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المًهج الثىری واالحتجاجی فی قظائذ یحیی السماوی وهعزوف
الزطافی
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هصطفی إسوبػيل پَش
آسيِ زبيح ًيب ػوصاى
هحوَذ صبذق ضاذُ

*

**

***

الملخض
ٗحٖ٘ السوبٍٕ ٍهًطٍِ الطغبْٖ(1945-1875م) هي ضًطاء الًطاٖ٘٘ي الوًبغرط
الصٗي خًلَا األٍلَٗٔ الٗػَٕ ْٖ ؤضًبضّن الوَاخْٔ هى الكُ٘بى الساذلٖ ٍالًرساء
الربضخٖ ْٖ ٚبْٔ الودبالت الس٘بس٘ٔ ٍاإلختوبي٘ٔ ٍالثٗبْ٘رٔ ٍاإلٖتػربزٗٔ .بًْورب
قبلجب الوَاخْٔ ؾس الت٘بضات الوٌبّؿٔ للحطٍٖٗٔ .س لًجت نطٍِ الودتوى الًطاٖٖ
زٍضاً ّبهبً ْٖ ضًطّوب .السوبٍٕ ٍالطغبْٖ ٚالّوب ٗجحثربى يري لُرٔ للحرَاض هرى
خو٘ى ضًَة الًبلن ٍالتًج٘ط يي الوًبًبٓ اإلًسبً٘ٔ ْٖ ٖػبئسّن الثَضٗ٘ٔ .بى الثٗبْٔ
الثَضٗررٔ ّررٖ ثوثبثررٔ ٖػرر٘سٓ اوتدبخ٘ررٔ ٍاًتٗبزٗررٔ ًجررط يرري اٙالم ٍالوًبًرربٓ
االختوبي٘ٔ .بًْب هثل الوحٛؤ التٖ حربٍ إلزاًرٔ ٍ رسه٘ط الٓسربز ٍاإلْػربوبت
ٍهٛبْحٔ الهلنّ ْٖ .صُ الوٗبلًٔ ،حربٍ ٍغرّ اٙرربض الثَضٗرٔ ثإسربل٘ت ٍغرٓ٘ٔ
ٍ حل٘ل٘ٔ زضاسٔ اٙربض الثَضٗٔ ٍاًًٛبسْب ْٖ ٖػبئس ّصٗي الطبيطٗي الًطاٖ٘٘ي.
الكلوبت الذلیلیة :الثٗبْٔ الثَضٗٔ ،الًطأ ،الطغبْٖ ،السوبٍٕ ،اإلوتدبج.

* قبلت السٚتَضاُ ْٖ ْطو اللُٔ الٓبضس٘ٔ ٍآزاثْب ْطو ؤًبض ،خبهًٔ آظاز اإلساله٘ٔ ْٖ ؤًبض ،بٗطاى.
esmailpoormostafa63@gmail.com
Asieh.zabihnia@gmail.com
** ؤستبش هطبض٘ ْٖ اللُٔ الٓبضس٘ٔ ٍآزاثْب ،خبهًٔ ث٘بم ًَض ٗعز ،بٗطاى.
*** ؤستبش هطبض٘ ثٗسن اللُٔ الٓبضس٘ٔ ٍآزاثْبْ ،طو ٗعز ،خبهًٔ آظاز اإلساله٘ٔٗ ،عز ،اٗطاى.
الٛب جٔ الوساٍلٔ :آسِ٘ شث٘ح ً٘ب يوطاى
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المقذهة
يل رٖ هررط الترربضٗدٓ ،بيررل الجطررط الثَضٗررَى ٍالوتطررسزٍى هررى االًحطاْرربت الٓطزٗررٔ
ٍاالختوبي٘ٔ ٍاالؾكطاثبت الس٘بسٍّ٘ٔٛ .رصاْ ،رةى الٓترطٓ الترٖ َاخرِ ْْ٘رب الودتوًربت
الجططٗٔ ؤٍخِ ٖػَض ٍهطٛالت اختوبي٘ٔ ٍاٖتػبزٗٔ ٍرٗبْ٘ٔ َْط ؤضؾر٘ٔ خ٘رسٓ الضرطا٘
الٓي .ثبلكجىٗ ،لًت األزة زٍضاً ؤٚثط ؤّو٘ٔ ْٖ الح٘بٓ ًهطًا ألّو٘تِ َ٘رط الًبزٗرٔ ،ثح٘ر
جسؤ هًهن الثَضات الٛجطٕ ْٖ الًبلن ْٖ الٗطٍى الوًبغرطٓ ثتسر٘٘و ٍاًتٗربز األزةْ .رٖ
هثل ّصُ الحبلٔ ،الطًطاء ٍالٛتبة الولتعه٘ي ٍالوْصث٘ي ،لي َٛى ؤيوبلْن األزث٘رٔ ذبل٘رٔ
هي اٙضاء الٌٗسَٗٔ .وس الثَضٓ الطًج٘ٔ ل٘و ْٗف السلكٔ الس٘بسٍ٘ٔ ،لٛري ؤٗؿًرب السرلكٔ
ْٖ خو٘ى الودبالت الثٗبْ٘ٔ ٍاالختوبي٘ٔ ،هثل السلسلٔ الوٗسسٔ ،لدو٘ى الطٍائرى األزث٘رٔ
الوًبغطٓ ْٖ .األزة الًطاٖٖ الوًبغطٍ ،ذبغٔ ْٖ هدرب الطرًطٌّ ،رب٘ ٖػربئس ًرَو هري
التوطز يلٖ الَؾى الحبلٖ للودتوى .لصل ْٖ ،ٙهسبض بضٗرٖ ٍرٗبْٖ هستوط ،ن استً٘بة
ؤٍ دٌت هب ٗدت ًْلِ ٍهب ال ًٗٓلِ ٍهتكلجب ِ ؤٍ غسُ هي ٖجرل هٓٛرطٗي هرتلٓر٘ي ْرٖ
قطٕٗ ؤّساِ هرتلٓٔ ٍااللتعام ثبلوثل الًل٘ب هثل :الجح يري الحرٕ ٍالٛوبل٘رٔ ٍالوسربٍآ
ٍاالستٗال  .الحطٗٔ ٍالًسالٔ ٍاالوتدبج ؾس اْتٗبضّن ل٘و ضًبضاً ؤذالٖ٘بً ْحست ،ثرل ّرَ
ؤٗؿبً وبخٔ زاذلٌ٘ٔ ،طإ هى كَض ضئٗٔ اإلًسبى للح٘بٓ.
الطًطاء الًطاَٖ٘ى ْٖ االّتوبم ثبلثَضات الَٗه٘ٔ التٖ ًدوت يي الٗوى الحَٛهٖ« .لٛي
ْٖ ّصا الٗطى ،لن ٗتكَض الطًط الَٗهٖ ثًس ثْصا الوًٌٖ الس٘بسٍٖٚ ،بى الطرًطاء ْررَضٗي
ْٗف ثإغَلْن الًطث٘ٔ الًطٗٗٔ»(يعالسٗي« .)121 :1957 ،اذتبض الطًطاء هَاؾ٘ى ثً٘سٓ ٚرل
الجًس يي الوطبيط اإلًسبً٘ٔ ٍهطٛالت الودتوى ٍاستجساز الحٛبمٚ ،وب لَ ٚبى التًج٘ط يري
الَاٖى يبضاً»(الر٘بـ .)13 :1987 ،هي الَاؾح ؤى التٗل٘سٗٔ ٍاالًتجبُ بلٖ األسرو الجٌَ٘ٗرٔ
للٓتطات السبثٗٔ ٖس زهطت ضٍح الطًط ،ثح٘ ٚبى الٓطٔ الَو٘س ث٘ي الطًط ٍالٌثط َّ الَظى
ٍالٗبْ٘ٔ(الوطخى ًٓسِ) .استوط ّصا الطَٚز وتٖ شل ٙالح٘يٖ .رس ٍخرس ؤى ثلُ٘ترٍِٖ ،رَٓ
ٚلوب ٍِ ،خوب ؤسلَثِ ٍذكبثِ ؾًّ٘(ذٓبخٖ .)37/1 :1985 ،هْرست الحرطة الًبلو٘رٔ
األٍلٖ ٍاوتال الًطأ ٍوٛن الساللٔ الْبضو٘ٔ الكطٗرٕ لهْرَض الطرًط الس٘بسرٍٖٚ ،بًرت
الٌعيبت الَٗه٘ٔ ٍالَقٌ٘ٔ ٍالحطٗٔ ٍاالستٗال ٍ ط٘ٛل وَٛهٔ هستٗلٔ هي ؤّرن هَاؾر٘ى
الطًط الس٘بسٖ ْٖ ّصُ الٓتطٓ(الوطخى ًٓسِ.)32 :
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ٚبى ؤسلَة الطًط الس٘بسٖ ٍاالختوبيٖ ثس٘كب ٍٍاؾحب(الدَ٘سرٖ .)243 :2001 ،لرن
ٗٛي الطًطاء ْٖ ّصا الًػط هدطز هربزو٘ي ٍاغرٓ٘ي ْٗرفٍ ،لٛري حرت رإر٘ط الهرطٍِ
االختوبي٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔٚ ،بًَا وولٔ ضاٗٔ الًسالٔ ٍاإلغالح(السخ٘لٖ .)31 :1959 ،الثَضٓ ّٖ
يول٘ٔ ًبلح الك٘ٓ٘ي الطئ٘س٘٘ي للطًت ٍالحَٛهرٔ ٍ حربٍ حٗ٘رٕ ؤّرساْْب ثبسرترسام
قطٔ هتٌَئ ًٍْبلٔ .بال ؤً ْب هي ؤّن السوبت الترٖ لْرب وؿرَض ٖرَٕ ْرٖ ضرًط الطرًطاء
الًطاٖ٘٘ي الوًبغطٗي ٍ تكلت هٌبٖطتْب هي خَاًت هرتلٓٔ ٍؤسجبة حرَ الطرًطاء بلرٖ
ّصُ الهبّطٓ ٍ إر٘طا ْبٗ .دت حسٗسُ ْٖ الطًط ٍ إر٘طُ ْٖ الٗؿبء يلٖ الهلن ٍاالسرتجساز.
هي ذال ًطِ الطًط الثَضٕ ٍ ػٌِ٘ٓ ٍ حل٘لِْ ،ةًٌب سَِ ًَٛى ٖربزضٗي يلرٖ التًرطِ
يلٖ ًَو الودتوى هي و٘ ًَْٚب االٗدبثٖ ٍالسلجًٍَٖ ،و الحَٛهٍٔ ،الس٘بٔ االختوربيٖ
للٓئبت هرتلٓٔ.
