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الملخص
لؿ٘ٔ فلسك٘ي ٍالومبٍهٔ ،هي أّن المؿبٗب فٖ الًػرش الدرذٗج ،ث٘رج ًرشٕ وخ٘رشا هري
الطًشاء ٍاٛدثبء الوًبغشٗي لرذ طكشّلرَا ٍسوورضٍا فرٖ ثحربسّن يلرٖ فلسرك٘ي ٍالومبٍهرٔ
ٍالػوَد ثَرِ الودتلٍ ،لذ لفتت ّزُ اٙحبس أًهبس الجبثخ٘ي طزبّْب ٍلمذ ضغلت الومبٍهٔ
ٍأدثْب ث٘٘ضَا ٍاسًب فٖ دٍاٍٗي الطًشاء ،فملوب ًشٕ ضبيشا لن ٗتكشّق ثطرًشُ لْرزُ المؿر٘٘ٔ
الًبلو٘ٔ .ووب اّتن الوخشرَى ثبٛف٠م السٌ٘وبئ٘ٔ ٍالوسلس٠ت التٖ طًٌٖ ثْزا الوؿروبس،
لتج٘٘ي ه٠هح ٍغذٕ الومبٍهٔ ٍهىبًتْب ٍاٝضبدٓٓ ثْب فرٖ ثحربسّن فرٖ الًػرش الدرذٗج،
ٍطدف٘ضا ًٍػشٓ للطًت الفلسكٌٖ٘ هي لجل الوسلو٘ي ٍوُل الوًٌٓ٘٘ي فٖ الًبلن هي أرل
ثشٗ٘ٔ ّزا الطًت الوؿكْذ ٍالوهلَمٍ ،طٌذٗذا لٞثت٠ل الغبضرن الرزٕ طرضداد غكشسرتِ
ٍثغِ٘ ٍنلوِ ٙطٙزبُ الفلسكٌ٘٘٘ي أسؾب ٍضًجب َٗهب ثًذ َٗمٍ .لذ وبى أثورذ الرَائلٖ ٍّرَ
الخك٘ت الزٕ ٔٗ ٟطك لِ غجبس هي الودفضٗي لوٌْذ الومبٍهٔ ٍيذم اٝستس٠م ٍالتشاررى
أهبم الًذٍ الػًَْٖ٘ الغبضنٍ .فٖ ّزُ الذساسٔ ًجر٘٘ي ه٠هرح الومبٍهرٔ الترٖ طلرَ فرٖ
أضًبسُ ،وبلػوَد أهبم اٝثت٠ل ٍطدف٘ض الوزبّذٗي ،يلرٖ الورٌْذ الَغرفٖ -التدل٘لرٖ،
ٍفٖ الٌْبٗٔ ًط٘ش ئلٖ ًتبئذ الجدج التٖ هي أّوْب ّٖ ئّتوبم الطرًشاء الوًبغرشٗي ئلرٖ
يٌػش الومبٍهٔ ٍهسبًذٓ الطًت الفلسكٌٖ٘ الوؿكْذ.
الکلمات الذلیلیة :الومبٍهٔ ،أثوذ الَائلٖ ،فلسك٘ي ،الطًش ،الزْبد.
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المقذمة
هىبًٔ الطًش ٍالطًشاء ٍدٍسّوب فٖ طدف٘ض ٍطشغ٘ت الوخربقج٘ي ٍالطرًتم هىبًرٔ ثربسصٓ
ٍثبصغٔ فٖ ول اٛغًذٓ ٍاٙفبق اٝرتوبي٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ .ففٖ الًػرش الوًبغرش صبغرٔ ًرشٕ
رل الطًشاء لذ طكشلَا فٖ دٍاٌٍْٗن الطًشٗٔ ئلٖ أدة الومبٍهٔ ٍه٠هدِ ٍالتػشٗح ثرزله
فٖ هدبفلْن الطًشٗٔ ،إٔ وأىّ أدة الومبٍهٔ ٍاٝضبدٓ ثْب ٍقشٗمْب ،أغجدت ٍسربهب ٟهًرب
يلٖ أيٌمٔ دٍاٍٗي ٍثحبس الطًشاءٍ .للّوب ًشٕ ضبيشا هًبغشا لن ٗتكشق فٖ ضًشُ ئلٖ هَؾَو
الومبٍهٔ ٍاٛدة الومبٍمٍ .رًلَا الطًش ٍثوب ثِ هي الىلوبت الودفّضٓ ٍالوٌبؾلٔم ثلرٔ لتّبلرٔ
ٍلْ٘بسٓ فٖ ٍرِ اٝثت٠ل الغبضن ٍنلوِ .ووب ًشٕ يلٖ سرج٘ل الوخربل فرٖ ضرًش اثرشاّ٘ن
الطبثٖ ث٘ج ٗػف المذس هستز٘جب لكلجبت الطًت ئرا أسدا ٍلن طًشلرل ثشورٔ الطرًت إٔ
هَاًى ًدَ هب ٗشٗذ أى ٗتٌفس فٖ أرَاء غ٘ش هدػَسٓ ٍغ٘ش هخٌَق .فأدة الومبٍهٔ هفًرن
ثبلجكَٟت ٍالػوَد ٍطسلّك الػًَثبت ٍئستٙذساو الػذٍس ٍالٌدرَس ٍالج٘رَت أهربم الشغربظ
ٍالتخشٗت ٍالسدك .أدةٗ طُجشيٙن فِ٘ الػغبس ٍالطجبى فٖ أسؼ ثثربئْن الوخػ٘رجٔ ثتبسٗخْرب
الًشٗك ٍطُسمٖ ٍطَشطََٕ ثذهبء ضْذائَْن .فبٛدة الومبٍم َّ الوشثٓ الػبف٘ٔ لىل هري ٌٗطرذ
يلٖ الَالى الفلسركٌٖ٘ يلرٖ سغرن التًر٘ن ٍالدرشٍة الذيبئ٘رٔ لػربلح اٝثرت٠ل ٍالرذٍل
الوتغكشسٔ .لْزا لذ دٔسست وخ٘ش هي دٍاٍٗي الطًشاء هري لجرل الجربثخ٘ي ٍ اٙوربدٗو٘٘ي
يلٖ ضىل ٍهٌْذ سسبئل ٍأقشٍثبت ربهً٘ٔ ،فٖ ضرتٖ الوَاؾر٘ى الترٖ طرشطجف ثربٛدة
الومبٍم ٍووب أستُخشرت أف٠م سٌ٘وبئ٘ٔ ٍٍحبئم٘ٔ أصزت رضٍسّب هي ه٠هح طله الذٍاٍٗي
الطًشٗٔ .فْزُ الذساسبت هتَاغلٔ ٍهتَاوجٔ هى الومبٍهٔ ٍوورب ًرشٕ ألر٠م الطرًشاء اٗؿرب
طولٖ يلٖ اٍٛسالٖ ٍالػفدبت اٝلىتشًٍ٘ٔ الدذٗخٔ فٖ ورل ٗرَم ٍلرن ٗزرف هًٓر٘ي طلره
اٛل٠م للوتًكط٘ي .فٖ دساستٌب ّزُ ًذسس ًٍطش أّن هب ربء هي الو٠هح الومبٍهٔ فرٖ
ضًش أثوذ الَائلٖ ،الطب يش ٍالخك٘ت الرزٕ ًرَُ٘ فرٖ دَٗاًرِ الطرًشٕ ٍصٙكبثبطرِ الوٌرَ٘سٓ
لٜرّبى ،ول ضًَة الوسلو٘ي ٟس٘٘وب الطًت الوهلَم الفلسكٌٖ٘.
فأسئٙلَٔ ّزا الجدج ّٖ:
 هب ّٖ ه٠هح الومبٍهٔ فٖ ضًش أثوذ الَائلٖ؟ -و٘ف أستكبو الطبيش أى ٗدفّض الطًت طٙزبُ الومبٍهٔ فٖ ضًشُ؟
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خلفیة البحث
لذ لُذ٘هت أثدبث ٍسسبئل ٍأقشٍثبت يذٗذٓ ثَل هَؾَو الفلسك٘يٍ ،لىٌٌرب لرن ًًخرش
يلٖ ضٖء ثَل اثوذ الَائلٖ ٍّزا هب ضزًٌب الٖ أى ًمرَم ثذساسرٔ ّرزا الوَؾرَو المر٘ن
دساسٔ هٌْز٘ٔ سثوب طىَى لجٌٔ هْؤ فٖ و٘بى أدة الومبٍهٔ.
َ
نبزة عن حیاة أحمذ الىائلی
ًَطأ فٖ الٌزف ًطأٓ فبؾلٔ ،وبى فْ٘ب يضٗض الزبًرت ،هَفرَس الىشاهرٔ ،ضرذٗذ اٝيترذاد
ثطخػ٘تِ ،لَٕ اٛهل ثوستمجلِ ،هتفَلب يلٖ ألشاًِ ،هى ًجبّٔ ٍروبء ثبدٗيٍ .فٖ السربثًٔ
هي يوشُ دسس لذٕ الىتبط٘ت ٍثفم المشثى الىشٗنٍ ،ثًذ هب غلت يرَدُ ٍاضرتذ سربيذُ،
ثذأ دساستِ ثطىلْ٘ب اٛوبدٗوٖ الشسوٖ ٍالدَصٍٕ الزٕ ًٗتوذ يلٖ لذسٓ اًٝسبى ًٍجَغرِ
ٍهمذسطِ الًمل٘ٔ ،فزوى ثزاله الفؿ٘لت٘ي ،فأًْٖ دساستِ اٝثتذائ٘ٔ ثوذسسٔ الوله غربصٕ
اٝثتذائ٘ٔ فٖ الٌزف سٌٔ  ،1952حن دصل هتَسكٔ هٌتذٕ الٌطش ،فىل٘رٔ الٌطرش ٍطخرشد
هٌْب ثتفَق هي الشاًٍِ .لوب طأسست ول٘ٔ الفمرِ سرٌٔ  1958اًتسرت الْ٘رب ٍطخرشد سرٌٔ
 1962ثدػَلِ يلٖ ثىبلَسَٗس فٖ اللغٔ الًشث٘ٔ ٍالًلَم اٝس٠ه٘ٔ ،حن أوورل الوبرسرت٘ش
فٖ ًفس اٝصتػبظ فٖ هًْذ الذساسبت الًل٘ب التبثى لزبهًٔ ثغذادٍ ،وبًت سسبلتِ ثًٌرَاى
«اثىبم السزَى» حن غبدس ئلٖ روَْسٗٔ هػش الًشث٘ٔ ،ث٘ج دسس فرٖ ول٘رٔ داس الًلرَم-
ربهًٔ المبّشًٍٓ ،بل دسرٔ الذوتَسآ سٌٔ  1978يي اُقشٍثتِ الوَسَهٔ «استغ٠ل اٛر٘ش
ٍهَلف اٝس٠م هٌِ» ٍص٠ل ٍرَدُ فٖ المبّشٓ ٝيذاد اُقشٍثتِ الذوتَساُ ،دسس اٝلتػبد
فٖ هًْذ الذساسبت الًل٘ب التبثى لزبهًٔ الذٍل الًشث٘ٔ(الكشٗدٖ.)444-443 :1989 ،
