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واإلصالحي في خطاب محمد البشير اإلبراهيمي التربويالبعد   
 

a constructive critical vision that identifies ills and evils, addresses 
imbalances, establishes faults and cures ills. 

  مقدمة :. 1

ة، في لعباجت ا  مصاعت ا، عمو  مو خصائص الكتابة عند "محمد البشير ابراييبح"  مألا ُيعنى بأساليد البملمة العرايا

ذي عهمُ  بين 
ا
ُ  جوير علب ال

ا
ي بألا عتمل

ا
يامة،   كأل  لفاظ منت اة،  جولة في عسلوب ، عله ُسموا في الفكرة،  جما  في الصا

نعة التح تحتفي برلامة عسلوب  متامتألا،  جزالة اللغة  الجما   امتاه،  جمل  الفكرة ألا امتداٌل ملددسة الصا يا، عما  ُسموا

عبير،  ميريا مو الخصائص التح طبعت  لب ابراييبح،  ظً،  د عة البيان،  جولة التا ة النا وا
ُ
بي  م  عخامت ا   ُحسو السا

اب  خطباء عصره  سنحا    تا
ُ
ة بين  لباء  ك مو خمل  يذا امل ا  تنب  بعض السمات  الخصائص التح   اوا تألا مكامة عليا

امطب  ب ا  لبألا،  تميز ب ا في مها  الكتابة،  السيما في بعديا التربوي  الملحي،  لي  ن الرج  كان عددك  يعي  ن  ي تغيير 

ألا   عكاده  تغيير سلوك للفرل،  اناء للمهتم ،  تح ير للة ضة  الت د، عيألا، ع بغي  ن عنطلر مو بناء السان في  اتألا،

  ينيتألا  مفاييمألا، مو خمل  طبعألا عله ميً تراووة   خملمية مابعة مو لميً املهتم ، مالدة عله تغيير الفرل،  تفعي  

اعهابية بداخلألا، لتصبح ا اعة داسخة،   عيا متهذدا،  طامات ععالة ، تسرً في تحروره   املبالئاملهتم ،  تألي  ال يً 

 الت ليد  التخلف، باعتباد  ن التربية الصحيحة  الفعالة، هي التربية التح تستوعد ك  املنظومات،  تنجح  مو د اسد الجر 

 في لن   عي متكام  متواهن عله مستوى الفرل  املهتم  ل 

 : علمه وخبرته. 2

كان الرج  خبيرا بمناهج التغيير،  طرائر الملة،   ساليد البناء،  اس  النظر، ماعذ الرؤوة، موسوعي الفكر، يعتبر 

 ن التربية الفعالة، هي مظروة في السلوك  كثر مة ا مظروة في املعرعة،  مد عزه يذه املعرعة بامتملكألا مالية اللغة العراية، 

 عنألا  احاطة بأساليد الكمل،،  طرائ
ُ

جُ  عُيحسُو مأتاُه ،  ونصرف ر التعبير،  عنون البملمة،   ل ات البيان " عأتيألا السا

ألا "
ُ
و ُمنصرع

ُ
ة  التح طاف  1عيحل ة  العلميا والي املختلفة ،  املررجامات  املحاع  علبيا  مد لا  البشير ابراييبح  جا  في النا

ة  طال ة  عسملميا ة الجزائروة ،  عسماه ب ا  اناء دحملتألا عله بلدان عرايا عا بال ضيا حصي  ُمعرا با العلً، مستزعدا مو البحث  التا

فين،  مهاال لتكروً عحو  الشعراء  ة في الخادج   كامت تلي املناسباُت مهمعا للعلماء  علباء  املل ا حروروا ودة التا
ا
لوت الل

ميً عا، امان  خمسين تسعمائة  علباء،  ملت ى لتكروً العلماء، عفي كلمة  ل ايا بمناسبة مررجان "
ُ
شوقي" بال ايرة  

ون بعروليا، 
ُ
وع

ُ
ة ت ُل ن مفاخريا  للعرايا هدا

ُ
حيون مآاريا  ت

ُ
اكً هللُا   حياكً ،   ب اكً للعر اة ت   لف، ع و  عي ا:" للحيا

ُن في توليد علفاظ،  تش2 تُ وُمون بحُ ومرالل"
ا
ة، مراه عتفن ادات  ير الكمل،،  تدبيج العب،  في موض  حدعلألا عو اللغة العرايا

ة، حيث ع و  :"  وادل  ع ابد في العرايا
ا

نبىء عو مددتألا في الت اط الش
ُ
ًُ عو براعتألا في اللغة  علب  ت بصودة مب رة مديشة، تن

حاضر يذا الجمَ  العربيا الحاشَد، بكلمات في ماحية هاخرة مو
ُ
ئيس  ن   فنح عستا  الرا

ا
 الكراُ، ، كل

ُ
ألا مواحي لغت  ي ا اخوة

ة، عشالة بفض  يذه  ة   اريا في عمً مير العرايا را عله العلً  املدميا
ُ
الجليلة،  جامد عامر مو جوامب ا الفسيحة،  يو عضل

 للل  ععملما للمعنى الذي 
ُ
يا البردة

ُ
را علينا  حفزا لرممكً،   متً  بناؤ روفة في يذا الاحتفا  العلبح،   عاء ببعض ح ا

ا
اللغة الش

عو الذي ترجمت محاسَنألُا،  اضطلعت بحم   سرادهللل ي ا مامت   العلماء بتح ي ألا  يو عحياُء يذه اللغة  عحياُء الدا
ُ
جمعية

ة التح اجتمعت معرا  ما
ُ
لة في ال د،،  جرت في  لسنة يذه ع

ا
امي في عصود متوم  مو  للرا السا

ُ
ة  العرايا

ُ
ت اللغة ، الش ا

ُ
اخوة

ة في منالد املهد   د مات الفخر،  حُبوا
َ
،  امل ُروُديا في تلي الجزورة الجامعة، بين صحو الجوا   لفو الُددا

ُ
 شاء هللُا  ن عكون ظ

سان،  مد 
ا
ة في معرض البيان ب ذا الل وا

ُ
اُد تلي الجزورة عو د ائ  الحكمة، َمهل ر ُعما بيعة،  محاسو الفطرة، لتتفتا

ا
بهما  الط

رجماما لالما للكلير مو الحض
ُ
 ت

ُ
 ل3هزورت ًلل"ادات املتعامبة التح شايديا العرُب بكامت تلي اللغة
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. مبرك حسيندد. عواج حليمة،      

ة اجتم   سٌو مؤ ٌ ، لامت لألا الفصاحة،  ام الت لألا البملمة،  عادٌ  مو عرسان العرايا
َ
عنا " البشير ابراييبح"  لعد ل

ياق،  يد "  حمد بو -بحرا –عيألا مو الحسنات ما تفراق في ميره، عكان  ة،  في يذا السا ما
ُ
 عاب" عله  عصرا  جيمل، ب   

رمية، الذعو عنُ ُ  
ا

ة الش نح لً  د في تولس،  ال  عرف في الجزائر،  لً  سم  في خطباء   لباء  علماء عمطاد العرايا ال و :"للل عما

المة  ال
ا
ملمة  الذ

ا
سو الط

ا
ة البملمة،   اتتألا في الل عبير،  ام الت لألا  هما  علينا عايُر  لوات ً، َمو است امت لألا طرائُر التا

ا
 ل

ُ
بامة

 تي ابراييبح مو ك ا  ليلل"
ُ
 ل1 الادتهاليات، مل  ما  

ا،  مصر  العراق،  يا ابراييبح كان " البشير 
ا

 "مح ا عكباد  ععجاب مو مب  مشاعخ  علماء عصره في الحجاه  الش

ث اعتد ،  جت عيناُه،  الشرة لدُدُه، يو عستا  "عالً البيطاد" ع وُ  عنألا :"للكان ابراييبح دحمألا هللُا ع ا تحدا  توها

