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بريوت -أستاذ العقائد واألداين يف جامعة اإلمام األوزاعي   

  مسؤول الشؤون الدينية يف املؤمتر الشعيب اللبناين
  عضو مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

لعاملي للدعوة واإلغاثةعضو جلنة القدس وفلسطني يف اجمللس اإلسالمي ا   

  عضو املؤمتر اإلسالمي العام لبيت املقدس

   

 مـقـدمـة: 

وصلتين الدعوة من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ورئيسها معايل الدكتور عبد الرمحن شيبان اىل ملتقى حول 
نت األمة تعيش يومها حتدايت اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، وقد كنت قد وقفت مع آاثره منذ ربع قرن، وكا

ومشكالت، وكان الغزو الثقايف، والتطاول على القيم الذي يستهدف شباب األمة مضافًا اىل أنواع الغزو 
 واإلحتالل واإلغتصاب. 

واليوم وحنن يف السنوات األوىل للقرن احلادي والعشرين وبعد انتهاء احلرب الباردة، والسعي املفرط يف التطرف 
الايت املتحدة األمريكية لإلنفراد ابلعامل واإلستفراد مبقدراته، وابستخدام العدو اإلسرائيلي مع حلفاء من قبل الو 

آخرين يف مسار العدوان الغاشم, ازدادت التحدايت على األمة عمومًا وتوسع اإلحتالل والغزو، وازدادت درجة 
بوي وشؤون اإلعالم وميادينه، ومسألة حقوق التدخل يف الشؤون اخلاصة، ومن ذلك شؤون الرتبية واإلصالح الرت 

 اإلنسان، وحقوق املرأة، وحقوق الطفل... إخل، وأمر اإلجناب والعالقات بني نوعي اجلنس اآلدمي: الرجل واملرأة. 

أمام هذا الواقع وحيث حفزتين الدعوة من شخصية أحرتم، ومن مجعية شّكل مشروعها جزءًا من تكويين الفكري 
رد، ويهوى املبادرة وركوب سفن املخاطر، وقد أصبحت عضوًا فيها منذ سنتني وجدت نفسي الذي يعشق التم

مدفوعًا اىل قراءة آاثر اإلمام اإلبراهيمي من جديد، واجلميل واحملّفز يف العودة اىل اإلبراهيمي احملاور املطلوبة 
دارس الفكرة واملوقف واإلجراءات للملتقى املخصص لإلبراهيمي، واألمجل منه أن يف أعمال اإلبراهيمي جيد ال

 واآلليات الالزمة للمواجهة والعالج. 

وألنين يف هذه األايم مهموم مبا تعانيه األمة خاصة إغتصاب فلسطني واحتالل العراق، وتلك الغطرسة اليت 
 ميارسها الصهيوأمريكان حيال أميت فإنين مع كثريين نرى يف الشباب األمل, لذلك رفعت مؤسسات "إحتاد

الشباب الوطين" يف لبنان وهي عضو يف "املؤمتر الشعيب اللبناين" الذي أنتمي إليه، شعارًا فيه: "الشباب نصف 
 احلاضر وكل املستقبل". 

وقد وقع اختياري أن أدخل اىل عامل اإلبراهيمي ألحّمص موقع الشباب يف فكره وأعماله، وأنشطة اجلمعية ألخذ 
للشباب كي يكون اجلميع حتت الفتة كربى ال يتقدم شيء عليها، وعنوان كبري  الدرس والتوجيه وأساليب اإلعداد



 هو: "ثقافة املواجهة وفكر املقاومة"، وَمْن للمواجهة واملقاومة سوى الشباب اي ترى؟ 

وهو اجليل الذي سينهض إبستكمال مهمة التحرير  -كما فعلت مجعية العلماء-واملطلب تنشئة اجليل الواعد 
 صر وبناء الغد األرقى. وحتقيق الن

  التوجيه القرآين حنو الشباب:

ال خيفى على أحد موقع الشباب يف مسار احلركة احلضارية يف اجملتمع سواء أكان ذلك يف إطار اإلجنازات الفكرية 
 والعلمية، أو يف ميدان اإلقتصاد والعمران، والتقدم التقين، أو يف حقل الفنون وما يقدم ذلك من إبداعات. 

لشباب تعبري عن القوة، والتطلع اىل األمام، والشباب عزمية ال يستغىن عنها، ألن الشباب هو الرافعة الرئيسة ا
 لصناعة التطور، وملقاومة الظلم، ولدحر العدوان، والشباب هو املستقبل الواعد يف األمم. 

، ومتطلعة اىل املستقبل أبمل من الشباب حركة احلاضر مبستوى رفيع من احليوية متصلة مبا خّلفه السلف من جهة
 جهة أخرى. 

والشباب يبدأ مع البلوغ، والبلوغ عند األنثى والذكر قد يكون يف سن التاسعة وقد يتأخر حىت اخلمس عشرة 
سنة، وأحيااًن أكثر بقليل، واإلنسان عندما يبلغ يكون قد امتلك القدرة على العطاء لذلك يكون من املهم 

 خلطط لتوجيه قدراته وحيويته ابجتاه مفيد. توظيف طاقاته، ورسم ا

ويشري اىل ذلك النص القرآين من خالل قصة إبراهيم وامساعيل عليهما السالم. فاألب الذي تقدم يف السن ومل 
يكن له ولد قد استجاب هللا تعاىل لدعائه وطلبه فكان له غالم موصوف ابحللم هو امساعيل، وما أن شّب الفىت، 

ى أداء دور، والقيام مبهام وأعباء ككل إنسان إذا إببراهيم عليه السالم يكلفه من أعباء احلياة ما وأصبح قادرًا عل
 يكلف به كل الناس يف هذه السن، ويتبني ذلك من نص اآلية: "فلما بلغ معه السعي". 

مر هو أن يذبح وعند هذا احلد من مسرية احلياة كان األمر الذي هو بالء عظيم كما نص كالم هللا تعاىل، واأل
اخلليل وحيده وولده الذي جاءه بعد أن طعن يف السن فامتثل، وتوجه اىل الذبيح يعرض عليه األمر، ويف هذا 
إشارة اىل أن أول الشباب عند بلوغ السعي يرافقه قدر مهم من الوعي، وإال ملا كلفه هللا تعاىل مثل هذا املستوى 

خر ما كان األب إبراهيم ليعرض األمر على امساعيل أبمر أهلي لو علم من البالء العظيم المساعيل، ويف الوجه اآل
أنه ال يستطيع اختاذ املوقف. فكان األمر، وقد أخربتنا اآلية الكرمية القصة: "فلما بلغ معه السعي قال اي بيّن إين 

 من الصابرين".  أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى. قال اي أبت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء هللا

هذا هو الشباب الذي حّددته قصة الذبيح. إنه احلِلم والطاعة هلل تعاىل وللوالدين، وإنه اختاذ القرارات الصعبة يف 
 املواقف احلرجة والظروف املعقدة. 

