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مقدمة
اخنرطت معظم النخب امليزابية اجلزائرية يف العمل اإلصالحي ،سواء على املستوى امليزا أو
ضمن احلركة اإلصالحية اجلزائرية ،وتفاعلت مع قضايا اجملتمع اجلزائري واملغار  ،ومل يكن نشاطها يف
جانب اإلصالح فحسب بل يف اجلوانب السياسية والفكرية ،وكان للنخبة امليزابية حضورا بالقلم
واملسامهة يف بعض اهليئات السياسية ،وعربت عن بعدها املغار يف العديد من األزمات واحملطات
السياسية .ومن خالل هذا العمل نستوضح حول طبية هذا العمل هل كان عبارة عن مبادرات
شخصية؟ أم هو توجه فكري وقناعات للنخبة امليزابية تشكلت برتاكم جمهودات شخصياهتا العلمية
والسياسية ضمن العمل الوطين العام؟
1ـ محمد بن يوسف أطفيش وتوجيه النخبة الميزابية
من الشخصيات اليت اهتمت باملغرب العر مبكرا يف مطلع القرن العشرين حممد بن يوسف
2
أطفيش 1الذي اهتز لقضية احتالل ليبيا فكان أن دعا إىل ع األموال والسالح ملساعدة اجملاهدين
رغم سنه املتقدم يف هذه املرحلة (حوايل 93سنة) ويبدوا أنه كان على صلة مع سليمان الباروين ومن
الطبيعي أن تونس كانت جسرا لعبور ودعم اجلهاد اللييب اليت نشط فيها علي باش حامبة هلذه القضية
واستعان باجلزائريني املهتمني هبا ،ورغم وفاة الشيخ حممد بن يوسف أطفيش يف مارس  1914إال أنه
 -1ولـ ـ ــد يف  1818يف بـ ـ ــين يـ ـ ــزقن ،ودخـ ـ ــل التـ ـ ــدريس منـ ـ ــذ  ،1840ويعتـ ـ ــرب مـ ـ ــن بنـ ـ ــاة النهضـ ـ ــة العلميـ ـ ــة يف بـ ـ ــين مي ـ ـ ـزاب ،وعنـ ـ ــدما طـ ـ ــال احلـ ـ ــتالل
اإليطـ ــايل ليبي ـ ــا دعـ ــا إىل ـ ــع التربعـ ــات و ـ ــع السـ ــالح ملس ـ ــاعدة الليبيـ ــني وكان ـ ــت لـ ــه العدي ـ ــد مـ ــن االتص ـ ــاالت مـ ــع زعم ـ ــاء اإلباضـ ــية خ ـ ــارج اجلزائ ـ ــر
(س ـ ــليمان ب ـ ــن ناص ـ ــر ح ـ ــاكم زجنب ـ ــار  ،وإم ـ ــام عم ـ ــان )...وق ـ ــد ت ـ ــويف الش ـ ــيخ يف  23ربي ـ ــع الث ـ ــاين  ،1332م ـ ــارس  .1914أنظ ـ ــر :س ـ ــعد اهلل أب ـ ــو
القاسم ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج  ،3ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،1998 ،ص 265ـ .273
- 2نفسه ،ص .270
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ترك تالميذه الذين واصلوا هذا املشوار منهم أبو اليقظان الذي انتقل إىل تونس على رأس بعثة طالبية يف
 1914مشلت حوايل  20طالبا ،وسافرت البعثة الثانية يف  1916برئاسته أيضا وضمت علي دبوز،
