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 اإلهداء
ووملبا اللبت للبهه  ...إلى من أهدوا لنا حياة الحرية والكرامة

....لنا الحياة    

إلى من  سبا  دماائه اللزية ههذ اارر الللارزة  كك  
 هلل خاء،وخمدوا ذزراهه  أروع صبراللضحية والشجاعة واإليلان  ا

أهدد هها الللك  ...   

 إلى من أضاءت لنا درب الحياة  نبر ااخالق واللر ية الف اضمة

إلى من عمللنا أن اللمه  باضض والللادة إيلان والنجاا إرادة  
"عااشة  " إلى أمم اللالية  ... والحياة زف اا وعلك  

إلى والدد اللليل  ...إلى صاحه الس مه الكلير والللر اللبيك  
"علد اليامين"  

 

 



 

 ريد ،صميحة ،للهر ،،ادية وزووئا رمضان  :إلى إخب م وأخبا م  
،واللليل يا ين الهد له يلخك عمم  النلص واللماعدة ، ليرة  

 وزووئا  ب يق ، شريف و منير

،ملة ،زنلة ،أحالم ، ليمى ،حنان ، ملة ، : الى ر يس ات در م  
 مملبدة ،أماا  

إلى من أحلئه  م ههذ الد،يا أهدد  ازبرة علمم وعلارة  
  كرد ووليك

  شكرد



 شكـر و تـقديـر
 ر  ووزعن  أ  شكر  تعمت  امن   تعم زعن و  }:  ـعا تتعال  

زعل و ادد و أ  زعم  عالع تررعا   و أدععن  ررعمت  ن  
  اععم/ 19 {زععأد  العالحي  

 شكر  ا  علع ن و تتعال زعل  تعن وزعل تت حقن اعع   نعو  ه   
  اتعم

" رترت  رـع  "  عع  تتون  عالكر و  اتر ـعأ   معاد  اكريي  
 اهد  لر ن  عت   لحرتن   و صـعا  ف أا   وووجعن  عع يتون  
  ر   ععاا و   معا طععمن  ـعي يعخم زعحع  علعئلن وتتوحجعتن   

  غي  ثرة  امز معتن وملعغعن

:وو يصتتعن  ن  ه   اعقـعا  أ  وون شكرد و ـعئئ  ممعع ن    

 ال  م مي  دا ان يد  اتتأ و  اعمعزدة  ت ا مي  ريي  و  
 مي  تحد
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ارتبط تاريخ الجزائر المعاصر بجيود عمماء ومفكرين بارزين صنعوا مجد ىذه األمة فكان ليم 
عظيم األثر في بعث نيضتيا الثقافية والفكرية،والتصدي لممشروع اإلستعماري الفرنسي األوربي الرامي 

 .لمقضاء عمى كيان ىذه األمة، فسجموا بذلك أروع المشاىد وخمدوا أنصع الصفحات
ننا  كثيرا من أولئك الرجال لم ينالوا حظيم من الدراسة، ولم لنتعجب من أن - والحال ىذه - وا 

ن من أكبر عيوبنا  أننا نكبر - نحن الجزائريين إال من رحم ربي- يأخذوا نصيبيم من البحث العممي، وا 
 .غيرنا ولو كانوا شموعا، ونزىد في رجاالتنا ونبخسيم أشياءىم ولوكانوا شموسا شارقة 

ولعل في طميعة ىؤالء الذين مورس عمييم اإلقصاء رجل لم يأتو اهلل بسطة في الجسم،ولم يرزقو 
سعة في المال، ولكنو أتاه بسطة في العمم،وىداه إلى التي ىي أقوم، وربط عمى قمبو فكان من أولي العزم 

شخصّية اإلسالمّية التي قّدمت لإلسالم والمسممين، عصارة فكر، والريادة،إنو الشيخ أبو اليقظان ال
عالج من خالل كّل ذلك أوضاع المسممين، وحّمل واقعيم، وقّدم ليم ... وخالصة تجربة، وسالفة جيد

نظم شعرا، وكتب نثًرا، نشر المقال وأّلف . الحمول المناسبة؛ بحسب ما ىداه إليو عقمو، وأّداه إليو عممو
نشط في الّنادي، ورعى الحاضر والبادي، شارك في الجمعّية، . ترّأس البعثة، وعّمم في المدرسة. الكتاب

تحّرك في أكثر من صعيد، ونشط مع القريب . إشترك في الوعظ، وانفرد بالّتوعية. وانضّم إلى الييئة
ترك لألّمة اإلسالمّية تراثا عظيما غنّيا ،حافال بجالئل ... والبعيد، جاىد بالكممة، وناضل بالحكمة

األعمال، ليرسم لنا بذلك صورة حية لرجل عاش لمجزائر ولألمة العربية اإلسالمية قاطبة، وحمل بصدق 
و إنني ألعتقد أن إفراد ىذا الرجل بدراسة أكاديمية .. ىموميا وترجم بأفكاره أماليا وأحالميا وتطمعاتيا

تترجم جالئل أعمالو الوطنية في ميادين عديدة من منابر النضال وكراسي المسؤوليات ، وتسمط الضوء 
عمى حقيقة الدور الذي لعبو، أضحت عمال وطنيا يصب في خانة تحرير تاريخ البالد وكشف النقاب عن 
نصاف رجالو وصانعيو ممن شمميم التشويو والتغييب وتقزيم المسعى،والحق أن اختياري  جوانبو المظممة وا 
لشخصية الشيخ أبواليقظان موضوعا لمدراسة ماىو إال تعبير صريح لرغبة تقضي إستكمال حمقات التاريخ 

 .الوطني خدمة لمحقيقة وتنويرا لألجيال
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 :أسباب اختيارالموضوع 

 :ساىمت عدة عوامل في اختياري ليذا الموضوع مجاال لمبحث والدراسة أذكر من أىميا
  قمة الدراسات العممية األكاديمية التي تتناول سيرة الشيخ أبو اليقظان رغم كونو قطب ميم من

أقطاب الحركة اإلصالحية في الجزائرورائد لمصحافة ومؤرخ وشاعر،إذ أن الرجل لم يحظى باإلىتمام الذي 
يستحق ولم تخصص لو ممتقيات لدراسة منيجو وأفكاره عمى غرار ما حظي بو رفقائو ومعاصروه من 

 .أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس والبشيراإلبراىيمي وغيرىم

  اإلىتمام بتراث وفكر الشيخ ومحاولة الكشف عن التنوع واإلختالف الذي تزخر بو الحركة
 .اإلصالحية باعتباره أحد أىم أقطابيا

  معرفة األساليب والطرق التي سمكيا مترجمنا في طرحو ألفكاره وتجسيده لجيوده الرامية
 لمجابية اإلستعماروأعوانو، والدفاع عن الدين والوطن واليوية الحضارية لمشعب 

الجزائري، وكذلك محاولة فيم خطو النضالي وطبيعة عالقتو برواد الحركة االصالحية وزعماء 
 .الحركات السياسية الوطنية من داخل الجزائر ومن خارجيا 

  تقديم مساىمة متواضعة في مجال الدراسات العممية التي غطت التاريخ الوطني في مرحمة 
 .ىامة شيدت أعمق التغيرات محميا ودوليا

  األستاذ المشرف رضا حوحو لمخوض في غمار ىذه المواضيع منالتشجيع الكبيرالذي لمستو 
المتعمقة بسير القيادات والشخصيات خدمة لتاريخنا، وبأقالم وطنية تعكس البعد الحقيقي لمسيرتنا 

 . الحضارية

  الرغبة الشخصية في البحث عن تراجم األعالم والشخصيات الفاعمة في حياة المجتمع السياسية
 .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

 :حدود الدراسة 
م وىي الفترة المحددة بميالد الشيخ 1973م ـ1888:  إن فترة البحث التي تناولتيا بالدراسة تمتد من 

مرحمة اإلستعمار الفرنسي،ومرحمة اإلستقالل :أبو اليقظان ووفاتو، وىذه الفترة قد جمعت بين مرحمتين ىما
الوطني وىما مرحمتان متباينتان ولكنيما غنيتان باألحداث والوقائع التاريخية والظواىر الثقافية واالجتماعية 

 والسياسية واالقتصادية ، خاصة المرحمة االستعمارية 
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التي كان لمشيخ أبو اليقظان فييا دور كبير، فيذه المرحمة شيدت أوضاعا مزرية كرستيا بشاعة 
االستعمار ووحشيتو،وقد كان لمترجمنا دور بارز وجيود إصالحية جميمة رفقة معاصريو من أمثال الشيخ 

 .الخ.....عبد الحميد بن باديس،الطيب العقبي،إبراىيم أطفيش

 :  إشكالية البحث
تتمثل إشكالية ىذا البحث في دراسة عمم من أعالم اإلصالح والثورة بيدف إبراز الجيود الوطنية 

السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية : واإلصالحية التي سجميا الشيخ أبواليقظان في جميع الميادين
 :والتربوية والتي حفظيا لو تاريخ الجزائر، وفي سياق ىذه اإلشكالية يمكن طرح التساؤالت التالية 

 ـ من ىو أبو اليقظان ؟
 ـ فيما يتمثل الفكر اإلصالحي لدى الشيخ أبواليقظان؟

 ـ إلى أي مدى أسيم ىذا الفكر في إثراء الحركة اإلصالحية في الجزائر؟
ـ ماىي أىم الشيادات المسجمة في حق الشيخ وفي حق فكره وفي الدوره الذي لعبو في الجياد 

 اإلصالحي بالجزائر؟
 :ولما تقتضيو جزئيات إشكال البحث، إرتئينا إنتياج الخطة التالية

 :خطة البحث 
مقدمة وثالثة فصول وخاتمة :تبعا لمادة الخبرية التي تحصمنا عمييا قسمنا ىذا الموضوع إلى 

 .ومالحق، وفيرس لمموضوعات
 أبواليقظان المنطقة والنشأة، قسمتو إلى مبحثين:الذي جاء تحت عنوان فالفصل األول
األوضاع العامة لمنطقة القرارة، ويتناول التعريف بالمنطقة واألوضاع السياسية : المبحث األول

واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية التي شيدتيا عند إحتالليا من طرف قوات اإلستعمار الفرنسي،والمبحث 
تناولت فيو نسب الشيخ ومولده ونشأتو األسرية واإلجتماعية،ونوعية التعميم :حياة أبو اليقظان وأثاره: الثاني

الذي تمقاه،وسفره لإلستيقاء من مناىل العمم بالمشرق والمغرب،ولموظائف والمسؤوليات التي تقمدىا ألختم 
 .ىذا الفصل بالتطرق لوفاة الشيخ وذكرأىم اآلثار التي خمفيا لممكتبة العربية اإلسالمية 
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قد قسمتو : أبو اليقظان ودوره اإلصالحي في الجزائر: أما بالنسبة لمفصل الثاني الذي عنون بـ
 .لثالثة مباحث

 دورالشيخ اإلصالحي في المجال السياسي،تناولت فيو رأي الشيخ في السياسة،ثم :المبحث األول
المؤتمر اإلسالمي،وقضية التجنيس واإلندماج، ثم :مواقفو اتجاه بعض القضايا السياسية الوطنية مثل

تونس والمغرب،وقضايا :موقفو ايزاء بعض القضايا السياسية الخارجية،من قضايا تخص الدول الشقيقة
 .أخرى دولية منيا القضية الفمسطينية

دور الشيخ اإلصالحي في المجال اإلجتماعي : الذي يقع تحت عنوان وبالنسبة لممبحث الثاني
الخ، ثم تطرقت ..واإلقتصادي، تطرقت فيو ألىم اآلفات اإلجتماعية التي حاربيا الشيخ كالجيل،الفقر،

 .لمساىمة الشيخ في الوحدة اإلجتماعية ولبعض آراءه اإلقتصادية
 دورالشيخ اإلصالحي في المجال التربوي والثقافي،قد أشرت فيو لفمسفة :والمبحث الثالث المعنون بـ

الشيخ التربوية،وألىمية ومكانة المغة في الفكراليقظاني،وكذلك تطرقت فيو لتجربة الشيخ القممية وحقيقة 
 . الدوراإلصالحي الذي لعبتو الصحافة في فكرالشيخ

أراء في شخص أبي اليقظان، فقد قسمتو لمبحثين،المبحث :أماالفصل الثالث واألخير الذي عنوانو
آراء من الخارج،تناولت فيو أىم الشيادات التي قيمت في حق الشيخ من طرف أقرانو من العمماء : األول

 .،وكذا أراء عمماء المشرق،من مصر،سوريا وعمان(تونس والمغرب وليبيا )والمفكرين من المغرب الكبير
آراء من الداخل،إقتصرت فيو التطرق ألىم ماقيل عن الشيخ من طرف رواد  :أماالمبحث الثاني

اإلصالح الذين احتضنتيم جمعية العمماء المسممين،وكذلك تناولت آراء أنصاراإلباضية من عمماء وفقياء 
 .ومفكرين، ألختم الفصل ببعض آراء المحدثين من كتاب وشعراء ومفكرين في شخص أبي اليقظان

 

 

 

 
 

 

 
 

 : مناهج البحث
 :اتبعت في دراسة ىذه الرسالة منيجين عمميين ىما
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وقد طبقتو في رصد األحداث التاريخية ووصفيا وترتيبيا ترتيبا  :المنهج التاريخي الوصفيـ 
 .كرونولوجيا،حسب كل مرحمة من المراحل الواردة في خطة الرسالة

وقد اعتمدتو في جمع ودراسة وتحميل الوقائع وآثارالشيخ أبواليقظان ،واستنتاج : المنهج التحميميـ 
 الحقائق العممية بيدف إلقاء الضوء عمى األحداث التي وقعت، لمخروج بتفسيرات منطقية وواضحة

 :وصف ألهم مصادر البحث ومراجعه
تنوعت المصادروالمراجع التي اعتمدتيا في انجاز ىذا البحث وقد تمايزت في أىميتيا حسب 

 .عالقاتيا بالموضوع المطروق مابين صحف وكتب ودراسات، ومعاجم
تاريخ صحف أبو اليقظان و ديوانو :بالنسبة لمكتب فقد اعتمدت عمى ماكتبو الشيخ في مؤلفيو

وكتاب أبواليقظان وجياد الكممة لمؤلفو محمد ناصر وىو كتاب ميم تناول .الشعري الذي جاء في جزأين
صميم البحث إذ استفدت منو خاصة في الفصل الثاني من الرسالة ، وكذلك كتابيو أبو اليقظان في 

،وكتاب أبو اليقظان كما أعرفو (1976ـ1925)الدوريات العربية، وأثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث 
 لمؤلفو أحمد فرصوص، ىذا األخير الذي كان 

الكاتب الخاص لمشيخ عندما أصيب بالشمل، ويعد كتابو ىذا دراسة تاريخية لمسيرة الشيخ من 
نيضة الجزائر الحديثة وثورتيا المباركة،الجزء الثاني، وأعالم : البداية حتى وفاة الشيخ، وكذلك الكتابين

ذ تناول الكاتب في مؤلفو (1975ـ1921)اإلصالح في الجزائرمن  ،الجزء األول لمؤلفيما محمد عمي دبوزا 
األول وىو كتاب يرصد النيضة التي قامت بوادي ميزاب من خالل تطرقو لعمماء ومصمحي المنطقة 

 ومنيم الشيخ أبواليقظان، أما الكتاب الثاني فقد تناول 

بالعموم تعريفات لبعض الشخصيات اإلصالحية بالجزائر،وكتاب أعالم من المغرب العربي، الجزأ 
 .الثاني لمؤلفو الصديق محمد الصالح 
 (دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)كتاب تاريخ بني ميزاب : أما المراجع التي اعتمدت عمييا

 ،لمؤلفو يوسف بن بكير، وكذلك كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر،لمؤلفو 
 
 

 

محمد اليادي الزاىري،وكتاب التواصل الثقافي بين الجزائروتونس، لمؤلفو محمد الصالح الجابري، 
لمؤلفو عبد الممك مرتاض،كمااعتمدت  (1954ـ1925)وكتاب نيضة األدب العربي المعاصر في الجزائر 

،لمؤلفو محمد (2009ـ1798)معجم األدباء والعمماء المعاصرين من :عمى بعض المعاجم نذكر منيا
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بوزواوي، ومعجم أعالم الجزائرمن صدراإلسالم حتى العصر الحاضر، لمؤلفو عادل نوييض، باإلضافة 
حركة اإلصالح في منطقتي الزيبان :لبعض الدراسات التي المست ولو بشكل قميل موضوع الدراسة مثل 

، لرابح {1954 ـ1908}ووادي ميزاب، لعبدالقادرقوبع، وجامع الزيتونة والحركة اإلصالحية في الجزائر
 . فالحي

 كما اعتمدت أيضا عمى مجموعة من المقاالت أىميا المنشورة بالعدد الخامس من مجمة الموافقات وىو 
أبو اليقظان أحد رواد اإلصالح :عدد خاص أفرد لدراسة شخصية وفكرأبواليقظان، ومقال لعبد الرزاق قسوم

أبو اليقظان في الخالدين،بمجمة الثقافة : في الجزائر،بمجمة األصالة، العدد الخامس، ومقال لصالح خرفي
 . وغيرىا من المقاالت األخرى14اإلسالمية،العدد

التي أعتبرىا إسياما - وأنييت البحث بخاتمة تتضمن النتائج المستخمصة من ىذه الدراسة 
 .ودعمتو بمالحق ووضعت في األخير فيرسا لمموضوعات- متواضعا وحافزا لمباحثين 
 :صعوبات البحث 

الشك أن إنجاز بحث في موضوع جديد مادتو الخبرية ضئيمة يشكل عقبة أمام الباحث ومن ىنا 
 :فقد واجيتني بعض الصعوبات أىميا

ـ قمة المصادر والمراجع والوثائق التي تأرخ لحياة الشيخ أبو اليقظان وخاصة تمكم التي تتحدث عن 
 .دوره اإلصالحي 

ـ ثراء التجربة النضالية لمرجل وتنوع سياقاتيا،مما أفرز صعوبة كبيرة في جمع المادة العممية التي 
المست مختمف األصعدة الفكرية اإلعالمية والسياسية ،وال يمكن اختصار مسيرة الرجل التي ناىزت أربعة 

وثمانون أو خمسة وثمانون عاما مما ال يفي الرجل حقو بالدراسة عمى الرغم من تناولي الموضوع في 
 .سياقو العام
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أنجبت الجزائر الكثير مف الرجاؿ العظماء، فمنيـ مف خاض معارؾ الرشاش فداء عف الحرية 

وبعضيـ اآلخر حمؿ القمـ وخاض معارؾ الصحافة، دفاعا عف الحؽ والعدالة  وكرامة الشعب الجزائري،
ونشر الوعي وتعميؽ الروح الوطنية، والكفاح ضد الظمـ والطغياف ، والكثير مف ىؤالء الرجاؿ قضوا نحبيـ 

، ىذا األخيرالذي يعد (أبواليقظاف)ومنيـ مف ينتظر وما بدلوا تبديبل، ومف ىذا الرعيؿ األوؿ لمنيضة الشيخ 
وعف آثاره الفكرية واألدبية وكذا  أحد أىـ األركاف القارة لئلصبلح بالجزائر، ثـ إف الكتابة عف حياة الشيخ

دوره اإلصبلحي مف الموضوعات الجديرة بالدراسة، ىذه األخيرة التي قمت واقتصرت فقط عمى بعض 
المقاالت لبعض المفكريف الجزائرييف ،والطريقة التي نحافظ بيا عمى ميراث ىذا الرجؿ حيا بيننا ىي دراسة 

وطرح أىـ القضايا الفكرية والعممية التي تتضمنيا آثاره وذلؾ الستنباط المفيد منيا لؤلمة في حاضرىا 
 .ومستقبميا، ولتربية النشئ عمى ىذا النيج القويـ الذي يجمع بيف اإلسبلـ والوطنية والقومية

نو ومف خبلؿ ىذه الدراسة حاولنا تسميط الضوء عمى شخصية أبواليقظاف، وقبؿ ذلؾ تطرقنا  وا 
سياسية كانت أـ اجتماعية ...لمحديث عف بيئتو متناوليف بذلؾ جميع المؤثرات والظروؼ العامة والخاصة

 لمجياد  إعداده أـ ثقافية لندرؾ مدى تأثيػر ىاتو األخيرة فيو وفي حياتو وفي طريقة تفكيره، وفي توجيػو و
 . اإلصبلحي

 
 .األوضاع العامة لمنطقة القرارة: المبحث األول

 :ـ القرارة جغرافيا1

 60 ، وتبعد عف منطقة العطؼ بحوالي 1 كمـ في الشماؿ الشرقي لغرداية90تقع القرارة عمى بعد 
 و 3  كمـ، وقد أخذت إسميا ىذا مف زقرارة قبيمة مف قبائؿ الزناتة180 وعف منطقة تقػرت بنحو  2 كؿ

وىي              . تشكؿ القرارة إحدى أىـ وأجمؿ الواحات الميزابية، إذ تأسست أواسط القرف الحادي عشر
 منزؿ كما أنيا 600 أو500في العمـو منطقة أكبر قميبل مف غرداية وتعد أقدـ منيا، فيي تتشكؿ مف 

 4الباب الشرقي، باب الواد  الباب الغربي،:  محصنة بثبلثة أبوب ىي

                                                           

 .61،ص1992،المطبعة العربية،غرداية،( وسياسية واقتصادية دراسة اجتماعية)تاريخ بني ميزاب :يوسؼ بف بكير 1 

2 paul soleillet :lafrique occidentale<algérie,mzab,tildikelt>,avignon imprimerie de 

f.seguin ainé,paris,1877,p70 

 .234،ص1993،مطبعة أبو داود،الحراش،حمقات من تاريخ المغرب اإلسالمي:سميماف داود بف يوسؼ س3

4-daumas et dalmatie :le sahara algérien<études géographiques,statistiques et 

historiques>,paris,1845,p65. 
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وموقعيا عمى طريؽ القوافؿ سمح ليا بأف تكوف موقعا استرتتيجيا لمتبادؿ التجاري بيف دوؿ الجنوب 
 .بسكرة ، ورقمة وتقرت وغيرىا مف المناطؽ: مثؿ

كما تميزت القرارة بسحر وجماؿ بساتينيا التي يسقييا واد زقرير الذي أقيـ عميو سد بمغ طولو حوالي 
مترا واحدا، وذلؾ في عيد المقدـ الناصر بف كاسي، فصار الوادي يتجو لحفرة كبيرة تسمى أغزو نناصر 

 .أف كاسي
 : ـ القرارة اجتماعيا 2 

المخاليؼ،العطاطشة، والد عمر، والد أونيس، الحرازلية، والد :استقر بالقرارة عدة عشائر نذكر منيا
أوالد شرفة :وبالنسبة لمعشائر التي استقرت بالقرب مف القرارة فيي . الخ....سيدي بمقاسـ،والد سائح 

،مغازي،الزناخرة وكميـ مالكية، وانضـ إلييـ أوالد باخة مف اإلباضية ، وأوالد بالة مف ورجبلف ثـ النشاشبة 
جماال بمغ عدد سكاف القرارة حوالي. 1مف غرداية  عرب 1290 إباضيوف و4715 ، منيـ 2 نسمة6147: وا 

 3. ييود101و
 : ـ إحتالل القوات الفرنسية لمنطقة القرارة 3

إف القرارة منطقة عريقة تعاقبت عمييا أمـ عديدة، وأحداث تاريخية ىامة إلى أف استحكـ واستولى 
 ـ اإلستعمار الفرنسي الذي وبعد أف أحكـ قبضتو 1830عمييا وعمى الببلد والعباد سنة 

عمى مناطؽ الشماؿ الجزائري بممارساتو الوحشية والتعسفية اتجو نظره  نحو الجنوب حيث أرسمت 
طابور العقيد مينستراؿ إلخضاع قصور إقميـ القرارة بعد أف تـ 4  م1990 أفريل27اإلدارة الفرنسية في 

احتبلؿ كؿ مف بسكرة،األغوط،إقميـ التوات،ووادي سوؼ وغيرىا مف الواحات الصحراوية وبالرغـ مف قوة 
  ومدفعييف والذي انطمؽ مف المنيعة، رجل 800الجيش الذي كاف تعداده 

فإف سكاف القرارة قد وقفوا أماـ ىذا التوسع مما اضطر القوات الفرنسية إلى طمب المدد، الذي 
 استطاعت بعدىا القوات الفرنسية أف تدخؿ مدينة جندي 400وصميا مف البيض بفرقة تتكوف مف 

 و أف تخضع جميع المناطؽ منيا القرارة، ىاتو األخيرة التي عػاث فييا اإلستعمار  ماي12تيميموف في 
 .سياسػيا، ثقافيػا، إقتصاديا و إجتماعيا وثقافيا: فسادا عمى جميع األصػعدة

                                                           

 .227،ص 2007،دار الحكمة،الجزائر،2،جموسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية:حساني مختار   1
 .290،ص 2009،دار البصائر،الجزائر،ىذه ىي الجزائر:أحمد توفيؽ المدني   2
 .151،ص 2009 ،دار البصائر،الجزائر،أبطال المقاومة الجزائرية:أحمد توفيؽ المدني    3
، منشورات المتحؼ الوطني [1912-1881]توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراىيـ ميػاسي  4

 .114، ص1996لممجاىد، الجزائر، 
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 :األوضاع السياسية: المطمب األول
إف المعروؼ عف المجتمع المزابي عموما والقراراي خصوصا أنو مجتمع ديني قاعدتو األسرة وقمتو 

 .المسجد
فقبؿ اإلحتبلؿ كانت الكممة العميا في الحياة السياسية لمرؤساء الدينييف بينما التنفيذ ألعضاء 
الجماعة الذيف يتولوف اإلدارة وجبي الضرائب وعقاب المخالفيف وذلؾ في المدة التي تصاحب فترة 

، والجماعة تضـ ممثميف مف كؿ عشيرة، وينتخب ليا رئيس ىو القايد الذي يخضع لمييئة الدينية 1 انتخابيـ
ميزاب تـ اإللحاؽ، فأصبحت ميزاب ومدنيا السبعة ممحقة  ولكف بفرض الحماية الفرنسية عمى2 [العزابة]

كما فقدت القرارة حؽ انتخاب ممثمييا في .يرأسيا ضابط تجتمع لديو المجنة البمدية وذلؾ لمناقشة الميزانية
صار مف يختار قايدا يجب أف ال ينتمي لمعزابة والذي يقـو بتعيينو ىو الحاكـ  إذ ، المجالس البمدية

 .العسكري
ـ 1853 أفريؿ 22وليذا طالب القراريوف والميزابيوف عموما احتراـ معاىدة الحماية التي أبرمت في 

بيف أعياف القرى السبعة لوادي ميزاب والكومنداف دوباري باسـ الوالي العاـ لمجزائر راندوف،وقد تعيدت 
 بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لميزاب وباحتراـ معتقدات أىؿ المنطقة :  فرنسا

، وقد اجتمعت المدف السبعة 3وصيانة عوائدىـ وفي المقابؿ يغمؽ القراريوف أسواقيـ في وجو الثوار
خضاعيـ لييئة العزابة  ولممراقبة،  لميزاب وعمى رأسيا القرارة فانشؤوا مجمسا استئنافيا يمنع تعسؼ القياد وا 
وطالبوا باستقبلؿ القضاء إال أف فرنسا وكعادتيا تنكث وعودىا فصارت تتدخؿ في اختيار القاضي ومنحو 

 .التعييف والحكـ باسميا
ومف القضايا التي أسالت الكثير مف الحبر ىي قضية فرض التجنيد اإلجباري عمى الميزابييف في 

 ورفض القرارييف لو مما دفع الحاكـ العسكري بأف ينصب مدافعو ظاىرة القرارة ونحو م1912 مارس 03
المساجد في قمب المدينة، واستعدت الحكومة الفرنسية لمشر وتيديـ المدينة عمى أىميا في حاؿ لـ يرجع 

  4 .القراريوف عف قرارىـ

                                                           

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،قسـ [1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب : عبد القادر قوبع  1
 .15، ص2007تاريخ، جامعة يوسؼ بف خدة، بوزريعة، 

، [ىػ409-408]نظاـ خاص بإباضية المغرب العربي، أسسو محمد بف بكر الفرسطائي النفوسي وذالؾ ما بيف : العزابة   2
ابراىيـ :والعزابة بإختصار ىي ىيئة ميمتيا االشراؼ عمى الشؤوف الدينية و االجتماعية لممجتمع الميزابي ولمتوسع أنظر

 .38المدف السبعة في وادي ميزاب،ص,محمد طبلي
 .99،ص2007،الجزائر،(دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني ميزاب:يوسؼ بف بكير  3
 .200، ص1971، المطبعة العربية، غرداية، 2، جنيضة الجزائرالحديثة وثورتيا المباركة: محمد عمي دبوز  4
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وفعبل قامت الحكومة الفرنسية بحممة مسعورة عمى ديار القرارة فسحبت أبناءىا وجندتيـ في صفوؼ 
الجيش الفرنسي بالرغـ مف أف حالة بعضيـ ال تسمح لو بااللتحاؽ بالجندية، إضافة لذلؾ كانػت اإلدارة 

الفرنسية تقـو بسجف كؿ مػعارض لسياستيا خاصػة المصمحيف الذيػف قادوا النيضة فػي القرارة  مػف أمثاؿ 
حيث قاموا يحيى  الشيخ الحاج عمر بن، إبراىيم أطفيش، (*) الشيخ البيوض، الحاج بكير العنقالشيػخ، 

وىذا ما أثار بدوره حفيظة اإلدارة الفرنسية التي .  تيدؼ لتدعيـ النيضة في القرارة(**) بتأسيس جمعية سرية
نكمت بيـ شر تنكيؿ مف خبلؿ سجنيـ وتعذيبيـ ونفييـ أيضا، و باشتداد المواجيات التي قادىا 

المصمحوف ضد اإلستعمار الفرنسي عممت فرنسا عمى تقديـ إصبلحات تيدؼ ظاىريا لتعويض الجزائرييف 
تضحيات خبلؿ الحرب العالمية األولى ، إال  وما أدوه مف م1912العسكرية منذ  عما تحمموه في الخدمة

أف أىؿ القرارة عمموا بأف ىذه اإلصبلحات مجرد ميدئ تسعى مف خبللو فرنسا إلحكاـ قبضتيا عمى 
الجزائر والجزائرييف لذا واصؿ القراريوف نضاليـ ضد اإلستعمار الفرنسي وضػد التجنػيد اإلجباري خاصة 

 إال أف المناقشات التي كانت حوؿ قضية 1م 1946 فيفري 06ألغي بصفة رسمية في  لعدـ شرعيتو وقد
  ساىمت في تيييج العواطؼ وتنمية الوعي والمجاىرة بمطالب سياسية خطيرة مثمتيا 2التجنيد اإلجباري

أحزاب الحركة الوطنية خاصة بعد الحرب العالمية األولى، إذ بدأ الناس يستمعوف إلى اآلراء ويتحدثوف 
عف األفكار، فأنشئت الجمعيات والمنظمات المختمفة وكثرت الغوغاء واإلضطرابات وفي ظؿ ىذه 

األوضاع اندلعت الحرب العالمية الثانية التي كاف ليا تأثير واضح عمى الجزائر وخصوصا أف فرنسا 
 مميئة بالنشاط والتجارب لمحركة الوطنية الجزائرية [1944-1942]كانت طرفا في الحرب لذا كانت فترة 

و بانتياء الحرب العالمية الثانية  نجد أف الميزة الغالبة ىي الصراع السياسي الحاد حوؿ اإللتحاؽ بالقطر 
الجزائري والدخوؿ إلى المجمس الجزائري وىو الرأي الذي رفعو التيار اإلصبلحي، أو الدفاع عف بقاء 
ميزاب ومدنو السبعة تحت بنود الحماية الفرنسية حفاظا عمى خصوصياتيا الدينية والعرقية وىو الرأي 

برزت إتجاىات سياسية في منطقة القرارة ووادي ميزاب أخذت م 1948الذي تبناه المحافظوف، ومنذ 
                                                           

ىو بيوض ابراىيـ بف عمر،ولد بالقرارة وتزعـ حركة االصبلح بالجنوب في سف {1981ػ1899}:الشيخ بيوض(*)
تفسيره لمقراف كما كانت لو : مبكرة،انتخب ضمف أعضاء جمعية العمماء المسمميف،كما أسس معيد الحياة،لو عدة اثارمنيا

 .مشاركة فعالة في صحافة الشيخ ابو اليقظاف
، وقد أسس الجمعية السرية بتونس براسة الشيخ عبد العزيز الثعالبيىي فرع مف الجمعية التي أسست :الجمعية السرية(**)

ـ في القرارة وترأسيا الشيخ بكير العنؽ، كماضمت العديد مف عمماء وفقياء 1910بالجزائر الشيخ صالح بف يحيى عاـ 
 .رفع لواء االصبلح ومحاربة االستعمار الفرنسي: القرارة،واليدؼ مف تأسيسيا كاف

 .17مرجع سابؽ، ص: عبد القادر قوبع  1
تاريخ،المدرسة  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،قسـ{1916ـ1912}مواقف الجزائريين من التجنيد اإلجباري:ناصر بمحاج  2

 60،ص2004/2005العميا لآلداب والعمـو االنسانية،بوزريعة،
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، ومرشحاف البكـاي محمدتأثيراتيا مف شماؿ الببلد، بحيث نجد مرشحا باسـ الحزب الشيوعي الجزائري ىو 
لكنيما انسحبا، أما حػزب اإلصبلح  [بن أحمد بكمو يحيـى، وسميمان بن بكيرىما ]مف طرؼ اإلدارة 

 وغيرىـ ممف رفعوا راية اإلصبلح في القرارة وغيرىا مف أبواليقظان و إبراىيم أطفيش، الشيخ بيوضفقاده 
 .مدف وادي ميزاب

 األوضاع اإلقتصادية: المطمب الثاني
اىتمت اإلدارة الفرنسية بالجانب اإلقتصادي بدرجة كبيرة وذالؾ لما تممكو الجزائر مف خيرات 

 :وثروات
بما أف المجتمع القراري معروؼ عنو أنو مجتمع ريفي تمثؿ الزراعة لو مصدر الرزؽ :الزراعة -1

األوؿ إلى جانب ممارسة مينة الرعي فاإلدارة الفرنسية لـ تغفؿ عنو، فعاف ىو اآلخر مما عانتو باقي 
مناطؽ الجزائر مف سياسة المصادرة ومف القوانيف التعسفية الظالمة التي جردتو مف كؿ ممتمكاتو فصار 
بيف ليمة وضحاىا مجرد أجير وخماس في أرض كاف يممكيا،واألدىى و األمر مف ذلؾ أف الذيف كانوا 
يقوموف عمى ىذه األراضي ىـ المستوطنوف الذيف جمبوا مف أوروبا، كي يعززوا مستوطناتيا وليخدموا 

 .اقتصادىا
ومع قمة األفراد الذيف بقيت ليـ أحقية إمتبلكيـ األراضي فقد عانوا ىـ أيضا عمى صعيد أخر مف 

- األخطار التي كانت تيدد البيئة والحياة كالتصحر والجفاؼ الذي أتمؼ محاصيميـ وقتؿ جؿ مواشييـ
و إذا نجت - خاصة إذا عممنا أف األرض والماشية كانت تشكبلف أىـ ثروة بالنسبة لسكاف الجنوب