كل   والشباب ال يصل اىل هذا املستوى من التمّيز والفرادة اليت ترضي هللا تعاىل، وتعجب الزرّاع إال إذا حّصل



رتم  شاب سبل الرشاد،وسار على طرق اإلستقامة متسلحًا ابإلميان، ومع ذلك يكون الفكر وتكون املعارف،وحتح
ارس الفضائل.   القيم ومتح

هذا ما كان عليه الفتية أهل الكهف عندما جاءهم البالء، وقسى عليهم القوم، والحقوهم، وفّروا بدينهم حىت إذا  
النص القرآين حيكي لنا حاهلم ويبلغنا مطلبهم. قال هللا تعاىل: "إذ أوى الفتية  كان املخرج بدخول الكهف وجدان

اىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهّّيء لنا من أمران رشدا". وهنا أييت التأكيد جمددًا على النضج الذي 
ف رمحة هللا تعاىل اليت يكون للشباب الذين ساروا يف الطريق الصحيح فإذا هبم يطلبون، وهم يدخلون الكه

وسعت كل املخلوقات، وبعد ذلك الرشد أو الرشاد، ويف أساس الرشاد القدرة على اختاذ القرار يف الظروف 
 الصعبة، أو التصرف بوعي وحكمة وذلك أساس النجاح. 

بأهم ابحلق وهؤالء الفتية موصوفون ابهلدى، واهلدى قرين دين احلق. وقال فيهم احلق سبحانه: "حنن نقص عليك ن
 إهنم فتيٌة آمنوا برهبم وزدانهم هدى". 

نستفيد من قصيت امساعيل وفتية الكهف قواعد رئيسة ومنطلقات ضرورية إلعداد الشباب، أو يستفيد الشباب 
قواعد مهمة لو التزموها لفازوا وفازت هبم األمة، وانتصر هبم الدين, وسادت هبم القيم والفضائل. إن املفردات 

 -الرشاد -اإلمتثال ألمر هللا تعاىل وأمر الوالدين -الطاعة -الصرب -احلِلم -املستفادة هي: اإلميان املنطلقات
 السعي.  -اهلدى

إن مثل هذه املقومات لو أتملناها إبمعان لوجدانها تستغرق شؤون حياة اإلنسان وشخصيته من كافة اجلوانب من 
اىل السلوك السوّي الذي يتجلى يف أوضح معانيه حِبلم عند  اإلميان الديين وهو األساس املكني لصالح الشباب،

الشاب بدل الّنزق، اىل شبكة عالقات إجتماعية أساسها أسرة يرّب فيها اإلبن والديه يضاف اىل ذلك علوم 
ومعارف تكمل هبا الشخصية ليكون يف هناية املطاف السعي، والتقلب يف أرض هللا تعاىل الواسعة طلبًا للرزق، أو 

 ثاً عن احلقائق، أو تواصاًل مع اآلخر اآلدمي، أو تعرفاً على الكون وسننه ومظاهره. حب

  الرتبية والشباب يف رأس اهتمامات اإلبراهيمي ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني:

اجلزائريني  مع الكوكبة األوىل من رفاقه أتسيس مجعية العلماء املسلمني -رمحه هللا-عندما قّرر اإلمام اإلبراهيمي 
 هـ. ۱۳٤٩ -م ۱٩۳۱وذلك يف العام 

م حني وافته املنية، وتسّلم الرائسة ۱٩٤۰حىّت العام  -رمحه هللا-ترأس اجلمعية الشيخ عبد احلميد بن ابديس 
 م. ۱٩٦٥بعده الشيخ اإلبراهيمي حىّت وفاته يف العام 

الرتبية ألهنم أدركوا أّن النهوض بواجب كان للقرار بتأسيس اجلمعية يف أساسه هدف، وكان اهلدف هو الشباب و 
حترير اجلزائر من اإلستعمار الفرنسي الذي كان قد مضى عليه قرن من الزمان يوم أتسيس اجلمعية، وبعدها تطوير 
اجملتمع والنهوض بواجب التنمية يف خمتلف امليادين ال يكون إاّل إذا حتّقق أمر به يكون التحرير، وبه يكون التقّدم، 

شئة جيل يف الوطن اجلزائر واتليًا يف األمة كّلها ميلك من املؤهالت والطاقات واملواهب ما ميّكنه من صناعة إنه تن



 املستقبل األفضل، إنه جيل آمن ابهلل تعاىل، والتزم الكفاح والعمل حىّت النصر وحتقيق التقّدم. 

  ّددهتا اجلمعية:هذا اجليل تنطلق عملية تثقيفه، وإعداده من منطلقات ثالثة هي كما ح

 "اإلسالم ديننا، والعربية لغتنا، واجلزائر وطننا". 

إّن دعوة اإلبراهيمي إىل أبناء وطنه وأمته قامت على حتديد الواجبات مبا يلي: التعاون وهجر التخاذل والتعاهد 
 على اإلستماتة يف سبيل حقوقنا. 

تمع هذه مفاهيمه. وقد قال اإلبراهيمي: "حنتاج يف لكن ذلك عنده ال يتوافر إاّل إذا عملنا تربواًي لتأسيس جم
الدرجة األوىل إىل تكوين اجتماع حيوي منتج...... احلّق الذي ال مراء فيه، أنه ال يوجد عندان اجتماع منتج 
ابملعىن الذي نريده ويتمناه العقالء مّنا واملفكرون...... إذن حنن حمتاجون إىل تكوين اجتماع خاّص تنتج عنه 

  (۱منظمة يف مجيع لوازم حياتنا القومية، وألزم هذه اللوازم أربع؛ الدين واألخالق والعلم واملال".) هنضة

إن احلركة العلمية اليت دعا إليها اإلبراهيمي هي تلك اليت يتوزّع فيها اإلهتمام على اإلعداد اخللقي السليم، 
ختصاصات كي تليب حاجات اجملتمع يف خمتلف الوجوه والديين البعيد عن املتاجرة واملفاهيم اخلاطئة مع تنوّع اإل

الروحية والقيميةو اإلجتماعية واملادية, لذلك وجه الشباب إىل هذا اإلجتاه عندما صّرح أبنه يفّضل "بلدة فيها 
عشرة مرشدين دينيني، وعشرة أدابء، وعشرة أطباء على بلدة فيها ثالمثائة طبيب، ألن األدابء يرّققون عواطفها 

يل إىل الروحيات فتقّل األمراض، واملرشدون يعلموهنا القصد يف األكل واللّذات، وحيّضوهنا على النظافة فتم
  (۲فهؤالء أطباء، ولكنهم يداوون املرض قبل وقوعه فإذا أفلت واحد، داواه األطباء املعروفون.")

ن التكامل بليب احلاجات املتعددة إّن األصل يف اإلجتماع البشري الناجح أن يتكامل أفراده ال أن يتماثلوا أل
واملتنوعة، وهذا هو الواجب يف توجيه مسار حركة اإلعداد وتربية الناشئة، والوجه اآلخر للموضوع هو ما يعرف 

 ابلوقاية اليت قيل فيها عند العرب يف حكمهم: "درهم وقاية خري من قنطار عالج". 

