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کتایَى فالحی
هسعَد تاٍاى پَری
پرٍیي خلیلی

*

**

***

الملخص
حلًحلًّٕ فٓ حلحمٕمّ استًشحؼ حلحٕاخِ حلحمٕمٕاّ لجمزتماى حلزطاشْ يجًخلزاّ حلحماخثك
يحلمؿخٔخ حلمًرًدِ فٓ حلمزتمى .فٓ حلًػش حلحخؾش ٔتكشق حلىخٕش جاه حلطاًشحو يحلىتاخد
الٓ خجك حأليمخل حألدرّٕ فٓ جزخل حلًحلًّٕ حإلوتمخدٔاّ ألراع ياذيحن حلػإًُوٓ يوُاذ
حلذيل حلًشرّٕ حإلسالجّٕ جه لزع أيذحو لذيدٔه جخع حلًالٔخت حلمتحذِ يحلىٕخن حلػإًُوٓ
حلغخغذ .يَزٌ حلمؿّٕ نُشت نًُسح سحثًخ فٓ حألدد حلًشرٓ حلمًخغش رًذ لؿإّ فجساكٕه
يأحشت يجٓ حلطًشحو حلمًخغشِ رطىع ججحًل .جزٕذ حلزشغًحٓ(1947م) جه َازٌ حلطاًشحو
حلمًخغشِ حلفجسكٕىّٕ حلزْ تًشّف يجٓ حلخمخفّ يحلجغّ حلغشرّٕ يلجًحلًّٕ حإلوتمخدّٔ آحخس رخسصِ
فٓ أضًخسٌ .وحه فٓ َزح حلزحج وشٔذ أن واذس آحاخس حلًحلًٕاّ حإلوتمخدٔاّ -حإلرتمخيٕاّ
يتحجٕع حلممخيجّ يجىخفحّ حلهجم فٓ أضًخس َزح حلطخيش حلفجساكٕىٓ ياه قشٔاك حلماىُذ
حلًغفٓ -حلتحجٕجٓ .يحلىتٕزّ تحىٓ رؤن حلطخيش لذ تكشّق الٓ دسحسّ يًحجع جخع حإلوتماخد
يه أذًٔلًرٕخت حلغشد حلسٕخسّٕ يحلػذجّ حإللتػخدّٔ يفمش فجسكٕه يجًخواخِ حلىاخصنٕه
يحلسزىخو يلؿّٕ حلفجسكٕىٕٕه ينمًلُم يجىضلّ حلىسخو يتًهٕم حلمخدِ حلذٔىّٕ ي ...رؤسجًد
يحلًٓ فٓ حلمستًٔخت حلسٕخسّٕ يحلتخسٔخّٕ يحإلرتمخيّٕ يحلخمخفّٕ.
الكلوات الذليلية :حلًحلًّٕ حإلوتمخدّٔ ،جزٕذ حلزشغًحٓ ،فجسكٕه ،حلىٕخن حلػًُٕوٓ.

* أستخرِ جسخيذِ ،لسم حلجغّ حلًشرّٕ يآدحرُخ ،فشو گشجسخس ،رخجًّ آصحد حالسالجّٕ ،گشجسخس ،حٔشحن.
ktu.fallahi@yahoo.com
** قخلذ حلذوتًسحٌ ،لسم حلجغّحلًشرّٕ يآدحرُخ رزخجًّ ضُٕذ جذوٓ آرسرخٔزخن ،حٔشحن.
*** جخرستٕشِ فٓ لسم حلجغّ حلًشرّٕ يآدحرُخ رزخجًّ حٔالم ،حٔشحن.
حلىختزّ حلمسجًلّ :وتخًٔن فالنٓ
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المقذهة
«حلًحلًّٕ( (Realismفٓ حلذسرّ حأليلٓ تمذم رػًسِ حلىطف يحلتًزٕاش ياه نمٕماّ جاخ
يحلتٓ لم تىتزٍ الُٕخ حلشيجخوتٕىّٕ( (Romanticismأي رًجتُاخ جطاًَّ .حلىطاف يحلزحاج
حلذلٕك فآ حلًحلًٕاّ ٔحاع جحاع أحاخو غاجذ .يلُازح حلًحلًٕاّ تئٔاذ حلتفػإع»(سإذ
حلحسٕىٓ .)279:1371،لٕست حلًحلًّٕ غًسِ أدرّٕ فمف ،رع تتزٍ الٓ حلمساتمزع يفىخوُاخ
وطزح غٕش جًجًم ٔتشدد فٓ أقشحف حلمزتمى(حلطٕشْ .)305:1385،نُاش َازٌ حلمذسساّ
حألدرّٕ فٓ فشوسخ أوخش جه أْ جىخن آخش يتًسٕى َزٌ حلمذسسّ حأليسيرّٕ حلتٓ نُشت فآ
جزخل حألدد حلمًخغش حلًشرٓ وتٕزّ حلتزخدالت حلخمخفّٕ يخخغّ حلتشرمّ أدْ الٓ أن ٔىتاذ
حألدرخو يحلطًشحو جزمًياخت جتاؤحشٔه جاه َازٌ حلماذحس حألدرٕاّ يرًىاخئه حلمساتًسدِ
حلمختػّ رُخ .يان وخوت َزٌ حلمذحس أنُشت خػخثع حلزٕجّ حلزذٔذِ يحلًالجخت حلًشرّٕ-
حإلسالجّٕ فٓ وفسُخ ينُشت جختجفّ يه حألسخلٕذ حلغشرٕاّ .نُاشت حلًحلًٕاّ فآ حلمػاّ
يحلطًش يحلمسشنّٕ يأيمخل دخجت حلًخلم حلًشرٓ يه قشٔك حلتشرمّ ينُاشت َازٌ حلىضياّ
فٓ حألحش حألدرٓ فٓ أضاىخل جخاع حلًحلًٕاّ حإلوتمخدّٔ(يحلىفسإّ يحلتمجٕذٔاّ يحإلرتمخيٕاّ
يحلتخسٔخّٕ)(سحرى :خضيجٓ يحلضجالو ،ال تخ .)78 :يفٓ حلًطشٔىٕخت يجى اتساخو حلفزاًِ رإه
حلفشد يحلمزتمى يحإلوُٕخس حألخاللٓ يحإلرتمخيٓ حلطاخجع لىهاخم حلشأسامخلٓٔ ،هُاش ضاىع
خخظ جه حلًحلًّٕ حإلوتمخدّٔ .يحلىتخد يحلطًشحو ٔهُشين رشد فًع سجزٓ لجًخلم جه ناًلُم
ئىًىسًن أيؾخو حلمزتمى حلمؿكشد(سحرى :حلخختمٓ يحلضجالو .)106:1385،رًاذ حلحاشد
