أن للغرب ثأرا لدى املسلمني يريد نيله، و -

فكيف للعرب و ... و الصراع ديين بال شك ... الصهاينة إذا تعلق األمر حبريتنا حنن العرب املسلمني 



خاصة و أننا إن  !ظلم الظاملني و اعتداء املعتدين؟ أن ينسوا أجمادهم التارخيية يف رد –إذا  –املسلمني 

  ...حقوقنا بادر الغرب إىل ظلمنا و االعتداء علينا مل نبادر بالدفاع عن أنفسنا و استرداد 

 حنـتط نا، يف حني حنن تفرقنا و مل حدوا ضدكوا و اتو حتر –بقول اإلمام مؤكدا  –طوا لقد خطَّ -

ــور    ... لألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ... أيها العرب ) سلموا و احترقتم ( و كانت النتيجة أن 

و لكنها ضاعت حني وعدهم بلفور و عملـوا   مث يقسم اإلمام مؤكدا، أن فلسطني مل تضع اليوم، -

  ... !لتحقيق الوعد حذرين، و تقاعسنا حنن متخاذلني متكاسلني

و لكن العيب فيكم أنتم الـذين شـاركتم يف    –خياطب اإلمام العرب  –ليس العيب يف دينكم  -

  ...نيتشريد الفلسطيني

كالعراقيني ... يتقاعس اآلخرون  تتحرك مصر لنصرة القضية الفلسطينية و نو من وجوه التخاذل أ -

  ...مثال 

كم أشـرار، و  بعضكم أبرار، و جلّ !أيها العرب: ( و خيتم اإلبراهيمي كالمه خماطبا العرب قائال -

  ) ...كم أغراركلّ

م، و 1947، لسنة 12السلسلة الثانية، العدد " البصائر " نشرت يف جريدة : عيد األضحى -2

  .املقطع من املقالة

  :ل جزءا من املقالة الوارد عنواا أعاله، و مضمونهل و يشكّطع شبه مطوهذا مق -

و فلسطني الـيت صـنعت أجمادنـا    ) بأية حال عدت  !يا عيد : ( خياطب اإلبراهيمي العيد قائال -

التارخيية و الدينية ملدة تزيد عن ثالثة عشر قرنا، تعاين ما تعاين من اليهود و حلفـائهم الغـربيني يف   

أن ينتقموا من  –يقول اإلبراهيمي  –كان على اليهود ... ط حتقيق هوسهم الديين الغالط املغلّسبيل 



  ا حنــــن الــــذين أعززنــــاهم غرينــــا الــــذين ظلمــــوهم ال منــــ

وا اإلحسـان  و رد... و أكرمناهم قرونا و قرونا فنسوا رابطة العمومة و واجهونا بالظلم و الطغيان 

  ...باإلساءة 

، لسنة 13السلسلة الثانية، العدد " البصائر " نشرت يف جريدة : ثة يف اجلزائراألديان الثال -3

  م، 1947

  و املقطع من املقالة

  :هذا مقطع آخر شبه مطول أيضا، و يشكل جزءا من املقالة الوارد عنواا أعاله، و مضمونه -

أي اليهودية و النصرانية و يف اجلزائر،  –حينها  –يتحدث اإلبراهيمي عن األديان الثالثة املتجاورة  -

ــالم    ... اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و خيص ا تناصر االستعمار على اإلسالم، و من  ،ل من جهة و جانبهنا اليهودية باحلديث املفصأ

ــتفقري   ــلحتها الــــــــــــــــ   أســــــــــــــــ

عن طريق  –ضد اإلسالم  –، و هي تناصر املسيحية )تفقري املواطنني باملعامالت االقتصادية الفاسدة(

يت تستغل األوضاع االجتماعية السيئة للجزائريني، و ليس بالتبشري فقط و لكـن  عمليات التنصري ال

يرى اإلمام  –و اليهودية .... ل ملواجهة هذا الدين احلنيف بالتكت–  ع فرصـة يف سـبيل   ال تضـي

اليهودية يف اجلزائر تناصر عمليات اهلجـرة اليهوديـة إىل    أنَّ كو من ذل... مصاحلها املادية الدنيئة 

ل عمليـة اهلجـرة و   الذي سه "مايري"النائب اليهودي  –رمبا  –و إشراف و متويل  تدبريسطني بفل

عات املالية من يهود اجلزائر إىل يهود إسرائيل الترب...  

  شبيه مقطعني 2 :اموعة السابعة -ز



 1951، سنة 163، السلسلة الثانية، العدد "البصائر " نشرت يف جريدة : يدعمن وحي ال -1

  م، و املقطع من املقالة

   :هذا مقطع فيه مجلة شبه مطولة من املقالة املعنونة أعاله، و مضمونه -

: ه يعاين الويالت من االستعمار احملتلالعيد و العامل العريب و اإلسالمي كلّ يءيصف اإلبراهيمي جم -

إىل  ،ن إىل سوريا و لبنانىل ليبيا إىل مصر إىل فلسطني إىل األردإفمن مراكش إىل اجلزائر إىل تونس 

 ،إىل أفغانستان ،إىل باكستان) إيران(إىل بالد فارس  ،إىل تركيا ،إىل العراق ،إىل اليمن ،بالد احلجاز

ت و الضعف و الغفلة غري آة مبا خيططه ضدها األعداء كلها تعاين الفرقة و التشت... إىل أندونيسيا 

هام اليهود هلا بداية اللتهام اجلزيرة تذه فلسطني اليت يعد الو ه: و مما قال اإلبراهيمي عن فلسطني ...

  ... فليحذر احلذرون" ... ئيل الكربى إسرا" العربية أغلبها ضمن ما يسمى دولة 

م، املقطع 1952، لسنة 178السلسلة الثانية، العدد " البصائر " يا مصر، نشرت يف جريدة  -2

  من املقالة 

  :من املقالة املعنونة أعاله، و مضمونه -أيضا–لة مطو هذا مقطع آخر فيه مجلة شبه -

- ا البلد الوحيد الذي ذكر امسه يف القرآن الكرمي صراحة، خياطب اإلبراهيمي مصر ممجدا إياها كو

و من ذلك التمجيد لفلسطني أنه ذكرهـا يف  ... انية اليت منحها اهللا تعاىل و حسبها هذه املرتلة الرب

أرض  –إذا  –ففلسطني ... األرض املقدسة، و القرى اليت باركنا حوهلا : رية منهاكتابه بأوصاف كث

  ...مقدسة، و قرى بارك اهللا أرضها 

  

  

  ثالث إشارات نصوص :اموعة الثامنة -ح



م، 1947لسنة  14، يف العدد "البصائر " نشرت يف جريدة : هجرة النبوة من مكة إىل يثرب -1

  .أعاله املعنون و اإلشارة من النص

من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة، يذكر إمامنـا هجـرة   ) ص(يف حديثه عن ذكرى هجرة الرسول 

، و ومل يرجعـا إىل بابـل   )فلسطني(إىل كنعان ) العراق( النبيني إبراهيم و ابن أخيه لوط من بابل 

عـاء اليهـود   ن إدفالشيخ يذكر حقيقة تارخيية يؤكد فيها بطال) .... فلسطني(من كنعان ) العراق(

ع(عني بأن إبراهيم املد (فاحلقيقة اليت ال ريب فيها أن إبـراهيم و  ... رها وجد أرضا بال شعب فعم

  ...و مل يرجعا إىل املكان الذي جاءا منه  ،عراقيان قدما إىل فلسطني و األردن) ع(لوط 

و ... م 1951لسـنة   164يف العـدد  " البصائر " نشرت يف جريدة : من نفحات الشرق -2

  .املعنون أعالهاإلشارة من النص 

يف استنكار البشري اإلبراهيمي ملا يقوم به العرب و املسلمون و زعمـاؤهم و تضـييعهم لفلسـطني    

 –ها جزما باكسـتان  و أظن –بغفلتهم و تالعبهم، يذكر هنا استثناء حصل من سفري دولة إسالمية 

يم صالة التراويح يف املسجد األقصـى أحـد أعظـم    فيقصد القدس الشريف يف عطالته الرمسية فيق

  ...مساجد املسلمني الثالثة 

هـ، 1373، لسنة 09، يف العدد رقم "املسلمون" نشرت يف جملة : داء املسلمني و دواؤهم -3

   ...م1954يوليو 

  ...و اإلشارة من النص أعاله، )ها و جديدهاقدمي(مث طبعت يف اجلزء الرابع من آثار اإلبراهيمي 

ننتظر منهم اخلري،  ففي وقت كنا ،يتحدث شيخنا اإلبراهيمي عن أنباء اجلزائر الذين يدرسون باخلارج

ا هم يفعلون عكس ما كـان  هف ،و يبعدهم عن أصالتهمفهاهو الغرب يغرر م و يذيبهم يف ثقافته، 



ـ  ولدا له، فكان ففرعون رىب موسى ليكون) ... ع(موسى  يففرعون يرجو  ه و زوال سببا يف هالك

  ...ملكه 

) ع(يذكر شيئا من تاريخ بين إسرائيل، فبعد أن استقرت أسرة يوسف  و اإلبراهيمي يف هذه اإلشارة

  ) ...ع(يعقوب ) أوالد(من أحد أسباط ) ع(مبصر، حدث أن ولد موسى 

  ...و الشخصيتان تشكالن جزءا من التاريخ و الصراع ... فموسى إسرائيلي و فرعون مصري 

II- :اخلة للمضامنيالصة العام:  

جند أنه تناول أفكارا و أمورا معنية يف هذه  ،نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني –بتمعن  –عندما نقرأ 

  :ة متسلسلة كاآليتو ميكننا ترتيبها ملخص ،القضية، حبيث أنه مل يغفل شيئا مما حييط ا

فأمهيتها إسالميا كوا منبـت  : يامرتلة فلسطني يف قلوب العرب و املسلمني، و أمهيتها إسالم -1

التاريخ، و ثاين املساجد الثالثة، و أوىل القبلتني، و ثالث احلرمني، و مسرى  النبوات و الرسل على مر

جغرافيا و تضاريسيا و طبيعيـا و  -لة و أمهيتها عربيا كوا مكم... و مبتدأ معراجه ) ص(الرسول 

امتداد طبيعي للجزيرة العربية، و للتاريخ  –إذا  –فأرضها جلزيرة العرب و موطنهم األول،  –جنسيا 

... ة، كوننا اكتوينا بنار االستعمار مثلهم و هي يف قلوب اجلزائريني مبرتلة خاص... العريب اإلسالمي 

عدائنا لضربناحىت ال نعطي فرصة أل ،صاف بالرزانةو لكن علينا االت...  

مبا يف ذلك يهـود   :فضال العرب و املسلمني عليهمخسة اليهود و سوء خلقهم و تنكرهم أل -2

فقد كـانوا يف  ... ر غريهم إلخواننا العرب و املسلمني اجلزائر الذين تنكروا إلحساننا هلم، كما تنكَّ

ة عندما كانوا يعيشون يف ظّوضعية حسنة جيدو ... وا إحساننا باإلساءة ل العرب و املسلمني مث رد

كون لعن معاناة الفلسطينيني على أيديهم،  يني على يد يهود اجلزائر ال نقلّقد كانت معاناة اجلزائر



ة اليهـود حتـريفهم   من خسو ... نا وا ا مث انقلبوا ضدضيهود اجلزائر قبلوا اجلنسية الفرنسية و ر

  ...وراة و تبديلها مبا يتناسب و طموحام و غرورهم تال) ع(لكتاب موسى 

و منهم بعض حكَّام العرب العمالء الذين  :ا سامهت فيه أطراف كثريةفلسطني و مأساتقسيم  -3

و كذلك اد اجليش بالسالح فقبلوا باهلدنة، و كذلك نقص إمدولد حكمهم على يد قوى االستعمار، 

  األمــــــــم املتحــــــــدة علــــــــى الباطــــــــل    

قـد   ، و الغرب بشكل عام الذي نصارعه و يصارعنا حضاريا، و-كما كان يسميها اإلبراهيمي  –

م املطلقة للصهيونية الحتالل و اغتصاب فلسطني  –يا جلّ –ضح ذلك الصراع اتيف مناصر...  

و من ذلك صلتهم  :غفلة العرب و اهتمامهم بسفاسف األمور و تفاهتها وراء تضييع فلسطني -4

ديد يفلح، فلسطني ال يكون بذلك، و إمنا احلديد باحل فتحرير... كله  باإلنكليز الذين هم أصل الشر

فقد علم اليهود و ... غ من جحر مرتني ذو العمل املتبوع للقول، بل املسبوق بالفكر، فاملسلم ال يل

فجعلوا أعينهم أبعد من فلسطني إىل سلخ أراضي ... الغرب نقاط ضعفنا و جهلنا حنن نقاط ضعفهم 

  ...حلذر فاحلذر كل ا... لتأسيس ما يسمى إسرائيل الكربى  ؛عربية و إسالمية أخرى

فقد ... باألنبياء من غريهم  فأرض األنبياء أحق :أحقية العرب و املسلمني بفلسطني من اليهود -5

البابليني، و الرومان، و اليونـان،  : ضطهاد عرب التاريخ على يد أقوام كثريين منهمض اليهود لالتعر

  ...ية انتصر هلم العرب يف أرض فلسطني العرب نس، و األملان، فكان أفروال

و متـر   و العـري  ون يعانون اجلوعيال قيمة ألعيادنا و أفراحنا و إخوانا و أخواتنا الفلسطين -6

  علــــــــــــــــــيهم الشــــــــــــــــــهور 

واجب على اجلزائريني و العرب و املسلمني تقدمي العون املادي ف ...و السنون و هم يف حال مزرية 

لبعدهم عن الـدار و تسـلط    ؛ريقيان الشمال اإلفمع األخذ بأعذار سكَّ... إلخوام يف فلسطني 



ــود   ــمح لليهــــــ ــذي يســــــ ــتعمار الــــــ   االســــــ

ق باآلداب اإلسالمية، و البعد و على العرب التخلّ ...مبا ال يسمح للعرب من اهلجرة و املسامهة املالية 

حاد يف جامعة و شعوب العرب عن اإلسراف و االت...  

هرت غرور البعض و عدم جديتهم قضية فلسطني ولدت صراعا بني األحزاب اجلزائرية، و أظ -7

و بينت مرض هؤالء الزعماء بالكراسـي و  ... يف خدمة القضية الفلسطينية و القضية اجلزائرية 

  ...املناصب 

و ... اعتزاز اإلبراهيمي بعروبته و إسالمه، و تسخريه للبصائر يف الدفاع عن قضية فلسطني  -8

ـ و قد ط... األعداء املشتركني د و مواجهة سعيه كي تشكل مجعية العملية للتوح ت اجلمعيـة و  بق

و سعي اإلبراهيمـي للتـربع    ،ل ااهدينإرسااإلبراهيمي القول بالعمل املتمثل يف مجع األموال و 

  ... مبكتبته لفلسطني

قضية فلسطني حركت أقالما صحفية فاسدة توهن العزائم و تثري القالقل و الدعايات الكاذبة  -9

  ...سطينية و اجلزائرية معا إحراجا للقضية الفل

احلركة الصهيونية اليهودية العاملية تسيطر على دواليب احلكم و املال و اإلعالم يف العـامل   -10

  الغـــــــــــريب كلـــــــــــه عمومـــــــــــا   

و اليهود  ..ع الدول الغربية إىل مساعدة اليهود يف إقامة دولتهم مجو هذا ما أ...و فرنسا خصوصا 

 –بل دوال كاملة  –ل الكربى اليت تستقطع أجزاء كبرية من دول يسعون إىل تأسيس ما يسمى إسرائي

مـن   وة من الغرب أقو وا أقلَّليسفهم  ،لى العرب و املسلمني رفع التحديعف... عربية و إسالمية 

  ...اليهود 

  



  :الفصل الثاين

-Iنذكر اآليتأبرز ما يالحظ من استنتاجات شكلية يف نصوص اإلبراهيمي: املبحث األول ،: 

  :القالب -1

اإلبراهيمي أفكاره يف نصوص من نوع املقـال األديب، فهـي مقـاالت     صب :املقالة و أركاا -أ

  ...أغلبها

مـن   -لغة–و هي ...ما من جوانب احلياة اإلنسانية  او املقالة قطعة نثرية معتدلة الطول تتناول جانب

  الفعــــــــــــل قــــــــــــال يقــــــــــــول   

  ...أو مقالة...و املصدر قول

  : على ركائز ثالث -عادة-ة و تبىن املقال

  ...و هي أسطر قليلة يئ القاري لتلقي ما يعرض فيها :املقدمة-1

  ...و فيه يصول صاحب املقالة و جيول مربهنا أو مدافعا أو شارحا ما تناوله من أفكار :العرض -2

رئ ملقالتـه،  حياول فيها صاحبها التأثري على القا -يف حجم املقدمة –و هي أسطر قليلة  :اخلامتة -3

  ...مع التعبري عن الشعور العام النهائي، أو إبداء الرأي األخري، أو تلخيص موضوع املقالة

ك اإلبراهيمي باألصـول  فهل متس...مقاالت -إذا -فنصوص اإلبراهيمي عن فلسطني هي

  الشكلية يف كتاباته للمقالة األدبية كما هي معروفة؟

أن املقالة األدبية عند اإلبراهيمي تتميـز بطـابع    يف واقع األمر فإن دارس نصوصه يالحظ

بنيوي، مرن، رافض أي قوالب مسبقة، و هلذا أتت مقاالته متصفة بالتنوع اهليكلـي متاشـيا مـع    

  1...املوضوع و العرض
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فأما عن املقدمات فاملالحظ أن اإلبراهيمي يدخل مباشرة يف صلب موضوعاته غالبا، حبيث يتناول  -

ض عن ركـائز  جل بدون سابق إنذار، و ذلك يف نصوصه عن فلسطني، فكأنه يعوجوهر الشيء املعا

  ...باب اخلالَّبأسلوبه اجلذَّ -سابقة الذكر –املقالة 

أو املشهورات أو املسلمات اليت  ،و املقدمات غالبا ما تكون عند اإلبراهيمي من البديهيات

  1...ال يعترض عليها معترض

ال يكاد يعثر على املقـدمات،   -بشكل خاص -فلسطني   فاملتأمل لنصوص اإلبراهيمي عن

  ...فإن وجدت فهي قصرية جدا

و ما قيل عن املقدمات يقال عن اخلامتات، فغالبا ما وردت خواتيم نصوصه تلك قصرية جدا 

  :و نفصل ذلك يف مناذجه املذكورة مرتبة كاآليت...مقارنة حبجمها

  اخلامتة  املقدمة  النص
فاملقـام ال  ...جود للمقدمةال و  .تصوير الفاجعة

حيتاج إىل املقدمة كما مل حتـتج  
للبسـملة،  ) التوبة( سورة براءة 

لكون السورة تشـتمل علـى   
غضب اهللا علـى املشـركني و   

و هذا النص تصـوير  ...املنافقني
  ...ملأساة

فيهـا  ...خامتة من سبعة أسطر
تأكيد على ضرورة االتحـاد  
ملواجهــة اخلطــر بالفعــل ال 

  ...بالقول

مقدمة يف فقرة من سبعة أسطر   .و صف قرار تقسيمها
يتحدث فيها عـن وقـوع   ...

ــرأس  ــأس يف ال ــا ...الف فم
  ...العمل؟

فيهـا  ...خامتة من ثالثة أسطر
تأكيد على احلرص يف احلفاظ 
  علـــــى العروبـــــة 

  ...و اإلسالم
خامتة من ثالثة أسـطر فيهـا   فـالنص  ...ال وجود للمقدمـة العرب و اليهود يف امليـزان  
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يف قضية تقسـيم  مرتبط بسابقة   .عند األقوياء
  ...فلسطني

تذكري بالعهد عهد احملافظة على 
  ...فلسطني

فيهـا  ...مقدمة من ثالثة أسطر  .ماذا نريد هلا و ماذا يريدون؟
تلخيص أويل ملا نريد لفلسطني 

  ...أن تكون عليه

يف الفقرة ) مذابة(خامتة منحلة 
  ...األخرية من العرض

و ...مقدمة من أثين عشر سطرا  .ة الشر املفرغةاإلنكليز حرك
هي مقدمة طويلة وصفية عـن  

  ...أخبث خلق اهللا اإلجنليز

خامتة من أربعة أسـطر فيهـا   
وصف لدافع اإلبراهيمـي إىل  
احلديث، و هو تأمله و توجعـه  

  ...حلال العرب الغافلني
  
  

  .واجباا على العرب

  
  

ال حاجـة  ...ال وجود للمقدمة
ما دام األمر يتعلـق  إىل املقدمة 

  ...بدين فلسطني علينا

  
  

خامتة من سطر واحد فيه دعوة 
تلميحيــة إىل قــراءة املقــال 

  ...التايل
فكأن املقالة ...ال وجود للمقدمة  .أما عرب الشمال اإلفريقي

  ...تتمة للمقالة اليت قبلها
خامتة من مثانية أسطر أكَّد فيها 
الشيخ مقسما لو كان له مـال  

شقة طلب املسـاعدة  لكفانا م
  ...ألهل فلسطني

قيمة عواطف املسلمني يف نظر 
  .فرنسا

فـاألمر ال  ...ال وجود للمقدمة
لكونه يتعلق ...حيتاج إىل مقدمة

ــا    بفرنســـــــــ
و مواقفها منا، عكس ما ذكـر  

  ...عن اإلجنليز

خامتة من مخسة أسطر يستغرب 
ــة  ــي معامل ــا اإلبراهيم فيه
الفرنسيني للمسلمني اجلزائريني 

ليهود الذين يسريون دواليبها و ل
يف احلقيقة يف حـني ال حـول   
للمســلمني يف تســيريها و ال 

  ...قوة
فهذه املقالة ...ال وجود للمقدمة  .عيد األضحى و فلسطني

شحنتها كهربائية عاطفية كثرية 
  ...حىت شبهناها بالقصيدة النثرية

خامتة من أربعة أسطر يعرب فيها 
ـ  ا اإلبراهيمي عن أمله الشديد مل

يعانيه الفلسـطينيون الـذين   
عجزت الكلمات عن وصفه و 



  ...تصويره
مقدمة طويلة جـدا حجمهـا     .ذوق صحفي بارد

يساوي نصـف حجـم هـذا    
  ...النص

فيهـا  ...خامتة من ثليت السطر
استنكار لذوق بعض الصحف 

... املتشائم إزاء فلسطني  
نداء و حتـذير إىل الشـعب   

  .اجلزائري املسلم العريب
فقرة طويلة نسبيا من  مقدمة من

كأا مقدمة ...أحد عشر سطرا
  ...الفتتاح بيان سياسي

خامتة من مخسة أسـطر فيهـا   
خالصة ساخرة من صـحيفة  
جزائرية ال ـتم إال بإثـارة   

...القالقل و الفنت  
مقدمة من أربعة أسـطر فيهـا     .اهليئة العليا إلعانة فلسطني

  تــــــــــــذكري 
ــة  ــرورة إعان ــه إىل ض و تنبي

  ...فلسطني

خامتة من مخسة أسـطر فيهـا   
بشرى بتأسيس جلنة رئيسية و 

...جلان فرعية إلعانة فلسطني  

كيف تشكلت اهليئة العليـا  
  )1(إلعانة فلسطني؟

مقدمة من عشرة أسـطر فيهـا   
تربئة للذمة يف نشر حقيقة كيفية 

  ...تشكيل هذه اهليئة

ليس هلا خامتـة، ألن املقالـة   
ــمون   ــة ملض ــة تكمل املوالي

و تتبع :"فيها عبارة و...األوىل
"...الرواية يرمحك اهللا  

  
  

كيف تشكلت اهليئة العليـا  
  )2(إلعانة فلسطني؟

  
  

فـالنص  ...ال وجود للمقدمة 
  ...تكملة للنص السابق

 
 
خامتة من أربعة أسطر تقريبـا  
فيها تأكيد على سبب ذكـر  

...احلقائق السابقة  
صوت من جنيب فهـل مـن   

  جميب؟
 مقدمة من سبعة أسـطر فيهـا  
إخبار عن حضور حفل مع قائد 

فمن يكون؟ و ما ...شعيب عظيم
  .موقفه من مأساة فلسطني؟

خامتة من مثانية أسـطر، فيهـا   
ــلمني يف أرض  ــذير للمس حت
العروبة و اإلسالم ال حـدود  

...له  
" األخوة اإلسالمية" مقدمة لة  هل ملن أضاع فلسطني عيد؟

العراقية اليت مهدت لنصه الذي 
براهيمي عن أحزانـه  يعرب فيه اإل

يف العيد، لكون فلسطني أسرية و 

خامتة من سطر كامل تقريبـا  
فيها إنذار بوشك وقوع الكارثة 

...على رؤوس العرب  



  ...شعبها مشرد

دعــاة احلركــة اإلســالمية 
  .أضعنا فلسطني: يقولون

" األخوة اإلسالمية"مقدمة لة 
و فيها متهد لنص  -أيضا-العراقية

ول تضــيعنا اإلبراهيمــي حــ
  لفلســــــــــطني 

  ...و ما السبيل الستردادها

خامتة من حكمة يف سطر واحد 
تقريبا، فيها دعوة إىل العمل ال 

  ... القول

مقدمة مدجمة يف العرض، فيهـا    .مىت يبلغ البنيان؟
حديث عن مؤمتر إسالمي عقد 
بالقدس حول ترميم املسـجد  

  ...األقصى، و هو مؤمتر ولد ميتا

ـ  طر فيهـا  خامتة من أربعة أس
سخرية مضحكة مبكية عـن  
كون ما يقوم بـه املـؤمتر ال   

  ...جدوى منه
مقدمة فيهـا تـذكري بكـون      .فلسطني و اليهود

اإلبراهيمي كانت له قبل حنـو  
ست سـنوات جمموعـة مـن    

و يف ...املقاالت حول فلسطني
هذه املقدمة يدمج مسـألة مـا   

 -أيضـا  -أصاب اجلزائريني  
  ...على يد اليهود

يلة جدا نسبيا و هـي  خامتة طو
فيها تلخيص ...يف عشرة أسطر

ملا ورد يف هذه املقالة امللخصة 
  ...ملقاالت الشيخ عن فلسطني

املقطــع ( ســجع الكهــان 
  ).السادس من الكتاب

اخلـاص  –يف بداية هذا املقطع 
مقدمة من ثـالث   -بفلسطني

بقاؤنا يف األمم املتحدة : حقائق
باطل، و علينـا نفـض غبـار    

عن أنفسنا، و أننا إن مل العبودية 
نبادر بظلم غرينا و الرد عليـه  

  ...ظلمنا

خامتة املقطع يف سطر تقريبـا،  
فيها خلص جام غضـبه علـى   

أيها العـرب  : العرب يف عبارة
ــرار،  ــكم أبــ   ،بعضــ
و جلكم أشـرار، و كلكـم   

  ... أغرار

ها شبيه باخلـاطرة  فبعض: إن مقاالت اإلبراهيمي عن فلسطني خمتلفة الطبيعة: طبيعة املقاالت -ب

و  ،و اخلاطرة يف حقيقتها مقالة أدبية من النوع املسمى املقالة التأملية"...دوق صحفي بارد" كمقالة

بعـض  و ...ها صاحبها على شكل حروف و كلمـات صبهي عبارة عن ومضة فكرية أو شعورية ي



ــات     ــر اجللســـ ــالتقريرات أو حماضـــ ــبيهة بـــ ــه شـــ   مقاالتـــ

نداء و حتذير :" السياسية مقاالت –أو اإلعالنات  –الشبيهة بالتقريرات فمن ...أو البيانات السياسية

اهليئـة العليـا إلعانـة    "و " أدعاية أم سعاية؟ أم مها معا؟"  و "إىل الشعب اجلزائري املسلم العريب

  "...فلسطني؟

نة كيف تشكلت اهليئة العليا إلعا:" و من الشبيهة بالتقريرات الراضخة للقاءات احلزبية مقاليت

  ..)2("كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني ؟" و  ،)1( "فلسطني؟

  "...صوت من جنيب فهل من جميب؟" و من الشبيهة مبحاضر اجللسات أو اللقاءات مقالة 

  " ...عيد األضحى و فلسطني" و من الشبيهة بالقصيدة النثرية مقالة 

  "...غ البيان؟مىت يبل" مقالة  –قدميا  -و من الشبيهة بالتوقيعات 

" عيون البصـائر "و هي البديل للكتاب، و يف " اموعة املقالية" ـو قد اعتىن الشيخ مبا يسمى ب -

مناذج تدل على مدى عنايته بالتنسيق بني مقاالت كل جمموعة، إذ أنك ال ترى مكررا، بل جديـدا  

  1...يضاف إىل السابق مقويا إياه و مفصال ملا هو جممل فيه

  :جند اموعات اآلتية –كنموذج مثايل ملا قلناه  –ا عيون البصائر فإذا تأملن

  "...األديان الثالثة يف اجلزائر"و منها مقالة ...من مخسة مقاالت: مجعية العلماء  - 

 ...من ثالث و عشرين مقالة: فصل الدين عن احلكومة - 

 ...من مثاين مقاالت: من مشاكلنا االجتماعية - 

 ...مخس عشرة مقالة من: لفرنسية باجلزائرمجعية العلماء و السياسة ا - 

 ...من مخسة عشرة مقالة: مجعية العلماء و املغرب العريب - 
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عيد األضحى ،هجرة النبوة : من أربع عشرة مقالة منها: مجعية العلماء و الشرق و اإلسالم - 

 .من مكة إىل يثرب، من وحي العيد، من نغمات الشرق، يا مصر

 ...تسع مقاالت من : مجعية العلماء و فلسطني - 

  :طبيعة العناوين -ج

و املالحظ أن اإلبراهيمي جيعل لنصوصه عناوين تقريرية خربية و كثري منها عناوين علـى  

  :شكل إستفهامات، و ها هي تلك العناوين مرتبة

  طبيعة عناوينه  النص  طبيعة عناوينه  النص

اهليئة العليـا إلعانـة     .عنوان خربي  .تصوير الفجيعة

  .فلسطني

  .ن خربيعنوا

كيف تشكلت اهليئـة    .عنوان خربي   .وصف قرار تقسيمها

ــة   ــا إلعانـ العليـ

  )1(فلسطني؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

العرب و اليهـود يف  

  .امليزان عند األقوياء

كيف تشكلت اهليئـة    .عنوان خربي

ــة   ــا إلعانـ العليـ

  )2(فلسطني؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

ماذا نريد هلا و مـا ذا  

  .؟ يريدون

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

صوت من جنيب فهـل  

  .من جميب؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

الشر .اإلنكليز حلقة 

  .املفرغة

هل ملن أضاع فلسطني   .عنوان خربي

  .عيد؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(



دعاة احلركة اإلسالمية   .عنوان خربي  .واجباا على العرب 

  .أضعنا فلسطني:يقولون

  .ربيعنوان خ

أما عـرب الشـمال   

  .اإلفريقي

  .عنوان خربي  .فلسطني و اليهود  .عنوان خربي

قيمة عواطف املسلمني 

  .يف نظر فرنسا

املقطع (سجع الكهان   .عنوان خربي

  ).السادس من الكتاب

  .عنوان خربي

ــحى و  ــد األض عي

  .فلسطني

املقطع ( سجع الكهان   .عنوان خربي 

  ).السادس من الكتاب

  .عنوان خربي

  .عنوان خربي  .عيد األضحى  .عنوان خربي  .ذوق صحفي بارد

ــذير إىل  ــداء و حت ن

ــري  الشــعب اجلزائ

  .املسلم العريب

ــة يف   عنوان خربي ــان الثالث األدي

  اجلزائر

  عوان خربي

أدعاية أم سـعاية؟ أم  

  مها معا؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ) .استفهامي(

  .عنوان خربي  .من وحي العبد

  /  /  ).نداء(عنوان إنشائي   .يا مصر

هجرة النبوة من مكة 

  .إىل يثرب

  /  /  .عنوان خربي

  /  /  .عنوان خربي  .من نفحات الشرق

ــلمني و    /  /  .عنوان خربيداء املســ



  .دواؤهم

  

ملا فيها من معاين  ؛نصا عن فلسطني نصوص منها متعلقة بالعيد 28ـو املالحظ أن ضمن ال

  :عناوين األربعة هي التضحية كما يقول الشيخ اإلبراهيمي نفسه، و هذه ال

  .عيد األضحى و فلسطني -

  .هل ملن أضاع فلسطني عيد -

  .عيد األضحى -

  .من وحي العيد -

  :الفقرات و األسطر -د

من الفقرات تطول أو تقصر حبسـب   -أو صغرية –و تتركب كل مقالة من جمموعة كبرية 

و من ذلك نذكر ...ها الشيخالئق بكل موضوع، أو حبسب احلالة الوجدانية اليت يكون عليالالنفس 

  :قلناهبعض نصوصه عن فلسطني كنماذج ملا 

تتشكل من مخس عشرة فقرة، بعضها من سبعة أسطر، و بعضها من أحد عشر : تصوير الفاجعة  -

مخسة، و من ثالثة، و بعضها من مخسة من سطرا، و بعضها من تسعة أسطر، و بعضها من أربعة، و 

  ...عشر سطرا

تتشكل من أحد عشرة فقرة، بعضها من أحد عشر سطرا، و بعضها مـن  سيم، وصف قرار التق -

ــطر،   ــبعة أســـــــــــــــــ   ســـــــــــــــــ

  ...و بعضها من مخسة أسطر، و بعضها من ثالثة أسطر



مسـبوقة  ...ثالث فقرات قصرية على شكل أبيات من الشعر املنثور...:عيد األضحى و فلسطني -

  ...مبجموعة كبرية من األسطر ذات الطبيعة نفسها

  ...و تتشكل الفقرة من حوايل مثانية أسطر...فقرة وحيدة هي جزء من مقالة: ألضحىعيد ا -

ثـين  اتشكل الفقرة من حـوايل  تو ...فقرة وحيدة هي جزء من مقالة: األديان الثالثة يف اجلزائر -

  ...عشر سطرا

ما في -تقريبا–و الشيء نفسه ...مجلة من حوايل سطر و نصف: هجرة النبوة من مكة إىل يثرب -

  "...داء املسلمني و دواؤهم"و " من نفحات الشرق" خيص نصي

و غضضنا الطرف عن النصوص األخرى، و هي نصوص تطول فقراا جدا أو تقصر،و كذا األمـر  

  ...فيما خيص عدد أسطر الفقرة الواحدة

  

  

  

  :الصياغة -2

  :املفردات و التراكيب-أ

نا بعض خصائص أسلوب اإلبراهيمي اليت قد بينت ل...يبدوا أن ظاهرة املفردات و التراكيب

كما بينت لنا تلك الظاهرة . أمهها أن اللغة عنده أداة ووسيلة هلدف و ليست غاية يقصد إليها قصدا

كذلك أن السياق هو الذي حيدد نوع املفردات أو التراكيب، و لذلك فإن املناسبة هي اليت تفـرض  

ــها    ــاطتها أو عجمتـــــ ــة أو بســـــ ــة الكلمـــــ   غرابـــــ

لـيس هـو األلفـاظ و     -كما هو الشأن لكل أسـلوب  –لكن أسلوب اإلبراهيمي ...هاأو عاميت



و إمنا هو األفكار و اآلراء و املشاعر و اإلحساسات يف ثوب . التراكيب، و ليس هو األفكار و اآلراء

ــاظ     ــب ألن األلفـــــ ــاظ و التراكيـــــ ــن األلفـــــ   مـــــ

العناصر يف نسيج واحد هو مـا   و التراكيب ال تعرب عن ذلك مجيعا، إال من خالل تفاعلها مع تلك

  1...تسميه باألسلوب

. و إذا كان ال بد من التفرقة بني الشكل و املضمون أو اللفظ و الفكر يف تقومي األسـلوب 

و هذا أمر طبيعي ألن اللفظة هي قالب . فإن أسلوب اإلبراهيمي جيمع بني العناية بالفكر و اللفظة معا

  2...الفكرة

-باط بني اللفظ و املعىن، كانت عناية اإلبراهيمي بالفكرة تستجوبو انطالقا من هذا االرت

عنايته باللفظ، حىت يكاد كل لفظ إذا نزع من مقامه يصعب أن يقوم غريه يف مقامـه و   -بالضرورة

  3...سياقه

و اإلبراهيمي جيمع اللفظة إىل أختها مبا جيانسها و يالئمها، إما يف جرسها أو يف حروفهـا،  

و ما الكلمة يف أدب اإلبراهيمي إال مثل حبات  ...ة مزاجه و انفعاالته مع موضوعهدحىت تتالءم وح

ــاقوت    ــاس و اليــــــ ــها املــــــ ــد منــــــ   العقــــــ

4...اق و القامتو الزمرد، و منها الرب  
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ـ ... و ...اب ليوظفهـا أدبيـا  و مييل اإلبراهيمي إىل املفردات الصعبة اليت نكص عنها الكت

على تلك املفردات الصـعبة و مل يتجاوزهـا إىل   ) اختيار اإلبراهيمي (ملاذا وقع االختيار : السؤال

  1...مرادفها الذي يتميز بالسهولة و كثرة االستعمال؟

إننا نستنتج أن غرابة األلفاظ تشكل حافزا جيعلنا نتحرك حنو النص األديب الستكناه أسراره، 

  2...مضامينها الرموز اللغوية ما هي إال مفاتيح تتيح لنا أن نفهم فكأمنَّ

، حـىت أن  )سجع الكهان( و قد يشذ عن هذه القاعدة األسلوبية الفصول اليت حتمل عنوان 

إن اهلدف الذي سعى إليه من خالل هذه النصوص القصرية يتمثل يف  .العنوان نفسه يدل على ذلك

و إمنا اإلنسـان   اللغة، هاألن الغرابة ليس منطلق ؛الربهنة على أن اللغة العربية ليست مفرداا غريبة

  3...الذي جيهلها، فالعيب إذن هو اجلهل بأسرار لغتنا

قد انتقيت انتقاء من معينها اللغوي، حبيث إن غريهـا   -عند اإلبراهيمي –و املفردة األدبية 

هذا، و إن املفردة القرآنيـة هلـا وجـود    . من املفردات ال حتل حملها، مبجرد أا تشترك معها دالليا

  ...كما سنرى ذلك فيما بعد4...صوص اإلبراهيميحمسوس يف جل ن

و اليت أكثر من ) املفردات و التراكيب( و ال شك أن املنابع اليت استقى منها اإلبراهيمي  ...

توظيفها يف نصوصه حىت أصبحت جمموع مساا تشكل ظاهرة يف أسلوبه الكتايب و اخلطايب، باإلضافة 

  إىل حماولــــــــــــة بيــــــــــــان حجــــــــــــم 

  ...هلذه الظاهرة يف أسلوبهو نوعية توظيفه 
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من النصـوص   هأما عن املصدر األول هلذه الظاهرة فيتمثل فيما يرويه اإلبراهيمي عن سعة حمفوظ -

الدينية و من التراث العريب اإلسالمي يف مجيع فروعه، شعرا و نثرا، و أمثـاال و لغـة، و سـريا و    

  5...تارخيا

  

  

  : اللغة -ب

براهيمي طابعها الشعري، حيث مل يستطع اإلبراهيمي أن و من خصائص اللغة يف أسلوب اإل

يبتعد عن اللغة الشعرية، بالرغم من أن املوضوعات اليت خاض خضمها إمنا هي موضوعات العقـل  

ــة،   ــوعات العاطفــــــ ــها موضــــــ ــر منــــــ   أكثــــــ

و تظهر هذه الشاعرية يف اختيار األلفاظ اخلفيفة ذات املخارج السهلة و العناية الشديدة مبوسـيقية  

عبارة ، و امليل إىل السجع، و االستشهاد باألشعار يف أحيان كثرية، و خاصة يف الكتابة اليت يستسلم ال

ــا الكاتــــــــب لعواطفــــــــه كالرســــــــائل     فيهــــــ

  1...و الشعر

إىل دقتها الداللية فحسب، و إمنا تكتسي مجاال  -عند اإلبراهيمي -و ال تستند املفردة املنتقاة

ما يعىن ا األدباء، إال من أويت ذوقا فنيـا، أو  هذه الظاهرة قلَّ و نرى أن. من جهة اإليقاع الصويت

  2...إحساسا مرهفا
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فبعض ...و لغة اإلبراهيمي و مفرداته ذات مستويات متفاوتة من حيث السهولة و الصعوبة

ربية، و بعضها ذات طبيعة إسالمية قرآنية، إسالمية الطابع أو قرآنية غمفرداته و تعبرياته ذات طبيعة 

القتباس، أو عربية املورد، و بعض مفرداته و عباراته يف حاجة إىل العودة إىل القاموس القدمي للغـة  ا

ـ ) 540(و قد أحصينا حنوا من مخسمائة و أربعني ...العربية ل مفردة و عبارة حتتاج إىل دارس متأم

   :و قد الحظنا أن تلك النصوص تتفاوت يف العدد كاآليت  ...ذي ذوق لغوي عميق سام

، العرب و )48(، هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ )52(، وصف قرار التقسيم )71(صوت من جنيب

، مـىت يبلـغ   )38(، اإلجنليز حلقة الشر املفرغة )38(،  تصورت الفاجعة )46(اليهود يف امليزان 

، )28" (2"، كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني )32(، واجباا على العرب )38(البنيان؟ 

، نداء و حتذير إىل الشـعب  )25(ا عرب الشمال األفريقي ، أم)26(ريد هلا و ماذا يريدون؟ ناذا م

  )...10(ة فلسطنيعان، اهليئة العليا إل)14(، سجع الكهان )14(اجلزائري 

 24ـمفردات و ألفاظ عربية قدمية عددها حنو ال تلك املفردات و األلفاظ يصادفنا وجود و ضمن -

، و )09(، وصف قرار التقسـيم  )11(تصوير الفاجعة: توزع على النصوص كاآليتمفردة و لفظة 

عربات، ذمام، األنيق، جريرة، احليف، عاديـة، سـالئل،   : و نسردها كاآليت، )04(سجع الكهان 

ق، جللج، حصى التصافن، القريبة مـن الصـريخ،   نا، متخض، الشخوص، ختريت، احلمأة، اهلوتعالَّ

  ...ثلة، ترتواخلربير، اهلبيد، األمداد، املرافق، ال

و كذا وجود عبارات و مفردات و ألفاظ ذات طابع إسالمي قرآين و قـدرنا عـددها بنحـو     -

  :هي اآلتية20ـال



ن، سراب، حسرة، ركابا، ظهريا، اهلوى، صبغة، أمشاج، األزالم، املغشي، فطرته، مآرب، رجس، املَّ

و أيا كانت أصوهلا العربية أو غري العربية، فإن فهمها ...، زنيم، عتويلاد، الطامة، الصاخة، وومقام، 

  ...حيتاج أغلبه إىل اإلطالع على كتب التفسري

ات الطبيعة و الطابع البدوي املتعلق حبياة ذو يف نصوص اإلبراهيمي الكثري من املفردات و العبارات  -

، األنيـق،  ىاحلم :ليكموهامفردة و عبارة، إ50العرب يف باديتهم و يف بيئتهم الصحراوية، و منها 

ـ ر، الويح، اللّرتالبلى، املورد، احليازة، الركاب، الرواكد، ال نس، األزالم، املـدر، األسـنة،   مة، خيَّ

نفكاك، املسالك، ، مشغلة، مثار، االيفاألعتاب، النخوة، اعتبار العذر، يسلس، احلصى، حتلبت، الفيا

ـ  اخلالف، اجلعاب، الشعاب، الرواية الثقة، ا عيوض ة، لغرباء، النباهة، النبال، النصال، متـاروا، الدي

ندمال، الدواهي، الصبب، العويل، السهم، غمسوا، الرياع، األعنة، املطايا، غض، القذاة، املطمور، اال

ة، و غريهاامللمومة، التهز...  

اجلحـر،   :مفردة و عبارة اآلتية  12نذكر  –أو ما يتعلق ا  -و من بيوت احليوانات و أصواا -

  ...ب، األطلس، الثعبان، الذؤبانيل، اآلبدة، اجلموح، غراب البني، اخلناق، الضيغم، الذالوجار، العقّ

و يستخدم اإلبراهيمي و يكثر من مرادفات بعض املفردات حبسب املقام و طبيعة النص، و مـن   -

و " الـذيب " و كلمـة  ...و غريها" البغي" و " الضيم" و " احليف"و مرادفاا " الظلم"ذلك كلمة 

  ...و غريها" األطلس" مرادفاا 

و جند لـه  ...و اإلبراهيمي ال يستخدم مفرداته و عباراته عبثا، بل يوظفها كما ينبغي و كما جيب -

تقوم بتقوية احلكم الوارد يف الكالم سواء عن طريـق   ،الكثري من املفردات الالحقة ملفردات سابقة

  ...العطف أو بعدمه



و ...الفرق بني تلك املفردات املتجاورة املعطوفة على بعضـها  –حتما  –براهيمي يدرك كما أن اإل

  :نورد شيئا منها مرتبة حبسب ترتيب النصوص كما هو آت

  .املفردة و ما يكملها و الصفحة  .النص  .املفردة و ما يكملها و الصفحة  .النص
  .تصوير الفاجعة

  
  .مورد -شرب

  
اإلجنليز حركة الشـر  

  .املفرغة
  .املواجل و املخارج

  .األعجام -العاجم
  .اخلصم و احلكم
  .مرات و كرات
  .يضووا و يهزلو

  .معروق -جمرود
  .اهلزال و السالل
  .مكائد و مصائد

  .حاكوا و الكوا  .وصف قرار تقسيمها
  .موبوءة و موثوءة

  .استعدنا –أعددنا 
  .الكل و الوكل

العرب و اليهـود يف  
  .امليزان

  .الوعد و الوعيد
  .عجائبه و غرائبه
  .اهلون و الدون

  .اإلعارة و اإلجارة
  .عارها و شنارها

  .عليهم -منهم -هلم
  .يستنجدونه فينجدهم

  .اقتسارا و اقتدارا

  .واجباا على العرب
  
  
  
  

  .عذبه و منريه
  .ارمتض-امتعض 
  .التوجع-التفجع 

  .أنزر جدى-أضعف صدى 
  .كانون-قانون

أما عرب الشـمال   
  .اإلفريقي

  .األنباط -خالطاأل
  .الرعاديد -العباديد

ماذا نريد هلا و مـاذا  
  يريدون؟

  .الواغل و الوارش
  .الفلول و األوزاع

  .تربما و ضيقا
  .خواذله و عواذله

  .الرتر اليسري
  .األحساك و األشواك

قيمــة عواطــف  
  .املسلمني

  .حقد وقاح و بغض صراح

صوت من جنيب فهل   نغتم و فهتم  .عيد األضحى
  من جميب؟

  .رزينة -متئدة
  .ال تضيء -حترق



  .أسى كمينا و مها دفينا
  .تنخلع فرقا -تندى عرقا

  .نصاال -نباال
  .يزوقوا –ينمقوا 

  .بكاء -عويل 
  .الغوادي –الروائح 
  .مجوح –طموح 
  .اجلزاء -الشرط
  .تعبيد –عسف 
  .صفحة -سريرة
  .انقباض -جتهم

  .هذا و ذاك و ذلك
  .املساكني -الفقراء   .أدعاية أم سعاية؟  .الماإلي -النكاية  .ذوق صحفي بارد

  .اخلائفة  -احلائرة
ــذير إىل  ــداء و حت ن

  .الشعب اجلزائري
  .احلديد و النار

  .الرأي و املكيدة
  .شرحوه و أولوه
  .جسموه و هولوه

اهليئة العليـا إلعانـة   
  .فلسطني

  .قهده -كبده 
  .مسؤوليتها  -وزرها

  .اخلبايا -اخلفايا 

 كيف تشكلت اهليئة
ــة  ــا إلعانـ العليـ

  )1(فلسطني؟

  .اتري –املفتري   مىت يبلغ البيان؟  .أمست –أصبحت 
  .اإلسقاط –السقوط 
  .أعينهم –أنفسهم 

  .اإلصرار –احلزم 
  .اخلطل –السفه 

  .اإلعداد –االستعداد 
  .قرة عني -سخنة عني

  .مكانتها -مكاا
  .ينتقم -ينقم

      . تفرسا -مترساكيف تشكلت اهليئة 



ــة  ــا إلعانـ العليـ
  )2(فلسطني؟

  .املنقول-املعقول
ظهرت السـرائر و حتـرك داء   

  .الضرائر
  .معضلة-مشكلة

  .الفرق -النحل -امللل 
  . تبليغا-إبالغا
  .تقبيحا -تنديدا

 

ضح لنا أن اإلبراهيمي يدرك جيدا الفرق بني مفردة و مفردة، و من خالل النماذج السابقة يت

  ...ل تلك، و ما هي املفردة اليت تقوي األخرى و هكذاو ماذا ميكن أن تقدم هذه املفردة بد

  : األسلوب -3

األديب القدمي،  تراثلإلبراهيمي أسلوب عريب أصيل، يأخذ أصالته من ينابيع ال: اجلمال و األصالة -أ

من لغة و بالغة و تعبري، يف السبك، و احلبك، و التعبري بكل : و يستكمل أدواته من عصوره املختلفة

فال يكاد أسلوب اإلبراهيمي ينسلخ عن هذه التحديـدات   ...ه معاين األصالة يف األسلوبما تتطلب

األسلوبية و ال خيرج عن دائرة األصالة، إذا كان املراد باألصالة يف األسلوب هي بناؤه على ركـنني  

  1...رافة العبارةظأساسني من خصوصية اللفظ و 

إذ  ،قرية الشيخ اإلبراهيمي يف كتاباته عامـة و إذا كان البيان هو أبرز خاصية من نواحي عب

يلبس خواطره ألوانا قشيبة من البيان، فإنه مل يكن يترك العنان لقلمه يكتب ما يشـاء يف ثورتـه و   

هيجانه و انفعاالته، و إمنا كان يكسو تلك اخلواطر بقواعد الفكر و املنطق فتجيء مقاالته منظمـة  

عقد واحد، حبيث تأخذ كل حبة حيزها املكاين فيه، فال تطغى مرتبة، كحبات اللؤلؤ اليت تنتظم يف 

ــرى إذ    ــى أخ ــدة عل ــواح ــا،    جن ــب و حمتواه ــا يتناس ــة عنوان ــل مقال   د لك
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و تعرض عرضا فنيا متسلسال، من املقدمة إىل العرض فاخلامتة فضال على تقسيم املوضوع إىل فقرات 

و ...مبا ال ختلو مقالة من األثـر املنطقـي  و ر...تيسر على القارئ متابعة الفكرة و اإلحاطة بأجزائها

باإلضافة إىل ذلك كله، تتسم هذه املقاالت بسمة الربط احملكم بني فقراا و أجزائها، فـال يشـعر   

   2...القارئ بتفكك أو اهتزاز يف الفكرة

لة لدى اإلبراهيمي يف عملية العرض الفين لألثر األديب وسط مناخ ثأما طريقة األداء، فهي ما

  1...التالؤم يف املعاين، بالتوازي يف العبارات و االنتقاء للمفرداتمن 

من األمناط الكتابية اليت تكاد جتمع هذه األساليب كلها رقة و جزالة، و قربا و مسوا، و ... 

م العرب و املسلمني كلهم علـى اخـتالف    سطحية و عمقا، هذه الفقرة عن قضية فلسطني اليت

من أول نكبتها إىل اليوم، و ذلك إذ يقول كأنه خياطبهم يف ساعتنا احلاضرة،  مداركهم و اهتمامام،

قضية فلسطني حمنة امتحن اهللا ا ضمائركم و  أيها العرب، إنَّ": تصوير الفاجعة" يف مقالته األوىل  

ا هي للعرب كلهم، و ليست حقوق العرب فيها تنال بأا حق مهمكم و أموالكم و وحدتكم، و إمنَّ

ــعرات     يف ــال بالش ــت تن ــعف، و ليس ــا و الض ــهو بن ــال بالل ــت تن ــها، و ليس   نفس

إن الصـهيونية و  ": إىل أن يقـول  ."و اخلطابات، و إمنا تنال بالتصميم و احلزم و اإلحتاد و القـوة 

  2"حتاد باحتاد أمنت منهأنصارها مصممون، فقابلوا التصميم بتصميم أقوى منه و قابلوا اال

وصف قـرار  :" فما عليه إال أن يفتح آثار الشيخ و يقرأ نص...ولو من كان يف شك مما نق

مورد الطامعني يف إنصاف  ضتصدع ليل فلسطني الداجي عن فجر كاذب العيان، و متخ" :"التقسيم

مس، أوربا القدمية و أوربا اجلديدة عن آل ملاع يرفع الشخوص و يضعها يف عني الرائي ال يف ملس الالَّ

ـ      ري بالضـــــمريين األوريب وبـــــاء الظـــــانون ظـــــن اخلــــ
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و ليت شعري ":...إىل أن يقول..."و األمريكي  مبا يستحقونه من خيبة تعقبها حسرة، تعقبها ندامة

حكيم القرعة بني أصحاب احلظوظ املتفاوتة، تموضوع لالنتخاب هنا؟ إن حتكيم االنتخاب هنا ك أي

فرق بني ما  و أي...شرع كصاحب العشر مع صاحب النصف، كالمها باطل، ال يسيغه عقل و ال

 ــم ــألزالم الصـــ ــة لـــ ــيم اجلاهليـــ ــه مـــــن حتكـــ   اء نعنيـــ

وهم ممثلي دويالت؟ و حصى التصافن، و بني حتكيم أصوات من أموات، و ويالت مس..."   

إن هذا احلديث طويال جدا، و هو ميضي على هذا النحو الرائع من البيان الساحر، الذي ال 

ــه،  ــر كلماتـــــــــــــــــ   تتعثـــــــــــــــــ

ه، و إمنا ميضي هينا لينا، عذبا سائغا، فيه موسيقى لطيفة لألذن، و تمجال تثقلاته، و ال و ال تكبو عبار

  1...فيه حالوة لذيذة للسان، و فيه متاع للعقل عظيم، و فيه منطق قوي ينافح عن احلق

أيها :" و ملن حيب اإلطالع أكثر على البيان اجلميل و األسلوب الرائع فليتأمل الفقرة التالية 

ـ   ...مت فلسطني فقامت قيامتكمب، قسالعر اب، و هدرت شقائق اخلطباء، و سـالت أقـالم الكت

ك رواكد النفوس، وانعقدت املؤمترات، و أقيمت املظاهرات، فهل أرسلتها الشعراء صيحات مثرية حتر

يا قوم ، ما ظلمت فلسطني": إىل أن يقول..."ة على الباطل غري ذلك؟كنتم ترجون من الدول املتحد 

يوم قسل بلفور وعده للفلسطينيني باسم حكومتهمت، و لكنها ظلمت يوم بد..."  

، فإنه " تصوير الفاجعة " و بالرغم من أن اإلبراهيمي وضع طاقته األسلوبية الكربى يف مقالة 

أعطى من طاقته تلك املتجددة لباقي املقاالت خاصة مقاالت اموعة األوىل، أي اليت تلـي املقالـة   

ـ  ...ذكورة إىل غاية املقالة التاسعةامل ل األسـلوب  و ملن يريد التحقق من ذلك ما عليه إال أن يتأم

به هذه املقاالت جالكتايب الرائع الذي دب...  
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و يف هذا اإلطار جند نصوص اإلبراهيمي زاخرة بالكثري من املقومات اجلمالية، بدءا بالبنـاء  

  2...بسيطة، مرورا بالتراكيب اجلميلةالعام، وانتهاء بالعناصر األسلوبية ال

و ال شك أن الشيخ البشري اإلبراهيمي، ميتاز بأسلوبه اخلاص يف النثر خطابة أو مقالة، فهو يف 

و  ،تعبريه مييل إىل اجلزالة و الفخامة، و يعىن بأساليب البالغة العربية من جناس و طبـاق و توريـة  

  ...ألوان البديع و البيانو جماز و ما إىل ذلك من  ،و استعارة ،تشبيه

فهو يف هذا اال ينتمي إىل مدرسة البلغاء العرب و كتام و خطبائهم املشهورين بالقدرة على توليد 

ــاين    املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3...الذي يأيت عفو اخلاطر أو يقصد لذاته أحيانا ،فالتو االح

ى، و امرئ القـيس، و  فإذا رأيت أسلوب اإلبراهيمي قويا جزال، و متينا رصينا، فبما حفظه للشنفر

  1...ملن جاء بعدها من فحول الشعراء عرب العصور األدبية املختلفة

، و )ـه 2ق ( و ال شك أن أسلوب اإلبراهيمي قد أخذ عن أسلوب عبد احلميد الكاتب 

( و أخذ من أسلوب اجلاحظ ... التنظيم املنطقي للعبارة، و الترادف الصويت) ـه 2ق ( ابن املقفع 

السـخرية و   -أيضا -ن اجلاحظ  عو أخذ   ...إلسهاب و التكرار و اإلتيان باألشذادا)  ـه 3ق 

، و ) ـه 4ق (و أخذ عن أسلوب بديع الزمان ... إطالق الكالم من قيوده، و إرساله على سجيته

ــد  ــن العميـ ــ 5ق ( ابـ ــبيه  )  ـهـ ــاق و التشـ ــاس و الطبـ ــجع و اجلنـ   السـ

  2... التراث عامة و إيراد األمثال و االقتباس و التضمني من
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ىل املستوى الذي اشتهر إأسلوب اإلبراهيمي مبراحل منو و تطور، قبل أن يصل  قد مرو ... 

  :و ميكن تقسيم هذه املراحل إىل أقسام ثالثة. به، شأنه يف ذلك شأن كل أديب أو فنان

الـوطن سـنة    و تبدأ يف سنوات إقامته باحلجاز و سورية و تنتهي بعودتـه إىل : املرحلة األوىل -

فاألديب يف بداية حياته ...م، و هذه املرحلة هي مرحلة البدايات أو مرحلة التمرين و التكوين1920

 أن نتهيأ له مكونات شخصيته فيختطَّ يلبثاألدبية يبدأ مقلدا مناذج األدباء املعجب بأساليبهم، مث ال 

3...تهعن شخصي لنفسه أسلوبا مستقال مبتكرا، فيه من اخلصائص ما ينم  

يف  م، يف هذه املرحلة كان الشيخ مقال1940َّم و تنتهي سنة 1920و تبدأ من : املرحلة الثانية -

و قد دارت كتاباته حول اإلصالح الديين و االجتماعي، و كان أسلوبه مييل إىل ...الكتابة، ألسباب

   4...العلمية و الرباهني الدامغة، و اللغة التقريرية و املباشرة 

إىل قيام ثـورة التحريـر الكـربى سـنة     ...1940متتد هذه املرحلة من سنة : لة الثالثةاملرح -

فانطبع ...و تعد هذه املرحلة أخصب مرحلة يف حياته األدبية، من حيث اإلنتاج و غزارته...م1954

يتكئ منه يف كل حني، حىت ال يكاد خيلـو نـص مـن    ...أسلوبه بالطابع العريب اإلسالمي اخلالص

  1...أثر الثقافة التراثية اقتباسا أو تضمينا نصوصه من 

  :التعبريات اخلطابية -ب

ة اخلطابية تغلب كثريا على أدب اإلبراهيمي، و لعلها ختضع لسبب موضوعي تفرضه رتعإن ال

طبيعة شخصية اإلبراهيمي األدبية، و هو كونه رجل اإلصالح، بل رجل ثورة، كما يقرره البحث و 

 شك أن مثل هذا الرجل ال ميكن أن تتم له عملية االتصال باجلمـاهري إال عـن   و ال حتدده مواقفه،

  ...ثلها كاحملاضرة و الدرسمياطريق اخلطابة أو ما 
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و لعل هذا هو السبب املباشر الذي يقوم دليال واضحا، يف املنحى الكتايب و األديب لإلبراهيمـي يف  

   2...األحيان يف عمله الفيناملستوى اخلطايب للغة اليت يرتكز عليها يف غالب 

و يستخدم اإلبراهيمي أدوات االستفهام و النداء و غريها من الصيغ اليت يعتمد عليها كاتب املقال  -

اإلصالحي الذي يسعى إىل إيقاظ النفوس و اهلمم و اهلجوم على املساوئ االجتماعية أو مسـاوئ  

    3...االستعمار و خملفاته

و )...88(و أكثر من مثانية و مثانني اسـتفهاما  )...29(عشرين نداء  و ةفقد أحصينا أكثر من تسع

  :هي تكثر و تقل من نص إىل آخر، و هذا شيء من إحصائها

  ...ستفهاماتا 03+ نداءات  03: تصوير الفاجعة-

  ...استفهامات 03+ نداءات  05: وصف قرار التقسيم -

  ..استفهامات 09+  نداءات 06: العرب و اليهود يف امليزان عند األقوياء-

  ...استفهامات 04+ نداءات  03: ماذا نريد هلا و ماذا يريدون؟ -

  ...استفهامات 07: واجباا على العرب-

  ...استفهام 01+ نداء  01:أما عرب الشمال اإلفريقي-

  ...استفهامات 03+ نداءات  03: عيد األضحى و فلسطني -

  ...استفهامات 03+ نداء  01: ذوق صحفي بارد -

  ...نداء 01: ير إىل الشعب اجلزائري املسلم العريبذنداء و حت -

  ...استفهامات 04: أدعاية أم سعاية؟ أم مها معا؟ -

  ...استفهامات 04: كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟-
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  ...استفهامات 07+ نداءات  03: صوت من جنيب فهل جميب؟ -

  ...استفهامات 04: ا فلسطنيأضعن: دعاة احلركة اإلسالمية يقولون -

  ...استفهامات 08+ نداءات  03: مىت يبلغ البيان؟ -

  ....استفهامات 14+ نداءات  05: هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ -

  ...استفهامات 04: فلسطني و اليهود-

  ...استفهامات 06+ نداءان اثنان  02): املقطع السادس( سجع الكهان  -

أعين النداء و االستفهام و ما فيهما من حقيقة  –شائية الطلبية  السابقة و إضافة إىل األساليب اإلن -

و ... فقد أحصينا الكثري من األساليب اإلنشائية غري الطلبية كالقسم و التعجـب  -و أغراض بالغية

  ...بني التعجب القياسي و التعجب السماعي، و القسم  )15( يقدر عددها بنحو من اخلمسة عشر

  :ل حبسب النصوص، و توضيح ذلك يف اآليتو قد تكثر و تق

ـ : تعجبات مساعية كلها، و منها قوله 05 ـنص العرب و اليهود يف امليزان عند األقوياء،ب -  حوي

ــاء ــه!األقويــــــــــــــــ   : ، و قولــــــــــــــــ

  ...!يا خبس فلسطني

ويـح إحيـاء   : تعجبات مساعية أيضا، و منها قولـه  03ـو نص هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ ب -

  ...!القلوب

  ...!ما أشأم الصهيونية: نص ماذا نريد هلا و ماذا يريدون؟ بتعجبني اثنني قياسيني و منها قولهو  -

يا ضـيعة اآلداب اإلسـالمية   : تعجبني مساعيني و منها قولهـو نص اإلجنليز حلقة الشر املفرغة ب -

  ...!بينكم

  ...ليومتا اهللا ما ضاعت فلسطني ا: و نص سجع الكهان بقسمني اثنني و منها قوله -



  ...أما و اهللا يا فلسطني: و نص وصف قرار تقسيمها بقسم واحد، يف قوله -

  ...و و اهللا ميينا برة: و نص واجباا على العرب بقسم واحد، يف قوله -

  ...فو الذي روحي بيده: و نص أما عرب الشمال اإلفريقي، يف قوله -

- ت شعريلي: واحد، يف قوله و نص عيد األضحى و فلسطني بتمن...  