دية واإلجتماعية والقيمية األخالقية هي صنعة املربني واملعلمني وهذه الوقاية من املخاطر واملفاسد أبنواعها املا
وعلماء الدين، فهؤالء مجيعًا يسبق عملهم عمل الطبيب ال بل إن أتقنوا أداء مهمتهم فإن اإلنسان ال يصل إىل 

 العيادة املوجلة بطّب األبدان أو بطّب النفوس. 

  ة إىل فريقني مها:إّن هذا املسار الرتبوي السليم حيتاج توجيه العناي

املعنيون ابلعملية الرتبوية والتعليمية؛ أي األساتذة واملدّرسون ألنه من الصعوبة مبكان أن يؤدي املهمة من  -۱
 يفتقد مقوماهتا، وكما قيل يف األمثال الشائعة:" فاقد الشيء ال يعطيه ". 

ة اليت تنجح إبعداد شباهبا اإلعداد املطلوب الشباب؛ وهم جيل املستقبل املنشود، واملعلوم أن األم -الطلبة  -۲
يف إطار احلياة النفسية السويّة، واملسلك اخللقي القومي، وحتصيل العلم النافع، واخلربة الضرورية للعمل، إمنا هي 



 أمة تسري يف طريق الفالح؛ وتستطيع بناء صرح حضارهتا على أسس متينة، وهكذا أمة حتقق استقالهلا وتقدمها. 

( من نظام اجلمعية ٦٥ظت ذلك مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني منذ نشأهتا، مما يؤّكد ذلك نّص املادة )لقد حل
الذي ورد فيه: " أّول مقاصد اجلمعية طائفة العلماء والطلبة ابستعمال كل الوسائل حلملهم على التخّلق ابألخالق 

الدينية واألخوة العلمية، وما تقتضيانه من واجبات   اإلسالمية، وتذكريهم مبا غفلوا عنه، وأمهلوه من األخوة
وحقوق، ومحلهم على اإلحتاد والتعاضد، ونبذ الشقاق والتقاطع حىت يكونوا مظهرًا للفضائل اإلسالمية، عاملني 

  (۳ابحلّق هداة به دعاة إليه، فهم من األمة مبنزلة القلب من اجلسد؛ تصلح إذا صلحوا، وتفسد إذا فسدوا ".)

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، ويف القلب من قيادهتا الشيخ اإلبراهيمي حسمت خيارها يف طريق الثورة إّن 
والتحرير وصناعة التقّدم فاعتمدت سبيل تكوين جيل األمة األقوى واألرقى واألكثر أهلية ألهنا وجدت ذلك 

وبعد اجلمعية، ويف أايمنا هذه ويف كّل زمان أكثر جدوى، وهذا اخليار صلح ويصلح قبل اجلمعية، ومع اجلمعية، 
ومكان ألن أية أمة وأمتنا يف عداد األمم ال تنهض وال تتحّقق عّزهتا وكرامتها إاّل إذا متكنت من إعداد شعب 

 األمة، ألن الثورة والتحّرر والتقّدم حركة شعب، وليست مغامرة يقوم هبا أفراد. 

ان قد وجهه الشيخ اإلبراهيمي إىل املعلمني قائاًل: " إّن وطنكم مفتقر إىل خنلص يف هذه الفقرة إىل النداء الذي ك
 ( ٤جيل قوّي البدن، قوّي الروح، مستكمل األدوات من فضائل وعزائم، وإن هذا اجليل ملنتظر تكوينه منكم.")

  الشباب:  املوقع وأمهية التدين هلم:

اء الشخصية الصحيحة السويّة على مستوى الفرد، وعلى إّن اإلمام اإلبراهيمي الذي أتّصلت يف أفهامه أسس بن
مستوى األمة، والذي درس جتارب الشعوب واترخيها، والذي عاش واقع اجلزائر واألمة العربية والعامل اإلسالمي 
حتت نري اإلستعمار واألطماع بفلسطني وسائر ما لألمة دينًا وأرضًا وثروات، وعرف كّل التحدايت لفت إىل أّن 

ب هم من تقع عليهم مهمة جبه التحدايت، وردع العدوان. وعنده :" الشباب يف كّل أمة هم الدم اجلديد الشبا
الضامن حلياهتا واستمرار وجودها، وهم اإلمتداد الصحيح لتارخيها، وهم الورثة احلافظون ملآثرها، وهم املصححون 

 ( ٥دهم من األجيال.")ألغالطها وأوضاعها املنحرفة، وهم احلاملون خلصائصها إىل من بع

هذا الشباب الذي تقع على كاهله املهمات اجلسام جتاه الدين واألمة والرتاث والتاريخ واحلاضر واملستقبل إمنا 
يعاين ما يعانيه ألسباب وعوامل كانت يف أخطاء يف أصل تربيته، وقد ارتكب األخطاء البيت واملدرسة واجملتمع، 

ًا ابلشباب هي إمهال العامل الديين يف تكوين الشباب، واملعلوم أّن الدين هو وأبرز هذه األخطاء، وأشّدها فتك
األساس املكني لشخصية متزنة، وهو العاصم من اخللل والرذائل واملفاسد. قال اإلبراهيمي يف أسباب ضعف 

اته، وال يف املدرسة الشباب:إّن " الكثري من هؤالء الشباب مل ينشأ دينياً، ال يف البيت الذي هو أّول مدرسة يف حي
 ( ٦اليت هي آلة التقومي اخللقي لتالمذهتا، وال يف اجملتمع".)

واإلمام اإلبراهيمي وهو املريب الذي اعتمد الرتبية منهجاً وسبياًل لتنشئة جيل من الشباب يصنع املستقبل األفضل 
والرتاث، أي ابهلوية الثقافية القومية ألمته وّجه هذا الشباب إىل اإلميان والعمل والعلم والتمسك ابللغة العربية 



لألمة، يضاف إىل ذلك أن يعملوا بكّل ثقة ابلنفس أسوة ابلشباب يف األمم، أو من خالل ما كان يف اتريخ األمم، 
 عندها يفوز الشباب ابلثواب األخروي وحسن املآب، وتنتصر هبم أمتهم. 

يت إليكم أن تتصلوا ابهلل تديناً، وبنبيكم اتباعاً، وابإلسالم قال اإلبراهيمي مناداًي الشباب:" اي شباب اإلسالم وصي
عماًل، وبتاريخ أجدادكم إطالعاً، وآبداب دينكم ختلقاً، وآبداب لغتكم إستعمااًل، وإبخوانكم يف اإلسالم ولّداتكم 

 ( ٧اجلزيل".)يف الشبيبة إعتناًء واهتماماً، فإن فعلتم حزمت من احلياة احلّظ اجلليل، ومن ثواب هللا األجر 

إّن املستعمر الفرنسي للجزائر، وقد مضى على اغتصابه البلد أكثر من قرن من الزمن افتتح املدارس واملعاهد،  
ولكن مدارسه ومعاهده تعمد لضرب العربية متهيدًا لضرب اهلوية، ونسخ اإلنتماء القومي، وتنشر املفاهيم الرتبوية 

تقضي على القيم واملثل والفضائل، فالرتبية املطلوبة للشباب هي تلك اليت اليت تعّزز املادية يف النفوس، وبذلك 
تكون يف مدارس ومعاهد عربية إسالمية تصقل الروح، وهتّذب السلوك إضافة إىل أتمني املعارف الالزمة لكل 

 مرحلة من مراحل العمر أو الدراسة. 

