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النشيد الوطني

النشأة، الرمزية، الوظيفة

“نماذج من األناشيد الوطنية العربية”

سليمان الطعان)1)

تقديم

اللغة	 في	 وحتى	 العربية،	 اللغة	 في	 كاملعدومة	 أو	 معدومة	 الوطني	 النشيد	 تتناول	 التي	 الدراسات	
ملحًقا	 جزًءا	 وتأتي	 األولى،	 تخطو	خطواتها	 تزال	 وما	 قليلة،	 الجانب	 هذا	 في	 األبحاث	 فإن	 اإلنكليزية	

ببحوث	الهوية	التي	تعنى	بها	الدراسات	الثقافية	عادة.	

إطار	 في	 املغامرة-املحاولة	 وتندرج	هذه	 املعالم،	 قارة	مجهولة	 في	 املغامرة	 من	 نوع	 الحالية	 الورقة	
وعينا	 في	 القصور	 جوانب	 امتحان	 ورائها	 من	 قصدوا	 ومفكرون،	 باحثون	 بها	 قام	 أخرى	 محاوالت	
السيا�سي،	واستنطاق	القضايا	التي	كان	لها	تأثير	ال	ينكر	في	تشكيل	هويتنا	الوطنية،	بما	تتضمنه	من	
تصورات	حول	أنفسنا	وحول	اآلخرين.	والهدف	من	الدراسة	معرفة	درجة	االرتباط	بين	النشيد	الوطني،	
وإسهامه	في	تشكيل	الوعي	السيا�سي،	والتأثير	فيه.		وال	يمكن	بحال	من	األحوال	إغفال	السياق	الذي	
ولدت	فيه	تلك	املحاوالت،	فالسنوات	السابقة	من	عمر	»الربيع	العربي«،	وما	رافقها	من	إخفاقات،	
صرفت	أنظار	الباحثين	واملفكرين	عن	العامل	الخارجي،	بعد	أن	كان	مشجًبا	تعلق	عليه	االنتكاسات	
تأتي	 هنا	 ومن	 ذواتنا،	 من	 ينبع	 منه	 كبير	 جزء	 في	 العطب	 أن	 املا�سي	 العقد	 عبر	 اتضح	 فقد	 كافة؛	
مشروعية	االرتداد	إلى	الذات،	بوصفها	صحوة	تهدف	إلى	اكتشاف	جوانب	القصور،	ومحاولة	تالفيها.

عبر	التاريخ	البشري،	نشأت	أنماط	متعددة	من	الجماعات،	هدفت	إلى	تمييز	الـ«نحن«	من	الـ«هم«،	
بداية	من	األسرة	الصغيرة،	مروًرا	بالعشيرة	أو	القبيلة،	وانتهاء	باألمة.	في	املجتمعات	القبلية	يقوم	التمييز	
للدولة-املدينة،	والذي	تطور	 القديمة	ظهور	الشكل	األول	 لليونان	 الدم.	ويسجل	 على	أساس	رابطة	

)1(		أكاديمي	سوري.
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الحًقا	في	اإلمبراطورية	الرومانية،	إذ	أصبح	املواطن	الروماني	هو	كل	فرد	يسكن	أرا�سي	اإلمبراطورية،	
بغض	النظر	عن	عرقه؛	ولكن	هذا	املفهوم	سرعان	ما	تال�سى	مع	التحول	الذي	أحدثه	تغلغل	الدين	
في	الحياة	العامة،	األمر	الذي	أسفر	عن	ظهور	الدول	الدينية	التي	ترتبط	املواطنة	فيها	بالعقيدة،	فكل	
من	ال	يعتنق	الدين	الرسمي	للدولة	يعد	»تابًعا«	أو	»ذمًيا«،	ال	يتمتع	بالحقوق	نفسها	التي	يتمتع	بها	

»املواطنون«	الذين	يعتنقون	ذلك	الدين.	

الطروحات	 عن	 بمعزل	 نفسها	 إلى	 تنظر	 البشرية	 الجماعات	 أخذت	 الحديث،	 العصر	 بداية	 مع	
السابقة،	القائمة	على	الرابطة	الدينية	التي	تقهقرت	لصالح	رابطة	األمة	التي	تتكلم	لغة	واحدة،	وتسكن	
منطقة	جغرافية	واحدة.		ال	ينفي	هذا	املعنى	املعاصر	غياب	فكرة	الوطن	من	قبل،	ولكن	فكرة	الدولة	
الوطنية-كما	هو	واضح-تقوم	على	تحويل	العصبية	القائمة	على	الدين،	إلى	عصبية	أخرى	قائمة	على	
أساس	اللغة	الواحدة،	واألرض	الواحدة.	ويمكن	القول	بكثير	من	التبسيط	املخل:	إن	االنتماء	لدى	

الجماعات	البشرية	مر	على	التوالي	بمراحل:	القبيلة،	والدين،	والقومية.

القرن	 نهاية	 حتى	 منطقتنا	 إلى	 الدخول	 في	 القومي(	 )االنتماء	 لالنتماء	 املستجد	 املعنى	 هذا	 تأخر	
التاسع	عشر،	فمع	انتشار	األفكار	القومية	التي	هبت	بالتزامن	مع	االنفتاح	املتزايد	على	الغرب،	تسرب	
هذا	العامل	القومي	إلى	الفضاء	العام،	وبدأ	يأخذ	حيًزا	متصاعًدا	في	الحقل	السيا�سي،	فازداد	تأثيره	مع	
مرور	الوقت،	ليغدو	مع	نهاية	الحرب	العاملية	األولى	العامل	الرئيس	في	تحديد	وعي	الناس	السيا�سي.	

قبل	رياح	األفكار	القومية،	لم	يكن	الناس،	في	الدولة	العثمانية،	على	سبيل	املثال،	يميزون	أنفسهم	
ا«	أو	»عرًبا«	أو	»كرًدا«،	فال�سيء	الذي	كان	يجمع	هؤالء	من	قبل	هو	الرابطة	الدينية،	

ً
بوصفهم	»ترك

ولذلك	كان	املسلم	ينتقل	إلى	الدولة	العثمانية،	فيصبح	مباشرة	مواطًنا	من	أفرداها	له	كل	الحقوق	
إلى	 »للمواطنة«	 والناس	 الدولة	 تعريف	 استند	 إذ	 نفسها،	 امللة	 إلى	 ينتمي	 لرعاياها،	ألنه	 توفرها	 التي	
املعيار	الديني،	فرعايا	السلطة	العثمانية	انقسموا	إلى	مسلمين	وغير	مسلمين،	ولكن	تأثير	هذا	املعيار	
تراجع	مع	ظهور	الفكرة	القومية،	إذ	أصبح	العرب	والترك	واأللبان	وغيرهم	يعرفون	أنفسهم	استناًدا	

إلى	أعراقهم،		أي	إلى	اللغة	التي	يتكلمونها	بصورة	أساس.

بدأت	بواكير	الحركة	القومية	في	املشرق	العربي	باملطالبة	بحكم	ذاتي	في	البالد	العربية،	وباالعتراف	
وطني«،	 »تحرر	 اتخذت	شكل	حركة	 ما	 اإلرهاصات	سرعان	 هذه	 ولكن	 رسمية،	 لغة	 العربية	 باللغة	
اإلدارة	 أن	 العربية	 النخبة	 إدراك	 مع	 والسيما	 العثماني«،	 »االحتالل	 عن	 االستقالل	 نيل	 إلى	 هدفت	

العثمانية	ليست	بمضمار	منح	البالد	العربية	أًيا	من	املطالب	التي	تقدمت	بها	تلك	النخبة.

في	هذا	السياق،	تأسست	األيديولوجيا	القومية	الوليدة	على	يد	النخبة	املثقفة	التي	تركز	خطابها	
على	محددين	أساسيين	في	تمييز	السكان	الذين	تخاطبهم:	اللغة،	وسردية	الدولة	العربية	املفقودة.	وقد	
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كان	هذا	التوجه	ضرورًيا	لتوحيد	السكان	الذين	كانوا	ينتمون	إلى	مجموعة	من	الواليات	التي	لم	تحاول	
الدولة	العثمانية	ربطها	ثقافًيا	واقتصادًيا	بسبب	طبيعتها	اإلقطاعية،	وبسبب	املوروث	اإلسالمي	الذي	

تقوم	عليه،	في	ترك	حرية	التصرف	بالشؤون	الداخلية	للجماعات	األهلية.

من	هذا	املنطلق	بدأت	النخبة	بالكالم	على	سردية	استعادة	الدولة	املفقودة،	وتحقيق	االستقالل	
التاريخية	 والذاكرة	 األساطير	 من	 مستمدة	 قومية	 رموز	 عن	 البحث	 من	خالل	 األجنبي،	 الحكم	 عن	
اآلمال	 تال�سي	 مع	 بانتكاسة	 أصيبت	 املحاولة	 هذه	 أن	 غير	 	 الواحدة)2(.	 العامة	 والثقافة	 املشتركة،	
بقيام	دولة	عربية	واحدة،	وال	سيما	مع	اتفاقية	سايكس	بيكو	وما	تالها	من	أحداث،	قسمت	املشرق	
من	 الشخ�سي	 تبحث	عن	خالصها	 بدأت	 التي	 الدول	 من	 مجموعة	 إلى	 الخصوص	 وجه	 على	 العربي	

االستعمار،	من	دون	أن	تن�سى	تلك	الرغبة	املتجذرة	في	إقامة	الدولة	العربية	الواحدة.	

ليست	الهوية	الوطنية	خصيصة	فطرية	في	الكائن	البشري،	وال	هي	خصلة	يكتسبها	املرء	مع	تقدمه	
في	 التعليم	 ويسهم	 محيطه،	 من	 الفرد	 يكتسبها	 أن	 ينبغي	 األخرى	 الهويات	 كل	 مثل	 فهي	 السن،	 في	
توجيهها.	توجد	أدوات	مهمة	في	عملية	التعليم	هذه،	بمثل	العلم	الرسمي	للدولة،	واللباس	العسكري،	
والنشيد	الوطني،	تسهم	كلها	في	بناء	األمة	واملحافظة	عليها)3(.	وهذه	الرموز	إعالن	واضح	عن	الهوية	
الدوركهايمي)4(.	 باملعنى	 املعاصرة	 طوطم(	 )جمع	 الطواطم	 بوظيفة	 تقوم	 جوهرها	 في	 وهي	 الوطنية،	
إن	الدور	األساس	الذي	تؤديه	الرموز	في	املراحل	األولى	من	بناء	الدولة،	أو	في	األزمنة	التي	تجد	الدولة	
نفسها	فيها	أمام	تحديات	وجودية	-يفسر	كثرة	العناية	بها،	والغضب	الذي	يشعر	به	األفراد	في	حال	
غيابها	أو	إهانتها.	لكن	هذا	الحضور	سرعان	ما	يخفت	أو	يتال�سى	مع	استقرار	الدولة،	وغياب	الصراع	

مع	الدول	املجاورة	لها)5(.	

