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 ... يسرني عزيزي القارئ    

بعضاً من أشعار المقاومة العربية ... أن نسوق اليك فيما يلي

...  وهي تعتبر من أصدق أشعار المقاومة... المرتبطة باألرض

للبقعة التي تهيئ .. واالنتماء.. نسبة لما يتمثل فيها من االستقرار

حيث تصبح ... ومن ثم الدفاع عنها... للشاعر االنطالق إلعمارها

 .وطناً له وهوية
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 مقاومة االحتالل                             

 في السودان                              

 

لمقاومة ف...على المقاومة المسلحة فقطتصر هذا السرد سنخ      

ما قبل الثورة  بدأ منذ ...عريقتاريخ طويل  ،االستعمار في السودان

، والتي التي قادها اإلمام دمحم أحمد المهدي ...المهدية الدينية المعروفة

ً في السودان وكان ذلك  ...ها نظام الحكم التركيأسقط في الذي كان قائما

 ...م1881في العام 

عام حيث أسقطت  ...م1888امتد حكم المهدية في السودان حتى عام     

باشا حاكم  (غردون)بعد مقتل  ...الدولة عن طريق الغزو البريطاني

توالت الحمالت العسكرية وعلى إثر ذلك ...السودان في ذلك الوقت

التي خاض  ...القائد البريطاني( كتشنر)زوة ، التي توجت بغالبريطانية

ً غير متكافئةوار افيها الث من ناحية العتاد  ...لمهديين حرباً ضروسا

 .في منطقة كرري شمال أم درمان ،العسكري

ً لقد       ،واإليمان ،تملؤهم العقيدة ...أبلى الثوار فيها بالء حسنا

يواجهون اآللة الحربية  ،وهم بحرابهم وسيوفهم ...والمسئولية

واستشهد  ...فخسروا المعركة ،بمدافعها وآلياتها النارية ...البريطانية

 ،وجرح من بينهم ستة عشرة فرداً  ...منهم حوالي أحد عشر ألف محارب

 .أعدموا فيما بعد

 ،(أم دبيكرات)حتى منطقة  ،خليفة المهدي ،تم تتبع الخليفة عبد هللا    

وهو يؤدي شهيداً، حيث قتل ... النيل األبيض -جنوبي مدينة كوستي 

نهاية فترة  وهي تعتبر...م1888معركة في العام وكانت هذه ال...صالته

 .المهدية كدولة حكم 



 

 
 

حيث  ...كانت الثورة المهدية مقوداً للكثيرين من الثوار المناضلين    

فتتالت  ...نورها بعدلم يخفت و ...أصبحت جذوة لم تنطفئ نيرانها

سادت  ، فقد وقف قطوالتي لم تت ...الثورات النضالية في وجه االحتالل

ً طوال البالد  تمخضت عن استقالل السودان وإعالنه في عام  ...وعرضا

 .م1811

التمرد  ...من الثورات التي واجهت ونجت باشا حاكم عام السودان     

التي  ...م1811الذي قامت به الكتيبة الرابعة عشر السودانية عام 

واستولت على كل الذخيرة في الخرطوم،  ،اقتحمت مخازن السالح

وقد كان  ،وقامت بإبعاد الضباط البريطانيين من المعسكر ...الموجودة فيه

  ...آنذاك بالقاهرة (ونجت)

ً من  ،رجع فوراً للخرطوم ...بالخبر( ونجت)عندما أبلغ     حامالً خطابا

 :الخديوي فحواه

 (.وإعادة النظام للجيش ..معاقبة المتمردين) 

عن اتهام بعض المصريين بالتحريض  ،وقد أسفر التحقيق الذي أجراه 

فعمل ونجت على تهدئة  ،بإطالق بعض اإلشاعات الكاذبة ...على العصيان

في نفس و ،مما دفعهم لتسليم أسلحتهم ...خواطر الجنود السودانيين

جردوا من رتبهم ... ألقى القبض على سبعة ضباط مصريينالوقت 

أرسى وقد ...لى القاهرة وأرسلوا مخفورين إ ...في طابور عام ،العسكرية

من تأثير النفوذ ...هذا التمرد في نفوس اإلنجليز الريب والشكوك 

  ...المصري على السودانيين

سودانية قامت ثورات  ...الذي ذكرنا ،بجانب تمرد الكتيبة السودانية   

وأحكام  ،والقتل ،واجهتها الحكومة بالقمع الدموي القاسي ،متعددة

 :نذكر منها ...والسجون ،اإلعدام

 .م1813ثورة الشيخ دمحم األمين في كردفان عام   -1

 .م1811ثورة آدم محمود في سنجة عام   -2

 .م1811ثورة موسى أحمد في القضارف عام   -3



 

 
 

 .م1818ثورة عبد القادر ود حبوبة في منطقة الحالوين عام   -1

    .م1818ثورة الحاج دمحم سمبو والهجوم على حامية كسال عام   -1

 .م1818د السيد حامد في سنجة عام ثورة دمحم و  -1

 .م1821ثورة السحيتي في نياال عام   -7

 .جمعية اللواء األبيض -م المعروفة في الخرطوم1821ثورة   -8

 .م في زالنجى1827ثورة الفكي مهاجر عام   -8

التي تزامنت مع كل و ...في جبال النوبةالتي اندلعت أما الثورات    

 ،والتي كان ديدنها المقاومة ...الحقبةية في تلك ثورات السودانال

 :من بينهانذكر  وهدم أركانه ،ومناهضة االستعمار

 .م1811ثورة المندل  -1

 .م1811ثورة الداير   -2

 .م1811ثورة كندارو   -3

 .م1811ثورة الليري   -1

 .م1818ثورة تالودي   -1

 .م1818ثورة الفندا   -1

 .م1818ثورة دار جول   -7

 .م1818ثورة كيال كيدو   -8

 .م1818ما ثورة التي  -8

 :إضافة إلى

 .م1811ثورة كيال   -1

 .م1811ثورة هيبان  -2

 .م1811ثورة األخضر  -3

 .م1811ثورة الصبي  -1

 .م1811ثورة الفكي علي الميراوي  -1

 (.أكبر الثورات وأهمها) .م1817ثورة السلطان عجبنا  -1

 



 

 
 

في مضامينها،  ...تحرريةتعتبر ثورات  رغم أّن كل هذه الثورات      

إالّ أّن الحكومة أضفت عليها  ...للحكم األجنبي في البالدوثورات مقاومة 

ً عليها، لتصبح  ،الصبغة الدينية في المقام األول وعلى حجة وحربا

 ...بغية التخلص منها واقتالعها من جذورها ...المهدية في آن واحد

كمثال  (عبد القادر ود حبوبة)ويتجلى ذلك واضحاً في ما آلت إليه ثورة 

 ،في التخلص من بطش ،والتحررية ،الدينية ،رات الوطنيةلكل تلك الثو

 .بل ومن وجود الحاكم األجنبي في البالد

 

 :م1818ثورة عبد القادر ود حبوبة 

في بيت دين عريق في قبيلة  ...(ود حبوبة)عبد القادر دمحم إمام  نشأ    

ومن بين الذين وقعوا  ،وكان من مقاتلي المهدية...بالجزيرة الحالويين

 .م1888 العام في ،الشهيرة (توشكي)عد معركة ب ...في األسر في مصر

وقاتل في صفوف  ...عرف اإلمام المهدي من قبل أن يجهر بدعوته   

وبعد إعالن السلطات  ...ورة المهدية في العديد من المعاركالث

فوجد  ...اءعاد إلى موطنه في الجزيرة الخضر ،االستعمارية العفو العام

وفي ذات  ...وقراءة راتب المهديأن الحكومة منعت تجمع األنصار 

 .الوقت كثفت رقابتها على رجال الدين 

 ...بيع كل ما يملك من أراضي في الجزيرةعلى ( ود حبوبة)عمد    

كما شيد  ...سة علومهمالها الخالوي لتحفيظ القرآن ودراوشيد من 

مما أفسح المجال لقدوم أعداد كبيرة من أنحاء الجزيرة  ،منازل للضيوف

، والمدائح ،وتحفيظ القرآن الكريم ،لتلقي العلوم الدينية...عامةوالسودان 

 .تعاليم المهديةإلى جانب 

شعرت سلطات االستعمار بالغبن  (...ود حبوبة)عندما ذاع صيت    

بقرية ي منزله وأرسلت إليه ف ،الحكومة فقصدته ...تجاههوعدم الرضاء 

 :من م كالً 1818أبريل  28يوم ( تجور)

 .مفتش رفاعة، سكون منكريف -



 

 
 