ومفدي زكريا ورمضان لودة ،وحممد الثميين وإبراهيم أطفيش ،وإذا كان هلؤالء يعا موضع قدم يف
احلياة الثقافية أوالسياسية يف اجلزائر أوتونس .1فإن إبراهيم أطفيش متيز أكثر من بني هؤالء باهتمامه
بقضايا املغرب العر وتنقالته وسعة عالقاته .حيث نشط هذا األخري يف احلزب الدستوري برئاسة
الثعاليب وصار عضوا يف اللجنة املركزية للحزب (وهو أصغر عضو) كما اهتم بالصحافة والنوادي
واجلمعيات ،وقيل أن الثعاليب أرسله ثالث مرات إىل األمري خالد يف اجلزائر ليعرض عليه احتاد حزبه مع
احلزب الدستوري التونسي وتوحيد اجلهود باعتبار أن املعركة واحدة ضد االستعمار ،وأنه بعد اللقاء به يف
اجلزائر امتنع األمري خالد عن ذلك ،العتماده على طريقة خاصة به.2
كما أرسل الثعاليب إبراهيم أطفيش ثانية مبعية صاحل بن حيي إىل لألمري خالد لنفس الغرض
ورغم أن هذه اجلهود باءت بالفشل .3لكنه أحرج السلطة الفرنسية بتونس فنفته إىل القاهرة ،4ولكن هذا
مل يوقف نشاطه حيث عمل يف جلنة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ،وتعاون مع سليمان الباروين حول
ذات االهتمام.
كما ربط عالقات مع كبار الشخصيات املؤثرة يف املشرق العر واملهتمة بشؤون األمة
اإلسالمية مبا فيها املغرب العر ومنهم حمب الدين اخلطيب ،ورشيد رضا ،وحسن البنا ،وسليمان
الباروين وانتم ى إىل عدة هيئات إسالمية مثل :عية اهلداية اإلسالمية و عية الرابطة الشرقية ،و عية
.5
الشبان املسلمني
ومن الواضح أنه استخدم هذه املنابر واهليئات والعالقات خلدمة اهتماماته املركزية ( اجلزائر
ومشال إفريقيا ) ،حيث نقف على عدة شواهد يف مسريته النضالية تؤكد هذا االنشغال منها استمرار
-1ـ أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق ،ص.270
 - 2لو حممد عيسى النوري ،دور امليزانني يف تاريخ اجلزائر قدميا وحديثا ،ج ،1دار البعث ،قسنطينة ،د-ت ط ،اجلزائر ص .417
 - 3حممد بلقاسم ،االجتاه الوحدوي يف املغرب العر  1328( ،ـ 1373ه  1910 /ـ 1954م) ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،ص .103
 4ـ كان الثعاليب وإبراهيم أطفيش صديقي السراء والضراء وهو موفد احلزب يف املهمات الصعبة إىل اجلزائر جلمع األموال ،أو حماوالت التوحيد بني
احلركات الوطنية خاصة بني الثعاليب واألمري خالد .وكان أول املبعدين من الدستوريني سنة  .1923أنظر - :ألد بن ميالد ،حممد مسعود إدريس،
الشيخ عبد العزيز الثعالبي والحركة الوطنية ،ج ،1ط ،1بيت احلكمة ،قرطاج  ، 1991 ،ص.327