المحاصيؿ مف الجفاؼ فيي لف تنجوا بالتأكيد مف الضرائب التي كانت تفرض بداع وبغير داع والتي كاف 
 :أىؿ القرارة يطالبوف دوما بتخفيضيا، ومف الضرائب التي كاف يجب دفعيا لئلدارة الفرنسية نذكر

  1ألف 300، والتي كانت تقدر ب [الخراج]ضريبة البرزة 

  والتي تفرض عمى االنساف والحيواف[الكورفي]ضريبة السخرة  

 ضريبة المكس، أوضريبة المواريث التي استحدثت بعد الحرب العالمية األولى 

كما قامت اإلدارة الفرنسية بفرض ضرائب عمى منازؿ القرارة ودكاكينيا ونخيميا وذلؾ بعد عممية إحصائيا 
 ،وعدد 500بالنسبة لممنازؿ فعددىا كاف، :  وقد جاءت نتيجتيا كالتالي2ـ1863 جانفي 3والتي كانت في 

فرض عمى كؿ :  فكانت الضريبة المفروضة كمايمي20,000 ،أما النخيؿ فكاف تعدادىا 25الدكاكيف 
 . فرنؾ0,15 فرنؾ، وعمى كؿ نخمة 20 فرنؾ، وعمى كؿ دكاف 500منزؿ 

                                                           

 .21مرجع سابؽ، ص: عبد القادر قوبع   1
 .99،ص2007،الجزائر،(دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني ميزاب : يوسؼ بف بكير الحاج 2
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 وقد عممت اإلدارة الفرنسية عمى حرؽ األراضي والبساتيف والمحاصيؿ ونيب المواشي في حاؿ 
  1.عدـ دفع أىؿ القرارة لمضرائب المفروضة عمييـ

وقد انعكست ىذه األوضاع اإلقتصادية عمى المجتمع اإلباضي بأف شجعت حركة اليجرة نحو 
 .الشماؿ وتونس وذلؾ تجنبا لئلضطيادات والضرائب الباىضة

 : الصناعة -2

إف الصناعة في بمد مستعمر مثؿ الجزائر كانت بسيطة تتعمؽ بتصريؼ المواد األولية وسد 
الحاجيات الغذائية والسكنية لمسكاف،وغاية ما ىناؾ صناعة غذائية وفبلحية تخدـ الزراعة         

ننا نجد فرنسا قد عمدت لمنع التصنيع في كؿ القطر الجزائري. األوربية بيدؼ إبقاء الجزائر سوؽ . وا 
لمسمع الفرنسية، مما جعؿ الصناعة ىزيمة وضعيفة وخاصة الصناعة التقميدية،ىاتو األخيرة التي اشتير 

صناعة نسيج : أىؿ ميزاب عموما والقرارة خصوصا باشتغاليا، إذ كانت الصناعات السائدة بيا ىي
الزرابي مف ثياب صوفية برانس وحياؾ،أكسية لمنساء ،أفرشة مختمفة كذلؾ مف الصناعات، دباغة 

الخ ، وبالرغـ مف الحصار الذي فرضتو ....،صناعة مواد البناء مف جير وجبس2الجمود،صناعة الفخار
السمطة االستعمارية عمى الصناعة بالمنطقة إال أف ىذا لـ يمنع بعض األسر في القرارة أف تحمؿ عمى 

  .عاتقيا مسؤولية إنشاء معامؿ صغيرة تديرىا بنفسيا لمزاولة بعض الصناعات والحرؼ التقميدية
كذلؾ مما ساىـ في إضعاؼ القطاع الصناعي قمة الموارد المخصصة لو والتي كانت موجية 
إلستغبلؿ الموارد الطبيعية في الصحراء ، وكذا لسد نفقات الحرب ولغيرىا مف النشاطات االستغبللية 

 .األخرى
 
 
 :التجارة -3

لـ تكف التجارة أحسف حاال مف الصناعة، فقد كاف المجتمع القراري يعتمد في تجارتو عمى ما يصمو 
الغنـ، الماعز، الجماؿ، ]مف مناطؽ الشماؿ وىذا بالرغـ مف ما يممكو مف ثروة حيوانية تمثمت في 

 .[إلخ....الخيوؿ

                                                           

 .197، ص1971، المطبعة العربية، غرداية، 2، جنيضة الجزائرالحديثة وثورتيا المباركة: محمد عمي دبوز  1
 .200، ص1971،المطبعة العربية،غرداية،2،جنيضة الجزائروثورتيا المباركة: محمد عمي دبوز  2
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ضؼ لذلؾ العراقيؿ التي كانت تضعيا اإلدارة الفرنسية لمتجار القرارييف بحيث ال يتـ السفر أو 
 وال تمنح ىذه الرخص 1 التنقؿ إال برخصة يعطييا حاكـ المدينة ويؤشر عمييا الحاكـ العسكري في غرداية

 .إال بعد جيد ووقت طويؿ
وعموما فقد كاف قطاع التجارة ضعيؼ ألف السيطرة كانت بيد المعمريف الذيف كانوا يحتكروف 

التجييزات ويسيطروف عمى التجارة الداخمية وكذالؾ الخارجية وعمى الميزانية أيضا مما جعؿ الجزائرييف 
 .يقنعوف بالفتات، ومما جعؿ أيضا اإلقتصاد الجزائري ضعيفا ومرتبطا كؿ اإلرتباط باإلقتصاد الفرنسي

 .األوضاع اإلجتماعية والثقافية: المطمب الثالث
 األوضاع اإلجتماعية -1

لقد عاف المجتمع القراري مف السياسة الوحشية المطبقة عميو والتي كانت تيدؼ مف خبلليا اإلدارة 
الفرنسية ليدـ البنية اإلجتماعية وذلؾ عف طريؽ سف القوانيف الجائرة والمجحفة فكاف التعذيب والتنكيؿ 
والتجويع والقتؿ والحرماف عنواف ىذه السياسة وىذا بدوره أيضا أدى لتزايد حركة اليجرة سواء الداخمية 
أوالخارجية ،التي كاف اليدؼ الحقيقي مف ورائيا اليروب مف إضطيادات السمطة اإلستعمارية، ومف 

األحواؿ اإلقتصادية القاسية، ومف قانوف التجنيد اإلجباري،وكذلؾ الرغبة في نيؿ اإلحتراـ والبحث عف 
الفرص التي لـ تتح في الجزائر عموما وفي القرارة خصوصا كذلؾ مف بيف ما عانت منو منطقة القرارة، 
الجيؿ والفقر والبطالة والفساد الخمقي الذي انتشر فييا وفي غيرىا كإنتشار النارفي اليشيـ، حيث عممت 

اإلدارة الفرنسية وبعض المواليف ليا لبناء مقاىي القمار، والخمارات والنوادي الميمية كالدار التي بناىا 
 بالقرب مف حارة الييود حيث كانت معقبل لمفساد والمجوف فكثرت 2ـ1906القائد كاسي بف بوىوف في 

راية التغيير،   مما استدعى ظيور مصمحيف حمموا عمى عاتقيـ3بذلؾ الفواحش وساءت األخبلؽ
 .عمى وباء الفساد الذي كاف يجتاح القرارة ويستيدؼ أبناءىا وبناتيا بالقضاء

ومما يستوقفنا أيضا القطاع الصحي وخدماتو التي كانت متردية لمغاية في ىذه الفترة إذ نجد مركز 
أو مركزيف فقط في مدينة واحػدة وال يفػياف بالغػرض لقمػة التجييزات و األطباء فييما، مما أدى لفقداف 

 .العديد مف األرواح البريئة

                                                           

 .42مرجع سابؽ ،ص:يوسؼ بف بكير  1
 .192مصدر سابؽ ،ص: محمد عمي دبوز  2
 .132، ص2007،الجزائر،(دراسةاجتماعية وسياسة واقتصادية)تاريخ بني ميزاب:يوسؼ بف بكير  3
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 شخص، 25001 فراح ضحيتو م1921كذلؾ تفشي األوبئة منيا وباء التيفوس الذي انتشر في
صحراوية األراضي، :  بسببم ،1920، م1906، م1905والمجاعات التي عرفتيا المنطقة سنوات 

واإلعتماد عمى مياه األمطار، وضعؼ القروض مما فسح المجاؿ لنشاط حركة التنصير والتبشير التي 
: مثمتيا الجمعيات التي كانت تختبئ وراء قناع المساعدات الخيرية إال أف اليدؼ الحقيقي مف وراءىا كاف
نشر المسيحية وتعاليميا والقضاء عمى اإلسبلـ في المنطقة، كما ال يفوتنا دور المرأة القرارية في ىذه 

الفترة فأماـ كؿ ىذه األوضاع المتردية نجدىا صامدة محافظة، تمثؿ بكػؿ فخر واعتزاز اليوية الجزائرية 
واألصالة الجزائرية خاصة أف اإلحتبلؿ الفرنسي أغمؽ كؿ المنافذ التي تؤدي إلى حياة إجتماعية طبيعية 

 .وبالتالي البقاء تحت القير والذؿ والحرماف
 :األوضاع الثقافية -2

فرض اإلستعمار الفرنسي صراعا عنيفا ضد الشخصية الجزائرية، فعمؿ عمى تحطيـ قيمتيا الثقافية 
والحضارية وال شؾ في أف كؿ إنساف مثقؼ ال ينكر أف الوضع الثقافي ألي شعب مف الشعوب 

يعتبرانعكاسا لواقعة السياسي وبناءه اإلقتصادي وتركيبو اإلجتماعي، والجزائر عانت ما عانت مف ظمـ 
 .وجبروت اإلستعمار الفرنسي عمى مختمؼ األصعدة، مما انعكس عمى باقي أقطارىا

ففي القرارة ترؾ االستعمار آثاره الواضحة عمى حالة التعميـ خاصة إذا عممنا أف القرارة كانت بمثابة 
منارة لئلشعاع العممي لكثير مف الجاليات اإلباضية في ليبيا وتونس وسمطنة عماف وزنجبار مف حيث 

 2مدارسيا ومعاىدىا وعممائيا ومكتباتيا ومؤلفاتيا قبؿ وصوؿ الفرنسييف ليا
فالتعميـ في القرارة كاف مسجديا في دور سميت بالمحاضر كانت تدرس بيا مبادئ القراءة والكتابة 
: وبعض أجزاء القرآف الكريـ وعندما  يتـ الطالب تعميمو بيا ينتقؿ إلى دار التبلميذ ليتـ تعميمة بيا فيدرس
عقيدة التوحيد، القرآف كامبل، األجرومية، النحو، القصائد، فف التجويد وقد كاف ىذا التعميـ يتغذى مف 

المخصصة لو والتي عمدت فرنسا لئلستيبلء عمييا، لتطفئ نور العمـ وتنشر الجيؿ والتخمؼ بيف  األوقاؼ
أوساط أىؿ القرارة، فشمت الحركة الفكرية بأف أغمقت المدارس، وحاربت التعميـ العربي  فأعطت األحقية 
لمغة الفرنسية بأف جعمتيا لغة رسمية أي لغة المعامبلت الوحيدة وذلؾ عمى حساب المغة العربية ،كما 

عمدت لمجوامع والزوايا فحولت بعضيا إلى مدارس ومعاىد لمثقافة الفرنسية وبعضيا اآلخر سممتو لمييئات 
التبشيرية التي إتخذتو مركزا لنشاطيا كما قامت بمحاربة اإلسبلـ بأف أغمقت المساجد وحولتيا إلى كنائس 

                                                           

 .179مرجع سابؽ ،ص:يوسؼ بف بكير   1
 مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،قسـ ،[1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب : عبد القادر قوبع  2

 .25، ص2007تاريخ،جامعة يوسؼ بف خدة، بوزريعة، 
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و إلسطببلت لخيوليا، كما شجعت الحركة التبشيرية والتنصيرية في المنطقة لتيدـ عقيدة أىميا كما وقد 
عمدت اإلدارة الفرنسية إلستصدار جممة مف القوانيف التي مف شأنيا شؿ حركة التعميـ العربي في القرارة 

 8 الذي يقضػي بإنشاء مػدارس رسمية فػي المنطقة وباقي قصػور وادي ميػزاب ، وقانوف 1ـ1892كقانوف
ـ الذي اعتبر المغة العربية لغة أجنبية وشدد في منح الرخص لتعميميا في المدارس الحرة 1938مارس 

بشروط تكاد تكوف تعجيزية،ألف فتح مدرسة لتعميـ العربية في نظر اإلدارة الفرنسية أخطر مف تشغيؿ 
 2.مصنع إلنتاج األسمحة، وغيرذلؾ مف القوانيف األخرى التعسفية والجائرة

كما نجد أيضا أف اإلدارة الفرنسية في محاوالتيا الحثيثة لمقضاء عمى التعميـ العربي عمدت لمنع 
أبناء القرارة مف اإلنتقاؿ لمناطؽ الشماؿ لمزاولة تعميميـ الثانوي و إف سمحت ليـ يكوف ذلؾ بشؽ األنفس 

 في المنطقة بسبب السياسة الفرنسية %60ىذه األوضاع جعمت مف نسبة األمية تفوؽ . وبصعوبة بالغة
  تبيف أف عدد المدارس والمحاضر3م1924ففي إحصائية لسنة . التي انتيجتيا ضد التعميـ اإلسبلمي

 .تمميذ{ 125}فقط، فيما بمغ عدد التبلميذ {5}بالقرارة  بمغ
 لقد حاوؿ اإلستعمار بكؿ ما أوتي مف قوة أف يطمس المغة العربية و أف يقضي عمى التعميـ 

العربي إال أف األقدار شاءت أف يصطدـ مع رجاؿ صادقوا اهلل ما عاىدوا عميو، رجاؿ مف ىذا الوطػف 
عبد الحمـيد عػز عميػيـ الجػيؿ والظمـ والجور الذي يعيشو بمدىـ فحمموا راية اإلصػبلح بقػيادة رائد النيضة 

 الرجؿ الذي قاد الحركة اإلصبلحية في اليقظان أبو و إبراىيم أطفـيش،   الطيب العقبـي، (*) بن باديس
 .القرارة والذي أعمى كممة اهلل، و أعمى شأف الوطف

 حياة أبو اليقظان و آثاره: المبحث الثاني
 نسبو ومولده: المطمب األول

  :نسبو -1

قد يولد الرجؿ عظيما فيقـز أماـ أمة طالحة، وقد يولد الرجؿ قزما فيعظـ أماـ أمة صالحة، ولكف 
 ماذا لو ولد الرجؿ عظيما فصادؼ أمو صالحة عظيمة؟

                                                           

 .120مرجع سابؽ، ص: يوسؼ بكير 1
 .90،ص1992،دار اليدى،الجزائر،الجزائر الثائرة: الفضيؿ الورتبلني 2
 .26مرجع سابؽ، ص: عبد القادر قوبع  3

سنة والتحؽ 13ولد بقسنطينة التي تعمـ وعاش فييا حيث حفظ القراف وعمره {1940ػ1889} عبد الحميد بف باديس (*)
قاـ بتأسيس جمعية العمماء 1931بالزيتونة،واشتغؿ بالوعظ والتدريس،قاد وتزعـ الحركة االصبلحية في الجزائر،وفي

 .المسمميف بيدؼ احياء الديف وطمب العمـ وحب الوطف،كما أنشأ المطبعة الجزائرية االسبلمية والكشافة االسبلمية
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ىو الشيخ أبو اليقظاف الحاج إبراىيـ بف عيسى، بف يحيى، بف داود، بف عيسى ابف داود، بف 
الشيخ الحاج أحمد، بف الشيخ بمقاسـ بف حمو بف عيسى، حمدي نسبة إلى جده الخامس الشيخ الحاج 

ويصؿ نسبو الشريؼ ونسب . أحمد العتدادىـ بشخصيتو وعممو، وىو مف عشيرة الببلت الكريمة في القرارة
قبيمتو إلى عبد المؤمف بف عمي الموحدي أعظـ مموؾ الدولة الموحدية في المغرب، وىو مف قبيمة كومية 
البربرية في ناحية تممساف وقد انتقؿ أجداد الشيخ أبو اليقظاف مف جنوب المغرب األقصى في الساقية 
الحمراء، وكاف فييا جميور كبير مف اإلباضية فاستقر بعض أجداد الشيخ في ورجبلف بجنوب الجزائر 

 1ومنيا إنتقؿ جده الشيخ بمقاسـ إلى القرارة
أما كنيتو أبو اليقظاف فقد اقتبسيا مف اإلماـ الرستمي الخامس أبو اليقظاف محمد بف أفمح بف عبد 

 نظرا إلعجابو الشديد بعدلو وعمو ىمتو كرجؿ عمـ وديف ودولة ،وقد 2 الوىاب بف عبد الرحماف بف رستـ
صار أبو اليقظاف لقبا لمشيخ وألوالده وأحفاده، وغطى عمى لقبيـ األصمي حمدي، وعند الشيخ أبي 

 .اليقظاف شجرة طويمة لنسبو حققيا و إحتفظ بيا لنفسو
 و المعروؼ عف أسرة الشيخ وآباءه وأجداده أنيـ أسرة تتسـ كميا بالتقوى والورع، وبالغيرة عمى 

الديف والدفاع عنو، وبحب الخيروالمسارعة إليو والجد فيو، وبالشجاعة والحـز والنشاط وحب العمؿ فسادوا 
بيذه النفوس فكانوا شخصيات بارزة في مجتمعيـ، وكانوا وعشيرتيـ الكريمة أىؿ المسجد، يمقبيـ الناس 

، وكانت بيوت معظميـ حوؿ المسجد،لشغفيـ بو ومبلزمتو، وتفانييـ في خدمتو، 3في القرارة بالمسجدييف
وقد وقفوا لو أوقافا كثيرة مف أمواليـ واختصوا ببعض أشياء المسجد الميمة التي تبمى وتجدد في كؿ مدة 

المرجؿ الذي يسخف فيو الماء لموضوء، وكسوة إماـ المسجد،وقد تولت أسرة الشيخ عدة وظائؼ دينية : مثؿ
إمامة الصبلة، اآلذاف، التربية والتعميـ في كتاتيب المسجد، وذلؾ لدينيـ وعمميـ وحزميـ :بالقرارة

 .ومسارعتيـ لمخيرات
. ىؤالء ىـ أجداد الشيخ الذيف أورثوه مواىبيـ وخصائصيـ العظيمة فكاف نعـ الخمؼ لخير سمؼ

 :مولده- 2

                                                           

،المكتبة {رجل الدعوة واالصالح بوادي ميزاب}من أعالم الجزائر في العصر الحديث الشيخ أبو اليقظان:سميمة كبير   1
 6،ص2008الخضراء،الجزائر،

 .220، ص1975، مطبعة البعث، قسنطينة، [1974-1921]أعالم اإلصالح في الجزائر : محمد عمي دبوز  2
 222المصدر نفسو، ص: محمد عمي دبوز  3
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 نوفمبر 05 الموافؽ لػ ىـ1306 صفر 29ولػد أبػو اليقظاف فػػي فصػؿ الخريػؼ، نػيار االثنيف 
 مف أب عرؼ بشرؼ النسب وشرؼ الفعاؿ، و أـ يظير 1 بالقرارة والية غرداية بالجنوب الجزائريم1888

أنيا ال تنقص عف أبيو قيمة، خرج أبواليقظاف إلى ىاتو الحياة محفوفا بكؿ شرؼ و احتراـ ولـ يرد اهلل أف 
الذي كاف إماما واعضا 2 يميمو حتى يبمغ أشده ببل عناء، حتى فوجئ بوفاة أبيو الشيخ عيسى بف يحيى

 سنة، كما كاف مف بيف الذيف قادوا الحركة اإلصبلحية بالقرارة ، 14بمسجد القرارة وذلؾ لمدة تزيد عف 
 فعرؼ عنو أنو كاف شديدا في أمره ونييو ال يخاؼ في اهلل لومة الئػـ 

محب لمعمـ ، شديد التمسؾ بالديف والغيرة عميو،حازما صارما،شجاع النفس يأمر بالمعروؼ وينيى عف 
المنكر بمسانو ويده، يصرؼ جؿ أوقاتو في وظائفو في المسجد، وألف سنة اهلل في العظماء، أال يدعيـ منذ 

معتركات الحياة ، وليتدربوا  في ميدانيا عمى  وذالؾ ليألفوا، معدميف الطفولة إال يتامى، وفي أكثر األحياف
منازلة األىواؿ منذ الصغر ليكونوا القادة، و أولي السيادة وليتعودوا اإلعتماد عمى النفس لئبل تستيوييـ 

 .مقاعد الذؿ واليواف
 ةعاش أبو اليقظاف يتيما وربيبا بعد أف تزوجت أمو برجؿ فقير ما لبث أف توفي  ىو اآلخر بعد مد

 فذاؽ بذلؾ مرارة الدىر منذ الصبا، وطالعو الزماف بالوجو الكالح منذ الحداثة، فعاد ذلؾ عميو 3 قصيرة
بالخير العظيـ، والنفع الجزيؿ، فقد بعثو الشعور بالضعؼ في الماديات عمى تقوية نفسو، واإلعتماد عمى 
عممو فنشأ قوي األخبلؽ، طموح النفس، حديدي اإلرادة، شجاع القمب، مستعدا لمنازلة األىواؿ وطبعو 

اليتـ والفقر بقوة الوجداف، وشدة الشفقة عمى الناس، وغرس فيو الفقر واليتـ أيضا التواضع، وليف الجانب، 
 .ودماثة الخمؽ، ورقة الحاشية، فأحبو الناس في كؿ أدوار عمره، وعاش مبجبل في كؿ أطواره

 
 
 أثر األم والجدة في تكوين شخصية أبي اليقظان: 

بعد وفاة والد أبي اليقظاف حممت أمو السيدة عائشة إبنة الحاج محمد بف إبراىيـ بوعروة مف عشيرة 
، رفقة والدتيا اللة بية، فمـ إبراىيم و محمد، يحيى، مريم:  مسؤولية رعاية أبنائيا4 حمو بف إبراىيـ

                                                           

،دار بياء الديف 2،ط1، اعداد وتقديـ عبد اهلل حمادي،جشعراء الجزائر في العصر الحاضر: محمد اليادي السنوسي  1
 .109،ص2007،قسنطينة،

 .189، ص2008 ،  موفـ لمنشر ، الجزائر، 2 ، ط2، جأعالم من المغرب العربي: محمد الصالح الصديؽ  2
 .191، ص2008 ، موفـ  لمنشر ، الجزائر، 2 ، ط2، جأعالم من المغرب العربي: محمد الصالح الصديؽ  3
،المكتبة {رجل الدعوة واالصالح بوادي ميزاب}من أعالم الجزائر في العصر الحديث الشيخ أبو اليقظان: سميمة كبير  4

 6،ص2008الخضراء،الجزائر،
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تقاف،  تستسمما لمفقر، بؿ ضاعفتا الجيود لمكافحتو، فبلزمتا منسجيما، تصنعاف أثواب الصوؼ ببراعة وا 
فكانتا تبيعاف منيا في كؿ شير ما يكفي حاجات األسرة، خاصة و أف والدة أبي اليقظاف قد ورثت عف 

والدىا الذي توفي بعد زوجيا بأياـ قميمة قسط في حماـ التبانيف في تونس، فكاف يأتييا منابيا في كؿ عاـ 
، وقد   1 مف دخؿ الحماـ فتنفقو عمى أوالدىا وبذلؾ لـ تخفض ذلة الحاجة الشديدة رأس إبراىيـ و إخوتو

كانت السيدة عائشة وأميا مثاال في التقوى ومخافة اهلل و أنفة النفس و اإلتكاؿ عمى اهلل فرزقيا اهلل مف 
حيث ال تحتسب، فنظر إلييا المحسنوف بعيف العطؼ والرحمة فكانوا يتذكرونيا باليبات مف زكاة أمواليـ 
وغيرىا، فيرسموف إلييا المباس والدراىـ، ويطرفونيا ببعض الطرؼ التي تدخؿ عمييا وعمى أبناءىا البيجة 

  .والسرور ال سيما في األعياد والمناسبات
       لقػد كانت السيدة عائشة خير مثاؿ لممرأة الصالحة، المؤمنة، الصابرة فغرست كؿ صفاتيا النبيمة 
فػي أبناءىا، فمؤلتيـ بخشية اهلل منذ الطفولة وعممتيـ مراقبة اهلل فػي كػؿ شػيء بإيحائيا القوي و أعماليا 

اإلرادة الحديدية، الشجاعة واإلقداـ، األمانة  التي يقمدونيا فييا، كما غرست فييـ الحـز والصبر و
إلى المعالي واألنفػة وعمػو  والقناعة، وحسف العشرة وحب العمؿ، اإلعتماد عمى النفس والثقة بيا والطموح

اليمة، والغيرة عمى الديف والوطف، كما عممتيـ التضحية، واإلعتناء بمصالح الناس فأحبيا أبناؤىا حبا 
 (*).جػما

 السيدة بية التي كانت تحرص عمى تربية أبي أبواليقظانكما ال ننسى الدور الذي لعبتو جدة 
اليقظاف و إخوتو تربية صالحة فيي التي أعانت أمو في كؿ ما غرستو فييـ مف أخبلؽ الرجولة والصفات 
الحميدة وحب العمؿ والتفاني واإلخبلص فيو، وقد كانت السيدة بية تعمؿ في البستاف فتصطحب معيا أبا 

اليقظاف الذي لـ يبمغ عمره آنذاؾ السبع سنوات فكاف يساعدىا فيما تعجز عنو مف تسمؽ لمنخيؿ ذات 
الطوؿ المتوسط بحيث يجني ثمرىا، ويؤبرىا ويحتطب منيا كما كانت تستعيف بو وأخويو محمد ويحيى في 

 .نزح الماء مف البئر وغيرىا مف األعماؿ التي تخص الفبلحة

                                                           

 .240، ص1975، مطبعة البعث، قسنطينة، [1974-1921]أعالم اإلصالح في الجزائر : محمد عمي دبوز  1
كاف أبواليقظاف شديد الحب لوالدتو،ولما توفيت حزف عمييا،وبكاىا بكاء مرا ورثاىا بقصيدة أذابت الوزف والقافية  اذ    (*)

 يا حماـ األيؾ نوحي         وأذرفي الدمع لحالي:    قاؿ فييا
               ىذه أمي الحنػػوف               ذات عز وجبلؿ
               رحمت عنا ولـ يخطر           لنا ذاؾ ببالي

               أليبت في الجمع نارا        وىي دوما في اشتعاؿ
                فحممناىا ودمع العيف         في الخػد اللػي 

 .145،ص1ديواف أبو اليقظاف،ط: ولمزيد مف التوسع أنظر
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والمبلحظ أف خدمة األرض ساىمت في صقؿ شخصية أبي اليقظاف إذ نشأ قوي البنية، متصفا 
بأخبلؽ الرجولة، كما أذكت األرض فيو حب الجماؿ، جماؿ الطبيعة الغناء حيث كاف ال يجد روحو إال 
وىو محتضف حشائش وزىور بستانو، ممتعا نفسو برؤية جماؿ الكرـو الظميمة والنخيؿ وكأنو بذلؾ أماـ 
لوحة فنية صورىا اهلل أحسف تصوير،ىذا الجماؿ ىو الذي أثر في شخصية أبي اليقظاف فجعمو شاعرا 

 1 .فحبل وكاتبا بميغا

 .تعميمو وسفره: المطمب الثاني
كاف إبراىيـ شديد الحب لمعمـ، ورث حبو ىذا مف والده الكريـ وغريزة حب اإلطبلع المشوبة في أبيو 

صارت فيو، فصار عاشقا لمعمـ ويعتقد أنو شرؼ عظيـ وىو أكبر قوة في الوجود تعوضو ما فقد مف 
عزاآلباء وقوة الماؿ، وىو أكبر عبادة تنيمو رضا اهلل، فبعثو طموح العرؽ القوي ومزاجو الديني إلى العمـ 

  .2فنشأ يتمنى أف يكبر ليسرع إلى الكتاب ومعاىد العمـ فيأخذ منيا بأوفى نصيب، ويكوف مف العمماء
كاف إبراىيـ يرى إسراع األطفاؿ إلى الكتاتيب، وتبلميذ العمـ إلى المعاىد، وانتشائيـ بما يتمقوف، و 

يجب أف يطمبو ويبالغ في حبو،  اعتزازىـ و افتخارىـ بما يتعمموف، فإزداد يقينا بأف العمـ ىو أشرؼ شيء
ويذكر أنو كمما كاف يمر قرب الكتاتيب تطربو أصوات التبلميذ الذيف يحفظوف ألواحيـ، أو يتموف صورىـ 

في صوت جماعي رتيب يسحراأللباب، فيقؼ عمى باب الكتاب فيطيؿ اإلصغاء إلى التبلوة وكثيرا ما 
 أف يدخمو الحاج إبراىيم اإلبريكيأف تطمب مف وكيمو الشيخ  طمب إبراىيـ مف والدتو وىو دوف السادسة

 .الكتاب فوعده أنو سيفعؿ ذلؾ إذا وصؿ سف التعمـ
 عف نفسو أنو عندما كاف دوف السادسة وقؼ عمى عتبة معيد الشيخ الحاج أبو اليقظانوفيما رواه 

عمر بف يحيى ينصت لدروسو التي يمقييا عمى طمبتو، فأطؿ خفية فرأى الطمبة حوؿ أستاذىـ يمقي عمييـ 
درسو في حماسة وعناية، ولـ يجد نفسو إال وىو يقؼ عمى حمقة الحاج عمر بف يحيى ويصرخ بصوت 

 ! أي عمموني يرحمكـ اهلل «حما لديؾ سعزمتي إربي»: عاؿ وفي إجبلؿ كبير لممقاـ وشدة حب لمعمـ
 .فاستدناني الشيخ وربت عمى كتفي، ومسح عمى رأسي ودعالي

أجؿ سنعممؾ يا بني متى كبرت و استظيرت القرآف، فخرجت مف المعيد و أنا أتمنى أف : وقاؿ لي
 .أحفظ القرآف و أكوف مف تبلميذ الشيخ

                                                           

 .50، ص1966، دار اآلداب، بيروت، دراسات في األدب الجزائري الحديث: أبو القاسـ سعد اهلل  1
 .256مصدر سابؽ، ص: محمد عمي دبوز  2
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 وىو الكتاب القبمي المتصؿ بالمسجد وسمي قبميا ألنو في 1لما بمغ إبراىيـ سف الثامنة دخؿ الكتاب
قبمة جية الجنوب، وىو الذي كاف يديره والده ويربي ويعمـ فيو، وقد كاف تأخره في بدأ تعممو االبتدائي إلى 
ىذه السف لحاجة أخويو إليو في الفبلحة، فعاقو ذلؾ عف الدخوؿ في الكتاب في السادسة أو السابعة كما 

 أيف حفظ جزء مف القرآف الكريـ،  ىـ1323سنة يفعؿ األطفاؿ في ذلؾ العيد وقد كاف دخولو الكتاب 
 .وأصوؿ القراءة و الكتابة

 : مراحل تعميمو -1
 : مرحمة اإلبتدائي - أ

الحاج إبراىيم بن صالح  ابتدأت ىذه المرحمة بالكتاب فكاف معممو األوؿ في الكتاب ىو السيد 
 كاف يتولى  تعميـ المبتدئيف، فابتدأ إبراىيـ التعمـ عمى يديو، فعممو القراءة والكتابة وحفظو جزءا بوصحابة

وكاف السيد إبراىيـ لطيؼ الحاشية، دمث الخمؽ ،عذب الروح، مربيا حازما، شديد . 2مف القرآف الكريـ
حبا جما مما جعمو يرغب أكثر في الكتاب وفي حفظ القرآف وتعمـ  الحب لتبلميذه، وقد أحب إبراىيـ أستاذه

القراءة و الكتابة وسرعاف ما انتقؿ إبراىيـ إلى معمـ الكتاب الكبير السيد الحاج عمي بف حمو فصار مف 
 .تبلميذه، يستظير عميو لوحو، ويصححيا لو، ويشرؼ عميو في الكتاب

وكاف مدير الكتاب القبمي السيد الحاج عمي بف حمو ببلتيا مف قبيمة إبراىيـ أبو اليقظاف كما كاف 
 .عميو آمالو الكبيرة صديقا لوالده، ليذا قرب إبراىيـ إليو وخصو بمزيد مف العناية وعمؽ

وقد اشتير عف الحاج عمي بف حمو أنو كاف صارما حازما يعتمد في التربية عمى األسموب الحسف 
الديف والعقؿ كما يعتمد عمى اإلقناع العقمي في تقويـ التبلميذ، وكانت العصا دائما نصيب  يأمر بو الذي

مف عصى وتمرد فكانت نائمة في جانب المعمميف في الكتاتيب ولكنيا متيقظة حية في نفس كؿ تمميذ 
 .تذود عنو الكسؿ والشيطاف، فيستقيـ وال يعوج، فيتعود ذلؾ ويكوف خمقا دائما راسخا فيو ال يخالفو

و إلى جانب حب إبراىيـ لحفظ القرآف الكريـ أغـر أيضا بالخط العربي الجميؿ فقمد خط مشائخة 
 .(*)حتى أتقنو، كما أتقف خط زميمو الحاج عمر العنؽ

                                                           

 .50،ص2001،دارىومة،الجزائر،والية غرداية:عساؼ صالح  1
مطبعة البعث ، قسنطينة، . 5، مجمة األصالة، العدد اليقظان أحد رواد اإلصالح في الجزائر أبو: عبد الرزاؽ قسـو  2

 .102، ص1971
ولد بالقرارة،وأخذ العمـ بياعف الشيخ عمر بف يحيى،كاف العامؿ األكبر لتأسيس :{1934ػ1868}الحاج بكير العنؽ  (*)

مشروع الحمعية الصديقية التي أنشأت أوؿ مدرسة قرانية عربية عصرية بمدينة تبسة،والتي كانت نواة لمبعثة العممية المزابية 
 في مسقط رأسو1934ـ،كما ترأس فرع الجمعية السرية في القرارة،والتحؽ بحمقة العزابة في 1913بتونس في 



أبو اليقظان المنطقة والنشأة   .................... األول الفصل  
 

 
  

 

21 

، ولما استقر بتونس 1كذلؾ أعجب إبراىيـ بخط شيخو الحاج عمر بف يحيى فتعممو وكتب بو
أعجب بخط مشائخة في جامع الزيتونة فتعممو فصار خطو الدائـ الذي كتب بو، وكاف تدريبو عمى ىذه 

ومف زمبلء . الخطوط تدريبا حثيثا إما عمى تراب دقيؽ، أو عمى كثباف الرمؿ، أو عمى لوح كبير لمكتابة
الشيخ عمر العنؽ، والشيخ الحاج محمد بف حمو ابف الناصر والشيخ عبد اهلل : إبراىيـ في الكتاب نذكر

 الناصر المدرس في مدرسة يوسؼ جد األستاذ يوسؼ بفبف إبراىيـ أبو العبلء، والسيد عمر بف الحاج 
 في الحفظ أبو اليقظانكذلؾ السيد الحاج محمد بف باسعيد الذي كاف ينافس . الحياة، وىو صديقو الحميـ

 .وأيضا ال ننسى رفيؽ جياده السيد محمد بف الحاج يوسؼ مرزوؽ .والحظور
ويمكننا القوؿ أنو استفاد . في الكتاب أربع سنيف إلى غاية الثانية عشرة مف عمرهأبو اليقظانبقي 

فائدة عظيمة مف الكتاتيب التي تعمـ فييا، فقد ركزت فيو العقيدة الدينية وزادتيا قوة، ورسخت فيو األخبلؽ 
اإلسبلمية التي غرستيا فيو أمو وجدتو وبيئتو، كما كاف لمعمميو فضؿ كبير في تربيتو وحسف توجييو، 

