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 شكـــــــــــــــــــر و عرفـــــــــــــــــــــان

 "  شكرتم ألزيدنكمو لئن "             قال تعالى بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم 

 الحمد هلل الذي أنار لنا درب العمم و المعرفة و أعاننا عمى إنجاز هذا العمل 

. وأداء هذا الواجب و وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع

 إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في االمتناننتقدم بجزيل الشكر و 

إنجاز هذا العمل المتواضع  

" تومي لخضر"نخص بالذكر األستاذ المشرف  و تذليل ما واجهنا من صعوبات و
و إلى أساتذة قسم المغة العربية   بتوجيهاته و نصائحه القيمةناالذي لم يبخل عمي

 " .بن دحمان عبد الرزاق"كافة  وباألخص الدكتور 
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سار على تربتها األنبیاء  التيالمقدسة  ،وأرض األنبیاءفلسطین قلب العالم اإلسالمي  
 فیها المسجد األقصى قبلة د فیها الصحابة فتوحات اإلسالم، شه التيوالرسل، هذه األرض 

سبحانه وقد كرم اهللا  صلى اهللا علیه وآله وسلم  النبي الكریماألولى ، ومسرى المسلمین 

 ﴿:  هوتعالى القدس وحولها بقول                        

                                        

     ﴾  نسانا أرضاحظیت فلسطین  فقدن هنا ،وم  ﴾01﴿سورة اإلسراء والزالت  وإ

ألنهم كانوا  باهتمام المسلمین على مر العصور فكانوا یدافعون عنها بالنفس والنفیس
 أهلن هذه الجغرافیة المقدسة عند أالتفریط فیها تفریط في دینهم وعقیدتهم ، أنیعتقدون 

   .الدیانات السماویة كلهم ، هي الیوم في عهدة المسلمین

وفي ظل هذا اغتصب الیهود األرض التي بارك اهللا فیها للعالمین ، إلقامة قاعدة  
عدوانیة في قلب العالم اإلسالمي ، لتفتیت وحدته واغتصابه ، واغتصاب خیراته ، وبهذا 

ویمكن اعتبار المأساة الفلسطینیة مثال حیا للواقع  د من شرد ،قتل من قتل ، وشر 
التحدي والتهدید ، ولوال هذا الواقع المؤلم للعالم  أنواعالذي یشهد الیوم جمیع  اإلسالمي

اإلسالمي لما ضاعت فلسطین، ولما تجاسر العدو على اغتصابها ، ولذلك فإن هیبة 
هذه فلسطین المحتلة منذ القدم  ، إسالمیةاإلسالم والمسلمین مرهونة بعودة فلسطین عربیة 

 أیديملیار مسلم تحریرها من وتنتظر من ال... تبكي حریتها وعزتها أسیرةوهي حزینة 
 .الصهاینة 

من خالل تعبیر عنه ووصف  عموما على الفن هذا الواقع المریر كان له تأثیر بالغ 
 أوالشعر العربي الكبیر على دیوان  فال نكاد نعثر في  ، الشعرومن هذا الفن  هحاالت

تدنیس والقتل لل هرة تتعرض شعریة لم تتحدث عن  فلسطین كأرض مقدسة طا مجموعة
 الخ ... والتشرید وطمس معالم الهویة العربیة 
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لشعر العربي المعاصر تناول هذه القضیة بكونها قضیة ل يتجلالشعر الفلسطیني      
تجسید   إلىالفلسطیني هو األقرب و األسرع  تخصه ، قضیة تحكي قصته فكان الشاعر

 عالمأ، ومن  وعایشها  تلك األحداثولى عاش األدرجة بالألنه مواطن فلسطیني  ،حداثهاأ
هذه  إشكالیةتبلورت  وعلیهبحثنا هذا ،  موضوع شاعرة فدوى طوقان الشعر الفلسطیني ال

وكیف  یتجلى الواقع الفلسطیني من خالل شعر فدوى طوقان؟ فیم:  استقرت فيو  الدراسة 
   .كان ذلك التجلي ؟

 الوصف المدعم بألیتيعلى المنهج التاریخي  عتمدناولإلجابة عن هذه اإلشكالیة ا    
عن  اتاریخی امهاد باعتباره فصل األولالفي  إلیهافالدراسة التاریخیة تطرقنا  التحلیلو 

ند تحلیل المادة الشعریة علیه في فصل الثاني ع فاعتمدناالوصفي التحلیلي  أمافلسطین ، 
 قسمنا البحث وقد ، الشاعرة معه تفاعل مدى الواقع الفلسطیني  و ظالل لى إللوصول 

الواقع : دراسة نظریة تحت عنوان  ومقدمة وخاتمة ، الفصل األول  فصلین مع مدخل
في ظل  ، و االنتداب إبان  يفلسطینالوضع ال:  إلىالفلسطیني المعاصر وفیه تطرقنا 

وى تفاعل شعر فد: الفصل الثاني فهو دراسة تطبیقیة تندرج تحت عنوان  أما االحتالل
الشاعرة وفیه عرضنا لدى  الفلسطیني  مالمح الواقعل تطرقنا فیه طوقان مع الواقع و 

یات الواقع إلى جمال بعد ذلك عرجنا ، األرض ، االغترابالطفولة ،  المرأة : لمواضیع 
ولتحقیق ذلك وانجازه عدنا  سیقى والمو   اللغة الشعریة والصورة كما جسدتها ودلت علیها

  .األعمال الشعریة الكاملة للشاعرة:  أهمهامصادر المراجع و ال جملة من  إلى

  .لعبد العزیز المقالح  االنتفاضةدمة الحجارة في قصیدة ص

  .لمحسن محمد صالح المعاصرةالقضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها 

  .لسهام عبد الوهاب الفریح المرأة العربیة واإلبداع الشعري

  .لعبد الوهاب الكیاليفلسطین الحدیث  تاریخ وكتاب 
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صعوبات اعترضت ال فإن البحث ال یخل من أكادیمیة أو دراسةعلمي بحث  أيوكعادة 
وقد ... التوفیق اإللهي في تجاوزها وتخطیها  أمكننا إذتؤثر في حركته ،  أنمساره، دون 

یكون العامل الزمني في مقدمة هذه الصعوبات وعدم توفر المراجع الكافیة فیما یخص 
تومي الذي ساعدنا  لخضر ذناأستانتوجه بالشكر والعرفان إلى  وأخیرا الجانب التطبیقي،

نجازها ، له منكثیرا لواله لما استطعنا فهم المذك حفظه اهللا  االمتنانالشكر و كل  ارة وإ
ومتعه بالصحة والعافیة ونفع بعلومه ، كذلك نسأل اهللا التوفیق والسداد في هذا العمل 

  .البسیط المتواضع 
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 :عالقة الشعر والواقع/1

لواقع تعد مف بيف القضايا المطروحة في النقد العربي القديـ باإف عالقة الشعر       
د أيضا إشكاال معرفيا يصعب فكو أو تجاوزه و ىذا لحساسية العالقة ث، كما تعيوالحد

 .التي تربط الشاعر بالواقع والحياة

     بالعودة إلى أطروحات النقد األدبي القديـ فإننا نجد ليذه القضية صدى واسعا في 
فالمحاكاة األرسطية ال " في حديثو كتابات الكثير مف النقاد والمفكريف كالفيمسوؼ أرسطو

تعني نسخ الواقع، فالشاعر ال يمتـز باألحداث كما ىو الحاؿ بالنسبة لممؤرخ ولكنو يقدـ 
، فالشاعر لو الحؽ في تقديـ نظرتو الخاصة لألشياء، ال كما (1)"رؤية فنية و جمالية ليا

ىي موجودة في الواقع وباإلضافة إلى كثير مف الفالسفة الغربييف الذيف صرحوا في 
كتاباتيـ بأف الشعر ىو تعبير عف الواقع، كما ىو شأف المدرسة الماركسية التي ترى في 

،مما يعني أف ىناؾ عالقة جدلية بيف قاعدة (2)النتاج األدبي انعكاسا لمظروؼ االجتماعية
 (الفكر اإليديولوجي)والبناء الفوقي  (عالقات اإلنتاج)المالكية أو البناء التحتي لممجتمع

فالمدرسة الماركسية ترجح البناء التحتي والمجتمع وتجعمو يتحكـ في البناء الفوقي أي في 
رؤية "الثقافة واألدب، إف ىذا التفاعؿ بيف النتاج األدبي والمجتمع ال يتحقؽ إال مف خالؿ

 ىذه المقولة مف الفالسفة   goldmanالعالـ الخاصة بالكاتب ولقد اقتبس غولدماف

                                                           
  األكبر، و واحد مف عظماء االسكندرفيمسوؼ يوناني، تمميذ أفالطوف ومعمـ  (ؽ ـ322- ؽ ـ384): أرسطو 

الفيزياء والميتافيزيقيا والشعر والمسرح والموسيقى والمنطؽ والبالغة : المفكريف، تعطي كتاباتو مجاالت عدة منيا
. والمغويات والسياسة والحكومة واألخالقيات، وعمـ األحياء وعمـ الحيواف، وىو واحد مف أىـ مؤسسي الفمسفة الغربية

، 1، مصر، طاإلسكندريةلنشر، افي نقد الشعر العربي دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و:رمضان الصباغ ( 1
. 28، ص2002

، 1ر إبراىيـ خميؿ، دار الكرمؿ لمنشر والتوزيع عماف، األردف، طتمقاالت ضد النبوية، ، وآخرون جون هال،  ينظر(2 
  .12، ص1982

 في باريس كاف 1970 في بوخارست رومانيا، وتوفي عاـ 1913 ولد عاـ goldman Lucien ، لوسيان غولدمان*
فيمسوؼ فرنسي وعالـ اجتماع مف أصؿ ييودي روماني،وكاف مدير الدراسات في المدرسة التطبيقية لمدراسات 

 .،والمنظر الماركسي المؤثر(1970-1959)العميا،
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 ورأى أنيـ   Kofler وكوفمر   Lukàcs و لوكاتشMarx وماركس Hegelىيغؿ
 .(1)"ربطوا بيف الواقع المعاش وفيمنا ليذا الواقع

     ولكؿ فيمسوؼ رؤية في ذلؾ، فقد كانت األعماؿ األدبية عند غولدماف 
goldmann تيتـ بالعوامؿ االجتماعية واالقتصادية  ومدى تأثيرىا في العمؿ اإلبداعي ،

 .(2)ويرى أف ىذه النظرة الشمولية لدراسة الواقع ونقده تشكؿ برؤية ناجحة ورفيعة لمعالـ

ال يقدـ لنا معرفة المعنى المباشر وال »:  فيرى أف الففAltusser 3*     أما ألتوسير
يدلنا أيضا عمى المصادر التي تستقى منيا ىذه المعرفة، والشيء الذي يقدمو لنا ىو 
التعمؽ بمستوى معرفي معيف ال أكثر، فالفف يجعمنا نرى، ونحس، ونتأمؿ أشياء ذات 

 .4(3) «عالقة بالواقع، والمعرفة ال يمكف أف تنشأ إال عف ىذه الطريؽ

      ىذا مف جية، ومف جية أخرى نجد عالقة الشاعر بالواقع عند النقاد والمفكريف 
 نقصد بالتجربة الشعرية »:العرب، ارتبطت بالتجربة الشعرية لمشاعر، يقوؿ عمار ويس

                                                           
  فيمسوؼ ألماني ولد في شتو (1831 نوفمبر 14- 1770 أغسطس 27) ولد في :جورج فيمهمم فريدريش هيغل ،

تغارت فورتيمبيرغ في المنطقة الجنوبية مف ألمانيا يعتبر مف أىـ مؤسسي حركة المثالية األلمانية في أوائؿ القرف التاسع 
. عشر ميالدي

  فيمسوؼ ألماني واقتصادي  وعالـ اجتماع و مؤرخ   (1883 مارس 14- 1818 مايو 5)ولد في : كارل ماكس
(. 1894-1867)، و رأس الماؿ (1848)وصحفي واشتراكي ثوري مف أىـ مؤلفاتو بياف الحزب الشيوعي 

  فيمسوؼ و كاتب و ناقد و وزير مجري ماركسي ولد في بودابست عاصمة المجر  (1971-1885 )جورج لوكاتش
. أسيـ بعدة أفكار منيا التشيؤ والوعي الطبقي تندرج تحت النظرية والفمسفة الماركسية

  كوفمر: Kofler leo(26 1995يوليو 1907/29 أبريؿ)  كاف عالـ اجتماع ماركسي نمساوي ألماني،تأثر في كتاباتو
 .بجورج لوكاتش 

