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  الظاهرة الشعرية يف فلسطني
  

  اعليه االحتاللوأثر 
  
  
  
  
  
  
  

  نزار نبيل أبومنشارد. 

 



 

٢ 

  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

  :تعاىلقال 
  

واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَ فْئـدةَ  { 
  ]٧٨علَّكُم تشكُرونَ} [النحل: لَ
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  ..هداءاإل
  

  :إىلذا العمل هدية متواضعة بكل تواضع واحترام وتقدير أتقدم 
ما ميلكون يف سبيل معتقـدام السـامية (    ىالذين بذلوا أقص ،شهداء شعبنا الكرام -

  .غاية اجلود ) ىواجلود بالنفس أقص
 .البواسل حاههذا الشعب وجر ىسرأ إىل -
 ص.ل صغري يلمع يف عينيه بريق النصر ووهج احلرية واخلالك إىل -
 أيديهم. علىالذين تشرفت بالتتلمذ  ،يعلصحاب الفضل أساتذيت وأ إىل -
ة مالحم تعجز عن وصفها ااع والدوالريالعلماء املخلصني العاملني الذين خاضوا ب إىل -

 .األقالم
ـ  أحباب البناء وقطب واملهضييب وأبو ،الدعاة املسلمني إىل - وكـل القـادة    ،رالنص
 .فذاذاأل
 مشاعل العطاء املتوقدة. ،علمائنا يف خليل الرمحان إىل -
 .دينه ووطنه وقضيته ولغته علىغيور  حرٍ كل صابرٍ إىل -
 .من اصدقائي ورفقاء  دريب ىمن تبق إىل -
  

  أهديكم مجيعا هذا اإلصدار
  .ولكم كل أحترامي وتقديري

  
  املؤلف
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  :املقدمة
  

عبده الكتاب ومل جيعـل لـه    علىاحلمد هللا الذي أنزل  ،نياحلمد هللا رب العامل
وجعل الظلمات والنور مث الـذين كفـروا    األرض، احلمد هللا الذي خلق السماوات وعوجاً

حبانا به من خري بدينه السـمح   ما  على –جل يف عاله  –ة له مث الفضل واملن ،برم يعدلون
  للعاملني. ونذيراً وبشرياً ،لقومه جلنده وهادياً من كان نرباساً علىوالصالة والسالم  ،احلنيف

  
فوق أي أرض كانوا وحتت أي  ،وا أو ارحتلواأهل اإلميان أينما حلّ علىوالسالم 

  ..وبعد ،ف طهارة السلفلَحييي يف اخلَ ،ينثر النسمات القرنفلية الدافئة سالماً ،مساء
  

منا ينطـق   عث فينا نبياًأن ب –بين البشر حنن  – علينا تعاىلفإن من حكمة اهللا 
يرفد فينا منارات العلـم   ،ينطق بلسان عريب مبنيمنابع اخلري ملن يرفد فينا  ،بلسان عريب مبني

عز وجل  –يقول فيها  ،السبع قمع أول قطرة من غيث الوحي جاءت من فوق الطبا ىواهلد
 ،وسحر زاخر ،قالم أتباعه بفيض غامرأفسالت   )، ١(  ))اقرأ باسم ربك الذي خلق  (( –

  .جنب مع الفقه والتأصيل الشرعي إىل جيوبون ميادين األدب والثقافة جنباً
  

يسـجل بقلـم    ،تواصل الزخم األديب املتنامي ،من تراث علمي ذهين أديب جم
ورسائل البحث العلمي الـذي   ،وقصائد التنوير ،وقصص الفخار ،اإلبداع مقاالت الطهارة

 ع مع كل جيل موضوعات يرتقي ا اإلبداع األديب ذكراًوض حىتتسارع به العقل والتطور 
واألدمغة األدبية  ،األقالم السيالةفتألقت الفكر الراقي،  نام أمامووضع األ ،الًيسجصفاً وتوو

وسـالمة   ،من قوة  التحليـل  اعليهتناوله مبا فتح اهللا ت ،الواقعت جتوب جلة وأخذ ،الواعدة
  ل األدبية وأكرمها.وروعة الوصف بأرقي الوسائ ،التصوير

  
قافيات قصائدهم  إىليلوذون  ،اد األدبكان ميدان رو ،والشعر قبل ذلك وبعده

 إىلون الواقع لفتراهم حيل ،وامليول واإلجتاهات ئليترمجوا ما زخرت به قلوم من القيم واملباد
ت اإلمكانيـا  بكـم  وكـلٌّ  ،بأسلوبه ويربزون الوقائع واألحداث كلٌّ ،نسيج شعري فياض

                                                
  .١ :اآلية ،سورة العلق .١
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يربط املاضي  ومداً ،جديداً النور تراثاً إىليفرزون  ولكنهم مجيعاً ،متيز االيت الذهنية والعقلية 
  .املستقبليف ظالله ستشرف لي ،بالواقع

  
وترمجان  ،كان الشاعر لسان قومه –قبل اإلسالم وبعده  –مدار التاريخ  علىو

ويربز مواطن القوة فيـه   ،ان  جمتمعهيشد أرك ،وصاحب التأثري يف احللبة اإلعالمية ،جمتمعه
  .ضع أساسيات التاليفيوسلبيات البيئة اليت عاصرها وحاصرها ل ،مفاخرة ودعماً
  

ا من العصر الذي كتـب   ىأخذ الشعر مميزاته اليت حتل ،ومع تقدم عجلة الزمان
يـة  ويطبع فيه الشعراء مسـام الذات  ،فحاز مقومات جديدة مع كل مرحلة يتقدم فيها ،فيه

حازت املكانة التراثية مناذج رائـدة   حىت ،ممزوجة بالصفات املكتسبة أو املوروثة يف جمتمعهم
  .من الشعراء املبدعني أصحاب السبق يف جماالت التطور الشعري وآفاقه

  
لكل قطـرة حـرب    وإكباراً نقف أمام هذه العطاء املمتد إجالالً ،اليوموها حنن 

 ،منجـزات األمـم    إىلونتعرف  ،الشعر قسمات التاريخ أبياتلنقرأ بني  ،سالت من دواة
  ومنطق الفن التصويري لكل شاعر. ،ومنعطفات األدب ،أسرار التدوين علىلع ونطّ

  
يف  أعيشـها ألقـر  أيف واقع احلياة اليت  ايلحط رحأأردت أن  ؛الواقع أمام هذا

 القـارئ  يـدي  ضع بنيأو ،العزيز معامل األدب الشعري يلدوجوه الشعراء املعاصرين يف ب
ومـا   ،وما اعتراها من بـأس  ،الكرمي نقاط القوة والضعف يف مسرية البعث الشعري األديب

  .فرزته من معطيات برغم اجلراحأ
ف لتـاريخ مشـر   يهتز القلم بني يدي احتراماً ،عندما أحتدث عن اسم فلسطني

اض منقوشة يف ولبطوالت ناصعة البي ،جذوع الزيتون القدمي علىو ،ىمكتوب يف أرض املسر
الكرمي  القارئدع أل ،وف البطش والتنكيل واإلضطهادظر ىأقس ذاكرة األيام عن شعب عاىن

  .تالطم أحداث املاضي وصراعات احلاضر انيف معمع
  

 ،ه احلالة الشعرية يف فلسـطيننا اجلرحيـة  يإل. أطرح ما وصلت .يف هذا الكتاب
من الرصيد هذه احلالة وما قد أفرزته  ،كأحد الشعراء الذين يكتبون الشعر يف الوطن السليب
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األدب  علـى مـواطن احملنـة وأثرهـا     علىسلط الضوء ثقلتها، وأاألديب رغم جراحات أ
اللذان الصهيوين راثن التسلط واجلربوت بوكيف انتزع الشعراء قرائحهم من بني  ،الفلسطيين

  طاملا استهدفوها.ل
  

سجل أمام اجلميـع حمـبيت   أإين ف ،املوضوع لب إىلالكرمي  القارئوقبل أن يلج 
سـهم  أوإمنا هي ملكة أحببت أن  ،مع أين لست أحد متخصصيها أو دارسيها ،ائعةللغيت الر

نبضت  وقلوبٍ ،جادت وها أنا أضع كفي بني أياد ،ا بباعي وذراعيعليهيف تنميقها واحلفاظ 
  شغفا بلغتها اليت جسدت كل طهارة احلضارة واملدنية.

  
إذا ملـس   ستميحه عذراًأفإين   ،الوريقات للقاريء الكرميوإن كنت أقدم هذه 

فقد  ،وجمانبة األسلوب العلمي املعاصر الذي أحبه ،مين يف بعض حناياها الضعف أو التقصري
حيث  ،وبني أنياب احلديد وأسالك املوت ،الصهيوينتبت هذه الصفحات يف بطن احلوت كُ

  .تشاروال معتمد وال مالذ وال مس ،ال مرجع وال كتاب
  

ألكتب يف  ،وتفرست يف الواقع الذي أعيشه ،ولكين أعملت ما لدي من ذاكرة
والذي عنونت له ذا االسم ملعـرفيت أن   ،عنوان كبري أمسيته ( الظاهرة الشعرية يف فلسطني )

وميتشق يراعه ليدون ويؤلف ويسجل هـو   ،الشاعر الذي يصمد يف خضم احلرب الضروس
   .وأرسل صرخاته حرى على جثمانه املسجى ،لق فوق أغالل الواقعألنه تعم ،ظاهرة حبد ذاته

  
  ريد إال اإلصالح  ما استطعت، وما توفيقي إال باهللاأإن 

  
  اإلعتماد واألتكال عليه

املؤلف                               
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  الشعر كفن أديب
  

 ،بالغةها قاعدة لألدب واليلدإن اللسان العريب حني استوعبته أمة العرب شكل 
 قالبـاً  فقولبوا لكل فـن  ،صالء يتوسعون يف مبانيه وصور تصريفهوراح أهل هذا اللسان األ

كلـها تـؤدي    ؛متعددة ووضعوا ببالغتهم ورصانة فهمم وإتساع نظرم أبواباً ،به خاصاً
  .بسالكها حنو قصر العربية الشامخ

  
مرموقة يف سلم  كان األدب قد أفسح للشعر أن حيتل مكانة ،وبتوسع فنون اللغة

الـيت   ؛ووجدت املدارس الشعرية املتعددة ،فتوضحت معامل حبوره بتفعيالا ،الفنون األدبية
وتعزيز مكانته بـني منـاحي األدب العـريب     ،سامهت مبجموعها يف منو متسارع هلذا الفن

  .خرىاأل
  

سـرار  أجتد من ينكر أن الشعر هو مرحلة متقدمة من مراحل التعامل مـع   وال
فهو يدمج ا بديع اللغة وجناسها وبالغتها وحنوها وصـرفها وقواعـدها يف أحبـره     ،ةاللغ

. مـع اعترافنـا   .كالقصة واملسرح واخلطابة والرواية وغريها ،أقرانه من الفنون ليبز ،الشعرية
  .بفضل كل منها ومكانتها

  
وطويلـه   ليكون بوافره ،قمة الفنون األدبية إىلتسلل الشعر  ،ذه املكانة الرفيعة

  من التعبري األديب الراقي. وبسيطة وخفيفه وكامله وغري ذلك أمنوذجاً
  

الشعراء راحوا خيوضون أسراره ويسربون غور اللغة ليصوغوا  ىمن أجل ذلك تر
بالشعر عموديه وحمـن   أخرىوحالة  ،زدهار الفكريوحالة  من اال ،من اإلبداع ه صوراًر

  .داعبوإ لكوا حمضن  كل فنٍ ؛اللغة العربية إىلالبار  االنتماء
  

فتراها تكرم شعرائها  ،ل الشعر دعامة أساسية لكل أمة حتترم نفسهاوبذلك، شكّ
م من احلوافز والعطايا ما جيعـل  عليهويغدقون  ،وصحوة اإلبداع فيها ،مةلكوم نسائم األ

  .بعد يوم الشعر ينتشي ويتألق يوماً

 



 

٨ 

  
  الشعر يف منوه التارخيي

  
 ةفإننا جند الكلمات تتفجـر مـن كثـر    ؛عصر التاريخ يف وريقاتعندما نأيت ل

دباء.وترفض أن تستوعب ما قد يكتبه هذا أو ذاك من الكتاب أو األ ،دهاحتش  
  

مث  ،ولكننا نريد أن نعطي هنا صورة موجزة عن النمو التارخيي للفن الشـعري 
  مبتغانا. إىلنسدل الستار وقد وصلنا 

  
كانـت   ،ومع كل إطاللة مشس ،معها ور مقروناًكان التط ،فمنذ وجدت اللغة

أحبـر   إىل يل أن قاد العقل البشري مسرية النهضة األدبية وصـوالً إ ،هذه اللغة تتوسع وتتناثر
  الشعر وأسسه.
  

وتزامحت األمسـاء   ،حيبو فقد قرأنا عن الشعراء البلغاء حني كان التاريخ صغرياً
وطرفة بن  ،ةنتروع ،فسمعنا عن امرؤ القيس ،ىوالقصائد يف املكتبات واألذهان فوق أن حتص

  .وغريهم الكثري الكثري ،وأمحد شوقي ،وجرير ،والفرزدق ،متام بوأو ،والنابغة الذبياين ،العبد
  

لتطـور   وكثرة الوقائع واملشاهد تبعاً ،األجيال لدىومع ازدياد الذخرية الذهنية 
وبات يشكل ما نعرفه  ،لتعبري الراقيةسرية ايعلو موكان  ،رتقاءك الشعر مسلك االسلَ ،احلياة

  يف أيامنا هذه بالسلطة الرابعة أو وسائل اإلعالم جمتمعة.
  

أثبتت الروايات التارخيية أن احلكام والسالطني كـانوا يتخـذون الشـعراء يف    
يستمروا يف  حىتم اهلبات والعطايا عليه وأم أغدقوا  ،ومدحاً وترنيماً وطرباً مسراً ،جمالسهم
  داع املقال.وصف احلال وإب مشاريع

  
ـ كَح علىواعتادت  ،لقد طربت األذن البشرية لسماع الشعر ه ومضـامينه،  م

إنـه   حىت ،ويطرد السآمة وامللل ،ناني اجلَويسلّ ،ذانف اآلرسه املوسيقي ما يشنوكان يف جِ
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بنات وكل حياول أن يروج ل ،كل يعرض ما عنده ،غدا وسيلة للتنافس احملترم ما بني الشعراء
ويصـقل احلـروف    ،فصار يضع ذلك بأسـلوبه اخلـاص   ،مواهبه هبوما جادت  ،أفكاره

  .والكلمات ليقدمها للسامع مادة أدبية زاهرة زاهية
  
 ،ع الشعراءوهي مواطن جتم ،)١(سواق األدب " أرف يف تاريخ العرب " قد عف

اإلبـداع   إىلع اجلميـع  الفقري، ليستم إىلومن الوزير  ،احلقري إىلتستقطب الناس من األمري 
عدا عن السجال الشعري  ،وبديع النسج،ورصانة األلفاظ ،جودة الصياغة إىلو ،قدالعريب املت

  .فذاذيت كان خيوضها عدد من الشعراء األوالنقائض ال
  

وحنن نعلم أن العرب قد وضعوا  ،وكيف لنا أن نغفل إعزاز العرب لرواد األدب
بعد أن حازت مـن املناقـب    هي املعلقات السبع فها ،عقدس البقاأالنظم الشعري يف  لئآل

مبادة أدبية  وإفتخاراً ،رفعة هلا وملن نظموها ،والصفات العجب العجاب تدخل جوف الكعبة
  .)٢(ا األجيال  ىتباهت

  
 ،بشع محالت التشويه والدسأ إىلفقد تعرضت لغة الضاد  ،سفألوبكل ا ،لكن

وإنـدثرت كـثري مـن     ،فضعفت اللغـة  ،عرش اللغاتن عنزاهلا وإل ،لتفريغها من الروعة
ـ  مستوى علىمما إنعكس  ،حد كبري إىلرصانته  وفقد اللسان العريب ،املصطلحات ف أليالت

 ومحلـوا عبئـاً   ،اتاليفالشعراء يف العصر احلديث ورثوا لغة مثقلة باهلموم واإلشك ،الشعري
وعبء التطـور الشـعري    ،ظهاوجزالة ألفا ،رونق اللغة وقوا علىعبء احلفاظ  ،مزدوجاً

  فيها.
  

ا قصائده باملعلقـات السـبع   حبال قارن ،شاعر علىوالجيوز لنا حبال أن نعيب 
وإن من أبلغ التضحية وأحكم اخلطوات أن  ،فلهذه زمان وهلذه زمان ،ضخماً فوجدنا فارقاً

اللغـة   ةدومع أملنا الوافر بع ،روح اإلنتعاش من جديد :تبعث يف اللغة بعدما ضربت يف مقتل
                                                

 من أشهرها سوق عكاظ وذي احملنة وذي ااز.  ١
هــ )   ٤٨٦بداهللا احلسن بن أمحد الزوزين ( ت ع ،شرح املعلقات السبع :مقدمة كتاب  ٢

 ٦-٥م، ص ١٩٩٨الطبعة األوىل  ،بريوت ،املكتبة العصرية ،حتقيق حممد الفاضلي
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وا يصـان   ،مع اعتقادنا بأا لغة القرآن خباصةو ،عليهسالمتها وصحتها مبثل ما كانت  إىل
  وتصان هي به بال جدال.
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  الشعر يف العهد اإلسالمي
  

وكان من مقتضيات ذلك أن يتـأثر   ،ظهر اإلسالم أول ما ظهر يف بالد العرب
السيما  ،دعائمه يف األقطار باحلياة السائدةترسيخ  حىتره وااتمع اإلسالمي منذ نعومة أظف
  .اجلانب الثقايف من احلياة اتمعية

  
فقـد   ،وأنزل الشعر والشعراء منازهلم ،فقد عين اإلسالم باألدب مكانة وموضعاً

 من اختذ من الشعر وسيلة هلـوٍ  علىفعاب  ،يه أمام كل ناظرحد ذكره القرآن الكرمي واضعاً
زمرة الشعراء مـن أهـل    ح املمقوت، واستثىنيدتفاخر املذموم وامللل وجماالً ،فكري وترف

  .ومن جعلوه مدرجة لذكر اهللا وتذكري الناس بالفضائل ،اإلميان والعمل الصاحل
  

 *أمل تر أم يف كل واد يهيمـون   *والشعراء يتبعهم الغاوون  (( :تعاىلقال 
 ١( اً )) احلات وذكروا اهللا كثريإال الذين آمنوا وعملوا الص *وأم يقولون ماال يفعلون 

(.   
  

وسلم قد  عليهاهللا  ىشهدت روايات التاريخ املوثقة املتسلسلة أن رسول اهللا صل
وقـد   ،بل وكان يطالب الشعراء أن يفيضوا مبعني أقواهلم أمامـه  ،نشد بني يديهمسع الشعر ي

خصومهم جبهـة   للمعركة اإلعالمية بني معسكر املسلمني ومعسكر –السالم  عليه –جعل 
اهللا  وعبـد  –وسلم  عليهاهللا  ىصل –مفتوحة قاد ركاا حسان بن ثابت " شاعر الرسول " 

املـد   -بإذن اهللا  -ا حيث جعلوا من قرائحهم الشعرية مادة ينصرون  ،بن رواحة وغريمها
  وينسفون ما سواها. ،اإلسالمي الزاحف، وينصرون القيم اإلجيابية يف اتمع

  
كان خلفاء الدولة اإلسالمية بعد رسول اهللا يتذكرون أنه كـان   ؛هموبسمو الف

 ،صلة بالشـعر  علىينفع فيها سيف خالد، فباتوا  حسان بن ثابت يف أوقات ال علىينادي 
   .ما ينطق منه باحلكمة :اصةًوخ

  
                                                

  .٢٤٦ -٢٤٤ :سورة الشعراء / اآليات .١

 



 

١٢ 

حيث كـان   –رضي اهللا عنه  –عمر بن اخلطاب  هممتيز من بني اخللفاء بذكر
وقـد وردت   ،وكان من املعجبني بشعر النابغة الذبياين ،اعليهق ة ويعلّيتذوق القصائد الشعري

تبني النظرة الواعية لدور الشـعر يف   –ه عناهللا  رضي - يب طالبأبن  على إىلقصائد نسبت 
ومـن حكمـه    ،وقافية يؤوالرسالة احلضارية  اليت ميكن إيصاهلا مابني كل ر –حياة األمة 
بعض أشعاره املشهورة بفخـر   وخصوصاً ،الت الناس تنشدز ال -هعناهللا  رضي –وأشعاره 

  .)١( ن اهللا القومييلداملنتمي األصيل 
  

فتراها ترتقي يف  ،ازدهرت احلركة األدبية يف العصور اإلسالمية الالحقة ؛ومن مث
جسـد   إىلوإضافة حواضر إسالمية جديدة  ،العهد األموي نتيجة كثرة الوقائع واملساجالت

صارت بالد الشام والعراق وغريها منارات لألدب والشـعر واملسـاجالت   ف ،ن اجلديديلدا
  الشعرية بني دهاقنة الشعراء.

  
وتنوعـت   ،وختصصـت املـدارس   ،مبثل هذا النعيم واإلبداع تطورت املواهب

. كلهم قد رعي )٢(يرفدهم خليفة خليفة  ،مبجيء الدولة العباسيةوخباصة  ،املشارب الفكرية
بـأتوا   حىت ،ة يف قصور اإلمارةاليمرتلة ع إىلوقدم أهل الشعر والفصاحة  ،بأهله العلم واعتىن

حفـظ  ينبغي هلـا أن ت  قوا للدنيا أجماداًليوثّ ،يصطحبوم معهم يف كل معركة ويف كل حترك
  .ىوتراع

  
 كل إنسان حقه يف اإلبداع مـا  ىبذلك جنزم أن دين الشمول والوسطية قد أعط

ضرورة إعمال العقل وتنوير  علىمن آية وأكثر من حديث  يف أكثر بل وحثّ ،بني الضوابط
  .ساسية اليت ينطلق منها الشعراء واألدباءمما يثري البيئة األ ،بتكار الذهينوفتح آفاق اال ،الفكر

  

                                                
الطبعـة الثانيـة    ،دمشـق  –دار القلم  ،أبوعلى احلسين الندوي ،املرتضى :انظر يف ذلك .١

 .٢٠٣ – ٢٠٢ص  ،م١٩٩٨
وفيهـا   ٧٩ -٧٤صـفحة   ،٤عدد شهر  ،٢٠٠١سنة  ،٥٠٩العدد  ،جملة العريب :انظر .٢

 .تفصيل وبيان شامل للنهضة يف العصر العباسي

 



 

١٣ 

  الشعر ودوره يف البناء العام
  

ملا يتمتع به الشعر مـن   ،راجت فنون الشعر يف اتمعات يف عصورها املختلفة
  ونضوج يف التصور. ،وتأصيل للفهم ،وتبيان للمواقف ،لواقعاحملاكاة ل

  
 ،شأنه شأن السياسي واملفكـر والتـاجر   ،والشاعر عنصر من التركيبة اتمعية

ال ختتلـف حالتـه    ،فهم يف السراء والضراء وحني البأس سواء ،معليهما جيري  عليهجيري 
ن حيث البعد الشخصي وآثاره اليت إال م ؛والتأثريات والضغوط واحلوافز عن هؤالء وأقرام

  .تطبع يف ذاته
  

 ،نه يتجرع كأس الواقع كغريهأو ،خيامر أدوار اتمعالشاعر أن  :الكالم ىمؤد
هـاج   ،أصاب أمته خرياً ىفإن رأ ،ه من ملكة النظم وصرف القوايفيلدولكنه يربز عنهم مبا 

وإن مر بـه زمـن    ،الذاتيةروثة ووحبكمته امل وصافويضع األ ،وراح يرسي الدعائم ؛قلمه
 ليجود يف كال احلالتني بالغة وأدباً ،لتقبيل الصفحات ع بني أنامله يهتز شوقاًالريا ىتر ،رخاء

  .وحكمة
  

وتواصـلت   ،دينة ووطنه وقضيته إىلوالشاعر احلر الذي صدق والؤه وإنتماؤه 
ويـؤجج   ،سلهب احلماتراه ينتفض ليواجه التحدي، وي ،عماق أرضهأ إىلوسلمت  ،جذوره

دة تلتقي حتت ظالهلـا حمافـل   وينسج من حبر كلماته راية موح ،د الصفوفحاملشاعر، ويو
  .الثائرين

  
لب يف فيض أحاسيسـه  قبل إن الشاعر يت ،فحسب احلرب علىيقتصر األمر  ال

بل إنه  ،باسنة واحلريلوذ تلقاء الصمت إن خرست األ فهو ال ،ومشاعره يف حاالت السلم
وعيونـه   ،الصحائف إىل يراعه مسنوداً ىتر ،ه الدائم يتصف باجلاهزية الدائمةببنضوجه وتوثّ

  وآذانه تسمع ما يدور بني الناس من تصورات وأطروحات. ،ترقب التصرفات خبريها وشرها
  

 ىومقدار التكليـف، فتـر   ،عرف حجم العبء ،فمن تذوق الشعر بكل منابعه

 



 

١٤ 

أحداث احلكـم   علىويعلق  ،السياسة ويطرق أبواب ،جتماعالشاعر جيوب باحات علم اال
ـ أمر ح علىفإن عاب  ،وهو بذلك يشكل درع الشعب ولسانه الناطق ،والرعية شضـده   د

كَاحلليشنع هذا األمر ويدع كل صـاحب عقـل    ،واألمثال والكلمات وجمريات األمور م
جيـايب  أمتدح العمل اإل ،د من األمر ما استلهم كل املدح وحروف الشكروإن وج ،يستقبحه

من كان م صانعه كائناًوكر.  
  

خمتلـف   علىفإن الشاعر من حبر قصائده يؤكد القيم والثوابت اإلجيابية  ؛بالتايل
صمصامه يف وجه كل فكرة أو عمل أو شخص يتجرأ مبساس وينفي وينكر ويسل  ،األصعدة

  .أو مقدس يف الفكر والتصور املعتقد ،ثابت من ثوابت جمتمعه
  

فقد أخذت األشعار  ،ومكانة بكونه صاحب رسالة ؛الشاعر ىلإومن نظرة الناس 
 ،مة باحلكمة والشـواهد وصارت موضوعات مدع ،البناءة  دورها يف صياغة أجبديات اجليل

حد سواء علىويتلقفها الناشئة والفتيان والشيب والشبان  ،س يف املدارستدر.  
  