وبى ًٗ٘ص ّزا الًبلن اٛدٗت ،فٖ صهبى ًٗٔبًٖ فِ٘ ثلذُ هي الهلن ٍاٝسرتًوبس ٍالو٘رل
ئلٖ الخمبفٔ الغشث٘ٔ فٖ أيلٖ رسٍطْب ٍ ئثتْبرْب .لزاله وبى هٔلو٘ب ثوٌبثشُ الدسٌ٘٘ٔ ٍأضًبسُ
الودفضٓ ًدَ الػوَد ٍال٘مهٔ دٍى أى ٗستسلن ٍ ٌٗؿَٕ طدت قَق الدىبم ثًزان ،ث٘ج
أدٕ أهشُ ّزا ئلٖ المبئِ فٖ السزيِ ٍالٌفٖ .طَفٖ الطبيش ثًذ يوش هلٖء ثبلتزربسة ٍالًلرن
فٖ سٌٔ 1424ق(صٌٖٗ ًٍذ.)2 :1390 ،
ئلٖ ربًت هب وبى للَائلٖ هي أحش فٖ الخكبثٔ الدسٌ٘٘ٔ فمذ يبلذ لرشؼ الطّرًش ،يلرٖ
قشاص ٍأسلَة ضًشاء (الٌزف) اٛلَٗبء لزا اضتْشت أضًبسُ ث٘ي قجمربت الطرًتٍ ،طتبثًرت
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ت الطرًش هري هزربلس الٌزرف
سٍائًِ طشٍٕ ث٘ي ق٠ة ا ٛدة ٍيطبق الطرًش .فأصرز ًٗر ٘
ٍهٌتذٗبطْب هٌز غغشُ ،حن قفك ٗمشأ ضًش هزوَئ هي الطرًشاء الوتمرذه٘ي هخرل ضرًشاء
الًػش الزبّلٖ روً٘بٍ ،ضًش ثًؽ ضًشاء الًػَس ال٠ثمرٔ ٍثفرم (لىرل هري) الوتٌجرٖ،
ٍالجدتشٍٕ ،أثٖ طوبمٍ ،هْ٘بس الذٗلوٍٖ ،اثي ثَ٘سٍ ،الفشصدقٍ ،رشٗشٍ ،الىو٘رتٍ ،ديجرل
الخضايٖ ،ووب لرشأ التشروربت الوترَفشٓ ٛضرًبس يورش الخ٘ربم ٍسرًذٕ الطر٘شاصٍٕ .هري
الوًبغشٗي لشأ ٛثوذ ضَلٍٖ ،ثبفم ئثشاّ٘نٍ ،هًشٍف الشغبفٍٖ ،رو٘ل غذلٖ الضّبٍٕ،
ٍهدوذ هْذٕ الزَاّشٍٕ .وبى لتفبيلِ هى الَسف اٛدثٖ الٌزفٖ اٛحش الجربسص فرٖ الفىرشٓ
ٍالًبقفٔ الوتذفمٔ فٖ ضًشُ ،ث٘ج يبش الَائلٖ أثرذاث يػرشُ اٝرتوبي٘رٔ ٍ الس٘بسر٘ٔ
ثشّبفٔ فٖ الدسٍ ،يورك فرٖ الرَيٖ سربٗٓش التكرَسات الفىشٗرٔ ٍطربثى أسربل٘جْب ٍهبدطْرب
ٍهٌبّزْبٍ ،لذ طشوت اٛثذاث الًبغفٔ التٖ هشّت ثتبسٗخ الًشاق الوًبغش ثػوبطْب الَاؾدٔ
فٖ ضًشُ ئثتذاءٖ هي حَسٓ الًطشٗي ثتٖ الَؾى الشاّي ئر ٍلذ الَائلٖ ثًرذ حوربًٖ سرٌَات
طلت الخَسٓ الًشال٘٘ٔ الىجشٕ سرٌٔ (»1920الرَائلًٖ ،7 :2007،مر ٠يري الكشٗدرٖ:1989،
ٍ .)348وزاله ٗتو٘ض ضًش الَائلٖ «ثفخبهٔ اٛلفبل ٍثشٗك الىلوبت ٍاضشالٔ الرذٗجبدٍ ،لرذ
طًذدت هَاؾًِ٘ الطًشٗٔ ث٘ي الذٌٖٗ ٍالس٘بسرٖ ٍاٝرتوربيٖ ٍاٝصرَاًٖ ٍٗكفرح ضرًشُ
ثبلدشاسٓ ٍالتأح٘ش ل٘تٌبست هى هب ٗدتبرِ الوٌجش هي ضًش سٓلس همجَل روبّ٘شٗرب ٍادث٘رب»
(ًَهبىٍ .)2 :2018 ،أٗؿب ضًش الَائلٖ َّ «حَسٓ الًَاقف ٍغَسٓ الٌفس ٍغزاء الشٍ ٍالمَٓ
السبثشٓ ٍهضهبس الكجً٘ٔ التٖ طٌفخ فِ٘ لتٌجًج ه٘ت الْون ،ثل َّ الزٕ ٗفًل ثبٛلجبة هب
طفًلِ الطوَل ثبلًمَل ٍ ضًش الطبيش هشثٓ يَاقفِ ٍص٠ئمِ ٍطشروربى ًفسرٍِّ ،رَ ضربيش
صبؼ الطًش ثىل رَاًجِ فأغجح ادٗجب ٟهًب»(الزجَسٕ.)59-58 :2006،
قضیة فلسطین وأدب المقاومة
ه٠هح اٛدة الومبٍم طشطمٖ فٖ هًشاد الم٘ن ئلٖ هػبفٖ التًج٘ش يي ول هرب ّرَ ًج٘رل
ٍسبمٍ لتدم٘ك وشاهٔ اًٝسبى ٍثشٗتِ ٍقوأًٌَ٘تِ ،هرب ًٌٗرٖ أًْرب اسرتىٌبُ ٛسرشاس الد٘ربٓ
الخ٘٘شٓ ٍصلَدّب فٖ ول صهبى ٍهىبى ًْٛب طٌجخك هي هفْرَم الًرضٓ ٍالدشٗ٘رٔ ٍاٝسرتم٠ل
ٍالس٘بدٓ .ففٖ ؾَء رله فاىّ الٌبس لذٗوب ٍثذٗخب ضغفَا ثأدة الومبٍهٔ ٍنْشت طزل٘بطرِ
ثأًوبـ ضتٖ ٍهؿبه٘ي يذٍٓ ،هبصالت يجمشٗٔ الوجرذي٘ي طجتىرش أًَايرب ٍهؿربه٘ي رذٗرذٓ
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طسبٗش اسطمبء الد٘بٓ ٍالدؿبسٓ(روًِ2009،م« .)6ٍ7 :ئىّ لؿ٘٘ٔ فلسك٘ي ّٖ المؿ٘٘ٔ الترٖ
ضغلت الودبفل الًبلو٘٘ٔ ٍّٖ رشٗؤ لن ٗش أثذ هخ٘لْب فٖ التبسٗخ الجطشٕ .ئىّ اٝسرتًوبس
الػًَْٖ٘ َّ يٌْز٘٘ٔ المشى الًطشٗي فأوخش الطًَة ٌٗذدٍى ثأيوربل الػرْبٌٗٔ ٌٍٗرذدٍى
ى الٌىجربت ٍالویسرٖ الترٖ فشؾرتْب الػرْبٌٗٔ يلرٖ
يٌْز٘٘تْن ٍس٘بسبطْن التًسرفٍ٘ٔ .ئ ّ
الفلسكٌ٘٘٘ي أغجدت طمشٗشا سدٗئب فٖ هلفْن اٛسَد ٍلىي هى ّزُ الهشٍف الػًجٓٔ ٌّبن
أضخبظ لن ٗتشوَا ٍقٌْن فٌبؾلَا فٖ سج٘ل ثلذّن»(صؿشٕ2016،م .)5 :لرزاله فرر«ئىّ
الومبٍهٔ ل٘ست ضَْٓ فٖ الًٌف ٍالمتل ٍاٝيتذاء يلٖ اٙصش ٍئًّوب ّٖ دفرى اٛرٕ ٍالمرجح
ٍالطش ٍالفسبد ٍاٝثت٠ل يي الزات اًٝسبً٘٘ٔ ٍهمبسيتِ ثىل السجل الوتبثٔم ٍهي حرن فرٖ
هَارْٔ هٌهؤ ٍاي٘ٔ لىل أضىبل المْش ٍالهلن ٍاٝسرتًوبس ٍالغرضٍ ثىرل غرَٓسُ الوجبضرشٓ
ٍغ٘ش الوجبضشٓ ،فْٖ سفؽ للزل ٍاٝستس٠م ٍالخٌَوم ثبلىلؤ ٍالوَلرف ٍالرٌفس .فربٛدة
الومبٍم ًٗذ فٖ قلً٘ٔ أًوبـ الومبٍهٔ الًل٘ب ثَغفِ ثبثخب يري الدشٗرٔ ٍالىشاهرٔ ٍالزوربل
ٍالسًبدٍٓ ،ثَغفِ رضءٖ ٗ ٟتزضأ هي حمبفٔ الومبٍهٔ يٌذ الطًَة ٍحمبفٔ طإوذ غرفٔ الرشٍ
اًٝسبً٘ٔ الخلم٘ٔ لوفَْم الومبٍهٔ ثًىس هب ٗطبو الَ٘م هي الخلف ث٘ي هفَْهٖ الومبٍهرٔ
ٍاٝسّبة»(روًِ2009 ،م .)16 :فبلط٘خ أثوذ الَائلٖ هي ّإٟء اٛضرخبظ الرزٗي ًجْ٘رَا
ٍثفّضٍا الطًت الفلسكٌٖ٘ ٍالذٍل اٝس٠ه٘٘ٔ ثْزُ المؿ٘٘ٔ الوإلؤٍٍ ،يٖ٘ الزوبّ٘ش ،ثرذٍسُ
وطبيش ٍصك٘ت ؾبئى الػ٘ت فٖ الجلذاى اٝس٠ه٘ٔ .فوي ه٠هح أدة الومبٍهرٔ فرٖ ضرًش
أثوذ الَائلٖ.
ظلم اإلحتالل الصهیىنی
الطًشاء الوًبغشٍى فرٖ لؿر٘ٔ ئثرت٠ل أسؼ فلسرك٘يٗ« ،شغجرَى أى ٗخلمرَا ٍقٌرب
ثىلوبطْن لىٖ طٌوَ ثِ ول هؿبّش الكجً٘ٔ ٍهري صر٠ل ّرزُ اٛث٘ربت ٍالىلوربت ٗدفرضٍّا
الطًت يلٖ الػوَد ٍ الومبٍهٔ»(ٗلْوِ.)8 :1395 ،
ٗررزوش الطرربيش الررَائلٖ فررٖ أضررًبسُ ،هررذٕ نلررن ٍٍثطرر٘ٔ الًررذٍ الػررًَْٖ٘ للطررًت
الفلسكٌٖ٘ الوؿركْذ ثزو٘رى هىًَبطرِ ،ث٘رج ئًرِ ٌٗسرت ورل هرب قرشأ يلرٖ الطرًت
الفلسكٌٖ٘ ،هي لتل ٍسلت ًٍْت ٍطخشٗت للجَ٘ت ٍالووتلىبت ٍالورضاسو ٍطْز٘رش ٍأسرش
ٍطشٍٗى لٚهٌ٘يٌٗ ،سجِ للًٓذٍ الػًَْٖ٘ الغبضن ٍلٌََاٗبُ الخج٘خٔ ف٘مَل:
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ٍرشا هَرَدٓ هي ثشاة