في	سبيل	 استثمارها،	 الوليدة	 العربية	 الدول	 التي	حاولت	 الرموز	 واحًدا	من	 الوطني	 النشيد	 كان	
تعزيز	ارتباط	املواطنين	بدولهم	التي	كانت	بحاجة	ماسة	إلى	تلك	الرموز،	بغية	صهر	الفئات	والشرائح	
والطوائف	في	إطار	واحد،	وال	سيما	في	ظل	غياب	أي	تعريف	نهائي	للهوية	الوطنية.	بيد	أن	هذا	الرمز	
حمل	في	داخله	وعًيا	مضطرًبا	في	كثير	من	األحيان،	بين	الحدود	التي	منحها	االستعمار	للدولة	الوليدة،	

)2(	Anthony	D	Smith,	National	Identity,	)London:	Penguin	Books,	1991(,	14.

)3(	Pal	Kolstø,	National	symbols	as	signs	of	unity	and	division,	Ethnic	and	Racial	Studies			Vol:	29,	No.	4,	)2006(,	676

)4(	Karen	A.	Ceruio,	 Symbols	 and	 the	World	 System:	National	Anthems	and	 Flags	 Sociological	 Forum,	Vol:8,	No.	 2,	 )1993(,	
244.

يلفت	نظرهم	 أو	 يعنيهم	 الناس	قلما	 إذ	يالحظ	أن	 بالرموز،	 العناية	 ناحية	 الدول	املستقرة	والدول	غير	املستقرة	من	 بين	 يج	
ّ
بيل )5(	يفرق	ميشيل	

العلم	الذي	يخفق	فوق	األبنية	العامة،	في	الدول	املستقرة	من	مثل	الواليات	املتحدة،	ونيوزيالندا،	وبريطانيا،	ولكن	املواطنين	في	الدول	غير	املستقرة	
يبدون	اهتماًما	كبيًرا	بالعلم،	وبما	يثيرهم	في	نفوسهم	من	مشاعر	وطنية.	انظر:

Michael	Billig,	Banal	Nationalism,	)London:	SAGE,	1995(,	8.
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والدولة	الحلم	التي	صورتها	النخبة	العربية	في	بدايات	القرن	املنصرم،	األمر	الذي	ظهر	عبر	التمزق	
الحاد	بين	طموح	النشيد	وأفقه	القومي	من	ناحية،	واضطراره	للتقوقع	داخل	مساحة	جغرافية،	وجد	

نفسه	مرغًما	على	تمثيلها	من	ناحية	ثانية.

النشيد الوطني

تخلو	الدول	اإلمبراطورية	من	األناشيد	الوطنية	باملعنى	املتعارف	عليه،	من	دون	أن	يلغي	هذا	وجود	
ألحان	وقصائد	تستعمل	عادة	في	الحروب،	فالدولة	اإلمبراطورية	تتكون	أساًسا	من	مجموعة	شعوب،	
الدينية	 الرابطة	 أنقاض	 الوطني	على	 النشيد	 بينما	يقوم	 اللغة	واألرض،	 بينها	عادة	املعتقد	ال	 يجمع	
بين	 التقاء	 نقطة	 برمزيته	 الديني	 العامل	 يشكل	 التي	 اإلمبراطورية	 الدول	 انهيار	 عقب	 وفي	 السابقة،	
أفرادها،	ولذلك	تغدو	األرض	املعيار	األساس،	بل	الوحيد	في	تحديد	انتماء	الناس	في	الدولة	الوطنية	

الوليدة.

	على	النقيض	من	التطور	الطبيعي	لظهور	الدولة	في	العالم	الغربي،	نشأت	الدولة	في	بالدنا	بفعل	
التي	 االستعمارية	 الدول	 مسطرة	 من	خالل	 الحياة	 إلى	 جاء	 خديًجا،	 مولوًدا	 فكانت	 قيصرية،	 والدة	
الثقافي،	وحين	 العادات	والتقاليد	واملوروث	 في	كثير	من	األحيان	مناطق	مختلفة،	من	حيث	 جمعت	
مؤسسات	 وإقامة	 قبل،	 من	 موجودة	 تكن	 لم	 »دولية«	 تقاليد	 بإنشاء	 الوليدة	 الكيانات	 هذه	 بدأت	
جديدة،	استلهمت	في	جملة	ما	استلهمته	التقليد	األوروبي	في	ضرورة	وجود	أناشيد	وطنية	لها،	ولهذا	
جاء	النشيد	الوطني	في	منطقتنا،	على	خالف	النشيد	الوطني	في	الدول	الغربية،	مولوًدا	صناعًيا	أيًضا،	
بالتوازي	مع	نمو	الشعور	الوطني،	على	نحو	ما	 أننا	قلما	عثرنا	على	أغنية	أو	قصيدة	تطورت	 بمعنى	
في	بالدنا،	مثلها	مثل	كل	 للدولة	 لقد	كانت	هناك	والدة	قيصرية	 الدول	األوروبية.	 في	كثير	من	 حدث	
الدول	التي	نشأت	بفعل	توازنات	دولية	معينة،	من	دون	أن	تنمو	نمًوا	طبيعًيا.	ومع	ذلك،	فقد	حاولت	
الدول	الوليدة	استثمار	النشيد	في	خلق	شعور	وطني،	بين	األفراد	الذين	كانت	تجمعهم	من	قبل	روابط	
أخرى	انفرط	عقدها.	وهكذا	ظهرت	»املسابقات«	التي	تطلب	من	خاللها	الدولة	الوليدة	من	الشعراء	

املبادرة	إلى	كتابة	نشيد	يعبر	عنها.		

	إن	العودة	إلى	املناقشات	التي	رافقت	اختيار	أول	نشيد	وطني	ملصر	ستكون	مفيدة؛	ألنها	سترينا	
املعايير	األساسية	التي	كانت	تضعها	لجنة	التحكيم	في	الحكم	على	النشيد	الوطني،	واالنتقادات	التي	
وجهت	إلى	النشيد	املختار.	وسنعثر	على	صورة	لهذه	االنتقادات	في	كتاب	الديوان،	وال	سيما	الفصل	
الذي	خصصه	العقاد	لنقد	النشيد	الوطني	الذي	كتبه	أحمد	شوقي،	ليكون	أول	نشيد	ملصر	بعد	ثورة	

عام	1919م،	وحصولها	على	نوع	من	االستقالل	عن	بريطانيا.
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من	 باللجنة	 خاصة	 فمنها	شروط	 الوطني،	 النشيد	 في	 الواجبة	 الشروط	 من	 كثيًرا	 العقاد	 يذكر	 	
بأخالق	 واملعرفة	 املعاني،	 على	 األلحان	 بتوقيع	 والخبرة	 األخرى،	 القومية	 األناشيد	 على	 االطالع	 مثل	

الجماعات	وأطوارها	النفسية)6(.	

إضافة	إلى	مالحظاته	حول	ضعف	عبارات	النشيد	وصعوبتها،	ينتقد	العقاد	الطابع	األخالقي	الذي	
لسان	 على	 موضوًعا	 حماسًيا	 يكون	 أن	 من	 	

ً
بدال عليه،	 الوعظي	 الجانب	 وغلبة	 النشيد،	 به	 يمتاز	

من	 مطلوب	 هو	 ما	 مع	 يتطابق	 ال	 آنذاك	 املعروض	 النشيد	 إن	 فبرأيه	 زمان.	 لكل	 وموافًقا	 الشعب،	
ا	للحمية	في	النفس،	وأن	يترافق	مع	

ً
النشيد	الوطني	الذي	ينبغي	أن	يكون	صالًحا	للفخر	القومي،	باعث

لحن	»يثبت	القلوب	الخائرة،	وينهض	بالهمم	املتراخية،	بحيث	إذا	سمعه	الضعيف	اضطرم	العزم	في	
ا،	ألن	

ً
نفسه،	وإن	أصغى	إليه	اليائس	هجم	األمل	في	قلبه،	وإن	سمعه	العدو	تضعضع	قلبه	رعًبا	وخوف

اللحن	برأيه	يكون	صوت	األمة	في	سمع	التاريخ«)7(.	

األناشيد	 فتصفح	 البالغية،	 الهنات	 تلك	 العربية	 الوطنية	 األناشيد	 معظم	 بعد	ستتجاوز	 ما	 في	 	
الوطنية	في	العالم	العربي	اليوم	يكشف	عن	ميزات	بالغية	واسعة،	ومستويات	عالية	من	الشعرية	في	
ناتجة	عن	معرفة	بما	ينبغي	أن	يكون	عليه	النشيد	الوطني،	معرفة	كانت	على	 أغلب	تلك	األناشيد،	

األرجح	ثمرة	االطالع	على	تجارب	األمم	والدول	األخرى	في	هذا	املجال.		

	يعكس	النشيد	الوطني،	عادة،	تاريخ	الدولة،	ونضاالت	أبطالها،	ومعتقدات	شعبها،	وتقاليده،	ويعبر	
عن	الهوية	الوطنية،	من	خالل	اإلشارة	إلى	رموز	معينة	وشخصيات	ذات	حضور	في	الذاكرة	الجمعية،	
بين	 الوطني	 الشعور	 إثارة	 هي	 األساس	 النشيد	 وكبريائه.	ووظيفة	 الشعب	 بعظمة	 التغني	 ومن	خالل	
على	 املواطنين،	 بين	 األرض	 إلى	 االنتماء	 وتعزيز	 أرضها،	 وجمال	 أمتهم،	 بمجد	 وتذكيرهم	 املواطنين،	
اختالف	أعراقهم	وأديانهم	ومعتقداتهم.	ويذهب	بافكوفيك	وكيلين	إلى	أن	النشيد	يبدأ	عادة	بالحديث	
عن	امليزات	التي	تمتلكها	األمة،	وتأتي	في	مقدمتها	الشجاعة	والقوة،	وهذه	الشجاعة	تبدو	مشروعة	في	
في	الحرية	والحياة.	كذلك	يتضمن	النشيد	الوطني	ازدراء	مضمًرا	لآلخر	 سياق	دفاع	األمة	عن	حقها	

الذي	يمثل	عدًوا	مفترًضا،	من	الالزم	إظهار	نوع	من	التحدي	نحوه)8(.

	ليس	من	أولويات	النشيد	الوطني،	كما	رأينا،	بث	املواعظ	األخالقية،	ولهذا	السبب	ستغيب	كلًيا	
قيم	التسامح	والتعاون	مع	اآلخر	والتضامن	معه،	وسيجري	االحتفاء	بثقافة	الحرب،	وازدراء	السالم.	

)6(	عباس	محمود	العقاد،	إبراهيم	املازني،	الديوان	في	األدب	والنقد،	ط4،	)القاهرة:	دار	الشعب،	1997م(،	45.

)7(	املرجع	السابق،48-47.