 ،ينضب من احلكمة الساهم الشعر يف تأجيج مراحل التقدم ورفدها مبعني  ؛بذا

وساسـوا النـاس    ،قتصاد قـادة ويف السياسة واال ،والتوجيه سادةفكانوا يف العلم والتربية 
  .بأشعارهم لييمموا م شطر السعادة

  
تـأثري بالغتـه يف    مـدى حتدث الدكتور جابر عصفور عن دور الشاعر ووقد 

. ." صـنعة الشـعر  : ت عنوانيف أوراق أدبية نشرا جملة العريب الكويتية حت ،وجدان الناس
  .أجاد فيها واسترسل )١( كيف ز الكلمات الوجدان "

  

                                                
 ،رئيس التحرير د. سليمان العسـكري  ،وزارة اإلعالم بدولة الكويت ،جملة العريب :. انظر١

 ٨٢ - ٧٦هـ / ص  ١٤٢٤ربيع األول  -٥٣العدد 

 



 

١٥ 

  خرىالشعر وفنون األدب األ
  

 ،ظروف القهر والتشريد ه منويقاسي هيعانيوما  ،الفلسطيينيف جمتمع كمجتمعنا 
يف قُ عليهق ويضيويف بيئة ختيم فوقها سـرادق   ،سكناته حىتوتراقب  ،ه ومعاشه وحركاتهوت

وينسـجون مـن    ،يتمترسون خلف أسوار صـمتهم  ؛صمت كثريون ،الليل وعيون الباطل
يصـادقون   ،األصـالء  يف حني تعملق رواد األدب ،سكوم كوفيات يلجمون ا أفواههم

وليخرجوا من رحم املأساة املتكـررة   ،لينشروا من وحي معانام روح اإلباء ،الدواة والقلم
  .بشر من بعده األملستواألمل اللذيذ الذي ي ،والتضحية تواحلروب الضروس أناشيد الثبا

  
والقصـة   ،والروايـة  ،ومع املقالة ،جنب مع املسرح إىل الشعر يسري جنباً ىفتر

ليشكل كل فن منـها   ،ليجتمع أو يتمايز عن اخلطابة والنثر والزجل واألهازيج ،واألقصوصة
  .ياةويتغلغل يف منعطفات احل ،ينضوي يف مخيس النهضة لواًء

  
 شـعراً  ،ومن العار أن يغفل الناس واألدباء اهودات املبذولة يف التراث املوجود

 ،نواضـح بـي   وهذا جتـنٍ  ،وكأم حيتقرون الكلمة الفلسطينية اليت  صنعت الرجال ،ونثراً
يقرأ  حىت ،أن يتم إشهار املنتجات األدبية وإظهارها أمام عيون اتمع احمللي والدويل وىلفاأل

تتغلغل املأساة وظالهلا اليت ال زالت ممتـدة يف   حىتو ،لناس يف أسطرها وكلماا أثر اجلراحا
ينبض.وباحلياة زال فيه عرق للحياة  يف وجدان كل حي ال ،وبصرية أعماق كل ذي لب  

  
سواء كانت هذه التجاوزات من دور النشر وحمافل الطباعة واإلعالم بقصـد أو  

إسـتثناء العقـل    إىلوأدت  ،يف وجه النمـو األديب  كؤوداً بةًفإا شكلت عق ،بدون قصد
وهو ما ساهم بانتكاسة أدبية قصرت اإلبداع يف أضـيق   ،الفلسطيين من حلبة الفعل الدويل

 ،مجعهاأعدا عن املنظومة الدولية ب ،تتقزم القضية وال تناطح بفروعها دول اجلوار حىت ،حميط
  النخاع. حىتالفلسطيين اليت افترست احلق تلك 

 



 

١٦ 

  ..تغييب الشعراء
  

 ىقصمعروف مذ عرف العقل اهلمجي والعدوان السافر، أن ي ،مشروع ذو أبعاد
، أو املطـامع التوسـعية   االستعمارية الدولية" يف وجه املخططات  " ال :كل من حياول قول

  ، ولكن ملاذا ؟  )١(الصهيونية 
  

ـ  علىأمجعت  -صاحلها وطاحلها –إرادة احلكومات  ائم عروشـهم  ترسيخ دع
 ،ومن استحق لفظ الطاحلمنهم بالصاحل  مي زوراًل من سأواس ،الكرتونية بقوة النار واحلديد

  ويكون ذلك هلدفني ال ثالث هلما:
  

فكل ثورة إمنا بـدأت   ،والتأثري يف عقول اجلماهري ىإسقاط مراكز القو :األول
. .بالتايلو ،دةهممرحلة الفكرة املُوكل صدام تتالأل يف مسائه نريان املدافع إمنا سبقته  ،بكلمة

سأل عن الشهيد احلي سيد قطـب يأتيـك   او ،تقوم احلكومات بعزل املؤثرين عن اجلمهور
  .نباء من مل تزودباأل

  
والتالعب بأعصابه، وديده  ،شخصية الشاعر أو األديب علىهو التأثري  :الثاين

وصـراع   ،وضعه يف حلقة مفرغـة  لتايلباو ،يف مستقبله الوظيفي أو األديب أو ميدان الشهرة
  .)٢( أمل أن تثنيه عن هدفه وغايته على ،داخلي مع نفسه اليت بني جنبيه

  
حنني، ال بـل   ة خبفياليوعادت بعد هذه اجلهود املتو ،وقد فشلت هذه املكائد

ن املطـابع  إحي، حيـث   نقها، والشهيد سيد قطب مثالٌحكسبت اللعنة ونقمة الشعوب و
كتبه بعـد موتـه    علىاإلقبال  شدة علىازدهارها  تعلق سبب ،بل والدولية ،مصراحمللية يف 

                                                
حول قضـايا اإلسـالم     :يوسف القرضاوي يف الشعر يف كتابد.  :اقرأ عن حمنة الشيخ .١

 ) م.٢٠٠١الطبعة األوىل (  ،بريوت –مؤسسة الرسالة  ،د. يوسف القرضاوي ،والعصر
 ٣٩ -٣٨ص  ،مالك بن نيب ،الصراع الفكري يف البالد املستعمرة  ٢

 



 

١٧ 

ويف ذلك  ،)٢( أمثلة تتكرر وشواهد تثور ؛يف العصر احلاضر وحديث األيام حىتو .)١( شهيداً
  .ي عربةأعربة 

  

                                                
صـالح   ،ئـد سيد قطب األديب الناقد والداعية ااهد واملفكر املفسـر الرا  :إرجع إىل  ١

 .٣٦٢ – ٣٢٣ص  ،م ٢٠٠٠ ١ط  ،دمشق -دار القلم  ،اخلالدى
ط   ١٣٦٩العـدد   ،بنما –إصدار شركة بريد مجونت النابضة  ،جملة الوطن العريب :انظر  ٢

 .٤٨ -٤٦/ ص ،٣٠/٥/٢٠٠٣

 



 

١٨ 

  ة العمل اإلحصائياليإشك
  

ـ أل ،بد من إثارا هنا هذه قضية ال  حـىت ك نك مقيد بقيود تزفك من باب بيت
 ،يهضم الناس جمهـودام  ال حىت ؛ها حق الوعيعيأن ي ئبد للقار ال ،حيث تريد إىلتصل 

  .وصدئت أمام مفاحته األقفال ،بوابإنسان حتجرت أمامه األ علىال يعيب  حىتو
  

ي معلومة ختتص باجلانب أ علىأن حيصل  عندما يريد اإلنسان الفلسطيين عموماً
فإنه ال حمالة مصطدم جبدار إمسنيت  ،قت أم إتسعت دائرة مشوهلاضا ؛اإلحصائي أو اإلستقرائي

  .املهدورالكثري املضاعف والوقت البحثي من حيث اجلهد  ؛صلب
  

الواقع الفلسطيين قد غمرته أمواج التيـه، وتركتـه   كون تظهر املشكلة جلية يف 
يستنجد وحده بعد أن كمملـم يبحـرون   فكان أهل الع ،للصراخ ه ومل تترك له جماالًت فم

 دقتها فلن تبلغ الـدرجات  وهي مهما وصلت يف ،بسفينة إبداعهم مبا تيسر هلم من معلومات
  .أفرز حالة من احلصار والتضييق مشلت خمتلف مناحي احلياة االحتاللذلك أن  ،ىالقصو

  
ومراكز  ،دميقراطيتهم " ظاهرها وباطنهاب" ت قَلوغُ ،فاملؤسسات املدنية أغلقت

بـل   ،عرقل عملهاومؤسسات الدراسات اإلقليمية واحمللية والدولية كلها ت ،حباث وئدتاأل
  صائيني.ألخوال جراحة ا ،ما عادت تنفع معه يد الطب حىت ؛صابه الشلل التامأ

  
وولد مشـروع أوسـلو    ،ملا قامت املشاريع السلمية مع الكيان الغاصب حىتو

 ولكنـها ال  ،عامل األحياء إىل بدأت شرارات العمل اإلحصائي تظهر وتشق طريقها ،املسخ
تزيـد   ؛بالتـايل و ،ص امتدادهاوتقلّ ،ل حركتهاز والعراقيل اليت تكبجزالت تصطدم باحلوا

 علىجدال فيه أن النظرة املبنية  مما يعين وبشكل ال ،هامش اخلطأ يف اإلحصائيات اليت تقدمها
والتخبط يف  ،السياسية الفوضىمما سيعكس حالة من  ،هذه اإلحصاءات لن تكون دقيقة حبال

 علـى البغيض اجلامث  االحتاللى املستفيد الوحيد منها هو ليبق ،والعفوية يف اإلدارة ،التخطيط
  .املغتصبة واملتربع يف جناننا ،ثرانا
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 ها تقرعينفها هي مراكز اإلحصاء  ،إن هذه النظرة ليست يف جمال نقد أو ختطيء
ام املخاطر اجلامثة فوق صدر اإلحصائيني والدارسني وتنشر للرأي الع ،بالعقبات اليت تواجهها

  .وأهل اإلستقراء
  

ل نالحظ أن النشاط اإلحصائي قبـل  ويف املقاب (( :يقول الدكتور حسن أبولبدة
نتشـار  ا إىل ىاألمر الذي أد ،بعض النشاطات الضيقة فقط علىقتصر انتفاضة قد ندالع االا

ال أمام وجود  ،لهق أي رقم إحصائي يتم طرحه وتداوظاهرة تصدرقـام  أوهو ما أفسح ا
  .ر مركز اإلحصاء الفلسطيين عينهيمد. وهذا كالم )١( ))متناقضة ومذهلة يف األراضي احملتلة

  
حيث وجدت كل  ،وراق البحثيةوقد ملست هذا األمر جليا أثناء كتابيت هلذه األ

فمن أيـن   ،أمامه عاجزاًلوال إراديت لوقفت  ،فوالذياً الصعوبات قد أنصهرت أمامي حاجزاً
  علمي؟؟ ي حتركأسيجد الباحث اإلحصائيات اليت هي املستند األول واألرفع يف 

  
  ؟ي نبع سيكشف الكاتب املواقع واألمساء والوقائع ؟أمن  
  

فوقفوا مكتويف األيدي  ،أوهنت هذه العقبات عزائم كثريين ،مع كل هذه املرارة
ولـو   -ر عن سواعد البحث و باحث أو مؤلف مشّولو أن كل أديب أ ،أمام التحدي القائم

ـ علالرجال  م أن " مهمفنحن نعل ،املعرفة ئألمكنه أن خيطو خطوة تلقاء شاط - كان ذاتياً  ةٌي
ال تر ".صغ  

  

                                                
مركـز   ،د. حسن أبولبـدة  ،الواقع اإلحصائي يف األراضي احملتلة والتحديات املستقبلية    ١

 .٨ص ،الطبعة األوىل ،١٩٩٤طبعة عام  ،نابلس –دراسات الفلسطينية البحوث وال
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  ..مهمة الشاعر
  

وعن الـدور الـذي    ،يتساءل كثري من الناس عن معىن الشعر يف جوف الشاعر
ويتمايز عن اجلمهور برسـالته   ،ليتميز دوراً وأداًء ؛كيانهتسمو به هذه املَلَكة بنفس الشاعر و

   :اليت تنبع من األصول اآلتية
 

 :الفهم السليم -١
  

يذكر احلديث بقالب شـعري   ،وا أن الشاعر هو آلة تصويرن ظنإخيطيء البعض 
تسـجيل الوقـائع    علـى ومن اخلطأ احملض أن نقصر دور الشاعر يف احلياة  ،له رونق خاص

ومل يودع اهللا فيهم أسرار قوة املنطق والبالغـة ليفهمـوا    ،فلم خيلق الشعراء هلذا ،رشفتهاأو
  ة املهزولة.وءاحلياة بصورا از

  
فهو وريث الرسـل   ،الشاعر مبهاراته وقدراته يسد مسد اإلعالم العام ،بتصوري

 شـكلٍ ودراسة اريات وتقليب الرأي فيها، وصهر املعرفـة يف   ،يف فهم احلقائق وهضمها
  .لقائه اهلادفإليحرك القلب والعقل ب ،خييطه حبروفه العذبة حكيمٍ

  
واستنارت بصـريته   ،وزين دربه بالفهم ،رجل آتاه اهللا العقل علىعيب وإين أل

حضيض اهلائمني الذين عرفوا الشعر  إىلويتقهقر  ،ويلغي دور عقله ،مث يشطب ذاته ،باملعرفة
وصار القلم الشـريف   ،ح حبق وبغري حقيد، فأمعنوا يف املالشهرة أو املادة إىل موصالً طريقاً

بـها ذووا النفـوذ   لّوبذلك بات الشاعر أداة يق ،حيايب ويرفع من هم أهل الوضاعة والدناءة
ونزل مبحض إرادته عن سلم الدور الريادي يف أمتـه   ،وفقد هيبته وذاته ،واملصاحل واملطامع

)١(.  
  
 تربد الشـمس وال  ب أرض اإلسراء رجاالًفقد وه ،هللا احلمد والفضل ،ن أعممل

                                                
 ،مصر–د. يوسف القرضاوي،  مكتبة وهبة  ،دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي   ١

 .٣٢ص  ،م )١٩٩٥الطبعة األوىل ( 
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جاذبيته، أولئك هم حراس العلـم   همجاذبيتها وال يفقد نظم األرضوتفقد  ،تربد عزائمهم
 ،وبلغاء األمة الذين يستحقون أن يظلوا يف رأس هرم الصدارة ،انة الرصينةيلدوأتباع ا ،احلق

  .هم الناس بعني الوقار واإلحترامليإينظر 
  

ر اليقل أمهية عن دور وزارات التخطيط واإلعالم والدراسات ولعل دور الشاع
 ذلتـه فهو يف الوقت  ،وهي مكمالت رسالته النهضوية ،وظيفته فهذه كلها من لب ،جمتمعة
خمططٌ باحثٌ  دارسبارع إعالمي.  

  
  :بعث األمل -٢
  

فإننا نترك  -وسلم  عليه صلى اهللا-رسول اهللا  ىحني خنصص احلديث عن مسر
 ،حجم اإلبتالء الالذع، والدسـائس املغرضـة   –إن إستطاع  –أن يستوعب  ئلذهن القار

  .اليت نزلت ذا الشعب الصابر احملتسب ،والفنت املتراكبة
  

وصـوت التوجيـه،    ،فإن دور الشاعر يف احلياة أن يكون منارة األمل ؛لذلك
وهو حصن أمام الفنت ،والثوابت بقوالب العزة مِكَوصائغ احل، مام أمواج التغريب منيع أ وسد

وحييي الضمائر  ،ىيذود عن احلم ،صاحب رسالة سامية :وهو قبل ذلك وبعده ،ستشراقواال
  .وينتشل األمة بوعيه وقصائده إذا ارتكست ،إن أوحلت مويرفع اهلم ،تإذا جفّ

  
وله من التجارب ما يؤسس للمخزون العلمـي   ،وشعبنا له باع طويل يف الصرب

قد اقتضت أن يعـيش هـذا    تعاىلوإن حكمة اهللا  ،العمل الكفاحي والذهين الذي هو قاعدة
عـريب   وختـلٍ  ،ين حتت وطأة احتالل غاشم مرعبيقاسي األمر ،ىالشعب بني فكي الرح

فرِمط فَومذلـك  ( :فهو الذي قال يف سورة حممد ،وهذه من روائع تدبري اهللا احلكيم ،طر )
  .) ١(  ))عضكم ببعض ولو يشاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلوا ب

  

                                                
  .٤ :سورة حممد / اآلية .١
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وشطب ذاكـرة   ،خيدمونه يف متهيد الطريق ت اخلصم أن جيد له أعواناًاومن مس
وهنا ينربي لسان  ،فة العمل اجلهادي املقاومأواستئصال ش ،من قلب األمم املستضعفةالعداء 

 مسـاءً  يفترشـوا وال  وال يترك  هلم أرضاً ،اءهيأولالشاعر احلق يف فضح أعوان الشيطان و
 ؛بالتـايل و ،ل تأثريهم بوعيه وحصانته وحكمتهويعطّ ،دورهم التخرييب فيشلّ ،يلتحفون ا

رأس العـدو   إىللينتقل من بعدها  ،األول أمام هجمات أعداء اهللا واألمة يشكل درع الصد
  .املباشر

  
 حـىت  ،ملبذار األ اوإن من مهمة الشاعر يف أرضه ووطنه أن يزرع بني أحشائه

امتألت  اتمع، فالشعر كالكأس مىت علىرفة أفاض ا اوصارت ظالهلا و ،هإذا مست داخل
س تفيض مبا فيها مـن  أفإن الك. .كان اإلشباع، وبعده ؛ىفيها حلدها األقص واستوعبت ما

  .من حوهلا علىخري عميم 
  

ت يف زمن نـيب  فَما ص ،واملصاعب واملشاكل متالحقة ،قدمي حديث وهذا املعىن
وناحت غربان اخلراب فوق جنان قـد   ،وهزلت الضمائر ،نفوسلطغت اوقد  كيف ،مرسل

  .أصاا احملل والقحط
  

الشـاعر أن   علىكان  ،س واعتراهم اإلحباط لفترة مااليأفإذا امتأل صدر الناس ب
زجمر الشـاعر بـاإلرادة والعزميـة     ،القنوط والتراخي هوإن دمه ،ورة أدبهباألمل من بلّ يشع

بفوالذ القوة املنهمر من كالمـه   االحتاللحديد  فلّوي ،الساحر علىحر ليقلب الس ،املتوثبة
  .)١( املوزون

  
وإال  ،يبـدع  حىت بد للشاعر أن يكون عقائدياً كان ال ،حتت هذا اللواء الشامخ

ذهب الشعر مابني هموجمـالس املفـاخرة    ،نوادي السمر يتالعبون به يف  ،ثيهال األمة وخمن
  ..له خواروبال روح  جسداً ليضحي ،البغيضة

                                                
ترمجة أ.د. ميين  ،رل ر. بوبر( دفاع عن العلم والعقالنية )، كا-أسطورة اإلطار  :انظر    ١

. وفيـه حـديث   .٩١ص   ،م٢٠٠٣طبعة عام  ،الكويت -مطابع السياسة  ،طريف اخلويل
 .طويل عن هذه اجلزئية ملن أراد االستزادة
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 فالشعر وسيلة ال ،خوضه يف أحبر الشعر ئفينبغي للشاعر أن يغوص يف حبار املباد

  .واملبدأ غاية ال وسيلة ،غاية
  

جتد فيه أهل البالغة الشعرية  ،الصراع بعد فهم عميق ومشويل ىما أمجل أن يتجل
يعلمون الناس  ،سماوييؤكدون دالالت الوحي ال ،ينسابون مع كل خفقة يف قلب أقالمهم

أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما ((  :تعاىلبعد أن تشربت أرواحهم قول اهللا  ،حقيقة املعادلة
سقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حزاء ورالضاء وأْسالْب مهتسكُم ملن قَباْ ملَوخ ينثَلُ الَّذكُم مأْتولُي  ينالَّذو

 قَرِيب اللّه رصأَال إِنَّ ن اللّه رصى نتم هعواْ منبت أعناقهم لألمل الذي بثـه  أوأشر ،) ١)) ( آم
يسري الراكب من صـنعاء   حىت" واهللا ليتمن اهللا هذا األمر  :رسول اهللا يف حديثه الشريف

  .)٢( "ستعجلونغنمه ولكنكم ت علىحضرموت ال خياف إال اهللا والذئب  إىل
  

أن ننتبه بكل إحساساتنا ومشاعرنا لئال يتـدفق   عليناإن الواقع الفلسطيين ليحتم 
منا الـدنيا فيهـا   وإال خسرنا املعركة بعد عشرات السنني اليت علّ ،أعماق القلوب إىلس اليأ

  .دروس الصرب واملصابرة
  

الكتـب  وسطروا مـن   ،وقد حذر علماء األمة من تفشي هذه الظاهرة املاحقة
قالـه  مـا   ،ومن ذلك ،ساس الوقاية من هذا املرضأواملصنفات واملباحث العلمية ما شكل 

وكانت  ،ملوفقد الكثريون األ ،أساليظهر يف الناس يوم ((  :الشيخ أمحد بن صاحل السديس
واقعهم بعـني السـخط    إىليف أن ينظروا  مة ونكساا وحروا وازاماا سبباًمصائب األ

ومتكن منهم  ،ىفخارت منهم القو ،وأن يغضوا الطرف عن أسباب النصر وبشائره ،والتشاؤم
وليس ذلـك   ،ومعرفة البشائر ،استنطاق التاريخ وقراءة النصوص إىلوما أحوجهم  ،ىالعد

سـباب  ويأخذوا باأل ،القويمن دوا تولكن ليه ،ويسلكوا درب التواكل ،مايناأل إىللريكنوا 
الذي هـو أول   ،س والقنوطاليأعن  بعيداً ،متواصل وفاعل وجهد ،والوسائل يف عزم صادق

  .وبداية اإلزام ،نكساراال
                                                

  .٢١٤ :سورة البقرة / اآلية .١
  .رواه البخاري     ٢
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ذلك أن من يئس من النصر مل يعمل  ،نكسارأس واالالي :يكفي العدو من الغنيمة

  ..)١(طال لبثه ومكوثه فيه  ؛ومن رضي وقنع بالذل ،من أجله
  

                                                
لة الشيخ أمحد بن مقا ،١٨ص ،، السنة الثامنة عشرة١٨٨العدد  ،لندن ،جملة البيان :انظر .١

 .صاحل السديس
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  جهد مركز إىلاهلجمة الدولية حباجة 
  

روإشـتدت  س املبثوثة من قبل الغرب وأذنابهوالدسائ ،زائم املوجهةمبدأ اهل عي ،
ومن قرأ الوثـائق السـرية الـيت     ،املطروحةالسلمية اهلجمة شراسة مع بروز قرن التسويات 

تكالب الشرق والغرب من أجـل وأد   مدىأدرك بوضوح تام  ؛ا هذه اإلتفاقاتعليهقيمت أ
 راج املنطقة بأسرها حنو وحل التطبيع والتأقلم ما، وإستديف فلسطنيجذوة املقاومة والصمود 

ويف صدام مباشر مع كل  ،ساس وبرهانأيف استهتار صريح بكل مبدأ و ،بني الضحية واجلالد
  .عقل راجح سوي

  
ودعمتها الـدول   ..)١(فقد وقفت أمريكا خبيلها وخيالئها خلف مشروع العدو

ذرع الذي جتيده راعية مشاريع استئصـال  األ األوربية اليت أذعنت أمام أعاصري التهويد ويلّ
  .)٢( شافة العزمية من هذا الشعب ااهد

  
ليقـف فيـه    ،ونرتب أجندة صـمودنا  ،كل هذه احلقائق تدعنا نربمج أوراقنا

 ،يف صف واحد ،والشاعر البار ،واملكافح ااهد الصدوق ،واألديب املبدع،السياسي احملنك
ليشكل هذا الشـعب اخلنجـر    ،الطلقة التسري يف ركا ؛مةتبدؤه الكل ،واحداً يرفعون سيفاً

  ر.مآالذي يغرز يف خاصرة كل غاصب ومت
  

وإنبجاس شالل الدم، استوحش العـدو   ،وضراوة اإلقتتال ،ومع إشتداد اهلجمة
اكتسب موهبـة   ؛باملقابل الفلسطيين ولكن الشعب ،مبجازره اليت تعيي من حاول إحصائها

والفلسفة احلقيقية واملنطق املعاصر يقتضيان أن تسوق  ،ية التحديالصمود اليت هي أساس عمل
                                                

العدد الثالث والعشـرون، السـنة    ،السياسة الفلسطينية :انظر يف الوثائق الواردة يف جملة .١
 ،٢٠١ص  ،نـابلس  –مركز البحوث والدراسات الفلسطينية  ،م ١٩٩٩صيف   ،السادسة

 .خطاب بوش إىل القيادة الفلسطينية
نص وثيقة االحتاد األورويب يف قمـة   ١٩٩ -١٩٨انظر: املرجع السابق نفس العدد ص   .٢

 ،م )١٩٩٩الطبعة الثالثة (  ،ديب –دار املنطلق  ،حممد أمحد الراشد ،املسار :وكذلك ،برلني
 .ففيها زيادة تفصيل وحتليل ،١٥٠ – ١٤٨ص 

 



 

٢٦ 

  .النتائج املبتغاة السليمة إىلاملقدمات احلقيقية السليمة 
  

 ،أو األرياف والبـوادي  ،أو املخيم أو القرية ،نةيدإن شئت كل بيت يف امل سل
ولكنهم  ،مكلهم حتت خط الفقر وحتت خط النار يشربون العلق ،الكل جتمعهم صفة واحدة

  .)١(الصهيوينيبصقونه يف وجه الصلف والتعنت 
  

ويبقي هذا الشعب الصخرة الشماء اليت ستكسر أمـواج التحالفـات الدوليـة    
ليخرج من بعد كل حمنـة   ،خلف بيوت العنكبوت تأتلفاليت  ،واإلقليمية والشرق أوسطية

حتضار اليت دوامة اال إىل فهي ،أما مصري هذه املؤامرات العارمة ،صلب معدناًأو ،عوداً ىأقو
وال كل التحالفات ستمنع الشمس  ،وال أوربا ستمحوها ،فال أمريكا ستوقفها ،بدأت تدور

  .)٢(من اإلشراق 
  

وندرك  ،فنحن نعلم حجم اهلجمة ،وعندما خنوض هذا الصراع بفكرنا وساعدنا
ته ودعمتـه يف  كل التوازنات الدولية واإلقليمية اليت تقف خلف الكيان الغاصب، بل وساعد

، ونعلم علم يقني عن سـيول املـال   )٤( وىلأو أيام ميالده األ ،)٣(أروقة املؤسسات الدولية 

                                                
القدس ومؤسسـة   –مؤسسة الدراسات املقدسية  ،جملة الدراسات الفلسطينية :ارجع إىل .١

ففيهما مقاالت  ،٥٢والعدد  ،٥١العدد  ،الطبعة الفلسطينية ،بريوت –سطينية الدراسات الفل
 وشواهد واسعة جدا تناولت بعض مظاهر العدوان يف ظل إنتفاضة األقصى فقط.

تقرير التعاون  ،الصفحة الثالثة ،م١٧/٧/٢٠٠٣ JERUSALEM POST انظر:  .٢
  .Douglas Davis بقلم  ،الدويل

 ،ملوك املسلمني املعاصرون ودوهلم :ة ملعاهدة سايكس بيكو يف كتابالوثيقة السري :انظر .٣
 – ٤٠٤ص  ،١٩٩٩عـام  -الطبعـة األوىل   ،القاهرة -مكتبة مدبويل  ،أمني حممد سعيد

 .وهي بداية خطوط املؤامرة الدولية يف فلسطني ،٤٠٦
د.  ،م)١٩٤٨ – ١٨٤٠دور بريطانيا يف تأسيس الدولـة اليهوديـة (    :ارجع إىل كتاب  ٤

 ١٩٩٨الطبعة األوىل: ( ،فلسـطني -اخلليل   -املركز الثقايف اإلسالمي  ،عبدالفتاح العويسي
(. 

 



 

٢٧ 

ط لنا ال مثب كل ذلك إمنا هو زاد ،كما يسمون أنفسهم )١(ساطني  العامل املتحضرأاملتدفق من 
إذا هـدمت   حىت ،النهاية حىتوقد أقسم شعبنا بكل طاقاته أنه سيخوص امللحمة  ،لعزائمنا
فسيعصر الصـخر   :وإن عطش ،عجن تراب أرضه وأكله :وإذا جاع ،سكن اخليام :البيوت

  .واليقبل الظمأ
وندق  ،ولكن احلكمة تقتضي أن نعلن النفري العام ،حنن نستوعب كل هذا اجلهد

  وتوجيهها بعمل مدروس مربمج حازم.ونسهم يف تعبئة األمة  ،اليقظةأجراس 
  

                                                
للـدكتور الشـهيد:     ،الصراع السكاين يف فلسطني :هناك موضوعات مفيدة يف كتاب .١

 .٥ -٣ص  ،الطبعة الثانية ،إبراهيم أمحد املقادمة

 



 

٢٨ 

  لسطنيمي يف فيعلالواقع الت
  

فالشـعب   ،اإلحصائيات واألرقام الناطقة أبلغ مثال يستضاف يف هذا الشـأن 
يف الزمان الغابر والوقت احلاضر، كان فيها بـؤرة تصـدير    ودهوراً ةزمنأالفلسطيين عاش 

  .ذلك علىوعائلة بين قدامة وحدها أكرب دليل  ،للكفاءات والقدرات والعلماء واألدباء
  

 ،ت إنتفاضة علمية أرجاء العامل اإلسالميعم ،وىلي األففي أزمان العهد اإلسالم
يفـتح   –مهد العلم وراعيـه   -وكان اإلسالم ،بعد يوم يوماً استمرت تتضخم وتشع سناًء

ملـذاا   إىل ا حب الدنيا والركـون  عليهران  وقلوباً ،قد صمت وآذاناً ،قد غلقت عقوالً
مشوليا  وتصوراً ،صافياً العقول فهماً علىبغ وأس ،إهاب الكربياء إىله األبصار فوج ،وشهواا

فهـم   علـى ل مبين مؤص ثابتة حنو علمٍ ىمما جعله ينطلق خبط ،عن اإلنسان والكون واحلياة
  .سليم

  
ومرتلة األدباء والعلماء والشـعراء يف   ،والدولة العباسية ،وجاءت الدولة األموية

وأدبية جيتمـع فيهـا العلمـاء     صارت دور اخلالفة منارات علمية حىت ،مستمرعلو ومسو 
والتاريخ اإلسالمي يذكر الروايات تلو الروايات والشخوص تلو الشخوص يف هذا  ،والشعراء

  اجلانب العامر.
  

 ،وأخذ يسمو وينكمش ،رةٌوش ترةٌجاءت الدول متتابعة وأخذت العلم ف ؛من مث
ايـات الدولـة    إىلوصلت األمـة   حىت ،ف الطابع العلميوباتت الظروف السياسية تغلّ

 ،حيث شهد جسم الرجل املريض أوبئة بكتريية وعضوية فتاكة سرت يف أرجائـه  ،العثمانية
لزوايـا  فكثرت ا ،داخل دائرة صنع القرار إىلوتغلغل الدهاقنة  ،فتوالت املؤامرات واخليانات

 وعاش العامل حلظـات  ،، وتقهقر مارد العلم يف النفوسنعزالالصوفية ووجدت حالة من اال
  .ب ملا سيجري من وقائع وأمورترقّ

  
فهـي اهلـدف األول    ،كانت فلسطني بؤرة الصراع احلقيقـي  ،يف هذه الفترة

تارخيها ما مرت به مـن   إىلضف أ ،لألطماع بعد تقاسم تركة الرجل املريض بعد أن مات

 



 

٢٩ 

  .وزلزلت الوجدان والعقل ،واليت شلت التفكري ؛املتكررة والعارمة االحتاللحاالت 
  

 ،شـديداً  زامـا نفسـياً  اشهد العامل العريب واإلسالمي  ،هذه الفترات خالل
روقة أم واالستهتار بيعليف الت الفوضىمن  ةوشاعت حال ،ي واألنزواءوانتشرت فلسفة التنح

فكانت فترة مـا   ،اعتراها ما اعتراه ،وفلسطني جزء من هذا العامل ،الدراسة ونصوص األدب
 ،الوطن العريب عمومـاً  مستوى علىمية مرحلة قحط علمي بعد هدم وزوال اخلالفة اإلسال

لها مجيل احلسيين أبلغ متثيل يف ذلك احلني بكلمات مـوجزة  مثّ ،وجه التحديد علىوفلسطني 
  .)١( تصف احلال

  
وكانـت فتـرات    ،وأغلقت املدارس مرات ومرات ،الربيطاين وجاء االحتالل

مي يف وقت غفل يعلالوضع الت علىا انعكس وهذ ،استمر بعضها قرابة السنة ؛اإلغالق طويلة
  ه احملتل.يإلعنه املواطن وانتبه 

  
الصهاينة مواطن القوة والتـأثري   وتوىل ،صابعهمأرؤوس  علىوخرج الربيطانيون 

لوا حـني  هروا وذُفقُ ،وانتفش العرب بقوة زائفة ،وعربدوا بقوة البارود والسالح ،يف البالد
   .جروا درب الرمحانوه ،ومبدأ اإلنسان ىحكموا اهلو

  
بظالله السوداء  ىرخأ ،تاليةمن النكبة والنكسة واإلزامات املت ،هذا الواقع املرير

مي بشكل خاص واإلحصائيات موجودة مثبتـة  يعلالت ستوىامل علىو ،اتمع الفلسطيين على
)٢(.  

  
 إىلحني انتبـه العلمـاء    ،منتصف الثمانينات حىت عليههو  ما علىاستمر احلال 

نفسـهم  أفنفضوا عنهم غبار املاضي، وجعلوا مـن   ،حبجمه وشكله الواضح وجود املخطط
ومل تشـهد السـاحة    ،اتمـع  علـى استثمار منابر اجلمعة للتأثري  إىلإضافة  ،قدوة صاحلة

                                                
املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،يايلتاريخ فلسطني احلديث، د. عبدالوهاب الك :انظر .١
 .٦٥ص  ،) ١٩٩٠الطبعة العاشرة (  ،بريوت -
 .يرجع هلا هناك،٣٨٠و ٣٧٩ص  ،املرجع السابق  ٢
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حيـث بـدأت    ،الفلسطينية ما ميكننا اعتبار صحوة علمية إال يف الثلث الثاين من الثمانينات
 ،واآلداب ،ج كوادرها التخصصية، وافتتحت كليـات الشـريعة  ختر اجلامعات الفلسطينية

ـ أو ،وصارت بضاعة العلم رائجة ،واإلداريةوالعلوم اإلنسانية  اًصبح الشباب الفلسطيين منكب 
لشاعر مـع  األديب مع ا فتعاون متخصص الشريعة مع  ،حتصيل العلم مبختلف أشكاله على

الطاقات قاعدة علميـة تصـلح    :هما مبجموعشكلو حىت ،قتصادخريج اإلدارة وخمتصي اال
  ا.عليهتكاء لال

  
فمن ذا الـذي ينكـر دور    ،حنن يف سردنا التارخيي هذا النقف عند هذه النقطة

  اليت باتت تفتتح أبواا كل عام ؟ التخصصات العلمية والفنية والتخصصية
  

ـ دفعمن يستطيع أن يطمس حقيقة ال ة ات السنوية اليت تستوعب املئات من طلب
) اليت غدت حقل تنافس بني أبناء هـذا الشـعب    ة( املاجستري والدكتورا العلياالدراسات 

  املثابر.
  