يؤدي إىل حفظ اجليل اجلديد من هذه الشرور املتوارثة، ويرى اإلبراهيمي املصلح الثائر  أبن السبيل " القومي الذي 
وإىل توثيق عرى التوافق بني أفراده، وإىل توحيد أفكاره ومشاربه واجتاهاته، وإىل تصحيح فهمه للحياة، وتسديد 
نظرته إليها، وتشديد عزميته يف طلبها، هو املدرسة العربية اليت تصقل الفكر والعقل واللسان وتسيطر عليها، 

 ( ٨توجيه الناشئ إىل اإلسالم والعرب، وإىل الشرف والروحانية".)و 

إن العوامل الناهضة ابلشباب، واليت تقود األمة إىل مستوى أفضل بفضل حكمة شيوخها وعزمية شباهبا ميكن 
 حتديدها حسب اإلبراهيمي مبا يلي: 

 اإلميان مع الوعي، والذي يصّدقه العمل.  -۱

 ة العربية وابلوطنية اجلزائرية. التشبث ابهلوية القومي -۲

أن يكون واضحًا عند كّل شاب جواب على سؤال: من أان؟ ألن ضياع اهلوية الدينية والقومية والوطنية جيعل  -۳
 املسار خبط عشواء، ويؤدي إىل العبث والفوضى والضياع. 

يات، أي القيم اإلنسانية ألن األخذ التزام خّط القيم اليت تتوازن فيها الروح واملادة، والكميات مع اإلجتماع -٤
 ابلفكر الوافد القائم على املادايت هو الذي جينح ابلشباب إىل موقع خارج حدود األمة. 

اعتماد املنهج الوحدوي بعيدًا من الفرقة واإلنقسام ألن أعداء أمتنا يف كّل عصر ومصر اعتمدوا سياسة  -٥
 القرآنية:" إمنا املؤمنون أخوة". :"فّرق تسد"؛ وشبابنا واجبه اعتماد القاعدة 

بعد هذه األسس الالزمة للنهوض ابألمة استنادًا إىل عزائم الشباب رمز العنفوان، ونبع العطاء يوّجه اإلبراهيمي 
إىل ضرورة امتالك القوة تلك القوة اليت توّظف يف دفع العدوان، وردع الظلم، وحراسة احلّق وقد أّصل النص 



ل اخلطاب اإلهلي ليحّي عليه السالم. ونّص اآلية القرآنية الكرمية :" اي حيّي خِذ الكتاب بقوٍة القرآين هلذا من خال
 وآتيناه احلكم صبياً". 

إّن األمر الرابين ليحّي مل يكن أبن حيمل الكتاب والدعوة إىل هللا تعاىل فقط، وإمنا أن يقرتن ذلك ابمتالك القوة 
ة والعدل ونشر قيم اخلري على هدي الدين احلنيف، وال يفيد ضعف أو خواء ألهنا ضرورة لفتح الطريق أمام الدعو 

 يف هذه احلال. 

لقد استفاد اإلبراهيمي من هذا التوجيه فأّكد عليه عندما خاطب الشباب املسلم قائاًل :" والشباب احملمدي أحّق 
 ( ٩شباب األمم ابلسبق إىل احلياة واألخذ أبسباب القوة".)

يف قوة اإلميان، وبعده حتصيل العلم النافع الذي جيعل للشاّب دورًا يف حركة وطنه وأمته ابجتاه إن حتصيل القوة 
األهداف العليا هذا مع التحّصن ابألخالق القومية، وهنا أييت دور املدرسة أّواًل لذلك اعتمدت مجعية العلماء 

املستعمر  وإجراءاته التعسفية حىت  ورغم تضييق ۱٩٥٥املسلمني اجلزائريني هذه الطريق فما إن وصل العام 
ألف طالب هذا غري النوادي والوعظ. إّن  ٧٥مدرسة ينتظم فيها أكثر من ٤۰۰وجدان لدى اجلمعية أكثر من 

هذه احلقيقة تبنّي لنا موقع الشباب يف دائرة اهتمامات اإلبراهيمي ومعه مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وهذا 
 لى جدواه لو اعتمد حىت يومنا هذا وإىل أايم مقبلة. منهج ال يزال حيافظ ع

  املعلمون والشباب يف فكر اإلبراهيمي وتوجيهاته:

وّجه احلديث النبوي الشريف إىل دور األبوين واألستاذين يف إعداد الناشئة فإهنم األساس يف صالحهم أو 
نت عليه. ورد يف حديث رسول هللا صلى فسادهم، ويف حفظ فطرة التدين يف شخصيتهم او حتويلها إىل غري ما كا

 هللا عليه وسلم :" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ميّجسانه أو ينّصرانه". 

وإذا اعتربان أن األهل يف قطاع واسع منهم ال ميلكون القدرة الكافية ملمارسة التوجيه والرتبية بفعل األمية أو 
اجب الرتبوي بتحصيل مستلزمات احلياة املادية، فإن دور املعلمني يصبح ضعف الثقافة، أو اإلنشغال عن الو 

حجر الرحى، واألساس الرئيس يف إعداد اجليل، وال يستطيع املعلمون أن ينجزوا هذه املهمة ما مل يتحّلوا بروح 
ة فكلما رقوا ترّقى اجلديّة واملسؤولية،وابلقدرة على اإلنضباط، والسعي للتحصيل وتطوير املفاهيم والقدرات الذاتي

 اجليل بفضل جهودهم وعطاءاهتم، وهم حتت نظر طالهبم الذين يستمّدون منهم ابلقدوة أكثر مما أيخذون ابلتلقني. 

قال اإلبراهيمي للمعلمني :" مّث احرصوا على أن يكون ما تلقنونه لتالمذتكم من األقوال، منطبقًا على ما يرونه 
الناشئ الصغري مرهف احلّس،........ فإذا زينتم له الصدق فكونوا صادقني، ويشهدونه منكم من األعمال، فإن 

وإذا حّسنتم له الصرب فكونوا من الصابرين،......... أال إّن رأس مال التلميذ هو ما أيخذه عنكم من األخالق 
  (۱۰الصاحلة ابلقدوة، وأما ما أيخذه عنكم ابلتلقني من العلم واملعرفة فهو ربح وفائدة".)

