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ملخص:
يعد الشيخ إبراهيم أبو اليقظان من أهم الشخصيات الوطنية اليت تركت بصمة واضحة يف تاريخ األدب اجلزائري
احلديث ،ويف تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ،والصحافة العربية باجلزائر اليت تصدت للهيمنة االستعمارية الفرنسية ،اهلادفة ملسخ
الشخصية الوطنية العربية اإلسالمية وطمس الثقافة اجلزائرية األصيلة ،وإن املقاالت اليت سطرها قلم الشيخ أيب اليقظان تعد شاهدا
حيا على مواقفه الثابتة جتاه األمة والوطن ،فضال عن كوهنا ثراءً معرفيا متميزا للساحة األدبية اجلزائرية.
الكلمات المتاحية :الشيخ أبو اليقظان ،الصحافة،الوطن .اإلصالح ،ميزاب ،مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني.
Abstract:
Sheikh Ibrahim Abou Elyakdhan, is among the national figures, who left an indelible
mark on the Algerian national movement history, as well as on the Arab press history in
Algeria, that thwarted the French colonial hegemony aiming to metamorphose the Islamic
Arab national character and obliterate the Algerian authentic culture.His essays are deemed a
living proof of his determined stances towards the nation and the homeland, as well as being
distinguised richness of knowledge of the Algerian literary arena.

Keywords: Sheikh Abou Elyakdhan, Press, Nation, Reform, Myzab, Algerian Muslim
Scholars Association,.

مقدمة:
إن الباحث-املوضوعي -املتقصي لتاريخ مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وهو بصدد احلديث عن أعالمها ال
ميكنه إغفال شخصية مهمة تركت بصمتها اجللية ليس يف تاريخ اجلمعية فحسب ،بل يف تاريخ النهضة األدبية
والفكرية يف اجلزائر زمن االستعمار الفرنسي  ،وأسهمت بدور فعال يف نشاط احلركة الوطنية باختالف تياراهتا،
ونقصد هبذه الشخصية الشيخ إبراهيم أبا اليقظان الذي تبوأ مكانة مرموقة بني األعضاء املؤسسني جلمعية العلماء


املؤلف املرسل
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املسلمني اجلزائريني منذ اللحظة األوىل لتأسيسها ،بيد أن الكثري من الباحثني يكادون خيتزلون هذا الصرح الوطين
اإلصالحي الذي أحيا اهلل به أمة كان قد أتى عليها حني من الدهر مل تكن شيئا مذكورا يف تاريخ احلضار ويف
سجل احلرية واالنعتاق .يكادون خيتزلوهنا يف شخص أعالم مشهورين كالشيخ عبد احلميد بن باديس والبشري
اإلبراهيمي ومبارك امليلي والطيب العقيب والعريب التبسي وإن كنا نقر بفضلهم وشرف سبقهم إال أنه باملقابل هناك
شخصيات إصالحية أخرى بقيت مهمشة من لدن كثري من الباحثني ،لذلك وجب علينا وفق ما تقتضيه آمانة
وموضوعية البحث العلمي أن نسلط الضوء على هذه الشخصيات اليت كانت فاعال مهما يف سريور احلركة
الوطنية ،ومن بني هؤالء شخصية الشيخ إبراهيم أيب اليقظان الذي كان أحد األعضاء املؤسسني هلا ،بل كان نائبا
آلمني املال ،وهنا تتجسد الوحد الوطنية بني أعضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وتسمو عن الفوارق
املذهبية بوصفه إباضيا والبقية مالكيون.
من أجل هذا حتاول هذه الورقة البحثية أن جتيب على مجلة من األسئلة أمهها :
من هو الشيخ إبراهيم أبو اليقظان ؟ ومادوره يف احلركة اإلصالحية والفكرية بوادي ميزاب؟ وماذا عن مواقفه من
الوحد الوطنية اليت حفظها له التاريخ؟ وكيف أسهم يف إفشال الفتنة املذهبية بني اإلباضيني واملالكيني ؟ وماذا
عن جرائده الثمانية ومطبعته العربية؟

 ,1الشيخ إبراهيم بن عيسى حمدي أبو اليقظان:

امسه احلقيقي :محدي إبراهيم بن عيسى ،أما كنيته " أبو اليقظان" فقد اقتبسها من اإلمام الرستمي
اخلامس " أيب اليقظان حممد بن أفلح" إلعجابه الشديد بشخصيته ،وشجاعته.
ولد أبو اليقظان مبدينة القرار جنوب اجلزائر يوم  02صفر 0021ه 02-نوفمرب 0111م ،زاول
تعليمه االبتدائي مبسقط رأسه ،وبعد أن استظهر القرآن الكرمي ،درس يف معهدي الشيخ احلاج إبراهيم
بن كاسي ،والشيخ احلاج إبراهيم بن عيسى األبريكي ،مث تتلمذ على يد قطب األئمة الشيخ احممد
بن يوسف أطفيش  ،ليسافر بعدها إىل تونس أين التحق جبامع الزيتونة واملدرسة اخللدونية ليدرس على
يد أعالمها الكبار من طينة الشيخ الطاهر بن عاشور ،واألستاذ عبد العزيز الثعاليب ،لينضم فما بعد
إىل احلزب الدستوري التونسي برفقة أمحد توفيق املدين ،ليعود إىل وطنه اجلزائر ويسهم يف احلركة
الوطنية واإلصالحية ،سواء عن طرق الدرس والتعليم والتأليف ،أو من بوابة الصحافة واملطبعة
العربية.1
 ,2جهود الشيخ أبي اليقظان اإلصالحية ومواقفه الوطنية:

