
                                                                      

العربي      المغرب في المقاومة شعر من

عبيد .  سسوف

حيث              الحضارات مم أه اانبعاث شهد الذي مي الح المسرح مسط المتو البيض البحر سف ضفا مثل ستم

مية              الجنوب حدوده من فإ الثلوج تلمس الشمالية ستخومه كانت إذا و النساني، التاريخ ستها بصما رسمت

حينا                 يهدأ منه لك التناقض مد ح إلى أحيانا يصل طبيعته بين مد حا ااختلف إذن ممة فث مصحراء ال على تفتح

          ... ثقافة     فيها تلقحت فقد ودأبها مية المتوسط الثقافات شأن هو ذلك التوافق و التآلف درجة فيبلغ

و                 حينا مروحية ال البعاد ضمن ذلك ملى تج قد و التاريخ فجر منذ مية الشرق بالثقافة العربي المغرب

على               عيان شاهد مل إ العربي المغرب في الواحات ما و أخرى أحيانا القتصادية النشطة ضمن

إفريقيا     شمال بين مذرة المتج العلقات

القديم   (  الشرق )1و

تقاليدها              لها حضارة ست ذا عديدة سل قبائ تقطنها آهلة   وجدوها إفريقية على الفينيقيون أقبل مما فل

منذ                   حكموها و القبائل قادوا أفارقة ملوك أسماء التاريخ لنا أبقى فلقد الجتماعية و السياسية سنظمها و

       " الفينيقيون      " عرفه صص ييا صر يي سيدعى الملوك أحد عن صن يتا صس يو مروماني ال المؤرخ مدث تح فقد العصور أقدم

). تونس        خليج سواحل على مراسيها سنهم سسف ألقت مما لها)        2ل مهدوا م أن بعد قرطاج مسسوا أ حيث

: سوضوح               ب ذلك إلى يشيران السمين مل لع و ذلك من قرون ثلثة نحو قبل يك اتي سأو بمدينة

. العتيقة          تعني أوتيك كلمة و الجديدة المدينة تعني قرطاج فكلمة

    –     – اضي         يما لدراسة تكفي ل رومانية أو يونانية القديمة المصادر من فإ أمر من يكن مهما و

من                بداية تتكاثر مية الثر و مية الدب المعطيات من أ غير قرطاج تأسيس قبل العربي المغرب في الحضارة

نحو                  و خطابة و فلفسة من الحضارة سبك في مربوع ال هذه أبناء ساهم حيث المسيح قبل الثالث القرن

قال                 فلقد موطنهم إلى إنتسابهم بصريح مفتخرين اليونانية و ملطينية ال اللغة في منفوها ص قد و شعر و

   (   )     " القبائل   " إلى نسبة سنوميدي الي يدا يج مني إ قرطاج جامعة من مرج المتخ صس سميو سل سب أ
ي الديب و الفيلسوف

. إفريقيا   شمال في

         " مما         " ل و فيها ملم تع و بقرطاج سولد قد و صس سرو سلو سف سيدعى كان القدامى الشعراء أحد آثار بلغتنا قد و

" صس              " سيو صس ام سد المبراطور إشراف تحت مظمت ن مية شعر مسابقة في يشارك كي روما إلى سافر مده أش بلغ

سنة       من الباطرة عرش موأ تب سنة   81الذي شهدت       96إلى كما المتبارين على موق فتف المسيح بعد
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العار                   من منه أ إصرار مل بك مشي را اللجنة تزكية رفض و مبر تج و طغى القيصر من أ غير التحكيم، لجنة بذلك

    ) : و            بعقله يتذهب كادت منها إ مصدمة ال تلك عن قائل صس سلورو سف مدث فتح روما أبناء على مي   إفريق يفوز أن

)3روحه) (

ذلك               ملى يتج و عنهم بلغتنا التي الخبار تلك غضون في واضح بأنفسهم المغاربة اعتزاز من إ

 ( )      ( من        ( فإ بربر كلمة مما أ الحرار تعني وهي المازيغ فهم أنفسهم على أطلقوها التي التسمية من العتزاز ا

عبوديتهم              ( إلى الذعان و سلطانهم إلى النقياد رفضوا عندما عليهم أطلقوها الذين هم مرومان قد)  4ال و

مقطوعة               في ذلك و الفريقي الشمال مكان س لدى بالنفة الشعور هذا القديم مي العرب مشعر ال مجل س

أحد                 في قال حيث مية أم بني عهد أواخر في إفريقية على الوافدين سجند ال من وهو الغافقي لسليمان

 : البربر       من موار الث بعض مع قومه مواقف

صم       اه اس صأ يب سف صو يخ سهم صن يع ينا صد يد يص صن أ ما و

يرا                                  يب صر يب يس أ
ص يب اقي يمت ين صن يأ ينا يل يشا يحا و

يها       سر ينا ير يف صس يأ سب صر يح ال يما يذا اإ يمنا اإ يو
يرا                               مســ سح و ين اعي ار يدا ييا ينا يم ال يقى صل ين يل

ينا      يق صل ا يمر يج يت صش يت يمتى يح رر صب يص اب سدو صغ ين و

يرا                           يب صص يأ ات صو يم صل ا يلى يع يمنا ام يرى يت يت صس يل يف

سـوا      يولـــ يطا يت رم صو يق يمل سذ ينا صد ير يأ صن يلك و

يرا     (                    سمـ يكبـــــــــــــــ يت و يو ة صخ ين صوا يد صب يأ ينا صي يل )  5ع

أخباره               وصلتنا مية إفريق حدود دخل مي عرب شاعر يل مو أ الهذلي صيب ذؤ أبا مشاعر ال نعتبر أن يمكن

) ( الشعراء     (   و الشعر قتيبة اابن كتاب في الغاني)     (6وذلك كتاب في التي)     7و الكتب في كذلك و

) ( إفريقية     (   علماء طبقات كتاب مثل مية إفريق بفتح ممت معالم)        (8ااهت كتاب و تميم بن العرب لبي

) (9اليمان) ( السندسية)     (  سحلل ال كتاب و مباغ .10للد مسراج)  لل

بن                 عمر الخليفة على أخيه اابن و اابنه مع قدم الهذلي ذؤيب أبا من أ المصادر تلك مكد تؤ حيث

 :      : قد   :          قال رسوله، و بالله اليمان عمر فقال ؟ المؤمنين أمير يا أفضل العمل مي أ له فقال مطاب الخ

           :  .     : ل     و منة   ج أرجو ل مني إ و ، يمي عل كان ذلك قال الله سبيل في الجهاد قال بعده؟ أفضل سه سمي فأ ست، فعل

سنة               السبعة العبادلة بغزوة تعرف التي الولى الغزوة في فغزا خرج مم ث نا را، من   27أخاف لن للهجرة