 
ُ

عُد،  ال عنحرف اعات عمل ُعصيُبألُا التا ألا عتدعُر بالدُدد مو محُفوظألا مرآما  حدعلا، شعرا  مثرا، ُمرتهمل الخطبة بالسا
ُ
 امطلر لسام

 في كتاب
ُ
ألا ع ر  ف،  كأما

ا
 توم

ُ
ًا يُعوُل عله حيث ُ

ألُا يستطرُل ما يشاُء، ا
ُ
بت بألا  طراع ة ، كان مويا الذاكر عو املوضوه مرما تشعا

ون علُمألا حاضرا عن مابت الكتُدلل"
ُ
  5عحرص عله  ن عك

 : منهجه في التغيير وإلاصالح . 3

البشير ابراييبح عالً عذ،   لعد  دود،  مصلح مرّب  ملعي،  عنى حياتألا في تأليف الرجا   ععدال عجيا ،  ليامة 

ية، مو خمل  تعبئة الطامات  شحذ العزائً  الرمً،  يو عم  شاق الع و   النفو ، حيث امبرى للدعوة  الملة  الترب

ليس  يون مو تأليف الكتد  تص يف املراج   تدبيج امل االت، ب  يو عدء ا ي  ال عة ض بألا عال   لو العز، مو العلماء 

ً ععماد  كمل ك   لي ل يو يعلو  ن لعواة الظرف  خطودة الوض  م  الجرول التح تأك  الرااميين العاملين  املهايدعو  يا

عفت في عضده،  لً عثن عزمألا عو السعي الستة اض الرمً  شحذ العزائً،  العم  عله تحرور النفو   علباب  تبدعد 

لً عنس   متح للتأليف  الكتابة م  يذه الجرول التح تأك   " ع يا،  السراب،  التصدي ملشادي  الرد،  الخراب، ع و :

حُت لألا لعنألا  لغتألا، ععماد  كمل،  لكن عد دجاال،  عملت لتحرور ع ولألا تمريدا لتحرور  جساله  صحا
ا

فُت للش
ا
نح  ل ه بأما

ا
نح  تسل

عد"
ا

با  دض ى الش ا،  حسبح يذا م راا مو دض ى الرا حُت لألا مواهوو علداكألا عألبح علساما  بيا  6عألبح عرايا مسلما،  صحا

يرا بألا مسنشرعا ملست بلألا، ع  ليس  صمل بعصره متفاعمل م   حدااألا، مندمها في ماضيألا، مادئا لحاضره بصا  ظ ا ابراييبح متا

  تحدث 
ُ
 خطر عله عمة مو امتراب  جيالرا  امفصالرا عو  سملعرً،  مطيعت ً م  ماضي ً  تادوخرً، عتضي  الوليعة

، ع و 
ُ
دُك الحصوُن املنيعة

ُ
عو مشودا بمل لباب   لفاظا بمل ال طيعة،  ت ُر في مومي املسلمين عأجديً مد  داوا مو الدا

ا
 :"   عك

معان اً عمد ا عله د حألا عأهي ويا بالتعطي   عله ه اجره عأدي ويا بالتأ و ،  عله يداعتألا الخالصة عمويويا بالتضلي   عله 

عو ، عاإلب7 حدتألا الجامعة عمزمويا باملذايد  الطرق  النح   الشي " راييبح عددك علداك العالً الفطو البصير  نا  مود الدا

عو عله   الدميا ال ة ت وُ، عله عرً الدا غط،  الامب اد بالشكليات  املظاير،  الامخداه ب ا  لكوا الحياة الح ا
ا
تؤخذ بالتا روج  الل

د السان م حرا
ُ
محاء التح ت امية السا حيح،   الالتزا، بمبالئألا  ميمألا السا مل   التيألا  الامحراف،  تهنبألا شر د  جرألا الصا و الضا

ر  ابراييبح في خطابألا مبد  الوسطية 
ا
ملش ح،  مد ك  الضعف  تهلد الرزومة  التا

ُ
ث ودا

ُ
الُفرمة  الاختملف  التا روج، التح ت

طاُبألا يو خ الاعتدا ، يذا املبد  الذي ع بغي  ن عحكً حياة السان،  وضبط تفكيره  سلوكألا  ضر ب معامملتألا  عملماتألا،   

ماسي،  الرؤوة الشاملة للحياة  م تضيات ا،  العصر  ن املنهج  ع بنح عله الوحدة  التا مشر ُه مهتم   اضح املعالً، بيا

ة  الاست مل ل وا يالة  الحرا رف  السا
ا

  متطلباتألا  الايتما، بال ضاعا الكبرى  املصيرعة التح هي مناط العزا  الش

 : الوعي وصناعة التوازن . 4

ر،  الداك الصحيح  الفرً السليً،  الوعي بأسباب التغيير  الملة  الة وض،  تها ه  خطاُب 
ا
فك

ُ
الع   الواعي امل

 املسلمين عله اسمل، 
ُ
املحو  املصاعد  عباطي ، التح مو شأو ا عضعاف عمة  عس اطرا في الرا وة، ع و :" لو لدمْت لسبة
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واإلصالحي في خطاب محمد البشير اإلبراهيمي التربويالبعد   
 

امية  ُمل هروا عله يذا الكتاب   شراوا في ملوب ً معاميألا السا خذ ا مو كتابألا ميزاما،  مو لسامألا العربي ترجماما  اتا لألا العليا  اتا

ة مو   ضاد املصطلحات  ع و  لاعية لً تعلر ب ا  كداُد الفلسفات لسعد ا بألا كما  دال هللا،  ألسعد ا  الخالد بأ يان م يا

 
ا
ل  لع ا  8،  لكان املسلمون في  دض هللا  عز مفرا   كثر مفيرا " بألا البشر كما  مر هللا،  أللبح ك  مسلً بالخير  الصملة سفيرا

هاة هي التح  فوق  الغلبة  النا بر  عوام  التا  عي املسلً برسالتألا،  و وضألا بنبعات ا،  تمللألا مل تضيات ا،   خذه بأسباب  السا

ُئ لألا السب   املناهج ال وومة، التح تنيح لألا مباشرة ل ده،   لا ء بواجباتألا؛  تها ه ك  الع بات  العرامي  مو شأو ا  ن تيها

 املصاعد التح تحو  ل ن و ضتألال ع و  :"عنَّ العالً في اضطراب، ألن  يلألا في اضطراب،  مد جراب املناهج  عل وة  تدا ى 

ألا بالدا اء جبك  ما عخطر عله البا   تدا ى باملا   سحره، علً يشف مو مّسألا،  استرقه بهمي  الرقه، علً عبر  مو ملحألا؛  عال

ر عله  جرألا الذي جاء بألا  با
ُ
رً عله ح ي ة  ط

ُ
ه ال حنث عيألا  ال تأ  ، لو  نا اسمل، ع اء علفر؛  ومينا برا عحمر عكان الدا

اع  الذي عح  الع د  ورع  اشكا ،  كان يو الحكً في معترك الخملف،  مو عند هللا محمد بو عبد هللا، لكان يو الدا اء النا

دة التح تهعلرً في موم   0امينألا   خملمألا لسعالة العالً ؛" الجالد ب و  وحا
ُ
،  يايو عدعو املسلمين عله ال وة الجامعة؛ امل

زعات الحزاية  ال وميات 
ا
يا ة،  الن والة  ال يالة،  هي دابطة اسمل، الوا ي التح تعلو عله املصالح الضا والة  الرا السيالة  الزا

لد الرزائً،  تثبط العزائً، ع و  :"لعومايً عله الجامعة الواسعة التح التضير بنزع ،  هي  العرميات التح ت لي،  تغرق  ته