 .فنشأ بذلؾ مسجدا قرآنيا

 انتقالو لمعيد الحاج عمر بن يحيى: 
و 2م1900 ىػ الموافؽ لػ 1318 أو 1317دخؿ إبراىيـ معيد الشيػخ الحػاج عػمر بػف يحيى عاـ 

عمره ال يتجاوز اثنتي عشر سنة فرح الشيخ الحاج عمر بف يحي بتمميذه الجديد لما رأى منو الذكاء و 
شدة الحب لمعمـ و الجد و النشاط و قوة العزيمة البادية في عينيو، و كاف الشيخ الحاج عمر يزداد حبا 
لتمميذه إبراىيـ لتفتح شخصيتو في معيده و ظيور كؿ خصائصو الكريمة، فكاف يأمؿ أف يصير إبراىيـ 

كذلؾ كاف إبراىيـ يبادؿ أستاذه االحتراـ و الحب و . أحد أىـ العمماء في منطقة القرارة و في الجزائر
فإعتبره أباه و صديقو فتأثر بو أيما تأثر لذا تفرغ إبراىيـ لتمقي مختمؼ الفنوف مف نحو و صرؼ ،  التقدير

متف األجرومية و شرحيا البف داود ،  فحفظ حفظ لممتوف تاريخ الصحابة، دروس السيرة النبوية، الفقو و
متف عقيدة التوحيد ، متف عقيدة العزابة و شرحيا متف ألفية ابف مالؾ متف القطر، متف السمـ، متف الدرر 

 3.الموامع، متف الورقات و متف طمعة الشمس ومتف األربعيف النووية و متف الجوىر المكنوف

و مما يجدر اإلشارة إليو أف إبراىيـ لـ يتمقى ىذه العمـو جافو خالية مف روح شيخو ، بؿ 
يطبعو بأخبلقو الفاضمة و سيرتو المثمى، حتى غدا نسخة طبؽ األصؿ " رحمو اهلل"كاف شيخو 

                                                           

 .260، ص1975، مطبعة البعث، قسنطينة، [1974-1921]اإلصالح في الجزائر :محمد عمي دبوز  1
،ديواف المطبوعات {1962-1830}أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرالمعاصرة :عمار ىبلؿ  2

 .414،ص1995الجامعية،الجزائر،
 .18،مطبعة دار البعث،الجزائر،دس، ص الشيخ أبو اليقظان كماعرفتو: أحمد فرصوص  3
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لشيخو الحاج عمر في ورعو و تقواه، و إخبلصو و تضحيتو، لذلؾ كاف أبو اليقظاف يمقب 
 .شيخو بنور قمبي وبصيرتي 

وقد قضى إبراىيـ في معيد شيخو الحاج عمر بف يحي ستة أشير إال أنو لشدة الفقر 
وسوء األوضاع و تردييا أجبر عمى اإلنقطاع عف الذىاب لممعيد بعد أف كانت تستقبمو أمو و 
إخوتو بالتشكي و األلـ لمحالة التي ىـ فييا ، مما اضطره أف ينزؿ لمبستاف و يزاوؿ العمؿ فيو 

، و ىكذا 1مع أخيو محمد مكرىا إال أنو كاف يغتنـ الفرصة يذىب إلى معيده في كؿ وقت يجده
ظؿ إبراىيـ بيف الكتاب و البستاف و المعيد كمما انتيى مف الكتاب يذىب إلى العمؿ في 
 .البستاف مع أخيو وكمما انتيى مف أعماؿ البستاف باكرا استطاع الذىاب لمتعمـ في المعيد

استطاع إبراىيـ في ظؿ ىذه الظروؼ أف يحفظ القرآف الكريـ كمو و أعاد حفظو حتى وصؿ 
و تمنى أف يستظيره أماـ شيخو ولكف األحداث ترغـ الشيخ الحاج عمر بف يحي عمى إغبلؽ "  ص"سورة

 م1901 الموافؽ لػ ىـ1319معيده و اإلقامة بالحجاز فبقي المعيد مغمقا ثبلثة سنيف وكاف ذلؾ عاـ 
اثرالنوبات المسعورة التي اجتاحت اإلستعمار الفرنسي الذي راح يقضى عمى قادة النيضة التي ازدىرت 

 زعيـ النيضة الشيخ الحاج محمد بالحاج قاسـ و جعموا ىـ1319في القرارة فاغتالت أيدي اإلستعمار سنة 
نصب أعينيـ تصفية خميفتو الشيػخ عمػر بػف يحيػى مما اضطره لممغادرة إلى الحجاز رفقة تبلميذه الكبار 

 فرجع إلى القرارة،و قد م1905 ىػ الموافؽ لػ1322وأقاـ في الحجاز نحو ثبلث سنوات متصمة إلى عاـ 
 .تبدؿ حاليا إذ أصبح اإلصبلح فييا ذا شوكو قوية ، و أنصاره كثيروف

وكاف إبراىيـ في نحو الرابعة عشرة مف عمره لما سافر شيخو و أغمؽ معيده فحزف حزنا شديدا  
 .ولكف نفسو كانت تحدثو بأف شيخو سيرجع

 م1901 خاصة بعد وفػاة اإلبف األكبر لمعائمة يحيى عاـ أبي اليقظان ظؿ الفقر يشتػد عمى أسػرة 
ىذا ما إضظر إبراىيـ لمسفر كي يعيؿ عائمتو ألف الفبلحة التي يقوـ عمييا  ، و سنة20وعمره ال يتعدى 

 2ىو و أخوه ال تسد رمقيـ
فاتجو إبراىيـ إلى مدينة يسجف مدينة العمـ و العمماء لكف أمر زواجو و إحصاف نفسو بات ىما 

يقمؽ مضجعو فاشتكى لوكيؿ عشيرتو عسى أف يجد لو عونا و سندا عمى تكاليؼ الزواج فكاف منو إال أف 
أمره بالسفر إلى مدينة باتنة و اإلشتغاؿ بيا أجيرا، و فعبل سافر إبراىيـ إلى باتنة في غرة جانفي سنة 

 . ومكث فييا أربعة أشير وأثني عشر يوما ثـ قفؿ راجعا إلى القرارةم1904
                                                           

 .270مصدر سابؽ،ص: محمد عمي دبوز 1
 .273مصدر سابؽ، ص :  محمد عمى دبوز 2
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إنضـ إبراىيـ إلى كتاب الشيخ محمد بف الحاج يوسؼ خمفاوي،فعكؼ عمى ما أعاد حفظو مف 
 1323القرآف قبؿ سفره فاسترجعو وحفظو حفظا جيدا واستظيره عمى شيخو ثـ عمى إماـ المسجد عاـ 

 . سنة17وعمره 
ولما رجع الشيح عمر بف يحيى مف سفره إلى الحجاز فرح فرحا شديدا لما وجد تمميذه إبراىيـ قد أتـ 

حفظ القرآف الكريـ وأجيز عميو، وقد رجا إبراىيـ شيخو عمربف يحيى أف يعيد افتتاح المعيد إال أنو لـ 
يستطع بسبب أف اإلستعمار قد زج بو في السجف بسبب ذىابو لمحج بدوف رخصة وفي أثناء ذلؾ اعتنى 
الحاج إبراىيـ اإلبريكي بإبراىيـ الذي تأثر بشخصية شيخو ويقر كذلؾ بفضمو الكبير بتوجييو إلى العمـ، 

افتتح معيده وتمكف بذلؾ إبراىيـ مف قطع (*)وبعد خروج الشيخ الحاج بف يحيى مف سجف تاعظميت 
المرحمة االبتدائية والثانوية في معيده ،فنضجت مواىبو العقمية وبرزت شخصيتو القوية ،فاتجيت األنظار 
إليو مما دفع بشيخو الحاج عمر بف يحيى إلى بعثو لقطب األئمة الشيخ أطفيش،بعد أف أشرؼ ىو وكبار 
عشيرة الببلت عمى تنظيـ زفاؼ أبو اليقظاف حيث تزوج بالسيدة ستي بنت عمر الناصرأشرؼ التي يقوؿ 

عنيا الشيخ أبو اليقظاف أنيا كانت لو نعـ الزوجة والسند، وقد رزقيما اهلل بابنيما عيسى وابنتيما 
عائشة،كما قد رزؽ الشيخ أيضا بخمسة أبناء مف زوجتو الثانية السيدة عائشة العطراء التي تزوجيا بعد 

 .عبد الحميد،أحمد،فاطمة، زليخاء و محمد:وفاة زوجتو األولى ستي رحميا اهلل وأبنائو ىـ
 

نتقالو لمدينة يسجن - ب  :مرحمة الثانوي وا 

سافر إبراىيـ لمدينة يسجف ليواصؿ تعممو بعد أف كمؼ بعض المحسنيف لسد ضروريات معاش 
خوتو،ولما وصؿ يسجف   وجػد قطب األئمة غائبا في رحمػة عمميػة إلػى وارجبلف ، فأرشده قدماء 1والدتو وا 

مطيري الحاج سميماف بف بكير كاتب القطب في مدينة مميكة فأواه وقاـ :التبلميذ بالتوجو إلى السيد 
 2.بضيافتو إلى رجوع القطب مف سفره

                                                           

 كيمومتر،وكانت شديدة البرد موحشة، خصبة التربة، 250قرية تقع شماؿ وادي ميزاب وتبعد عنو حوالي :تاعظميت  (*)
مما جعؿ الحكاـ الفرنسييف يعطوف أراضييا الواسعة ألبنائيـ المستعمريف، كما اعتبرت تاعظميت منفى ومعتقؿ يبعث اليو 
السجناء فيستخدموف في أراضييا،وكانوا يذوقوف بذلؾ مختمؼ أنواع العذاب فيموت مف يموت بالتعذيب،واخروف مف شدة 

 .195،ص2نيضة الجزائروثورتيا المباركة،ج:محمد عمي دبوز:لممزيد مف التوسع أنظر...البرد والشقاء،
 .42،ص2009،دار القصبة،الجزائر،معممة الجزائر:عاشور شرفي  1
 .21 ، مطبعة دارالبعث ، قسنطينة ،د س ،صأبو اليقظان كما عرفتو:أحمد فرصوص   2
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ولما عاد القطب سممو إبراىيـ رسالة حممو إياىا شيخو في القرارة ،وكاف قد استوصاه فييا بأبي 
 :اليقظاف خيرا ولما قرأىا تأمؿ فييا قائبل

لقد انقطعت عف التعمـ ما يقرب مف سنة، فماذا بقي معؾ مف العمـ؟ فأجاب أبو اليقظاف بكؿ - 
 .تواضع

أحفظ القرآف عف ظير قمب،وأحفظ مسند اإلماـ الربيع بف حبيب بأجزائو مع السند - 
 :الخ فأجابو الشيخ باستخفاؼ...ومتوف ألفية ابف مالؾ، واألجرومية والقطر ،والجوىر المكنوف 

كؿ ىذا حفظتو وأنا ابف تسع سنيف فرد عميو إبراىيـ قائبل "بشراكـ بالعمـ - 
فقوس الخريؼ ال يخرج إال ]أنتـ أييا الشيخ نادرة زمانكـ ،أما نحف فمثمنا مثؿ:

وبعد ىذا الموقؼ ما كاف مف قطب األئمة إال أف قبمو، وسألو عف نيتو مف  [معوجا
 :طمبو العمـ فأجابو قائبل

فقاؿ لو القطب فيؾ الخير ( 1"أريد أف أنفي الجيؿ عف نفسي وعف األمة اإلسبلمية)
والبركة ثـ أدرجو في قائمة طمبتو،وبعد قبولو رسميا اصطفاه مف بينيـ فقربو إليو لما تفرس فيو 
خبلص وورع وزىد وبمرور األياـ تحققت فراسة الشيخ في تمميذه فاتخذه أميف سره  مف صدؽ وا 
واألكيد أف معاشرة أبي اليقظاف لقطب األئمة كانت مثالية في الصدؽ والوفاء والمحبة الخالصة 
في ذات اهلل بيف تمميذ عرؼ قدر أستاذه فراح يغترؼ مػف بحره الزاخر،وبيف أستاذ أدرؾ قيمة 

 .تمميذه فأضفى عميو حبو وعنايتو،وأفاض عميو مف منابعو الصافية ومعينو الذي ال ينضب

العقائد والموجز ألبي عمار :وبالنسبة لممواد التي درسيا إبراىيـ عمي يدي الشيخ أطفيش ىي
عبد الكافي ،وشرح الورقات في األصوؿ والفقو في شرح النيؿ، والعروض لعبد الكافي في فف 

  2.القوافي والمقوالت العشر في رسالة العضد
كما تمقى بعض مف الفنوف عمى يد مشائخ آخريف منيـ ،إسماعيؿ زرقوف الذي أخذ عنو شرح ابف 

 عمـ «البارع لفرضيا»عمر  عقيؿ والجزء األوؿ مف النيؿ ، وأخذ عف الشيخ الحاج عبد الرحماف بف
 المواريث والحساب ،وحفظ عف الحاج رمضاف بف يحيى الجربى الصرؼ وشرح المية ابف مالؾ 

  سفره لممـشرق لطمب العـمم: 

بعد أف استوعب ما عند مشائخ المنطقة مف العمـ والمعرفة تاقت نفسو لممزيد فعقد العـز عمى السفر إلى 
المشرؽ رغـ فقره وقمة ذات يده ، فسافر إلى الحجاز بغية التحصيؿ العممي وكذا أداء فريضة الحج فكاف 

                                                           

 .22مصدر سابؽ،ص:أحمد فرصوص   1
  .107،ص1985،المطبعة العربية،غرداية ،أبو اليقظان في الدوريات العربية: محمد ناصر  2
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مارا بكؿ مف تونس والقاىرة وبحمولو مكة أدى فريضتو ، واغتنـ الفرصة فتمقى بعض  1 1910ذلؾ في 
الدروس في التفسير والفقو وأصوؿ الديف عف مشائخ الحـر النبوي ليعد حقائبو مف جديد ليعود ألرض 

 .الوطف محمبل بخير زاد

إال أنو لـ يطؿ بقاء الشيخ أبي اليقظاف في الجزائر حتى اعتـز الرحيؿ لتونس كي يستكمؿ محطات 
 2 عممو ويغترؼ مف مناىؿ العمـو في تونس

 :{سفره لتونس  }مرحمة التعميم العالي - ج
 سافر الشيخ أبو اليقظاف إلى تونس وذلؾ ليتمقى العمـ مف جامع الزيتونة والمدرسة 1912في 

 حيث كاف يرأس 1915 إلى غاية 1913الخمدونية،فزاوؿ أبو اليقظاف دراستو في الخمدونية ابتداء مف 
 .البعثة العممية الميزابية األولى

 :ومف المشائخ الذيف درس عمى يدىـ في المدرسة الخمدونية نذكر منيا
  مبادئ الرياضيات"الشيخ محمد لعبيدي حيث تمقى عنو " 

  الجغرافيا"الشيخ محمد األصـر" 

  فف التعميـ"الشيخ الصادؽ النيفر" 

  فف التعميـ"الشيخ مناشو" 

  3"التاريخ"الشيخ حسف حسني عبد الوىاب 

  المغة الفرنسية" الشيخ الطاىر بف صالح" 

ىذا فيما يخص تعميمو في المدرسة الخمدونية أما بالنسبة لتعميمو في جامع الزيتونة فقد تمقى العمـ 
 :عمى أيدي مشايخ كبار مف أىميـ

  4"أخذ عنو كتاب التنقيح في األصوؿ لمقرافي"الشيخ عبد العزيز جعيط 

  كتاب التفسير"الشيخ الطاىر بف عاشور" 

  كتاب التفسير"الشيخ النخمي" 

  تفسير البيضاوي بحاشية الشيخ عبد الحكيـ"الشيخ بف يوسؼ "" 

  كتاب األشموني في النحو وجمع الجوامع في األصوؿ"الشيخ ابف الحسف النجار" 

                                                           

 .50،ص2001،دار ىومة،الجزائر،والية غرداية:عساؼ صالح  1
 .22أحمد فرصوص ،مصدر سابؽ،ص  2
 .32مصدر سابؽ،ص:أحمد فرصوص  3
 .189،ص1992،المطبعة العربية،غرداية،(دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني ميزاب:يوسؼ بف بكير  4
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  كتاب السيرة"الشيخ ابف القاضي" 

  كتاب األشموني و كتاب السيرة"الشيخ الصادؽ النيفر" 

 .ـ1921ـ إلى غاية 1917وقد كاف ىذا بدء مف سنة 
وخبلؿ ىذه الفترة الدراسية اتصؿ أبو اليقظاف برواد النيضة ورجاؿ العمـ و الفكر في تونس فاحتؾ 

 :بيـ وأخذ عنيـ و نذكر منيـ
الشيخ صالح بف يحيى العضو في المجنة التنفيذية لمدستور القديـ، و ىو عـ مفدي زكرياء، كذلؾ 

 .األستاذ والشيخ سميماف الجدوي  صاحب مرشد األمة التونسية
وكذلؾ األستاذ عثماف الكعاؾ المؤرخ الشيير ومنيـ أمير الشعراء األستاذ الشاذلي خزندار الشيير 

 . زعيـ الحزب الدستوري التونسي1كما أننا الننسى عبلقتو الوطيدة بفضيمة الشيخ عبد العزيز الثعالبي(*)
إذا لقد شكمت تونس محطػة ميمػة فػي توجيو فكػر الشيخ أبي اليقظاف نحو اإلصبلح وفي انفتاحو 
عمى العالـ العربي واإلسبلمي وما فيو مف حركات ونيضات ورجات ،كؿ ذلؾ أعده خير إعداد لمدور 

 .العممي و اإلصبلحي الذي كاف ينتظره في الجزائر
 وظائفو و مسؤولياتو: المطمب الثالث

قاـ اإلستعمار الفرنسي بإغبلؽ المدرسة الصديقية التي كانت متواجدة ىـ 1332في 
 بمساعدة بعض الوطنييف " عباس بن حمانة"بتبسة وىي التي أسسيا الوطني الكبير السيد 

، وقد كانت ىذه المدرسة آىمة بطبلب العمـ مف أبناء الوطف و مف مختمؼ أنحائو و 2األحرار 
بإغبلؽ ىذه المدرسة تشتت الطبلب و بقي مصيرىـ العممي مجيوؿ ، إال أنو بفضؿ بعض 
الرجاؿ اإلباضييف الذيف ليـ ولوع بتربية أبنائيـ تربية عممية ثابتة، وال يموييـ في ذلؾ ظمـ و 

استبداد اإلستعمار، اتفقوا عمى أف يرسموا بعثات عممية إلى تونس تقرأ ما لذ وطاب مف 
لما رأوا فيو مف إبراىيم أبو اليقظان مشتييات العمـو و مختمؼ الفنوف فأوكموا الميمة إلى الشيخ 

أبو الكفاءة التامة و المقدرة عمى إدارة شػؤوف الطمبة العممية و غيػرىا فػترأس بػذلؾ الشيػخ 

                                                           

ولد بتونس وسط أسرة متدينة محبة لمعمـ ،زاوؿ دراستو بجامع الزيتونة أيف :{1954ػ1881}محمد الشاذلي خزندار  (*)
تفتحت مواىبو الشعرية، وأخذ شيرتو األدبية، كاف أحد أىـ الفاعميف بالمجنة التنفيذية لمحزب الدستوري التونسي وقد ساىـ 

ـ بمسقط 1954توفي سنة.بشعره وأدبو في الحركة الوطنية التونسية،وذلؾ باستفزازه اليمـ وشحذه العزائـ لمكفاح والتضحية
 .رأسو

 .190،ص 2008،موفـ لمنشر ،الجزائر،2،ط2 ،جأعالم من المغرب العربي محمد الصالح الصديؽ، 1
، دار بياء الديف لمنشر 2،ط1،جشعراء الجزائر في العصر الحاضر: محمد اليادي الزاىري  2

 .112،ص 2007والتوزيع،قسنطينة،
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فقاـ بواجبو عمى أحسف  1 م،1914 أوؿ بعثػة عمميػة جػزائرية لتونس ، وكاف ذلؾ سنةاليقظان 
بتونس ربطتو عبلقة حسنة و طيبة أبو اليقظان وجو ، و خبلؿ ىذه الفترة التي تواجد بيا 

، الذي كاف عبد العزيز الثعالبي بعممائيا و مفكرييا و رواد نيضتيا السيما فضيمة الشيخ 
عضوا أبو اليقظان يمزمو مبلزمة الظؿ في الجمسات الطواؿ و بحكـ معاشرتو لو عيف الشيخ 

، و ذلؾ باإلجماع ، فقاـ بدوره عمى أحسف 2إداريا في المجنة األدبية لمحزب الدستوري التونسي
 .ما يراـ في صفوؼ المجاىديف لنصرة اإلسبلـ و المسمميف خاصة في شماؿ افرقيا

وىو مشبع م 1925العمـ ما أرضى بو نفسو عاد إلى الجزائر في   و بعد أف اغترؼ مف
بالمعرفة وبروح اإلصبلح فانطمؽ في اإلتجاه الذي رسمو لنفسو فراح ينشر العمـ بيف الطمبة، و 
يوجو الناس و يرشدىـ إلى ما ينفعيـ في آجميـ و عاجميـ، و بذؿ ما استطاع   مف جيد في 

القرارة يعينونو مدرسا في دار التبلميذ،  سبيؿ إصبلح العقيدة و تقويـ السموؾ مما جعؿ أىؿ
 .وىي شبو معيد عممي فكاف رابع أربع مدرسيف بيا 

 في ىذه األثناء  بتأسيس مكتب عربي بنظاـ يمزج بيف األسموبيف القديـ و أبو اليقظانكذلؾ قاـ 
 ، كما قاـ بإنشاء نادي أدبي أضحى مف أىـ المراكز ذات اإلشعاع األدبي و 3الحديث في التعميـ

كاف يطمح لشيء أفضؿ يمكنو مف أف يوسع محيط دعوتو و يوصؿ أبا اليقظان ، و الحقيقة أف 4الشعري
رسالتو إلى أبعد ما يمكف مف اآلفاؽ والحدود ، فاتجو نحو الصحافة، و الصحافة إذ أدارتيا أدمغة مفكػرة 

م ثمانية صحف 1938 – 1926و حررتػيا أقػبلـ قويػة صنعت في األمة العجب العجاب فأنشأ ما بيف 
وسنأتي عمى ذكر   5"النبراس وادي ميزاب، ميزاب، المغرب، النور ، األمة ، البسـتان، الفرقان،"أوليا 

 .فيما بعدأبو اليقظان دورىا في الحركة اإلصبلحية التي قادىا الشيخ 
و اليدؼ منيا نشر 6في تأسيس معيد الحياة و مدرسة الحياة أبو اليقظان كذلؾ شارؾ 

اإلصبلح و الدعوة لتجديد و مقاومة البدع و الخرافات و الدعوة لتحرير الفكػػػر مف الجمػػود و 

                                                           

، ص 1992، المطبعة العربية، غرداية، (دراسة اجتماعية و سياسية و اقتصادية)تاريخ بني مزاب :  يوسؼ بف بكير 1
189. 

 .117، ص 2007، دار الحكمة، الجزائر، التواصل الثقافي بين الجزائر و تونس:  محمد صالح الجابري  2
، ترجمة محمد صالح ناصر  ىجري إلى العصر الحاضر1معجم أعالم اإلباضية من القرن : محمد بف موسى و آخروف  3

 28، ص 2009، جمعية التراث ،الجزائر، 2، ج
 .497،ص2007،منشورات دحمب،الجزائر،معجم مشاىير المغاربة:أبو عمراف الشيخ وآخروف  4
 .19،ص2003،دار الحضارة،الجزائر،موسوعة العمماء واألدباء الجزائريين:رابح خدوشي  5
 .50،ص2001،دار ىومة،الجزائر،والية غرداية:عساؼ صالح  6
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 و التػي كػاف 1931أنػو أنشأ مطبعة عربية في أبو اليقـظان التخػمؼ ، كذلؾ مػف أعماؿ الشيػخ 
 .ليػا دور مرمػوؽ فػي خدمػة اإلسػبلـ و العربيػة بما نشرت مف كتب و آثار

 ولما تكتؿ عمماء الجزائر و أسسوا جمعيتيـ المعروفة بجمعية العمماء المسمميف 
 مف مؤسسييا و أبو اليقظانكاف عبد الحميد ابن باديس اإلماـ الشيخ  الجزائرييف برآسة

1934سنة مسيرييا ، فأنتخب عضوا إداريا في مجمسيا 
كما عيف نائبا ألميف الماؿ العاـ  1

أيضا، وظؿ في حركتو العممية الدائبة و نشاطو الفكري و اإلصبلحي المتقد ، فانخرط في حمقة 
1936عام العزابة بالقرارة 

خبلص فسانده 2 بذلؾ  لما امتاز بو مف ورع وصدؽ و عفاؼ وا 
وثمة مف العمماء و المفكريف كما اشتغؿ بالتأريخ و ذلؾ بعد أف ودع عالـ بيوض الشيخ 

 .الصحافة بعد تعطيؿ جرائده الثمانية
 وفاتو وآثاره: المطمب الرابع
بداء الشمؿ النصفي بشكؿ مفاجئ صبيحة يـو أبو اليقظان أصيب الشيخ 

مما ألزمو الفراش وقد وصؼ حالو و م 1957 أفريل 03الموافؽ لػ ىـ 1376رمضاف 
 3:مرضو بيذه األبيات قائبل

 أال يا ترى كيؼ الحياة ولي بيػػا 
 تحطػـ مف وقع الصراع و كـ غدا 
 أال فػي سبيػؿ اهلل مصرعػو الذي

 فػيا رب إبراىيـ عبػدؾ سائػؿ
 نعػـ كػـ رأى مػف لطؼ مػا سرى بو   

 ولكػف قضػاء اهلل أنفػػذ حكمػو
 عمى زمبلئي في الكفاح و في الببلد

 مف الجسػػـ شؽ واحد متداعػػػي
 سػناد الصمصػاـ الصػراع براعػي
 أحيػػط بألػطاؼ و حسػف مػػتاع 

 متػى، كيػؼ يحػػيا جنبو المتداعي
 حيػاة، وكػـ طػػيفا رأى كشػػعاع
 بسقطػتو الكبػػػرى  ألتفو  داع

 سبلمػػػا زكيػا بػعد حسػف وداع
و بالرغـ مف مرضو ، واصؿ الشيخ مسيرتو النضالية بصبر و ثبات و كانت حياتو 

 25السبت مميئة باإلنجازات األدبية، الشعرية و الصحفية حتى وافتو المنية يـو 

                                                           

 .191، ص 2008، موفـ لمنشر، الجزائر، 2، ط2، جأعالم من المغرب العربي:  محمد الصالح صديؽ 1
، ص 1992، المطبعة العربية، غرداية، (دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني مزاب :  يوسؼ بف بكير 2

190. 
، ص 2008، المكتبة الخضراء، الجزائر، من أعالم الجزائر في العصر الحديث الشيخ أبو اليقظان:  سميمة كبير 3
 .29-28ص
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فاحتضنو التراب  1بالقرارة مسقط رأسوم 1973 مارس 30 : الموافؽ لػ 1393صفر 
لمقاء ربو فإنو أبو اليقظان كما احتضف كؿ مف عاد إليو ، و إف مضى الشيخ 

التاريخ عنوانا بارزا لعمؽ العقيدة ورسوخ اإليماف ، و صدؽ  سيضؿ و يبقى في ذاكرة
 الوطنية و التضحية الخالصة في سبيؿ اإلسبلـ و الجزائر، و عندما تفاخر األمـ و

ببناة مجدىا وصناع تاريخيا، تفاخر الجزائر بأبي اليقظاف، و ابف باديس،  الشعوب
و مفدي زكرياء و البشير اإلبراىيمي و الشيخ البيوض و غيرىـ و ما أكثرىـ، و قد 

 :صدؽ مف قاؿ فييـ 
 غػػر مياميػف كػػراـ سػػادة

 وقفوا المواقؼ في الجيػاد عظيمة
 كانػوا حديثا فػي فـ الدنيػا و مػا

 و الفعػؿ يذكػرىـ بكػؿ تجمػػة
 ىػذي مواقفيـ و تػمؾ خبللػيـ

 أعمػى مػثاؿ لؤلعز األ مجػد
 و التضحيػات شعارىـ لـ تعيد
 زالػوا عناويػف العبل و السؤدد
 و الخػمد سجمػيـ و لػـ يتردد
 2عبػر لمعػتبر يػيا مستر شػد 

 بثرائيا، وكثرة أحداثيا و تزاحـ نشاطاتيا و تعدد جوانبيا العممية و العممية، و أبي يقظان وقد عرفت حياة 
التفسير، التاريخ، : تبعا لذلؾ فإف منتوجو الفكري كاف متنوعا جمع فيو بيف مختمؼ العموـ و المعارؼ مف

اإلجتماع ، الشعر، التراجـ، المقاالت و الدراسات عدا الصحؼ و المذكرات و غيرىا مف مجاالت المعرفة 
العممية الممتزمة التي أثرت المكتبة العربية و اإلسبلمية بأزيد مف ستيف مؤلفا ما بيف مطبوع و مخطوط، 

 :نذكر منيا
 و الجزء الثاني 3م1931 ىػ الموافؽ لػ 1350 محرم 3الجزء األوؿ طبع في " جزءاف"ديوانو في الشعر ،

 .م1988طبع في 

  [ىػ1350ىػ إلى رجاؿ 135مف رجاؿ : ممحؽ لسير الشماخي]ممحؽ السير أو كما ورد عمى المخطوط 
 4.و ىو يقع في ثبلثة أجزاء مختمفة الحجـ

  العاشر و الحادي :  ترجمة تعود في تاريخيا إلى القروف137 صفحة و يضـ 138يحتوي الجزء األوؿ
 .الثامن عشر لمميالد و السابع عشر و السادس عشر:  لميجرة الموافقة لػالثاني عشر و عشر

                                                           

، ص 1992، المطبعة العربية، غرداية، (دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني مزاب : يوسؼ بف بكير  1
190 

 .192، ص 2008موفـ لمنشػر، الجزائر، . 2ط.2، جأعالم من المغرب العربيمحمد الصالح الصديؽ،   2
 .57،ص2012،دار المعرفة،الجزائر،أعالم الجزائر:مريـ سيد عمي مبارؾ  3
 .43،ص2009،دار القصبة،الجزائر،معممة الجزائر:عاشور شرفي  4
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  و ينتيي 138 و يبدأ بالترجمة رقـ 312 و ينتيي في الصفحة 147و يبدأ الجزء الثاني مف الصفحة 
 و نبلحظ صغر حجـ ىذا الجزء مف الحديث عدد تراجـ األعبلـ التي تعود خاصة 198في الترجمة لمرقـ 

 .التاسع عشر لمميبلد: إلى القرف الثالث عشر لميجرة الموافؽ لػ

  199 ويضـ تراجـ األعبلـ مف الرقـ 193 إلى الصفحة 313أما الجزء الثالث فإنو يبدأ مف الصفحة 
1 و ىو العدد اإلجمالي لمتراجـ في ىذا الممحؽ318إلى الرقـ 

 

العشريف لمميبلد و تكمف : و أعبلـ ىذا الجزء مف القرف الرابع عشر لميجرة و الموافؽ لػ
العيد األخير لمحفصييف في كؿ مف ليبيا و تونس ثـ : في التاريخ لتناولو [ممحؽ السير]أىمية 

عيد األتراؾ العثمانييف، مختمؼ مراحمو في كؿ مف الجزائر و تونس و ليبيا ثـ أخيرا اإلستعمار 
الفرنسي في الجزائر و تونس و اإلستعمار اإليطالي في ليبيا، و ىذه الفترات السياسية المتنوعة 

 .تتجمى مف خبلؿ التراجـ
  في حمقتيف يتضمف حديثا مفصبل عف نشأة اإلباضية و - مخطوط–اإلباضية في شماؿ إفريقيا

 .تاريخيـ في شماؿ افرقيا

  ىػ الموافؽ لػ1385سمـ االستقامة في الفقو اإلسبلمي يقع في سبعة أجزاء طبع في  :
 2م1965

 :الفقـــو
  مخطوط–تفسير الجزء الثبلثيف مف القرآف - 

  مف إحدى عشر صفحة أوضح فيو أبو اليقظاف أسس - مخطوط–عناصر الفتح مف سورة الفتح
 النصر انطبلقا مف تفسيره لسورة الفتح 

 مخطػوط-اإلنسانية بيف حػزب اهلل و حػزب الشيطػاف- 

 يعالج مسألة الحجاب و السفور استنادا إلى سورة النور- مخطوط-أشعة النور مف سورة النور. 

  مف عشر صفحات، يبيف أوجو الشبو بيف اإلنساف و النخمة- مخطوط–أيف الواقعيوف. 

  يشرح ما خص بو اهلل المؤمنيف مف النعيـ و الكافريف مف العذاب األليـ- مخطوط–الكتاب المجيد. 

  مخطوط–صبر يوسؼ يتجمى في محنو و ألطاؼ اهلل تكمف وراءىا في أطوار حياتو- 

                                                           

، المعيد الوطني العالى ألصوؿ 5، مجمة الموافقات عدد الشيخ أبو اليقظان إبراىيم و كتابو ممحق اليسر: إبراىيـ بحاز  1
 .456-455ص ، 1996الديف،الجزائر،

، ص 1992، المطبعة العربية، غرداية، (دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني مزاب :  يوسؼ بف بكير 2
190. 
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 تعرض فيو أبو اليقظاف لممحف التي واجيت يوسؼ عميو السبلـ و صبره عمييا 

 :التراجــم
 1ترجمة الشيخ أبو زكرياء يحيى بف الصالح

 

 ترجمة حياة أبي عبد اهلل محمد بف بكر النفوسي الفرسطائي ػمخطوطةػ 

 ترجمة اإلماـ أبي يعقوب يوسؼ بف إبراىيـ الوارجبلني ػمخطوطةػ 

 2ترجمة اإلماـ أبي عمار عبد الكافي الوارجبلني ػمخطوطةػ
 

  ترجمة اإلماـ أبي إسحاؽ إبراىيـ اطفيش الميزابي ػمخطوطةػ 

 ترجمة اإلماـ عبد اهلل بف إباض المري التميمي ػمخطوط ػ 

 الشيخ الثميني كما أعرفو ػمخطوط ػ 

 بابا عمي الحاج أحمد كما أعرفو ػمخطوط ػ 

 صفحة و الجزء الثاني 253الجزء األوؿ في : سميماف الباروني باشا في أطوار حياتو يقع في جزأيف 
 صفحة، وقد شرح فيو أبو يقظاف  أطوار حياة المجاىد سميماف الباروني، أحد قادة جياد الشعب 245فيو 

3الميبي ضد الصميبييف اإليطالييف 
 

 :بعض المؤلفات األخرى 
 أىدافي العميا بالعمؿ في ىذه الحياة 

 رحمتي لمحج إلى بيت اهلل 

 نماذج إمارات الدفاع 

 4تاريخ الصحافة العربية في الجزائر
 

  مخطوط–الجزائر بيف عيديف االستغبلؿ و االستقبلؿ- 

 عنواف الحضارة في تاريخ القرارة 

 طور جديد في الجزائر و  وادي ميزاب 

  مخطوط–أطوار التكويف و الفناء في القرآف الكريـ- 

                                                           

 .459مرجع سابؽ، ص :  إبراىيـ بحاز 1
،مجمة الموافقات،العدد الخامس،المعيد الوطني العالى ألصوؿ الشيخ أبي اليقظان:يوسؼ حسيف  2

 .429،ص1996الديف،الجزائر،
 ،المعيد الوطني 5، مجمة الموافقات العدد (سميمان الباروني)الشيخ أبو اليقظان و كتابو :  محمد اليادي الحسني 3

 .461، ص1996العالي ألصوؿ الديف، الجزائر،
 .45، مطبعة دار البعث،الجزائر،دس، صأبو اليقظان كماعرفتو:أحمد فرصوص  4



أبو اليقظان المنطقة والنشأة   .................... األول الفصل  
 

 
  

 

32 

  قصد أبو  اليقظاف مف خبلؿ ىذا الكتاب أف ينفذ نور اإلسبلـ إلى بصائر الغافميف . فتح نوافذ القرآف
 1.الضاليف فيزيؿ عنيـ غشاوة الزيغ و الظبلؿ و الفساد الخمقي الذي ىـ واقعوف و غارقوف فيو

  (رجز لمفقو)تحفة أبي اليقظاف لمصبياف 

 سبيؿ المؤمف البصير إلى اهلل. 