 .مأمور المسلمية ،(المصري)اليوزباشي محمود شريف  -

لكنهما ... بالماء والشايعلى عادة السودانيين،  ،قام بإكرامهما   

وصل الحال  ...ه ما ال يرضيه من الكالمعمدا إلى استفزازه وأسمعا

ونتيجة لذلك أرسلت  ...إلى االشتباك بينهم فأودى بحياة الضيفين

بالقرب  (كتفية)عسكرت في قرية  ...من مدنيعسكرية السلطات قوة 

وكان ذلك في  ...(ود حبوبة)التي يقيم بها الثائر  ،(تجور)من قرية 

مزودة  انتظار قوة أكبر قادمةفي  ،م1818مساء الجمعة أول مايو 

 .(ترتيس)بقيادة البكباشي  بمدافع المكسيم والبطاريات

ً على القوة الموجودة في  ...لألمر( ود حبوبة)فطن        فقاد هجوما

 ،قتل فيها ضابطان بريطانيان ...الجمعة ليلبعد منتصف  ،(كنفية)قرية 

أركان حرب  (عبد العزيز مجدي)كما قتل الصاغ  ...وثمانية أنفار

... مأمور الكاملين (دمحم أفندي فهمي ياقوت)واليوزباشي  ،المديرية

حسين )واليوزباشي  ،(لوغان)والبكباشي  ،(ديكسون)الى اوجرح األمير

وكذلك جرح كل من  ،ن بجراحهماومات األخيران متأثرب (...صفوت

وقد بلغ  ،(بيكوك)والقاضي  ،السكرتير القضائي (بنهام كارتر)المستر 

ً عدد الجرحى من قوات ا أما خسائر  ...لحكومة واحداً وثالثين جريحا

ً  وونح  ،الثوار فقد بلغت خمسة وثالثين قتيالً   .ثمانين جريحا

في مساء  (...تجور)عندما وصلت القوة القادمة من الخرطوم لقرية     

 (منكريف)المفتش  وجدتها خالية إالّ من جثتي ،م1818مايو  2السبت 

وهاجموا  ،فقامت بإحراق القرية ...اضبين األنق (دمحم شريف)والمأمور 

 وألقوا القبض على الكثيرين من ...مجموعة من القرى من حولها

 .واقتادوهم إلى الكاملين ،األهالي

وتكبدت  ،دون أن يقبض على القائد ...نتهت الملحمة بهزيمة الثوارا    

ً الحكومة من الخسائر  ثت بع ...سبعة عشر قتيالً وخمسة وثالثين جريحا

إلى  (هجستن)الحكومة بقوة عسكرية من الخرطوم بقيادة الكابتن 

وصدر الحكم بإعدامه ومصادرة  ...م1818مايو  1الكاملين في 

ً اونفذ فيه حكم  ...ممتلكاته  17في بعد أن ألقي القبض عليه، ،إلعدام شنقا



 

 
 

أمام  ،بمنطقة الحالوين (مصطفى)في وسط سوق قرية  ...م1818مايو 

كان الحكم  ،وطابور من القوات ...جمهرة من حوالي ثالثة آالف شخص

 :الذي صدر في عجالة ينص على

ً بدعوى ) اإلعدام ومصادرة الممتلكات إلثني عشرة شخصا

مشاركتهم في الهجوم على قوات الحكومة في كتفية والسجن 

 .(لفترات طويلة على ثمانين آخرين

حتى أو  فرصة الدفاع عن نفسه (ود حبوبة)شهيد لم تتح لل 

  .المضمنان في نصوص ومواد القانون النافذ آنذاك االستئناف
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 نماذج من شعر المقاومة                            

 الفلسطيني                                 

 

 : مرحلتين عموماً بالّشعر الفلسطيني مر     

 .م1818مرحلة النكبة عام  -1

مقاومة الشعر " المرحلة المعاصرة التي أصطلح على شعرها بـ  -2

 "الفلسطينية 

تصوراً  ،تعطينا بال شك ،أية قراءة أوليّة في الّشعر الفلسطيني  إنّ    

ً عن طبيعة العملية الّشعرية وبناها ومضامينها وما رافقها من  ...عاما

 امتدادا ،يّة حال من األحوالتلك العملية التي كانت بأ... أحداث وهزات

وكان أهم ما  داثة،بتداًء من العمود الخليلي وحتى الحا... للقصيدة العربية

إبراهيم طوقان ، وعبد " يمكن تسجيله لرواد مرحلة النكبة الّشعراء 

ود ، وفدوى طوقان سلمى ــ وعبد الرحيم محمالكريم الكرمي ، ــ أبو 

الفلسطيني ستطاعوا أن يرسخوا هوية الّشعر العربي إنهم ا"... وغيرهم 

 ...بخصوصية واضحة وثابتة

، بفعل متلكتها المأساةبالحزن، وا تسمتإذا كانت البدايات قد ا      

أو نجرفوا وراءها ، فإن هذا ال يعني أنهم انكسارعوامل الهزيمة واال

ً في قصائدهم ، بل أن المأساة حملت في داخلها رفضاً  أصبحت وشما

ً تمحور  كما ُسجل لهذا الجيل ...حول الوطن وثوراته و إنتفاضاتهثوريا

التي تتفجر بإيقاعات  ،إيمانه وثقته الراسخة بالشعب والوطن وفدائيته

 .واإلغتصاب حتى اإلستشهاد ستعمار والصهيونية والظلممحرضة ضد اال

عبد " األدبية في ضمير الّشاعر  من خالل الروح :يتضح ذلك مثالً     

، ستشهد من أجل ذلكذلك الذي ال يصبر على ذل وا ..."الرحيم محمود 

ال في ساحة الوغى والحق ستبسفهو يرى إن شرف الرجال هو باال

ً ي، ثم هو وسام الخلود أستشهاد هنا هو نيل األمانيوالحرية، واال  :ضا



 

 
 

 ...ممات الرجال  لعمرك هذا 

 من رام موتاً شريفاً فذا ف

 :أو قوله 

 ...ونفس الشريف لها غايتان  

 ورود المنايا ونيل المنى 

حيث  ..."إبراهيم طوقان " للشاعر " الفدائي " وكذلك األمر في قصيدة  

حتى يبقى  ،يبرز فيها إيمان الّشاعر بمسيرة المناضل المسترخص دمه

 : الوطن شامخاً 

 ...عن سالمته  التسل 

 ...روحه فوق راحته بّدلته همومه    

 كفناً من وسادته  

 ،ستطاعوا وبوطنية صادقةننا القول بأن رواد هذه المرحلة ابذلك يمك   

 ..بوفاء وإخالص حميمين  ،أن يتناولوا هموم الوطن الكبير

ستقرت تسميته منذ لسطيني المعاصر الذي أخذ شكله، واأما الشعر الف   

متداداً لشعر مرحلة ، فمن حيث الخصوصية يعتبر اأواسط الستينات

" وكما يقول الّشاعر ...من مضامين مشتركة   االثنانلما يحمله   ،النكبة

 ": أبا سلمى" طباً   مخا" محمود درويش 

 .. ال لسنا لقطاء الى هذا الحد 

 . إننا أبناؤكم

 :ومنه الّشعر   عن أدب المقاومة" غّسان كنفاني " أو كما يقول  

  ،مثله  مثل المقاومة المسلحة ،سطينية الراهنلإن أدب المقاومة الف"  

ً خالل نصف  ، لم تنقطع يشكل حلقة جديدة في سلسلة تاريخية عمليا

 " سطيني لمن حياة الّشعب الف ،القرن الماضي



 

 
 

وما طرأ  عليها من  ...متداد حركة الشعر العربييحمالن ا ثنينمع أّن اال

وينسجان في نهاية األمر من   ،إالّ أنهما يلتقيان في مصب واحد ،راتتغي

 . الخصوصية الوطنية الفسطينية

سطيني المعاصر بحركة الشعر الحر للقد تأثرت حركة الشعر الف   

 ...التي عمت بعض أجزاء الوطن العربي في الخمسينات ...والحداثة

ذات الموسيقى  ...بحيث بدأت القصيدة تتحول الى نظام التفعيلة المتعددة

وإن ابتدأت به ... دون التقيد بنظام الشطر في العمود الخليلي ،الداخلية

 ...، رغم محاوالت التركيب والرمزتسم بغنائية عميقةأول األمر ، وقد ا

 " :يوسف اليوسف " وكما يقول 

 يمن على الشعر المقاوم منذ نشأته في أواسطالغنائي قد ه إن النمط"    

 " بعدما تخلص من الخطابية الضئيلة الشاعرية  ...الستينات

بفعل  ...هتماماتالرؤى واال رتوتجذهنا كذلك إتسمت مضامين الشعر   

مع أن لغته بقيت مباشرة  ، التي رافقت العملية الشعرية،األحداث الكبيرة

ورغم أن البدايات حملت رفضاً ...عريضةالثورة ال بحكم مخاطبته جماهير

 ً ً حزينا ، وبمرور الوقت، تحول هذا الرفض سرعان ما إالّ أنّ  ،رومانسيا

م،  1817خاصة بعد النكبة الثانية في حزيران  وتعاظم األحداث وتالحقها،

 .ي واقعي واثق ومتفائل بالمستقبللى تمرد ثورإ

وبطلها الجديد، الفدائي،  دة قصيدة الثورةمن هنا يكون التجاوز بوال    

واتضح خط الّشعر هنا من ... ا من حالة التحريض الى المقاومةنتقالهوا

لى جانب ، ونضاله إستلهامه لكل معاني النبل والحق والشجاعةخالل ا

وشعر ...والمقهورين على إمتداد العالم الطبقات المسحوقة من الفقراء

يلتقيان في األهداف  ،محورينالمقاومة الفلسطينية بعد ذلك يقع في 

 .ختلفا في بعض المهمات واآلفاق، وإن اوالمعاني

 : الشعر الفلسطيني في اإلرض المحتلة  

الى " محمود درويش " الذي يمثله   يميز هذا الشعر، أهم ما إنّ      

وسميح القاسم ، وتوفيق زياد ، وسالم  ،"فترة خروجه من الداخل 



 

 
 

تشبثه باألرض هو  ...أبو حنا وآخرون جبران ، وراشد حسين، وحنا

على البقاء  ترجم هذا التعلق بلغة إصرار عنيدهوقد وعدم مبارحتها، 

تلك األساليب التي تحاول ، حتالل الصهيونيومناهضة كل أساليب اال

لغته  كما أن ...وفلكلور السكان العرب األصليين مصادرة أرض  وثقافة

 ن خالل صرخاته المدوية بوجهم ،حتجاج الواقعي الثورياتسمت باال

 .العدوان

وتغنيهم  ،نحيازهم للوطنعن ا... وبشكل واضح عبر الشعراء هنا 

نتمائهم السياسي ا كما عبروا عن ...نتفاضات الداخل، واللمقاومة

لتزامهم بقضايا اإلنسان ، واشتراكية العلمية، وإيمانهم باالواأليديولوجي

 ...ريةوالح

حتالل أن يخرج من ليل اال... لمحتلة أخيراً ستطاع شعر األرض اا    

كما يقول عبراً عن هموم الوطن واإلنسانية، ألنه، م امصممواثقاً  ،األسود

 :عر األرض المحتلة علي الخليليشا

بل هو  فعل سياسي .. دغة للجرح صوت أو كشف أو دغ لم يكن مجرد" 