سرج       أبي بن الله عبد بينهم

2



... غيرهم                      و جعفر بن الله عبد و مباس ع بن الله عبد و عمر بن الله عبد و مزبير ال بن الله عبد و

إفريقية                   من عائد الجيش و أجله باقتراب شعر عندما أنه الهذلي ذؤيب أبا من أ الغاني صاحب يذكر و

إلى   :                سأجررني مم ث بسيفك الشجر من أعضد مم ث برمحك سجرف ال ذلك احفر عبيد أبا يا أخيه لبن قال

الجرف                  مي عل سانثر و حفيري في ااجعلني مم ث مني كف و فاغسلني أفرغ متى ح تفرغ ل منك فإ منهر ال هذا

قال                      و جهامة منها كأ الفق في تراها رهج ة لهم من فإ مناس ال اتبع مم ث مشجر ال و الغصون مي عل ألق و برمحك

بنفسه   : يجود وهو

سب    ***     الحــــــسا و الموعد ااقترب و سب الكتــــــــا يع اف سر رد صي يب سع يبا يأ

سب     ***      اانتصبـــــــا حاركه في سر أحم سب يجا ان جمل الي صح ير عند و

                : سيعرف  قب ر ذؤيب أبي قبر وراء كان فما مروم، ال بلد في الثر أبعدوا السلم أهل من إ سيقال فكان

المسلمين   ( من ).10لحد

أهله                    مسك تم متى ح ـ مر ف و مر ك فترة بعد ـ إفريقيا لشمال مي السلم سمي العرب الفتح يرسخ كاد ما و

أزيائهم              و أخلقهم في بالفاتحين يتشبهون فأخذوا مية العرب اللغة لسانهم على السلميوجرت مدين بال

المشرق                 و المغرب بين القديمة الوشائح بفضل مزمن ال مرور مع يتزايد الندماج كان قد و وعوائدهم

من                  الحديث رواية و مدين ال أصول و مية العرب اللغة تعليم بفضل و ناحية من الفينيقيين و الفراعنة عبر

. جيل     بعد جي ل أخرى ناحية

الموي                  الخليفة مروان بن الملك عبد به أمر ما انتشا را زادها و مية العرب اللغة يخ رسو مكد أ مما م و

و               جميعا السلمية الوليات في الحكومة بدواوين مساس لها التي مرسمية ال المور في ااستعمالها من

الشام                في مرومية كال المفتوحة الشعوب بين شائعة كانت التي العجمية اللغات إلغاء من ذلك تبع ما

سنة                   منذ ذلك كان و جاورها وما فارس بلد في مية والبهلو مصر في والقبطية إفريقية في ملطينية ال 75و

من                  ملف تتأ دينية بعثة بإرسال الفريقية البلد في المبدأ هذا الغرير عبد بن الخليفة معم د قد و للهجرة

القيروان        ( على وفدوا التابعين مشاهير من فقهاء الهجري)  –     11عشرة مول ال القرن منتصف منذ التي

و                 مدعوة ال نشر منطلق و العيال و مرحال ال مط مح و مي الحرب المركز فهي العربي المغرب قاعدة أصبحت

الصحراء               جنوب إلى الشمالية سواحلها من و الندلس بلد إلى الشرقية نواحيها من مية العرب اللغة

سنة           تأت فلم منيجر ال و السينغال نهر تخوم عند زياد       92الكبرى بن طارق سفن كانت متى ح هــ

بالوجدان                مية العرب مروح ال فيهم اامتزجت قد و الفاتحين آلف متنها على و أوروبا إلى تعير الفريقي

عليها                 يطرأ بما يتأثر مية العرب ممة لل المغربي الجناح إفريقيا شمال صار العهد ذلك منذ و البربري

. العصار       و المصار بحسب خارجيا و داخليا

سم                يك يح ال فهذا للفتح الولى الفترة في دارترحاها التي الوقائع بعض مي العرب الشعر مجل س لقد
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سنة          (  بالشهيد يقب المل التميمي الغلب سجند في كان مسعدي ال ثابت )    : 150بن رثائه  في يقول هــ

يب     بأغل الحياة ست المو أفسد لقد

الما                        صع سم الحرب في ات صو يم صل ال غدا غداة

فأقصدت              المنايا سم سأ له مدت تب

يممما                   يص الحرب في يت المو يلقى كان فإن

سده             جيا تزال ما رت غزوا أخا

يما                      يممــــــــ يي حيث غار ة عنه مبح ستص

ينه            صم ير يت صفـ اا ف القنا في آلمنايا أتته

يما                              ال صس سم الخيل ملتقى في غادرنه و

دمائه            من أثوابه على كان

عندما                    منحر ال و مدين بالخ و عبي طا

رة           ميت أكرم نال شهي دا ين يبا يف

يما       (              يق صس يي و يل سطو يي أن صم را سع اغ صب يي ) 12ولم

  ( طرابلس             (  مم ث الجزائر جنوب مزاب ال بلد عمل ملى تو أن بعد سوادة بن سفيان بن أحمد هذا و

قائ ل                فيفتخر البزنطيين مروم ال مد ض سواحلها على المعرك عديد يخوض و مية صقل فتح في يشارك نجده

الحماسة   : شعر من

العـتاقا      الخيل أعرف إنـــي البلق مربوا ق

ااعتناقــــا               و طع نا البطال أصرع وعليها

يقــا               يدا يص مرمح بال والنفس الرواح أخطب

يقا       (        يقــــــــــا ار أسي فا الهام نجيع من موي سأر ) 13و

الجزر                  بعض على الغزوات إحدى في مروم ال أسره فقد يأنعم بن زياد بن الرحمان عبد مما أ

سنة               عند الكامل في الثير اابن نقل قد و مسط للمتو الغربي الحوض في الله    116الواقعة عبد من أ هــ

شدي دا                قتا ل ااقتتلوا ف مروم ال مراكب فلقي مية صقل إلى جيشا البحر عبر مير س مية إفريق ير أمي الحبحاب بن

بقي                   الذي أنعم بن زياد بن الرحمان سد عب منهم المسلمين من جماعة سروا يس يأ قد كانوا و مروم ال اانهزم ف

سنة    إلى ) 15هـ (121أسي را

يسه                  حب في مروم ال ملك إلى سرفع مما ل منه إ قائ ل سراحه إطلق عن الوهاب عبد حسني حسن أخبرنا و

بحسن                سأخبرت ف نفيسة   اامرأة خطرت إذ المقدار يفوق ما والبارد الحار من بالكل الخدم عليهم دخل
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 : مالك؟              لها فقال منكر، بمنظر عليه وأقبلت وجهها مودت س و ثيابها مزقت فم بالعرب الملك صنيع