  ...مناذج أخرى يف نصوص أخرى -أيضا –و يف غري النماذج السابقة توجد 

ستفهامات بغرض إبـداء االسـتغراب أو   و نشري إىل أن اإلبراهيمي يستخدم الكثري جدا من اال -

و هي تتفاوت يف عددها حبسـب   ...ممزوجة باحلزن و األسى -يف الغالب –التعجب، و قد تكون 

  :أسها النصوص اآلتيةالنصوص، و على ر

  ...استفهامات استغرابية 03ففي نص العرب و اليهود يف امليزان  -

  ...و يف نص صوت من جنيب فهل من جميب؟ استفهامان استغرابيان -

  ...و يف نص وصف قرار التقسيم استفهام استغرايب واحد، و كذا األمر يف نص فلسطني و اليهود -

  :ج اآلتيةو كمثال ملا قلناه نذكر النماذ

أن ...أكانوا يتخيلون...ويح األقوياء:" يف نص العرب و اليهود يف امليزان يقول اإلبراهيمي مستغربا -

  "...؟...ةعالعرب يستسلمون للض

أبلغت م الغباوة أن يشتروا احليـاة املوهومـة   ...ويح اليهود:" و يف النص نفسه يقول مستغربا -

  ..."...باملوت احملقق؟

و  ،كيف نتلذذ بالطعام: " يقول الشيخ مستغربا " صوت من جنيب فهل من جميب؟  "و يف نص  -

ــاس   ــنعم باللبـــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــ

  "...و الدف، و إخواننا يتضورون من اجلوع، و يفترشون الغرباء؟ 



  " ...اليهود مصممون أفتمارون يف هذا؟ : " و يف النص نفسه يقول مستغربا -

  ...أي موضوع لالنتخاب هنا؟: " ستغربا و يف نص وصف قرار تقسيمها يقول اإلمام م -

فماذا ينقم اليهود منا؟ و ملـاذا ينتقمـون   : " و يف نص فلسطني و اليهود يقول الشيخ مستغربا  -

  "...منا؟

  ...ستغرابيةستفهامات االو ما ذكرناه من مناذج عينية من كثري من اال

الكثري من  -وص اإلبراهيمي عن فلسطنييف نص –و إضافة إىل التعبريات اخلطابية اإلنشائية، فهناك  -

 –علـى اخلصـوص املخصـوص    -التعبريات اخلربية اليت تتنوع أغراضها بني أشياء كثرية، منـها  

  :و إليكم شيئا منها مناذج ملا ذكرناه عن التحذيرات...التحذيرات

فوا أا متتد و إن أحالم صهيون قد عرفها الناس و عر"  :نقرأ" ماذا نريد و ماذا يريدون؟" في نص ف

  "...ها و إىل جزيرة سينا، و قطعة من أرض مصرإىل جزيرة العرب كلّ

إن اليهود طامعون إىل أكثر من فلسطني، و : نقرأ"صوت من جنيب فهل من جميب؟ "و قوله يف نص 

  "... الحتالل مكة و املدينة -بعد أن غمسوا أرجلهم يف ماء البحر األمحر -إم يستعدون 

و كانت خامتة النتائج أننا قربنا من صهيون ما :" نقرأ" هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ "  و قوله يف نص

  كـــــــــــــــــــان بعيـــــــــــــــــــدا   

 ،أصبحت مترددة بني هلواته و املسجد األقصى كاثرته البيع و الكنائس...و أدنينا منه أمانيه، فالقدس

  ..."و تعاونت على إخفاء مآذنه و إسكات آذان

إن اليهود بنوا أمرهم على كلمة و هم واصلون إىل تطبيقها ما ":  ان مىت يبلغ البني" و قوله يف نص 

  "...دمنا على هذه احلالة



الكثري من اجلمل االعتراضية، ليس بشكل عفوي، بل بشـكل   –أيضا  -و يستخدم اإلبراهيمي  -

 –ية مجلة اعتراض) 50(و قد أحصينا حنوا من اخلمسني ...مقصود، و ذلك رغبة منه يف إثارة االنتباه

  :و منها حبسب بعض النصوص مرتبة من حيث العدد -يف نصوصه عن فلسطني

و هو يف  –وقدميا انتخى جرير :" مجل اعتراضية، و منها قوله 07ففي نص واجباا على العرب  -

  "...خبيله اليت وردت جنران معلمة  بالدارعني -الصميم من متيم

و محلـوا أولئـك   :" مجل اعتراضية، و منها قولـه  05": العرب و اليهود يف امليزان" و يف نص  -

ــعفاء  ــد  –الضــــــــــــــــ   بالوعــــــــــــــــ

  "...على التصويت عليه -و الوعيد

جملـس   -زورا –يسمونه :" مجل اعتراضية، و منها قوله 04": وصف قرار تقسيمها" و يف نص  -

  "...األمم املتحدة

عتراضـية، منـها   مجـل ا  06": 2"كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسـطني؟  " و يف نص  -

  "...أن خيتلف الرجالن -ساسا ال تفرمتر -كنت أتوقع:"قوله

  ...و نكتفي بالنماذج السابقة و هي قليل جدا من كثري جدا

و منها علـى   يف نصوصه عن فلسطني، -ب القصراليو املالحظ أن اإلبراهيمي يوظف كثريا من أس

   :سبيل املثال قوله

فقد حصر ملكية " ... ا يستحق التراث من دافع عنه و محى دونهإمن: يف نص تصوير الفاجعة يقول -

، فقصر صـفة  "إمنا"تراث فلسطني يف املدافع عنه، و حاميه، و هم املسلمون، فاستخدم أداة القصر 

ــه   ــور عليــــــ ــى املقصــــــ ــتحقاق علــــــ   االســــــ

  .و هم العرب املسلمون



فقد حصر عمليـة خـروج   ... ليةما دافع بابل إال احنسار املوجة الباب: " و يف النص نفسه يقول -

  يف احنسار موجتهم، فاستعمل النفي و االستثناء   -تارخييا -البابليني من فلسطني

فقـد  " ...ما دافع الرومان إال عمر و العرب و أبطال الريموك و أجنادين: و يف النص نفسه يقول -

و أبطاهلم ) ض(طاب حصر دفع الرومان البزنطيني و إجالئهم عن فلسطني يف فتوحات عمر ين اخل

  ...من جند اإلسالم يف معركيت الري موك و أجنادين

فقـد  " ...ما دافع الصليب و حامليه إال صالح الدين و فوارس حطني: "و يف النص نفسه يقول -

  ...احنصر ازام الصلبيني يف البطل صالح الدين األيويب و جنده يف معركة حطّني التارخيية

فقد حصر " ليست فلسطني لعرب فلسطني وحدهم و إمنا هي للعرب كلّهمو : "و يف النص نفسه -

  .و ليس يف سكاا فقط -كوا أرضا مقدسة –ملكية فلسطني يف العرب املسلمني كلّهم 

و ليست حقوق العرب فيها تنال باهلوينا و الضعف، و ليسـت تنـال   : "و يف النص نفسه يقول -

ــعريات    بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد حصر استرجاع فلسطني من "... بالتصميم و احلزم و االحتاد و والقوة و اخلطابيات، و إمنا تنال

  ...غاصبيها يف التصميم و احلزم االحتاد و القوة، و ليس يف األقوال اجلوفاء الفارغة

ما ظلمت فلسطني يوم قسمت و لكنها ظلمت يوم : "و يف نص العرب و اليهود يف امليزان، يقول -

فقد حصر ظلم فلسطني يف وعد بلفور و لـيس يف  "...  باسم حكومتهبذل بلفور وعده للصهيونيني

  ...التقسيم، فوعد بلفور منعطف خطري سبق التقسيم بثالثني سنة

إن اليهود ال يكاثروننا بالرجال، و ال يكاثروننـا بالشـجاعة، و إمنـا    : و يف النص نفسه يقول -

براهيمي مكاثرة اليهود لنا يف املال و العلـم و  فهنا حيصر اإل"... يكاثروننا باملال و العلم و الصناعة

  ...الصناعة و ليس يف عدد أفرادهم و ال يف شجاعتهم، فاستعمل  النفي و لكن 



ففي "...إن اإلنكليز هم أول الشر و أوسطه و أخره: "و يف النص اإلنكليز حلقة الشر املفرغة يقول -

ه كامال يف اإلنكليز، فهم الذين كانوا دائمـا  هذه العبارة اخلربية قصر اإلبراهيمي و حصر الشر كلَّ

  ...وراء مآسينا و على رأسها مأساة فلسطني و فهم الذين وعدوا اليهود و حققوا وعدهم

إم ما حركوا مشروع سوريا الكربى يف ميقات يوم معلوم إال ليفتنـوا  : "و يف النص نفسه يقول -

أي تفتيـت أرض الشـام إىل    -سورا الكربىفقد حصر حتريك الغرب ملشروع " ...بعضكم ببعض

  ...يف نية فنت بعضنا ببعض، فاستعان بالنفي و االستثناء -دويالت إلضعافنا

  ... و هناك الكثري من أساليب القصر اكتفينا مبا سبق و فيه الكفاية 

  : العمق -4

  ...ألفكارو نتناوله يف اللغة، و يف املعرفة، و يف األفكار، و نركز بشكل أكرب على عمق ا

أدب اإلبراهيمي اخللية احلية ملقياس درجات العمق اليت يرتفع إليها أدبه، و  تشكل اللغة يف §

 -أيضـا  -و يصبح حمتوى العمل األديب عنده  ،يلتقي عنده مفهوم اللغة مع مفهوم األدب

أفكارا قائمة بذاا، ألن اللغة املستعملة عنده عميقـة يف ذاـا، و عميقـة الـدالالت و     

لتفسريات ال من حيث املتانة و القوة فقط، و لكن من حيث املقصود و املفهوم الذي حتمله ا

معها، و من حيث ارتباطها باملضمون الذين تنبض داخله، و من حيث الفكرة اليت يبتغيهـا  

  1...صاحبها بقلمه

م للظروف و األحداث اليت يكتب عنها، و مـن  و العمق عنده وليد جتربة طويلة من تفهصـاله  ات

العه الواسع على خصائص جمتمعه بإجيابياا و سلبياا، فترتب علـى  باتمع اتصاال مباشرا، و اطّ

  2...عمله هذا حصر للمشكالت األساسية بنظرة عميقة
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ميثل مزجيا من أصول الفقه، و فقه اللغة،  -عند اإلبراهيمي –) العمق املعريف( و اللون املعريف  §

ــوف،    و التصــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3...ام باإلهلامفحة مقرونا بالفكر السياسي اجلزائري، يف حماولة لإلو الفلسف

  :هي اليت تتصف بصفتني  -عادة-فالفكرة العميقة ...و أما عمق األفكار §

  ...أا نتجاوز حدود ألفاظها إىل معان ندركها بالتأمل و التدبري -

  ...ة عقليةف لذَّأا مثينة و قيمة، ألا ختلّ...-

ا على مزاعم الصهيونية بفلسـطني حـني   كتبه الشيخ البشري اإلبراهيمي ردو من ذلك ما 

عى ما ليس هلا حبق، و تطوي عشرات القرون لتصل بسفاهتها وعـد  ما بال هذه الطائفة تد:" يقول

  ــد ــهما ملــــ ــور و إن بينــــ ــد بلفــــ ــى بوعــــ   ا موســــ

  "...و جزرا من األحداث؟ 

من أهل زمانه فقط  -ى نيب كرمي للمؤمنني، لقد كان وعد موسى بشرةفما أعمق هذه العبار

بأن اهللا يدعوهم للجهاد ضد الكفار آنذاك، فإذا مسعوا و أطاعوا فإنه سينصرهم و ميكنـهم مـن    –

ألصحاب املليارات من اليهود بتقدمي  أرض فلسطني، أما وعد بلفور فهو وعد املستعمرين الربيطانيني

  فلســـــطني هديـــــة هلـــــم، و تشـــــريد شـــــعبها اآلمـــــن، 

  ...ذلك مقابل خدمتهم للتاج الربيطاين الذي دمر عشرات الشعوب باحتالله البغيض و

  :و من دالئل العمق يف األفكار جند

جيد اإلبراهيمي يف موازنة الشيء مبا مياثله أبلغ طريقة لتوصـيل أفكـاره إىل   : املوازنة و املقارنة -1

إال أن ذلك ال يسري علـى  . زنة أو املقارنةد له مقالة ختلو من عنصر املواجنو قد يصعب أن . القراء 
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شاكلة واحدة، و إمنا خيتلف باختالف احلجج اليت يسـوقها الكاتـب، و املالبسـة الـيت حتـيط      

  ...باملوضوع

  1"...األديان الثالثة يف اجلزائر" يف نصه  ...من ذلك أنه يقارن و يوازن بني األديان السماوية الثالثة

كحديثه عـن خبـث    ...و األدلة املبنية على عنصري اخلربة و التجربة تقدمي الرباهني و احلجج -2

  "...فلسطني و اليهود"اليهود يف نصه 

  :اإلطناب -5

الذي حدثنا طويال عن حفظه للقرآن و لكثري من  -لعله من حقنا أن نتوقع من اإلبراهيمي 

منه اإلطناب و التطويل لكـن   اإلجياز و التركيز أكثر مما نتوقع –جوانب الثقافة العربية اإلسالمية 

ــيم   ــة و التعلــــــ ــب اخلطابــــــ   طبيعــــــــة جوانــــــ

و احملاضرة و الوعظ الديين و احلوار اجلديل عند اإلبراهيمي، قد جعلت أسلوبه أميل إىل اإلطنـاب و  

   2...التطويل منه إىل اإلجياز و التركيز

ـ   تلقني، أو و من دواعي اإلطناب عند اإلبراهيمي ترسيخ قيمة موضوع النص يف أذهـان امل

الشرح و التفصيل، أو التأكيد على حقيقة مهمة يف موضوع من املوضوعات، أو حماولة إبراز جانب 

كما قد جيعل مـن  . و قد يكون اإلطناب عند اإلبراهيمي وسيلة تنبيه و إحياء .من اجلوانب اخلاصة

  3...خصوماإلطناب السافر وسيلة كشف و حتقري لل
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 يكثر فيها تكرار األفكار و إعادا و لكن يف قالب مـن  و نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني

إنه يكرر احلديث عن نقطة ما و لكن بأسلوب جديد يف كل مرة مما يوحي : مبعىن آخر. املعاين جديد

  ...تأثره الشديد خبصائص القصة القرآنية و بالنص القرآين عموما

ع الواحد مرات و مرات و تتناول املوضو -و القصصية منها خصوصا –فالنصوص القرآنية 

  ...لكن بطريقة جديدة أسلوبيا و معنويا جيعلك تكتشف اجلديد اخلفي يف كل مرة

و توضيحا و متثيال ملا قلناه فإننا نورد أبرز األفكار اليت تناوهلا يف نصوصه املتعلقة بفلسطني مرتبة مع 

  :ذكر مواضع تكرارها كاآليت

  عددها  .القضية املكررة
  .العام

لذي تكررت فيه النص ا
  .أكرب بشكل

  .منوذج العبارة والصفحة

مرتلة فلسـطني و   -
قيمتها بفتح اإلسـالم  

  ...هلا

ــبعة  ســ
  .مواضع

وردت مرة واحدة يف كـل  
  .نص من سبعة نصوص

ــوير  - ــص تصـ يف نـ
الفاجعـــــــة،يقول 

إن هوى املسلم :"اإلبراهيمي
إىل ...أن فيك أوىل القبلتني

ــول ــس :أن يق ــن رج م
  ":.األوثان

األمم لفلسطني غزو  -
و انتصار العـرب و  

  .املسلمني لليهود

ــة  ثالثــ
  .مواضع

وردت مرة واحدة يف كـل  
  .نص من ثالثة نصوص

يف نص العرب و اليهود  -
ــول   ــزان، يقـ يف امليـ

ــي   :" اإلبراهيمـــــ
أمـا  ... و ويح لليهـود  "

وسعهم ما كانوا فيه مـن  
أخوة العرب هلم، و عـدل  
  العــــرب فــــيهم، 
و فضل العرب علـيهم، و  

  " .... تصار العرب هلم؟ان
ــة خسة اليهود و فساد  - ــطني و   -وردت مرة واحدة يف كـل  أربعــ ــص فلس يف ن



و :"اليهود، يقول اإلبراهيمي  .نص من أربعة نصوص  .مواضع  .خلقهم
اليهود يف أخالقهم النفسية 
و طبعهم األصيل شـعب  
أنــاين، حيــب االســتئثار 
بالفضائل اإلنسانية من دون 

ـ  حي يف أن يعمل هلا أو يض
  "... سبيلها

استرداد فلسـطني   -
  .باألفعال ال باألقوال

ــة  ثالثــ
.مواضع  

وردت مرة واحدة يف كـل  
  .نص من ثالثة  نصوص

يف نص وصـف قـرار    -
ــول  ــيمها ، يقـ تقسـ

أيها العـرب  :"اإلبراهيمي
قسمت فلسطني فقامـت  
قيامتكم هـدرت شـقائق   
ــاء،    اخلطبـــــــ
و سالت أقالم الكتاب، فهل 

ل كنتم ترجون مـن الـدو  
املتحدة على الباطـل غـري   

  ".ذلك؟
ــة يف  ــطني أمان فلس

  .أعناقنا
ــوعني  موض

  .اثنني
وردت مرة واحدة، يف كل 

  .من نصيني
يف نص صوت من جنيب  -

فهل من جميـب، يقـول   
ــي ــال :"اإلبراهيم إن أعم

أجدادنا يف فلسطني و إرثها 
و محايتها هي وصية صرحية 
ــا،   ــة عليه ــا باحملافظ   لن

حنن  و حجة ناطقة علينا إن
قصرنا فيهـا أو فرطنـا يف   

  جنبها
االستعمار و الصهيونية 
ملَّــة واحــدة علــى 
ــطني    فلســـــ

.ستة مواضع وردت مرة واحدة يف كـل   
  .نص من النصوص الستة

يف املقطع السادس مـن   -
كتاب سجع الكهان، يقول 

ثأر للغرب يف :"اإلبراهيمي



فلسطني مل تنبـت عليـه     .و العرب و املسلمني
و  شــجرة مــن يقطــني،

شياطني ترتو لإلغراء إثـر  
  "...شياطني

 

و تكررت قضايا أخرى ختص احلركة الوطنية اجلزائرية يف عالقتها بالقضية الفلسطينية، أو ختص خطر 

  ...أو غريها، و قد اكتفينا بالنماذج السابقة كافية شافية ،اليهود و أطماعهم الالمتناهية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-II االستنتاجات املضمونية يف نصوص اإلبراهيمي نذكرمن أبرز : املبحث الثاين:   

  :االلتزام -1

   :متهيد -أ

اإلنسـان  : "باإلرادة فقيـل  –من حيث صموده أمام املشاكل و األهوال  -عرف اإلنسان 

  " ...إرادة

اإلنسـان  "بـاملواقف، فقيـل    -من حيث سلوكاته و تصرفاته اإلجيابية الثابتـة  -و عرف

  "...مواقف

تعريفني نشأت فكرة االلتزام، و اليت تعين التقيد بضوابط اجلماعة و التعصب و من هذين ال

  ....هلا 

و احلق أنه ال قضية نالت من النقاش و البحث مثلما نالت قضية االلتزام، و هذا للمكانـة  

  1...ة اخلاصة اليت حتتلها بني القضايا األدبية املعاصرة و يف البحوث و املقاالت السياسية و االجتماعي

رسالة، و أول ما ميكن أن يقال يف هذه الرسالة إا شاقة، و إا تتطلَّب من  –إذا -فااللتزام

األديب إميانا صادقا بالقضايا اليت يعاجلها و روحا مثالية، و شجاعة أدبية يف اختـاذ املواقـف، و يف   

و بقدر ما تتوفَّر . ا بنجاح و قوةالدفاع عنها، و عمقا يف التفكري ميكّنه من مواجهة املشاكل و القضاي

  ...2هذه الشروط يف األديب بقدر ما يوفَّق هذا األديب يف رسالته

قلنا إنه هو الذي يتخذ موقفا يف الرتاعـات السياسـية و   " امللتزم"و إذا حبثنا يف معىن كلمة 

  ...االجتماعية، معربا عن إيديولوجية طبقة أو نزعة أو حزب 
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موجود  -كظاهرة–اللتزام كمصطلح نقدي ظهر حديثا، لكن االلتزام و ال شك أن مفهوم ا

ــدمي،   ــذ القـــــــــــــــــ   منـــــــــــــــــ

و يف كل عصر، خصوصا حيث يولد نزاع حول الواجبات اليت تفرضها أنواع الصراع السياسي أو 

  ...اإليديولوجي 

 وجدناه يرتبط مبجتمعاتـه ... و إذا رجعنا إىل املشكلة من الوجهة التارخيية يف أدبنا العريب 

فقد صـور الشـعر اجلـاهلي    ... املاضية، و احلياة اليت عاشتها هذه اتمعات من بدوية و حضرية 

مـن  ) ص(اختذ الرسول ... و ملا جاء اإلسالم ... الظروف املادية و االجتماعية اليت عاشتها اجلاهلية

ـ  ن الـدين  الشعر عونا يف كفاحه لقريش و غريها من العرب، فكان األبطال يناضلون و يذودون ع

  1...اجلديد بسيوفهم، و كان الشعراء يناضلون و يذودون بسهام أبيام

أمنوذجا مبكّرا لظاهرة االلتزام بالعقيدة اإلسالمية، فقد كان ) ض(و يعترب حسان بن ثابت 

و " ... أهج قريشا فإن جربيل معـك : "حبثه على الذَّود عن اإلسالم و املسلمني قائال) ص(الرسول 

وقت حرص كثري من األدباء على متثّل مبادئ الدين اإلسالمي و مقاصـده يف أعمـاهلم   منذ ذلك ال

  2...األدبية 

إن األدب كان دائما هو الشرارة األوىل اليت انطلقت منها الثوارات الكربى، تلك الثورات 

غـاين، و  األف: و حسبنا نذكر أن نذكر األمساء اآلتية...  اليت حررت اإلنسان من الظلم و العبودية

ــواكيب،   ــده، و الكـــــــــ ــد عبـــــــــ   حممـــــــــ

  3...و الرصايف، و شوقي، و حافظ، و ابن باديس و اإلبراهيمي و غريهم 
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و يف هذا السياق يرى البعض أن االلتزام يصبح ضروريا كلما ظهـر ديـد حلريـة    ... 

ففي نظـر   الشعوب، كما وقع أثناء احلرب العاملية الثانية عندما غزت النازية أوروبا و العامل أمجع،

هؤالء أن االلتزام ظهر ألول مرة يف فرنسا إبان احلرب العاملية الثانية، و ذلك عندما شـعر األدبـاء   

   4أن القلم ال يقبل فعالية عن البندقية" جريودو"و " سارتر"و " جان أنوي"آنذاك، و من بينهم 

أمته، و أن يكون جزءا  و احلق أننا نعيش اليوم يف عصر صراع، و من واجب األديب أن يصارع مع

حيويا يف هذا الصراع، بل جزءا متداخال فيه، يستمد منه بواعثه و أفكاره و مبادئه و يـرتبط بـه   

  5ارتباطا قويا متصال 

جيده قد رصد خمتلف القضايا القومية اليت كانـت   -شعره و نثره -إن الدارس ألدبنا العريب

ا العريب، و اليت حرصت على بلورة رؤية الفرد العريب اهلاجس األكرب لدى الشرحية الواعية من جمتمعن

يف شىت امليادين، سواء تعلق األمر باجلانب االجتماعي أو التحرري، فهذا األدب كان لـه موقـف   

ــل      ــاملرض و اجلهــ ــة كــ ــايا االجتماعيــ ــن القضــ ــادة مــ   الريــ

تحرر هي إحدى لكن الشيء الذي طغى عليه هو اجلانب التحرري، ذلك ألن قضية ال... و التخلف 

القضايا اليت شغلت اإلنسان قدميا و حديثا و قد بلغت ذروا مع حلول العصر احلديث الذي ارتبط 

و انطالقا مـن أن  ... باالستعمار، لذا كان طبيعيا أن ب الشعوب املستضعفة للدفاع عن نفسها 

قد شغلت قضية التحرير أدباء عاملنا العريب مل يكن مبنأى عن االستعمار منذ القرن التاسع عشر، لذا ف

  .1العصر و شعرائه أكثر من أية قضية أخرى

  :اإلبراهيمي و االلتزام -ب
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إن ميزة االلتزام حتدد للباحث وجهة اجتاه أدب اإلبراهيمي بأسره، إذ أن املتتبـع لكتاباتـه   

   2...ضاريةجيدها هادفة وراء غاية، و هي غاية ذات قيم و أبعاد اجتماعية و سياسية و فكرية و ح

فإذا كان االلتزام بقضايا األمة من أبرز ما جيب أنت يتصف به األديب، فإن اإلبراهيمي من 

لقد قدم ألمته اإلسالمية، و ألمته ... أبرز من اتصف ذه الصفة من رجال اإلصالح وجهابذة العربية

نفس، و مات ميتـة صـامتة   العربية و لوطنه اجلزائر جهودا كبرية، و أنفق عمره جهادا بالقلم و بال

و قد أوىل اإلبراهيمي احلركـة اإلسـالمية يف   ... صابرا حمتسبا بعد أن بح كالمه موجها و مرشدا 

اجلزائر ما أوىل من نصوص، و أوىل الشعوب اإلسالمية و العربية ما أوىل من مواقف و التفاتـات،  

  ...شعب املغربكشعب باكستان املسلم، و شعب مصر، و شعب ليبيا و شعب تونس، و 

لقد عبر اإلبراهيمي عن مدى إحساس الكتاب اجلزائريني بالنكبة ببيانه العريب السـهل  ... 

املمتنع، و أسلوبه السلس الرائع ، و كما عرب عن إحساس الشعب اجلزائري مبقاالته فإنه ترأس جلنة 

   3على مستوى الوطن إلعانة فلسطني

امله مع القضية الفلسطينية بالتنديد مبا يستحق التنديد، و و مل يكتف اإلمام اإلبراهيمي يف تع

باإلشادة مبا يستأهل اإلشادة، و لكنه قرن ذلك بالفعل، فدعا و سعى إىل تأسيس هيئـة ملسـاعدة   

، و وضع مكتبته حتت تصرف هذه اللجنة، لتبيعهـا و  "اهليئة العليا إلعانة فلسطني"فلسطني، مسيت 

أن تبقى املكتبة لصاحبها،  -بعد ايار اجليوش العربية -لكن اللجنة رأت تقدم مثنها للفلسطينيني، و

  1...كما أعطى مبلغا من املال اقترضه ملن جاء يطلب ماال يستعني به للذهاب إىل اجلهاد يف فلسطني 

بتنفيذ كل مشاريعها يف هذا امليدان، حيث يقـول   -بالفعل-و قد قامت اهليئة العليا إلعانة فلسطني 

بكـل واجباـا    -و اشهد بذلك أمام اهللا و أمام الناس –لقد قامت اللجنة : "تاذ توفيق املديناألس
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إىل ميادين اجلهاد املقدس، و مجعـت أمـواال   ) حنو مائة جماهد(فنشرت الدعاية، و بعثت بااهدين 

  2)مليون فرنك 15حنو (طائلة يف ذلك الوقت ) تعترب(ميكن أن 

 يف نصوصه املدروسة قضية فلسطني وحدها لكان ذلـك كافيـا   و لو أنَّ اإلبراهيمي عاجل

لنحكم عليه بااللتزام، و لكنه تناول دوال عربية و إسالمية كثرية يف نصوصه و آثاره، فالرجل مهموم 

ــريب     ــاملني العــــــ ــايل العــــــ ــوم حبــــــ   مغمــــــ

  :يف -و بصورة جلية واضحة -و يتضح ذلك تطبيقا... و اإلسالمي 

لسطني و تسخري قلمه يف تذبيح الكثري من النصوص يف الدفاع عنها، و يف االلتزام بوصف حمنة ف -1

  ...تنبيه العرب إىل ما حياك ضدها

يف  -القيام بالكثري من اجلهود املادية ملساعدة فلسطني، كجمع األموال و مسـاعدة ااهـدين   -2

  ...للذهاب إىل ساحة املعركة -1948حرب 

  ...، و قد بذل جهودا مضنية يف هذا السياق "ليا ملساعدة فلسطنياهليئة الع" تشكيل هيئة مسيت  -3

  ...تربعه مبكتبته لتباع و يوفَّر مثنها ملساعدة فلسطني  -4

كشف املخططات اليت خيططها أعداء العروبة و اإلسالم ضد الكثري من الـدول اإلسـالمية و    -5

و ... ، فليبيا، فباكسـتان، فغريهـا   العربية بدءا بفلسطني، فمصر، فاليمن، فأرض احلجاز، فاألردن

سجع الكهان بشكل خاص، و يف عنصر العروبة و اإلسالم ما يؤكد "يف كتابه  -بارزا–يتضح ذلك 

  ...عل مدى التزام اإلبراهيمي

  

  :فمن االلتزام نورد العبارات اآلتية
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سالم و العروبة تنسى أيظّن الظَّانون أن اجلزائر بعراقتها يف اإل:" يقول" تصوير الفاجعة"ففي نص  -

فلسطني، أو تضعها يف غري مرتلتها اليت وضعها اإلسالم من نفسها؟ ال و اهللا، و يأىب هلا ذلك شرف 

   ..."اإلسالم و جمد العروبة و وشائج القرىب

إن فلسطني وديعة حممد عندنا، و أمانة : "يقول" العرب و اليهود يف امليزان عند األقوياء"و يف نص  -

  متنـــــــــــــــــــا، عمـــــــــــــــــــر يف ذ

  "... و عهد اإلسالم يف أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا و حنن عصبة إنا إذا خاسرون

إذا تظلَّم و تألَم لفلسطني و امـتعض و  ... و هذا الوطن : " و يف نص واجباا على العرب يقول -

لـك  ارمتض للعدوان عليها، و إذا ض يواسي و يعني، و يسعف و يسعد، فهو حقيق بذلك و إن ذ

  "...لبعض حق فلسطني عليه

من سبيل، إمنا السبيل على العرب يف مشارق ... ما على عرب فلسطني : "و يف النص نفسه يقول -

  األرض 

و مغارا، حكومات و قادة و شعوبا رجاال و نساء، و ليست القضية مجاعة أو حكومة أو قطر، و 

  ... ة و أمانتها إال بالقيام ا مجيعاإمنا هي مسألة العرب مجيعا، ال يستربئون لعهد العروب

و احلق أن اإلبراهيمي فصل جيدا كيف تتقارب واجبات األفراد و اجلماعات كلّها يف تقدمي الدعم  -

  .فالنص يعكس حقيقة ما فيه من مضمون... لفلسطني

ليهم إن ع... و نرجع إىل عرب الشمال اإلفريقي : " فيقول " أما عرب الشمال اإلفريقي"و يف نص 

لفلسطني حقا ال تسقطه املعاذير، و ال تقف يف طريقه القوانني مهما جارت، و مهما كانت فرنسية 

هذا احلق هو اإلمداد باملال، و من أعان باملال فقد قام بالواجب ) خصوصي للمستعمرات(من ماركة

  "...بأثقل شطريه 



إن اجلزائر وطنكم الصغري، و : "يقول" نداء و حتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم العريب"و يف نص  -

و إن فلسطني قطعة من جزيرة العرب اليت هي وطنكم األكرب ،و . إن إفريقيا الشمالية وطنكم الكبري

  " إن الرجل الصحيح الوطنية هو الذي ال تلهيه األحداث عن القيام بواجبات وطنيه األصغر و األكرب

إعانة فلسطني فريضة مؤكَّدة على كل عريب و على : "قولي" اهليئة العليا إلعانة فلسطني" و يف نص -

كل مسلم، فمن قام به أدى ما عليه من حق لعروبته و إلسالمه، و من مل يؤده فهو دين يف ذمتـه ال  

يربأ مننه إال بأدائه، و من سبق فله فضيلة السبق و من تأخر شفعت له املعاذير القائمة حىت تزول، فإذا 

  " و وجب البدار زالت تعلَّق الطلب

  ...و يعد هذا من أبرز النصوص اليت أكد فيها الشيخ الدعوة على إعانة فلسطني -

أ فيؤمن املسلم بأن املسجد األقصى هو قبلته : "يقول" صوت من جنيب فهل من جميب؟"و يف نص  -

سـلَّم األرض إىل  األوىل و أنه ثالث املساجد اليت تشد إليها الرحال، و أنه كان يف ليلة من الـدهر  

السماء، و مطار البشرية املتمثلة يف حممد، إىل امللكية املتمثلة يف املأل األعلى، أفيؤمن بذلك كلّه مث ال 

ــه     ــا مهجتــ ــه آمنــ ــرم و جعلــ ــذا احلــ ــة هــ ــدم حلمايــ   يقــ

  !"... و ماله؟

  : الواقعية -2

  :متهيد-أ

اق االجتاه الرومانسي بذورا احلق أن الكتابة الواقعية قدمية قدم األدب نفسه، حىت أن يف أعم

حية تنادي بتحرير اإلنسان من واقع مؤمل، و يف االتباعية العربية كثري من اهلتافات العظيمة، اليت تتجه 



ــع بغيـــــــــــة إصـــــــــــالحه      إىل الواقـــــــــ

  1...و تطويره 

و خيطئ كثريا من يعتقد أن الواقعية يف األدب كانت رد فعل للرومانسية يف األدب أو لغريها 

ذاهب، ذلك ألن املدرسة الواقعية أصيلة اجلذور يف األدب، و لكنهـا مل تعـرف اصـطالحا    من امل

  كمـــــــــــذهب مـــــــــــن مـــــــــــذاهب األدب 

  2و مدارسه املعاصرة إال يف القرن الثامن عشر

  

وقد ظهرت الواقعية على شكل اتجاه أديب يف القرن التاسع عشر و العشرين حتـت تـأثري   

لفلسفية و ردة فعل على اإلفراطات العاطفية املتصـلة باحلركـة   مزدوج لنهوض العلم، و العقالنية ا

  1...الرومانسية يف النصف األول من القرن التاسع عشر

على ظهور املذهب الواقعي الذي  -بعد احلرب العاملية األوىل -و قد ساعدت ظروف اجلزائر

ن متناقضات و عزلة و حرمان و ما وجد فيه الكتاب اجلزائريون جماال للتعبري عن واقع البالد مبا فيه م

  2...يكثر فيه من دعوة إىل احلرية و العدالة و الوطنية

  :اإلبراهيمي و فلسطني و الواقعية -ج

يف قضايا جمتمعه و شعبه و عصره، يتأثَّر بكل ما  -بل غارقا -لقد كان اإلبراهيمي منغمسا

، فيحشدها يف قالب مشـكالت أو  جيري حوله من أحداث، صغرية كانت أم كبرية، يتناوهلا بقلمه

قضايا هلا خطورا و يعرضها يف محاسة تعبريية، و وضوح ذهين و توازن بني العقل و العاطفة، فـال  
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خترج مقاالته عن تصوير الواقع االجتماعي يف قضاياه املختلفة مما جيعلها ذات قيمة تارخيية فضال عن 

   3...قيمتها األدبية

كون الرجل يصف واقعا و يتفاعـل   -يف نصوصه عن فلسطني -و تتضح واقعية اإلبراهيمي

وفق نظرة ثاقبة سديدة بعيدة عن اخليال باملفهوم العبثي، و ال حىت باملفهوم األديب فقط، فقد عـرض  

  :للكثري من األمور املتعلقة حبال فلسطني، و منها -يف تلك النصوص -اإلبراهيمي

  ...عميقة املؤملة وضع املشردين الفلسطينيني و مأسام ال -

  ...صراعنا مع الغرب و كونه صراعا حضاريا دفع الغرب للوقوف إىل جانب اليهود املعادين لنا -

  الشيء الكثري من صور الواقعية عند اإلبراهيمي " اإلطناب"و يف عنصر 

و املالحظ أن هناك عالقة ترابط وثيق بني التزام أدب اإلبراهيمي و بني واقعيته، و هو أمـر  

  1...بيعي، ألنه ال ميكن ألديب ما أن يكون ملتزما خارج واقع يتحرك فيهط

  :   فمن الواقعية و اليت معناها نقل الواقع كما هو أو كما عيش حقا أو تقمصا نذكر اآليت

إن بني دول االستعمار عالئق ماسة، و إن يتباعدن مـادام  : " ، يقول"تصوير الفاجعة"ففي نص  -

ــرق  ــال الشـــــــــــــــــ   خيـــــــــــــــــ

بعيدا، فإذا الح ذلك اخليال حنت من االستعمار الـدماء، و تعاطفـت    -و اإلسالم و أممه -هو بني

  ..." األرحام، و تنوسيت األحقاد

أسفر االنتخاب عن تقسيم فلسطني حتديا للعـرب و  : " يقول" وصف قرار تقسيمها"و يف نص  -

ــم،    حقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلهات اخلصبة، املتصـلة   –و ال قرعة بغري انتخاب  -و للمسلمني و دينهم، فكان حظ اليهود منها
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بالعامل، القريبة من الصريخ، املوطأة األكناف، املأمونة األمداد و املرافق، و كان حظ العرب منـها  

  ..."  اجلهات الرملية القاحلة و اجلبلية اجلرداء 

ر الزمن، و كان حظ فلسطني يف أدوا: "يقول" العرب و اليهود يف امليزان عن األقوياء"و يف نص  -

  أطـــــــــــــــــــوار التـــــــــــــــــــاريخ، 

و عصور الفتوحات حظ العقيلة الكرمية، تؤخذ يف ميدان البطولة ممهورة ال مقهورة، أخذها البابليون 

   ..."، و أخذها العرب اقتدرا اغالبا، و أخذها الفرس اغتصابا، و أخذها الرومان اقتسار

ذه احلمرياء اليت غمرت أرض فلسـطني  ه: " ... ، يقول"ماذا نريد هلا و ماذا يريدون؟"و يف نص  -

فمنها السكسوين و اجلرماين، و الساليف و الالتيين، و قد تداعت على ...النجار،  ةليست إسرائيلي...

  ..." صوت الصهيونية إىل فلسطني حتمل معها تلم اخلصائص اجلنسية املتفرقة

  

  

هي جرت ضرا البلهاء أمريكا إىل  بريطانيا: " ... يقول" اإلنكليز حلقة الشر املفرغة"و يف نص  -

ــادتكم    حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و جرأا على احتقاركم لتكيدها و تكيدكم، و لتحلَّ بالسياسية ما عقده االقتصاد بيـنكم و بـني   

  ..." أمريكا من صالت، و أا هي اليت ألبت عليكم األمم الصغرية

يهود معسكرات التدريب، و جيهـزون  يقيم ال: " ، فيقول"أما عرب الشمال اإلفريقي"و يف نص  -

سفن التهريب، كلّ ذلك حتت مسع االستعمار الفرنسي و بصره، فال جيدون منه إال األمن و العافية و 

  (.."األعني الغافية 

                                                
 



و جيمع اليهود عشرات املاليني باسم فلسطني لتكـون يف السـلم   : "... و يف النص نفسه، يقول -

 ..."قتل و تدمري فال حيول بينهم و بني ذلك قانون و ال كانون أدوات تعمري، و يف احلرب آالت 

حنن ال جنهل تغلغل الصهيونية يف فرنسا، : "يقول" قيمة عواطف املسلمني يف نظر فرنسا"و يف نص  -

و ال جنهل حتكّم اليهود يف مرافقها احليوية و يف جهازها احلكومي، بل يف كياا الذي هي به أمة، بل 

  ..." سا و مستعمراا كلها مستعمرة واحدة يهوديةنعد فرن

مخسة و عشرون مليونا من ".. يف املغرب العريب الذي تتحكم فيه فرنسا: "و يف النص نفسه يقول -

ــرب    العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف حني أن اليهود أخذوا منها كل شـيء، و مل  : و املسلمني، كلّهم أعطوا فرنسا و مل يأخذوا منها

  ..."يعطوها شيئا

النص ... من أبرز النصوص اليت أبرزت واقعية اإلبراهيمي" عيد األضحى و فلسطني"ص و يعد ن -

  ..." من أول حرف إىل آخر حرف جتسيد للواقعية عند الشيخ اإلبراهيمي 

ااهدة حمنـة ال حتـلّ إال    -واصفا حمنتها -تعاين فلسطني: "يقول" ذوق صحفي بارد"و يف نص  -

  بعــــــــــــــــــزائم و عقائــــــــــــــــــد  

اهرها أموال و رجال على كثرة مصائبها، و تفاوت تلك املصائب يف الشدة  و النكاية و و إميان تظ

كأنمـا  " اإليالم، فإن أشد تلك املصائب و أوجعها إيالما حتذلق بعض األقالم يف تسميتها الشهيدة

طرافهـا  تنعاها قبل املوت، و نعيق بعض الغربان البشرية بأخبار اهلزائم، و تسويد بعض الصحف أل

  "...حدادا عليها

صورة واقعية فيه وصـف دقيـق   " نداء و حتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم العريب"و يعد نص  -

  ...للظروف السياسية الصعبة اليت تعانيها اجلزائر مبؤازرا لشقيقتها فلسطني 



الصـحف  صورة واقعية لنفـاق بعـض    -أيضا -" أدعاية أم سعاية؟ أم مها معا؟"كما يعد نص  -

  .اجلزائرية يف تعاملها مع القضية الفلسطينية

" كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسـطني ؟ "، و نص "اهليئة العليا إلعانة فلسطني"و يعد نص  -

مناذج حية صادقة لواقعية اإلبراهيمـي  ) ... 2" (كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟" ، و)1(

زيب يف اجلزائر، و مواقفـه مـن القضـية الفلسـطينية و مسـاعدة      يف تصوير اجلانب السياسي احل

  ... الفلسطينيني

منوذجا بارزا من مناذج الواقعية عند  -كذلك –" صون من جنيب فهل من جميب؟"كما يعد نص  -

ــي   ...اإلبراهيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شردين و و هو إضافة إىل كونه واقعية، ففيه الكثري من جوانب االلتزام أيضا، و خاصة تصوير حال امل

  ...الدعوة إىل مساعدم

عند الشـيخ   -أيضا-منوذجا حيا للواقعية و االلتزام " هل ملن أضاع فلسطني عيد؟"كما يعد نص  -

يف العيد، و كيف  اإلبراهيمي، ففيه وصف لواقع معاناة نفسية لدى اإلبراهيمي عن حال الفلسطينيني

  ... أنه تأمل كثريا حلاهلم تلك

-  ا نصفهو واقعية واقعة حاصلة تصف مؤمترا إسالميا عقد بالقدس، فكان " يبلغ البنيان؟ مىت"و أم

  ...خري تعبري واقعي للعرب يف سهوهم و غفلتهم عن األمور اجلدية

و ما سبق عينة عن الواقعية و االلتزام عند الشيخ اإلبراهيمي، و هي غيض من فيض، و قطرة من حبر 

  ...     لسطني من اخلصائص املختلفةمما يف نصوص اإلبراهيمي عن ف

  

  



  

  

  :العروبة و اإلسالم -3

  :هي -اليت أدار عليها اإلمام اإلبراهيمي نشاطه –إن احملاور األساسية :هيدمت -أ

  1...ر عن آماهلافهو سفريها، و الناطق بامسها، و املصور حملنتها، و املعب: اجلزائر -1

ال واقعيته، و نبل مقاصده، و مسو مبادئه، و قدرته علـى  اإلسالم و حقائقه، و عظمة تشريعه و  -2

  2...البشرية مجيعها املسلمني فقط، بل على حل مشكالت مشكالت حلّ

3- حاضر املسلمني السيئ، و واقعهم املزري، و تشتتهم الفظيع، و تدابرهم املريع، ممل علـى  ا سه

  3...الدول األجنبية استعبادهم، بل ضرب بعضهم بعض

العناية باللغة العربية، و جعلها لغة املسلمني كما كانت يف صدر اإلسالم، ألا الوسيلة اليت تبقى  -4

  4...صلة املسلمني مبصدري دينهم و بتراثهم قائمة

و إذا أردت أن  –األقانيم الثالثة يف حياة اإلبراهيمي و آثاره : فإذا وصنف هذه احملاور باألقانيم قلنا

  ...اإلسالم و العروبة و اجلزائر: قلت –اهيمي يف كلمات ختتصر رسالة اإلبر

س اإلبراهيمـي  انطالقا من أن اإلسالم الصحيح هو عماد مشروعه النهضوي، فقد كر: اإلسالم -

  )...األطفال و الشباب و الكهول( رسه يف نفوس اآلخرين غحياته ل

روبة و اللغة العربية، و ذلك لعدة أسباب ز اإلمام يف كتاباته و حماضراته كثريا على العيركّ:العروبة -

و ألن اهللا ...أن العرب من أعرق األمم يف التاريخ، و أم أكثرها حمافظة على الفطرة اإلنسانية :منها
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على حتقـري   -طيلة وجودها باجلزائر –و ألن فرنسا عملت ...كرمهم بآخر األنبياء و الرسل منهم

  نــــــها العروبــــــة يف أعــــــني اجلزائــــــريني لســــــلخهم م

  5...و إبعادهم عنها

مـادة  "و قد جاء القرآن عربيا، و النيب عربيا، و دعوته األوىل موجهة للعرب، و كان العرب هـم  

  1...، كما أن اللغة العربية أصبحت و بقيت لغة العبادة و الفقه و الشرع"اإلسالم

ال ينكـر الفطـرة و ال   ها وطن املسلم، و لكنه يؤمن اإلبراهيمي أن أوطان اإلسالم كلّ: اجلزائر -

حتيـة  " و لعل مقالـة   ...يعاكسها يف حنينها إىل مسقط الرأس و شوقها إىل مرابع الصبا و الشباب

  2...من أبلغ ما كتب يف حب الوطن" غايب كااآليب

ة العربية، و الربط بني العروبة وروماإلحساس باالنتماء الشخصي لأل: إن هذه الثوابت الثالثة

ــالم،    و اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمة القومية و ميان بعروبة اجلزائر و الشمال اإلفريقي بأسره يف هذا السياق، و التأكيد على اللّو اإل

أن جند مقاال  وحدة املصري بني املشرق و املغرب هي احملور األساسي لكل كتابات اإلبراهيمي، إذ قلَّ

يف كتاباته اليت تتنـاول   من مقاالته ال يؤكد على هذه الناحية أو يشري إليها من قريب أو بعيد، سواء

مما حدا ببعض املستشرقني . أو كتاباته اليت تعاجل الشؤون العربية بصورة عامة ،القضايا اجلزائرية احمللية

مة الشعوبية و التعص االستعماريني و من يواليهم يف نزعتهم يوجهون إليه  ف ب العرقـي و التطـر

   3...الديين
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و يلح يف احلديث، و جيمع  ،تحدث عنهما البشري اإلبراهيميإذا املقومان األساسيان اللذان ي

و :" ق، و يضمها على رأس مقومات األمة اجلزائرية مها اإلسالم و العربية، يقولبينهما يف قرن ال يفر

عن الذاتية اجلزائرية اليت هي عبارة عن العروبة و اإلسالم جمـتمعني يف   -أي مجعية العلماء –تدافع 

ــن ــل ".وطــ ــدة  و املســ ــة واحــ ــهم أمــ ــرب كلــ   :مون و العــ

و قبلـة   ،و حـديثا  ،و قرآنا ،و شعائر ،ه مادام اإلسالم عقيدةنأ -يا حضرة االستعمار –و لتعلم "

و ترمجانـا، فـالعرب    ،و بيانا ،ة واحدة، و مادامت اللغة العربية لساناواحدة، فاملسلمون كلهم أم

ور، و الطبيعة املطبوعة، و األعـراق املتواصـلة، و   ة واحدة، كل ذلك كما أراد القدر املقدكلهم أم

  4"...األرحام املتشابكة

هر يف العقود األخرية من تـاريخ  ظإىل احلديث عن مصطلح جديد  و يف هذا السياق ننجر

ــديث،   ــرب احلــــــــــــــــ   العــــــــــــــــ

إن القومية العربية من املوضوعات الـيت كثـرت حوهلـا    :" فنقول" القومية العربية" و هو مصطلح

ا صاحب يضارحلت إشكاال الدراسات، إذ جعلت الفكر العريب ينشغل ا كثريا، و قد مثَّ البحوث و

و تقترن أساسـا   ،ة استهدفت صياغة ثقافة قومية تنطلق من مقومات حضارية متنوعةحماوالت عد

  ...بواقع اتمع العريب وتارخيه

و  ،طاب النهضـوي و قد أسهمت جمموعة من العوامل يف بلورة الوعي القومي كنضج اخل

و دخول العرب يف موازنـة املصـاحل    ،و ايار اخلالفة العثمانية ،اصطدام العرب بإشكالية احلضارة

   1...اإلستراتيجية
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لقد كتب اإلبراهيمي عن احلجاز و املدينة املنورة، و بالد الشام، و خص القضية الفلسطينية 

ق، إضافة إىل كتاباته عن أقطـار املغـرب   بأوفر ما كتبه كاتب مغريب، كما كتب عن مصر و العرا

  العــــــــريب، تــــــــونس و املغــــــــرب األقصــــــــى، 

و ليبيا، كل ذلك من أجل تأكيد اللحمة العربية، و انطالقا من شعوره باالنتماء إىل األمة العربية،و 

و من هذا املنطلق  ...انتماء الشعب اجلزائري إىل هذا الوطن األرحب الذي ميتد من احمليط إىل اخلليج

     2...يتوحد مع كل القضايا العربية، و يف مقدمتها قضية فلسطني

فله بعروبته شرك يف فلسطني يوم طلعت هوادي خيول أجـداده علـى   :"...و يف هذا يقول

  3"...البلقاء و املشارف، و تصاهلت جيادهم بالريموك

يا فلسطني إن لك يف قلب كل  :"يف إحدى مقاالته -رمحه اهللا –و يقول الشيخ اإلبراهيمي 

  ..."و يف جفن كل مسلم جزائري من حمنتك عربات هامية ،مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية

إن هذا املوقف و غريه من املواقف املشرفة لألدب اجلزائري، ليربز حبـق ذلـك الـتالحم    

ال  -كقضية فلسطني – عات و أمام قضيةنكسارات و التصدالعضوي لألمة العربية خاصة يف فترة اال

بد أن يكون األدب اجلزائري زاخرا مبثل هذه املواقف، و انطالقا من أن األدب اجلزائري جـزء ال  

4...أ من األدب العريب فإنه ال خيلو من هذه املواقفيتجز  

و يربط اإلبراهيمي بني فلسطني و اجلزائر كما يربط بينه كعريب و بني عرب فلسطني، رغم 

رغم هذا فإن ...اجلزائر فرنسية اعتبار ضربه االستعمار بني اجلزائر و الشرق العريب و رغم د الذيالس

 ،و يربهن على أن اجلزائر عربية تشعر مبا جيري بتخطي تلك احلدود ،ى تلك احلدوداإلبراهيمي يتخطَّ
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ن هـذه  و يربهن على أن اجلزائر عربية تشعر مبا جيري يف فلسطني و كأنه جيري فوق أرضـها، و أ 

   ...احلــواجز لــن متنــع الشــعب اجلزائــري مــن التعــبري عــن عروبتــه        

بنـا  ينا بثمراته، و سقينا عذبه و منريه، و تقلَّو هذا الوطن الذي نبتنا يف ثراه، و غذّ:" و يف هذا يقول

  بــــــــــــــــــــني جبالــــــــــــــــــــه 

نتسـب،  و سهوله يف النضرة والنعيم، و أودعنا فيه الذخائر الغالية من رفات األجداد، وطن عريب امل

يشهد بذلك القلم و اللسان و األمساء و األفعال، و تشهد بذلك التواريخ املكتوبة، و األخبار غـري  

لفلسطني، وامتعض وارمتض للعدوان عليها، و إذا ض يواسي و يعيش، و  م و تأملَاملكذوبة، فإذا تظلَّ

  1...يسعف و يسعد، فهو حقيق بذلك، و أن ذلك لبعض من فلسطني عليه

إىل واقع العرب املزري و إىل ماضـيهم   –أيضا من خالل مقاالته  -إلبراهيمي يعرض و ا

املشرق، مث إىل قضية فلسطني اليت راحت ضحية ظروف كثرية، و هو يف كل ذلك يصدر عن عاطفة 

  اخلــــــري لألمــــــة العربيـــــــة    عربيــــــة تكــــــن  

ألن  ؛ن تصبح قوة ترهـب و إىل أ ،مشلها و وحدا و تدعو إىل التحرر و التكتل مـو تسعى إىل ل

   2...، أما الضعيف فال مكان له يف هذا العامليأعداءها ال خيافون سوى القوة، فمنطقهم منطق القو

يف قضـية   –كما سـبق ذكرنـا    –أما مواقفه من القضايا العربية، فيلمسها املرء بوضوح 

  :فلســـــــــــطني، حيـــــــــــث يقـــــــــــول  

األمر و هم غارون فاندهشوا  اروا ا، مث حقو قد جاءم النذر فتم. ما أضاع فلسطني إال العرب" 

إىل الغايات  مث وقعت الواقعة فأبلوا، و عمد خطباؤهم إىل اخلطب ينمقوها، و عمد خصومهم اليهود

  ..."ا، وراحوا باإلبلميزقوا، و قضي األمر و أوسعناهم سب حيققوا، و إىل العهود
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يتحدث عن واجبـات العـرب حنـو    " ربواجباا على الع" و يف مقال آخر حتت عنوان 

فلسطني  فلسطني، و يتحدث عن عروبته ككاتب و كعريب، و أن من واجب كل عريب مثله أن ميد

ة عن فلسطني، و أشركها يف العصبة الغاليـة  دائذإذا حشر نفسه يف العصبة ال": بكل معونة، و أنه 

  لفلســـطني، فلـــيس مبـــدفوع عـــن ذلـــك، ألنـــه عـــريب أوال،       

  .." ...العروبة و اإلسالم ثالثا انيا، و فلسطيين حبكمو مسلم ث

فاإلبراهيمي هنا يتحدث عن نفسه كواحد من الفلسطينيني حيس مثلما حيسـون و يشـعر   

ــطني  ــهم بفلســــــــــــــــ    ،مثلــــــــــــــــ

  1...من حقه عليه أن يدافع عنه. و طنا له

ثأر من و يتحدث اإلبراهيمي عن قضية فلسطني يف أحد فصوله بأسلوبه هذا مبينا أن الغرب ي

و يربط بني احلاضر و بني املاضي، و مازال جرح فلسطني غائرا  ،العرب حني آزر اليهود ضد العرب

ثار للغرب يف فلسطني، مل تنبـت  :" يقول اإلبراهيمي ...يف نفوس العرب مثلما هو يف نفس الكاتب

  2"...طنيعليه شجرة يقطني و شياطني ترتو لإلغراء أثر شياطني ، و يوم يف أعناقكم بيوم ح

لقد كان اإلبراهيمي يؤمن إميانا مطلقا بأن اللغة العربية هي وعاء اإلسالم و حافظة قرآنه و 

تراثه،و أن احملافظة على اللغة العربية يف اجلزائر تعين بقاء اإلسالم يف اجلزائر، و بقاء العروبة يف اجلزائر، 

  3...زائر و إسالمها بالدرجة األوىلحماولة فرنسا القضاء عليها إمنا يستهدف عروبة اجل نَّو أ
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ثقافتنا هي الثقافة العربية باللغة العربية ايدة اليت اختارها اهللا بأن يكلم :" يقول اإلبراهيمي

فهي ثقافـة  . ﴾إنا حنن نزلنا الذكر و إنا له حلافظون ﴿ا املخلوقات فهي حتتوي على القرآن اخلالد 

  4"...لبة و استعمار مضلّيغنينا عن كل تبعية مغر خالدة و تراث عظيم فالتمسك بالعربية

و يطول بنا احلديث جدا إذا رحنا ننقل النصوص الكثرية اليت كتبها الشيخ البشري اإلبراهيمي 

فهو عندما يكتب عن هذه اللغة، يكتب عنها بدم قلبه ال باحلرب العادي، و لـذلك  . عن اللغة العربية

  بــــــــــــذل يف ســــــــــــبيل تعليمهــــــــــــا 

شطر األكرب من حياته، و كان قلمه عندما يكون يف موقف الدفاع عن العربية و اإلسالم، و نشرها ال

على رقاب أعـداء العروبـة و    تأقوى ما يكون و أعنف و أشد ما يكون، حىت كأنه السيف املسل

1...و يرتل على رؤوسهم كالصاعقة ،اإلسالم، باتر و قاطع يصيب منهم احملز  

الشيخ اإلبراه و قد أحببعض السبب يف ذلـك   و لعلَّ ،التعصب يمي اللغة العربية إىل حد

يرجع إىل ظروف نشأته يف بيت علم، و تتلمذ يف مجيع مراحل دراسته على يد شـيوخ مـن ذوي   

الرجل و شـاب   فقد شب. الثقافة العربية التقليدية ذات الطابع الديين سواء داخل الوطن أو خارجه

  2...على العربية وحدها

، مبعىن آخر إنه مدافع عن العروبة و اإلسالم ليس مـن  ابراهيمي متعصب و ليس عصبيو اإل

باب القومية العصبية بنت الشعوبية و العنصرية، و لكنه تعصب ب جلنس العرب يف خلقهم، و تعص

ب للغة العربية و هي لغة القرآن و أوسـع  لإلسالم يف دميومته و صالحه لكل زمان و مكان، و تعص

  ...األرض و أعظمهالغات 
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ن ع-تكرار يف مقاالت الشيخ اإلبراهيمي " اإلسالم" و " العروبة" لنا أن مصطلحي و بديو 

  ...كما أن املصطلحني السابقني يتسابقان فيما بينهما...ر يف مقاالته األخرىأكثر مما تكر -فلسطني

لحا خاصـا  مصـط  73مصطلحا خاصا بالعروبة، و حنوا من  153و قد أحصينا حنوا من 

  :بالترتيب كاآليتنذكره  -بعدد أكرب– اليت ذكر فيها مصطلح العروبةالنصوص و أكثر ...باإلسالم

  ...مرة 32يتكرر املصطلح  "واجباا على العرب"ففي نص  -

  ...مرات 09يتكرر املصطلح  "تصوير الفاجعة"و يف نص  -

  :ده بالترتيب كاآليتو أما النصوص اليت ذكر فيها مصطلح اإلسالم بعدد أكثر فنج

  ...مرات 07يتكرر املصطلح  "؟مىت يبلغ البنيان"يف نص  -

  ...مرة 23يتكرر املصطلح  "فلسطني و اليهود"و يف نص  -

  :و العبارات اآلتية نقدمها كنماذج على مدى متسك واعتزاز اإلبراهيمي بعروبته و إسالمه

وص ، و املسلمني على العموم، حـرروا  إن العرب على اخلص:" يقول "تصوير الفاجعة"ففي نص  -

فلسطني مرتني يف التاريخ، و دافعوا عنها الغارات اتاحة مرات، وانتظم ملكهم إياها ثالثة عشـر  

  ..."قرنا

ن العروبة لفي حاجة إىل ذلك الطراز العايل من بطولة إ:" يقول "وصف قرار تقسيمها"و يف نص  -

  ."...ك النوع السامي من املوت يف سبيل احلق، ليحيا احلقو إن اإلسالم لفي حاجة إىل ذل. العرب

حنن العرب نريد لفلسطني أن تكون عربية، و أن :" يقول "ماذا نريد هلا و ماذا يريدون؟"و يف نص  -

تبقى عربية، فتبقى هلا بشاشة النبوة، و حالوة اإلميان، و جاذبية الوحي، و روحانية الشرق، و خمايل 

  "...لسماءالسامية، و صبغة ا



كاتب هذه :" يقول -و لعله أبرز النصوص تعبريا عن العروبة – "واجباا على العرب"و يف نص  -

السطور عريب، يعتز بعروبته إىل حد الغلو، و يعتد ا إىل حد التعصب، و يفخر بأبو ة العرب له إىل

حساب، فإذا أدار الضمائر يف نتخاء، ما يود أن له بذلك كله مجيع ما يفخر به الفاخرون من أحد اال

ــال   ــتكلم و قــ ــهج الــ ــى منــ ــاالت علــ ــذه املقــ ــا ، : هــ   أنــ

و حنن، و قلنا، و فعلنا، و ال نرضى، و لن نرضى فهو حقيق بذلك، و إذا حشر نفسـه يف العصـبة   

الذائدة عن فلسطني، و أشركها يف العصبية الغالية لفلسطني، فليس مبدفوع عن ذلك ، ألنه عـريب  

بل من يوم قالوا، غـزة  ": إىل قوله"...انيا، و فلسطيين حبكم العروبة و اإلسالم ثالثاأوال، و مسلم ث

  "...هاشم

و هذه الصحيفة عربية، تلوح من خالل سطورها ومضات من إشـراق  :" و يف النص نفسه يقول -

ــريب،  ــان العـــــــــــــــــ   البيـــــــــــــــــ

العـرب، و   و تسري يف جوانبها نفحات من سر العروبة، و تسجل على صفحاا صور من أجمـاد  

عن مثل فتيت العنرب مـن   -أحيانا -فقرها تستروح من أعطافها مسات من مشائل العرب، و ترفض

لسان من ألسنة اإلسالم، تنافح عن  –بعد  –ن آدام، و هي ممفاخرهم، و عن مثل شتيت اجلوهر 

   إىل قولــــه"...اثــــه،تراثــــه، و تناضــــل بــــني يــــدي ور :  

  "...و إن ذلك لبعض حق فلسطني عليها"

و هذا الوطن الذي نبتنا يف ثراه، و غذينا بثمراته، و سقينا عذبه و منريه، :" و يف النص نفسه يقول -

و تقلبنا بني جباله و سهوله يف النضرة و النعيم، و أودعنا فيه الذخائر الغالية من رفات األجداد وطن 

،و تشهد بذلك التواريخ املكتوبة، و و األفعال ،عريب املنتسب، يشهد بذلك القلم و اللسان، و األمساء

  "...و إن ذلك لبعض حق فلسطني عليه": إىل قوله"...األخبار غري املكذوبة،



أما عرب الشمال اإلفريقي فهم عرب و ال فخر، :" يقول "أما عرب الشمال اإلفريقي"و يف نص  -

  ."...اعتبار العذر على و واجبهم يف إنقاذ فلسطني هو واجب مجيع العرب

  :الرتعة اإلنسانية -4

   :متهيد -أ

إذ يرى أن غاية احليـاة   ،من القضايا اليت بدت واضحة يف فكر اإلبراهيمي نزعته اإلنسانية

و أن يشارك اإلنسان أخاه اإلنسان يف مجيع لوازم احلياة حيث  ،العامة هي أن تتوحد اموعة البشرية

و مشاركة اإلنسان ألخيه اإلنسان من القضايا  .يقع التعاون املتبادل بني الناس يف كل جليل و حقري

اليت بنيت عليها معظم جزيئات األديان السماوية، مث هي من القضايا اليت تطابق العقل و الدين مجيعا 

  1...على الدعوة إليها و تصديقها

لقد كان رجال عاملي اإلنسانية، و هو الذي ينصح الشاب اجلزائري أن يكون مسلم الدين، 

عند اإلبراهيمي  -أو الطابع اإلنساين –و تتضح إنسانية اإلبراهيمي  ...سان، إنساين االجتاهعريب الل

لو مل يكن له من األدب و التـأليف   -يف تصورنا –و اإلبراهيمي  ...بقراءتنا لنصوصه عن فلسطني

 لنـا  و تتجلى ...شيء إال نصوصه عن فلسطني لكفته أدلة قاطعة ساطعة على مدى عظمة إنسانيته

نذكر بعضها ...و عاملية رؤيته يف حنو من السبعة مواقف يف نصوصه عن فلسطني ،إنسانية اإلبراهيمي

  :كاآليت

  العبارة الدالة على اإلنسانية   النص
  تصوير الفاجعة -
  
  
  

إىل أن ...إن العرب على اخلصوص و املسلمني على العموم، حرروا فلسطني" -
ت راية اإلسالم و يف ظل محايته آمنني علـى  و عاش فيها بنو إسرائيل حت: يقول

ــدام   ــم، و أبـــــــــــ   أرواحهـــــــــــ
و أعراضهم، و أمواهلم، و على دينهم، و من احملال أن حييف املسلم الذي يؤمن 
                                                

 .559، مرجع سبق ذكره، ص )ماجستیر(لبشیر اإلبراھیمي، محمد العید تاورتة، نثر الشیخ محمد ا 1



  
  
  
  

  "... مبوسى على قوم موسى
  
أما حديث التشريد و املشردين من اليهود فهو مشترك إلزام يف القضية، و "... -

اإلسالمية، بل ما أكثر املشردين من العـرب، فـإذا    ما أكثر املشردين يف األمم
  ..."أخذنا الرمحة باملشردين قاعدة كان أحق الناس ا مشردي العرب

العرب و اليهود 
يف امليزان عنـد  

  .األقوياء

أبلغت م الغباوة أن يشتروا احلياة املوهومـة بـاملوت   !...و ويح لليهود"...-
أخوة العرب هلم، حىت يكفروا بذلك كله و  احملقق؟ أما وسعهم ما كانوا فيه من

  يلتمســــوا النصــــفة ممــــن شــــرد آبــــاءهم،     
و طرد أجداده أجدادهم، و يستجدوه الرمحة فينجدهم بالعذاب، و ليس برحيم 

  " ...من ألقاك يف جحيم
و اإلسالم يوجب احترام الكتب و الكتابيني، و يوجب اإلميـان جبميـع   "...-

،ال اليهود الـذين  إقامة الشعائر لليهود و املسيحينياألنبياء و املرسلني، و يضمن 
املسيح الصـادق، و شـردوا    –بزعمهم  -كذَّبوا األنبياء، و قتلوهم، و صلبوا 

  " ...حوارييه من فلسطني، و كفروا مبحمد و ما جاءهم بالبيانات
ماذا نريد و ماذا 

  يريدون؟
  
  
  

سامية األحساب، مساوية أن تبقى عربية األنساب، ...حنن العرب نريد فلسطني" 
األسباب، تتماسك أجزاؤها بروحانية الدين، و تشرق أرجاؤها بألألة القدسية، 
و تظل جنباا بأنداء الشرق، و تتراحب آفاقها للقلوب اليت ختتلف يف العبادة و 
لكنها ال ختتلف يف املعبود، فتظل العرب أصحاب الفضل عليهـا يف التـاريخ و   

و تظلَّ اليهود الذين مل يكتب التاريخ هلـم  :" إىل قوله...واقعالسيادة عليها يف ال
  ..."مكرمة عليها و ال يدا

نداء و حتذير إىل 
الشعب اجلزائري 

  املسلم العريب

و قد ترون يف هذه الظروف ما يستفز أعصابكم، و تسمعون مـا جيـرح   " -
جتعلـوه  فال تقابلوا ذلك بالغضب و ال . شعوركم، و تقرأون ما يؤمل ضمائركم

واعملوا . بل قابلوا كل ذلك بالسكون، و اهلدوء، و ضبط األعصاب. مثارا للشر
من الصاحلات لكم و من النافعات لفلسطني مـا يطفـئ الغضـب و يـدفع     

إن الدعاية الصهيونبة و االستعمارية تنسب جلنسـكم  : "إىل أن يقول..."الشر
السـفك، و خلـق   العريب كل نقيصة من الفوضى و الطيش و حب الفتك و 

  الوحشـــــــــــــــــــــــــــــــية 
  "...و اجلفاء، فكذّبوا أقواهلم بأفعالكم

  



  

  

  

  

  ):الشحنة العاطفية( االنفعالية  -5

بعمـق   –غالبـا   -حظ أن اإلبراهيمي مل يكن يعاجل القضايا السياسية يف مجلتها الذي يال

املوضـوعية   فتنقلب من ،ط عليها أضواء كاشفة من نفسه و قلبه و روحهموضوعي، و إمنا كان يسلّ

رد، إىل اللوم و التوبيخ و التقريع، كل ذلك اهلادئة إىل الذاتية احلادة املنفعلة، و من التحليل املنطقي ا

  1...يف هلجة صادقة، ولكنها خطابية حادة

باالنفعال احلاد، يف شعره و نثره، األمر الذي  –دائما  –ى أسلوب اإلبراهيمي مثخنا و يتجلَّ

يتصف بانشداد هوى، و جاذبية ملموسة، عالوة على طالوة  هرئ على نصه أو قصيدتجعل إقبال القا

ــب   ــة التركيـــــــــ ــارة، و متانـــــــــ   العبـــــــــ

  2...و احلبك، و رونقة األسلوب

و االنفعالية خاصية يتميز ا أدب اإلبراهيمي، و تسري معه سري املرافق لصـاحبه، و هـي   

ي يف عمله األديب،و طبيعة شخصـيته القلقلـة و   ظاهرة أحدثتها طبيعة املواقف اليت يقفها اإلبراهيم

املتأز ة مة، و إذا كان االنفعال عنصرا من أهم عناصر األدب الصادق فإن حرارة االنفعال تبلغ شـد
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اللهب يف هلجة اإلبراهيمي القولية و الكتابية، و كثريا ما تظهر اخلطوط النفسية يف آثـاره ثـائرة و   

   3... حادة

و ال يقف عنـد وصـفها و    ،ش األحداث و يتفاعل معها باتصال دائمإن اإلبراهيمي يعاي

  4...يعطيها احلل دائما و يقدم هلا معاين الدفع و اإلقدام   تصويرها فقط، بل 

و البيان املشرق اجلميل، وزاد مـن   ،و أسلوب اإلبراهيمي معروف بتلك العاطفة القوية...