عتقال لال، ومعرض وهو  لذلك مطارد من قبل العدو.. جتماعي حقيقي وا

 " ... والقمع واإلرهاب

 : الّشعر الفلسطيني في المنفى 

 " : الياس خوري " يقول     

يستطيع أن يكون وثيقة مباشرة  ،إذا كان الشعر داخل األرض المحتلة" 

  في المنفى يطمح أن يكون  الشعر فإنّ  ،حتالل، تحت االعن حياة العرب

 ." واقعياً الى أبعد الحدود 

معين بسيسو ، ووليد سيف ، وكمال ناصر " نا الذي يمثله  الشعر ه    

دين المناصرة ، وخالد أبو خالد، وأحمد وعز ال وفدوى طوغان،، 

في المرحلة من خروجه من " ودمحم القيسي ، ومحمود درويش  دحبور،

حبك أ" و " في الجليل  العصافير تموت" الداخل وخاصة في مجموعته  



 

 
 

ً لغة اال... امتلكتهلواقعية انجد أّن "  أو ال أحبك   ،حتجاج الثوريةوأيضا

 .البناء التشكيلي الحديث للقصيدةإضافة الى 

إالّ أنه تجاوز ذلك  ...وهو وإن تملكته األحزان الحادة بسبب الغربة    

وأعلن ... لى المضامين ذات األبعاد الملتهبة، إبعد مسيرة المقاومة

الوطن المادة الرئيسية  موضوع كما أصبح... التزامه بقضايا الشعوب

 .فيه 

أما المخيم فكان رمزاً وحلقة وصل دائمة الى الداخل في قصائد    

فسيبقى رديف  ،وسواء كان الشعر في األرض المحتلة أو المنفى...المنفى

ن ،ويكون له من وذو طعم ومذاق خاصا... وذراع الثورة اآلخر ،البندقية

القضايا الساخنة ذات  في ...األول الخطورة ما يجعله الفن الجماهيري

  .ثورات والحروب واألحداث الكبيرةكال ...الشعورية العاليةالتوترات 

 ،وألهمية ومكانة شعر المقاومة الفسطينية ،بعد هذه المقدمة السريعة   

، من بعد تسارع األحداث المتالحقة... يمكننا أن نمر على موضوعاته

، فالنكبة الفسطينية عام قسيم فلسطينومن ثم تم، 1817وعد بلفور عام 

حتالل كل فلسطين م، وا1817ام فالنكبة العربية في حزيران ع م،1818

م، فحرب 1871مروراً بمجازر أيلول عام عم  ،واألراضي العربية األخرى

،  وحصار مخيّم م1871ام عم، ثم الحرب األهلية اللبنانية 1873تشرين 

، ثم رحلة م، وقبلها معركة الكرامة1878، فعملية الشقيف عام تل الزعتر

 ،تفاقية كمب ديفيد الخيانية، فتوقيع االعار للسادات الى القدس المحتلة

 م1882بعد االجتياح الصهيوني عام  فالحرب الصهيونية الفلسطينية

  . بعد ذلك وخروج المقاومة الفلسطينية ،لبيروت

لم تكن بعيدة عن موقف الّشاعر  ...تلك األحداث الكبيرة نقول إنّ      

رد والهجرة العذابات والتش الفلسطيني إذ أنه كان في القلب منها رغم

لى موضوعات علنا نستطيع هنا أن ندخل إول القسرية بين العواصم،

من خالل اإلطار الذي تََمثَله الّشعراء والذي يتحدد بما  ،الّشعر الفلسطيني

 : يلي 



 

 
 

  .األرض ــ الوطن 

، هو سطيني لألرض التي ولد وترعرع فيهالنحياز الّشاعر الفكان ا لقد   

رغم الحرب  ...نتماء قدسي كامل للوطن واألرض األمانحياز وا

كالذي ، التي أثخنت جسده سواء في شعر النكبة أو المقاومة ،الصهيونية

" لكل حرف من حروف فلسطين عند   ،نجده في تلك الصوفية العاشقة

 " :أبو سلمى 

 "سمك الدنيا ولو لم يبرح بّي الهوى لكتمت ما بي أطهر با " 

 ...نتماء الواعي للوطن والهويةكما يبرز في شعر المقاومة هنا، اال

 :لمحمود درويش " بطاقة هوية " كالذي نراه في قصيدة 

 ...سجل أنا عربي 

 ورقم بطاقتي 

 .خمسون الف 

الينبوع والمجرى   ،كما أصبح الوطن في القصيدة الفلسطينية المعاصرة 

وهي تعني قبل كل  ،التي تعمدت بدماء أبنائها ...اليومي لحركة األرض

 ...شيء حركة الزيتون واألمل 

محمود " ه عشق الّشعراء اليومي الذي ال ينضب ، كما في قصيدة إنّ     

 : "عاشق من فلسطين " درويش 

 سأكتب جملة أحلى من الشَّهداء     

 ...والقبل 

 فلسطينية  

 "كانت ولم تزل   ،



 

 
 

 ،سطينيلنتماؤه الف، هويته حيث يصبح افي نفس المواطن المسلوبة 

كما إن ترجمة األلم  ...ولذ فيه كيانهيعيش مداه وي... كنزف الدم الراعف

 : تجد لها صدى  في 

من قصيدة بسيسو الى شاعر هنغاريا " من ليس له وطن ليس له رب " 

 ،تحت عجالت قطارم، 1837الـذي انتـحر عـا"وزيف أتيالج" الشـهيد 

معين " كما تمتلك أشعار ... بعد أن طارده بوليس الدكتاتورية والفاشية 

تلك الصيحات التي تغلفها مشاعر  ...صيحات الغضب والتحدي" بسيسو 

" الى محمود درويش " كما في قصيدته  ...األلم في ليالي المنافي الثقيلة

  كان رحيلي عن غزة:" 

 " ورحيلك عن حيفا غدراً 

في  ...كالوشم المنقوش ،الوجه وهو يفترش لون ،ويغدو لون األرض   

" سمح القاسم " ال تقدر قوى الغدر وعاتيات السنين كما يقول  ،األخاديد

 : 

 "في وجهي لون األرض " 

رومانسية ال يعوزها الحزن  ،وكذلك نجده في وجدان العاشق الرومانسي

 " : محمود درويش " ثقة عند وال تنقصها ال

 آه يا جرحي المكابر" 

 وطني ليس حقيبة 

 وأنا لست مسافر 

 "إني العاشق واألرض حبيبة  

تمسكه باألرض من خالل إيمانه والتصاقه بكل " توفيق زياد " ويترجم 

التحدي للبقاء  ، وبروححتالل، بوجه العدوان وقوى االحبة رمل غاضبة

 " :أشد على إيديكم " كما في مجموعته 

 كنا عشرون"  



 

 
 

 لد والرملة والجليلجمستحيل في ال 

 هنا على صدوركم على صدوركم

 "باقون كالجدار  

 : "أو قوله  

 بأسناني سأحمي كل شبر  

 "من ثرى وطني بأسناني 

تحمل  ،وخاصة في شعر األرض المحتلة ،إن لغة البقاء والتشبث باألرض

ً وآماالً قادمة ضمن منظور إنساني  ،في تقريب يوم الخالص ...تحديا

 ": في كلمات من القلب " سالم جبران " كقول ، نبيل

 ..ونحن  باقون هنا "  

 .لألرض للربيع  

 لألطفال ، للغد الذي يليق باإلنسان ، 

 "للحياة  

لك اللحمة بين العاشق نتحسس ت"  سميح القاسم " وفي قصائد  

عبر لغة رومانسية طافحة بالحب  والمعشوق، المواطن واألرض،

 :"والوفاء 

 ..نحن هنا .. نحن هنا  

 "هدأي وإستبشري أيتها األرض فا 

مرارة األحداث  تخللـتها األحزان بفعل ،بدايات هذا الّشاعر ورغم أنّ  

 :  صطبغت بصبغة مأساوية ، واوالهزيمة

 "كعطاش كنا نتعثر بخرير األنهار " 

 أنا هنا في العزلة الخرساء: "  أو قوله 



 

 
 

 " أوقد الشموع للمأساة  

الى لغة واثقة  ،ه بعد ذلك يتجاوز تلك اللغة الحزينة المتشائمةإالّ أنّ  

 ،بحيث أصبح الطريق عنده يمر عبر سواعد المناضلين ...متحدية رافضة

 : وتفاؤل بالغد بثقة عالية ...حتالل، وتحدي قوى االومالحم الشهداء

 أن أغرس الطريق"  

 لصدر بياراتنا والكروم 

 " سيفاً من الجحيم في إله أورشليم  

 :   " للداخل  بحيث يطارحها العشق  ويغور في صلبها  

 غزتي أنا لم يصدأ دمي"  

 في الظلمات 

 فدمي النيران 

 "في قش الغزاة   

مها كما أن الغربة وآال ...صورة عنده  وجسراً  اناألرض والوطن يغدو 

 ً فاإلحساس الحاد  بالبعد عن  ...في أشعار المنفى ،تجد  لها صدى عميقا

تهام ، والى إدانة للواقعإ" ر أحمد دحبو" يتحول عند الشاعر  ،الوطن

حيث الحرمان  ،من خالل غوصه في أعماق المخيّم ...لرموز الخيانة

 : والشقاء 

 وها أنا مخاطب وجهك" 

 المؤجل البريء  

 " ط يا مخيم العيا

التي تطارد  ،واإلحساس باألسر وأساه والتنقل بين العواصم العربية

من خالل األثر الذي يخلفه " عز الدين المناصرة " يترجمه  ،الفلسطيني

 : المنفى 



 

