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  *)أناشيد للوطن(كتاب 

  أبو القاسم سعد اهللا. د.أ

جيل الكهول يتذكر بدون شك أمهية األناشيد يف احلياة الوطنية، فقد 
كانت الدعوات القومية وشعارات التحرير متثلها األناشيد واألغاين احلماسية 
اليت كانت تعبئ اجلماهري وأنصار األحزاب وأعضاء الكشافة وجتمع كلمتهم 

إن جيل اخلمسينات .  ومثل عليا كالتضحية والفداء وحب الوطنحول مبادئ
يعرف كم أنتجت نكبة فلسطني وثورة اجلزائر والوحدة بني مصر وسورية 
والنضال من أجل استقالل كل قطر عريب من أناشيد هادفة وملتزمة تبعث 

د فكم بقي اآلن من تلك . اآلمال وتدفع الطموح عند الشباب إىل ذروة ا
ا حىت كاد خيتفي؟ ومن هم قائلوها وملحنوها األناش يد؟ وملاذا خفت صو

  .ه الكتاب الذي نقدمه للقراءنومنشدوها؟ ذلك ما حاول اإلجابة ع

جمموعة من القصائد والقطع الشعرية احلماسية ) أناشيد للوطن(إن 
املوجهة مجعها وصنفها ودرسها الفنان اخلبري واألديب القدير األستاذ األمني 

ي، والكتاب يتألف من مقدمات وقضايا عامة، ومن حماور رئيسية رتبها بشيش
  :كما يلي
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، وهي يف )ثورة نوفمرب( أناشيد راجت قبل ثورة التحرير اجلزائرية –أ 
ا  كلهم جزائريني، ويضم  ليسواالواقع أناشيد ليست خاصة باجلزائر وأصحا

لحنني والفنانني، ًهذا احملور سبعة عشر نشيدا ومخسة عشر من الشعراء وامل
  .منهم جزائريون ومنهم عرب مشارقة، مثل بشارة اخلوري وإبراهيم طوقان

 أناشيد انتشرت أثناء كفاح اجلزائر املسلح من أجل االستقالل –ب 
ًوتضم أربعة عشر نشيدا وقصيدا أسهم فيها ما ال يقل عن ) ١٩٦٢-١٩٥٤( ً

ًثالثة عشر شاعرا وفنانا وملحنا معظمهم جزائريو ً ن، وفيهم عرب من املشرق ً
  .واملغرب، مثل حممد كامل قدسي، وحممد الرتيكي، وحممد فوزي

 أناشيد ما بعد استقالل اجلزائر وقد تضمن هذا احملور بذاته أربعة –ج 
  :أقسام جعل هلا األستاذ بشيشي العناوين التالية

 نوفمربيات أو اإلشادة بشهر الثورة، وتضم سبعة أناشيد أنتجها -١  
  .ة شعراء وفناننيسبع

 ستة أناشيد تدعو إىل العلم واملعرفة وقد شارك فيها ثالثة من -٢
  .الشعراء والفنانني

  ً. ستة أناشيد أسهم فيها ثالثة شعراء وفنانني أيضا-٣

ً ثالثة عشر نشيدا تدعو اجليل الصاعد إىل النهضة والبناء، وقد -٤
  .ري سليمان العيسىأسهم فيها سبعة شعراء وفنانني، منهم الشاعر السو

ً وأخريا أربعة عشر نشيدا تتحدث عن الوطن واألجماد، وقد شارك -٥ ً
  .يف إنتاجها تسعة شعراء وفنانني منهم الشاعر العراقي معروف الرصايف
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ا األناشيد املوجهة إىل فتيان – أناشيد اهلواء الطلق –د   واملقصود 
ن كثرية باعتبارهم ميثلون ًالكشافة الذين كان اخلطاب موجها إليهم يف أحيا
  .روح النضال وأمل التحرير، وعدد هذه األناشيد تسعة

اليت أبدعها ) زهرة املدائن(وقد ختم املؤلف حماور الكتاب مبلحمة 
األخوان رحباين، وكأنين به أراد بذلك أن يربط بني روح اإلبداع والنضال يف 

  .ومة الفلسطينيةاملغرب واملشرق، وكذلك بني الثورة اجلزائرية واملقا

ًوهكذا ترى أن األناشيد والقصائد كانت متثل عهدا ناصعا يف حياة  ً
األمة على املستوى القطري والقومي، وقد جاءت على لسان كوكبة من 

األمري عبد القادر، وحممد العيد آل خليفة، ومفدي : الشعراء اجلزائريني أمثال
افة إىل شعراء من اجليل زكريا، وأمحد سحنون، وحممد األخضر السائحي، إض

املخضرم، ومن الشعراء العرب هناك أبو القاسم الشايب، باإلضافة إىل من 
أما بالنسبة للملحنني فمنهم جزائريون مثل عبد الوهاب سليم . ذكرناهم

وهارون الرشيد وأمحد وهيب، وغريهم مثل امللحن التونسي صاحل املهدي، 
  .إضافة إىل من أشرنا إليهم