يأل أبو اليقظان جهدا يف دعم احلركة اإلصالحية وتنمية الوعي الوطين ،يف تلك الفرت احلالكة
مل ُ
الظالم من تارخينا الوطين ،وقد فصل الشيخ أبو اليقظان حال األمة اجلزائرية بقوله" :لقد تسلط على األمة
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عوامل ثالثة ،لو تسلط عامل واحد منها على أمة كبري  ،لزعزع ركنها وهد بناءها ،أال وهي اجلهل ،والفقر،
تذب عنه ،والفقر أقعدها عن العمل وشل أعضاءها عن احلركة،
والفرقة ،فاجلهل أفقدها شعورها بوجودها ،وكيف ُّ

واالفرتاق أذاب قوهتا ،و ذهب برحيها فبقيت واحلالة هذه عرضة للتلف و االضمحالل واهلالك .وهي نتيجة
2
طبيعية لتلك احلالة احملزنة اليت جر إليها الظلم واالستبداد "
وقد تجلى إاهام الشيخ أبي اليقظان في الحركة الوطنية من خال الجرائد والصحف التي توالى صدورها،
لكن ارعان ما أُشهر في وجهها قرارات التوقيف ،ومعاقبة صاحبها بعقوبات مادية أو معنوية ،ال ايّما تلك

تشم فيه اإلدارة االاتعماريّة رائحة اإلصالح والوطنيّة ،مثل صحف الشيخ أبي اليقظان التي اقطت
التي ّ
شهيدة في ميدان المقاومة الشريفة بالكلمة الواحدة تلو األخرى ،بمجموع ثماني جرائد خال ثماني

انوات:

( -20وادي ميزاب) 002عددا -من  0201/02/20إىل 0202/20/01م.
( -20ميزاب) عدد واحد0202/20/02 -م.
( -20املغرب)  01عددا ،من  0202/22/02إىل 0200/20/22م.
( -20النور)  21عددا -من  0200/22/02إىل 0200/22/20م.
( -22البستان)  02أعداد -من  0200/20/02إىل 0200/22/00م.
( -21النرباس)  1أعداد -من  0200/22/00إىل 0200/21/00م.
( -22األمة)  022عددا -من  0200/22/21إىل 0201/21/21م.
( -21الفرقان)  1أعداد -من  0201/22/21إىل 0201/21/20م.

3

 ,3مواقف أبو اليقظان الوطنية في مسائل الهوية الوطنية:
 .3-1قضية التجنيس:

مل تتخلف صحف الشيخ إبراهيم أبو اليقظان عن اخلوض يف مسألة التجنيس ،من خالل موقفها الثابت إزاءه ،إذ
رفضته رفضا مطلقا ،ودعت إىل حماربة التجنيس واملتجنسني دون هواد  ،وهذا ما محلته على عاتقها جريد
األمة ،4اليت تصدت لكل نزعات الفرنسة واملسخ ،واإلدماج ،فقد تناول أحد كتاب اجلريد وامسه" الفاروقي"
مقاال بعنوان " زأر من عرين" ومسيائية عنوان املقال حتمل يف طياته معىن التحذير والرهبة ،فزئري األسد دليل على
نفاد صربه ،واقرتاب موعد بطشه بعدوه .تطرق الكاتب يف مقاله إىل موضوع التجنيس ،وخطره على الشخصية
اجلزائرية العربية املسلمة ،ونبه إىل ضرور مقارعته دعا التجنيس أينما كانوا ،وحيثما وجدوا ،فهم أصل البالء،
ورأس الفساد ..." :ال بد مث ال بد من أن تسعوا وجتتهدوا يف إحداث شيء حيفظ الدين والقومية ،وتدعوا إىل
ذلك مجيع طبقات األمة على اختالف حنلهم ،لعلهم جتمعهم كلمة دين ووطن ،ولقطع دابر املفسدين أرى أول
5
واجب حماربةُ التجنيس واملتجنسني ،ألهنما رأس الفساد".
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وقد أثار هذا املقال الشديد اللهجة ،ردود أفعال كثري بني طائفة من كتاب تلك املرحلة من تاريخ الصحافة العربية
اجلزائرية ،ومن بني الذين أيدوا ما ذهب إليه الفاروقي يف مقاله الشيخ أبو العباس أمحد بن اهلامشي التيجاين،6
والذي حرب مقاال اختار له اآلية الكرمية عنوانا { َوإِن تَتَ َول ْوا يَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوًما َغْي َرُك ْم ُمث َال يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُكم} ﴿﴾٨٣
سور حممد.
وهو يف ذلك يربئ ذمته ،واضعا القضية على قسطاس الدين ،فيقول" أن دعا التجنيس أينما توجهوا ،وأينما
حلوا وارحتلوا ،وجدوا اآليات احملكمات ساد ً لكل سبيل يف وجوههم ،اللهم إال سبيل االختيار بني أحد الشِّقني
7
وإحدى الشيعتني"

 ,3-2الوحدة الوطنية:

وعلى هنج ابن باديس سار الشيخ أبو اليقظان يف الدعو إىل احلفاظ على الوحد الوطنية ،والتنبُّه للمكائد
وحتركها ٍ
أيد خفية كدمى "القراقوز" ،يدبِّج الشيخ مقاال حول حوادث قسنطينة أو
والدسائس اليت ُحتاك يف الظالمُ ،
ما أصطلح على تسميتها حبادثة اجلامع األخضر 8بقسنطينة ،بني اليهود و املسلمني واليت سقط فيها قتلى من
اجلانبني ،غري أن الغلبة كانت حليفة اجلزائريني ،وبعد هذه األحداث اليت أبان فيها اجلزائريون على معدن أصالتهم،
سعىت طائفة من اليهود لإليقاع بني اجلزائريني فما بينهم ،فروجوا إلشاعة مغرضة ،مفادها أن التجار اإلباضني يف
قسنطينة حيتكرون التجار  ،ومن مث يفرضون األسعار الفاحشة على هواهم ،وشنوا محلة ملقاطعتهم ،وكاد ينساق
وراءها بعض اجلزائريني املالكيني ،لوال موقف بعض الوطنيني املخلصني الذين كشفوا عن اجلهة اليت تقف وراء هذه
املؤامر  ،واحلقيقة أن هذه الفتنة النتنة واضحة للعيان إال على ذوي النفوس املريضة ،فكلمة جزائري مسلم جامعة
مانعة ،ال حاجة للتذكري أن هذا إباضي وذاك مالكي ،فاجلزائر مل تعرف شر الطائفية على مر عصورها ،فقد عاش
املالكي يف حسن جتاور مع أخيه اإلباضي يتقامسان اآلالم واآلمال ،يف مثال نادر للتعايش املذهيب ،وخري دليل
على ذلك الشيخ أبو اليقظان نفسه املقال فقد كان من الرعيل األول الذي وضع اللبنة األوىل جلمعية العلماء
املسلمني اجلزائريني.يقول أبو اليقظان كاشفا خيوط املؤامر  ،حمذراً من عواقبها الوخيمة يف مقال نُشر جبريد األمة
بعنوان" اليهود يُبخرون بالفلفل"" :حذار حذار أيُّها املسلمون من استغالل اليهود حلسن نيتكم ،ولشد
حاجتكم ،واختالف منازعكم ،فيضرب بعضكم بعضا ،ويركب بعضكم رقاب بعض ،فريقص اليهود على
مصائبكم ومناحاتكم سرورا وطربا ،ويضحكوا مشاتة وسخرية على بلهكم وغفلتكم.
حنن على يقني أن اليهود ،ال سيما يهود قسنطينة منهم ،لن يهدأ هلم بال ،ويلذ هلم عيش ،إال عندما يرونكم
ُُتربون بيوتكم بأيديكم ،مبددي الشمل ،مفرقي الكلمة ،مهددي الشرفُ ،مداسي الكرامة ،ولبلوغهم هذه الغاية
السافلة تراهم هذه األيام يُبخرون بني املسلمني بالفلفل! وسيسمع العامل اإلسالمي ما يتصاعد من مسلمي
طي اخلفاء ،ويتداركوا أمرهم بكل
اجلزائر من احلكة والسعال إذا مل يفتحوا عيوهنم للمؤامرات اليت تُ ُّ
دس هلم يف ِّ
9
صدق وإخالص وصفاء".
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يقف أبو اليقظان بقلمه أمام هذه املؤامرات املدسوسة ،اليت تسعى إىل تقسيم األمة اجلزائرية إىل شيع
بعضها رقاب بعض ،ومبثل هذه املواقف استطاع الشعب اجلزائري وأد هذه الفنت يف مهدها
وطوائف ،يضرب ُ
وإمخادها ،ومل تنطل مكيد اليهود على الشعب اجلزائري ،بفضل فطنة ويقظة أبناءه العاملني املصلحني .يف خمتلف
ربوع الوطن كما هو الشأن مع الكاتب الشيخ حممد السعيد الزاهري الذي دبج مقاال يف قمة الوعي الوطين ،ردا