مجيعا، و اإلبراهيمي يعرف هذا، و يصوره يف مثل حدة تلك العاطفة أن فلسطني متثل مأساة العرب 

إن يف قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية، و يف ...يا فلسطني:" العبارات املؤثرة اآلتية

و إليك إليـك ترامـت مهـم    :...إىل أن يقول...جفن كل مسلم جزائري من حمنتك عربات هامية

ــاحتني،      ــذلل بالفـ ــق الـ ــت األينـ ــاحتني، و ترامـ ــدى  الفـ ــل اهلـ   حتمـ

و السالم، و شرائع اإلسالم، و تنقل النبوة العامة إىل أرض النبوات اخلاصة، و مثار الوحي اجلديد، إىل 

  1"...منابت الوحي القدمي

جنده يفـيض   –ق األمر بفلسطني ملا يتعلَّ –و رغم هدوء اإلبراهيمي و رزانته املعهودة، فإنه 

و قد أحصـينا   ...نفسه الثائرة الساخطة الساخرة املتأملة تنطلق من ،بشحنات عاطفية متعددة خمتلفة

من الشحنات العاطفية اليت تتنوع بني اإلعجاب، و احلـب، و احلـزن، و األمل، و    64ـحنوا من ال

  :و من تلك الشحنات العاطفية نذكر اآليت ... الكراهية، و االحتقار و غريها

تصـوير  " لك يف أغلب النصوص، و منها نص عاطفة اإلعجاب مبرتلة فلسطني و احلب هلا، و ذ -

ثر اهلواء و التراب، و املآرب الـيت  أيا فلسطني  إذا كان  حب األوطان من :" ، و فيه يقول"الفاجعة

يقضيها الشباب، فإن هوى املسلم لك أن فيك أوىل القبلتني، و أن فيك املسجد األقصى الذي بارك 
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ـ  ــه، و إنـــ ــة األ  اهللا حولــ ــة املرحلــ ــت ايــ ــية، ك كنــ   رضــ

و بداية املرحلة السماوية، من تلك الرحلة الواصلة بني السماء و األرض صعودا، بعـد رحلـة آدم   

  ..."الواصلة بينهما هبوطا،

عاطفة السخط على العرب و املسلمني يف غفلتهم عن فلسطني، و ذلك يف الكثري من النصوص،   -

ــص   ــها نـــــــــــــــــ   و منـــــــــــــــــ

هيونيون أن الوعد ال يعدو كونه وعدا، و أن نصـه  علم الص:" و فيه يقول " وصف قرار تقسيمها"

وا لتحقيقه عدأري اللني هو أن إنكلترا تنظر بعني العطف إىل إنشاء وطن قومي لليهود بفلسطني فالطّ

املال، و أعدختذّاوا األعمال، و وا الرجال، و أعدعوا منـه دقيقـة، و   وا من الوقت سالحا فلم يضي

سبوا من ضعفنا قوة، و من جهلنا قوة، و من ختاذلنا قوة، و من غفلتنا قوة، واكت...استعانوا بنا علينا

  "و من أقوالنا اجلوفاء قوة، و أصبحت هذه القوات كلها ظهريا هلم علينا

- اإلنكليز حلقة الشر " واضح يف نص  عاطفة الكراهية السوداء لإلنكليز، و يتضح ذلك بشكل جلي

ه، كم أول اإلنكليز فأعيذكم أن تغتروا بآخره بعد أن صرح شـر قد غر:" ، و من ذلك قوله"املفرغة

  ..."مساك و األشواكوافتضح سره، وانكشف لكم لينه، عن اإل

و اليت كان هلا دور كبري يف مناصـرة القضـية    -"البصائر"عتزاز بصحيفة عاطفة اإلعجاب و اال -

و هـذه  " :" واجباا على العرب " و ذلك يف أكثر من موضعني، و منها قوله يف نص  -الفلسطينية

ان العريب، و تسري يف جوانبـها  يبالالصحيفة عربية، تلوح من خالل سطورها ومضات من إشراق 

ا صور من أجماد العرب ، و تستروح من أعطافهـا  نفحات من سر العروبة، و تسجل على صفحا

  ..." اإلسالم، تنافح  عن تراثه لسان من ألسنة –بعد   -و هي ": إىل قوله...مسات من مشائل العرب



- ق لألحشاء بسبب ما أصاب فلسطني و الفلسـطينيني مـن   عاطفة احلزن و األسى و األمل املمز

ــوع،   ــريد، و جــــــــــــــــ   تشــــــــــــــــ

النفـوس  : يف قولـه " عيد األضحى و فلسطني" و عري، و أبرز هذه العواطف تتجلى يف نصوص 

دون، فهل حنن من الرمحة و العطف جمـردون؟  شرحزينة، و اليوم يوم الزينة، فماذا نصنع؟ إخواننا م

."..  

و إن يف ذهـين  ": إىل قولـه "...، و إن يف جوانيب نارا تلظىيترتَّىإن بني جنيب أملا :" و كذلك قوله

معاين أحنى عليها اهلم فتخافتت فتهافتت، و إن على لساين كلمات حبسها الغم."..   

، حيـث  " هل ملن أضاع فلسـطني عيـد؟  " يف نص –أيضا   -و هذه الشحنة العاطفة تتجلى  -

ة معا، و ة و الصاخو جاءت نكبة فلسطني فكانت يف قليب جرحا على جرح، و كانت الطام:"يقول

ــباا   ــري بأســــــ ــغلة لفكــــــ ــت مشــــــ   كانــــــ

  ..." و مآسيها و عواقبها القريبة و البعيدة

ما حيدث أمامهم، و من ذلك قولـه  اء دراء  و االحتقار للعرب يف سلوكام البليدة إززعاطفة اال -

فقد كان الشعراء ينظمـون القصـائد   ":" أضعنا فلسطني: دعاة احلركة اإلسالمية يقولون" يف نص 

  الطويلــــــــة العريضــــــــة يف مــــــــديح العــــــــرب 

و تسفيل اليهود، و الكتحون فبني النظم و التصريح و الكتابة و اخلطابة اب يكتبون، و الساسة يصر

  ..." ضاعت فلسطني

احتقار و استنكار لسلوكات اليهود و أخالقهم، و ذلك يف كثري من املواضع، و منها قوله يف نص  -

ــطني "   فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و اليهود يف أخلقاهم النفسية و طبعهم األصيل شعب أناين حيب االسـتئثار بالفضـائل   ":" و اليهود

  ..." اإلنسانية من دون أن يعمل هلا أو يضحي يف سبيلها

  :ظاهرة السخرية -6

ظاهرة بارزة يف مقاالت اإلبراهيمي و كتاباته األخرى شعرا أو نثرا  -مأو التهكّ –السخرية 

ر ا الكاتب عن عكس ما يقصده، و هي ألا طريقة يف التعبري يعب ؛ذات أمهية يف فهم كتابات الشيخ

اخلصوم عند اإلبراهيمي سالح مهم يكشف بواسطتها عن احلقائق من ناحية، و خيلخل ا نفسيات 

ــرى    ــة أخـــ ــن ناحيـــ ــق مـــ ــن احلـــ ــة مـــ    ...الوجلـــ

م إىل اإلقذاع املفحش، و و السخرية يف أدب اإلبراهيمي درجات يرتفع بعضها فوق بعض، من التهكّ

  1...درجة انفعال الكاتب و ثورته -يف ذلك -هي تتبع  

و السخرية عند اإلبراهيمي ال تفارق اجلد، ألا ليست سخرية مقصودة لذاا مـن أجـل   

الترفيه أو اإلضحاك، و إمنا هي وسيلة إلبراز الفكرة و تدعيمها من جهة و إفحام اخلصوم و كسب 

  2 ...أنصاره من جهة أخرى

  3 ...بني التعريض و بني االستهزاء يف النص الواحد –أحيانا  -و جيمع اإلبراهيمي 

كـم الذع، و  لقد صور اإلبراهيمي ما أصاب فلسطني يف سخرية ممض عميـق،  ملأة، و 

و قد  ...اة اليهود، و عبيد أوربا، و أوباش أمريكادما أصاب هذا الشعب العريب املمتحن من أبسبب 

كان قلمه غاضبا عليهم غضبا شديدا، فكان يرمي باأللفاظ احلادة العنيفة، كما يرمي املدفع الرشاش 

   4 ...النريان احملرقة من فوهته
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ذلك امللك اخلائنس شخصية و يكاد القارئ الذكي يتلم...لؤيا و  الذي خذل شعبا، و عق

و قد سعى اإلبراهيمي سعيا نشيطا لكي يوازن بني األسد الذي وصفه املتنيب يف قصـيدته  ... !كعبا

  5...العريب الذي ركب صعبا، و باع شعبا، و عق لؤيا و كعبا املشهورة ، و بني سرية هذا اخلائن

  :ملبكية يف نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني نذكر النماذج اآلتيةو من التعبريات الساخرة املضحكة ا

يقول واصفا طبيعـة اإلجنليـز و خبـثهم بسـخرية و      "اإلنكليز حلقة الشر املفرغة"ففي نص  -

و إم كالشيطان، منهم يبتدئ الشر و إليهم ينتهي، و إم ليزيدون على الشيطان بـأن  :"...كم

ــور جمســــــ  ــزام صــــ ــؤ مهــــ ــؤمل و تــــ   ي ذمة تــــ

و يزيدون عليه بأم ال يطردون باالستعاذة، و تذكر القلب، و يقظة الشواعر، ": إىل قوله"...و تقتل

  ..."و إمنا يطردون مبا يطرد به اللص الوقح من الصفع و الدفع و األحجار و املدر

ن بـأ  –على بداوتنا  –آمنا اآلن :" ساخرا متهكما "أما عرب الشمال اإلفريقي"و يقول يف نص  -

و و لكن بغري أدواتـه،   ،د، و آمنا بأن السحر الذي أبطله موسى قد أحياه أتباعهالعامل املتحضر قد

  ..." أبطله بعصا اخلشب، و أحيوه حببال الذهب

يرد اإلبراهيمي  –ين وصفوا فلسطني ااهدة بالشهيدة ذال –و يف رده على أحد كتاب الصحف  -

  "...حفي باردذوق ص" بنص كله سخرية، و هو نص 

أغلبه سخرية من بعض الصحف اجلزائريـة الناطقـة   " أدعاية أم سعاية؟ أم مها معا؟"و يعد نص  -

و اليت ال تم بالقضايا املصريية لألمة بقدر ما تم بتتبع خطوات رجـال اإلصـالح و    ،بالفرنسية

  ". فمعذرة إليها هذه املرة مل نتعود ذكر هذه اجلريدة،:"كشفها بالسعاية و الدعاية، و خاصة يف قوله 

يقول معربا بسخرية الذعة ممزوجـة  ) " 1(كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني " و يف نص  -

الرئاسة...غاب عين أن فيها شيئا امسه:"...ف حلال بعض األحزاب اجلزائريةبالتأس"...  
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ت اهليئة العليـا إلعانـة   أعين نص كيف تشكل –و احلق أن يف النص السابق و النص الذي يليه  -

  ...مالكثري من مناذج السخرية و التهكّ –) 2(فلسطني؟ 

من مظاهر السخرية، بل إن يف هذا الـنص مـن    –أيضا  –الكثري  "مىت يبلغ البيان؟"و يف نص  -

ا يف غريه، و من ذلك قوله ساخرا من أولئك املهتمني بقشـور القضـية ال   مواضع السخرية أكثر مم

فال يشك عاقل أن هذا الوفد الصخري سيطوف باملسلمني طالبا املـال لتـرميم   :"...لهجبوهرها قو

و سيخطب و يتحدث عن ذلك فيكون من آثار اخلطب و األحاديـث يف   ،املسجد الفالين بالقدس

ة العلماء محلة العمائم منصـرفة إىل تـرميم   نفوس املسلمني أن القدس ال خوف عليها ما دامت مهَّ

و هذه مظاهر  ،ضمن الترميم إعادته إىل سابق مجاله من زخرفة بالفسيفساء و األصابعو يف  ،املسجد

  ..." عرس ال مظاهر مأمت

 :أبرز األحكام املنعكسة من خالل نصوصه  -7

  : الرصيد الثقايف املعلومايت  -أ

من يعرف اإلبراهيمي حق املعرفة سواء بالسؤال عنه أقرب املقربني إليه من تالمذة وغريهم 

أو من خالل التأمل الدقيق يف قراءة نصوصه بشكل عام ونصوصه عن فلسطني بشكل خاص، يدرك 

 .أنه أمام برج عال عظيم من املعلومات الثقافية يف ااالت كلّها

وثقافة اإلبراهيمي ثقافة إسالمية عربية عميقة واسعة، وكفاه فخرا القرآن الكرمي الذي وعاه 

غوص يف أعماقه الواسعة الكبرية، والتأمل يف مكنوناته وعجائبه اليت ال يف صدره، ونشأ وترىب على ال

  ...تنقضي

ال  -ومن خالل نصوصه عن فلسطني بشكل خاص -والرصيد املعلومايت لدى اإلبراهيمي 

ينحصر يف ميدان واحد، بل يشمل الكثري من جماالت املعرفة، ليس يف ميدان العلوم اإلنسانية فقط، 



لطبيعية أيضا، ويوحي إلينا بذلك الكثري من العبارات الواردة يف نصوصه تلك، ومن بل حتى العلوم ا

  :نذكر اآليت   -اليت يبدو اإلبراهيمي متمكنا منها -ميادين املعرفة 

ولعلّ سبب ذلك تشبع الرجل بالعقيدة : املعرفة بالكثري من األسرار اإلهلية يف الكون واحلياة  -

  ...والشريعة اإلسالمية

  ...عرفة بالكثري من القضايا الفقهية الدينيةامل -

 ...املعرفة بالكثري من التواريخ العربية واإلسالمية، ومن ذلك تاريخ اليهود -

 ...املعرفة بالكثري من القضايا القانونية وما يرتبط ا يف جمال السياسة  -

 ...املعرفة بالكثري من األسرار النحوية واللّغوية -

 ...ائل علم النفس املعرفة بالكثري من مس -

 ...املعرفة بالكثري من مسائل الرياضيات عامة واهلندسة خاصة -

 :اإلبراهيمي والتأريخ لعصره- ب

تعد تأرخيا  -إضافة إىل كوا تأرخيا ألحداث فلسطني -إن نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني 

يب، والوطن اإلسالمي، للعصر ولألحداث اليت ارتبطت بالقضية الفلسطينية ومنها أحداث الوطن العر

  ...واجلزائر، وفلسطني بالطَّبع

  :ومن األحداث اليت أرخ هلا اإلبراهيمي وأوهلا فلسطني نذكر اآليت 

واهلزمية ... التأريخ للقضية الفلسطينية يف بداياا وخاصة ما يتعلّق بتعامل العرب ومصري فلسطني -

  ...م  1948يف حرب 

املتخاذلة مع التخلّف واالستعمار، ومنها حاكم اليمن وحاكم  التأريخ لبعض األنظمة العربية -

  ...األردن آنذاك



التأريخ للحركة الوطنية اجلزائرية اليت مل يكن الكثري منها جادا يف تعامله مع القضية الفلسطينية  -

 ...والقضية الوطنية نفسها

لمني اجلزائريني، وعلى رأسها التأريخ لدور الصحافة العربية احلرة، ولصحافة مجعية العلماء املس -

 "...البصائر"

 :اإلبراهيمي واستشراف املستقبل -ج

استبق اإلبراهيمي الكثري من األحداث اليت مل تقع بعد قبل كتابته لنصوصه عن فلسطني، 

وذلك بصدق حسه الديين واألديب، فكان كمن يتلقى اخلرب من عامل الغيب، وذلك بناء على معطيات 

  :لك معينة، ومن ذ

ما يتعلق مبستقبل فلسطني خصوصا، واألمة العربية اإلسالمية عموما، ومن ذلك سعي الصهاينة  -

وهذا الذي حدث . لالستيالء على جزء كبري من أرض العرب واإلسالم، وويد املسجد األقصى

  ...فيما بعد، أي بعد كتابة هذه النصوص بعقود من الزمان

يف اخلمسينيات من  -بشكل كبري -مريكا وإسرائيل، وقد متّ ما يتعلق بالتحالف الوثيق بني أ -

  ...القرن العشرين، وذلك بعد كتابة هذه النصوص بفترة طويلة

  :أبرز القيم املنعكسة من خالل نصوصه  -8

  :احلكمة  -أ

عرف العرب األمثال واحلكم عرب تارخيهم الطويل، وصنفت األمثال يف كتب وانتشرت حىت 

وعرف بعضهم باحلكمة نتيجة رجاحة عقوهلم وخربم الطويلة يف "... وت الشعباملثل ص: "قالوا 

وبتصفّح أشعار العرب فإننا قلّما جند قصائد من احلكمة متكاملة ، بل جندها متناثرة يف ... احلياة

  ...أبيات شعرية هنا وهناك



، فكان أن ابتلعها وقد كان لإلبراهيمي اطّالع واسع على التراث العريب القدمي بأمثاله وحكمه

وقلّما جند مثال أو حكمة بني عالميت تنصيص ويدل عليها ... وهضمها مث ساقها بأسلوبه اخلاص

  ...اإلبراهيمي أنها ليست له

وفيما يلي نورد جمموعة معتربة من العبارات اليت نرى أا تصلح حكما، وهي وليدة جتربة 

  :صوص اليت كتبها شيخنا عن فلسطني فإليكموها مرتبة حبسب الن... وخربة إبراهيمية

ـّص  احلكمـة املصـاغـة الن
  .إنما يستحق التراث من دافع عنه وحامي دونه - تصوير الفاجعة

 .من احملال أن حييف املسلم الذي يؤمن مبوسى على قوم موسى -
 .إنَّ أحق الناس مبدافن األنبياء هم الذين يؤمنون جبميع األنبياء -

 من عرف مصــادر األمـــور عـرف مواردهـا - وصف قرار التقسيم
  .هو سالح الروحانيات...هناك سالح أمضى من مجيع األسلحة - العرب واليهود يف امليزان

 .القوى املادية ال يستهني ا إالّ جاهل -
 .القوى الروحانية ال يستهني ا إالّ مغرور -
 .ستكون العاقبة للروح وعجائبه ال للمادة وغرائبها -
 .يم من ألقاك يف جحيمليس برح -
 .إن غرس صهيون يف فلسطني ال ينبت، وإذا نبت فإنه ال يثبت -
  .يف أوربا كلّ شيء إالّ اخلري - ماذا نريد هلا وماذا يريدون ؟

- واليهود بالسامري العرب بالعامري سبحان من خص 
  

 .اإلنكليز حلقة الشر املفرغة
  
 .يبة يف القلوبإنّ لبدة األسد هي يف بعض أسبابه إىل زرع اهل -
 .إنّ الغىن عمل وتدبري -
 .إنّ بدء الغىن من غىن النفس -
 .إنّ القوة مشيئة ال جرب -
 .إنّ بدء القوة من قوة األخالق وقوة االتحاد -
 "من كتم داءه قتله"  -



 .ما قيمة األموال املدخرة لنوائب الزمن إذا مل تبذل يف نائبة النوائب - .واجباا على العرب

  
 .الشمال اإلفريقيأما عرب 

  
 .كلّ شعب بىن حياته على العنصرية كانت هي علّة موته -
والعرب هم الذين وضعوا كلمة ... املسلمون يسعى بذمتهم أدناهم -

 .الشرف للعامل
 .أشنع ما يسجله التاريخ تألب أمة على أمة -
 .أقبح ما تقع عليه العيون جان يتجنى وظامل يظلم -
 .الواجب بأثقل شطريهمن أعان باملال فقد قام من  -
إنّ مما يرهب عدوك وحيمله على احترامك أن تكون عامال حازما وأن  -

 . تكون فعاال ال قواال
 

نداء وحتذير إىل الشعب 
.اجلزائري  

 
 .إنّ الرجل الصحيح الوطنية هو الذي ال تلهيه األحداث -
 .إنّ العقل نعم السالح -

 
.اهليئة العليا إلعانة فلسطني  

 
 .رحم موصولة العروبة -
 .الدين عهد إهلي ال ينقض -
 " احلرمان يذكي الشعور"  -

العصا من العصية     - كيف تشكلت اهليئة العليا  
 

صوت من جنيب فهل من 
 جميب؟

 
القائد القوي اخلصائص يف األمة كثرية النقائص، ال يزال يدخل من حرب  -

 .إىل حرب، ويدخل من قتام إىل قتام
 .انال أصدق من شهادة العي -
 .إنّ شهادة احلق تؤيد احلق حتى لكأنه حقان -
 .القرابة موضع الثّواب والعقاب عند اهللا -
  .أول راض بسرية من سيرها - هل ملن أضاع فلسطني عيد؟

 .إنّ الذنب يف نفسه ذنب وإن عدم االعتراف به يصيره ذنبني -
 .إن فضوح الدنيا أهون من فضوح اآلخرة -

.الرجل البطل يعمل كثريا وال يقول شيئا    -ن دعاة احلركة اإلسالمية يقولو  



.أضعنا فلسطني:    

 مىت يبلغ البنيان؟
 

  .يف األشياء ضروري وكمايل، ويف املقاصد مهم وأهم -
 .مىت تطرق الشك يف البعض سرى إىل الكل -

.إنّ اللّوم قرين الضعف ودليله   - فلسطني واليهود  
.سجع الكهان صلة الطّرفني ية على العداوة، وأن احلضارة متكتب اهللا أنّ الصداقة مطو - 

وأن الضعيف طعام للقوي، ... بالبداوة، وأن يف اإلنسان جبلّة من احليوان،
  ...وأنَّ من مل تبسط يدك لتقتله بسط يده لقتلك، ... 

 .ما أضاع السيادة إالّ توزيع القيادة -
     

 

 
 
 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  



I - البيان  :املبحث األول:  

   :متهيد -أ

  1 ...البيان معناه يف اللغة الكشف واإليضاح

هو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة  ويف اصطالح البلغاء

  2...عليه

مبا فيه من (وااز ، التشبيه: :هي ربى،ثالثة أسس ك -يف بالغتنا العربية-وعلم البيان 

  ...، والكناية)استعارات أيضا

لبيان العريب، مل يكن تقليدا للعصور املتأخرة اليت أسيء فيها لإن استعمال اإلبراهيمي ... 

استعمال البالغة العربية، إذ صارت وسيلة لتنميق الكالم وتزيينه لذاته، ال من أجل الدقة يف التعبري 

واإلفهام وهو الدور الطّبيعي للبالغة العربية، وإمنا رجع اإلبراهيمي ذه الوسائل البالغية إىل  والتصوير

اإلجيايب الذي أصاب األدب يف عصور  وما هذه الوسائل البالغية إال لون من التطور. عصرها الذهيب

  3...ازدهاره

صورة بيانية بني تشبيه،  150حنوا من الـ  -يف نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني  - وقد أحصينا 

  ...واستعارة، وكناية

  :وأكثر النصوص عددا من حيث الصور البيانية هي النماذج اآلتية على التوايل 

  ...صورة بيانية  21:  ؟صوت من جنيب فهل من جميب -

 ...صورة بيانية  14: وصف قرار تقسيمها  -

 ...صور بيانية  08: مىت يبلغ البنيان  -

 ...صور بيانية  07: املفرغة اإلجنليز حلقة الشر  -



 ...صور بيانية  07: هل ملن أضاع فلسطني عيد؟  -
أحمد الھاشمي، جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق یوسف الصمیلي،  1
  .216، ص )م2002ھـ ،1422المكتیة العصریة،: بیروت(ط، .د
المكتبة : بیروت(ط، .محمد عبد القادر الفاضلي، د: ة، تحقیقالخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغ 2

  .206، ص)م2004ھـ، 1424العصریة، 
  .185، مرجع سبق ذكره، ص )ماجیستیر(محمد مھداوي، البشیر اإلبراھیمي واللغة العربیة،  3

  : ردة يف تلك النصوص عن فلسطني هيوأبرز الصور البيانية الوا

 :التشبيـه  -1

  1...خر يف معىن آلالداللة على مشاركة أمر ... التمثيل، وعند علماء البيان : غة التشبيه يف اللّ

والتشبيه يلعب دورا كبريا يف أدب اإلبراهيمي ، فهو عمدته يف تفصيل امل، وتقييد العام، وتبسيط 

  2...عمدته يف إنشاء صوره هو كما .. املركّب، وجتسيم ارد

  3...غالبا ما يكون طرفاه من أشياء مادية مألوفة والتشبيه يف أدب اإلبراهيمي 

التشبيهات  هاونذكر النصوص األربعة األوىل األكثر عددا من ...تشبيها 46وقد أحصينا حنوا من الـ 

  :اآليت ك

  ...تشبيها  11: وصف قرار تقسيمها  -

 ...تشبيهات  08:  ؟صوت من جنيب فهل من جميب -

 ...تشبيهات  06: اإلجنليز حلقة الشر املفرغة  -

 ...تشبيهات  04: هل ملن أضاع فلسطني عيد ؟  -

  :و نذكر النماذج اآلتية من التشبيهات مشروحة بإجياز 

-   حىت ضمنت  هلم بريطانيا أن يكونوا حتت ظلّ : يقول عن الصهاينة " تصوير الفاجعة" ففي نص

ول إن حراب بريطانيا كانت تشبيه بليغ عن طريق اإلضافة، فأراد أن يق" ظل حراا"حراا، ففي 

  ...هاكالظالل لليهود، حيث يستظلون حتت



وعلمنا حنن أن ذلك الوعد وعد : يقول عن وعود اإلنكليز : "وصف قرار تقسيمها"ويف نص   -

إنكليزي وعد بلفور به اليهود عند حاجته إىل ذهبهم، كما وعد الشريف حسني خبالفة شاملة 

تشبيه مرسل  "كما وعد الشريف حسني"ل األتراك، ففي عبارة ووحدة كاملة عند حاجته إىل ختذي

  ذكرت أداته، فقد حتدث اإلبراهيمي عن 
  

  .219أحمد الھاشمي، جواھر البالغة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .187-186، مرجع سبق ذكره، ص )ماجیستیر(محمد مھداوي، البشیر اإلبراھیمي واللغة العربیة،  2
 187المرجع السابق، ص  3

ذباهوا وعد اإلنكليز لليهود بوعدهم للشريف حسني الباطل والكحال العرب املسلمني حني شب ...

  ..مع أن هناك فروقا شاسعة بني الطرفني 

إم : يقول واصفا اإلنكليز وطباعهم الشريرة اخلبيثة "اإلنكليز حلقة الشر املفرغة"نص  ويف  -

، فقد شبه اإلنكليز بالشيطان يف عنصر مشترك وهو كالشيطان، منهم يبتدىء الشر وإليهم ينتهي

م يزيدون عن الشيطان يقول اإلبراهيمي... الشربل إ...  

 :يقول اإلبراهيمي كالما حقا عن بطولة الفلسطينيني وشجاعتهم "واجباا على العرب"ويف نص   -

قام به عرب فلسطني األبطال  ا احلق الذي مكانه من هذه املظاهر مكان البسملة من اللّوح، فهو ما أم

يف مرتبته  - ه قول احلق عن بطولة رجال فلسطني فقد شب... الذين كشفوا عن صواب الرأي القناع 

...                                                مبرتلة البسملة من اللوح حيث تقدم البسملة وتوضع  أعلى اللّوح ملكانتها وأسبقيتها  -األوىل 

رائنا، آإن فلسطني ليست يف حاجة إىل : يقول اإلبراهيمي  "أما عرب الشمال اإلفريقي"ويف نص   -

الرجال  من فقد شبه ما متلكه فلسطني... راء مداره العرب ما هو كرؤية العني حساآفلها من 

كالصورة اليت تراها العني حمسوسة ملموسة  ما هو جمسد جلي -يف حقيقة األمر وواقعه -الصناديد 

                               ...  



-   من الغريب أن الفرنسي  :يقول اإلبراهيمي "قيمة عواطف املسلمني يف نظر فرنسا"ويف نص

ه ليس للمسلمني أية يد يف تسيري إن فرنسا دولة إسالمية، مع أن: الرمسي يسهل عليه أن يقول 

بع املغرور، يلعن الشيطان وهو مت يلفما أشبه الفرنسي يف هذا الباب باملتأَّ: إىل قوله. ..الدولة

األلوهية الذي يلعن الشيطان يف جحوده هللا  يفقد شبه الفرنسي يف ريائه وافتخاره مبدع... خلطواته

ن التعجب فقد استعمل اإلبراهيمي أداة التشبيه فعال يف مجلة فعلية ضم... وهو يسري على خطاه

  ...القياسي 

  

  

  

 :االستعـارة  -2

وهي يف اللغة من قوهلم استعار املال إذا طلبه عارية، ويف اصطالح البيانيني هي استعمال 

عالقة املشاة من املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه، مع قرينة صارفة لاللّفظ يف غري ما وضع له 

  1...عن إرادة املعىن األصلي 

 يعرف االستعارة ال يدرك العبارة يف أدب اإلمام اإلبراهيمي، ومن مل حيظ بقواعد من الو 

   2...  العربية، ال يستطيع فقه الصورة التمثيلية 

استعارة ونذكر  20حنوا من الـ  – عن فلسطني يف نصوص اإلبراهيمي –وقد أحصينا 

  :اآليت ك هاالنصوص األربعة األوىل األكثر عددا من

  ...استعارات  09: يب فهل من جميب ؟ صوت من جن -

 ...استعارتان: وصف قرار تقسيمها  -



 ...استعارتان: نداء وحتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم العريب  -

 ...استعارتان : فلسطني واليهود  -

  :ونذكر من االستعارات النماذج اآلتية مشروحة بإجياز 

-  ويف هذه األزمة : اإلبراهيمي  ليقو "العريبنداء وحتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم "ففي نص

فقد استعار من اإلنسان القدرة على العقد للمستعار له وهو الطمع حيث  ،اليت عقدها الطمع

حذف املشبه به أو املستعار منه وهو اإلنسان وأبقى على خاصية من خصائصه وهي العقد على 

 ...سبيل االستعارة املكنية 

-  وأن تبدأ : يقول عن تلك اهليئة  ")2(يئة العليا إلعانة فلسطني؟كيف تشكلت اهل"ويف نص

. أعماهلا بإرسال برقيات بامسها إىل جهات خمصوصة منها برقية تأييد وإعالن لوصل رحم العروبة

مكنية حذف فيها املشبه به وهو اإلنسان وأبقى على  ةاستعار "وصل رحم العروبة"ففي عبارة 

 ...ام على سبيل ما ذكرناهصفة من صفاته وهي صلة األرح
  .258أحمد الھاشمي، جواھر البالغة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .59، مرجع سبق ذكره، ص 3محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، ج 2
 
-  عر  "صوت من جنيب فهل من جميب؟"ويف نصيقول اإلبراهيمي معربا عن إعجابه بذلك الش

د جنيب  د الذياجليومسعت قطعة  من : "... قيل يف ذلك املهرجان الذي استقبل فيه الرئيس حمم

ه مس مكامن اإلحساس مين حينما تصويراته، وأن الشعر أشهد أنه شعر حي صادق يف تصوراته و

شعر مس مكامن اإلحساس مني استعارة مكنية، حيث حذف املشبه  : ففي قوله ". مس فلسطني

...                                        ائن البشري وأبقى على صفة من صفاته وهي املس على سبيل ما ذكرناه به وهو الك

-  ؟هل ملن أضاع فلسطني عيد"ويف نص" يتهم يف يقول الشيخ عن ختاذل العرب وعدم جد

... وأدنينا منه أمانيهوكانت خامتة النتائج أننا قربنا من صهيون ما كان بعيدا : مواجهة الصهاينة 



وهي  -استعارة مكنية حيث شخص املعىن وقربه جيدا جبعله لألماين  "أدنينا منه أمانيه"ه لففي قو

 ...                                                                 شيئا ماديا يقرب -معنوية 

-  ففي العنوان استعارة مكنية حيث "فلسطنيأضعنا ":  "دعاة احلركة اإلسالمية يقولون"ويف نص ،

شبه فلسطني بشيء يضيع فحذفه وذكر صفة من صفاته؛ وذلك بغرض جتسيد املعىن 

 ...                    وتشخيصه

-  ية  "مىت يبلغ البنيان؟"ويف نصيقول الشيخ ناصحا مرشدا العرب املسلمني داعيا إياهم إىل اجلد

رهم على كلمة وهم واصلون إىل تطبيقها ما دمنا على هذه احلالة، فلننب إنّ اليهود بنوا أم: قائال 

فقد حذف البناء وهو ... حنن أمرنا على عكسها إن كنا رجاال ونعمل على حتقيقها متساندين

شيء مادي وذكر شيئا من لوازمه وهو البين على سبيل االستعارة املكنية، وذلك تشخيصا للمعىن 

 ...له وقع وتأثري أكرب وجتسيدا له حىت يكون 

-  يقول اإلبراهيمي واصفا ما خربناه وعانيناه من أفاعيل اليهود "فلسطني واليهود"ويف نص ... :

  فنحن 

عانينا من تلك املكائد ما جعلنا أفقه الناس يف تلك املخزيات اليت يأتيها اليهود يف  -اجلزائريني-

م باملال، يف الدعاية والتضليل وإنفاقهم العامل، وتلك الطرائق يف امتصاص أمواهلم وتسخريه

استعارة مكنية حيث  "امتصاص أمواهلم"ففي قوله  ...املاليني يف بثّ الفنت وإفساد األخالق 

وهو الدم وذكر شيئا من صفاته ولوازمه وهو االمتصاص من باب ) املستعار منه(حذف املشبه به 

اهيمي للصورة البشعة النهمة لليهود عن طريق وذلك تقريبا من الشيخ اإلبر ؛االستعارة املكنية

  ...                                  االستعارة املكنية 

 :الكناية -3



الكناية لغة ما يتكلم به اإلنسان ويريد به غريه، وهي مصدر كنيت أو كنوت بكذا عن كذا 

                        1... إذا تركت إذا تركت التصريح به

فالن : الحا فالكناية لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ، كقولكوأما اصط

                           2...طويل النجاد أي طويل القامة 

  ...كناية  21حنوا من  -يف نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني -وقد أحصينا 

األكثر عددا من الكنايات  األوىل النصوص األربعة - يف نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني-ونذكر 

  :اآليت ك

  ...كنايات 04: صوت من جنيب فهل من جميب؟  -

 ...كنايات  03: مىت يبلغ البنيان؟  -

 ...كنايتان  02) : 1(كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟  -

 ...كنايتان  02) :2(كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟  -

قليلة جدا  - عن فلسطني -صريح باحلق جعلت الكناية يف نصوصه ولعلّ جرأة اإلبراهيمي يف الت

...  

  :ومن الكنايات الواردة نذكر النماذج اآلتية مشروحة بإجياز 

يقول عن أحد رجال احلركة الوطنية  ")1(كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟ "ففي نص  -

احا فهمنا مغزاه من أول حرف، ففي هذه واقترح اقتر: يف تعامله الالّجدي مع القضية ومماطلته 

 ... العبارة كناية عن صفة النباهة وسرعة البديهة يف فهم ما ال يصرح به البعض بطريق مباشر 
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-  ما غمز من قليب : يقول الشيخ اإلبراهيمي  "صوت من جنيب فهل من جميب؟"ويف نصوكأن

ق اجلرح وصعوبته كون العظم ففي هذا التعبري كناية عن صفة عم. جرحا مندمال على عظم

 ...                                                            انكسر ومتزقت اللّحم مندملة يف العظم املكسور 

-  يقول اإلبراهيمي واصفا أهل فلسطني يف يوم العيد وما  "هل ملن أضاع فلسطني عيد؟"ويف نص

وهي كناية عن أساهم وبؤسهم  ،"هلم شفة عن ثغر ترففال ن: "... يعانونه من ضياع وتشريد

 ...حيث ال يستطيع أحد أن يظهر أسنانه مبتسما، فاحلزن أكرب وأكرب 

-  ين،  "مىت يبلغ البنيان؟"ويف نصحدهم كانوا متيقول اإلبراهيمي واصفا املؤمترين يف القدس بأن

هيمي الكناية عن صفة االتحاد ويستعمل اإلبرا. ترميم املسجد ...تفاهةولكنهم متحدون على 

 "...ولكنهم كانوا على قلب رجل واحد إميانا ويقينا وصدق قصد وقوة وعزمية: "املتني قائال

-  ثأر للغرب يف فلسطني، مل تنبت عليه : "يقول الشيخ اإلبراهيمي  "سجع الكهان"ويف نص

جدة وشدة تلك النار ن عكناية  "مل تنبت عليه شجرة من يقطني"، ففي عبارة "شجرة من يقطني

 ...       ة يف قلب الغرب للعربجاحلاقدة املتأج

  

  

  

  

  

  

  



                                                                 

II -  البديع  :املبحث الثاين:  

  : متهيد -أ

يء، وأبدعه بدع الش: ل سابق، وهو مأخوذ من قوهلم ااملخترع املوجد على غري مث: البديع لغة 

  ...                         اخترعه ال على مثال

هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال ووضوح : واصطالحا 

  .الداللة

  ...ضرب يرجع إىل املعىن، وضرب يرجع إىل اللفظ: وهذه الوجوه ضربان 

ع، واجلناس، واالقتباس وما شابه االقتباس كالتضمني السج: فأما الذي يرجع إىل اللفظ فيتمثل يف 

  ...واالستشهاد

  ...وأما  الذي يرجع إىل املعىن فكثري جدا يتجاوز املائة موع

من احملسنات البديعية ) 123+  260= ( 383حنوا من الـ  - يف نصوص اإلبراهيمي -وقد أحصينا

د يف شكل واحد مزدوج كما سنرى ذلك من تتنوع بني السجع واجلناس والطباق واملقابلة، وقد تتح

  ..خالل بعض النماذج الواردة يف نصوصه

يف  -أو مع غريمها - وبني الطباق واملقابلة  - أو مها معا -ويتوزع البديع عددا بني السجع واجلناس 

  :نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني كاآليت 

  .حمسنا 24=  11+  13: تصوير الفاجعة  -

 .حمسنا 30=  14+  16: وصف قرار تقسيمها  -

 .حمسنا 25=  07+  18: العرب واليهود يف امليزان -



 حمسنا 13=  01+  12: ماذا نريد هلا وماذا يريدون؟  -

 .حمسنا 29=  10+  19: اإلنكليز حلقة الشر املفرغة  -

 .حمسنا 32=  09+  23: واجباا على العرب  -

 .حمسنا 26=  04+  22: أما عرب الشمال اإلفريقي  -

 .حمسنات 10=  03+  07: عواطف املسلمنيقيمة  -

 .حمسنا 12=  01+  11: عيد األضحى وفلسطني  -

 .حمسنات 02=  00+  02: ذوق صحفي بارد  -

 .حمسنا 13=  04+  09: نداء وحتذير إىل الشعب اجلزائري -

 .حمسنات 03=  02+  01: أدعاية أم سعاية  -

 .حمسنات 07=  00+  07: اهليئة العليا إلعانة فلسطني -

 .حمسنات 04=  00+  04): 1(كيف تشكلت اهليئة العليا  -

 .حمسنات 08=  03+  05): 2(كيف تشكلت اهليئة العليا  -

 .حمسنا 31=  08+  23: صوت من جنيب فهل من جميب؟ -

 .حمسنا 33=  10+  23: هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ -

 .حمسنات 04=  04+  00: دعاة احلركة اإلسالمية يقولون  -

 .حمسنا 11=  08+  07: يان؟ مىت يبلغ البن -

 حمسنات 03=  01+  02: فلسطني واليهود  -

  .حمسنا 32=  07+  25: سجع الكهان  -



واملالحظ أن النصوص اإلبراهيمية عن فلسطني تتفاوت من حيث عدد حمسناا البديعية كما رأينا، 

من كتاب سجع  ومن ذلك أن املقطع السادس... ومرد ذلك إىل طبيعة النصوص وطبيعة مضامينها

الكهان فيه نسبة كبرية من احملسنات البديعية مقارنة حبجمه؛ وذلك ألنه نص صب فيه اإلبراهيمي 

  ...عصارة من جتارب وخربات ميدان البديع عموما ويف السجع واجلناس خصوصا

  

  

  :السجع  -1

  ... هذا من اجلانب االصطالحي 1...هو تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف واحد

الراجل ما من اجلانب اللّغوي فالسجع يعين صوت القمري وهو ذكر اليمامة، أو هو مبعىن استقام وأ

  ...يف سريه

وقد ذهب إىل هذا قبلنا كثري من النقاد . والسجع إذا استقام كان آية يف البالغة، واية يف البيان

                                                       2... األقدمني

ن عرفوا به أنّ اخلاصية البارزة يف مجيع إنتاج اإلبراهيمي األديب هو السجع، فهو مم ال شكو 

وأصبح من ميزاته الواضحة سواء كان عفو اخلاطر وهذا كثري يف مقاالته اليت أنشأها يف مناسبات 

وقد يبالغ  ."ع الكهانسج"خمتلفة، أو كان مقصودا لذاته كما فعل يف السلسلة اليت كتبها حتت عنوان 

  3"...سجع الكهان"اإلبراهيمي يف استعماله للسجع إىل حد اإلسراف يف مواطن كثرية، غري 

الذي كان صورة " سجع الكهان"وقد كان اإلبراهيمي فارس السجع،  ومن يقرأ ما كتبه يف 

فهمه لدقائق اللغة وحفظه الع اإلبراهيمي وطّصادقة للسجع العريب يف دولة البالغة والبيان يعجب ال

     4... توريةملترادفات، وإدراكه ألسرار اجلناس والا من الكثري
  



عا، وإنذلك منه تكلّفا وتصن ما هو أمر طبيعي بالقياس وإذا رأيته جينح إىل السجع، فال حتسنب

حاديث إىل أديب ينبغي أن يكون قد حفظ أطرافا صاحلة من ج البالغة، ومتون املقامات، وأ

                                        5...األعراب

ب خمتلف وإذا كان اإلبراهيمي قد اختار أسلوب السجع مرة وأسلوب االسترسال مرة فألنه جير

ني يستجيبون هلذا األسلوب كما يستجيبون لغريه، وهم متفاوتون األساليب بغرض التأثري، وألن املتلقّ

         6... فون يف مستويام الفكريةيف درجة الثقافة وخمتل
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 :اجلناس  -2

وازى مصنوعه  س، واانسة، وال يستحسن إال إذا ساعد اللّفظ املعىن والتجني له ويقال

لى سجيتها لتكتسي من األلفاظ عمطبوعه مع مراعاة النظري، ومتكّن القرائن، فينبغي أن ترسل املعاين 

  :ما يزينها حىت ال يكون التكلّف يف اجلناس مع مراعاة االلتئام، موقعا صاحبه يف قول من قال 

س فيه نوع قيادةطبع اأو ما ترى تأليفه لألحرف     ن.  

  1...والنفس تستحسن املكرر مع اختالف معناه ويأخذها نوع من االستغراب

لفظي : فق اللّفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن، وهو ينقسم إىل نوعني واجلناس أن يت

  ...                                                     ومعنوي



وهو من اجلانب اللغوي يعين اانسة أو املشاكلة واملماثلة، وذلك لكون الكلمتني يف اجلملة 

البغل والنغل، أو لكون الكلمتني يف اجلملة بينهما حرف : بينهما جتانس يف بعض حروفهما، كقولنا 

  ...باليت هي أحسن ال باليت هي أخشن: قولنا يف أو أكثر من جنس واحد كالسني والشني، 

  :واملقابلة) الطباق(املطابقة  -3

تضادين، أي معنيني متقابلني يف املطابقة وتسمى الطباق، والتضاد أيضا، وهي اجلمع بني امل

                                                      2...  اجلملة 

متوافقة، وهي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان  -وهي طباق مركب أصال -ومنه املقابلة 

                        3. مث مبا يقابلهما أو يقابلها على الترتيب

وأصل الطباق هو قرن الشيء بضده، ومن شأن قرن األضداد وضوح الفكرة من ناحية، 

  ...وزيادة التأثري يف املتلقي من ناحية أخرى

وهو وسيلة لعرض والطباق عند اإلبراهيمي وسيلة تربز من خالهلا الصفات السيئة للخصوم، 

       4... التناقض يف احلياة بشكل عام

  

                 

وكما يكون السجع واجلناس يف الغالب متالزمني يف نصوص اإلبراهيمي، فإن كالّ منهما 

سم بسمة أخرى يت :1...جلناس فيكون يف الغالب ناقصاا السجع فغالبا ما يكون متوازيا، وأما افأم                                              

  ...واملقصود بالسجع املتوازي هو ما كان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط

وأما املقصود باجلناس الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان يف احلروف، وعددها، وهيآا، وترتيبها مع 

  .اختالف املعىن
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  :اآلتية  فمن السجع واجلناس والطباق نذكر النماذج

إن يف قلب كل مسلم جزائري من قضيتك : "نقرأ قول اإلبراهيمي  "تصوير الفاجعة"ففي نص   -

"...                                                                     جروحا دامية، ويف جفن كلّ مسلم جزائري من حمنتك عربات هامية

ية حيث نستشعر نغمة موسيقية عذبة، وهو يف الوقت نفسه هام -فنالحظ السجع يف قوله دامية 

  ...اهلاء والدال : جناس ناقص متوازي بني الكلمتني حيث االختالف يف نوع احلروف

"...                                                وسادت فيها العربية أكثر مما سادت العربية: "...ويف النص نفسه نقرأ قول الشيخ  -

س جناهو سجع من حيث املوسيقى، وهو و فنالحظ السجع واجلناس بني كلميت العربية والعربية، 

  ...متوازي ناقص بني الكلمتني حيث االختالف يف ترتيب احلروف

-  فازوا، وال العرب به فال اليهود: "... ، نقرأ قول اإلبراهيمي "هاوصف قرار تقسيم"ويف نص 

حازوا اهإي"                                                ... 

 ... ففي العبارة سجع بني كلميت فازوا وحازوا، وهو يف الوقت نفسه جناس ناقص

 " ... وأفصح احلق واتضح وجللج الباطل وافتضح: "ويف النص نفسه نقرأ قول الشيخ اإلبراهيمي  -

 ...ق والباطل فنالحظ طباق إجياب بني كلميت احل

-  ومحلوا أولئك : "يخ العبارة اآلتية ش، نقرأ لل"العرب واليهود يف امليزان عند األقوياء"ويف نص

 ...ففي العبارة طباق إجياب بني كلميت الوعد والوعيد"... الضعفاء بالوعد والوعيد
، مرجع )ماجیستیر(، 1939إلى  1929محمد العید تاورتة، نثر الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي في الفترة من  1

 648سبق ذكره، ص
ففي العبارة طباق "...  وستكون للروح وعجائبه ال للمادة وغرائبها: "ويف النص نفسه يقول الشيخ 

                  ...                                       إجياب بني كلميت الروح واملادة



-  ومعاذ العروبة أن : "...نقرأ قول اإلمام اإلبراهيمي  "ن؟ماذا نريد هلا وماذا يريدو"ويف نص

ففي العبارة جناس ناقص بني كلميت جريرة وجزيرة حيث " رة العربتقضي جريرة العرب، على جزي

 ...االختالف يف نوع احلروف بني الراء والزاي

-  املفرغة"ويف نص انتدب نفسه على وعلمتم أنه : "نقرأ لإلبراهيمي قوله  "اإلنكليز حلقة الشر

 ...                 ففي العبارة طباق إجياب بني كلميت اخلصم واحلكم" فلسطني فكان اخلصم واحلكم يف قضيتها

وخدعتم من اجلانب ... وقد لدغتم من اجلحر اإلنكليزي مرات، : " ويف النص نفسه نقرأ قوله  -

رات وكرات، وهو يف الوقت نفسه ففي العبارة سجع متوازي بني كلميت م..." اإلنكليزي كرات

 )...                                        امليم والكاف(جناس ناقص واالختالف يف نوع احلروف 

 ا على العرب"ويف نصوله بإسالمه عهد لفلسطني : "نقرأ للشيخ اإلمام اإلبراهيمي عبارة  "واجبا

ففي العبارة سجع متوازي بني كلميت "... ات الربوجمن يوم اختارها البارئ للعروج، إىل السماء ذ

...                                                                           العروج  والربوج، وهو يف الوقت نفسه جناس ناقص االختالف فيه بني حريف العني والباء 

" ... خرق حيياة عبد اهللا، وال مبوت حييواإلمجاع الذي ال ين: "...ويف النص نفسه نقرأ عبارة  -

 ...                                                                      ففي العبارة طباق إجياب بني كلميت حياة وموت

احشدوا إىل فلسطني : "فنقرأ للشيخ اإلبراهيمي عبارة  "ا عرب الشمال اإلفريقيأم"ويف نص  -

ففي العبارة طباق إجياب بني كلميت "...  من نبت الشرق أو غرس الغربجيشا من الصهيونيني

 ...الشرق والغرب

 أما فرنسا فقد جتلّت يف ذلك : "نقرأ للشيخ اإلمام العبارة اآلتية  "قيمة عواطف املسلمني"ويف نص

ي يف ففي العبارة سجع متواز ..".الس بكلّ ما يف العرق الالّتيين من حقد وقاح، وبغض صراح

 ...                                                                             كلميت وقاح وصراح



-  إخواننا مشردون، : "نقرأ لإلمام اإلبراهيمي العبارة اآلتية  "عيد األضحى وفلسطني"ويف نص

جمردون،  -مشردون ففي العبارة سجع متوازي يف كلميت " فهل حنن من الرمحة والعطف جمردون؟

 ...              ني واجليمشوهو يف الوقت نفسه جناس ناقص االختالف فيه واقع يف نوع احلروف بني ال

"...                                                     وتتقاضانا فلسطني أن حنزن حملنتها ونغتم، ونعىن بقضيتها وتم: "ويف النص نفسه نقرأ عبارة  -

ففي العبارة سجع متوازي يف كلميت نغتم وتم، وهو يف الوقت نفسه جناس ناقص االختالف فيه يف 

 ...نوع احلروف بني الغني واهلاء

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



III- االقتباس و التضمني و االستشهاد :املبحث الثالث:  

- ن الكالم شيئا من الأما االقتباس فهو أن يضم1...ه منهقرآن أو احلديث، ال على أن  

  :كقول أيب متام...بأس من تغري يسري من أجل الوزن، و غريه و ال

  2...وناــا إىل اهللا راجعـَّإن   قد كان ما خفت أن يكون 

- ن الشاعر شيئا من شعر الغري، مع التنبيه عليه إن مل يكن مشهورا عند و أما التضمني فهو أن يضم

  3...البلغاء

  :االقتباس من القرآن الكرمي - 1

  :متهيد -أ

ة األدب اإلنسـاين و  قم -من الناحية األدبية على األقل-هذا الكتاب املعجز  القرآن الكرمي

و لو مل  ...قد حرصت على ترمجته -من غري استثناء-مجيع األمم  أنعلى ذلك من  و ال أدلَّ. العاملي

و . ة اآلداب العاملية و اإلنسانيةلكان كافيا لرفع آداا إىل قميكن للغة العرب إال هذا الكتاب املعجز 

   4...الشهادات على ذلك كثرية من الفرجنة أنفسهم

و النثر يف ...و أروع مثل للنثر يف األدب العريب ،ف أن القرآن الكرمي أوثق منوذجو ال خال

و أعين بالنثر الكلم الطيـب  . دهأو على األصح مدين له بوجو...األدب العريب مدين للقرآن بعبقريته

ه، و باجلمـال  ظف تأليفا يكفل التأثري حبسن اجلرس يف نسق ألفاة أفكاره، احملكم نسيجه، املؤلَّاملرتب

  5...الفين يف صورته

                                                
المكتبة العصریة، : بیروت(الخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، تحقیق محمد عبد القادر الفاضلي،  1

  406، ص)م2002
 409المرجع السابق، ص  2
 .410مرجع سابق، ص  3
، ص 197العدد " العربي"، مجلة "ي؟ و كم في األدب العربي من أدب عالمي؟ما األدب العالم"ظافر القاسمي، 4

53. 
  المرجع السابق، الصفحة نفسھا 5



و القرآن ال يزال ... و القرآن الكرمي أغىن أثر أديب يف لغة الضاد من حيث املوسيقى اللفظية 

  6...بالغية العليا اليت ال يتعلق ا قلم كاتب من كتاب العربية إال جنح و فازجماال عبقريا للعروض ال

عرف بالغي جار على ألسنة اخلطباء و الشـعراء و علـى   ... و االقتباس من القرآن الكرمي

ــ ــالم الكتـــــــــــــــــ   اب أقـــــــــــــــــ

  1 ...و األدباء، و لكن طريقة االستعانة به ختتلف من شخص إىل شخص

  :القرآين اإلبراهيمي و االقتباس -ب

و . اإلبراهيمي على عامل العربية الفسيح هو القرآن الكرمي هإن الباب الواسع الذي دخل من

لسان العرب، و لسـان  : ره إال لسانانالقرآن ال يفس:" لقد أوجز هذا الترابط العضوي بينهما قائال

   2"...الزمان

إلبراهيمي اللفظة أو العبارة فحني يقتبس ا: و طريقة اإلبراهيمي يف االقتباس حمكمة التوظيف

أسـلوبا   –بذلك   -، و يبقىهرها ملكا له يف تركيب مجليئقة ا، و يصفإنه يرتهلا املرتلة احلسنة الالَّ

   –أبــــــــدا  –قويــــــــا ال يســــــــاوره ضــــــــعف 

  3 ...ولحنو ال ارختاء و ال 

اآليـات  ضح من كثرة االستشهاد بخاصية تت... و تأثر أسلوب اإلبراهيمي بالقرآن الكرمي

و املالحظ أن هذه اخلاصية ترتفع نسبتها يف  ...و من كثرة االقتباس من لغة القرآن و معانيه. القرآنية

                                                
 .69عبد المالك مرتاض، نھضة األدب العربي المعاصر في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  6
 .331، مرجع سبق ذكره، ص )ماجستیر(محمد عباس، البشیر اإلبراھیمي أدیبا  1
عدد " 87، العدد "الثقافة"الرحمن شیبان، اإلمام الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي و اللغة العربیة، مجلة  عبد 2

 .77، مرجع سبق ذكره، ص "خاص
 .331، مرجع سبق ذكره، ص )ماجستیر(محمد عباس، البشیر اإلبراھیمي أدیبا،  3



اخلطب عموما، و اخلطب الدينية على وجه اخلصوص، كما تكثـر بشـكل متزايـد يف خطـب     

4...  ض لبعض قضايا اإلسالم و املسلمنياالحتفاالت الدينية، و يف بعض املقاالت اليت تتعر  

فها توظيفا رائعا يف الـدفاع  و اآلية القرآنية يدجمها اإلبراهيمي برباعة وسط عباراته، و يوظّ

  5 ...لعون يف فن إعجازه البياينفون بالقرآن املتضرعن قضاياه، فال يدرك كنهها و بعدها، إال العا

  6...حسناو اقتباسه من القرآن الكرمي يعطي أسلوبه دفعا مجيال، و توظيفا مالئما 

و ظاهرة االقتباس من القرآن الكرمي منتشرة يف أغلب كتابات الشيخ اإلبراهيمـي و تـأيت   

  :بطريقتني

  ...الطريقة األوىل أن يأيت الكاتب باآلية كاملة صرحية فيضعها بني قوسني -

شـري إىل  ا و روحا يف ثنايا كالمه دون أن يالكاتب ببعض ألفاظ اآلية نصفيأيت الطريقة الثانية  و -

  1 ...ذلك أو يضعه بني قوسني

فتجـد كالمـه    ن، فأنت تقرأ له النصاو احلق أن أسلوب و لغة اإلبراهيمي أغلبهما قرآني

  ...ة قرآنيةبغعجينا مزجيا يف ص

و قد جعل اإلبراهيمي من فلسطني السليبة قضية كل جزائـري و كـل عـريب و كـل     

فلسطني وديعة حممد عندنا، و " ، خصوصا و  أنَّفاستعان على ذلك بنفس اإلعجاز القرآين...مسلم

ـ   ـ   أمانة عمر يف ذمتنا، و عهد اإلسالم يف أعناقنا فلئن أخذها اليهـود من ا إذا ا و حنـن عصـبة إن

مت بالتصويت و هو أضعف صدى، و على األوراق قس" ا حنيو ضاعت فلسطني من.. ".خلاسرون

                                                
، مرجع سبق ذكره، )ماجستیر(، 1939إلى 1929محمد العید تاورتة، نثر الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي من  4

 .622ص 
 .87، مرجع سبق ذكره، ص 3محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، ج 5
 .326، مرجع سبق ذكره، ص )ماجستیر(محمد عباس، البشیر اإلبراھیمي أدیبا،  6
 .110، مرجع سبق ذكره، ص )ستیرماج(محمد مھداوي، البشیر اإلبراھیمي و اللغة العربیة،  1



ري هدى، حتديا للعرب الذين كـانوا يف ذلـك الـس    و هي أنزر جدا، و باألغلبية السائرة على غ

  2"...أضعف ناصرا، و أقل عددا

) 150(و بعد قراءتنا لنصوص اإلبراهيمي عن فلسطني فقد أحصينا حنوا من مائـة و مخسـني    -

 ضمري، و بعضها كلمة قرآنية ري لفظ أو تغيرياقتباسا، بعضها مباشر جدا، و بعضها شبه مباشر كتغي

  ...قطأو كلمتان ف

  :و تفصيل عدد ذلك يف النصوص كاآليت

  ...اقتباسات 06: تصوير الفجيعة-

  ...اقتباسات 09: وصف قرار تقسيمها -

  ...اقتباسات 05: العرب و اليهود يف امليزان عند األقوياء -

  ...اقتباسات 07: ماذا نريد هلا و ماذا يريدون؟  -

  ...اقتباسات 07: اإلنكليز حلقة الشر املفرغة -

  ...اقتباسات 06: واجباا على العرب -

  ...اقتباسات 07: أما عرب الشمال اإلفريقي -

  ...اقتباس واحد 01: قيمة عواطف املسلمني يف نظر فرنسا -

  ...اقتباس واحد 01: عيد األضحى و فلسطني -

  ...اقتباسان اثنان 02: نداء و حتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم العريب -

  ...اقتباسات 05: دعاية؟ أم مها معا؟أسعاية أم  -

  ...اقتباسات 03): 1(كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟  -

  ...اقتباس واحد 01): 1(كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني؟  -
                                                

 88، مرجع سبق ذكره، ص 3محمد البشیر اإلبراھیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي، ج 2



  ...اقتباسا 13: صوت من جنيب فهل من جميب؟ -

  ...اقتباسا 12: هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ -

  ...اقتباسا 26: بنيان؟مىت يبلغ ال -

  ...اقتباسا 16: فلسطني و اليهود -

- اقتباسا 14: انسجع الكه ...  

