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ببببسسسسمممم    ااااللللللللهههه    ااااللللررررححححممممنننن    ااااللللررررححححييييمممم

الـنشــــــيــــــد مـن حــــــيث هـو نـصّ شــــــعــــــري أبدعــــــه شــــــعــــــراء الـمــــــرحلـة الحــــــديـثــــــة
والمـــعـــاصـــرة، يـتـــمـــثل في قـــصـــيـــدة قـــصـــيـــرة أو مـــقطـوعـــة تقـــوم على إيـقـــاع خـــفـــيف

وسريع، وتعتمد األداء الجماعـي.
وهو يدخل - ســواء على الصـعـيــد العـربي عـامــة أو المـغـربي خــاصـة -
في نطـاق التطور الـذي عــرفــه الشــعـــر العــربي مـع بداية النهـــضــة، ومــا واكــبـــهــا من
تحوالت سياسيـة وفكرية واجتماعية، ال سيما بعد أن فـرض االستعمار على

األقطار العربية في صيغ مختلفة من االنتدابات والحمايات.
والســـبب أن إطار القـــصــيـــدة بحــمـــولتــهـــا التــقـليــدية، كـــان غــيـــر مــســـعف في
اســـتـــيـــعـــاب الـتطلع إلـى نمط شـــعــــري قـــادر على االســـتـــجـــابـة لمـــتطـلبـــات المـــرحـلة
وتحـــــقـــــيـق األهداف الـمـــــتـــــوخّــــاة، فـي ظل الـوعي الـجـــــديد الـذي واكب مـــــوجـــــات

التحرر من نير االستعمار.
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وقـــضـــيـــة الـتـــجـــديد الـشـــعـــري تحـــيـلنا ال شـك إلى المـــحــــاوالت العـــديدة الـتي
عــرفــتــهــا القــصـــيــدة العــربيــة في عــهــودهـا األولى، بدءاً مــمــا ظهــر بـه شــعــراء بعــثــوا
مــــضـــــامــــيـن القـــــديم في صـــــور مــــســـــتــــحـــــدثة، ونظـمــــوا عـلى أوزان جـــــديدة، وعـلى
شكـل المـــســـمـطات والمـــخــــمـــســـات، إضـــافـــة إلـى تعـــويـض الوقـــوف علـى األطالل
بذكـر الخـمـر. واستـمـرت المـحـاوالت متـمـثلة في االخـتـالف حـول عـمود الشـعـر
ومــــا ترتب عـلى ذلك مـن مـــيْــل عنـد بعض الـشـــعــــراء إلى تولـيـــد األفـكار واإلتيــــان
بنوافـر األضداد وباألقـيـسة المـنطقيـة يحـوّلونها إلـى أقيـسة فـنية، مع إسـراف في

تطبيق البديع واستحداث صوَر غير مألوفة.
ولـم يلـبـث هـذا المــــــــيل إلـى الـتـــــــجـــــــديـد فـي الـشكـل والـمـــــــضـــــــمــــــــون أن برز فـي
الـمـــــــرحـلـة الـحـــــــديـثــــــــة عـنـد شـــــــعــــــــراء االتـجـــــــاه الـرومــــــــانـسي الـذيـن نـظـمـــــــوا الـثـنـائيــــــــات
والرباعــيــات والـخـمــاســيــات. ثـم تبلور في الـشـعــر الـمــرسل قــبل أن يأخــذ مــســيــراً
أكــــثــــر تَحــــرريـةً، على نـحــــو مــــا ظهــــر به شــــعــــراء تـطلـعــــوا إلى تجــــديـد جــــذري في
شكـل القـــــصـــــيـــــدة، يـخـــــرجـــــهـــــا من رتـابة اإليـقـــــاع وتكـرار المـــــضـــــامـــــيـن، عَـــــبْـــــر نفـس

المشاعر والمواقف.
فـكـان أن فـــــــقــــــــد الـبــــــــيت أهـمــــــــيــــــــتـــــــه، بـاعــــــــتــــــــبــــــــاره الوحــــــــدة الـتـي تُبـنـى عـليــــــــهــــــــا
القــصـيــدة، واحـتلـت التـفــعـيلـة مكانه مع إمكان تـنويع التــفـاعــيل. وكـان كــذلك أن
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انعـكس التــــجـــديد عـلى رؤية الـشـــاعـــر ووعــــيـــه وإحـــســــاســـه وصـــدق تـعـــبـــيــــره عن
نفسه ومجتمعه وكل ما حوله.

ولم يكن يخـتلف وضع الشعر في الـمغرب عن غـيره من األقطار العـربية،
مــــتــــأرجــــحـــــاً خــــالل تاريخـــــه بين االزدهـار واالنهــــيـــــار، في مــــواكــــبــــة لـواقع الـثــــقــــافــــة
وتأثرها بـاألحـداث العــامـة والـسـيــاسـيــة منهــا على الخــصـوص. إال أنه عــرف في
المـرحلة الحديثـة والمـعاصـرة، وال سيـما بدءاً من العـشـرين من القرن المـاضي،
تطـوراً مسّ المــــفــــهـــوم والـمـــمــــارســــة كـــذلـك، وإن لم تـكن هذه تـواكب ذاك. فــــمن
اعـتــبـاره صنعــة وحكمــة ومطيـة للمــدح، إلى ربطه بالـحـيـاة والـوجـدان والتـجــربة
والذوق وصـدق اإلحــسـاس وسـحــر النفـوس ووحي الـضـمـيــر وهمس الطبـيــعـة،
مع مـــــيل إلى اســــتـــــحــــضــــار القــــديـم، ومــــيل فـي اآلن نفــــســــه إلـى حــــركــــة الشــــعـــــر في
المـشـرق، في انـبـهـار بمـا كـان يجـد فـيــهـا، سـواء على مـسـتـوى اتجــاه البـعـث أو
الـديــوان أو أپـولـو أو الـمــــــــهــــــــجــــــــر، ومع إلـحــــــــاح عـلـى النـزعــــــــة الـرومــــــــانـســــــــيـــــــة وتـبــــــــايـن
الـمـنـظور لـاللـتـــــــــزام ومــــــــا قـــــــــد يـكـون لـلشـــــــــعـــــــــر مـن رســــــــالـة عـلـى الـصــــــــعـــــــــيــــــــد الـوطـنـي
والقــــومـي، ثم اإلســــالمـي الذي بوأ الـفن مـكانة ســــامــــيــــة. وهـو مــــا يمـكن رصــــده
من خـــالل تتـــبع مــخـــتلـف االتجــاهـات التي ظهـــرت مــتـــدرجـــة عند شـــعــراء القـــرن
العـشـرين، على مـا بـينهم من تبـاين مـردّه إلى نوعـيـة الـثـقـافـة وطبـيـعـة االنتـمـاء إلى

هذه المدرسة الشعرية أو تلك.
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ـــــحــــــوالت، فــــــمـع ومــــــا كــــــانـت قــــــضــــــيــــــة الـشكـل لـتــــــبــــــقى فـي مـنأى عـن هذه الـتـَّ
النسج عـلى النمــوذج التـقـليـدي القــائم على الـبـحــور الخليلـيـة، ظهــرت مـحــاوالت
للخروج عن رتابتـها، من خالل قالب التوشـيح والتخميس ومـا إليه كالتعـشير،
والســعـي إلى إغناء اإليقـــاع وتنويعــه، اعـــتــمــاداً على الـتــصــريع أو التـكرار، ولزوم
مـا ال يـلزم والتـالعب بتــشكيل النـص، دون إغـفـال مــحـاوالت الشــعـر المـســرحي
ومـــــا كــــان يـقــــتـــــضي إطـاره الجـــــديد. واســـــتـــــمــــرت الـمــــحـــــاوالت عـلى هذا الـنحـــــو،
ليـنتــــهـي المـطاف بهـــــا إلى مــــواكــــبــــة كـل مــــا يعــــرفــــه الـشــــعــــر في الـمــــشــــرق من أنـمــــاط
تجـديدية جـربهـا المـغـاربة، وأبـدعوا فـيـهـا نـماذج ال تـخلو من روعـة وتألق. وقـد
كـان النشــيـد أحـد مظاهر التـشـكيل الشـعـري التي جــرّبهـا الشـعـراء المــغـاربة منذ

ظهور بوادر النهضة في فجر القرن العشرين.
ويبــــدو أن جـــانب المــــضـــمـــون الوطـني كـــان هو الـهـــدف. ومن ثـم لم يلتــــفت
كـــثــــيـــراً إلـى الجـــانـب الشكـلي ومـــا يـقـــتــــضي من عـناية بـالمـــالمـح الفنـيـــة الجــــمـــيـلة.
ـــمـــــــون الـجـــــــديـد يســــــــتـــــــدعي تـنـاول األحـــــــداث والـتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر عـن اآلمـــــــال وكـــــــان الـمـــــــضــــ
والطـمــوحـــات، مع اإلشـــادة بالوطـن لمـــزيد من التـــمـــسك به وبقـــيـــمــه وبـالمـــقــومـــات

الدينية المشكّلة للهوية.
وفــي هــذا اإلطـار، وقـــــــــــــــــــعـت الــعــنــايــة بــالـدعــــــــــــــــــوة إلــى الــعــلــم والــتــــــــــــــــــعــلـيــم وإلــى
الـوحـــــــــدة، مــــــــمـــــــــا أبـرزتـه شـــــــــعــــــــارات اإلصـــــــــالح الـتـي غـــــــــالبـــــــــاً مـــــــــا كـــــــــانـت تجـــــــــد فـي
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»العـــــرشــــيــــات« مـــــجــــاالً رحــــبـــــاً من الـحــــرية لـم يكـن يتــــاح فـي غــــيـــــرها. ونعـني بـهــــا
القــصـائـد التي كــانت تقــال بمناســبـة ذكــرى جلوس مـلك البــالد على العــرش كـمــا
هو مــــعــــروف. وهـي المنـاســــبــــة التي بـدأ االحــــتــــفـــال بـهــــا شــــعــــبـــيــــا ومــــحــــدوداً عــــام
1933م، قـــــبل أن تـأخـــــذ طابـعــــهـــــا الـرســــمـي سنـة بعـــــد ذلـك. وقــــد اقـــــتـــــضـت هذه

المـــــفــــاهيـم الجــــديدة مـــــعــــجــــمــــاً جــــديـداً كــــذلك - ولـو إلى حــــد - كــــمــــا اقــــتـــــضت
التعبير بأسلوب سهل وبلغة عذبة بسيطة.

وكـانت األناشـيـد على الخـصـوص تتـضـمن تـلكم الشـعـارات ومـا تعـبّـر عنه
في حمـاس، من نداآت تحـريرية تهزّ الجـماهيـر بروحها المـلتزم الهـادف. وكانت
بذلـك تقــــوم بـوظيــــفــــة فــــاعلـة، هي يومــــئــــذ ســــالح قــــوي، مـن خـــالل بـث اليــــقـظة،
وتحــــريـك الوعي، وتـوجــــيـــه الـرأي العــــام، وإعــــداده لمــــعــــركــــة التــــحــــرير، وتـعـــبــــئــــتــــه

للتضحية والفداء.
وهو مـا تجلّى - بداية - في األناشـيد الحـماسـية الـمشـبعـة بروح عربيـة
إسالمـية، ممـا كان يفـد من دوَل شقيـقة، كفلسطين ومـصر وسـورية والجزائر،
إلى جـــــانب مــــا كــــان يـبــــدعــــه شــــعــــراء مــــغــــاربـة في فــــتــــرة مــــبـكّرة. ثـم أخــــذ يتــــجـلى
ــيــــــد مـــــــغــــــربـيــــــة، خـــــــاصــــــة إثـر قــــــيـــــــام الحـــــــركــــــة الـوطـنيـــــــة والتـنـظيـم بـوضــــــوح فـي أناشـــــ
الحـــزبي، إضـــافــة إلـى مــا كـــان يتـــداول في المـــدارس وتجـــمّــعـــات الكشّـــافــة، ومـــا
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إليـــــهـــــا مـــــمـــــا كـــــان الـشـــــبـــــاب يتـلقـــــفـــــه ويـردده في مـــــخـــــتـلف الـمنـاســـــبـــــات علـى عـــــهـــــد
الحماية.

ثم إن النشيد يجعـلنا نثير قضية االرتباط بين النـص الشعري وبين اإليقاع
اللـحنـي، إلبراز مــــدى اســــتــــيــــعــــاب أحـــدهـمــــا لآلخــــر، وال ســــيــــمــــا بالـنســــبــــة للـنص
الذي قــــد يـتــــسع أو يضــــيـق عن اللـحن، طـالمــــا أن لكـل من اإلبداعــــيـن - األدبي

والموسيقي - مقاييسه وقواعده التي قد تتفق فيما بينها أو تختلف. 
ولـيـس يـخـــــــــفـى أن هـذا االرتـبـــــــــاط قـــــــــديـم، وأنـه ظـهـــــــــر مـنـذ أحـسّ اإلنـســـــــــان
بالـحــاجـــة إلـى التـــوسل بهـــمـــا للتـــعـــبـــيـــر. وربمـــا يمكـن التـــأريخ لبـــدايتـــه عـند العـــرب
بـالـحُــــــــداء الـذي كــــــــان، بـنـوعــــــــيــــــــه الـســــــــريـع والـبـطـيء، يصـــــــــاحب سَـــــــــوْق رحــــــــالت
الجــــمـــال وقـــوافلـهـــا المـــتـنقلة فـي الصـــحـــراء، والـذي كـــان يشـــتــــرط فـــيـــمن يـؤديه أن
يكون حـسن الصوت وقـويّه كذلك. وقـد اشتـهـر في العصـر الجاهلي، واسـتمـر

يمارس طوال العهود اإلسالمية األولى حتى عصر العباسيين.
وأكــــاد أجـــــزم بأن هذه األنـاشــــيـــــد الحــــدائـيــــة كــــانـت األســــاس الـذي انبــــثـــــقت

عنه األراجيز، ثم القصيدة التي وصلتنا مكتملة على نحو ما هو معروف.
ولعلـنا أن نســـجل في هذا الـســيــاق، ذلـكم النشـــيــد المـــبكر الـذي اســتــقـــبل
به األنـصــــار قـــــدوم رســــول الـله ص إلى الـمــــدينـة، والذي ظل الـناس يـرددونه -
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ومـا زالوا- على النـحـو المـوقع الجـمـاعي الذي رفـعت به أصـوات الـمـسـتـقـبلين
يومئذ. وأوله :

وبتــــتـــــبع المــــحــــاوالت الـمــــخــــتلـفــــة التـي جــــرّبهــــا مـلحّنـو الشــــعــــر ومــــغـنّوه، مـنذ
المــــراحل األولى، ســـواء فـي الحـــجـــاز أو الـعـــراق، يتــــبـــين أنه لـم يكن ســــهـــالً أمـــر
تطـويع الـشــــعــــر لألداء المـــــوقع، إذ غــــالبــــاً مــــا كــــان يـقــــتــــضي إجــــراء بـعض الـتــــعــــديل
الذي قـــد ال يَســـتــســـيــغـــه اإلنشــاد الـسليم لـلشــعـــر وحــده. وهـو مــا كـــانت تقـــول به
المــدرســـة التي تزعـــمــهــا ابراهـيم بن المــهـــدي، في حــين كـــان إســحــاق المـــوصلي
يمتنع عن ذلك، داعيـاً إلى الحفاظ على ما لكل من الفنيـن: الشعري والغنائي

من ضوابط.
ومــــــا لـبـث األمــــــر أن شــــــهـــــــد في األنـدلـس تطـوراً واضــــــحــــــاً تـجـلّى فـي نـشــــــأة
الموشّـحات واألزجال التي كـان ال شك الزدهار حركة الشـعر والموسـيقى أثر
كــبـــيــر في ظهــورهـا، إضــافــة إلى مـــا كــان شــائعـــاً في البــيـــئــة المــحـليــة من أغـنيــات

شعبية، وكذا إلى الحريَّة التي أتاحتها هذه البيئة.

مـــــــن ثــــــــنـــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــوداع
ـــــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه داع مــــــــــــ
جــــــــــــــــــــــــــــــئـــتَ بـــاألمـــــــــــــــــــــــــــــــر الـــمـــطـــاع

طــــــــــــــــلــــــــــــــــع الــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا
وجـــــــــــــب الــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــر عـــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا
ــــــــــــــا الـــمــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــعـــــــوث فــــــــــــــــــــــــــــيـــنـــا أيـــهــــــــــــــ
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ومـعـروف أن هـذا اللون من التـجـديـد الذي أفـاد منه اإلبداع في الـنمطين،
لم يلبـث أن بلغت أصــداؤه وآثاره للمــغـرب، مــمـا أبرزته - عـلى الخـصــوص -
قـــصــــيـــدة الـملحــــون التـي اغـــتنـت بتنـوع أوزانهــــا بعـــد أن كــــانت تـســـيــــر على شـكل
القــصــيــدة الـعــربيــة التــقليــديـة، والتي ســعى أشــيــاخــهــا الـمنشــئــون والمـنشــدون إلى
إيـجـــــــاد تـوافـق وتالؤم بـيـن قـــــــرض الـشـــــــعـــــــر واألداء الـمـــــــوقـع، ســـــــواء فـي الـمـــــــراحـل
األولى حـين كـان هذا األداء بسـيطا يعـتمـد السـرد، أو حـين تطور إلى التلحـين

الموسيقي، وفق ما حملته "اآللة" من نوبات وطبوع.
وقــد عـرف هـذا االلتــقـاء أوجــه مع انطـالق األغنيــة الحــديثــة والمـعــاصــرة،
سـواء في اعـتـمادها عـلى نص شـعري مـعـرب أو ملحـون، وقـبل ذلك مع ظهـور
النشــيـد. وقــد يتــيـســر االلتـقــاء وينجح إذا مــا تم التــواصل بين الشــاعـر والـملحّن
وحـدث التطابق، في حـرص على مقـومـات كل من اإلبداعـين، وكذا في مـدى
إمـكان إحـــــداث بـعض الـتـــــجـــــاوزات، مع ضـــــرورة اإلشـــــارة إلـى أن النـشـــــيـــــد علـى
الرغم من اعــتـمـاده الـتنغـيم اللـحني، فـإنه كــان في الغـالب يعــتـمـد األداء الـصـوتي
الجـماعي، دون اللجـوء إلى توقـيع اآلالت المـوسيـقيـة. وربمـا كان هذا عنصـراً
مـساعـداً على توسـيع فـضاء ذلـك األداء، بكل ما يسـمح به من تلـوين وزخرفـة
ليـس من الســــهل الـتـــحـكم فـــيــــهــــمـــا عَــــبْـــر اآلالت والضــــوابط الـمـــوســــيـــقــــيـــة الـمـــرتـكزة

أساساً في معظمها على أحد المقامات.
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وكـان مــمـا يســاعـد على هذا اللـون من األداء، لجـوء شــعـراء النشــيـد إلى
أوزان متـعددة ومـتنوعة، منها مـا يخضع للبـحور الخليليـة، وخاصة مـنها الرمل
والرجــــز، ســــواء مـنهــــا التــــامــــة أو الـمــــجــــزوءة ؛ ومنهــــا مــــا يـبــــتــــعـــد قـليــــالً أو كــــثــــيــــراً
عنـهــا، وفـق مـــا يقـــتــضـــيـــه اإليقـــاع الـلحني الـمــعـــتـــمـــد في الـنشـــيــد، والـمـــســعـف في
تـحــــــــــــــريـك الــنـفــــــــــــــوس ؛ مـع الــتـــــــــــــركــــــــــــــيــــــــــــــز عـلــى الـتـكــرار الـلــفـظـي والــلـحـنــي وتـقــــــــــــــارب
األصـــوات. هذا، مع تـقــســـيم الـنص الذي غـــالبـــاً مـــا يكـون قــصـــيـــراً، إلى مـــقـــاطع
واعتمـاد الالزمة، وكذا عـدم التقيد بالبـيت ذي الشطرين، وعدم التقيـد كذلك

بوحدة القافية، في محاولة لتنويعها.
وعـلـى الـرغم مـن هـذا الـطـابـع الـعــــــــام، فـــــــــإن بـعـض األنـاشـــــــــيــد جـــــــــاءت بـدون

الزمة، كنشيـد محمد الجزولي :
»زمان المجد هل لك أن تعودا«

كــــمـــــا أن منـهــــا مــــا كـــــان مــــتـــــســــمــــاً بـالطـول، وإن مع اعـــــتــــمــــاد الـالزمــــة وتـنويــع
القافيـة، كنشيد عبد الله القباج :

»يا ربنا بالنصر والفتح المبين«
ويكاد يقترب من الموشّح.
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وليـس يخـــــفـى أن هذه الـقـــــضــــايـا ومـــــثـــــيــــالتـهـــــا، وال ســــيـــــمـــــا مـــــا يتـــــعـلق بـجـــــمع
النـصــوص وتدويـنهــا الـمــوســـيــقي، كـــانت تثـــيــر صـــعــوبـات وتحــدث عـــوائق تحـــول
دون االهـتــــــمــــــام بـهــــــذا الـفن، مــــــمـــــــا شــــــعــــــرتُ بـه منـذ زمـن بعــــــيـــــــد وأنا أضـعُ كــــــتــــــابـي
"أنـاشـــــيـــــد مـــــغــــــربيــــــة"، وإن ركّـــــزت فـــــيــــــه عنـايتـي علـى الجــــــانب الـنصـي التــــــوثيـــــقـي
والبعد األدبي الصرف. وهو الكتاب الذي آمل نشره عما قريب إن شاء الله.
ومـــا إخــــال هذا الـســـفــــر القـــيّـم الذي أنجــــزه األســـتــاذ الصــــديــق الســـيــد عــــبـــد
العـــزيـز بنعـــبـــد الجـليل عـن "األناشـــيـــد الوطـنيـــة" إال حلقـــة غـنيـــة في هـذا المـــجـــال

الخصيب الذي كانت الحاجة ماسة إلى عمل علمي لتعرفه وتعريفه.
فقـد بذل الباحث الكـريم جهداً كـبيـراً ومضنيـاً في التنقيب عن الـنصوص
وتتـبعـهـا والتأكـد من مصـادرها وأصـحابهـا ثم دراسـتهـا وفق مـا تسنى له، على
الرغم من سعـة مجال البحـث، سواء في اإلطار األدبي أو الفني، إذ البد من
وضـع األناشــــــيـــــد فـي ســـــيــــــاق المــــــرحلـة وحـــــالـة الـشـــــعــــــر والمــــــوســـــيــــــقى فــــــيـــــهــــــا علـى
العـــــمــــوم، في غــــيــــر اكــــتـــــفــــاء بعــــمـليــــة الـجــــمع الذي أغـناه بـوضع تـراجم للـشــــعــــراء،
وكــذا ببـعض الشــروح، وإن كــان في حـاجــة إلى هوامش تفــسـيــرية لأللفــاظ، مع
التـعليق على األحـداث المرتبطة بـالنصوص إنشـاءً وإنشـاداً. والحق أنه ما كـان
له أن يوسع هذا الـمـضـمـار الذي لو تـابع مـتطلبـاتـه لضـخَّم الكتـاب، وربمــا أبعـده

عن الهدف األول منه، وهو أن يكون ديواناً يجمع نصوص األناشيد.
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وإن مـما زاد في أهمـية هذا الجـمع الذي قام به الـسيـد بنعبـد الجليل، أنه
اجـــــتــــهـــــد في تـدوين هـذه األناشـــــيــــد - إلـى جـــــانب نصـــــوصـــــهــــا الـشــــعـــــريـة - وفق
طريقـة التنغـيم القـائمـة على أبجـدية األنغام الـمعـروفـة بالصـولْفـيج، على الرغم من
أن ذلك ال يـخلو من مـــشـــقـــة مـــردّهـا إلى مـــدى التـــوافق بـين الكـلمـــات واأللحـــان،
وكــذا ضـــيــاع بـعض هذه األلحـــان. ولوال تبـــريز الجـــامع الكريـم في فن المـــوســيـــقى

لما أمكنه التغلب على هذه المشقة وتجاوزها بمهارة وإتقـان.
وكم كـنتُ أودّ لو أن المـــؤلف عُـني كـــذلك بنـصــوص أخـــرى شـــبـــيــهـــة بالـتي
ضـــمـنهـــا كــــتـــابـه - وقـــد كنـت نبـــهــــتـــه إلـيـــهـــا وإن اكــــتـــفى بـاإلشـــارة إلى بـعـــضــــهـــا -
كـــالقـــصــائـد الدينيـــة التـي كــان يرددهـا األطفـــال في الكتـــاتيـب القـــرآنيـــة أيام الكفـــاح
ضـد االسـتــعـمـار، وهي في مــعظمـهـا قـديمــة. وتذكـر منهـا قــصـيـدة عـبــد الرحـمن

السهيلي المتوفى سنة 581هـ )1185م( ومطلعهـا :
يا من يرى ما في الضمير ويسمع     أنت المعـد لكـل ما يتوقـع

ومثلهـا القصيدة التي كـانت تنشد في االحتـفال بختمـات القرآن الكريم أو
بعض أحـزابـه، وتسـمى: "التـمــاس الرحـمـة فـيــمـا يقـوله الصــبـيـان عند الخــتـمـة"،

وهي المشهورة بهذا البيت الذي هو لها كالالزمة :



أأأأححححممممدددد    ررررممممززززيييي14

الصالة على محمد أحبيبنا يا محمد
ــــــــبــــــــــــد الـســــــــــــالم بـن الــطـيـب الـقــــــــــــادري الــمــــــــــــتــــــــــــوفـى عــــــــــــام 1110هـــ وتـنـســب لـعــــ

)1698م(. 
وقـد كـان إنشاد مـثل هذه القـصـائد يدخل في نطاق التـوجـيـه الديني الذي
كـــــــان يـلـتـــــــقي يـومـــــــئـــــــذ مـع الـتـــــــربـيـــــــة الوطـنـيـــــــة الـتي كـــــــانـت هـي الـغـــــــاية مـن األنـاشـــــــيـــــــد

المجموعة في هذا الكتاب.
ثم إنه بحـكم هذه العــالقـة الـوطيـدة بـين النشــيـد وبـين التــهـذيب والـتكوين،
وال ســــيــــمـــــا فــــيــــمــــا يـتــــصـل بالتـــــربيــــة الـوطنـيــــة والديـنيــــة، يـمكـن اإلشــــارة كــــذلـك إلى
الـمــــــــحـــــــفــــــــوظـات الـمـــــــدرســــــــيــــــــة الـتي تـكـاد ال تـخـــــــتـلـف عـن األناشــــــــيــــــــد فـي الشـكـل
والمضمون، إذ هي عبـارة عن مقطوعات خفيفة وبسيطة يـسهل استذكارها،
كـانت تقـصـد إلى تـربيـة النشء وتوجـيـهـه وإرهاف حـســه وذوقـه، على نحـو مـا
نجد عند محمـد بن ابراهيم وأحمد النور وأحمد عبد السـالم البقالي وموالي

علي الصقلي الذي أغنى هذا المجال بعدة دواوين.
ويـمكـن القـــــول بـأن هذا الـنمـط من الـتـــــعـــــبـــــيـــــر التـــــعـليـــــمـي التـــــوجـــــيـــــهـي بدأ فـي
وقت مــــبكر عـلى يد بـعض الفــــقـــهـــاء الـمـــدّرريـن، من خـــالل مـنظومــــات غـــالبــــاً مـــا
كـانت تطول. وربمــا كـان من أبرزهم في أوائل القـرن العـشــرين، مـحـمـد المـهـدي
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مــــتـــجنـوش المــــتـــوفى عــــام 1344هـ )1922م(. وهو صــــاحـب الرجــــز المــــســــمى:
»هدية المؤدب«.

ولـعل الـبــــــاحـث الفــــــاضـل أن يواصـل جــــــهــــــوده الـمــــــثــــــمــــــرة فـي هذا الـمــــــيــــــدان،
فيتتبع تلك النصوص ويجمعها ويقربها للمعتنين، ليس فقط بالجانب الشعري،

ولكن كذلك بجانب اللحن واألداء.
مـهــمـا يكن، فــقـد ســعـدتُ باإلشــراف على هذا الكتــاب القـيم الذي أنـجـزه
األستاذ الصديـق السيد عبد العزيز بنعـبد الجليل، والذي ال أملك إال أن أهنئه
عليه، مع التنويه به والثناء عليه، والدعاء أن يحالفه دوام التوفيق والسداد.
وقــد ضـــاعف شــعــوري بـالســعــادة، أن أبـدت أكــاديمــيـــة المــملـكة المــغـــربيــة
اهتــمــامـاً بهــذا المــؤلَّف الجلـيل، مـمــا يســتــوجب إزجــاء الشكر الجــزيل إلخــوتي
الكرام وأصـدقـائي األعـزاء، سـيـادة أمـين سـرّ األكـاديمـية األسـتـاذ الدكـتـور عـبـد
اللـطيف بـربيش، والـســـيـــد مـــديـر الشـــؤون الـعلمـــيــــة بهـــا األســـتــــاذ الدكـــتــــور أحـــمـــد
رمزي، والسـيد مـقرر األكاديمـية األستـاذ الدكتـور مصطفى القـباج الذي واكب
مخـتلف مراحل المـراجعـة والطبع، وسهـر على أن تبلغ غايـتها المـنشودة، دون
إغفـال زمالئي األفاضل، أعـضاء لجنة التـراث الذين أوصوا بتبـنّي هذا العمل،
راغـــبــيـن في أن يسلـك ضــمـن مــا تـنشـــره األكــاديمـــيـــة التي يـرجع الفـــضل في تـمــيـــز
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أعـــمـــالهـــا وإصــداراتـهــا إلـى الرعـــايـة الـســامـــيــة التي يُحـظيـــهـــا بهـــا صــاحـب الجـــاللة
الملك سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه.

والله من وراء القصد.

الرباط، في 2 ذي القعدة 1425    هـ
ّااااسسسس    ااااللللججججرررراااارررريييي الموافـق لــــ 15 ديسمبر 2004    م ععععببببّّّ
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تتتتققققددددييييمممم    ووووإإإإههههددددااااءءءء

شكّل جـمع األناشـيد الوطنـية وتدوين كلمـاتهـا وألحـانها أمنـية غـاليـة خامـرت
نفسي وسكنت جوارحي منذ أمد بعيد.

واليوم وقـد وفقني الله جل جالله إلى تحـقيق هذه األمنية بفـضل عونه أوالً ثم
بفــضل دعـم أكــاديمــيــة المــملكـة المــغــربيــة، فلـن يفــوتني أن أزجي خــالـص شكري
للقـائمين على هذه المـؤسسـة العـتيـدة الذين أبوا إال أن ييسـرو السبل إلخـراج هذا
العــمل إلى حــيّـز الوجــود، والذين غــمـروني بـعـمــيم فـضـلهم وعظيم كــرمــهم منذ أن
تفـضلوا بإصـدار تحـقيـقي لكتـاب «إيقـاد الشمـوع للذة المـسـمـوع بنغمـات الطبـوع»

لمحمد البوعصامي.

ويسـعـدني أن أتوجـه بوافـر الشكر إلى السـيـد أمـين السـر الدائم لألكـاديمـيـة
فــضــيلة البــروفــيــســور عــبــد اللطيف بـربيش الذي طالـمـا حـف هذا العــمل بالعـناية
والمتابعة، والسيد مدير الشؤون العلمية األخ الدكتور أحمد رمزي عضو األكاديمية
الذي تجـشم بأناة عناء اإلشـراف علـى تنفـيذ الـمشـروع، والمـقـرر العـام لألكـاديمـيـة

األستاذ مصطفى القباج.

ولكم أسـعـدني أن يشـرف على هذا العـمل ويراجـعـه ويقـدمـه عـضو أكـاديمـيـة
المملكة العالم المحنّك واألديب النحرير فضيلة الدكتور عباس الجراري. فإليه وإلى
سـائر األسـاتذة واإلخـوة الذين أمـدوني بعـونهم وحـفـوني بتـشـجـيـعـهم أقـدم خـالص

شكري وكامل اعترافي.
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وبعــــد، فـــقــــد أردت من وراء هذا الـكتـــاب أن أضـع بيـن يدي القــــارئ ديوان
األناشــيـد التي كــان المــغـاربة يصــدحـون بـهـا في المــحـافـل الوطنيـة خــالل فـتــرات
االحـتــالل األجنبي لبــالدنا، وأن تدبّ الحــيـاة من جــديد إلى ألحـانـهـا حـتـى تتـيــسـر
االسـتـفـادة منهـا ويسـهل تداول إنشـادها وترجـيـعـهـا، سـيـما وهـي تشكل - بحق -
أحد مكونات تراثنا الثقافي والفني الذي واكب طفولتنا وشـبابنا منذ انبثاق الحركة
الوطنية بقـيادة رائد التـحرير جاللة المـغفور له مـحمد الخـامس طيب الله ثراه وإلى
جـانبـه نجله ورفيـقـه في الكفـاح جـاللة الملك المنعم بكرم الله الـحسن الثـاني. فـإلى
روحيهمـا، وإلى سليل الدوحة العلوية الشريفة وراعي األكاديمية جـاللة الملك محمد
السادس حفظه الله وأقر عينه بولي عهده األمير الجليل موالي الحسن أهدي عملي

هذا.

والله أسأل التوفيق وحسن المآب.

                                                                عبد العزيز بن عبد الجليل
                                                                 مكناس في 20 يونيو 2004
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ممممددددخخخخــــلللل

تكتـسي األناشـيـد المـتداولة في مـخـتلف األوسـاط المـغـربية - وخـاصـة منهـا
أوسـاط الشبـاب - طابعـا متـمـيزا سـواء من حـيث بنيـتهـا اللحنيـة وااليقـاعيـة أو من
حـيث أغـراضهـا ومـوضـوعـاتهـا وبواعث نظمـها، األمـر الذي يبـرر إدراجـهـا من بين
فنون الموسيقى المغربية، ويبرر بالتالي تناولها في بحث خاص على غرار األبحاث

التي أفردتها قبل لكل من الموسيقى األندلسية(1) وطرب الملحون وغيرهما(2).

وإن ممـا يُقوي الرغبـة في إفراد هذا الموضـوع بالبحث والدراسة مـا آل إليه
واقع األناشيـد اليوم في بالدنا من تدهور كـاد ينتهي بهـا إلى فقدان خـصوصيـاتها
الفنية واألدبية المميزة، كما كاد يُحولها إلى ما يشبه األغاني والموشحات اإلذاعية
حـتى غـدا من األمـور العـسـيرة عـلى المـستـمع التـمـيـيـز بين النشـيـد وبين غـيـره من
األنمـــاط الغنائـيــة، وبلـغت الفـــروق الفــاصـلة بينـه وبين تلـك األنمــاط مـن الشــحـــوب

والضبابية درجة يشق معها اليوم تحديد هويته.

وبقدر مـا تقوى لدى البـاحث المؤرخ الرغـبة في تمـثل مراحل الكفـاح ومواقف
البطولة واالستـشهاد التي عرفـها المغرب في العهـد االستعمـاري البائد وهو يناضل
من أجل كـسـر قـيـود الـحـمـاية ويدافع في سـبـيل اسـتـرجـاع حـريـتـه، بقـدر مـا تشـتـد

1) انظر كـتابي. المـوسيقى األنـدلسية المـغربيـة. فنون األداء. سلسلة عـالم المعـرفة شتـنبر 1988. عدد
.129

2) انظر مجلة التراث الشعبي. طرب الملحون المغربي. ع 10 س 1980 ص : 142-89.
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الحاجة لديه إلى استفتاء الكراسات والمذكرات الخاصة وتصفح الدواوين الشعرية
وغـيــرها من المــصـادر المكـتـوبة واســتنطاق ذاكــرة األجـيـال الـتي عـايشت مــراحل
الكفـاح من أجل الوقوف على األناشـيد التي كـانت تدور على ألسنة الناس أيا مـئذ.
ومـمـا ال ريب فـيه أن أسلـوبا في البـحث كهـذا ينسـجم مع اتـجاه الكتـابة التـاريخـيـة
الحــديثــة بـالمــغــرب - في إطار اتســامــهــا بالـشــمــوليــة - إلى اســتــقــراء األحــداث
السياسية وتتبع الوقائع البارزة، وتسجيل المواقف الرسمية ؛ وذلك باالستفادة من
الوثائق والشهادات واالعتماد على الروايات والحوارات والرجوع إلى اآلثار األدبية

المكتوبة والشفوية المنتمية إلى المرحلة التي يراد التأريخ لها.

وسوف يطرح تعدد المصـادر المعتمدة تنوعا في الخطاب، كمـا أنه سيُفْضي
إلى ابتـكار أسلوب جـــديد في التـــعــامل مع تلـك اآلثار بحــيـث يصــبح الـنص األدبي

نفسه وثيقة ال تتدنى أهمية مرجعيتها عن المتن التاريخي الصريح.

واعتـمادا على هذا النهـج فسوف يتـجه البـحث في هذا الكتاب إلى اسـتنطاق
األناشـيــد التي واكـبـت األحـداث التي عــاشـهـا المــغـرب في فــتـرات الكفــاح الوطني
باعتبارها نصـا مكتوبا وأثرا شفويا، ثم باعتبـارها وثيقة مرجعية ومـصدرا حيا من
مـصادر الكتـابة التـاريخـية اتسم - أكـثـر من المـتن التاريـخي المكتوب - بـالحيـوية
وتدفق المـعطيـات الحـديثـة، واسـتـمـر - إلى ذلك - منذ انطالقـتـه األولى يتـردد على
األلسنة وتصدح بـه الحناجر؛ وتلك خصـوصيات تفـرد بها النشـيد أو كاد بالمـقارنة

مع المتن التاريخي المكتوب.

ولعل أول مـا يـتـبـادر إلى ذهن البــاحث وهو يتـقـصـى األناشـيـد الوطنيــة أنهـا
كـانت لصـيقـة بأحـداث المـقاومـة ومنبـثـقة عنهـا ومـزامنة لهـا، مثـلها في ذلك كـسـائر
األشكال الشـعـرية، وذلك على النقـيض من اآلثار األدبيـة األخـرى كالقـصـة والرواية
اللتــين لم تسـتـطيـعـا مــواكـبــة تلك األحـداث ومــزامنتـهــا بسـبب واقع الـكتـابة الفنـيـة

بالمغرب في فترة الكفاح الوطني.
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       وإلى هذه الطبـيـعـة التـسـجـيليـة الـتي اتسـمت بهـا األناشـيـد وحـولتـهـا إلى مـا
يشبه الوثيـقة التاريخية فإنها انـطبعت بالحيوية المتجـسدة في وظيفتها التـحريضية
الداعـيـة إلى اسـتنهـاض الهـمم وشـحـذ العـزائم، وأخـذ العـدة لمـواجـهة الـمسـتـعـمـر،
وبذلك جـمـعت إلى بـعـدها التـاريخي بعـدا وطنيـا جـعل مـنهـا أداة قـادرة على البـقـاء
واالسـتــمـرار، يتـجــدد ترجـيـعــهـا مع كل حــدث وطني جـديد، فـلم تُعفّ عليــهـا دوائر
الزمن، ولكنهـا رسـخت بالذاكرة الشـعـبيـة رسوخ الـوعي الوطني، وأصبـحت تعـبيـرا
عن االحـتـجـاج وتمـهــيـدا لالنتـفـاضـة، كـمـا أصـبـحت رمـزا من رمــوز الكفـاح تمـجـد
أبطال الوطنية وتشيـد بأعمالهم وتندد بالخونة والمنشقـين ؛ ومن ثم أمكن لألناشيد
الوطنيـة أن تـتـحـول إلى مـرجع ال سـبـيل إلى االســتـغناء عنه لمن يريـد الوقـوف على
سـيـر وتطور كــثـيـر من األحـداث التي عـرفـهــا المـغـرب في فـتـرات مـعـيـنة من تاريخ
مواجـهته للمسـتعمر. ولـعل من حسنات اإلقدام على عمـل يرمي إلى العناية بدراسة
موضـوع األناشيـد الوطنية أنه يـشكل إقرارا بالدور االيجـابي الذي اضطلع به هذا
التراث في فترات الكفـاح الوطني وبرورا بالتضحيات التي بذلها جيل عـهد الحماية

من أجل استعادة الحرية وانتزاع الحق واسترجاع الكرامة.

وقـد بذلتُ قـصـارى الجـهـد في سـبـيل تجـمـيع األناشـيد الـوطنيـة فكنت - إلى
جـانب تدوين مـا علق بذاكـرتي من منظومـات وألحـان - ال أتردد في مـسـاءلة مظان
البحث بأنواعها، كتـبا كانت أو جرائد ومجالت وكراسات حـفلت كلها بسوق أشعار

األناشيد الوطنية عَرَضاً آنا وعن قصد آنا آخر.

وإلى ذلك فــقــد اســتــفـدتُ مـن االتصــال المــبـاشــر ببــعض األشــخــاص مــمن
يحـفظون األناشـيد الوطنيـة، فكنت آخـذ عنهم كلمـاتهـا وأدوّن ألحانهـا اعـتمـادا علي

أدائهم لها بأصواتهم.

ولقد كـان طبيـعيـا - أمام اعتـماد جل األناشـيد على التـداول الشفـاهي وعدم
االكتـراث بتدوين ألحانهـا بالعالمات المـوسيقـية - أن تتسـرب إليها ألوان من البـتر
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وأنماط مـن التحريف، مـست كلماتهـا أحيـانا، وشابت أنغـامهـا أحيانا أخـرى، وتلك
هنات لم نجد سبيـال إلى تالفيها بالرغم من الجهد الذي بذلـناه في تحري المصادر

الموثوقة شفوية كانت أو مكتوبة.

ومع إحــسـاسي بنشــوة الفـرحــة وهي تغــمـرني كلـمـا اهتــديت إلى نشـيــد من
أناشـيـد الحــركـة الوطنيـة، فـمن الحـق االعـتـراف بأن هناك مـجـمـوعــة من األناشـيـد
ضـاعت ألحـانهـا ولم يسلـم منهـا سـوى نصـوصـهـا الشـعـرية. وأغلب هذه األناشـيـد
مـمــا يعـود إلى الفــتـرات المــبكرة من تاريخ انطـالق الحـركـة الوطـنيـة بالمــغـرب، أو

يرتبط بمناسبات آنية انقطع بزوالها تداولُها بين الناس.
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ششششييييءءءء    ممممنننن    تتتتااااررررييييخخخخ    ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللععععررررببببيييي

ا - كانت األجناس المـوسيقـية عند عرب الجـاهلية غنائيـة في مجملهـا، وكان
الحـداء أول الســمـاع عندهم. وقـد اقـتــرن به وزن الرجـز، وهو عـبـارة عـن غناء كـان

حداة اإلبل يحدونها به، حثا لها علي مضاعفة السير ومغالبة العياء.
ب - ويبــدو أن الحــداء عـرف بعض الـتطور، فــأفـضى إلى ضــرب من أغــاني

األعراب أسموه النصب(3) وجعلوه أجناسا ثالثة هي :
1)    ااااللللررررككككببببــــااااننننيييي : وهو غناء الركـبان والقـينات، وهو الذي يستـعمل في المـراثي،

وكله يخرج من أصل الطويل في العروض(4).
2) ااااللللسسسسنننناااادددد    ااااللللــــثثثثــــققققــــــــييييلللل : غناء بـطيء يحكي بطء الـناقـة الـشـديدة الـخلق(5)، أو ذو

الترجيع الكثير النغمات والنبرات(6).
3) ااااللللههههززززجججج    ااااللللخخخخففففييييفففف : هو من األغاني. قيـل : فيه ترنـم وصوت مطرب وصـوت
(7). قـال أبو إسـحـاق : إنه تدارك الصـوت في خـفـة وسـرعـة، وليس الهـزج فـيـه بَحَحٌ

3) د. حـســين علي مــحـفــوظ : قـامـوس الـمـوسـيــقى العــربيـة، اللجـنة الوطنيــة للمـوســيـقى، دار الحــرية
للطباعة. 1977، العراق - بغداد، ص 169.

4) ابن رشـيق القـيـروانـي : العـمـدة. تحق مـحـمـد مـحـيي الدين عـبـد الـحـمـيـد - مط. السـعـادة، مـصـر،
1953. ج 2. ص 296. وقد قابله اسحاق الموصلي بالنصب وجعله أول األجناس الثالثة.

5) ابن منظور : لسان العرب. دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر. بيروت 1374  - 1375هـ -1956
1955. مادة سند.

6) ابن رشيق : المرجع السابق.
7) الفيروز آبادي : القاموس المحيط، المكتبة التجارية بمصر دون تاريخ. ج 1 ص 303.
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من التـرنم في شيء(8)، وقـال إسـحـاق المـوصلي : فـهـو الذي يرقـص عليـه ويُمـشَى
بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحليم(9).

ونخلص من تعريف هذه األجناس إلى أن النصب تجاوز مفهوم الحداء الذي
كان مـقصـورا على سوق االبل والغناء، وارتقى إلـى ما يخدم أغـراض الناس، فكان
منه مــا يرافق الـركـبــان في أســفــارهم وغــزواتهم، وكــان منه مــا يتــرنمــون بألحــانه

المترنحة أو يرقصون على إيقاعاته المتداركة.

ج) غـيـر أن ابـن منظور - وهو بصـدد تعــريف النصب - يضـيـف : وقـيل هو
الذي أحكم من النشيد وأقيم لحنه ووزنه(10).

ويستـشف من هذا التعريف أن النشـيد كان ذا مدلول واسع، فـهو يطلق على
عـمـوم األشـعـار المــغناة سـواء منهـا مـا كـان حـداء أو نصــبـا، ومـا كـان سـاذجـا أو
محكم الـوزن واللحن، كما يسـتشف منه أن النشـيد تجـاوز - عند عرب الجـاهلية -
مفـهوم «إنشاد الشعـر» أو «الشعر المتناشـد بين القوم(11) ليؤكد بمـا ال يدع مجاال
للشك مـا أثبـتـه الـبـاحـثـون حـول ارتبـاط الشـعـر بالغناء منـذ نشـأته األولى حـتى عـد
إنشـاده بمـثابـة قراءة ملحـنة له، فأصـبح لفظ االنشـاد مـرادفـا للغناء، وارتبط قـرض
الشـعـر بالتـغني، وتلك ازدواجـية إبداعـيـة عـبر عـنها الشـاعـر المـخـضرم حـسـان بن

ثابت بقوله :

تغن بالشعر إما كنت قائله         إن الغناء لهذا الشعر مضمار

يقول الدكتور عباس الجراري : «إن األشعار التي كان يتغنى بها حداة االبل
وهم يســوقـون الجـمـال والـقـوافل ويجـوبون بـهـا الصـحــراء شكلت األناشـيــد األوليـة

8) ابن منظور : المرجع السابق - مادة هزج.
9) ابن رشيق : المرجع السابق - ج 2. ص 269.

10) ابن منظور : لسان العرب. مادة نصب.
11) المرجع السابق. مادة نشد.
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نمــــشي عـلى النّـمــــارقِ
والمِـــسك في الـمــفـــارقِ
إن تُــقــبِــلـــوا نُــعــانـِــقِ
فـــــراقَ غــــيـــــرِ وامق(15)

نـحــــــن بـنــــــاتُ طــــارق
مـــــشيَ الـقطـيّ البـــــارق
والـدّر فـي المــــــــخــانِـــق
أو تُـدبِــــــروا نـفــــــــــارِقِ

البــسـيطة التـي تطورت عند العــرب في جـاهلـيـتـهم وبـداية العـهــد االسـالمي بظـهـور
أنماط جديدة»(12).

وقــد ظل لـفظ «النشــيــد» يـحــمل هذ المـــدلول المــزدوج إلى أن كـــان العــصــر
االسـالمي األول حيث لوحـظ انقطاع تداوله فيـمـا يعني الشـعر الملحن، لـتحل مـحله
على التــوالي مـصطلـحـات أخـرى كــان أبرزها «الصـوت» فـي المـشـرق الـعـربي(13)،
«والصنـعــة» في بالد المــغـــرب واألندلس(14) وكــان أكــثـــرها شــيــوعــا عـلى االطالق

مصطلح «األغنية».

وقـد كــان النشــيـد مـالزمــا لمـواقـف االنسـان العــربي البطوليــة، فكان شــعـار
كفـاحه من أجل أن يحـيا حـياة كـريمة، كـما كان مـرآة عكست بجالء بطـوالت المرأة
والرجل حــتى أصــبـح أبرز ألون الغنـاء العــربي في الجــاهلـيـة. وتـوافــينا المــصــادر
األدبية العربية بنماذج من هـذه األناشيد مـمـا كـان يتغنـى به عـرب الجاهلية. ومن
بـيــن تلك النـمــاذج رجـز كــانــت تتــغنى بــه نسـاء قــريـش وهــن يضـربن الـدفـوف،
وفي مـقدمـتـهن هند بن عـتبـة، تحـميـسـا للرجال مـن مشـركي قـريش في غزوة أحـد.

وكانت هند تغني أثناء ذلك نشيدا منه :

12) في االبداع الشعبي : ط 1 رجب 1408 - مارس 1988، ص 28 و 31.

13) انظر كتاب األغاني ألبي الفرج األصبهاني - في أكثر من موقع.

14) انظر كتاب محمد بن الحسين الحايك
15) أبو الفرج االصبهاني : األغاني الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992. ج 12، ص 338.
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وتحكـي المــصــادر التـي ســاقت كلـمــات هذا النشـــيــد أنه كــان له فـي نفــوس
المقـاتلين العرب أثر بـالغ هيج حماسـهم وضاعف من اسـتمـاتتهم، وأنه كـان يجري
على ألسـنة النسـاء العــربيـات في مــعـارك الجــاهليـة حــتى غـدا مــمـا تتناقلـه األفـواه

كاألناشيد العامة اليوم(16).

وقـد عرف النشـيـد العـربي انطالقتـه الكبـرى عبـر آفـاق جديـدة مع بزوغ عهـد
الفـتوحـات االسالمـية، فـواكب الجيـوش في انتصـاراتهـا المتـتاليـة، يحمل في طيـات
كلمــاته وألحــانه تبـاشــيــر الديانة الســمـحــة، ورافق الفــاتحـين فـي حلهم وترحــالهم،
وأسهم بشكل فعال في إذكـاء حماسهم، وتغنى بأمجاد النصـر ونشوة الظفر. يقول
ابن خلدون وهو بصدد ذكـر أخبار زناتة وحـروبها : «وكذلك زناتة من أمم المـغرب،
يتـقــدم الشـاعـر عـندهم أمـام الصــفـوف، ويتـغنـى فـيـحـرك بـغنائه الجـبــال الرواسي،
ويبعث علـى االستمـاتة من ال يظن بها... وأصله كله فـرح يحدث في النفس فـتنبعث

عنه الشجاعة»(17).

ويقـول هانري باسي بصـدد األناشـيـد الحـربيـة التي كـان المـقـاومـون يتـغنون
بهـــا في منطـقــة الريـف : «إن الشــعـــر األمــازيـغي شــعـــر ســيـــاسي عنـدمــا تصـــبح
موضوعاته تنشد الحرية وتتوق إلى االستقالل وتستخف بالمستعمر وتقاومه»(18).

ومع انبـعاث عـصر النـهضـة األدبية الحـديثـة، يعود مـصطلح «النشـيد» ليطفـو
على السطح من جـديد مع شـعراء الرابطة القلمـية والعـصـبة األندلسـية في المـهجـر
األمـريكي، ثم مع آخـرين ممن نحـوا نحـوهم في البـالد العربيـة، وهو في هذه المـرة
يحــمل جــملة من الخــصــائص األدبيــة والمـوســيــقـيــة تمــيـزه عـن األنمـاط الـشـعــرية

والقوالب الغنائية في فنونها المعاصرة.

16) رئيف خوري : التعريف في األدب العربي - ط. 2. كانون الثاني 1957 - لبنان، ص 84.
17) المقدمة، مطبعة المكتبة التجارية، مصر، دون تاريخ، ص 208.

18) Henri Basset: Essai sur la litterature des Berberes. Alger - Jourdan 1920.
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وقد دخلت األناشـيد - كنمط إبداعي جديد - في عـداد المذاهب المستـحدثة
التي عـرفتهـا الحركـة األدبية فـي الغرب عمـوما في أواخـر القرن الـتاسع عشـر وفي
بدايات القــرن العـشــرين، وأهمــهـا المــذهب الرومـانـسي، وظهـور الشــعـر المــرسل،
والشــعــر القـــومي، وفنون أخــرى اســتــحــدثـت في مــجــال النثــر كــالـقــصــة والرواية

المسرحية.

وقـد نـسج شـعــراء العـربـيـة المــعـاصــرون - سـواء في المــهـجــر أو المــشـرق
العـربي - على نهج هـذه المـذاهب، فـاسـتـحدثـوا أسلوبا شـعـريا في الشـعـر العـربي
المـعاصـر، أفضى إلى نشـوء المدرسـة الشعـرية العـربية الحـديثة، وهي التي تعـتمـد
على الجمال والموسـيقى في اللفظة والعبارة، وتجنح إلى التحرر من قيـود القصيدة
التـقليــدية بدء باألسـاليب البــيـانيـة والبـديعـيــة إلى ركـوب األوزان الخـفـيـفـة وتـلوينهـا
وتنويع القوافي، وانتهاء باستنطاق الوجدان الذي تتمثل من خالله روح الشاعر في

مختلف حاالتها، تكسوها غاللة غنائية شفافة.

وألول مــرة تتـوارد كـلمـة «نـشـيــد» في شــعـر شــعـراء الـمـهــجـر، فـنجـد فــوزي
المـعـلـوف يـنـظـم مـلـحــمـتـه «شـمـعـة العــذاب» يـسوغـهـا عـقـدا يــنـتـظم من عدة
«أناشـيـد» يـسـتـغـرق الواحـد منهــا مـقطعـا أو أكـثـر. ومــثلهـا مطولة نسـيـب عـريضـة
(1887 - 1946) «على طريق ارم» التي تبلغ 236 بيت موزعة على ستة أناشيد هي:

- أول الطريــق
- سمير النفس
- الطلل األخير
- القفر األعظم
- القــيـــروان
- نـــــــار إرم
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و«مـعلقـة األرز» لنعـمـة قـازان في ثمـانيـة أناشـيـد، ومطولة «عـبـقـر» لشـفـيق مـعلوف،
وهي منظومـة تقع في اثني عـشر نشـيـدا يتألف كل واحـد منهـا من قصـائد مـختلفـة
األوزان والقـوافي، ومطـولة فـوزي مـعلوف (1899 - 1930) «على بســاط الريح» التي

تنتظم من أربعة عشر نشيدا تستغرق في مجملها 228 بيت.

وما يـنبغي أن نأخـذ «أناشيـد» هؤالء بالمفـهوم الذي أردناه في هذه الـدراسة
كقالـب موسيقي غنائي، فـما كانت مقطوعـات للغناء ولكنها محـاكاة أو شبه مـحاكاة
لألناشـيـد الهـوميـرية التي كـانت تنشـد في مـدح اآللهـة أو األبطال، أو هي من قـبـيل
«القصائد التي ظهرت في اآلداب الغربية في مدح شخصية عظيمة أو صفة مجردة

كالفضيلة مثال»(19).

وهكذا إذن قصدنا إلى التـدليل على تداول المصطلح بين شعراء المـهجر في
مطلع القرن العشرين. أمـا شعراء العربية في المشرق العربي فيـبدو أنهم - حينما
نظموا النشيد - أرادوا به المنظومة الملحنة، والتي هي من صميم موضوعنا هذا.

ونحن عندما نـتساءل عن بروز النشـيد العربي ـ كظاهـرة فنية ـ له خصـائصه
ومميزاته يكاد يطالعنا الجـواب البديهي ليعلن عن نشيد الهجرة الذي أبدعـته فتيات

بني النجار في يثرب - وهن يستقبلن النبي ص - بعد هجرته من مكة.

ولقــد تهــيـأ لنـشـيــد الهــجـرة أن يضـطلع بدور الرّيادة دون مـنازع، فكان أول
نشـيد رددته األمـة اإلسالميـة، وشاع اسـتعـماله وذاع في األمم والشـعوب المـعتنـقة
للديانة السـمـحة. ومـا كـانت السنون المـتـوالية واألحـداث المـتـعاقـبـة لتـمحـو أثره أو
تلـهي الناس عـن ترديده وترجـــيــعـــه، ولكـنهم تداولـوه بألحـــان مــخـــتلفـــة أوحت بهـــا
ظروفـــهم وبيـــآتهم وطـبــائع غـنائهم، فـكان له في كـل بلد أكـــثــر من لـحن، وتغنـت به

األجيال على أكثر من إيقاع.

19) أنيس المقدسي، االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث - دار العلم للماليين، بيروت - ط6.
يونيو 1977.
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يقول مـحمـد بن الحسـين الحايك عن هذا النشـيد : «ناهيك بتـرجيـعه وترداده
والحداء به كي يفـرج المحب مـا بفؤاده، لما عـهد فيـه من خصـائص، وإن كل محب
سمـعه اهـتز شـوقا إليـه ص، فغـرد بالصالة والسـالم عليه وعلى هؤالء السـادات آله
وصحـبه(20). وفي غمـرة الفرحـة التي عمت سكان يثرب بمـقدم الرسـول ص خرجت
والئد بني النـجـار وهن يرددن هذا البـيت بنـزوله عليـه السـالم في حـيــهن واخـتـيـاره

لجوارهن :

نحن جَوَارٍ من بني النّجَّار       يا حَبّذا محمدٌ مِنْ جَار

وفي مــسـيــرة نشـوء النشــيـد الـعـربي يرى بعـض المـهــتـمــين بدراسـة الـتـراث
الغنائي العربي - عامة - أن النشيـد الديني كان أسبـق إلى ارتياد الساحـة الفنيـة
و «أنه تطور في العصـر االسالمي تطـورا ملموسا وأفــاد من تطـور أساليـب الغناء
وأدواته بالقـدر الذي أفاد من تـطور الكالم بنوعيـه المنظوم والمنثـور»(21)، ثم تطور

فيما بعد إلى النشيد القومي(22).

ولعل ممـا يؤكد سبق األناشيـد الدينية «نشيـد الهجرة» ذاته فإن كلمـاته تدعو
إلي حث المـومـنين على شكر الله، واالســتـجـابة لمـا أمـر به رسـوله ومــؤازرته فـيـمـا
يدعـو إليـه. وتتردد أصـداء هذه الدعـوة في ثنايا نشـيـد ديني آخـر كان الرسـول ص
وأصـحـابه يرددون مـقـاطعـه وهم يحـفـرون الخندق حـول المـدينة في غـزوة األحـزاب
من عـام ست للهجـرة (627م) عندمـا أحكم المـشـركـون حـصار المـدينة، فـقـد توجـه
المسلمون إلى الخالق الباري بقلوب خاشعة مؤمنة يسألونه أن ينزل السكينة عليهم

ويثبت أقدامهم عند مالقاة األعداء :

20) مقدمة كناش الحايك.
21) حمودي ابراهيم تقي. مجلة التراث الشعبي ع : 3 س :  9.  1978 ص : 38

22) فؤاد ابراهيم عباس. مج التراث الشعبي ع : 2 س : 8 ، 1977 ص : 17.
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يـنـــا وال تَصــــدَّقْـنَـــا وال صَـلـَّ

وثَـبّتِ األقــــــــدامَ إنْ الَقَـــــــيْـنـا

وإِن أرادوا فــــــــتـنــــةً أَبَـيْـنــــا

اللّـهمَّ لوال أنتَ مـــا اهتَـــدَيْنــا

فَـــأَنْــــزِلَـــنْ سكـينـــةً عليــنـــا

والمـشــركـون قـد بَغَـوْا عـلينا

ومما يزيد في تأكيد هذا السبق - علي صعيد الواقع المغربي في هذه المرة
- انبثاق األناشيـد المغربية الرائدة في أوساط رجال الحركة السلفـية وتطرقها إلي
مـوضـوعـات هـي مـزيج من الدعـوة الدينيــة بمـا فـيـهـا الحـث علي التـمـسك بالتــعـاليم
االسـالميـة واالحـتفـاء باألعيـاد الدينيـة كـالهجـرة والمـولد النبويين، والـدعوة الوطنيـة

بكل مقاصدها ومراميها اإلصالحية والتعليمية.
أما في مـجاالت العـمل الوطني والسياسـي فقد كـانت أولى األناشيـد الوطنية
في مــصـر تلك التـي افـرزتهـا حــادثة دنشــواي عـام 1906 ومـا نشــأ عنهـا. وقــد نوه
الزعـيم المـصـري مـحـمـد فـريد في تقـديمـه لديوان «وطنيـتي» الذي أصـدره الشـاعـر
علي الغـاياتي في يوليـوز 1910 بصنيع بعض الـوطنييـن المصـريين الذين «وضـعـوا
عـدة أناشـيــد في مـسـألة دنشـواي، وفي المــرحـوم مـصطفى كـامل، ومــوضـوع قناة
السـويس ورفض الجـمـعـيـة العـمـومـيـة لـمـشـروعـهـا، واخـذوا ينشـدونهـا في سـمـرهم

وأفراحهم»(23).
فـفي ثنا يا هذا الديوان بث الشـاعر علي الغـاياتي مـقطوعة شـعـرية حمـاسيـة
أسـماها «النشـيد الوطني»، فكانـت أول مشـروع للنشيـد الوطني المصـري في فتـرة
كانت بالد الكنانة خاللهـا ترزح تحت نير االستعمار اإلنجليـزي، غير أن الديوان ما
كـاد ينزل إلي السـوق حتى سـارعت السلطات الحـاكـمة إلى مـصـادرته والحكم على

صاحبه بالحبس عاما كامال وعلى الزعيم محمد فريد بالحبس ستة أشهر(24).

23) الديوان، ص 9-13، مصر 1910.
24) حسن درويش. من أجل أبي سيد درويش. ص 83. الهيئة المصرية للكتاب 1990.
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ولـنــا الـلّــهُ نَـصِــــــــــــــيــــرُ

عن بـالدٍ تســـــتَــــجِـــــيــــرُ

نـحـنُ للـجـنـدِ نسِــــــــيــــــــرُ

لـــيــس يَـــثـــنِــيـــنـــا نَــذيـــرُ

وهذا مطلع النشيد :

                           وعـــبــــادٍ فــي حِــــــدادْ(25)

ويفيدنا الدكتور جمال الدين الرمـادي(26) أن الشاعـر اللبناني األصـل خليـل
مطـران (1872 - 1949) يعــتـبــر ناظم أول نشــيـد وطني وضـع للحـركــة الوطنيــة في
مصر بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل، وهو من الشعر المجدد. وقد استهله بقوله :

أَبشِـرِي يا مصرُ أمَّ المجدِ من أَقصى الحِقَبْ

بـرجــال اليـــوم من أبــنــائِــك الـغُــرّ النخَــبْ

ويحكي الرمــادي أن مطران نظم هذا النشـيـد فـي باريس حـوالي عـام 1911،
وعـمل علي تلحـينه علي يد أسـتـاذ مـوسـيقي من أصـل أرمني هناك، وظل يفـعل ذلك
عـشـريـن يومـا حـتى اسـتــقـام نغم النشــيـد، وتعلمـه الـشـبـان المـصــريون في باريس
وأخـذوا ينشـدونه في اجـتـمـاعـاتهم ثم فـقـدت نوتة المـوسـيـقى، ولم يسـتطع أحـد أن
يجـدها، غـيـر أنهـا وجـدت بعـد حـين في اسـتنـبـول حيـث بني عليـهـا نشـيـد حـمـاسي
للجيش التركي ال تزال فصائل هذا الجيش تنشده حتى اآلن. ولما عاد مطران إلى

مصر جاءت أبيات النشيد بين أوراقه(27).

25) ديوان الغاياتي، ص 131.

26) د. جمال الدين الرمادي : خليل مطران شاعر األقطار العربية، ص : 73 دار المعارف مصر دون

تاريخ.
27) نقال عن الكتاب الذهبي لمهرجان الخليل. 1947، ص : 101.
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ومِن ذَكـــــاءٍ فـي بنـات العَـــــصـــــرِخـــــــيــــــرُ األُلَـى مـن أدب وطُهـــــــرِ
حُــلَـــى الــبـــنَــاتِ فــي رُبَـــى لُــبـــنَــانِ

جَــــــــمَـــــــــعْـنَ مـن رَوائعِ الـزِيـنَـاتِلِـــــــلــــــــهِ دَرُّهـــــــن َّمـــــــن بــــــــنـــــــاتِ
أَجــــــمـلَ مـــــــا تحْـلَـى بهِ الـغَــــــوانِـي

وهُـنّ نـورُ الـزمـنِ العَـــــــــتـــــــــيـــــــــدِهُـنَّ رجـــــــــــاءُ الـوطـنِ الـجـــــــــــديـدِ
يَسطـعُ مُـشــرِقــا على األزمــانِ(29)

أنـا فـــــــرعـــــــونُ أنـا تُوتـا نـمـــــــونْ
أنا مـن يُكـرم فـــــيــــه الـعـــــالمـــــون
«مـــــصـــر» مـــــازالــــــت كـــــمــــــا
وكـــفــــانــــــــي نِــــــعـــــمـــــــــــــــا

صـاحبُ التـاجــين من أبناء (را)
«مـــصــر» فــي أعـلـــــــــى الذرى
متُّ  عنهـا ذات مـجـد ال يسـامى
أن زراها وهي كـالعـهــد مـقـامــا

ذاك فخـر عز في الدنيا مـراما(28)

وقد نظم مطران علي هذا النسق نشيدين آخرين :

- األول بمناسبة إخراج جثة تُوت عنخ آمون من مقبرته. وقد جاء فيه قوله :

      
- والثاني نشيد المرشدات اللبنانيات في زحلة. ومطلعه :

وجملة القـول فقد أصبح النشـيد - من وجهتـه األدبية المحضـة - يعني نوعا
من النظم الذي يصطنع الخـروج على هيكل القصيـدة التقليـدية في محاولة لتـوسيع

28) خليل مطران. شاعر األقطار العربية، ص : 65. المرجع السابق
29) المرجع السابق، ص : 67.
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القـــافــيـــة من مــقـطع آلخـر، وكـــذلك في تـوزيـع األبيـــات مع اعـــتــمـــاده الالزمــة بـين
المـقـاطع(30)، بينمــا أريد به - من الوجـهــة المـوسـيــقـيـة - «قطـعـة منظومـة ومـلحنة
تؤدّيهـا الجمـاعـة وينفـرد بعضـهم أحـيانا بأجـزاء منهـا كاألنـاشيـد الوطنيـة وأناشيـد

المدارس وفرق الكشافة وغيرها، وتوزن على الموازين البسيطة غالبا»(31).

وبعبـارة أخرى «قطعة مـوسيقـية غنائيـة منظومة شعـرا وملحنة تلحينا خـاصا
بلون خاص وطابع خاص يعرف به، وهو مماثل لطابع المارش بكل خاصياته»(32).

ومثلمـا استفاد ملحنو األناشـيد األوائل بالبالد العـربية من محاوالت التـجديد
التي عـرفتهـا االتجاهات المـستـحدثة في مـجال التـأليف الموسـيقي العـربي عمـوما،
فكذلـك اسـتــفــاد ناظمــو أشــعــارها األوائل من الظـروف التي رافــقت نشــوء النزعــة
القـومـية، فـراحـوا في أجـوائهـا وبدافع من الحـمـاس الذي كان يـسودها يسـتلهـمـون
موضوعـات أناشيدهم من االهتـمامات والقضـايا الوطنية، ومن ثم جاءت معـبرة عن
مـواقف األمــة من االسـتـعــمـار األجنبي، ومــواكـبـة لالحــداث التي عـرفــتـهـا الســاحـة
الوطنيــة يومـئــذ، ومـشــيـدة بالمكتــسـبــات التي حـقــقـتـهــا. ولعل خــيـر نمـوذج لـهـؤالء
الملحنين الموسـيقار المـصري سيـد درويش الذي أبدع في العقدين الثـاني والثالث
من القـرن العـشـرين مـجـمـوعـة من األناشـيـد الحـمـاسيـة مـا زال بعـضـهـا مـمـا تحن
النفـوس إلى ترجـيعـه وإنشـاده من قبـيل نشـيـد «بالدي» ونشيـد الصناع، وقـومي يا

مصر، وبني مصر مكانكمو.

ويعتـقد البـاحث العراقي حـسين قدوري أن ظهـور فرق الكشـافة بالعـراق عام
1918 كـان ممـا سـاعد علـى بروز النشيـد كـقالب غـنائي جديد، اسـتطاع أن يفـرض

30) د. عباس الجراري. مج : المناهل ع : 5 مارس 1976، ص : 109-108.

31) القـسم الفني. كـتـاب مـؤتمـر المـوسـيـقى العـربيـة بالقـاهرة 1932، ص 165، منش. المـجـمع العـربي

للوسيقى - بغداد 1980، انظر قاموس الموسيقى العربية، د. حسين علي محفوظ، ص 103.
32) سليم الحلو. كتاب الموسيقى النظرية. بيروت. 1961، ص : 186.
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نفـــســه مـن بين المـــمـــارســات الغـنائيـــة وأن يشكـل المنطـلق األول لظهـــور األغنيـــة
الخاصة بالناشـئة. ومن األوائل الذي مارسوا تلحين النشـيد بالعراق : حنا بطرس
(1896 - 1958) عــام 1922 في الـمــوصل، وســـعـــيــد شـــابو (و1910) وأكــرم رؤوف

(1908 - 1971) وجميل بشير (1923 - 1978) وروحي الخماش (1924).
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ظظظظااااههههررررةةةة    ااااللللننننششششييييدددد    ففففيييي    ااااللللممممغغغغرررربببب    ااااللللححححددددييييثثثث
    

عندما تبنى رجـال الحركة الوطنـية بالمغـرب النشيد في صـورته الجديدة هذه
كـان يخـامرهـم االحسـاس بأنهم أمـام نمط إبداعي جـديد لم يكونـوا قد ألفـوه سـواء
في أسلوب نظـمـه أو طبـيـعـة لحنه. وفي هـذا المـعنى يقـول األسـتـاذ مـحــمـد العـربي
الخطـابي وهو يتـــحــدث عن ذكــريات طـفــولتــه في بـحــر عــام 1936 : تعــودت أذناي
سماع األمـداح النبوية بألحانهـا الرتيبة الخاشـعة، والموشحـات األندلسية بإيقـاعها
المـترف المـسـترخي، وأهازيج النسـوة في البـيوت. أمـا هذا الذي أسـمعـه اآلن فهـو

جديد علي(33).

ومع ذلك فـإننا ال نعدم الوقـوف على أناشيـد مغـربية نظمت في فـترات مـبكرة
من القــرن العـشـرين، وهـي أناشـيـد تؤشــر النبـثـاق توجــه جـديد في مــجـال االبداع
الشـعــري بالمـغـرب كـان مـن رواده األوائل شـعـراء أمـثــال مـحـمـد غــريط، وأبي بكر
بناني، ومحمد الجزولي. ولم يكن هذا النوع من التعـبير بدافع من مجرد الرغبة في
تلوين أسـاليب القـول وتنويع أنمـاطه،  ولكنه جـاء ليـدل على أن النشـيـد - في شكله
الجـديد وبمـا اتسم به من نمطـية ايقـاعـيـة مـتـجددة فـي الوزن والتـفعـيلة والقـافـيـة -
كـان أقدر من أشكال التـعبـير األخـرى على مواكـبـة التغـيرات الحـادثة بالمغـرب منذ
عـشرينيـات القـرن العشـرين إثر االحـتالل األجنبي. وفي هذا الصـدد يقـول الدكتـور
ابراهيم السوالمـي : «عرف النشيـد بالمغرب في العـقد الثاني مـن هذا القرن، ولكن

33) مجلة المناهل. ع : 7 نونبر 1976 ص : 37، منش : وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية.
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النظـام الســيــاسـي المــســتــحـــدث في العــقــد الـرابع هو الذي مكـن للنشـــيــد من أن
ينتـشـرانتـشـارا واسـعـا بـين الناس لسـهـولة ألفـاظه والتـصـاق مـوضـوعـاتـه بالقطاع
االجتـماعي الـخاص المـتمثـل في الجمـعيـة والخلية والمنظمـة أو القطاع العام لـألمة

بأكملها»(34).
على أنـه من الصــعـوبـة بمكان التــحــدث عن نشــوء ظاهرة النـشـيــد بالمــغــرب
الحــديـث دون اإلشــارة إلى المــؤثرات الـخــارجــيــة التي تهـــيــأ لهــا أن تتــفــاعـل على

الساحة المغربية والتي يمكن حصرها في صنفين بارزين هما :

1    ----    ااااللللممممؤؤؤؤثثثثررررااااتتتت    ااااللللممممششششررررققققييييةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة    ::::
كـانت الـقـصـيــدة العـربيــة هي أكـثــر القـوالب الشــعـرية انتــشـارا بين شــعـراء
العربية منذ أقدم العصور. وهي عبارة عن أبيات مستقلة مطردة القوافي تسير عبر
أنسـاق إيقاعـيـة محـددة اصطلح على تسـمـيتـهـا بالبحـور منذ عـهد الخـليل بن أحمـد

الفراهيدي.
غـير أنه في مـوازاة استـمرار وجـود القصـيـدة حتى عـصرنا الحـاضر ظهـرت
على السـاحـة األدبية أشكال وقـوالب شـعرية جـديدة تخـتلف عن القـصـيدة من حـيث

تسلسل األبيات وتعدد البحور وتنوع القوافي.
وقد اسـتفـاد النشيـد العربي من التطور الـذي عرفه أسلوب الـنظم المعـاصر،
فـركب شكل المـوشح الحديـث في تناسق أدواره وتنوع لوازمـه علي غـرار ما أبدعـه
شـعـراء الرابطـة القلمـيـة والعـصـبـة األندلـسـيـة في األمـريكتـين، وأقـبـل الشـعـراء في
البــــالد العـــربـيـــة ينـحـــتـــون األنـاشـــيـــد عـلى منـوال هؤالء ويتـناشـــدون أدوارهـا في
الموضوعات القومـية والمناسبات االجتماعيـة يرددونها في أجواء المدارس ورحاب

34) الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية. 1912 - 1956، ص : 149، نشر دار الثقافة. 1974.
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ــــلِـــــي هــــلّـــــلـــــي يـــــا ريـــــاحْ   وَانســــجِي حــــول نومي وِشَــــاحْهَـــــلـِّ

ـــــــــــــــدُنـحــن الـشــــــــــــــبــــابْ لـنــــا الـغــــدُ ومـــجــــــــــــدُهُ الـمُـــخـــلـــَّ

فِـــــي األفــــــقِ األزرقِ يـــــا عَــــــلَـــــمْيا علمي يا علم العُرب آشـرقِ واخفُقِ

الجمـعيـات والمنظمات الشـبابيـة، بعيـدا عن مجـالس الطرب وأجواء المـآتم والبكاء.
ولعل مـمـا حــبب المـوشح لناظمي األنـاشـيـد أنهم وجـدوا في تجــدد أوزانه وقـوافـيـه
وتعدد بحوره انـفالتا من القيود التي يفـرضها نسق القصـيدة العروضية، فـفتنوا به
وراحوا ينظمون على منواله، كما وجدوا فيه مجاال لتجاوز الرتابة التي خضعت لها
القـصـيدة التـقليـدية(35) فـضال عن كـونه مطواعـا لركـوب اللحن وااليقـاع، مـما يؤكـد

ارتباطه بالموسيقى والغناء منذ نشأته األولى.

ومن أمثلة هذه األناشيد في المهجر نشيد «الرياح» لميخائيل نعيمة ومطلعه:

ومن أمثلتها في المشرق العربي نشيد الشباب لبشارة الخوري(36) ومطلعه:

       

ونشيد العلم(37). ومطلعه :

وفي إطار التـفـاعل الذي اسـتـمـر - منذ الـقـديم - قـائمـا بين المـغـرب وبلدان
المشرق العربي تهـيأ لهذه المستجدات أن تنتـقل إلى بالدنا وذلك عبر قناتين أو إن
شـئت قلت من خـالل مظهـرين اثنين واكب أحـدهمـا اآلخـر، وغطيـا مـعا فـتـرة زمنيـة

غير قصيرة.
أمـا المظهــر األول فـيـتـجلى في نقل جــملة من األناشـيـد المـشـرقــيـة الجـاهزة
بهدف توظيـفها في القضـايا الوطنية، وذلك ألنها كـانت تنسجم مع الواقع المحـموم

35) د. عباس الجـراري : موشحات مغـربية، دراسة ونصوص. مطـ. دار النشر المـغربية. ط 1، 1973.
ص 29.

36) مجموعة أناشيد العروة الوثقى في الجامعة األمريكية. بيروت
37) المرجع نفسه.
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يـا عــــــــــــمـــــــــادَ الــجِـــــــــــيــــــــــــلْيـا شـــــــــــــــبــــــــــــــابَ الــنـيــــــــــــــلْ
هـــذه مـــصـــرُ تنــادِيــكــم فَــلـَـبُّــــوا
دعـــوة الداعي إلـى القـــصــدِ الـنبِـــيلْ
ـدوا الـمــجـــدَ على الـعلمِ وهُبُّــوا شَـــيـِّ
ثمَّ سِـــيــروا في حِـــمى اللـه المُــعِـــينْ

الذي يعـيــشـه المـغــاربة، وتلتـقي مــوضـوعـاتهـا مـع طبـيـعـة الـمـواقف التي تعــبـر عن
مناهضــة المـسـتــعـمـر وتسـتــحث المـواطنـين علي المـقــاومـة واالسـتـمــاتة. ومن هذه
األناشيـد نشيد «الجامـعة» الذي وضع كلماته أحـمد رامي سنة 1936 ولحنه رياض

السنباطي وغنته السيدة أم كلثوم. ومطلعه :

ومن تلـك األناشــيـــد أيضــا نـشــيــد «أرض األجـــداد» للشـــاعــر اللـبناني حـليم
دموس. وهو عبارة عن دعوة صـريحة وجهها الشاعر إلى مواطنيه المهـاجرين كيما

يعودوا إلى وطنهم. يقول مطلعه:

عليكِ مني السالَمْ يا أرضَ أجدادي      ففيكِ طاب المُقامْ وطابَ إِنشاِدي

وقـد تعددت ألـحان هذا النشـيـد، وكان أكـثـرها تداوال في األوسـاط الشـبابيـة
خالل فترة الحماية لحنان يتكرر إنشادهما مع كل بيت من أبيات المقطوعة.
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اللحن الثاني : وهو مقـتبس من أغنية فرنسية شـعبية كانت إحـدى مؤسسات
الدعـاية للمـواد الغـذائيـة قـد وظفـتـه في االشـهـار لنوع من أنواع الفطائر. ونسـيـجـه

كاآلتي :

أما اللحن الثالث فقد تسرب إلى األوسـاط الشبابية من القطر الجزائري بعد
استقالله، وأصبح منذ ئذ مـعتمدا دون غيره. وتحمل ألحانه بعض سـمات الموسيقى

الجزائرية الغرناطية، وهو من وضع الفنان الراحل عبد الرحمن عزيز(38).

وبالرغم من احتواء النشيد األول لذكر النيل - وهو موقع ال صلة له بالمغرب
- وتطرق النشـيد الثـاني لموضـوع الهجـرة التي لم يكن المغـرب يومئـذ يعاني منـها
نفس ما كـانت لبنان تعانيه، فقـد أقبل الناس على إنشادهما وترجـيع كلماتهمـا كما

تلقوها دونما تغيير للنص.

ومن بيـن األناشــيــد الـمــصــرية الـمــحــتــد الـتي حــقــقـت في سنوات األربـعــين
انتـشارا واسـعا في األوسـاط المدرسـية بالمـغـرب نشيـد «حمـداً لِرب العالمـين» في
مدح ملك البالد وولي عهـده. وقد ظل االعتقاد سائدا بمغـربية هذا النشيد وأنه ردد
ألول مرة بمناسـبة تدشين «جنان السبـيل» بفاس عام 1947، إلى أن تأكد لي أصله
المصـري، فتـبين أنه من «المارشـات» والسالمـات التي كان الشيخ سـالمة حـجازي

38) األمين بشيشي. أناشيد الوطن. ص 57. ط 1. الجزائر 1998.
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الــالزمــة

قـــــــد قــــــرَّب الـفـــــــتحَ الـمُـــــــبــــــيـنْ حـــــــــمــــــــــداً لـرب العــــــــــالَـمِـــــــــيـنْ
فـــــانهَـضْ وقُل لـلِخـــــاشِـــــعِـــــيـنْ :

نــــــــا كــُـــــــن واقـــــــــيَـــــــــــا يـا ربـَّ قُــومُــــوا وِصــيــحُــوا عـــاليَــا :
عَــــــبــــدَ الحــــــمــــــيــدِ الـغــــــازِيـَــــا

مَـلِــــــكٌ سَـــــــــمَــــــــا وتـعــــــــــــززا
وسَـطــــــا وغَــــــــــــازا، بـل غَــــــــــزَا

ـــــزا وعـلـــــــى الـمـلـــــــوكِ تـمَــــــــــــــيـَّ
وغَـــــــدا الـبـــــــشـــــــيــــــر مُنـــاديــــا

الــــــــالزمـــــــــة

(ت عـام 1917) قـد ألفــهـا علي مـقــام النَّهَـاوَنْد لـفـرقـتـه المــسـرحـيــة الغنائيـة بقــصـد
إلقائها قبل العرض المسرحي وبعد ختامه. وأحسب أنه تهيأ لهذا النشيد أن ينتقل
إلى المـغـرب في إطار الـجـوالت الفنيـة التي قـامت بهـا فـرق التــمـثـيل المـصـرية إلى

بالدنا في سنوات الثالثين. يقول مطلع النشيد :
حمــداً لــرب العــالَـمِـيـــــنْ       قَــد قــرَّب الفتــحَ المُبيــــنْ(39)

وقد فعلت يد التغيير بكلمات هذا النشيد فعلها، فـجعلتها أكثر مالءمة للتعبير
عـن مطامح الشعـب المغـربي وتعلقـه بالجالـس عـلى عـرشه. وهـكـذا استغـني عـن
الفـقرة الـتي تذكر السـلطان العثـمـاني عـبد الحـمـيـد، وعوضت المـقـاطع التي حـفلت
بمدحـه بأخرى في الدعـاء بحيـاة سلطان المغـرب جاللة المغـفور له مـحمـد الخامس

وولي عهده يومئذ.

ولبـيــان درجـة التــغـيـيــر الحـاصل في هـذا النشـيــد أعـرض فـيــمـا يلي كلـمـاته
األصلية كما أوردها الشاعر المهجري ميخائيل نعيمة في أحد مؤلفاته(40).

             

39) المجلة الموسيقية ع. 10 أكتوبر 1974 ص : 15. القاهرة مطـ. مؤسسة دار الشعب.
40) ميخائيل نعيمة. المجموعة الكاملة. بيروت. المجلد األول، ص : 79.
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رَتــعَــت وأَمْــــــــــــــــــسَــت فــي نِـعَـــــمْ
والـطـيـــرُ أصـــــــــــبـحَ شَـــــــــــاديَـــــا

فـي ظـلــِــــهِ كـــــلُّ األمَــــــــــــــــــــمْ 
والـــذئـــــــــبُ بــــــــــاتَ مــع الـــغَــنَـــمْ

الــــــــالزمـــــــــة

بــــــــالدي بـــــــالدي بــــــــالدي
مـــــــــصــــــرُ يـــــا أمَّ الـبــــــالدْ
وعـــلــــى كـــــــلّ الـعِـــــــــبــــــــادْ

أنــــتِ حُـــــــــــــــبــــــي وفـــــــؤادي
أنـــتِ غـــــــــــايْــتِـــي ومُـــــــــــرادِي
كَــــــمْ لِـــنـــيــلَـــــــكْ مِــــــن أَيـــادي

وقد ألمح الـدكتور السـوالمي إلى ظاهرة تغيـير نصـوص األناشيد المـشرقـية
مــعـلال ذلك بقـــوله : «حــتـى يكون التـــأثيــر عـلى الشــعـــور الوطنـي الداخلي أبـلغ في

التأثير(41).

وقد تسـربت إلى الديار المغـربية أناشـيد مـشرقيـة ومغـاربية أخرى من بـينها
نشـيـد «بالدي» من تلحـين الفنان الـمصـري المـجـدد سـيـد درويش (1892 - 1923).

ومطلعه :

كـما أسـهـمت البـعثـات المـغربــية المـوفـدة إلى المـشرق العـربي للدراسـة منذ
سنة 1928 - هي أيضـا - في عـمليـة نقل األناشـيـد المـشـرقـيـة إلى بالدنا(42) ومن

بينها :

- نشـيـد الشـاعر الـسوري عـبـد الرحـيم مـحـمـود أحمـد بمـدرسـة النجـاح في
نابلس ومنه :

41) المرجع السابق، ص : 159.
42) يذكر األستاذ الحاج أحمد معنينو أن أول بعثة مغربية رحلت إلى الشرق العربي كانت من أبناء
تطوان عام 1928، وذلك لمتابعة الدراسة بنابلس. مج دعوة الحق،ع : 232. نونبر 1983، ص 63.
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سَـأحـمِلُ روحـي علَى راحـتي

فـإمــا حـيــاةٌ تسُــرُّ الصــديـق

وأُلقِي بهـا فـي مَـهـاوي الَّردَى

وإمـا مـماتٌ يـغيضُ الـعِـــــدَى

بــالدُ الــعُـــــــــــــــــــــرْبِ أوطــانــي
ومــــن نَــجْـــــــــــــــــدٍ إلــى يــمَــــنٍ

مـن الــشــــــــــــــام لِــبَــــــــــــــغْــــدَانِ
إلـى مـــــــــــصـــــــــــرَ فَـــــــــــتَـطْـوَانِ

- نشيد زعـيم شباب سوريا فخري البـارودي الذي كان طلبة البعثة المـغربية
يرددونه في االجتماعات الوطنية. وأوله :

يقول مـحمـد العربي الخطابي : تغنت بـهذا النشيـد أجيـال من شبـاب العروبة
في جمـيع أوطانها بالمشـرق والمغرب. وما التـقيت برجل نابه من رجاالت المـشرق
العـربي إال ووجــدته يحـفظ هذا النـشـيـد(43). ويقـول الحــاج أحـمـد مـعـنينو : إن هذا
النشـيد كـان ممـا يتغنى به الـطلبة العـرب - ومن بينهم طلبـة البعـثة المـغربيـة - في

مدرسة نابلس بفلسطين، ومن ثم شاع تداوله في ديار العرب بأسرها(44).

وأما المظهر الثاني فيتجلى فيما ألفه بعض المشارقة لفائدة القضية الوطنية
المغـربية. وأغلب هؤالء ممن كـانت تضمهم الـبعثات الـعلمية العـربية العاملة بمـعاهد
تطوان، فـقـد ألفـوا لـتـالمـذة مـعـهـدي مـوالي الحـسن ومـوالي المـهـدي بـهـذه المـدينة
مـجـموعـة من األناشـيـد شكلت على عـهـد الحمـاية زاد الحـركـة الوطنيـة في المنطقـة
الشـمـاليـة الـتي كـانت خـاضـعـة للحـمــاية اإلسـبـانيـة. وقـد كـانت ثورة الـريف بقـيـادة
البطل مـحمـد بن عبـد الكريم الخطابي في مـقدمـة األحـداث التي استـأثرت باهتمـام
المـشـارقـة وحركت أقـالمـهم. يقـول المـرحـوم عـالل الفاسـي : «كانت حـرب التـحـرير
الريفـيــة (عـام 1925) في عنفــوانهـا، وكــان صـداها يتــردد في تونس وسـائر الـعـالم

43) مجلة المناهل. ع 7. نونبر 1976، ص : 33. المغرب. المرجع السابق.
44) ذكريات ومذكرات. ج 7، ص : 159.
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العــربـي، فــيــبــعث األمل ويـشــجع علي الكـفــاح، فــتــغنى الـتــونســيــون والجـــزائريون
بأمجادالبطولة المـغربية»(45). وفي هذا الموضوع نظم الشـاعر الفلسطيني إبراهيم

طوقان نشيده الشهير،(46) ومطلعه :

فــي ثَـنـَايــا العـجَـاجْ      والـتِــحـــامِ الـسُّـيــــوفْ

وإذ عرف هذا النشـيد انتـشارا واسعـا في األوساط الوطنية بـمغرب الحـماية
يومـذاك فـقـد وَهِـمَ كـثـيـر مـن النـاس جينما اعتقدوا بمغربيته، ومن ثم «نسب هذا
النشيـد إلى أبي بكر بناني مرة، وإلى مـحمد الناصـري مرة»(47) وإلى غيـرهما تارة
أخرى، بالرغم من وجوده بنصه الكامل في ديوان ناظمه الشاعر إبراهيم طوقان.

ولم يكن نشـاط أسـاتذة الـبـعـثـات العـربيـة ينحـصـر في نظم الكلـمـات، ولكنهم
كـانوا أيضا يقـدمون على إفـراغـها في ألحـان مناسبـة. ومن أبرز هؤالء أمـين بيكار

أحد أساتذة البعثة المصرية بتطوان.

وجملة القول فقد كان الشباب المغـاربة يتهافتون بحماس منقطع النظير على
األناشـيـد المـشـرقـيـة يحـفظـونهـا ويرددونهـا في المناسـبـات الوطـنيـة، شـعـورا منهم
بوحـدة المشـاعر والقـضايـا علي الرغم من بعد الشـقـة وشطوط الديار. وهكذا، فمـا
كـادت السلطات الـحـامـيـة تفـرض ضـريبـة «الكيَـاب»(48) حـتى تظاهـر الناس في كل
من الربـاط وســال، وتجــمــهــروا ببــاب دار المــخــزن، وهو يـرددون األناشــيــد. يقــول
األسـتــاذ الزعـيم مــحـمــد بن الحـسن الـوزاني «كنا نتــقـابل مع من يـعلمنا األناشــيـد

الحماسية الوطنية كنشيد سعد زغلول الذي من أبياته :

45) الحركات االستقاللية في المغرب العربي - القاهرة، 1948، ص 58.
46) ديوان إبراهيم طوقان. ط. دار الشرق الجديد. ص : 194. 1955.

47) ابراهيم السوالمي. المرجع السابق، ص : 159.

48) وضع ستر على أبواب المنازل والدكاكين، وكان ذلك عام 1921.
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ــــمْ  يـا ظـــالمَ الـســـــــــجــنِ خـــــــــيـِّ
لــيـــــــــسَ بَــــــعـــــــــــــدَ الــلــيــــــل إال

إنـنــــــا نـهــــــوَى الــظـالَمــَــــــا(50)
فــجْــــــرُ مــجـــــدٍ يـــتــســــامَـــــى

أدِرْ فـــي الطــــرفِ لنا خــــيــــــرا
وانـثُـــر لـنـا فــي الـطـــرف زهْـــرا
أعــلــــى مــن سـلَــفــــــوا قــــدرا
تحــــــيــــى لـنـــــا ولهـم الذكــــرى
شــبــــان وفـالحــــــو القـــريَـــــــهْ
ولتـــحــيى ضـــحــايــا الحـــريَّهْ(51)

رســـــولَ السـلـمِ إلـى مِــــــــصـــــرا
وحــــيّ الـعـلـم لنـا بـالـبُــــــــشــــرى
ان أبـنــــــــاء الـنـيــــــل بَـنُــــــــــــــــو
قــــد قُـــــــمــنــــا قلـبــــا ولـســانــــا
ـــدُه ولـيـــــحـــــيــــى الشـــــعــــبُ يُؤَيـِّ
وليــــحـــيـــى ســـعـــدٌ ومــن مـــعـــهُ

فلْـيـَـحيـا سعـدٌ ومَـن مـعـه      ولْتـحـيَـا ضَحايـا الحريَّـهْ(49)

ويقـول أيضـا : كنا في عـهـد الثـورة السـورية (1925 - 1932) نتـغنى بأناشـيـد
سوريا الحـماسية، ومنـها النشيد المنسـوب للزعيم السوري عـبد الرحمن الشـهبندر

الذي مطلعه :

وقـد بلغ تأثر الشـباب الوطـني المغـربي بحـركـة الوفد المـصـري درجة حـملتـه
على تبني «الـنشـيـد الوفـدي» «حـتى أصـبح بمـثـابة النشـيـد الوطـني المـغـربي» وهذا

نصه :

49) مذكرات حياة وجهاد. 1 طور المخاض والنشوء، ص : 253. منش مؤسسة محمد حسن الوزاني،
دار الغرب اإلسالمي، بيروت. 1397هـ، 1982.

50) نفس المرجع، ص : 338.

51) نفس المرجع، ص : 321.
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2    ----    ااااللللممممؤؤؤؤثثثثررررااااتتتت    ااااللللغغغغررررببببييييةةةة    ::::
وفي مــقـابل األناشــيـد المــشـرقـيــة المـحــتـد تســربت إلى األوسـاط الـمـغـربـيـة
مجموعة من األناشـيد األجنبية في إطار عملية تدريس اللغتين الفرنسـية واالسبانية
بالمـدارس األروبيـة و«األهليـة». وفـيـما كـانت مـوضـوعـات األناشـيد الـمشـرقـيـة تكاد
تنحـصـر فـيمـا يتـصل بقـضـايا الحـركـة الوطنيـة ومظاهر نشـاطهـا، جاءت األناشـيـد
األجنبـــيــة مــتنـوعــة األغــراض، ال ينوب الـحس الوطني مـنهــا شيء إال فـي الحــاالت
النادرة وبشكل غير مباشر(52)، ولكنها في مقابل ذلك تستجيب لحاجة األطفال إلى
اللهـو والمرح، وتمـأل عليـهم أوقات فـراغـهم، كمـا تتـالءم والحيـاة المـدرسيـة وتواكب
أنشطة المـخـيـمـات الـصـيـفـيـة وألعـاب الهـواء الطلق ومـا يرافق ذلـك كله من طقـوس

وأعراف.
ولقــــد وجــــدت هذه األناشــــيـــد - بـدورها - إقــــبـــاال عـلى تداولـهـــا مـن طرف
المتمدرسين والعاملين في المؤسسـات الشبابية. ونحسب أن ذلك راجع إلى طبيعة
تركــيـبــهــا وتمـيــزها بخــفــة أوزانهـا وســهــولة ألحــانهـا وجــدة مــواضـيــعــهـا وطرافــة

مضامينها.
وقـد تبلور هذا االقـبـال من خـالل التـعـامل معـهـا على مـسـتـويات عـدة، فكانت
تحفظ بنصوصـها األصلية لتردد في أجواء الـنشاط المدرسي أو بمناسبة تجـمعات
الشـبــاب، كـمـا انبـرى مـن بين الشـبـان المــغـاربة من انكب عـلى تعـريب نصــوصـهـا

لتغنى بألحانها األصلية، أو اقتباس ألحانها لتصاغ في مقطوعات شعرية عربية.
وفي إطار أعـمال التـعـريب واالقتـبـاس تندرج جهـود فئـة من األشـخاص كـان
لهم الفـضل في إغناء خزانة األناشـيد الشـبابيـة، ومن بين هؤالء : الهاشـمي بناني،

52) يذكـر األسـتـاذ مـحـمـد أحـمـد اشـمـاعـو (جـريـدة العلم في 4-4-1980) أن اسـتـاذا لبنانـيـا هو توفـيق
الخـيـاط عمل علـى تأليف وتلحـين أناشـيد تناسب الـمدارس االسـالمـيـة الفرنسـيـة حـتى ال يقـتصـر

على األناشيد الفرنسية وحدها. ومما وضعه في هذا الصدد نشيد مطلعه :
يــا بـلـبــلَ األفــــراحْ     فــجـــرُ الـهـنــا قــــدْ الحْ
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وأبو بكر الصـقـلي، وعـبـد الواحـد الراضي، وعـبـد العـزيز بن عــبـد الجليل وآخـرون.
فمما عربه األستاذ الهاشمي بناني في مجال أناشيد األطفال.

- غدا سوف يصفو جو الطريق
- فرس علي

- لنسر في جنح الظالم
- يدا في يد

- حل الظالم والليل ران
- قولوا لي يا ناس

- إلى اللقاء قبل أن نفترق ذا المساء

وقد عـمد كل من السـيد عـبد الواحد الـراضي والسيد بوبـكر الصقلي بتـعاون
مع السـيدة كـاترين صوفـاج - وهي يومئـذ رئيسـة قسم المـوسيـقى بإدارة الشـبيـبة

والرياضة - إلى تعريب مجموعة كبرى من األناشيد كان من بينها :
- وعل كبير في الغابة

- ذا جــرس الكـــوخ القديــــم
- عنـــد شـمـــــس الغـــــروب        تـجـتـمــــــع الـقـــلـــــــوب
- حـــــول هــــــذه النـــــــــــار       تـطـمـئــــن األفـــكـــــــــار

- مـــن هـنــا يجـــري المــــاء
- سيروا بغنا غنا الشبــــــاب        سيروا بغنا غنا الصحاب

- هـــذا المـســـا رطـــيــــــب
- ولدي ولدي هل ريت ولدي
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- فـــي الغـابــــة البـعـيــــــدة         انـصـــت إلـى الطـيـــــــور
- هـلـمـــــــوا هـلـمـــــــــــــوا         هـلـمــــــوا أجــمعـيــــــــن

- النشيد الرسمي للتجمع الكشفي الدولي بالمغرب في صيف 1957 ومطلعه
المعرب :

جئـنـــا من أبـعـــد اآلفـــــاق        ألرض المــغـــــــــــــرب

ومما عربته بنفسي ترجمة أو اقتباسا في مجال الشباب والكشافة :
- لِمَ لَمْ تدومي يا سُويعات الهنا

- هـيــا بـنـــا إلــى الغـــــاب       نـسـتـنـشـــق الـهـــــواء
- وســط غابــة رأس المـــاء

وقــد شكلت األناشــيــد التـربـوية - بنصــوصـهــا األصليــة والمــعــربة - ظاهرة
حـديثــة في مـغــرب الحـمـايـة، كـمـا كــانت زاد الهـيــئـات الشـبــابيـة منذ عــهـد مــا قـبل
االســتــقــالل، وشكلت لوحــدها الـرصـيــد الغـنائي الذي اعــتــمــدته هذه الهــيــئــات في
نشاطهـا بالمخـيمات الصـيفيـة وخالل ممـارساتها التـربوية لفتـرة زمانية امـتدت إلى
مـا بعـد االسـتـقـالل. بل إنـا نكاد نجـزم بأن هذه األناشـيـد اسـتطـاعت أن تسـتـقطب
اهتمام المشرفين على قطاع تربية الناشـئة سواء في المدرسة أو في المخيم. ومن
األسف أن أكـثـرها آل إلى النسـيـان أو التـحريـف ممـا ال تزال آثاره السـلبيـة قـائمـة

حتى اليوم.
ولقـد أفضى انتـشـار األناشيـد ا ألجنبيـة في أوسـاط المتـمـدرسين ومنظمـات
الشبـاب إلى تحريك الهمم، بدافع مـن ا لرغبة في خلق رصـيد من األناشيـد الوطنية
يستطيع أن يشكل البديل لها، ويسد حاجة المؤسـسات التعليمية والتربوية، فانبرى
من بين رجــال التــعليم - وخــاصــة العـامـلين بالمــدارس الحــرة - وبعض الهــيـئــات
الشـبـابية والكشـفـيـة ثلة من ذوي الغـيرة أقـبلوا بعـزم ال يعـرف الكالل على الخـوض
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في مجال تأليف األناشيد بلغة عربية سهلـة تتالءم والمقاصد التربوية التي يفرضها
العـمل في الحـقل التـربوي سـواء بالمـدرسـة أو في الهـواء الطلق، وظهـرت ألول مـرة
في المـغـرب - ومنذ الخـمـسـينيـات - أناشـيـد تتطرق مـوضـوعـاتهـا اللعـاب األطفـال
ومراسيم الحركة الكشفـية بما فيها حفالت السمر وتجمعـات الفتية وطقوس الترقي
في مراتب الوحدات ونظام السـير ورفع األعالم... وبعد أن كان أكثـر هذه األناشيد
في بداية األمـر مـمـا نقل إلى اللغـة العـربيـة بواسطة الـترجـمـة أو االقـتـبـاس اتجـهت

الجهود إلي وضع أناشيد جديدة عربية اللحمة والسدى.

3    ----    ممممررررااااككككزززز    تتتتللللققققيييينننن    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ::::

كـانـت المـراكــز التي تلقـن فـيــهـا األناشــيـد الوطنـيـة هي ذاتهــا المــواقع التي
ينطلق منهـا العمل الوطني بمـختلف مظاهره وظواهره، ولذلك فـإنها شكلت كـابوسا
مـزعــجـا للسلـطات الحـامـيــة التي كـانت تـقـيم حـولـهـا المـخــبـرين واألعـوان وتـسـعى

جاهدة إلى التجسس على أخبارها ونشاطها.

وكــمـا كــانت هذه المــراكــز مـواطـن النتـاج األنـاشـيــد وخلقــهــا، فكذلك كــانت
منطلـقـا لتـرويج ونـشـر األناشـيــد الواردة من العــواصم العـربيــة كـالقـاهـرة ودمـشق
وبيروت والقدس وبغـداد وتونس، فحيثـما حل بهذه المدن دارس علم أو عـابر سبيل
نهل من أنـاشـيـدهم ثـم عـاد إلى الوطن ومــعـه منهــا زاد كـثـيــر أو قليل ال يطمــئن له

قرار وال يهدأ له بال إال بعد تلقينه لرواد تلك المراكز.

وقـد اضطلعت عـدة مـدن بأدوار مـتفـاوتة األهمـيـة في مـيدان انـتاج األناشـيـد
ونشرهـا، وخاصة مـدن تطوان وطنجة والعـرائش والقصـر الكبيـر في منطقة الـنفوذ
االسـبـاني، ثم فـاس ومكناس والرباط وسـال ومـراكش في مـنطقـة النفـوذ الفـرنسي،
فال يكاد الـنشيد الوليـد يخرج إلى الوجـود بمدينة مـا حتى تتناقله األصـوات وتحلق
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بألحانه إلى سـائر المناطق في البالد، وال يكاد يمضـي من األيام إال قليل حتي يعم
تداوله سائر اآلفاق، وهو أمر طالما زاد من إزعاج المستعمر وضاعف من أتعابه.

وهكذا إذن تـمــثل أمـــام أعــينـنا المــدارس الـحــرة وخــاليـا األحــزاب الوطنـيــة
ونوادي الجـمـعيـات الكشـفـية ومنـظمات الشـبـاب عندمـا نتـساءل عن مـجـاالت ترويج

األناشيد الوطنية في المدن المغربية.

فـأمـا الـمـدارس الحـرة فـقــد كـانت بحق مــعـقـال من مـعــاقل الحـركـة الـوطنيـة،
وكانت بحكم اضطالعـها برسالة التربية والـتهذيب المصنع األمثل والـحقل الخصب
لألناشـــيــد الوطنيــة، تـوافــرت فــيــهــا كل عـــوامل الخلق واالبـداع بفــضل أســاتـذتهــا
ومـعلمــيـهـا، وتهــيـأت لهـا في ذات الوقت عــوامل التـرويج  والنـشـر بفـضل تالمــذتهـا
الذين كــانوا يقــبلـون على حــفظ األناشــيـد بـشـوق مـنقطع النظـيـر وال يـنقطعــون عن
ترجـيـعـهـا سـواء في جنبـات المـدارس أو خـارجـهـا. يقـول مـحـمـد أحـمـد اشـمـاعـو :
المدارس الـحرة كانت حـقال مـزدهرا يغرد فـيهـا التالمـيذ باألناشيـد الوطنية تـغريدا

مشجيا وملذا ومغذيا للجوانح(53).

ويقــول البـاحث األمــريكي جــون جـيــمس ديمس في كــتـابه «حــركـة الـمـدارس
الحـرة بالـمـغـرب 1919 - 1970» : كـانت األناشــيـد تشكل ركـيـزة المـنهـاج الدراسي

وتجسد علة وجود هذه المدارس(54).

وإلى جـانب الـمـدارس الحـرة فـقــد أسـهـمت الجــمـعـيـات الـكشـفـيـة ومـنظمـات
الشـبـاب في إغناء رصـيـدنا من األناشـيـد الوطنيـة، وذلك بمـا كـان رجـالهـا وقـادتهـا
يؤلفـونه في أنديتـهم أو خـالل رحـالتهم أو عند مـزاولتهـم ألنشطتـهم. ولعل ممـا كـان
يشــجع هـوالء على مــضــاعــفــة جــهـــودهم في هذا النـمط من االبداع األدبي والـفني

53) جريدة العلم. 4 أبريل 1980.
54) الطبعة األولى 1991. ترجمة السعيد المعتصم. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، ص 44.
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توفر بعض الجـمعيـات - وخاصة منها الجـمعيـات الكشفية - عـلى جوقات نحاسـية
شكلت في كـثـيـر من األحـيـان عـامـال من عـوامل إذكـاء حـماس الـجمـاهيـر الشـعـبـيـة
وحـثــهـا علي ترديد مــقـاطع األناشــيـد في الشـوارع عـلى وقع دقـات الطبــول وخطى
الفــيـالق واألســراب. ومن شــواهد التظاهر بـاألناشـيــد في المــدن المـغــربيـة خــروج
مـوكب الـهـالل في طنجـة يـوم المـولد النبــوي عـام 1934 بعـد أن صـدر أمــر السلطة
بمنعه، وهو أجرأ تحد في وجه الهيئة الدولية وعمالئها من المواطنين المغاربة(55).

ولقـد كـان من حـسن حظ هذه الجـمـعيـات أن يكون عـلى رأسهـا رجـال أفـذاذ
جـمـعـوا إلى الروح الوطنـيـة قـدرة على نظم الشـعـر ومـوهبـة فنيـة في الـتلحـين. ومن
هؤالء الوطني الغـيـور المـرحـوم األستـاذ مـحـمود الـعلمي الرئيس المـؤسس لمنظمـة
الكشافة المغربية اإلسالمـية، فلقد كان شاعرا أبدع أناشيد متعددة، ولحن بعضها
بنفسه من قبيل النشيد الرسمي للجمعية الذي وضعه في أبريل عام 1947 بمناسبة
تأسـيـسـهـا. ومن هؤالء أيـضـا المـرحـوم مـصطفى الخـمـال رئيـس جـمـعـيـة الكشـافـة
اإلسالمـية (الشـروق) بطنجـة ومدير جـوقتـها النحـاسيـة التي أعطت للنشيـد الوطني

طعما لم يكن موجودا في غيرها من المدن(56).

وال ينبغي أن نغفل دور الكتـاتيب القرآنية في هذا المضمار، فلـقد أسهمت -
هي أيضــا - في إغناء رصــيـد األناشــيـد الوطنيــة، وذلك بمــا تردد في رحـابهــا من
أناشــيــد كــانـت تحث على الـتــمــسك بتــعــالـيم الدين اإلســالمـي الحنيف، والـتــشــبث
باألخـالق النبـوية الـكريمـة، وهو أمـر رفع - وال ريب - من مـسـتـوى هـذه الكتـاتيب،
وقفـز بدورها إلى ما قـارب دور المدارس الحـرة خاصة منـها تلك التي كانـت تفسح
صـدرها لمـواد تعليمـيـة أخرى كـاللغـة والفـقه والـتوحـيـد. وإلى جانب األناشـيـد التي

55) مجلة الفنون. س : 1. ع 5 و 6. صفر. ربيع األول 1394 / مارس - أبريل 1974.
56) العربي گنون. العلم 1987-7-2.
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افرزتها أجواء الكتاتيب القرآنية، فلقد تهيأ لبعض المنظومات واألراجيز الدينية أن
تشيع وتنتشر. ومن نماذجها أرجوزة الشيخ الناصري :

يــا مَـنْ إلـى رحـمـتِـه المـفَـرَّ     ومَـن إلـيــه يـلـجـأُ المُـضـطــرُّ
ومنها أيضا المنظومة التي أولها :

عْ يـا رسـولَ اللهِ فيـنا      فما نرجُو الشفاعةَ مِن سِواكا تـشـفـَّ
وفيما كـانت رحاب المدارس الحرة تتميـز بتخصيص حصص أسبـوعية قارة
لتعليم األناشيد وتشكل بذلك المركز المنتظم لتلقينها، جاءت استعراضات الكشافة
ومظاهرات رجـال الحركـة الوطنية في الشـوارع وتجمـعاتهم في المـحافل لتـشكل -
بدورها - مـراكز مـفـتوحـة على الجـماهيـر الشـعبـية الواسـعـة، تتلقى فيـهـا األناشيـد
الوطنية، وتأخذ منهـا ما يذكي مشاعرها الوطنية ويشـحذ عزائمها في معـركتها من

أجل الحرية واالنعتاق وإثبات الذات.
ونتـيـجة االنتـشـار الواسع الذي حـقـقـته هذه األنـاشيـد في عـهـد الحـماية فـقـد
أصـبـحت تغشى الـمحـافل العـائليـة في األعـراس وفي غـيرها من الـمناسبـات، حـيث
«تنشـــد في مــواكــبــهــا وهي تـتــضــمن - في تلـويح - كل مــا تنـطوي عليــه الوطـنيــة
وتتمخض في أحـشائها الملتهبة فكانت اإلدارة الحـاكمة تدرك ذلك وال ترتضي هذه

األناشيد حتى ولو كانت في مظهرها خالية من كل شائبة تعكر صفوها(57).

57) محمد بن تاويت. العلم الثقافي 5-5-1984، ص : 6.
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ووووظظظظييييففففةةةة    ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللووووططططننننيييي
الحق أن رواد الحـركة الوطنيـة وجدوا في األحـداث المتـعاقبـة على البـالد ما
شجـع على وضع األناشيـد، يلهبـون بها حـماس المـواطنين ويؤججـون في نفوسـهم
لهيب التـمرد على المـحتل، حتى غـدت الوسيلة المفـضلة لتعـبئة الجـماهير والشـعار
الذي تردده في محافلها ومظاهراتها، تسري بين الناس سريان الماء في الحجارة
والنور في الظلـمـات، وتغـشى المـدارس والمنتـديات، وتتـجـاوز المـناسـبـات الوطنيـة
إلى حـفالت الخـتان واألعـراس، بل وتتخطى أسـوار السجـون لتصـدح بها أصـوات

المعتقلين.
وإذ أدركت الحـركـة الوطنيـة ما للنشـيـد من أثر في نفـوس الشـباب مـن جهـة
وتأثيـر نافـذ في أوسـاط الحـاكـمـين مـن جهـة أخـرى، فـلقـد اتخـذت منه وسـيلة حـيـة
لبلورة اهتماماتها في مجاالت النضال ضد الـهيمنة االستعمارية، وارتضته أسلوبا
آخر لـمعـالجة القـضايا التي كـانت تدعو لهـا، وفي مقـدمتـها قـضيـة الوحدة الوطنـية
والدعـــوة االصـــالحــيـــة التي تـنادي بالحـث على الـعلم والتـــعلـم، ومــا يالزم ذلـك من
مــواقف التــحـدي في وجــه المنـاورات االسـتــعــمـارية، األمــر الذي جــعل «الحــمــايـة
تتدخل لفرض رقابتها على األناشيد»(58). ومن هنا جاء النشيد الوطني المغربي -
باإلضـافة إلى اعـتـباره من أنمـاط االبداعـات الشـعرية التي شكـلت أحد االتجـاهات
األدبيــة النابـعـة فـي مـغــرب الحــمــاية - ليــرتبـط منذ أول ظهــوره بالكـفـاح الـوطني،
يحكي مــواقـفـه البطولـيـة، ويجـسم أهدافــه الرامـيـة إلى االنـعـتـاق من الظلـم، ويلعب
دوره في إذكـاء الحــمـاس الوطني وتأجــيج الروح الوطنيـة، مــسـتـمـدا نفــوذه وسـعـة
انتـــشــاره مـن شكله األدبـي وتجـــدد قــوافـــيــه وتـنوع أوزانه وروعـــة ألحـــانه وخــفـــة
إيقـاعـاته، مــمـا هيـأ له االنتـقـال عـلي كل لسـان ودخـول سـاحـات الـمـعـارك وباحـات

58) محـمد بن الحـسن الوزاني. مذكرات حـياة وجـهاد. طور المخـاض والنشوء. منش مـؤسسـة حسن
الوزاني، دار الـغــرب االســالمي، بـيــروت، 1997-1982. ج 1، ص : 16، بمنـاســبــة وصف الـمــؤلف

لزيارة األمير شكيب أرسالن إلى طنجة في 10 غشت 1930.
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التكتالت، وأهله ليكون بمـثابة الوثيقة التي تحـمل طموحات الحركـة الوطنية وتعكس
مطالبها لدى السلطات االستعمارية الحاكمة.