 - 5أبو القاسم سعد اهلل ،حبوث يف التاريخ اإلسالمي ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  ،2003ص .153
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عالقاته مع سليمان الباروين أثناء إقامتهما مبصر 1وكذلك لقاءاته املستمرة مع زعماء املغرب العر
وكانت خري حمطة لذلك مؤمتر القدس الذي حضره من املغرب العر الثعاليب ( عن تونس) وإبراهيم

اطفيش (عن اجلزائر) واملكي الناصري (عن املغرب) والبشري السعداوي (طرابلس) ، 2ومن املؤكد أهنا
كانت حمطة لتبادل اآلراء وتنسيق املواقف ،وخاصة أن هؤالء يعرفون قدرة أطفيش يف ربط العالقات
والتحرك يف األوساط السياسية واإلصالحية ومن ذلك أنه تعاون مع أهل الرأي يف مصر يف توجيه نداء
لعصبة األمم يدين فيه سياسة إيطاليا يف ليبيا سنة .31931
2ـ مفدي زكريا والبعد المغاربي
ومن الشخصيات البارزة اليت جهرت عاليا عن بعدها الوحدوي وحاولت أن جتعلها عقيدة
راسخة لدى شباب مشال إفريقيا هي شخصية مفدي زكريا ،الذي كان يف املرحلة األوىل من حياته يعترب من
املدرسة اإلصالحية وحىت بعد احلرب العاملية الثانية واخنراطه بشكل واضح يف االجتاه االستقاليل مث الثورة فإنه
بقي حيمل أفكارا إصالحية ومتشبعا بثقافتها .ففي سنة  1939كتب مقاال مدويا جتاوزت أصداؤه اجلزائر
حتت عنوان "عقيدة التوحيد لشباب مشال إفريقيا "وهو يف سجن بربروس ،وأعجبت به جريدة احلرية املغربية
لسان حال احلزب الوطين لإصالح وأشادت بوصاياه ومما جاء فيه:
"أقسم بوحدانية اهلل أنين أؤمن بوحدانية مشال إفريقيا وأعمل هلا ما دام يف قلب خافق ،وأن
اإلسالم ديننا ومشال إفريقية وطننا والعربية لغتنا ،وأقر أنه ليس مسلما وال مؤمنا وال عربيا إذا مل يبذل نفسه
وماله ودمه يف سبيل حترير الوطن العزيز (مشال إفريقيا) ،وال فرق بني تونسي وجزائري ومغر وال بني مالكي
وحنفي وشافعي وإباضي وحنبلي وال بني عر وقبائلي .وكل من عمل للتفرقة بني أجزاء وحدة (مشال إفريقيا
) اعترب أكرب عدو له  ،وقال :أن وطين مشال إفريقيا وطن ماجد له ذاتيته املقدسة ،ومشال إفريقيا جزء ال
يتجزأ من جسم الشرق العر  ،نفرح لفرحه و زن حلزنه".4وهذه القداسة الدينية اليت عرب عنها مفدى زكريا
جتاه مشال إفريقيا كانت هي صميم التفكري اإلصالحي اجلزائري قبل العامل السياسي أو املصلحي ولكن
 - 1أبو القاسم سعد اهلل ،حبوث يف التاريخ اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .153
 - 2ألد توفيق املدين ،الشهاب م  ،08ج  ،2س  ،8شوال  ،1350فيفري  1932ص .6
 - 3أبو القاسم سعد اهلل ،حبوث يف التاريخ اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .153
 - 4مفدي زكريا "عقيدة التوحيد لشباب مشال إفريقيا " ،احلرية ،ع  ،111األحد  4رجب 1359هـ 20 ،أوت  ،1939جريدة احلريـة املغربيـة لسـان
حال احلزب الوطين لإصالح ص  .1وقد أجنز مفدي زكريا ثالث دواوين من الشعر (للجزائر وتونس ،واملغرب).
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يبدو أن هذا العامل تراجع نوعا ما لدى أغلب زعماء األقطار املغاربية مع تطور األحداث والرتكيز على
مصري بلداهنم وخاصة حني دخلو يف مرحلة املفاوضات.1
ونرصد اهتمام كل اجلرائد اإلصالحية باملغرب سواء املنتقد أو الشهاب أو البصائر أو جرائد
أبو اليقظان قصد إطالع الرأي العام اجلزائري واملغر أيضا باألحداث السياسية فتتوحد الرؤية واالهتمام،
ومن املقاالت اليت خصصها أبو اليقضان يف جريدة األمة حول املغرب:
نداء إىل إخواننا الوطنيني باملغرب األقصى – ملفدي زكريا
– مؤمتر الكاثوليك بفاس ـ ـ ـ ماذا يف املغرب – عن احلزب الوطين.
– – على هامش حوادث املغرب – ـ االضطهاد بالبادية باملغرب –
وكثري من املقاالت واالحتجاجات اليت ال ميكن حصرها يف هذا املقام ،كما كانت الصحافة
اإلصالحية تستهل بكل عنوان جديد خيدم مشال إفريقيا ،فاإلبراهيمي رحب مبيالد "جملة إفريقيا الشمالية"
إلمساعيل العر ومشيدا هبذا الرجل الذي اعتربه تلميذا البن باديس وخريج األزهر وتأسف حني تعثرت
لصعوبات الطبع واملال. 2
3ـ مساهمة النخبة الميزابية في الحزب الدستوري التونسي:
فضال عن املسامهات اجلزائرية يف النهضة اإلصالحية التونسية على أيدي جمموعة من الذين
هاجروا يف الفرتة السابقة للقرن العشرين ،أو الذين قدموا مسامهات بأقالمهم واتصاالهتم مع احلركة
الوطنية التونسية يف مطلع القرن العشرين اليت سبق التطرق إليها فإن هذه اجلهود قد أسست الطريق
للمرحلة التالية حني أسس عبد العزيز الثعاليب احلزب الدستوري احلر التونسي حيث اخنرط فيه عدة
شخصيات كإبراهيم أطفيش الذي صار عضوا إداريا فيه ،وأبو اليقظان عضوا يف جلنة الدعاية .3وكانت