  : نوردها كاآليت -عند اإلبراهيمي -و تفصيل كيفية االقتباس القرآين 

على أنه قرآن بني عالميت تنصيص  -و حبجم كبري نسبيا –فبعضه يورده اإلبراهيمي حرفيا  §

، على أنه مقول القول له أو لغريه، أو استشـهاد،  )﴾...﴿(رين ، أو بني قوسني مزه("...")

 :و من ذلك نورد النماذج اآلتية ...أو يورده يف سياق كالمه و كأنه كالمه 

  االقتباس أو االستشهاد القرآين  النص
  يا موسى إن فيها قوما جبارين  و إنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها: فقالوا -  تصوير الفجيعة

قالوا يا موسى إن  ﴿من سورة املائدة  22لتعبري من قوله تعاىل يف اآلية فهذا ا -
  .﴾فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها

العرب و اليهود 
يف امليزان عنـد  

  األقوياء

  .يا موسى إن فيها قوما جبارين: يوم قالوا -
قالوا يـا   ﴿ :رة السابقةفهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية السابقة من السو -

  .﴾موسى إن فيها قوما جبارين
  

ماذا نريد هلا و  -
  ماذا يريدون؟

  ".يا قوم أدخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم:" يوم قال هلم موسى -
يا قو م ادخلـوا  ﴿ :من سورة املائدة 21فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾م و ال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسريناألرض املقدسة اليت كتب اهللا لك
ــغ  - ــىت يبل م

  البيان؟
كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كرمي و نعمة كـانوا فيهـا   " و 

  ".فاكهني
 ﴿ :من سورة الـدخان  27و  26و  25فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -



مـة كـانوا فيهـا    كم تركوا من جنات و عيون و زروع  و مقام كرمي و نع
  .﴾فاكهني

  ".إن فيها قوما جبارين: " ما قال أسالفهم -
قالوا يا موسى إن  ﴿ :من سورة املائدة 22فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾فيها قوما جبارين
  فلســـطني  -

  و اليهود
 إن فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن:" و قالوا له تارة -

  ".خيرجوا منها فإنا داخلون
قالوا يا موسى إن  ﴿ :من سورة املائدة 22فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حىت خيرجوا مها فإن خيرجـوا منـها فإنـا    
  .﴾داخلون

  ".فاذهب أنت و ربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون:" و قالوا له مرة أخرى  -
قالوا يا موسى إنا  ﴿ :من سورة املائدة 24التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  فهذا -

  .﴾لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت و ربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون
حنـن أبنـاء اهللا و    ﴿ :و جيادلون اهللا كما جيادل الكفء الكفء، حىت قالوا  -

ــاؤه    ﴾أحبـــــــــــــــــــــــــــــ
  ...و األحباء هم قرابة امللك

و قالت اليهود و  ﴿ :من سورة املائدة 18ذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية فه -
  .﴾النصارى حنن ألبناء اهللا و أحباؤه

  .﴾هذا إهلكم و إله موسى ﴿ :واختذوا عجال من ذهب و عكفوا عليه، و قالوا -
فأخرج هلم عجـال   ﴿ :من سورة طه 88فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾ورا فقالوا هذا إهلكم و إله موسى فنسيجسدا له خ
  .﴾اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة ﴿ :و قالوا ملوسى -
فأتوا علـى   ﴿ :من سورة األعراف 138فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم  ىقوم يعكفون على أصنام هلم قالوا يا موس
  .﴾قوم جتهلون

  
فقال يف فلسطني األرض املقدسة و القرى اليت باركنا فيها، و قـال يف أرض   -  يا مصر -



  سبأ بلدة طيبة
  :فهذا التعبري من قوله تعاىل على التوايل -
يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا  ﴿ :من سورة املائدة 21من اآلية  -

  .﴾لكم
ني القرى اليت باركنا فيها و جعلنا بينهم و ب ﴿ :من سورة سبأ 18من اآلية  -

ــاهرة  ــرى ظـــــــــــــ   قـــــــــــــ
  .﴾و قدرنا فيها السري فسريوا فيها ليايل و أياما آمنني

كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبـة   ﴿ :من سورة سبأ 15من اآلية  -
  .﴾ورب غفور

 

و كأنه كالمه دون أن يدخله داخل عالمة ترقيم مـع    -حبجم أقلّ –و بعضه يورده اإلمام  §

 :ري ضمري بآخر حنو اآليتي طفيف يف التقدمي أو التأخري أو تغرييتغ

 

  االقتباس أو االستشهاد القرآين  النص
  .هيهات هيهات ملا يروم -  تصوير الفجيعة -

هيهـات   ﴿ :من سـورة املـؤمنني   36فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾هيهات ملا توعدون

ــرار - ــف ق وص
  تقسيمها

  .يل له و ال نصريحق الشرق ال و -
و ما لكم من  ﴿ :من سورة التوبة 116فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾دون اهللا من ويل و ال نصري
  .الوعود اإلجنليزية شيء عرفناه بعضه من بعض -
املنـافقون و   ﴿:من سورة التوبـة  67فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾املنافقات بعضهم من بعض
العرب و اليهود  -

ــد  ــزان عن يف املي
  األقوياء

  .و غرهم بالعرب الغرور
و غـرتكم   ﴿ :من سورة احلديـد  14فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾األماين حىت جاء أمر اهللا و غركم باهللا الغرور



ماذا تريد هلـا   -
  :وماذا يريدون؟

  و أنَّ فيها ألمة واحدة -
إن هذه أمتكم  ﴿:من سورة األنبياء  92وله تعاىل يف اآلية فهذا التعبري من ق -

  .﴾أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون
اإلنكليز حلقـة   -

  الشر املفرغة
إن اإلجنليز لكم عدو :" و اإلمجاع املعقود على كلمة واحدة ككلمة اإلميان -

  ".فاختذوه عدوا
إن الشيطان لكم  ﴿ :من سورة فاطر 06فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾عدو فاختذوه عدوا
واجباا علـى   -

  العرب
  .يوم اختارها الباري للعروج، إىل السماء ذات الربوج -
و السماء ذات  ﴿ :من سورة الربوج 01فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾الربوج
ــرب   - ــا ع أم

  الشمال اإلفريقي
  .إىل كلمة سواء بيننا و بني اليهود...تعالوا يا أصحاب هذه الضمائر املنفصلة

قل يا أهل  ﴿ :من سورة آل عمران 64فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا و بينكم

  عيد األضـحى   -
  و فلسطني

  .و إن يف جواحني نار تلظى -
فأنذرتكم نـار   ﴿:من سورة الليل 14فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾تلظى
  

أدعاية أم سعاية، أم 
  مها معا؟

  
  .و ضل سعي الكائدين -
الذين ضل  ﴿ :من سورة الكهف 104فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾سعيهم يف احلياة الدنيا
نداء و حتذير إىل  -

الشعب اجلزائـري  
  املسلم العريب

  .ن بعضهم لبعض ظهرياتعجز الشياطني أن تأيت مبثلها و إن كا -
قـل لـئن    ﴿ :من سورة اإلسـراء  88فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  اجتمعــــــــــــــت اإلنــــــــــــــس 
و اجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله و لو كان بعضهم لـبعض  

  .﴾ظهريا
كيف تشكلت  -

اهليئة العليا إلعانـة  
  .ليضعوا أمواهلم بأيديهمو مبن يأمرهم بالعدل و اإلحسان 

إن الـه يـأمر    ﴿ :من سورة النحل 90فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -



  .﴾بالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي القرىب  )1(فلسطني؟ 
صوت من جنيب  -

  فهل من جميب؟
  .مقاال ت نارية ترسل شواظا من نار و حناس -
يرسل عليكما  ﴿ :نمن سورة الرمحا 35فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾شواظ من نار و حناس فال تنتصران
و تكلم القائد البطل عن أولئك البائسني الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق  -

  .وطننا فلسطني: إال أن يقولوا
الذين أخرجـوا   ﴿ :من سورة احلج 40فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  . ﴾اهللا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا
  .ابتلعتهم شرادم اليهود بأيسر حماولة و أخرجوهم من ديارهم -  :مىت يبلغ البنيان؟

الذين أخرجوا  ﴿ :من سورة احلج  40فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾من ديارهم بغري حق

ــطني و  - فلسـ
  اليهود

  .من يوم خرجوا من فلسطني أذلة صاغرين يف سيب بابل -
ارجـع إلـيهم    ﴿ :من سورة النمل 37تعبري من قوله تعاىل يف اآلية فهذا ال -

  .﴾فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا و لنخرجنهم منها أذلَّة و هم صاغرون
  .و أنَّ من مل تبسط يدك لتقتله بسط يده لقتلك -  سجع الكهان -

سطت إىل لئن ب ﴿ :من سورة املائدة  28فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف اهللا رب العاملني

  .قلوب أبنائها يهدي القرآن -من أول يوم –واطمأنت  -  عيد األضحى -
قالوا نريد أن  ﴿ :من سورة املائدة 113فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

ــل    نأكـــــــــــــــــــــــــــــ
  .﴾و نكون عليها من الشاكرينو تطمئن قلوبنا و نعلم أن قد صدقنا 

  .و اهلوى يف مراكش يأمر و ينهى -  من وحي العيد
و املنـافقون و   ﴿ :من سورة التوبة 67فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾املنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر و ينهون عن املعروف
 



ني من القرآن الكرمي، و قد تكون تثنو بعضه يورده شيخنا مبعناه، و لكن بذكره لكلمة أو ا §

 :الكلمات املقتبسة من آيتني من سورتني خمتلفتني، حنوى األيت

  االقتباس أو االستشهاد القرآين  النص
  .و إمنا هو ذنب االستعمار الذي حيول بني املرء و أخيه -  تصوير الفجيعة -

فيتعلمون منهما  ﴿:من سورة البقرة 102فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾ما يفرقون به بني املرء و زوجه

وصــف قــرار  -
  تقسيمها

  .أن مكرهم سيحيق م -
و ال حييق املكر  ﴿ :من سورة فاطر 43فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾السيء إال بأهله
ماذا نريد هلـا و   -

  ماذا يريدون؟
  .ياة و مالو ختفظ عليهم ما هم أحرص الناس عليه من ح -
و لتجـدم   ﴿ :من سورة البقـرة  96فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾أحرص الناس على حياة و من الذين أشركوا
اإلجنليز حلقة الشر 

  املفرغة
  .إنكم ال تردون كيدهم

و إن  ﴿ :من سورة آل عمـران  120فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾ركم كيدهم شيئاتصربوا و تتقوا ال يض

واجباا علـى   -
  العرب

  و شقينا عذبه و متريه
و هو الـذي   ﴿ :من سورة الفرقان 53فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج
أما عرب الشمال 

  اإلفريقي
  .مت ال جتدين بعد ذلك منانا و ال كنودا

 06من سورة البقرة، و يف اآلية  262ه تعاىل يف اآلية فهذا التعبري من قول -
  من سورة العاديات

  .﴾الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا و ال أذى ﴿
  .﴾إن اإلنسان لربه لكنود ﴿

قيمة عواطـف   -
املسلمني يف نظـر  

  فرنسا

  .يلعن الشيطان و هو متبع خلطواته -
يا أيها الـذين   ﴿ :من سورة النور 21ن قوله تعاىل يف اآلية فهذا التعبري م -

آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشـيطان فإنـه يـأمر    



  .﴾بالفحشاء و املنكر
نداء و حتذير إىل  -

الشعب اجلزائـري  
  املسلم العريب

  .العاقبة للصابرين
فاصرب إن العاقبة  ﴿ :ة هودمن سور 49فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾للمتقني
كيف تشكلت  -

اهليئة العليا إلعانة 
  ):1(فلسطني؟ 

  .سراب يف يباب -حىت فلسطني –و عداها 
و الذين كفـروا  ﴿ :من سورة النور 39فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾أعماهلم كسراب بقبعة حيسبه الظمآن ماء
  

كيف تشكلت  -
إلعانة  اهليئة العليا
  )2(فلسطني؟ 

  .العلماء قد ضربوا املثل يف احلرص
انظر كيـف   ﴿ :من سورة اإلسراء 48فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾ضربوا لك األمثال
صوت من جنيب  -

  :فهل من جميب؟
  .فو الذي خلق القلوب مضغا سوداء

فإنا خلقناكم من  ﴿ :من سورة احلج 05فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾مضغة خملقة و غري خملقة

  
هل ملن أضـاع   -

  فلسطني عيد؟
  .و كانت الطامة و الصاخة معا

فإذا جاءت ﴿ :من سورة النازعات 34فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾الطامة الكربى

  .﴾فإذا جاءت الصاخة ﴿ :من سورة عبس 33و يف اآلية 
  .ء مليون عريب نبتوا يف فلسطني كتينها و زيتوازها  مىت يبلغ البنيان -

و الـتني و   ﴿ :من سـورة الـتني   01فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -
  .﴾الزيتون

ــطني و  - فلسـ
  اليهود

  .و كان ينطوي على معىن الثأر ملوسى و دينه و قومه اليهود لو كانوا يعقلون
أفأنت تسـمع   ﴿ :من سورة يونس 42فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾الصم و لو كانوا ال يعقلون
  .تنسبه غريزة املاء و الطني  سجع الكهان -

و هو الـذي   ﴿ :من سورة الفرقان 54فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -



  .﴾خلق من املاء بشرا
  .﴾هو الذي خلقكم من طني ﴿ :من سورة األنعام 02و يف اآلية  -

  .و األردن فنظرة عبور للويل و الثبور -  عيدمن وحي ال -
و لكم الويـل  ﴿ :من سورة األنبياء  18فهذا التعبري من قوله تعاىل يف اآلية  -

  .﴾مما تصفون
  .﴾فسوف يدعو ثبورا﴿ :من سورة االنشقاق 11و يف اآلية 

 

  :من غري القرآن الكرمي -2

  :متهيد -أ

قرآن الكرمي، يكثر كذلك من التضمينات من و كما يكثر اإلبراهيمي من االقتباسات من ال

جه  كل ة، و هو يفاحلديث الشريف، و من الشعر العريب، و من التراث العريب عام ذلك يسري على

  1...يف االقتباسات

و لعل كثرة االقتباسات، و التضمينات يف آثار اإلبراهيمي، ترجع إىل كثرة حمفوظـه مـن   

  2...التراث و حضور بديهته

مما نعثر عليه يف بعض  –شك أن استشهاد اإلبراهيمي ببعض أحداث التاريخ اإلسالمي و ال 

  1...ةره بالكتاب و السنة تأثّىل خاصيإة أخرى تضاف يشكل خاصي  -نصوصه

و ألحداث التاريخ اإلسالمي، أثر يف نصوص  للنصوص الدينية و ألقوال اخللفاء،و كما كان 

ــي    اإلبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـنحن جنـده    .فإن للشعر العريب قدميه و حديثه تأثريا أيضا يف هذه النصوص – موضوع الدراسة-
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ن الكثري من نصوصه الشطر أو البيت أو البيتني أو األبيات من الشعر العريب القدمي تارة، و من ضيضم

  2...و جنده يذكر اسم الشاعر أحيانا و ال يذكره يف غالب األحيان.الشعر احلديث تارة أخرى

  :اهيمي و االقتباس من احلديث الشريفاإلبر -ب

هـذا  و أما االقتباس من احلديث النبوي الشريف، ففي نصوص اإلبراهيمي عن فلسـطني  

 فقد أحصينا ما ال يقلّ... ه كاف شافمقارنة مع ما اقتبس من القرآن الكرمي، و لكن  قليلاالقتباس 

لقد قال الرسول صلى : يص بادئا قولهأحدها يورده الشيخ بني عالميت تنص اقتباسات )09(عن تسع 

و بعضها يورد ..." األرض  زويت يل من:" اهللا عليه و سلم، مث يورد احلديث الوحيد من هذا النوع 

أال :... كما هي احلال يف قوله)...ص(قال الرسول : دون أن يقول ،أو مجلة حرفية ةمنه عبارة حرفي

الرحال  و أنه ثالث املساجد اليت تشد:...األقصى هل بلغت؟، و كما هي احلال يف قوله عن املسجد

و بعضها يورد منه كلمة أو كلمتني استقامها من حديث شريف كما هي احلـال يف بـاقي    ...إليها

  ...العبارات

من احلديث النبوي الشريف مرتبـة حبسـب النصـوص    ) االقتباسات( و نورد تلك التضمينات  -

  :املدروسة كاآليت

  يث الشريف املقتبس منهاحلد  التعبري  النص
إنَّ املؤمن ال يلدغ من جحـر    .اإلجنليز حلقة الشر املفرغة

  .مرتني
ال يلدغ  املؤمن مـن جحـر   

  مرتني
أال هل بلغت؟ اللهم فاشـهد،    أال هل بلَّغت؟...  .أما عرب الشمال اإلفريقي

  .فليبلّغ الشاهد الغائب
ضــة إعانــة فلســطني فري...  .اهليئة العليا إلعانة فلسطني

  .مؤكدة
طلب العلم فريضة على كـل  

  .مسلم
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كيف تشكلت اهليئـة العليـا   
  ).2(إلعانة فلسطني؟ 

  .تستغلّ امسه و تستذلّ رمسه...
  
  

فمن كان يف قلبه شـيء مـن   
  ...الشفقة على الرجل

يأيت زمان على أميت ال يبقى من 
اإلسالم إال امسه، و من القرآن 

  .إال رمسه
ه ال يدخل اجلنة من كان يف قلب

  .مثقال ذرة كرب
صوت من جنيب فهـل مـن   

  جميب؟
أفيؤمن املسلم بـأن املسـجد   
األقصى هو قبلته األوىل، و أنه 
ثالث املساجد اليت نشد الرحال 

  .إليها

ال تشد الرحال إال إىل ثالثـة  
املسـجد احلـرام، و   : مساجد

ــذا،   ــجدي هــ   مســ
  .و املسجد األقصى

شر قد حـل و   ويل للعرب من  هل ملن أضاع فلسطني عيد؟
  .ال أقول قد اقترب

ويل للعرب من شر قد أقترب 
  .أفلح من كف يده

و إذا تقلص عليها ذلك الظـل    .فلسطني و اليهود
تداعت عليها األمم و أوسعتها 
ــبيا  ــتال و ســـ   قـــ

  .و حتيفا
: و لقد قال صلى اهللا عليه وسلم

زويت يل من األرض فأريـت  "
مشارقها و مغارـا و سـيبلغ   

يت ما زوي يل منهاملك أم."  

توشك أن تتداعى عليكم األمم 
كما تتـداعى األكلـة علـى    

  .قصعتها
  
زويت يل من األرض فأريـت  "

مشارفها و مغارا و سـيبلغ  
  ".ملك أميت ما زوى يل منها

   

  

  

  

  

  

  



                   

  :اإلبراهيمي و االستشهاد بأحداث التاريخ اإلسالمي -ج

لى التاريخ العريب و اإلسالمي، يتضح ذلك من ضمن ما نقرأ له الع واسع عطّالإلبراهيمي 

ها و بتشكيل فيمن النصوص املتعلقة بفلسطني، و سنوردها تلك االستشهاد حبسب النصوص الواردة 

  :ترتييب كاآليت

  النص 
و عدد 
  .األحداث

  .احلدث التارخيي املستشهد به

  تصوير الفاجعـة  
 03و قد تضمن 
  .أحداث تارخيية

  
  
  
  
  
  
  
  

و هي رحلة تشريفية متّت بالروح و اجلسد معـا،  : حادث اإلسراء و املعراج -
، مت أعرج به مـن  )فلسطني(من مكة إىل بيت املقدس ) ص(فقد أسري بالنيب 

الصخرة املشرفة بباحة املسجد األقصى إىل السماوات العلـى، مت إىل سـدرة   
  و كان ذلك يف...املنتهى، مت اجلنة و النار

  )...البعثة(ن من السنة احلادية عشر للنبوة شهر شعبا
ملواجهة الرومان إىل منطقة تبوك مـن  ) ص(فقد خرج الرسول : غزوة تبوك -

ليواجه الروم  -و هو على رأس ثالثني ألف مقاتل -مشال شرق اجلزيرة العربية، 
 فعاد إىل...فلم جيد هلم أثرا، و كأنَّ اهللا كفاه حرم -و هم أكثر من مائة ألف-

  ...املدينة منتصرا
و  -و كان عددها قلـيال  –) ص(و هي سارية أرسلها الرسول : موقعة مؤتة -

زيد و جعفر و ابـن أيب  : وىل عليها ثالثة من الصحابة استشهدوا مجيعا و هم
ــة  ــهم ( رواحــــــ ــي اهللا عنــــــ   ، )رضــــــ

، -انسحابا مشرفا اسـتراجتيا تكتيكيـا  –باجليش ) ض(و فيها انسحب خالد 
  ...يف مدخل املدينة حبفاوة و ترحيب) ص(ول واستقبله الرس

العرب و اليهـود  
يف امليزان عنـد  

  .األقوياء

كان من أعرف الناس بالصحراء، ) ض(فسراقة بن مالك ): ض(حادثة سراقة  -
يف هجرا ليحصل على مكافأة قـريش  ) ض(و أبا بكر ) ص(و قد حلق النيب 

ــة،   ــة ناقـــــــ ــة يف مائـــــــ   املتمثلـــــــ
غاصت قوائم حصانه يف الرمل و شلَّ، فطلب من الرسول و عندما اقترب منهم 



و وعـده  بتـاج   ) ص(األمان على أن يدفع عنه الناس، فأمنه الرسـول  ) ص(
  ...كسرى و سواره

أما عرب الشمال 
  .اإلفريقي

  

أعسر الوضع على املسـلمني  : و جتهيزه جليش العسرة) ض(عثمان بن عفان  -
جيشـه، مل  ) ص(فليجهز الرسول  -العسرةأو املسماة بغزوة –قبل غزوة تبوك 

من أغىن املسلمني، فتكفَّل بتجهيز ذلـك  ) ض(جيد فييده ماال، و كان عثمان 
اجليش من ماله اخلاص، و دفع أكرب قسط من ذلك املال، كما دفع أبـو بكـر   

  ... كذلك) ض(قسطا كبريا، و فعل عمر ) ض(
صوت من جنيب 
  فهل من جميب؟

  

على رأس اجليش املتجه ) ض(كان أبو عبيدة : لفلسطني) ض(حترير أيب عبيدة  -
لتحرير فلسطني، و قد أبلى بالء حسنا يف الريموك و أجنادين، و حتقق النصـر  

  ...املؤزر حتت إمرته
.  

  .فلسطني و اليهود
  
  
  
  

لقد احتدت مملكة إسبانيا و : إخراج اإلسبان للمسلمني و اليهود من األندلس -
ــال    الربتغـــــــــــــــــــــــــــــ

رجا املسلمني من األندلس، و كان ذلك يف أوائل شتاء العقد العاشر مـن  و أخ
اليهود الـذين   -بشدة–القرن اخلامس عشر امليالدي، و كان ضمن املطرودين 

  ...استقروا مع املسلمني يف مشال أفريقيا ، و كان هلم فيما بعد شأن كبري
  

دول أوربا املسيحية إىل التحـالف  لقد دفعت األطماع املادية : موقعة حطني -  .سجع الكهان
و متكنت تلك اجليوش مـن  ...لتحقيق تلك األطماع متخذة الصليب غطاء هلا

احتالل القدس و مدن فلسطينية أخرى إىل متكَّن الناصر صـالح الـدين مـن    
علـى   هزميتهم يف معركة حطني و إخراجهم من أرض النبوة مطمئنا املسيحيني

  )...أورشليم( ت املقدس حرية العبادة و احلج إىل بي
  

 

و فتح  ،ذكر حادثة اإلسراء و املعراج –يف نصوصه عن فلسطني  –ر أكثر من مرة و إلبراهيمي كر

  ...ون بهاملسلمني لفلسطني، و حسن معاملتهم لليهود الذين يطردون من كل مكان حيلّ



  :اإلبراهيمي و االستشهاد بالشعر العريب-د

اجلـاهلي و  ( جدا من قصائد الشعر العريب يف أزهى عصـوره   يف جعبة اإلبراهيمي الكثري

ـ و امل ،بو متامأو  ،و املتنيب ،امرؤ القيس: ، و على رأس هؤالء الشعراء)العباسي و . ري و غريهـم ع

ــطني    املطَّ ــن فلســــ ــه عــــ ــى نصوصــــ ــع علــــ   لــــ

  : يف اآليت -كما وردت –جيد الكثري من استشهاداته الشعرية، و نذكرها مرتبة  -بشكل خاص –

  .األبيات الشعرية املستشهد ا مرتبة حسب ورودها يف النصوص  النص
  و كونوا حائطا ال صدع فيه   .تصوير الفاجعة

  .وصفَّا ال يرقَّع بالكســاىل                             
  خيلي اليت وردت جنران معلمة  -  .واجباا على العرب

  .باخليل الكراديـسبالذارعني و                               
  تدعوك تيم، و تيم يف قـرى سبا 

  .قد عض أعناقها قد اجلواميس                               
  فوضى و أمـراض و جهل فاضح  -

  .و خمافة و جماعـــة و إمام                              
  و إن األوىل باللطف من آل هاشم  -

  .  تآسوا فسنوا للكـرام التآسيا                                
أما عرب الشـمال  

  .اإلفريقي
  و خمرق عنه القميص ختالـه 

  .و سط البيوت من احلياء سقيما                           
  حىت إذا رفع اللواء رأيتــه 

  .وسط اخلميس على اللواء زعيما                           
ــحى   ــد األض   عي

  .و فلسطني
  قومي أنطقتين رماحهم  و لو أن 

  .نطقـت و لكن الرماح أجرت                           
صوت من جنيب فهل 

  .من جميب
  مجال ذي األرض كانوا يف احلياة و هم  -

  .بعد املمات مجال الكتب و السير                                    
  جيزون من ظلم أهل الظلــم مغفـرة  -

  .و من إساءة أهـل السوء إحسانا                                     



هــل ملــن أضــاع 
  فلسطني عيد؟

  و الصرب حيمد يف املواطـن كلها 
  .إالّ عليـك فإنـه مذمــوم                              

  و أمثل أخـالق امـرئ القيس  -  مىت يبلغ البنيان؟
  ى عض اهلوان جلودهاأا صالب عل                             

  .فال يفهم احلدات إال التراجم                              -
  و من مل يذد عن حوضه بسالحه   .سجع الكهان

  .يهدم  و من ال يظلم الناس يظلم                                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

ïاخلامتة:  

  )الشكل و املضمون(  امللخص العام للبحث -1

  نظرة اإلبراهيمي إىل حل املشكلة الفلسطينية -2
  )وجهة النظر اإلبراهيمية(          

  



ïة متاخلـا:  

حتليلية من حيث الغوص يف ) : دراسة حتليلية فنية" (فلسطني يف أدب اإلبراهيمي"هذا حبثنا حول  -1

  ...مضامني النصوص، وفنية من حيث تناوهلا من اجلانب البالغي

 –دائما  -ولست أدعي أنّ موضوعي جديد من حيث تناوله لفلسطني، ففلسطني كانت 

  ...ه جديد من حيث تناول فلسطني يف نصوص اإلبراهيميدة و لكنلّ دراسات كثرية متعدحم

عنوانا ) 28(اتضح يل أنها مثانية وعشرون  -بعد حبث ودراسة -ونصوص اإلبراهيمي 

  ...ومن حيث طبيعتها، ولكنها تكاد أن تكون مقاالت كلّها ،ختتلف من حيث أحجامها

أا مبقدمة ككل املقدمات، متبوعة بتمهيد فيه عنصران أساسيان وأما عن عناصر حبثي فقد بد

مث  ...، وكون القضية املعاجلة هامة)اإلبراهيمي+ األدب + فلسطني (كون املوضوع ثالثي األبعاد : 

   ...قسم تارخيي أديب، وقسم حتليلي فني :على العرض فقسمته إىل قسمني  تانتقل

من مخسة مباحث فأما القسم التارخيي األديب فتض:  

توا دت أنّ اليهود دخالء عليها، وأنهم شتتاريخ فلسطني وتاريخ اليهود، وقد أكَّ :املبحث األول 

دت أن الغرب واحلركة الصهيونية وشردوا عرب تارخيهم، فلم جيدوا غري املسلمني حيسنون إليهم، وأكَّ

ان الغريب بوا دورا يف إقامة هذا الكيكانا وراء تفتيت بالد العرب واإلسالم، وأنهم هم الذين لع

ماملغتصب، ودعموه على حسابنا يف أرضنا اليت احتلّوا أغلبها تاركني لنا فتات مائد...  

فيه شيئا من تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ذاكر جذورها والدوافع اليت  تتناول :املبحث الثاين 

شيئا عن ميالدها ودورها يف النضال  تالعلماء اليت ذكر ومن أبرزها مجعية ...دا، وكذا أبرزهاولَّ

  ...الديين والسياسي اجلزائري



املولد، والنشأة، : عن اإلبراهيمي من أهم الزوايا يف حياته  تومن أبرز رجال مجعية العلماء، حتدث

آثاره عن  -بالتفصيل– اث، متحدهواهلجرة، واجلهاد، وعوامل النبوغ، وأبرز صفاته اخللقية، وآثار

  "...البصائر"املنشورة يف 

فيه مصطلح األدب بشكل عام، واألدب العريب بشكل خاص، واألدب  تتناول :املبحث الثالث

 اشيئا من تطور أشكاله األدبية، معرج اص، متحدثا عن ضته وعواملها، ذاكرخأاجلزائري بشكل 

  ...رخيها وأمهيتهاشيئا عن تا اعلى أمهها وهي املقالة وعالقتها بالصحافة، ذاكر

ففي . وفيه تناولنا فلسطني يف األدب العريب بشكل عام واجلزائري بشكل خاص :املبحث الرابع

العريب ذكرت بعضا من النماذج الشعرية اليت تناولت القضية الفلسطينية وخاصة منها ما يدور حول 

كسةالنمناذج نثرية من خالل مناذج شعرية حول املوضوع، و تويف اجلزائري ذكر... كبة والن

  ...النصوص النثرية ألقالم رجال اإلصالح الوطين

عن أبرز  تعلى الشيخ اإلبراهيمي كونه صحافيا مقاليا فتحدث توفيه ركز :املبحث اخلامس 

وبشكل دقيق نصوصه عن فلسطني ... دخصائصه األسلوبية يف كتاباته عامة، ويف مقاالته بشكل حمد

  :وتناولناه يف ثالثة فصول  القسم التحليلي الفنيإىل  تا عدبعده ...إحصاءا ووصفا

  : فرعنيىل إ تهموقد قس النصوص مضمونيا، توفيه تناول :الفصل األول 

حبسب أحجامها  - تلك النصوص  اماخلاص، مقس النصوص بأسلويب تشرح: األول الفرع

  ...إىل مثاين جمموعات - وطبيعتها وأسلوا

أبرز  تذكر: املضامني يف أبرز أفكارها اليت دارت حوهلا، مبعىن آخر  تصخلَّ وفيه :الثاين  الفرع

  ...النقاط والزوايا اليت أدار حوهلا اإلبراهيمي نصوصه عن فلسطني 

  :إىل مبحثني  وقد قسمته النصوص شكليا، توفيه تناول :الفصل الثاين 



القالب الذي صبت فيه النصوص، :  لة يفأبرز اجلوانب الشكلية املتمثّ توفيه ذكر :املبحث األول

عن الصياغة اللّغوية، مث األسلوب من حيث اجلمال وطبيعته  توهو املقالة بشكل أكرب، مث حتدث

ظاهرة اإلطناب يف نصوصه  توص لغة وفكرا، وبعدها تناولعن عمق النص تاخلطابية، مث حتدث

  ...قاط اليت تكررت كثريامناذج عن الن تانه إطناب إجيايب لتوسيع أفكاره، وقدم تفأكد

التزام الشيخ اإلبراهيمي كون : لة يف أبرز االستنتاجات املضمونية املتمثّ توفيه ذكر :املبحث الثاين

تركيزه على عنصري العروبة واإلسالم وأسباب  القضية التزاما، مث الواقعية كون الطرح واقعيا، مثَّ

على ظاهرة السخرية عند  تجاه، وعدملي االتجل عاعن نزعته اإلنسانية كون الر تذلك، وحتدث

ت ماإلبراهيمي، ويف نصوصه عن فلسطني بالذات، وقدمن نصوصه  تها ذكريف كلّ مرة مناذج عم

الرصيد العلمي الضخم، : يف هذا املبحث أبرز القيم املنعكسة يف نصوصه وهي توذكر... تلك

ره ولفلسطني واحلركة الوطنية اجلزائرية بشكل تارخيي لعص واستشرافه لقضايا مستقبلية، وكونه سجلّ

  ...أدق 

  :ه إىل ثالثة مباحث تمالنصوص بالغيا، وقد قس توفيه تناول :الفصل الثالث

، تهان التشبيهات، واالستعارات، والكنايات، فأحصيمشيئا  تالبيان، وفيه ذكر:  املبحث األول

  ...بعضها توشرح

، تهاا شيئا من اجلناس والسجع، والطباق، واملقابلة، فأحصيالبديع، وفيه ذكرن : املبحث الثاين

  ...بعضها توشرح

احلديث عن ت لراهيمي واستشهاده، ففصبكيفية اقتباس اإل تاالقتباس، وفيه ذكر :املبحث الثالث 

شيئا من استشهاد اإلبراهيمي  تالكرمي واحلديث الشريف وكيفية ذلك، وذكر االقتباس من القرآن



االستشهادات،  تلك االقتباسات و تاحلديث، وأحصي تلحداث التاريخ اإلسالمي، ففصبالشعر، وبأ

  :البحث خبامتة تضمنت أربع نقاط  توأي ...بعضها توشرح

متبوعة حبديث قصري عن نظرة اإلبراهيمي إىل حلّ القضية الفلسطينية ...خالصة عامة للبحث

  ... يةل يف القوة الفعلية العلمية واالقتصاداملتمثّ

د أن فيها الكثري من عناصر املعرفة ىل احلديث عن نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني فنؤكّإونعود  -2

صبت يف قالب أديب غني جدا بالبيان والبديع، حيث يقف اإلنسان أمامها مبهورا بروعتها، واليت 

  ...يعجز حتى الفلسطيين نفسه أن يبدع فيها

ما "فالرجل متشبع بفكرة ) حلّ القضية الفلسطينية(ل وأما عن وجهة نظر اإلبراهيمي للح

العمل اجلدي املثابر : وذلك بتوفري عناصر النصر واالنتصار، وهي  ،"أخذ بالقوة ال يسترد إالّ بالقوة

فعل، تة غري جادة ونقول أكثر مما فنحن أم ...بالفعل ال بالقول،والنهضة العلمية، والنهضة االقتصادية

ر اقتصادنا حتى ال نبقى حتتاج إىل االهتمام بالبحث العلمي، وإضافة إىل ذلك علينا أن نطو ةمأوحنن 

   ...كلّ هذه الدعوات صبت يف قالب أديب مجيل رائع ... ا وعالة عليهمنحتت رمحة غري

  :و آخـــر دعوانـــا أن

  ﴾احلمد هللا رب العاملني ﴿
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفهارس واملالحق
  

  املالحق: أوال 

  الفهارس: ثانيا 
 

  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  املالحق: أوال
I. ملحق بنصوص اإلبراهيمي عن فلسطني 

II.  م1799(لليهود"  نابليون بونابرت"ملحق بنص وعد( 

III.  م1917(لليهود " بلفور"ملحق بنص وعد( 

IV. مملحق بأمساء األعال 

V. ملحق مبفردات و ألفاظ مذللة واردة يف النصوص 

 



I. نصـوص البشري اإلبراهيمي حول فلسطني: 

  :تسـعـة نصوص   :اـوعة األوىل -أ 

  :النص األول 
  1947سبتمرب  5من جريدة البصائر،  5نشرت يف العدد : تصوير الفاجعة

ائري من قضيتك جروحا دامية، و يف جفن كل مسلم جزائري من إنّ يف قلب كل مسلم جز ! يا فلسطني
فلسطني قطعـة مـن وطـين    : حمنتك عربات هامية، و على لسان كل مسلم جزائري يف حقك كلمة مترددة هي 

حق  -يا فلسطني –اإلسالمي الكبري قبل أن تكون قطعة من وطين العريب الصغري؛ ويف عنق كل مسلم جزائري لك 
ذمام متأكد الرعاية، فإن فرط يف جنبك، أو أضاع بعض حقك، فما الذنب ذنبه، و إمنا هو ذنـب  واجب األداء، و 

  .االستعمار الذي حيول بني املرء وأخيه، و املرء و داره، واملسلم وقبلته
فـإنّ هـوى     إذا كان حب األوطان من أثر اهلواء والتراب، واملآرب اليت يقضيها الشباب، ! يا فلسطني

أن فيك أوىل القبلتني، وأنّ فيك املسجد األقصى الذي بارك اهللا حوله، وإنـك كنـت ايـة املرحلـة     املسلم لك 
األرضية، و بداية املرحلة السماوية، من تلك الرحلة الواصلة بني السماء و األرض صعودا، بعد رحلة آدم الواصـلة  

فاحتني، حتمل اهلدى والسالم، و شرائع اإلسالم، بينهما هبوطا؛ وإليك ترامت مهم الفاحتني، وترامت األينق الذلل بال
و تنقل النبوة العامة إىل أرض النبوات اخلاصة، ومثار الوحي اجلديد إىل منابت الوحي القدمي، و تكشف عن احلقيقة 
اليت كانت وقفت عند تبوك بقيادة حممد بن عبد اهللا، مث وقفت عند مؤته بقيادة زيد بن حارثة، فكانـت الغزوتـان   

ميا من اإلسالم عليك، و كانت الثالثة وردا، و كانت أن اإلسالم طهرك من رجس الرومان، كما طهر أطـراف  حتو
  .اجلزيرة قبلك من رجس األوثان

، فلم ينتصر )أسالف الصهيونيني(داست محاك سنابك اخليول البابلية، وجاست خالل الديار، وسيب بنوك 
  ون املستعبدون،لك وال هلم أحد، لوال أن من عليهم الفاحت

وإن املن ألنك على احلر من االسترقاق؛ مث غزاك الرومان، وأذلّوا بنيك واشتفوا منهم إثخانا يف القتـل و  
من جريرة الصلب، و ما ظلمت يا فلسطني؛ و لكن بينك جروا عليك اجلزائر، و ما كنت لتفليت  -زعموا –انتقاما 

عدوك باإلسالم والعرب، فنصروك وطهروك وبلّوا الرحم اإلبراهيميـة  من بران الرومان لوال أن انتصف اهللا لك من 
ببالهلا، ووفوا ألبناء العمومة حبق القرىب واجلوار، وأصبحت من ذلك احلني ملكا ثابتا لإلسالم، وإرثا مستحقا مـن  

  .موسى حملمد، ومن التوراة للقرآن، ومن إسحاق إلمساعيل
ما ساسك وال ساس بنيك باحليف، فما بال هـذه الطائفـة    ملكك اإلسالم بالسيف ولكنه ! يا فلسطني

الصهيونية اليوم تنكر احلق، وتتجاهل احلقيقية، وجتحد الفضل، وتكفر النعمة؛ فتزاحم العريب الوارث باستحقاق عن 
  .موارد الرزق فيك، مث تغلوا فتزعم أنه ال شرب له من ذلك املورد

غارة بابل، وال غزو الرومان، وال عادية الصليبيني، وإمنا يسـتحق  ما باهلا تدعي إرثا مل يدفع عنه أسالفها 
التراث من دافع عنه وحامى دونه، وما دافع بابل إالّ احنسار املوجة البابلية بعد أن بلغت مداها، وما دافع الرومـان  

  ).حطّني( إال عمر والعرب وإبطال الريموك و أجنادين، وما دافع الصليب وحامليه إال صالح الدين وفوارس
إن العرب على اخلصوص، واملسلمني على العموم، حرروا فلسطني مرتني يف التاريخ، ودفعوا عنها الغارات 

  .اتاحة مرات، وانتظم ملكهم إياها ثالثة عشر قرنا



وعاش فيها بنو إسرائيل حتت راية اإلسالم ويف ظل محايته آمنني على أرواحهم، وأبـدام، وأعراضـهم،   
  .وعلى دينهم، ومن احملال أن حييف املسلم الذي يؤمن مبوسى، على قوم موسى وأمواهلم

يا موسى إنّ فيها قوما : (ما أشبه الصهيونيني بأولّهم يف االحتياط للحياة، أولئك مل يقنعوا بوعد اهللا، فقالوا
بريطانيا أن يكونـوا يف   ، وهؤالء مل يثقوا بوعد بلفور حىت ضمنت هلم)جبارين، وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها

ظل حراا، وحتت محاية مدافعها وقوانينها؛ وبكل دلك استطاعوا أن يدخلوا مهاجرين مث يصبحوا سادة مالكني، و 
  .دع عنك حديث اإلرهاب فما هو إال سراب

ولو أنّ السيوف اإلجنليزية أغمدت، والذهب الصهيوين رجع إىل مكانه، وعرضت القضية على جملس عدل 
إن ثالثة عشر قرنا كافية للتملّـك حبـق   : ال يستهويه بريق الذهب، وال يرهبه بريق السيوف، لقال القانون وعقل

إن العـرب مل  : أن أحق الناس مبدافن األنبياء هم الذين يؤمنون جبميع األنبياء، وقال التـاريخ  : احليازة، وقال الدين
قائمة، وال ثلّوا هلم عرشا مرفوعا وإمنا انتزعوا مـن الرومـان،   يرتعوا فلسطني من اليهود، ومل يهدموا هلم فيها دولة 

  .فهم أحق ا من كل إنسان
إن الصهيونية فيما بلونا من ظاهر أمرها وباطنه نظام يقوم على احلاخام والصرييف والتاجر، ويتسلح بالتوراة 

ر هلا أن تعيش أوزاعا بال وازع، وقدولكن مجيـع   -ر هلا أن تعيش بال وطنوالبنك واملصنع، وغايتها مجع طائفة قد
فجاءت الصهيونية حتاول مجعها يف وطن تسميه قوال فلسطني، مث تفسره فعال جبزيرة العـرب كلـها،    -األوطان هلا

فهو يف حقيقته استعمار من طراز جديد يف أسلوبه ودواعيه وحججه وغاياته، جيتمع مع االسـتعمار املعـروف يف   
ق، منها أن الصهيونية تعتمد قبل كل شيء على الذهب، تشتري بـه الضـمائر واألرض   أشياء، وتفرق بينهما فوار

والسالح، وتشتري به السكوت والنطق، وتشتري به احلكومات والشعوب، وتعتمد عليه وعلـى احليلـة واملكـر    
  .والتباكي والتصاغر يف حينه، وعلى التنمر واإلرهاب يف فرصته

من جزيرة العرب، وموطن عريق لسالئل من العرب، استقر فيها العرب إن فلسطني أرض عربية ألا قطعة 
أكثر مما استقر اليهود، ومتكّن فيها اإلسالم أكثر مما متكنت اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التـوراة،  

طل، ليس مـن مصـلحة   وسادت، وسادت فيها العربية أكثر مما سادت فيها العربية، وما االنتداب اإلجنليزي إال با
العرب وال من مصلحة اليهود؛ وما الوطن القومي إال خيال جسمته األحالم الدينية، واملطامع املادية؛ وما منظمـة  
األمم املتحدة وجملس األمن  وجلنة التحقيق إال تعالّت ال تسكت وال تسكن، وما استمرار اهلجرة إال مد للحمأة و 

اب الدنيا ال تسعه فلسطني، أما حديث التشريد واملشردين من اليهود فهو مشترك تأريث للنار، و من ضاقت به رح
إلزام يف القضية، وما أكثر املشردين يف األمم اإلسالمية، بل ما أكثر املشردين من العـرب، فـإذا أخـذنا الرمحـة     

قال يف هجـرم إليهـا إـا    باملشردين قاعدة كان أحق الناس ا مشردي العرب الذين ال يفصلهم عنها حبر وال ي
شرعية أو بدعية كما يقال يف هجرة اليهود، و ما ظلمت كلمة الشرع بأفحش من نسبة احليل إليها عنـد بعـض   

  .فقهائها، من نسبة اهلجرة اليهودية إليها عند فقهاء االستعمار
ا يف غـري مرتلتـها الـيت    أيظن الظانون أن اجلزائر بعراقتها يف اإلسالم و العروبة تنسى فلسطني، أو تضعه

وضعها اإلسالم من نفسها، ال واهللا، ويأىب هلا ذلك شرف اإلسالم وجمد العروبة و وشائج القرىب، ولكن االستعمار 
الذي عقد العقدة ملصلحته، وأىب حلها ملصلحته، وقايض بفلسطني ملصلحته، هو الذي يباعد بني أجزاء اإلسالم لئال 

  .ة كيال تلتحم، و هيهات هيهات ملا يرومتلتئم، و يقطع أوصال العروب



إن بني دول االستعمار عالئق ماسة، و إن يتباعدن ما دام خيال الشرق و بينه واإلسالم و أممه بعيدا، فإذا 
  الح ذلك اخليال حنت من االستعمار الدماء، وتعاطفت األرحام، و تنوسيت األحقاد، فهالّ فعلنا مثل ما فعلوا؟

إن قضية فلسطني حمنة امتحن اهللا ا ضمائركم و مهمكم و أموالكم و وحدتكم، و ليسـت   ! أيها العرب
فلسطني لعرب فلسطني وحدهم، وإمنا هي للعرب كلهم، و ليست حقوق العرب فيها تنـال بأـا يف نفسـها، و    

  .زم واالحتاد والقوةليست تنال باهلوينا والضعف، وليست تنال بالشعريات واخلطابيات؛ وإمنا تنال بالتصميم واحل
 .إن الصهيونية و أنصارها مصممون، فقابلوا التصميم بتصميم أقوى منه وقابلوا االحتاد باحتاد أمنت منه

  دع فيــهـو كونوا حائطـا ال ص                         
  اىلــوصفــا ال يرقّــع بالكس 

  :النص الثاين
  1948فيفري  2البصائر،  من جريدة 21نشرت يف العدد : وصف قرار التقسيم

تصدع ليل فلسطني الداجي عن فجر كاذب العيان، ومتخض مورد الطامعني يف إنصاف أوروبـا القدميـة   
وأوروبا اجلديدة عن آل ملاع يرفع الشخوص ويضعها يف عني الرائي ال يف ملس الالمس، وباء الظانون ظـن اخلـري   

ن خيبة تعقبها حسرة، تعقبها ندامة، وتكشف ذلك اللّبس الذي دام بالضمريين األورويب واألمريكي مبا يستحقونه م
عشرات السنني عن احلقيقة البيضاء، وهي أن حق الشرق ال ويل له يف الغرب وال نصري، و جاء ا هذا الس الذي 

  .جملس األمم املتحدة شنعاء ال توارى من أحكام القاسطني، و أحالم الطامعني -زورا -يسمونه 
احلق والباطل يف ذلك الس، ال العرب واليهود، وجاء أهل احلق حيملون املنطق، وخيطبون املعدلة، تراءى 

وخياطبون الضمري والعقل، وحيتكمون إىل الشعور باإلحساس وما منهم إال من هو يف اخلصام مبني، وجـاء أهـل   
 –عاوى املقطوعة من أدلّتها، و مع كل أولئـك  الباطل حيملون اإلام املضلّل و الكيد املبيت، و املكر اخلفي، و الد

الرنني الساحر يستهوون به األفئدة اهلواء و الضمائر اخلربة؛ و أنصت التاريخ ليسجل الشهادة، و استشرف الكـون  
و تعارضت البينة و الشبهة، و أفصح احلق و اتضـح، و  . لينظر هل خترق لألقوياء عادة، و نشر األصل و الدعوى

ل و افتضح، و لكن تلك الدول املتحدة على الباطل أجلمها احلق حبججه، و أجرا احلقيقة بوضـوحها،  جللج الباط
و ليت شعري أي موضع لالنتخاب هنا؟ إن حتكيم االنتخاب هنا كتحكـيم القرعـة بـني    ... فحكموا االنتخاب

وأي ... عقل والشـرع  أصحاب اخلطوط املتفاوتة، كصاحب العشر مع صاحب النصف، كالمها باطل، ال يسيغه
فرق بني ما نعيبه من حتكيم اجلاهلية لألزم الصماّء و حصى التصافن، و بني حتكيم أصوات من أموات و ويـالت،  

  مسوهم ممثّلي دويالت؟
 -أسفر االنتخاب عن تقسيم فلسطني حتديا للعرب وحقّهم، وللمسلمني ودينهم؛ فكان حظ اليهود منـها  

هات اخلصبة، املتصلة بالعامل، القريبة من الصريخ، املوطأة األكتاف، املأمونـة األمـداد   اجل -بغري انتخاب وال قرعة
واملرافق؛ وكان حظّ العرب منها اجلهات الرملية القاحلة واجلبلية اجلرداء، وكان حظ البيت املقدس مرياث النبوة أن 

اليهود به فازوا، وال العرب إياه حازوا، وإنـا   فال: يصبح إرثا ألحفاد الصليبيني، وذيد عنه اخلصمان احملق واملبطل
لنعلم االعتبارات اليت بين عليها هذا التقسيم، و املكائد اليت انطوى عليها، و املقاصد اليت رمى إليها، و نـا لـنعلم   

إىل  وإننا ال نغتر مبا حاكموا وملكوا، وال نرتـد . الدواعي اليت محلت الناطقني على النطق والساكتني على السكوت
أعقابنا مبا حذروا وأنذروا، وال نعترب احلياد إال كيادا، وإننا نعتقد أم مجيعا سيذوقون وبال أمـرهم، وأن مكـرهم   

  .سيحيق م، وأن تشتيتهم لشمل فلسطني ستلتهمهم مجيعا



كنت يف ماضـيك   ! يف ماضيك ويف حاضرك ! لقد كنت مباركة على العرب يف حاليك !!إيه يا فلسطني
على العرب يوم فتوحك فكلموا بك أجزاء جزيرم الطبيعية، ومجلوا بك تاج ملكهم الطريف، وأكملـوا   مباركة

حلماة الثغـور   پحبرمك املقدس حرميهم، ويوم اتخذوك ركابا لفتوحام، وبابا النتشار دينهم ومكارمهم ومرابط
حبر العرب، مل تطأك بعد أقدام النبيني أطهر من أنت عتبتهم إىل مصر، ومعربهم إىل أفريقيا، ومنظرم إىل ... منهم 

  ...أقدامهم، ومل حيميك بعد موسى أشجع من أبطاهلم
وكنت مباركة عليهم يف حاضرك املشهود فيما اجتمعت كلمتهم يف يوم مثـل مـا اجتمعـت يف يـوم     

مـا تنـادوا إىل االحتـاد يف    تقسيمك؛ و لقد فرقهم االستعمار اخلبيث يف عهدهم األخري، فما تنادوا إىل االحتاد مثا 
سبيلك، ولقد ختوف أوطام من أطالفها، فما تداعوا إىل الذود عن قطعة من أرضهم مثل ما تـداعوا إىل الـذود   

  .عنك
أما واهللا يا فلسطني، لكأنّ أعداء العرب أحسنوا إليهم بتقسيمك من حيث أرادوا اإلساءة، ولكأنّ املصيبة فيك 

تقسيمك رجولتنا و إباءنا ومبلغ التضحية بالعزيز الغايل فينا، ولكأنهم جسـوا بتقسـيمك   نعمة، ولكأّم امتحنوا ب
أين أنتم؟ فال : مواقع الكرامة والشرف منا، وكأنّ كل صوت من أصوام على التقسيم صوت جهري ينادي العرب

  ! زلت مباركة على العرب يا فلسطني
هدرت شقائق اخلطباء، وسالت أالم الكتاب، وأرسلها  ...قسمت فلسطني فقامت قيامتكم ! أيها العرب

الشعراء صيحات مثرية حترك رواكد النفوس، وانعقدت املؤمترات، وأقيمت املظاهرات، فهل كنتم ترجون من الدول 
املتحدة على الباطل غري ذلك؟ وهل كنتم تعتقدون أنه جملس أمم كما يزعم؟ كأنّ تلك األمم وحد بينها االنتصـار  

األملان النازي، واليابان الغازي، فجعلت من شكر اهللا على تلك النعمة أن تنظم أمم العامل يف عقد من السـالم   على
واحلرية تستوي يف الكبرية والصغرية؛ و دوله يف جملس تستوي فيه القوية والضعيفة، ليقيم العدل، و ينصف املظلوم، 

  .الث موبوءة، والرابعة موثوءةوكأنكم ما علمتم أن ذلك اتمع ميشي على أربع، ث
ما ظلمت فلسطني يوم قسمت، ولكنها ظلمت يوم بذل بلفور وعده للصهيونيني باسم حكومته،  ! يا قوم

إال أن شهد يوم الوعد، وشهد يوم التقسيم، و شهد ما بينهما؛ و من عـرف مصـادر    -أهل هذا اجليل -وما منا 
ذا فعل الصهيونيني من يوم الوعد إىل يوم التقسيم؟ وانظـروا مـاذا   ما -وحيكم -األمور عرف مواردها، فانظروا 

  فعلنا؟
أن انكلترا تنظر بعني العطف « :علم الصهيونيني إن الوعد ال يعدو كونه وعدا، وأن نصه الطري اللّني هو

ل، واختذوا مـن  فأعدوا لتحقيقه املال، وأعدوا الرجال، وأعدوا األعما ! » إىل إنشاء وطن قومي لليهود بفلسطني
فاكتسبوا من ضعفنا قوة، و من جهلنـا قـوة، ومـن    ... الوقت سالحا فلم يضيعوا منه دقيقة، و استعانوا بنا علينا

  .ختاذلنا قوة، و من غفلتنا قوة، و من أقوالنا اجلوفاء قوة، وأصبحت هذه القوات كلها ظهريا هلم علينا
به اليهود عند حاجته إىل ذهبهم، كما وعد الشريف  وعلمنا حنن أن ذلك الوعد وعد إنكليزي وعد بلفور

 -بزعمنـا  -حسني خبالفة شاملة ووحدة كاملة عند حاجته إىل ختذيل األتراك، وأن الوعود اإلنكليزية شيء عرفناه 
وتعامينا عن الفوارق العظيمة بيننا وبني اليهـود، و  . بعضه من بعض، خيلف مع اليهود كما أخلف الشريف حسني

  .اإلنكليز لنا و وعودهم علينا بني وعود
كان الواجب أن نعمل من يوم الوعد ملا ينقض الوعد، فنجمع الشمل املشتت، واهلوى املتفرق، و نقضـي  
على الصنائع اليت اصطنعوها، وحنارب الواعد املوعود بالسالح الذي حياربوننا به، و نعلم أن اليهـود ال يكاثروننـا   



. ثروننا بالشجاعة فشجاعتنا أوفر، وإمنا يكاثروننا باملال، والعلم، واستعدادنا بالصناعةبالرجال فرجالنا أكثر، وال يكا
ال باألقوال و االحتجاجات اليت هي سـالح  . وإن يف ثالثني سنة ما يكفي لنستعد كما استعدوا، وأكثر ما استعدوا

د، ومبصايد املـال وهـي الشـركات    الضعفاء، ولكن مبصانع العقول وهي دمارس العلم، ومبعامل األسلحة والعتا
التجارية، ولو فعلنا ال جنحر صهيون يف وجاره، وانكمش من يؤازره اليوم من أنصاره، ولو فعلنا ملا كانت مماطلـة  

  .األمس وال تقسيم اليوم
وينفي  أما وإننا مل نفعل فلنعترب أن صدمة التقسيم القاسية العنيفة هي تأديب إهلي ينقّى من مهمنا الوهن والزغل،

من صفوفنا الكلّ والوكل؛ وإن األمم اليت تصاب مبثل تأخرنا وختاذلنا وغفلتنا حملتاجة إىل أحداث ترجهـا رجـا،   
  .وتزجها يف املضايق زجا، لتنفض عنها أطمار اخلمول والضعة، و تطهرها من أدران اخلور و الفسولة

  .عربإن العروبة لفي حاجة إىل ذلك الطراز العايل من بطولة ال
  .وإن السالم لفي حاجة إىل ذلك النوع السامي من املوت يف سبيل احلق، ليحيا احلق

  
  
  
  
  
  
  
  :النص الثالث

    1948فيفري 9من جريدة البصائر  22نشرت يف العدد : العرب و اليهود يف امليزان عند األقوياء
الوعيد على التصـويت عليـه، مـا    إن األقوياء الذين تولّوا أمر التقسيم، ومحلوا أولئك الضعفاء بالوعد و

ارتكبوا تلك اجلرمية الشنعاء و غمطوا حق العرب، إال بعد أن غمزوا مواقع اإلحساس من العرب، فرأوهم جـادين  
كاهلازلني، ورأوا منهم ناكثني كالغازلني، و رأوا يف أمرائهم املقاومني على أعنف ما تكون املقاومـة، واملسـاومني   

ومة، ويف شعوم اجلاهل و الذاهل، واملتشدد و املتساهل؛ فبنوا مقدمات احلكم على هـذا  على أخس ما تكون املسا
التفاوت يف الكيان العريب، وغرهم بالعرب الغرور، ومل يتبعوا األيام نظرهم، بل وقعت عينهم علـى يـوم العـرب    