 بيروت ،لبناف، دار ابف رشد لمطباعة والنشر، ،غولدماف وية التركيبية دراسة في منيج لوسيافيفب، في اؿ شحيدلجما ( 1
 .37، ص1982، 1ط
2
 .38المرجع نفسو، ص:  شحيدلجما(  

ولد في الجزائر و درس في مدرسة األساتذة العميا في باريس،  (ـ1990 أكتوبر22ـ 1918 أكتوبر 16 )آلتوسير*
. فيمسوؼ ماركسي

. 17-16ر إبراىيـ خميؿ ، المرجع السابؽ، صتمقاالت ضد النبوية، ، وآخرون جون هال (3
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االىتمامات التي عبر عنيا الشعر العربي واالنعكاسات التي نقميا الشاعر الجاىمي عف 
 .(1)«مجتمعو وبيئتو ومحيطو، ومشاعره وانفعاالتو الذاتية والجماعية

     فتأثير الواقع عمى نفسية الشاعر، تجعمو ينتج رؤية شعرية صادقة تعبيرا عف 
الوطف أو عف الحياة بكؿ جوانبيا ولمفكر واألدب عالقة وطيدة بالواقع العاـ الذي يولداف 

 . (2)ويترعرعاف فيو، وتظير في تبادؿ التأثر والتأثير بينيما

    فيذا التفاعؿ بينيما يجعميما يحققاف ىدفا واحدا أال وىو التعبير عف معاناة أمة أو 
شعب أو قضية ما، أي أننا حينما نرى في أشعارىـ مرآة عاكسة لتمؾ األحداث والوقائع 

 .وكأننا عشناىا بكؿ مالبساتيا

 ىذا الواقع ترؾ أثرا في نفسية الشاعر لتتحوؿ إلى رسـ بالكممات لحكاية وطف يسكنو 
 ".فدوى طوقاف"كما ىو الحاؿ مع الشاعرة والمبدعة الفمسطينية 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، الواقع الشعري والموقؼ  النقدي مف الجاىمية إلى نياية القرف الثالث اليجري، عالـ الكتب الحديث عمار ويس ( 1
. 51،ص2014، 1لمنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط

، المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر مف النكبة إلى النكسة، وزارة الثقافة، أفريقيا أحمد زكي كنون:  ينظر ( 2
 .45، ص2006،  ،الشرؽ، المغرب، د ط
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 :فدوى طوقان في سطور/ 2
ولدت بمدينة نابمس في " إبراىيـ طوقاف"شقيقة الشاعر المرحـو " فدوى طوقاف"الشاعرة 

،  تمقت تعميميا االبتدائي بمسقط رأسيا، لكنيا لـ تتـ تعميميا 1*ـ1917فمسطيف عاـ 
رحمة "الثانوي ولـ تدرس دراسة أكاديمية لظروؼ اجتماعية ذكرتيا في سيرتيا الذاتية 

، عاشت في أسرة تعج بالتعصب والحرماف مف الدراسة  ، كؿ 2( 1)"جبمية، رحمة صعبة
ىذا اثر في شخصيتيا فصبغيا بصبغة االنطواء والعزلة والتشاـؤ ، رغـ الواقع المرير إال 

صرارىا الشديد عمى بموغ اليدؼ، وعدـ  أنيا صنعت بحسيا المرىؼ وذكائيا الوقاد وا 
عالف اليزيمة أماـ الصعوبات التي واجيتيا عمى تثقيؼ ذاتيا  واالعتماد  االستسالـ وا 

عمى نفسيا ، فكسرت القيود التي فرضتيا عمييا العادات والتقاليد فتمكنت مف نظـ 
 في الحادي عشر مف شير نوفمبر عاـ ألؼ »: قصائدىا وبدأت رحمتيا الشعرية كما تقوؿ

 ، وشاركت في العديد مف المؤتمرات والميرجانات 3(2)«وتسعمائة وتسعة وعشريف لمميالد
مؤتمر السالـ العالمي : الوطنية والسياسية واألدبية والشعرية في العالـ والوطف العربي مثؿ

باستوكيولـ بالسويد، ومؤتمر الكتاب اإلفريقييف واألسيوييف، ومؤتمرات األدباء العرب 
 . 4(3)وميرجاف جرش باألردف

     في عصر الجمعة الموافؽ الثاني عشر مف ديسمبر، سنة ألفيف وثالثة لمميالد  
توقفت فدوى طوقاف عف الكالـ وبدأ الضغط ييبط واألنفاس تتالحؽ، إلى أف أسممت 

،وكتبت عمى قبرىا قصيدتيا (4)5الروح في الساعة التاسعة وخمس أربعيف دقيقة مساءا 
 ":كفاني أظّؿ بحضنيا"المشيورة 

                                                           

 .1920-1919يورد بعض الدارسيف تاريخ آخر لميالدىا بيف * 
 .13،ص 2010، حوارات فدوى طوقاف، دروب لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، د ط، يوسف بكار( 1
 ،البناء المغوي في شعري الخنساء وفدوى طوقاف دراسة موازنة ، ماجستير لبنى عبد الرحمن أبو عشيبة:  ينظر (2
 13،12،ص2013الجامعة اإلسالمية،غزةػ، فمسطيف ، (مخطوطة)
. 14، المرجع نفسو، صيوسف بكار:  ينظر(3
 .20 ، المرجع نفسو، ص لبنى عبد الرحمن أبو عشيبة (4
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 كفاني أموت عمى أرضيا
 وأدفف فييا

 وتحت ثراىا أذوب وأفنى
 وأبعث عشبا عمى أرضيا

 وأبعث زىرة 
 تعيث بيا كؼ طفؿ نمتو بالدي

 كفاني أظؿ بحضف بالدي
 ترابا، 

      وعشبا 
 (1)              وزىرة

    تركت شاعرتنا في المكتبة العربية أثارا ستظؿ شاىدا عمى امرأة فمسطينية صمدت 
 (2):وتحدت  إلى أف سطر اسميا في صفحات التاريخ فمف أثارىا األدبية والشعرية

 :الشعر - أ
 ـ1952، دار النشر لمجامعييف، القاىرة، (ديواف)وحدي مع األياـ  -1
 .ـ1957، دار األدب بيروت، (ديواف) وجدتيا -2
 .ـ1967، دار األدب، بيروت، (ديواف)أعطنا حبا  -3
 .ـ1967، دار األدب، بيروت،(ديواف) أماـ الباب المغمؽ  -4
 .ـ1969، دار األدب، بيروت، (ديواف)الميؿ و الفرساف -5
 .ـ1973، دار األدب، بيروت،(ديواف)عمى قمة الدنيا وحيدا -6
 .ـ1989، دار الشروؽ، عماف،(ديواف)تموز و الشيء اآلخر -7
 .ـ2000، دار الشروؽ، عماف،(ديواف)المحف األخير  -8
 : النثر - ب

                                                           
.426،ص1993، 1، األعماؿ الشعرية الكاممة،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، عماف ،  األردف، طفدوى طوقان(   1

  

2
 419،418 ، المرجع السابؽ ،ص لبنى عبد الرحمن أبو عشيبة(  
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 .ـ1946أخي إبراىيـ، المكتبة العصرية، يافا،  -1
وترجـ . ـ1985، دار الشروؽ، عماف،(سيرة ذاتية)رحمة صعبة، رحمة جبمية -2

 .إلى اإلنجميزية والفرنسية والعبرية
ـ وترجـ إلى 1993، دار الشروؽ، عماف، األردف (سيرة ذاتية)رحمة أصعب  -3

 .(1)الفرنسية

شعر فدوى طوقاف بيف التجارب األنثوية في الحب والثورة واحتجاج المرأة      تراوح 
عمى المجتمع، فيي رمز لمصمود ولمجرأة والشجاعة واألمؿ واليأس والضعؼ والقوة 

ىاىي دماؤنا تقطر مف ... »:وتمثمت معاناتيا مف خالؿ الحالة النفسية واالجتماعية تقوؿ
 الواقع الجديد يصيبنا بالشمؿ والذىوؿ، أرواحنا تضطرب ،حدي سكيف الطعنة المباغتة

، كذلؾ تسجؿ الشاعرة اعتزازا وفخرا بأنيا شاعرة حممت في (2)«تحت الممارسات القمعية
أفخر أنني كتبت الكثير مف القصائد التي تكاد  »:طيات دواوينيا قصة فمسطيف تقوؿ

تكوف وثائؽ لما جرى في فترة االحتالؿ كميا أصور فييا ىدـ البيت، النفي، السجف 
بال تجربة وربما و شاعر بال قضية ىو شاعر بال مذاؽ فكؿ، (3)«اإلذالؿ، وكؿ شيء

 بؿ عميو أف يحفر ،وىنا عميو أال يستسمـ لذلؾ... يحتج شاعر بأف كؿ القضايا قد طرحت
. (4)بأظافره في أرض الواقع حتى يجد قضيتو

      

                                                           
، خطاب الذات في األدب العربي، دار األماف لمطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، محمد معتصم: ينظر (  1
. 67، ص2007، 1ط
. 72، صالمرجع نفسه ( 2
. 9، المرجع السابؽ، صيوسف بكار ( 3
، شعراء العمر القصير، الشعراء المعاصروف ، مكينة الدار العربية لمكتاب لمطباعة والنشر أحمد سويمم ينظر، ( 4

. 59، ص1999، 1والتوزيع، بيروف، لبناف، ط
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 فالشاعرة فدوى طوقاف جسدت لنا الواقع الفمسطيني مف خالؿ أشعارىا، فميمة الشاعر 
وتتفرع وتصبح ... و تكبر... ىي أف يجسد الحمـ البسيط ويسقي شجرة الواقع لكي تنمو

 . (1)ومذاقو الخاص... غابة مف األشجار ىنا فقط يعرؼ الشاعر بميمتو وتجربتو وقضيتو

 :األدب الفمسطيني / 3
       لـ يأخذ األدب الفمسطيني طابعو الخاص،إال مع بداية القرف العشريف، لكف قبؿ 

ىذه الفترة كاف يصنؼ ضمف األدب العربي العاـ، الذي شيد تراجعا بدءا مف القرف 
السادس عشر وحتى بداية القرف العشريف، في ىذه الفترة لـ يكف لفمسطيف االستقالؿ 
السياسي أو نوعا مف السيادة الذاتية فضال أف المغة الرسمية كانت التركية، لذا بدأت 

تظير المشاعر الفمسطينية لتأكيد ىويتيا أدبا وسياسة،فكاف التعميـ في تمؾ الفترة متدىورا 
بسب قمة المدارس، والمعاىد التعميمية ، فضال عف فرض الرقابة عمى الكتب والمنشورات 

وشعر الفمسطينيوف أنيـ خسروا الثقافة واألرض، وىذا ما غذى لدييـ الشعور القومي 
والوطني، وبرز ذلؾ مف خالؿ كتاباتيـ وأشعارىـ التي اعتمدت عمى األساليب القديمة 
والمغة الفصحى، لغة القرآف الكريـ، لكف ىذا األمر لـ يؼ بجميع المبتغى بسبب فقداف 

  .(2)اليوية

      والواقع أف األدب الفمسطيني القي اىتماـ الدارسيف سواء أكاف شعرا أـ نثرا بأشكالو 
المختمفة، لقد كاف سجال صادقا لواقع القضية الفمسطينية وتصويرىا في كتابات الشعراء 

 .والروائييف

 غيض مف قيض »ىو: ، أحد شعراء األرض المحتمة في تعريؼ شعره"نايؼ سميـ"يقوؿ  
 :«أدب المقاومة، أدب القضية الفمسطينية

 

                                                           
. 59، صالسابؽالمرجع ، أحمد سويمم ( 1

2
، موسوعةإبراىيـ،األديب غالب عنابسة ،ينظر(  األبحاث ودراسات في األدب الفمسطيني   طوقاف الشاعر الممتـز

 .03،ص 3الحديث، ج
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 ليػػػػس مػػػػػا تػنػزفو يػا قممي       بعض حبريف إنما لبعض دمي

 (1)ما كتاباتي وأشعاري سوى      قطػػع قػػد أفمتػػت مػػػػف ألػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػي

     تميز أدب فمسطيف قبؿ النكبة بتغيرات وأحداث كاف ليا ارتباط بالوطف، وظير 
إسعاؼ النشاشيبي، وخميؿ السكاكيني : العديد مف الشعراء في ىذه المرحمة نذكر منيـ

 .(2) واسكندر الجوري البتجالي، والشيخ سعيد الكرمي الخ

      وغدت أشعارىـ نداء لمحرية واالستقالؿ، تحمؿ في سجميا قصة أرض مسموبة 
وأزمة المرأة، وأزمة الطفؿ، واليجرة وغيرىا مف األزمات التي عانى منيا الشعب 