حلًخلمّٕ حلخخوّٕ يتؿخإل حلشيجخوتٕىّٕ ،وطؤت حلًحلًّٕ فٓ حألدد حلًشرٓ ارتذحو فٓ جػاش حام
فٓ حلًشحق ينػجت جػش يجٓ حلمشوضّٔ حألدرّٕ ألرع َزشِ أدرخو حلمىخقك حألخشْ فٓ صجه
سجكخن يزذحلحمٕذ يتسززت فٓ حلتغٕٕش حلفىشْ(خضيجٓ يحلضجالو،ال تخ.)78 :
يفٓ حلًػش حلحخؾش أٔؿخ ٔتكشق حلىخٕش جه حلطًشحو يحلىتخد الٓ خجك حأليماخل حألدرٕاّ
فٓ جزخل حلًحلًّٕ حإلوتمخدّٔ ألرع يذيحن يوُذ حلذيل حلًشرّٕ حإلسالجّٕ جاه لزاع أياذحو
لذيدٔه جخع حلًالٔاخت حلمتحاذِ ياساشحثٕع يوازله حلىٕاخن حلػإًُوٓ حلغخغاذ ،يَىازح
يرتػًٔش حلمزتمى حلًحلًٓ لطًزٍ ٔىتمذ يه حلًذيحن يحإلنتالل يجزٕذ حلزشغًحٓ جاه أراشص
حلطًشحو فٓ جزخل حألدد حلمجتضم فٓ فجسكٕه(1947م) .يحلطخيش ٔمٕف حلجخخم يه حألنذحث
حلتخسٔخّٕ حلمشٔشِ رٕذ حلًذي رجحه اوتمخدْ ئزوش رشحثم تخسٔخ حلزطش .يوحه فٓ َزح حلزحج
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و شٔذ أن وذس أضًخس َزح حلطخيش حلفجساكٕىٓ فآ جزاخل أدد حلممخيجاّ فآ اقاخس تٕاخس
حلًحلًّٕ حإلوتمخدّٔ لإلرخرّ يه حألسججّ حلتخلّٕ:
 -1وٕف نُش حلتٕخس حلًحلًٓ فٓ حألدد حلًشرٓ؟
 -2وٕف أنُش جزٕذ حلزشغًحٓ يىخغش حلًحلًّٕ فٓ لػخثذٌ فٓ جزخل حألدد حلممخيم؟
تطٕش حلفشؾٕخت الٓ أن حلطخيش ٔؤخز غًسِ يحلًّٕ جه حألنذحث حلتخسٔخٕاّ لطاًزٍ فآ
أضًخسٌ ئىتماذ ياه حأليؾاخو حلمؿاكشرّ فآ حلمؿاخٔخ حلسٕخسإّ يحإلرتمخيٕاّ يحلخمخفٕاّ
يحلمزَزّٕ .يًَ ٔزوش آالم يجًخواخِ حإلوساخن حلمًخغاش حلًشرآ لجمخخقاذ رذسحساّ حلمؿاخٔخ
حلمشتزكّ لمزتمًٍ.
خلفية البحث
لذ تمت أرحخث وخٕشِ نًل حلًحلًّٕ فٓ جزخل حألدد حلمػػٓ يوازله حلطاًش حلًشرآ
حلمًخغش يجىُخ« :حلًحلًّٕ فٓ لػع وزٕذ حلىٕالوٓ اساتىخدح يجآ سيحٔاّ حلىاخرً » جاه
حوسّٕ خضيجٓ يحٖخشٔه ،وطشِ حألدد حلًشرٓ؛ «حلًحلًّٕ فٓ أسجًد جئسسٓ حلىتخرّ حلًشرٕاّ
يحلفخسسّٕ؛ جحمًد تٕمًس يرمخل صحدٌ»جه خجٕع رشئىٓ يحلضجالو ،حلفػاجّٕ حلزحخٕاّ لجغاّ
يحألدد حلممخسن ،سلام  ،1391،3غافحّ 64-49؛ «تطاىٕع حلًحلًٕاّ فآ حلىتخراّ حلمػاّ
حإلٔشحوّٕ» جه فتًنٓ سديد حلمًزىآ يحلػاخدلٓ،حلزحاًث حألدرٕاّ ،سلام 1392 ،128ش؛
«حلًحلًّٕ فٓ لػع جذٔش حلمذسسّ جه رالل آل أنمذ يصلخق حلمذق جه وزٕذ جحفًل»
جه حجٕذ حٔضحوجً ينسه يزذحلجُٓ ،جزجّ حلجغاّ يحألدد حلًشرآ ،سلام1392 ،9 ،؛ «تحجٕاع
حلًحلًّٕ فٓ صلخق حلمذق وزٕذ جحفًل» جه نسه حلمزٕذْ يقاخَشِ سساتمٓ ،حلفػاجّٕ
حلتخػػّٕ لجزحًث حلمػػّٕ ،حلسىّ حأليلآ ،سلام 1392 ،3؛ «جمخسواّ حلمذسساّ حلًحلًٕاّ
يحلمذسسّ حلشجضّٔ فٓ أيمخل وزٕذ جحفًل يحنمذ جحمًد» جه جُاذْ جماتحه يحٔاشحن
له ،رحًث حألدد حلممخسن ،حلسىّ حلخخلخّ ،سلم 1392 ،12؛ يجى َزٌ حلزحًث حلمًرًدِ فٓ
َزح حلمزخلَ ،ىخن نخرّ الٓ حلزحج يتحذٔذ حلمىًوخت حألخاشْ لجًحلًٕاّ حإلوتمخدٔاّ فآ
حألدد ،يجه رخوذ آخش يرمخ أوىخ سحرًىخ الٓ حلمػاخدس حإلوتشوتٕاّ يحلمىتزٕاّ لام واش رحخاخ
جشتزكخ الٓ حألضًخس حلممخيجّ لجطخيش حلفجسكٕىٓ جزٕذ حلزشغًحٓ رًذ ،يوحه فٓ َزح حلزحج
سىذس أضًخسٌ حلممخيجّ جه جىهش حلًحلًّٕ حإلوتمخدّٔ.
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يبذة هى حياة هجيذ البزغوثی
يلذ جزٕذ يزذحلشصحق جحمذ حلزشغًحٓ جه ضًشحو حلممخيجّ حلفجسكٕىّٕ فٓ سىّ 1947م
فٓ جذٔىّ لُذّ أي لُذّ حلًًحدٔه رفجسكٕه حم َخرش جى أسشتٍ الآ جاه لاذّ الآ دٔاش غسّاخن
يأٔؿخ الٓ جذن جخع جفشق يصسلخو يلذ يسحم حهلل حم حوتُٓ تًجٕماٍ حلخاخوًْ قاًحل َازٌ
حلمذِ .حم دس فٓ رخجًّ حألسدن حم تخشد فٓ فاشو حلجغاّ يحألدد حإلوزجٕاضْ فآ ساىّ
1969م.