طيع ا املمادة يف اجلهاد، وبـني مـا   واغفلوا غذهم؛ مث فعلوا الفعلة النكراء فوازنوا بني ما منلك من قوى مادية نست
ميلك الصهيونيني يف ذلك، ودرسوا وقارنوا واستخدموا اجلمع والطرح، فأنتجت هلم املقدمات هذه احلقائق، وهـي  
أننا ال منلك مصنعا للسالح، وال معمال للكيمياء وال رجاال فنيني كالذي ميلكه اليهود من كل ذلك، وأن ثالثـني  

نقسمها، ونـربح  : لو توقظنا من غفلتنا، ومل تدفعنا إىل االستعداد هلا، فقالوا -نذر ذه العاقبة  وكلها -سنة مرت 
  .اليهود، ألن لنا فيهم فائدة معجلّة، وال خنشى العرب ألنه ليس فيهم مضرة مؤجلة

يات أن هناك سالحا أمضى من مجيع األسلحة املادية وانـه  ولكن فات أولئك البانني لكل شيء على املاد
الشرط األول يف نفعها وغنائها، وهو سالح الروحانيات، من إميان باحلق، واعتداد بالنفس، وحفاظ على الكرامـة،  
وتقديس للشرف، وإباء للضيم، ومغاالة بالتضحية والفداء، واستخفاف بالظلم والظاملني؛ وفام أن العرب وإن نزر 

قوة الروح و معها احلـق، و  : وستتقابل القوتان يف فلسطني. ال مغرورحظهم من القوى املادية اليت ال يستهني ا إ



قوة املادة و معها الظلم والباطل، وسريى العامل أيتها حتطّم؟ وكأن اهللا جلت قدرته أراد أن جتري التجربـة الثانيـة   
رثيها بـالفرض مـن   للسالح الروحاين امتحانا لقدرته على املقاومة يف أرض فلسطني منبع الروحانيات على يد وا

إمساعيل و إبراهيم، وسيصارف العرب اليهود مادة مبادة حىت إذا بطلت خاصية املادة فضـلوهم بتلـك الـذخائر    
  .الروحانية اليت اختصوا ا، وستكون العاقبة للروح وعجائبه، ال للمادة وغرائبها

أن العرب يستسـلمون   -فة صهيونيوم استهواهم الربيق فرجحوا ك -أكانوا يتخيلون ... ! ويح األقوياء
للضعة، و خيضعون للهون و الدون، وصفقة املغبون، أو يرضون حبكومة، أصوات معروضة لإلعارة واإلجارة، هـي  
عندهم من قبيل صوت الناعي ينعى من غري تأثر، والنادبة تندب من غري شجى، فإن مل يكن أولئك األقوياء بتلـك  

دماء البشر أن يسببوا إلراقتها األسباب ويفتحوا هلدرها األبـواب؟ أمل تكفهـم   املخيلة فهل بلغ م االستخفاف ب
  ...اازر الكربى حىت خيلقوا هلا بنيات، ويفتحوا إىل أمثاهلا مطالع وثنيات؟

إن العرب إذا سئمو احليف حكموا السيف، وإم سـيأخذون حقّهـم   ... !كذبتكم املخيلة أيها األقوياء
وإن الزمان سيأخذكم ذه الدماء املراقـة، أخـذ   . أراد اليهود استالبه منهم بالذهب األصفر بالدم األمحر يف حني

  .األرض لفرس سراقة؛ وإن التاريخ سيعصب بكم عارها وشنارها، وسيئاا وأزارها
ن أخوة أبلغت م الغباوة أن يشتروا احلياة املوهومة باملوت احلق؟ أما وسعهم ما كانوا فيه م... ! وويج لليهود

بذلك كلـه، ويلتمسـوا    العرب هلم، وعدل العرب فيهم، وفضل العرب عليهم، وانتصار العرب هلم، حىت يكفروا
اإلنصاف ممن شرد آباءهم و طرد أجداده أجدادهم، ويستجدوه الرمحة فينجدهم بالعذاب؟ وليس برحيم من ألقاك 

  !يف جحيم
، وإذا نبت فإنه ال يثبت، فانتظروا إنا معكم مـن  إن غرس صهيون يف فلسطني ال ينبت... !وويح اجلميع

  .املنتظرين
تؤخـذ يف  : كان حظ فلسطني يف أدوار الزمن، وأطوار التاريخ، وعصور الفتوحات، حظ العقلية الكرمية

ميدان البطولة ممهورة ال مقهورة؛ أخذها الباليون غالبا، و أخذهم الفرس اغتصابا، وأخـذها الرومـان اقتسـارا،    
العرب اقتدارا؛ وال يعد أخذ اليهود هلا من كنعان يف واحدة من هذه، وإمنا هي كتابة اهللا بشرطها، ومعجزة وأخذها 

ولكنها يف هذا العصر، عصر احلضارة، حضارة القرن العشرين؛ وعصر الدميقراطية، دميقراطيـة  . موسى يف حدودها
لشيوعية، شيوعية ماركس ولينني، تؤخـذ يف سـوق   العامل اجلديد؛ وعصر احلرية، حرية الثورة الفرنسية؛ وعصر ا

  ...األغراض و املنافع اخلسيسة بيعا و مساومة
فات اليهود أن يأخذوها بالسيف من العرب فيكفّروا بعد عشرات القرون عن سيئة اجترحها أسالفهم يوم 

ليت يكونون ا كذلك، فلجأوا ؛ فام ذلك، وأوعزم اخلصائص الدموية ا)يا موسى إن فيها قوما جبارين ( : قالوا
شراء القوي ليكون هلم معينا، و حبمايتهم رهينا، و شراء املعلنات الالفتة، . إىل ما هو األشبه م ال ا، و هو الشراء

  ...!خافتة.. و األصوات و لو كانت
أيكـون مـن   ... !أيبيعها من ال ميلكها ويشتريها من ال يستحقّها؟ يا هوان فلسطني... !يا خبس فلسطني

ذوي احلق يف بيعها تلك الدويالت اليت مل ختلق خلقا طبيعيا و إمنا خلقتها املنافسات، و اليت مل يبلغ الكثري منها جزءا 
بل مل تبلغ جمتمعة ما بلغته فلسطني . مما بلغته فلسطني من جمد يف التارخ، و سابقة يف احلضارة، و يد يف نفع البشرية

  .نباط الشرائع و العلوم و احلكممن احتضان النبوات و است



ويقولون إنّ فلسطني منسك لألديان السماوية الثالثة، وأا قبلة ألهل تلك األديان مجعا، فإن كان ما يقولون حقـا  
فإن أحق الناس باإلئتمان عليها العرب، ألم مسلمون، و اإلسالم يوجب احترام الكتـب و   –وهو حق يف ذاته  -

ميان جبميع األنبياء و املرسلني، و يضمن إقامة الشعائر لليهود و املسيحيني، ال اليهود الـذين  الكتبيني، و يوجب اإل
املسيح الصادق، وشردوا حوارييه من فلسطني، وكفروا مبحمد بعد  –بزعمهم   -كذبوا األنبياء وقتلهوم، وصلبوا 

  .ما جاءهم بالبينات
ما طبعت عليه نفوسهم من جفـاف، ومـا ابتلـت بـه     ومن غريب ما صنعته احلضارة املادية بأهلها، و

ضمائرهم من زيغ واحنراف، أن الدول والدويالت اليت صوت ممثلوها على تقسيم فلسطني وغرس اليهودية يف اجلزء 
فهل يالم العـرب  ... األهم منها غرسا رمسيا قانونيا؛ كلها دول تدين باملسيحية، وباعتقاد أن اليهود صلبوا املسيح

إذا اعتقدوا أا حرب صليبية، بعض أسلحتها اليهود، وأا مماألة مكشوفة مـن   -واملسلمون من ورائهم - بعد هذا
الدينني الصالب واملصلوب على اإلسالم؛ نعم و إن كلمة مارشال اللّنيب اليت قاهلا يوم انتزاع القدس من يد األتـراك  

  .ذان، وصداها متجاوبا يف األذهانال تزال مأثورة مشهورة، وال يزال رنينها جملجال يف اآل
  !أيها العرب، أيها املسلمون

إن فلسطني وديعة حممد عندنا، و أمانة عمر يف ذمتنا، و عهد اإلسالم يف أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا و 
  .حنن عصبة إنا إذا خلاسرون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :النص الرابع

  1948فيفري 16من جريدة البصائر،  23نشرت يف العدد : ماذا نريد هلا و ماذا يريدون؟
حنن العرب نريد لفلسطني أن تكون عربية، وأن تبقى عربية، فتبقى هلا بشاشة النبوة، وحـالوة اإلميـان،   

  .وجاذبية الوحي، وروحانية الشرق، وخميل السامية، وصبغة السماء
زاؤها بروحانيـة الـدين،   نريد أن تبقى عربية األنساب، سامية األحساب، مساوية األسباب، تتماسك أج

وتشرق أرجاؤها بألألة القدسية، وتطلّ جنباا بأنداء الشرق، وتتراحب آفاقها للقلوب الـيت ختتلـف يف العبـادة    
ولكنها ال ختتلف يف املعبود، فتظلّ العرب أصحاب الفضل عليها يف التـاريخ، و السـيادة عليهـا يف الواقـع، و     



وإعالء كلمة اهللا فيها، ال كلمة الدرهم والدينار؛ وتظلّ اليهود الذين مل يكتب االضطالع حبمايتها ومحاية عمارها، 
 )األرض املقدسة اليت كتـب اهللا لكـم   يا قوم ادخلوا(: موسىالتاريخ هلم مكرمة عليها وال يدا من يوم قال هلم 

  .لفارتدوا على أدبارهم إىل يومنا هذا، وحتفظ عليهم ما هم أحرص الناس عليه من حياة وما
حلاد بظلم، وال تقوم على أرضـها  ’نريد أن تبقى أرضا مقدسة مكملة لقدسية مكة و يثرب، ال يراد فيها 

  .جربية حكم وال جربية مال
جزءا طبيعيا من جزيرة العرب مكمال لبقية األجزاء، وما دامـت القضـية    -كما كانت -ونريد أن تبقى 

لكنه أقرب من حلم اليهود للتحقيق، وهـو أن تصـبح مملكـة     و... قضية أحالم، فإن لنا يف جزيرة العرب حللما
واحدة، بدستور واحد، وثقافة واحدة، ونقد واحد، ال حدود تفرق، وال إمارات تغرب وتشرق، وال أمراء متـزق  
اذ أهواؤهم وخترق، ومل ال تكون دولة واحدة؟ وإن فيها ألمة واحدة، ال حتتاج يف تكثري سوادها إىل الطراق، و شذ

اآلفاق، وال حتتاج يف تعمري بالدها إىل الواغل الذي ال يزحم، والوارش الذي ال يرحم، وما بيننا وبني ذلك اليوم إال 
ومعاذ العروبة أن تقضي جريرة العرب، علـى  ... و إن ذلك لقريب، إنه لقريب: إفاقة رجل نائم وصحو جو غائم

  .جزيرة العرب
حيققون به األحالم الدينية اليت فتنت أحبارهم، واملطامع الدية اليت فتنت  ويريد اليهود أن جيعلها وطنا قوميا

أغنياءهم؛ وأن جيعلوها مهجرا هلذه الفلول واألوزاع اليت طردا أوروبا، ولفظتها أطراف الكرة من كـل حمتـال،   
مية بعرق، فإننـا  وكل دجال، وكل عابد للمال، تربما م، وضيق صدر منهم، وما يف كل أولئك من ميت إىل السا

نعلم أن هذه احلمرياء اليت غمرت أرض فلسطني وافتت عليها مهاجرة من أقاليم الشمال، البعيدة عن االعتـدال،  
ليست إسرائيلية النجار، وإمنا هي أمشاج من أصول أوروبية، متباينة اخلصائص اجلنسية والرتاعات الوراثية، مجعـت  

ونية ثانيا، واليهودية الزائفة ثالثا، فمنها السكسوين واجلرماين، والساليف والالتيين، بينها املطامح املادية أوال، والصهي
وقد تداعت على صوت الصهيونية إىل فلسطني حتمل معها تلك اخلصائص اجلنسية املتفرقة، وحتمـل مـع تلـك    

ار األوريب، والعتو األوريب، اخلصائص العلم األورويب، والفن األوريب، واجلشع األوريب، واإلحلاد األوريب، واالستعم
ويف أوربا كل شيء إال اخلير؛ فإذا مدت هذه احلمرياء مدها، وضـربت جبراـا يف   ... وكل شيء عرفت به أوربا

فلسطني فهل يبقى شيء من القدسية لفلسطني؟ و هل يبقى شيء من الشمائل السامية يف فلسطني؟ وهـل تكـون   
دة اليت شهدنا آثارها يف أوربا، وشاهدنا من عملـها يف ختريـب العقـول،    فلسطني يومئذ إال جحيما يضطرم باملا

أضعاف ما شاهدنا من آثار احلروب يف ختريب املدن؛ وهل تكون فلسطني يومئذ إال رقعة من الشرق الطاهر، مكّن 
عضال، مث ماذا يكون فيه الصهيونيون لإلحلاد و اإلباحية اللذين قضيا على أخالق أوربا، وابتلت العامل منها بالداء ال

  مصري العرب بعدئذ يف جزيرم اآلمنة املباركة؟
ما أشأم الصهيونية على فلسطني، وما أعق صهيون لفلسطني، وما أضلّ ضالل اليهود إذ جيرون وراء خيال 

مبادة الغرب املسمومة، و سبحان من فـاوت بـني   ) سام(الوطن القومي فيجرون البالء لفلسطني، ويزهقون روح 
  .لعنصرين يف رقة احلس، و دقة احلدس، واألصل واحد، وسبحان من خص العرب بالعامري، واليهود بالسامريا

  إم !ومال أجهل العرب إذا مل يعاجلوا هذه اجلرثومة الصهيونية اخلبيثة باالستئصال
  .إن مل يفعلوا تكن فتنة يف األرض و فساد كبري -واهللا -



قاق الذايت، ألننا آخر ورثتها، وألننا واضعوا اليـد عليهـا بـاحلوز و    وحنن نريد فلسطني كاملة باالستح
التصرف كما يقول فقهاء القانون، والصهيونيون يريدوا كاملة باحللم و الطنع و التمني و التباكي و االحتيـال و  

  االستعانة باألعداء، و شراء الضمائر الرخيصة و لكن ما بالنا وما باهلم؟
األزالم على تقسيمها بيننا و بينهم غضبنا غضبة احلر الذي ال يرضى إال حبقّه كـامال   ما بالنا حني ضربت

  .غري منقوص، و ثرنا ثورة املظلوم الذي آثر أن ميوت كرميا على أن يعيش لئيما
وما باهلم هللوا للتقسيم و طاروا به فرحا ودقّوا له البشائر يف كل أرض فيها يهودي و عرفنا من معـارف  

ما ختفيه جماهل النفوس من ابتهاج و سرور، حىت لقد أنساهم الفرح كل ما يسمى ذوقا وكياسـة ولطفـا   الوجوه 
وجماملة مع عشائرهم العرب املسلمني الذين وقفوا معهم يف كل حمنة نالتهم باألمس القريب من أصـدقائهم اليـوم   

  .ضاريب األزالم على تقسيم فلسطني
مل نرض أن يشركنا فيه من ليس له فيه حق؛ وإمنا رضـوا و فرحـوا    إمنا غضبنا و ثرنا ألننا أصحاب حق

ألم مبطلون، واملبطل الذي يعتمد على احليلة واملكر و يطلب الشيء كامال و هو يعتقد أنه مبطل فيكون ضـمريه  
ـ   ارق أقوى خواذله، إن مل يكن أقوى عواذله، فإن ظفر بشيء منه حبكومة باطلة قنع بالرتر ورضي باليسـري، كالس

ولو أن جملس اللصـوص حكـم    !يقنع بكل ما حصل يف يده، ألنه مل يبذل فيه إال احليلة واالستغفال، وأهون ما
لصهيون بتل أبيب وحدها وطنا قوميا لربطي صهيون باحلكم، وعدها غنيمة باردة، ومل ينقض فرحه عن فرحة اليوم 

صهيون وقد عرفها الناس من امتداد أحالمـه،   هذه واحدة، وأخرى يضمرها... بنصف فلسطني األخصب األطيب
ومأثورات املهوسني من أسالفه، وهي أنه حيرص كل احلرص على وضع قدمه يف أرض فلسطني باسم وطن قـومي،  
ولو كان أفحوص قطاة، وباعتراف دويل ولو بشراء األصوات، و يعتمد بعد ذلك املطاولة والـذهب واسـتجداء   

غدا؛ وإن أحالم صهيون قد عرفها الناس وعرفـوا  ... كاإلجنليز اليوم وال أدري من) ريأهل الفضل و اخل(املعونة من 
أا متتد إىل جزيرة العرب كلها و إىل جزيرة سيناء، وقطعة من أرض مصر، ومن عاش آالف السنني يف أضـغاث،  

عد أن حتققت لـه يف  ومل تتحقق له واحدة يف شرب، حقيق بأن يعيش آالفا أخرى من السنني يف حواشي األضغاث ب
  .مئات األميال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :النص اخلامس
  1948فيفري  23من جريدة البصائر،  24نشرت يف العدد : اإلنكليز حلقة الشر املفرغة

إن اإلنكليز هم أول الشر وأوسطه و آخره، وإم كالشيطان، منهم يبتدىء الشر وإليهم ينتهي، و إـم  
تؤمل وتؤذي و تقتل، وجنادل مسمومة شذم وحتطّم وختـرب، ال   زام صور جمسمة ليزيدون على الشيطان بأن مه

ملّة تلم مث تنجلي، وطائف ميس مث خينس، ووسوسة تالبس مث تفارق، ويزيدون عليهم بأنهم ال يطردون بال استعاذة، 
والـدفع، واألحجـار، واملـدر،     وتذكر القلبني ويقظة الشواعر، إمنا يطردون مبا يطرد به اللص الوقح، من الصفع،

ويدفعون مبا يدفع، العدو املواثب، بالثبات املتني للصدمة، و العزم املصمم على القطيعـة و يـت احلبـال، واإلرادة    
إن اإلنكليز لكم عـدو    « :املصرة على املقاطعة يف األعمال، واإلمجاع املعقود على الكلمة واحدة ككلمة اإلميان 

 .رددها كل عريب بلسانه، وجيعلها عقيدة جنانه، ورابطة وجدانه، وخري ما يقدمه من قربانهي » فاختذوهم عدوا
قد غركم أول اإلنكليز فأعيذكم أن تعثروا بآخره بعد أن صرح شره، و افتضح سره، وانكشف لكم لينه، عن 

أمثاهلا من بالدكم، وحلّل  األحساك واألشواك، وقد متّرس بكم فعرف املواجل واملخارج من نفوسكم، قبل أن يعرف
معادن النفوس منكم من قبل أن حيلل معادن األرض من وطنكم، وعجم أمراءكم فوجد أكثرهم من ذلك الصـنف  

  .الذي تلني أنابيبه للعاجم، وتدين عروبته لألعاجم
كمـا كانـت    -قد علمتم أنه هو الذي وعد صهيون فقوى أمله، ولوال وعده لكانت الصهيونية اليـوم  

 .ويتعلّل به األغرار) الشطار(حلما من األحالم يستغلّه  –ألمس با
وعلمتم أنه انتدب نفسه على فلسطني فكان اخلصم و احلكم يف قضيتها، وأنه ما انتدب إال ليحقّق وعده، 

وقـوانني   -وأنّ يف ظل انتدابه، وبأسنة حرابه، حقّق صهيون مبادىء حلمه، فانتزع األرض منكم بقوة اإلنكليـز  
وفنت ضعفاءكم باخلوف، وفقراءكم باملال، حىت أخرجهم من ديارهم، وختذ الصنائع والسماسرة مـنكم،   -إلنكليزا

وبىن املدن بأيديكم، ومهد األرض بأيديكم وشاد املصانع بأيديكم، وأقام املتجر وبيوت األموال المتصاص دمائكم 
  .وابتزاز أرزاقكم

جرة بعد الفتح ليكاثروكم بالصهيونيني علـى هـذه الرقعـة مـن     وعلمتم إن اإلنكليز هم الذّين سنوا اهل
أرضكم، فلما انتبهتم للخطر غالطوكم باملشروع، ومىت كانت هجرة الوبـاء والطـاعون مشـروعة إال يف ديـن     

 اإلنكليز؟
هي اليت جرت ضرا البلهاء أمريكا إىل حمادتكم وجرأا على احتقـاركم لتكيـدها    اوعلمتم أن بريطاني

كيدكم، ولتحلّ بالسياسة ما عقده اإلقتصاد بينكم وبني أمريكا من صالت، وأا هي اليت ألّبت علـيكم األمـم   وت
الصغرية ودويالا حىت إذا جالت األزالم وأيقنت بالفوز أمسكت إمساك املتعفف، وتظاهرت بالرويـة واحلكمـة،   

 ...اضح، فكانت كالقاتل املعزيوجربت خواطركم باحلياد، ومألت الدنيا تنويها ذا احلياد الف
يا ضيعة اآلداب اإلسالمية بينكم، إن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني، وقد لدغتم من اجلحر اإلنكليـزي  

خدع خلفكم كما . مرات فلم حتتاطوا ومل تعتربوا، وخدعتم من اجلانب اإلنكليزي كرات فلم تتعظوا و مل تتبصروا



رباءكم ودعاكم إىل موائده الفقار فلبيتم، وما رأى منكم يف كل احلـاالت  خدع سلفكم، و استهوى أمراءكم و ك
  .إال ااملة، و استمرار املعاملة، و ما آنس منكم إالّ التهافت على أعتابه، والتعلق بأسبابه

  أكلّ ذلك ألن اإلنكليز أغنياء وأنتم فقراء؟ وألم ضعفاء؟... فيا وحيكم 
مثالكم من األمم املستخذية، وليسوا أغنياء عنكم، وإم ألقوياء مبا يستمدونه إم األغنياء بكم وبأ... كال

من أرضكم وجيوبكم، فاقطعوا عنهم املددين يضووا ويهزلوا واخذلوهم يف مواطن الرأي والبأس ينخذلوا، وعمروا 
م؛ إن لبدة األسد هي بعض أسبابه إىل زرع اهليبة يف القلوب، ولكنلبدة األسد الربيطـاين   جزيرتكم خترب جزير

لبدة مستعارة، فلو أن كلّ أمة استرجعت شعراا من تلك اللبدة اليت تكمن وراءها الرهبة، ألمسى األسد هرا جمرود 
  .العنق، معروق الصدر، بادي اهلزال و السالل

لكماليـات،  إن الغىن عمل وتدبري، فلو علمتم لكنتم أغنياء؛ وإن بدء الغىن من غىن النفس بالتعفف عـن ا 
وفطمها عن الشهوات، وإن القوة مشيئة ال جرب، فلو شئتم أن تكونوا أقوياء لكنتم؛ وإن بـدء القـوة مـن قـوة     

  .األخالق، وقوة االحتاد
هذا أول اإلنكليز عرفتموه، فهل عرفتم آخرهم؟ إم كانوا أداة تفريكم يف املاضي، و كانوا عونا للزمان علـيكم،  

  ...تماع، و جامعتكم إىل حتقّق، مجعوا لكم كل ما عندهم من مكائد و مصائدفلما رأوا مشلكم إىل اج
وإن يف أيـديهم عـروق   . إم ينطوون لكم على العظائم، وإنّ يف جعبتهم ما يف جعبة احلاوي من حيات

 اجلسم العريب يضغطون أين شاءوا، يف أيديهم قضية مصر يساومون ا و مياكسون، ويف أيديهم قضـية السـودان  
يلوحون ا و يعاكسون، ويف أيديهم قضية ليبيا يشاغبون ا ويشاكسون، و يف قبضتهم شرق األردن مبا فيه، ومـا  
شرق األردن إال خيط اخلنق، و شريط الشنق، فتله اإلنكليز بأيديهم، وأمروا على األيام فتله ألمرهم بلغـوه، إن مل  

واليمن وتوابعه، وهلم على سوريا ولبنان يد ممنونـة، يف طيهـا مديـة     بوا و تذبوا؛ و يف أيديهم العراق و منابعه،
مسنونة، ويف أيديهم مفاتيح اجلزيرة، وأمراء اجلزيرة، وقد أعدوا لكل قفل من أقفاهلا مفتاحا، ولكل أمري من أمرائها 

 مقودا من رغبة
وفـيكم مـع ذلـك اآلذان    أو من رهبة، ومعهم مع ذلك من بينكم العيون الراصدة، واأللسنة احلاصدة، 

 .السامعة، واهلمم الطامعة، ويف سجالّم ذممكم ومهمكم وقيمتكم، قدروها تقديرا، وأوسعوها حتليال وتدبريا
إم ما حركوا مشروع سوريا الكربى يف ميقات معلوم إال ليفتنوا بعضكم ببعض، ويغروا بيتـا ببيـت،   

وإن هذه النقطة أعلى ما يصل إليه الدهاء اإلنكليزي؛ كمـا أـا    وقريشا بتميم، فينخرق اإلمجاع وتفترق اجلامعة،
أعسر امتحان للضمري العريب الذي يتمنى أن يتكتل العرب ولكن بدافع من أنفسهم وال علـى يـد عـدوهم؛ وإن    

م على ال تردون كيدهم إال بإمجاعك -أيها العرب -اإلنكليز لقادرون على حتريك غريها من الفنت املفرقة؛ و إنكم 
حتديهم، و اجتماعكم على إيقاف تعديهم، و إقامة جامعتكم على اعتبار مصلحة العرب، ووطن العـرب، فـوق   

  .األغراض واألشخاص
إنكم ال تزيدون كيدهم بقوة جامعة الدول العربية، حىت تسندها جبامعة الشعوب العربيـة، فحركـوا يف   

  .وجوهكم تلك الكتلة متراصة يرهبوا مث يذهبوا
ولكـن مـا عـذرنا إذا    . نا يف هذه الكلمة حقائق مريرة وأومأنا إىل قضايا يسوءنا أن نزيد محأا مداملس

من كتم  « :أمسكنا عن الشرح، ولو كان فيه جرح؛ وقد تأدى إلينا من تراث أجدادنا العرب هذه احلكمة الغالية 
   »  داءه قتله



  .  أم ما جيب علينا لفلسطني فموضعه مقال آخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص السادس
  1948مارس1من جريدة البصائر،  25نشرت يف العدد: ا على العرباواجب

كاتب هذه السطور عريب، يعتز بعروبته إىل حد الغلو، ويعتد ا إىل حد التعصب، ويفخر بأبوة العرب له 
فـإذا أدار الضـمائر يف هـذه    : سابإىل حد االنتحاء؛ ما يود أنّ له بذلك كله مجيع ما يفخر به الفاخرون من أح

أنا، و حنن، وقلنا، و فعلنا، وال نرضى و لن نرضى فهو حقيـق بـذلك، وإذا   : املقاالت على منهج التكلم و قال 
حشر نفسه يف العصبة الذائدة عن فلسطني، و أشركها يف العصبة الغالية لفلسطني، فليس مبدفوع عن ذلـك، ألنـه   

لسطيين حبكم العروبة و اإلسالم ثالثا؛ فله بعروبته شرك يف فلسطني من يـوم طلعـت   عريب أوال، ومسلم ثانيا، و ف
هوادي خيول أجداده على البلقاء و املشارف، و تصاهلت جيادهم بالريموك، حتمل املوت الزؤام لـألورام؛ و لـه   

فلسطني نسبة من يـوم   بإسالمه عهد لفلسطني من يوم اختارها الباري للعروج، إىل السماء ذات الربوج، و له إىل
غزة هاشم؛ فإذا مل  يقم باحلق، و مل يف بالعهد، وسم بالعقوق لوطنه : مسجد عمر، بل من يوم قالوا : قال الناس 

وهو يف الصـميم   -األكرب، و وصم باخليانة لدينه اجلامع، و زن بدعوى النبوة يف تلك األبوة، و قدميا انتحى جرير 
جنران معلمة بالذارعني؛ و ما وردت جنران إال إلنقاذ تيم، حني مسها الضيم؛ فكيف ال  خبيله اليت وردت –من متيم 

  ينتحي خبيله اليت وردت املشارف من هو يف السر
  .و ما وردت إال إنقاذ تراث اخلليل، و من يد الدخيل. من فهر، و يف الذوائب من قريش

راق البيان العريب، و تسري يف جوانبـها  وهذه الصحيفة عربية، تلوح من خالل سطورها ومضات من إش
نفحات من سر العروبة، وتسجل على صفحاا صور من أجماد العرب، و تستروح من أعطافها مسات مـن مشائـل   

 -عن مثل فتيت العنرب من مفاخرهم، و عن مثل شتيت اجلوهر من آدام؛ و هي -أحيانا  -العرب و ترفض فقرها 
، تنافح عن تلراثه، وتناضل بني يدي وراثه، و جتاوز يف ذلك مواطن العرب إىل حيث لسان من ألسنة اإلسالم -بعد

تتشابك الوشائج الروحية، و تتعانق الفروع اإلسالمية؛ إىل حيث جتتمع القلوب على القرآن، و تتظاهر على تالوته 



تقلّدت هـذه الصـحيفة القلـم     األلسنة و األمساع، إىل حيث تتفيأ على النفوس ظالله، و يرتسم فيها جالله، فإذا
  .اجلائل، و روت ظمأها باملداد السائل، يف سبيل فلسطني فهي حقيقة بذلك، و إن ذلك لبعض حق فلسطني عليها

وهذا الوطن الذي نبتنا يف ثراه، وغذّينا بثمراته، وسقينا عذبه ومنريه، وتقلّبنا بني جباله وسهوله يف النضرة 
ئر الغالية من رفات األجداد، وطن عريب املنتسب، يشهد بذلك القلم واللسان، واألمساء و النعيم، وأودعنا فيه الذخا

واألفعال، وتشهد بذلك التواريخ املكتوبة واألخبار الغري مكذوبة؛ فإذا تظلّم وتألّم لفلسطني، وامـتعض وارمتـض   
  .لبعض حق فلسطني عليه للعدوان عليها؛ وإذا ض يواسي ويعني، ويسعف و يسعد، فهو حقيق بذلك، وإن ذلك

هل من الصحيح أن التفجع و التوجع و التظلم والتأمل واألقوال تتعاىل، واالحتجاجات تتـواىل،  ... ولكن
جمتمعات يف زمن، مقترنـات يف   -هي كل ما لفلسطني علينا من حق؟ وهل من املعقول أن التفجع وما عطف عليه 

والـذي  ... ترد عادية عاد، أو ما تسفّه حلم صهيون يف أرض امليعاد؟ التدفع حيفا، أو تفلّ لظامل سيفا، أو   -قرن
  .أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى

وهي أنزر جدا، وباإللبيـة السـائرة   ) األوراق(و هو أضعف صدى، وعلى ) بالتصويت(قسمت فلسطني 
فقامت قيامة العـرب األبـاة   . ضعف ناصرا وأقلّ عدداعلى غري هدى، حتديا للعرب الذين كانوا يف ذلك الس أ

حيثما أقلّتهم أر، وكان املظهر األول لإلباء العريب إمجاع مندوبيهم يف جامعة الدول على استنكار التقسيم، وتسميته 
وال  بامسه احلقيقي وهو االعتداء واإلجرام، وإرساهلم يف وجوه الظاملني صيحة صاخة بأم ال يذعنون هلـذا احلكـم  

خيضعون له، وأم سيتحدون هذا القضاء وقضاته باألحكام إىل السيف، ميحون به بغي اخللكاء، وبقيـة اللقطـاء؛   
فسجل أولئك املندوبون للعروبة موقفا من مواقف الشرف، وما هو بأول املواقف وال بآخرها؛ وكان املظهر الثـاين  

اختالف مواطنها من بغداد إىل مراكش على التنديـد   يف الصحف واأللسنة واألقالم، فأمجعت صحف العرب على
واالستنكار، وأمجع  خطباء العرب على التحريض واالستنفار؛ وكان املظهر الثالث مظهر األمم العربية فتداعت إىل 

  .وتنادت إىل االجتماعات واملظاهرات. املؤمترات
لسطني على العرب من حقوق؟ وهـل  هل من جلد أن هذه املظاهر الثالثة جمتمعة هي كل ما لف... ولكن

  ...هذه املظاهر الثالثة جمتمعة متحو قرار التقسيم، وتثبت حق العرب؟ اللهم ال
مث كان املظهر الرابع اجتماعات وزراء الدول العربية باسم جامعتها، و زعماء العرب السياسيني و قـادم  

ملشتركة، وقد بلغوا من ذلك ما أقر عيون العرب وهـدأ  العسكريني، لتنسيق اآلراء و ترتيب اخلطط وتدبري املقاومة ا
إم تباطأوا يف أمال جيب فيه االستعجال، وأطالوا الروية فيما يلزم فيه االرجتال، وقـال  : خواطرهم، وإن قال قائلون

ذلك فـت   إم ما زالوا يؤثرون الديبلوماسية وجمامالا مع دهاة الديبلوماسية، وخيشى أن يكون من آثار: آخرون 
  .األعضاد وتوين للعزائم، تنفيس على العدو يف الوقت

أما احلق الذي مكانه من هذه املظاهرة مكان البسملة من اللّوح، فهو ما قام به عرب فلسـطني األبطـال   
الذين كشفوا عن صواب الرأي القناع، و حذفوا من اجلملة حرف االمتناع، ونبذوا التردد، وأخـذوا باملغافصـة،   

، وهـذا   »تآسوا فسنوا للكرام التآسـيا   « ا بالسيف ما قال ابن دارة، وفتحوا باب املوت على مصراعيه، ووحمو
  .العنوان كتبه عرب فلسطني بالصفاح ال باألقالم، وهذا هو الواجب شرعه عرب فلسطني جلميع العرب

ما ال يتم الواجـب إالّ  أعمال عرب فلسطني مقدمة فأين الكتاب؟ وطليعة، فأين الكتائب؟ وواجب فأين 
  به؟



من سبيل، إمنا السبيل علـى العـرب يف مشـارق األرض و مغارـا،       -بعد ذلك -ما عرب فلسطني 
حكومات و قادة و شعوبا رجاال و نساءا، وليست القضية قضية مجاعة أو حكومة أو قطر؛ وإمنا هي مسألة العرب 

قضية استعمار أحـول، رجلـه يف    -بعد  -مث هي . القيام ا مجيعامجيعا؛ ال يستربئون لعهد العروبة وأمانتها إالّ ب
  فلسطني وعينه على العراق واخلليج وأعايل اليمن، وعينه األخرى على مصر؛ فإذا مل يبادر العرب

  :باالصطالم، بادرهم بااللتهام
  إمـا إسـار و منة          و إما دم، و املـــوت بالــح أجـــدر: مها خطتـــــا 

املال والرجال، وإن حظوظهم من هـذا الواجـب   : إن الواجب على العرب لفلسطني يتألف من جزئني
متفتوتة بتفاوم يف القرب والبعد، و درجات اإلمكان وحدود االستطاعة ووجود املقتضيات وانتقاء املوانـع، وإن  

اإلمداد، فبني فلسطني ومصر غلـوة  الذي يستطيعه الشرق العريب هو الواجب كامال جبزئيه لقرب الصريخ، وتيسر 
و . رام، وبينها وبني أجزاء اجلزيرة خطوط ومهية خطّتها يد االستعمار، وإذا مل متحها اجلامعة فليس للجامعة معـىن 

  .إذا مل تبل حملوها هذا اليوم فيوشك أن ال جيود الزمان عليها بيوم مثله
، واالعتزام الذي ال يلتقي باهلوينا، واحلسـم الـذي   واجب الدول العربية التصميم الذي ال يعرف اهلوادة

يقضي على التردد، والنظام الذي ينفي الفوضى واخللل، والرأي الذي يرد ليل احلوادث صبحا، واإلمجاع الـذي ال  
  "...حيىي"وال مبوت " عبد اهللا"ينخرق حبياة 

وب الزعامة و نقائصها مـن تطلّـع   وواجب زعماء العرب أن يتفقوا يف الرأي وال خيتلفوا، وأن يتوقوا عي
لرياسة عاجلة، أو تشوف لرئاسة آجله؛ و أن يوجهوا بنفوذهم مجيع قوى العرب الروحية واملدية إىل جهة واحـدة  
وهي فلسطني؛ وأن ال يفتتنوا مبا يفتحه عليهم العدو من ثغر يف اليمن أو يف شرق األردن، ليشغلهم باجلزيئات عـن  

  .سهم بينهم، وأن يكونوا على اتصال وتعاون مع احلكومات العربيةالكليات و ليجعل بأ
وواجب كتاب العرب وشعرائهم وخطباءهم أن يلمسوا مواقع اإلحساس ومكامن الشعور مـن نفـوس   
العرب، وأن يؤججوا نار النخوة واحلمية واحلفاظ فيها، وأن يغمزوا عروق الشرف والكرامة واإلبـاء منـها، وأن   

الراكدة، واملشاعر الراقدة منها، وأن ينفخوا فيها روحا جديدة، فيها كل ما يف السيال الكهربائي مـن  يثريوا اهلمم 
  .نار ونور

وواجب شعوب الشرق العريب أن تندفع كالسيل، وتصبح صهيون وأنصاره بالويل، و أن تبذل لفلسـطني  
لزمن إذا مل تبذل يف نائبة النوائب؟ وما قيمـة  كل ما متلك من أموال و قوات، و ما قيمة األموال املدخرة لنوائب ا

  األقوات احملتكرة ملصائب القحط إذا مل تدفع ا مصيبة املصائب؟
انطلقت من عقلها، تظاهرت وتضافرت، وتوافت  -روحيها وماديتها -و واهللا ميينا برة لو أن هذه القوى 

بد، وألزعجت أنصاره املصوتني إزعاجـا يطـري   على فلسطني و توافرت، لدفنت صهيون ومطامعه وأحالمه إىل األ
  ".عريب"صوام، وحيبط ثوام، ويطيل صمام ويكبت أصوام، وألحدثت يف العامل الغريب تفسريا جديدا لكلمة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص السابع 
   1948فريلأ 5من جريدة البصائر،  30نشرت يف العدد ... : أمـــا عرب الشمال اإلفريقي 

أما عرب الشمال اإلفريقي فهم عرب وال فخر، وواجبهم يف إنقاذ فلسطني هو واجب مجيع العرب مـع  
اهللا لعرب الشمال اإلفريقي وما يلقون من ظلم اجلار، وبعد الـدار، وعنـت االسـتعمار،    ...ولكن. اعتبار العذر

ولكن أحد الفريقني يعلن هـواه  : هر اجلوانح يتجاورون مع اليهود يف وطن، ولكل منهما يف فلسطني هوى ملح يص
  .إىل حد العربدة فيعذر وال يعذل، واآلخر خيفي هواه وخيشى أن تنم عليه نأمة فيناقش احلساب

يقيم اليهود معسكرات التدريب، وجيهزون سفن التهريب، كل ذلك حتت مسـع االسـتعمار الفرنسـي    
ني الغافية، ولو هم العرب بشيء من ذلك أو بأقل القليل منه، لقامت وبصره، فال جيدون إال األمن و العافية، و األع

قيامة االستعمار الفرنسي، واستخرج لكل حركة امسا مما اشتمل عليه قاموس احملرمات، وربط بكل اسم منها عقوبة 
  .تنص عليها القوانني املّخرة لوقت احلاجة



فرنسيون باالسـتلحاق علـى مـذهب األسـتاذ     ويسافر اليهود إىل فلسطني أو إىل حيث يشاؤون ألم 
، والتدجني من لوازمه تشديد املراقبـة، وتغلـيط   )مدجنون(، وال يستطيع العرب أن جياوزوا احلدود ألم )كرمييو(

  .املعاقبة
وجيمع اليهود عشرات املاليني باسم فلسطني لتكون يف السلم أدوات تعمري، ويف احلرب آالت تقتيـل و  

بينهم وبني ذلك قانون وال كانون؛ ولو أراد العرب شيئا من ذلك لوجدوا أمامهم القوانني العائقة،  تدمري، فال حيول
  .واإلجراءات اخلانقة

ويرى الرأي العام الفرنسي املسيطر على هذا الشمال، و من ورائه الضمري األوريب الذي يؤمن به بعـض  
ض من عنان احلرية لليهود حىت يرجعهم إىل احلد املعقـول، وال  األغرار منا، هذا التفاوت يف العمل واملعاملة، فال يع
  .يسلس للعريب حىت يقفوا مع اليهود يف درجة واحدة

بعض اإلنصاف يا أصحاب هذه الضمائر املظلمة، فإنا ال نسألكم اإلنصاف كله، أتعـذرون اليهـود يف   
حهم إلخوام يف فلسطني، وال تعـذرون  إجالم على فلسطني، و مجعهم األموال لالستيالء على فلسطني، وتسلي

العرب إذا هم فعلوا مع إخوام يف فلسطني شيئا من ذلك؟ أترخص حكوماتكم ليهود العامل يف اهلجرة إىل فلسطني، 
وتيسر هلم سبلها، وتبيح هلم خرق القوانني الدولية املسطورة، فإذا حاول العريب شيئا من ذلك رد وصد، وإذا دعـا  

ال والذي طواكم على هذه الضمائر، ومـا أرتنـا   : إىل شيء من ذلك عد مشوشا متعصبا وعنصريا  داعي العرب
احلقيقة إال أنكم أئمة العنصرية وأقطاا، وما أرتنا التجربة إال أن كل شعب بىن حياته على العنصرية كانت هي علة 

  .موته
آمنا بأن السحر الذي أبطله موسى قـد أحيـاه   بأن العامل املتحضر قد ود، و -على بداوتنا -آمنا اآلن 

أشياعه ولكن بغري أدواته، أبطله بعصا اخلشب، وأحيوه حببال الذهب، وآمنا بسفسفة القضايا العقلية الـيت حتيـل   
وإذا عقيدتا الصـلب لعيسـى   ... اجتماع الضدين حني رأينا التضاد جيمع طرفيه يف دائرة مغناطيسية فإذا هو ممكن

كلّ ذلك ألنه ال ضمري ... تمعان يف هالة من الربيق املغشي لألبصار والبصائر، فكأنه ال تألية وال صلبوالتألية له جت
  .وال قلب

تعالوا نقامركم مقـامرة ال  . إىل كلمة سواء بيننا وبني اليهود... تعالوا يا أصحاب هذه الضمائر املنفصلة
 –ها مقامرة تفض الرتاع الذي أعياكم أمره، وراع العامل شـره  يقترحها إال عريب، وال يقدم عليها إال حر أيب، ولكن

دعونا من التقسيم فالرقعة ضيقة بأهلها، ومن الوطن القومي فالكلمة ضائقة مبعناها، وهلّم بنـا احلـل    –يف حلظة 
  .الناجز، والفصل احلاجز

ط إال أن يكونـوا  احشدوا على فلسطني جيشا من الصهيونيني من نبت الشرق أو غرس الغرب وال نشتر
صهيونيني، ونكل إليكم عدده، وحنشد حنن بإزائه جيشا من العرب ولكم علينا أن يكون أقل من جيش اليهود عددا 
يف الثلثني، على شريطة واحدة، و هي أن يكون سالح الفريقني متكافئا يف أنواعه و أصنافه وألوانه؛ مث اضمنوا لنـا  

أن الصحراء ال يتسرب منها أحد؛ و لتبقوا أنتم، ويهود العـامل و عـرب   أن البحر ال يقذف مبدد، و نضمن لكم 
العامل، نظّارة متفرجني ال إعانة وال إمداد، وال هجرة وال جهاد، مث نفوض إىل اجليشني حلّ املشـكلة بـاملوت يف   

لك حتية و سالما، ميقات يوم معلوم، فإن غلب الصهيونيون سلّمنا يف فلسطني، وآمنا بالوطن القومي، وزدنا على ذ
ونئة و إكراما؛ وإن غلب العرب كان اجلعل متواضعا يزينه الرجوع إىل الطبيعة و هو بقاء فلسطني عربيـة تظـلّ   



وجتلي لليهود الدخالء الذين جنموا مع قرن الصهيونية ودخلوا فلسـطني بامسهـا   . اليهود األصالء بالرعاية واحلماية
  .وعلى صوا و دعوا

ومع ذلك فقد رضينا . مقامرة تنطوي على مغامرة، و إنّ فيها لكثريا من احملاباة لليهود -ترون كما -إا 
كلمـة  "أقوهلا و أنا مسلم، واملسلمون يسعى بذمتهم أدهام، وعريب و العرب هم الذين وضعوا ... ورضي العرب

  .للعامل و أفهموه معناها" الشرف
أشنع ما يسجله التاريخ تألب أمم على أمة، و انتصـار أقويـاء    فاعلموا أن -ولن تفعلوا -فإن مل تفعلوا 

  .لباطل، و إن أقبح ما تقع عليه العيون جان يتجنى وظامل يتظلّم
إن عليهم لفلسطني حقا ال تسقطه املعاذير، وال تقـف يف طريقـه   ... ونرجع إىل عرب الشمال اإلفريقي

هذا احلـق هـو     » خصوصي للمستعمرات هذا احلق   « القوانني مهما جارت، ومهما كانت فرنسية من ماركة
  .اإلمداد باملال ومن أعان باملال فقد قام بالواجب بأثقل شطريه

إن فلسطني ليست يف حاجة إىل أرائنا، فلها من أراء مداره العرب ما هو كرؤية العني حسا، وكأخذ اليد 
  .ملسا، و كفلق الصبح إشراقا وكشفا

، فلها من أشباهلا وممن واهلم عديد احلصى، وما فيهم إال من يعتقد أن موتـه  وليست يف حاجة إىل رجالنا
حياة لوطنه، وأن نقصه من عديد قومه زيادة فيهم، ومهما استمد الصهيونيون الرجال من أوربا فأمدم بـاألخالط  

احلضـارة، واسـتمدوا    واألنباط والعباد يد والرعاديد، من ربائب النعيم، وعشاق احلياة، أمشاج النسب وأمساخ
  :اجلزيرة فأمدم بكل مصداق لقول القائلة

  و خمـــــــرق عنــــه القميــــص ختالـــــه                  
ـــاء                                               ـــن احليـــ ـــوت مـ ـــط البيــ وســـــ

  سقيمــــا
  اللــــواء رأيتــــه حتــــــــى إذا رفـــــع                  

ــى اللــــــواء                                              ـــميس عل وســـــــط اخلـــــ
  زعيمـــا

   »  فأي رجال بادية ترانا  « :وبكل مصدق لقول األول 
يرهب عدوك وحيمله على احترامك، أن تكون عاقال حازما، وأن تكـون فعـاال ال قـواال، وأن      إن مما

ب واجب علينا حنن العرب الذين ابتلينا باالستعمار ووضعنا منه يف هذا الوضع الشاذ، أن نلوذ يف مثل قضـية  أوج
وقد ارتفعت بعض . فلسطني بالعقل حيمينا من املزالق، و باحلزم حيمينا من التقصري، وأن ال نقول إال ما نستطيع فعله

ت ال متلك وسائلها، و بدرت كلمات عاثرة مل ميلها التدبر، و األصوات هنا و يف تونس تدعو األمة العربية إىل غايا
مل تقومها احلكمة، فكانت نتيجتها الطبيعية احتقار خصومنا لنا واستخفافهم بنا وكأنه مل يكفنا اامهم لنا بأننا أمة 

سوس على ذلك، أقوال، واسترسال مع اخليال، وأن كالمنا جعجعة بال طحن، حىت جئنا نضع يف أيديهم الشاهد احمل
  ومن يل بعرب كالعرب، ال يقولون إال ما يفعلون؟

ال نستطيع إمداد فلسطني بالرجال ألنه ليس لنا ما لليهود من تسهيالت، وليس عندنا مـا عنـدهم مـن    
وإمنا نستطيع أن مند باملال، فليعمل العاملون لذلك و ليقفوا جهودهم على ذلك، فإنه أيسـر  . اتصاالت و مؤسسات

ا و أنفع لفلسطني، وليقم أهل الرأي و الثقة بتكوين جلان مركزية يف العواصم تتفرغ منـها جلـان فرعيـة يف    علين



ولتقم األمة بواجبها، ولتعلم أن الغايل رخيص يف سبيل عروبة فلسطني، وأن صـوم  . األقاليم، وليعلنوا عملهم لألمة
قري، وإن هجر الشهوات أسبوعا من الشـهر و إرصـاد   أسبوع يف الشهر ادخار نفقته لفلسطني ملما يسهل على الف

نفقاته لفلسطني ملما يسهل على الغين، وأن هجر املالهي املبيدة للمال شهرا كامال ووقف ما كان ينفق فيها علـى  
فلسطني ألمر ميسور للفقري والغين معا، وإن التعفف عن كماليات احلياة عاما كامال و شراء شرف الدهر بقيمهـا  

 بعيد من مهّة العريب، وإن النور الذي أشرق يف نفس عثمان بن عفّان فخرج من ماله وجهز جيش العسـرة  ألمر غري
  .لغري غريب عن نفس املسلم

  ...!أال هل بلّغت؟ اللهم اشهد
أما أنا، كاتب هذه السطور، فوالذي روحي بيده لو كنت أملك ما ميلك العموري من سـخل، أو مـا   

أو ما ميلكه الفالّح من أرض، أو ما ميلكه احلضري من دور ورباع، أو ما ميلكه الكانز من ميلكه البسكري من خنل، 
ورق وورق، خلرجت من ذلك كلّه يف سبيل عروبة فلسطني، مث ال جتدين مع ذلك منانا وال كنودا، ولكنين أملـك  

صا، بكتبـها وخزائنـها حتـت    يف هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل ما يرثه الوارث عين، وإنين أضعها خاصا خمل
تصرف اللجنة اليت تشكّل إلمداد فلسطني، وال أستثين منها إال نسخة من املصحف للتالوة، ونسختني من كل من 

  .الصحيحني للدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  :النص الثامن 
  1948وان ج 7من جريد البصائر،  30نشرت يف العدد : قيمة عواطـف املسلمني يف نظر فرنــسا

، وفرنسا أحد )على الباطل(على ما يسمونه جملس األمم املتحدة  -يوم عرضت -عرضت قضية فلسطني 
أعضائه، فوافقت على التقسيم، ومل تراع مصلحتها احلقيقية، ومل حتترم شعور املسلمني وعواطفهم؛ وكانت يف تلك 

ام ال يصح االئتمام به يف شريعة العقل، ألنه سفيه باع مـا ال  املوافقة مقلّدة ال جمتهدة، وتابعو ال مستقلّة، ومؤمتة بإم
ميلك بالنسيئة ال بالنقد، و ليتها إذ أخطأت العدل يف تلك القضية أصابت الكياسة، ولو كانـت كياسـة صـورية    

يف ذلك رخيصة، كتلك اليت تسترت ا إنكلترا قريعتها يف االستعمار و كثرة العالئق باملسلمني؛ فقد وقفت إنكلترا 
ولكنه ال خيلو من كياسة حمـدودة حبينـها، و بـه    : اليوم موقفا قال بعض الناس إنه مصانعة، و قلنا حنن إنه خمادعة

حفظت للعرب واملسلمني ما حيفظه التاجر للعمالء، أو املسافر للزمالء، أما فرنسا فقد جتلّت يف ذلك الس بكل ما 
راح، و حتد لعواطف املسلمني، واسـتخفاف بشـعورهم، مث نكـص    يف العرق الالتيين من حقد وقاح، و بغض ص

و لكـن  . الرئيس املفتون و بدا له يف التقسيم بداء  فشك وارتاب، و شكّك و أراب، ومل يستقر له املسـألة رأي 
مث أعلنت دولة إسرائيل اسـتعجاال لتعـبري رؤيـا    . فرنسا مل تنكص ومل تشك، كأنّ هلا عند العرب و املسلمني ترة

صهيون، و حتقيقا حلكم املهوسني من أتباعه، و بادر راهب البيت األبيض باالعتراف املتفق عليه، فما كـان مـن   
توقّفـت عـن    -ألمـر مـا   -فرنسا إال أن جتلّبت شفاهها على االعتراف، وهامت به و حاومت حوله؛ ولكنها 

  .سرائيلاالعتراف، وأرسلت بدله التحيات األخوية و التهنئات القلبية لدولة إ
حنن ال جنهل تغلغل الصهيونية يف فرنسا، وال جنهل حتكّم اليهودية يف مرافقهـا احليويـة، ويف جهازهـا    
احلكومي، بل يف كياا الذي هي به أمة؛ بل نعد فرنسا ومستعمراا كلّها مستعمرة واحدة يهودية، بل نسـتغرب  

م، مل يفقدوا فيه إال االسم وما أهونه؛ بل حنن نعتقـد  مطالبة اليهود بوطن قومي، مع أن فرنسا كلّها وطن قومي هل
أم يطالبون فلسطني بوطن ثان بعد حتصيلهم على الوطن األول؛ حبيث يكون هلم من فلسطني وطن؛ فيـه املـىن و   

يكون األحالم، و إرواء الظمإ التارخيي، وإشباع اهلوس الديين، والنكاية يف املسلمني بالتسلط على قبلتهم األوىل، و 
ذلك الوطن يف األخري مفتاح الشرق؛ مث يكون هلم من فرنسا وطن فيه املال واجلاه ومتع احلضارة، واألخذ بناصـية  

  .التجارة، و السلطان الفعلي على الوزراء والوزارة، و النكاية يف الكنيسة املسيحية باالستيالء على بنتها البكر
بنفوذهم، أو انسياقا بعصاهم، وهذا هو الصـحيح، ومل  فعلت فرنسا كل ذلك خوفا من اليهود، أو ثأرا 

تفعله جماملة هلم؛ إذ لو كان للمجاملة هنا جمال لكان العرب و املسلمون أحق من جتامله فرنسا، وهي الـيت طاملـا   
  .بأا دولة إسالمية -يف معرض االفتخار -رفعت صوا 

ه، وتستميت يف سبيل االحتفاظ بـه ، مخسـة و   يف املغرب العريب الذي تتحكم فيه فرنسا، وتستأثر خبريات
عشرون مليونا من العرب املسلمني؛ و كلهم أعطوا فرنسا ومل يأخذوا منها؛ يف حني أن اليهود أخذوا منـها كـل   



شيء، ومل يعطوها شيئا؛ ولكلّ هذه املاليني هوى يف فلسطني، واعتقاد لعروبة فلسطني، ووشائج قرىب مـن عـرب   
لسياسة و الكياسة مما يتقاضى فرنسا أن تراعي عواطفهم حنو فلسطني، وأن تتباعد عن كل فلسطني، فكان واجب ا

ما جيرحها، وأن تتخذ من ذلك كلّه ذريعة للحياد؛ ولو فعلت لرحبت من إرضاء هذه املاليني من القلوب مـا هـو   
  .بيدهاأعود عليها باخلري من دوالرات أمريكا، و لكنها مل تفعل ولن تفعل ألن األمر ليس 

إن فرنسا دولة إسالمية، مع أنه ليس للمسلمني أية : من الغريب أن الفرنسي الرمسي يسهل عليه أن يقول 
إن فرنسا دولة يهودية، مع أن اليهود فيها هم كل شيء، وهو يقول : يد يف تسيري الدولة، وال يسهل عليه أن يقول 

فما أشبه الفرنسي يف هذا الباب باملتألّـة املغـرور، يلعـن    . قارااألوىل رياءا وافتخارا، وال يقول الثانية أنفة و احت
  .الشيطان وهو متبع خلطواته

  
  :النص التاسع

  1948أكتوبر18من جريدة البصائر،  30نشرت يف العدد : عيد األضحى و فلسطني 
  النفوس حزينة، واليوم يوم الزينة، فما نصنع؟

  جمردون؟ إخواننا مشردون، فهل حنن من الرمحة و العطف
  .تتقاضانا العادة أن نفرح يف العيد و نبتهج، وأن نتبادل التهاين، وأن نطرح اهلموم، وأن نتهادى البشائر

تمونعىن بقضيتها و ،وتتقاضاها فلسطني أن حنزن حملنتها ونغتم.  
م حىت ينعموا، وأن لن نطعـم  ويتقاضانا إخواننا املشردون يف الفيايف، أبدام للسوايف، وأشالؤهم للعوايف، أن ال ننع

  .حىت يطعموا
هل أتى عباد الفلس والطني، ما حلّ ببين أبيهم يف فلسطني؟ أيها العرب، ال عيد، حىت تنفـذوا يف  ... !ليت شعري

  صهيون الوعيد، وتنجزوا لفلسطني املواعيد، وال حنر، حىت تقذفوا بصهيون يف البحر،
  .ويضحى وال أضحى، حىت يظمأ صهيون يف أرض فلسطني

حرام أن تنعموا و إخوانكم بؤساء، وحرام أن تطعموا وإخوانكم جياع، و حرام أن تطمـئن  : أيها العرب
  .بكم املضاجع و إخوانكم يفترشون الغرباء

افهموا ما يف هذا العيد من رموز الفداء و التضحية واملعاناة، ملا فيه من معاين الزينة والدعة واملطاعم، : أيها املسلمون
  .ك حق اهللا على الروح، وهذا حق اجلسد عليكمذا

إن بني جنيب أملا يترتّى، وإن جواحني نارا تتلظّى، وإن بني أناملي قلما مسته أن جيري فجمح، وأن يسـمح  
  .فما مسح، و إن يف ذهين معاين أحنى عليها اهلم فتهافتت، وإن على لساين كلمات حبسها الغم فتخافتت

  ـــاحهم        نـــطقت و لكـــن الرمــــاح أجرتـــه فلو أنّ قومي أنطقتين رم
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
      

 ستـة نصوص: اموعة الثانيـة  - أ
  :النص األول

  1948ماي  10، 35نشرت يف جريدة البصائر العدد: ذوق صحفي بارد
ل على كثرة مصائبها حمنة ال حتل إال بعزائم وعقائد و إميان تظاهرها أموال و رجا" ااهدة"تعاين فلسطني 

وتفاوت تلك املصائب يف الشدة والنكاية واإليالم فإن أشد تلك املصائب أوجعها إيالما حتذلق بعـض األقـالم يف   
كأمنا تنعاها قبل املوت ونعيق بعض الغربان البشرية بأخبار اهلزائم وتسـويد بعـض الصـحف    " الشهيدة"تسميتها 

  .ألطرافها حدادا عليها
وجتللوا صـحفكم  " الشهيدة"أماتت فلسطني حىت تصفوها بـ  !يف الذوق أيها الصحفيونما هذه التفاهة 

  .بالسواد حدادا عليها
إن فلسطني حية و لكنها جتاهد ومأزومة ولكنها تكابد و لفـألكم  ... إن مل يكن فعال فليكن حسن فال 

  ...اخليبة
  أتدرون أن ذوقكم هذا ال حيلو إال خلصوم فلسطني؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النــــص الثــــــاين
  1948جوان  21، 40نشرت يف جريدة البصائر العدد : نداء و حتذير إىل الشعب اجلزائري املسلم العـريب

  :أيها الشعب العريب املسلم 
يف هذه الظروف الدقيقة اليت جتتازها فلسطني العربية ويف هذا الصراع العنيف الذي محل عليـه إخواننـا   

ال وأجلئوا إليه إجلاء ال خيار فيه، ويف هذه احلرب املستعمرة اليت يوشك أن تضيق ا الرقعة فيتطاير شررها العرب مح
إىل جوانب العامل فتحرقه أو تغرقه، ويف هذه األزمة اليت عقدها الطمع فعجز عن حلّها العامل الذي مل يعرف القناعة، 

الذين مل يعرفوا احلق، ويف هذه املعركة اليت قسـمت كـال مـن     وأنشأها الباطل فلم يستطع التغلب عليها الرؤساء
بعض أسلحتهما احلديد و النار، و بعضها الرأي واملكيدة، وبعض أسـبام  : العاملني امللحد واملتدين إىل معسكرين

يك خملصـني  يف هذه الظلمات املتراكمة نتوجه إل –إليها احلق الذي ال شبهة فيه، وأكثرها الباطل الذي ال مرية فيه 
  .بنصيحة تضمن استمرار السري، وحفظ االجتاه، وسالمة العاقبة

أما اجلزائر وغريها من بقية أقطار العروبـة  . حنن نعتقد أن ميدان القتال بني العرب وبني اليهود هو فلسطني
ه العطـف  فهي ميادين شعور وعطف وأخوة وتضامن، يشعر فيها العريب مبحنة أخيه يف فلسطني فيعطف عليه وحيمل

ويعتقد أن فلسطني وطن عريب كل احلق فيه للعـرب،  . على مواساته مبا استطاع مما خيفف حمنته أو يعينه على ظامله
فريد دعوى املدعني ودعاية الداعني باحلجة واملنطق، ويسمع كلمة الباطل يف قومه فينقضها بكلمة احلـق، ويـرى   

مقاتلهم فيفعل مثل ما فعل، وكما أننا ال نلوم يهود العامل علـى  مواطنه اليهودي يزوج إخوانه يف فلسطني أو جيهز 
ال نقبل اللوم من شخص أو من حكومة على إظهار عواطفنا حنو إخواننا  –ظهار عواطفهم حنو إخوام يف فلسطني 

ل عرب فلسطني، وال نقبل التحجري علينا فيما نستطيع إعانتهم به، وال نرضى أن يكون حراما علينا ما هـو حـال  
  .ومن أنصفنا أنصفناه و زدنا. لليهود



أن العريب بطبيعته رزين ساكن، وإن املسلم بطبيعة دينه مسامل متسامح، وأن الطبيعـتني    وحنن نعتقد أيضا
بعيدتان عن الشر ال تقبالنه وال تقبالن عليه إال مكروهتني أو مغرورتني، ونعلم مع ذلك أن االستعمار بطبيعته كائد 

وأن . يف الكيد و املكر طرائق تعجز الشياطني أن تأيت مبثلها ولـو كـان بعضـهم لـبعض ظهـريا     ماكر، وأن له 
للحكومات االستعمارية جواسيس وأعوانا ربتهم على افتراض الفرص لتلك املكائد وعلى اختيار الظروف هلا وخلق 

ك شعور يف األمة ولو ملعـىن  فكلما عن هلم سبب تافه، أو جرت حادثة بسيطة مما جيري كل يوم، أو حتر. األسباب
شرحوه للحكومة و أولوه، وجسموه وهولوه، وصرفوه عن معناه الطبيعي إىل جمـرى   –ديين حمترم أو طبيعي حمتوم 