وقـد أصـبح النشـيـد بمـثـابة حـجـر األسـاس فـي برامج العـروض المـقـامـة في
المناسـبـات الوطنيـة واألعـيـاد الدينيـة والحـفالت المـدرسـيـة والمـسـامرات الكـشفـيـة
وغـيرها. وللتـدليل على ذلك أعـرض لبـيان مـحـتوى برنامـج يتعلق بالـحفل الذي أقـيم
يوم رابع صـفر الخـير 1366(59) بمناسـبة تدشـين مدرسـة األميرة لـال عائشة بـسال.

وهو كاآلتي :
- قرآن كريم

- نشيد استقبال األميرة
- نشيد جاللة الملك

- كلمة طالبة في الترحيب بمقدم األميرة
- نشيد سمو ولي العهد المحبوب

- قطعة شعرية للترحيب باألميرة لألستاذ محمد حجي
- كلمة المدير الحاج أحمد معنينو

- كلمة األميرة صانها الله
- كلمة العالمة المصلح سيدي محمد بن العربي العلوي

- رفع الستار عن االسم الشريف المتكرم به على المدرسة
- عرض برنامج التعليم بها

- توقيع صاحبة السمو في دفتر المدرسة الذهبي
- أناشيد األميرة

- نشيد العيد 
- نشيد الوداع

59) الحاج أحمد معنينو، ذكريات ومذكرات، ج 4، 1947. 1951، مطبعة سبارطيل، طنجة، دون تاريخ.
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وللتـدليل علي مكانة األناشـيد في مـيـدان المقـاومـة السيـاسيـة حـتى أصبـحت
تصنف ضمـن مظاهر االحتجـاج على المسـتعمـر ما يقـوله الزعيم عـالل الفاسي في
كـــتـــابه «الـحـــركـــات االســـتـــقـــالليـــة» : «أخـــذت الـبـــالد تشـــهـــد مظـاهر وألوانـا من
االحـتــجـاجـات لم تـعـهـدها من قــبل : فـمن نـشـرات بالجـدران تـوزع باآلالف في كل
األوســاط، إلى أغــاني تنشــر بين النـاس ويتــملى بهــا الجــمـهــور... وأصــبح الرعــاء
يتغنون باألناشيد الوطنية الحـزبية التي تبكي حالة الوطن وما يكيده األجنبي له من

دسائس(60).

ولقـد كانت قـرارات اإلدارة االسـتعـمـارية القـاضيـة بإصـدار الظهـير البـربري
وغـيــره من االجـراءات الغــاشـمــة بمـثـابـة الشـرارة التي أذكـت الشـعـور الـديني لدى
الشـــبــاب، فــاســـتــغل هـؤالء هذا الشــعـــور، وأخــذوا من مـنطلقـــه يعلنـون مــواقــفـــهم
النضـاليـة، وكانت األناشـيـد التي يرددونهـا في المظاهرات والتـجـمعـات من أمـضى

األسلحة التي واجهوا بها تلك القرارات وأكثرها فعالية ونفوذا.

يقـول األمـيـر شكيب أرسـالن - وقـد كـان شـاهـد عـيـان على هيـجـان الشـبـاب
المــغـربي فـي وجـه قــرار فـرنســا، بفــرض الظهـيــر البــربري - : إنه حـضــر بطنجــة
احـتـفــال الناس بسـابع المــولد النبـوي على اسم الـولي أبو عـراقـيـة رضـي الله عنه،
فــجــاءت ألوف مــؤلـفــة وســارت المــواكب في الـشــوارع على يومــين حـــاملة األعــالم
االسـالمـية وهي تنشـد أناشـيـد حـماسـيـة وتهـتف : فليـحيـى االسالم. ومن جـملة مـا

كانوا ينشدون بصوت واحد :

ياشبابــا سِـــرْ أمامـــا        لتوافــي كــل غيــه

كلما استسهلت صعبـا        نلــت ألقابــا عليــه

60) المرجع السابق، ص 151.
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       وكذلك سمعهم ينشدون بصوت واحد أبياتا منها :
يا ربْ وانصرْ ديننا المْحمّدي       واجعل مآل عزِه كما بُدى(61)

وهكـذا اســـــتطـاع النـشـــــيــــد الـوطنـي أن يتـكيـف مع ظـروف البـــــالد ويـواكب
األحـداث المـتعـاقـبـة عليهـا، غـيـر أنه كـان أكثـر تفـاعـال مع مالبسـات مـرحلة الكفـاح
السياسي الذي تأجج مع بداية ثالثينيات القرن العشرين، كما كان أكثر تعبيرا عن
حاجات األمة ومطامحهـا فدخل ميدان تنظيمات الحركات السيـاسية، وفرض نفسه
إلى جــانب الـمــعــارف التي كــانت تـلقن بالـمــدارس الحــرة التي أحــدثـتــهــا الحــركــة
الوطنية، وبذلك تحول إلى وسـيلة فعالة لتوثيق الصلة بين النضال الثـقافي والنضال
الســيــاسـي، وولج التــجــمـــعــات الحــزبيــة إلـى جــانب الخطـب والقــصــائد الـشــعــرية
والمـحــاضـرات والبـيــانات السـيــاسـيـة، كـمــا تسـرب إلى أوســاط منظمـات الشــبـاب

والمؤسسات الثقافية.

ولن يغـيب عنا ونحن بصـدد بيـان الوظيـفـة التي اضطلع بهـا النشـيـد الوطني
كـيف أنه واكب - عن كـثب - االنتفـاضـات واألحداث الـوطنية الكبـرى بالبـالد، وفي
مقـدمتها أحـداث انتفاضة سكان الريف بقـيادة األميـر محمد عـبد الكريم الخطابي،
ووقــوف األمــة جـمــعــاء في وجــه الظهــيــر البــربري (16 مــاي 1930) وثورة الشــعب
الكبرى التي اندلعت بـعد إقدام سلطات الحـماية على نفي األسرة المـالكة وإبعادها
إلى جزيرة كورسيكا ثم جـزيرة مدغشقر. فلقد كانت هذه المناسبـات بما خلفته من
حـوافز مـتعـددة ومتنوعـة المشـارب حريـة بأن تعكس سعـة األغراض والمـوضوعـات
التي تناولتها نصوص األناشيد وتبلور االهتمـامات والقضايا التي تمحورت حولها،
وإن تكن فـي غـالـبـيــتــهــا تلتــقي عـند غــاية أســاســيـة هـي المناداة بقــضــيــة الوحــدة
والحرية، واالشادة بمقومات الحياة الكريمة ؛ ومن هنا استطاعت األناشيد الوطنية

61) دعوة الحق، ع : 231 محرم 1403 - 1404.  أكتوبر 1983، ص : 18.
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المـغـربيـة أن تـواكب المـقـاومـة المـسلـحـة في سـائر مـراحلهـا حـتـى مـشـارف العـقـد
الرابع من القـرن، مثلما واكـبت المقـاومة السـياسة التي انـطلقت مع صدور الظهـير
البــربري. ومن هنا أيضــا شكلت هذه األنـاشـيــد منفـذا آخــر إلي دراســة األوضـاع

التي رافقت الكفاح الوطني في مرحلتيه المسلحة والسياسية.
ونريد هنا أن نقـف قليـال عند ثورة الريف التي قـادها الزعـيم مـحـمـد بن عـبـد
الكـريم الخـطابي مـــا بـين 1918 و 1926 لنـؤكـــد المـنحى الـذي اتخـــذته الـدراســـات
التـاريـخـيـة الحــديثـة التي اعـتــبـرت هذه الثــورة جـزء ال يتـجــزأ من الحـركـة الوطـنيـة
بالمــغــرب ومـقــدمــة لهـا، وذلـك في مـواجــهــة الرأي المناهـض الذي كـان يـذهب إلى
اعـتـبارهـا غيـر ذات عـالقـة بالحـركـة الوطنيـة بحجـة أن هذه األخـيـرة لم تبـدأ إال مع

صدور الظهير البربري في 16 ماي 1930.
وســـوف نجـــد في األناشـــيـــد الوطنـيــة الـتي واكـــبت ثورة الـريف منذ انـطالق
شـراراتهـا األولى مـا نسـتند إليـه لتـأكـيـد ارتبـاطـها بـالحـركـة الوطنيـة، فـإنهـا حـافلة
بنفس الـمـشــاعـر واآلمــال التي تحــفل بهــا جل األناشــيـد الـوطنيـة الـتي نظمت بعــد
صدور الظهيـر البربري. وإلى ذلك فقد كانت انتـصارات الثورة الريفية حـافزا لبعث
الهمم وايقـاظ الضمائر. وفي هذا الـصدد يذكر نشـيد أبي بكر بناني الذي دعا فـيه
إلى الجهاد واالستشهـاد، وإلى مساندة هذه الثورة، مشيدا بزعيمهـا محمد بن عبد

الكريم الخطابي إذ يقول :
يا بني المغربِ ما هذا الرّقادْ      ما لَكُم صِرتُم كأمثال الجَمادْ

وفي هذا الصـدد أيضــا تذكـر قـصـيـدة لمـحـمـد بن اليـمنـي الناصـري، تحـدث
فـيهـا عن المـجـاهدين في الريف، فـأشـاد ببطولتـهم وإقـدامهم في مـيـدان التـضـحيـة

والفداء وما حققوا من انتصارات، وفيها يقول :
أُسْدٌ إذا زَأروا رأيتَ عدوَّهُم       متقهقِراً مستلال خَوَّافا(62)

62) د. عـبـاس الجـراري : تطور الـشـعـر العـربي الحـديث والمـعـاصــر في المـغـرب من 1830 إلى 1990.
منش النادي الجراري 11. مطبعة األمنية - الرباط - ط. 1-1997، ص 280-279.
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ذكرى لِعرشِكُم الشريفِ، وحسبُها

كَم ْرددّتْ فـــيــــه نــشـيـــدَ عُــالكُمُ

منـــه فَــخـــاراً مَـــا يـزالُ طويـــال
عُـــصـبٌ تُرتِّلُ نـظمَـــهُ ترتـيـــال(64)

وال ينبـــغي إغــفــال الـدور الذي اضطلعـت به االحــتــفــاالت الـوطنيــة فـي صنع
األناشـيد الوطنيـة وانتشـارها في ربوع المـغرب، وفي مـقدمـتهـا مناسبـة إحيـاء عيـد
العـرش الذي انبـتقت فكرتـه عن المؤتمـر الثـالث لطلبـة شمـال افـريقـيا المنعـقـد سنة
1933 تخليـدا لـذكـرى جلوس الملك الراحـل سـيـدي مـحـمـد بن يوسـف علي العـرش.
فـقد كـانت هذه الذكرى - منذ انطالقـتهـا األولى يوم 18 نونبر 1933 - من أخصب
المناسـبات التي شـجعـت رجال الحـركة الوطنيـة على وضع األناشـيد، يحـيون فـيهـا
ملك البالد باعتباره رمزا لعظمة األمة ووحـدتها، ويستنهضون همم الشباب للوقوف
صفا واحـدا في وجه المستعمـر الغاشم وإقناعه «بأن يوم 14 يوليوز ليس هو العيد

الوطني للمغرب(63)».
يقول الزعيم عالل الفاسي مؤكدا على ارتباط النشيد بهذه المناسبة :

وقد نظم عالل الفاسي - هو نفسه - في أول احـتفال بهذه الذكرى في نونبر
1933 «نشيد العرش» الذي مطلعه :

ـنـــا مــن بــــــدويٍّ      خــالــصٍ أو حـضَـــرِي(65) كـلـُّ
ويزيد في تأكيـد هذا االرتباط أن رجال الحركـة الوطنية كانوا يترقـبون حلول
ذكـرى عـيـد العـرش، فـيـقبلـون على طبع األناشـيـد الوطنيـة في كـراريس خـاصـة، ثم

يوزعونها على التالمذة في المدارس، وعلى الشبان في األندية وفي األسواق(66).

63) شارل أندري جوليان. محد الخامس. سلسلة األفارقة.
64) ديوان عالل الفاسي. روض الملك - القسم األول من الجزء الثاني. إعداد وتحقيق عبد الرحمن

بن العربي الحريشي، ص : 169. مؤسسة عالل الفاسي، مطبعة الرسالة، الرباط 1987.
65) د. عباس الجراري، المرجع نفسه. ص 291-290.

66) أبو بكر القادري. مجلة دعوة الحق. العد 227 مارس 1983. ص : 16.
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مَـلِــــكـــا يُـحــــــــــــيــــــــي الـبــــــــــالدْ

إنــــــكـــــــــــــم روحَ الــــــنـــــــشــــــــــــــــــــاطْ
وابـتــــــــــــــهــــاجٍ واغــــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــاطْ

ويتـوالى االحـتـفـال بهـذه المناسـبـة ويتـجـدد إحـيـاؤه عامـا بعـد عـام، فـتـفـيض
قرائح الشعراء بأروع األناشيد وتصدح بها الحناجر على أعذب األلحان. وقد كان

من أول ما تغنى به الشعب نشيد المرحوم محمد القري الذي أوله :

               

وهو نشيـد كان الناس - أطفاال وشـبابا ورجاال وشيـوخا - يرددون مقـاطعه
في المـدن المـغربيـة، مـمـا أفاضت في وصـفـه الصـحف والمجـالت المـغـربية يـومئـذ

بإسهاب، وحمل إحداها على نعته بأنه «النشيد الرسمي الملكي»(67).
وشبـيه بمـا كان يقع في حـفالت عـيد العـرش ما يحـدث في مناسبـات أخرى،
وخـاصـة في ذكرى الـمولد الـنبوي ؛ ذلك أن «الـحركـة الوطنيـة لم تتـرك أية مناسـبـة
إلذكاء الشعور بالذات تمر دون أن تنتهزها لالعراب عن المبادئ والقيم والتطلعات
واالشـادة بالبطـوالت واالننتـصـارات مـمـا يدل علـى أن التـعـبـيـر الوطنـي قـد تشـعب

حتى كاد أن يمس كل األغراض(68).
وفي هذا الصــدد تذكــر أناشــيـد كــثــيـرة من بـينهــا «النشــيـد النـبـوي» لعــالل

الفاسي، ومطلعه :
هــا المـسـلـــمُ فـخـــراً       بالــنــبـــيّ الـمُصْطَــفَـــى أيــُّ

وسـوف يأتي حادث فـرض الظهـير البـربري في 16 مايو 1930 ليـؤجج لهـيب
المــقـــاومــة في نفـــوس المــغــاربة عـــربا وبربرا، فــتـــصــدوا له بالـرفض دون هوادة،

67) انظر جريدة «عمل الشعب»، بفاس في نونبر 1933 - مجلة «المغرب» في 14 نونبر 1933 جريدة
«الحياة» بتطوان ع : 36 في 18 نونبر 1934.

68) د عباس الجراري : المرجع السابق، ص 321.

ــــــوا أيــهــــــــــــــــا الــشــــــــــــــــبـــــــانُ هُــبـُّ
ــــــــــــــوا فــي ســــرور ولْـتُـــــــــــــــحَـــــــــــــــيـُّ
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ضـــــــدَّ كــــفــــــر الــبــــــــــــــــربــــريـــــــــهْ
كـــي تُـــوافِـــي كـــلَّ نِـــيـــــــــــــــــــــــــــــهْ(70)

حـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــبــــــوكُــم إذ رأوكُــم
يـا شــــــــــبــــــــــابـاً سِـــــــــرْ أمَــــــــــامــــــــــاً

وانطلقت في المـسـاجـد تجـمعـات المـصلين يسـتـمعـون إلى الخطـب المحـرضـة على
المــقـــاومــة ، ويقــرأون «اللـطيف» على نـحــو هو وسط بيـن اإللقــاء المــوقـع والتــالوة
الساذجة، وكانت احدى صـيغتيه يومئذ : «اللهم يا لطيف نسألـك اللطف فيما جرت

به المقادر، وال تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر».

وقد خلد المرحوم عالل الفاسي هذه الذكرى المشؤومة في «نشيد الشباب»،
وهو نشـيد يعـتقد أنه كـان أسبق األناشـيد المـوضوعـة بهذه المناسـبة إلى الظـهور،

فانتشر بين الناس انتشار البرق. ومطلعه :
يــا شـبـابـاً قــدْ تَــرَوَّى      مـِـن حِـيــاض الوطـنـيــهْ(69)

وكان أكثر مقاطعه انتشارا هو :

ولم تقف األناشيد الوطنيـة عند حدود مطارحة القضايا الوطنيـة، فلقد حملت
همـوم األمة العـربية وعـانقت قضـاياها في مـختلف األقطار العـربية، مـتجـاوزة بذلك

حدودها االقليمية. ومن نماذج هذه األناشيد النشيد الذي مطلعه :

وحــدةُ الـمـغــرب فـيـنــا       تُـذهــبُ الــداءَ الدَّفـيــنــا

وهو نشــيـد نعــتـه الحــاج أحـمــد مـعنـينو بأن ناظمــه الشـاعــر مـحــمـد اليــمني
الناصري كـان قد وضعه بمناسـبة االحتـفال بالتضامن مع الـقطر التونسي بتطوان
يوم 7 يونيــو 1938. وقــد تغنى به يومــئـذ الـجـمــهـور «فـكانت قـراءة الـجـمــهـور لهــذا

69) ديوان عالل الفاسي، المرجع السابق. ص 223.
70) د. عباس الجراري، المرجع السابق. ص 290.
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النشيـد البديع مدهشة... وكـان يتخلل كل فقـراته من الصياح والهتـاف البالغ عنان
السـمـاء(71). على أن وقـوع دول المـغـرب العـربي (تونـس والجـزائر والمـغـرب) تحت
هيـمنة االستـعمـار الفرنسي كـان ممـا حدا بشـعوبهـا الثالثة إلى البـحث عن أرضـية
قـوية لدعم «حـركـتـهـا الـوطنيـة» التي زامنهـا تسـرب مـفـاهـيم جـديدة إلى مـجـتـمـعـهـا
كــالوطن، والوطنيــة، واألمــة، والسـيــادة. وقــد سـاعــد على التــمكين لـهـذه المــفــاهيم
االســتـعــمــار الفــرنسي نفــســه منذ الثــالثينـيـات، وكــذا المــتــغـيــرات التي نـابت هذا
المـجـتـمع والتي بـلورت لديه االحـسـاس بضـرورة التكتل فـي إطار العـمل المـشـتـرك

الذي يسمح بخلق واجهة صلبة للنضال السياسي.
وقــد كـان من أول مـظاهر العــمل المــشـتــرك التنظـيم الســيـاسي الـذي انطلق
بالـجــزائر عـــام 1926 تحـت اسم «نجم الـشــمـــال االفــريـقي»(72)، ثم اتـسع نشـــاطه

ليصبح منبرا للتعبير عن مطالب وأهداف ومطامح المغرب العربي.
وبمـوازاة «نجـم الشـمـال االفـريـقي» أسس تنظيـمــان آخـران، أولهـمــا بتـونس
تحت اسم «الهالل األحمـر» والثاني بطنجة تحت اسم «الجمعـية الثقافية المـغربية».
وحـسب تقرير االقـامـة العامـة في المـغرب، فـقـد كانت هذه التـنظيمـات بمـثابة لجـان

تتواصل فيما بينها عن طريق تبادل الصحف والنشرات(73).
وقد سـجلت سنة 1927 تأسيس تنـظيم آخر عرف باسم «جـمعيـة طلبة شـمال
إفريقـيا المـسلمين». ويعـتبر نمـوذجا ناجـحا للعمل المـشتـرك بين الحركات الـوطنية
بأقطـار المـغــرب العــربي بفــضل مــؤتمــراته السنويـة التي تعــاقـبـت منذ 1931 حــتى

.1935

71) ذكريات ومذكرات. ج 3. 1938-1946، ص : 45، مطبعة سبارطيل، دون تاريخ.
72) محمد عابد الـجابري. فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل االستقـالل. ندوة «وحدة المغرب

العربي - بيروت 1978. ص : 19.
73) د. امـحـمد مـالكي. الحـركـات الوطنيـة واالسـتـعمـار في المـغـرب العـربي. أطروحـة دكـتوراه. مـركـز

دراسات الوحدة العربية، ص : 278.
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وفي خط مـتـواز مع وحـدة العـمل الـمـشـتـرك على المـسـتـوى السـيـاسي، كـان
للحـركـة اإلصـالحـيـة السلفـيـة دور كـبـيـر في إذكـاء الوعي الديـني بين أبناء المـغـرب
العـربي، وجـمع مـشـاعـرهم من خـالل الدعوة إلـى لم الشـتات وتـوحيـد الجـهـود ونبـذ

مظاهر التخلف واالنحراف ومقاومة أسبابها من جهل واستعمار.
وقد حمل لواء هذه الدعوات االصالحية ثلة من الـعلماء الشبان المغاربة ممن
تتلمـذوا على رجـال الحـركة السلـفيـة، وخـاصة مـنهم الشيـخ أبا شعـيب الدكـالي (ت
1356م/1937)، فانخرطوا في سيـاق العمل المغاربي المشتـرك، واتخذوا منبرا لهم
في صحف الجـزائر مثل مـجلة «الشهاب» التي كـانت اللسان الناطق باسم الشـباب
السلفي(74)، وجـريدة «الـبـصـائر» التي كــان يشـرف عليــهـا الشـيخ مــحـمـد البـشــيـر
اإلبراهيــمي، بل إن أصــداء هذه الـدعـوة امــتــدت بعــيــدا لتــردد في الشــرق العــربي
عندمـا تصدرت المـقـاالت اإلصالحـية مـجلةَ «المنار» المـصرية لـلشيخ رشـيد رضـا،

ومجلتي «الفتح» و «الزهراء» لمحيي الدين الخطيب(75).
ومـثـلمـا شكلـت الحـركـة الـسلفـيــة بالمـغــرب رد فـعل إســالمي ووسـيلـة إلذكـاء
الوعي الديني، فكذلك شكلت منبرا لبعث اليقظة والنهضة، وبذلك برهنت علي تكامل
وظيفتها اإلصالحـية، فكانت «حركة سلفية في أصولها تقدمـية في أهدافها تحريرية
في أساليـبهـا تجديدية في مناهجـها»(76)، مثلـما كانت أحـد عوامل النـهضة الوطـنية
في األوسـاط المـغـربيـة(77) ؛ وبذلك أيضـا أكـدت أنهـا «لم تـقـتـصـر علي بث األفكار
اإلصــالحــيــة، بل حــاولـت الخــروج بهــا إلي مــجــال الصــيـــاغــة والمطالبــة فـي شكل

مقترحات ورغائب يمكن أن تؤلف عناصر برنامج صالح(78).

74) د. عباس الجراري، المرجع السابق. ص 27-26.
75) محمد حسن الوزاني : حياة وجهاد - طور المخاض والنشوء. ج 1. ص 328-327.

76) المرجع نفسه. ص 323-322.
77) المرجع نفسه. ص 329.
78) المرجع نفسه. ص 330.
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أال فــــــي ســــــــــــبـــيــــــــلِ الـحـــريّــــــهْ
نـجــــم شــــــمــــــال إفـــــــريـقــــــيـــــــــــهْ
ســــالمـــــا مــــــــهــــــدَ مَــــــــعـــالـــيــنـــا
غـــــرامُـــــــــــك صــــــــــــار لــنــا دِيــنـــــا
ولـسـنـا نــرضـى الـتـــــــــــجْـنـيــــــــــــســـا
وال نـــــريــــــــــدُ فــــرنـــــســــيـــــســــــــــا
كـــفـــى الــجـــــــــــهـــــــالَ تـدنـــيــــســـــا
رجـــمــــنــــــــــــاه كــــإبـــلــــيــــــســــــــــا
أال فــــــــي ســــبــــيـــل الــحـــــــــــــريــــــهْ

فــــــــداءُ الـجــــــــزائر روحـي ومَــــــــالـي
فـلْيــــــحــــــيـــــا حــزبُ االســــــتــقــــالل
ســـــالمـــــاً ســـــالمـــاً أرضَ الـجــدُود
فـــــــــــــأنــت فـي الـكــون دارُ الـخـلــــودْ
فـلسـنــــا نـرضـــى االمـــــــتــــــزاجَــــــا
ولـسـنـــــا نرضـــــى االنـدِمـــــــــاجـــــــا
رضِـــــــيـــنــــا باالســــــــالم تــــاجــــــا
فكـــــل مــــن يبـــــغــــي اعـــــوجـــــاجــا
أال فــــي ســـــــبــيــــل االســتــــقـــــــالل

وال غـرو، فـإن كـثـيـرا من تلك الرغـائب والمطالب لمـمـا يمـكن قـراءته في ثنايا
نصــوص األناشـيــد الوطنيــة التي كـان يـنظمـهــا بعض الشــبـان العـلمـاء من تـالمـذة
المدرسة السلفية بالمغرب، ومن نماذج هذه األناشيد ما نظمه الشيخ محمد المكي

الناصري وشقيقه محمد بن اليمني الناصري.

وسوف تواكب األناشـيد الوطنية مـسيرة هذه التنظيـمات لتؤكد - مـرة أخرى
- أنها كـانت طيلة فترات تنامي الحـركة الوطنية اللسـان المعبر عن مطامح شـعوب
المـغـرب الـعـربي، وعن الهـوية الـمـغـربيـة، خـاصــة وهي تعـاني من إجـهــاز السلطات
االستـعمارية عليهـا : ففي الجزائر تحتـفل هذه السلطات بمرور قرن على االحـتالل،
وفي المـغرب تـجتـهـد في إقرار مـقـتضـيـات الظهيـر البـربري، وفي تونس تقـوم بنفي

القادة التونسيين.

ومن بين هذه األناشـيـد نذكر الـنشيـد الذي وضـعه الشـاعـر الجـزائري مفـدي
زكرياء في 17 نونبر 1936 ليكون بمثابة الشعار الرسمي لنجم الشمال اإلفريقي :
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ومن هذه األناشــيـد أيضــا «نحن األلى» الذي وضع كـلمـاته الزعــيم المـغــربي
عالل الفاسي بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث لجمـعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين
بباريز في دجنبر 1933، ونشيـد «حيوا افريقـيا» الذي نظمه الزعـيم التونسي منجي

سليم بمناسبة اعتزام عقد المؤتمر السادس للجمعية بفاس في أكتوبر 1936.

وســوف يفـضـي اسـتــقــراء هذه األناشــيـد إلى أنـهـا تعـكس المــوقف الرافض
لسـياسـة االدمـاج والتفـرقـة العنصرية، وتـشكل صرخـة تحـد في وجه االسـتـعمـارين
الفـرنسي واالسبـاني، وتجـمع على التـمسك بـوحدة المـغـرب العربي مـهـما كـان ثمن

ذلك.

ويذكـر األســتـاذ أبو بكر الـقـادري في كـتــابه «مـذكـراتي فـي الحـركـة الوطـنيـة
المغـربية» أن منجي سليم قـدم إلى المغرب أيامـا قبل موعـد انعقاد المـؤتمر - وهو
يومـئذ رئـيس جمـعـية طـلبة شـمـال افريقـيـا المـسلمـين - فكان يلقن بنفـسـه الشبـاب
كلمـات نشـيـد المـؤتمـر ويدربهم على التـغني به خـالل االجـتـمـاعـات التي كـانت لجنة

تنظيم المؤتمر تعقدها بمدينة سال(79).

وترتبط بهـذه الشهـادة شهـادة أخرى شفـوية أنقلهـا عن المؤرخ األسـتاذ عـبد
الوهاب ابن منـصـور مـدير الوثائق الـملكيـة. فـقــد ذكـر لي أنه كـان من بين الـشـبـان
الذين حـضروا مـؤتمر «طلبـة شمـال افريقـيا المـسلمين بفـرنسا» الذي انعـقد بـفاس
عام 1936، ثم منعـتـه سلطات الحـماية الفـرنسـيـة وعلى رأسهـا يومـئـذ المقـيم العـام
بيـروتون Peyrouton. وكـان قـد خطب في هذا الـمـؤتمـر شـبـان ينتـمـون إلى شـعـوب
المغرب العربي من بينهم الشيخ المكي الناصري، والزعيم التونسي منجي سليم.

وبعدما أنهى منجي سليم خطابه أنشـد أمام المجتمعين بصوته نشـيد «حيوا
افريقيا»، فكانت أول مناسبة تلقى فيها المغاربة هذا النشيد(80).

79) مطبعة النجاح الجديدة، ص : 264 و 372.
80) الرباط في فاتح دجنبر 1997.
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ممممصصصصااااددددرررر    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة

أمـام إمسـاك جل المـصار المكتـوبة عن نسـبة األنـاشيـد التي أفـرزتها مـرحلة
الكفـاح الوطني إلي ناظمـيـها وواضـعي ألحـانهـا، فـإننا نجـد أنفسنـا أكثـر اطمـئنانا
إلى القـول بأن جل مـا نظمـه المـغـاربة فـي هذه الفـتـرة كان نـتـيجـة جـهـود مـشـتـركـة
فرضـها العمل المـشترك في حقل الكـفاح الوطني. ومن ثم يشق على الباحث نسـبة
أغلب األنـاشـيــد الـمـتــداولـة إلى أصــحــابهــا - ناظمــين وملحـنين - اللهـم إال النادر
القليل منهـا. ومع جهـلنا بكل الذين أسهـموا فـي وضع هذه األناشيـد، فإن مـستـوى
أشعارها الرفـيع ومتانة تركيـبها وتنوع ألحانهـا لمما يحمل على القـول بأنها شكلت
أعماال فنيـة رائعة تضافرت في صـوغها - وال ريب - جهـود نخبة من مثـقفي رجال
الحـركـة الوطنية مـمن كـانوا على رأس قـيـادتها، وكـان فـيـهم الشاعـر األديب، وكـان
فيهم من وهبـوا ذوقا موسيقـيا مرهفا، بل لعل بعض هؤالء أن يكونوا مـمن مارسوا

العمل الموسيقي بين أصحاب «اآللة» وأرباب «السماع».

وهكذا أفرزت الـفترة مـجمـوعة كبـرى من األناشيـد استطاعت مـضامـينها أن
تغطـي حــاجــة الحـــركــة الوطنـيــة يومــئـــذ إلى ترجــمـــة أمــانيــهـــا وبلورة طمــوحـــهــا،
واستطاعت في ذات الوقت أن ترقى إلى مستوى األعمـال الفنية المحترمة من حيث
البناء اللحني. وفي هذا الصدد نشير إلى مراسلة مجلة «الفتح» التي كان يصدرها
بالقاهرة خالل ثالثينيات ق 20 الصحافي الكبير محي الدين الخطيب وهي مراسلة
بعث بهـا مكاتبهـا في المغـرب األقصى عـام 1933 بمناسـبة الذكـرى الثـالثة لصـدور
الظهــيـر الـبـربري. وقــد تضــمنت هذه المــراسلة نص الـنشـيــد المــغـربي الـذي لحنه
المغاربة يومئذ  ليتغردوا  بنبراته األندلسية في هذه الذكرى. يقول مطلع النشيد :
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ومرة أخـرى يكشف تعليق المـجلة على المراسلة عن وظيـفة النشـيد المـغربي
في إذكـاء الـحـمـاس الوطنـي إذ يقـول : ومنه (النشــيـد) يتـبــين للعـالـم االسـالمي أن
المـغـاربة باعـوا أنفـسـهم للجـهـاد في سـبـيل الله، وتـطوعـوا جنودا لدرء العـدوان عن
دين اللـه. وســيكون هذا الـنشــيــد عــقــيــدة المـــغــاربة يتــحــرك بـه الجنان، وينـطق به
اللســان، ويجــاهـر به كل إنســان»(82). على أنـه مـهــمــا تكن الصــعــوبات التـي تحف
بمـوضوع نسـبـة األناشيـد المـتداولة إلى أصـحـابها فـقـد أمكن للبـحث والتقـصي أن
يفـــضــــيـــا إلى تحـــديـد هوية بـعض هؤالء بـفـــضل اســـتنـطاق المــــصـــادر المكـتـــوبة
كـالمـذكـرات والتـراجم والكنانيش والمـجـمـوعـات والنشـرات الخـاصـة، وكـذا دواوين

الشعراء، فضال عن الروايات الشفوية ألشخاص عايشوا الفترة التي نؤرخ لها.

ويضـــاف إلى هـذه المــصـــادر أرشـــيـــفــات الـحــركـــة الوطـنيــة ووثـائق الفـــرق
والجــمـعــيــات الشـبــابيــة. وهذه بدورها شكـلت ومـا تزال مــوردا ثرا ال غنـى عنه في

الوقوف على األناشيد التي كانت تمأل الساحة خالل فترة الحماية.

على أن أهـم المــصــادر التي تســعــفـنا في الوقــوف علـى نصــوص األناشــيــد
الوطنيــة تتــمـثـل في الصــحف والمـجــالت التي كــانت تصــدر بالمــغـرب ســواء منهــا
الرسـمـية الناطقـة بلسـان الحـمـاية يومئـذ كـجـريدة السعـادة، أو الوطنيـة التي كـانت
تصــدرها األحـزاب السـيــاسـيـة وبـعض المـجــمـعـيــات والمنظمـات الـشـبـابيــة. ومن

أبرزها :

81) جـردة العلم 12-2-1980، العـدد 10795. السنة 34، ص : 9-10، وهو من نظـم الزعـيم الراحـل عـالل
الفاسي.

82) الحـركـة الوطـنيـة والظهـيـر البــربري، لون آخـر من نشـاط الحـركــة الوطنيـة. 1348 - 1930، لجـامـعـه
ومؤلفه : الحاج الحسن بوعياد، ص : 631.

أنـــــــــــتَ فـــــــي أرضـــــــــكَ حُــــــرُّ
فـلَـــــــك الـعـــــــــــــــيــــــشُ األَغَــــرُّ(81)

غـــــــنِّ يــــا بــلــــبــــــــــلُ واصـــــــدَحْ
واشــــــــــــدُ فـي روضِــك وامــــــــــــرَحْ
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- بمنطـقـة الحــمـاية الفــرنسـيــة : مـجلة الـمـغـرب، ومــجلة الثــقـافـة الـمـغـربـيـة،
وجـريدة عـمل الشـعب، وجـريدة التـقـدم، وجـريدة النبـوغ، ورسـالة المـغـرب، وجـريدة

العلم. وجريدة الرأي العام.

- بمنطقـة الحماية االسـبانية : مـجلة السالم التي كـانت تنشر نشـيدا في كل
عدد تقريبا، ومجلة األنيس، وجريدة النهار، وجريدة االتحاد، وجريدة الوحدة.

وليس من المـبـالغـة في شيء القـول بأن الصـحف والمـجـالت الصـادرة بمـدن
منطقة الحماية االسبـانية توجد في مقدمة ما يمكن اعتمـاده - أكثر من غيره - في
القيـام بعملـية جرد األناشـيد الوطنيـة. وعلة ذلك أنهـا مارست عمـلها في جـو يسوده
قـسط ال بأس بـه من حـرية التـعــبـيـر بالمــقـارنة مع مـا كــان عليـه واقع أخــواتهـا في
منطـقـة الـحـمــاية الفــرنســيــة. ولقــد زاد من شــأن هذه الحــرية عــدم مــوافــقــة الدولة
اإلسبانية على نفي السلطان محمد الخامس سنة 1953 وإغضاء السلطات الحامية
في الشمال عن الحملة التي شنتها الصحافـة المحلية يومئذ ضد فرنسا نكاية بهذه
الدولة وكرد فعل على موقـفها السلبي من حركة فرانكو من جهـة، ومداراة للمغاربة،
وهي التي خـبـرت - أكـثـر من غيـرها - قـوة شكيـمـتـهم في حـرب الريف التي كـانت

أصداؤها ونتائجها ما تزال ماثلة أمام أعينها من جهة أخرى.

وقـد بلـغ من عناية الجـرائـد والمـجـالت في المـنطقـة الشــمـاليـة باألناشــيـد أن
بعض هذه المنشـورات كـانت تخـصهـا بأبواب ثابتـة من قـبيل ركن «ريـاض الشعـر»
في مجلة السالم التي أشـرف على إصدارها بتطوان المرحوم محـمد داود منذ عام

.1923

ومن جهة أخرى فقد شكلت أجواء العمل المسرحي الذي عرفته بعض المدن
المغربية منذ سنوات العـشرين مجاال مواتيا البداع أناشيد كـان القصد من ورائها
مـواكـبـة األحداث الدرامـيـة حـينا، وملء اللحظـات الفاصـلة بين مـشاهـد المسـرحـيـة
حينا آخر. وهو تقليد مشرقي جاء ما يؤكـده في تقرير قدمه علي الجارم إلى مؤتمر
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المـوسـيـقى العـربيـة المنعـقـد بالقـاهرة عـام 1932(83) حـيث يقـول : «كـان أول ظهـور
األناشيد مع بدء عهد التمثيل بمصر، ثم انتقلت إلى المدارس».

وقد تسرب هذا التـقليد إلى المغرب منذ بداية العشرينيـات مع الفرق الوافدة
من مـصـر خـاصـة، وتبنـتـه الفـرق المـسـرحـيـة المـغـربيـة، وظلت مـحـافـظة عليـه حـتى
مطالع الخمـسينيـات عندما أقدم بعض الشـباب على اقصـاء النشيـد في إطار حملة
التـغيـيـر التي شنوها ضـد «جـميع الـتقـاليـد الغيـر مـسـرحيـة كـالنشـيد وكلمـة المـدير

وقيام الشباب بدور المرأة»(84).

بل نحــسب أن العنصــر المـوسـيــقي كـان قــد اسـتـبــد باهتـمــام غـيـر قـليل من
المـسـرحـيـين لدرجـة أنهم اتخـذوا لفـرقـهم أسـمـاء تعكس ازدواجـيـة االهتـمـام لديهم

بالمسرح والموسيقى معا. ومن هذه الفرق :

1) الجـوق الفــاسي للتـمـثـيـل العـربي الذي أسس بفـاس فـي ربيع عـام 1923.
وقـد تزامن تأسيس هذه الفـرقة مع زيـارة محـمد عـز الدين لبالدنا على رأس فـرقتـه

المسرحية التي كانت تحمل اسم «جوق النهضة العربية».
2) جوق السعي والفضيلة الذي أسسه عبد الله الجراري سنة 1928.

3) الجوق المغربي للتمثيل العربي بالرباط الذي أسس في مارس 1926.
4) جوق التمثيل السالوي يونيو 1928.

5) الجوق الطنجي للتمثيل العربي 1928/12/2
6) الجوق الفني بفاس عام 1934.

83) كتاب المؤتمر، ص : 171،  المرجع السابق.
84) جريـدة العلم. حوار أجـراه الدكتـور عبد الرحـمن بن زيدان مع المـمثل مـحمد الـدحروش. 5 دجنبر

.1993
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إلى المـــجـــدِ نبـــدُو لـه بِســـبـَـــبْ
ونَقــــضِـي ألوطاننـا مَــــا وَجَبْ(86)

فــهـيـــا بنــا يـــا شــبـــابَ العُــــال
ونُــحـيــــي مـــآثـــــرَ أســالفِــنـــــا

7) جوق النهضة العربية بفاس عام 1934.
وهذان الجوقان أسسا في أعقاب تفكك الجوق الفاسي.

8) الجوق الجديد بفاس عام 1934.
9) الجوق الرباطي السالوي عام 1938(85).

10) جمعية األناشيد والتمثيل التي ظهرت في الثالثينيات بتطوان.

11) جـوق التـمــثـيل الذي أسـسـه رجـال «مـعــهـد الفـتح» في مـدينـة إيتـزر عـام
1946 بإدارة المرحوم إدريس الطود.

12) فرقة األطلس للتمثيل والموسيقى بطنجة عام 1947.

وأعـتـقـد - جـازمـا - أن البـحث في أرشـيـفـات الفـرق المـسـرحـيـة التي قـامت
بالمــغــرب قــبل االســتـقــالل من شــأنه أن يـفـضـي إلى الكشف عن رصــيــد آخــر من

األناشيد هي اليوم في عداد التراث  الفني المغمور.

وقـد أخبـرني األسـتاذ فـضـول الصـائغ أنه قام بتلـحين نشـيـد «اللغـة العربيـة»
لحليم دمـوس ليغنى أثـناء تمثـيل رواية «في سبـيل التـاج» وكان ذلك في شـهر يونيـو

.1950

ويذكـر األستـاذ عبـد الله گنون في أحـد استـجواباتـه الصحـافيـة أنه في إطار
مـواكـبـته لـنشاط إحـدى الفـرق المـسـرحـيـة بطنجـة في فـتـرة الحـمـاية نظم للمـمـثلين

نشيدا مطلعه :

85) عبـد الله شقـرون. فجر الـمسرح العـربي بالمغـرب. منشورات اتحـاد إذاعات الدول العربـية. تونس
1988. ص : 60 - 63 - 122 - 123 - 135 - 146.

86) مجلة الكرمل. العدد 11. ص : 144. س : 1984.
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شـــــــــرّفُــــــــــونـــــــا بـالـحُـــــــــضـــــورِ
فـــــــــــــي هـــنـــــــــــــــــاءٍ وســـــــــــــرورِ
بـــصَـــــــــواب وهـــو فــــــــــــــــــــــــــرضُ
ال يَـــكُــــــــــــــنْ مــنـــكـــمُ رَفْــــــــــــــضُ
ــــوا فـــــاصــــــفـــــحـــــوا عـنا وغُــــــضـُّ
جـــــــمــــــعَـكـــــم مــــرَّ الـعــــــصـــــــورِ
فــــــــــــــي هــنــــــــــــــــــاء وســــــــــرورِ

شـــــــــــرَّف الـلــــــهُ كِـــــــــــــرامـــــــــــا
فــلْـــيـــــدُومـــــــــــــــوا كـــــــــلَّ يـــــــــومٍ
ســــــــــادتـــــي إنْ نـحـن جِــــــــــئـنـــــا
فـــــــــاقـــــــــبَـلـوا والـفـــــــــضلُ مِـنـكـــم
وإذا نــحـــــــــن أســــــــــــأْنـــــــــــــــــا
ســـــــــــــادتــــــــــي وقّـــــــــــر ربــــــــي
ولْــتـــــــــدُومـــــــــــــــوا كـــــــــلَّ يـــــوم 

وفي هذا الصـدد أيضا نقف على النص الشـعري لنشـيد الترحـيب الذي «بدأ
به الجـوق الفاسي حـفلتـه على مالوف عـادته»(87) في عـرضه لرواية «اليـتـيم المهـمل

والمثري العظيم» في بحر عام 1929 وهو :

والنشيد من نظم المرحوم محمد القـري. وقبل هذا بنحو سنة كانت «الشبيبة
الرياضـية» للتـمـثيل العـربي تمـهد لمـسـرحيـتـها «صـالح الدين األيوبي» بإلقـاء نشيـد

حماسي(89).
وباالضــافـة إلى الـمـصــادر السـالف ذكــرها تأتـي المـجــمـوعــات التي اهتــمت
بتدوين النصوص الشعرية لألناشيد الوطنية والتي تشكل بدورها مرجعا ثمينا لمن

يريد البحث في هذا الموضوع(90).

87) فجر المسرح العربي بالمغرب. المرجع السابق، ص : 79.
88) ج. أحمد معنينو. ذكريات ومذكرات، ج : 1،  1920-1931. ص : 128.

89) جريدة السعادة. عدد الجمعة 1928-2-24.
90) من بين هذه المجموعات : المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية (غير مؤرخة). مكتبة ومطبعة

الجامعة - الدار البيضاء.
مجموعـة األناشيد الوطنية الكبرى - (غـير مؤرخة) جمعهـا وطبعها السيد عـبد السالم اإلدريسي.

مطبعة األطلس - الدار البيضاء.

وأمــــــــــــــــــــــــانٍ وســـــــــــــــــــــــــالم(88)
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وكنتـيــجـة مـبـاشــرة السـتنطاق هذه المــصـادر يتكشف الـبـحث عن مـجــمـوعـة
كـبـرى من األناشـيـد التي تداول إنشـادهـا المـغـاربة في مـخـتلف مـدن المـغـرب وهو
يومـئد يرزح تحت نيـر االسـتعـمارين االسـبـاني والفرنسي. وسـأمثـل فيـما يلي لهـذه

األناشيد بنماذج مرجئا استعراضها بتفصيل إلى نهاية هذا الفصل.

فمن قـبيل ما كشـفت عنه الروايات الشفوية ما نقل عن الـمرحوم العالمـة عبد
الله گـنون من أن أول نشــيــد مــغـــربي كــان من وضع الشــيـخ المكي الـناصــري في

العشرينيات من القرن السابق ومطلعه :

وتزكي هـذه الشــهـادة رواية أخــرى نقـلهــا صـاحـب كـتــاب «الحــركــة العلمــيــة
والثـقـافيـة بتطوان مـن الحمـاية إلى االسـتـقـالل» فحـواها أن األسـتـاذ الشـيخ المكي
النـاصــري الحظ عـندمـــا زار المـــدرســة األهـليـــة بتطوان عـــام 1927 أن تالمـــيـــذها
اسـتـقـبلوه بـهـذا النشـيـد الوطـنـي الذي كـان ألفـه هو نفـسُـه ولحـنه األسـتـاذ مـحـمـد

داود(92).

وإذا كـان ينقص هذه الرواية تحـديد السـنة التي ألف فـيـها النـشيـد المـذكـور
فإن بيـن أيدينا أناشيـد أمكن التعـرف على أصحـابها وتاريخ وضـعها. ومن أوائـلها

وضعا :

91) جريدة العلم المرجع السابق.
92) ادريس خليفة، ج. األول، ص 230 و ج 2، ص 639، ط. وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 1994.

ــبـــا تعـــشّـــقـــتــُـه مـنـذُ طــور الصـِّ
فـــــيــا وطـنــي عنــــكَ لــن أَرغَـــــبــا
واخـلفَ وعـــــــدَك إنـي أَمِـــــــيـنْ(91)

فُـــؤادي إلـى وطنـــي قــد صََــبَـــا
ــــه رغـِـبــــــا ودِيــنـــــيَ فــــي حــبـِّ
ويــا وطنــي ال تَـخَــفْ أنْ أمِـــــيــن
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وقـــــومٌ حُــــــــــبـــــوا بِـحـب الـوطـــنْ
ومــــجــــدُ األلَى اســــتــــقَلوا الـقُنَــنْ

هُــــوَ الـمـــــــــغــــربُ ثَـــــرًى طيـــــبُ
لـنــــــا فــي الـعُــــلـى أَجَــلُّ الـحُــــلـى

- نشــيـد نظمــه الشـاعــر األديب مـحــمـد الجـزولـي عـام 1921 على إثر فــرض
السلطات الحامـية لضريبة الكياب. وقـد نعت الزعيم محمـد بن الحسن الوزاني هذا

النشيد بأنه «تنبع منه الروح المغربية األدبية الوثابة(93). يقول مطلع النشيد :
زمــان المجـد هل لـك أن تعودا       وتـنـشــر فــوق مغـربـنــا بـنـــودا

- نشيد نظمه محمد بن اليمني الناصري الرباطي قرابة عام 1345 هـ1926م
ومطلعه :

وقـد وصف هذا النشـيـد األديب والفـقـيـه عـبـد الله الجـراري فـقـال عنه «أذكى
ويذكي في النفوس جذوة الحماس محركا ما كمن في حناياها من عز وسؤدد(94).
- نشـيـد «يا مناط األمل» من نظـم عبـد اللـه گنون. وضـعـه على نسق النشـيـد

الرسمي اللبناني لرشيد نخله ونشيد ثورة الريف البراهيم طوقان. ومطلعه :

وقـد تبنت جمـعيـة «المـغرب» بطنجـة المقطـع األخيـر من هذا النشيـد(95) وهو
المتداول في أيامنا هذه :

93) مذكرات حياة وجهاد. المرجع السابق، ص 253. يروي د. ابراهيم السوالمي أن هذا النشيد نظم
عام 1919. المرجع السابق، ص : 150.

94) شذرات تاريخية من 1900 إلى 1950، ط. 1396.1-1976. ص : 47.
95) العربي گنون. جريدة العلم 1987-7-2.

وبــــلـــــــــــــــــــــــوغ الــــمَــــــــــــــــــــــــرامْ
أو نـــــــذوقَ الـــحِــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــامْ
لِـــــــبـــــــنــــــــيـــــــــــــــهِ يـــــــسُــــــــــــــــودْ

فـي ســـــــــــــــبــــــــــــــيــــــلِ الـنــجــــــاحْ
ال نــــــمَـــــــــــــلُّ الــكــــــفـــــــــــــــــــــــاحْ
هـــــــــكــــــــــــــــــــذا الـــمــــــغـــــــــــــربُ

شـــــعــــبـــــنــــــــــــا نُـــــعـــــلــــيـــــــــــــهْ
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يــــــــــــــــا رجــــــــــــــــالَ الـــغــــــــــــــــدِ
بِـــــيـــَــــــــــــــدٍ فـــــــــي يَــــــــــــــــــــــــــد
فــــــــلْــــــــتُــــــــجـــــــــافــــــــوا الـــوَسَــــنْ
بـــــــــــــــرُقِــــــــــــــــــيِّ الـــوَطـــــــــــــــــــنْ
يَـــــقـــــتــــضِـــــيــنــا الــعُـــــــــــــــــــهـــــودْ

يـــــــــــــا مــــنـــــــــــــــــاطَ األمَــــــــــــــــــل
انــــهَـــــــــــــضــــــــــوا لِـلــعـــــــــــــمــــــــل
قـــــــــــــــــــد أتَـــــــــــــــــــى دورُكــــــــــــــم
إنــــــمـــــــــــــــــا فــــــخــــــــــرُكـــــــــــــــــم
هُــــــــــــــــــــــو ذا الــــمــــــــغــــــــــــــــــرب

              

- نشيد األوطان فـي استقبال جـاللة السلطان. نظمه األديب عبد الـله القباج
الملقب بالشاعر المطبوع. وكـان ذلك بمناسبة عودة المغفور له مـحمد الخامس من
الديار الفرنسيـة إلى أرض الوطن أواخر غشت 1928. وقد أوردت جريدة الـسعادة

نصه كامال(96) ومن مقاطعه :

                          

                          

                          

96) عدد 28-8-1928، رقم 3284.

شـــــعــــــبُـــــنــــــــا نــــــحـــْــمِـــــيــــــــــــهْ

أيّــدْ أمـيـــرَنـا مــحـمـــدَ األَمـيـــــــنْ
واحفظ رجالَ عرشِه السـامي السعيدْ

يا ربَّنـا بالنصــر والفــتــحِ المُــبــيـــن
وكُن لهُ فــي مُلكـــه خــيــــرَ مُــعــيـــنْ

مالذُ هذا الـشعـــب ملجــأُ العـبــادْ
والبـسْطُ عمّ الناسَ والـعـيشُ الرغـيـدْ

ملـيــكُ هـذا القطــر سلطــانُ البـالد
بـعـــودِه للــغــــرب اإلســعـــادُ عــــادْ

لمّــا بَدا أمــامَـنــا الـمـولـــى اإلمـامْ
وصــار يـــومُ عــودِه لـلنــاس عـــيـــدْ

حلّ الهـنـا والبـــشـرُ قــد عـمّ االنــامْ
وافَى فـأضـحَى في فـمِ الدنيـا ابتـسـامْ

مـــتـــعــه يـارحــمــنُ بالـعــمــر المــديد

ـعـهُ يـا رحـمــانُ بالـعُـمــر المــديـدْ مــتـِّ

مـــتـــعــه يـارحــمــنُ بالـعــمــر المــديد
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وقـد عـادت الجـريدة(97) لتـقـول علـى لسـان رئيس تحـريرهـا أحـمـد الهـواري :
«أن نشـيـد األوطان قـد راق لدى الحـضـرة العليـة ووقع منهـا مـوقع االستـحـسـان...
ومن المنتظر أن يصـدر األمر إلى قـائد الموسـيقى السلطانيـة بتلحينه وفـق الضرب
المنـطبق علـيــهــا. وفي هذا مــا يـشــهــد أيضــا بـاعــتناء واعــتـــبــار الجــانب الـمــولوي

المحمدي بأناشيد وأهازيج كتابه وأدباء أبوابه وغيرهم.

ـ نشــيـد من نـظم الزعـيـم الراحل عـالل الـفـاسي في الـذكـرى الثــالثـة لـلظهـيــر
البـربري عـام 1932. وكـان بمـثـابة الصـرخـة المدويـة في وجه االسـتـعـمـار الفـرنسي
مـعـلنة رفض المـغــاربة قـاطبــة للتـفــرقـة العـنصـرية ومــعـبـرة عن تـمـسكهم بالـوحـدة،

ومطلع النشيد :

وقـد نظم أديب طنجة الـمرحـوم الحاج مـحـمد سكيـرج نشـيدا آخـر على نسق
نشيد الزعيم عالل الفاسي حيث عمد إلى تغيير بعض كلماته للتمويه على السلطات

اإلسبانية حينما منعت التظاهر به في شوارع طنجة. ومطلعه :

فِـــداكَ يـــا ذَا الـمـغــربِـــــي        مــــــن عــــــارِبٍ  ويـَــعْــــــــرُبِ

ويضــــيف نـاقل هذا الـحـــدث أن المــــتظـاهرين حــــافظـوا على الـلحن األصـلي
للنشيد المذكور(99).

97) عدد 1928-9-13.
98) الحركات االستقاللية، ص : 161 - المرجع السابق.

99) عبد الغني سكيرج. جريدة العلم 1987-7-2.

مــــــــن مـــــــــازِغِ ويَـــــعْـــــــــــــرُبِ
لـلـمـــــــــــوت مــــن دُون الـوَطـــنْ(98)

صــــوت يُـنــــادي المـــــــغـــــــربِــــــي
يـحـــدُو الـشــــــبــابَ الـمــــــغــــــربــي
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فــلــَــكُـــــــــم أجـــــــــــــرٌ عـظــــيــــــــــمُ
أَوثِــقـــــــوا الـعـــــــــــــــــهـــــدَ ودومُــــوا
وابـتــــــــــــــغُــــــــوا ذكـــــــرا يــــــــدُومُ
كـــــي تـنــالـــــوا مــــــــــــــــــا تـرُومـــــوا
حــــــــــــــولَــــــه الـنـــــــاسُ تـحـــــــــــومُ
إنـــــــه ربــــــــــــحٌ جـــــــــــســـيــــــــــــمُ
فــــــهْـــــــو خـــــطٌّ مــــــســــــتــــــقــيــــمُ

أيـهــــــا الشـــــــبــــــانُ قـــــــومُــــــــوا
وعـلــــى نـيْــــــل الـمــــــــعـــــــالــــــــــي
شـــــــيّـــــــدوا أركــــــانَ مـــــــجـــــــدٍ
شــــــــــمّــــــروا عـــن ســـــاق جـــــــدٍّ
واركَـــــــــعـــــوا في حـــــــــوض عـلـــمٍ
إنــــــــــه فـــــــــــــــوزٌ عــــظـــيـــــــــــــمٌ
واســــلُـــكـــــــــــــوا نــــهــــــــــجَ ِودادٍ

- نشـيـد من نـظم األديب السـالوي عـبـد الرحــمن حـجي عـام 1933 بمناسـبـة
إنشاء جمعية قدماء تالميذ سال(100). وتأسيس ناديها األدبي(101) ومطلعه :

- نشيـد من نظم وتلحـين الحاج مَحـمد بنونة بتـطوان عام 1343 هـ/1924 م.
ومطلعه :

مـغـربُـنــا وطـنُـنــا رُحْـنــا فـــداهُ        أمـيـُرنــا عـبــدُ الكريم ربي حماهُ
- وقد نظم المرحوم عالل الفاسي علي نسقه نشيدا آخر عام 1947 مطلعه :

مـغـربـنــا وطـنـنــا روحـي فــداهُ        ومَــنْ يَـــدُسْ حقوقَـــه يـَـذُقْ رَدَاهُ
- نشيد وضعه عبد العزيز الوزاني عام 1927. ومطلعه :

هـــــل يـَــــرتــــجِـــــــي الـــــدّوا        مَــــن فــــي الـــجــهـــــل ثَــــــوى
وقــد نهج المــغــاربة في وضع أناشــيــدهم طرائق شــتى، فــجـاءت مــزيجــا من
األلحـان وركـبت قـوالب وصيـغـا شـعـرية ولحنيـة مـختلفـة مـمـا سنعـود إلى بيـانه عند

100) ج. أحمد معنينو. ذكريات ومذكرات، ج 7، المرجع السابق، ص : 160.
101)  مذكرات حياة وجهاد ، ج 1، المرجع السابق. ص : 355.
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الحـديث عن الخـصـائص الفنيـة لألناشيـد المـغـربيـة. على أنه في وسـعنا أن نصنف
األناشيد التي جرى تداولها بالمغرب خالل فترة الحماية في األنواع التالية :

1) أناشيد من وضع مشرقي نظما وتلحينا. ومن نماذجها :

- نشيد الريف الذي وضع كلماته الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان وجرى
إنشــاده على لحن النشــيـد اللـبناني الرســمي لوديع صَــبْـرا. وقـد جــاءت نسـبــة هذا
النشــيـد - خطأ - إلى شــخص يدعى القـادري، وهـو تلمـســاني التـحق بزعــيم ثورة
الريف ابن عـبد الكـريم الخطابي ورافقـه في دخـوله منتصـرا إلى شـفشـاون يوم 14
جنبــر 1924(102). والذي يبــدو أقــرب إلى الصــواب أن يكون القــادري هذا اقــتــبس
لحن الـنشــيــد اللبناني وأضــفــاه علـى كلمــات إبراهيم طـوقــان فـوهـم الناس يومــئــذ

وحسبوا ذلك االقتباس تلحينا.

2) أناشـيـد مـن نظم مـغـربي وتلحــين مـشـرقي. وتتـعـدد أمــثلتـهـا فـيـمــا نظمـه
الشاعر إبراهيم اإللغي ولحنه حسين أمين بيكار عضو البعثة المصرية في تطوان.

ومن نماذجها :

- نشيد «بني المغرب»، ومطلعه :

يــا بـنـي الـمـغــرب هَـيـّـا للـعـمــلْ        وابعَثـوا في شعبكــم روحَ األمـل

- نشيد الوحدة المغربية. ومطلعه :

وحـــــدةُ الــمــغــــــرب فــيــنـــــــا         تُــذهـــــب الـــــداء الدفــيــنــــــا

- نشيد معهد موالي الحسن. ومطلعه :

هــــل رأيـــتَ الـعـيــشَ بُـشـــــرى         بــيــــــن أكنــــــافِ القُــصـــــور

102) عبد القادر القادري. مجلة دعوة الحق. العدد 4، السنة 21، ص : 81.
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3) أناشيـد من نظم شعـراء مشـارقة وتلحـين مغـاربة. ومن نماذجـها نشـيدان
وضعتُ لهما ألحانا جديدة عام 1953. مطلع األول :

وثاني النشيدين من نظم سعيد العريان. ومطلعه :

4) أناشـيد مشـرقيـة األصل، اقتـبست مـوضوعـا أو لحنا، مع إدخال تعـديالت
جـزئيـة علي كلمـاتها بمـا يقـتـضي مطابقـة الحدث. ومن أشـهـر هذه األناشـيد نـشيـد

مطلعه :

وهو نشــيــد مــصــري األصل لحن كلمــاته الـمـوســيــقــار مـحــمــد عــبــد الوهاب
ومطلعه:

ويقـارب هذا الصنف األناشـيـد التي نظـم كلمـاتهـا شعـراء مـغـاربة وأفـرغـوها
في ألحــان مـقــتـبـســة عن أناشــيـد مـشــرقـيــة. ومن أمـثلـتـهـا نـشـيـد «يـا مناط األمل»

للمرحوم األستاذ عبد الله گنون(103).

103) افرغ هذا النشيد في لحن النشيد الرسمي للبنان.

أنــــــــت حـــــــــــــبـــــــــي ومُــــــــرادي
فُـــــزتِ بـالـمــــــــــجـــــد الـقــــــــــديـــــمْ
مــــــــن كُـــــــــــــرَيْـهَــــــات الـعَــــوَادي

بــــــــالدي بــــــــــــالدي بــــــــــــــالدي
بـــــــــالدي يــا أرضَ الــنـعــــــــــــــــيــمْ
صـــــانـــَــــــــكِ الــلـــــــهُ الــكــريـــــــــــمْ

دامــــــتْ أرضُـــــــه مـــلــكـــــــا لـــنــــــا
واهـــــتِــــــفـــــــــــــــوا وقـــــولـــــــــــــــوا
ال لــِــــــــغـــــــــيــْــــــــــرنــــــــــــــــــــــــا

عــــــــاش الـمــــــــغــــــــربُ حــــــــرا لـنـا
ِاعــــمَــــلـــــــــــــــوا تــــنَـــــالـــــــــــــــــوا
الـمــــغــــــــــــــــــــــــرُب لــــنـــــــــــــــــــا

دامـت أرض وادي النـيل بـأمـــــان
واهـــــــتــــــــفـــــــــــوا وقـــــــولــــــــــــــــوا
ومــــــصـــــــــــــر لـــلـــســــــــــــــــــــودان

عــاشـت مــصـــر حــره والســـودان
اعــــمـــــلـــــــــــــــوا تـــــنــــولــــــــــــــــوا
الــســـــــــــــــــــــودانْ لـــــمـــــصــــــــــرْ

ولســـــانُ الـحق من عَـــــهـــــدِ النـبي لـغــــــــةُ األمـــــــــجـــــــــادِ مـنذُ يَـعْـــرُبِ
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مُــــتَـــــرقّــــيـــــــــــــاً مُــــتَـــــهَــــلــــــــــال
عــــــلــــــــــــمَ الــتـــــقـــــــــدم لــألمــــــامْ

يـا مــــــــالـكـــــا دُمْ فــــي الـعُــــــــلـى
وارفَـــــــــعْ لِـــــرايـــــــــــــــــاتِ الــــوَالَ

5) أناشــيــد غــربيــة األصل، اقـتــبــست ألحــانهــا وصــيــغت في كلمــات عــربيــة
موضوعة، ومن أمثلتـها نشيد «الشمس» الذي نظمته ثلة من شبـاب منظمة الكشافة

المغربية االسالمية عام 1953 علي لحن نشيد فرنسي ومطلعه :

     

6) أناشــيـد مــعـربة مــضـمــونا مع االحــتـفــاظ بألحــانهـا، وهي مــتـعــددة. ومن
نماذجها نشيد الوداع الذي مطلعه :

7) أناشيد مغربية نظما وتلحينا. ومن أمثلتها القديمة :

- نشيـد نظمه المـرحوم الحاج مَـحمد بنـونة بمناسبة زيارة جـاللة المغـفور له
محمد الخامس لمدينة طنجة عام 1947. ومطلعه :

- نشـيـد نظمـه المرحـوم الفـقـيـه محـمـد بن عـبـد القـادر العرائـشي المكناسي
بمناسبة زيارة المـغفور له محمد الـخامس لمدينة مكناس يوم 18 ماي 1941 ولحنه

الحاج محمد بنشقرون. ومطلعه :

ونعــود لمــسـاءلـة المـصــادر الشــفــوية والكتــابيــة عن هوية األشــخــاص الذين
ساهموا في وضع األناشيد وتلحينها أو تعريبها واقتباسها، فنخلص - من جديد-

لـلِــــعُــــــــــــلـى خــــلـــــــــفَ اإلِمــــــامِ أيـــهـــــــــا الـشـــعــــــــب تَـــقـــــــــدَّمْ

هــــــــــــــــلْ بـــعـــــــــــــــدَه لــقـــــــــاءْ
قـــــا رجَــــــــــاءْ هـــــــــــلْ فـــــــــي الـلـِّ

نـادي الــرحــــــــــــــيــلُ بـالــفــــــــــــــراق
نـادي الــرحــــــــــــــيــلُ بـالــفــــــــــــــراق

شمسي اشرقي حـولَ هذي الهِضابْ شمسي أَشـرقي حول هَذي الرُّبَى
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إلى تزكـيـة ما ذكـرناه سـالفـا، وهو أن جل ما نظـمه المـغـاربة في فـترة الحـمـاية من
أناشـيـد كـان نتـيـجـة جــهـود مـشـتـركـة يشق مـعـهـا علي البـاحـث وضع أصـبـعـه علي

واضعيها ناظمين وملحنين إال نادرا.

ومن جهة أخرى، فـلقد أفضى بي تقصي المصادر الكتـابية إلى الوقوف على
مجـموعة من األناشيـد الوطنية التي تغنى بهـا الوطنيون في فتـرات الكفاح الوطني،
ثم آلت نصــوصـهــا أو ألحــانهـا إلى الـضـيــاع بعـدمــا انقطع النـاس عن ترجـيــعـهــا.
وسوف يقف القارئ في جداول األناشيد الواردة بالكتاب على عناوين تلك األناشيد
مـدرجة ضـمن جـدولين يتضـمنان مـجمـوعـة لم أعثـر على ألحـانها وأخـرى غـير تامـة

النصوص ومجهولة األلحان.
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وإذْ كانت األناشيد تواكب مـسيرة التعليم التي كانت قائمة بالمـغرب في عهد
الحـماية فـقـد خضـعت ألنمـاطه وتنوعت بتنوع أشكالـه وأصنافه، فـجـاءت خليطا من
الموضوعات ومزيجا من اللغات. وهكذا عـملت المدارس األروبية التي كانت خاصة
بأبناء المـعـمـرين األجـانب على إشـاعـة أناشـيـد أجنبـيـة أكـثـرها باللغـتـين الفـرنسـيـة
واالسـبانيـة، وأمكن لالقليـة المـغـربية المنـخرطة في سلكـها أن تتلقى هـذه األناشيـد
ضمن مـا كانت تتـلقاه من دروس لغـوية وعلميـة. ومثل هؤالء كـان تالميـذ «المدارس
البــربرية»(104)، والقــروية(105) يلقنـون األناشـيــد األجنبـيــة دون غـيــرها، وغـيــبت من
باحـاتها األناشـيد الـعربيـة مثلمـا غـيبت لغـة القرآن ؛ ذلـك أن المناهج الدراسيـة في
المدارس القـروية لم تكن تهتم باللـغة العربيـة. وفيمـا تحاول نشـرة التعليم العـمومي
الصـادرة في أكـتـوبر 1920 تبـرير ذلك بـادعـاء «أن تعليم اللغـة العــربيـة في مـدرسـة
قـروية أمـر في غـيـر مـحله مـثله كـمـثل تدريس الالتينيـة في قـرية بفـرنسـا»(106) ياتي
كـتاب «العـمل الفرنسي فـي موضـوع التعليم بالمـغـرب» ليعلن عن أن هذه المـدارس
«ذات توجــهــات فـالحــيــة... وهي مــوجـودة تحـت وصـاية مــصلحــة االســتــخـبــارات 

104) أقــامت سـلطات الحــمــايـة في بعض منـاطق المــغــرب مــؤســســـات من هذا النوع، وذلـك في إطار
تكريــس مــخطـطـات الظهـيـــر البــربـري. ومن هــذه المــؤســســات الثــانـوية البــربرية بـمــدينة أزرو

.collège berbère
Ecoles Rurales 105) كانت معدة للمجموعات القروية المشتغلة بالتجارة

106) bulletin de l'enseignement public, Vol. 7, n° 24, pp. 413 - 1921.
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وتســاعــدها في عــملهــا» وان من أهدافــهـا األســاســيـة «تـوجـيــه البــربر في االتجــاه
الفرنسي، ولذلك فإن تعليم العربية والقرآن يتم إبعاده نهائيا»(107).

أما المـدارس البربرية فقـد كان حظها من الثـقافة العربيـة أسوأ بكثيـر. يقول
الكوماندان مارتي(108) : إن المدرسـة الفرنسـية البربرية مـدرسة فـرنسية بتـعليمـها
وحياتهـا، بربرية بتالميذها وبيئـتها... كل تعليم عربي، وكل تدخل من قبل «الفـقيه»،
وكل ظاهرة إسـالميـة يجب منعـها بصـرامـة تامة. ويقـول دومامـبـرين في كتـابه آنف
الذكـر : «ان برامج المــدارس البـربرية هي نفس البـرامج الـبـدوية األخـرى إال فـيـمـا
يخص المعلمين، فـيجب في أي حال من األحوال منع تدريس اللغـة العربية، ولو في
أوائل الدراسـة(109). ويقـول «كـالي» أحـد مـوظفي االقـامـة العـامـة في مـقـالة بعنوان
«المـدرسة الـفرنسـيـة لدى البـربر» : يجب أن نحـذف تعليم الديانة االسـالميـة واللغـة
العربيـة في مدارس البـربر، وأن تكتب اللهجـات البربرية بحروف التيـنية... يجب أن

نعلم البربر كل شيء ما عدا االسالم»(110).
ونعـــود إلى المـــدارس االســـالمــيـــة(111)، وضـــمنهـــا مــدارس أبـناء األعــيـــان
والمدارس الحضرية(112) فنجد أن تالمذتها كانوا أحسن حظا من الذين انتظمتهم
أسـالك المـدارس األوروبية والبـربرية، وذلك لوجـود حـصص دراسـيـة خاصـة باللغـة
العربية وتحفـيظ القرآن الكريم، أتيحت فيها بين الحين واآلخر فـرص تلقين أناشيد
مـوضوعـة أصـال باللغـة العـربية وأخـرى مـعربـة اضطلع بنقلهـا إلى العـربية مـعلمـون
مــغـاربة أو جــزائريون، وجــاءت في كـثــيـر مـن الحـاالت مــهـزوزة األسـلوب ضـعــيـفــة

الصياغة.

107) R. Gaudefroy Demombrynes. L'œuvre Française en matière de l'enseignement au Maroc. Paris
1928, p. 119.

نقال عن د. عبد العلي الودغيري. العلم 18 ماي 1992، ص : 4.
108) Maroc de demain, pp. 241.

109) المرجع السابق، ص :121.
110) نشرة المعارف، غشت 1921. المرجع السابق.

.Ecoles des fils de notables .111) مدارس كانت مخصصة ألبناء األعيان والموظفين والتجار
112) مـدارس كـانـت مـخـصـصـة لـبـرولـيـتـاريـة الـمـدن والحــرفـيـيـن وصغـار الموظـفـيـن والتـجار

.Ecoles urbaines
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فـضـلَـهـــا صـبــحـــا ومـمـســـى
وهْــــي مـِــــن ذا فـــي ازديـــــاد
ولــهـــــا الــفـضــــــلُ عـلــيــنــــــا

لــيـــــس نـــنــســـــى لــفــرنـــســـــا
هــذبـَــــتْ جــمــعــــــا ونــفــســـــــا
هِــــــــيَ مــــنــــــــــا وإلــيــنـــــــــــــا

وبالرغم من كـون اللغة األجنبيـة شكلت القاسم المـشتـرك بين تالميـذ هذه المدارس
بأصنافـهــا الثـالثة فـإن البـرامـج والمناهج التـربويـة لم تكن مـوحـدة فـيـهــا، بل كـانت
مـتنوعـة بتنوع الفـئات والشـرائح االجـتمـاعـيـة التي توجه إلـيهـا، وهكذا كـانت برامج
المــدارس األروبـيــة نســخــة طبـق األصل من برامج الـمــدارس القــائمــة فـي فــرنســا
وإســبــانيــا، في حــين حــبـكت السلطـات االســتـعــمــاريـة بكثــيــر من الدهاء بـالنســبــة
للمدارس االسـالمية والبـربرية برنامجـا خاصا يخـدم مقاصـدها ويبالغ في تضـخيم
صـورة العنصـر األروبي كـمـثل أعلى لـلتـقـدم والمـدنيـة. كل ذلك على حـسـاب الكيـان

المغربي والقيم االسالمية والشيم العربية.
ومثـلما كـانت برامج هذه المدارس ال تتـردد في أن تبث في برامـجهـا دروسا
تشـيد باللغـة األجنبيـة، وتلقن ألبنائها أن «الغـال هم أجداد المـغاربة» فكذلـك وجدت
في األناشـيـد التي تلقنهـا لهـؤالء فـرصـا مناسـبـة للتـغني بأمـجـاد فـرنسـا وبطوالتهـا
ومـفاتن مناطقـها الجـغـرافيـة، فكان التالمـيذ المـغـاربة يرددون أناشيـد وأهازيج من

قبيل : ها نحن أيها المارشال(113)، والنشيد الرسمي للدولة الفرنسية.
وفي إطار توظيف النشيد لخـدمة أغراض السياسة الفـرنسية نظمت سلطات
الحمـاية بالمغـرب مبـاراة لألناشيد بـمناسبة انخـراطها في الحـرب العالمـية الثـانية.
وقــد شـارك في هذه الـمـبــاراة شـاعــر الحــمـراء مــحـمــد بن ابراهيم وفــاز بالجــائزة

األولى، وذلك عن نشيد أفرط فيه في مدح الدولة الفرنسية، فقال :

وقد بقي هذا النشيد حبرا على ورق ولم يتهيأ له في يوم من األيام أن تردده
أفواه المغاربة(114).

.(Marechal, nous voilà) Petain 113) يراد بالماريشال هنا : بيتان
114) ديوان محمد بن ابراهيم المراكشي. روض الزيتون، ص : 196.
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ولم تـكن األناشـــيــد المـلقنة بـدورها مــوحـــدة في هذه الـمــدارس بأصـنافــهـــا
المذكورة بل إنها كانت محل تصفية وانـتقاء، اختير منها ألبناء المدارس األوروبية
مـــا ناسب الـذوق الجــمـــيل لـحنا والءم الـمناهج الـمــقـــررة مـــوضــوعـــا، وترك ألبـناء
المــدارس اإلسـالمـيــة والبـربـرية مـا كـان يـرضي االسـتــعـمـار ويـجـاري مـخـططاته.
وهكذا أعـدت للطـائفـة األولى مـجـمـوعـات من األناشـيـد دونت نـصـوصـهـا الشـعـرية
وصيغـها اللحنية في دواوين خاصـة، وأخرى سجلت على أشرطة مـمغنطة، وزودت
بها خـزانات المدارس األروبية. ومن قبـيل هذه الدواوين : األلبومات السـعيدة(115)

وحديقة األطفال(116) ومزامير(117) واعزفوا على المزامير(118)، وما شاكل ذلك.

ولم تكن األناشـيـد فـي المـدارس األروبيـة تلقن بمـفـردها، بـل جـرى تعليـمـهـا
غـالبا في مـصـاحبـة تعليم المـوسـيـقى وتلقين مـادتي الصـولفـيج وتاريخ المـوسيـقى

الغربية.

وإلى جــانب ذلـك كـانـت هذه المــدارس تحــتــضن مــجــمــوعــات صــوتيــة كــان
أشــهـرها بالـمـغــرب «آكـورجــوا»(119) الفــرنســيـة التـي كـانت لـهـا فــروع بأهم مــدن

المغرب.

أمـا المـدارس «البـربرية» فكانت أسـوأ الثـالثة حظا، ال تلقن فـيـهـا - إن وقع
ذلك - ســوى األناشــيــد الـفـرنـســيــة، ومن خــاللهــا مــا فــتــئت إدارة التــعلـيم تخــدم
المخطط االسـتعماري الذي يهدف إلى تكريـس التفرقة بين المغـاربة منذ أن فرض

الظهير البربري.

وأمـا المـدارس «االسـالمـيـة» فـقـد كـان حظ زبنائهـا من األناشـيـد أسـعـد من
إخوانهم في المـدارس البربرية أو الذين انتظمتـهم المدارس األروبية، وخـاصة في

115) Les Albums Joyeux pour chanter avec maman. Ed. Hachette 1973.
116) Jardin d'enfants. Ed. v. de Velde.
117) Pipeaux, Ed. V. de Velde.
118) Jouez pipeaux, Fleury-Tardy.
119) A chœeur - joie.
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روحُـــنــــا الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن روحٌ
فـــــاحــــفَـظوا الـقـــــرآنَ وامــــشُـــــوا

المدن والحواضر الكبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس ومكناس وطنجة
وتطوان.

وجـملة القـول في هـذا الصـدد إنه لم يكن لمـواد التـربيـة الـفنيـة في المـدارس
المغـربية بنوعـيها «االسـالمية والبـربرية» أي حضـور في برنامج التعليم إبان العـهد
االسـتعـمـاري، وإنما كـان هم المـسؤولين يومـئـذ أن يلهوا الطـفولة المـغـربية ببـعض
األناشـيـد واألهازيج المـخـتـارة من فلكلور األقـاليم الفـرنسـيـة، ومن ثم لم تكن لهـذه
األناشــيــد أيـة صلة بالوجـــدان وال بمطامح الـشــعب، ولكنـهــا كــانت تتــصل بـبــعض
العـادات والتـقـاليـد األجنبـية من أجـل ترسيـخ مفـاهيم خـاطئـة ومـعكوسـة في نفـوس

الناشئة.

وفي مقابل المـدارس اآلنف ذكرها وقفت الكتاتيب القرآنيـة والمدارس الحرة
المـقامة فـي المدن المـغربيـة تحمل شـعارا مـغايرا ومناقـضا، وقـد نجحت الكتـاتيب
إلى جـانب عنايتـها بـتحـفـيظ القرآن وبعـض المتـون اللغـوية والفـقهـيـة - في أن تبث
بين روادها أناشيد تتصل موضـوعاتها بالتربية االسالمية وتشيـد بلغة القرآن، كما
استطـاعت في هذا الجو المـفعم بتـرجيع قـصائد المـديح والسمـاع أن تبدع أعـماال

فنية سرعان ما انتشرت بين المتعلمين انتشار النور في الفضاء.

ولقد كـان للزيارات الملكيـة التي حظيت بها الكتـاتيب القرآنـية في أربعيـنيات
القـرن العـشــرين أثر كـبـيـر في تحـريـك قـرائح بعض الشـعـراء وأصــحـاب السـمـاع،
فـوضعـوا أناشيـد تغنى بهـا التالمـذة سنوات طواال، وهكذا فـاضت رحاب الكتـاتيب
بأناشـيـد كـان من بيـنهـا على سـبـيل المـثـال : نشـيـد القـرآن الـذي نظمـه مـحـمـد بن

اليمني الناصري، ومطلعه :
لــــــــــرقِــــــــــيِّ الـــــــــكــــــــــائــــــــــنــــــــــاتْ
فـي حِـــــــــــــمـــــــــــــاهُ بــثـــــــــــــبـــــــــــــاتْ
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- نشيد استقبال الملك بكتّاب الفقيه المرحوم موالي رشيد المنوني من نظم
الفقيه المكناسي محمد بن عبد القادر العرائشي. وقد سبقت االشارة إليه.

- نشــيــد «خــيم األنس» الـذي نظمــه األديب والفــقــيــه المكـناسي مــحــمــد بن
المــعطي ابن عــبـود في مــاي 1941 بنفس الـمناســبـة واشــتــرك في تلحــينه مَــحـمــد

الصائغ، ومحمد المزوار. ومطلعه :

ـــبــــــابْ ــم األنـــــسُ بــقــطـــــر       زارَهُ زَهـــــرُ الشـَّ خـــيــَّ

وقــد عنيت الكـتـاتيـب القـرآنـيـة بالـمناســبـات واألعــيــاد الدينيــة كــعـيــد المــولد
النبوي، وليلة القدر، والهجـرة النبوية، فكانت تقيم فيها الحفالت، تـرصد لها جهودا
خـاصــة، وتسـتـقطب رجــال السـمـاع يقــضـون الليل كلـه أو جله في ترجـيع الـمـدائح
النبـوية، ثم يقـضـون شطرا من النهـار في ترديد األناشـيـد الدينيـة التي كـانت تنظم

بهذه المناسبات.

وتأتي في النهاية المدارس الحرة لتشكل قمـة ما أفرزته العبقرية الوطنية في
عهد الحماية، ولتكون - باعـتبارها «نتاجا طبيعيا للحركـة الوطنية المؤمنة بالسلفية
والمــتـفــتـحــة على الحــضـارة األروبيــة(120)» - مــؤهلة البداع مــجـمــوعــة كـبــرى من
األناشـيد ألـمت بقضـايا الكفـاح الوطني وتنشـئـة الشـباب على حب البـالد، مـتـوخيـة
في ذلك التــوفــيق بين رســالة العــمل السلـفي وبين االنفــتــاح على وجــوه الحـضــارة

العصرية ومتطلباتها.

120) د. ابراهيم السوالمي. المرجع السابق، ص 42.
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ممممووووضضضضووووععععااااتتتت    ااااألألألألننننااااششششييييدددد

من الصعوبة بمكان القيام بجرد شامل ومـفصل لألناشيد التي كانت متداولة
بالمـغـرب في فـتـرة الحـمـاية. ومـا يـزال موضـوع تـجـمـيع هذه األناشـيـد مـمـا يشـغل
المهتمين حـتي اليوم، وإن يكن غير قليل منها قد خضع لإلحصـاء ودبت فيه الحياة
من جـديد بعــدمـا كـاد يطويه النسـيـان ويـعـفي عليـه الزمـان. وفي هـذا الصـدد قـمت
بمـحـاولة أولى - من نوعـهـا - في إطار عـملي بوزارة الشـؤون الثـقافـيـة، تمـثلت في
جـمع بعـض األناشـيـد التي كــانت مـتـداولة بمـنطقـة الحـمــاية الفـرنسـيــة في أوسـاط
الحـركـة الـوطنيـة، وتدوينهـا بـالنوتة المـوسـيــقـيـة. وقـد جـرى إنشـادهـا - إلى جـانب
مجـموعـة أخرى مـما كـان إنشاده مـتداوال في منطقـة الحمـاية االسبـانية - بمـسرح
مــحــمــد الخــامس في حــفل خــاص أقــيم بـمناســبــة عــيــد العــرش من مــارس 1981
بمـشاركـة جوق الـمعـهد الوطنـي للموسـيـقى بالرباط. ومن بين األناشـيد التي قـدمت

بهذه المناسبة وتم إنشادها - بالفعل - في الحفل المذكور :
- نشيد نحن إخوان الصفاء
- نشيد يا مليك المغرب
- نشيد حيوا إفريقيا
- نشيد مغربنا وطننا

- نشيد حمدا لرب العالمين(121).

121) انظر المـجمـوع الذي أصـدرته وزارة الدولة والشؤون الـثقـافيـة بهـذه المناسبـة - 25 ربيع الثاني
3/1401 مازس 1981.
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وإذا كانت هذه المبادرة هي األولى من نوعها على صعيد التدوين الموسيقي
والتـسـجـيل الصـوتي لألناشـيـد الوطنيـة فلقـد سـبـقـتـها أعـمـال أخـرى انحـصـرت في
تدوين النصوص الشعرية لبعض تلك األناشيد صدرت ضمن مجموعات خاصة من

بينها :

- مــجـمــوع أصــدرته الحــركـة الوطـنيـة عــام 1934 وتم توزيعــه في المــدارس
واألندية واألسواق.

- مـجمـوع الحـاج عـبد السـالم الغـازي الشـيخ الذي أصـدرته مطبعـة الوحـدة
بتطوان عام 1943. السلسلة األولى. وتتضمن ستين نشيدا وطنيا.

ـ مجموعة األناشيد الوطنية واألغاني لجمعية الطالب المغربية بتطوان

- مجموعة «أناشيد النصر». اصدار مكتبة اإلخوان بالدار البيضاء.

- مـجمـوعـة «سـميـر الشـباب» لمـحـمـد أحمـد االدريسي بفـاس في 30 مارس
.1958

ومن المـالحظ أنه على الرغم من تعـدد المواقف وتبـاين المناسـبات والمـواقع
التي كانت تردد فيـها األناشيد الوطنيـة علي عهد الحمايـة، فإن سمتهـا العامة ظلت
ذات طابع وطني بحت يهـيمن علي سـائر موضوعـاتها ويعكس نفـس األغراض التي
تطرق إليـهـا الشـعــر الوطني المـغـربي، فـجـاءت لتكرس قـضــايا الدعـوة إلى الوحـدة
ونبـذ أسـباب التنـاحر والخـالف، والحث على طلـب العلم، والدفع باألبناء إلى ارتيـاد
المــعــاهـد والمــدارس الوطنيـــة لالغــتــراف من منـهل المــعــرفــة الصــافـــيــة، واإلهابة
باألجيال الناشـئة إلى التمسك بالتـعاليم اإلسالمية السـمحة، كمـا جاءت لتبلور روح
المـقاومـة بما تبـثـه في القوم من عـزم على مـواجهـة المسـتعـمـر واستـئصـال أسبـاب
وجـوده بالسـالح، فـإن عـز الـسـالح، فـبـركـوب أسـاليب السـيـاسـة ومــقـارعـة المـحـتل

بالحجة الدامغة وإفحامه بالمطالب.
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يرى الدكـتور إبراهيم السـوالمي أن الشـعر الوطني دار في مـحورين كـبيـرين
همــا : االصــالح والـمــقــاومــة. وهو يقـــسم شــعــر االصــالح إلى مـــوضــوعــات ثالث
اسـتــوعـبت خــالصـة االحـســاس الوطني، وهي : الوحــدة الوطنيـة، والـدعـوة للتــعليم

والعلم، والدعوة للرجوع إلي الدين الصحيح(122).

وسـوف يدرك من يدرس نصـوص األناشـيـد الوطنـيـة أنهـا كـانت تقع من هذه
الموضـوعات في الصمـيم، فقد تغنت بالوحـدة الوطنية، وحثت علي التـعلم، وناشدت
القـوم أن يتـمـسكوا بأهداب الديـن الحنيف. واألمـثلة على ذلك مـتـعـددة، نسـتـحـضـر
منهــا في مـجـال الوحــدة الوطنيـة نشــيـد الزعـيـم الراحل عـالل الفـاسـي الذي ينادي

بوحدة العرب والبربر :

ويتحدى االستعمار صارخا في وجهه :

ولم يغب عن أصـحاب األناشيـد أن ينادوا بتعليم الفـتاة المـغربية، فـهي صنو
الرجل ولها من الحقـوق ما له، وعليها من الواجبات نحو الوطـن ما عليه. ولذلك قال

الكتاني الناصري :

أما في مـجال الدعوة لـلرجوع إلى الدين فقـد أسهمت األناشـيد بشكل فـعال،
وتغنت بالمناسبات واألعياد الدينية.

122) د. ابراهيم السوالمي، نفس المرجع، ص : 69.
123) الحركات االستقاللية، ص : 175.

مــــــــن مــــــــــــازغ ويَـــــعْـــــرُبــــــــــــي صـــــوتٌ يـنـــــادي الـمـــــــــــغـــربِـــــي

ولــــــــو عـلــــــــونا الـمــــــــشـنقــــــــــه
أشــــــــــــالؤنـا فــــــــــــدى الـوطـنْ(123)

ال نـــرتـــضِــــــي بـــالـــتـــــــــفــرقـــــــه
ولــــــــــو غــــــــــدت مــــمـــزقـــــــــــــــه

أنـــــــتِ أمُّ العُـلَـــــى فـــــــــاتـعــبـــــــي يا فـــــتـــــاةُ انـهَــــضِــــي وادْأَبــــــي
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وكما واكـبت األناشيد - في إطار الشعـر الوطني - نداءات االصالح، فكذلك
رافـقـت حـركـة الـمـقــاومـة في ســائر مظاهرها، فــدعت إلي الجــهـاد كــمـا يتــجلى في
األناشيـد التي صاحبت الحـرب الريفية، ثـم ركبت - بعيـد فرض الظهيـر البربري -
أسلوب المقاومـة السياسيـة، فحثت علي االضراب آنا، ورافقت مـواكب المتظاهرين
في الشـوارع، آنا آخـر، وراحت المنظمـات واألحـزاب السيـاسـيـة تتنافس في وضع
األناشـيد حـتى أصـبح لكل منهـا نشـيده الرسـمي، تردد فـيـه شعـاراتهـا وتعكس من
خالل كلماته مطالبها ومطامحها، ولم يعـد يطفو على الساحة السياسية حادث دون
أن يتردد صداه في نشـيد أو أكثر، حـتى غدت األناشيد بمثـابة الصحيفـة السيارة،
تنقـل الحــدث في اآلفــاق، وتحـلق به على األجـنحــة األلحــانُ المــوســيــقــيـــة المــؤثرة،
فـيـرسخ في الذاكـرة رسـوخ الـنقش في الحـجـارة، وتخـفق أللحـانـه األفـئـدة، وتحكي
مـقـاطعـه همـوم الوطـنيـين المـبـعـدين ومـعـاناة المـعـذبيـن في السـجـون، فـال تفـتـأ أن

تتجاوز قضبانها الحديدية لترددها األلسن في كل مكان.

ولم يفت نُظّامَ األناشيد أن يتـغنوا بالوطن ويتفننوا في وصف مباهج طبيـعته
وبدائع مـحاسنه فلـقد كـان ذلك من صمـيم العـمل السيـاسي، بل لعله أن يكون أقـدر
على تحـريك العـاطفـة وإثارة الوجـدان وإيقـاظ اإلحـسـاس وشحن الـنفوس بـمشـاعـر
النخوة واالعـتزاز. ثم هم - بعـد ذلك - لم يفتهم أن يتـغنوا بالعرش والجـالس عليه،
يبـثــون أناشـيـدهم عـواطـفـهم نحـو ملـك البـالد، ويصـدحـون بـحـيـاته ألنه رمـز قــوتهـا

وشعار وحدتها.

لقــد كــانت األناشــيــد الوطنيــة على عــهــد الحــمـاية تـؤلف ثم تلحـن لتـغـنى في
المحـافل والتجـمعـات انطالقا من اإليمـان بأنها فـعل يدخل في السيـاق العام للـعمل
الوطني، وكـان التغني بهـا ممـا يعتـبره الـمواطنون واجـبا وطنيـا ودينيا، وليس ترفـا
يمـارسـونه للـرفـه والتـسليـة، بل إنه تعــبـيـر مـجـسم عن الروح المـغـربـيـة التـواقـة إلى

االنعتاق وسالح تشرعه الحركة الوطنية في وجه المحتل الغاشم.
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وعلى الرغم من هيـمنة الطابع الـوطني علي هذه األناشـيد وانحـصـار نتـاجهـا
في دائرة االهتـمـامـات التي ألمـحـنا إليـهـا من قـبل، فـإن تقـصي مـوضـوعـاتهـا ربمـا
ساعد على تصنيفها في محورين اثنين تندرج تحت كل واحد منهما مجموعة كبرى
من األناشـيــد، هذان المـحـوران هـمـا مـا أصطلح عـلي تسـمـيــتـه : مـحـور األناشــيـد

الحماسية، ومحور األناشيد التربوية.

ممممححححوووورررر    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللححححممممااااسسسسييييةةةة
أريد باألناشـيـد الـحـمـاسـيـة تلك التي تتـمـحـور مـوضـوعــاتهـا حـول كل مـا من
شأنه أن يلهب حماس القوم ويمأل نفوسهم بمشاعر العزة. ومن هنا أرى أن تندرج
تحت هذا الصنـف األناشيـد التي تـدور حول الـدعوة إلي اإلصـالح بسـائر مـقـومـاته
الناهضــة على الوحـدة والتــعلم والتـمــسك بالدين وكــذا اسـتنهـاض الـهـمم لمـقــاومـة
المـسـتـعـمـر ومـواجـهة مـناوراته ومـخططاته الغـاشـمـة. هكذا فـإن هذه األناشـيـد «ال
تعـرض ألهداف قـريبـة خـاصة» ولـكنهـا تتـخذ مطـية لتـعـبـئـة الجـمـاهيـر، كمـا «تتـخـذ
المناسبات الوطنية والتجـمعات الحزبية الميدان الذي تلتقي فيه، وكـأنها محفوظات
للتــحـمــيس وتأكـيــد العــهـد(124). ومن هنا أيـضـا فـإنـني أتجـاوز المــفـهــوم البـســيط
والقـريب للـنشـيـد الحـمـاسي الذي يقــوم على االيقـاع القـوي واللحن الـصـاخب مـمـا
يعتمد عادة في مـصاحبة الجنود ومواكبة الحروب وأقـترح - من أجل وضع مقاربة

لهذه األناشيد - أن أدرج ضمنها الموضوعات التالية :
ا - أناشيد الدعوة إلى االصالح والمقاومة.
ب - أناشيد المناسبات الوطنية والقومية.

ج - األناشيد الدينية.
د - أناشيد التغني بجمال الوطن.

124) د. ابراهيم السوالمي. المرجع السابق. ص : 156.
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نمـــضي فــالـنصــرُ بـين أيدينــــــــا
نـــــــرقَـــــــــــــــــــــى بـــــــعــــلــــــــــــــــــمِ نَـــــســـــعـــــــــــــى بـــــحــــــــــــــــــــــزم 

هــيــــــــــــا بـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمِ فــــــتــــــيـــــــــــــــــــانَ قــــــــــومــــــــــــــــي

آمــــــال االســــــتــــــقـــــــالل تحــــــدونـا

والبد مـن االعـــتـــراف أن هذا الـتـــصنـيف لن يـكون دقـــيــــقـــا، طالمــــا أن هذه
الموضوعات تتداخل فيما بينها في كثير من األناشيد المتداولة.

أأأأ    ----    أأأأننننااااششششييييدددد    ااااللللددددععععووووةةةة    إإإإللللىىىى    ااااإلإلإلإلصصصصالالالالحححح    ووووااااللللممممققققااااووووممممةةةة

في هذا المجال تتوارد أمام أعيننا جملة من األناشيد من بينها :

- نشيد نظم كلمـاته المرحوم محمد بن العربـي الشاوش، واشترك في وضع
ألحانه محمد ابن األبار والحاج مَحمد بنونة، ومطلعه :

- نشيد وضعه الشاعر إبراهيم اإللغي مناديا بوحدة البالد. ومطلعه :

- وآخر يقرل مطلعه :

- وفي إطار الدعــوة إلى التـعليم يـمـضي نشـيــد «فـتـيـان قــومي» مـسـتنهــضـا
الهمم فيقول :

فـــــــهـي لــلـمــــــــــــــــغــــــــــــــــرب الـحـــــــــــــــــــــــــر أمــــضـــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــالحْ
حـــــــزبُــــهـــــــــــا فـــــــــي فــــــــــــالحْ وحـــــــــــــــــــدة الــــمـــــــــــــغـــــــــــــــــــربِ

وارقـبـوا العـهـدَ الذي فـيـه النّجـاحْ ــوا لِـلصـــالَحْ فـــتـــيـــةَ الـمـــغـــرب هيـُّ

تـــذهــــــــــبُ الــداء الـــدفـــــــيــــــنــــــــــا وحـــــدة الـمـــــــــــغـــــرب فـــــــــــيـنـــــــا
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والــــــتِـــــحـــــــــــــامِ الــســــــيــــــــــــوفْ
والــمــــــــــنَـــــــايــــــــــا تـــــطُـــــــــــــوفْ
فـــــيـــــــــــــــهِ أزكــــــــــــى الــسّـــــــــالمْ
األمــــيــــــــــــــــرِ الــهُــــمــــــــــــــــــــــــامْ
نـــــحـــــــــــــنُ فـــــيـــــــــــــه أُسُـــــــــــودْ

فـــــي ثَـــــنـــــايــــــــا الـــــعَـــــجـــــــــــاج
بـــــيـــــنَــــــمــــــــــــــا الــجَـــــــــــــــوُّ داجْ
يـــــتَــــهــــــــــــــــادى نـــــسِــــيــــــــــــــــمْ
نــــــحـــــــــوَ عــــــبـــــــــــــدِ الــكــــــريــــــم
ريـــــفُـــــنـــــــــــا كــــــالــعــــــــرِيــــــــــــــنْ

ريـــــفُـــــنـــــــــــــا نــــحـــــمِـــيـــــــــــــه

أمــيـــرنا عــبــد الـكريم ربي حـــمــاه مــــــــغــــــــربنـا وطـنُـنـا رحْنـا فــــــــداه

       - ويصدح صوت الشاعر محمد القري مرددا في حماس وتعطش :

- أمـا في مـجـال الدعـوة إلى التـمـسك بتـعـالـيم االسـالم فـقـد ألف الورياشي
نشيدا مطلعه :

وأمــا أناشـيــد الدعــوة إلى المــقـاومــة فــتـبــدو من الوفــرة بدرجــة تحــمل علي
االعتقاد بأنها ربـما شكلت النوع الغالب من بين األناشيد الحماسيـة. ومن أمثلتها

األناشيد التي واكبت حرب الريف بقيادة الزعيم الخطابي. ومنها :
- نشيد ألفه الحاج مَحمد بنونة. ومطلعه :

- نشيد من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ومطلعه :

- ومن هـذه األناشـــيــد أيـضــا نـشــيـــد من نـظم األســـتــاذ الـمــرحـــوم المـكي
الناصري وتلحين المرحوم الحاج مَحمد بنونة ومطلعه :

وبـــــشــــــــــــــــــرى اإلخــــــــــــــــــــــــاءْ بـــنـــــــــــــــــــــــــور الــوئَـــــــــــــــــــــــــــــامْ

أو إلـى الـمـــــــــــوت ادفــــــــــــعُـــــــــــونـا ـــــمـــــــــــــونــا ـــــمـــــــــــــــونـــا عــلـِّ عــــــلـِّ

داء نـزُفُّ إلـي الـمــــــــسـلـمــــــــيـن الـنـِّ
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مِـــــــن كــــــــل عَــــــــــاديــــــــةٍ تـلَـــــــمْ
عـــن صــــــــونِ مـــــــــجــــــــدِك لَـمْ نَـنَـمْ

إِنــــــا فـــــــــداؤك يــــــا عَـــلَــــــــــــــــمْ
عِــــش فــــي الـنـعـــــــيـــــم فـــــــإِنـنــــا

شــــعـــــبُنـا رمــــزٌ لـهُ حُــــمـــــر البـنُودْ يا لـواءً خــــافـــــقــــا فـــــوقَ النّـجــــودْ

تـطلـب األنـفسَ صـــــــوناً لـلـحِــــــمـى رايـة المـــــــغــــــرب في لـون الـدمــــــا

ونــــرجـــعُ لـلــبـــالد ظــــافــــريـــنــــــا
بـأننـا نـحــنُ خــــــــيــرُ الـفـــــــائـزيـنــا

الـيـــوم هـيـــوا لـلحـــــروب هـيـــــــوا
أقـــائِــــال ســـلِ الـتـــاريــخَ يُـملـِــي

نـــحـــــن لـلوطـــــــن عـــــــــســـاكـــــــر نـــــحـــــن لـلـوطـــــــن جـــــــــــيـــــــوش

- وآخر ينسب للقادري، أوله :

وتندرج ضـمن األناشيـد الداعـية إلى اإلصـالح أناشـيد العَـلَم المغـربي، وهي
كثيرة تجمع كلها على اإلشادة براية الوطن باعتبارها رمزا للوحدة. ومن بينها :

- نشيد من شعر محمد الطنجي وتلحين الحاج مَحمد بنونة. ومطلعه :

- نشـيــد من شـعـر األسـتـاذ الـمكي الناصـري وتلحــين الحـاج مـحـمــد بنونة،
ومطلعه :

- نشيد من شعر محمد مكوار، أوله :

بببب    ----    أأأأننننااااششششييييدددد    ااااللللممممننننااااسسسسببببااااتتتت    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ااااللللققققووووممممييييةةةة    ::::

تندرج  تحت هـذا الصنف أناشـيـد ترتبط بـحـوادث وأحـداث كـان لهـا صـدى
في نفوس المغاربة. ومثالها :



95 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

- «نشـيـد الـشـبـاب» الذي نظمـه الشــاعـر مـحـمـد الجـزولـي على إثر األحـداث
التي عـاشتـها مـدينتـا الرباط وسال حـين فـرضت الحمـاية ما عـرف بضـريبة الكيـاب

عام 1921. وقد سبقت االشارة إليه.

- نشـــيــد «اللـطيف». وكـــان رجــال الوطـنيــة بفـــاس قــد وضـــعــوه إثـر إعــالن
الفرنسيين عن الظهير البربري. عام 1930، ومما جاء فيه :

ومن هذه األناشـيـد أيضـا ما كـان له أبعـاد سـيـاسيـة تجـاوزت حـدود الوطن،
وتعـانقـت فـيـهـا قـضـايـا الجـمـاهيـر العــربيـة على صـعــيـد بلدان المـغـرب الـعـربي آنا

وسائر البالد العربية آنا آخر. ومن نماذجها :

- نشـيد كـان الزعـيم عالل الفـاسي قـد نظمـه تخليدا النـعقـاد المـوتمر الثـالث
لطلبة شمال إفريقيا بباريز في ديسمبر سنة 1933. ومطلعه :

            

             

  
125) د. ابراهيم السوالمي، المرجع السابق، ص : 156.

126) مجلة السالم، الجزء 10، السنة األولى رجب 1353/ نونبر 1934، ص : 37.     

هـــــــمْ ضـــــــــحـــــايـــــا الوطـنـيـــــــهْ
ــــــــــــهْ ال يــــــــــرى الــســــجـــــن دَنِـيـَّ
ال يـــــــــرى الــمــــــــــوت دنــــيــــــــــــه
ال يــــــرى الــــــشـــــنــــــق رزيــــــه(125)

يــا لـــطــــــيـــــفُ الـــطُـــــف بـــقـــــــــوم
بــــشــــبــــــــاب قــــــد تــــفــــانـــــــــــى
ال يـــرى الــســـجـــنَ مُــــــــــــصــــابـــا
بــــشــــبــــــاب قــــــــد تــــفــــانـــــــــــى

نـحـــــــــدُو الـبـــــــــالدْنــــحــــــــــوَ الـعُــــــــــالنــحـــــــــن األَلــــــــــــى
بـاالجـــــــــتــــــــــهـــــــــادْ هــذي الـــدِيــــــــــــــــارْنُــــعــلــــي مَــنــــــــــــارْ
لـهــــا فِـــــــــــــــــــداءْأرواحُـــــــــــــــنـــــــــــــــا  أوطــــانُــــنـــــــــــــــــــا

نُـــعــــلـــي الـــبــــنـــاء(126) بـاالتــحـــــــــــــــــــــــــــاد
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يــــــا ابـــــنَ عــــــــــــدنــــــــانِ األبــــــي
نـحـــــــــــمـــــــي هـــــــذا الـمُـلــــــــــــــك

يـــــــا مــلــيـــــــــك َالــمـــــــــــــــــغــــــــــرب
نــحـــــــــــــن جــنـــــــــدٌ لـــلــفِــــــــــــــــدَى

مـــــن صُـلـبـــــه أجــــــــــسَــــــــــادُنَـــــــا
مـــــــن طـنــجــــــةَ لــتـــــــــــــــونــــــــــــسِ
آبــــــــاؤُنـــــــــا فــــــــي الــغَــلَـــــــــــــــسِ

هــــــــذا الــشـــــــــــــمــــــالْ بــالدُنــــــــا
اِســـــــــأل جـــــــــــــبــــــالَ األطــلــــــسِ
كــــــــــم حــــــــــرّرتْ مـــن أنـــفُــــــــــسِ

       - ومثل هذا النشيد في بعده المغاربي نشيد «من طنجة لتونس»، وأوله :

ومــمـا يـتـصـل بهـذا الـمـوضــوع أيضــا األناشــيــد التي نظمـت بمناســبــة عـيــد
العـرش، وفـي هذا الصـدد نظمـت أناشـيـد تعــبـر عن تعلـق األمـة بقـائدهـا. و«لم تكن
محض مدح في سائر األحـيان، ولكنها كانت مجاال للتعبـير عن أماني الوطنيين في
تحـقـيق غـايات الوطن بـقـيـادة الملك والتـحـام جـهـوده بجـهـودها»(127) ومن بين هذه

األناشيد :

- نشـيــد من نظم الزعــيم الراحل عـالل الفــاسي بمناسـبــة زيارة المـغــفـور له
محمد الخامس إلى فاس يوم 8 ماي 1934، ومطلعه :

- وقد نشر نصه الكامل ألول مرة في مجلة السالم التطوانية (128).

- نشيد لألستاذ محمد بن عبد القادر العرائشي، مطلعه :

127) د. ابراهيم السوالمي، المرجع السابق، ص : 156.

128) مجلة السالم، الجزء 10، السنة األولى رجب 1353/ نونبر 1934. ص : 37.

حــــــيـــوا الـهــــــمـــــامَ األمــــــجـــــدا
أرواحُــــنــــــــا لــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــدا

حــــــــــــيـــــــوا الــمـلـيـــــكَ األوحــــــدا
رمـــــــــزَ الـعـــــــــال مـــــــــحـــمـــــــــدا
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ال إلـــــــــــــــــــــــــــه إال الــــلـــــــــــــــــــــــــــه
والـحــــــــــمــــــــــد لـلـه كــــــــــثــــــــــيــــــــــرا
بــكـــــــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــــــيــــــــــــال
صـــــــــــــــــــــــــــــدَق وعـــــــــــــــــــــــــــــدَه
وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــز جـــــــنــــــــــــــــــده
ال إلــــــــــــــــــــــــــه إال الــــلــــــــــــــــــــــــــه

الـلـه أكــــــــــبــــــــر الـلـه أكــــــــــبـــــــــر
الـلـــــــه أكـــــــــبـــــــر كــــــــــبـــــــــيـــــــرا
وســــــــــبــــــــــحـــــــــــان الـلـــــــــــــــــه 
ال إلـــــــــــــــــــه إال الــلــــــــــــــــــــــــــــــــه
نـــــصـــــــــــــــــر عـــــبــــــــــــــــــــــــــــــده
وهــزم األحـــــــــــــــــــزاب وحـــــــــــــــــــده

وتلحق بهـذا الصنـف أناشيـد يمـكن أن نسـمـيهـا «األناشـيـد الرسـمـيـة» «وهي
أغنيات المراسيم التي ألفت بمناسبة عمومية أو دينية أو لتؤدى في تجمع وطني أو
سياسي»(129) ويشكل التغني بهـذه األناشيد عادة ضاربة في القـدم، ال يختص بها
شـــعـب دون آخـــر، من ذلـك مـــا حكـاه ابن بطوطـة في رحلـتـــه بصــــدد الحـــديـث عن
سلطان «مـقدشو» بـأرض السودان(130). فقـد كان من عـادته أن يمكث مع حـاشيـته
بالمـشـور بعـد صـالة الجـمـعـة وحـتى أذان الـعـصـر فـإذا صلوا العـصـر «أتى جـمـيع
األجناد ووقـفــوا صـفـوفـا على قـدر مــراتبـهم، ثم ضـربت األطبــال واألنفـار واألبواق
والصرنايات. وعند ضربهـا ال يتحرك أحد وال يتزحـزح من مقامه، ومن كان مـاشيا
وقف فلم يـتـحـرك إلـى خلف وال إلى أمــام، فـإذا فـرغ مـن ضـرب الطبلـخـانة سلـمـوا

وانصرفوا، وتلك عادة لهم في كل يوم جمعة».

ويشبه هذا ما روي أنه بعـد معركة األحزاب اتخذوا ما يشـبه النشيد الديني،
يتلـوه الناس في األعـــيــاد، ويبــدون خـــالل ترتيل كـلمــاته مـن الوقــار والجـــالل. وقــد

نسجت أبياته من العبارات التالية :

129) Logos. grand dictionnaire F.N. page : 1556.
130) الرحلة. ج 1. ط المكتبة التجارية، مصر 1377هـ/1958، ص : 162.
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أرفـــــــــــــــــــــــعُ األديـــــــــــــــــــــــــــــــــــان ديــــــــنُــــــــنــــــــــــــــــــــا االســـــــــــــــــالم

مــــــــــــــشــــــــــــرِقَ األَنْـــــــــــــــــــــــوَارْ
دمـتَ مــنـتـــــــــــــــداهْ وحِـــــــــــــــمَـــــــــاهْ
لِــلـــــعُــــــــــــــــال عُــــنْــــــــــــــــــــــــــــوانْ
ذكـــــــــــــــر كــــــــــــــل لــســــــــــــــــــانْ

مَـــــنــــبِـــــــــــــــــــتَ األحـــــــــــــــــــــرارْ
ـــــــؤدَد وحِـــــــــمَــــــاهْ مُـنـتــــــــدَى الـسـُّ
عــــــــــــــشـــــــــتَ فــــــي األوطـــــــــــانْ
مِــــــــــلء  كــــــــــــــلِّ جَـــــنَـــــــــــــــــانْ

وعندمــا أحس رجـال الـحـركــة الوطنيــة بحـاجــتـهـم إلى نشـيــد رسـمـي يعكس
آمالهـم ومطامحهم ويـرددونه في محافلـهم وتجمعـاتهم، أقبلوا مـنذ بداية عشريـنيات
القــرن المـاضي عـلى تبني نشــيـد حــزب الوفــد المـصــري واتخـاذه بـمـثــابة النشـيــد
الوطني المغربي يتـغنون به في المحافل أو كلما طفا على سطح األحـداث ما يحرك
الهــمم ويلهب العــزائم. ومــا فـتئ رجــال الحـركــة الوطنيــة يتــصـيــدون من األناشـيــد
القومـية ما يرون أنه أكثـر تجاوبا مع آمالهم وأقرب إلى التـعبير عن واقـعهم إلى أن
تحقق االسـتقـالل، وأعلن عن ميـالد النشيـد الرسمي للمـغرب، والذي كان يـقوم على
ألحـان تعـارف عليـهــا الناس كـمـعـزوفـة آليـة تبـثـهـا اإلذاعـة الوطنـيـة في المناسـبـات

الرسمية. أما كلماته فقد نظمها الشاعر موالي علي الصقلي هذا أولها :

جججج    ----    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللددددييييننننييييةةةة    ::::

تتــمــحـور هذه األنـاشـيــد حــول مـوضــوع التــغني باالســالم وأمــجـاده، ومــدح
الرسـول ص، واالحــتـفــاء بذكـرى مـولـده وهجـرته من مكـة إلى المـدينة، كــمـا تشــيـد
بالقـرآن الكـريم، وتسـتـخـيـر الـله تعـالى وتنشـد عــونه ورحـمـتـه. فـمن األناشــيـد التي

تغنت بأمجاد االسالم :

نشيد «حيوا روح اإلسالم» الذي لحنه محمد ابن عجيبة عام 1952.

نشيد من تأليف الورياشي نظما وتلحينا. ومطلعه :
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هــــــــــــو الــنـبــــــــــيُّ الـمـــــرســـــــــل
ـــــــــل الـمُــــجْـــتــــبَــــــــى الـمــــفَــــضـَّ

ســـــيـــــدُنـــــــــــــــا مـــــحـــــمــــــــــــــــــد
الـــعـــــــــــــــــربـــيُّ الـــقــــــــرشــــــــــــــــي

ـلِـــــــــــــبِ الــهــــــــــاشــــــــــــــــمِ الـمُــطـَّ
مَــــن وصـــــــــــــــــفُـــــه فـي الــكــتـــــــب
تـــحــلُــــــــــو صـــنــــــــــوفُ الـــطــــــرب
دَومـــــــــــــــــاً تـــــــفـــــــــــــــــزْ بــاألرب

صـلــــــــوا عــلــــــى هــــــذا الـنـبــــــي
أحـــمــــــــد زكـــــــــيِّ الـنـــسَــــــــــــبِ
فــــــي مــــــدح طــــــهَ الـعَــــــــربِــــــي
فـــــــالهَــــــجْ بــــه يــــــا مُطـربـــــــــي

بـالــنـبــــــــــــيّ الـمـــــــــــــــصــطـفـــــــــى
ـــــــرفــــــــــــــا هُ حـــــبـــــيـــــــــــتَ الـــشـَّ
مــــــــن أتـــــانــــــــــا بــالــهُـــــــــــــــــدي
مِـــــــــن خـــــرافــــــــــــــــات الــعِـــــــــدا
واخـــــتـــــفَــــــــــى مـــــــــــا ألــــفـــــــــــا

أيـهـــــــا المــــــــــسـلــــــمُ فـــــــــخـــــــرا
كـلـمــــــا أحــــــــــيـــــــــيــــــتَ ذكـــــــــرا
أحـــــــــــمــــــدُ الـهــــــــــــادي الـرســـول
وحــــمــــــى كــــــل الــعــــــــــــــقـــــــــــول
فـــــــــــــغــــــــدا الـفـكـــــــــرُ يـصــــــــول

         - «النشيد النبوي»(131). وهو من نظم المرحوم عالل الفاسي. ومن أبياته :

وكـان الفنان عـبـاس الخـيـاطي مـدير المـدرسـة الوطنيـة للمـوسـيقى بـالقنيطرة
سـابقـا قـد سجـله بصـوته لإلذاعـة الوطنيـة، وجرت الـعادة بتـقـديمـه بمناسـبـة المـولد

النبوي.