 
 
 
 

 :الرسـائل
  ىػ 1341رسالة في الرد عمى المعارضيف عمى إنشاء بعثة بتونس طبعت عاـ –إرشاد الحائريف 

 2. بتونسم1923الموافؽ لي 

  في عشر صفحات- رسالة–اقمار مف سورة القمر. 

  3رسالة اإلسبلـ و نظاـ المساجد في وادي ميزاب
 

 رسالة االسبلـ و نظاـ العشيرة في وادي ميزاب 

  [فتح نوافذ القرآف]عبارة عف رسالة تشبو في عرضيا - مخطوط–أضواء عمى بعض أمثاؿ القرآف 

  [و ىي ترجمة  لحياة الشيخ أبي اليقظاف ]رسالة نشأتي 

 رسالة العزابة 

 رسالة تاريخ ميزاب و عوائد أىمو 

  كتبو أبو اليقظاف بناء عمى تساؤالت مجمة - مخطوط–دفع شبو الباطؿ عف اإلباضية الوىبية المحقة
عف حقيقة الخوارج فجاءت ىذه الرسالة تصحح بعض األخطاء التي ألصقت " المصور المصرية"

 .باإلباضية

 تحدث فيو أبو اليقظاف  عف دور ىذه الييئة في حماية - مخطوط-نظاـ ىيئة أمسطورداف في غرداية
 .المدينة مف األعداء

                                                           

، المعيد الوطني العالي ألصوؿ 5، مجمة المرافقات، عددالدعوة ووسائميا عند الشيخ أبي اليقظان:  يوسؼ حسيف 1
 .428، ص1996الديف، الجزائر،

 .372، الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع، الجزائر ، ص تاريخ األدب الجزائري:  محمد االطمار 2
، ص 1992، المطبعة العربية، غرداية، (دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني مزاب :  يوسؼ بف بكير 3

190. 
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 مشاىد الزيارة في القرارة. 

  مخطوط–مجموع الشذرات  الحكيمة- 

 بيانات واضحة عف اإلباضية و وادي ميزاب. 

   يكودالجيؿ"رد عمى جريدة  "( L’ECHO D’ALGER)  

 خبلصة التاريخ اإلسبلمي لمجزائر. 

  ىؿ لئلباضية وجود في سوؼ في الزمف القديـ ؟ كتبو أبو اليقظاف إجابة عمى تساؤالت بعض األدباء
 .في اإلذاعة الوطنية ، حوؿ وجود اإلباضية بوادي سوؼ

 

 

 
 1فذات النساء اإلباضيات في وادي ميزاب في العيد األخير

 

 أفذاء عمماء اإلباضية عبر العصور 

 بياف حقيقة في الدفاع عف التجنيد اإلجباري في ميزاب 

  مخطوط–خبلصة تاريخ اإلباضية - 

  خطبة العيديف 

  [قصيدة]مأساة فمسطيف 

 2.تاريخ صحؼ ابي اليقظاف 

 كذلؾ مف بيف مؤلفات الشيخ أبي اليقظاف مايمي: 

 وحي الوجداف في ديواف أبي اليقظاف 

 كممتي في المحية 

 3النظاماالجتماعي بوادي ميزاب
 

 كيؼ كاف النظاـ الديني و االجتماعي بالقرارة؟ 

 مكامف اآلالـ الوجيعة بوادي ميزاب 

  1-مخطوط–نعيـ المرأة الميزانية في وادي ميزاب 

                                                           

 191مرجع سابؽ، ص :  يوسؼ بف بكير الحاج سعيد 1
، مؤسسة نوييض الثقافية ، لبناف، 3، طمعجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر: عادؿ نوييض  2

 .356، ص 1983
 .202 ، ص 1985، المطبعة العربية، غرداية، أبواليقظان في الدوريات العربية: محمد ناصر  3
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 اجابتي عف اسئمة بكمي عبد الرحماف 

 2.دليؿ السواح لمقرارة 

 محاورات 

 جماعة المبلكيف 

 موجز حياة أبي اليقظاف 

 
 

وجرائد الشيخ أبي اليقظاف الثمانية و التي سقطت في ميداف الكفاح كأوراؽ الخريؼ واحدة تمو 
 :نوردىا كما يمي 3 1939-1926األخرى ما بيف 

 ـ18/01/1929ـ و تـ تعطيميا في 10/10/1926:  صدرت في :وادي ميزاب 

 25/01/1930: صدرت في: ميزاب
4

 

 ـ09/03/1931: ـ و تـ تعطيميا في29/05/1930:صدرت في: المغرب 

 ـ02/05/1933: ـ و تـ تعطيميا في15/09/1931: صدرت في: النور 

 ـ13/07/1933: ـ و تـ تعطيميا في27/04/1933: صدرت في: البستان 

 ـ22/08/1933: ـ و تـ تعطيميا في21/07/1933: صدرت في: النبراس 

 ـ06/06/1938: ـ و تـ تعطيميا في08/09/1933: صدرت في: األمة 

 5ـ03/08/1938: ـ و تـ تعطيميا في08/07/1938: صدرت في: الفرقان 
 

 

                                                                                                                                                                                     

،ترجمة محمد صالح ناصر [الى العصر الحاضر-ىـ1من القرن ]معجم أعالم اإلباضية : محمد بف موسى وآخروف  1
  29، ص 2009، جمعية التراث، الجزائر، 2ج
 ، المعيد الوطني العالي ألصوؿ 5 ، مجمة المرافقات ، عددالدعوة و وسائميا عند الشيخ أبي اليقظان: يوسؼ حسيف  2

 .430ص، 1996الديف، الجزائر،
، ص 2009 ، الدار الوطنية لمكتاب، (2009إلى 1798)معجم األدباء و العمماء المعاصرين من : محمد بوزواوي  3

39. 
، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 1930الصحافة االسالمية الجزائرية من بدايتيا إلى سنة : زاىر إحدادف  4

 43،ص1986
 .10، ص 1971، المطبعة العربية، الجزائر، 2، جنيضة الجزائر الحديثة و ثورتيا المباركة: محمد عمي دبوز  5
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 :خاتمة الفصل

 :مف خبلؿ ما سبؽ عرضو ومناقشتو خبلؿ ىذا الفصؿ يمكف أف نستخمص النتائج اآلتية 

 لقد كانت نشأة الشيخ أبو اليقظاف في ظروؼ ساد فييا الحكـ العسكري اإلستعماري بالواحات  :أوال
الجنوبية، مما ولد في نفسو كراىية عميقة لئلحتبلؿ الفرنسي بحكـ أف ىذا األخير انتيج سياسة كاف 

الخ، ففرنسا لـ تستثني أي جيد في التقميؿ مف احتراـ الفرد ...عنوانيا القتؿ والتعذيب والتشريد والنفي
الجزائري،ومف حرمانو مف أبسط حقوقو كالحياة واألماف والحرية والتعميـ وبفضؿ إرادة أشخاص مف أمثاؿ 

 .الشيخ أبو اليقظاف قامت الجزائر بكسر القيود وبالثورة ضد المحتؿ الفرنسي

لقد كاف لحنكة ومعرفة وعمـ الشيخ أبو اليقظاف ولحبو الكبير ليذا الوطف العزيز الفضؿ في  : ثانيا
التحاقو بصفوؼ الجياد اإلصبلحي رفقة الشيخ عبد الحميد ابف باديس،والشيخ اإلبراىيمي والطيب العقبي 
والقطب إبراىيـ أطفيش والشيخ البيوض وغيرىـ الكثير ممف اعترفوا لو بدوره الفعاؿ في ىذا المجاؿ مما 

 .جعمو يتقمد العديد مف المسؤوليات سواء داخؿ الجزائر أو خارجيا

انو لمف اإلجحاؼ أف ال نعتبر الشيخ أبا اليقظاف مف بيف الشخصيات الفذة التي صنعت  :ثالثا
وىو الذي رفع عقيرتو بالحؽ فنعى عمى . تاريخ الجزائر فيو الذي كرس حياتو لخدمة الديف والمغة والوطف

االستعمار ظممو، وعمى الطغياف عتوه، وعمى الجمود خمولو وتنطعو بكيفية أكسبتو إعجاب العدو قبؿ 
الصديؽ في وقت استحكمت فيو حمقات الظمـ واالستبداد، وأصمت الجبروت سيفو عمى رؤوس العباد 

 .وكتمت فيو أنفاس الحرية
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بسبب اإلنييار الذم شيدتو األمة اإلسبلمية منذ عدة قركف،سجؿ التاريخ محاكالت عدة لمنيكض 
بياتو األمة،كالعكدة بيا لساحة الريادة،فجيد لذلؾ المفكركف كالعمماء بغية إحياء الديف في نفكس المسمميف 
كذلؾ بالرجكع لؤلصكؿ، كمحاربة مظاىر الجمكد كذلؾ بعد أف أصاب األمة ضرب مف الخرافات كالبدع 

 .،كعجزت عف حماية مكتسباتيا
كالجزائر كإطار مكاني لعمميات اإلصبلح ،برز بيا العديد مف الشخصيات التي جعمت نصب 

أعينيا الحفاظ عمى ىكية الكطف كأصالتو في فترة جؿ ما يقاؿ عنيا أنيا كانت تشيد تسمط استعمارم ك  
 . تدىكر مس جميع  المجاالت
براىيـ : كمف أمثاؿ ىؤالء نذكر الشيخ عبد الحميد بف باديس ،البشير اإلبراىيمي ،الشيخ أطفيش ،كا 

بيكض ، كأبك اليقظاف ىذا األخير الذم جمع في شخصو بيف العمـ الغزيرالمتجدد،كالعمؿ الصادؽ الدائب 
المستمر، كما كاف لو لعب دكر ىاـ ككبير في الحركة اإلصبلحية بالجزائر كذلؾ مف خبلؿ ما قدمو مف 

 . السياسية كاإلجتماعية كالثقافية كاإلقتصادية:عصارة فكر المس جميع المجاالت 

 دوره اإلصالحي في المجال السياسي: المبحث األول  
 :موقفـو من السياسة:المطمب األول 

 فيك يرجع الفضؿ في دخكلو ليذا المعترؾ أبواليقظانلقد كاف عالـ السياسة مجيكال بالنسبة لمشيخ 
  ثـ لؤلكضاع التي 1لمشيخ عبد العزيز الثعالبي كمف قبمو المجاىد الميبي الشيخ سميماف باشا الباركني

كانت تعصؼ بالجزائر نحك ىكة اإلندماج التي ال قرار ليا كمف خطر اإلنسبلخ مف القكمية العربية 
: اإلسبلمية كقد كاف المفيـك الشائع لمسياسة عند جؿ المصمحيف يرتكزكيقـك عمى ثبلثة دعائـ رئيسية ىي 
الديف كالمغة كالكحدة الكطنية كما خير دليؿ عمى ذلؾ إال ىذا البيت الشعرم الػػذم جادت بو قريحة رائد 

 : إذ قاؿعبد الحميد بن باديسالنيضة كاإلصبلح في الجزائر الشيخ 
لى العركبة ينتسب        شعب الجزائر مسمـ                        كا 

ذا عدنا بيذه النظرة لفكر الشيخ  أبك اليقظاف نجده غير شاذ عف ىذه القاعدة ، كيتضح رأم   كا 
 . [أعكذ باهلل مف السياسة]الشيخ في السياسة في مقاؿ لو تحت عنكاف 

السياسة ال ذعة كال ذعة حقا كيعاقػب عمييا القانكف عقكبة كبرل، كربػما بالضرب »: حيث يقكؿ
 كجاء ىذا الرأم نتيجة تشكيو 2[كربما بالسجف لمدة أك مدد...بالسياط مف فكؽ الثياب أك بمباشرة الجسد

                                                           

 90، ص1980أبك اليقظاف كجياد الكممة، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، مطبعة أحمد زبانة،الجزائر، : محمد ناصر1
، المعيد الكطني 5، مجمة المكافقات، العدد وصالبة االستجابة...إبراىيم أبو اليقظان خطورة التحدي:  عبد الرزاؽ قسـك2

 .315،ص1996العالي ألصكؿ الديف، الجزائر،
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اإلستعمار كالحزبية بمفيكميا الضيؽ لمعنى السياسة الحقيقي حيث جعمت الناس ينفركف منيا كيخشكف 
الحديث عنيا، كيمضي الشيخ في إبراز مخاطر اإلشتغاؿ بالسياسة في الجزائر كما تجره عمى أصحابيا 

ال أنطؽ بيا ناسيا كال أتعمده، كال أظنو كال أشؾ فيو كال أتكىمو »:مف كيبلت إذ يقكؿ بقالب ساخر طريؼ 
إذ أف ليذا المفظ معناه، " البكليتيؾ"فإني استبدلو بػ- ال قدر اهلل–كال أحدث بو نفسي فإف أرغمت كأجبرت 

أستغفر اهلل كأتكب إليو كأقمع عف ىذه - الخاص في دائرتو الضيقة كحده الفاصؿ بيف ما ىك مف السياسة
 1 « كما ليس منيا–الزلة 

قراءة األجركمية سياسّة، لما فييا »: كيرل الشيخ أف السياسة في كؿ مجاؿ مف حياتنا حيف يقكؿ
كذلؾ سياسة،ك الحاصؿ أف مفيـك السياسة ... كقراءة األربعيف حديثا النككية..مف األحكاـ اإلستثنائية 

 ىذا ىك أبك اليقظاف كىذا «كاسع رحيب، ككريـ المائدة، مكطأ األكتاؼ ال يخيب سائبل، كال يرد مستجديا
 .ىك رأيو في السياسة كال شؾ أنو رأم حكيـ مثؿ عصارة فكره كفكر مف سبقكه في مجاؿ السياسة

 :موقفو من القضايا السياسية الداخمية : المطمب الثاني
 .م1936ـ المؤتمر اإلسالمي جوان1

 مرحمة ىامة كدقيقة في تاريخ الجزائر إذ تؤرخ لديناميكية في الحركية (1954ـ1925)مثمت الفترة
السياسية حيث شيدت تطكرات في المفاىيـ،كلذلؾ تمايزت المكاقؼ اتجاه قضية اإلحتبلؿ،مابيف المطالبة 
باإلندماج التاـ في الكسط الفرنسي،كبيف إمكانية قياـ مجتمعيف بخصكصيات مختمفة،أكضركرة اإلنفصاؿ 
النيائي عف المستعمر الفرنسي،كفي ظؿ ىذه التجاذبات ارتئ الشيخ أبك اليقظاف أف يمج عالـ السياسة 

 .محاكال بذلؾ مساندة كؿ المبادرات التي تيدؼ لمـ شمؿ الجزائرييف كتكحيد صفكفيـ كمكاقفيـ
مف القضايا كلعؿ مف أبرز المحطات التي تستكقفنا ىي انعقاد المؤتمر اإلسبلمي الذم يعد 

،فالمؤتمر اإلسبلمي الجزائرم كالذم عقد في جكاف أبو اليقظانالسياسية التي اىتـ بيا ككتب عنيا الشيخ 
 كاف محاكلة ال سابؽ ليا حيث جمع كؿ ممثمي الييئات كاألحزاب ما عدا حزب نجـ الشماؿ م1936

اإلفريقي الذم رفض المشاركة ألف المبدأ األساسي الذم ناقشو ىذا المؤتمر ىك مشركع بمـك فيكليت 
دماجيا في الجنسية الفرنسية  وعلى العموم 2اإلدماجي، القاضي بسمخ طبقة مف النخبة الجزائرية المثقفة كا 

كذلؾ بعد تعييف الكفد الذم فقد خرج هذا المؤتمر بجملة من المطالب التي قدمت للسلطات الفرنسية 
شخصية،ك قد كاف رأم الشيخ أبك اليقظاف في المؤتمر  (16)سيذىب لفرنسا كالذم تشكؿ مف ستة عشر

                                                           

 .240مصدر سابؽ،ص:محمد ناصر 1
، 2003، جمع كتحقيؽ أحمد حمدم، مؤسسة مفدل زكرياء، الجزائر، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر:  مفدل زكرياء2

 .170ص
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كفي قراراتو رأيا متحفظا ربما ألف الشيخ قد أدرؾ أف ىذا المؤتمر يحمؿ بذكر إخفاقو منذ البداية إال أننا 
نجده لـ يبخؿ بالنصيحة كاإلرشاد لمكفد المسافر إلى باريس مبرزا لو مدل خطكرة مطمب اإللحاؽ بفرنسا 

يقدـ ما حقو التأخير، »: فحذره مف أف« حذارم مف اإلنحدار في ىكة االندماج»:في افتتاحية عنكانيا
كيؤخر ما حقو التقديـ، كيعظـ ما حقو التصغير، كيصغر ما حقو التعظيـ، كيكثر ما حقو التقميؿ كيقمؿ ما 

حقو التكبير، كال يعمـ ماذا يقصد كال ماذا يريد، كفي أمثاؿ ىذه الظركؼ تظير الحنكة كقيـ الرجاؿ مف 
 1«أشباه الرجاؿ

نو ليتضح مف خبلؿ ىذه العبارات مدل تحفظ الشيخ لما كاف مكجكدا في حقيبة الكفد إلى باريس،  كا 
كمتحفظ أيضا مف الطريقة التي سيقدـ بيا ىذا الكفد أماؿ الجزائر، كما نستطيع القكؿ أيضا بأف المؤتمر 
اإلسبلمي كما ترتب عميو مف خيبة أمؿ في األكساط الكطنية إلخفاقو مف الناحية السياسية قد جعؿ مف 

الشيخ ييتـ أكثر بالقضايا السياسية كيركز عمييا كيتعمؽ في دراستيا كتحميميا خاصة كأف المؤتمر 
اإلسبلمي بغض النظر عف بعػض االنتقادات التي كجيت لو إال أنو شكؿ ممتقى لمكحدة الكطنية،ككاف 

 .أيضا نقطة انعطاؼ كبيرة في تاريخ النضاؿ الجزائرم
 :ـ موقفو من التجنيس واإلدماج2

 مف القضايا السياسية التي استنزفت جيد كفكر الشيخ مسألة اإلدماج كالتجنيس التي يقكؿ فييا إف 
إف مشركع التجنيس 2«الكبلـ عنيا كالكبلـ عمى ظبلـ الميؿ كمرارة الحنظؿ كسـ العقرب كفرقعت الديناميت

 كالذم [1927 - 1925]مكريس فيكليت في فترة "مشركع خبيث خرج بو عمى الناس الكالي العاـ لمجزائر
ارتبط المشركع باسمو، ىذا المشركع الذم ييدؼ إلى تشجيع الجزائرييف عمى التجنس بالجنسية الفرنسية 

كأماـ ىذه التطكرات السياسية 3 مقابؿ حصكليـ عمى الحقكؽ السياسية التي يتمتع بيا باقي الفرنسييف
الخطيرة التي كانت تيدؼ لضرب الجزائرييف في أعز ما بقي لدييـ، كأماـ الطكفاف الخطير الذم ينذر 
باإللحاد في الديف كاالنسبلخ مف القكمية كاف ال بد مف أف تنصب الجيكد اإلصبلحية لمقاكمة الزيغ 

إذ " رأينا في التجنيس " " الجديد، فكانت مكاجية اليقظاف ليذا التيديد مترجمة في مقاالتو الحادة منيا مقالو
إنسبلخ عف الجنسية اإلسبلمية كالدخكؿ في الجنسية الفرنسية، بمعنى اإلعتراؼ »يرل بأف التجنيس ىك

بفساد الشريعة اإلسبلمية، كعدـ اإللتزاـ بأحكاميا كاإلعتراؼ بصبلحية التشريع الفرنسي كاإللتزاـ 
 حكـ التجنيس ىك » كما أنو ربط مسألة التجنس بحكـ الشريعة اإلسبلمية الذم بينو حيف قاؿ«..بأحكامو

                                                           

 .125، ص 1985، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر 2، ط6،جتاريخ الصحافة في الجزائر:  الزبير سيؼ اإلسبلـ 1
 .50،ص1980، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، مطبعة أحمد زبانة،الجزائر، أبو اليقظان وجياد الكممة: محمد ناصر  2
 .52المصدر نفسو، ص :  محمد ناصر 3
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 يا أييا الذيف أمنكا ال تتخذكا الييكد »ردة، أم رجكع عف اإلسبلـ إلى كفر الشرؾ كذلؾ لقكلو تعالى
 «كالنصارل أكلياء بعضيـ أكلياء بعض كمف يتكليـ منكـ فإنو منيـ إف اهلل ال ييدم القـك الظالميف

 كما تناكؿ الشيخ مسألة التجنيس أيضا في دركسو كفي خطاباتو في النكادم كالمساجد كفي 51/المائدة
 :أشعاره التي نقتبس منيا ىاتو األبيات التي يقكؿ فييا

  1 خطط الفساد فأخطئكا    فييا فأمسى سعييـ كرمادـخطكا لو
 ال ذكا ىناؾ بفرية التجنيس  كالتشكيو كاألبعاد

 فأذاع بالتمفكف رائد ليكىـ  أحبكلة التجنيس لؤلكالد
لقد كانت مكاقؼ الشيخ أبي اليقظاف مف التجنيس كاإلدماج مكاقؼ صريحة كجريئة، كال مكارات 
فييا، إذ اعتبر أف التنجيس مرادؼ لكممة التجنيس كبأف المتجنس مرتد عميو لعنة اهلل كالمبلئكة كالناس 
أجمعيف، كما أنو في رأيو ال يكجد أكبر ردة مف اإلنسبلخ عف الجنسية اإلسبلمية كالرجكع عف الشريعة 

 .اإلسبلمية إلى إعتناؽ الجنسية الفرنسية كالنزكؿ في األحكاـ لمشريعة الفرنسية
 :موقف أبو اليقظان من القضايا السياسية الخارجية: المطمب الثالث 

 :ـ موقفو من القضية الفمسطينية1
لـ يعتني الفكر اليقظاني بالقضايا السياسية الكطنية فحسب بؿ امتد ليشمؿ القضايا ذات الصعيد 
الدكلي أيضا،فمف القضايا التي كاف لو فييا آراء ىي القضية الفمسطينية،القضية التي أثارت جدال كبيرا 

عمى الساحة السياسية الدكلية كما أسالت حبر الكثير مف األقبلـ منيا قمـ الشيخ أبك اليقظاف، ك يعد كعد 
بمفكر النقطة األكلى النطبلقة أبي اليقظاف في اإلىتماـ بقضية فمسطيف كاعتبارىا مسألة ميمة كخطيرة في 

قضايا العالـ اإلسبلمي، فقد حرص عمى نشر كؿ األخبار كالمنشكرات التي كانت تصدرىا المجنة 
الفمسطينية العربية التي كاف يرأسيا محمد عمي الطاىر صاحب جريدة الشكرل إذا كاف مف أصدقائو 

 .2كمراسيمو
 لقد أدرؾ الشيخ أف األحداث الدامية التي كانت بيف العرب كالييكد حكؿ حائط المبكى سنة 

 إنما ىي مؤامرة صييكنية غرضيا اإلستيبلء عمى األراضي الفمسطينية كليست دينية غرضيا م1929
إف كؿ مف يمعف النظر، »إمتبلؾ حائط المبكى كما أدعى ذلؾ الييكد آنذاؾ، كيقكؿ في ىذا الغرض 

                                                           

، المعيد الكطني 5، مجمة المكافقات، العددوصالبة االستجابة..إبراىيم أبو اليقظان خطورة التحدي:  عبد الرزاؽ قسـك 1
 .308، ص 1996العالي ألصكؿ الديف، الجزائر، 

، المعيد الكطني العالي 5، مجمة المكاقفات العددالشيخ أبو اليقظان ومعالم في جياده اإلسالمي:  قاسـ أحمد الشيخ 2
 .505، ص1996ألصكؿ الديف، الجزائر 
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نما حقيقة المسألة  كيدقؽ البحث في قكادـ المسألة كخكافييا يجد أف المسألة ليست مسألة المبكى كالبراؽ، كا 
ىي السرطاف الصييكني الناشب مخالبو في رقبة العالـ، الظاىرة عكارضو الراىنة في فردكس اإلسبلـ، 

 كنجده كذلؾ قبؿ كقائع التقسيـ بأكثر مف عشر سنكات يتنبأ 1 «كجنتو األرضية،كمقر أنبياء اهلل فمسطيف
خذ ليا أصحابيا كجيرانيا كأشقاؤىا، كالعالـ أجمع، كظاىر »:بكاقع فمسطيف الذم آلت إليو عندما يقكؿ

 : كقبؿ ذلؾ قاؿ في شعره«أعداءىا كؿ قكة كىب نحكىـ كؿ ريح

 2أال يا ليت شعرم كيؼ تغدك ربكع القدس بيف العابثينا؟
 أيرىقيا ىزاؿ الضعؼ حتى تساكميا جفاة مفمسكنا
!!! بنك صييكف إف تاىكا حديثا فقد تاىك قديما حائرينا
 تحدك اهلل إذا رامك عنادا   خبلؼ قضائو متيافتينا

 .قضى بجبلئيـ لكف أرادكا    حريـ اهلل خير الحاكمينا
انجمترا تطفئ حريؽ فمسطيف بأنابيب : ضؼ لذالؾ مقاالتو النارية التي جاءت تحت العناكيف التالية

 .الخ ككذا األشعار......البتركؿ، فمسطيف الدامية، فمسطيف الشييدة، غضب الجزائر
كعندما رأل الشيخ أف اإلستعمار أصبح كاضحا لصالح الييكد ضد المسمميف، اتجو لممسمميف 

 :كالعرب ليرييـ أف الحؿ يكمف في مدل قدرتيـ عمى تكحيد صفكفيـ لمتصدم ليذا الكاقع فقاؿ
 3أال يا معشر اإلسبلـ ىبكا      لنصرة دينكـ إذ قد أىينا 
 فمسطيف الجريحة كىي منكـ سكاف القمب قد سيمت فتكنا

 تناديكـ أال ىؿ مف مغيث  يكفكؼ دمعة أدمت عيكنا
كقد استبشر خيرا مف إتفاؽ األحزاب الفمسطينية التقاء أخطار المستقبؿ ككتب مقاال في ىذا 

حقا بجدر بكـ، كبأمثالكـ مف الزعماء كالرؤساء كالعمماء ..»الحديث يبارؾ فيو المشركع كىذه المقاطع منو
أنا تأككا إلى ركف مف اإلتحاد كالكئاـ، فإف األمر جد كليس باليزؿ، إذ الساعة رىيبة كاليـك يـك عبكس 

كالكيؿ كؿ الكيؿ مف يـك الفزع }ثـ يحذرىـ مف مغبة التنازع خاصة في تمؾ الظركؼ قائبل 4 «قمطرير
األكبر، لكؿ أمة لـ تقدر لممستقبؿ قيمة، كلـ تزنو بميزانية فانقسمت طكائؼ كأحزاب، كتفرقت قبائؿ 

كقد كاصؿ متابعة أحداث القضية في صحفو حتى تكقفت آخر جريدة لو، فأنتقؿ اىتمامو مف  {كعشائر

                                                           

 .107 ص 1972، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر،صفحات من الجزائر:  صالح خرفي 1
 .78، ص 1989، جمعية التراث، الجزائر،2، جديوان أبي اليقظان:  محمد ناصر 2
 .89، ص 1989، جمعية التراث، الجزائر،2، جديوان أبي اليقظان:  محمد ناصر 3
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المقاالت كاألشعار إلى المشاركة الفعمية في القضية، حيث كاف عضكا عامبل في لجنة إغاثة فمسطيف 
، كقد قاؿ عنو المدني أنو كحده استطاع جمع 1948التي ككنيا أحمد تكفيؽ المدني في الجزائر سنة 
 .نصؼ التبرعات التي تمكنت المجنة مف جمعيا

 :ـ موقفو من قضايا المغرب العربي2

لقد كانت قضايا المغرب الكبير أك شماؿ إفريقيا مما أكاله الشيخ أبك اليقظاف إىتماما خاصا، 
 .فتجاكز عممو فيو مف المساندة إلى التنفيذ

إىتـ الشيخ بقضايا المغرب بحكـ أنو بمد شقيؽ تربطو بالجزائر المغة كالديف كالمصير : المغرب -1
المشترؾ، ككذلؾ بحكـ عبلقاتو الطيبة مع عدة كتاب كمفكريف مغاربة منيـ محمد القرل، عبد اليادم، 

 كغيرىـ، إذ كاف ىؤالء مف أىـ الناشطيف في صحؼ أبي اليقظاف كخاصة 1المكي ابف ادريس العمراكم
في جريدة األمة التي القت ركاجا أكثر في المغرب منو في الجزائر، كما كاف لمصحافة اليقظانية ممثمكف 

نو مف خبلؿ صحؼ الشيخ  بفاس كالرباط ينقمكف أىـ ما يجرم في ىذا القطر الشقيؽ مف تطكرات، كا 
نشر البيانات الصادرة عف لجنة االستخبارات :نبلحظ اىتمامو بما يجرل في المغرب مف أحدث منيا

طبلعو عمى مجريات  كالدعاية التابعة لمحزب الكطني المغربي كالتي تيدؼ لتكعية الشعب المغربي كا 
األحداث السياسية في كطنو كمف جية أخرل تجعؿ الجزائرييف عمى عمـ بما يجرم في المغرب كليككف 
التخطيط لمقضاء عمى العدك المشترؾ كاحدا ضؼ لذلؾ المقاالت العديدة التي تناكلت قضايا المغرب 

نداء إلى إخكاننا الكطنييف بالمغرب األقصى، مؤتمر الكاثكليؾ بفاس، : كالتي جاءت تحت العناكيف التالية
 2.ماذا في المغرب، فميسجؿ التاريخ كلتشيد األجياؿ المقبمة؟ عف الحزب الكطني المغربي

كقد اىتـ الشيخ أيضا بالحكادث السياسية في المغرب، فانصبت عنايتو بقضية اعتقاؿ بعض 
الكطنييف مف طرؼ اإلستعمار الفرنسي، فراح ينشراحتجاج الحزب الكطني المغربي إيزاء ىذا اإلعتقاؿ، 

كما تطرؽ في جرائده أيضا لؤلكضاع االجتماعية المزرية لممغرب فنادل باإلصبلح كبمحاربة قكل البغي 
التي مف شأنيا أف تبمكر اإلرادة الجماعية، كالكفاح المشترؾ، كالتصميـ المكحد ألبناء 3 كبالكحدة المغربية

 .المغرب عمى مقاكمة ىذا اإلستعمار الذم يجثـ عمى أرضيـ

                                                           

 506مرجع سابؽ، ص:  قاسـ أحمد الشيخ 1
 .276مصدر سابؽ، ص :  محمد ناصر 2
،رسالة لنيؿ شيادة الماجستير، ،قسـ تاريخ {1954-1908}جامع الزيتونة والحركة االصالحية في الجزائر: رابح فبلحي3

 .60،ص2008كعمـ آثار، المدرسة العميا لآلداب كالعمـك اإلنسانية،قسنطينة،



أبو اليقظان و دوره اإلصالحي في الجزائر.... ....الفصل الثاني  
 

 
 

 

43 

 لقد حظيت تكنس بنفس اإلىتماـ الذم حظي بو المغرب، إذ يعزك ليا الشيخ الفضؿ : تونس -2
في اقتحامو المعترؾ السياسي كالجياد الصحفي الذم سانده فيو الكثير مف العمماء كالمفكريف كالكتاب 

 . عثماف الكعاؾ، الحبيب الخمصي، كمحمكد بكرقيبة الشاعر، كعبد العزيز الثعالبي1التكنسييف مف أمثاؿ

  كلقد ساء الشيخ أبك اليقظاف التعسؼ كاإلرىاب االستعمارم المسمط عمى األشقاء التكنسييف مما 
دعاه لمكتابة عف ىذا مف خبلؿ صحفو كمقاالتو التي دعى فييا أىؿ تكنس لمصبر كرفع اليمـ كشحذىا 
لمكاجية التسمط اإلستعمارم كمثمما ندد أبك اليقظاف بالخيانة كاإلستغبلؿ نراه يندد بالسمطة االستعمارية 
التي أصدرت قرار يمنع ركاج الصحافة التكنسية التي كانت المدد الركحي الذم يتغذم منو القراء في 

عبر الصحافة " ايبؿ"الجزائر،كبمناسبة ىذا القرارالجائرلـ يستطع الشيخ السككت بؿ فضؿ مخاطبة الجنراؿ 
التكنسية نفسيا إلحراج مكقفو كالتشنيع بو لدل الرأم العاـ في تكنس كالجزائر معا مخاطبا إياه في حماسة 

فيذه الصحافة التكنسية قد قضت عمييا السياسة العصرية بالتعطيؿ عنا، كحاكلت بذلؾ حرماننا مف »:قائبل
القراءة كالكتابة بمغة ديننا كببلدنا، كالتجييز عمى ما بقي لنا مف رمؽ الحياة كقتؿ حياتنا األدبية صبرا بعد 

 كما كتب الشيخ أيضا عف إغبلؽ نكادم الحزب الحر الدستكرم كاستدعاء اإلدارة 2«حياتنا المادية جكعا
فضائح كحشية بالجنكب : االستعمارية لبعض قادتو السياسييف كجاء ذلؾ تحت عناكيف عدة نذكر منيا

كصكؿ الثعالبي : كمف القضايا التي كتب عنيا الشيخ نذكر أيضا3 التكنسي، تكنس تعانؽ شقيقتيا الجزائر
إلى تكنس كذلؾ مف منفاه بالمشرؽ حيث استقبمو الشيخ بمقاؿ حار يدعكه فيو إلى العمؿ مف جديد لصالح 

 .كؿ الشماؿ اإلفريقي، كيعمؽ عميو آماؿ ىذه األمة في الكحدة كالتخمص مف المستعمر
إف ىذه ىي بعض آالـ كأحبلـ الشيخ أبي اليقظاف في المغرب الكبير التي عاشيا كتعايش معيا 

 .كما تعيش األـ لحظات مرض كليدىا كلحظات سركره
 

 :ـ موقفو من القضايا الدولية3
لـ يقؿ إنشغاؿ الشيخ أبي اليقظاف بالقضايا الدكلية عف إنشغالو بالقضايا العربية فقد كاف حريصا 
كؿ الحرص عمى تتبع مجريات األحداث الدكلية كجعؿ الجزائرييف عمى إطبلع دائـ بيا أيضا، كلعؿ ىذا 
اإلىتماـ كاف نابعا مف أف ىذه التطكرات العالمية ىي التي سبقت نشكب الحرب العالمية الثانية، كاعتبرت 
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تمييدا ليا كمف القضايا التي تناكليا الشيخ نذكر الحرب اإليطالية الحبشية، حيث كاف يعمؽ عمييا مبرزا 
الجانب الشرعي في نضاؿ األحباش كدفاعيـ عف  كطنيـ،مياجما في الكقت نفسو سياسة إيطاليا 