إّن هذه اللفتة من اإلبراهيمي حيتاجها املربون يف كّل مرحلة ألن الواجب تقدمي الرتبية ابلقدوة الصاحلة على ضّخ 
املعلومات وفروع املعرفة، ألن التلقني وبعده حفظ املعلومات أمر سهل ومتيّسر، واألهم منه أن يستميل املعلم 



ذلك أن واجبه مراقبة نفسه، وأن يسأل نفسه يف كّل مرة: هل  تالمذته، وأن حيّبوه فيشكل هلم القدوة مضافًا إىل
 يصلح ما أمارسه ليكون منهجاً إلعداد اجليل؟ 

 قال هللا تعاىل: " أأتمرون الناس ابلرّب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون." 

 وقال الشاعر: " ال تنه عن خلق وأتيت مثله." 

ي أبن املعلم قدوة ومنوذج قائالً: " إّن املعلم ال يستطيع أن يريّب تالميذه على الفضائل وهذا ما وّجه إليه اإلبراهيم
إال إذا كان هو فاضاًل...... وال يستطيع إصالحهم إال إذا كان هو صاحلاً، ألهنم أيخذون منه ابلقدوة أكثر مما 

  (۱۱أيخذون منه ابلتلقني.")

راد به أن يقّدم الرتبية على التعليم، واألخالق على سائر املكتسبات، ألن إّن اهتمام اإلبراهيمي هبذا اجلانب إمنا أ
العلوم واملهن والصنائع ميكن لإلنسان أن حيّصلها يف أية مرحلة من مراحل العمر أما اخللق والدين والسلوك القومي 

ر فإن اكتساهبا أو التعود عليها يف سٍن متقدمة أمر صعب فإن مل تربَّ عليها الشخصية منذ الطفولة ونعومة األظفا
 وغري ممكن. 

لذلك وّجه اإلبراهيمي املعلمني كي يعّدوا الشباب على أسس الفضيلة وحماسن األخالق ألن العلم وحده ال حيّقق 
 هذه الغاية. 

ْت يف نفوس لقد توّجه إىل املعلمني خماطباً: " إن العلم مل ينَه مفسدًا عن اإلفساد، ومل يز  ْع جمرمًا عن اإلجرام، ومل ميِح
األقوايء غرائز العدوان والبغي على الضعفاء، بل ما زاد املتحررين من الفضيلة إاّل ضراوة ابلشّر، وتفننًا يف اإلمث 

  (۱۲فاجعلوا الفضيلة رأس مال نفوس تالمذتكم واجعلوا العلم رحباً.")

مة يرون فيه صانع التحرير واملستقبل لذلك ميطرونه بوابل من وإذا كان الشباب هو املستهدف ألن أعداء األ
 املفاسد والتحدايت،  وينشرون أمامه املغرايت، ويفتنونه ابلرذائل. 

وإذا كان بعض املنبهرين ابلوافد املسموم من بالد الغرب وأمريكا واإلستعمار يتصّرف يف نقل مفاهيم وافده 
يدعو املعلمني إىل قاعدة هي أن خيالفوا ويعاكسوا كّل ما يقوم به  للشباب دون دراية منه فإن اإلبراهيمي

 املستعمر. ويقول للمعلمني إذا أرادوا اإلصالح، ما يلي: 

" إن أردمت أن تعرفوا الطريقة املثلى خلدمة أمتكم، وتتبّينوا الطريق القاصد، فانظروا إىل اإلستعمار، واعرفوا الطرق 
ا ضّدها إلحيائها. وادرسوا الوسائل اليت تذرّع هبا الستعباد أمتكم فاستخرجوا اليت سلكها لقتل أمتكم فأسلكو 

  (۱۳منها وسائل حتريرها.")

إن ثغور األمة كثرية ومتعددة، وكل جماهد يقف على ثغرة واجبه أن يرابط ويصرب ويثابر كي يقوم بواجبه على أمّت 
لألمة جياًل مقتدرًا يرّد كيد األعداء وأطماعهم، وبذلك الوجوه لكن الثغور األهم هم الشباب ألن اعدادهم يوّفر 



يكون دور املعلمني معّدي الشباب واجليل يف رأس قائمة األدوار اجلهادية يف محاية ثغور األمة. والشباب هم البناء 
 احلصني واملعلمون هم بناته ودعائمه. 

كه أن يزول، وتصونه أن خيتّل أو حيول، فهم أشبال قال اإلبراهيمي يف املعلمني: إهنم " دعائم هذا البناء اليت متس
الغاب، ومحاة الثغور، عّمار املدارس، وسقاة املغارس، مربو اجليل وأئمته، املعلمون املستحّقون ألجر 

 ( ۱٤اجلهاد........ جيش احلّق،.... وألسنة الصدق.")

اجملاهدون يف بناء جيل واعد عن أسس الرتبية وإذا سأل بناة اجليل، ومحاة ثغور الشباب عن اإلخرتاقات املعادية، و 
 املطلوبة منهم أجاهبم الشيخ املريّب مبا يلي: 

" ربّوهم على الرجولة وبعد اهلّمة، وعلى الشجاعة والصرب، وعلى اإلنصاف واإليثار، وعلى البساطة واليسر، 
لنفس، وعلى العّزة والكرامة، وعلى وعلى العّفة واألمانة، وعلى املروءة والوقار، وعلى اإلستقالل واإلعتداد اب

 ( ۱٥التحابب والتسامح، وعلى حّب الدين والعلم والوطن والوالدين واملعلم." )

إّن هذا النّص التوجيهي حيوي قواعد ومقومات انفعة يف عامل إعداد الشباب، وتنشئتهم النشأة املرضية، وميكن 
 استخالص القواعد التالية منه: 

املعلمني إىل تربية الناشئة على القدرة على حتّمل املسؤولية، ألن الرجولة ما هي إال هذا  يدعو اإلبراهيمي -۱
 األمر، وهي مع ذلك جدية، وجدارة على محل التبعات، والتصرف بروح مسؤولة فالرجولة تكليف ال تشريف. 

على اختاذ قرار، وال على البناء يربز اإلبراهيمي أمهية الشجاعة واجلرأة ألن اجلبان مرتدد مرتبك قلق ال يقوى  -۲
وصنع التقدم، وليس عنده استعداد للتضحة، وهذا شأن مهم نّبه إليه الصحايب خالد بن الوليد رضي هللا عنه 
قال:" خضت نيفًا ومائة معركة، ومل بيَق يف جسمي موضع إال وفيه ضربة من سيف، أو طعنة من رمح، أو رمية 

 حتف أنفي، فال انمت أعني اجلبناء."  من سهم، وها أان أموت على فراشي

وحري بنا يف هذه األايم الصعبة من اتريخ األمة أن نرّكز على أمهية الشجاعة يف إعداد أبنائنا الشباب، ويفيد هنا 
 أن نذكر هذا البيت من الشعر للمتنيّب الذي يقول: 

 فـعـى فـيقتـلهـا سحـمـي يـحـاذرنـي حـتـفـي كـأنـيَّ حـتـفـه                 وتنـكـزنـي األ

ويطرح اإلبراهيمي أن يرّّب الشباب واجليل على التزام " اإلنصاف "؛ أي العدل، وال خيفى على أحد أمهية  -۳
ذلك فمن قام بنيان شخصيته على العدل واإلنصاف ميارس ذلك مع سواه، ويف الوقت نفسه فإنه يقاوم كل ظامل 

ألمم. والعرب قالت يف حكمها: " العدل إن دام عّمر، والظلم إن دام مستبد. والعدل أساس مكني يف حياة ا
 دّمر." 