على مقال نشرته جريد الليايل10حتت عنوان" أسطور إخواننا يف الدين" ،يدعو فيه صاحب املقال إىل إيقاظ
الفتنة ،وزرع الفوضى يف أوساط األمة اجلزائرية ،بالعزف على وتر الطائفية بني املالكيني وإخواهنم اإلباضني ،ومل
جيد الشيخ السعيد الزاهري بُدا من أن ينربي للرد عليه مبقال عنوانه "صرخة غضبان يف وجه زعفان ،حول
أسطور إخواننا يف الدين" ،يقول الزاهري وهو ممن ال تُعجزهم الكلمة ،وال ُتوهنم املعىن ،وال تعوزهم احلُجة":
وهتجما قبيحا
نشرت جريد الليايل االنتقادية مقاال كله فتنة وانتهاك للحقيقة والواقع ،فضال عن كونه طعنا صرحيا ُّ
غري شريف على بين ميزاب "إخواننا يف الدين" وإخواننا يف الوطن ،واللغة والتاريخ ،تربطنا هبم مجيع الروابط
والصالت" .11ويواصل الزاهري مقاله مصححا خلصمه أغالطا تارخيية ،يكون قد وقع فيها ،وخلطا ملفاهيم
واضحة بينة قد ُتبط فيها صاحب الليايل ،ولو أقسم صاحب الليايل هذا بأقدس مقدس لديه ،ملا أفلح يف تربئة
ساحة املستعمر الفرنسي من التُّهم اليت كاهلا إلخواننا اإلباضني ،اليت يكون قد أوحى له هبا ،وتكفل هو بنقلها
ِ
املستعمرون؟ حيث كان "زعفان" قد اهتم اإلباضية
على جريدته أو لنقل ترمجة معانيها ،يقول الزاهري ":من هم
امليزابني بأهنم م ِ
ستعمرون.
ُ
ِ
ِ
وزور ،وكيف نصفهم باملستعمرين وهم منا وإلينا؟
نكر من القول ٌ
أما أن إخواننا اإلباضني ُمستعمرون فهو ُم ٌ
نسميهم م ِ
ستعمرين وهم ليس هلم بنوك ومصارف مالية كربى وال شركة"ترام" وال غري ذلك من مشاريع
وكيف ِّ ُ
االستعمار واملالية العليا ،وغاية ما هنالك أهنم جتار من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة ،يكسبون أرزاقهم وأرزاق
كد اليمني،
أطفاهلم وأهليهم من هذا الوجه احلالل ،فإذا كان فيهم من كسب ما نسميه ماال كثريا بعرق اجلبني و ِّ
فإن كثريا منهم قد ضاعت أرزاقهم يف السنوات الثالث األخري  ،قد أكلها إخواهنم وعمالؤهم من املالكية ،وما
أنت بواجد يف اجلزائر من أقصاها إىل أقصاها ،وال تاجرا واحداً من امليزابني إال وقد أكله إخوانه املالكية مئات
اآلالف ،ومع ذلك فبنو ميزاب يقابلون كل ذلك بالصرب اجلميل ،وال حيملون حقداً على إخواهنم الذين أكلوا
12
أمواهلم ،بل يدعون اهلل أن يفرج عليهم هذه األزمة اخلانقة اليت أهلكت الزرع والضرع".
وبعد أن عدد الكاتب مناقب إخواننا امليزابني ،ومسارعتهم للخريات ،ومشاركتهم يف احلركة اإلصالحية ،باألموال
واألقالم ،يوجه سهما نافذا لصاحب جريد الليايل ،فيصيبه يف مقتل ،يقول الزاهري ":وماذا يقول "زعفان" هل
عاون مدرسة من مدارسهم أو مشروعا آخر من مشاريعهم بفرنك واحد ؟ حّت يتسىن له أن يقول فيهم ما ليس
13
فيهم حقا كان أو باطال".
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 ,4مفهوم الوطنية من منظور الشيخ إبراهيم أبي اليقظان:
ومادمنا نتحدث عن الوحد الوطنية ،نُعرج على مفهوم الوطنية احلقة كما يراها أبو اليقظان ،فهل هي جمرد
شعارات براقة تلوح يف األفق كلما حل موسم االنتخابات وترحل برحيله ،أم أهنا شعور ُمتق ٌد يذوب فيه الفرد يف
ييد املالهي واملراقص،
مصلحة اجلماعة ،ومصلحة الوطن أوىل من مصاحله اآلنية ،فليس من الوطنية يف شيء تَ ْش ُ

وليس من الوطنية يف شيء قضاء وقت الشباب بني املخامر واملقامر واملقاهي ،بل الوطنية هي العمل –كل واحد
حسب موقعه يف احليا  -على ُرقيه وازدهاره ،الوطنية احلقة تتجلى مظاهرها يف السلوك احلضاري من خالل
احلفاظ على املمتلكات العامة ،يف احرتام القوانني والنُّظم ،و يف الشعور باملسؤولية اجتاه الوطن أيضا ،يقول أبو
اليقظان...":يُشيِّدون املراقص فيقولون لعمار الوطن ،يفتحون املقامر فيزعمون :أهنا إلعالن شأن الوطن ،يعلنون
على اخلمور فينادون أن شجعوا بضائع الوطن ،يستجلبون أنواع املالهي واملقاصف ،فيُموهون أن ذلك لتمدين
الوطن ،يُنظمون حفالت الرقص والغناء فيختلط احلابل بالنابل ،فيُعلنون بال خجل إن ما يتجمع منها لفائد
املشروع اخلريي الوطين ،وليتها مل تزن ومل تتصدق ،كأّنا الوطن فندق متداعي اجلدران ،والوطنية فؤوس ومعاول
14
تُقتىن هلدمه واكتساحه".
يُصحح أبو اليقظان املفهوم اخلاطئ للوطنية ،اليت أفرغها صنف من الناس عن جهل أو قصد من مضموهنا
اخلالص النبيل ،فصريوها حمصور يف ارتداء هندام بعينه ،أو تنطُّ ٍع بكلمات جوفاء ،أو ارتكاب موبقات وشرور