المَم ٌٗضٍ فْ٘ب دمٗ ٍغرذٗذ

(الَائلٖ)343 :2007،
ٗػف لٌب الطبيش هب طًشؼ لِ الطًت الفلسكٌٖ٘ الوهلَم هي نلن ٍثغٖ ٍيتٍَ هي لجل
طله الضهشٓ الػًَْ٘٘ٔ الغبضؤ التٖ استجبثت اٛسؼ ٍالًشؼ ٍلن طزس يلرٖ اٛسؼ أثرذا
ئ ٟأرالتِ هي ٍٗ٠طْب ٍنلوْب ٍقغ٘بًْب الوتوخل ثزشا ِ الطًت الفلسركٌٖ٘ الٌبصفرٔ ثبلرذم
ٍالػذٗذ ٍاٛلن ٍالًزاة وزله ٗػرف الرَائلٖ ٌّرب ثبلرٔ الطرًت الفلسركٌٖ٘ الوؿرشٍة
ٍالوٌؿَٕ ثؿشثٔ الًذٍ ٍاستوشاس الهلن يلِ٘ ،وزش غ٘ش هٔلتَرئٙن هري أسرٌَٔ الًرذٍ ث٘رج
طىَى ّزُ الدبلٔ دائوب يلٖ ضىلْب الوزشٍ ٍلن طَجشَء ٍلي ططفٖ ٍهضٗذا يلٖ رالره ،الرذم
ٍالػذٗذ الزٕ ٗخبلف راله الزشا ٍٗتضاٗذ يلٍِّ٘ ،زا هب ٗج٘ي وخشٓ اٟٙم ٍطفبلوْب.
ًب فمذ أُقجِمَت يلْ٘رب الم٘رَد
ٌٗتؿٌ٘ب س٘فب ٍٗٔشرى أسشا
فٌْب ٗجًرج اًٛر٘ي ررشٗح

ٌٍّررب ٗلفررم الد٘رربٓ ضررْ٘ذ

ٌٍّب قفلرٔ ٍ قفرل ٗتر٘ن

ٍاٛسٖ ٍالدشهبى ٍالتطرشٗذ

(الَائلٖ)337 :2007 ،
ٗطش الطبيش ٌّب هب ًٗبًِ٘ الطرًت الفلسركٌٖ٘ هري ٍٗر٠ت ٍدهربس هري لجرل الًرذٍ
الػًٍَْٖ٘ٗ ،ػَس لٌب ّزُ الوًبًبٓ ثػَسٓ دل٘مرٔ ٍهرإحشٓ ث٘رج ٗطر٘ش الرٖ الزرشا الترٖ
صلوفتْب سَ٘ف الغبضو٘ي ٍاٛسشٕ الوػفذٗي ثبلمَ٘د ٍأًوبت الَرى ٍاٛلن التٖ طػرذس هري
ٌّب ٌٍّبن هٌجًخٔ هي رشٗح ٌٗضف ٍلت٘ل ٗلفم أًفبسرِ ٍٗرَدو الد٘ربٓ ،حرن ٗطر٘ش ئلرٖ
طجًبت رله اٛلن ٍطله الػرَس الوشًٗرٔ هتوخلرٔ ثبٛقفربل ال٘تربهٖ الرزٗي فمرذٍا ثثربئْن
ٍأهْبطْن رشاء الًذٍاى الػًَْٖ٘ السبفش الزٕ ٗ ٟلتفرت الرٖ أثرذ غرغ٘شا وربى أٍ وج٘رشا
ٍث٘ج اٛسٖ ٍالدضى ٗخ٘وبى يلٖ الوطْذ الولٖء ثبلذم ٍالذهَو ٍثشلرٔ الػرذٍس ٍأًر٘ي
الخىبلٖ ٍال٘تبهٖ ٍالوطشدٗي.
ثجمبٗررررب ثكرررربم سٍ طزررررَد
ٍثمبٗررررب أُمت ثشطْررررب الشوصاٗررررب
ٍيلررٖ غررذسّب طىررَٛس قفررل
ضبثت الَرِ ٗكلت الذٛس ٛهري
 ٟأةٗ ٗدؿرررري الػ٘ررررغبس ٍٟ

وررلم هررب ف٘ررِ ًرربثؽٗ ٍٍسٗررذ
احررذاءٓ رفوررت فلرر٘س ئ ٟرلررَد
يصت ثِ طَدتَورٖ ٍ ٟهري ٗرزٍد
(الَائلٖ )338 :2007
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ٍٗتبثى الطبيش فٖ لػ٘ذطِ سسنٓ ّزُ اللَثٔ الدضٌٗٔ ٍالوإلؤ للدرَادث الوشٗرشٓ الترٖ
ًٗبًٖ هٌْب الطًت الفلسكٌٖ٘ ل٘لَ ًْبسٗ .شسن الطبيش ّزُ الوشٓ فٖ لَثترِ الطرًشٗٔ أهرب
اؾًفتْب الشصاٗب ٍألؿت هؿزًْب ٍسلجتْب لَطْب ٍهب طسذ ثِ سهك قفلْب فْٖ لرن ٗجرك لْرب
ضٖء سَٕ ثمبٗب سٍ فٖ ثكبمٍ هي رلذ ْٗتض هى الشٗب ٍالوػربئت الرذائشٍٓ ،يلرٖ غرذس
رله الْ٘ىل الٌد٘ل الزٕ ل٘س لِ هي الد٘بٓ ئ ٟالتٌفس ٗتىَس قفل سؾ٘ى ًٗ ٟلرن هري
الد٘بٓ ئ ٟض٘ئب ٍاثذٓ ٍَّ ثؿي أهِ ٍأهبًْب ٍغذسّب الدٌَى الزٕ ٗشٍِٗ هي هربء الد٘ربٓ
لىي ّزا الوٌجى الخش أغبثِ الزفبف ٍغبس هب فِ٘ هي ًًؤ فوب طشٕ ٗفًل لل٘لُ الد٘لٔ أهربم
ّزا الًذٍاى السبفش الخك٘ش الوستأغل الزٕ ٗ ٟشثن ثتٖ اٛقفبل اٛثشٗبء الزٗي ٗدلوَى
أى ٌٗبهَا ّبًئ٘ي فٖ أثؿبى أهْبطْن اللَاطٖ لُتلي أٍ ضُشِّدى أٍ اُسٙشى أى لن ٗجك فْ٘ي هرب
ٗسذ ثِ الشؾ٘ى الزبئى سهمِ هي سضفٔ هي ثل٘تًً .ن ّزا ثبل اٛسشٓ الفلسركٌ٘٘ٔ الترٖ
طشص طدت ٍقأٓ الودتل الخج٘ج ف ٠ث٘ت ٗأٍْٗن ٍ ٟأةٗ ٗدٌَ يلرٖ غرغبسُ ٍ ٟأم لربدسٓ
أى طَارِ هػبيت الد٘بٓ ٍثذّب فؿ ٠يي هػبئت اٝثت٠ل الغطَم .سصٗ٘ٔ اٝثرت٠ل الترٖ
سٓصٓئَت ٍلؿت يلٖ ول هي أثٌبء اٛم٘ ٍصٍرْب ٍث٘تْبٍ ،طشوتْب ثَٓثرذّب غبًٙورٔ ثرشٍ ٍ طزرَد
ٍطَلَو ثْب هى وًَْب هٔكفٙلٔ ٍهشؾ ًٔٓٙلذ رٓفوت أحذاءّٔب ٍهرب ّرٖ سرَٕ رلرَد ٔٗ ٟرذٓسٔ هٌْرب
الدل٘ت لتغزٗٔ ٍئسؾبو قفلْب الػغ٘ش الزٕ ٗىبد أى ٗمؿٖ يلِ٘ الزرَو ٍ الًكرص ،رالره
الكفل الزٕ لن ٗطتَذ٘ سبيذُ ،ثل َّ قفل لجؿًٔ أٗبم ٍلذ ط٘تّن هي أثؿبى أثِ٘ ٍلن ٗجمٖ
لِ ٍٛهِ ث٘تب ٗىَى ه٠را ٍئثتوبءا لْوب هي طله الشصاٗبٍّ .زُ الدبلٔ ّٖ هي أثطى ٍألسٖ
ثبٟت الهلن ،ث٘جُ رًلت الًذٍ الػًَْٖ٘ لبط ٠لٜقفبل ،سٓفّبوب لرذهبئْن رْرشا ٍيً٘٠رٔ
ثأضىبلِ الوختلفٔ ،ووب أغجح طخشٗت ٍّذم ثَ٘ت الفلسركٌ٘٘٘ي يربدٓ لْرن ،هسرتجذلٌْ٘ب
ثلوستَقٌبت لزبل٘بطْن الَْ٘دِٗ ٍالػًَْ٘٘ٔ ،التٖ ًضثت طٙزبُ ّزُ التُشثٔ الومذٛسٔ ثمجلرٔ
الوسلو٘ي اٍٛلٖ ٍأًج٘بء اهلل الزٗي ًضلَا ثْب هي لجل.
ُٛمٍّ ثًجشطْرررررررب طخٌرررررررك
ٍأَسررئلَٔ فررٖ ضررفبُ الػٛررجٖ
أَأُهٛررربُ أٗررري أثرررٖ الوطرررفك
طَتلْٛررت أَؾرر٠يْب ئِر ٗمررَل
ه٠يررت داسٕ الوتررٖ أيطررك
ٍأٗرري أصررٖ ٍلٙررذاطٖ ٍأٗرري
ٍصذٕ يلرٖ التّرشة ٗ ٟشفرك
لورربرا أًرربم ثْررزٕ الخ٘رربم
ءٔهٙرري غررذسّب ٍأصررٖ ٗطررْك
ٍأُهررٖ ثزٌجررٖ طٌررجم الررذهب