 
 

 لكني في بالد الروم منزوع" 

 أبكي على وطن  

 .قد خانه الوطن 

ّشاعر  ،الشاعر الحقيقي والثوري المتواصل مع الوطن المحتلإّن     

 ،ومصادرة الحقوق التاريخية واآلنية ،غتصاب  الصومعة الثائرة على اال

عطاء فهمه زخات وزخات من يستطيع إهو " دمحم دحالن " المبدع  

كما أنه القادر على دفع  ...ستكانةبال شعور بعجز أو ملل أو ا ...متتالية

بعيداً عن متالك إرادة التواصل ، في سبيل اإستعداده للبذل خطوات مؤثرة

إنه ...ترك مصير ما يؤمن به لقدر مجهولودون  ،الوقوع بمعطيات

وليست الذاكرة المعطوبة أو  ،التي ال يصيبها الخلل ،الذاكرة الثاقبة

البعدان العربي " ... أو المطلية بصلوات الرضا وراحة البال ،المثقوبة

 ." القومي التحرري والعالمي اإلنساني 

بما أن الشعر العربي لم يتخلف عن التعبير عن المعاناة واآلمال     

وعايش أحداث الثورة كمعايشته للحدث  ...التحررية الفلسطينية

 رحركة التحر وبحكم أنّ  شعر المقاومة الفلسطينية،فإن  ...الوطني

ة التحرر الوطني العربية، هي جزء ال يتجزأ من حرك ،الوطني الفلسطينية

من برامج  ،أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال في القلبلى إضافة إ

    ...األحزاب والحركات الوطنية العربية

اهتماماته  فإنّ  ،برغم من حجم القضية التي حملها ويحملها الفلسطيني   

وحمل راية التساند مع كل  ...نفجارات العربية المتالحقةمتدت الى االقد ا

وكما يقول  ... ستقالل والتحرر ورات اال، وغنى لكل ثالمضطهدين العرب

  :"غسان كنفاني " 

ً ظاهرة "  فإن البعد العربي التحرري في األدب الفلسطيني كان دائما

 "أساسية 

محمود درويش بالثورة " من ذلك تغنى شاعر فلسطين العربية الراحل  

 "  :األوراس " الجزائرية في قصيدته بعنوان 



 

 
 

 .. عفرت  أنا في ترابك يا جزائر"  

 ،مرغت المشاعر وحزمت

 ...أمسك كله 

 "ووعيت تاريخ المجازر  

عن تأميم قناة السويس عام  "توفيق زياد " في قصائد الشاعر البليغة    

عن عواطفه مع المضطهدين " سميح القاسم " وفي شعر م، 1811

" مع المعتقلين الوطنيين في سجن " معين بسيسو " أو تساند   العرب،

 :أبان الحكم الملكي العميل والعهود الالحقة  ،في العراق" نقرة السلمان 

 ...من نقرة السلمان ينبع" 

   ،والسجون له روافد 

 ،أنا لست أملك غير قيثاري

 "وصلبان القصائد 

" من ديوان  م،1871م قصائده عن مجازر أيلول عا كذلك األمر في   

العربي الراحل جمال  أو قصيدته الرثائية للزعيم" األردن على الصليب 

ً كان هللا " أو قصيدته .. .كذلك عن كارثة حزيران  ...عبد الناصر جنديا

أو ..  م1873ن حرب التحريك في تشرين عام إبا" وراء متاريس دمشق 

، وكل الخونة يد الخيانيةفي إدانة معاهدة كمب ديف ،قصائد شعر المقاومة

 ...والدكتاتوريين

ً مع نضاالت     ً متضامنا كما نجد شعر المقاومة الفلسطينية إنسانيا

األمل واليقين بانتصار قوى  شتراكية تملكرومانسية اوذا  ...الشعوب

ويسري في هذا النوع من الشعر روح النصر واإلصرار على ...الخير 

 " :معين بسيسو " غير آبه بالمصاعب كقول  ،لقضية عادلة ،القتال

 ...البد أن نواصل السير " 

 ،وأن نواصل النزيف 



 

 
 

  ً  ،فالمستحيل يصبح مرة جرحا

  .ومرة سكين  

  م،1818مع تحليل ألسباب الهزيمة والنكبة كالذي حدث بعد نكبة عام    

لعسكري الصهيوني جتياح ام، واال1817وكارثة النكـبة العربية عام 

ية والفاشية رتهام بوجه الدكتاتوم،  وتوجيه أصابع اال1882نان عام للب

وهو .. وحليفها األميركي والمحتل الصهيوني الغادر ، العربية الحاكمة

 ...وجواز سفره الى شعبه ووطنه المناضل،  أخيراً هوية

لى شعر المقاومة الفلسطينية واللبنانية أيام البد لنا من اإلشارة إ   

 ،لألراضي اللبنانية ،المدجج بالسالح ...لعسكري الصهيونياإلجتياح ا

للمناضلين وهم  ،وكيف تحولت الحروف الى منشورات سياسية مقاتلة

" ي قصيدة معين بسيسو ف"ي كقول الشاعر الفلسطين.. وراء متاريسهم 

 " : الى جدران بيروت 

 ...شريانكم على شرياننا: رفاقنا " 

  ،كم على جناحناحجنا 

  ...جذوركم على جذورنا

 "ملتفة أغصانكم على أغصاننا 

كان لبرنامج الثورة التحريرية ذات ، فاإلنساني أألمميأما عن البعد    

 كذلك، لى جانب معسكر الشعوب المناضلةووقوفها إ ،األبعاد اإلنسانية

نتصار بعد ا ،لكون الثورة أصبحت البؤرة الساخنة األولى في العالم

، العالمية وكونها جزء ال يتجزأ من حركة التحرر ...اميةالثورة الفيتن

ضافة ، إستطاعت الثورة أن تكسب كثيراً من األصدقاء في العالموبعد أن ا

كممثل شرعي ووحيد للشعب  ،عتراف كثير من دول العالم بالمنظمةإلى ا

ي وقوى شتراككذلك تعزيز عالقتها بالمعسكر اال... العربي الفلسطيني

بحيث  ،الشعر نعكس علىنقول إن كل ذلك قد ا... والسلم في العالمالتحرر 

ً مع معسكر الخير أينما ... أخذ يغني لكل ثورات الشعوب الظافرة واقفا



 

 
 

ً على جبهة الشعوبكان،  والقوى التقدمية ضد اإلمبريالية  ،ومحاربا

عن ثورة " توفيق زياد " كالذي نجده في قصائد ... والعنصرية والعدوان

ضحايا  عن التضامن مع" سميح القاسم " شتراكية وقصائد بر االأكتو

قصيدة " و "  معين بسيسو " أو في قصيدة الحرب العالمية الثانية، 

في نافذة في أحد شوارع " " شتراكية كتوبر االفلسطينية عن قائد ثورة أ

هذا العالم كان لينين وكانت فوق أصابعه ، تتجمع كل األشجار السرية 

وإدانته للنازية في حربها " تانيا " أو في قصيدته األخرى " ة والعلني

أو في دفاعه وتعاطفه مع ، وتضامنه مع المقاومة السوفيتية، المدمرة

 :الزنوج ضد العنصرية األميركية 

 ...لكنك تحلم فوق صليبك" 

 "تحلم بذراع سبارتاكوس تلمع 

تضامن مع الثورة " لمحمود درويش " أناشيد كوبية " وفي قصيدة  

 : الكوبية 

 ...شياءلكن ، عندي عن كوبي أ" 

 ،شياءوأ 

 ،فكالم الثورة نور 

    ".يقرأ في لغات الناس 

تناسخ روحي مع شاعر وشهيد غرناطة " لوركا " وفي قصيدته "  

وتضامن مع الجمهورية  ..."غارسيا دي لوركا " والجمهورية األسبانية 

 :ضد الفاشية 

 عفو زهر الدم ،"  

 يا لوركا ، 

 ...وشمس في يديك 

 "وصليب يرتدي نار قصيدة  



 

 
 

شاعر ثورة " اياكوفسكي م الى" معين بسيسو " أو في قصيدة     

صار بالحقيقة  لشاعر ...شتراكية التي تتسم بالحب والحنين الثورييناال

، بعد انتصار في أرحامهم جذوة األمل والبناء كي تلد ،متنقالً بين العمال

أي  ،وسنبلة البارود ،يتوسم فيه عرق المتعبين" بسيسو " فـ  ...الثورة

 : بين السكين والخضرة ــ الدم والنمو ــ 

 ...سنبلة البارود ضفيرة شعر" 

 ،فوق جبينك 

 " والقافية هي السكين  

بينها  ...المعاصر كثيرة الشعر الفلسطيني أسماء المعة و في: هناك     

األديـب طـه دخـل هللا عـبـد الـرحـمـن ، والـشـاعـر  :يبـرز الشـاعـران

وهـمـا يـكـتـبـان  ،nasss lsaass aN saasOالـعـربـي األديـب 

ويـستـنـهـضـان شـعـبـيـهـمـا  ...عـن الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـراهـنـة

بـإسـلـوب   ...بـيـن الـضـفـة والـقـطـاع ،ـيـةللـتـوحـد والـوحـدة الـوطـن

راكـز فـي طـرح الـهـمـوم  ،غـيـر مـاسـور ،مـتسـقعـلـمـي ونـقـدي 

  ...ـطـيـنـيـة اآلنـيـة الـمـلـحـةالـفـلس

ثـم تبرز الشاعرة هناء الطيبة حيث ترى أن حركة التجاوز في لغة     

ثقل واقع اإلحتالل   ومضامين  الشعر تتحرك في مسارات حية تعتمد

  وجبروته والمتغيراتفيه مع إستكشاف له يتبلور فيه جو النثرية العام بت

وكلماتها هنا . طور نوعي يظهر قدرة التناول لدى األديبة قبل كل شيء 

يجب أن تعبر عن تلك  الحسية والحركية التي ترسم مجمل خطوط الشكل 

هو ساكن وجامد في النماذج  والبنى التحتية بتوائم  تام دون التقاط لما

التي تروم األديبة صياغتها  اللغوية ، ودون تجريد لها من الواقع 

وإنما تحمل سماتها وتاريخه وعالقاته اإلجتماعية،  وخصوصيته

بل المشعة التي تتحول إلى قوة تعبيرية غير  ...ورموزها غير الخابية

 ،يلة وشفافةمرتبطة قبل كل شيء برؤية علمية وإبداعية جم ،عادية

يتمكن اإلنسان الفسطيني المشرد في الداخل والخارج بالفكر والمخيلة 

 .اب مضامينها في مـختلف المجاالتمن إدراكها و استيع



 

 
 

إنـها الغاضبة المتمردة األنيقة العفوية التي تكتب خواطر الحب تغلّب     

يها الباطن على الظاهر بحرفية متقنة وتنقد بعض الظواهر التي آلت إل

 .مة الفلسطينية المقاو

وأخيراً فإن هوية شـعـر المـقاومة الفلسطينية التي إتضحت وتبلورت    

كون أهالً ، ال بد أن توالمضامين الفنية ...في خضم تلك األحداث العارمة

لما يحمله من  وهذا... إلحتالل موقع طليعي في الشعر العربي المعاصر

 ،خصوصية سواء في لغته الطافحة بالمعاناة والرفض واآلمال التحررية

أو بإستشرافه لكل مثل  ...أو بالتزامه الثوري قضايا الوطن واإلنسان

ولكنها لم تبخل بالعطاء والبذل والتألق  ،لقضية مازالت تنزف ،الشجاعة

 ً       دوما

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

                               (3) 

 ئريةالجزاشعر المقاومة                        

  

أنها حمل السالح،  ،عادة( المقاومة)يتبادر إلى الذهن من كلمة     

ً عن الكرامة المقاومة لها معنى أوسع من  لكنّ . والكفاح المسلح؛ دفاعا

 :إنهاف ذلك

والجسد الحي، بطبيعته مقاوم، ... سريان روح الحياة في األمة) 

يقاوم كل ما يتنافى مع هذه الحياة، ومع مظاهر الحياة اإلنسانية 

 (.من نمّو وتكامل وتطّور واستقالل وهوية

، بعد عصر الغزو في الجزائر ـ كما في سائر أرجاء العالم اإلسالمي   

ياة للقضاء على كل ما يمّت إلى ح تجّمعت عوامل كثيرة... االستعماري

فقد تعّرضت لتدمير ثقافي استهدف شخصية اإلنسان  األمة بصلة،

وكانت الخطة  ...على يد االستعمار الفرنسي ،الجزائري وهويته وكرامته

والبطش  ،مدعومة باألسلحة والجيوشومدروسة والتدميرية واسعة 

ت ما يقاوم هذا التدمير والتطميع والتحميق والخداع والمكر، لكنّها واجه

الذي جمع بين  وانتصرت المقاومة بفضل الوعي الجديد ...وهذه اإلماتة

حرب التحرير في الجزائر لم تكن سوى األصالة والمعاصرة، وعليه ف

مظهر من مظاهر المقاومة، وإفراز لمقاومة ثقافية انبثقت من إيمان 

الكريمة، وهو إيمان يستمد اإلنسان الجزائري بحّقه في الحياة الحّرة 

 .جذوره من الدين المبين

 :ستعماريمظاهر الهدم الثقافي االمن    

 :ـ  اإلذالل 1

وهي وراء كل حركة . أهم مقومات الحياة اإلنسانية هي العّزة إنّ     

. (..الثيموس)ما ذهب إلى ذلك أفالطون، وسماها ك ...تكاملية في التاريخ



 

 
 

عليها فوكوياما فكرته في  وأقام للتاريخ، بنّى ذلك هيغل في تفسيرهوت

ولذلك فإن كل المصلحين في التاريخ  (...واإلنسان األخير نهاية التاريخ)

ومن الطبيعي ّزة في نفوس شعوبهم والدفاع عنها، اتجهوا إلى غرس الع

اإلذالل واالستخفاف  أن تتَّجه قوى إماتة الشعوب وإبادتها إلى عملية

يمارس ذلك ارس ذلك فرعون فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ، كما فقد م... مة الناسبقي

 .فراعنة التاريخ والمعاصرينكل 

 ...قد مارس االستعمار الفرنسي في الجزائر هذه العملية بشكل واسعل    

 :ومن صور اإلذالل

وهو محور هام من المحاور التي ركزت  ...االستهانة بالقدرات الذاتية 

.. .في تعاملها مع الشرق المستعَمر ،وروبيةعليها الخطة االستعمارية األ

يستهين بالقدرات الذاتية  :أوالً  النص التالي فيه أكثر من داللة، فهوف

ً يحاول إثارة تعّصب عرقي بين العرب واإليرانيين،  للعربي، ثم هو أيضا

ً أن اإلنتاج الحضاري في األندلس فارسيٌّ وليس عربيّاً، بينما هو  زاعما

إنتاج حضاري إسالمي، شاركت فيه كل قوميات الدائرة الحضارية 

يقول . ولهذا النص نظائر كثيرة تحوك على نفس المنوال. اإلسالمية

 :tsarN  lsoaR (راوول برغو)

ً إلى تكوين)      العربي ال ينتمي إلى الشعوب النبيهة، وما توصل يوما

اً عربيّاً؛ ألن العرب فقصر الحمراء بروائعه ليس إنجاز مدنية خاصة به،

حضارة األندلس التي تنسب  ال يسكنون إال في خيمة أو في كوخ، وإنّ 

الزرادشتية حتى  وما إن انتصر اإلسالم على ...هي حضارة فارسيةإليهم 

 (انحطت بالد فارس

 : والكاتب نفسه هو من القائلين    

كل إن العربي في الجزائر غاز، مهدم، متوحش، يستحق احتقار )   

 ..(.متحضر

وأما البدوي فهو في نظره أشد عنفاً وشراسة؛ النتمائه إلى شعب همجي  

فقد قضى على . الطباع، هدام لكل حضارة ينزل فيها أو يتفاعل معها



 

 
 

بشأن أما . ..يصروح الحضارة الرومانية وكل ما حقَّقته للرقي البشر

 :ي رأي المستعمرري بالذات فهو فالجزائ

إالّ أمامه، ويدرك أننا  ال يعرف إال السيف، وال ينحنيو متخلف وخامل، ) 

 (ر له أننا األقوى، فيطيعناأذكى منه، فلنظه

 :ـ إبادة اإلرث الثقاف 2

يمثل اإلرث الثقافي، من تراث مخطوط ومن ذاكرة تاريخية وعادات    

ً من هوية الشعب ومن أجل إنزال ضربة بهذه . وتقاليد وطنية، جانبا

عربية في الجزائر المستعمر الفرنسي إلى نهب المخطوطات الالهوية عمد 

كثيرة،  والوثائق الدالة على ممارسة الفرنسيين لذلك وإتالف بعضها،

الرحالة ، rsrsawl csoOls (موريس فاغنر)شهادة : منها

بسّت سنوات،  األلماني، الذي أقام في الجزائر مدة طويلة بعد احتاللها

 (:واليات الجزائررحالت في )وقال في كتابه

جنود فرنسا قد أتلفوا عدداً كبيراً من المخطوطات النفيسة التي )    

لماذا يحرم : وتساءل. عثروا عليها في دار ابن عيسى بقسنطينة

الجزائريون من هذه المخطوطات التي تزودهم بالمعرفة؟ ثم ذكر أن كتب 

سيين فسه على يد الفرنالشاعر األلماني شيلر قد القت المصير ن

 (.المحاربين

وثمة وثيقة على غاية من األهمية تبين محاوالت المستعمر لطمس    

نو.. .الذاكرة التاريخية لشعب الجزائر ها عن فالكتب الدراسية التي دوَّ

تحاول أن كما ! م1831من سنة  تذكر أن تاريخ هذا البلد يبدأ ،الجزائر

مية، وعن انتمائه إلى تفصل الجزائر عن الدائرة الحضارية العربية اإلسال

ولذلك تصّدى عالم مغربي هو عبدهللا كنون لهذه . المغرب العربي

، محاوالً فيه إعادة (النبوغ المغربي: )حاوالت، فألف كتاباً تحت عنوانالم

الثقة والشعور باالنتماء إلى الجزائريين، لكن السلطات الفرنسية صادرته 

لناصري في جريدة الوحدة وعلى أثر ذلك كتب دمحم مكي ا. م1838سنة

  :المغربية مقاالً جاء فيه



 

 
 

إنه كتاب أدب يعتز باإلسالم والعربية، ولكن فرنسا، حبيبة اإلسالم )  

وصديقة العرب ومربية الشرق، كما تقول ويقول دعاتها المناحيس، 

ضاق صدرها وانكشف سرها وافتضح أمرها، وأصبحت ال تطيق أن ترى 

. فحات التاريخ، وفي زوايا الماضي البعيدللمغاربة وجوداً حتى في ص

وسياساتها اليوم تعمل ما في المستطاع لقطع صلة المغاربة بماضيهم 

نهائياً، حتى ال يعرف المغربي المستعبد البائس أن له أجداداً أعزاء 

 ً ً  علماء، وحتى يؤمن إيمانا وما دامت فرنسا  بضعفه وحقارته، حازما

النبوغ "مطلقاً أن تسمح برواج كتاب  سعهاترمي إلى هذا الغرض فلن ي

؛ ألن معنى ذلك، في منطق السياسة الفرنسية، أن المغرب "المغربي

األقصى سيواصل سيره الروحي والفكري ضمن دائرة العروبة واإلسالم، 

عملية  تلك العملية التي تركت الفرنسيين سكارى حيارى، وهذا يعرقل

 .التجنس واإلدماج والتفرنس

 :التعليمـ استهداف 3

ً في المساجد والزوايا على يد      كان التعليم في الجزائر يجري غالبا

ورأى المستعمر الفرنسي أن هذا التعليم يركز الهوية ويرّسخ . العلماء

الشخصية في نفس الجزائري، فراح يغلق المدارس الواحدة بعد األخرى، 

ج منها م سوى ثالث مدارس، وتخرَّ 1881حتى لم يبَق في الجزائر سنة 

ن بهذا التخريب واعترف أحد الفرنسيي.. .تلميذاً فقط 11في نفس السنة 

 : التعليمي، فقال

وى فرنسا قد جعلت مستوى تعليم المواطنين أدنى بكثير من المست إنّ )   