وطف حلطخيش فٓ تًجٕم حلجغّ حإلوزجٕضٔاّ فآ حألسدن يحلىًٔات حام حضاتغع فآ جزاخل
حلػحف يحلمزالت يحلىتخرّ يحلتشرمّ فٓ حلمكش يحألسدن .يًَ قزى حلىخٕش جه أضاًخسٌ فآ
حلػحف حلًشرّٕ يضخسن فٓ أجسإخت ضاًش وخٕاشِ يوتاذ جماخالت فآ حلػاحف حألدرٕاّ
يحلسٕخسّٕ يتشرم وتخد «حاللتفخت الٓ ألم حٖخشٔه» جه سًصحن سًوتخد حم قزاى حلىتاخد
فٓ سىّ 2005م فٓ دحس حألصجىّ يمخن .غاذس حلزشغاًحٓ دًٔحواٍ حلطاًشْ رخسام «جماش ال
ٔطخرٍُ جمش» فٓ سىّ 2006م فٓ دحس حلطشيق .يًَ حٖن ٔطاتغع الآ حلىتخراّ يحلتشرماّ
يحلػحف حإلوتشوتّٕ(سحرى :جًلى حلشوه حألخؿش.)1396 ،
الواقعية اإليتقادية فی المستوى السياسی -التاريخی
 .1هوقف الشاعز فيما يتعلق باإليذيولوجيات السياسية الغزبية
لٕع رؤن «أدد حلممخيجّ يضًشٌ ٔتكشق الٓ آالم يغشحو حألضخخظ حلتٓ يلًًح فآ فاخ
حأليؾخو حلسٕخسّٕ حلػًزّ فٓ حلمشنجّ حأليلٓ .حلًؾى حلزْ فشؼ يجُٕم رخإلرزخس يرذين أْ
روذ .ارن َىخن ياللّ جزخضشِ رٕه َزح حألدد يحلضجه يحلمىخن ئتًجك الٓ لؿاخٔخ حلساخيّ
حلسٕخسّٕ»(حلزًٕسٓ.)34-32 :1997،
يحوضيذ جزٕذ حلزشغًحٓ يه حأليؾخو حلسٕخسّٕ غٕش جىخسازّ فآ جزتمًاٍ يأٔؿاخ ياه
رشحثم جىهمّ حألجم حلمتحذِ يحلمحىمّ حلزىخثّٕ حلذيلّٕ يحوتمذ ياه واع جاخ ٔسازذ الآ
حلزشم يسافه ح لاذم يياذم حلًذحلاّ رجحاه الرو يرؤساجًد يحلًآ .يَاً ٔخخقاذ حلىٕاخن
حلػًُٕوٓ يحألجشٔىخ يحلمزمًيخت حإلسَخرّٕ غًحسٔخ ئمًل جى يرًد َزٌ حلػاًحسٔخ ،وٕاف
ًٔشد حإلوسخن حإلوسخن حلفجسكٕىٓ حلمًخغش يه وفسٍ وىًو جه حلزطش؟ يأفىخس حلطخيش َازٌ
تتزى حألنذحث حلتٓ يلًت فٓ يخم 2009م.

دراسة آثار الواقعية اإلنتقادیة فی شعر مجيد البرغوثی للمقاومة97 /

رىخو يجٓ أجش حلمحىمّ حلزىخثّٕ حلذيلّٕ ألن حلمحىمّ أجشت ربيتمخل يحنتزاخص حلاشثٕ
حلسًدحوٓ حلًشرٓ يمش حلزطٕش(1944م) رٕىمخ حلطخيش ًٔتمذ ارح وخن غشؼ حلمحىماّ الخجاّ
حلحك يحلًذل ،وخن ٔزذ أن تًتمع رًسد رًش يلخثاذ حلىٕاخن حلػإًُوٓ راذال جاه يماش
حلزطٕش ألوُم سزذ حٖالف جه حٖالم يحلىًحسث حلشَٕزّ فٓ حلًخلم حلًشرٓٔ .مًل حلطًش ٔزاذ
يجٓ حإلوسخن حلفجسكٕىٓ حلمًخغش أن ٔكجك َزٌ حلػاًحسٔخ رمًىآ أن ٔفاشٌ غؿازٍ يجآ
حأليذحو:
«جحىمُّ حلزىخٔخت حلذيلّٕ /حلجزىّ حلشرخيّٕ يضشيـ حلشرخيّٕ /حلىٕخن حلػًُٕوٓ /حإلدحسحت
حألجشٔىّٕ حلمتًخلزّ /يمالو حلىٕخن حلػإًُوٓ حإلسَاخرٓ فآ حلًاخلم حلًشرآ يحإلساالجٓ/...
حلفسخد /...حلهجم رؤوًحيٍ /حلفمش /...غالو حألسًخس /...حلزكخلّ /...حلزًو /...وٕف؟! /وٕف؟! /جه وخن
لذٍٔ جخع تجه حلػًحسٔخ فجٕكجمُخ حٖن»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ وٕف
ٔمىه أن تًزش يه وفسه دين اقالق حلػًحسٔخ)
يحلطخيش ٔزوّش رمٕى حألجم رؤن حإلوسخن حلفجسكٕىٓ له ٔستسجم أرذح أجخم حٔاذًٔلًرٕخت
يحلسٕخسخت حلغشرّٕ:
«لف أُٔخ حلتخسٔخ يحسمًىٓ ججٕخ /له أوحىٓ لجمًتذْ جخ دجات نٕاخ /ساتشْ راالدْ...
نشِ ...يأرّٕ /جه رحشَخ يلىُشَخ  ...يقىخ أرٕخ»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػإذِ
حلطًذ حلفجسكٕىٓ ٔتحذث يه وفسٍ ييه حألجّ)
جزٕذ حلزشغًحٓ ٔتحذث يه أجشٔىخ يحلىٕخن حلػًُٕوٓ فٓ أضًخس أخشْ رؤسجًد يحلًآ
ئىتمذ يه رشحثمُم .ئًتزشَم ضٕخقٕه وزٕشِ تشٔذ حلُٕمىّ يجٓ حلمسجمٕه فآ حلطاشق
حأليسف .يحلطخيش ًٔتزش حإلسشحثٕع ضإكخوخ يأفًٕاخ أغاغش يأٔؿاخ حألجشٔىاخ ضإكخوخ أوزاش ي
"حألفًٓ حألوزش" يحهلل ٔجًىُم فٓ حلىتذ حلسمخئّ .يًَ ٔمذم حستمخجّ يضازخيّ حلمساجمٕه
أجخم َزٌ حأليذحو .يًَ ٔستفٕذ جه حألنذحث حلمزوًسِ حلمشآوّٕ جخع سًسِ فٕع يحلحشد رٕه
رٕص حإلسالم يحأليذحو إلوًىخ رشحثم حأليذحو قًحل حلتخسٔخ ئزوش رؤن رٕص حإلسالم فٓ
لزىخن يرٕت حلممذ ي ...فٓ وؿخل جستمش جى حأليذحو جخاع حلػاشحيخت حلمخسإّ يحلمخؾإّ
لجتخسٔخ حإلسالجٓ:
«ٔزذي حلطٕكخن وزٕش حلحزم وؤجشٔىخ /ئىًن غغٕش حلحزام وبساشحثٕع /يحلىسازّ رإه
حلحزمٕه /وخألفًٓ لشد حلفٕع /لىهَ ..ع وحاه جالثىاّ؟ /...يرىاًد حهلل تمخيجاٍ يتالنماٍ
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رخسم حلشنمه /فٓ رٕت حلممذ  ...فٓ لزىخن يفٓ سخنخت حلطخم /فآ أسؼ حلىُاشٔه يفآ