د٘ت ّصُ الوٗبلٔ يلٖ الساا التبلٖ ْٖ س٘بٔ الوٌبٖطٔ:
 هب ّٖ ؤثطظ الوَؾَيبت الٌٗسٗٔ ٍالثَضٗٔ ْٖ الطًط السوبٍٕ ٍالطغبْٖ؟خلفیة البحث
ثًؽ األيوب الوٌطَضٓ ْٖ هدب ٖػبئس السوبٍٕ ٍ الطغبْٖ ّٖ ٚوب ٗلٖ:
ْٖ يبم  ،2012زاْى ثالْٖ يي ؤقطٍؤ السٚتَضاُ ثًٌَاى « َنّ٘ الوَ ّ٘ ْرٖ ضرًط
ٗحٖ٘ السوبٍٕ» ْٖ خبهًرٔ الٓطزٍسرٖ هطرْس الوٗسسرٔ رن ْرٖ ّرصا الجحر زضاسرٔ
هَؾَيبت الٗػبئس ٍالٗؿبٗب االختوبي٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ ْٖ ؤيوب السوبٍٕ.
ًطط الُ٘جٖ ٍخجبضٕ هٗبالً ثًٌَاى «ٗحٖ٘ سوبٍٕ ،ههربّط هًربزآ ؤهطٗٛرب ْرٖ الطرًط
الًطاٖٖ الوًبغط» ْٖ هدلٔ ًٗس األزة الًطثٖ الوًبغطّ َٗٗ .رصا الوٗرب  :ضرًط الوٗبٍهرٔ
ٌَٚو ؤزثٖ هارط َّ ؤٚثط ثطٍظاً ث٘ي األًَاو األزث٘ٔ األذطٕ ثسجت الهطٍِ الربغرٔ السربئسٓ
ْٖ الًطأ .بى ضًطاء الوٗبٍهٔ الًطاٖ٘ٔ ثبسرترسام سرالح الٛلورٔ ٖرسهَا ضٍاٗرٔ ٌْ٘رٔ يري
غوَزّن ٍهٗبٍهتْن ٍضًت ؤضؾْن ؾرس الهلرن .ؤهرب ٗح٘رٖ سروبٍٕ ْْرَ هري الطرًطاء
الًطاٖ٘٘ي الوًبغطٗي الصٗي ًٗبضؾَى ثطسٓ الٌهبم الجًثٖ الصٕ ٗحٛرن الودتورى الًطاٖرٖ
ٍالوحتل٘ي األهرطٗ٘٘ٛي ٍال ٗٗجلرَى ّ٘وٌرٔ ؤٕ هرٌْن .هرى سرالح الطرًط الٗرَٕ ،ؤيلري
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اوتدبخِ ؾس االستجسازٍ ،ذبغٔ االستًوبضٍ ،وبضة األخبًت .تٌبٍ ّرصُ الوٗبلرٔ ٖػربئس
هٗبٍهٔ ٗحٖ٘ سوبٍٕ ثًس اوتال الًطأ هي  2003وتٖ ًْبٗٔ 2011م.
يلَٕ ٍآذطٍى ْٖ يبم ً ،2017ططٍا هٗبال ثًٌَاى «زضاسرٔ هٗبضًرٔ للحطٗرٔ ْرٖ ضرًط
هًطٍِ الطغبْٖ ٍْطذٖ ٗعزٕ» ًططت ْٖ هدلٔالسضاسبت الوٗبضًٔ الٓبضس٘ٔ  -الًطث٘ٔ التٖ
ٌطط ْٖ ضثً٘يٗ .سضس ّصا الوٗب  ،الكطٗٗٔ الَغرٓ٘ٔ التحل٘ل٘رٔ ،الٗبئورٔ يلرٖ الوسضسرٔ
األهطٗ ٔ٘ٛلألزة الوٗبضى ،الوٗبضثبت الطبئًٔ الوًطٍْٔ لطغبْٖ ٍْطذٖ ٗعزٕ وَ الحطٗرٔ
الس٘بس٘ٔ ٍاالختوبي٘ٔ ،هثل وطٗٔ التًج٘طٍ ،وطٗٔ الٓٛطٍ ،وطٗٔ الػرحبٍْٔ ،وطٗرٔ الًورب
ٍالٓالو٘ي .هي ؤّن ًتبئح ّصا الوٗب ؤى الطبيطٗي ٚطسَا ضًطّن هي ؤخل وطٗٔ ٍ حطٗرط
الطًت هي االستجساز ٍالوهَا الٗؿبٗب األذالٖ٘ٔ ْٖ ّصا الػسز ،يلٖ الطَن هري ؤى بغرطاض
ْطذٖ ٗعزٕ يلٖ الحطٗٔ ؤٚثط هي الوًطٍِ الطغبْٖ.
ْٖ يبم ً ،2018طط َ٘جٖ ٍوسٌٖ٘ قَاى هٗبال ثًٌَاى «هٓربّ٘ن هطرتطْ ٔٚرٖ ضرًط
الطًطاء الًطاٖ٘٘ي ْٖ الوٌٖٓ(زضاسٔ ذبغٔ ل٘حٖ٘ السوبٍٕ ٍيسًبى الػربٍٗ)» ْرٖ هدلرٔ
األزة الٌُبئٖ ْٖ ظاّساى .هْط ًتبئح ّصا الجح ؤى الٌٖٓ ٍالجًس يي الَقي ٖس ؤزٕ بلرٖ
َٗٛي ّ٘بٚل ٍهٓبّ٘ن هوبرلٔ ْٖ ٖػبئس ّصٗي الطبيطٗي ،هثل الػطاؤ ٍٍؾَح التًج٘رط،
ٍ صٚط شٚطٗبت الوبؾٍٖ ،استرسام الكجً٘ٔ ٍوت الَقي.
ْٖ يبم ً ،2018طط غبلح ظازُ هٗبالً ثًٌَاى «زضاسٔ هٗبضًٔ إلزاًرٔ الهلرن ْرٖ ٖػربئس
الطغبْٖ ٍالطْطٗبض» ْٖ هدلٔ ؤضهرعٗ .تٌربٍ ّرصا الجحر التحل٘رل الوَؾرَيٖ لوهربّط
هٌبّؿٔ الهلن ٍالٌؿب ؾس الٗوى ٍاالستًوبض ْٖ ٖػبئس الطغبْٖ ٍالطْطٗبض.
ْٖ يبم ً ،2014طط ثبٖطٕ ٍخْبًگ٘ط خبّس هٗبالً ثًٌَاى « دٌ٘س األلُبظ ْٖ ضًط ٗحٖ٘
السوبٍٕ» ْٖ هدلٔ األزة الوًبغط .خبء ْٖ ّصُ الوٗبلًٔٔٗ :س ٗحٖ٘ السوبٍٕ هي الطًطاء
الصٗي يبضَا هحٌٔ الًطأ ْٖ نل س٘بـ السٗٛتب َضٗٔ الػساهٍ٘ٔ ،ثًسُ ،اإلوتال األهطٖٗٛ
حت ضًبض وطٗٔ العائًٍّٔٗ .س هي الطًطاء الصٗي ًٗجرطٍى يري آالم الطرًَة ثٛرل غرسٔ
ٍؤهبًًٔٓ ْٖ ٍَّ ،و الَٖت ؾح٘ٔ األغَ ٍالوَاّٖ التٖ ٗاهي ثْب ،هوب سجت لِ الوًبًربٓ
ٍالتططز ٍاالَتطاة .الطبيط ٗستوس ضهَظُ هي الج٘ئٍٔٛٗ ،ثط هي شٚط الوٓطزات السالرٔ يلرٖ
الكجً٘ٔ؛ ٍٗرلى يلْ٘ب هي يَاقٌٍِٓٗٗ ،لْب هي زالال ْب الوًدو٘ٔ بلٖ زالالت خسٗسٓٚ ،وب
قجً٘ٔ الكَ٘ض ٍالحَ٘اًبت ٍغٓب ْوب ؤلْوت الطبيط ْٖ استرساهْب ثػَضٓ ضاهعٓ للتًج٘ط يوب
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ٗدطٕ ْٖ الًطأ ستحبٍ ّصُ السضاسٔ ؤى ٛطرّ ضئٗرٔ السروبٍٕ الطرًطٗٔ هري ذرال
استرسام ّصُ الطهَظٍ ،التًطِ يلٖ زالال ْب ٍؤثًبزّب ْٖ ذكبثِ الطرًطٕ .بًورب ٗطٗرس هري
ذاللِ التًج٘ط يي ؤوبس٘سِ ٍآالهِ بظاء هب وط ثبلًطأ الدطٗح هي الهلنٍ ،السهبض ٍالوأسٖ،
ٍو الطًت الًطاٖٖ يلٖ الػوَز ٍالوٗبٍهٔ.
ْٖ يبم ً ،ٔ1444طط هًطٍِ ٍآذطٍى هٗبالً ثًٌرَاى «زضاسرٔ ؤسرلَث٘ٔ ْرٖ الرسٍاٍٗي
الٌثطٗٔ للطبيط الًطاٖٖ ٗحٖ٘ السوبٍٕ؛ الوستَٕ الػَ ٖ» ْٖ هدلرٔ «ثحرَ ْرٖ اللُرٔ
الًطث٘ٔ ٍآزاثْب».
ْٖ يبم ً ،ٔ1435طط الجالٍٕ ٍآثبز هٗبالً ثًٌَاى «هالهرح الوٗبٍهرٔ ْرٖ ضرًط ٗح٘رٖ
السوبٍٕ» ْٖ هدلٔ آْبٔ الحؿبضٓ اإلساله٘ٔ.
ْٖ يبم 2011مً ،طط الجالٍٕ ٍقبلت ظازُ هٗبالً ثًٌرَاى «التٌربظ الٗطآًرٖ ْرٖ ضرًط
ٗحٖ٘ السوبٍٕ» ْٖ هدلٔ السضاسبت األزث٘ٔ.
ْٖ يبم 2012مً ،طط وبخٖ ظازُ ٍؤثْبى هٗبلًب ثًٌَاى «زٍض الٗطآى ٍالتطا السٌٖٗ ْرٖ
ٖػبئس ٗحٖ٘ سوبٍٕ ْٖ الوًبزٗٔ لالستًوبض» ْٖ الودلٔ الٓػل٘ٔ لألزة السٌٖٗ.
ٚوب ٗتج٘ي هي يٌبٍٗي الوٗبالت السبثٗٔ ،لن ٗتن حل٘ل ٖػبئس السوبٍٕ ٍالطغبْٖ هري
ٍخْٔ ًهط االوتدبج ٍالٌٗس ،لصل ٙهي الؿطٍضٕ ْحع ٖػبئس ّصٗي الطربيطٗي ْرٖ ّرصا
الػسز.
يلٖ الطَن هي الجح الوٛثٖٓ ٍالطبهل يي األزة الًطثٖ الوًبغط ْٖ الوطاٚع الجحث٘ٔ
ٍاألٚبزٗوٍ٘ٔٚ ،صل ٙالٛتت الٗ٘ؤ الوٛتَثٔ ْٖ ّصا الودب  ،لن ٗتن وتٖ اٙى بخرطاء ؤٕ
ثح هستٗل يي الوحتَٕ الثٗبْٖ الثَضٕ ْٖ الٗػبئس السوبٍٕ ٍالطغبْٖ.