)8(	 Aleksandar	 Pavković,	 Christopher	 Kelen,	 Anthems	 and	 the	making	 of	 the	 nation	 state:	 Identity	 and	Nationalism	 in	 the	
Balkans,	)London,	New	York:	I.B.Tauris	&	Co.	Ltd,	2016(,	27.
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مع	 التعايش	 رفض	 قوامها	 بشوفينية،	 الفرد	 في	شحن	 النشيد	 يسهم	 الرمزي،	 العنف	 هذا	 وبسبب	
باسمها،	 ينطق	 التي	 الجماعة	 التعاطف	معه،	معزًزا	بذلك	تضامن	 اآلخر،	وانتقاص	كرامته،	وعدم	

	تجميع	أفرادها	مع	الهدف	العام.
ً
ومحاوال

	إلى	القيم	التي	يدعو	إليها	النشيد	الوطني.	إن	أهم	ما	
ً

يقودنا	الحديث	عن	اآلخر	إلى	التطرق	قليال
يكرسه	النشيد	في	الوعي	الجمعي	رفض	املساواة	مع	اآلخر،	فاآلخر	مزدرى،	وال	يمكن	التعاون	معه،	
وال	احترام	حقه	في	الوجود،	وال	حقه	في	الحرية،	ولكن	هذه	العملية	تحدث	بهدوء	وبطريقة	ال	تشعر	
	لغة	العنف	الرمزي،	ويجري	الحد	

ُ
ف فَّ

َ
خ
ُ
املتلقي	بعملية	نفي	اآلخر	وتحويله	إلى	الخندق	املعادي،	إذ	ت

من	مستوى	املشاعر	العدائية	املباشرة	في	أغلب	الحاالت،	وذلك	عبر	إيثار	استعمال	مجازات	لغوية	
وإحاالت	رمزية،	يستعاض	بها	عن	التعبيرات	العدائية	الصريحة.	ومن	املالحظات	الدقيقة	التي	يثيرها	
بافكوفيك	وكيلين	أن	األناشيد	الوطنية	تخلو	من	مدح	األمم	بالحكمة	والروية،	وال	تتطرق	إلى	امتالك	
الخصومة	 نحو	 تنزع	 عنيفة،	 نزقة،	 الوطنية	 أناشيدها	 في	 تبدو	 كما	 فاألمم،	 والعلم،	 	

َ
املعرفة األمِم	

في	 رموز	عسكرية	 أو	 ستحَضر	شخصيات	عسكرية	
ُ
ت ما	 وغالًبا	 له،	 تتعرض	 استفزاز	 ألدنى	 والحرب	

من	 	
ً
كال أن	 غير	 الوطني)9(.	 النشيد	 عن	 العقلية	 املزايا	 غياب	 هي	 والخالصة	 الوطنية.	 األناشيد	

الحكمة	 غياب	 إن	 فبرأيهما	 الغياب،	 هذا	 وراء	 الكامنة	 األسباب	 قراءة	 في	 يخفقان	 وكيلين	 بافكوفيك	
إلى	إظهار	 أمر	ال	يمكن	تعليله.	وهي	وجهة	نظر	تنطوي	على	تجاهل	حقيقة	أن	هذه	األناشيد	تهدف	
الشجاعة	في	مواجهة	اآلخر،	والتي	تفترض	ضمًنا	غياب	أي	عقالنية	أو	حكمة	في	التعامل	معه،	وأن	
ممارسة	العنف	الرمزي	الذي	تختزنه	كلمات	النشيد	خطوة	أولى،	تمهد	الطريق	للعنف	املادي	الذي	

يسعى	النشيد	إلى	غرسه	في	الوعي	الجمعي.

	فحوى	ذلك	كله	أن	النشيد	وسيلة	من	بين	وسائل	وأدوات	أخرى،	توظفها	الدولة	لتعزيز	االنتماء	
أهلية«،	وخلق	 إلى	»جماعة	 املنابت	والجذور	واألهواء	 أناس	مختلفي	 بتحويل	 الرغبة	 إليها	من	خالل	
رابطة	متخيلة	تعزز	شعورهم	بوجود	صلة	بينهم	أقرب	إلى	رابطة	الدم	والنسب.	وألنه	كذلك	فهو	يحمل	
واحدة.	 ذاًتا	 لتصبح	 الجمعية	 الذات	 وقولبة	 املجتمع،	 تجانس	 على	 التأكيد	 يروم	 مضمًرا	 داخله	 في	
فاألنا	املاثلة	في	»رددي	أيتها	الدنيا	نشيدي«)10(	تنطق	باسم	الجماعة،	فاملضمر	هنا	هو:	»رددي	أيتها	
الدنيا	نشيدنا«،	فالفرد	مرتبط	بالجماعة	إلى	حد	أنه	قادر	على	النطق	باسمها،	وتمثيلها	أمام	اآلخرين،	
فالجماعة	باختصار	تضم	أفراًدا	متطابقين	ومتماثلين،	بحيث	يجوز	ألي	فرد	منهم	أن	ينوب	عنها	من	

دون	أي	شعور	بالتمايز	واالختالف،	فالتطابق	هنا	تام	ليس	فيه	أي	مجال	للفروق	الفردية.

)9(	Aleksandar	Pavković,	Christopher	Kelen,	27.

)10(	النشيد	اليمني.



299

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021الدراسات

يعزز	النشيد	شعور	الفرد	باالرتباط	بالوطن	عبر	التعالي	على	املصلحة	الفردية،	والعزف	على	أوتار	
املحبة	وعمق	االنتماء	إلى	الكيان	املتخيل.	ومن	الوظائف	التي	يؤديها	النشيد	خلق	نوع	من	املساواة	بين	
الفكرة	املتخيلة.	 بالتضحية	من	أجل	 الرغبة	 األفراد	املختلفين،	اجتماعًيا	وفكرًيا	وسياسًيا،	وتنمية	
بهذا	ينزاح	النشيد	إلى	ما	يشبه	التراتيل	التي	تعزف	في	املناسبات/	الطقوس	التي	يفترض	أن	تجد	فيها	
الجماعة	ذاتها	املتخيلة	حاضرة	بقوة.	وإذا	نظرنا	إليه	من	هذه	الزاوية،	فإنه	يغدو	عنواًنا	للدولة	أمام	
ذاتها	وأمام	اآلخرين،	فإذا	كان	ألي	دين	نصوص	أساس	يتعرف	إليه	الناس	بقراءتها،	فإن	النشيد	الوطني	
هذه	 مثل	 على	 ويشجع	 نفسها.	 إلى	 الدولة	 بها	 تنظر	 التي	 الطريقة	 لفهم	 الضرورية	 املداخل	 أحد	 هو	
املقارنة	أن	النشيد	الوطني	يتطلب	طقوًسا	معينة،	أهمها	الوقوف	باستعداد،	والسكوت،	والسكون	

وعدم	الحركة،	وهي	كلها	فروض	واجبة	في	العبادات.	

من	الدالئل	الرمزية	للنشيد	أنه	عنوان	للسيادة،	فهو	يعزف	في	األمكنة	التي	تخضع	لسلطة	الدولة،	
وفي	 الدرا�سي،	 الدوام	 بداية	 مع	 املدارس	 في	 بانتظام:	 الوطني	 النشيد	 فيهما	 يعزف	 مكانان	 وهناك	
الثكنات	العسكرية	مع	بداية	اليوم	التدريبي،	وأحياًنا	مع	نهايته	التي	تترافق	بإنزال	العلم.	كذلك	يعزف	
في	املناسبات	الرسمية	من	مثل	استقبال	شخصية	رسمية	أجنبية،	وفي	املسابقات	الرياضية	الدولية.	

	وإضافة	إلى	هذه	الوظيفة	الرمزية،	توجد	وظيفة	أخرى	هي	الوظيفة	التعليمية،	فالنشيد	الوطني	
ُيدرَّس	للطلبة	لكي	يعرفوا	أنفسهم.	والحقيقة	أن	معظم	الدول	في	العالم	تضع	النشيد	الوطني	في	قائمة	
األغاني	أو	النصوص	الشعرية	التي	يجب	على	الطفل	حفظها،	وغالًبا	ما	يوضع	في	الصفحة	األولى	من	
الكتب	املدرسية)11(.	ولكن	ينبغي	أال	يغيب	عن	ذهننا	أن	النشيد	الوطني	ليس	نًصا	مكتوًبا	يعبر	على	
نحو	واضح	عن	هوية	األمة؛	فهو	ال	»يهدف	إلى	اإلجابة	عن	سؤال:	من	هم	الذين	يؤدون	النشيد	الوطني؟	
ولكنه	يقوم	بتوضيح	هوية	هؤالء	الذين	يؤدون	النشيد	عبر	سلسلة	من	الصور	واألخيلة«)12(.	وغالًبا	ما	
	،

ً
م	األطفال	طريقة	التعبير	عن	املشاعر	في	أثناء	عزف	النشيد	الوطني،	ففي	النشيد	السوري،	مثال

َّ
ُيعل

الوطني	 النشيد	 فإن	 والعزة.	كذلك	 بالفخر	 األعلى،	وأن	يشعر	 إلى	 يرفع	صدره	 أن	 باملستمع	 يفترض	
ولكنه	 كلهم.	 املواطنون	 أن	يحفظه	 يفترض	 إذ	 البلد،	 في	 	

ً
تداوال القصائد	 أو	 األناشيد	 أكثر	 عادة	هو	

يختلف	عن	النصوص	الشعرية	األخرى	كلها،	فليست	املتعة	أو	الفائدة	الجمالية	هي	الغرض	من	وراء	
إلقائه،	حتى	إن	ترافق	إنشاده	مع	املوسيقا،	وإنما	الغرض	تعزيز	الروح	الوطنية	بين	املواطنين،	وإيجاد	

نظم	من	العالمات	الرمزية	تجمع	بينهم.	

الفخر	والوطنية،	وحشد	 إثارة	مشاعر	 الوطني	 النشيد	 إليها	 يرمي	 التي	 الوظائف	 أهم	 إذن،	فمن	

)11(	الحالة	التركية	حالة	نموذجية	في	هذا	املضمار،	فالكتب	املدرسية	كلها	تبدأ	بالنشيد	الوطني.

)12(		Aleksandar	Pavković,	Christopher	Kelen,	20.
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التقاليد	 استدعاء	 عن	 بمعزل	 أمة	 بناء	 عن	 عاجز	 السيا�سي	 فالنظام	 الرمزية.	 الفكرة	 حول	 الناس	
والرموز	والطقوس	التي	تسهم	في	تشكيل	هوية	األفراد	املواطنين.	كذلك	فإن	للنشيد	وظيفة	أخرى،	هي	
زرع	»الكراهية«	نحو	اآلخر	املختلف،	والذي	ينظر	إليه	على	أنه	»عدو	محتمل«،	فالخصم	في	املالعب	
الرياضية	يمكن	أن	يتحول	إلى	عدو	في	ميدان	القتال،	وساحة	الرياضة	صورة	مهذبة	لحلبة	الصراع،	
وما	يقوم	به	النشيد	الوطني	في	هذا	السياق	هو	ترسيخ	التعارض	مع	الهويات	األخرى	التي	ينظر	إليها	

على	أنها	هويات	مختلفة)13(.