يحدْ حلىٕع /تشجٍٕ جًخ رحزخستُخ /ينزخستُخ جه سازٕع /جاه ٔخطآ حلطإكخن؟ /فًجٕاٍ
حلجًىّ فٓ حلمشآن يفٓ حلتًسحِ يفٓ حإلوزٕعٔ /ىفٓ أن تمشأ رخسم حهلل وُخّٔ أغاحخد حلفٕاع/
أجشٔىخ حسشحثٕع حلىزشْ ...ضٕكخن فٓ نزم حلفٕع /يحلػغشْ أفًٓ وخلىًرشح /أي أغغش جىُاخ/
رمجٕع /...لىه ...وحتخد جالثىّ أوخش /يقًٕس أرخرٕع»(جًسًيّ حلطاًش حلفجساكٕىٓ حلمًخغاش،
لػٕذِ وحتخد حلمالثىّ أوخش)
 .2اإليتقاد عى جزامن اليياو الهييويی علی المجتمع العزبی
ٔتحذث جزٕذ حلزشغًحٓ يه لًحد حسشحثٕع يحلػًُٕوّٕ يأجشٔىخ جخاع وتخوٕاخًَ(1949م)
يآسٔع ضخسين( )2014-1928يأيلمشت(1945م) يرزوش أسمخثُم ٔزوش رشحثمُم فٓ ناك
حلمزتمى حلًشرٓ يخخغاّ حلفجساكٕه لجمخخقاذ .يحلطاخيش ٔتحاذث ياه َازٌ حألضاخخظ
يوطخقختُم غٕشغحٕحّ يأَذحفُم حلمطئيجّ رجحه ناضٔه ئىتماذ ياىُم رطاذِٔ .ىطاف
جزٕذ حلزشغًحٓ يه رشحثم َزٌ حلماًحد حألجاشٔىٕٕه حلازٔه ًٔتزاشَم حلمساجمًن جزشجآ
حلحشد ،ألن «حلطخسين انتع حألسحؾٓ حلفجسكٕىّٕ يتكشق الٓ حإلستٕكخن جه ساىّ 1997
الٓ 1981م .ييذد حلمستًقىخت حلًُٕدّٔ الٓ  144جستًقىّ يفٓ سىّ 1981م لخم الآ
جزخصس ضىًّٕ فٓ غزشح يضختٕال يلمذ رزضحس غزشح يضختٕال .يلٕع رؤوٍ لتع  3500فجسكٕىٕخ
فٓ  36سخيّ فمف ًٔىٓ فٓ وع سخيّ  100ضخػخ تمشٔزخ .يرًذ أيلماشت تًُاذ جسائيلّٕ
سثخسّ يصسحو حلىٕخن حلػًُٕوٓ .يًَ رمًحغجّ سٕخسّ سٕخسخت ضخسين أوذ يجٓ أن(سٕخساتٍ
َٓ وف سٕخسخت حلمذجخؤً ،ىٓ حلحشد يجٓ حلمساجمٕه يايتماخل حلمىخؾاجٕه يجػاخدسِ
حلممتجىخت حلفجسكٕىّٕ يرىخو حلزاذحس حلًخؾاع يتخشٔاذ ناشم حلمسازذ حأللػآ»(سحراى:
دَمخن ،جه لخسين الٓ ضخسين.)36-35 :
«ضًفًح وته ٔخًَ!ٔ /خ جحًس حجشٔىخ ..يحسشحثٕع!ٔ /خ حلمحًس حٔخٌٔ /...خ جسجمٕه ئاخ ياشد..
ٔخًَ /جخ فٓ جًخوم ٔخ سرى رٕه حلمزاخصس يحلًاذْ /اال حلساالم يجآ حلًاذْ /جاخ ضافىخ فآ
حألخزخس ...االٌ /ضفىخ ًَْ "ضخسين" /ضفىخ ًَْ "أيلماشت" /يحلٕاًم رتمًلاًح /:ضاًفًح واته
ٔخًَ! /فٓ جسجمٕه يفٓ يشد يشفًح حلكشٔك /يفٓ جسجمٕه يفٓ يشد تخًَح /...نجًح يسح رخد
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حلىشْ /جخع حلسىشتٕش حلجٓ جستىٓ يجٓ رخد حلمذٔش /تًلٕى(»...جًسًيّ حلطًش حلفجساكٕىٓ
حلمًخغش ،لػٕذِ ضًفًح وته ٔخًَ).
حم ٔتحذث جزٕذ حلزشغًحٓ يه رشحثم َزٌ حألضاخخظ ئحازس حٖخاشٔه ياه حلتًاخين
جًُم« :ال رخسن حهلل فٓ جه ٔىػش حلزخوٓ /نًل ًٔم حلفشلخن يحلىػش فٓ غاضِ /فجساكٕه /ال
رخسن حهلل فٓ جه ٔىػش حلزخوٓٔ /ىفٕه غاضِ ..ضاش حإلوا يحلزاخن /ان حلخؿاًو لغٕاش حهلل
جًػّٕ /يوزؽ غضِ جه وًس يأمخن»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػإذِ ال راخسن
حهلل فٓ جه ٔىػش حلزخوٓ).
 .3إيعياس أسهات المجتمع
ٔطٕش جزٕذ حلزشغًحٓ الٓ أيذحوٌ فٓ رخد اؾكشحرخت وفساٍ يجزتمًاٍ ئػافُم راؤوُم
أرىّ تحخغشَم يتتزًُم لٕال يوُخسح .يحلطخيش ًٔتزاش حألجشٔىاخ ياساشحثٕع أرىاّ ٔحخغاشين
حإلوسخن جه حلغٕذ انخقّ ضخججّ يال ٔسمحًن لُم أن ُٔاذإيح لحهاّ .ارن ٔتاًتش أجشٔىاخ
أيؾخو حلمزتمى حلًشرٓ دحثمخ ئؿٕف يجٓ آالجُم:
«أوخ حلحك حلفجسكٕىٓ /سالم حُّٔخ حألنزخدُ فٓ حلاذوٕخ /يأراذأ رخلساالم يجآ فجساكٕىٓ/
فتتزًىٓ ضٕخقٕهٌ تحخغشَخ /فؤسرم جخ أسحٌ جه حلطٕخقٕه /أسحَام فآ حلماذْ راشصيح يفآ
أسؾٓ /ئضًَ رًؿُم جخع حلسالقٕه /يَم وخلزه تزاذي واخسَم ناًلٓ /ينإه سرماتُم
غخسيح جه حلكٕه(»...جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ حلىخ فٓ صجه حلغالو)
ئشْ حلطخيش سزذ جًهم حٖالم يحألصجخت حلتٓ ًٔخوُٕخ حلمزتمى حلًشرٓ جه حلحىخم غٕاش
غخلحٕه حلمتًسقٕه جى حلمحتجٕه ،حلزٔه ٔشنزًن رخلمًتاذٔه حلػاُخٔىّ .يَاً فآ َازٌ
حلمػٕذِ ٔىتمذ يه حلحىخم حلًشرٓ حلزٔه سنزًح رماًحد اناتالل حلًاشحق يأٔؿاخ ٔىتماذ ياه
دخًل حلػُخٔىّ حلفجسكٕه ئًتزش َزٌ حألنذحث وًيخ جه حلزىًن يصيحل حلًمع:
«رخو حلزىًنُ جذرزخ ...يجُمختال /يحلًمعُ ال ٔىفٓ لتزمٓ ..يخلال /حلزُعُ رخو جاى حلهاالم
رزىذٌ /فبرح خؿاًت فساًف تػازح راخَال /جىاز حلػازخ واً ّدو حلمتجآ جًاخ /ييُالتىاخ ..