ٗوٛي لْصُ الوٗبلٔ هسبيسٓ الكالة ٍالجبوث٘ي يلٖ ْْن الت٘بض الثٗبْٖ للثَضٓ هي ذال
سس ّصُ الٓدَٓ الجحثٍّ٘ٔ ،صا ٗتكلت الحبخٔ بلٖ الجح الحبلٖ ٍٗوٛري ؤى ٗٛرَى ًػرطاً
ْٖ ّصا الودب .
ًتجط الثٗبْٔ الثَضٗٔ هي ؤّن السوبت التٖ لْب وؿَض َٖٕ ْٖ ضًط الطًطاء الًرطاٖ٘٘ي
الٓبضس٘٘ي ٍ تكلت هٌبٖطتْب هي خَاًت هرتلٓٔ .بى الٗؿبٗب الثٗبْ٘رٔ للثرَضٓ ّرٖ يول٘رٔ
ًبلح الك٘ٓ٘ي الطئ٘س٘٘ي للطًت ٍالحَٛهرٔ ٍ حربٍ حٗ٘رٕ ؤّرساْْب ثبسرترسام قرطٔ
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هتٌَئ ًٍْبلٔ .قطٗٗٔ الوٌبٖطٔ ْٖ ّرصُ الوٗبلرٔ ٍغرٓ٘ٔ حل٘ل٘رٔ ٍ سرتٌس بلرٖ األزٍات
الوٛتج٘ٔ.
البووىا،ىا المموواهیى وهىتووىتاا التقاتووی والًقووذ واالحتجووا فووی قظووائذ یحیووی
السماوی وهعزوف الزطافی
لكبلوب ايتجط الجطط الوٌبغطٓ ْٖ سج٘ل الحٗ٘ٗٔ ٓٚؿ٘لٔ ْٖ خو٘رى األيوربض ٍالٗرطٍى،
ٍٚبى ؤٚجط اّتوبم ثًٗلِ ٍضَجتِ ٍهثلِ األيلٖ َّ حْٗ٘ٗب ٍ ٌٓ٘صّب .ل٘و ٌّرب٘ هرب ّرَ
ؤٚثط بٗالهب ٍبربضٓ لالضوئعاظ هي اؾكْبز الكجً٘رٔ الجطرطٗٔ الوؿركْسٍٓ ،ال ضرٖء ٗرلرٕ
الٛث٘ط هي الهلن ٍالٛطاّ٘ٔ ٍالًساء ٍالًسآٍ ْٖ الٗلَة.
لٗس ًبهل خو٘ى الطًطاء ٍالوٓٛطٗي ْٖ ؤٍٖبت هرتلٓٔ هى ٖؿر٘ٔ التٗبؾرٖ ٍالًسالرٔ،
ٍ حسرَا ثػطاؤ يي االؾكْبز ْٖ الودتوى ٍورصضٍا الحٛربم هري ٍٖرتْن ٍْرٖ يػرطّن
ثكطٔ هرتلٓٔٗ .تن ْٖ ّصا الٗسن زضاسٔ هٓبّ٘ن ٍآربض التٗبؾٖ ٍاالوتدبج ٍالٌٗس ْٖ ضًط
السوبٍٕ ٍالطغبْٖ.
.1دتىة المظلىهیى إلی التظلن وهحاربة الحكام الظالمیى
الطغبْٖ َ٘ط ضاؼٍ يي الحَٛهٔ الَقٌٍ٘ٔ .ألى هل ٙالًطأ ٚبى ًٗتورس يلرٖ ثطٗكبً٘رب
ٍلن ٗػل بلٖ الحَٛهٔ ثٗسضا رِ ٍلرن ٗترسذل الطرًت ْرٖ اًترربثْنْ ،ةًرِ ٌُٖٗ(ٌٗطرس)
اوتدبخبً:
يلٌ٘رب ستجرس٘ ثورب ؤضربضت
وَٛهٔ ضًجٌب خبضت ٍغبضت
ٍٚرلُّ ورَٛهٔ نلوت ٍخبض
ْال ؤوساً زيتِ ٍال اسرتطبضت
ْجططّّب ثتوعٕٗ الحرسٍز
هردبًجٔ قرطٕٗ هاسرسْ٘ب
ورَٛهتٌب و٘ل لجبذرسْ٘ب
ْْن ٚبلٌبض حطٔ الهرسْ٘ب
ْال ُٗرطض٘ ل٘يُ هٔالثرسْ٘ب
ٍ حسٔي للٌَانط هي ثً٘س
(الطغبْٖ)178 :2012 ،
ٌٍٗتٗس الطغبْٖ الحَٛهٔ الوٌتسجٔ لألخبًت ثْصُ الكطٗٗٔ:
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ؤًب ثبلحرَٛهٔ ٍالس٘بسٔ ؤيرط ٔ
ِ
سإَٖ ْْ٘ب هب ؤَٖ ٍلرن ؤذّ
ّصٕ وَٛهترٌب ٍٚل ضوَذْب
َطَّت ههبّطّب ٍ ،هَُِّٔ ٍخرْْب
ٍخرْبى ْ٘رْب ثبقري هسترترط
ٍالجبقري الوستَض ْ٘رِ حٛن
ْٖ هٛبى آذط َٗٗ :
هثل الحَٛهٔ ستجس٘ ثحٛوْب

ؤَؤُالم ْرٖ ٌٓ٘رسّب ٍؤيرٌَّّ؟
هي ؤى َٗٗلَا :ضبيطٌ هتكطِٔ
ٚصةٍٗٚ ،لُّ غًٌ٘رْب هتٛلّ
ْدو٘رىٔ هب ْ٘رْب ثْبضج ظّٗٔٛ
ألخٌجرٖ ٍنبّرط هرتٛطرّ
ٍالهبّطالوٛطَِ ِْ٘ ػلُّّ
(ًٓو الوػسض)670 :2012 ،
هثل الجرٌبء يلٖ ًٗبً هتْ٘٘ل
(ًٓو الوػسض)236 :2012 ،

الطغبْٖ ٗحتح يلٖ س٘بسبت الحٛبم الًثوبً٘٘ي:
وبزت ثْيَّ يي الكطٕٗ االهثل
 ّ٘ٚالٗطاضٔ يلٖ ؤهَض وَٛهٔ
(ًٓو الوػسض)236 :2012 ،
السلكبى يجس الحو٘س َّ ؤوس هلَ٘ السٍلٔ الًثوبً٘ٔ ٌٗتٗسُ الطغبْٖ ثطسٓ:
ٗدَظ ثْب الواهٛط هب استكبيب
سٌٛرب هي خْبلتٌرب ثٗبيرب
ٍّجٌب اُهًٔ ّلٛرت ؾ٘بيرب
ْٛسًب ؤى ًوَت ثْب اض ٘بيب
َلَّٖ ؤهطّب «يجس الحو٘س»
(ًٓو الوػسض)179 :2012 ،
هي الٗػبئس التٖ اًتٗس ْْ٘ب االستجساز ٍذبغٔ ؤيورب السرلكبى يجرس الحو٘رس ٖػر٘سٓ
«ٍٖٓٔ يٌس ٗلسظ» .ػّ ّصُ الٗػ٘سٓ ٖػط ٗلسظ لسلكبى يجس الحو٘رس ،الولر ٙالًثوربًٖ،
ْٖ ٍغِٓ لٗػط الٗػَضٍ ،الطبيط ْٖ ،ضٛل الودبظٗ ،تْن ّصا الٗػط ثبلٗوى الرصٕ اض ٛجرِ.
ٍالحٗ٘ٗٔ َّ غبوت الٗػط؛ سلكبى يجس الحو٘س.
خئت ْْ٘ب لٌب ثٛلّ هحب
ٖس رًَ٘تٌب رالر٘ري يبهبً
ل ٙؤيَام وكٍٔ لأليبلٖ
لر ٙؤيَام ضًٍْٔ لألزاًٖ
(ًٓو الوػسض)568 :2012 ،
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ٖبم ثتإلّ٘ ٖػ٘سٓ « وَظ الحطٗٔ» ثوٌبسجٔ اإلقبورٔ ثبلسرلكبى يجرس الحو٘رس الولرٙ
الًثوبًٖ ٍهكلًْب:
ٍاوٓل «ثتوَظ» بى ؤزضٚت « وَظا»
بشا اًٗؿٖ هبضت ْبٚسط ولِٓ الَٛظا
(ًٓو الوػسض)572 :2012 ،
هطٓ ؤذطٕٗ ،طٕ الحَٛهٔ ؤغٌبهب ًٗجرسّب الٌربس(هطٓ ؤذرطٕ ،يٌرسُ الحَٛهرٔ ؤغرٌبم
ًٗجسّب الٌبس):
الٌبس ٌحتْب ٍالٌبس ًجسّب
بى الولَ٘ ل ٙاألغٌبم هبرلٔ
(ًٓو الوػسض)796 :2012 ،
السوبٍٕ ْٖ ،الَٖت الصٕ استَلٖ ِْ٘ وٛن غسام الدبهح يلٖ السلكٔ ٍلن ٗحٕٗ ض٘ئب
سَٕ التًصٗت ٍاإلضّبة ٌَٖ ،السوبٍٕ ٖػبئس ٚطرٓت ٍخرَُ الهربلو٘ي ل٘لرٔ االًتٓبؾرٔ
ٍٚطٓت الحٗ٘ٗٔ الرٓ٘ٔ.
ٍٖب ثطٛل َ٘ط هجبضط لػسام ْٖ ٖػر٘س ِ «هربشا ُ٘ٛرط»« :لرن ٗتُ٘رط ضرٖء ،ؤهرو،
لػَغ ٙؤٚلَا لحَم الٌبس ٍاٙى الوحتلَى ٗط ٛجَى ٚل ؤًَاو الٓهبئى ؾس األثطٗبء».
ؤه٘رب الدررسٗسٔ ْرةًَِّ الرس٘لَؤ
هربشا َُ٘ٛط؟ ًٓسْٔب األُسٔؤ
ٍالَ٘مٓ ٌْٗصٔ لحوٌب الًٓسٓؤ
ثبألهو ٚبى اللعٌْٗ ٜطٌُب
(السوبٍٕ ،ة )169 :2006
ٍٗتحسٕ السوبٍٕ قبََت الًطأ الوستجس؛ غسام وس٘ي ْٖ هثل ّصُ الٌجطٓ السر٘ٓٔ
ْٖ ٖػ٘س ِ الوسوبٓ «ٖبلت ٍخطو ٙخطوٖ»:
ٗب ثئو هٓي ؤٛوَا َٗهبًٍ ،هٓي وٓٛوَا
غرسامٗ :رب ٍسرد الرسً٘رب ثطهٛرتْرب
ًرص لرَاورسٍٓ ،و٘ر الرطؾربو زم!!
ثحدن هدس٘ ًًلٖ ٗب اثي ؤلّ ؤة
ٍسرَِ ٌٗٔتًرل الركبَرَت ٍالػٌٛرن!