ن الشعب الفلسطيين قد جتـاوز خـالل   أ إىلفها هي اإلحصائيات احلديثة تشري 
ز احلاصل يف اـاالت  والع وسد ،مقاعد الدراسة مرارة املراحل السابقة إىلالعودة اتمعية 

والسياسـة   ،مـن ختصصـات اإلدارة واإلعـالم    ،ها أولويات الصراعيإلانت تفتقر اليت ك
تسلموا  ،صني يف جماالت دقيقةتخم اليت أفرزت تلقائياً ،والدراسات اإلسالمية والعربية املعاصرة

واالختصاصات املتنوعة ،العليابعد الدرجات  :خباصة، وفيهازمام املواجهة بالعمل الذي نالوه 
  .الشاملة

  
كانت كليات اللغـة العربيـة يف    ،بالتزامن مع هذه النهضة احلضارية الشاملةو

ا تصدناهيـك عـن    ،صـني تر يف كل عام كوكبة من املخاجلامعات الفلسطينية بتخصصا
 ،خرىيف اجلامعات العربية األ –الشعر  - وجه التحديد علىو ،العقليات اليت درست فنوا
  يبدأ كل واحد منهم مشوار العطاء يف الفن الذي ختصص به.ول ،ليكونوا قاعدة  العمل األديب

  
 ،الصعيد األديب علىديث هنا عن اجلامعات وما دعمت به اتمع الفلسطيين احلب

 



 

٣١ 

وقابلية  ،ةريوخربة وف ،ةاليميكن لنا أن نتحدث يف الوقت الراهن عن كفاءات ذات مهارة ع
صني مـن ذوي الشـهادات   تعدا عن املخهذا  ،واسعة للتأقلم مع متطلبات اتمع من حوهلا

يوجهون مسـرية العطـاء بالنصـح     ،اد لألعمال األدبيةالذين باتوا مبثابة النقّ ،العاليةالعلمية 
  .والنقد البناء ،واملسامهة الصادقة اإلجيابية ،املنهجي

  
سامهت بالفعل يف  ،إن الكفاءات العلمية اليت وجدت وصنعت عرب أعوام وأعوام

 ،وتبصري العناصر الطالبية ذات الكفاءة بأمهيـة الفنـون األدبيـة    ،العلمي توجيه التخصص
امتداد الوطن يف طـواقم التـدريس يف    علىفتوزعوا بعد استيعام يف اجلامعات الفلسطينية 

  .العطاء يقيمونه ويقومونه علىليكونوا مشرفني مباشرين  ،اجلامعات
  

وبني مد وبـان وصـف    ،األدباء صقلت شخصيات ؛االحتاللزر الصحوة وج
ولونه اخلاص  ،ومعطياته ،وأسلوبه ،هومتيزت شخصية الشاعر الفلسطيين بطبيعة لفظ ،الشعراء

دب التخصصـي والواقـع   األمر الذي رشحه ملكانة سامية جتمع بني األ ،يف اإلبداع األديب
  واملسؤولية التارخيية. ،النثري

صغر املساحة اجلغرافيـة   الرغم من علىفإن الشعب الفلسطيين  ؛شك دون أدىن
ن ميضي بـإرادة  أاستطاع أن يكسر الطوق، و ،ت بهوالظروف القاهرة اليت أملّ ،اليت يشغلها

سيما يف  ال ،حبسب اإلحصائيات الدولية فكان من الشعوب الرائدة علمياً ،متوثبة حنو غايته
غري  ،آخر سيخلق جواً مما ،بارزاً صعوداً حيث ارتفعت نسبة املتعلمني باملنحىن ،العقد األخري

 ستعماريني اجلدد.فالعلم سالح فتاك أمام هجمة اال ،الذي خاضه الشعب سابقاً
  
  

 



 

٣٢ 

  األدب الشعري بني املاضي واحلاضر
  

سـنلمس   ،يف أي جمال ،بني املاضي واحلاضر حني نأيت لعمل مقارنة بسيطة ما
بحث بني الواقع الشعري يف وحني خنصص ال ،ده الضوابط واملقاييس اليت اعتمدناهاحتد فارقاً

 ،لبة التعجب والدهشةفإننا سنضع أنفسنا وسط ج ؛العصر احلديث وتراثه اخلصب يف املاضي
  .ونقاط حصره تطول ،الفارق عجيبف

  
 ،أن نضع املوازين بالقسـط  علينابيد أن العقالنية واملوضوعية والواقعية يفرضون 

جنانـب   ال حـىت ة واإلقليميـة والدوليـة   وأن نستوعب يف إصدارنا للحكم املعطيات احمللي
  .الصواب، وال ضم حق شعب له يف الفضل والعطاء باع طويل

  
ب بعضها يحاول طمس بعض احلقائق أو تغيأس ينأعكس ما سيظن البعض  على

ه ضمن التسلسـل املوضـوعي   يإلستند أولن  ،فهذا احلديث عار عن الصحة ،حماباة لشعبنا
  ه.تجواحلديث املنطقي الذي انته

  
فظاهرة األطالل  ،نطلب من الشعب الفلسطيين أن جياري شعر األطالل فنحن ال

وهي ظاهرة ترتبط بالواقع الذي يعيشه الشاعر يف زمـن قـد    ،ىمن رحم التاريخ الذي مض
   .درس

  
لن نطلب من الشاعر أن يبدع يف الغزل الشعري بينما تدوس جمرترات العـدو   

   .حديقة بيته
  
فتلك هلا طابع  ،ر مبقارنة شعره مع شعر املوشحات األندلسيةلن حناسب الشاع 

  مدار حياته. علىاألمر الذي حرم منه شعب فلسطني ومل يتذوقه  ،الترف وحياة السمر
  

خضع الشاعر الفلسطيين املسلم للموازين النقدية اليت فلن ن :فإن أردنا اإلنصاف
ا ح الزمان اهلمذاين يف القرن الرابع للـهجرة املقامات الشعرية اليت ابتكرها بديع  علىكم، 
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 ،فكل زمان له من الظواهر األدبية والشعرية ما حيكمه ،كاليوال للشعر الصويف يف عصر املم
أو التفـاعالت االجتماعيـة    ،واالجتمـاعي أو األمن الشخصي  ،من حيث الواقع السياسي

  .نية وعوامل الذوق األديب السائديلدوالسياسية والتارخيية وا
  

أو جزالة األلفاظ وعراقتها  ،قوة البناء اللفظي علىأن حنكم  وليس من العدل أبداً
وهـو   ،م تراث الضعف السـابق فالشاعر الفلسطيين تسلّ ،كما كان الشعر يف العصر القدمي

وهو قـادر يف   –مث إن الشاعر  ،مرتبتها اليت تليق ا إىلوانتشال اللغة  ،حياول استنقاذ الواقع
 ،مل يفهمه أحد –لو كتب باملصطلحات العربية اليت عرفها العرب القدماء  –يان أغلب األح

وشابتها شائبات الواقع األديب الـذي احنـط    ،صابتها آفات الوهن اللغويأة بعمومها ئفالبي
  .جبوهره قبل عصرنا هذا

  
فإن للشاعر الفلسطيين دور وإسهام حقيقي يف بـث   ،خرىكفة امليزان األ على

 بكم –فقد سبق الشاعر الفلسطيين  ،والقصائد الفلسطينية بياتذوق خاص لألطعم ولون و
يسمي  لف يف مابالفعل الشعر الذي أُ –احلوادث اليت امتلكها تارخيه واحتشدت يف ذاكرته 

اليت أدرك العامل بأسره ومن صفقوا هلا بـاألمس أهـدافها    ؛"ىبشعر " الثورة العربية الكرب
وأقرأ عن مالحم وبطوالت الشعب الفلسطيين ضد  ،حكمتها وآزرا والرتعة اليت ،ومراميها

وأين  ،والكلمة املمزوجة باملشاعر ،واحلرف الذي يسنده الدم ،جتد الصدق مع الرونق ؛غزاته
  .من الثريا ىالثر

  
لوجـدنا أن الشـعر    ؛ولو جئنا لشعر الفتوحات وما كتب يف فتوحات الشام

 والعقـل ال  ،زالت شاماً والشام ال ،ية بشعره للفتوحاتالفلسطيين احلديث قد  واصل الروا
مـع قضـية حموريـة     ،مستحدث وفن ،وصبغة جديدة ،ولكنها جمريات جديدة ،زال يبدع

  .اتسمت ا املوضوعات ما بني فتوحات الشام وفتوحات الدم الفلسطيين
  

تناول ي ،نابض شعر حركي ديين إىلبه الشعب ااهد . فقد قلّ.أما الشعر الصويف
وأجبديات العمـل   ،جنب مع ضرورة الفهم احلركي للمرحلة إىل الوعظ وتربية الروح جنباً

 ،قعدورذائل الصمت العريب امل ،االحتاللر الشعراء كل طاقام يف بيان رذائل وسخ ،املقاوم

 



 

٣٤ 

انيـاً حالنـاس رو  ئوال جيدي أن نعب ،، والرجال مواقفىتنس دوا أهل املواقف اليت الوجم 
  !! رقابنا علىيوف ممدودة والس

  
 مميـزاً  فقد أبدع الشاعر الفلسطيين يف العصر احلاضر لوناً ،احلقائق علىللوقوف 

واملصـطلحات الواقعيـة    ،مه مبجاالت جديدة يف وصف الواقعحيث دع ،الشعر العريب يف
واالجتاه  ،وبذلك باتت القصائد الفلسطينية ،واملشاريع املمزوجة بالكلمات النازفة ،املستحدثة

رها يتفهمها وتقـد  سيأيت زمانُ ،ملدرسة شعرية مستحدثة متثل أساساً :الذي اجتهه كل شاعر
  التقدير املناسب.

  
صـو النقـد   تأو خم ،ال أتوقع أن يطالبنا عامل الشعر العصـري  ،بكل موضوعية

وإن كان لكل شـاعر   ،وىلاملدارس األدبية األ ىمنح ىالشعري من العرب واألعاجم أن ننح
وال يف  ،وال يف مدرسـة أبوللـو   ،وانيلدفنحن لسنا يف مدرسة ا ،يدان يتأثر فيه بالقدماءم

  مدرسة املهاجر.
  

ومناهجنـا   ،م أبناءنا أن يبحثوا عن ذام يف إطار مواهبهم ومقـدرم حنن نعلّ
حيـث جـاء يف    ،قصدكتب عرف ما يي ومن أبصر ما ،هليإقر صراحة مبا ندعو تالدراسية 

وقد رفض الشعراء الشبان عقب احلرب العاملية  -بد  كان ال((  :اسة الفلسطينيةمناهج الدر
يغريون به عـاملهم يف   ،واقع جديد إىلواجتهوا  ،وخياالته ،أحالم العريب الرومانسي - وىلاأل

 علـى أن يبحثوا عن إطار للقصيدة العربية يتالءم مـع املسـؤولية امللقـاة     ،مضمون جديد
  ).١(.عاتقهم

  
  أدمغة وثقافةمعركة 

  
أن ساحة املعركة مـع   علىمن العبث أن در الوقت يف ذكر الشواهد واألمثلة 

يسمع هدير املوت وصـليل السـيوف والكـراع     من الف ،العدو الغاصب مشرعة األبواب
                                                

رام  –وزارة التربية والتعلـيم   ،األدب العريب احلديث للصف الثاين ثانوي العلمي واألديب  ١
 .١٢٣ص  ،٢٠٠٠طبعة عام  ،اهللا

 



 

٣٥ 

  .بد له من طب واحللقة فهو عيي ال
  

الح حتصني نفسها بس إىلاحلياة أن تلجأ الشعوب املقهورة واملضطهدة  نفمن سن
 ،وإن مثل هذه الشعوب وتدثرها بالثقافة والعلم لـيس بصـدفة   ،نها من خوض املعركةميكّ

فإن ميدانه األول هو العقـول والقـيم    ،بني الفيالق واجلحافل فالصراع قبل أن يكون حمتدماً
  .).١(واملباديء 

  
اختراق ثقافة الشعوب  علىل بأسلحة الدمار الشامل بدأب العدو املتسر ؛من هنا

أو عرب دسائس مشبوهة حتاول الوصـول   ،وتعسفاً نقاًحوضرب البنية الفكرية فيها  ،لةيألصا
ظهر سـفينة   علىفيصبح الشعب وكأنه بات  ،كبد األدب والثقافة لتحرفهاعن مسارها إىل

  ى ستحط الرحال ؟! تر فأين يا ،قفز منها الربان
  

شد إمكانياا يف مواجهة بد لشعبنا وطاقاته الفكرية واألدبية أن حت كان ال ؛هلذا
   .).٢(هذه اهلجمة النكراء

  
ولذلك فقد كان من الواجب إرسـاء   ،ومةميلدوهلا صفة ا ،احلاجة هنا مستمرة

ورسم سياسات املواجهة لـتفهم األجيـال    ،دعائم الفكر والثقافة يف اتمع بالفعل والقول
  .).٣(وإخالص الثائرين ،عدوومكائد ال ،وظروف الكفاح ،ة والالحقة طبيعة املرحلةالياحل

  
وقد برع يف األدب الشعري كم من الشعراء ضمكم الثبـات نوا قصائدهم ح، 

من التصورات املقتبسة من  ىراية للفهم األصيل املستق ورفعوا مع كل روي ،وأسس الصمود
  .وأعرافنا املوجودة ،وتارخينا الزاخر ،ديننا احلنيف

  
                                                

د. بشري موسى  ،) ١٩٨٠ – ١٩٥٠الفلسطينيون والقضية الفلسطينية( اإلسالميون  :انظر  ١
 .١٣ -١٢ص  ،١٩٩٩ط  ،غزة -مركز فلسطني للدراسات والبحوث ،نافع

 .بيان دور الشعراء يف املعركة ،٣٧٠ – ٣٥٨ص  ،املنهج احلركي للسرية النبوية  ٢
 ورد سابقا تعريفها. – ١٨لندن / ص  –جملة البيان   ٣

 



 

٣٦ 

  اإلسالميون رأس احلربة
  

وحـازوا مـن اخلـربة     ،فإن اإلسالميون استنفذوا عصارة التجارب ،ةبكل ثق
وكـل   ،واملهارة وفنون التنظيم الداخلي واتمعي ما جعل كل طاقات اإلبداع تتألق فـيهم 

وقد أفرزوا يف مراحل الصراع املمتدة نبـذة   ،بقوةيف حماجرهم مصابيح الفعل والتأثري تتوهج 
الذين كان هلم  ،بل من كبار الشعراء الفلسطينيني ،رعيرائدة من أهل األدب واألسلوب الش

  .دور ريادي يف حلبة الصراع احملتدم
  

وقد عرب الشيخ ااهد أمحد ياسني عن تاريخ املقاومـة ونشـوئها وتطورهـا    
من أمهها ما صرح بـه يف كتـاب  " أمـة     ،ويف غري صحيفة ،مكاناا يف أكثر من موقعإو

حمجـة   علـى وترك الناس يف ميدان احلرب الفكرية  ،ن وأجادحيث أسهب وبي ).١( .تقاوم"
  .بيضاء

  
حيث جعلـوا   ،ميكننا أن حنتفي بسالح العلم واملعرفة الذي أشهره شعبنا الصامد

)) ه يإلويرشد  ،عليهويدل  ،أنه يسبق العمل ((  :منه كما وصف الدكتور يوسف القرضاوي
)٢(.  

  
قبل أن تتم ممارستها بشكل عملـي   ؛بد من قياس اخلطوات ببعدها النظري فال 

  قظة وحسن إدارة الصراع.اليوهذا سر من أسرار القوة و ،تطبيقي
  

إجيـاد أساسـيات    إىلأن نبادر  :روعولكن األ ،مجيل أن ندرك هذه األساسية
ويكون به استيعاب كل طاقة وموهبة حتت  ،من املسؤولية يعفي أحداً الوعي الثوري الذي ال

  .ي النابضإطار العمل الكفاح
                                                

مركز فلسطني للدراسـات والنشـر    ،تقدمي د. أمحد الدجاين ،أسامة عبداحلق ،أمة تقاوم  ١
 .١٣ :ص ،١٩٩٩الطبعة األوىل عام  ،غزة -والبحوث 

 -مكتبة وهبة  ،د. يوسف القرضاوي ،" سلسلة يف الطريق إىل اهللا -احلياة الربانية والعلم   ٢
 .م١٩٩٥ ١ط  ،مصر

 



 

٣٧ 

  
أن أعز الرجال وأكربهم مكانة عند اهللا وعند النـاس، هـم    :ومن بداهة القول

 ،فيكشفون صدورهم أمـام املـوت   ،أولئك الذين يقارعون الباطل جبربوته وقرقعته وجلبته
وهـم بـذلك    ،ويردون الباطل بألف حجة للعقل واملنطق ،ويتحدون بالفكرة هلب الفكرة

ويسترسـلون يف عطـائهم    ،ينيلدويفهمون معطيات احلل ا ،رخييالتا االنتماءميلكون صك 
ارير األذيال من ( آباء رغال ) هـذه  أسويفضحوا  ،األديب ليحطموا أصنام الطاغوت البشرية

  .املرحلة
  

سالم املرء إال إيصح  ال فرضاً ،مجيل ذلك (( :الراشداألستاذ املوجه حممد يقول 
اجلنان خلقـت لتكـبري عـريض    ايل ولكن أع ،قنياليأو زيادة تغرس التصديق وتعمق  ،به
أن  فليس صعباً ،ةستقاما إىليعيد اعوجاج احلياة  ،ظامليف وجه كفر  ،قوي النربات ،صداءاأل

  .وتأمل ساكن ،منعزل تعاىلتفطم النفس عن مألوفاا سويعات يف ذكر اهللا 
ر واألصن  إمنا الصعب أن تكب    ١( ))يت أوأمرها م ىرعأم ت.(.  

  
 ومتأل الدنيا صـراخاً  ،نفتاحسهل أن تتشدق وتتكلف الكلمات يف بيئة االأ فما

 علىتواريت  ،احملك علىضعت وو ،بتالءوتعملقت دوامة اال ،ا محي الوطيسإذ حىت ،وخطباً
ولكن الثابت املخلص هو من  !!احفظ لسانك عند خمالفة الدول  :حتت املثل احملطم ،األنظار

من )٢( لو مسع كل التهديدات حىت ،وعطاؤه يف امللمات حميطاً ،كل عطاؤه يف الرخاء جدوالً
   .حاطت به رصاصات املوت من كل جانبأأو  ،خصومه

  

                                                
 .١٩٧ص  ،املسار .١
 ،هـآرتس  ،معـاريف  ،ربية الرئيسية الثالث ( يديعوت أحرونوتارجع إىل الصحف الع .٢

م لتري على صفحاا األوىل حرباً معلنة على كل مـا هـو    ١٣/٦/٢٠٠٣الصادرة بتاريخ 
 .وهذا مثال من أمثلة ،فلسطيين

 



 

٣٨ 

  حماور التأثري يف الشعر الفلسطيين
  

 ،يتأثر الشعر الفلسطيين مبجموعة من العوامل اليت متس صلب تكوين القصـيدة 
   :هذه العوامل ومن أهم ،وطريقة التعامل مع بنائها وكياا اخلاص

  
  .أوال: شالل الدم املهراق

  
قاء مـن  وأحشاء ت ،وأدمغة تتطاير ،شالء تتناثرأو ،ودماء تتكلم ،مواكب تتقدم

 وقسطاً ،لفخاراإنه الدم الذي يدفع ضريبة  ،إا عصور الرفعة ،إا ساعات الكرامة ،الصدور
  .).١(املعركة  والعدو ال ولن يربح ،من أقساط النصر

  
يتدفقون حنو حماريـب   ؟والنفيس  ايل. ماذا أقول وقد فداك بنوك بالغ.فلسطني

ويصوغون مـن   ،تتكلم يف أيديهم القنابل ،يتزنرون باملوت والنواسف والرصاص ،الشهادة
مداد الثورة القاين موحي إراد.  

  
وإن مسعت عن بطوالت  ،فتذكر فلسطني ؛إذا حتدث متحدث عن املوت والدمار

فـارفع هتافـك    ؛وإذا دار احلديث عن معجزات خالدات ،غار فلسطنيفتذكر ص ؛شاخمات
  .نيلدوعمالقة العز وا ،ىاملنف وفضاور ،ىوأبطال األقص ىإم رجال املسر : ناطقاً

  
لكنها  ،األلوفعشرات امتداد التاريخ  علىيها إل االنتماءففلسطني قد دفع مهر 

 علـى  باللفظ تدليالً ىإم الشهداء وكف ،ةوفرساا احلما ،فهم بنوها الربرة ،ال ولن تنساهم
  مكارمهم.

  
شرفات كل يوم يربغ فيـه   علىوتضحية باهظة قدمتها  فلسطني  ،إنه مثن عظيم

يـا هـذه    ،وتودعهم حنو السماء يعرجون بأرواحهم بال بـراق  ؛همإليكانت تنظر  ،النهار
                                                

مقالـة   ،م١١/٦/٢٠٠٣صحيفة هآرتس الصهيونية الصادرة بتاريخ  :انظر يف هذا الشأن   ١
 .ون العربية تسفي بارئيلملراسل اجلريدة للشئ

 



 

٣٩ 

حتت أي ذريعة أو  - ىن ننسلنا أ أىن ،يتها املآثر اليت تقمصت ثوب البشرأ ،األرواح الطاهرة
  جهد وعطاء وكفاح خري بين البشر ؟ -مربر 

  
كل شاعر ومثقـف   ألساأراين مبجرد ذكرهم أغرز خمرزي يف عني جالدي، و

وافـتح دواويـن    ،لرموز التضحية إكباراً ،ر املالحم واملالحمفإنك ستراه قد سطّ. .ديبأو
فكل شاعر يف  ،جماراة الوصف املذهل الشعر والنثر ستجد شعراء املاضي تتحجر أقالمهم عن

ذاكـرة الشـهادة والشـهداء     ،للذاكرة الفلسـطينية  مرجعاً هل لوحدشكّ ،العصر احلديث
وباملعروف  ،وأهل الفضل يعترفون بالفضل لصانعه ،فالشعب يقدر رجاالته ،واالستشهاديني

ـ فكيف بنا إن كان احلديث عن آالف الشهداء الذين ضم ،لباذله راب بـدمهم  خوا هذا الت
  ؟!الزكي الطاهر

  بالشهداء يف الشعر الفلسطيين ؟  هتمامجماالت االما هي  ،لكن
  

 ،إن نظرة متفحصة تضعك أمام تاريخ رواه الشاعر الفلسطيين لكـل معركـة  
واختلفت زوايا املنظر  ،وقد تعددت ألوان اخلطاب ،وصورة حية ناطقة متحركة لكل جمزرة

قد وضعوا حول اسم كل شهيد هالة  ،ا أبدعوه وصاغوهولكن جمموع الشعراء مب ،والوصف
  -منها: ،وقد تناولت جوانب وصفهم الشعري جوانب متعددة ،حترام واإلجاللمن اال

  
كل يصف  ،يومنا هذا حىتالربيطاين و االحتاللمن زمن  ،اازر الصهيونية املتعاقبة -١

 .وعطاًء ويعاجل ويبدع بريشته للتاريخ تراثاً ،ويؤرخ
  
 ،وبسمة الشهيد ،فتجد الشعراء قد وصفوا موضع اإلصابة القاتلة .االستشهادحالة   -٢

 . وغري ذلك من أمور..ومواضع الشظايا ،حشاءومتزيق الرصاص لأل ،وحالة جسده
 
الشعراء قد أبرزوا املعارك اخلالدة اليت خاضها هذا الشهيد  ىاألعمال البطولية.. فتر -٣

 .ثر داخل الكيان الغاصبأأو  ،الشعب الفلسطيين لىعوما تركته من أثر  ،أو هؤالء الشهداء
 
 ،وهذا يذكر زغاريد النسوة ،. فهذا يصف مشاعر اآلباء واألمهات.استقبال الشهداء -٤

وهذا يربط احلدث باملاضـي إلعطـاء    ،األكتاف علىوهذا يتحدث بلسان الشهيد احملمول 

 



 

٤٠ 

 ستقباله.اصورة العظمة للشهيد و
 
 ،والقسم بالثأر ،حةواأليدي امللو ،ودموع الوداع ،ييعومواكب التش ،ىمواراته الثر -٥

ومن شدة  ،ئد الشعراء من هول احتوائهااكل هذه الصور تقاطرت ا قص ،وتعبريات الوجوه
وشيوخه قبل فرسانه  ،ونسائه قبل رجاله ،ما قدم هذا الشعب وهو يسوق أطفاله قبل شبابه

 ،فالشهداء أقسـموا  ،ولن يسقط قط يوماًلريفعوا لواء جعفر الذي ما س ،ىساحات الرد إىل
 .).١( والعدو ليس له قلب ،واإلسالم قد حترك يف العروق ،والرجال تعاهدوا

 
البتول قد شكلت حالة  األرض علىمال العدوان آإن موجة الشهداء اليت تصدم 

فك املصطنع عرب التضـليل  واإل ،فوق متاهات السياسة املمجوجة ىتطغ ،من اللهب املتوهج
والدم يف امليدان هو لغة  ،صدق إنباء من الكتبأفالسيف  ،وأحابيل الوعود الكاذبة ،عالمياإل

  .).٢( والتاريخ شاهد ،وقذيفة من احلديد ال تعدهلا ألف قذيفة من الكالم ،التفاهم
  

 ،كتراث بالعقباتاوالتقدم حنو مصاريع اجلنة بال  ،أمام هذا العطاء منقطع النظري
ـ   ىبعث من جديد يف مظهره ومضمونه وفحوالذي يوأمام جيل الصحابة   ،ايتذتكوينـه ال

  وروايات ال تنقطع. ،فلسطني صولة وجولة ءكانت لشعرا
  

ها السابقون، فلـيس  يإلوالشاعر الفلسطيين ال حياكي احلوليات اليت كان يعمد 
 ،تبسـتك  أخرىففي الغد حولية  ،أمام الشاعر الفلسطيين إال أن يبدع مثلها يف أقل من يوم

  .وبعد الغد كذلك
  

 ،يعين الضـعف  وهذا ال ،فال جمال أمام الشاعر الفلسطيين إال أن يكتب بسرعة

                                                
انظر رد أريه ستاف على حييعام فايس املنشور بقلم آريه ستاف يف النشرة الشهرية اليت     ١

مشـروع   ٢٠٠٣من سـنة   ٤٠القدس يف العدد  -بإدارة عطا القيمري  ،املصدر :يصدرها
 .القدس –ترمجة الصحف العربية 

طبعـة  عـام    ،مكتبة السنة القاهرة ،قطب رؤية إسالمية ألحوال العامل املعاصر، حممد    ٢
 .حديث عن خمططات اليهود واستراتيجيام التوسعية  ٨٠ – ٦٥ص  ،م ١٩٩٩

 



 

٤١ 

 ،وقوة املنطق ،داء روح اإلتقانهوإمنا حاز من مسك الدم الفلسطيين املنبعث من كوكبة الش
  .فأليوسرعة الت ،وحكمة الشعر
  

  ات األملب. بوا.األسرى :ثانياً
  

يتطـاولون   - وإفساداً فساداً األرضوقد عاثوا يف  -د هواليليس غريبا أن تري 
انات يلـد فتراهم يعصفون بكل ما أرست ا ،باإلنسانية مكرماً حق اإلنسان بالعيش حراً على

متجاهلني لكل املواثيق  ،ويضربون عرض احلائط مستهترين ا ومبا محلت ،السماوية قواعده
  .).١(قننت له القانون تلو القانون و ،هذا احلق علىواألعراف الدولية اليت  حرصت 

  
وال غرو أن يكون األسري الفلسطيين هو الصورة احلية اليت تعكس حجـم األمل  

ولـن   –سر الصهاينة هلذا السـبب أو ذاك  أفتراه يقع يف  ،واملعاناة اليت افترست هذا الشعب
تقلـب هـذا   نازية حتكم وجبرة قلـم أن ي -ليقدم حملكمة صهيو –حجة  الدولة العربيةتعدم 

العام بعد العام ينتقل  عليه مرلي ،يف غياهب الزنازين واملعتقالت –ألنه فلسطيين  -الفلسطيين
  .عذاب إىلمن عذاب 

  
وإن  كنا نقر أن الفلسطيين هو راس احلرية يف الصراع، فإننا نعتـرف للطليعـة   

 ،تعاقبـة بالشرف يف مقارعة خطوب الثـورات امل  -واليت تعد بآالف اآلالف -الرائدة منه
وليكـون األسـري    ،ليقصموا شوكة العدوان الذي طوع الشرق والغرب خلدمة أطماعـه 

معدن  إىلهو البوصلة احلقيقية اليت تشري  ،مدار تاريخ الصراع علىالفلسطيين مبالمحه البطولية 
  واهلوية. األرضالصادق للقدس و االنتماء

  
 بت العمل املقاوم منذ أن مـد قد أهل –ية دينللطبيعتها اجلغرافية وا –إن فلسطني 

 وتصوغ من رجاهلا وشباا ومفكريها وقوداً ،فكانت ترفد العمل الكفاحي ،الصراع أشرعته
كان هلا حظ من اهلجمة العدوانية اليت استهدفت ألوية اجلهاد واملقاومة  ؛بالتايلو ،لكل مرحلة

                                                
وما حتدث به األستاذ حممد قطب عن  ١٤ص  ،هلم خنرج من ظلمات التيه :اقرأ يف ذلك.١

 .ةوحماوالا لفرض القهر واإلذالل على الشعوب املستعمر ،ظلمات االستعمار وخطورا

 



 

٤٢ 

 ،ة التخصصـية فيهـا  ضخم من علمائها وأهل الكفاءات العلمي بات كم حىت ،الفلسطينية
ليخوضـوا   ،من خمتلف شباا يرزحون حتت وطأة األغـالل  ايلوكوادر العطاء والفعل النض

  .الصهيوينمرحلة جديدة من الكفاح داخل بطن احلوت 
  

يف  ،حداث السجون وأقبية التحقيق ألبناء فلسـطني الشـم األماجـد   أوتشهد 
داخلية اليت كانت كالشوكة يف حلوق وما يسطرونه تارة باملظاهرات ال ،صوالم وجوالم

ثبتت أمام مسع وبصر العـامل أمجـع أن اإلرادة   أاليت  ،وتارة مبعركة األمعاء اخلاوية ،الصهاينة
  .الفلسطينية كالطود الثابت ال يعبأ بالرياح وال بالعواصف

  
  ثوار برغم السالسل

  
فقد  ،الذهبواليت ينبغي أن تسجل مبداد من  ،من خضم هذه البطوالت التارخيية

وبات رواد اجلهاد الباسل بعد أن  ،منحة إىلواستحالت احملنة  ،أخرىفرز اجلرح األسري ثورة أ
ويسامهون يف أسطورة التحدي الالهب ،ردوا من أدوات  النضال خيوضون ملحمة األدبج.  