َٔستمزجًن حلمختال /فخستمزجًح حلمتجَٓ  ...لٕفش ؾٕفُىم /يلتزًجًح وشم حلؿٕخفّ نخفال /أرساخد
خٕع سخلُخ أيذحإوخ /يتمذجًح جىُخ الٕه رحاخفال»(جًساًيّ حلطاًش حلفجساكٕىٓ حلمًخغاش،
لػٕذِ يمع ال ٔىفٓ لتزمٓ يخلال)
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الواقعية اإليتقادية فی المستوى اإلجتماعی -اإلقتهادى
 .1التأثيز اإلقتهادى وفقز المجتمع
«لمذ وخن حأليشحد حلًُٕدّٔ ٔحمشين حلاشٔفٕٕه يحلفالنإه رمػاخدسِ أسحؾإُم ياصحلاّ
فشغاُم حلمُىٕاّ ،يوااخوًح ٔؿإمًن حلًاإص لُام»(حلىىفااخوٓ .)148 :1356،يَازح حلتااؤحٕش
حإللتػخدْ فٓ ًٔجىخ َازح أٔؿاخ ٔىكاًْ يجآ ؾاغًـ ال ٔمىاه اغاالنُخ يجآ حلطاًذ
حلفجسكٕىٓ .ئتحذث جزٕذ حلزشغًحٓ يه حلتؤحٕش حإللتػخدْ يجٓ فجسكٕه يحلفمش فٓ واع
حلمزتمى يخخغّ حلمزخَذٔه حلزٔه ٔمخيجًن ئىخؾجًن أجخم حلًذي جاى حلزاًو .يَاً ٔازوّش
رؤن رىًدوخ جمخيجًن يؾخنىًن جى حلفمش يحلىًحسث يحلهجام يَزاًجُم يجآ حلًاذي لإ
رسزذ حلفمش حإللتػخدْ .يحلمىخؾجًن ال ٔمزجًن حلغزحو جه حلًذي ألن لزًلُاخ جاىُم ٔاىمع
جه يضتُم يوشحجتُم رٕىمخ َام ٔكجزاًن حلىشحجاّ .حلطاخيش ًٔتزاش راخثًٓ حلمزتماى جاه
حلطشٔفٕه يحلزٔه ًٔكًن حلكًخم جه حلًذي ،لٕ لُم يضِ يال ضشف .ييىذجخ ٔماخيم أوػاخسٌ
ئستطُذين جى حلزًؤ ،حضن لُم نضوخ يمٕمخ وًستخلزٕخ ئىطذ رؤسف جئلم:
«سال ُ حلزخثًٕه ًَ حلىشحجّ /يخزضُ حلمخوحٕه ًَ حلىذحجّ /فمَه ضزًًح جى حأليذحو لاخجًح/
يغَؿًّح حلكشفَ يىُم وخلىًّخجّ /يجه غذّيح أيخدٔىخ ..رٕخوٌ /يتُخفٓ راًيَُم أنجآ حرتساخجّ/
ف ضًزخ /فتَىػُاشٌ حلطاُخد ُِ يحلطاُخجّ /تشٔاذ ضاًًرىخ ياضّح يخزاضح/
ئشجٓ حلزً ُو جخع حلمػ ِ
يرمًُمخ جًخ ًٔىٓ حلمٕخجّ!»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ خزاض حلماخوحٕه
يوشحجّ حلزخثًٕه)
يفٓ أضًخس أخشْٔ ،ىًى حلفمش يحلتؤحٕش حإللتػخدْ فٓ حلمزتمى:
ن جاه جَساذ! /يحلىاخ فٕاٍ دجاخثُم تغجآ /...يلاف
« حلىّخ فٓ صجه حلغالو /حألسؼ فش ّ
حلتػخدْ يالمَ حلًًلَمّ /سُفى حلغكخوُ يه حلزٕاًد /فتزخّاشت أجًحلىاخ يتكاخٔشت فآ صنماّ
حألسًحق /ال سمفَ ٔحمُٕخ يال جذَدَح ٔىمُّٕخ /ففتص يه جَذَد /غاخ حلفمٕاش جًُلاًال /:تتزخاش
حألجًحل جىخ جخجمخ حلغخص حلخفٕف /يحلمخلُ وخلمكشحن ٔزمٓ فآ غاىخدٔك حلىزاخس يال نساذ/...
َم َ حلمفخيؼُ :لم تػجىخ جه ييًد حلمخوحٕه "رشٔضِ" /يحلىخ ُ تطىً يحلطىخيْ فٓ حلزالد
رال يذد»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ حلىخ فٓ صجه حلغالو)
ٔزوش جزٕذ حلزشغًحٓ فٓ أضًخس أخشْ جخخقزخ أفاشحد جزتمًاٍ راؤن حلتماذم يحإلوتفاخو
حلزحتٓ يحإلستًذحد لمًحرُّ حأليذحو ،رحخرّ الآ رىاخو حلاىف ياوتاخد حألديحت يحلمخوٕىاخت
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يحلكخثشحت ئحتخرًن لٕضدَشيح التػخدَم جه نٕج حلىطخـ يحلخذجخت حإلوتخرّٕ لٕخشراًح
أوفسُم جه حلزل يال ٔتخجفًح جه حلزجذحن حألخشْ:
«أوهش حٖن يزش حلفؿخو أي اسمى تزذُ قخثشحت /فًق غاضِ فاًقَ دجطاك يرغاذحدَ رَٕاشيتَ
يمّخنَ قُشحنَ وخرًلَ يحلمخَشِ /يَٓ َخدسِ جىز خمسٕه يخجخ تحجك فًق سإي حلًشد /فخرح
لم تزذ ...فُٓ لخرًّ فٓ حلمخخرت أي /فًق نخججِّ حلكاخثشحت /أي تمُماٍُ واخلزه فاًق حلغزاخس
يفًق حلذخخن يفًق حلجُذ /ال تفىّش وخٕشح رؤجش حلفجً  /رِى خًحتِم يشسِه أي ال لاضيمَ لمَُاش
حلًشي  /حلمُؿخدّ جى حلمخو يحلخزض ٔىفٕه ضش حلًُحن /يَاً ساشا حلساالجّ ساشا حلىشحجاّ ساشا
حلحٕخِ»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ سزه غضِ)
 .2إيعياس آالم الالجئيى والمسجوييى
يحلطخيش فٓ أضًخس أخشْ ٔتحذث ياه آالم الرجآ جزتمًاٍ يأٔؿاخ ٔاىًى راشحثم
حأليذحو فٓ نك حلالرجٕه يحلمطاشدٔه جاه ضاًزٍ راؤن َازٌ حٖالمَ ،آ آالم حلمطاتشوّ
لإلوسخن حلفجسكٕىٓ حلزْ قشد جه يقىٍ يًَ نٕشحن فآ حألسحؾآ حلمزاخيسِ« :تُسافشوخ...
تُُزشوخ ...تُطتتىخ /يجه رجذ الٓ رجذ جسخفخت تزخياذُوخ /يفآ لجزآ تهاع حألسؼُ يحناذِ /يال
تزذي حلمسخفخت /تُحّٕشوٓ حلمسخفختُ /تُمشّرىخ فتػزحُ لزجّ نٕىخ /يتىفٕىخ فتػزحُ غشراّ نٕىاخ»
(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ أتًشف جخ ٔحٕشوٓ)
فٓ سىّ 2007م يفٓ أيمخد الخجّ جئتمش أوخرًلٕ أؾشرت حلجزىخت حلفىٕاّ يحلمىهماّ
فٓ حألسدن انتزخرخ يجٓ لمّ أوخرًلٕ يأٔؿخ اقالق أيمخلُخ فٓ  27وًفمزش سىّ 2007م.