عالقة أ اليقظان بالثعا ليب وثيقة وتعود إىل أواخر احلرب العاملية األوىل قبل إنشاء احلزب الدستوري فمنذ
إنشاء اجلمعية السرية سنة  1917من قبل الثعاليب كان أبو اليقظان عضوا فيها .وبعد تأسيس احلزب
 -1حممد الشريف الطاهر قاهر ،مقابلة معه يوم  ،2009/03/24واعترب أن القطرين الشقيقني ختليا عن العمل الوحدوي الحقا.
 - 2حممد البشري اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج  ،3ط  ،1م.و.ك ،اجلزائر ،1981 ،ص .119

 -3معمــر العايــب " ،التوجــه املغــار يف أدبيــات احلركــة الوطنيــة اجلزائريــة ،حــزب الشــعب اجلزائــري و عيــة العلمــاء منوذجــا" ،اجمللــة التارخييــة املغاربيــة ،ع
 ،119س  ،32جوان  ،2005مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات ،تونس ،ص ـ ص  67ـ.82
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يروي عن نفسه "كنت والشيخ إبراهيم اطفيش والشيخ حممد الثميين أعضاء عاملني يف حزب الدستور
وكان للحزب جلان ،منها جلنة الدعاية ،وكنت عضوا فيها فكنت أقوم بالدعوة للحزب ،وأشرح مبادئه ملن
اتصل هبم من اإلخوان ،ويف رسائلي الكثرية يف أ اء اجلزائر ،وكان رئيس جلنتنا على ما أذكر هو األستاذ
(عثمان الكعاك) ،واستمرت عالقته بالثعاليب إىل آخر لقاء ع الثعاليب والطلبة اجلزائريني يف مقر
سكناهم (بئر احلجار) يودعهم وألقى خطابا مؤثرا ضمنه اآلمال املرجوة من طلبة البعثة امليزابية .ومل
تنقطع عالقة أ اليقظان بالثعاليب حىت وهو باملشرق وكانت له قصائد حول احلزب الدستوري نشرت يف
جرائد عديدة (املرشد األمة ،املنري.)،
إضافة إىل الذين ساندوه وأيدوه بأشكال خمتلفة ،كالدعاية و ع األموال لصاحله ومنهم صاحل
بن حيىي الذي ع باسم احلزب األموال من بين ميزاب (قاربت  130ألف فرنك) سنة ،11920
ودخل السجن مع الثعاليب بتونس .2ومن األمساء اليت أعجبت هبذا احلزب :حممد بوحجام ،والسيد
الناصر م اليل .هذا يف املرحلة األوىل ،مث تداولت شخصيات كثرية للرتويج هلذا احلزب أو لزعيمه لتعلقهم
مببادئه وما خيدم به قضية املغرب العر كله.
وبدون شك أن عنصري أطفيش وأ اليقظان قد سامها يف الرتويج للحزب الدستوري يف
األوساط امليزابية مما لل ثلة كبرية تعمل لصاحله أو تتعاطف معه 3وعزز هذا املوقف التوجه اإلسالمي أو
الثقافة الشرقية اليت يتسم هبا احلزب ،لذلك توسع نشاط احلركة امليزابية العاملة لصاحل احلزب الدستوري
وخاصة يف املـدن اليت ينشطون فيها جتاريا (قسنطينة ،قاملة )...وساعدهم التنظيم االجتماعي الذي
ميتازون به يف التنظيم احملكم والتواصل الدائم بينهم ،فدعموه بصحفهم 4وأمواهلم.
كما أن العمل إىل جانب الدستوريني مل يقتصر على الفئة امليزابية وخاصة يف املرحلة التالية،
حيث تعاطف معهم جل طلبة الزيتونة والذين صاروا زعماء اإلصالح يف اجلزائر أو غريهم ممن درس
 - 1معمر العايب ،مقال سابق .ص ص  67ـ .82
 " 2الشيخ عبد العزيز الثعاليب من خالل وثيقة للبشري الفوريت " حتقيق لادي الساحلي ،اجلاليل بن احلاج حيىي روافد ،ع ،2000-1999 ،5جملة
املعهد األعلى لتاريخ احلركة الوطنية – املغرب ،.ص ص .230
 - 3هناك عناصر ميزابية كثرية عملت لصاحل احلزب الدسـتوري مثـل حممـد الثميـين ،احلـاج عمـر بـن احلـاج حممـد بوحجـام ،وألـد قـزويط ،وغـريهم وكلهـم
من طلبة الزيتونة.
 - 4يف هذه املرحلة املتقدمة كانت جريدة الصديق لصاحب امتيازها ومديرها حممد بن بكري قد احتجت على اعتقال الثعاليب وصاحل بن حيىي.
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باملشرق العر وباجلزائر أمثال ابن باديس ،حممد العيد آل خليفة ،والعقيب ،ولزة بوكوشة ،والسعيد
الزاهري ،وحممد العيد اجلباري ،إمساعيل بن عالوة (خريج الزيتونة) .هؤالء كتبوا يف صحف العصر