ٙرِ ٗرب ذج٘ر ُْ ...رألٗربم زٍض ْرب
(ًٓو الوػسض)152 :1992 ،
ْٖ هٛبى آذط ٌُٖٗ اوتدبخبً:
«سرٗفَ السٗٛتب َضْ /..وتٖ سرٗفُ السٗٛتب َضٗرٔ؟ٚ /ن روَزٗ ٚدتٔ ؤى رٌسرطٍٚ /ن يبز
ٗرتًٓ٘ٛيُ زٌْْب /ل٘ ّٛٛهلَ٘ٔ الكَائّ /يي بربضٓ َجبض الٓتٌٔ؟ /الطٗحٔ الػٓطاء /لرن ررُجِٕٕ هري
الطهب  /هب ٗ ٖٓٛالًٌبهَٔ لسْيِ ضؤسْب!»(ًٓو الوػسض)37-38 :2009 ،
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َٗٗ هطٓ ؤذطٕ يي الوإسبٓ التٖ ؤغبثت زخلٔ:
ٚلرتٗ ٍ ،رورطٌ شئجربى ثرال يررسز
رطٚرتٔ زخرلَٔ ًٗرَٕ ْرٖ ذطائجْب
بلّب ٍٗسجٌٗرٖ ًحرَ الًرصاة َرسٕ
ْرورب خلرسرتٔ بلرٖ ضركأًْب َرطِزاً
ْل٘ت «غجحٔ» لن رػت ٍلن لس!
ورّؽ بلٖ الطّخرو َٗهبً ْٖ هطاثْب
(ًٓو الوػسض)18 :1992 ،
اًِ ٌُٖٗ ؤٗؿبً:
«ؤهٙي رٗٙرَل ٍِظضِ الر٘بًرٔ /ؤم الحجرَة الؤْٓرس٘ئررٔ لأليرػرربة /رترطًررَّحٔ سر٘ٗبًررْن؟/
ٗرطٗرسٍى التحُّٛنٓ ثِ هدطٕ الٌْرط /هرى ؤًَّْرن /ل٘سرَا ؤٚثررط هري ٍاٍ يورطٍْ /رٖ ربضٗد
هدطاُ!»(ًٓو الوػسض)38 :2009 ،
ٗطجِ السوبٍٕ اإلهجطاقَض بلٖ الوتسَ :
«ؤْٜٗب اإلهجطاقَض /ال ْطَٔ ثرٌٍ٘ٓ ٙثر٘ي الطح٘بشْٛ /الٚوب ٗدلو يرلٖ يد٘ع ِ»(ًٓرو
الوػسض)54 :2009 ،
ٗحتح يلٖ الهلن ٍاالذتٌبٔ الصٕ ذلِٗ الحبٚن:
«ؤْٗب االهجطا َض /الوسٌٗٔ ال حتبجٔ ٚلَّ َّالء الًسرو ٍالوتربضٗو /سرت ٖٓٛإلؾربء ْب/
ضؤًٌ يس ٍاوسٓٚ /..ثطُٓ السدَى ال ًٌٖ /كجٕ٘ الًسالٔ!»(ًٓو الوػسض)117 :2011 ،
ٗػّ السوبٍٕ ثػطاؤ اللْدٔ ٍالططاسٔ الحٛبم الرًَٔ ،يلٖ ؤًْن ؤذكط ْسٗس لتسه٘ط
ٍقٌِ:
«ؤَذْكَطُ هب ْٗٓسِّزٔ األٍقبىْ /الٗبزُٓٓ اإلِهبءٍٔ /...الحبضُ٘ٔ الُلوبىٍْْ /ب حَ األثَاةِ ًػّٓ الل٘رلِ/
للسٛذ٘لِ ٍالوٌجَشٍ ٙالدجبىْ»(ًٓو الوػسض ،ة )123 :2006
ٌُٖٗ يلٖ ًٓو الوَؾَو:
«ؤذكَطُ هب ْٗٔٓسِّزٔ األٍقبىَ ْٖ /و٘ب ٌٙب الوًبغٙطٓ /الٗبزٓ السوبسٙطٍْٓ /ب حَ األثرَاة ًػرّ
الل٘ل لألثبقطٓ!»(ًٓو الوػسض ،ة )99 :2008
ْٖ ٖػ٘سٓ «شيط»ٗ ،ط َٛالطبيط هي الَخَز الوستوط للوستًوطٗي ْٖ ٍقٌِ:
«هبزام ؤىَّ السٔلَّ ٍالكبيَىٓٗ /تطضبى ثستبى الٗج٘لٔ»(ًٓو الوػسض ،ة)35 :2006
ٗطجِ هطٓ ؤذطٕ الحٛبم ثبلٓحَ التٖ هٗبل٘سّب ْٖ ؤٗسٕ الوحتل٘ي ٍالٛصاث٘ي ٍالدجٌبء
الصٗي ل٘و لسْٗن بضازٓ ذبغٔ ثْن:
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«ٗب سبز ٖ الَالٓ ْٖ /هسائي األوعاى /خوً٘ٔٛن ؤوػ /ٌٔٙال ولر ٔٙاألهرطَ يلرٖ لدبهْٙرب/
ْ ّ٘ٛللطًَةِ ؤى ُٗ٘ن هْطخبًْب /و٘يَ َٗٗزٔ ضٚجْٓرب وػربىٗ /طٚجٔرِٔ الوحترلٍُّ ..اْٙٙر..ٙ
ٍالوٌجَشٍُ ..الدجبى؟»(ًٓو الوػسض ،ة )84 :2008
الطرربيط الوتٗبؾررٖ ٍالوررتهلن ٌٗتٗررس الحٛرربم ثسررَـ الٌٗررس ،ألًْررن هجررسيَ الطررًت
الوتططز(ثسٍى ضؤس ؤٍسبٔ) ْٖ ؤضؼ الًطأ.
«الٌرربس ٖررس ذلٗررَا يلررٖ غررٌٓ٘يْ /ررٖ ؤضؼ الًررطأ /:سرربٌٔ ثررال ضؤسٍ /..ضؤسٗ زٍى
سبِٔ»(ًٓو الوػسض ،الّ )2008:177
.2دتىة للقتال تذ االستعمار والقىی العسكزیة
االستًوبض ًٌٖٗ وطْ٘بً "السًٖ بلٖ التٌو٘ٔ " ٍ"االسرت٘كبى"ٍّ ،رَ هرب ًٌٗرٖ ّدرطٓ
هدوَئ هي ثلس ٍاوس ٍ ط٘ٛل ٍوسٓ س ٌٔ٘ٛخسٗسٓ ْٖ ؤضاؾٖ خسٗرسٍٓ ...لٛري الوًٌرٖ
الوطتط٘ الوسترسم الَ٘م« ،الْ٘ؤٌ الس٘بس٘ٔ ٍالًسٛطٗٔ ٍاالٖتػربزٗٔ ألهرٔ َٖٗرٔ يلرٖ
ؤضؼ ؤٍ ؤهٔ ؾً٘ٓٔ»(اٙضَضٗٔ.)15-17 :1358 ،
ٖػبئس ٗحٖ٘ سوبٍٕ هل٘ئٔ ثبلُؿت ٍالٌؿب ؾس الوُتػج٘ي ٍ جر٘ي التْسٗرس الَاؾرح
لوحتلٖ الًطأ .هؿبه٘ي ٍهَؾَو هًهن ٖػبئسُ ّرَ زيرَٓ للٗترب ٍضسرن ٍخرَُ الكُربٓ.
ٍٗسًٖ بلٖ سل٘ف الؿَء يلٖ الوطبٚل التٖ ٗسججْب ٍخَز الوستًوطٗي ْٖ الًطأ .لسٗرِ
رٗٔ ٚبهلٔ ْٖ حطٗط ًٓسِ هي ثطاري الوحتل٘ي( ،ثلْدٔ غطٗحٔ ٍَ٘ط ذبئٓٔ ٗتحرس ؾرس
ؤًْب الَٕٗ االستًوبضٗٔ ٍٗٛطرّ يري ْسربزّن الٗرصض) .ؤٍ (ٗرسٗي غرطاؤ ٍثرال ذرَِ
ػطْبت الَٕٗ االستًوبضٗٔ ٍٗٛطّ يي ْسبزّب الٗصض).
ثًس زذَ الًطأ ،ذلٕ األهطَٗ٘ٛى الٛث٘ط هي الٓسبز ،هي ًصٗت السدٌبء ْرٖ سردي
ؤثَ َطٗت بلٖ بّبًٔ الٌسبء الًطاٖ٘بت الًٓ٘ٓبت الًسٗسات .السوبٍٕ ٗتحس ثلُٔ ثلُ٘ٔ يري
ْسبزّن:
«ٗلرعهٌٖ ورجلٌ /هي َرَاًتبًبهَ وتٖ ؤثََرطٗت /ألًطرطَ يرلِ٘ /آذطَ هٔرجتٛطات ضُرطقٔ
ؤهطٗٛبْ ْٖ /يِّ التًصٗتٗ /لعهٌٖ ٖلت «َّالٍ »َٚؾو٘ط « ٘وَض لٌ /»ٙأليطِٓ ودن لرصٓ
«الوحطض األهطٗ /»ٖٛثًس اَرتػبثِ ظّطٓ اهلل «يرج٘ط ٖربسن وورعٓ»ٖ /رجرل ضشِّ غرسضّررب
ثبلرطغبظٍ /بٗٗربز الٌّبض ْٖ خسرسّب»(السوبٍٕ)81-82 :2009 ،
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ط٘ط األث٘بت الوصَٚضٓ ؤيالُ بلٖ هإسربٓ رسً٘و السر٘سٓ الًطاٖ٘رٔ هري ٖجرل الدٌرَز
األهطٗ٘٘ٛي؛ «يج٘ط ٖبسن ووعٓ» اسن ْتبٓ هطاّٗٔ الوْٗب الَٗات األهطٗ ٔ٘ٛالوتَوطٔ ْٖ
الطبضوٍ ،ثًس هْبخؤ هٌع ّصُ الٓتبٓ ٍ سً٘سْب ،ؤضًلت الٌبض ْٖ يبئلتْب ثإٚولْب وترٖ ال
جٖٗ آربض الدطٗؤ.
َٗٗ الطبيط ّصا هطٓ ؤذطٕ يي خطائن األهطٗٛبى ٍبّبًتْن لوٗسسبت اإلسالمٗ ْٖ :رَم
يبضَضاءٖ ،تلَا ٍشثحرَا الطرًت الحرساز ٍلرن ٗحٓهرَا ٖسسر٘ٔ اإلهربم الحسر٘ي(و) ٍٖتلرَا
ثبلطغبظ ٍاض ٛجَا خطائن هطٍئ ْٖ الًطأ.