    : بين:              فصرنا بهم يمي عل فقال فأغضبه رأيت، الذي بهم تفعل وأنت زوجي و اابني قتلوا العرب قالت

  : الله               الله قلت و شفتي مركت فح مني م قرب متى ح رد واح رد واح عنق بضرب ميافه س فأمر صين يماط اس يديه

:     –    : لي           فقال يعالمهم، سيريد العرب مماس ش سموا مد ا يق قال و فعلي الملك فأبصر شي ئا، به أشرك ل و مبي ر

   :       :  .        : به،    أمرنا مينا نب قلت هذا؟ يت صم ال يع أين من و فقال شي ئا به سأشرك ل و مبي ر الله ست قل آن فا؟ يت سقل ماذا

أطلقني:         مم ث أيضا بها أمرنا عيسى و فقال

معي  ( ) 16ومن

عن                  الفقه و القرآن و اللغة أخذوا و بإفريقية نشأوا الذين من أنعم بن زياد بن الرحمان وعبد

سنة          نحو في سولد إذا التابعين من الولى حيث        74الفواج المشرق إلى اارتحل التحصيل بعد و هــ

قائ ل                  : بلده و أهله إلى فيها يشتاق مية شعر أبيا ت وصلتنا و العراق و الشام و الحجاز من أخذ

شوقي    فهاج ين القيروا ست ذكر

اق                      العرا من القيروان أين و

ن صا    ا  اعيس لل أشهر مسيرة

اق                  يت اع ال اة ير مم يض المث الخيل على

أبيه      بني و يع ما صن أ صغ مل ا يب يف

يلقي                    مت ال سه يل يو ينا يل يجى سير صن يم و

سبيلي     ملى خ قد الله يمن بأ

اق      (                مزا إلى سر المسي ابنا يمد يج )17و

الفراج                 و الجهاد و التدريس مم ث المشرق من العودة أنعم بن زياد بن الرحمان لعبد سكتب ولئن

قد                  الغلبية، السرة من وهو سفيان بن إبراهيم بن سمجير من فإ مسيف، ال مد ح من والنجاة بل السر بعد

تونس         ( و مية صقل بين ملورية ق جزيرة في نحبه فمات)        18قضى مية بحر غزوة في مروم ال أسره أن بعد

آخر                  في مناس ال رواها محبسه من طويلة قصيدة أرسل قد و إليها سحمل أن بعد القسطنطينية في غريبا

: منها       جاء قد و الهجري الثالث القرن

مدهر       ال فعل الذي ما اري صع اش يت صي يل يأل

سر                           صص يق يا و سن قيروا يا بإخواننا

يمنوى      ال رحى ينا صت يح يط صح يط منا فإ نحن و

سر                          صف يو يل يو ينا صي يد يل صم ل يش يجتمع فلم
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عواب س     وهي مدهر ال وجوه رأينا

سر                      صز يش ملحظها في رب صط يخ رن سي بأع

المعاناة              : صدق يعن مب را مع اليأس و المل بين رس يف ين في آخرها في يقول و

سس فا      سيو مب سج ال من يمجى ين الذي مل لع

سمر                       سض ال سه يمس يم صذ اإ رب ميو أ عن مرج ف و

قومه      نار من إبراهيم ملص خ و

سر                  صح مس ا ال له يمل يذ يف سموسى عصا وأعلى

أسرهم      طول في السر أهل سر مب ا يص سي
سر      (           صس ل يم ال يس يل السر معضلت )  19على

من             الغربي الحوض جزر نحو المغاربية مسواحل ال من اانطلقت التي مية البحر الغزوات من إ

الوطان                إلى الحنين و الفخر و الحماسة معاني إلى بالضافة شع را، أوردت قد مسط المتو البيض البحر

مونة                مد إلى بالنسبة جديد غرض لعمري وهو الساطيل وصف أيضا ممن يتض منه فإ فيه، التي مرثاء ال و

. القديم   مي العرب الشعر

سنة         مفي تو الذي هانئ بن محمد الندلسي لدين     363الشاعر مز المع أسطول يصف و قد هــ

خاصة               : مروم ال على تطلقها التي مية النار القذائف في و سفنه سس في القول مصل مف الفاطمي

صت      ير يس التي ست المنشآ اري الجوا و يما يأ

سد                                    عدي و مد ة سع ظاهرتها لقد

سب      كتائــــــــــــــ سق يرو ل ما لله و

سد                                   سنو سج و بها سدو صح يت ير ة مو يس سم
يها                سع يل مط اا مل إ مروم ال سك صل سم راع ما و

سد                                   سبــنو و لها أعل م سر يمش ين يت

جوارح     يمن منه أ مل إ مطير ال من

سد                                  اصي يم سس سفو سمن ال مل إ لها فليس

يلى      امص لل يرم ستض منار ال القادحات من

سد                                 سخلو ملقاء ال يوم لها فليس

رج     ار يما اب ترامت غي ظا صت زفر إذا

سد                             يوقو الجحيم نار من يمب ش كما

صواع ق   ست الحاميا من سه سه فأفوا
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سد    (                      حدي ست الزافرا يمن أنفاسه )20و

بالضافة               الفاطمي السطول بها يمتاز التي منارية ال موة الق على ميادي ال بن علي الشاعر مكد يؤ و

بالله                القائم أسطول وصف في القائل فهو الحصون و السوار بها يكتسح التي مبابات الد ااكتسابه إلى

الفاطمي :

اد    مم مح المام لسطول صب اج صع يأ

اب                          ار صغ يت صس سم ال زمانه و اه ان صس سح ال يو
مريت    سع المرفرف منسر ال كقوادم

مدب                         المته سشه ريا كاسيات من

فتقاذفوا    يها ار ين يم اح يوا يج سروا يج يس
اب                            مه ا يل يت سم يج ار يما امن اس بال منها

جوفها     في كوك با تحمل سء جوفا

بمركب                         مل تستق و مرهان ال يوم

رة    مباب د من ملح الم مكب يتر

اب                       يك صر يي صم يل يطا يق صل ا سبها يرك لورام

إذا     داوود اابن سمن اج منما وكأ

مركب                    بأعنف جوانب ركبوا

رة    خلف ساسود مراكبها وعلى

اب     (           اه صر سم ال مسلح ال سعدد في )21تختال

أنشئت             الذي العربي السطول و مروم ال بين الوقائع عديد مية المغرب مسواحل ال شهدت قد

سنة            منة قرطاج فتح الذي النعمان بن مسان ح يد على صناعة       69قاعدته دار تونس في مسس أ و هــ

من                كان الذي القديم الفريقي السطول بذلك مور فط مصر أقباط من المهرة إليها جلب حيث مسفن ال