  .آخر يوافق هوى احلكومة لتبين عليه مكائدها، وتتخذ منه ذريعة لالنتقام
لعوائد أن قضية فلسطني من القضايا اليت إننا ال نشك مبا يف أذهاننا من الشواهد، ومبا عودتنا احلكومة من ا

يتخذ منها خصوم العرب و املسلمني وسيلة كيد هلم يف كل أرض فيها لالستعمار سلطان و على اخلصوص يف مشال 
  .إفريقيا

: إن أعظم ذنوبكم يف نظر االستعمار هو أنكم رفعتم أصواتكم بطلب حقوقكم الوطنية من دينية و دنيوية 
وهو قادر . وإمنا يفكر فيما يسكت هذا الصوت من ترغيب أو ترهيب. صافكم وال يف الرفق بكمفهو ال يفكر يف إن

فأيكم أن يستفزكم هو أعوانه حىت حيرجكم فيخرجكم . أن جيعل من مثل قضية فلسطني وسيلة إىل ذلك اإلسكات
  .وإياكم أن جيعل لكم من قضية فلسطني مشغلة عن قضيتكم الوطنية. عن وقاركم

وإن فلسطني قطعة من جزيرة العرب الـيت  . وإن إفريقيا الشمالية وطنكم الكبري. ائر وطنكم الصغريإن اجلز
و إن الرجل الصحيح الوطنية هو الذي ال تلهيه األحداث عن القيام بواجبات وطنيـة األصـغر   . هي وطنكم األكرب

  .واألكرب
. ما يؤمل ضـمائركم  نكم وتقرأ وقد ترون يف هذه الظروف ما يستفز أعصابكم وتسمعون ما جيرح شعور

واعملوا . بل قابلوا كل ذلك بالسكون واهلدوء و ضبط األعصاب. فال تقابلوا ذلك بالغضب وال جتعلوه مثارا للشر
ويزيـد  . من الصاحلات لكم ومن النافعات لفلسطني ما يطفىء الغضب ويدفع الشر فإن ذلك يزيل غضب الشيطان

يونية واالستعمارية تنسب جلنسكم العريب كل نقيصة من الفوضى والطيش و حـب  إن الدعاية الصه. حرارة اإلميان
  .الفتك والسفك وخلق الوحشة واجلفاء فكذبوا أقواهلم بأفعالكم

أوت سـنة   5إىل السكون واهلدوء وضبط األعصاب فقد كانت حادثـة   -ناصحني خملصني –ندعوكم 
واقعة وجدة باألمس نتيجة استفزاز من أجنيب مل يـرد   وليدة حتريض من أجنيب مل يرد بكم خريا، وكانت 1934

  .وإن العقل نعم السالح، وإن العاقبة للصابرين. بكم خريا، فقابلوا التحريض بالرفض، وقابلوا االستفزاز بالصرب
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النــــص الثــــالث 
  1948أوت  30، 47بصائر العددنشرت جبريدة ال: أدعـاية أم سعــاية؟ أم مهــا معــا؟ 

أن : كتبت يف الوجه الفرنسي من أحد أعدادها األخرية، مـا معنـاه   " املغرب العريب"إن جريدة : قالوا 
فلم نستغرب من هذه الراوية . اإلبراهيمي يتجول يف عمالة قسنطينة ليجمع زكاة احلبوب لفلسطني، إىل آخر العبارة

  ...كالم ثلثاه صدق" املغرب العريب"خبار إال شيئا واحدا، وهو أن يوجد يف أ
: إنه جيمع زكاة احلبوب، وهذا صدق، وقالـت  : وقالت . وهذا حق: إن اإلبراهيمي يتجول : فقد قالت 

بل سيق الكالم الذي قبله إال ألجله، وما اقترفت جريـدة  . وهذا كذب مقصود متعمد. إن تلك احلبوب لفلسطني
اجلملتني األوليني إال أما وسيلة ومعرب إىل هذه الكذبة اليت يسميها الناس كلـهم   جرمية الصدق يف" املغرب العريب"

  .وتعتقدها تلك اجلريدة من احلسنات الكربى ألا جتمع بني الدعاية والسعاية: كذبة
وهو هجـر الـدروس   . كنا ينا بعض الطلبة عن منكر يعوق طلب العلم، وال يتالقى مع العلم يف سبيل

فما قول العقالء اليـوم  . فسمت اجلريدة املذكورة هذا النهي سعاية منا بالطلبة: م بالدعايات االنتخابية ألجل القيا



فيما كتبته عن مجع لزكاة لفلسطني؟ خصوصا حني كتبت ذلك يف وجهها الفرنسي لبفهمه من وجه ليه مباشرة بال 
  ...واسطة

حني بالعمالة لقسنطينة بأن يدفعوا نصـف زكـاة   أما الصدق يف القضية فهو أن اإلبراهيمي تقدم إىل الفال
احلبوب والفقراء واملساكني، ويدفعوا النصف اآلخر للمشاريع العلمية اليت ببالدهم، ففهموا وامتثلوا، وضل سـعي  

  .الكائدين
اجلهات اليت زارهـا  " باعة املغرب العريب"ذلك الكالم إال بعد أن طاف " املغرب العريب"وما قالت جريدة 

ولكن الناس كانوا أعقل من أن نؤثر عليهم هذه . عن هذا املعروف الذي أمر به -بإحلاح -راهيمي لينهوا الناس اإلب
الدعايات، وأعلم مبن يضلهم ومن يهديهم، وأعرف مبن يستزهلم عن أمواهلم ليضعها يف جيبه، ومبن يأمرهم بالعـدل  

ولعل هذا هو الذي تنغمـه  . ت يف اآلخرة ونفعا يف الدنياواإلحسان ليضعوا أمواهلم بأيديهم يف يد اهللا فتكون حسنا
، ومن شـك يف هـذا   "املدخول"منا تلك اجلريدة وباعتها، وتنتقم ألجله من املدارس بإفسادها ألا تنقص عليهم 

ة بوجهيها ولينظر هل دافعت عن حرية التعليم العريب؟ وهل انتقدت القوانني اجلائر" املغرب العريب"فليتصفح جريدة 
  واخلانقة للتعليم العريب؟ وهل انتصرت للمدارس العربية اليت يغلقها االستعمار كل يوم؟

يلـزمهم   –وباعته يف حديثهم عن زكاة احلبوب وفلسـطني  " املغرب العريب"إن هذا الصنيع من أصحاب 
أعـداء لفلسـطني    أما أم يعتقدون حقا أن احلبوب جتمع لفلسطني، وعليه فهـم . بواحد من اثنني وال ثالث هلما

. وأما أم يعلمون أا جتمع للعلم، وعليه فهم أعداء للعلم يصدون الناس عـن إعانتـها  . يصدون الناس عن إعانتها
و أحد األمرين الزم هلم . وأما أم يعلمون أا جتمع للعلم، وعليه فهم أعداء للعلم يصدون الناس عن إعانته وإمداده

  .ال يستطيعون عنه انفكاكا
  .نتعود ذكر هذه اجلريدة، فمعذرة إليها هذه املرة مل
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص الرابع 
  1948جوان  41،21نشرت جبريدة البصائر العدد : اهليئة العليا إلعانـة فلسطني 

إعانة فلسطني فريضة مؤكدة على كل عريب وعلى كل مسلم فمن قام به أدى ما عليه من حـق لعروبتـه   
ومن سبق فله فضيلة السيق ومن تأخر شـفعت لـه   . دين يف ذمته ال يربأ منه إال بأدائهوإلسالمه ومن مل يؤده فهو 

  .املعاذير القائمة حىت تزول، فإذا زالت تعلق الطلب ووجب البدار
كل أمة على قدر استعدادها وعلى حسب الظـروف  : وقد قامت األمم العربية واإلسالمية ذا الواجب 

والوجدان فالشعور قدر مشترك بني اجلميع ال يفصل فيه عريب عربيا وال يفوق فيه  احمليطة ا ال على حسب الشعور



وقد يكـون  . وإىل الدين، والدين عهد إهلي ال ينقض. والعروبة رحم موصولة. مسلم مسلما ألن مرجعه إىل العروبة
طني احلوائل أقوى منه عند األمـم  الشعور عند األمم العربية أو اإلسالمية البعيدة الدار، أو اليت حتول بينها وبني فلس

  .القريبة اجلوار، املتصلة األسباب، امليسرة املآرب، لقاعدة يعرفها علماء النفس وهي أن احلرمان يذكي الشعور
يعد عليها اآلهة تتأوهها . واألمة اجلزائرية املسلمة من هذا القبيل فهي بعيدة الدار أسرية يف قبضة االستعمار

ولكن االستعمار مل يستطع أن يصل بكيده وقهره إىل مقر . بث تستريح إليه فضال عما فوق ذلكوالكلمة تقوهلا وال
  .وهذا مها كل ما متلك األمة اجلزائرية من ذخرية معنوية. اإلميان بعروبة فلسطني ومستودع الشعور حنو فلسطني

كانت منهمكة يف املطالبة حبقها  وإذا تأخرت األمة اجلزائرية عن إعانة فلسطني باملمكن امليسور فعذرها أا
موزعة القـوى بـني    -بتدبري االستعمار -يف احلياة وكانت من أجل ذلك يف صراع مستمر مع االستعمار وكانت 

صـماء عـن الـدعوة إىل    . أحزاب متناحرة صارفة أكثر مهها إىل الفوز يف االنتخابات و احلظوة بكراسي النيابات
تلك . ستعمار جبميعهم وضرم تلك الضربة يف انتخابات الس اجلزائري األخريةإىل أن لعب اال. التآخي واالحتاد

  .الضربة اليت ال حيمل وزرها ومسؤوليتها إال من هيأ للحكومة أن تقدم على تلك الفضيحة
كانت هذه اجلريدة كتبت فصوال متتابعة مؤثرة يف قضية فلسطني فشرحت فيها كثريا من اخلفايا وكشفت 

وحق هلذه الصحيفة أن تفتخر بأا شـاركت  . ن اخلبايا وقامت عن اجلزائر باحلق األديب لفلسطني كامالعن كثري م
  .إخواا العربيات يف الشرق جبهد ال يقل عن جهودهن، وجبهاد قلمي ال يقصر عن جهادهن

ليتخذوا مـن   وكانت هذه اجلريدة تكرر دعوة األحزاب إىل االحتاد يف الشؤون الداخلية ومنها االنتخابات
. ذلك ذريعة إىل القيام بعمل جليل مشترك يف إعانة فلسطني يشرف اجلزائر و يرفع رأسها و لكن خابـت الـدعوة  

وكان مدير هذه اجلريدة وإخوانه العلماء بذلوا من اجلهد العلمي يف سبيل االتحاد ما تفرضه علـيهم عروبتـهم و   
آماهلم ومرت قضية فلسطني يف أطوار سـريعة غبنـت فيهـا     ولكن خابت أعماهلم وإن مل ختب. دينهم ووطنيتهم

العروبة واإلسالم أفحش غنب، وظلما أقبح ظلم وصرح االستعمار بشواهد األقوال واألحوال أنه أخـو االسـتعمار   
وناصره ومقيم قواعده ووصلت فلسطني إىل الدرجة اليت جيب فيها العون على كل عريب وعلى كـل مسـلم وإن   

فجددنا الدعوة إىل االحتاد منذ أسابيع وكنا البادئني بالدعوة ال كما تزوره بعـض  . الب االستعماربعدت الدار وتك
واختذنا من قضية فلسطني وسيلة جديدة لالحتاد عسى أن جيتمع عليها ما تشتت مـن القلـوب   . البالغات احلزينة

كانت األمة اليت أضناها اخلالف وكادت و. وكان لألخ الشيخ الطيب العقيب مساع حممودة يف هذا السبيل. النافرة
مستبشرة ذه املساعي راجية أن تكون احلوادث لقنت رجال األحزاب درسـا   -تكفر باألحزاب ورجاهلا -بسببه 

حركة االنتصار للحريات "ولكن رجال . قاسيا يردهم إىل الصواب يردهم إىل الصواب فيما دعوناهم إليه هذه املرة
أفهمنـا يف   -فبعد أن قبلوا الدعوة وحضر ممثلهم ال حيمل قيدا وال يشترط شرطا. ا دميقراطينيمل يكونو" الدميقراطية

  .وأنه إذا يكن ذلك فال يكون شيء. اليوم الثاين باسم حزبه أم ال يرضون إال بأن يكون كل شيء حتت رئاستهم
ذي غبناه مرارا ينتقم منا هذه املرة ولعلّ التاريخ ال: وقد تشكلت اهليئة العليا من أربعة على الصورة اآلتية 

  .فيلجئنا إىل نشر كل شيء بشواهده و شهوده وأيامه ولياليه
  :وهذا تركيب اهليأة العليا 
  رئيس: حممد البشري اإلبراهيمي 

  كاتب عام: عباس فرحات 
  أمني مـال: الطيب الــعقيب 



  نـائبـه: إبـراهيم بيـوض 
  

. رجال العلم و الثقافة ورجال األعمال واالقتصاد وشـباب العمـل  مث تألفت جلنة تنفيذية بالعاصمة من 
وبدت اهليأة العليا بإرسال برقية تأييد لسعادة عبد الرمحان عزام باشا األمني العام جلامعة الدول العربيـة وبرقيـات   

كمـا   -ع وحنن ننشر اجلمي. احتجاج واستنكار للحكومات املسؤولة، وقد جاءنا منها نصوص  الربقيات مع بالغ
  .يف هذا العدد -يراه القارىء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص اخلامس 
  1948أكتوبر  11، 52نشرت جبريدة البصائر العدد" : 1"كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني 

نا أن لرضي –لو أن إغفال احلقائق بعد جناية عليها وعلى التاريخ فقط، وال يهيأ للمبطلني أن يعلنوا باطلهم 
تعصب بنا هذه اجلناية ومل نكتب يف هذه املسألة حرفا و لكان حبسبنا أن نقتسم اخلطتني بيننا، فنعمل ويقول غرينـا  



ولكننا جربنا فكشفت لنا التجربة عن حقيقة واقعة، و هي أننا كلما أمسـكنا عـن جتليـة    . إىل أن ينجلي الصباح
يثارا للنافع املفيد، مل مسك القوالون عن إعالن باطلهم، و اختذوا مـن  احلقائق فرارا من املهاترات و جتنبا للغو، و إ

لذلك و عدنا بأن نكتب عن حقيقة ما تضمنه عنوان هذه الكلمة، و لـذلك نفـي   . سكوتنا حجة على أم حمقون
  .وما سكتنا هذه املدة إالّ ملصلحة كانت حمققة، مث أصبحت راجحة، مث أمست مفسدة. اليوم بالوعد

  .خر حتم علينا الكتابة، و هو إحلاح القراء علينا يف طلب بيان احلقيقةوداع آ
. تلك الكلمات املتتالية عن فلسطني، و بينا فيها إلخواننا يف الشرق العريب أن يف بين عمهم أقالما" البصائر"كتبنا يف 

الّت، وناهيك مبجلـة الرسـالة،   و قد أحدثت تلك املقاالت أثرها يف الشرق، وعرفوا قيمتها، وتناقلتها اجلرائد وا
وكتب إلينا طائفة من أدباء الشرق ومفكريه يثنون ويعجبون، كتب إلينا كاتب . فقد نقلت منها مقالة عن اإلنكليز

من النجف، وآخر من املوصل، وثالث من طرابلس الشام، ورابع من جيل عامل، ومخسة من فلسطني، ومجاعة من 
وقال األستاذ فائز الصانع أستاذ الفلسفة باجلامعـة  . كلها إعجاب، وثناء مستطابمصر، وكاتبان من ليبيا، رسائل 

انه مل يكتب مثلها  من يوم : يف العدد اخلامس من البصائر، ما معناه " يا فلسطني"األمريكية ببريوت حني قرأ مقايل 
ب، وحنن منهم، فبينـت أن  وقد ختمت تلك املقاالت ببيان حق فلسطني على العر. جرت األقالم يف قضية فلسطني
ووقفت عند هذا احلد، وربأت بنفسي أن أحتكر الدعوة والعمل، وانتظرت وقـع  . أول واجب علينا هو بذل املال

حبمـد   -ولو شئت لفتحت اكتتابا لفلسطني باسم البصائر، أو باسم مجعية العلماء، و فيهما . املقال يف نفوس األمة
. الكلمة املسموعة يف األمة والثقة املتينة، والسمعة العـاطرة النقيـة   -من فضل اهللا -وهلما . الكفاية والكفاءة -اهللا 

ولكنين تركت امليدان لغريي، لعلمي أن يف الوطن رجاال هلم سابقة الفضل يف قضية فلسطني، وهيآت حتمل من هذا 
 يظهر هلا يف الطـور  االسم وسام الشرف، وقد عملت يف ظروف أخرى جهد املستطاع من اخلري لفلسطني، وإن مل

وحكمة أخـرى يف عـدم   . وقد رمزت هلذا بتقدمي مكتبيت الصغرية ألية هيأة تتقدم للقيام ذا الواجب. األخري أثر
انفرادي بالعمل، وهي أنين كنت أترقب الفرصة املناسبة ألقوم بدعوة جديدة إىل توحيد األحزاب والصفوف بعدما 

يل من قضية فلسطني عون على ما أريد، ألا قضية دينية قومية سياسية،  ضاعت جهودي القدمية، وأرجو أن يكون
  .ففيها من كل غرض جانب وفيها لكل هوى جاذب

أن جلنة نادي الترقي  -وأنا مبطارح غيبيت -مث خرجت يف أثناء ذلك يف جولة استطالعية للمدارس، فبلغين 
اء سائلة عين طالبة مين املشاركة يف العمل، وأا عرضـت  القدمية عازمة على العمل، وأا زارت مركز مجعية العلم

األستاذ الشيخ الطيـب العقـيب    -يف داري -وملا رجعت من تلك اجلولة زارين. هذا الطلب على احلزبني اجلزائريني
تـود   وأا. عن امسها ومطبوعاا وأعماهلا -مسرورة -وهو الروح املدبرة لتلك اللجنة، وأخربين بأن اللجنة تتنازل 

االنضمام إىل هيأة قوية مؤلفة من رؤساء اهليآت واألحزاب، وصارحين بأن يشاطرين الرجاء يف أن تكـون قضـية   
فلسطني مباركة كأرضها فتكون سببا يف مجع ما تشتت من أحزابنا، وأمجعنا الرأي على أن ندعو احلـزبني اللـذين   

املرة أن قضية فلسطني ليس فيها كراسـي وال نيابـة،    وقوى أملي يف هذه. كنت تعبت يف التأليف بينهما فلم أفلح
الرئاسة، وقلت عسى أن يصدق الفال، فنجتمع على هذا العمل اجلليل، ونظهـر  .... وغاب عين أن فيها شيئا امسه 

فأمـا رئـيس   . والتزم األستاذ العقيب بدعوة رئيسي احلزبني، وفعل. باملظهر الذي يشرف اإلسالم والعروبة واجلزائر
البيان فأجاب بالدعوة واستجاب إىل الداعي، وقبل هو وأصحابه العمل مع كل أحد، ألن قضية فلسطني يف حزب 

: وأما حركة االنتصار للحريات الدميقراطية فقد قال قائلهم عندما دعوا ألول مرة . نظرهم فوق االعتبارات احلزبية
ناء األمة يف السجون، وعائالم تعـاين أمل احلاجـة   إن فلسطني هنا يف اجلزائر وال شأن لنا بفلسطني أخرى، ألن أب



واجلوع، مث بدا هلم ما مل يكونوا حيتسبون من عقد االجتماعات التمهيدية، مبركز مجعية العلماء و بنـادي الترقـي،   
اسـتغالله   -يف مذهبهم -ومن ضغط التيار االجتماعي من األمة، وها هلم أن نكون حنن البادئني بالدعوة ألمر جيب

فأرسلوا رائدهم السيد أمحد مزعنة معلنا لقبول االنضمام واملشاركة، وحضر اجللسة الثانية بنـادي  . لدعاية واملالل
الترقي ومسع املقررات البدائية، واقترح اقتراحا فهمنا مغزاه من أول حرف، هلذه املناسبة، وهو أن يزور كاتب هـذه  

د احلاج مصايل، ألنه ممنوع من اهلبوط إىل اجلزائر، وما كانت السطور والعقيب وعباس فرحات رئيسهم األعلى السي
احليلة لتخفى علينا، وحنن أعلم الناس مبسالك القوم وأساليبهم يف الدعاية ألنفسهم، ولكننا رجحنا شرف القضـية  

رحـات  الكاتب والعقيب وبيـوض وف : فزرناه من الغد يف مجاعة " على طول اخلط"على كل اعتبار، وقبلنا االقتراح 
و مت االتفاق على اهليأة وامسهـا وأعضـائها   . مزغنة و بودا: وصاطور والدكتور بن خليل، ووجدنا عنده السيدين 

ومل جير يف تلـك  . وكان سرور وارتياح، وسرت األخبار إىل األمة فطارت فرحا. اخلمسة وأعماهلا وعلى الربقيات
ة، وإمنا نبه كاتب السطور إىل أن هؤالء األعضاء اخلمسة، اجللسة ذكر للنقطة احلساسة، وهي احتكار القوم للرياس

إا مائدة مستديرة، فقلنا أـا دائـرة   : فقال القوم . كاألمساء اخلمسة، متساوية يف اإلعراب، وليس فيها أم للباب
ب منوعـة  فأخذ لنا جمتمعني عدة مناظر على تراتي) بالتوصية(وكان املصور حاضرا معدا . مستديرة، وليس هلا زاوية

أيضا، وما كانت احليلة لتخفى علينا هذه املرة أيضا، وهي دائرة الدعاية و املال دائما و ) بالتوصية(اقترحت اقتراحا 
وقلت هلم أرسلوا لنا نسخة من كل منظر، لتداع و تنشـر،  . لكن اعتبار فلسطني طغى على كل اعتبار يف نفوسنا

ككلمة تكاد حروفها تتزايل من االرختاء . نعم: لب هذا فومجوا مث قالوا وأحل الشيخ العقيب يف ط. وحنن ندفع قيمتها
كمـا   -فريق باطنه كظاهره، وفريق يـرى  : وانصرفنا والبشر باد على الوجوه، ولكن النفوس فريقان . والتخاذل

 -نيحـىت فلسـط   -أن احلصول على الصور هو غنيمة املوقعة، وهي كل ما يف الباب، وما عداها  -دلت العواقب
حىت دماؤها و أشالؤها تتخذ ذريعة للدعاية واملال، وحىت امسها و قضـيتها  .... يف يباب، ويا هللا لفلسطني   سراب

  .  و تتبع الرواية يرمحك اهللا. تتخذ أدوات لالنتفاع و االستغالل، ولكن هذا ما وقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :النص السادس 
  م 1948أكتوبر  18، 53نشرت جبريدة البصائر العدد " : 2"كيف تشكلت اهليئة العليا إلعانة فلسطني

العقـيب،  : أن اهليأة تتركب من مخسـة   –كانت خالصة ما مت يف ذلك االجتماع الذي قصصنا أخباره 
وأا هيأة إخوان ال رئيس فيها وال مرؤوس، وإمنا . وبيوض، وعباس فرحات، ومصايل احلاج، وكاتب هذه السطور

، وأن تبدأ أعماهلا بإرسال برقيـات  )اهليأة العليا إلعانة فلسطني(تمعون يف مكتبه، وأن امسها يرأس كل جلسة من جي
بامسها إىل جهات خمصوصة منها برقية تأييد و إعالن لوصل رحم العروبة، ترسل إىل أمني اجلامعـة العربيـة عبـد    

ملتحدة، وأن تشكل على األثر جلنة تنفيذية الرمحان عزام باشا، ومنها برقية تنديد واستنكار ترسل إىل جامعة األمم ا
  .تتوىل مجع اهلبات املالية باسم اهليأة –من أعيان األمة ال تراعي فيهم حزبية وال غريها من االعتبارات الضيقة 

وكان مصايل احلاج يف أثناء االجتماع حريصا على ذكر إخواننا مسلمي مشال افريقيا بفرنسـا، يـدمج   
ومل .  مناسبة، واستطراد بال نكتة، كأن له فيهم أربا خاصا، أو كأن له عندهم حسابا خاصاالكالم عنهم إدماجا بال

أتبني وافترقنا على الساعة الواحدة بعد زوال ذلك اليوم على أن نرسل الربقيات يف مسائه، واقترح مصايل أن يتـوىل  
، واجتمـع  )وهو انتصاري(ر معه مزغنة ، واقترح أحد احلاضرين أن حيض)وهو بياين(صوغ الربقيات صاطور احملامي 

االثنان على الساعة الرابعة مبكتيب يف مركز مجعية العلماء، ووضع صاطور صيغة الربقيات ووافق عليها مزغنـة وملـا   
فرغا من ذلك دخلت مكتيب فوجدت صاطورا يكتب البالغ الذي ينشر يف اجلرائد عن اهليأة و تال الصـيغة علـى   

ومل يبق إال أن تعرض على زمالئـي  . ت نسخ الربقيات إىل كاتب املركز فترمجها فارتضيتهازميله فارتضاها، و دفع
  ....ليقعوا عليها، و هنا جاءت املشكلة اليت دوا مشكلة فلسطني نفسها

أن خيتلف الرجالن يف ترتيب األمساء اخلمسة وأن يتعصب كـل منـهما    -مترسا ال تفرسا -كنت  أتوقع 
نهما ميثل هيأة سياسية وكان من املعقول أن متحو قضية فلسطني كل أثر حزيب يف النفـوس،  حلزبه ولصاحبه وكل م

وأن تنسي هؤالء املتحزبني أنفسهم وأحزام، وأن حيسبوا حسابا لألمة اليت بلغ ا احلماس إىل أقصى حـدوده وأن  
الداعني من العلماء ألـم البـادءون    يقدروا الدعوة اليت مجعتهم على اسم اإلسالم والعروبة وفلسطني، وأن حيترموا

  .، وألن وجودهم يرفع اخلالف)فوق األحزاب(بالدعوة، واملتقدمون بالفكرة، وأم 
قال له .... أن اسم رئيسه جيب أن يتقدم على مجيع األمساء، : ولكن مزغنة خالف املعقول واملنقول وقال 

قال ... وألن حزبه حاز الكثرة يف االنتخابات .... لشرق وملاذا؟ قال ألنه حمبوب ومعروف يف ا: صاطور يف هدوء 
ولسنا يف مقام انتخاب، ولو شئت لقلت يف كثرتكم وشـهرتكم مـا   . لسنا يف مقام تكاثر وال تفاخر: له صاطور

وسأالين رأيي وقد أيقنـت أن قـد   . ولكنين أنا و حزيب راضون بعد ذلك بأن يكون امسنا يف األخري. ينقصها عليك
و كان من املصـادفات  . اصنعوا كما صنع إخوانكم يف تونس باألمس: سرائر، وحترك داء الضرائر، فقلتظهرت ال

بني يدي فيه تفصيل ما وقع بتونس، فقرأت عليهما البالغ والربقيات وفيـه ذكـر   " النهضة"وجود عدد من جريدة 
. من اجلواب إال أن تونس غري اجلزائـر ومل جيد . فلم يقنع مزغنة. الشيخ حممد الشاذيل بن القاضي يف صدر البالغ

وأين كنتم وأيـن  .. ولكن مجعية العلماء هي الداعية ... ولكن قضية فلسطني هي قضية فلسطني : فقال له صاطور 
كنا منذ مثانية أشهر وعشرة أشهر؟ وأصر مزغنة رأيه، فأصر صاطور على رأيه، فأصررت على تقدمي اسـم الشـيخ   



اهللا لقد متنيت أن لو كان حاضر جملسنا واحد من املغرورين ـؤالء القـوم واملتـأثرين    و و –العقيب رفعا للخالف 
و لعلم مـن  . بدعايتهم اجلوفاء يف تونس و املغرب، إذن لعرف من حقيقة أمرهم يف جملس واحد ما عرفناه يف سنني

ن عند بعـض رجاهلـا أفكـارا ال    هذا الس أن اجلزائر املسكينة تستدفع البالء األسود يالبالء األزرق، و لصدق أ
  ....ولتحقق أنه ليس من احملال وجود مرتلة بني اإلقرار واإلنكار . كاألفكار

أن هذه  مشكلة ال يضطلع حبلها، ومعضلة ال يستقل حبملها، وال بد مـن  : ويف ختام اجللسة قال مزغنة 
وافترقنا على أن يعرض مزغنة مشـكلته  . قبلونوأنذرنا بأم ال ي. ذا اللفظ، وهو يعين به الشبان) الصغار(مشورة 

على صغاره فيحكموا حكمهم فيها و يرجع إلينا بالقول الفصل غداة غد، و انتظرناه صباح الغـد فلـم يرجـع،    
أن املسألة ال حتتمل التطويل، فأفهمنا أا يف نظرهم من أطر املسائل : وصادفناه أنا والعقيب يف الطريق العام فقلنا له 

  .وأجل الوعد إىل املساء، ولكنه مل يرجع ومل يف بالوعد. فيها) موقف(بد هلم من أخذ وال... 
أما أنا فلم يزدين ذلك كله علما بالقوم وبأساليبهم يف اللعب والدوران فقد بلوم يف مجيـع املواقـف، و   

. م تصويبا و تصـعيدا نفضت جعام جعبة جعبة، وتقربت شعام شعبة شعبة، ودرستهم تقريبا و تبعيدا، وخاطته
و أنا قدمي العهد بدراسة امللل والنحـل  . إىل أن كان اتصايل م يف مفاوضات االحتاد بني احلزبني ستة أشهر كاملة

وأما الشيخ العقيب فقد بدا له منهم ما مل خيطر له ببال، و بدا له . والفرق، فغري بعيد عين أدرس األحزاب واجلمعيات
هم ال من رئيسهم، فعرض علي أن نلقى ذلك الرئيس وحده مرة ثانية إبالغا يف النصـيحة،  أن هذا التالعب واقع من

واسترباء للذمة، و تبليغا لألمانة الدينية، فأفهمته أن العصا من العصية وشرحت له ما جيهل من احلقائق، و لكنه آثر 
ألستاذ توفيق املدين، و قصصنا عليـه قصـة   االحتياط و إقامة احلجة، فلقينا الرئيس، يثلثنا الشيخ بيوض، و يربعنا ا
أنه ال علم له بشيء من ذلك كما هي عادته : أصحابه وسفرائه، من يوم فارقناه إىل يوم لقيناه وكنا نتوقع أن يقول 
أنه موافق علـى  : و لكنه خرق العادة و قال . معنا ومع األستاذ العريب التبسي أيام كان يسعى لالحتاد بني احلزبني

قرره أصحابه، و أنه ال يستطيع أن ينقض منه حرفا، و ال أن خيرج عنه شربا، وتظاهر باألسف لكون املسألة كل ما 
وعادت به الذاكرة إىل االجتماع . و زاد يف وصف حزبه أنه حزب طاهر، ويف وصف نفسه أنه حمبوب. تتعلق بامسه

للهيأة رئيسا، و أفاض يف احلـديث عـن الرياسـة    األول فعد من نقائصه بل من توطئنا على الغلط فيه أننا مل نعني 
  .ولزومها للهيآت ولو قل أفرادها، وكانت ألفاظه كلها ترشح بترشيح نفسه للرياسة

مث تكلم العقيب فشرح له مقصدنا احلقيقي من هذه املساعي، و بني له أن العلماء قد ضربوا املثل يف احلرص 
ة العلماء هي صاحبة الفضل على الوطن مبا طهرت مـن عقائـد، ومـا    علال مجع الكلمة وانتهاز أسباا، وأن مجعي

... و فصل له أعمال أصحابه فأوسعها تنديدا وتقبيحا : علمت من أجيال، وما أقامت لإلسالم و العروبة من معامل 
فـأين هـذا دعـوى    ... وصرح له أن كل دعايات حزبه قائمة على التبجح بالتضحية، ولكنهم مل يضحوا باسم

  حية؟التض
مـع أن  . وهذه النتيجة.. وتكلم األستاذ املدين فذكر أن ما وقع باجلزائر هو عني ما وقع بتونس، مع فارق

  .احلزبية يف القطرين تلبس لبوسا واحدا
وتكلم الشيخ بيوض يف قضية فلسطني و ما تتطلبه منا من تضـامن اهليـآت، ونسـيان الشخصـيات و     

من احترام الرجال، و صرح بالتحذير من عواقب هذا التشدد يف الصـغائر،   احلزازات، و ملح ملا جيب على الرجال،
  . وهذا الشذوذ الذي جاء من جهة واحدة



وطلبنا يف النهاية نسخا من الصور اليت أخذت لنا جمتمعني يف االجتماع األول على أن ندفع مثنها لتبقـى  
والناس كلهم يسـتبعدون  ... رجوا منها و ال نسخة فأكد لنا السيد الرئيس أم مل خي... عندنا تذكرة بعمل مل يتم

  .هذا من مجاعة يعدون من أبرع حمتريف بيع الصور
  .وخرجنا مزودين مبا شاء اهللا من معلومات جديدة يف علم النفس

وشيء  -والفصل األخري من هذه الرواية هو أن مزغنة الذي مل يف بالوعد مل يرجع إلينا بنفي وال إثبات 
أذاع بيانا عن هيأة حزبية خارجة عن االحتاد، ليس فيها إال امسه وعنوانه وـذا   -يف ذلك اليوم -ه وهو أن: آخر 

حقق مبدأ أساسيا من مبادىء حزبه وهو أنه ال يعمل مع أحد وال يتحد مع أحد، ألنه وجد للخالف، وعاش على 
حقيقة علمناها منذ سنتني، وجعلـها  و ذا كشف الغطاء عن . إال على اخلالف -بطبيعته  -وال يعيش . اخلالف

ليس له من األمر شيء، وأن بينه وبني مزغنة، ادغامـا بـال   ) شريف(وهي أن رئيسهم رئيس  –الغافلون املغرورون 
قبضـة  : وأن ذلك الرئيس الشريف أسري يف قبضـتني  .... كما يدغم الالم يف الالم، فال يظهر إال املتحرك .... غنة

فمن كان يف قلبه شيء من الشفقة . ة املزغنية، وأن هذه العصابة تستغل امسه، وتستذل رمسهاحلكومة، وقبضة العصاب
  .على الرجل، ويف يده شيء من القدرة على إنقاذه، فلينقذه من أسر أصحابه

يتقولون علينـا   –وأخذ هو ومجاعته وورقتهم ذات . مث أخذ يوهم أنه هو البادىء مع سكوته مثانية أشهر
  ... األقاويل

مت تكوينها يف ذلك اليوم، وقامت علـى  ) اهليأة العليا إلعانة فلسطني(والفصل األول واألخري يف الرواية أن 
ويف ذلك اليوم تكونت اللجنة التنفيذية من أهل العلم والفضل . أربع دعائم قوية متينة تتمتع بالثقة التامة يف املاليات

، وجعلنا شعارها احلكمـة  )هيأة االحتاد ( صلي، وأطلقنا عليها وصف واجلاه من األمة، واحتفظنا للهيأة بامسها األ
والصمت، مث شرعنا يف العمل يف خوامت رمضان املبارك، فاجتمع لدينا من هبات احملسنني عدة ماليني من الفرنكات 

ونا عنـها بعـض   أبلغناها إىل مأمنها يف فلسطني، و استلمنا الشهادة القاطعة على وصوهلا، ورفعنا رأس اجلزائر، وحم
  .وما زلنا جادين يف عملنا الصامت ال ضوضاء وال جلبة. التقصري

 –أما القوم فقد عملوا يف ثلبنا وتنقصنا أضعاف ما عملوا لفلسطني، ولو كنا نعلم أم يعملون لفلسـطني  
فقـد   -هذه املرة  حىت يف -على أم مل يستغنوا عن االلتجاء إىل امسي ... للقوا منا كل إعانة وتشجيع  –حقيقة 

وليسـت   -قامت الشواهد، وقام الشهود على أم مجعوا املال لفلسطني هنا ويف فرنسا باسم كاتب هذه السـطور 
  .هذه بأول مرة ارتكبوا فيها هذه اخلطيئة

ملا خططنا يف  –ولوال اقتضاء التاريخ واحلقيقة، ولوال االستجابة لطالا . هذا بيان جممل للحقيقة بال تعليق
  .هذه الرواية حرفا

  ....          أو التعليق .... اإللغاء .... فنسأل أهل النحو، أي اللفظني أصلح؟ .. أما التعليق 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نص واحد: اموعة الثالثـة –ج 
  : النص

  1953جانفي 23، 214نشرت جبريدة البصائر العدد: صوت من جنيب فهل من جميب
ة تكرمي للقائد الشعيب العظيم حممد جنيب أقامتها مجعية من اجلمعيـات العاملـة   حضرت قبل أسابيع حفل

لإلسالم و مسعت خطبا عادية يف املعىن الذي أقيمت له احلفلة، و مسعت قطعة من الشعر أشهد أنه شعر حي صادق 
لـيب جرحـا   يف تصوراته وتصويراته ، و انه مس مكامن اإلحساس مين حينما مس فلسطني، وكأـنما غمز من ق

و كأن أقلها عن مصـر و حركـة اجلـيش وأسـباا     : مث مسعت يف األخري كلمة القائد البطل . مندمال على عظم
  .وأهدافها، وأكثرها عن فلسطني وحرا وحالة أهلها املشردين

 الرئيس ألنين كنت أمسع كالم قائد ال كالم رئيس، وكنت أمسع كالمه فأفهمه: القائد و ال أقول : وأقول 
: وينتقل بالسامع من خرب إىل خرب ومن وصـف إىل وصـف   : معىن هو الذي تفيده األلفاظ والتراكيب : مبعنيني 

فيه من القيادة أمرها و يها و حزمها وصـدقها  ... وهو تن هذا الكالم نفسه قائد: ومعىن آخر مساوق له ممتد معه 
من ذلك كله أن القيادة هي صفته الذاتيـة، خلقـت   وواقعها وتوجيهها ومضاؤها وجرأا ومجيع خصائصها فافهم 

وكونتها تربيته الشعبية كما أن اإلقدام هو صفة األسـد  : ولونتها فطرته السليمة . معه مستسرة معه يف روحه ودمه
الذاتية اليت خلقت معه، فلما أدت قيادته العسكرية  رسالتها و بلغت مداها انقلبت قيادة عسكرية شـعبية مساهـا   

إال امتداد لقيادته العسكرية، والقائد القوي اخلصـائص يف األمـة الكـثرية      -يف احلقيقة -رياسة وما هي العرف 
  .النقائص، ال يزال خيرج من حرب إىل حرب ويدخل من قتام إىل قتام

مسعت كلمة القائد متئدة رزينة فلما ملست فلسطني ظهرت شجية حزينة فنطق بالصدق وال أصدق مـن  
. وحممد جنيب إذا تكلم عن حرب فلسطني، وصور نكبة فلسطني كان الراوية الثقة والضابط العدل: شهادة العيان 

مث برأ الشرف العسكري العريب كله مـن  . قبول اهلدنة وفقد السالح: وعللها باثنني : وقد حلل تلك السبة اخلالدة 



، ولكن عدة لقبول اهلدنة أحد سـبيب  وصمة التخاذل، ومل يعرج على التخاذل السياسي بني ملوك العرب وساستهم
فإن الراضني باهلدنة هم رؤساء احلكومات العربية من ملوك وساسـة  . النكبة وأبلغ من التصريح يف االام والتجريح

  .ال قادة اجليوش
مسة الكهرباء فتحرق وال تضـيء،   -وهو يلقيها -كانت كلمات القائد البطل عن فلسطني متس نفسي 

 -كنت ومازلت من أشد الناس اهتماما باحلادثة، مث من أشدهم التياعا بالكارثة فـإذا فـاتين    -يشهد اهللا -ألنين 
أن أشارك يف وقائعها جبسمي، فلم يفتين أن أشارك فيها بقلمي، فكتبت مقاالت نارية املعىن قاسية األلفاظ  -لشقويت

نكرة، بغري أسباا املعقولة عند النـاس و لكـن   تكاد ترسل شواظا من نار و حناس على املتسببني يف تلك اهلزمية امل
لذلك كانت كلمات القائد تفيض من نفسه اجلرحية و كأمنا تفور ... بسبب ال يستسيغه عقل عاقل وهو قبول اهلدنة

حىت إذا سكت عن ساسة العرب أحسست بانفعال كنت أمتىن أن أسكنه بشهادة حـق مـن القائـد    . من نفسي
  . فيهم، فإن شهادة احلق تؤيد احلق حىت لكأنه حقانالصادق عليهم تؤيد عقيديت

وطننا فلسطني : وتكلم القائد البطل عن أولئك البائسني الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا 
والذين نسميهم مشردين وحنن شردناهم مبا كسبت أيدينا، ووصف وصف املعايشني ما يلقونه من شـقاء و مـا   : 

، وبدأ صوته يرتفع و يتهدج وعيناه تغرورقان بالدموع فتشهد بأنه يغالب أسى كمينا ومهـا  يتجرعونه من غصص
كيف نلتذ   « :وكانت اجلمل العبقرية اليت تساوي الدم الذي خرج من جسمه على ثرى فلسطني هي قوله . دفينا

ء؟ ملاذا ال نصـوم يومـا مـن    بالطعام، و ننعم باللباس الدفء، وعن إخواننا ليتضورون من اجلوع ويفترشون الغربا
مث نرصد مثنها إلطعام إخواننا الفلسطينيني و . أو أسبوعا من الشهر عن هنه من هذه الكماليات. األسبوع عن اللحم

كسوم؟ أن اإلمساك عن اللحم يوما من األسبوع أو عن الكماليات أسبوعا من الشهر ال متيتنـا و لكنـها حتـي    
باآلبدة اليت ظننت أن اجلباه تندى هلا عرقا، إن مل تنخلع القلوب منها فرقـا، و هـي   مث رمى السامعني . »  إخواننا

أن من العار أن نطلب احلياة ممن أمام و نسأل هلم القوت من الدول العاتية اليت حكمت عليهم بـاملوت   « :قوله 
  . » جوعا، وحكمت علينا باالحنناء ذال ومهانة

جالها يف مجل حاكية، . امعني و ما منهم إال من له نباهة وذكر ومقامحقائق جالها القائد على مئات الس
. و يصوره املصورون من حال أولئـك البائسـني  . حتتها معان باكية، وشرحها الوايف ينتزع مما يتصوره املتصورون

 وينتزع من ختاذل العرب ملوكا وحكومات و سادة و كرباء وشعوبا حىت ضاعت فلسطني وجاع أهلها، وتنتـزع 
  -وهم ذوو عدد -من حالة املسلمني املغفلني الذين مازالوا 

  ..    جيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
ومازالوا يطرقون . ومازالوا يطلبون الصدقة ممن سلبهم ومازالوا يفزعون كلما لطمهم اليهود إىل االحتجاج

  .ألمم املتحدةأبواب هذا اهليكل اخلرب الذي يسمى مجعية ا
وإمنـا  : وال أملك هلا أن تكون خلية أو شجية . أنا ال أحتدث عن قلوب السامعني ومواقع كالم القائد منها

فواالذي خلق القلوب مضغا سوداء وبثّ فيها شعال من النور، لكـأمنا كانت تلك الكلمات نباال . أحتدث عن قليب
يح يا للعجب العاجب أفيؤمن املسلم بان املسجد األقصى هـو  على قليب تنثال على هدف، ونصاال تتواىل على جر

قبلته األوىل وأنه ثالث املساجد اليت تشد إليها الرحال، و انه كان يف ليلة من الدهر سلم األرض إىل السماء، ومطار 
ماية هذا احلرم و جعلـه  البشرية املتمثلة يف حممد، إىل امللكية املتمثلة يف املإل األعلى أفيؤمن بذلك كله مث ال يقدم حل

  آمنا، مهجته وماله؟



نفذ فيه عمر وصية اإلسالم، و حرره أبـو عبيـدة   . إن فلسطني إرث النبوة اخلامتة، من النبوات املتقادمة
وأصحابه يف األولني من رق الرومان ورجس األوثان، وأدت وقائع الريموك وأجنادين شهادا على استحقاقنا هلـذا  

  .ى محايتهاإلرث واقتدارنا عل
إن أعمال أجدادنا يف فلسطني وإرثها ومحايتها هي وصية صرحية لنا باحملافظة عليها وحجة ناطقة علينا حنن 

  .قصرنا فيها أو فرطنا يف جنبها فيا لتراث نبوي محاه األسالف الصاحلون، وأضاعه األخالف املفرطون
مث حق األمر وهـم غـارون فاندهشـوا، مث    ما أضاع فلسطني إال العرب، وقد جاءم النذر فتماروا ا، 

وقعت الواقعة فأبلسوا، ومد خطباؤهم إىل اخلطب ينمقوا وشـعراؤهم إىل القصـائد يزوقوـا، وساسـتهم إىل     
الدعاوي يلفقوا، وعامتهم إىل اخلرافات يصدقوا، بينما عمد ملوكهم إىل األمداد يعوقوا وإىل األهواء ينفقوـا،  

أهل فلسطني، أصبحنا نقول ما قالته اجلرمهيـة يف  : عناهم سبا وراحوا باإلبل وبعد أن كنا نقول وقضي األمر وأوس
بل حنن كنا أهلها وال أدري كيف تنتصر أمة تقطعت بسوء صنيعها أمما مث تدلت يف الذل مث صارت تطلـب  : مكة 

صف ملوكها صبيانا وأكثر أدالئهـا  الرمحة من معذا، و تعطي الدية لقاتلها، مث ارتكست يف السقوط حىت أصبح ن
  .عميانا

مضت على كلمات القائد البطل أسابيع، وأنا أحتسس وقعها يف النفوس، وأترقـب مثرـا، مـن صـوم     
املسلمني عن الطعام يوما يف األسبوع أو هجرهم لبعض الكماليات أسبوعا يف الشهر ورصد أمثاا لدفع الغوائل عن 

فلم يظهر هلـا اثـر إال   . تتفتق عنه العقول من أفكار وتتمخض عنه اهلمم من آثار مشردي فلسطني أو لغري ذلك مما
تلك اهلزة اليت حركت األيدي للتصفيق، و رمست التأثر على الوجوه، ونشرت شيئا من التهلل علـى األسـارير مث   

  .الشيء
ومبـدأ ترمجتـه   وغنما هي فكرة عربت عنها ألفاظ،  -إن تلك الكلمة العبقرية ليست كلمة من الكالم 

حية مستجيبة لفهمنا الكلمة ذا املعىن، وخلرجنا من احلفلة منـادين   -معشر سامعيها -عبارات، ولو كانت نفوسنا
ا، داعني إليها، شارحني ملراميها، ناشرين هلا يف العامل اإلسالمي، بادئني بأنفسنا يف تنفيذها و لكننا قوم بنينا أمرنا 

طأ و السهو، ال على اجلد و الصرامة، والعزة والكرامةـ واطمأننا إىل عـادة ال تطمـئن   على اللعب و اللهو، و اخل
عليها احلياة، فكل ما يف أحزاننا عويل وبكاء، وكل ما يف أفراحنا تصدية ومكاء، و كل استجابتنا لـداعي احلـق   

  .تشقق احلناجر تاف، والتقاء األيدي على تصفيق
عها أذن واعية، فكرة قطر الرمحة، وهي فكرة مجيلة صحبها العزم فكانت ونبتت بعد تلك الكلمة اليت مل ت

جليلة، ورافقها التنفيذ فكانت نبيلة، وحيا اهللا مصر ولقى أهلها نضرة كما كسى أرضها خضرة، ولكن قطر الرمحة 
مـن سـحب    ما هي غال قطر من الرمحة واملشردون أصبحوا بقعة إنسانية عطشى ال ترويها إال الروائح والغوادي

لـو متـت وانتشـرت    " الصوم"اخلري، وأين الفكرة اليت ختتص مبصر من الفكرة اليت تعم العامل اإلسالمي؟ إن فكرة 
وصحت العزائم على جعلها عادة ومومسا مل تقف عند استحياء املشردين وكفكفة دموعهم، بـل كانـت تغسـل    

  .اخلزي وترخص العار، و تسلح جيشا السترداد فلسطني
ها هم أوالء إخوانكم املشردون على غلوة سهم منكم لو تسمعتم لسمعتم أنينهم مـن األمل  : رب أيها الع

  .يتردد، وحنينهم إىل الديار يتجدد ودعاءهم إىل اهللا يرتفع على كل من أضاعهم وأجاعهم
م عنـد  والعرض حمل املدح والذ. إم إخوانكم، وإا أعراضكم، و القرابة موضع الثواب والعقاب عند اهللا

فهل تؤمنون أن يبقى أبناؤهم الناشئون يف هذه . وإم انسلخوا من الزمان، فال ماضي وال حال وال مستقبل. الناس



احلالة على اإلسالم والعروبة؟ وهل تؤمنون أن يطول عليهم األمد، ويستحكم فيهم اليأس منكم، فيبايعون اليهـود  
  على العبودية املؤبدة؟
من أفهمكم من معاين العروبة أا نسبة إىل جنس واعتزاء إىل جد والتصاق برقعـة  ساء مثال : أيها العرب 

من األرض، فعاجلوا هذا السطر اخلاطىء باحملو والشطب وخذوا العروبة على أا ليست جلدة تسمر أو تصـفر وال  
بناء مآثر وإعالء أجمـاد،   بلدة تغرب أو ختضر وليست متاعا مما يرث الوارثون وال أرضا مما حيرث احلارثون وإمنا هي

طموح ملواطن العـز  : وغنما هي خالل تتفتح عن أعمال وإمنا هي عزائم ال تعرف اهلزائم ز إمنا هي طموح ومجوح 
ومجوح عن قيود الذل وإمنا هي رأي أصيل و فكر جزيل و لسان بالبيان بليل وعقل هو على احلكمة دليل وقلـب  

. وجامع هؤالء هو العريب، وما عدا ذلك فهو تعليل خبيال وتعلـق بضـالل   للجرأة خليل فجميع هؤالء هو العروبة
  :       وختلق يكذبه اخللق وخيانة للعروبة يف امسها وعقوق آلباء كأمنا عناهم املعري بقوله 

  ...مجال ذي األرض كانـــوا يف احليــاة و هم                         
  عـد املمـات مجـال الكــتب و السيـرب                                  

وأم يستعدون بعد أن غمسوا أرجلهم يف مـاء  . إن اليهود طاحمون إىل أكثر من فلسطني: أيها املسلمون
البحر األمحر الحتالل مكة واملدينة فماذا أنتم صانعون؟ إن كنتم تعتمدون على أن للبيت ربا حيميه  فهذا إرهاص ال 

إنه ال حجة لنا على اهللا بل احلجة  علينـا  . ال يقوم بعد أن أخذ عليكم العهد حبماية البيت وهو عذر. يتكرر مرتني
وإننا لسنا من العزة على اهللا حبيث خيرق سننه فينا فحكمت بأن منلك وال منلك فعودوا يعد وغربوا يغـري وحققـوا   

  .  الشرط حيقق اجلزاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصثالثة نص: اموعة الرابعة  –د 
  :النـــص األول 



  1953جوان 12، 15نشرت مبجلة األخوة اإلسالمية العدد: هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ 
ما زال مساحة احلرب اجلزائري العالمة الشيخ البشري اإلبراهيمي حيل بني ظهرانينا وملا وجـد أن رمضـان   

المي ال يزال كما عهده يستقبل عيـدا  املبارك قد استعد للرحيل وأن هالل شوال أخذ يقترب سريعا، والعامل اإلس
ويودع آخر ال يلتفت إىل قلبه اجلريح فلسطني الشهيدة و شرفه املثلوم و دينه املضيع، وملا أيقن مساحتـه أن العـامل   
اإلسالمي ال يزال يف هلوه وغفلته اعتصره األمل فنفث ذلك القلب الذكي الكبري ما سطره الرياع يف هـذه الكلمـة   

ة إىل العامل اإلسالمي مبناسبة عيد الفطر املبارك وقد اختص ا األخوة اإلسالمية فجزاه اهللا أحسن مـا  القيمة املوجه
  .جيزى عامل عامل مؤمن عن عمله

  للنـاس عيد و يل مهـان يف العيد
  فـال يغرنـك تصوييب و تصعيدي
  هم التـي لبثت يف القيد راسفـة
  قرنا و عشريـن يف عسف و تعبيد

  باألمس قد فنيت وهم أخـت هلا
  محــاا بيـن تقتيـل و تشريد
  كـان التياخي هلا يف صفته عقدت
  من ساسـة الشر تعريبـا بتهـويد
  جرحان ما برحا يف القلب وجهمـا

  مـــود -لشقويت -مود و تركها
  ذكرت بيتـا له املبتـدأ خبـــر
  فـي كل حفـل من املضني مشهود
  إن دام هـذا و لـم حتدث له غيـر

  ودـبك ميت و مل يفـرح مبولـمل ي
ويح إحياء القلوب وإيقاظ اإلحساس ماذا ترجعون من جوع األسى يف هذه األعياد الـيت يفـرح فيهـا    
اخلليون وميرحون، أيتكلفون السرور واألنباط قضاء حلق العرف وجماراة ملن حوهلم من أهل وولدان وصحب غافني 

حكمه فال تفتر هلم عن ثغر وال تتهلل هلم سريرة ببشر وال تشـرق  و جريان، أم يستجيبون لشعورهم و يرتلون على 
  .هلم صفيحة بسرور

ويح النفوس احلزينة من يوم الزينة أنه يثري كوامنها وحيرك سواكنها فال تـرى يف سـرور املسـرورين إال    
  .مضاعفة ملعاين احلزن فيها وال ترى يف فرح الفرحني إال أنه مشاتة ا

زائر عدة أعياد من السنوات األخرية اليت صرح الشر فيها للعرب واملسلمني من حمضة مرت علي وأنا يف اجل
فكنت ألقى تلك األعياد بغري ما يلقاها به الناس، وألقاها بتجهم اخطراري و انتباض نفسي وكان الرائي يراين وأن 

مي العرب وإخواين املسـلمني  معه وأراه و كأنه ليس معي، فقد كانت تظللين يف العيد سحائب من الكآبة حلال قو
وأنا كثري التفكري فيهم واالهتمام م واالغتنام من أجلهم فأغبطهم ألم يف راحة مما أنا فيه و أزدريهم حينا ألم مل 



يكونوا عونا يل على ما أنا فيه، وما أشبههم يف احلالتني إال بالغنم تساق إىل الذبح وهي الهية ختطف الكـأل مـن   
  .ألا ال تدري ما يراد ا حافيت الطريق

وجاءت نكبة فلسطني فكانت يف قليب جرحا على جرح وكانت الطامة والصاخة معا وكانـت مشـغلة   
لفكري بأسباا ومآسيها وعواقبها القريبة والبعيدة فال تصور يل اخلواطر إىل أشنع ما يف تلك العواقب وكأن أحزاب 

ت أغطي باطن أمري بالتجمل فإذا عـدمت املتـنفس مـن الرجـال     السنة كلها كانت تتجمع يف يوم العيد و كن
واألعمال واألحوال رحبت إىل العيد الذي هو مثار أشجاين فجردت منه شخصا أخاطبه وأناجيه وأشكوه وأشـكو  
إليه وأسأله وأجيبه وأبثه الشكاية من قومي غيظا على القادرين وتأنيبا للغادرين حىت اجتمعت يل من ذلك صحائف 

مث رحلت إىل اجلزائر يف السنة املاضية فكانت بـيين  . ة نشرت القليل منها على الناس وطويت الكثري إىل حنيمدون
وبني األعياد هدنة عقد أوهلا العراق وخمايل الرجاء فيه وعقدت آخرها مكة وخمايل الرجاء يف اهللا وهذا هـو العيـد   

  الثالث يظلين فبماذا أستقبله؟
  .ة فلسطني مين يف املاضيأنا اآلن أشد تأثرا بنكب

فقد ملست يدي اجلرح وهو بالدم يثعب و رأت عينياي العريب وهو على الربكان يلعب ومسعـت أذنـاي   
فيا عيدا أقبل غري حنس وال . غراب البني وهو بالفراق ينعب مث مسعت أنني الالجي وعذر املداجي وتفسري األحاجي

اب وال أغىن عتاب، لك علينا حق التجملة اليت أوجبها اهللا لـك  سعيد واذهب غري ذميم وال محيد وإن مل جيد حس
شكرا على إمتام العبادة ال على مألوف العادة، ودعنا معشر املنتظرين هلاللك املستعدين السـتقبالك، نتحاسـب أو   

أعمالنا  نتعاقب، وإن جيد حساب وال أغىن عتاب، ليس لك وال ألمثالك من األيام ذنب إمنا أنت وهي قوارير تلوا
وتلوا سيئاتنا وآثامنا، فإذا لوناك بالسواد أو لوثناك بالشر فمعذرة وغفرا إن هي إال مناظر تشهدها كلما أظللت و 

  .تراها كلما أطللت
ها هو ذا عيد الفطر قد أقبل وكأين بكم جترون فيه على عوائدكم وتنفقون املال بال حساب : أيها العرب 

وعلى الطعام والشراب توفرون منه حظ بطونكم وكأين بكم متسـريون فيـه علـى     على احللل يرتديها أوالدكم
مأثوركم من اللهو واللعب وإرخاء األعنة ملطايا الشهوات من جوارحكم فتركبون منها ما حل وما حرم، كل هـذا  

يف العيد وأقـرب  وأمثاله منه سيقع فإذا أعددمت لألخرى من الواجبات اليت أدىن لروح العيد وأجلب لسرور الرجال 
لرضى اهللا وهي حقوق فلسطني وأهل فلسطني ومشردي فلسطني و يتامى فلسطني وأيـامى فلسـطني واملسـجد    

  األقصى من فلسطني أم قست قلوبكم فأنتم هلا ال تذكرون؟
إن هذا العيد يغشاكم يف اية كل عام، فاعتربوه رقيبا يقدر الثواب أو مفتشا يوقع العقـاب أو  .. وحيكم 

  با يصفي احلساب فماذا أعددمت له احتياطا هلذه االفتراضات كلها؟حسي
فهل تداركتم أخطاءكم بالرجوع فيهـا إىل الصـواب وتـداركتم     -وأيقنوا أنه رقيب عتيد -هبوه رقيبا 

خطاياكم بالتوبة منها واإلقالع عنها أو تداركتم تضييعكم لفلسطني باالستعداد الصادق السترجاعها أو تـداركتم  
ضكم يتامى القدس بالتنصر بالنظر هلم والسعي إلنقاذهم أو تداركتم أعراضكم من الالجئني الذين أخرجوا من تعري

ديارهم وأمواهلم باملساعي اجلدية إلرجاعهم أو تداركتم إمهالكم للمسجد األقصى الذي أصبح حتت رمحة صـهيون  
ملسجد األقصى يوم ضاعت فلسطني وال مطمـع  ضاع ا.. باحلفاظ يف محايته وإعداد وسائل تلك احلماية، وهيهات 

  يف إنقاذه إال بإنقاذ فلسطني كلها



فهل أعددمت له شيئا على قياس مما تعرفـون يف    -واعتقدوا أنه مفتش ال جتوز عليه املغالطة -وهبوه مفتشا 
  جواب حمرر لكل سؤال مقدر؟: هذا الباب وأيسره 

فها قد استعرضتم جداول أعمـالكم   -ذرة جرت ذرةواعلموا أنه حسيب يناقش حىت يف  -وهبوه حسيبا
  يف السنة كلها و ضبطتم ما لكم وما عليكم؟

ليس هذا وال ذاك وال ذلك بواقع منكم، وسيغشاكم فيجد السفينة غارقة يف أحواهلا ودار ابن لقمان باقية 
  ).من سريها  وأول راض سرية( لقد عودمتوه ذلك وعودكم تضييق املسالك وحلول املهالك . على حاهلا

إن الواحد منكم ميوت له الطفل الصغري فيلتزم احلداد ويتدثر السواد ومير عليه العيد فال تزدهيـه  : أيها العرب 
مالبسه وال تستهويه جمالسه، وال يرتع لباس احلزن إىل وفاء السنة ليتحدى بذلك نصوص الدين املنصوصة وأحـوال  

أعز شهيد وأحقه باحلزن عليه فوحيكم أهي أهون مفقود علـيكم؟ أم   الدنيا املخصوصة وقد ماتت فلسطني وهي أن
أن قلوبكم ماتت معها أا و اهللا ألوىل باحلزن عليها من كل حمزون عليه و أا و اهللا ألوىل بعدم الصرب ممن قال فيـه  

  :القائل 
  إال عليك فإنـه مـذمــوم     و الصرب حيمد يف املواطن كلها
  يزيدكم حرارة على القتيل، وخفته طرية بثأرة خسة  القاتل فأين أنتم يا هداكم اهللا؟ وإن مما يذكي حتوتكم و

إن الذنب يف نفسه ذنب وإن عدم االعتراف به يصريه ذنبني، ولكن التوبة الصادقة املصحوبة بالعمل : أيها العرب 
  .ح اآلخرةمتحومها معا، فتعالوا نعترف مبا يعلمه اهللا منا فإن فضوح الدنيا أهون من فضو

ألستم أنتم الذين أضعتم فلسطني جبهلكم وجتاهلكم مرة وخذلكم وختاذلكم ثانية وباغتراركم وتغافلكم ثالثـة  
وبقبولكم للهدنة رابعة وباختالف ساستكم وقادتكم خامسة وبعدم االستعداد سادسة وخبيانة بعضكم سـابعة مـا   

  .ن عليكم من املوبقات ما ميأل السجالتعدوكم أعلم به منكم ثامنة، ويف أثناء ذلك كتب احلفيظا
كانت نتيجة  النتائج لذلك كله أن أضعتم فلسطني وأضعتم معها شرفكم ودفنتم يف أرضها جمد العرب وعـز  
اإلسالم و مرياث اإلسالم وضاعفتم البالء على نصف العرب يف املغرب العريب كانوا ينتظرون انتصارهم يف املعترك 

كم يف املعترك احلريب و لكنهم باءوا من عاقبة خذالنكم بشد اخلناق وشدة اإلرهاق وكان السياسي على أثر انتصار
من النتائج املخزية تشريد مليون عريب عن ديارهم ولو أن عشرهم كان مسلحا ملا ضاع شرب من فلسطني ولـو أن  