 1.االستعمارية التكسعية فأكرد في ىذا الشأف العديد مف المقاالت كاألشعار
كتابع مكاقؼ الحككمتيف الفرنسية كاإلنجميزية " لكسارف" كما اىتـ كذلؾ بمسألة نقض ىتمر لمعاىدة 

مف ىذا النقض كمف تصرفات ألمانيا اليتمرية، كما كتب عف الثكرة في اسبانيا كما لحؽ كؿ ذلؾ مف 
 .مشاكؿ سياسية داخمية كعالمية معقدة

كما فضح دسائس الييكد كمؤامراتيـ في أكربا كفي ايطاليا بصفة خاصة إذ كانت لو مكاقؼ كاضحة 
في معالجة ىذه القضايا الدكلية الخطيرة فكاف مناصرا كمؤازرا دائما لمحركات التحريرية في كؿ مكاف مف 
ببلد العالـ كمياجما لكؿ أساليب العنؼ كالظمـ كاالستبداد كمف أجؿ ىذا نجده دائـ التنديد بسياسة ىتمر، 

لفناء، السمـ األكركبي في كفة االسمـ العالمي عمى حافة : كمكسكليني كما ىاتو العناكيف إال دليؿ عمى ذلؾ
 القضية الييكدية في – الثكرة في اسبانيا – معضمة الحبشة تحشر أكركبا في مضيؽ الخطر –الميزاف 
الخ ىكذا كاف الشيخ دائـ اإلطبلع كاإللماـ بالقضايا الدكلية محاكال دائما ..ركسيا كعصبة األمـ- إيطاليا

 .نصرة الحؽ كفضح الظمـ كمحاربتو في كؿ مكاف كزماف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوره اإلصالحي في المجال االجتماعي واالقتصادي :  المبحث الثاني
 :أبو اليقظان ومحاربتو لآلفات االجتماعية:         المطمب األول

 :محاربتو إىمال اآلباء لتربية األبناء-  (1
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لقد اىتـ الشيخ أبك اليقظاف بمحاربة اآلفات اإلجتماعية، ككؿ ما يتعمؽ بإفساد السمكؾ كاألخبلؽ 
ألنيا أساس بناء المجتمع فكاف أكؿ 1 فكاف مف المبلحظ أنو كجو اىتماما متزايدا بالتربية الحميدة كاألخبلؽ

مااىتـ بو مسألة تربية األبناء حيث يرل أنو إذا أىمؿ اآلباء تربية األبناء سادت الجرائـ كالمكبقات كفسدت 
األخبلؽ لذا راح الشيخ أبكاليقظاف ينشر في جرائده مكاضيع حكؿ تربية األبناء كمخاطر إىماليـ كيبدكا أنو 
مف خبلؿ ما كاف يكتبو أبك اليقظاف أف الشباب كاف يعاني مف إىماؿ فظيع كتمرد كفسكؽ كتياكف بالديف 

كانكباب عمى الشيكات كاستيتار بالمعاصي ليذا كاف دائـ التنديد بأكلئؾ المتفرنسيف الذيف جرفيـ 
تياراإلنحبلؿ الغربي فراحكا يطعنكف الكطف في الصميـ إما بسمككيـ الشخصي المريض أك بما يخمقكنو مف 

 يشيدكف المراقص فيقكلكف لعمارة الكطف، يفتحكف المقامر »كسائؿ القصؼ كالمجكف بدعكل عمارة الكطف 
فيزعمكف بأنو إلعبلء شأف الكطف، كينظمكف حفبلت الرقص كالغناء فيختمط الحابؿ بالنابؿ فيعمنكف عنيا 

 كذلؾ مف بيف اآلفات التي كاجييا الشيخ أبك «ببل خجؿ أف ما يتجمع منيا لفائدة المشركع الخيرم الكطني
 .اليقظاف نذكر

 :محاربتو لمجيل والفقر واإلفتراق- (2
لقد كجد الشيخ أبك اليقظاف أف الشركر التي أصاب اإلستعمار بيا ىذه األمة قاسية خبيثة كبرزت 

 فالجيؿ أفقدىا الشعكر بكجكدىا، »الجيؿ كالفقر كاإلفتراؽ كذلؾ في قكلو :  الذم مثمو في الثالكثلو 
ككيؼ تدب عميو، كالفقر أقعدىا عف العمؿ، كشؿ أعضاءىا عف الحركة، كاإلفتراؽ أذاب قكتيا كذىب 

 كذلؾ مف بيف ما قالو عف آفة الجيؿ ما كرد في مقالو 2«بريحيا فبقيت كالحالة ىذه عرضة لمتمؼ كاليبلؾ
فبالجيؿ ..):إذ يقكؿ(إذا كاف في الجكع مكت الجسد ففي الجيؿ ممات الركح) الذم جاء تحت عنكاف

ىتكت أعراض كبالجيؿ فسدت أخبلؽ، كبالجيؿ ديست كرامات كبالجيؿ أىينت أدياف، كبالجيؿ أبيدت 
إف معالجة أدكاء ): لذا يرل شيخنا أنو كلمقضاء عمى ىاتو اآلفات   يجب 3(..أمـ، كبالجيؿ خربت الببلد

العمـ، :الجيؿ، كالفقر، كاإلفتراؽ، كغرس بذكرالحياة فييا:األمة ال تككف إال باكتساح تمؾ األصكؿ المبيدة
كالثراء، كاإلتحاد، كلف يحصؿ شيء مف ىذا باألماني كاألحبلـ، أكمجرد القكؿ كفكارالفـ،كلكنو يحصؿ 

                                                           

،قسـ "مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير"، [1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب :  عبد القادر قكبع 1
 . 210، ص 2007تاريخ،جامعة يكسؼ بف خدة، بكزريعة، 

 .42مصدر سابؽ، ص : محمد ناصر  2
، المعيد الكطني ألصكؿ 5،مجمة المكافقات،العددقراءة تربوية في فكر الشيخ أبو اليقظان:عزيز سبلمي  3

 .446،ص1996الديف،الجزائر،



أبو اليقظان و دوره اإلصالحي في الجزائر.... ....الفصل الثاني  
 

 
 

 

46 

 كذلؾ يرل الشيخ أنو مف 1(...بتكجيو العزائـ كتحريؾ اليمـ كصدؽ الطمب كاإلخبلص كالصبر كالثبات
الكاجب اإلقباؿ عمى التعميـ، كمقاكمة الجيؿ كالدعكة الحارة لمعمؿ المنتج كالتنديد بمظاىر الميكعة كالكسؿ 
رشادىا إلى الطريؽ الصحيح  فجاءت مقاالتو التي تحمؿ دعكة لمتأمؿ كالتفكير في إيجاد حؿ ليذه األمة كا 

معامؿ العقكؿ، شعكر األمة نائـ فماذا ينبيو، مف أيف نستكرد الرجاؿ، عمي أف أعمؿ : كالتي نذكر منيا
 الخ..كليس أف أنجح ، األمية في األمة شمؿ

 [البغاء، الخمر، القمار]محاربتو لممفاسد اإلجتماعية 3) 

أساس المفاسد في الجزائر إباف الفترة اإلستعمارية إذ يقكؿ الشيخ أبك  شكؿ الخمر كالبغاء كالقمار
لقد أدىش العقبلء انتشار ظاىرة البغاء في الجزائر كانكباب الكثير مف الشباب في ىاكيتو »اليقظاف 

 كما تطرؽ الشيخ 2«السحيقة كتدفؽ جيكش جرارة مف البغايا في األنيج يعرضف أنفسيف كالبضائع البائرة
في العديد مف المقاالت إلى مفاسد الزنا ككشؼ النقاب عنيا لما رآه مف تقاعس لممسؤكليف كنكاب كعمماء 
عف محاربتو،كصدكؼ الكتاب كالمفكريف عف الكتابة حكلو فكاف مف الشيخ إال أف تناكؿ ىذه الظاىرة فبيف 

جتماعيا كبيف أنو ال بد مف : األخطارالمترتبة عنيا مف جميع النكاحي دينيا، صحيا، خمقيا، إقتصاديا كا 
 الشيخ بيكض ىذه القضية في مذكرتو إلى لجنة إدراج كلعؿ التعاكف بيف فئات المجتمع لمقاكمة ىذا الداء،

ـ ُيعبر عف مدل خطكرتيا،حيث طالب فييا بإلغاء ُدكرالبغاء كمنع 1944اإلصبلحات اإلسبلمية سنة 
، كما تطرؽ أيضا آلفتي القمار كالخمركالتيتؾ كالفسادالخمقي فكانت الخمكركفتح الحانات الميسركبيع

صحفو منبرا لمتكعية كاإلصبلح كتبياف مدل أثرىذه اآلفات عمى المجتمع الجزائرم لذا نجد الشيخ دعى 
جميع الفئات لمحاربة ىذه السمـك الفتاكة مف خبلؿ العكدة لمنابع الديف اإلسبلمي الصافية كالتشرب منيا 

 .كالعمؿ بيا
سياماتو في الوحدة اإلجتماعية: المطمب الثاني  :أبو اليقظان وا 

أدرؾ أبك اليقظاف مثؿ غيره مف رجاالت اإلصبلح، بأف التماسؾ اإلجتماعي بيف أفراد الكطف 
الكاحد، كالتعاطؼ القكم بيف طبقاتو ىك الطاقة القكية التي تدفع باألمة جمعاء إلى األماـ فتتغمب عمى 

التناقضات الحادة،كتسد الثغرة التي طالما تسمؿ اإلستعمار منيا إلى الصفكؼ فأصابيا بالضعؼ كالكىف 
كزرع في النفكس البغضاء كالشحف كالنفرة كاإلختبلؼ فكاف الديف كالرجكع إلى منابعو الصافية أكؿ لبنة 

محصكرة في  في تحقيؽ الكحدة اإلجتماعية، فالشيخ أبكاليقظاف ال يعتبراإلسبلـ مجرد طقس أكعبادات

                                                           

،أعماؿ ممتقى الذكرل الثبلثيف لكفاة الصحافي الشيخ أبي اليقظاف أىمية قراءة فكر الشيخ أبي اليقظان:محمد ناصر  1
 .4،ص 2003إبراىيـ،غرداية،

 .77ص ،1980، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، أبو اليقظان وجياد الكممة: محمد ناصر  2
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أزمنة معينة أك معامبلت خاصة، إنما اإلسبلـ يأخذ البعد الثقافي الذم تنصير فيو العركبة كاإلسبلـ 
لذا نجد أف الشيخ أبا اليقظاف يؤكد عمى أف اإلسبلـ ىكاإلسمنت الذم بو تمتحـ .فتغدكاف لحمة كاحدة

نقاذىا مف الشتات كالتفرقة  فقد آمف أبك 1القكمية الكطنية كالعامؿ األساسي في صيانة الكحدة اإلجتماعية كا 
اليقظاف بأف رسالة المصمح اإلجتماعي في مجتمع مريض كالمجتمع الجزائرم الذم مزقو الجيؿ ك 
الفقركالتعصب يجب أف يتسامي عمى العكاطؼ الفردية كيتجاكزالعصبيات المذىبية كيكفر بالعنصرية 

أييا الجزائرم "لذا كاف حريصاعمى نشر مثؿ ىذه األخبلؽ في العديد مف مقاالتو منيا مقالو  2 القبمية
 كألما اأييا الجزائرم المسمـ، إنؾ أخكالجزائرم المسمـ دينا، كلغة، كجنسا، ككطنف»كالذم نقتبس منو " المسمـ

فبل تظف أف دينؾ غير دينو كلغتؾ غير لغتو، كجنسؾ غير جنسو ككطنؾ غير كطنو كألمؾ غير 
،أنت شقيؽ الجزائرم ...،إنؾ تعيش بأخيؾ عزيزا، كبدكنو ذليبل، إنؾ بأخيؾ قكم كبدكنو ضعيؼ...ألمو

« الركحي، أبككما اإلسبلـ كأمكما الجزائر
كممة تكحي " نحف كأنتـ"كمقالو " إنما المؤمنكف إخكة"كما نجده يدعك لمكحدة أيضا مف خبلؿ مقالة 

بمعاني الفرقة كاإلنقساـ فمف خبلؿ ىذا المقاؿ أراد الشيخ أف يقضي الجزائريكف عمى الفرقة كاألنانية التي 
 .سادت بينيـ
فقد جعؿ مف قكتنا ضعفا كمف كثرتنا قمة كمف عزنا " نحف، كأنتـ"كفى كفى أييا السادة مف » فقاؿ

ذلة كمف غنانا فقرا كمف عممنا جيبل، كفى، كفى مف قكلكـ ىذا مالكي، ىذا حنفي، ىذا إباضي، ىذا 
لى قمكبنا .....فقد فتح ىذا بيف صفكفنا المتراصة لمغير ثغرات كاسعة...تيجاني فأجج نارىا عمى بعضنا، كا 

لى أمكالنا  لى جمكعنا فشتت شمميا، كا  لى ألسنتنا فأنطقيا ضد بعضنا، كا  فأفعميا حقدا عمى بعضنا،كا 
لى ديننا فيتؾ  لى ببلدنا فجاس خبلليا كا  لى قكميتنا فأىانيا كا  لى أخبلقنا فأفسدىا كا  فبددىا كا 

 3.«نحف كأنتـ»أفبعد كؿ ىذا نبقى في ...حرمتو
يرم الشيخ أبك اليقظاف أف األساس الذم يكجب الكحدة اإلجتماعية مكجكد في الكياف الديني، 

ذا كانت ىناؾ فكارؽ مذىبية أكعنصرية فمف الكاجب أال تؤثر في ىذه الكحدة  كمف ثـ  الكطني كالقكمي،كا 
فمما ال يككف الخير ىك الذم يحتضف الجميع تحت جناحو،كلـ ال يتحد أىؿ الخير مف كؿ طائفة ضد 
أىؿ الشرمف كؿ طائفة كانطبلقا مف ىذا المفيـك العميؽ لمكحدة اإلجتماعية رصد الشيخ قممو لمبلحقة 

                                                           

، المعيد العالي 5، مجمة المكاقفات، عددوصالبة االستجابة...إبراىيم أبو اليقظان خطورة التحدي:  عبد الرزاؽ قسـك 1
 .318،ص1996ألصكؿ الديف، الجزائر، 

 .63، ص 1980، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، أبو اليقظان وجياد الكممة:  محمد ناصر 2
 .65،ص 1980، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، أبو اليقظان وجياد الكممة:  محمد ناصر 3
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مظاىرالشتات كالفسادكالتفرقة التي ىي مف غرس المستعمرالفرنسي، كسبب مف أسباب األمية كالجيؿ ككاف 
يشغؿ كؿ الفرص لتكصيؿ أفكاره تمؾ إلى قرائو كال سيما تمؾ الفرص التي يككف المسمـ فييا متأىب 
بطبيعتو لتقبؿ معاني كمماتو السامية كالمكاسـ الدينية،األعياد اإلسبلمية، فيستخرج ما فييا مف عبر 

لى التضامف كالتحابب كالعمؿ الجماعي في سبيؿ مصمحة اإلسبلـ كالمسمميف كمف ىنا فيكال يغفؿ  تدعكا 
اليجرة النبكية، رمضاف المعظـ، المكلد النبكم، عيدم الفطر كاألضحى، : الكتابة عف ىذه المكاسـ

 .الخ....الحج
كمف المكاقؼ العديدة التي تؤكد مدل حرص الشيخ أبي اليقظاف عمى الكحدة اإلجتماعية نذكر 

خكانيـ المالكية في مدينة قسنطينة في   1 1934مكقفو مف الفتنة التي أراد الييكد إيقادىا بيف اإلباضية كا 

إذعمد بعض التجارة الييكد الكبارفاشتركا ضمائر بعض الكتاب فكتبكا فصكال مدسكسة في بعض الصحؼ 
الميزابييف تجار يستغمكف غيرىـ، كأف المصمحة المادية تجعميـ »العربية الجزائرية يدعكف فييا بأف 

 فكتب أبك اليقظاف مقاال حاد الميجة لفضح ىذه «غيرمتعاكنيف مع إخكانيـ الجزائرييف مف غير مذىبيـ
 حذارم أييا المسممكف مف استغبلؿ الييكد »: المؤامرة ككشؼ العنصر اإلستعمارم الذم يقؼ كراءىا فقاؿ

لحسف نيتكـ، كلشدة حاجتكـ كاختبلؼ منازعكـ فيضرب بعضكـ بعضا، كيركب بعضكـ رقاب بعض، 
 .«فيرقص الييكد عمى مصائبكـ كمناحتكـ سركرا، كيضحككا شماتة كسخرية مف ببلىتكـ كغفمتكـ

ىكذا كاف أبك اليقظاف يرصد قممو لمبلحقة الدعايات اإلنيزامية كيكشؼ ما كرائيا مف دسائس 
اإلستعمار بأسمكب ال يعرؼ المداراة أكالنفاؽ كال يمجأ إلى مكاربة أك انحياز، فكانت صحفو مجاال لمدعكة 
إلى الكحدة، فياجـ مف خبلليا كبكؿ حرارة ىذه الفتف بصرؼ النظر عف مصادرىا كأصحابيا، يستكم في 

" كالبصائر" الميداف"ذلؾ عنده ما يقع مف خبلفات بيف أفراد الحركة كمكقفو اإلصبلحي بيف كتاب جريدة 
أك بيف أفراد المذىب الكاحد كمكقفو مف بعض زعماء المحافظيف في ميزاب كأفراد الكطف الكاحد كمكقفو 

 ".كجريدة الببلغ" "المغرب"مف المياترات التي كانت بيف جريدة 
كىك في ذلؾ كمو يسمؾ مسمؾ المؤمف الصادؽ الذم يضع مبادئو السامية فكؽ النزاعات اآلنية 

كالمشاعر العاطفية ألف القضية الكطنية في تقديره يجب أف تتسامى فكقيا كؿ المشاعر الفردية ميما كاف 
 .نكعيا

 أبو اليقظان وبعض آراءه االقتصادية: المطمب الثالث
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لـ يكف الجانب السياسي ككذا اإلجتماعي كالثقافي كؿ ما عالجو فكر الشيخ فقط بؿ حاكؿ أيضا 
اإللماـ بالجانب اإلقتصادم مف خبلؿ إبداء آراءه فيو مف حيث ىك عمـ قائـ بحد ذاتو ثـ محاكلتو لمعالجة 

 .بعض القضايا الكطنية كالعربية ككذا العالمية أيضا
كعمى العمـك فقد أدرؾ الجزائريكف أىمية اإلقتصاد في حياة المجتمعات مف خبلؿ مزاكلتيـ لمعديد 

الفبلحة كممارستيـ التجارة ، ففي ىذيف المجاليف نبلحظ احتكاؾ الجزائريف : مف النشاطات التي نذكر منيا
باألكركبييف كمنافستيـ لمييكد الذيف شكمكا خطرا عمى اإلقتصاد الجزائرم كذلؾ لـ تمنحو ليـ السمطات 
الفرنسية مف مساندات كدعـ، مما دعى الشيخ لئلىتماـ أكثر بمختمؼ األنشطة اإلقتصادية فيك في كؿ 

نشاء الشركات، كالنقابات، كالجمعيات التجارية، كربط األبناء  مناسبة كاف يدعكا لمتعمـ الفني كالصناعي كا 
 1.بالتجارة كتعكيدىـ الكد كالكسب كتجنيبيـ الكسؿ كاإلعتماد عمى الغير

: كما المس مكاضيع أخرل تتعمؽ باإلقتصاد أيضا كذلؾ مف خبلؿ مقاالتو التي تناكلت
المكضكعات الزراعية كالمخترعات التي تخدـ القطاع الفبلحي ، فكانت دعكة صريحة  ليفتح األىالي 

عيكنيـ عمى النظريات اإلقتصادية العالمية، ك لتحسيف أساليبيـ التجارية كتطكيرىا، كما دعاىـ لتأسيس 
بنؾ كطني أىمي لكسراحتكارات المعمريف كالييكد، كماعمد إلى تثقيؼ الجزائرييف اقتصاديا بنشر دراسة 

 خمصت إلى أف الحؿ لمنافسة الييكد ىك العمـ «تجارتنا كتجارتيـ»مطكلة في شكؿ مقارنة بعنكاف 
 .كاإلتحاد كالماؿ، كما دعى إلقامة المعارض اإلقتصادية كتفعيؿ التعميـ الفني كالصناعي

 فخصص ليا أعمدة كمقاالت 1929كذلؾ عايش أبك اليقظاف األزمة االقتصادية التي كانت في 
حيث عـ الرككد كالكساد مما أدل إلى إفبلس 2لتحميميا كدراسة مدل تأثيرىا عمى اإلقتصاد الجزائرم 

جتماعية عميقة،كمف أىـ القضايا  الكثير مف المؤسسات التجارية كالصناعية كسبب مشاكؿ إقتصادية كا 
 :اإلقتصادية التي تناكليا فكرأبكاليقظاف نذكر

 القضايا العالمية والعربية- (1
لقد عمد الشيخ في البعض مف صحفو لتناكؿ كؿ ما يتعمؽ باإلقتصاد، فكانت البداية بأف حاكؿ 

إعطاء مفيـك أكتعريؼ ليذا العمـ الذم يرل أنو عمـ يضـ بيف دفتيو جميع السنف العامة التي تجرم عمييا 
اإلنتاج كالتكزيع :  كيضـ ىذا التعريؼ أبعاد ثبلث ىي«عممية إنتاج األرزاؽ كتكزيعيا كاستيبلكيا

 .  كاإلستيبلؾ

                                                           

، "مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير"، [1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان و ميزاب :  عبد القادر قكبع1
 .229، ص 2007قسـ تاريخ،جامعة يكسؼ بف خدة، بكزريعة، 
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ال يستغرب إذ قمنا أف حياة كؿ أمة منكطة »كما يبيف أىمية اإلقتصاد في حياة األمـ كاألفراد فيقكؿ 
كيصؿ إلى نتيجة ىامة كحتمية كىي 1 «بحياة حركتيا اإلقتصادية كمماتيا بمماتيا، فالماؿ قكاـ األعماؿ

ال إذا انيار اقتصادىا  أف اإلستعمارىك نتيجة مف نتائج اإلقتصاد، أم أنو ال يمكف ألية دكلة أف تستعمرا 
ككىنت قكتيا، كتاريخ اإلستعمارالحديث خير دليؿ عمى ذلؾ، ثـ راح يشرح في حمقة أخرل عكامؿ اإلنتاج 

الطبيعة كرأس الماؿ كالعمؿ، كلـ يكرد العنصر الرابع كىك التنظيـ، كىك : التي حصرىا في ثبلثة ىي
العنصر المكمؿ لمعناصر األخرل خاصة بعد اتساع المؤسسات كالمقاكالت فغدل التنظيـ ميـ في تسير 

 .ىذه الشركات كيستحؽ جزء مف عكائد اإلنتاج المتمثؿ في الربح
 :كقد أكرد تعريفا لكؿ عنصر فيقكؿ

 ىي القكة غير العاقمة كالمادة العامة التي يسقييا اإلنساف بعرؽ جبينو كيشغميا باآلالت : الطبيعة
 .مف اختراع فكره

 ف كانت ال تفي بحاجاتو، إال أنيا تسيؿ :رأس المال  ىك عبارة عف مصنكعات يحدثيا اإلنساف كا 
لو اقتناء أشياء أخرل تحصؿ لو بيا الكفاية كذلؾ مف أبسطيا كالقكس كالمحراث إلى أعجبيا صنعا كأدقيا 

 .تركيبا

 ىكقكة اإلنساف التي سخرىا الستغبلؿ الطبيعة باكتشاؼ سننيا كقكانينيا مستعينا باألدكات : العمل
كاآلالت، كيبيف أىمية تكامؿ ىذه العناصرلمقياـ بالعممية اإلنتاجية، فالطبيعة تفتقر في أداء كظيفتيا إلى 
شيئيف الزميف ىما العمؿ كرأس الماؿ، كمف خبلؿ ىذه المقتطفات مف المقاالت اليقظانية اإلقتصادية 

يتجمى لنا مدل إىتماـ شيخنا بيذا العمـ، فيك يحاكؿ أف يقرب مفاىيمو كمصطمحاتو إلى قراءه، كما تظير 
لنا سعة إطبلعو كدقة تحميبلتو، كعف اىتماـ صحؼ أبي اليقظاف بالشأف اإلقتصادم يكرد مقاال بصحيفة 

يتحدث فيو عف تكالب الشركات النفطية " كنز تحت رماؿ الصحراء" تحت عنكاف1935النكرسنة 
البريطانية كاألمريكية لمحصكؿ عمى اإلمتيازات لمتنقيب عف البتركؿ في الخميج العربي كيعمؽ عمى ذلؾ 

كقبؿ أف تنشأ قصة المصالح النفطية كالتنافس عمى ىذه البقعة مف رماؿ الصحراء لـ يكف أحد يفكر }بقكلو
 ثـ يعرض مكقؼ حكاـ الخميج إزاء ىذا الكضع، 2{فييا كقد أضحت اآلف مكضكع نزاع دكلي خطير

كذلؾ تناكلت صحؼ الشيخ . كاستسبلميـ لنفكذ الغرب، فبل طاقة ليـ في الكقكؼ في كجو الدكؿ العظمى

                                                           

 أعماؿ ممتقى الذكرل الثبلثيف لكفاة الصحافي ،قراء اقتصادية في صحف الشيخ أبي اليقظان:  محمد بف صالح حمدم 1
 .14 ص،2003الشيخ أبي اليقظاف إبراىيـ،غرداية،
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الحالة التجارية إثراألزمة العالمية التي تسببت في إغبلؽ المعامؿ كالمتاجر كتسريح آالؼ العماؿ كأثر ذلؾ 
 1.عمى الكضعية اإلجتماعية كاألخبلقية

 :القضايا الوطنية- (2
تناكلت صحافة الشيخ عدة قضايا كطنية، فقد كاف ىمو المقيـ المقعد نيضة بمده كرقيو، فيك ال 

يكتفي بعرض األكضاع المزرية التي يعيشيا المكاطف الجزائرم، بؿ يحاكؿ كضع الحمكؿ كيحث عمى تعمـ 
 :مختمؼ العمـك كالفنكف، فيي مفتاح كؿ تقدـ كنيكض، كمف أىـ القضايا التي تناكليا الشيخ مايمي

 الحياة الصناعية كالزراعية في القطر الجزائرم 

 حاجة الجزائر إلى مصرؼ أىمي 

 إحصائيات سكاف الجزائر 

  نظرة عامة عمى الحياة االقتصادية كمكقؼ األمة منيا، كمف ىذه المكضكعات تكتفي
 .بنمكذجيف لتكضيح اآلراء االقتصادية التي رصدىا فكر الشيخ أبك اليقظاف

 :ـ حاجة الجزائر إلى مصرف أىمـي1 
 يرل الشيخ أبك اليقظاف أف الكثير مف النظـ الغربية كأساليب إنتاجيا تتصادـ مع النصكص 

الشرعية كتتنافى مع ركح التشريع اإلسبلمي، كأىميا التعامؿ الربكم الذم يعد محكر النظاـ المصرفي 
الغربي، فينا يقؼ المسمـ حائرا في أمره، بيف اإلرتماء في حمأة الربا كاإلنسبلخ مف دينو كعقيدتو أك البقاء 

في خيؿ القافمة عمى المستكل الفردم كمستكل األمة كالمجتمع،إف ىذه اإلشكالية أرقت الشيخ كاستدعتو 
إف »:ألف يجد ليا حبل سريعا، فما كاف منو إال أف اقترح حبل لمخركج مف ىذا المأزؽ كذلؾ مف خبلؿ قكلو
كجو الحؿ ليذه المشكمة ىك أف يقـك بعض متنكرم األمة بفتح مصرؼ أىمي يؤسس عمى القكاعد 

 فالشيخ بإيمانو الراسخ بعقيدتو 2«اإلسبلمية المقررة في الفقو اإلسبلمي كيسير بأساليب البنكؾ  العصرية
كدينو لـ ينصح باإلقداـ عمى تعاطي الربا الذم ىك في نظره حريؽ إذا شب في ثركة تركيا رمادا، كما 

فعؿ كيفعؿ كثير مف الفقياء، ككممة مصرؼ أىمي ليا جانب سياسي أيضا فيك يدعك المجتمع الجزائرم 
 . بنفسو كاإلستقبلؿ في تصرفاتو كقضاياه اإلقتصاديةقإلى اإلعتماد عمى النفس كتدبير شؤكف

 

                                                           

 .203مصدر سابؽ، ص:  محمد ناصر 1
 أعماؿ ممتقى الذكرل الثبلثيف لكفاة الصحافي الشيخ أبي ،قراءة اقتصادية في فكر الشيخ أبي اليقظان :محمد بف صالح 2

 .19 ص،2003اليقظاف إبراىيـ،غرداية،
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 كقد سبب ىذا المكضكع كالتعمؽ فيو إحراجا لمشيخ إذ استدعاه محافظ شرطة الجزائر إلستنطاقة 
 .في فحكل أفكاره كآراءه الخطيرة عمى السياسة الفرنسية في الجزائر

ف كاف يتراء بادئ  رادة قكية، كىذا األمر كا   كيقدر الشيخ صعكبة ىذا األمر فيك يتطمب عزيمة كا 
األمر شاقا فيك يسيرعمى ما يسره اهلل تعالى ألىؿ العـز كالصدؽ كاإلخبلص، كما أف إقامة مصرؼ أىمي 

قامة المشاريع الكبرل التي تحتاج إلى  نشاء المعامؿ كا  إسبلمي ىك مقدمة كتمييد لتأسيس الشركات كا 
 . تمكيؿ مف ىذه المؤسسة المصرفية

  : الحياة الصناعية والزراعية في القطر الجزائري ـ2  
فكاف ، 1كضعية الشباب الجزائرم كىك يرزح في البطالة كالجيؿلطالما كاف الشيخ أبك اليقظاف يندد ب

يحثو عمى العمؿ كاقتحاـ مدارس التككيف الميني لضماف حرفة شريفة تؤمف لو مستقبمو ، كيعيب عميو 
إذ نسبة الجزائرييف كالمستعمريف في اليد العاممة الفنية فنجده قد عقد مقارنة بيف  الربح السريع ، تواستساغ

 مقابؿ خمسة كسبعكف ألؼ مف األكربييف،في  كاحد كثمانكف ألؼ عامؿ فني مف األىالي:كجد أف ىناؾ
.   نسبة المستعمريف ال تتجاكز كاحد إلى سبعة حيف أف

عتناء بعمؿ األرض ، فيي قد دعى الشيخ لئلكما يقاؿ عف الصناعة ينسحب عمى الزراعة أيضان ، ؼ
،لينتقؿ الشيخ خيرتاؿجيد تعطي الكثير مف اؿ القميؿ مف  كىي التي كمما أعطيتال يفنى، الكنزالذم

 الجزائر: التعميـ التقني بالجزائر كمدارسو المنتشرة عبر العماالت الثبلثة لمحديث عف مدل أىمية 
 عمى اإللتحاؽ بيا ، كالتزكد بالعمـك كالتقنيات الحديثة  حتى بيحث الشباحيث كقسنطينو ك كىراف ، 

 . دكاليب اقتصادىـ بأيدييـتشغيؿيتمكف أبناء الجزائر مف 
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 دوره اإلصالحي في المجال التربوي والثقافي: المبحث الثالث
شغؿ مكضكع التربية كالتعميـ باؿ الشيخ أبي اليقظاف فأكاله اىتماما متزايد كمركزا،كما اعتنى أيما 
عناية بالمغة العربية كبالمجاؿ الصحفي،كذلؾ إدراكا منو لما ليذه المكاضيع مف أىمية كحيكية كتأثير في 
كؿ كقت كحيف كفي كؿ مكاف كزماف، خاصة في تمؾ الفترة التي كانت تمر بيا الجزائر كمثيبلتيا مف 

 .المجتمعات العربية كاإلسبلمية تحت السيطرة اإلستعمارية
 :فمسفة أبو اليقظان التربوية: المطمب األول

إف المتطمع لجرائد أبي اليقظاف يجدىا قد حفمت بمجمكعة ال يستياف بيا مف المكضكعات التي 
تصب في صميـ المسألة التربكية كالمشكبلت التعميمية المطركحة في الساحة العممية آنذاؾ، فكانت 

عنايتو بيذا الميداف عناية شديدة، ككاف اىتمامو منصب عمى ما يشغؿ باؿ الفرد الجزائرم المسمـ في دينو 
إلى رياض العمـ كمناىؿ العرفاف، إذا كاف في الجكع : كدنياه، كمف خبلؿ عناكيف مقاالتو كالتي نذكر منيا

مكت الجسد ففي الجيؿ ممات الركح، ىؿ يستقيـ لممسمـ أمر في ىذه الحياة بغيرالتمسؾ بالديف، قبؿ أف 
 كغيرىا مف المقاالت الجريئة يتضح لو أف الشيخ أبا اليقظاف ناقش أىـ 1نأخذ في التعميـ يجب أف ننتبو 

التناقضات التي كاف يعيشيا المجتمع الجزائرم عمى المستكل الفكرم كالتربكم كالحضارم كما يجب أف 
يككف عميو كفؽ المنيج التربكم اإلسبلمي كعمى الرغـ مف أف المشكبلت التربكية التي تناكليا الشيخ 

بالدراسة كانت تحمؿ خطكرة كأىمية في تعدد عكامميا إال أنو استطاع أف يفؾ الكثير مف ألغازىا بثاقب 
فكره، كتميز شخصيتو، كذكائو المتقد،كيعكد ذلؾ بالدرجة األكلى إلى تبنيو المنيج العممي الذم تمخص في 

ال يصمح آخر ىذه األمة »:النظرية الخالدة التي تمثمت في المقكلة الشييرة لئلماـ مالؾ بف أنس في قكلو
كفي سبيؿ اإلصبلح التربكم حدد الشيخ أبك اليقظاف خطة ترجمتيا مقاالتو  2 «إال بما صمح بو أكليا

رشاداتو التي طبعتيا جرائده كالتي سمؾ فييا اتجاىيف تمثبل في  :كا 
  دراؾ أبعادىا عرض المشكبلت التربكية المختمفة عرضا كافيا قصد رفع مستكل الشعكر بيا كا 
 .كخطكرتيا

 ك تبنييا كتطبيقيا عرض الحمكؿ عرضا أمنيا قصد اإلقناع كاإلقتناع بمبررات اختيارىا. 
عقد الشيخ مقارنة لطيفة كربط ربطا ذكيا كىك : العالقة بين الوعي التربوي والوعي الحضاري- (1

كغيرىا مف األمـ الجاىمة المتخمفة فقاؿ  بصده تحديد مفيكـ التعميـ كقيمتو كمكانتو في األمـ الراقية ك

                                                           

، المعيد الكطني ألصكؿ الديف، 5، مجمة المكافقات، عددقراءة تربوية في فكر الشيخ أبي اليقظان:  عزيز سبلمي 1
 .436،ص 1996الجزائر،
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لمتعميـ قيمة عظيمة كمكانة كبيرة عند األمـ الراقية،حيث تراه ىك العنصرالكحيد الذم يحمييا أما األمـ »
 كىذا الربط1 «الجاىمة التي ىي أشد الناس حاجة إلى ىذا العنصر مف الحياة فإنيا بمعزؿ مف ىذا