/921دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون

لورربرا ٗسرروًٌََب الّ٠رئٙرر٘ي

ألررر٘س لٌرررب ٍقررري هسرررجك

(الَائلٖ)342 :2007 ،
ًًن ئًْب لػَسٓ هإلؤ سسوْب الطربيش ثذلرٔ ثشٗطرتِ السربثشٓ ث٘رج غرَس لٌرب ث٘ربٓ
ال٠رئ٘ي الزٗي ٗجدخَى يي الَقي غَس لٌب طسبؤٟت رله الكفل الوسى٘ي الرزٗ ٕٙكلرت
هي أهِ الوختٌمٔ ثًجشطْب أى طز٘ت يلٖ طسبؤٟطِ .أهبُ اٗي أثٖ ٍاٗي أغرذلبئٖ ٍهري ّرن
ثًوشٕ اٗي أصٖ ٍداسِٕ ٍاٛهبوي التٖ وٌت ألًت ثْب هى أغذلبئٖ لوبرا ًدي ٌّب فٖ ّزُ
الخ٘بم ٍلوبرا ٗسوًٌَب ٟرئ٘ي ال٘س لٌب ٍقي ألن ٗىي لٌب ٍقي ...لَئ ٍثضى ٍاً٘ي ٗخٌك
غذس اٛم التٖ طٌضف الذهبء هي ضذٓ رشاثْب ٍطختٌك ثبلًجشات هي ّرَل هرب ٗخرتلذ ثر٘ي
رَاًدْبّ .ىزا ٗج٘ي لٌب الطبيش هًبًبٓ اًٝسبى الفلسكٌٖ٘ المبثى طدت ً٘ش الهلن ٍالوطرشد
هي ٍقٌِ ٍٗتشدد غذٕ رله السإال الوخ٘رش الخك٘رش «ألر٘س لٌرب ٍقري هسرجك» فرً٘ن
الػوت فٖ طله الخ٘ؤ لتز٘ت الزشاثبت ثوب فًلرِ الهربلوَى .ئيترذاء الًرذٍ الػرًَْٖ٘
الهبلن لن ٗىتف ٙثبلمتل ٍالْذم قجًب ،ثل ٗتشن طله الدبلٔ الٌفسربً٘ٔ الوإلٙورٔ ٍالؤأرزٓرٔ
للدضى فٖ ًفَس الػجبٗبى ٍالخَىبلٖ ٍاٛساهل هي الٌسبء أٗؿب ،ثد٘رج ّرزُ الدبلرٔ وبلٌربس
طدشق للَثْن ٍول ٍرَدّن هي وخشٓ الدضى يلٖ فمذ ئصَاًْن ٍ ثثبئْن الزٗي ئستُطرْذٍا
فٖ سبثبت الىفب ٗ ٍ ،جمٖ الكفل ٍالػجٖ دائوب ٗتفمّذ أسشطِ التٖ طشيشو ثِزٌجْب ٍه٠يجرِ
التٖ وبى ًٗتذاد يلٖ اللًّت فْ٘ب ول َٗمٍ ،أوخش هب ٗإلوْن َّ طسو٘٘تْن ثبل٠رئ٘ي ث٘رج
ٗضٗذ يلٖ طسبئلْن هي أهْ٘ن ،ثأى ٗب أه٘بُ لوبرا ًٌربم ثْرزُ الخ٘ربم ًٍتََسٛرذ ثخُرذٍدًب يلرٖ
التشاة ،ألن ٗىي لٌب أسؼ ٍ ٍقي؟ٍ ،هب ٗىي رَاة أهْرن ئ ّٟطلره الًجرشٓ الوختٌَمَرٔ فرٖ
أيًَْ٘ب ٍثًذّب الذهًٔ الؤْشالٔ ًبسا ،طله الً٘رَى الترٖ هرش يلْ٘رب همترل صٍرْرب ٍأثٌبئْرب
اٙصشٍى الزٗي طٌبحشٍا هي ثَلْب غشيٍٖ.لزو ول ّزُ اٟٙم َّ أضذ٘ هي ٍلى الشغبظ فٖ
ًفَس ال٠رئ٘ي ٍالوتْزشٗي هي اٛقفبل ٍالٌسبء.
التحفیز إلی الکفاح والجهاد
ٗذيَ المشثى الىشٗن فٖ وخ٘ش هي اٗٙبت المشثً٘ٔ الوإهٌ٘ي الٖ الزْربد فرٖ سرج٘ل اهلل
فِل ان ل
هي أرل دٌْٗن ٍهمبسئ الهبلو٘ي الغبضو٘ي الىفشٓ ف٘مَل سجدبًَِ « :و َما لََ مُا ل َلااُل مَتَا ونَ م َ
ل ل
سبني نل ل ل ل
فِ َلبَ َِذِ َلخ لر نِ لا َِ ل نما ل َلِا نيلن لللامت لَََِا نِلامَِّذ ا م ن ن َلخ لَِماَا ل
لاَّللن َلوام مس لت َضع َفينَ َ ل نم َ لامِ ََجا َنلوامَِج َت ن َلوام نفم َااِن لام ِذ نيَ َ ل َق متفم م َ
َ
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اًَا»(الٌسبءٗ .)75/كلت المشثى هي الوسلو٘ي أى
نك َلومني ًّ َلو لاا َفللم ِذَِ ل نم لم مِذا َ
َو لاا َفللم ِذَِ ل نم لم مِذا َ
نكلن نَص ا
ٗمَهَا للمتبل فٖ سج٘ل اهلل ًٍػشٓ ول هي الزٗي أستؿًفْن نلرن الهربلو٘يٍ .وورب فرٖ
وتبة ًْذ الج٠غٔ أٗؿب ًشٕ اٝهبم يلٖ يل٘رِ السر٠م ٗدرشّؼ الوزبّرذٗي يلرٖ الزْربد،
الزٗي ّن أٍل٘بء اهلل الخبغ٘٘ي ٍراله فٖ صكجٔ لِ ث٘ج ٗمَل« :أَهٛب ثًٕٓذٔ فَاِىو الْزِْٓربدٓ ثٓربةٗ
هٙيْ أَثَٕٓاةِ الْزٌٓؤِ فَتَدِٓٔ اللؤِ لٙخَبغ ِٔٛإٍَٔلٓ٘ٙبئ ٍَّٓٔٓ ِٙٙلٙجٓبسٔ التومْرَٕٓ ٍٓدٙسٕؤ اللورِ ٙالْدٓػٙرٌَُ٘ٔ ٍٓرٌٔوتُرِٔ
الَْٓح٘ٙمَُٔ فَوٓيْ طَشَؤَِ سٓغْجٓٔ يٌِْٓٔ أَلْجٓسِٓٔ اللؤِ حََٕةٓ الزملِّ ٍٓضَروٙلَِٔ الْجٓلَربءٔ ٍٓدٔٗرجَ ثِبلػٛرغَبسِ ٍٓالْمَوٓربءِٓٓ
ٍٓؾُشِةٓ يٓلَٖ لَلْجِِ ٙثِبلْاِسْٕٓبةِ ٍٓأُدٗٙلَ الْدٓكم ه ٌِْٔٙثِتَؿِْ٘٘ىِ الْزِْٓبدٍٓ ٙس٘ٙنٓ الْخَسٕفٓ ٍٓهٌٔٙىٓ الٌوػٓرفٓ»
(ًْذ الج٠غٔ ،خ  .)27دٍاٍٗي اٛدة الطًشٗٔ أٗؿب فٖ ول الًػَس لن طَفتَمش ئلٖ ّزا الًٌػش
الْبم ،ووب ًطبّذ يلٖ سج٘ل الوخبل فٖ هًلمٔ يوشٍ ثي ولخَم الترٖ أًطرذّب الطربيش فرٖ
الًػش الزبّل٘ٔم الٌسبء ّيو الٚطٖ ٗٔطََليَ ٍٗدفِّرضىَ أصٍارْريو يلرٖ وفرب اٛيرذاء ٍيرذم
الشؾَخ للزل ٍالَْاىٍٗ ،مذ٘هيَ لْن الز٘بد ثأٗذّٙيَ فٖ سربثبت الدرشٍة ٍّرزا هرب ٗمَلرِ
الطبيش فٖ هًلمتِ:
ثًَٔٔلَتٌَررب ئرا لَررن طوًًٌَََررب
ٗٓمُتيَ رِ٘بدًٓب ٍٗٓمُليَ لسرتُن
الَائلٖ ثذٍسُ أٗؿب وخك٘ت ٍضبيش هًبغش لجك ،لذ ثفّض ثطرًشُ أثٌربء اٛه٘رٔ اٝسر٠ه٘ٔ
ٍصبغ٘ٔ فلسك٘ي يلٖ الىفب ٍالزْبد دٍى أى طأصزّن فٖ اهلل لَهٓٔ ٟئن فٖ قشٗمْن ّرزا
ثتٖ ٗػلَا ئلٖ هب وبًَا ٗتَصًََِّ هي يولْرن الرذؤٍة فرٖ ّرزُ الوسر٘شٓ ٍئرتزبرربطْن
الوٌذٛدٓ طزبُ الًذٍ:
فوي ضًشُ ،هخبقجب اٛهٗ ،ٔٛمَل:
فبلشيْ٘ررب ٍٗ ٟلرري لرره ٙيررَد
أه٘تررٖ أسسررت الخكررَةٔ السٜررَد
ٍاًتطٖ ثربللّهٖ فورب ثرش الىرأ