دمايً مو يذه ععاحيص الضي ة، 
ا
رق  حذ

ا
جامعة اسمل،، عله الر حامية الخالصة التح ال تشاب بدخي ،  هي د حامية الش

ا ل رً  و ا لسيسة استعمادوة هوة ا لرً سماسرة الغرب  علماؤه  الوطنيات املحد لة التح هي منب  ش ائ ً  مبعث بملئ ً،  اينا

مزور، اً ال ضً، اً الرضً لللل" فرور، اً التا  19  لالؤه،  ماعت ً مة ا التا

 ورى ابراييبح  ن خملص البشروة  سعالة السامية تكمو في التزا، مواهي الدعو  تعاليمألا    امره،  الت يد بشرعتألا، 

ادوخ شرد  ترسً منهجألا، ألنا ا  فكير ال ووً،  الفطرة النا ية، ع و  " عنا التا سمل، لعوة عاملية، عهادي الع   السليً،  التا

رًلل،  شرد  نا  يذا الدعو في عنفوان شبابألا،  ت يؤ  سبابألا  
ا
ًا للبشر كل ،  الخير عع ًا اهلخاد عبابألا، عشرد لألا بالفض  عت

 
ُ
ة مامل عالة عال سلف يذه عما ادوخ لً يعرف لعنا مو علعان لً   بألا،  ماسوا حاستح السا كاموا  ساتذة الكون عال ب دعألا لل  عنا التا

يسبر عله  سا  الج سية،  لً عرج  عله مواعديا عال لعو اسمل، عرو ال عخص به س،  يو لالح لك ا ج س،  يو مواعر 

ألا عمل ترع ، عال ع ا ا11لك ا مظرة،  يو مملئً لك ا مفس"
ُ
ا  دكام ملة  الجما ، ،   ما ف   الصا وى الخير  ميً النا

ُ
  مبالئجتمعت م

ما تتفاضُ   تتعاله بالبناء للخير  املنفعة  الجما   ال وة،  ماعدا يذه عدبعة عرو عضوٌ   ًُ عما العد   الفضيلة، ع و : "  عم

 ال
ٌ

مة، بنوا  عابث نا لك ا   لئي مهتمعة  متفرا
ُ
 املساجد مظررا للخير،  شال ا املداد عدخ  في مصد الع ملء،  مد بنى  سملع

وا الُ ُصوَد مظررا للجما ، عضموا  طراف الفخر،  جمعوا حواش ح 
ُ
ة،  سمك مظررا للمنفعة،   علوا الحصون مظررا للُ وا

املة ممو جا مو املدعنة ال
ا

ألا للحضادة السامية الش
ا
اضلة فاملهد،  حاه ا آعاق الكما ،  مال ا الحياة بزما،   لشأ ا بذلي كل

ما ح ا را َمو سال بالعد ،  مال بالع     لئي آبائي"  عومان،  عما
ُ
لرا حكماُء اليومان  لً عح ا را ساسة سً 12التح تخيا

ا
، كما ات

ألُا عمادُ  النا د الذي  خطاُبألا باإلعهابية، علً عكو ليكتفي بولف الاختملالت  دلديا،  تعدال السلبيات  العيوب،  لكنا

مات يشرُة الوام   عوا
ُ
ُ، الحلوَ   البدائَ  التح مو شأو ا تذليُ  املصاعد  امل هادب،  ُو دا ًُ التا ُ  ال ضاعا  وحاك

ا
 عحداث  ُوحل

ا،  الادت ان للعاطفة   بأسباب البناء  الملة بعيدا عو النا د الردا
ُ
ًا عخذ طود  الرقي،  مو ا  املكاده التح تحوُ  ل ن التا

ح عحكا، ظروات املطر حةل  الحماسة،  تبنا  الجايزة  استيرال ال والد،  عمماط  النا

 سبل التغيير والتجديد: . 5

هدعد  غيير  احياء  البعث،  الخبرة بعوام  التا زن متواهٌن ع بنح عله ع ألا الوام ،  الوعي بأسباب التا
ا
ألا خطاٌب ُمت عما

 ا عالً عادف بأساليد بناء الة ضات  تشييد الحضادات،
ُ
بعية  الادتها   التا ود  شأمألا شأن ك  المها  للتا ليد  التا

ُ
حيث

خا    الغشا  الجبن،  ما عله  لي مو مذايد الرد، التح ال تصنُ  مد ة  ال تبنح موة،  ال تغر    الامدعاه  الرعومة  التا
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ألا ُم  عبير،  لكنا ، ُعحسُو ميمة، عمل مها  عنده إلدسا  الكمل، عله عواينألا،  تكلف العبادة   تصن  اللغة  التا
ٌ
ط

ا
 شراه ٌ ُمخط

 املست ب  بعيدا عو ترلعد 
ُ

ُر الحاضر  يسنشرف ًُ املاض ح،  وتعما حرور يستلر نوور  التا دبير  ُومادُ  التا فكير،  ُوهيُد التا التا

 مفُسر
ُ
صروحات، ع و : "لل  وكوُن سبُد الغفلة عو الح ي ة يو الح ي ة ح بالتا غنا لووح بالبيامات،  التا عادات،  التا

ا
،  مة ا االش

ة العراية بكلمات: العلً  التعليً  الل اعة  العرب  العر اة  الوطو  الوطنية،  هي كلماٌت  اعتتاُن يذا الجي  مو  بناء عما

 ،  موال 
ا
تحل

ُ
فس  لباما  ات  ار،  هي عله عمومرا سماُت يذا العصر امل  البصر،  تفيض عله النا

ُ
شُ  عشعاعات تخطف

ُ
ت

لين الفص  ع ا  مو ماموس ا كامت معامي ا عند ع ا
ا
ألا يستعملرا عموواُء تعاليا  اجت الا،  يستعملرا الضعفاُء تعلمل  ت ليدا،  مل

عة الصلة بالر ة، عمو الطبيعي  ن عن لرا امل لد ن بهفاعرا  ام طاعرا عو الر ة "
ا
ة ُمت ط

ا
ة جاع عا  ل13مالا

و ابراييبح، عألدك  نا عمً ال عمكو  ن تحي
ا
ا  تعيش،  تة ض  ترقه بلوك املصطلحات،  اجتراد ال والد  مد تفط

ما تكوُن  ظروات،  الاستكلاد مو الجد  الع يً،  املراترات  التريات،  عما عادات  استيرال النا
ا

غنح بالش يغ الجايزة،  التا  الصا

ينيات، لتعبيد املسالي  اناء املمالي  تهند املرالي  تحصي
ا
 دض الوام  في    العلً  ترجمتألا علهو ضُت ا بتغيير املفاييً  الذ

اب العرب  عله  لسنة  تا
ُ
ُل عله  ممل، الك ن ع و  :" تترلا

ا
غليط، لتظرر آااُده في عم  مت و  عمهاه ُم ن لودة تخطيط لتهند التا

ممل،   خطبائ ً منذ عرد مرود كلماٌت : الوعي , الي ظة  الة ضة م سواة عله اسمل،    مضاعة عله املسلمين، عر  يذه ع

 عله يذه الكلمات تصف ح ي ة  ، تصود خياال عإنا الصفات، ال تتح ر عال بظرود آااديا قي الخادج،  شرالة 
ٌ
علسنة مت اعتة

ًٌ ال يوونا عيألا   الوام  الذي ال عمادي عيألا لرا،  الوعي الح ي ي عصحبألا دعٌي ؛  يع بألا سعٌي،   الي ظة الح ي ية عصحب ا عل

عصادت ميمة ماععة،    موة  الوام ،ل عن الفكرة ال ميمة لرا في  ات ا، عال ع ا العكس  اريا عله 11ل عيألا" ونبعرا عم  ال ترل

 ن  لسامية، لكنألا عهد  ا اعةجامد داط العلً بالعم  عالعلً ال ع بغي  مألا عب ى معادف مظروة  داععة، علهلاععة    طامة 