  
برعت منذ فجر التالحم بني احلق الفلسطيين والطغيـان   ،فمن داخل املعتقالت

ومواكب املتحدين لإلنكسـار أمـام    ،وقوافل الشعراء ،جمموعات األدباء يوينالصهالدموي 
نون صنوف  العـذاب واألمل  وصاروا يدو ،ذهامأت به دفتعملقوا مبا جا ،أمواج الغطرسة

  .ويتألق مع كل صدر وعجز ،من الشعر الدايفء ينساب قصيدة قصيدة اًأبيات
  

اع يسطرون الريإمنا كان فرسان و ،األدباء فحسب األسرىمل تقف األمور عند 
ليتعـانق   ،بني إخـوام وأعـدائهم   من خارج األسر صوالت وجوالت الصراع املرير ما

اذة جديدة حتكي يف كل حرف يإلليقدم الداخل واخلارج  ،وتتوطد أركان الصورة ،الوصفان
  فيها معاين العظمة والشموخ والتحدي.

  
 ،الشعب الذي يكـافح ويـدافع  الصرخة احلية يف وجدان  األسرىملف  ظلوي

يتواري خلـف   فقد شكل األمل الذي ال ،ويرسم سياسات املعادلة املتجددة كلما خبا أوارها

 



 

٤٣ 

األمر الذي تلمسـه يف   ،ر وأديبعومنارة يقصدها كل مفكر وشا ،للتغين غيوم النيسان رمزاً
يتحدث عن  الداًخ مطالع القصائد وثناياها، ويصهر الشعراء حروف البالغة ليصوغوها نشيداً

  .هليب احلديد والسالح علىنتصار الفكرة او ،معمعان التصادم
  

 أهل املوهبة وانتصر ،فضل أهل الفضل تنسىفإن أقالم أبناء فلسطني مل  ؛بالتايل
فتدافعت عجالت املطابع ،ضوء الشمس ىوكل ديوان ير ،نلقضيتهم مع كل قصيدة تدو، 

  .بيات السجونوتسابق األدباء والشعراء يف طباعة أد
  
بنـاء هـذه   أالذي مر به عدد غري قليل من  االعتقايلفالواقع  ،شك ودون أدىن 

يكاد  ال حىت ،قد أوجد حالة من األمل تستقر يف وجدان كل ذي لب ،البقعة اجلغرافية الباسلة
أو والـد   ،أو زوجة تتقلب يف عامل اآلهات ،ىخت يم بالذكرأخيلو بيت من أم تبكي، أو 

 األسرىأبواب املؤسسات الدولية اليت إن أفلحت يف أمر خيدم  علىنتظار من اال دماهحفيت ق
ملن يريد أن يشكو دون أن تـدفع دوالب   تعدو أن تكون عنواناً وهي ال ،فشلت يف آالف

  .األمام إىلواحدة وقضيتهم خطوة  األسرى
  

 ووجـه  ،اع وأصحاب الصـحائف الريشكل هذا الواقع مادة دمسة أمام رفقاء 
وآفـاق التصـوير والتمثيـل     ،رسالة مفتوحة أمام كل موهوب ليجوب يف  فضاء الوصف

  .والتدوين
  

  أهم احملطات املراعاة
  

  بشموهلا.. يةاالعتقالاملعطيات  علىركز الشعراء يف دواوينهم وقصائدهم 
  

ويعـربون   ،فتراهم خيوضون يف ذكر حلظات الوداع وفرقة األهـل واألحبـة   -١
 ،البعد عن البيئة واخلـالن  ىوأس ،ظرات الوداع ومرارة اخلطف الدينءحبروفهم النقية عن ن

 ..اليت منت فيها األرضفكانت قوايف النظم متثل صورة حية النتزاع النبتة من 
  

 



 

٤٤ 

يف أوج  االعتقـال ومعانـاة   ،وحقد السـجان  ،تراهم يصفون قسوة اجلالد -٢
اجلراح املتراكمة يف ذاكرة رشفوا  للمعاناة واألمل وأوكم قد  .األرضالعنجهية من طواغيت 

 شعبنا ااهد.
 

جتد الشعراء يتحدثون عن قسوة الظروف املعيشـية الـيت    ،أخرىيف فصول  -٣
مل تتلـق  و ،ال تلقى العالج من حاالت صحية مزمنة ،األسرى علىا أعداء اإلنسانية هيفرض
وشروط وأوامر تنفـذ حتـت رعـب     ،يكاد يصلح للدواب وطعام وشراب ال ،رعاية أدىن

 وال حرج. نسل القردة واخلنازيرويف هذا اال حدث عن  ،السالح وأمر البارود القذر
 

٤- عليهمنهم من حكم ف ،ومشاعرهم جتاه أهلهم األسرىد الشعراء أحاسيس جس 
فمن واصـف لوضـع    ،سالك السجن وقيود األسر عشرات السنواتأالباطل بأن يصادق 

 ،راسم حبروفه النورانية دمعة الزوج لفراق زوجه إىل ،املعرب عن شوقه لألهل واألبناء ،املعتقل
حري بالتاريخ أن  ،يف مشاهد من التأجج الروحاين والنفسي ،بنائهوعربات األب وهو حين أل

 ها عند كل موعد لإلصباح.يإليلتفت 
 

آخر عن مراحـل التعـذيب    وباقتضاب حيناً ،منهم من حتدث بإسهاب حيناً -٥
إذ  ،سـري يف وجدانـه  أرات اإلبتالء احلرجة اليت حفرها كل وفت ،واإليذاء اجلسدي والنفسي

وحقد  ،وعذاب الوحدة ،ونار العصي ،أي من مر ذه احملطات املعتمة قلة النوم ىكيف ينس
 .بأي مثن عترافاجلدد يف حماوالم النتزاع اال ةرابالسجان، وتعسف الرب

 
يوم أن يـودع   ،لألسريتفنن العديد من الشعراء يف إبراز حلظات امليالد اجلديد  -٦

واألوامر اليت حتاول كسر اإلرادة وحتطيم  ،قالع األسر واألبواب احملصنة، واجلنود املتعجرفني
 ،ودمـوع الفـرح   ،وحلظة لقاء أهلـه وأطفالـه   ،فتراه يصف حلظة خروج األسري ،الذات

 .وتنهيدات السرور واحلبور
 

وشـكلت   ،كرامـة وعنوان ال ،كان األسري هو رسول أي ثورة ؛وبكل جدارة
 وهذه القضية باعتبارهـا ملفـاً   ،يف تاريخ الصراع مع املغتصب حساساً مراحل األسر حموراً

 



 

٤٥ 

بد من اغتنامه  ال . تشكل تراثاً).١( أخرىبني كل فينة و يرتف ما وجرحاً ،الدوام على ساخناً
  باستنارة يف كل جهد أديب.

 
 لـدى مـادة   - كحـة تنامتناثرة أو م - ومن البدهي أن تشكل هذه األشعار

وبذر  ،ولرفع املعنويات ،ا السجناء لشد العزمية يتغىن ،فهي حمفوظة عن ظهر قلب ،األسرى
 ،آخر حيناً االًأو مو ،بثوا الشعري القشيب حيناً ىفتسمعها تلق ،الصمود واألرادة يف النفس

  ا معها.أبياوأنشودة يف كل مناسبة تتوافق 
 

امتـداد تارخيـه    علـى و ،االحتاللوهي أن  ،هنابد من ذكر حقيقة هامة  وال
املباشرة لألدباء والشعراء وأصحاب الدرجات العلميـة   االعتقالمحالت  إىلعمد  ،اإلجرامي

 ؛بالتـايل و ،بدوممؤثر نه اليقوم كفاح أ االحتاللولعلم  ،بوصفهم خلف كل ثورة ،العليا
ورواد األدب  ،ضـاء النقيـة  يـادي البي واأل ،فقد غصت السجون بأصحاب العقول املفكرة

فتخرج الصورة بيضاء صافية ال  ،مما جعل الكلمة تكتب من قلب الواقع .).٢(والثقافة والشعر
  تشوا شائبات التوقع أو التخمني. 

 
 –الدوام  علىوهذه مسة الواقع الفلسطيين  -فإن املعاناة كلما اشتدت ..للحقيقة

ب ما يكفيهـا  اليل أن تبتكر من الوسائل واألسالعقو علىوتفرض  ،فإا ختلق روح اإلبداع
ألن احتدام املعركة يفـرض   ،أكثر من أديب وشاعر عليهوهذا ما أكد  ،عناء اهلجر والنسيان

  .وبكل إمكانية متوفرة ،أن نستبسل يف فرض ذاتنا بكل السبل املتاحة علينا
  

كـان  لقـد   (( :وللكلمات دالالا يف توضيح االستاذ حممد قطب حبيث يقول
الغرب يف رفع قيمة وإنسانية حضارته وإميانـه   ىلكل دعاو يعلاإلستعمار هو التكذيب الف

أن يوقظ املسلمني من وهلة بناها  وكان دافعه األسود كفيالً ،احلقيقي مبا يرفعه من شعارات

                                                
عيسـى قراقـع    ،اقتحام الوعي العاملي يف إنتفاضة أسرى فلسطني يف سجون االحتالل    ١

 .٦١ -٥٨ص  ،رام اهللا-مركز الشرق للدراسات  ،١٩٩٩ط عام  ،ومجيل املطور
املعهد العاملي للفكـر   ،د. عبد احلميد أمحد أبوسليمان ،أزمة العقل السليم :اقرأ يف ذلك   ٢

 .٥٣-٥٠ص  ،م١٩٩١ىل الطبعة األو ،اإلسالمي

 



 

٤٦ 

ا اإلنسـاين    ،حقيقة تلك احلضارة الزائفة، املوغلة يف األنانية إىل وهمإىلاملسفة يف وجـدا 
ليقارنوا بـني حركـة الفـتح     ،أجماد تارخيهم املهجورة إىل املسلمون يعود كي ،احلضيض
  .).١(واإلستعمار الصلييب  ،اإلسالمي

  
  اإلصابات واإلعاقات :ثالثا

  
وحتت وطأة املوت القادم من اجلو والبحر  ،املدافع ودوي ،من بني أزيز الرصاص

ضباراته التارخيية ألف اسم ممن أل يف وسج ،ملموعد مع األ علىكان شعبنا الفلسطيين  ،والرب
وألـف مصـاب يف    ،لف مصاب يف أحشائهأو ،أفقدهم الصراع العقدي عيوم أو إحداها

لتتجمع كل هذه اآلالف اليت رمزنـا هلـا يف اإلحصـائيات     ،لف مبتور لألطرافأو ،رأسه
  .ة وحمافظةدينمالدورية اليت تصدر عن وزارات الصحة يف كل 

  
باآلالف ممن كان هلـم   ،واملراكز الطبية ،ودور األطباء ،املستشفيات لقد غصت

ته ومنـهم مـن شـلّ    ،مل ساقيهفمنهم من بتر األ ،هذه الثورات املباركة إىل االنتماءشرف 
وكل هذه احلـاالت صـارت    ،ومنهم املقعد والضرير والكفيف واملبتور ،رصاصات الغدر

إال ويذكر لك حني السـؤال   ت أو عائلة أو حيفما من بي ،الشارع الفلسطيين لدىمعروفة 
  .).٢(واملصابني  ىاجلرحعن روايات 

  
وهذا اخترق الرصاص قدميه  ،صيب يف مكان كذا يف عموده الفقري فشلأهذا 

  ..وهذا وهذا ،وهذه أرعدت الشظايا يف وجهه ففقأت عينيه ،فبترت
  

ت، باتـت هـذه   يف املدن والبوادي واألرياف واملخيما ،ىوسط حبر من اجلرح
 ،فراح يؤرخ احلـدث ويصـف املعانـاة    ،االنتماءاملعاناة مصدر إهلام لكل شاعر حر صايف 

                                                
 ،١٩٩٤الطبعة األوىل  ،القاهرة -دار الشروق  ،حممد قطب ،هلم خنرج من ظلمات التيه   ١

  .. بتصرف يسري يقتضيه السياق٦٤ص 
 ،السنة السادسة والعشـرون  ٣٠٥العدد  ،مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين ،جملة بلسم :انظر.٢

 .٢ى خلق جيل فلسطيين مشوه، ص موضوع االحتالل يعمل عل ،م ٢٠٠٠طبعة عام 

 



 

٤٧ 

بقلمـه   وخيـطّ  ،العاليةبالصرب والروح املعنوية  ويتغىن ،عذب القصائدأوينسج من اآلهات 
  السيال حكايات هلا يف األفق صليل وبريق.

  
 أو ـويالً  ،هنا وهنـاك  فاًجمرد أوهام تقذف جزا ،األمر ليس كما يظنه البعض

 ،بني األزقة فمن سار ما ،لألمور من أجل استدرار مكسب أو موقف من شرق أو من غرب
قعـد الرصـاص   أسيلمس اجلرح يف وجوه األطفال الذين  ،يف احلواضر واملخيمات ىومتش

ية متاهات الرعب واحلاالت النفس إىلأو نفاهم اخلوف  ،أو أفقدهم الدوي أمساعهم ،آبائهم
  .).٢( )١(القاسية 

  
ممـن أصـام    ضـخماً  ة عـدداً الصهيونيلتقيت خالل وجودي يف السجون ا

ففي دفعـة   ،وأنا هنا ال أحتدث عن حالة أو حالتني ،واخترقت الشظايا أجسادهم ،الرصاص
ألقـت   ،املباركـة  ىرها الرجال يف إنتفاضة األقصواحدة وبعد معركة خميم جنني اليت سطّ

يف املعتقالت من بطوا مئات املصابني ممن تتراوح إصابتهم بني اخلـدش   االعتقالسيارات 
اجلسد، فيما يعكس حالة الصراع الدموي بني املؤسسة العسكرية ووبني تغيري مالمح الوجه 

  .الصهيونية وجنراالت املقاومة الباسلة
  
  من بني اجلراح

  
وإمنا تنتفض هلذه  ،وال توثقه سالسل ،حباطإيقعده  الشاعر بني هذه املعطيات ال

خيطف من بريـق   ؛وجتده يصل ليله بنهاره ،وتتوقد من هول الدماء بصريته ،اآلالم مشاعره
وميزج ذلك كلـه   ،لقلمه وهو يستبيح جماالت البالغة واألدب القمر وإشعاع الشمس مداداً

 ،شمسجبني ال علىويقدرها لعلقها  ومعلقة جديدة، لو كان العامل حراً ،يف ملحمة أسطورية
  .ظهر الكواكب علىولوضع نسخها 
  

                                                
 .١٨ -١٤ص  ،بلسم :لإلحصائيات..  انظر: جملة    ١
انظر  ،ألف جريح ٣٠بلغ عدد اجلرحى خالل سنة واحدة النتفاضة األقصى أكثر من      ٢

 .١٠٥وزارة األوقاف الفلسطينية،  ص  ،جملة املنرب

 



 

٤٨ 

  ؟.زه رائحة الدماء فأي قلب هذا الذي ال
  

  ات العظماء ؟حتركه أن وأي ضمري هذا الذي ال
  

بال عينني ؟  بال يدين ؟ أو طفالً رجالً ىيثور وهو ير وأي وجدان هذا الذي ال
  ر يف سرير املوت ؟يرقد ألشه صابعه ؟ أو شاباًأأو شيخا بترت يداه ؟ أو عاملا انفطرت 

  
وكم اجتاحتـه  .. كم أثقلته اجلراح.وكم عاىن ى. كم قاس.ه من شعبهللا در .

أنا هنا  ،لن أساوم ،لن أساوم ،ولكنه يصرخ من رحم الفجيعة ،جنازير املصفحات والدبابات
  قاوم.أل

  
  براءة

  
أو  ،طيب شذي حمبوبة ميدحها واملوت موزع بني الناس إىلالشاعر الذي يأوي 

يف واألطفـال   ،صر دماغه من أجل قصيدة ميدح ا صاحب السمو أو اجلاللة أو الفخامةيع
خري لـه مـن    األرضإن مثل هذا الشويعر يكون بطن  ،تبحث عن آبائها وأمهاافلسطني 

إذا مـات   حىت ،وترمجه ،وستلعنه األجيال ،احلياة مل يزد فيها شيئاً علىوهو زيادة  ،ظهرها
  ه.قرب علىبصقت األطفال 

  
وإذا  ،نشيد العشـاق  وإذا ملع الرصاص خبا ،ال للنفاقال جم ،يف ساحة املعركة

عن أهل املكارم حـني   ىومن ختلّ ،فال ينطق وال يدافع وينافح إال العمالق األرضاستبيحت 
  .م فليس له عندنا إال اللعنةعليهس أاشتداد الب

  
  هجرثلثاه يف امل ..شعب :رابعاً

  
هـو   – اليوم ىحني محل كل فلسطيين يقطن يف املنف ،ذكريات تلهب الوجدان

 إىلاليدري  ،ىغري هد علىحصان الرعب، وتوجه  ىوأمتط ،متاعه أو ما تيسر منه -وأوالده

 



 

٤٩ 

كيف  ،أمر واحد ىاليستوعب من احلكمة واملنطق والفلسفة سو ،أي وجهه تسري به قدماه
  .).١( إن غري مسار وجهه عليهيفلت من البندقية احملشوة املصوبة 

  
حيـث   ،لوداع رجاهلا وفرساا األرضشك أا أيام عصيبة، حني انتحبت  ال

تتأرجح ما بني مـوت   ،شرس احلمالت النازية والفاشية يف التاريخكانت فلسطني تتعرض أل
آذاا دبابات العدوان وهي تسـتحق الزنـابق    وتصخ ،جمزرة إىلورب من جمزرة  ،وموت

  .الربية يف مروجها ووهادها
  

إما أن يفعلـه وإمـا    ،. أن جيد اإلنسان نفسه أمام خيار واحد.أي جرح هذا
  .).٢(وء ا اجلبال أن متيد نومسؤولية عظيمة ت ،. إنه قرار صعب.املوت

  
 ،أعـواد املشـانق   علـى وأجساد علقت  ،اإلجنليزي االحتاللفبعد دمار خلفه 

صار  ،إلجنليزية بتوجيه رمسي من قياداومحالت اإلرهاب املنظم اليت قادا القوات  النظامية ا
الشعب الفلسطيين ما بني مطرقة اإلنتداب وسندان عصابات اهلاجاناه وشـترين والباملـاخ   

  .وهو تاريخ عصيب وحرب مفتوحة األبواب والساحات ،الصهيونيةواألرغون 
  
ك من مذكرة رمسية بريطانية موقعة يعلأعرضه  ،ملا أطرح داعماً ك فقط نصاًيإلو

تطرح اخلطة السياسية لربيطانيا جتاه ملء  ،م١٩٣٩مايو آيار  ١٧بتاريخ  ،٣٩ -٢حتت رقم 
  -:تقول الوثيقة ،الشرعيني ني الصهاينة لتفريغ أهلهابستجلَالفلسطينية باملُ األرض

  
مـدار   علـى إن حكومة جاللته مقتنعة أنه ميت متت اهلجرة اليت يفكر فيها اآلن 

 ،كما أا لن تكون حتت طائلة أي التـزام  ،لن يكون هلا مربر ،اإليهالسنوات اخلمس املشار 
بقطـع النظـر عـن     أخرىودي عن طريق السماح جرة إليهلتسهل إنشاء الوطين القومي 

  .رغبات السكان العرب
                                                

 .١٠٨بني الرشاد والتيه / ص     ١
 ،٢٠٠٠السنة السادسـة   ،العدد السابع ،تصدر يف خميم الدهيشة ،نيجملة فلسط :اقرأ يف    ٢

 .١١- ٨ص 

 



 

٥٠ 

  
ولـيس   ،ريب لغرس هذا الكيان املصطنع يف أرض ال ميكلهاغلقد تكالب اتمع ال

من السياسات ما من شأا فـتح اـال أمـام اهلجـرة      فرضوا ؛بالتايلو ،فيهاله أي حق 
 ،حني متسك الفلسطيين بترابه وقد كان اخليار األول فاشالً ،قسريأو التهجري ال ،الفلسطينية

 ،العمل بالتهجري القسـري  إىلفالتجأت العصابات الصهيونية واإلدارة الربيطانية ( اإلنتداب) 
 ،كلها تستهدف التجمعات السكنية الفلسـطينية  ،حيث قامت بارتكاب العديد من اازر

مل يسـلم   حىت ،وتظهر وحشية منقطعة النظري يف القتل والرعب والتدمري ،فتعيث فيها خراباً
  .منها حجر أو بشر أو شجر

  
ـ  ،هذا العدوان السافر جعلهم يف قلب التجمعات الفلسطينية  إىل ايلواضطر األه

  .وال رمحة يف قلب من حيمله ،رمحة فيه مغادرة أرضهم حتت ديد السالح الذي ال
  

والبعض ميـم شـطر    ،فالبعض اختار لبنان ،فبدأت حركة هجرة مسيت بالرتوح
  وغريها.. ،العراق إىلوغريهم  ،سوريا إىلوآخرون الذوا  ،األردن

  
 ،يف خميمات الشتات .).٢).(١(. جتد اآلالف املؤلفة من النازحني والالجئني.واآلن

ـ ال ينتمون  -وإن تربوا ا  -ت م شوارع بلدان غص ،ميال عيوم ىتكاثروا واألس  ،اإليه
الفلسـطينية   األرضوهذه  ،دهماليفهم فلسطينيون بدمهم وروحهم وحضارم وعادام وتق

لو عصفت م مواثيق عصبة األمـم أو   حىتوهذا احلق مل ولن ينسوه أو يتناسوه  ،من حقهم
  الغادر.هيئة األمم أو اتمع الدويل 

بقانون وضـعي   وال نتغىن ،وال وطنية جمزوءة مهترئة ،نقصد هنا قومية مقيتة وال
وهذه  ،واحلق أحق أن يتبع ،ولكننا نضع األمور يف موازينها ،أو فكرة باطلة انا الشرع عنها

                                                
فهم من غادروها  :أما النازحون ،فصاعداً ١٩٤٨هو الذي غادر وطنه من عام  :الالجئ   ١

 .فصاعداً ٦٧يف عام 
 ،السنة الرابعة والعشـرون  ٢٧٥العدد  ،جملة بلسم مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين :انظر    ٢

 .املقدمة - ٤ -٣ص 
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  .).١(اللهم إال عقالنية الغرب العوجاء  ،ينازع فيه عاقل حقهم الذي ال األرض
  

  .النيح علىيين صار بعد التشريد القسري واألديب الفلسط
  

مـؤثرين   ،اختار هو أو آباؤه من قبله البقاء ،الفلسطينية األرضيف  مقيم :األول
٣).(٢(رضهم اليت عشقتهم وعشقوها أمغادرة  علىالذي خامتته املوت أو التجويع  احلق املر.(.  

  
ته سفينة الغربة لقأف ،جداده من أرض فلسطنيأمن خرج أو خرج أبوه و :والثاين

مة أليويعيش يف غربة  ،جييد استنشاقه يتنفس هواء ال ،يف أحد خميمات الالجئني أو النازحني
  .املذاق واملعاش
  
ولن يسرق من النازح  ،لن يسلب التشريد من الالجيء قلمه ،كال احلالتني علىو

ال حـني نقـذف   الدم، اليفارقنا إ ىجيري جمر –حنن الفلسطينيون  –فاألبداع فينا  ،فكره
  .رواحنا من احللقومأ

 
املشردون الفلسطينيون الذين رمتهم أقدارهم آالف أو مئات األميـال خلـف   

وشاركوا اجلسم الفلسـطيين   ،بأول عايشوا احلدث أوالً ،احلدود املصطنعة لفلسطني الطاهرة
يف الداخل  وهم يتلقفون آهات شعبهم احملاصر ،وقامسوه أفراحه وأتراحه ،املمتد آالمه وآماله

  ناصيات الشوارع قبل مطالع القصائد. علىويكتبون أمساء الشهداء القادة  ،فيحيلوا جتارب
  

                                                
 ،دار الشروق ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،د. حممد عمارة ،انظر: معامل املنهج اإلسالمي.١

 .، وفيها تأصيل للفهم اإلسالمي هلذا املوضوع١٧ص   ،م١٩٩١ ٢ط 
رفض التـوطني  :موضوع ،٣١ - ٣٠ص  ،١٤/٦/٢٠٠٣ ،٣٢٥العدد  ،األهرام العريب   ٢

 .ام املليجياهل :للفلسطيين يف لبنان
 بقلم د. سلمان أبو ستة. ،١٠٦ص  ،م٢٠٠٠/ ٥شهر  ،٤٩٨العدد  ،جملة املنرب    ٣

 



 

٥٢ 

  :حمطات مضيئة
  

ومتردت قـرائح   ،فتجردت أقالم الدعاة ،الشعر اليترك مثل هذا األمل دون رعاية
  :أمهها من ،حماور عدة علىوتوزعت مطالع القصائد وثناياها  ،املبدعني

  
شواق والذكريات الغـامرة الـيت   وذكر األ ،املسلوبة األرضحدود  علىالوقوف  -١

 ،وهذه األسالك الشـائكة  ،تفيض من نفس الشاعر الذي تبعده عن أرضه هذه األمتار القليلة
 فراح يلقي شعر احلنني والشوق بعاطفته اجلياشة.

  
ون احلديث عن الصكوك " وأوراق الطابو " ومفاتيح الدور اليت ميتلكهـا النـازح   -٢

وهي اخلنجـر   ،فهي متثل هلم حق العودة ،بنيه علىوهم حيتفظون ا حفاظ املرء  ،والالجئون
ود لنفيهم األبـدي عـن   يهايرفعه  ،الذي يطعن أوهام التوطني والتعويض الذي صار شعاراً

 .الوطن
 
مقارنة  إىل ،من وصف حال املخيمات ،وصعوبات املشردين فيه ،ذكر آالم املهجر -٣
 حاالت الوحدة وفقدان اخلالن. إىل ،ماألم والوطن بني املخي ما
 
 ،ووصف النازحني والالجئني وهم حيملون أمتعتـهم  ،وىلاستذكار أيام التهجري األ -٤

وتعبريات ترسم نقوش املعاناة وقسوة الظروف اليت  ،نتماءوعيوم الباكية حتكي ألف قصة لال
 .أوطام ىثر علىبتر وجودهم  إىلأجلأم 

 
وخيال شـاعري   ووصف ،اآلمال ايلاهلمم ومع ايلوبذل أع ،عودم لىعالتأكيد  -٥

رضهم رغم أنوف الطواغيت املتكربة، مع ما يف ذلك مـن جـراح   أ إىليعرب عن رجوعهم 
 .ولو كان مثن ذلك املوت األرضهجران  علىسف والندم األ
 

 ىورفض التفرقة الضيز ،شاركهم هذا كله على أرضه الشاعر الفلسطيين الباقي
بـني   تالحم تام مـا  علىودلت القصائد املسطرة  ،بني فلسطيين الداخل وفلسطيين املهجر

ذلـك التفاعـل    علـى  ودلّ ،احملدقة بالشعب بأسره ووصف التحديات ،واآلمال األشواق

 



 

٥٣ 

 ،ا وسلبياابيااجيإالساحة الفلسطينية ب علىاملزدوج بني الشعراء واألدباء يف أي قضية تطرأ 
  .رقفهم يف اهلم ش
  

 ،وآهات حارقة ،وجراح نازفة ،ومعاناة مشتركة ،وافكار متتزج ،سطور تكتب
  .وأطفال حمرمون ،ودموع منهمرة
  

أعطت األدب الفلسطيين ذخرية فكرية متميـزة،   ،كل هذه املعاين رغم قسوا
ووصف احلال يصوغ األدبيات الشعرية  جعلت بناء اللفظ وداللة املعىن ،وأرضية أدبية واقعية

  .)) دب احلرواأل ،واألمل ،املعاناة((  :الوث الوضع الفلسطيينبث
  

ـ احلركة الفلسطينية شهدت لعدد من الشعراء املُ عطتـهم  أو ،رين باإلبـداع هج
واعترفت هلم باملسامهة اجلـادة يف صـياغة أدب    ،عتبارية يف الوجدان الفلسطيينالمكانتهم ا

  .وشعر الواقع وقافيات التحدي ،املرحلة
  

اخـتالف   علـى أن الفلسطينيني القاطنني خارج أرضـهم   ،ير بالذكرمن اجلد
وكل  ،كل حبسب ذوقه ،دب الفلسطيينية أو الطائفية أو الفكرية قد رفدوا األدينلمشارم ا

جيـاد األدب  إفتسابق املسـيحي واملسـلم يف    ،حبسب أسلوبه وطريقته يف ابتداع القصائد
  .هذا الشعب الواحد علىة العنصرية املضروبة يف حتد صارخ للتفرق ،الفلسطيين يف املهجر

  
حقه يف ميزان األدب  ىم ويوزن مث يعطقيمن أي شخص صدر ي ،واألدب أدب

 ،وإتقـان املعـاين   ،فالعربة يف األدب جبودة الصـنعة  ،بغض النظر عن قائله أو باذله ،العريب
تمائـه  انظهر قائله أو ال مب ،وروعة االستشهاد والتصوير والبيان ،وتنسيق الوجود  للمطروح

  .اخلاص
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  متيز ومتايز
  

سـلوبه  أو ،العاليـة وله مكانته  ،أفق العطاء علىلكن لإلسالم هيبته اليت تفطو 
وقبل أن يفتح عيون فرسانه  ،فهو قبل أن يصنع الشاعر يصنع املفكر ،اخلاص يف صناعة رجاله

إذا نزلوا بساحة  حىت ،ئواملباديعلمهم القيم والثوابت  ؛أحبر الشعر أو طرق نظم القوايف على
  .)١(ال ممن يكتبون ليقال كتبوا  ،العطاء كانوا من حكماء األدباء

  
وجرسهم املوسـيقي   ،كان لشعراء الصحوة اإلسالمية تعبريام الراقية ؛وبالفعل

 علـى فأبرزوا الصـراع   – هحره وعمودي –موائد الشعر  علىوفكرهم املطروح  ،اغساملست
 ،ودراية بعلوم التاريخ واحلاضر ،وصاغوا روي قصائدهم بعد بصرية نافذة ،حقيقة العقائدية

بني  اوزاوجو ،فمزجوا من احلنني سياسة ،ونزعوا ورقة التوت عن عورات األنظمة املتخاذلة
وكانت الثوابـت ال   ،يأودجموا بني اء التصوير ومسو الر ،البالغة والفهم الشمويل للصراع

تغلغلـت يف   حىتوشتان شتان بني من  يكتب لفكرة يؤمن ا  ،ارق صدر بيت أو عجزفت
 ،مع اعترافنا بفضل مـن سـاهم   ،وبني من يكتب ليزاحم الشعراء يف دواوينهم ،شغاف قلبه