بداعي نشر الوطنية واحلفاظ على الوطن ،وليت شعري إن كانوا يدرون ما صنعوا بالوطن والوطنية احلقةُ ،حيدد
الكاتب معىن الوطنية احلقة فيقول ":ليست الوطنية اجلهل بتاريخ البالد ،وجمد البالد ،و عظماء البالد ،ولسان
البالد ،و دين البالد ،و آداب البالد ،ومشخصات البالد.ليست الوطنية التفاخر بتاريخ الغري و جمده ،و عظمائه
و لسانه ،ودينه و آدابه ،ليست الوطنية يف تعديل القوام وحتسني اهلندام و اجلري وراء القصف و اجملون ،إّنا
الوطنية شرار نارية يقذفها اهلل يف النفس فيلتهب هبا الدماغ و ترسل أشعة نورها إىل القلب فتحرك حرارهتا
األعضاء ،وتنري تلك األشعة الساطعة أمامها سبيل العمل .إّنا الوطنية احلقة أن يسعى اإلنسان قدر جهده جللب
اخلري العميم لوطنه و دفع الضر عنه مبقتضى العقل و احلكمة و الشرع و القانون.إن الوطنية احلقة أن تفىن يف
مصلحة العموم مصلحة الذات و يضحي هبذه ألجل تلك.إن الوطنية احلقة أن يشقى اإلنسان ليسعد وطنه،
ِ
يفقر ليستغىن ،و ميوت ليحىي ،كما فعل مصطفى كامل ،و فريد ،و زغلول  ،و الباروين ،و الثعاليب،
ويذل ليعز ،و َ

و شكيب و أضراهبم.
تلك هي الوطنية احلقة اليت على أساسها تُشيد دعائم العمران ،إذا نُفخ روحها يف الشعب ،و غُذي هبا جسم
األمة ،و ما عداها فدعاوى فارغة ،الحظ هلا من الوطنية إال ما للزبد من املنفعة.
ليس الوطين احلقيقي من يُظهر رأسه عند الرخاء ،وإذا جد اجلد اختفى و توارى عن األعني ،فإن هذا النوع من
الوطنية تشاركه حّت األرانب ،و لكن الوطين احلقيقي كاألخ الصديق ،إّنا تظهر صداقته ومودته عند البالء ،و
احملن ،و املضائق ،هذا حنو أخيه العزيز ،وذلك حنو وطنه احملبوب"

15
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ويضرب الكاتب مثاال للوطنية الزائفة ،اليت يعتقد البعض أهنا ُجمرد مظاهر ،أوجمرد ُخطب رنانة ،وفَ َاهتم أن
الوطنية مهرها ٍ
غال ،السيما يف زمن االستعمار الفرنسي ،فمن تثبت يف حقه هذه التُّهمة ،فمصريه بني االعتقال
َ ُ

والتشريد والنفي والقتل ،يقول أبو اليقظان عن الوطنيني الزائفني الذين ضلوا وأضلوا  ":يَربُز أحدنا يف امليدان
بداعي الوطنية ،فإذا ُمس مبساك يف نفسه ،أو عرضه ،أو مالهَُ ،تيل أن القيامة قد قامت ،فتوارى عن األعني ،و

يقتات به ،و إذا برز إىل امليدان و مل يعتقد أنه ال
حيسب الوطنية مترا يأكله ،أو رغيفا
انزوى يف كسر بيته كأنه
ُ
ُ
بد يف مبارزته من مصائب وحمن فلماذا برز؟
و قد كان األحرى به أن يُقاسم أهله أشغال البيت ،من الكنس و الطبخ و تربية أوالده ،وهذا أوىل من أن يكون
فارا من امليدان ،ذا وطنية فرار  ،فيفشل و يفشل به غريه ،فيكون السبب فيما حيل بالشعب من الفشل و االهنزام،
إن لنا قرآنا ،و سنة ،و آثارا ،و تارخيا ،و عربا ،تُرينا كيف جيب الثبات و الصرب على املكاره ،و الذود عن
احلوض ،و احلِمى ،بكل صدق و إخالص،و هبذا حنرز على لقب الوطنية احلقة".16

 ,5فضح أااليب االاتعمار الفرنسي ومكائده:

ومثال هذا ما كتبه الشيخ أبو اليقظان عن دميقراطية فرنسا ،ومدنيتها يف القرن العشرين ،واليت جتلت يف أهبى
ِ
املستعمر الفرنسي يف أسلوب وإن بدا يف الظاهر
صورها اليت تربعت بأفضاهلا على اجلزائريني ،فيقول على لسان
أنه للرتفيه والتنكيت ،فإنه يفيض حسر وأملا يف أعماقه ":،بعثنا اهلل إليكم لنبدل ذلكم عزا ،ولكن بصب كؤوس
اهلوان على رؤوسكم ،وفقركم غىن ،ولكن بابتزاز أراضيكم ومقدرات بالدكم ،وترك مئات اآلالف يلتحفون
الغرباء ،وجهلكم علما ،ولكن بإغالق املدارس يف وجوه أبنائكم ،وترك  22ألف نسمة يذرعون الطرقات،
وعبوديتكم حرية ،ولكن بإحاطتكم بأسالك شائكة من قيود القوانني االستثنائية ،حنن نتعهد باحرتام ديانتكم،
ولكن مبضايقة رجال الدين ،وإطالق العنان للمبشرين جيوسون خالل الديار ،ويأخذون طريقهم إىل القلوب
البتزاز العقائد منها ،حنن حنرتم آدابكم وثقافتكم ،ولكن مبطارد اللغة العربية ،واعتبارها وهي لسانكم لغة أجنبية
كلغة األملان والطليان ،حنن نعطيكم احلرية التامة يف انتخاب نوابكم ،وال نتدخل فما بينكم أبدا إال بإطالق
املسدسات فقط ،وقتل وجرح الناخبني فحسب !!.
ذوق سليم ،ومنطق مستقيم ،وعدل عميم ،ومنهاج قومي ،جاءتنا به أوروبا ،لتخرجنا من الظلمات إىل النور!!..
17