الفمسطيني ولعؿ أوؿ مف استجاب لممعاناة التي كاف يعيشيا الشعب الفمسطيني ىو 
 :إسعاؼ النشاشيبي الذي يقوؿ

 الػػعػرب مػػات شعػػػورىػـ          فػػاندبػػػػػو دىػػػػػػػرؾ بػػػاكػػػػػػػػيا

 ولَّػػػػى، فػػػػولػػػػى بػػػػعػػػػػػػػػده           أنػػػػػػػػس وسػػػػػػػػػاء مػػػػالػػػػػػػػػػػيا

 (3)سطػرتو لكـ مواقع ُحَمر         صبغتيا جراحكـ والُكمـو

 باإلضافة إلى الشاعر إبراىيـ طوقاف الذي كانت فمسطيف ىمو األكبر،  فتميز شعره 
الشييرة " الشييد"بالروح الوطنية وحبو لوطنو وىذا ما تجمى في قصائده يقوؿ في قصيدتو 

 :التي تنشد مف عزيمة كؿ مناضؿ

 عػبػػػػس الخطيب فابتسػػػػػـ         وطػػػغػػػػػػى الػػػػيػػػػػوا فاقتحػػػػـ

 رابػػػػػط الجػػػػػأش والنػػػػيػػػػػػى         ثػػػػػػػابػػػػػػت القػػػػمػػػػػب والقػػػػدـ

  نفػػػػػػسػػػػػػو طػػػػػػوع ِىػػػػػمػػػػػػػػة          وحػػػػمػػػػت دونػػػػيا الِيػػػػمػػػـ

                                                           
1
 ، ص2008 ،1 الثقافية،القاىرة،مصر،طلالستثمارات، تاريخ األدب العربي الحديث، الدار الدولية مصطفى السيوفي(  

2
 .208 ، صالمرجع نفسة(  

. 220، صنفسهالمرجع  ( 3
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    أما األدب الفمسطيني بعد النكبة فقد ارتبط بطرد الفمسطينييف مف أرضيـ وتيجيرىـ 
فانشغؿ  .(1)إلى األقطار العربية المجاورة ليعيشوا الجئيف عمى أمؿ العودة إلى ديارىـ

األدباء بتسجيؿ ىذه األحداث في دواوينيـ ، فكانت والزلت القضية الفمسطينية مصدر 
إلياميـ ، فكاف تطور األدب بعد النكبة شكال ومضمونا معبرا عف معاناة والتفجع واأللـ 

 .الخ  ...(الشييد)،  (الوطف)والحسرة ، فيكثر الحديث عف 

 

 

 

 

 

                                                           
. 230، المرجع السابؽ، صمصطفى السيوفي: ينظر (2



 المعاصر الفلسطيني الواقع:                        الفصل األول 

 

   
 1939-1922 فلسطين في البريطاني االنتداب-       

 1948-1939 االنتداب وانتهاء الفلسطينية القضية تطىر -      

 

 

 لفلسطين اإلسرائيلي االحتالل-   
 الفلسطينية االنتفاضة  - 
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 :فلسطین في ظل االنتداب:المبــــحث األول 

  1939_1922االنتداب البریطاني في فلسطین / أوال

 :بدایات االنتداب  1_1

 بعیدالغربیة بفلسطین إلى عهد غیرها من الدول األوربیة ترجع أطماع بریطانیا و         
موقع فلسطین من أهمیة اقتصادیة وعسكریة غزوات الصلیبیة لما یمثله بالتحدید إلى الو 
أثارت أطماع بریطانیا ) م1798( سنة دینیة، كما أن حملة نابلیون بونابرت على مصرو 

 .)1(في إنشاء وطن قومي للیهود 

نشاء وطن قومي فلسطین و  احتاللكومة البریطانیة قد خططت الحو         للیهود قبل إ
اندالع الحرب العالمیة األولى، فلقد كان اندالع تلك الحرب فرصة مواتیة لتنفیذ المخطط 

نوفمبر  2یح وعد بلفور في فعقدت سلسلة من المحادثات انتهت بإعالن تصر  ،البریطاني
هم من إصداره كان خدمة لألهداف األإن الهدف األول و مهما حددت الدوافع فو  ،م1917

  .)2(لبریطانیة خاصةالمصالح او 

وسعت  تهویدهافلسطین و  بسبب وعد بلفور استطاعت بریطانیا أن تفرض االنتداب على  
مما زاد في خطورة "درجة األولى الإلى تنفیذ ما جاء فیه من قرارات تخدم مصالحها ب

األراضي و رشوة أصحاب  المشكلة ما كانت الصهیونیة تنفقه من مال كثیر في شراء
غراء المواطنین و النفوذ، و  قامة اإ   .)3("االقتصادیةلمستعمرات والمؤسسات الزراعیة و إ

                                                             
، الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة ، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة، دط، أحمد یاغي إسماعیلینظر ) 1

  55ص  ،1983
 ، جامعة)مخطوطة( م، رسالة الماجستیر 1948م، 1914عام  من فلسطین ، البعد السیاسيعبد الناصر قاسم الفرا) 2

  .6ت، صالقدس المفتوحة، غزة، فلسطین، د
  3)  .296- 295،ص1979، 1للمالیین ، بیروت ، لبنان ، طالعلم  ي، دارالشعر العرب االلتزام في أحمد أبو حاقة،
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الثوریة یرة لجمیع العرب و بلفور صدمة كب قد كانت ردود العرب من صدور وعدو        
بعد كل هذا  " إلى هذه الدرجة، الخداع البریطاني أن یصل العربیة إذ لم لیتخیل الثوار أبدا

فهم من تصریح بلفور أصبحت حقیقة واقعة فهبوا یعقدون فلسطین أن مخاو تأكد عرب 
یؤلفون الجمعیات القومیة لإلعراب عن و  ، الوطنیة واالجتماعات السیاسیةالمؤتمرات 

لصهیونیة وعزمهم على مناهضتنا وابتدأت المظاهرات العنیفة استنكارهم للحركة ا
  .)1("م1919خالل یة طبر لدامیة في غزة والقدس و ات انشبت الصدمواإلضرابات و 

فرض عدة الدول المنتصرة تزكیة انتصارها ب بعد نهایة الحرب العالمیة األولى حاولت     
معاهدات قاسیة في حق الدول المنهزمة من أجل إضعافها بذریعة تحقیق السلم العالمي 

لیرسم  م1919حیث انعقد مؤتمر السلم في باریس في مطلع كانون الثاني من عام 
لیرسي األسس الجدیدة للعالقات الدولیة بعد الحرب وسط جو من و ، ة للعالم خارطة جدید

تأسس هذا المؤتمر على ثالثة و  ،)2(التفاؤل بقرب موعد تنفیذ مبدأ تقریر المصیر للشعوب
 : مبادئ هي

على تحمیل ألمانیا وحلفائها مسؤولیة الحرب، وفرض العقوبات الصارمة علیها و   -1
 .حلفائها

ضمان أمن أوربا الدیمقراطیة من الخطر الشیوعي بحصار صارم للشیوعیة   -2
 .الروسیة الناشئة

اإلمبراطوریة النمسا،الدولة العثمانیة،(تصفیة اإلمبراطوریات القدیمة وتفكیكها   -3
 .)3()األلمانیة

                                                             
  132، ص 1988، 1التوزیع، الكویت، طاعت فلسطین، مكتبة العال للنشر و ، كیف ضعیسى الماضي:ینظر ) 1
، 1990، 10، تاریخ فلسطین الحدیث، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، طعبد الوهاب الكیالي ) 2

  .104ص
  .110، المرجع نفسھ،  عبد الوھاب الكیالي)  3
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ألن ذلك یحقق رغبات فرنسا  باریس ؤتمرلم یقبل الشعب العربي بما جاء في م      
فلسطین في  رتبلور هذا الرفض في إنشاء مؤتموالصهیونیة في البالد العربیة و بریطانیا و 

ابع والعشرین من كانون الثاني والعاشر من شباط خالل الفترة الواقعة بین الس ، القدس
حیة كان هذا المؤتمر الذي تألف من مندوبین من الجمعیات اإلسالمیة المسی، و م1919

قریر للبحث في أمر عرض المطالب الفلسطینیة بشأن ت قد دعى ،دفي مختلف أنحاء البال
من الصهیونیة  ناإلعراب عن مخاوف العرب الفلسطینییالمصیر على مؤتمر السالم، و 

  .)1(من احتمال السیطرة الیهودیةو 

أبریل عام  25في " لتحقیق مصالحها  اتد المؤتمر عقذا واصلت بریطانیا بكهو     
فلسطین تحت االنتداب قرر مجلس الحلفاء المنعقد في سان ریمو وضع  م1920

قبل أن تصادق عصبة األمم على هذا القرار كانت بریطانیا قد سارعت في البریطاني و 
    .)2("إلى إقامة إدارة مدنیة لتحكم بواسطتها فلسطین م1920عام ) یولیو(األول من تموز 

عین لذلك االنتداب، و یخطط لذلك قبل موافقة عصبة األمم على  "صموئیل"وقد كان  
كان تعیینه أقطاب الصهیونیة في بریطانیا، و  هو أحدأول مندوب سامي على فلسطین و 

في هذا المنصب بمثابة تأكید عملي اللتزام الحكومة البریطانیة بالصهیونیة وعزمها على 
إنشاء وطن قومي یهودي في فلسطین كان الهدف وراء هذا هو ، و )3(تنفیذ وعد بلفور
إذن  إن قضیة تعریف الیهودي، «:مصیریة یقول عبد الوهاب المسیريفالقضیة قضیة 

نما هي قضیة مصیریة لیست قضیة دینیة أو سیاسیة و  تنصرف إلى رؤیة العالم والذات إ
  .)4(»فیه مصدر الشرعیةالذي یستند إلیه تضامن المجتمع و األساس و 

                                                             
  .104، صالمرجع السابق ،الكیاليعبد الوهاب  ) 1
، تاریخ فلسطین و جغرافیتها المرحلة المتوسطة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، آخرونشة و رفیق شاكر النت ) 2

  .51، ص1991، 1بیروت، لبنان، ط
  .54، ص  المرجع نفسه، رفیق شاكر النتشة وآخرون ) 3
  515، ص 2002، 1دمشق، سوریة، طدار الفكر، مقدمة لدراسات الصراع العربي اإلسرائیلي عبد الوهاب المسیري،)4
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ألنه سعى لتحقیق وعد بلفور، فاشتعلت  ،مال العربآل اسان ریمو مخیب فقد جاء قرار" 
هذا القرار، لكن بریطانیا لم رفض العرب نفوس بالثورة وقامت المظاهرات واالحتجاجات و ال

جویلیة  6أي اهتمام للعرب فبقیت محافظة على خططها لنیل هدفها، وفي  تعطى
تمت المصادقة علیه في النتداب، و مم المتحدة مشروع صك اأعلنت عصبة األ م1921

تم تضمین وعد بلفور في صك االنتداب، بحیث أصبح التزاما و "  م1922وز تم 24
ى رسمیا معتمدا دولیا، غیر أن فكرة االنتداب التي ابتدعتها عصبة األمم، كانت قائمة عل

عدادها لنیل استقاللهاأساس مساعدة الشعوب المنتدبة و   .)1("إ

صدار لى قرار االنتداب و أحالم بریطانیا بعد أن وافقت عصبة األمم عبهذا تحققت و    إ
  .جعل فلسطین تحت الحكم البریطانيصك االنتداب و 

 :1936- 1922السیاسة البریطانیة في فلسطین  1-2

ذلك تجسیدها بعد تأكید قرار االنتداب، و ومة البریطانیة بتكریس سیاستها و بدأت الحك     
هو للیهود و من نحو آخر تحقیق وعد بلفور الذي منحته و  ،من أجل تحقیق مصالحها

بمحو الهویة العربیة ذلك لسطین، فعملت على تهوید فلسطین و إنشاء وطن یهودي بف
فتح أبواب الهجرة الیهودیة، ومن بین السیاسات التي اتبعتها بریطانیا في حق اإلسالمیة و 

  :الشعب الفلسطیني هي

 

 

 

  

                                                             
عاصرة، مركز الزیتونة للدراسات و تطوراتها الم ة، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیمحسن محمد صالح ) 1
  .41، ص 2012االستشارات ، بیروت، لبنان، دط، و 
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 :م1922سیاسة الكتاب األبیض   .أ 

بعد أن عرضته على  م1922جوان  23أصدرت بریطانیا الكتاب األبیض في     
یشمل هذا الكتاب األبیض دستورا لعالمیة وأخذت موافقتها علیه، و المنظمة الصهیونیة ا