ُد الرمً،  تغر  ال يً،  تشحذ ة امنتج   لعترجً عله عم  
ا
ول

ُ
الة ت :" عا   بناءما عنا الحياة مسمان: حياة العزائً، ع و  ععا

كً ال تكومون  موواء في العم  عال ع ا  ع له موةعلمية  حياة عملية،  عنا اللامية مة ما تنبىء عو   ضعفا، عمتاجا  ع ما،  عما

اة  خطودة مسلي التغيير،  ما عحيط بألا مو متاعد  ما عتطلبألا مو جرال   كنتً  موواء في العلًلل"  لع ا يذا الوعي بصعو 

تضحيات جسا،،  جرول عظيمة  مضاء العزومة، يو الذي  لرمألا الوعي بل   املسؤ لية املل اة عله كواي  الرجا  لتربية 

عابل ع و  :"عا   بر عله تهشً الصا سالة،  الصا  آمالنا  مستولُه عجيا   ت يئت ً لحم  عمامة   لاء الرا
ُ
بناءما: عمكً مناط

  الستح اق ادث،  يو    تبعات  م تظر منكً ما ع تظره املدلُج في ظمل، اللي  مو 
ٌ
عدكً لحم  عمامة  هي ا يلة

ُ
 مامينا، ل

ألا عاٌدف ب15تباشير الصبحل" ألو  ،  لً عكو ابراييبح ممو عخوضون في ك ا ش حء ل ن علً  ال يدى  ال كتاب منير،  لكنا

عو   حكامألا، عرما  تفسيرا، حاضر الحجة   البدي ة، موي الحاعظة مددكا لعلو، عصره، خبيرا بتهادب الحياة  مضاعا  الدا

عوة،   ساليد الملة  التغيير ع و "  ما هال املسلمين ضملال عو منب  الرداعة  ما بأحدااألا، لألا لداعة بمناهج الدا
ا
العصر، ُمل

ةالعلماء  ضعوا  مفسرً في موض  ال د ة   التعليً لل عيخوضون في الر ة  اململئكة   عماعة عة ا عال عروٌر مو  ما  ، الجنا

ة  الناد حتى ليكال ن عضعون لرما خرائط مهسمة،  سبيُ  املؤمو ال رآلي العام   بعد املوت،  وتوسعون في الحدعث عو الجنا

ألا عكُ  عل ألا مؤمٌو ب ا كما  دلت،   ما ل 16ً ح ي ت ا عله هللا ليتفرغ لعالً الشرالة الذي يو عالً التكليف"في يذه الغيبيات  ما

 مو املوضوعات التح استرعت ايتمامألا،  ظ ا عؤكد عله   لووت ا  مركزوت ا في الوجدان العربي  اسملمي مضية علسطين 

عاه عة ا،  الاعت ال بعدالت ا،  تح ادوالسليبة  لعوتألا عله ضر دة اعمان ب ذه ال ضية  الدا ع ية   التا خية م  املسؤ لية الدا

ر عجيا  بأنا علسطين ال تهايرا  يا
ا
ندعد   الشجد  لكةا ا تسترج  بالوحدة  العم   يو ُعذك تستعال بالُفرمة  الخملف   التا

ر ُي 
ا
عفف عو املطام ، عإ ا ظاير ال حال  التا ، ع و :"  عنا استرجاه علسطين ُممكٌو  ميسوٌد بالبذ   الاتا الرا ي في  الجالا

املع و ،   شادكت اليُد اليَد في البذ ،  طرر املهتم  العربي   املهتم  اسملمي مو املخذلين  املعذلين،  مو الذعو عننا لون 
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واإلصالحي في خطاب محمد البشير اإلبراهيمي التربويالبعد   
 

عمود الكبيرة بالع و  الصغيرة،  يعادضون تشييد الحصون بتز ور املساجد، عإ ا  م  يذا عأبشر ا باسترجاه علسطين 

 ،                  17عإن علسطين ضاعت ضياه عبد ب دسرا   مصايا" محو العاد،  عال 

  نقد الذات وإعطاء القدوة:. 6

لً عكو ابراييبح في خطابألا الملحي ليهام  ميره مو الكتاب  علباء ع ا د ى اعوجاجا في منهجرً،    امحراعا في 

يو يعلو عو مومفألا مو املادمين الذعو حال ا عو الصواب،  ظنوا  وا ً  يا عكريً،    تضليمل   تغليطا في آدائ ً  موامفرً  

عحسنون لنعا،  يً في الح ي ة عد املستعمر التح ب ا عبطش  عينألا التح ترلد،  لي  مألا سخريً لتنفيذ مخططاتألا 

خلف،  الت  مشاديعألا،  تمرور لسائسألا  تفكيي لسيج املهتم  الجزائري  جعلألا ل مة سائغة للمستعمر،  عريسة للجر 

 يؤالء يً دجا  الز اعا الذعو ع د ا مؤتمرا ب دف منايضة الحركة الملحية،  تعطي  مشر عرا الةا ضوي ع و :"  ليس 

عما ا  حالرً؟ يذه املهلة التح مرد ا علداديال  ما مرايا تكون عال لسان  عئمة؟يؤالء املؤتمر ن مو عمة ؟  ليسوا  ئمة 

عن عمر ليس بأعدي ً،  مد كفت ً الكاعية  ، تكون دسمية بمعنى   العز ؟ية ت شر   امر التولية  تكون دسم عي ا؟ع شر ن 

رعية التح تعمر   مات املفتين ليعً النف  ب ا  الخطد الجمعية التح عل ي ا خطباؤيً لي ر يا مو  آخر؟
ا

عت شر الفتا ى الش

 ً برة املفعمة بالغضد 18ال في التزكية عله)الد س ح(لل" ، ت شر شر ط امامة العصروة،  مة ا الاعتم يسمعرا؟ل ،  امل  يذه النا

ُد عسف املستعمر  ظلمألا  تسوغ  برا
ُ
 الاسنياء  السخروة، عكشف البشير ابراييبح ممادسات ً املشينة   باطيلرً التح ت

سان عيفضح ملالب ً  ما عضمر مألا  و
ا
عو  الل رضة، نستر ن عليألا مو  عكاد مغطر حاتألا،  تزكي مشاديعألا الردامة للوطو  الدا

د  لين  املغرا شرير بأساليب ً الخسيسة،  ونحه بالملئمة عله  تباعرً مو الغاعلين  املغفا
ا
عروض  الن بأسلوب عيألا مير ملي  مو التا

ألُا  حملمرً، ع  ع و : "  حسُد الاستعم د اب ً،  السذج الذعو جاد يً في  كا عب ً  خداعرً، عنراه يستخف بع ولرً  ُيسفا

عليً، كما عحاكً املهرمين  يسجة ً عله اجرا، في محكمة  بح العراية  اسمل،  يسجة ً عله التا
ا
لعم راطية  ن عحاكً معل

 احدة  سجو  احد  ظرف  احد  مد عكون عو، الجمعة في الغالد،  ليس يذا احتراما لإلسمل،؟  مو مصلحتألا كما ع و  

 ل10بالكً تكذبون؟"  العالبح؟  ليس يذه هي الدعم راطية؟ عما

ا مستطيرا،   ااال خطيرا،  بأسلوب الت ري  يذا يستهجو البشير ابراييبح  وحت ر ممادسات املستعمر، بولفألا شرا

ً ال رآن، 
ا
ع و :"  ليس في ل ي  املستعمر الدعم راطية الكاملة التح عؤمو ب ا، عإمألا احتراما لإلسمل،، يسا ي بين عم  ُمعل

علألا في لف  احد معألا، لفة  محاكمة  مأ ى،  وتً  لي في  حد ععا، املشرولة عند املسلمين،  يو  مرتكد الجرائً  وه