اجلديد ،والنهضة التونسية والصديق اجلزائرية ،1وأظهروا دعمهم لوجهة الثعاليب السياسة والفكرية .ومن
الطلبة الذين اخنرطوا يف احلزب الدستوري القدمي أيضا عبد القادر الياجوري وهذا خالل دراسته بالزيتونة
قبل  1934حىت عودته يف  1935ملنطقة قمار حيث صار ممثال للعلماء هناك.2
هذا فضال عن املسامهات اليت قدمها أشخاص هلم أصول جزائرية أمثال املدين توفيق ،وعبد
الرلان اليعالوي والطيب بن عيسى ،وحممد العرييب .أما توفيق املدين الذي يعد يف هذه املرحلة تونسيا
والدة وإقامة فإنه كان يرأس قسم التحرير العر يف اللجنة التنفيذية ،ولكن بعد نفيه قد فتح عهدا جديدا
يف توثيق العالقات بني احلركة اإلصالحية وتونس عن طريق املراسلة مع أصدقائه القدامى أمثال عبد العزيز
الثعاليب اليت استمرت املراسالت معه يف منفاه .3أو مع الشاعر حممد الصاحل خنتاش ،وحمي الدين القلييب
الذي كتب عنه هذا األخري مقاال يف جريدة الوزير أثناء نفيه قائال" :لقد علمت اإلدارة أهنا خمطئة يف
أبعادها للمدين بدعوى أ نه جزائري وطالب بالعودة عن اخلطأ وتصحيحه بالرتاجع عن هذا النفي ،واعترب
هذا اإلبعاد إساءة لألمة التونسية وإلزام املدين باجلنسية اجلزائرية واحتج بشدة على اإلبقاء عليه يف املنفى

دون مربر 4.كما كانت زيارته اليت رخب له فيها ملدة نصف شهر سنة  51926أن سامهت يف رسم
مستقبل العالقات القائمة بني اإلصالح اجلزائري وقضية تونس.

وكان لنشاط املدين وانصهاره يف احلركة اإلصالحية اجلزائرية أن جعل منه عنصرا فعاال يف
اجلزائر ومل يكن غريبا عنها بل ساهم يف الربط بني تونس واجلزائر وقد قال فيه الشاعر مفدي زكريا يف
الذكرى الثالثني ملنفاه:

1-AGERON CHARLES ROBERT, Histoire de l’Algérie contemporaine de l'insurrection de
1871,au declenchement de la guerre de libération1954, T2, presse universitaire de France
,paris 1968, P 197-228.
2 -A.N.O.M, F.D.C,93/ 4278, BEN CHEIKH EL HOCINE, notice individuelle .n 197.
 - 3ألد توفيق املدين ،خمطوط حتت عنوان :رد أديب على حملة أكاذيب ،حسب املقدمة كتب يف اجلزائر ،أكتوبر  ،1982ص .184-183
ملف ألد توفيق املدين4-C. D.N.T, B- 2 – 46, N 03.
 - 5حممد بلقاسم ،مرجع سابق ،ص .165
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لستم اليــوم تكرموا نزيال *** بعد منفاه ففي البالد استقرا
فهو من صلبها وإن حتسبوا *** تونسياـ أن اجلزائر خضراء
أبعدوه فقربوه وبــعد الدار*** قرب مذ أصــبح الذل كفرا
وأقرض سعدا هلل بنفس املناسبة شعرا حرا:
2
وارتضى اإلبعاد عن بيع الضمري* ليضيء احلالكات * يف املصري املغر