ن یهودي للیهود في فلسطین ثابت لفلسطین غیر قابل للتغییر، كما وعد بلفور بإنشاء وط
  .)1(ال یقبل التفاوضو 

ادعة العرب من جدید یتضح من خالل هذا الكتاب أن بریطانیا تحاول مخو     
جتمع یهودي في دولة بناء م"قد حدد الهدف األساسي لهذا الكتاب هو وتهویدهم، و 

 قد تلقى هذا الكتاب القبول من طرف الصهاینة فقد، و )2("أرض فلسطینصهیونیة على 
ین كفیلة بأن تؤدي إلى تحقیق هدفهم كانوا على یقین أن السیاسات البریطانیة في فلسط

  . )3(المباشرسي و األسا

ى ن من الكتاب فكان رفضهم أیة سیاسة بریطانیة مبنیة علأما رد فعل الفلسطینیی  
التعاون أعلنوا ه كلیا و و العرب لم یرفضإحدى المراجع تُصرح أن  لكن في ،بلفور حیتصر 

على الرغم و  «: كتاب أحمد زكي الدجاني یقول هذا ما نجده فيمع الحكومة البریطانیة و 
بني أیضا على أساس د بالنسبة للعرب، و من أن الكتاب األبیض الجدید لم یمثل الجدی

أعلنوا أنهم على استعداد رفضه كلیا العرب، و م من ذلك لم یوعد بلفور على الرغاالنتداب و 
التي انطوى علیها ذلك وعات للتعاون مع الحكومة البریطانیة في تنفیذ بعض المشر 

ومة حتى الحكو الیهود بذلك التعاون بین عرب فلسطین  لكن ما أن سمع ،)4(»الكتاب
  .في ذلك بالفعل نجحوالكسر هذا التعاون و  خططوا

                                                             
  . 219ص ، sitamol.net، فلسطین التاریخ المصور، طارق السویدان، ینظر  ) 1
  .300، ص1979، 1، االلتزام في الشعر العربي، دار العلم للمالیین،بیروت، لبنان، طوحاقةأحمد أب ) 2
   ، 1990، 10تاریخ فلسطین الحدیث،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،لبنان، ط، عبد الوهاب الكیالي ) 3

  .176ص
  .66ص،www.kotobarabia.comدولة إسرائیل، فلسطین بین االنتداب البریطاني و ، مأساة جانيزكي الدأحمد  ) 4

http://www.kotobarabia.com66.


 الـــــواقــــــع الفـــــلسطیني المعاصــــر                                   الفــــــــصــــل األول
 

 
20 

 :تشجیع الهجرة الیهودیة إلى فلسطین  .ب 

ذلك من أجل تحقیق و  الیهودي هي المرتكز األساسي في الفكرأصحبت الهجرة     
دولة "مؤلف كتاب رئیس المؤتمر و  "ثیودور هرتسل"شدد حیث "االستعمار االستیطاني 

" أرض المیعاد"في ما یسمى بــ  على أهمیة االستعمار االستیطاني الیهودي" الیهود
تحویل الكیان االستیطاني وترحیل العرب منها، و  ااالستیطان فیهوتهجیر الیهود إلیها و 

فریقیا، و دمة الدول االستعماریة في آسیا و إلى قاعدة ثابتة لخالیهودي  كمركز للیهودیة إ
  .)1("العالمیة من أجل السیطرة على العالم

من و " الحكومة البریطانیة  تشجیعحالت الیهودیة تتجه نحو فلسطین و علیه بدأت الر و   
من ثم رویدا، و لسطین الستیطانها رویدا ثم بدأت قوافل الهجرة الیهودیة تتجه إلى ف

تشكیل دولة و  همبالدالفلسطینیین في استیطان  لدىمخاوف  مما شكل )2("اغتصابها كامال
القلق فالبالد تكاد تكون اآلن ة المستمرة تخلق لدیهم المخاوف و فالهجرة الیهودی" ،صهیونیة

  .)3("في أیدي األجانب

بمساعدة امتالكها و  االستیالء على األراضي العربیةهو إن الهدف الصهیوني واضح و  
: نهابهذا حصل الیهود على عدة امتیازات في فلسطین من بیمن الحكومة البریطانیة و 

ترحیل العرب إلى بلدان و  االستثمارات الیهودیة،إقامة المستوطنات الزراعیة،و تشجیع 
  .ات والممتلكات ونقلها إلى الیهودیة للظفر بالثرو عرب

 

                                                             
، االستیطان الیهودي في فلسطین من االستعمار إلى االمبریالیة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، غازي حسین ) 1

  .16، ص 2003دمشق، سوریة دط، 
مؤسسة رسالن، دمشق، سوریا، ار و المقاومة في الفكر واألدب العربي المعاصر، د ، تجلیات النكبة وحسین جمعة ) 2
  .30، ص 2013، 2ط
  .50، ص السابق المرجع، عبد الوهاب الكیالي ) 3
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البریطانیة المضنیة للحصول على األرض، إال أن –بالرغم من الجهود الیهودیة و "   
، كان م1948 من فلسطین بحلول% 6سوى على نحو الیهود لم یتمكنوا من الحصول 

كانوا یقیمون في  نأراٍض باعها إقطاعیون غیر فلسطینیی أراض حكومیة،أو معظمها إما
  ) 1(."مستعمرة 691ى هذه األراضي قد بنى الیهود علغیرها، و ان وسوریة و نلب

   :الموقف الفلسطیني من السیاسة البریطانیة   .ج 

المقاومة النهوض و أثرت هذه السیاسة الجائرة على فلسطین بشكل كبیر مما دفعهم إلى  
اغ بل هي علیه فالمقاومة الفلسطینیة لم تنشأ من فر و  هم،من أجل استرجاع ما سلب من

جریمة االحتالل، فقام الشعب الفلسطیني بعدة شرعي على باألساس رد فعل طبیعي و 
ضد االنتداب البریطاني، فتمثلت في عدة ات مسلحة ضد االستیطان الیهودي و انتفاض

  :نذكر منها ثورات وطنیة في سبیل حریة الوطن

 :م1921ثورة یافا   . أ

من الصهاینة مع قوة من  في یافا، لوجود جماعة 1921یعود سبب انتفاضة ماي   
 القاطنین في یافا بحي المنشیة، بحیث قام ن العربالمواطنی لبولیس قامت باعتداء علىا

االشتباكات بین اشتدت مسلمین، فرد بذلك العرب علیهم و  الیهود بإطالق النار على
  .)2(بیوت سكنیةحرق محالت تجاریة و تلى وجرحى و أدت إلى وقوع قالعرب والیهود و 

 48 استشهاد إلى ما أدىقامت بقصف المهاجمین البریطانیة و بهذا تدخلت الحكومة و   
لق تخت، و )3(جریحا 146قتیال و  47جریحا، في حین بلغت خسائر الیهود  75وشهیدا 

                                                             
  .41ص  المرجع السابق،عاصرة،تطوراتها المالفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة و ، القضیة محسن محمد صالح ) 1
ینیة، عمان، األردن، األبحاث الفلسطفلسطین تأریخا ونضاال، دار الجلیل للنشر والدراسات و ، نجیب محفوظ: ظرین)2
  .157، ص2004، 2ط
، الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة، د ط، اغيیإسماعیل أحمد : ینظر  ) 3

  .91، ص 1983



 الـــــواقــــــع الفـــــلسطیني المعاصــــر                                   الفــــــــصــــل األول
 

 
22 

 في سیاساتها من أجل االستمرار بریطانیا باستمرار المبررات واألكاذیب لتسویف
  .مخططاتها

 :م1929ثورة البراق   . ب

هود ضد العرب، وكذلك إلى الهجرة المتزایدة التي قام بها الییعود سبب هذه االنتفاضة   
الحائط "كان الیهود یهتفون المبكي، و الیهود على حائط االحتكاك بین الفلسطینیین و 

استمرت و أغسطس / آب  15، تصاعدت أحداثها منذ )1(مما أثار نقمة العرب" حائطنا
ربي الحائط الع(دفاعا عن حائط البراق قد خاضها المسلمونو  م1929/أیلول/02حتى 

  .)2(ضد االعتداءات الیهودیة) للمسجد األقصى المبارك

بلغ عدد قتلى  إذكانت نتائج تلك االنتفاضة سقوط العدید من القتلى بین الطرفین و "  
 116شخصا، بینما بلغت خسارة الفلسطینیین  399عدد الجرحى منهم ،و  133الیهود 
القوات العسكریة معظمهم سقط برصاص قوات البولیس و جریحا،  232وشهیدا 

السیر "سبة  إلى رئیسها ن" لجنة شو" كانت ردود فعل بریطانیا تأسیس و  )3("البریطانیة
، ثم عادت م1929نوفمبر عام  24فلسطین یوم  إلىقد وصلت تلك اللجنة و " "ولترشو

أسباب انتفاضة ، بعد أن وضعت تقریرا مفصال عن م1930ینایر عام  4إلى انجلترا یوم 
 ة أن من أهم أسباب تلك االنتفاضةنقد أوضح تقریر اللج، و م1929أغسطس عام 

  .)4("معارضة عرب فلسطین  إلنشاء الوطن الیهودي في بالدهم

حسب توصیات لجنة  م1929للتحقیق بأسباب ثورة ) سمبسون(أرسلت لندن لجنةثم  
قد أكدت من ضرورة ، و سطینیةاإلسكان على األراضي الفلهجرة و الشو، بدراسة مسائل 

                                                             
  .95، ص السابقالمرجع ، اغيیإسماعیل أحمد : ینظر ) 1
   .42، ص المرجع السابق، محسن محمد صالح: ینظر ) 2
ر، الریاض، السعودیة، د ط، الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة دار المریخ للنش، إسماعیل أحمد یاغي ) 3

  .95ص،1983
  .96، ص المرجع نفسه ،إسماعیل أحمد یاغي  ) 4
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 ، واصلت بریطانیا خططها لتحقیق هدفها)1(نالحد من الهجرة الیهودیة إلى فلسطی
كتاب األبیض الثاني عام تنفیذه الذي أعلنته في الوتمسكت بما جاء به  وعد بلفور و 

 توقعوا أن تحدد الهجرة الیهودیة الذي لقي قبوال حسنا عند العرب، ألنهمو "  م1930
أما ردود فعل الصهاینة على  ،)2("كذلك منع تسرب األراضي للیهود بموجب ذلك الكتابو 

إصدار هذا الكتاب باعتباره بمثابة انقالب في السیاسة البریطانیة تجاه وعدها بتسهیل 
للحكومة قاموا بمظاهرات معادیة وطن القومي الیهودي في فلسطین، و مهمة إنشاء ال

فجندوا لذلك صحافتهم ودعایتهم الواسعة طالبین إلغاء البریطانیة في جمیع أنحاء العالم، 
  )3(.هذا الكتاب

  :حركة عز الدین القسام -ج

في ظل هذه األجواء التي كانت تسود فلسطین قام الشیخ عز الدین القسام بتأسیس 
 هذا جهاد، نصر واستشهاد،وكان شعارها جهادیة، اتخذت اإلسالم منهجا، حركة سریة

اتخذ عز الدین القسام هذا شمال فلسطین خصوصا بین العمال والفالحین و  انتشرت فيو 
ألنه  "الجهاد"لتربیة أتباعه، فاختار لفظ   انطلق منهو ) ذا جهاد، نصر واستشهاده( الشعار

بذل  تال أعداء اإلسالم والمسلمین، وفي معنى الجهاداللفظ اإلسالمي المستعمل في ق
ل باإلضافة إلى رج 200فقد أمكن له بتنظیم  ،المشاركة بكل ما یملك المسلمالنفس و 

قد سرا بالمشاركة في ثورة البراق، و قامت هذه الحركة الجهادیة و  ،من األنصار 800
 منهج اإلسالم، اتبع الشیخ القسام )4(عضو 400إلى  م1935ها سنة وصل عدد أعضائ

قامة دولة عربیة و  إلىسعى كان یو  ،نفاما ذكرناه آ وفق من المبادئ التي تحریر فلسطین وإ
 :ما یلي تقوم علیها سیاسة الشیخ القسام

                                                             
، 1997،  1،عمان،األردن ،ط ، المكتبة الوطنیةمحطات في تاریخ القضیة، التقویم الفلسطیني هاني الهندي:ینظر)  1

  .177ص

  .96ص  السابق ، المرجعیاغيأحمد   إسماعیل)  2

  .96ص  ،المرجع نفسه، أحمد یاغي  إسماعیل :ینظر)  3
  51ص  تطوراتها المعاصرة،التاریخیة و  ، القضیة الفلسطینیة خلفیاتهامحسن محمد صالح: ینظر ) 4
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مسؤولیة نیا أصل الداء وسبب البالء وهي عدوة العرب واإلسالم  األولى و بریطا  -1
 . من فلسطین الجمعیة السریة األولى هي الجهاد لطرد االستعمار البریطاني