ينٕىجز يلى حلًجم حإلسشحثٕجٓ رىاذ حلًجام حألجشٔىآ رزخواذ جاذخع حلجزىاخت حلًمخوٕاّ.
يحلطخيش فٓ حلمػٕذِ حلتٓ أوطذَخ رًذ الخجّ َزح حلمئتمش فٓ سىّ 2007م ،اؾخفّ الآ أواٍ
ٔكجذ يًدِ حلالرجإه الآ يقاىُمٔ ،طإش الآ أن َازح حلمائتمش ٔىاًن يجآ نساخد
حلفجسكٕىٕٕه ئكجذ جه حلزجذحن حلًشرّٕ لتمخقًًح جئتمش حلػجح ئذيً حلفجساكٕىٕٕه الآ
حلمخخلفّ جًٍ ،ومخ لخقًٍ حلحمخ  .ئزوش حلطخيش رؤن َذف أجشٔىخ فٓ َازح حلمائتمشَ ،اً
خجك نشيف جًحتّٕ لتحمٕك جػخلحُخ حإللجٕمّٕ فٓ حلطشق حأليسف:
«ال سفخسِ غًُٕوّٕ /يجٓ أسؼ يشرّٕ /جه رغذحد لًمخن /ضاًذ يحناذ جاخ ٔىُاخن /جاه
رغذحد لزٕشيت /ضًذ يحنذ جخ رٕمًت /جه رغذحد لزىٕه /ضًذ يحنذ جخ رٕجٕه /يجٓ غًته
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ٔخ أسدن /نتٓ تسمى "يحضىكه" /حلشحرّٕ رذَخ تحشٔش /جه حلسفخسِ يحلسافٕشَٕ /اه يجمىاخ
يدٔى /نك حلًًدِ لجزمٕى /فجسكٕه يشرّٕ /يحلًشحق يشرّٕ /حلمًت يال حلمزلّ /تىزٕاش /...حهلل
أوزش يهلل حلحمذ /خٕزش! خٕزش ٔخ ًُٔد /رٕص جحمذ رذأ ًًٔد /...غًُٕوٓ درش نخله َزمًح
حلخًحس /جًُم "فاًصْ حلماخيلزٓ" فاخس جغاًحس /فجٕسامف يياذ رجفاًس»(جًساًيّ حلطاًش
حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ حلًٕم يٕذ الٓ نزٕزتٓ فٓ سزىُخ)
يأٔؿااخ َىاازح ٔااىًى حلزشغااًحٓ آالم حلمساازًوٕه حلمحزًساإه فاآ ساازًن حلىٕااخن
حلػًُٕوٓ« :تُحخغشوخ حلحىًجّ رخلٕذٔه /ئَحىمُخ حلغاضحُِ ...رىجمتإهُٔ /حخغاشوخ حلاًالُِ جاى
حأليخدْ /يوحه وًٕص فٓ صوضحوتٕه /فحًلَ حلحز نَز ٌ ٔاخ سفٕمآ /يحواتَ جًآ سَإه
حلمَحزسٕه /نػخس فٓ نػخس جىز وىخ /يلذوخ فٓ حلحػخس وتًأجٕهَ /ىخ يشد ياسالم يلىاه/
ٔفشلىخ نػخس حألجتٕه!»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ نػخس حألجتٕه)
 .3قضية الفلسطيًييى وحقوقين
ٔكخلذ جزٕذ حلزشغًحٓ رحمًق حلفجسكٕىٕٕه يه حلزجذحن حلغشرّٕ ئىتمذ يىُخ إلختال
نمًق حلفجسكٕه:
«لجفجسكٕىٓ نك حلًًدِ ينك حلزمخو /لجفجسكٕىٓ نمخن حخرتخن /:نماٍ فآ حلًاًدِ الآ
فجسكٕه /ينماٍ فٓ ح لزمخو فآ فجساكٕه /يلجػإًُوٓ نماخن حخرتاخن! /نمااٍ فآ تُزٕاش
حلفجسكٕىٓ رًٕذح يه فجسكٕه /ينماٍ فٓ ارمخو حلفجسكٕىٓ رًٕذح يه أوهخس حلىخنشٔه /غٕاش
أن حلمطىجّ ستُحَعّ فٓ ًٔم يحنذٔ ًَ /اًم حلمٕخجاّ! /حامّ ٔحاع حلساالم»(جًساًيّ حلطاًش
حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ رخلىىذسِ)
ٔزوش جزٕذ حلزشغًحٓ حلمزتمى حلفجسكٕىٓ يارًخدَم يه نماًلُم حلمخدٔاّ يحلمًىًٔاّ
يأٔؿخ َىزح ٔزوش آالجُم:
« انفم نىخّٔ أجّ تُشيْ يتىتاذ رخلاذجخو يراخلىالم /رإه حلمػاًس يفآ حلززاخل يفآ
حلحػًن يفٓ حلسزًن يفٓ حلخَىخدق يحلخٕاخم /ساتشْ حلحٕاخِ ينًلُاخ حلًطاخق يحلطاُذحو
يحلطزًخن يحلزُزىخو يحلمتجٓ يجٓ /أسؼ تذيس يضمسُخ ال جُساتَمشّ لُاخ والرجاّ تتاًق الآ
أَخلُٕخ /ئًحغع حلحخدْ نىخٔتٍ ئػمت نٕه ٔسمى جه رًٕذ /:نىخٔتىخ غخست أيماذ جاخ
ٔىًوخ» (جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ أؾف الٓ جفؿجت)
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يحلطخيش فٓ لػٕذِ أخشْ ٔتمىٓ خشيد حلػًُٕوّٕ جه أسحؾٍٕ يَىزح ٔىطذ:
«غًُٕوٓ اسنع يه أسؼ رالدْ /جخع جخ رٕتً س تشنجًواخ /ان حلحىخٔاّ جخاع رًاؽ
حلىخ فٓ حلستٕه تسؤل سرُّخ نسه حلختخم /فبرح فُمتَ حلىىزّ حلىزشْ فال تىتذ لىخ /فػال
رذٔذح جه جآسُٕخ»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ يجٓ دلًًوخ)
 .4هياية المزأة
حلزشغًحٓ ٔزًع حلىسخو ًٔشفه جىخوتُه ئزًاع جىاخوتُه فآ جساتًْ جساخيْ جاى
حلشرخل جه نٕج حلحمًق حلمخدّٔ يحلمًىًّٔ .يًَ ٔشْ حلىساخو أجُاخت يلًاه فآ سازًن
حلذَش فٓ أيمخد حلهجم يحلزاشحثم ئحاتمجه حلفماش يحلمزلاّ يأٔؿاخ ٔماذم حلزىاخت أجُاخت
حلمستمزع ئتزًُه رىًد حلىٕخن جشِ أخشْ:
«أسرى رىخت فجسكٕىٕخت /رٕه حلحجم يحلىخرً  /يشيرَّ /...وَزُشَت فٓ حلسزه يشيرَّ /وخوت
فٓ حلذحس جسخوَ حلحشد يجخ صحلت /يحلذحسُ غذَت سزىخ ييزحرخ /لىه حلزىت تضٔاذُ رُاخوو ييزيراّ/
