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حممد البشري اإلبراهيمي واحدا من كبار علماء اجلزائر؛ ويف ذلك تشهد سريته  يعّد    

عام على فه دوائر التلقي ومؤسسات التعليم وفضاءات اإلعالم الونضاله، ويف الغالب ما تتعّر

وهو ما وّطنه يف حّد من الفهم ينفي عنه صفات كثرية قاهلا  ،ومفّكر إصالحي شيخأّنه 

وقد كان، وال  األدبيعرف باخلطاب عرف بالتفلسف وقد فعل، وال ُيفكره وكتابه، فال ُي

وقد شهدت مقوالته وآثاره. فاإلبراهيمي الشيخ كثريا اجلمالية ذكر يف براعته املنطقية ُي

كثريا ما خيفي اإلبراهيمي  املصلح، واإلبراهيمي الربهانيفكر وما حيجب اإلبراهيمي امل

 .األديب
 

 

ال جيادل أحد يف أّن فكر اإلبراهيمي وحياته كان هلما حمور ناظم ومدار واضح؛ ذلك هو       

ما قام به وما احتواه، فاجلزائر تارخيا وثقافة ودينا ولغة وحضارة وشعبا،  الوطن بكّل

جاجا وخطابا، ولعّل جوهر الوطن كما استنبتت هذا العقل الفصيح حالّتي كانت األرض 

انتماء؛ إذ حشد واإلسالمي فهمه واستفهمه اإلبراهيمي كان اإلنسان يف حّده اجلزائري 

اإلبراهيمي يف كّل كتاباته متحققات اإلجابة يف الدليل العقلي وبلغة الربهان يف رّده 

يف اكتماله احلضاري، وقد وّسط البيان الّلغوي   ريعلى العرفان إميانا حبقيقة هذا اجلزائ

ق اجلواب وممكنه بالسؤال عن إنسانية الذات يف ربط متحّقواجلمال التشكيلي 

يذهب باعتقاد العرفان يف إمساك  اجلزائرية، فكان ما كتبه مدارا مكتمال متعاضدا

يل على صالحة السؤال برهان أحقية اإلنسان اجلزائري بوطنه، وجيمع يف البيان احلجة والدل

 وقّوة جوابه.
 

 

يف زاوية استعماله  حوار اإلبراهيمي إىل هذه الساحنة العلمية تطمح ،على ما تقدم عطفا       

يدا عن املصادرات الوصفية حبّد وذلك يف قراءة كتاباته بع وإتقانه لفعل التفلسف، للعقل

 خطابهاولة يف تأويل خنوض احملص من املطلوب املخّص املشيخة وخطاب اإلصالح"، ويف"

األدبي املفضي تشكال وداللة إىل جمموعة من القضايا الشائكة احمللية والعاملية يف ظّل 

 .ااإلبراهيمي واستكتب فهمه هل اعايشه خمصوصة تارخييةمرحلة 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بوعريريجبرج  -اإلبراهيميجامعة حممد البشري 

 



 

 :حماور امللتقى 

  [املسلم/العربي/ اجلزائري] "اإلنسان" أسئلةو نسق اخلطاب العقالني اإلبراهيمي -1

 (.احلرية .. ، الدين، الوطن،اهلوية)

 ي والعاملي يف كتابات اإلبراهيمي.احملّل -2

 .دبي اإلبراهيميخصوصيات اخلطاب األ -3       

اإلبراهيمي، عبد احلميد بن ) مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينييف خطاب  البعد احلضاري -4

 .الطيب العقيب، العربي التبسي ... ( ،باديس

 

 شروط تقديم البحث : 
 

  .عدم تقديم املداخلة يف ملتقى آخر، وعدم تقدميها للنشر  -
 .(10وال يقل عن ) ،املصادر واملراجعقائمة  ذلك صفحة مبا يف (15)ال يزيد عدد الصفحات عن - 

 :سب الشروط التاليةحب تكتب املداخلة - 
 املسافة بني السطور( 1,15، للهوامش 12و ،بالنسبة للمنت 16)جم ، احل«Traditional Arabic» طاخل -

 

 :مواعيد هامة 

 30/09/2017آخر أجل الستقبال امللخصات:  -
 04/10/2017ــات: ــبول امللخصــبق  ـعاراإلشــ -

 15/12/2017آخر أجل الستقبال املداخالت:  -
 

 :رسوم املشاركة 
 .دينار جزائري لألساتذة املشاركني من داخل اجلزائر  6000  -

 .دينار جزائري لطلبة الدكتوراه  4000  -

 .يورو للمشاركني من خارج اجلزائر    100  -
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 : مالحظات

 .)جملة دولية حمكمة( يةنتقى أحسن املداخالت ليتّم نشرها يف جملة الكّلت ـ 

 ال تقبل األعمال املشرتكة. ـ 
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