- نشـيد لم أقف عـلى اسم ناظمه وال مـلحنه، كان مـتـداوال على نطاق واسع.
من أبياته :

نشيد لم أهتد - أيضا - إلى معرفة ناظمه وال ملحنه. ومن أبياته :

131) ديوان عالل الفاسي. المرجع السابق، ص 129-128.
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يـــــــا أســـــــــــــــــــــود الـــشــــــــــــــــرى

وتـنشّـــــــقـــــتُ نســـــــيـــمَ الـمـــــــدينـه
ســـــيـــــدِ الرسـل شـــــفـــــيعِ الـبـــــريهْ

يــــــا شـــــبـــــــــــــــاب الـــعـــــــــــــــرب 
مـــــــــا لـــــنـــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن أرب
لـيـــــــــــــــتــنـي جــلـتُ بــأفـنــاء الـديــار
وتــوالـت أدمُــــــــــــــــعــي عـنــد مَــــزار

آل قـــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش أولُ
مـكــانُـــهـــــــــــــا ال يُـــجــهـــــــــــــــل

أبــــــــوه عـــــــــــــــــــبـــــد الــلـــــه فــــــــي
وأمــــــــــــــــــه آمــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ومن األناشيد التي ألمت بموضوع الهجرة النبوية :

- نشيد الهجرة الشهير، ومطلعه :

- نشيد «شباب العرب». لم أهتد إلى ناظمه وال ملحنه، وأوله :

                 

- نشـيـد «الهـجرة» الذي نـظمه الزعـيم الراحل عـالل الفـاسي. وكـانت جـريدة
األطلس لـليــزيدي قــد نشــرتـه في عــددها الســادس بـتــاريخ 16 مــارس 1937(132).

وسيأتي ذكره ضمن األناشيد المدونة موسيقيا.

ومن األناشيد التي ألمت بموضوع المولد النبوي أيضا :

- نشيد للورياشي مطلعه :

عــيــد مــولــــد طـــه األمــيـــــن

وفي موضوع االشادة بالقرآن الكريم.

132) المرجع السابق، ص : 131.

ومــــــــــن ثـــــــنـــــــيــــــــــــــات الـــوداع طــلـــــــع الـبــــــــــدر عـــــلــــيــــنـــــــــــــا
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آتِــنـــا النــصــــرَ الـذي وعـــدتــنـــا
مــا ارتضَــيْنا غــيــرَ مـا ترضَـى لَنا

ــنـــــا أيـــــــاك نــدعـــــــو ربـنـــــــا ربـَّ
إنــنــــا نـبــــــغــــــي رضـــاك، إنـنــــا

لـــرقــــــــــــــــي الـــكـــائــــــــنــــــــــــــــــــات
فـــــــــي حـــــــــــــــمــــاه بـثـــــــــــــــبـــــــات

روحــــنــــــــــــــا الــقــــــــــــــرآن روح 
فـــــاحـــــفـظوا الـقـــــرآن وامـــــشــــوا

- نظم المرحوم محمد بن اليمني الناصري نشيدا من أبياته :

أما أناشيد االستخارة والدعاء فأشهرها اثنان هما :

- نشـيد من نـظم الشاعـر العـربي مصطـفى صادق الرافـعي. وتلحـين الفـقيـه
محمد داود سنة 1935  (133).  ومنه :

وقـد بلغ من شـيـوع هذا النشـيـد ان اتـخـذته «جـمـعـية الـمـحـافظة على القـرآن
الكريم» التي أسست في سال خالل ثالثينيات القرن العشرين نشيدا رسميا لها.

- الدعـاء الناصـري، وهو عـبـارة عـن أبيـات مـقـتطفـة من أرجـوزة قـوامـهـا 71
بيتـا للشيـخ محمـد بن ناصر الدرعـي المتوفـى عام 1085 هـ، دفين زاوية تامگروت.
وقـد انـتـشـر هـذا الدعـاء بانتــشـار فــروع  الزاوية الناصــرية، ووجـدت فــيـه الحــركـة
السلفـيـة والوطنـية خـيـر مـالذ لتـفـجـيـر الضـغط الـذي كـانت السلطات االسـتـعـمـارية
تمارسـه على المواطنين، حتى اتـخذه أبناء فاس بمـثابة نشيـد وطني في وقت كانت
األناشيـد الحماسيـة نزرة، وسموه «سيف ابن نـاصر»، وذلك لما يتضـمنه من أبيات
تطفح بمـعاني التـضـجر من األعـداء وتحرض على التـمـرد. وحتى عـهد قـريب كنا -
ونحن أطفـال - ننـشـد من هذا الدعـاء بيـتـين  طالمـا صـدحت بلـحنهـمـا المـوسـيـقي

أصوات الرجال والنساء واألطفال، وهما :

133) محمد أحمد شماعو. جريدة العلم. 30 مارس 1980.
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فـــفــيــك طـاب المـــقـــام وطـاب إنشــادي
أهـــوى ثـلـــوجَ الجـــــبـــل ذابـَــت َآللـيــــهـــا
سالت كدمع المقْل في أرض أجدادي

عـليـك مـنى الـســــــالم ْيـا أرض أجــدادي
أهوى عــيــونَ العــسـلْ أهوى ســواقــيــهــا
هذي مَــجـاري األملْ ســبـحــان مـجـريـهـا

 

       

ومما يدل على سـعة شيوع هذا النشـيد رسالة لالمير شكيب أرسـالن مورخة
في سبـتمـبر 1930 كتـبهـا حول السيـاسة الفـرنسية بالـمغرب، وقـد أومات إليـها عند

التحدث عن وظيفة النشيد.

دددد    ----    أأأأننننااااششششييييدددد    ااااللللتتتتغغغغننننيييي    ببببججججمممماااالللل    ااااللللووووططططنننن    ::::

تندرج تحـت هذا الصنف مـجــمـوعـة كــبـرى من األناشـيــد الوطنيـة التـي يغلب
عليـها الطابع الغنائي والـمسـحة الرومـانسيـة، ويبدو فـيهـا جليا هيـام بجمـال الوطن
وإعجـاب بمباهجـه وشغف بمـفاتنه، ممـا ينم عن تأثر أصحـاب هذه األناشيد بشـعر

جبران ونعيمة والشابي ومن نحا نحو هوالء.

وقـد تجلـى هذا التـأثر بالفـعـل في تبني الوطنيــين ألناشـيـد تحت هذا الـمـعنى
من نظم شعراء المهجر أو المشرق العربي. ومن بينها على سبيل المثال :

- نشيد من شعر حليم دموس، ومطلعه :

غنت الطيرُ بألحان الربوع    فأثار الصوتُ أشجان الضلوع

نشـيــد «أرض األجـداد» لنفس الـشـاعـر. وقــد اشـتـهــر ببـالد المـغــرب وتداوله
الناس علي ألحان متعددة، ومنه :

لـمـــــــن تـولــــــى وأعــــــــــــــز الـديــــن
واجــــعل خـــتــــام عــــزه كـــمــــا بدى

يـــا رب وفـــتح فـــتـــحـك المـــبـــيـــن
يارب وانـصـــر ديننـا المـــحـــمـــدي
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فـــــيــــــــك يـــــحــــلــــــــو الــمـــــقــــــــام
حــــظــــنـــــــــــا الــــمــــظــــلـــــــــــــــــــم

إفـــــــــــــــــــــــــــران إفـــــــــــــــــــــــــــــــــران
فـــــــــيـــــــــــــك يــــــبــــــتــــــــــــــــــــــــســــــمُ

- نشيد «الرياح» لميخائل نعيمة. ومنه :

ومما وضعه المغاربة في سياق هذا الصنف أيضا :
- نشيد من شعر وتلحين الحاج مَحمد بنونة، مطلعه :

- نشــيــد من كلـمــات وألحــان فــضــول الصــائغ أحــد أبناء الـحــركـة الـوطنيــة
بمكناس، ومنه :

- نشيـد من شعـر محمـد حمـاد الصقلي وتلحـين شقـيقه أبي بكر الـصقلي -
وضعاه في صيف 1952. ومطلعه :

- نشيد «إفران»، وضعتُ كلماته ولحنتُها في صيف 1954، ومنه :

وانـسُـــــجـي حـــــول نـومي وشــــــاح
واهــــــتــــــــــــــزاز األثــــــيـــــــــــــــرْ
فــــي دمُـــــــــــــــوع الصــــــبــــــــاحْ

هــــــلـــــلــــــي هــــــلــــــلـــــي يــــــا ريــــــاح
مـــــــن خــــــــــــــــريـــــــر الــغــــــــــــــــديــرْ
واخــــــتـــــــــالجِ الــعـــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرْ

بـــــالــصـــــحــــــــــــة والــرجـــــــــــــــــاء

تــــــحــــــت أفــــــنــــــــــــان الـــزهَـــــــــرْ غـــنـــنــي بـــالـــعــــــــــــــــــــــــــــود لـــحـــنـــا

يـــــا لـلَــجـــــــــــمـــــالِ والـبَــــــــــــهـــــــاءْ يــــــــــا لَــلـــجــــــــــاللِ والــســـنـــــــــــــاءْ
فـي قـــــــبــــة تعـلــــــــو الســـــــمــــــاء

افــــــرانُ مــــا أحــــلـــى الــحــــــــــــــيــــــاةَ ربـيــــــــــــــعَــــــــــــــهــــا وشـــــــــــــتــــــــــــــاءَهــــا
واألرزُ فـــــــيـــــــهــــــا عَـــــــروســـــــهـــــــا ـــةٌ افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانُ أرضـــكَ جــــنـَّ
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ممممححححوووورررر    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللتتتتررررببببووووييييةةةة    ::::
تتـصل هذه األناشـيــد بحـيـاة الناشـئـة في المـدرسـة بمـا يكـتنف أجـواءها من
إقـبــال على الدرس والـتـحـصــيل، وتنويه بـالعلم وبدوره في تـنشـئــة األجـيــال وإعـداد
رجـال المـسـتـقـبل وإظهـار االحـتـرام والتـقـدير للمـربين، كـمـا تتـصل بحـيـاة األطفـال
والشباب في الهواء الطلق، وعـند اللعب وفي المخيمات الصيفـية، وخالل النشاطات

الكشفية وغير ذلك.

وأمام تـعدد وسعـة المجـاالت التي أفرزت هذه األنـاشيد أقـترح تصـنيفهـا في
مجموعتين هما : األناشيد المدرسية، وأناشيد الهواء الطلق.

اااا    ----    ااااألألألألننننااااششششــــييييــــدددد    ااااللللممممددددررررسسسســــييييــــةةةة : يكفي أن نذكـر هذا الصنف من األنـاشيـد لتـرجع
بنا الذاكرة إلـى ما عرفـته المدارس الحـرة - بصفـة خاصة - في عـهد الحـماية من
نشاط عـز نظيره في هذا المجـال، حتى أنه ليحق أن نعـتبر هذه المـؤسسات يومـئذ
بمثابة الخلية الحية النتاج وإبداع األناشيـد الوطنية. ففي ربوعها كان يلتقي عشاق
الكلمة وهواة النغم، فتلتحم جهودهم، وتتفتق عن مقطوعات غنائية سرعان ما كانت
تنتــقل إلـى حناجــر المنشــدين مـن المــتـعـلمــين، يرددونهــا في نشــوة عــارمــة وتحــد
صارخ، ثم ال تفـتأ أن تتخطى جدران المـؤسسة لتـغشى النادي والخلية والمسـجد،

ثم لتمأل جنبات الساحات العمومية في ركاب المظاهرات والتجمعات.

هكذا - إذن - كـــانت المـــدارس الحـــرة تتــوفـــر على الـمناخ المـــالئم النتـــاج
النشيـد الوطني، وتملك المعطيـات والوسائل األدبية والمـادية لالنتقـال به من مرحلة
التـصــور إلى مـرحلة االنـجـاز القـائـم، ومن ثم فـإن دورها في دعـم الحـركـة الوطـنيـة
وبث روح النضــال وترسـيخ الحس الوطـني في أذهان المـتـعـلمـين شكل باســتـمـرار
الكابوس المـزعج والمـروّع لسلطات الحـماية، فكانت تتـصـدى لها وتتـصـيد الفـرص
لاليقـاع برجالهـا طمعـا في كبح جـماحـهم وإطفاء جـذوة االحسـاس الوطني والوعي

السياسي لديهم.
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وقـد ألمـمنا فـيـمـا سـبق بذكـر واسـتـعـراض جمـلة من األناشـيـد الوطنيـة التي
كانت تردد في جنبات المدارس الـحرة مما له صلة بالموضوعات الحـماسية. ونريد
هنا التـمـثـيل لـبـعض األناشـيـد التي تتـصل مـوضـوعـاتهـا بالجـانـب التـربوي البـحت.

فمما ألم بتمجيد العلم والحث على طلب المعرفة :

- نشيد من نظم وتلحين عبد العزيز الوزاني عام 1927. ومطلعه :

هــل يَـرتجِـــي الــــدوا       مَـــن فــي الجـهـــل ثَــوَى

- نشيد لم أهتد إلى معرفة ناظمه وال ملحنه، وأوله :

بــالعـلــــــــــــمِ واألدبِ        نـبـنِـــي مـجـــدَ الوطــنِ

- نشـيـد من تألـيف الحـاج مَحـمـد بنونـة نظما وتلـحينا فـي أربعينيـات القـرن
الماضي. ومطلعه :

نحن زهرُ العلم في روضِ العملْ      نحـن لألوطـان غايـاتُ األَمـلْ

- نشيد لحن كلماته المرحوم محمد داود، ومطلعه :

نـحـــن شبـــانٌ سـعـيـنـــا       بـاجـتـهـــاد وثـَبـــاتْ

ومن األناشيد التي نادت بتعليم الناشئة :

- نشــــيـــد «تأديب األوالد»، وهـو نشـــيـــد يـرجع إلى الـثـــالثيـنيـــات من الـقـــرن
الماضي. لم أهتد إلى معرفة صاحبه، وأوله :

أدبـــوا أوالَدكــم قبــل الفــواتْ        فــهُــمُ اآلمــالُ فـي عِــز الحيــاةْ

- نشـيد «وضـعه خـصيـصا لمـدرسة األمـيرة لال عـائشة بسـال سيـدي ادريس
الكتاني ولحنه األستاذ الفنان سيدي ادريس الداودي»(134). ومن كلماته :

134) مجلة األنيس، تطوان. رجب 1366 ماي 1947.    
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عـــزِزي نـهــــضـــــةَ الـمـــــــــــغــــــــربِ

أنـتِ أم الـعُـــــــــــال فــــــــــاتـعَـــــــــــبـــــي
ـــــــدي يــــقـــظـــــــــــــةَ الـــعَـــــــــــــرَب أكـِّ

يــــا فـــــتــــاةُ انهَــــــضـــي وادْأَبــــي
كـــــافِــــحـــــي يـــــا ابــــنـــــــةَ األدبِ

ومن األناشيد التي عنيت بتمجيد اللغة العربية :

- نشـيد «الـلغة العـربيـة» شـعر ابراهيـم حليم دموس، ولـه لحن لعله من وضع
المرحوم الحاج مَحمد بنونة. والزمته :

- نشـيـد «لغة األمـجـاد» شـعـر سعـيـد العـريان، وتلحـين عـبد الـعزيز ابن عـبـد
الجليل عام 1955. ومنه :

ومن خــالل اسـتــعــراض االنشـودات التـي كـان أبناء الـمـدارس «اإلســالمـيــة»
و«األروبية» يتلقونها يالحظ المرء أن أغلبها كـان باللغة الفرنسية أو اإلسبانية، وهو
أمر ينسـجم مع السيـاسة الراميـة إلى ترسيخ لغـة االستـعمار وفـرض هيمنتـها على
حـساب اللغـة الوطنيـة التي كاد نـصيـبهـا من األناشـيد ينحـصـر فيـمـا نقل إليهـا من

الفرنسية بواسطة الترجمة.

وهكذا عمدت سلطات الحماية الفرنسية واإلسبانية معا في سياق مقاومتهما
لكل مظاهر العمل الوطني إلى وضع أناشـيد جديدة باللغتـين الفرنسية واالسـبانية،
تهـتـم مـوضـوعــاتهـا غـالـبـا بالطبــيـعـة والرحــالت واأللعـاب الريـاضـيـة، ثم وكـلت أمـر

ولســـانُ الـحـق مــن عــهــدِ النبِــي
لــغـتـــــــي ديـــنـــــــي وطــــنـــــــي

لــغـــةُ األمــــجـــادِ مــنــــذُ يَـعْـــــرُبِ
مــجـدُهــــا مـــجــدي وتاريــخُ أبــي

أنــــا الَ أهـــوى سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهــــا
ـنــا الـــيـــــــــــــــــــــومَ فِــــــــــــــــــــــداهــا كــلـُّ

ال تَـــــــلُــــــمـــــــنــــــي فـــــــي هــــــواهـــــــا
مــــــــــــــا أنـا وحــــــــــــــدي فِــــــــــــــداهـا
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تعـريبها إلـى بعض معلمي اللغـة العربيـة بالمدارس الحكومـية بغـية تلقـينهـا للتالمـيذ
وطمـعا في أن تمـأل عليهم أوقـاتهم وتلهـيهم عن االنشـغـال بترديد األناشـيد الوطنيـة

والحماسية.

وقـد كـان ألفــريد البـسـتـانـي اللبناني األصل من أنـشط العـاملين علـى تعـريب
األناشيد المدرسية بمنطقة الحماية اإلسبانية.

فــإذا أضــفنا إلـى هذا أن مــوضــوعــات هذه االنشــودات كــانت تـتــصل - في
مــجـملـهـا - بمــحــيط الطفل األجنـبي وتقــبس من األغـانـي الشـعــبــيـة األروبيــة تبــين
بوضوح أنها شكلت زخما من المحفوظات الجوفاء والتي ظلت بعيدة عن اهتمامات

وهموم الحركة الوطنية، قاصرة عن أن تتجاوب مع آمالها ومطامحها.

----    أأأأننننااااششششييييدددد    ااااللللححححررررككككةةةة    ااااللللككككششششففففييييةةةة    ::::

نريد بهذه المجموعة األناشيد التي تُرجَّعُ في أوساط هيئات الحركة الكشفية
وغيرها من المنظمات الشبابية.

- وإذ أدركت قـيـادة الحـركـة الوطنيـة مـا للتـربيـة الكشـفـيـة من أثر في إعـداد
المــواطن الصــالح، فــقــد أوعــزت إلى ثلـة من شــبــابهــا بضــرورة االهتــمــام بالعــمل
الكشـفي وأقبل هؤالء بعـزيمـة ال تُفَلُّ على الخوض في هـذا الموضـوع بغيـة التعـرف
على المبادئ الكشفـية التي أقرها بَادِنْ بَـاوَلْ مبدع هذه الحركة في مـستهل القرن،
واالطالع على تنـظيـمـاتهـا العــالمـيـة، والنظر فـي الوسـائل الكفـيـلة بتـأهيلهــا لخـدمـة
المـقاصـد وتحـقيق المـرامي التي خططت لـها الحـركـة الوطنية بالبـالد، وقـد انطلقت
الحــركـة الكـشـفــيـة وخــرجت إلى الوجــود في مـغــرب الحــمـاية الـفـرنســيـة بـمـخــتلف
فـصـائلهـا مـا بين 1930 و1940، وتلتـهـا في بـداية األربعـينيـات فـصـائل مــمـاثلة لهـا
بمنطقـة النفود االسـبـاني شمـال المغـرب تحت اسم «حـركة الفـتـيان» التي أريد لهـا
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أن تحـذو حـذو حـركـة الـنجـادة والفـتـوة الفلسـطينيـة، وصـارت الكشـفـيــة هنا وهناك
تعـمل على نشـر أهدافهـا بين الناشـئة فـي ضوء مـخططات الحـركة الوطـنية، جـاعلة
نصب عينها تكوين مواطن حليته اإليمان بالله والتمسك بالعقيدة السمحة، والتفاني
في خـدمة الوطن، والذوذ عن حـمـاه، وشيـمتـه الفتـوة والصـالبة وقوة البـدن وسالمـة
العـقـل وصـفـاء الذهن واالعــتـمـاد على النـفس ونكران الذات وخـدمــة المـجـتـمـع بمـا
يحــقق تدرجــه في مــراتـب الرقي. ولبلورة هـذه المــزايا والخــصــال لم يتــوان رجــال
الحـركـة الكشفـيـة في االضطالع بواجـبـهم الوطني ورسـالتـهم التربـوية، وتجلي منذ
البــدء أن نشـاطـهم كـان قــائمــا على منظور تـكاملي تتــفـاعـل فـيــه المـبــادئ الوطنيــة
الناهضــة علي ترســيخ روح التـضــحـيــة مع المـبــادئ الكشـفــيـة الهــادفـة إلى صــقل

الشخصية وإكسابها المناعة ضد االنحراف وشحنها بعوامل الحماس.

هكذا إذن نشـأت (الحركـة الكشفـية) فـي أحضـان الحركـة الوطنية وترعـرعت
في صـفوفـهـا، ولذلك سـاهمت في بث روح الوطنيـة والتـضحـيـة في نفـوس الشبـاب.
وقـد عـبـر كـثــيـر من أطر الكشـافـة عن مـواقـف وطنيـة رائدة أمـثـال الشـهــيـد مـحـمـد
الزرقطوني(135). ومن ثم فـال عـجب أن ينوه بهـا جاللة الـمغـفـور له مـحمـد الخـامس

وأن ينعتها بأنها كانت «مظهرا من مظاهر كفاحنا الوطني»(136).

ولقـد كــان من نتـائج ذلك أن غـدت الـحـركـة مـتـمـيــزة عن غـيـرها من مـنظمـات
الشبـاب في سائر أقطار العالم العربي، وزاد مـن تميزها هذا طبيـعة األنشطة التي
تمـارسـهـا وتشـبث الـمنخـرطين في أسـالكـهـا بروح االلـتـزام والتطوع واالسـتـعـداد.
ومن هنا اعـتـبـرتهـا الحـركـة الوطنيـة منبـرا آخـر لتـمـرير خطابهـا السـيـاسي، وعـدت
العـمل في حقلهـا امتـدادا طبيـعيـا لنشاطـها في حـقل المدارس الحـرة، فأقـبلت على

135) أفـا عــمـر. من كلمــة له ألقـاها فـي الذكـرى األربعــينيـة لوفــاة مـؤسس منظمــة الكشـافــة المـغــربيـة
االسالمية محمود العلمي - أكتوبر 1983.

136) من خطاب له في ربيع 1958 ألقاه بمناسبة استقبال هيئة االتحاد الكشفي للمغرب العربي.
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أدِ إلـى الهُــــــدى رســــــالـةَ الفِــــــدَى كـــــشـــــافُ هيـــــا طَلـقَ المُـــــحَـــــيّـــــا
كِـــــــــــــــــرَامٍ بَــــــــــــــــــــــرَرَهْ
هـيـــــا يـــــــا كــــــــــشـــــــــافْ

بـــــأَيْــــــــــدٍ سَـــــــــــــــــفَـــــــــــــرَهْ
كـــــــــــــــــشــــــــــــافُ هــيــــــــــــا

تأســيس فـرق لـلكشـافــة في المــدن، واعـدت العــدة لتكويـن قـادتهــا، وأشـركــتـهــا في
تظاهراتـهـا وتجــمـعـاتـهـا، واتخــذت من اسـتــعـراض فـيــالقـهــا وطالئعــهـا وأسـرابـهـا
بأزيائهم الرسمـية في مـختلف المناسبـات وسيلة حيـة للتعبـير عن تحديـها للسلطات
االســتـعــمــارية. ومن هنا أيـضـا وقـع اإلقـبــال علي نظـم وتلحــين أناشــيـد تـمـحــورت
مـوضـوعاتهـا حـول حث الكشـافـة عل التـشبت بالـمبـادئ الكشـفـيـة التي تنادي بحب
الوطن، وخدمة الغـير، وإسعاف المنكوب، ومـسانذة الضعيف وتهـدئة المروّع، وكذا
اإلشـادة بتفـاني الكشافـين وبوفائهـم بوعودهم، ورفـقهم بالحـيوان ودمـاثه أخالقـهم،
وحسن هندامـهم، وتمسكلهم بدينهـم، كما عكست هذه األناشـيد وجوه نـشاطهم في
تجمـعاتهم ورحـالتهم ومخـتلف مراسـيمـهم االحتفـالية. يقـول األديب األستـاذ محـمد
أحمـد اإلدريسي مـتحـدثا عن األناشيـد الكشفـية : «كـانت عند الكشاف الذي يـهوى
الطبيعة ويعشق ما في الكون من جمـال طاقة معنوية تخلق فيه القدرة على مواصلة
السـيـر في الطريق الشـاقـة، طريق التـغلب على الـنفس وهواها وتحـمل أتعـابهـا بكل
ارتيـاح ونشـاط، فجـعلهـا عـدته في المـحنة، وقوتـه عند مصـارعـة المـشاق ومكـافحـة

األهوال وركوب المخاطر(137).

واعـتـبارا لسـبق بلدان مـصـر وسـوريا ولبنان إلى تأسـيس الحـركـة الكشفـيـة،
فـقد عـمدت الهـيـئات الكشـفيـة المـغربيـة - في البـدء - إلى تبني األناشـيد الكشـفيـة
التي كـانت متـداولة فيـها، وانتـشرت في أوسـاط الوحدات المـغربيـة مجـموعـة كبـرى

منها ما تزال حتى اليوم تتغنى بها. ومن بينها :

- نشيد الكشاف من نظم الشاعر اللبناني بشارة الخوري. ومطلعه :

137) سمير الشباب. ط الشمال االفريقي. الرباط 30 مارس 1958، ص : 3.
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ونـفى عـني صـــــــداها الـنـصَــــــبــــــا
لـيــرى فـــي كـل شـيء عــــــــجَــــــــبـــا

ســيــارُ مــا بيـنَ الرُّبى طاب لي الـتـَّ
هـكــذا الكشـافُ يرقَى الهِـضَـبـــا

- نشيد «السير» ولم أهتد إلى معرفة صاحبه. وأوله :

- نشيد «نحن الشباب» نظم بشارة الخوري وتلحين فليفل إخوان. ومطلعه :

- نشيد «الكشاف». ومطلعه :

- نشيد «الجوال». ومطلعه :

وقد ساعد تداول األناشيـد العربية المشرقية في أوساط كـشافة المغرب على
خلق ونمـو اإلحـسـاس بـالبـعـد العـربي القـومي، وهو إحـسـاس سـوف يـنعكس - في
المستقبل - على مواقف الحركة الكشفية المغربية من القضايا العربية وسبقها في
كـثــيـر من المناســبـات إلى المــبـادرة بتـوثيـق الصلة بينهــا وبين الهـيــئـات الكشـفــيـة
العـربيـة الشـقـيـقـة في صـورة اتفـاقـيـات للتـعـاون وتبـادل الخـبـرات الريب أن أهمـهـا
بالنسـبـة لواقع المـغرب الـيوم هو االتحـاد الكشـفي للمـغـرب العـربي الذي رأس ملك
البالد جاللة المغـفور له محمد الخامس مؤتمره التأسـيسي ببالدنا عام 1958 ونعته

يومئذ بأنه «خير ممهد لسبيل الوحدة الكبرى».

138) نسب نظم هذا النشيد إلى ناصر الكتاني، وتلحينه إلى حسين أمين بيكار.

دأبـك االنقـــــــاذ فـي هـذا الزمـــــــان
أنـت لـلـعــــــــبــــــــاد مـطـفـئ الـفــــــــتـن

هيـــا يـا جـــوال نعـــمـل االحـــســـان
أنـت في الـبــــــالد حــــــارس الوطـن

ــــــــــــــدُ ومـــــجـــــــــــــدُه الـمُــــخَـــــلـَّ نــحـــنُ الشــبــــابْ لـنـــــا الغـــــــدُ

خـــيــــــــــــرُ ركـــــــــــن لـلـوطــــــــــــنْ
ال نُــبـــــالـــــــــي بــالــمِــــــحَــــــــن(138)

نـحـــــن كــــــــــشـــــــافـــــو الـبـــــــــالدْ
فــــي طـريـــــــقِ الـحــق نـمـــــــــــــــشـي
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ــــــــــــــــــــــالم داعـــــــيـــــــــــــــــــا لــــلـــسـَّ
أيــهــــــــــا الــشـــــــــــــــــــــــــهــــــمُ األبـــيْ

دائـــــــــمـــــــــــــــا لــألمــــــــــــــــــــــــــــامْ
أنـــــــــــــت تــــخــــــــــــــــــدُم األنـــــــــــــامْ

ِانتــــصِـــبْ للَّذود عـنـــهُ فـــي األُمَمْ أيهـــا الكشــافُ يا حَــامــي العَـلَـمْ

ولم تقتصر الحركة الكشفيـة في المراحل األولى من تأسيسها بالمغرب على
استـعمـال النشيـد العربي القـومي، ولكنهـا عمدت - بـدافع من طبيـعة تفـتحهـا ومن
أجل تغطية حاجـتها في مزاولة وجوه النشاط الكشـفي - إلى تبني بعض األناشيد

األجنبية في لغتها األصلية آنا ومعربة آنا آخر.
وإلى جـانب مـا أخـذته الـحـركـة الكشـفـيـة الوطنيـة من أنـاشـيـد عـربيـة قـومـيـة
وأخـرى غربيـة، فقـد اتجه رجـالهـا بكثيـر من االهتمـام إلي تأليف أناشـيد جـديدة ال
ريب أنـهــا غـــدت - الـيـــوم - تشكل بـمـــفــردهـا ديوانا حـــافـــال باالشـــعـــار وزاخـــرا
باأللحـان، أرجو أن تنفـسح أمـام الباحـثيـن المهـتمـين فـرصة تجـميـعـه حتى تتـيسـر
االستـفادة منه إن على مـستـوى التأريخ للحـركة الكشفـية بالمـغرب أو التـعرف على
أحد وجوه االبداع الشعـري والموسيقي ببالدنا وصونه من الضـياع. وسوف أقدم
فـيمـا يلي نمـاذج من هذه األناشـيـد مـما تهـيـأ لي الوقـوف عليـه ذاكرا مطالعـهـا مع

ترتيبها بحسب تاريخ وضعها كلما أمكن ذلك :
- نشــيــد الكشــاف. نظـم ناصــر الكتــاني وتلحــيـن الحــاج مَـحــمــد بنـونة في

األربعينيات :

- النشيـد الرسمي لمنظمة الكشـافة المغربيـة اإلسالمية. من كلمـات وألحان
المرحوم محمود العلمي. في أبريل 1947.

- نشـيد «مـخـيم األمل». نظم المرحـوم مـحمـود العلمي، وتلحـين عـبد العـزيز
ابن عبد الجليل في ربيع عام 1953 :

كُـن حـكـيــــــــمـــــــــا كـن حـلـيــــــــمـــــــــا
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إن مــكــــنـــــــــــــاسَ تــُــنـــــــــــادي أيـــــهــــــــا األشــبــــــالُ هــيـُّـــــــوا

خــيـــمــــوا خــيــمــــوا فــــي سَــــالَ خــيـــمــــــوا يــا شـــبــــابَ الـعُــــلـى

ولـــهـــــــا خـــيــــــــــرُ عِـــمـــــــــــادِ نــحـــــنُ أشـــبــــــــــالُ الـــبــــــــالدِ

إلـــــــــى الـغـــــايــــــــةِ الـــمُـــثـــــــلـى إلــــــى الــعــــمـــــل الـمــــجـــــــــدِي
هلموا بـني األدغالِ هيوا بنـا هيوا

 

وفي هذا الصدد وضعت بنفسي مجموعة من األناشيد هذه نماذج منها :

- نشيد األشبال، سنة 1950. ومطلعه :

- نشيد الكشاف عام 1955، وأوله :

- نشيد األشبال عام 1955. وأوله :

وحـيث أن الطبيـعـة شكلت المـجال األمـثل للحـركة الكشـفـية، إذ فـيـها تمـارس
أنشطتـهـا، فـتـهـتـدي بنجـومـها الـنيرة فـي جنح الظالم، وتتـخـذ من أنهـارها الجـارية
وجبـالها الشـامخة ومـروجهـا المنبسطة ميـادين القامـة مخيـماتهـا وتنظيم خرجـاتها
واكـتـشـافــاتهـا، فـقـد كـانت - هـي أيضـا - مـوضـوعـا خـصــبـا لنظم أناشـيــد تتـغنى
بمـفاتن مـراعيـهـا، وإشراق شـمسـها وضـيـاء أقمـارها، وانسكاب مـياههـا، وخضـرة
حـقـولها، ورقـة نسـمـاتهـا، وأريج عطورها. وبذلك اتسع مـجـال أناشـيد هذه الحـركـة
ليتجاوز وصف مـراسيم الحياة الكشفيـة إلى ارتياد فضاء التغني بالطبيـعة كوسيلة
أخـرى من وسائل التـعـبيـر عن تعلق المنخـرطين في أسـالكـها بالوطن وتـفانيـهم في
خدمـته واستـعدادهم لفـدائه. وبذلك - أيضا - جاءت فـياضة بروح الـوطنية جيـاشة

بمشاعر الحب العميق، ولم تقف عند حدود الوصف البارد للمشاهد والمواقع.
وأحسب أن هذه الظاهرة مما تتفرد به األناشيد الكشفية العربية - وضمنها
المـغربـية - بالمـقـارنة مع المـوضوعـات التي تتنـاولها األناشـيـد الكشـفيـة في البـالد
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بَــــــــــــــدَّدَ الـــســــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــونْ
بـــالــــنــــــــــــــــــــدى الــــــــهـــــــتــــــــــــون

فـــــــي الـصـــــبـــــــــاح الـبـــــاكـــــــــرِ
صــــــــوتُ ديـــــــــــــك ظــــــــافــــــــــر

األوروبية، وذلك راجع بالدرجـة األولى إلى ارتباط نشوء الكشـفية في البالد العـربية
بالحــركـات القــومـيـة والـوطنيـة أكــثـر من ارتبــاطه بمـجــرد الرغـبــة في خلق الحــركـة
الكشـفـية بذاتهـا كنشـاط تربوي صـرف، كـما كـان تَفَـرُّدُ الحـركة الكـشفـيـة المغـربيـة
بهذه الظـاهرة أمرا طبيـعيـا طالما أنهـا - هي ذاتها - نبـتت وترعرعت في أحـضان
الحركـة الوطنيـة لتكون واجهـة من واجهـات التحدي لـالستعـمار الفـرنسي، وإن تكن
- في إطارها الـهـيكلي والتــربوي - من األنظمــة الدخـيلة عـلى العـالم العــربي. ومن
هنا يتجلى - مرة أخـرى - وثوق الصلة بين الحركة الوطنية وبيـن العمل في الحقل
الكشفي، كما تتجلى - تبعا لذلك - الدوافع التي كانت تدفع السلطات الحامية إلى
عرقلة محاوالت تأسيس الهيئات الكشفية ومالحقة رجالها والزج بهم في السجون.

وفيما يلي نموذجان من هذه األناشيد :

- نشيـد الصباح. نظم المرحـوم محمود العلمي. وتلحـين عبد العزيز بـن عبد
الجليل عام 1953.

- نشـيـد «الشـمس» نظم ثلة من قـادة منظـمة الـكشـافة الـمغـربيـة اإلسـالمـيـة،
وضع على لحن مقتبس. عام 1953. وأوله :

وفي مـقـابل األناشيـد التـربوية التي رددتهـا الحـركـة الكشـفيـة المـغـربيـة، فقـد
اجـتهـدت سلطات الحـمـاية من خالل الـمنظمات والـجمـعـيات التي كـانت ترعـاها في
نشـر وترويج صنف آخر من األناشـيد كـان جلها قـائما على اللغـة الفرنـسية. ثـم ما

شمسي أشرقي حول هذي الهِضابْ
يـسـتـعــيــــُد الهـنـــا فــــي الغـــاب

شمسي أشرقي حولَ هذه الرُّبــى
شمـسي أشرقي في قلوب الشـبابْ
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لبثت هذه األناشيد - على غرار تلك التي كانت تلقن ألبناء المدارس «اإلسالمية» -
أن شـقـت طريقـهــا إلى صـفــوف منظمـة الـشـبـاب الـمـغـربـيـة عن طريق تعــريبـهــا آناً
واقتـباس ألحـانها آناً آخر. وهكذا عـجت أرجاء مـراكز التخـييم القائـمة في األطلس
المـتــوسط وفي بعض شــواطئ المـغــرب على المـحــيط األطلسي والبــحـر المــتـوسط
بأغـان وصـيـحات عـارية عـن كل شيء إال عـما من شـأنه أن يمـتص حـيـوية الشـبـاب
ويطفئ حـماسـهم ويلهـيهم عن القـضايا الـوطنية التي كـانت مـحط اهتمـام الغيـورين

على البالد.
وسـوف تطول القـائمـة لو حـاولنا جـرد هذه المـرددات الغنائيـة، ولكننا نكتـفي
Francine Cockenpot باإلشـارة إلـى المـجـمــوع الذي وضـعــتـه فـرانســين كـوكــانبـو
إحــدى مــوظفــات إدارة الشـبــيــبــة والرياضــة في عــهــد الحــمـايـة والذي نشــرته دار
لوســـوي Le Seuil ببـــاريس عـــام 1951 تحـت عنوان «شـــمس». فـلقـــد تضـــمـن هذا
المـجموع ثـالثين أغنية قـدمتـها المـؤلفة في مـجمـوعتيـن : مغرب - الـصحراء. وبـعد
تمـهـيــد ذكـرت فـيـه أن عـملـهـا جـاء لفـائدة مــدارس ومنظمـات الشـبــاب بدول شـمـال
إفـريقـيـا، قـدمت نصـوص األغـاني مــرفـوقـة بمـدوناتهـا اللحنيـة. وتعكـس عناوين جلّ
هذه النصـوص ومستـويات كلماتهـا مدى سـذاجة التـوجه التـربوي الذي كان يهـيمن
على عـقليـة المـخططين لبـرامج الشبـاب في مـغـرب ما قـبل االسـتـقالل، كـمـا تنم عن
مـشـاعـر السـخـريـة التي كـان يكنهـا هؤالء لمـقــومـات ديننا الحنيف. وبذلـك كله تقف
هذه األغــاني على طرف الـنقـيـض مـمــا كــانت ترجـعــه أصــوات الكشــافـة الـمـغــاربة

وتردده أصداء مراكز التخييم ذاتها.
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خخخخصصصصووووصصصصييييااااتتتت    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة

    1    ----    ممممنننن    ااااللللججججااااننننبببب    ااااألألألألددددببببيييي
 يسعـفنا التعـريف الذي سقناه عن النشـيد سـابقا، وكذا اسـتقـراء نماذج من
األناشـيـد المـتــداولة في الوقـوف على جـملة مـن الخـصـائص التي تتـحكـم في بنائه،

وتحدد المقومات التي ينهض عليها من حيث اعتباره أثرا شعريا منظوما :

- ويأتي فـي مـقــدمــة هذه الخــصــائص والمــقــومـات أن النـشـيــد ينهـض على
الشعـر العربي الفـصيح(139). وهكذا كانت - بالفـعل - سائر األناشيـد التي تلقاها
جـيل ما قـبل االستـقالل سـواء في المدارس أو في أوسـاط منظمات الشـباب. ومـرد
ذلك إلى سريان االعتقاد بأن التغني باللغة العربية الفصيحة - وليس بغيرها - هو
أيضا أحد مظاهر العمل الوطني وحلقـة من حلقات برامج المخططات الوطنية التي
تندرج في صــمــيم الدعــوة إلى التــعليم والتــشـبـت بلغــة القـرآن، وهو أيـضـا العــروة
الوثقى التي تـشـد المـغـاربة إلى إخـوانهم بالمـشـرق العـربي. ولـيس من ريب في أن
هذا التـوجه هو نفـسه الذي يفـسر كـيف انطلقت األناشـيد الوطنيـة في بالدنا تشيـد
باللـغــة العــربيـــة ويتــعــالى إنـشــادها بيـن طالب المــعــاهـد ورواد أندية الجــمـــعــيــات
الشبـابية، وكأنمـا تحكي أصداء األناشـيد المشـرقية التي ألهـبت نفوس الناشـئة في
البـالد العـربيـة منذ بدء القـرن العشـرين على  لسـان شـعـراء العُـروبة، ومن بين هذه
األناشـيـد نشـيـد كـانت شـبـيبـة إحـدى الجـمـعـيـات العـربيـة في بيـروت تتـغنى به عـام

 1906 مرددة :

139) قاموس الموسيقى العربية، العراق ص 244، كتاب مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة، ص 171.
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ومع ذلك، فـإن رجال الحـركة الـوطنية بالمـغرب لـم يترددوا عند الضـرورة في
نظم بعـض األناشـيــد باللـهـجــة األمـازيـغـيــة، حــرصـا منهـم على اســتـقطـاب الفـئــات
المـغـربيـة القـاطنة بالبـوادي والجـبـال، وتنبـيـهـهـا إلى خطورة اإلجـراءات التي كـانت
سلطات الحـماية تقدم عليـها. وفي هذا الصـدد نشيـر إلى األناشيد الـتي كان هؤالء
يتغنون بها تنديدا بالظهير البربري وتعبـيرا عن رفضهم له. ومن بينها نشيد يسوق
الزعـيم الـراحل عـالل الفـاسي نـصـه كـامـال في كــتـابه «الحـركــات االسـتـقـاللـيـة» في

المغرب العربي. ومطلعه :

ومـعناه : أيهـا القابضـون على أزمـة أمـورنا الحاكـمـون في قضـايانا، مـا هذا
الحكم بالعـرف المصـادم للدين(141). ويوجد النـص كامال - وقـوامه اثنا عـشر بيـتا

- في مجلة السالم التطوانية(142).
ومـازلت أذكــر أنني في عـهــد التلمـذة بمــدرسـة النهـضــة االسـالمـيـة بـمكناس
شاركت خـالل عام 1947 في رحلة إلى مـدينة فاس. وقـد قـمنا نحن التالمـذة بزيارة
المدرسة الحـسنية الواقعة في زقـاق الحجر، فاسـتقبلنا - يومئـذ - مديرها الوطني
الغـيور مـوالي الطيب العلوي، ووزع علينا الـنص الكامل لهذا النـشيـد الذي كان قـد

نظمه بنفسه، وما يزال مطلعه المذكور آنفا عالقا بذاكرتي حتى اليوم.

140) أنيس المقدسي، االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث، ط. 6، ص 195- 196.
141) ص 152.

142) ج 10، ش 1، ص 44.

لــــغـــــــةَ الــعُـــــــــرب اذكــــريــــنـــــــا
كـــيــــــف نـــنـــســـــــاكِ وفــــــــــــيـنـــا
يـــا بـــنـــــي الـــشــــام ومــــــــــصـــر
هـــــل نــسِــيـــــتم ذكـــــرَ عـــــصـــــر

واذكُـــــــــــــــــــري مـــــــا فــــــــــــــــات
نــــفـــحـــــــــــــة الـــحــــيــــــــــــــــــــــاة
وبــــــــنــــــــــــــــي الـعـــــــــــــــــــــــراقْ
ـــــــــقَ اآلفــــــــــــــــــــــــاق(140) طــــبـَّ

مَــتَّـاتِـمْـبَــاطـاً إِزْرَفْ إِزَالّنْ الـدِّيـنْإِيـغــــاء بيــــن أويـنــــا حَـكْـمنِـيــــنْ
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ْيَا لَـفْـــــرَنْسِـــــيسْ آجي انْـقُـــــول لَكْ
هــــذَا تُـــركــِــي مَـــــتْــحــَــزَّمْ لـَــــكْ

اخـــرُج مـن تـونـــس خِـــــــــيـــرْ لَـــك
وْيَـضْــــرَبْ بَـالــدَّفــُــونــِـيــــــــــــــة(143)

وعندما يتـأتى للباحث المهـتم أن يوازن بين مضـامين األناشيـد الوطنية التي
واكبت النضال المسـلح في الريف وفي بوغافر وامسمير وجـبل بادو من جهة، وتلك
التي واكبت النضال السياسي في الحواضر المغربية من جهة أخرى، فسيجد أنها
جميعـا تلتقي في التعبير عن مـقاصد واحدة وتحمل شحنات عـاطفية مشتركـة مهما

اختلفت لغاتها وتنوعت ألحانها وإيقاعاتها.

أمــا اســتــعــمـــال اللهــجــة العـــامــيــة في نظم األنـاشــيــد فلم يـكن مــتــداوال وال
مسـتسـاغا فـي أوساط الحـركة الوطنيـة إال نادرا، ومن هذا النادر ما كـان من قبـيل
المـرددات الـشـعـبــيـة التي صــاحـبت بعض األحــداث التي أعـقــبت إبعـاد ملـك البـالد
مـحـمـد الخـامس. وهي مـمـا كان يعـتـبـر اسـتـهـزاء شـعـبيـا بابن عـرفـة الذي نصـبـتـه
الحـمـاية سلطانا بالمـغـرب. ومن هذا النادر - أيضـا  - نشـيد يـوجد ضـمن رسـالة
سرية مودعة بمـحفوظات وزارة الخارجية الفرنسـية مؤرخة في 10-7-1885، وجهها
القنصل الفرنسي بتطوان إلى القـائم باألعمال الفرنسيـة في طنجة، وقد نصت هذه
الرســالة عـلى أن الشــارع التطـواني كــان يردد هذا النـشــيــد، األمــر الذي اعــتــبــره
القنصل تعبـئة سياسيـة ضد دولته وتعبـيرا عن تضامن الشعب المـغربي مع تونس.

وبالفعل فكلماته تناشد التونسيين أن يتمردوا على الحماية الفرنسية.

ويذكـرنا توظيف اللـهـجة الـعامـيـة علـى هذا النحـو بمـا عـرفـتـه أرض لبنان في
عـهـد االنتداب عـندما اسـتـعـمل اللهـجـة العـاميـة شـاعـرها الشـعـبي - يومـئذ - عـمـر
الزغني. فـقـد عـرض فـيـهـا لـبـعض أحـوال المـجـتـمع في صـور تهكمـيـة، تـنكيـتـا على

143) «محـمد داود»، الحـركة الوطنـية في الشـمال والمـسألة الثـقافـية. منشـورات اتحاد كـتاب المـغرب،
ص 27-23.
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ـــــــوا أيـــهــــــــا الــشــــــــــــبــــــانُ هُـبـُّ
ـــــوا فــــي ســـــــــرور ولْـتُــــحـــــــــــــــيـُّ
مــــلـكـــــــا يَـــحــــمــــــي الــبـــــــــــالدْ

إنـــــــكــــــــــم روحُ الـــنـــــــشــــــــــــــاطْ
وابــــــتــــــهـــــــــــــاج واغــــــتــــــبــــــاطْ
مــــــلــــــكــــــــــــــــا روح الــتــــــرقــــــي

المستعمر وإرضـاء للجماهير. غير أن أناشيده سرعان مـا انخرطت - بحكم طبيعة
بنيتها اللغوية - في عداد األغاني الشعبية(144).

وإذا كـان الـبـاحث العــراقي المـتــخـصص حــسـين قــدوري ال يرى ضـيــرا في
توظيـف اللهــجــات المــحليــة لألقطـار العــربيــة في أناشــيــد األطفــال(145) فــإن بيــان
الصــفــدي ينـصح أن يكون هؤالء األطـفــال «دون سن القــراءة لصــعــوبـة الفــصــحى
بالنسبة إليـهم : فأغنية أطفال مـغربية مثال مكتـوبة بالعامية لن تكون عـربية بالمعنى
الصحـيح للكلمة ألن الطفل اللبناني أو العـراقي لن يفهم منهـا شيئـا»... يضاف إلى
ذلك أن «أغــاني األطفــال المكتــوبة باللـهـجــة العــامـيــة ذات تأثيــر سيء ألنهــا تعــمق
االنتــمــاءات القطرية» عـلى حـســاب ضــعف االنتــمــاء القــومي. أمــا بالنســبــة للكبــار
«فــينبــغي إلـغــاء أكـثــر األغــانـي المكـتـوبة بالـعــامـيــة... مــهــمــا كــانت هذه األغــاني

ناجحة»(146).
- يتكون الـنشـيــد غـالبـا مـن أبيـات شــعـرية مــحـدودة العـدد. وقــد يجـتــزأ من
القــصـيـدة المـطولة بعض مــقـاطعــهـا لتـحــول إلى نشــيـد مـغنـى. ومن بين األناشــيـد

المغربية المطولة النادرة :
نشيد الشبان لمـحمد القرى الذي يتكون من خمسة مقـاطع سباعية األشطر،

أولها :

144) كـامل القـدسي. االتجـاهات األدبيـة فـي العـالم العـربي الحـديث. ط 6 دار العلم للمـاليين. بيـروت،
ص 433.

145) مجلة الموسيقى العربية. العدد 6، يناير 1986، ص 46، العراق.
146) من مـقــالة لبـيــان الصـفــدي تحت عنوان : خــصـائص شـعــر األطفـال - اللـغـة، مـجلـة المـوسـيــقى

العربية، نفس المرجع.

قَـــــصْــــــــدَ إعــــــــــالء الــبــــــــــــــالد
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- وتشكل مقاطع النشيد وحدات مستـقلة بنفسها من حيث اضطالعها بحمل
مـضــمـون فكري مـحــدد، وهي تتـوالى عــبـر نسق عــروضي واحـد، فـتــتـحـد أبيــاتهـا،
وتتـساوى أشطارها ثنائيـة كـانت أو ثالثية أو رباعـية أو غـيـر ذلك، غيـر أن قوافـيهـا

قد تختلف من مقطع آلخر.

- ومن الظـواهر التي طبـــعت أناشــيــد المنـظمــات الشــبــابـيــة والمــؤســســات
التــعـليــمــيــة خــاصــة تـعــاقب المــقــاطـع واللوازم، أو «المــذهـب» و«الكوبلـيــه» حــسب
المــصطلح المــتــداول في المـشــرق العــربي. وهذه ظاهرة يعــتــقـد البــاحث العــراقي

حسين قدوري أنها من تأثير األناشيد الغربية.

ويرى قـدوري أنه ليس من الالزم التمـسك بالالزمة، خـاصة إذا كـانت مطولة.
وكبـديل عنها فـهو يقـترح شغل حـيزها الزمني بالحـركة والتـصفيق، فـذلك أدعى إلى

تنشيط األطفال وتحريك الحس اإليقاعي لديهم(147).

    2    ----    ممممنننن    ااااللللججججااااننننبببب    ااااالالالالييييققققااااععععيييي    ::::

- تجري األناشيد من حيث نظام أبياتها على أنساق إيقاعية ثالثة هي :

ا - النسق العروضي التقليدي، ويعني ذلك ركوبهـا للبحور الشعرية الخليلية.
ومن نماذج ذلك نشيد الراية ألبي بكر بناني، وهو على بحر الرمل :

يا بنـي المغـرب سِيـروا لألمـامْ       وارفَـعـوا رايـةَ غازينـا الهُمـامْ

ب - نسق التـفعـيلة، وهو تسلسل كلمـات األبيات عـبـر تفعـيلة واحدة مـتكررة.
ومن نماذجها نشيد العلم لمحمد داود. وتفعيلته رجزية :

147) مجلة الموسيقى العربية، المرجع السابق، ص 49.
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إنــــمـــــــا الــمــــغــــــــرب شــــعـــــــبٌ
وإذا مــــــــا نــــــــــــاب خـــــطــــــــــــبٌ

حــــــفـــــظـــــــــه لــلِــــــعـــــهـــــــــد دأبُ
هـــــب مـــــــــــــــــــشــــــــروحَ الــفـــــؤاد

مــــــجـــــــــدَ الــبـــــــــــــالدْ
يــــــــــــــــــوم َالـــجِــــــــــالَدْ
فـــــــــي كــــــــــــــــل نــــــادْ

هـــــو الـمـــــــــغـــــرب ثـــرى طـيـــــبُ
لـنــا فـــــي الـعــــــــال أجـل الـحـلــــى

ج - قـالب المـوشح بأقـفـاله وأبـيـاته المـتـعـاقـبـة. ومـثـاله نشـيـد «هو المـغـرب»
لمحمد بن اليمني الناصري :

قفله األول :

وبيته :

وقفله الثاني :

وقـد نظم شـاعر الحـمـراء مـحمـد بن إبراهيم نشـيـدا على نمط المـوشح جـعله
من عـدة أقفـال وأبيـات قوام كل واحـد منهـا بيت واحـد، روىّ أقفـاله ثابت ال يتـغيـر،

وروىّ أبياته متجدد، ومنه :

وقــــومٌ حُــــــبــــوا بـحـــب الـوطــــن
ومـــجــدُ االلـى اســـتـــقلــوا القنــن

ونحـن أســـود الوغى في الـعـــرين
وليــس لنــا فــي الكُمـــاة قــــريـــنْ

نخـوض المعـامــعَ فــوق الجِــرابْ
يرى الجـوَد بالنفسَ نفس الصـوابْ

ـــــــوا الــعَـــــلَــــــــمْ  حـــــيـُّ
 اَلـمُـــــــــــحْــــــــــــتَـــــــــــضَـنْ
 بــــــــــهِ اهـــــتِـــــفــــــــــوا

عــــــــلــــــــى قَــــــــــــــــــــــدمْ
رمــــــــــــــــــــــــــــــزَ الـــوطـــنْ
لَــــــــــــهُ قِـــــــــــــفـــــــــــــــــوا

لـــنـــا األطــلــــسُ أب أشْــــــرَسُ
أتـخــــــشَـى المـنـونْ ونحـن الـبنـونْ

لــــه يــســلـــــسُ قــيــــاد الـزمـــــن
تشــــيــــه السنـون بنا فـي المِــــحَنْ
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- والغـالب فـي بحـور األناشـيـد أن تكـون قـصـيـرة ألنهـا أنـسب ألداء األلحـان
الموسيـقية الخفيـفة وااليقاعات المرحة وأكـثر مالءمة لروح األطفال ومـرح الشباب.
ومن هنا ندرك ســبب تنكب واضـعي األناشــيـد للبـحـور الـطويلة، وايثـارهم للقــصـيـر
منهـا كـالرجز والهـزج والمـقـتضب والمـجـثت ومـجزوء الرمل ومـجـزوء الخـفيف. وقـد

جاءت أناشيد غير قليلة على هذه البحور. ومن نماذجها :

٭ نشيد «صوت ينادي المغربي» لعالل الفاسي. وهو يقوم على مجزو الرجز.
وأوله :

٭ نشيد «نحن إخوان الصفاء» لمـحمد بن الراضي. ويقوم على مجزو الرمل.
وأوله :

٭ نشيـد نظمه في فـترة مـبكرة الشاعـر محـمد غريط مـعتـمدا فـيه على تفعـيلة
الرمل ومجزوه. وأوله :

- وأكـثر مـا تكون األناشـيـد مقـسـمـة إلى مقـاطع تتكرر بينهـا الزمـة، على أن
بعـضـهـا جـاءت خـاليـة منهـا، نحـو «نـشيـد الـشـبـاب» الذي اسـتـهله مـحـمـد الجـزولي

بـقـولـه :

148) د. عباس الجراري - المرجع السابق، ص 443-442.

ـــهْنـحـــــــن إخــــــوانُ الـصــــــــــــــفــــــاءِ نـحـــن أصـــــــحـــاب الـحــــــمــــــيـَّ

شـــعــــبـــنــــــــا شـــعــــــــب أبــــــــيٌّ
شــــعــــبــــنــــــا شــــعـــــــب وفـــــــــيٌّ

شــــعــــبـــــنـا شـــــــــــــــــعــــب ســــريِّ
شـــعـــبـنـا شـــــــــــعـــب الـجــــــــــهـــادْ

داعـــيَ النـصـــحِ المُــــبــــيـــن(148)يــا بـنـــي الـعـــــصـــر أجـــــيـــــبــــوا

مــــــــــــن مَـــــــــــــازِغٍ ويَــــــــعْــــــــــــرُبِصـــــوت يـنـــــادي الـمـــــــــغـــربـــــي
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زمانَ المجد هل لَكَ أن تعودا     وتنشُرَ فوقَ مغربنا بُنودا(149)

- وقد تتنوع القـافية في النشيـد الواحد، فيخـتص كل مقطع بقافيـة على نحو
ما فـعل عبـد الله القباج في نـشيد «تهنئـة الملك» محـمد الخامـس بالعودة إلى أرض

الوطن من زيارة قام بها إلى فرنسا(150).

ويرى الدكــتــور عــبــاس الجــراري أن تنوع أنـمـاط اإليـقـاع مـن تفــعــيلة ووزن
وقــافـيــة في األناشــيـد ال يـلزم الشـاعــر بأن يســيــر بهـذه األنـمـاط وفق نظـام مـعــين
مضبوط، بل إنه يعطيه الحرية في أن يشكل موسـيقاه في جمل تتركب كال أو جزءا
من تلك األنماط حسبما تمليه عليه تجربته وحـاجته إلى نبرة موسيقية قوية حادة أو

هادئة خافتة(151).

- وأكثر مـا تمسك ناظمو األناشيـد الحماسيـة - خاصة - بالبحـور الشعرية
القـائمـة على األبيـات الشعـرية المـتـوازنة األشطر، وعلة ذلك أنهـا أقـدر على تمـاسك
االحــســاس بااليـقــاع الذي يتــالءم مـع طبــيــعــة هذه األنـاشــيــد ويثــيــر في الـنفــوس

العواطف المتأججة.

وبذلك يمكننـا اعتـبـار هذا االتجـاه موقـفـا وسطا بين نزعـة التـقليـد التي نادى
بهـا المـحـافظـون ونزعـة التـجـديد التي حـملهـا دعـاة األخـذ بـقـوالب اآلداب العـالمـيـة
المــسـتــحــدثة، وبذلك أيضــا أفـادت هـذه األناشـيــد من التــجــديد الذي ناب القــوالب
المـوســيـقـيـة وحـافـظت في ذات الوقت على نسـق ازدواجـيـة أشطر األبيــات كـوحـدة

موسيقية للمنظومة.

- وكـما تجـاوز النشيـد العـربي الحديث طـقوس القـصيـدة التـقليدية من حـيث
طبـيــعـة النظـم، فكذلك تخطى أغــراضـهـا التــقليـديـة، فـابتـدع مــجـاالت ومـوضــوعـات

149) نفس المرجع، ص 443.

150) نفس المرجع، ص 443.
151) نفس المرجع، ص 622-621.
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جـديدة ال عهـد للشـعر بهـا قديـما، وسـخر أدواته لخـدمـة قضـايا السـاعة بمـا يعكس
مطامـح المــغــاربة ورغـــبــتــهم في االنـعــتــاق والتــحـــرر، وهو إلى ذلك ركـب األسلوب
السلس المبسط، والكلمـة الواضحة، وتجنب جفاء اللفظ، وغمـوض التركيب، وإبهام
المـعني، وإسـراف البديع حـتى يكون وقـعـه في النفس أقـوى لقرب مـرامـيه ووضـوح

مقاصده.
- ويدخل النشيد - مهما كانت لغة تداوله - في صميم األدب، أي أنه يندرج
في نطاق اهـتـمــام مـؤرخ اآلداب، بعــيـدا عن األغـنيـة الشــعـبــيـة والـفلكلورية، ويعــزو
«كراب» البـاحث االنجليزي المتـخصص في علم الفلكلور ذلك إلى الطبـيعة الرسمـية
التي تتسم بهـا األناشيد عـامة من حيـث ارتباطها بمناسـبات أو أحداث أو مـراسيم
معـينة، كمـا هو شأن أناشـيد السـالم والطالب والكشافـة، وكذا بُعـدها - في غالبـية
األحــيــان - عن أجــواء العــفــويـة والتلقــائيــة والـغــفليــة «L'anonymat» التي هي من

صميم خصائص األغنية الفلكلورية في التراث الشعبي(152).
ومع ذلك تطمح بعض الـحركـات التـحرريـة الشعـبـية إلـى أن تجعل أناشـيـدها
علـى نسـق الـعـمـل الفلكــلوري، ويـســتـــوي فـي ذلك أن تكــون كلمـــاتـهــا عـــامـــيـــة أو
فـصـيـحـة(153). وفي هذا السـيـاق تندرج - من وجـهـة نظر البـاحث الفـلسطيني نمـر
ســرحــان - األناشــيــد التي أفــرزتـهــا الثــورة الفلسـطينيــة والتي شــاع تـداولهــا في

مخيمات المقاومة وفي المدارس وإذاعات الدول العربية(154).

    3    ----    ممممنننن    ااااللللججججااااننننبببب    ااااللللللللححححننننيييي    ووووااااللللننننغغغغمممميييي    ::::

من الصـعـوبة بمكان وضع الـيد عـلى كل الخـصـوصـيات الـلحنيـة التي طبـعت
األناشيد الوطنـية المغربية. فـإن المتقصي لطبـيعة األلحان وااليقاعـات التي نسجت

152) علم الفلكلور، ص 255، المرجع السابق.
153) فؤاد إبراهيم عباس، مج التراث الشعبي، س 19، العدد الرابع 1986.

154) موسوعة الفلكلور الفلسطيني. ج 1، ص 75.
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عليـهــا تلك األناشـيــد يجـدها مـتنـوعـة إلى حـد التــبـاين أحـيـانـا. ويفـسـر ذلك كــونهـا
مـتفـتـحة على مـعطيـات فنيـة متـفـرقة فـي أنماط وألوان شـتى من التـراث المـوسيـقي

المغربي وأخرى من التراث المشرقي والغربي.
وســوف تتـسـع مـســاحـة النـظر في هذا المــوضــوع بقـدر مــا تتــسع مـصــادر
األلحـان في األناشيـد، كما تتـعدد جـوانبهـا بقدر مـا تتعـدد وتتنوع العوامل المـؤثرة
في بنياتها الفنية. ومن أجل مـقاربة لهذه المصادر والعوامل نقتـرح تصنيفها - من
حـيـث طبـيــعـة بنيــتـهــا - في ثالثة أصناف هـي : األناشـيــد المنقـولـة، والمـقــتـبــسـة،

والموضوعة.
 1 - فأمـا األناشيـد المنقولة فهي التـي شقت طريقهـا - بواسطة الترجـمة -
إلى اللغـة العـربيـة. وإذا كـانت هذه األناشـيـد قـد فـتـحت المـجـال للتـغني بمـضـامـين
فكرية وشـحنات عـاطفـية جـديدة، فـإنهـا - في ذات الوقت - خلقت الفـرصة لـتعـامل
الكلمـة العربية مـع طبيعـة التأليف الغـربي، وأفضت بالتـالي إلى تبني أساليـب كانت
غريبة عن التداول في الوسط الفني بالمغرب، سواء على مستوى األداء الصوتي أو

التلقي السمعي.
ولقـــد كـــان ضـــروريا - من أجل تـخـــفــيـف وطأة العـــجـــمـــة اللحنـيــة فـي هذه
األناشيد ولتعويد اآلذان علـى تقبلها واستساغتها - تذليل المـصاعب التي تطرحها
عمليـة تحويل النص األجنبي إلى نص عربي وتالفي مـواطن الضعف التي كثيـرا ما
أخلت بالنصـوص الـمعـربـة، وهي مـواطن مـصـدرها ضـعف اإللمـام بإحـدى اللغـتـين

اللتين هما طرفا عملية الترجمة والتقيد المفرط بالترجمة الحرفية.
ومــازلت أذكــر يومــا سـألـني فــيـه المــدير الـفـرنـسي الســابق للمــعــهـد الـبلدي
للمـــوســيــقى بـمكناس عـن رأيي في تعــريـب وضــعــه أحــد أســـاتذة مــادة التـــرجــمــة
الفـرنسيـين - يومئـذ - لنشيـد «الليل» الذي لحنه المـوسيـقي الفرنسي «رامـو»(155).

155) كان ذلك خالل عام 1957 في إطار إعداد الحفل السنوي للمعهد المذكور.
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لقــد كــان النص بحق رديئــا للـغـاية، تـتـجلـى رداءته - بدء - في ضــعف بنيــتــه وفي
ركاكـته وخلوه مـن الشاعريـة، وتتجلى - بعـد ذلك - في الخلل الحاصل عند إنـشاد
مقـاطع األشطار نتيـجة للتـباين القائم بين األنـساق اللحنية للـجمل الموسـيقـية وبين
مـقـاطع األبيـات مـمـا يـظهـر المنشـد مـعـه وهو يمـد الـحـروف في مـوضع القـصـر أو
يقـصـرها في مـوضع المـد رغبـة في اسـتـيعـاب الجـملة اللحـنية واسـتـيـقـاء نغمـاتهـا.
وكمثال على ذلك أكتفي بسوق مطلع الفقرة األولى من النشيد كما جاءت في نصها

األصلي ونصها المعرب :

وقد اضطررت إلى إعادة تعـريب النشيد من جديد، فجـاءت فقرته األولى على
النحو التالي :

        2 - وتأتي األناشـيـد المـقـتـبـسـة لتـشكل صنفـا آخـر من اآلثـار المنقـولة. وهي
صنفان :

ا - أناشـيـد مـقــتـبـسـة ألحـانهـا من آثار غــربيـة. ومن أمـثلتـهـا نشــيـد «فـتـيـان
قومي» للتـهامي الوزاني(156). فهـو - ذاته - لحن نشيد ثورة فـرانكو الذي تغنت به
الشبـيبة الجـمهورية لـفرانكو المعـروفة بالفاالنخس. وقـد تم اقتـباسه بأكـمله، وأفرغ
في كلمـات جـديدة وضعت خـصـيصـا لحـركة الـفتـيـان التي أسسـهـا حزب االصـالح

بتطوان في مستهل األربعينيات من القرن الماضي. يقول مطلع النشيد :

156) تنسب بعض الروايات الشفوية نظم كلماته للفقيه محمد الطنجي.

يـا ليــل مـــــا أحـــلى فـــــيـــك الوجـــــومــــا
كــلـــمــــا لــمــعــــت ســـمــــاك أنجـــــــمــــا

يـــــا لــــيـــــل مـــــا أعـــــــــــمــــــق هـــــدوءك
وقـت تـلـمع فـي الـســــــــمـــــــــاء نـجــــــــومـك
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لــــذةُ الـعـــيـــشِ حــــــــيــــاةُ الـوطـن
هــــو بُغــــــيَــايَ الـتـــي أطـلُـبـــــهــــا
ال يـلَـذُّ العـــــــــيـشُ لي إنْ لـمْ أكُـنْ 

وفـــــداهُ مـــــن صُـــروف الـزمـــنِ
وَهْـــوَ لــــي كـــلُّ فــخــــار أَبــتَنــي
خــادمــــا فـيــــه بــكـــل الـمِــنَــــنِ

حــــــزبُـــــــهـــــــــــــا فــــــــــي فــــــــــالحْوحــــــــــــــــدةُ الــــمـــــــغـــــــــــــــــــــــــرب

ويبـدو أن رجـال الحـركـة الوطنيـة بالـمنطقـة الشـمـاليـة كـانوا أكـثـر نزوعـا إلى
اقتباس ألحان األناشيد األلمانية الموضوعـة لتعبئة الشباب األلماني خالل الحربين
العالميتين األولى والثـانية. وهو نزوع ربما عكس حماس الجماهير المـغربية أيامئذ
للمحور الذي كانت ترى في انتصاره وسيلة للخالص من ربقة االستعمار بالمغرب.

ب - أناشـيد مـقـتبـسـة ألحانـها من أناشـيـد عربيـة شـرقيـة أو مـغربـية تراثيـة.
ومن أمثلتها :

- نشـيـد وحـدة المـغـرب البـراهيم اإللغي. فـقـد صـيغ على لحـن نشـيـد الريف
إلبراهيم طـوقـان الذي صـيغ - هو ذاتـه - على لحن النشــيـد الرسـمي لدولـة لبنان.

ومطلعه :

- نشيد لذة العيش للمرحوم عالل الفاسي. فقد صيغ على لحن صنعة «خاتم
الرسل» من قدام رمل الماية على بحر الرمل. وأوله :

آمــال االســــــتــــــقـــالل تَــحــدُونــــا

نـمـــــضي فــــــالنـصـــــرُ بـين أيـدينـا
هـــــــــيــــــــــــــــا بــــــــــعــــــــــــــــــــــــــزمفـــــــتــــــــيـــــــــــــــانَ قـــــــومــــــــــــــــــــي

نــــــــــرقَـــــــــــــى بــــــعِــــــلــــــــــــــــــــــــمنــــــســــــــــعَــــــــــــــــــى بــــــحــــــــــــــزم

فـــــــــهْي لـلـمـــــــــغــــــــرب الـحُـــــــــر أمـــــــــضى سِـــــــــالحْ
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وأرى فــي ذاك أغـــلــى ثـــمَــنِ(157)أنــــــا أهـــــواهُ وأهــــــوى أهـلــَــــــه

ويدخل في عـداد األناشـيـد المـقـتـبـسـة تلك التـي صيـغـت كلمـاتهـا على ألحـان
أغان وأهازيج ذاع تداولها واشتهرت بين الناس بواسطة االذاعات. وفي نظري أن
هذه اآلثار تنطوي على مـسـاوئ عدة من الوجـهـة التربوية. فـهي - فـضال عن وجـوه
التـحـريف التي تلحق من جـرائهـا بالصـورة األصليـة لألعـمـال الفنيـة - تسـاعـد على

تسرب موضوعات تنافي الوظيفة التربوية لألناشيد.

ويشكل االقتباس - بالنسبة لأللحان الموسيقية - موضوعا طالما خاض فيه
الباحثون، وكـان مما استأثر باهتمـام هؤالء في هذا الصدد توظيف التراث الغنائي
الشــعــبي في صــيــاغــة المــادة اللحنيــة ألناشــيــد األطفــال، بهــدف إغناء مــخــزونهــا
ورصـيــدها، بل بات من الـضـروري - في نظرهـم - االعـتـمــاد على هذا التــراث في

مجال التربية الموسيقية.

وإذا كان نقل األلحان الجاهزة وعرضها في أشعار جديدة هو أبسط مظاهر
هذا االقـتباس وأقـربها تداوال، فـإن العملـية تصبـح أكثر تـعقيـدا حينمـا يتعلـق األمر
باستـلهام التراث الشـعبي، وهنا تطـرح قضايا دقـيقـة تفرض عند االقـتباس التـحلي
بالتـروي والحكمة وتجنب الـتركـيبـات اللحنية وااليقـاعـية المـعقـدة، واختـيار القـوالب
السهلة، وبـلورة األلحان المنقولة في صـيغ تعكس مالمح المـعاصـرة بالقدر الذي ال

يطمس معالمها ومالمحها األصيلة.

 3 - ثالث أصـناف األناشــيــد : األناشــيـد المــوضــوعــة. ونريد بهــا تلـك التي
ينطـلق تأليـــفــهـــا من مـــشــروع إبداعـي قــائم بـنفــســـه ومكتـــمل من حـــيث عنـاصــره
المــوضــوعـيــة. والعــادة أن يلتــقي في إنـجـاز هذه األنـاشـيــد قــوتان إبداعــيــتـان قــد
تجـتـمـعـان في شـخص واحـد، وقـد تتـفـرقـان في شـخـصـين هـمـا الشـاعـر والملحن.

157) مـدونة نوبة العـشــاق ليـونس الشـامي، ص 99، منشـورات مـؤسـسـة بنـمـيـد - الدار البـيـضـاء، ط.
األولى غير مؤرخة.
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والعـــادة الغـــالبـــة أيضـــا أن توضع الـكلمـــات في الـبــدء، ثـم تركب علـيــهـــا األلحـــان
الموسيقية المناسبة، اللهم إال في حاالت نادرة. ومن هذه الحاالت : نموذج النشيد
الوطني المـغـربي، فلقـد اشـتـهـر في البـداية كـمـعزوفـة مـوسـيـقـيـة ألفـها أحـد ضـبـاط
الصف الـعــاملين في الـحــرس الملكـي، ثم عــمــد - حــديثــا - الشــاعـــر مــوالي علي

الصقلي إلى وضع كلمات نحتها على مقاطع فقراته اللحنية.
ويالحظ في أبيــات هذا النمـوذج أنهـا ال تـخـضع لنسق عـروضـي مطرد، فـإن

الفقرات اللحنية تتحكم في أشطارها، فتطول بطولها، وتقصر بقصرها.
ويدخل النظر في الخـصـائص اللحنيـة والفنيـة لألناشـيد المـغـربية فـي صمـيم
الحــــديـث عن صنـف األناشــــيــــد «المــــوضـــوعــــة». ومـن هنا فــــإن الكـشف عـن هذه
الخــصـائص واسـتــعـراضــهـا ســوف ينطلق من هذه األنـاشـيـد بالـذات. وإن أول مـا
نسـجله فـي هذا الصـدد أن جل تركـيـبــاتهـا اللحنيـة وااليـقـاعـيـة يخـضع في مــجـمله
لنفس الخـصوصـيات التي تتـحكم في مـسار وبنيـة األلحان وااليقـاعات السـائدة في

أصناف التراث الغنائي العربي. وسوف أحاول فيما يلي استعراضها تباعا :
ططططببببييييععععــــةةةة    ااااألألألألببببععععاااادددد : تنتقل درجـات اللحن الموسـيقي داخل أبعاد صـوتية صغـيرة
في الغـالب. وأكـثـر األبعـاد المـتـداولة فـيـه البـعـد الخـامس la quinte وجـواب القـرار
l'octave، تتــخللهـمــا انتـقــاالت تكاد تكون تـدرجـيـة، أي من نـغـمـة إلـى نغـمــة أخـرى
مـجــاورة لهـا ســواء في اتجــاه الصـعــود أو النزول إلى القــرار. ومـثـال ذلـك بين في

المقطع التالي من نشيد «يا بالدي» على مقام ضو الصغير :
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ططططببببييييععععةةةة    ااااللللسسسسللللمممم : ويفضي بنا الحديث عن االبعاد الصوتية إلى النظر في طبيعة
الساللم الموسيقية التي تقوم عليها ألحان األناشيد المغربية. وهنا أقترح تصنيفها

في نوعين هما السلم الغربي، والسلم الشرقي.

 1    ----    ااااللللسسسســــللللمممم    ااااللللممممــــــــــــــــععععــــــــــــددددلللل : يبــــرر البـــدء بالـحـــديث عـن السلـم الغـــربي أن أغـلب
األناشيـد التي انطلقت مع بداية ظهور الحـركات القوميـة في البالد العربيـة كانت -
من حيث بنيـاتها اللحنية - متـأثرة باألناشيد الحمـاسية الغربيـة أو ما يصطلح على
تسمـيتـه بأناشيـد المارش. فلقـد سلك ملحنو األناشيـد المحـدثون في البالد العـربية
مـسلـك األناشـيـد الغــربيـة، وكـان مـن أسـبـقـهم إلـى ركـوب هذا السـبــيل المـوســيـقي
والملحن المـصري سـيد درويش (1892-1923) فلقـد بلغ الحس الوطني عنده درجـة
سامـية كـانت - وما تزال - مـثار إعـجاب ومـوضوع مناقـشات ودراسـات من طرف
نقـاد ومـؤرخي الحـركـة المـوسـيـقـيـة المـعـاصـرة فـي العـالم. عـاصـر درويش الحـرب
العالمـية األولى وأثناءها لحن نشـيدا وطنيا أشـاد فيه باسـتماتـة األتراك العثمـانيين
في حــربهم ضـد اليــونان، وعـايش أحــداث ثورة 1919 التي تزعــمـهــا سـعــد زغلول،
فكانت فـرصـة أتـاحت له أن يرفع السـتـار عن أسلوب جـديـد في األداء العـربي جـاء
ألول مــرة فـي تاريخ تطور الـغناء العـــربي سليـــمــا من رطانـة اللغــة التـــركــيــة ولـكنة
الغـجر. وقـد لحن بهـذه المناسبـة - ثم بعـدها - أناشـيد أخـرى من بينهـا نشيـد «يا

نيل سالما».

وتؤكــد الدكـتــورة سـهـيــر حـجــازي في دراسـة حــديثـة قــدمـتـهــا بمـديـنة ديلف
اليــونانيــة بمـناســبـة انـعــقـاد الـملتــقى الثــالث حــول مــوســيــقى دول البــحــر األبيض
المـتــوسط أن سـيـد درويـش كـان أول من تبنى اســتـعـمــال أبعـاد السلم الغــربي في
تلحـين األناشيـد المصـرية(158) ومن بين أنجح األناشـيـد التي لحنهـا على مقـام مي

بيمول الكبير نشيد مطلعه :

158) محـاضرة ألقتـها تحت عنوان : المـبادالت الثقـافية في التـطبيق الموسـيقى عند الملحن المـصري
سيد درويش، ديلف 15-19 شتنبر 1985.
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وبصــفـة عــامــة فـإن «أغـلب مـؤلـفـاته الـثـورية ال تـتـضــمن المــقــامـات العــربيــة
المــشـتـملـة على ربع البــعـد، حـتى يـبـتـعــد عن الطابع التــركي الذي طالمــا تردد في

قصور الباشاوات»(159).

159) المجلة الموسيقية، ع 1 يناير 1974، ص 7، القاهرة.

بــــــــــــــــــالدي بــــــــــــــــــالدي بــــــــــــــــــالدي
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بــــالدي بـــالدي فــــؤادي دَمـــــي
غـــرامُـــــكِ أولُ مــــا فـــي الـفـــؤادْ
ســأهتِف بـاســمكِ مــا قــد حــيِــيتْ

وهبــتُ حــيـــاتِــي فـدَى فَـــاسْلَمِــي
ونجــــواكِ آخـــرُ مــا فــي فــــمِـــي
تعــــيـشُ بــالدي ويـحـيـــا الـملِـــك

حُــــمـــاةَ الـديـــار عـليكُــــم ســـالمٌ
عَـــــرِيـــنُ الـعـــــروبــةِ بيــتٌ حَــــرامٌ

أبَــــتْ أن تــذِلَّ الـنـفــــوسُ الكِـرامْ
وعـرش الشـموس حِـمىً الَ يُضَـامْ

ومن خــالل اسـتـعــراض جـملة مـن األناشـيـد الـمـشـرقــيـة الشــهـيـرة نـقف على
نماذج منها ركب الملحنون في تأليفها أجناس السلم الطبيعي. ومنها :

- النشـيـد القـومي الـسـوري، نظم خليل مـردم، وتلحـين فلـيـفل أخـوان. ولحنه
على مقام فا الكبير(160)، ومطلعه :

- النشــيـد الـقـومي الـمـصــري على عــهـد الملـك فـاروق نظـم مـحــمـد مــحـمــود
صادق. لحنه عبد الحميد عبد الرحمن على مقام صول الكبير(161)، ومطلعه :

160) أحمد نهاد الزهراء - كتاب فن الموسيقى، ج 1، ص 63، ط 1، 1371م/1951، مط سعد-حلب.
161) نفس المرجع، ص 67 و 71.
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ـــــــنــــــــــــا لِــــلــــــــوطـــــــــــــــــــــنْ كــــــــلـُّ
مِــــــــلْء ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــنِ الـــزمــــن

لـــلـــــــعُـــــــلـــــــــــى لــــلـــــــعَـــــــلَـــــــــــــــمْ
ســــــــــــــــــــــــــيــــــفُــــــنــــــــــا والــقَـــلَــــــمْ

وكـان هـذا النشـيــد قـد حـصل عـلى الجـائزة األولـى في مـبـاراة عــامـة لتــأليف
النشيد الرسمي المصري، نظمتها وزارة على ماهر عام 1936.

- النشـيد ا لقـومي اللبناني، نظم رشـيد نخلة، تـلحين وديع صـبرا. وقـد لحنه
على مقام صول الكبير(162)، ومطلعه :

ومـــثل هذه األناشـــيــد فـي ركــوبهـــا ألجناس الـسلم الغـــربي أناشـــيــد أخـــرى
متعددة، من بينها :

162) نفس المرجع، ص 67 و 71.
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- نشـيـد «كـشـاف هيـا» نظم بشـارة الخـوري ولحـنه فليـفل أخـوان على مـقـام
البيمول الكبير(163)

- نشيد «نحن الشباب». وهو على مقام سي بيمول الكبير(164).

- نشـيـد «حمـاة الحـمى». نطم مـصطفى صـادق الرافعـي. لحنه زكريـا أحمـد
على مقام سي بيمول الكبير(165).

- نشيد الجامعة العربية. نظم أحمد رامي، لحنه رياض السنباطي على مقام
فا الكبير(166).

وقد ذهب حسين نازك الباحث الموسـيقي الفلسطيني في إيثار االعتماد على
السلم المـوسـيـقي الطبـيـعي عند تلـحيـن األناشيـد إلى طـرح مبـررات مـتـعـددة نذكـر
منهـا سـهـولة هذا السلم، ويسـر حـفظ األلحـان القـائمة عـليه، ووحـدته على الـصعـيـد

العالمي، إضافة إلى قابلية تطوير األناشيد القائمة عليه(167).

وبالرجــوع إلى األناشـيــد الوطنيـة الـمـغـربيــة تبـدو ظاهـرة اسـتـخــدام أجناس
السلم الغـربي في تلحيـنها مـهيـمنة إلى حد كـبيـر والفت للنظر، والمـراء في أن تبني
هذا السلم كان بتـأثير من ألحان األناشيد المـشرقية التي تسربـت إلى المغرب منذ
العشرينيات من القرن الماضي، ثم زاد في تكريس هذا التـوجه التأثير الذي حملته
األناشـيد الفـرنسيـة واالسـبانيـة بدورها منذ أن أصـبحت تلقن بـالمدارس المـغربيـة،
األمر الذي مكن للسلم الطبيعي وأهله ليكون المقام المـفضل في األناشيد المغربية

بمختلف أنواعها.

163) و 164) مجموعة فلننشد. النشرة األولى 1965، وزارة الشبيبة والرياضة، الجزائر، ص 53 و 76.
165) مجموعة «نشريات الشباب» مصلحة الشبيبة، مط. العمل، تونس، ص 3.

166) أحمد نهاد الزهراء، المرجع السابق، ص 79.
167) مجلة «الموسيقى العربية» المجمع العربي للموسيقى، ع 7، أغسطس 1986، ص 35-33.
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وليس بعـيـدا - تحت وطأة التـأثر بهـذا السلم - أن يكون بعض الـمغـاربة قـد
صـاغوا بعـضا من أنـاشيـدهم في مقـاطع لحنيـة غربيـة. وهو رأي يدعـمه ركـوب تلك
المـقـاطع البعـاد صـوتيـة يندر اسـتـخـدامـهـا في األنسـجـة اللحنيـة العـربيـة كـاألبعـاد

الخامسة والسادسة والثامنة.

وفي هذا الـصــدد يذكــر الـســيــد ادريس الـشــبــيـــهي - وهو أحــد رجـــال فني
السماع والمديح بمدينة مكناس - كيف كان الشباب بمدينة فاس خالل الثالثينيات
من القـرن العـشـرين يتـحلقـون حـول أحـد رجـال الزاوية بـهذه الـمديـنة وهو ينشـدهم
أناشـيـد صـوفـية تقـتـبس كلمـاتهـا من ديوان الـشعـر الصـوفي. وقـد أنشـدني السـيـد
الشـبـيـهي نمـوذجـا من هذه األنـاشيـد يـعكس تدوينه بالنوتة مـالمـح التـأليف الغـربي
واضحـة بينة. ومثل هذه المالمـح يستشفـها السامـع الواعي في أناشيد وطنيـة عدة

من بينها «نحن إخوان الصفاء».

ااااللللسسسسللللمممم    ااااللللششششررررققققيييي    ::::

تشير الدكتورة سهير حجازي إلى أن سيد درويش انتقل في تلحين أناشيده
من استخدام السلم الغربي الطبيعي كمقـام دو الكبير إلى استخدام مقام النهاوند،
وذلك كـبـديل عن المـقـامات الـعربيـة المـحـتـضنة لثـالثة أرباع النغـمـة. ومن هنا فـهي
تعــتـــبــر مــقــام النـهــاوند(168) بمــثــابـة نقطة لـقــاء وتبــادل بين الـمــوســيــقى الـعــربيــة

168) يرتكز النهاوند علي درجة دو. وهو يقابل السلم الغربي الصغير خاليا من الشاعرة.
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حــــــــــمـــــــــداً لِـربِّ الـعــــــــــالَمــــــــــيـنْ
(فـــــــــانـــــهَــــــــــــــــــض وقــــــــــــــــــمْ

قـــــــد طـوَّق الفـــــــضـلَ الـمُــــــبـــــــيـنْ
 لـلخــــاشــــــعـــــــيــــــــــــــــــــــــن)

والموسيقى األروبية، كمـا ترى أن استخدامه - إلى جانب الكرد(169) والعجم (170)
في تلحــين األناشـيـد الوطنيــة المـصـرية - فـرضَــهُ التطابق القـائم بـين أجناس هذه
المـقـامــات وبين أجناس المـقــامـات الغـربيـة. وهذه فـرضــيـة تلتـقي مع مــا جـاء على
لسان البـاحث اللبناني المعاصـر سليم الحلو في كتـابه «الموسيقـى النظرية» عندما
ذكر أن أناشـيد المـارش الحمـاسيـة ينبغي أن تقـوم على مقـام العجم، ألن له طابـعا
لحنيا يثـير الحماس ويلهـبه(171). كما تلـتقي هذه الفرضيـة - مرة أخرى - مع رأي
البـاحث الفلسطيني حـسين نازك ينصح فـيـه باستـعمـال المقـامـات العربيـة السليمـة
ومشـتقـاتها في تـلحين األناشـيد كـمقام الـعجم بأشكاله (مـاجور) والنهـوند بأشكاله
ومشـتقاته (مـينور) والكورد بأشكاله (ثالثة المـاجور)، كمـا ينصح بتجنب المقـامات
التي تحتـوي على الربع تون، تالفيـا لطابع األسى والخمـول، وتوخيا لسـهولة األداء،
وتجنبـا لالفـراط فـي التطريب الذي تضـفـيـه على األغنـيـة بعض المـقـامـات الشـرقـيـة

كالراست والبياتي(172).

ومن نمــاذج األناشـيــد المـشــرقـيــة القـائـمـة على مــقـام النهــاوند والتي شــقت
طريقـها إلى المـغـرب منذ العقـد الثالـث من هذا القرن نشـيد «حـمـدا لرب العالمـين»

الذي وضع ألحانه الشيخ سالمة حجازي، ومطلعه :

169) يرتكز الكرد على درجة دو.
170) يرتكز العجم على درجة الدوكاه (ري) وبين درجاته نصف بعد فبعد كامل.

171) منش. دار مكتبة الحياة - بيروت - 1961، ص 186.
172) مجلة الموسيقى العربية للمجمع العربي للموسيقى، ع 7، أغسطس 1986، ص 35-33.
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من أمثلة هذه األناشيد أيضا نشيد «هذا الشمال». ولحنه على مقام النهاوند
(ري الصغير) دون شاعرة(173) وفقرته األولى :

هـذا الشـمــال بالدُنــــا      مــن تُربِـــه أجـسـادُنــا

وكـمـا ذكـرنا سـابقـا فـقـد اتخـذ بعض الملـحنين المـشـارقـة مـقـامـات النهـاوند
والكرد والعجم نقط عبور إلى استخدام المقامات الشرقية ذات أرباع النغمة وثالثة
أرباعـها، وهو مـسلك نعـتقـد أنه جـاء متـأخـرا جدا، ولم يلق القـبـول إال بين القلة من
مـؤلفي األناشـيـد، وخاصـة منهـا مـا كـان بعيـدا عن المـوضـوعـات الوطنيـة كأناشـيـد
ترقيص األطفال وبعض األناشيد الدينية. أما األناشيـد الحماسية وأناشيد الشباب

173) مجموعة األناشيد - نشريات الشباب - تونس، ص 5.
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والكشافـة فقـد ظلت مرتبطة باسـتخـدام أجناس السلم الطبيـعي الكبيـر في مجـملها
مع اللجوء إلى الديوان الصغير في بعض األحيان.

ومن بين الدعـاة القالئل الذين أبدوا التـحمس السـتخـدام ا لمقـامات ا لعـربية
ذات أرباع النغـمة في تلحين األنـاشيد بمـختلف أنواعـها الفنان التـونسي المعـاصر
صــالح المــهـدي رئيـس ا لمـجــمع العــربي للمــوســيـقى ســابقــا، ومــدير نادي زرياب
للموسيقى العربية بالعاصمة التونسية، فهو يرى ضرورة تبني هذه المقامات ويدعو
إلى تـعـــويد الطفـل العـــربي عـلى تذوق األلـحــان الـعـــربيـــة والتـــشـــبـع بطبـــيـــعـــتـــهـــا

وخصوصياتها.

وقد نحـا نحو األستـاذ صالح المهـدي الباحث العـراقي حسين قـدوري عندما
ذكر أن اسـتخدام السلـم المعدل في ألحـان األناشيد - وعلـى األخص في المراحل
العـمـرية األولى للطفل - بحـجـة تعـويده على  السـمـاع المـوسـيـقي السليم أمـر غـيـر
قــيــاسي، وذلك اعــتــبـارا لـكون ا لطفل العــربي يـملك القــدرات الكافــيــة الســتـيــعــاب
الساللم الموسـيقية العربيـة منذ المراحل المبكرة من عمره بحكـم البيئة االجتمـاعية

ومعايشته للممارسات اليومية ومنها لعب وأغاني األطفال الشعبية(174).
وإذا كانت هذه الـدعوة لقيت بعض االسـتجـابة في بالد المشـرق العربي(175)
- كـما رأينا - فـإنها في بالد المـغرب لم تـجد أي صـدى من بين ملحني األناشيـد،
فقـد ظل هؤالء أكثـر تشبـثا بأجناس السلم الطبـيعي الغـربي، ووجدوا فـيه ضالـتهم،

واعتبروه أكثر مالءمة لألناشيد التي ألفوها.

174) مجلة الموسيقى العربية. العدد 6، يناير 1986. ص 48.

175) انظر كتاب «أناشيد دينية»، نظم محمود أبو الوفا، مكتبة وهبة، مط. مصر - 1954.



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل138

ااااللللسسسسللللمممم    ااااألألألألننننددددللللسسسسيييي    ::::
ولعله أن يكـون لطبـيـعـة األلـحـان السـائدة في المــوسـيـقى األندلســيـة دور في
الدفع بـملحني األناشــيــد في المــغـرب إلـى التـمــسك بالـسلم الغــربي، وذلك للتـطابق
القـائم بين أجناس الطبـوع المسـتـعملة في هذه الـموسـيقى وبيـن األبعاد التي يقـوم
عليـهـا الـسلم الغـربي، وإلى هذه الحــقـيـقـة أشـار المـرحـوم الحــاج ادريس بن جلون
عندمـا ذكـر أن رجــال الحـركـة الوطنيـة كـثــيـرا مـا اسـتـخـدمـوا طبـع االسـتـهـالل في

تلحين األناشيد الوطنية على عهد الحماية(176).
وفي صـدد االسـتــفـادة من تراث المـوسـيـقـى األندلسـيـة في تلحـيـن األناشـيـد
الوطنـيـة لـم يتــردد الملحـنون في اقــتــبــاس ألحــان بعض الصـنعــات ليــفــرغــوها في

مقطوعات شعرية جديدة، ومن قبيل ذلك :
- نشــيـد «غن يا بلـبل واصـدح» الذي تغـنى به المــغـاربة في الذكــرى الثـالـثـة
للظـهـيــر الـبــربري، فلقــد جــاء في مــراسلة نـشــرتهــا جــريدة «الفــتح» عــام 1933 أن

المغاربة كانوا يتغردون بكلماته على نبرات الموسيقى األندلسية(177).
وإذا كنا ال نعــرف عن لحـن هذا النشــيـد أكــثـر مـن أنه اسـتـلهم نســيـجــه من
ألحـان طرب اآللة، فـإن بين أيدينا - لحـسن الحظ - أنـاشيـد أخـرى نذكـر منهـا ها
هنا نـشــيـدا مـن نظم الزعــيم الـراحل عــالل الفــاسي، نعلـم أنه كــان يغنى علـى لحن
صنعة من تصدرة ميزان قدام رمل المـاية، هي «خاتم الرسل المنتمي». وقد أشرنا

إليه سابقا.
وإن لنا أن نستخلص من هذا شيئين :

أولهما أن ألحان المـوسيقى األندلسية - وضمنها ألحـان المديح والسماع -
كـانت على مر العـصـور موردا خـصـبا السـتلهـام  األلحان. وللتـدليل على هذا نحـيل

176) كتاب الدروس األولية في فن الموسيقى األندلسية، ط. 1960، ص 4.
177) جريدة العلم، 12 ينراير 1980، العدد 10795، السنة 34، ص 10-9.
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القـارئ على المالحـظة القيـمـة التي ساقـها مـحـمد بن الحـسـين الحايك فـي مقـدمتـه
لمـجمـوعه الشـهيـر، فلقد عـرض للحديث عن «نشـيد الهـجرة» واحـتفـاء الناس به في
كل عــصـر يتناشــدونه ويتــوارثونه جـيــال بعـد جــيل إلى أن قــال : «ناهيك بتــرجـيــعـه
وترداده والحداء به، كي يفرج المحب ما بفؤاده لمـا عهد فيه من خصائص. إن كل
مــحب ســمــعــه اهـتــز شــوقــا إليــه ص، فــغــرد بالـصــالة والســالم عليــه وعـلى هؤالء
الســادات آله وصــحـبــه»(178). وال مــراء أن ســوق الحــديث عن نشــيــد الهــجــرة في
مـجـمـوع الحـايك دليل عـلى أنه كـان يتـغنى به على ألحـان بـعض صنعـات مـوسـيـقى

اآللة.
ولتــأكــيــد ذلك نشــيــر إلى أن أربـاب المــديح في الزوايـا درجـوا عـلى إنشــاده
ضمـن صنعة «قـالت أقمـار الدياجي» التي هي من مسـتعـمالتهم، ثم نقـلها أصـحاب
طرب اآللة - في صــورتهــا الجـديـدة هذه - وأدرجـوها فـي انصـراف بطـايحي رمل
المـاية. ويجـري إنـشـادها علي نسق التـخـليل حـيث يكرر لحنان آثـنان تبـاعـا (اب -

اب - اب ...) وهذه كلماتها كاملة :

178) مقدمة كناش الحايك - تحق األستاذ عبد اللطيف بنمنصور. مط. الريف، ط 1 - 1397هـ/1977.

ا  - قــــالـــت أقــــمـــارُ الديـاجـــي
ب - كـــلُّ مــن يـهـــوَى مُــــحــــمــدْ
ا  - أرسَــــــــل اللــــــهُ إلـــيــنــــــــا
ب - أحــــمـــدَ الـمــــصطـفـــى طــه
ا  - فــــتــهــنــــوا يـــــا رفــاقــــــي

قُــــــــــــــل ألَربــــــــــــــاب الــــغَــــــــــــــرامْ
يــنــــــبــــــغِــــــــــــــــي أَالَّ يَـــــنــــــــــــــــامْ
مِــــــــن كَـــــــــــــــــــرامـــــاتِ الــعِــظـــــامْ
ســــــــــــــــــــيـــــدَ الــرســـــلِ الــكــــــــرامْ
نـــــلـــــتــــــــــــــمُ كــــــــــل مَـــــــــــــــــرامْ
ـــــــــالمْ ب - بــالـــــــذي قـــــــد جـــــاءكــــــــــم يـدعــــــــــو إلـــــــى بــــــــــاب الــسـَّ

ب - طـــلــــــع الـبــــــدرُ عـلـيـنــــــــا
ب - وجـــــب الشـكـــــــر عـلـينـــــــا
ا  - أيهـــــا المــــبـعـــــوث فــــينـــا
ب - جـــئــــت شـــرفـــت المــــدينــهْ

مــــــــــــن ثـــنـــيــــــــــــاتِ الــــــــــــــــوداعْ
مــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــا لِــلـــــــــــه داعْ
جـــــــــــــــــئـــــت بــاألمــــر الــمــطـــــــاعْ
مــــــــرحــــــــبـــــــا يــــا خـــــــــيــــر داع
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ومن ألحـان نشـيـد الهـجـرة التي أدركناهـا في الطفـولة وولعنا بتـرجـيـعـهـا في
مناسبة الهجرة النبوية لحن من طبع الغريبة المحررة. وهو كاآلتي :

ثاني األمـرين أنه كان  الجـواق اآللة المـبثـوثة في المدن الـمغـربية خـالل عهـد
الحـماية فـضل يذكر في التـرويج لألناشيـد الوطنية، خـاصة إذا علمنـا أن كثيـرا من
أصـحاب هذا الفن كـانوا من رفـقاء رجـال الحـركة الوطنـية في الدراسـة، وهو شيء
أفسـح المجـال لتحـقيق نوع من التـعاون بين الطـائفتـين في نظم األشعـار وتلحينهـا
بل وحتى أدائها، ومن هـنا جاءت بعض األناشيد على نمط الصنعـات األندلسية من
حيث تبنيها ألحانها وركوبها أوزانها. وتحضرني هنا نماذج لألناشيد الوطنية التي

استعارت صنعات الموسيقى األندلسية. ومنها :

- نشـيد «شـعبك المـيمـون» الذي استـعار لـحن صنعة «يا نسـيم الروض» من
بحـر الرمل في قدام العـشاق وهـو من نظم الشاعـر المكناسي مـحمـد ابن عبـود في

مدح ملك البالد. ومطلعه :
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أخــــي أيهــــا الـعــــــربــــيُّ األبــــيُّ
أخــــي أقــــــبـلَ الـشــــــرقُ فـي أمــة

أرى الـيــــومَ مـــــــوعــــــــدَنـا الَغــــدَا
تَـرُدُّ الضــــــاللَ وتُحــــــيـي الهُــــــدى

شـعـبـُك المـيـمــونُ أضـحَى لهِـجـاً
عــرشـُــك الخـــالـــدُ رمـــزٌ للـفــــدا

بمــــزايــــاكَ يُـــرى مُــــبــــتـــهِــــجـــــا
ولـنـــــا فــــــيــــــهِ حــــــيـــــاة وَرجَــــا

وفي ظل الـتـأثر بـألحـان األنـاشـيــد الغــربيــة - من جـهــة - واقــتـبــاس ألحــان
الصنعـات األندلسـيـة أو النهج على نسـقـها اللحـني - من جهـة ثانيـة - ركـبت أغلب
األناشيد ا لمغـربية - سواء منها التي وضعت قبل االستقـالل أو بعده، وسواء منها
التي واكــبـت العــمل الوطني الـمــحض أو الفت لخــدمــة أغــراض مـنظمــات الشــبــاب
وتنشـئـة األطفـال بالـمـدارس وبالمـخـيـمـات - السلم الغـربي المـعـدل، وآثر مـلحنوها
اسـتـخـدام الـمـقـام الكبـيــر، وكـأنمـا وجـدوا فـيـه  األداة األكــثـر تعـبـيـرا عـن مـشـاعـر
الحركـة الوطنية ومقاصـدها ولم يعدلوا عنه إلى غيره إال حـينما استخـدموا الديوان
الصغير أو طبـوع الموسيقى األندلسية. ويبدو أن جنوح ألحـان األناشيد الوطنية -
أحيـانا ـ إلى ركوب المقـام الصغيـر جاء طلبا لتلوين األلـحان أو بوحي من الظروف
النفسـية التي كانت تعـيشها الـطبقات االجتـماعيـة في ظل األحداث المتـعاقبة عليـها
على عهـد الحمـاية. ومن ثم حملت األناشـيد طابع التـأزم واألسى، وكان طبـيعـيا أن
ينعكس ذلك علي بنيتها اللحنية، فكنا نجد أشد النصوص الشعرية التهابا وحماسا

تؤدى على ألحان تتسم بطابع الحزن الذي تمازجه مشاعر اإلباء والتحدي.
ومن نماذج األناشـيد المـغربية التي ركـبت السلم الصغـير نشيـد نحن إخوان
الصفـاء. وتبدو ظاهرة ركوب األلحان الحـزينة متفـشية في بعض األناشيـد السائدة
في بلدان العالم العربي، وذلك من خالل ركوبها لمقامات تحتضن أرباع النغمات.
ولعل خـير نموذج مـعبـر عنها هو الذي يتـجلى في «نشيـد فلسطين» من شـعر
علي محـمود طه المهندس وألحـان محمـد عبد الوهاب على مـقام الرصد. فـحتى في
أكثر أبيـاته تأججا بالتمـرد على المستعـمر يأتي اللحن الموسـيقي باكيا شـاكيا، بل

يزداد هذا اللحن أسى، وتتكسر عليه نبرات صوت المنشد وهو يرجع :
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وعلى غرار نشيد فلسطين لمـحمد عبد الوهاب، يأتي «نشيد الفـتوة العراقية»
الذي «رددته الجـمـوع الشـعبـيـة بالعـراق في أواخر الـثالثينيـات وأوائل األربعـينيـات
من القـرن الماضي، فـإن ألحانه المـوسيـقيـة قائمـة على نغمـة الحگاز بكل ما تحـمله

هذه النغمة من مالمح التطريب المشبع بمشاعر الحزن(179).
ونتـيجـة السـتخـدام الطبـوع األندلسيـة والمـقامـات الغربـية - بنمطيـهـا الكبيـر
والصغير - في تلحين األناشيد المغـربية من جهة، ثم لتبني أبعادها وأجناسها من
جـهة ثانيـة، فـقد هيـمنت على ألحـان هذه األناشيـد جـملة من الخصـائص الفنيـة في
مقدمـتها غلبة النـزعة الحماسيـة في أسلوب التأليف، واختـفاء ظاهرة التطريب التي
تطـبع - بالمـــقـــابل - أصنـاف وقــوالـب الغناء الـعــربـي التي يـفــضـي إليـــهــا غـــالبـــا

استخدام المقامات الشرقية ذات أرباع النغمة.
ومـا دمنا بصدد الحـديث عن اللحن كـعنصـر من عناصر بناء الـنشيـد، نشيـر
إلى ظاهرتين اثـنتـين تتـعلق أوالهمـا بتـعـدد ألحـان النشـيـد الـواحـد، وتتـعلق الثـانيـة
بانســحـاب اللحن الواحــد على أكـثــر من نشـيــد. فـمن نمـاذج الـنشـيـد الـذي تعـددت

ألحانه الموسيقية :
- نشـيد «داعي الـفالح» إلبراهيم اإللغـي. فقـد اشـتهـر في المنطقـة الشـماليـة
لمغرب فتـرة الحماية االسبانية بلحن وضـعه األستاذ المشرقي أمـين حسين بيكار،

فيما اشتهر في منطقة الحماية الفرنسية بلحن مغاير.
179) مجلة «فنون» العراقية، ع 111، 20 أكتوبر 1980، ص 19-18.
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- نشيـد «بالدي. أنت حبي ومرادي» . فقـد عرف له لحنان، أحدهما مـشرقي
يقوم علم مـقام مي بيمول الكبـير(180) والثاني وضـعته بنفـسي عام 1955، وهو على

مقام ضو الكبير(181).

- نشـيد «تحـيى دولة الشـباب»، وهو قـديم عـرف له لحن على مقـام فـا الكبيـر
وقد أعدت تلحينه على مقام ضو الكبير(182).

- نشـيـد «أرض األجـداد» لحليم دمـوس. وقـد تداولـه المـغـاربة تبـاعـا بألحـان
ثالثة :

1 - أولها مأخوذ من أغنية فرنسية، غير أن مقاطعه ال تنسجم مع كلمات النشيد.
2 - ثانيها لحن قصير النفس يتكرر مع كل بيتين، وتغلب عليه الطبيعة السردية.
3 - ثالثها انطلق من الجزائر وعم تداوله بالمغرب فأنسى اللحنين السابقين وهو

يقوم على مقام النهاوند ويحمل بعض مالمح الطرب الغرناطي(183).

ويبـدو أن هذا النشـيـد مـتـداول في سـائر أقـطار المـغـرب العـربي، وأن له في
كل منها لحنا أو أكـثر. ففي تونس ينشـد على لحن مغاير يقـوم على مقام فا الكبـير

وضعه محمد التريكي(184).

وشبيه بهذه األناشيد في تعدد ألحانها أرجوزة محمد بن ناصر الدرعي التي
سـبـقت اإلشـارة إليـهـا ضـمن األناشـيـد الدينيـة. وألهمـيـة هذه األرجـوزة فـقـد تداول
المغـاربة إنشاد بعض أبيـاتها على أنساق لحنيـة مختلفـة أذكر منهـا نسقين سـيأتي

بيانهما في مدونات األناشيد.

180) نشرة «فلننشد»، وزارة الشبيبة والرياضة بالجزائر، 1965، ص 57-56.
181) انظر النصوص المدونة.

182) أيضا.
183) نشرة فلننشد، ص 103-102.

184) األناشيد، نشريات الشبيبة - تونس، ص 100 - مط. العمل.
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حـــــــزبُـــــــهـــــــــــا فـــــــــــي فـــــــــــالحْوحـــــــــــــــــــــــدةُ الـــمـــــــــغــــــــــــــــــربِ

ومن نمــاذج األناشـيـد التي انـسـحب عليـهــا لحن مـوســيـقي واحـد نشــيـر إلى
النشـيـد الرسـمي للبنان الشـقـيق الذي لحنـه وديع صبـرا، علـى مقـام صـول الكبـيـر،

ومطلعه :

فلقد تردد لحنه مع كلمات ثالثة أناشيد أخرى هي على التوالي :
    1) نشيد بطل الريف البراهيم طوقان، ومطلعه :

    2) نشيد «يا مناط األمل» لعبد الله گنون، وأوله :

    3) نشيد «وحدة المغرب» البراهيم اإللغي، وأوله :

ااااالالالالييييققققااااعععع : يعتبر االيقـاع ثالث األركان األساسية التي يقوم عليهـا النشيد بعد
عنصـري اللـحن والكلمـة. وهو من األثـر المـوسـيـقي بمـثــابة الهـيكل العظـمي والقلب
النابض من الكائن الحي، إذ بدونه ال يمكن أن يستـقيم االنتاج الموسيـقي أو يتخذ

شكال معينا.
ومن أجل تشـخيص إيقـاع النشـيد وبلورته وإعطائه الـصورة الحـية والمـعبـرة

تتضافر عناصر عدة أبرزها :
اااا    ----    ااااألألألألووووززززاااانننن    ااااللللممممــــــــووووسسسســــييييــــققققــــــــييييــــةةةة : وهي مـا يصـطلح عليـه في الـقـواعـد المُنظـرة لعلم
المـوسـيـقى بالحـقـول التـي تقـسم الجـملة اللحنيـة إلـى أجـزاء مـتـسـاوية تسـاعـد على

أدائها على الوجه الذي رسمه الملحن وتحفظها من أي خلل عارض.

يــــــــــــــــــا رجــــــــــــــال َالــــــــغَــــــــــــــدِيـــــــــــــــــــــا مـــــــنــــــــــــــاطَ األمــــــــــــــلْ

والـتــــــــــــحــــــــــــامِ الـســــــــــــيــــــــــــوفْفــي ثَــنَــايَــا الــعـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاجْ

ـــــنـــــــــــــــــا لـــلــــــوطــــــــــــــــــــنْ لــلــــــعُـــــلــــــــــــــــى لــلــــــعَـــــلَــــــــــــــــمْكــــــلـُّ

فـــــــهْــــــــــــــــي لـــلـــمـــــــغـــــــــــــــرب الــــحـــــــــــــــــــر أمـــــــضَــــــــــــى سِـــــــــــــــالحْ
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وتسـتمـد هذه األوزان صـورتها من مـضـامين الكـلمات وطبـيـعة األلحـان التي
أفـــرغت فـــيـــهـــا تـلك الكـلمـــات. وهكـذا أريد للكـلمـــات الداعـــيـــة إلـى تحـــريك الـهـــمم
واسـتنهـاض العزائم أن تـفرغ ألحـانهـا غـالبا في أوزان ثـنائية من قـبـيل     ، تحكي
خطو الجنود المـشاة، كـمـا أريد للكلمات الـتي تنقلك إلى أجواء الطـبيـعة وتسـبح بك
في عـوالم األحـالم واآلمـال أن تفـرغ أنغامـهـا في أوزان من قـبـيل     هي أدعى إلى
الرقص وأجلـب للتـرنح. وهـكذا أيضـا يراعى فـي اخـتـيــار إيقـاع األناشــيـد مــا كـان

منها منسجما مع النص الشعري ومحافظا على وقع الكلمة.

وعلى الـرغم من االنضـــبــاط الذي تـفــرضـــه األوزان بأنواعــهـــا فــإن مـــالزمــة
المــيــزان الواحــد في النشــيــد لمن شــأنه ـ أحــيـانا - أن يـولد االحــسـاس بالـرتابة،
ويكسـر الرغــبـة في االنطالق والتـحـرر، لذلـك نجـد البـاحث العـراقـي حـسـين قـدوري
يدعـو إلى اسـتخـدام الصـيغ االيقـاعـيـة التي تتـوافر في أصـناف التـراث الموسـيـقي
الشعبي كالجررجينة(185)، والهيوة، والهجع في بالد العـراق، ألنها - حسب قوله -
أقــدر على تحــريك وجـدان األطفــال(186). ولســهـولـة إدراك مـيــزان     ، ولمــالءمـتــه
اليقــاع خطوات الـجند، فــقــد دعــيت األناشــيــد التي تنهض عـليــه بأناشــيــد المــشي
ويقـابلهـا في المـشـرق العـربي لفظ «المـارش» نقـال عن الـكلمـة الفـرنسـيـة التي تعني
السير (chants de marche)، ومن هنا كانت أغلب األناشيد الحمـاسية مما تغنت به
الحـركــة الوطنيـة وهيــئـات الكشـافــة قـائمـة على هـذا المـيـزان، ومن أمــثلتـهـا نشــيـد
«مــغــربنا ووطننـا روحي فــداه»، ونشــيـد «فـي ثنايا العــجــاج» ونشــيــد «اليــوم هيــوا

للحروب».

وأكـثـر مـا تتـحــول األوزان الثنائيـة إلى أوزان رباعـيـة مــوسـعـة اإليقـاع داخل
النشــيــد الواحــد مــمــا يضـفـي عليــه هالة من الـحـيــوية والـتنوع. وقــد يصــاحب ذلك

185) وزن أعرج من أنواع السماعي الثقيل، ويدون علي       .
186) مجلة الموسيقى العربية، ع 6، يناير 1986، ص 47.
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التـحـول انتـقـال إلى المـقـام المـوسـيـقي المـجـاور، رغـبـة في تحـقـيق التـلوين النغـمي
وإمـعـانا في خلق التنويع االيقـاعي. ومـثل هذا يتـجلـى في نشـيد «إخـوان الصـفـاء».
فهو من حيـث البنية الفنية قائم على قسمـين: أولهما على وزن     ، ولحنه على مقام

فا الكبير، وثانيهما على وزن     ، ولحنه على مقام فا الصغير.

بببب    ----    ااااللللببببــــححححوووورررر    ااااللللــــششششععععــــررررييييةةةة : تتـحكم البـحـور الشـعريـة في صوغ الـبنية االيـقاعـيـة
للحن المــوسـيـقي، ومن ثم فـإن االعــتـمـاد عليـهــا كـان من آكـد مـا اعـتـمــده واضـعـو
األناشيد وحرصوا عليـه حرصهم على استعمال اللغة الفصـيحة في نظمها. وأنسب
المقاييس العروضية في األناشيد البحور الشعرية الخفيفة كالرمل، ومجزوء الرمل،

ومجزوء الرجز، والمتدارك، والمتقارب.