ولید االستعمار البریطاني وبریطانیا هي الرأس  ة هيالحركة الصهیونی  -2
 .الصهیونیة هي الذنب فإذا قطع الرأس مات الذنبو 

الثورة الشعبیة المنظمة هي الوسیلة الوحیدة لمنع إقامة دولة یهودیة على أي شبر   -3
  .من أرض فلسطین

 .)1(األدباءواسطة خطباء المساجد والشعراء و تعبئة الشعب الفلسطیني روحیا ب -4

 ، بعدما تزاید عددم1935بعد ثورة البراق قرر القسام إعالن الثورة المسلحة عام و   
في أول مواجهة مع الشرطة استشهد الشیخ القسام فلسطین، و  إلىالمهاجرین الیهود 

  .م1936البریطانیة، فكان استشهاده النار التي أشعلت فتیل الثورة الفلسطینیة عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .60ص طة، جغرافیتها المرحلة المتوس، تاریخ فلسطین و آخرونرفیق شاكر النتشة و  ) 1
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  م 1939 - م 1936فلسطین ما بین  1-3

 : م 1936الثورة الفلسطینیة الكبرى   - أ
ریخ الشعب الفلسطیني ضد م من أعظم الثورات في تا 1936تعتبر ثورة عام        

ه األثر األكبر في استشهادوكان لثورة الشهید القسام و  ،الیهود والحكومة البریطانیة
تها بریطانیا ضد مارسلك السیاسة الجائرة التي إلى تضافة اإلالثورة بانطالقة هذه 

زاید من تسلیمهم المته الثورة إلى الهجرة المتزایدة و یعود سبب هذ، و )1(الشعب الفلسطیني
كذلك إعالنهم عن اإلضراب حتى تحقیق المطالب أراضي الشعب الفلسطیني و 

أرسلت لجنة جدیدة لتهدئة العرب، و سیاسة  تختلقالفلسطینیة لكن بریطانیا بعد كل ثورة 
لجنة في مطلع قد صدرت توصیات هذه الو "الثورة لتحقیق في أسباب ل" بیل 
القسم  وحظي ، )2("دالیهو فلسطین بین العرب و اقترحت تقسیم و  م1937یولیو /تموز

القسم العربي على نسبة من أراضي فلسطین، و  %47, 56الیهودي على نسبة 
غیرها وهي یافا و  أكبر المدن الفلسطینیة العربیةبذلك جاءت و من األراضي  42,88%

 .)3(ضمن القسم الیهودي

هرات واالحتجاجات والمعارضات بالعدید من المظا قامواقرار التقسیم و رفض العرب    
ضالها من أجل الحریة ل تمسكت بنلم تتوقف الثورة في ظل هذا التقسیم بو 

نجح الثوار في السیطرة م و 1938قمتها في صیف  إلىقد وصلت الثورة و "واالستقالل،
انهارت ل عدد من المدن لفترات محدودة و تمكنوا من احتالالفلسطیني وقراه، و  على الریف

  . ")4(سلطة المدینة البریطانیة

 
                                                             

  .61ص المرجع السابق ،،  رفیق شاكر النتشة وآخرون :ینظر ) 1
  .52، المرجع السابق، ص محسن محمد صالح ) 2
  . 96ص ،  www.kotobarabia.com، مأساة فلسطین بین االنتداب و دولة إسرائیل،أحمد زكي الدجاني:  ینظر) 3
 . 53، ص  نفسه المرجع، محسن محمد صالح ) 4

http://www.kotobarabia.com
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 :م1939الكتاب األبیض عام    - ب

المعروف بریطانیة الكتاب األبیض الثالث و أصدرت الحكومة ال م1939عام         
فقد أقرت بریطانیا بشكل  ،للفلسطینیینحد ما نصرا سیاسیا لبكتاب ماكدونالد، الذي شكل 
أن ما تریده هو دولة ا أن تصبح فلسطین دولة یهودیة، و حاسم أنه لیس في سیاسته

 . )1(الیهود السلطة الحكومیةطینیة مستقلة یقتسم فیها العرب و فلس

سنوات یشترط  عشرل بتأسیس دولة فلسطینیة مستقلة خالهذا الكتاب  صىأو    
الهجرة الیهودیة، فحاولت ج مشكلة األراضي و الیهود على ذلك، كما عالموافقة العرب و 

خماد الثورة الفلسطینیة الكبرىالكتاب تهدئة الوضع في فلسطین و  بریطانیا من خالل هذا  إ
التي رأوا فیها تحطم "هذا الكتاب ألنه ال یخدم مصالحهم فكانت ردود فعل الیهود رفض 

الهجرة واألراضي، ولذلك رفض الیهود  دولة یهودیة أو في قوانین إنشاءأمالهم سواء في 
)2("دعوا إلى عقد إضراب عامالكتاب األبیض و 

.  

رفض هذه السیاسة ألنها لم تحقق  فهي أما ردود فعل العرب من هذا الكتاب       
بریطانیا  أكد الشعب الفلسطیني بأن، )3(االستقاللمنحهم و مطامح عرب فلسطین الرامیة 

  .ضمان إنشاء وطن قومي ضمانا دولیاجاءت لمساعدة الیهود و 

  

  

  

  

                                                             
  .55ص  المرجع السابق،، محسن محمد صالح :ینظر  ) 1
  .114التاریخیة للقضیة الفلسطینیة، ص ، الجذورإسماعیل أحمد یاغي) 2
  .114، ص المرجع نفسه ،إسماعیل أحمد یاغي :ینظر) 3
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  ) م1948 - م1939( تطور القضیة الفلسطینیة و انتهاء االنتداب / ثانیا

 :م1945- م1939فلسطین خالل الحرب العالمیة الثانیة  1_2

هتلر بادئ انتصار نتیجة الحرب العالمیة الثانیة  خالل تطورت القضیة الفلسطینیة      
سطین شهدت فترة هدنة بین العرب تقدمه نحو بریطانیا، كما أن فلاألمر واحتالله فرنسا و 

ففي هذه المرحلة عرفت فلسطین تحوالت . )1(الصهاینة خالل الحرب العالمیة الثانیة و 
قامة دولة یهودیة مستقلة" تدابء االنجذریة تم فیها إقرار انتها وافقت بریطانیا على و  وإ

أصبحت بریطانیا عاجزة عن حمایة مصالحها ،  )2("ل مائة ألف یهودي إلى فلسطینإدخا
االستعماریة أو السیطرة على الحركة الصهیونیة فطلبت بریطانیا التعاون مع الوالیات 

د وق" عبریة في فلسطین الدولة الإلقامة دعمها ألمریكیة في القضیة الفلسطینیة و المتحدة ا
وبحریة انتقال األراضي  ،یهودي ألف 100بهجرة  م1946أوصت لجنة أنجلو سنة 

  :ذه اللجنة ثالث توصیات رئیسیة هيأصدرت هو  )3("بیعها للیهود و 

ضرورة بقاء االنتداب البریطاني في فلسطین إلى أن یتم االتفاق على تنفیذ وصایا  -1
 .األمم المتحدة علیها

عسف وت بإدخال مئة ألف الجئ یهودي من ضحایا اضطهاد النازیة فوراالسماح  -2
 لفاشیة

                                                             
ر، الریاض، السعودیة، د ط، الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة دار المریخ للنش ،یاغيإسماعیل أحمد : ینظر ) 1

  .115ص ،1983
  .81، 80دولة إسرائیل، ص فلسطین بین االنتداب البریطاني و ، مأساة أحمد زكي الدباجي ) 2
  .58تطوراتها المعاصرة، ص الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة و ، القضیة محسن محمد صالح ) 3
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 استبدالها بقوانین تستند إلى سیاسةلمتعلقة بانتقال ملكیة األراضي و إلغاء القوانین ا -3
یجارها و  و الملة أ، بصرف النظر عن الجنس ااالنتفاع منهحرة في بیع األراضي وإ

)1(الزراع المستأجرینالعقیدة، مع حمایة صغار المالك و أو 
.  

  .م1948- م1945انتهاء االنتداب األمم المتحدة و القضیة الفلسطینیة في هیئة  2-2

ت البالد في حرب بین تراجع بریطانیا بعد أن وضعفي هذه الفترة نالحظ ركود و     
في و "االنتداب تخلیها عن مسؤولیة كما أعلنت انسحابها من فلسطین و  الیهود،العرب و 

 181رقم  المشئومألمم المتحدة قرارها العامة لجمعیة الأصدرت  م29/11/1947عام 
دعم از أغلبیة الثلثین بضغط أمریكي و حین إلى دولتین عربیة ویهودیة، و بتقسیم فلسط
م بإنهاء قرار التقسی:" كما جاء هذا القرار بتوصیات رئیسیة تضمنت ،")2(روسي قوي

استقالل البالد مع تقسیمها سیاسیا إلى دولتین بإعالن االنتداب على فلسطین، و 
من مساحة فلسطین  %56 منفصلتین تمام االنفصال على أن تبلغ مساحة الدولة الیهودیة

  . معظم السهل الساحليوتضم الجلیل والنقب و 

الحق  % 6,7یث أعطي للیهود الذین لم یكونوا یملكون من أرض فلسطین سوى ح  
 تقوم فیه دولة عربیة %43ما تبقى من فلسطین و  ،من فلسطین %54في دولة مساحتها 

أفعال من كان لهذا التقسیم ردود و  ،)3( "يلألماكن المقدسة في القدس %1استثنى القرارو 
في انتهت مهمة بریطانیا العرب والیهود على هذا التقسیم و لم یوافق و " قبل العرب والیهود 

                                                             
الوثائق الرئیسیة في : نقال عن، 121، 120،  الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة، ص أحمد یاغي إسماعیل) 1

  377، 362، ص 46قضیة فلسطین، الوثیقة رقم 
   59، المرجع السابق، ص محسن محمد صالح ) 2
  124ص  المرجع نفسه،،إسماعیل أحمد یاغي: ینظر) 3
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ى عن مهمة االنتداب أعلنت أنها تتخلاألمم المتحدة و نقلت القضیة إلى التمكین للیهود ف
  )1(.ه 1367/ م 1948مایو  15أنها ستنسحب بقواتها یوم على فلسطین و 

   :م1948انتهاء االنتداب و قیام الكیان اإلسرائیلي  3-2

في الیوم نفسه من فلسطین، و  نهائیا انسحبت بریطانیا 1948مایو  14في         
اعترفت بهذا الكیان الوالیات و  ،یام كیانهم الصهیوني في فلسطینالیهود قأعلن الصهاینة 

الدول االستعماریة بهذا  اعترافات تولت بعد ذلكمریكیة، ثم اإلتحاد السوفیاتي و متحدة األال
الوالیات المتحدة صهیونیة باستخدام بریطانیا و هكذا نجحت ال، و )2(الكیان القائم على الظلم

  )3(.أقدس بقعة في األرضعلى  في قیام دولة یهودیة في خطوتها األولى،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ، 1ج ،kotob.has.it//:http و قضایاها المعاصرة،  اإلسالمي حاضر العالم، المصريجمیل عبد اهللا محمد  ) 1

  252ص
  . 43، تاریخ فلسطین و جغرافیتها المرحلة المتوسطة، ص آخرونو  رفیق شاكر النتشة: ینظر  ) 2
  .257، ص نفسه، المرجع جمیل عبد اهللا محمد المصري: ینظر) 3
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  :فلسطین في ظل االحتالل: المبحث الثاني

  :لفلسطین اإلسرائیلياالحتالل / أوال
  :بدایاته 1_1

الصادر عن ) م29/1/1948( المؤرخ في) 181(بعد قرار تقسیم فلسطین رقم        
ثم ما إن هو قرار عنصري ظالم، العالمیة الثانیة و انتهاء الحرب مجلس األمن الدولي، اثر 

حتى أعلن المجلس القومي ) م14/5/1948(قررت بریطانیا إنهاء انتدابها لفلسطین في 
 .)1(ونانیة عنصریة برئاسة دیفید بن غوریالیهودي الصهیوني إنشاء دولة صهیونیة استیط

تكتف الحركة الصهیونیة بهذا القرار فحسب بل سارعت لتنفیذه على أرض الواقع  لم    
مجزرة قبیل ) 540(قد زاد عددها على ع المجازر في حق الفلسطینیین، و ظبارتكابها أف
نة في بعدها، كما حدث في مجزرة دیر یاسین التي ارتكبها الصهایالنكبة و 

 اإلرهابیةبین المنظمات هاجاناه و ة مشتركة بین عصابات الخط فقو  م09/04/1948
الواقعة على  )الطنطورة(مجزرة و  ،)2()شهیدا 245(قضي فیها على و  ،الصهیونیة المستقلة