 .(الذي كان قائماً قبل االحتالل

في السجون عند محاولتهم فتح  ضيّق المستعمر على العلماء، وزجهم   

 .عربية، حتى في الصحراء الجزائرية مدارس

 : ـ استهداف اللغة العربية 1

أبشع حرب ثقافية شنها الفرنسيون في الجزائر هي محاربة اللغة  إنّ      

ولم يشنوا هذه الحرب على العربية باعتبارها لغة قومية فقط، . العربية



 

 
 

ة تشّد الجزائر بدائرة الحضارة اإلسالمي ،بل باعتبارها لغة حضارية

 .وبماضيها وتراثها الحضاري

جزائر، وعاد إلى م ال1883زار الشاعر المصري أحمد شوقي سنة   

 : القاهرة ليقول

ً وال عيب فيها،أي الجزائر)      فقد عهدتُ  ...، غير أنها قد مسخت مسخا

إال  وإذا خاطبته بها ال يجيبك ...مّساح األحذية يستنكف النطق بالعربية

 .(يةبالفرنس

م راعه وضعها 1811ار أحد الصحافيين المصريين الجزائر سنة لما ز   

 : لغة العربية الفصحى فيها، فقالالعلمي، وتقهقر ال

الديار مرتعاً العلم، وخرجت دور الكتب، وصارت ُهجرت ربوع )    

للجهل والجهالء، وكادت تُدرس معالم اللغة العربية الفصحى، وتطرقت 

جنبية، بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة إلى اللغة العامية الكلمات األ

جزائر، وقسنطينة، وعنابة، وهران، وال :التخاطب في العواصم، مثل

 (.وغيرها

    ً  :كما قال أيضا

ولو استمر الحال على  ...حالة التعليم في القطر الجزائري سيئة جداً  إنّ ) 

المعامالت، بل  في جميع ،لحلت اللغة الفرنسية محل العربية ،هذا المنوال

ربما تندرس العربية بالمرة مع مضي الزمن، فال الحكومة تسعى في 

 (.المدارس حفظها، وال تدع األهالي يؤلفون الجمعيات لفتح

 :ـ إثارة النعرات القومية1

إلسالم متآخيتين متالحمتين، ا في الجزائر قوميتان، عاشتا في كنف    

ً . البربر والعرب: هما  .(..األمازيق)أو ( مازيغاأل)ويسمى البربر أيضا

ارئون على حاول االستعمار الفرنسي أن يصّور العرب في الجزائر أنهم ط

ثم حاول  ...، وبذلك يفصل بينهماسكان البالد األصليين ويقصد البربر

ً انتزاع البربر من اإلسالم؛ ليضمهم إلى فرنسا ثم حاول تقوية .. .أيضا



 

 
 

واشترك المستشرقون في  ...والنشر ها بالكتابةاللغة البربرية وإحياء

هذه العملية، حين راحوا يبحثون في أصول البربر، ويرجعونها إلى 

 .أصول أوروبية

 ...من محاوالت الفرنسيين أنهم أقدموا على كتابة اللهجات البربرية   

هذا فضالً عن  ...كما ألفوا في تاريخ آداب اللغة البربرية بحروف التينية

محاولة إبعاد البربر عن اللغة العربية، ثم عن اللغة البربرية نفسها؛ 

ً  لفَْرنََسة  بالد القبائل نهائيا

 :محاربة المساجد -1

باسم فصل الدين عن الدولة، أو العَلمانية، أو الالئيكية، عمدت فرنسا    

لجزائري إلى التعدي على حرمة المساجد في الجزائر، حتى قال الشاعر ا

 :يخاطب فرنسا) م1878ـ1811(دمحم العبد آل خليفة

 عهــــدناك قُــدماً دولة الئكية

 فكيف حرمت المسلمين المساجدا

ً إلدارة المساجد واإلشراف على  مسئوالعين المحتلون     فرنسيا

يقول دمحم البشير .ثم ابتلعوا أوقاف المسلمين!! الوظائف الدينية

 :اإلبراهيمي في ذلك

فصل الدين عن الحكومة مبدأ جمهوري فرنسي، ولكنه من أكذب )    

فما زالت اإلدارة  ...الجزائر المبادئ بالنسبة إلى دين اإلسالم في

متمسكة بما أورثها االستعمار من مساجدنا  ،الجزائرية في جميع عهودها

أكثر وأشد من تمسك المتدين بدينه، وال تبالي بحقوق طبيعية وال بمبادئ 

وال سبب لهذا إال  ...ة وال بمفارقات دينية وال بعواطف إنسانيةجمهوري

 (.ار، واستضعاف المسلمين واحتقارهماإلمعان في التسلط واالحتك

 :ـ تشجيع التحّجر الفكري7

كل ظاهرة تبعد اإلسالم عن  عمل االستعمار الفرنسي على تشجيع    

ووجد في بعض رجال الطرق الصوفية خير معين له على  ...الحياة



 

 
 

نهضت الطرق الصوفية في المغرب العربي بدور .. .تحقيق هذا الهدف

هام في نشر اإلسالم والمحافظة على التعاليم اإلسالمية والتمسك بالقرآن 

والسنّة ومحاربة االستعمار واالحتالل، لكّن بعض رجالها عمد، مدفوعاً 

حوافز أنانية وأفكار بالية، إلى نشر ثقافة التحّجر بأطماع شخصية و

والرجعية، فأعانوا المحتلين وساندوهم عن طريق نشر أفكار الجبر 

ع بعض شيوخ الطرق الصوفية ورف ...والتخدير الديني واالستسالم

وراح  ...، أي اكتف باإليمان واخضع واستسلم(اعتقد وال تنتقد: )شعار

 .أ ببقاء فرنسا في الجزائرتتنب بعضهم يوزع كتب السحر التي

 :ـ التنصير8

كانت اإلرساليات التبشيرية لتنصير الجزائريين من أبرز ظواهر     

ً بقدر ما كان حضارياً،  ...االحتالل الفرنسي ولم يكن الدافع في ذلك دينيا

أي إن الهدف كان محاربة اإلسالم باعتباره مشروعاً حضارياً يصّد توّغل 

ولذلك كرر قادة  ...ي الغربي في العالم اإلسالميالمشروع الحضار

يحية جميعاً، لفائدة المسالفرنسي بأنهم سيحتلون الجزائر،  االحتالل

بين السكان األصليين  لنشر المدنيةوأنهم سينتهزون الفرصة 

الكاردينال ) إّن أبرز وجه في حملة تنصير الجزائر...وتنصيرهم

ية اآلباء البيض في أفريقيا وهو مؤسس رهبانم 1882ـ1828(الفيجري

الفرنسي بين القبائل  الشمالية والوسطى، وكانوا أمتن دعامة للوجود

 ...وكانت محاوالت التبشير أكثر نشاطاً بين البربر ...البربرية

جمعية  أنشأ اآلباء البيض األديرة والمياتم والمدارس المهنية، وأسسوا   

الشاسعة، وأقاموا فيها قرى  لكوا األراضيتمالكشافة الكاثوليكية، وا

  ...مسيحية بأسماء

 :مظاهر مقاومة الغزو الثقافي

م الثقافي المذكورة أن تقضي على حياة لم تستطع عوامل الهد      

ومن .. . ومن طبيعة الحياة أن تقاوم الغزو الخارجي ...الجزائريين

  :مظاهر هذه المقاومة



 

 
 

 :ـ الثورات المسلحة1

ثورة األمير عبدالقادر الجزائري  ،الثوراتعلى رأس هذه    

م، 1838و 1838وقد بلغ ذروة قوته بين سنتي . (..م1883ـ1818)

نصف الجزائر، وبايعه الجزائريون، وأعلن في خطبة  وبسط سلطانه على

ية والقيام بالشعائر اتحاد الملة الدمحم)غايته القصوى  البيعة أنّ 

سنة، وقد انتهى باستسالمه واستمر جهاده خمس عشرة . (..األحمدية

 ...أمام القوة العسكرية الفرنسية

. م1871ثم كانت ثورات الجمعيات الدينية، التي تواصلت حتى سنة     

م انطلقت حركة التحرير الكبرى بقيادة جبهة التحرير 1811وفي سنة 

الوطني الجزائري، واستمرت الثورة رغم المناورات السياسية الفرنسية 

شي، واتسع عملها السياسي وعملياتها الحربية، حتى والقمع الوح

اضطرت فرنسا إلى التراجع أمام الضغط الجزائري والعالمي، فأُعلن سنة 

وكان ذلك مقدمة . م تشكيل الحكومة المؤقَّتة للجمهورية الجزائرية1818

  .الستقالل الجزائر

 :ـ النهضة الثقافية2

ألن آثارها أعمق، وسبل  كان دورها أهّم من الثورات المسلحة؛    

ف المحور األساس في التغيير وهو محاربتها أصعب؛ وألنها تستهد

نهض بالدور األكبر في هذه ...وكل تغيير حقيقي يبدأ به. (..اإلنسان)

