
ششاعر الشيخ الحبيب المستاوي  مع ال

سسفوف عبيد بقلم 

عر إن الش ة ف رة العربي رآن ففي الجزي لئن كانت القصائد سابقة لنزول للق
طفح على ألسنة الشعراء بعد أن تعلمفوا العربية وحذقفوها من بعففد حفظهففم
للقرآن في ربفوع إفريقية التي وجد كثير من الفقهاء فيها على مدى العصفففور
المتفوالية في الشعر تعبيرا عن خلجاتهم وشجفونهم بل إن بعضففهم يمكففن أن
سمرحرز بن خلففف وإبراهيففم الريففاحي سيعتبر من أفذاذ عصرهم في الشعر مثل 
ننة الشعرية لدى الشيفوخ الزيتفونيين أيضففا مثففل الشففيخين سس وتفواصلت هذه ال
لك ذا  المس لك ه د س ين وق ر حس مرحمد الطاهر بن عاشفور ومرحمد الخض

نل ه فف وقفد أصفدره  سفنةأيضا الشيخ الرحبيب المستاوي  صاحب ديفوان ف مع ال
فو 1980 ديفوان ه دو  أن ال ات ه ويب د وف دين بع ل ح ال نجل ه الستاذ مرحمد ص

فوب تي يجمفع بينهفا النففس الفديني  المش أقرب إلى المختارات الشعرية ال
ي بالدعفوة إلى الصل ح ولعل المستقبل القريب يسمح بنشر بقية القصائد ك

نقف على المسيرة الشعرية الكاملة للشيخ الشاعر الرحبيب المستاوي

نرقبففة وهففي واحففة جبليففة1923سنة الشيخ الرحبيب المستاوي من مفواليد   بال
قففد حفففظمن ضفواحي مدينة تطاوين بالجنفوب الشرقي من البلد التفونسية و

نده وفي سنة  االترحق بجامع الزيتفونة بالعاصمة تفونس 1935القرآن علي يد ج
فباشففر التففدريس 1951سففنة حيث تخرج من ه بشهادة العالمية فففي الداب 

الجتماعيففة والفففوعظ والخطابففة والمرحاضففرة وكففان ناشففطا فففي المجففالت ا
نشففاعر1968 سففنة والسياسية والنقابية وأصدر مجلة ف جفوهر السففل م ففف  فال

نم مرحلة بناء الدولة الفوطنيففة الستعمار ث حينئذ قد عاصر مرحلة الكفا ح ضد ا
نفول هذه اانخرط في الرحركة الصلحية الدينية العامة قبل أن تترح ويبدو أن ه قد 
نظم السياسي المباشر بعد أن تففأثرت بالجماعففات السففلمية الرحركة إلى التن
في المشرق العربي فالشيخ الرحبيب المستاوي سففليل المدرسففة الصففلحية
نخضت عنهففا الرحركففة التفونسي التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر والتي تم
الفوطنية بأبعادها المتنفوعففة لففذا نجففد الشففاعر يففذكر بفإجلل أحففد رمففوز هففذه
الرحركة وهفو الشيخ مرحمد الفاضل بن عاشفور وذلففك فففي قصففيد رثففائي بليففغ

ننة مكلفو م ف  حيث يقفول في هبعنفوان ف أ

سنبقى ف مع التفوفيق ف جند مرحمد * ونعمل للصل ح دون تراجفففففففع
سمفوا بالمعالي عن رخيص المطامع فنم مطمئن البال خلفك نخبة * س

ني المداففففف سلقنفوا منك الرباط وإنهم * لماضفون في درب الكم فعفلقد 

عتبر نفس ه من تلميذ الشيخ مرحمد الفاضل بن عاشفور الذي يمثلَفالشاعر ي
نبرت منذ القرناأحسن تمثيل المدرسة الصلحية التفونسية المعاصرة التي ا