التي ارتكبتها ) م23/05/1948-22(كلم  في  23الساحل جنوب مدینة حیفا بنحو 
بحق القریة، فالمذبحة جماعیة فیها لیست  هانابة الهاجالثالثون من عصاالكتیبة الثالثة و 
  .)3(شهیدا) 230(قتل فیها یاسین ربما فاقتها في الفظاعة و  دیربأقل من مجزرة 

  

                                                             
األدب العربي المعاصر، دار مؤسسة رسالن، دمشق، والمقاومة في الفكر و  ، تجلیات النكبةحسین جمعة :ینظر) 1

  .53، ص 2013سوریة، د ط، 
  ،1997، 1، ط األردنعمان،  المكتبة الوطنیة،، التقویم الفلسطیني محطات في تاریخ القضیة،هاني الهندي: ینظر ) 2

  67ص 
  .56، ص نفسه، المرجع حسین جمعة: ینظر )3
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 31د قتل في تلك المجزرة قو ) م29/10/1956(وم یزرة كفر قاسم إلى مج باإلضافة 
الرعب في الخوف و ، مما زرع )1(شیوخمواطنا من بینهم أطفال ونساء و  49 حجر شهیدا و 

     ترتفع بالنداء ضهم، فكانت مكبرات الصوت أر بیوتهم و  قلوب السكان لتهجیرهم من
ربع عند لى مغادرة المنطقة قبل الخامسة و تحثهم عتذیع على العرب و  اناهإن الهاج«:األتي

یحا اخرجوا بطریق أر ...اخرجوا من حمام الدم هناأطفالكم، و على نسائكم و  أشفقواالفجر،  
رغم كل المجازر )2( ».لو بقیتم الستنزلتم الكارثة على أنفسكممازال مفتوحا أمامكم، فالذي 

قاوموا العدو د الفلسطینیین، إال أنهم صمدوا و المذابح التي قامت بها إسرائیل لطر و 
  .الصهیوني

  :1948العربیة اإلسرائیلیة  الحرب 2- 1

والعربي واإلسالمي الحدیث ني تمثل هذه الحرب أحد أكبر مآسي التاریخ الفلسطی     
فلسطین تحت االحتالل  من أرض %77المعاصر، إذ أنها الحرب التي أدت إلى سقوط و 

نشاء كیانالصهیوني و  هذه  ،)3(تشرید نحو ثلثي شعب فلسطینه اإلسرائیلي علیها، و إ
من النتائج المباشرة لهذه الحرب قیام العصابات و " نكبة"رب التي اعتبرها العرب الح

وة حوالي د بالقرِّ شُ (من الشعب الفلسطیني من أرضهم  %58الصهیونیة بتشرید  -دیةالیهو 
أقام الیهود علیها كیانهم  إلى خارج األرض التي) األف 390ألف من أصل ملیون و 800

   .)4(إلى مناطق أخرى في داخل األرض المحتلة نفسها ینخر آألف  30دوا بینما شرّ 

                                                             
  .182ص  المرجع السابق،،الهنديهاني : ینظر  ) 1
  .60، المرجع السابق، ص آخرون ورفیق شاكر النتشة ) 2
   ، 2002، 1فلسطین سلسلة دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، كوااللمبور، مالیزیا، ط  محسن محمد صالح،) 3

  .116ص 
  . 64، ص  نفسه، المرجع محسن محمد صالح ) 4



 الـــــواقــــــع الفـــــلسطیني المعاصــــر                                   الفــــــــصــــل األول
 

 
32 

یكونوا ضیوفا لمدة طویلة على ارض  أنلقد سلبت حریتهم وفرض علیهم         
أشقائهم ، مهاجرین  قسرا حاملین معهم آالما و أماال بالعودة المرجوة وبأیدیهم مفاتیح 

   .دیارهم 

رودس مع كل من تم توقیع على اتفاقات هدنة  1948بعد االنتهاء من حرب      
من  %77بموجبها على  إسرائیلقد سیطرت و  م1949ا عام مصر ولبنان واألردن وسوری

من األراضي التي خصصت للیهود بموجب مشروع  %52أراضي فلسطین عوضا عن 
على  ثروات العرب الذین أجبرتهمأمالك و إسرائیل على أراضي و بهذا سیطرت و  ،)1(التقسیم

  .)2(أراضیهمشردتهم عن الحرب النفسیة، و اإلرهاب و الرحیل بالمجازر الجماعیة و 

ث ما تقدمه وكالة غو یعتمدون على  م،1948قد أصبح الالجئون الفلسطینیون منذ "و  
عوا أن یثبتوا كفاءتهم لكن الفلسطینیین استطاالالجئین من مساعدات غذائیة، وتعلیمیة و 

ربیة ودول الخلیج الع العمل بحیث أصبحوا یعلمون في مختلف الدولفي الجد والتعلیم و 
ن والمعلمین وأساتذة المهندسون واألطباء والمحامیأصبح منهم خاصة، و بصورة 

 )3(".جامعاتال

  

  

  

  

                                                             
ج ،kotob.has.it//:http حاضر العالم اإلسالمي و قضایاها المعاصرة، ، محمد المصريجمیل عبد اهللا : ینظر ) 1
  .261ص  ،1
، االستیطان الیهودي في فلسطین من االستعمار إلى االمبریالیة، من منشورات اتحاد الكتاب غازي حسین: ینظر  ) 2

  .22، ص 2003العرب، دمشق، سوریة، 
  .76السابق، ص ، المرجع رفیق شاكر النتشة) 3
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  :م1956حرب  1-3

االنقالبات العسكریة هزة كبیرة في الواقع العربي فتولت  م1948أحدثت حرب       
العهد الملكي في  م1952لیو یو  23ثورة الضباط األحرار في أنهت في سوریا، و 

قام الملك حسین بطرد ، و م1950هللا ملك األردن في یولیو الملك عبد ااغتیل و  ،مصر
ردني في مارس بتعریب الجیش األو  "جلوب باشا"أركان الجیش األردني رئیس 
 م1950أبریل  13قامت الدول العربیة بعقد اتفاقیة الدفاع المشترك في ، و م1956

- م1955بعضها خالل سنتي  بینالثالثیة اتفاقات الدفاع الثنائیة و دد من اتبعتها بع
كسر االحتكار الغربي لتصدیر األسلحة فعقدنا كل  إلىسوریا وسعت مصر و  م1956

م 29/10/1956في و "، )1(صفقات أسلحة مع تشیكوسلوفاكیا م1955على حدة سنة 
كانت رغبة على مصر و ) الفرنسي  -بریطانيال -اإلسرائیلي(بدأ العدوان الثالثي 
له  كان توافق الثالثي، و )2("العمل الفدائي الفلسطیني في القطاعالصهاینة في تدمیر 

ن بریطانیا كانت نوایاها السیطرة على قناة مصلحة مشتركة في احتالل مصر أل
نها كانت تدعم الثورة الضربة لمصر، فألرغبة الفرنسیة في توجیه الأما  ،السویس

  .)3(سیناءع غزة و إلى احتالل الصهاینة لقطاقد أدى ذلك كله و  ،لجزائریةا

  

  

  

  

  
                                                             

  .171، المرجع السابق، ص محسن محمد صالح ) 1
  .76ص  ، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة و تطوراتها المعاصرة ،محسن محمد صالح ) 2
  .77، المرجع نفسه، ص محسن محمد صالح: ینظر) 3
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  :م1967حرب  1-4

بیة المجاورة، فاحتلت قطاع م باعتداء كبیر على الدول العر  1967قامت إسرائیل      
كذلك هضبة ن و كما احتلت الضفة الغربیة لنهر األرد ،شبه جزیرة سیناء ثانیةغزة و 

إلى ذلك ن أضف م كل فلسطی 1967هكذا أصبحت إسرائیل تحتل منذ الجوالن السوریة و 
من أهم لحرب المذلة بحرب األیام الستة و سمیت هذه او  ،)1(النالجو كل من سینار و 

  :نتائجها

تي مألت الدنیا ضجیجا من قومیة واشتراكیة وثوریة وغیرها أثبتت فشل الشعارات ال -أ
لى دینهاأصالتها، و أكدت أن نجاح األمة یتمثل في عودتها إلى و  فهي تمثل في الحقیقة  إ

 .نحو إدراك األمة لذاتهامنعطفا 

من ثقة الصهیونیة بخطتها الرامیة إلى تكوین ادت من غرور العسكریة الیهودیة و ز  -ب
       .)2(الخلیج العربيشمال الحجاز و  اإلى النیل بما فیهدولة الیهودیة الكبرى من الفرات 

) 242(األمن الدولي القرار رقم م اتخذ مجلس  1967تشرین الثاني عام  22في و    
الذي ینص على انسحاب القوات اإلسرائیلیة من األراضي التي احتلتها في حرب و 

سرائیللى إنهاء حالة الحرب بین العرب و ، و عم1967عام َ   .)3(إ

  

  

  

  
                                                             

  . 78، المرجع السابق، ص رفیق شاكر النتشة و آخرون: ینظر ) 1
  .263، المرجع السابق، ص اهللا محمد المصريجمیل عبد ) 2
  .264، 263، ص المرجع نفسه، جمیل عبد اهللا محمد المصري ) 3
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  :م1973حرب أكتوبر  1-5

ألنظمة العربیة جرحا غائرا في الكرامة العربیة فحاولت ا م1967أحدثت حرب        
 29اء العرب في الخرطوم في فاجتمع الزعمتوقي غضب الجماهیر، استیعاب الصدمة و 

ال اعتراف بالكیان اإلسرائیلي معلنین الصلح وال مفاوضات و  م1967سبتمبر  1/أغسطس
المصري في برج العرب غرب السوري و  اجتمع الرئیسان م1973فبرایر  25في و 

من أبرز نتائج  )1("بذر  "خطة  قد سمیت خطة الحربو  ،اتخذا قرارا بالحربسكندریة و اإل
  :م1973حرب 

 حطیم نظریة األمن اإلسرائیلیةكسر أسطورة الجیش اإلسرائیلي الذي ال یقهر، ت  -1
 .إمكان استعادة أجزاء من األراضي المحتلة على األقل بالقوة العسكریة واثبات

واثبات وم االستراتیجي، االنتقال من الدفاع إلى الهجرب  زمام المبادرة، و اخذ الع -2
 .شجاعة المقاتل العربيكفاءة و 

 .من التضامن العربي، من خالل استخدام سالح النفط تحقیق قدر عالٍ   -3
 بعد سنوات من الهزیمة واإلحباطارتفاع المعنویات تحقیق شهور بالثقة بالنفس، و   -4
ابقة لتحریك األوضاع النتائج الس -خصوصا مصر –استخدام األنظمة العربیة   -5

لتحریك األوضاع السیاسیة مع  ،محاولة الوصول إلى تسویة سلیمةالسیاسیة، و 
  .)2(م1967 الكیان اإلسرائیلي، تضمن عودة األراضي المحتلة سنة

  

  

  
                                                             

، 1، فلسطین سلسلة دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، كوااللمبور، مالیزیا، ط محسن محمد صالح: ینظر ) 1
  .176، ص 2002

  .177، ص نفسهالمرجع  ) 2
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  االنتفاضة الفلسطینیة/ ثانیا

 :ولىاأل نتفاضة ال ا 2-1

نضاله ضد العدو طیني في األراضي المحتلة جهاده و واصل الشعب الفلس        
ید وسجن وأبعاد وهدم للبیوت ومصادرة تشر ممارسته القمعیة من قتل و ضد ي و الصهیون

تحت عاشوا الذین ولدوا و  انطالقا من هذه المبررات هب أطفال فلسطینللممتلكات، و 
هو رمز المقاومة ي بالحجر و جهاد العدو الصهیوناالحتالل الصهیوني لمكافحة و 

 )1(.م 1987لالنتفاضة التي بدأت في التاسع من دیسمبر 

 :تمیزت هذه االنتفاضة بأربعة مظاهرو 

اخذوا زمام المبادرة النضالیة ) القطاع الضفة و ( أن أهل الداخل المحتل   -1
 .الجهادیة، بعد أن كانت بید العمل من الخارج

برز على ساحة المواجهة بحجم تیار اإلسالمي شارك بقوة و عنف وفاعلیة و أن ال  -2
 .منظم مؤثر

 .فئاته العمریةاتجاهاته و الشعب الفلسطیني و ت كافة قطاعات أنها شمل  -3
اء النسأنها اتسمت بالجرأة والتضحیة، والمشاركة الواسعة لألطفال والفتیان و   -4