«قٓلٌ ثال سبَٖ٘يٍْ /قٓلٌٔ هطكَضٌٓ ًٙػَٕٓ٘يٍْ /قبيٙيٌ زٍىَ ٗسٍ /ٚبهطؤٌٓ هٗكَيرُٔ الٌْرسٗيْ/
ٍُٖٓ ْٖ ٌَٓٛٚج« ِٔٛالحس٘ي» /خوًْ٘ب :هٓطَّ ْجر «ٚطثال» /حً٘ٔ لَ٘مِ «يبضَضا»»(ًٓرو الوػرسض،
ة )125:2006
بى ؤّن ًت٘دٔ الوتال الًطأ ّٖ ًْت الوسرتًوطٗي لرطؤس الورب الرَقٌٖٗ .رسذل
السوبٍٕ سبؤ الوًط ٔٚيٌسهب ٗطٕ الوحتل٘ي َٗخَْى ؤغبثًْن ًحَ الٌٓف الًطاٖٖ .ثلُرٔ
ثس٘كًٔٗ ،جط يي اضوئعاظُ هي وؿَضّن ٍقطٗٗٔ ػرطْْنٍْ .رٖ ٖػر٘سٓ "ؤذطخرَا هري
ٍقٌٖ"ٗ ،ربقت الوحتل٘ي ٍٗكلت هٌْن حطٗط ؤهتِ هي سلسلٔ الطًبضات الربزئ.
«وٓطِّضًٍب هٌٛن االىٍ /...هٙي ظّٗ الطًبضات ٍ /ٙد٘بض وطٍةِ «الٌٓف ٍالطرٓف»ٍ /ؤغرحبةِ
وَاً٘ت ٙالٌؿب  /سبضٖٖ ؤضَ َٔٓٙالطًت /ؤزلّبء ٙخَ٘شِ اإلوتال »(ًٓرو الوػرسض ،ة :2006
)9
ْٖ ٖػ٘س ِ «ٚل يػط ٍلِ ضة ٍَّال َٚالدسٗس»ٌٗ ،تْرط اللػرَظ الٌٓك٘ر٘ي ثطرٓطٓ
الحالٖٔ ٍٗلَهْن ثلصئ هَلًٔ ،ألًْن ّبخوَا ؤضٍاح الٌبس ٍهوتلٛب ْن ٍضطْْن ٍٗدلسرَى
يلٖ الكبٍلٔ الَقٌ٘ٔ الولًَٔ ثبسن بلِ الحطة ٍبضأٖ السهبء ،بًْن ٗتطٚرَى الورَاز الطئ٘سر٘ٔ
ألًٓسْن ٍٗتن ًْت ثٗبٗب الثطٍٓ؛ ٗٗسهَى الٌبض ٍالتلَ للٌبس:
«ٍلْن ثِ اسن بلِ الحطة /هب ٗٓؿُلُ هي هبئسٓ الدٌٔ ٍالٌبض لٌبٍ /!...لْن هرب ٌٛرعُ األضؼ
هي الٌٓفٍ /يٓف الًٌعِ ٍالعْتٔ!»(ًٓو الوػسض ،الّ )43 :2008
ٗػَض الطبيط ًْت الٌٓف ث٘رس األخبًرت ْرٖ زَٗاًرِ الوسروٖ ثرر«هسرجحٔ هري ذرطظ
الٛلوبت» يلٖ الٌحَ التبلٖ:
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«ثِ هبشا َُٗٗ ٙيبضٕ /ال ٗولٛوي «ثحط ًٓف الَقي» /لتطاً ٍاوساً لٓبًَسِ ْٖ /الرَقي
الوًطٍؼ لالٗدبض»(ًٓو الوػسض ،ة )98 :2008
ْٖ هٛبى آذطًٗ ،سز الطبيط شذبئط ٍالوربظى االلْ٘ٔ ْٖ ؤضؾرِ ٍٗٗرَ ثإسرّ :اللًٌرٔ!
الثطٍٓ الثوٌ٘ٔ ّٖ ًػ٘ت الوحتل٘يًٍ ،ػ٘ت الٌبس هي الٌٓف التلَ ٍهي السَْ الٗرص
(التجي)ٍالوَاٖس السبذٌٔ الطهبز ٍهي َٖات األهي الؿطةّ .صا ًػر٘جْن هري ّرصُ الثرطٍات
الوََّثٔ هي يٌس اهلل .هي يكبء اهلل الٛطٗن.
«لٖ هي ًٓكِ :الس٘ربم /هي وَٗل :ِٙالتجي /هي ٌَضُ :الطهبز /هري ثَٗط رِ :الرطٍَّ ٍ /هري
ضطقت :ِٙالػً٘ٓبت /يٓدجب!»(ًٓو الوػسض)92 :2009 ،
ٗستسيٖ الطبيط اللػَظ ثطٍح السيبثٔ ٍالسرطٗٔ السبذطٓ الالشئٍ ،ثبلتبلٖ ٌْْٗ٘ن:
ّرصُ ؤسوٓبلُررْب َْبًتَرْجرررَا
ٗب لُػَظٓ الحطة ثبىَ الٌَػٓتٔ
(ًٓو الوػسض)26 :2003 ،
الطبيط ٗطجِ الوحتل٘ي ثبلصئبة التٖ ْبخن الطًت الًطاٖٖ ٍ سطٔ ٚل هب ْٖ ٍسرًْن،
ٍالطًت الًطاٖٖ َ٘ط ضاؼ يي اسرتجسالْن ثجًث٘رٖ الرٌعٗرطٍْ ،رٖ الٌْبٗرٔ ٗرسيَ الطربيط
الوحتل٘ي ثوُبزضٓ ٍقٌِ.
«ْبذطخَا هي ٍقٌٖ الوصثَح ضًجبً ٍثسب ٘يٍ /اًْبضاًٍ ...ق٘يْ /ب طًَٚرب ثسرالمٍ آهٌر٘ي/
ًحرري ال ًسررتجس ُ الرٌعٗرطَ ثبلررصئتٍ /ال الكرربيَى ثبلسٜررلٍ /هَ ربً ثرربلدعامْ /رربذطخَا هرري
ٍقٌٖ»(السوبٍٕ ،ة )7-2006:8
ٍَٗٗ السوبٍٕ َ٘ط ضاؼ يي الهرطٍِ الَٓؾرَٗٔ الترٖ ذلْٗرب الوحتلرَى للودتورى
الًطاٖٖ.
«ْبذطخَا هي ٍقٌٍٖ /اهٌَٕحًَب ْطغَٔ السْْٛيِ لوَ بًبٍ /ؤًٌُْرْطِجٓ هي حت ٙالطُّٚبمٕ /خٔثَثبً هرب
ثِ لُتًٔوٕطَ الٓٙكبمٕ»(ًٓو الوػسض)12 :
ًٗتجط الطبيط ٚل هًبًبٓ الطًت الًطاٖٖ وؿَض ٍ سذل لأله٘ط٘٘ٚي ْٖ ٍقٌٍِٖ ،س سئن
هي ؤيوب الوُتػج٘يًٍٗ ،لي ؤى السج٘ل الَو٘س ألهي ٍضاؤ الطًت الًطاٖٖ َّ ؤى ُٗبزض
األهطَٗ٘ٛى ثالزُ.
ْٖ ٚتبة «هي وثب الحطٗٔ ْٖ ًََ٘ٗض٘» ،سرط السوبٍٕ هي وثب هي الطذبم ْرٖ
هسٌٗٔ ًََ٘ٗضٍ٘ ،اغٓب بٗبُ ثإًِ هطٌٗٔ حول ضًلٔ هطَْئٍ ،التٖ ٗٗرَ الجٌتربََى بًْرب
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الٓت٘ل الَو٘س الصٕ ٗحطٔ الًبلن ٍ ،طٕ ٍٚبلٔ الوربثطات الوطٚعٗٔ ؤًرِ سرّ٘ وربز لٗكرى
ؤيٌبٔ ؤٍلئ ٙالصٗي ال ٌٗحٌَى ٙلْٔ الج٘ت األث٘ؽٌّ .ب وبٍ الطبيط ْؿرح الرعين العائرّ
للٗبزٓ األهطٗ٘٘ٛي لرلٕ السٗوٗطاق٘ٔ.
«ؤْٗ٘ب الطة ٜالطذبهٖ الوٌتػٙتٔ ٚبلوطٌٗٔ /ل٘و هٙطًٓالً للحطٗٔ ِهب طًَِْٓ /بذٓؽٕ ٗرسٓ٘/
ْبلجٌتبََى ٗطأُ ْت٘الً /إلوطأ وَٗ ِالًبلنٍ /الرتطاُ سٓ٘ٓب /الستٙئػرب ضٖربة هٓريْ ٗرطْؽٔ
اإلًحٌبءٙ /لْٔ الوًجس األث٘ؽ!»(ًٓو الوػسض)79 :2009،
ٍضز الطغبْٖ ًٓسِ ،الصٕ ضبّس األورسا يري ٚثرت ٍضرًط ثربلٗلٕ ْْ٘رب ،يلرٖ ّرصُ
الوسإلٔ ْٖ ٖػ٘سٓ «ث٘ي االًتساة ٍاالستٗال » ،التٖ ايتجرطت االسرتٗال حرت الَغربٗٔ
الجطٗكبً٘ٔ هدطز ٍس٘لٔ للسرطٗٔ هي الًرطأٍٗ .طر٘ط بلرٖ الح٘لرٔ الجطٗكبً٘رٔ الترٖ ٚربى
ٗسترسهْب للس٘كطٓ يلٖ الًطأ.
ٍلٛي يلرٖ ٍخرِ لٌب َّ هًجسٔ
جس٘لترن استررٗاللٌب ثبًترساثٛرن
ٖ٘رَزاً ثْرب استرٗراللٌرب ٗتٗ٘٘س
ذلٗترن لٌب هري ٚرل يْس ٚهوَُٛ
ثِ سبذطٌ ٚرلُّ اهرطٕءٍ ٚهرٌسٛز
بلٖ ؤى استٗاللٌب ؾُح ٔٛالَضزٕ
(الطغبْٖ)679 :2012 ،
ٚوب ٗسٗي الس٘بسبت االستًوبضٗٔ الجطٗكبً٘ٔ ْٖ ًْت هَاضز السٍ ْٖ ٖػر٘سٓ «اًٛل٘رع
ْٖ س٘بستْن االستًوبض»:
ههبلرن سرَزاً ٚيّ هٙي ؤْهى الحط
ْٛن وطرَا ْٖ ؤضؼ هستًوطا رْن
ثْب ْتٌب ٚبلرسخي ْٗوٖ يلٖ الًَ
ٍٚن ؤٗٗهَا ٍالٌبس ْرٖ الل٘ل ًَٛم
ٍٗرلٗرَى لألّلر٘ي هرٌْي ثبلرٓطات
ٍّرن ٗبٚلرَى العُّثس هٙي هٌتدب رْب
ٍٗرًكًَْن هٌْب السٗ٘ف هي الرُطرٖ
ْ٘رحهرَى هٌْب ثبلٌٓربئو زًٍرْن
(ًٓو الوػسض)678 :2012 ،
ٗػّ الطغبْٖ الجطٗكبً٘٘ي ثبلوٌبْٗ٘ي الوبٚطٓ ٍالٛبشثٔ ًٍٗتجطّن هٌدن الٗصاضٓ:
ثٗسض ٚج٘ط غ٘رٍ هري هًسى الرج
لٗس خروى السّطُ الوٛبٗس ٚلّْب
سدبالً هري الٛصة الوروٍَ ُٛالحٌ
ٍغت ٛيلْ٘ب هٙري ثئبض غرطٍِْ
هي الوٛط ثل هب ٖس ٗعٗس يلٖ الثل
ٍؤًٗرى ْْ٘رب هب ًٗربز رلثْرب
(ًٓو الوػسض)678 :2012 ،
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.3الذتىة إلی المخا،زة و،لب الحق
هٌتٗساً الًطة َٗٗ ،الطغبْٖ ثكطٗٗٔ ْٛبّ٘ٔ« :هوٌرَو يلرٖ األهرٔ الًطث٘رٔ ؤى رتٛلن
ٍالكطٗٗٔ الَو٘سٓ إلًٗبشّن ّٖ الٌَم».