التاسففع عشففر فففي مرحاولتهففا المتفواليففة جيل بعففد جيففل للعمففل فففي جميففع
جتهاد والتجديد وفي التصدي للرحكففم المطلففق حينففا وفففياالمجالت ضمن ال

الستعمار الفرنسي حينا آخر وفي بناء أسس الدولففة الفوطنيففة بعففد التصدي ل
الستقلل بعد ذلك فالشيخ مرحمففد الفاضففل بفن عاشفففور ي ل رمففزا للعففالمنمثسا

ر فففي بيئتفف ه الفوطنيففة ونففرىذح على العصر والمتجنل والمتفتنالمسلم المتأص
الشيخ المستاوي يقفول في ه ضمن قصيد آخر 

سمصلح  * وع سب َلقد عاش بين الناس عيشة  نذ سمع نر  سم سش ذوي الصل ح  ي
بب علي ه ومخفلففففففففب سمفو نا سه سهمفو الفواعفون أهداف نهج ه * وغير قليل 
سب نهم غيهففففففففففف س م البليا أو تج نبففففففدت * غيفو نيفوب إذا ما تل ل ه صبر أ

سب َه سمس فف و ندرس وا درسنا مع الشيخ العظيم ظروفنا *  وأوضاعنا وال

والشيخ الرحبيب المستاوي كثيرا ما نراه يستلهم القيم السلمية فففي دعفففوت ه
ااستنهاض المسلمين كتأكيففده علففى المسففاواة والعففدل والعمففل والعلففم إلى 
والبداع حيث يقفول في ذكرى مفولففد الرسفففول المصففطفى صففلى اللفف ه عليفف ه

منوسل

نلفون والجناس إل عفوارض * فأفضل خلق الل ه ذو العقل واليففففففد وما ال
سمفسففففففففففففد ال ط بغاية  سعففففف ه * عميما ولم يخ سبهم لل ه من كان نف وأقر
ننفففد سمه سسفوس الكفون دون  سدنا * فظلت ت على هذه الهداف عاشت جدو
نندي سل بني السل م في فجرنا ال وبالعلم والبداع والخلق أخصبت * عقفو

وبالضافة إلى ما سبق ذكره من القيففم فففإن الشففيخ المسففتاوي يؤكففد علففى
ندعفوة السلمية التي كانت أساس ا نتشار السل م كأن ه بهففذا يففدعفو إلففى نبففذاال

 منهجففا لبعففض الرحركففات السففلمية وبالتففالي فففإنأمسففى الففذي ذلكالعنف 
ىنالشيخ الرحففبيب المسففتاوي إنمففا ينتمففي إلففى الرحركففة السففلمية الففتي تتبن

الفوعظ والرشاد والدعفوة إلى صرحفوة إسلمية بالرحكمففة والمفوعظففة الرحسففنة
 العرب وبالعتماد على العلم واليمان حيث يقفول في قصيد إلى الدباء

سم سرها ف بيننا الخص نرقت إل الجهالة بيننا * أل إنها ف ل غي وما ف
سم ه إل التدين والعلففم  نم سني وليس لنا من مأزق الذل مخرج *  

ومن السباب التي دعت الشاعر إلى التمسك بالقيم السلمية مففا لحظفف ه 
من مظاهر عديدة للتفسخ والنرحلل والميفوعة فابتعد المجتمففع عففن أصففالت ه
التي كففانت قائمففة علففى السففس الصففرحيرحة للففدين الرحنيففف ومففن بيففن تلففك
المظاهر نراه يصف الجنفو ح الخلقي الذي كان سففائدا لففدى عففدد كففبير مففن

الشباب المتأثر بالمفوضة الغربية حيث يقفول 

فترى الفتاة خليعة مرذولة * ممسفوخة في الشكل والهنففففففدا م



نبها * بالمائسات وساخرا بمفففففففففففففل م ننثا متش وترى الفتى متخ
ني زمفففففففا م سيمسك بأ فف من خالق * أبدا ولم  َيَخ خلع العذار ولم 
زحفت قشفور حضارة مزعفومة * نرحفو الشباب فغاب في الوها م