ومجًَخ جه سزه فٓ يىخ /فىَمت فٓ سزه حلجذ /وغشسّ صٔتًن /لام تاى حألَاع يرًاؽُ
حألَع وسًَح /يتىخسٓ حلزًؽُ يرًؽُ حلزًؽ ٔمًل ًُٔدّٔاّ(»...جًساًيّ حلطاًش حلفجساكٕىٓ
حلمًخغش ،لػٕذِ أسرى رىخت فجسكٕىٕخت)
ئشدف حلطخيش لخثال يه اجشأِ رخسم "يضٔشِ" ئىطف يه نزسُخ رٕاذ حلًاذي .يحلًضٔاشِ
فٓ والم حلطخيش سجض جه وع اجشأِ فجسكٕىّٕ جًخغشِ نزست رٕذ حلىٕخن فٓ سزًن يَزٌ
حلمشأِ جى وع جخ تػٕزُخ جه حلىىزخت يحٖالم ،تىًْ الٓ تحكٕم لؿزخن حلسزه يحلاتخجع
جىٍ .يوجمّ يضٔشِ وخجشأِ فٓ ضًش حلطخيش تشتزف جى وجمّ حألسؼ يحلًقه يَآ سجاض جاه
تحشس حلمزتمى حلًشرٓ جه جخخلذ حألرخوذ:
«لًشيرّ أخت حخوّٕ /سّمخَخ حألَع يضٔشِ /ييضٔشِ جه غضِ /خشرت فٓ حلجٕع لتىماز فآ
حلجٕع يشيرّ /يلفَت وع رٕاًش حلاذوٕخ ؾا ّذ حلزىات /نزَساًَخ ،راع ساذذيح وخفاز َِ حلضوضحواّ
رخالسمىت /يلفت تتؤجع جخ رٕه حلزذسحن نمًقَ حإلوسخن /يحإلوساخنُ حلممػاًدُ َاً حلسازّخنُ
يأيًحنُ حلسزّخن /لىه يضٔشِ دوّت رذسحنَ حلضوضحوّ رخسم حهلل /رخلىف يدجاى حلًإه يرخلمسّاخم
يلم تسىت /فخلحكّ جُػٕذ ،يحلػمتُ جػٕزّ /ييشيرّ ال تخطٓ حلزُجاّ /يتمختاعُ ال تخطآ
حلمتجّ(»...جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ أسرى رىخت فجسكٕىٕخت)
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ٔتحذث حلطخيش فٓ ضًش آخش يه جحمذ حلذسِ جشحَك فجساكٕىٓ ضإُذ يأٔؿاخ ٔػاًس
نضن يألم أجٍ فٓ فشحلٍ يرزخوذ َزح حلتػأًشٔ ،تحاذث ياه أم حلىزآ(ظ) ئازوش صجاه
يالدتٍ؛ ٔتحذث حلزشغًحٓ يه أم حلىزٓ(ظ) حلتٓ سنجت الٓ رًحس سرُخ رًذ يالدِ حرىُخ يًَ
ٔػًس جىتُٓ آالم يجطمخت أم لجمخخقذ يرُزح حألسجًد ٔزوش الم استطُخد جحماذ حلاذسِ
ئىًى آالم حإلوسخن حلمًخغش حلفجسكٕىٓ« :أم جحمذ /ساخيّ جاخ يدّيات جحماذ /وخوات
تًشف سحٔح ئه /وخوت تًشف لٕص يجٕه /لمخ حستطُذ /نمذت حهلل يلخلت حهلل رًإه /ئاه
حلجمًّ ٔخم جحمذ /ئه حلذّجًّ سحنت ئه؟ /ام جحمذ /سِت رتطازٍ فجساكٕه /ام جحماذ/
ست رتسًْ جَالٕٔه /أجخ جحمذ يسي جحمذ /:يِضّ حلذوٕخ يأغاع حلاذٔه؟»(جًساًيّ حلطاًش
حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ ام جحمذ)
الواقعية اإليتقادية فی المستوى الثقافية والمذهبية
 .1إيعياس إستشياد األحباب
يحلطخيش ٔزوش نٕخِ يخجًد حلطُٕذ يحإلستطُخد فٓ سزٕع حلحك ألن حإلستطاُخد ٔائدْ
الٓ انٕخو سي حلخاًسيْ يسي حلزُاخد .حلسامّ حلكزًٕٕاّ لإلستطاُخد َآ خجاك حلزشواّ
يحإلوفتخ فٓ حلحشوّ وحً حلتًخلٓ يحلىمخل .حلطُٕذ ًَ حلطخَذ يحلىخنش يَزح ًٔىٓ له ُٔاذس
دم حلطُٕذ .يفٓ لػٕذِ أخشْ ًٔتزش حلطخيش حإلستطُخد سزذ يضِ يفخش حلىخ يأٔؿخ ٔاشحٌ
سزذ حإلحخسِ يحإلرتُخد حلمًىًْ يحلمًىًٔاّ حلمؿاخيفّ يجآ واخ حلمزتماى يحلمزخَاذٔه
ئىطذ فٓ حإلستطُخد:
«يَع َزح ضُٕذٌ أم لتٕع أم "ضُٕع" فٓ قشٔك حلًٕه؟ /يتختجفُ حلطُخدحتُ! /تُحَِٕشوآ
حلطُخدحتُٔ /حّٕشوٓ حلزٔه حستطُذيح جِىّخ /فمخ يخضًح  ...يال جختًح! /يَم فٓ حلمجذ يحلفاشدي
أنٕخوٌ /يَم يىذ حلًذْ فٓ حألسؼ أجًحتُ /يسدذ حلًاشش ٔاشصلُُم /يدينَ حلاشصق فآ حلاذوٕخ
يسخقختٌ يئالتٌ /يَم ستشٔ ...زجّعُ أجّ وزاشْ /تحاخيل أن تًشُٔاخ حلحىًجاخت /تحٕشوآ
حلحىًجخت(»...جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ أتًشف جخ ٔحٕشوٓ)
يحلطخيش فٓ أرٕختٍ ٔطٕش الٓ آّٔ لشآوّٕ رمٕجّ تمًل:
﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في بيل ا اأ واواتيل أيا و يل بهي رأقين يز قيو ﴾(آل يماشحن/
)169
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ٔزوش حلطخيش رؤن استطُخد حألنزخد يدجخو حلطُذحو وكفع ًٔلذ ئؤخز حلسال فآ ٔاذٌ
فٓ حلمستمزع ئىمز حإلسالم يحلزجذحن حلًشرّٕ .ئًتمذ رؤن حإلستطُخد فخاش لمجاّ ئزطاشٌ
ومخ ٔزطش يالدِ حلكفع .ئًتزش حلزشغًحٓ حإلستطُخد جىمازح لمجاّ واًالدِ حلكفاع يَىازح
ٔىطذ:
« حسالجىخ يضُخدِ حلمٕالد /رطاُخدِ حلمإالد تًلاذ جساجمخ /يرغٕشَاخ ٔتماذم حالساالم/...