لتملي علينا دروس احلضار والتمدين ،لتُلقننا مبادئ التثقيف والتهذيب ،ما شاء اهلل ال قو إال باهلل".
ينضح حسر ومرار  ،من مفارقات االستعمار الفرنسي بني ما يدعيه من حرية ودميقراطية ،وبني ما يقوم به
فالنص ُ
على أرض الواقع من تقتيل وتنكيل وتضييق على احلرية الدينية واملدنية يف اجلزائر.
وقبل هذا كتب أبو اليقظان مقاال جيد فيه القارئ شيئا من املتعة والطرافة مبناسبة حديثه عن مصطلح
ُ
"السياسة" ،الذي أضحى ُهتمة تز ُّج بصاحبها يف غياهب السجن مبجرد التلفظ هبا ،ناهيك عن تعاطيها ،لذلك
أخذ أبو اليقظان عهدا على نفسه أن ال ينطق هبا أبدا ،وإن أجلأته األحوال والظروف لذلك فإنه يستعيض عن
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التصريح بامسها إىل ترمجة معناها ،يقول الكاتب يف أسلوب ممتع شيق ":ال أنطق هبا ناسيا ،وال أتعمده ،وال أظنه،
مت و
وال أشك فيه ،وال أتومهه ،وال أحدث به نفسي ،وال خيطر ببايل ،وال يقع يف هاجسي وال خيايل ،وإن أُرغ ُ
ُجربت ،وأجلأتين الضرور -ال قدر اهلل ،واهلل يا لطيف على النطق به -فإنين أستبدله بال....بو...ليتيك ،إذ أن
إن أ ُ
هذا اللفظ معناه اخلاص يف دائرته الضيقة احملدود  ،وحده الفاصل بني ما هو من السياسة -أستغفر اهلل وأتوب
18
إليه ،وأقلع عن هذه الزلة -وما ليس منها".
ومن ّناذج سخرية الشيخ أيب اليقظان ما جاء يف مقال له بعنوان " أعجوبة آخر الزمان" تعرض فيه الكاتب
نتخبني
بالسخرية الالذعة للمشاركني يف مهزلة االنتخابات ،احملسومة نتائجها سلفا ،وقد صور أبو اليقظان املُ َ
واملنتَخبني يف صور فواكه وبقوليات ،تُذكرنا بذلك التصوير الكاريكاتوري الذي رمسه اجلاحظ خلصمه أمحد بن
ُ
عبد الوهاب يف رسالة الرتبيع والتدوير ،يقول أبو اليقظان ساخرا يف قالب قصصي ُممتع ":مبا أن السعاد عند
علماء اللغة والفلسفة هي الضحك ،فقد رأينا أن نُتحف القراء بقصة طريفة يف القرن العشرين ،قرن النور واحلضار
والتمدن واحلرية ،وهي أن البقول والفواكه اشرتكت مع اإلنسان يف احلقوق ،ودخلت معه يف ميدان االنتخاب،
فقد انتخب الباذجنان والفلفل والطماطم والبصل والثوم والقرع ،مع مشاركة ماد القطران معهم ،وانتخبوا السيد
(كبوية) رئيسا ،فقد أصابوا ،إذ هو كبري اجلسم ُجموفهُ ،مكور الشكل ،فارغ الفؤاد ،فنُهنئُه هبذا الفوز ،ونتمىن له
19
االنتشار ،ونقول له مبلء أفواهنا يف بوق إسرافيل مربوك".
تتجلى السخرية والتنكيت يف هذه القصة الرامز  ،اليت اختار هلا شخصية (الكبوية) رئيسا جلمهور اخلضر
والفواكه ،ورمبا اختيار الكاتب للكبوية مل يكن عفويا ،ذلك أن الكبوية تتمدد يف ّنوها وتنحرف يف شكلها ،وهذا
تعريض واضح بأولئك الذين تقلدوا مناصب متثيلية فاحنرفوا بسلوكهم ومتددت بطوهنم .فكان البد من إعالن خرب
ترؤس هؤالء جلميع الناس ،ومل جيد الكاتب وسيلة لذلك أفضل من بوق إسرافيل.وهنا تظهر سخرية الكاتب حزينة
ُ
مرير  ،بسبب تولية املناصب لغري أهلها خدمة لالستعمار الفرنسي ومصاحله.
محل الشيخ أبو اليقظان هم إحتاد أبناء الشعب حتت مكون سياسي واحد يضمن هلم مركز قو يف جماهبة
االستعمار الفرنسي،وذلك عن طريق تأسيس حزب وطين جزائري ،جيمع شتات اجلزائريني ،غري أن اخلالف
الفكري والسياسي فضال عن الدسائس االستعمارية اليت عملت دورها إلفشال مثل هذا التكتل الوطين حال
دون تأسيس حزب وطين جامع ،يقول الشيخ عن األم ة اجلزائري ة مشب ها الصراع الدائر بني الوطني ني املصلحني
وبني بعض اخلانعني اخلائفني ،بالص راع الدائر بني الكريات احلمراء والكري ات البيضاء يف جسم اإلنسان
..":األوىل تدافع الث انية أمال يف حياته ،والثاني ة هتاجم األوىل متني ا يف موته .....فإن كانت األوىل تفاءلنا
للجسد باحليا  ،وإن كانت الثانية تشاءمنا له باملوت.20".
ويصف الشيخ أبو اليقظان احملن اليت حلت باألمة اجلزائرية ،فوحدهتا بعد فرقة وشتات ،يقول الكاتب..":لقد
كانت األمة اجلزائرية كعربات القطار متناثر هنا وهناك ،ولكن عصفت عليها احلوادث اهلوجاء يف ظروف خمتلفة
21
فدفعتها إىل بعضها".
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 ,6القضية الفلسطينة:
نالت القضية الفلسطينة اهتماما كبريا من كتابات الشيخ أيب اليقظان ،وأفرد هلا مساحات واسعة لنقاش
والتحليل على صفحات جرائده ،سواء بقلمه وبامسه أو بأمساء مستعار  ،أو من خالل بعض الكتاب الذين
كانوا يُسهمون مبقاالت يتكفل أبو اليقظان بنشرها يف جرائده.
ففي جريد األمة مثال جند مقاال بعنوان "فلسطني الدامية تنتصر لنفسها حني خذهلا العامل" ،حتدث فيه
الكاتب عن التواطؤ املفضوح بني العصابات الصهيونية ،وبني سلطات االنتداب الربيطاين ،اليت مل يكفها أن
نكثت بوعدها الذي قطعته عن نفسها برفع احلماية عن فلسطني ،مقابل أن يقاتل أبناءها إىل جانبها يف أتون
احلرب العاملية األوىل ،بل عاثت يف الشعب الفلسطيين تقتيال وتشريدا وهتجريا من أرضه ،يصف الكاتب قدسية
فلسطني مهبط الوحي والرساالت السماوية ،اليت مل يُراع املستعمرون حرمتها وجالل مكانتها يقول الشيخ أبو
اليقظان ":لئن اضطرب العامل وهاج وماج ،فما ينبغي لفلسطني -وهي مهبط الوحي ومقر رسل السالم من اهلل
إىل سائر األنام -أن ُمتس بسوء أو تصاب بأذى.
لئن اجتهت عيون االستعمار النارية إىل بالد اهلل اآلمنة املطمئنة فأقضت مضجعها ،وأذاقتها لباس اجلوع واخلوف،
فما كان أجدرها أن تُغمض جفنها عن مبعث أنوار اهلداية ،وجامعة السالم األممية ،ومهد األديان السماوية ،أوىل