	غالًبا	ما	تظهر	معارضة	النشيد	الوطني	لدى	األفراد	الذين	ال	يشعرون	باالنتماء	إلى	الوطن	الذي	
يمثله	النشيد،	بمثل	االنتماء	إلى	إحدى	األقليات،	وكذلك	لدى	معار�سي	النظام	الذي	يمثله	النشيد.	
ا	اجتماعًيا	يسهم	في	صياغة	الهوية	االجتماعية،	لكن	استجابة	املواطنين	

ً
ومع	أن	النشيد	بوصفه	نشاط

الوطنية،	ولهذا	فإن	 بالهويات	 ا	
ً
ارتباط 	أن	األقليات	أضعف	

ً
لن	تكون	واحدة	له،	فمن	املعروف	مثال

استجابتها	للنشيد	تختلف	عن	استجابة	األكثرية	التي	يتكون	منها	البلد،	وهذه	كلها	طبًعا	افتراضات	
باإلنكليزية	 الناطق	 العالم	 في	 الدراسات	 لتأكيدها،	وإن	كان	هناك	عدد	من	 تنتظر	دراسات	تجريبية	

تؤكد	ما	أشرنا	إليه)14(.	

من	 تتكون	 والتي	 وثقافًيا،	 عرقًيا	 املختلطة	 الدول	 بعض	 لجأت	 املعضلة،	 هذه	 من	 وللخروج	 	
مجموعات	بشرية	مختلفة	إلى	طرق	عدة	لتتجاوز	ما	قد	يثيره	النشيد	الوطني	من	شعور	بعدم	املواطنة	
الكاملة	لدى	تلك	املجموعات،	فألغت	الكلمات،	وأبقت	على	املوسيقا	فقط؛	ألن	اعتماد	كلمات	قومية	
وفي	 والهرسك)15(،	 البوسنة	 حالة	 في	 كما	 األخرى	 القوميات	 لدى	 توتًرا	 يخلق	 قد	 النشيد	 في	 محددة	

بعض	الدول	توجد	نسختان	من	النشيد	الوطني	باللغتين	الرسميتين	للبلد	كما	في	حالة	بلجيكا)16(.	

نماذج النشيد الوطني

أصبح	 وأنه	 العالم،	 في	 وطني	 نشيد	 أقدم	 هو	 البريطاني	 النشيد	 أن	 البريطانية	 املوسوعة	 تذكر	
1825م،	على	الرغم	من	أنه	كان	شائًعا	بوصفه	أغنية	وطنية،	 على	نحو	رسمي	نشيًدا	وطنًيا	في	عام	
الدول	 بأن	 املوسوعة	 وتضيف	 الثامن	عشر.	 القرن	 منتصف	 منذ	 امللكية	 االحتفاالت	 في	 استعملت	
فاتخذت	 العشرين،	 القرن	 وبداية	 عشر	 التاسع	 القرن	 في	 بريطانيا	 حذو	 حذت	 معظمها	 األوروبية	

)13(  Karen	A.	Ceruio, 244.

)14(  Aleksandar	Pavković,	Christopher	Kelen,14-15.

)15(	-	Aleksandar	Pavković,	Christopher	Kelen,18.

)16(	Hang,	Xing.	Encyclopedia	of	National	Anthems,	)Lanham,	Maryland,	and	Oxford:	The	scarecrow	Press,	Inc,	2003(,	59.
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أناشيد	وطنية	خاصة	بها)17(.	

للحاكم	 تدعو	 أناشيد	 أساسية:	 أقسام	 ثالثة	 في	 الوطنية	 األناشيد	 البريطانية	 املوسوعة	 تصنف	
بالسالمة،	بمثل	النشيد	البريطاني،	وأناشيد	تشير	إلى	املعارك	التي	خاضتها	األمة	كاملارسلييز،	وصنف	
األناشيد	 تنطوي	 معظمها	 الحاالت	 وفي	 	 الكندي)18(.	 النشيد	 مثل	 الوطنية	 املشاعر	 عن	 يعبر	 ثالث	
الوطنية،	بحسب	بافكوفيك	وكيلين،	على	عنصرين	من	العناصر	السابقة	أو	ثالثة،	مع	أرجحية	أحدها	
التي	 على	العنصرين	اآلخرين)19(.	وأقدم	صور	األناشيد	الوطنية،	كما	تذكر	املوسوعة،	هي	األناشيد	
تدعو	للحاكم	بالسالمة.	وأقل	منها	قدًما	تلك	التي	تدعو	إلى	حمل	السالح	كاملارسلييز،	غير	أن	هذا	النوع	
من	األناشيد	لم	يعد	ممكًنا	اآلن	بشكله	الكالسيكي،	وال	سيما	بعد	تشكل	املنظمات	الدولية،	وما	يتبعها	
من	شروط	لقبول	الدول	األعضاء،	من	بينها	النظر	إلى	مثل	هذه	الدعوات	بوصفها	حًضا	على	الكراهية	

والعنف.

الدول	 في	 التبسيط،	إن	األناشيد	 بكثير	من	 القول،	 العربية،	يمكن	 الوطنية	 باستقراء	األناشيد	 	
على	 يهيمنان	 صنفان	 فهما	 اآلخران	 النوعان	 أما	 األول،	 النوع	 إلى	 تنتمي	 امللكي	 الطابع	 ذات	 العربية	
ومع	 منهما،	 كل	 درجات	حضور	 في	 تفاوت	 مع	 الجمهورية،	 األنظمة	 ذات	 الدول	 في	 الوطنية	 األناشيد	
	أن	النشيد	اللبناني	تظهر	فيه	

ً
ظهور	بعض	الخصائص	التي	تحتاج	إلى	بحث	أكثر	اتساًعا.	من	ذلك	مثال

نزعة	مناطقية	شديدة،	وتمركز	كبير	حول	الفكرة	اللبنانية	التي	تأسس	حولها	لبنان	الحالي.	

الثالث	 للنموذج	 العربية	غلبة	شبه	مطلقة	 الجمهوريات	 في	 الوطنية	 األناشيد	 ويظهر	استعراض	
الذي	يعبر	عن	مشاعر	الحب	واالعتزاز	باألمة	والوطن	والتاريخ،	نستثني	هنا	النشيد	الجزائري	الذي	
إلى	الثورة	 ألف	في	أثناء	حرب	التحرير	ضد	االستعمار	الفرن�سي،	فهو	يندرج	في	الصنف	الذي	يدعو	

وحمل	السالح	في	مواجهة	العدو.	

التضرع من أجل سالمة الحاكم. 	

يكاد	النشيد	الوطني	األردني	يكون	مخصًصا	بأكمله	لتمجيد	امللك	وتعظيمه،	بخالف	األناشيد	في	
البلدان	األخرى	ذات	األنظمة	الوراثية	التي	تأتي	الدعوة	فيها	للحاكم	في	سياق	أعم،	فيه	تمجيد	للوطن	
واالعتزاز	بمكانته	وبتاريخه	العربي،	وبنهجه	القائم	على	الشريعة	كما	في	األناشيد	الوطنية	للسعودية	
والكويت	 املغرب	 أناشيد	 في	 واحد	 بيت	 في	 	 األمير	 أو	 امللك	 إلى	 اإلشارة	 ترد	 إذ	 والبحرين،	 والكويت	

)17(	Encyclopedia	BRITANNICA	2016,	national	anthem.

)18(	Encyclopedia	BRITANNICA	2016,	national	anthem.

)19(	Aleksandar	Pavković,	Christopher	Kelen,	20.
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والسعودية،	حيث	يقتصر	ذكر	األمير	على	بيت	شعري	واحد	من	بين	سبعة	أبيات	شعرية	يتكون	منها	
النشيد	الكويتي،	واألمر	ذاته	ينطبق	على	النشيد	السعودي،	وبدرجة	أقل	منهما	النشيد	املغربي	الذي	
العماني	 النشيد	 أما	 النشيد.	 به	 الذي	يختتم	 امللك«	 الوطن،	 	، امللك	مقروًنا	بشعار:	»هللا	 يذكر	فيه	
إلى	قسمين	متساويين؛	في	القسم	األول	يتضرع	فيه	املواطنون	إلى	هللا	 فينقسم	من	ناحية	املضمون	
أن	يحفظ	جاللة	السلطان،	وفي	القسم	الثاني	فخر	بتاريخ	عمان	العربي	الذي	يعود	إلى	عهد	النبوة	
املباركة،	تليها	دعوة	إلى	نشر	النور	في	أرجاء	الكون	كلها،	وأن	تنعم	عمان	بالخير	والسالم	األبدي.	على	
ا	أم	أميًرا	أم	سلطاًنا،	في	األناشيد	الوطنية	

ً
النقيض	من	هذا	الحضور	املتفاوت	للحاكم،	سواء	أكان	ملك

في	البلدان	ذات	األنظمة	الوراثية،	يخرج	النشيدان	الوطنيان	في	كل	من	قطر	واإلمارات	العربية	املتحدة	
من	هذا	التصنيف؛	ألنهما	ال	يحتويان	على	أي	ذكر	للحاكم،	وهو	ما	يسوغ	وضعهما	في	نظرنا	تحت	

نموذج	االمتنان	لألمة	والوطن.	

في	ما	يتصل	بالحضور	الواسع	للملك	في	النشيد	الوطني	األردني،	فإن	هذا	عائد	في	جزء	كبير	منه	إلى	
أنه	أقدم	األناشيد	الوطنية	في	األنظمة	امللكية،	بحيث	جاء	متسًقا	مع	اإلطار	الكالسيكي	لنظام	الحكم	
امللكي.	وهذا	القدم	يجعله	أقرب	إلى	شكل	قصيدة	املدح	العربية	الكالسيكية،	ولكن	مع	إضافة	قيم	

معاصرة	تتناسب	وطبيعة	العصر	الذي	نحن	فيه.

عاش	املليكعاش	املليك

سامًيا	مقامه

خافقات	في	املعالي	أعالمه

يوَم	أحييَت	لنانحن	أحرْزنا	املنى

نهضة	تحِفُزنا

هب تتسامى	فوق	هاِم	الشُّ

لَك	من	خير	نبييا	مليك	العرب

سِب
َّ
	في	الن

ٌ
شرف

ثت	عنه	بطوُن	الكتب حدَّ

ُدالشباُب	األمجُد جنَّ
ُ
جنُدك	امل

عزمه	ال	يخمد
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رمز	الّدأِبفيه	من	معناك

لك	من	خير	نبييا	َمليَك	العرِب

سِب
َّ
شرف	في	الن

حدثت	عنه	بطون	الكتب

في	البرايا	سيًدادمت	نوًرا	وهدى

هانًئا	ُممّجًدا

مجُد	العربتحَت	أعالِمَك

لك	من	خير	نبييا	َمليَك	العرب

سِب
َّ
	في	الن

ٌ
شرف

ثت	عنه	بطوُن	الكتِب )20( حدَّ

املحور	الذي	يقوم	عليه	النشيد	األردني	من	الناحية	السياسية	هو	الدعوة	للملك	بأن	يظل	مقامه	
سامًيا،	وأن	تبقى	راياته	خفاقة.	ومنذ	البداية	يتضح	اتكاء	النشيد	األردني	على	معجم	مستمد	من	عالم	
مفارق،	فالعدول	عن	»ملك«	قد	ينبع	من	رغبة	في	تجاوز	تكرار	الكلمة	من	الناحية	األسلوبية	واللغوية،	
واالستعاضة	عنها	بكلمة	»مليك«	ذات	الوقع	املختلف	لندرة	استعمالها،	وهي	ندرة	يحدث	توظيفها	في	
أثًرا	في	نفس	املتلقي	ال	تحدثه	الكلمة	األخرى	»ملك«.	بيد	أنه	يتضمن	رغبة	أخرى،	هي	 هذا	السياق	
	بينها	وبين	عالم	سماوي	ديني،	وليس	

ً
محاولة	خلق	صورة	نمطية	تحفر	في	الوعي	املتلقي،	وتقيم	تماثال

امللك	 تعالي	 إلى	 إشارة	واضحة	 في	 تتسامى«	 كلمتي	»سامًيا،	 تكرار	 السياق	 في	هذا	 املصادفة	 باب	 من	
ومفارقته	للعالم	من	حوله.	