بىَّ الٛرالم هحطّم
ٗب ٖررَم ال تٛلورَا
هرب ْبظ اال الٌرَم
ًبهَا ٍال سرتٗ٘هَا
(ًٓو الوػسض)650 :2012 ،
ٗطٕ السوبٍٕ غوت الٌبس ْٖ هَاخْٔ ؤًْب الَٗات األهطٗ ٔ٘ٛالورعٗرٔ ْرٖ الًرطأ،
ٍٗلَم الطًت ثكطٗٗٔ دًلِ ٗٗهب.
«ٓٚب٘ ّصا الًبضٗ /ب هلّٖ اهلل اًْؿٌٖٓٚ /ب٘ ّصا الًبض /هي ٖجل ...األهػربض»(السروبٍٕ،
ة )154-153 :2006
السوبٍٕ ٗسيَ هَاقٌِ٘ هطٓ ؤذطٕ بلٖ ٚسط غوتْن ٍٗػطخ يلٖ هٛجطات الػوت:
ْوتٖ ٗٔحكنٔ غؤ الوٛجَت
خبضٓ العُثٖ ٗب ًبقٗ٘ي سَٔٛت
(ًٓو الوػسض)32 :2003 ،
.4الذتىة إلی الىحذة والتماهى
ٚبًت ٍوسٓ األهٔ اإلساله٘ٔ هي الوجبزت التٖ ؤٚس يلْ٘ب الٌجٖ غرلٖ اهلل يل٘رِ ٍسرلن
ٍاإلسالم .ؤٚثط هب ٗعيح الطغبْٖ َّ ًَٗس الٌبس يلٖ الَْاى ٍاإلشال ٗ ٍَّ ،حتح لوربشا ال
ٗتحسٍى للترلع هي ّصا الرعٕ ٍاإلشال .
ض٘بق٘ي بًو غب ْ٘ٛن هطٗسّب
ٖس استحَشت ٗب للرسبض يل٘ٛن
لٓٗرس ا حربز ْربستركب ذوَزّب
ٍهب ا رٗرست ًبض الحو٘ٔ هٌٛرن
(الطغبْٖ)159 :2012 ،
ْٖ الَٖت الصٕ ؤزت ِْ٘ االًٗسبهبت الًطٖ٘ٔ بلٖ ٓٛر ٙالٌسر٘ح االختوربيٖ الًطاٖرٖ
ٍوطهبًِ هي ضٍح األهي ٍغّ ٗحٖ٘ السوبٍٕ ّصا الركط الٛج٘ط ثإًِ بًٓلًَعا ٌتطط ثسطئ
بلٖ خسس ًٍٓو األهٔ ٍ ٓسس الودتوىٍ ،ثبلتبلٖ ْرةى السرج٘ل الَو٘رس للَٖبٗرٔ هري ّرصا
الوطؼ الوًسٕ َّ بيالى الَوسٓ ٍالتؿبهي:
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«األًٓلررًَعا الكبئٓ٘ رُٔ ؤض رس ٜذكررطاً /هرري آًٓلررًَعا الك٘ررَضْ /ررٖ ٍق ريٍ هٔػرربة ثٛررَل٘طا
االوتال »(السوبٍٕ)35 :2009 ،
ْٖ الٌْبٗٔٗ ،سيَ الطبيط الطًت الًطاٖٖ الوٌَٛة ثبلَٛاض بلٖ اال حبز وتٖ ٗتن قرطز
الوحتل٘ي الصٗي ّبخوَا الًطأ هثل الدطاز ،ل٘توٛي الد٘ل الٗبزم هي الً٘ص ْٖ ضاؤ.
«ٚلُّ الدطاز ٙالجططِّٕ األى ْٖ ثُسازْ٘ /ب خِ٘ربوٓ الطاْرسٗي ا َّحرسٍاًٍ /هَّٓرَا الحٗرلَ هري
الدطاز ٖٚ /ال ٗدَوٓ ْٖ الُس ٙاألثٌبءٔ ٍاألوٓبز»(ًٓو الوػسض ،ة )107 :2006
.5دتىة تلماء الذیى إلی اإلخالص والًقاء الذاخلی
ًٌٖ الٓتَٕ التًج٘ط يي ؤهط اهلل ثَاسكٔ ِْٗ٘ ؤٍ هٓتٖ .بى ٍاخرت الٓٗ٘رِ ْرٖ هدرب
الٗسس َّ الٗؿبٗب الًلو٘ٔ ٍالَٗايس اإلسالهٍ٘ٔ ،االختْبز الوستوط ثوسبيسٓ هػبزض هَرَٖرٔ
ٍرٗٔ ْٖ الوجبزت الطاسرٔ ٍالوٗجَلٔ ْٖ اإلسرالم ٍ دٌرت اًتٗبئ٘تْرب هرى هجربزت وٗرَٔ
الوررساضس َ٘ررط اإللْ٘ررٔ ٍ دٌررت هررعج الحدررح ٍاألوٛرربم الًٗالً٘ررٔ هررى ًترربئح الٗ٘رربس
ٍاالستحسبى ٍالوػبلح الوطسلٔ ،بلد .لٛي ثًرؽ يلوربء الرسٗي ْتحرَا ؤْرَاّْن للٓتربٍٕ
الهبلؤ ٍزين الحٛبم الوستجسٗي ذًَْب هي هًبٖجٔ الحَٛهٔ ؤٍ ٚسرت الثرطٍٓ ؤٍ الطرْطٓ ؤٍ
الَؾى السًَٕ٘ ؤٍ الدْل ؤٍ الٓٗط ٍالجاس .الطًطاء الوًبغرطٍى الولتعهرَى ،الرصٗي ٍخرسٍا
غًَثٔ ْٖ حول ّصُ الهطٍٍِ ،ثٛرَّن ثطًطّن.
ٗتحس هًطٍِ الطغبْٖ ثطٛل هالن يي خْل الوٓتٖ ٍٓٚطُ:
هْالً ْٗرس خئرت ثإهرط ًَ٘ٛرط
ٗب ؤْٗب الوٓترٖ ثتٛرٓ٘رطّب
يلوت ٗب خبّل هب ْٖ الؿو٘ط
ثإِّٕ خرْل ْ٘ ٙهرستإغل
بلّب ٗرس اهلل الًل٘رن الرٗرسٗررط
ٍشا٘ ؤهررطٌ ل٘رو ٌتبضُرِ
ٍّرٛرصا ٚرل لئ٘ررن ورٗ٘رط
ثل ؤًت ٍَٓسٗ ال جبلٖ الْردب
ثرٗسض هرب ًتبل هٌِ الحرو٘ط
ٍبًّرروب ًتبل هري ّردًَب
(الطغبْٖ)766 :2012،
السوبٍٕ ًٗتجط يلوبء الوحٛؤ ؤٚجط ْسٗس للودتوى الًطاٖٖ َّ .ثٗػبئسُٛٗ ،طّ يري
ٓبًْ٘ن الورعٍٕٗ ،لَهْن يلٖ السوبح ثبلودبئ الورعٗٔ يلٖ ؤضؾْن ٍالًتء يلٖ الُطثربء
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هى الجكبًٔ لألخبًت ،ثٓتبٍاّن الورعٗٔ ٍٗٓسطٍى الٗرطآى ثرةضازٓ الوحتلر٘ي ٍيلرٖ ضؤْٗرن
ٍَّاّن.
.6الذتىة للىً،یة وتجًب خیاية الى،ى والمىاً،یى
ٗحٖ٘ السوبٍٕ ٗسترسم ضهع "ؤثَ ضاَب " للًطة الوتَضق٘ي ْٖ َعٍ الوحتل٘ي للًطأ
ٍٗسيَ ؤثٌبء ٍقٌِ بلٖ سه٘ط ٖػَض السٗٛتب َض ٍ سه٘ط خصٍض ٚل ؤثٖ ضاَب :
َٗٗ الطبيط هربقجب الرربئٌ٘يٍٚ « :إًرٖ ٙرطز ٗرطٖع هرى قجرَ األخبًرت ؤٕ ؤًْرن
ؤغجحَا هكً٘٘ي للُطثبء».
ْتَٕٖ ٌُج٘تٔ يي الدْبزًَُٖ ٙزا
ضٖػَا يلٖ َٖطوِ الكجَ ٚإًَّْرن
ٚجِرطاً ْرٛبًرَا للرُعآِ يٓج٘ررساً
نٌََّا الٛطاهَٔ هٌػجبَ ْبستَطذػَا
خسطاً ٍهرسٍٜا لألُٚررّ٘ ذرسٍزا
هٓسٍٜا ألوصِٗٔ الدٌٔربِٓ ضئٍسٓررْن
(ًٓو الوػسض ،ة )14 :2006
.7دتىة الظحفییى ألو یكىيىا طادقیى والحذر هى بث الشائعاا وااليقسام
االًٗسبم َّ ؤوس ؤيوب الط٘كبى لسَء الحمٗ ،سترسم وٛبم خَض ّصُ األزآ لتحٗ٘رٕ
ؤّساْْن .هي ذال الَيَز الٛبشثٔٗ ،طدًَى الوساٍل٘ي اإلياله٘ر٘ي يلرٖ ًطرط الطربئًبت
إلثًبز الدوَْض يي الحٗ٘ٗٔ.
ٍٖب الطغبْٖ ثبوتدبج« :هحطضٍ الػحّ ٗعضيَى ثصٍض االًٗسبم ٍالًساء ث٘ي الٌبس هري
ذال ًطط ؤًجبء ٚبشثٔ».