1

هذا فضال عن كتاباته الصحفية الغزيرة يف الصحافة اإلصالحية ففتح اجملال لزيارات تونسية
و اجلزائر وخاصة اليت كانت ترتدد على نادي الرتقي باجلزائر العاصمة .وكذلك األمهية اليت أبرزها من
خالل نشاطه الثقايف وكتاباته ومنها تقومي املنصور الذي كان يف  05أجزاء ويف آخر املرحلة من الكتاب
سنة  1930أصدر جائزة مساها جائزة املنصور تعطى ألحسن كتاب عر يصدر يف املغرب العر يف
هناية كل سنة هجرية .3وكذلك كتابه قرطاجنة يف أربعة عصور الذي أبعد فيه الطرح االستعماري والبعد
الالتيين وحقيقة االستعمار الروماين ،ليخلب إىل انصهار العنصر الرببري والعر يف املنطقة.
ونعتقد أن هذه املرحلة قد سامهت يف تقوية وتطور النهضة السياسية والثقافية يف تونس ،كما
كان اجلزائريون يف هذه املرحلة يعلقون الكثري من اآلمال على النهضة يف تونس حبكم الفراغ احلز يف
بداية العشرينات ،وقبضة اإلدارة االستعمارية باجلزائر ،ويف نفس الوقت أكسبت احلركة اإلصالحية جتربة
يف جمال التمرس احلز واألداء السياسي بالقلم أو املمارسة ملن اخنرط يف األحزاب اجلزائرية فيما بعد ،وال
نستبعد أن احلركة اإلصالحية تنطلق من فلسفة أن دار اإلسالم واحدة ومنها تونس بزعامة الثعاليب الذي
حيمل مها مغاربيا هو أهال ألن يكون حمل دعم وأمل يف نفس الوقت.
 4ـ الميزابيون وقضية الريف المغربي
كان التعامل مع القضية املغربية يقتضي مراعاة حالة التقارب والصراع بني االستعمارين
اإلسباين والفرن سي إضافة إىل تتبع مسار الزعماء الوطنيني يف عالقتهم بالعرش القائم ألن احلركة
اإلصالحية اجلزائرية تنظر إىل فرنسا وإسبانيا وكأهنا استعمار واحد وبالتايل فالعمل يقتضي دفع املغاربة إىل
 - 1ألد توفيق املدين ،حياة كفاح ،ج ،03ش و.ن ،ت ،اجلزائر ،1982 ،ص .97
- 2ـ نفسه ،ص .100
 - 3معمر العايب ،مقال سابق ،ص .82-67
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التشبع هبذه القناعة ،مث مدى فاعلية العمل الوطين الذي يصب يف خانة املقاومة املتعددة لالستعمار
والتمسك بوحدة الرتاب والعرش كدالئل على الوطنية بأبعادها املختلفة.
ولذلك كانت قضية الريف املغر حاضرة يف االهتمام اإلصالحي ألهنا جزء من املغرب
وكذلك هي اليت كانت متثل احلدث البارز يف بداية االحتالل عرب ثورة اخلطا .
وهذا االهتمام يعود ألمرين:
األول :أن التجنيد اإلجباري جعل الكثري من اجلزائريني جمندين يف اجليش الفرنسي وبالتايل متابعة
أخبارهم.
الثاين :تعليق اآلمال على هذه الثورة مبا حتققه من انتصارات ليمتد أثرها إىل اجلزائر فيتسع األمر على
فرنسا وتعجز على مواجهتها وحسب عبد الرلن اجلياليل أن عبد احلليم بن مساية افتعل حالة نفسية
(اضطراب عقلي) يف العاصمة حىت ال يطاله القانون الفرنسي من أجل الكالم ضد فرنسا حينما فشلت
ثورة الريف فذكر أنه يتنقل يف العاصمة ممتطيا جواده ومتقلدا سيفه ويقول كالما يسيئ لفرنسا ،1يف
الوقت الذي كان يؤدي دروسه يف زاوية حمي الدين بالعاصمة يف خمتلف الفنون من غري كتاب أو ورقة
ويبدأ من حيث انتهي سابقا حسب رواية الشيخ العر أبو زكري ،2والقصد من هذا الكالم أن ابن مساية
كان على حالة عقلية جيدة وذاكرة جيدة ولكن حالة التعاطف واألثر الذي تركته ثورة اخلطا جعله
يتخذ هذه الوسيلة للتعبري عن غيظه وأفكاره وامتعاضه.
ومن جهة أخرى املراقبة الفرنسية اليت تفرضها على اجلزائريني وتعاطفهم مع أي ثورة يف املغرب
سواء كانت يف القسم االسباين أو الفرنسي .وقد كان إيقاف املنتقد يف  29أكتوبر  1925بسبب مقال