دراكا مف األمـ الراقية لقيمتو  المنيجي مف قبؿ الشيخ، إعبلء مف شأف العمـ كالتعمـ كالتعميـ مف جية، كا 
دراكو لمعبلقة التي تربط درجة الكعي الحضارم كدكره في الحياة مف جية أخرل،  يؤكد تفطف الشيخ كا 

دراكيا لحاجتيا  بالكعي التربكم،مف حيث ىي عبلقة كظيفية تكاممية متبادلة، فكمما كاف شعكراألمة كا 
كاقتناعيا برسالتيا كبمبررات كجكدىا قكيا ثابتا، كمما كاف شعكرىا بالحاجة إلى التغيير كتحقيؽ النكعية 

كعمى ىذا األساس تككف القضايا التي تكاجو المنظكمة التربكية قضايا  التربكية المطمكبة لمتفكؽ الحضارم
 كعمى مصيرية تتطمب مزيدا مف الكعي الحضارم الذم ينتج عنو الكعي التربكم المطمكب بالضركرة،

العكس مف ذلؾ فإف انعداـ  الكعي الحضارم في األمة كفقداف شعكرىا بحاجتيا كمبررات كجكدىا يؤدم 
لعدـ شعكر األمة بالحاجة إلى النكعية التربكية المنشكدة كال يتكقؼ الشيخ في تحميمو ليذه العبلقة عند ىذا 

الحد بؿ يزيد ذلؾ شرحا، ذلؾ أف شعكر األمة بذاتيا يثير حاجتيا إلى خبرات تربكية أعقد، كمستكل 
تحصيمي أجكد، كقدرات أكثر نبكغا كتفكؽ باعتبارىذه الحاجات ضركرية بالنسبة لؤلمة كي تحافظ عمى 
كيانيا مف حيث أف األمـ المتحضرة عمى حد كصؼ الشيخ طارت بالتعميـ في أجكاء الفضاء، كغاصت 

نبتكا في أمة عرفت قيمة العمـ »أعماؽ البحار، كطكت القفار، كأنطقت الجماد ألف أىؿ ىذه األمـ 
 كيضيؼ الشيخ في تحميمو العميؽ ىذا إلى أف أبناء ىذه األمـ «كالنبكغ،كعرفت كيؼ تستثمره كتحميو

المتخمفة منيا كالمتحضرة ال يتفاكتكف في القدرات العقمية كالمكاىب الفطرية، إال أف نبكغ األمـ المتخمفة 
ذا عرفت شيئا منو، فبل »كاف ضائعا كطاقتيـ ميدكرة ألنيـ نبتكا في أمة جاىمة لقيمة العمـ كالنبكغ، كا 

« تعرؼ كيؼ تستثمره كال كيؼ تحميو
مّما ال شّؾ فيو أف أىـ غاية مف  :غايات التربية األساسية عند الشيخ أبي اليقظان(- 2

غايات التربية كالتعميـ حسب ما يذىب إلى ذلؾ أغمب العمماء كالباحثيف، ىي إعداد اإلنساف لمحياة 
في حاضرىا كمستقبميا، كتنمية قدراتو المختمفة عمى مكاجية مشكبلتو كالمساىمة الفعالة في الحياة،ك 

 : تمخصت غايات التربية عند الشيخ أبي اليقظاف في النقاط التاليةبناء عمى ذلؾ
  الحاجة إلى تعمـ أمكر ديننا كشريعتنا 

 الحاجة إلى تعمـ لغتنا كأدبنا 

 الحاجة إلى تعمـ تاريخ ببلدنا كجغرافيتيا 

 الحاجة إلى تككيف رجاؿ اختصاصييف. 
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إعداد شباف نافعيف » كقد عبر الشيخ عف ىذه الغايات المجتمعة في غاية أساسية كىدؼ ساـ في قكلو
يكاجيكف الحياة العممية بضميركصبر كيحمكف مشاكؿ الكجكد بحكمة، كيصمحكف ألف تتكئ األمة عمييـ 
شرابيا في عيد  في الميمات ك النكازؿ، كلف يككف شيئ مف ىذا إال بتربية النفكس عمى آداب اإلسبلـ كا 

  1«الصغر ثقافة اإلسبلـ

أبك اليقظاف في فمسفتو التربكية : العوامل األساسية المؤثرة في التربية والتعميم- (3
اإلصبلحية يرل أف العمؿ التربكم التعميمي يتأثر بجممة مف العكامؿ التي تتدخؿ في تشكيؿ 

 :شخصية اإلنساف كتربيتو، كالتي يمكف أف نمخصيا في النقاط التالية

 إذ يرل أنو ال يمكف ألية أمة أف تتحرر ما لـ تحرر نفسيا مف الجيؿ، ذلؾ أف الجيؿ :الجيل 
إف جؿ الببليا » كفي ىذا السياؽ قاؿ الشيخ2ىك عمة العمؿ كمكمف الداء كمكطف الضعؼ كالتخمؼ

 كما أف الجيؿ «كالمصائب التي تنزؿ كالصكاعؽ عمى الببلد كالعباد ليؿ نيارآتية مف ناحية الجيؿ كاألمية
يقؼ في سبيؿ التحرر كبناء الشخصية لذا كرس أبكاليقظاف جيكده لمقاكمة الجيؿ كاألمية، داعيا بكؿ 

 .إلحاح كتركيز إلى اإلىتماـ البالغ بالعمـ كالتعميـ
 تبقي النتيجة التي تخرج بيا العممية التربكية متكقفة عمى درجة الصبلح كالفساد التي : البيئة

فإف البيئة إذا كانت فاسدة تنبعث منيا عفكنات األخبلؽ كما تنبعث المستنقعات ]تعيشيا البيئة اإلجتماعية 
فتسرم عدكاىا إلى كؿ مف يتعرض ليا، كال يسمـ مف بمكاىا العامة إال مف عصمو اهلل بحصانة مف الديف 

 .[منيعة

 بيف أبك اليقظاف أف الحرية شرط ضركرم لنجاح التربية إال أنيا سيؼ ذك حديف ما لـ : الحرية
 .يضبط لجاميا، فعممية التربية ال تتـ بشكؿ سكم إال إذا كانت مصحكبة بقدر كافي مف الحرية المعتدلة

 ىكعامؿ مؤثر آخر ال يقؿ أىمية كخطكرة عما سبقو مف العكامؿ كأشد ما تككف خطكرة : المال
الماؿ كما عبر عنيا الشيخ في يد الشباب ألف فييـ طاقة دافعة إلى تحقيؽ الرغبات كالنزعات كالغرائز، 

كغرائز الشباب يخمدىا الفقر كيؤججيا الماؿ لذا فالكاجب عمى اآلباء كالمربييف اإلعتداؿ في اإلنفاؽ عمى 
 .األبناء

كفي األخير يمكف القكؿ أف فكر الشيخ أبي اليقطاف يعكس ركح األصالة العربية اإلسبلمية التي 
 .كاف يشعر بيا كيعبر عنيا كيدافع عنيا كعف مقكماتيا كأسسيا كمنطمقاتيا كأبعادىا

 :المغة ومكانتيا في فكر أبي اليقظان : المطمب الثاني
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بالرغـ مف أف الشيخ أبك اليقظاف كاف بربريا إال أف المغة العربية حضيت عنده بمكانة 
مرمكقة،متعددة الجكانب فقد كقع تناكليا كمفتاح لمعقيدة اإلسبلمية، فأضفي عمييا نكعا مف القداسة، 

كعكلجت بكصفيا لغة حاممي الحضارة اإلسبلمية لمعالـ، فاكتسبت بذلؾ طبعا شمكليا إنسانيا ، خمصيا 
مف كؿ نزعة عصبية شعكبية ضيقة، كما كقع اإلىتماـ بيا أيضا كأداة خطاب ببلغي مما جعؿ الشيخ 

 أبا اليقظاف ييتـ بمحسنات أسمكبيا، كتجديد مقكمات بنائيا، ثـ كانت 
 :عممية الذكد عنيا كالعمؿ عمى تحصينيا مف محاكلة االنتقاص أك االختزاؿ فيك القائؿ فييا

 1بشراؾ يالغة العركبة لـ يكف  مف بعد ىذا لمقيكد قرار 
ف ىـ  لحقتؾ منيـ بيننا أضرار  فؤلنت صاحبة الببلد كا 
 فمينطمؽ ذاؾ المقيد إذ بدا  فجر السبلمة كانتيت أكدار

مف ىذه الجكانب كميا يمكف تناكؿ عبلقة فكر أبي اليقظاف بالمغة العربية كىي جكانب تبرز 
مدل سعة الفكر اليقظاني، لذا ال عجب أف نجد جؿ مقاالتو تتحدث عف المغة العربية التي اعتبرىا 
أداة كصؿ بيف اإلسبلـ بمفيكمو الحضارم ك العركبة بمعناىا الثقافي كمف بيف مقاالتو العديدة نذكر 

بشرل لكـ يا عشاؽ المغة العربية، المغة العربية غريبة في دارىا، الكحدة العربية ككيؼ تككف، ]منيا
 2.التمدف الممسكخ

ففي مقالو المغة العربية غريبة في دارىا، يؤكد أبك اليقظاف عمى فكرة أساسية ىي أف المغة 
العربية ىي لغة الديف اإلسبلمي،كلغة القرآف المجيد، كلغة الحديث الشريؼ، كىي الصمة بيف اهلل 

حياؤىا إحياء لتمؾ الصمة الكبرل كسعادة المسمميف ال تتـ إال بإحيائيا  كعباده، كبيف رسكلو كأمتو، كا 
كتفيـ أساليبيا كمناىجيا، إال أف المغة العربية كانت غريبة في ديارىا، مضيؽ عمييا بيف أىميا، حتى 

مف  صارت لغة القكـ غريبة تختمط فييا مفردات مف الفرنسية كالبربرية كالعربية كىاتو األخيرة أقؿ حظا
 :سابقاتيا كيعزك الشيخ سبب ىذا اإلىتزاز في الشخصية إلى العكامؿ الثبلثة التالية 

 جيؿ المسمميف بقيمة لغتيـ، كعدـ اعتزازىـ بيا أمية كتخاذال 

  كذلؾ مف خبلؿ ]عدـ رغبة الحككمة في كجكدىا كالعمؿ عمى قتميا ألسرار تعمميا ىي
 [محاربتيا بغمؽ المدارس العربية كاعتبارالمغة الفرنسية لغة رسمية أكلى

                                                           

  .13، ص 1989، جمعية التراث، الجزائر ، 2 ،جديوان أبي اليقظان: محمد ناصر  1
 ، المعيد 5،العدد . مجمة المكاقفاتوصالبة االستجابة،..إبراىيم أبو اليقظان خطورة التحدي : عبد الرزاؽ قسـك  2
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  كىف القكمية العربية كاندماجيا في القكمية البربرية كعدـ اعتبار ىذه المغة مما يجب
 .لئلسبلـ مف اعتبار

كمف خبلؿ عدة مقاالت لمشيخ عف المغة العربية نتبيف حقيقة ككاقع المغة العربية في الجزائر حيف 
المغة العربية ليست لغة قكمية خاصة، كال لساف فئة ممتازة، بؿ ىي لغة عالمية عامة ألنيا لغة »قاؿ عنيا

كأف مقاكمتيا كالسعي في ..ديف عالمي عاـ،كلساف السنة القكمية، كترجماف بميغ بيف األسبلؼ كاألخبلؽ 
إماتتيا ليس مقاكمة ليا،كال لمعنصرية العربية فحسب، بؿ ىك مقاكمة لمشر كافة كبني اإلنساف أجمعيف إذ 

« ال سعادة حقيقية لمبشرية بغيراإلسبلـ كال لئلسبلـ حقيقة بغيرالمغة العربية
عادة مكانتيا ليا، قاـ  كذلؾ مف المساىمات التي قدميا الشيخ في سبيؿ إحياء المغة العربية كا 

بإنشاء المطبعة العربية التي كاف ىدفيا األكؿ كاألساسي ىك إحياء المغة العربية كنشرىا بيف األكساط 
 .األىمية التي عمى سعتيا ككثرتيا كاد يتقمص ظؿ ىذه المغة منيا

 طالب الشيخ مف لجنة البحث البرلمانية التي زارت الجزائر بترسيـ المغة العربية 1936كفي سنة 
 1.كمساكاتيا بالفرنسية كناد بحرية الصحافة العربية

كما رسخ حب المغة العربية لدل طبلب معيد الحياة الذيف بمغ بيـ التحمس أف اتخذكا أسماء 
بيذه  [الخ....شوقي، الرافعي، العقاد]:األدباء العرب كأسماء ليـ داخؿ المدرسة، كمف ىاتو األسماء نذكر

، عالج أبك اليقظاف قضية المغة العربية في الجزائر فخمصيا بذلؾ مف أقاكيؿ المغرضيف ةالنظرة الشمكلي
الذيف أرادكا أف يحصركىا في خانة المغة القكمية نازعيف منيا أقدس مقـك أال كىك المقـك اإلسبلمي، كما 
عمؿ الشيخ عمى تحريرىا مف الخانة االستعمارية التي تحاكؿ أف تقدميا لمناس عمى أنيا لغةعبادة في 
المسجد فقط كال تتعداه لغير ذلؾ،كفي مكاجية ىذه األباطيؿ كميا جاءت صرخات أبي اليقظاف لتخرس 

 . ألسنة المفتريف، كلتكقظ عزائـ النائميف
 
 
 
  

 :دور الصحافة اإلصالحي في فكر أبي اليقظان: المطمب الثالث
 ترل الرجؿ النحيؼ فتزدريو  كفي أثكابو أسد ىصكر             

                                                           

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ  "،[1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب : عبد القادر قكبع  1
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، في فكممة صادقة عمى عمـ بارز دكل فأسمع الصـ كالمتصاميف، كىز فأيقظ الكسالى كالنائمي
ظركؼ جؿ ما يقاؿ عنيا، أنيا كانت تعاني إستعمار عسكرم متسمط، كفقر مدقع، كجيؿ منتشر في كؿ 

األكساط بسبب عدـ كجكد مدارس كىيئات، كدعاة كأحزاب سياسية تكقظ الشعكر في األمة كتدعك إلى 
الحياة، كصحافة نزيية تعبرعف آالميا كآماليا، كأماـ أمة تساؽ سكؽ األنعاـ إلى المذابح، غمت دماء 

الغيرة في العركؽ، كتأججت نارالكطنية التي دفعت بالشيخ أبي اليقظاف إلى ميداف الصحافة، الذم كاف 
نما تخرج  رائدا فيو دكف منازع بالرغـ مف أنو لـ يتخرج مف كمية اإلعبلـ كال مف معيد لمدراسات الصحفية كا 

كىا ىك أبكالشيخ يعرؼ  1 «عمى الظالـ أف يستبد كعمينا أف نستعد»التي كاف شعاره فييا" مدرسة الحياة"مف 
 : لنا الصحافة فيقكؿ

 2إف الصحافة لمشعكب حياة         كالشعب مف غير المساف مكات
 3فيي المساف المفصح الذلؽ الذم         ببيانو تتدارؾ الغايات

لى الفضائؿ، كالعبل مرقاة  فيي الكسيمة لمسعادة كاليناء         كا 
 فييا إلى األمـ الضعيفة ترفع  الرغبات منو، كتبمغ األصكات

 ما ذك المجاز، كما عكاظ، كما، كما إف ساعدت لركاجيا األكقات
 الشعب طفؿ، كىي كالده يرل  لحياتو ما ال تراه رعاة

 الشعب تمميذ، كىي مثقؼ  كميذب، إذا تخمص النيات
 في اليـك تفعؿ في نفكس الخمؽ ما ال يفعمنو في الشيكر دعاة

 
 
 
 

 :كجرائد أبك اليقظاف التي أصدرىا عمى التكالي ىي

                                                           

، المعيد الكطني العالي 5، مجمة المكاقفات ،العددوصالبة اإلستجابة...أبو اليقظان خطورة التحدي : عبد الرزاؽ قسـك 1
 .313،ص1996ألصكؿ الديف، الجزائر، 

 ىػ عند رفع الحجر عمى الصحافة التكنسية، كيقكؿ الدكتكر محمد 1338 ذم القعدة 6أنشأ الشيخ ىاتو القصيدة في  2
 5 بيتا بزيادة 35 ىػ كجاءت في 1338 ذم الحجة 6 تاريخ 14ناصر أف ىذه القصيدة نشرت في جريدة المنير العدد 

 .أبيات عف نسختيا األكلى
، 2007، دار بياء الديف لمنشر كالتكزيع، قسنطينة، 2، ط1،جشعراء الجزائر في العصر الحاضر:  محمد اليادم الزاىرم3
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 [م1929 –م 1926]جريدة وادي ميزاب  -1
 كسميت بيذا اإلسـ لكجكد كاحة بالجنكب الجزائرم م1926 أكتوبر01 يـك 1صدرت كادم ميزاب

 كانت ىذه الجريدة تصدر كؿ يـك جمعة، كقد دامت سنتيف دكف أم تكقؼ في 2تسمى كادم ميزاب،
صدكرىا، حيث كانت تطبع بتكنس كتكزع في الجزائر بطريقة سميمة كمنتظمة، كالمكاضيع التي كانت 

 .تشكؿ مضمكف ىذه الجريدة ىي القضايا الكطنية، كاألحداث السياسية كالقضايا العربية
كانت جريدة كادم ميزاب المساف الناطؽ لمحركة اإلصبلحية في منطقة كادم ميزاب كالجزائر فقد 

محاربتيا لمتجنيس كاإلدماج، : حممت عمى عاتقيا محاربة السياسة اإلستعمارية في مكاقؼ كثيرة منيا
معارضتيا لنيابة األىالي في المجالس الفرنسية، محاربتيا لمتعصب كالتفرقة كلآلفات االجتماعية كالزنا، 

مفدي : الخ كقد استطاعت تجنيد طاقات شابة عبل صيتيا في اإلصبلح فيما بعد مثؿ..كالخمر، كالفجكر
الخ كيبدكا ...محمد اليادي السنوسي كرمضان حمود كأحمد بن الحاج يحيى، زكرياء، بكير بن سميمان

أف الجريدة حممت في خطتيا بذكر فنائيا، حيث عاداىا محافظكا ميزاب، ثـ األغنياء الذيف ىاجمتيـ 
تكقيع ضد  (400)مئة أربع عمى كضع عريضة ضمت التخمفيـ عف دعـ العمؿ اإلصبلحي، فعممك

 3 م1929  جانفي18 قرار تكقيفيا في ر كالعسكرييف في استصدافالجريدة، كزادىـ تحالفيـ مع المنصرم
 ىي أحسف كأقكل مرآة لمفكر الجزائرم كلممجتمع الجزائرم كجياد المصمحيف عددا، 119بعد أف صدر ليا 

 . في ذلؾ العيد
 [م1930-م1930]جريدة ميزاب- 2

 فبادر بمكجبو إلى أبي اليقظان رفعت اإلدارة اإلستعمارية الحجرعف قمـ سنةبعد مراجعات دامت 
 حافبل م1930 جانفي 25إصدارجريدة باسـ ميزاب، كطبع العدد األكؿ منيا في تكنس كصدر في 

بالمكاضيع القيمة كال سيما مقالو اإلفتتاحي،كمقاؿ عف القضية الفمسطينية، كلكف مف سكء الحظ لميزاب أف 
غضب الكالي العاـ بكرد عمييا، فكتـ أنفاسيا في الميد قبؿ أف تحتؿ مكانو كادم ميزاب الشييدة قبميا 

جريدة ميزاب العربية التي »كعمقت بعض الجرائد الفرنسية الحرة الصادرة بالجزائرعمى ىذا التعطيؿ بقكليا

                                                           

، المنظمة 4، ج[تونس، الجزائر، الجماىرية، المغرب، موريتانيا]الموسوعة الصحفية العربية : محمد ناصر كآخركف 1
، تكنس،   79، ص 1995العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

ببلد ميزاب أك كما تعرؼ بببلد الشبكة كىي عبارة عف ىضبة صخرية تقع شمالي صحراء الجزائر كتمتاز عف بقية  2
المناطؽ المجاكرة ليا بطبيعتيا القاسية، مركزىا مدينة غرداية، يسكنيا قسـ مف الجزائرييف انحدركا مف سبلالت بربرية 

 .كعربية كفارسية، متذىبكف بالمذىب اإلباضي نسبة إلى عبد اهلل ابف اباض أحد رؤساء الخكارج
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ "، [1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب : عبد القادر قكبع 3

 .133،ص 2007تاريخ، جامعة يكسؼ بف خدة، بكزريعة، 
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 حكؿ قضية التشريؾ أبو اليقظان كقد رد «مبدؤىا سياسة التشريؾ قد عطمت أثر بركز العدد األكؿ ليا
مف أيف أخذتـ أف مبدأ الجريدة ىك سياسة التشريؾ، فيؿ كجدتـ في مقاليا اإلفتتاحي مادة ..»:ىذه بقكلو

 .1«مف مكادىا تصرح بيذا أك تشير إليو؟
  [م1931-م1930]جريدة المغرب - 3

 بالجزائر العاصمة، كقد 2م1930 ماي 26ىي جريدة أسبكعية أصدرىا الشيخ أبك اليقظاف في 
بالمطبعة اإلرشادية بحي سانت أكجيف بالعاصمة، كىي مطبعة يممكيا أصحاب  (32)طبعت أعدادىا 

التي أسسيا أبك اليقظاف في 3جريدة الببلغ،أما األعداد الستة األخيرة فقد طبعت بالمطبعة العربية
،كلتفادم قرارات التكقيؼ التي ما انفكت تبلحؽ صحفو، كتحكـ عمى كؿ ما يكتبو بالمصادرة م1931فيفري

دارتيا لمسيد تاعمكت عيسى مساعده كرفيقو في الجياد الصحفي، كرغـ  قبؿ صدكره، أسند أمر تسييرىا كا 
 .أنيا لـ تذكر أىدافيا أكؿ األمر إال أنو سرعاف ما ظير خطيا اإلصبلحي اليقظاني
 سميمان)الفرقد: كتميزت المغرب باستقطابيا لعدد كبير مف أبناء الحركة اإلصبلحية مف أمثاؿ

 الشيخ، كحاج سميمان بكيربنكلقمان ، ك،(بيوض) أفمحكعبد الرحمان بكمي،  ك4، (بوجناح
، كقد استعانت المغرب بما تكتبو الصحؼ المشرقية كالتكنسية مبارك الميمي ك،[شريفي سعيد]عدون

كالنيضة، كأـ القرل كالصاعقة كالفتح كالعرفاف، كما تميزت المغرب عف باقي جرائد أبي اليقظاف باىتماـ 
خاص باألمكراإلقتصادية كالفبلحة كاألزمة اإلقتصادية كانعكاساتيا كالتجارة كاليد العاممة إضافة لمكاضيع 

 .فكرية كأدبية، إال أف ىدفيا األساسي ظؿ اإلصبلح
كيبدكا أف المغرب دفعت حياتيا أيضا ثمنا لحدة مقاالتيا السياسية التي كاف يكتبيا الفرقد بميجة 

حيث تكلى تحرير أغمب مكاد الجريدة كبحكـ 5 27و 20حارة مميئة بالكطنية خاصة في األعداد ما بيف 
كعالمية  [القضية الفمسطينية]شغفو بصحؼ اليسارالفرنسي بصفة خاصة نجد أف مكضكعاتو كطنية، عربية

 كىذا ما جر عميو كعمى الجريدة نقمة اإلستعمار الفرنسي خاصة إذا عممنا أف ،[الحرب العالمية األولى]
                                                           

، ص 1980، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،مطبعة أحمد زبانة، الجزائر أبو اليقظان وجياد الكممة: محمد ناصر 1
299. 

 134المرجع نفسو، ص: عبد القادر قكبع  2
لعبت المطبعة العربية دكرا رائعا في مجاؿ نشر الكتب كالدكريات العربية ثبلثيف سنة ،ككفت بالغرض األساسي  الذم   3

 احياء المغة العربية بيف األكساط األىمية:مف أجمو أسست كىك
كلد بغرداية ،نشأكتعمـ بيا، دخؿ عالـ الصحافة فعرؼ بقممو النارم  {1989ػ1905}الفرقد سميماف بف يحيى بكجناح  4

كتاب الفرقد كىكمجمكعة مقاالت اجتماعية كسياسية بالعربية،كما أنو كاف مف بيف :كبحماسو الكطني منذ الصغر،مف اثاره
 .الذيف كتبكا في الصحافة اليقظانية

 .215،ص 1980، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر أبو اليقظان وجياد الكممة: محمد ناصر  5
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عمى إثره عطمت جريدة المغرب نيائيا بعد أف صدرليا 1م 1931ىذا األخير قد أجرل تفتيشا في مارس 
 عدد كاف عنكاف عددىا األخير حرز مرجانو، ىدفو اإلستيزاء كاإلستخفاؼ باإلدارة الفرنسية التي كاف 38

أبكاليقظاف يدرؾ أنيا ستكقؼ الجريدة بعد ىذا العدد، كقد رثى رائد النيضة اإلصبلحية في الجزائر الشيخ 
ركعت الصحافة اإلسبلمية الجزائرية نبأ تعطيؿ » استشياد جريدة المغرب فقاؿعبد الحميد ابن باديس

رصيفتنا المغرب فكاف األسؼ عمييا شديدا ككيؼ ال تركع كالتعطيؿ اثرالتعطيؿ كالمصرع إزاء المصرع؟ أـ 
 2«كيؼ ال نتأسؼ كالتنقيص ما يبرح يعمؿ في عددىا القميؿ

 [م1933-م1931]جريدة النور-4

ككانت تطبع بالمطبعة العربية، كقد  3م 1931 سبتمبر 15برز عددىا األكؿ بمدينة الجزائر في 
 كاصمت الخط اإلصبلحي الذم سارت عميو سبيقاتيا، مع تحمس ظاىر لمعمؿ اإلصبلحي 

كالتركيز عمى األخبلؽ كالعمـ كمقاكمة الجيؿ، كمعاداة مظاىر التفرنس كالتفسخ كاإللحاد كالعمؿ 
عمى بعث العربية في آدابيا كأفكارىا كتابعت الحركة اإلصبلحية متجسمة في نشاطات جمعية العمماء 

 .المسمميف
 الذم كتب في شؤكف عدون شريفي السعيد: كما تميزت جريدة النكر بغزارة كتابيا كمقاالتيـ مثؿ

 الذم كتب في األمكراإلقتصادية، كما أعطت الجريدة اىتماما خاصا لمكقؼ البكريالتربية كالتعميـ، ك
اإلسبلـ مف البمشفية كاإللحاد كىذا ردا عمى االتيامات المتكالية لمصحافة اليقظانية ككتابيا بأنيـ عمبلء 
لمشيكعية اعتقادا منيـ أنيـ سيكقفكف تأثيرىذه الصحيفة عمى الجزائرييف كقد رد الشيخ عمى ىذا اإلتياـ 

إذا كاف أبك اليقظاف شيكعيا،فبل شؾ أف لينيف }:بجكاب ترؾ القـك فيو صرعى، كانقمبكا خاسئيف،فكاف جكابو
 كفي ىذا الصدد كبسبب مقاالت ىذه الجريدة المكاجية لئلدارة الفرنسية تعرضت لمتكقيؼ بحجة 4{مسمـ

 كبيذا فقد المصمحكف م1933 ماي 2كىذا في  [78]اإلساءة لمكالي العاـ في عددىا الثامف كالسبعيف
 .ميدانا خصبا لعمميـ اإلصبلحي

 
 [م1933-م1933]البستان-5           

                                                           

 .134مرجع سابؽ ،ص: عبد القادر قكبع   1
 ـ1931،أفريؿ 7،ـ4ج:الشياب   2
 .104، ص 2003محمد ناصر، دار ىكمة، : ، تقديـ كتعميؽتاريخ صحف أبي اليقظان: أبك اليقظاف ابراىيـ عيسى 3
 .183،ص2010محمد ناصر،دار األمة الجزائر،:،تقديـمن وحي البصائر:محمد اليادم الحسني 4
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بعيدة 1  ىزلي خفيؼ كىادؼماختمفت البستاف عف غيرىا مف جرائد الشيخ ككنيا ذات طابع فكاه
كؿ البعد عف المكاضيع الجدية كالدسمة، مما جعميا أشبو بجريدة النديـ التكنسية في طريقة إخراجيا 
كتحريرىا، كما أنيا ظيرت في حياة جريدة النكر مما يعطي انطباعا بأف صاحبيا فعبل ىك تاعمكت 

 أفريل 27عيسى كليس الشيخ أبا اليقظاف كىذا ما يجنبو الرقابة الفرنسية، كقد صدر عددىا األكؿ في 
 بسبب أف العامة ظمت بعيدة عف فيـ المكاضيع المعقدة ألبي اليقظاف كلزمبلئو في اإلصبلح مما م1933

دفعو إلى التفكير في جريدة فكاىية بمغة عامية ساخرة، كبرز دكرالبستاف في معالجتيا ألمراض كثيرة في 
، خاصة أف كثيرمف عناكينيا كانت عامية بيدؼ ...الديف كالمجتمع كالبدع كالتكاكؿ كاألنانية كالجمكد

تعرضت لمتكقيػؼ  [الجامدين]تعميـ الفائػدة، كأمػاـ مكاصمتيا التيكـ عمى السمطات كعمبلئيا كالمحافظيف 
 .2م1933 جويمية 12بعػد أف صػدر ليا عشػرة أعداد ككاف ذلؾ في 

 [م1933-م1933]النبراس -6
 21بعد أقؿ مف شير مف مصادرة البستاف صدرت جريدة النبراس فكاف العدد األكؿ منيا في 

كالمبلحظ أنيا احتفظت بالخط اإلصبلحي اليقظاني، فيي ثقافية إصبلحية دينية سياسية  3 1933جويمية 
تربكية، كما أف مقاالتيا لـ تخرج عف المكاضيع التي تناكلتيا الصحؼ اليقظانية السابقة مضمكنا كشكبل 
كأفكارا كأسمكبا،فقد اىتمت باألخبارالمحمية،كبالقضايا اإلسبلمية،كناصرت الفكر اإلصبلحي أينما كاف في 
الجنكب أكفي الشماؿ،في المغرب أكفي المشرؽ،كفتحت صدرىا لؤلقبلـ اإلصبلحية كالكطنية أيف يكف 
مصدرىا،جزائرية أك مغربية أك مصرية،أكليبية، ك لكف جريدة النبراس عدت اجتيادا فقط إذا لػـ تتػجاكز 

 4 .م1933 أوت 25عػددىا السادس في 

 

 

 

 
 

  [م1938-م1933]األمة-7

                                                           

،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، 2،ط{1945ـ1925}نيضة األدب العربي المعاصرفي الجزائر:عبد المالؾ مرتاض 1
 .1983،120الجزائر،

، قسـ "مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير"، [1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب  :عبد القادر قكبع 2
 135ص ،2007تاريخ،جامعة يكسؼ بف خدة، بكزريعة، 

 .105مصدر سابؽ، ص : أبك اليقظاف ابراىيـ عيسى 3
 95،ص1980،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،مطبعة أحمد زبانة،الجزائر،أبو اليقظان وجياد الكممة:محمد ناصر 4
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 لكنيا تكقفت ليصدر عددىا الثاني بعد سنة لتشؽ طريقيا كسط م1933 سبتمبر 8ظيرت في 
كبالتبعية لحزب الشعب فخاضت األمة معركتيا ضد اإلدارة اإلستعمارية 1 اتيامات ليا بالعمالة

 الذم كانت الشيخ بيوض كالعدونكالمحافظيف بصفة خاصة، كمف بيف الذيف كتبكا بيا نذكر الشيخ 
لو مقاالت عديدة منيا التي جاءت ردا عمى معارضيو في قضية الصـك كاإلفطار بالتميفكف، إال أف 

،كاإلصبلح،كاإلستقبلؿ 2 الميجة التي تبنتيا الجريدة خاصة في مكاضيعيا التي تنادم بالعركبة كاإلسبلـ
( 170)أدل لتعطيميا بعد أف صدر ليا مئة كسبعكف عددا  (131)والثالثين والواحد المائةبعد عددىا 

 كيعد تعطيميا أخطر ضربة لئلصبلح ألىمية الجريدة كتعميرىا كاتساع م1938 جوان 6ككاف ذلؾ في 
جريدة األمة خمؼ جرائد عدة كميا استشيدت في }:نطاقيا،كقد شيعيا الشيخ ابف باديس بالكممات التالية

سبيؿ كاجبيا،كاألستاذ أبك اليقظاف في كؿ مرة يتحمؿ مف أضرارمالية كمادية،كيعكد لمجياد،كقد عطمت 
نو مف الظمـ كاإلحتقار لمصحافة العربية ....فضمت كساما جديدا إلى صدر األستاذ،..جريدة األمة كا 

 3{أف تبقى ىكذا تحت سيؼ التعطيؿ دكف سؤاؿ كال جكاب
 [م1938-م1938]الفرقان- 8         

 م1938 جويمية 5مثمت آخر جرائد الشيخ، إذا ظيرت بعد شير كنصؼ مف تعطيؿ سابقتيا في 
 كتحكيمو، كفي تتبعيا أعداء 4 كتبرز أىميتيا في داللة إسميا الذم ىك دعكة مباشرة لمرجكع لمقرآف

كما تطرقت أيضا لمكاضيع . اإلصبلح كفضح مؤامراتيـ بكؿ جرأة كحربيا ضد الجمكد كالبدع كاإلدارة
 .لكنيا سرعاف ما عطمت بحجة أنيا مجرد نسخة مف جريدة األمة...سياسية كعربية

ىذا ىك أبك اليقظاف صحفيا، كتمؾ ىي رسالتو التي زينيا أسمكبو المميء بالعاطفة كالحماسة 
 5كالكطنية كالجرأة التي تقترب مف حدكد المجازفة أحيانا

لقد سار أبك اليقظاف في الخط الذم رسمو لصحافتو المجاىدة إلى نياية الشكط فجند عقيدتو 
 .الراسخة في سبيؿ اإلصبلح كالكطنية طيمة ثبلثة عشر سنة لـ يحني فييا لممستعمر ظيرا

 
 

                                                           

 .136المرجع نفسو، ص :  عبد القادر قكبع1
 .153،ص1883،المؤسسة الكطنية لمكتاب،الجزائر،النثر الجزائري الحديث: محمد مصايؼ2
 .1938،مام 14ـ 3ج: الشياب 3
 .31، ص 1992، المطبعة العربية، غرداية، (1976-1925)أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر  4
 ، كزارة الثقافة، الجزائر، [1931-1903أعالميا من - تطورىا- نشأتيا]المقالة الصحفية الجزائرية: محمد ناصر 5

 .175،ص2007
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 :خاتمة الفصل 
 :مف خبلؿ ماسبؽ عرضو كمناقشتو خبلؿ ىذا الفصؿ يمكف أف نستخمص النتائج اآلتية 

 
إف الفكر اإلصبلحي الذم انتيجو الشيخ أبك اليقظاف لـ يكف مختمفا كثيرا عف ذلؾ الذم اتبعو :أوال 

الطيب العقبي،البشير اإلبراىيمي،الشيخ بيكض كغيرىـ : باقي عمماء كمفكرم كمصمحي الجزائر مف أمثاؿ
برازه لرؤياه اإلصبلحية التي المست جميع  ،إال أنو يمكف القكؿ أنو تميز أكثر بإظياره الجانب الكطني كا 