عو، الجمعة،  ليس يذا احتفاء باإلسمل،،  تهسيدا للدعم راطية؟ عما للجاحدعو عنكر ن يذا الفض ؟  وكذبون يذا اجراء" 
يير  ن املربي  املعلً النابألا، الخبير بعوام  البناء  احياء  التغ ،  ليس بمستكثر  ال مستغرب عله البشير ابراييبح املصلح29

اء،  ورلد الاختملالت،  وصف الدا اء،  و د، الحلو  لألهمات  املعضملت التح ت ف حجر عثرة  ما، حركية  ص الدا
ا
ُيشخ

خلف املهتمعات  الشعوب  سير دت ا  تطوديا، عيذيد عله كشف مذيد الاستعماد في عشاعة الفسال    الجر   لشر التا

 الويو، ب ولألا:"  ليس معنى م ا مة التعليً لشر عمية  تكاار عميين؟  ال ع تض ح املنطر عال يذا؟ ألن لألا مذيبا في املحاعظة 

امة لئمل عن ط  لسلرالل" ات السا ،   ومض ح ابراييبح عله يذا 21عله عمية لئمل تز  ، كمذيد العلماء في املحاعظة عله الحيا

دا الوجألا الكالح ال بيح للمستعمر، كاشفا هوفألا  عسفألا  عد امألا عله عمً ا له، ُمصوا حو مو  سلوب التا ري   الزاجر  الرا لنا

ماء،  املستضعفة آلامنة، استهابة لنزعاتألا العدائية،  طبائعألا التح تستحلألا عله السوء  الظلً  ال رر،  امعان في عدامة الدا

دضاء لغرائزه في ُحدا الاستعبال  الاسنبدال كما في مولألا:"   لو  نا طفمل مة ً خرج مو ماده  لخ  عشباعا لنز اتألا   طماعألا،  ع

،  ظ ا البشير ابراييبح 22مددسة عراية لجاءت الحكومة تسعه  هي تخش ى  ن عصيبألا سوٌء مو عد، املحاعظة عله الصحة"

وعية  الصا  سألا عله منهج موامألا التا حوة  الي ظة، في سبي  تهسيد مشر عألا الةا ضوي الذي عله مهجألا التربوي الذي  سا

يست دف امنشا  السان مو برااو الجر   سرالعد الغفلة،  لياليز الضعف  الروان، مستة ضا الرمً، شاحذا العزائً، 
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هجين  الاحتواء  امراء، حاممل عله الخومة  العمملء مو  بناء ج دجين  التا و لدتنا الذعمومظا الضمائر، داعضا سياسة التا

صووت  جنوا عله الدعو  الوطو، ع و :" عن عموواء الذعو تولوا  مر التا سيً،  حملوا   لئي الضعفاء بالوعد  الوعيد عله التا

عو  عليألا ما ادتكبوا تلي الجرومة الشنعاء  ممطوا حرا العرب، عال بعد  ن ممز ا موام  احسا  مو العرب، عر  يً جالا

سا مين عله  خسا ما تكون كالراهلين  د  ا مة
ُ
 ً ماكلين كالغاهلين،  د  ا في  مرائ ً امل ا مين عله  عنف ما تكون امل ا مة،  امل

مات الحكً عله يذا التفا ت في الكيان العربي،  ُل  املنسايُ ، عبنوا م دا ايُ ،  املنشدا
ا
املسا مة،  في شعوب ً الجايُ   الذ

يً بالعرب الغر د،  لً عنبعوا ع  ا، مظريً، ب   معت عيُة ً عله عو، العرب   مفلوا مديً" مرا  ل23عا

 : تشخيص العلل وتقويم الخلل .7

وا ليكوموا 
ُ
 ينا يشير البشير ابراييبح عله ح ي ة لطاملا خفيت عله كلير مو دجاالت عصره،  هي  ن عموواء ما كام

ً مكو محو ضعاعا،   حين  لدكوا ضعفنا،  معنوا في ع اللنا، عصالد ا ح ومنا،  سلبوما حروننا،  عاملوما معاملة   موواء؛ لو ل

عساء عاجزوو متخلفين تابعين ال
ُ
عيف،  حكموا علينا بأن لعيش ت د للعبد،  ال ويا للضا يا د مين، متبوعين،  خالمين ال مخ السا

ن دة، ال ع   عي ا  الد ة، أل  ملُ  يذه عمراض هي التح عتكت بالجسد العربي   و كتألا؛  استنزعت مواه   حالتألا جلة يام

 اء  الفناء، مشيرا عله ما  لابنا جراء  لي مو مكبات،  ح ا بنا مو مكسات 
ا

و منا،  هده عينا  اي نا بذ د الش
ا
العد  تمك

   دهاء، ع و : "يً ععلوا الفعلة النكراء، عواهموا بين ما مملي مو موى مالعة لستطي  ب ا املمالة في الجرال،  اين ما عملي

نا  الصريوميون مو  لي،  لدسوا  مادموا  استخدموا الجم   الطرة  الضرب، عأمتهت لرً امل دمات يذه الح ائر،  هي  ما

 ا  لي،   نا املاين سنة مرات 
ُ
يين كالذي عملكألا الي وُل مو ك ملة،  ال معممل للكيمياء  ال دجاال عنا  كلرا  –ال مملي مصنعا للسا

ً تومظن -مذد ب ذه العامبة لة، ل ً عائدة ُمعجا ً تدععنا لملستعدال لرا ، ع الوا: م سمرا  مروح الي ول، ألن لنا عي  ا مو مفلتنا،  ل

لة" ة مؤجا يً  ضياعرً، حتى 21 ال مخش ى العرب، ألنا ليس عي ً مضرا ص لنا  سباب مأساة املسلمين  يواو ً عله عد ا
ا
،  ُولخ

ئا،،  ورى  نا معام
ا
ً مو مبالئألا باتوا كاألعتا، عله مألبة الل ً هللا بألا،  تحللر ي ً عو اسمل، الذي  عزا ي 

ا
ما مرجعرا عله تخل ً عما ات 

ًا عمل سبي  عله مهات ً  خمللرً مو الشر د املحدمة ب ً،  عهمات  املحو التح تنخريً  محة،  ميمألا السامية،  مو ا السا

مسي ب دعألا ع و :" ما  ضاه املسلمين  مزاق جامعت ً،  مز  ب  ً عو يداعة ال رآن عال بالتا ً عله يذا الددك مو الروان عال ُبعُدي

 جعلرً ععاه عضين،  عد، تحكيمألا لألا في  يواء النفو  ليكفكف عي ا،  في مزالر آلاداء ليأخذ بيديً عله لواب ا  في مواجً 

روات ليكسر شروت ا،  في مفادق سب  الحياة لي دي عله  مومرا
ا

صالح ،  في  سواق املالفتن ليهلي عماءيا،  في معترك الش

را مو باطلرالل ز ح ا اال 25 املفاسد ليميز يذه مو تلي،  في مهام  الع ائد ليميا د  نا الغاعة ال صوى للمسلً  ن عكون حما
ا
، ليؤك

اما بحد ليا، حروصا ك  الحرص عله الة وض ب ا   لائ ا، معتدا بم تضيات ا  تبعات ا، ب ولألا:" عنا الغاع سالة العظبى، موا  ةللرا

،   ن ال  بالحرا
ٌ
 في الحرا  سيالة

ٌ
 عله عمران  في يذا الوجول، سيالة

ٌ
ف

ا
سبي  علي ما عال بالعلً  العم    ن عمران عدض متوم

عو،  ايتدت ب دعألا،  ،  عنا بعث يذه عمة،  دععت ا  سؤلليا، ال26الع و   النفو "  عتح ر عال ع ا  خذت بزما، الدا