ننصففح  نبر بفوضفو ح عن المنهففج الصففلحي القففائم علففى ال ستع من القصائد التي 
نكر للصالة أرعن ف  بمناسففبة وهففي قصففيدة أنشففأهاوالفوعظ  قصيدة ف وإذا تن

نلها ااسففته زيارت ه للمغرب القصى وقد خففاطب فيهففا الملففك الرحسففن الثففاني ف
ل الناقة حيث يقفولَدَعلى النم ط الجاهلي غير أن ه وصف الطائرة ب

نفاثة مرحففوفة بسففففففففففل مفَسبرحت  ست حما م * ن نفو أخ  بنا في الج
تطفوي السماء بخفة وبدقة * فتخالها برقا بدا بغمففففففففففففففا م
سصنعت لتختصر البعيد فيلتقي * أهل المرحبة من بني العمففا م
ست وما انا بمنففففا م قطعت مسافة أشهر في ساعة * عجبا رأي
سبعدها المترامفي ست ه من  سد والسباسب أين ما * شاهد أين الفداف

سيرحاط بالبهفففففففا م سف ه و َب ه * فيل سل كتا نسج َيطفوي ال سطفويت كما 
نقق مفففففأرب * للعاملين برحكمفففففففة ودوا م سح نل ه كم بالعلم  ل

الستهلل الففذي يختمفف ه بالففدعفوة إلففى العلففم وهففي مففن فالتجديد واضح في ا
ثفوابت الشاعر في كثير من قصائده ثم يتخلص بعد ذلك قائل في ما يقترب

النتسففابمن أسلفوب المد ح التقليدي مؤكدا على شرف النسب  ومسؤولية ا
إلى الرسفول المصطفى حيث يقفول

سمرحكَم الجففففففا م نيد  ستش جئنا لنشهد أمة عربيفففففة * زحفت 
ند صادق ونظففففففففففففا م نجهنا رأينا نهضففففة * تبني بج ننى تفو أ
نلة فضفاضة الكمففففا م سح والمن يسرحب ذيل ه متبخترا * في 

سنقشت بلفو ح ما يزال أمامي نما المآثر والمشاهد فهي قد *   أ

ااستعراض مجد المغرب القصى فففي شففتى  وتمضي القصيدة العصماء في 
ائح ك لفتزا ماالضفرورة المجالت ومغتنما المناسبة لتذكير الملك ببعفض النص

ننب الظلم والقهر والهفواء كما ورد في قفول ه سرحكم أمانة وتج ااعتبار ال بالعدل و

بب يجرح ه عنيف حسففا م سرح سملك عدل والشعفوب وديعة * وال ال
َيضرَحى ففوق كل خصفففا م َمن صان ه لشك سفوف يصفون ه * أبدا ف
رردا * وافاه ما يرجفوه من إنعفففففا م سمج نرصين  نكم العقل ال َمن ح

ويؤكفد الشففيخ المسففتاوي فففي الجففزء الخيففر مفن القصفيدة علففى أن يكففون
را الملك الرحسن الثاني أنفف هنالسل م أساس الرحكم في جميع المجالت ومذك

جدير بهذه المهمة حيث يقفول

سك بنففاءه * في الرحكم في التغليم في العففففففففففففل م ستم يا ملي َعد رل أ ه



نل شيء من حياة شبابنا * في الشكل في المضمفون في الفها م في ك
سر إمفففففففففففففففففففففففا م حتى تكفونفوا أسفوة نبفويففففففففففة * أنتم لها والل ه خي