الغربي                الحوض جزر فتح من بذلك مكنوا تم الغالبة إلى البلد أمر اانتهى عندما و قرطاج عصر

مالطة      و مية صقل مثل مسط للمتو

غيرها    ( و وميروقة وهي)           22وكورسيكا عديدة رباطات مية الفريق الثغور على ذلك إلى بالضافة ميدوا ش و

سنوات              في ساستعملت منها لك مية البحر مروم ال غزوات إلى مدي للتص جعلت مدفاع لل و للمراقبة حصون

. الحنيف             مدين ال أصول لتركيز و القرآن حفظ و ملغة ال لتعليم مدارس سهدنة ال

مزاهد          :  ال مهاب الو عبد وهو المرابطين أولئك أحد يقول
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يقول               : وهو مليل ال سواد في مرافتين ش بين الحوص أبو فإذا البحر شاطئ برج على ست نم

مليل    ال يرقدوا أن صوا يب يأ

سم                           يوا سق لله سهم ف

مدهر    ال سيفطروا أن صوا يب يأ

سم                        يوا سص لله فهم

مدنيا    ال يخدموا أن صوا يب يأ

سم                        يمدا سخ لله فهم

سنة       بسوسة الحوص أبو مفي ستو عنه)       –    –23للهجرة  (284و سنقل كما الحوص أبو كان و بها سمرابطا
ل                    و عصره أمراء لدى مق الح عن الذود و مدعوة ال نشر و التعليم في راغبا فيها زاه دا مدنيا ال من ملل   يق يت سم

أن                 متى ح السلمي العربي للعهد الولى العصور في الفقهاء أغلب شأن وهذا لئم لومة فيه يخشى

بقوله       : مثل يتم يي كان ما كثي را سسحنون المام

صك را        سن أراه قد رء شي مل سك

الفرس                      ظهر في مرمح ال ركز غير

مدجى     ال حناديس في قيام و

صس     (                الحر أقصى في للقوم )24حار سا

 ) ت      القيرواني رشيق اابن مور ص )        456وقد وما   مية صقل و مية إفريق بين بح را المسافر حالة هــ

أغلب              على سيطرتهم رغم مسواحل ال عرض في بالمسلمين مروم ال مبص تر بسبب الخوف من ينتابه

يقول    : إذ فيها الموانئ

مردى       ال و مسفينة ال في اك ذكرت لقد و

ـواج                                    المــــــــــ بتلطم يمق ع يو يت سم
عواصف      مرياح ال و يهطل سمو يج ال و

اج                                    دا مذثوائـــــب ال سمد يو صس سم مليل وال

عسكر      للعادي مسواحل ال على و

اج    (                                ييــــــــــا اه يو رة لغار مقعون ) 25يتو

إلى              مسمة مق العربي المغرب في البلد أمست متى ح ينتصف للهجرة الخامس القرن كاد يما يو
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قد                 و الوسط و القصى بالمغرب مرو را إفريقية في أو الندلس في سواء نفسها عن منكفئة دويلت

يقة              سر صي يم وعلى لتونس المقابلة مية صقل على ااستولوا و الجزر منورمان ال فغزا مي السلم مي العرب مد الم تراجع

مسلم                مل ك عنها نزح متى ح للمتوسط الغربي الحوض في الجزر من غيرهما على و للجزائر المقابلة

بنفسه    الفرار ااستطاع

. شعره                  من كثير في الملبسات هذه حمديس بن مبار الج عبد مشاعر ال مجل س قد و بماله و بعياله و

سنة     حمديس اابن من           447سولد غزوها إثر على عنها نزح و مية بصقل يسة سقو صر يس في للهجرة

من                 بدعوة الندلس إلى مم ث مية إفريق إلى مجه فتو عمره من العشرين و مرابعة ال في وهو منورمان ال طرف

المعتمد                 تاشفين بن يوسف أسر أن بعد إفريقية إلى رجع الشاعر لكن مباد ع بن المعتمد إشبيلية أمير

سنة    مباد ع ببني             484بن و مية المهد في زيري ببني يمتصل اا ف القصى المغرب جنوب في بأغمات هـ

        ( سنة        ( ميروقة بجزيرة مفي تو منه إ قيل و الجزائر بجاية في مماد ح بني و تونس في .(527خرسان هــ 

26(

ألم           : و حسرة في قائ ل مية صقل موطنه حمديس اابن مكر يتذ

يمشباب     ال ير سرو شيبي سمم يه يفى ين

يء                                           لضا مما ل مشيب ال أظلم لقد

مزوال    بال مصبا ال مل لظ ست صي قض

يء                                          يفــــــــــا يو مني ع مول تح مما ل

سل موا      سس شبابي عن لي أتعرف

يء                                            مدوا الـ يبغ يء يمدا ال اد اج يي صن يم و

من ة     جــــ لي سر صح يب ييا وراءك

يء                                          الشـــقا ل بها منعيم ال ست لبس

سمنى     ال سأعطى ست كن اني يمن أ صو يل يف

ملقـــاء                                          ال منها سر البح منع إذا

زور قا    بها الهلل ست ركب

سذكـــاء     (                            فيها أعانق أن )27إلى

ماضي                 بين المقارنة عند مق فا متو مية صقل عن نزح عندما شجونه أخرى قصيدة في حمديس اابن يصف و
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سمصاب                  : ال وجليل النكبة لوعة على ومؤكدا للمدن ذكر و التفصيل من شيء في حاضرها بين و مية صقل

التي     ية العبر سق سأطل دعني سل اذ يعا يأ

يسا      اب يحا مصبر ال أجمل من لها ست عدم

الذي       الشجن إلى آوي سر ؤ اام مني فإ

يسا      اخـــــ ينا سب القل اة يمب يح في له ست وجد

لقومها     يد تعو أن أرضي ست صر يمد يق يل

يائــسا     ست أصبح مم ث ظنوني فساءت

ستها      رأي مما ل يس صف يمن ال فيها ست صي يمز يع و

يسا     احــــــــــــ ينا امم سمس ال يل ات قا دا ء سد صب ستكا

صت       ير يمي يص و يوا نا يه صت يم اسي وقد كيف و

يسا    ائــ ينا يك يرى يمنصا ال أيدي يها يد اج يسا يم
يدهـــــــــا    بل ين الزما يد يكا سة مي اصقل

يسا                                                   ار يحا يم مزمان ال أهل على وكانت

اه را     يوا يس أمست اف بالخو رن سي صع يأ فكم

يسا                                                  اع يوا ين منهم المن ابطيب كانت و