س صل٘٘ررب هرري اللّهررٖ ٗسررتضٗذ

أَرزِ٘ ور٘ٗ ٠جرَخ فراىو الٌّربس

أى ٗتجررررىٓ الَلررررَدٓ الَٓلررررَد

ٍاًطررمٖ هرري دصبًررِ فررذصبى

الٌّبس فرٖ صثورٔ الوًربهى يرَد

ئًّررِ اٝحوٙررذ الودجٛررت لرري طىررر

ردلَ هي هخلرِ الً٘رَى السٜرَد

ٗخبقت الطبيش أهٛتِ اٝس٠ه٘ٔ ،هٌَجْ٘ب ٍهدزسا ئٗ٘بّب ،ثأىو الذٍاّٖ ٍالخُكَة لرذ أسسٓرت
رزٍسّب هي لجل اٛيذاء ٍطىبد أى طٌََ٘ى حوبسّرب الورذهشٓ ،فًل٘ره ٙأى  ٟطَترَاًَٖ هٌْرب ٍٟ
طُمَْشٕ ثل ئلشيٖ ٍّذهٖ ول هب ٗشٗذُ اٝثت٠ل هي ًََاٗبُ الخج٘خٔ ،ثأى ٗزًل هٌِ أسبسرب
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لِ فٖ أسؾهٍ ٙوًَٖ أًت ٙالجٌ٘بى الوشغَظ ٍالػبهذ أهبهِ ٍأهبم هب ٗجتغِ٘ هي دهبس لْرزا
الطًت الوهلَمٍ .لىي قَجًه ٙدائٙوب هٌتط٘ب ثلهٖ الٌبس ،ف ٠طجشدٕ ٍ ٟطٌكفٖء ًبس الىفرب
ٍالٌؿبل ؾذ الى٘بى الوتغكشس ،فَدٌ٘وب طتًج٘ي هي راله فزذ٘دٕ لَٕ سربيٙذٗه ثَلرَد
الوخبثشٓ ٍاٛهل ثبًٝتػبس الومجل ،ووخل الٌبس التٖ طكلت الَلَد طلَ الَلرَد ،لىرٖ طؿركشم
أوخش ٍطتأرذ ثلْ٘جْب ٍلهبّب هي رشاء ولِ هرب ٗلمرٖ فْ٘ربٍ .لىري دٔصربى طلره الٌربس فرٖ
الدشٍة هخل سائدٔ الًَد الك٘رت ثترٖ  ٟطتٌفرشٕ هري صرَؼ الوًربسن ثر٘ي ٗدورٖ
ٍق٘سْبٍ ،اودلٖ ًبنشٗه ٙثزاله الذصبى الزٕ لن ٗوبحلِ ودل ثصش ثوب أًِ ٗزًله ثربدٓ
الجػش لىٖ طشٗي هي فًٙلِ اٛيذاء هب ٗخكّكًَِ له ،ٙئيتبدٕ صَؼ الوًبسن ٍ ٟطتَاًٖ يي
رله .لمذ استخذم الطبيش الذصبى هطجْب ئٗبُ ثبلىدل الزٕ لكبلوب وربى ٗٔسرتخذم لػردٔ
الًَ٘ى ٍثذٓ ثػشّب.
رررَلى ثتّررٖ هرري ٍلًررِ  ٟهضٗررذ
ٍاستضٗذٕ هي الْذٗش لزٗرز الرر
ررري صؿرر٘ت هرري الررذهب ،طغشٗررذ
ئًّررٍِ ،الخكّررٌٖٗ ٜتْررل الكوًررر
س ووررب استطررشف الْررَٕ هًوررَد
ٍالزجبُ السٛوشاءٔ طستطرشف الٌّرب
ٗتدرررذ ٕٛالفٌرررب ٍئهرررب لدرررَد
أً رت ٙثرر٘ي احٌترر٘ي ئهررب ٍرررَد
(الَائلٖ)334 :2007 ،
ٗذيَ الطبيش الوزبّذٍى الٖ أى ٗتلزرٍا ثْذٗش الوًربسن ،رلره الْرذٗش الرزٕ ٗطرججِ
ثػَت هدجت للٌفس فَْ ث٘ي طٌْل الشهب ثرذهْن ،أضرجِ هرب ٗىرَى ثتغشٗرذ طسرتك٘جِ
الٌفَس ٍطشًَ ئلِ٘ الملَةٍ .رله ث٘رج الزجربُ السروشاء هستطرشفٔ لومبثلرٔ السرٌٔ الٌربس
الووتذ٘ٓ ئلٖ الًلٖ ووب ٗستطشف الًبضك الوًزة الَْٕ ٍالغشام فمذ هضد الطبيش ٌّرب فرٖ
لَثتِ هطبّذ الدشة ٍالدت ث٘ج ٗذيَ الوزبّذٗي الوٌبؾل٘ي ٛى ٗتلزرٍا ثبلْذٗش ّذٗش
الدشة وتلزرّن ثبلتغشٗذ الشص٘ن ٍأى ٗستطشفَا ًبس الدشة ووب ٗستطشف الوًورَد ّرَاُ.
ٍثًذ ّزا الوطْذ الوتدشن ث٘ي سهب الدرشة ٍالتغشٗرذ ٍالْرَٕ ٗخ٘رش الطربيش اُهترِ ٛى
طختبس أثذ أهشٗي  ٟحبلج لْوب ئهب ثمبء ٗتدذٕ الفٌبء ٍئهب الووبت ،ئهب الٌػش ٍئهب الطرْبدٓ
ئهب صلَد اٛهٔ ٍئهب اللدَدّ .وب ص٘بساى أضبس لْوب الطبيش هشٓ أصشٕ لبئ:٠
ٍوٙرر ٠الغرربٗت٘ي يٌررذٕ فرر٠
حَسٓ ثتٖ الٌّػش أٍ  ٟفوَت
(الَائلٖ)356 :2007 ،
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ًًن حَسٓ ؾذ الهلن ٍالكغ٘بى ٍالَْاى أٍ هَت هطشف فٖ سَ المتبل أهب الخ٘بس الخبلرج
فَْ الزل ٍالَْاى ٍهي سؾٖ ثبلزل ٍالَْاى وبى هسخب  ٟث٘بٓ فِ٘ ٍ ٟضشف.
فمررذ ًٗتررشٕ الرزووٖ ٛضررشٍد
رَوِّشٌٗب ئِرا ًَسٌ٘ب الجكَٟتٙ
ٍاهٌدٌ٘ب ٍلذا ل٘ٔػْٓش ثشدٗ

ٗسررتَٕ ف٘ررِ لبئررذ ٍهمررَد

(الَائلٖ)339 :2007 ،
ٗذيَ الطبيش ٌّب أهتِ أى طً٘ذ لْن الجكَٟت التٖ وبًت فٖ هبؾْ٘ن الوز٘ذ ٍٗرزوشّب
ثأى الغفلٔ ٍالطشٍد لذ طًتشٕ الزوٖ الزٕ للوب ٌٗسٖ ،حَسطره ٍرْربدن ؾرذ الهربلو٘ي
س٘وٌدْن ٍّزب هتَلذا ٗزٗت الجشد الزٕ ٗستَٕ فِ٘ الدبون ٍالشي٘ٔ .فبٛهٔ طدتربد الرٖ
ٗمهٔ للزْبد ثتٖ طٌْؽ هي ثشٍدّب ٍطست٘مم هي سجبطْب لتػٌى هزذّب هي رذٗذ.
ٍٗمَل هخبقجب فلسك٘ي:
ٍصلِّٖ اللوهرٖ ثربللوهٖ ٗلدرك
فطذٕ اٛوفٍ ٛغَزِّٕ اللّْ٘ت
(الَائلٖ)340 :2007 ،
فَْ ٌّب ٗدشؼ الوزبّذٗي يلٖ أى طىبطف لَاّن ٍطت٠لٖ أوفْرن هري أررل همبٍهرٔ
الودتل ٍٗذيَّن أٗؿب الٖ أى ٗستوشٍا فٖ غوَدّن ٍهَاغلٔ وفربثْن هَغرَ ٟثربللهٖ
الزٕ ٟثذ أى ٌٗ ٟمكى ٍٗ ٟخوذ لْ٘جًًِ .ن َّ ٗذيَ أى طخرف الفرذائٖ الوسرتو٘ت هري
ف ٗرذُ الفترَ فر ٠طترأطٖ الفترَ ئ ٟثبلزْربد ٍالىفرب
أرل ث٠دُ ٍيشؾِ ٍأسؾِ أى طخ و
ٍهمبسئ الًذٍ الغبضن الزٕ ٗزخن يلٖ غذس اٛهٔ ٍٗخٌمْب لتوَت ٍدًرٖ لرِ رلرهٗ .رذيَ
الطبيش الٖ أى ٗىَى الٌط٘ذ الَث٘ذ َّ ًط٘ذاٛسلدٔ ٍأغَاطْب التٖ طوذ الوٌبؾل٘ي ثربلمَٓ
ٍالًضٗؤ يلٖ هَاغلٔ الىفب ف٘مَل:
ٍأى ًٗررضِفٓ الٌوطرر٘ذ السرر٠
أى طخفو الفتَ وف ٜالفذائٖٙ
حن ٗشدف لبئ:٠
فلمررذ أُسرررى الٌِّ٘ررب لخىلررٖ

ٍطػر رذ ٕٛللوَرٓرررٔ السٛر رجٛب

فَْ ٗذيَ ثػشٗح الًجبسٓ الٖ الومبٍهٔ ٍيذم الشؾَخ فبٝستسر٠م ًٌٗرٖ اٛلرن ٍالَررى
ٍالٌد٘ت الزٕ ٗو ٜث٘بٓ الخىبلٖ ٍلىي الومبٍهٔ ّٖ الدل فٖ الًجَس الرٖ ثرش اٛهربى فر٠
أثذ ٗستك٘ى أى ٗتزبٍص الوَرٔ ئ ٟالسجٛب الوتوشس الوبّش ٍوزله ٌٗ ٟتػش ئ ٟالومربٍم
ٍّْ٘بت أى ٌٗتػش الوستسلن.
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فالٖ هَيذ ٚيلٖ المذس ٗب فترر

رحٔ فمذ أيَل الدوٖٓ الوسرتجب

(الَائلٖ)351 :2007 ،
ٗستخذم الطبيش ٌّب سهضا هي سهَص اٛهٔ اٝس٠ه٘ٔ ا ٍَّ ٟالمذس الوستلجٔ الترٖ ّرٖ
هدل أًهبس الوزتْذٗي الشاغج٘ي فٖ الذفبو يي ل٘ن السروبء .المرذس سهرض ٗسرتٌْؽ ثرِ
الطبيش الٌفَس ٍٗطدز الْون هي أرل طدشٗشّب ٍطخل٘ػْب هي ثشاحي الودترلٍ ،لرن طىري
المذس طًٌٖ طله الوذٌٗٔ التٖ طتىَى هي يذٓ ثَ٘ت ٍطًذاد هً٘ي هري اٛفرشاد ثرل ّرٖ
الشهض ٍالدوٖ الوستجب لٞس٠م ّٖ ضرًلٔ الفرذاء ٍثَاثرٔ الٌػرش ّرٖ الًم٘رذٓ ٍاٗٝوربى
ٍالوجبدٗئ ٍالم٘ن ئًْب ول ضٖء ف ٠ثذ للفتح أى ٗٔفتح هي ص٠لْرب ٍٗىرَى ثذاٗرٔ للتدشٗرش
ٍاًٝتػبس يلٖ اٛيذاء الغبدسٗي.
هررري سرررشاٗب هدورررذ ٗوترررب
فبًْرررذٍا ئىو للًشٍثٓرررٔ ررررزسا
ئر يلٖت ٗرذن ٜص٘جرش فرٖ يرضم