أما مسك ختا م القصيدة فقد تضففمن علففى لسففان الشففاعر  ترحيففة الشففعب 
التفونسي وزعيم ه الرحبيب بفورقيبة وقتذاك بالضافة إلى ذكره لتلميذ الشففيخ
مرحمد الفاضل بن عاشفور ومن أسرة مجلة ف جفوهر السل م ففف الففتي أسسففها
وأدارها الشيخ فكففانت خاتمففة طربفففة دالففة ومعففبرة عففن منهجفف ه الصففلحي

القائم على الرحكمة والمفوعظة الرحسنة

وفي الديفوان قصائد أخرى قيلت بمناسبات دينيففة مثففل الرحففج وحلفففول شففهر
ني وغيرهففا ويؤكففد فيهففا الشففيخ رمضففان والسففراء والمعففراج والمفولففد النبفففو
ة قصفائد أخفرى فففي المستاوي على القيم السلمية وأبعادها المتنفوعفة وثم
نمن  الشففكفوى مففن الرحيففف الففذي نستشففف ه فففي غضفففون بعففض الديفوان تتتض

البيات كقفول ه 

فه سمنففففففففا سيزجي لقلبي  أغثني إلهي فإني فقير * وغفوثك 
فه فد لي بنصر عزيز على * زمان حقفود بدا ناجفففففففففذا سج و 
فه ااكتفاء جميل * فغيرك ف ربي ف سئمت ندا فن حرمتي ب سص و

 كففل مقطففع يتضففمن عشرين مقطعاوقد تضمنت قصيدة ف إلى الل ه ف أشكفو 
كففل مقطففعأصففناف المجتمففع فيبففدأ منها عشرة أبيات يستعرض فيها بلفوعة 

هذا المنفوال على 

نلت ب ه الرل في الهاوية ندى * وز إلى الل ه أشكفو شبابا تر

وكقفول ه
سفرحفولة إلى الل ه اشكفو ضياع الرجفولة * وما كان من قفومنا من 

وكقفول ه
إلى الل ه أشكفو رجال الصرحافة * وأهل العقفول وأهل الرحصافة

وكقفول ه أيضا
إلى الل ه أشكفو رجال السياسة * لما عندهم من بديع الكياسة

ندد مظففاهر التففدهفور السففائدة فففي ففي هففذه القصففيدة نففرى الشففاعر قففد عفف
نر بمر لة من اليففأس بعففد مرحففاولت ه فففي الصففل ح علففىحالمجتمع ولعل ه قد م

ت من المجال التربفوي والثقففافي إلففىراوحمدى فترات ومناسبات متنفوعة ت
الجتماعية والسياسية سفواء في تفونس أو خارجها مما جعل ه يركن المجالت ا
إلى الشعفور بالخيبة في آخر المطاف ولعل السيرة الشخصية بما فيهففا مففن



ملبسات تاريخية تفوضح هذه المسألة

ن لئن كان هذا الديفوان يندرج ضمن سياق الشفعر الفديني عامفة بمفا فيف ه م
دعفففوة واضففرحة إلففى المنهففج الصففلحي السففلمي فففإن ه يففتراو ح أحيانففا بيففن
الفوجدان الرومنطيقي والفوجدان الصفوفي كقفول ه في قصيد ف هفو سر الفوجفود 

فت نلفف سرها قد تد فت * والماني ثما نل َنى قد تج نس بسمة الدهر بال
فت ننفففف نددت لرحنها الجميَل وغ والشرحارير بالرحبفور نشاوى * ر
فت نلففففف سنها ثم ص سر فماست أغصا ابش نناء داعبها ال َغ والرياض ال
فت ند سس ه وتنففففففففف نمخ ه العطر ففاحت أنفا والنسيم العليل ض
فت ند انها قد تب سحس سحلها و سفل تيها * في  وعذارى الفردوس تر

لفتز م ففي هفذهاإن مثل هذه البيات تؤكد أن الشيخ الرحبيب المستاوي لئفن ا
الديفوان بالمنهج الصلحي فإن شاعريت ه تبدو  ذات شجفون وارفة تندا ح على