  .اختالف أطياف الشعب الفلسطيين الباسل على
  

  :الطفولة احملرومة املعذبة :خامساً
  

 ،للقتل ورشوح الـدم  ومع املشاهد املتكررة ،بني هواجس القصف والدمار ما
ووضع إقتصـادي   ،ومع أطياف تالحقهم بالنهار وأشباح تطاردهم يف الليل ،مةليواملناظر األ

ىعن مسع وبصر مايسم جداًبعيداً  ،. عاش أطفال فلسطني يف جزيرة معزولة عن العامل.مترد  
   .)٢(اإلنسانية بضمري

  
                                                

اخلطاب الـديين يف أزمنتـه    ،م٢٠٠٣ -٦ -١٤ ،٣٢٥العدد  ،األهرام العريب :اقرأ يف  ١
 .٧٩ص  ،نبيل عبد الفتاح ،املستمرة

حكاية زوجة  ،اخلامسة السنة ،م٢٠٠٣/ ٢/ ١٦ ،٢٥٦العدد  ،جملة األهرام العريب :اقرأ  ٢
 .وهذا غيض من فيض ،٧٣ص   ،الشهيد

 



 

٥٥ 

حصر أطفال فلسطني يف ة أن ياليلقد فرضت شراهة العدو يف تدمري كل قيمة مج
ري أن تقوم خطواا بوإقتضت الدوافع التجهيلية اليت تنتهجها دول العدوان الرب ،نفق الرعب

فعمدت  ،وحماضن التربية لألجيال ،يف ضرب الصمود الفلسطيين بتجفيف منابع القوة الوطنية
ي اليومأو شبه ي اليوملرعب لإشاعة  ،وحصارها ،قرارات إغالق املدارس إىلبسياسة مربجمة 

  .غالقها بالكاملإإن مل يتم  ،فيها
  

وإذا أضفنا عنصر  ،كل هذا جعل الطفولة الفلسطينية أكرب شرائح اتمع تضرراً
فإن الصـورة   ،ةاليوهيمنة احلواجز ورعب اإلقتحامات واإلجتياحات املتو ،احلصار والتجويع

  .وبؤساً تزداد قتاماً
  

  :شح موروث
  

 ىأو تسـع  ،بالطفل عىنمبادة أدبية ت علينان التاريخ قد خبل جند أ ،بنظرة تارخيية
بتـراث   وىلمنت املصادر األدبية يف العصـور األ وقد ض ،لتربيته والنهوض بآفاقه وطموحاته

كأساس لبيئة تربوية تسهم بدورها يف ازدهار امليول واحلاجات  عليهيصلح أن يعتمد  وءمقر
  .الدائم يف عصرنا اليت ضاعت يف زحام التصادم ،الطفولية

  
الدنيا من خـالل منظـار    علىأو حنكم  ،عيوننا نظارات سوداء علىلن نلبس 

جمهودات الالحقني يف إستدراك ما غفل عنه  علىنا نقف ولكننا بتنا نبحث ونقلب علّ ،أسود
  .السابقون

  
  :صحوة

  
 إىلنلمس يف هذه األيـام التفاتـة صـادقة     ،بعد حبث يف املكتبات ودور النشر

فالعامل الغريب أدرك أن الطفولة اليت غادرت طور احلبو حديثا ستتسلم  ،طفولة يف العامل أمجعال
وراحوا يفتحـون جمـاالت    ،فتعاقدوا مع األدباء واملؤسسات واملثقفني ،مة يف غدهازمام األ

صياغة منهاج طفويل  علىطأ مثقفو الغرب اتو حىتالتسابق،  ىويدعمون مح ،اإلبداع الكتايب

 



 

٥٦ 

  .مات وااالتهتماع االمتنو
  

غفل هذا اجلانب حتت الضغط فقد أُ –وفلسطني جزء منه  –أما يف العامل العريب 
عن حق الطفولـة يف أدب يـبين شخصـيام    ى املثقفون وتغاض ،هذا الشعب علىاملتراكم 

 حـىت ويزرع فيهم بذار اخلري والفضـائل   ،املرحلة العمرية هلم يوائم ،بأسلوب سلس مفهوم
ا.عليهوا يشب  

  
باريس  إىلحيث سافر  ،هتمام جبانب الطفولة من عهد رفاعة الطهطاويافتتح اال

 ،ومـن مث  ،مصر إىلفنقل الصورة  ،مراحلها ثقافتهم ورعايتهم للطفولة يف شىت علىوأطلع 
 عدة املؤلفون أول من ألـف أدبـاً   حىت ،كان إسهام أمري الشعراء أمحد شوقي بتميزه األخاذ

 علـى داعه يف احلديث بوإ ،نظم األناشيد واألغاين الطفولية إىلإضافة  ،غة العربيةلألطفال بالل
ليفتح اال بعده ملن له يد  ،وىلاأل هوي الطفل يف سنوات عمرهألسنة الطري واحليوان مما يست

  .األطفال إنتشار النار يف اهلشيم إىلفانتشرت املكتبات املوجهة  ،فأليوباع يف جمال الت
  

فقد كانت خطوة الريادة لألديبني حممـود عباسـي    ،تمع الفلسطيينأما يف ا
اللذان قدما العديد من اإلبداعات لألطفال يف فلسطني، مث تدافع بعدهم األدباء  ،ومجال قعوار

والقصائد الشعرية اليت تـريب وـذب وتشـذب     ،لتمتليء مكتبة الطفل بالقصص العربية
  .املسلكيات والتصرفات

  
اقتحم املثقف الفلسطيين ساحة العطاء، ليعمـل   ،الرؤية الناضجة ضوء هذه على

وازداد  ،فارتفع منسـوب العمـل   ،الذي وقع فيه ستوىنتشال الطفل الفلسطيين من املا على
ـ بحمفصار الصغار يف جمتمعنا جيدون مادة أدبية مشوقة و ،جنازإلارتفاع سقف ا  ،هميلـد ة ب

حقهم بوجبـات  أسهم بأداء جزء من ن اتمع كا ؛ويف الوقت نفسه ،يقضون معها أوقام
  .وترتقي م حنو جماالت النمو والنهضة ،بة ترفع من مستواهم العاميط

  
وصاروا  ،باتوا يطرقون أبواب الواجب والناشئة الذين مل يكترث اتمع هلم قدمياً

صارت الكتب ف ،حد سواء علىاستاثروا خنوة العلماء والفقهاء واألدباء  حىت ،يطالبون حبقهم

 



 

٥٧ 

مباحث وفصول للجانب الطفويل لفهمهم ضرورة  علىالفقهية والدعوية منها تشتمل  حىت –
  :ه الشيخ حممد أمحد الراشد يف املسار حني قالذكر ما قد خطّأمراعاته، و

  
إذ ال يـربأ   ،من الدعاة " فإن الناشئة هم املورد الرئيسي للنوعية الصلبة املتفانية

 علـى فـه  قبل تعر وىلكسبته إياها حياته األأأنواع من السلبيات اليت  كبري السن من نوع أو
سنوات قليلة فإذا هـو الرجـل    عليهتصرب  ،وكله حيوية ،فكله حماسن ئوأما الناش ،الدعاة
 ،تكرار البدهيات اليت تقنعك بالعمل معـه  إىلظن أن بنا حاجة أوما  ،املقدام املثابر ،الكامل

  .)١() ) وتذكرك أم أغصان طرية
  

فقـد   ،اع املؤمنالريتنساب مع دفق  ،كة جمربنوح ،وفهم شامل ،كامل صدق
  .األصابع علىيف كالم يعد  ،الراشد الصورة بفوائدها وتطلعاا املستقبلية ىحو

  
وبالرغم من املقاالت والنشرات والتحليالت الصحفية اليت عمـرت صـفحات   

 ،ال أننا جند ندرة يف أرشفة الواقع الطفويلإ ،سبوعيها وفصليهاأيوميها و ،االت والصحف
إنتفاضة  إىل ،م١٩٨٧عام الكربى اإلنتفاضة االنتفاضات اليت بدأت ب بعد سلسلة  وخصوصاً

 علىا من آثار مدمرة عليهوما ترتب  ،األخرية األقصىإنتفاضة  إىل ،( النفق ) وىلاأل األقصى
هنـا   ثَّاللهم إال بعض ما ب ،الطفويل وجه اخلصوص القطاع علىو ،خمتلف الشرائح اتمعية

  .وهناك
  

  نقطة نظام
  

الفلسطينيني بشكل  ىذلك التوجه العازم عند النصار ؛أثار انتباهي أثناء البحث
ـ وبا ،هم حيللون ويوجهون فها ،ورغبام اليت ما عادوا يستروا خبمار السرية ،خاص ت ن

 وضرورة استثمار واقعها أمـراً  ،الطفولة اهتمامام ومصادر توجيههم حبملة تعبئة تتوجه حنو
  .نثناال خيتلف فيه ا
  

                                                
 .١٤٥ص ،م١٩٩١  ٣ط  ،ديب -دار املنطلق للنشر والتوزيع ،حممد أمحد الراشد ،املسار  ١

 



 

٥٨ 

يسعي هـذا الكتـاب    (( :يف إحدى مقاالته جورج جقمان يقول إىلولنسمع 
قـرن   علىخالل ما يزيد  ،خاصة يف فلسطني ،لرصد وحتليل دور احلركة الطالبية الفلسطينية

رمبا كان الكتاب الوحيد الصادر بل  ،وهو ذا من الكتب القليلة حول املوضوع ،من الزمان
  .)١())  ايلخالل العقد احل
  

هناك وظيفتـان  ((  :الطليعة اجلامعية إىلخطابه  ويقول قسطنطني زريق موجهاً
 ،الدور الفكري الذي خيوضـونه  علىركز يف إحدامها  ،)٢())  رئيسيتان للمثقفني اجلامعيني

  .ودورهم يف التأثري والتأثر الصراح
  

أن نستفز كل طاقاتنا وإمكانياتنا من  –ن أبناء الشمولية يف الفهم حن –حري بنا 
بد لنا من توجيـه اخلطـاب    وال ،من قبلها ىوسد ثغرة ال زلنا نؤت ،بأجل صيانة حق مغي

اليت يكون من شأا إثـراء   ؛واجياد الروابط الثقافية املنتجة ،واستثمار حركة املثقفني ،الواعي
  ث وحضارة هلذا الشعب املبدع.الواقع األديب لصياغة ترا

  
 ،والشعري خصوصـاً  ،كبري جهد لبيان أن الدور األديب عموماً إىلولسنا حباجة 

ا صياغة املعاين قبل بناء اللفـظ أن  ن أحسنإميكننا  ؛هلذا اجليل الناشيء ومستنداً ميثل معتمداً
وقبل  ،صدر وعجزبني كل  بدعنا يف غرس حكمة ماأوإن  ،األمام إىلنتقدم بالناشئة خطوة 

  .فلنا أن نتصور حجم التأثري ،اختتام أي قافية
  

وإن شـعبنا   ،فإن شرحية األطفال هي دعامـة أساسـية يف اتمـع    ،باختصار
وتفيد اإلحصائيات السنوية أن نسبة األطفال يف اتمـع قـد    ،الفلسطيين شعب كرمي جواد

وضـرورة   ،وإن رعايتهم واجب شـرعي  ،يةيف قرص البيانات الكلّ واسعاً استوعبت حجماً
أكتفـاهم   علـى و ،فهم اإلمتداد الطبيعي للصراع ،وحكمة جهادية ،بشرية وحاجة إنسانية

م بكل كلمة وعمل منتجيهفبد من بنائهم والتأثري  ولذا كان ال ،حمل املسؤولياتست.  
                                                

 -مواطن  ،م ٢٠٠٠ ١ط  ،عماد غياظة ،املمارسة والفاعلية -احلركة الطالبية الفلسطينية   ١
 .٥ص  ،رام اهللا –املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية 

 .٧ص  ،املصدر السابق .٢

 



 

٥٩ 

  :مظاهر الدمار املستشري :سادساً
  

   .ملاأوزادت املظاهر مأساوية و ،أنتكأت اجلراح
  

  وتتوىل ،إنه الدور املرسوم، تسري يف ختطيطه املؤسسة الصهيونية العسكرية ارمة
حمي بغري دمـار  ي فالكيان الغاصب ال ،بكل صلف وعنجهية ،ات الرعب والدمارآلي هتنفيذ
ابساليوفناء يستبيح األخضر و ،موباليا تط ،يعم.  

  
ـ  ى وترإال ،ي بقعة شئتأيف  فلسطينياً قلما تدخل حياً  ىفيه من الدمار ما يطغ

فستقرأ يف عيـون النـاس    ،آخر تلقاء حي ىوإذا أمعنت السري تغذوا اخلط ،كل تصور على
  .ىسوجدران املنازل حجم املعاناة واأل

  
ذاك البيت تركت جمـرترات   ،هنا كان بيت ،بالكامل االحتاللهذا بيت دمره 

تلك  ،رقذاك املتجر هدم جداره وس ،ارهاتلك املدرسة هدمت أسو ،قبله قاتلة عليهالعدوان 
 ،عليهذاك اجلدار املائل رمحته جرافات العدو فلم تكمل  ،رأس صاحبها علىالصيدلية هدمت 

  ..)١(فشطره اآلخر مردم  ؛هم ليسكنوا فيهتجيدون غري شطر بي هؤالء البشر ال
  

ـ عليرض فال تغادرها قبل أن تتـرك  أإذا سرت يف  ،هذه هي طبيعة املعركة ا ه
ـ  ،اجلاهل األمي حىتبصماتك الواضحة اليت يقرؤها  عـدة   اوإن السائر يف أرضنا كلما خط

  ..الصهاينة مروا من هنا :خطوات الميلك إال أن يقول
  

 جـام  وصب ،ومل يرحم املدارس واجلامعات ،لقد طال الدمار البيوت واألحياء
  .حظائر البهائم حىت ،من إجرامه ومل يعف أحداً ،املساجد واملآذن علىغضبه 

  

                                                
 .٥٨ -٥١ص  ،٢٠٠١سنة  ،٣٦العدد  ،وزارة األوقاف الفلسطينية ،جملة املنرب  ١

 



 

٦٠ 

  بني كل هذا الركام:
والنرجس الفلسـطيين   ،الزهور الفلسطينية الذابلة علىغريبا مير  لو ختيلت شاعراً

وخـامر   ،مبن عايش احلدث فكيف إذاً ،إبداع شعري خالب إىللساقك اخليال  ،املسحوق
 ،ن يف زهرة ديستال تلمه إذا ألف ديوا ،واحتوته دقائق وساعات املشاهدة واملعاينة ،املأساة

  .أو بيت صار جممعا لنقابات العنكبوت بعد أن خرب ،أو مئذنة وي
  

  ؟ بلجام الصمت اخلانق  كيف إلنسان موهوب أن خيفي مشاعره ويلجمها 
  

 ىويدفنه بني جنبيه وهو ير ،كيف ملن يستطيع خياطة الكلمات أن يكتم وجوده
  صم ويزلزله؟ ما يذهل الصخر األ

  
بتالء الصعبة فلقد خاض مراحل اال ،حتمال البشريبنا يفوق االإن ما قاساه شع

مـن سـالح    ىقوإن األرادة أو ،صرب من اهللالليعترف بعد كل مرحلة أن ا ،بتجاوز آالمها
  .الطاغوت

  
رغم قساوة العيش فيهـا   األرضذه وقد تشبثوا  ،هكذا هو احلال أمام الشعراء

 ؛مث بعد ذلـك  ،حصة حبصة ءامسون معه الباليتق ،فهم جزء من الشعب ،بالنواجذ واألظافر
ومـن   ،ومن احلجارة املتطايرة فتائـل  ،ومن البيوت املدمرة منابر ،يصنعون من اجلراح منائر

  .حياة البؤس والشقاء دواوين بالشعر تفاخر
  

الشعراء  عليهفأقبل  مميزاً نال اهتماماً مميزاً لعل الدمار مبشاهده املؤثرة كان جانباً
بنولـيس   ،ئالصرب الدافق الداف إىليغالبون الشوك ليصلوا  ؛قالمهمأهم حينما يصقلون ف ،مه

وال جيـدر   ،شـامل  فاهلم ،بني جواحنهم إال قلوب تنبض باإلنسانية والرغبة يف احلياة بكرامة
  .آخر حتت أي ذريعة منه ويغفل جانباً بشاعر أن يذكر جانباًَ

  
جتد منهم تسليط الضوء  ،يف هذا البابوباستعراض ملا دون الشعراء يف قصائدهم 

وليحطمـوا   ،هـة رة واملوجبرازها بعد أن غيبتها أجهزة اإلعالم املسيإل ،جوانب الدمار على

 



 

٦١ 

  .كيما تقفز فوق هذه املشاهد الكارثية ،الصحافة علىاحلواجز املفروضة 
  

 فكأم ينفخون الـروح يف  ،فراح الشعراء يتناولون صور الدمار يف حالة توأمة
ورثـوا   ،املدارس علىوناحوا  ،لفقده ىسواأل ،البيت إىلفذكروا احلنني  ،شعر األطالل البائد

وسـجلوا   ،ىمض يف يوم من األيام ووصفوا كل اآلثار احملروقة اليت كانت عيناً ،حال احلدائق
عمـق   علـى فربهنـوا   ،السخط واجلزع واخلنوع علىوداسو  ،وأرشفوا الوقائع ،األحداث

 ،وري، واستجلبوا الشواهد الفوالذية من صرب أناس فهمـوا مقصـد العـدو   الصمود األسط
  .فانتصر صربهمفخالطت مآسي الدمار بشاشة صربهم وحتديهم 

  
  صرخة 

  
تغض الطـرف عـن هـذا     أن ال ،األدب العريب جماميع إىل ىه صرخة حروجأ

 ،ترمجـان واقـع   فما كانت القصائد إال ،تتجاهل إبداع املعذبني احملرومني وإن ال ،التدوين
طول الـبالد   علىوبإمكان اامع األدبية املوزعة  ،وهدير حادثة ،وصوت واقع ،ولسان أمة

وتسهم يف دعمهـا ونشـرها نصـرة لشـعب      ،وعرضها أن تتبين هذه املواهب والقدرات
ضبارات الغفلة أأو يطويه الزمان يف  ،تراث من العار أن لكه السنني على وحفاظاً ،مضطهد

  .سيوالتنا
  

  اخليانات القاتلة :سابعاً
  

 ،اليقعـوا يف شـركها   حىتر الناس ا بد لنا أن نذكرها لنبص ال ،ةمتصورة قا
  .)٢)(١(بالبارحة  اليوموما أشبه  ،والتاريخ واأليام دول

  
  

                                                
 – ٨٥ – ٤٢ – ٤٠ص  ،انظر: الصراع الفكري يف البالد املستعمرة ،للتوسع والشواهد  ١

٩٠ – ٨٦. 
 .وما بعدها ١٠٥ص  ،بني الرشاد والتيه :ارجع إىل  ٢

 



 

٦٢ 

واستنفذ كل جمهوداته وكفاءاتـه   ،حنن نتحدث هنا عن شعب رفع لواء املقاومة
 ،كرامتـه  هحقله، وانتزع من علىوسطا  ،ده عن بيتهوشر ،وطاقاته ملواجهة عدو سلبه حقه

عن خبنجر عريب وطُ ،شعبنا من اخللف يتأُ ،وتالحم املعسكران ،ت مرحلة الصراعبدإذا  حىت
  .مقبضه شعار الصهيونية واملاسونية املاكرة علىمطبوع 

  
ب يسـتغر  وهذا ال ،الوصول ملبتغاه علىعوانا له يعينونه أفسمة العدو أن يوجد 

يريد أن خيفف مقدار اخلسائر يف صفوفه قـدر   ،فهو رغم شراسته وعدته وعتاده ،منه حبال
جياد الوجه اخلائن الذي ينـوب  إ إىلفيعمد باحليلة القدمية املتجددة يف كل صراع  ،املستطاع

  .عنه لتنفيذ خمططاته العدوانية
  

  ؟؟من هذه الظاهرة  وعاىن ىسل الشعب الفلسطيين كم قاس
  

  ؟؟املنايف  إىلار عن الغدر الذي أوصلهم سل الثو
  

  سل جثامني الشهداء بأي رصاص أرديت ؟ 
  

  .اراً سياسات العدو جهاراً عليهسل الشعب عينه بأي وجه مررت 
  

طبيعة  إىلفإننا نوجه ذلك كله  ،وتشط بنا تيارات العجب ،حني يتملكنا الذهول
من متالؤوا مع اخلصم للقضـاء   إىلو ،ةهؤالء الذين باعوا ضمائرهم بثمن خبس دراهم معدود

  .)١( اجلارواألخ والقريب  على
  

ضـرب   إىلإن مثل هؤالء قد وصلوا درجة من احلقارة والوقاحة وصلت ـم  
عن الوزير الرافضي يف زمن اخلالفة يف  فضربوا الذكر صفحاً ، شواهد التاريخ بعرض احلائض

 علىفكان جزاؤه أن كان أول مذبوح  ،فةالتتار الحتالل حاضرة اخلال عحني تأمر م ،بغداد
                                                

 ،دمشـق  –دار القلم  ،عبد اهللا ناصح علوان،الشباب املسلم يف مواجهة التحديات :انظر  ١
  .وفيه كم من مفيد من املعلومات اإلرشادية ،٧٩ – ٧٣ص  ،م٢٠٠٢الطبعة الرابعة 

 



 

٦٣ 

   .بالط الدولة
  
أن عدوهم ماكر خبيث يعلم أن من خيون  ،مثال أيب رغالأمن  ،هؤالء ىوتناس 

 ،نهم مثقال حبـة مـن خـردل   أمي فهو ال ،بالتايلو ،ميكن أن خيونه تهأرضه وشعبه وقضي
  .ططاتهيف براجمه وخمهلم النقطة اليت وضعها  إىلوسيدوسهم ريثما يصل 

  
فحال اخليانة ومآله مسطور يف كتب األقدمني ملن أراد  ،لن أسترسل يف احلديث

 ،حترام واحملبـة له كل اال ولكين أقف هنا مع ماضي شعيب الذي أكن ،أن ينري بصريته مبعرفته
وقد دفع ضريبة ذلـك يف   ،أخرىخذ يف مرحلة حترره تارة وأُ ،خذ جبهله تارةفهذا الشعب أُ

  .)١(حد سواء  علىمن دم شبابه وحدود أرضه  النياحل كال
 

جتد  ال ،كله بأن ندعي أن الشعب الفلسطيين طاهر ،ني يف طرحناثاليلن نكون م
كل  اهويأب ،فهذا أمر نفته جعبة التاريخ مبا محلته من قصص وشواهد ،فيه من يشذ عن القياس

 ،لوصويل واملتسلق واملنـافق جتد فيه األناين والنفعي وا ،فاتمع مزيج  متداخل ،عقل راشد
اليت يبحث عنها اإلستعمار جلعل مآربـه   ئاتوهذه هي الف ،األرضشأنه شأن كل شعوب 

 ومتخصصوه يف البحث والتنقيب واحلوار ،تنفد فاملال عنده متوفر، ووعوده ال ،قابلة للتطبيق
  .براعة جيدة علىواالستقطاب حصلوا 

  
لعرب أن هذا الشعب الصابر ما النت والعجم قبل ا ،وقد شهد القاصي والداين

وزلزلت أركانه  ،ثقل من كثرة اهلمومولكنه أُ برغم قلة إمكانياته، ،له قناة يف مقارعة خصومه
 ،ة قد قبلت مبا يف يد املستعمرئيف كل مرحلة بوجود زمرة نفعية أو متواط ئعندما كان يفاج

 حىت ،دون أن تعصي له أمراً ،ءشا ومىت ،فصار يقلبها كيف شاء ،وحنت رأسها له ولرغباته
ويف ايـة   ،حيث أراد قائده إىليسري  ىكاألعم ،وضعت شعبها من خلفها يف بوتقة معزولة

  .)٢(املطاف جيد الشعب نفسه حتت مقصلة العدو 

                                                
 .٥٧ص  ،املسار :اقرأ يف ذلك   ١
م، ص ١٩٨٨الطبعة الثانية  ،دمشق –بني الرشاد والتيه / مالك بين نيب / دار الفكر  :انظر  ٢

١١٠ – ١٠٥. 

 



 

٦٤ 

إال من رحم  -وعمالة حكامهم ،ن الشعب الفلسطيين ال يكفيه ختاذل العربأك
وزين هلـم   ،وحل اخليانة إىلم الرجولة الزائفة  لتنبعث من بني صفوفه أناس هوت –ريب 

ـ إما خ ،فهم واحد من صنفني ،االستعمار الشيطاين أعماهلم وإمـا خـانوا    ،واعددعوا وخ
  ..جرمواأبارادم ف

  
وختلي  ،وكادت به دول العامل ،عصابات اإلجرام عليهوماذا يفعل شعب متاألت 

  عنه القريب قبل البعيد ؟
  
  ماذا بيده ؟  

  .)٢)(١(سأح سيقاوم إذا كانت اخليانة من الرأي سالوب
  

إما أن ينكسر وخيسر روحـه   ،إن الشعب الفلسطيين أمام خيارين ال ثالث هلما
وهذا ما مل يتم ولن يـتم   ،بداأل إىلرأسه  ئويطأط ،القبول باألمر الواقع إىلويركن  ،املعنوية

  .برغم التواطؤ الدائم
  

ومن اختاروا الطريق الذي ال شـوكة   ،ي النخوةعوإما أن يستمر رغم ختاذل مد
يلدغ  ال حىتأن يتعلم من املاضي  عليه ؛بالتايلو ،أنفسهم وأمواهلم وملذام علىفأمنوا  ،فيه

   .من جحر اخلونة يف حياته وثوراته املستقبلية مرات ومرات
  
أقـل   علـى فإن مل يأخذ ذلك فليتعظ بنفسه  ،فالعاقل احلكيم من اتعظ بغريه 

لطبيعة الصراع  سليماً ه فهماًيلدحداث تشكل أويف تراث شعبنا ما يكفيه من صور و ،ديرتق
واقرأ أجبـديات الصـراع    ،وال تقوم حجة ،يستقسم منطق وبغري هذا ال ،وأطرافه وعناصره

                                                
  .وفيها زيادة تفصيل وبيان ١٩٨و ١١٤ص  ،بني الرشاد والتيه  ١
 ،منري حممد الغضـبان  ،املنهج احلركي للسرية النبوية :فانظر ،هذا ما حصل مع رسول اهللا  ٢

 .٢٣٣ – ٢٣١ص   ،م ١٩٩٠الطبعة السادسة  ،اإلردن –دار املنار 

 



 

٦٥ 

  .)١(قني اليالفكري ومراحله يأتيك باخلرب 
  

 ،األشـعار  عطوه حقـه يف أو ،وفصلوا فيه ،وقد استوعب  الشعراء هذا اجلانب
لغرض من أغراض الشعر  وتورية إذا دعت حاجة  أو ،وتراهم يذكرونه صراحه يف قصائدهم

ولكن كثرة الطعنات القاتلة اليت غرست يف خاصرة شعبنا وظهره ممن ينتسبون  ،ذلك ىاقتض
نه ين معروف بأيطسفالشاعر الفل ،ترابه الطاهر وأمته العفيفة ال حيجر األقالم إىل وتاناً زوراً

  .وال تنثر النسائم غراسه ،والثائر العقائدي ال تكسر الزوابع شراعه ،ثوري الطابع
  

قـد   ،وإتقان براجمـه  ،ووضاعة ختطيطه ،فعله ىوجه الظلم السافر هذا برغم لظ
فكانـت   ،وبذا خاب فأهلم ،التفتيش عن ضروب احلقيقة  إىلو ،طلب العلم إىلأحال الناس 

وكسر إرادته وعزميته مبثابـة   ،ا متزيق أواصر الشعب ووشائجهريد أاألحداث اخليانية اليت 
فكانـت   ،وارتعاشه  فتحت العيون النائمة أو املغيبة عن الـوعي  ،هزة حركت العقل النائم

وخدمت مرحلة التمحيص واالختبـار   ،مورمن روافد الفهم السليم ريات األ بذلك رافداً
وال تقـف   ،واهللا أراد أمراً ،قد أرادوا ا أمراًو ،حتتسب تدري وال ار من  حيث اليواالخت

  .أمام ارادة احلكيم اجلبار قوة
  

و الشتم أو تبيـان  أوالشعراء الفلسطينيون أمام حاالت كهذه  ال يكتفون بالنقد 
البالء، ويكشفونه للنـاس   موطن الداء وأسببيان ولكنهم يف الوقت ذاته خيتصون  ،ىجر ما

  حيذروه. حىت
  

نغمـاس يف  أو اال ،ن محالت قوية موجه لتجفيف مواقـع الفـنت  فتراهم يشنو
ويشرعون سـيوفهم يف   ، جنرار وراء مقدمات اإلسقاط األخالقي أو األمينو االأ ،الشهوات

يتبنـون أن الثقافـة   بذلك وهم  ،كل منبع للفضيلة علىضواء ويسلطون األ ،وجه كل رذيلة

                                                
الطبعة الثالثـة   ،دمشق  -دار الفكر ،مالك بن نيب ،الصراع الفكري يف البالد املستعمرة  ١

 .٩ص  ،م١٩٩٨

 



 

٦٦ 

  .)١(أصل التغيري
  

 ،بيان رذائل حب الذات علىتناولت هذا اجلانب اشتملت القصائد الشعرية اليت 
سقطت يف نظر الناس كل وصويل ومتملق، بوصف هـؤالء  أو ،ومحلت االزدراء لكل نفعي

جيدون فيهم القابلية للتجاوب معهم يف مـرامهيم   ،الء تربة خصبة أمام املستعمر وزبانيتهؤوه
وخفقت قلـوم   ،وا بالنوركحلتبعكس املعدن الصلب والصايف من الرجال، ممن  ،وغايام

وال  ،ر عقلـه ؤجي للعدو أن يستعمل من ال أىنف ،واملكارم ايلوتزينوا باملع ،بالذكر والترتيل
  ؟ يبيع ضمريه 

  
ستغراب أن الدعوة اإلسالمية املعاصرة قد قامت لتحرير العقل مـن  وال جمال ال

وله جنهـد   ،فنحن بالقرآن نسري ،كان باعثها وفاعلها وحملاربة الرذيلة أىن ،قيوده اليت صدئت
   ؟اآلخر أن تزل قدمها بعد الثبوت  اليومألمة ترجو لقاء اهللا و أىنف ،وندأب

  
 ((  :بني ظهرانيهم ىمتاهة مواالة العدو وهم تتل إىلوبأي وجه حق ينساق بشر 

عمل  ((وإن لب دعوتنا هو  ) ؟ ٢( ) )م عليهغضب اهللا  يا ايها  الذين آمنوا ال تتولوا قوماً
وهذا يعطينا قوة  ،بكل معانيها ومدلوالا. )٤)(٣())مبقتضيات ال إله إال اهللا يف الواقع املشهود 