ت بظ
ا
لألا  ال عمكو  ن ت و، لرا مائمة،  و ر لرا مراد، ما لً ت تد بسلفرا الصالح مو املؤمنين  استرشدت بأمواده،  استظل

ادوخ عي ر  ن املديش املعجد،  الذعو لدموا ما اُ   خباديا في التا ة اسملمية التح ع ر  النا عايد ا هللا عليألا، ع و :" عنا عما

شري   علب  الحك
ا
اُ  آااديا في العلً  الن بغض في الاعتراف بأنا  ورى النا

ُ
حد  امل

ُ
راه العالي البا خ عيستوي امل

ا
مة، عير ن الط

ة بذلي املعنى  تلي ع لاف عال بال رآنلل"  حر عمة، عن تلي عمة ما كامت  ما
ُ
مة

ا
ة يذه  خباديا  هي آااديا، لهح ع  ل27 ما

ربية  يمية كبرى بول مد   له البشير ابراييبح في خطابألا  كتاباتألا،  في ك  لشاطألا المل
ا
فرا عمال حي  التعليبح، الت

 عند يبوب العوالف الجائحة عيعصمرا مو الس وط  الرزائً ألنا 
ُ
ة ك ا علملة،  دكو ك ا بناء،  الحصو الذي تلو  بألا عما

واهه  ادت اء باأل  اق  تسدعٌد للنا   للسلوك  النا
ٌ
ربية في مظره ت ذعٌد للطبائ ،  ل ٌ  للع و   ضبط

ا
ًٌ للنفو  ظر،  ت الت وو
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الح ال الد عله الة وض بواجباتألا،  تحم  مسؤ لياتألا،   لاء  زمة  ععدال السان الصا
ا
ت
ُ
ة امل ووا خصية السا

ا
 العواطف، لبناء الش

عن ُتنا مة ا عندهللالللعال ع ا  لا  ، التبر   ما
ٌ
دة

ا
يا كاملة ال ده في الحياة، ع و  في يذا الشأن:" للجي  آلاتي علينا ح وٌق   لية مؤك

ما للحياةلل"
ُ
ما ب ا آباؤ يً للحياة عله مير الطرو ة التح  عدا عدا

ُ
،  عله عاتر املعلمين 28مير مبخوسةلل  مملُك يذه الح وق  ن ل

فس  حزما  لدما في ال و    املحم ، تستلز، تضحيات  لبرا  عزما  ملابرة  مهايدة للنا
ُ
 ا يلة

ٌ
ت   يذه املسؤ لية  هي  مامة

مللا في املسعه، حيث ع و : " متً حرا  يذا الجي ،  املؤتمنون عليألا،  ال وامون عله بنائألا، عابنوا ع ولألا  الفع ،  عخ

عله  سا  مو الح ي ة  ابنوا مفوسألا عله صخرة مو الفضائ  الساميةلللداويً عله استخدا، املوايد الفطروة،  عله 

صود  صحة الداك  لمة اململحظة" ا املد20لدق التا  عملُبدا  ن تواكد الوام  املعيش،  تهادي د ة العصر، ب  هي ،  ما
ُ
دسة

ة  رألُا الوجرة الصحيحة،  تصنُ  حاضر عما الر ُة،  املهتمُ  يو الجسُد، تصن  الحدث  تؤار في الر ي العا،،  تصنعألا  توجا

مً ا
ا
حيح ماضي ا املهيد،  تهدله  تسنشرف مست بلرا، عوا ا مصن  الع و  الواعية  الذ

ُ
اعية، ع و :"  ت اعية  الرمً السا لرا

ة  عيألا  اُر جروليا،  لألا مالرا مو د ة  تألا  مظامألا، تعليما عليألا طابُ  عما وا
ُ
املددسة التح ت د، تعليما عصروا يساعر العصر  م

ًا عليس  ما، الجزائروين الذعو  اموا ك   لوان العسف  الروان   بش  لنوف الا 39علي ا مو سمات"  عليألا ما  ستغمل ،  مو ا

عد الجزائري 
ا

ة،    عموتوا كراما، ع و :" عنا الش  ادياب مو الاستعماد، عال  ن عأخذ ا بأسباب الب اء  املهد ليعيشوا  عزا

عال  عؤمو عرايا  لبح ال مد  لبح مو طو  ما جراب  ماد  في حالة عأ  مو العدالة  كفر بالدعم راطية التح يسم  عة ا  ال

، 31ي ب ا بدعمللل"عبغ يستنز  عة ا،  ال :  اتيتألا الجزائروة،  ج سيتألا  لغتألا العرايتين  لعنألا اسملمي، البأدكان حياتألا عدبعة

رة عو كيامألا  ُيووتألا، ال عبا
ُ
نة لحد له، امل ا ت بُ  املسا مة، ب  هي اختباد لن  يذه عدكان هي مناط  جوله  سبد خلوله، املؤما

 عله لدب امل ا مة عله  جألا املدا مة ل

 موقع نظرية التربية من مشروعه إلاصالحي:. 8

لع َّ علداكألا ألار التربية في ت شئة عجيا   تأليف الرجا ،  لدء املفاسد،  عملج الاختمل   محاداة الاحتمل   دعض 

 
ٌ
ربية ماعة

ا
،  الضر ب الاستغمل    لوان الاعتمل ، هي التح حملتألا عله ت دعً التربية عله التعليً، باعتباد  ن الت

ٌ
عليً  سيلة تا

ً بمحتوى 
ا
تعل

ُ
الة، هي التح تراعي عملمة امل عليً الفعا عليمية، ألنا  ساليد  طرائر التا د في املناهج التا  يو ما ع بغي  ن عتهسا

ل ين  الحشو  الاستكلاد مو املحفوظ، كما تحرص عله توجيألا السان  توعيتألا،  تنمية  املناهج  البرامج، بعيدا عو التا

ً تل يفألا  توعيتألا، ع و : موايبألا     العل
ُ
ل   طباعألا، ألنا ماعة التربية بناُء الفرل الصالح  تحصيُنألا مو املفاسد  آلاعات  ماعة

"احرلوا عله  ن تكون التربية مب  التعلً  اجعلوا الح ي ة آلاتية مصد  عينكً،  هي  ن الجي  الذي  متً منألا لً عؤت في 

،  مو اً كان حرلألا كبيرا،  ايتمامألا جليا ب ذا 32ما خاب مو م ص عخملق " خيبتألا مو م ص العلً،  عمما خاب  كثر 

الجامد، بالنظر عله  اره العظيً في تكووو السان ال وي الفعا   اعهابي،  ل ده في ليامة الع و   الادت اء بالنفو ، م  

اجألا، مللما تحتاج  بداو ً عله الغذاء املالي، مراعاة مبد  التددج في عشباه يذه الع و   النفو  بالغذاء الر حي الذي تحت

كي ت وى عله الحركة  تحاعظ عله  سباب الحياة، عاللر ة مذاٌء،  للنفو  مذاٌء،  للع و  مذاٌء  مذاؤيا يو التربية ال وومة 

 التح
ُ
ف نا علي   العلً الناع ،  الل اعة الراشدة،  هي  سُس ك ا علملة  لملة  مهاة  عملة، ع و : " كامت الطرو ة ا  ما اتا

يألا عله عكرة صحيحة  لو م  علً ملي    ابُو باليس في املدعنة املنودة في تراية ال شء، هي  ال متوس  لألا في العلً،  عمما مراا

ً م  يذه الغاعة الكبرى،  تكييف 33" ، لذلي امصبت جروله العلمية  الملحية  الفكروة عله ضر دة تخير املناهج التح ت سج

،  البرامج
ُ

م  ما عح ر يذا املشر ه  وترجمألا عله  دض الوام ، ألن العبرة بالكيف ال بالكً، عإ ا صحت ععكاُد  املعادف