من	ناحية	سياسية،	فإن	املعلن	أن	قيم	الدولة	األردنية	هي	قيم	الثورة	العربية،	وما	استندت	إليه	
من	أفكار	ومبادئ	وقيم	وحدوية،	أسست	الستقالل	العرب	عن	اإلمبراطورية	العثمانية،	بعد	ازدياد	
والحرية	 بالوحدة	 املتعلقة	 واألهداف	 والتاريخ،	 والدين،	 باللغة،	 متميزة	 كأمة	 بذاتهم	 العرب	 الوعي	
الشرف	 يعد	 بدوية	 قيم	 أخرى،	 قيم	 عن	 فيكشف	 األردني	 النشيد	 فحص	 أما	 واالستقالل))21((.	
فيها	 بما	 التقليدية،	 الفروسية	 قيم	 النشيد	 يتضمن	 وكذلك	 خصائصها،	 أهم	 بالنسب	 واالفتخار	

االحتفاء	بالشجاعة	»في	البرايا	سيدا«،	والتغني	بالبسالة	واإلقدام	»خافقات	في	املعالي	أعالمه«.

)20(	عبد	املنعم	الرفاعي،	شعر	عبد	املنعم	الرفاعي،	إبراهيم	الكوفجي	)جامًعا	ومحقًقا(	ط1،	)عمان:	الشركة	الجديدة،	2003م(،		ص	269.

)21(	مجد	الدين	خمش،	املواطنة	والهوية	الوطنية	في	األردن	والوطن	العربي،	ط1،	)عمان:	منشورات	اآلن،	2019م(،	59.
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	تمتاز	اللغة	في	النشيد	األردني	بالتوهج	البالغي	الذي	يغطي	على	الضعف	الناتج	عن	التكرار،	ومع	
أن	هذا	األخير	يقود	عادة	إلى	الرتابة،	غير	أنه	في	هذا	املوضع	يبعث	في	نفس	املتلقي	اإلحساس	بالزمنية	
امللك.	وهو	أمر	يدركه	كاتب	النشيد	الذي	يتعمد	ترسيخ	»محبة	امللك	وهيبته	في	نفوس	الناشئة«)22(.	
العالم	 على	خصائص	 الضوء	 يلقي	 الديني،	 الحقل	 من	 النشيد	 يستمده	 الذي	 اللغوي	 املعجم	 هذا	
الرمزي	الذي	يسعى	النشيد	إلى	توطيده	في	وعي	املتلقي.	إن	أهم	ما	يحفره	النشيد	األردني	في	الوجدان	
ا	ال	يمكن	تجاوزه	على	اإلطالق،	فامللك	

ً
ا	بين	الحاكم	)امللك(	واملواطنين،	برزخ

ً
الجمعي	أنه	يقيم	برزخ

ينحدر	من	الساللة	النبوية	التي	يستمد	منها	أحقيته	في	امللك،	وكذلك	يرث	منها	شرفه	ونسبه،	والساللة	
النبوية	نفسها	تنحدر	من	آخر	نبي	كان	له	اتصال	بالسماء،	ولهذا	فإن	امللك	نور	وهدى،	يستمد	نوره	
وللملك	 السبيل.	 فهو	هدى	ملن	ضل	عن	سواء	 الباطل	 يأتيها	 ال	 وأفعاله	كذلك	 املحمدي،	 النور	 من	
شرف	ال	يحوزه	اآلخرون،	شرف	تناقلته	الكتب،	وفي	مقدمة	الكتب	في	الوعي	العربي	القرآن	الكريم،	

أول	كتاب	مدون	في	تاريخ	العربية.
غرضه	 ألن	 جغرافية؛	 عالمات	 أو	 جغرافي	 حيز	 أي	 إلى	 اإلشارة	 من	 األردني	 الوطني	 النشيد	 يخلو	
ا	على	

ً
ا	على	العرب	كلهم،	وملا	كان	ملك

ً
األساس	هو	تثبيت	الصورة	التي	يرسمها	عن	امللك،	بوصفه	ملك

املعنى	 بهذا	 املتلقين.	 أذهان	 في	 العربية	معروفة	 األرض	 دامت	 ما	 الجغرافية	 للرموز	 داعي	 فال	 العرب	
يكت�سي	امللك	لباس	الخليفة،	ويحتل	مكانه	الرمزي	في	الوعي،	مع	فارق	جوهري	أن	امللك،	هنا،	هو	ملك	
على	العرب	وحدهم.	هذا	االعتناء	الشديد	بالتاريخ	مع	إهمال	البعد	الجغرافي	ُيْفِقُد	الوطن	محدداته	في	

أذهان	املتلقين	واملستمعين،	وهو	أمر	يتقصده	النشيد	األردني	عامًدا.

التعبير عن مشاعر االمتنان لألمة. 	
تندرج	األناشيد	الوطنية	العربية	معظمها	تحت	هذا	التصنيف،	وهناك	أسلوبان	أساسيان	

يتجسد	من	خاللهما	هذا	النموذج:	التعبير	عن	االمتنان	والحب	والفخر	باألمة،	أو	وصف	ميزات	األمة	
	للتهنئة.	وهذه	األخيرة	تتضمن	األرض	والعلم	واألفعال	

ً
وما	تمتلكه	من	إرث	حضاري،	ما	يجعلها	أهال

العظيمة	والشخصيات	الفذة)23(.	ومن	بين	األناشيد	التي	تجمع	األسلوبين	النشيد	السوري	الذي	
سنخصه	بقليل	من	التفصيل،	ألسباب	ستتضح	في	حينه.

)22(		املرجع	السابق،	64.

)23(		Aleksandar	Pavković,	Christopher	Kelen,	21.
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يار	 	الّدِ
َ
حماة

 
عليكم	سالْم

ِذلَّ
َ
فوس	الكراْمأَبْت	أْن	ت النُّ

بة	بيت	حراْمَْعريُن	العرو

ِس	ِحًمى	ال	يضاْموعرُش	الشمو

آِم ُبروُج	العالْءربوُع	الشَّ

ما حاكي	السَّ
ُ
ء	بعالي	السناْءت

موس	الِوضاْءفأرٌض	زَهْت
ّ
بالش

أو	كالسماْءسماٌء	لعمُرك

وخفق	الفؤادرفيف	األماني

شمل	البالدعلى	علم	ضم

عين	سوادأما	فيه	من	كل

شهيد	مدادومن	دم	كل

وماض	مجيدنفوس	أباة

رقيب	عتيدوروح	األضاحي

ومنا	الرشيدفمنا	الوليد

ولم	ال	نشيد)24(فلم	ال	نسود

ا(،	)دمشق:	املجمع	العلمي	العربي	بدمشق،	د.ت(،	
ً
)24(		خليل	مردم	بك،	ديوان	خليل	مردم	بك،	جميل	صليبا	)مقدًما(،	عدنان	مردم	بك	)مشرف

ص270-169.
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إلى	»حماة	الديار«	 البداية	تحية	 إذا	اقتربنا	مما	يقوله	النشيد	السوري،	فسنالحظ	أنه	يوجه	في	
ذوي	النفوس	الكريمة	الشامخة،	ثم	يصف	البالد	بتعبير	موغل	في	الشعرية	هو:	عرين	العروبة،	ويردفه	
ا	للشموس،	وحمى	محرًما	على	األغيار.	ويغوص	

ً
باالنتقال	إلى	عالم	السماء،	حيث	يغدو	الوطن	عرش

النص	أكثر	في	عالم	الشعرية،	فيتحدث	عن	رفيف	األماني،	ويعرج	على	العلم	الذي	ضم	البالد	التي	
كانت	ممزقة	في	دويالت	طائفية	ومناطقية،	ويؤكد	-على	غرار	كل	األناشيد	الوطنية	األخرى-	أن	اللون	
باملجد	 ر	

ّ
املا�سي،	فيذك إلى	 األحمر	فيه	هو	رمز	لدماء	الشهداء،	ثم	يرتد	بطريقة	ذكية	من	الحاضر	

التليد	للدولتين	األموية	والعباسية؛	وينتهي	بالكالم	على	السيادة.

 ما املعالم األساسية التي يحاول النشيد السوري تكريسها والدعوة إليها؟ 

	إذا	تجاوزنا	موسيقا	القصيدة	التي	نظمت	على	البحر	املتقارب-وهو	بحر	يصلح	للعنف	والقسوة	
كما	الحظ	ذلك	الدارسون)25(	-فإن	اللغة	املغرقة	في	شعريتها	تعمل	على	تعطيل	آلية	التفكير	املنطقي	
بما	يقوله	الخطاب/	النشيد	الوطني،	مستغلة	وقوع	املتلقي	تحت	تأثيرها	البالغي،	لتنقل	الرسائل	التي	

تريد	إيصالها	إلى	الجمهور.	

	على	خالف	أي	نشيد	وطني	في	أوروبا	التي	استعرنا	منها	هذا	التقليد،	انبثق	النشيد	الوطني	في	دولنا	
واستعماره،	 عليه	 للسيطرة	 ويسعى	 باستقالله،	 ويتربص	 الوطن،	 يهدد	 خارجًيا	 »آخر«	 يضمر	 وهو	
ألنه	ظهر	في	مرحلة	االنتقال	من	سيطرة	الدولة	املستعمرة	)وأحياًنا	تحت	سيطرتها(	إلى	مرحلة	الحكم	
الوطني.	ونشأ	عن	هذه	الوضعية	التاريخية	أن	النشيد	يحمل	في	كلماته	الهموم	الوطنية	في	تلك	املرحلة	
)النشيد	الجزائري	حالة	مثالية	على	هذا	األمر(،	ولهذا	من	املهم	اإلنصات	إلى	اإلشارات	التي	تصدر	عن	
التي	 املرحلة،	واألدلوجة	 تلك	 في	 الجمعي	 الالشعور	 يتجه	مؤشر	بوصلة	 أين	 إلى	 ترينا	 والتي	 النشيد،	

ترتكز	عليها	الدولة	الوليدة.