فمن نماذج الرمل : نشيد «قسما» لمفدي زكرياء، ومطلعه :

ونشيد «بني المغرب» ألبي بكر بناني، ومطلعه :

ومن نماذج مجزو الرمل : نشيد الهجرة، وأوله :

ونشيد «أيها الشبان» لمحمد القري، وأوله :

ومن نماذج مجزو الرجز : نشيد «نحن الشباب» لبشارة الخوري، وأوله :

4 
4 

والدمـــاءِ الزاكــيــات الطاهـــراتْقَــسَــمــاً بـالنــازالت الـمـاحِــقـــاتْ

مــا لكُم صــرتُم كـأمــثــال الجَـمــادْيا بنــي المــغــرب مــا هذا الرُّقــادْ

مــــــــــــا دعــــــــــــــــا لــلــــــــــــــــه داعِطــــلــــــــع الـبــــــــدر عــــلـــــيــــنــــــــــا

ـــــــوا إنــــــــكـــــــــــم روحُ الــــنـــشــــــــــــــــاطأيـــهــــــا الـشـــــــــــــبــــــــان هُـبـُّ

ومـــــجـــــــــــــــده الـمـــخـــــلـــــــــــــدنـحـن الــشــــــــــــبــــــــــــاب لـنـا الــغـــد
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ونشيد «حمدا لرب العالمين»، وأوله :

ومن نماذج المتدارك : نشيد «مناط ا ألمل» لعبد الله گنون، وأوله :

ونشيد «بطل الريف» البراهيم طوقان، وأوله :

ومن نمــاذج الـمــتــقــارب نشــيــد «فــؤادي إلى وطنـي» للشــيخ مــحــمــد ا لـمكي
الناصري. ومطلعه :

وقد تركب األناشيدُ قالبَ الموشح بأقفالـه وأبياته، فتتعدد أشطارها، ويتجدد
بذلك إيقاعها. وقد يتغير البحر العروضي في النشيد الواحد، وكل ذلك من العوامل

المساهمة في تلوين اإلحساس اإليقاعي.

والبد مـن اإلشــارة هنـا إلى ظاهرة ضـــيـــاع ألحـــان األناشــيـــد. فلـقــد كـــانت
األناشـيد المـتداولة بالمـغرب على عـهد الحـماية ومـا بعدهـا تنتقل عن طريق التلقـين
الشفاهي، ولم يتهـيأ لها أن تعرف - يومئذ - طريقها إلى التدويـن، فكان - طبيعيا
- أن تتــعـرض ألحــان كــثـيــر منهــا للتــحـريف، بل لـلضـيــاع ؛ وذلك مــا يبـرر وجــود

نصوص شعرية كثيرة بين أيدينا اليوم ال يسعنا التغني بألحانها األصلية.

ولنا - بعــد تفــصـيل القــول في خـصــوصـيــات النشــيـد الوطنـي المـغــربي من
جوانبه األدبية واللحنية وااليقاعـية - أن نخلص إلى تمثل الصورة التي يكون عليها

النشيد من خالل معرفة العناصر المساهمة في تكوينه وتشكيله. وهي كاآلتي :

والـتــــــحـــــــــــام الـســــــيـــــــــــــوففـــــي ثــــنـــايـــــــا الـعــــــــــــجـــــــاج 

يــــــــــا رجــــــــــــال الـــغــــــــــــــــــديـــــــــــــا مـــــنـــــــــــــاط األمــــــــــــــــل

قـــــد قـــــرب ا لفـــــضـل المـــــبـــــيــنحــــــــمـــدا لــرب الـعـــــــــالمـــــــــيــــن 

ـــبــافـــــؤادي إلـى وطنـي قَـــــدْ صَـــــبَـــــا ـــقــــتُــهُ منــذُ طــور الصـِّ تعــــشـَّ
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ــهْنـحـــــن إخــــوان الـصـــــــــفـــــاء نحـــن أصــــحـــاب الـحـــمــــيـَّ

        1) ااااللللممممققققددددممممةةةة : فقرة لحنية قصيرة ال تتجاوز في مجموعها ثمانية حقول(187)،
يلجـأ إليـهـا - في الـعـادة الغـالبـة - ملحنو األناشـيـد فـي البـالد المـشـرقـيـة كـمـا هو
الشأن عـند فليفل أَخَـوان، وأخوان رحـباني في لبنان، وسـعيـد شابو، وجـميل بشـير
في العـراق، أما في المغـرب فغـالبيـة األناشيـد الوطنية التي عـايشت أحداث مـا قبل
االستـقالل ال تتوفـر على أية مقـدمة آلية. ومـا يزال هذا التقليـد قائما حـتى اليوم إال

في القليل النادر.

 2) ااااللللممممــــــــققققــــــــااااططططعععع : هي الفــقــرات الشــعــرية التي يتكـون منهــا النشــيــد المــغنى.
ويحتوي المـقطع - في أغلب الحاالت - على بيتين اثنين، يخضـعان لوزن عروضي
واحد، وقافـية واحدة، على أنه من المحـتمل أن يتغيـر البحر والقافيـة من مقطع إلى

آخر(188)، كما تخضع المقاطع للحن واحد يتجدد إنشاده بعد الالزمة.

 3) ااااللللالالالالززززممممــــةةةة : تخلو األنـاشـيـد - عـادة - من الـلوازم المـوسـيــقـيـة المـعــزوفـة،
وذلك مـا يمـيـزها عن أصناف األغـانـي. وفي مـقـابل ذلك يحـتـوي النشـيـد على الزمـة
شـعـرية قارة تـنشد بـين المقـاطع، مـثلهـا كـمـثل «الحـربة» التي يفـصل إنشـادها بين
أقـسـام القـصـيـدة في طرب الملحـون. وقـد يخـتلف لـحن الالزمـة عن لحن المـقـاطع،
وقـد يكون اللحن واحـدا ال يتـغـير، كـمـا قـد يخـرج النشـيد عـن هذا النسق، وهو في

هذه الحالة يجري على أحد النسقين التاليين :

ااااللللننننسسسسقققق    ااااألألألألوووولللل : يتكـون النشــيـد من عــدة مــقـاطـع مـخــتلفــة األوزان والقــوافي،
وينفرد كل مقطع بلحن خاص. ومن نماذجه :

- نشيد :         

- نشيد :        

187) سليم الحلو، ص 187 كتاب الموسيقى النظرية، منش. دار مكتبة الحياة - بيروت 1961.
188) يقابل لفظ «المقطع» في االستعمال الفرنسي، لفظ «كوبليه» وفي المصطلح المشرقي لفظ الدور.

قـــد قــرب الفــــضــل المــــبــــينحـــــمــــدا لـــرب الـعـــــالمـــــيــــن



149 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

ومن يَدُسْ حـقــوقَـه يَذُقْ رَدَاهُمــغــربنا ووطنـنا روحي فًــدَاهُ

ااااللللننننسسسسقققق    ااااللللــــثثثثــــااااننننيييي : نشــيــد يتـكون من مــقطعــيـن أو أكــثــر تؤدَّى كلهــا علـى لحن
موسيقي واحد، ومن نماذجه :

- نشيد :      

- نشيد :    

ومجـمل القول في مجال خـصوصيـات األناشيد الوطنيـة المغربية إن إبداعـها
يعكس - على صعيـديه األدبي والموسيقي - عمق معـاناة كل من الشاعر والملحن،
ويعبر عن تفاعلهمـا مع األحداث. ومثلما تجسد النصوص الشعرية الواقعـة كحقيقة
ال مـجال فـيـها لـفرط الخـيـال، فكذلك تأتي األلحـان التي تكسـوها صادقـة عـارية من
الزخــارف التطريبــيــة قـادرة علـى أن تحـول الـوقـائع واألحــداث إلى مــواقف بطوليــة

وسلوكات وطنية.

وســوف يالحظ الدارس الـمـتــمــعن في نـصــوص األناشــيـد الـوطنيــة أنهــا في
مـجملـها صـيـغت في لغـة عربيـة فـصيـحـة سلسلة، وعلى أوزان عـروضـية سلـيمـة من
عيوب النظم. وهذه صفات تدل على شديد عناية واضعيها باللغة العربية، على حين
يالحظ في كـثـيـر من األناشـيـد المـشـرقـيـة عـدم تورع ناظمـيـهـا عن ركـوب اللهـجـات

العامية والغض عن تجافي اللحن في اللغة.

ومن جــهـــة أخــرى فــإن وضع األناشــيـــد الوطنيــة يـرتبط في غــالـب األحــيــان
بظروف ومالبسـات تطبعهـا العفوية، وليس ضـروريا أن يقبل على تأليف ألحـانها -
خاصـة - مؤلفـو الموسيـقى المحـترفون. وسـوف تتجلى هذه الحـقيقـة عندما يتـعقب
الباحث أسماء األشخاص الذين نسب إليهم تلحين األناشيد الوطنية المغربية، فإن
جلهم مـمن ال ينتمي - بالضـرورة - إلى أوساط الملحنين، وإنـما هي الهوايـة كانت

أكثر ما يربط هؤالء بعالم الموسيقى.

والـتــــحــــــــام الــســــيــــــــوففـــــي ثـــنـــايــــــا الـعـــجـــــــاج
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وتحيلنا هذه المـالحظة إلى مالحظة أخرى مثيلة لهـا، وهي أنه عندما اندلعت
الثـورة الفرنسـية (1789-1793) لم تلهم مـؤلفي المـوسيـقى المعـروفـين على الساحـة
الفنيـة يومـئـذ بفـرنسـا سـوى أناشـيـد من الـنوع األكـاديمي التـافـه. وهي أناشـيـد لم
يقـدر لهـا - على الرغم مـن انتـشارهـا في سـائر أقـاليم الجـمـهـورية الفـرنسـيـة وبين
جنودها - أن تعـيش طويال، باستـثناء نشـيد المـارسيليـيز، فـإن الجودة هي وحـدها
التي اسـتطاعـت أن تنقـذه من آفـة النسـيـان، ولم يكن روجــيـه دوليـسل صـاحب هذا
النشـيد من كـبار الملحنـين الفرنسـيين، وإنمـا هي العـاطفة الجـياشـة ألهمـته ألحـانه
التي اسـتلهمـهـا من وحي المعـركة واسـتـمد قـوتها مـن صمـيمـها، فـانتـشر عـمله في
ربوع فـرنـسـا انتـشـار الـبـرق في الظلمــات، ورددته الجـيــوش في باحـات المـعــركـة،
وتسـرب إلى العروض المـقـدمة على خـشـبات المـسـارح فكانت أصوات المـتـفرجـين

تدوي بألحانه.
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دددد مممم حححح

مممم
يييي رررر
بببب إلإلإلإل اااا

دددد     مممم
حححح أأأأ

دددد وووو ــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ططططــــ لللل
اااا

اااا نننن لللل كككك
»»»» دددد    
يييي شششش
نننن نننن    
مممم لللل    

وووو قققق نننن
مممم

يييي سسسس
نننن وووو تتتت
لللل اااا     ««««
ىىىى دددد
فففف رررر    
طططط قققق
لللل لللل

مممم يييي هههه
اااا رررر بببب
إإإإ نننن    
بببب دددد    
مممم حححح
مممم

يييي ضضضض
اااا رررر لللل
اااا نننن    
بببب دددد    
مممم حححح
مممم

يييي غغغغ
لللل إلإلإلإل اااا

مممم     يييي
هههه اااا رررر
بببب إإإإ

قققق ــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ييييــــ ــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ففففــــــــ وووو
ــــــــــــــــــــ
تتتت

دددد ــــــــــــ
ممممــــــــــــــــ

ححححــــــــــــــــ
أأأأ دددد    
ــــــــــــــــــــ
ممممــــــــ ــــ
ححححــــــــ
ممممــــــــ

شششش
يييي رررر لللل
اااا يييي    

دددد هههه مممم
لللل اااا

يييي نننن ا
ااا تتتت كككك
لللل اااا رررر    

صصصص
اااا نننن

فففف يييي
رررر شششش

يييي    
دددد اااا هههه
لللل اااا دددد    

مممم حححح
مممم

قققق ــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ييييــــ ــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ففففــــ وووو
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
تتتتــــــــــــ

فففف اااا
رررر خخخخ
لللل اااا يييي    

مممم مممم أل
ألألأل اااا     
دددد مممم حححح

مممم
طططط اااا ي
ييي خخخخ

يييي     ك
ككك اااا رررر
تتتت بببب

يييي دددد
ــــــــــــــــــــ
ههههــــــــــــ
ممممــــ لللل ا
ااا دددد    
ــــــــــــــــــــ
مممم ــــــــــــ
ححححــــ ــــ
مممم

ةةةة يييي نننن ا
ااا بببب سسسس

إلإلإلإل اااا     
ةةةة يييي اااا م
ممم حححح
لللل اااا ةةةة    
قققق طططط
نننن مممم     
يييي فففف

عععع     اااا
شششش

ةةةة يييي اااا
مممم حححح
لللل اااا ةةةة    
قققق طططط
نننن مممم     
يييي فففف

الالالال     وووو
اااا دددد تتتت
مممم نننن    

اااا كككك
20

قققق         
تتتت اااا
نننن يييي ثثثث ال
الالال ثثثث  

يييي    ف
ففف ةةةة    
يييي سسسس
نننن رررر فففف
لللل اااا

20
قققق         
تتتت اااا
يييي نننن يييي ث
ثثث الالالال ث
ثثث يييي    
فففف

20
قققق         
تتتت اااا
يييي نننن يييي ث
ثثث الالالال ث
ثثث يييي    
فففف

هههه تتتت قققق
رررر فففف لللل

شششش    
ئئئئ اااا رررر
عععع لللل اااا
بببب هههه    
عععع ضضضض

وووو
ةةةة يييي حححح

رررر سسسس
مممم لللل اااا

.19
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سسسس 
رررر اااا مممم

ةةةة     فففف
اااا قققق ثثثث
لللل اااا ةةةة    
رررر اااا زززز
وووو طططط    

يييي رررر شششش
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

19
81

سسسس    
رررر اااا مممم

    .... ةةةة
فففف اااا قققق
ثثثث لللل اااا     
ةةةة رررر اااا
زززز وووو     
طططط يييي ر
ررر شششش

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

دددد وووو طططط
لللل اااا يييي    

مممم شششش
اااا هههه لللل
اااا لللل    
يييي نننن وووو
لللل وووو كككك
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
نننن     مممم

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا
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سسسس    
رررر اااا مممم

    .... ةةةة
فففف اااا قققق
ثثثث لللل اااا     
ةةةة رررر اااا
زززز وووو     
طططط يييي ر
ررر شششش



24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ةةةة وووو خخخخ
ألألألأل اااا     
ةةةة عععع اااا
مممم جججج

دددد     يييي
شششش نننن

ةةةة يييي مممم
الالالال سسسس

إلإلإلإل اااا
اااا نننن وووو
نننن جججج
سسسس اااا

مممم يييي عععع
زززز لللل اااا

دددد     وووو
عععع مممم    
وووو يييي

بببب وووو
رررر حححح
لللل لللل اااا    
وووو يييي هههه

دددد     يييي
شششش نننن

نننن     اااا
يييي تتتت فففف
لللل اااا ةةةة    
كككك رررر حححح اااا نننن وووو
مممم ّّّّ لللل عععع

مممم     اااا
مممم إلإلإلإل
اااا فففف    

لللل خخخخ
اااا نننن بببب ر
ررر غغغغ مممم

بببب رررر
عععع لللل اااا

بببب    
اااا بببب شششش

اااا     يييي
دددد يييي شششش

نننن لللل اااا     
بببب يييي
طططط يييي

ىىىى صصصص
قققق ألألألأل ا
ااا بببب    
رررر غغغغ مممم

لللل اااا
نننن اااا يييي
تتتت فففف لللل ا
ااا دددد    
يييي شششش
نننن

لللل مممم
ألألألأل اااا     
طططط اااا ن
ننن مممم     
اااا يييي

بببب يييي
بببب حححح
لللل اااا تتتت    

نننن أأأأ ي    
ييي نننن ط
ططط وووو

فففف يييي
رررر لللل اااا

ةةةة     رررر
وووو ثثثث     
دددد يييي شششش

نننن

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    
ددد مممم حححح

ََََ مممم جججج    
اااا حححح ل
للل اااا

دددد يييي شششش
نننن نننن    
حححح لللل     
نننن مممم

سسسس    
بببب تتتت قققق
مممم

ةةةة يييي نننن
اااا بببب سسسس

إلإلإلإل اااا     
بببب ئئئئ
اااا تتتت كككك
لللل اااا

يييي رررر
يييي غغغغ دددد
وووو لللل اااا

دددد     مممم
حححح مممم

ةةةة ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ننننــــــــ وووو
ننننــــــــــــــــ
ببببــــ

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    
ددد مممم حححح

ََََ مممم جججج    
اااا حححح ل
للل اااا

بببب ئئئئ
اااا تتتت كككك
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن لللل نننن    

حححح لللل     
ىىىى لللل عععع

ةةةة يييي نننن
اااا بببب سسسس

إلإلإلإل اااا
دددد يييي شششش

نننن لللل اااا     
نننن حححح
لللل نننن    
مممم لللل    

وووو قققق نننن
مممم

يييي مممم
سسسس رررر
لللل اااا يييي    

نننن اااا نننن ب
ببب لللل لللل اااا

يييي نننن ا
ااا نننن بببب ل
للل لللل اااا     
دددد يييي شششش

نننن لللل اااا     
نننن حححح
لللل ىىىى    
لللل عععع

دددد يييي شششش
نننن لللل اااا     
نننن حححح
لللل نننن    
مممم لللل    

وووو قققق نننن
مممم

يييي مممم
سسسس رررر
لللل اااا يييي    

نننن اااا نننن ب
ببب لللل لللل اااا

يييي شششش
اااا يييي رررر
وووو لللل اااا

يييي سسسس
اااا فففف لللل ا
ااا لللل    
الالالال عععع

يييي رررر
دددد اااا قققق
لللل اااا

يييي نننن ا
ااا زززز وووو
لللل اااا يييي    

مممم اااا هههه
تتتت لللل اااا

يييي رررر
قققق لللل اااا  

دددد    مممم
حححح مممم

دددد ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ممممــــــــــــ
ححححــــــــ
ََََــــ مممم     
جججج اااا ــــ
ــــــــــــــــــــ
ححححــــــــ
لللل اااا

يييي سسسس
اااا فففف لللل ا
ااا لللل    
الالالال عععع

نننن وووو
نننن گگگگ     
هههه لللل لللل اااا

دددد     بببب
عععع

نننن اااا قققق
وووو طططط

مممم     يييي
هههه اااا رررر
بببب إإإإ
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يييي فففف
حححح     ال
الالال صصصص

إلإلإلإل اااا     
بببب زززز
حححح     
هههه عععع ضضضض

وووو
ةةةة فففف اااا
شششش كككك
لللل لللل تتتت    

اااا يييي نننن ي
ييي عععع بببب
رررر ألألألأل
اااا

20
قققق         
تتتت اااا
يييي نننن يييي ث
ثثث الالالال ث
ثثث

لللل اااا بببب
شششش مممم

دددد     لللل
اااا خخخخ

ذذذذ     اااا
تتتت سسسس
ألألألأل اااا     
تتتت وووو
صصصص

نننن     مممم

لللل اااا بببب
شششش مممم

دددد     لللل
اااا خخخخ

ذذذذ     اااا
تتتت سسسس
ألألألأل اااا     
تتتت وووو
صصصص

نننن     مممم
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

19
81

سسسس    
رررر اااا مممم

    .... ةةةة
فففف اااا قققق
ثثثث لللل اااا     
ةةةة رررر اااا
زززز وووو     
طططط يييي ر
ررر شششش

يييي هههه
يييي بببب شششش

لللل اااا سسسس    
يييي رررر دددد
اااا يييي    

الالالال وووو
مممم فففف    

يييي رررر شششش
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
نننن     مممم

19
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سسسس    
رررر اااا مممم

    .... ةةةة
فففف اااا قققق
ثثثث لللل اااا     
ةةةة رررر اااا
زززز وووو     
طططط يييي ر
ررر شششش

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

دددد وووو طططط
لللل اااا يييي    

مممم شششش
اااا هههه لللل
اااا لللل    
يييي نننن وووو
لللل وووو كككك
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
نننن     مممم

،،،، 1    
جججج     
ءءءء اااا رررر
هههه زززز
لللل اااا دددد    

اااا هههه نننن
دددد     مممم
حححح أأأأ

    .... ىىىى
قققق يييي سسسس

وووو مممم لللل
اااا نننن    
فففف بببب    

اااا تتتت كككك
71

صصصص    
قققق بببب اااا
سسسس لللل
اااا عععع    
جججج رررر
مممم لللل اااا

،،،، 1    
جججج     
،،،، ءءءء اااا
رررر هههه
زززز لللل اااا

دددد     اااا
هههه نننن     
دددد مممم حححح

أأأأ     ،،،، ى
ىىى قققق
يييي سسسس
وووو مممم لللل
اااا وووو     
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا

.... 71
صصصص    
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اااا يييي قققق
يييي رررر فففف
إإإإ اااا     و
ووو يييي حححح

نننن يييي مممم
لللل اااا عععع
لللل اااا بببب    

رررر لللل     
اااا دددد مممم
حححح

مممم الالالال
سسسس لللل
اااا ىىىى    
نننن مممم     
كككك يييي لللل
عععع

بببب رررر
غغغغ مممم لللل
اااا شششش    

اااا عععع
يييي قققق
رررر شششش
أأأأ يييي    
سسسس مممم
شششش

لللل يييي نننن
لللل اااا بببب    

اااا بببب شششش
اااا     يييي

بببب اااا
بببب شششش
لللل اااا نننن    

حححح نننن

بببب رررر
عععع لللل اااا

دددد     الالالال
بببب

اااا نننن فففف
طططط اااا و
ووو عععع

بببب رررر
غغغغ مممم لللل
اااا كككك    
يييي لللل مممم

اااا     يييي
ىىىى نننن م
ممم لللل اااا
بببب لللل    
بببب قققق أأأأ

دددد     يييي
عععع لللل اااا

يييي زززز
اااا جججج
حححح     
ةةةة مممم الالالال

سسسس
مممم يييي دددد
قققق يييي    

بببب رررر غغغغ
مممم نننن    

حححح لللل     
(((( اااا

مممم يييي دددد
قققق يييي    

بببب رررر غغغغ
مممم نننن    

حححح لللل     
(((( بببب

يييي رررر
ئئئئ اااا زززز
جججج     
نننن حححح
لللل     (((( ج
ججج

بببب اااا
هههه وووو
لللل اااا دددد    

بببب عععع     
دددد مممم حححح

مممم
دددد يييي شششش

نننن نننن    
حححح لللل     
نننن مممم

سسسس    
بببب تتتت قققق
مممم

يييي سسسس
نننن رررر فففف

يييي طططط
اااا بببب نننن س
سسس لللل
اااا ضضضض    

اااا يييي رررر
نننن اااا وووو
خخخخ أأأأ

لللل     فففف
يييي لللل فففف  

   (((( اااا
غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف     ((((
بببب

نننن اااا وووو
خخخخ أأأأ

لللل     فففف
يييي لللل فففف  

   (((( اااا
نننن مممم

سسسس    
بببب تتتت قققق
مممم يييي    

بببب رررر غغغغ
مممم     ((((
بببب

اااا يييي اااا و
ووو زززز لللل
اااا

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    
ددد مممم حححح

ََََ مممم جججج    
اااا حححح
لللل لللل بببب    

سسسس نننن

يييي سسسس
نننن وووو تتتت
لللل اااا مممم    

يييي لللل سسسس
يييي     ج
ججج نننن
مممم

سسسس
وووو مممم دددد

مممم     يييي
لللل حححح

يييي وووو
اااا نننن شششش

لللل اااا نننن    
وووو مممم اااا
مممم

ةةةة مممم ظظظظ
نننن مممم     
ةةةة دددد اااا
قققق نننن    
مممم ةةةة    
عععع وووو مممم

جججج مممم
ةةةة فففف اااا
شششش كككك
لللل اااا

يييي مممم
اااا رررر     
دددد مممم حححح

أأأأ
يييي رررر
وووو خخخخ
لللل اااا ةةةة    
رررر اااا شششش

بببب

يييي دددد
وووو رررر اااا
بببب لللل اااا     
يييي رررر
خخخخ فففف

يييي سسسس
اااا فففف لللل ا
ااا لللل    
الالالال عععع

ةةةة يييي اااا
مممم حححح
لللل اااا ةةةة    
قققق طططط
نننن مممم     
يييي فففف

اااا     عععع
ئئئئ اااا شششش

نننن     اااا
كككك     ((((
اااا

ةةةة يييي سسسس
نننن رررر فففف
لللل اااا

ةةةة قققق طططط
نننن مممم     
يييي فففف

اااا     عععع
ئئئئ اااا شششش

نننن     اااا
كككك     ((((
بببب

ةةةة يييي نننن
اااا بببب سسسس

الالالال اااا     
ةةةة يييي اااا
مممم حححح
لللل اااا

دددد عععع بببب
بببب    
رررر غغغغ مممم

لللل اااا ىىىى    
لللل إإإإ بببب    

رررر سسسس
تتتت     ((((
جججج

ةةةة يييي رررر
ئئئئ اااا زززز
جججج لللل اااا

ةةةة     رررر
وووو ثثثث لللل
اااا 19
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36

19
49

عععع ئئئئ اااا
شششش لللل
اااا لللل    
وووو اااا دددد
تتتت مممم لللل
اااا وووو    
هههه     ((((
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا     ((((
اااا

لللل اااا بببب
شششش مممم

دددد     لللل
اااا خخخخ

تتتت    
وووو صصصص

نننن     مممم
    (((( بببب

10
صصصص    2

    ،،،، ««««
دددد شششش
نننن نننن لللل فففف

»»»» عععع    
وووو مممم جججج

مممم     ((((
جججج

«««« يييي
دددد اااا وووو
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن »»»»     
طططط يييي ر
ررر شششش

ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

«««« دددد شششش
نننن نننن لللل فففف

»»»» عععع    
وووو مممم جججج

مممم     ((((
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا دددد    
يييي بببب     
ةةةة نننن وووو
دددد مممم     

(((( بببب
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا     ((((
اااا

لللل اااا بببب
شششش مممم

دددد     لللل
اااا خخخخ

ذذذذ     اااا
تتتت سسسس
ألألألأل اااا     
تتتت وووو
صصصص

نننن     مممم
    (((( بببب

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا
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كككك لللل مممم
لللل اااا لللل    

اااا بببب قققق
تتتت سسسس
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

دددد هههه عععع
لللل اااا يييي    

لللل وووو     
دددد يييي شششش

نننن
سسسس
وووو لللل جججج

لللل اااا دددد    
يييي عععع

مممم لللل عععع
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

ءءءء اااا وووو
لللل اااا     يييي

ةةةة مممم ألألألأل
اااا مممم    
لللل عععع     
اااا يييي

يييي مممم
لللل عععع     
اااا يييي

كككك يييي لللل
مممم لللل اااا

اااا     وووو
يييي حححح

ِِِِ ْبببب ْْْ رررر
ُُُُ عععع لللل اااا

يييي     ن
ننن بببب     
اااا يييي هههه

لللل اااا مممم
شششش لللل
اااا اااا     ذ
ذذذ هههه

مممم يييي رررر
كككك لللل اااا

نننن     آآآآ
رررر قققق لللل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

ةةةة يييي وووو
بببب نننن لللل اااا

ةةةة     رررر
جججج هههه
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

وووو عععع دددد
نننن كككك    
اااا يييي إإإإ  

اااا    نننن ب
ببب رررر

دددد مممم حححح
مممم اااا    
نننن دددد يييي
سسسس

يييي بببب ن
ننن لللل اااا     
اااا ذذذذ هههه

ىىىى     ل
للل عععع     
اااا وووو لللل
صصصص

يييي وووو
بببب نننن لللل اااا

دددد     يييي
شششش نننن
لللل اااا

يييي رررر
صصصص
اااا نننن لللل اااا

ءءءء     اااا
عععع دددد ل
للل اااا

نننن وووو
رررر قققق شششش

نننن بببب     
دددد مممم حححح

مممم
غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا دددد    

مممم حححح
ََََ مممم

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    
ددد مممم حححح

ََََ مممم جججج    

يييي بببب ر
ررر غغغغ مممم

نننن     يييي
حححح لللل تتتت

نننن وووو
رررر قققق شششش

نننن بببب     
دددد مممم حححح

مممم
يييي قققق
رررر شششش

نننن     حححح
لللل

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    
ددد مممم حححح

ََََ مممم     ....
جججج

دددد يييي شششش
نننن نننن    
حححح لللل     
ىىىى لللل عععع

مممم يييي رررر
كككك لللل اااا

نننن     آآآآ
رررر قققق لللل
اااا

دددد وووو اااا
دددد دددد    
مممم حححح
مممم         

(((( اااا
غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف     ((((
بببب

ثثثث يييي
دددد حححح

يييي     ب
ببب رررر غغغغ
مممم نننن    

حححح لللل     
    (((( اااا

مممم     يييي
دددد قققق     
يييي بببب ر
ررر غغغغ مممم

نننن     حححح
لللل     (((( ب
ببب

            
ةةةة يييي ثثثث
اااا رررر تتتت

ةةةة     يييي
نننن حححح
لللل قققق    
اااا سسسس
نننن اااا      

           

يييي شششش
ئئئئ اااا رررر
عععع لللل اااا

دددد     مممم
حححح مممم

دددد وووو بببب
عععع نننن    

بببب اااا     
يييي طططط
عععع مممم ل
للل اااا نننن    

بببب دددد    
مممم حححح
مممم

يييي جججج
نننن طططط ل
للل اااا دددد    
مممم حححح
مممم

دددد وووو اااا
دددد دددد    
مممم حححح
مممم

يييي رررر
صصصص
اااا نننن لللل اااا

يييي     ك
ككك مممم ل
للل اااا دددد    
مممم حححح
مممم

يييي فففف
اااا صصصص
رررر لللل اااا

فففف    
وووو رررر عععع

مممم
يييي رررر
وووو سسسس

دددد     يييي
شششش نننن

يييي شششش
ئئئئ اااا رررر
عععع لللل اااا

دددد     مممم
حححح ُُُُ مممم

نننن اااا ضضضض
مممم رررر     
حححح لللل اااا
صصصص

دددد     مممم
حححح مممم

يييي رررر
صصصص
اااا نننن لللل اااا

يييي     ن
ننن مممم يييي
لللل اااا دددد    

مممم حححح
مممم

يييي سسسس
اااا فففف لللل ا
ااا لللل    
الالالال عععع

يييي عععع
فففف اااا رررر
لللل اااا قققق    

دددد اااا صصصص
ىىىى     ف
ففف طططط
صصصص
مممم

يييي سسسس
اااا فففف لللل ا
ااا لللل    
الالالال عععع

يييي عععع
رررر دددد لللل
اااا رررر    
صصصص
اااا نننن ن    
ننن بببب اااا

19
41

يييي    
اااا مممم     

18
19

41
يييي    
اااا مممم     

18
19
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ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

دددد يييي شششش
نننن لللل اااا     
مممم ظظظظ
اااا نننن ت    
تتت وووو
صصصص

نننن     مممم
19

81
سسسس    

رررر اااا مممم
    .... ةةةة
فففف اااا قققق
ثثثث لللل اااا     
ةةةة رررر اااا
زززز وووو     
طططط يييي ر
ررر شششش

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

19
81

سسسس    
رررر اااا مممم

    ،،،، ةةةة
فففف اااا قققق
ثثثث لللل اااا     
ةةةة رررر اااا
زززز وووو     
طططط يييي ر
ررر شششش

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

لللل اااا بببب
شششش مممم

دددد     لللل
اااا خخخخ

ذذذذ     اااا
تتتت سسسس
ألألألأل اااا     
تتتت وووو
صصصص

نننن     مممم
        ((((
اااا

نننن حححح
لللل لللل اااا     
بببب حححح

اااا صصصص
نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
    (((( بببب

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا         

            
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا         

            
يييي طططط
اااا يييي خخخخ
لللل اااا سسسس    

اااا بببب عععع
نننن     اااا
نننن فففف لللل اااا

تتتت     وووو
صصصص بببب

يييي     عععع
اااا ذذذذ إإإإ  

طططط    يييي
رررر شششش

يييي     فففف
لللل     جججج

سسسس مممم
        (((( ا
ااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا     ((((
بببب

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا
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ةةةة رررر جججج
هههه لللل اااا

دددد     يييي
شششش نننن

نننن طططط
وووو لللل اااا

اااا     ذذذذ
هههه

اااا وووو ضضضض
هههه نننن اااا

اااا     نننن م
ممم وووو قققق

اااا     يييي

يييي لللل اااا
عععع مممم لللل
اااا بببب    

الالالال طططط
نننن     حححح

نننن
خخخخ يييي رررر

اااا تتتت لللل اااا
لللل     ّّّّ جججج

سسسس
نننن اااا طططط

وووو ألألألأل
اااا يييي    
نننن بببب     
اااا يييي

ةةةة اااا تتتت
فففف لللل اااا و
ووو ىىىى    

تتتت فففف لللل ل
للل

مممم لللل سسسس
اااا وووو     
دددد جججج
مممم لللل اااا

يييي     ف
ففف شششش    

عععع
ةةةة يييي بببب
رررر عععع لللل
اااا ةةةة    
غغغغ لللل لللل ا
ااا

دددد اااا جججج
مممم ألألألأل
اااا ةةةة    
غغغغ لللل

مممم يييي دددد
قققق يييي    

بببب رررر غغغغ
مممم نننن    

حححح لللل     
    (((( اااا

بببب رررر
طططط     
نننن مممم

ذذذذ     وووو
خخخخ أأأأ
مممم نننن    

حححح لللل     
(((( بببب ةةةة لللل آلآلآلآل
اااا

لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع     
(((( جججج

يييي وووو
لللل عععع لللل ا
ااا ظظظظ    
وووو فففف حححح

مممم لللل اااا

بببب اااا
هههه وووو
لللل اااا دددد    

بببب عععع     
دددد مممم حححح

مممم

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف

غغغغ ئئئئ اااا
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــ

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف         

(((( اااا
غغغغ ئئئئ اااا
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف     ((((
بببب

لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن بببب

زززز     يييي
زززز عععع لللل
اااا     ((((
عععع

رررر اااا صصصص
نننن ألألألأل اااا

نننن بببب     
زززز ييييــــ
زززز عععع لللل
اااا دددد    
بببب ععععــــ

قققق     ــــ
يييي سسسس
نننن تتتت     
نننن مممم

لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع

ــــــــــــــــــــ
صصصص
لللل اااا لللل    

وووو ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ضضضضــــــــ

ــــــــــــــــــــ
فففف

سسسس
وووو مممم دددد

مممم     يييي
لللل حححح

نننن اااا يييي
رررر عععع لللل
اااا دددد    
يييي عععع سسسس

دددد بببب عععع
دددد     مممم
حححح مممم
لللل رررر    
يييي رررر حححح

تتتت لللل اااا     
ةةةة دددد وووو
شششش نننن
اااا نننن    
مممم

بببب اااا
هههه وووو
لللل اااا

19
52

رررر     بببب
نننن جججج
دددد

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    
ددد مممم حححح

ََََ مممم لللل     
اااا ضضضض
يييي أأأأ ب    
ببب سسسس

نننن
ةةةة يييي حححح

رررر سسسس
مممم ضضضض    

رررر عععع  
ةةةة    بببب
سسسس اااا
نننن مممم بببب

هههه     عععع
ضضضض
وووو     

.... 19
50

وووو     يييي
نننن وووو يييي

    «««« جججج
اااا تتتت لللل اااا

لللل     يييي
بببب سسسس

يييي     ف
ففف »»»»

19
55

رررر كككك اااا
ذذذذ لللل اااا

ىىىى     ل
للل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا     ((((
اااا

ةةةة يييي اااا
مممم لللل اااا

لللل     مممم
رررر ةةةة    
بببب وووو نننن

    (((( بببب

نننن حححح
لللل لللل اااا     
عععع ضضضض

اااا وووو     
نننن يييي وووو

دددد تتتت     
نننن مممم

    (((( جججج

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

يييي وووو
اااا نننن شششش

لللل اااا لللل    
مممم اااا كككك

تتتت    
اااا مممم لللل
كككك نننن    

مممم     ««««
ةةةة يييي رررر
حححح لللل اااا

دددد     يييي
شششش نننن

»»»» طططط    
يييي رررر شششش

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم
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بببب اااا
بببب شششش
لللل اااا ةةةة    
لللل وووو دددد يييي دددد
الالالال بببب

يييي نننن طططط
وووو

يييي نننن ط
ططط وووو
مممم

لللل     الالالال
جججج لللل لللل

اااا     يييي
نننن اااا رررر
فففف اااا

بببب    
رررر غغغغ مممم

لللل اااا وووو    
هههه

نننن يييي مممم
ألألألأل اااا     
لللل اااا بببب
قققق تتتت سسسس

اااا دددد    
يييي شششش
نننن

لللل الالالال
قققق تتتت سسسس

الالالال اااا     
بببب زززز
حححح لللل     
مممم اااا عععع
لللل اااا

يييي بببب ر
ررر غغغغ مممم

لللل اااا يييي    
مممم سسسس
رررر لللل اااا

دددد     يييي
شششش نننن
لللل اااا

ةةةة مممم ظظظظ
نننن مممم لللل

يييي     م
ممم سسسس
رررر لللل اااا

دددد     يييي
شششش نننن
لللل اااا

ةةةة يييي مممم
الالالال سسسس

إلإلإلإل اااا     
ةةةة يييي بببب ر
ررر غغغغ مممم

لللل اااا ةةةة    
فففف اااا شششش

كككك لللل اااا
لللل مممم ألألألأل

اااا دددد    
يييي شششش
نننن

دددد الالالال
بببب لللل اااا     
لللل اااا بببب
شششش أأأأ

يييي دددد
جججج مممم
لللل اااا لللل    

مممم عععع لللل
اااا ىىىى    
لللل إإإإ

اااا يييي هههه
فففف    
اااا شششش
كككك

رررر اااا يييي
سسسس تتتت
لللل اااا يييي    

لللل بببب    
اااا طططط

مممم اااا يييي
خخخخ لللل اااا

نننن     كككك
اااا سسسس

اااا     يييي

مممم يييي دددد
قققق نننن    
حححح لللل     

(((( اااا
لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع     
(((( بببب

لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع
لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا     دددد

بببب عععع
لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع
يييي لللل قققق
صصصص لللل
اااا رررر    
كككك بببب     
وووو بببب أأأأ

لللل ــــــــــــ
ييييــــــــــــــــ
لللل ــــــــــــــــ
ججججــــــــــــــــ

للللــــ اااا     
دددد ــــــــــــ
ببببــــــــ ــــــــ
عععع

يييي كككك
لللل مممم لللل اااا

شششش    
يييي جججج لللل
اااا بببب يييي    

بببب نننن جججج
أأأأ طططط    
بببب اااا ضضضض

يييي ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
مممم ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
للللــــ ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ععععــــ لللل اااا

لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع
لللل ــــــــــــ
ييييــــــــــــــــ
لللل جججج لللل
اااا دددد    
ــــــــــــــــــــ
ببببــــ ــــــــــــ
ععععــــــــــــ

نننن     ــــ
ببببــــــــــــــــ

لللل ــــــــــــ
ييييــــــــــــــــ
لللل جججج لللل
اااا دددد    
ــــــــــــــــــــ
ببببــــ ــــــــــــ
ععععــــــــــــ

نننن     ــــ
ببببــــــــــــــــ

نننن اااا وووو
خخخخ أأأأ     
لللل فففف يييي
لللل فففف

نننن اااا قققق
وووو طططط

مممم     يييي
هههه اااا رررر
بببب اااا

نننن اااا قققق
وووو طططط

مممم     يييي
هههه اااا رررر
بببب اااا

يييي لللل قققق
صصصص
لللل اااا دددد    

اااا مممم حححح
دددد     مممم
حححح مممم

نننن ــــــــ
ببببــــــــــــ

زززز     ــــ
ــــــــــــــــــــ
ييييــــ زززز
ععععــــــــــــ
ااااــــ اااا     
دددد ــــــــــــ
بببب ععععــــــــ

يييي رررر
صصصص
اااا نننن لللل اااا

يييي     ن
ننن مممم يييي
لللل اااا نننن    

بببب دددد    
مممم حححح
مممم

يييي ضضضض
اااا رررر لللل
اااا نننن    
بببب دددد    
مممم حححح
مممم

يييي لللل قققق
صصصص
لللل اااا يييي    

لللل عععع
دددد وووو ــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ممممــــ ــــــــ
ححححــــ ــــ
ممممــــ

يييي مممم
لللل عععع لللل ا
ااا دددد    
وووو مممم حححح

مممم
زززز ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ييييــــ زززز
ــــــــــــــــــــ
عععع لللل اااا

دددد     ــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ببببــــ ععععــــ

زززز ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ييييــــ زززز
ــــــــــــــــــــ
عععع لللل اااا

دددد     ــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ببببــــ ععععــــ

يييي رررر
وووو خخخخ
لللل اااا رررر    

اااا شششش
بببب
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لللل     يييي
رررر بببب أأأأ
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ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

.... 19
81

سسسس    
زززز اااا مممم

    ،،،، ةةةة
فففف اااا قققق
ثثثث لللل اااا     
ةةةة رررر اااا
زززز وووو     
طططط يييي ر
ررر شششش

يييي رررر
اااا رررر جججج

لللل اااا سسسس    
اااا بببب عععع

رررر     وووو
تتتت كككك دددد
لللل اااا دددد    

اااا شششش
نننن اااا     
نننن مممم

هههه     تتتت
نننن وووو دددد

دددد يييي شششش
نننن لللل اااا     
طططط يييي ر
ررر شششش

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

نننن حححح
لللل مممم لللل
اااا نننن    
يييي وووو دددد
تتتت نننن    
مممم

76
صصصص    

    «««« دددد
شششش نننن
نننن لللل فففف »

»»» عععع    
وووو مممم جججج

مممم
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل
اااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا
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مممم يييي خخخخ
مممم لللل اااا

رررر     اااا
نننن دددد    
يييي شششش
نننن

ةةةة زززز وووو
زززز رررر خخخخ

اااا وووو يييي
هههه لللل    

اااا بببب شششش
ألألألأل اااا     
اااا هههه يييي
أأأأ

حححح اااا ي
ييي رررر لللل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

حححح بببب صصصص
لللل اااا لللل    

بببب قققق أأأأ
حححح اااا ب
ببب صصصص
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

ءءءء اااا سسسس
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش نننن

لللل يييي لللل
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

عععع اااا د
ددد وووو لللل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

يييي دددد
هههه مممم لللل
اااا يييي    

الالالال وووو م
ممم دددد    
هههه عععع مممم

دددد     يييي
شششش نننن

ةةةة يييي لللل يييي
عععع اااا مممم
سسسس إلإلإلإل

اااا ةةةة     سسسس
رررر دددد مممم

لللل اااا دددد    
يييي شششش
نننن

ةةةة ضضضض
اااا يييي رررر
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

مممم لللل عععع
تتتت لللل اااا     
ةةةة حححح ر
ررر فففف

دددد اااا شششش
رررر لللل اااا     

بببب اااا بببب
شششش

لللل بببب لللل
بببب لللل اااا     
دددد يييي شششش

نننن
هههه الالالال عععع

مممم     دددد
يييي لللل

بببب رررر
غغغغ مممم لللل
اااا وووو    
نننن بببب

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص ل
للل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف     ((((
اااا

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص ل
للل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف     ((((
بببب

غغغغ ئئئئ اااا
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

لللل ــــــــــــ
ييييــــــــ ــــــــ
للللــــ ججججــــــــ

لللل اااا دددد    
ببببــــــــــــــــ
ععععــــــــ

يييي لللل قققق
صصصص ل
للل اااا رررر    
كككك بببب     
وووو بببب أأأأ

لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع
لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع

رررر اااا كككك
يييي بببب نننن    

يييي مممم أأأأ
نننن     يييي
سسسس حححح

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص ل
للل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف

غغغغ ئئئئ اااا
صصصص ل
للل اااا لللل    

وووو ضضضض
فففف

لللل ــــــــــــ
ييييــــــــ ــــــــ
للللــــ ججججــــــــ

لللل اااا دددد    
ببببــــــــ ــــــــ
عععع

بببب اااا ه
ههه وووو ل
للل اااا دددد    
بببب عععع     
دددد مممم حححح

مممم
يييي قققق ر
ررر شششش

نننن     حححح
لللل

ةةةة نننن وووو
نننن بببب دددد    

مممم حححح
ََََ مممم جججج    

اااا حححح لللل
اااا

يييي سسسس
يييي رررر دددد
إلإلإلإل اااا     
دددد مممم حححح

أأأأ دددد    
مممم حححح
مممم

صصصصــــ
لللل اااا لللل    

وووو ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ضضضضــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ففففــــ

نننن ــــــــــــ
ببببــــ زززز    

ــــــــــــــــــــ
يييي زززز ــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ععععــــ لللل اااا

دددد     ــــــــ
ببببــــــــ ععععــــ

ةةةة مممم يييي
عععع نننن     
لللل يييي ئئئئ
اااا خخخخ يييي
مممم

يييي بببب اااا
شششش لللل
اااا مممم    
سسسس اااا
قققق لللل اااا     
وووو بببب أأأأ

يييي مممم
لللل عععع لللل اااا

دددد     وووو
مممم حححح
مممم

يييي سسسس
يييي رررر دددد
إلإلإلإل اااا     
دددد مممم حححح

أأأأ دددد    
مممم حححح
مممم

بببب رررر
عععع مممم

يييي غغغغ
لللل إلإلإلإل اااا

مممم     يييي
هههه اااا رررر
بببب إإإإ

خخخخ وووو
رررر فففف     
نننن سسسس

حححح
نننن ــــــــــــ
ببببــــ زززز    

ــــــــــــــــــــ
يييي زززز ــــــــ
ععععــــــــــــــــ

لللل اااا دددد    
ببببــــــــــــــــ
ععععــــــــــــ

لللل يييي لللل
جججج لللل اااا

دددد     بببب
عععع نننن    

بببب زززز    
يييي زززز عععع
لللل اااا دددد    

بببب عععع

يييي نننن اااا
نننن بببب رررر    

كككك بببب     
وووو بببب أأأأ

يييي لللل صصصص
ألألألأل اااا     
نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

فففف رررر
حححح مممم
لللل اااا نننن    

حححح لللل لللل
اااا

يييي لللل صصصص
ألألألأل اااا     
نننن حححح
لللل لللل اااا     

    (((( اااا
فففف رررر
حححح مممم
لللل اااا نننن    

حححح لللل لللل
اااا     ((((
بببب
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نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل ا
ااا يييي    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل ا
ااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل ا
ااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل ا
ااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل ا
ااا يييي    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

ةةةة رررر كككك
اااا ذذذذ لللل ا
ااا ىىىى    
لللل عععع     
اااا دددد اااا
مممم تتتت عععع
اااا

يييي فففف
وووو رررر عععع

مممم لللل اااا
رررر     دددد
اااا قققق لللل اااا

دددد     بببب
عععع ذذذذ    
اااا تتتت سسسس

ألألألأل اااا     
تتتت وووو
صصصص  

نننن    مممم
نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
نننن حححح
لللل مممم لللل اااا

نننن     يييي
وووو دددد تتتت

نننن     مممم
بببب اااا ه
ههه وووو ل
للل اااا دددد    
بببب عععع     
دددد مممم حححح

مممم ةةةة    
نننن اااا وووو
طططط سسسس

اااا طططط    
يييي رررر شششش

نننن     مممم
يييي مممم
لللل عععع لللل اااا

رررر     اااا
تتتت خخخخ م
ممم لللل اااا

دددد     مممم
حححح مممم

ذذذذ     اااا
تتتت سسسس
ألألألأل اااا     
تتتت وووو
صصصص  

نننن    مممم
نننن يييي دددد

لللل اااا لللل    
اااا مممم جججج

قققق     زززز
اااا رررر لللل ا
ااا دددد    
بببب عععع     
ذذذذ اااا تتتت
سسسس ألألألأل

اااا تتتت    
وووو صصصص

نننن     مممم
يييي رررر
اااا رررر جججج

لللل اااا سسسس    
اااا بببب عععع

رررر     وووو
تتتت كككك دددد
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
بببب
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بببب     ر
ررر غغغغ مممم

لللل اااا ةةةة    
يييي تتتت فففف

ءءءء اااا بببب إلإلإلإل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

شششش رررر
عععع لللل اااا  

دددد    يييي
عععع

نننن     جججج
سسسس لللل
اااا مممم    
الالالال ظظظظ

اااا     يييي
بببب اااا ب
ببب شششش
لللل اااا دددد    

ئئئئ اااا قققق  
دددد    يييي
شششش نننن

ةةةة نننن وووو
نننن بببب دددد    

مممم حححح
ََََ مممم جججج    

اااا حححح لللل
اااا

يييي رررر
وووو سسسس

يييي مممم
وووو گگگگ أأأأ

بببب    
اااا هههه وووو
لللل اااا دددد    

بببب عععع
يييي رررر
بببب إلإلإلإل اااا

دددد     مممم
حححح أأأأ

نننن اااا قققق
وووو طططط

مممم     يييي
هههه اااا رررر
بببب اااا

يييي نننن يييي
كككك اااا كككك
سسسس     
لللل يييي لللل
خخخخ

يييي ضضضض
اااا رررر لللل ا
ااا نننن    
بببب دددد    
مممم حححح
مممم

سسسس يييي
رررر لللل اااا  

بببب   
يييي جججج نننن

-- -- -- --

يييي رررر
اااا رررر جججج

لللل اااا سسسس    
اااا بببب عععع

رررر     وووو
تتتت كككك دددد
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
بببب

يييي رررر
اااا رررر جججج

لللل اااا سسسس    
اااا بببب عععع

رررر     وووو
تتتت كككك دددد
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
بببب

يييي رررر
اااا رررر جججج

لللل اااا سسسس    
اااا بببب عععع

رررر     وووو
تتتت كككك دددد
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
بببب

يييي رررر
اااا رررر جججج

لللل اااا سسسس    
اااا بببب عععع

رررر     وووو
تتتت كككك دددد
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
بببب

يييي رررر
اااا رررر جججج

لللل اااا سسسس    
اااا بببب عععع

رررر     وووو
تتتت كككك دددد
لللل اااا تتتت    

وووو صصصص
بببب
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ننننصصصصووووصصصص    ااااألألألألننننااااششششييييدددد
ً ّننننةةةة    ممممووووسسسسييييققققييييااااًًً ااااللللممممددددووووّّّ

1))))    ففففؤؤؤؤاااادددديييي    إإإإللللىىىى    ووووططططننننيييي    ققققدددد    صصصصبببباااا
نظم المكي الناصري تلحين محمد داود(1)    ٭٭٭٭

                      

                   

                    
» توجد في نهايتها. ٭ الهوامش المتصلة بنصوص «األناشيد المدوّنة موسيقياً

ـــــد قـــــــــــــــومــــــيَ يَــــا وطــنــــــي أُوَحـِّ
ومـــــــــــــــــــــــا لِــي وروحِــيَ مَــعْ بـــدَنِــي

خـــذ العـــــــــهــــــــدَ منـــي عـلـــى أنّنـــي
وأبــــذُلُ فـــي رُشـــــــــــــدِهِــــم مِـنَـنِــــــي

واخـــــــــدُم بــالــعِـــلـــــم كــــــلَّ بــنِــيــــــك
وعـــن عَـــــــــجَــل مـــــــــا يَـسُـــــــــرّ أُرِيـك

ســـــأنـشُــر نورَ الـمـــــعــــــارفِ فـــــيــكْ
واجـــــــــعَلُ فـي الـنـفـــعِ كـلَّ شــــــــريـكْ

ـــــبَـــــا تـعـــــشّـــــقْــــــتُـــــهُ مـنذُ طََـوْر الصـِّ
فــــــــيَــــــــا وَطنِـي عـنـكَ لَنْ أرْغــــــــبَــــــــا
وأخـلُــــفَ وعــــــــــــدَك إنـي أمِـــــــــــــيـــنْ

فُــــؤادي إلى وَطـنِــي قـــــــد صَــــــبــــــا
ـــــهِ َرغِــــــبــَــــا ودِيـنـــــيَ فــــــي حـــــــبـِّ
ويـا وَطــنـي ال تــخَـفْ أنْ أمِـــــــــــــــيــنْ

كــــــــفــــــــيـلٌ بـنـيلِ مُـنـاك ضَــــــــمِــــــــيـن

فــــــــيـــــــا وَطـنـي عنـكَ لـن أرغـــــــبــــــــا
الـالزمـــــــة

فــــــــيــــــــا وطنـي عـنـكَ لن أرغــــــــبــــــــا
الـالزمـــــــة
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وال أرتـضِـــــي أن أكــــــونَ سُـــــدى
وأدفــــــعَ عنــــــك عَــــــوادي العِــــــدا

أودُّ لـــــــــك الــعـــــــــزّ طــولَ الــمَــــــدى
ســأســــعَـــى ألنـشُــــرَ فــــيك الـهُــــدى

عُــالهـا على الكـونِ أقــصَى مُـــرادي
وفـــــاءً بــعــهـــدِيَ نــحــــو بِــــــالدي

حــــــــيـــــاةُ بــالدي حـــــــــيــاةُ فـــؤادِي
ســـــأخــدُم في مـــــبـــــدئي ومَـــــعــادي

فــــــــيــــــــا وطـنـي عنـك لـن أرغــــــــبــــــــا
الـالزمـــــــة

كــــــــفــــــــيـلٌ بـنـيل مُـنـاك ضــــــــمــــــــيـن
ســـأوقِـــــظُ مـــن قُـــدسِــهَــــا وََلَـهَــــا
لكـــــــي يتكـامـــــلَ لـِـــــي أُنسُــــهـــــا

بـــــالدي حــــــيــــــاتـــــيَ وقـــــفٌ لـهَــا
ـــهـــــا فـــــيــــخـطُو الـثــــريّـا ويعـلو الـسـُّ

كــــــــفــــــــيـل بـنـيل مـنـاك ضــــــــمــــــــيـن
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والـلـيــــــلُ دجــــــا مـــــنَ وفَــــــــــــرتِــــــهِ
أهـــــــــــدَى الـســــبــــــالَ بِــــداللَــــتِــــــهِ
هــــــادي األمَــــــمِ لِـــشــــــــريــعـــتِــــــهِ
شُــــــــق الـقــــمـــــــــــرُ بـــإشــــــارتــــــه
والـــــرّبُّ دعــــــــــاهُ لــِـحـــضــــــــــــرتِـــه
عــــمــــــــا سـلـــــــــفَ مــــــن أُمــــتِــــــــهِ
فـــــــالـعِــــــز لنــــــــا بـشـــــــفــاعــتــــــــه

الـصــــــبــــحُ بــــدا مــــن طَلـعَــــــتِــــــهِ 
فـــــــاق الـرســـــال فـــــــــضـــــال وعـــال
كـنــــزُ الـكــــرمِ مـــــــــــــولــــــي الـنـعــــــم
سَــــــعَــى الشــــــجــرُ نـطـقَ الحــــــجــرُ
جِـــــــــبــــــــريـــل أتـى لـيـلـةَ آسْــرَى بِـــهِ
نـــــالَ الـشــــرفَ والـلـــــــهُ عـــــــــفـــــــا
ـدُنــــــا فــــمُـــــحــــمــدُنـــــا هُــــــو ســيـِّ

2))))    ااااللللصصصصببببحححح    ببببدددداااا (نشيد مصري)(2)
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3))))    ععععااااههههلللل    ااااللللممممغغغغرررربببب(3)

4)))) نشيد    ««««ااااننننششششددددوووواااا    يييياااا    ششششبببباااابببب»»»»(4)

قـــد قَـــــصَــدنَــــاك بحـــــســــن األدبِ
جــــاءه التـــــوفــــيقُ من رب الـســــمــــا

عــاهـــلَ المـــغـــرب يا شــبــلَ النبــي
واذا مـا أخلَص المــرُء الدعـا (لربه)

أنـــشِــــــدوا كــــــلَّ لـحـــــن حــسَـــــنْ
وانـشُــــــــروا وانـشُــــــــروا فـي الـزمـنْ
كلـنـــا نرمــــي إلـــى خــــيــــر العَـــــمَلْ
ولــنــــــا هــــمـــــة كــلــهــــــا أمـــــــل
إنــــنــــا أمـــة ال تـنـســـى الـعــهــــود

أنــشِــــدوا أنــشِــــدوا يـــا شــبــــابْ
وابسِـــــمـــوا وابـســمـــــوا لألمَــانــي
كـلنـا نـرمـي إلى نَـيـلِ غـــــــايـة الـمُنـى
إننـــا فـــتــيـــةٌ ال تَنِـــي فـــي العــمــل
اذكــروا اذكـــروا عـهـدَنـــا المـجــيـد

الالزمــــة
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وافَــــعلــوا الخــــيــرَ واقـــفــــوا السّـنَنْ
فــكّــــهـــــا مـــن قــيـــــود الـمــحـــــن

أيــهــــا الـقــــوم قــولــــوا الـصــــوابْ
وابــتَـــغــــوا للـنـفـــــوسِ الـعَــــوالــــي

أرضُـكـُــم تـربـــة جــمــــة الـغــلــــــــل
واهتِـــــفـــــوا إنـنـــا أمـــــة الـخلـــــود

ِدينُـكــم شِـــرعـــة ســـمــحـــة لــم تزلْ
فـامــتَـطُوا ذروةَ المــجــد ال تيــأَســوا

الالزمــــة

الالزمــــة
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5)))) نشيد ««««للللذذذذةةةة    ااااللللععععييييشششش» نظم عالل الفاسي(5)

6)))) ححححبببب    ااااألألألألووووططططاااانننن(6)
       

وفـــــــــــــداهُ مــن صُـــــــــــــروف الـزمــــن
وهْـو لــي كـلُّ فـــــــــــــخـــــــــــــار أَبـتـنــــي
خــــــــــادمـــــا فـــــــــيـــــه بـكـــــل الـمِـنَـنِ
وارى فــــي ذاك أغْـــــلــــــــــــــى ثَـــــمَــــنِ

لــــذةُ الـعـــــــيــــش حــــــــيــــاةُ الـوطَــنِ
هــــو بـغـــــــيــــايَ التـــي أطـلُبـــــــهــــــا
ال يـلَـذَّ الــعــــــــــــيـشُ لِـي إن لــــم أكـن
أنـــــــا أهـــــــواهُ وأهـــــــوى أهــلَــــــــــه

وروحُ الــلـــــــــهِ تُـــــنــــاجـــــيــــنـــــــــــــــا حـــــبُّ األوطـــــانِ مــــــن اإليـــمـــــانِ
الـحــــــب لـــنــــــا ولَــــــــهُ الـمَـــولــــــــى
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خـــــالــــــــــــصٍ أو بـــــربَـــــــــــــــرِي
واعـــــــتَـــــــصَــــــــمْنـــــا بــلــِوائِــــــــهِ
هــــــاتــــــــــــــفٌ يــــــحــــــيــــــــــــــــا
رفــــعــــــــــــــةَ الـــمــــغـــــــــــــــــــرِبِ
أيــــهــــــــــا الـســلـطـــــــان عِـــــــشْ

ولـيـــــــــحــــــــيـــــى اإلســـــالمُ بِــــــهِ
يــــــــوم أصـــــبــــحــــــــتَ الــمــلـــــك
ورأى مـــنـــــــك الـــذي يــبْـــــــغِـــــــي
مــــــــن صَـــــــــرْف الـمِــــــحَـــــــــنْ
لـلـوحــــــــــــــــدة الــكـــــــبــــــــــــرى

كــلــــنـــــــا مــــن عــــربــــــــيّ
قْـنـــا بعـرش عـلـوي قــــد تـعــلـَّ
كـلــنـــا فـي ســرِّهِ أوْ جَـهـــره
مــــــن عــطــفــــــه نـــرجُـــــــو
مــــــن أجـــــل ذا نــدْعُـــــــو :

ولْيــَحـيـــــى المـــغــــرب بــكــــم
أشـــــــرَق المـــغــــــربُ طــــــرّاً
إذْ رأى فـيــكَ أمـيـراً هاشِـمــيـا
ورأى فــيك الذي يَحــمِي حِـمــاهُ
فـــيــــــــــــك لــــــــــــه رمـــــــــزُ

الالزمــــة

7)))) نشيد «ككككللللنننناااا    ممممنننن    ببببددددوووويييي»
نظم عالل الفاسي(7) تلحين الحاج مَحمد بنونة

                              

                           

الالزمــــة

عـــــش أيـــهــــــا الــملــــــك



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل168

بــــــــك مُـــــــــــذْ صَـــــار إلَـــيْــــكْ
فــي ســــمـــا المــــجــــدِ والفــــخــرْ
فَــــبـِــــــــــــــهِ نــَــــــــــرْقـَـــــــــــــى
مــــــن مــــجـــــــــدِنا الســــامِـــــي
أيـــــهـــــــــا الـســلــطــــان عــــش

عـــرشُ اسـمـاعــيــــلَ يـسـمُـــو
 فـأَدمْــهُ أطـلــسِيّـا مُــشـمَخِّـرا
وأدِمـْـنـَــا مْـســتــظـلِــيــنَ بظلِــهْ
فــيــــــــهِ لـــــــــــنا ذكـــــــــرَى
فـيــــــــهِ لـنــــــــا كــــنـــــــــــــزٌ

الالزمــــة
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ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل170

ـصــْـــــــــــــح الــمــــنــــيــــــــــرْ داعــــــــــيَ الـنــــُّ
كـــــــــــــان ذا صِــــيـــــــــــــت شــــهـــيـــــــــــرْ
وابــــــتــــــهــــــــــــــــــــــــاجٌ وكــــــمـــــــــــــــــالْ
لــــــم يــــضِــــــــــــق فــــيـــــــــــه مــــجَــــــــــــالْ
وبِـــهــــــــــــــــم فـــخـــــــــــــــرُه طــــــــــــــــــالْ
مِــــنـــــــــةَ الــمَــــــــــــولــــــــــــــى الــقـــــــــــديــرْ

يــــا بـــــنِــــــي الـعـــصــــــرِ أجـــيــبــُــــــــــــوا
واســــتــــجــِـــــــدّوا ذكـــــــــــرَ قــــــطـــــــــــرٍ
كـــــــــــــان للــــــقـــــطـــــــــــر جَـــــمــــــــــال
وازدهـــــــــــــــــــارٌ واحــــتــــفــــــــــــــــــــــالٌ
إذ بــــأهــــــــــل الــعــلـــــــــــــمِ صَـــــــــــــالْ
بــــرجـــــــــــــالٍ قــــــــــــد أُنِــــيــــلـــــــــــــــوا

الالزمــــة

واركَـــــــبــــــــــــــوا كَـــــــــدّاً وجــــــــــــــــــــــدا
والـــــبَـــــســــــــــــــــــــــوا لــلــحــــــــزم بُــــــــردا
تَـــســــمـــعُــــــــــــوا شـكــــــرا وحَـــــــــــمــــــدا
مـــــــــــن ذوي الـــقــــــــــــــدر الــخــــــطــيــــــــرْ

جـــــــــــددوا لـلغـــــــــــــــــرب مــجـــــــــــداً
واقــــــــدَحــــــــــوا لـلعـــلـــــــــم زَنْــــــــــــدا
وابــتـــغـــــــــــــوا هـــــــــــديــا ورُشـــــــــــدا
وتـــــــــــــــرَوْا رعــيــــــــــــا جــمــيـــــــــــــال

8)))) نشيد «يييياااا    ببببننننيييي    ااااللللععععصصصصرررر». نظم محمد غريط(8)

الالزمــــة
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حِـــــــفـــــــظــــــــــــــــــه لـــلـــــــعــــــهـــــــــــــــد دأبُ
هـــــــــــــبّ مــــــشـــــــــــــروح الــفـــــــــــــــــــــــــؤادْ
شـــعـــــــــــــبـنـــــا شـــــــــــــعـــــبُ الـجـــــــــــــهـــادْ
فــــــــي ثـــبـــــــــــــــــــــــــات فــــلـــــــتــــــــزيــــــــدوا
إنـــــــمــــــــــــــــــــــا الـــمـــــــــــرءُ الــجـــــــــــــــوادْ
فــــــلـــــتــــــجـــــيــــــبــــــــــــــــوا لــلـــــنــــــــــــــــداءْ
مُـــــلـــــتـــــجَـــــانـــــــــــــــا والـــــمَـــــعـــــــــــــــــادْ
تــــــــــــــــــاج نـــــصــــر عــنــــه يُــعــــــــــــــــــقَــــدْ
هـــــــــــــــــــــو ســـلــطــــــــــــــــــان الــبــــــــــــالدْ
حـــــيـــــــــــــــن نـــــادانـــــــــــــــا األمـــــيــــــــــــرُ
حـــــقـــــــــــــــــق الــلــــــــــــه الــمـــــــــــــــــــــــرادْ

إنــــمـــــــــــــا الــمــــغــــــــــــــــرب شــــعــــــــــبٌ
وإذا مــــــــــــــــا نـــــــــــــاب خـــــــطــــــــــــــــبٌ
شــــعــــبــــنـــــــــــا شــــعــــــــــــــب أبــــــــــــــيٌّ
أيــــهــــــــــــــــا الــقــــــــــــــومُ األُســــــــــــــــودْ
بــــنــــفـــــــــــــــــوس فــــلــــتــــجـــــــــــــــــودوا 
وبــــــــــــــإخـــــــــــــــــــــالص الــــــــــــــــــوالء 
مـــــــــــــــــن أمــــــيــــــــــــــر األمـــــــــــــــــراءْ 
مـــلـــــــــــــــك الـــقـــطــــــــــــر الــمـــــــــــؤيّــــــدْ
هـــــــــــــو مـــــــــوالنـــــــــــــا مـــحـــــــمــــــــدْ 
قـــــــــــد زكــــــــــــــا فــــيــــنـــــــا شــــعــــــورُ 
فـــــلـــــتــــســـــيـــــــــــروا فـــــلـــــتــــســـــيـــــرُوا

9)))) «ششششععععبببب    أأأأببببيييي» نظم محمد بن ابراهيم(9)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل172

نــجــعــلــْـــــه نصـــــــبَ عـــــيــنــنــــــــا
بــروحــنــــــــــا وجــــســــمــــنـــــــــــــا
ــبُ عــلــى كـــل الـصــــعـــابْ َونَتَــــغَــلـَّ
نـــــــحـــــــــــــــــــــــن الــشــــــــــبــــــــــــابْ
حـــــقـل الــجـــــهـــــاد الـوطـــنــــــــــي

بــــــــــالدنـــــــــا اســـتــــقـــــاللَـــهـــــا
هـــــي لـــنـــــــا نــحــــــــــن لـــهــــــــــا
نخــدُمــهـا بـهــمـةِ األُســد الـغــضــاب
 نـــــــحــــــــــــــن الـــــــشــــــبـــــــــــــــــابْ
شــــعــــارنــــــــا الـعـــمـــــــلُ فـــــــــي

ــهْ نـــحـــــــن أصـــحــــــــــاب الـحَـــمِـــيـَّ
ودعـــــــــــــــــاة الـوطــــنــــيـــــــــــــــــــهْ
ديــنـــنــــــــا بـــــــــــذل الــجـــهـــــــــودْ
لـــــــن نـــخـــــــــافَ لـــــن نـخــــــــونْ
بـصــــوت يُـرعـب االعــــداءَ حــــــــينـــا
ويحــــشــــد حـــزبـهـــا الـوطني جـنوده
والــــحـــــــــــــــزب الـوطــــــــنـــــــــــــي

نـــــحـــــــن إخــــــــــوان الـصـــــفـــــــاءِ
نــــحـــــــن أنـصـــــــــار االخــــــــــــــاءِ
عـــــزمــــنــــــــــــا عـــــــــزم األســــــودْ
لــــن نـــنــــــامَ لــــــــن نـــهـــــــــــــــــونْ
إلى الـمـــيــــدان نجــــري صـــائـحـــيـنا
تعــــيـــش بـالدنـــا أبـــدا ســــعــــيـــده
يـــحــيـــــــــى الوطــــــــــن يـــــحــــيـــــا

يــــعــــــــيـــــــــــش يــــعـــــــيـــــــــــــش

تــــــحـــــــت لــــــــــواء حــــــزبـــنــــــــــــا

10)))) نشيد : «ننننححححنننن    إإإإخخخخوووواااانننن    ااااللللصصصصففففااااءءءء»(10)
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ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل174

الالزمـة

رامَ عِــــــــــزا فـي الــحـــــــــــــــــيـــــــاهْ
حُــــــلـــــــــــــــةَ الــــفــــــخــــــــــــــــــــرِ
رايـــــــــــــــــةَ الـنــــصـــــــــــــــــــــــــــرِ

لـيــــس فـــــــــيـنــــا غـــــــــيـــــرُ ليـــــث
قــــد لـبِــــــســـنـــا مــــذ عـــــــقـلنــــــا
وحــمـــلــنــــــــا مُــــــذْ نـهـــــــضـنــــا

ذلــــك الـعـــــــهــــــدِ الـمــــــــجـــــــيــــــدْ
واتـبــــــــــعــــــــــوا الـرأي الـســــــــــديـدْ
نــــــحــــــــــــــنُ أهــــــلــــــــــــــــــــــــوك
وبــالــــــــــــــــــــروح نـــــفـــــديــــــــــــــك

جـــــددوا الـعــهـــــد الـقـــــــــديــمـــــا
واسـلـكــــوا الـنـهــج الـقــــــــويـمــــــــا
دولـــــةَ الـمـــــــــــغــــــــرب دُومـــــــــي
ســــــوف تُـحــــيــــيــــــك دِمَــــــانــــــا

الالزمــــة

الالزمــــة

بــــاجــــتــــهـــــــــــاد وثــــبــــــــــــاتْ
إيــــــــــه دولــــــة الـمـــــــــــــغــــــــرب
أو نـــمُــــــتْ مـــــــــتـنـا كــــــــرامـــــا
دأبُـنــــــا نـرجــــــو الـســــــــــــالمـــا
أنـــــجــــــمــــــــــــــــــاً زُهــــــــــــــرا
الـبـــــــــــــــــــرَّ والــــبــــحــــــــــــــــرا

نـــحـــــن شـــبّـــــانٌ ســـعـــيـــنـــــا
إيـــــــه أمـــــــــة الـمــــــغـــــــــــــرب
إن نـعـــش عـــــشـنــــا كِـــــرامـــــا
ــنــــا نـــهـــــــدي األنــامـــــــا هـــمـُّ
فــي ســـــــمـــــا العـلــيــــاء كـنــــــا
وعـــلــــــــى الـعـــهــــــــد بـلـغـنــــــا

ال تـكــــــــونــــــــــوا غـــــــــــافـلـيــنـــــا
لــجــــــــــــــدودٍ غــــابــــريـــــنــــــــــــــا

يـا بنـــي الـمـــــــغــرب ســــــــيــــروا
جــــددوا عــــــهــــــدا عــظــيــمــــــا

عــــيــــــشـــــــــــــــــــةَ الـــــــــــــــــــــذل مــــــــا عـــــــهِـــدْنا الـعُــــرْبَ تَـرضَـى
الالزمــــة

الالزمــــة

أنــقــــــــــــــــــــــذوهــا مــن حـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــفـــــــــقــــــــر والــجــــــهـــــلِ

11)))) نشيد : «ددددووووللللةةةة    ااااللللممممغغغغرررربببب» تلحين : محمد داود(11)

                         

                       

                       



175 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل176

بــيـــــــن الــرُّبَــــــــــى والــبِـــــطـــــــاحْ داعٍ دعــــــــــــــــــا لــلــفـــــــــــــــــــــالَحْ
مـــــرددا : الــكـفـــــاحْ الـكـفــــــــاحْ

12)))) نشيد «ددددااااععععيييي    ااااللللففففالالالالحححح»
نظم ابراهيم اإللغي(12) تلحين بيكار حسين أمين(13)

     
               

             

           

           

الـمـــــــغــــــــربَ المـــــــســـتــبــــــــاحْ
فـــالــنـــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الح
صـــــــوت الـعــــــــــال والـخــلـــــــــود

ـــــــــــفـــــاحْ فــــــــــــأَنـقــِــــــــذوا بـالـصـِّ
ال تــــــــجــــــــبـــــــــنـــوا ال تــــركـــنــــوا
لــبـــــــــــــــيــــــكَ داع الــجُــــــــــــــدود 

مـنــاشــــدا : العــهــودْ العــهــــوْد
بـالــــــــروح مـــنــــــــا نَــــجــــــــــــودْ
نــــــحـــــــــــن نـــــجـــــــــــــــــــــــودْ
مـــــــغــــــربُـــنــــا فـــــــي انـقـــــــالبْ

لــبـــــــــــــــــيــــــــك نــحـــــــن الــجُـنـــــود
لــألطــــــلــــــــــــــــس األقــــــعَـــــــــــــسِ
إيـــــــهِ شــــــــــــــــــبـــــــــــابَ الـغِـــــالب

مسـتـنـجــدا : الشبــابْ الشبـابْ
نـفـــديـــــــه يـــــــوم الـمُـــــــــصـــــابْ
لــُـــــيـــــــــــــــــــوثُ غـــــــــــــــــــــــاب
بـــــــــل وحـــــــــدةً وانــضــــمـــــــــام

فـــــكـــــلـــــنــــــــــــــــا لــلــجَــــــــــــــوَابْ
شـــــــــــــــبــــابـنـــــــــا وشــــيــــبــنـــــــــا
لــسـنـــــــا نــريــــــد انــقــــــــــــــــســــامْ

شـــــعــــــارنا : األمـــــام األمـــــام
والـعَــلَـم الــمُــــــــــــــسْـــــــــــــــتَــــــــــــــدَام
رمــــــــــــــــــزا لــــــســــــــــــــــــــالم

فــي ظــــــل عــــــــــــــــــــــرش اإلمــــــام
األحــــــمــــــــــــرِ واألخـــــضــــــــــــــــرِ
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فــــــــجـــــــــــــرُ الــــهـــنـــــــــــــا قـــــــــــــد الحْ
والـــــــــــــــــــدوح نــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــرْ

يـــــــــــا بـــــــلــــــــــبـــــــــــــــل األفـــــــــــــــراحْ
الـــــــــــــــــــروضُ زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ

والــــــــــــــــــهـــــــــــــــــمُّ عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا راحْ
بــــــــأطـــــــيــــــــــــــــــــب األلــــحــــــــــــــــــــانْ
حُــــــلـــــــــــــــوَ األمـــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــي

َأنـــــــــشِــــــــــــــدْ عــــلـــــــــى األفــــنــــــــــــــانْ
أَدُّوا الـــتــــــــــــــهــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

لِـــــســــــــــيّــــــــــــــــــــــدِ األوطــــــــــــــــــــــــــــان
احـــــــــــــــــــــــفـــــــــظ لــنــا الـــســلــطـــــــــانْ
ســـــــــــــــــــــــــــــدّد خُـــــــطــــــــــــــــــــــــــاهُ

يـــــــــــــــا ربـــــــنــــــــــــــــــــا الـــمـــنـــــــــــــــانْ
أدِمْ عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهُ 

تــــــــــزهــــــــــــــــو بــــــــــــــــه األوطــــــــــــــــان
انـــصُـــــــــــــر لـــنــــــــــــا اإلســـــــــــــــــــــالم
وقِ الــــــــعــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ

يـــــــــا واســــــــــع اإلحـــــــــــــــــــــــــســـــــــان
أحـــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــبــــــــــــــــــــــــــــــالدَ

طــــــــــــــــوارق الـــحــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــان

13)))) نشيد «يييياااا ببببللللببببلللل    ااااألألألألففففررررااااحححح» نظم وتلحين توفيق الخياط(14)
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إلـــــــى مـــعـــــــــارج الـخـــلـــــــــودْ
لـمــاضـــــيــه الزاهـي الســــــعـــــيــدْ

شــــــــبـــــــابَ طــــارق ســـــر بنـــــا
كـــيـــمـــــــا نـعـــيــــــــدُ الـوطـــنـــــــا

14)))) نشيد «ششششبببباااابببب ططططااااررررقققق» نظم وتلحين محمد أحمد اإلدريسي(15)

فــــــــفـــــي الحـــــــــيــــاة ال نـريــــــــدْ
عــــرشَ الـفــــــــخــــــــار أن يـبـــــــيـــدْ

حــــــتـــى نُـبَــاهِــي الـمــــــشـــــرقــــا
رمـــز جــهــــادنــــــــا العـــتــيـــــــد

هـيـــــــا بـــنـــــــــا لـلـمُـــــرتَـــــقَـــــــى
قـــــــــد اتـــخـــذنــــــــــا طـارقـــــــــا

عـــــلـيــنـــــا حـــقـــا أن نعـــــــــيـــــــدْ
ذلـــــك الـعـــهـــــــدَ الـمــــــــــجـــيـــــــدْ

نـــحــــــــن صَـنَـادِيــــــــدُ الـفِــــــــدا
بــيــــــــن األنـــــــــام أَعْــــبــُـــــــــدَا

كـــــــــافــــح وال تـخـــــــش الـعــــــدا
فـــلـــــــــــن نـــعــيـــــــــــش أبـــــــــدا

لـسـنــــا عـــــن الـحــــق نَـحــــــــيـــــدْ
ولــــو طغــــى فــــــيـنــا الـعــــــتــــــيــد

مــــحــــقــقــــــا أســـــمـــى رجــــــاءْ
مـــــن الـجـــنـــــــود األوفــــــــــيـــــــاءْ

حَـلــّـــقْ بـنـــــا نـحـــــو الســــــــــمـــاءْ
واســــمـــــع أنــــاشـــــيــــد الــفــــداءْ

فـــــمـــــــــا لـنــــــــار أو حـــديـــــــــدْ
أن يـوقـــــفـــا الســــــيــرَ الـجــــــديــدْ
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15)))) نشيد «أأأأنننناااا    ااااللللممممغغغغرررربببب»(16)
نظم المهدي الريش وتلحين عبد القادر بن سليمان

                               

                           
        

أنـــا المــغـــربُ مــوطـن األبـــرارْ
بنـــيَّ اسـتــعــدوا لكســر القــيـودْ
أال تســمـعــون أنـيــن الجــيــــاعْ
ثِبــوا وثبــةَ األســد يوم الـصـراعْ

أنــا المـغــربُ مـعـقــلُ األحــرارْ 
بَنـِــيَّ أعــيـــدوا فــخـــارَ الجُـــدودْ
تراثــي يضـيــع بأيــدي الطغـاة 
أال فلتـــهــبــوا لِـسـحـــق الجُـنـــاةْ

الـالزمــــــــــــــة

لـبــيـــــــــكِ أرضَ األجـــــــــــدادْ
شــــبـــــــــــــــابَ البـــــــــــــــــالدْ

شــــــبــــــــــــــاب البـــــــــــــــالدْ
أرضــكُـــــــــم تـســـتـغــيــــــــــثْ

فـــهـــــلْ مـــــن مُــغــــيــــــــثْ
أرضكـــم تطلـــب المــخلـصـيــــنْ
أرضـنـــا تطـلــــب المــخـلـصــينْ
وعـــــن عـــزنــــــا وبطــوالتِـــنـــــا
ومـــن شـــاد عــــزا لنـــا تـالـــدا

أرضكـــم تبــتـغــــي العــامِـلـيــــنْ
أرضـنـــــا تــبـغـــي العــامــلـيــــنْ
سلــــوا عـقــبــةَ عــن فــتـوحـاتــنـا
وســلْ عنـا عَمْــروا وسـل خالـدَا

الـالزمــــــــــــــة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل182

              



183 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

ـــــلـــَــــــمْ فـــــــــي ديــــــاجـــــــــي الــظـُّ
لــنــــــرفـــــــــــــــــعَ الــــبِــــــنـــــــــــــــــا

يــــــــــــا مـــــنــــــــــــار الـــهـــــــــــــــدى
أنــــــر لــنـــــــــا ســــــــــــــبــــيــــلَــــنــــــا

إلــــــــــــى األَمـــــــــــــــــــــامْ
الـــــــــــــالزمــــــــــــــــــــــــــة

الالزمـة

أعـــــــــــــــدْ ضـــــــــــيــــــــــــــــــــــاءَهُ
فــــيــــــــــــــــــا رَجــــــــــــــــــــــــــــــاءَهُ
فـــكــــلــــــنـــــــــــــــــــــا فِـــــــــــــــــدى

نـــــجـــــمُــــــنــــــــــــــا إنْ أفـــــــــــــــلْ 
فــــــيــــــــــــــــك خــــــيــــــــــــرُ األمــــــلْ
قِــــــــــنــــا الـــــردى مــــن الـــــعِــــــــــدا

عـــــــــــــــــــــــــــن الــــــحـــــــــــــــــــــــــــرَمْ
الــــــــــــــــالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يــــبــــــــــنــــــي أسَـــــــاســــــــــــــــــــه
يُـعــــلــــــــــــــــــي بِـــنـــــــــــــــــــــــــاءَه
ومـــــــــــــــــــن بــــقـــــــــــــــربــــنـــــــــا

أنــــــــــت رمــــــــــــــز الـــعــــــــــــــــــــــال
يــــــــــــا عــــــمـــــيـــــــــدَ الـــمـــــــــــــــال
شــــبـــابــَــنـــــا وشـــــــــــــيـــــــــــــبـــنــــا

إذا انــــــــهـــــــــــــــــــــــــــدمْ

16)))) «ممممنننناااارررر    ااااللللههههددددىىىى» نظم وتلحين ناصر الكتاني(17)
                    



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل184



185 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

يـــا بـــــــالدي يـــــــا بــــــــالدي
أقـســــــــم باللــــــــه العــالـــــــــي
من جـبـالنا طـلع صـوت األحـرار
يـنــاديـنــــــــا لالســتـقــــــــــــــال

أنـــــــــــت حـــــــبـــــــــــي وفـــــــــــؤادي
أن ال أخـــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــك(18)
يـنـــاديـــنــــــا لـالســــــــــتـــــــقـــــــــالل
الســـــتـــــقــــــــــــــــالل وطــنــــنـــــــــــا

تــضـحــيـتــنـــــــــا لـلوطـــــــــــــن
أضـــحــــــــي بـحـــيــاتــــــــــــي

خـــيـــــــر مـــــــــن الـحـــــــــــيـــــــــــاة
وبــــــمــــــــــــــا لــــــــــــي عـلــيـــــــــــك

قــــــد أفـلـــــح مــــن زكــــــــــاك
اقــســــــم باللـــــــه الـعــالــــــــي

وقــــــد خـــــــاب مــــــن دســــــــــــــاك
أن ال أخــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــك

الــــالزمــــــــة

الـــالزمـــــــــة

الــــالزمــــــــة

17)))) نشيد : «ممممنننن    ججججببببااااللللنننناااا»
                                  

االالزمــة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل186



187 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

الـــالزمـــة(20)

مـــــوالي يــــــا ذا االحـــــــــســــــــانِ
نـــــجـــــــــــــــــــــل الـســـلـــطـــــــــــانِ
عـــلـــــــــــــــى إيـــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ
فـــخـــــــــــــــــــــرُ األوطـــــــــــــــــــــانِ
مــــــــــــــــــــــدى الـزمـــــــــــــــــــــــــان

صُـنْ يــــا رحـمـــانْ فـــي كـــل آنْ
واحـــــفـــــــــــــظ بـــــأمـــــــــــــــانْ
بالــعــــــــز يـــعــلـــــــــــــو دومـــــــا
لـــيــــعــــــــــــش بــــأمـــــــــــــــــانْ
صُـــــنـــــــــــهُ إلـهــــــــــي لــــــــــــه

ْ    يييياااا    ررررححححمممماااانننن»(19) 18)))) نشيد «صصصصُُُُننننْْْ

                     



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل188

اتـحــادا وجِــدا وخـــــــيــرَ الـعــــــمـلْ رُقــــيـــا ومــــــجـــــدا ونُــزلَ الـهــاللْ 

بـعـــز الشـــــــــبـــاب ورمــــــــز األمـــلْ
عـلـيـكـــم شـــــــــبـــابَ البـــالد عَـلَـــــن

يغــــور التــــواني وتـعـــفـى المــــحـــنْ
فـــإن الـبـنـــــــاء وســـبـــــق الـزمـــــن

شـــعــــورا وعـطـفـــا ونـبــــل األمـــلْ

الــالزمــــــة

ّاااا    ووووممممججججدددداااا» ُققققييييّّّ 19)))) نشيد «ررررُُُ
نظم محمد االممي الخراف وتلحين د. محمد زنيبر(21)



189 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

وطـــنَ الـمــــجــد ومــــجــــدا لـلوطــنْ
فلـنشـــــيّـــــد صـــــرحَ عـــز لـلغـــــدِ
فلنـجـدد عــهــد أمــسِ العــســجـدي

دمـــتِ يـا بــالدي مــا دام الـزمـنْ 
قـــد بنـى العُــرْبُ لنا دارَ افــتــخــار
واسـتــوى اســالفـنـا ملــك البــحـار

لـــألمـــــــــــــــام لـــألمـــــــــــــــــام
دينـنا التــــوحــــيــــدُ في حب الـوطنْ
كـلنــا نـرضــــعُ مـــن ذاك الـلـبَـــــن

راكــبــيــــــن الـهـــــولَ ســـعــيـــــــا
نحـن قــــوم من هـوى الشِـــــركِ بَراءُ
نحــن نأبـى مــذهبــا غــيـرَ اإلخـــاء

للــوئــــــــــــــــام والـذمـــــــــــــــــــام شــرعـنــــــا الطـاهـــــــر شــــــــرع

ِ    يييياااا    ببببالالالالدددديييي»(22) ُممممتتتتِِِ 20)))) نشيد «ددددُُُ

الالزمـة

الالزمـة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل190

نـهـــــضــنـــا بـمِــــــــلءِ الصـــــــدورْ
ونـــــــزري بـراضــــــــي الـوَهَـــــــــن
ونــشــجُـــــــب مــــــــن قـــــدْ لَـهـَــــا
وال عـــــــاشَ أهــــــــلُ الضــــغـَــــن
عــلـــــى ضــــــوء نــجـــــــم أضـــــا
تــحَــــــــرَّ خــنــــــــــوعَ الـــرَّســـــــن
وأضــــمِـــــر نـــوايـــــا الـصـــــــالح
يُـــصــــــــــاغ بــتـــــــــــرك الوَســـــن
ـنَــــــــادْ وعــــنـــــد انــطــــــــالق الـــتـَّ
يـشــــاكــــــــسُ رَيــــــــبَ الـزمــــــان
ذُرَى الـمـــجــــــــد والــســــــــــؤددَا
حــلـــيــفــــــــا لــــــــدرب األمـــــــــان
مــــواقـــــفَـــــــــــــــه غُـــــــــــــــــــرَرا
وأبــــلــــى البـــــــــالء الـحــــــسَـــــــنْ
وطُـــــــــــــــــالب رزق جــيـــــــــــــــاعْ
يُـســــــــامـــــوون كــــــأس الـهَــــــوَانْ
عــزائـــــمــــــــــه مــــــــن حــــــديـــــد
وحــكــمـــــــةِ شــــهــــم «حَـــــسَــــنْ»
وســاعـــتــهـــــــــــــــــم قــــرُبَـــــــــــتْ
شُــــيُــــوعَ مَـــبـــــادِ الـــــعَــــفَـــــــــنْ

صـفــــا الـجــــو حــان الـســــــرورْ
نــبـيــــــــــدُ أمــانـــــــي الغـــــــــرور
هــــــــــــى نُـــــــــــآزِرُ أهــــــــــلَ الـنـُّ
ــهـــــــــى نــــــــود طــــــــــروقَ السـُّ
تـصــــاعَــــدْ لِـمــــــجدٍ مــضـــــى
تـــــــوَخّ سـبـيـــــــل الــرضــــــــــى
تــــــذَرّعْ بــجــــيـــــش الـفــــــــالحْ
ومـفــتـــــــاحُ بــــــاب النــجــــــــاح
وســـل فـــي غــمــــــار الجـهـــــاد
تـجـــد جــنـدَنـــــا فـــــي اعـتـــداد
يــــــــؤم بـــطـــــــــول الـــمَــــــــدى
لـيـــصــبـــــــحَ أعـــــــــلى يـــــــــدَا
ســـــــلِ الشــــــــرقَ عــنـــــه تـــــرَ
وفـــــي الغـــــــرب كــــــــــم بَـهـــرَ
وهـــــذي فـــلــــــــول الضّـــيـــــاعْ
وطُـغـمــــــة رجـــــــسٍ عـتـيـــــــــدْ
عــلــى يــــــد جـــيــــش عــتـــيــــد
يــُـــســَــاسُ بـــــــــرأي ســـــديـــــــدْ
ضـمــــائـــــرُهــــــم خــــرِبَـــــــــتْ
رؤوس الـصــــــــــــــالح أبــــــــــت

21)))) نشيد «ااااللللننننههههضضضضةةةة» نظم المهدي الطود(23)
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الـــحـــيــــــــــــــــــاةَ الـــحـــيــــــــــــــــاة
هـــــــــو حــــصـــــــــن الـــبــــــــــــــالدْ
يَـــتَــــغَـــــــنّــــــــــــى بــــــهــــــــــــــــــــا

َالـــــــســـــــــــــــــــالَم الـــــــــســــــــــــالَم
لــــألمـــــــــيـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــذي
عــــــــــهـــــــــــــــده نــــهــــــضـــــــــــــــــةٌ

لـلفِــــــدى نـحـن الفــــــدى لـألمــــــيــــــر
بـالــــــدمــــــــــــــا بـــالـــدمـــــــــــــــــــــا
فــــهـــــــــــــــو رمـــــــــزُ الــوطــــــــــــــن

لـلـعـــــــــال فـي ظـل هـذا األمـــــــــيـــــــــر
فـــــــــــي ســــبـــــيـــــــــــل الــــحـــــمـــــى
نـــحــــمــــــــــــي كــــيـــانَــــــــــــــــــــــــــه

أوفـــــيــــــــــــــاء الــــحـــقـــيـــــــــــــــــــــــــــقــــة فـــــــــــي كـــــــــــــــــل نــــــــــــــــــادْ

22)))) نشيد «ااااللللسسسسالالالالمممم    ااااللللخخخخللللييييففففيييي»(24)
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قــــــطــــــــرُنـــا رمـــــــــز الــعَــــــــــــالءالـالزمة
هــــــزَّنـــــــــــــا لـــــحــــــــــنُ الــدعــــــاءْ
كــــــانـــــطــــــــــــــــالق الــشـــــهــــــداء
سُـــؤْلــُــنـــا نـشـــــــــــرُ الـضِــــــــــــيـــاء

ْشـــعـــبــــنـــــا شـــعـــــب الــــوفـــــاء
إن دُعِــــيـــــنــــــــا لـلــــفــــــــــــــــداء
فـــانـــطـلـــقـــنــــــا فـــــــي إبـــــــــــاء
هـــمـــــنــــــــا دفـــــــــع الـــبَــــــــــالء

دونـــــــــه نـــرضـــــــــى الــــمَـــنـــــــــونْ
مـــع الـســــــــــــهـــا دومــــــــــــا يـكـون

عـــرشــنـــــا دومــــا مَـــــــــصــــــــونْ
كـــــي يــــعـــيــــــشَ فـــــي عــــــــــالءْ

الـــالزمـــــــــة

الـــالزمـــــــــة

23)))) نشيد «ششششععععبببب ااااللللووووففففااااءءءء»(25)
اللحن منقول من نشيد «ككككللللنننناااا    للللللللققققططططرررر    ففففددددىىىى» التونسي(26)

مع تعديل جزئي
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بتـــــوحــــيــــده وحَّــــدَ المـــــسلمـــــين ْهلـمــوا جـــمــيـــعــا فـــرَبُّ الســمـــاء

كـقِـبـلتـنـا فـــي جميـعِ الـشعـوبْ
مع الشرق والغـربِ في كل حيـنْ

أخـــوّتُـــنـــــا بـيــن كـــل الـقـلـــــــوبْ
تالقَـى الشـــــمـــــالُ بهـــــا والجـنوبْ

الـــالزمـــــــــة

الـــالزمـــــــــة
وتـجـمــعُـنـا فــي جـهــادِ الحـيـاه
إلنـشــاء دنـيــــا وإعــــالءِ ديـــــنْ

تُوَحـــدُنــا فـي صـــفــوفِ الصــالهْ
إلــــى االتحـــــاد دعــانـــــا اإللــــهْ

الـــالزمـــــــــة

وبُـــشـــــــــــــــــــرى اإلخـــــــــــــــــاء بــــــنــــــــــــــــور الــــوئـــــــــــــــــــــامْ
نَـــــزُفُّ إلــى الـــمـــســلـــمـــيــــن الـنــــــــــــداء

وعـيـشُ الـتـفــرق مــوت ســريـــعْ
وعِـيـشـوا بإيمانكـــم أجـمَعـيــــنْ

حـــيـــاة االخــــوَّة مـــجــــدٌ رفــيــعْ
لديـن الجـــمـــاعــة نـادُوا الجـــمـــيع

24)))) «ببببننننوووورررر    ااااللللووووئئئئاااامممم»(27) (نشيد جماعة األخوة اإلسالمية)
  

الـــالزمـــــــــة
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ال نــــبـــــــالـــــــــي بـــــالــــقــــيــــــــــــودْ
لـــلـــمـــعـــالـــــــي كـــــــــــالـحـــديـــــــــدْ
نــــزهــــةٌ تُــحـــــــــــــــيــــي الــنـفـــــــوسْ
يـومُــنــــــــا يـــــــــومَ عُـــــــــــــبـــــــــــوس
وفِــــعــــــــــــــــــال ال تُـــــــطــَـــــــــــــــاقْ
تـشــــهــــد الـســــــــــــــبــــعَ الـطــبــــــاق
فـــلــنـــمــــــــــت مــــــــــوتَ الـــكِــــــــــرامْ
دي بـــــــعــــــــــــــــــــزٍ وســـــــــــــــــالمْ

اســـجـــنـــونـــــــــا كــــــبـــــلـــــونـــــــــا
عـــزمــــنــــــــا عـــــــزم شــــــديــــــــــــدٌ
وحــــــــــشـــــةُ الــســـجـــــــن لـدَيْـنـــــــا
وعــــلـــــى األعــــــــــداء أضــــحــــــــــى
كــــــــــم أهـــانــــــونــــــــــا بـقــــــــــــول
وتـــحــــمّـــلـــْـنــــــــــــا الــــــرزايــــــــــــا
نـــحــــــــن لــلـمــــــــوت خُـــلــِــقـــــنــــــا
ولـــيَـــعــــــــــــــش أهـــــــــــلُ بــــــــــــال

25)))) «ااااسسسسججججننننوووونننناااا»
نظم عالل الفاسي(28) تلحين ج مَحمد بنونة(29)



195 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

26)))) نشيد «ييييوووومممم    ععععوووودددد    ااااللللززززععععييييمممم»(30)
يــــومُ عــــود الـزعـيــــم       وحـيــــاةِ العـظــيـــــم

      يــــوم عــــود الـزعيــــم  



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل196

ونـرجـــعُ لـلـبــــــالد ظـافــريــــــنَـــــا
بأنــنـــا نحـــنُ خــــيـر الـثـــائــريـنــا
وتركــنــا األعــــادي حـــائـريـــنــــا
وانقلـبــوا خــاســرينـا خــاســئــيـنـا
وتــرفـــــرف عــلـــــى الفــــائــزيــنــا
ولعـنـــة الـلــــه عـلى الخـــــائنيـنــــــا

الـيــــوم هَـيـّـــوا للـحــــروبِ هـيــــوا
أقــائـــالً ســـل التــاريـــخَ يُمــلــــي
كـــم سـيَّلْـنــا مـــن بحــور ودِمـــاء
كـــم تركـــوا مــن قـــصــور وبـنـاء
والـيـــومَ الـرايةُ الـحــمـراء تـســمــو
والحــــمـــد للـــه رب الـعـالــمــيــــن

27)))) نشيد «ههههييييوووواااا    للللللللححححررررووووبببب» نظم القادري(31)





197 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل198

لـلــــــعــــــلـــــى خــــــلــــــف اإلمــــــــام
عــــــزنــــــــا شِـــبــــــــل الـكـــــــــــــرام
لــــســــــت أحــــيــــــى لِــسِــــــــــــــــواهُ
بـــيــــــــن أزهـــــــــــــــار رُبــَـــــــــــــــاهُ

أيـــــــهــــــا الــشــــــعـــــــب تــــــقـــــــدمْ
فـــخــــرنـــــا تــــاج الـمــــــــعـــــــــالــــي
وطـــــــنــــي الـمــــــــــــــــغــــربُ روحــــي
فــــمــــتــــى أمــــشــــي طــــلــــيــــقـــــــا

29)))) نشيد «ععععللللمممموووونننناااا»
نظم محمد القري ولحن محمد الودغيري(33)

30)))) نشيد «خخخخللللفففف    ااااإلإلإلإلمممماااامممم»
نظم وتلحين الحاج مَحمد بنونة(34)

أو إلــــى الــمــــوت ادفــــــــــــــــعــــونــــا
لــِــــمَ أنـــتــــــم جــــــاهــــــلــــــونــــــــــا
عـــــن بـــــنـــــيـــــكـــــم تـســــــــــألـونـــا
مــنــــــه مـــــــــاال تَــــحــــمَـــــــدُونـــــــــا

عـــــلـــــمـــــونـــــــــــا عـــــلـــــمـــــونـــــا
إن خــــــيـــــــر الـنـــــــاس كــــنــــتــــمْ 
أيـــــهـــــــــا اآلبــــــــــــاء أنـــــتـــــــــــمْ
ذقُــــتـــــُــــمُ الــــجــــهــــل فــــذقــــتــــــمْ

الالزمة

الــــــالزمـــــــــة



199 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

لـلـــعِــــــــــدى كــــــــان شـــــقــــيّـــــــا
يـجـــــــــتـنـي عـــــــــيـــــــــشـــــــــا هـنـيـــــــــا

كـــــــــــــل مــــــــن يــــخــــضــــــــع ذال
إن مــن يــحــــــــــــــــــيــى عـــــــــــــــــــزيــزا

أو فَـــمُــــتْ مـــوتـــــا مـــــــــجــــــــيـــــدا
لـلــــــــــــذي مـــــــــــات شـــهــــيـــــــــدا

عـــــش عــــــزيـــــزا فـي حــــــــــــمـــــاهْ
إنــــمــــــــا الـمـــــــــوتُ حــــيـــــــــــــــاهْ

الــــــالزمـــــــــة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل200

ومـن يـــدس حـقـوقــــه يــذق رداهُ
ومـــــــــا مـلــكــــــــت فــــــــــــداهُ
والتـضـحـيــهْ سـبـيلُنـــا إلى لقـاهــا
هــــو القُـــــــوى هــــــو العتـــــــاد
لكـــن نزيــدْ تفانيـا في االعـتقـــاد
غــيــــرُ سـبـــيـــلْ إلــــى النــجــاح
نـبـعـــثْ فـخــارْ قـومنـا باالتـحـــاد
نبـعــــث فـخــــار هـــــذى الديـــار

مـــغـــربنـــا وطـننـــا روحــــي فـــداهُ
دمـــــــــي لــــــــه روحــــــــي لـــــــــهُ
للحـــريـهْ جــهــادُنــا حـــتـى نـــراها
وحـــــســــبـــــنـــــا إيـــمـــانُـــنــــــــا
ال نرغـب ال نرهب كــــيـــد األعــادي
فــمـــا الـســــجـــونْ ومــــا المـنـــونْ
إلى األمــام تقــــدمــوا بنـي البـــالد
بـــحــــزمـــــنــــــــا وعـــزمـــنــــــــــا

صـوت الضـمــيـر صـوت البـالد دومـا يـنادي إلى األمـام تقـدمـوا بـني البـالد
يحــــيى الـمليـك يحــــيى الوطــن(36) ورددوا بـــــحـــــــزبــــــــنــــــــــــــــا

31)))) نشيد «ممممغغغغررررببببنننناااا» نظم عالل الفاسي(35)



201 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

32)))) نشيد «يييياااا    ششششبببباااابببب    ااااللللععععرررربببب»(37)

يـــــــــا أســــــــــــودَ الـشـــــــــــــــــرى
فــي ســـــبـــــــيــــــــل .................
وتـنشـــــــقـــتُ نـســــــيــــم الـمــــــديـنــهْ
ســـــيــــد الـرسل شـــــفــــيـع البـــــريّــهْ

يــــــا شـــــبـــــــــــــاب الــــــعــــــــــــرب
مــــــــــــا لــــــنــــــــــــا مــــــــــــــن أرب
لـيــــــــــــــتــنـي جُـلــتُ بـأفـنــاء الـديــــارْ
وتـوالــت أدمــــــــــــــعــي عـنــد مــــــزار



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل202

وفــــي الســــر نشـــدُو بــه والعَـلَــنْ
وكم طــوَّق الجِــيـــدَ فــضل الوطـــن
ونــدعــــوك يــــا ربِّ كـُــن عـــونَنــــا
بـــعـــز الـبــــالد وعـــــز الــوطــــــن
ومـــن عـونـــه نـســتــمــد الرشــــاد
لـتــسـمــو البــالد ويســمُــو الـوطـن
وكـيـــف ومـجــدُهـا مـجـدٌ صـمــيـم
فــيـــا حـبـــذا أنــــت نـعــم الوطــن
ونـرقـى مــن المــجـــد أعلى مَــقــامْ
لــتــحــيــا البــــالد ويحـــــيى الـوطن

يـطيــــب النـشـــــيـــد بـذكـــــر الوطـن
فــكــــــم للـبـــــالد عـليـنـــــــا مِــنَــــنْ
لـــــك الـحـــمـــــد يـــا ربـنـــــا والـثـنـا
وقـــــوّ الـرجـــــاءْ لـنـيــــــــل الـمـنـــــى
علـــى ربـنـــا فليكـــن االعــــتـــمــــاد
ونســــعـــــى العـــالء شـــأن البــالد
بحــــب بـــالدي فـــــؤادي يــهــيــــم
وتـاريــخـهـــا شـــاهـد مــن قــديـــم
وهــيـــا اعــمــلــــوا لــيــتم الـمـــــرام
وندعــــو إلــى اللــه عنــد الـخــــتــــام

33)))) ييييططططييييبببب    ااااللللننننششششييييدددد (نشيد الكشافة)(38)
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فـــداؤهــــــا أقـــــــــــصــــــى مـــــرادي
......................................

الـمـــــــغــــرب األقــــــــصــــى بــــالدي
......................................