نشرته عن ثورة الريف وزعيمها اخلطا .3

وكان للشاعر مفدي زكريا منذ مرحلته األوىل عاطفة قوية اجتاه قضية الريف جسدها يف شعر
ينم عن خطاب إسالمي مغار يتوق إىل نصر ويدعو إىل مؤازرة هذا الثائر ويرى أن أفق العز واجملد بدأ
 - 1حسب رواية مشافهة عن اهلادي احلسين عن عبد الرلان اجلياليل.
 - 2هو صهر اهلادي احلسين والذي أدىل له هبذا الكالم ألنه كان يتلقي دروسا عن ابن مساية يف هذه الزاوية.
 - 3بلقاسم حممد ،مرجع سابق ،ص.130
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يظهر ومن ذلك:
أجربيل هلل بآي الظفر ** وكرب وخط جليل اخلري
ورف بأجنحة النصر فو ** ق بين الريف حول القنا املشتجر
ورتل على اجليش «إن تنصروا ** اهلل ينصركم» ببلوغ الوطر
ويف هذه القصيدة الطويلة جيسد تطلعه إىل أخبار ثورة الريف واألمل املعقود عليها .وقد يكون
ساعده على ذلك أنه كان يف هذه املرحلة ضمن البعثة امليزانية يف الزيتونة  ،1وكثرة اتصاله باحلركة
اإلصالحية ورجاهلا وانضمامه إىل منظمة طلبة مشال إفريقيا واملشاركة يف معظم مؤمتراهتا وخاصة
مؤمتر1935بتلمسان ،وخالهلا احتك بأبناء املغرب والريف. 2

الخاتمة:
من خالل ما عرضناه خنلب لتسجيل ما يلي:
ـ إن النخبة امليزابية تفاعلت مع احمليط املغار حبكم التوجه املبكر لنخبتها ويف مقدمتها :حممد بن يوسف
أطفيش ،مث إبراهيم أطفيش الذي تبىن الدفاع عن املغرب العر مما أحرج السلطة الفرنسية بتونس فنفته
إىل القاهرة.
ـ لقد اصل إبراهيم أطفيش نشاطه من خالل جلنة الدفاع عن إفريقيا الشمالية يف القاهرة،
وتعاون مع سليمان الباروين حول ذات االهتمام .وربط عالقات مع كبار الشخصيات املؤثرة يف املشرق
العر مستغال خمتلف املنابر لشرح معاناة املغارية.
ـ إنه وعرب احملطات املختلفة كان ارتباط النخبة امليزابية باحلركة اإلصالحية اجلزائرية ،ومشاركتها
يف معاجلة قضايا اجملتمع اجلزائري واملغار  ،ومل يكن نشاطها يف جانب اإلصالح فحسب بل يف اجلوانب
السياسية والفكرية.

 - 1كان مفدي زكريا قد اعتقل إثر قصيدة نشرها حتت عنوان "إىل الريفيني" وهو ال يـزال طالبـا يف الزيتونـة يف مـاي  1925أنظـر :حممـد ناصـر ،مفـدي
زكريا شاعر النضال والثورة ،املطبعة العربية ،غرداية  ،1984،ص.43
 - 2معمر العايب ،مقال سابق.
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ـ لقد كان للنخبة امليزابية حضورا بالقلم واملسامهة يف بعض اهليئات السياسية ،وعربت عن
بعدها املغار يف العديد من األزمات واحملطات ،كان مفدي زكريا الوجه األبرز يف املرحلة األخرية من
خالل شعره ومواقفه أو حضوره يف العمل الطال وخاصة حول قضية الريف واالنتصار لعبد الكرمي
اخلطا .
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