  تستضيء به بصائرنا. ونوراً  ،عزائمنا إىلوعزمية  ،قوتنا إىل
  

ال باالسـتعمار   ،رتباط باهللا ومنهاجهمن أن نصوغ جيل اال ىوهل من غاية أمس
  ومؤسساته وأهدافه ؟

                                                
املعهـد العـاملي للفكـر     ،نصر حممد  عارف ،نظريات التنمية السياسية املعاصرة :انظر  ١

 . ٣٠٨ – ٣٠٦ص  ،م ١٩٩٢ ١ط  ،اإلسالمي
  .١٣سورة املمتحنة / اآلية  .٢
 .٨٨ص  ،هلم خنرج من ظلمات التيه  ٣
  ،القـاهرة  –الفتح لالعالم العـريب   ،حممد بن سعيد القحطاين ،يف اإلسالم الوالء والرباء  ٤

 .الطبعة السابعة ،١٤١٧ –ص  ،٢٨ -٤٥

 



 

٦٧ 

  دب الفلسطييناألاليات إشك
  

يقاسي األدب الفلسطيين جمموعة من العوامل السلبية اليت حتاصره مـن حيـث   
   :ومن أهم هذه اإلشكاليات ،شكله ومضمونه

  
  زجاة !!: بضاعة مأوالً

  
يبني فيها جوانـب الرقـي ومـواطن     ،لف ناقدأمن السهل أن جتد ألعمالك 

فـاألمور   ،تاريخ أي أمر تقوم به إىلتطلع الرسم البياين لل منحىن إىلولكنك حباجة  ،الضعف
  .وجذوراً وإمنا جتد لكل شيء أصالً ،جمزوءة

  
قد اعتراها يف عصور اإلسالم املتـأخرة ضـعف    –لغة القرآن  –اللغة العربية 

ر صفوها فقد عكّ ،جراحها علها تلتئم علىة تطبطب هلا ييد حان إىلوصارت حباجة  ،ووهن
ا الناس واصـطلحوا  عليهلبدائل من اللهجات اليت تعارف وشاعت هلا ا ،دخيل املصطلحات

 ،وجفاف املعـاين صـفة واضـحة    ،أصبحت ركاكة اللفظ مسة بارزة حىت ،العمل ا على
  كبد اللغة سوس اخللط وعفن التجديد. إىلوتغلغل 

  
 صرنا نعشقها حـداً  حىتاملنا وحنن نتأمل فيها أناليت تذوب  -وقد وصلتنا اللغة 

رتضوا بالـدون مـن الكلمـات    او ،هجر الناس سحرها ،ضعيفة ركيكة -ميكن وصفه  ال
ابتكار لغة سهلة يتفاهم تدعيم فكرة  إىلإنه ظهرت بعض التجمعات تدعوا  حىت ،واللهجات

  .ا الناس كبديل عن اللغة العربية األم
  

صـابع  بأولكن اخليوط اليت حترك هـؤالء متصـلة    ،مشاعة االحتالللن أجعل 
وإذا  ،فمجرمو العصر يدركون متام اإلدراك أن اللغة هي أساس فهم القرآن ،ويلاالستعمار الد

ستكون هلم خطوة ال،أو إبعاد الناس عن بديعها ،هامتكنوا من العبث مبكانتها أو احلط من مسو
  .يف طريق التغريب  الطويل ،ناجحة

  

 



 

٦٨ 

ـ  جسرا ئمن احلمق مبكان أن نطف  ،رؤومعيوننا عن الواقع الذي مرت به لغتنا ال
  للغة أعطتنا حىت بنت كياننا ؟ االنتماءفأين الوفاء بذلك ؟ وأين حفيف 

  
بناء اللغة يف أواالستهتار من جانب  ،ةاليواإلنتكاسات املتت ،هذه األغالل الثقيلة

غـري   علىصرنا فيه نسري مينة ويسرة  ،نفق مظلم إىلكل ذلك قادنا  ،صيانتها من التحريف
وباتـت   ،واار صمود املبىن ،سر البديعأُو ،واحتلت البالغة ،استبيحت القواعد حىت ،ىهد

  .اهللا ما ناا من البالء إىلاللغة تشكو 
  

فيها مـن   تلقف اجليل احلاضر من األدباء والشعراء هذه اللغة وما ،وبصرب مجيل
اضـطراب   على، وترعرع  عقله وفق هذه املشارب العكرةفبىن ،له اجلبني ىالعيوب اليت يند

مرتبة واهية لكي يسـتطيع الطلبـة    إىلاحلديث  ستوىصارت املدارس ترتل مب حىت ،ئنلغة ت
صارت أكثر العقبات تواجهنا هي كيفية بناء  ،فبدل أن  ختطوا األمة خطوات النهضة ،فهمها

  .املنطلقات السليمة للغة اليت سيبدأ منها أي إبداع
  

مي الذي تضـمنته  يعللتا ستوىامل علىواطلعت  ،لقد قمت بتدريس اللغة العربية
ولكين أقدر أن بعـد   –مع وجود  بعض األخطاء والعثرات  –ولست ألوم واضعها  ،املناهج

 الطلبة اخلام "م املدرسة مناذج منسلّ ياألسرالناس عن اللغة يف اخلطاب اإلعالمي واتمعي و
هم باملدارس حىت ولو مضى على التحاقتقتضي الضرورة أن تتدرج معهم يف ألف باء اللغة  ،"

  .سنوات طوال
  

وصار الطالب ينتقل مـن   ،نزل سقف العطاء العام ،ازاء هذه املعلومات املقيدة
إذا وصـل   حىت ،يل الثانوية وهو حيمل مفاتيح التعامل مع اللغة فقطإساسي م األيعلمرحلة الت

  -:يعدو أمرين حاله الكان  العليامرحلة الدراسة  إىل
  

لوم االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو العلمية أن يقصد أبواب الع :األول
  .املنتشرة يف الكليات اجلامعية

  

 



 

٦٩ 

وهذه هي النوعية الـيت   ،اآلداب يف قسم اللغة العربية كلية إىلأن يدخل  :والثاين
  .ا األمل األديبعليهيعقد 

  
بعد يوم  وهم أغلب شرائح اتمع من الطبقة املثقفة يبتعدون يوماً وىلفالنوعية األ

ويتخرجون من كليام التخصصية وليس  ،يزداد فقرهم بالعلم فيها ؛بالتايلو ،عن معني اللغة
  .معهم إال ذكريات بائدة من علوم اللغة العربية وتفرعاا

  
كليات  علىوتوزعوا  ،هم الذين طرقوا بوابات التخصص العريب ،والنوعية الثانية

 وأولئك فيهم من حمتاجي العون الكم ،وا بقواعد اللغةواتصل ،األدب والشعر والنقد والبالغة
يعدو كونه عدة كوادر ذات كفاءة  وإن ما تصدره الكليات التخصصية للمجتمع ال ،الكبري

  ميكنهم من خالهلا التوسع والعطاء واإلبداع. ،ة أو متميزةاليع
  

 وبعد ،جهل مدقع ،وسد أمام سيل الطموحات واآلمال والتوقعات ،عائق كبري
ومن جنا  ،ومن جنا من هذه وقع يف تلك ،ومتخصصون دون خط اإلبداع ،وجيل تائه ،منسي

 ال ،رادة طوفانيةإمن يفلح إال صاحب  ىتر وال ،ياصطدم حبواجز الواقع اتمع منها مجيعاً
  .وال حتدها آفاق ،تقهرها صعوبات

  
  األنضباع بالغرب وأدبه :ثانياً

  
ظهرت طائفة  ،هلائل الذي ورثه أدباء هذا العصرمن تأصيل التراث األديب ا بدالً

من األدباء يف زماننا تغاضت عن كل مثالب احلضارة الغربية وسلبياا اليت تغمرها من رأسها 
فلـم   ،وناطحات السحاب ،واء الشوارعضإال أ ىتر أمخص قدميها، وباتت عيوم ال إىل

أو الظالم  ،أو أسرار تركيبته ،الشعبيكلفوا أنفسهم عناء احملاولة يف البحث عن بواطن هذا 
  .وب أفرادهلالدامس الذي يعشش يف ق

  

 



 

٧٠ 

وكذا الوضع املادي الذي وضعهم  ،أما التقدم التكنولوجي فنحن ال ننكره حبال
تعلمنـا يف   –بنـاء اإلسـالم   أ –ولكننا  ،)١(يف حال من السعة والترف والرفاهية املفرطة 

إال  ، والدراسات املنهجية ،احلقائق املدروسة علىامنا حكأأساسيات فهمنا اإلسالمي أن نبين 
  .به عليهنا لنحكم يإلأمر يريد غرينا إظهاره  على

  
فنحن  ،رقابنا علىاإلشباع ال يشكل آله ضغط حمكمة  دحهذا اإلغراق يف املادة 

ا فلمـاذ  ،هلية اإلبـداع أا العقل الذي نال دينلو ،ا تراثنا اخلصبدينلو ،لنا حضارتنا العريقة
  ؟!أمن العقل هذا  ،ا حبزمعليهونستسمحه أن يقبض  ؟عدونا احلقيقي  إىلنسلم رقابنا 

  
درجة يصبحون  إىلوبأي منطق جنعل من مفكري العامل الغريب يرتقون يف أذهاننا 

  ؟ فيها كأم مفكرونا 
  

الغرب دون أن نضعها يف ميزاننا اخلاص لنحكم  ىمع دعاو ىوملاذا صرنا نتماش
  ؟ا ا.عليه

  
يف احلـال   نضباع غري حممودة العواقـب وإن عاقبة اال ،إن هذا من سوء التقدير

  .واالستقبال
  

 إىلدعونا هنا نتحدث عن بعض جوانب االنبهار غري املربر يف ثقافـة ال متـت   
ـ  ،خمدعون بكل ما جاء عن الغـرب " عصر الدهشة " فأدباء  ،ثقافتنا اخلاصة بأي صلة ه مس

وجيعلون  ،يقتدون م يف سريم وصورم ،لألدب الغريب لوا أبواقاًفتراهم قد استحا ،ودمسه
مبادئهم اليت رفعـوا هلـا    حىت ،من أمسائهم مشاعل، ومن كلمام ترانيم تطرب هلا اآلذان

  .)٢( " وفق سياسة اخلنوع التام اليت أتقنها هؤالء " األدباء ا قبوالًدينل ىالشعارات صارت تلق
  

                                                
دار  ،حممد يوسف عدس :حتقيق وترمجة ،علي عزت بيجوفيتش،اإلعالن اإلسالمي :انظر .١

 .٧٥ص  ،م )١٩٩٩الطبعة األوىل (  ،القاهرة -الشروق 
 .٤٩ص  ،اإلعالن اإلسالمي :انظر .٢

 



 

٧١ 

واختـاروا أن   ،ضوا قرار اإلبرة املغناطيسية يف بوصـلتهم هؤالء التائهني قد رف
تريد منا أن ننفصـل عـن    ،يالحقوا " فالش" األنوار الرباقة اليت ترسل جتاهنا من هنا وهناك

وأهل العلم التجـرييب   ،فكنا أهل األدب وأهل الفن ،وحركة علمية قدنا ركاا ،تاريخ زاهر
علم الطب والفلك واجلغرافيا والعلـوم السياسـية   وتركنا بصماتنا الواضحة يف  ،والتجريدي

  وفنون التعامل الدويل وأساسيات البناء واهلندسة وغريها.
  

فإن عراقة هذه األمة وأصالة نبعها سيعودان ا  ،شاء أدباء عصر الدهشة أم أبوا
 ،لتعيد إطالق شرارة البدء يف عمليـة الترشـيد   ،وتقرير هويتها وكينونتها ،معرفة ذاا إىل

 ىقد تله وماضياً ،وحضارة طمست ،درس ليجددوا جمداً ،نور وبصرية علىومسرية التجديد 
  .وتناسوا أصل وجودهم ،أفيون الغرب وأدبه علىأدمنوا  حىتعنه بنوه 

  
 ،مرحلة علمية متقدمـة  إىلالء الذين وصلوا ؤأن جند مثل ه ،األمر املثري للدهشة

كالببغاء يعيد الكلمـات الـيت    مبل ه ،ا وأهدافهاباتوا يرددون شعارات ال يعقلون مراميه
  .بال عقل وال وعي ،يسمعها

  
أن  ،والغريب يف األمـر ((  :وهذا ما بينه األديب األستاذ حممد قطب حني قال 

فقد كانت كتابات املستشـرقني تصـدر النغمـة     ،موقفهم ذلك مل يصدر من عند أنفسهم
لتخذيل كـل مـن    ،وا بال وعي أو رمبا بوعيويردد ،فيتلقفها دعاة الغزو الفكري ،وىلاأل

  ..)٢(.)١( ))جمدها القدمي إىلعادة األمة إحياول 
  
 هفوضعنا ،أننا محلنا أدبنا العريب كله :كان أول التيه((  :ويقول يف موضع آخر 

فـأي ميـزان    ..)٣())  أنه ليس عندنا أدب –ويا لألسف  –فاتضح لنا  ،امليزان الغريب على
وال حول وال  ،؟ أا آفات عصرنا هذا.وكيف يصنع من كان القاضي غرميه ؟؟ إليهحنتكم  

                                                
 ٦٤ص  ،هلم خنرج من ظلمات التيه :.. وانظر كذلك.٨٠ – ٨١ص ،اإلعالن اإلسالمي  ١
–٦٥.   
 .٦٦ص  ،املصدر السابق .٢
 .٦٦ص  ،هلم خنرج من ظلمات التيه  .٣
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  .قوة إال باهللا العظيم
  

  :كلمة حق
  

مت ريبها بني ما وقع حتت يدي من مؤلفات ومصادر  إىللفت إنتباهي أثناء جتو
وقد غلفه الكاتب ـذه   ،كتيب  صغري فيه من اخلري الشيء الكثري :بعيداً عن اعني السجان

يقـول   ،حلكمة اليت تصلح لالستدالل ا يف معرض حديثنا عن هذا الصنف مـن النـاس  ا
عدا  ما ،ثبتت الدراسات أن كل إنسان يستطيع أن يكون مبدعاًأ (( :احلمادي يعلالدكتور 

))  يكونوا مبـدعني  أن الهم الذين يقررون  :والثاين ،هم اانني :األول ،صنفني من البشر
)١(  .  

  
الفرح واللهث وراء املدنية الرباقة يف الغرب  قد  ىيف مح ىوهم غرق ؛مثل أولئك

 ،قد شطبوا ذاـم  بالتايلوهم  ،رفوف النسيان كل ماضيهم وحضارم علىقبلوا أن يضعوا 
  ! ( لإلجيار) :عبارةخبط أيديهم رؤوسهم  علىوطبعوا  ،وألغوا عقوهلم
  

 ،وترسله ليتعلم طني شاباًأرض فلس ىحينما ترع ،وحمصلة مأساوية ،نتيجة مؤملة
غـالال  أفتراه يعود وهو حيمل هلـا   ،ذا األغاللآويعود هلا مبا يرفع مكانتها ويكسر عن م

  وينثر فوق املوت الرماد. ،يل اهلم مهاًإليضيف  ،أخرى
  

 ،يـام رصيد األدب الفلسطيين احملفوظ يف ذاكرة األ إىل إن هؤالء مل يضيفوا شيئاً
ال يتصور ألذهام أن تتفتح مقدار أمنلة فوق ما شـاهدوه   ،م احملاكاةفهم ليسوا إال رواد عل

 ،كان األدب الصادر عنهم يصب يف خدمة كل اإلجتاهات إال أمتهم ؛بالتايلو ،ورأوه ومسعوه
  .وكل إناء ينضح مبا فيه ،كل صعيد إال يف جمال أدم الذايت علىوينادي بالتقدم 
  

                                                
   ،دار بن حزم للطباعة والنشـر  ،د.على احلمادي ،) طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية٣٠(   .١

 .لغالف اخللفي للكتابا ،م ١٩٩٠الطبعة األوىل 
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فها هو بث مـن   ، خطواته الستعباد البشرية. إم صورة جناح املستعمر يف.نعم
ي قيمة تعدل ذلك ؟ فالعـدو  أو ،وتتغاضون عن سلبياته،هبياتاقون إجييسو ناساًأبني ظهرانينا 

  .ضواء وعمارات مدنهأبار بوترك لنا اال ،سسهاأعرف املعركة ب
  

مجل كلمة املفكر اإلسالمي مالك بن نيب حني وصف حال اإلستعمار مـع  أما 
 :علىنراه حيتوي  ،مث إذا نظرنا يف الصراع الفكري من الزاوية األخالقية (( :هؤالء فقالمثل 
  .وواهللا إنه حلق.)١())  خيانة ،خبث ،جناسة ،سفالة ،دناءة ،شراسة ،م ،خداع ،مكر ،دهاء

  
إن شعبكم حباجـة ماسـة    ،م حيل الغرب وأالعيبهعليهكل الذين انطلت  إىلو

وال تقطعوا بـه احلبـل    ،فمدوا له يد املساعدة ،وقع فيهضه الذي أُلتنتشلوه من حضي ،كميإل
تربطنا بكم صالت ووشائج وروابط جتذب  ،وطانكمأنتم أبناء أ ،ندثارليهوي يف قاع بئر اال

  ؟!!أيها الناس سنسري يف الضياع برضانا وموافقتنا  مىت حىتف ،كل عاقل
  

تلك املالبسات اليت صاحبت  الكرمي القارئ لدىنا فيما ذكرناه قد أوضحنا لولع
ولكن اخلطر  ،حد فقدان التركيز ؛مراحل كتابة الشعر ملن أعجب بالغرب ومدنيته وحضارته

حني يقوم هؤالء  ىبل إن املصيبة العظم ،شخاصهمأ على ئاحلقيقي ال يكمن يف الضرر الناش
وقد أوتوا من  –ء فال جتد هؤال ،وإشاعتها بني الناس ،بتصدير مواهبم احملشوة باألدب األعور

 ،يف الغـرب  أو حاكوا أسلوبا مبتكراً ،شعارهم بلفظ أجنيبأإال وقد ضمخوا  –العلم مكانة 
وال تتم عن قصد  ،ال رصيد هلا يف لغتنا ب النظم أموراًاليأو استحدثوا يف علم العروض أو أس

  .العطاء املثمر إىل
  

أن  –أهل بصـرية  وهم  –ولكننا نناشدهم  ،رقاب هؤالء علىلن نرفع السيف 
 صنعت منهم أرقاماًكما و ،وأن خيدموها كما ربتهم ،غةيضعوا لبنة يف سور احلصن احلامي للّ

  .هامش التاريخ أصفاراً علىهلا ثقل بعد أن كانوا 
  

                                                
 .١٩٨ص  ،بني الرشاد والتيه .١
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فهلموا بنا ننهل من جدول  ،وعزم الرجال حييي الرجال ،بيد نكمل املشوار داًيف
الدوام.. هؤالء  علىوليكن شعارنا  ،واجلرأة اإلبداعية ،ةذيينستلهم القوة التنف ،األدب األصيل
  .فلنبين حضارتنا وأدبنا ،بنوا حضارم
  

ونضـيء   ،أن نطهر النوايا ،من األجدر بنا وحنن نلتف حول مائدة األدب العريب
لنخرج مبشروع مشترك يكـون   ،مام العقول أن تتالقحأولندع اال  ،فيها سراج اإلخالص

  لوحيد هو هذا الشعب وعراقته املغمورة.فيه املستفيد ا
  

سياسـات بعيـدة   ورسم ال ،والتخطيط السليم ،بد من التوجيه الصادق ال ؛هنا
قـد  ونضع املوازين السـليمة للن  ،باليسوتوضيح الوسائل واأل ،واألهداف املرحلية ،املدى
  -:لوما أروع ما قد صاغه اإلمام الشهيد حسن البنا رمحه اهللا حني قا ،رتقاءواال

  
ولكننا نريد قبل ذلك  ،والشعب املسلم ،والبيت املسلم ،حنن نريد الفرد املسلم(( 

وبـدون   ،وتصبغها بصبغة اإلسالم ،تؤثر يف هذه األوضاع حىتأن تسود الفكرة اإلسالمية 
 ،أساس اإلسالم احلنيف علىيعتمد  لياًاستقال نريد أن نفكر تفكرياً ، شيء إىلذلك لن نصل 

نريد  ،الفكرة التقليدية اليت جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واجتاهاته يف كل شيءأساس  علىال 
فضل ما عرف التاريخ أجتر وراءها أقدم و ،أن نتميز مبقوماتنا وشخصيات حياتنا كأمة عظيمة

  ..)١( )) من دالئل ومظاهر الفخار واد
  

  فقدان امعات األدبية :ثالثاً
  

فـإن   ،ا كل ما أصـابنا عليهمشاعة نعلق  تاللاالحليس من الصواب أن جنعل 
رض العمل تثبت أن هناك بصيص أمل تهد أ علىالتجربة والواقع امللموس وجمريات األمور 

  ؟؟ها أنذا  لمن يعلق هذا اجلرس ؟ ومن يقو ؛ولكن ،مثابر أن يقتحم امليدان
  

                                                
املؤسسة اإلسالمية للطباعـة والصـحافة    ،جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا       ١

 .٢٣٧ص ،م ) ١٩٨٤الطبعة الثالثة (  ،بريوت -والنشر 
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عـل إمكانيـة   ج ،يتعامل معـه  إن له قانوناً ،اتمع الغريب نظرة جمردة إىلانظر 
الـذي يصـهر    ،إنه قانون العمل املؤسسايت ،صعدةخمتلف األ علىزدهار مطروحة جبدية اال

يرتفع سقف الصواب يف العمـل واإلدارة  ؛ بالتايلو ،قدرات الفرد يف إطار اهود اجلماعي
  .بشكل مطرد

  
ظهـور   إىلرشح من اإلحصائيات املسطورة يف كتب اإلحصاء األوريب ما يشري 

فقد تعامل العقل األورويب بصوابية تامة مع هـذا املبـدأ    ،متميزة يف جماالت ختصصيةمناذج 
 ،فقام بتجميع عدد من الطاقات ذات األهتمام املشـترك  ،من روح اإلسالم الذي هو أصالً

فكان من شـأن   ،وأفسح اال هلا بالدعم املادي واملعنوي، ووجه املسرية حنو خطوط التقدم
وسـاعدهم   ،دد من الكتاب واألدباء ممن خاضوا جتربة العطاء اجلماعيةذلك أن يبزغ فجر ع

  .ا خدم طموحهم الكبريمباتمع بتبين إصدارم وجمهودام 
  

جتياح بوابات اونوجد آفاقا جديدة متكن من  ،يأب الرإن احلكمة تلزمنا أن نقلّ
من أجل صياغة  ،التطبيقيوأن نفكر بأسلوب الواقع التجريدي والعلم  ،اهول اجلامث أمامنا

  موجه عارمة من الوعي الدافق.
  

بدأت  تشرق مشس بعض الدعوات املنادية بضـرورة   ،ومن حتت انقاض الواقع
مواهبـها وحنجـم    علىال أن نطمس  ،لتأخذ دورهاالفلسطينية إفساح اال أمام املواهب 

د البدائل من أهم املهارات تولي علىالقدرة  ((  :احلمادي على.. يقول الدكتور )١(عطاءاا 
أذهـام يف بـديل    حصر إىلإذ أن كثريا من الناس مييلون  ،اليت ينبغي للمبدع أن يتصف ا

مل يتم  أخرىكثرية رمبا تكون يف بدائل  بياتاحرمام من إجي إىلوهذا بدوره يؤدي  ،واحد
  ..)٢( )) التفكري فيها

                                                
لثقـايف  واملركـز ا  ،وبيت الشـعر  ،املنتدى الثقايف  :منها على سبيل املثال ال احلصر     ١

 .رام اهللا -واحتاد الكتاب الفلسطينيني   ،اإلسالمي يف اخلليل
النادي الفين  ،أحلان اهلدى :وانظر كذلك ،١٣ص  ،طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية ٣٠    ٢
الكتلة اإلسالمية ذراع احلركة اإلسالمية العاملية يف جامعة بيت حلم  األديب الطبعـة األوىل   -

 .٢ص ،م ١٩٩٨
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ن ظروفـه  إحيث  ،ذو صبغة خاصةتفكري  إىلحباجة  اليومإن الشعب الفلسطيين 

نقلـة   عينهكفل له يف اآلن يو ،أن يبدع من الوسائل ما يقيه مصارع السوء عليهاخلاصة حتتم 
لو كان  حىتأن حنتضن هذه املواهب  عليناواحلاجة تفرض  ،فعنصر الزمن متحرك ،حضارية

يقاد مشعة يف إة أن وعلمتنا مدرسة احليا ،يفيد وشتم الواقع املرذول ال ،يعتريها بعض الضعف
  .الظالم خري لنا من أن نلعن الظالم ألف مرة

  
اليت خال منها اتمع الفلسطيين  –اد مثل هذه املؤسسات األدبية إجيشك أن  ال

ودعـم   ،ظهار الكفـاءات إفهي كفيلة ب ،والتخصص الدقيق فيه ،يدفع باجتاه النمو األديب –
  .شاركة يف مسرية التصحيح والنهضةمام املوهوبني للمأواتساع اال  ،العطاء

  
ظهرت بدايات عمل يف هذا اإلطار حيث تشكلت يف بعض  ،ويف اآلونة األخرية

سيما  مؤسسات لرعاية اإلبداع الشعري ال :مرحلة السالم ىوبعد ما يسم ،حمافظات الوطن
وه وفرصة من ،وجمال تطويره وارد ،وهذا خدم العمل األديب بشكل ملموس ،ىيف املدن الكرب

  .مشل قابلة للتطبيقأو ىمسأفاق آ إىل
  

فقـد   ،لكان الواقع قد تغري ،حبذا لو وجد هذا األمر العناية الالزمة له منذ زمن
تطور احلركة  علىية عو املراكز اإلبداأ ،و املنتديات الثقافيةأأثر فقدان مراكز التجميع األدبية 
د قصائدهم بسـبب  أو إىلالشعراء حيث اضطر الكثري من  األدبية عموما والشعرية خصوصاً

  .خدمة يف هذا اال فيه أدىناتمع ظرف مل يقدم هلم 
  

  هجرة العقول البشرية :رابعاً
  

 ىدأأن  ،الشعب الفلسـطيين  علىكان من جراء املمارسات الصهيونية املربجمة 
ـ  ،وحاالت البطالة املستشرية ،والرعب الدائم ،قتصاديالركود اال  إىل ،لوغريها من العوام
جيدون فيهـا   يف بيئة ال ،قتصادخصبة أمام الناس للتفكري يف سبل الرزق وموارد االتوفري بيئة 

 ،دوي املـدافع  ىوال يسمعون فيها سو ،وا أو ارحتلواإال فوهات البنادق حمدقة م إينما حلّ
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  عالم عن اازر.عالنات اإلإو ،خبار الشهداءأو
  

الفلسطينيني من ذوي اخلربة والكفاءة والسـبق  العديد من املثقفني دعا  ؛كل هذا
عن مآل  حبثاً ،البالد الغربية والعربية إىل –حمدودة أو مفتوحة األمد   -التفكري يف اهلجرة  إىل
  ولقمة خبز التكدرها رائحة الدماء، وال يعكرها تصاعد رائحة البارود. ،منآ

  
باتت تعاين مـن  ف ،طينيةاحلركة الشعرية الفلس علىر وبشكل مباشر هذا األمر أثّ
والبعض اآلخر أسـقط   ،والدمع يف عينيه بعضها خرج ،خرىتلو األ ضياع املواهب واحدة

  يعود.. وال ،أن ميضي يف الطريق خلفه جرة الفخار عازماً
  

 ،من الضعف عطوا احلالة الفلسطينية لوناًأ ،هؤالء املبدعني الذين هجروا أوطام
املباركة وحضارا  األرضحساب  علىا إليهمعات اليت ينتقلون فصاروا يسامهون يف بناء ات

  .مما شكل طعنة جنالء يف أحشاء الوطن النازف ،اخلاصة
  

يها السادة عمـاد  أفأنتم  ،بد من خماطبة هؤالء املغتربني بكلمات موجزة ال؛هنا
ريعة وحتت أي ذ ،األرضهجر فبأي ذنب ت ،أيديكم ستبسط الدنيا بساط اخلري علىو ،متكمأ

ع قلب األدب الفلسطيين بفقده خرية عقوله املبدعةيلو.  
  