واحلرية يف منهج حياة الفرد تقاوم اإلحتالل واإلستعمار وتفتح الباب لإلبداع والعطاء، واإلستسالم لإلستبداد 



ق عمر بن اخلطاب رضي واإلستعمار من أكثر األسلحة فتكًا يف الفرد واجملتمع، ومفيد هنا أن نتذّكر قول الفارو 
هللا عنه لعمرو بن العاص بشأن استبداد ابن له بقبطي حيث خاطبه: "مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم 

 أحراراً." 

أما خلق اإليثار فإنه يصنع التضامن، ويشّد روابط اجملتمع، ويرفع درجة اإلستعداد للتضحية انطالقًا من قوله  -٤
 أنفسهم ولو كان هبم خصاصة". تعاىل: "ويؤثرون على 

واإليثار خلق عماده:" كّل شيء للدين ولألمة وللمجتمع حىت لو كان على حسايب." وهو نقيض األثرة اليت تقوم 
على األاننية واجلشع وعشق الذات وهذا فكر تغذية الليربالية الغربية، واإلسالم ال يقبل األثرة وحيّض على 

 اإليثار. 

ا يف عامل الرتبية حيث ميطر الغريب واألمريكي ساحتنا بضروب الفنت، وألوان الرذائل، وال حصن  والعّفة حنتاج هل -٥
كالعّفة، والرتّفع فوق سوافل األشياء. فإذا كان شباب أمريكا والغرب قد اعتمد التفريط ابلقيم، والتحلل من كّل 

 قيد أخالقي فإننا نفاخر جبيل نربيه على العّفة وحماسن األخالق. 

واألمانة ضرورة لتوليد الثقة بني أبناء األمة كما أهنا تعلو ابهلمم ابجتاه الشعور ابملسؤولية، ومحلها بكل جدارة  -٦
وإذا اقرتنت ابلقوة وهو مطلب للشباب سبق ذكره تصل بنا إىل ركين القيادة الناجحة املطلوبة، واليت وردت يف 

 مني". اآلية الكرمية: "إن خري من استأجرت القوّي األ

" اإلعتداد ابلنفس والعّزة والكرامة"؛ مفردات حتتاجها الرتبية أسسًا لإلعداد جليل يصنع اإلستقالل وحيّرر  -٧
األرض واملقدسات هذا يف عصر اإلبراهيمي كما هو احلال يف أايمنا هذه ألن من كان يف شخصيته مثل هذه 

 تعاىل الذي أبلغه يف اآلية الكرمية: " وهلل العّزة ولرسوله املقومات فإنه لن يتهاون أو يتخاذل وهو امللتزم دين هللا
 وللمؤمنني ". 

واحلّب والسماحة ركنان يف اإلسالم دين الرمحة، فاحملبة تشّد واثق اجملتمع وتعمم قاعدة التآخي يف هللا تعاىل،  -٨
خر اإلنسان واآلخر من أي معتقٍد والسماحة هي ما أّصل إليه اإلسالم قرآاًن وسّنًة جلهة قبول اآلخر املسلم واآل

شرط أن ال يتعّدى على دين املسلمني أو أوطاهنم وحقوقهم. قال هللا تعاىل: " ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم 
 يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربّوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيّب املقسطني ". 

الرتبوية ويف استجابة الشباب الذي حيّب والديه وأساتذته لتوجيههم، أما احلّب فإنه أساس يف العملية  -٩
 فالقاعدة املأثورة تقول:" املرء يطيع من حيّب". 

وحّب هللا تعاىل وحّب رسوله وحّب الدين والوطن والعلم يوّلد يف املرء استعدادًا للتضحية إذا ما حصل اعتداء 
ة على املثابرة والصرب يف طلبه وحتصيله، وكل هذه مقومات ضرورية على الدين أو الوطن، وحّب العلم يوّلد القدر 

للشباب الذي نريده، والذي كان يعمل إلعداده اإلبراهيمي ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وهو مطلب كّل 



 غّيور يف األمة. 

  اإلبراهيمي وإعداد جيل الشباب:

ّيز يف األمة، والشباب حيتاج إلعداد خاص يؤهلهم ابجتاه ما إن الشباب هم الرأمسال البشري صاحب الدور املتم
تنتظره أمتهم منهم، وهذا يتطّلب التهذيب األخالقي، والتزود ابلعلوم، والتمرين على دور انفع يف مسار األمة 

 احلضاري. واألمة اليت هتمل شباهبا تكون قد فّرطت ابلعناصر األوىل ابلعناية، وهذا يهّدد مستقبلها. 

وّجه اإلبراهيمي إىل هذا قائاًل: " إن األمة الرشيدة هي اليت حترس شباهنا يف طور الشباب من اآلفات اليت  لقد
تصاحب هذا الطور، طور له ما بعده من زيغ واستقامة، وحتافظ على أهوائهم أن تتجه اجتاهًا غري حممود؛ وحتافظ 

أو يتعّذر رجوعهم عنها، وحتافظ على ميوهلم وعواطفهم على عقوهلم أن تعّلق هبا اخلياالت، فتنشأ عليها، ويعسر 
 (   ۱٦أن تطغى عليها الغرائز احليوانية، ألن هذا الطور هو طور تنبهها ويقظتها.")

 إهنا قراءة موضوعية ملرحلة الشباب واستعداداته حتتاج العناية الكافية كي يصل الشاّب إىل بّر األمان. 

ج عواصف املغرايت حيتاج أّول ما حيتاج إىل اإللتزام الديين، واإللتزام القومي العريب وشبابنا يف تصارع األنواء، وهيا 
الذي يعين اإللتزام ابلقيم الناظمة للمسار احلضاري لألمة فهذا هو العامل احلاسم يف تكوين شخصية الشاب 

 يم والضوابط والفضائل. احملّصن ضّد ما ينشره األعداء واخلصوم من مفاسد تبعث نوازع املادة على حساب الق

وينّبه اإلبراهيمي إىل هذا يف قوله: " إذا أحّب الشباب دينه وفضائل دينه، ولغته وأسرار لغته أحّب العرب مجيعًا، 
 ( ۱٧وأصبح يف نفسه دافع إىل اإلجتماع إبخوانه يف الدين والعروبة.")

تدرّج يف إعطاء التالمذة اجلرعات اليت ترتقي إن التوجيهات اآلنفة الذكر بشأن الشباب تتحّقق ابلرتبية اليت ت
 ابلطالب ليكون شباب اليوم املستقيم، ورجال الغد املأمول. 