القبلتني ،وثالث احلرمني ،ومقر الرباق ،ومعراج سيد الوجود من األرض إىل السماء....ولكن لالستعمار – ويا
لألسف -سياسة وقح ًة ،ال تعرف شيئا من معاين احلياء ،وال تقيم وزنا لقدسية الدين ،وال تفهم أي قيمة يف
22
الوجود إال املاد ".
مث يُعرج الكاتب على اخلديعة اليت أُستدرج إليها العرب عن طريق الشريف حسني ،وذلك من خالل وعد أعطته
وخيرجهم من البالد العربية اليت كانت حتت
له بريطانيا بإنشاء إمرباطورية عربية خالصة ،مقابل أن يُقاتل األتراك ُ
سلطتهم ،وقد ُكللت اخلطة بنجاح باهر بالنسبة للربيطانيني ،وجر العرب أذيال اهلزمية بعد أن اقتتل املسلمون فما
بينهم ،فضعفت شوكة العرب وشوكة األتراك ،فاستفرد املستعمرون هبم ،فال اإلمرباطورية العربية الكربى أ ُِسست،
وال اخلالفة اإلسالمية العثمانية بقت ،بل أكثر من ذلك اقتطعت سويداء قلب العرب واملسلمني فلسطني،
وجعلوها وطنا قوميا لليهود ،يقول الكاتب  ":ففي الوقت الذي تقطع على نفسها عهدا ،جيعلها مع شقيقاهتا
إمرباطورية عربية ،مكافأ لشريف حسني على ما قام به يف وجه دولته تركيا أيام حمنتها ،يف هذا الوقت نفسه عينُه
كانت تقطع على نفسها عهدا آخر ،جيعلها وطنا قوميا لبلفور 23وقومه ،حتت وصايتها ،مبوجب عقد من مجعية
األمم".24
ويعود الكاتب إىل املوروث الديين ،فيستدعي منه شخصية النيب يونس عليه السالم الذي التقمه احلوت ،ويعقد
مقارنة بني حوت يونس عليه السالم ،والقرش الصهيوين املفرتس ،يقول الكاتب ":فكانت فلسطني كنبيِّها يونس
بن مّت حني أبِق ،التقمها حوت إسرائيل ،مث التقم هذا احلوت احلوت الربيطاين ،إال أن النيب يونس عليه السالم
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دام يف بطن احلوت أربعني يوما ،على ما روته األخبار ،وفلسطني مر عليها نيف وعشرون عاما ،وهي ما زالت ومل
تزل تُعاين ما مل يُعانه البشر من صنوف الفتنة وضروب البالء ،وكأن اهلل تعاىل ملا اختار فلسطني وجعلها مهبط
وحيه ومقر أنبيائه ،جعل كذلك عذاهبا مضاعفا ،وشقاءها مزدوجا ،فكان االستعمار استعمارين :استعمار اليهود
25
واستعمار االنكليز".
وخيتم الكاتب مقاله ،باإلشار إىل التغري احلاصل يف الوعي الفلسطيين ،الذي أيقن خطأه عندما طمع يف
ُ
ِ
إحسان املستعمر ،ويف عطف األشقاء ،فاعتمد على نفسه ،وأصبحت بطوالت الشعب الفلسطيين مثار إعجاب
أحرار العامل ،يقول الكاتب ":ولقد أدركت فلسطني غلطتها ،فقامت ُجتاهد جهاد املستميت ،وتناضل السرتجاع
عزهتا وكرامتها ،مبا أوجب هلا اإلكبار واإلعجاب والعطف من العامل اإلسالمي .ولعله يدرك واجبه حنوها كما
أدركت واجبها حنوه ،فيمد إليها يد العون واملساعد السرتجاع ما ضاع هلا من حق ،كما مدت أيدي املساعد
26
حنو خصومها على تقرير الباطل وتأييد العدوان".
وال نربح جريد األمة حّت نعثر على مقال بعنوان " انكلرتا تطفئ حريق فلسطني بأنابيب البرتول" ،يتعرض
فيه الكاتب بالنقد الالذع لسياسة املستعمر الربيطاين القائمة على صب الزيت على النار ،يف معاجلة انتفاضة