الـمـــــــغــــــــــربْ األقـــــــصــــــــــــــــى
بــــــــــــــــــــــالدي بــــــــــــــــــــــالدي

34)))) نشيد «ااااللللممممغغغغرررربببب    ااااألألألألققققصصصصىىىى»(39)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل204

إن دعــــــــــــانــــــــــــــــــا الـــــــــفــــــــــــدا
إن رآنـــــــــــــــــــا اهــــــــــــــتـــــــــــــــــــدى
لــــــيــــــــــــس فــــــيـــــنــا بــــــلــــــيــــــــــــدْ
غـــــــــيـــــــــــــــر عـــــــــز وطـــــــــيــــــــــــدْ
كـــــــــعـــــــــــــريـــــــــن األســـــــــــــــــــــــو

كــــلـــــــنـــــــــــــــا لــلــــــوطــــــــــــــن
لـــــيـــــــس يـــــلـــــقـــــــى الـوهَـــــــــن
نــــحــــــن نــــســــــــل الــــكُــــمَــــــاةْ
ال نـــــــعـــــــــــد الــــــحـــــيـــــــــــــاةْ
إنـــــــمــــــــــا الـــمـــــــــغــــــــــــــرب

وبـــــــــــــلــــــــــــــــــوغِ الــمـــــــــــــــــــــرام
أو نـــــــــــــــــــذوق الــــحِــــــــمـــــــــــــــــــام
لــــــــيـــــــس فــــــــيـــــــه انــــقـــطــــــــــــاع
كـــــــــيـف نـخــــــــشـى الـضـــــــــيـــــــــاع
بــــــــبــــــــنــــــــيـــــــــــــــــه يــــــــســــــــود

فـــــي ســـــبـــــيــــــل الـــــنـــــجـــــــاح
ال نــــــمــــــــــــل الــــكــــــفــــــــــــــاح
ســـــــعـــــــــيــــــــــنــــــــــــــــــــا الزم
امــــــــــــــرنــــــــــــــا عـــــــــــــــــــازم
هــــكــــــــــــــــذا الــــمــــــغـــــــــــــرب

 شــــــــعــــــــبــــــــنــــــــا نـــــــعــــــــلــــــــيـــــــــــه

كـــــــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــــــــــل األرب
بـــــالــــــــعـــــــــــلــــــــــــــــــــــــــم واألدب

قـام يسـعــى العــلم العــزيـــزا(41)
فــسـعــوا لـه ســعــيـــــا كــبــيــــرا

35)))) نشيد «ااااللللففففتتتتيييياااانننن»(40)

36)))) نشيد «يييياااا    ممممننننااااطططط    ااااألألألألمممملللل»
نظم عبد الله گنون - على لحن النشيد اللبناني الرسمي(42)
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والــــــتـــــــحـــــــــــام الــســــــيـــــــــوف
والــــــمــــــنــــــــايـــــــــــا تـــطـــــــــــوف
فــــــيــــــــــــه أزكــــــــــى ســــــــــــــالمْ
الــــــزعـــــــيــــــــم الــــــــهــــــــمــــــــــامْ
نــــــحـــــــــن فــــــيــــــهــــــــا األســــود

فــــــي ثـــــــنــــــايــــــا الــــعــــجـــــــــاج
بــــــيــــــنــــــمـــــــــــا الــــجَـــــــــــوَّ داج
يـــــتــــــــهـــــــــادى نــــــســـــــيــــــــــــمْ
نــــــحـــــــــو عــــبـــــــــــد الــــكــــريــــــمْ
أرضـــــــــنـــــــــــا غـــــــابـــــــــنـــــــــــا

كـــــــلــــــــنـــــــا لـــــــلــــــــوطـــــــن

وأنـــــــــا الــصـــــــــب الـــكـــئــــيـــــب
فــلــتــعـــــــشْ حــــــــرا مـــــصـــــونْ
انــــــزوى بـــــيــــــن الـــخـــيــــــــــــام
مـــنــشــــــــدا خِــــــــال أمـــيـــــــــــــن
لـلـــــــعـــــلـــــــــــــى لــلــعَــــــــــــلَــــــم

وطـــــنــــــــي أنــــــــت الـحـــبـــيــــــــب
إن ذَوَى غــــصــــنـــــــي الــــرطــــيــب
كــــلــــمــــــــا حـــــــــل الـــــظـــــــالم
ســاكــــبــــــــا دمـــــــعَ الـغـــــــــــرام
كـــــلـــــــنـــــــــــا لـلــــــــــوطـــــــــــــن

يــــــــــــا رجـــــــــــــــــــال الـــــــــغــــــــــــدِ
بـــــــيـــــــــــــــــــد فــــــــــي يــــــــــــــــــــــدِ
فــــــــلْــــــــتُـــــــجَــــــــافــــــــوا الـــوَسَــــــــن
بـــــــــــــــــرقــــــــــــــــى الــــــــــوطـــــــــــــن
يــــقـــــتــــضـــــيــــنـــــا الـعــــــــــــــــــهــــود

يــــــــــــا مــــنـــــــــــاطَ األمــــــــــــل
انـــهـــــضـــــــــوا لـلـــــعـــــمــــــــــل
قــــــــــــد أتـــــــــــــى دورُكـــــــــــــم
إنــــمـــــــــــا فــــــخــــــــــركـــــــــــم
هــــــــــو ذا الـــــــــمــــــغـــــــــــــربُ

 شــــــــعــــــــبــــــــنــــــــا نـــــــعــــــــلــــــــيـــــــــــه

 شــــــــعــــــــبــــــــنــــــــا نـــــــعــــــــلــــــــيـــــــــــه

37)))) ووووططططننننيييي    أأأأننننتتتت    ااااللللححححببببييييبببب(43)
                       

38)))) نشيد «ثثثثووووررررةةةة    ااااللللررررييييفففف»
نظم ابراهيم طوقان - لحن مقتبس(44)

                     

 



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل206

وأذلـــــــــــــــــــوا الـــــــــرقـــــــــــــــــــابْ
جــــــــــاء يــــــــــوم الـــــــحـــــــســـــــاب
بــــــالــــــظـــــبـــــــــــــــا واألســـــــــــــل
 لـــلــــــــــزعـــــيــــــــــم الـبـــــــطــــــــــل

طــــــالــــــــمـــــــا اســــــتــــعـــبــــــــدوا
أيـــــــــهــــــــــــــــــــا األيّـــــــــــــــــــــدُ
فــــلـــيــــــذوقـــــــــــوا الــــزعـــــــــــــاف
ولـــــنُـــــعَــــــــــلِّ الـــــهـــــــتــــــــــــــاف

بــــــفــــــتــــــــــــى الــــــمـــــــــغــــــــــربِ
النــــــــتــــــــــصــــــــــــار األبـــــــــــــــي
إن دعـــــــــــــا لـلـــــــــجـــــــهـــــــــــــادْ

كـــــــلــــــــــــن يُـــــــــعــــــــــجـــــــــــــب
كـــــــلـــــــــنــــــــــــا يَـــــــــطـــــــــــــــرب
أيــــــــن جــــــيــــــــــــش الــــــعــــــــــدا

شـــــعــــــبـــــنــــــــا نــــــحـــــمـــــيـــــــــه

الـــــالزمـــــــــــــــــة

الـــــالزمـــــــــــــــــة
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حــــيـــوا افـــريــقــيـــا يـــا عـــــبــــاد
أشــبــالــهــا تــأبــى االضـــطــهـــــاد
وصــــلــــيــــبــــهـــــــا الــــحـــقــــــود
واســــتـــعـــمــــارهـــا الــــشـــــديــــد
واســـتــــراحـــت مـــنــــهـــا الـبــــــالد
مـــــهــــــمــــــــا كــــانـــــــت قـــــــــوةً
مـــــهــــمـــــــا كـــــــــانت شـــــــــدةً
نــــارنـــــــا ال تــــعــــرفْ خــــمــــــاد
إنـــــنــــــــا عـــــاهـــــــدنـــــــاكـــــــــم
أو نــــــنـــــــــالَ مــــجــــــــــدكـــــــــــم
حـــــرةً تــــنــــــادي الــــجـــهـــــــــادْ
فــــــي ســــــبــــيــــــل االتـــــحــــــــادْ

حــيـــوا افــريقــيــا حـــيــوا افــريقـــيــا
شــمــالــــهـــــا يــبـــــغــــي االتحــــاد
أيــــــــن رومـــــــــا ودَهَــــــــاهَــــــــــا
أيـــن فْــــرَنــســــــــا وقُــــــــواهــــــــا
قــــد مــــزقــــنـــــا أغــــــاللــــــهـــــــا
لــــــم تــــفــــرقـــــنــــــا األعـــــــــادي
لــــم تـــشـــتــتـــنــــــا الـــعــــــــــوادي
شــعــبــنــــا ال يــرضــى انـقـــــســام
يــــا ضــحــايـــــا االســــتـــقـــــــاللِ
أن نــســـيــــر فـــــي خــــطــــــاكــــم
حــتـــــى تـــــعــــلــُــــو رايــــتــُــنــــــــا
الـــجـــهــــــــــاد الـــــجــــــهــــــــــادْ

39)))) نشيد «ححححييييوووواااا    إإإإففففررررييييققققيييياااا» نظم منجي سليم التونسي(45)
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قـــد قـــرب الــــفـــضـــل الـــمــــبـــيـن حــــمــــــدا لـــــــرب الـعــــالــــمــــيــــــن

مــــــولــــى الـبــــــالد الـســــامــــيــــــــا
يــــــا ربــــــنــــــا كــــــن واقِـــــيــــــــا قــــومــــوا وصــــيــــحــــوا عــــالــــيــــا

ودوام هــــــذا الـمُــــلـــكِ الــبـــاهــــــر
ولـــيـــحـــيـــــــى ولـــــي الـــعـــهـــــــــد
ودوام هـــــذا الـمـــلـــك الـبــــــــــاهـــي
فـــلـــيـــحـــيـــــــى ولـــــــي األمـــــــــــر
ولـنـــهــــتــِـــف قـــلــــبـــــا ولـــســــانـــا
ولـــيــحـــــــيــــــــى ولـــــــي األمــــــــر
يـــا إلـــهــــي أدمـــــه لـــنــا دهـــــــرا
أبـــــــــــــدا أبــــــــــــدا ذخــــــــــــرا

بـتــــــمــام هــذا الـعــــــصــــــر الزاهـرْ
يـــعــــيـــــش لـــنــــــا ســـلـــطـــانــــنـــا
بـتـــــــمــــــــام هذا الـعــــــــرش الزاهـي
نـــصـــيـــــــح جـــمــــيـــعـــــا بـفـــــؤاد
فـــلـــنـــطـــرب جـــســـمـــــــــا وجَـنـانـا
يـــعــــيـــــش لـــــنــــــــا ســـلـــطــــانـنـا
يـــا إلـهـــي احـــفـــظـه لـنـا ذخــــــــــرا
وادمـــه لـــنــــــا واحــــــــــفــــظـــــه لـنـا

فــانـــهــض وقـــل لــلــخـــاشــعـــيــن

40)))) نشيد «ححححممممدددداااا    للللرررربببب    ااااللللععععااااللللمممميييينننن» لحن سالمة حجازي(46)
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ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل210

41)))) نشيد «ععععللللييييكككك    ممممننننيييي    ااااللللسسسسالالالالمممم»(47)
نظم حليم دموس. له عدة ألحان موسيقية

                                          
                                         

(لحن أ)

عليـك منــي السـالم يا أرض أجـدادي
عـشـقـت فـيـك السـمــر وبهـجـة النـادي
واللـيـلَ لمـا اعــتـكـر والنهـــرَ والوادي

فـفـيــك طـاب المـقـام وطــاب إنشـادي
عـشـقت ضوء القـمـر والكوكب الهـادي
والفـجــرَ لمـا انتـشــر بأرض أجـدادي

أهوى عـيـون العسل أهــوى سواقـيهـا
 هـذى مجـاري األمـل سُبْـحَـانَ مجريها

أهـوى ثـلــوج الـجــبـــل ذابـت آللــيـهــا
سالت كدمع المقل في أرض أجدادي

يـا قـومُ هــذا الوطـن نفـسـي تــناجـيـه
إن تـهـجُـروه فـمَن في الـخطب يحـمـيـه

فـعـــالـجــوا فـي الـمـحــنْ جــراحَ آلـيـه
يا مـا أُحَيلـَى السكَـن بأرض إجـدادي

الــــالزمــــــــــة

الــــالزمــــــــــة

الــــالزمــــــــــة
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ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل212

دامـــــت أرضـــه مـلكـــــا لـنـــا
واهـــــتـــــفـــــــــوا وقـــــولـــــــوا
ال لــــــغــــــيــــــــرنـــــــــــــــــــا
ســــيــروا دائمــا إلـى األمــــام

عــــاش المــــــغــــرب حــــرا لنـا
اعـــمــــلـــــــــوا تـــنـــالـــــــــــوا
الــمــــغــــــــــــرب لـــنـــــــــــــــا
يا مـن يبـــتـــغـي عـــيش الـكرام

كــــــــونـوا جنـده فـي الـعــــــــالمــــــــيـن ســـيـــروا فـي حـــمى الـله المـــعــــين
الــــالزمــــــــــة

الــــالزمــــــــــة

42)))) نشيد «ععععااااشششش    ااااللللممممغغغغرررربببب» لحن محمد عبد الوهاب(48)
                                 

الالزمـة
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شمـسي أشرقي حـول هذى الهـضاب
يــســتــعــيـــد الــهــنــــا فــــي الغــاب
عـــــــرشُـــــه درة الـــتـــــيــــــــجـــــــان
مَــلـــكُــــــــــه قـــــائـــــــــد األوطـــان
وأفـيـضـــي علـينــا شـعــــاع الهنــا
بـــك طــــاب الغــــنـــــا فـــــي الغــاب
حــــيِّ مــســـتــــقــــبـــل الــشـــــبــــان
فَــلْـتُــعِــــــدْ صـــولــــة الــشـجـــعــان
شمسـي أشرقي جاء نصـر الجدود
بـــه غــــنـــى الــوجـــــود في الـغـــاب

شمسي أشرقـي حول هذى الربى
شمسي اشرقي في قلوب الشباب
هــذا المـــغـــرب مـوطــــن طـيــب
مـجــــــده خـالــــــد عــــزه تــالــــد
شـمـسـي أشــرقــي حولنا بالمنى
وأعـيـــدي الحـيــاة لنــــا والسنـــا
إيه شــعـبَ العــال حـقـــق األمــــال
إن تــكــنْ بطــال مــنـشــئــا عــمــــال
شمـسي أشـرقي هـذا فـجر يعـود
شـمـسي أشــرقي بشعاع الخلود

43)))) «نشيد «ششششممممسسسسيييي    أأأأششششررررققققيييي» نظم جماعي(49)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل214

الالزمـة

يـــــــا عـــــــمـــــــــادَ الـــــــجـــــــيـــــــل يـــــــــا شــــــــبــــــــــــابَ الـــنـــــيـــــــــل

فـي حِـــــــــمـى الـله الـمـــــــــعـــــــــيـــن
غـــــــــــــــــرة الــــــــزمــــــــــــــــــــــــن

ثـــــــــــــــــــم ســــــــــــيــــــــــــــــــــــروا
نـــــــحــــــــــــن لــــلـــــــوطــــــــــــــــــــن

شـــــــــيـــــــــدوا الـمـــــــــجـــــــــد عـلـى الـعـلـم وهـبـــــــــوا

كـلـــنـــــــا حـــمــــــاة الـــحـــمـــــــــــى
يــــــا عــــــمــــــــــــاد الــــجــــــيــــــــل يــــــــا شـــــــــبــــــــاب الــنـــــيــــــــــــل

ـــوا هــذه مــصـــر تـنــاديــكــم فـلَــبـُّ
دعـوة الداعي إلى القــصـد المـبـين
         الـــالزمـــــــــــــــــــــــــة          

يـــــا عــــــمــــــــــــاد الـــجـــــيــــــــل يـــــــــا شــــــــبـــــــــاب الــنـــــــــيـــــــــل
مــصـــر ترجــو عـــزها في نصـــركم
فــــــانصــــــروهــا بـالـعلـوم والفـنــون
         الـــالزمـــــــــــــــــــــــــة          

يــــــا عــــــمــــــــــــاد الــــجــــــيــــــــل يـــــــــا شــــــــبـــــــــاب الــنـــــــــيـــــــــل
واكــتــبــوا في صــفــحــة الدهر لهــا
آيــة المـــــجــد وذكــر الخـــــالــديـــن

        الـــــــــالزمـــــــــة

44)))) يييياااا    ششششبببباااابببب    ااااللللننننييييلللل (نشيد الجامعة)(50)
نظم أحمد رامي - لحن رياض السنباطي

      



215 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل216

ـــــــــــــدُ ومـــــــجــــــده الـــــــمُــــــخَـــــــلـَّ
عـــــــــــــــــــــــــــاش الــــــــــوطــــــــــــــن
أرواحَـــــنـــــــا بــــــــــــــال ثـــــمـــــــــــــن
مـــــــــــــــــثــلُـك مَــن يــرعَــــى الــذِّمَـــــــمْ
وَكَـــــــــــــــيــــــف يـــُـرفـــــــع الـعَــــلـــَــــم

نـحـن الـشـــــــــــبـــــــــــاب لـنـا الـغـــــــــــدُ
شـــــــعـــــــارنـــــــا عـــلـــــــى الـــزمـــــــن
بــعــنـــــــا لــــه يــوم الــمِــــــــــــــــــحَـــــــنْ
يــــــــا وطـــــــنــــــــــــي عــــَــــــــــــدَاك ذَمّْ
ــــــــــمَـــم ْ عـلّـمْـــــــــــتــَـنَـــا كــــيـفَ الـشـَّ

والــحــــــقـــــــــل والــــــســــــنــــــابـــــــــلُ
نــــحــــــــــن لـــــــــه مـــــــعــــــــــاقـــــــــلُ
والــنــــــــــور فـــــــــــــي عــــــيــــــونــنــــــا
والــعــــــــار فــــــــي جـــــبـــــيـــــنـــــنـــــا

الــســــــــــفـــــــــــــح والــــــجـــــــــــــداولُ
ومــــــــــــا بــــــنــــــــــــى األوائـــــــــــــــلُ
الــديــــــــــــن فـــــــــــي قـــــلـــــــــوبــنـــــا
والـــحـــــــــــــق فــــــــــي يــــــمــــــيـــنــنـــا

ومــــــــــصـــــــــــر والـبــــــــــيـت الـحـــرام
إلــــــــــــى اإلمـــــــــــام إلــــى اإلمـــــــام
نـــــفـــــــــنــــــــــــــى وال نـــــنــــــخــــــــذل
لــــــــنـــــــــــــا غـــــــــــــــــــد واألمــــــــــل

لـــــنــــــــا الــعــــــــــــراق والــشـــــــــــآم
نـمـــــــــــــشـي عــلـى مـــــــــــــوت الـزؤام
نــــــبــــنــــــــــــي وال نـــتـــــــكــــــــــــــــل
لـــنــــــــــا يَــــــــــدٌ والــــعــــــمــــــــــــــلُ

نـــــــــحـــــــــــــن الــــشـــــــــبــــــــــــــــــاب
         الــالزمــــــــــــــــــــة          

نـــــــــحـــــــــــــن الــــشـــــــــبــــــــــــــــــاب
         الــالزمــــــــــــــــــــة          

نـــــــــحـــــــــــــن الــــشـــــــــبــــــــــــــــــاب
         الــالزمــــــــــــــــــــة          

45)))) ننننششششييييدددد    ننننححححنننن    ااااللللششششبببباااابببب(51)
نظم بشارة الخوري - لحن فليفل أخوان

                   

الالزمة



217 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

(لحن أ)
    



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل218

(لحن ب)



219 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

مـــــــــن الــشــــــــــــام لِــــبَـــــغْـــــــــدَانِ
إلــــــــى مــــصـــــــــــرَ فـــــتَــــطــــــــوانِ
وال دِيـــــــــــنٌ يــــــفــــــرقــــــنــــــــــــــــا
بــــــغـــــســَــــــــــــانٍ وعَــــدْنَــــــــــــــانِ

بــــــــــالد الـــعــــــــــرب أوطــــــانــــــــــي
ومــــــــن نَـــــجْـــــــــدِ إلــــــــى يَــمَــــــــن
فـــــــــــال حــَـــــــــدٌّ يــــبـــاعِــــدنـــــــــــا
لـســـــانُ الـضــــاد يـجــــــــــمَـــــــــعـنـــا

ســــنــــحــــيــــيــــهــــــــــــــا وإن دثــــرت
دهــــــــــــــاة اإلِنــــــــــسِ والـــجــــــــــان

لـــــنــــــــــا مـــــدنــــيــــــــة ســلــفــــــــــت
ولــــــو فـي وجـــــــــــهــنـــا وقــــــــــــفـــت

         الــالزمــــــــــــــــــــة          

الالزمة

فـنـيـــــل الـمـــــــــــجـــــد بـالـهِـــــــــــمَـــــم
بــــــــــالدُ الـــعـــــــــــــرب أوطـــــــانــــــي

فَـــــــهَـــــــيُـــــوا يَــــا بنـــــي قـــــــومــــي
وغـــــنـــــــوا يـــــا بـــــنـــــــي أمـــــــــــي

         الــالزمــــــــــــــــــــة          

         الــالزمــــــــــــــــــــة          

46)))) «ببببالالالالدددد    ااااللللععععرررربببب» - نظم فخري البارودي(52)
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(لحن أ)

(لحن ب)
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47)))) ععععــــووووااااططططــــففففــــننننــــــــــــــــــــاااا(53)

تــنـادي جــهــارا لــيــحـيــا المـلــك
مـقــاصــــد كـــل النـهــى تـمـتَـلِــكْ
فـفــي سلـــك أهــل العـــال يسلــك
سـمـــا بالرعـايــا ســمــو الـفــلــك
شــعــــورهـــم فــــأزاحَ الـحــلــــك
لــيـحــيـــا اإلمــام لــيــحـيــا الملــك

عـــواطــفـــنــــا نــحـــــو ســيـــدنــــــا
ألن لــــــــه فـــــــي تـــــقــــدمــــنــــــــا
ومــــن ســـلــك الـيـــوم مـــــــسـلـكنـــا
اال فــــــاســــــألوا الـلــه نـصــرة مــن
وغـــــــذى بـــأنــــــوار نـهـــــضـــتـــــه
فــقــولوا جــمــيــعــا لـيــحــيــا األمــيـر
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يــــــا ابــــن عـــدنــــــان األبــــي
نــحـــمـــــي هــــــذا الـمُــلْـــــــــكْ

مـــــاجــــــد عــــــــن مـــــاجـــــد
فــــــي شـــمــــــــوخ الــفُـــلــــــــك
مَــــعـــــــدِالً عـــــن حِـــــزبـــــــــه
كـــلــــنـــــــــا فـــــــي ظـــــلــــــــه

يـــــا مــــلـــيــــــك الـــمـــغــــــــرب 
نـــحـــــــن جـــنــــــــد لـلـــفـــــــــدا

عـــــــرش مــــجـــــــد خـــالــــــــــد
قــــــــد بــــــنــــــــاه األولـــــــــــــون
نـــــحـــــــن ال نـــبــــغـــــــــي بـــــه
إنـــــــنـــــــــــــا فــــــــــي حـــــبـــــه

دائـــــمــــــــا نـــــفـــــديــــــــــــــه
الالزمـــــــة                 

48)))) يييياااا    ممممللللييييكككك    ااااللللممممغغغغرررربببب - نظم عالل الفاسي(54)

الالزمة

٭٭
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49)))) ااااللللععععييييدددد    أأأأققققببببلللل    ببببااااللللممممننننىىىى(55)

والـبِــــــــــشــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــم
ولــــــنـــــــــــــــا ابـــــتــــــــــســـــــــــــم
ـــــــعـَــــــــــــــم فــــــــيـــــــــــــــــه الـــــنـِّ
بَــــــيـــْـــــــــــــنَ األمـــــــــــــــــــــــــــــم

الـعـــيــــــد أقـــبــــــــل بـــالـــمـــنــــــــى
والــــدهــــــر أوفــــــى بـــالــــهــــنــــــــا
جــــــــــدِّدْ لــــــن يـــــــا ربـــــنـــــــــــا
واحـــفـــــــظ مـــلـــيــــــــك بـــالدنـــــــا
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ـــــــــــال مُــــتـــــرَقــّــيـــــــا مُــــتـــــهَــــلـِّ
عـــــلــَـــــــمَ الـــتــــقـــــــدم لـــألمـــــــام
فـــــرِحٌ فـــــخـــــــور مــــــبـــــتَـــــهـــــجْ
بـــحـــيــــــــاة مـــوالنـــــــا اإلمــــــــــام

يـــا مــالــكــــا دم فـــــي الــعـلـــــى
 وارفــــــعْ لـــــرايـــــــــات الـــــــوَال
هــا قــطـــرُ مــكـــنــاس الـبـــهـيـــجْ
بـِـــعـُــالكـــــم دومــــــا لـَـــهـِـــــــجْ

بِـــسَـنَـــاكُــــــــــــــمُ وتـــعـــطــــــــــــرت
فـــرحــــــــا بـــمــوالنـــــــــا اإلمــــــام

لِلـــــه امــصـــــــــــار زَهَـــــــــــــــتْ
وتــنـــافـــســـــــــت وتــزيــــنــــــــــت

فـــــيـــــــه الــنــــوابــــــــغ وارتـــــــقـــــت
فــــي عــــصـــــر مــــوالنــــا اإلمـــــــام

يــــا حــــبـــــــذا عـــصــــر بــــــدتُ
وتــســــابــقـــــت وتـــنـــاســقـــــــــتْ

أزهـــــارُهــــــــــا وتــــــفـــــتـــــحــــــــت
فــــي عـــــصــــر مـــــــــوالنــا اإلمـــام

هـــــــذي الـقــــرائـــــح أيْـــنـَـعـَــــــتْ
وتــــفــــــاخـــــــرت وتــــرنّــــمـــــــــتْ

هـــــذى الــــمـــعـــاهـــــــدُ نــــظـمـــــت
فــي عـــصــــر مـــــــوالنــــا اإلمــــــام

هــــــذى الـمــــســـاجــــــد أزهــــرتْ
ـــــدَتْ هــــذى الــمـــفــاخــــــر شُــيـــِّ

50)))) نشيد «ااااسسسستتتتققققبببباااالللل    ااااللللممممللللكككك»
نظم محمد بن عبد القادر العرائشي - لحن الحاج محمد بنشقرون(56)

الالزمة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة
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الالزمة

ولــتــدم شــهــمـــا لــنــا نخــلــــــــــــــــــــص حـــــقــــــا فــــــيــــــــه وَالك

الـــــــالزمـــــــــــــة

المـــــعـــــا فـــــيــــــك سَـــــنـَـــــاك لــــتــــعــــش لــلــــقــــطــــر بــــدرا

أمــــــــل الـــــكــــــــــل رضــــــــاك
تـــــبـــــع الـــــكــــــــــل لـــــــــــواك

أنـــــت لــلــــــشـــــعـــــــب مـــــالذ
إنـــــــــك الــــقــــــــدوة فــــــيـــــــــه

والــــبــــســــي أبــــهـــى حُــــــالك
ولـــــــي الــعـــهـــــــــد فـــــــــــداك

وعــــروســــــــــا فــلــــــتــــطـــلــــي
ولــــتــــقـــــولــــي إنــــنــــي يــــــــا

زانــــــــهُ زَهْــــــــرُ الـشـــبـــــــابْ
فـــي الربـــيـــــع المـــســــتطـــاب
مــظـــهــــــرُ الــفــخـــــر أتــــــاك
وجــــمـــــــــال بــــمُـــــنـــــــــــاك

ـم األنــــــس بـــقــــطـــــر خـــــيــــَّ
ولـــــي الــــعــــهـــــد أتـــــــانـــــــا
إيــــه يـــــا مــكــــنــــاسُ هـــــــذا
فــلــــتــتــــيــــهـــــــي فـــــــي دالل

الـــــــالزمـــــــــــــة

51)))) نشيد «وووولللليييي    ااااللللععععههههدددد»
نظم الفقيه محمد بن المعطي ابن عبود.
لحن محمد المزوار ومَحمد الصائغ(57)

                           

                      

                 



227 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل228

ويـخــضَـرّ مـن مـجــدِنا كـلُّ عُــودْ 
لــذِكــــرى تُـــقــــامُ وأُخْــرى تَـــعُــــودْ

بعـيـدِ جلـوسِــك يـــزْهُـو الوُجـــودْ
فيـا حــسَــنَ الـعَـرشِ دُمْ للــخُـلودْ

لـــكــل سَـــالَطِــــيــنـِــنا األوفِــــيَــــاءْ
لمــِن كــَانَ لــحــوْزتـِــنــا حَــــامِــــيَــــا

ونحـنُ بـَــنو الـمـــغــــربِ األوفـــيــــاءْ
ونـُـعـــلـي هـُــتـــــافَ الــــوَفـــــا دَاوِيَا

كــَفــخـرِ الـمــلوكِ اإلمـامِ الحَــسَـنْ

لِـــيَــــــــــمـــــــــــأل مـــجـــدُك كـلّ الـزَمـنْ

52)))) «ععععييييدددد    ااااللللججججللللووووسسسس»
نظم محمد الطنجي، تلحين الحاج مَحمد بنونة(58)

                          
     
    

                     



229 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

مـــــــــــجــــــــــدُ الـــبـــــــــــالدْ
يــــــــــــوم الــــــــجِــــــــــــــــالَدْ
فـــــــــــي كــــــــــــــلِّ نـــــــــــادْ
وفِــــــــــــي الـــجِـــــــهَــــــــــــادْ
عَـــــــــــــــزّ وسَــــــــــــــــــــــادْ
عـــــــــــــــزّ وسَــــــــــــــــــــــاد

 حَــــــــيــّـــــوا الــعَـــــلــَــــــــمْ
 الـمـــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــضَـنْ
 بـــــــــــهِ اهــــــــتِــــــــفُــــــــوا
 فـــــــي سِـــــــلـــــــمِـــــــــــــه
 بــــــــــــيــــــــــــــــــــــنَ األُوَلْ
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤددِ

عـــــــــلَـــــــــى قَــــــــــــــــــــدَمْ 
رمـــــــــــــــــــزُ الــــــوطَـــــــــــــنْ
لـــــــــــــهُ قِــــــــــــــفُـــــــــــــــــوا
ربِّ أحـــــــــــــمِـــــــــــــــــــــــــــهِ
تــــــــــــــــــــــــاجُ الــــــــــــــدوَلْ
كــــــــــــــم فــــــــــــــي يــــــــــدِ

53)))) ننننششششييييدددد    ااااللللععععللللمممم، نظم محمد داود(59)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل230

شـعــبُـنـــا رمــزٌ لــهُ حـمـرُ البُـنـودْ
فاطـمَأنَّ الشـعبُ مـضْمونَ الخُلوُدْ
أمــة ًبــالـعـِـــلمِ والــــعِــــزِّ تـــسُــــــودْ

جــودْ يــا لــواءً خـافِـقــا فــوقَ النـُّ
دَانَتِ الدنـيــا إِلــى حـكِـم الجُـدُودْ
ي أمــــةً وسـعَـى الشّــعـــبُ يُـحــيــِّ

54)))) يييياااا    للللووووااااءءءء - نظم الشيخ المكي الناصري(60)



231 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

حـــتـــمٌ عـلـــيـــنـــا أن نَـــرفَـــعَــــكْ
يــكـفُـــل مِــنـّــا لـكَ أن نــسْـمَــعَـــكْ
فـــالواجِـــبُ األقــَدسُ أنْ نَـتْــبـــعَـكْ
يـــوضّـــح للـنـــاسِ فـيــهَـــا مَنـزعَكْ
إِذِا رَأتْ أعـْــيــُـنــُــهُـــمْ [مــنــظرَك]

يـــا عـــلـَـــم األمـــةِ إنَّــــا مَـــعـــــكْ
مُـــرنـا بــمَــا شِـئــتَ فَــتـــاريـخُنــــا
وسـرْ إلـى مَــا شـــئـْتَ مِـن سُـؤدَدِ
فـيكَ [األخـضـرُ واألحـمَـرُ] لم يـَزْل
تــعــتـَــرفُ الـنــاسُ لَــنـــا بِـالــعُـــال

مـــا أضـيــقَ الدهـرَ ومـــا أَوْســعَكْ
فـاخــفـُق علـَى األرضِ بـمَـا أَودَعَكْ

يا عــلـم [المــغـرب] وَسِــعْتَ العُــال
أودعـــك الـخـــالــــقُ تـــاريــــخَــنـــا

55)))) نشيد «يييياااا    ععععللللمممم    ااااألألألألممممةةةة»
نظم معروف الرصافي(61) لحن فليفل أخَوان(62)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل232

الالزمة

فـــي الـــلـّـــيـــــااـِـــي الـحَــالِـــكــَـــاتْ
كـــــــيــــــــفَ الَ نـــــفْــــــــدِيــــــــــــــكْ
دَمـــــــعــــــــــةٌ مـــــــن جَــــفنِـــهـــــنَّ
بـــَـــسـْــــمـــــــة مــــن ثَــــغــْــــرِهــــنَّ

يـــــا نــــســـيـــــجَ األمّـــــهــَــــاتْ
لــِـبــــنــِـــيــــهـِـــــــن األبـَــــــــــاةْ
كـُـــــــلّ خــــــيـــــــطٍ فــــــيـــــــــكْ
خـــفـْـــقـــــةٌ مــــنْ صَـــــدرِهــــنَّ

واخــفقِ فـي األُفُقِ األزرقِ يـا عَــلَْم يــا علَمــي يا عـلـمَ الـعُـرب اشــرُقِ

وابــــــنِ مــــنــّــــا الـــــوطَـــــــنــــــــــا
حــــــلـــــفـــــــةً تــُــــرضـــــيــــــــــــــكْ
مـــــــــنْ دِمــــــــــاءِ الــــــشّــــــهــــداءْ
دُمــــــــــتَ لـلـــــــمـــــــجــــــد سَـنــــاءً

ســــرْ إلـــــى الــمـــجـــدِ بــــنـَــــا
قـــــد حـَــلَـــــفْـــنَـــا لِــلـــــقَـــنَــــا
إنّـــنـــــــا نـَـــســــــقـِــــيــــــــــــكْ
مــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحِ األبــــريــــاءْ

يَـــــــــــــا عَـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــمْ
    الــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

يـــــــــــــا عَـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــمْ
    الــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

56)))) يييياااا    ععععللللمممميييي - نظم بشارة الخوري(63)

                                  



233 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

ُّوووواااا ااااللللممممللللييييــــــــــــــــــــكككك»(64) 57)))) نشيد «ححححييييُُُّّّ
نظم محمد بن عبد القادر العرائشي تلحين ج محمد بن شقرون

الالزمـة
حــــــيــّــــــوا الـهُــــمــــــامَ األمـــجَــــدا
أرْواحُــــــــنَـــــــــــا لــــــــــه فِــــــــــــدى
والــــنــــــصــــــــر والــعـــز الــمـكـيــــن
ــــــــــــــدَا وكـــــــــــــن لــَـــــــهُ مـُـــــؤيـــِّ

ــــوا الـمـــلــيـــــــكَ األوحـــــــدَا حـــيـــُّ
رمــــــــزَ الــعُـــــــــال مــــحــــمــــــــداً
تَــــوّجْـــــــهُ بــالـفــتــــحِ المُـــــــبــــــيــنْ
واحـــفَــظـــــــــهُ ربَّ العـــالـــمــــــــيـــن

كـــنـــــزُ الـعَـــطـــــا بَـحْــــــــــرُ الـنّـــدَى
ـنــَــــــا أن نـــــــــــســــعـــدا فـــحــــقـــُّ

نـــجْـــــلُ الــنــــبـــيّ الـمُــــجـــــتَـــــبَــى
بـــــهِ ازدَهــــــى وجـــــــهُ الـزمــــــــــنْ

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة
والــفـــنَِّّ قــــــــــــــــــــــــدْْ تََـــجــــــــــــــــــــــــدََّّدا
بِـــقـــطــــرنَـــا عـــمّ الـــهُــــــــــــــــــــــــــــــــدَى

فـي عـــــــــــــصـــــــــــــرِه الـعـلــمُ ازدَهـرْ
ســــــــــــــــــاد الــســــــــــــــــــالمُ والــوِئَــامْ

الـــــــالزمـــــــــــــة
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ُرررربببب(65) 58)))) ههههيييياااا    ببببننننيييي    ااااللللععععُُُ
هــــــيــــــــا بَــــــنــــــــي الــــــعُـــــــــــرْبِ
إلـــــــــى رَحـــــــــــى الـــــــحَــــــــــــــربِ
ــــــا فـــــلــَـــبـّـــــيــْـــــنَـــــــــــــــاهُ مـــــنـــَّ
......................................

ــــــــا ـــــــــــا بــِــــــنـــَــــــا هـــــــــيـَّ هــــــيـَّ
ــــا نــــــــطـــــــــــوِي الــــــــفَــــــــال طَـــــيـَّ
نَــــــــــادَانَــــــــــا دَاعــــــي الـــوَطــــــــــنْ
......................................

لـــِـــــنـــــــــصـــــــــــرَة األوطَــــــــــــــــــانْ
وروحُــــــــــــــــــه الـــــــــفَـــــــــيـــــــــنَـــــانْ

فــــــكــــــــــلُّ غــــــــــالٍ يــــــهُــــــــــــونْ
............ الــمــــــــيْـــــــــمُـــــــــــــــــونْ

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة
مــــــــــــــــرحــى قِــــــــــــــــراعَ الــخُـطُــوبْ
لــلـوطــنِ الــمَــــــــــــــــحـــــــــــــــــبُــــــــــــــــوبْ

مــــــــــــــــــرحــى صــــــــــــــــــراع الــرَّدَى
إنــــا جـــنــــودُ الـــحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــى

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة
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مـــنــــا عـــلــــى مَــــــــــــرِّ الــسِـــنــــيـــنْ
نَـــــــرَى حــِـــــمـــــــــاكَ الَ يَــــلِــــيـــــــنْ
مـــــــجـــــــدا أَثــــيــــــال الَ يُـــــــنـــــــالْ
وبــــــذلِـــــــنــــــــا لِـــــــكــــــــلِّ غَـــــــــالْ

يــــا مَــــوطـــني خُـــــــذِ الـيـــــــمِـــــــيـنْ
إِنــــــــا نَـــــــــــرى هــــــــوَاكَ دَيْـــــــــــن
ـــــمــــــــال إِنــــــــا نُــــــريـــــــــدُ لـلــــشـَّ
إِال بـــتَـــــوحــــــيـــــد الـــــفِـــــعـــــــــــالْ

مــــــن تُـــــــربِــــــه أجــــسَـــــــادُنـــــــــا
مـــــن طـــــنــــــجـــــةَ لِـــــتُـــــــــــونــُـــسِ
أبــــــاؤُنـــــــا فــــــي الـــــغَــــــلــــــــــسِ
زكــــيـــــةٍ عــــــلــــــى الــــــحِــــــمَــــــــى
حــــتـــــى انــْــجــــلَــى عــنــهُ الـعَــنَـــــــا

هــــــذا الــشــــــمـــــــالْ بــــــالدُنـــــــــا
سَـــــــل ْجـــــــبـــــــالَ األطـــــــلــــــــــسِ
كــــــــم حَــــــــرّرتْ مـــــــــنْ أنـــــفُـــــسِ
كـــــــــــم ذَا أراقُــــــــوا مــــــــن دِمـــــا
صـــانُـــــوا بــــهـــــا دَار الـحِـــــــــــمـى

صــــوتـــــــا يُــــهــــيــــــبُ بــالـــــــــوَرى
مـــــــن قــــبـــــــل مـــــا أن نــقــــبـــــــرا
وطــــــــــــــــــارقٌ وحـــــــــــــزبــُـــــــــــــه
وذُلِّـلَـــــــــــــت صِـــــــعـــــــــــابــُـــــــــــه

ـــا ســـــــــمــــــــعــنـــا فـــي الـثــــرى إِنـَّ
ـرا بِــــنـــــــا الــحــــمــــــى قـــــــد طُــهـــِّ
فـــــعــُـــقــــــــبـــــــةٌ وصـــــحــــــبــُـــــــه
بـــــهــــــــم زهــــــــــا شـــــبـــــابــُــــــــه

59)))) نشيد «ههههذذذذاااا    ااااللللششششمممماااالللل»(66)

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة
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روحَ هــــــــاديـــــــنــــــــا األمـــــــيــــــــنْ
وامــــلــــئــــيـــــــنـا بـــــالــــيــــقــــيـــــــــن
يــــمــــــــأل الــــكــــــــونَ ســــــنـــــــــــاهْ
كـــــــــــل عـــــــــام بــــلـــــــقـــــــــــــــاهْ
مـــــــنـــــــه بـــــــالـســـــــر الــعـظــيـــــــم
فــي هــوى الـمــــــجــــــد الـمــــــقــــــيــم
قـــــد خــرجـــنـــا عن ســـــــــبــــــــيـلـــك
فــــاهـــــدنــــا صـــــوبَ مــــقـــــيــــلـــــك
ال نــــبـــالــــــــي مــــــــا لــــــقــــيـــنــــــا
ــــى مــــــا بــــقـــــيــــــنــــــا نــــــتــــــأسـَّ
هـــمــــة ُالـصـــحــــب الـعــــــــــــتــــيـــدهْ
والـــتـــفـــانـــي فــي الـعــــــــــقـــــــــيـــدهْ
ورخـــــيــــــــــصٍ فــــــــــي هـــــــــــــواكْ
وحــــــمـــــيــــــــــمٍ لــــــــرضـــــــــــــــاكْ

رفــــــرفـــــي فــــــوق الـــمــــغـــانــــــي
واغـــــمُــــريـــــنـــــا بـالـــمـــعــــانـــــي
إن لـلــــــــهـــــــجــــــرة نـــــــــــــــــورا
ان لـلــــــقــــــلــــــــــــب ســــــــــــرورا
ـــــتْ حــــبــــــذا نــــفـــــــسُ تـَـــمــــلــَّ
وعــــــــن األدنــــــــى تــــخــــــلــــــــت
أيــــــهـــــــا الــــهــــادي إلــــيــــــنــــا
غــــيــــــر أنــــا قــــــد رجـــــعــــنــــــا
نــــحـــــن أبــــطــــالُ الـــــعــــزيـمــــهْ
بـــــمــــــبــــاديـــــك الـــــقــــويـــــمــــــهْ
هــــكــــــذا قـــــــد عــــلّــــمَــــتْــــنــــــا
الــــفــــــــدا قـــــــد عــــــودتــــــنـــــــا
نــــحـــــن بــــعــــنـــــا كــــــل غـــــالٍِ
وهــــــــجــــــــرنـــــــــا كــــــــل والٍ 

لِـــــــــرقِـــــــــيِّ الــــــكــــــائـــــــــنــــــــــــاتْ
فـــــــي حِـــــــمـــــــاهُ بِـــــــثــــبـــــــــــــــــاتْ
ـــــــــظَــــــــــــــــــراتْ بــــــأســــــــــــــدِّ الـــنـَّ
فِـــــي جـــمـــــــــــيـع الـحَـــــــــــركَـــــــــــاتْ
قـــــــــد أَزاحَ الـــــظّـــــلــــــمَــــــــــــــــــــــاتْ
مُـــــــحْــــــــيـــِــــيــــــــاً كـــــــلَّ مَــــــــوَاتْ
فــــــــيـــــــــــهِ حَــــــــــــلُّ األزمــــــــــــــاتْ
بـــــــــنـــــــــجــــــــاحِ ونَـــــــــجــــــــــــــاه
أيـــــقـــــظـــــتـــــنـا مـن سُــــــــــبــــــــــات

روحُــــــــــنـــــــــــا الـقـــــــــــــرآن روحٌ
فـــــاحـــــفَظــــوا القــرآنَ وامـــــشُــوا
وانــــــظُــــــروا فــــيــــــه تــــــفــــــوزُوا
وانـــــشُـــــدوا فـــــيــــــهِ مُـــــنـــــــاكُـم
إنــــــمــــــــــا الـــــقــــــــرآنُ نــــُــــــورٌ
رَنَّ فــــــــي الـــــكــــــــونِ صَــــــــــدَاهُ
فـــــيــــــــــهِ لـلـتــــــالــِـــــــي سُــــــــرورٌ
فــــهــْــــو لـلــــــكــُـــــل كــــفِــــــيــــــــل
آيــــــــــةُ اإلكـــــــمــــــــال مـــــــنــــــــه

60)))) ننننششششييييدددد    ااااللللققققررررآآآآنننن    ااااللللككككررررييييمممم - نظم محمد بن اليمني الناصري(67)

61)))) نشيد «ااااللللههههججججررررةةةة    ااااللللننننببببووووييييةةةة» نظم عالل الفاسي(68)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل238

آتِــنـــــا النـــصــــرََ الــــذي وعـــدتنـا
مــا ارتضَــينا غــيــرَ مــا ترضـى لنا
تــمـــألُ التـــاريـــخ مــــجـــدا وكــــرَمْ
راقــــيـــاتٍ لـلمــــعـــالــي والــهِـمَـــــمْ

ربــــنـــــــا إيـــــــاك نــدعـــــــو ربــنـــــــا
إنـنـــــا نـبـــــــــغـــــي رضـــــاكَ إنـنـــــا
أنـفُـــــــســـا طـاهرةً طُـهــــــــر الحـــرمْ
وافـــــــــيـــــاتٍ بـالعـــــــــهـــــود والـذمـمْ

واجـــــــبــــاتُ المـــــــســلــــم
كــــان فـــــــينـــــا ينـتـــــــمــي
أمـــــــــة الـــــتــــــقـــــــــــــدم
بـــــحــــيـــــاتـــــــي ودمــــــــي

الـــعــــــــــــال إن الــــعــــــــــــال
خـــــــــــيـــر عــــــــــــالـــم خـــال
لــلــعـــــــــال فـــــــــإنـــــنــــــــــــا
لـــلــــعــــــــــــال وهــــــــا أنــــــــا

62)))) نشيد «ررررببببنننناااا    إإإإييييااااكككك    ننننددددععععوووو»
نظم مصطفى صادق الرافعي وتلحين محمد داود(69)



239 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

(لحن أ)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل240

(لحن ب)



241 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

(تتمة)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل242

هــــو الــنـبــــي الــمـــــــــــــــرســــل
الـمــجـــــتــــــبــى المــــــفـــــضــــل
آل قــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــش أول
مــــــكــــانـــــهـــــــا ال يـجـــــــهـــل

ســــــيــــدنـــــــا مــــــحـــــــمـــــــــد
الــــعــــــربــــــيُّ الـقــــــــــــــرشــــي
أبــــــوه عــــــــــــــبــــــد الــلــــه فـي
وأمــــــــــــــــــــــه آمــــــنـــــــــــــــــة

مِــــــن نـــفـــســــه مُـــــــــــعَــــــــوَّلُ شَــــــــبَّ يـــــتـــــيــــمــــــــا ولــــــــه
مــــــات أبـــــــوه وهــــــو فــــــي الـــــــغــــــيـــــــب جــــــنــــــيـــــــنٌ مُــــــقــــــبـــل

الـــــــالزمـــــــــــــة

ذاك الــــــــــــــزعــــــــــــــيــــم األول وجـــــــــــــــده مُــــــطـــــــلــــــــــــب
ـــــــــلُ فــــــــــهـــــــــو كــــــــــريـــــــــمُ األبـــــــويــــــــــن مــــــــــجـــــــــدُه مــــؤثـَّ

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة

63)))) سسسسييييددددنننناااا    ممممححححممممدددد(70)

       



243 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

بــــــــكــــــــل خــــــــيــــــــر بـــــشــــــــروا
كــــــــل مـــــــحــــــــب لــلــــــــنـــــــبــــــــي
الــهـــــاشــــــــمــــــــي الـــــمـــــطــلــــــــب
مَـــــــــــن وصـــــــفُــــــــه فـــي الـــكـــتـــب
تـــحـــلُـــــــو صـــنــــــــوفُ الـــطـــــــــــرب
دومــــــــــــا تــــــفــــــــــــــــــز بـــــــــاالرب

يـــــا أهـــــــل ود أبـــــشـــــــــــــــــروا
بــــكـــــــل خــــــيــــــر بـــشــــــــــــروا
صـلــــــوا عـلــــــى هــــذا الـنــبــــــــــي
أحـــــــمـــــــــــــد زكـــــــــــيِّ الــــنــســب
فــي مــــــــــــــــــدح طَــهَ الــعَــــــــــــــــــرَبِــي
فـــــالهَـــــجْ بــــــه يـــــــا مـــــطــــربـي

ومـــــــــــــا دراه مـــــــــن أَحَــــــــــــــــــــدْ
رب الـــبــــــــــــرايــــــــــــا الـــواهــــــــــــب

فــــضــــــــل الـنــــبــــــي ال يـــــحــــد
ســـوى العـــالـي الفـــضـل الصـــمـــد

مـــــن مــــــــــشـــــرق أو مـــــــــغــــــــــرب
مــــــــــعــــــــــــرض لـلـــــــعـــــــطــــــــــب

مـــــن لــــــم يـــــزر قـــــــــبـــر الـنـبـــي
عـــفــــــــوا لـــــــه مـــــــن مــــذنـــــــب

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمـة

الـــــــالزمـــــــــــــة

64)))) صصصصللللوووواااا    ععععللللىىىى    ههههذذذذاااا    ااااللللننننببببيييي(71)
                                       



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل244

                           



245 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

بــــالــــنـــبــــــي الــمــــــــــــــصـطــــفــــــى
هُ حُــــــــبـــِــــيــــــــت الــــــــشـــــــرفــــــــا
مَــــــــن أتــــــــانـــــــــــا بــالــــــــهــــــــدى
مـــــــــن خــــــــــــرافـــــــــــــات الــعــــــدا
واخــــــــتـــــــفـــــــــــى مــــــــا ألــِـــــفـــــا

أيـــــهـــــــا الـــمـــســـلـــــم فـــــخـــــرا
كـــلـــــمـــــــا أحـــيـــيـــــت ذكـــــــــــرا
أحــــــمــــــد الـهــــــادي الـرســــــــول
وحَـــــمـــــى كـــــــل الــــــعـــــقـــــــــول
فـــــغــــــدا الـــفـــكـــــــرُ يــــصـــــــول

حـــــــالــــــــــة يِــــــــــرثَــــــــــى لــهــــــــــا
فــــــأجـــــــــابـــــــــــــــوه لــــــهــــــــــــــــا
وانــــــمَـــــــحَــــى ذاك الـجـــــــــــــــفـــــــا

أدركََ الـــــــقــــــــــــوم عـــــــلـــــــــــــى
فــــــدعـــــــاهــــــــم لــــلــــــعــــــــــــال
واغـــــتـــــــدوا خـــــيــــــر الـــــمـــــــال

لــــــيــــــس يُُـــــــــلـــفََــى فـــي سِـــــــــواهْ
بــــعـــــــد تـــــوحـــــــيــــــــــد اإللــــــــــــهْ
أن نَــــــــــرى الـــــــديــــن الــوفـــــــــــــــــا

ان فـــــــي اإلســــــــــالم مـــــعــنـــــى
فـــــهــــــو بـــاالخـــــــالص يُــــعـــنـى
وهــــو يـبـــــــغـــــــي بـــــعــــدُ مِــــنــــا

فـــــــــي ســــــبــــــــــيـــــــــل الـــشــــــرفِ
لـــــــمــــــقـــــــــام الــــــــــســـــــــلـــــــــفِ
وعـــــــــــــــده لَـــــــــــــنْ يُـــــخــــــلـــــفــــــا

أيــــهـــــــــا الــــمــــســــلــم كــابــــــدْ
واعــــتـــــقــــــــد أنـــــــــك عـــــائــــــدْ
فــــلــــــك الــــلــــه مُــــعــــاضـــــــــــد

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة

الـــــــالزمـــــــــــــة

65)))) ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللننننببببوووويييي، نظم عالل الفاسي(72)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل246

(لحن أ)

(لحن ب)



247 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

ومــن إليــــه يَلــجـــأُ الـمُــــضــطـــــرَّ
ويـــا مُـــغــيـــثَ كـــلِّ مَـــن دعــــــاهُ
فـــحـــســــبُنــا يـا رب أنــتَ وكَـــفَـــى
وقـــد شكْـــونــا ضَـــعـــفنـــا عـليكــا
أنـــت الــــذي تعـــــفــــو إذا زلَلْـنـــــا
بالـيُــســـر وامـــدُدْنا بريح الـنصــــر
لــمَـــــن تــوَلــّــى وأعـــــز الــديــــــــنْ
واجــعل خــتـام عــزه كــمــا بُدى(74)

يـــا مَـــن إلــــى رحــمـتِــه الـمــــفـــرُّ
ويــــا قـــــريــــبَ العــفــــو يا مــــوالَه
ـعــفـا بك اســتـغــثْنا يـا مُـغــيثَ الضـُّ
وقـــــد رفــــعــــنــا أمــرَنـا اليـــكَـــــا
أنـــت الــــذي تـَهــدى إذا ضـللـنـــا
هُـــمَّ حَــــالَ العُــســــرِ  وأبـْــدِلِ الـلــَّ
يــا رب وافـــتَـح فــــتـــحَـك المُـــبــــينْ
يا رب وانـصــر دينـنا المـــحــمـــدي

66)))) ااااللللددددععععااااءءءء    ااااللللننننااااصصصصرررريييي - نظم الشيخ محمد بن ناصر الدرعي(73)
من أبياتها :

(النسق 1)

(النسق 2)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل248

مــــن ثــــنـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــوداعِ
مـــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــــا لــلـــه داعِ
جــــــــــــــــــئـت بــاألمــــــــــــــــــر الـمُــطــاعِ
مـــــــــرحـــــــــبــــــــــا يـا خـــــــــيـــــــــر داعِ

طـــلــــع الـــبـــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــلـــيــــنـــا
وجـــب الـــشــــكـــرُ عــــــــــــــــــــــــــــــــيـــنـــا
أيـهـــــــــا الـمـــــــــبـــــــــعـــــــــوث فـــــــــيـنـا
جــــــــــــئـت شــــــــــــرَّفـت الــمــــــــــــديـنـهْ

67)))) ننننششششييييدددد    ااااللللههههججججررررةةةة وضعه األنصار(75)



249 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل250

أن يـــــــفـــــــتَــــدَى بـــــدمــــائــــنــــــــــا
ونـــضــــيـــع مــــــــــــجـــداً الَ يُــضَـــامْ
فـــــــــــــالـمــــــوتُ أدعــــــى لـلِـهَــــــنــــــا
بـــــالــــــروح نـــــحـــــمـــــي عــــــزنــــــــا

هــــــــذا الــــــــوطــــــــن حــــــــق لــــــــه
عـــــــار عـــــلـــــيــــنــــــــا أن نـــــنـــــــام
ــــــــــوا ولـو ذُقـنــا الـحِـــــــــــمـــــامْ هَـــيـُّ
ال تــــيــــــــــــأســــــوا مـن نــصـــرنــــــا

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة

68)))) ههههذذذذاااا    ااااللللووووططططنننن تلحين المحفوظ العلوي(76)

                               



251 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

وكـــــــــــونـــــــــــوا إخـــــــــــوانـــــــــــــــــــا
ســـــــــيـــــــــــــــروا يـــــــــدا فـــــي يـــــــــد

يـــــــا قـــومـــــنــــــــا انـــــهـــــضـــــوا
واتـحـــــــــدوا كـي تـبلـغـــــــــوا األمـــل

نــــحــن يــا قـطـرُ بنـوك
دَمــنــــا مـــلءُ ثـَــــراك

نـفــتـدي بالــروحْ حــمـاك
نــحــن يا قــطــــرُ بــنـــوك

نـفـتـديــــكْ
نـفـتـديــــكْ

نـفـتـديــــكْ
نـفـتـديــــكْ

الـالزمـة

الــــــــــــــــالزمــــــــــــــة

َاااا َووووممممننننَََ َاااا    ققققَََ 69)))) ييييَََ

هذا نشــيـد مـقـتــبس من «نشـيــد الحـرية» الذي وضـع كلمـاته كـامـل الشناوي
ولحنه محمد عبد الوهاب عام 1952.

ويمهـد لهذا النشـيد بمـقدمـة موسيـقيـة اتخذت في عـهد الثـورة شعارا لـنشرة
األخبـار بإذاعة القاهرة. وقد شـغلتها بمقطـع غنائي، كما حولت كلمـات الالزمة إلى
مـا يناسب الظروف الوطنيـة بالمغـرب في الخـمسـينيـات من القرن الـعشـرين، فجـاء

ذلك على النحو التالي :

      



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل252



253 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

كــنــــتَ فـــي صــبـــرك مُـــكــــره
ـــمْ كـــيـــــف تـــــكــــــره وتـــعـَـلــَّ
ومـــشــــى الــعــــــار إليـه وإليـــك
وقـضـــى الظـلــم عــلـيـهـا وعـليـك
واْجـعِل العـمر سياجا حول أرضـك
غـضــبـة تـبــعــث فـيــنــا مـجــدنـا
فـــلــيـــقـــل كــــل فــتــى إني هـنـا

كـــنـــتَ فـــي صــمـــتـــك مُـــرغـــم
ـــــــمْ ـــــــمْ وتــــــألـــَّ فـــــتـــــكـَــــلــَّ
عــرضك الغــالي على الظالـم هـان
أرضــك الحـرة غـطـاهـــا الـهــوان
قــدِّم األجــال قـربـانــا لـعـرضـــك
غــضـبــــة للــعـــرض لألرض لـنــا
وإذا مـــا هـــتـــف الــهـــــول بـــــنـــا

أنــا صـــــخـــــر أنــــــا جـــمــــــر
ودمـــــــــي نــــــــــار وثـــــــــــــأر
يـــومـــك الـــحــر بـيـومـي وغـــدي
نــزفـــــوه مــــن أبــــي أو ولــــدي
سـالـبــيـهــا وبــروحــي افـتـديــهـا
صـيـحــة اليـقظـة تجـتــاح الخُنوع
ومحـت أصداؤُهـا عـارَ الخضـوع

أنــــــا ومـــــــض وبــــــــريـــــــــقُ
لــَـــــفَّ أنــــفــاســـي حـــــريــــــقُ
بـلــــدي ال عــشـــت إن لم افــتـــد
ـــا نـــازحــا مــن دم أعـــدائــــك لَمـَّ
آخــذا حـريـتـــي مــن غـاصـبـيهـا
هــات أذنـيــك معي واسـمـع مـعي
عِ صــيحـة شــدت صــدور الــرُّكــَّ

فسـأمضي أتـحرْر من قـيود الجـسد
ال أبـالـــيـــه وان مِـــــتُّ صَــريعـــا
ألرى فــيـه ضــحــايـــانـا جميـعــا
فــي دمــاهم دم عــيـسى ومحـمـد
بـذلــوا أرواحَــهـــم بـذل الســخـي
وهــنـــا أمــي وأخـــتـــي وأخـــــي

أنت ان لم تتـحـرر بـيـدي يا بـلدي
ال أبـالــي الــهــولَ بـــل أعــشـقُــه
إنـــه لــــو لـــم يـــكـــن أخــلـــقـــه
فــي دمـــاهــم أمــل لـي يــتـوحــد
فـاحـتـرم بالثـأر ذكـرى شـهـدائـك
وانتـقـِـم إِنَّ هـنــا أزكـــى دمـائــك

أنــا يـا مـصــر فـــتــاكِ
ودمـــي مــــلء ثـــــــراكِ

بـدمي أحـمــي حـمــاك
أنا يـــا مـصــر فـتــــاك

الالزمة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

      
أما نشيد الحرية - في صورته األصلية - فهو كاآلتي :

                                

                               



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل254

نــــحــــــــــــن جــــنــــــــــــد الــعـــــــــرب
ـــــــــــــــــــوَبِ بـــــــــــــــــاألذى والـــــــنـــُّ
واتــــــحــــــــــــــــاد وثـــــــــبــــــــــــــــات
مـــــــجــــــــدنــــــا حـــــــتـى الـمــمــــــات

نـحـــــــن طـــــــالب الـمــــــــــعـــالـــــــي
حـــــيـــــن تــمــــــــــشــي ال نـبـــالـــــي
بـــــــعـــــــلــــــــــــــــوم وفـــــنـــــــــــــون
ســـــنــــــــقـــــــــوم ونـــــــصــــــــــــون

70)))) ننننححححنننن    ططططالالالالبببب    ااااللللممممععععاااالللليييي - لحن فضول الصائغ(77)



255 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

يــوم كـــانــوا فــي بـروج الـشـــهــب
توصل الـشــرق بأقــصى الـمــغــرب
أمــم الـكــون بــعــــــــــــــــالــي الــنـســب
فــــتـــــســــامـى فــــوق هـامِ الســـــحب
فــــــــتــــــــوارى فـي ثـنـايا الـحــــــــجـب
وتـنـاهــوا فـي الـعــــــــــــال والـرتـب...

ســجـل الـتـــاريـــخ مـــجــد العـــرب
يــــوم كــانـــــوا أمــــــة ناهضـــــة
أمـــــــــة قـــــــــد شـــــــــرف اللـه بـهـــــــــا
نــســب حـلــق فــي أوج الــعــــــــــــــــــال
لـولـب الـدهـر طـوى مـــــــــــجــــــــــدهـمُ
نـوّروا الكـون بـمــــــصــــــبـــــــاحــــــهـمُ

    71)))) سسسسججججلللل    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخ    تلحين فضول الصائغ(78)
      



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل256

وارقـــبــــوا الـمـــجـــــد الـجــــــــديـــــدْ
وبـــــكـــــــم طــــــاب الـــــنـــــشـــيـــــدْ
كــــن قــــويـــــــا ال ضــــعــــيــــفــــــا
حــــــبـــــذا الــــــمــــــوت الـشــــريـــف
نـــــزعــــــاتُ الـــمـــخــــلـــــصــــيـــــن
نــــزعــــــــاتُ الــــخـــــــائـــــنــــــيــــــن
وطـــــنـــــي مـــــهــــــــدُ الـــــجـــــــدود
أبـــــــــدا رمــــــــــز الـــــــخــــلـــــــــود
وادفـــــعـــــــوا عـــــــنـــــه الـــــمِـــحَـنْ
هـــــكــــــذا يـــــحــــيـــــــى الــوطـــــن

يـــــا بــــــنـــــي األوطــــــان هـــــيــــــا
لــــكـــــم الــــمـــــجــــــد تَــــهــَـــيّــــــــا
يا شـــــقــا الشـــــعــب الضـــــعــــيــف
واقـــــض إن مــــت شــــــــــريــــفـــــــا
لِـــــتــَــــفِـــــــضْ فـــــي كــــــــل يـــــوم
ولْـــتَــــغُــــــــضَّ فـــــي كــــــل يــــــــوم
وطـــــنـــــــــــي طــــــــــــاب ثـــــــــــراهُ
كــــــيـــــــفــــــمـــــــــا ســــــــرت أراه
ـــــدوا الـــــرأيَ جــــــمــــــيـــعــــــا وحـِّ
ــــــوه جــــــمــــــيـــــــعــــــــا وأحِــــــبـــُّ

72)))) يييياااا    ببببننننيييي    ااااألألألألووووططططاااانننن تلحين - فضول الصائغ(79)



257 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل258

بــــــيـــــــن هــــــــــذي الــربــــــــــــــوعْ
بــــــعـــــــد طــــــــول الــــــهُـــــجُــــــوعْ
أيـــــدوهُ فـــي جــلــيـــــــــل الــمــطـــلَــبِ
واحــــــــــفـظـوه عـــــــــادِيـاتِ الـعَـطَـــبِ

لـــلــــــفـــــتـــــــى والـــفـــــتـــــــــاة
نــــهـــــضــــــة فـــــي ثــــبـــــــــات
دوا النـشء فـــــفي الـنشء األمـل أيـِّ
بــَــوِّئُوهُ فـي العُــــال أعلـى القُـنَـــــنْ

73)))) للللللللففففتتتتىىىى    ووووااااللللففففتتتتااااةةةة - تلحين فضول الصائغ(80)



259 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

عـــــــــــــش يــــــــــا وطــــــــــنــــــــــــــــي
مـــــســـــتـــــقــــــــال يـــــا وطـــــنـــــــــــي
عـــــــــالــــــــــــــي الـــــــمــــــنـــــــــــــــــار
وخـــــــلــــــــــــد واعـــــــتـــــــــبـــــــــــــــار

عـــــش فـــــي الـمـــجـــــد واســـلـــــم
عــــش عـــــلــى الـــزمــــان حــــــــرا
دمـــــــت فــــــــي الــــفــــخـــــــــــــار
ونـــــلــــــــــت كــــــــل مــــــجـــــــــــد

عـــــــــشــــــــــــت فـــــــــــــيــــــــــــه راض
بــالــــــــــعـــــــــــــز والـــــــفــــــــخــــــــــار
إن كــــــــــنــــــــــــــت فـــــــــــي مــــــــــراء
أبـــــــــلــــــــــى مــــــــــــن بــــــــــــــــــــالء

كـــــيــــــف يُـــــنـــــســــى مـــــــاض
وفُــــــــقـــــــــــــت كـــــــــــــــلَّ أرض
فـــــســـــــل إدريــــــــس عــــنــــــــــه
وســـــــل يـــــــوســـــــف عــــــمـــــــا

فـــــــســــــــل عـــــــبــــــــد الــكــــريــــــــم
ولــــــتـــــــعــــــش فَـــــــلــْــــنـــــــفْـــــــــــنَ
لـــــــنـــــــفـــــــنـــــــــى ولـــــــتـــــــعـــــــش

يـــــــرفــــع عــــنــــه ضــــيــــمــــــــــا
ولــــــنـــــــمــــــــت ولـــــــتــــــبــــــــــــق
فـــــــمـــــــــا خـــــــلــــــقـــــنـــــــا إال

وكـــــــــم لـــــعــــبـــــــد الـمـــــــومــــــــــــــــــــــــــن فـــــيـــــه مــــــن أيـــــــــــــادي
وكــــــــــم غـــــــــــزا إســــمـــــاعـــــيــــــــــل فـــــــيــــــــه مـــــــن مُـــــــعــــــــادي
وكـــــــم أنـــــــجـــــــب الـــــــمـــــــغــــــــــــرب مـــــــــن فـــــتـــــى عـــــظـــــيـــــــــم

74)))) ععععشششش    ففففيييي    ااااللللممممججججدددد    ووووااااسسسسللللمممم - نظم وتلحين فضول الصائغ(81)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل260



261 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

أنـــــــا ال أهــــــــوى ســــــواهـــــــــا
كــــلــــنــــــــــا الــــيــــــومَ فــــــداهــــا
ـــــت فــــــي دِمَـــــــــاهــــا وتــــمـــــشـَّ
وبــــهــــــا الــــــوالــــــــد فــــــــاهــــــا
وبــــهــــــا الــــــعــــلـــــم تَـــــبَــــاهــى
زادهــــــــا مـــــجــــدا وَجَـــــــاهــــــــا
رفـــــــــعَ الــلـــــــــهُ لــِــــــــــوَاهـــــــــــا
عــــنــــد ذكـــــراهــــا الجِــــــبــــــاهــــا
نــــهــــضـــــةً تُــــحــــيـي رَجـــــــاهــــا
فـــــي هـــــواهـــــا  وحَــــــمَـــــاهـــــــا

ال تـــــلـمـــــنـــــي فــــي هـــــواهـــــــــا
لـــــســــــت وحــــــــدي أفـــتـــديــــهـــا
نـــــزَلــَــــتْ فـــــــي كـــــل نــــــفـــــــس
ـــــــــتْ فــــبـــــــهــــــــا األم تــــــغــــــنـَّ
وبـــــهــــــا الـــــفــــن تـــــجـــــــلــــــــى
كــــــلــــــمـــــــــا مــــــــــر زمـــــــــــان
لـــــــغــــــــــة األجــــــــــداد هـــــــــذى
هــي مَـــجلـى الـفــــــخــر فـــــــاحـنُــوا
وأعـــــيـــــدوا يـــــا بــــــنـــــيـــــهـــــــــا
لـــــم يــــــمـــــت شــــــعـــب تـفــــانـــى

أنــــجـــــــمٌ غــــــار ضِـــــيــــــاهــــــــا
واســـــألــــــيـــــه مــــــا عَـــــرَاهــــــــــا

أمــــــــتــــــــي كــــــيــــــــف تــــــــوارَتْ
ســـــائـــلــــــي الـتـــــاريـخ عـنــــــــهـــا

أَتُــــرَاهــــا تــســتــعــــــيـــــد الـــــــــــــــــمــجـــــــد يـــــومــــــا أتُـــــــرَاهــــــــــا

75)))) ااااللللللللغغغغةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة.(82) نظم الشاعر اللبناني إبراهيم حليم دموس



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل262



263 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل264

ولســان الـحـق مــن عــــهــد الـنبــي
لـــغــــتــــــي ديـــنـــــــي وطـــــنــــي
ولســـــان الـوحــــي فــي تِـبــيــانـــه
لـــغـــــتـــــي ديــــنـــــي وطــــنــــــي
ووَعَتْ لي عــزة المــاضي المــجـيــد
لـــغــــتــــــي ديــنــــــي وطــــنـــــــي

لـــغـــةُ األمـــجـــاد مـــنــــذ يَعْـــرُبِ
مـجــدهـــا مــجــــدي وتاريــخ أبـي
لـــغــــة الرحــمــــن فــــي قـــرآنــــه
وبــيـــان الحــــر عـــــن وجـــدانــــه
وسِـــعــــت كـــلَّ طـريــــف وتَلِــيـــدْ
ضــمِـنت لي في فم الـدنيــا الـخلود

76)))) للللغغغغةةةة    ااااألألألألممممججججاااادددد - نظم سعيد العريان - لحن عبد العزيز ابن عبد الجليل(83)



265 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

فـــــهــــــي حـــــيــــاة الـمـــــــــــغــــــــرب
فـــــــــــدى لـــــــهـــــــــــذا الـــــــمــطــلــب
أمـــــــيـــــــرنـــــــا عــــــــــز الـوطــــــــــن
تـــــــحــــــــيـــــــــى الــــــــبــــــــــــــــــالد

لـــتـــحــــــيــَـــــى دولـــة الــشـــبـــــاب
فــــــكـــــلــــــــنـــــــــــا جـــــــــد وأب
فـــــي ظــــل مـــــوالنــــا الـمـــلــــــــك
وتــــاجــــــنــــــا بــــيـــــــن األمــــــــم

77)))) ددددووووللللةةةة    ااااللللششششبببباااابببب
نظم محمد الطنجي - تلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(84)

(لحن أ)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل266

(لحن ب)
                                          



267 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

78)))) ببببالالالالدددديييي. لحن عبد العزيز ابن عبد الجليل(85)

أنــــــــــــت حـــــــبــــــــــــي ومــــــــــــرادي
فــــزت بـالـمـــــــــــــجــــد الـقـــــــــــــديــــــم
مـــــن كـــــــــــــــــريــهـــــات الــعـــــــوادي

بــــــــــــالدي بــــــــــــالدي بــــــــــــالدي
بـــــــالدي يــا أرض الــنـعــــــــــــــــــيــــم
صـــــانــــــــك الــلـــــــــه الـــــكــريـــــــــــم

فـــــــــــــيــــك قــــد شـــــــــــــاد الـجــــدود
بـــــشــــــــهـــــــــــــــادات األعـــــــــــادي

بــــــــالدي يـــــــــــــا أرض األســــــــود
صـــــــــرح َعـــــــــــز وخـــــــلــــــــــــــود

نـحــــنُ نـســـــــعــــى بـاجـــــــتــــــــهــــادْ
ووئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ وودادْ

بـــــــالدي يــــــا نــــعـــــــم الــبـــــــــالد
كــــــي نـعــــــــــــيــــــش فـــــي اتــحـــاد

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـالزمـة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل268



269 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

الـالزمـة

79)))) ووووططططــــــــننننــــــــــــــــــــــــــــيييي
كلمات إبراهيم طوقان، تلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(86)

وطـــنــــــي أنـــــت كـــــل الـــمــــنـــــى
وبـــــــك الــعـــــــز لـــــي والـــهــــنـــــا
ولْــنُــعــلِّ الــوطــن، فــلَــنِــعْــمَ الــوطــن

وطنـــي أنـت لي والخــــصـمُ راغــمٌ
وطنـــي إنـنـي إن تـسـلـَــمْ سـالـــم
يا شبـاب انهضوا، آن أَن ننهـضا
وانــهــضـــوا وارفــعـــــوا

وطـــنــــي صـــافــــح الـكـــــوكـــبــــــا
جــــنـــــة ســــهــــلُـــــه والــــــرُّبــــــــى

وطـنــي مـجــدُه فـي الكــون أوحـدُ
وطـنـــي حـسنُــه في الكون مــفـردُ

خـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــا
عـــــــــاليـــــــــا مـــــــــجــــــــدكـم

الالزمـــــــــة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل270



271 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

80)))) ممممووووططططــــــــــــــــــــــــــــننننــــــــــــــــــــــــــــــــيييي
نظم إبراهيم طوقان - تلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(87)

                     

ــمــا وغـــانمـــا مُكَرّمـــا ســـالمـــا مُنَعـَّ
ــــــمَـــــــــــــاك تــــــبــــــلـــــــغُ الــــــسـِّ

هــــــــــــــــل أراك هـــــــــــــــــــــــــل أراك
هـــــــــــل أراك فـــــــــــــــي عُـــــــــــــــالك

الــجـــــــالل والـجــــمـــــــال والــســـــــنـــــــــاء والـــــبـــــــهـــــــــاء فــي ُربــــــــــــاكْ
الــحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاة والــنــجـــــــــــــــــــاة والــهــنــاء والــرجـــــــــــــــــــاء فــي هــواك

مــــــوطــــــنـــــــــــي

مــــــوطــــــنـــــــــــي

نا مـــــؤبــدا وعـــــيـــــشـنــا منـكــدا ذلـَّ
مــــجـــــــدنـــــــــــا الــــتــــلــــــيـــــــــد

ال نــــــــــريــــــــــــــدْ ال نـــــــريـــــــــــــــدْ
ال نــــــــــريـــــــــــــد بـــــــل نــــــــريـــــــد

ـــــه أن يـســــــــــتـــقـــــل أو يَـــبِـــيـــــدْ الـشـــــبـــــــــــــاب لـــــن يـــــكِـــــل هـــــــمـُّ
نـــســـتــقـــــي مـــــن الــــردى ولـــــن نـكـــــون للـــعـــــدى كـــــــــالـــعـــــــــبــيـــــد

مــــــوطــــــنـــــــــــي

غـــايـة تُـشــــــــرِّفُ ورايـة تُـرفْـــــــــرِفُ
قــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــرا عِــــــــــــــــــــداك

عــــــــــــزنـــــــــــــا عـــــــــــــــــزنــــــــــــا
يــــــــــــــــــا هـــــــــــنــاك فـــي عُــــــــالك

الــــــحــــــســــــــــام والــــــيـــــــــــراع ال الــــــــكــــــــالم والــنـــــزاع رمــــزنــــــا
مـــجـــدنـــــــــا وعـــهـــدنـــــــــا وواجـــــــــب إلـــــــى الـــــوفــــــــــا يــَـــهُـــــزُّنَـــــــا

مــــــوطــــــنـــــــــــي



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل272



273 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

يـــــا لـلــــجـــــمـــــــالِ والـبَــــــهـــــــــاء يـــــــا لـلـــــــجـــــــاللِ والـســـــــنـــــــــاء

إيـــــــهِ يـــــــا آللـــــــي الـفـــــضـــــــاء إيــــــهِ يـــــا نـجــــومُ يـا ضـــــــــــيــــــاء
فــــــــــي قــــبــــــة تـــعــــلــــــو الـســــــمــــــــاء

81)))) نشيد «يييياااا    للللللللججججالالالاللللل» نظم محمد حمّاد الصقلي وتلحين أبو بكر الصقلي

      

دومــــي عــــلـــــــى الــــــكـــــــون ســــــنـــــــاء

الـالزمـة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل274

82)))) ننننششششييييدددد    إإإإففففرررراااانننن - نظم وتلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل

ان تَـــعْــــلُ قـــمــتَـــــك الــثُّــلــُــــــــــوجُ فـــــذاك تــــــاجُـــك قـــد بـــهــا
بــجــمــــالــــه تــــزهــو الـــبـــــــــــالد عــلــــى الــمــشــاتـــي كــــلــهــا

واألرز فــيـــهـــــا عـــروســــهـــــــا
هـــــر والــــورود فـــتــــه بــــهــــــا
والـشـــمس مــنــــك شـــعـاعــهـــــا

إفــــــــــران أرضــــــــــك جــــــنــــــــة
ان كـــــنـــــت فــــي حـــــلـــــــل األزا
فـــــالـنـــــــــور فــــيـــــك ســـــنـــــــاؤه

إفــــران مـــا أحـلـــى الـحــيــــــــــــــــاة ربـــيـعـــهــــــــا وشـــتــــاءهــــــــا

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـالزمـة



275 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل276

83)))) ههههوووو    ااااللللممممغغغغرررربببب.... نظم محمد بن اليمني الناصري(88)
وقـــومٌ حُــبـــوا بـــحـــب الـوطـــن
ومــجـد األلــى استـقـلــوا القـنــن
أنـشـكو الـونــا ونـهــوى الـوسَــن
ــرَابْ نخـوض المعامع فــوق الضـِّ
يرى الجــود بالنفس نفس الـصـواب
لــــه يـــســلـَــس قــيــادُ الــزمـــن
تـشـيــه الـسـنـونَ بـنـا في المحن
يُـقـيـــم الــدمـا مـــقـــام الـجــنـــن
نــذل مــن الـمـعــتـديــن الـرقـــابْ
من العـسـف والـخـسف كـل ثقابْ

هــــو المـــغــــــربُ ثــــرى طيـــــــبُ
لنـــا فـــي العـلـــى أجـــل الحُلــــى
لـمــغـــربــنــــا اعـــتـــــزاز بـــنـــــا
ونحن أســـود الوغــى في العَـــريـن
ولــيـــس لـنـــا فـي الكُمــــاة قـــريــن
لــنــــا األطــلـــــس أب أشــــــوش
أتخــــشــى المـنــونْ ونحــن البـنونْ
نصــــون الحــمــى ببـــأس حـمـــى
ونـــصـبــــح فــيـــه كــأسـالفــنـــــا
ونـــرفـــع عــنـــــا بــأكـــتـــافـــنــــا



277 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

84)))) ننننششششييييدددد    ااااسسسستتتتققققبببباااالللل    ااااألألألألمممميييينننن    ااااللللععععاااامممم    للللححححززززبببب    ااااالالالالسسسستتتتققققالالالاللللل(89) نظم محمد ابن الراضي

افـــتـــحـــي ثـــغـــرك االشـــتـــبــــا
بــــالـــــذي خـــــدم الـــمــغـــربـــــا
قـــــد فــــرشــــنــــــا لـلـــقـــــــــــاه
حـــيــــــن داســــــت قـــــدمــــــــاه
أَوبُــكَ المـــــيــــمــونُ عُنــوان الـظفــر

قــــائـــــال يـــــا زهـــــور الــــربـــــى
واهــتــفــــي مــرحــبــــا مــرحــبـــــا
كــــلـــــنــــــا الــــيـــــــوم فــــــــــداه
مـُـــهـَــجـــــا ضـــــاع شــذاهــــــا
يا زعــيـم المــغــرب األقـــصى األبر

تــلــــك للــســمــــع وهـــذا لـلنــظــــر
وهزار الشــعـــر غنى فـي الـســحـر

هــذه الـبـــــشــرى وهــذا المـنتـظــر
كـيـــف ال تـهـتــز آسـالك الثــغــور
نشــيـــد االســــتـــقــــبـــال
وبـــــطــــــل الـنـــضــــــــال

لـصـــاحـــب المــعـالـــي
وحـــزب االســـتــــقـــالل

....................... اشـــرقـــــــي
فـــي إطـــــار الـســنـا الـمــشــــرق
بـــطــــل الـــحــــــزب الـــمـــــوقــــر
لــلــــــذي الــــيـــــــومَ تـــــحـَـــــــرّرْ
أوبـــك المـــيــمــون عنــوان الظفـــر

 .....................................
وابـــرزي غــــادة الـــمــــشـــرقــــي
لـــتـــحــــيـــــــة الــــمــــظــــفــــــــــر
قَــــدِّمـِـــــي اكــــلـــيـــــــلَ نـــــــــورٍ
يا زعــيم المــغــرب األقـصـى األبـر

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـالزمـة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل278



279 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

85)))) ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللررررسسسسمممميييي    ااااللللممممغغغغررررببببيييي. نظم علي الصقلي(90)

بـــشـــعــــــار
الـلـــــــه               الــوطــــــن            الــمـــلـــــك

مَـــــشـــــــــــــرق األنـــــــــــــــــــــــــــوار
دمـــــــتَ مُـنــتــــداه وحــــــــــــــــمـــــــاه
لـلـــــــعــــــلــــــــــــــى عـــــــنــــــــــــــوان
ذكــــــــــــــــرى كـــــــــــــل لــســــــــــان
هـــــــب فـــــــتـــــــاك لـــبـــــــى نـــــــداك
هــــواك ثــــــــار نـــــــــورْ ونــــــــــــــــــارْ
لـلـــــعــــــــلــــــــــــى ســـــــعــــــــيـــــــا
أنـــــــــــا هـــــنـــــــــا نــــــحـــــيـــــــــــا

مـــــــنــــــــبــــــــــتَ األحـــــــــــــــــــــرار
مـنـتـــــــــدى الـســــــــؤدد وحـــــــــمـــاه
عـــــــشــــــــــت فـــــــــــي األوطــــــــــان
مِـــــــــــــلء كــــــــــل جَـــــــنَــــــــــــــــانْ
بــــــــالــــــــــروح بـــــالــــــــجــــســــــــد
فـــــــــــي فـــــــمـــــــــــي وفـــي دمـــــــي
إخـــــــــــوتـــــــــــــــــي هـــــــــيــــــــــــــا
نُــــــشـــــــهِـــــــــد الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل280

ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللووووططططننننيييي
نظم علي الصقلي/تلحين أحد ضباط الجيش الملكي



281 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

داعـــــــــــــيــــــــــا الـســـــــــــــــــــالم
أيــــــهــــــا الــــشــــــهــــــم األبــــــــي
كــــــشـــــافـنــا يحــــــمـل البــــــشــرى
فـــــوق جــــبـــيــــــن الـــحِــــــــــــقــَـــبِ

دائـــــــــمـــــــــــــا لــألمـــــــــــــــــــــام
أنـــــــــت تـــــــــخـــــــــدم األنــــــــــــام
مـــــغـــــربـــــنــا يــامـــــل الــنــصـــــرا
أمـــــتــنـــــا تـــــحـــــفـــــظ الــذكـــــرى

نــــنـــــحـــــــت مـــــجـــــــد الــعـــــــرب

نـشــــــــــــاطـنــــــا نُـنـجـــــز األمــــــرا
لــــيــــــــس بــــنـــــــا مــــــــن وَصَــــبِ

مــــــبــــــدأنــــا نـصنــــع الـخــــــيــــرا
وعـــزمـــنــــا يَـقـلَـــع الـصـــــــــــخـــرا

مــــقــــامُـــنــــــا فـــــــي الـشُّــــهُــــــب
الـــــــالزمـــــــــــــة

ــد فــــــي هـــامـــــه وكـــــــــــرا شـــيـــَّ
ولــــــنـــــا خــــــيــــــــر الــــــشـــــعــــــب

أطـلــسـنــــا قـــــــــــــد طـوى الــدهـرا
عــشـــنــــا بـــه أنجــــــــمـــــــا زُهـــرا

حـــــمــــــى ا لـفـــتـــى والـشــــيـــــب
الـــــــالزمـــــــــــــة

من دمـنا تـســـــتــــقـي الخـــــضـــــرا
مــــــــن مــــــــازغ ويَــــــعْـــــــــــــــرُبِ

رفــــرفــت الـرايــــة الــحــــــــــــــــمــــرا
نــحــيــي بـهــــــا شـــــعــــــبـنــا حــرا

فـــــي ظـــــل عـــصــــــر ذهـــبـــــــي
الـــــــالزمـــــــــــــة

لــــــمــــلـــــــــك طــــــاول الـدهـــــــــرا
يـــــا لـــــيْـــــثَ هـــــذا المــــــــــغـــربِ

هـيــــا بـــنـــا نــــنـــثــــــــــــر الــزهـــرا
أشـــــــبـــــــالــه نـافـــــــســوا الـبــــدرا

عــــــــــش دائـــمـــــــا خــــيـــــــر أب
الـــــــالزمـــــــــــــة

86)))) ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللررررسسسسمممميييي    للللممممننننظظظظممممةةةة    ااااللللككككششششااااففففةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالممممييييةةةة
نظم وتلحين محمود العلمي(91)

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـالزمـة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل282



283 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

87)))) ننننششششييييدددد    ااااألألألألمممملللل
تلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(92)

خــــيــــمــــوا خــيــمــــوا فـي ســــــال
فــــيـــــكــــم الـشــــبـــــل الــحـــلــيـــم
نـَـــــنــْـــــشـُــــــــــــدُ  األمـــــــــــــــال

خــيـــمـــوا يــــا شــبــاب الـــعــال
فـــيــكــــــم الذئــــب الـــحــكـــيــــم
كــيــــف ال كــيــــف ال كــيــــف ال



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل284

ولــــــهــــــــا خــــــيــــــــر عــــــمــــــــــاد
جــــئــــنـــــا نســــــــعــى لـلـجـــــــهــــاد
فـــــــــي جــــــــــبـــــــــال ووهـــــــــــــــاد
أن تــــــــــرى الـــــــــــنــــــــــورَ بـــــــــــالدي

نـــــحــــــن أشـــــبـــــال الــــبـــــــــالد
فــــــــإذا نــــادتـــــنــــــــا هــــيــــــــوا
نــــــطـــــــوي طــــــيــــــــا كـــل أرض
خـــــيــــر مـــــا نـــــصـــبــــو إلـــيـــــه

قــــــــد عـــــــــــاله بــــــاعــــــتـــــــــــداد
اســـــــــمــــــه الــــــخــــــامــــــس بــادي

وَلْــــيَــــــدُومَــــــنْ فــــيــــك عـــــــــــرش
مــــلــــــــك شــــهــــــم عــــظــــيــــــــم

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة

88)))) أأأأششششبببباااالللل    ااااللللببببالالالالدددد - نظم وتلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(93)
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89)))) ننننششششييييدددد    إإإإللللىىىى    ااااللللععععمممملللل    ااااللللممممججججدددديييي - نظم وتلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(94)
إلـــــى الـــــغــــايــــة الـــمـــثـــلــــى       إلــــــي الـعـــمــــــل الـمــــجـــــدي

هـــلـــــمـــــــوا بـــنــــــي األدغـــــــال هـــيـــــــوا بـــنــــــــا هــــيــــــــــوا

لــــنـــبــــغـــــــي لــنـــــــا عــــــــزا جــــــرامــــــيـــــزنــــــــــا إنـــــــــا

فـــان كــــنـــــا نـــبـــغــــــي الــنـــــصــــــر هـــيـــــوا بـــنــــــا هـــيـــــوا
عـلــيـك مـن األشــبـال ألــف تحـيــة
ولسنا بـمن يهـوى الـحـيــاة في ذلة

أيا وطن األشـبـال عـشت لنا حـرا
نكن لك االخــالص والود خـالصـا

الـالزمـة

الـالزمـــــــــــة
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َأدِّ إلـى الهُــدى رسـالـــة الـفـــدى
كـشــاف هـيـا هــيـا يـا كـشـــاف
واهــتــِـــف بــنــــا كــل حـــيــــــن
نــحــــن ابــتـِـســــام الــحــزيــــن
مــن كل جـــنــس مــن كـــل ديــن

كـشـــاف هـيــا طـلـــق الـمـحــيــا
بـأيـــــد سَـفـَــرَهْ كـِـــرَامٍ بــَــــرَرَهْ
ــــرْ بــنـــــــا الـعــالــمــيــــــن بـــشـِّ
نــــحــــــن الـمـَـــــــالك األمـيــــــن
مــن كـــل جنـــس مـن كـــل دِيــن

إِنْ خـــــــائـــــــفٌ رُوِّعـــــــــــــا
ــــــــعَــــا لــَــــمْ يُـــلــــفـــنـا هُجـَّ
مــــــن كــــــــــل جــــــنــــــــس

الـــــــالزمـــــــــــــة
أو صــــــــارخ أسْــــمَـــعــــــا
إنـــا لــِـمــَـــــنْ قـــــدْ دعـــــــا
مــــــــــن كـــــــــل ديــــــــــــن

الـقــــــول مـــنــــا يَـمِــــــــــــيـــن
نــأتَـــــمُّ بالـصـــــــالـحـــــــيــــن
مــــــــن كــــــــل جــــــنــــــــس

الــــظـــــن مــــنــا يـــقـــــــيـــن
نــــعــــتــــز بـالــخــــالــــــديــــن
مـــــــــن كــــــــــل ديـــــــــــــن

الـــــــالزمـــــــــــــة

نــــحــــن حـــمــــاة الــــبــــالد
جــــمــــــعٌ ولـكـــــــن آجــــــاد
مــــــــن كــــــــل جــــنــــــــــس

الـــــــالزمـــــــــــــة
نــــحـــــــن لواء الـجــــــــهـــاد
كـــــذا كــــــذا االتـــحــــــــاد
مــــــــــن كـــــــــــــــل ديــــــن

ــــــــاااافففف    ههههــــــــييييــــــــاااا ّ 90)))) ككككــــششششّّّ
نظم بشارة الخوري. تلحين فليفل أخوان(95)

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة
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91)))) ططططــــــــاااابببب    للللــــــــيييي    ااااللللتتتتسسسسييييــــــــــــــــاااارررر(96)

ونـفـى عـنــي صـــداها النـَّصَـبـــا
لـيـــرى فــي كــل شــيء عــجـــبــا
يمــتطون الـصـعب فـي نيل المَــرامْ
يركَب الهـولَ وال يخـشــى الحِـمـامْ
ونُعـيـــد المـجـــدَ مــن بعـد البِـــلى
مــن بـنيـهـــا والـمُـجـِــدَّ الـعـامـــال
مــن دَعْـتكــم تدفـعـوا عنها المَـالَمْ
فـاجمـعـوا األمـر وسـيـروا لألمــام
تـتـــوا لــى كــيـفــمــا شـاء الـزمــن
بقٍـــواكـُـم فـــاسلكـــوا خــيــرَ سُـنَنْ
واتــحــــادَ الــــرأي رمــــزا ووِسَــــامْ
يــا بـنـــي يَـعْـرُبْ فـالعَـيش صِـدامْ

طاب لي التــسـيــار مـا بيـن الـربى
هكـذا الكـشـاف يـرقَـى الهـضابـا
وقـديـمـا كــان أجـــدادي الكـــرامْ
كــل فـرد مـنــهــم شـهــمٌ هــمـــامْ
نـحـــن ابـنــاء سـنــسـمــو للــعــال
هـــذه الـــدار تـنـــادي الـفُـضَـــالَ
فـأجـــيــبـــوا بــاتـحـــاد ونــظـــام
ال يُـنــــال الـمـجــــدُ إال بـالوئــــام
لـن تـراعــوا مـــن خطوب ومـــحـن
أنـتـــم الــذَّاذَةُ عـــن هـذا الوطـــن
وخـــذوا العـلــــم قَـنـَـاةً وحُـســامْ
ال تـكـونـــوا فِـرقــا بـيـــن األنـــام
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92)))) يييياااا    سسسسااااككككنننن    ااااللللخخخخيييياااامممم(97)
     

                
     

                      
     

                
      

                
      

                
      

                

بــــدا نــــــــــــور الـــــوئـــــــــاميـــــا ســـاكــــن الـخـــيـــــــام
وثــــــابـــــــا رَكْــــــضَـــــــــــا

ال تــــــــنـــــــــــس قــــــولَــــــــههــــــــلُـــــــمَّ حـــــــــولـَـــــــــهُ
مـــــــــغـــــزاه رمــز ســـامـــي

خـــذ لـلـجـــار الـقــــــــــريـــــبيــــا حــــارس الـلـهــــيـــــــــب
شــــهـــــابــــــا فـــــرضــــــــا

لــلــــتــــائــــــــــه الـوَسْـــــنــــانأدِّهِ بــــــإحــــــــســـــــــــــــان
تـــــهـــــديـــــه لـــلـــــســـــــالم

كـــــهــــــــــوال وغِـــــــلــــمـــانقــــومـــــوا المـــــجلـس حــــانْ
ذئــــــابـــــــا نَــــــهــْـــــضــــــا

جـــــنــــــيـــــتـــــم ريـــثــــمـــــافــــــــــدوا لـــــــه بـــــمــــــــــــا
تـــــهــــــــــدوه لـــــألنــــــــــــام
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93)))) ننننششششييييدددد    نننناااارررر    ااااللللممممخخخخييييمممم. نظم محمد اإلدريسي(98)

(لحن أ)

كـــشــــــاف كــــشـــــــــاف
فــــي الــغــــاب فـي الــغــــاب
مـــع الـظـــالم والــسـكـــــون
لـسـنـــا عـلــى الـلـــه نـهـــون

هــلـــــم نــشـــعـــل نــارنــــا
نــشــدو بــألـــحـــــان الـمنـى
الــســعـــد والــهــنــــا لــنــــا
يــســكـــب النــور حــــــولـنــا

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة
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94)))) خخخخررررززززووووززززةةةة - نظم وتلحين فضول الصائغ

خـــــــــــرزوزة خــــــــــــــرزوزة
فـــــيـــــك يـــــبــــــتـــــســـــــــم

فــــــــيـــك يـحـلــــو الـمـــقــــام
حــــظـــــنــــا الـــــمــظـــــلــــم

وتــــفـــيــــض الــــحــــيـــــاه
بــالــــهــــنــــا والــــســـــرور

الــــشـــــمـــــــوس تــــنــــعــش
والـــــريــــاح تـــعـــــــــصـــــف

بــــــخــــيــــــوط مــن ذهــــــب
مــــن جــــــبـــال ال نـبــالــــي

ـعَـــابْ إِن تَــحَـــدَّتْـنَـــا الصـِّ

ان هــــــــــذا وطــــــــنــــــــــي
كــم جـــــبــــال شـــــاهقــــات

كــــيـــــف ال أعــــشــــقـــــــه
كــــم عــيــــــون دافــقــــــات

الـــــــالزمـــــــــــــة
مــــــــــاؤك الـعـــــــــــذبُ الـزُّالَل
وأطــــايـيــــب الـنـســـــــيــــــم

يسـري كالخمـر الحـالل
تنعـش الجسـم السقيـم

الـــــــالزمـــــــــــــة
فـيــك أسـقـامــي تبـيــد(99)فــــــيــــك أحـــالمـــي تـزيــــد

الـالزمـة

الـــــــالزمـــــــــــــة
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(لحن أ)

(لحن ب)
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95)))) أأأأييييههههاااا    ااااألألألألششششبببباااالللل    ههههييييوووواااا - نظم وتلحين عبد العزيز ابن عبد ا لجليل(100)
إن مــــــكـــــــــنــــــــــــاس تــــــنـــــــــادي
مَــــــن دعــــــاكــــــــــــم لـــلــتــــــفــــــادي
قـــــــد ســــــمـت نـحــــــو الـمـــــــعــــــالـي
بــــــــصـــــــــعــــــــاب ال تـــــبـــــــــالـــــي

أيـــــــهـــــــا األشـــــبـــــــال هـــــيـــــــوا
يـــا بــنــــي المـــــجـــــد أجـــــيـــــبـــــوا
عــــصـــبــــة الـتـــبــــقـــال فـــــــــــــيـنــــا
فـي ســــــــبـــــــــيــل الـحـــق قــــــــامـــت

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة

مـن ســــــــمـــــــــا المـــــــــجــــــــد ذُراهـا
وفــــــــــنـــــــــونــــــــــا وقــــــــــواهـــــــــــــا

فـــــــرقــــــة الــمـــــــــــــــومــــن نـالـــــــت
ذكـــــــرهــا يُــحـــــيـــــــي عــلـــــومـــــــا

الـــــــالزمـــــــــــــة
ــدت فــي الــدهــر ذكـــــــــــــــــــــــرى خــلـَّ
هــديُـهـــــــــــــــــا لـلــخـلــق بــشــــــــــــــــرى

فــــــــــرقـــــــــــة الـمــــــــــقـــــــــــدام طـارق
عــــــــزمـــــــهــــــــا يبـنـي صـــــــروحــــــــا

الـــــــالزمـــــــــــــة
لــرضــــى األوطــــان يــســــــــــــــــعــــى
يــــــنـــــجـــــــــز األمـــــــــر ويــرعـــــــــى

ســــرب إســــــــمــــــــاعــــــــيـــــلَ مـنــــا
يـــــعــــــمـــــل الــخــــــيــــــــر دوامـــــــــا

الـــــــالزمـــــــــــــة
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96)))) ننننششششييييدددد    ااااللللررررييييااااحححح - نظم ميخائيل نعيمة(101)

            
وانـســـــجـي حـــــول نـومي وِشــــــاحْ
واهـــــتــــــــــــزاز األثـــــيــــــــــــــــــــر
ــــبــَـــــــــــاحْ فـي دمـــــــــــوع الــــصـَّ

هـــلـــلـــــي هـــلــلـــــي يـــــا ريـــــاحْ 
مـــــــن خـــــريـــــــر الــــــغـــــديـــــــــر
واخـــــــتـــــــــالج الــــــعـــــبـــــيـــــــــر

هــــلــــلـــــي هــــلــــلــــي يــــا ريــــــــاح
وافــــتــــحي لـي قــــصــــورَ الغــــيــــوم
ــــمَـــــــــــــــــاك فـــــــــــــــوراء الـــــســِّ
بـــاســـطـــــــا لــــــي الـــــجـــنـــــــــاحْ

طــــــوِّقـــــيــــنـــي بـنـور الــنـجــــــــــــوم
واتـــــــــركــــــيــــــنــــــــي هــــــنـــــــــاك
قــــــــد لَـــــــمَــــــــحَــــــــتُ مــــــــــــالك

يــا رســـــــولَ االلـــــه الــرحـــــــيــــــــمْ
مـــــــن تــــــــــــــــراب ومـــــــــــــــــــاءْ
مــــــــا لــــــــهــــــــا مــــــــن بــــــراحْ

هـــا أنــــا يـــا مـــــالك الـنـعــــــــــــيـــمْ
مـــــــا عــــــــســـــــاك تـــــــشــــــــــــاءْ
فــــــيـــــهــــــــمــــــــــا ألـــــــــــــــف داءْ

هــــلــــلـــــي هــــلــــلــــي يــــا ريــــــــاح

صـــفــــقـــي صـــفــــقـــي يـــا ريــــــاح
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97)))) أأأأققققببببلللل    ااااللللصصصصببببحححح(102)
نظم : أبو القاسم الشابي. تلحين أبو بكر الصقلي

      

                                

لـلـــــحــــــيـــــــاة الــــــنـــــاعـــــســــــــة ـــــبــــح يــــغــــنــــــي أقــــــبـــــــل الـصـُّ

الالزمة

والـــــربـــــى تــــــحـــــلـــــم فـــــي ظـــــل الـــــغــــــصـــــون الـــــمـــــــــــائـــــســـــة
والــــــصــــــــبــــــا تُـــــــــرقــــــــص أوراق الـــــــــزهـــــــــور الـــــــــيـــــــــابـــــســـــــــة
وتــــــهـــــــادَى الــــــنــــــــورُ فـــــي تــــــلـــــك الــــــفــــــجـــــاج الــــــدامـــــســــــة

قــــــــد أفـــــــاق الــــــعـــــالــــــــم الــــــحـــــــي وغــــــنــــــــي لـــــلــــــحـــــيــــــــــاة
فـــــــأفـــــــيــــــــقـــــــي يـــــا خـــــرافــــــــي وهـــــلـــــــمـــــــي يــــــــا شـــــيـــــــاه

وإذا جــــــــئـــــــنــــــا إلـــــــى الــــــغـــــــاب وغـــــطــــــانـــــــا الــــــشـــــــجــــــــر
فــــــاقــــــطــــــفــــــي مـــــــا شــــــئــــــت مــــــن عــــــشــــــب وزهــــــر وثــــــمــــر
أرضـــــعــــــتـــــه الــــــشـــــمــــــس بـــــالـــــضــــــوء وغـــــــذاه الــــــقـــــــمــــــــر
ــــــحَـــــــر وارتـــــــوى مـــــــن قـــــــطــــــرات الـــــــطـــــــل فـــــــي وقـــــــت الــــسـَّ

الـــــــالزمـــــــــــــة
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ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل298

98)))) ننننششششييييدددد    ااااللللصصصصببببااااحححح
نظم محمود العلمي - تلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(103)

بـــــــــــــــــــدد الـــــــســـــــكـــــــــــــــــــونْ
بــــــالـــــنــــــــــــــــدى الــــــهَـــــــــتـــــــــونْ
وامـــــــــــإل الــــــــــكـــــــــــونَ بَــهـــــــــــاءْ
فـــــــبـــــــه الــــصــــعــــبُ يَــهــــــــــــــــونْ

فـــــــي الـصـــــــبـــــــاح الـبـــــــاكـــــــرِ
صـــــــــوت ديـــــــــــك ظـــــــــافـــــــــــر
إمـــــــــإلِ الــــــدنــــــيــــــا ضـــــــيــــــاءْ
صـــــــل لــــــــــرب الــــــســـــــمــــــــــاءْ
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99)))) ننننششششييييدددد    ااااللللممممسسسسااااءءءء - تلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(104)
بــــــنـــــجـــــــــوم فـــــي الـــســـــمـــــــــاء
والـــــســـــنـــــــــــــــــــــاء والــــــبـــــهـــــاء
بـــــأويـــــــقـــــــــــــات الــــــــهـــــنــــــــــاء
وأفـــــــانـــــــيــــــــــن الـــــــغـــــــنــــــــــاء
بـــــــفــــــــــــؤادٍ فـــــــــي هـــــــنــــــــــــاء
وســــــــــــــــرور وصــــــــــــــفــــــــــــــــاء

يـــا مــــــرحـــــبــــا بـالـمـــــــــــســــــــــــاء
تــــــــتــــــــألالَ بــــــــالـــــــــضــــــــيــــــــاء
يـــــا مـــــــــرحـــــــــبــــا بـالـمـــــــــســـــاء
وسُـــــــــــوَيْـــــــــــعَــــــــات الـــرجـــــــــــاء
يـــــــا مــــرحــــبــــا بــالــمــــــــــــــــســــاء
وارتـــــــيــــــــــــاحٍ مــــــــــــن عَـــــــنــــــــاء



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل300

100)))) نشيد «ااااللللللللييييلللل» نظم محمد اإلدريسي(105)

وانــــــــت تـــــــــوقــــــــد نـــــــــــــــــــــاره
إلــــــــــــــــــــى األنــــــــــــــــــــــــــــــــــام
نـــــــــاركــــــم فـــــــي الـتـــــــــــــــهــــــاب
ــــصَـــــبـــــــــا تــــــــدفـــــــــعــــــــــــوا الــنـَّ
أنــــــــشـــــــــــــودةَ الــــــــســــــــــــــــالم

الــــــلـــــــيــــــل أرخـــــــى ســــتــــــاره
والــــــكــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــام
انـــــهـــــضـــــــوا يـــــا شـــــبـــــــــاب
أوقـــــــــــــدوا الـــــحــــطـــــبـــــــــــــــا
رددوا حــــــــــــــولـــــــــــــهــــــــــــــــا
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101)))) ننننششششييييدددد    ااااللللووووددددااااعععع - مترجم(106)
هـــــــــــــل بـــــعـــــــــــــده لــــقــــــــــــــــاء
هـــــــل فـــــــي الــــلــــقـــــا رجــــــــــــــــاء
عــــــلـــــــيــــــنــــا فـــي الــغــــــــــــــيــــاب
لــــــــنــــســــــــعــــــــــــــى لــــإليـــــــــــاب
ـــــــنـــــــــــــا الـــــــــــوداد إن ضـــــــــــمـَّ
إال لــــــــــالتـــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــاد

نــــادي الــــرحــــيــــل بــــالــــفـــــــراق
نــــادي الــــرحــــيــــل بــــالــــفـــــــراق
هــــذا شـــــعــــادنــــا يـــــشــــهــــــدْ
أنـــــــــــا وإن طــــــــال الــــزمـــــــــــن
لــــــيــــــس افــــتــــــراقــــــنــــــا وداع
مــــــا قـــــام هــــــذا االجـــتـــمــــــاع

رمـــــــــــــــــــز اعــــتـــــصــــامـــــنــــــــــا
بـــــــــه  مـــــــــومـــــــــنــــــيـــــــنــــــــــــــا

ولــــنــــجــــعــــل مــــن أيــــا ديــــنــــــا
بـــحـــبــــــــل الـلـــــــــــه إذ كــــــنـــــــا

بــالــــــــــــــــــود واإليــــــــــــــمـــــــــــــــان
مـــــــــهــــــــــمــــــا طــــــال الــزمــــــــــان

إن الــــــــــــــذي وحـــــــــــــدنــــــــــــــا
البـــــــــــــــد أن يـــــجــــــمـــــعـــــنـــــا

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل302

بــــيــــــن أكــــنــــــاف الــــقــــصــــــور
بــــازدهـــــــار فــــــي الــــعــــصـــــــور

هـل رايـتَ الـعـــــــــــيـش بـشـــــــــــرى 
فــهــــــو فــي الـمَــــــعــــــهــد بـشــــــرى

ال يــــــــضـــــــــاهــــــــى ال يـــــبــــــاهـــــى
واألمـــــــــــانــــــــــــــي مـــــــــــــــــددا
واجــــــتـــــهـــــــــــاد وانـــتــــــظــــــــام

فـــــــي الـــــمـــــعــــالــــــــي ســـــــؤددا
انــــــــه عــــــهــــــد اهــــــتــــــمــــــــــام

بـــــــعـــــــلــــــــــــــوم وفـــــــنـــــــــــــون
بـــــتـــــــفـــــــاديــــــــه الـــــــبــــــــنـــــــون

نـــــحـــــن فــــي عــــــــــصــــر تـحـلـــى
ولــــــنـــــــا شــــــعــــــب تـــــــحـــــــــلـى

ويــــــنـــادي أن هــــلـــمـــوا لــلـــعــــمـــل

ايــــــــن مــــــــنــــــــا مــــــن تـــــمـــــنــــــــى
فــــــــــي الــــــبـــــــرايــــــــــا أبــــــــــــدا
ال نــــبــــالـــــــي بــــالـــــــصــــــعـــــــاب

أن يَــــــــــــــــراه ســــــــــيــــــــــــــــــدا
إنــــــنـــــــا نــــــحــــــن الــــشــــبــــــاب

فــعلــــيــنــا عــهــد تحـــــقـــــيــق األمــل
نــــــتــــــبــــــــرى بــــالــــطـــــــــــــروس
فــــي مــــيـــــاديـــــــــن الــــــــــــدروس

بــيــــن أحـــضـــان الـمـــــــعــــــاهــــد
كــــــلــــنـــا الــــيــــــوم مــــجــــاهــــــــد

فـــلــــنـــجــــاهــــــــد ولـــنــــعـــاهـــــــــــــد
ونــــــــــربـــــــــي الــــــــــولــــــــــــــــــدا
مـــــهــــــــدوي» نـــــــهــــــــتــــــــــــــدي

كـــــــــي نــــــراعـــــــــي الــــبــــلـــــــــدا
بـــمــــــســــــــاعــــــي «مـــــعــــــهــــــــد

مــعـــهــد قـــام عــلـى عــزم «الـبـطــل»

102)))) نشيد «ممممععععههههدددد    ممممووووالالالاليييي    ااااللللممممههههدددديييي»
نظم إبراهيم اإللغي - تلحين بيكار حسين أمين(107)
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مـــــن عـــــــــــال رب «الــــســـــمــــــــو»
واطــــــــرادا فــــــي الــــــنــــــمـــــــــــو

تـــــــحــــت انــظــار «الـرعـــــــــــــــــايــهْ»
مــنــه نــعـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاد الــعــنــايــة

كــــــــــم مــــــــــزايـــــــــــا ومــــــنـــــــايــــــــــا
وتــــــــــــعــــــــــــــــدت عــــــــــــــــــددا
دافـــــعـــــا عـــــنـــــــــه الـــــدمـــــــــار

مــــــنـــــــــــه جـــــــــــاءت مــــــــــــــددا
دام مــــــخـــــــفــــــوظ الـــــــذمـــــــــار

رافـــعــــا مـــغـــربــــنـــا بـــيــــن الـــدول
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103)))) نشيد «ااااللللممممددددررررسسسسةةةة    ااااإلإلإلإلسسسسممممااااععععييييللللييييةةةة». تلحين فضول الصائغ(108)

104)))) ننننششششييييدددد    ااااللللررررييييااااضضضضةةةة. نظم حسن فروخ(109)
تلحين فضول الصائغ

ولـــــــيــــــــــــوث الـــــــوطــــــــنـــــــيــــــــــــهْ
بــــــاجــــــتـــــــــهـــــــــــــاد ورويــــــــــــــــهْ
مــــــــثـــــــال لــلــــــــعــــــــبـــــــقـــــــــــريــهْ

يــــا بـنــــي اإلســــــــمــــــــاعــــــــيـلـيــــهْ
لــــتـــســــيــــــروا لـلــــمــــعـــــــــــــالــــــي
هـــــــــو ذا الـــشـــــــــعـــب يـــــــــــــراك

بــالــــلــــعــــــــــــب ونــــحــــفـــــــظـــــــــه
فـــــــالـــــــعـــــيـــــــش بـــــــــه ولـــــــــــــه
قـــــويـــــت فـــــعـلـــــت عـــــــــجــــــــــبـــا
فــــالـــــــعـــــــب فـــــــرحـــــــا طــــربــــا
والــــــسّـــــــقـــــــــــمُ بــــــــه دبّــــــــــــــا
لـــــعـــــبـــــا، لـــــعـــــبـــا، لـــــعــــــــــبـــا

هــيـــا هــيــا نـــبــنـــي الــجــســـمــا
فـــالـجــســم إذا مـــا ارتاض نـمــا
فــــخـــاليـــــــا الــــجــــســـــــم إذا
وإذا ضـــــعـــفـــــت فــــأذى وردى
قـــد كــان أخــي يشـكــو مــرضـــا
فــشـفــــاه اآلســــي إذْ فـــرضــــا
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يـــــرتــــاض صـــــبــــاح مـــــــــســــــــا
وســــــــال ســــــــقـــــــــمــــــــا وأســـــى
كـــــــالــــــلـــــــــيــــــــــث إذا وثــــــبـــــــا
ســـبـــبــــا، ســـبـــبـــا، ســـــــــبـــــــــبـــا
فــــالـلــــعـــــــــب بـــــــــه نــــحــــــيـــــــــا
مـــــرحـــــا، عــــــدوا، مـــــشـــــــــــيـــــا

فـــارتــاد الحــــقــــل وفـــــيـه بـــــدا
فــاشــتــــد وعـــوّض مــــا فـــقــــدا
فــانــظـــر ألخـــي فـــي مــشـيــتــــه
ـعْــــبُ لــــقـــوتــــه قــــد كـــان الــــلــَّ
هـــيـــــــا هـــيــــــا هــــيـــا هـــيـــــا
ركــضــــا قــــفــزا وثــــبــــا جـــريـا
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105)))) ففففررررححححةةةة    ااااللللتتتتععععللللمممم. نظم وتلحين عبد العزيز ابن عبد الجليل(11)
أنـعِــمْ بـه نـهـجــا شـريفـا خالـدا
وأنار في هــذا الوجــود مقـاصـدا
تفنـى الـكنـوز ومـا يـزال الـسـائدا
ويَشـيدُ صـرحـا مسـتـجـدا تالــدا

أضــحى التــعلم للشــبــيـبــة رائــدا
فــالعـلم نـور قـد أضـــاء سـبــيلــنـا
والعـلــم رفـــعــة مـــعـــدم وسنـــاؤه
مــرحـى لنا فــالـعلـم يـبني مــجـــدنا

يَبْنِ الحــيـاة مــدارسـا ومـعــاهـدا
صــار المـواطـن عـالمــا أو قـائدا

والشــعب إن يهــو الحــيـاة كــريمــةً
مـجـد البــالد شـبـابهـا إن يـعلمـوا

الـــــــالزمـــــــــــــة

الـــــــالزمـــــــــــــة

الالزمة
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106)))) ننننششششييييدددد    ششششبببباااابببب    ااااللللررررششششاااادددد(111) نظم عبد العزيز ابن عبد الجليل

                             
                              

                         
                       

أنــــت رمــــــز الـســـــــــــــعــــــود
انـــــــت عــــــــز لــــلـــــبـــــــــــــالد

انــــت عــنــــــوان العـــــــهــــــود
فــي مـكـنــــاس البـــــــهـــــــيــــــهْ

يــــــا شــــــــــــبـــــاب الـرشــــــادْ
وادفــــــعـــــــــوا وادفــــــعــــــــــوا

الـــــعــــبــــــوا بـــــاالتــــحـــــادْ
ذويـــــــــــــــــــك ذويــــــــــــــــــك

يـــا شــــــبــــــــــاب الــرشــــــــــاد
الـــــــعـــــبـــــــي الـــــــعــــبــــــــــي

أنـــــت فـــــخـــــــــر لـلـــــبـــــالد
يـــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــــاد

كـــــــــــــــرة تـــــــــرفـــــــــــــــعــــــــــك

الــــــــــــالزمــــــــــــة

كــــــشـــــبــــــــاب الـــــــــــــوداد
    الــــالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

الـالزمـة
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107)))) ننننششششييييدددد    ااااللللببببللللببببلللل(112)

                          
وازدهـــت الـربــى والكــون ازدهـرْ
أطـــرَبَ طـــارَدَ الـهــــمَّ والكــــدَرْ
واكـتـســى بالنـدى والعطــر انتـثـر

غـرد البلـبــل مــن بيـن األغـصـان
أنـــشـــدَ ردَّد أطــيـــــبَ األلــحــان
واسـتوى في الـثرى روح وريحـان

غــــــــرد الــــبـــلــــــبـــــــــــــل....
ونــتــنــسـم نــسـيــم الـسَّــحَــــرْ هـيــا لنـســرح بـيــن ا لبساتيـن

غــــــــرد الــــبـــلــــــبـــــــــــــل....
في الروض تنتقى أشهى الثمار وهــنــا هــا هــنـا يُسْرَى ويَمِيــنْ

غــــــــرد الــــبـــلــــــبـــــــــــــل....
هـيــا لـنـقـطــف مـا منه انتشـر هـيــا لـنـقـطــف زهـر البساتيـن

غــــــــرد الــــبـــلــــــبـــــــــــــل....
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نــحـــــــــن لــألمــــــــــــــــيـــــــــرْ
إن دعـــــــــــــــــا نــــكـــــــــــــونْ
واهـــــــتـــــــفـــــــــــــــوا لـــــــــــه

طَــــــــوْعُ مُـنْــتَـــــــــــــهَــــــــــاهْ
كــــلـــــنــــــــــــا فِــــــــــــــــــدَاهْ
يَــــــــــدمْ يَـــــــــــدمْ يــــــــــــــدُمْ

ولْــــــيَــــــــــــــــــدُمْ عُـــــــــــــــــــاله
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109)))) ببببننننوووو    ااااللللممممغغغغرررربببب. نظم وتلحين أبو بكر بناني(113)

110)))) نشيد ففففتتتتييييةةةة    ااااللللممممغغغغرررربببب - نظم ابراهيم طوقان(  115)

مــا لكم صــرتم كــأمــثــال الجــمــاد
واسـألوا الله انتصـار المسلمـين(114)
أولســـــتـم ذلك الـشــــعـب الغـــــيـــــور
واسـألوا اللـه انتـصـار المـسـلمـين
وارفــــعـــوا رايـة غـــازيـنا الـهـــمــــام
واسـألوا اللـه انتـصـار المـسـلمـين
واســــتــــعــــدوا للـوغى قــــبل الـنزال
واضـــربـوا وجـــه فـــرنســـا ضــــربة
واسـألوا اللـه انتـصـار المـسـلمـين
واسلبـوا في الـحـرب أرواح العـدا
واسـألوا الله انتصـار المسلمـين(114)

يا بـني المــــغـــرب مـــاهذا الـرقـــاد
فـــدعـــوا النـوم وقــومـــوا لـلجـــهـــاد
يا بنـي المــغــرب مــا هذا الـفــتــور
طهـــــروا األوطان من كـل كــــفــــور
يا بـني المـــغــرب ســـيــروا لألمـــام
فـــخـــرنا عـــبــد الـكريم ابن الـكرام
يا بـني ا لـمـــغــــرب هـيــــا للقــــتــــال
يـا بنـي المـــــــغــــــرب هبــــــوا هـبــــــة
ذكـــــرها يـبـــــقى عـليـــــهـــــا ســـــبـــــة
يا بـني المـــغـــرب مــوتـوا شــهـــداء
فــــرقــــوا الـكفــــر وأشـــــراك الردى

نـــحــن أولـــى الـــنـــاس بــاألنـــدلـــس
ولـهــــــــا نـرخص غـــــــــالي الـثــــــــمـن
لـهـب الـنـار وآثــار الـســـــــــــفـــــــــــيـن
ال، وال آبـاؤنـا أســــــــــد الــعــــــــــريـن
مـــشـــبـــه عـــزم شـــبــــاب المـــغـــرب
أشـــــبــــهـت همـــــة جــــيـش العـــــرب
دارها الـحـــمـــراء تســـمع عـــجـــبـــا
تحــــســــد الدنـيـــا عـليــــهــــا العــــربا
مــن ربـــاهــا فــــــــــــــــــــــــعــلــيـــنــا أوال
كـــــــــيـف تـبــــــــــقـى لـســـــــــوانـا نـزال

فـــتــــيـــة الـمـــغــــرب هيـــا لـلجــــهـــاد
نـحن أبـطـال فـــــــتــــــــاهـا ابن زيـاد
قف علـى الشــاطئ انظـر هل ترى
يـوم ال طارق عـــــاد الـقـــــهــــــقـــــرى
يوم ال عـــزم الجـــبــال الـراســيـــات
ال وال هـمـــــه البــــــحـــــر الـظلـمـــــات
يا فـــتى الـمــغـــرب سلهـــا من بـنى
فــــــــــــأعــــــــــــدهـا لـذويــهــــــــــــا وطـنـا
نـحن أهـلـوها وإن هـبـت صــــــبـــــــا
جـنـة الـفـــــــــــردوس هــاتـيـك الـربـى
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111)))) ننننششششييييدددد    ااااإلإلإلإلببببااااءءءء(116)
ال نــقــــــــــــــــــــــر األذى فـــــــــــــــــــــــيــنــا
فـي ســـــــــــــــبـــــــــــــــيــل أمـــــــــــــــانـيــنـا
واتــخـــــــــــــــــذنــا الــهـــــــــــــــــوى ديــنــا
وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــأيــــاديـــــنــــا
عـن جــــــــــــدود مـــــــــــيــــــــــــامــــــــــــيـنـا
يـــلــــق مـــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــيــــنـــا

نــحـــن قـــــــــــــــــــــــوم أبـــيــــــــــــــــــــــــونــا
ال نــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــي مـــنــــايـــانــــا
يـــــــــا بـــــــــالدا هـــــــــويـــــــــنـــــــــاهـــــــــا
فــلـــقــــــــــــــــــــــــد دامـــت بــعـــــــــــــــــــــــــز
يـــــــــــا بـــــــــــالدا ورثـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــا
إن يــهـــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــمــك زرزور
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112)))) نشيد ععععييييدددد    ااااللللععععررررشششش، تلحين عبد الوهاب أگومي(117)
جـــــــاء يـحـــــــدونا ويـذكـي عـــــــزمنـا
كلـنا نـســــعى لـيــــحــــيـــــا شــــعــــبـنا

للمـــعــالي واألمــاني عــيــد عـــرشنا
كـلـنــا نـهــــــــــــفـــــــــــو الدراك الــمـنـى

هــــكـــذا ســــلــــطــــانـــنــــا عــــلــــمـــنــــا
عــــــيــــــد أمــــــجــــــادلنـا ومكـرمــــــات
وأقــــــامت حــــــوله أســــــدٌ حـــــمــــــاة

هذا عــيــد الذكــريـات المــاضــيــات
عــيـــد عــرش أســـســتـــه العـــزمــات

كي تـقـــيـــه شـــر صـــوالت الـطغـــاة
جــــــدد البـنـيـــــان يـا ســــــبط الـنبـي
وانشـر العــرفـان في الصـقـع القـصي
وانشـر العــرفـان في الصـقـع القـصي

عـــهـــد إســـمـــاعـــيل أو عـــهـــد عـلي
أحـي سـنـة الـرســـــــــول الـعـــــــــربـي
إنـنـا جـنـد لـعـــــــــــرشـك الـعــــــــــربـي

إنــنــا جـنــد لــعــــــــــــــــــرشــك الـعــلــي
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إنــنــا نــهـــــــــــــــــــوى الــظــالمــــــــــــــــــــا
فــــــــجـــــــر مــــــــجـــــــد يـتــــــــســـــــامـى
يـا مــــــــــقـــــــــــر الـمــــــــــخـلـصـــــــــــيـنـا
ال يـــهــــــــــــــــــــــــــــــــابـــون الـــمــــنـــونـــا
يـوم أقــــــــــســــــــــمـنـا الـيــــــــــمــــــــــيـنـا
واتــخـــــــــــــــذنــا الـصــــــــــــــــدق ديـنــا
نـغــــــــــمــــــــــة تــشــــــــــجـي فــــــــــؤادي
لـــألســـى واالضــــطـــهــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مــــــــــــا تــقــــــــــــاســــــــــــيـــــــــــــه بـالدي
ذو وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ووداد

يــا ظـالم الــســـــــــــــــجــن خـــــــــــــــيــم
لـــيـــس بـــعـــــــــــــــــــــــــــــــد الـــلـــيـــل إال
إيــه يــا دار الـــفـــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــار
قــــــــــــــد هـبــطـنــاك شــــــــــــــبــــــــــــــابـا
وتـعــــــــــاهـدنـا جــــــــــمـــــــــــيــــــــــعــــــــــا
لـن نـخـــــــــون الـعـــــــــهــــــــــد يـومـــــــــا
يــا رنــيـن الــقــــــــــــــــــيـــــــــــــــــد زدنــي
إن فــي صـــــــــــــــــوتــك مـــــــــــــــــعــنــى
لــســت والــلـــه نــســـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا
فـــــــــــاشــــــــــــهـــــــــــدي يــا نـجـم إنـي

113)))) يييياااا    ظظظظالالالالمممم    ااااللللسسسسججججنننن(118)
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114)))) ننننششششييييدددد    ققققاااائئئئدددد    ااااللللششششبببباااابببب(119)

حــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــوا رافــع الــعـــلــم
فــــــــــي يــــــــــديـــــــــه والــــــــــقــــــــــلــــــــــم

كــل مــــــــــــــــعــنـى مـــــــــــــــــشــــــــــــــــرق
كـــل حــــــــــــــــــــــــــو يـــلـــتــــــــــــــــــــــــــقـــي
ظـــلـــه الــــســـــــــــــــــــــــــــــــامــــي غـــنـــاه
مــــــــــــــــرتــجـى الــشــــــــــــــــعــب مـنــاه

 حــــــــيـــــــــوا قــــــــائـد الـشـــــــــبــــــــاب
فـي ســــــــمـــــــــو فـي اقــــــــتـــــــــبــــــــال

حـــــــــيـــــــــوا قــــــــــائـد الـشـــــــــبـــــــــاب
نـــاشـــئ يــزهـــو الـــكـــتــــــــــــــــــــــــــــاب

فــي عـــــــــــــــــــــــاله فــي حـــــــــــــــــــــــاله
فــي فـــــــــــــــــــــــداه فـــي عـــــــــــــــــــــــداه
كــــــــــــوكــب الـمــــــــــــجـــــــــــــد سـلـيــلـه
حــــــــارس الـمــــــــجـــــــــد كــــــــفــــــــيـلـه

حــــــــــيــــــــــوا حــــــــــارس الـحــــــــــمـى
فـــي ســـــــــــــــــــــــــالم دائـــمــــــــــــــــــــــــــا

الالزمة
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ههههووووااااممممشششش    ااااألألألألننننااااششششييييدددد     ااااللللممممددددووووننننةةةة    ببببااااللللننننووووتتتتةةةة    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة
1) النشـيـد ضـمن مــجـمـوعـة وزارة الثـقـافـة - مـارس  1981 - انظر المـجـمـوعـة الكبـرى من األناشـيـد

الوطنية، ص 16. وتنفرد باحتوائها المقطعين األخيرين.
2) األناشيد ا لمدرسية - جماعة المربين - دار الثقافة - 1416-1995، ص 31.