.من قصائده الخرىل ه نشر سأبعاد عديدة لعلنا نقف على معانيها في ما لم ي

نمل في سيرة الفقهاء والعلماء في إفريقية على تفوالي العصفور إَن المتأ
نسلطين والبايات يلحظ  وتتالي المراء وال

أول ف أنهم  دأبفوا على نشر العلم في الرحفواضر والبفوادي والجبال والفيافي
فعاشفوا بين الناس عيشة البساطة والَشظف ونشروا اللغة العربية والقرآن

الكريم فبفضلهم أضرحى اللسان العربي سائدا في ربفوع بلد المازيغ بل
اانتشرت على سة الضاد إلى ما وراء الصرحراء في إفريقيا و َدت بفضلهم لغ اامت
مدى السفواحل الشمالية من الرحفوض الشرقي للبرحر البيض المتفوس ط من

صقلية إلى الندلس والبرتغال

ثانيا ف أن الكثير من أولئك الفقهاء والعلماء قد كانفوا من المدافعين عن
ند الغزاة أو حمى الوطان أو مرابطين في قلع الثغفور أو مشاركين ض

 الرحمان بن زياد بن أنعمحاملين لللفوية في الفتفوحات من بينهم ف عبد
 للهجرة وقد شارك في الفوقائع البرحرية فأسره74المفولفود حفوالي سنة 
سفك سافتدي و  من السر فأرسل مقطفوعة إلى أهل ه يقفول فيهانالَرو م ثم 

ست اق من القيروان * وأين  شفوقي فهاج القيرواَن ذكر العرا

اعيس أشهر مسيرة صصا ا لل اة الخيل * على  نفف نمَر َتاق المَض اع ال

فغ لل َب صما َف َع فن فن  أبيفففففففففف ه وبني أ َنا سيرَجى * وَم س ه َل َل َلقي َو نت الفف

رن نلى قد الل ه بأ رد  سبيففففلي خ َوَج سر ابنا *   اق إلى المسي مفزا  

 هف160 سنة المفولفود سرحنفون لما مومن أولئك الذين حملفوا لفواء الجهاد ا
نثل ما كثيرا كان فقد َتم بقفول ه َي



نل    فء سك صرا أراه قد شي فكفففف نرمح ركز *  غيَر   سن فس ظهر في ال الفر

ف م ندجى حناديس في وقيا صسا  ال فس أقصى في للقفو م *  حار الرحر  

ثالثا ف أن عددا كبيرا من أولئك العلماء والفقهاء كانفوا مستقلين عن
َلي المناصب مثل منصب القضاء والرحسبة الرحاكمين غير راغبين في تفو

ند يمينهم ومن كسبهم في سائر وتدريس أبناء الطبقة الرحاكمة فعاشفوا من ك
ففون ضروب المعاش وكانفوا ينتصرون للضعفاء ناصرحين لولي المر ول يخَش
بة بعديد المثلة من سكتب التراجم والطبقات زاخر نن  في الرحق لفومة لئم وإ
نن الما م سرحنفون الذي بينها ما أورده حسن حسني عبدالفوهاب فقد أورد أ

نلده القضاء بعد240تفوفي سنة  ااشترط على المير الغلبي عندما ق  للهجرة 
إلرحا ح أن يبدأ بتطبيق الحكا م على أهل بيت ه وأعفوان ه وأن ل يتسلم عطية أو

مال من ه فقبل المير من ه ذلك وأورد كذلك حسن حسني عبد الفوهاب أن
مرحرز بن خلف كتب رسالة إلى المير الصنهاجي يقفول فيها وقد أوصى إلي ه

ااسمي وهذا من البلء وأنا بر من الناس  ببعض تلميذه ف أنا رجل عرف كثي
فة من ه وفضل وربما أتاني المضطر يسأل أسأل الل ه أن يتغمدني برحم