الفساد بالمظاهر النبیلة من إیثار وتعاون وشهامة وبالقضاء على مظاهر العمالة و 
 .)2(دور لهومن خمور و 

   

  

                                                             
  .79، ص ، تاریخ فلسطین و جغرافیتهاخرونآو  رفیق شاكر النتشة ) 1
  .184ص  ،، فلسطین سلسلة دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیةمحسن محمد صالح ) 2
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فاستشهد قرابة " ، فتعامل معها بقسوة كبیرة اإلسرائیليزلزلت االنتفاضة االحتالل     
ألفا لمدة  116كما اعتقل حوالي  ،ألفا 130بلغ عدد الجرحى فلسطینیا و  1540

 .)1("طفال دون السادسة عشر من العمر 353كان من بین شهداء االنتفاضة مختلفة و 

ة مرحل بدء، و )م1993سبتمبر (التفاقیة أوسلو انتهت االنتفاضة المباركة بتوقیع    
الجهاد غیر أن حماس و  ،)م1994مایو (القطاع الحكم الذاتي في أجزاء الضفة و 

خصوصا ا العسكریة النوعیة، و معملیاتهو  ا الجهادیةماستمرتا في فعالیاته اإلسالمي
 .)2(االستشهادیة

  :االنتفاضة الثانیة  2-2

زعیم حزب  "أریل شارون"، اثر زیارة م 29/9/2000اندلعت انتفاضة األقصى في    
وكان واضحا أن ثمة م 28/9/2000رم المسجد األقصى في ح إلىاللیكود االستفزازیة 

 600 ـه بیث زودح للزیارة "باراك أیهود"تأییدا من رئیس الحكومة الصهیونیة مباركة و 
وقد سقط على  ،)3(أحیائهاي وشرطي في القدس و جند أالفاستنفر ثالثة و  ،جندي لمرافقته

هذه االنتفاضة عددا من الحقائق أفرزت و ئة جرح أكثر من ماء، و إثرها خمسة شهد
 :أهمهاالمؤشرات و و 

تي أثخنتها، وأن روح أن األمة اإلسالمیة ما تزال حیة، بالرغم من الجراح ال  -1
  .التضحیة لم تخمدالمقاومة والصمود واالستعداد للبذل و 

وتكون سببا في تجاوز  توحدهم، بلضیة فلسطین قضیة تجمع المسلمین و أن ق  -2
  .التركیز على العدو الصهیوني المشتركخالفاتهم و 

                                                             
وااللمبور، ، فلسطین سلسلة دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، كمحسن محمد صالح ،محسن محمد صالح ) 1

  .185، ص 2002، 1مالیزیا، ط 
  .186، ص  نفسه المرجع )  2
  .124ص ، المرجع نفسه ) 3
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برز ة السلیمة والتطبیع مع العدو، و قاسیة لمشروع التسویوجهت االنتفاضة ضربة  -3
 .الخیار الجهادي كخیار أمثل

فاشتد  أسلوب حیاتهم الیوميانعكست على طریقة تفكیر الناس و  أن هذه االنتفاضة -4
روح الصهیوني واشتد العداء ضد أمریكا وتكسرت الروح الجهادیة و العداء للمشروع 

 .التكافل
 اإلعالميتمكن المسلمون من كسر الطوق  إذدور التعبئة، و  اإلعالمبرزت أهمیة   -5

وخدمات االنترنت والبرید  ،ین من خالل الفضائیات العربیةالعربي المتصه
    .)1(من االنتفاضة األولىخصوصا في المراحل االلكتروني و 

في  األولعلى اثر هذه االنتفاضة اغتال شارون أكبر عدد من قیادات الصف و    
، و وضع م 22/3/2004م الشیخ أحمد یاسین في في مقدمتهالمقاومة الفلسطینیة، و 

مریبة  ظروفتوفي في تحت حصار قاس في مقره رام اهللا و یاسر عارفات 
یسي في یاسین خلیفة عبد العزیز الرنتحمد ، ثم تابع استشهاد الشیخ أم 11/11/2004
خالل انتفاضة األقصى  یداشه 604بلغ عدد شهداء كتائب القسام ، و م 17/4/2004

ما استشهد أبو علي مصطفى األمین العام للجبهة ك ،)م2005نهایة  -م 2000/ 28/9(
  .)2(م 28/08/2001الشعبیة لتحریر فلسطین في عملیة اغتیال صهیونیة في 

  

  

    

                                                             
  .125، المرجع السابق، ص محسن محمد صالح ) 1
  .127، 126، ص نفسه، المرجع محسن محمد صالح: ینظر ) 2
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 مالمح الواقع في شعر فدوى طوقان: المبحث األول

 :الواقع /المرأة  1-1
 كاف لممرأة العربية مكانتيا في نفوس الرجاؿ في مجتمعنا، حتى استحوذ الحديث عنيا 

الجانب األكبر مف شعرىـ، فيي مصدر اإللياـ ومصدر الوحي والشعر ليـ، وىي لـ تكف 
في الوضع األدنى قدرا مف الرجاؿ، وخاصة المرأة الحرة الشريفة، إذ كانت تخالط الرجاؿ 
في المجاالت المختمفة، وتتشارؾ في الحياة الفكرية عامة واألدبية والفنية خاصة، ولئف 
كاف منيف مف لـ يزاولف فف الشعر فمدى الكثيرات منيف  القدرة العالية عمى نقده وتمييز 

  . (1)جيده مف رديئة

فدوى طوقاف واحدة مف شاعرات العصر الحديث المبرزات ارتبط اسميا بالقضية 
الفمسطينية، وكاف حضور المرأة في شعرىا بشكؿ كبير وفي صور متعددة مثؿ صورة 

الخ، ىذا الحضور الكبير لممرأة ساىـ في ... المرأة األـ، والمرأة المجاىدة، والمرأة المتشردة
تحرير الوطف، وما قدمتو المرأة مف تضحيات في سبيؿ الحرية، إذ تقؼ الشاعرة فدوى 

طوقاف تشجع المرأة في بناء نفسيا والنيوض بمبادئ دينيا مف خالؿ تجسيد القيـ 
 .والمبادئ عمى أرضية الواقع المرير الذي يعيشو الشعب الفمسطيني

 
 
 
 

 

                                                           
، المرأة  العربية و اإلبداع الشعري، دار جرير لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، سهام عبد الوهاب الفريح :ينظر(  1
. 33، ص 2010، 1ط
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 :األم- صورة المرأة/ أ

ال شؾ أف القارئ ألشعار فدوى طوقاف قد شيد حضور لألـ ويتضح ذلؾ مف خالؿ 
 :قصيدة الفدائي واألرض في قوليا عمى لساف أـ تخاطب ولدىا

 يا ولدي

 يا كبدي

 مف أجؿ ىذا اليـو

 مف أجمو ولدتؾ

 مف أجمو أرضتعؾ

 مف أجمو منحتؾ

 دمي و كؿ النبض

 و كؿ ما يمكف أف تمنحو أمومة

 يا ولدي يا غرسة كريمة

 اقتمعت مف أرضيا الكريمة

 اذىب، فما أعز منؾ يا بني

 (1)أال األرض

    فالشاعرة تصور عاطفة األمومة حيف واجيت فراؽ ولدىا المناضؿ، فيتفت ضارعة 
ويستمر الحوار بيف مازف واألـ، وينصحيا بالصبر والثبات  (يا ولدي، يا كبدي )تناديو

                                                           
، دار الفارس لمنشر و التوزيع، عماف 1، ط(و الفرساف الميؿ)األعماؿ الشعرية الكاممة، ديواف : فدوى طوقان ( 1
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والرضا بيذا العمؿ البطولي فتوضح الشاعرة شجاعة الفدائي ميمال ومرحبا بضيفو الكريـ 
 :، فتقوؿ(الموت)

! يا ألؼ ىال بالموت

 واحترؽ النجـ الياوي ومرؽ

 عبر الربوات

 برقا مشتعؿ الصوت

 زارعا اإلشعاع الحي عمى

              الربوات

!   في أرض لف يقيرىا الموت

 (1)أبدا لف يقيرىا الموت

    وفي األخير تفرح األـ ألف بطؿ مثؿ بالده وأصمو وجذره النابع مف حبو المفرط 
تربط الشاعرة بيف األـ والوطف، وقد تكوف األـ  رمزا  لفمسطيف " حمزة"لوطنو، ففي قصيدة 

 :تقوؿ

 ىذه األرض امرأة

 -في األخاديد و في األرحاـ

 سر الخصب

 -قوة السر التي تنبت نخال

 

                                                           
 .393المصدر السابؽ، ص، فدوى طوقان (  1
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 وسنابؿ

 (1)تنبت الشعب المقاتؿ

  نمحظ أف الشاعرة في ىذا الخطاب  الشعري أوضحت العالقة بيف األنوثة واألرض ألف 
التي " إلى النمر مرثاة"عالقة بينيما تساعد في استمرار الحياة، تأخذنا الشاعرة إلى قصيدة 

 :تقوؿ" أماـ الباب المغمؽ"استيمت بيا ديوانيا 

 إلى أمي

 يا أـ عائد إليؾ ابنؾ الحبيب

 تزفو عرائس البحار في طراوة

                       الصباح

 تزفو مشغوفة بكنزىا الثميف

 لؤلؤة ما ضـ قمب البحر يوما

                مثميا بيف الالؿ

 لؤلؤة تعز في الرجاؿ

 أعطيتيا يوما بالدي، كـ وكـ

 أعطيت يا أمي بالدي مف الؿ

 أراؾ مف ىناؾ تفتحيف

 لمعائد الحبيب صدرؾ الرحيب
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 أراؾ محياؾ الضحوؾ مشرقا

 .(1)          ببيجة المقاء

فاألرض ما ىي إال أـ نضحي مف أجميا بالنفس والنفيس ونحيي كؿ  مف راح في    
سبيميا، فاألـ والدة لمشجعاف تدفع بفمذات أكبادىا إلى الكفاح والجياد نصرًة إلى الوطف 

فالشاعرة أبيرتنا بوصفيا لألـ  . فعمييا بالصبر والصمود فيي تثني عميو وال يثني عمييا
داللة عمى " ما ضـ قمب البحر يوما"و" بكنزىا الثميف: "بكممات جد معبرة وىادفة منيا
 .سعة صدرىا وعاطفتيا الجياشة

إلى الوجو الذي "وتتابع وصفيا لألـ ذات القمب الصافي والطاىر في قصيدة ليا بعنواف 
 ":ضاع فيو التيو

 وطني كانت تغطيو مياه  الميؿ، كاف

 قمبو الصامت في ليؿ اليزيمة

 -ذاىال أسياف، كاف الدـ في

 الجدراف باقات ورود

 :كنت أىذي

 افتحي صدرؾ يا أرض الجدود

 افتحي صدر األمومة
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 واحضنييا فالقرابيف غوالي

 (1)القرابيف غوالي

   نجد أف األـ تمثؿ عنصر اإليثار والتضحية ،وتعبر عف استمرارية العالقة النفسية 
، أي امتزاج حب األـ بحب الوطف واألرض فتخرج القصيدة (الوطف)والوطنية بيف األرض 

مف انطالقة الذات إلى أرض الواقع ، فيمتزج حب األـ بحب الوطف لكف يظؿ حب الوطف 
 .(2)أكبر مف كؿ حب

 :المرأة المجاهدة/ ب

إف المتأمؿ لمسار فدوى  طوقاف الشعري يمحظ تمؾ المسحة الحزينة ، التي خصتيا في 
أشعارىا و تتمثؿ ىذه الصورة في عدة أبواب مف أشعارىا مف خالؿ المرأة المجاىدة في 

 ":أغنية صغيرة لميأس" قصيدة 

 وحيف يمد و يشتد، حيف يبمغ أقصى مداه....