يمل ة      اذ سم سمرو ال سه يم يسا قد ادي يل يب أرى

يسا     اعـــــ يقا يت سم سه مز اع بقومي كان و

سه      يف صو يخ سس اب تل ار صف سك ال سد يل اب كانت و

يسا                                                  اب يل يمن منه اف الخو يك الذا فأضحى

ية    مي عرب سم سه من سسو دا سأ ست صم اد يع
يسا      ائ يرا ف يج سلو سع صل ا أيديها بين يترى

سمرها       يح سد سر يب يمنار ال يمن أ ست صل اخ يما و

يسا      اب ييا اظ صي يق ال في سه صت يق يل رف يع يس على

 ( صم   ( اه اب يمي ة ار صو يل يق غز وا صت سملئ يما يأ

يـا      اوسـ يشا يأ و ابها يبطاري قا صوا يد صر أ و

بسيوفهم    يقها أغل فتحوا سم سه

يسا      اد ينا يح فيها النوار تركوا وهم

  ( يها ( ين سرو سم صع يي رقع ة مني ا يي ار صص يق افي يأ
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يسا     ار يدا أصبح السلم من ورس م

صت     ير يمي يص الشياطين من أ رب يج يع صن ام يو
يسا    ال يجا يم ات يقا ار صح سم ال سجوم من ال يج سرو سب

  ( رة   ( يع صن ام ير يدا يس ة سقو صر يس لهم صت أضح و

يسا    او يـوا منـ ال فيها ان صي ير صي مد بال ين سر سزو يي
أرضها      تحت سلها أه رد يل اب في صوا يش يم

يسا      ار يمـــا سم اب ميا يأ منهم سسوا يمار يما يو
صت     لنهض سر سقبو ال تلك صت يق مق ا سش صو يل يو

يـا      ابسـ يوا يع صس دا سأ اث صجدا ال من إليهم

أو               مية لصقل غزوهم في سواء مروم ال فيها يذكر التي القصائد عديد ممن يتض حمديس اابن فديوان

على              ملوعة ال و بالحسرة شعوره ممنا مض أخرى وظائف إلى السلمية مية العرب للمعالم تحويلهم في

كان                 الذي مصراع ال عن صورها خلل من مبر تع ديوانه في وردت التي الغزليات متى ح بل الوطن فقدان

الموحية              : الرموز ذات المقطوعة هذه خلل من يلوح مثلما مروم ال و العرب بين قائ ما

ذابت    بالمسك ذوائب ات وذا

مني     التم وهي سمنى ال بها صت بلغ

نـــــــفس              إعزاز لها معمة من

امن                                         يفــــــ مل سك في سملها د سف مر سيص
مروم            الــــــ ملوك من سمو س يش

حصن                                    فتح عن فات كا تدافع قامت

يغ مضا              سد الور فيه يح يل مد ر بخ

ان                                    صد لـــــ ممان سر بال ماس رن صص سغ و

سبو ن           يز صر ب يح بيننا فطالت

امن                                    يـ امجــــ ل و هناك رف سي بل

منها         الحمراء سسها نف وفاضت

منـي     (                               م البيضاء نفسي سالت )28و

التاسع               القرن من الول النصف خلل الجزائري القادر عبد المير فإن الحديث العصر في أما
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فقاد                الجزائر عن للدفاع وطنه بني استنفر الذي الملحمي الشاعر صورة وضوح بكل يمثل عشر

سنة    إلى قوله          1848المقاومة مثل المغوار الفارس صورة القصائد عديد في مسجل : م

مي ة    هاشم مد ة ش عليهم ست صد يد يش

القوى       على المنايا يد صر او وردوا وقد

ينا     انـــ الدي حيا ة فيه ينا سب صأ يد يوذا
يوى        يذ سنــه سغص ما بعد رد يها اج سروح يو

أضاف                  قد و إباء و شجاعة من فيها بما القديم الفخر معاني القادر عبد المير شعر ممن تض قد

مصة                الخا ذاتيته نلمس شعره في و بأصالته العتزاز مع الوطنية المقاومة و مديني ال الجهاد معاني إليها

قوله      : مثل قصائده في يمزجها التي

منــــــها     إ و البنين سمم سأ تسائلني

بأحوالي                          مسماء ال يت تح صن يم صلعلم

يمنني      أ ار صد اخ ال ية مب ر يا تعلمي ألم

يوالي                         صح يت يوم في القوم يم سمو سه ملي سأج

مي با      ا يه يت سم ل ات المو مضيق أغشى و

ال                       يوا صه يت و رع صو ير يوم في منسا ا ال أحمي و

سمقب ل      جيشي كان ما إذا أمي ر

ال                         يصا يها يل يما إذا الحرب ير ينا سد اق سمو و

تحتمي      بالجيش مسادات ال عادة ومن

أبطالي                         يتمنع و جيشي يحتمي وبي

تعلمي       الفرنسيس جيش سلي عني و

مســـــالي    (                       وع بسيفي مناياهم من )29بأ

لم                كذلك و واستعماره الفرنسي مدي التح رفع من تتمكن لم الجزائر في المقاومة حركة من أ غير

الغزو                 وجه في مصمود ال من العربية القطار مية بق في و تونس في النهضة و الصلح حركات تفلح

ومن                 تونس لحتلل مهد م قد للجزائر الفرنسي الحتلل من إ و البواب على اث ما جات بات الذي الجنبي

مية                الوطن مية الشخص معالم طمس إلى ذلك إثر على الفرنسي الحتلل عمد ثم القصى المغرب بعدها

و                الثقافي و السياسي كيانه في دمجه و العربي المغرب إلحاق محاو ل أبعادها مختلف في المغاربية

12



التجنيس              – محاولت كانت قد و موعة المتن ثرواته ااستغلل إلى بالضافة الشامل الحضاري و مديني ال

كانت             –  جمي عا المغاربة للهالي منسبة بال الفرنسية مية الجنس في مدخول ال على التجشيع و مث الح أي

بل        التشهير و مرفض ال تلقى المحاولت تلك

القصى                المغرب من مل ك في مية الوطن الحركات مختلف بين و الحتلل سلطة بين العنيف الصدام و

 . تونس    و الجزائر و

خزندار    ( الشاذلي ممد مح مشاعر :1954- 1887ال قائل   )       للتجنيس رفضه عن مبر ع

جـــــنسي   يل مد المب ست لس

صد                             يمد ير يتـــــــــــــ يأ ل و كـــــل

الفرنسي    سيرضي كان إن

صد                          ممــــــــــــ مح سيرضي فليس

              *

صر:   سكـفـــــــ منس التج قالوا

صر:              كــــــــــفـــــــــــ سح أقب ست قل

صر   صــفـــــــــ قبله فأنت

صر                       صفـــــــــــــــــ اص تحت يده وبع

                           *

ستــــــادي    إذا ستها سمع

ميــــــــــــــا                              يلــــــــ اإ اابني يا مي إل

أولدي   يــــــــــا الله

ميـــــــــــا                           يلــــــــ يع سمز يعــ جنسي

اد   البـــــــل سر خي سه يمما سأ

يميــــــــــا    (                        يحـــــ ست صم سد ما اك ) 30أرعا

من                مكن تم قد العربي بالمغرب الفرنسي الحتلل ا اانتصاب أن رة وهل مول أ من مذهن لل يتبادر قد و