 ىاملؤسسات احلكومية واألهلية والتجمعات العشائرية ومراكز القو علىالواجب 
 ،هذا اجلانب وهي ختوض صرعها احملتدم مع عدوها ىواألحزاب والفصائل الفلسطينية أن تر

ونسي يف شوارع باريس  ،ألمور الثورةساة الشعب اجلزائري حينما انصرف أال تتكرر م حىت
أحتضـنهم اتمـع    ،كثر من ثالثني ألـف طفـل  أبينهم  ،من املغتربني لفاًأزقتها سبعني أو

. بتوقيـع  .الشعب اجلزائري علىت الطامة وحلّ ،من املفاهيموزرع فيهم ما شاء  ،الفرنسي
  .بناءهأ

  
ت أمـام هـؤالء   أن يفسح اتمع واملؤسسات واحلكوما ،فمن الضرورة مبكان

 ،نوا الـدرع احلـامي  متأرض الوطن لي إىلالعودة  إىلواستقطام  ،فرص العمل اليت تليق م
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 إىلوهم بذلك حباجة  ،بواأشاؤوا ذلك أم  ،أم آجالً ويسهموا يف املعركة اليت ستطاهلم عاجالً
 ،هم وهويتهموالوالء لقضيت  االنتماءيكون من شأا إشعال  ،لغة راقية حضارية يف اخلطاب

  .اختاذ القرار الصائب علىهلم  تشجيعاً ،وتقدمي البديل الالئق هلم
  

ويكفينا  ،واملسؤولية تطال كل مستطيع ،فالعواقب وخيمة ،وإذا مت جتاهل األمر
الـذي   االحتاللاليت تعرضت لسياسات  ،خرىقطار األاأل عللتدليل أن نسترشد مبا حصل م

  ؟. فماذا استفدنا من جتربة الشيشان .اتهيمسملفت ولو اخت حىت ،يرضع من نفس الثدي
  
  ؟ وماذا اعتربنا مبا حصل يف البوسنة واهلرسك وكوسوفو  
  
  وكم من املنافع اقتبسناها من كشمري ؟  
  

 علـى فما لنـا منـر    ؟س الذئب هو الذئب ألي؟ .املستهدف فيها واحداً أليس
؟.ة وتؤدةاألحداث مر السحاب دون روي  

  
  .ىوهذه العيون لكي تر ،وهذه اآلذان كي تسمع ،العقول كي تعيفلنجرب هذه  
  

  العام االحتاليلالوضع  :خامساً
  

 ،أننا قد استكملنا  كل جوانب الصـواب  يظن ظانّ ال حىت هذا العامل أخرت
  اهلمجي كان حجر العثرة الذي سد أمامنا منافذ التطبيق. االحتاللولكن  ،واإلعداد املهين
  

 إىلوهي ليست حباجة  ،ولكل شاب وفتاة ،ة لكل طفل حيبوصورة العدو معروف
ردت هنا أولكين  ،فاحلال أبلغ يف الوصف من الكالم ،كثري من اجلهد لبياا ولكشف وقائعها

  .يف أمور ختدم اهلدف املوضوع ،الدائم واملتعدد الصور االحتاليلأن أعرض للوضع 
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  : األرضتقطيع أوصال 
  

 علـى فقـام و  ،فرق تسـد  :الشعب الفلسطيين سياسةاتبع العدو الصهيوين مع 
ليسـهل   ،مناطق حمصورة أشبه ( بالكنتونات ) إىلالفلسطينية  األرضمراحل التاريخ بتقسيم 

مبنهجية تقررهـا املؤسسـة    ؛العسكرية يف كل قطاع من قطاعات الوطن هالقيام بأعمال عليه
  .العسكرية احلاكمة

  
احلواجز واملتاريس الدائمـة واملتنقلـة    وضع ىلإأن العدو عمد  ؛ذلك إىلف أض

 ،وقام مبنع الناس مـن العبـور   ،طول الطرق اليت تصل املدن الفلسطينية بعضها ببعض على
 ،كل ذلك من أجل أن يضبط حركة الشـعب الفلسـطيين   ،وفرض نظام التصاريح اخلاصة

  عذر. إىلومينع من شاء بدون حاجة  ،ويسمح بالعبور ملن أراد
  

  ..شىت حٍاجلانب املادي من منا علىر هذا الوضع أث
  

مبـا يعـين منـع اخلـربات      ،حصر الكفاءات والطاقات يف إطار ضيق :األول
يف ذلك و ،أن يقوم كل جتمع سكاين جبهد منفصل ىاألمر الذي أد ،نتقالوالتجارب من اال

إبداعاتـه   علـى والقضـاء   ،وجتفيف منابعه ،عليهضعاف العمل األديب واحلجر إفيه من  ما
  .وطموحاته

  
واألنشـطة   فعالياتمنع املبدعني من الشعراء واألدباء من املشاركة يف ال :الثاين

وطمس  ،وحتجيم اإلبداعات ،مما ترك حالة من الذبول والتراخي ،طول الوطن علىاليت متتد 
  .سيما الناشئة منها ال ،العديد من املواهب

  
ل فيبعدوا هذا عن مصدر تكفّ ،بعاد األدباء والشعراء عن مصادر العملإ :ثالثال

وإقصـاء ذاك عـن    ،خرىاملطابع يف احملافظة األ إىلومينع هذا من الوصول  ،األديباإلصدار 
البحثي الذي حيتاجه كـل أديـب    وهذا حيطم العمل  ،مصادر املعلومات ومراكز اإلحصاء

  .وكاتب
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ـ  ،يتواين عن قتل من خيالف األوامر احفة وال ،يرحم مام عدو الأو ن يكـن  مل

ولـك أن تتخيـل حجـم     ،أمام األدباء إال أن يتعاملوا وفق قاعدة  العمل باال املسموح
  .اإلبداعات اليت كانت تصدر لو كانت حركة التنقل سهلة ممكنة

  
خارج حدود  إىلمن السفر املوثوقني دباء منع األ االحتالل. أن .ر من ذلكمواأل

الشعب العريب املسلم يف اخلارج  إىلينقلوا  ال حىت ،لتمثيل فلسطني يف جماالت األدب ،الوطن
فاق جديدة آمكانه فتح ومنهم من كان بإ ،من املبدعني ش كثرياًاألمر الذي مهّ ،ي عنهما عم

  .وواسعة من العمل والعطاء
  

ودفع باجتاه مخوله ومخود نـاره   ،ذا استطاع العدو طعن العمل األديب يف مقتل
  .كلما تأججت أو بان أوارها

  
  قتصادي اخلانقالوضع اال

  
عمـال  ومن السذاجة أن نتصـور أن األ  ،وهو قوام اتمع ،املال عصب احلياة

يف عصـر التكنولوجيـا    اليومفنحن  ،ف ورسوم باهظةاليواهودات تتم لوحدها دون تك
   .–كما يقولون  –وكل شيء بثمنه  ،والعلم املتقدم

  
 علـى م كيفية تأثري الوضع املادي حداقكأ علىأعرض  ،حتت مظلة هذه املقدمة

حبـال الوضـع    علىوشنقت املواهب  ،وكيف حتطمت اآلمال ،احلركة األدبية الفلسطينية
  .قتصادي املتردياال

  
املعلومات والثـورة التكنولوجيـة    علىلقد امتلك العدو بتطور رؤيته واعتماده 

ـ فصار يعرف من  ،خربة يف التعامل مع مراحل الصراع رصـد  وصـار ي  ،فأين تؤكل الكت
  .بلين وكيف سيورد سعد اإلأو يعرف مىت حىت ىويدقق ويتحر
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 م الفلسطيين اليت انتشرت اليعلة بضرورة حماربة ظاهرة التالصهيونياقتناع العقلية 
 ،ومن أجل ذلك فقد قامت برسم سياسة مضادة حتمل عنوان حماربة اإلرهاب ،حتدها حدود

والتخصـص الدراسـي    ،واألدب العريب ،قتصاديةة االواإلراد ،قصد ا الصمود الفلسطيينت
  .الدقيق

  
 ،احملال التجارية علىستيالء واال ،وفرض نظام حظر التجول ،فقامت بسد الطرق

ووسعت اعتمادها للبنوك اليت متتص السـيولة النقديـة وحتطـم     ،وحرق األراضي الزراعية
مـت  وقز ،ستريادحركة اال علىوفرضت الضرائب الباهظة  ،التجار علىوضيقت  ،قتصاداال

  .وخطة مقررة من املختصني ،كل ذلك بفهم واعٍ ،حجم التصدير
  

قتصادي سيجعل اإلنسان الفلسـطيين ينشـغل   أن التضييق اال ،مفاد هذه اخلطة
التخلي  إىله الفقر وسيلجئُ ،صعوبة احلياة عن محل الفكرة وستلهيه  ،بتوفري قوته وقوت عياله

  .سهل اقتياد هذا الشعبي بالتايلو ،عن املقاومة
  

   :من صوره ،واضحاً الصعيد األديب تراجعاً علىفرزت هذه اخلطوات أوقد 
  

فاألديب الفلسطيين حني يفكر بطباعة ديـوان   ،بني الكلمة واللقمة جياد موازنة ماإ -١
يف حني أن  ،وان وتنسيقه ونشرهيلدف الباهظة اليت ترافق طباعة االيسيفكر ألف مرة بالتك ؛له

مما جيعلهم يف تردد دائم يؤدي  ،دباء هم من الطبقة املتوسطة الدخل فما دونمعظم األوضع 
 .العزوف عن طباعة إنتاجهم األديب إىلم يف كثري من األحيان 

  
وما يف ذلك من كسـاد لـألدب    ،زرع التفكري الدائم عن ركود ظاهرة املطالعة -٢

 .ب والشاعراألمر الذي يعين خسارة مادية حمتومة لألدي ،املعروض
 
معامل الوطن لرسم صورا يف  علىف السفر املرهقة لزيارة املواقع واإلشراف اليتك -٣

 .الدخل للفرد ستوىبقياسه مب ،وهذا مكلف مادياً ،القصائد
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فمصادر الـدخل   ،شغل األديب موم بيته وأسرته االحتاللفإن  ،عدا عن ذلك
متطلبات من طعام وشراب  إىليت حباجة والب ،والوظائف بالكاد تكفي مؤونه شهر ،حمدودة

  .حد سواء علىسرة ساسية للبيت واألوكساء وعالج حاالت املرض وتوفري املستلزمات األ
  

  :مينالوضع األ
  

صل وتعنت واضطهاد يضرب فوق رقـاب كـل الـذين    ف ،قيد جديد يفرض
مهدد يف كـل   فإنه بالتايلو ،فالشاعر الفلسطيين عنصر يف جمتمعه ،يفكرون بأن يتالق جنمهم

أقصوصة ورق  علىويكفي توصية  ،االعتقالمحالت املدامهات والتفتيش و إىلحلظة بالتعرض 
أو سنوات تفـيض    ،تطول اًديب يف زنازين القهر أشهرمن املخابرات الصهيونية  لتغييب األ

  .باملرارة
  

 ،ةوجمرم بالفطر فأنت متهم  فإذا كنت فلسطينياً ،ي مربرأ إىلحيتاج عدونا  وال
نك فلسطيين فأنت متهم، وكل أدلة الدنيا ال ولن تثبت أل ،عكس كل القوانني يف العامل على

  .براءتك
  

فقد شهدت السجون موجات من املعـتقلني بسـبب    ،نتحدث جزافاً فنحن ال
رائحـة أنـه    االحـتالل يشم  آرائهم أو مواقفهم أو كتابام أو حبوث أصدروها تتناول ما

  .تطرف
 
املهم أن تغيب عن  ،هذا ال يهم ،ومن أي مشرب ارتويت ،جئت فمن أي اجتاه 

  .ال يتأثر أحد بأفكارك حىتاألنظار 
  

 



 

٨٣ 

وهم  ،ىهذه العقبة الكؤود يعرفها كل األدباء والشعراء والكتاب يف أرض املسر
  طائفتني: إىلأمام هذا التحدي منقسمون 

  
ر مجال الطبيعـة  وصبغت أشعارها بذك ،آثرت العزلة السياسية :وىلالطائفة األ
 ،والثمـار والـورود   األرضووصف  ،ح األشخاصيمدوهندسة " و وحب القدس " مظهراً

 علىكهم الرعب وسطا اخلوف مة !! وهؤالء متلّ حيث ال ؛الشعر الغزيل ومال بعضهم حنو
  .عقوهلم وأفئدم
  

 حـىت ي إنسان أعن  ىود ال ولن ترضليهاهم الذين أيقنوا أن  :والطائفة  الثانية
ومـا زادهـم    ،فما زادهم التهديد إال صالبة ،وكشفوا اهلدف ،فعرفوا املقصد ،يتبع ملتهم
وصفعوه بصربهم وحتديهم وعنفوان  ،فيهم االحتاللفأولئك خاب فأل  ،ستبساالًاالوعيد إال 

  .قصائدهم اليت أرعدت وتألقت يف قلوب الناس قبل أوراق الصحف
  

فقد تابـت وأنابـت    ،ال شأن لإلحتالل ا :وىلفاأل ،أما بالنسبة ملصري الفئتني
من الزنـازين غـرف    مز العدو هلفقد جه ،وأما الفريق الثاين !!جادة الصواب  إىلواهتدت 

  .ومن السجون دار إقامة وقرار ،ضيافة
  

ـ   ،بد أن نسجل هلم هذا املوقف . ال.وفوق آهام  ،حيدألم أهل للثنـاء وامل
 علـى وقيـوده   ،أفكـارهم  علىوسلطته  ،عقوهلم على فأولئك الذين رفضوا هيمنة احملتل

لفت إبـان  دواوين الشعر اليت أُ إىلوانظر  ،وهم يف قلب احملنة حىتأشعارهم أبدعوا  وأجادوا 
وأقرأ يف أدب السجون إن كـان   ،حمنة اإلبعاد اليت طالت أكثر من أربعمائة كادر فلسطيين

   .)١( طول القراءة علىصربك حيملك 

    

                                                
والتقى بالعديد من األدباء شاركوه هـذا   ،ف الكاتب يف السجن عدة دواوين  شعريةأل .١

  .الشرف يف التدوين والتأليف

 



 

٨٤ 

 .خلامسالطابور ا
  

إم الفئة اليت سجدت حتت نعال املستعمر تقول ما قـد   ،مصطلح بات معروفاً
  . عبدك بني إيديك...روته حكايات ( ألف ليلة وليلة ) شبيك لبيك

  
فهي غدت مـن   ،ذلك من أمور إىلأو ما  ،خوض يف تعريفهم أو وصفهمألن 

م السري وغري املكشوف يف دوره علىولكين سأسلط األضواء  ،بالضرورة دينلاملعلوم من ا
  .ومتثل ذلك يف عدة أمور ،األدب الفلسطيين علىحرم 

  
اب والشعراء واألدباء وتشويه صورم أمام اتمع الـذي  الكت علىبث الشائعات  -١

 .يعيشون فيه
  
يبذل فيها من جهـد سـتعقبه    وأن ما ،املقاومة ىتنقطع عن عدم جدو وسوسة ال -٢

 .ال رصيد له يف أرض الواقع ،للجهد وإفراط باألمل هو إال تضييع وما ،اخليانات
 
وذلـك   ،االستهزاء باملوضوعات والقيم اليت يبينها األدباء يف مصنفام ودواوينهم -٣

ليتركوهم يف حالة من التيـه   ،ئإبعادهم عن ينبوع القيم واملباد ؛بالتايلو ،لتنفري الناس منها
 صفر. :حمصلة تساوي إىل والعشوائية اليت تقود حتماً

 
اآلباء والعائالت بعدم إرسال أبنائهم للدراسة يف  علىممارسة دور خبيث يف التأثري  -٤

األبناء معاونة آبـائهم يف   علىوأن  ،يسمح قتصادي الحتت حجة أن الوضع اال ،اجلامعات
املغلف بثوب النصيحة وقع ضحيته العديد مـن   وهذا السم ،توفري سبل الرزق ولقمة العيش

أصحاب التوجهات اليت تـؤثر   وخصوصاً ،م الضغوط للقعودعليهمورست  ممن ،األشخاص
 عرب تواصلها احليوي معه. ،يف اتمع بشكل مباشر

 
 ،ويسـتغربون مـا نطـرح    ،هذه الفئة الشاذة إىلقد ال يتنبه الكثري من الناس 

  ماذا جيين العدو من ذلك ؟  :ويتساءلون حبسن النية
  

 



 

٨٥ 

فـإن كسـبه يف جمـال     ،ان احلرب األولجنيب دون إسهاب، إن ذلك هو ميد
  .أهون وأسهل عليهكان سحق الطلقة  ،الكلمة

  
 ،عدد من األدبـاء  علىبالتأثري السليب  ازتكمن اخلطورة يف قيام هذه الفئة النش

مع  دعم البعض من أجل إصدار مطبوعات أدبية تتناىف حىتأو  ،حبرق معاين اخلري يف نفوسهم
وأذكر ما كتبه الدكتور عبداهللا  ،وتطعن ثوابته وركائز اخلري فيه ،أصالة هذا الشعب وتطلعاته

  :ناصح علوان حني قال
  
 ،يف بث الفساد والتضليل واإلحلاد كثرية ومتنوعـة  –يا شباب  –ووسائلهم  ((

ويف  ،آخـر  ويف التمثيليات التلفزيونيـة حينـاً   ،أخرىويف البث اإلذاعي  ،يف الصحف تارة
. عدا عن الـدس  .ويف افتتاح املنظمات الدولية املتعددة مرات ،ة مرةالندوات واملراكز الثقافي

يا  –كم يعل ى. والخيف.م واجلامعاتيعلوأجهزة الت ،املركز السافر الدائم يف املناهج والكتب
عندها مـن أسـلوب املنطـق     ،ختارون من طبقة ذكية ماكرةأن هؤالء العمالء ي –شباب 

  )١( )) عقيدة الولد وأخالق البلد علىتأثري به واإلغراء والتضليل ما يستطيعون ال
  

                                                
  .٧٥ص  ،الشباب املسلم يف مواجهة التحديات .١

 



 

٨٦ 

  :مقومات اإلبداع الشعري الفلسطيين
  

وهـذا   ،املباركة مزايا جعلها حمط اهتمام العامل بأسرهالفلسطينية  األرضحبا اهللا 
 ،عـد وكم من جيش أُ ،فكم من محلة صليبية جردت ،ما يشهد به التاريخ وتقرره العصور

خرهـا وجـود   آن أمة احتلت.. كل هذه األهداف التوسعية اليت وكم م ،استباح وكم غازٍ
ودعم هذا اجلسم السـرطاين   ،توحد التطلعات األوربية األمريكية بإنشاء دولة الكيان املسخ

  .مبقومات احلياة
  

وتعددت فيها ألبسة وأزياء  ،هذه احلمالت االستعمارية اليت اختلفت فيها الوجوه
وهي الرغبة اجلاحمة بالسـيطرة   ،قة واحدة جتمع كل هؤالءكانت ذات حقي ،ومسات احملتلني

التواجـد يف قلـب    ،ثرواا ومقدراا، واألهم من ذلك على، واالستيالء األرضهذه  على
  .العامل من حيث املوقع اجلغرايف الذي تتميز به أرضنا املباركة

  
 ،الفياضأمام األديب والشاعر الفلسطيين جماالت وروافد زاخرة بالعطاء  ؛لكنو

ذكر هنا بعض اجلوانب اليت تشكل مادة زمخة أمام الشاعر الفلسطيين ليستقي منها مداد أسو
  .فمن هذه األمور ،قصيدته

  
  :يةدينل: احلقيقة اأوالً

  
 ،احملرفة منها كالتوراة واإلجنيـل  حىت ،كرت فلسطني يف كل الكتب السماويةذُ

 علـى و ،وأرض الرساالت املتعددة ،اويمسوذكرت الروايات التارخيية أا مهبط الوحي ال
م الصالة والسالم عليهفتحت هذا التراب قبور العديد من األنبياء  ،تراا صال األنبياء وجالوا

)١.(  
  

                                                
  -٣١ص  ،٢٠٠١عام  ٦، شهر ٣٦العدد   ،وزارة األوقاف الفلسطينية ،جملة املنرب :انظر  ١

٣٩. 

 



 

٨٧ 

فإننا نقف أمام  ،وباستقراء تارخينا العريب اإلسالمي ،ويف صميم تكويننا العقائدي
منذ بـزوغ فجـر    ،ذه البقعة املقدسةه إىلنصوص القرآن الكرمي اليت لفتت أنتباه املسلمني 

مث  ،ا املسلمون يف مهد الدعوة أكثر من ستة عشـر شـهراً  إليه ىفهي أول قبلة صل ،اإلسالم
ومن حيثُ ((   تعاىلويف ذلك نزل قوله  ،مكة " الكعبة" إىلحولت القبلة بأمر رباين بعدها 

 ١(  ))وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ وجوهكُم شطْره  خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ
(.  

  
ية اخلارقة الـيت  األرضا تلك الرحلة إليهفقد انتهت  ،هي ارض اإلسراء واملعراج

 ،فلسطني ليبني رباط هـذه بتلـك   إىلمن مكة  –وسلم  عليه صلى اهللا –قام ا رسول اهللا 
 ،السماوات العـال  إىل –وسلم  عليه لى اهللاص –صعد رسول اهللا  األقصىومن فوق صخرة 

سبحانَ ((  :تعاىلويف ذلك يقول  ،اإليهالسماء ومعراجه  إىللتكون فلسطني بوابة الصعود له 
ه من يالَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد اَألقْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِ

 ريصالب يعمالس وه ها إِننات٢)) ( آي (.  
  

وهي البقعة اجلغرافية الثالثة من حيث القداسة يف االعتماد اإلسـالمي، حيـث   
بتقرير هذه احلقيقة عندما قال يف احلديث الذي  -وسلم  عليه صلى اهللا –حتدث رسول اهللا 
 ،املسجد احلرام ،ثالثة مساجد إىلالرحال إال التشد  (( :بوسعيد اخلدريأرواه أبو هريرة و

  .)٣( )) ومسجدي هذا ،األقصىواملسجد 
  

جعل اهللا فيهـا   ،وصمام األمان للعامل بأسره ،وأيضا فهي أرض اجلهاد والرباط
 علـى فهم الطائفة الظـاهرة   ،معليهاملوت أم وقع املوت  علىيبالون أوقعوا  أشداء ال أناساً
وهم ماكثون بـاقون يف البيـت املقـدس     ،ا يقهر عدوها ويغيظهاليت يف صمودها م ،احلق

  ..)٤( كناف بيت املقدسأو
                                                

 .١٥٠ :سورة البقرة / اآلية .١
   .١ :سورة اإلسراء / اآلية .٢
  متفق عليه  ٣
  .٢٠ –  ١٦ص  ،م ٢٠٠١عام ،٤العدد   ،جملة العريب .٤

 



 

٨٨ 

  
هي يف صلب االعتقاد اإلمياين يف وجـدان   ،هذه املكانة النفيسة والدرجة الرفيعة

من أمسها  –فهو يعلم أن القدس هي  ،واإلسالم قلبه دينلوقلب كل مسلم خالطت بشاشة ا
خيالف فيـه   ا الإليه االنتماءوهي حمل التقديس اإلهلي، فواجب  ،الطهارة والنقاء والصفاء –

ذو والء رباين صاف.  
  

كتب الدكتور الفقيه العـامل يوسـف    ،ويف سلسلة ترشيده للصحوة اإلسالمية
القـدس يف   (( فيقول: ،وقدم لكتابه بكلمات جتمع ذلك ،لهاصأالقرضاوي هذه احلقائق و

ذلك املسلمون جبميع طوائفهم ومذاهبم  علىاتفق  ،ية مرموقةعتقاد اإلسالمي هلا مكانة ديناال
وال غرو أن يلتـزم مجيـع املسـلمني     ،قصاهاأ إىلفهو إمجاع األمة من أقصاها  ،وتوجهام

وبـذل   ،والذود عن محاها وحرماا  املقدسـة  ،اعليهوالغرية  ،بوجوب الدفاع عن القدس
  ..)١( )) . فللقدس قدسية إسالمية مقدرة.عنهاالنفس والنفيس يف سبيل محايتها ورد املعتدين 

  
 األرضونشأ يف هـذه   ،والشاعر الفلسطيين الذي ترعرع يف هذا املوقع املقدس

ونـال   ،يتمتع مبزايا وصفات تؤثر بشكل تلقائي يف صياغة كيانه وشخصية وأسلوبه ،الطهور
  النسيم املبارك خريات عميمة. ىوشذ ىمن طيب الثر

  
بنود النظم وحماور التعـبري والبالغـة    علىالشعري ويقف  والذي يتذوق النص

 ،ا هيبة املكـان عليهيها فتض ،يلمس نكهة خاصة هلذا املعىن ،مولة يف ثنايا قصائدهشاألدبية امل
ل الذي حيتك بقباب ومـآذن املسـجد   يعلذاك النسيم ال ويستذكر دون توان ،وقداسة البعثة

فيعطي لقيمة اإلنسـان   ،دها يف ذروة اإلنسان الفلسطيينليتغلغل بع ،املبارك واملبارك ما حوله
هـذا   علىومن قرأ جمرد مرور األديب الداعية مصطفي السباعي من  ،وزهواً طيين بريقاًسالفل

  ..)٢(مشله الذهول من حجم التأثري اإلجيايب التغيريي  ،تأثره به مدىالتراب و
                                                

املكتب اإلسالمي للنشر والتوزيع، الطبعة  ،د.يوسف القرضاوي ،القدس قضية كل مسلم .١
  .،  وفيه توسع ومقارنات دينية جيب اإللتفات إليها٨ – ٧ص:   ،م١٩٩٨الثانية 

الطبعـة   ،دمشـق  -دار القلـم   ،لسباعي الداعية ادد د.عدنان حممد زرزورمصطفي ا .٢
  .٢١ص  ،م٢٠٠٠األوىل

 



 

٨٩ 

  
  :املبارك  األقصىاملسجد  :ثانياً

  
 ،وقبلة كل منـتفض  ،وصحوة كل عزيز ،ريد كل عاشقبو ،ةإنه شعار كل ثور

  والقوة اليت يستمد منها شعبنا صموده. ،وهو الشمس الذي يتفيأ الشعب ظالهلا
  

 إليهصل يوقبل أن  ،أحالمنا وأشواقنا إليهتؤوب  ،فقبل أن تنتهي حكايات الزمان
فهـو   ،االنتماءبه صالة تصله أرواحنا لتصلي يف حمرا ؛تغرد فوق ساحاتهوالفجر ببالل اذان 

  .دينليوم ا إىلكم حوبؤرة الصراع املست ،قبلة األحرار امليامني
  

وهو درة التـاج   ،والنقاء ىوالتق ىاهلد إىل. منارة الدنيا كلها .األقصىاملسجد 
يف أفيائـه   حوترتا ،لقربه ووصاله اجلسد وحين ،القلوب إليهفو  ،لئالفلسطيين املرصع بالآل

  .ايلاد واألع إىللني قوافل املرحت
  

وقبـل   ،قبل بناء املسجد النبوي ،وبركاته األقصىأعلن القرآن عن أمهية املسجد 
منها احلديث املـذكور   ،وقد جادت األحاديث النبوية تؤكد ماقرره القرآن ،اهلجرة بسنوات

 ،تعدل مخسمائة صالة يف غريه من املساجد األقصىالصالة يف املسجد ((  :وحديث سابقاً
  .)٢(.)١( )) ماعدا املسجد احلرام واملسجد النبوي

  
، وهو معقـد  والبقاع مجيعاً األرضة رضنا البتول هو غرأفهذا اجلزء النفيس من 

ومنه كان  ،فيه التني والزيتون ،وبوصلة األمل اليت تشرق يف القلوب والضمائر ،اخلري والربكة
يف  ،باألنبياء إمامـاً  –وسلم  عليه صلى اهللا –رسول اهللا  ىوفيه صل ،علىاملأل األ إىلاملعراج 

  .قدسية وطهارته ومسو شأنه بني كل البطاح علىدالالت متتابعة 
  

وقد وجد األدباء الفلسطينيون شرفات األمل تفتح هلم مع كل أذان يصدح مـن  
                                                

  .متفق عليه .١
  .١٢ص  ،القدس قضية كل مسلم .٢

 



 

٩٠ 

وانطلقوا من  ،بقصائدهم تترا إليهفتوجهوا  ،ةيعلومع صوت حفيف أشجاره ال ،ماءمأذنه الش
  ..)١(وهم حيملون بني خباياهم مسك العبري من املسجد املقدس  ،ىكل الثر إىلبه رحا

  
يدور احلديث هنا عن ما ميثله هذا املسجد من حيث روعة الفـن املعمـاري    ال

ولكن األمـر   ،وقتنا احلاضر حىتاملتفلسفني من علماء اهلندسة أخرس والذي  ،ل فيهمثّالذي ت
 ويسـتقبله  ،اجلرس الذي تطرب لـه كـل اآلذان   عليه ىأضفميان فقد إإذا ارتبط بعقيدة و

  كل قلب. ويستحسنه
  

ختلو من ذكـر املسـجد    لذا كانت قصائد الشعراء الفلسطينيني ودواوينهم ال
ورفضنا  ،األرضوهو الذي مثل وحدة  ،باعتباره املعلم األبرز يف فلسطيننا الطاهرة ،األقصى

عدا عن الفرسان الذين ضمخوا ترابه وساحاته  ،قبابه عزمات الرجال علىوتقرأ  ،نكسارلال
باب املسـجد   علىوخيلع  ،كلهم يهدي للقدس أشواقه ،وحمرابه وأقواسه بعبق الدم املهراق

  .مس ترخص دونهويفتديه باخلَ ،أدمعه الرقراقة
  

  :اآلثار الفلسطينية املمتدة :ثالثاً
  

لكـل   معـاً ومط ،لكل قاصد اًمدار التاريخ حمج علىأرض فلسطني كانت 
 ،يسلم له ملك إن مل ميتلكهـا  ال ،ملن أراد أن يدخل بوابات التحكم والسيطرة ودرةً ،ناهب

هذه األفكار والشواهد التارخيية قد رصدت بعيوا املفتوحة عشرات الدول واملمالك الـيت  
من معـامل حضـارا    وحاولت أن تزرع فيه جزءاً ،تراب فلسطني علىعاشت واستوطنت 

  .ومدنيتها.
  

علىمن املواقع األثرية موزعة  كبرياً اًاملستعرض للكتب التارخيية جيد أمامه كم 
 إىلرام اهللا  إىلبيـت حلـم    إىلومن القدس  ،الناقورة إىل من رفح ،أعضاء اجلسد الفلسطيين

  .األرضينبيك حبثك عن كل شرب من  حىتوسر هكذا  ،غزة إىلرحيا أ إىلاخلليل 
                                                

 ،دمشق –دار الفكر  ،وهبة الزحيلي :أ.د ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج :انظر.١
  .١١٠ – ١٠ص  ،١٦ -١٥)م  / ج  ١٩٩١الطبعة األوىل(

 



 

٩١ 

  
، فبجـوار  يضاًأبل للنصاري  ،عند املسلمني وحدهم وهذا املوقع ليس مقدساً

ـ  ،وما كنيسة املهد عنهما ببعيد ،جتثم كنيسة القيامة األقصىاملسجد  ل عـن منـازل   أواس
  يفصلك عنه بون شاسع. فالكل مترابط ال ،قوام فيهاودور األ ،األنبياء

  
 ظلـم  علـى شـهدوا  فصاروا ي ،خاصاً عطت الشعراء إهلاماًأهذه اآلثار قد 

 حـي كائن وحياكوا كأا  ،عمدا وزخارفها ورسومااأويستنطقون حجارا و ،التاريخ
 ،ويقدم هلم خالصـة التجـارب   ،فيعصر هلم املاضي ،ينطق نيابة عن عشرات آالف السنني

  .ولكل دولة دالت ،ويفتح هلم سجالت احلضارة والعمارة لكل أمة عاشت
  

  .الطبيعة اخلالبة لفلسطني :رابعاً
  

احلديث  ىوإذا حولنا جمر ،كانت فلسطني بوابته ،إذا حتدثنا عن اهلالل اخلصيب
سـتتعبك   ؛وإذا كان احلديث عن املواقـع  ،الطبيعة اجلغرافية كانت فلسطني يف الصدارة إىل

  .الشواهد ويضيق صدرك لكثرة البقاع
  

 ،نقيةرضها اخلصبة، وترتبها الأو ،راضي العربية واإلسالميةل األففلسطني من أمج
صـفة   ونيضف ،وحدودها ،وأنبساط مروجها ،ومشوخ جباهلا ،وعوامل الطبيعة واملناخ فيها

وبارك فيهـا بعـد أن    تعاىلبدعها اهللا سبحانه وأاليت  ،الرائعة األرضهذه  علىة أخاذة اليمج
واليت يقف احلليم أمامهـا   ،تلك املناظر املدهشة :ومن مظاهر الربكة ،هلا تاجاً األقصىوضع 

  ببنت شفة. بسال ين اناًحري
  

األردن  إىللتصـل   ن فلسطني متتد حدودها التارخيية شـرقاً فإ ؛ذلك إىل ةإضاف
وحتت مسائها من  ،وجتري خالهلا العديد من األار ،البحر املتوسط إىل وغرباً ،والبحر امليت

. األمر الـذي  .اوغريمه ،كبحرية طربية واحلولة ،امعات املائية والبحريات ما يأخذ األلباب
  وينبت الثمر بإذن اهللا خالقه العظيم. ،يثري التربة ويسقي احلرث

  

 



 

٩٢ 

وسـواحلها وموانئهـا وحبرياـا     ،فسهوهلا اخلضراء املمتدة لوحة فنان مبدع
ففي كـل   ،تريد أن تصحو منه بوابة حلم ال علىوتضعك  ،ديك اجلمال هدية ،وأارها
جباهلا وقسمات وهادها وصفحة حبارها تقـرأ   ويف وجه ،وفوق كل بقعة حكاية ،شرب آية

  يف سفر واحد امسه فلسطني. ،التاريخ واجلمال والروعة
  

 ،قالمهمأوتأسر ألبام و ،اإليهالشعراء يف هذه الصور املبدعة حماور جتذم  دوج
م علـيه وإذا اشتد  ،وإذا سئموا استطابوها ،وإذا نظموا حاكوها ،فصاروا إذا كتبوا ذكروها

  .بتاتاً ملّت أس حطموه بسويعة يف أحضان طبيعة الاليوالكرب 

 



 

٩٣ 

  جتمع الروافد
  

اليت تتصارع فيها  األرضهذه  :جبينها علىففلسطني كتب  ،سهاب لن يفيدنااإل
  برفق. فيها فأوغل ،احلضارات واملطامع واألدمغة والقلوب

  
لها يف وتصب ك ،يف موقع واحد لكن جمموع الروافد اليت أسلفناها تتجمع مجيعاً

فلسـطني التضـحية    ،فلسطني احلضارة والرونق ،هي فلسطني الدم والشهداء ،بقعة واحدة
أو  ،فلسطني اجلرح النازف ،واألرامل ىتاماليو اىلوالثك ىواجلرح األسرىفلسطني  ،والفداء

فلسطني الطبيعـة واخليـال واآلثـار     ،فلسطني التاريخ واحلاضر واملستقبل ،املوت الناسف
  فلسطني العروبة واإلسالم والنصر املبني. ،األقصىلسطني القدس وف ،القداسةو

  
بذار التهويـد، وقـذارة    كيا من رفضت أن تغرس في ..املباركة األرضأيتها 

يا من ناديت فتخاذل عن نصـرة لوائـك    ،مر اجلفا من الناس علىيا من صربت  ،األرجاس
 ،لدنامي أيتها القاهرة أننا فيك ووأعل ،اريلدولن نترك هذه ا ،األرضلن نربح هذه  ،احلراس

وحتت  ،ويف حماربيك نشأنا وصنعنا ،ثراك تدرجنا ولعبنا علىو ،ترابك نشأنا وترعرعنا علىو
إذا بعثنا يوم النشور قلنا وبكـل   حىت ،الثمالة وحد اخلرافة سندفن حىتناه قالتراب الذي عش

  .. حنن سفراء أرض فلسطني.عنفوان
  

 ،كيف ملن عرف هذا وشاهد كل هذه الروائـع  ،رايبستغأسجل اامسحوا يل أن 
أو جيود يراعه ،ه ظلم الوقائع أن ال يلتهب قلمهومس..  