ساه مدادكألا،  كان 
ا
 صحت املناهُج  البرامُج التعليمية، كان لذلي  اُرُه العميُر في  جدان املتعلً  سلوكألا،  تفتر موايبألا  ات

 ملكة التعلي   التددود عله لألا شأٌن في الفرً  التفسير  التعلي
ُ
   الاكنشاف،  يذا ما  شاد عليألا ب ولألا:" عمماُء الفكر  تراية

،  يذه املرمة موكولة عله العلماء العاملين املهايدعو 31الاست باط  اناء عمود عله  سباب ا  النتائج عله م دمات الل"
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. مبرك حسيندد. عواج حليمة،      

لملة  التربية، ألو ً بناة املكاد،  املعالي  لناه الحضادة،  املتخصصين،   صحاب الدداة  الدداعة  الخبرة، مو دجاالت ا 

ً الذي  دالتألا عرلسا للجزائروين  عرضتألا علي ً،  مات حيات ا،  ما التعلي د ن لرا م وا
ا
ل ن لألمة لعة ا،  وحيون مآاريا،  ووط عهدا

ن،  وطمس املعالً،  وفسد اللسان عأضراده  كثر مو مناععألا ع ا كامت لألا مناع ، ألمألا تعليً مدسو ، عبرد للظلً  العد ا

د  ال ًٌ ُيغرا ر  ال  املكاد،،  يسوغ المت اك املحاد،،  يو عله  لي تعلي د،  ُودما ُر،  و طُ   ال ُعحرا صلُح، ع عصُ ،  وفسُد  ال ُيعما

 الخملعات  الامحراعات، ع و :
ُ

ث ،   " التعليً عجنبح عله تفايتألا في الكيف  ملتألا في ا  يشي  آلاعات  ُوودا ًا عله اضطرادما لك

ألا عفتح عينا ليعبح عينا،  مو بلغ عله 
ا
عليألا  عمبالنا عليألا، يسب ألا جرٌ   ت ترن بألا آعاٌت،  تع بألا مفاسُد،  يو عله  لي كل

،  35ماعتألا منا  لبح بالطبيعة متنكرا ملاضيألا  لمألا  مومألا، ألن  لي التعليً  جده عادما عمأله بما يشاء ال بما لشاُء محُولل"

ً العربي الذي يعبر عو يووت ً،  يعكس شخصيت ً  يستوعد عالتع ً الذي تبتغيألا عمة لنفسرا  ترتضيألا ألجيالرا يو التعلي لي

ً  كياو ً،  ً  تهاداألا  مستهداتألا، بما يعزه  جولي ً عله التفاع  م  معطيات عصري ً  ودععر ً بماضي  ً  يعزه للت  حاضري

عرايا يساعر العصر  موتألا  مظامألا، ال تعليما عحم  جراايً الفناء  تحملألا مذد   يو ما  شاد عليألا ب ولألا: "عمة ترود تعليما

 ل36املوت"

 لع ا موا، يذا التعليً امل شول، عتلخص في موعية م الده   يداعألا، عملبد  ن تكون مضامينألا عراية، عخد، عمة 

عود اريا  مفاخريا،  تادوخرا  ا اعت ا  آلاب ا، ل ن ش ولبح حاجات ا،  ورعه مصالحرا،  يعزه لغت ا  لعة ا  يشعريا باالعتزاه بمآ

بالن ص  ال امب اد  ت ليد  تبعية لألجنبح، عكر  شعاد: الجزائر  طننا  العراية لغتنا  اسمل، لع نا،  يذا يو الد د الذي 

،  الدعاه عو يووة 37ميا "ع بغي  ن عضطل  بألا املعلً  وؤلعألا، مو خمل " تحرور الع و  مو ع يا،  الضملالت في الدعو  الد

،  " تذكير املسلمين بح ائر لعة ً  سير  عملمرً 38عمة بعر ات ا  عسملمرا،  " عحياء مهد اللغة العراية  آلاب ا  تادوخرا"

، عالتعليً مشر ه ضخً 19،  كذا " علشاء جي  مرآلي عت و حفظ ال رآن،  وحسو عرمألا  العم  بألا"30  مهال تادوخرً"

 لوواتألا بناء الرجا   تعروف عجيا  بح ائر لعة ا  لغت ا  تادوخرا،  الامفتاة عله علو، العصر  عخذ بأسباب  حيوي، مو  

التهدل  التطود  الت د،  الامصراف عو عوام  التبدل  الاضمحمل   التملش ح،  في يذا السياق  كد" البشير ابراييبح" 

بولفألا حاممل لرسالة سامية هي دسالة عمبياء في التنوور  التحرور  التوجيألا عله ضر دة ععطاء املعلً املكامة الملئ ة بألا، 

 عمة، عيعلو بناؤيا،  يشتد عوُليا،  ت وى شوكُت ا، 
ُ
 الردي،  يو الحصو الحصين  الركو الركين الذي ت و، عليألا و ضة

عله الاستزالة مو التحصي لللعاعرعوا كيف تدخلون في حاجة  -املعلمين - ُي اُب جامُب ا،  ترسو لعائُمرا، ع و : " عن كليرا منكً

يغف  الطرف اللالي في  ،  ال11مو باب التعليً عله العلً،  مو مدخ  ال راءة عله الفرً،  توسعوا في املطالعة عنس  الاطملهلل"

عو معرعتألا باستراتيهية التعلً  التعليً،  معرعتألا بخواص الناشئة  حاجت ً عله  معاللة التعلً،  وخصرا بفصو  تنبىء

التكووو  التددود  التأيي  الذي عتفر م  ع ولرً  و سجً م  مفوسرً  طباعرً، عمل عل   علي ً  ال عكون سببا في مفوديً 

ر عا  في التعام  م  املتعلمين، بما عح  عز عرً عو التحصي   ال ابلية للت ذعد  التعبئة،  داة عصف لنا عسلوب الف

ً عالية  عزائً  ً يم الغاعات الكبرى التح تستهيد لتطلعات عمة ، مو خمل  تأليف  جيا  متحفزة متوابة،  اعية مل فة، لر

دت اء الا مت دة،  عدالات حدعدعة ال تلين  ال تنكسر  دمبات جامحة في مها  التميز  العطاء،  ميدان البذ   السبر  التفوق  

ع و :" عن مو الطباه الملهمة لألطفا   و ً عحبون مو عتحبد علي ً،  وميلون عله مو عحسو علي ً،  وألسون بمو يعاملرً 

بالرعر، عواجد املربي الحا ق ع ا  دال  ن عص  عله مفوسرً مو  مرب طرور  ن عتحبد علي ً،  و ابلرً بوجألا مت ل ،  وظرر 

ملرً عله محبتألا، عإ ا  حبوه  طاعوه،  ع ا  طاعوه  ل  عله توجي رً عله ما عرود، عإ ا ملي لرً مو الحنان  العطف ما عح

هنى 12مفوسرً، حبد علي ً املددسة  ال راءة  العلً "
ُ
، ب  عن عملية التعلً ال عمكو  ن عكتد لرا النهاة،  تؤتي  كلرا،  ت

لسامية  عخملق الرعيعة التح تهع  املتعلً  ليعة عهد لوو ا امرات ا عال ع ا كامت عملمة تحكمرا د ُة علفة  املولة  ا
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 دعاعت ا  الايتما، ب ا، كي عكون متاجرا  عيرا،  خراجرا جزومل،   اريا مشرولا،  عطاؤيا ممد لا، ع و :" للليس املرً املالة 

رة مفو  تملميذيً مو  خملق طاي العلمية التح عفرضرا البرمامج  الكتد، عمما املرً يو ما تفيض بألا مفو  املعلمين عله

موومة، عحتذ و ً عي ا  و تبسوو ا مة ً،  ما عبلومألا في  د احرً مو موة  عز، علو كامت البرامج تكفي في التربية، لكان ك  