أدباء                   و شعراء من متاب الك من أ و القومي و الوطني الشعور مظاهر إيقاف من و مية العرب اللغة تعطيل

الطبقات                  من ممحت اا قد المقاومة حركة من أ و أقوالهم كبتت و أصواتهم صت يت يف يخ قد فقهاء و خطباء و

فترات               بعض رغم يما ما يت ذلك خلف صثبتان سي سروس يمد ال متاريخ ال و الملموس الواقع من لك و مية، الشعب
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التحرر                و الستقلل أجل من النضال ومواصلة بالعتزاز الشعور بعدها ينبثق ما سرعان التي مسكون ال

عن               مذود ال و بأصالتهم مبث التش إلى أيضا هو الجزائريين خليفة آل العيد الشاعرمحمد دعا

مشروع             في الجزائرية مذاتية ال محو الستعمارية ا السلطة حاولت عندما القومية و الوطنية ثوابتهم

يقول         : نراه حيث الفرنسي الكيان ضمن الجزائريين الدماج

ار      يذ يح ال مستوفر صن سك الجزائر ابن يا

ار     يط يخ في يمي مشخص ال قانونك من فإ

ظاهر ة     مشعب ال ااحتجاج من إ يمج ااحت

البشر     في الحساس مرهف منه بأ

ير را        يغ ل و صح وا يم ل مدين لل يض يتر ل

ار        ير يغ وعن رو صح يم عن سن مدي ال يه يمز ين يت

به      يدين رن دي بل يعيش فمن

ار       ( يص يب يل و رع صم يس بل سش يعي صن يم )   31يك

عرفت                قد الفرنسي الحتلل ا فترة طيلة مية العرب اللغة من أ مسياق ال هذا في الجزم يمكن و

مية                ثقاف مؤسسات مسخته ر الذي الفعل مد ر لشعور اج ع را ذلك و بكثير سبقه الذي العهد يفوق اانتشا را

بفاس                القرويين جامع و بتونس مزيتونة ال جامع و بالقيروان عقبة جامع مثل العربي المغرب في عتيدة

مدن                 من غيرها و مراكش م و بجاية و تلمسان مثل العريقة بالمدن الهلية التعليمية ميات الجمع كذلك و

مية             المغرب أبعادها في الوطنية الشخصية مومات مق على محافظة جمي عا ملت ظ التي بالجنوب الواحات

) الفرنسة                و الطمس محاولت رغم دين و لغة و وجدان من مية السلم و مية العرب مل)   32و ك غدت و

التضحية                و مدي التح و بالنتماء الوطني الشعور مجح مو ت منما إ الخارج أو مداخل ال في تظهر سياسية مناسبة

مددين                سمن الدباء و الشعراء ااستنفر الذي العشرين القرن مطلع في لليبيا اليطالي الغزو مناسبة ذلك من

طويلة                 : قصيدة في قائ ل حميدة بن سالم مشاعر ال مبر ع كما العدوان مد ر و المقاومة إلى داعين و

أرخى    الجلباب حالك رل ولي

ام                            ظل من رت داجيا سدو ل يس
رمم –  –   يغ اب يمفت سح سة برق سمموا سل يه

ام                           مزحا ال سل صو يه دونه من سيرى
عنهم      مز يع مسلمين من فهل
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ام                        العظا مسلف ال مفاخر ضياع

رد    جها إلى منفوس ال ين سقو صل سي ف

امي                           يها سمت ال سن ادي بفضلها سيصان
رمل      سذ بفضل سل مذلي ال عاش فما

ام      (                      امصدا ال من سز العزي مات ل )  33و

مدعون              ي كانوا الذين وهم أباطيلهم و المستعمرين شعارات الفقي مصادق ال مشاعر ال كشف وقد

حيث                    الفساد و الظلم و مسف التع مل إ منهم كان فما بها الحضارة نشر و البلد مدن تم لخدمة جاؤوا منهم أ

يقول :

يرا     اصغا البنين ترك هاج را يا

الوكـــار    ستفارق سيور مط ال أترى

التي      طرابلس ينسى غاف ل يا

حيارى     المسلمين جميع تركت

عليل ة     البلد من إ نائ ما يا

يرا                                                 يرا ام مسيوف ال مد ح على سطرحت
حقوقهم     داس الطليان من جي ش

السوارا                                               ممروا د و البلد حصروا

ميروا     فص البلد لتمدين جاؤوا

يرا     يفـــا اق و اق عا يل يب مرياض ال تلك

مربى       ال و المواقع و المزارع حرقوا

يرا      يوا صط يأ يل يب ال لنواع صوا أت و

ميروا     غ و الفساد جرائم نشروا

القذارا    (                                        ليزرعوا المزارع يب صص )34اخ

المر                لرفض المباشر التحريض و مدعوة ال على أي ضا العربي المغرب في المقاومة شعر قام

مشاعر               ال النعتاق، و مرر التح إلى الطموح مع العشرين القرن مطلع منذ الستعمار مدي تح و الواقع

بالمجاد          : مك را مذ السياق هذا في يقول المدني الهادي محمد

بلدي      سد صج يم سد صج يم ال يعود سترى يأ
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استعبـــاد     على نبقى هكذا أم

رع     ضائ رمق ح ال صي ين ال سمب نه سترى أ

اد    صصفا يل ا يق اه صر سم مطم ستح سترى يأ

سبنيانه     أحكمت فخ را سد اعي سن و

اد     يجـــــــــــا صـ يأمــ رة يذاد رة سأبا رد أي

: غيور             مي وطن مل ك مخاطبا منضال ال على مث للح أخرى قصيدة في سته لهج تتصاعد ثم

مسر       ك و فانهض مضى قد ما كفى

ان      يوا يه صل ا عن يأ صنــــ اا و مل الذ قيود

يتـــــــذ ل    سمس صب دا يع يت أصبح لقد

ان    اامتهــا في للجانب اطئ ستطأ

رت    بصــــو مدنيا ال صع فزعز يمم سل يه
ان    مزمــــــــــا ال جبابرة له سمر اخ يت

جميـــــــــ عا    سدونا سيبي أن صم سه ينا سم
المكــــان     ( ذا في سعوا مب يتر صي )                     35لك