بناء على ذلك اعتىن اإلبراهيمي ابملناهج واملقررات يف هيكلية التعليم العريب يف اجلزائر الذي يقاوم مفاعيل التعليم 
يكون من املناهج يف الدورة احلضارية اإلسالمية والعربية هو  اإلستعماري ألنه لكل منهج فلسفته ومنطلقاته، وما

حكمًا غري تلك اليت تكون يف الدورة احلضارية الغربية لذلك يكون اإلسترياد خطريًا كما أن التسليم بقيم الرتبية 
غريان ألن استرياد غري النابعة من هحويّة األمة خطر داهم هذا ابإلضافة إىل اخلطر الذي يتوّلد عن اإلنبهار مبا عند 

منتجات التقنية واآلالت مع اإلنفتاح على جتارب الشعوب أمر مقبول، أما تسليم أجيالنا ملناهج تربوية غري أصيلة 
 يتهدد شبابنا وأجيالنا. 

إّن املرحلة األوىل من التعليم عند اإلبراهيمي تستغرق سّت سنوات، ومن جتاوز املرحلة اإلبتدائية هذه "يصبح 
تأدية للقراءة، طّيع اليد والقلم ابلكتابة، حمصاًل ملبادئ الدين اإلسالمي علمًا وعمالً، وملبادئ التاريخ صحيح ال

اإلسالمي الذي هو جزء من الدين، وأّول تلك املبادئ السرية النبوية وسرية اخللفاء الراشدين وذوي اآلاثر اخلالدة 
م استطاع، مبعونة حظّه من العربية أن يبلغ ما شاء ابلدراسة من الصحابة والتابعني........ فإن انقطع عن التعلي



واملطالعة، ألنه يقرأ قراءة صحيحة، ويفهم فهمًا صحيحاً، وخرج على احلالني برأس مال عظيم من دينه وفضائل 
 ( ۱٨دينه، وقوميته ولغته واترخيه. ونتيجة هذا أن يكون عضواً حقيقياً من أمته، صاحلاً للحياة هبا ومعها .")

مراحل التكوين األوىل للناشئة وعلى -ابألصول-ويكمل اإلبراهيمي فيقول: إّن " مراحل التعليم اإلبتدائي هي
أساسها يـحْبىن مستقبلها يف احلياة، فإن كان هذا التكوين صاحلًا كانوا صاحلني ألمتهم وألنفسهم. وإن كان انقصًا 

 اءت آاثره يف األمة."خمتاًل زائفاً بنيت حياة اجليل كّله على فساد، وس

إّن مناهج التعليم اإلبتدائي كما حّددها اإلبراهيمي تشّكل ثوابت ال غىن عنها يف تكوين شخصية الشاب 
اجلزائري والعريب عمومًا كي يتأهل بعدها الستكمال مراحل الدراسة، أو كي خيرج إىل احلياة وإىل سوق العمل، 

تناوله يف وجبة التعليم اإلبتدائي يستطيع أن يواصل حتصيل املعارف ومع العمل يستطيع بناء هلذا الّزاد الذي 
 بواسطة املطالعة، ومتحيص الكتب كي يرتفع بنيان علومه لبنة بعد أخرى. 

 واملرحلة التأسيسية يتوزّع فيها التحصيل فيما يلي: 

 إتقان العربية قراءة وكتابة.  -۱

 ّوم الشخصية إاّل هبا. مبادئ الدين اإلسالمي وأساساته اليت ال تتق -۲

اإلّطالع على السرية النبوية الشريفة وسرية الصحابة والسلف فذلك يشّكل موطن نظام القدوة احلسنة  -۳
 الرتبوي للناشئة. 

اإلسالمي ففيه العرب والدروس وحيمل الرتاث، وينقل اخلربات إىل األجيال  -حتصيل العلم ابلتاريخ العريب -٤
 قيل: التاريخ ذاكرة األمم والشعوب.  وحيّقق التواصل، وكما

ما سبق ذكره من العلوم يثّبت اإلنتماء، ويربط الشباب مع هويته ويؤّصل تكوينه دينًا وقومية ووطنية، وهذا  -٥
 هو منطلق مجعية العلماء الذي حّددته ابإلسالم والعروبة والوطنية اجلزائرية. 

املواهب، وعند هذا ال يليّب املسجد مبفرده هذه احلاجة رغم والشباب حيتاج مؤسسات الرعاية، ومواضع إبراز 
أفضلية موقعه يف فرائض املسلم، وارتباطه ابإلسالم. فاملعلوم أن الشباب هلم هواايت وعواطف وانفعاالت، 
وأوقات فراغ، وحاجات للتسلية وصرف الطاقات هلذا عملت اجلمعية ويف قلبها اإلبراهيمي على أتسيس األندية، 

املسجد حاجة مسيسة للشيوخ وكبار السّن، واحلضاانت واملدارس حاجة لألطفال والفتيان فإن األندية  فكما
حصن حصني للشباب إن قامت على التقوى، وسادهتا القيم السامية، واألمناط األخالقية الفاضلة هذا مع توفري 

 ما يطلبه الشباب. 

معية يف مّدة قصرية عشرات النوادي يف املدن والقرى، ودعت قال اإلبراهيمي عن األندية الشبابية: " أنشأت اجل
إليها الشبان فاستجابوا وأقبلوا عليها ألهنا أقرب إىل أمزجتهم، وألن فيها شيئاً من التسلية واملرح، وألن فيها قلياًل 



فيها حماضرات من جو املقهى.... ويف ظّل اجلواذب التقت اجلمعية ابلشّبان وقامت حبّق هللا فيهم فنّظمت هلم 
هتّذب هبا أخالقهم، وتعّرفهم أبنفسهم وقيمتهم ومنزلتهم يف األمة وجتمع قّوهتم، ودروسًا تعلمهم هبا دينهم ولغتهم 
واترخيهم، فكان ملشروع النوادي آاثر يف الشبان تساوي آاثر املدرسة يف األطفال، وتفوق آاثر املساجد يف 

  (۲۰الشيوخ والكهول.")

العلماء اليت يشري إليها اإلبراهيمي تشّكل ضرورة تربوية، وفقداهنا أو عدم وجودها سيخلف  إّن نوادي مجعية
مشكلة، واملتفّحص لشوارع املدن يف الوطن العريب وسواه يعرف أمهية ما قّررته مجعية العلماء حيث جند مقاهي 

ار واإلحنراف، ولو أقامت احلكومات شبكة املعلومات الدولية، وأماكن تسلية أخرى تعّج ابملفاسد وبعوامل اإلحند
واملؤسسات األهلية أندية كما فعلت مجعية العلماء لكانت أّدت للشباب حقوقه، وعصمته من الّزلل واإلحنرافات 

 اليت تدفع األوطان واألسر الثمن غالياً عندما جينح األحداث أو الشباب. 