د ل،  شتان بين مو عمتلي املعادف النظروة  املعلومات العرضية،  مو عحسو تحوولرا عله  دضية، ت تج  ارا،  تو 13عالً مرايا"

طامة  تحيح د حا،  تودث موة،  الشي  ن استة اض عمة مو كبوت ا  عحياءيا  بعث ا مو سبات ا عمما عتطلد لداسة شاملة 

 اعية  عمي ة، تنصرف عله ماضي ا عت ر ه،  تنفتح عله حاضريا عتفرمألا  تلتفت عله م ومات ا  ماعات ا، عتتعاطى معرا 

والاألا بنبصر   عيل ع و :" مو  دال  ن عخد، يذه عمة علي ر يا كما ع ر  الكتاب، بإعهابية  تتفاع  م  مستهدات العصر  ح

 ليددسرا كما تدد  الح ائر، عإ ا است ا، لألا  لي است ا، العم    مو الخطأ عيألا،  ضمو النهاة  التما، لألا، عإ ا تصدى 

 ل11حظألا الفش " ألي عم  عمس عمة مو مير لد  التهايات ا  ال معرعة بددجة استعداليا، كان

 لع  الع   الواعي  الضمير الحي  التربية الصحيحة، هي عل ات التح تحرد عبدان، عمل عمكو تصود علسان متحرد 

ال عحم  ع مل مفكرا،  مظرة اامبة  دؤوة ماعذة  علداكا  اسعا، ع و :" عن تحرور الع و  ألساُ  لتحرور عبدان   لٌ  لألا 

،  ظ  عناعح عو لغة الضال، مبينا عب روة يذه اللغة، كاشفا  سراديا  كنوهيا 15م  ع مل عبدا" محاٌ   ن عتحرد بدٌن عح

 مفائسرا  مددت ا عله مهاداة د ة العصر،  التعبير عو علومألا  اسنيعاب منهزات الحضادة الحدعلة، ع  ال عمكو ألمة  ن 

،  اطراوا  اسمعوا لبيان عضلرا سعيكً لتعليمرا،  اشراوا تح ر و ضة ما بغير لساو ا، ع و :" ابحلوا  م بوا  احد ا دكاب ا

، ألن عكرة الامبعاث  الي ظة  التهدل ال تتح ر عال باالست مللية 16ملوب   الل يذه عمة:  مألا ما مرل بلب  بغير حنهرتألا"

ر بألا مو ألا،  تصفيتألا مما عل التحرد مو التبعية اللغووة  الل اعية  تعمر تراانا  تهدعده،  مفض مباد ايما   ال سيان عن

شوائد، باالختباد  التمييز  الن د البناء بشجاعة  تلبت   عي  دلامة، مو مير ترلل  ال تخبط  داكة،  مبذ ك  ما مو شأمألا 

 ن عحجد عنا ح ائر تراانا  مصاعة لفحاتألا،  وحو  ل ن اسنلماد عنالر ال وة عيألا،  مو ل ن  لي ال لستطي   ن مننش  

حا  الجر   مسنن   التخلف  التبعية لألجنبح الذي عتربص بنا الد ائر، إلب ائنا في حالة ضعف  يوان  مفسنا مو    

 استعبال ع و :" مظرت في جمي  ما لدعنا مو تراث ع ائ  مما لسميألا علما   معنت في تنب   طواد العلو، اسملمية مو 

للي عوجدت  ن جمي  علومنا اسملمية في جمي   ل اديا يعوهيا الن طة التح  ل  علي ا لدايا في الاتساه عله امل شأ ع 

الاختباد  الن د يعوهيا الاست مل  في الر ي، تعوهيا الشجاعة عله  ن جاءت عصود الامحطاط، عكان  لي اعواه بذدة عاسدة 

مو عوعر عله مر  يذه للت ليد في جمي  علومنا حتى  لبحت  شباحا بمل  د اة، عمل عجد ع ا  كبرت الرج    كبرت ك  

،  ما كان ألمة  ن تسول  ت ول  ت تصر، لوال علو الرمة  لدق العز،،  عخذ بأسباب النماء  النمو 17امللكة عيألا في مفسألا"

 التفوق  الغلبة، عمل ملي عال م  العد ،  ال لملة عال م  التربية،  ال مف  ماٌ  عال بحسو اسنلماده،  ال عائدة مو الومت عال 

"لللع  عبطا  عله الفتح،  جع  الرعر دلعفألا  لع    لي الرمً عله امللي،  جع  العد  حليفألا،  لع   استغمللألا، ع و : بحسو

العلماء عله التربية،  جع  اسمل، ماعت ا  لع  عمنياء عله بناء املآار،  جع  عزة عمة و اعت ا، عسدا ك   احد ثغرة   ب ى عي ا 

ى عبطا  تلي الفتوحات التح هي مفاتيح ملي اسمل،،   ب ى الخلفاء تلي السير التح هي جما  ععا،، آلاااد الخوالدللل  ب 

، 18  ب ى العلماء تلي عسفاد الكرومة التح هي عطر التادوخ   هياده،   ب ى عمنياء يذه املعام  البا خة التح هي بيوت هللا"

نير لد ب الحياة،  يعين عله مشامرا  مشاملرا،  وذل  مصاعب ا  يعزه مددات  ماعة ما ُعطلد مو العلً  ن عكون مبراسا ع

الفرل  املهتم  في التملي  الكسد، بما عح ر النف  لإللسان،  يعمر عدض،  وحبح ع طان،  ال عتأتى  لي عال بالعلً املبنح 

 الاست باط، ال العلً الذي عؤسس عله ال شود عله الفرً  الداك  الوعي،  الاستدال   التعلي   التحلي   ععما  الفكر 

"عالغرة الملمعة في جبين يذه الة ضة العلمية هي امتران العلً بدليلألا عألبح علماؤما يعملون   الحفظ  الت ليد، ع و :

ً الحية الح10بالدلي   ودعون عله الدلي   وطالبون بالدلي ،  وحكمون بالدلي   لو في  مفسرً" رة  يو العلً ،  وب ى شعاد عم
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. مبرك حسيندد. عواج حليمة،      

بولفألا  لاة لتح ير التنمية  جلد الرعاه  الرخاء  الاست راد  ال وة  التطود،  تلبية حاجات ا  مطالب ا في العيش الكروً 

بالتواهي م  التربية الصحيحة  عخملق الكرومة التح هي مذاء للر ة  النفس،  يو ما  شاد عليألا ب ولألا:" العلً  حده مرما 

رعت  عنامألا،   سلس عصيألا، حتى عتحت مغل ات الكون، لً  لو يغنح عة ا عتيمل، مما تغنح عخملق تشعبت  مصامألا،  تف

 ل                                                                                    59 الفضائ لل"

 : خاتمة. 9

  لرا  ال مضادة،  ال جماال  ال امادا،  ال سبي  عله  خل ة عن املعرعة  العلً بمل  خملق  تراية كالشجرة بمل   داق، ال ظ

الحياة العلمية في املددسة عال بتخروج معلمين   ساتذة  مراين  كفاء مد استوعوا حظرً مو التربية  التكووو الرلين، مالدوو 

لتهروبية، عادف النظروة  العلو، اعله مر  الفضائ   عخملق  ال يً  املل  العليا في مفو  املتعلمين، مب  تز وديً بكً امل

عمكو ألي مهتم   ن عح ر مشر عا و ضووا، مالً ي تً ببناء السان،  وركز عله تغيير سلوكألا  طباعألا   عكاده،   مو اً ال

نهجألا م خمل  تراية مدمية   خملمية  اجتماعية، مو شأو ا بناء السان بناء سليما متكاممل  متواهما في تفكيره  تدبيره،  فيمو 

  سلوكألا،  في  عمالألا   ععالألا، عله  سا   ن التربية هي مظروة في السلوك  كثر مة ا مظروة في املعرعةل 
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