سٍٓٓطرررِ يٌرررِ المٌرررب ٍالػرررفب

ًدي ث٘ي الد٘بٓ فٖ ثىن ئسرشا

ئ٘ٙرررل ضرررًجب ٗذٍسٓرررِ الرررزّثٛب

(الَائلٖ)352 :2007 ،
ٍٗلتوس الطبيش ثشهضٗتِ رزسا هتأغ ٠فرٖ ًفرَس الًرشة ٍالوسرلو٘ي فْرَ ٗرزوشّن
ثفبسس الًشة ٍاٝس٠م يلٖ ثي أثٖ قبلت يلِ٘ الس٠م ٍَّ ٗأصز الشاٗٔ هي ٗذ سسَل اٛهٔ
ٍّبدْٗب غلوٖ اهلل يلِ٘ ٍثلِ ل٘فتح ص٘جش طله الملًٔ الًػر٘ٔ يلرٖ اٛلرشاى ٗفتدْرب ثًرضم
ثىتِ يٌِ الشهب ٍالسَ٘ف الجتبسٓ فْب َّ ٗمَد سشاٗب الٌجٖ غلوٖ اهلل يلِ٘ ٍثلِ لْ٘ذ للًرٔ
الكغ٘بى ٍالىفش ئًِ ٗزوش ّزُ الدبدحٔ ل٘ػٌى رسرشا ثر٘ي الوبؾرٖ ٍالدبؾرش لْرزُ اٛهرٔ
الوز٘ذٓ ئًِ ٗزوش اٛهٔ ثجكَٟطْب ٍأثكبلْب ثتٖ ٗتدمك الْذف الوٌطَد ٍَّ ّجرٔ الزْربد
ٍسدك الًذآ.
تبجیل الشهادة واإلشادة بطشیقها
فٖ لػ٘ذٓ لِ ٗشحٖ ثْب سٌبء الطرْ٘ذٓ ٗختربس الطربيش سهرضا ثصرش هري سهرَص الػروَد
ٍالطْبدٓ ئًِ الطْ٘ذٓ سٌبء طله الوٌبؾلٔ الوزبّذٓ التٖ ؾدت ثد٘بطْب هري أررل ثلرذّب
ٍأسؾْب ٍضًجْب فْٖ طػٌى الوزذ فٖ الذً٘ب فلتغشد الذً٘ب ثْزا الوزرذ فأًرت اٛسٗرذ اسٗرذ
الطْبدٓ اسٗذ الخلذ ثل أًت ق٘ت هٌِ ف٘مَل:
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َّ الوزذ ٗب دً٘ب (سٌبء) فغرشّدٕ

فأًت ٙاسٗذٔ الخُلرذ ثرل أًرت اق٘رتٔ

حن ًٗشد يلٖ لؿر٘ٔ هْورٔ ٍّرٖ أى الًرضٓ ٍالوزرذ لٜهرٔ ٗ ٟتدممربى ئ ٟثبلطرْبدٓ
ٍالتؿد٘ٔ فل٘س ٌّبن ضٖء أفؿل هي الَسٗذ الٌربصف هري رسرذ اٛثرشاس للَغرَل الرٖ
الوزذ ٍئصاثٔ الَْاى يي ٍرِ اٛهٔ ٍٗشٕ ئى قشٗك الوزرذ ٔٗ ٟختػرش ئ ٟثخكرَٓ هطرت
يلٖ سج٘ل الوزذ الوتوخل ثبلومبٍهٔ ث٘ج سأت ّزُ الٌفس التٖ هطت يلٖ قشٗك الوزذ
ئى ٌّبن غبٗٔ لْزا الذسة ٟثذ هي الَغَل الْ٘ب ا ٍّٖ ٟالٌػش أٍ الطرْبدٓ ث٘رج ٗىرَى
الوزذ ٍالطشف ٍلن طشطذو ّزُ الٌفس الومبٍهٔ هي رله الوذفى الػبصت الزٕ ٗوخل سهضا
للمَٓ الغبضؤ ثزجشٍطْب ٍئي٠هْب الوؿل ٍغَاٗتْب الوضيزٔم ف٘مَل:
ووخررل ٍسٗرذ ٚثبلرذ٘م الدٔرشّ ٗطررختٔ
ٍهب هسٓح اٝرٟل يري ٍررِ أهرٍٔ
ٍ ٟاصتػش الذ٘سةٓ الكَّٗل وَخكَٓ

هٓطت فٖ قشٗكِ الوزذ ٍ ّٖ طَحّتٔ

سأت غبٗررٔ للررذسة فبًررذفًت لْررب

ٍ هب سرًت ٍ الوذفى الَغذ ٗػختٔ

(الَائلٖ)368 :2007 ،
حن ٗشدف الطبيش يلٖ طله الطْ٘ذٓ ل٘وذثْب هذثب طستدمِ فَٗ ٠رذ هب َّ أثْٖ هري
سٌبء الطوس ئ ٟرله الخَة الوخؿت ثبلذهبء ل٘ىَى دسسب هْوب ٗسزلِ التبسٗخ يي ًؿبل
اٛثشاس ٍطىتجِ الزشا ٍالذهبء التٖ طكلت الدشٗٔ فل٘س ٌّبن ضٖء أضذ ئسيبثب للًذٍ هري
حَة هؿشد ثبلذهبء ،فبلٌبس يٌذهب ٗوضلَى يمذٓ الخَف هري الورَت ٍرلره يري قشٗرك
الوَت هي أرل ّذف سبهٖ فس٘ىَى السزبى َّ سز٘ي صَفِ هي طلره الزرشا الٌبصفرٔ
ٍالخ٘بة الوؿشرٔ فتمؽ هؿزًِ ٍطسلت س٠ثِ هٌٌٍِّ ،ب ٗىَى اًٝتػبس .أًرت ٗرب سرٌبء
وأس طذيَا ول هي طىبسل يي الزْبد أى ٌْٗل هي هً٘ي الطْبدٓ ل٘رشٕ هرب سأطرِ سرٌبء
التٖ ستجمٖ وأس الدك ٍالٌؿبل ٍالىفب ٍهمبٍهرٔ الودترل سربه٘ٔ فرَق الزرَصاء هْورب
ططهٖ رله الىأس رشواء ثبسٍد هذفى سٌ٘مكى غذاُ ٍطجشد فَسطِ ٍطُسدك ال٘ذ التٖ طلْجِ.
طُوٓز٘ذ حَثرب هٌره ٙثبلرذ٘م ٗٔخؿرتٜ
(سٌبء) سأٗت الطوس سغن سٌٓبئْب
ٍٗدؿٌه التبسٗخ سرفشا ٍغرفدٔ

ثوب ٌٗضف الزسن الوورضّق طُىتَرتٔ

ٍأًت يلٖ الزرَصاء ورأس وشٗوٓرٔ
س٘جمٖ ٍئىو ضرهّبُ ثربسٍد هرذفىٍ

طُْ٘ررت ثأثكرربل الخٌررَو ل٘طررشثَا
ثخغشن غذ٘ا ٗ هذٕ الذّ٘ش ٗخكت
(ًفس الوػذس)
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فً٠هبت الوزذ ٗب سٌبء ّٖ غَْٓ ثػبى ضوَس ٗتوٌى ئ ٟلكبلجٖ الطرْبدٓ الجربرل٘ي
ًفَسْن ٍالوْشٗمٖ دهبئْن هي أرل الَقي ٍالًم٘ذٓ ٍالطًت ٍاٛر٘ربل المبدهرٔ ثرل فرٖ
سج٘ل اهلل .سٌبء هب أًت اٙى ئ ٟيشٍس هي يشائس الزٌبى طٌتهشّب الًرشائس الترٖ سربست
يلٖ دسثه الوضَّ ث٘ج سجمَن ئلٖ هزذّن ٍسًبدطْن اٛثذٗٔ ئًْرن فرٖ الزٌرٔ ث٘رج
أًغبم الخلَد الشص٘ؤ طًضفْب ل٘خبسٓ طُكشة يي ثًذ فى٘رف ثْرب يري لرشة طلره الًرشائس
طٌػت الٖ طله اًٛغبم ٍطله الم٘خبسٓ هتفبً٘ي ثذاس الىشاهٔ ٍالوزذ ٍرله لوب لذهَا للوزذ
هي غبلٍ ًٍف٘س ٍلذ طبُ ثْن رله اٛفك الشثت سًبدٓ ٍوشاهرٔ ٍأيترضاصٍ ،ئلرٖ ّرزا أضربس
الطبيش ثمَلِ:
ضوَسٍ ثغ٘ش الرذم ّْ٘ربت طشورتٔ
أرل ٍ سوبتٔ الوزذ غرَُْٓ سربثح
ٍإٔ ٜيشٍسٍ هخرل َٗهرهٗ ٙدتفرٖ

ثْب الذّش هي فشـ الز٠ل ًٍٗٔزٓرتٔ

ٍلىٌٌّررررٖ أًُ٘جرر ره ٙأى يشائسررررب

يلٖ دسثه الوضَّ ثربٛهس قٌّجرَا

أغرربصَا ًٛغرربم الخلررَد ٍّررضّّن

هي الخلذ ل٘خبسٗ يلٖ الجًرذ ٗٔكرشةٔ

فتبَّا ثوب أسذٍُ للوزرذ هري ٗرذٚ

ٍطررربُ ثْرررن أفرررك أيررضم ٍأسثٓررتٔ
(الَائلٖ)369 :2007 ،

األمل إلی المستقبل
ٍثًذ طله الػَسٓ الدبفلٔ ثبلزْبد ٍالٌؿبل ٍهمبٍهرٔ الودترل ٍالوزرذ ٍالطرشف ٍالفرَص
ثبلزٌبى ٍالتًٌن ثْب ٍثأًغبهْب الخبلذٓ الطز٘ٔ ٗٔفسح لٌب الطبيش فسدٔ أهرل يري هسرتمجل
الد٘بٓ ثًذ رله الىفب ًٍتبئزِ يلٖ اٛسؼ ،فَْ ٗرشٕ ئًرِ سر٘د٘ي رلره الَلرت الرزٕ
س٘تدشس فِ٘ اٛس٘ش ٍٗٔكلك سشاثِ ثًذهب ثضوت ثِ المَ٘د ٍاٛغفبد ٍستضدّش ه٠يت الَقي
ثبلػجبٗب ٗوٜى الوىبى فشثٔ ٍسًبدٓ ث٘ج الَْٕ ٍالدت طٌطشُ ٍررَُ رو٘لرٍٔ ،سرتلتف
الىشٍم ٍيٌبل٘ذ الًٌت ثبلوَاٍٗل الطًج٘ٔ الطز٘ٔ هَاٍٗل الٌػش ٍاٝفتخبس ثتؿد٘بت اٛثشاس
ٍستٌطذ السَالٖ الزبسٗٔ غَت الوَاٍٗل الطزٖ لتٌملِ هًْب فرٖ سثرَو الرَقي الوٌتػرش
ٍيٌذّب ستس٘ل اًٛغبم هي ًبٕ الشايبٓ ٍطٌتطش أغربًٖ الف٠ثر٘ي الجسركبء الوفًورٔ ثربلَد
ٍاٛهل هإرً٘ي ثًػش رذٗذ هي الدشٗٔ ٍالىشاهٔ ٍالسًبدٓ.
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ٍٗٔخلّٖ هي اٛس٘ش الّرزٕ أسرر