تقـاذفهم املصـائب   العشر وجد السالح اليوم السترجع فلسطني وها هم أوالء يترددون على حافات فلسـطني ت 
  .ويتخطفهم املوت من كل جانب ولكنه موت اجلوع والعرى واحلر والربد ال موت الدنيا والشرف

أتدرون موقع احلزن مـن ذلـك؟ إنـه قطـع     . وكان من النتائج احملزنة أن وضع صهيون رجله يف ماء العقبة
متدون فوقه سكة حديدية تصل أجزاءكم أو  ألوداجكم إذ مل يبق لكم بعد العقبة شرب من اليابسة تتواصلون عليه أو

وكـان  . طريقا للسيارات أو سلكا للمخاطبات وأنه بعد ذلك إيذان بغزوه ملكة واملدينة وديد صارخ ملوايل احلجاز
من النتائج الفرعية أن عشرات اآلالف من يتامى ااهدين دفعهم اجلوع ملدينة القدس حتت مسـع و بصـر بقيـة    

  . جيدون حيلة وال يهتدون سبيالاملسلمني الذين ال
وكانت خامتة النتائج أننا قربنا من صهيون ما كان بعيدا وأدنينا منه أمانيه فالقدس حمطة اإلسـراء ومـواطىء   
أقدام حممد صلى اهللا عليه وسلم وفتح عمر أصبح لقمة عيش مترددة بني هلواته واملسجد األقصـى كاثرتـه البيـع    

  .مآذنه وإسكات أذانه والكنائس وتعاونت على إخفاء
  .ويل للعرب من شر قد حل و ال أقول قد اقترب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النـــص الثــــاين
   1954فيفري5، 4نشرت مبجلة األخوة اإلسالمية العدد: دعاة احلركة اإلسالمية يقولون 

يف جامع اإلمام األعظـم  دعت مجعية األخوة اإلسالمية الشعب العراقي الكرمي إىل احلفلة اخلطابية اليت أقامتها 
احتفاء بضيوف العراق الكرام مساحة العالمة الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، رئيس علماء اجلزائر وفضيلة ااهـد  
الكبري األستاذ الفضيل الورتالين وفضيلة األستاذ السيد جمىت نواب صفويف زعيم مجعية فدائيان إسالم، وما أن أزفت 

حىت غص اجلامع والفناء على سعتهما باحلاضرين وأعلن عن ابتداء احلفلـة   1-7اخلميس  الساعة السابعة من مساء
فافتتحت خبري ما يفتتح اجتماع مبارك بآيات من الذكر احلكيم مث ض فضيلة األستاذ حممد حممود الصواف وألقى 

ت املؤمتر اإلسالمي وكانت كلمـة  كلمة ترحيبية بالضيوف ااهدين وقال ما هذا االجتماع املبارك إال مثرة من مثرا
  .بليغة عرب فيها عن مشاعر املسلمني الذين يتحرقون أسى على ما وصلت إليه حالة العامل اإلسالمي وخاصة فلسطني

مث قدم مساحة احلرب اجلزائري العالمة حممد البشري اإلبراهيمي فألقى كلم بليغة استهلّها حبمد اهللا و الشكر مث حيا 
  :املسلمني وقال 

إن معركة كارثة فلسطني ال تعدو أن تكون أسئلة وأجوبة فإن استطعنا أن نعرف األجوبة استطعنا أن نعـرف  
  ..الداء مث نعاجله

  :أما السؤال األول فهو 
  .هل أضعنا فلسطني؟ اجلواب نعم

  :السؤال الثاين 
  هل أعطيناها أم أخذوها منا؟

  ..اجلواب أعطيناها حنن 
  :السؤال الثالث 

  ..استرجاعها ؟ اجلواب ميكن استرجاعها  هل ميكن



  :مث قال 
  .مباذا أضعنا فلسطني؟ اجلواب أضعناها بالكالم

فقد كان الشعراء ينظمون القصائد الطويلة العريضة يف مديح العرب وتسفيل اليهود والكتب يكتبون والساسة 
  ...يصرحون فبني النظم والتصريح والكتابة واخلطابة ضاعت فلسطني 

  :مث قال 
  ...الرجل البطل يعمل كثريا وال يقول شيئا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص الثالث 
  1954جوان 18من جملة األخوة اإلسالمية،  11نشرت يف العدد: مىت يبلغ البيان؟ 

لبحث قضية  1953ديسمرب 3كان العقالء منا يظنون أن املؤمتر اإلسالمي األخري الذي انعقد بالقدس يف 
كـانوا   -أي والنفوذ واملال لتحريرها وإيقاظ الشعور اإلسالمي والعريب فيها من جديـد  فلسطني جناد الساعني بالر

ال ألنه متعلق بقضية هلا يف قلـب   -يظنون أنه سيكون أقوى املؤمترات اإلسالمية اليت سبقته يف هذه القضية و غريها
يف وجهه ومسة عار وهلـا يف   كل مسلم جرح، و هلا يف قلب كل مسلم غمة، و هلا يف ضمري كل عريب وخزة و هلا

عرضه وصمة نبز، ال لذلك فإننا معشر العرب مبواقفنا يف قضية فلسطني وسكوتنا علـى حكوماتنـا املتخاذلـة يف    
قضيتها وممالئة بعضنا لليهود إىل اآلن بالتهريب والتجسس بذلك كله أقمنا الدليل الذي ال يكذب على أننا مل نرث 

  :ي إحدى أصولنا إال اخللق الذي مدحها به الشاعر إذ قالمن قبيلة امرىء القيس اليت ه
  وأمثل أخالق امرئ الـقيس    أا صالب على غص اهلوان جلودها

كال ما كان هذا هو الذي يطمع العقالء يف أن يكون هلذا املؤمتر شأن و قيمة املؤمترات القدمية ولكن الذي 
جتلي مجيع احلقائق و بعد تصفية احلساب الذي ظهرت فيه يطعمهم يف ذلك يف ذلك خصال أخرى من أنه جاء بعد 

خسارة العرب واملسلمني وبعد أن صدق املفتري وافتضح اتري وبعد أن أيقن كل شاك أن دويلة كانت ال تعد يف 
 األرض غلبت ست دول وأن زهاء مليون عريب نبتوا يف فلسطني كتينها و زيتوا اقتلعتم شراذم اليهود بأيسر حماولة
فأخرجوهم من ديارهم وذادم كاألغنام الضالة عن املدن و األرياف إىل حواشي الصحراء و أستغفر اهللا ألف مـرة  

كم تركـوا مـن   (( فإن حكوماتنا هي اليت أخرجتهم وظاهرت اليهود على إخراجهم و) أخرجهم اليهود(من قويل 
  )).جنات وعيون و زروع ومقام كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني



ا نظن هذا مع العقالء أيام الدعوات إىل املؤمتر وأيام التحضريات ويوم تـراءت الوجـوه يف املسـجد    كن
  :األقصى فإذا هي أحق بقول املتنيب ممن قال فيهم 

  فال يفهم احلداث إال التراجم
  .ولكنهم كانوا على قلب رجل واحد إميانا و يقينا و صدق قصد وقوه عزمية

فما كاد املؤمتر ينظم اجتماعاته و يقسم األعمـال علـى   . لك الظن و أسفاهوهنا بدأت املخايل تكذب ذ
شعبه حىت بدأت الدسائس تدس إلحباطه و كان الدساسون منا بالطبع ال من اليهود وال من النصارى وكانوا مـن  

قبح أن اليت جفت من احلياء،  وأقبح ال -شاهت الوجوه  -أهل فلسطني ومن مرعيهم ال من اهلمل و من وجوههم 
يرتكب املأمث أصحاب املأمت، وأحس املؤمترون بالدسائس فوقف املسئولون فيه منها موقف احلزم وألقموا كل أفـاك  
حجرا وكأنة أصحاب هذه الوجوه ممن حيضرون بعض جلسات املؤمتر يف بعض جلانه فلحظ املراقبون عنهم أنه كلما 

عن الفرض فذكروا مسجد الصخرة وهو لوا من تداعيه للسقوط  جد جد املؤمتر رموا يف نفسه قذاة و شغلوه بالنافلة
ال تستحق يف نطرهم من العناية بإنقاذها عشـر مـا    -وهي يف هلوات الضيغم العادي -ما هولوا حىت كان القدس 

لت يستحقه هذا املسجد من العناية بترميمه وتزويقه، وهم يرون بأعينهم أن القنبلة اليهودية اليت رمت املسجد ما زا
آلتها مسددة وأا كانت واحدة فأصبحت معددة وكانت قدمية فأصبحت جمددة ويرون بأعينهم استعدادات اليهود 
ال تزال قاصمة الظهر بنا ويعتقدون بأم فاعلون، وكان خطباء املؤمتر يتألفون الشارد ويقولون هؤالء الوجـوه يـا   

امة فرض فال تشغلونا عنه بنافلة وحنن نريد لإلسالم العالية فال إخواننا حنن أعوانكم فكونوا أعوانا، حنن جمتمعون إلق
ترتلوا به إىل السافلة، حنن معكم يف احترام املسجد و لزوم ترميمه وأن سقوطه إضاعة مضاعفة للمـال وخسـارة   

عار  خاسرة للفن و لكننا يف حالة توجب علينا أن نستعمل النظر البعيد وأن السقوط أخف وقعا على نفس احلر من
اإلسقاط ألن اليهود مصممون على احتالل القدس وهدم األقصى إلعادة هيكل سليمان وعلى هدم مسجد الصخرة 

   !ونسف الصخرة أفتمارون هذا؟
إن اليهود بنوا أمرهم على كلمة وهم واصلون إىل تطبيقها ما دمنا على هذه احلالة،  فلننب حنن أمرنا علـى  

ال معىن لفلسطني بدون القـدس وال معـىن   : قيقها متساندين، و هم يقولونعكسها إن كنا رجاال ونعمل على حت
للقدس بدون اهليكل املطمور حتت األقصى فلنعكس حنن هلم القضية ما دامت األقدار قد أوقفتنا منهم هذا املوقف و 

لنا من القدس بـدون  لنقلها صرحية جملجلة يفسرها العمل، ال فائدة لنا يف الصخرة واألقصى بدون القدس وال فائدة 
فلسطني فالثالثة واحد و ليس الواحد ثالثة، فإذا قبلنا هذا وقرناه بالتصميم وعرف اليهود تصميمنا أقلعوا عن غيهم 

و قـد علمـوا و    -أما إذا علموا عنا هذه األنظـار القصـرية   )) فيها قوما جبارين((إن : وقالوا ما قال أسالفهم 
إال احتقارا وال يزدادون بنا إال مترسا وأي عقـل يستسـيغ الـتفكري يف التـرميم     فإم ال يزيدون منا   -سيعلمون

واإلصالح ملسجد معرض خلطر النسف يف كل حني و بينه و بني العدو رمية سهم مسترخي الوتر، واذكـر حـق   
كنت أحـد  الذكر أن ااملة إلخواننا أصحاب هذه الوجوه زادت فوق هذا احلق فوعدهم املسئوولون عن املؤمتر و

املصرحني ذا الوعد بأنه سيكون ملسجد الصخرة حظ مما جيمعه املؤمتر من املال إلجراء الترميم الضـروري الـذي   
  ...حيفظه إىل حني وتفرق املؤمترون على هذا بعد أن قلدوا طائفة منهم أعماال أثقلها مجع املال لفلسطني 

رة ما البسها من الشكوك وأحاط ا من التهم، ما هذه الكلمة اليت أصبحت تقابل بالوجوم واألطراق لكث
كاد املكتب الدائم الذي انتخبه املؤمتر يباشر أعماله واللجنة املالية تنظم وفودها للطواف على العامل اإلسالمي حـىت  

وكان ظهور هـذه  .. أعلنت اجلرائد تشكيل جلنة من أصحابنا أنفسهم أعينهم جلمع األموال لترميم مسجد الصخرة 



للجنة يف امليدان مقرونا باحلزم واإلصرار و العجلة وتأييد احلكومة األردنية يرصد املال الالزم لتطوافها وبالتوصيات ا
الرمسية وكشفت احلقيقة املخبوءة عن نفسها وهي أننا قوم ال نصلح لصاحلة وأننا هازلون على جد احلوادث ال نأيت 

ئنا وجيرئهم علينا ويقلل معانينا يف صدورهم فبينما فريق منفعل مثال يبكي يف أعمالنا وتصرفاتنا إال ما يقر أعني أعدا
أضاع اهللا من أضاعها، و يوقف أوقاته وجهوده على حتريرها وينعش و لو : فلسطني و حيترق حسرة عليها و يقول 

باملدافع املنصـوبة   بالقول آمال البائسني منها إذا فريق منا يتباكون على مسجد متداع إن مل ينقض اليوم نسف غدا
والقنابل املصبوبة مث يهتمون به إىل حد أن جيمعوا أموال املسلمني لريمموه ويزخرفوه حىت إذا نسف نسفت معه تلك 
األموال اليت أبت أن تنفق يف الدفاع عن فلسطني والقدس ويف طيه الدافع عن مسجد الصخرة فتذهب هي ومسجد 

النظر وكنا يوم إعالن اخلرب عن هذه اللجنة وعملها يف القدس يف اجتماع  الصخرة هباء منثورا نتيجة الطيش وقصر
رمسي ملكتب املؤمتر فهالنا األمر وقصدنا رئيس هذا الوفد يف داره يف مجاعة من أعضاء مكتب املؤمتر و قلنا له كلمة 

العامل حكم علينـا بالسـفه    احلق يف وفد الضرار هذا و يف نتائجه و آثاره يف عقول األعداء و األصدقاء قلنا له أن
واخلطل يف نكبة فلسطني وأقام على حكمه البينات والشواهد فما بالنا نقيم له كل يوم دليال جديدا على عدالة هذا 
احلكم علينا من يقيم للعامل املتفرج علينا حجة على أن ترميم مسجد الصخرة يف هذا الوقت وعلـى هـذا احلـال    

ذا العمل قدم على الدفاع عن فلسطني ومن يقنعه بأن ترميم مسجد أجدى علـى  مصلحة راجحة و من يقنعه بأن ه
فلسطني و مدينة القدس من شراء دبابات و مدافع وقلنا له أن  الناس رجالن رجل يائس من فلسطني والقدس فلهذا 

رائها فهـذا ال  ال جييز له يأسه أن ينفق فلسا واحدا على شيء ميئوس منه ورجل راج لتحرير القدس وفلسطني من و
يبيح له رجاؤه أن يبدأ مبا بعد األخري و أن يبدأ بزخرفة الدار قبل حترير الدار بل يبدأ باالستعداد مث باإلعداد لطـرد  
العدو الغاصب و للترميم وقت معروف عند مجيع الناس وهو انتهاء املعركة واندمال جراحها وكال الرجلني ال يفكر 

ه فيما شغلتم أفكاركم به ومل يضع برنامج اإلصالح والترميم والزخرفـة يف مكـان   فيما فكرمت فيه ومل يشغل فكر
فأي الرجلني أنتم؟ أم أنتم قسم ثالث مما ال يعرفه العقالء أم أنتم .. برنامج االستعداد والدفاع عما يريد أن يصلحه 

أعـني اليهـود واملسـتعمرين     قسم رابع ممن يعرفون بسيماهم وأعماهلم؟ و هم سخنة أعني العرب واملسلمني وقرة
يعاونون بأعماهلم الطائشة أكثر مما تعاوم إنكلترا بالرأي وأمريكا باملال وأي عون أعون لليهود على احتالل القدس 
والنكاية يف املسلمني دم مقدسام ممن يزهد املسلمني يف الدفاع ويرتل يف نفوسهم األمن والطمأنينة على القدس و 

ك عاقل أن هذا الوفد الصخري سيطوف باملسلمني طالبا املال لترميم املسجد الفـالين بالقـدس   مقدساته فال يش
وسيخطب ويتحدث عن ذلك فيكون من آثار اخلطب واألحاديث يف نفوس املسلمني أن القدس ال خوف عليها ما 

 سابق مجالـه مـن زخرفـة    دامت مهة العلماء محلة العمائم منصرفة إىل ترميم املسجد ويف ضمن الترميم إعادته إىل
بالفسيفساء و األصباغ وهذه مظاهر عرس ال مظاهر مأمت هذا هو الذي يقع يف أذهان الناس حني ـدر شقاشـق   

وكم؟  ها هـي  .. ؟ هاتوا...؟ و أين املال...؟ باملال ااخلطباء بالترهيب من سقوط املسجد و الترغيب بإقامته ومباذ
  ..بعض مئات من آالف اجلنيهاتاخلرائط تنطق واألرقام تصدق أا 

أيها السادة الوافدون، أيها املسلمون السامعون، إن النغمة العبقرية املقدسة اليت جيب أن تتفجر ـا كـل   
حنجرة و در ا كل شقشقة و يتحرك ا كل لسان هي أن فلسطني ضاعت بالبخل والتخاذل واملطامح السخيفة 

يت والدفائن نبشت وصحائف ارمني نشرت فلم تبق منها خافية وسينصب ميزان يف املغامن السخيفة وأن السرائر بل
حسام يف الدنيا قبل اآلخرة ومن أنقذه املوت من حساب الدنيا فحساب اآلخرة أشق وأن عذاب اآلخـرة أشـد   

عقـول  واسترجاع فلسطني ممكن وميسور بالبذل واالحتاد والتعفف عن املطامع فإذا ظـاهر الـرأي الـرأي يف امل   



وشاركت اليد اليد يف البذل وطهرت اتمع العريب، واتمع اإلسالمي من املخذلني واملعذلني و من الذين يتناولون 
األمور الكبرية بالعقول الصغرية واألنظار القصرية ويعارضون تشييد احلصون بتزويق املساجد إذا وقع هذا فابشـروا  

  .باسترجاع فلسطني وحمو العار
فلسطني ضاعت ضياع األبد بقدسها و أقصاها وصخرا و كأم بأرض العـرب كلـها قـد    أوال فإن 

ضاعت وؤالء القادة أصبحوا عبيدا لليهود وؤالء الطاغني الكاسني النائمني وقد أيقظتهم األحداث على الدواهي 
  .الشيطان الدهياء وكأنكم بأصحابكم الصخريني قد أصبحوا الجئني ال يف عني السلطان بل يف عني

من ذا الذي ال يعتقد أن إثارة فكرة وفد الصخرة هي هذا الوقت بالذات هي معاكسة للمؤمتر وضرر لـه  
وتعطيل لسريه، وإبطاء لنتائجه ولو كانت طفيفة وجمموعها الدفاع العملي عن فلسطني، ومن ذا الذي ال يعتقـد أن  

يقينهم بأننا قوم نلهو و نلعب ومن ذا الذي ال يسـتخرج   هذا يف صاحل اليهود ال يف صاحل املسلمني؟ وأنه زيادة يف
من اشتمال وفد الصخرة على العمائم الكبرية أن علماء الدين هم الذين تولوا كرب هذه الزلة؟ و مهما تكن حلكومة 

س األردن من يد بالنيابة يف تنشيطه ومتويله فإن ذلك ال يدفع الغضاضة عن علماء الدين والسخرية م مـن  النـا  
أمجعني وهل يعتقد أعضاء الوفد الصخري أن املسلمني بلغوا يف البذل والتضحية أن يبذلوا لوفـد املـؤمتر ولوفـد    

بوفدين يف وقت معا، هذا جيمع لتحرير فلسطني وهذا جيمـع لتـرميم    -و هلم احلق -الصخرة؟ كال، إن املسلمني 
رض واحد أو يف احلساب أول وأخري، ويف األشـياء  مسجد فلسطني يف القدس و يقولون هل احتد الوفدان  وسريا لغ

ضروري وكمايل ويف املقاصد مهم وأهم ويف القضايا جزيئات وكليات أفلم يكن يف املؤمترين وإخوام الصـخريني  
من يفرق بني قضيتني ويعطي لكل واحدة مكاا ومكانتها وظرفها واعتبارها؟ هذا ما يتصوره املسـلمون مـاداموا   

العقلي اإلنساين مث خيتمونه حبكم القرائن القريبة و البعيدة بأن وراء األكمة شيئا وأشياء ووراء هـذه  على التكريب 
النفوس نوازع ختتلج وأهواء تعتلج ومىت تطرق الشك يف البعض سرى إىل الكل، نعم وهذا منطق سليم أليت هـذه  

  مية؟األعمال اليت تزيد النفوس املضطربة بالشكوك اضطرابا أليست هذه جر
  ..أيها اإلخوان الصخريون 

إنكم ومن أعانكم على مشروع الصخرة باملال أو نشطكم عليه بالرأي مل تزيـدوا علـى أن أحييـتم يف    
  .  اإلسالم سنة من سنن املصريني القدماء يف قصة عروس النيل كانوا يزينون فتاة للموت وأنتم تزينون مسجدا للهدم

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 



  :نص واحد: ة امـوعة اخلامس -هـ 
  :النص 

  1954مقال وجد يف أوراق الشيخ، كتبه بالقاهرة يف أوائل : فلسطني و اليهود 
كتبت قبل ست سنوات جمموعة مقاالت يف جريدة البصائر كانت طالئعها مبشرات حتتوي على حتمـيس  

خـالق والطبـائع   وكشف األ. للعرب يف حرب اليهود، وبيان حقوق العرب وأحكام االستدالل عليها من التاريخ
اليهودية وبثهم للدسائس واملكائد يف كل حركة يأتوا، وال عجب يف استرسايل يف تلك املقاالت؛ فنحن اجلزائريني 
نالنا من تلك املكائد ما جعلنا أفقه الناس يف تلك املخزيات اليت يأتيها اليهود يف العامل، و تلك الطرائق يف امتصاص 

  .وبراعتهم يف الدعاية والتضليل وإنفاقهم املاليني يف بث الفنت و إفساد األخالقأمواهلم وتسخريهم باملال، 
حنن أفقه الناس يف الطبيعة اليهودية ألن يهود اجلزائر من بقايا اجلالية اليهودية اليت هاجرت مع العرب عند 

حسن الرعاية ومـن صـنوف   وقد عاشوا مع العرب املسلمني يف األندلس قرونا قرأوا فيها من . اجلالء من األندلس
وعاملهم املسلمون يف أيام ملكهم معاملة األخوة فلـم  . الرب والتكرمي ما وصلوا به إىل مراتب الكرامة ووالية الوزارة

مينعوا من مال وال جاه، فلما جاء طور االنتقام ناهلم منه ما نال املسلمني، وكانت الرتعة املسيحية يف عداوة أعـداء  
  .أشدهااملسيح األول على 

كارثة فلسطني من أعمق الكوارث أثرا يف نفوس املسلمني الصادقني، ومجيـع الكـوارث الـيت حلّـت     
باملسلمني عدل من اهللا ختفى على البسطاء أسراره، وتظهر للمتومسني أسبابه، إال قضية فلسطني فإن وجـه العـدل   

بوك من طريق الشام رمز إىل ذلك وإحياء به اإلهلي فيها واضح مسفر، ذلك أن العرب ومن خروج النيب بنفسه إىل ت
وإنذار للرومان، مث نتلمح يف جتهيزه جليش مؤتة لقتال الروم ومن يواليهم من العرب واألنباط يف مشارف الشام أنـه  
خطوة ثانية مث نتلمح يف جتهيزه جليش أسامة وهو يف مرض موته تأييدا لتلك املرحلة؛ وكلها إنذارات للروم حققهـا  

  .هاما بعد
مث فتح املسلمني لفلسطني يف أيام عمر، وكان هذا الفتح كسائر الفتوحات اإلسالمية حيمل اهلدى والسالم 
ويفتح األذهان قبل البلدان، وكان يضوي على معىن الثأر ملوسى ودينه وقومه اليهود لو كانوا يعقلون، فقـد قطـع   

بادهم لليهود، فلم يروا ناصرا قويـا مثلمـا رأوا يف   دابر الرومان، دولتهم من فلسطني؛ وطهرها من ظلمهم واستع
اإلسالم لو كانوا يقدرون النعمة ويشكروا، وبفتح املسلمني لفلسطني وفيها بيت املقدس رجـع إرث النبـوة إىل   

ليت النبوة واجتمعت مساجد اإلسالم الثالثة يف يد واحدة قوية قادرة على محايتها، وعادت القبلة األوىل إىل الوجوه ا
كانت تستقبلها وإىل النفوس املطمئنة لعبادة اهللا وحده فيها، وإىل األيدي القادرة على محلها، وإىل أبناء العم لو كان 
اليهود يرعون لألرحام حرمة، ويف فتح أصحاب حممد لبيت املقدس تتجلى الفروق بني الطبيعتني العربية و اليهودية، 

اهللا وتثبيت دينه احلق يف األرض، وبني من يكذب وعده ويشـترط علـى   وشتان ما بني من يبذل مهجته يف سبيل 
  .رسوله، ويتأىل عليه أن يؤتيه امللك والعز وهو نائم ناعم ويستعلي على خلقه

قضية فلسطني يف جوهرها وحقيقتها واعتبارها التارخيي قضية إسالمية من حيث أن فيها املسجد األقصى 
وهو أول قبلة صلى إليها املسلمون قبل الكعبة، ولئن نسخ هذا املعىن فـإن  . سالمثالث املساجد املقدسة يف حكم اإل

اخلصائص األخرى من االحترام الديين وشد الرحال إليه مل تنسخ، وأن املتومسني يف آيات اهللا املستخرجني لـدقائق  
اء وبداية للعروج ما يضعها يف احلكم منها يتلمحون من األسرار يف اختيارها قبلة أوىل ويف كوا كانت اية لإلسر

موضع من االحترام يوجب الدفاع عن مشاعرها، ودفع كل معتد على حرماا أن تدنس بوثنية، وتطهريها من كل 



من يريد ا شرا أو يريد فيها بإحلاد و أا مرياث النبوة وضعه اهللا يف أيد قادرة على محايتها، وقـد دافعـت عنـها    
على اضطالعها حبمايتها مدة أربعة عشر قرنا كاملة، وحاربت عليها أمـم األرض، ومـا   بالفعل، وأقامت الربهان 

  .سلبها اهللا من اليهود وأورثها املسلمني إال ألن اليهود كانوا أعجز الناس عن محايتها
ومن حيث أن فيها الصخرة اليت هي أول حمطة التصال األرض بالسماء، ذلك االتصال الذي كان سـببا  

لى األرض من بركات السماء، ولو شاء اهللا لكان املعراج بعبده استحقاقا إهليـا ال نتيجـة للجهـاد    فيما فاض ع
مل يشهد هلم التاريخ موقف دفاع عن حوزة، وال سجل هلم صفحة واحدة يف محاية محـى أو ذود عـن   . والقراع

م مبعناها املعروف عنـد األمـم،   حرمة وطن حازوه يف ظل النبوة، ذلك أن اليهود ال وطن هلم وال وطنية يف طباعه
فادعاءهم للوطن القومي تدجيل وتضليل، وإمنا الوطن القومي حلم دعا إليه منهم املهووسون جريا وراء أخيلة مـن  
املضي العريق من غري تبصر يف طبائع األشياء، وأهلية ابتكروها هلم ليسلوهم ا عن املصائب لـبيت جرـا علـيهم    

هلم التطورات املتالحقة يف العامل، والداعي األصيل إىل ذلك يف نفوسهم هو حـب املـال، إذ   أنانيتهم، وشيء زينته 
كل شيء عند هؤالء القوم ما عدا املال هو وسيلة ال مقصد يف الفلسفة اليهودية، وقد كذبوا وعد اهللا هلـم علـى   

أخذوا بأسبابه وأمهّها القتال، وهـم  لسان موسى من أن األرض املقدسة كتبها اهللا هلم، وكتب هلم فيها التمكني إذا 
  .ال حيبون القتال ألنه يؤدي إىل القتل وهم أحرص الناس على احلياة

ولو أن أمة غري األمة اإلسرائيلية كانت سليمة الفطرة، وكانت سليمة النفوذ من آثار االستعمار الفرعوين 
وعد اهللا إياهم بامللك والتمكني إذا أخـذوا  الطويل مسعت من نيب كموسى عشر ما مسعه بنو إسرائيل من موسى من 

بأبسط األسباب لذلك ألقبلوا على املوت مستبشرين، ولكن بين إسرائيل كذّبوا وعد اهللا ومل تفدهم مواعظ موسى 
يف تلك القلوب الغلف ويف تلك النفوس اليت قتل الذل منها كل عرق خيفق بالعزة، وما هو إال أن جـاوزوا البحـر   

دوهم وهم ينظرون، حىت حنوا إىل ما كانوا عليه من ذل واستعباد ووثنية هي من آثار الذل واالستعباد وأهلك اهللا ع
، وقـالوا  ))هذا إهلكم وإله موسـى : ((الطويل، فأغواهم السامري  واتخذوا عجال من ذهب وعكفوا عليه وقالوا

مم النفسي أخالقا أفسدها االستعباد ومل يـنجح  ، وإنك ال ترى يف تاريخ األ))اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة: ((ملوسى
فيها عالج األنبياء وال معجزام، وهم أطباء األرواح املريضة، كما ترى يف أخالق هذه األمة املتبجحة باصطفاء اهللا 

  .هلا دون األمم
رخيهـا  سقنا هذا الكلمة القصرية اردة من التنسيق التارخيي لنرى أن هذه األمة ليست أمة ملـك يف تا  

الطويل، وأا ال متلك وسائله اليت ميلكها غريها، فإذا قام هلا ملك ففي ظل النبوة واخلوارق وهي وسيلة غري كسبية، 
وإذا تقلص عليها ذلك الظل تداعت عليها األمم وأوسعتها قتال وسبيا وحتيفا، ومل يزل هـذا دأـم إىل أن جـاء    

  .اإلسالم
ىل بناء اململكة اإلسالمية على صخرة السـنن اإللعيـة واألسـباب    جاء اإلسالم وكان من مقاصده األو

ومها من صنع -واملسببات ال على اخلوارق، وكان من مقاصده نشر هدايته وفضائله يف أرض قصة اإلسراء واملعراج 
املقصـد   مث من اجتاهات نيب اإلسالم وتوجيهاته ما يشعر بأن فتح اإلسالم ملواطن األنبياء ومدافنهم كان هـو  -اهللا

األول لإلسالم، وكأن حممد من مكة اليت هي موطنه ولكن كانت له يف هذه الرحلة األرضية حكم ولنا فيها عـرب،  
فقد كانت رمزا إىل أنّ ملك اإلسالم سيتسع حىت يبلغ يف مرحلته األوىل ممالك النبوة قبله ومواطنه ومواطئ أقدامهم 

ا محايته وكذلك وقع، ومواريث النبـوة ال يسـتحقها أال األنبيـاء    ومدافنهم، وسينشر فيها هدايته وسيبسط عليه



زويت يل من األرض فأريت من مشـارقها ومغارـا   : "واملضطلعون ا من أممهم، ولقد قال صلى اهللا عليه وسلم
  "وسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها

سكرية كما حيتل القوي الغالب أرض من التزوير على التاريخ أن يقال إن اليهود احتلّوا فلسطني بالقوة الع
عدوه الضعيف املغلوب، أال إن كلمة احلق اليت يقف الواقع جبنبها شاهدا ال يكذب هي أن ملوك العرب وزعماءهم 
املتحكمني يف مصائرهم املنفذين إلرادة املستعمر هم الذين سلّموا فلسطني لليهود سائغة هنيـة وحقّقـوا لإلجنليـز    

يهود عليهم من تسليم فلسطني فارغة من العرب كما تسلم الدار املبيعة فارغة مـن السـاكن،   غايتهم وما شرطه ال
فاضطلعوا لذلك التسليم املقرر وسائل وأعذارا من التخاذل واملشاكسات بني القادة العسكريني حىت متّ األمر بذلك 

وأعوام منا يف مقابلة نفع مادي شخصي  التسليم املهني، وكلّ ذلك متّ وفق خطة مدبرة متصلة احللقات من اإلجنليز
زائل ومناصب مضمونة لعدة رجال من العبيد باعوا قومهم بتلك الوظائف، ومازلنا نراهم رأي العـني يتقلبـون يف   

فيا وحيهـم أن  . تلك الوظائف الذليلة وينفذون أغراض االستعمار ويدافعون عنها، وقد حن هلم الدهر فنالوا ما نالوا
وصحا من تلك اللوثة، وما صحوه منها ببعيد، وما مصرع فاروق وعبد اهللا ببعيد من الـذين بـاعوا    عقّهم الدهر

فلسطني بالثمن الزهيد، ومهما تكن تلك الوظائف مضمونة من اإلجنليز فإن وراءها املوت والعار والسـبة اخلالـدة   
  .ووراءها هبة الشعوب وتورات املكبوتني
كانت يف مرحلتها األوىل نسيجا من أحالم وخياالت وأماين، ولكن كثـرة  أما الصهيونية فهي قدمية ولقد 

مالبسات القائمني ا للدول االستعمارية نقلتها من طور إىل طور حني وجد كل من االستعمار األوريب والصهيونية 
الـنقط فتعاهـدا   يف صاحبه عونا ومساعدا على أغراضه، ومل تزل املصاحل املادية تقرب بينهما حىت اجتمعا يف بعض 

على تقارض العون واملساعدة إىل اية الشوط، وصاحب ذلك ضعف الشعوب العربية وإحباطها وجهلها، فكـان  
ذلك كله معينا على تنمية الفكرة، وجاءت احلرب العاملية األوىل والعرب على تلك احلالة فاتفقت دول االسـتعمار  

ز اليت جيهلوا يف أرضهم وأمها البتـرول، وملـا كـان نظـر     على تشتيت العرب ومتزيق أوطام واستغالل الكنو
االستعمار بعيدا وعلم أن انتصاره يف تلك احلرب يضمن له تشتيت العرب ومتزيق بالدهم ولكنـه ال يضـمن لـه    

  . بقاءهم على تلك احلالة طويال فرأى أن يرمهم بالداهية الدهياء وهي حتقيق الوطن القومي لليهود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثالثة مقاطع من ثالثة نصوص: اموعة السادسة  -و
  .م 1949من جريدة البصائر، سنة   65نشرت يف العدد: املقطع السادس من كتاب سجع الكلمات

أقسم بالذيب األطلس، والثعبان األملس، إن املتجر باألحرار ملفلّس وإن العاقل بني األشرار ملـبلس، وإن  
  .بالس العريب لزنيم إذا بقي

ذهب العز األقعس، وحل اجلد األتعس، ونزل من غري الزمان ما أنسى النسيب يف الكثيب األوعـس، والتشـبيب   
  .بالثغر األلعس

أيها اهلائمون يف البيد، النائمون على الذل املبيد، الراضون بعيشة العبيد، على الربير و اهلبيد لـن تزالـوا   
 .ومن ومن، فهو دين كل زمن: حىت تعملوا بقول الشاعر  كذلك أبد األبيد، ال عمر لبد ولبيد،

كتب اهللا أن الصداقة مطوية على العداوة، وأن احلضارة متصلة الطرفني بالبداوة، وأن يف اإلنسان جبلة من 
احليوان، مازال يف الرتوع إىل أصلها غري وان، وأن الضعيف طعام للقوي، وأن الرشيد يف أبناء آدم جمرور بـالغوى،  

  .ن من مل تبسط يدك لتقتله بسط يده لقتلك، وأن من قصرت يف ختله جد يف ختلكوأ
ثار للغرب يف فلسطني، مل تنبت عليه شجرة من يقطني، وشياطني ترتو لإلغراء إثر شـياطني؛ ويـوم يف   

ني، وتعـادوا  أعناقكم بيوم حطّني، تنسية غريزة املاء والطني، فتذكره نعرة اجلنس والدين، أنسيتم يوم تنادوا مصبح
مسلحني، وتداعوا مصطلحني، وتعاووا من كل حدب، واووا من كل صبب، ذؤبان، تقدمها رهبـان، وغربـان،   
تظلّلها صلبان، بنفوس من احلقد ثائرة، وقلوب بالبغضاء فائرة، ترتعكم إرث اإلسالم، ومعراج نيب السالم؟ أنسـيتم  

هم له ذاكرون، وإن كفرمت بيومكم فهم له شاكرون، أين كنتم ما فعله صالح الدين؟ باملعتدين؟ إن نسيتم أمسكم ف
يوم أعطوا العهود لليهود؟ أم أين كنتم يوم جاؤوكم بالفهود، يف املهود؟ أم أين كنتم يوم آمنوا بإسحاق وكفـروا  

  ود؟ كل ذلك وقع وأنتم شهود، ولكنهم كانوا إيقاظا وأنتم رقود، أمعنوا يف االسـتعداد، وأمعنـتم يف الر  ،قـاد
واعتمدمت على اجلهل واخليال، جاؤوكم بصف واحد كملمومة الصخر، وجئتمـوهم  ) الريال(اعتمدوا على العلم و

بصفوف متخاذلة، جاؤوكم على قلب رجل واحد، وجئتموهم بقلوب متنافرة، قادهم إىل الظفر قائد واحـد ورأى  



يادة، إال توزيع القيادة، اجتمعوا وافتـرقتم،  مجيع، وقادوكم إىل العار قواد متشاكسون ورأى شتيت، ما أضاع الس
  .فسلموا واحترقتم

تاهللا ما ضاعت فلسطني اليوم، ولكنها ضاعت يوم وعدوا ا، فركنوا إىل العمل، وركنتم إىل الكالم، بـل  
  .ضاعت قبل ذلك بقرون، منذ نبت قرن صهيون، فماريتم بالنذر، ومل تأخذوا احلذر

 العار للعـرب أمجعـني،   ال تقولوا إن شر دين، ما جر ا منه عقلكم الذي جرالتشريد للمتشردين، فإن شر
  .وكر باخلزى على مجيع املسليمني

 ،جاء النصر، من مصر، فلماذا ختلّفت البصرة، عن النصرة؟ قلب وجف، بالنجف، بعد ما رقأ الدم وجف
ن قلب الشقوق، وما أجدى الوجيـف،  وآخر خفق، باملتفق، بعد مغيب الشفق، وفتراق الرفق؛ ما أغىن اخلفوق، م

  .بعد ما سد الباب وأجيف
  ...  أيها العرب، بعضكم أبرار، وجلكم أشرار، وكلكم أغرار

  م 1947، سنة 12نشرت يف جريد البصائر، السلسلة الثانية العدد ": عيد األضحى"مقطع من مقالة 
، ويف اجلزء الثالث اجلديد يف الصـفحة  530اجلزء الثاين القدمي يف الصفحة رقم " عيون البصائر"طبع يف 

  467رقم 
*          *       *  

وهذه فلسطني اليت عظّمت حرماتك ثالثة عشر قرنا ونصف قرن، وتـأرج ثراهـا   ... بأية حال عدت؟ ... يا عيد 
ها دي قلوب أبنائ -من أول يوم -باألثر العاطر من إسراء حممد، وتضمخ بدماء الشهداء من أصحابه، واطمـأنت

تسام الدون وتقاسي عذاب اهلون؛ قد اجتمع على اهتضامها عتو األقويـاء، وكيـد    -القرآن، وجنوم بعدل عمر
الضعفاء؛ يريدون أن ميحو معاملك منها، وحيسروا ظالل اإلسالم عنها؛ طرقت محاها غارة شعواء، مـن الشـهوات   

قطعان من ذؤبان البشر، وشراذم من عباد املال، يريـدون أن  واألهواء؛ حيميها احلديد، وينافح عنها الذهب، وغمرا 
حيققوا فيها حلما غلطوا يف تفسريه؛ وأن ينصبوا فيها مسيحا دجاال، بعد أن كذّبوا املسيح الصادق؛ وأن ينتقموا فيها 

يطاليـا واإلسـبان؛   من املسلمني بعد أن عجزوا عن االنتقام من بابل ويونان، وفارس والرومان، وروسيا واألملان، وإ
  .وأن يرثوها بدون استحقاق، وجيعلوا من بين إمساعيل خوال لبين إسحاق

 1947، سنة 13نشرت يف جريدة البصائر، السلسلة الثانية العدد ": األديان الثالثة يف اجلزائر"مقطع من مقالة 
  .م 

ء الثالث اجلديد يف الصفحة رقم ، ويف اجلز65اجلزء الثاين القدمي يف الصفحة رقم " عيون البصائر"طبع يف 
78   

*              *            *  
، وتظاهر املسيحية على )التفقري(وأما اليهودية فهي تناصر االستعمار على اإلسالم بوسائل أخرى منها ...

اع، ألـا ديـن   اإلسالم يف نواح أخرى غري التبشري، ألن من تقاليد اليهودية أا ال متتهن بالعرض، وال تكاثر باألتب
طائفة خمصوصة، وألا جنسية ودين معا، فمن صوا أن ال يزاحم ا أسواق التبشري، كما أن من تقاليـد اليهوديـة   

و املنافع القومية اليهودية املادية؛ ال تراعي يف ذلـك قـدميا   . أيضا أا ال تضيع أية فرصة للمقايضة باملصاحل اجلنسية
، وإا تقدر املصلحة باحلاضر وإن كان زائفا أو مدخوال؛ وقد جاءت قضية فلسطني فرصة مأثورا، وال تارخيا حمفوظا

. مالئمة لسلسة من هذه املقايضات مع أمم وحكومات، تنوسيت فيها األحقاد املوروثة، وأهدرت احلقوق القائمـة 



اب الفرنسي محلته املشهورة على يف جملس النو" ماييز"وأنكرت اآلداب واامالت املرعية؛ وما محل النائب اليهودي 
املسلمني اجلزائريني، وكان فيها فرنسويا أكثر من الفرنساويني، بل مسيحيا أكرب من املسيحيني، إالّ مقايضة شـهد  
الناس آثارها يف تسهيل احلكومة الفرنساوية سبيل اهلجرة و التهريب إىل فلسطني، وشـهدنا حنـن هنـا سـوابقها     

يهود اجلزائر يف سبيل فلسطني، من أموال طائلة، وجتهيزات سخية وتسـهيالت ميسـرة    ولواحقها من كل ما يبذله
  .للمهاجرين إىل فلسطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقطعان اثنان: اموعة السابعة  -ز
  .م 1951، سنة 163نشرت يف جريدة البصائر، السلسلة الثانية، العدد " : من وحي العيد"مقطع من مقالة 

ويف اجلزء الثالث اجلديد يف الصفحة رقم  547اجلزء الثاين القدمي يف الصفحة رقم " ن البصائرعيو"طبع يف 
480.  

*                *             *  
واهلوى من مراكش بأمر وبنهي، والطغيان يف اجلزائر بلغ املنتهى، والكيد يف تـونس  ... وجاء هذا العيد 

و األيدي العابثة يف ليبيا متزق األوصال، وتداوي اجلروح بالقروح، وفرعون . يسلّط األخ على أخيه، وينام ملء عينيه
يف مصر حياول احملال، ويطاول يف اآلجال؛ ومشكلة فلسطني أكلة خبيثة يف وجه اجلزيرة العربية، تسري وتستشري، 

راث متعاكسـني، وـزة   واألردن قنطرة عبور، للويل والثبور، وسوريا ولبنان يتبادالن القطيعة، واحلجاز مطمح و



، معلّقة حبماية زيته؛ واليمن السعيدة شقية بأمرائها، مقتولة بسـيوفها؛  )بيته(شركاء متشاكسني، وقد أصبحت محاية 
والعراق، أعيا داؤه الراق، وتركيا لقمة هلوات ضيعم، وهي تدفع تيارا بتيار، وتستجري من الرمضاء بالنار، وفـارس  

، وباكستان مل تزمع التشمري، حىت رهصت بكشمري واألفغان حتاول الكمال، فيصدها اخلوف طريدة ليثني يتخاطران
  .من الشمال؛ وجاره مل تزل حتبو، تنهض وتكبو، وتومض وختبو

  م 1952، سنة 178، السلسلة الثانية العدد "البصائر"نشرت يف جريدة " : يا مصر" مقطع من مقالة 
ويف اجلزء الثالث اجلديد يف الصـفحة   6560اين القدمي يف الصفحة رقم اجلزء الث" عيون البصائر"طبع يف 

  .494رقم 
*          *        *  

نسميك مبا مساك اهللا به يف كتابه، فكفاك فخرا أنه مساك ذا االسم اخلالد الذي تبدلت أوضاع الكون ومل 
األرض أنه مسماك ووصفها، فقـال يف فلسـطني   يتبدل، وتغيرت مالمح األرض ومل يتغري، وحسبك تيها على أقطار 

، ومل يسم إالّ الطّور وهو جبل، ومكـة  "بلدة طيبة"، وقال يف أرض سبأ "القرى اليت باركنا فيها"و" األرض املقدسة"
وخذي منها الفال على أنـك منـه   . وهي مدينة، ويثرب وهي قرية، فتيهي وافخري ذه املالءة اليت كساك يها اهللا

  .اية ال تنام، وبذمة رعاية ال ختفر، وجبوار أمن ال خيزى جارهبعني عن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثالث إشارات ضمن ثالثة نصوص: اموعة الثامنة  –ح 
  .م 1947، سنة 14نشرت يف جريدة البصائر العدد ": هجرة النبوة من مكة إىل يثرب"إشارة طفيفة يف مقالة 

  ... 534، الصفحة )القدمية(مي طبع يف اجلزء الثاين من آثار اإلبراهي
  :ويف 



ومل خيرج عن هذا املعىن حتى هجرة األنبياء والصديقني كإبراهيم ولوط هاجرا من بابل إىل كنعان ...  «   
    »...ومل يرجعا إىل بابل من كنعان 

  .م 1951، سنة 164نشرت يف جريدة البصائر، العدد ": من نفحات الشرق"إشارة طفيفة يف مقالة 
  ...551، الصفحة )القدمية(ع يف اجلزء الثاين من آثار اإلبراهيمي طب

  :ويف 
 »  ...   ة زمالئـه، ويشـدمسية، وخيالف سنسفري دولة إسالمية يفارق مركزه الرمسي، ويترك أشغاله الر

  »...الرحال إىل ثالث املساجد ليقيم فيه سنة إسالمية
  .م 1954، يوليو 9نشرت يف جملة املسلمون العدد " : داء املسلمني ودواؤهم"إشارة طفيفة يف مقالة 

  ... 221صفحة ) القدمية(طبع يف اجلزء الرابع من آثار اإلبراهيمي 
  : ويف 

إنّ جلّ أبنائنا الذين التقطتهم أوربا لتعلّمهم عكسوا آية فرعون مع موسى، ففرعون الـتقط موسـى    «   
   »  ...عدوا وحزنا وسخنة عني  لينفعه ويتخذه ولدا ورباه صغريا فكان له موسى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
II.  ،سنة قبل وعد بلفور 118ملحق بنص وعد نابليون بونابرت لليهود :  

  :لليهود ) وعد نابليون( نص الوعد املشؤوم 



نشـر  ) !(أرسلتين إىل هنا على رأس جيشي هذا، وقد جعلت هذه العناية اإلهلية ) !(إن العناية اإلهلية  «   
وبعد قليل سوف جنعل مقـري  . مقري العام) !(حتقيقه مطليب، وتكفلت بظفري املستمر وجعلت من القدسالعدل و

  .يف دمشق وسوف أكون جارا لبلد داود
  ):!!!(يا ورثة فلسطني الشرعيني 

إن األمة العظيمة اليت تنجب الرجال تناديكم اآلن ال للعمل على إعادة احتالل وطـنكم فحسـب، وال   
بل ألجل ضمان مؤازرة هذه األمة لتحفظوها مصونة من مجيع الطّامعني يكم ولكـي  ) !(فقد منكم  السترجاع ما

  .تصبحوا أسياد بالدكم احلقيقيني
اضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة اليت كانت ألولئك الذين اضطهدوكم مل تفعل شيئا، ومل تثبط مهّة 

  . » شرف اسربطة وروماأبناء األبطال أجدادكم الذين كانت حمالفتهم ت
  وعد نابليون لليهود. السيد فهمي الشناوي
  .سنة 118سبق وعد بلفور بـ 
  ، 116جملة الدوحة، العدد 
  35مرجع سبق ذكره، ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



III. ملحق بنص وعد بلفور:  
  :ي للقضية الفلسطينية ، ملا لصيغته من أمهية يف التاريخ الدبلوماس)التصريح بوعد بلفور(وفيما يلي نورد التصريح 

  عزيزي اللّورد روتشلد،  «   
يسرين جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته، التصريح التايل الذي ينطوي على العطف على أمـاين  

  :اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته
يهودي يف فلسطني وسنبذل غايـة  إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب ال" 

جهودنا لتسهيل حتقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شانه أن ينتقص من احلقـوق املدنيـة   
والدينية اليت تتمتع ا الطّوائف غري اليهودية املقيمة اآلن يف فلسطني وال احلقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع بـه  

  ".دان األخرىاليهود يف البل
  . »  وسأكون ممتنا إذا أحطتم اإلتحاد الصهيوين علما ذا التصريح

  .املخلـــص
ــر  أرث

  بلفور
  اتمع العريب والقضية الفلسطينية،

  .427مرجع سبق ذكره، ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

IV.  ملحق أمسا األعالم: 
  صفحته يف البحث  اسم العلم و مرجعه الشارح له 

هو خليل اهللا وأبو املؤمنني تلقى الوحي اإلهلي يف أورالكلدانيني جنـوب  :  إبراهيم اخلليل
...                                                   م أبـو إسـحاق وإمساعيـل   .ق 1800ومنها نزح إىل بالد كنعـان حنـو   . العراق

                           07املنجد يف اللغة واألعالم، ص

06  

حدثت فيه معركة بـني  . موقع بني الرملة وبيت جربين يف فلسطني:  أجنادين
 634انتصر فيها العرب على البيزنطيني بقيـادة ارطيـون   . العرب والبيزنطيني

  23املنجد يف اللغة واألعالم، ص...م

230  

قد يكون . لقب أطلق على يعقوب بن إسحاق بعد عراكه مع املالك:  إسرائيل
طق االسم يف التوراة أحيانا فيما بعد على كل الشـعب  وقد ا". اهللا قوي"معناه 

املنجد يف ...ويل اهللا أو ويل إيل أو روح اهللا: العرباين، وإسرائيل بالسريانية تعين
  41اللغة و األعالم، ص

07  

أوائـل القـرن   (من آبا، العهد القدمي . ابن إبراهيم وسارة ووالد يعقوب وعيسو: إسحاق
       40املنجد يف اللغة واألعالم، ص                              )...              م.ق 18

07  

 1955م وتويف سنة  1879ولد سنة ... فيزيائي أملاين مث أمريكي:  ألربت) أنشطاين( 
  ...كان يهوديا وعرضت عليه أول رئاسة لدولة إسرائيل فرفض... م

112  

، أنشـأها داود  "مدينة السـالم "ه معنا. اسم عاصمة اليهودية يف فلسطني: أورشليم  -
م وأعادوا بناءها .ب 70امللك، وبىن فيها سليمان امللك اهليكل املقدس، خر ا الرومان يف 

م . ب 638فتحها العرب يف . بىن فيها املسيحيون كنائس كثرية. يف القرن الثاين امليالدي
، )العهـد اجلديـد  (سملحق الكتاب املقـد "...القدس الشريف"ومسوها بيت املقدس أو 

  657ص

09  

سياسي أجنليـزي، رئـيس الـوزراء    ) : 1930-1948: ( )أرثر جيمس(بلفور  -
، أصدر وعد بلفور الذي ضمنه حق اليهـود بإنشـاء   1917، مث وزير اخلارجية 1902

  .141املنجد يف اللغة واألعالم، ص...1917وطن قومي يف فلسطني 

26  

اء لدولة إسرائيل ومن أبرز الساعني أول رئيس وزر:  ديفيــد) بن غوريون(
تـرأس حكومـة   ... م 1973م، وتويف سنة  1886ولد سنة ... لتأسيسها

م إىل سـنة  1956م، ومن سـنة  1953م إىل سنة  1948إسرائيل من سنة 
  ...م1963

28  

  108من زعماء الثّـورة اجلزائريـة علـى    :)1978-1925):(هـواري(بومدين



-1925لس الثورة ورئيس اجلمهورية،رئيس جم1962وزير الدفاع.الفرنسيني
  154املنجد يف اللغة واألعالم، ص ... 1978

بونبارت عائلة فرنسية من أصول إيطالية أقامت جبزيرة كورسـيكا  :  نابليون) بونابرت(
يعد من ... 1821-1775ومن أشهرها نابليون األول أو نابليون بونبارت ... الفرنسية

  ...التاريخ أكرب القواد العسكريني يف 

283  

من املدن التارخيية القدميـة  :  تبــوك أو قلعــة أصحــاب األيكــة
كما تعد من املـدن الشـهرية يف   ... الواقعة يف مشال اململكة العربية السعودية 

فقد كانت يف اجلاهلية مركزا للتجـارة بـني الشـمال    ... اجلاهلية واإلسالم
تها، وبرزت على صفحات التاريخ بغزة ويف اإلسالم احتفظت مبكان... واجلنوب
جملة الفيصل، ... يف السنة التاسعة من اهلجرة  -صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 

  19ص 96العدد 

230  

ثاين ملوك اليهود، والد سليمان احلكـيم  :  )م.ق 970 – 1010حنو (داود 
سـب  إليه ين...أسس مملكة يهودا ووطّد أركاا... وأحد أجداد السيد املسيح

  282-281املنجد يف اللغة واألعالم، ص...سفر املزامري

11  

. مصريف يهودي، أملاين األصـل :  )1812-1743) (ماير أنسليم(روتشيلد 
  311املنجد يف اللغة واألعالم، ص...جد أسرة روتشيلد الشهرية بغناها 

35  

سياسي مصري من الضباط األحـرار   ) :1981-1918) (أنور(السادات 
جائزة نوبـل للسـالم   .1970رئيس اجلمهورية . 1952اموا بثورة الذين ق
  341املنجد يف اللغة واألعالم، ص...اغتيل 1978

32  

عاصمتها السامرة اليت صـار امسهـا   ... القسم األوسط من فلسطني: السامرة 
، )العهد اجلديـد ( ملحق الكتاب املقدس ... سبسطة يف عهد هربودس الكبري

  659ص

08  

دولة يف آسيا علـى البحـر األبـيض    :  اجلمهورية العربية السوريةسوريا أو 
  . عاصمتها دمشق 2كلم 185180مليون نسمة،  5.650املتوسط 

16  

رجل دولة مصري ورائـد  :...  )1970 -1918( عبد الناصر مجــال 
 ...مث رئيس اجلمهورية العربية املتحدة ... رئيس اجلمهورية ... عريب

  454عالم، صاملنجد يف اللغة واأل

29  

يضرب بعدلـه  ... ثاين اخللفاء الراشدين ) : هـ 23ت : ( عمر بن اخلطاب
... يف أيامه فتحت اجليوش اإلسالمية اإلمرباطوريتني الفارسية والبيزنطيـة . املثل

  ...اغتاله أبو لؤلؤة اوسي الفارسي 

19  

يف جنرال فرنسي، قائد اجليش الرابـع   :  )1946-1867) (هنري(غورو 
املندوب السـامي لسـورية ولبنـان    . محلة الدرذيل يف احلرب الكونية  األوىل

26  



املنجد يف ...                                                   1919-1923
  516اللغة واألعالم، ص

. مليون نسـمة  2.500، 2كلم 10400مجهورية يف آسيا الغربية املتوسطية  :لبنان  -
حيدها مشاال سورية، شرقا سورية وفلسطني، جنوبا فلسطني، غربا البحر . عاصمتها بريوت

  611املنجد يف اللغة واألعالم، ص...                      املتوسط 

31  

مارشال بريطاين حارب األتـراك يف فلسـطني   :  )1963-1861(الّلنيب إدمون  -
  05م، صاملنجد يف اللغة واألعال...) م1925-1919(، حكم مصر )م1917(

26  

دولـة عربيـة يف مشـال شـرقي إفريقيـا      :  )العربيـة  –مجهوريـة  (مصر 
حيـدها مشـاال   . عاصمتها القاهرة. مليون نسمة 32.501، 2كلم994000

البحر األبيض املتوسط وشرقا فلسطني وخليج العقبة والبحر األمحـر وجنوبـا   
املنجـد يف               ...                                   السودان وغربا ليبيا
  665اللغة واألعالم، ص

16  

مـن سـبط   . أشهر رجال التوراة ومن أكرب مشرعي البشرية:  )م.ق 13القرن (موسى 
بدأ رسالة يف سن األربعني بعد أن جلأ إىل برية سـيناء فأرسـله   ... ولد يف مصر . الوي

... سيناء، مدة أربعني سـنة فجاز معهم برية . الرب لينقذ بين إسرائيل من مظامل فرعون 
  694ملنجد يف اللغة واألعالم، صا...مات ومل يدخل أرض امليعاد". كليم اهللا" لقب بـ 

  

07  

شن ) م.ق 562-605(ملك بابل :  أبو شود ونوصر األول بن نابوبوالسر
م، مث .ق 586عدة محالت على مصر وخرب مملكة يهوذا وعاصمتها يف سـنة  

  51، ص 32/76جملة الثقافة ... رة العربية غزا مناطق من اجلزي

09  

ضابط مصري رأسه الضـباط  . م 1901ولد يف اخلرطوم سنة :  )حممد(جنيب 
األحرار عليهم يف ثورم على فاروق، مث اختلفوا معـه بعـد توليـة رئاسـة     

  707املنجد يف اللغة واألعالم، ص...م، فاعتزل 1954 -1953اجلمهورية 

130  

وتـويف سـنة   ... م 1874ولد سـنة  ... كيميائي يهودي:  محيي) وايزمان(
 1952م إىل سنة  1949كان أول رئيس لدولة إسرائيل من سنة ... م1952

  ...م

29  

من روافد ر األردن ينبع يف هضبة حوران ويصب فيه ر الزرقاء قرب جسـر  :  الريموك
ت بني الطالئـع العربيـة   ومعركة الريموك جر. جيري بني جبال عجلون و البلقاء. اامع

كانـت املعركـة فاحتـة    . ألفا 50بقيادة خالد بن الوليد واجليش البيزنطي وعدده حنو 
املنجـد يف اللغـة واألعـالم،     ...م 636/ هـ 15االحتالل  اإلمرباطورية البيزنطية 

  749ص

230  

  08أدخـل  . خادم موسـى وخلفـه  .من سبط إفرائيم ):أو يوشع(يشوع بن نون 



ض كنعان وقاد جيشهم يف حماربة العمالقة فاجتاز األردن ودخـل  العربانيني أر
  750املنجد يف اللغة و األعالم،  ص ... أرحيا
. رزق اثنا عشر ولدا أشـهرهم يوسـف احلسـن   . هو ابن اسحاق وأخو عيسو: يعقوب

 املنجد يف اللغـة ...ذكره القرآن بني األنبياء. بامسهم مسيت أسباط بين إسرائيل اإلثنا عشر
  750واألعالم، ص

07  

أطلق االسم بعد . منطقة يف فلسطني قدميا بني البحر امليت واملتوسط: اليهودية 
املنجد يف اللغـة واألعـالم،   ...عاصمتها أورشليم . اجلالء على مملكة اليهودية

  750ص

08  

إليه ينسب أحد أسباط إسرائيل ومملكة يهوذا دافع عن أخيه :  يهوذا بن يعقوب
  752املنجد يف اللغة واألعالم، ص... حاول إخوته اغتياله  يوسف عندما
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V. ملحق بكلمات مذللة واردة يف البحث*:   

  معناها  املفردة أو اللفظة
  املآرب
  الرجس

املن  
  اسراب
  احلسرة
  الركاب
  الظهري
  اهلوى
  الصبغة

  األمشاج
  األزالم
املغشي  
  الفطرة

  .احلاجات واملنافع، مفردها مأرب
  .الدنس والدرن والوسخ
  .عد اإلحسان وإظهاره

كاملاء الس عند اشتداد احلر اربشعاع يرى ظهرا يف الرب.  
  .الندم الشديد

  .ما يركب من اإلبل خاصة
  .املعني على الشيء

  .ما متيل به النفس فيهلكها
  .الدين أو الفطرة

  .األخالط املمتزجة املتباينة الصفات
  .قداح معلمة معروفة يف اجلاهلية
  .الذي أصابته الغشية والسكرة

  القانون اإلهلي الذي ركبت على أساسه النفس



  املقام
  الوادي
  الطّامة
  الصاخة
  الويل
  الزنيم
 العتو

  العربات
  األنيق
  اجلريرة
  احليف
  العادية

  
  السالئل
  التعالّت
  احلمأة
  اهلوينا
  متخض

  الشخوص
  خترق

  
  جللج

  
  حصى التصافن

  
  .القريبة من الصريخ

  األمداد
  املرافق

  
  الربير
  اهلبيد
  اخلتلة
  ترتو

  .املرتلة العالية
  .املنخفض الواقع أسفل جبل أو جبلني

  .الداهية
  .الصيحة تضم اآلذان لشدا

  .العذاب أو اهلالك، أو واد يف جهنم
  .الدعي امللصق بقومه أو الشرير

  .االستكبار والعناد
  .مجع مفرده عربة، أي الدمعة

  .مجع تكسري لكلمة الناقة، وهي أنثى اجلمل
  .الذنب الذي جير على صاحبه العقاب
  .من مرادفات الظلم، والبغي واجلور

كما ... من عدا يعدو أي جرى جيري وتقال عن الواحد من اخليل
  . تقال عن العداوة اليت تتجاوز من طرف إىل آخر

  .مجع تكسري لكلمة ساللة، وهي النسل
  .من كلمة العلّة، أي السبب، أي ما يتخذ سببا

  .العاطفة أو العصبية وقد تعين احلمأة حرارة... الطني األسود املتغري
  .التودد والترفق

  .من املخاض، وهو الوالدة
  .مجع تكسري لكلمة الشخص، وهو من التشخص أي التجسد

من خرق وخرق أ مزق الثياب خاصة، ومنه كلمة اخلرقة البالية أي 
  .قطعة الكتان املمزقة

وجللج احلق أي عـال صـوته   . من اللّجاجة أي اخلفقان من اجلوع
  . ومسع
كلمة الصافنات وهي اخليول الواقفة على ثالثة قوائم وطـرف   من

  .حجارة يتسابق ا: حافر الرابعة، وحصى التصافن
  .القريبة من مواطن النجدة

  .مجع التكسري لكلمة املد أي ما حيول به اجليش خاصة
مجع تكسري لكلمة املرفق وهو ما يستعان به من وسائل ترافقنـا يف  