ما	يعمل	النشيد	على	ترسيخه	في	الوعي	الجمعي،	أنه	يحدد	مالمح	ماهية	الوطن	الذي	يسعى	إلى	
نقل	اإلحساس	به،	من	شعور	فطري	إلى	مفهوم	سيا�سي	حقوقي،	يرتقي	فيه	االرتباط	باألرض،	من	حالة	

وجدانية	بسيطة	إلى	حالة	عامة،	تشمل	أرض	الدولة	كلها.	فكيف	يتجلى	هذا	في	النشيد	السوري؟

محددان	أساسيان	يتحكمان	بالرؤية	التي	يطرحها	النشيد	السوري:	بعد	قومي	هو	العروبة،	وبعد	
جغرافي	هو	الشام،	واملقصود	بالد	الشام	التاريخية.	وهذان	املحددان	تنبغي	قراءتهما	في	إطار	املسكوت	
عنه	في	الخطاب،	إذ	يحمل	النشيد	الوطني	في	داخله	رًدا	على	خطاب	آخر،	يشكل	هاجًسا	له	وتهديًدا	
حاضًرا	أو	مفترًضا.	والبعدان	املهددان	للكيان	الوطني،	واملسكوت	عنهما:	قضية	التتريك	التي	شكلت	

تهديًدا	للغة	العربية،	والخطر	الصهيوني	املتمثل	بوعد	بلفور.

)25(	انظر:	محمود	فاخوري،	موسيقا	الشعر	العربي،	)حلب:	منشورات	جامعة	حلب،1996(،	27.		
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العروبة	هي	األدلوجة	التي	تأسس	عليها	الكيان	السوري،	بعيد	هزيمة	الدولة	العثمانية	في	الحرب	
العاملية	األولى،	وهي	ركن	أسا�سي	في	تصور	الدولة	الوليدة	لنفسها،	وفي	تشكيل	هويتها	التي	تميزها	عن	
اآلخرين،	وهي	-كي	ال	نن�سى-رد	فعل	على	فعل	آخر،	كان	هدفه	محو	الشخصية	العربية.	والحقيقة	أن	
الفكرة	القومية	القت	نجاًحا	واسًعا	وعميًقا؛	ألنها	عبر	قرن	من	الزمن	كرست	نفسها	من	خالل	التربية	
باتت	خارج	إطار	املساءلة،	فلم	 والتعليم	واإلعالم،	فأصبحت	جزًءا	من	الشخصية	السورية	بحيث	
إذ	 واملجتمع،	 الدولة	 على	 هيمنتها	وسيطرتها	 الحاكمة	 الفئة	 بها	 تسوغ	 أخرى،	 أدلوجة	 أية	 مثل	 تعد	
أخطر	ما	في	األدلوجة	أنها	حين	تغدو	جزًءا	من	الثقافة	العامة،	ومكوًنا	من	مكونات	الشخصية،	تتعالى	
	على	املقدسات	والركائز	التي	يجتمع	حولها	املواطنون،	

ً
على	النقد	الذي	يصبح	في	تلك	اللحظة	تطاوال

أو	بتعبير	آخر:	»العمل	على	إضعاف	نفسية	األمة«.	بهذا	املعنى	تحولت	القومية	إلى	معطى	نهائي،	يقع	
خارج	دائرة	النقاش	واملساءلة.

السوريين.	 لدى	 الجمعي	 الضمير	 في	 الديني	 البعد	 على	 القومي	 البعد	 هيمنة	 في	 السبب	 هو	 هذا	
وتتضح	هذه	الهيمنة	في	غياب	أي	وطنية	سورية	خالصة	في	املخيال	الجمعي،	فسورية	ذاتها	جزء	من	
نهايات	 في	 صيغ	 الذي	 القومي	 األفق	 لهذا	 طبيعية	 محصلة	 هو	 السوري	 الوطني	 البعد	 وغياب	 كل،	
لوال	 تتحقق	 أن	 األدلوجة	 لهذه	 كان	 الوليدة.	وما	 السورية	 الدولة	 وبدايات	تشكل	 العثمانية،	 الدولة	
تهافت	الرابطة	الدينية،	الذي	أسفر	عن	خروج	البالد	العربية	على	الحكم	العثماني.	فالنشيد	يعبر	عن	
مسعى	إليجاد	جماعة	متخيلة	جديدة،	تقوم	على	نظام	سيا�سي	قومي،	يتعارض	كلًيا	مع	النظام	الديني	

السابق.

يتضمن	النشيد	الوطني	في	بعض	األحيان	إشارات	إلى	الحيز	الجغرافي	كالجبال	واألنهار	والبحار،	وهي	
محاولة	تندرج	في	سياق	تأكيد	الوحدة	الجغرافية	التي	يعتقد	الكثيرون	أنها	أحد	الشروط	الجوهرية	
في	نشأة	األمة/	الدولة،	فالحدود	الطبيعية	عامل	أسا�سي	في	إنشاء	الدول.	والنشيد	السوري	على	غرار	
ذكر	مدينة	

ُ
الكثير	من	األناشيد	الوطنية	األخرى	يصف	املوقع	الجغرافي	للوطن.	ولكن	في	النشيد	ال	ت

بالكثافة.	هذه	 املوحي	 الترميز	 الوصف	من	خالل	 وإنما	يجري	 معينة،	وال	منطقة	جغرافية	محددة،	
األرض	في	النشيد	الوطني	ليست	سورية	بحدودها	املتعارف	عليها	بين	الدول،	ولكنها	الشآم،	وهو	اللفظ	

الذي	يشير	بوضوح	إلى	بالد	الشام	التاريخية.	

بالعودة	إلى	املحدد	الجغرافي،	سنكتشف	أنه	تال�سى	في	البعد	القومي	األرحب	واألوسع	منه	مدى،	
اغتصاب	 به	 تسبب	 ما	 نن�سى	 أن	 دون	 الخليج،	 إلى	 املحيط	 من	 ممتدة	 مساحة	 في	 انصهر	 بحيث	
فلسطين،	واقتطاع	لبنان،	وتحويل	شرق	األردن	إلى	دولة	مستقلة،	من	جرح	غائر	في	الوعي	الجمعي	
قبل	 من	 معها،	 والتعامل	 السياسية	 الكيانات	 تلك	 إلى	 النظر	 في	طريقة	 آثاره	 بقيت	 السوريين،	 لدى	

الدولة	السورية	ذاتها،	ومن	قبل	األفراد	على	حد	سواء.
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األول	 الشطر	 منذ	 له؛	ألنه	 العسكري	 الطابع	 الوطني	هو	 النشيد	 في	مضمرات	 ما	 أن	أخطر	 غير	
ا	ملن	أناط	بهم	حمايتها	-وهل	يحمي	الديار	إال	العسكر؟	-	ويخصهم	وحدهم	بالسالم	

ً
يجعل	البالد	ملك

»عليكم	سالم«،	على	نحو	ما	يقول	البالغيون	في	هذا	املوضع.	وسيكون	لهذا	االرتهان	للقوة	العسكرية	
آثاره	الضارة	في	استالب	العسكر	للدولة	في	مرحلة	الحقة،	وكأنها	ملك	من	أمالكهم.	ال	يعني	هذا	بطبيعة	
الحال	أن	هذه	السيرورة	جاءت	بفعل	تأثير	النشيد،	ولكن	النشيد	دال	رمزي	على	ما	آلت	إليه	األمور،	

وعلى	أن	الوعي	الجمعي	كان	مهيأ	لتقبل	هذا	التحول.	

فالطابع	العسكري	للنشيد	السوري	ال	يمكن	نكرانه،	فالتحية	في	العبارة	األولى	منه	توجه	إلى	حماة	
الديار	وحدهم.	أما	بقية	املواطنين	فيتجاهلهم	النشيد،	ألنهم	يأتون	في	مرتبة	تالية	لهؤالء.	فالنشيد،	
إضافة	إلى	ما	ذكرناه	من	قبل،	يسعى	جاهًدا	إلى	تكريس	نوع	من	الطبقية	في	املواطنة،	فهناك	حماة	
الديار،	وهناك	اآلخرون	الذين	تحميهم	الفئة	األولى،	ولذلك	يؤسس	لشرخ	بين	املواطنين،	بين	املدنيين	

والعسكريين	الذين	ُيمنحون	أفضلية	على	الطرف	األول	األضعف.

لو	قارنا	على	نحو	سريع	بين	النشيدين	السوري	واألردني،	فسنالحظ	أن	األرض	ال	تؤسس	وحدها	
الفرق	بينهما،	فإضافة	إلى	القيم	البدوية	املتأصلة	في	األناشيد	الوطنية	كلها،	يشير	التركيز	على	األرض	
التصاق	 عمق	 عن	 يكشف	 الشآم	 بربوع	 فالتغني	 الريفية)26(،	 والتقاليد	 للقيم	 واضح	 حضور	 إلى	
أن	 القيم،	وعلينا	أن	نالحظ	 له	قيمة	 بالنسبة	 بينه	وبينها،	فهي	 الوثيقة	 باألرض،	والعالقة	 السوري	
هذه	الصور	الشعرية	املتالحقة،	في	التغني	بالشآم	نابعة	من	أن	األرض	تشكل	عنصًرا	أساسًيا	في	خيال	

الفالح،	بحيث	تنداح	عبر	مخزون	الالوعي	الذي	تكشف	عنه.		

نظام	حزب	 الصعد،	ففي	ظل	 في	خصوصيتها	على	مختلف	 السورية	حالة	فريدة	 الحالة	 أن	 غير	
النشيد	 العي�سى	 لسليمان	 موكبي«	 يا	 وانطلق	 هيا	 الُعْرِب	 شباب	 »يا	 البعث	 نشيد	 زاحم	 البعث،	
الوطني؛	ففي	االحتفاالت	الخاصة	بالحزب،	وأعياده	الرسمية،	كالثامن	من	آذار،	والسابع	من	نيسان،	
والسادس	عشر	من	تشرين	الثاني،	كان	نشيد	البعث	هو	النشيد	األسا�سي،	مثلما	كان	نشيًدا	رسمًيا		
الخلف	 إلى	 الوطني،	وأزاحه	 النشيد	 الصغار	 في	مخيلة	األطفال	 نافس	 البعث،	بحيث	 ملنظمة	طالئع	
ا،	على	غرار	مزاحمة	الحزب	للدولة	نفسها،	واحتكار	وظائفها،	وجعل	أجهزتها	ملحقة	

ً
	منه	هامش

ً
جاعال

به.	وهذا	ما	يؤسس	تالزًما	في	العالم	الرمزي	لدى	األطفال،	ال	بين	النشيد	الوطني	ونشيد	البعث،	وإنما	
بين	الدولة	والحزب	نفسه.	