رشَفٓ ف٘رِ يرؽ ٜالم٘رَد سٓرشا

ٍسرررتضَّ ه٠ير رت ثبلػ٘رررجبٗب

ٍطٌررجم الْررَٕ ٍرررَُ غررجب

ٍسرررتلتف ٜثررربلىشٍمِ الوَاٍٗرررر

رلُ ٌٍٗسبة فٖ السَ٘الٖ غذا

ٍطس٘ل اًٛغبم هي لػرت الرشّا

يررٖ ٍٗطررذٍ ثدملررِ الفررّ٠

فمذ اثوشو هري دهربّن وخ٘رشا

ٍسررر٘ضَّ ثْرررن ٍ ٗخؿر رشم ٍا
(الَائلٖ)356 :2007 ،

حن ٗشدف الطبيش لبئ:٠
لست فٖ الدٔلن ٗب فلسك٘ي لىي

وَررف ٜفررتح ثررذا ثْررب الوفتررب

(ًفس الوػذس)
ٍّزا ٗب فلسك٘ي ل٘س ثلوب ٗ ٟتدمك ثل َّ ثم٘مٔ  ٟثذ ٍالًٔ ئى ضربء اهلل فمرذ ثرذا
الوفتب لجبة السًبدٓ ٍالٌػش فٖ ٗذ الفتح المشٗت الرزٕ ٗلرَ فرٖ اٙفربق ث٘رج طرشاُ الٌفرَس
الوستجػشٓ الوفًؤ ثبٛهل ثغذ درول ثفؿل اهلل ٍيًَِ ٍئسادطِ .حن ٗلتفت الطبيش الٖ غَْ٘ى لبئ:٠
أثَاّررررب ص٘بًررررٔ ٍارتررررشا
ئٗررِ ،غررَْ٘ى ٗررب ٍٟدٓ ثغررٖ
ولم ضَـ ف٘وب يلوٌرب سرزبل

لررن طررذم ف٘ررِ ص٘جٓررٔ أٍ ًزررب

س٘ذٍس الػٜوَد غكشسَٔ الجغر

رٖ ٍطًٌَ طلره الَررَُ الَِلرب

(الَائلٖ)354 :2007 ،
فَْ ٗض ف اٛهل هرشٓ أصرشٕ ثبلٌػرش يلرٖ الًرذٍ الغبضرن الودترل الػرًَْٖ٘ ٍٗػرف
الػًَْ٘٘ٔ ثبلوَلَد يي سفب رله الىبئي الزٕ ٍٔلذ يي قشٗك الخ٘بًٔ ٍاٝرتشا ئهًبًب فٖ
لذثِ ٍٍغفِ ثوب ٗستدك لوىشُ ٍصجخِ فَْ ٍل٘ذ ثغٖ ط٠هستْب أورف الخ٘بًرٔ ٍٗخبقجْرب
ثأى الدشة سزبلٍ ،ئى وبى الَ٘م لىن فغذا س٘ىَى يل٘ىن ئى ضبء اهلل فرذٍام الدربل هري
الودبل ٍستكأ ألذام الػبهذٗي غكشسٔ الجغربٓ الوتزجرشٗي ٍيٌرذّب سرتشٕ طلره الَررِ
الَلدٔ المج٘دٔ هب ٗإلوْب ٍٗدكوْبٍٗ .ستوش الطبيش ثجج اٛهل الزٕ ٗشاُ ٍالًب يي لشٗت ف٘مَل:
س ٍضرررر٘ىب ٍٓٗٔكررررشَد السٛررررفّب
سٓررًَ٘د الس٘رر٠م ٗررب ثلررذٓ المررذ
لغشٗرررتٍ يرررري الرررذ٘ٗبس اًتررررضا
ٍٗٔلَررن ٜالطوررولُ الطوررت٘تٔ ٌٍْٗٔررٖ
(الَائلٖ)355 :2007 ،
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طًذ هذٌٗٔ المذس فٖ هشوضّب ٍأقشافْب هي أيرشق الوٌربقك التبسٗخ٘رٔ فرٖ الًربلن ،ئر
وبًت ٍلن طضل ٍستجمٖ ططغل طفى٘ش اًٝسبى ٍاّتوبهبطِ ٍطَرْبطِ ،ووب وبًرت يل٘رِ هٌرز
يػَس سبلفٔ(ئثشاّ٘وٍٖ .)2 :1398 ،هذٌٗٔ المذس التٖ اثتلت يجش التبسٗخ ٍاٛصهٌٔ هىبًٔ
يه٘ؤ ٍهمذسٔ لوب طدتَٕ يلٖ همذسبت ثحبس لدؿبسات لذٗورٔ ٍيشٗمرٔ ،طدورل دٟٟت
ٍصػَغ٘بت ططىل نبّشٓ ضًشٗٔ هي ث٘ج طٌَيْب ٍئسطجبقْب ثبلخمبفٔ اٝس٠ه٘ٔ(دّىشدٕ
ٍثصشٍىًً .)2 :1397،ن سًَ٘د الس٠م ٗب لذس ٍرله لشٗت ٍسٔكشد السفب الدبلذ الرزٕ
ه ٜالج٠د دهبسا ٍفسبدا ٍأراق الًجبد اٟٙم ٍالرَٗ٠ت ٍسر٘زتوى الٌربس فرٖ أسؾرْن ثًرذ
ضتبت ٍسٌ٘تْٖ ًضٍ الٌبصث٘ي ٍّن ٗشرًَى الٖ ٍقٌْن الزٕ لن ٗضل هبح ٠فرٖ للرَثْن
ًٍػت أيٌْ٘نًً ...ن ستًَد المذس ثارى اهلل ٍّزا اٛهل الىج٘ش الزٕ طٌتهشُ اٛهٔ ٍطػرجَ
لِ اٛسٍا ٍطشًَ لِ الٌفَس الوؿكْذٓ الوهلَهٔ ًٍفَس اٛثشاس فٖ ول هىبى ٍصهبى.
َ
التحزیش من نفىر األجانب والتنذیذ بالقادة الخ َىنة
ٗٔط٘ش الطبيش ٌّب الٖ لؿ٘ٔ هْؤ رذا ا ٍّٖ ٟلؿ٘ٔ الخًَرٔ هوري ٗهربّشٍى اٛيرذاء
لموى الطًَة ًٍْت ص٘شاطْب ف٘مَل:
ٍهي أّلٌب الدىّبم ًبةٗ ٍهخلتٔ
طمَؿوررن هٌررب اٛرٌج رٖ ٜثٌبثِ رِٙ
فَْ ٗط٘ش الٖ صكشٗي هدذل٘ي ثبٛهٔ ٍّوب الًذٍ ٍثل٘فِ هي أثٌبء اٛهٔ ٍٗمػرذ ثْرن
الدىبم الزٗي ثبيَا وشاهتْن هي أرل يبرل ّزُ الذً٘ب الفبً٘رٔ فىربًَا يلرٖ الطرًت أضرذ
ؾشآٍ ٍفتىب هي الًذٍ الغبضن فٌدي فشٗسٔ ًٍْت ٌْٗجٌب ّزا الًذٍ ٍّزا الدربون الًو٘رل
الزٕ لن ٗألَا رْذا ثموًٌب ٍئسىبطٌب ٍطدك٘ن يضائوٌب:
ٗٔوضّلٌررب ّررزا ٍرلرره ٌْٗررتٔ
فٌدي ثهفش الىبسشٗي فشٗسٓرٔ
حن ٗفػل الطبيش الػَسٓ الوضيزٔ ف٘مَل:
ًٍدرري ثىررف الفرربطد٘ي هٌبّررتٗ

وشاهتٌرررب طُسرررتبم ٍاٛسؼٔ طسرررلتٔ

ٍلبدطٌُرررب ل٘رررل ٍصورررش ٍسررربهشُ

ٌٗؿِّرررش ل٘رررلَ الؤترررشَف٘يَ ٍسثرررشةٔ

ٍهفت رشِشٔ الًٌوررٖ ٍثبلطررًتِ فبلَررٔ

ٍهسررتشٍ ٗ ٍالطوررًت ٗطررمٖ ٍٗتً رتٔ

ًٍدرري ؾرر٘بوٗ ٍاهتْرربى ٍهدٌَررٔ

سررٌجمٖ ثْررب ثتررٖ ٗخررَس الوًررزّةٔ
(الَائلٖ)368 ٍ 369 :2007 ،

صدی املقاومة فی شعر أمحد الوائلی921 /

فٌدي هٌَْثَى هسلَثَى ثأٗذٕ الودتل٘ي طُسبم وشاهتٌب ٍطُسلتٔ أسؾٌب ٍلبدطٌب غربسل٘ي
فٖ أرَاء ل٘بلْ٘ن الدوشاء هي سلع ٍغٌبء ٍسوش ٍيجج ٍسفج ث٘رج طرذاس ث٘رٌْن الخورَس
ٍطكشثْن الم٘بى ٍططغلْن الدسبى يوب طوش ثِ اٛهٔ هي ضهف ٍنلن ٍَّاى ٍرل ٍثشهربى
ٍو٘ف ٗطًش ثبلزل٘ل الوَرَو هي ٗفتشش الًٌوٖ ٍهي ٗتفٌي فٖ اللزٓ ٍالشاثٔ ّْ٘ربت ٟ
ٗإلن الزش ئ ٟهي ثِ اٛلن ٍلىي اٛلن المَٕ َّ الزٕ س٘زًل هري الخربًى هٌبؾرٍ ٠هري
الزل٘ل غبهذا ٍهي الوَرَو سً٘ذا ٍيٌذّب فلي ٌٗفى الهربلو٘ي رجرشٍطْن ٍقغ٘ربًْن ثرل
س٘ذٍسْن الطًت ٍٗوؿٖ طبسوب ئٗبّن ّ٘بول هسدَلٔ ٍهسَخ هٌجَرٓ ٍرلٔ ًْ ٟبٗٔ لْب.
حن ٗخبقت الطبيش فٖ هىبى ثصش الدىبم لبئ:٠
هتَى الػرًبة ٍلرن ٗضيمرَا
ألبدطٌررررب غ٘ررررشون رلولررررَا
ٍأًتن ٍيطرشٍى ثرَ ٟيزربف