  .البيوت مثال
  .راكمثر األ

  .حب احلنظل
  .اسم مرة من اخلتل واخلتالن أي اخلداع

  .من الفعل نزأ يرتأ نزأ ونزوءا حرش بني القوم وأفسد



  الكنود
  احلمى
  البلى
  املورد
  احليازة
  الرواكد

  النزر
  الويح

  
  اللمة
  خينس
  املدر

  األسنة
  األعتاب
  النخوة

  اعتبار العذر
  يسلس
  حتلّبت

  
  الفيايف
  املشغلة
  املثار

  االنفكاك
  املسالك
  القتام

  يوضع اخلالف
  اجلعاب
  الشعاب

  الرواية الثقة
  الغرباء
  النباهة
  النبال

  النصال

  .الكفور اجلحود
  .هو كلّ ما حيوى ويدافع عنه وقد تطلق الكلمة على املاء

  .من البلل والبالل وهو املاء الذي يبلل ويسقي
  .ملاءاملنبع، أو الورد، وهو مكان التزود با

  .من الفعل حاز حيوز حوزا أو حيازة الشيء، ضمه إىل نفسه وملكه
  .من الركود، والرواكد مجع تكسري للشيء الراكد
  .الشيء القليل جدا، وعادة ما تنعت الرتر اليسري

وتسـتخدم  ... كلمة ترحم وتوجع، فيقال ويح له أو وحيـا لـه  
  .للتشبيه

  ع الكثري، من الفعل ملّ يلم ملّا، واللّم هو اجلم
  .خيتفي، ومنه اخلناس وهو اجلن، الختفائه عن األنظار

  .الطني العلك الذي ال خيالطه رمل
  .مجع مفرده سنان، وهو موضع الطعن يف الرمح

  .مجع تكسري لكلمة العتبة، وأعتاب البيوت أمامها
  .مرادف لكلمة الشهامة

  األخذ وااللتماس للعذر، لعلّ فيه
  .اوة عكس الشدةومنه الساللة أي الرخ

من الضـرع، وحتلّبـت   ) اللّنب(من احللب وهو استخالص احلليب 
  .مبعىن قويت

  .مجع مفرده فيفاء أي الصحراء أو البيداء
  .ما ينشغل به اإلنسان، وقد جيعله يتخلف عن دعوة ما

  .ما يثري شيئا ما، كمثار الغبار أو مثار الغضب
  .من الفعل فك القيد أي إطالق السراح

  .مفرده املسلك، وهو الطريق أو السبيل الذي يسلك مجع
  .من قتم الشيء أي ساده السواد أو القتام

  .يترك اخلالف، ويقوم الصلح مكان اخلصام
  .مجع تكسري لكلمة اجلعبة وهي جراب أو كنانة السهام

  .مجع تكسري لكلمة الشعبة، وهي منخفض به املاء
  .كذوبالرواية الصحيحة، أي اخلرب املنقول غري م

  .األرض، والكلمة من الغبار، وهو ما يثور من األرض
  .صفة النبيه، وهو الفطن الكيس

  .مجع مفرده النبل، وهو سهم من غري حديد
  .مجع مفرده النصل، وهو من اسم الرمح



  متاروا
  الدية

  العويل
  غمسوا
  الرياع
  األعنة
  املطايا
غص  

  
  املطمور
  امللمومة
  الصبب
  االندمال
  اجلحر
  الوجار
  العقل
  اآلبدة

  
  اجلموح

  غراب البني
  اخلناق
  الضيعم
  األطلس
  الذؤبان
  املبلس

  العز األقعس
  .الكثيب األوعس

  الثغر األلعس

  .من وارى الشيء أي أخفاه، ومتاروا أي اختفوا واندثروا
  .ما يدفع ألهل القتيل، وكانت عند العرب عشر إبل

  .الصراخ والبكاء على القتيل
  .عضو الرجل أو اليد يف املاء) غمس(من إدخال 

  .مرادف لكلمة القلم
  ).اخليل خاصة(مجع مفرده عنان، وهو ما تشد منه الدابة 

  .مجع مفرده املطية، وهي موقع وموضع القدم
ومنه املصدر غصة، وتقال عن الطعام وحىت الشراب واملـاء مـن   

  .تراب، أو أوساخ
  .وهو ما يطمر يف األرض من حبوب وحنوها
  .اسم منقول من الفعل ملّ ملّة أي مجع مجعا

  .ما احندر من األرض
  .من الفعل دمل يدمل جرحه دمال أي برئ

  .كل حفرة حتتفرها السباع أو اهلرام ألنفسها
  .اسم بيت الكلب

  .مجع مفرده العقال، وهو ما تشد منه اإلبل بشكل خاص
ابد، وهي احليوانات ذوات األربع وسريعة العـدو  مفرد مجعه األو

  .واجلري ومنها اخليل
  .وهي من صفات اخليل خاصة، وذلك إذ مل جتد ما يسكنها
  .الغراب وصوته القبيح جدا، وصوته مضرب املثل يف النحس

  ).حيث يلف عن العنق(موضع اخلنق يف احلبل 
  .من أمساء األسد يف اللّغة العربية، وهي كثرية

  .مرادفات وأمساء الذئب، أو الرئبال من
  .مجع تكسري لكلمة الذئب

  .اسم فاعل من الفعل أبلس أي كان كإبليس الشيطان يف فعله للشر
  .العز الثّابت أي الذي يدوم مدة طويلة

  .الرمل يف األرض اللّينة اليت تنبت البقول اجليدة
  الثغر الذي فيه لعس، واللّعس

  :عني اآلتينيترجى العودة إىل املرج* 
  ...كلمات القرآن تفسري و بيان، حلسني حممد خملوف -
  ...  املنجد يف اللغة و األعالم  -
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I.  مرتبة ترتيب املصحف الشريففهرس اآليات القرآنية الكرمية: 
صفحتها   و رقمها اآلية القرآنية   السورة

  يف البحث
  )1(  }ِن الرَِّحیِمْسِم اللَِّھ الرَّْحَمب{   الفاتحة

   )2(}اْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن {

ما قبل 

  "أ"
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 اْلَعَذاِب ُیَذبُِّحوَن َأْبَناءُكْم َوَیْسَتْحُیوَن ِنَساءُكْم َوِفي َوِإْذ َنجَّْیَناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َیُسوُموَنُكْم ُسَوَء{   البقرة
  ).49( .}َعِظیٌمَذِلُكم َبالٌء مِّن رَّبُِّكْم 

َعَل ْیُكْم   َبْعُضُھْم ِإَلَى َبْعٍض َقاُلوْا َأُتَحدُِّثوَنُھم ِبَم ا َف َتَح الّل ھُ    َوِإَذا َلُقوْا الَِّذیَن آَمُنوْا َقاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا َخَال{
  ).76( }ِلُیَحآجُّوُكم ِبِھ ِعنَد َربُِّكْم َأَفَال َتْعِقُلوَن

  َفَوْیٌل لَُّھم َیُقوُلوَن َھـَذا ِمْن ِعنِد الّلِھ ِلَیْشَتُروْا ِبِھ َثَمنًا َقِلیًال ُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْیِدیِھْم ُثمََّفَوْیٌل لِّلَِّذیَن َیْكُت{
  ) .79(  }َیْكِسُبوَن مَّا َكَتَبْت َأْیِدیِھْم َوَوْیٌل لَُّھْم مِّمَّاّم

 َأْشَرُكوْا َیَودُّ َأَحُدُھْم َلْو ُیَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُھَو َن الَِّذیَنَوَلَتِجَدنَُّھْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَیاٍة َوِم{
  ).96( }َیْعَمُلوَن ِبُمَزْحِزِحِھ ِمَن اْلَعَذاِب َأن ُیَعمََّر َوالّلُھ َبِصیٌر ِبَما

 ُیَعلُِّموَن  ْیَماُن َوَلـِكنَّ الشَّْیاِطیَن َكَفُروْاَوَما َكَفَر ُسَل َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشََّیاِطیُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْیَماَن{
 َیُقوَال ِإنََّما ِبَباِبَل َھاُروَت َوَماُروَت َوَما ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْیِن

ِبَضآرِّیَن ِبِھ ِمْن َأَحٍد  ا ُیَفرُِّقوَن ِبِھ َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َوَما ُھمِمْنُھَما َم َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفْر َفَیَتَعلَُّموَن
َخَالٍق  َما َلُھ ِفي اآلِخَرِة ِمْن  َما َیُضرُُّھْم َوَال َینَفُعُھْم َوَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشَتَراُه ِإالَّ ِبِإْذِن الّلِھ َوَیَتَعلَُّموَن

  102) (}َأنُفَسُھْم َلْو َكاُنوْا َیْعَلُموَن ْا ِبِھََلِبْئَس َما َشَرْو و

 َتْرَضاَھا َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیُث  ْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي السََّماء َفَلُنَولَِّینََّك ِقْبَلًةَق{
  ِبَغاِفٍل اْلِكَتاَب َلَیْعَلُموَن َأنَُّھ اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّھْم َوَما الّلُھ ُأْوُتوْا ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَھُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذیَن َما

  (144) .}َعمَّا َیْعَمُلوَن

 َربِِّھْم َوَال  ُیْتِبُعوَن َما َأنَفُقوُا َمّنًا َوَال َأًذى لَُّھْم َأْجُرُھْم ِعنَد الَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل الّلِھ ُثمَّ َال{
  .(262) }َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَال ُھْم َیْحَزُنوَن
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 َوَال َیتَِّخَذ  َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَھ َوَال ُنْشِرَك ِبِھ َشْیئًا ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْیَنَنا{  آل عمران
  ).64(} َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَھُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِھ َفِإن

  .(71)} َیا َأْھَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{

َلَعلَُّھْم  َعَلى الَِّذیَن آَمُنوْا َوْجَھ النََّھاِر َواْكُفُروْا آِخَرُه ت طَّآِئَفٌة مِّْن َأْھِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا ِبالَِّذَي ُأنِزَلَوَقاَل{
  .(72)}  َیْرِجُعوَن

اْلَبْغَضاء ِمْن  َباًال َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِتُدوِنُكْم َال َیْأُلوَنُكْم َخ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّن{
  (118) } . َبیَّنَّا َلُكُم اآلَیاِت ِإن ُكنُتْم َتْعِقُلوَن َأْفَواِھِھْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم َأْكَبُر َقْد

 َكْیُدُھْم  َوِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َال َیُضرُُّكْمَیْفَرُحوْا ِبَھا  ن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُھْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسیَِّئٌةِإ{
  ) .120(  }َشْیئًا ِإنَّ الّلَھ ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیٌط

ِبَغْی ِر   َوَنْح ُن َأْغِنَی اء َس َنْكُتُب َم ا َق اُلوْا َوَق ْتَلُھُم اَألنِبَی اءَ        لََّقْد َسِمَع الّلُھ َقْوَل الَِّذیَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَھ َفِقیٌر{
  ) .181( }َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِریِق

  )182( }َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُكْم َوَأنَّ الّلَھ َلْیَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبیِد{
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 وُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصْیَنا َواْسَمْع َغْیَر ُمْسَمٍع َوَراِعَناَوَیُق َن الَِّذیَن َھاُدوْا ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِھمِّ{  النساء
  لَُّھْم َوَأْقَوَم َقاُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َوانُظْرَنا َلَكاَن َخْیرًا َلّیًا ِبَأْلِسَنِتِھْم َوَطْعنًا ِفي الدِّیِن َوَلْو َأنَُّھْم

  .  )   46( }ُیْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِلیال ْم َفَالَوَلِكن لََّعَنُھُم الّلُھ ِبُكْفِرِھ

َیَتَح اَكُموْا ِإَل ى    ُأنِزَل ِإَلْیَك َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِل َك ُیِری ُدوَن َأن   ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّھْم آَمُنوْا ِبَما َلْم َترَأ{
  ).60(}شَّْیَطاُن َأن ُیِضلَُّھْم َضَالًال َبِعیدًا َوُیِریُد ال الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروْا َأن َیْكُفُروْا ِبِھ

13  

  مِّمَّْن َخَلَق َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُیَعذُِّبُكم ِبُذُنوِبُكم َبْل َأنُتم َبَشٌر َوَقاَلِت اْلَیُھوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناء الّلِھ{  المائدة
  ) .18( }ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما َبْیَنُھَما َوِإَلْیِھ اْلَمِصیُر ُء َوِلّلِھَیْغِفُر ِلَمن َیَشاُء َوُیَعذُِّب َمن َیَشا

   }َلُكْم َوَال َتْرَتدُّوا َعَلى َأْدَباِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِریَن ا َقْوِم اْدُخُلوا اَألْرَض الُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب الّلُھَی{
)21. (  
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َفِإنَّا  نَّْدُخَلَھا َحتََّى َیْخُرُجوْا ِمْنَھا َفِإن َیْخُرُجوْا ِمْنَھا وا َیا ُموَسى ِإنَّ ِفیَھا َقْومًا َجبَّاِریَن َوِإنَّا َلنَقاُل{  
  ) .22(}َداِخُلوَن 

 }َفَقاِتال ِإنَّا َھاُھَنا َقاِعُدوَن ِفیَھا َفاْذَھْب َأنَت َوَربَُّك اُلوْا َیا ُموَسى ِإنَّا َلن نَّْدُخَلَھا َأَبدًا مَّا َداُموْاــق{ 
)24.(  

  )28( }ِإَلْیَك َلَأْقُتَلَك ِإنِّي َأَخاُف الّلَھ َربَّ اْلَعاَلِمیَن ِئن َبَسطَت ِإَليَّ َیَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنْا ِبَباِسٍط َیِدَيَ إل{ 

   )113(}َنْعَلَم َأن َقْد َصَدْقَتَنا َوَنُكوَن َعَلْیَھا ِمَن الشَّاِھِدیَنَو َاُلوْا ُنِریُد َأن نَّْأُكَل ِمْنَھا َوَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبَناق
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  227  )2(}ُھَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ِطیٍن ُثمَّ َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل مُّسمًّى ِعنَدُه ُثمَّ َأنُتْم َتْمَتُروَن {  األنعام

 َیْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُھْم َق اُلوا َی ا ُموَس ى اْجَع ْل َلَن ا      َراِئیَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍمَوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْس{  األعراف
  )138( }ِإَلًھا َكَما َلُھْم َآِلَھٌة َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَھُلوَن

222  

  85  )25( }ْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب َواتَُّقوا ِفْتَنًة َلا ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُك{  األنفال
  

ِباْلُمْنَكِر َوَیْنَھْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َوَیْقِبُضوَن  اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُھْم ِمْن َبْعٍض َیْأُمُروَن{  التوبة
  .(67) }ُمَناِفِقیَن ُھُم اْلَفاِسُقوَنَنُسوا اللََّھ َفَنِسَیُھْم ِإنَّ اْل َأْیِدَیُھْم

َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِمْن َوِليٍّ َوَلا َنِصیٍر  ِإنَّ اللََّھ َلُھ ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُیْحِیي َوُیِمیُت{
{)116(  
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  )42(}مَّ َوَلْو َكاُنوا ال َیْعِقُلوَنَوِمْنُھْم َمْن َیْسَتِمُعوَن ِإَلْیَك َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّ{  یونس

  اْلَعاِقَبَة َتْعَلُمَھا َأْنَت َوَلا َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َھَذا َفاْصِبْر ِإنَّ ِتْلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْیِب ُنوِحیَھا ِإَلْیَك َما ُكْنَت{
  .)49( }ِلْلُمتَِّقیَن

227  
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َیِعُظُكْم  اْلُقْرَبى َوَیْنَھى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإیَتاِء ِذي{  النحل
  )90( }َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن 

224  



  ) 48( }َرُبوا َلَك اَألْمَثاَل َفَضلُّوا َفال َیْسَتِطیُعوَن َسِبیًال انُظْر َكْیَف َض{  اإلسراء

 َھَذا اْلُقْرآِن ال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ُقْل َلِئْن اْجَتَمَعْت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َیْأُتوا ِبِمْثِل{ 
  )88( }ِلَبْعٍض َظِھیرًا
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  224  )104(}ِذیَن َضلَّ َسْعُیُھْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوُھْم َیْحَسُبوَن َأنَُّھْم ُیْحِسُنوَن ُصْنًعاالَّ{  الكھف

  222  )88( }َفَأْخَرَج َلُھْم ِعْجًال َجَسدًا َلُھ ُخَواٌر َفَقاُلوا َھَذا ِإَلُھُكْم َوِإَلُھ ُموَسى َفَنِسَي{  طھ

  ).18( }َعَلى اْلَباِطِل َفَیْدَمُغُھ َفِإَذا ُھَو َزاِھٌق َوَلُكْم اْلَوْیُل ِممَّا َتِصُفوَن َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ{  األنبیاء

  ) 92( }ِإنَّ َھِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن{

  
  

223  

 ُثمَّ ِمْن  َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ْم ِفي َرْیٍب ِمْن اْلَبْعِث َفِإنَّاَیا َأیَُّھا النَّاُس ِإْن ُكْنُت{ الحج
  ِطْفًال ُنْخِرُجُكْم َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى ُثمَّ ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقٍة ِلُنَبیَِّن َلُكْم

  َیْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْیئًا ُیَتَوفَّى َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْیال ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن
  ).5( }ُكلِّ َزْوٍج َبِھیٍج َتْت ِمْنَأنَزْلَنا َعَلْیَھا اْلَماَء اْھَتزَّْت َوَرَبْت َوَأْنَب َوَتَرى اَألْرَض َھاِمَدًة َفِإَذا

  ِبَبْعٍض َیُقوُلوا َربَُّنا اللَُّھ َوَلْوال َدْفُع اللَِّھ النَّاَس َبْعَضُھْم الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم ِبَغْیِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن{
َینُصُرُه ِإنَّ  اْسُم اللَِّھ َكِثیرًا َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمْنُیْذَكُر ِفیَھا  َلُھدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد

  ). 40( }اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز 
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  223  ).36( }َھْیَھاَت َھْیَھاَت ِلَما ُتوَعُدوَن {  المؤمنون

ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َفِإنَُّھ َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاء  ن َیتَِّبْعیَن آَمُنوا َلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َوَمَِیا َأیَُّھا الَّذ{  النور
َمن َیَشاُء َواللَُّھ  اللَِّھ َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُھ َما َزَكا ِمنُكم مِّْن َأَحٍد َأَبدًا َوَلِكنَّ اللََّھ ُیَزكِّي َواْلُمنَكِر َوَلْوَلا َفْضُل

  ) 21(  }َسِمیٌع َعِلیٌم

 َوَوَجَد اللََّھ  ِبِقیَعٍة َیْحَسُبُھ الظَّْمآُن َماء َحتَّى ِإَذا َجاءُه َلْم َیِجْدُه َشْیئًا َفُروا َأْعَماُلُھْم َكَسَراٍبَوالَِّذیَن َك{
  ).  39(  }ِعنَدُه َفَوفَّاُه ِحَساَبُھ َواللَُّھ َسِریُع اْلِحَساِب
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 }ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْیَنُھَما َبْرَزخًا َوِحْجرًا مَّْحُجورًا ا َعْذٌب ُفَراٌت َوَھَذا ِمْلٌحَوُھَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َھَذ{  الفرقان
)53.(  
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  225  ).54( }َوَكاَن َربَُّك َقِدیرًا  َوُھَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشرًا َفَجَعَلُھ َنَسبًا َوِصْھرًا { 



 َكِثیرًا َوانَتَصُروا ِمن َبْعِد َما ُظِلُموا َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَذَكُروا اللََّھِإلَّا الَِّذیَن آَمُنوا َو{  الشعراء
 ).227( }َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن 

111  

  225  ) 37(  } ُھم مِّْنَھا َأِذلًَّة َوُھْم َصاِغُروَنِبُجُنوٍد لَّا ِقَبَل َلُھم ِبَھا َوَلُنْخِرَجنَّ اْرِجْع ِإَلْیِھْم َفَلَنْأِتَینَُّھْم{  النمل

 َوِشَماٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُھ َبْلَدٌة َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِھْم آَیٌة َجنََّتاِن َعْن َیِمیٍن{   سبأ
  ). 15( }َوَربٌّ َغُفوٌر  َطیَِّبٌة 

 ُقًرى َظاِھَرًة َوَقدَّْرَنا ِفیَھا السَّْیَر ِسیُروا ِفیَھا َلَیاِلي َوَبْیَن اْلُقَرى الَِّتي َباَرْكَنا ِفیَھا َوَجَعْلَنا َبْیَنُھْم{
  ) 18( }َوَأیَّامًا آِمِنیَن

  
  
  

223  

اْسِتْكَبارًا ).6(َحاِب السَِّعیِر ِإنَّ الشَّْیَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدّوًا ِإنََّما َیْدُعو ِحْزَبُھ ِلَیُكوُنوا ِمْن َأْص{  
اَألوَِّلیَن َفَلْن َتِجَد  السَّیُِّئ ِإالَّ ِبَأْھِلِھ َفَھْل َیْنُظُروَن ِإالَّ ُسنََّة ِفي اَألْرِض َوَمْكَر السَّیِِّئ َوال َیِحیُق اْلَمْكُر

  ).43( }ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْحِویًال  ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًال َوَلْن َتِجَد

224  

  )  25( }َتَرُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُیوٍن َكْم{  الدخان

  )  26( }َُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِریٍم و{

   ). 27(  }َكاُنوا ِفیَھا َفاِكِھي َوَنْعَمٍة{

222  
  

222  
  

222  

  224  ).35( }ُیْرَسُل َعَلْیُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفال َتنَتِصَراِن{  

اَألَماِنيُّ َحتَّى  َفَتْنُتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّْتُكْم اُدوَنُھْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا َبَلى َوَلِكنَُّكْمُیَن{  الحدید
  ).14( }اْلَغُروُر  َجاَء َأْمُر اللَِّھ َوَغرَُّكْم ِباللَِّھ

223  

  227  ) 34( }ْلُكْبَرى ا ِإَذا َجاءِت الطَّامَُّةَف{  النازعات

  227  )33( }َفِإَذا َجاءِت الصَّاخَُّة  33(َفِإَذا َجاءِت الصَّاخَُّة {  عبس

  110  ).26( }ِخَتاُمُھ ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن {  المطففین

  227  ). 11( }َیْدُعو ُثُبورًا َفَسْوَف{  االنشقاق

  224  ).1( }اِت اْلُبُروِج َوالسََّماء َذ{  البروج

  224  )  14(} َأنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّىَف{  اللیل

  227   )1( }َوالتِّیِن َوالزَّْیُتوِن{  التین



  226   )6(} نَّ اإلنَساَن ِلَربِِّھ َلَكُنوٌد إ{  العادیات

  
  
  
  

II.  األوىل  حبسب احلروف) هجائيا(فهرس األحاديث النبوية الشريفة مرتبة ترتيبا ألفبائيا:  
صفحته يف   احلديث النبوي الشريف

  البحث
  ... »أال هل بلّغت ؟ اللهم فاشهد   « -
  ...  » توشك أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة علال قصعتها«  -
  »  زويت يل من األرض فأريت مشارقها ومغارا وسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها   «-
  ...» كل مسلمطلب العلم فريضة على   «-
املسجد احلرام، ومسـجدي هـذا واملسـجد    : ال تشد الرحال إالّ إىل ثالثة مساجد   «-

  » األقصى
  .» ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب   «-
  .» ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني   «-
  .» ويل للعرب من شر قد اقترب   «-
  .» ن اإلسالم إال امسه، ومن القرآن إالّ رمسه يأيت زمان على أميت ال يبقى م  «-
  

228  
229  
277  
228  
229  
229  
228  
229  
229  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

III.  سس  الواردة بني دفيت هذا البحث مرت) العهد القدمي(فهرس آيات الكتاب املقدبة ترتيب أسفار الكتاب املقـد
: 

  صفحتها يف البحث  السفر و اإلصحاح و رقم اآلية 
بنـو يافـث   . وولد هلم بنون بعد الطوفان. سام وحام ويافث. ذه  مواليد بين نوحوه( .1

 ).جومر وماجوج وماداي  وياوان وتوبال وماشك وترياس
  )وبنو حام كوش ومصرامي وفوط وكنعان: ( إىل قوله 
بنـو سـام عـبالم    . وسام أبو كلّ بين عابر أخو يافث الكبري ولد له أيضا بنون: ( إىل قوله 
  ).و أرفكشاد ولود وأراموأشور

   32و  31، واآلية6، واآلية2و1سفر التكوين األصحح العاشر، اآليات 
وقال الرب ألبرام اذهب من أرضك ومن عشريتك ومن بيت أبيك إىل األرض الـيت  (  .2

فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياته الـيت اقتنيـا   : ( إىل قوله ) .. أريك
 ).وخرجوا ليذهبوا إىل أرض كنعان. امتلكا يف حارالوالنفوس اليت 

  5، واآلية 2و  1سفر التكوين،األصحاح الثاين عشر، اآليات 
فلما رأى أنه ال يقدر عليـه  . وصارعه إنسان حىت طلوع الفجر. فبقي يعقوب وحده(   .3

وقال أطلقين ألنه قـد طلـع   . فاخنلع حق فخذ يعقوب يف مصارعته معه. ضرب حق فخذه
فقـال ال يـدعى   . فقال يعقوب. فقال له ما امسك. جر فقال له ال أطلقك إن مل تباركينالف

وسأل يعقـوب  . ألنك جاهدت مع اهللا والناس وقدرت. امسك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل
 ).وباركه هناك. فقال ملاذا تسأل عن امسي. وقال اخربين بامسك

  29و 28و 27و 26و 25و 24 سفر التكوين، األصحاح الثاين والثالثني، اآليات
).                                             ألنه يف ستة أيام صنع الرب السماء واألرض ويف اليوم السابع استراح وتـنفّس (...  .4

  17سفر اخلروح، األصحاح احلادي والثالثون،  اآلية 
تـارح أبـو   . لدهرآباؤكم سكنوا يف عرب النهر منذ ا. هكذا قال الرب إله إسرائيل(   .5

فأخذت إبراهيم أباكم من عرب النهر وسرت بـه يف  . إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آهلة أخرى
 ).كلّ أرض كنعان وأكثرنسله وأعطيته إسحاق

 3و  2سفر يشوع، األصحاح الرابع والعشرون، اآليات 

07  
  
  
  
  
  

07  
  
  
  
  

16  
  
  
  
  
  

13  
  

15  
  
  



ألجل ذلك ال يفـرح السـيد   . وصار مرشدو هذا الشعب مضلّني ومرشدوه مبتلعني(  .6
وكل فـم مـتكلم   . غثيانه وال يرحم يتاماه  وأرامله ألنّ كلّ واحد منهم منافق وفاعل شرب

 ).                                           باحلماقة
 17و  16سفر إشعياء، األصحاح التاسع، اآليات   .7

                                                                               
 )...إله الدهر الرب خالق أطراف األرض ال يكلّ وال يعيا (  .8
  28سفر إشعياء، األصحاح األربعون، اآلية    
  

  

  
11  
  
  
  

13  
  
  

            
                                                                        

IV. ة قوافيها ترتيبا هجائيا فهرس األبيات الشعرية مرتب: 
صفحته يف   البيت الشعري و قائله

  البحث



 
  :حرف التاء  •

  فلـو أن قومـي أنطقتنـي رمــاحهــم
ـــاح                                               ــت ولــــكن الرمـــ نطق

  أجــرت
 
  :حرف الدال  •
  للنـاّس عيـد ويل مهّـان يف العيـد

  ) اإلبراهيمي(تصعيـدي                                           فــال يغرنـك تصوييب و
  :حرف الراء  •
  مجال ذي األرض كانوا يف احلياة وهم

  بعد املمات مجـال الكتب والسيـر                                            
 )املعري(                                                                                          

  )أ:  (حرف السني  •
  خيـلي التـي وردت جنران معلمة
  بالدارعيـن وباخليـل الكراديـس                                           

                                                                                             
 )جرير(

  )ب(: حرف السني  •
  وإنّ األوىل باللّطف مـن آل هـاشم
ـّوا الكرام التـآسيـا                                              تآسـوا فسن
 :حرف الالم  •

  وكـونوا حائطـا ال صـدع فيـه              وصفــا ال يرقـع بالكســاىل
 

 )أ: (حرف امليم  •
  فوضى وأمراض وجهــل فاضـح

 وخمافة وجماعـة وإمــــــام                                                
 )ب: (حرف امليم  •

...................................... 
  فـال يفـهم احلداّث إالّ التراجم                                               

                                                                                            
 )املتنيب(

  )ج: (حرف امليم  •

  
  
  

254  
  
  
  

269  
  
  
  

268  
  
  

247  
  
  
  

248  
  
  

238  
  
  
  

249  
  
  

273  
  
  
  

271  
  



  والصبـر حيمـد يف املواطن كلّها
ـّه مـذمـوم                                                إالّ عليــك فإن

  )د: (حرف امليم  •
  وخمـرق عنـه القميص ختاله

 يماوسط البيوت من احلياء سق                                            
  )هـ: (حرف امليم  •
  ومن مل يذد عن حوضه بسالحه

  يهدم ومن ال يظلم الناّس يظلم                                          
 )زهري (                                                                                       

  )أ: (حرف النون  •
  )أبو متام(إنا هللا راجــعـــونـا                 قد كــان ما خفت أن يكونا    

 
  )ب: (حرف النون  •
  جيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة
 ومن إساءة أهل السوء إحسانا                                       

  :حرف اهلاء  •
  وأمثل أخالق امـرىء القيــس

  . وان جلودهاأـا صالب على عض اهل                                     
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279  
  
  
  

218  
  
  
  
  
  
  

273  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

V.  فهرس املصادر واملراجع: 
  :الكتب السماوية وملحقاا : أوال 

ار املصـحف شـركة   د: الناشر ). املصحف املعلّم للدين والعبادات(القرآن الكرمي، برواية حفص عن عاصم  .1
 .م 1971 -هـ  1391. مصر –القاهرة  -ومطبعة حممد عبد الرمحان حممد

دار الكتاب املقـدس يف  . الكتاب املقدس، أي كتب العهد القدمي والعهد اجلديد، وقد ترجم من اللّغات األصلية .2
 .م 1987. الشرق األوسط

بقلم عبد احلليم حممود وزير األوقاف وشؤون األزهـر  ) الكتاب العزيز(ملحق املصحف املعلّم للدين والعبادات  .3
 .م 1971 -هـ  1391جبمهورية مصر العربية 

الترمجة العربية اجلديدة من اللغة األصلية، اتحاد مجعيات ) جدول الشروح" (العهد القدمي"ماحق الكتاب املقدس  .4
  .م 1978لبنان، الطبعة األوىل . الكتاب املقدس، بريوت

  ) :آثار البشري اإلبراهيمي(ادر املص: ثانيا 
  : )الطّبعة القدمية(اآلثــار القدميــة  –أ 
 1978 -هــ   1398الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ؛ اجلزائر 1طـ. اآلثار). حممد البشري(اإلبراهيمي  .5

  .1م، ج
  .3جم، 1981املؤسسة الوطنية للكتاب، : ط؛ اجلزائر.د. اآلثار). حممد البشري(اإلبراهيمي  .6
  4م، ج 1985املؤسسة الوطنية للكتاب، : ط؛ اجلزائر.د.اآلثار). حممد البشري(اإلبراهيمي  .7
 م 1971الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ اجلزائر.د". عيون البصائر). "حممد البشري(اإلبراهيمي  .8
شركة : اجلزائر". 1964-1954"أبو القاسم سعد اهللا، : يف قلب املعركة، تصدير). حممد البشري(اإلبراهيمي . .9

 .م1994دار األمة للطباعة والترمجة والنشر والتوزيع، 
  ) :الطبعة اجلديدة(اآلثـار اجلديــدة  -ب

دار الغـرب  : ؛ بـريوت 1أمحد طالب اإلبراهيمي، ط: مجع وتقدمي جنله . اآلثار). حممد البشري(اإلبراهيمي  .10
  )1940-1929( 1م، ج1997اإلسالمي، 

دار الغـرب  : ؛ بـريوت  1ط. أمحد طالب اإلبراهيمـي : مجع وتقدمي جنله . اآلثار). د البشريحمم(اإلبراهيمي  .11
  ).1952-1940( 2م، ج1997اإلسالمي، 

دار الغـرب  : ؛ بـريوت  1ط. أمحد طالب اإلبراهيمـي : مجع وتقدمي جنله . اآلثار). حممد البشري(اإلبراهيمي  .12
  )1954-1952( 4م، ج1997اإلسالمي، 

دار الغـرب  : ؛ بـريوت 1أمحد طالب اإلبراهيمـي، ط : مجع وتقدمي جنله . اآلثار). مد البشريحم(اإلبراهيمي  .13
  )1964-1954( 5م، ج1997اإلسالمي، 

دار الغـرب  : ؛ بـريوت 1ط. أمحد طالب اإلبراهيمـي : مجع وتقدمي جنله . اآلثار). حممد البشري(اإلبراهيمي  .14
  ).عيون البصائر( 3م، ج1977اإلسالمي، 



  :ملراجع ا: ثالثــا 
  :الدراسات األدبيـة  - أ

مع حبث مستفيض عن اللغة العربية وخصائصها وثروـا وأسـرار   "اآلداب السامية ). حممد عطية(اإلبراشي  .15
 .م1984دار احلداثة، : ؛ بريوت 2ط". مجاهلا
 .م 1967 -هـ 1387دار الكتاب العريب، : ؛ بريوت4ط". يف جزءين"النقد األديب ). أمحد(أمني  .16
: د ط؛ اجلزائـر . بناء األسلوب يف املقالة عند اإلبراهيمي دراسة وصفية حتليلية فنيـة ) : عبد احلميد(بوزوينة  .17

 .م1988ديوان املطبوعات اجلامعية، 
 .2ث، ج.دار الكتاب اللبناين، د: د ط؛ بريوت. نزار قباين شاعر قضية والتزام). إيليا( احلاوي  .18
الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع،    : ط؛ اجلزائر.د. حلديثاملدخل إىل األدب اجلزائري ا). صاحل(خريف  .19

 .م1983
ديـوان  : ط؛ اجلزائـر  .د". تطوره، معامله الكربى، مدارسـه : "تاريخ األدب احلديث). حامد حفين(داود  .20

 .م 1983املطبوعات اجلامعية، 
املؤسسـة  : جلزائر ط؛ ا.د). حىت االستقالل 1954من سنة (أدب النضال يف اجلزائر ). أنيسة بركات(درار  .21

 .م 1985الوطنية للكتاب، 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ اجلزائر.د. الصوت النسائي يف األدب اجلزائري املعاصر). أمحد(دوغان  .22

 .م 1982
املؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،    : ط؛ اجلزائـر .د. قضايا عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر). عبد اهللا(ركييب  .23

 .م1983
املؤسسـة الوطنيـة   : ط؛ اجلزائـر .د). 1974 -1830(تطور النثر اجلزائري احلديث ). عبد اهللا( ركييب .24

 .م1983للكتاب، 
مـوخم  : ط؛ اجلزائـر .إبـراهيم صـحراوي، د  : تقـدمي  . تاريخ آداب اللغـة العربيـة  ). جرجي(زيدان  .25

 .4م،ج1994طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ..م1993للنشر،
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ؛ اجلزائر3دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، ط). القاسم أبو(سعد اهللا  .26

 .م1985
 .م 1981دار العلم للماليني، : ؛ بريوت1ط. األدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرير). نور(سلمان  .27
م 1982الوطنية للنشر والتوزيع  الشركة: ط؛ اجلزائر .د. تاريخ الصحافة يف اجلزائر). الزبري(سيف اإلسالم  .28
 .2، ج
دار املريخ وديوان : ط؛ اجلزائر .د.من األدب احلديث يف ضوء املذاهب األدبية والنقدية. صبح علي مصطفى .29

 .م1985-هـ1406املطبوعات اجلامعية، 
 م1977دار املعارف، : ط؛ القاهرة.د. يف النقد األديب). شوقي(ضيف  .30
م،  1983 -هــ  1403دار الغرب اإلسالمي، : ؛ بريوت2ط. اته وآثارهابن باديس حي). عمار(طاليب  .31
 .2، م1ج



م، 1983 -هــ  1403دار الغرب اإلسـالمي،  : ؛ بريوت2ط. ابن باديس حياته وآثاره). عمار(طاليب  .32
 .2، م2ج

 .م1970الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ اجلزائر.د. تاريخ األدب اجلزائري). حممد بن عمرو(الطّمار  .33
 .م1980املكتبة البولسية،: ؛ بريوت10ط. تاريخ األدب العريب). حنا(الفاخوري  .34
 1401دار اآلفاق اجلديدة، : ؛ بريوت1ط. االتجاه اإلنساين يف الشعر العريب املعاصر). مفيد حممد(قميحة  .35
 .م 1981 -هـ 
ديـوان املطبوعـات   : اجلزائر ط؛.د. 1954-1931: فنون النثر األديب يف اجلزائر). عبد املالك(مرتاض  .36

 .م 1983اجلامعية، 
النهضة الفكرية، النهضـة  "  :1925-1954ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر). عبد املالك(مرتاض  .37

 .م 1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ؛ اجلزائر2ط". األدبية، النهضة التارخيية
 .م1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ اجلزائر.د. دراسات يف النقد األديب). حممد(مصايف  .38
 .م 1984املؤسسة الوطنية للكتاب، : ؛ اجلزائر2ط. النقد األديب احلديث يف املغرب العريب). حممد(مصايف  .39
االتباعيـة، الرومانسـية، الواقعيـة،    : مدخل إىل املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر). نسيب(نشاوي  .40

 .م 1984ديوان املطبوعات اجلامعية، : ط؛ اجلزائر. د. الرمزية
 ت.دار الثقافة، د: ط؛ بريوت.د. فن املقالة). حممد يوسف(جنم  .41
 :الدواويـن الشعريـة - ب

  .ت.دار العودة، د: ط؛ بريوت.د. الديوان): عمر(أبو ريشة   .42
 .ت.دار العودة، د: ط؛ بريوت.د. الديوان): عبد الوهاب(البيايت  .43
 .م 1982دار العودة، : ؛ بريوت3ط. الديوان: ي اجلواهر .44
 .م 1967منشورات وزارة التربية الوطنية، : ط؛ اجلزائر.د. الديوان) : حممد العيد حممد علي(خليفة  .45
 .ت.دار العودة، د: ط؛ بريوت.د". شعر األخطل"الديوان :  »األخطل الصغري   «)بشارة(اخلوري  .46
 .م 1982دار القلم، : تونس ". ملقدساللهب ا" الديوان ) : مفدي(زكريا  .47
 .م 1982دار العودة، : ط؛ بريوت.د. الديوان) : علي حممود(طه  .48
 .ت.منشورات نزار قباين، د: ط؛ بريوت .د. هوامش على دفتر النكسة) : نزار(قباين  .49
 .م 1983دار العودة، : ؛ بريوت3ط. الديوان) : حسن عبد اهللا(القرشي . 50
 .م1981دار العودة،: ؛ بريوت2ط. الديوان" : أبو سلمى) " عبد الكرمي(الكرمي  .51
 :كــتب البـــالغـة  -ج

املكتبـة  : ط؛ بـريوت  .د. حممد عبد القادر الفاضلي: اإليضاح يف علوم البالغة، حتقيق). اخلطيب(القزويين  .52
 .م 2004هـ ،  1424العصرية، 

ط؛ .د. يوسـف الصـميلي  : يع، ضبط وتدقيق وتوثيقجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبد). أمحد(اهلامشي  .53
 .م 2002 -هـ  1422املكتبة العصرية، : بريوت
 :الدراســات الدينيـة  -د



؛ 1ط. محـادي السـاحلي  : حماضرات يف تاريح املذاهب واألديان، تقدمي ومراجعـة  ). عبد العزيز(الثعاليب  .54
 .م1985دار الغرب اإلسالمي، : بريوت

دار النفائس للطباعة والنشـر والتوزيـع،   : ؛ بريوت2ط". تارخيه وتعاليمه: " التلمود. )ظفر اإلسالم(خان  .55
 .م 1972

 .ت.دار الشهاب للطباعة والنشر، د: اجلزائر –ط؛ باتنة .د. فقه السرية). حممد(الغزايل  .56
 .م 1972دار العودة، : ؛ بريوت1ط. التوراة). مصطفى(حممود  .57
 رية سياسية والعسكـالدراسـات التــارخييـة وال -هـ
ط؛ مكـان النشـر   .د. بيت املقدس يف ضوء احلق والتـاريخ ). عبد احلليم(، وعويس )عبد الفتاح(أبو علية  .58

 .م 1981 -هـ  1401دار املريخ للنشر، : جمهول 
 .م 1967دار املكتبة العصرية، : بريوت -ط؛ صيدا.د. االستعمار والصهيونية العاملية).حممد مصباح(محدان  .59
وؤسسة األحبـاث  : ت؛ بريو1ط". دراسة عسكرية" يف فلسطني  1936ثورة ). يوسف رجب(الرضيعي  .60

 م1982العربية، 
 .م 1974الدار املتحدة للطّباعة والنشر والتوزيع، : ؛ بريوت1ط. فلسطني الفكر والكلمة). حممود(السمرة  .61
حامـد عبـد   (، ودراز )عبد العزيز(، ونوار )هحممد ط(، وبدوي )صويف(، وأبو طالب )حممد حممود(الصياد  .62
دار النهضـة العربيـة   : ط؛ بريوت.د. اتمع العريب والقضية الفلسطينية). حسن(الساعايت : تقدمي و إعداد). ايد

 .م 1981للطباعة والنشر،
نشـر،  طالس للدراسـات والترمجـة وال  : ط؛ دمشق..الثورة اجلزائرية). بسام(، والعسلي )مصطفى(طالس  .63

 .م 1984 -هـ  1404
 -هــ   1402مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، : ط؛ بريوت.د. السالالت البشرية). املري إمساعيل(علي  .64

 .م 1982
حركة التحرير الوطين الفلسـطيين  : ط؛ اجلزائر.د". تارخيا وحضارة وثورة" بالدنا فلسطني . املؤلف جمهول .65

 م1982، "حفت"
 :ــــــة اجلزائريـــــــة ورجاالــــــا احلـــــركة الوطنيـ -و

دار اآلفـاق،  : ط؛ اجلزائر.د". شيخ العلماء وفارس البيان" حممد البشري اإلبراهيمي ). بشري كاشة(الفرحي  .66
 .م 2004

 -ط؛ قسـنطينة  .د. اإلمام الرائد الشيخ حممد البشري اإلبراهيمـي يف ذكـراه األوىل  ). حممد الطاهر(فضالء  .67
 .م 1967 -هـ  1387نشر وطبع وتوزيع مكتبة ومطبعة دار البعث، : اجلزائر

مؤسسـة عـامل   : ؛ اجلزائر1ط. حممد اهلاوي احلسين: تقدمي". مواقف اإلمام اإلبراهيمي" سلسلة : فلسطني  .68
 .م 2006اآلثار للطباعة والنشر والتوزيع، 

املؤسسـة  : ط؛ اجلزائـر .د. حي يف اجلزائرمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصال). أمحد(اخلطيب  .69
 .م 1985الوطنية للكتاب، 

ـــارخيية    -ز ـــالس التـ ـــة واألطـ ـــة واللغويــ ـــاجد الدينيــ ـــم واملنــ املعاجــ
 :واجلغرافيــــة 



 .م 1984 -هـ  1404دار الفكر، : ؛ دمشق1ط. أطلس التاريخ العريب). شوقي(أبو خليل  .70
. خرييـة قامسيـة  : ، كتب املادة التارخيية1978لعريب الصهيوين حتى بداية أطلس الصراع ا). مازن(البندك  .71
 .ت.دار القدس، د: ط؛ بريوت.د

 .م 1985منشورات دار مكتبة احلياة، : ط؛ بريوت.د. أطلس العامل الصحيح. مجاعة من األساتذة .72
 .م1996مطبعة األرز، : ط؛ بريوت.د. أطلس العامل الصحيح، ... .73
74.  يقأبو الفض(احلسييندد بن الصيب األمني). ل عبد اهللا بن حممعامل : ؛ بريوت2ط. الكرت الثمني يف أحاديث الن

 .م 1983 -هـ 1403الكتب، 
 .ت.دار ومطابع الشعب، د: ط؛ القاهرة.د. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي). حممد فؤاد(عبد الباقي  .75
 .م 1980ط؛ دار املعارف مبصر، .د". نتفسري وبيا" كلمات القرآن ). حسني حممد(خملوف  .76
 .م 1984دار الشروق، : ؛ بريوت27ط. املنجد يف اللغة واألعالم، ... .77
 .م 1977دار العودة، : ؛ بريوت1ط". رحالت إىل الوطن العريب" إىل فلسطني، سلسلة ، ... .78
 .م 1980دار العودة، : ؛ بريوت1ط". رحالت إىل الوطن العريب" إىل مصر، سلسلة ،  ... .79
80.  افعيالم حممود(الشبـريوت  –ط؛ صـيدا  .د). 04(موقعة مؤتة". القصص اإلسالمي" ، سلسلة )عبد الس :

 .م1974 -هـ 1394منشورات املكتبة العصرية، 
81. افعيالم حممود(الشبـريوت  -ط؛ صـيدا .د). 06(غزوة تبـوك  ".سلسلة  القصص اإلسالمي"،)عبد الس :

 .ت-منشورات املكتبة العصرية، د
: ط؛ اجلزائـر .د" أحاديث وخواطر عن الوضع الراهن وقضايا السـاعة "صباح اخلري ). أمحد الطّيب(معاش  .82

 .1م، ج 1989املؤسسة الوطنية للكتاب، 
 .م1980منشورات مكتبة املعارف، : بريوت. مقاالت ممنوعة). سالمة(موسى  .83

  :الدوريـات : رابعـا 
  : اـــالّت - أ
ü  رة تصدر شهريا عن وزارة اإلعالم بدولة الكويتجملة ثقافية مصو " :العريب" جملة...  

 :األعــداد 
 .م 1975أفريل : م 197العدد رقم  .84
ü  اململكة العربية السعودية -الرياض –جملّة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية  " :الفيصل" جملّة.  

 :األعـداد 
 .السنة السادسة. م1983) مارس(ار وآذ) فرباير(شباط  -هـ  1403مجادى األوىل : 71العدد رقم  .85
 .السنة الثامنة. م1985) مارس(هـ، آذار 1405مجادى اآلخرة : 96العدد رقم  .86
ü  جملّة شهرية ثقافية جامعية تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة قطر " :الدوحة"جملة... 
 .م 1985) آذار(هـ، مارس  1405مجادى الثانية : 111العدد رقم  .87
 .م 1985) آب(هـ، أغسطس  1405القعدة ذو :  116العدد رقم  .88
 .م 1986) آيار(هـ، مايو  1406، شعبان 125: العدد رقم .89
ü  فرنسا -قربص، وباريس –لبنان، ونيقوسيا -تصدر من بريوت...  " :اجليل"جملة  



 :األعداد 
 ...م  1990) سبتمرب(أيلول ). عشرون سنة بعد عبد الناصر: عدد خاص(، 1، الّد رقم09العدد رقم  .90
 .م 2000) يناير(كانون الثاين ). عدد خاص عن القرن العشرين( 21، الّد رقم 01العدد رقم  .91
ü  الية تصدر مؤقتا كل شهرين عن مؤسسة صامد مجعية " : صامد االقتصادي"جملّةشهرية اقتصادية اجتماعية عم

  .معامل أبناء شهداء فلسطني
 :األعـداد 

 ...السنة السادسة –م 1984األول  كانون –، تشرين الثاين 52العدد رقم  .92
ü لة العسكرية الفلسطينيةشهرية متخصصة تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية بتونس :ا.  

 : األعداد
 .م السنة األوىل 1984ماي  -، آيار05العدد رقم  .93
ü  جملّة تصدرها وزارة الثقافة والسياحة باجلزائر " :الثقافة"جملة.  

 :األعداد 
 ...م  1971ماي  -هـ  1391. لسنة األوىل، ربيع األولا: 02العدد رقم  .94
 ..م 976أفريل، ماي  -هـ  1396، ربيع الثاين، مجادى األوىل 32العدد رقم  .95
 .م1977فرباير، مارس -هـ 1397، السنة السابعة، صفر، ربيع األول 37العدد رقم  .96
 ...1980مايو، يونيو  -، السنة العاشرة، مجادي الثانية، رجب57العدد رقم  .97
 ...م1983سبتمرب، أكتوبر  -هـ 1403، السنة الثالثة عشرة، ذو القعدة، ذو احلجة 77العدد رقم  .98
 .م 1984سبتمرب أكتوبر  -هـ 1405، 1404، السنة الرابعة عشرة، ذو احلجة، حمرم 83العدد رقم  .99

عبان، رمضـان  السنة اخلامسة عشرة، ش) عدد خاص بالذكرى العشرين لوفاة اإلبراهيمي(،87العدد رقم  .100
 .م 1985مايو، يونيو  -هـ 1405

سـبتمرب، أكتـوبر    -هــ  1406، 1405، السنة اخلامسة عشرة، ذو احلجة، حمـرم  89العدد رقم  .101
 .م1985
ü  جملّة ثقافية تصدرها وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية باجلزائر ":األصالة"جملّة  

 : األعداد 
 1972ماي، جوان  -هـ 1392، ربيع الثاين، مجادى األوىل )تازعدد مم(، السنة الثانية 08العدد رقم  .102

 .م
 .م 1975ماي، جوان  -هـ 1395، السنة الرابعة، مجادى األوىل، مجادى الثانية 25العدد رقم  .103
ü  اجلزائر  –جملّة تارخيية اجتماعية يصدرها دوريا معهد العلوم االجتماعية جبامعة قسنطينة  " :سريتا"جملة...  

 : األعداد
 .م 1979ماي  -هـ 1399، السنة األوىل، مجادى الثانية 01العدد رقم  .104
 .م 1980ماي  -هـ 1400، السنة الثانية، رجب 03العدد رقم  .105
ü  ا جبامعة  " :اآلداب"جملةقسنطينة "منتوري"جملّة علمية متخصصة وحمكمة تصدر عن قسم اللغة العربية وآدا ،
  .اجلزائر –



 : األعداد 
 .م 2000 -هـ  1421لسنة ، ا05العدد رقم  .106
 .م 2003 -هـ  1424، السنة 06العدد رقم  .107
ü  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"لسان حال  :األسبوعية " البصائر"صحيفة:" 

 .م 2005أوت  08-01-هـ 1426رجب  03مجادى الثاين،  25، ليوم اإلثنني 251العدد رقم  .108
 .م 2005سبتمرب 12 – 05 -هـ  1426شعبان  08-01، ليوم اإلثنني 252العدد رقم  .109
ü  اهد"صحيفةاجلزائر –" اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين" :األسبوعية " ا.  

 :العدد 
 .م1978مارس  24 -هـ  1398ربيع الثاين  15، ليوم اجلمعة 919العدد رقم  .110

 ") :املاجستري"رسائل ( الرسائـل اجلامعية : خامسا 
مجـع وتوثيـق   " 1939إىل  1929نثر الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي مـن    « ).حممد العيد(تاروتة  .111

-1399اجلزائـر،   -رسالة ماجيستري غري منشورة، معهد اآلداب والثقافة العربية، جامعة قسـنطينة  .  » "ودراسة
 .م 1979/1980 -هـ  1400

داب، قسم اللغـة العربيـة،   رسالة ماجستري منشورة، كلية اآل". البشري اإلبراهيمي أديبا). "حممد(عباس  .112
 .م 1983 -هـ 1404العراق،  –جامعة بغداد 

رسالة ماجستري غري منشورة، كليـة اآلداب، قسـم   ". البشري اإلبراهيمي واللغة العربية). "حممد(مهداوي  .113
 م1986/1987سوريا،  -اللغة العربية، جامعة دمشق

دراسـة  ) "م 1986 –1948(ملعاصـر  قضية فلسطني يف الشـعر اجلزائـري ا    « ).السعيد(بوسقطة  .114
مصـر،   -رسالة  ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة عـني مشـس    » "حتليلية

 .م 1991 -هـ  1411
 " :اإلنترنت"مواقع يف شبكة : سادسا 
  .ikiWWW.Fr.wpedia.org / wiki / coran.:موقع  .115
 .yabiladi.comWWW: موقع  .116

  
  
  
  
  
  
  
  
 

VI. فهرس احملتويات:  



  

 الصفحة احملتوى
 
ï املقدمة... 

 )...التعريف به(موضوع البحث  .1
 ...أمهيته  .2
 ...أسباب اختياره .3
 ...اجلهود السابقة فيه .4
 ...إشكاالته  .5
 ...املنهج املتبع يف معاجلته  .6
 )...فصوله(ث فيه خطّة البح .7
 اإلشادة بالعون و املساعدة 8

 
ï العرض   ...  

 القسم التارخيي األديب      
 ...التمهيد 

  ...ثالثية أبعاد املوضوع  -1
 ...فلسطني قضية هامة  -2
 ...تاريخ فلسطني وتاريخ اليهود : املبحث األول  -

 ...متهيد    -أ                
 ...بية فإسالمية فلسطني عر   -ب              
 ...اليهود بني القرآن والتوراة واإلجنيل    -ج                
  ...اليهود يف العامل    -د                
 ...حياة اليهود يف ظلّ العرب واملسلمني    -هـ               
  ...يهود اجلزائر وحاهلم السعيدة    -و                
  ...إسرائيل من التهود إىل التصهني بنو   -ز               
  ...فلسطني وهم اليهود اليهود الصهاينة   -ح               
  ...سكان إسرائيل  -ط               
  ...يهود اليوم بني الوهم واحلقيقة -ي              
  ...بالد الشام وفلسطني  -ك              
  ...مملكة األردن وفلسطني -ل              
  ...املساحة  –املوقع : فلسطني التارخيية  -م               
  )...الضفة والقطاع(فلسطني احلالية  -ن              

  ...احلركة الوطنية اجلزائرية: املبحث الثاين  -

  
  و -أ
 أ
 ب-أ

 ب
 ج
 د
 د
 هـ-د

 و -هـ
 
1-232 
1-105 
1-3 
1 
2-3 
4-41  
4  
4-10  

10-14  
15-18  
19-20  
21-22    
23-34  
35  
36  
37  

  
38-39  
39  
40-41  
41  
42-55  



 ...احلركة الوطنية بشكل عام  §
 ...متهيد   -أ                
  ...عوامل ظهورها -ب              

  ... أمهها -ج               
  ...أسباب تأخر ظهورها  -د               

 ...مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  §
 ...اإلبراهيمي -

 ...متهيد -أ                 
  ...مولده ونشأته -ب               
  ...هجرته وجهاده  -ج                
  ...مرضه ووفاته -د                
  ... آثاره -هـ               

  
 ...األدب : املبحث الثالث  -
 ...األدب بشكل عام §

 متهيد -أ                
 ...األدب العريب  §

 ...متهيد -أ                
  ...ضته احلديثة -ب              
  ... عوامل ضته –ج               

  
 ...األدب اجلزائري §

 ...متهيد -أ                
  ...ضته وعومل منوه -ب              

  ...تطور أشكاله األدبية -ج               
  ... عوامل ضته -د               

  
 الصحافة واملقالة يف اجلزائر §
 ...الصحافة  ♦

  ...تاريخ الصحافة اجلزائرية  -أ                
 أمهها -ب             

 املقالة ♦
 ...تعريفها -أ                

42-44  

42  
42  
43  
44  
44-45  
45-55  

45  
46  
46-48  

49  
49-55  

  

56-70  
56  
56  
56-59  
56-57  
57  
58-59  

  
59-64  
59-60  
60-62  
62-63  
63-64  

  
65-70  
65-67  
65  
65-67  

  
67-70  



  ...ظهورها -ب              
  ...تاريخ املقالة يف اجلزائر -ج               

  
 ...فلسطني يف األدب: املبحث الرابع  -
 ...األدب العريب وفلسطني §

 ...متهيد -أ                 
  ...فلسطني يف الشعر العريب املعاصر -ب              

 ...األدب اجلزائري وفلسطني §
 ...دمتهي -أ                
  ...فلسطني يف الشعر اجلزائري املعاصر -ب              
  )...كتاب النثر(فلسطني يف أقالم صحافة رجال اإلصالح  -ج               

  
 ..اإلبراهيمي الصحايف املقايل وقضية فلسطني: املبحث اخلامس 

 ...اإلبراهيمي الصحايف §
 ...اإلبراهيمي املقايل §
 ...اإلبراهيمي وفلسطني §

 ...متهيد  -أ                
  ...نصوص اإلبراهيمي عن فلسطني -ب              

  
  ...القسم التحليلي الفني     

  ...النصوص مضمونيا: الفصل األول  ♦
      I - حتليل النصوص 
 ...تسعة نصوص: اموعة األوىل  §
 ...ستة نصوص : اموعة الثانية  §
 ...نص واحد: اموعة الثالثة  §
 ...ثالثة نصوص: عة الرابعة امو §
 ...نص واحد: اموعة اخلامسة  §
 ...ثالثة مقاطع من ثالثة نصوص: اموعة السادسة  §
 ...مقطعان اثنان من نصني: اموعة السابعة  §
 ...ثالث إشارات طفيفة من ثالثة نصوص: اموعة الثامنة  §
      II - : األفكار(أبرز األمور املستخلصة من خالل حتليل النصوص...(  

 
 ...النصوص شكليا: الفصل الثاين  ♦

67-68  
68-69  
69-70  

  
71-88  
71-75  
71-72  
72-75  
75-88  
75-76  
76-78  
79-88  

  
89-105  
89-90  
91-94  
95-105  
95-98  
98-105  

  
106-232  
106-146  
106-144  
106-122  
122-130  
130-132  
132-137  
137-140  
140-142  
142  
143-144  
144-146  

  



 ...أبرز اجلوانب الشكلية يف نصوص اإلبراهيمي: املبحث األول  -
 :القالب  .1

 ...املقالة وأركاا -أ                
  ...طبيعة املقاالت -ب              
  ...طبيعة العناوين -ج               
 ...الفقرات واألسطر -د               

 :الصياغة  .2
 ...املفردات والتراكيب -أ                
  ...اللغة  -ب              

 :األسلوب  .3
 ...اجلمال واألصالة -أ                
  ...التعبريات اخلطابية -ب              

 :العمق  .4
 ...العمق يف اللّغة -أ                
  ...العمق يف اللون املعريف -ب              
  ...العمق يف األفكار -ج               

 ...اإلطناب  .5
 

 ...أبرز االستنتاجات املضمونية يف نصوص اإلبراهيمي : املبحث الثاين  -
 

 :االلتزام  .1
 ...متهيد -أ                
  ...اإلبراهيمي وفلسطني وااللتزام -ب              

  
 :الواقعية  .2

 ...متهيد -أ                
  ...اإلبراهيمي وفلسطني والواقعية -ب              

  
 ...العروبة واإلسالم .3
 ...الرتعة اإلنسانية .4
 )...الشحنة العاطفية(االنفعالية  .5
 ...ظاهرة السخرية .6

 

147-203  
147-174  
147-154  
147-151  
151-152  
152-154  
154  
155-161  
155-156  
157-161  
161-170  
161-165  
165-170  
170-172  
170  
171  
171-172  

172-174  

  
175-203  

  
175-180  
175-177  
177-180  

  
180-184  
180-181  
181-184  

  
185-192  
192-193  
194-197  
197-199  



 ...أبرز األحكام املنعكسة من خالل نصوصه عن فلسطني .7
 ...الرصيد الثقايف املعلومايت -أ                
  ...والتأريخ لعصرهاإلبراهيمي  -ب              
  ...اإلبراهيمي واستشراف املستقبل -ج               

  أبرز القيم املنعكسة من خالل نصوصه عن فلسطني . 8     
  احلكمة -أ  

 
 ...النصوص يالغيا: الفصل الثالث  ♦
 ...البيان: املبحث األول  -
 ...التشبيه .1
 )االستعارة(ااز اللغوي  .2
 ...الكناية .3

 
 ...لبديعا: املبحث الثاين  -
 ...السجع .1
 ...اجلناس .2
 ...واملقابلة) الطباق(املطابقة  .3

 
 ...االقتباس والتضمني واالستشهاد: املبحث الثالث  -
 ...االقتباس من القرآن الكرمي .1

 ...متهيد -أ                
  ...اإلبراهيمي واالقتباس القرآين -ب              

 ...من غري القرآن الكرمي .2
 ...متهيد -أ                
  ...اإلبراهيمي واالقتباس من احلديث الشريف -ب              
  ...اإلبراهيمي واالستشهاد بأحداث التاريخ اإلسالمي -ج               
  ...اإلبراهيمي واالستشهاد بالشعر العريب -د               

  
ïاخلامتة...  
 ...اخلالصة العامة للبحث. 1    

  ...لسطينية يف نظر اإلبراهيميحل القضية الف.2     
  
ïاملالحق والفهارس...  

  
199-201  
199-200  
200  
200-201  
201-203  
201-203  

  
204-232  
204-210  
205-206  
207-209  
209-210  

  
211-217  
213  
214  
214-217  

  
218-232  
218-227  
218-219  
219-227  
227-232  
227-228  
228-229  
230-231  
231-232  

  
233-236  
233-235  
235-236  

  



 ...املالحق: أوال 
  ...ملحق بنصوص اإلبراهيمي عن فلسطني -
 ...ملحق بنص وعد نابليون لليهود -
 "...لليهود" بلفور"ملحق بنص وعد  -
 ...ملحق بأمساء األعالم -
 ...ملحق مبفردات أو ألفاظ مذللة واردة يف النصوص -

 ...الفهارس: ثانيا 
 ...فهرس اآليات القرآنية الكرمية -
 ...فهرس األحاديث النبوية الشريفة -
 )...العهد القدمي(فهرس آيات الكناب املقدس  -
 ...فهرس األشعار -
 ...فهرس املصادر واملراجع -
 )...املوضوعات(الفهرس العام للمحتويات  -

237-231  
237-291  
237-282  
283  
284  
285-287  
288-291  
292-231  
292-629  

729  
829  

299-030  
130-630  
730-231  

  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  