3) كـانـت فـرق الكشــافـة وطـوائف المـادحــين تتــغنى بهــذا النشـيــد عند الدخــول إلى الحــرم اإلدريسي
بزرهون وقــد دونت لحنه عن صـوت الـفـقـيـه مــحـمـد المــعطي ابن عـبــود بمكناس. وهو ينسـب لحنه

لفضول الصائغ.
4) هذا النشيـد متـداول في الجزائر، مع اختـالف جزئي في اللجن، انظر «فلننشـد» نشرة جـمعيـة نشر
التربية الثقافية 1965. الجزائر ص : 28. ويؤكد نسبته إلى الجزائر أن مجموعة أناشيد الشباب -
مكتـبـة النجـاح - ذيلت النص بعـبـارة نشيـد جـزائري» ص : 101، وعند األمـين ابشـيـشي أنه ربمـا

كان للشاعر الجزائري محمد الخليفة.
5) مــدونة نوبـة رمل المــاية ليــونـس الشــامي ص 161. والنشــيــد عـلى وزن ولحن صنعــة خــاتـم الرسل

الكريم المنتمي «التي تتصدر ميزان قدام رمل الماية. ديوان عالل الفاسي، ج 1 ص 79-78.
6) ال أتذكر بقية كلمات النشيد

7) مـجلـة السـالم. ج 10 السنة األولى. رجب 1953/نونبـر 1934. ص 37. وهو من مــجـمــوعـة األناشــيـد
التي قدمت في حفل وزارة الثقافة في مارس 1981.

8) مـجلة دعـوة الحق. عـدد 6. السنة 18 رجب 1397/ يوليوز 1977 ص : 65. وهو من المـجـمـوعـة التي
قدمتها وزارة الثقفاة في مارس 1981.

9) من األناشـيـد الموجـودة ضـمن المـجمـوعـة التي قـدمـتهـا وزارة الثـقـافة في حـفل ثالث مـارس 1981.
مـجـمـوعـة األناشـيـد المـخـتـارة - السلسلة الثـانيـة 1415-1994. منش. جـمـعـيـة قـدماء مـعـهـد مـوالي

المهدي، مؤسسة الهرم للطباعة - تطوان 1416-1995، ص 68.
10) هذا النشـيـد لمـحــمـد بن الراضي. وهو ضـمن المـجـمـوعـة التي قــدمـتـهـا إلى وزارة الثـقـافـة مـدونة
لتـعـرض في حــفل ثالث مـارس 1981 وقـد نسب لـعـالل الفـاسي، انظر ديوان عــالل الفـاسي، ج 1،

جمع وتحق عبد العلي الودغيري. مط الرسالة. 1984، ص 225.
11) المجموعة الكبرى لألناشيد الوطنية، ص 33.

12) من األناشـيـد التي قـدمــتـهـا وزارة الثـقـافـة في حـفل مـارس 1981 - المـجـمـوعـة الكبـرى لألناشـيـد
الوطنية، ص 39.
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13) لهذا النشيد لحنان : أولهما كان متداوال بمنطقة الحـماية الفرنسية، والثاني شاع بمنطقة الحماية
االسبانية. وهو من تلحين بيكار.

14) واضــعــه لبناني كــان مــدرســا للعــربيــة بثـانـوية مــوالي يوسف بالرباط فـي الثــالثينيــات من القــرن
العشرين، المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية مط الجامعة - الدار البيضاء، د.ت. ص 6.
15) سمير الشباب - محمد أحمد االدريسي. ص 28-29، مط. الشمال اإلفريقي - الرباط 1958.

16) مما احتفطت به الذاكرة

17) المـجمـوعة الكبـرى من األناشـيد الوطنيـة. ص 46 - مـجمـوعة األناشـيد المـختـارة السلسلة األولى
1934، تطوان، ص 14.

18) نسبـه الحاج عـبد السالم الغـازي لعالل الفـاسي - مجمـوعة األناشيـد المخـتارة. السلسلة الثـانية،
ص 61.

يغني هذا المقطع على نص مغاير هو :

مجموعة األناشيد الوطنية الكبرى ص 6.
19) ينسب هذا النشيد لتوفيق الخياط - المجموعة الكبرى لألناشيد الوطنية، ص 47.

20) اعدت ترتيب األشطر على نسق مغاير للتداول مراعاة لتركيب اللحن الموسيقي.

21) وضع الخـراف هذا النشـيـد في إطار مـسـابقـة نظمـهـا كـشـافـة الرباط عـام 1944. ولحنه زمـيله في
الفرقة الكشفية يومئذ محمد زنيبر. والنشيد طويل، ال يذكر منه الملحن إال هذه األبيات.

22) دونت لحن مقطعيه اعتـمادا على ما أسعفتني به الذاكرة. أما لحن الالزمـة فهو من تنسيقي. انظر
المـجـمـوعـة الكبـرى من األناشـيـد الوطنيـة. ص 11 والنشـيـد مـتـداول في دول المـغـرب العـربي مع
اختـالفات جـزئيـة في النص الشعـري. انظر مجـموعـة مكتبـة النجاح بتـونس، ص 30 - المـجمـوعة
الكبرى من األناشيد الوطنية. ص 11. وهذا النشيد في األصل من نظم الشـاعر السوري بتراكي

خياط، لحنه الموسيقي الحلبي أحمد اإلبري. ومطلعه كاآلتي :
                            دمت يا شهباء مادام الزمن    وطن المجد ومجدا للوطن

وقـد استـبدلت كلمـة «شهـباء». وهي لقـب مدينة حلب السـورية بكلمـة «خضـراء» للداللة على تونس،
و«بيـضـاء» للداللة على الجـزائر العـاصمـة، وعـبـارة «يا بالدي» بالنسـبـة للمـغرب. أمـا األبيـات التي

تلى المطلع فقد نابها التغيير وفق ما يناسب أوضاع البالد المغاربية.

أنـــا ال أهـــوى ســــــــــــــــــــــــــــواك
وتـــفــــــــــــــــــــــــــــانــى فـــي هـــواك

يــــــا بـــــــالدي يــــــا بـــــــالدي
مـلـك الـشـــــــــــوق فــــــــــؤادي
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انظر كـتـاب «المـوسيـقـار أحـمـد اإلبري - حـياته وعـمله. تـأليف عبـد الفـتـاح قلعـة جي وعـدنان أبو
الشامات. منشورات وزارة اإلعالم، دمشق. ص 32-215 و 216.

23) نظمـه لفـرقـتـه المـســرحـيـة بالعـرائش وسـمـاه «نشـيـد النهـضـة». وقـد كـان المـمـثـلون يرددونه عـقب
تشخيص العروض المسرحية. اخذت لحنه شفاهة عن الكولونيل الهاشمي الطود في 1991/1/11.

24) مجموعة األناشيد المختارة، السلسلة األولى، ص 12.

25) قدم هذا النشيد ضمن حفل وزارة الثقافة في مارس 1981.

26) انظر مجموع «فلننشد»، ص 48.

27) دونته عن صـوت األستاذ خـالد مشبـال مدير إذاعة طنجـة - انظر المجمـوعة الكبرى من األناشـيد
الوطنيــة، ص 19 - ينسـب للورياشي، وهـو عند ج عــبــد الســالم الغــازي الشــيـخ من نظم مــحــمــد
اليـمني الناصري. مـجـموعـة األناشيـد المـختـارة. السلسلة األولى 1362-1943- تطوان  1934- ص

.21

28) مـجلة الـمناهل، ع 7. نونبــر 1976. ص 38. كــان أهل تطوان يـتـغـنون بهــذا النشــيــد في بحــر عــام
.1936

29) في بعض المصادر أنه من نظم الدكتور خالد الغدير. دونت لحـنه عن صوت األستاذ خالد مشبال
مدير إذاعة طنجة. المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية، مطبعة الجامعة، ص 5.

30) ال أذكر من كلمـات هذا النشيـد سوى األشطر الثالثـة األولى. (أما بقيـة األشطر فهي من تنسـيقي
وفق اللحن الموسيقي للنشيد).

31) هذا النشيـد ضمن المجمـوعة التي قدمـتها وزارة الثقـافة في حفل خـاص بمناسبة عيـد العرش في
مارس 1981. مجموعة األناشيد الوطنية الكبرى، ص 16.

32) وضع النشـيـد واتـخـذ بمـثـابة النشـيـد الـرسـمي لحـركـة الفـتـيـان التـي أسـسـهـا حـزب االصـالح في
المنـطقــة الشــمــالـيــة. وقــد اقــتــبس لـه لحن نشــيـــد ثورة فــرانكو. روايـة الكولونيـل الطود بمـكناس
في 1991.01.11. والنشـيـد ضـمن مـجـموعـة وزارة القـافـة في مـارس 1981 وتنسـبـه بعض الروايات

الشفوية للفقيه التطواني محمد الطنجي مجموعة األناشيد المختارة - السلسلة الثانية، ص 59.
33) دونت لحنه من صوت الشريف موالي ادريس الشبيهي بمكناس.

34) نظم هذا النشيد بمناسبة زيارة السلطان محمد الخامس لطنجة سنة 1947. وهو ضمن المجموعة
التي قدمتها وزارة الثقافـة في حفل عيد العرش لعام 1981ـ مجموعة األناشيد المختارة، السلسلة
الثانـية 1415-1994.  منشـورات جمـعـية قـدماء مـعـهد مـوالي المهـدي - مـؤسسـة الهـرم للطباعـة -

تطوان 1995-1416.
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35) ديوان عالل الفاسي ج 1، جمع وتحقيق الودغيري ص 115 نظمه صاحبـه في المنفى، واستقبل به
ملحنا بعـد عـودته منه. وقـد سـماه جـامع الديوان «نـشيـد الحـزب» وهو من األناشـيـد التي قـدمتـهـا

مدونة بالنوتة إلى وزارة الثقافة في إطار حفل عيد العرش يوم ثالث مارس 1981.
36) جــاء في جـريـدة العلم بتــاريخ 6 يونيـو 1990 أن واضع لحنـه هو العـربـي بنونة، وعند الحــاج عـبــد
السالم الغازي الشيخ أنه من تلحين مَحمد بنونة - مجـموعة األناشيد المختارة، السلسلة الثانية،

ص 72.
37) حفظت هذا النشيد في صفوف الحزب القومي بمكناس، وال أذكر ناظمه وال ملحنه.

38) المجموعة الكبرى لألناشيد الوطنية، ص 22.

39) حفظت هذا النشيد في صفوف الحركة الكشفية، ولم أعد أذكر من كلماته سوى البيت األول.

40) وضع حـزب االصـالح بتطوان هذا النـشيـد فـي أربعـينيـات القـرن العـشـرين واتخـذه للفـتـيـان، وهم
كشافـة الحزب يومئذ. وقد صـب كلماته في لحن لنشيد الكتـائب الجمهورية التابعـة لفرانكو (رواية

الكولونيل الهاشمي الطود وبصوته).
41) األنسب : يبغي العلم بدل يسعى.

42) هذا النشيد ضمن المجـموعة التي قدمتها مدونة بالنوتة إلى وزارة الثقـافة بمناسبة حفل يوم ثالث
مارس 1981 - مجلة السالم، ج 4. السنة 1، ص 45، رمضان 1352/يناير 1934.

43) لحنه على نسق النشيد الوطني اللبناني.

44) لحن النشـيد هـو نفسـه لحن النشـيد اللبنانـي الرسمي. ومطلعـه : كلنا للوطن للـعلى للعلم. وهو من
وضع وديع صبرا. ديوان ابراهيم طوقان - دار الشرق الجديد، ط 1-1955. ص 194.

45) نسب هذا النشيـد - خطأ - للزعيم الراحل عالل الفاسي. وقـد وضع بمناسبة اعتـزام عقد جمـعية
طلبة شمـال إفريقيا المـسلمين لمؤتمرها السـادس بتطوان عام 1936. غير أن المؤتمر لم يكتب له

أن يتم كما كان مقررا. مجموعة األناشيد الوطنية الكبرى، ص 7.
46) من األناشيد التي قدمتها مدونة بالنوتة إلى وزارة الثقافة بمناسبة حفل عيد العرش لعام 1981.

47) له عدة ألحان.

48) اسـتخـدم المـغاربـة هذا النشيـد مع بداية عـهـد االستـقـالل بعـد تعديل بسـيط في كلمـاته بمـا يوافق
واقع البـالد. وقـد تم االسـتـغناء عن المـقـاطع التي ينفـرد الملحن بأدائـها، واقـتـصـر على المـقـاطع
التي ترددها المـجمـرعة. وهو في األصل لمـحمد عـبد الوهاب ومن كلـمات مامـون الشناوي. وضع

عام 1953. وعنوانه : نشيد الوادي. انظر مجموعة األناشيد ا لوطنية الكبرى، ص 5.
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49) وضعت كلمات النشيد عام 1953. سمير الشباب. محمد أحمد اإلدريسي، ص 37.

50) غنته أم كلتوم سنة 1936 في فيلم «نشيد األمل» وهو من تلحين رياض السنباطي.

51) األناشيد - نشريات مصلحة الشباب - تونس - مط. العمل، دون تاريخ، رقم 35.

52) لحنه األسـاسي سوري. وقـد وضع له الوطنيـون بمديـنة تطوان لحنا مسـتـمدا من أذكـار الزاوية -
مجموعة األناشيد المختارة - السلسلة األولى، ص 25.

53) من الذاكرة.

54) ربمـا كـان الحـاج مَحـمـد بنونة هو الذي لـحن النشـيد. وهو ضـمن المـجـمـوعـة التي قـدمتـهـا مـدونة
بالنوتة إلى وزارة الثـقـافـة بمناسـبة عـيـد العـرش لسنة 1981. مـجمـوعـة األناشـيد الوطنيـة الكبـرى،

ص 9.
55) مجموعة األناشيد المختارة، السلسلة الثانية، ص 63.

56) وضع هذا النشــيـد بمناسـبـة زيارة السـلطان مـحـمـد الخـامس لـمكناس في 18 ماي 1941. جريدة
السعادة في 1941-5-18.

57) وضع النشـيـد وردد بمـناسـبـة زيارة السلطان مـحـمـد الخـامس لـمكناس يوم 18 ماي 1941. دونته
نقال عن صوت ناظم الكلمات.

58) وضع النشيد عام 1933/1352. وهو من المجموعـة التي قدمتها وزارة الثقافة بمناسـبة عيد العرش
في مارس 1981. مجموعة األناشيد المختارة - السلسلة الثانية، ص 44.

59) مجموعة األناشيد الوطنية الكبرى، ص 17.

60) مجموعة األناشيد الوطنية الكبرى، ص 11.

61) كتاب األناشيد المدرسية المقررة. وزارة التربية الوطنية - بغداد 1976، ص 19-18.

62) اشـتـهـر هذا الـنشـيـد بالمـغـرب في عــهـد الكفـاح الوطني بلـحن مـغـاير للحنه األصـلي الذي وضـعـه
فليفل أخوان. وقد انقطع اليوم تداول هذا النشيد.

الكلمات ين معقوفين معدلة من األصل : فيك شيات أربع - اربعك - العرب.
63) يوجـد في مـجـمـوع لألناشـيـد اللبنانيـة والسـورية وكلهـا من تلحـين فـليفـل أخوان. والـمجـمـوع غـيـر
مــؤرخ وال منسـوب إلـى بلد مــعـين. ولحـن هذا النشــيـد فــيـه مــغــاير للحن المــتــداول في المـغــرب.

مجموعة األناشيد الوطنية الكبرى، ص 8.
64) من خزانة الحاج مَحمد العرائشي بمكناس.
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65) من الذاكرة.

66) النشيـد شائع في سـائر دول المغرب العـربي مع تغيـير جزئي في المـقطع الثاني. وقـد نسب نظمه
لمحمـد صالح رمضان ونسب تلحينه لـلحاج مَحمد بنونة، والنشـيد نفسه كان مـتداوال في الجزائر
وتونس. انظر مـجـموعـة فلننشـد، ص 50 - مـجمـوعـة الكشـافة الـتونسـيـة - استـعـدوا رقم 6. وهو

ضمن المجموعة التي قدمتها وزارة الثقافة في حفل خاص بمناسبة عيد العرش عام 1981.
وقد نسب األمين بشيشي تلحينه لألخضر الصايم، أناشيد للوطن، ص 51.

67) مجموعة األناشيد المختارة، السلسلة الثانية. ص 63.

68) الديوان. ج 1، ص 131. ويؤدي على لحن نشيد «روحنا القرآن روح» لمحد بن اليمني الناصري.

69) دونت لحنه عـن صـوت األسـتـاذ خـالد مـشـبـال مـدير إذاعـة طنجـة. مـجـمــوعـة األناشـيـد المـخـتـارة.
السلسلة األولى 1362-1943 - تطوان 1934، ص 23. وقــد وضـعــه جـامــعـهــا تحت عـنوان : نشـيــد

جمعية الشبان المسلمين.
70) للزعـيم الراحل عالل الفـاسي نشيد مـشابه أوله «سـيدنا مـحمـد نبينا المـمجد» وهو قـابل الن يغني

على نفس اللحن. الديوان ، ج 1، ص 209.
71) يقوم لحن النشيد على مقام كرد على ري (سي بيمول - مي بيمول)، مما يرجح أنه مشرقي.

72) سجل هذا النشـيد الفنان عباس الـخياطي بصوته، وليس هذا دليـال على أنه هو الذي لحنه. ديوان
عالل الفاسي، ج 1، ص 131-128.

وللنشيد لحن مغاير سجلته من صوت الفقيه محمد المعطي ابن عبود بمكناس.
73) هو ضـمن المجـموعة الـتي قدمـتها وزارة الـثقافـة في حفل خـاص بمناسـبة عيـد العرش فـي مارس

1981. تنشد على النسق اللحني رقم 1.

74) ينشد هذان البيتان علي النسق اللحني رقم 2.

75) لهذا النشيد ألحان متعددة.

76) من وثائق منظمة الكشافة المغربية اإلسالمية.

77) من وثائق الملحن.

78) يذكر األستاذ فضول الصائغ أنه فقد كلمات هذا النشيد إثر اعتقاله في شهر دجنبر 1952 - وهو
ال يذكـر من أبيات النشـيد غـير أشطره الثـالثة األولى. وقد عـثرت على النص الكامل لـهذا النشـيد
في مــجلة الرابطة العــربيـة التـي كـان أمـين ســعـيــد يصـدرها بالقــاهرة، س 2، ج 68، األربعـاء 17

رجب 1356 موافق 22 سبتمبر 1937. ص 37. وهو من نظم حسن الجواهري.
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79) من وثائق الملحن.

80) من وثائق الملحن.

81) مذكرات خاصة بالملحن.

82) نسب تلحين النشيد خطأ للحاج مَحمد بنونة. وعجز البيت األول في األصل هكذا : ليس يرضيني
سواها. واللحن لفـضول الصائغ. وقد أصـابه تحريف بسبب التداول. المـجموعة الكبـرى لألناشيد

الوطنية، ص 47.
83) لحنته عام 1955، أناشيد وطنية - المكتب الوطني للكشافة بالجزائر - مط. مجلة الوحدة - جوان

1985، ص 31.

84) لهــذا النشــيــد لحن قــديم مـتــداول في دول المــغــرب العــربي. وقــد أعـدت تلـحـينـه سنة 1954. انظر
المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية ص 24.

 85) علي خليفة الزايدي : األناشيد والصيحات الكشفية. منشورات مكتبة المعارف - بيروت 1956.

86) لهــذا النشــيـد لحـن آخـر مــتـداول في الـبـالد العــربيــة. وهو من تلحــين فليــفل أخــوان الديوان. دار
الشرق الجديد. ط 1-1955، ص 197.

87) لهـذا النـشـيـد لحن آخــر مـتـداول في البـالد الـعـربيـة. وهو من تلـحـين فليـفـل أخـوان الديوان - دار
الشرق الجديد - ط 1 - 1955، ص 191.

88) عـبـد الله الجــراري. شـذرات تاريخـيـة. 1900-1950. ص 46 نظمـه صـاحــبـه قـرابة عـام 1926/1345.
وهذا النشيد من ضمن المجموعة التي قدمتها وزارة الثقافة بمناسبة عيد العرش عام 1981.

89) من كناش في ملك السيد محمد كلو بالرباط يحمل تاريخ 19 شعبان األبرك 1366. وفيه إشارة إلى
وفاة أحـد أقرباء صـاحب الكناش في 18 ربيع النبوي 1364 موافق 3 مارس 1945. وتوجد كلـماته

غير واضحة في الكناش.
90) ركبت كلمات النشيد على لحن موسيقي متداول.

91) ردد أول مــرة في أبريل 1946 في حــفـل تأســيس الجـــمــعــيــة، وثائق مـنظمــة الـكشــافــة المــغـــربيــة
اإلسالمية.

92) تم وضع هذا النشيد عام 1953 بمناسبة انعـقاد مخيم وطني لتكوين األطر القـيادية. وهو من نظم
األستاذ محمود العلمي. وثائق منظمة الكشافة المغربية اإلسالمية.

93) وضعت هذا النشيد عام 1954.

94) وضعت هذا النشيد عام 1955.
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95) مـجــمـوع األناشـيــد الوطنيـة المــدونة من تلحــين فليـفل أخــوان. دون تاريخ. ص 20-21 (في حـوزة
األستاذ مصطفى الرقا بمكناس).

96) من الذاكرة

97) وثائق منظمة الكشافة المغربية اإلسالمية.

98) سمير الشباب. محمد أحمد اإلدريسي، ص 38.

99) نسي الناظم بقـيـة المقطع. وتعـوض كلمـة «خرزوزة» أحـيانـا بكلمات أخـرى تدل على مـواقع معـينة
مثل «إفران».

100) تم وضع هذا النشيد عام 1954.

101) مجـموع األناشيد الوطنيـة - مكتبة النجـاح - تونس - دون تاريخ، ديوان همس الجنون، ط. دار
صادر - بيروت. 1959 - ص 88-87.

102) أبو القـاسم الشـابي : الديوان : أغاني الحـيـاة - منش. دار الكتب الشـرقيـة، ط 1- 1955، تونس،
ص 152.

103) من وثائق منظمة الكشافة المغربية اإلسالمية.

104) الصيحات واألناشيد الكشفية، منش مكتبة المعارف - بيروت - 1954.

105) سمير الشباب. محمد أحمد اإلدريسي، ص 39.

106) عرب هذا النشـيد في كثـير من الدول العـربية، ومن ثم جاءت نصـوصه العربيـة مختلفـة. مجمـوعة
األناشيد الوطنية الكبرى، ص 12.

107) دونت لحنـه بصـوت األســتـاذ عــبــد القـادر المــعــروفي - الرباط 1992/7/30، مــجـمــوعــة األناشـيــد
المختارة، السلسلة األولى 1934 - تطوان، ص 16.

108) وضعه في دجنبر 1948.

109) من وثائق الملحن.

110) وضعته سنة 1954.

111) اللحن مقتبس من معزوفة لمحمد عبد الوهاب.
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شششش
رررر عععع لللل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

يييي قققق
فففف خخخخ
اااا بببب    

رررر عععع لللل
اااا ةةةة    
يييي اااا رررر

لللل الالالال
قققق تتتت سسسس

الالالال اااا     
دددد يييي شششش

نننن
نننن طططط
وووو لللل اااا

ىىىى     ت
تتت فففف     
دددد يييي شششش

نننن
يييي نننن ا
ااا طططط ل
للل سسسس
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن لللل اااا

لللل مممم
عععع لللل اااا
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لللل عععع لللل ا
ااا

لللل اااا بببب
شششش ألألألأل

اااا دددد    
يييي شششش
نننن

بببب اااا
بببب شششش
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

مممم     لللل
عععع لللل اااا

يييي     ب
ببب لللل اااا طططط

يييي     ن
ننن طططط و
ووو دددد    
يييي شششش
نننن

يييي بببب ر
ررر عععع لللل
اااا فففف    

اااا شششش
كككك لللل اااا

دددد     يييي
شششش نننن

مممم ظظظظ
عععع ألألألأل
اااا دددد    
ئئئئ اااا قققق
لللل اااا ةةةة    
دددد وووو عععع

دددد     يييي
شششش نننن

دددد     جججج
مممم لللل اااا

رررر     اااا
عععع شششش

اااا     يييي
مممم     لللل
عععع اااا    
يييي كككك    
يييي لللل إإإإ

ءءءء     اااا
دددد فففف لللل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

دددد اااا هههه
جججج لللل اااا

دددد     يييي
عععع

دددد يييي عععع
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

بببب اااا
بببب شششش
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

يييي مممم
وووو قققق لللل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن لللل اااا
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ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    
ددد مممم حححح

ََََ مممم جججج    
اااا حححح ل
للل اااا

يييي لللل قققق
صصصص
لللل اااا رررر    

كككك بببب     
وووو بببب أأأأ

ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
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يييي لللل قققق
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اااا مممم حححح
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حححح مممم
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ءءءء     الالالال
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نننن مممم
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غغغغ عععع    

وووو بببب طططط
مممم شششش    

اااا نننن كككك
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    ،،،، خخخخ
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اااا نننن كككك
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ىىىى    
رررر بببب كككك
لللل اااا مممم    
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    ،،،، خخخخ
رررر ؤؤؤؤ مممم

رررر     يييي
غغغغ عععع    

وووو بببب طططط
مممم شششش    

اااا نننن كككك
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يييي لللل     
بببب أأأأ  

تتتت   
نننن أأأأ يييي    

نننن طططط وووو
بببب رررر
غغغغ مممم لللل
اااا يييي    
نننن طططط وووو

لللل يييي ثثثث
مممم تتتت لللل
اااا وووو     
دددد يييي شششش

اااا نننن ألألألأل
اااا ةةةة    
قققق رررر فففف

يييي    
دددد الالالال
بببب اااا     يييي

اااا     حححح
اااا بببب صصصص

اااا     يييي
ةةةة يييي بببب رررر

غغغغ مممم لللل
اااا بببب    

لللل اااا طططط
لللل اااا ةةةة    
يييي عععع مممم
جججج

.... .... .... ةةةة
يييي ضضضض

اااا يييي رررر
لللل اااا ةةةة    
قققق رررر فففف
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

مممم الالالال
سسسس لللل
اااا ىىىى    
بببب رررر     
يييي لللل عععع

بببب رررر
عععع لللل اااا  

يييي    نننن
بببب اااا     يييي

مممم كككك دددد
الالالال وووو أأأأ

اااا     وووو
بببب دددد أأأأ

ءءءء اااا يييي وووو
قققق ألألألأل اااا

لللل     سسسس
نننن نننن    
حححح نننن

رررر حححح
لللل اااا دددد    

هههه عععع مممم
لللل اااا دددد    

يييي شششش
نننن

نننن سسسس
حححح لللل اااا

يييي     الالالال
وووو مممم     
ةةةة فففف يييي ل
للل خخخخ لللل
اااا دددد    
يييي شششش
نننن

ىىىى رررر
كككك ذذذذ لللل
اااا ةةةة     د
ددد وووو شششش

نننن أأأأ

يييي قققق رررر
شششش

----         
        

رررر اااا كككك
يييي بببب نننن    

يييي مممم أأأأ
نننن     يييي
سسسس حححح

يييي ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
قققق رررر ــــــــ
ــــــــ

----         
                

رررر اااا بببب أل
ألألأل اااا     
نننن بببب اااا

دددد     مممم
حححح مممم

----         
            

رررر اااا بببب أل
ألألأل اااا     
نننن بببب اااا

دددد     مممم
حححح مممم

ةةةة نننن وووو ن
ننن بببب دددد    

مممم حححح
ََََ مممم

----         
                

----         
                

رررر اااا بببب أل
ألألأل اااا     
نننن بببب اااا

دددد     مممم
حححح مممم

رررر اااا بببب أل
ألألأل اااا     
نننن بببب اااا

دددد     مممم
حححح مممم

----         
                

يييي قققق
رررر شششش

يييي رررر
صصصص
اااا نننن لللل اااا

يييي     ك
ككك مممم ل
للل اااا دددد    
مممم حححح
مممم

يييي غغغغ
لللل إلإلإلإل اااا

مممم     يييي
هههه اااا رررر
بببب اااا

ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ششششــــ ----         
        

يييي جججج
نننن طططط ل
للل اااا دددد    
مممم حححح
مممم

----         
            

ةةةة نننن وووو
نننن بببب     
دددد مممم حححح

مممم
يييي نننن ا
ااا نننن بببب  

رررر    كككك
بببب وووو بببب
أأأأ

----         
            

----         
            

شششش
وووو اااا شششش

لللل اااا يييي    
بببب رررر عععع
لللل اااا دددد    

مممم حححح
مممم

يييي جججج
نننن طططط ل
للل اااا دددد    
مممم حححح
مممم

وووو يييي رررر
وووو جججج

نننن     اااا
مممم ثثثث عععع

جججج    

نننن يييي رررر
شششش عععع
لللل اااا نننن    

رررر قققق لللل ا
ااا تتتت     

اااا يييي نننن يييي
ثثثث الالالال ثثثث

نننن يييي رررر
شششش عععع
لللل اااا نننن    

رررر قققق لللل ا
ااا تتتت     

اااا يييي نننن يييي
ثثثث الالالال ثثثث

نننن يييي رررر
شششش عععع
لللل اااا نننن    

رررر قققق لللل ا
ااا تتتت     

اااا يييي نننن يييي
ثثثث الالالال ثثثث                 

            

34
صصصص    

    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
41

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
42

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
42

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
43

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
45

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
47

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
48

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
48

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
49

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
50

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
61

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
84

صصصص    
    2    
وووو     1

ةةةة     لللل س
سسس لللل
سسسس لللل
اااا     .... ة
ةةة رررر اااا
تتتت خخخخ
مممم لللل اااا

دددد     يييي
شششش اااا
نننن ألألألأل اااا

ةةةة     عععع
وووو مممم جججج

مممم
خخخخ يييي شششش

لللل اااا         
ةةةة بببب يييي بببب
حححح         

،،،، ةةةة يييي عععع
مممم اااا جججج

ةةةة         لللل
اااا سسسس
رررر     ....
وووو يييي رررر
وووو جججج

نننن     اااا
مممم ثثثث عععع

رررر     عععع
شششش     

طططط اااا بببب
رررر لللل اااا     

---- بببب    
اااا دددد آلآلآلآل

ةةةة     يييي لللل
كككك         

----         
فففف طططط

اااا عععع
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2))))    ننننششششييييدددد    ااااللللككككششششاااافففف - نظم عالل الفاسي(2)

                                    

           

                    

يــــــــــــا مــــســـــــــــــــرة الـحـــــيـــــــــاة يــــــــا فـــــتــــــــاة يــــــــا فــــــتــــــــــــاة
عـــــززي نـهــــــــــضــــــة الـمــــــــــغـــــرب

أنـــت أم الــعـــــال فــــــــــــاتـعــــــــــــبــــــي
ــــــــدي يــقــــــظــــــــــــةَ الــعــــــــــــربِ أَكـِّ

يـا فــــــــــتـــــاة انـهــــــــــضـــي وادْأَبِـــي
كــــــــــــافــــحـــــي يــــــا ابـنــــــــةَ األدب

عـــــززي نـهــــــــــضــــــة الـمــــــــــغـــــرب

واطــلــبــي الـعــلــمَ حــــــــــــــــــيــث أَفـــــلْ
ومـن الـجـــــــــهـــل مــــــــا قـــد قـــــــــتـــل

اخـــلــعـــــــي عـــنــك ثـــوبَ الـــكـــســــــل
فــــــــالـجَــــــــهــالــــــةُ عــــــار جـــــلَــــــلْ

فــاتـقــــــــيــــه بـخـــــــيــــــر الـعـــــــمــــــل

خــــــيـــــــــــر ركــــــــــــــن لــلـــوطــــــــــــــن
ال نُـــبــــــالـــــــــــــي بــالـــــــمــــــحـــــــــــــن
مــــــــبــــــــــــــدأ الـــــــــكــــــــشــــــــــــــاف

نـــــحـــــن كـــــــــــشـــــافـــو الـعـــــــــرب
تـــحــــــت ظــــل الـحـــق نـمـــــــــــــشـــي
شـــــــيـــــــمــــــــــة الـــــكـــــــشـــــــــاف

وهــــــو ال يـــرضــى الـــهَــــــــــــــــــــــــــوان
قـــــــلــــــبـــــــــــه رمـــــــــــز الـــحــنـــــــــــان
مــــــــبـــــــــــدأ الـــــــــكــــــــشـــــــــــــــــاف

شــــــــــيـــمــــةُ الـــكـــشـــــاف صـــــدقٌ
مــــبــــــدأ الــــكــــشــــــــــــاف رفـــــــــق
شـــــــيـــــــمــــــــــــة الـــــكـــــــشـــــــاف

عــــــــــــــــزم وثـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــات

عــــــــــــــــزم وثـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــات
روحـــــــــــــــــــــه روح الـــــــعــــــــمــــــــــــل
وعِـــــــــــــــــمــــــــــــــــاد وأَمـــــــــــــــــــــــل
مــــــــبــــــــــدأ الـــــــكــــــــــــــشـــــــــــــاف

إنــــــمـــــا الــــــكـــــشــــــــــاف حــــــــر
فــــهـــــــــــو لــــألوطــــــــان ذُخــــــــــــــر
شـــــيـــــمــــــــــــــة الـــــكـــــشـــــــــــاف

عــــــــــــــــزم وثـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــات



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل334

3)))) يييياااا    أأأأممممييييرررراااا    ققققدددد    تتتتسسسسااااممممىىىى. نظم محمد بن عبد القادر العرائشي(3)

4)))) ننننششششييييدددد    ااااللللككككششششاااافففف. نظم ناصر الكتاني. تلحين ج مَحمد بنونة(4)
    

وعـــــــــال الــعــــــــرشَ هــــــمـــــامـــــــــا 
جـــــــدَّ فــــــي الــديــــــن وقــــــــــــــــامــــا
أفـــــــــق مــكـــــنـــــــــاس تـــــمـــــامـــــــــا
يـــــتـــــــرجّـــــــــــوْن الـــــمـــــقــــامـــــــــــا
حـــلَّ قــــطــــــــرا مُـــســــتـــهــــامــــــــــــا
ولـــــــــــــــــك الـــــعـــــــــــــز دوامــــــــــــــا

يـــــا أمـــــــــيـــــرا قــــد تـســـــــــامـــــــي
أنــــــــــــت شــــهـــــــم عـــــبــــقــــــــــــريّ
بــــمــــحــــيــــا مـــــنـــــــــك ضـــــــــاءت 
وغــــــــــدا الـشـــــــــبــــــــــانُ شـــــــــوقــــــــــا
فـــلـــــنــــــا الـبــــــــــشــــــــرى بِـــبـــــــدر
دمــــــــــتَ لــإلســـــــالمِ حـــــصـــــنـــــــا

وإلــــــــى عـــــــلــــــــــيـــــــاكــــــــــمُ نُــــــهـــــــدي تــــــــحـــــــايــــــــا وســـــــالمــــــــا

انـــتــصِـــــبْ للـــذَّودِ عـنــه فـي األمـم أيــهـــا الكــشــاف يا حــــامي العـلم
كُــــنْ حــكــــيــمــــا كــــن حــلــيــمــــا

ـــــــــــرِِحْ عــــــنـــــــــك الـــــجَـــــــــزَعْ وَاطّـَّ
واســـــــــتَــــــمِـــــتْ يــــــــــومَ الــفـــــــــزعْ

ال تــــــهُـــــــنْ فـــي الــمــــعــــضِــــــالت
ارِم وجـــــــــــهَ الــنـــــــــائـــــــــبـــــــــــات

كــــن جــلـيــــدا - كــــن حـــــــــــــــديــــدا - كــــن ســـــــــــــــديـــــــدا
ذا شــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــم

يــــــا فــــخــــــــــــارَ الــــمََــــجْـــمََـــــــــــعِ
ال بِــــــثـــــــــــــــــوبِ الــــمــــصــــنـــــــــعِ

واتــــــــــزِر بــالـــمــــــكــــــرُمـــــــــــــــات
واهــــتــــبِــــــــل بــــالــصـــالــــحـــــــــات

أو فَـــــــمـــُـــــــتْ مـــــــــــوتَ الــشـــــــرفْ
طــــاهــــــــــرَ األذيـــــــــــال عَـــــــــــــــفّْ

ال تـــــعــــــــــشْ إال عـــــــظـــــيــــمـــــــا
كـــــــن كــــمـــا نـــرجـــــو كـــريــــمـــــا

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الالزمـة



335 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

5))))    ننننششششييييدددد    ررررثثثثااااءءءء    ششششووووققققيييي
نظم محمد القري-تلحين إدريس العلمي- محمد مكوار-المهدي الودغيري(5)

ســـــالم عـلـــــى نـــاصــــــــــر األدب
وحـــامــــي الـعــــــــروبـــــة والـعــــــرب
بـــكـــــــاء الـيـــتـــيـــــم حـنـــــــان األب
حــيــاتــــك تــبـــكــي علـى شَــــــجَــــب
ومَـــــن ذا يــــــقـــــومُ مَــــــقـــــام األب
ويــبـــرزهــــا غـــــــضــــةَ الــحـــســــب
ـــلَــــب ويــــبــــلــــغــــهـــــا كــــل مُــــطـَّ
ويُـــبــــدي مـــكــــانـــتــــهـــــا للـغـــــبي
ــــــــهُـب ــمــــاكـــيـن والـشـُّ وفـــوق الـسـِّ
ويُــبــــلـِـــغـــهــــا غــــــيــرَ مــــــا مــأرب
كـــحـــلـــي الـجـــــــــــواهـــر فـي الـلـبـب
علـى المـــــشــــرق الفـــــذ والمـــــغــــرب
لــمـــســتــرشــــد ولـمــــــســــــتـطــلــــب
تــثــيــــر التـــــعــــــجـــب لـلمـــــعــجــــب
ألنــــا مــن الجــهـل في غَــــــيْـــــهَـــــب
ومـــــا نـحــن مـنهــــــا علـى مـــــذهــــب
بشـــــعــــر لـــه مـــــعـــــجــــب مطــــرب
ولـــــــو دام يــصــــــــرخ فــي لـجــــــــب
لـفــــــرد بـــلــــيـــــد وفــــــرد غـــبــــــــي
إلــــــى عــــالــــــــم هــــانـــئ طــــيــــــب

سـالم عــلــى الشــاعــر العــبـقــــري
أمـــيـرِ البــيـان أمـــيــــرِ القـــريــــض
تــركـــت الرعــــيـــة ثكــلـــي عـلـيـــــك
تــركـــت الـعــروبـــة ثكـلـــى عـلــــــى
فَــمَــــن للـــعـــروبـــة يــنــصـرهــــــا
ومَــــــن ذا يـُــجـــدد بــهـجَــتَــهـــــا
ويبـنـي لـهـــا الـمـــجــد بيــن الـــورى
وينــشــــر آيــاتِــهـــــا الــزاهــــــرات
ويُعـلـــي لهـــا القــدر فـــوق الســـمــا
ويُـــبـــلـــغــــهـــــا كـــــلَّ أمـــنــيــــــة
فـمن مــثلُ شـوقي يصـوغ الـقـريض
ومــــن لــلـــثـــقـــافـــــة يـــوردهــــــا
ومـــن ذا يُـــنــيــر ســـبـيـــلَ الهــدى
ويــمـــأل أفــكـــارنـــا بــعــــلـــــوم 
أَنَـــنْـــــدُ بُـــهُ وهــــو يـــنـــد بـــنـــــا
ولـــم نـــدر بعـــد شــؤونَ الـحــيـــاه
وقــــد بــــح فــــي صـوتـــه داعـيـــا
ومــــا مـــن مــصــيــــخ إلـــى قـولـــه
عـلــــى أنــــه مَــــلَّ مــــن نـصـحـــه
لـــذلــــــك فـــضـــــــل نـــقــلـــتــــــــه



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل336

نــــعـــيــــمٌ وأهــــلُــــــــه فــــــي طــــــرب
جــــــلـــيـــــل الــمـــآثـــــر فــــــي األدب
مـــــن الـلـــــه فـــي ظـلـم الـتــــــــــيـــرب
فـــمـــــا هـــو بـالـمــــــــــيـــت الـنـســـــب
هـنـــــاء الـنـعـــــــــــيــــــم عـلـــــى طـــرب
هــنـيــــئـــــــا بــمــــرقـــــــدك الــطـيـــــــب

إلــــى عـــالــــم عــيـــشُ ســـاكــنِـــه
عــلــى أنـــــه لــم يــمــــت مـــن لــــه
أشـوقـــي عـلــيــك أمـــان الســــالم
ومـــــن خـلــــــدت يـــــده عـــمـــــره
فــنـــم فــي مــقـيـــم الـهنـــاءَ وفـــــي
أشـــوقــي هـنــيــئـــا بـدار الـخـلــود

ُ

6)))) ننننششششييييدددد    ااااللللششششبببباااابببب - نظم عالل الفاسي(6)

مـــــــن حـــــــــــــــــيـــــــاض الــوطـنــيـــــــه
هـــــــــي عـــــيـــــــــن الـــمـــــدنــــــيــــــــــــه
قــــــــــــــوةً مــــــــنــــــــــــه قــــــــويــــــــــــــه
فــــي الـشــــــــــــــعــــوب الــعــــــــــــــربـيــــه
مـــــــن حُـــــــاله الـســنــدســــــــــــــــيـــــــه
جـــــــــــــــهــــلــــــوا مــــنـــــــا الـمــــزيـــــــه
يـــا ســـــراة الـعــــــــــبــــــــــقــــــــــريـــــه ؟
ضـــــــد كــــفـــــــر الــبــــــــــــــــربــــريـــــــه
كــــــــــي تـــــــوافـــــــي كــــل نــيـــــــــــــــــه
أمـــــــــة فـــــــــي الــــــهــــــمـــــجــــــيـــــــــه
ـــــــهْ فـــــهـــــــــــــــو والــلـــــــــه مَـــــنِـــــــــيـَّ

يــــــا شــــــــــــــبـــــــــــــابــــا قــــد تــــــروى
وتــــــبــــــــــدى بـــالـــمــــــعـــــــالـــــــــــــــــي
قـــــد أرانـــــا رغـــــم ضـــــــــــــــــــعــــــــط
نـهــــــــــــــضــــــةً تـبـــــــــــــعــــــث روحــــــا
أَلــبَـــــــــــــــســــتْـــــنــــــا كـــــــلَّ فــــخـــــــر
عــــــرّفـــــتــــــنــــــــــــا لـــــشــــــعــــــــــــوب
ولــــمــــــــاذا قـــــــد ســـــــــــــــــجــنــتـــــــم
حــــــــــــــــــبــــســـــــوكــــــــم إذ رأوكـــــــم
يـــا شـــــــــبـــــــــابـــا ســـــر أمـــــــــامـــــا
أخــلــــــــص الـفـــــــــــــــــــعـــــل وخــلــص
كــــــــــــــل عـــــــــــيــــــــــش دون عـــــــــــز
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7)))) ننننششششييييدددد    ااااللللثثثثووووررررةةةة
نظم محمد العربي األسفي. تلحين عبد الحق الصفريوي(7)

8)))) ننننششششييييدددد    ااااللللععععللللمممم(8)

9)))) غغغغننننتتتت    ااااللللططططييييرررر - نظم حليم دموس(9)
                  

    

          

دمــك الـطــاهــر تذكــيــه المـــحــن
هـــــي للمـــــوت فـــداء لـلــوطــــــن
طهروا الشـعب من الخصم اللـعيـن

وطنــي المـغــرب يا نعـــم السكـن 
شـعـبـك المـخلـص صـاحـت أســده
يا بنــي المــغـــرب يا أسـد الـعــرين

نـبـنـي مــــــــجـــــــــد الـمــــــــغـــــــــرب
ــــــــــــــــــهُــــــــب قـــــوق هَـــــامِ الــشـُّ
ولــــــــنــــــــا الـــمــــــــجــــــــــــد دوام
لــــــلـــــــــــــــواء الـــمـــــــــغــــــــــــرب
نـبـنـي مــــــــــجــــــــــد الـمــــــــــغـــرب
فـــــــوق هـــــــامِ الــشــــــــــــــــــهــــب
يـا قــــــــــــوم فــــــــــــالـنـصــــــر الح
لــنـــهـــــــــوض الــــــمــــــــــغـــــــــرب

بـــــالــعـــــــــــلــــــــــــــــــــــــم واألدب 
رايــة الــوطـــن اخــــــــــــــــــــــفــــــقــي
إنــــــنـــــــــــــا قـــــــــــــوم كـــــــــــــرام
فــــــــســـــــــــالم واحــــــــــــتــــــــــــرام
بـــــــالـــــــقـــنـــــــــــا والـــقـــــــضـــــــب
رايـة الــوطْـنِ اخـــــــــــــــفُــــــــــــــقِــــي
هـــيــــــــــــا لــــــــداع الـــفــــــــــــــــالح
نــســـــــــــــــــــــــعــى بــكــل ارتـــيـــــاح

فـأثار الصـوتُ أشـجـانَ الضلوع
ـه الـــعــز ولـــب الــشـمـــمـــا نـــبــِّ

غـنـت الطـيــــــــر بـألـحـــــــان الـربـوع
قــم فلَــمْ يـبقَ مــــجـــــال للـهــــجُــوعْ

 واذكــر المـجــد وحَــيّ الِهمَـمَــا
قـــم إلــــى خـــيـــر الــعـــــمــــل
أنـــــت يـــــا نـــــــــور األمــــــل
غـيـر حب الخـير والقـصـد النبـيل
ويــحـــب المــوت مُــرا عـَلْــقَـمَــا

إيـــــــهِ يـــــــا كـــشــــــافــــــنــــــا
أنــــــــــت يـــا صـــبـــح المــنــــــى
ليس فــيــمـا يبــتــغــيـه من ســبــيـل
يكره العــيش حُــيـال الـمـســتـحــيل
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10)))) ننننششششييييدددد    ااااللللععععررررشششش

ان يـكنْ فـي الـمــوت إحيـاءُ الحِـمـى
وبـــذا تــحـــــيـــــــى الــــبــــــالد
دون جــــــــــد واجـــــــــتـــــهـــــاد

هــــــكـــــذا تــــــرقــــــى األمــــــــم
ال بــــــــســــــيـــــف أو قــــــلـــــــم

ســــمــــا عــــيــــد عــــرشـك بيـن األنام
فـــــــفــــــيـــــه اإلبــاء ومـنــه الـشــــــمـم
أيــــا مـلـكــــا دمــت لـلـعـــــــالمــــــــيــن
تــســــود بـــــــالدك بــيـــــــن األنـــــــام
مـــحــمـــد عـــصــرك عـــصـــر ازدهار
مـــــحـــــمــد عــــيــدك عـــــيــد الـوئـــام

فــــســـــاد الوفـــاق وعـــم الـســـالم
ســمــــا بــكـــمُ ألرقــــى الـقـــمـــــــم
مــــدى الدهـر تبــــقى ويفـنى عــــداك
وتســعـــى إلـــى أوج أعـلــى مــقــام
أنـرت الســـــبـــــيـل وحــزت المــــرام
مــحـــمـــد عـهـــدك عـهـــد الســـالم

فـعش في صـعــود ودم في صـعـود
ومن فـــخــركــم يســـتــفــيـد األديــب

بـعـــرشــكـــــم غـنــــت الـعـنـدلـيــــــب
ســـمـــوت بعــــرشك شـأن الـعظـــام

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
يحـــيـــيـــك شــعـــب وفـــيٌّ أمـــيــــن
يَحُــــف بعـــــرشــــك أســـدُ الـوغـــى

إلى الـمــــجـــــد يـرقى وأنت اإلِمـــــامْ
وتحــــمــي كــــيــــانَــك رســلُ الهــدى

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
فـنـحــن الـجـنـــــود وأنـــت البـطـــــل
ونـحـــن الـســدود وأنـــت الـســـــالم

ونـحـــن البـنـــود وأنـــت الـهُــــــــمـــام
فَـلتــــــسْــمُ البــــالدُ وَلْـيَـــــسْــمُ الـعلـم

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الالزمة
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11)))) ننننششششييييدددد    ااااللللتتتتررررححححييييبببب    ااااللللسسسسللللططططااااننننيييي. نظم محمد العراشي(10)

12)))) يييياااا    ررررننننيييينننن    ااااللللققققييييدددد(11)

13)))) ننننششششييييدددد    ذذذذككككررررىىىى    ااااللللممممووووللللدددد. نظم محمد العرائشي(12)
           

لــك العــز يـا كــــوكـــبــا فــي العـــال
لــك النصــر يــا مـــالـكـا ولـتـــعـــش
أيــا ابــن الملــوك الـذي قــــد غـــدا
تــبــــدَّى مُـــحــيــاك فــــي قـطرنــــــا
فــديـتـــك مـــن مـــالـــك مــــرتضـــى
فـــــدم لـلرعــــيــــة تــرقــــى بــــهـــــا

تـألــق مــن عـنصــر الـمــــــاجــــــديــن
بـحــــــفــظ مـن اللـه فـي كل حـــــــيــن
شَـــغـــوفـــا بـتـــرقـــيـــة الـناشـــئـــيــن
فـــأضـــحــى بكـــل فـــخــار قـــمـــيــن
يـــجــــد لـــنـــهــضـــة عـــلــم وديـــــن
إلـى سنـد العُـظمــــــا الـمــــــاجـــــديـن

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ودم البـــســــاً حُــلـــة الــمــجــــد والمــهــابــــة يـــا كــعــبــــة النــاصــريــــن

يـــــا رنــيـــــن الـقــــــــــــيـــــد زدنــــــــي
إن فـــــــي صـــــوتـــــــك مـــــعـــــنـــــــى
إيـــــــــه يـــــــــا دار الـــــــــفــــــخـــــــار
قـــــــد هــــبـــــــطــــنـــــــاك شــــبــــابــــا
وتــــــعـــــاهـــدنــــــــا جـــمــــــيـــعــــــــا
لــــــن نـخـــــون الــعــــــــــــهـــــد يــومـــا

نـغــــــــــمـــــة تـشــــــــــجـــــي الـفـــــــواد
لــألســـــــى واالضــــــــطـــــــهـــــــــــــاد
ومـــــــقــــــــر الــــمـــــخــــلـــــصـــــيـــــــن
ال يــــــــهـــــابــــــــــون الـــــمـــــنـــــــــــون
حـــيـــن أقـــســـمـــنـا الـيـــــــــــمــــــــــيـن
واتــخــــــــــــــــدنــــا الـصـــــــدق دِيـــــــنْ

بـعــــــال الــهــــــادي األمــــــــــــــيــــــــن
رحــــمـــــــــة لــلــــعـــــــالــــمــــيــــــــــــن

أمـــــة الـمـــــــــخـــــــــتـــــار بـشـــــــرى
مـــــــــولــــد الـمـــــــــصـطـفــــى طـــــــه

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الالزمـة

الالزمـة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل340

14)))) ننننششششييييدددد    ااااللللووووححححددددةةةة    - نظم محمد اليمني الناصري(13)

       

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
حــــجـــــــة الـلـــــــه الـتــــــــــــــــهــــامـــــــي الـمــــجــــتــــبـــــــى خــــيـــــــر األنـــــــــام

مـــــــــــــحـــكــــــــم اآلي الـعــــظــــــــام مـــــــن أتـــــــانــــــــــا بـــــكــــتـــــــــــــاب

أَرْحَـــــــــــمُ الــــــــنـــــــــــاس وأوفــــــــاهــــــــــــم وأعــــــــالهــــــــــــــم مــــــــقـــــــــــام
  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

تُــذهِــــــب الــــــداءَ الــدفـــــــــــــــــــــــيــنــــــا
ألــــِـــــــفَ الــــنـــــــــــومَ سِـــنـــيــــــــنـــــــــــا
فــــــــــوقـــــــــــهـــــا الـعـــــــــــزَّ الـمـكـيـنـــــا
ركــــــنــــــــــه كـــــــــــــان ركــــــيــــــنــــــــــا
حـــــــيــــن وافــــــتـــــــهــــــا الـيــــــمـــــــيـنــا
أدت الــيــــــــوم الــيـــــــــــــــــــمـــــيـــــنــــــــا
وبـــهـــــــا نـحــــــــن حــــــــــمـــــــــــيـنـــــــا
مِـن عِــــــــــــــدا الــحـق الـعــــــــــــــريــنــــــا
لـــــــكـــــــــم قـــــــــــط قـــــــريــــــنــــــــــــا
واجـــــــــــــــعـــــــل الــوحـــــــــدة ديـنـــــــا
لــــمــــبـــــاديــــهــــــا خَـــــــدِيـــــــنــــــــــــا
واقـــطـــعَـــــــــــنْ عــــــــنـــه الـــوثـــيـــنـــــــا
فـــــــــيـــــك بالـخـلـــــق مـــــــــتـــــــــيــنـــــــا
بـالـشــــــــــبـــــاب الـطـامـــــــــحــــــــــيـنـــــا
مــــــنـــــــــك طــــــرا صــــــائــحــــــيــــــنــا
تـتــــــرك الـفـــــــــــــرقـــــة فـــــــــــــيـــــنــــــا

وحــــــدة الـمـــــــــــــغـــــرب فـــــــــــــيـنــــــا
بــثـــــــت الـــــــروحَ بــشــــــــــــــــــعــــــــــب
يـا شـــــــــــبــــــــــاب الـوحـــــــــــدة ابـنُـــوا
فــــــهــــــــي تــــــدعـــــــــو لــــــوئـــــــــــــــام
تــــــونــــــــــس مــــــــــدت إلــــــيــــــهــــــــــا
وعـــــلـــــــــى تــــــأيـــــيـــــــــدهــا قــــــــــــد
فـــبـــهــــا الـشـــــــــعـب حـــــــــمــــــــيـنـــــا
يـا لـيـــــــــوث الـوحـــــــــدة احـــــــــمـــــــــوا
فــــــــــــــالــثـــرى لــــم تــلـــف يــومــــــــــــــا
ــــــبْ أيــــهـــــا الـشـــــــــــــــــعــــــــب تَــــأَهـَّ
ديـنـك الـتــــــــــوحــــــــــيـــد أضــــــــــحـــى
وامـــحُ االســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــار حـــاال
إن االســـــــــتــــــــــعـــــــــمـــار أضـــحـــى
وحــــدة الـمــــــــــــــغــــرب ســـــــــــــيــــري
واجـــعـــلــــيـــــــــــهـــــم بـالــمـــــــــــبـــادي
وحــــــــــدة افـــــــــــريــــــقـــــــيــــــــــا ال ال
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15)))) أأأأييييههههاااا    ااااللللششششبببباااانننن    ههههببببوووواااا(14)
نظم محمد القري

     

16)))) غغغغنننن    يييياااا    ببببللللببببلللل(15) أو أأأأننننششششووووددددةةةة    ااااللللذذذذككككررررىىىى. نظم عالل الفاسي(16)

ودعـــــــــوا الــنـــــــــوم الـــطــويـــــــــل أيـهــــــــــــا الـشـــــــــــبـــــــــــان هــبـــــــــــوا
زيـنـــــوا بـالـديــــــن دنـيـــــــــــــــــــــــاكــــــم وبـالـفــــــــــعـــل الــجــــــــــمـــــــــــيـــــل
إنـــــــــــــــه داء وَبِــــــــــيـــــــــــــــــــلْ
تـدركـــوا الـمـــــــــــجـــــــد األثـيـــــــل

حــــــــــــاربــــــوا الـجـــــــــــــهـل بـجــــــد
وخــــــــــــذوا الـــعــــلـــم لــــزامــــــــــــــــا

الالزمة

أنــــــــت فـــــــي أرضــــــــك حــــــــــر
فــــلــــــك الـــعــــــيـــــــــش األغــــــــر
مــــثــــلــــمــــــا أنـــــــدُبُ وحـــــــــدي
وهـــــنــــيـــــئـــــــا لــــــــي وجــــــــــدي
ال يـــــــواتــــــيـــــــنـــــــي الـغــــنـــــــاء
وشــــــــهـــــــيــــــــــق وبــــــكــــــــــــاء
وبـــــــــالدي فـــــــــي نـــــــــكــــــــــــــد
نــــاشــــــئ  يـهـــــــوى الــــبــــــلــــــد
فـــــيــــــــه قـــــد طــــــــاب الــرثــــــــاء
بــــــه لـلــــــشــــعــــــب الـشــــقــــــــاء
كـــــــيـــــــف ألــهـــــــو عــــن نـــِــــداهْ
وهــــو لـــــي ذخــــــــر الـحــــــــيــــــاهْ
لــــســــــت ألــــتـــــــــذُّ الــــطــــعــــــام
لــيــــــــس يــحــلــــــــو لــي الــمــنـــــام

غـــــــن يـــــــا بــلـــــبـــــــل واصـــــــدح
واشــــــــــــد فـي روضــك وامــــــــــــرح
غــــــــــن يـــــــا بــــلــــبـــــــل وحـــــــدك
فـــــــهــنـيــــئـــــــا لـــــــك ســــعــــــــــدك
أنـــــا مـــــخـــــلــــــــــوق حــــــــــزيـــــن
أنـــــــــا دومــــــــــا فــــــي أنـــــيـــــــــن
كــــيـف أسـلــــو كــــــــــــــيـــف أمــــرح
كـــيــــف يـلـهـــو كــــــــيـــف يـمــــــــزح
إن يـــــــــــوم الـــــحــــــــــزن حـــــــــــال
يــــــــوم ذكــــــــرى قــــد تــجــلـــــــــــى
وطــــنـــــــي فــــيـــــــه يــــــــــنـــــــــادي
كـــــــيــــــف يــــســـــلــــــوه فـــــــؤادي
أنـــــــــا فـــــــي يــــومـــــــي شـــــــــاك
ولـــيــــــــلــــــــــي أنــــــــــا بـــــــــــــــاك
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أنــــــا فـــي ذا الـيــــوم صــــــــــــائــــم
وبــبــــيــــــــــــت الـلـــــــه قـــــــائــــــــــــم
فـــــــإذا الــــــمـــــــغـــــــــرب نـــــــادى
أنـــــــا جــــــــنـــــــدي تـــــهــــــــــادى
مـــــغـــــــربــــــــــــيُّ أنـــــــــا حـــــــــرٌّ
وإذا مـــــــــســـــــــنــــــــا ضـــــــــــــر
أنــــــــا لـلــــــمــــغــــــــــرب دومـــــــــــا
كـــــــيــــــــف ألــهــــــــــو عــنــه يـومـــــا
أيـــــهــــــــــا الـبـــــلـــــبــــــــل غـــــــرد
غــــــــن مــــــــا شـــــــــئــــــــــت وردد
ومــــتــــــى اديــــــــت شــــعـــبـــــــــــي
ومــــــتــــــــــى حــــــقـــــــــــق ربــــــــي
فــــــإذا تـــحــــلــــــــو األغــــــــانــــــي
يـــــــــوم إدراك األمــــــــــــانــــــــــــــي

مـــــخـــلـــــص لـلـــــــه صــــــــــومـــي
عــــــلـــــــه يــــــرحــــــم قــــــومـــــــــي
قــــلـــــــت لــــبــــيـــــــك بـــــــــــــــالدي
بــــيـــــــن أبـــــطـــــــال الــجــــهـــــــاد
لــيــــــــــسَ أرضـــــــــى آن نــهــــــون
فـــــأنــــــــــا أهـــــــــــوى الــمَـنُــــــــون
مـــــســـــتــــــعـــــــــد لـلـــفــــــــــــــداء
وهـــو لــــــي كـنــــــز الـبــــــــــــقــــــــاء
وحــــــــــدك الــيــــــــــوم وغـــنـــــــــــــي
لـيـــــــس يـسـلــــــو بــك حــــــــــــــزنـي
مــــــا لــــــه مـــــن واجـــــــــــــبــــــــات
مــــــا لـنــــــا مــــــن رغـــــــــــــبــــــــات
بـــيـــــــــن هـــاتــيــــــــــك الــزهــــــــــور
غــنــنــــــــي لــحـــــــــن الــســـــــــــرور

زمـــانَ المـــجـــد هل لـك أن تعـــودا
تمـــجـــدُ فـي تحـــيـــتـــهــا الجــدودا
عـــجــيـــــب أن نــنـــــام وال نـــئــــن
ونصل في الـحـشـاشــة مـسـتـكــن
أبعـــد العـــز هـل تــرضـــــون ذال
فــهـــال يا شــبـــاب الغـــرب هـــال

وتنـشــرَ فــوق مــــغـــــربـنــا بنــودا
وآيــــات تــخــلـــدهــــا نــشــيـــدا
ومـنــحــرنــــا بــــه ظـفــــر وســــن
ونـحــن في مـضـاجـعـنـا رقـودا
وهـل ترضـون بعـد العلـم جـهـال
خـلــقـتـــم مـنـكمُ نــشـأً جـديـــدا
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لـيـنـعـــم فـي أراضـيـنـا سـوانـا
ونـبـقـى فـي جـهالــتـنـا خـمــودا
فـان رجـاءنـــا فـيــك اسـتـتـــبــا
يـكــاد الجهـل يجـعـلــه حصيـدا
فـسر بـالشعب فـي نهـج الرشـاد
عسى ماضي السـيادة أن يعودا
إذا يومــا بَنــوك بــه استـقالـــوا
يكون لـغـربـنــا يـومـــا سـعـيـــدا

أبـعـــد جـاللــنـا نـرضــي الهــوانا
أيعلــــو بـالمـعـــارف من عـــدانــــا
حنـانـك يا شـــبــاب الغـــرب هـيـــا
فــأيقظ من ســبــات النوم شــعـبـــا
منــار الـعلــم فـي الظـلمـــــاء بــــاد
وعـــوده الثـــبـــاتَ علــــى الجـــالد
فــــيــا وطـنــا على األوطـان يعـلـــو
وكـلهــــم برايـــتـــك اســتـــظــلـــــوا

صـــــوت يـنـــــادي الـــمـــغـــــربـــــي
يـحـــدو الـشـــــبــــاب الـمـــــغــربــــي
لــــبـــــيــــك يــــا صــــــــوت الجـــدود
كــــل يـــــرى حــــفــــظ الـــــعــهـــود
ال نــــرتـــضــــي بــــالــــتـــفــــــرقــــهْ
ولـــــــــو غــــــــدت مـــــمــــــــزقــــــــّـه
فلـيــــغــــضــــب الخـــــصـــم العـنيــد
لـــســنـــــا نـــخــــاف أو نـــحـــيــــــد

مـــــــن مـــــــــازغ ويــــــعـــــــــــــرب
لــلـــذوذ عــــــن حــــــوض الــوطــــــن
إنـــــا لــــشـــــعــــبـــنـــــا جـنــــــــود
لــلــمــــــوت عـــــن ذود الــوطــــــــــــن
ولـــــــو عـلــْـــونـــــا الـمــــــــــشـنـــقــّـه
أشــــــالؤنــــــا فــــــــدى الـــوطــــــن
ولـيـــــــــرهـب الـصــوت الـشـــــــــديـد
إنــــا خـــلــــــقـــــنــــــا لـلــــــوطـــــن

أيـــهــــــا الـشـــبـــــان قــــــــــــومـــــــوا
وعـــلــــى نـــيـــــل الـمـــــــــعــــــــالـــــــي
شـــــــيـــــــدوا أركــــــــان مــــجــــــــــد

فــــلــــــكــــــم أجــــــــر عــــــظــــيــــــم
أوثـقــــــوا الــعـــــــــــــهــــد ودومــــــوا
وابـــــتــــــغــــــــوا ذكـــــــــرا يــــــــدوم



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل344

يــــا لــطــيــــف الــطـــــــف بــقــــــــــوم
بـــــشـــــبـــــاب قــــــد تـــــفـــــانـــــى 
ال يــــرى الســــــجــــن مــــــصــابــــا
ال يــــرى الســــــجــــن مــــــصــابــــا
شــيــــدوا لـلـــــــديــــــــن مــــــجــــــدا
وأبــــــــــــــو لـلـــــــــــديــــــــــــــــن إال
وحـــــدة أخـــــلـــــص فـــــيـــــهـــــــــا

هـــــم ضــــحـــايــــــا الـوطـــنـــيــــــهْ
ال يــــرى الـــجَــــلْـــدَ دنــــيـــــــــــــهْ(22)
ال يــــــرى الــــــشـــــنــــــق رزيــــــهْ(22)
هــــــم ذوو الــنــــفــــــس األبــــيــــــهْ
بــــيــــمـــــيـــــــــن عــــربــــيـــــــــــــهْ
وحــــــــــــدة لـألبــــــــديـــــــــــــــــــهْ
مُــــــــضَــــــــــرٌ لـلــــــبــــربـــــــريــــهْ

20)))) نشيد «يييياااا    ننننسسسسييييمممم    ااااألألألألننننسسسس» نظم الفقيه محمد بن المعطي ابن عبود(20)

21)))) ننننــــــــششششــــييييــــــــدددد    ااااللللللللططططــــــــــــييييــــــــــــفففف(21)
      

شــــــــــــمــــــروا عــــــن ســـاق جــــــد
واركـــــــــعــــــــوا فـي حــــــــوض عـلـــم
إنـــــــــــــــه فــــــــــــوز عــــظـــــــيـــــــــم
واســـــــلــــــــكـــــــوا نــــــــهـــــــج وِداد

كــــــي تــــنـــالــوا مـــــــــــــا تـرومــــوا
حــــــولَــــــه الـــــنــــــاس تَـحـــــــــــــومُ
إنــــــــه ربـــــــــح جــــــسِــــــيـــــــــــــمْ
فــــــهْــــو حــــــظ مــــســــتــــقــــــيــــمُ

بــيــــــــــن رايـــــــــات الــســـــــــــــرورْ
بــــأنــــــاشــــــيــــــد الــــــحــــبــــــــور
بــــــأكـــــالــــــيــــــــل الــــــزهــــــــــور
وارقَ فــي مـــــــــــــــــرقــــى الــبــــدور
حـــــــول فــــــردوس نـــــــضــــيـــــــر
حـــامــــــال أذكـــى الــــــعـــــبـــيــــــر
نـــــلـــت تـشـــــــــــريــــــف األمـــيـــــر
ظـــــــافـــــــــرا مَـــــــرَّ الـــــــدهـــــــور

يــــا نـســــــــيــــمَ األنــــس أقــــــــبــــل
أنــشــــــــد األلــحــــــــان واصــــــــدَحْ
احـــــتــــفــــــــل مــكــــنــــــــاسُ وازدد
وارفُـــــلـــَـــــنْ فـــــــي ثــــــــوب عــــــــز
واخـطُــرَنْ فـي حــــــــــــــســــن ثــــوب
يــــــمـــــــــأل األرجـــــــاء نــــشـــــــــرا
وابـتــــهـــــج واهـنــــــأ وفـــــــــــاخــــــر
فـلـيـــــــعـــــش فــــــــينـــــا هُــــمــــامـــا
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22)))) نشيد «ااااللللممممؤؤؤؤتتتتممممرررر» نظم عالل الفاسي(23)

جــــــــددوهـــــــا مــــــغــــــربــــــيـــهْ
أرســـــلــــــــوهــــــا مـــــثــلـــــيــــــــهْ
عـــــــــقـــــــدوهــــــــا شــــَـرفـــــيـــــهْ
روح تـلـــك الـعـــــــــبــــــــــقـــــــــريـهْ(22)

تـــــلــــكـــــــم نـــهـــــضــــــة عُـــــــرب
خـلـــــــــدوا لــلــــــنـــــــشء ذكـــــــــرى
ال أضـــــــــاع الـلــــــهُ عـــــهـــــــــــدا
ال وال أخـــــمــــــــــد فـــــيـــــهــــــــــــم

 فـي الــمــــــــــــــؤتــمــــــــــــــرْ
 والـمــــــــــفـــــــــتــــــــــخــــــــــر

 فـي الـمــــــــــســــــــــجــــــــــد
 عــــــــــــنـــــــــــوانُــــــــــــنــــــــــــا

 فـي الـمـــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــد
 جـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــادنـــــا

 نـــــحــــــــدو الـــبـــــــــــالد
 بـاالجـــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــــاد
 لــــــهــــــــــــــا فــــــــــــداء

 نـــــــحــــــــــو الـــــــعــــــــــال
 هـــــــــــــذى الــــديـــــــــــــار
 أرواحــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا

 نـــــــحــــــــــن األلـــــــــــــــي
 نُـــــعــلــــــــي مَــــــنـــــــــــار
 أوطـــــــــــــــانــــــــــــــــنـــــــــــــــا

بــــاالتـــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد نــــعـــلــــي الــــبـــنــــاء

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 تــــــــــــــــاج الـــــــــــــدول
 فـــــــخـــــــــــــــــــــر األول

 ال فــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا 
 وابــــــــــن عــــــــــلــــــــــــــي

 األوفـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا
 مـــــــن هــــنـــبـــــــعــــــــــــل 

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 واالغـــــــــــــــتـــــــــــــــراب
عـــــــــزم الــشـــــبـــــــــاب 

 فــــــــي أرضـــــــنــــــــــــــا
 مــــــــا يــســـتــطـــيــــــع 

 بــــــــســــــــعــــــيـــــنـــــــــــا 
 نـرى الــجـــــــــــــمـــــــــــــيــــع

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الالزمـة

 يـــــجـــــمـــــعـــــــنـــــــــــا
 شـــــعــــــــــــارنــــــــــــــــا

 وديـــــــــــنــــــــــــنـــــــــــــــــا
 عــــلـــــــــــــى الــــــــــــــدوام

 مــــــــغـــــــــــربــنــــــــــــــــــــا
 إلـــــــــــي األمــــــــــــــــــام 

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل346

لِــلِـقــــــــــا يــــوم ِالــســــــــــــــــعـــــــادهْ
مــــــــجـــــــدكـم رمــــــــز الـســـــــيـــادهْ
هــــــــو تــحــــــــــــــــــــريـــــــــــر اإلرادهْ
فـــــأجـــــلــــــــــــــوا بــــــثـــــبــــــــــــــات
تـســـــــــــتـــــــــــمــــــــــــروا فـي زيـــــادهْ
يــــــــــزدري كــــــــــل الـــــرزايــــــــــــــــا
عَـــــــــــــلَّــهُ يــلــــــقـــــــــى مـــــــــــــراده

يـــا أُصَــــيْـــــحَــــابـِي اســـــتــــعـــدوا
يـــــــا أخــــالئـــــــي اســـــــتـــــــــردوا
دونــــكــــــم بــــــابــــــا أمـــــــيـــنـــــــــا
أن أفــــــقــــــتـُــم مــــن سُــــــبـــــــاتٍ 
واســــــــــــتــطـــيــــبــــــــوا وَثَـــبَــــــاتٍ 
إن مــــن يـهـــــــوى الـمـــــــــــــــزايـــــــا
يـمــــــــــتـطـــي صـــــــــــعـــب الـمـطـايـا

23)))) ننننششششييييدددد    ااااللللععععللللمممم نظم محمد مكوار(24)

24)))) ننننششششييييدددد    ااااإلإلإلإلررررااااددددةةةة. نظم وتلحين المهدي الطود(25)
القصر الكبير 18 محرم 1938-1357

مــــن كــــــل عــــاديــــــــة تــــــلـــــــــمْ
عـن صـــــــون مــــــــجـــــــدك لـمْ نَـنَــم
وعــــــــــهــــــــــودنـــــا لـــــك والـذِّمَـــــمْ
رب اإلبـــــايــــــــة والــــــشــــــــمــــــــم
فـلــــك وأنـــــت لـــنــــا خـــــــــــضــــــم
أســــــــد وأنـــــــت لــنــــــــا أجــــــــــم
يــوم الـوغــى فــي الـمـــــــــــــــــزدحــم
تـشــــدو النـشـــــــيـــــــد علـى قـــــــدم
وسُــــــــدْ نَــسُـــــــدْ بــك يــا عــلــــــــم

إنــــــــا فـــــــــداؤك يــــــــا عَـــــلَــــــــــــمْ
عـــــش فــي الـنـعـــــــــــيـم فــــــــــــإنـنـــا
أرواحـــــــــنــــــا ونــــــفـــــــــوســـنـــــــــا
رمـــــــــز الـمـــــــــفـــــــــاخـــر والعـلـــــى
 إنـــــــا بــنــــــــــوك فـــــكــــلـــــنـــــــــــــا

نـــعـــلـــيـــــــك فــــــوق رؤوســـنـــــــــــــــا
والـنــــاس حــــــــــــولـــك حــــــــــــوّمــــــا
رفــــــــرف عـلـى عــــــــالـي الـجــــــــوادِ



347 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

إن فــــــــيــــــــــــه عـــــجــــــبــــــــــــــا
إنّ فــــــيــــــــــــه أربـــــــــــــــــــــــــــــا

صــــــــــمـــــــــتُـــك الـدهـــرَ غــــــــــريـــب
وهــــــــو بــــالـــحـــــــــــــق رهـــيـــــــــــــب

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
وثــــبــــاتــــــا مــــســــتــــهــــــــــــــــاب
لـلـــــــقــــــــا يـــــوم الـحـــــــــــســـــاب

فــــــــامـــــإل الـكــون خـــــــــشــــــــوعـــا
ورســــــــــوخـــــــــــا وولــــــوعــــــــــــــــــا

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

25)))) ننننششششييييدددد    ممممععععههههدددد    ااااللللففففتتتتحححح.... نظم وتلحين المهدي الطود. إيتزر - 1946 (26)
               

يـنـشـــــــــر الـنور الـمـــــــــبـــــــــيـن(27)
لـلـعــلــــــــى وهــــــــو أمــــــــــــيــــــــــن
نـقــــــــــــتــــــــدي نـهــــــــــج اإلمــــــام
اســـــــــــمـــــــــــعـــوا صـــوت اإلمـــام

مــــــــعـــــــــهـــــد الفـــــــــتـــح تصـــــدى
وبـــــــــــدا يـــــفـــــتــــــــح عـــــهـــــــــــدا
أقـــــبـــــل الــســـــعــــــــد فـــــهـــــيــــــــا
ودعــــــــــا الــداعــــــــــي إلـــيــــــنــــــــــا

ســــــــــــمــــــة الـبــــشــــــــر تـلــــــــوح
مــنـــــــــه تــغــــــــــــــدو وتـــــــــــــــروح

وعـــلـــــــــــي األطـــلــــــــــــس بـــانـــــــت
إذ بـــــه األشــــــــــــبـــــال كــــــــــــانـــت

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بــبــــنــــيـــــــك الـــــمــــنـــــشــــديـــــــن
فـلـــــــــــك الـكـــــــــل مـــــــــديـــــــــــن

ردد األطــــــلــــــــــس لــــــحــــــنـــــــــــــا
واحـــــــــرس الــوحــــــــــــــــــــــدة أمــنــا

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الالزمـة



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل348

فـلــــــيـــــعــــــــــش فـــلــــيـــعــــــــــش
فـلــــــيـــــعــــــــــش فـــلــــيـــعــــــــــش
يـــــعــــــيـــــــــــش يــــــعـــــيــــــــــــش
فــــجــــــر نــــهـــضـــــــــة الـبـــــــــالد
غــــــــــايــــــة الـبـــــذر الـــحـــصـــــاد
فــــلـــــيــــعـــــــش بـــــنـــــــا الــوطــــن

فـلـيــــــــــعـــــش مــــــــــجـــــد الـوطـــــن
فــــلـــــيــــعــــــــش لــــنـــــا الـمـــــلـــــــك
فـــلـــيـــــــــــعـــــش لـــنــــــا الـمـــلـــــك 
فـــي ســـــــــمـــــاء الـمـــــــــجـــــــد الح
هـــــــــــذا مـــــوســــــــــم الـــــفــــــــالح
نـــــــحــــــــن لـلــوطــــــــــن جـــــنـــــــود

فــــــلـــــيــــــعـــــش فــــــلــــــيـــــعـــــــــش

فــــــلـــــيــــــعـــــش فــــــلــــــيـــــعـــــــــش

26)))) نشيد ااااللللككككششششاااافففف    ااااللللممممغغغغررررببببيييي - نظم عبد الله گنون(28)

27)))) ممممععععششششرررر    ااااللللششششبببباااانننن(30) نظم عبد الله گنون

28)))) ننننححححنننن    للللللللووووططططنننن    ججججييييووووشششش. نظم المكي الناصري وتلحين ج مَحمد بنونة(31)

                
     

أنـــــــا عـنـــــــوان الـشـــهـــــامـــــــهْ
جـــــاهد فـي االســـــتـــــقـــــامـــــهْ(29)
أتفـانــــى فـي اقــتـحــام الخـطــر
نزعـــت بـي لــتــحـــدى العـــمــــر

أنــــــا كــــــــــــشــــــاف شــــــــــــريــــــف
دَمِــــــــــــــثُ الــــخــــلـــــق نــــظــــيـــــــــف
مــــغــــربـي لـيس تـخــــفى ســــمــــتي
عـــــــــــربــي الـــدم والـنـفــــس الـتـــي

لـصـــــــــــــفــــــوف الـعـــــــــــــامــلـيــــــن
ال حــــــــــــيــــــاةَ الـجـــــــــــــاهـلـيــــــــن
ســـــــــــــاعــــــــــــــدَ الـــــــــــجـــــــــــــد
ســــــــــبـــــــــــــل الــــــــمــــــــــجــــــــــد

مــــــــعـــــــشـــــر الشــــــــبــــان هـيــــــا
كـــــي نـعـــــــــيــــش عـــــــــيـــــش عـــز
شــــــــــمّـــــروا نـحـــــو األعــــــــــالـــي 
واســـــــــــــــألـــــــوا كــــي تـســـــــودوا

نـحـــــن لــلـوطـــــن عـــــــــــســــاكـــــر
والـــــوطـــــــــــن نــــــــــــاهٍ وآمـــــــــــر

نـحــــــن لــلـوطــــــن جــــــــــــــيــــــوش 
لــلـوطـــــــن بــعـنـــــــا الـنــفــــــــــــــــوس
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فهي للمغرب الحر أمضى سالح
فهــي في شعبها القائد السابـق
لـــــــم تــــــزل تـــحــــــمـــــــــــيــــــــه
وبهـا يقتـدى في المـبادِي الصِّـحَـاحْ
سـوقهـا نافـق في جـمـيع البــالد

وحـدة المغـرب حزبـهـا في فـالح
قــد تجلى بهـــا المــبــدأ الصــادق
ليس في حزبهـا غير أسـد العرين
فـهي عين الهـدى وسبـيل النجـاح
علمـها دافـــق في صـروحٍ تُشــاد

الالزمـة

نكـره الذل ونــابــى االضــطــهـــاد
حـيــث أعـدانا تمـادوا فـي الغـرور
 وجـوى األحـشـاء منا في اضطرام
مـن رجــال نقـضــوا كـل العــهــود

نحـــن جـنــد اللــه شـــبــــان البـــالد
فـارفـعـوا األعـالم وامـشــوا للجـهـاد
في ذراك المـــجــد قـــد هاج الغـــرام
يا لـهـــا ذكـــرى فـــخـار وانـتـــقــــام

29)))) أأأأييييههههاااا    ااااللللككككششششاااافففف(32) نظم ناصر الكتاني

30)))) ننننححححنننن    ججججنننندددد    ااااللللللللهههه(33)

31)))) ووووححححددددةةةة    ااااللللممممغغغغرررربببب. نظم إبراهيم اإللغي. جرى إنشاده على لحن نشيد الريف(34)

فـي عــلــــــو الـرأس بــيـــن األمــــم
قـــبـــــل أن تـقـــرع ســـن الـنـــــدم
خــدمـــة الشـــعب وصــون الـحــرم
قُـــدَّ مٍـنْ صـــخـــرٍ لحـــفــظ العَلَـــم
واحــــتــــمل منـهـا ضــــروب األلــم
وَادِعَ الـنفــــس كــــــثــيــــرَ الحُـلُــم
فـــالفـــتى خـــيـــر الفـــتى بـالكــــرم
هـــي مـنـــا فـــي زوايـــــا الـعـــــدم
ضـــحّ فــي نـــيـــل عـــالهــا بـالـدم
شـاعـــرا فــيـهــا شــعــور المــسلم

أيـهـــا الكشـاف أصـبــحت األمَـل
عــــوِّدِ الـنفـــسَ عـلى حـب الـوطــن
ال تَهــُـنْ فـــالمـــجــد يـدعــوك إلــى
ر ســاعــدا اركـب الصــعـب وشـمـِّ
زاحـــم الدنيـــا علــى خــيــراتـهـــا
ال تعـــش فـيــهــا رخـيـــا مُـتــرَفــا
كــن كـريمــا كـــن حليـمـا سـيــدا
هــــذه الـدنــيـــا عـلـــى عـِالَّتــهــــا
فــتـقـــدم ال تــكـــن مـســتــأخــــرا
مـا ألـــذ العــمـــرَ تقــضــيـــه بــهـا
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قــد جـــــاءنـا الفــــــتــح المــــــبـــــيــن
يـــا شــــــــبـــلَ تــاج الـنـاسـكــيـــــن
علـى العلـوم عـــاكــــفـــيـــن (كــــذا)
بـســيـــــف عــــــــدلــــك الـمـــتـــيــــن
أحــــيـــى عــــصــــور الغــــابريـــــن
وِرْداً لـــكــــــــل الـشـــــــاربــــيـــــــن
يـــــا مـــرحـــبــــــــا بـالـزائـــريـــــــن
خــيــــر الـملــــوك الـقــــــانتـــــــيـــــن
أال نــــكـــــون عــــاجــــــزيـــــــــــــن
بـيــن شـــعــــوب الـعـــــــالـــمــيــــــن

أهــــال أمــــــــــيـــــر الـمــــــــــؤمـنـيـــــن
لــــمــــــا حــــلــــلـــتـــــــم ربــــعَـــنـــــــــا
فـــنــــحـــــن أبــنـــــاء الـجــــــــــــبــــــــل
بــــفـــضـــــــــــل مـــــــــا أذعــــــتــــــــه
يــــــــا حُـــــــــــسـنَــــــــهُ مـــن زمــــــــن
فــــالــعــــلـــــــم فــــيـــــــه قــــد غـــــــدا
صـــــنـــــهـــــاجـــــةٌ قـــــد نــطــقـــــت :
مــــــوالنـــــــا يــــــــا مــــحــــمــــــــــــــد
اُدعُ لــــــنـــــــــــا إلـــــــــهـــــــــــنـــــــــــا
كـــــــــــــي تــــــــرتـــــــقــي بــالدنــــــــــا

32)))) ننننششششييييدددد    ااااالالالالسسسستتتتققققبببباااالللل - نظم عبد الكريم ابن سودة(35)
                   

                 

               

     

33))))  ننننششششييييدددد    وووولللليييي    ااااللللععععههههدددد(36)
       

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مذ بدا نورها بيـن أهل الرشــاد
وهي قـبلـتـنا نـحــن نــبـراسـهــا

اننا سورها في الـخطوب الشداد
تلـــك وحدتـنــا نـحــن حراسـهــا

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
فــــيـــرى نابـهـــا شــــاحــــذا للفـطن
من حمـى عهدها زال عنه الـعمى

فــــهي روح بهــــا يســــتــــقل الـوطن
إذ بهـــا وحـــدها ال يبـــاح الحـــمى

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

حـــيــــــــوا رافــــــــع الـعـــــلــــــــــم
فـــــــــي يـــــديـــــــــه والـقـــــــلـــــــــم

حـــيـــــوا قــــــــــائــــــد الـشــــــــــبـــــاب
مــــا يــنـــــي يـزهـــــو الــكـتــــــــــــــــــاب
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أرواحــــــنـــــــــا لـــــــهــــــا ثـــــــمــــن
مــن مــــــــــــــــــات مــن حـب الــوطــن
بـــكــــــل ســـيــــــف مُـنْـتَـــــــــــــضَـــى
فـي أرضـــــهـــــا تـحـت ســـــمـــــاهـا
عـــــــن حــــبـــــهــــــا ال نــنــثـنــــــــــي
بــــغــــيـــــــرهـــــــــا ال نـعــــتــــنـــــــى
بـــكــــــل عــــيـــش مـنــتــــــــــــضــــــى
عــــن ســـــــــــــهــلـهــــــا وعـن ثــراهـا

أوطـانــنـــــا وهــــي الـغـــــــــــــوالــــــي
وإنـمـــــا أحـــيـــــى الـمـــــــــــعـــالـــــي
أوطـانـنـــــا نـحـــــن حِــــــــــمـــاهـــــــا
شـــبــــــابـــــنــــــا مـــــن مُـــــضَــــــــرٍ
أوطـانــنــــــا وهــــــي األمــــــــــــــانــــي
طـابت لـنا فــــــيـــــهـــــا الـمـــــعــــــانــي
نــنـــــشــــق أنـــــفــــــــس هــواهــــــــــا
لــــــن نــرضــــى بـالــدنـيـــــــــــــــا بـدل

كـــــل مــعـــنــــــــــى مـــــشــــــــــرق
كــــل حـــــــــــر يــلــــــــــتـــــــــــقــي
ظـلـــــه الـســــــامــــــي عـــــنـــــــــاه
مــــــرتـجــــــى الشـــــــعـــــب مـنــــاه
حــــــيـــــوا قــــائـــــد الــشـــبــــــــاب
فــــي ســـمــــــوّ فـــي اقــــــــتـــبــــال

فــــــــي عــــــــاله فـــــــي عـــــــــــــــــاله
فــــــــي فــــــــداه مـــــــــن عــــــــــــــداه
كـــــــــوكــــــــــــب الــمــــــلــك ســلــيـــلــه
حــــارس الـمــــــجـــــــد كــــــفـــــــيلــــــه
حــــــــيـــــــوا حــــــــارس الـحــــــــمـــــى
فـــــــــي ســــــــــــالم دائـــــــمـــــــــــــــا

34)))) أأأأووووططططاااانننننننناااا - نظم معروف الرصافي - لحن أحمد اإلبري(37)

35)))) ننننححححنننن    ااااللللششششبببباااابببب    ااااللللممممغغغغررررببببيييي(38)    نظم المكي الناصري - لحن محمد داود

النـاهـــــــضُ الحــــرُّ األبــــــــي
للــقــــطـــــــر الــمــغــــربــــــــــي
...... قــــطـــــر الــمــغـــربـــــي
(مـفـرنـا وال نـسـمــع نـفـسـنــا)
ونسـعــى برضى ربنـــا المنـــان
وإكرام الضيف حق واجب علينا
ونسعـــى برضــى ربنــا المنــان

نــحـــــن الشـــبـــــاب المـــغـــربـــي 
مـــــا فــيــــنــــــا إال مــخـــلـــــــــص
يحــــيــــــا الشـــبـــــاب المــــغـــربـــي
نحـــــــن جــــرامـــــيــــــز الربــــــــاط
لــــتـــــــــزه لـــــنــــــــــا األيــــــــــام 
دَيْنٌ عـليـنا أن نـمـــــد البـــــائـســـــين
لــِـــــتـــَــــزْهُ لــــــنـــــــا األيــــــــــــــام
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يـــــــوم ســـــــلـــــــم وجـــــــهــــــــــــاد
هـــكــــــــذا بــــيـــــن ا لـعــــــــــــبــــــاد

عـــــــــــززوا شـــــــــــأن الـــــبـــــــــــالد
واســـــتــــعـــــيــــنـــــوا بــــاتـــــحـــــــاد

نــــؤيـــــــد اســـــتــــقـــــاللــــنـــــــــــــــا يــــــا قــــومــــنـــــــا هــــيــــــا بــــنـــــــا
ســـــــاحــــــــــــــال جــــــبــــــــــــــــــــــــــل

غـــــــيــــــــرنـــــــــــا اســــــــتـــــــقــــــــــــل
واذكـــــــــــــــــــــــــــروا الـــــهِـــــمَـــــــمْ
هــــــــكــــــــــــــذا األمــــــــــــــــــــــــــم

جــــــــــــــددوا الــــــشـــــــبــــــــــــــــاب
ذلــــــلــــــــــــــــوا الــــصــــــعـــــــــــــاب

اصـــــــــــبــــــــــــحــــــــــــــــــــــــت دول
لـلـــعـــلـــــــــــى صَـــــوَارمَـــــــــــــــــا
تـــــــدركـــــــــــوا األمَــــــــــــــــــــــــل
أنــــتـــــم بــنــــو هـــــذا الـزمـــــــــــــن

وانـــــتــــــــضـــــــوا الــعـــــزائـــــمــــــــا
وانـــــــشــــــــــأوا ضَــــرَاغِـــــــمَــــــــــا
هـيـــــــــا ارحـــــــــمــــــــوا هـذا الـوطـن

 واعـــــــــمـــــــــلــــــــــــوا عــــــمــــــــــــلْ
احـــــمــــديّـــــــــاً عــــربـــــيــــــــــــــا
واتـــحـــــــــــــادا وطـــنــــــــيــــــــــــــا

صــافــحــــوا الـمــــــجــــــد فــــــتــــــيــا
واقــــتــــفـــــوا الـعـــــرب رقــــــــــــــــيــــا

تـــــأمَــــــنـــُـــــــــوا الـــــفــــــشَـــــــــــــــلْ
واحـــــــــــذروا الـــــــخــــــطــــــــــــــلْ
عــــــلـــــــــــــــــة الــــــعـــــــلـــــــــــــلْ

ارهــــــــــبــــــــــــوا الـــــــيـــــــــــــــــراع
واحــــــــســـــــمــــــــوا الـــــنـــــــــــــزاع

الالزمـة

36)))) ننننششششييييدددد    ااااالالالالسسسستتتتققققالالالاللللل(39)
        

                        

                       

                      

                  

                  
         
        

                       
        

                 

وانـــــــــبــــــــــــذوا الـــــــــدخــــــــــــــــلْ
  الــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

في الـمـــــجـــــد كـــــانوا فـي المـــــال أنــــتــــم بـــنــــو الــــقــــــــوم األولـــــــــى
مـــــضـــــــــــــــرب الـــــمــــــــثـــــــــــــــل
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وحـــمــــــــــى تـــلـــــــك الــــجـــــدود
نـهــــضــة الـشــــــرق الـخـــــــريــدي

اذكــــــــــــروا غــــــاب األســــــــــــــــود
واســـــــتــــــعـــيــــدوا مــن جـــــــديــــد

ذلــــــــــــــــــك الــــــــــبـــــــطــــــــــــــــــل
ـــــيـَــــــــــمْ مــــوطـــــــــــــن الـــــــشـِّ
بــــــــــــــــــــــدره االتـــــــــــــــــــــــم

مــــــعـــــمــــــــــل الــــــــرجــــــــــــــــال
آيــــــــــــــــة الـــــــجـــــــــــــمــــــــــــــال

فــــــــتــــــــنــــــــة الــــــــعـــــــــمــــــــــل
  الــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

دعـا الحق فـامضُـوا وشُـقوا الزحـامْ
ــدامْ دعـــاة َالســالم حـمــــاةَ الــصـِّ
نــبـــيــكــُـــمُ أنـقـــــذ الـعــالـــمـــيــــن
وشـــرعكـــمُ الـحـق سَــمـــح مُـبــيـــن
ــــلَ الــخــافــقـــيـــــن لــواؤكـــمُ ظَــــلــَّ
إذا مــا غـــدوا بيـــنــوا الـخــطــتـــيــن
هــم مــــحــقــوا الظـلــم والظالــمــيــن
وهــم بـسطــــوا ظــل عــــدل أمــيــــن
وهـــم شــرعـــوا لـلمــعـــالـــي الكمــال
وهـــــم أدركـــــوا غــايـــــة ال تـــــزال
إلى المــجـد فـامــضُـوا وال تُحـجِــمـوا
تـناديـكــــمُ فــــي الثــــرى األعـظُـــــــمُ

وســيــروا إلى المــجـــد ســيــرَ الكرامْ
ألســتُـــم كــــتـائـــبَ خــــيـــر األنــــام
وديــنـُــكـــمُ لـلـــهـــدى خـــيــــر ديـــن
وقـِـبــلــتــكـــمْ لـلــبــرايــــــا عِــصَـــــام
وأســالفُكـــمْ أيقظـــوا المَــشــرقَــيــْـن
فـسـنــوا الكتـــاب وسلــوا الحــسـام
وهـــم ســحـــقـــوا االثــم واآلثـمـيـــن
ــــام وهـــم عــــقـــــدوا للـبــرايـــا الذّمـَّ
وهم نـشـــروا الـعلـم ســـهــلَ المـنـــال
وهـــم بــلـــغـــوا مُــــرتقــًـى ال يــُـــرام
أال إنــمــــــا يُــقــــدمُ الــمــســـلـــــــم
 ِردُوا المـــوتَ أو أقــدمـــوا  لألمـــام

                 

                   
                        

37)))) ااااللللننننششششييييدددد    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي(40)

      



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل354

ردد األطــــــلــــــــــسُ صــــــوتـــــــــــــا
هــــــــــو عـــــــــــــودٌ ألمـــــــيــــــــــــــــر
عـــــاد لــلــعـــــــــــــرش بــــــــعـــــــــــــز
وحـــــد النـــــاس جــــــــمـــــــــيــــــــعـــا
إنـــــنـــــــــــي لــــــــن أتـــــخـــــلـــــــــــى
فـــــــــــاتـحـــد يــــا شـــــــــــعـــب إنـــي
كـــــــــــافـــح الـشـــــــــــعــــب طـــويـــال
إنـــــــــــه ثَـــــــــارَ لـــــيـــــحــــــيـــــــــــي
دمـــت يـا شـــــــــعـب نـصـــــــــيـــــــــرا
فـــــــــــــــــــــي وَالء ودفــــــــــــــــــــــــاع

فـــــــــــــــــيــــــــه نـصــــــــر لـلــبــــــــــالد
مــنــفـــــــــي بـــــعــــــــد جـــــهــــــــــــاد
وبــنــصــــــــر قــــــــــــــــــــد يــصــــــــول
وهــو لـلــشــــــــــــــــعــب يــقــــــــــــــــول :
عــــــن حـــــــــــــقـــوق تــتـــــــــــــجـلــــــى
ــــــــــــــى لـــــدفـــــــــــــــــــاع أتـــــــــوَلــــَّ
ولـــــه أضــــــــــحـــــى قـــــــــــتــــــــــيـــال
شــــــــــــرفـــــا كــــــان أصـــــــــــيــــــال
ألَمــــــــيــــــــــــر يـــَــتَــــــفَـــــانَـــــــــــــــى
إنــــــــــــــــه ال يــــــتـــــــــوانـــــــــــــــــــى

طـــابـــــــــــت لـــنــــــــــــا األفـــــــــــراح
فــــــــــــــــــاســــم الــمــلــك يـا صـــــاح
غــــــنـــــــــت بــــــــــه األطــيـــــــــــــــــار
وفــــــــــاحــــــــــــــــت األزهـــــــــــــــــار
ومـــــــاســـــــــــت األشـــــــجـــــــــــــــار

بــــــمــــــقــــــــــــــدم الــــــعــــــيـــــــــــــــــد
هــــــــــــــــو نــــــــــشـــــــــيــــــــــــــــــــدي
ــحْــــــــــــــــــــــــن بـــأعــــــــــــــــــــذب الـــلـَّ
ـدْن مــــــــن غــــــــــــــــــــصــنــهــــــــا الــلـُّ
مــــــــــــــن روعــــــــــــــة الــــفـــــــــــــــــــن

الالزمـة

الــعـــــــــــــــــــــــرش يـــزهــو بــالــمَـــلِــكْ
والــشــــــــعــــــــــــب يـــــشــــــــــــــــــدو
والـــــــــــــكـــــــــــــون يـــــــبــــــــــــــــدو

بــالـمــلـــــــك الـمــــــــــــــــحــــــــــــــــبــــوب
لــلـعــــــــــــــــاهـــــــل الـمــــــــــــــــوهــــوب
كـــــــــــأنــــــــــــــــــه مـــــــشـــــــــــــــروب

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

38)))) ننننششششييييدددد    ععععووووددددةةةة    ااااللللسسسسللللططططاااانننن(41)

39)))) ننننششششييييدددد    ععععييييدددد    ااااللللععععررررشششش(42)

      
               



355 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

ـــئ ْبــتـــــحــــــيـــــة الـفـــــخــر لــِنُـهـَـنــِّ
ولـنـزجــــى لـبـنـيــــه الـســــــــــــعـــداء
أيـــــهـــــــا الـشـــعــــب تـــغـــنـــــــى
إنــــــــه قـــائــــــــدك الـســـــامــــــــي
هــــــذا عـــيــــــد الـعــــرش يـبــــــدو

مـلــك الشــــــعــب كـــــريـمََ النـســب
كــل عــــز بيــن شــــعب المــــغــرب
واهـــتــفَــــنْ يـــحــيـــــا الــمـــلــــــك
إلـــــــى سُـــــبـــــل الـــمــعــــالــــــي
فـــــــي ســــــمــــــــــو وجــــــــــالل

فــــرحـــــيـــــــــن طـــــربــــيــــــــــن

مـــــــــجــــــــــــدوه أبـــــــــــــــدا
إنــــــــــــــه رمــــــــزكـــــــــــــــــم
صــنــه يــا رب دومـــــــــــــــــــــا

عـــــظــــمــــــــوه دائـــــمــــــــــا
 ومــــــــــــالذكــــــــــــــــــــــــم
 وَقِــــــــهِ شـــــرَّ الـعــــــــــــــدا

فــــــــــــارفـــــع مــــــع الـشـــــــــــعــــــب
واهـــــــــتـــــــــز يـــــــــا قــــــلــــــبـــــــــي
عــــــيـــــــــد الــمــــــلـــــــــك يــنـــبـــــــــي

بــــــهــــــــــــــــــذه الــــــذكـــــــــــــــــــــرى
لـــــــــــهـــــــــــذه الـــــــــــبـــــــــــشـــــــرى
بــــــــالـــعــــــــــــزة الــــكـــــــبـــــــــــــــــرى

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

بــهــــجـــة األيــــام أســــــعـــــدهــــا
ـنَـــــا يــــــــوم أفـــــراح تُـنَــسّــي هَــمـَّ
فـــازدهــــــــوا يـــــا قــــــومـــــنــــــــا

يــوم عـــيـــد ينـجلــي فـــيـــه الـكَدَرْ
وتـزيـــل الـغـــمَّ عـنــا والضــــــجــر
واقــــطــــفــــــوا زهـــــــــر الــــــوال

فــــرحـــــيـــــــــن طـــــربــــيــــــــــن
هـــــذا يــــــوم الـعـــــــــــيــــــــد
نــرتـــــــــع فـــــي الــهــنــــــــــــا

يــــوم الـعــــــــيــــد دعـــانــــا
والســــعــــد يحــــدو ركــــبـنا

جـــــمــــعـــــتنــــا لـــذة تحـلـــو بـهـــا
فـــاهــــنــــــــؤوا يـــــا قــــــومَـــــنــــــا

ــى هـمَّنــــا لــــذة العـــــيــــش تُنَـسـِّ
وانــهــــلـــــــوا كـــــــــأس الـــــــوال

40)))) نشيد «ااااللللععععــــــــــــــــــــــــــــــــــــررررشششش»(43)
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هـــــــذه الـذكــــــــرى لـــعـــــــــــرش
نــــحـــــن مـــــن أجــــــل عــــــــاله
إنـــــــــــه رمــــــــــز فــــــخــــــــــــار

ــــى الســــــــــؤددا قـــــد تَـــبــَـــنـــَّ
نــفــتــــديــــــــــــه بــــدمــــنـــــــــــــا
فــــي رضــــــاه نــــتـــفـــــانــــــــــا

ســــــــــــيــــروا بـنــــا عـنـقــــا وســـدا
ســـــــــيـــروا فـــرادى أو مـــــــــثـنـى 
وطــــــــن تــــــــقــــــــــادم ذكــــــــــره
هـو مــــــــــــوطـن الـقــــــــــــوم األولـــى
ســـــــــــيـــروا نَـذِبّ عـن الـحـــــــــــمـى
نــــحـــــمــــي حــــمـــــى أوطــــانــنــــا
هــــي نـــور أعـــــــــــــيـــنــــنـــا الـتــــي
أوطــــانــــــنـــــــــــا أرواحـــــــنـــــــــــا

ســـيــــروا بنا مَــــمْـــسىً ومَــــغْـــدى
والـجــــــمـــع لـلغــــــايــــات أجــــدى
عـنـــد الـمـكـــارم واســــــتــــــجــــدا
فــــــضـلـــوا األنــــام أبــــا وجــــــدا
ونــــــرد عـــنــــــه الــــمُـــســــتَـــبِــــدَّا
ونـــصــــــــونـــهــا غـــــورا ونـجــــدا
أبــــــدا نـــــراح بـهــــــا ونـفــــــــدى
بــــــل إنـهــــــا بــالــــــروح تـفــــــدى

بـــه الملـــك يزهـــو والرعــيــة تَـنْــعَـمُ
بـنى في سمـاء المجد ذكرا سَمَا بِهِ
ملـيـــك عظـيـــم ذو اقـتــدار وهيـبـــةٍ
يـَســوسُ بـرفـــقٍ واهتمـام وحكـمــةٍ
سجـايــا كَـوَشْـيٍ فـي بُـرود قـشيبـة
أعاد إلـى األوطـــان غـابــرَ مجـدهـا
لِيَـهْنَــأَ سلطــان الــورَى بــمـَحـامــدٍ
فـيـرجــــو لـه العـمـر المـديــد مكلـال
بدت في سليل المجـد سيدي محـمد

وفـي عـصـره الـمـيـمـون عِـزٌّ ومَـغـنَـمُ
إلــى الـنجــم ال يفــنــى وال يَتــهــدَّمُ
وقـسطـــاسِ عــدلٍ ال يجـورُ ويَـظلــم
رعــايـــَاه والمُــلـــكُ الـعـزيــز ينـظـــم
تـشـــق بِـرَيّــاهَــا القــلــوبَ وتـفـهـــم
وسـيـَّـرَ حــبــلَ األمــن ال يَـتَــصَــرَّمُ
وبــاألمـــن والعـــز الوطـيـــد ينــعــــم
بــمـجــد أثـيـل ال يــضاع ويــهـــدم
كـما في الدجى يبـدو الهـالل المتـمم

41)))) ««««سسسسييييرررروووواااا    ببببنننناااا»»»»(44)

42)))) نشيد «ااااللللممممــــللللــــــــــــــــــــــــكككك»(45)
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ســـــــــاحـــــةُ الـحـــــرب إلـيـــــــــهـــــا
فـــــــــرأى الـــمـــــــــوتَ لــديــهـــــــــــــا
قــد حــوى حــــبـــــا صـــــحــــيـــــحــا
فـــــقـــــضـــــى حــــرا جـــــريـــــحـــــا
كــــــــــان مَـــــــا بــــيـــــــنَ يـــــديـــــــهِ
هـــجــــــم الـجــــــــــــيــــــشُ عـلـــيــــــه
قـــــــــــــــبــــل أن يــلـقــى الـمــــنــونــــا
فــلــــــــــوى الـــــــــرأس أنـــيــــــنـــــــــا
«عـلَـمِــى» صـــــــــاح الـتِــــــــيــــــــاعَـــا
عـــــلــــــــــمَ الــمــــجـــــــــــد وداعـــــــا
ســــاحـــــــة الـحــــربُ إلــيـــــــــــــــهــــا
فــــــرأى الـــمــــــــــوتَ لـــديـــــــهــــــــــا

بـــــــــاســــــــــمـــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــى
ذلـــــــــك الـــــــــفـــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــى
حـــــــــــــب أوطـــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــه
بـــــــــيـــــــــنَ أقــــــــرانـــــــــــــــــــــــــــــه
عـــــــــلَــــــــمُ الـــــــــرَّجَــــــــــــــــــــــــــــاء
ـــــــــــــــــــــــــــوَاءْ فـــــــانـــطــــــــوَى الـــلـِّ
لــــــــمـــَـــــح الــــــــعَـــــــلَــــــــــــــــــــــــــم
ولـــــــــــــــه ابــــــــتَـــــــــسَــــــــــــــــــــــــمْ
«هــــــــــا أنـــــــــــا فِـــــــــــــــــــــــــــــداكْ
قــــــــــد مـــــــــضَـى فــــــــــتـــــــــــــــاك»
بـــــــاســــــــمــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــى
ذلــــــــــــــك الــــــــفــــتـــــــــــــــــــــــــــــى

بـــــــــنـــــــــي الـــبــــــــــــــــالد 
نــــــــــيــــــــــل الــمــــــــــــــراد 
واالتــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــاد 
فــــــــيــــــــــــه الــــــــرشــــــــــــاد
فـي مـــــــــجــــــــــد شـــــــــامـخ 
يـــــــحـــــــيـــــــــــا الـــــــمـــــــلـــك
يـــــــحـــــــيـــــــا الـــــــمـــــــلـــــــك

بـــــاالجــــــتـــــهــــــــــــــــــــــاد 
فــــــاجــــــتـــــهــــــــــــــــــــدوا 
ـــــــــــــــــداد  مــــــــــع الــــــسـَّ
فـــــاتــــحــــــــــــــــــــــــــــــدوا 
وعــــــــــــز بــــــــــــــــــــــــــــاذخ 
يــــــــــــــــــدوم عــــــــــــــــــــــاله 
يــــــــــــعـــــــلـــــــــــو لــــــــــــواه 

43)))) ننننششششييييدددد    ششششههههييييدددد    ااااللللععععللللمممم(46)

44)))) نشيد «ببببننننيييي    ااااللللببببالالالالدددد»(47)
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داعٍ مــــــن الـعــــــلــــــيــــا دعــــــــــا
يـدعــــو الــشــــــــــــــبــــاب األَروَعَــــــا
لـبـــيـــــك داعـــــي مـــــــــــجـــدهـــــــم
أشـــــــبـــــــالُهــــم مـــــن بــعــدهــــــم
عـــــــهـــــــــد األمــــــيـــــــن ورقّـــــــــه
جــــــنـــــــــد االلــــــه وحــــــزبـــــــــــه
فــــهــــو الصــــراط الـمــــســــتــــقــــيم
والـمــــــــــجـــــــــــد والـخـلـق الـعـظـيـم
وهـــــو الهـــــدى لـلـمــــــــهــــــــتـــــدي
وهــــــو الـــردى لـلــمـــفــــــــــــتــــــدي
وصَـــــــفــُـوه ُجــهــال بـالـجـــــــمــــود
فـــــــهــو الـقـــــــديــم هـو الـجـــــــديــد
مــــدنــــيــــــــة الــــدنــــيــــــــا لـــــــــــه
مــــــا ان رأيـــــــنــــــا مــــثــــلــــــــــــه
فـــــــــإلــــى الـعُـلـــــى في نـصـــــــــره
إن الــعُــــــلـــــــى مــــــن أجــــــــــــره

يـــدعــــو بــنـــيـــهــــا مُـــسْــمِـــعَــــا
يدعــــو شــــبــــاب المــــسـلمـــــيـــن
يـدعـــــو الـوفـــــا بــعـــهـــــدهـــــــــم
لـلـمــــــجـــــد خــــيـــرُ الـوارثـــيــــــن
عــــهـــــد الـنــبـــــي وصــــحـــــبــــه
حــــزب االلـــــه الـمــــــــفــلـــحــــــيـن
لـلــديــــــن والــذكــــــر الـحــكـيـــــــــم
والـحــــق والـنـــور الـمـــــــــبــــــــيـــــن
وهــــو الـجَــــدَى لـلمُــــــــجْـــــــتَــــدِي
بـالـحـــــق يُـــــردِي الـمـلـحـــــــــــديـن
ولـكــــم نـعـــــاه علـــــى الـجــــــــدود
هو عــصــمـــة المــســتــعــصــمـــيـن
مـــعـــنـــــى عـــرفـــنــــــــا نُـــبـــلَـــــــه
فـي األرض مـن شـــــــــــرع وديـــن
ــا ورفـــــــعـــــــــة ِقــَـــــــــدرِه هـــــيـــَّ
ولَـــنِـعْــــمَ أجـــــرُ الـعــــــــامـــلــيـــــن

45)))) ننننششششييييدددد    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم(48)

46)))) نشيد «ااااللللععععييييدددد»(49)

                             
عــيـــدو - عــيـــدو - عــيــد الـفــرح
كــــــــيــــف ال تـشــــدو الـطـــيــــــور

عـــــيـــد الطـرب عـــــيــــد الـســـرور
تــمـــــأل الــدنــــيــــا حـــــــبــــــــور

 وتـحــيــــي وتـحـــيــي عـــــــيـــــدنــا



359 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

أدركــت أنفــــســنـــا بهــــجــــتُــهـــا
إنــمـــا أنـفـــــســنــا تســـــعـى لكـي
فـــهلمـــوا أســســـوا عـــيــد الـوئام 

جـــاوزت أرواحَنــــا فـــرحـــتُـــهـــا
تنظر الـشـعب جـمــيـعـا باحــتـرام
أبهج األعــيــاد في أرض الـكـرام

أنــــــتـــــــــم جــــــنـــــــــود األمـــــــــــــة
لـكـــــم مَـــــــــــضَـــــا الـعـــــــــــزيـمـــــة

أنــــتــــــم دعـــــــــاة الــــــوحـــــــــــدة
لــِــنــــصْــــــرِ هـــــــذي الــــمِــــلــّـــــــة

يــــا شـــــــــبــــاب يـــــا شــــــــبــــــاب
حـــــــــيـــــــــــوا يـــــــا شــــبـــــــــــاب
رمــــــز الـــــفــــــدا والـجـــــــــــهــــــاد
أمــــــيـــــــرنـــــــــا عــــــز الــبـــــــــالد
يـــا شــــــــبــــــاب يـــا شــــــــبــــــــاب

يـــــا شـــــــــــبـــاب يـــا شـــــــــــبـــــاب
    الــــــــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

حــــــيـــــــــو أمــــــــــيــــــر األطــلـــس 
لـــِــعــــهـــــــدهِ الــــــــمـــــــقـــــــــــــدَّسِ