نقطة	الخالف	بين	النشيدين	أن	النشيد	الوطني	مثقل	بإرث	املا�سي،	بينما	يجمع	»نشيد	البعث«	

الوحدة	 دراسات	 مركز	 )بيروت:	 املعاصر،	ط6،	 العربي	 املجتمع	 بركات،	 حليم	 انظر:	 والبدوية،	 الفالحية	 القيم	 بين	 االختالفات	 على	 لالطالع	 	)26(
العربية،	1998م(،	85.	
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العربي:	 املستقبل	 في	 األمل	 التالزم	 بهذا	 فيعطي	 االشتراكية،	 وتفاؤل	 العربية،	 القومية	 بين	شوفينية	
»الغد	الحر«	الذي	سيحققه	العمال	والفالحون	والجنود	العرب،	أو	الكادحون	التي	تعد	املرادف	البعثي	
النشيدين	 من	 كل	 إليها	 يتوجه	 التي	 الجهة	 في	 أيًضا	 هو	 والخالف	 املارك�سي.	 »البروليتاريا«	 الصطالح	
بخطابه،	فالنشيد	الوطني	ينادي	حماة	الديار،	أي	الجنود،	بينما	ينادي	نشيد	البعث	الشباب	الذين	

يرى	فيهم	القوة	املحركة	للتاريخ،	والتي	ستعيد	للعرب	مجدهم	الغابر.

	وكما	أشرت	من	قبل،	فإن	الحالة	السورية	تفاجئنا	بفرادتها	دائًما،	ففي	حرب	تشرين	عام	1973م،	
لم	يكن	النشيد	الوطني	هو	النشيد	الحاضر	في	اإلذاعة	آنذاك،	فعلى	خالف	العرف	املتبع	في	مثل	هذه	
الحاالت	بأن	يعزف	النشيد	الوطني	لشحذ	الهمم،	وتعزيز	الروح	الوطنية	في	املواجهة	الحربية،	كانت	
أغنية	فيروز	»خبطة	قدمكن	ع	األرض	هدارة«	هي	األغنية	التي	تبثها	اإلذاعة	على	نحو	مستمر.	وبغض	
تكرارها	 بالحرب،	فإن	سبب	 البدء	 بأن	األغنية	كانت	إشارة	 آنذاك	 التي	قيلت	 النظر	عن	املسوغات	
فئات	 لدى	 يبدو،	وبخاصة	 فيما	 الوطني	 النشيد	 وانتشاًرا	من	 ذيوًعا	 أكثر	 أنها	 في	وسائل	اإلعالم	هو	
ا	كبيًرا	من	التعليم،	فسهولة	انتقال	األغنية،	واستظهارها	من	قبل	كل	املواطنين،	هو	ما	

ً
لم	تنل	حظ

سّهل	توظيفها	في	الدعاية	اإلعالمية	للحرب.	واألغنية	ذاتها	في	نوسانها	بين	البطولة	الجماعية	»خبطة	
قدمكن	ع	األرض	هدارة«،	وسرعة	ارتدادها	إلى	البطولة	الفردية	»طالع	ع	شهب	النار	مهرك	طالع«،	
دليل	على	أن	تصور	السلطة	للبطولة	تصور	تقليدي،	يرى	القوة	البدنية	معيارها	الوحيد،	إذ	تنحصر	
بين	قوة	أجساد	األبطال	املتمثلة	في	ضربات	أقدامهم	على	األرض،	وبين	املهر	الذي	يمتطيه	الفارس	في	

املعركة،	مرتقًيا	شهب	النار،	أو	البرج	العالي.

دولة	 إلى	 دكتاتوري	 نظام	 يحكمها	 دولة	 من	 التحول	 معركة	 ومع	 السورية،	 الثورة	 اندالع	 مع	
ديمقراطية،	جرت	محاوالت	للبحث	عن	نشيد	وطني	جديد،	وقد	استند	هذا	البحث	على	أن	الثورة	على	
ل	النشيد	الحالي	واحًدا	من	أسسه	الرمزية،	تفترض	البحث	عن	نشيد	بديل،	يطرح	أفًقا	

ّ
نظام،	شك

جديًدا،	والسيما	أن	استعارة	»الجيش	السوري«	الصطالح	»حماة	الديار«	ولد	رد	فعل	لدى	جمهور	
الثورة	السورية	التي	لم	تعد	ترى	في	»الجيش	السوري«	إال	ميليشيا	مهمتها	القتل	والتهجير.	وقد	طرحت	
أكثر	من	قصيدة	لتكون	نشيًدا	وطنًيا،	أشهرها	قصيدة:	»في	سبيل	املجد	واألوطان	نحيا	ونبيد«	لعمر	

أبو	ريشة.

الحكم	 نظام	 استبدل	 حيث	 2003م،	 عام	 في	 األمريكي	 الغزو	 بعيد	 العراق	 في	 حدث	 ذاته	 األمر	
الجديد	بالنشيد	السابق:	»وطن	مد	على	األفق	جناحا...«	قصيدة	»موطني«	إلبراهيم	طوقان،	ومع	أن	
القصيدة	املختارة	تمتاز	بخصائص	بالغية	وفنية،	وتحمل	الكثير	من	املشاعر	التي	ترقى	بها	أن	تكون	
نشيًدا	وطنًيا،	فإن	اختيارها	كان	نابًعا	من	طبيعة	النظام	السيا�سي	الجديد	الذي	حاول	طمس	الحس	
القومي	العربي	الذي	يهيمن	على	كلمات	النشيد	السابق،	وإحالل	نشيد	يخلو	من	أي	إشارات	إلى	تراث	
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العراق	أو	حضارته،	فبدا	النشيد	الجديد	نشيًدا	لدولة	يفتقر	تاريخها	إلى	ميراث	حضاري،	فلجأت	إلى	
اختيار	قصيدة	ترزح	تحت	وطأة	كمية	املشاعر	النبيلة	التي	تفتقد	إلى	جذر	أو	أساس	تاريخي،	مما	جعلها	
تحلق	في	فضاء	الذاتية	الصرف،	بحيث	تصلح	أن	تكون	نشيًدا	ألي	دولة،	وهو	ما	يفقدها	خصيصة	
يجب	توافرها	في	النشيد	الوطني،	هي	فرادة	النص،	بحيث	يحتوي	إشارات	إلى	البلد	أو	تاريخه	أو	معالم	

أساسية	فيه.

أما	تغيير	األناشيد	الوطنية	في	مصر	مع	كل	نظام	سيا�سي	جديد،	أو	مع	بداية	كل	توجه	سيا�سي	
مخالف	ملا	سبقه،	فمؤشر	يستدل	منه	على	حجم	التدخالت	السياسية	في	فرض	األناشيد	الوطنية.	
وما	يثير	االستغراب	هنا	أن	مصر	بلد	مستقر،	بل	هو	البلد	الوحيد	من	بين	الدول	العربية	الذي	توجد	
فيه	روح	وطنية	خالصة،	تجمع	بين	كل	مواطنيه،	فالهوية	املصرية	الواحدة	التي	ينتمي	إليها	املصريون	
تعزز	من	حيث	املبدأ	فكرة	ثبات	النشيد	الوطني،	وصعوبة	تغييره	مع	تغير	األنظمة	السياسية.	ولكن	
على	خالف	بلدان	مستقرة	كتركيا	التي	اختارت	نشيًدا	وطنًيا	لم	يتغير	منذ	تأسيسها،	بل	أصبح	جزًءا	من	
الهوية	الوطنية	للدولة،	على	الرغم	من	توجهات	كاتبه	اإلسالمية،	املخالفة	لطبيعة	النظام	العلماني،	
والتي	يلمسها	املرء	في	منطوق	النشيد	من	خالل	تغنيه	بالهالل،	وفي	مضمراته	التي	توحي	بأفق	إسالمي	
أنه	 واضح	ينطلق	منه	الشاعر-	على	خالف	ذلك،	فإن	تغيير	النشيد	الوطني	في	مصر	ذو	داللة	على	
أداة	سياسية	صرف،	يسعى	من	ورائها	النظام	الحاكم	إلى	إعادة	بلورة	مفهوم	الوطن	ليما�سي	توجهاته.	
الشعرية	 وانحدار	 البالغي،	 الضعف	 من	خالل	 الوطني	 النشيد	 في	 السيا�سي	 الشأن	 إقحام	 ويتضح	
في	مجمل	األناشيد	الوطنية	املصرية،	وهو	أمر	نابع	من	دون	شك	من	قيام	النظام	السيا�سي	بفرض	

النشيد	الذي	يالئمه،	وتجاهل	أصحاب	الخبرة	والشأن	في	هذا	املجال.	

الدعوة إلى الحرب والقتال. 	

من	املفارقات	التي	تدعو	املرء	للتوقف	وأخذ	العبرة	أن	النشيد	الجزائري	يماثل	من	هذه	الناحية	
النشيد	الفرن�سي	في	دعوته	إلى	الحرب،	وأنه	كان	يدعو	إلى	مقاومة	فرنسا	التي	تحولت	إلى	قوة	استعمارية،	
بعد	ثورة	تبنت	»املارسلييز«	نشيًدا	يدعو	إلى	حمل	السالح	ملواجهة	االستبداد	الداخلي.	إن	أهم	عامل	
ال	 وحده	 الجمهوري	 الحكم	 نظام	 ولكن	 رأينا،	 كما	 الحكم	 نظام	 هو	 امللك	 إلى	 الدعوة	 نمط	 تبني	 في	
يفسر	تبني	نمط	الفخر	بتاريخ	البالد،	أو	الدعوة	إلى	الحرب.	النشيدان	الفرن�سي	والجزائري	مفيدان	في	
توضيح	هذه	الزاوية،	فالدعوة	إلى	القتال	تترافق	مع	الكفاح	املسلح	لحركات	التحرر	الوطني،	والثورات،	
والحروب	الداخلية	أو	الخارجية.	معنى	ذلك	أن	معرفة	السياق	التاريخي	الذي	قيل	فيه	النشيد	تلقي	
الضوء	على	اإلشارات	التاريخية	في	النشيد،	وعلى	الهواجس	التي	يسعى	إلى	نقلها	إلى	متلقيه	)املواطنين(،	

مثلما	يشرح	لنا	السياق	التاريخي	قضايا	تمس	الجوانب	البالغية	والفنية	في	النشيد.
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اهراتقسًما	بالّنازالِت	املاحقات
َّ
ماِء	الزاكياِت	الط والّدِ

اِهقاتوالُبنوِد	الالمعاِت	الخاِفقات امخات	الشَّ ِ
ّ
في	الجباِل	الش

	أو	ممات
ٌ
ْرنا	فحياة

ُ
حيا	الَجـزائرنحُن	ث

َ
وعـقْدنا	العزَم	أْن	ت

فاشهدوا...	فاشهدوا...	فاشهدوا...

ا
َ
ْرن
ُ
	ث ْمَنانحُن	جنٌد	في	سبيِل	الَحّقِ

ُ
وإلى	استقالِلنا	بالحرِب	ق

ْقنا
َ
ط
َ
ا	ن ى	لنا	لـمَّ

َ
ْن	ُيصغ

ُ
الم	َيك

َ
	الَباروِد	وْزن

َ
ة نا	َرنَّ

ْ
فاتخذ

ْحنا
َ
اِش	ل شَّ 	الرَّ

َ
َمة

ْ
غ
َ
َنا	ن

ْ
حَيا	الَجزائروعـَزف

َ
ْدنا	الَعْزَم	أْن	ت

َ
وَعق

فاشهدوا...	فاشهدوا...	فاشهدوا...