السياسية، اإلقتصادية،اإلجتماعية كالثقافية كحتى الدينية أيضا، مما يؤكد أف الشيخ لـ يكف : المجاالت 
 .بمنئى عف األحداث التي تجرم بالجزائر

  لقد كاف لمشيخ أبكاليقظاف دكر جميؿ في مجاؿ اإلصبلح ،فيك الذم أكلى عنايتو بالديف :ثانيا
الذم ىك عماد الحياة فعمؿ عمى ربط الناس بو مف أجؿ أف يخرجكا مف نير الجيؿ كدياجيرالظبلـ، ثـ ناد 
بحب الكطف كاإلخبلص لو كالجياد في سبيمو ألنو في رأيو يمثؿ األب كاألـ، كمف ثمة المغة التي اعتبرىا 
ترجماف حاؿ األمة كمثبتة عركبتيا كأصالتيا، لقد شكمت ىذه الثبلثية فكر الشيخ الذم ساىـ في الحفاظ 

 . عمى مقكمات الشخصية الكطنية كتكجيو النشئ لمطريؽ القكيـ
 لقد خاض الشيخ أبك اليقظاف تجربة الصحافة،التي كاف إنتاجو فييا كثيرا،كذلؾ ككنيا منبر :ثالثا

لئلصبلح كالكعظ، كألف الشيخ أبك اليقظاف أدرؾ ما لياتو األخيرة مف تأثير في نفكس األمة كبعث 
النيضة فييا، فجاىد بالكممة الصادقة كأنعـ بيا مف جيد خطابة ككتابة ليبعث في المجتمعات الحياة بعد 
مكات، كليثبت أف الشعب الجزائرم شعب حر ال يرضى بغير الجزائر كطنا كال يرضى بغير اإلسبلـ دينا 

 .  كال بغير الحرية بديبل
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أبو اليقظان األديب المفكر، والعالم الجميل المقتدر، والصحافي الممتاز، والشاعر الفحل والمؤرخ 
المحنك، والمصمح الجريء المقدام الذي حمل عمى عاتقو إيصال أنوار وىدايات القرآن لعقول المسممين  
وقموبيم ليوقظيم من السبات الذي طال أمده،ومن الخرافة التي عششت في عقوليم ، ومن التخمف الذي 

  .1ضرب أطنابو وتعددت مظاىره في مجتمعاتيم 
ولما كانت ألبي اليقظان من المكانة المرموقة في دنيا األدب والفكر والدعوة والجياد،أدى فيو لما 
أدرك كبار المصمحين والمفكرين في العالم اإلسالمي قدره شيادات ىي في الحقيقة تاج فخر في جبين 

 .أبي اليقظان رحمو اهلل

 :آراء من الخارج:المبحث األول
  دول المغرب العربي:المطمب األول   

من الشيادات التي كانت في حق شيخنا الجميل أبو اليقظان من طرف العمماء والمفكرين من المغرب 
 :نذكر

 :عمماء ومفكري ليبيا/1

 سميمان باشا الباروني: 
 من أىم الشخصيات التي كانت ليا عالقة وطيدة بالشيخ أبي اليقظان الشيخ سميمان باشا الباروني

المكانة المرموقة  األخير من  الذي كان يكن لو أبواليقظان معزة خاصة وحب واحترام كبيرين لما ليذا)*(
 :في دنيا الجياد وكذلك سميمان الباروني كان يبادل أبا اليقظان نفس الشعور فيو القائل فيو

فحل أوتي من قوة التصرف في مختمف المعاني،ومن واسع الخيال وسحر البيان وبميغ النظم .... »
ما يحمرلو خجال وجو أبي العالء وأبي الطيب في المتقدمين، والزىاوي ومطران في المتأخرين، وبحق 

                                         

 .194 ،ص2008 ،دار قرطبة ،الجزائر،"رجال وأفكار" الحركة اإلصالحية في الجزائر :محمد الدراجي 1

ولد بجبل نفوسة وتمقى العمم في تونس ثم في األزىر ثم في ميزاب عمى يدي :{1940ـ1870}سميمان باشا الباروني(*)
م فخاض 1911القطب ابراىيم أطفيش،انتخب عضوا في مجمس األمة العثماني،ثم فاجأتو ايطاليا بحرب طرابمس في 

غمارىا الى ان انتيت باحتالل طرابمس ،فعاد السطنبول اين عين عضوا في مجمس األعيان العثماني،فمبث فيو الى 
م،حقق استقالل ليبيا فكان رئيس جميوريتيا،وتقمد منصب الوزير 1919االنقالب التركي في عيد مصطفى كمال سنة

 م1940األعظم في امامة عمان،توفي بمومباي باليند في 
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أقول أن بغداد متى فاخرت بأبي معروف ومنافسو والقاىرة بأمير الشعراء وصاحبو ، فممشمال اإلفريقي 
  1 «أعظم الفخر بك ياأبا اليقظان

 معمر عمي يحيى و زعيمة سميمان البارونيكما كانت لمشيخ عالقات ومراسالت مع كل من 
 الذين أشادوا بالشيخ وبخصالو الطيبة وبمدى جيوده الحثيثة في لم شمل صفوف 2 وعمر خميفة النامي

المسممين وتوحيد كممتيم كما أجادوا بأفكاره الجريئة ووطنيتو الصادقة و بصحفو التي كانت عمى حد رأييم 
 .تجرع االستعمار غصصا مريرة أدت بو لإلطاحة بيا الواحدة تمواألخرى

 :عممــاء تونس/2
لقد كانت تربط الشيخ أبو اليقظان عالقة طيبة بأىل تونس وبعممائيا ومفكرييا وأعمدة النيضة 

 :فييا، فأثنواعميو وعمى جياده ومن بينيم نذكر
 أبو اليقظان من رجاالت الجزائر المعممين وأبطال حمبتيا المحميين ...»: محمد الصادق بسيس

وادي ميزاب،ميزاب،النور،البستان،النبراس،األمة، وقد متعت العين في كل صفحة :فقد خدم أمتو بصحفو 
 3«فإذاىي رياض زاىرة وبالبل شادية ودعوات صادقات، صادحات إلى اإلصالح في جميع  نواحيو

أبو اليقظان أحد أعضاء جمعية العمماء المسممين البارزين ، كما أنو كاتب ضميع »: كما قال أيضا
 4«، وشاعر يحمق في أجواء اإلحسان واإلجادة

، فالشيخ  عبد العزيز الثعالبيكذلك الننسى العالقة الجيدة التي جمعت الشيخ أبو اليقظان بالشيخ 
 أبو اليقظان لطالما أرجع الفضل لمشيخ الثعالبي في سموكو المذىب اإلصالحي ودخولو 

الميدان الصحفي، ومما قالو الشيخ عبد العزيز الثعالبي في الشيخ أبو اليقظان،أنو صاحب خمق كريم 
وعقل متزن وعمم واسع،وفكروقاد، كما أنو مؤمن مجاىد، يسخر كل إمكانياتو العقمية، ومواىبو الفكرية 

لخدمة أمتو العربية اإلسالمية ،كما أشاد الثعالبي أيضا بجياده القممي ضد االستعمار وذيولو من خالل 
المقاالت النارية التي احتوتيا صحفو، والتي كانت منبرا لموطنية ولإلصالح كما وقد ربطت الشيخ أبو 

                                         

 .69-68، ص1985،المطبعة العربية، غرداية ،أبو اليقظان في الدوريات العربية:محمد ناصر 1

 .112ص مطبعة دار البعث،الجزائر،دون سنة، ،هتأبو اليقظان كما عرفالشيخ : أحمد فرصوص 2
 .23ص  ،المصدر نفسو:محمد ناصر 3
من مواليد تونس العاصمة كانت لو مساىمة معتبرة في النضال الوطني والثقافي ،وتعاطف : محمد الصادق بسيس 4

خطة الحسبة بتونس ،وتحقيق كتاب :تعاطفا خاصا مع الطمبة الجزائريين المقيمين بتونس ومع جمعية العمماء، من مؤلفاتو
 .النازلة التونسية
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 الذين من بين ما 1 الشيخ محمد بن يوسف الباروني وسالم بن يعقوباليقظان عالقة طيبة مع الشيخ 
قااله في الشيخ أنو رجل ذكي ذو حس مرىف وقريحة وقادة ،وىو يشكل أحد أىم القالع الشامخة في 

 .الفكر الوطني واإلصالحي بالجزائر وبالعالم العربي اإلسالمي
 :عمماء و مفكري المشرق :المطمب الثاني

لقد سبق وذكرنا أن لمشيخ أبو اليقظان عالقات طيبة مع العديد من المفكرين والعمماء في شتى 
أقطار العالم العربي ومنيم عمماء المشرق في كل من مصر، سوريا وعمان فمما احتكوا بعالمنا الجميل أبو 

 :اليقظان قالوا فيو
 :عمماء ومفكري مصر/1

 الممقب بشيخ العروبة قالأحمد زكي : 
أبو اليقظان رجل وكاتب وروح عظيمة و واهلل إنو ليوافق رأيي في كثير، ىذا أحسن كاتب في »

 2« الجزائر إذ ال يخطر بالبال أنو يوجد في الجزائرمن يكتب ىكذا
 :وقال أيضا 

إنو من أبرع الكتاب وأشجعيم ، وأن جرائده من أكبر الجرائد التي عبرت عن رأيي وصورت مثل »
 «أالمي

 مما قال عن أبي اليقظان أنو كاتب بارع ال يوجد في الجزائر من يكتب :  محمد عمي الطاىر
 مثمو وأن الفصل الذي نشر في جريدتو وادي ميزاب ليو أعظم فصل وأجل ما كتب

 مما قال فيو:  شفيق باشا: 
أن أبا اليقظان من الكتاب البارزين الذين أخذ عنيم الكثير من الحقائق التي كشفت عنيا جرائده 

 3الطيبة خاصة وادي ميزاب 
 مما أبداه اإلعجاب الكبير بجرائد الشيخ أبي اليقظان وبخطتيا اإلسالمية إذا كانت :  رشيد رضا

 .جرائد دينية مخمصة تدل عمى حنكة وألمعية صاحبيا

 
 :عمماء و مفكري سوريـا/ 2

                                         

 .112ص  ،مصدر سابق:أحمد فرصوص 1

 .98، ص2003،تقديم وتعميق محمد ناصر ، دار ىومة، تاريخ صحف أبي اليقظان: أبو اليقظان إبراىيم عيسى  2
 .100المصدر نفسو، ص: أبو اليقظان إبراىيم عيسى 3



أراء في شخص أبي اليقظان .........................الفصل الثالث 

 اليقظان

 

   

 
68 

محب الدين من الشخصيات السورية التي كان أبو اليقظان يفخر ويعتز بجيادىا وأعماليا شخصية 
 : ومما كان يشيد لو بو ىوأبي اليقظان الذي كان بدوره يبدي اإلحترام الشديد والتقديـر لمشيـخ 1الخطيب

أن الشيخ أبا اليقظان من أىم العمماء والمفكرين الذين أنجبتيم الجزائر وأن لمشيخ أبا اليقظان فضل 
عميو لذا ال بد لو من معاضدتو ومساندتو ومن مراسالت الشيخ أيضا نجد مراسالتو مع العالمة والشيخ 

 الذي أثنى في العديد من المرات عمى الشيخ أبي اليقظان وعمى الدور الميم الذي يمعبو 2 فيصل المموحي
عالء راية الحق  في الحركة اإلصالحية بالجزائر وبالدور الذي تمعبو صحفو الثمانية في نشر الوعي وا 

 . ومساندة القضية الجزائرية وقضايا العالم العربي اإلسالمي
 :عمماء و مفكري عمان/3

 :نذكر من بينيم
 راشد الحبسي: 

الذي كانت تربطو عالقة جيدة مع الشيخ أبو اليقظان و كانت بينيم مراسالت ميمة ومما ذكره 
 :الشيخ راشد الحبسي عن الشيخ أبي اليقظان مايمي 

كان أبو اليقظان رحمو اهلل سيفا مسموال وألىل النحمة كيفا مأىوال ، فنرجوا أن ال نفتقر ىمتو وال » 
 3«تكل عزيمتو في مواصمة جياده ومثابرة عممو الصحافي فوفقو اهلل وأعانو

 حمود بن عبد اهلل المشرقي: 
 :مما قالو

أبو اليقظان، رجل ثابت الجأش والعقيدة، قوي العزيمة عالي اليمة واإليمان، لم تدعو غيرتو ألمتو »
وحبو لوطنو أن يكون خامال فاتراليمة، بل جاىد حق جياده وأبال فوق حد استطاعتو بالء حسنا يشيد لو 
أعداءه بو، ويبتيج بو خالنو وأصدقاءه ، وبخدمتو ىذه سيخمد لو التاريخ ذكرا جميال وعمال جميال تصدق 

 4«بو األمة ويشيد بو التاريخ المجيد
 :وقال أيضا 

                                         

 .99مصدر سابق، ص:أبو اليقظان إبراىيم عيسى  1
،المعيد الوطني العالي ألصول 5،مجمة الموافقات،العددأبو اليقظان ومعالم في جياده اإلسالمي: قاسم أحمد الشيخ 2

 .501ص.1996الدين،الجزائر،

 .96مصدر سابق، ص:أبو اليقظان إبراىيم عيسى 3
 .97مصدر سابق، ص:أبو اليقظان إبراىيم عيسى 4
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 «إن أبا اليقظان برىان ساطع نوره، يضيء بو المنابر فعمو الحميد وحسن صنيعو المجيد»
 عيسى بن صالح الطائي: 

وىذا شاعرعمان وفحميا العالمة الجميل عيسى بن صالح الطائي يورد شيادة الحق في الشيخ أبي 
 :اليقظان من خالل ىذه األبيات فيقول

 أيقظت منا أبا اليقظان من رقدا 
  1لما بعثت بنظم أنعش الكبد
 بعثت أنوار روتنج بثثت بيا

 روح الحياة فصارت كالبدور ىدى
 أفرغت في قالب اإلخالص مجتيدا
 إحساس شعب إلى شعب يمد يدا

 ىذي عمان لما أسديت شاكرة
 تيدي سالم مشوق نحوكم أبدا

 أذكيت بالشعر نيران الحماس بو
 فعاد بحرا خضما يقذف الزبدا 
 أيقظت منو أبا اليقظان نائمة

 فيب مستأسدا من بعد ما رقدا 
 شانيك يكتم شمسا وىي مشرقة
 يا ليتو جانب الشحناء وابتعدا
 إلى األمام أبا اليقظان أنت ليا

 فأصدع برأيك وأنبذ رأي من جمدا
خوانك األبطال تحرسكم  ودم وا 

 
 عناية اهلل من شر الذي حسد

 وحدتم الشعب حتى صار مغتبط

                                         

 .  91 ،ص1989، المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية ،الرغاية،2، ط1 ،جديوان أبي اليقظان:محمد ناصر 1
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 وكان من قبل في آرائو قددا
 كم أطمعت من بدور يستضاء بيا
  وأوجدت لألعادي في الوغى أسدا

 فياكيا يا أبا اليقظان رافمة
 تزف لمغرب شوق الشرق متقدا

 
أحمد بن  الشيخ واإلمام غالب بن عميكما ربطت الشيخ أبواليقظان مراسالت عديدة مع الشيخين 

  فكانت مراسالت أبدى فييا الشيخين إعجابيما بجرائد الشيخ 1 من عمانحمد الخميمي
أبي اليقظان وبمدى صالبة آراءه وجياده المستميت ضد التواجد الفرنسي في الجزائر كما أبديا 

 أيضا مساندتيما لو وألعمالو ومساندة الشعب العماني لمشعب الجزائري ، والمالحظ أنو كمما 
كان اإلستعمار الفرنسي يسقط جريدة من جرائد أبي اليقظان كان يتمقى مراسالت من عمماء ومفكرين 

 يصدح في أرض أخمد نورىا ليل يوشيوخ أجالء يعزونو في جرائده التي كانت بمثابة النور الذ
 .اإلستعمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 ،الديوان العالي ألصول 5 ،مجمة الموافقات ،العددأبو اليقظان ومعالم في جياده اإلسالمي:قاسم أحمد الشيخ 1
 .501  ، ص1996الدين،الجزائر ،
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 أراء من الداخل : المبحث الثاني   
 أعضاء جمعية العمماء المسممين:المطمب األول

 ممن قرؤوا العمم لمعمل والتفكير وأشربوا في زمن التعمم حب ...»: الشيخ عبد الحميد ابن باديس
ثم أب إلى الجزائر بمعارف .... اإلطالع والنيوض،أقام بتونس سنوات يكرع من مناىل جامع الزيتونة 

صحيحة وخبرة واسعة ورغبة صادقة في خدمة الدين والوطن وأثمر غرسو من تمك النشأة المباركة وكان 
منيا أدباء وكتاب كثيرا ما رأينا أقالميم عمى صحف الوطن بحق يعد ركنا من أركان نيضتنا الفكرية 
  1«. اإلصالحية وىو زعيم الناىضين من إخواننا الميزابيين وىو في سبيمو ىذه يتمقى األذى القولي والفعمي

 أعضاءىا يصول 2عندما تأسست جمعية العمماء المسممين كان عضوا بارزا من ... »: كذلك قال
ويجول في الميدان كالفارس المغوار، رافعا راية اإلصالح خفاقة تسد اآلفاق عمى الجيل والظمم والفساد 

 «وترشد األمة إلى نور العمم واليدى والرشاد
عربي يجاىد و يجالد في سبيل العروبة ووطني يناضل ويقارع في .. أبو اليقظان »: ويقول أيضا

 3«سبيل الوطنية ومسمم أخمص هلل دينو ، يجعل اإلسالم في الصف األول من كل أعمالو
ىو الرجل الذي يجعل قمبو ولسانو في صف واحد فال ينطق ىذا إال بوحي ...»: وىو القائل أيضا 

ن تكمم في موضوع محمي فأنت ترى تمك الروح الوثابة الحساسة  ذاك وال يشعر ذلك إال وترجم عميو ىذا وا 
 4«تتجمى عمى كل بيت بل عمى كل مصراع ،بل ربما عمى كل كممة من كمماتو

 
 
 

 
 الشيخ أبو اليقظان ال يتكمم إال عن عقيدة وال يكتب إال عن إيمان ، وال »: )*(أحمد توفيق المدني

 يجاىد إال في سبيل اإلسالم وبالد اإلسالم وقد أظيرت األيام من بعد أنو مقارع مجاىد، ومقاوم 

                                         

 .12، ص1985، المطبعة العربية، غرداية ،أبو اليقظان في الدوريات العربية:محمد ناصر 1

 ، المكتبة (الشيخ أبو اليقظان رجل الدعوة واإلصالح بوادي ميزاب)من أعالم الجزائر في العصر الحديث :سميمة كبير 2
 .32، ص2008الخضراء ،الشراقة، 

 .1931،أكتوبر7،م10ج:مجمة الشياب 3
 .49، ص1989، جمعية التراث ، الرغاية ،2، ط1 ،جديوان أبي اليقظان:محمد ناصر 4
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 معاند،صرع اإلستعمار ولم يصرعو اإلستعمار،ضرب بسيم في الجياد الصحفي والفكري ما لم يبمغ في 
 1«الجزائر أحد شأنو
الشيخ إبراىيم أبو اليقظان،عالم جميل امتاز بدماثة األخالق وصفاء روحو ،وتوقد »: وكذلك يقول

ذىنو،وازدىار قريحتو ،وتعمقو في الكتابة ، ومشاركتو في الشعر، ما آذى إنسانا طول حياتو ، وال آذاه 
 2«إنسان

 3:اليادي السنوسي
 :أثنى عمى أبي اليقظان في ىذه األبيات الشعرية

 دعا بك من قومي خيار شباب       فال تنأ عن داعي اليوى بجناب
 إذا كان ىمي ىو ىمك فميكن       عذابك في دور الكفاح عذابي

  وليس لنا إال الجزائر موطن        ترابك فييا واحد وترابي
 :أحمد بن ذياب
أبو اليقظان كان يقظة وحزما في الميدان الوطني يعمل بما يقول ويدعو لما يؤمن بو »:مما قالو فيو

  4«،مخمصا صادقا ال يخاف في اهلل لومة الئم
 
 

 :وقال أيضا

                                                                                                                               

ولد بتونس،درس بكتاتيب تونس ثم انتقل لممدرسة األىمية القرانية ثم الى الجامع :{1983ـ1899}أحمد توفيق المدني)*(
األعظم لمدراسة بجامعة الزيتونة،بدأ نضالو السياسي في سن مبكرة بتونس،كان من السباقين في تأسيس الحزب الدستوري 

محيث ساىم في تأسيس جمعية العمماء،ونادي 1925م حيث عين أمينا عاما لو،نفي لمجزائر في 1919التونسي في 
الترقي،عين أمينا عاما لحمعية العمماء،ورئيس تحريرجريدتي،البصائروالشياب،انضم لمثورة الجزائرية فعين عضوافي الوفد 

حياة :الخارجي لجبية التحرير الوطني ،وعضوابالمجمس الوطني لمثورة ،ثم صار عضوا في الحكومة المؤقتة، من بين اثاره
 .كفاح،تقويم المنصور،مذكرات الحاج أحمد شريف الزىار

 المكتبة (الشيخ أبو اليقظان رجل الدعوة واإلصالح بوادي ميزاب)أعالم الجزائر في العصر الحديث  من: سميمة كبير 1
 .31،ص2008الخضراء ،الشراقة، 

 .157ص، 1988 الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع،الجزائر،،1، ج ححياة كفا: أحمد توفيق المدني  2
 .82صمصدر سابق، : محمد ناصر 3
 .53ص ،1985، المطبعة العربية، غرداية ،أبو اليقظان في الدوريات العربية :محمد ناصر 4
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أبو اليقظان رائد الشعر القومي وطميعة شعرائنا في عصر النيضة والداعية الذي لم يدخر وسعا »
يقاظيم من الغفمة وأحد ىداة الركب الطالئعي في إذكاء  في حث بني وطنو عمى النيوض ،وا 

لياب اإلحساس بالواجب المقدس نحوالدين اإلسالمي، والعروبة الماجدة  «الشعورالوطني وا 
 محمد اليـــادي: 

 :أثنى عمي الشيخ أبو اليقظان فقال فيو
أيقظ الجزائريين من نوميم وفتح أعينيم عمى حقائق دينيم ووطنيم، فوعوىا وعيا جيدا بعد أن كانوا 

  1. الناس ،وجاؤوىم بما ىوأقرب إلى الشرك منو لإليمانامخدرين دينيا من أفراد زكوا أنفسيم ،واسترىبو
 محمد الصالح الصديق)*(: 

أبو اليقظان رجل معروف بذكائو المفرط، ونظره البعيد وبداىتو العجيبة ونكتتو »: قال
 2«الطريفة

 :وقال أيضا
  3«أبو اليقظان عالم مصمح وشاعر مميم وشيخ حكيم  »
 
 
 
 

 أنصار المذىب اإلباضي:المطمب الثاني

                                         

،المعيد الوطني العالي 5 ،مجمة الموافقات ، العدد (سميمان الباروني)الشيخ أبو اليقظان وكتابو :محمد اليادي الحسني 1
 .460ص ،1996ألصول الدين، الجزائر ،

م،في أسرة عرفت بالتدين والعمم،تمقى تعميمو األول 1925ولد بقرية أبيزار بوالية تيزي وزو سنة :محمد الصالح الصديق )*(
عمى يدي والده البشير ايت الصديق،حفظ القران في سن التاسعة،اتم دراستو بتونس بجامعة الزيتونة،وقد ساىم في الحركة 
االصالحية من خالل التعميم والكتابة والنشرفي الصحف،وباندالع الثورة انضم لمعمل النضالي وعمل باذاعة صوت الثورة 
الجزائرية،وبعد االستقالل عين استاذالمتعميم،وىنا قام بتأليف الكتب وبنشر المقاالت في الصحف ،وقدم دروسا عديدة في 

 .صور من البطولة،من قمب الميب،مقاصد القران:االذاعة والتمفزيون لو عدة اثارمنيا
 .181،ص2008،موفم لمنشر، الجزائر،2،ط2 ،جأعالم من المغرب العربي:محمد الصالح الصديق 2
 .186ص المصدر نفسو،:محمد الصالح الصديق 3
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 أبو اليقظان العالم الجميل والشاعر الفحل أحد أركان النيضة العممية »:  أبو إسحاق أطفـيش
  1«من ذوي اإلخالص والصدق والورع... بوادي ميزاب

 ال يسعو إال ....المؤكد أنو عندما يطمع القارئ عمى صحف أبي اليقظان»:الزبير سيف اإلسالم
أن يقف و ينحني إجالال واحتراما ليذا البطل الّصمب والمجاىد المؤمن الذي لم يستسمم لضربات اإلدارة 
اإلستعمارية المتتالية عميو، والتي كانت في كل مّرة تعتبر ضرباتيا قاتمة لو ، ولكنو كان يتحمل الضربة 

  2«بصبر وبسالة ويّكرثانية عمى الظالمين 

 ىو شاعر حّساس يتنزى ألما لمأساة الشعب الجزائري كما ييتز طربا »: )*( محمد ناصر بوحجام
لمنيضة في المشرق العربي وىو مؤرخ يقظ يسجل تطورات األحداث، وىو عالم بالشريعة اإلسالمية يحرر 

 ىفييا الرّسائل ويؤلف الكتب لمنشىء الجزائري تبسيطا وتوعية وىو قبل ىذا وذاك صحفي مقتدر،أعط
لمصحافة العربّية كل ما يممك من نفيس حين اتخذ منيا وسيمة مختارة لإلتصال بالجماىير في سبيل 

  3«نيضة عربية مسممة

 قممو يمأل قموب الجزائر بالنور،و قموب المستعمرين وأذنابيم بالنار وكـان » :محمد عمي دبوز
  4«من أبطال الصحافة الجزائرية ،ومن زعماء نيضتيا العظماء في الشمال و الجنوب 

 إن فكرأبي اليقظان يشتمل عمى عدة ميزات ساىمت في بناء شخصيتو »:محمد ناصربوحجام
والتأثير عمى المجتمع الجزائري وىي اإلعتزاز بالشخصية والشجاعة في اتخاذ المواقف، النظرة الشاممة في 

  «البناء والصبر في الشدائد

                                         

 .14، ص1985، المطبعة العربية، غرداية ،أبو اليقظان في الدوريات العربية :محمد ناصر 1
 المكتبة (الشيخ أبو اليقظان رجل الدعوة واإلصالح بوادي ميزاب)أعالم الجزائر في العصر الحديث  من :سميمة كبير 2

 .33ص ،2008الخضراء،الشراقة، 
م،زاول تعميمو بمسقط رأسو،عين كعضو لمييئة 1938من مواليد بمدة القرارة بوادي ميزاب، في الجزائرسنة :محمد ناصر)*(

الوطنية لمبحث العممي،كما كان عضوا باتحاد الكتاب الجزائريين،كما عين أيضا كأستاذ مكمف بمحاضرات بمعيد المغة 
المقالة الصحفية :واالدب العربي،نشر عدة مقاالت ودراسات في الصحف والمجالت الوطنية عمى الخصوص ،من مؤلفاتو

 .الجزائرية في جزأين ،أبواليقظان وجياد الكممة، رمضان حمود الشاعر الثائر، وديوانو الشعري أغنيات النخيل
 ص   ،1980 ، مطبعة أحمد زبانة،الجزائر أبو اليقظان و جياد الكممة،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع:محمد ناصر 3
5. 
 .10ص  ،1971،المطبعة العربية ،الجزائر،(2ج ) ، وثورتيا المباركةالحديثةنيضة الجزائر:  دبوزيمحمد عل 4
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ما أكثرما تضمنو فكرالشيخ أبواليقظان من نظرات ثاقبة، وآراء سديدة، وومضات »: كذلك يقول 
لمن يريد أن يأخذ العبرة والدروس ويفيد ما يساعده عمى معرفة الطريق األسمم ... مضيئة ،وقبسات منيرة

  1«في التوجيو والعمل الرسالي

 أبو اليقظان مفكر واع لمسؤوليتو فيو يدعو إلى تجديد فكر ىذه األمة وطرق  »: محمد زغينة
  2«معاشيا

أبو اليقظان مفكر واقعي النظرة،بعيد التحميل ،عميق التعميل، حسن اإلقناع »: كما يقول أيضا 
 3«باستقراء الحوادث والوقائع وتبيان السنن اإلليية فييا

 خالصو في  »:موسى بن عمر الشيخ أبو اليقظان بحق عميد الصحافة الوطنية باستماتتو وا 
 4«نضالو الصحفي وبأصالة روحو اإلسالمية الطاىرة وبإشعاع فكره الوحدوي البناء

 أثنى عمى أبو اليقظان في ىاتو األبيات :)*(رمضان حمود: 
 5      يارافعا قمما لمحق تشيره       جزاك ربك من حال كمرتحل

 لك الدعاية فاآلذان صاغية         فأصدع بحق وال تركن إلى ممل
  قول من خست مقاصده   في طمعة البدر ما يغنيك عن زحلعفسر ود
  بالدا ساء موقفيا     بين األنام وكانت قبل في القملضأنذر وأنو

 

 عبد الرحمان بن عمر: 

                                         

،أعمال ممتقى الذكرى الثالثين لوفاة الصحافي الشيخ أبي اليقظان أىمية قراءة فكر الشيخ أبي اليقظان:محمد ناصر 1
 .8،ص 2003ابراىيم،غرداية،

  اليقظانيالشيخ أبالصحافي  الذكرى الثالثين لوفاة أعمال ممتقى،محطات فكرية في صحافة أبي اليقظان:محمد زغينة 2
 .22، ص 2003،غرداية،إبراىيم

 25،صنفس المرجع: محمد زغينة 3

،مجمة المصادر،العدد الثالث عشر،المركز الوطني تاريخ الجزائر من خالل صحف الشيخ أبي اليقظان:موسى بن عمر 4
 .، دص2006،الجزائر،1954لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

ولد بغرداية وتعمم بكتابيا ثم بتونس،ثقف نفسو بنفسو بالمغتين العربية والفرنسية،اشتير :{1929ـ1906}رمضان حمود(*)
،كما لو {الخ..الفن، بذور الحياة } قصيدة نذكر منيا25حوالي :باراءه الثورية وأفكاره النقدية في األدب واالجتماع من اثاره

 .م1929مجموعة مقاالت موزعة بين الشياب ووادي ميزاب ،توفي وىو حديث السن سنة 
 .83ص ،1985 أبو اليقظان في الدوريات العربية،المطبعة العربية،غرداية،:محمد ناصر 5
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بمداد الفخر واإلعجاب جياد أبي اليقظان العظيم في ميدان الصحافة، وبطولتو النادرة في »
مضمار الوطنية، والثبات عمى مبدأ الحق والتصريح بو ،فمقد رفع عقيرتو بالحق، ونعى عمى اإلستعمار 

خمولو وتنطعو، بكيفية ألبستو إعجاب  ظممو، وعمى الطغيان عتوه، وعمى التبشير تظميمو،وعمى الجمود
الصديق والعدو ،في وقت استحكمت فيو حمقات اإلستبداد وأصمت الجبروت سيفو عمى رؤوس العباد 

 1«،وخنقت فيو أنفاس الحرية
 :وقال أيضا

خالصو ،قوي في موقف الحق ال يحيد :عرفت فيو المؤمن القوي» قوي في إيمانو،قوي في أخالقو وا 
عنو وال ينثني،قوي عمى أعداء اهلل،ال ترىبو قوتيم وال كثرتيم ،معتصما باهلل الذي كتب لنفسو العزة 
ولرسولو ولممؤمنين، غيور عمى اإلسالم ومؤسساتو ووحدتو، ويسوؤه أن يرى المسممين أنى كانوا 

 «مضطيدين،مختمفين،جاىمين

 
 أحمد فرصــوص: 

لقد كان الشيخ أبو اليقظان إلى جانب فضائمو العديدة ومكارمو الحميدة ، ومآثره الخالدة ،يمتاز »
 2«..بورع صادق ،وعفاف مخمص ،قل نظيره في زمانو

 عبد الرحمان بن عمر)*(: 
فكان الرفيق في عشرتو ، النزيو في معاممتو ...وخبرت نفسو ...عاشرت أبا اليقظان مدة طويمة »

 منصفا إذا أخطأ ... متواضعا كثيراإلحتمال ألصدقائو ... ،ضحوك السن،بارع النكتة
يقبل الحق وال يكابر، سميم الصدر، ال يضغن وال يحقد وال يغضب إال إذا انتيكت حرمة من 

 1«حرمات اهلل
 :وقال أيضا

                                         

  الصحافي الشيخ الذكرى الثالثين لوفاةأعمال ممتقى،صحافة أبي اليقظان في عين الشيخ عبد الرحمان:صالح باجو 1
 .31،ص2003،غرداية، إبراىيمأبي اليقظان

 .76ص دون سنة، ،دار البعث ،قسنطينة،أبو اليقظان كما عرفتو:أحمد فرصوص 2
ولد بالعطف أحدى القصورالسبعة لوادي ميزاب،بدأ تعميمو عمى يدي مشائخ بمدتو :{1986ـ1901}عبد الرحمان بن عمر(*)

م،التحق بالبعثة العممية المزابية التي كان يشرف عمييا الشيخ أبو اليقظان،كما 1922ثم انتقل الى تونس في اواخر سنة 
 .م1986،توفي بمسقط رأسو سنة {1929ـ1926}درس عمى أيدي مشايخ جامع الزيتونة والمدرسة الخمدونية مابين 

 .32مرجع سابق، ص :صالح باجو 1



أراء في شخص أبي اليقظان .........................الفصل الثالث 

 اليقظان

 

   

 
77 

عرفت فيو المسمم الصحيح العقيدة ، المخبت دينو هلل،الذي ال يفتر عن تالوة كتاب اهلل ،اتخذه »
ورده الراتب، يستيل بو يومو،متنسكا خاشعا هلل،يوحي منظره الخشوع والتقوى واإلستقامة ، لم يأل جيدا في 

التي كان مشرفا عمييا زيادة عمى الدروس  بث ىذه الروح الطاىرة في نفوس معاشريو من أبناء البعثة
 «الدينية التي كان يمقييا عمييم إدراكا يطعم بيا نفوسيم ويثبتيم بيا عمى نيج اإلستقامة

 2:مفـدي زكــريا -1

كذلك تغنى شاعر الثورة مفدي زكرياء في ىاتو األبيات بالديوان الشعري الذي أجادتو قريحة الشيخ  
 : أبي اليقظان فقال فيو

 دع المزمار والنايا        وخل الصيك والمايا
 وىات الشعر يسقينا       عصير المجد في الدنيا

 ويروي أضمعا حرى      كواىا حبو كيـــا
       ويذكي في خالياىا        دم التضحية العميا 
 أبا اليقظان أحببت ال      قريض الحر فمتحيا
 أثرت الجن في نضم     غدا في الشعر جنيا

 وىيجت الذي في القمـ       ب نسيا ،كان منسيا
 بديوان من الشعر         لذا سموه شعريا

 (أيا صوفيا)اطار خمت من وشا       ـو، وشى
  قل إنـ      ـو،قد كان مصريا–بخط إن ترد 

 وروح أرسمت في كـ      ل بيت، منو شوقيا
 قواف ذكرتنا الممـ          ـك والعصر الرشيديا

 أال يامرشدا عش كو         كبا في الشعب دريا

 

 

 بابا عمر موسى: 
 :مما قالو في الشيخ أبو اليقظان مايمي

                                         