ابــــــــنَ الـمـــــلـــــيـــــــك األشـــــوسِ
يــــفـــــــدى بـــــبـــــــذل األنــــفـــــــس

يـــــا شـــــــــــبـــاب يـــا شـــــــــــبـــــاب
    الــــــــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الالزمـة

مـــــغـــــربــــنــــــــا وديـــــنــــــــنـــــــــــــا
وحـــــســـــبــــــــنـــــــــــا أمـــــيـــــرنـــــا

عـــلــــــى الـوفــــــــا يــــحـــثــــــنــــــــا
إلــــــى األمـــــــــام  يــــقــــدُمــــنـــــــا

    الــــــــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

47)))) نشيد «تتتتححححييييةةةة    أأأأممممييييرررر    ااااألألألألططططللللسسسس    ممممووووالالالاليييي    ااااللللححححسسسسنننن»(50)

               
                  

          



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل360

مـــــرحـــــبــــــــا مـــــرحـــــبـــــــــــا
مـــــرحـــــبــــــــا مـــــرحـــــبـــــــــــا
قـــــــد أضـــــــاء الـــوجـــــــــــــــود
ونـــــــشـــــــــــــــرت األمـــــــــــــــان

بــــالــمــــلــــيـــــــك الــــهــــمـــــــام
بــــالــمــــلــــيـــــــك الــــهــــمـــــــام
عـــــــــــــــودك الــــمــــحــــمـــــــود
فـــــــي ربــــــوع الـــــبــــــــــــــالد

مـــرحـــبــــا مــــــــــرحـــــــــــبـــا بـالــمـلـيـــك الـهـــــــــــمـــام
يـــــــــا شـــــــــعـــــار الـــوفــــــــــــا
قـــــــد رفــــــــــــــــــعـــــت الـوطـــــن

يــــــا مــــثـــــــال الــــكــــمـــــــــال
إذ نـــــهــــجـــــتَ الــســـــبــــيـــــل

مــلـــكــنــا الـمـــــــفــدى
أنِـــلْــــــــهُ كـــل الــمـنـى

بـــــــــدر الـــوجـــــــــــــود
انـصـــــــــــــــره يـا ربــنـا

مـــجــــــد الـخـــلــــــــود
مـلــكـــنـــا المــــــــفـــدى

أدمـــــــــــــــه فـــخـــــــــرا لـــنـــــــــــا
مــــرحـــبــــا بـالــمـلــــــــك الــســــــــا
حــــــــيــــــــــاة الـشــــــعــــــــــب ورو
تـــــفـــــتــــــــــــــــدي بـــــالـــــــــــروح
وتـــلـــبــــــي الـعـــلـــــــــم والـــــــــــــــ

بــــــــــه الـبــــــــــالد يـــــســــــــــــود
مــــــــــــــي الـــــــجــــــــــــــــــــــدود
ضـــــــــــــات الــســـــعــــــــــــــــود
مـــــــــــــــــا شـــيـــــــدتــــــــــــــــــه
قــــــصـــــــد الــمــــنــــشــــــــــــــود

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  
يــــــا شــــــبــــــاب الـمــــغـــــــــــــرب
أنــــــــــت رمــــــــــز الــــــمـــــجــــــــد
فـــتــهـــيــــــــــــأ لـلــــمــــــعـــــــــــــــــ
قـــــــد نــــــــــاداك الـــــمـــــلــــــــــــك

يـــــــا نـــــــــــــور الــــــظـــــــــــــــالم
جــــــــنـــــــــــــد لــــألمــــــــــــــــــــام
ــــــــــــــــالـي والـــــحــــــــكـــــــــــــــم
الـــــفـــــــــــــــذ الـــــــهـــــــمـــــــــــــام

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  

الالزمـة
48)))) نشيد «ممممججججدددد    ااااللللخخخخللللــــــــــــوووودددد»(51)

49)))) نشيد «ااااسسسستتتتققققبببباااالللل    ججججالالالالللللةةةة    ااااللللممممللللكككك»(52)
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مـــرحـــبــــا مــــــــــرحـــــــــــبـــا بـالــمـلـيـــك الـهـــــــــــمـــام
أنـــــــــــت رمــــــــــز الـــــــفـــــــــــدا
كـــــلــــنـــــــــــــا لـــــلــــــــــــــــــرَّدى

وابـــن حـــــــــامــي الـحـــــــــمـــى
فـــي ســـــــــــبـــــيـــل الـمــــلِـــــــك

مـــرحـــبــــا مــــــــــرحـــــــــــبـــا بـالــمـلـيـــك الـهـــــــــــمـــام
بُـــعـــــــــــدُك الــــــمـــــــشـــــــــــؤوم
وأثـــــــــــــــــارَ الـــــــشــــــبــــــــــاب

قـــــد ســـــــــــبـــانـــــا الـرُّقـــــــادْ
لــلـــــــفِــــــــــــداء الــــمــــجـــــيــــد

مـــرحـــبــــا مــــــــــرحـــــــــــبـــا بـالــمـلـيـــك الـهـــــــــــمـــام
حــــــــلــــــــــــــت األفـــــــــــــــــراح
فــــــــاهـتـــــــفـــوا يـا شــــــــبــــاب

بـــــرجــــــــــوع الــمـــــلـــــيــــــــــك
بــــحـــيـــــــــــــاة الــــمـــــلـــــــــــك

مـــرحـــبــــا مــــــــــرحـــــــــــبـــا بـالــمـلـيـــك الـهـــــــــــمـــام

نــــــــحـــــــن بــــــــنـــــــو األوطــــــــــــان
رائــــــــــــدنـــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر األُولْ
نـــــــــصــــــــدُقُ فـــــــــي األقـــــــــــــوال
وال نــــــــضُـــــــــــــــرّ أحـــــــــــــــــــــدا
نـــــعــــمــــــــــل بـــــاجــــتـــــهـــــــــــــاد
نــحــن الــرجــــــــــــــــــــاء الــمــنــتــظــر

نـــــســــــــــــود بــالــــــعـــــرفـــــــــــــــان
طــريـقــنــــا خـــــــــــــــــيــــر الـعـــــمــــل
نـــــجــــــــــــدُّ فـــــي األفـــــعـــــــــــــــال
وال نــــــــــــغـــــــــــــــش أبــــــــــــــــــدا
لــــخـــــدمـــــــــــــــة الــــبـــــــــــــــــــــالد
كـنــز الـبـــــــــــــالد الــمـــــــــــــدخـــــــــــــر

50)))) ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللممممددددررررسسسسيييي(53)

   

51)))) نشيد «ممممععععههههدددد    ااااألألألألممممييييرررر»(54)

كــــنــــــز الــــعــــلــــــوم 
يـــشـــــمـــــلــــنـــــــــــــا 
نِــــلــــــنَـــــــا الـمُــنــــــى 

مــــعـــــهــــــــــــدنــــــــــا 
وعـــــطــــــفـــــــــــــــــــــه 
ورشــــــــــــــــــــــــــــــده 

مـــــعـــــهــــــــــــــــدنـــــا 
ــــــــــــــــــــهُ  فَــــحـــُـــــبـــُّ
بِـــنـــُـصــــــــــــحــِــــــــــهِ 
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بمـــعــــهـــد األمـــيــــر 
يا مــــعـــهــد األمـــيــر 

إلــى الــنــجـــــــــــــــــــــاح ْ
واالنــــشــــــــــــــــــراح 

إلــى الــنــجـــــــــــــــــــــاحْ 
فــــــــــــيـك الــفــــــــــــالح 

وحــــــدة الـــمـــــــــــــــــــــــــغــــــرب أعـــلــــــى وأجــــــل

يا بـني الـمــــغـــــرب هيـــــا للـعـــــمل
والزمــوا الوحــدة تنجُــوا من علل

وابعـثــوا في شـعــبكم روح األمل
سلكـتنـا قـــبـلُ في سـلـك الهـــمـل

مــبــــدأ الوحـــدة مــيــثــــاق بــــه
ويُـحـــل الـحـــقَّ فــي مــنـصـبـــه

يــنــجــح الــمــغــرب فــي مـطلـبــه
منـشــدا وهــو دؤوب حــــيــث حل

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  
إنـنـــــا قـــــدوة هــذا الـوطــــــن
وغـدا الشـعـب بنا في المحـسـن

حــــيـث أيـقظنـا النـهى من وَسَــن
مــشـــرق الغـــرة مـن غــيــر وجل

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  
فـلـتـعـيشـــوا دائــمـا في ظـلهــا
وتـفـــوزوا بـاألمـانــــي كـلـــهــــا

تــنـقـــــذوا أمــتـكــــم مــن ذلـهــا
مـــن رضــى ربـــكـــم عـز وجـــل

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  

الالزمـة

52)))) يييياااا    ببببننننيييي    ااااللللممممغغغغرررربببب(55)

53)))) ننننااااددددتتتت    ااااألألألألووووططططاااانننن(56)

نـــــــادت األوطــــــــــانُ هـــــيـــــــــــــا
واصــــرفـــــوا األوقــــاتَ ســــعـــــيــــا
وطـــــنــــــــــي مــــالــــــــي ســــــــــواه
وطـــــنــــــــي فــــــــــــرض هـــــــــــواه

نــحــــو غـــــــــــــــــــايـــــــاتِ الــعُــلـــــــى
فـــــــــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــــــــي أوال
وطــــــــنــــــــي أمــــــــنـــــــــيــــــــتــــــــي
وبـــــــــــــــــالدي جــــــــنـــــــــــتـــــــــــي
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يـومنـا يا شـــــعـــــر عـنوان الـعـــــال
قـــــم نُـــغَـــــــنِّ ونــــــردد لِـلْـمَـــــــالَ
مــــــــــــوكـب الـــمــــــــــــجـــد تــهـــادَى
بــــاعــــثــــــــــــــــا عــــزا مــــــشـــــــادا

أشــرقت فـيــه تبــاشـيــر الصـبــاح
إنـــه يقــضـي على عـــهــد النــواح
فــــــــي جــــــــــــمــــــــال وجــــــــــــالل
فـي لــــيــــــــــــالـــيـــنــا الـخــــــــــــوالـي

يـــا بنــاتِ الشــعـــر راقــصــن الخــيــــال
هـــازجـــــات بـأنــاشــيــــــــد الخلــــــــود
واقــتـبــسْــنَ الســحــر مــن هـذا الجــمـال
وهـــو يســـري بيـــن أحــضـــان الوجـــود

يـــا بـــالدا ال تـــضــــــــــــــــــــــــــــــاهـــى
وثـــــــــراهـــــــــا وهـــــــواهـــــــــــــــــا
كـــــــل مـــــــا فـــــــيــــهــــــــــا بـديـــع
وبــــــــــهــــــــــا الـــــــجـــــــو ربــيـــــــع
فــــجــــــبـــــــــــال وســــهــــــــــــــــول 
وريـــــــــــــاض وحـــــــقــــــــــــــــــــــول
يــا بـنــي األوطــان صـــــــــــــــــونــــوا
ولـهــــــا كــــــــــــالــــــدرع كـــونــــــــوا

فـــــي الــمـــــــــــــــــــزايـــــا الــدائــمـــــة
وســـمـــــاهـــــا الــبـــــاســــــــــمـــــــــــهْ
وجــــــــمـــــــــــيــــــــــل رائــــــــــــــــــــق
أيـــــــــــــــدي شـــــــــــــــــائـــــــــــــــــق
وثــــــــــمــــــــــارُ نـــَــــــــــاضِـــــــــــــرَهْ
واســـــــــــــعــــــــــــــــــاتٌ زاهـــــــــــــره
ذى الــــــبــــــــــالدَ الـــــــزاهــــــيَــــــــــهْ
يـوم تــــغــــــشــى الـغــــاشــــيــــــــــــــه

54)))) ننننششششييييدددد    ااااللللععععررررشششش(57)

اســـــــــــمـع األلـحـــــــــــان تـشـــــــــــدو بـالـثـنـاء
نـغــــــــــمــــــــــات لـم تـرددهـا الـعــــــــــصــــــــــور
وأبـصـــــــر ألنـوار تـصـــــــبـي بالـضــــــــيـــــــاء
في ســـــمــــاء ســـــبــــحت فـــــيــــهـــــا العـطور

هو ذا الـشـــعب يـحـــيي العــــاهال
حــطـــم الـقـيــــد وغـنــى بـاســــال

فـــي ابـتــــهـــاج وحــــمـــاس ووال
ســـــور الـحــب وألحـــــانَ الـفـــــداء



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل364

كـــــلــــــنــــــــا الــيـــــوم تــــــصــــــــدى
شـــــاقـــــنـــــا مــــجـــــــــــدُ تــــــــرَدَّى

ــضـــــــــال الــعــــــبــــــقـــــــــري لــلـــنــــِّ
وَرُقِـــــــــيُّ الــــــمـــــــــغـــــــــربـــــــــــــي

ــــعْــنــَـــا إلــــى أوج الـــــســــنـــــاء وتـــــطــلـَّ
وتــشــــوَّقْــنــــا إلــى الـــعــهــــد الجـــــــديــد
وحــيــــــاةٍ حـــــرةِ تــفــنــــــي الـــشــقــــــــاء
وتــعــيـــدُ الـعـــز للـشــــعــــب المـــــجـــيـــــد

تحت ظل التـاج والـعـرش السني
ومـلــيـــــك عــلــــوي وطـــــنــــي

وظــالل مـــن أفـانـيـــن النعـيــــم
عـــزمـــه الطامــح أزرى بالـغـــريم

ملـك أخلص لـلشـــعـب فـــهــــام الشـــعـب به
وروى حــبـــهـمــا شـرق رثـى عن مـــغـــربه
يــومــه عـــيـــد تــنـاهـــى فـــي الســـعــــود
وســمــــــا مـــغــــزى ورمــــزا لـلـــكــفــــــاح
جـــل عـــن شـكـــوى تَبــــارِيـــــح القــــيـــود
أســـكــــتــــــوا اآلالمَ فــــيــــه والـــــجِــــرَاح

نى يا بنـي قـومـيَ إن طـال الضـَّ
ال تهـابوا أن تضـجــوا بالمـنــى
حـــامــــــال أغـــلـــــــى األمــانـــــــي
رافــعـــــــا أحـلـــى تـهــــــانــــيـــــــــ

وتمـادى العَسفُ والمَكرُ الصَُّـرَاحْ
إنْ دجـا الليلُ غـداً يأتي الصبـاح
والــــرجــــــــــــاءَ الـمــــنــــتــــظــــــــــــر
ــــــــــــــــــــه لـشــعــــب منـتـــــصــــر

ومـلـيـك فـــــــــــاز بـالــفـــــــــــتـح الـمـــــــــــبـــــــــــيـن
شــــــهـــــــد التـــــــاريـخ والشـــــــعب الـمــــــديـن
إنــه ســــــــــــــــاد وأوفـى بــالــعــــــــــــــــهــــــــــــــــود
وتـفــــــــــــانـى فـي فـــــــــــدى إرث الــجـــــــــــدود



365 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

يا بني المـغــرب عزمــا مـاضيـَـا
خـلِّدوا مـنــكــم مـثــاال ســامـيَــا
بـــــــــددوا لــــــيــــــال حَـــــلـــَــــــــكْ
واهـتـــفــــــوا يـــحـــيـــــا الــــمـلـــــك

تتـحـــــدّى بـــه أربــــابَ الـقـيـــود
فــي دفاع الضَّيْمِ عن عرش عتيد
مــــــــجـــدوا مَـــــــــرعَــى الـمِــــــــحَـــــنْ
واهـتــــــــــــفـــوا يـحــــــــــــيـــا الــوطـــن

رايــــــة الـعـــــرب اخــــــــــــفُـــــقــــــيالالزمـة
قــــــد ودعــــــنـــــا الــــكــــــســــــــــل
رفــــرفــــــــي فـــــــي ســــــــــــــــــالم
نــــحــــــن رمـــــــزنــــــا اإلمــــــــــــام

نـــــحـــــن جـــنـــــد الـــمـــــــــــغـــــرب
واتـــــجـــــهـــــنـــــا لــلـــــعـــــمـــــــــل
وانــــشــــديــــنــــــــا الــــــوئــــــــــــــام
حــــتــــــى نــــــــــــدركَ الــــمـــــــــرام

غـــــــــــردي يـــــــــا طــــــيــــــــــــــــور
بــــــــيــــــــن هـــــــذي الــــــــزهــــــــور

وانــــشـــــديــنـــــا الـــــــــســــــــــرور
والــــــــروابـــــــي والــــــــصــــخـــــور

رتــــــــلـــــــــــي قــــــولــــــنــــــــــــــــــــا
نــــــــــحـــــــــــــــن كــــــــشــــــافــــــــة

حـــــــــول رايــــــــــتـــــــــــنــــــــــــــــا
نـــــحــــــمـــــــــي مــــغـــــربـــــنــــــــا

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ونـــــــحــــــــــــــــــــــــــــــن 
نــــــحــــــــــــيـــــــــــــــــــي 

االســتـــقــــالل  - االســتــقــــالل
واالسـتــعـمـــار - االسـتــعـمــــار

هـــــــــــــــو طــــــــلــــــــبــــــــنـــــــــــــــا
هـــــــــــــــو عــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــــا

يــــا عـــــــبــــــــــــــــــــــاد 
الـــــــوطـــــــنـــــــــــــــــــــا 

55)))) ررررااااييييةةةة    ااااللللععععرررربببب    ااااخخخخففففققققيييي(58)

56)))) ننننششششييييدددد    ااااالالالالسسسستتتتققققالالالاللللل(59)

                          

  الـــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل366

ونـــــــهــــــــــتــــــــــــــــــف 
عـــــــــــــهــــــــــــــــــــــــد 

االســتـــقــــالل  - االســتــقــــالل
واالسـتــعـمـــار - االسـتــعـمــــار

هـــــــــــــــو طــــــــلــــــــبــــــــنـــــــــــــــا
هـــــــــــــــو عــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــــا

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الـــــخَـــــــــــــــوَنـــــــــــــــــا 
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أراد
أن نــــــــــــــــــــــدرك الــــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــى

مــــــــــــــعـــــــــــــــــنــــــــا :فـــــلـــــيـــــهـــــتـــــــــــف 

الـــــــمـــــــغــــــاربـــــــــــــــهْ نـــــــــــــــحــــــــــــــــــــن 
لــــــــــــــنـــــــــــــــــا مـــــــــجـــــــــــــــد قــــــــــــــديــــــــــــــم

ونــــــــــســــــعـــــــــــــى 
لــــــــــنــــــــــــــــــــــدرك 
فــــــــــنـــــــــــيـــــــــــــل 

قــــــــــــاطــــــــــــبـــــــــــــــهْ 
الــــــــنــــــــعـــــــــــيـــــــــــم 
الــــــــــــحــــــــــــــــريـــــــــهْ 
هـــــــــــــو الــســــــــــعـــــــــــد الـــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــيــــــم

كـــــــــــــــــلـــــــنـــــــــــــــــا فــــلــــنــــهــــــتـــــــــــف 
االســتـــقــــالل  - االســتــقــــالل
واالسـتــعـمـــار - االسـتــعـمــــار

هـــــــــــــــو طــــــــلــــــــبــــــــنـــــــــــــــا
هـــــــــــــــو عــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــــا

ــــــا وطــــنــــــي الــــغــــالــــي عــــلَــــيـَّ
ـــــــا تُــــرجـــــعُ الــــكــــهْــــــلَ فـــتِــــيـَّ
ــــا وطـــنـــــي كـــــن بـــي حـــفــــــــــيـَّ
إن أمـــــت أو كــنـــــتُ حـــــــــــيــــــــا
أمـــتــــــــي بـــثــــــــي إلـــــيــــــــــــــــا

نــهــــضـــــــة قــــبــــــل الــمــــمـــــــات
بــــيــــــــن طــــــــالب الــــحَــــيــــــــاة
فــــــــأنـــــــــــــا روح فـــــــــــــــــــداك
ال لِـــــــــــــــــوَا إال لِــــــــــــــــــــــــوَاك
ســــــــــــر أمــــجــــــــــاد األمــــــــــم

  

57)))) ننننششششييييدددد    ففففتتتتىىىى    ااااللللووووططططنننن(60)

      



367 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

ــــــــــــدْ نـــــصــــــــــر الــلـــــــــــه وأَيــــَّ
مـــلــــــكَ الـغـــرب الـمـــــــــــســـــــــــدد
زيـنــــــةُ الـعـــرش مــــــــــــحــــــــــــمـــد
شـــــــــاهـر الـســــــــــيـف الـمـــــــــهـنـد
مــــن حــــــــــــــــبــــاه الــلــه نـصـــــــرا
فـــــأبـــــاد الـــــغـــــيــــــــر قـــــهــــــــرا
شـــــــعـــــــبـك الـمـــــــخلـص يـرجـــــــو
وبـــــأخــــــالقـــــــــــك يـــــشــــــجــــــــو

صــــــاحـبَ العـــــــرش مُــــــحــــــمــــــدْ
مَـــــن بــــه الــحـــــبُّ مــــــــــــــــــؤيـــــــد
بـغــــــــيـــــــة الـشــــــــعـب الـمـــــــفـــدى
ضـــــــــد كــــــــل مَـــــــــن تــــــعـــــدى
ـــــــــــنَ عـــــصــــــــــــرا وبـــــــــــــــه زَيـَّ
وارتـــقـــــى ســـــــــرا وجــــــــــهـــــــــرا
لـــــك أن تــــحـــــيــــــــــــــــــا وتــنـجـــــو
ولــــمــــن عــــاداك يـــــهـــــــــــــــجـــــــو

تـــجــــــــدي مــــنـــــــي وفــــيــــــــــــا
يـــا فـــتـــى الـمـــــــــــغـــــــرب هـيـــــا
وانــــهــــــج الــنــــهــــج الـســــويـــــــا
ال تــــكــــــــن عـــبـــــــــــدا زريــــــــــا
بــــــل فـــتــــــىً حــــــــرا أبــــــيــَّــــــا

هِــــمَــــمــــــــاً فـــــــــــوق الــــهــــمــــم
واخــــتـــــطـــــــف حـــــــريــــتـــــــــــــك
واحـــــــــتـــــــــرم ذريــــــــــــتــــــــــــــك
مُــــثــــقـــــــل الــــعُــــنْــــــقِ ذلــــيـــــــلْ
شــــــامــــخ األنـــــــف نــــــبــــيـــــــــلْ

58)))) ااااللللننننششششييييدددد    ااااللللسسسسللللططططااااننننيييي(61)

      
      

59)))) ااااللللععععللللمممم    ووووااااللللععععمممملللل(62)

هـــيـــــــوا بـنـــــا إلـى الـعـــــــــــمـــــل
الـنــــحـــــــل قــــــــام قـــبــــلـــنــــــــــا
قــــــد طـلعـت شــــــمـس الضــــــحـى
وحــــمــــلــــــــــت إلـــــــى الـــــــــورى
هـــيـــــا إلـــى الـــعــــــلـــــــم بـــنـــــا

دعــــــــــوا الـونـى دعـــــــــــوا الـكـسـل
إلــــى الـزهــــــور والــــعـــــــــــــســــــل
عَـلَـــى الــســـهـــــول والـــجــــــــــــبـــل
جــــمــــيــــعِــــهــــــم نــــــورَ الــعــــمـل
مـــــن فــــــــاز بــالــعـــــلــم الــبــطـــــلْ



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل368

يــا أبـاة الــضــــــــــــــــيـم هــيــــــــــــــــوا لـألمــــــــــــــــام

نـحــن أشـبــال فـآســاد البــالد
قد دعانا الحق فامـشُوا للجهــاد
يــا أبـــاة الضيْـــم هيــوا لألمـام
ســائلـــوا شُــمَّ الرَّوابـي والـتِّـالل
كــم تبـــدى فـاسـيــون بـالجــالل

نحن ال نـرضى حــيـــاة االضطهـــاد
وارفـعــوا األعـــالم تزهو والبنود
فلنمــُت أو فلنعش عـيـش الكـرام
سـائلوا األقطــار عـنــا والجـبـال
رافـال بـالـعــز تحـمـيــه األســود

هـــيـــــا إلــــى الـــعـــــلــــــــم بـــنـــــا
ال نـــنــــثــــــنــــــــــي عــــــنــــــــــه وال
نـــحــــن نـــحــــب الـــمـــكــتـــــــــبــــا

مـــــن فــــــــاز بــالـعـــــلــم الــبــطـــــلْ
يــــدركــــنـــــــا فــــيــــــه الــــمَــلَـــــــــلْ
ال نــــرتــــضـــــــي عــــنـــــــه بـــــــدل

60)))) ننننششششييييدددد    ااااألألألألششششبببباااالللل(63)

61)))) ننننششششييييدددد    ااااللللششششبببباااابببب(64)

يــا أبـاة الــضــــــــــــــــيـم هــيــــــــــــــــوا لـألمــــــــــــــــام

كلنا أحـفــاد من شادوا الفـخـار
مــالكـيـــن البــر طـــرا والبــحــار

دَوّخــوا األقطار حربا وانتصـار
نـاشريـن العدل في كل الوجــود

يــا أبـاة الــضــــــــــــــــيـم هــيــــــــــــــــوا لـألمــــــــــــــــام

يا بني األوطان سيـروا وارفعـوا
ثبـتـوا أقـدامـكـم ال تجزعــــوا

رايــة فـــــــيــــــهــا األمــــــانـي تـسَــعُ
واســــتــــعـــيــــدوا مـــجـــد هـاتيــك

صــــــــوت بــعـــــيـــــــــدُ الــمـــــــــــدى
نــــــــاداكـــــــــــــــم لــلـنــــــــــــــــــــدى
إلــــــى الــفــــــــــدا إلــى الـــفـــــــــــــدا
كـنــتـم أســـــــــــــــاطـيــــن الــبـنـــــــــاء

هــــــــــــل يـــُـــــجـــــــــــــــاب 
بــــــــــالـــــــــــــــرقــــــــــــــاب 
يـــــــــــــــــــــا شــــــــبــــــــاب 
فـــــــــي الــــــــــوجــــــــــــــود 



369 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

بــــيـــعــــــوا حـــــــــــــيــــــاة الـفـنــــــاء
مـــــــــن ال يـــبــــــالـــــــــي الــــــــــردى
قـــولــــوا تـقـــــــــــولـوا الـســــــــــــديـــد
نـحــن الـشــــــــبـــاب الـعــــــــتــــــــيــــد
سُــــــــدْنـــَـــــا وأنـــــــــفُ الـــــعِــــــــدا

بـــالـــــخـــــــلــــــــــــــــــــــــود 
ال يــَــــــــــهَــــــــــــــــــــــــــاب 
فـــــــــــي الـــــــــــمــــــقــــــال 
فــــــــــي الــــــــنـــــــضــــــــال 
فــــــــــي الــــــــتــــــــــــــــراب 

طــــالــــبــــــي الــعـلـــــــم هـلــمـــــــــوا
عـــلــَــــمَ الـــعِـــلــــــم لـــيـــســـمــــــــو
أيــــهـــــــا الــــنــــشء الــــجــــديـــــــد
فــــبــــك الـمــــاضــــــي يــــعـــــــــــود
أنــــتــــــــــم اآلمـــــــــــال أنــــــتــــــــم
فــاذكــــروا مـــــجــدا أضـــــعـــــتــــم
عــلـــمــوا الـنــــاس جـــــــمـــــــيــعــــا
نـغــــنــــــــم الــــعــــــــز رفـــيــــعــــــــا
إنـــمـــــــا بـالـعـــلــــــــم تـــحـــيـــــــــا
فـــإلــــــى الـمـــعـــهــــــد ســـعــــيـــــا

واحــــمـــــلـــــــوا أبــــهـــــى عَــــلَـــــــمْ
قـــــــدرُنـــــــــــــا بــــيــــــــــن األمـــــــمْ
أنـــــــــت آمـــــــــال الــــــــــــــبــــــــــــــالد
وعــــلــــــيــــــــك االعــــــتـــــــــمــــــــاد
أنــــــتــــــــمُ الــــــمــــــســــــتــــــقــــبـل
ولـكــــي يـحـــــــــيــــا اعـــــــــمـــلــــــوا
درسَ حــــــــــــــــــب ووئــــــــــــــــــــــام
بـــعــــــد ويــــــالت الـخِــــــــــــصــــــام
أمـــــتــــــــــي وَهْـــــــيَ الـــــمُـــــنـــــــى
حــــيـــــــث نـلـــــــقــــــى كــــنــــزنـــــــا

أرضـــــــه بـــســـتـــــــان
طـــــيــــره ألـــــحــــــــان
مـــــــــاؤه كـــــالنــــــــور
زهـــــره الـمــــنـــشـــــور

وطـنـــي دنـيــــا جـــــمــــاالت وجــــاهوطني فـي األرض ال أهوى ســواه
ــــــــوْرْ والـســـمـــــا بِــــلـَّ
فـــــي ظــالل الــحــــــــور
والحَـــــصَــى مَـــــرجَــان
بــالـــهَــــــنــــــــا مَــــآلْن

وطـــنــــي كَـــــــدٌّ وعـلـــــم وحــــيَـــــاهوطني في األرض ال أهـوى سـواه

62)))) ططططااااللللببببيييي    ااااللللععععللللمممم(65)

      

63)))) ننننششششييييدددد    ووووططططننننيييي(66)
      

     



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل370

ســـــــــر بـــــنــــــا أيـــــهــــــــــــا الـكـــــــشـــــــاف
ســـــــــر بــنـــــــــــــا وامـــــــــض لــألهـــــــــــــداف

ســـــر أمـــــــــــــــــــــامــــــا فــي ســـــالم فــي أمـــــل إلــــــى الــمـــــدى
كـــــن دوامــــــــا مـــــســــتـــــعـــــــــــدا لــلـــــعـــــمـــــــل ولــلـــــفــــــــدى

يـــــــــــــــا عـــــــــــــــرب امـــــــــــــــألوا اآلفـــــــــــاق
يــــــــــا عــــــــــرب مـــــــجــــــــــدكــم خـــــــفــــــــــاق
اقــــــــرأوا لــوحَــــــنــــــــا الــمـــــنــــــشـــــــــــــــــــــور
اقــــــــرأوا صـــــــــــــــــــفـــــحــــــــة مــــــــن نــــــــور
            الــــــــالزمــــــــــــــــــــــــــة      
رددوا دعــــــــــــــــــــــــــــوة األبـــــــــــــــــــــــــــــــــرار
رددوا صــــــــيــــــــحـــــــــــــة األحـــــــــــــــــــــــــــرار
إنــــــــــنـــــــــــــــــا عُــــــــــــــــــدة األوطـــــــــــــــــــــان
إنـــــــــــنـــــــــــــــا ســــــــــــــــــادة األزمـــــــــــــــــــان
           الــــــــــــالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
هــهــــنـــــــا ركـــــــب االســـــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــالل
هــــــهـــــــنــــــــــا عــــــــــــــــــزة األجــــــــــيــــــــــــــال
فـــــــلــــــــتـــــــقــــــــــــدم شـــــــعـــــــلـــة اإليــــمـــــــان
فـلـــتــــــــــــقـــــــــــدم فــي حـــــــــــمـى الـرحــــــــــــمـن
            الـــــــــــالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

64)))) ننننششششييييدددد    ااااللللككككششششاااافففف    ااااللللععععررررببببيييي(67)

الالزمـة
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بالدي اســـعـــدي بـالمليـك الهـــمـــام
لقــد عــاد عـــــهـد الـهنــا والـســــالم
فـــــبــــــشــرى لنــا ثــم بـشــرى لنــــا
وجـــــاء الـبــــشـــيـــــر لـيُـــنـــبِــــئَـــنـــا

65)))) ننننششششييييدددد    ععععووووددددةةةة    ااااللللققققاااائئئئدددد    ااااألألألألععععظظظظمممم(68)

66)))) يييياااا    ششششععععاااارررر    ااااللللممممججججدددد(69)

67)))) إإإإللللييييكككك    يييياااا    ععععللللمممم(70)

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  

وفـــــــخـــــر المـلـوك سـليـل الـعـظــام
بعـــــــودة قـــائـــدنــــا األعــــظــــــم
وحُــــــــقَّ الـســــــــرورُ وعَـــمَّ الـهنـــا
بــعـــــودة قــائــدنــــــــا األعـظــــــم

أال فــــاهتــــفـوا يـا شـــبــاب البــالد
يـعــــــيـش المـليـك ويـحــــــيـى الوطـن

هتــــاف المـظفــــر يوم الـجــــهـــــاد
وفــخــر الشــبــاب األمــيـــر الحــسن

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  

يـا شعـار المـجــد، يا فخـر األمــم
أنـــت رمـــز لــألمـانـــي والــمــنــــى
خـــضــرة اآلمــال فـــي حـمــــرة دم

عـــش عـــزيـــزا فـي ســـمــو يا علــم
تـــعــتـــلــــي فــــوق الـثـــريـا  يا عـلـم
غــايــة الـشـعـــب جــمــيــعــا يا عـلـم

إلـــــــــيــــــــــــــك يـــــــــــــا عـــــــــلــــــــــــــم
وأنــــــــــــــــــــت فــــــــــــــي الــــــعـــــــــــــال
نــــحــــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــك مـــــــن كــل
ونـــطــــــلـــــــــب الـــفــــــــــــــــــــــــــخــــــار
فـــــــــــــــــشــــعـــــبــــك الــعـــــــــــــــــزيــــز
وأنـــــــــــــــــــت خــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــق

نــــــــــوجـــــــــــــــــــــه الـــســـــــــــــــــالم
دائـــمــــــــــــــــا ال تـــــــضــــــــــــــــــــام
الــعـــــــــــــــــوادي فـي الــزمـــــــــــــــــان
فـــــي ظــلـــــك الــمـــــــــــــــــــــصــــــــان
يــــــــحــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــــــــــــراك
دائـــــــمــــــــــا فـــــــــــي عــــــــــــــــــالك

الالزمـة
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لـبـــــيـــك يــا داعــــي الحـــــمــــى
بــحـــزمــنــــــــا وعــــزمـــــنـــــــــا

لـبـــــــــيــــك صـــونـــــا لـلوطـــــــن
فـــــــــاهنـــأ وثـــــق إنـــا جنـــــود

بنــي وطـنـي داعــي الـفـداء يـحــــثنــا
دهمنـا ويا للعـــار في الشـــرف الذي

فــهل مـن ســبــيل غـــيــر بذل دمــائـنـا
به كــان بيــن الفـــرقـــديــن مـــقـــامنــا

الالزمـة

عـــــــيـــــــــــد الـــجــــــهـــــــــــاد أظَـــلّـــنـــــــا
يـا عــــــــــــيــــــــــــد هــل شــــــــــــاهـدت فـي

وَسَـــمَــــــا فـــــــــــأعـلـــــن فـــضـلَــــــنـــــا
الـدنـــــيــــــــا كـــرامـــا مـــــــــــثـــلــــــنـــــا
أقــــبــــــل عـــلــــيــــنــــــا بـــاألمــــــانـــــــــي أيـــهــــــا الــــعــــيــــــد الـســــــــــــــعـــــــــــــيــــــد
واذكـــــــر لـنـــــــا كـــــيــــف اســــــــــــــــتــطـعــنـــــــا فــــيــــك تــحـطــيــــم الــقــــــــــــــــيـــــــود

ثــــــرنــــــا لـالســـــــــــــتـــــــــــــقــــــــالل فـي
لــــــم يـــثــنـــــــنــــــا عــــــــــن عــــــزمـــنــــــا

عــــــزم وتــــــوجـــيــــــــه رشـــــــــــــيــــــــد
فـــــــــتـك الـرصـــــــــاص وال الـحـــــــــديـد
كــــــــم شــــهـــــيــــــــد فـــــي ســـــبــــيـــــل الـــــنـــــصـــــــر تـــــابـــــعــــــــه شـــــهــــيـــــــــــد
حـــــتــــــــى بــــلـــــغـــــنــــــــا فـــــيـــــك بـــــالــــشـــــمـــــل الـــــمـــــوحــــــــد ســــؤلـــــنـــــــــــا

يـــــــــــــا عـــــــيــــــــــــــــد إنــــــــا أمـــــــة 
ظـفــــرت بـبـــــــعض حــــــــقـــــــوقـــــــهـــــــا
وغــــــــدا تـــنــــــــال بـــعــــــــــــزمــــــــــــهـــا

حــــرصــــت علـــى اســــــتـــــــقــــــاللـهــا
وتـــــجــــــــد الســـــتــــــكـــمـــــالــــــهـــــا
مــــــا ضــــــــــاع مـــــــن آمــــــــالــــهـــا
ــــــدهــا وبــــــــث الـــــــمــــــــجـــــــد تـــــــــــحــــــــــت ظـــــــــــاللــــهـــــا الــضـــــــيــــــــم وحـَّ
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وصـــــــــــــحـــــــــــــائــف الـتـــــــــــــاريــخ كـم
يــا عـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد إنـا لــلــعـــــــــــــــــــال

نـطــقـت بـفــــــــــــــضـل خـــــــــــــاللــهـــــــــــــا
نـســــــــــــعـى فــــــــــــســــــــــــجـلـهــــــــــــا لـنـا
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هــــــــــو ذا عـــــيــــــــد األمـــــــانــــــــــي
عـــيــــــــــد عـــــــــرش عـــــــلــــــــــــــــوي
فــــــــامـــــألوا الــدنـــــيــــــا نـشـــــيــــــدْ
وتـــغــــــنـــــــــوا فــــــــي حـــبــــــــــــــــور
ــــلْــــــنـــــــا الـعـــــــــذاب كـــــــم تـــحـــمـَّ
فـــســـــــــــل الـــمـــغــــــــرب عــــنــــــــــــا
ذاك عـــــــهـــــــــــــد لـلـــــــوطـــــــــــــــــن
وبــــــه الـيــــــــــوم ظــــــــفــــــــرنــــــــــــــا
أيهـــــا الـعــــائـد بالـنصـــــر الـمــــبـــــيــن
عــــــشت لـلشــــــعـب بمــــــجــــــد األوليـن
فـلـــــــك الـيـــــــوم قـلـــــــوب تـخــــفـــــــق
فـلتــــدم لـلشــــــعــب رمــــــزا وعــــــمــاد

يـــحـــمــــــل الـيـــــــوم الـتـــــــــهــانـــــــي
عـــــيــــــد شـــــعـــــــب وطـــــــنــــــــــــي
حـــــيـــــوا ذا الـــعــهـــــد الـجـــديـــــــدْ
يـــــومـــــنـــــــا يـــــــــوم الـــســـــــــــرور
ـــيــْـــنــــــــا الــــصـــــعــــاب وتــــخَـــــطـَّ
هــــل ضـــــعــــفــــــنـــــــا أو مــلـــلــنـــا
مـــنـــــــا فـــــــي يـــــــوم الـــــمـــــحـــــن
وبـــــــه نـــــــحــــــن انـــتـــــصـــــــرنـــــا
يــا مـلــــيـكــا ظـل لـلشــــــــعب أمـــــــيـن
وحــفـظت العـــهــد يا ابن الـفــاتحـــين
وبــــــــك الــيــــوم عـــيــــون تــحــــــدق
ولــيــعـــش شــعـــبك حـــام لــلــبـــالد

لــلــعــلــــــــى لـــلــوطــــــــن لــلــجـــــــــــــــــــــهــــــــاد

نـــــــحــــــــــن رمـــــــــــز الــــــفـــــــــــدى
فــــــــكـــــــرنــــــــــا لـــــلــــــــهـــــــــــــدى
ــــــــدَى مـــــــــا عــــــرفــــــــــنـــــــــا الـــنـَّ

نــــــحــــــــن مــــــجـــــــــد الــبــــــــــــالد
قــــلــــبــــنــــــــــــا لــــلـــــــجـــــــهـــــــــاد
غـــــيـــــــــر بـــــــــــذل الـــــفـــــــــــــــؤاد

الــشــــــــبــــــــــــاب الــــــــبــــــــــــــــــالد
هـــــــــي مـــــنــــــــــــه الـــــمـــــــــــــــراد
رايـــــــــــــــــــة لــــــلـــــــــجـــــــهـــــــــاد

والـــــبـــــــــــــــالد الـــــشـــــبـــــــــــــــاب
وهــــــــــو مــــــــــنــــــهــــــا الـــطــــــالب
آيــــــــــــــــة لـــــلــــــــصــــــــــــــــــــــواب

الالزمـة
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ـهــــــــــــــــــــــورْ الـــــشــــــبــــــــــــاب الــطـَّ
فــي حــــــــــــــــواشــــــــــــــــيــــــــــــــــه نــورْ
أن تــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــدهــــور

مــــــــــــــثـل شـــــــــــــمــس الـنـهــــــــــــــار
فــــــــــــي ثــــــــــــنـــــــــــــايــــــــــــاه نــــــــــــارْ
فــــــــــهــــــــــو فـــــــــــيــــــــــهــــــــــا الـمـنـار

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  

إلــــــــى الــــــخـــــلـــــــــــــــــــــــــــود

يـــــــــــــــا تـــــــــــــــراب الـــوطـــــــــــــــن
هــــــــا نـــــــحــــــــن جـــــئـــــنــــــــــــــــا

ومـــــــقــــــــــام الـــــــجــــــــــــــــــــــــــدود
لــــــــمـــــــــــــا دُعـــــــيــــــــنــــــــــــــــــــــا

أوطانـنـا يــا رمــز مـــجـــد قــديــم
يا ســقـم الـعـاني وبــرء الســقــيـم

يــا إرثـــا مـن كـــل جــد قـديــــم
لــــــــك الـــــــعــــــهــــــــــــــــــود

انــــــــا لـــــــــك األبــــنــــــــاء إنــــــــا الــــجــــنـــــــــــــود
يـا علـمــا يخـــــفــق فــوق الـرؤوس
إلى العـال فــانكسـفي يا شــمـوس

قــــدنا فـــقــــد قـــدت أبـاة النفــــوس
ويــــــــــــــــا لــُـــــــــحـُــــــــــــــــــود

ــــحـــــي واكـــــبــــــرِي يـــــا جــــــــدود َتــفَـــــــــــــــــــــتـَّ

الــــــشـــــبـــــــــــــاب الـــــشــــــبـــــــــاب
قــــــــــاحــــــــــــم ال يـــــــــهـــــــــــــــاب
صــــوتـــــه فــــي الــســــــــــــــــحـــــــاب

عــــــــالـــــــم مــــــــن شــــــــعـــــــــــــور
ثـــــــابــــــــــــت ال يــــــــخــــــــــــــــــــور
والــصــــدى فــي الــعــــــــــــــــــصـــــور

  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  
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مــغـــربـــــي الـــّدمِ حـــــــرٌّ ال أنـِـــــي
أنـا لــــم أخلــــق لـشــخــــص إنمــــــا
أنـــــا فــــــي الســـــر لــــــه والــعَلَــــن
وطنــي الـمــــغــرب ال شــيء ســـــواه
هـل ســـمـاء في صــفــاها كــسَــمـــاه
أنا حـــامـــيـــه غـــدا شـــرَّ الطـغـــــاة
وطنـي المــــغــــربُ ال يرضـى الهَــوَانْ
هــل لـدَيهِ مِـن فــــــتى ثـبْــت الـجَنَــــانْ
إن للــمــغـــــرب عــــــزا ال يُــهـــــــان
يا بـني المـــغــرب قـــومـــوا ال تنامـــوا
هــذه نــار الضـحــايـا اقــتـحـمــوهـا
إنّ جُـبْــنـــاً مــن شــبـــاب لَـحَـــرَامُ 

وفـي النـدا أو فـي الـفـــــــدا يـا وطنـي
أنــــــا مـــخــلـــــــوق فــــداء الـــوطــــن
فـلـيــــــــعــــش حـــرا عــزيـــــزا وطــنـي
أرضــــه هــــذي غــذـتــنــــي وهَــــوَاهْ
كـــم أنــــا راضٍ فــشــكـــــرا لــإللـــهْ
فلـيــــعـــش حـــــرا عــزيـــزا وطــنـــي
يــبـــتــغــــي العــــزة فــــي كــــل أوانْ
هــــل لديــــه مــــن جـنـــود لـلـطِّعَــــانْ
فلْـيَـــعـِــش حــــرا عـــزيــــزا وطـنــــي
أقــسِـمُــــوا أال تُهــانـوا أو تُضــامـوا
إنــهـــــا بـــــــرد عــلـيــكــــم وســـالم
فلـيــــعـــــــش حــــرا عــــزيـــزا وطـني

وطـــــنــــــــــــي أنـــــــــــت أبٌ لــــــــــــي 
وطـنــــي أنــــت حـــــــــــــــيـــــــــــــــاتــــي
إنــــنـــــــــي أهــــــــــــــوى بــــــــــــــالدي
وغـــداً أحـــــــــــــمـــي حــــــــــــمــــاهـــا
أنـــــــــا فـــــــــرعٌ وهْــــــــــي أصـــــــــل
كـــيـــــــف ال يـعــــــــــشـــــق طـفـــــل
أرضــــهـــــا الخــــضـــــراء صــــارت
مــــاؤهـــــــــا عــــــــــذب شــــفـــــــــاء
وطــــــــنـــــــــــــــي نـــــــــــــــــور وروح
ســـاد فــــي الـدنـــيــــا قـــــــــــديــمـــا

ثـــــالـــــــــــــــثُ األَبَــــــوَيْــــــــــــــــــــــــنِ
ومــنــى الــنــفـــس وعـــــــــــــــــــــيــنـــــي
وهْــــــــــي نـــــــــــورٌ فـــــي فــــــــــؤادي
ولــــــــهــــــــــا كـــــل جــــــــــــهــــــادي
أنـــــــا مــــنـــــــهــــــــــا وإلـــــيــــهـــــــا
بـلـــــــــدا يحــــــــــيــــــــا عـلـيـــــــــهـــــا
فـــــتـــــنـــــــــــة لــلـنـــــاظـــــــــــــــــريــن
وحـــــــــيــــــــــــاة الــعـــــالــــــمـــــيــــــن
وجـــــمــــــــــال لــلـــــــــــوجــــــــــــــــود
غــــــــــــــــــداً ســــــــــوف يـــســــــــــود

73)))) ووووططططننننيييي    أأأأننننتتتت    أأأأبببب    لللليييي(76)

74))))     ووووططططننننيييي    ااااللللممممغغغغرررربببب - نظم محمد المكي الناصري(77)
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يا صـــبـــاحــــا لنا مـن الشـــرق الحـــا
عـــد كــــمــــا كنت مــــغنـمــــا ومـــراحــا

وغــزا الغـــرب أفـــقـــه واســـتـــبــاحـــا
ومـــفــــــازا لــنـــــا وأمـــنــــــا وظــــــال

يـــــــــــا بـــــــــــالدي يـــــــــــا بـــــــــــالدي
لــــك حــــب فــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد
أيــنــمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــرت أنــادي
فـــــــــــهــــــــــو أنـس  فـي بِـعـــــــــــادي
يــا جــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــالــي ووهــادي
طـاف فـــــــيــــــــهـــــــا مــــــــاء حـــــــبـي

يـا ضـــــيــــــا الـبلـدان
مُـــــــوْقَـــــــدُ النـيـــــــران
طـيـــــــفـك الفــــــــتـــــــان
إن دَهَتْ أشـــــجـــــان
مــــــــــرتع الـغــــــــــزالن
كـــــالفـــــتى الـولهـــــان

نـحن نـحـــــيـي هـا هنـا أجـــــدادنـا
نـــربــــى بـــهـــمـــــــو أحــفـــادنـــــا
فــــنــــــــــــــرى الـــــــــمـــــــــغـــــــــربـــــــــا

ونـمــــــثــــــلـــــــهــــــــا 
ونــــشــــكــــلـــــهـــــــــا 
أمـــــال طـــــيـــــبــــــــا 

هـــيــا هـــيــا إلـى الـمــــــــســــــرح 
ســـعـــيـا ســـعـــيـــا إلي الـمــســرح

وأنــشــــــدوا       
 و ر د د و ا

تـــحـــت ظـــل الــــحـــــــــــــــــــــــــــــــســـن

يــــــــــحــــــــــيــــــــــا الــــــــــوطــــــــــــــن
كــم لـنــا مـــن مُـــــــثُــل مـنـســـــــيــة
ولـنــا كـــــــم صــــــــحـــفٍ مـطويـــةٍ

نـحــــن نــذكـــــــــــــــرهـا
نـحــن نـنــشـــــــــــــــرهـا

مــنــــــذ مــــــــــــــــــــــــاضــــــي الـــزمــن

75)))) ننننششششييييدددد    ففففررررققققةةةة    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ووووااااللللتتتتممممثثثثييييلللل - نظم إبراهيم اإللغي(78)

تلحين : حسين أمين بيكار

                          

    
                   

76)))) يييياااا    ببببالالالالدددديييي(79)

77)))) يييياااا    صصصصببببااااححححاااا(80)



377 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

هــــيــــــا بــــنــــــا يـــــــدا بــــيـــــــــــد
فـي مــــــــوكـب عــــــــيـــــــــد الـنبـــــي 
أنـا الـشـــــــــبـــــــــاب الـمـنـتـــــــــخـــب
مـن مـنـتـــــــــدى رمــــــــــز الـهـــــــــدى

نمضي كسَيْل أو أشد
مـــــحـــــــمـــــــــــد
لـنـــا بـطولـــة اللـعــب
مـــــــوحـــــــــــــدي

عـــد إلـينا فــــقــــد أطـلتَ المَــــغــــيــــبــا
عــــد إلى الشــــرق عـــد إلـيـــه قــــريبــــا
يــا ثــرى ضَـمّ اعـظم الـفــــــاتحــــــيـنــا
مَــن لـنا مـــــثـلـمـــــا لهـم كـنتَ حـــــيـنــا
نــحــــن أبــنــــاؤك الـكـــــرام الـبُــنُـــــــوَّهْ
قــــد آخـــذنــــا مـــن قــــوة الـلـه قــــــوَّهْ

وانفـح األرض من سنـاك نصــــيـــبــــا
إنـــــه قــــــد جــفــــا الــرقــــاد ومــــال
ورفـــــات َاألئــمـــــة الـصــالـــحـــيــنـــا
ـى ســاحـــةً للـوغـــى وحــــينــا مُــــصَلـَّ
نــحـن فــــتـــيـــانُــك العـظـام الـفـــتُـــوَّهْ
واعــــتـــصــــمنـــــا بالـلـــه عــز وجــــال

78)))) ننننششششييييدددد    ججججممممععععييييةةةة    ااااللللططططااااللللبببب    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة(81)

      

79)))) ننننششششييييدددد    ااااللللففففررررققققةةةة    ااااللللررررييييااااضضضضييييةةةة    للللببببييييتتتت    ااااللللووووححححددددةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة(82)

عــصــبــة الـطالــب النـاهـضـيـــن
بإبــاء المـــغــــرب الحــــر األبـــي
نبنـي مــجــدا كــالجـدود األوليـــن
أنت للمــغـرب كــالدرع الحـصــين
تطـلـب الحــق طــالب العـــارفـــين
تنـشـر الـعلـم وتـهـــدي الطالـبـــين

نـحـــــــــمـي حـــــــــمـــاك
نــــــبـــــــنــــــي عـــــــالك
ــــــــمـــاك فـــــــــوق الـسـِّ
مـــــن الــهــــــــــــــــالك 
ألولـــــــــيــــــــــــــــــــاك 
 نـعـــــــــــمــــت هـــداك 
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أدبـــــوا أوالدكـــــم قـــبـــــل الـفـــــوات
عــلـــمــوهــــــم فــــهــــمُ فــخــــــر لـكــم

فــــــهــم اآلمــــــال فــي عــز الـحـــــيــــــاةْ
وهــمُ مــن دون ذا أرضٌ مَــــــــــــــــــواتْ

هــــــــنـــــاؤهــــــــا بـــــجــــــــدهـــــــــــا
وقـــــــــصــــــــدهـــــــــا مـــــحـــــبـــــــــة

وســـعــــيـــهــــــا لـمـــــــــــــجـــــدهــــــا
تـــــــصـــــــــــــــون االتــــــــــحــــــــــاد

عــلـــــــــي ربـــــــــى الــســـــــــــــــــــالم
عــــــال مـنـــــار الــعــــــــــــز فــــــــــــيـنـا

حــــــيـــــــث طـــاهــــــــــر الـــهــــــــــواء
نــــاشــــــــــــــرَ الــــلـــــــــــــــــــــــــــواء
وزف نــاديــــــنــــــــــــا الــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــاضــــــي إلــــى الــحــــــــــــــــمـــــــــى

شـــــبـــــيـــــبــــــــة نــــجـــــيـــــبــــــــــــــة
فــــــــــــبــــــــــــالـقـــــوى وبــــالـنـــهــــــى
ـــــهَـــــــــــــــــى وبـــالــــــقـــــــــوى والـــنـُّ

شـــــديــــــــــــــــدة الـــــقــــــــــــــــــــــوى
تــحـطــــيـــــــــم قــــيـــــــد ذلــهـــــــــــــــا
حـــــمـــــايــــــــــــــــــة لــلـــــوطــــــــــــــن
شــــــــــبــــــــــيــــــــــبــــــــــة ال تـــرتـــجـــي الـــــــــــــــــــــإســـعـــــــــــافَ والـــمـــــــدد

إال مـــــــن الـلـــــــه الــعــــــــــــــــزيـــــــز
بــانـــيـــــــــةًعـــلـــــــــى الـــهــــــــــــــــدى
رُقِــــــــيّـــــهــــــــــا بــــــــالـــــــــــــــــروح

الـــــــــواحـــــــــــــد الــصـــــــــمـــــــــــــد
والــــــحـــــــــــــــــق والــــــرشـــــــــــــــــد
واألعـــــــــــضــــــــاء والـجــــــــــــســـــد

80)))) نشيد ععععلللليييي    ررررببببيييي    ااااللللسسسسالالالالمممم - نظم محمد بنونة
تلحين محمد ابن األبار

81)))) يييياااا    ببببننننيييي    ااااللللععععرررربببب - نظم : أبوبكر بناني (83) تلحين : مَحمد بنونة

82)))) أأأأددددببببوووواااا    أأأأووووالالالالددددككككمممم(84)

يــــــــا بـــنـــــــي الــــعـــــــرب األلــــــــى
مــــــــا لـــــكــــــــم هُــنـــــتــــــــم إلـــــى
لـــــــكـــــــــمُ بـــــــيـــــــــن الـــــــمَـــــــال
فــــــــــبــــــــــحـــــــــــــــق الـلـــــــــــــه ال

أثّـــلـــــــــــــــوا كــــــــــــــــلَّ عُـــــــــــــــــــالَ
أن رجــــــــــــــــعــــــــــــــــتـــــــــم خـــــــوال
ســــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــة أن تــــذبــــــال
تــتــــــــــــــــــــركـــــوهــــــــا هـــــمـــــــــــال



379 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

نـحــــــن نــــســــــل األقــــــــــــــويــــــاء
نـحـــــــن نـســــــل األنــبـــــــــــــيـــــــــاء
أيـهــــا الـشــــعـب الـمُـــــــــــــفــــــدَّى 
قــــم لـكــــي نُــحـــرزَ مـــــــــــــــجــــــدا
ال نــعـــــــيـــــــــــــــد الــمـــــجـــــــد إال
ال وال نُــــحـــــسِـــــــنُ فـــــعـــــــــــــــال

الـغـــــــالـبــــــــيــــن الـفـــــــاتـحــــــــيــــن
الـمـــــــــرشِـــــــــديـن الـمـــــــــرسَـلـيـــن
حــــــــــســــــــــبُـنـــــا هـــــذا الـنـفـــــود
عَــــــلَّ مــــــــــــاضـــيـــنــــــا يـــعــــــود
بــاتـــــــحـــــــــــــاد واجــــتـــــهــــــــــاد
إن نـــــسِــــــيـــــنـــــــــا االتــحــــــــــــاد

فـــــــبــــــهـــــــذا سَــــــاد مَـن سَـــــــاد علـى
وبــــــــه فــــــــاز الـــــــــذي فــــــــاز وال
إنـــــمـــــــــــا الــــعـــلــــــــم هُــــــــــدى
وهْــــــــــو لـــلــعــــقــــــــــل حــــيـــــــــاةْ

مَـــن ســــواهُ هَـبْـــهُ ذا قــــــــــــدرٍ عـــــال
بِـسِـــوَى الـعــــــالــم مـع مَـنْ جَــــــهِــــــال
فـــاطـــلـــــبــــــــــوه بـــاجـــتـــهـــــــــــــاد
وهـــــــو لــِـلـــــــكــــــفـــــــــرِ رَشـــــــــــاد
جــنــبــوهـــــم رفـــــقـــة األنــذال فـــــهْــــــــــــــــيَ لـهم شـــــرُّ مـن الداء العُـــــضـــــال

تـتــــــــركـــوهـــم فـي غــرور وضـــــــــاللواغـــرســوا فـــيـــهم مـــبــادِي الـدينِ ال
  الـــــالزمـــــــــــــــــــة  

علـمــــوهم حـب من ســــاد الـشــــبــــاب
فـــــــــرع دوح طـاب أصــــــــــال وزكـــــــــا

فــــارتقـــى العــــرش أمـــيــراً َوهُمَــامْ
اإلمـــامُ بــنُ اإلمــــامِ بــــنِ اإلمــــامْ
دام فـي الـتــأييــد والـنصــر وفي الــــــــــــــــعــز مــن غـــيـــر انـتــهـــــاء أو زوالْ

مــــثلَمــــا يرقـى علـى األرض الهـــاللْوهـــــو يرقــــى أبـــدا أوجَ الــــعــــــال

  

         

83)))) ننننححححنننن    ننننسسسسلللل    ااااألألألألققققووووييييااااءءءء(85)



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل380

أمـــوالي أبـهــــــــــــجـــت مـنـا الــفـــــؤاد
فــــــأنــــت الـزعـــــــيــم وأنـت العـــــــمــاد
نـشــــــــــيـــــد بـذكـــــرك فـــي كـــل نـــاد
دفــــــاعــك عـنــــا ضــــــمــــان المــــراد
وهـــمـــة مـــوالي تـنـبـــــي الـعــــــــــبـــاد
فـــمــا كـــان ذا الغــرب غـــيـــر مِـــهـــاد

وأذكـــيت في الـشـــعب روح الجِـــالد
ونــحــن فـــداك ونــحـــن الجـــهـــــاد
ليــحــيــا الهــمــامُ األمـيـــرُ الحـســـن
وســعــيــــك هـــز الـقـلـــوب وســـــــاد
بيـــوم الـخـــالص وعــهـــد اتحــــــاد
لـفــخـــــر جــــدودك طـــول الـزمــــــــن

84)))) ننننششششييييدددد    ااااللللممممععععههههدددد    ااااللللححححرررر - نظم : محمد العربي الشاوش(86)
تلحين محمد ابن األبار

                        

                     

                       

85)))) نشيد ااااللللخخخخللللييييففففةةةة    ممممووووالالالاليييي    ااااللللححححسسسسنننن    ببببنننن    ااااللللممممههههدددديييي، نظم محمد الطنجي(87)
تلحين محمد ابن األبار

فــــــتــيــة المــــــعــهــد هـبــوا للـصــالح
ــــر ْفــي الـغُـــدُوّ والـرَّوَاح ْ وَلْـنُـشَـــــــــمـِّ

وارقــبــوا العــهــد الذي فــيــه النجــاح
لِنـحــــقـــقْ أمـــلَ الشــــعـــب الكـريـــم

نـحــن جـنـــد لحــــــــمـــى هـذا الوطـــن
فلـنســر ســـيـــر الهـــداة المـــصلحـــين

نـحــن أبـطـال الــوغـى فـي ذا الــزمـن
بلــِــواء العِــلـــم نمــــضــــي لألمــــــام

أمـل الــشــــــــــــعــب عـلـى كـــــــــــــهـل األمـــــــــــــيـن

لِــنــمُــت فــي الـذّبِ عــن حـــــــــــــــــــوض الــوطــن
إنــنـــــا نــســـعــــى إلعــــالء الـبــــــالد
ســــوف نـفنـــــى لبـلــوغ ذا الـمـــــــراد

إنـنـــا نســعـــى الصـــالح الـعــبــــاد
لـنـعــــشْ أحـــرارَ مــطـلـوقـي الــزمـــام

إنــــنــــا نـفـنــــى ونــحــــيــــــــــــــا عــــــــــــــامـلــيــــــن



381 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة        ااااللللتتتتححححررررييييرررر

 الــــــــالزمـــــــة 

بـنـي الـمـــــــــــغـــــــــــرب أيـن الـشـــــــــــمـم
فــــقـــــومــــوا بـجــــد وأحــــيـــــوا الهـــــمم

وأيـن الـعــــــــــــهــــــــــــود وأيــن الـذمـم ؟
لـتــــــــــخـــــــــفـق رايـتـكـم فـي الـقــــــــــمـم

ألســـتـم أســـود الثـــرى في الـنضـــال
خـطـوتـم بـشــــــــــعــــــــــبـكـم لـلـكـمــــــــــال

وفـــــــخــــــــر الـكتــــــــائـب يوم الـنـزال ؟
وخـلـدتــم لـه أســـــــــــمــى مـــــــــــثــــــــــــال

فــهــبــوا جــمــيــعــا وضــمــوا الجــهــود
وشـــــــقــــــــوا ألمـــــــتـكم فـي الـوجـــــــود

لـنـزع الحــــــــقــــــــوق ودك الـقـــــــيــــــــود
طـريقــــــا يلـيــــــه بمــــــاضـي الجــــــدود

وكـــــونـوا دعـــــاة الـهـــــدى والـرشـــــاد
لـشـــــــــعب أبـيّ رفـــــــــيـع الـعــــــــمـــــــــاد

وجـــــــــيش الـتـــــــــحــــــــرر فـي كـل نـاد
وحــــزب دعـــــا الســــتـــــقــــالل الـبــــالد

وحــــــيــــــوا ربـيب الـعـلى والـفــــــخــــــار
سـلـيـل الـهــــــــــداة ومــــــــــعـلـي الـمـنـار

ورمــــــــز الوفــــــــاء كــــــــريـم النـجــــــــار
ومـــاضي الـعـــزيمـــة حـــامـي الذمـــار

وعـــــــــــــــــرش لــه بــالـعــــــــــــــــــالء نـديــن

وعــــــهـــــــد األباة حـــــــمــــــاة الـعــــــريـن

وكـنتـم لـيــــــوث الـوغى الـفــــــاتـحــــــيـن

وتـكســــــبــــــوا الحــــــمــــــد فـي األوليـن

وقــــــــائـد يوم الـنـصــــــــر الـمـــــــبــــــــيـن

 الــــــــالزمـــــــة 

 الــــــــالزمـــــــة 

 الــــــــالزمـــــــة 

86)))) أأأأننننششششووووددددةةةة    ااااللللذذذذككككررررىىىى
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شوقي بفـاس». المطبعـة الجديدة بفاس، بدون تـاريخ، وكان تاريخ المهـرجان هو يوم الخـميس 24

رجب 1351 الموافق 24 نونبر 1932.
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ص 223.
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ج 3، ص 45. ولعله من تلحين أمين بيكار.



383 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر
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ص 150.
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.1930
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21) عبد الله الجراري. شذرات تاريخية 1900-1950 ص 90. وضع النشيد بفاس، عام 1930.

22) الحاج الحـسن بوعياد. الحركـة الوطنية والظهير البـربري. لون آخر من نشاط الحركـة الوطنية في
الخارج، 1930/1348م، ص 74.

23) وضـعـه المرحـوم عـالل الفـاسي بمناسـبـة انعـقاد المـؤتمـر الثـالث لطلبـة شـمـال افريـقيـا المـسلمـين
بباريز في دجنبر 1933. مجلة «السالم»، ج 5. السنة األولى شوال 1352 يبراير 1934. تطوان.

24) ديوان محمد مكوار، ص 117، ط 1937

25) بواسطة الكولونوليل الهاشمي الطود.

26) وضع هذا النشيـد عام 1946 خـصيـصا لمـعهـد الفـتح بإيتزر الذي كـان يديره أخـو الشاعـر ادريس
الطود. انظـر : ج أحـمــد مــعنينو : مــحـمــد بن الحــسن الوزانـي - تسع سنوات في الـمنفى /1990

1411، ص 69.

27) محمد حسن الوزاني - تسع سنوات في المنفى. تأليف ج أحمد معنينو. 1411-1990، ص 66.

28) الحاج أحمد معنينو. ذكريات ومذكرات. ج 1. 1920-1931، ص 101.

29) في البيت لبس وإخالل بالوزن.

30) ذكريات ومذكرات، ج 1، ص 100.
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31) المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية. مكتبة ومطبعة الجامعة، ص 13.

32) المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية - ص 10.
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34) المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية، ص 30.

35) نظم هذا النشيد بمناسبة  زيارة السلطان المغفور له محمد الخامس للمدرسة الفرنساوية العربية
بمركز (تاونات) في أحد أيام شهر يونيو 1931. انظر جريدة السعادة، عدد 1931-6-20.

36) من كناش في ملك السيد محمد لحلو بالرباط.

37) عـبـد الفـتــاح قلعـه جي وعـدنان أبو الشــامـات : المـوسـيـقـار أحـمـد اإلبري. وزارة األعــالم، الهـيـئـة
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تاريخ، ص 229-228.
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39) من كناش في ملك السيد محمد لحلو - الرباط.

40) المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية، ص 35.

41) نفس المرجع، ص 5.
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55) نظم إبراهيم اإللغي، تلحين حسين أمين بيكار، مجموعة األناشيد المختارة. السلسلة األولى، ص
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56) مجموعة األناشيد المختارة، السلسلة األولى، ص 33.

57) المجموعة الكبرى من األناشيد الوطنية، ص 37-36.
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64) ينسب األستاذ األمين بشـيشي تلحين هذا النشيد لكامل قدسي، وهو موسيـقي سوري استقر في
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ططط وووو
لللل اااا ةةةة    

هههه بببب جججج
لللل اااا ةةةة    

يييي نننن مممم
أأأأ رررر    

يييي خخخخ  
بببب   

عععع شششش
لللل لللل

هههه لللل لللل اااا
نننن     يييي

دددد نننن    
مممم دددد    

يييي حححح و
ووو تتتت لللل ا

ااا اااا     و
ووو دددد مممم

تتتت سسسس
اااا

هههه لللل لللل اااا
لللل     وووو

سسسس رررر
نننن     مممم

صصصص    
الالالال خخخخ

إلإلإلإل اااا     
اااا وووو دددد

مممم تتتت سسسس
اااا وووو     

        
نننن اااا يييي

دددد ألألألأل
اااا عععع    

فففف رررر أأأأ
            

            
مممم الالالال

سسسس الالالال
اااا اااا     ن

ننن نننن يييي د
ددد

مممم اااا مممم
إلإلإلإل اااا     

اااا يييي حححح
يييي          

           
اااا وووو فففف

تتتت هههه اااا
بببب    

رررر غغغغ مممم
لللل اااا يييي    

نننن بببب ا    
ااا يييي

ىىىى وووو
ثثثث لللل    

هههه جججج
لللل اااا يييي    

فففف نننن    
مممم         

اااا         و
ووو دددد لللل

اااا يييي    
جججج تتتت ر

ررر يييي     
لللل هههه

رررر هههه
زززز لللل اااا

نننن     اااا
نننن فففف أأأأ

تتتت    
حححح تتتت  

           
اااا         ن

ننن حححح ل
للل دددد    

وووو عععع لللل
اااا بببب ي    

ييي نننن غغغغ

نننن ــــــــ
ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

ححححــــــــــــــــ
للللــــــــ ــــــــ

مممم للللــــ ا
ااا

ةةةة بببب يييي
جججج عععع

نننن     بببب
اااا

رررر اااا بببب
الالالال اااا     

نننن بببب     
دددد مممم حححح

مممم

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    

ددد مممم حححح
ََََ مممم جججج    

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    

ددد مممم حححح
ََََ مممم جججج    

يييي شششش
اااا يييي رررر

وووو لللل اااا

يييي شششش
اااا يييي رررر

وووو لللل اااا
يييي شششش

اااا يييي رررر
وووو لللل اااا

يييي نننن ا
ااا زززز وووو

لللل اااا يييي    
مممم اااا هههه

تتتت لللل اااا
ةةةة نننن وووو

نننن بببب     
دددد مممم حححح

مممم جججج    

مممم ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ
ظظظظــــــــــــ

اااا ــــــــــــ
نننن لللل اااا

.... فففف
يييي رررر خخخخ

أأأأ دددد    
حححح اااا

وووو لللل اااا
دددد     بببب

عععع

يييي جججج
نننن طططط ل

للل اااا دددد    
مممم حححح

مممم

شششش
وووو اااا شششش

لللل اااا يييي    
بببب رررر عععع

لللل اااا

يييي شششش
اااا يييي رررر

وووو لللل اااا
دددد     مممم

حححح مممم
يييي شششش

اااا يييي رررر
وووو لللل اااا

يييي شششش
اااا يييي رررر

وووو لللل اااا
يييي شششش

اااا يييي رررر
وووو لللل اااا

يييي نننن ا
ااا زززز وووو

لللل اااا يييي    
مممم اااا هههه

تتتت لللل اااا
ةةةة نننن وووو

نننن بببب     
دددد مممم حححح

مممم جججج    

ةةةة بببب سسسس
اااا نننن مممم

لللل اااا وووو    
أأأأ خخخخ    

يييي رررر اااا
تتتت لللل اااا 19
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19
52
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20
قققق         

نننن مممم
تتتت    

اااا يييي نننن ي
ييي ثثثث الالالال

ثثثث لللل اااا     
يييي فففف

19
47

19
27

عععع ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

جججج اااا
رررر ممممــــــــ

لللل اااا

ةةةة رررر اااا
قققق شششش

هههه     دددد
شششش نننن

أأأأ

نننن يييي رررر
شششش عععع

لللل اااا نننن    
رررر قققق لللل

اااا نننن    
مممم تتتت    

اااا يييي نننن ي
ييي ثثثث الالالال

ثثثث لللل اااا     
يييي فففف

عععع وووو
مممم جججج

مممم نننن    
مممم ضضضض

ةةةة     رررر
هههه اااا قققق

لللل اااا بببب     
عععع بببب طططط

مممم ظظظظ
اااا نننن لللل اااا

دددد     لللل
وووو هههه    

زززز وووو حححح
يييي    

فففف عععع    
وووو مممم جججج

مممم
مممم ظظظظ

اااا نننن لللل اااا
لللل     جججج

نننن ةةةة    
زززز وووو حححح

يييي    
فففف عععع    

وووو مممم جججج
مممم

مممم ظظظظ
اااا نننن لللل اااا

لللل     جججج
نننن ةةةة    

زززز وووو حححح
يييي    

فففف عععع    
وووو مممم جججج

مممم
مممم ظظظظ

اااا نننن لللل اااا
لللل     جججج

نننن ةةةة    
زززز وووو حححح

يييي    
فففف عععع    

وووو مممم جججج
مممم
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ةةةة يييي سسسس
لللل طططط ألألألأل

اااا نننن    
يييي رررر عععع

يييي     ف
ففف         

اااا نننن قققق
لللل خخخخ     

لللل اااا طططط
بببب أأأأ ن    

ننن حححح
نننن

اااا وووو يييي
هههه بببب    

رررر غغغغ مممم
لللل اااا يييي    

نننن بببب ا    
ااا يييي

نننن طططط
وووو لللل اااا  

ضضضض   
رررر أأأأ     

اااا وووو رررر
رررر حححح

            
            

            
            

        
ءءءء اااا مممم

سسسس لللل
اااا دددد    

نننن جججج  
اااا    يييي  

قققق    حححح
لللل اااا بببب    

اااا بببب شششش
اااا     يييي

ءءءء اااا عععع
دددد لللل اااا

مممم     اااا
يييي أأأأ ق    

ققق رررر
شششش لللل

اااا يييي    
فففف اااا    

وووو نننن لللل ع
ععع اااا     

            
            

            
دددد لللل وووو

لللل اااا مممم    
أأأأ وووو    

تتتت    
يييي بببب لللل اااا

ةةةة     بببب
رررر

دددد رررر وووو
مممم ىىىى    

فففف صصصص
أأأأ نننن    

اااا طططط و
ووو ألألألأل

لللل تتتت    
نننن أأأأ      

           
            

            
    

نننن يييي مممم
ألألألأل اااا     

هههه طططط  
دددد    لللل

وووو مممم     
دددد يييي عععع

اااا نننن يييي تتتت
أأأأ اااا     م

ممم لللل     
اااا نننن يييي لللل

عععع بببب    
هههه

اااا نننن يييي بببب
سسسس تتتت

نننن     اااا
طططط وووو

ألألألأل اااا     
نننن مممم

حححح     يييي
رررر         

            
            

    
مممم مممم هههه

لللل اااا يييي    
ضضضض

اااا مممم     
اااا وووو دددد

دددد جججج
مممم لللل عععع

لللل اااا تتتت    
حححح تتتت  

اااا    وووو
فففف جججج

رررر اااا وووو
            

            
يييي دددد

شششش نننن
اااا وووو     

اااا وووو هههه
زززز تتتت    

نننن بببب ا    
ااا يييي ي    

ييي بببب حححح
رررر

يييي دددد
رررر غغغغ     

يييي نننن اااا
هههه تتتت لللل

اااا نننن    
اااا حححح ل

للل أأأأ بببب وووو
            

            
            

            
            

        
هههه اااا وووو

هههه يييي    
فففف مممم    

يييي تتتت نننن     
الالالال مممم    

لللل
هههه لللل الالالال

اااا يييي    
ضضضض

رررر نننن     
هههه بببب حححح

بببب وووو     
            

            
            

            
            

        
اااا وووو رررر

ظظظظ تتتت ن
ننن نننن    

أأأأ اااا     و
ووو بببب جججج

عععع تتتت     
الالالال

هههه آآآآ رررر
اااا     ذذذذ

اااا مممم    
يييي هههه يييي

اااا     بببب ع
ععع شششش

            
            

            
            

            
        

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    

ددد مممم حححح
ََََ مممم جججج    

رررر اااا بببب
ألألألأل اااا     

نننن بببب اااا
    ----     

ةةةة نننن وووو
نننن بببب

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    

ددد مممم حححح
ََََ مممم جججج    

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    

ددد مممم حححح
ََََ مممم جججج    

يييي مممم
وووو قققق     

نننن اااا يييي
تتتت فففف     

نننن حححح
لللل ىىىى    

لللل عععع

ةةةة نننن وووو
نننن بببب د    

ددد مممم حححح
ََََ مممم جججج    

يييي رررر
صصصص

مممم

يييي شششش
اااا يييي رررر

وووو لللل اااا

20
قققق         

نننن مممم
تتتت    

اااا يييي نننن ي
ييي عععع بببب

رررر ألألألأل
اااا يييي    

فففف

19
48

رررر     بببب
نننن وووو نننن

    8

مممم ظظظظ
اااا نننن لللل اااا

لللل     جججج
نننن ةةةة    

زززز وووو حححح
يييي     ف

ففف
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مممم    2
لللل عععع لللل ا

ااا ةةةة    
دددد يييي رررر

جججج     
،،،، جججج ر

ررر يييي كككك
سسسس     

يييي نننن غ
غغغ لللل اااا

دددد     بببب
عععع
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لللل     بببب
قققق أأأأ     

سسسس ن
ننن ألألألأل اااا

رررر     يييي
شششش بببب

اااا     يييي
نننن يييي رررر

عععع لللل اااا
دددد     جججج

مممم لللل اااا
نننن     صصصص

حححح
نننن يييي بببب

مممم لللل اااا
قققق     حححح

لللل اااا فففف    
تتتت اااا هههه

اااا     يييي
نننن يييي بببب

هههه اااا ذذذذ
لللل اااا ثثثث    

اااا رررر تتتت
دددد     عععع

أأأأ          
           

            
            

رررر اااا وووو
زززز مممم لللل

اااا دددد    
مممم حححح

مممم
رررر اااا وووو

زززز مممم لللل
اااا يييي    

لللل الالالال يييي
جججج لللل اااا

19
41

يييي    
اااا مممم

19
41

لللل     يييي
رررر بببب اااا

.... 19
41
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عععع      
   ،،،، ةةةة

دددد اااا عععع
سسسس لللل

اااا ةةةة    
دددد يييي رررر

جججج



391 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

تتتتررررااااججججمممم    ااااألألألألععععالالالالمممم

يندرج ضـمن هذه المـجـموعـة ناظمـو الكلمـات وملحنو األنـاشيـد، وكـذا الذين
قاموا بتعريب األناشيد األجنبية أو االقتباس من موضوعاتها وألحانها.

أأأأححححــــممممــــدددد ااااإلإلإلإلببببرررريييي    : مـوســيـقي ســوري من مـواليــد مـدينة حلـب عـام 1885. درس
الموسيقى العربية والغربية وخبر قواعدهما وأصولهما.

عاصر فترة حاسمة من تاريخ سوريا طبعها تنامي الشعور القومي وتأسيس
االحزاب الوطنية، وأفول الدولة العثمانية عن بالده ودخول قوات فيصل العربية عام
1919، وما تال ذلك من احتالل القوات الفرنسية وانطالق الثورة ضد هذا االحتالل.

في هذه األجــواء اكـتـملت شــخـصـيــة اإلبري الفنيــة، وهب كـغـيــره من األدباء
والفنانين لمناهضة االستعمار وتمجيد األبطال والمجاهدين.

شــــارك في تأســــيس الـنادي المــــوســــيـــقـي بحلـب، ومـــثـل بالده في مــــؤتمــــر
المـوسيـقى العربيـة األول بالقاهرة عـام 1932. واشـتغل مـدرسـا للموسـيـقى ومعلمـا

لألناشيد في مدارس حلب وحماة (1923-1919).

خلف اإلبري رصيدا زاخرا من المعزوفات اآلليـة والمقطعات الغنائية قصائد
وأهازيج لألطفال وأناشيد للشباب واألطفال.

وقـد برع وأجـاد خـاصـة في تـلحـين أناشـيـد كـانت من نـظم شـعـراء مـشـارقـة
كعمر أبو ريشة وخليل مردم ومعروف الرصافي.



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل392

وكان إلى ذلك كـاتبا وناقدا موسـيقيا، يشـارك في الندوات العلمية، كمـا يقود
الفرق الموسيقية في الحفالت العمومية.

استـفاد من مصاحـبة شاعـر الشباب السوري عـمر أبو ريشة في صـقل ذوقه
األدبي والجـمـالي، ومـيله إلى التـجـديد. ومن ثـمرات تـعاونـهمـا مـسـرحـيـة «ذي قـار»

الشعرية.

وتوفي أحمد اإلبري في 11 أبريل 1952(1).

ااااإلإلإلإلللللغغغغيييي : ولـد في اقـليـم تافـــــراوت بـســـــوس عـــــام 1328هـ  إإإإببببررررااااههههــــييييمممم    ببببنننن    ععععــــلللليييي  
1910م. وهو شقـيق عالم سوس وأديبـها محـمد المخـتار السوسي. انتـقل إلى فاس
للدراســة على علـمـائهــا، ثم رحل إلـى الرباط حـيـث عـمق دراســتــه. ومنهــا رحل إلى
مـراكش حيث تولـى إدارة مدرسـة «الحيـاة الحـرة». وفي سنة 1354 هـ - 1935 عاد
إلى الرباط واشـتغل مدرسـا بمدسـة امحـمد جـسوس. هاجر إلـى تطوان عبر طـنجة
فـرارا من مـضـايقـات االسـتـعـمـار الفـرنسي، فـمكث بـهـا زهاء عـشـرين سنة، قـضى
جلهـا في التعليم بـمعـهد مـوالي الحسن، وهناك انخـرط في العـمل السيـاسي فأقـبل
على قــرض الشـعـر فـي المناسـبــات الوطنيـة، ودبج مــقـاالت نشــرتهـا جل المــجـالت
والجـرائد. وفي هذه الفـتـرة وضع عـدة مـؤلفات من بـينهـا «األدب العربي الـمعـاصـر
بالعالـم العربي» في أربعة أجـزاء نال بها جـائزة المغـرب عام 1956، كمـا ألف كتـبا

في النحو والبالغة والعروض إضافة إلى أشعار كثيرة جمعت في ستة دواوين.
وبعـد بـزوغ عـهـد االسـتــقـالل انتـقل إلـي الرباط حـيث عــين عـضـوا بالمــجلس

األعلى للقضاء حتى وافته المنية عام 1406هـ/1985م.(2)

1) عـبـد الفـتـاح قـلعـه جي وعـدنان أبو الشـامـات : المــوسـيـقـار أحـمـد اإلبري. حـيـاته وأعـمـالـه. سلسلة
التراث الموسيقية. سوريا. د. ت. ص 16.

2) خليـفة ادريس : الـمرجع السـابق، ص 668-673. انظر مـحـمد احـمـيـدة من تاريخ األندية األدبيـة في
المغرب، النادي الجـراري بالرباط لمؤسسه العالمة عبد الله الجـراري، منش النادي الجـراري، 28

ط. 1 مط األمنية 1425هـ، 2004، ص 334-333.
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أأأأححححــــممممــــدددد ببببالالالال    ففففــــررررييييجججج    : من مـواليــد الرباط عـام 1908. درس بالرباط. ثم رحل إلى
القـاهرة السـتكمـال دراســتـه العليـا، وفي باريس حـصل علـى الليـسـانس في اآلداب
ودبلوم الدراسـات العليا. وهناك شـارك في تأسيس جـمعـية الطلبـة العرب، وجـمعـية
طلبة الشـمال االفـريقي. وفي عام 1932 شارك في إصـدار مجلة «المغـرب»، ثم عاد

إلى الوطن ليعمل في الحق الوطني إلى جانب رجال الحركة الوطنية.

شـارك في الكـتلة الوطنيـة خــالل ثالثينيـات القــرن العـشـرين، كـمــا شـارك في
قـيادة حـزب االسـتقـالل. وبعـد اسـتقـالل البـالد رأس إحدى حكـومات المـغـرب، كمـا
شغل منصب وزير للخارجية ثم عمل ممـثال شخصيا لجاللة الملك حتى سنة 1972.

وقد توفي سنة 1990 بعد مرض وغيبوبة دامت سنوات.

له إسهامات أدبيـة جلها منشور في الصحف والمجالت المغربيـة، ويعتبر من
مؤسسي الصحافة الوطنية في فترة الحماية(3).

ببببننننااااننننيييي    ااااللللــــررررببببااااططططيييي : فــقــيـه أديـب شـاعــر، ولد بالـرباط في 26 أأأأببببوووو    ببببككككرررر    ببببــــنننن    أأأأححححــــممممــــــــدددد 
صـفـر 1307هـ 5-7-1889م. حــفظ القـرآن وأخــذ النحــو والفـقــه والســيـرة والحــديث
واألصــــول عن علـمــــاء الرباط، ثـم انتــــقل إلـى فـــاس عــــام 1916 حــــيث الزم دروس
القرويين حتى عام 1920، ,ومنها تحول إلى مـراكش حيث أخذ عن نخبـة من شيوخ
العلم، فـتكونت لـديه ملكة قـوية في األدبيـات بفـضل اطالعـه على أمـهـات كـتب األدب
ودواوين الشـعر الـعربي. وبعـد عـودته إلى الرباط اشـتغل مـحـررا لجـريدة السعـادة،
وتقـلب في عـــدة مناصب إداريـة إلى أن أحــيـل على المـــعــاش سـنة 1956. كــان من
العلـمــاء األربعـــة الذين يتنـاوبون على ســـرد الحــديـث بين يدي السـلطان المـــرحــوم
محمـد الخامس في مجالسه العلـمية، واستمر فـي هذا العمل فترة يسيـرة على عهد

صاحب الجاللة الملك الحسن الثاني.

3) انظر : أبو بكر القادري : رجال عرفتهم، ج 4. ط 1-1412هـ 1991 - مط النجاح - الدار البيضاء.
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نظم الشعـر في الموضوعـات الذاتية غالبا، كـما نظم في المديح النبـوي، وقد
تجاوب مع الحركة الوطنية، فساند ثورة الريف، واشتهر بنشيده الذي مطلعه : 

يا بني المغرب ما هذا الرقاد    ما لكم صرتم كأمثال الجماد
لم يـهـتـم بنشـر إنتاجــه، فضـاع أغـلبـه، وتفرق أقله بين أصدقـائه. وقد عني
العـالمــة عـبـد الله الجــراري فـي كـتـابــه «المـجـالس األدبـيـة» بجـانب من أشــعـاره،
فدون العديـد من قصـائـده ومقطعاتـه. وقـد توفي يـوم 12 رمضان 1407 هـ -1987

11-5م(4).

إإإإددددممممــــوووونننن ااااللللخخخخــــييييــــااااطططط    : شـامي اســتـقـر بالمــغـرب حـيث أسس الشــركـة السنمــائيـة
اللبنانيـة وعمل على إدارتهـا. وقد عمل مـعه فنانون مـغاربة كـالبشـير العلج وخـديجة
التـســولي في رواية من تأليـفــه وإخـراج مـحـمـد مــصـيص. وهي بعنوان «في ســبـيل

الحب».
ــــــــووووسسسس    : من شــعــراء لـبنان المــعـــاصــرين. ولد في زحـلة عــام ّ إإإإببببررررااااههههييييــــمممم    ححححللللييييمممم    ددددممممّّّ
1921، هاجـر إلى البـرازيل حيث قـضى ثالث سنوات عـاد بعـدها إلى بيـروت ليعـمل
أسـتاذا لـلغة العـربيـة، ثم انتـقل إلى زحلة مـحـررا في مجلـة «المهـذب»،. وانتـقل إلى
دمـشق مـوظفـا، وعاد إلى الـصحـافـة فـأصـدر أسبـوعـيـتـه األدبيـة والسيـاسـيـة باسم
«األيام» وقـد توفي عـام 1965. من منجــزاته : ديوان حليم دمـوس وقــامـوس العـوام

والمثالث والمثاني(5).
أأأأححححممممدددد رررراااامممميييي    : ولد عام 1892. وهو من شعـراء النهضـة العربية بمـصر. درس
بالقـاهرة، وأتم تعليـمه ببـاريس حيث درس الفـارسـية بالسـربون، كان أول من عـرب

4) عـثمـان بناني. معـلمة المـغرب، مط سـال - 1413-1992، ج 5، ص 1477-1478. انظر مـحمـد احـميـدة
من تاريـخ األندية األدبيـــة في المـــغــرب، الـنادي الجــراري بالرباط لـمــؤســـســه العـــالمــة عـــبــد الـله

الجـراري، منش النادي الجـراري، 28 ط. 1 مط األمنية 1425هـ، 2004، ص 357-356.
5) عبد أ. على مهنا وعلي نعيم خـريس. مشاهر الشعراء واألدباء، ص 78. دا ر الكتب العلمية بيروث.

ط 1-1410هـ/1990.
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رباعيات الخيـام شعرا. عمل صحافيـا وكاتبا، ومارس نظم الشعر. وقد شـقت كثير
من منظـومـاته طـريقـهــا إلى التلـحـين، وأغـلبـهــا مــمـا غنـتـه أم كلثــوم، أصــدر ديوانه

الشعري األول عام 1918، وقد توفي عام 1981 (6).
إإإإببببررررااااههههــــييييمممم ططططووووققققــــــــــــــــاااانننن    : شـــاعــــر فلـسطيـني، ولد بـنابلـس عـــام 1905. نشــــر أولى
قـصــائده عـام 1923، ومـارس التــعليم والكتــابة الصـحـافــيـة والعـمل االذاعـي، جـمع
ديوانه قـبيل وفـاته، هو يتـضـمن ثالثة أقسـام : الشـعـر الوطني، والغـزل، واألناشيـد،
وقد تم طبعه بعـد وفاته، وقدم له كل من أخيه أحمد وأخـته فدوى، وتوفي من مرض

عضال عاناه طويال عام 1941.
له أناشــيـد وطـنيـة فـي قـضـايا مــحلـيـة وقــومــيـة، ومن أشــهــرها نشــيــد بطل

الريف(7).
إإإإددددررررييييسسسس ااااللللككككتتتتــــــــااااننننيييي    : من مــواليــد مــدينة دمــشق الســورية عــام 1924. وهو نجل
الشـيخ محمـد بن جعـفر الكتـاني أحد كـبار العلمـاء والمحـدثين بالمـغرب والمـشرق.
نشأ بمـدينة فاس، وتلقى تعلـيمه األولي بإحـدى مدارسـها الحرة، ثم التـحق بجامـعة
القـرويين وتخرج منهـا حـامال شـهادة العـالمـية. التـحق بالحركـة الوطنيـة، فعـمل في
صفوف حزب الشورى واالستقالل، ثم انتقل إلى الدار البيضاء، وبها أسس «معهد

المولى إدريس األزهر».
التحق بمصر السـتكمال دروسه، فحصل على دكتوراه في العلوم االجـتماعية
بالقاهرة وعاد إلى المغرب حيث تقلد مهام التدريس بمعهد العلوم االجتماعية وكلية
اآلداب بالرباط. وقد أسـهم في تأسيس رابطة علماء المـغرب سنة 1961، والجمـعية
المـغـربيـة لمسـاندة الكفـاح الفلـسطيني سنة 1969، ونادي الفكر اإلسـالمي بالرباط

سنة 1980.

6) فكتـور سحـاب : السبـعة الكبـار في الموسـيقى العـربية المـعاصـرة، دار العلم للماليين - بـيروت، ط
2-2001، ص 331/329-308-224.

7) عبـد. أ. علي مهنا - علي نعـيم خريس : مـشاهيـر الشعراء واألدبـاء - دار الكتب العلميـة - بيروت.
ط 1-1410هـ/1990. ص 12-11.
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مثل المـغرب في عـدة ندوت ومؤتمرات عـربية وإسـالمية، وله إسـهامـات أدبية
وأبحـاث ودرسـات في قــضـايا الفكر والثـقـافـة الـمـغـربيـة، نشـر جلهــا في المـجـالت
والجرائـد المغربيـة على عهـد الحمـاية كمـجلة األنيس بتطوان، وجريدة الـرآي العام

بالدار البيضاء(8).

أأأأببببوووو    ببببككككرررر ااااللللصصصصــــــــــــققققــــلللليييي    : من مــــواليـــد مـــديـنة فـــاس في الـثـــالثيـنيـــات من الـقـــرن
العـــشــريـن. درس بهــا، ثـم التــحـق بإدارة الشـــبــيـــبــة والـرياضــة. وفـي إطار عــمـله
واهتـمـامه بـميـدان الطفـولة والتـخـيـيم انكب على نظم األناشـيـد وتلحـينهـا ممـا كـان
األطفـال يرددونه في المـخـيمـات الصـيـفيـة، كـمـا شارك في تعـريب بعض األنـاشيـد
الفـرنسـية. وبعـد االسـتـقالل تقـلد مناصب إدارية في وزارة الشـبـيبـة والرياضـة، ثم

التحق بالسلك الدبلوماسي في آخر حياته الوظيفية(9).

ااااألألألألخخخخــــوووواااانننن ففففللللييييــــــــففففلللل    : أخـوان شــقـيــقـان لبنـانيـان، همــا مـحـمــد وأحـمــد، ولدا في
بيـروت في نهــاية العـقـد األخـيـر من القـرن المــاضي. التـحـقـا بالمـدرسـة الـعـسكرية

التركية وبها تعلما الموسيقى، وتخرجا برتبة عسكرية في الدرك.

اشتغل كـالهما في الدرك الوطني للبنان، وكانا - إلي جـانب ذلك - يدرسان
المــوســـيــقى. فـــأمــا مــحــمـــد - وهو األخ األكــبــر - فـكان يدرس بمـــدارس بيــروت
وضـواحـيـهـا. ولعـدم تـوفـر المـدارس - يومـئـذ - علي اآلالت المـوســيـقـيـة فـقـد كـان

يحضر بعض الدركيين بآالتهم النفخية للعزف أمام التالميذ.

وأمـا أحــمـد فـكان عـازفــا بارعـا علـي البـيــانو، ويعــتـمـده كــثـيــرا في التــأليف
المــوسـيــقي. وقــد اخــتـيــر للتــدريس بالكـونسـرفــاتوار الوطـني ببــيـروت، فكـان يعلم

الصولفيج والنظريات، وكثيرا ما حضر دروسه ببذلته العسكرية.
8) الحاج أحمد معنينو : ذكريات ومذكرات. ج 5 - 1952-1956. مط. سبارطيل - طنجة. ص 104.

9) بطاقة خاصة.
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وقـد تعلم عليـه المـوسـيـقى ابنه أبو سليم، فـتـخـرج عازفـا بارعـا علي البـيـانو،
كــمـا درست عـليـه الـفنانة اللبـنانيــة نهـاد حــداد الشــهـيــرة بلقـب «فـيــروز»، وبفــضله

وصلت إلي اإلذاعة قبل أن تتعرف علي الرحبانيين(10).
لحن األخـوان مــجـمـوعـة كـبـرى من األناشــيـد الوطنيـة. وقـد عنـيت دور الطبع
اللبنانيـة بنشـر هذه األناشـيـد مع مـدوناتهـا المـوسـيـقـية فـي كراسـات خـاصـة، ومن
بينـهـا كــراســة ضــمت 21 نشــيــدا من نظـم شـعــراء مــعــاصــرين من ســوريا ولـبنان
وفلسطين هم بشارة الخـوري ونقوال فياض، وسليم الزركلي، ومنيـر العجالن، وبدر
الدين الحـامد، وبشـير يمـوت، وعبـد الرحيم قـليالت، ونجـيب بليق، وأحمـد دمشـقيـة،
وعـمـر أبو ريشــة، وفـخـري البـارودي ومـصطفـى الغـالييني، وخليـل مـردم، وإبراهيم
طوقــان. وقـد مــهـد الناشــر للكراســة بكلمــة المت بذكـر أهـمـيـة هـذه األناشـيــد التي
أودعهـا الملحنان «خالصـة ما وصل إليـه فن الموسـيقى العـربية العـصرية من حـياة
وحـــمــاســـة تذكـــيــان روح الـوطنيـــة في الجـــمــاهـيــر الـعــربيـــة التـــواقـــة إلى الحـــرية
واالسـتــقـالل». كـمــا نبـه الناشــر إلى أن «لكل شـعـب من الشـعـوب الـراقـيـة أناشــيـد
وطنيـة حــمـاسـيـة هي الـحـجـر األسـاسي في بـناء القـومـيـة الـصـحـيـحـة واالســتـقـالل

التام». والكراسة غير مؤرخة، وهي مبتورة اآلخر، وينقصها الغالف(11).
أأأأببببوووو    ااااللللققققــــااااسسسســــمممم    ااااللللششششــــااااببببيييي    : من كـبــار شـعـراء تونس الـمـعـاصـريـن. ولد عـام 1909
بتـوزر. له ديـوان مطبـوع حـافل بالـمـقطوعـات الرومـانـسـيـة والوجـدانيــة. وقـد عـرفت
كثير من منظوماته طريقها إلى التلحين لتتحول إلى أناشيد تردد في مختلف أقطار

الشمال االفريقي.
مات وهو في ريعان الشباب عام 1934 (12).

10) هذه التـــرجــمـــة من امــالء األســـتــاذ مــصـطفى الرقـى بمكنـاس، وهو أحــد تالمـــيــذ أحـــمــد فليـــفل
بكونسرفاتوار بيروت.

11) أمدني األستاذ مصطفى الرقي بنسخة من الكراسة.
12) عبـد. أ. علي مـهنا - على نعيم خـريس : مشـاهير الشـعراء واألدباء. دار الكتب العلـمية - بـيروت،

ط 1. 1410هـ/1990، ص 188.
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مـــن ســـــــــــبــــــات الـغـــــــــــافـلـيــــــــــن
والــمـــــنـــــــــى لــلـــــعــــــامـــــلـــــيــــــــــــن
حـل فـــــــــــــيــــــــــــــهـم بـالــعـــــــــــــفـــــــــــــاء
نــبــــــــــذ مــــــن رام الــــــبــــــقــــــــــــــــاء
ونـــــــهــــــــــــــــوض ال قـــــعــــــــــــــــــود
كـــــــــــيـــف نـرضـــى بـالـجـــــــــــمـــــــود

يـــا بـنـــــي قــــــــــومــــي أفــــــــــيـــقـــــوا
إن نـــــــــوم الــحــــــــــــــــــر مـــــــــــــــوت
قـــــــــد قـــــــــضـى الـجــــــــهـل عـلـى مـن
فــــاتــقــــــــــــــــــــــوه وانـــــبـــــــــــــــــذوه
عــــصـــــرنـــــا عــــصـــر اجـــــتــــهـــــاد
غـــــيــــــرنـــا يـســـــعــــى فـــــيـــــرقـــــــى

ببببششششــــــــــــــــااااررررةةةة ااااللللخخخخــــــــــــــــوووورررريييي    : شــــاعـــر لـبنـاني. ولد عــــام 1885. نشــــر ديوانـه «الهــــوى
والشـــبــاب» عـــام 1953، ويضـم إنتـــاجـــه األول من 1912 حــتى 1914. لقـب نفــســـه
«األخطل الصـغيـر» لما آنس في نـفسـه وشعـره من وشائج القـرابة الفنيـة بينه وبين

شاعر بني أمية.
لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب بعض أشعاره الزجلية والفصيحة. وتحتل
األناشـيـد الوطنيـة من إنتـاجـه مـقـامـا مـهـمـا، ومن أروعـهـا نشـيـد «نحن الشـبـاب لنا

الغد» الذي يتغنى به الكشافة في سائر دول العالم العربي. توفي عام 1968 (13).
    تتتتووووففففييييقققق خخخخييييااااطططط    : لبناني، اشتـغل بتدريس اللغة العـربية بمدرسـة موالي يوسف
الثـانوية بالربـاط في الثـالثينيـات من القـرن العـشـرين، ثم فـي المـعـهـد المـولوي منذ
افـتـتاحـه عـام 1942. وكـان من العناصـر النشـيطة، والحـريصـة على تشـجيع حـركـة
المسرح بالمغرب. وقد نظم أبياتا شعرية في التنويه بجوق التمثيل لسال عام 1928

.(14)

وقــد زار الـمكتــبـــة الزيدانيـــة بمكـناس في 19 شــوال 1353 مــوافق 25 يناير
1935 وأثبت في سجلها الذهبي كلمة بمناسبة هذه الزيارة.

من أناشـيـده األول «أنشودة الطلبـة». وقـد نظمـها ولحـنها عـام 1928 لتـالمذة
مدرسة موالي يوسف. ومن أبياته :

13) علي مهنا وعلي نعيم خريس. مشاهير الشعراء واألدباء. ص 65.

14) عبد الله شقرون. فجر المسرح العربي بالمغرب. ص 64.
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نــحـــــــن فـــــتـــــيــــــــان أبــــيـــــنــــــــا الــــعـــــيــــــــش فـــــــي ظــــــــل الـــــخـــــمــــــــــول
والـهــــنــــــا عـــنــــــا يـــــــــــــــــزول(15) إن تــــوانـــــيــــنــــــــــا شــــقـــــيــــنــــــــــا

ومن أناشيده المتأخرة نشـيد «صن يا رحمان» الذي نظمه ولحنه عام /1941
1360 بمناسبة االحتـفال بالمولد النبوي الذي كان األمير مـوالي الحسن قد أشرف

عليه بالرباط(16).
ااااللللتتتتــــههههــــاااامممميييي    ااااللللووووززززااااننننيييي    : من مـواليـد مـديـنة تطوان عـام 1321هـ/1903م. درس بهـا
العلوم اللـغـوية والدينيـة بعــصـامـيـة مـثـاليــة، وأتقن اللغـة اإلسـبـانيــة. وهو من رجـال
الحـركـة الوطنيـة بالمنـطقـة الشـمـاليـة. شـارك في العـمل الصـحـافي، وأدار جـريدتي

«الريف» و«الصباح». وكان شديد العناية بجمع التراث الشعبي وتدوينه.
وهو واضع كلمـات نشيـد «فتـيان قـومي» الذي اتخذته شـبيـبة حـزب االصالح
الوطني بمثابة نشـيدها الرسمي. اشتغـل بالتدريس، وعمل مديرا ومفـتشا. ثم أنهى
حـيـاته الوطنيـة عـميـدا لكليـة أصـول الدين بتطـوان. وقد عـرف طوال حـيـاته بنضـاله

الوطني وطالقة لسانه في المحافل.
وكان خـفيف الروح، يهـوى الموسـيقى ويختلـف إلى الزاوية الحراقيـة بتطوان
وينخـرط إلى جـانب روادها في إنشـاد األمـداح. كـمـا كان شـبـاب المـدينة يتـحلقـون

حوله وهو يلقنهم األناشيد الوطنية بصوته(17).
من أعــــمـــاله : تاريـخ المـــغــــرب في ثالثـة أجـــزاء، والزاوية، وسـليل الـثـــقلـين،
والتـاريخ العـام (لألطفال). وله ترجـمـة لقصـة ضـون كيـخـوطي ال مانـشا. وقـد توفي

بتطوان عام 1972م(18).

15) جريدة السعادة. 1928-7-30.

16) جريدة السعادة. 1941-4-18.
17) محمد العربي الخطابي. مجلة المناهل. العدد 7. ص 37-39. ذو القعدة 1396. نوفمبر 1976.

18) محمد بن الفاطمي السلمي. علماء المغرب المعاصرون ... ص 77.
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ااااللللححححــــااااجججج    ممممــــححححــــممممــــدددد    ببببننننششششــــققققــــرررروووونننن    : ولد بمكناس عـام 1915. تلقى تعلـيمـه المـوسـيـقي
بدار الجـامــعي علي يد مـحــمـد دادي، وبناني، ثم أسنـدت إليـه مـهـمــة تدريس «اآللة
األندلسـية» بنـفس المؤسـسـة، قبل أن يتـفـرغ للتجـارة مكتـفيـا بمـمارسـة المـوسيـقى
األندلسـيـة علـى سـبـيل الهـواية والمـشـاركـة في جـمـعـيـات الـهـواة. وقـد توفي في 12

مارس 1988.(19)

َــــححححممممــــدددد    ببببننننووووننننةةةة    ::::    ولد بمـدينة تطوان في نونبـر 1900 في أسـرة محـافظة، ااااللللححححااااجججج    ممممَََ
وهو شــقـــيق الحــاج عـــبــد الســالم المـلقب بأبـي الوطنيــة فـي تطوان، ونجـل الحــاج
العـربي بنونة أحـد رجـال فن المـوسيـقى الذين اسـتـفـادوا بشكل مـبـاشر من السـيـد
عــبـد الســالم ابن ريســون رائد التـجــديد يومــئـذ في أداء مــســتـعــمـالت المــوسـيــقى

األندلسية بتطوان.

سـافـر إلى مـصـر في نهـاية العـشـرينيـات من القـرن السـابق، فكان من أوائل
من ضمتـهم البعثات المـغربية الموفـدة إلى الديار المشرقية للـدراسة، وهناك أسهم
إلى جانب إخـوانه الطلبة في التـشهيـر باالستـعمار الفـرنسي إثر إقدامـه على فرض
الظهير البربري. وقد حضر أشغال المؤتمر االسالمي الذي انعقد بالقدس في بحر

عام 1931 حيث نوقش صنيع السلطات الفرنسية الشنيع.

وقـد اغتنم فـرصـة إقامـتـه بالقـاهرة فالتـحق بمـعهـدها المـوسـيقي حـيث درس
المـوسـيــقى العـربيـة والمــوشـحـات وتعلم العــزف على العـود، وكـان مـمن أخــذ عنهم
القـصـبجي والحـريري وكـامل الخلعي. وبعـد عـودته إلي الوطن جند نفـسـه لخـدمتـه،
ونشط خـاصـة في مـجـال توثيق التـواصل بين زعـمـاء الحـركـة الوطنيـة، فكان يركب
األهوال ويقــوم سـرا بزيارة مـدن مـنطقـة الحــمـاية الفـرنـسـيـة ويجــتـهـد في تـأسـيس

جمعيات وطنية سرعان ما تنتشر فروعها في ربوع المملكة.

19) عـبـد العـزيز بن عـبـد الجليل : مـدخـل إلـى تـاريخ المـوسـيـقى المـغـربيـة. ط 2-2000. مط النـجـاح،
ص 243، الدار البيضاء.
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ومن أبرز منجـزاته في مـضـمـار الكفاح الـوطني مـساهمـاته في إغناء رصـيـد
األناشيد الوطنية، فقد نظم ولحن بمفرده آنا، وشارك غيره في التلحين آنا آخر.

واكب حـركـة النـهـوض بالمـوسـيـقى األندلـسـيـة، وكـان من بين الفنـانين الذين
حضروا المؤتمر التأسيسي لجمعية هواة الموسيقى األندلسية في يناير 1958.

وقـد توفي بسـال يوم 12 ماي 1976، ومنهـا حـمل جـثـمــانه إلى مـسـقط رأسـه
حيث دفن(20).

ححححــــــــسسسســــــــيييينننن    أأأأممممــــــــيييينننن    إإإإببببــــررررااااههههييييمممم ببببييييككككاااارررر    : مــارس التــدريـس في تطوان ضــمـن البــعــثــة
المصرية إلى المنطقة الشـمالية في أربعينيات ق 20، وذلك في كل من معهد موالي
المهدي ومعهد موالي الحسن. يصفه أحـد تالمذته في المعهدين فيقول : «هو اليوم

من أعالم الفنانين المرموقين في مصر وفي جميع أقطار العالم العربي».

عمل رساما في إحدى الصحف القاهرية خالل الثمانينيات، كما قدم خدمات
لفـائدة الدعـوة البـهـائيـة، فـاتهم ووقـعت حـوله ضجـة في الصـحـافـة. وهو اليـوم ناقـد

تشكيلي في القاهرة(21). وقد اشتهر بتلحينه لمجموعة من األناشيد المغربية.

ححححــــسسسسنننن ااااللللققققــــااااددددرررريييي    : لعله حــسن القــادري البـغــدادي. وهو جــزائري من مـواليــد
تلمسـان، انتقل إلى المـغرب أوائل العـشرينيات من الـقرن الماضي فـالتحق باألمـير
المجاهد عـبد الكريم الخطابي قائد الثورة الريفـية. وقد لحن «نشيد الثـورة الريفية»
وقت دخول عبد الكريم الخطابي إلى مدينة شفشاون منتصرا على اإلسبان يوم 14

دجنبر 1224. ومطلعه :
اليـوم هيـوا للحـروب هيــوا      ونرجــع للبــالد ظـافريــنــا

20) ادريس خليفة : الحركة التعليمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى االستقالل.(1376-1331/-1512
1956). طبع وزارة األوقاف والشؤون االسالمية. مط. فضالة 1994/1414. ص 608-606.

21) محمد العربي الخطابي. مجلة دعوة الحق ،ع 233 دجنبر 1983، ص 16-15.
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كـالـشـمس حـيـن هوت في ثوبهـا الـجـادي
والهـف نفـــــسي لـه ريان أو صـــــادي(23)

هـــوى وحلـتـــه حــــمـــراء مـــن دمــه
صـديان لم يـرو حـتـى عب من دمـه

وقــد نـسب إليــه خـطأ نظم نشـــيــد ثورة الـريف الذي نظمـــه إبراهيم طـوقــان،
ومطلعه :

فــــي ثـــنــايـــا العـــجـــاج       والــتــحـــام السـيـــــــوف
ومن المــعلوم أن لحن هذا الـنشـيــد هو ذاته لحن النـشـيـد الـللبناني الرســمي

لوديع صبرا(22).
خخخخللللــــييييلللل    ممممــــــــــــررررددددمممم    ببببكككك : ولد عـــام 1313هـ/1895. رئيـس المـــجـــمع العـلمي الـعـــربي
بدمـشق، وأحـد شـعـراء العـربـيـة المـعـاصـرين. تعلم التـركـيـة، ودرس االنـجليـزية في
بريطانيـا على كـبـر سنه. وأسـهم في تأسـيس بعض المـجـالت السـورية. عـين وزيرا

أكثر من مرة. وله مؤلفات أدبية ومدرسية.
وهو من أبرز شـعـراء سوريـا الذين تصدوا لـلهجـوم الفـرنسي على بالده عـام
1920 بقـيـادة الجنرال غـورو. وقـد صـور اسـتـبـسـال اللواء الـسـوري يوسف العظمـة
وسـقـوطـه صـريعـا ـ وإلى جـانبــه رجـال من جـيـشــه - في مـيـدان الشـرف والـجـهـاد

دفاعا عن الوطن المقدس وذلك في قصيدة مطلعها :

توفي عام 1379هـ/1959.
خخخخللللييييلللل ممممططططرررراااانننن    : أديب لبناني كـبيـر، ولد عام 1288هـ/1872، وعاش طفـولته في
بعلبك، ثم زحلـة ومنها انـتقل إلى بيـروت. غـادر لبنان عـام 1892، فـتوجـه إلى تونس
ومنها إلى فـرنسا، ليحط رحـاله بعد ذلك في مـصر. وهناك أصبح مـحررا باألهرام،

22) القادري عبـد القادر : مج دعوة الحق. ع 4، س 21. مط. فضـالة - المحـمدية، شعـبان - رمـضان
1400/ يوليوز 1980، ص 81.

23) شوقي ضيف، البطولة في الشعر العربي، ِاقرأ. ع 331 يوليه 1970. ص 131.
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وبعد فـترة من استقـراره بالقاهرة أصدر «المـجلة المصرية»، ثم جـريدة «الجوانب»
ووقف إلى جانب المطالبين باستقالل مصر.

قال الـشعـر وهو دون العشـرين، ومأل الصـحف والمجـالت المصـرية بمقـاالته
وأشعاره وظل يحمل رسالته في نشـدان الحرية ومناصرة العدالة وحق الشعب إلى

أن وافته المنية عام 1368هـ/1949م(24).
خخخخللللييييلللل سسسسككككااااككككييييننننيييي    : ولد في القدس عام 1878هـ. أنشأ مدارس في فلسطين. له
مـساهمـات لغوية وأدبيـة وأبحـاث في التربيـة جـمعـها في كـتابـه «مطالعات في اللغـة
واألدب» عــام 1925، وله أيضــا كــتـاب «فلـسطين بعــد الحــرب الكبــرى». انتــقل إلى

مصر بعد نكبة فلسطين عام 1948، ومكث بها إلى أن توفي عام 1953.
وهو من أعـالم الفكر واألدب، كـان كاتبـا سـياسـيـا واجتـمـاعيـا، وكـان عضـوا

في المجلس العلمي العربي بدمشق(25).
ررررششششييييــــدددد    ننننخخخخللللةةةة    : أديب شاعـر لبناني، من مواليـد عام 1873، مارس الكتـابة نثرا
ونظمــا، وعـمل صـحــافـيـا واشــتـغل بالـتـدريس، وفي عــدة مناصب إدارية علي عــهـد
االنتـــداب الفـــرنسي إلـي أن أحــيـل علي التـــقـــاعــد سـنة 1930. وهو واضـع كلمـــات
النشــيـد اللبنـاني عـام 1926. وقــد بويع في لبنان بـإمـارة الزجل عــام 1933. وتوفي

عام 1950. ومن أعماله : معنى الهزان، ومعنى رشيد نخلة(26).
ززززككككــــرررريييياااا    أأأأححححممممــــدددد : من مـشهـوري مطربي مـصر. ولد بالقـاهرة في 6 يناير 1896.
التــحق بالكتــاب حـيث ظـهـرت عليــه بوادر الذكــاء، ثم التــحق باألزهر، ولكن شــغـفــه
بالغناء والمـوسـيـقى ألهـاه عن مـتابعـة الدراسـة، فـانفـصل عنهـا على كـره من والده،

24) جـمــال الدين الرمــادي : خليل مطران شــاعـر األقطـار العـربيــة - دار المـعــارف بمـصــر - مكتــبـة
الدراسات األدبية 7 - القاهرة. د ت.، ص 30-13.
25) مهنا وخريس. مشاهير الشعراء واألدباء، ص 87.