النهضة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي أسسها الشيخ 

ته سنة م، ثم تولى رئاستها بعد وفا1831عبدالحميد بن باديس سنة 

وقد تأثّر أعضاء هذه الحركة . م الشيخ دمحم البشير اإلبراهيمي1811

 .. .غاني وتلميذه دمحم عبدهجمال الدين األف بنهضة السيد

ً في التوعية والتعليم، ثم    ما لبث  اعتبرت في بادئ األمر عمالً مرحليا

أيضاً  أن مبادئ اإلسالم تفرض هي ،أن أعلنت بعد مرحلة التأسيس

وخاطب ...  ائرية، ومن ثم االنفصال عن فرنساتفاظ بالشخصية الجزاالح

 :ابن باديس شعب الجزائر مذكراً إياه بعروبته وإسالمه، فقال



 

 
 

لما فيك من  بنيـت علــــى الديــن أركانــــها أشعب الجزائر روحي الفدا)

 (فكـــانـــت سالماً على البشريــــة عزة عربية

العلماء، وبالتدريج، من اإلصالح القائل بالتعايش تحول اتجاه جمعية    

فنقل عن لسان ابن باديس  ...مع الغربيين إلى الرفض والتمهيد للثورة

 :م1811سنة قوله 

لو وجدت عشرة من عقالء األمة الجزائرية يوافقونني على إعالن ) 

 (... ألعلنتها الثورة

 :وكان يردد شعار

مْ ا ب قَْوٍم َحتَّى إ نَّ ّللّاَ الَ يُغَيّ ُر مَ )    ه   (يُغَيّ ُرواْ َما ب أَْنفُس 

دعمت جمعية العلماء دوَر العلماء، الذين اعتبرهم ابن باديس ورثة    

وضع القانون األساسي  ...وحاملي مشعل العلم واالصالح األنبياء،

 اإلسالم ديننا،)وكان شعارها . البشير اإلبراهيميلجمعية العلماء 

طالبت جمعية العلماء بتطوير  .(..الجزائر وطنناوالعروبة لغتنا، و

. (..بال تعليم، وال إسالم بال تعليم ال مسجد: )وكان من شعاراتها.. .التعليم

فأنشأت خالل ثالث سنوات مئة وخمسين مدرسة يتعلم فيها ما يقارب 

كما شيدت بمالها وبمساندة أفراد الشعب حوالي .. .الخمسين ألف تلميذ

 .. .ي القرى الكبرى خالل سنة واحدةتسعين مسجداً ف

 :الشعر في ساحة المقاومة

اتضح مما سبق أّن كل محاور الهدم الثقافي في الجزائر اتجهت إلى    

عن دينهم وماضيهم الحضاري ودائرة الحضارة  ،فصل الجزائريين

ومن هنا فإن المقاومة، سواء العسكرية منها أو  ...اإلسالمية العربية

هت نحو توثيق صلة الجزائريين بالدين وبالحضارة الثقافية، اتج

ً وانتماءً  ومن الطبيعي أن يكون الشعر الجزائري .. .اإلسالمية تراثا

المقاوم يتجه هذا االتجاه الديني الحضاري، وأن يستنهض المشاعر 

 .. .والشخصية والكرامة لحركٍة نحو الدفاع عن الهوية

 :مكافحة البدع



 

 
 

الجزائري بداية عوامل التخلّف في المجتمع الجزائري، تناول الشعر     

أنها البدع التي انتشرت في الجزائر على يد بعض أصحاب الزوايا،  ورأى

وأشهر قصيدة في هذا .. .وأنها االنحراف عن نهج اإلسالم وتعاليمه

التي تصف عر دمحم المولود بن الموهوب ، للشا(المنصفة)الموضوع هي

ومطلعها يدل على المرارة التي  ...ع القرن العشرينواقع الجزائر في مطل

 :يقول ...أحس بها الشاعر من تخلف المجتمع

  صعود األسفلين به ُدهينا

 رمـــت أمــواج بــحر اللَّهـو منَّاألنا

 للمعارف ما هُدينا

 .اً للخمــــور مــالزميــنَاأنــاس

 :ويرى أن االبتعاد عن كتاب هللا هو سبب كل شقاء    

  نعم إنا شقينا إذ ُسقينا

  خيـــر ينـــادينا الكتاب لكـــل

  كؤوس الجهل لكن ما ُروينا

  !فهـل كنــا لـذلــك سامعيـــنا؟

 ويرى أن اإلسالم يتعارض مع الحالة الموجودة في بالده من جهل

 :مة، فيقولوابتعاد عن المنافع الحقيقية لأل

 هذا أال يا قوم ما اإلسالم

  يأمرنا بعلمأتى اإلسالم  

 وجمع بيـن دنيـــانــا وأخـــرى

 ودين هللا رب العالمينا 

 وسير في المنافع ما حيينا 



 

 
 

ثم برؤية حضارية يتحدث عن مراكز  تدبـر قـــول خيــر المرسليــنــا    

العلم في تاريخ اإلسالم، وما استفادت أوروبا من علم المسلمين أثناء 

 :الحروب الصليبية

ً سلوا عن   علمهم بغداد شرقا

  سلوا فاساً وقاهرة بخارى

 سلــوا حــرب الصليب فكم أفادت

 وقرطبة وأخذ الوافدينا

 وبصرة، تبصروا الحق اليقينا 

 مــن علــوم الســالفينا ســواكم 

نستطيع أن نصف هذه القصيدة بأنها رسمت المنهج اإلصالحي برؤية     

در ولذلك حظيت باهتمام الدارسين، فشرحها الشيخ عبدالقا ...إسالمية

 وبعد دمحم المولود( اللمع في نظم البدع: )الميجاوي بالتفصيل في كتابه

وما  ،، الذي يتناول القضايا االجتماعيةم1831نلقى عمر بن قدور   

يبعث كل ذلك في  يشوبها من االبتعاد عن الدين واالستهتار بأحكامه،

 :يخاطب أمته بقوله( دمعة على الملة)نرى في قصيدته  كمانغمة شجية، 

  أكيد الليالي بالسقوط دهاها

 المجد من سوء الفعال قالها؟  أم

ثم يستعرض األسباب التي أدت إلى هذا السقوط، ويرى أنها االبتعاد عن  

الشريعة، ويدعو في الخاتمة إلى التمسك بقيم اإلسالم وبصيانة عزة 

 :المسلمين، فيقول

 ً   وفيكم كتاب هللا ال زال ناطقا

 ينـــاشدكــم أن ال تكــونوا أذلــة

  كما كان في عهد الهدى بحجاها



 

 
 

  وكونوا أشّداء ضد بغي عـــداهــــا

هّمه لالستيقاظ واالستنهاض  ونرى بين شعراء الجزائر من يكرس

في ( م1811ـ  1888)دمحم سعيد الزهراوي : والدعوة إلى التحرك، مثل

 :(ويح الجزائر): تحت عنوان قصيدته

  ماكان لي من حاجة ومراد

 من نوم ولــم هبــت جمــيع الناس

 إال تيقظ أمتي وبالدي 

 الجزائر فـــي لـــذيذ رقاد تـــزل  

ويظهر أن الحوادث التي مّرت على الجزائر ألهبت مشاعر هذا الشاعر، 

 :فراح يستغرب من عدم تأثر أبناء شعبه بهذه الهزات

 الجزائر أيقظتهذي 

 يكن وأرى الجزائر في جمود لم 

 ً   مـــا للجـــزائر ال تحــّرك ساكنا

 حتى الجماد فكان غير جمادي

 وماً بمعهود وال معتاد

؟   أفلــم يكــــن أبناؤهـــا بعباد 

: يقول في قصيدة تحت عنوان (م1828ـ 1818) ومثله دمحم بن أبي شنب 

  :(أفيقوا بني عمي)

 عمي برقي المشارفأفيقوا بني 

 فقــد ذهــب األعالم والعلم بينكـمو

  جّدوا وكّدوا باكتساب المعارف  

 غمــــر وخالـــف ولم يبق إالّ كلّ 



 

 
 

ذكرنا أن الطرق الصوفية الجزائرية كان لها مواقف هامة في نشر     

وحفظ الهوية ومقارعة المستعمر، لكن كثيراً منها أصيب بما أصيب  العلم

عامة من جمود وانحطاط، بل أصبح بعضها عامالً على  المجتمع به

صالحيون، ومعهم اتجه اإل ولذلك ...التخلف وتثبيت أقدام المستعمر

. الشعر المقاوم، إلى التنديد بهذه الطرق ومكافحة ما تبثه من خرافات

ـ 1888)ومن أهم القصائد في هذا المجال ما أنشده الطيب العقبي 

فيها ما يحّسه يبين الشاعر ، (الدين الخالص إلى): تحت عنوان ( م1811

 :يبدأها برثاء الدين، ويقولمن مرارة التخلف، ف

 وفشا ماتت السنةُ في هذي البالد

ــه   داء اعتقاد باطل  َعبَــَد الكــّل هــواء شيــخ 

 في سهول القطر طراً  ساد قُب َر العلُم وساد الجهلُ 

 االعتقـادـــّل جّده، ضلــــوا وظ والنجاد

 :الدعوة إلى الثورة

إذا كانت مكافحة عوامل الضعف واالرتخاء واالنحطاط تمثل المرحلة    

 ، فإن الدعوة إلى الثورة هياألولى من شعر المقاومة في الجزائر

المرحلة التالية، التي يرى فيها الجزائري أنه قادر أن يحقق النصر على 

أنه أدرك في هذه المرحلة أن هذه العوامل بالكفاح ضد االستعمار، وك

المشكلة األساسية تكمن في تحرر إرادته، وفي سيطرته على 

مدافعاً عن فكرة أن الجزائر ينبغي  (م1833)يقول صالح خباشة .مقدراته

  :أن تكون للجزائريين، ال الستغالل الطامعين

 لم تزهُ جناتنا كي تنعموا رغداً 

 كــال لم تجر  أنهارنا بالخير دافقة

ً وال   انفجــرت صحراؤنا ذهبا

 وننثني نحن ال جنٌي وال َزَهرُ 



 