هم إىل الوسطية واإلعتدال واإلبتعاد عن الغلو ولكن اإلبراهيمي يكمل توجيهاته احلكيمة للشباب حني يدعو 
وجنده يوّجههم إىل ختصيص قدر من الوقت لكل نشاط بدين أو فكري بعد إمتام الواجبات املناطة ابلفرد. ويقول 
للشباب: " ال تقطعوا الفاضل من أوقاتكم يف ذرع األزّقة إال مبقدار ما تستعيدون به النشاط البدين، وال يف 

ملقاهي إال بقدر ما تدفعون به امللل والركود, وال يف قراءة اجلرائد إال بقدر ما تطّلعون به على اجللوس يف ا
  (۲۱احلوادث الكربى، .... خذوا من كل ذلك مبقدار، ووّفروا الوقت كّله للدرس النافع واملطالعة املثمرة.")

ّفف الشاب عن نفسه، ويرّوح يف وقت إّن حاجات الشباب متنوعة خارج إطار العمل أو الدراسة وال أبس أن خي
بعد آخر، وضمن احلدود املقبولة، وقد أرشد إىل ذلك احلديث النبوي الشريف الذي جاء فيه: " رّوحوا عن 

 النفس ساعة فساعة." 

واإلبراهيمي الذي آمن بضرورة السعي لتحصيل املعارف عمل بشكل مستمر التزامًا ابحلديث النبوي الشريف: " 
م من املهد إىل اللحد ". وهذا التحصيل ال يكون يف قاعات املدارس واملعاهد واجلامعات، وإمنا له أطلب العل

 مصدر آخر أوىل ابإلعتماد من قبل الشباب، هذا املصدر هو املطالعة. 

م ويشّخص اإلبراهيمي الداء ويصف العالج فيقول: " إّن شبابنا املتعّلم كسول عن املطالعة، واملطالعة نصف العل
أو ثلثاه، فأوصيكم اي شباب اخلري إبدمان املطالعة واإلكباب عليها، ولتكن مطالعتكم ابلنظام حرصًا على الوقت 

  (۲۲أن يضيع يف غري طائل. وإذا كنتم تريدون الكمال فهذه إحدى سبل الكمال.")

   : أتسيساً على ما تقّدم خنلص إىل أن اإلبراهيمي حيّدد القواعد إلعداد اجليل مبا يلي

 اإلعداد السليم من جهة اإللتزام الديين.  -۱

 املناهج التعليمية اليت تسهم يف تكوين شخصية الناشئة مع التحصني من الزيغ واألهواء واملغرايت.  -۲

توفري الرعاية الدائمة للشباب بعد اخلروج إىل سوق العمل أو قبله، وهذا حيتاج إىل املرافق العامة اليت توّفر له  -۳



 الرتويح عن النفس، وقضاء أوقات الفراغ مبا هو مفيد، ومبا يبعده عن شواطئ اخلطر، ومنزلقات الفساد.  فرص

تنمية املواهب واملعارف ابملطالعة، ومتابعة البحث ألن التحصيل، واإلكتساب من األمور اليت حيتاجها الفرد  -٤
 من املهد إىل اللحد. 

ف من خالله الطاقات املتطوعة من أجل الصاحل العام، ويف رحابه يتّم تفعيل العمل املؤسسي األهلي كي توظّ  -٥
صقل شخصية الفرد، وتتم رعاية مواهبه، وتنمية ملكاته كي تتفتح له سبيل اإلبداع والعطاء دون حوجز أو 

 معّوقات. 

 خامتة: 

ره ومواقفه وخططه معطّلة بل ال إن مرور أربعني عاماً على وفاة ورحيل اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي مل جيعل أفكا
زالت هلا حضورها يف واقع اليوم خاصة موضوع إعداد الشباب على أساس اإلسالم والعروبة والوطنية، أي على 
أسس اإلنتماء السليم الذي يدمج الناشئة مبجتمعاهتم، وجيعلهم يف إطار مسارها احلضاري، وإال ستهوي هبم 

 من أمريكا والغرب يف مهاوي الرذيلة، وجتعلهم مغرتبني، وهم بني ظهراين أمتهم. املفاهيم وأمناط السلوك املستورد 

وإذا انتقلنا إىل تفّحص ومتحيص واقع األمة العربية والعامل اإلسالمي فإننا جند حشدًا من التحدايت منها العدوان 
ا، ومنها الضغوطات حتت شعار واإلحتالل، ومنها املفرتايت والّتهم، ومنها السلب وضرب القيم الناظمة جملتمعن

اإلصالح ومقاومة اإلرهاب، وحشر احلكام يف الزاوية ليقبلوا ما يصّدرونه إىل جمتمعنا من وسائل وأفكار اهلدم 
 والتخريب. 

وعند املراجعة جند أهنم يتوّجهون بشكل أساسي إىل ختريب فئتني يف اجملتمع مها: املرأة والشباب. املرأة ألهنا األّم 
 األجيال فإن أفسدوها إفسدوا اجليل. والشباب ألهنم املستقبل.  ومربية

إّن معرفة هذه احلقيقة يقودان إىل الرتكيز على اإلعتناء ابإلنسان وابلشباب خصوصًا ألن الرأمسال البشري هو 
 األهم واألوىل من أجل صناعة التحرير واإلستقالل والتقّدم. 

ألايم ابلتحّرر والتقّدم فإن الشباب هم احملور الرئيسي يف إجناز هذه املهمات. وإذا كان اجلميع يف أمتنا مهتمٌّ هذه ا
هذا ما أدركه اإلبراهيمي وأخواته يوم أسسوا مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وهذا ما جيب على أهل الرأي، 

ويف رأس القائمة ما يدخل يف  واملعنيني ابلرتبية وابلشباب إدراكه كي خيّططوا ويدرسوا، وميأسسوا العمل األهلي،
ميدان رعاية الشباب، وإعداده اإلعداد الكايف والضروري كي يصّح على شبابنا ما ورد يف قول هللا تعاىل: " حنن 
نقّص عليك نبأهم ابحلّق إهنم فتيٌة آمنوا برهّبم وزدانهم هدًى."عندها يستطيع الشباب أن حيمل ما يحلقى على 

قّوة وشجاعة، ويلتزم اخلطاب اإلهلي ليحّي عليه السالم: " اي حيّي خِذ الكتاب بقوة عاتقه بكّل وعي وإميان و 
 وآتيناه احلكم صبياً." 

إّن عملية إعداد على هذا املستوى لشبابنا اليوم حتتاج إىل تعاون وتكامل يف األدوار بني البيت واملدرسة وبيوت 



ؤسسات الرمسية واملؤسسات األهلية ألنه بغياب هذا التكامل العبادة واإلعالم، وإىل تنسيق وختطيط مشرتك بني امل
والتنسيق ستتفاوت الرؤى، وقد تتناقض املفاهيم، وتتباعد اخلطى، وهذا يوقع الشباب والناشئة يف حالة ارابك 

 وتناقض وقلق. 
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