وطويناه	كما	يطوى	الكتابيا	فرنسا	قد	م�سى	وقت	العتاب

فاستعدي	وخذي	منا	الجوابيا	فرنسا	إن	ذا	يوم	الحساب

وعقدنا	العزم	أن	تحيا	الجزائرإن	في	ثورتنا	فصل	الخطاب

فاشهدوا...	فاشهدوا...	فاشهدوا...

وعلى	أشالئنا	نصنع	مجدانحن	من	أبطالنا	ندفع	جندا

وعلى	هاماتنا	نرفع	بنداوعلى	أرواحنا	نصعد	خلدا

وعقدنا	العزم	أن	تحيا	الجزائرجبهة	التحرير	أعطيناك	عهدا
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فاشهدوا...	فاشهدوا...	فاشهدوا...

فاسمعوها	واستجيبوا	للنداصرخة	األوطان	من	ساح	الفدا

واقرؤوها	لبني	الجيل	غداواكتبوها	بدماء	الشهدا

وعقدنا	العزم	أن	تحيا	الجزائرقد	مددنا	لك	يا	مجد	يدا

فاشهدوا...	فاشهدوا...	فاشهدوا...	)2))

تحيا	 أن	 العزم	 »وعقدنا	 بالالزمة:	 منها	 كل	 ينتهي	 مقاطع،	 خمسة	 من	 الجزائري	 النشيد	 يتكون	
الجزائر...فاشهدوا...فاشهدوا...فاشهدوا...«.	ال	شك	أن	املتلقي	يشعر	أن	هناك	طاقة	شعرية	يمتلكها	
الشاعر،	ولكنه	لم	يحسن	التعبير	عنها،	فقد	أورث	الطابع	االنفعالي	الداعي	إلى	الحرب	القصيدة	ضيًقا	
في	مساحة	الرؤية،	وفقًرا	في	تناول	القضايا	ألسباب	تتعلق	بالرغبة	في	تقديم	املعنى	املباشر	الذي	أفقد	
إلى	خطبة	 النشيد	 تحول	 أن	 املباشرة	 إيثار	 نتائج	 من	 وكان	 املتلقي.	 في	 التأثير	 على	 القدرة	 القصيدة	
رمًزا	 بوصفها	 الجبال	 إلى	 اإلشارة	 استثنينا	 وإذا	 األنصار.	 وتجميع	 التحريض	 منها	 يقصد	 سياسية،	
لالنطالق	والعتق	والخالص،	فإن	النص	كعادة	الخطب	السياسية	يلجأ	إلى	التهويل	واإلكثار	من	القسم	
واللغة	املتوهجة،	ولكن	هذا	الحشد	البالغي	عجز	عن	خلق	لغة	شعرية،	فبقي	النص	خطبة	سياسية،	
وإعالًنا	حربًيا.	والنص	نفسه	يستشعر	وظيفته	حين	يقرر	أن	هذه	الثورة	هي	»فصل	الخطاب«،	مستعيًرا	
التعبير	القرآني	لخلق	نوع	من	الترابط	بين	النص	الديني	والثورة.	إن	أهم	ما	ينبغي	أن	يتحقق	في	النشيد	
الوطني	من	وجهة	نظرنا	هو	املحافظة	على	التوازن	بين	املستوى	الفكري	للقضية	املعروضة،	ومستوى	
فني	يحافظ	على	شعرية	اللغة	بعيًدا	عن	التقريرية	املباشرة	التي	تخلو	من	اللمحات	الفنية	والبالغية.	
لكن	الشاعر	هنا	أخفق	في	هذه	املزاوجة،	إذ	تبددت	الطاقة	الشعرية،	ويستشف	ذلك	من	غياب	تعدد	
األساليب	وهيمنة	أسلوب	األمر،	وقد	استتبع	هذا	الغياب	افتقاد	النص	إلى	أدوات	التعبير	القادرة	على	
إلى	املتلقي	الحيادي.	وعلى	مستوى	أعمق	يخفي	فائض	 بها	 العامة،	ونقل	اإلحساس	 تجسيد	املعاناة	
القوة	واللغة	الحماسية	في	النشيد	الجزائري	دهًرا	من	العجز	والخوف،	هو	الفترة	الفاصلة	بين	دخول	
الفرنسيين	إلى	الجزائر	عام	1830م،	وبداية	حركة	التحرر	على	يد	جبهة	التحرير	التي	يحملها	النشيد	

عبء	العمل	على	خالص	الجزائر.	

)27(	مفدي	زكريا،	ديوان	اللهب	املقدس،	)الجزائر:	موفم	للنشر،	2007م(،	ص	-61 62.	يحتوي	النص	األصلي	على	كلمة	»فاشهدوا«	واحدة،	بينما	
يكرر	النشيد	الرسمي	الكلمة	ثالث	مرات.
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في	 اللغة	الشعرية	ال	تراد	لذاتها،	وإنما	تطلب	ملا	تقوم	به	من	دور	 	وينبغي	التوكيد	مرة	أخرى	أن	
ترسيخ	القضايا	في	الوعي	املتلقي،	عبر	شل	قدرته	على	التفكير	املنطقي	في	ما	يقوله	النشيد،	والعمل	
على	استسالمه	لسحر	النص	الذي	يخفي	في	داخله	الرسائل	التي	يراد	بثها	وزرعها	داخل	عقل	املتلقي.			

ا	
ً
يعزز	من	زمنية	النص/	النشيد	الجزائري	نداؤه	املتكرر:	»يا	فرنسا«،	وإذا	كان	هذا	النداء	مسوغ
محو	 ومحاوالت	 الجزائري،	 الشعب	 تحمله	 الذي	 املديد	 القهر	 بسبب	 ونفسية،	 شعورية	 ناحية	 من	
شخصيته	وعروبته،	فإن	بقاء	هذه	اإلشارة	حتى	اآلن	يحصر	اآلخر	الذي	يريد	النشيد	زرع	مقاومته	في	
الوعي	الجمعي	بجهة	واحدة،	بدل	أن	يكون	الخطاب	عاًما	غير	محدد	بدولة	أو	مستعمر.	والحقيقة	
أن	النشيد	الوطني	الجزائري	نشيد	حركة	تحرر	وطني	في	املقام	األول.	وهذه	هي	نقطة	ضعفه	األساس.

النص	 رسالة	 يعزز	 الذي	 الشعرية	 مستوى	 في	 تفاوت	 عن	 يفصح	 الثالثة	 األناشيد	 إلى	 والنظر	
إلى	 السيا�سي	 مستواها	 من	 القضية	 تحويل	 في	 نجح	 السوري	 النشيد	 فكاتب	 الالوعي،	 في	 ويؤكدها	
املستوى	الشعري،	ولكن	هذه	الشعرية	تكاد	تغيب	عن	النموذجين	اآلخرين،	فقد	تراجعت	في	النشيد	
الجزائري	بفعل	خطاب	التعبئة	الحربي،	مثلما	وئدت	الشعرية	في	النشيد	األردني	لغلبة	اللغة	السماوية	
التي	تنهل	من	معين	املقدس	الذي	يتجلى	هنا	متعالًيا	على	الدنيوي	الذي	يطمح	النص	إلى	تكريسه	في	

النفوس،	ولذلك	أغرق	الشاعر	النشيد	في	التناقض	الجوهري	بين	املقدس	والدنيوي.	

    خاتمة

إن	مفهوم	الوطن،	مثل	ما	يتضح	في	بعض	األناشيد	الوطنية،	يلتبس	بمفهومات	دينية	وقومية،	
تطغى	فيها	التصورات	السياسية	والسرديات	التاريخية	على	الوقائع	الحاضرة،	فهي	تتكلم	عن	أوطان	
متخيلة،	لم	تتحقق	حتى	اآلن،	وهذا	ما	يخالف	أبسط	مبادئ	الوطنية،	فالنشيد	السوري	يوسع	مفهوم	
ا	في	العمومية،	إذ	يشمل	الوطن	لديه	

ً
الوطن	ليضم	بالد	الشام	التاريخية،	والنشيد	األردني	أكثر	إغراق

الوطن	العربي	بأكمله.	وحده	النشيد	الجزائري	ينفرد	في	هذا	السياق،	إذ	يردد	ذكر	الجزائر	من	دون	أن	
يلتبس	بأي	مفهومات	أخرى	دينية	أو	قومية...	إلخ.

يكشف	هذا	الفهم	غير	الناضج	في	تصور	الوطن،	في	بعض	األناشيد	العربية،	عن	الخلل	الجوهري	
لدولة	مدنّية	 اجتماعًيا	 أن	تشكل	عقًدا	 العربي،	وعجزها	عن	 العالم	 في	 الوطنية	 الدولة	 يالزم	 الذي	
ا	ملواطنيها	الذين	ظلوا	أسرى	تصورات	تتجاوز	الحدود	الجغرافية،	وتستعيد	سرديات	الدولة	

ً
تكون	مالذ

العربية	الواحدة.	إن	كعب	آخيل	تلك	األناشيد	هو	استحضار	واسع	للتاريخ	في	مقابل	غياب	تام	للبعد	
في	وعيه،	األمر	 املتلقي،	ويقلل	من	حضور	األرض	 في	ذهن	 الجغرافي،	وهذا	ما	يفقد	الوطن	وضوحه	
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بين	وطن	واسع	متخيل،	وبقعة	جغرافية	صغيرة	 الفرد	 في	نظرنا	وعًيا	شقًيا،	يتمزق	فيه	 يثمر	 الذي	
محدودة،	يضطر	إلى	العيش	فيها،	ويدعوها	آسًفا	وطنه.	
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ملحق

القصيدة	التي	قدمها	أحمد	شوقي	لتكون	نشيًدا	وطنًيا	ملصر،	واعترض	عليها	عدد	من	
النقاد	واملوسيقيين:

ا ُم	َتَهيَّ
ُ
ك
ُ
اَبِني	ِمصٍر	َمكان ِك	هيَّ

ْ
فَهّيا	َمّهدوا	للُمل

هاِر	لُه	ُحِلّيا ذوا	شمَس	النَّ
ُ
ْم	َمِلّياخ

ُ
ِلك ُك	تاَج	أوَّ

َ
ألْم	ت

لَك	واْبُنوا
ُ
وا	امل

ُّ
ط
ُ
ُنعلى	األخالِق	خ

ْ
	ُرك فليَس	وراَءها	للِعّزِ

يِل	َعْدُن ْم	بواِدي	الّنِ
ُ
ِهياألْيَس	لك

َ
ُرها	الذي	َيْجِري	ش

َ
وكوث

	األمانالنا	الَهَرُم	الذي	َصِحَب	الزمانا
َ
ذ
َ
خ
َ
وِمْن	َحَدثاِنِه	أ

َمانا
َ
نا	العالي،	ن ِقياونْحُن	بنو	السَّ َمَم	الرُّ

ُ
ُموا	األ

َّ
أوائُل	عل

خرا
َ
	َوف

ً
طاَوَل	َعهُدُهم	ِعّزا

َ
خرات

ُ
ّما	آَل	ِللتاريِخ	ذ

َ
ل
َ
ف

خرى
ُ
جِد	أ

َ
	في	امل

ً
ة
َ
شأ

َ
أنا	ن

َ
ش
َ
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