الشعب الفلسطيين املدافع عن أرضه ومقدساته ،يقول الكاتب ":غمرتنا احلوادث احمللية يف هذه الفرت  ،فأشغلتنا
عن سكب دمعة حار عن أختنا الشقيقة "فلسطني" ،اليت يُنزل هبا االستعمار الربيطاين يف هذا العصر عصر
املدنية والنور ،ما كان يُنزله االستعمار االسباين بفردوس اإلسالم املفقود " األندلس" وتلك العصور املظلمة.
اصطدم رأس اجنلرتا بصخر فلسطني املقدسة فارتج ،ففقدت رشدها واختل توازهنا ،فأخذت تفعل يف فلسطني ما
يفعل اجملنون يف املارستان ،27ولكن هذا يُهلك نفسه فقط ،وتلك ُهتلك معها أمة كامل ًة ،فمهما بلغ اجملنون يف
جنونه فال يعدو أن يُطفئ حري ًقا أهلبه هو نفسه ،بصب برميل من البرتول عليه على أمل إطفائه ،ذلك عني ما
28
فعلته وتفعله اجنلرتا يف فلسطني اليوم !".
ِ
املستعمر الربيطاين ضد الشعب الفلسطيين ،من تقتيل وتشريد ،ونفي ،وهدم للمنازل
ويعدد الكاتب جرائم
على رؤوس أهلها ،دون أدىن اعتبار ملبادئ احلرب ،وال للقيم اإلنسانية ":،حلت اجمللس اإلسالمي األعلى،
وعزلت رئيسه اجلليل مساحة " أمني بك احلسيين" ،29وحاصرته يف املسجد األقصى مبا اضطره أن يهاجر منها إىل
سوريا ،ليمكنه أن يواصل دفاعه اجمليد عن البالد ،صادرت أموال اللجنة العربية ،ومنعت كل مورد هلا ،وقطعت
وسائل املواصالت عن أبناء فلسطني ،وهكذا تفننت اجنلرتا يف ضروب التنكيل والتعذيب ألهل فلسطني ،مبا ال
عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر ،بدون أن تقرأ ألفاعيلها حسابا وال عقابا....فلتمعِن اجنلرتا
فإهنا بقدر إمعاهنا فيه تُسارع اخلطى إىل حتفها ،وبقدر عتوها جتعل من ضعف العرب قو  ،ومن تشتتهم وحد ،
30
ومن تَعاديهم صداقة ،ومن عزلتهم حصانة".
ومبناسبة حديثه عن سياسة الكيان الصهيوين التوسعية ،يلجأ أبو اليقظان مر أخرى للتشبيه حّت يُوضح للقارئ
ِ
املستعمر فيقول ":كانت فلسطني كنبيها يونس بن مّت حني أبق ،التقمها حوت اسرائيل ،مث
صور هذا العدو
384
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الصفحة083-003:

التقم هذا احلوت احلوت الربيطاين ،إال أن النيب يونس عليه السالم دام يف بطن احلوت أربعني يوما ،على ما روته
األخبار ،وفلسطني مر عليها نيف وعشرون عاما ،وهي مازالت ومل تزل تعاين ما مل يعانه البشر من صنوف الفتنة
31

وضروب البالء".
إن القارئ ملختلف مقاالت الشيخ إبراهيم أيب اليقظان ،يقف على حضور البعد اإلصالحي والوطين يف كتاباته
الصحفية ،وعن وعيه العميق ملا جيري يف الساحة الوطنية والدولية من خمططات استعمارية هتدف إىل تفتيت
الوحد الوطنية وبسط نفوذ اهليمنة الكولونيالية العاملية على خمتلف أقطار العامل اإلسالمي كما هو احلال مع
االستعمار االجنليزي لفلسطني الذي قدمها لقمة سائغة للعصابات الصهيونية .فضال عن كوهنا -املقاالت-
سجال تارخييا ورافدا مهما من روافد األدب اجلزائري احلديث.
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