 .198-197، ص1989،جمعية التراث ،غرداية،2،طمفدي زكرياء شاعر النضال والثورة:محمد ناصر 2
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خالصو في نضالو الصحفي وبأصالة  سيبقى أبو اليقظان بحق عميد الصحافة الوطنية باستماتتو وا 
 1روحو اإلسالمية الطاىرة،وبإشعاع فكره الوطني والوحدوي البناء

 مفدي زكريا: 
 : في الشيخ)*(مما قالو شاعر الثورة مفدي زكرياء

إذا كان لقب شيخ الصحافة جديرا بأحد من أرباب الصحافة بالجزائر، فالشيخ أبو اليقظان يمتاز »
بيذا المقب عن جدارة واستحقاق، فمقد قطع عشر سنوات كاممة من الكفاح الصحفي المجيد يتحدى إدارة 

اإلستعمار بالجزائر، بصبر وأناة وعزم،ال يعرف التراجع وذلك في فترة تعد من أصعب الفترات وأقساىا في 
 «مراحل الكفاح القممي بالجزائر

 

 آراء بعض المحدثين: المطمب الثالث

 عزيز سالمي: 
الشيخ إبراىيم أبو اليقظان عمم من أعالم الجزائر يندرج إسمو ضمن سمسمة ذىبية من أعالم الفكر »

والدعوة ، واإلصالح والتجديد والتربية والتعميم ،عرف بذكائو الثاقب وشخصيتو البارزة ومكانتو العممية 
 2«...المتميزة تعددت مواىبو ،وتوسعت مداركو

 
 

 

 

 بمحاج قاسم أحمد: 

                                         

،مجمة المصادر،العدد الثالث حف الشيخ أبي اليقظانصتاريخ الجزائر الثقافي من خالل :موسى بن عمر 1
 .، دون صفحة2006عشر،الجزائر،

الطائر الغريد وشاعرالثورة الجزائرية،ولد ببني يزقن أحد القصورالسبعة لوادي ميزاب :{1977ـ1908}مفدي زكرياء (*)
بغرداية،تعمم بكتاب بمسقط رأسو وارتحل لتونس ليكمل تعميمو بالزيتونة،ثم المدرسة الخمدونية،كانت لو مشاركة فعالة في 
الحركة األدبية والسياسية ولما قامت الثورة انضم الييا بفكره وقممو كما انضم لجبية التحرير الوطني،صال وجال العالم 

ديوان الميب المقدس،الياذة الجزائر،كما لو عدة مقاالت :م،من اثاره1977العربي معرفا بالثورة،وافتو المنية بتونس في 
 .ومشاركات في عدة جرائد

 ، الجزائر المعيد العالي ألصول الدين،،5 ،مجمة الموافقات،عدقراءة تربوية في فكر الشيخ أبي اليقظان:عزيز سالمي 2
 .435، ص1996
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الشيخ أبو اليقظان من الشخصيات التي حممت لواء التغيير واإلصالح والنيضة في الجزائرو في »
 1«العالم اإلسالمي

 
 إبراىيم بحاز: 

إن أبا اليقظان الذي اشتير باسم عميد الصحافة الجزائرية عن استحقاق وجدارة ىو كذلك مؤرخ »
 2«..ذكي ونبيو
 

 بمحاج قاسم أحمد: 
أبو اليقظان في مقاالتو كان صريحا حزما، شديد الميجة في إيضاح الحق،ال يخاف في اهلل لومة »

الئم وثابت في خطو الذي رسمو لنفسو في ميدان األشواك واألخطار، وىو المؤمن المخمص الذي جعل 
من صحافتو المعبر لتبميغ رسالتو اإلصالحية إلى المشرق والمغرب في ظروف عصيبة واإلستعمار حاقد 

 3«عمى كل رافع لراية القمم والقرطاس
 

  محمد الدراجي: 
أبو اليقظان ىو الشخصية الفذة،وصاحب القمم الخطير،والمواقف الصمبة اتجاه اإلستعمار وأذنابو }

 4 {،والمقارع المجاىد من أجل العروبة واإلسالم
 
 

 
 صالح باجو: 

                                         

  المعيد العالي ألصول ،5،مجمة الموافقات،عددالشيخ أبو اليقظان ومعالم في جياده اإلسالمي : الشيخقاسم أحمد 1
 .498ص  ،1996 ، الجزائرالدين،

  المعيد العالي ألصول الدين،،5،مجمة الموافقات،عدد(ممحق السير)  إبراىيم وكتابواليقظانالشيخ أبو :إبراىيم بحاز 2
 .452ص ،1996 ،الجزائر

 .507ص ،مرجع سابق:  الشيخقاسم أحمد 3
 .178ص،    2008دار قرطبة لمنشر والتوزيع،الجزائر،،رجال وأفكار الحركة االصالحية في الجزائر:محمد الدراجي 4
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كممة دخمت قاموس الحركة الوطنية، والحركة اإلصالحية ، وعالم الصحافة العربية ...أبو اليقظان}
من أبوابيا العريضة، وركزت ليا بندا خفاقا، وأعمت صرحا باذخا،وغدت معمما شامخا لما تحممو الكممات 

 1 {الوطنية واإلصالح والصحافة من معاني ودالالت
 محمد اليادي الحسني: 

 وطنو،شديد التحمل لكل مايصيبو ىكان الشيخ أبو اليقظان رحمو اهلل قوي اإليمان بدينو، غيورا عل}
في سبيميما،صادق العزيمة في الدفاع عنيما، عنيدا في التمسك بحقيما في الحياة الحرة الكريمة، متيقظا 
لكل مايحاك ضدىما، دائم اإلستعداد لكل طارئ يحل بيما، فكان دريئة وجيت إلييا سيام ونصال من 

الخونة واألعداء عمى حد سواء عميم يبعدونو عن الميدان ويزيحونو من طريقيم، فتعبوا وما تعب، ومموا 
 2 {ولم يمل، وكتب اهلل لو أن يعيش حتى يرى أرضو محررة وشعبو سيدا فوقيا

 
 عبد الممك مرتاض: 

إبراىيم أبو اليقظان من أكبر الصحفيين الجزائريين وأشدىم مقاومة وأقواىم عنادا وأكثرىم تصبرا }
 3{عمى اضطياد اإلحتالل الفرنسي

 

 حمد رحمانيأ: 
إبراىيم أبو اليقظان أحد الشعراء الذين تميز حسيم النقدي والتعبيري عمى حد سواء بأن صبغ »

برؤية إسالمية عميقة يدرك بيا العالقات الخفية والظاىرة بين األشياء والناس واألفكار فيصوغيا صياغة 
 4« نظرية أو تعبيرية ليا مذاق خاص

 
 

 : خاتمة الفصل
                                         

  الصحافي الشيخ الذكرى الثالثين لوفاة، أعمال ممتقىصحافة أبو اليقظان في عين الشيخ عبد الرحمان:صالح باجو 1
 .33،ص2003،غرداية، إبراىيمأبي اليقظان

 .188ـ187ص ، 1985، المطبعة العربية،غرداية، العربيةأبو اليقظان في الدوريات:محمد ناصر 2

 .214ص،2009،دار ىومة،الجزائر،2 ج،(1962ـ1830)أدب المقاومة الوطنية في الجزائر:عبد الممك مرتاض 3

 المعيد الوطني العالي ألصول الدين، ،5، مجمة الموافقات،عدد الشعرية إبراىيماليقظانرؤية أبي  :أحمد رحماني 4
 .330ص
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 :من خالل ما سبق عرضو ومناقشتو خالل ىذا الفصل يمكن أن نستخمص النتائج اآلتية 
الشيخ أبو اليقظان يعد عمما بارزا من أعالم الفكر والدعوة، واإلصالح والتجديد بالجزائر، : أوال

فيوالذي تميز بين أقرانو من العمماء والفقياء بالذكاء الثاقب، وبتعدد مواىبو وبتوسع مداركو وبجياده 
. المستميت ضد اإلستعمار الفرنسي بشتى الوسائل سواء بصحفو أو مقاالتو وخطبو أو بأشعاره وكتبو

كذلك نجد أن الشيخ أبواليقظان تمتع بالمكانة العممية المتميزة التي شيد لو بيا الكثير من رواد النيضة 
 . واإلصالح
في رحمة جياده اإلصالحي ربطت الشيخ عالقات طيبة مع العديد من العمماء والمفكرين  : ثانيا

كما كان لو . الخ..عمماء تونس، المغرب، مصر، عمان، سوريا: من الجزائروكذا من  خارج الجزائر مثل
مناقشة قضايا المسممين واستعراض أحواليم : مراسالت عديدة مع شخصيات إسالمية وعربية وذلك بيدف 

ن دلت ىذه العالقات . ومحاولة إيجاد حمول مناسبة لكل المستجدات التي تطرأ عمى الساحة العربية وا 
والمراسالت عن شيئ فإنما تدل عمى مدى إعجاب ىؤالء العمماء بشخص أبي اليقظان وبعصارة فكره مما 
جعميم يأدون فيو شيادات حق ىي في الحقيقة وسام فخر لمشيخ ولمجزائرالتي أنجبتو وأنجبت الكثير من 

 .أمثالو
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ليس مف اليسير حقا تناوؿ شخصية مثؿ شخصية الشيخ أبو اليقظاف بالدراسة، ألنيا شخصية 

موسوعة ال يمكف أف تحصر ضمف ورقات كتاب،أو مجمة ،أومقاؿ ػ وذلؾ بسبب ما قدمو ىذا الرجؿ لدينو 

وأمتو ووطنو، باعتبار الظروؼ الزمانية والمكانية التي حاصرتو حصارا شديدا ال يثبت فييا إال أولوا العـز 

 . وراسخوا اإليماف ػ ولكف كما يقاؿ، ماال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو

وبما أنو قد رست سفينة البحث عند مرافئ نيايتيا ،فال يسعني القوؿ إال أنو مف خالؿ ىذه الدراسة 

أردنا البرىنة عمى أف تاريخ الجزائر حافؿ باألمجاد وذلؾ مف خالؿ الشخصيات العظيمة التي أنجبيا ىذا 

الوطف المفدى، كما وقد سبؽ الذكر أف مف أىـ أىداؼ البحث أيضا ىو إماطة المثاـ عف بعض 

الشخصيات الفكرية والدعوية التي لـ ينصفيا التاريخ، وقد وقع االختيار عمى شخصية إبراىيـ عيسى أبو 

اليقظاف الذي ظير إلى الوجود في الساحة العممية الجزائرية في فترة حالكة وزمف مظطرب مف تاريخ 

الجزائر وىي تئف تحت وطئة اإلستعمار الفرنسي الصميبي المدمر فانطبعت نفسو بذلؾ اإلضطراب مما 

ولد فييا ثورة داخمية كاف يشعر بيا كؿ مسمـ جزائري غيورعمى دينو وأمتو وتاريخو وحضارتو، فما كاف 

منو إال أف عاىد اهلل وعاىد نفسو وعاىد أمتو عمى المضي في سبيؿ تحرير اإلنساف الجزائري مف قبضة 

اإلستعمار وتسمطو وجبروتو، ومما ال شؾ فيو أف الشيخ ومف خالؿ ىذه المبادئ استطاع أف يتبوأ المكانة 

الرفيعة ضمف صفحات التاريخ الجزائري ومع إقراري بتواضع البحث وضآلتو إذا ما نظرنا إلى ماتستحقو 

 :ىذه الشخصية مف الدراسة، فإنو بمحاوره المختمفة التي تناوليا يمكف حوصمة نتائجو عمى النحو التالي 

 

ػ ال شؾ أف استفادت الشيخ أبواليقظاف مف ظروؼ بيئية وأسرية متميزة، ومغذيات فكرية وتربوية 

وأخالقية متنوعة، قد لعبت دورا كبيرا في تشكيؿ شخصية الرجؿ، وصناعة مستقبمو العممي عمى 

الصعيديف الوطني والعربي ، وفي مقدمة ىذه الظروؼ البيئية واألسرية، والدتو التي كانت المدرسة األولى 



:.................................................خــاتمة   
 

 

 

 
83 

التي تمقى منيا القيـ الدينية واألخالقية و جدتو التي أذكت فيو قيـ الرجولة والتضحية، مما جعؿ الشيخ 

أبو اليقظاف ينشأ في ىذا الفضاء الذي سادتو األفكار التحررية، وىوجـ فيو اإلستعمار، وعمى الرغـ مف 

الوضع المادي الميسور نسبيا ألسرتو، لـ يتواف الشيخ يوما في حمؿ ىمـو األمة والدفاع عف قيميا العربية 

واإلسالمية، والدعوة إلى الوحدة والتضامف، لذلؾ فال ريب أف ىذه العوامؿ باختالفيا ىي التي رسمت 

 .مالمح توجيو الفكري والوطني فيما بعد

ػ لقد شكمت الجزائر ومف بعدىا تونس أحد أىـ الروافد التي كونت الشخصية الفكرية والثقافية لمشيخ 

أبو اليقظاف،الذي درس القرآف في الكتاب ولقف أصوؿ التوحيد والعقيدة والمتوف في معيد الشيخ عمر بف 

يحيى، كما وقد لقف العمـو المغوية والعصرية في المدرسة الخمدونية، ثـ بجامع الزيتونة المعمور صاحب 

الفضؿ في نيضة تونس وقبمة جيرانيا وخصوصا الجزائرييف، مما مكنو مف اكتساب تكويف ثقافي في 

عمـو القرآف والمغة العربية وآدابيا، إلى جانب إلمامو الحسف بالمغة الفرنسية مما ساعده عمى اإلطالع 

عمى الثقافة واألدبيات األوربية عامة والفرنسية خاصة،ثـ إف دراستو عمى يد جممة مف المشائخ  المشيود 

ليـ بالكفائة والمقدرة العممية جعمو مف أبرز الطمبة في عصره ال سيما الشيخ عمر بف يحيى والشيخ 

القطب إبراىيـ أطفيش، الشيخ بف القاضي،الشيخ عبد العزيز جعيط وغيرىـ الكثير ممف أعجب بمناىجيـ، 

 .وتأثر بشخصيتيـ

 

ػ إف إنخراطو في الحياة السياسية بتونس، مكنو مف البروز كشخصية سياسية وطنية وقومية ذات 

توجو عربي إسالمي ونزعة تحررية تجمع بيف أصالة المرجعية وعصرنة النظرة والتحرؾ، وخاصة بعد 

التحاقو بالحزب الدستوري التونسي،وقد سجؿ الشيخ إسيامو السياسي عمى الساحة الوطنية، بأف سخر كؿ 

ذا  يقاظ الوعي الجماىيري، وا  إمكاناتو وتجاربو وطاقتو لخدمة قضية الوطف، وفضح أساليب المستعمر وا 

كاف صحيحا عدـ إنضوائو تحت أي تنظيـ سياسي فإنو قد ناضؿ بالمدلوؿ الواسع والشامؿ لمكممة الذي 
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يستوعب كؿ جيد وطني مخمص يصب في خانة تحرير الوطف،واستعادة السيادة المفقودة متجاوزا بذلؾ 

المفيـو الكالسيكي الذي يختصر في الغالب النضاؿ في المساىمة السياسية فقط عبراإلنضواء في أحزاب 

أو مؤسسات أو منظمات، وىي العممية التي تسجؿ لدى البعض كمقياس وحيد لموطنية،والحؽ أف الشيخ 

أبواليقظاف فد تفاعؿ وبإيجابية مع كؿ جيد استيدؼ مف ورائو جمع شمؿ المسمميف عامة و الجزائرييف 

 .خاصة وتوحيد صوتيـ

ػ لقد أثرى الشيخ أبو اليقظاف المكتبة العربية بمنتوج ضخـ قارب الستيف مؤلفا في شتى 

الخ والتي شكمت في الحقيقة تراث تاريخي قيـ ال يزاؿ ...تاريخ ،أدب، فقو، شعر، جرائد:التخصصات مف 

 مرجعا لمدارسيف والباحثيف في مختمؼ المحطات التاريخية ،باعتبارىا المبنات األولى 

في المدرسة التاريخية الجزائرية، التي نتوقع نضوجيا في القريب العاجؿ، في مواجية طروحات 

 .التأريخ القادمة مف ما وراء البحار

والواقع أنو لولـ يكف الشيخ أبو اليقظاف متعدد النشاطات واإلىتمامات والمواىب، وتفرغ لمكتابة لبرع 

ذا كاف قد عيب عميو عدـ إلتزامو بعض األحياف بالمنيجية   فييا إلى حد كبير، وا 

 

العممية الحديثة فيما قدمو، فإف اليدؼ الذي سعى لو مف وراء ىذه الكتابات ىو بعث األمة 

الجزائرية إلى الحياة مف جديد، في مواجية عممية ىدـ اليوية الوطنية لمشعب الجزائري ولـ يكف ذلؾ 

 .يحتاج في وقتو إلى العمؿ األكاديمي في كتابة تاريخ لـ يكتب بعد

ػ إف الباحث في سيرة ىذا الرجؿ يالحظ أنو لـ يحد أبدا عمى النيج اإلصالحي الذي رسمو لنفسو، 

فقد كاف مف بيف أىـ أىدافو مبدأه المناىض لإلستعمار ودسائسو، ودفاعو المستميت عف الديف ومقومات 

إلى جانب الشيخ أحمد - اليوية الوطنية المغوية والدينية سبقت معاصريو، فالرجؿ يعد أوؿ األصوات 
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التي حاربت سياسة التجنيس واإلندماج، والتنصيروالتبشير، وىو في ىذه المسيرة يتصؿ -توفيؽ المدني 

 . بأبي النيضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بف باديس بخيط رفيع ظؿ يربطيما حتى نياية المطاؼ

ػ أظير الشيخ أبو اليقظاف إىتماما كبيرا، ودفاعا مستميتا عف إستقالؿ أقطار الوطف العربي 

اإلسالمي فكاف مف أنصارالوحدة المغاربية التي تشكؿ في نظره معبرا لموحدة العربية الشاممة، وتتوفر عمى 

متداد جغرافي ومقومات تاريخية  .مقومات النجاح مف عنصرية وا 

وقد أفرد الشيخ لمقضية الفمسطينية حيزا ىاما مف فكره وقممو، فاضحا بذلؾ الحركة الصييونية 

والمؤامرات الدولية التي حيكت ضد الشعب الفمسطيني، منددا في أحياف كثيرة بالتخاذؿ العربي الذي رأى 

 .أنو السبب الرئيسي لضياعيا

ػ إف عالقة الشيخ أبو اليقظاف الوثيقة برجاؿ النيضة والثقافة مف شعراء وصحفييف وكتاب وعمماء 

ومفكريف بارزيف،كاف ليا كبيراألثر في التعريؼ بشخصيتو وانضمامو لصفوؼ الجياد اإلصالحي كما 

 ساىمت بعض الشيئ في دخولو المعترؾ الصحفي فتنوعت بذلؾ صحفو

 

 التي كانت تكمف قيمتيا في أف منطمقيا الجوىري ىو مجابية اإلستعمار في ضؿ الصراع 

الحضاري، والذي عمؿ اإلستعمارمف خاللو عمى سمب أصالة الجزائرييف، ومسخ مقومات شخصيتيـ 

الثقافية، كما أف احتكاكو بجيؿ مف السياسييف الناضجيف، سمح لو باكتساب تجربة سياسية استثمرىا في 

 .مشواره النضالي الطويؿ، مف أمثاؿ عبد العزيز الثعالبي وسميماف باشا الباروني وغيرىما

ػ إف ىذه الشخصية الوطنية التي لـ تعرؼ كمال وال ممال في مواجية األخطار اإلستعمارية ، وعمى 

الرغـ مف الجيود التي قدمتيا عمى مدارخمسة وثمانوف عاما مف العطاء قضتيا في خدمة الوطف والديف 

والتاريخ، إال أنو ال تزاؿ ىذه الشخصية في طي النسياف،ولـ تحظ بأي التفاتة مف جية مف الجيات تكريما 



:.................................................خــاتمة   
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قصاء، فالرجؿ عاش لمجزائر  لجيدىا ونضاليا كسائر أبناء األمة المخمصيف،بؿ العكس نالت تيميشا وا 

ومف أجؿ الجزائر وال يممؾ عصبية تدافع عنو أوتحيي ذكراه والحؽ أف التراث الذي تركو الشيخ أبو 

 .اليقظاف لألمة يجعؿ منو قطبا ميما مف أقطاب النيضة والفكر المتنور في جزائر القرف العشريف

ونحف نأمؿ أف تكوف ىذه التجربة العممية في مسيرة الرجؿ، استفزازا ليمـ الباحثيف الجاديف، لمتعمؽ 

في فكره وتراثو الغني الذي يحتاج مزيدا مف الدراسات العممية واألكاديمية إليفاء الرجؿ بعض مالو في 

 .     أعناقنا مف واجب اإلكبار والتقدير



 



 

 
87 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .193، ص1980أبو اليقظان و جهـاد الكممة، مطبعة أحمد زبانة، الجزائر، :  محمد ناصر  1
 

  
 

  



 

 
88 

1 

  

                                                           

، تصدير ابو القاسم سعد 1956 إلى 1900تاريخ الصحافة و الصحفيين في بسكرة و اقميمها من :  فوزي مصمودي  1
 .26، ص2006اهلل، دار الهدى، الجزائر ، 



 

 
89 

1 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .332، ص 2009، دار البصائر، الجزائر ، 6، ط 10تاريخ الجزائر الثقافي ج : ابو القاسم سعد اهلل   
 



 

 
90 

1 

 

 

 

 

                                                           
1
 .194، ص1980 جهـاد الكممة، مطبعة أحمد زبانة، الجزائر، أبو اليقظان و:  محمد ناصر  
 



 
91 

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: أوال

 الجرئد 

 .1938،ماي 14م ،3ج:الشهاب .1

  .1931،أفرٌل 7،م4ج:الشهاب  .2

 .1931،أكتوبر7،م10ج:الشهاب .3

  الكتب 

 :بالمغة العربية- 1

،تقدٌم وتعلٌق محمد ناصر، دار هومة، تاريخ صحف أبي اليقظان: (إبراهٌم عٌسى)أبوالٌقظان .4

2003. 

 2007، دارالحكمة،الجزائر، التواصل الثقافي بين الجزائروتونس: (محمد صالح)الجابري .5

-1900]النشاط العممي والفكري لممياجرين الجزائريين بتونس : (محمد صالح)الجابري .6

 .1983،الدارالعربية لمكتاب، [1962

، مطبعة البعث، قسنطينة، [1974-1921]أعالم اإلصالح في الجزائر : (محمد عمي)دبوز .7

1975 . 

،المطبعة العربية، الجزائر، 2،جنيضة الجزائرالحديثة و ثورتيا المباركة: (محمد عمي)دبوز .8

1971. 

، 2، ط1،إعداد وتقديم عبد اهلل حمادي،جشعراء الجزائرفي العصرالحاضر: (محمد الهادي)الزاهري .9

 . 2007داربهاء الدين لمنشروالتوزيع،قسنطينة، 

،جمع وتحقيق أحمد حمدي، مؤسسة مفدي تاريخ الصحافة العربية في الجزائر: (مفدي)زكرياء .10

 . 2003زكرياء،الجزائر، 



 
92 

 . 2008،موفم لمنشر،الجزائر، 2،ط2،جأعالم من المغرب العربي: (محمد الصالح)الصديق .11

 ، مطبعة دارالبعث، الجزائر،دون سنةالشيخ أبواليقظان كماعرفتو: (أحمد)فرصوص .12

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر، ،1،ج(مذكرات)ح حياة كفا: (أحمد توفٌق)المدنً .13

1988  

 .2009،دارالبصائر،الجزائر،أبطال المقاومة الجزائرية:(أحمد توفيق)المدني .14

 .2009، دار البصائر،الجزائر،ىذه ىي الجزائر:(أحمد توفيق)المدني .15

،المطبعة العربية،غرداية، (1976-1925)أثر القرآن في الشعرالجزائري الحديث: (محمد)ناصر .16

1992. 

، [1931-1903أعالميا من - تطورىا- نشأتيا]المقالة الصحفية الجزائرية: (محمد)ناصر .17

 .2007وزارة الثقافة،الجزائر، 

 . 1989، جمعية التراث، الجزائر،2، جديوان أبي اليقظان: (محمد)ناصر .18

 .1985،المطبعة العربية،غرداية،أبواليقظان في الدوريات العربية:(محمد)ناصر .19

،الشركة الوطنية لمنشروالتوزيع،مطبعة أحمد زبانة،الجزائر، أبواليقظان وجياد الكممة:(محمد)ناصر .20

1980 . 

 .1989، المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية، الجزائر،2، ط1 ،جديوان أبي اليقظان:(محمد)ناصر .21

 .1989،جمعية التراث،غرداية،2،طمفدي زكرياء شاعرالنضال والثورة:(محمد)ناصر .22

 .1992،دارالهدى،الجزائر،الجزائر الثائرة:(الفضيل)الورتالني .23

 :  الكتب الفرنسية - 2

24. daumas et dalmatie :le sahara algérien<études géographiques,statistiques 

et historiques>,paris,1845. 

25. paul soleillet :lafrique occidentale<algérie,mzab,tildikelt>,avignon 

imprimerie de f.seguin ainé,paris,1877  



 
93 

 

 المراجع: ثانيا

، المؤسسة الوطنية 1930الصحافة اإلسالمية الجزائرية من بدايتيا إلى سنة : (زاهر)إحدادن .26

 .1986لمكتاب،الجزائر، 

،المطبعة (دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية)تاريخ بني ميزاب :(يوسف)بن بكير .27

 .1992العربية،غرداية،

 .1993،مطبعة أبو داود،الحراش،حمقات من تاريخ المغرب اإلسالمي:(سميمان)بن يوسف .28

 .2010محمد ناصر، داراألمة الجزائر،:، تقديممن وحي البصائر:(محمد الهادي)الحسني .29

 ،دار قرطبة لمنشر والتوزيع، "رجال وأفكار" الحركة اإلصالحية في الجزائر :(محمد)الدراجي .30

 .      2008الجزائر،

 .1966، داراآلداب، بيروت، دراسات في األدب الجزائري الحديث: (أبو القاسم)سعد اهلل .31

 .2009،دارالبصائر،الجزائر،6،ط10،جتاريخ الجزائر الثقافي:(أبو القاسم)سعد اهلل .32

 .2012، دارالمعرفة،الجزائر،أعالم الجزائر:(مريم)سيد عمي .33

، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 2، ط6،جتاريخ الصحافة في الجزائر: (الزبير)سيف اإلسالم .34

1985 

 .2009، دارالقصبة،الجزائر،معممة الجزائر:(عاشور)شرفي .35

 .2001، دارهومة، الجزائر،والية غرداية:(عساف)صالح .36

 .، الشركة الوطنية لمنشروالتوزيع، الجزائر، دون سنةتاريخ األدب الجزائري: (محمد)الطمار .37

 الشيخ أبو اليقظان رجل الدعوة واإلصالح بوادي)من أعالم الجزائرفي العصرالحديث:(سميمة)كبير .38

 .2008،المكتبة الخضراء،الشراقة، (ميزاب



 
94 

،دار هومة، الجزائر، 2،ج(1962ـ1830)أدب المقاومة الوطنية في الجزائر :(لكاعبد الم)مرتاض .39

2009. 

، الشركة 2 ،ط (1945 ـ1925)نيضة األدب العربي المعاصرفي الجزائر:(عبد المالك)مرتاض .40

 .1983الوطنية لمنشروالتوزيع،الجزائر،

 .1883،المؤسسة الوطنية لمكتاب،الجزائر،النثرالجزائري الحديث:(محمد)مصايف .41

قميميا من :(فوزي)مصمودي .42 ، تصدير (1956 الى1900)تاريخ الصحافة والصحفيين في بسكرة وا 

 .2006أبوالقاسم سعد اهلل، دار الهدى،الجزائر،

، منشورات [1912-1881]توسع االستعمارالفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : (إبراهيم)ميـاسي .43

 .1996المتحف الوطني لممجاهد،الجزائر، 

،ديوان المطبوعات (1962ـ1830)أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرالمعاصرة :(عمار)هالل .44

 .1995الجامعية،الجزائر،

 الرسائل الجامعية : ثالثا

،مذكرة لنيل شهادة (1916ـ1912)مواقف الجزائريين من التجنيد االجباري:(ناصر)بمحاج .45

 .2005الماجستير،قسم تاريخ، المدرسة العميا لآلداب والعموم اإلنسانية،بوزريعة،

،رسالة لنيل شهادة (1954ـ1908)جامع الزيتونة والحركة االصالحية في الجزائر:(رابح)فالحي .46

 .2008جامعة منتوري،قسنطينة، الماجستير،قسم تاريخ وعمم آثار،

، مذكرة لنٌل [1954-1920]الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب : (عبد القادر)قوبع .47

 . 2007شهادة الماجستٌر،قسم تارٌخ، جامعة ٌوسف بن خدة، بوزرٌعة، 
 المعاجم: رابعا 

، ترجمة  ىجري إلى العصرالحاضر1معجم أعالم اإلباضية من القرن : وآخرون (محمد)بن موسى .48

 .2009، جمعية التراث،الجزائر، 2ناصرمحمد،ج



 
95 

،الدارالوطنية لمكتاب، (2009إلى 1798)معجم األدباء والعمماء المعاصرين من:(محمد)بوزواوي .49

2009. 

 .2003، دارالحضارة،الجزائر،موسوعة العمماء واألدباء الجزائريين:(رابح)خدوشي .50

 .2007،منشورات دحمب،الجزائر،معجم مشاىيرالمغاربة:وآخرون (أبو عمران)الشيخ  .51

  .2007، دارالحكمة،الجزائر،2،جموسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية:(حساني)مختار .52

 تونس، الجزائر، الجماىرية، المغرب،]الموسوعة الصحفية العربية : وآخرون (محمد)ناصر .53

 . 1995، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، تونس، 4، ج[موريتانيا

، مؤسسة نويهض 3، طمعجم أعالم الجزائر من صدراإلسالم حتى العصرالحاضر:(عادل)نويهض .54

 .1983الثقافية،لبنان،

 المقاالت: خامسا

 الذكرى الثالثين لوفاة أعمال ممتقى ،صحافة أبي اليقظان في عين الشيخ عبد الرحمان:(صالح)باجو .55

 .2003،غرداية، إبراهيمالشيخ أبواليقظان

،المعهد 5،مجمة الموافقات،العدد (ممحق اليسر)الشيخ أبواليقظان إبراىيم وكتابو: (إبراهيم)بحاز .56

   .1996الوطني العالي ألصول الدين،الجزائر، 

الذكرى الثالثين  أعمال ممتقى،قراءة اقتصادية في فكر الشيخ أبي اليقظان: (محمد)بن صالح حمدي .57

 .2003،غرداية، إبراهيمالشيخ أبواليقظان لوفاة

،العدد الثالث ر،مجمة المصادتاريخ الجزائرمن خالل صحف الشيخ أبي اليقظان:(موسى)بن عمر .58

  .2006،الجزائر،1954عشر،المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

،المعهد 5،مجمة الموافقات،العدد (سميمان الباروني)الشيخ أبو اليقظان وكتابو:(محمد الهادي)الحسني .59

 .1996الوطني العالي ألصول الدين،الجزائر،



 
96 

،المعهد الوطني 5، مجمة الموافقات،العددالدعوة ووسائميا عند الشيخ أبي اليقظان: (يوسف)حسين .60

 . 1996العالي ألصول الدين،الجزائر، 

 المعهد الوطني العالي ،5، مجمة الموافقات،عددرؤية أبي اليقظان إبراىيم الشعرية:(أحمد)رحماني .61

 .1996ألصول الدين،الجزائر، 

الشيخ أبو   الثالثين لوفاة أعمال ممتقى الذكرى،محطات فكرية في صحافة أبي اليقظان:(محمد)زغينة .62

 .2003،غرداية، إبراهيماليقظان

، المعهد الوطني 5،مجمة الموافقات،العددقراءة تربوية في فكر الشيخ أبو اليقظان:(عزيز)سالمي  .63

 1996ألصول الدين،الجزائر،

، المعهد الوطني 5،مجمة الموافقات، العددأبو اليقظان ومعالم في جياده اإلسالمي:(قاسم أحمد)الشيخ .64

 .1996العالي ألصول الدين،الجزائر،

،مجمة الموافقات، وصالبة اإلستجابة.. إبراىيم أبواليقظان خطورة التحدي: (عبد الرزاق)قسوم .65

 1996،المعهد الوطني العالي ألصول الدين، الجزائر،5العدد

،مطبعة البعث، 5، مجمة األصالة،العدد أبواليقظان أحد رواد اإلصالح في الجزائر: (عبد الرزاق)قسوم .66

 . 1971قسنطينة، 

الشيخ  الذكرى الثالثين لوفاة ،أعمال ممتقىأىمية قراءة فكر الشيخ أبي اليقظان:(محمد)ناصر .67

 .2003،غرداية، إبراهيمأبواليقظان

 



 
98 

 فيرس الموضوعات

 إىــداء

 شكــر

 مقـدمـة

 

أبـواليقـظان المنطقة والنـشأة:الفصل األول   

7 .................................................األوضاع العامة لمنطقة القرارة:المـبحث األول   

9................................................................األوضاع السياسية:المطمب األول   

  11..............................................................األوضاع االقتصادية:المطمب الثاني 

13....................................................األوضاع االجتماعية والثقافية:المطمب الثالث   

16........................................................حياة أبو اليقظان وآثـاره:المبحث الثاني   

16...................................................................نسبو ومولده: المطمب األول   

19...................................................................تعميمو وسفره:المطمب الثاني   

27..............................................................وظائفو ومسؤولياتو:المطمب الثالث   

29...................................................................وفاتو وآثاره:المطمب الرابع   

أبو اليقظان ودوره االصالحي في الجزائر:الفصل الثاني   

37.........................................دوره االصالحي في المجال السياسي:المبحث األول   

  37............................................................موقفو من السياسة:المطمب األول 

  38............................................موقفو من القضايا السياسية الداخمية:المطمب الثاني 

  40.........................................موقفو من القضايا السياسية الخارجية:المطمب الثالث 



 
99 

45...........................دوره االصالحي في المجال االجتماعي واالقتصادي:المبحث الثاني   

  45.......................................أبو اليقظان ومحاربتو لمآلفات االجتماعية:المطمب األول 

46...................................أبو اليقظان واسياماتو في الوحدة االجتماعية:المطمب الثاني   

49...........................................أبو اليقظان وبعض آراءه االقتصادية:المطمب الثالث   

   53...................................دوره االصالحي في المجال التربوي والثقافي:المبحث الثالث 

  53...................................................فمسفة أبي اليقظان التربوية: المطمب األول 

  56...............................................المغة ومكانتيا في فكر أبي اليقظان:المطمب الثاني

  57..................................دور الصحافة االصالحي في فكر أبي اليقظان:المطمب الثالث 

آراء في شخص أبي اليقظان:الفصل الثالث   

65...............................................آراء من الخارج:المبحث األول   

65 .................................عمماء ومفكري المغرب الكبير:المطمب األول   

  67........................................عمماء ومفكري المشرق:المطمب الثاني 

  71.................................................آراء من الداخل:البحث الثاني 

71................................أعضاء جمعية العمماء المسممين:المطمب األول   

74.......................................أنصار المذىب االباضي:المطمب الثاني   

78...........................................آراء بعض المحدثين: المطمب الثالث  

  خــاتمـة

.المالحق  

 قائمة المصادر والمراجع

 فيرس الموضوعات