 
 

ر لكي يعّكَرها مستعمرٌ   قَذ 

 لكي يحـــوم عليها الطامــع الغفــر

إلى  (هللا أكبر)في قصيدته  (م1888ـ  1832)ويدعو صالح الخرفي  

 :الجهاد، ويبّث األمل في النفوس بالنصر الحتمي

 قد جاء نصر هللا يا ديغول

 والـــواحد الرحمن جـــّل جاللــه

 أقصر فليس يفيدك التدجيل

 بنجاح مـــن صدقوا الجهاد كفيــل

 :ويستنهض دمحم عيد النساء الجزائريات، فيقول على لسانهنّ  

  صهرتنا الخطوب حتى ظهرنا

 وحنونا كم غدونا إلى جريح طريح

 واتخــذنا على شهيد مجيدٍ 

 بالبطوالت مـــن الرصـــاص عقوداً 

 فأسونا في كفاح األعادي

 بالضماد   جراحه

 تاريخه بأزكى مداد    خط

 علـــــى األكبــاد   وانتطقنا بــه

 :وباسم الثائرين يهدد صالح خباشة فرنسا المعتدية، فيقول 

 يوم القياس قسماً سنضرمها إلى

 فنشـــق باللهــب المعامع زاح

 يـمة يا فرنسا أو تتوبي جاثية 



 

 
 

 الداجنة عنا الليالـــي فتنجلــي 

    :التوّجه العروبي 

ذكرنا أن المستعمر الفرنسي حاول فصل الجزائر عن دائرة الحضارة     

وكان مما فعله استهداف اللغة العربية عن طريق تشجيع  ...اإلسالمية

في البداية، ثم بعدها استهدف حتى األمازيقية ليحّل  (األمازيقية)البربرية 

من هنا كان اإلعالن عن االنتماء العربي  ...ة الفرنسية في البالداللغ

للحفاظ على الهوية والتراث  ،للجزائر يندرج في سياق المقاومة

فالعروبة في الجزائر قائمة على أساس حضاري ال يشوبها  ...واالنتماء

لذلك ال نستبعد أن يكون التوّجه العروبي في  ...تعّصب قومي عنصري

ً  الجزائر هو  :يقول صالح الخرفي ...توّجه العرب واألمازيق معا

  عرب نحن، والعروبة غذّت

 هي كالنبع دافق في الحنايا

 لوثة العجم إن غزتنا فبأسُ  

 بهواها  وإنّـــا ـَرُب اليوم بالــدمـــاءع 

 عروقنا ودمانا

 إن تكن في اللسان غاضت بيانا

 العرب  فينا بيانه ال يُدانى

 .دماً ولسانــا عــرب فـــيغــدٍ 

إلى فَْرنََسة لغة  (غزتنا.. لوثة العجم)و (غاضت بيانا)ويشير في عبارة  

ويدعو شاعر آخر، وهو دمحم بلعيد، إلى ...الجزائريين في عصر االستعمار

 :تعلّم الفصحى؛ ألنها لغة القرآن والتراث

  أنتم خالئفنا على ميراثنا

  فتدارسوا القرآن فهوهدى لكمو



 

 
 

  فصحـى اللغـات فإنهــاتعلمــوا 

  وتراثنا العربي واإلسالمي

  وشفاء أنفسكم من األسقام

 .علـــوية األســــرار واألنغـــام

فهذه اللغة قد  ...البّد هنا من وقفة عند الطابع الحضاري للغة العربية    

خرجت من إطارها القومي بعد اإلسالم، وأصبحت لغة الدين الجديد ولغة 

والبّد للحريصين على مستقبل العربية أن يهتموا  ...الحضارة اإلسالمية

بـإبراز وجهها الحضاري، ال أن يؤكدوا على طابعها القومي؛ ألن التوّجه 

دائرة الحضارة كل المنتسبين إلى  الحضاري للعربية يجعلها لغة

فإن ذلك سيؤدي إلى  ،أما إذا قدمناها باعتبارها لغة قومية ...اإلسالمية

ردود فعل القوميات األخرى، وإلى محاولة القوميات األخرى في دائرتنا 

 ....الحضارية أن ترجع إلى لغاتها القديمة أو لهجاتها المحلية

من ردود األفعال لجزائر جاءت ضلعّل موجة األمازيقية األخيرة في ا    

ً طابع االنتماء إلى الشرق، وكالهما  ...هذي يأخذ االنتماء العربي أحيانا

يستنهض الشاعر  ...يعني االنتماء إلى دائرة الحضارة اإلسالمية

الشرق وكأنه جزء منه ومن  (م1831ـ  1881)الجزائري عمر بن قدور 

 :آالمه وآماله، فيقول

  يا شرق هل هذي المصائب تنجلي

 ـا شرقَنا حتى متــى نجني المنــىيـ

  أو ينتهي الغليان من ذا المرجل  

 أم ذي المنـــى عنـــوان ما لم نعمل

ويحذّر الشاعر الشرق من خداع الغرب ومطامعه التي يغطيها بأهداف  

 :رضع من لَبَن الحضارة اإلسالمية، فيقول (الغرب)التمدن، بينما هو 

 ً   إن كان حقّك في الحقيقة ضائعا



 

 
 

  الغرب الذي صالت عليكم مطامع

  إن كان أهل الغرب أهل تمّدنٍ 

  ليس التمـــدن باختـالس مــمالكٍ 

 :الشعر الجزائري المقاوم

  :لشعر المقاومة في الجزائر أهميته انطالقاً من الجوانب التالية    

 ـ إنه يأتي في جّو تكالبت عليه ظروف إماتة الشعب الجزائري وإبعاده1

ً من الشعوب العربية واإلسالمية  ...وتراثه عن أصالته وال أظّن أن شعبا

ً للقضاء على هويته كشعب  انصبّت ً وثقافيا فيه جهود المستعمر عسكريا

ومن هنا فإن مقاومته لها مدلول خاص، وتبين مدى قدرة  ...الجزائر

اإلسالم على صيانة األمة من التفكك واالنحالل في أصعب الظروف 

  .وأعقدها

ن شعر المقاومة في الجزائر جمع بين التوّجه الثقافي واالستنهاض ـ إ2

فقد تصّدى  ...العسكري، أي إنه جّسد مفهوم المقاومة بمعناها الشامل

التحرك  لتطهير المجتمع من كل عوائق تقدمه، ودعا إلى مقومات

الحضاري، كالعّزة والعلم والخروج من الذاتيات الضيقة والمصالح اآلنية 

غير أنه لم يرَق في مستواه إلى شعر عصر النهضة في البالد  ...التافهة

يكن مستغرقاً في  وربما يعود ذلك إلى أن الشاعر الجزائري لم ...العربية

مشاعره الرومانسية، ولم يرتفع عن الواقع المؤلم الذي يعيشه ليحلّق في 

ة عالم الخيال، أو ربما أنه أراد أن يخاطب الشعب الجزائري بأوضح لغ

النصف األول من  والواقع أن أغلب الشعر الجزائري في.. .وأبسطها

اتجه إلى خدمة قضايا الشعب ومعالجة مشاكله  ،القرن العشرين

يدعو .. .ومواجهة التحديات التي تواجه الجزائر، وعلى رأسها االحتالل

 :الشاعر الجزائري إلى توظيف الشعر في اتجاه خدمة الشعب

  ّر الذيواخدم بشعرك شعبك الح

 واختــر لشعــرك أحسن األلفاظ



 

 
 

ما األعراق   ال   ُمزَجت بطينته د 

 الراق تــنظم ســوى في المجـد أنـت

ثره وشعره بهذا في ن (م1828ـ   1811)ويصرح رمضان حمود  

 :التوجه؛ إذ يقول

ولست من الذين يكتبون للتسلية أو الترويج عن النفس، وال من الذين )

المنمقة الرقيقة، ولكني أكتب ألفيد وأستفيد، أكتب ال يتلذذون بالعبارات 

إنك قمت بواجبك، وأديت ما : إنه كتب، بل ليقول لي ضميري: ليقال

 ً  :و يقول في أشعاره...(عليك، فكن مطمئنا

 في الناس قوم لن يبالوا

 وضعــوا الكالم إن أتوا

 لنفسهم وضميرهــم

 بغريب لفظ أو قبيح بناء

 ة عليــــاءال لألنــام كعبــــر

سبقت  بل االستعمارمن ق لةإذاً فالشعر المقاوم هو الغالب في المرح    

؛ لما تبنّاه وهو شعر كان له األثر الهام في معركة التحرير ...االستقالل

 .الشعب ولغة الشعب من اهتمام  بقضايا

في معانيها وفي نسجها األدبي لكن نسبة لغياب العربية الضافية    

فقد جاءت أشعارهم خالية  ...والشعراء الجزائريين لدى األدباءالمألوف 

شعر أدب ومقارنة ب ...وغيرها من بالغةالمحسنة ن المضامين األدبية م

غير أنها كانت ...المقاومة لدى شعراء األمة العربية في بلدان أخرى

   .معبرة عن المعاناة والنضال والمقاومة التي أصبحت مثالً يحتذى

 

 



 

 
 

 الخاتمة                                     

 

 ...ما تم الوقوف عنده عزيزي القارئ   

 ..في محتوى هذا الكتيب 

 ...ما هو إال أمثلة لما يجري في كل الدول العربية

 ...وكافحت... التي ناضلت

 ..انطالقاً من أرضها

 .. والنعتاق.. في سبيل التحرر

 ...مستخدمة أقوى األسلحة في ذلك

 ... وهي الكلمة  الشعرية

 

 ... بارك هللا لنا في لغتنا العربية  

 .وفي شعراء المقاومة من أمتنا