ست إليك في مسألة ند وقد كتب ست فهذا أش ست وإن ساعد ست خف الرحاجة فإن تأخر
فل في ه َمن لبد سجل من الطلبة  طفولب بدراهم ظلما ول شيء علي ه فعام ر
فن في أمرك ااستع َوجدَت لذيذ العيش و نمن بنعمت ه  ااستح م لك من لقائ ه و

نتقي الل ه بمن ي

العديد من أولئك الفقهاء والعلماءأَما الملحظة الخيرة فإنها تتمثل في أن 
ستنسب إليهم أشعار قليلة أو كثيرة و لم يخالف هذه في تفونس و إفريقية 
ند البعض سن خلدون ويمكن أن نع ااب فرفة والمؤرخ  سن ع ااب س ه  الفوتيرة حتى الفقي
سمرحرز بن خلف الذي عاصر القرن منهم شعراء بارزين في عصفورهم مثل 
الرابع والخامس الهجري ومثل إبراهيم الرياحي الذي عاصرالقرن التاسع

بر من الشيفوخ عشر الميلدي وقد سار على هذا المنهج في قرض الشعر كثي
نرجين من الزيتفونة  نذكر منهم خاصة الشيخ مرحمد الطاهر المعاصرين المتخ

بن عاشفور والشيخ الخضر حسين وقد نسج على منفوالهما الشيخ الرحبيب
المستاوي الذي نعتبره آخر عنقفود الفقهاء الذين جمعفوا بين منهج الدعفوة

الدينية ووجدان الملكة الشعرية فكيف تجلت هذه الثنائية في شعر الشيخ
الرحبيب المستاوي ؟

في أكثر من قصيدة في ديفوان ف مع الل ه ف نجد ذكر الشيخ  مرحمد الفاضل
ابن عاشفور الذي يعتبره رمزا للعلم والصل ح حيث يقفول في تأبين ه

سع أهل العلم خيَر الَمرابففففففعا فت ب ه * مراب سث َمنهل وقد أصبرح هفو الغي
نبب في السل م أهَل الففففذرائع أفاَض على الدنيا فضائَل روح ه * وَح
نربها من فيض تلك المفففنففففففابع سمثلى وحكمت ه التي * تش بأخلق ه ال

سل للصل ح دون تففففففراجع   َد مرحمد * ونعم سجن سنبقى ف مع التفوفيق ف 
بة * َسَمفوا بالمعاني عن رخيص المطامع نن البال خلفك نخب سمطمئ فم  َن َف



سمهيمن خففففففففففففاضع نب لل سمرح َع  سخ زمان ه * ودا  وداعا أيا شيخي وشي
 

بد وهفو حتى أيضا شيخ ه يذكر ونراه  قالها قصيدة في الفوطن أرض عن بعي
القصى بالمغرب وهفو  

سيعتبر سليَل المدرسة نشيخ مرحمد الفاضل بن عاشفور  وللعلم فإن ال
الصلحية التفونسية تلك التي ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر

وقامت على دعامتين أساسيتين متلزمتين هما الصالة والترحديث , الصالة
في الدعفوة إلى التمسك بقيم السل م وجفوهره ومقاصده والترحديث في
الستفادة من منجزات الغرب, تلك هي الثنائية الدعفوة إلى رو ح العصر وا

الجتماعية والدبية والفنية نسست عليها الرحركات والمبادرات ا التي تأ
والسياسية عامة ولكن بدرجات متفاوتة أحيانا بين هذا الطرف وذاك وإننا
نف في أغلب دواوين شعراء القرنين التاسع عشر والعشرين المنهج نستش

الستعمار حينا ثم ري الداعَي إلى العدل والعلم حينا وإلى الترحرر من ا الصلح
إلى الخروج من مظاهر التخلف ومفواكبة التقد م حينا آخر كما في قصيد ف