) الزجل(لتنويه بأن هناك أناشيد كتبت بالشعر امللحون والبد من ا
  .ًأيضا، إضافة إىل شعر مرتجم عن الفرنسية كتبه الشاعر مالك حداد

وهو ))بالتحقيقات((ومن جهة أخرى، قام األستاذ بشيشي مبا أمساه 
يقصد بذلك مناقشة قضايا تتعلق بأناشيد وأحلان اختلف الباحثون يف نسبتها 

ً يف نصوصها، فكان بشيشي هنا مؤرخا وناقدا، إضافة إىل كونه إىل قائليها أو ً
ًفنانا متذوقا ، وهو )قسما: (وكانت حتقيقاته مركزة على سبعة أناشيد هي. ً
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النشيد الرمسي للجزائر، الذي نظمه الشاعر مفدي زكريا، وليس يف ذلك 
خالف، ولكن النقاش دار حول مكان وظروف نظمه وتارخيه بالضبط، وكيف 

ل نصه إىل تونس ومنها إىل مصر زمن حرب ضروس وعدو شرس، ومن وص
هو صاحب الفضل يف تلحينه أول مرة وتروجيه، هل هو حممد الرتيكي 
التونسي أو حممد فوزي املصري، هذه النقطة عاجلها بشيشي بكثري من الدقة 
وذكر احليثيات والوقائع واالستنباط، وهو نفس املنهج الذي عاجل به أناشيد 

بية أو وطنية ضربت بسهم وافر يف الشهرة، ومع ذلك ظلت جمهولة القائل، حز
ا عرفت تقدميا أو تأخريا أو حذفا يف بعض نصوصها ًأو أ ويصدق ذلك . ًً

، والنشيد األخري )شعب اجلزائر مسلم(، و)فداء اجلزائر: (على األناشيد التالية
يد بن باديس سنة ً بيتا قاهلا الشيخ عبد احلم٣٧كان باألساس قصيدة من 

الذي وثقه بشيشي بناء على ) من جبالنا طلع صوت األحرار(م، مث ١٩٣٧
ظروف تارخيية ومراسالت مع األحياء أضاءت جوانب املوضوع وأزالت 

ًحظا ) نشيد العمال(و) جزائرنا(وقد نال نشيد . الغموض يف نسبته إىل قائله
الذي ال خيتلف )  أمليأدعوك يا(ًوأخريا نشيد . ًمن البحث والتدقيق أيضا

اثنان يف كونه من وضع الشاعر صاحل خريف، غري أن حتقيق بشيشي انصب 
  .على دور امللحنني له

ًوقد ربط األستاذ بشيشي ربطا قويا بني األناشيد والرتبية الوطنية،  ً
فالنشيد يف رأيه وسيلة من وسائل التوجيه يف السلوك والتكوين الوطين 

ًمستوى الشبيبة بل أيضا على مستوى اجلماهري والقومي، ليس فقط على 
سيما يف النصف األول من القرن العشرين، والوتعبئتها من أجل هدف حمدد 

ة اليت عرفت بداية اليقظة الوطنية والوعي بتقرير املصري والتخلص من حلقبتلك ا
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االستعمار، كما كان للنشيد دور هام يف التوجيه، إذ كثري من األفكار 
ا من خالل األناشيد االجتماعي ة والعقدية والسياسية كان املتعلمون يتلقو

ًباعتبارها مرتبطة بالطبيعة وفورة الشباب وبراءة احلياة، وكل ذلك كان مرتبطا 
باألداء املوسيقي والروح اجلماعية، ألن املنشد قلما كان يتحدث بضمري املفرد، 

والطموح وتدفع إىل إضافة إىل أن األحلان األصيلة تساعد على التسامي 
  .ةالتضحية واحلماس

ن مسرية األناشيد بدأت إوعن اجلانب التارخيي يقول األستاذ بشيشي 
نشيد ((م عندما ألف املرشد الكشفي حممد الصاحل رمضان ١٩٤٧سنة 
، وهذا ال يعين أن اجلزائر أو الوطن العريب مل يعرف األناشيد قبل تلك ))الرياضة

ًيد الرياضة املذكور قد فتح عهدا جديدا من العالقة السنة وإمنا معناه أن نش ً
بني الرتبية والتعليم وبني الكشافة والرياضة، أما بداية األناشيد الوطنية فيمكن 
إرجاعها إىل فاتح القرن العشرين، حني تغىن أمثال عمر بن قدور مث حممد 

شايب  القاسم السعيد الزاهري وحممد اللقاين وحممد اهلادي السنوسي وأيب
  .وغريهم بأناشيد محاسية باسم الشعب واحلرية

،  ونشرها األستاذ بشيشي بأنه مل يكن هو األول يف مجع األناشيدّرقوي
فقد سبقه من أصدر كتيبات تضم أناشيد وطنية أغلبها عن الكشافة 
ًاإلسالمية اجلزائرية اليت كان جناح منها، على األقل، مرتبطا باحلركة الوطنية 