26) نفس المرجع، ص 96.
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وأخــذ يجـالس المـطربين ويحــفظ األدوار والمــوشـحــات. ثم دخل مـجــال التلحــين،
فلحن عشـرات األغاني أغلبهـا من شعر أحمـد رامي. وقد توفي في منتصف شـهر

يبراير سنة 1961 (27).
سسسســــالالالالممممــــةةةة ححححــــججججــــااااززززيييي    : مطرب مــصـري شـهــيـر. ولد باالسكـندرية في 1852-2-4
1278. كـان في طفـولته يتـردد على حلقـات الذكـر والمـوالد، ثم تعلم أصـول الغناء،
وحـفظ العـديد من القصـائد، وأصـبح يمـارس التلحـين والغناء، إلى جـانب التـمثـيل
المسرحي والغناء الجماعي، انخرط علي التوالي في فرقة يوسف خياط، وسليمان
قـرداحـي، وأسكندر فــرح، وأهله ذلك ليــصــبح أســتــاذ الغناء في زمــانه. وفي عــام
1905 أسس فـرقة للتـمثـيل، ظلت تحـمل اسـمـه حتى بعـد وفـاته، وكانـت لها جـوالت

فنية موفقة في سوريا وبالد المغرب العربي. وقد توفي بالقاهرة عام 1917.(28)
سسسسييييدددد ددددررررووووييييشششش    : ولد باألسكندرية في 17 مارس 1892م/1310هـ. دخل الكتاب
صـبـيــا، ثم التـحق بالمـدرســة حـيث حـفظ جـمـلة من األناشـيـد، وفـقــد أباه وهو في
السابعة مـن عمره، فعاش طفـولة قاسية كـان خاللها يمارس األذان في المـساجد،
ويشارك بغنائه في الحفـالت الخاصة، فذاع صيته باألسكندريـة. سافر مرتين إلى
الشـام ألغـراض فنـيـة. وفي عـام 1917 انتـقل إلى الـقـاهرة حـيث عـمل ملـحنا لعـدة
فـرق مـسـرحـيـة (فـرق الكسـار والريحـاني، ومنيـرة المـهـديـة) بلغ عـدد مـا لحنه لهـا

زهاء 27 مسرحية.
 ولمـا قام سـعـد زغلول سنة 1919 انخـرط سـيـد درويش في العـمل الوطني،
وخلد ثورتـه بعـشـرات األناشــيـد واألغـانـي الوطنيـة والحــمـاسـيــة التي كـانت عــتـاد
الجمـاهير الشـعبـية في مظاهراتهـا، كما كـانت بمثـابة روح الثورة ووجـدانها، ومن

27) عـبـد الحـمـيـد توفـيق زكي : أعـالم المـوسـيـقى المـصـرية عـبـر 150 سنة، الهـيـئـة المـصـرية العـامـة
للكتاب 1990، ص 43.

28) المــجلة المــوسـيــقـيــة. ع 10 أكـتــوبر 1974، القـاهرة. ص 15. عــبـد الحــمــيـد توفــيق زكي. أعــالم
الموسيقى المصرية عبر 150 سنة - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990، ص 131-125.
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ثم اعتـبر سيـد درويش أول ملحن مصري ينزل بالمـوسيقى إلى الجـماهير، لتـمشي
بهـا في الشــوارع، ويحـول كلمـات األغـاني إلـى الحـديث عن الكفـاح الوطـني بعـدمـا
كـانت منغلقة فـي موضـوعات الحب والغـزل والهـجر والوصـال والتـرفيـه عن األثرياء
وسـاللـة الحكام األتراك. ومن أناشــيـده الثــورية  : بالدي بالدي، قـوم يـا مـصـري -
دقت طبـول الحـرب، عودة الـجنود، يا مصـر يحـمـيكي ألهلك. توفي عـام 1342هـ/15

شتنبر 1923.(29)

ععععــــببببــــدددد    ااااللللووووااااححححدددد    ببببــــنننن    ممممححححــــممممــــدددد    أخخخخررررييييفففف    : من مـواليـد تطوان عـام 1933/1352. درس
بهــذه الـمــدينة وحـــصل علي اإلجـــازة في اآلداب. انخــرط فـي سلك التـــعليم فـــعــمل
أســـتـــاذا، ثـم مـــديرا إلحـــدى الـثـــانويات بـتطوان. ثـم التـــحـق بوزارة الثـــقــــافـــة في
الثـمــانينيـات من القــرن العـشـرين فـعــمل مندوبا لهــا بتطوان، ليـعـود مـن جـديد إلى

حضيرة التعليم رئيسا لمصلحة التعليم الثانوي بنيابة تطوان.

له ديوان شعر غير مطبوع، وله مخطوط بعنوان «تطوان تاريخ ومعالم»(30).

ععععــــــــببببــــــــدددد    ااااللللووووههههاااابببب     أأأأگگگگــــــــوووومممميييي    : ولد بمــدينة فــاس في 11 أكـتــوبر 1918، درس بهــا،
وعندما ظهـرت بوادر ميوله الفنيـة رحل على التوالي إلى القاهرة وإسـبانيا وفـرنسا
الستكـمال تكوينه المـوسيقـي. وفي عام 1955 عاد إلى المـغرب ليبـدأ عطاءه الفني،
فلحن عـدة أغاني ومالحـم غنى معظمـها بصـوته. وقد أشرف علـى برنامج موسـيقي
إذاعي للتـعريف بـرجاالت المـوسيـقى األروبيـة، ثم رأس المـعهـد الوطني للمـوسيـقى
قبل أن يعين مسـتشارا في شؤون التعليم الموسيقي لدى وزارة الثـقافة. وقد توفي

يوم 20 شتنبر 1989 بالرباط.(31)  

29) عبد الحميد توفيق زكي : أعالم الموسيقى المصرية عبر 150 سنة. الهيئة المصرية العامة للكتاب
1990، ص 160-153.

30) عبد الواحد معروفي : دليل الشعراء المغاربة - ط 1. مراكش، 1991، ص 44.
31) مج الفنون. المـرجع السابق، ص 15-21. قسم األرشـيف بوزارة الشـؤون الثقافـية، الرباط، بـطاقة

معلومات.
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ععععــــببببــــــــدددد    ااااللللللللهههه گگگگننننوووونننن    ::::  ولد بفــاس عـام 1326هـ 1908م. درس بالقـرويـين، ثم رحل
رفقة أسرته إلى طنجة واستقر بها، وبها درس العلوم الشرعية واللغوية على والده،
ثم واصل تعلمـه معتـمدا على نفـسه في عـصامـية مثـالية، فـولع باألدب شعـرا ونثرا،

وتفوق في الدراسات األدبية.

في عــام 1926 انخـــرط في الحـــركـــة الوطنيـــة عن طـريق جــمـــعـــيــة «الرابـطة
المـغربيـة»، ورأس فرع طنجـة لكتلة العـمل الوطني التي أسسـها زعـماء البـالد. وفي
هذه السنة أيضـا أسـس في طنجـة مـدرسـة للبنين، ثم تـحـول إلى تطوان، فـولي بهـا
إدارة المـعـهـد الخليـفي وتقلب في مناصب اإلدارة والـتدريس فـي مؤسـسـات علمـيـة
كالمـجلس األعلى للتعليم االسالمي، والمـعهد الديني العـالي، ومعهد مـوالي الحسن
لألبحـاث، وفي عـام 1953 انضم إلى العــاملين في تأطيــر وتوجـيـه حـركـة المــقـاومـة
وجيش التحرير. وبعد االستقالل شغل عدة مناصب، فكان عامال على إقليم تطوان،
ثم أمـينـا عـامـا لرابطة علـمـاء المـغـرب، وعــضـوا بمـجـامع الـلغـة العـربيــة في دمـشق
والقــاهرة وبغــداد، وعــضــوا في األكــاديمــيـة الـملكيــة المــغــربيــة. له ديوان «لوحــات
شعرية». ومن أبرز مؤلفاته : النبوغ المغربي، وذكريات مشاهير المغرب، وأحاديث
عن األدب المــغـربي الحـديـث، وله أيضـا مـقــاالت عـدة نشـرتهــا المـجـالت والـجـرائد
الشرقـية والمغـربية، ومؤلفات في فـنون األدب والشريعة، منهـا : ديوان ملك غرناطة
يوسف الثالث، وخل وبقل والتعاشيب، ومفاهيم إسالمية، والحركات االسالمية.(32)

وقد توفي بطنجة يوم 5 ذي الحجة عام 1409هـ/9 يوليوز 1989م.

ععععــــثثثثــــــــممممــــاااانننن  ججججــــووووررررييييوووو    : ولد الحــاج عـثـمــان جـوريو بالربـاط عـام 1916. وقـد حـفظ
القرآن الكريم وبعض المـتون في أحد كـتاتيب العاصـمة، ولما شب طوقـه أقبل على
التـعلـم، فـأخـذ يتـردد على المــجـالس العلمـيــة وحلقـات الدرس بالرباط، كــمـا حـضـر
العديد من مـجالس العلم باألزهر والحـرم المكي والمسـجد النبوي والجـامع األموي

32) حسن الوزاني : دليل الكتاب المغاربة، منش. اتحاد كتاب المغرب - ط 1-1993، ص 343-341.
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في دمشق، وبذلك اتسـعت آفاق معارفـه في اللغة واألدب والتفـسير والقراءات، كـما
تشهد له بذلك إجازات شيوخ العلم.

انخرط الحاج عثمان جوريو في الحـركة الوطنية منذ ريعان شبابه، وكان من
المـوقـعـين على عـريضـة المطالبـة باالسـتـقـالل سنة 1944. وقـد تعـرض لصنوف من
المــعـــاناة من لدن سلـطات الحــمــايـة، فنفي إلى گـلمــيم، ثم نـقل إلى ســجن أغـــبــالو

نكردوس.
إلى جانب نشاطه الوطني، تولى الحاج عثمـان جوريو مهمة التدريس، فدرس
ببـعض الكتـاتيب القـرآنيـة، وبالزاوية الـغازيـة والزاوية المـعطوية بالرباط، كـمـا زاول
التـدريس بمـدسـة محـمـد جـسوس. وقـد توج جـهـوده في هذا المـيـدان بإسهـامـه في
تأسـيس مـدارس مــحـمـد الخـامس التي تولى بـهـا تبـاعـا مـهـام التـدريس والـتـسـيـيـر

اإلداري.
للحاج عـثمان جـوريو إسهـامات طيبـة في مجال الكتـابة واإلبداع، فقـد ساهم
في الـعــديد مـن الندوات واللـقــاءات الفـكرية، كـــمــا نـشــر عـــدة مــقـــاالت في جـــريدة
«األطلس» ومــجلـة «المـغــرب»، وشــارك في تألـيف كــتب مــدرسـيــة في قــواعــد اللغــة
العــربـيــة والنصـــوص األدبيــة. وهو إلى ذلـك يقــرض الشــعـــر، وله في ذلك قـــصــائد
ومـقطعات وأناشـيـد شكلت مـوضوع دراسـة جـامعـية أنـجزتهـا الطالبـة حبـيـبة شـيخ
عاطف بكلية اآلداب - جامـعة محمد الخامس، الرباط تحت إشراف الدكـتور عباس

الجراري(33)....
ععععــــببببــــدددد    ااااللللررررححححــــــــممممنننن    ححححــــججججيييي    : ولد بسـال عـام 1318هـ/1900م، ودرس بهـا، ثم بفـاس
والرباط، وانتـهـى إلى مـزاولة التـعليم. اتـخـذ بيـتـه ناديا أدبيـا وملـتـقى لرجـال األدب
والفكر. وقـد شارك في الحـركة الوطنيـة، وانخـرط في التظاهر ضد تعـسف سلطات

33) مـحمـد احمـيدة من تـاريخ األندية األدبية في المـغـرب، النادي الجـراري بالرباط لمـؤسسـه العالمـة
عبد الله الجـراري، منش النادي الجـراري، 28 ط. 1 مط األمنية 1425هـ، 2004، ص 411-409.
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الحماية، فسيق إلى السجن بمدينة سال. له ديوان شعر مطبوع عام 1991، وضمنه
أناشيد وطنية. وقد توفي بسال سنة 1965 (34).

ععععببببــــدددد    ااااللللححححقققق ااااللللصصصصففففــــررررييييوووويييي    : من رجال الـحركة الوطـنية بفـاس. اعتقل وسـجن في
سـجن لعلو بمـدينة الرباط علي إثر مـظاهرات االحتـجـاج علي سلطات الـحمـاية بعـد
نفي السلطان مـحـمد الـخامس. وفي مـعـتقلـه لحن نشيـد «الثـورة» الذي نظم كلمـاته

رفيقه في السجن األديب الوديع محمد العربي األسفي في دجنبر 1953.(35)
ععععلللليييي    ااااللللصصصصــــققققلللليييي    : من مـواليـد مــدينة فـاس عـام 1932. درس بجـامـعـة القـرويين
وبعد تخرجه التحق بالتعليم، فاشتغل أستاذا، ثم مفتشا عاما إلى حين إحالته على

التقاعد عام 1993. 
يعـتبـر الصـقلي من خـيـرة شعـراء العـربيـة بالمغـرب، أبدع قـصـائد كثـيـرة في
مواضـيع سياسـية وإخوانيـة، ونظم مجمـوعة من األناشيـد المدرسيـة لحن جلها من

طرف أكثر من مختص، وهي مصنفة وفق أعمار التالميذ الصغار.
وله مالحـم شعرية مطبـوعة، منهـا : الفتح األكـبر، وأبطال الحـجارة، واألمـيرة
زينب، وسكـينة بنت الشــهـيــد وآسي الحي. وهو مــنـسق كـلـمـات النشــيـد الرســمي

للمملكة المغربية(36).
ععععببببدددد    ااااللللررررححححــــممممنننن    ععععززززييييزززز    : ولد بالعاصمـة الجزائرية عام 1920، وهو مطرب ومؤلف
وملحن. لقب في أربـعينـيات القـرن العـشـرين بمطرب الشـبـاب. تعلم تجـويد القـرآن،
واشتـغل في فترة معـينة بالترتيل على أمواج اإلذاعـة. وانخرط في فرقـة «المطربية»
األندلســيــة التي كــان يرأســهـا مــحــيي الدين لـكحل. وبعــد اســتـقــالل البــالد تحــمل

34) معنينو. ج أحمد : ذكريات ومذكرات، ج 1، مط سبارطيل - طنجة - دون تاريخ.

35) ابراهيم الـسـوالمي : الشــعـر الوطنـي المـغــربي في عـهــد الحـمــاية. 1912-1956. دار الثـقــافـة، مط
النجاح، الدار البيضاء 1974، ص 157.

36) عبد الواحد معروفي، دليل الشعراء المغاربة، ط 1. مراكش 1991، ص 46.
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مسؤوليات فنية عديدة من بينها األمانة العامة لالتحاد الوطني للفنون الثقافية. ألف
أغـاني وجــدانيـة ووطنيــة، وتحـول في نهــاية مـسـيــرته الفنيـة إلـى تلحـين االبتــهـاالت

الدينية. وقد توفي عام 1992.(37)

ععععــــــــــــــــالالالاللللل    ااااللللففففــــــــــــــــااااسسسسيييي    : األســــتـــاذ الـعــــالمـــة والـزعـــيـم الكبــــيــــر. ولد بـفـــاس عــــام
1328هـ/1910م. درس بالقــرويين، وانغــمـر في الحــركـة الـوطنيـة منـذ شـبــابه، فكان
يلقي دروسا بالقـرويين يعبئ فيها شـباب المدينة علي مقـاومة االستعـمار الفرنسي.
فــرأس الكتلة الوطـنيـة عــام 1936، ونفي علـى إثر ذلك إلى الغـابـون إلى عـام 1946.
أسس  حــزب االســـتــقــالل، وظل عـلى رأســه حــتى وفـــاته برومــانـيــا عــام 1974. له
مــؤلـفــات عــديـدة في مــجــال الـســيــاســـة، وأخــرى عن االســـالم وأوضــاع المـــغــرب
االجـتمـاعيـة والقـانونية، من بيـنها : النقـد الذاتي - الحـركات االسـتقـالليـة بالمغـرب
العربي - دفاع عن الشريعة االسالمية - نداء القـاهرة - عقيدة وجهاد - السياسة

البربرية في المغرب - كي ال ننسى - الحرية.

وهو من فـحـول شـعـراء الـعـربيـة المـعـاصـرين، له أشـعـار كــثـيـرة جـمـعـهـا في
دواوين خـاصـة كل من األسـتـاذ عـبـد العلـي الودغـيـري، واألسـتـاذ عـبـد الرحـمن بن

العربي الحريشي.

وقد أثرى الرصيد األدبي بأناشيده الحماسية(38).

ععععــــببببــــدددد    ااااللللققققــــااااددددرررر ااااببببنننن    سسسسللللييييــــممممــــاااانننن    : مـصـور مـعــروف بمـدينة الرباط. كــان من شـبـاب
الحـركـة الوطنيـة في خـمسـينيـات القـرن العـشريـن. وقد عـرف في األوسـاط الوطنيـة

بتلحينه للنشيد الذي مطلعه :

أنا المغــرب موطــن األحــرار       أنــا المغـــرب ملجـــأ األبــــرار

37) األمين بشيشي، أناشيد للوطن. ص 51.
38) محمد بن العباس القباج : األدب العربي في المغرب األقصى، ج 2. ص 1.
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وهو من نظم األستاذ المهدي الريش.
له مسـاهمة في ميـدان المسرح وكـان أحد أعـمدة فرقـة «التجديد المـسرحي»
أوائل الخـمـسينيـات، ألف مـسـرحيـة «عـفـيفـة» التي قـدمـتهـا فـرقة الـتجـديد الرباطيـة
بمدينة القنـيطرة في يوليوز 1952، كمـا قدمت له فرقـة دار االذاعة في فـبراير 1960

تمثيلية فكاهية عنوانها «الكرومب».(39)
    ففففخخخخرررريييي ااااللللبببباااارررروووودددديييي: من مواليد دمشق في نهاية القرن السابق. كان إلى جانب
ثقـافتـه األدبية وتكوينـه العسكري ذا شـغف ودراية بالمـوسيـقى. انخرط في الجـيش
العــثــمـاني فــعــمل قــائدا الحــدى الفـرق الـحـربيــة. وفي عــام 1917 وقع أســيـرا بيــد
اإلنجليز. وفي عام 1918 التحق بالثورة العربية األولى، ثم أدخل السجن عام 1925
فـــمكث فـــيــه مـــائة يوم. وفي سـنة 1928 انتـــخب نائبـــا في المـــجلس التـــأســيـــسي،
واسـتطاع بحكـم مـوقـعـه كنائب ولمـعـرفـتــه بالمـوسـيـقى أن يدعم النشــاط الفني في
سـوريا، فـأسس النوادي والمـعـاهد الـمـوسيـقـيـة، وعـمل عـلى بعث «رقص السـمـاح»

وإغناء المجال الموسيقي العلمي بأبحاثه ودراساته.
وفي عام 1939 غادر دمـشق إلي مدينة عـمان فـرارا من مضايقـات السلطات
االستعمـارية فمكث بها زهاء عامين، ثم عاد إلي وطنه لـيعمل بدء من عام 1947 في
الجيش السوري عـقيدا متطوعا. وفي هذه السـنة أسس المعهد الموسـيقي الشرقي

التابع لهيئة االذاعة السورية.
له أناشيـد وطنية كثـيرة، من أكثـرها انتشارا في البـالد العربية النشـيد الذي

مطلعه :
بـالد العــرب أوطـانـــــي     مــن الشــام لبـغـــدان(40)

39) عـبـدا لله شـقرون : حـيـاة في المـسـرح. ط 1، يناير 1997. مط النجـاح الجـديدة - الدار البـيـضـاء،
ص 299.

40) عدنان بن ذريل : الموسيقى في سورية. مطابع ألف باء، األديب، دمشق 1969، ص 166-132-38.
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ففففضضضضوووولللل ااااللللصصصصاااائئئئغغغغ    : من مواليد مكناس عام 1926. درس بها. عمـل في صفوف
الحـــركــة الوطـنيــة، ونـشط في المـــجــال الـنقــابـي، فــعـــانى من ذلك الـســجن والـنفي
والتعذيب بسجن أغبالو نكردوس، واشتغل بالتدريس في المدارس الحرة بمكناس،
وإلى جانب ذلك فـقد اهتم بالموسـيقى فكان يتابع دروسـها بالمعهـد البلدي. مارس
الكتـابة في بعـض الصـحف الوطنيـة. اشـتـغل مـراسـال تحت اسم مـسـتـعـار لجـريدة

العلم في عهد الحماية.
لحن مـجـمـوعة من األنـاشيـد الوطنيـة في فـتـرة الحـمـاية، وهو اليـوم مـتقـاعـد،
ومـازال يطالع قراء الصـحـافة بين الفـينة واألخـرى بمقـاالت تتـصل عمـومـا بقضـايا

التربية الموسيقية(41).
ممممححححــــممممدددد ااااببببنننن    ااااألألألألبببباااارررر    : ولد بمدينـة تطوان عام 1323 هـ/1905 م. تفتـقت موهبـته
الفنيـة بفـضل التحـاقـه بالزاوية الحـراقيـة وتتلمـذه على الشـيخ إدريس الحراق. وقـد
مـهـر في الغناء والـضـرب على آلتي اإليقـاع : الطر والدربـوكـة، كـمـا مـهـر في حـفظ
وإنشــاد مـسـتــعـمــالت المـوســيـقى األندلســيـة. وقــد انكب في شــبـابه على الـدراسـة
والتـحصـيل فأبدى عـصامـية مـثاليـة حتى نـال حظا وافرا من علوم اللغـة والمعـارف

الحديثة.
التــحق بـالحــركــة الوطنيــة منـذ شــبــابه، وعــمل في صــفــوف حــزب اإلصــالح
الوطني أسـتـاذا في المـعـهـد الحر، وكـان من السـبـاقـين في المنطقـة الشـمـاليـة إلى
تلحـين األناشـيـد الوطنيـة، وقد مـثل مـدينة تطوان فـي المؤتمـر التـأسـيـسي لجـمعـيـة
هواة الـمــوســيــقى األندلــسـيـــة بالــدار الـبــيـــضـــاء في 13 يناير 1958. توفى عـــام

.(42) 1956/1376

41) بطاقة خاصة.
42) الطيب بنونة : مج الفنون س 2. ع 5 و 6. مـحرم - صـفـر 1395/يبرايـر- مارس 1975 - إصدار
وزارة الدولة المكلفة بالـشؤون الثقافـية. ص 122-123- خليفـة إدريس : الحركـة العلمية والـثقافـية
بتـطوان من الحـــمـــايـة إلى االســـتـــقـــالل (1331-1912/1376-1956) طبـع وزارة األوقـــاف والشـــؤون

االسالمية - مطبعة فضالة، المحمدية 1994/1404، ص 615-614.
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ممممححححممممدددد    ببببنننن    أأأأححححــــممممدددد    ااااللللققققييييططططووووننننيييي ااااإلإلإلإلددددررررييييسسسسيييي    : من مواليد فاس في الـعشرينيات من
القرن السابق. درس بها وتخـرج من جامعة القروين شاعرا فحال وخـطيبا مفوها.
انخــرط فـي سلك الحــركــة الـوطنيــة، وأسس مــدرســـة النهــضــة التـي تقلد بـنفــســه
إدارتهـا من سنة 1946 حـتى وفـاتـه. كـان من مـؤسـسي الـحـركـة الكشـفــيـة بفـاس،
فــرأس فــرقــة طارق ضــمن عــمله بالتــعلـيم الحــر. وقــد ســاهم في تأطيــر الحــركــة
الرياضيـة في فترة مـا قبل االستقـالل، فرأس في األربعينيـات العصبـة الحرة لكرة
القدم. له أناشـيد وطنية ضـمن جلها كتـابه «سميـر الشباب»، وترك عـدة آثار أدبية

أخرى منها ديوان «أوتار دامية». وقد توفي بفاس عام 1988.(43)

ممممححححممممدددد    ببببنننن    ااااللللععععررررببببيييي    ااااللللووووددددييييعععع    ااااآلآلآلآلسسسسففففيييي    ::::    من مواليد مدينة آسفي عام 1923، حيث
تلقى تعليمه األولي. التحق عام 1936 بمدرسة مـحمد المختـار السوسي بمراكش،
وبعــد عــام عــاد إلى آســفي، ثم انتــقل إلى فــاس للدراســة بالـقـرويـين. انخــرط في
الحــركـة الـوطنيــة، فـألقـي عليــه القـبـض أكـثــر من مــرة. التــحق بمــدرسـة النـهـضــة
بمكناس مـعلما عـام 1945. وبعـد نفي السلطان مـحمـد الخامس عـام 1953 سجن
من جـديد بسـجن لعلو بالرباط، وفـي سجنه نـظم «نشـيد الثـورة» الذي لحنـه رفيـقـه
في الســجن المناضل عــبـد الحق الـصـفـريوي. نـشـر شـعــرا غـزيرا حــول القـضــيـة
الوطنيـة والـقـضـايا العـربيـة واإلسـالمـيــة، وجله مـمـا تفـرق في الجــرائد والمـجـالت
المــغـربيــة. ومن أعـمــاله، «ديوان الجــرح العنيــد» عـام 1979، وكـتـاب «منـطقـة آيت
باعمـران - ملحمـة البطولة -عام 1982. وقد توفي بالدار الـبيضـاء يوم السبت 11

ربيع األول 1425 موافق فاتح ماي 2004.(44)

ممممححححــــممممدددد ببببووووززززووووززززوووو    : من موالـيد بجاية بالـجزائر، درس في قسـنطينة والعاصـمة
ثم اشـتـغل بالتـعليم، فـسـعى إلى فـتح مـدارس حـرة وأندية للشـبـاب، ونظم أفـواجـا

43) من وثائق منظمة الكشافة المغربية االسالمية بالرباط.
44) دليل الكتـاب المغـاربة أعضـاء اتحاد كـتاب المـغرب، إعـداد حسن الوزاني - منش. اتـحاد كـتاب

المغرب - ط 1-1993 - الرباط، ص 406. 
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للكشـافة، ممـا أدى إلى نفيـه من العاصـمة. مارس الصـحافـة، فكان محـررا بجريدة
«البصائر»، ثم عين رئيسا للكشافة اإلسالمية الجزائرية.

هو صـاحـب جـريدة «المنار» الـوطنيـة. تعــرض للمـحن والـتـعـذيب بـعـد اندالع
ثورة الجــزائر عـام 1954. وبعــد اسـتــقــالل البـالد لـجـأ إلى الـمـغــرب، ثم تحــول إلى

جونيف في سويسرا حيث مايزال حتى اليوم مقيما.

نظم عـدة أناشيـد وطنية في األربعـينيات والخـمسـينيات من القـرن العشـرين،
ونسب إليه خطأ نظم النشيد الذي مطلعه :

دمت يا بيضاء ما دام الزمن      وطن المجد ومجدا للوطن(45)

ممممــــــــححححــــــــممممــــــــدددد ااااللللججججــــــــززززوووولللليييي    :  ولد بالربـاط في رجب 1307، ودرس بهــا. كــان شــاعــرا
مجـيدا. نظم أغلب شعـره ما بين 1919 و1923. جمع شـعره في ديوان طبع بعنوان
«ذكريات من ربيع الحـياة» عام 1971. وهو صاحب نشـيد «حادثة الكيـاب» في سال

عام 1921. توفي يوم 8 أكتوبر 1973.(46)

ممممــــــــححححــــــــممممــــــــدددد    ااااألألألألممممــــــــمممميييي ااااللللخخخخــــــــرررراااافففف    : من مــواليــد الـرباط في العــشــرينـيــات من القــرن
السابق. كـتب في جريدة العلم قبل اسـتقالل البالد، وكـان يوقع مقاالته  فيـها باسم
مسـتعـار هو (ابن الشـاطئ)، واشتـغل في اإلذاعة الوطنيـة بالرباط محـررا ومذيـعا،
كـمـا كـانت له حـصـة أسـبـوعـيـة كل يوم أربعـاء، وقـد انـخـرط في شـبـابه في الحـركـة
الكشـفـيـة ونظم للكشـافـة عـام 1944 نشـيـدا خـاصـا لحنه الدكـتـور المـرحـوم مـحـمـد
زنيـبـر، كـمـا أصدر فـي الخـمسـينيـات كـتـيـبـا تحت عنوان «مـراكـشي في مـصـر»، له
45) األمين بشـيشي. أناشـيد للوطن، ص 49. ط المؤسـسة الوطنـية لالتصـال والنشر واإلشـهار. ط 1.

الجزائر 1998.
46) مــحــمـد بـن ا لعـبــاس القــبــاج : األدب العــربي في المــغــرب األقــصى. ج 1  و2. مطابع فــضــالة -

المحمدية 1400هـ/ ديسمبر 1979.
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الـــنــــــاهــــــــــض الــحــــــــــر األبــــــــــي
أبــــــــدا لــقـــــطــــــــر الــمـــــغــــــــــــــرب

نـحــــن الشـــــــبــــاب المـــــــغــــــربــــي 
مــــــــــا فـــيـــنــــــــا إال مـــخـــلــــــــص

مـشـاركـة ضـمن فـرقـة التـمـثـيل باإلذاعـة قـبل إنشـاء قـسم التـمـثـيل العـربي بهـا عـام
.1947

وقـد اشتـهر الـنشيـد الكشـفي الذي وضعـه بين الهـيئـات الكشـفيـة، وهو الذي
أوله :

رقيا ومجدا ونزل الهالل     اتحادا وجدا وخير العمل(47)

ممممــــححححممممــــدددد ددددااااوووودددد    : ولد بتطوان عـام 1318هـ/1901، فـدرس بهـا على جلة علمـائهـا
ثم رحل إلى فاس عام 1920 للدراسة بالقـرويين. وبعد عامين عـاد إلي تطوان حيث

اشتغل بالعدالة، قبل أن يتحول للعمل في التعليم والصحافة.

شـارك في تأسـيس المـدرسـة األهليـة عـام 1343هـ/1924 إلى جـانب األخـوين
عبـد السالم والحـاج مَحـمد بنونة،  وتـعتبـر أول مدرسـة أسست في منطـقة الحمـاية
اإلسبـانية، وبهـا عمل مـدرسا ومـديرا. ومن جهـة أخرى أسهم في تـأسيس المطبـعة
المـهـديـة بتطوان عـام 1928، فكانت أول مـطبـعــة من نوعـهــا عـرفــهـا الـمـغــرب. وقـد
اضطلعت بـطبع الكتب والمـجــالت والصـحف، كـمـجلـة الحـيـاة، ومـجلة الـسـالم التي
أنشـأها ورأس تحــريرها عـام 1933. وفي عـام 1942 عـيـن مـديرا للتــعليم الرســمي

بمنطقة الحماية اإلسبانية، ثم ما لبث أن استقال من هذه الوظيفة.

من مـؤلـفـاته «تاريخ تطـوان» في عـدة أجـزاء. ويعــتـبـر مــسـاهمـة في مــشـروع
كتابة تاريخ المغرب. ألف عدة أناشيد منها نشيد الشباب. وأوله :

47) برواية الدكتور محمد زنيبر - مكناس 1988.
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ومن األشعـار التي لحنها نشـيد «ربنا إياك ندعـو ربنا» للرافعي. وقـد أصبح
النشيد الرسمي لجمعية الشباب المسلمين.

توفي بتطوان يوم 4 رمضان 4/1404 يونيو 1984 (48).

ممممــــححححــــممممــــدددد    ببببنننن    ننننااااصصصصــــرررر ااااللللددددررررععععيييي    ::::     ولد ونشـأ بقـرية أغـالن فـي درعـة، ولمـا بلغ من
العـمر حـوالي 27 سنة انتـقل إلى الزاوية الناصـرية بتـامگروت عـام 1040هـ/1631،
فـأخـذ عن شـيوخـهـا، ثم عـهـدت إليـه رئاسـتـهـا بعد وفـاة الشـيخ أحـمـد األنصـاري،
فنسـبت إليـه وعـرفت به، ومكث على رأسـهـا حـتى وفـاته عـام 1085هـ/1675. وكان
الطلبـة يتوافدون عليـه للتعلم، فـيسلك مـعهم منهج تبـسيط المـتون وتجنب الخـالفات
المتشـعبة، معـتمدا في طريقتـه التدرج في األذكار مع مراعـاة أحوالهم االجتمـاعية

في االنقطاع لها، مع تصحيح التوبة والتوكل على الله دون غيره(49).

ممممــــــــــــححححــــــــــــممممــــــــــــدددد ببببنننن    ااااللللررررااااضضضضيييي    : ولد مـــحـــمـــد بـن الراضي بالـرباط عـــام 1921. تابع
دراسته الثانوية ب «ليسي غورو» ثانوية الحـسن الثاني حاليا، ثم تحول إلى ثانوية
الليــمــون، وبـعــد ذلك انخــرط في العــمـل الصــحــافي، فــاشــتــغل كــاتـبــا في جــريدة
«األطلس» سـنة 1937 تحـت اسم مـــســـتـــعـــار هو (رامـــز) وفي عـــام 1946 التـــحق
بجــريدة العلم فــور بداية صــدورها، فكان أحــد أفــراد أول خليـة لـلتـحــرير بهــا إلى
جـانب مدير التـحـرير المرحـوم عـبد الجليـل القبـاج ومسـاعـديه إدريس بن الراضي
(أخي المـترجم)، وعـبد الرحـمن السايح، وعـبـد العزيز بن عـبد الله، وعلي بركـاش،

وأحمد زياد، وكان يوقع مقاالته في الجريدة باسم (باسم) آنا، و(يطو) آنا آخر.

انخرط في العـمل الوطني منذ شبـابه، فعـمل في صفوف الحـزب الوطني، ثم
في حزب االستقالل الذي عينه كاتبا لفرع الرباط ثم كاتبا للمنطقة الغربية. 

48) محمد بن الفاطمي السلمي. علماء المغرب المعاصرين، ط 1-1992، ص 146.
49) حجي محمد : الزاوية الدالئية. المط الوطنية بالرباط. 1384-1964، ص 59-57.
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وبعـد االسـتـقـالل التـحق بكليـة الحـقـوق الستـكمال دراسـتـه، فـدرس بهـا لمـدة
سنتين (القسم الفرنسي)، غير أن أعماله الوظيفية شغلته عن متابعة الدراسة.

اشتـغل في عدة وظائف كان أولهـا التعليم بمدرسة الـفقيه الصـديق الشدادي
ومــدرسـة مــحــمـد جــســوس بالرباط، ثـم انخـرط فـي السلك اإلداري فــعـمـل عـضــوا
بدواوين ثالث وزارات هـي كـتــابة الدولة في األنبــاء حـيث كـلف باإلذاعـة المــغـربـيـة،
ووزارة الخـــارجــيــة، ووزارة عـــمــوم األوقــاف، كـــمــا عــمـل عــضــوا بـديوان المــمـــثل
الشـخصي لجـاللة الملك المـرحـوم الحسـن الثاني األسـتـاذ أحمـد بالفـريج، وعضـوا
بديوان الممـثل الشخصي لجاللة الـملك المرحوم الحسن الثـاني، األمير موالي عـبد

الله.
وإلى ذلك فـقـد كـان عضـوا مـؤسـسـا ألول سـفارة لـلمغـرب في جـدة وقـد عـين
قنصــال للمـغــرب بفـرنسـا فـكان كـاتبــا للشـؤون الخــارجـيـة ثم مــسـتـشــارا ثم وزيرا
مفـوضا. وخـالل عمـله بوزارة الخارجـية كـان يشتـغل في قسـمين همـا قسم الـشرق
والجامعـة العربية، وقسم الصحـافة حيث كلف بترجمـة فقرات من افتتـاحيات بعض
الصـحف الوطنـيـة وتقـديم نظرة وافـيـة عن مـحـتـوياتهـا، مـع ترجـمـة فـقـرات من أهم
المــقــاالت المنشــورة بهــا. وذلك بغــرض إعــداد كــراســة ترجــمـة يـتم توزيعــهــا على

السفارات األجنبية المعتمدة بالرباط.
وقـد انتـهى به هذا العـمل إلـى اإلشـراف على مـجلة وزارة الخـارجـيـة تحـريرا

وطبعا وتصحيحا، كما أشرف على مجلة «دعوة الحق».
وكان المتـرجم يمد المطربين والملحنين بأشعاره، وهو صاحب كلمـات نشيد
«يا صاحب الصولة والصولجان» الذي لحنه المرحوم أحمد البيضاوي، وله قصائد
ومقالت عـدة نشرها على صفحـات الجرائد والمجالت المـغربية خاصة مـنها جريدة

«األطلس»، ومجلة «الرسالة» وجريدة «العلم».(50)

50) خليفة ادريس : الـمرجع السابق، ص 668-673. انظر محـمد احـميدة من تاريخ األنـدية األدبية في
المغرب، النادي الجـراري بالرباط لمؤسسه العالمة عبد الله الجـراري، منش النادي الجـراري، 28

ط. 1 مط األمنية 1425هـ، 2004، ص 334-333.
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ممممــــصصصصططططــــففففىىىى    صصصصــــااااددددقققق ااااللللررررااااففففــــععععيييي    : من أكـبــر شـعــراء مـصـر المــعـاصـريـن ولد عـام
1298هـ/1880م. له مـؤلـفـات أدبيـة مــتـعـددة، ولـه إسـهـامــات جلى في مـجــال النظم.

ظهر أول ديوان له عام 1902. وضمنه قطعته الشهيرة التي أولها :
بالدي هواها في فؤادي وفي يدي    يمجدها قلبي ويدعو لها فمي

أحس في نفــسـه المـيل إلى نظم األنـاشـيـد، فـأجـمع أمـره عـلى إخـراج ديوان
«أغاني الشعب «الذي وضع فيه لكل طائفة من طوائف الشعب نشيدا أو أغنية تعبر
عن أمانيها، فجاءت هذه المجموعة ذات طـابع مغاير ألشعار معاصريه، ومن أشهر

أناشيده : النشيد الذي أوله :

إلى العال إلى العال بني الوطن     إلى العــال كــل فتـــاة وفـتــى

شـارك به في مسـابقة نظمت عـام 1919 بمناسـبة ثورة مـصر، ولحنه منصـور
عوض. وقد طواه االهمال والنسيان.

ـ النشـيد الذي أوله، اسلمي يا مـصر. وضـعه عـام 1923، وأهداه إلى الزعيم
سـعــد زغلول. ثم أصــبح النشـيــد القـومي إلـى عـام 1936 حـيـث تحـول إلى صــفـوف

الكشفية المصرية، وغدا نشيدها الرسمي.

- نشيد االستقالل، وأوله :

حماة الحمى يا حماة الحمى     هلموا هلموا لمجد الوطن

وقد لحنه زكـريا أحمد، وتقـدم به عام 1936 للمبـاراة التي نظمتها دولة مـصر
فـفاز بالجـائرة الثـانية، ثـم اتخذته دولة تونس بـعد اسـتقـاللهـا نشيـدها الرسـمي مع
اسـتـبـدال كلمـة «مـصـر» بكلمـة «تونس»(51) ووقـد ذكـر سعـيـد العـريان أنه «لم يوفق
شـــاعــــر من شـــعــــراء العـــربـيـــة تـوفـــيقَ الـرافـــعي فـي تأليـف األناشـــيــــد، ولم يكـتب

51) محمد سعيد العريان. حياة الرافعي. ص 83-92، الطبعة الثانية. 1947.
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لنشيد وطني أو طائفي من الذيوع  والشـهرة واالنسجام ما كتب ألناشـيد الرافعي،
فهو بذلك خليق أن نسميه «شاعر األناشيد»(52).

ممممععععررررووووفففف ااااللللررررصصصصااااففففيييي    : من أبرز شعـراء النهضة األدبية في الشـرق العربي. ولد
ببـغــداد عـام 1875. التــحق بالمــدرسـة العــسكرية، ثم انصــرف منهــا لدراسـة اللـغـة
واألدب والديـن، وتقلب فـي عــدة وظائـف. وقــد جـــمــعـت أشــعـــاره في ديوان ضـــحم

مطبوع، ومن روائع شعره قصائده الوطنية واالجتماعية، توفي عام 1945. (53)
ااااللللممممــــــــههههــــدددديييي ااااللللررررييييشششش    : من مــواليــد الرباط في الثــالثينـيـات من الـقـرن العــشــرين.
شـارك في الحركـة الوطنيـة والتـحق بالتعلـيم، فعـمل بمـدارس محـمـد الخامس. كـان
يدرس بإحداى ثانويات الرباط. وقد نظم في الخمسينيات من القرن السابق نشيدا

لحنه عبد القادر ابن سليمان، وهو الذي أوله : 
أنا المغرب موطن األحرار       أنا المغرب ملجا األبرار

ممممــــححححــــممممدددد    ززززننننييييــــببببــــرررر    : أديب وقـصـاص ومـؤرخ ، من موالـيد مـدينة سـال عـام 1923.
درس بمـــســقط رأســـه، ثم بالـرباط، ورحل إلى بـاريس فــحـــصل في الـســربون عـلى
شـهاداته العـليا في التـاريخ، وعـاد إلى المـغرب عـام 1956، فـالتحق بجـامـعة مـحمـد
الخــامس أسـتــاذا لمـادة الـتـاريخ. له مــؤلفــات وأبحـاث في تـاريخ المـغــرب، كـمــا له
مجـموعة قصـصية، إضافـة إلى اهتمامه بالمـوسيقى األندلسـية على مستـوى البحث

التاريخي. وقد توفي في مدريد على إثر سكتة قلبية يوم 21 نونبر1993.(54)
ممممــــــــححححــــــــــــممممــــــــدددد ااااللللططططننننججججــــــــااااوووويييي    : ولد بتـطوان عــام 1936، ودرس بهــا ثـم تفــرغ  للـعــمل
الصـحـافي، فاشـتـغل منذ عـهـد الحـمايـة محـررا أو كـاتبـا في عـدة جرائد ومـجـالت،

52) المرجع نفسه، ص 83.
53) عبد أ. على مهنا وعلي نعيم خريس : مشاهير الشعراء واألدباء. دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1،

1410هـ/1990، ص 231
54) حـسن الـوزاني : دليل الكتــاب المـغــاربة. منش اتحـاد كــتـاب المــغـرب. ط 1-1993، مط. المـعـارف

الجديدة - الربـاط، ص 209.
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منها جريدة «النهار» لصـاحبها محمد بولعيش بيصـة، وجريدة «األمة» لسان حزب
االصالح ومجلة  «األنيس» ومجلة «اللقاء»، ومجلة «دعوة الحق»، كما اشتغل لفترة
قصيرة بـنشر برامج أدبية في إذاعة «درسة تطوان». وقد حـصل على جائزة أدبية

في إحدى المؤسسات الثقافية اإلسبانية عن مسرحيته الشعرية «فتيان القرية».

وفي بداية االســتــقـالل انـتـقل إلـى الدار البــيـضــاء حــيث اسـتــمــر في العــمل
الصحافي ثم انتقل إلي الرباط حيث عمل كإطار في وزارة االعالم.

له أشــعـار وطنـيـة عــدة نظمـهــا في مناســبـات وطـنيـة. وقــد سـاهـم في إغناء
األغنيـة المـغـربيـة بعـدة أغـان عاطفـيـة، وغنى له الـموسـيـقـار المـصـري مـحمـد عـبـد

الوهاب نشيدا وطنيا، كما غنى له مطربون مغاربة(55).

ممممــــححححممممــــدددد ااااللللططططننننججججيييي    : من مـواليـد تطوان عـام 1320هـ/1902. وهو فـقـيـه عـالمـة،
درس بتطوان، ثم بفـاس، ورحل إلى القـاهرة عـام 1349هـ/1930 حـيث درس بكليـة
أصــول الـدين زهاء ثالثة أعـــوام. وبعــد عـــودته إلى تطـوان أسس مــجلـة «االرشــاد

الديني».

 كـان الطنجي من رجـال الحـركة الـوطنية، عـمل عـضـوا في اللجنة التنفـيـذية
لحزب االصالح الوطني، وقاد بنفسه عام 1376هـ/1947 مظاهرة اعتقل على إثرها
وسـجن في مـعتـقل سـبـتـة العـسكري، وصودرت أمـالكـه(56). وفي بداية االسـتقـالل
انتقل إلى الرباط، وعـين رئيسا لـقسم الوعظ واالرشاد بوزارة األوقـاف. وقد توفي

أواخر عام 1991.

له أناشيد متعددة نظمها في مناسبات وطنية، ومن بينها التي مطالعها :

55) المرجع السابق، ص 270.
56) محمد بن الفاطمي بن الحاج. علماء المغرب المعاصرون. ص 201.
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تطلـــب األنـفـس صــونـا للــدمــا(57)
نـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــي حـــــــــــمـــــــــــــــــــاك
وأذكيت في الشـعب روح الجهاد(58)

- رايــــة الـمـــــــغــــرب فـي لــون الـدمــــا
- عــــصــــبــة الطالـب نحـن الناهـضــــين
- أمـــــوالي أبهـــــجـــت مـنـــي الـفـــؤاد

وقد نسب إليه وضع كلمات نشيد «فتيان قومي».

ممممــــححححــــممممدددد    ااااللللممممــــههههــــدددديييي ااااللللططططوووودددد    : من أدباء مـدينة القـصـر الكبـير. ولد بهـا عـام 1913.

وبعد تعليـمه االبتدائي انتـقل إلي فاس فدرس بالقـرويين، ثم عاد إلى مسـقط رأسه.
شـارك في العـمل الوطني، وكتـب في الصحف الـوطنية بالمـنطقة الشـمـاليـة خاصـة،
ويعـتبـر من رواد الحـركـة المسـرحـية بهـا، فـقد كـتب عـدة مـسرحـيـات، وأسس فرقـة
كان قد خصها بنشيد يردده الممثلون إثر تشخيص العروض المسرحية. ومطلعه:

صفــا الجــو حــان الســرور       نهضنــا بمـــلء الصـــــدور

كـان له ملكة مـوسـيـقـية قـوية ومـعـرفـة باألنغـام، وتحكم في طبـوع المـوسـيـقى
األندلســيـة. مع قــدرة فـائقــة على حـسـن االنتـقـال بـينهـا. كــان مـولعــا بفن الســمـاع

وإنشاد األذكار واألمداح. توفي في 27 أكتوبر 1991 بمدينة العرائش(59).

ممممححححممممدددد    ااااللللصصصصــــااااللللحححح    ررررممممضضضضاااانننن    : أديب وصحافي جـزائري من مواليد 1914. اشتغل
في البداية بالتـعليم، وانخرط في الحـركة الكشفـية. وبعد اسـتقالل البـالد شارك في
تأسيس اتحاد كتاب الجزائر. له كتـابات في عدد من الصحف والمجالت الجزائرية

والتونسية. وهو صاحب النشيد الذي مطلعه :

هــذا الشمــال بالدنــا      مــن تربــه أجسادنــا(60)

57) نظمه في الثالثينيات من القرن العشرين.
58) نظمه في الخليفة السلطاني على المنطقة الشمالية األمير موالي الحسن بن المهدي.

59) الحـاج أحـمـد معنـينو : مـحمـد حـسن الوزاني - تسع سـنوات في المنفى. مط األنبـاء 1990-1411،
ص 66-65.

60) األمين البشيشي. أناشيد للوطن، ص 83-82.
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ممممححححممممدددد    ااااللللههههاااادددديييي    ششششررررييييفففف : ولد بمدينة سطيف الجزائرية عام 1923، انخرط منذ
شبـابه في الحياة السـياسية والنقـابية. واعتـقل عام 1945، ثم أفرج عنه وأوقف عن
عــمله لفــتــرة من الزمـن. وبعــد اندالع الثــورة الوطنيــة عــام 1954 جــدد نشــاطه في
المـجـالين السـياسـي والنقابـي، فاعـتـقل ثالث مـرات. واشـتهـر بلقب مـحـمـد حنادي.
وينسب إليـه وضع كـلمـات نشـيـد «مــن جـبـالـنـا طلع صـوت األحـرار» نـســقـه على
لحن نـشـيــد غـربي بــتــعـاون مــع زمــيلــه في الحـــركـة الكشــفــيــة حـــسن بالخـــيــرد

(61).(1957-1905)

ممممــــححححــــــــممممــــدددد    ببببــــنننن    إإإإببببررررااااههههييييمممم ااااللللممممــــررررااااككككــــــــششششيييي    : أديب وشــاعـر مــغـربي. ولـد بمـراكش عــام
1318هـ/1900م، ودرس بهــــا، ثم الـتـــحـق بفــــاس للـدراســـة بـالقــــرويين، واشــــتــــغل
بالتـدريس. وله شـعر كـثـيـر جمع أكـثـر من مرة. تـرجم له األستـاذ أحـمـد الشرقـاوي
إقبـال في كتـابه «شاعـر الحمـراء في الغربال». لحن له المطرب مـحمـد فويتح نشـيد

«رددوا لحن التهاني» عام 1946. ومن أبرز أناشيده النشيد الذي أوله :
إنـمـــا المـغـــرب شعـــــب       حـفـظــه للـعـهـــــد دأب

وهو من تلحين أحد وطنيي منطقة الحماية االسبانية. 
وقد توفي عام 1955 بمدينة مراكش(62).

ممممححححــــممممدددد ممممككككوووواااارررر    : ولد بفاس. درس بالقـرويين واشتغل بالتدريس. ونظم الـشعر
في مـخــتلف أغـراضــه. وله ديوان أسـمــاه «ديوان مـحـمــد مكوار»، طبع بفــاس سنة
1937. وفي هذه السنة انـتقل إلـى وجدة، وبهـا أسس المـدرسـة القـرآنيـة. وقـد ألقي

عليه القبض وحوكم بالنفي من المدينة.
وهو شاعر مجيد، حظي الجانب النضالي بحظ وافر من إنتاجه، وهو القائل :

61) نفسه، ص 38.
62) مـحـمـد الطيب مـحـمد الـنادي عبـد النـافع وإبراهيم عـبـد الرحـيم يوسف : تاريخ األدب والنصـوص

األدبية - مكتبة الوحدة العربية - الدار البيضاء، دون تاريخ، ص 630-627.
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تــحــــــــــــــــــســــــــب الـــــــذل مــنــيــــــــــه ان لــــــــي نــفــــــــــــــــــــســــــــا أبــيـــــــــــه
وتــــــــــــرى الــمــــــــــــوت عــلــــــــــــى الـــعـــــــــــــــز حــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــاة أبـــديــــــــــــــــــه

وقـد تصـوف في أواخـر أيامـه وتبـتل، فكان كـلمـا عـثـر على نسـخـة من ديوانه
أحرقها(63).

وقد شـارك في تلحين نشيـد «رثاء شوقي» الذي نظمه محـمد القري بمناسـبة
تأبين أمير الشعراء بفاس عام 1932. وتوفي بفاس في غشت 1966.

ااااللللممممننننججججــــيييي    سسسسللللييييمممم    : زعــيم تونسـي، ولد في 15-9-1908. زاول تعلـيــمــه االبتــدائي
والثـانـوي بتـونس، ثم تحــول إلى باريس حـيث نال اإلجــازة في الحـقـوق. ســاهم في
تأســيس جـمــعـيـة الـطلبـة المــسلمــين لشـمــال إفـريقــيـا ببــاريس، وشـارك فـي إعـداد
مـؤتمرها بـتونس عـام 1931. انخـرط في سلك المـحـامـاة ببلده، وانضم إلى الحـزب
الدسـتوري التـونسي عـام 1936. اشـتـهر بمـواقـفـه السـيـاسيـة الشـجـاعـة، فقـاد عـام
1938 مظاهـرة كــبــرى اعــتــقل على إثرهـا بالجنوب الـتــونسي ثم بمــرســيـليــا. وبعــد
سراحه عام 1943 عين مديرا للحزب، ثم عضـوا بديوانه السياسي. وفي عام 1952
اعتقل للمـرة الثانية ووضع تحت اإلقامة اإلجبـارية، ثم أبعد إلى الجنوب، وقد أطلق

سراحه عام 1954 ليعتقل من جديد في نفس السنة.

عهـد إليه الحـزب قيـادة المفاوضـة حول االسـتقـالل، وبعد ذلك اضطلع بمـهام
ســيــاســيــة كــبـــرى داخل تونس وفي الـمنظمــات الـدوليــة، فكان أول إفــريـقي يرأس

الجمعية العامة لألمم المتحدة. وقد توفي في 23 أكتوبر 1969 (64).

شـارك المـنجي سليم في تـرجـمـة كــتـاب شـارل أندري جــوليـان، وينسـب إليـه
نظم مجموعة من األناشيد الوطنية.

63) أحمد زياد : لمحات من تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب، ط دار الكتاب، 1973، ص 31.
64) محمد بوذينة. مشاهير التونسيين، تونس 1992، ص 647.
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ممممــــففففــــدددديييي    ززززككككــــررررييييااااءءءء : شـاعـر الثــورة الجـزائرية. ولد بالـجـزائر عـام 1325هـ/أبريل
1908، ودرس في تـونس بـجــــامع الزيـتــــونة. شــــارك في حــــرب الـتــــحــــرير، وقــــاوم
االستـعمـار الفـرسي، فعـذب وتعرض للسـجن عدة مـرات، ثم التحق بصـفوف جـيش
التـحـرير الوطني. له شـعـر كـثـيـر جـمع في دواوين مطبـوعـة، وأكـثـره في الوطنيـات،
نظم عدة أناشيد، من أشهرها نشيد الثورة الجزائرية الذي أصبح النشيد الرسمي

للجمهورية الجزائرية.
ومن أناشيده أيضا :

نشيد تحية العلم الجزائري، وأوله :
هـيـــا هـيـــا قـفـــوا وارفـعـــوا العـلـــم

نشيد شهداء التحرير، وأوله :
اعـصـفــي يــا ريـــاح      واقـصـفـــي يــا رعــــــود

نشيد اتحاد طالب الجزائر، وأوله :
نـحــــن طـــالب الجــزائــر     نـحــن للـجـنـــد بـنـــاة(65)

غـادر الجــزائر بعـد االســتـقـالل، نـازحـا إلى تونس، ثم الـمـغـرب حــيث مـارس
التجارة. وتوفي في تونس في رمضان 1397/غشت 1977.

ممممــــححححممممــــدددد    ااااللللممممككككيييي ااااللللننننااااصصصصــــرررريييي    : ولد بسـال عـام 1324هـ/1906، وبهـا درس. انخـرط
في الحركة السلفـية الناشئة بالمغـرب وهو بعد فتى لم يبلغ العشـرين، فكان يحضر
دروس الشــيخ أبي شـعــيب الدكـالي مـنذ حلوله بالربـاط عـام 1920. وفي سنة 1922
سـاهم إلى جــانب ثلة من تالمـذة الـشـيخ في تكوين «الرابـطة المـغـربيـة» وهـي خليـة
سـرية لمـحـاربة الفكرة الطـرقيـة، كـمـا ألف في نـفس السنة رسـالة أسـمـاها «إظهـار

65) األمـيـن بشـيـشـي، أناشـيــد للوطن. ط، 1، ط. المــؤسـســة الوطنيـة لـالتصـال والنـشـر واإلشــهـار -
الجزائر. 1998، ص 15-14.
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الحقـيقـة وعالج الخليـقة». سـافر إلى مـصر حيث تابع دراسـته باألزهر الشـريف ثم
الجـامعـة المـصرية إلى حـدود سنة 1932. وبعـد عودتـه إلى المغـرب، وجـه اهتـمامـه
إلى مـيـدان التـعـليم، فـأشـرف على إيفـاد بـعض الطلبـة لمـتـابعــة الدراسـة في مـصـر
وفلسطين، وأدار علي التـوالي مـعهـد موالي الحـسن بتطوان ومعـهد مـوالي المهـدي
بطنجـة. أسس حـزب الوحدة المـغـربية، وأصـدر جـرائد ومجـالت وطنيـة عدة منهـا :

الوحدة المغربية، والشعب، ومنبر الشعب، ومجلة المغرب الجديد.
له مـسـاهـمـات جليلة في مــجـال الكتـابة والتــأليف، كـمـا أن له أشـعــارا قـصـر
مـعظمهـا علي الوطن والدعـوة اإلصـالحيـة، وبعد اسـتـقالل البـالد أسند إليـه برنامج
إذاعي خــاص بتـفـســيـر القــرآن الكريم، وأسندت إلـيـه وظائف مــتـعـددة منـهـا وزارة
األوقاف واألمانة العامة لرابطة علماء المغرب، وعضـوية أكاديمية المملكة المغربية.
وهو من السـبـاقــين إلى نظم األناشـيـد الوطنـيـة. وقـد توفي في 29 ذي القـعـدة عـام

1414هـ/10 ماي 1994.(66)

    ممممــــححححممممــــدددد    ااااللللييييممممننننيييي    ااااللللننننااااصصصصــــرررريييي    : هو شـقيق األسـتاذ المكـي الناصري. ولد بمـدينة
الـرباط عــــــام 1308هـ/1891م، ودرس بـهــــــا. انـتــــــقـل إلى الـمــــــديـنـة المـنـورة عــــــام
1330هـ/1911م. ولمـا عــاد إلى المـغـرب اشــتـغل بالعـدالـة ثم بالتـعليـم في المـدارس
الحكومـية. وقـد كان أول من أقـدم علي تأسيـس معـهد حـر للتعليم، وذلك عـام 1919
بمـدينة الرباط. الزم دروس الشـيخ أبـي شعـيب الـدكـالي، فكان يسـرد عليـه الحـديث

في دروسه الخاصة بالتفسير والحديث التي انطلقت بالرباط عام 1920.
وكان ينتـهز فرصة الخـتم فيلقي قصـيدة شعـرية تعبر عن الفكرة السلفـية في

مواجهة الفكرة الطرقية(67).

66) مـحــمـد المكي الناصــري - المـغـرب في الـدراسـات االسـتـشــراقـيـة. الندوة الســادسـة للجنة الـقـيم
الروحية والفكرية - مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. شوال 1413/أبريل 1993، ص 168-169ـ

محمد بن العباس القباج : األدب العربي في المغرب األقصى. ج 2. ص 71.
67) المرجع السابق، ص 168-167.
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وقـد ولي خطة القــضـاء عـدة سنوات بعـد اسـتـقـالل البـالد، قــبل أن يرحل من
جـديد إلى المدينـة المنورة حيث مكـث إلى أن وافاه بهـا األجل في 17 أبريل 1971.
له كتـاب «ضرب نطاق الحصـار على أصحاب نهاية االنكـسار»، وله أشعار ضـمنها
دواوين خاصة، وأكثرها في الموضوعات الوطنية. وتعتبر أناشيده وأشعاره عموما

سجال لألحداث الوطنية والقومية.

ممممََََححححممممدددد ااااللللصصصصاااائئئئغغغغ    : من مواليد مكناس عام 1914. اشتغل بالتجارة، والتحق في
نهـايات العـقد الثـالث (ق 20) بدار الجـامعي لـدراسة المـوسـيقى األندلسـيـة، فحـفظ
مسـتعمالتهـا إنشادا وعزفـا انخرط في صفوف الحـركة الوطنية، وأسـهم إلى جانب
رفـقــائه في تلحــين أناشــيـد لفــائدة تالمـيــذ المـدارس الحــرة. وقـد وافــاه األجل يوم

األربعاء 22 من ذي الحجة عام 1417 موافق 30 أبريل 1997 بمكناس(68).
ممممــــــــححححــــممممــــــــدددد    ححححــــــــممممــــــــاااادددد    ااااللللصصصصــــــــققققلللليييي    : من مــواليــد مــدينة فــاس، درس بهــا وحـصـل على
الشهادة العالمية في جامعة القرويين. اشتغل بالتعليم. وبعد االستقالل التحق بدار
الحـديث الحسنيـة أستـاذا ومحـاضرا. وقـد أمد شـقيـقه «أبو بكر» بنصـوص شعـرية
لحنها ألطفال المخيمـات الصيفية. وله نفحات شعرية في موضـوعات مختلفة. وكان

يشرف على حصة «ركن المفتي» األسبوعية باإلذاعة والتلفزة المغربية.(69)
ممممــــححححممممــــدددد ععععببببــــدددد    ااااللللووووههههاااابببب    : المـوسيـقار والمطرب المـصري الشـهيـر. ولد في أوائل
القرن الـعشرين، وتـوفي عام 1991 عن سن يناهز التـسعـين. بدأ حـياته الفنيـة وهو
مـايزال طفـال ثم دخل مـيـدان التـلحـين والغناء في مـسـتـهل العــقـد الثـالث من القـرن
العــشـرين. له عــشـرات المــقطوعــات الغنائيــة والمـعــزوفـات اآلليــة، وقـد لـحن ألغلب
األصـوات النسويـة والرجاليـة بالعـالم العـربي. ويعتـبـر مجـددا ألسلوب تلحـين وأداء

الغناء العربي الحديث.(70).
68) بطاقة خاصة
69) بطاقة خاصة

70) فكتـور ســحـاب : السـبـعـة الـكبـار في المـوسـيــقى العـربيـة المــعـاصـرة - دار العلم للـمـاليين، ط 2،
فبراير 2001، ص 141.
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وهــــبــــــــــــــــــــات وتــــحـــــــــــــــــــــــــــــــف إن فــــــي الـذكـــــــــرى مـــــــــــــزايــــــــا
فــــــــــــأقــــــــــــيـــــــــــمــــــوهــــــــا لـخــــــــــــيـــــــر الــرســـــــل تـحــــظــــــــــوا بـــشــــــــــرف

ولـــيــــــــــــــــــــــوث الـــوطـــنـــيــــــــــــــــــــــة
واجــــــــــــعـلـــوا مـنــهـــا مـطـيــــــــة(72)

يــــا بـنــــي االســــــــمــــــــاعــــــــيلـيــــــــة
لـغـــــــــة الـضــــــــاد اقــــــــــــــرأوهــــــــا

ممممــــححححــــممممدددد    ببببنننن    ااااللللممممــــععععططططيييي    ببببنننن    ععععــــببببــــوووودددد    : فـقـيه وأديب وشـاعـر. ولد بمـدينة مكناس عـام
1914، ودرس بهـا على جلة من علمـائهـا في عـهـده أمـثال األديب مـحـمـد بن إدريس
الشبيهي، والميقـاتي محمد بن الحسين العرائشي، والوطني الغيور الشـهير بالفقيه
غازي، والقاضي محـمد بن أحمد العلوي، والمفتي محمـد الهاللي. وكان يتردد على
فـاس في زيـارات إخـوانيـة أخـذ خــاللهـا عن الشــيخ المـحـدث مــحـمـد الســايح. وقـد
اخــتص بســرد اإلمـام البــخــاري بالمــسـجــد األعظم فـي مكناس منذ سـنوات، وذلك
خــالل شــهـــور رجب وشــعــبــان ورمــضـــان. وهو عــضــو في رابـطة علمــاء الـمــغــرب
والمجلس العلمي بمكناس. له إسـهامات أدبية هي عبـارة عن مجموعـة من القصائد
العرشيات. عرف بشغفه بالموسيقى األندلسية، وله صالت وثيقة برجالها. وقد نظم
أشـعارا أفـرغت بتنسـيق مع الفنان الراحـل موالي أحـمـد المدغـري في صنعـات من
درج االسـتـهـالل وقــدام العـشـاق بمناسـبـة حــفـالت عـيـد العـرش وانطالق الـمـسـيـرة
الخـضراء في نونبـر 1975(71). وقد نظـم عام 1356هـ/1927 نشـيدا بمناسـبة ذكـرى

المولد النبوي الزمته :

كما نظم نشيدين آخرين بمناسبة زيـارة السلطان المغفور له محمد الخامس
لمكناس يوم 18 ماي 1941، مثلما خص تالمذة المدرسة اإلسماعيلية بنشيد مطلعه :

71) من وثائق المعهد الوطني للموسيقى بمكناس.

72) بطاقة خاصة.
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ممممــــــــححححــــــــممممــــــــدددد    ااااللللععععــــــــرررراااائئئئششششيييي    : من مــواليــد مكنـاس حـوالـي سنة 1326هـ/1909م. تعلم
بمكناس على يد عـمـه، ووالده الشـاعر الـمكناسي عبـد القـادر العـرائشي، كـما أخـذ
عن بـعض شـــيـــوخ المـــدينـة، ثم رحل إلـى فـــاس فـــحـــضـــر بعض دروس علـمـــائهـــا
بالقـرويـين. وفي سنة 1940 تولى خطة العـدالـة، فـزاول التـدريس والوعظ، وكـان من
رفـقاء مـؤرخ مكناس العالمـة عبـد الرحمـن ابن زيدان ومالزمـيه الذين اعـتمـدهم في

نسخ بعض مؤلفاته وتحريرها.

انخرط في أول جـمعيـة أسسها قـدماء تالميـذ مدارس مكناس. وله إسهـامات
أدبية تتـمثل في مجمـوعة من القصائد واألناشـيد التي نظمهـا في مناسبات مخـتلفة
والتي كــان يعــتــزم إصـدارها فـي ديوان خــاص شـقــيــقـه المــحــقق الحــاج امــحـمــد

العرائشي.

توفي المترجم بمكناس ليلة الخمـيس سابع جمادى األولى سنة 1410 موافق
7 دجنبر 1989(73) .

ممممــــححححممممــــوووودددد ااااللللععععللللمممميييي    : من مـواليـد مـدينة فـاس عـام 1923. أخـذ تعليـمـه االبتـدائي
والثـانوي بـهـذه المـدينة. وقــد أسس مع ثلة من زمـالئـه بثـانوية المــولى إدريس سنة
1936-1937 الفرقـة الكشفيـة األولى التي حظيت برعاية السلطان المـغفور له محـمد
الخامس. انتـقل إلى الدار البيضـاء حيث مارس التعليم بـالمدرسة الحسنيـة الحرة،

ثم عين مديرا لمعهد موالي إدريس األزهر لغاية سنة 1958.

في 17 أبريل 1946 أسس بمشـاركة ثلة من رجال الـحركة الكشـفية بالمـغرب
منظمـة الكشـافـة الـمـغـربيـة اإلسـالمـيـة. له ديوان شـعـر غـيـر مطبـوع. وقـد نظم عـدة

أناشيد لحن بعضها بنفسه.

73) بطاقة من إعداد شقيق المترجم األستاذ ج مَحمد العرائشي.
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رأس الجـامعـة الوطنية لـلكشفـية المـغـربية لفـترة طويلـة، وقلد أوسمـة كشـفيـة
وطنيــة وأخــرى عــربيــة ودوليــة، وقــد اســتــمــر يزاول نشــاطه الـتــربوي في الحــركــة

الكشفية حتى وفاته يوم 14 شتنبر 1983.(74)
ااااللللممممححححــــففففووووظظظظ ااااللللععععللللوووويييي    : من مواليـد مكناس عام 1930. شارك منذ سن مبكرة في
الحـركـة الكشـفـيـة، ودرج في مـراتبـهـا القـيـادية. وكـان ذا مـوهبـة خـارقـة في تلحـين
األناشيد. فترك مجموعة تداول الكشافة إنشادها. وقد توفي بمكناس يوم 2 شتنبر

(75).1989

ممممــــــــــــووووالالالاليييي    ااااللللططططــــييييبببب ااااللللععععللللوووويييي    : ولد بـمـــدينـة امـــريرت سـنة 1900. درس بجــــامـــعـــة
القرويين حيث تعرف علي بعض رجال الحركة الوطنيـة، فانخرط في صفوفها وكان
مــمن أســهـم في تأســيس الـكتلة الوطـنيــة عــام 1930، ونشــر في الجــرائـد الوطنيــة

أشعاره منذ عام 1925.
تعـرض للنفـي والسـجن مـا بين 1925 و1952، وتعـرضت أمـالكـه للمـصـادرة.
اشــتــغل فـي التــعليـم الحــر مــدرســا، ثم مـــديرا للمــدرســة الـحــسنيــة بـفــاس. وبعــد
االسـتـقـالل اشـتـغـل قـاضـيـا في عـدة مـدن مـغـربيـة إلـى أن وافـاه األجل بفـاس عـام

.1964

له أشـعار كثـيرة أغـلبهـا بين يدي أوالده، وقد جـمعـها مـؤخرا األسـتاذ أحـمد
المنصوري.(76)

    ممممححححممممدددد غغغغررررييييطططط: ولد بفاس عام 1298هـ/1880م. وبها توفي عام 1364هـ/1944
م. كـان من فـحول الـكتاب والشـعـراء بالمـغـرب. عـين مسـتـشـارا للخليـفـة السلطاني

74) أفا عمر : نشرة بمناسبة الذكرى األربعينية لوفاة األستاذ محمود العلمي - أكتوبر 1983.
75) وثائق منظمة الكشافة المغربية اإلسالمية.

76) المنصوري أحمد : ديوان موالي الطيب العلوي - رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا في
األدب العــربي، الرباط 1995. انظر : مـــحــمــد المــعــزوزي وهـاشم بن الحـــسن العــايدي الـعلوي :
الكفاح المغربي المسلح في حلقات من 1900 إلى 1935. مط. األنباء - الرباط 1987، ص 98-96.
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بفــاس، ثم وزيـرا للخليــفــة مــوالي عـلي، ثم كــاتبــا لـلمــامــون صنو السـلطان مــوالي
يوسف وخليفـته بفاس. وهو صـاحب كتاب «فـواصل الجمان في أبناء وزراء وكـتاب

الزمان». وكتاب «الرخيص والثمين واليسار واليمين»(77).
ممممــــححححــــــــممممــــدددد ااااللللققققــــرررريييي    : ولد ببـادية فـاس في 4 رمـضـان 1317هـ/1898م. درس علي
والده في البــيت دراسـتـه األوليــة، ثم التـحق بجــامـعـة القـرويـين عـام 1911، وعـمـره
أربعـة عشـر عامـا، وهناك درس علي الشـيخ محـمد بـن العربي العلوي الذي أرشـده
إلى قــراءة دواوين األقــدمـين . وقــد ظهــر نبــوغـه واتـقـدت في نـفـســه روح الوطنيــة،
فـانخـرط فـي صـفـوف رجـالهـا، وكــان من أخطبـهم في الـمناسـبـات. نشـر جــملة من
قصـائده الشعـرية في مجلة «األخـبار»، وأسهـم في العمل المسـرحي ممـثال ومـؤلفا.
نفي إلى الصــحـراء من طرف السلطات االسـتــعـمـارية الفـرنسـيـة، وتوفـي في منفـاه

بگلميم من أثر التعذيب يوم 29 أكتوبر 1937.
له أناشيد وطنية متعددة. ومن مؤلفاته المسرحية : مجنون ليلى - أدب العلم

ونتائجه - اليتيم المهمل - المثري العظيم(78).
ممممــــححححممممــــدددد سسسسككككييييررررجججج    : ولد بمـدينة فاس عـام 1292هـ/1875. بعـد دراسته بهـا رحل
إلى طنجـة عـام 1319هـ1901م. فـاسـتـوطنهـا. وقد شـغل عـدة مناصب سـامـيـة منهـا
وظيـفة الكتـابة لدى الوزير مـحمـد الجبـاص في قضـية الـنزاع بين فرنسـا والمخـزن
المـغربي حـول الحـدود الجزائرية المـغـربية. كـمـا اشتـغل بخطة العـدالة واإلفتـاء في
طنجة وتطوان. له تـآليف عديدة غيـر مطبوعة، وهي في التـفسيـر واألخالق والتوعـية
واللغــة واألدب وعلوم الدين والتـراجـم وفـضـائل الســيـاحـة والرحــالت. وهو إلى ذلك

شاعر مبدع(79) وقد توفي في طنجة عام 1383هـ/1965م.

77) محمد بن العباس القباج : األدب العربي في المغرب األقصى، ج 1. ص 1.
78) نفـس الكتـــاب، ج 2، ص 44-59/ مـــعـنينـو ج أحـــمـــد : ذكـــريـات ومـــذكـــرات. ج 2-1932-1937، مط

سبارتيل طنجة، ص 60.
79) محمد بن الفاطمي السلمي، علماء المغرب المعاصرون... ص 272.
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ممممــــححححممممــــدددد    ررررييييااااضضضض ااااللللسسسسننننببببــــااااططططيييي    : من كـبار الـموسـيـقيـين والملحنين فـي مصـر. ولد
بمحـافظة دميـاط في 1906/11/30. حـفظ منذ شبـابه جملة من األدوار والمـوشحـات
القـديمة بأنـغامـها ومـقـاماتهـا وإيقـاعاتهـا، وعـشق العـود فكان من أمهـر عـازفيـه في
مـصـر. انتـقل إلى القـاهرة عـام 1927 والتـحق بمـعـهـد المـوسـيـقـى العـربي. ثم دخل
مـيـدان التلحـين فكان أعظم من لحن الـقصـيـدة العـربيـة. لحن أكـثـر أغـانيـه للمطربة
الراحلـة أم كلثـــوم منذ ثالثـينيـــات القــرن الـعــشـــرين، فــأبـدع وفــاق ســـابقــيـــه. ومن
األناشـيـد الحـماسـيـة التي أنشـدتهـا له أم كلثـوم «نشـيـد الجـامعـة» في فـيلم «نشـيـد

األمل» عام 1363 من كلمات أحمد رامي ومطلعه :
يــا شـبــاب الـنـيـــل      يــا عــمــاد الـجـيــل

حصل علي عدة جوائز تقديرية. وتوفي يوم التاسع من شتنبر 1981 (80).
ممممــــــــححححــــــــممممــــــــدددد    ببببنننن    ااااللللععععــــــــررررببببيييي ااااللللششششــــــــااااووووشششش    : من مــواليــد تطوان فـي العــقــد األول من هذا
القـرن. كـان من رجـال الحـركـة الوطنيـة وأحـد رفـقـاء الزعـيـم عـبـد الخـالق الطريس.
انتسب إلى المعهد الحر بتطوان فكان يلقن تالمذته األناشيد الحماسية، ومن بينها

نشيد من نظم محمد ابن األبار، وأوله :

فـتيــة المعهــد هيــوا للصــالح      وارقبوا العهد الذي فيه النجاح(81).

ممممــــححححــــممممــــدددد    ببببنننن    ععععــــــــببببــــدددد    ااااللللسسسســــالالالالمممم ااااللللووووررررييييااااششششيييي    : من مـواليـد مـديـنة شـفـشـاون عـام 1921
انتقل إلى تطوان حيث درس بمعهد موالي المهدي. وقد درس الموسيقى األندلسية
وولع بهـا كــمـا ولع بفني السـمــاع والمـديح. مـارس مـهنة الـتـعليم. وعلم المــوسـيـقى
األندلسـية بمـعهد تطـوان، كما أسس بـتطوان جمـعية للـمادحين. وكـان يتقن الـعزف
على آلة األكورديون ويستخـدمها في مصاحبة صغار المنشـدين. ومن أعماله الفنية

80) عبد الحميد توفيق زكي. أعالم الموسيقى المصرية، ص 93.

81) العلم، 1985-12-7.
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واألدبيـة تعـميـر التـواشي السـبع وبعض توشي المـيـازين كتـواشي قـدام االصـبهـان
وبسـيط رصد الديل ورمـل الماية وقـائم ونصف الحـجاز المـشـرقي والرصد وغـريب
الحسين وعـراق العجم بأشعار نظمـها في المديح النبوي ؛ كـما لحن أناشيد كـثيرة

يحتفظ نجله محمد األمين بنحو ثالثين منها بألحانها.
وقد توفي بتطوان عام 1984 (82).

ااااللللههههــــااااششششــــمممميييي  ببببننننااااننننيييي    : من مـواليـد الرباط في 9 شـتنبـر 1927.وهو شـقـيق الفنان
أحمد بناني الرئيـس السابق لجوق الطرب الغرناطي بالرباط. اشـتغل بالتدريس في
معـاهد التعليم الحر خـالل فترة الحمـاية، وشارك في الحركة الـوطنية والنقابية كـما
عـمـل في أوسـاط منظـمـات الشــبـاب. وبعــد اسـتــقـالل البــالد رأس المـجلـس البلدي
لمـدينـة الرباط، ثم عـين في الســبـعـينيـات مـن القـرن العـشـريـن أمـينا عـامـا لمـنظمـة
العـمل العـربيـة الـتي كـان مـقـرها ببـغـداد، واسـتـمـر في هذا المـنصب إلى أن أحـيل
على التقاعد في الثمانينيات من القرن السابق، حيث عاد لالستقرار بمسقط رأسه.
وقد وافته المنية بالهرهورة قرب الرباط ليلة يوم الجمعة 22 يوليوز 1994 (83).

    ووووددددييييعععع    صصصصــــــــببببــــــــرررراااا    : لبنـاني من مــواليــد سنة 1876. درس المــوســيــقى بالمــعــهــد
الوطني لـلمـوســيـقى العــالي ببــاريس، وبعـد عــودته إلى لبنان أسـس عـام 1910 أول
مـدرسة لـلموسـيـقى تحـولت منذ سنة 1929 إلى «المـعـهد الـموسـيـقي الوطني». وقـد

رأس هذا المعهد بنفسه إلى حين وفاته عام 1952.

له مــؤلفـات مـوســيـقــيـة من بينـهـا : أوبرا «الملـكان» باللغــة العـربيــة، و«ورعـاة
كنعــانة» باللـغـة التــركـيــة. وهو ملحـن النشــيـد العــثـمــاني القــديم، والنشــيــد الوطني
الحـالي للبنان. وله دراسـات عـديدة نشـر بعضـهـا. ومن منجـزاته العلمـية فـي مجـال

82) بطاقة خاصة.

83) بطاقة خاصة.
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اآلالت المــوسـيــقـيــة اخـتــراغ آلة لقــيـاس األصــوات التي تؤلـف «السلم المــوسـيــقي
الكوني»، واختراع بيـانو شرقي غربي مؤلف من صفي مـالمس، وقادر على إصدار

أرباع األصوات. وقد ضاع هذا االختراع(84).

84) مجموعة من الكتاب : موسيقى المدينة. الموسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1991-1.
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ااااللللممممصصصصااااددددرررر    ووووااااللللممممررررااااججججعععع

ببببااااللللللللغغغغةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة    ::::
ااااللللككككتتتتبببب    ::::

أأأأححححــــــــممممــــــــدددد،،،،    ننننههههــــــــاااادددد    ااااللللززززههههررررااااءءءء    : كــتــاب فن المــوســيــقى. ج 1، ط األولى. 1371هـ/1951م -
حلب، سوريا (لغاية صفحة 61).

ببببششششييييششششيييي،،،،    ااااألألألألمممميييينننن : أناشيد للوطن. ط المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار،
ط 1، الجزائر 1998.

ااااألألألألصصصصببببههههااااننننيييي،،،،    أأأأببببوووو    ااااللللففففررررجججج : كتاب األغاني - الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ااااللللببببسسسستتتتااااننننيييي،،،،    ككككررررمممم : النساء العربيات، مكتبة صادر، بيروت.

ااااببببنننن    ببببططططووووططططةةةة : الرحلة، ج 1، ط المكتبة التجارية. مصر 1377هـ/1958.

ااااببببنننن    ذذذذررررييييلللل،،،،    ععععددددنننناااانننن    : الموسيقى في سورية، مط. الف باء، األديب - دمشق، 1969.

ببببووووذذذذييييننننةةةة،،،،    ممممححححممممدددد : مشاهير التونسيين، تونس 1992.

ببببووووععععــــييييــــاااادددد،،،،    ااااللللححححــــااااجججج    ااااللللححححــــسسسسنننن    : الحـركـة الوطنيـة والظـهـيـر البـربري، لون آخـر من نشـاط
الحركة الوطنية. 1930/1348. الدار البيضاء 1399هـ/1979.

ااااللللججججــــااااببببرررريييي،،،،    ممممــــححححــــــــممممــــدددد    ععععــــااااببببدددد : فكرة المـغــرب العـربي أثناء الكفـاح مـن أجل االسـتـقـالل.
ورقة قدمت إلى ندوة المغرب العربي. بيروت 1978، ص 19.
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ااااللللججججرررراااارررريييي،،،،    ععععــــببببااااسسسس : - اإلبداع الشـعبي، ط 1، مارس 1988. مط المعـارف الجديدة،
الرباط، ط 1، مارس 1988.

- األدب المـغـربي من خـالل ظواهره وقـضـاياه. ج 1. مكتـبـة
المعارف 1979.

- تطور الشــعـر العـربي الحـديـث المـعـاصـر في الـمـغـرب من
1830 إلى 1990. منش الـنادي الجــراري 11. مط. األمنيــة

الرباط، 1997/1.

ااااللللججججــــرررراااارررريييي،،،،    ععععــــــــببببــــدددد    ااااللللللللهههه : شـذرات تاريخــيـة، 1900-1950. مط النجــاح الجــديدة، الدار
البيضاء 1397هـ/1976.

ااااببببــــنننن    ججججللللــــوووونننن،،،،    ااااللللــــححححــــــــــــــــــــــــــــااااجججج    إإإإددددررررييييــــــــــــسسسس : كــــــــتــاب الـدروس األولـــيــة فـي فـــن المـــوســـيــقـى
األنـدلـسـيـة. ط 1-1379هـ/1960م مكتبة السالم - الدار البيضاء.

ججججوووولللليييياااانننن،،،،    ششششااااررررلللل    أأأأننننددددرررريييي    : محمد الخامس، سلسلة األفارقة.

ااااببببنننن    ااااللللححححااااجججج،،،،    ممممححححممممدددد    ببببنننن    ااااللللففففااااططططمممميييي    ااااللللسسسسللللمممميييي : إسعاف اإلخوان الراغبين بترجمة ثلة من
علماء المغرب المعاصرين. ط 1، 1412-1992، مطبعة النجاح الجديدة.

ااااللللححححــــــــااااييييكككك،،،،    ممممــــححححــــممممــــــــدددد    ببببنننن    ااااللللححححــــسسسســــــــيييينننن : كناش الحــايك، تحق. عـبــد اللطيف بنمنـصـور، مط
الريف، ط 1397/1هـ/1977.

ااااللللححححللللوووو،،،،    سسسسللللييييمممم    : كتاب الموسيقى النظرية. منش دار مكتبة الحياة. بيروت 1961.

ااااححححــــممممــــييييــــددددةةةة،،،،    ممممــــححححــــممممــــدددد : من تاريخ األندية األدبـية فـي المـغـرب. النادي الجـراري بالرباط
لمـؤسسـه العالمـة عبـد الله الجراري. منش النادي الجـراري. 28. ط 1. مط األمنية

- الرباط، 1997/1.
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ححححسسسســــيييينننن،،،،    ععععلللليييي    ممممححححــــففففووووظظظظ : قامـوس الموسيـقى العربيـة، العراق 1977، وزارة االعالم -
دار الحرية للطباعة - بغداد 1977.

ااااببببنننن    خخخخللللددددوووونننن،،،،    ععععببببدددد    ااااللللررررححححممممنننن : المقدمة، مط. المكتبة التجارية، مصر، دون تاريخ.

خخخخللللييييــــففففــــةةةة،،،،    إإإإددددررررييييسسسس : الحـركــة العلمـيــة والثـقـافــيـة بتطوان من الحــمـاية إلى االسـتــقـالل
(1331-1376هـ1912-1956م). طبع وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 1994.

ااااللللخخخخوووورررريييي،،،،    ررررئئئئييييفففف    : التعريف في األدب العربي. ط 1957/2 لبنان.

ددددررررووووييييشششش،،،،    ححححسسسسنننن    : من أجل أبي سيد درويش، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990.

ددددييييممممسسسس    ججججــــوووونننن    ججججــــييييــــممممسسسس : حـركـة المـدارس الحـرة بالمـغـرب ((1919-1970، ط - 1991
1. ترجمة السعيد المعتصم، مط. النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

ااااللللررررمممماااادددديييي،،،،    ججججــــمممماااالللل    ااااللللدددديييينننن : خليل مطران شاعـر األقطار العربيـة، دار المعارف. مـصر
د. ت.

ااااببببنننن    ررررششششييييقققق : العـمدة، تحق. مـحمـد محيـي الدين عبـد الحمـيد. مط. السـعادة. مـصر
1953. ج 2.

ززززيييياااادددد،،،،    أأأأححححممممدددد : لمحات من تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب، مطبعة دار الكتاب 1973.

ككككرررراااابببب،،،،    أأأأللللككككسسسسننننددددرررر : علم الفلكلور، ترجمة رشدي صالح.

گگگگننننوووونننن،،،،    ععععببببدددد    ااااللللللللهههه : أحاديث عن األدب المغربي، دار الثقافة، ط 1984/1405-4.

ممممــــااااللللــــككككيييي،،،،    ااااممممــــححححــــــــممممــــدددد : الحــركـات الوطنيــة واالسـتــعـمــار في المـغــرب العـربي، أطـروحـة
دكتوراه مركز دراسات الوحدة العربية، ص 278.

ممممــــججججــــممممووووععععــــةةةة    ممممنننن    ااااللللككككتتتتــــاااابببب : مـوسيـقى المـدينة، المـؤسـسـة العربيـة للدراسـات والنشـر -
بيروت، ط 1991-1.
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ااااببببنننن    ممممننننظظظظوووورررر : لســـان العــرب، دار صـــادر ودار بيــروت للـطبــاعـــة والنشــر - بـيــروت
1374-1375هـ/1955-1956، مادة سند.

ممممععععللللممممةةةة    ااااللللممممغغغغرررربببب : ج الخامس. 1992/1413 - مطابع سال.

ممممــــــــععععننننييييننننوووو،،،،    ااااللللححححــــــــااااجججج    أأأأححححــــممممــــــــدددد : - ذكـريـات ومـذكـرات. الـجـزء األول (1920-1931). الجـزء
الثــــاني (1932-1937)، الجــــزء الثــــالث (1946-1938)،
الجزء الرابع ((1947-1951. مط سبارطيل - طنجة -

دون تاريخ.

- محمد حسن الوزاني - تسع سنوات في المنفى /1992
1411، مط. األنباء 1990-1411.

ااااللللممممــــععععــــززززووووززززيييي،،،،    ممممــــححححــــممممدددد    ووووههههااااششششــــمممم    ببببنننن    ااااللللححححــــسسسسنننن    ااااللللععععــــااااببببدددديييي    ااااللللععععللللوووويييي : الكفـاح المـغـربي المـسلح
في حلقات في 1900 إلى 1935. مطابع األنباء - الرباط، 1987.

ضضضضــــــــييييفففف،،،،    ششششــــــــووووققققيييي : البطـولة في الشـــعــر العــربي. سـلسلة اقـــرأ . العــدي 331، يوليــه
.1970

ااااببببنننن    ععععــــببببدددد    ااااللللــــججججللللييييلللل،،،،    ععععببببــــدددد    ااااللللععععــــززززييييزززز    : - التـربية الـموسـيـقيـة لمـعلمي المـدارس االبتدائيـة،
مكتبة الرشاد، الدار البيضاء - فاس 1968.

- المـوســيـقى األندلســيـة المـغــربيـة - فنون األداء - سـلسلة
عالم المعرفة. شتنبر 1988. العدد 129. الكويت.

- مــدخل إلى تاريـخ المــوســيــقى المــغــربيــة، ط 2-2000. مط
النجاح - الدار البيضاء.

ععععــــــــببببــــدددد    ااااللللححححــــــــممممــــييييــــــــدددد    تتتتووووففففــــــــييييقققق    ززززككككيييي    : أعــالم المـوســيــقى المــصـريـة عـبــر 150 سنة. الهــيـئــة
المصرية العامة للكتاب 1990.
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ععععــــببببــــــــدددد    ااااللللففففــــتتتتــــــــااااحححح    ققققللللععععــــهههه    ججججىىىى    ووووععععــــــــددددنننناااانننن    أأأأببببوووو    ااااللللششششــــــــااااممممــــااااتتتت : المـوســيـقـار أحــمـد اإلبري. حــيـاته
وأعماله، سلسلة التراث الموسيقية، 1، سوريا.

ااااللللععععــــرررريييياااانننن،،،،    ممممــــححححــــممممــــدددد    سسسســــععععــــييييــــدددد : حـيـاة الرافـعي. الطبـعـة الثـانيـة. 1366هـ/1947م. مطبـعـة
االستقامة بالقاهرة.

ععععططططييييةةةة    ااااللللللللهههه،،،،    أأأأححححممممدددد : القاموس السياسي، الموسوعة البريطانية.

ااااللللععععللللوووويييي،،،،    ااااممممــــححححممممــــدددد    ببببنننن    ههههااااششششمممم : شـاهد عيـان. الدار البـيضـاء. مطبـعة الـنجاح الجـديدة
 .1989

ععععلللليييي    ممممــــههههنننناااا....    ععععــــببببــــدددد    ااااححححممممــــدددد    ووووععععلللليييي    ننننععععــــييييمممم    خخخخــــررررييييسسسس : مـشاهيـر الشـعـراء واألدباء. دار الكتب
العلمية. بيروت لبنان. ط 1-1410هـ/1990.

ععععلللليييي،،،،    ععععببببــــدددد    ااااللللللللهههه    : المـسرح المـوسـيقي فـي العراق - دار الشـؤون الثـقافـيـة العامـة -
بغداد 1995

ااااللللغغغغااااييييااااتتتتيييي،،،،    ععععلللليييي : ديون «وطنيتي» 1910 - مصر.

ااااللللففففااااسسسسيييي،،،،    ععععالالالاللللل    : الحركات االستقاللية في المغرب العربي - القاهرة 1948......

ااااللللففففييييررررووووزززز    آآآآبببباااادددديييي : القاموس المحيط، ج 1، المكتبة التجارية مصر - دون تاريخ.

ااااللللققققــــــــااااددددرررريييي،،،،    أأأأببببوووو    ببببككككرررر : رجــال عـرفــتـهم في الـمـغــرب والمـشــرق، ج 4-1991 - مطبــعـة
النجاح الجديدة.

مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية، ج 1. مطبعة النجاح الجديدة.

ااااللللققققــــــــببببــــــــااااجججج،،،،    ممممــــــــححححــــممممــــــــدددد    ببببنننن    ااااللللععععــــــــببببــــــــااااسسسس : األدب العــربي في المــغــرب األقــصى، ج 1 و 2. ط
2-1400 هـ/1979م.

سسسسررررححححاااانننن،،،،    ننننممممرررر : موسوعة الفلكلور الفلسطيني، ج 1.
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ااااللللسسسسووووالالالالمممميييي،،،،    إإإإببببررررااااههههييييمممم : الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية 1956-1912.
ااااللللششششاااامممميييي،،،،    ييييووووننننسسسس : مدونة نوبة العشاق، مؤسسة بنمد. الدار البيضاء، ط 1986-1.
ششششققققرررروووونننن،،،،    ععععــــببببدددد    ااااللللللللهههه : فجر المـسرح العربي بالمغرب. منشـورات اتحاد إذاعات الدول

العربية، تونس 1988.
ااااللللووووززززااااننننيييي،،،،    ححححــــــــــــسسسسنننن - دليـل الكتـــاب المـــغــاربة - مـنش. اتحـــاد كـــتــاب المـــغـــرب، مط

المعارف - الرباط، ط 1993-1.
ااااللللووووززززااااننننيييي،،،،    ممممححححممممــــدددد    ببببنننن    ااااللللححححسسسسنننن    : مذكـرات حياة وجـهاد. ج 1، طور المخـاض والنشوء.

منش. مؤسسة حسن الوزاني - دار الغرب اإلسالمي - بيروت - 1982-1397.

ااااللللددددووووااااوووويييينننن    ااااللللششششععععررررييييةةةة    ::::
ططططووووققققاااانننن،،،،    إإإإببببررررااااههههييييمممم : الديوان. دار الشرق الجديد. 1955.

ااااللللممممــــررررااااككككــــششششيييي،،،،    ممممــــححححــــممممــــدددد    ببببنننن    إإإإببببررررااااههههييييمممم : الديوان : روض الزيتـون، مخ. الخـزانة الحـسنيـة
رقم 1043-1.

ممممككككوووواااارررر،،،،    ممممححححممممدددد : الديوان. ط 1937.
ننننععععييييممممةةةة،،،،    ممممييييخخخخاااائئئئييييلللل : ديون همس الجنون. ط. دار صادر. بيروت 1966.

ااااللللففففــــااااسسسسيييي،،،،    ععععــــالالالاللللل : - الديوان. جــمع وتحـقـيق عــبـد العلي الودغــيـري. ج 1. األشـعـار
األولى إلى سنة 1937. مؤسسة عالل الفاسي - مط. الرسالة أكتوبر 1983.

- الديـوان. روض المـلك، القــــسـم األول من الجــــزء الـثــــاني،
مطبـوعـات عـالل الفـاسي. إعـداد وتحـقـيق عـبـد الرحـمن بن
العــربي الحــريـشي مــؤسـســة عــالل الفــاسـي، مط الرســالة

.1987
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ااااللللننننددددووووااااتتتت    ووووااااللللللللققققااااءءءءااااتتتت    ::::
ااااتتتتححححــــــــاااادددد    ككككــــــــتتتتــــاااابببب    ااااللللممممــــــــغغغغــــــــرررربببب    ووووااااللللممممــــــــججججللللسسسس    ااااللللببببللللدددديييي    للللــــممممــــددددييييننننــــةةةة    تتتتططططوووواااانننن : مــحـمــد داود - الحـركــة
الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية، مط المعارف الجديدة، الرباط، ط 1990-1.

ححححججججــــااااززززيييي،،،،    سسسسههههــــييييرررر : اللقاء الثـالثي لموسـيقات دول البـحر األبيض المـتوسط، ديلف -
اليونان، شتنبر 1985.

ممممــــؤؤؤؤتتتتممممــــرررر    ااااللللممممــــووووسسسسييييــــققققىىىى    ااااللللععععــــررررببببييييــــةةةة : القاهرة، 1932، القـسم الفني من الكتـاب. ط المـجـمع
العربي للموسيقى، بغداد 1980.

ااااللللننننااااصصصصــــرررريييي،،،،    ممممححححممممــــدددد    ااااللللممممككككيييي : المـغرب في الـدراسات االسـتشـراقـية. الـندوة السادسـة
للجـنة القــيم الروحــيــة والفـكرية. مطبــوعــات أكــاديمــيــة المــملـكة المــغــربيــة. شــوال

1413/أبريل 1993.

ااااللللققققصصصصرررر    ااااللللككككببببييييرررر : ملحق ثقافي تاريخي اجتماعي. مارس 1990.

ييييوووومممم    ششششووووققققــــيييي    ببببففففااااسسسس : ذكرى تـأبين أميـر الشعـراء. مارس 1932. المطبـعة الجـديدة -
دون تاريخ.

ممممججججااااممممييييعععع    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ::::
ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللممممددددررررسسسسييييةةةة : اختيار جماعة من المربين - دار الثقافة - الدار البيضاء، ط

.1995-1416

ااااألألألألننننااااششششييييدددد : نشريات الـشباب. مـصلحة الشـبيبـة، الحزب الحـر الدستوري الـتونسي،
الديوان السياسي. مطبعة العمل، دون تاريخ.

أأأأننننااااششششييييدددد    ددددييييننننييييةةةة : محمود أبو الوفا. مكتبة وهبة. مصر 1954.
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أأأأننننااااششششييييدددد    ككككششششففففييييةةةة : نشرة مستنسـخة على الستانسيل. محلية أكـادير. منظمة الكشافة
المغربية اإلسالمية. دون تاريخ.

أأأأننننااااششششييييدددد    ااااللللششششبببباااابببب : مكتبة النجاح. تونس. دون تاريخ.

أأأأننننااااششششييييدددد    ككككششششففففييييةةةة : مجلة مستعد. عدد خاص. الكشفية الحسنية المغربية.

ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووااااألألألألغغغغااااننننيييي. ط. جمعية الطالب المغربية بتطوان غير مؤرخة.

أأأأننننااااششششييييــــدددد    ووووططططننننييييةةةة : حزب جـبهـة التحـرير الوطني. االتحاد الوطنـي للشبـيبة الجـزائرية،
المكتب الوطني للكشافة. مطبعة مجلة الوحدة. جوان 1985.

ااااللللددددللللييييلللل    : نشرة الكشافة االسالية الجزائرية، رقم 1. غير مؤرخة.

ككككتتتتاااابببب    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللممممددددررررسسسسييييةةةة    ااااللللممممققققررررررررةةةة. وزارة التربية. بغداد. 1976.

ككككــــتتتتاااابببب    ااااألألألألننننااااششششــــييييدددد    ااااللللممممــــددددررررسسسسييييــــةةةة    ااااللللممممققققــــررررررررةةةة.... المـجمـوعة الثـانية - وزارة التـربية - بغـداد -
.1964

ككككــــتتتتــــاااابببب    ففففنننن    ااااللللممممووووسسسســــييييــــققققىىىى. أحـمد نهـاد الزهراء وزارة المـعـارف السـورية الجليلة، مط -
سعد - حلب، هامش الكتاب ابتداء من ص 62.

ااااللللممممججججممممووووععععةةةة    ااااللللككككببببررررىىىى    ممممنننن    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة (غير مؤرخة) مكتبة ومطبعة الجامعة. الدار
البيضاء.

ْللللوووو    ممممنننن    ااااللللررررببببااااطططط. عليها تاريخ 1946. ككككررررااااسسسسةةةة    ففففيييي    ممممللللكككك    ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ    للللََََححححْْْ

ممممججججممممووووععععةةةة    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ااااللللككككببببررررىىىى (غير مؤرخة) جـمعها وطبعها السيـد عبد السالم
االدريسي مطبعة األطلس. الدار البيضاء.

ممممججججــــممممووووععععــــةةةة    تتتتضضضضمممم    أأأأننننااااششششييييــــدددد    ووووططططننننييييةةةة مبـتورة األول واآلخـر. تبدأ بالـصفحـة رقم 5، وتنتهي
بالصفحة رقم 24 في ملك السيد محمد الودغيري - غير مؤرخة.



441 ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووددددووووررررههههاااا    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتححححررررييييرررر

ممممججججممممووووععععةةةة    أأأأننننااااششششييييدددد    ااااللللععععررررووووةةةة    ااااللللووووثثثثققققىىىى. بيروت.
ممممججججــــممممووووععععــــةةةة    تتتتضضضضمممم    21    ننننششششييييــــدددداااا    ووووططططننننيييياااا من تلحـين فليفل أخـوان. ط لبنان مجـهولة النـاشر

والتاريخ. مسبوقة بمقدمة.
ممممددددووووننننااااتتتت    خخخخططططييييةةةة    للللألألألألسسسستتتتااااذذذذ    ففففضضضضوووولللل    ااااللللصصصصاااائئئئغغغغ.

ممممــــــــععععــــــــررررككككــــــــةةةة    ااااللللتتتتــــــــححححــــــــررررييييرررر    ووووااااللللــــببببننننااااءءءء    ممممنننن    خخخخــــــــالالالاللللل    ااااألألألألننننااااششششــــــــييييــــــــدددد    ااااللللــــووووططططننننييييــــــــةةةة. برنامـج الســهــرة الكبــرى
بمناســبـة الذكــرى العـشـريـن لعـيـد الـعـرش. 25 ربيع الثــاني 1401-3 مـارس 1981،

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - الرباط.
ففففللللننننننننــــششششــــدددد. مــجـمــوعــة أناشــيـد من نـشـر «جــمــعـيــة نشــر التــربيــة الثـقــافــيـة بـواسطة

التعاضديات» النشرة األولى 1965. وزارة الشبيبة والرياضة - الجزائر.
ممممــــججججــــممممــــووووععععــــةةةة    ااااألألألألننننااااششششــــييييــــدددد    ااااللللممممــــخخخخــــتتتتــــااااررررةةةة. السلسـة األولى والثـانيـة، جـمع الحـاج عـبـد السـالم

الغازي الشيخ، ط موسسة الهرم، تطوان 1416هـ/1995.
ااااللللتتتتددددررررييييبببب    ااااللللججججااااممممععععيييي    للللألألألألننننااااششششييييدددد : المعمورة من 30 مارس إلى 4 أبريل 1998.

سسسســــممممــــييييرررر    ااااللللششششــــببببــــاااابببب    : ألحـان شـعـرية بقلم مـحـمـد اإلدريسي - مط. الشـمـال اإلفـريقي،
الرباط مارس 1958.

ااااللللممممججججالالالالتتتت    ووووااااللللججججرررراااائئئئدددد    ووووااااللللننننششششررررااااتتتت    ::::
ااااألألألألننننييييسسسس - مجلة - تطوان. رجب 1366/ماي 1947.

ااااالالالالتتتتححححاااادددد    ااااالالالالششششتتتتررررااااككككيييي، جريدة، 25 ماي 1992.
ببببططططااااققققــــةةةة    ممممععععللللــــووووممممااااتتتت    ععععنننن    ححححــــييييــــااااةةةة    ااااللللففففققققــــييييــــهههه    ااااللللششششااااععععــــرررر    ممممــــححححممممــــدددد    ببببنننن    ععععــــببببدددد    ااااللللققققــــااااددددرررر    ااااللللععععللللمممميييي    ااااللللععععــــرررراااائئئئششششيييي

ااااللللممممككككننننااااسسسسيييي.... من إعداد الحاج مَحمد    العرائشي. 
- ببببططططااااققققةةةة    تتتتععععررررييييفففف    بالفنان واألستـاذ المصري حسـين أمين بيكار 24-1-1994. إعداد

األستاذ محمد العربي ا لخطابي.



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل442

ممممــــــــــــججججللللةةةة    ااااللللتتتتــــــــــــررررااااثثثث    ااااللللششششــــــــــــععععــــــــــــببببيييي. - ابراهـيم، عـــبــاس فـــؤاد ع 4، س 19-1986، منش دار
الحرية للطباعة. بغداد.

- ع 2، س 8-1977. العدد 1، السنة 12.
- حمودي، إبراهيم بقي. ع 3،س 9 - 1978. 

- ابن عبد الجليل، عبد العزيز.    ع 10. س 11. 1980.
ااااللللححححييييااااةةةة. جريدة، تطوان، 18 نونبر 1934.

 ممممــــــــججججللللةةةة    ددددععععــــــــووووةةةة    ااااللللححححقققق، - مــعنيـنو، الحــاج أحــمــد : ع 8 ، س 15، غــشت 1974، مط.
فضالة - المحمدية.

-    ع 232 نونبر 1983.
- ع 233. دجنبر 1983.

- القادري، أبو بكر :  ع 227، مارس 1983.
- القـادري، عـبـد القـادر : ع 4. س 21، شـعـبـان - رمـضـان

1400/يوليوز 1980. 

ممممججججللللةةةة    ااااللللككككررررمممملللل، گنون، عبد الله : ع 1984-11.
ااااللللممممغغغغرررربببب،،،،    ممممججججللللةةةة    - 14 دجنبر 1933. 1933-5-18.

- 11 أكتوبر 1937.

ممممججججللللةةةة    ااااللللممممووووسسسسييييققققىىىى    ااااللللععععررررببببييييةةةة. - الصفدي، بيان. ع 6 يناير 1986. بغداد.

- قدوري حسين :ع 6 يناير 1986.

- ع 7، يناير 1985.
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ااااللللممممججججللللةةةة    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة : - العدد 1 يناير 1974، القاهرة.

- محمود كامل :ع 10 أكتوبر 1974.

ممممــــججججللللةةةة    ااااللللــــممممننننااااههههلللل، - الجـراري، عــبـاس. س 3، ع 5، ربيع األول 1396/مـارس 1976.
منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - الرباط.

- الخطابي، محمد العربي، ع 7 نونبر 1976.

 ننننششششررررةةةة    صصصصــــددددررررتتتت    ببببممممننننااااسسسسببببــــةةةة    ااااللللذذذذككككررررىىىى    ااااألألألألررررببببععععــــييييننننييييةةةة    للللووووففففــــااااةةةة    ااااألألألألسسسستتتتــــااااذذذذ    ممممححححممممــــوووودددد    ااااللللععععللللمممميييي مؤسس،
منظمة الكشافة المغربية االسالمية. أكتوبر 1983. إعداد أفا عمر.

ااااللللععععللللمممم    ااااللللثثثثققققااااففففيييي. ابن تاويت، محمد، 1984-5-5.

ججججررررييييددددةةةة    ااااللللععععللللمممم، - گنون، العربي : 1987-7-2.

.1980-2-12 -

.1992-5-18 -

- سكيرج، عبد الغني،1987-7-2.

- 30 مارس 1980.

- الودغيري، عبد العلي. 1992-5-18.

- اشماعو، محمد أحمد : 4 أبريل 1980.

ععععمممملللل    ااااللللششششععععبببب، فاس، نونبر 1933.

ففففننننوووونننن،،،،    ممممججججللللةةةة، ع 111-20 أكتوبر 1980 - بغداد.

ااااللللــــففففننننــــوووونننن....    ممممــــــــــــــــــــــــــــــــججججللللــــةةةة، س 1، ع 9 و 10. غـــــــشـت 1974 - الـرباط. مـنـش. وزارة الدولـة
المكلفة بالشؤون الثقافية.
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ااااللللسسسسالالالالمممم....    ممممججججللللةةةة - الجزء الخامس، س 1 شوال 1352/ يناير 1934.

- الجزء العاشر، س 1 رجب 1353/ نونبر 1934.

- الجزء الرابع، س 1 رمضان 1352/ يناير 1934.

ااااللللسسسسععععااااددددةةةة،،،،    ججججررررييييددددةةةة، األعداد : - 24 يبراير 1928.

- 13 شتنبر 1928

- 28 غشت 1928.

- 20 يونيو 1931

- 16 مارس 1941.

ووووثثثثاااائئئئقققق    ااااالالالالتتتتححححاااادددد    ااااللللككككششششففففيييي    للللللللممممغغغغرررربببب    ااااللللععععررررببببيييي. الجامعة الوطنية للكشفية المغربية.

ووووثثثثاااائئئئقققق    ممممننننظظظظممممةةةة    ااااللللككككششششااااففففةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة    ااااالالالالسسسسالالالالممممييييةةةة.

ااااللللممممصصصصااااددددرررر    ااااللللششششففففووووييييةةةة    ::::
ععععببببدددد    ااااللللووووههههاااابببب ببببنننن    ممممننننصصصصوووورررر    : مدير الوثائق الملكية.

ممممححححممممدددد    ببببنننن    ااااللللممممععععططططيييي    ببببنننن    ععععببببوووودددد    

ععععببببااااسسسس    ااااللللججججرررراااارررريييي : عضو أكاديمية المملكة المغربية.

ممممــــصصصصططططففففىىىى ااااللللررررققققىىىى    :::: أسـتـاذ الريـاضـيـات بثـانوية الـنهـضـة بمكنـاس، ثم أسـتـاذ األدب
العربي بكلية اآلداب والمدرسة العليا لألساتذة بمكناس - متقاعد.
ععععببببدددد    ااااللللققققااااددددرررر    ااااللللممممععععررررووووففففيييي : نائب وزارة التربية الوطنية بالناظور سابقا.
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ممممححححممممدددد    ااااللللممممخخخختتتتاااارررر ااااللللععععللللمممميييي    : أستاذ متقاعد بمدينة طنجة.

ممممححححمممموووودددد    ااااللللععععللللمممميييي رئيس منظمة الكشافة المغربية اإلسالمية.

ممممووووالالالاليييي    ععععببببدددد    ااااللللللللهههه ااااللللععععللللوووويييي    : طبيب جراح بمدينة مكناس.

ممممووووالالالاليييي    إإإإددددررررييييسسسس ااااللللششششــــببببييييــــههههيييي    : أحـد مـمارسـي فن السـماع، وأسـتـاذ بالمـعـهـد الوطني
للموسيقى بمكناس.

ععععببببدددد    ااااللللللللهههه ششششققققرررروووونننن    : مدير ديوان وزارة الشؤون الثقافية.

ااااللللههههااااششششمممميييي    ببببننننااااننننيييي

خخخخااااللللدددد    ممممششششبببباااالللل    : المدير السابق إلذاعة طنجة الجهوية.

ججججمممماااالللل    ااااللللدددديييينننن    ععععببببدددد    ااااللللررررااااززززقققق: عضو جمعية الثقافة الموسيقية بالرباط.

ااااألألألألششششررررططططةةةة    ااااللللممممسسسسججججللللةةةة    ::::
أأأأننننااااششششــــييييدددد    ااااللللططططففففــــووووللللةةةة، النشـرة األولى بمناسـبـة عـيـد الطفولـة. كتـابة الدولة في الـشبـيـة

والرياضة. 1974/1394.
أأأأننننااااششششــــييييــــدددد    ااااللللككككششششــــااااففففــــةةةة : الحـركـة الـعـامـة للكشـافـة والـمـرشـدات. الجـمـاهيـريـة العظمى

(تضم تسعة أناشيد).
أأأأننننااااششششييييدددد    ااااللللككككششششااااففففةةةة : الجامعة الوطنية للكشفية المغربية - المعمورة.

ششششررررييييطططط    ااااإلإلإلإلذذذذااااععععةةةة    ووووااااللللتتتتللللففففززززةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة : التسجيل الكامل لألناشيد الوطنية التي قدمتها
وزارة الدولة المكلفـة بالشؤون الثـقافيـة بمسـرح محـمد الخـامس بمناسبـة الذكرى

العشرين لعيد العرش. 3 مارس 1981.
ششششررررييييطططط    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ااااللللككككششششففففييييةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة : إنجاز عبد العزيز بن عبد الجليل.
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ببببااااللللللللغغغغةةةة    ااااألألألألججججننننببببييييةةةة    ::::
Livres

Basset Henri : Essai sur la littérature Berbère. Alger-Jourdan, 1920.

J. Hansen A.M.D. outremer Ed. Alphonse Leduc. Paris 1953.

Logos : Grand Dictionnaire F.N.

Robert Dufourcq : La musique française. Ed. du Seuil.

ممممججججااااممممييييعععع    ااااألألألألننننااااششششييييدددد    ::::
Recueils

Chanter les quatre éléments. Jacques de Miniret. Les Presses d'Ile de
France. Paris VII. 1er trimestre 1964.

Presse d'Ile de Chants français; recueil amputé. Col. Musica. n°10, 1958
France. Paris VI.

Collection Musica n°10. 1958.

Jardin d'enfants. ED. Van de Velde à Tours. S.D.

Jouez pipeaux. Fleury Tardy

Les albums joyeux: pour chanter avec maman/ Hachette 1973. Ed. Monde 

Les Jeux chantés enfantins du folklore français. Ed. du Scarabée. Imp.
Fortin Paris 1957.
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Pipeaux, Ed. Van de Velde

Saisons, chants des Scouts de France. Col. Aurores/ Presse d'IIe de France
Paris, 2ème, T. 1963.
Soleil (             ) .Chansons inédites de Francine Cokenpot. Ed. du Seuil  
Paris 6ème 1951.
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ممممححححتتتتووووييييااااتتتت    ااااللللككككتتتتاااابببب

٭ مقدمة
٭ تقديم وإهداء

٭ مدخل
٭ شيء من تاريخ النشيد العربي

٭ ظاهرة النشيد في المغرب الحديث
 1- المؤثرات المشرقية العربية

2 - المؤثرات الغربية
3 - مراكز تلقين األناشيد

٭ وظيفة النشيد الوطني
٭ مصادر األناشيد المغربية

٭ األناشيد المدرسية في عهد الحماية
٭ موضوعات األناشيد

1 - محور األناشيد الحماسية
ا - أناشيد الدعوة إلى االصالح والمقاومة

ب - أناشيد المناسبات الوطنية القومية
ج - األناشيد الدينية

د - أناشيد التغني بجمال الوطن
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2 - محور األناشيد التربوية
أ - األناشيد المدرسية

ب - أناشيد الحركة الكشفية
٭ خصوصيات األناشيد الوطنية
1 - من الجانب األدبي

2 - من الجانب االيقاعي

3 - من الجانب اللحني والنغمي

أ - طبيعة األبعاد

ب - طبيعة السلم

- السلم المعدل

- السلم الشرقي

- السلم األندلسي

ج - اإليقاع

- األوزان الموسيقية

- البحور الشعرية
٭ جدول األناشيد المدونة بالنوتة الموسيقية

٭ نصوص األناشيد المدونة موسيقيا (بهوامشها)
٭ جدول األناشيد التي لم أهتد إلى ألحانها الموسيقية (مع النصوص والهوامش)

٭ جدول مطالع أناشيد مبتورة النصوص مجهولة األلحان
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٭ تراجم األعالم 
٭ المصادر والمراجع

٭ محتويات الكتاب
٭ الفهرس
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٭ شيء من تاريخ النشيد العربي.......................................................................23
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٭ األناشيد المدرسية في عهد الحماية.............................................................. 81
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٭ جدول األناشيد المدونة بالنوتة الموسيقية..................................................  151
٭ نصوص األناشيد المدونة موسيقيا............................................................. 161
٭ جدول األناشيد التي لم أهتد إلى ألحانها الموسيقية................................... 327
٭ نصوص األناشيد التي لم أهتد إلى ألحانها................................................ 333
٭ جدول مطالع أناشيد مبتورة النصوص مجهولة األلحان.............................. 387
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