اليطالي            و الفرنسي الستعمار مبان إ التضحيات و بالنضالت زاخرة المقاومة ملت سج من إ

ثورة                 إلى ليبيا في المختار عمر ثورة من الجيال توالي عبر و المناطق مختلف في العربي للمغرب

أفريل          شهداء من و المغرب في الخطابي الكريم ماي      1938عبد شهداء إلى تونس 1945في

فهي                   سمد يع ست ل و ستحصى ل التي قصائدهم في الحداث تلك الشعراء واكب قد و الجزائر في سطيف بمدينة

و                مدموع ال المغاربة ملفت ك التي المقاومة مراحل عبر الكفاح شذرات من أخرى تستلهم و مرة م ستلهم

مدماء...  ال

العدام             حكم لتنفيذ قيد عندما الجزائريين البطال أحد ااستشهاد مجل س زكرياء مفدي الشاعر

عليه :

يدا    وئيـــــ اح كالمسي يختال قام

يدا    منشي ال يتلو نشوان يتهادى

الطفل      أو كالملك الثغر باسم

الجديـــدا    مصباح ال يستقبل
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تيـــ هــا     و جل ل أنفه شامخا

يدا    سخلو ال سيناجي رأسه راف عا

سد    المجـــ ملمه ك كالكليم حال ما

يدا    سعو سمص ال يبغي الحبال مد فش

القدر      ليلة في سمروح كال تسامى و

يدا     اعي الكون في سمع ييش يل م س

معرا جا    البطولة مذبح اامتطى و

المزيدا                                                يرجو يء مسما ال وافى و

و تعالى مثل المؤذن يتـــــلو

رروقودا                                           ههدى و يدعو ال كلمات ال

مم منها هف العوال جج رر هت ةة  صرخ

زز الوجودا ةء مضى يه و ندا

لل هت أخشى حبا هوني فلس هنوق رش جا

هت أخشى حديدا                                         هلبوني فلس رص ها    )36(و 

رـشـاد ـسـنة  ـم فرـحـات ح رزعـي هاستـشـهد ال ـدما   م برـصـاص عـصـابة ـمـن1952وعـن

جاـنـبرى الـشـعراء للتـعـبير ـعـن جلـيـل المـصـاب المستعمرين الفرنسيين في تونس 

رر ر والنعتاق. رسيكين بمبادئ التضحية و التح متم

الشاعر الميداني بن صالح كتب في تلك المناسبة وقصيدة منها :

رح مرا زص رق ال مازال صوتك صيحة الح

مت دماءك الحمراء رن سيكب يا م

رح رصبا فانبلج ال

رشاد يا فجر الحياة ح

رن السماسرة الطغاة ظ

هيطفئوا في عينك الخضراء أن 

رربيع إشعاع ال

لن تستطيع
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لن تستطيع عصابة الجرام

ل.. لن تستطيع

لن يستطيع  رصاص شرذمة الغزاة

يي... لن يموت رشاد... ح ح

رل البيوت  ( رشاد... في ك )  37ح

جاستلهم الشعراء المغا ربة الحداثيون عديد الشخصيات الوطنية من ووقد 
اليكفاح ضد الستعما ر وضمنوها معاني و  رموزا جديدة في وقصائدهم التي تنزع
جلكتشاف مثل الشاعر المغربي جمال الموسوي في وقصيدته ـ إلى التجريب و ا

عبد اليكريم الخطابي ـ التي يوقول فيها :

جة ةة من الحيا هرب روق مم هم على  مينا
ةن�، هحو على حني رص وي

جم محا زز ةم في ال مد موق
مدا ر جج ةء في ال ةد تبحث عن ضو وي

هه أ را
على
غير 

هس عنه ه ر الشم ززاو ةت�، ت ثبا
ذات اليمين

و ذات الشمال�،
ةة في سريره امرأ

هة تيكابدها المخيل
رب هب بوجهها في الغيا هء الوقل .و ينو

هه أ را
جد�، في الب

:ينظر جهة الفراغ
كك الضوء ها رب بل أدنى ش

جه�، بينما يتسرب اليوقين إلى حلم
لم ير كوكبا

هه�، هر من ري زط هل ال هك متكأ لا  رأس م ر مول 
مب الحياة رو مص هق  هر رم مي هه  زل جظ م رأى 

جه لة في سريرت رمرأ مة ا ميا  رأى الح
جه�، هعمر مل  مسناب جب  ري مغ معى بال ر ر و رآني أ

هض ر ر ال
هه رثوا التي م

هه�، مض ر ر رت أ مس لي
جه�، جم هن  رميم عظا جح الحني مر رب لذلك لم ي

رم  مل مو
جه مت رش أ
هه رن جم
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رد ةل بعي هل من صهي جص مي مر ما  ري .غ
لا�، هك�، دائم هه المشتب هن ذات جئ هو اليكا

رخ جح التا ري مع أشبا
زتجلي هف في ال هن المسر ميكائ ال

رم هه ل تنا هن ري ع
ةة مد مبة بل هوا ره همتكأ هه  هد مي و

ج ر هن المغرق في الحضو جئ اليكا
جت�، زي في أحضان المو الح

ةة من الحياة هم على موقرب ينا
ةن ويصحو على حني

رله مة دائما ما يشي بظ زم :ث
زب من الوقلب هه .الهواء الذي ي

بياضات كتاب التا ريخ�،
ةة ةة متوهج :وأنشود

رن"  مرا روق مم مأ رذ  مه مجا رم ممأ رد  رن مح هم ".أيا مولي 
ةة من الحياة مب هم على موقر ينا

ةن�، ويصحو على حني
هض ر ر ال

هه التي مثوا
هه رن أ رض ...لم تيك

ول
زله م رى من ظ أ

رد ةل بعي هل من صهي )38 (. غير ما يص

رلـيـات ـشـعر الموقاوـمـة ـفـي المـغـرب العرـبـي رم تج جاستعراـضـنا لـهـ من خلل 

لما  وقدي

رتالي : جلستنتاجات ال وحديثا يميكن أن نوقف عند ا

  رنه شعر يند رج ضمن مسا ر الشعر العربي حيث ينطلق ـمـن إ

رية و اليكرامة رية الخالدة في الحر رية في تووقها إلى الوقيم النسان رمة العرب وقيم ال

  ف الوقديمة  رونة  المد ربرت  ع مية     وقد  الفروس خصال عن الشعر هذا ي

. المغاربية             للشخصية مونات المك مم أه من ااعتبارها ب السلمية أبعادها إليها أضافت و الموروثة

             بمقولت مشوبا كان الجنبي للغزو مدي التص غرض في صدر الذي مشعر ال من إ

آخر              . حينا الستعمار ا ربقة من مرر التح و الصلح بأهداف و حينا مزهد ال و الجهاد
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            عن ذو دا باعتبارها القصائد في الغالب هو المباشر بالمضمون الهتمام ا من إ

مقية             المتل مية الغلب تستوغبها الوصول مضمونة رسالة لتكون الكرامة عن دفا عا و مذات ال

            غرض ضمن أحيانا مندرجة القديم الشعر في المقاومة شعر معاني كانت

البلدان       . رثاء و الوطان إلى الحنين

            بلدانهم مية حر عن مذود ال في اانطلقهم بقدر العربي المغرب شعراء من إ

و               المشرق بين والتضامن الكرامة و مرر التح في مية العرب هواجسهم عن كذلك تعبيرهم بقدر مية المغارب

المغرب.