من وحي المفولد ف للشيخ المستاوي حيث يقفول

نركب ؟ أفصرحي بالمقفففففففال   نمة الخلفود لماذا * فاتك ال إي ه يا أ
سلنا بانفصال ؟ ااتصا بع ؟ * هل أصيب  سهجفو ليت شعري كم ذا يدو م 

اانتشينا بفارغ المففففففففففففففففال سفتنا ببهرج وطفففففلء  * و هل 
نرحة وابتففففففففففففذال اق سعقفوق و ونبذنا تراثنا بفففففففازدراء  *  في 
نمرحفففففففففففال ال فت * وأصيب الذكاء با سب والعزائم خار أقفر القل
امطال اجعفوا ف ويرَحكم ف بدون  اار سسبات *  ستكم ف من  سقفوا ف فدي فأفي

نر حيث سخ سيق نن الشي نلفة أضرحت السلمية العربية المة أ ركب عن متخ
سيرجع الرحضارة سل خاصة بينها من أسباب عدة إلى ذلك و َهن ااستفرحا في الفو
سضمفور النففوس ااستيقظفوا أفيقفوا  أن ينادي ونسمع ه الرؤوس في الذكاء و و

والنقابي التربفوي العمل على دأب أن ه يلحظ مسيرت ه في المتأمل وإَن
التي حيات ه فترات أغلب مدى على والذاعي والصرحفي والدعفوي والخطابي

سل لم النخراط من تخ ذلك ل ه سمح وقد أيضا السياسي النشاط في ا
مناسبة كانت التي قصائده منشدا والملفوك الرؤساء بعض أما م بالفوقفوف

تخرج يجعلها مما الوضاع لبعض النقد على القائم الصلحي منهج ه لعلن
على الصبع وتضع المد ح غرض تقاليد عن الحيان من كثير في بعيد حد إلى

قد السعفودية العربية ملك فيصل الملك أما م قصيده أنشد فعندما الجر ح
نلها نني ااسته قائل القدس بمدينة بالتغ

سزج القدس رحاب َنى بها * أهيم  سرباها في أه علها في وأف
سفواها في عيشا أطيق * فكيف  رؤاها من خضم في وأسبح

وقصدي وأنفاسي دمي ولها                                                           
يقفول نراه القصيدة وس ط غضفون وفي
رجس بكل البلد ملوا * وقد  قدس بأرض اليهفود عبث لقد



س م ويمضي نسي أمل نعيش في * ونرحن  أمس خلف يجري اليفو التأ
سيجدي سيغني بما نأتي ول و                        

                 
المقا م ستناسب ل بل ربما جريئة ستعتبر التي المقاطع بعض القصيدة وفي

عن والنهي بالمعروف والمر النصيرحة أسلفوب يقفول في حيث الملكي
والتفوبيخ كذلك الزجر من بكثير مشفوب أسلفوب لكن ه المنكر

سذودوا  الرشاد سسبل إلى سعفودوا أل الفساد شبح عنكم * و
نبفوا الترحاد دعا َمن ول سر جاءنا قد *  ب ه  ل العفففففففففففففباد خي

سع وليس فرد مثَل سيكسر الجم               
                 

بتركيزه وهفو العلماء وصل ح الرحكا م صدق ضرورة على يؤكد كذلك ونراه
ضمن والسياسي الثقافي تلز م على يؤكد إنما الساسية الثنائية هذه على

يقفول حيث الخل ص على أساسا قائمة جدلية

سلح * ولفو  الرحاكمفونا الكبار صدق ولفو العالمفونا الشيفوخ ص
سقساة عبث لما الماكرونا الخصفو م غلب * ول  الظالمفونا ال

سبغاث درج ول ندي على ال الترح                
                  

القصيدة آخر في والرحادة الصريرحة اللهجة هذه المستاوي الشيخ ويتدارك
ن أذلك الدبلفوماسية إلى أقرب هفو والكياسة المجاملة أسلفوب في قائل