ؤضٕ الَٗل ٚل الَٗل ث٘ي الدطائس
ْركبلرى ؤضاخّ٘ الدطائس بًٌّرٖ
لْ٘ت ذرالِ ثٌْ٘رب َ٘رط ذبهرس
خرطائس ْٖ زاض الرالْٔ ؤؾطهت
ؤقبْت ثٌٗع لٖٓ الحٗ٘ٗٔ ظائرس
ٍلرن ٗٛرْٓب ّصا الرالِ ٍ بًوب
ٍهب ث٘ري هدرحَز يرلِ٘ ٍخبورس
ْروب ث٘ي هٛصٍة يلِ٘ ٍٚبشة
(الطغبْٖ)333 :2012 ،
ثبإلؾبْٔ بلٖ شلٗ ،ٙس٘يٖ الػحَٓ٘ى الربئٌَى الٛبشثَى ثبإلغالح ٍالػالح:
لْن ْٖ هدب الَٗ َ٘ط الوٓبسس
َٗٗلَىً :حي الوػلحَىٍ ،لن ؤخس
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ٍٗ ّ٘ٚج٘٘ري الحرُّٕ هي ًٓثب ْرن

ٍٚرل لرِ ْرٖ الحرٕ ًٓثرٔ هبضز
(ًٓو الوػسض)334 :2012 ،

.8دتىة الىسراء إلی القايىو وتجًب اإلهمال والفساد
الططي٘ٔ ًٌٖ الحٓبل يلٖ الَٗاً٘ي ٍبًٓبشّرب ثةًػربِ ٍاوترطام وٗرَٔ خو٘رى ؤْرطاز
الودتوى .لصل ،ٙهٌص ثساٗٔ الح٘بٓ الجططٖٗٔ ،بم الٌبس هي ؤخل بضسبء الٌهبم ْٖ الودتوى
ؤٍ ؤَطاؼ ؤذطٕ ،ثسيّ الٗبًَى ٍوٛوِ ْٖ الودتوىٍ .لٛي ْٖ ّصُ السٍضٓ التبضٗر٘ٔ وتٖ
اٙى ،ؤنْطت التدطثٔ ؤى َٖاً٘ي اإلًسبى َ٘ط ٖبزضٓ يلٖ بًطبء هدتوى ٗلتعم ثبلٗربًَىٍ ،ؤى
الدْبت الوٌٓصٓ لْصُ الَٗاً٘ي لن حطظ يلٖ ووبٗٔ الٗبًَى ٍبًٓبشُ.
بى ؤّن سجت الًتٗبز الطغبْٖ للَظضاء َّ ايتوبزّن يلٖ األخبًرت ٍبّوربلْن ْرٖ ورل
الوطبٚل الساذل٘ٔ للجالز.
بى ًحي خبزلٌبٚن لن ٌػٓرَا
ثربهلل ٗرب ٍظضاءًرب هرب ثربلرٛرن
رورل و٘رل ثدبًج٘رِ الٗطّٖ
ٍٚإىَّ ٍاورسٚن لٓرطـ َُرطٍضُ
ٍَٗٓ ٛن ْٖ األهط ؤى تػطَّْا
ؤْتًٌَٗى هي الحَٛهٔ ثبسوْب
ٚبزت لٓرطـ و٘ربئْب تٗػّ٘
ّصٕ ٚطاسرٖ الَظاضٓ حتٛرن
ٚلُّ ثسلكترِ يل٘رٛن هطرطِ
ؤًتن يلْ٘ب ٍاألخبًررت َْٖرٛن
ْطوبً يلٖ الٛطسٖ ٍَّ هٛتّ
ؤًٗٔسْ ٜررطاً للَظٗرط خلرَسررِ
(ًٓو الوػسض)671 :2012 ،
.9دتىة لتظحیح الىتع غیز الظحی للمجتمع
ألى الودتوى ٍالح٘بٓ االختوبي٘ٔ ّٖ ٍاوسٓ هري الًَاهرل التًل٘و٘رٔ الْبهرٔ ٍالػرحٔ
ٍالٌوَ ٍالٛوب لإلًسبى ًٗتوس ؤٗؿب يلٖ غحٔ الودتوى ٍبغالوِ .لرصل ،ٙهري الؿرطٍضٕ
حسٗس سجل بغالح ٍغحٔ الودتوى ٍؤسجبة ْسبز ٍ رلرّ الودتوًربت الوػربثٍٔ ،بظالرٔ
يٗجبت الٌوَ ٍالتٌو٘ٔ يي قطٕٗ الجططٛٗ .طّ ثَؾَح ٗحٖ٘ سوبٍٕ ْٖ ٖػ٘سٓ «ًٗرَش
يلٖ خصو ًرلٔ» الوًبًبٓ التٖ ًٗبًْ٘ب الٓٗطاء ٍالد٘بو ْٖ الًطأ ًٍٗتجط الوحتلر٘ي الدرطاز
الصٕ َعا وَٗ الًطأ ٍاٖتلى ٚرل ضرٖءٍٗ ،رسيَ ّراالء الٌربس بلرٖ الَورسٓ ْرٖ ؤضؼ
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الطاْسٗي لترل٘ع ثالزّن هي الدطاز وتٖ ال َٗٛى الد٘ل التبلٖ ْٗ٘طاً ٍخبئًبًّ« .رل ّرصُ
ثُساز» ّٖ ٖػ٘سٓ ؤذطٕ للسوبٍٕ ،التٖ ؤغجح ْْ٘ب اوتال الًطأ حت شضًٗرٔ التحطٗرط
هإزثٔ لٌْت الًبلن وتٖ ٗتدوى الدو٘ى يلٖ قبٍلٔ الحعة وتٖ ٗتوٌَٛا هري ًْرت ؤضؼ
الًطأ.
وٓٓلَتٕ ثوب ْٖ األضؼِ هي سٔطّأِ
ْبشا ثِ حطٗط الًطأِ ٍل٘ؤٌ
(ًٓو الوػسض ،ة )163:2006
ْٖ ٖػ٘سٓ «ّل ّصُ ثُساز»ٗ ،حبٍ الطبيط ص٘ٚط الٌبس ثبلحؿربضٓ الًطاٖ٘رٔ الٗسٗورٔ
ٍ بضٗرْب الود٘س ثصٚط ؤًبس هثل «هٌػَض» ٍ«ضض٘س»ٍ ،بو٘بء ضٍح الوٗبٍهرٔ ْرٖ ٖلرَثْن
ٍؤضٍاوْن .اسن اإلهبم الحس٘ي(و) ْٖ آٗب ِ لتًطّٗ الٌبس ثبلتؿح٘ٔ ٍالتؿح٘ٔ ثبلصات هي
شل ٙاإلهبم لًََ٘ٛا ؤٚثط ػو٘وب ْٖ الٌؿب ٍبًٗبش الًطأ هي ٍؾى سٖء.
السوبٍٕ ٗػّ الَؾى االختوبيٖ ٍالس٘بسٖ ْٖ الًطأ ثًس الُعٍ األهطٗ ٖٛللًطأ ثلُٔ
ثس٘كٔ ٍثلُ٘ٔ ٌٍُٖٗ ْٖ زَٗاًِ «هسجحٔ هي ذطظ الٛلوبت»:
«لسٌب ٌَّزاً ؤوطاًْ /...لوبشا ٗطٗسٍى بٗبز ٌب؟ٗ /دتطَى ثٔستبًبً ٚبهالًٚ /لوب ًجتت ئطرجُٔ
ْطحْٗ /...سهَى و٘ٛب ٚبهالًٚ /لوب ثٌٌ٘ب ث٘تبً قٌ٘٘بً /ؤذصٍا هي ثٗطٓ الَقي اللحن ٍالحل٘رت/...
ٍؤيكًَب الطٍَّ ٍالحَاْط /..ؤهب هي ْئطاى دبضة /الذتجربض آذرط هجتٛرطات الجٌتربََى َ٘رط
الطًَة؟»(ًٓو الوػسض ،ة )101 :2008
ْٖ ّصُ األث٘بتًٗ ،جط الطبيط يي آالهٍِٗٗ ،ب ل الُطثبءٍٗ ،ط َٛأليسائرِ ثسرجت رسه٘ط
ثسب ٌْ٘ن ٍٖطاّنٍ ،بذطاج اللحَم ٍالحل٘ت هي ٍقٌِ ٍ ،ط٘ ًٓبٗب ِ للطًت.
ْٖ ٖػ٘سٓ ؤذطٕٗٗ ،سم الطبيط ٖػ٘سٓ ثٌٓو الوَؾَو:
«استجسلَا /:ثٛرَْ٘٘تٖ ذرَشٓ /ثحػربًٖ زثبثرٔ /ثحرسٗٗتٖ ذٌرسٖب /ثرِ ًر٘لرٖ ؤيورسٓ
ًَٛٚطٗت٘ٔ /ثإسبٍضٕ َٖ٘زا /ثر«ظَّض وس٘ي» «هبزًٍرب» /ثربلٗطآى هدلرٔ سرتطثت٘ع»(ًٓرو
الوػسض)32-31 :2009 ،
.11الذتىة إلی الحزیة واستقالل الى،ى
الحطٗٔ ّٖ ٍاوسٓ هي الوٓبّ٘ن الس٘بس٘ٔ ٍاالختوبي٘ٔ الترٖ ا ررصت ؤضرٛبالً هرتلٓرٔ
ذال و٘بٓ الجطط .لٗس شٚط خو٘ى الٛتبة ٍالوتحسر٘ي ٍالٌٓبً٘ي ٗطٗجبً ْٖ ؤيوربلْن سرطاً

املنهج الثوری واالحتجاجی فی قصائد حییی السماوی ومعروف الرصافی25/

ٍغطاؤ ّصُ الطَجٔ الٌج٘لٔ للجطط .الطٖء الَو٘س الصٕ ٗو٘ع هًبًٖ ٍاًًٛبسبت الحطٗٔ ْرٖ
ؤيوبلْن َّ التًطٗٓبت الورتلٓٔ للحطٗٔ ْٖ الودتوًبت ٍْرٖ ؤٍٖربت هرتلٓرٔ ْرٖ و٘ربٓ
اإلًسبى .لن َّٖٗ الودتوى الًطاٖٖ الربًٕ السوبٍٕ هي الٌؿب هي ؤخل الحطٗٔ ،وتٖ لرَ
اًتْٖ ّصا الػطاخ هي ؤخل الحطٗٔ يلٖ وسبة و٘ب ِ.