تراث                في كذلك مجلة مس العربي المغرب في المقاومة ميات أدب من أ أخي را الملحظة من مد ب ل و

العصور                مختلف في المنطقة مع تقاطعت التي الجنبية الداب في كذلك و ناحية من الشعبي الدب

الطلع                  ا إلى حاحة في يزال ما و المتنوعة المصادر تلك مختلف من الجمع إلى حاجة في مازال فهو

والعناية .*

.....................................................................

في**               ببغداد العرب الدباء مؤتمراتحاد ندوات ضمن ألقيت 2001جانفي  25محاضرة

الهوامش

               

أليف      –   –        –  )1 دار ـ سالم بن عمر تعريب المتوسط البحر سروديل سب فرناند ـ كتاب سانظر

   1990تونس 

منشر  –  –    –   )2 لل التونسية الدار يوغرطة فنطر 19صفحة –   1984محمد

3( -    ( العدد:     –    (  من بداية الدبي العالم ملة مج في البشروش محمد مقالت سنة- 6سانظر

تونس            –    – 1935 منشر لل التونسية الدار الشروش محمد حول كتابه في سلمة الحميد عبد جمعها و

1978 

20



4(  –    –      – تونس     المنار مكتبة التونسي الدب تاريخ مجمل الوهاب عبد حسني حسن

31صفحة –  1968

تونس  –    –    –  –  –  )5 طرابلس للكتاب العربية الدار الشعراء و الشعر قتيبة  –1983اابن

547صفحة –  2الجزء 

الجزء   –  –     - )6 الثقافة دار طبعة الغاني الصفهاني الفرج - 250صفحة-  -6أبو

اليافي    –    –        )7 حسن نعيم و الشابي علي تحقيق إفريقية علماء طبقات تميم بن العرب أبو

الجزائر–   –    –   للكتاب الوطنية الدار التونسية -68صفحة –  -1985الدار

القاهرة:  –   –    –   )8 مبوح ش إبراهيم تحقيق اليمان معالم مباغ الد 1968سانظر

9(   –    –       – عدد   المسار ملة مج تونس في العربي الشعر طلئع عبيد – 43سسوف تونس 

-52صفحة –  -1999جويليا 

تونس    –       –  )10 المنار مكتبة التونسي الدب تاريخ مجمل الوهاب عبد حسني حسن

 19صفحة –  1968

صفحة   - )11 المصدر - 30نفس

صفحة   - )12 المصدر - 62نفس

صفحة   - )13 المصدر -63نفس

الجزء    - )14 الثير البن بيروت  185صفحة-  5الكامل طبعة

15( –    –   - الحكمة    –  بيت طبعة مول ال ملد المج العمر كتاب الوهاب عبد حسني حسن

السلمي   –  الغرب -220صفحة-  -1900دار

صفحة   - )16 المصدر -219نفس

17(  –         – معهد   المتوسط البيض البحر حوض في مية العرب الحضارة معاك الك عثمان

القاهرة   –   العالية مية العرب 1965الدراسات

تونس    –       – )18 المنار مكتبة التونسي الدب تاريخ مجمل الوهاب عبد حسني حسن

68صفحة-  1968
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صفحة   - )19 المصدر -91نفس

صفحة   - )20 المصدر -99نفس

21( –        – مسط     المتو البيض حوض في مية العرب الحضارة معاك الك عثمان كتاب راجع

القاهرة    –   العالية مية العرب الدراسات 1965معهد

22(   –    –    – تونس   التونسية الجامعة أغلبية تراجم الطالبي – 1968محمد صفحة 

300

صفحة   - )23 المصدر -124نفس

تونس    –       – )24 المنار مكتبة التونسي الدب تاريخ مجمل الوهاب عبد حسني حسن

68صفحة-  1968

الجزء –  –  - )25 العلم و –   –   47صفحة-  4الزركلي القصر جريدة الصفهاني العماد

للنشر  –     التونسية الدار العصر صفحة –    -1986خريدة الثاني -194الجزء

بيروت  – –    –    –  – )26 صادر دار طبعة مباس ع إحسان تحقيق مديوان ال حمديس اابن

- 3صفحة -

صفحة   - )27 المصدر - 274نفس

الدار             –  )28 الله سعد القاسم أبو الدكتور ترجمة القادر عبد المير حياة ـ كتاب انظر

تونس  –  - للنشر - 1974التونسية

تونس    –    –   )29 للنشر التونسية الدار خزندار الشاذلي محمد صفحة -   -1972ديوان

50-

30( -  –   - صفحة     – الولى الطبعة الجزائر خليفة آل العيد محمد - 319ديوان

تونس    –       – )31 المنار مكتبة التونسي الدب تاريخ مجمل الوهاب عبد حسني حسن

بيت        –       – 286صفحة-  1968 فرنسا و التونسي و الجزائري الشعب حانبا باش ممد مح كتاب وانظر

  – تونس  –  1991الحكمة     – العربية       الدار مليبي ال الجهاد يوميات الجباري صالح ـمحمد وكتاب ـ

-1982للكتاب  -
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التونسية    –      –   )32 الدار بتونس الفكرية و الدبية الحركة عاشور اابن الفاضل محمد

-323صفحة-  -1972للنشر -

صفحة   - )33 المصدر -326نفس

تونس   –    –    )34 للنشر التونسية الدار المدني الهادي -41صفحة-  -1968محمد

صفحة   - )35 المصدر -56نفس

36(  - بيروت  –   –   –  التجاري المكتب مدس المق ملهب ال زكرياء صفحة –  -1961مفدي

الطبعة-     –    –    –  – 9 الجزائر للنشر الوطنية الشركة الجزائرية المقاومة شعر خرفي صالح كتاب وانظر

الولى- 

تونس   –    –    –   )37 للنشر التونسية الدار ممي أ قرط صالح بن صفحة-  -1983الميداني

184-

بتاريخ                 )38 النترنت على ـ المثقف ـ موقع و ـ دروب ـ 2009 / 12 / 29موقع
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