إذ التفونسيين للرحجيج الرسمي الفوفد في مشاركت ه بمناسبة قيلت القصيدة
يقفول

نسعفودي الشعب إلى ترحايانا سل ه  ال رلم * وفيص سمع بالصمفود ال
سن ه َمليك سه   العهفود حفظ شأ الرحسفود حسد من الل ه *  وقا

بنقد أو بمد ح يرحفل فلم                      
اب * أخيَك  الرحبيب والبطل الخضراء من ني َنجيب القلب الط ال

ند قد *  وما   العصيب الزمن رفقة سنراعي قريب نسب من ش
وفد خير في للرحمى ونأتي                      

القيم على قائم المستاوي الرحبيب الشيخ شعر في الصلحي فالمنهج 
عندما السلمية العربية الرحضارة أساَس كانت التي القيم تلك  الصيلة

على الدخيلة المظاهر بعض إلى ينظر نراه لذلك اازدهارها أوج في كانت
ااستنكار اازدراء نظرة المجتمع يقفول حيث و

والففففهندا م الشكل في * ممسفوخة  مرذولة خليعة الفتاة فترى
بمففففففففففل م وساخرا *  بالمائسات  متشبها متخنثا الفتى وترى

فت  فة حضارة قشفور زحف الوها م في فغاب الشباب *  نرحفو مزعفوم
والعفففففففففل م التعليم في الرحكم * في  بناءه مليك يا أعدتم هل



نن نج ه التي القصائد هذه مثل إ بعض إلى المستاوي الرحبيب الشيخ بها َتفو
ند الصلحي منهج ه إلى فيها دعا والتي والملفوك الرؤساء التساؤل من لب

َد أي إلى نثلفوا فيها خاطبهم الذين كان ح واجه ه وهل الذي الفساد من جزءا م
؟ بذلك وواعيا شاعرا كان وهل كان بإمكانهم الصل ح المنشفود ؟

نسياق هذا في العلقة في مفوضفوعية وبكل بعمق نبرحث أن الضروري من ال
وكيف بفورقيبة الرحبيب والرئيس المستاوي الرحبيب الشاعر بين كانت التي

ذي الزيتفوني الشيخ لدي الصلحي المنهج الفترات من فترة في تعايش
التفوج ه ذي بفورقيبة الزعيم لدى الترحديثي المشروع مع التقليدي الس

نرغم من الغربي نن بال سبعدين ذينك أ فة طَرفي سيمثلن ال مدى على سادت معادل
ند بين بينهما العلقة تراوحت وقد تفونس في العشرين القرن حينا والجزر الم
الختلف وبين الئتلف ا النسجا م الفوئا م وبين حينا وا نثل وقد أحيانا وا شعر م

بين العلقة من الفترات تلك لبعض صفورة المستاوي الرحبيب الشيخ
جدلية الباطن في يمثلن لكنهما الظاهر في المتناقضين المشروعين

الصرحيرحة بمعادلتها نظفر لم التي الجدلية تلك المجتمعات تاريخ في التطفور
اليفو م غير أني أرى أنها تتطلب بعض الشروط من بينها إلى

نسمرحة الجتهاد والتجديد ضمن مقاصد السل م ال ف إذكاء حركة ا
ااعتبار المنجزات النسانية في العالم من مساهمات العرب المسلمين  ف 

فيها أيضا
البتعاد عن الفولءات الخارجية فل ولء إل للوطان وحدها ف ا

نقي نسعي نرحفو التر ف إبراز قيمة العمل والكسب وال
الحترا م  الختلف في كنف ا ف إشاعة مناخ الرحفوار وقبفول ا

نصالرحفون ف رأيي صرحيح يرحتمل الخطأ ورأيك خطأ يرحتمل فلقد قال أسلفنا ال
نصفواب ال

نتفوفيق بي ال نل ه ول سمتنافسفون وال  ففي ذلك فليتنافس ال