  
وأمـة   ،مع جمد مسلوب ،مع تراث ،مع واقع ،حنن نتعامل مع عقيدة ،ساديت يا 

ـ فاست ،اخلـالص  علىوشعب فلسطيين عزم  ،وقيادات خاطئة ،وعروبة تائهة ،مغتصبة هل س
وانتفاضة أديب مغـامر ؟    ،وثورة شاعر ،ا وقفة متأمليستحق ذلك منال أ ،درب الرصاص

  !!واهللا  ىبل
  

 



 

٩٤ 

يقـف الشـاعر    ،وتلك العقبات والعقابيـل  ،بني هذه األمال والتطلعات وما
ويرسل إشعاعات  ،ب يف دروس املاضي  عن صالح الواقعينقّ ،الفلسطيين شعلة متوثبة للعطاء

فيكفيه األدب  ،لشعاب ليصل قمم الشوامخ الرواسيشوك ا علىويدوس  ،األمل برغم احملن
حيمل عـبء   ،اهللا قبل أن ينمي املوهبة ويبدع بني أقرانه إىلداعه وسيلة يتقرب ا بوإ ،عبادة

جتدي معها  ويقارع خطوب البالد كصخرة صماء ال ،لد وعزميةاملسؤولية والتكليف بكل ج
  .األمواج حيلة وال وسيلة

  

 



 

٩٥ 

  .)١( فلنعد كتابة التاريخ
  

لفترات  دينلا ىوتوار االنتماءوبعد أن تقهقر  ،متناأرأس  علىاهلزائم  ايلبعد تو
ها احلزن يلفّ ،وبعد ما أضحت فيه أمتنا تستقبل وقع اهلزائم صباح مساء ،تقاربت أو تباعدت

  ؟؟ما العمل  ،ميل آخر إىلورحل قطار األمل  ،ىسواأل
  

شاهدها القاصي والداين، ومسعها  ،ةكم مشاهدات حييإلدعوين أيها السادة أنقل 
  قبل أن أخوض يف غمار املوضوع. ،القريب والبعيد
  

 ،عن موت العرب أخرىلك تارة أوإن س ،نعم :قل ،إذا سألك أحد عن اهلزائم
   .باإلجياب  سك مشرياًأبر ئفاوم ،لك آخر عن تراكم اهلموم واألحزانأوإذا س ،نعم :قل

  
؟ فيـه  أو بـادت اإلرادة   الفلسـطيين  لشعبهل انكسر ا :لك أحدأأما إذا س 

  ..كال :. وقل.فاصرخ بكل عزم وكربياء
  
يشـاهد   ،وبأي مظهر أو جوهر بدا ،ناطق ي لسانأب ،يف الكون عطوين واحداًأ

مل متر بضـعة   ،د أوار انتفاضةمخأو أ ،فإذا قمعت ثورة ،شعبنا الرائع يثور كل حني من الزمن
  .من جديدنفاسه ليواصل املسرية ألتقط يكون هذا الشعب قد ا حىتأعوام 

  
فقد اجتهـت   ،األخرية األقصىحداث إنتفاضة أ. أما يف .هذا ملن يريد أن يعرف

وكانت البطوالت  ،حيث كان العمل يتفجر يف الصراع بتوقيع منتمي ،آخر ىاألمور يف منح
فل تقول بعـد  وكانت الصحافة والناس واملنتديات واحملا ،صنعها مؤمن :اخلالدة تكتب فوقها

فأي نقلة هذه اليت متت بعد سنوات من التطبيع والتركيـع   ،م "ا" خاضها مقد :كل معركة
  واخلنوع العريب.
  

                                                
 ،يرجع إليه يف جملة العريب ،كتب د. قاسم عبده قاسم يف هذا املوضوع شيئاً مفيداً وأصيالً  ١

 .٢٥ -٢١ص  ،القراءة الدينية للتاريخ :موضوع ،٢٠٠٠/ ٣شهر  ،٤٩٦العدد 

 



 

٩٦ 

  .وتفتح كل عني ،تطرق كل أذن ،إا صور من تاريخ الصحابة تعود
  

إنه األمل املشرق الذي رفع اهلامات بعـد أن   ،إن اإلسالم عاد جيري يف العروق
فهذا الشـعب   ،الصمت واحلياد أمتنا امللدوغة بسم ىن الداوي الذي رقوصوت اإلميا ،ذلت

عـدها   لـو  ،به البدائية يف الصراع مليون ملحمة بطوليـة اليقدم يف هذه الثورة لوحدها بأس
  .وما كفاهم ماء البحر مداداً ،اعليهوراق الشجر للكتابة أاحملصون ما وسعت 

  
شـهيد   ،هذه الدنيا بعد هذه اللحظاتأم تودع ابنها وهي تعرف أا لن تراه يف 

خيـار   وتتـبىن  ،الشـهادة  علىأمة تقبل  ،ىقتحامه لدروب الردامن سرعة  األرضيطوي 
  .ويستشري فيها بريق القدرة والتالحم والعطاء ،الرمق األخري حىتاملقاومة 

  
فالم " الكاوبوي أالبطولية اليت حطمت " السيناريوهات " وبعد هذه  ،اليومإننا 

وسبقت عناصر التشويق يف كل جماالت ( األكشن ) حباجة  ،" هوليود" ريكي " وأفالم األم
  .ىومقياس خمتلف عن كل وقت مض ،ونظرة جديدة ،وعي جديد إىل

  
العلم قد صاغ فكره وتوجهـه،   ،ليس كما كان حبال ،اليومفشعبنا الفلسطيين 

والكـل   ،رخيصة يف سبيل اهللاوالرجال باعت أرواحها  ،األمل والعمل إىلقاد زمامه  دينلوا
  .من حياول طمسه بغربال حىتعرف الصواب 
  

يام عفن التخاذل وحما من ذاكرة األ ،إنه شعب قد شطب تاريخ اهلزمية من عقله
ـ  ،وأرغم أنوف اجلبابرة ،التاريخ وغري جمرى ،نكسارواال حلظـات احليـاة    ىوبات يف أقس

  ضاها.تل مبال أو نفس أمام غايته اليت اريبخ املرء بكل عنفوانه وجاهزيته ال علىوأشدها 
  

وأن نبدأ تسجيل التاريخ العابق  ،أن نصوغ من هذه الذكريات بداية علينا ولزاماً
 ،ونصوب املسـار  ،وهذا لن يكون دون أن نصحح امليزان ،باد ما خيلدنا يف سفر العظماء

لنوجـه   ،ة منتميـة وعقول مبدع ،نبدأ من جديد بأدب فلسطيين حمض حىت ،م التصورونقو
  يب خملص غيور.أكارنا راية يتجمع حتتها كل أفوتكون أشعارنا و ،مسرية الصحوة ونرشدها

 



 

٩٧ 

  مسة الشعر الفلسطيين
  

وذا نعلل حجـم   ،لو مل يكن شاعراً حىتالشعر صفة كل أديب  علىاحلرص 
كلها  ،ألدبقات واملواد النقدية اليت تزخر ا الصحف واالت وكتب ايعلالتوجيهات والت

  .)١(تساهم يف خدمة العمل األديب واإلرتقاء به حنو جماالت من اإلبداع والتطور 
  

 حني يطرحه غيور حريص يتبىن يعترب التساؤل عن هوية الشعر الفلسطيين مقبوالً
فما هو الفارق الذي يربز من خـالل   ،ذو مهة ورغبة وإرادة تصحيحية تغيريية بناءة ،قضاياه

  ؟ينية القصائد الفلسط
  
  ؟  وماهي مساته وصفاته اليت تزين ا 
  

له مساته ورونقه  ،خاص بد أن نقر بأن الشعر فن ال ،هذا التساؤل علىولإلجابة 
تأثريه بعد تقبله من املستمع  مدىأو  ،سواء من حيث البناء اهلندسي جلسم القصيدة ،سلوبهأو

 ،ايلوالنموذج املث ،ن اإلقتناع الشخصيفإنه مزيد م ،وهذا الفن األديب حني تتأمله ،رئأو القا
  .ويؤكد وجوده عرب كل شطرة شعرية وتفعيله وردية ،مه ليثبت ذاتهليصوغه الشاعر بق

ومهـة   ،وبناء هندسـي  ،ومعرفة بالغية ،وثورة وجدانية ،فالشعر هو إرادة قوية
 ،دثووصف ح ،وتبيان واقع ،وترمجان قيمة ،فهو إنعكاس فهم ،مذابة يف قوالب الكلمات

 ،واحتفال متكامـل  ،واآلهات مع البسمة والفرحة تناوهو رسالة من قلب تتشابك فيه األ
ومتطر فوقه سحائب اإلبداع  ،ويشدو فيه البديع ،األحرف هوتتمايل في ،تتراقص فيه الكلمات

ودالذات واحملبة والقوة. ق  
  

عنـه ثـوب   طلع فجر الشعر الفلسطيين وقد نضا   ،وما بني هذه القيم واملعاين
 ،واليت هي متعددة متناثرة ،بسماته وفضائله وآياته الوجود متوشحاً حيز إىلليخرج  ،املاضي

  :ولكن من أبرزها
                                                

 ،د. جابر عصـفور  ،أوراق أدبية ،م٢٠٠١عام  ،٤شهر  ،٥٠٩العدد  ،جملة العريب :انظر.١
 .٨٧ -٨٢ص 
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  أنه فلسطيين
ملـا قـد مت    فقد كانت هذه السمة إحياًء ،ليس ذلك من باب التكرار يف شيء

  وإمنا هي صفة مطعمة بالتميز. ،ىذكره فيما مض
  

 ،ل تفعيلة شعرية دم الوالء لألرض والقدس واهلويـة يرتف مع ك ،فهو فلسطيين
  .الشموخ الفلسطيين ويثبت يف كل شطرة شعرية معىن

  
رد من كـل  بني شعب ج ي مااليوم. ألنه حيكي روايات التصادم .وهو فلسطيين

  .وبني عدو مزنر باملوت والدمار واحلقد األعمى ،شيء إال من كرامته وخنوته وبسالته
  

 ،نخـؤو كـل   علىويدمدم  ،نه يعصف بكل مؤامرة حيكتأل ،وهو فلسطيين
  .وينبذ سحاب الظلم املتراكم برياح املنهج والفكرة والتصميم

  
وتشم منها ريـح   ،. ألن تلك القصائد تلمس فيها حجم الدمار.وهو فلسطيين

مبثوثـة   أناتوتسمع مع جرسه املوسيقي اخلالب  ،الدم املنساب من جسد شهيد أو جريح
  .حلروف املنظومةيف ثنايا ا

  
 ءولواومنطق املآذن، ،وحديث الطبيعة ،. ألنه وصف الطفولة.وهو شعر فلسطيين

  .ىوأثارها رسالة الفحو األرضيستمد من طهر  ،القداسة
  

من مـدادها   ىواستق ،ومتت هندسته فيها ،. ألنه كتب فيها.وهو شعر فلسطيين
  ..من طاهرفهو طاهر يف طاهر  ،أوراقها البتول علىطر وس ،العذب

  
ترفرف  ،ليمأألنه ينبع من واقع  ،إمنا كانت مميزة للشعر الفلسطيين ،وهذه السمة

 ،يفتح الشاعر الفلسطيين عينيه مع إطاللة كل صباح إال بواقعة جديدة وال ،ىفوقه طيور األس
نسـام  والـدم واآلهـات واأل   ،باألحداث يف وطننا احلبيب فال تنقطع باىلألفتها األيام احل

كان الشاعر الفلسطيين يف كـل   ؛لذا ،كلها جتدد احلياة كما يتجدد حلن القصائد ؛نفاسألوا

 



 

٩٩ 

من الشواهد اليت تصلح كل واحـدة منـها ألن    وكم ،موعد مع دسم األحداث علىصباح 
  .قة متكاملة صرحيةتكون معلّ

  
 علىويكفينا من مسو الوصف وبراعة التصوير ونفاذ الرسالة واملقصود أن نطلق 

  .( فلسطيين ):لشعر بكل مواصفاته أنههذا ا
  

 



 

١٠٠ 

  اخلامتة
  

وبعد استقراء للشواهد واألمثلة  ،بعد نظر وتأمل يف حال شعبنا الفلسطيين الباسل
جت وعر ،فقد اختتمت هذا البحث املتعلق بالظاهرة الشعرية يف فلسطني ،احلية اليت حتيط به

أمام معطيات واقعية يلم ا من فقه  سرب غور احلقيقة، وأترك نفسيأل ،منوها عرب العصور على
  .هذه البقعة املباركة علىمعاين العيش 

  
بعض املظاهر اليت اعترت احلركة األدبيـة يف فلسـطني    علىجت يف حديثي عر

إلبـراز دور الشـاعر    ضواء جاهداًوسلطت األ ،من جوانب القوة وحماور الضعف ،عموماً
وعطـر   ،بني روح الكلمـة  ن اإلنسجام ماخلق جو م علىالفلسطيين واألديب الفلسطيين 

  .اليت تكتب يف ظالهلا الكلمات ،القدس
  

كان هناك حديث عن صورة املعركة الفكرية األدبية  ؛وحتت مظلة اإلميان الداوي
فجعلت من لساين مقصلة لكل من تسول لـه نفسـه أن    ،بني شعبنا املكافح وبني جالديه

أبرزت الدور اإلجيايب الـذي لعبـه أصـحاب    و ،مشوخ هذا الشعب وعنفوانه علىيتطاول 
 ،توجيه املعركة وصقل عناصـرها  علىوما هلم من أثر  ،الثوابت العقائدية يف معادلة الصراع

  وتسييج املراحل بثياب التحدي والصمود.
  

يف جسدي من مشـاعر   ىفإين ال أنكر ما سر ،ختم هذه الوريقاتأوإين حني 
 ،د كتبت كلماا والبنادق النازية تصـوب حنـو رأسـي   فق ،النخوة والعزمية أثناء كتابتها

 ،أنفاسي يعلواجلنود املدججون باملوت والسالح قد عدوا  ،واألسالك واألبراج تعلوا هاميت
  ولن تنال برودة احلديد عن عزم ثائر. ،ولكين كنت أواجه كل هذا ببسمة الصابر

  
املنقولـة بطريـق   اخلـربات   علىفإين قد اعتمدت يف هذه املباحث  ،وللحقيقة

فتلك جماهلا أهل التخصص العريب من طلبة  ،املراجع املختصة علىأكثر من اعتمادي  ،السماع
ولكين أحببت أن يكون يل إسهام يف نفض التراب والرمـاد   ،اجلامعات ورواد اامع العلمية

   .مبا أوتيته من مقدرة متواضعة ،ةاليعن لغيت الغ

 



 

١٠١ 

  
وقـد   ،جع إال ما يتم ريبه عرب السنوات الطواللن جتد من املرا ،ففي السجن 

ختم هذه املباحث أقررت أن  ،بني اإلحتماالت املتأرجحة وما ،جتد جتد ما ينفعك فيه وقد ال
بـاكورة إنتـاج أديب    ،ةاليميت الغأو ،شعيب العزيز إىلألقدمها  ،تعاىلاهللا  على األدبية متكالً

  .ستتبعه البقية حبول اهللا وقدرته
  

 ،كل من مد يل يد العـون واملسـاعدة   إىلتقدم بالشكر اجلزيل أفإين  ،اًوختام
 الصـهيوين من أجل أن خيرج هذا البحث من رحم املوت  ؛فكاره وجتربتهأوبسط يل خربته و

  .توثب العازمنيببقوة العزم و
رضنا وديارنـا مـن   أوأن يطهر  ،أن حيفظ شعبنا من كل سوء تعاىلل اهللا أسأ

سأله تعاىل أن يفك أسر املأسورين، ويـردهم إىل أهلـهم   أو ،رجس كل غاصب متعجرف
  .وذويهم ساملني غامنني

  
  .) ١(  )) فمهل الكافرين أمهلم رويداً * وأكيد كيداً * إم يكيدون كيداً ((
  

  وتوفيقه تعاىلمت حبمد اهللا 
  

  الصحراوي سجن النقب
   

    ٤ -٣ /د :قسم 
  م٢٠٠٣  

                                                
   .١٧ – ١٥ :رة الطارق / اآلياتسو .١

 



 

١٠٢ 

  فهرس املصادر املتوفرة
  

دار ابن حـزم للطباعـة    ،احلمادي علىد.  ،فكار اإلبداعيةيقة لتوليد األ) طر٣٠( -١
 م.١٩٩٠ وىلالطبعة األ ،والنشر

  
 ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،احلميد أمحد أبوسلمان د. عبد ،زمة العقل السليمأ -٢

 .م١٩٩١ وىلالطبعة األ
 
عـام   وىلاأل الطبعـة  ،جملس طلبة جامعة بيت حلـم  -النادي الفين  ،ىأحلان اهلد -٣

 م.١٩٩٨
 
مركز فلسطني للدراسـات   ،د. أمحد الدجاين :تقدمي ،احلقد سامة عبأ ،أمة تقاوم -٤

 م.١٩٩٩عام  وىلالطبعة األ ،غزة –والنشر والبحوث 
 
ترمجة أ.د. ميـين   ،كارل ر.بوير ،( دفاع عن العلم والعقالنية ) - سطورة اإلطارأ -٥

 .م٢٠٠٣عام  طبعة ،الكويت -مطابع السياسة  ،طريف اخلويل
 
عيسي قراقع  ،االحتاللفلسطني يف سجون  ىاقتحام الوعي العاملي يف انتقاضة أسر -٦

 .م١٩٩٩طبعة عام  ،رام اهللا –مركز الشرق  للدراسات  ،ومجيل املطور
 
 –م يعلوزارة التربية والت ،األدب العريب احلديث للصف الثاين ثانوي العلمي واألديب -٧

 .م ٢٠٠٠طبعة عام  ،رام اهللا
 
 ىد. بشري موس ،) ١٩٨٠ – ١٩٥٠اإلسالميون الفلسطينيون والقضية الفلسطينية(  -٨

 .م )١٩٩٩( الطبعة األوىل  ،غزة –مركز فلسطني للدراسات والبحوث  ،نافع
 
دار  ،حممد يوسف عدس :حتقيق وترمجة ،عزت بيجوفيتش على ،اإلعالن اإلسالمي -٩

 .١٩٩٩ وىلالطبعة األ ،القاهرة –الشروق 
 

 



 

١٠٣ 

 ،دمشق –دار الفكر  ،أ.د. وهبة الزجلي ،املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجالتفسري  -١٠
 .) م١٩٩١ الطبعة األوىل (

 
املؤسسـة   –مـواطن   ،عماد غياظة ،ةيعلاحلركة الطالبية الفلسطينية املمارسة والفا -١١

 م).٢٠٠٠(   الطبعة األوىل ،رام اهللا –الفلسطينية لدراسة الدميقراطية 
 

مكتبة وهبة  ،د. يوسف القرضاوي ،اهللا إىلوالعلم " سلسلة يف الطريق  احلياة الربانية -١٢
 ).١٩٩٥الطبعة األوىل (  ،مصر –
 

 ،دمشـق  –دار القلم  ،عبداهللا ناصح علوان ،الشباب املسلم يف مواجهة التحديات -١٣
 .م٢٠٠٢ - الطبعة الرابعة

 
 .عة الثانيةالطب ،براهيم أمحد املقادمةإالشهيد د.  ،الصراع السكاين يف فلسطني -١٤
 

الطبعـة   ،دمشق –دار الفكر  ،مالك بن نيب ،الصراع الفكري يف البالد املستعمرة  -١٥
 .م١٩٨٨ :الثالثة

 
 ،املكتب اإلسالمي للنشر والتوزيع ،د. يوسف القرضاوي  ،القدس قضية كل مسلم -١٦

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية 
 

الدولة ادميية للتربية يف إصدار الكلية األك ،د. حممود أبوفنة ،القصة الواقعية لألطفال -١٧
 .م )٢٠٠١( الطبعة األوىل ،دار اهلدي للطباعة والنشر ،مركز أدب الطفل ،حيفا – العربية

 
 .م١٩٩٨الطبعة الثانية  ،دمشق -دار القلم ،احلسين الندوي علىأبو ،ىاملرتض -١٨
 

(  الطبعـة الثالثـة   ،ديب –دار املنطلق للنشر والتوزيع  ،حممد أمحد الراشد ،املسار -١٩
 .م )١٩٩١

 
الطبعـة   ،األردن –دار املنـار   ،منري حممد الغضبان ،املنهج احلركي للسرية النبوية -٢٠

 



 

١٠٤ 

 .م )١٩٩٠السادسة ( 
مركز  ،لبدة بوأ د.حسن  ،راضي احملتلة والتحديات املستقبليةالواقع اإلحصائي يف األ -٢١

 م.١٩٩٤عام الطبعة األوىل  ،نابلس –البحوث والدراسات الفلسطينية 
 

 –الفـتح لإلعـالم العـريب     ،حممد بن سعيد القحطاين ،الرباء يف اإلسالمالوالء و -٢٢
 .) هـ١٤١٧ ( الطبعة السابعة ،القاهرة

 
 .م١٩٨٨الطبعة الثانية  ،دمشق –دار الفكر  ،مالك بن نيب ،بني الرشاد والتيه -٢٣
 

املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،ايلد. عبدالوهاب الكي ،تاريخ فلسطني احلديث -٢٤
 .١٩٩٠الطبعة العاشرة   ،تبريو –

 ،بـريوت  –مؤسسة الرسالة  ،د. يوسف القرضاوي ،حول قضايا اإلسالم والعصر -٢٥
 .م٢٠٠١الطبعة األوىل  

 
 –مكتبة وهبة  ،د. يوسف القرضاوي ،قتصاد اإلسالميدور القيم واألخالق يف اال -٢٦

 م )١٩٩٥(  الطبعة األوىل ،مصر
 

د. عبـدالفتاح   ،)١٩٤٨- ١٨٤٠ وديـة ( إليهدور بريطانيا يف تأسيس الدولـة   -٢٧
 .م)١٩٩٨(  الطبعة األوىل ،فلسطني –اخلليل  –املركز الثقايف اإلسالمي  ،العويسي

 
طبعة عام  ،القاهرة –مكتبة السنة  ،حممد قطب ،سالمية ألحوال العامل املعاصرإرؤية  -٢٨

 .م١٩٩٠
 

دار  ،يلداخلاصالح  ،سيد قطب األديب الناقد والداعية ااهد واملفكر املفسرالرائد -٢٩
 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل ،دمشق –القلم 

 
حتقيـق   ،هــ ) ٤٨٦ت ( محد الزوزين عبداهللا احلسن بن أ ،علقات السبعشرح امل -٣٠

 .م١٩٩٨ وىلالطبعة األ ،بريوت –املكتبة العصرية  ،حممد الفاضلي
 

 



 

١٠٥ 

 ،القـدس  –شركة املطبعة العربية احلديثـة   ،حممد هاشم غوشة ،فتح بيت املقدس -٣١
 .١٩٩٥ وىلألالطبعة ا

 
املؤسسة اإلسالمية للطباعة والصـحافة   ،جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا -٣٢

 .) م١٩٨٤( الطبعة الثالثة  ،بريوت –والنشر 
 

الطبعـة   ،دمشق –دار القلم  ،عدنان حممد زرزور ،مصطفي السباعي الداعية ادد -٣٣
 .)م٢٠٠٠ ( وىلاأل
 

دار  ،سـالمي املعهد العـاملي للفكـر اإل   ،د. حممد عمارة ،معامل املنهج اإلسالمي -٣٤
 ) م.١٩٩١ الطبعة الثانية ( ،الشروق

 
 ،القـاهرة  -مكتبة مـدبويل  ،أمني حممد سعيد ،ملوك املسلمني املعاصرون ودوهلم -٣٥

 .م١٩٩٩عام  وىلالطبعة األ
 

املعهـد العـاملي للفكـر     ،نصر حممد عـارف  ،نظريات التنمية السياسية املعاصرة -٣٦
 .١٩٩١ األوىلالطبعة  ،اإلسالمي

 
(  وىلالطبعـة األ  ،القـاهرة  –دار الشـروق   ،حممد قطـب  ،هلم خنرج من التيه -٣٧

 .)م١٩٩٤
 
  

 



 

١٠٦ 

  فهرس الدوريات واالت
  

م ٢٠٠٣–هارتس  ،معاريف ،الصحف العربية الرئيسية الثالث ( يديعوت أحرونوت .١
(. 

 
 .٢٠٠٣،The Jerusalem postصحيفة  .٢

  
 .السنة اخلامسة م٢٠٠٢ ،٢٥٦جملة األهرام العريب العدد  .٣

 
 ،السنة السادسة والعشـرون  ٣٠٥العدد  ،مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين ،جملة بلسم .٤

 .٢٠٠٠طبعة عام 
 

 .السنة الثامنة عشرة ١٨٨العدد  ،لندن  ،جملة البيان .٥
 

القـدس ومؤسسـة    –مؤسسة الدراسات املقدسـية   ،جملة الدراسات الفلسطينية .٦
 .٥٢والعدد  – ٥١طبعة الفلسطينية، العدد بريوت، ال –الدراسات الفلسطينية 

 
 ،م١٩٩٩صيف  ،السنة السادسة ،العدد الثالث والعشرون ،جملة السياسة الفلسطينية .٧

 .نابلس –مركز البحوث والدراسات الفلسطينية 
 

 ،د. سليمان العسـكري  :رئيس التحرير ،وزارة اإلعالم بدولة الكويت ،جملة العريب .٨
 هـ. ١٤٢٤ربيع األول  -٥٣٥العدد 

 
السنة السادسـة   –العدد السابع  ،فلسطني –جملة فلسطني / تصدر يف خميم الدهيشة  .٩

 م. ٢٠٠٠
  

 م.٢٠٠١سنة  ،٣٦العدد  ،وزارة األوقاف الفلسطينية ،جملة املنرب .١٠
 

بنمـا، العـدد    –إصدار شركة بريد مجونت النابضـة   ،جملة الوطن العريب .١١

 



 

١٠٧ 

  .م٢٠٠٣/  ١٣٦٩



 

١٠٨ 

  فهرس املوضوعات
  

  وعاملوض  الرقم

  اإلهداء  ١
  املقدمة  ٢
  الشعر كفن أديب  ٣
  الشعر يف منوه التارخيي  ٤
  الشعر يف العهد اإلسالمي  ٥
  دور الشعر يف البناء العام  ٦
  الشعر وفنون األدب األخرى  ٧
  تغييب الشعراء  ٨
  إشكالية العمل اإلحصائي  ٩
  مهمة الشاعر  ١٠
  الفهم السليم  ١١
  ألملبعث ا  ١٢
  اهلجمة الدولية حباجة إىل جهد مركز  ١٣
  الواقع التعليمي يف فلسطني  ١٤
  األدب الشعري بني املاضي واحلاضر  ١٥
  معركة أدمغة وثقافة  ١٦
  اإلسالميون رأس احلرب  ١٧
  حماور التأثري يف الشعر الفلسطيين  ١٨
  شالل الدم املهراق  ١٩
  جماالت االهتمام  ٢٠
  بوابة األملاألسرى   ٢١
  ثوار رغم السالسل  ٢٢
  أهم احملطات املراعاة  ٢٣
  اإلصابات واإلعاقات  ٢٤

 



 

١٠٩ 

  من بني اجلراح  ٢٥
  براءة  ٢٦
  شعب مهجر  ٢٧
  حمطات مضيئة  ٢٨
  املعاناة واألمل واألدب احلر  ٢٩
  متيز ومتايز  ٣٠
  الطفولة احملرومة املعذبة  ٣١
  شح موروث  ٣٢
  صحوة  ٣٣
  طة نظامنق  ٣٤
  مظاهر الدمار املستشري  ٣٥
  بني كل هذا الركام  ٣٦
  صرخة  ٣٧
  اخليانة القاتلة  ٣٨
  إشكاليات األدب الفلسطيين  ٣٩
  بضاعة مزجاة  ٤٠
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