رطُخدِ حلطُذحو ٔذفى ضش أيذحو حلحٕخِ ئشتمٓ /نتٓ ٔػٕش حلهجم واًسح يحلهاالم /...رطاُخدِ
حلمٕالد تًلذ جسجمخ /يرغٕشَخ ًٔجً جمخجه فٓ حلماذْ يجمخجاٍ /نتآ ٔجٕاك رىاخ حلمماخم/...
رطااُخدِ حلماإالد تًلااذ جسااجمخ ...لىىمااخ /تحتااخد ألااف ضااُخدِ أيجاآ لااتفُم جااخ َااً
حإلسالم!»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ أتًشف جخ ٔحٕشوٓ ،لػإذِ اساالجىخ
يضُخدِ حلمٕالد)
 .2اجالل القادة الذيًييى
ٔزوش جزٕذ حلزشغًحٓ نخرّ حلمزتمى الٓ حلمخثذ يفٓ فماذحن ٔخسإه ٔخخقزاٍ ئماذم
حلمزتمى يحلىخ جتطتتٕه يوع ٔزَذ سذْ يفمخ إلسحدتٍ حلطخػّٕ الآ قشٔماّ أخاشْ
غٕش حلُذف حلىُخثٓٔ .تحذث حلزشغًحٓ يه غشرتٍ يأيؾخو حلمزتمى حلمتطتّ ئػاًس غاًسِ
يحلًّٕ يه جزتمًٍ يأضخخغٍ يحلزًؽ فٍٕ وخل حلطاُخدِ يحلازًؽ حوحاشف يأغازح جكٕاى
حأليذحو:
«فمىُم جه لؿٓ يجؿٓ ضُٕذح /يجىُم جه ُٔع ...ئستُع /يجه جىخ حوحىٓ لساًحٌ ...
ًٔجخ /فمخجتٍ ...يلٕمتٍ ...ألع /رمخجه أُٔخ حلطٕخ لجمفاذْ /ساتىذنش لجغاضحِ  ...يتؿامحع/
رمخجه أُٔخ حلطٕخ حلمفاذْ /ستىتػاش حلازالد  ...يتساتمع»(جًساًيّ حلطاًش حلفجساكٕىٓ
حلمًخغش ،لػٕذِ ٔخ جزخَذ)
ٔىطذ حلطخيش فٓ تىشٔم حلزٔه وػشيح حالسالم يجىُم نسه وػاش حهلل حلازٔه يلفاًح فآ
يرٍ حلهجم؛ يحلغشؼ جه "رذس" فٓ َزٌ حألضًخس ًَ نسه وػش حهلل .يحلطخيش ٔخخقذ نسه
وػش حهلل ئمًل ان حأليذحو جخع لًم أرٓ لُاذ يأٔؿاخ ٔتحاذث ياه أضاخخظ فآ يقىاٍ،
ٔخفًن حلغذس جخع "أرً سغخل" حلزْ ٔىىٓ يىاٍ ألضاخخظ خاخديٕه يخاخثىٕه .ئماًل ال
تًزذ ألن حالسالم يوًس حلحك سٕمؿٓ حلزمٕى:
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« ٔخ رذس ال تًزذ حرح حلحخل حومجاذ /ال ،ال تماع /اوآ أليزاذ وٕاف ٔمىاه أن ٔخاًن
حلخخثىًن /حلمخجػًن َم حلًزذ /ان أليزذ وٕف ٔخجع فٓ رالدْ حلمخجػًن /حلػخدلًن
حلػخجذين حلػخيذين الٓ حلحمٕمّ لجّ /رٕه حلًشد! /...يلشٔص فٓ لٕاع حلزُخلاّ أجاّ واؤرٓ
لُذ /يحلًٕم ٔىخش فٓ حلزالد أرًسغخل /رع غخس فٕىخ أجّ ،فُٕخ حلًمخلّ لجًذْ َآ حاليتاذحل!/
أجّ حلحك حلمزٕه /حلجٕع لذ ٔخفٓ حلخٕخوّ يحلزُخلّ خجفٍ /فبرح سأ وًسح َ ..شد /ال تًززٓ
ٔخ أجتٓٔ /خ رذس ال تًزذ ارح حلحخل حومجذ»(جًسًيّ حلطًش حلفجسكٕىٓ حلمًخغش ،لػٕذِ ٔاخ
رذس ال تًزذ)
يتيجة البحث
جه خالل دسحسّ حلزحج حلحخؾش يفٓ غذد حإلرخرّ يه وٕفّٕ جاىُذ جزٕاذ حلزشغاًحٓ
حلطخيش حلمًخغش حلفجسكٕىٓ استىتزىخ :رؤن حلمىُذ حلًحلًٓ لجطخيش تزجًس فآ حلتكاشق الآ
نمخثك حلمزتمى رطىع اتزخٌ اوتمخدْ -ارتمخيٓ يَاً ٔتحاذث ياه رمٕاى حلطخػإخت
حلًحلًّٕ رفىّٕ ضخججّ يأٔؿخ ٔحٕٓ حألنذحث حلحمٕمّٕ ئىتمذ يه جسخية حلزٕجّ حلمزتمًّٕ
ئزحج يه خشيد جه حلمطىالت حلمًرًدِ.
يًَ فٓ دسحسّ حلمستًْ حلسٕخسٓ -حلتخسٔخٓ رؤسجًد اوتماخدْ ٔتحاذث ياه أناذحث
حلتخسٔخ جخع أذًٔلًرٕخت حلسٕخسّٕ حلغشرّٕ يرشحثم حلىٕخن يجٓ حلمزتماى حلًشرآ يراشحثم
حلمخدِ حلذحجّٕ حلػًُٕوّٕ جخع ضخسين يوتخوٕخًَ يأيلمشت ئىتمذ يىُم اوتمخدح وخٕاشح يأٔؿاخ
ٔىًى حأليؾخو حلمؿكشرّ ئذيً حلطًذ الٓ رىخو حلىف يحإلوتفخو حلزحتٓ يحإلنخد يحلًجً.
فٓ دسحسّ حلمستًْ حإلرتمخيٓ -حإللتػخدْ؛ ٔىًى جزٕذ حلزشغًحٓ حلحمخثك حلمشٔاشِ
لجتؤحٕش حإللتػخدْ يجٓ فجسكٕه رٕذ حلًُٕد رؤسجًد يحلًٓ يأٔؿخ ٔتحذث يه لؿخٔخ وخٕشِ
جه حلمزتمى جخع آالم حلالرجٕه يحلمسزًوٕه يلؿّٕ فجسكٕه ينمًلُم يجىخوّ حلمشأِ ي...
رمىهش يحلًٓ ،رحٕج ٔطاًش حلمخخقاذ رؤواٍ جًراًد رإه َازٌ حألناذحث ئاشْ رمٕاى
حلتفخغٕع رًٕىٍ .يفٓ جستًْ حلخمخفٓ -حلمزَزٓٔ ،شْ جزٕذ حلزشغًحٓ استطُخد حألنزاخد
جزجزّ لجفخش يحلًهمّ لطًزٍ يأٔؿخ ٔىشم حلمخدِ حلذٔىٕٕه جخع ضٕخ حنمذ ٔخسٕه ينساه
وػش حهلل.
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