غررجشًب يلررٖ هشِّّررب ًوررزُق

(الَائلٖ)344 :2007 ،
فَْ ثٗس هٌْن ٗخبقجْن ٍٗزوشّن ثغ٘شّن هي لبدٓ اٛهن اٛصشٕ و٘ف اسرتكبيَا أى
ٗدممَا هشاد أهوْن ثبلزْبد ٍالػوَد ٍهمبسئ اٛيرذاء ٍو٘رف ئًْرن رللرَا هترَى الػرًبة
ٍطزبٍصٍا اٛصهبت أهب أًتن أْٗب الدىبم ٗب لبدطٌب فمذ هش يل٘ىن يطشٍى سٌٔ يزبف لن ٗىري
لٌب هٌبظ ئ ٟالػجش ٍأًتن غبفلَى أٍ هتغبفلَى.
نتیجة البحث
هشسًب ص٠ل ّزُ الذساسٔ ثو٠هح وخ٘شٓ هي الومبٍهٔ فٖ دٗرَاى أثورذ الرَائلٖ ،هٌْرب:
طجز٘ل ٍطىشٗن الطْ٘ذ ٍالطْ٘ذٓ ٍهىبًتْوبٍ .وزله اٛهل فٖ للَة الوزبّرذٗي اٛثكربل
ئلٖ الوستمجل ٍالٌػش ٍأٗؿب أهل سرَو الوتْزشٗي ٍالوتطشدٗي ئلرٖ ثلرذّن اٛم ٍئيربدٓ
ًجؽ الد٘بٓ فٖ ثمَلْن ٍهضاسيْن ٍئث٘بء يشٍق ث٘بطْن هي رذٗذٗ .ػش الرَائلٖ ثطرًشُ
ٍصكبثبطِ الٌبفزٓ ،ثأىّ الومبٍهٔ ٍهٌبؾلٔ الًذٍ الػًَْٖ٘ َّ الكشٗك الَث٘ذ لتدشٗش الرَقي
ٍالوَت دٍى رله َّاًب ٍصزًٟب للطًت الفلسكٌٖ٘ ٍٗطَ٘ق الطربيش ثطرًشُ وبفرٔ الطرًت
الفلسكٌٖ٘ سربًٍ ٟسبء ئلٖ الىفب ٍالٌؿبل ٍالػوَد أهبم الًذٍ الػًَْٖ٘ الهربلن .الطربيش
ثوب أًِ يبش فٖ الًشاق ٍؾبق هٔش الهلن ٍالتْز٘ش ٍالمتل ٍالتجً٘ذم فأدسن طوبهب هرب ًٗربًٖ
هٌِ الطًت الفلسكٌٖ٘ ففٖ أضرًبسُ ٗأه٘رل ٍٗج٘طرش ورل الوٌبؾرل٘ي ٍالوىربفد٘ي صبغ٘رٔ
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الطًت الفلسكٌٖ٘ ،ثبًٝتػبس ٍالفش ٍطدشٗش الَقي ٍث٘بطْن الزذٗذٓ هري ثًرذ غروَدّن
ٍهخبثشطْن الوتىبطفٔ ثًؿْن هى الجًؽ ٍٗط٘ذ ثبلوَت يضا فٖ قشٗك طدشٗش الَقي ٍٗػرفِ
ثبلوٌْل الًزة الزٕ هطشيِ هضدثوب دائوب ،للطبسة.
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المقاالت
أٍسف ئثشاّ٘وٖ ،يلٖ1398 .ش ،هزلٔ التشاث اٛدثٖ ،السٌٔ الخبً٘ٔ ،الًذد السبدس.
صؿشٕ ،يلٖ ٍثصشٍى2016 .م« ،مالمح المقاومةة فی شعر عبدالرحیم محمًد» ،هزلٔ ثفبق الدؿبسٓ
اٝس٠ه٘٘ٔ ،السٌٔ الخبهٌٔ يطشٓ ،الًذد الخبًٖ.
صٌٖٗ ًٍذ ،طرَسد1390 .ش« ،بررسی تًصیفی -تحلیلی سیمای اما حسیه(ع) در شاعر دیىای
احمد يائلی» ،دٍفػلٌبهِ يلوٖ پژٍّطٖ ًمذ ادة هًبغش يشثٖ ،سبل دٍم ،ضوبسُ اٍل.
غج٘ح ًَهبى ،فؿ٘لٔ2018 .م« ،قصیدة بغداد للشیخ احمد الاًائلی(دساسةة فای واًع علام لغةة
الىص)» ،هزلٔ الفٌَى ٍاٛدة ٍيلَم اًٝسبً٘بت ٍاٝرتوبو ،الًذد  ،25ظ.2
الكشٗدٖ ،هدوذ سً٘ذ1989 .م ،هزلٔ الوَسن ،السٌِ اٍٛلٖ ،الًذد  ،2-3ث٘شٍت ،ظ.438
فتدٖ دّىشدٕ ،غبدق ٍثصرشٍى1397 .ش« ،مًتیف القدس يدالالته فی شعر الجاًارری» ،السرٌٔ
التبسًٔ ،الًذد الَاثذ ٍالخ٠حَى.
ٗلوِ ّب ،اثوذ سؾب ٍثصشٍى1395 .ش« ،دساسة الىستًلًجیا يتجلیاته فی أشعار محمًد دريیش»،
هزلٔ دساسبت اٛدة الوًبغش ،السٌٔ الخبهٌِ ،الًذد الخبًٖ ٍالخ٠حَى.
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Abstract
The issue of Palestine and the resistance is one of the most important issues
in the contemporary world, and many contemporary poets and writers have
investigated it and in their works, have focused on Palestine and resistance
and stability against the occupiers. These works have attracted the attention
of analysts, and their volume is such that few poets can be found who have
not dealt with them. Many movies and TV series have investigated this issue
and the effects and echoes of the resistance and its position in the
contemporary period and issues such as the support and help of the
Palestinian people by Muslims and their other supporters in the world for
the liberation of this oppressed nation, occupiers and their condemnation of
the brutal occupation, whose violence, aggression and oppression of the
Palestinians and their land are increasing. Ahmed Waeli was a speaker, who
never stopped encouraging the Palestinian people to resist, and nonsurrender and retreat to the savage enemy of Zionism. In this research, with
a descriptive-analytical method, we examine the characteristics of resistance
that are manifested in his poetry, such as resilience against the occupiers and
encouragement of fighters, and finally, we reach results such as the efforts
of contemporary poets to resist and support the oppressed people of
Palestine.
Keywords: Resistance, Ahmad Waeli, Palestine, Poetry, Jihad.
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پژياک مقايمت در شعر احمد يائلی
سید یًسف وجات وژاد
مجتبی عمراوی پًر
عمار سرخه
سید مصطفی مًسًی وژاد
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چکیذه
هسألِ فلسك٘ي ٍ همبٍهت اص هْنطشٗي هسبئل رْبى هًبغش اسرت ٍ ثسر٘بسٕ اص ضرًشا ٍ
ادثبٕ هًبغش ثِ ثى پشداصتِ ٍ دس ثحبس صَد ثش فلسرك٘ي ٍ همبٍهرت ٍ پبٗرذاسٕ دس ثشاثرش
اضغبلگشاى طوشوض ًوَدُاًذ .اٗي ثحبس ًگبُ طدل٘لگشاى سا ثِ صَد رلت ًوَدُ ٍ ثزن ثى ثِ
اًذاصُإ است وِ ونطش ضبيشٕ سا هٖطَاى ٗبفت وِ ثرِ ثى ًرشداصترِ ثبضرذ .فر٘لنّربٕ
سٌ٘وبٖٗ ٍ سشٗبلّبٕ ثس٘بسٕ ّن ثِ اٗي هسألِ پشداصتِاًذ ٍ رلَُّب ٍ پژٍان همبٍهت
ٍ ربٗگبُ ثى سا دس دٍسُ هًبغش ٍ هسبئلٖ چَى پطت٘جبًٖ ٍ ٗبسٕ هلت فلسك٘ي اص سرَٕ
هسلوبًبى ٍ دٗگش ثبه٘بى ثًبى دس رْبى ثرشإ ثصادٕ اٗري هلرت سرتوذٗذُ ٍ ههلرَمٍ ،
هدىَم وشدى اضغبلگشاىً ٍ ،ىَّص اضغبل ٍثط٘بًِإ وِ صطًَت ٍ طزربٍص ٍ نلرن ثى
ًسجت ثِ فلسكٌ٘٘بى ٍ سشصه٘ي ثًبى سٍصافضٍى است سا ثشسسٖ ورشدُاًرذ .اثورذ ٍائلرٖ،
سخٌَسٕ ثَد وِ ّر٘ اربُ اص ططرَٗك هلرت فلسرك٘ي ثرِ همبٍهرت ٍ ،يرذم طسرل٘ن ٍ
يمتًطٌٖ٘ دس ثشاثش دضوي ٍثطٖ غًَْ٘٘ست دست ثشًذاضت .دس اٗي پژٍّص ثب سٍش
طَغ٘فٖ -طدل٘لٖ ٍٗژاّٖبٕ همبٍهت وِ دس ضًش اٍ طزلٖ ٗبفترِ ّوورَى پبٗرذاسٕ دس
همبثل اضغبلگشاى ٍ ططَٗك هجبسصاى سا ثشسسٖ هرٖوٌر٘ن ٍ ،دس پبٗربى ثرِ ًتربٗزٖ چرَى
اّتوبم ضبيشاى هًبغش ثِ همبٍهت ٍ ثوبٗت اص هشدم ههلَم فلسك٘ي هٖسس٘ن.
کلیدياژگان 3همبٍهت ،أثوذ ٍائلٖ ،فلسك٘ي ،ضًش ،رْبد.

* داًطزَٕ دوتشٕ داًطگبُ طْشاى.
** استبدٗبس.
*** هذسس داًطگبُ.
**** وبسضٌبسٖ اسضذ اص داًطگبُ لن.
ًَٗسٌذُ هسئَل :س٘ذ َٗسف ًزبت ًژاد
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