، وكانت هذه احلركة تستعمل الكشافة غطاء جلمع كلمة الشباب )أي مسيسا(
سيما عندما متعن اإلدارة والوتوعيتهم وإعدادهم خلوض معركة التحرير، 
وال يعين هذا أن كل األناشيد . االستعمارية يف اضطهاد زعماء احلركة الوطنية
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كانت مرتبطة فقط باحلركة الكشافية، فهناك هيئات أخرى للشباب كانت 
مؤطرة يف أحزاب ومنظمات وكان هلا دورها يف نشر النصوص الشعرية 

وال خيفى أن مدارس مجعية العلماء املسلمني . واستقطاب الشعراء) األناشيد(
) االيديولوجي(ًاجلزائريني كانت تتخذ من األناشيد منهاجا للتكوين العقدي 
. ان باجلزائر احلرةوالسيما التاريخ العريب واإلسالمي واإلشادة باألجماد واإلمي

ومعظم الذين مارسوا التعليم يف مدارس مجعية العلماء وكذلك يف مدارس 
  .)١(حزب الشعب يعرفون ذلك

ولكن ما نشر من األناشيد قبل هذا الكتاب كان حسب رأي بشيشي 
وقد . ١٩٦٥باستثناء جتربة بو عالم منصور سنة . ًخاليا من التدوين املوسيقي

ً أن ما نشر قبل كتابه متضمنا تدوينا موسيقيا مل يكن الحظ األستاذ بشيشي ً ً
ًمنسوبا ألصحابه مما اعتربه هو إجحافا حبق امللحنني املبدعني لذلك اعتمد . ً

ًيف كتابه هذا على اجلمع بني النص وصاحبه واللحن وصاحبه أيضا، مع 
ًالدراسة والتعاليق والتوثيق، وقد بذل جهدا مشكورا يف البحث عن املادة ً 
األدبية والفنية، ومجع املعلومات عن سري املبدعني من الشعراء وامللحنني، ومع 

ًبربط اللحن النغمي فقط تسهيال لألداء وتبسيطا ((ذلك قال إنه اكتفى  ً
  ).٦ص ())لألناشيد

                                                            
يرى املؤلف أن الكشافة اإلسالمية اجلزائرية هي املؤسسة األم لألناشيد الوطنية منذ ) ١(

، وهو يعرتف )سيما مدارس مجعية العلماءوال(تكوينها، مث يضيف إليها املدارس احلرة 
حملمد اهلادي السنوسي قد تضمن أناشيد قوية يف الرد على ) شعراء اجلزائر(أن كتاب 

  .خالل العشرينات) شعراء اجلزائر(قد ظهر كتاب االستعمار، و
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ومع كل هذا االهتمام بالدقة والتوثيق اعتذر األستاذ بشيشي عن بعض 
ل من جهته تدارك ذلك ولكنه ترك وقد حاو. اهلفوات اليت متىن أال تكون

) دمت يا بيضاء مادام الزمن(الباقي لآلخرين، مثل البحث عن بقية نشيد 
كما تأسف . الذي رجح أنه من نظم حممود بوزوزو وتلحني عبد الرمحن عزيز

 النصوص الشعرية خالية من أمساء الشاعرات، ولكنه أكد أن ذلك ال لكون
 ))إغفال غري مقصود((وقد وصف ذلك بأنه . يديعين أن املرأة مل تنظم األناش

كما اعتذر عن االكتفاء بعدد حمدود من النصوص الفصيحة الستحالة مجع 
ذا الصدد، وألن ذكر اجلميع قد يضاعف حجم الكتاب   .كل ما أنشد 

وكان األستاذ بشيشي يتمىن أن يقوم بشرح األلفاظ غري الواضحة 
من ذلك يف هذه الطبعة، والحظ الواردة يف النصوص ولكنه مل يتمكن 

ًأيضا أن كثريا من األناشيد املكتوبة باللغة الدارجة مل يدرجها يف كتابه،  ً
ا حسب قوله ذات تأثري   وجدان الشعب وهلا دور فعال يف الرتبية يفرغم أ

  .الوطنية

وبعد إسداء الشكر إىل كل من وجد منهم الدعم والتأييد، وهم كثر، 
أن مصادره مكتوبة ومسموعة ومنها الشهادات الفردية، ذكر األستاذ بشيشي 

ا، وهكذا يكون كتاب اوأغلب األناشيد واألحلان جاءت مر فقة بصور أصحا
 ولكنه ))النوتات املوسيقية((ليس جمرد جمموعة من النصوص و) أناشيد للوطن(

ا ال ميكن االستغناء عنها عند التاريخ للحياة الفنية واألدب ية موسوعة يف با
 وثيقة وطنية وقومية تضافرت فيه جهود جيل دكما أن الكتاب يع. والسياسية

من الشعراء وامللحنني والفنانني اجلزائريني والعرب من أجل قضية من أنبل 
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  .قضاياهم املعاصرة، وهي احلرية

  

*   *   *  