ٍو٘ي ًكَٗرتٔ الحٓ ضطاؤ هَ ٖ
لدإتٔ بلٖ السَٔٛت َْدّٓ ٛغَ ٖ
(ًٓو الوػسض)38 :2009 ،
.11دتىة لتخفیف حذة الفقز
ْٖ خو٘ى الهطٍِ ٍْٖ خو٘ى الودتوًبت ْٖ ،الوبؾٖ ٍالحبؾرط ،ال ٗوٛري بًٛربض ؤى
الٓٗط َّ ؤضس يٌٍّ ،ؤثطى االستجساز ٍؤثطى ضٛل اختوبيٍٖ .هرى شلرْ ،ٙرةى ؤورس ؤّرن
ًتبئح يسم الوسبٍآ االختوبي٘ٔ ْٖ الًطأ َّ الٓٗط الصٕ خلجِ الوحتلَى لألهْٔ .رٖ ّرصُ
الحبلٔ ،لن ٗجرٕ ضرًطاء الػرحَٓ ْرٖ الًرطأ غربهت٘يٍٍ ،خرَزّن ْرٖ سر٘بٔ الودتورى
ٍاض جبقْن ثْصُ اٙالم الوالؤ هٌّْٛن هي ٗرسٗن غرَضٓ غربزٖٔ للَاٖرى الوطٗرط .بى ؤورس
الدَاًت الوْؤ لطًط الطغبْٖ َّ الدعء السطزٕ ٍالٗػػٖ الرصٕ اسرترسهِ ْرٖ ذسهرٔ
السْبو يي وَٗٔ الٓٗطاء ٍالٓٗطاء ٍاألٗتبم ٍاألقٓب الوططزٗي ٍالططائح السً٘ب هي الودتوى
ثطٛل يبمٍ .هي ؤّن ّصُ الٗػبئس ٖػ٘سٓ «الٓٗط ٍالسٗن» و٘ ٗػَض الجط٘ط ٍؤذترِ ْرٖ
ْٗط هسٖى ٍخَو ْٖ ذوسٔ هطبّسٍ .ؤذ٘طاًٌ ،تْٖ الٗػ٘سٓ ثٌٗسُ لألٌَ٘بء:
ًًن اهلل و٘ر هب بى ضووتن
ؤٜٗرْب األٌَ٘بء ٚن ٖس نلروتن
ثٌْبء ٚهٙي ثًرس هب ٖس قًوتن
سرْط الجبئسَى خَيب ًٍورتن
هي قًبم هٌَّو ٍ ضطاة
(الطغبْٖ)156 :2012 ،
ْٖ الٓٗطٓ األذ٘طٓ ٗلَم األٌَ٘بء يلٖ الٓٗطاء ٍَٗٗ لْن ثٛلوبت سبذطٓ:
ٍضٚجترن ثْب هترَى السٓبُ
ٚن ثصلتن ؤهَالٛن ْٖ الوالّٖ
ؤْٗب الوَسطٍى ثًؽ اًتجبُ
ٍثررلتررن هرٌرْرب ثرحرّٕ اهلل
ؤْتسضٍى ؤًٛن ْٖ جبة
(ًٓو الوػسض)156 :2012 ،
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ٗوٌى الطغبْٖ األٌَ٘بء هي الٌهط بلٖ الٓٗطاء ألًِ ٗعٗس هي هًبًب ْن:
رط ثً٘ي االظزضاء
ؤٗ٘ب الٌبنط شا الرٓٗر
رلّ ٙرصا ثجرالء
ال عز ثلَاُ هي ًْر
(ًٓو الوػسض)11 :2012 ،
ٗحٖ٘ السوبٍٕ ٗط ْٖ ٙٛاالستجساز الًطاٖٖ ٍاالستًوبضٍٗ ،لَهْن يلٖ الٓٗط ٍالوطؼ
ٍالٌعٍح:
«آُ /هي الوالٗ٘ي الٓٗطاء /...الوطؾرٖ /...الؤطرطَّزٗيٍٚ /...رلِّ هري ٚبًرت الك٘جرٔ ؤهرٖ/
ُكًوْن ٚلّص َٗم»(السوبٍٕ)24 :2009 ،
ْٖ ٖػ٘سٓ «اثبء»ًٗ ،كٖ الطبيط ًجؽ ٖلجِ ألٍلئ ٙالصٗي َٗٗٓى ؤهربم الرصئبة الجطٗرٔ.
ٍٚصل ٙاألقٓب الصٗي ٗتحَلَى ْٖ ؤظٖٔ ؤضؾْن الرلٓ٘ٔ بلٖ غٌبزٕٗ الٗوبهٔ ْٖ الوسٌٗٔ
هي الدَو الطسٗسّٛ .صا؛ ٗطٍٕ ّصُ الحٗ٘ٗٔ الوطٓ ثكطٗٗٔ هًجطٓ:
«ؤًب ؤَُٖلّسٔ ًجؽٓ ٖلجٖ للصٗيٗٔٗ /ب لَى الصئت ْٖ الجٔستبى /لألقٓب ٗسدسٍى هري الدٔرَو
ثطاه٘ل الٗوبهٔ»(ًٓو الوػسض ،ة )84 :2006
يتیجة البحث
هي الٗؿبٗب التٖ ؤر٘طت ْٖ الوٗب ً ،سرتٌتح ؤى السروبٍٕ ٍالطغربْٖ» ْرٖ ٖػربئسّوب
ٗساًْبى يي وَٗٔ اإلًسبى السبه٘ٔ ٍٖ٘ن الطًت الًطاٖٖ ٍٗسًَى بلٖ الحٓبل يلٖ الًسالٔ
ٍالحطٗٔ ْٖ الودتوًبت الجططٍٖٗٔ ،س اضتَٛا هري الهلرن ْرٖ الودتورى الًطاٖرٖ ٍورصضٍا
وٛبم ظهبًْن ثكطٔ هرتلٓٔ .ثبلٌهط بلرٖ التربضٗد الوؿركطة للًرطأ الوًبغرط ،السروبٍٕ
ٍالطغبْٖ ،اللصاى يبضب ْٖ س٘بٔ األوسا  ،ؤٍل٘رب اّتوبهرب ذبغرب لهربّطٓ الثرَضٓ ٍالٗورى،
ٍلتحٕٗ٘ ّصُ الٗ٘نٖ ،بهب هى الطًت الًطاٖٖ الوؿركْس ثركرَٓ ْرٖ هدرب الٌؿرب ؾرس
االستًوبضٍ .هى سالح الٗلن ٍالطًط ،ن ْتح ْػل خسٗس للوَاؾ٘ى الثَضٍٗٔ ،ثْصُ الكطٗٗرٔ
حولَا ٚل الوًبًبٓ ٍالوطٗٔ .لٌْٛوب لن ٌٗحٌ٘ب بلٖ وٛبم شل ٙالَٖت ،هرى الٓٛرط الثرَضٕ
ٍالَٗٓ الٓٛطٗٔ ،زيَا الهبلو٘ي بلٖ الًسالٔ.
ثبإلؾبْٔ بلٖ شل ،ٙهى غطذٔ رَضٗٔ للسْبو يي وَٗٔ الٌبسْ ،رةًْن ٗٛربْحَى ثطرسٓ
ؾس نبّطٓ الٓٗط ٍالوسبْٔ الكجٗ٘ٔ ٍالًربزات الرطاْ٘رٔ ٍاالًٗسربم ٍالهلرنٍ .ضرحصٍا ورسٓ
ّدَهْن يلٖ االًتْبظٗ٘ي َ٘ط الوالو٘ي ٍالَظضاء الٓبسسٗي ٍالدَاسر٘و ٍالرًَرٔ ٍضرًطاء
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الوحبٚن ٍالًلوبء الوٌبْٗ٘ي .بى الطًطاء الورصَٚضٗي قرَا و٘رب ْنًٍْٗ ،رب لٗر٘ن اإلسرالم
األغلّ٘ٔ ،ن ضاٗٔ السيَٓ ْٖ هرتلّ الودبالت ،ثوب ْرٖ شلر :ٙالسٌٗبه٘٘ٛرٔ ٍالجحر يري
الحٍٕ ،التًلنٍ ،الَوسٓ ٍالتؿبهيٍ ،اإلضازٓ ٍالدْسٍ ،الوساٍلٍ٘ٔ ،الَالءٍ ،الثٗٔ ٍٖس ؤر٘رطت
الطَجٔ ْٖ الحطٗٔ ٍاالستٗال ٗ .هْط هدوَو ٖػبئس ّصٗي الطبيطٗي الثَضٗ٘ي الًطاٖ٘٘ي ؤى
غطاذْن هي ؤخل الًسالٔ ال ٗٗتػط يلٖ الًطأ ٍُٗكٖ الًبلن اإلسالهٖ ثإٚولِ.
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Abstract
Yahya al-Samawi and Maruf al-Rasafi (1875-1945) are Iraqi
contemporary poets who, in their poems, call for the fight against
internal tyranny and foreign violation in all political, social, cultural
and economic fields and to stand up against anti-liberation currents
and the situation of Iraqi society has played an important role in their
poetry. Al-Samawi and Al-Rasafi, in their revolutionary poems, seek a
language to talk to all the people of the world and to express the
sufferings of humanity. Revolutionary culture is as a protest and
critical poem that expresses social pains and sufferings. And it is like
a court for trial and condemning destruction, revelations; antioppression ... In this article, it is tried to study the revolutionary
effects and their reflection in the poems of these two Iraqi poets by
descriptive and analytical methods.
Keywords: Revolutionary Culture, Iraq, Al-Rasafi, Al-Samawi,
Protest.
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شٍیكصذ اًقالبی ٍ اػتصاضی ذش اضؼبش یحيی السوبٍی ٍ هؼصٍف الصصبفی
هصطفی اسوبػيل پَش
آسيِ زبيح ًيب ػوصاى
هحوَذ صبذق ضاذُ

چكیذه
ٗحٖ٘ السوبٍٕ ٍ هًطٍِ الطغبْٖ( )1945-1875اظ ضبيطاى هًبغط يطاٖٖ ّسرتٌس ٚرِ
زض اضًبض ذَز ،ست٘ع ثب ث٘رساز زاذلرٖ ٍ دربٍظ ذربضخٖ زض ّورِ ورَظُّربٕ س٘بسرٖ،
اختوبيْٖ ،طٌّگٖ ٍ اٖتػبزٕ ٍ اٗستبزگٖ زض ثطاثط خطٗربىّربٕ ؾرس آظازٕ ضا ذَاّربى
ّستٌس ٍ اٍؾبو خبهًِ يطأ ًٗص هْوٖ زض ضًط آًبى زاضتِ است .السوبٍٕ ٍ الطغبْٖ،
زض اضًبض اًٗالثٖ ،ثِ زًجب ظثبًٖ ثطإ گٓتٍگَ ثب ّورِ هرطزم خْربى ٍ ث٘ربى ضًرحّربٕ
ثططٗتاًسْ .طٌّگ اًٗالثٖ زض وٛن ضًطٕ هًتطؼ ٍ هٌتٗس اسرت ٚرِ ث٘ربًگط زضزّرب ٍ
ضًحّبٕ اختوبيٖ است ٍ ثِ هثبثِ زازگبّٖ ثطإ هحبٚوِ ٍ هحٛرَم ٚرطزى جربّّٖرب،
اْطبگطّٕب ٍ ،ستنست٘عّٕب است .زض اٗي هٗبلِ سًٖ ثط آى است ب ثب ضٍش َغرٖ٘ٓ ٍ
حل٘لٖ خلَُّبٕ اًٗالثٖ ٍ اًًٛبس آى زض اضًبض اٗي زٍ ضبيط يطاٖٖ ثطضسٖ ضَز.
کليرٍاظگبىْ :طٌّگ اًٗالثٖ ،يطأ ،الطغبْٖ ،السوبٍٕ ،ايتطاؼ.

* زاًطدَٕ زٚتطٕ ظثبى ٍ ازث٘بت ْبضسٍٖ ،اوس اًبض ،زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ،اًبض ،اٗطاى.
** زاًط٘بض ظثبى ٍ ازث٘بت ْبضسٖ زاًطگبُ پ٘بم ًَض ٗعز .اٗطاى.
*** زاًط٘بض گطٍُ ظثبى ٍ ازث٘بت ْبضسٍٖ ،اوس ٗعز ،زاًطگبُ آظاز اسالهٖٗ ،عز ،اٗطاى.
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