 ينقضي

 يزرع النخؿ في األرض

 يسوؽ إلييا الغماـ

 فييطؿ فييا المطر

 و يورؽ فييا الشجر

 وأعمـ أف الحياة تظؿ صديقو

 

                                                           
 .411،412، صالمصدر السابؽ ،فدوى طوقان(  1
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 وأف القمر

ف ظؿ عني، سيعرؼ نحوي طريقو  .(1)وا 

نما تدؿ عمى قيمة       نجد أف ىذه األبيات  ال تتحدث عف األرض وحرثيا وزرعيا وا 
تحدي اليأس، وسطوع شمس األمؿ الذي ال يعرؼ الغروب، وقد أشارت إلى النخؿ الذي 
ىو رمز الصحراء العربية الصامدة يمنحيا القوة والصبر والصمود فالشاعرة تتحدث عف 

مشاركتيا " عائشة أحمد عودة"موقؼ المرأة الفمسطينية المجاىدة التي تمثمت في سجينة 
إف الشاعرة تعبر عف رؤيتيا اإلنسانية مف خالؿ ىذه القصيدة وبأف .في ىمـو الوطف

األمؿ موجود ميما طاؿ األمد والحؽ سينتصر في نياية األمر فيي تالمس واقع المرأة 
 .الفمسطينية مف خالؿ تصويرىا لتمؾ السجينة التي سجنت في سبيؿ الحرية واالستقالؿ

  تظؿ المرأة الفمسطينية المجاىدة تتحمؿ كؿ المعاناة وقسوة العدو مف أجؿ الحرية      
مف " إلييـ مف وراء القضباف"التي تقوؿ في قصيدة" رندة"وىذا ما حصؿ مع السجينة 

 :مفكرة رندة

! آه...في نصؼ ىذا الميؿ... 
! آه...حذاؤه يدؽ في الدىميز

 مبتدع التعذيب آت
! آه... مف غرفة التحقيؽ

 آت و تدنيني خطاه
 (2)مف زمف الكابوس والجحيـ والصراع

ىي لحظة متوترة بالفعؿ يحققيا ىذا التكرار الذي ييدؼ بتصوير مشاعر الخوؼ 
 :والقمؽ والتوجع وتعود السجينة إلى تصوير قمقيا

                                                           
. 488، ص، المصدر السابؽ، فدوى طوقان(  1
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 حذاؤه يدؽ في الدىاليز
 (1)دمي يدؽ وعروقي والنخاع

تعيد الشاعرة تصوير حالة القمؽ والخوؼ والتوجع ليسود الصمت والفراغ تعبيرا عف       
 :موقؼ السجينة الصامدة التي تحممت العذاب ثـ تقوؿ

 توحشي ما شئت يا
 شراسة األوجاع

 (2)فمف ينزؼ مف دمي جواب

يتحمؿ الفدائي السجيف العذاب والقير والموت ...     ىكذا يكوف الصمود وتكوف المقاومة
مف أجؿ قضيتو ويقؼ صامدا أماـ عدوه الغاشـ، رغـ التعذيب وتزداد المقاومة إشراقا  

، فالشاعرة تنقؿ لنا واقع السجف وبؤس الحياة  فيو، فيي (3)ونبال حيف يكوف السجيف امرأة
في حديثيا عف السجينة تنقؿ لنا الحدث بتفاصيمو كما لو انيا عاشت تجربة السجف 

 .وتمقت مذاقو ىذا دليؿ واضح عمى تفاعؿ الشاعرة فدوى طوقاف مع الواقع

 :المرأة المشردة/ ج

" رقية"تستحضر الشاعرة فدوى طوقاف صورة المرأة الفمسطينية المتشردة في قصيدة  -
 :بقوليا" وحدي مع األياـ"مف ديوانيا األوؿ 

 كيؼ        رغيب عميؽ كػػػجرح القػػػػػػػػػػػػػػػدر (رقية)  ىنالؾ ضـ 
   تدور بو لفحات الصقيػػػع       فيوشؾ يصطؾ حتى الصخر

                   وتجمد حتى عروؽ الحياة       ويطفأ فييا الدـ المستعمػػػػػػػػػػػػػر

                                                           
، 1980 جامعة قسنطينة، الجزائر، ،(مخطوطة)ماجستير ، البناء الفني في شعر فدوى طوقاف،بوزيد كحول ( 1
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 يا قصة مف مآسػػػػػي  الحمػػػػػى سطرتيا أكػػػػػػػػػػؼ الغيػػػػػػر (رقية)                  

                    ويػػػػػػػػػا صورة مف رسـو التشرد، والذؿ، والصدعػػػػػػات اآلخػػػػػر

 طغى القر، فانطػػػرحػػػػػػػػت ىػػػيكػػػػػال
 (1)!!شقي الظالؿ، شقي الصػػػػػور

بعد أف طردت مف " نابمس"    حاولت الشاعرة وصؼ أـ فمسطينية الجئة في أحد كيوؼ 
وطنيا وفقدت زوجيا الذي استشيد دفاعا عف الوطف، ثـ تصؼ لنا الحاؿ التي وصمت 
 .إلييا بعد تأرمميا مع طفميا الصغير وما يمحقيا مف ظمـ واضطياد مف طرؼ الصييوني

صورة مف صور النكبة وتجربة مف التجارب اإلنسانية التي نظرت إلييا " رقية"    ؼ 
المبدعة فدوى طوقاف نظرة واقعية تتجمى في األـ الالجئة مع صغيرىا فتصويرىا صادؽ 

 :ينبع مف صدؽ تجربتيا الشعورية و تقوؿ في موطف آخر

 أـ، و راحػػػػػػػػػػت يػػػػػداه        تعيثاف ما بيف نحر وخد:          وغمغـ
 (2)فأىوت عمى الطفؿ تشتـ فيػػػو       روائح فردوسيػػػػػا المفتقػػػػػد

تصور لنا الشاعرة رقية وىي تضـ في حضنيا صغيرىا الذي تشتـ فيو رائحة وطنيا 
وتقدـ الشاعرة المبدعة نموذجا آخر تصور فيو مأساة الالجئات الفمسطينيات . الضائع

تعرض فيو مأساة الجئة فمسطينية " الجئة في العيد"وضخامة معاناتيف في قصيدة 
 :تعرضت لمتشرد والشقاء واآلالـ تقوؿ

 أختاه ىذا العيد رؼ سناه في روح الوجػػػػػود
 وأشاع في قمب الحياة بشاشة الفجر السعيد

 وأراؾ ما بيف الخياـ قبعت تمثاال شقػػػػػػػػػػيا

                                                           
. 144صالمصدر السابؽ ،، فدوى طوقان( 1
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 متيالكا، يطوي وراء جموده آلما عتػػػػػػػػيا
 (1)منسرحا مع األفؽ البعيد... يرنوا إلى الالشيء

  تواصؿ المبدعة فدوى طوقاف تصوير الواقع و التفاعؿ معو مف جميع النواحي، وىذا    
مف خالؿ أبيات شعرية حزينة ممموءة باألسى والحسرة " يتيـ و أـ"ما نجده في قصيدة

 :معبرة عف الواقع الفمسطيني تقوؿ

 وا حػػػػنػػػػػػػػانػػػػػػػػػػاه ألـ أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ         طػػػػوت النػػفس عمى خوؼ وغـ 
 فنضت عنيا الثياب السود،ال        ال تظنوا جرحيا الدامػػػػػػػػػي التػػػػػػأـ
 بػػػػؿ لدفع الشـؤ عف واحدىػػػػا         يػػػا لقػمػػػػب األـ إف أشػػػعػػػػػػػػرىػػػػػػػػػػػػػـ
 وبدت في البيض مف أثوابيا          مف رأى إحدى حمامات الحػػػـر
 (2)عطفػػت مف رحمة تحضنػػػػػػو          إنما دنػػػػػػيا اليتامػػػػى حضػػػػػػػػػف أـ

 استخدمت الشاعرة في ىذه األبيات عبارات ينطؽ منيا كؿ حرؼ بالخيبة، وما يمفت 
فيي ترمز إلى الوطف، وأف اإلنساف إذا فقد " إنما دنيا اليتامى حضف أـ"االنتباه عبارة 

والديو فمديو حضف األرض الحبيبة فكانت إيحاءاتيا رائعة في ىذا المقطع و يستمر 
 :الحوار

 ...نظػػػػػر الطفؿ إلييػػػا صامتػػػػػػػػا           وبعينػػػيػػػػػػػو حديػػػػػث وكػػمػػػػػػػػػػػػػـ
 ليت شعري، ما بو؟ما يبتغي           أبنفس الطفؿ سػػػػػؤؿ مكتتػػػـ؟

؟: قاؿ  يا أمي، ترى ابف أبػػػي            لـ ال يرجع مف حيث اعتـز
 (3)ناشيديو، وأسأليػػػػػػػػػػػو رجعػػػػػػػػة            فمكػػػػػػػػـ يفرح قمبػػػػػػػػػػػي لو قػػػػػػدـ
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 تتضح في ىذه األبيات حيرة الطفؿ وسؤالو عف أبيو، فالشاعرة كذلؾ حائرة عف     
 :ضياع شعرىا وىي تسأؿ ما بو أحالو مثؿ حاؿ الطفؿ ليس لو جواب

 قمػػػب البؤس عمػػػػى أوجيػػػػػػػػو                  لف ترى كاليتيـ بؤسا منحتكػـ
 ينشأ الطفؿ و ال ركف لػػػػػػػػػػػػو                  ركنو مف صغر السف أنيػػػػدـ
 تائيا في ظمـ مػػػػػػػػػػػػػػا تنتيػػػػػي                  حائرا يخبط في تمؾ الظػػػمػػػػػػػػـ 
  (1)ليس في الدنيا وال في ناسيا                  فيو يحيا في و جود كالعدـ

في ىذا المقطع الشعري تزداد مسؤولية األـ بعد فقداف زوجيا، فتصبح ليا دوراف، دور 
األـ ودور األب، وىذا ما يزيدىا مف معاناة وفتح الجراح عمى صغيرىا الذي يتربى يتيما 
بال أب وسط جو يممؤه البؤس والشقاء، فيذه األـ الفمسطينية الالجئة  ىي رمز لمشعب 

 .الفمسطيني المشرد

 :الواقع/ الطفولة/ 2

  شممت الطفولة مساحة كبيرة مف شعر فدوى طوقاف، وقد جاءت تجميات الطفولة في 
أدبيا تحمؿ العديد مف المعاني التي كاف ليا تأثير واضح في قصائدىا، أي أننا حينما نقرأ 

 .ليا فكأننا وسط معاناة الشعب الفمسطيني، تعاني ما يعاني

       فدوى طوقاف بكمماتيا رسمت قصة شعب مجيد مكافح يسعى دائما إلى الحرية 
" الميؿ والفرساف"مف ديواف "أنشودة الصيرورة"واالستقالؿ، وىذا ما نجده في قصيدتيا 

 : تقوؿ

 منيـ مف كانوا أطفاال
 ما كبروا بعد

 أفراخ زغاليؿ صغيرة ترقد في الميد

                                                           
 .96 صالمصدر السابؽ، ،فدوى طوقان(  1
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 ما زالت بالعيف المبيورة
 (1)ترنو وتحدؽ في األشياء

 فيي في ىذا النص تصؼ األطفاؿ باألفراخ أي أنيـ لـ يكبروا بعد لكف ىييات ىييات 
فالواقع المرير يفرض نفسو عمييـ، وىو لـ يترؾ ليـ خيارا سوى المواجية تقوؿ في مقطع 

 :شعري آخر مف نفس القصيدة

 كبروا في غاب الميؿ الموحش، في ظؿ الصبار المر
 كبروا أكثر مف سنوات العمر

 كبروا التحموا في كممة حب سرية
! حمموا أحرفيا إنجيال، قرآنا يتمى باليمس

 كبروا مع شجر الحناء وحيف إلتثموا  بالكوفية
 (.2)صاروا زىرة عباد الشمس

   أصبح الطفؿ الفمسطيني رجال مسؤوال وبطال مدربا جاىزا لمتضحية ليست لو أحالـ 
األطفاؿ وذلؾ بسبب االحتالؿ االستيطاني الغاشـ الذي سمب بممارساتو اإلرىابية طفولة 

الطفؿ الفمسطيني، وقاـ بذبح ىذه الطفولة عمنا عمى مرأى ومسمع مف العالـ وجعميا 
، وتنتيي في (3)تتحوؿ منذ وقت مبكر إلى رجولة جادة محممة بعبء الثأر وبعبء التحرير

 :آخر القصيدة بقوليا

 حيف تمقتيـ في شغؼ أحشاء األرض
 صاروا أسطوره. كبروا

 كبروا كبروا صاروا الجسر
                                                           

 432 ص المصدر السابؽ ،،فدوى طوقان ( 1
 .438ص ،المصدر نفسه(  2
   1 ، ط، بيروت، لبنافاآلداب دار ،، صدمة الحجارة دراسة في قصيدة االنتفاضةعبد العزيز المقالح:  ينظر( 3
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 كبروا كبروا كبروا كبروا
 (1)صاروا أكبر مف كؿ الشعر

" رسالة إلى طفميف"  وفي السياؽ نفسو صورت الشاعرة أطفاؿ الضفة الشرقية في قصيدة 
عمى أنيـ منيؿ األمؿ المستقبؿ، طالبة منيـ العودة إلى أرض الوطف باعتبارىـ رمزا 

 :لمحرية فتقوؿ

 يا كرمتي أود لو أطير
 عمى جناح الشوؽ لو أطير

 ...لكف توقي يا صغيرتي مقيد أسير
 يعجزني يا كرمتي العبور

 كانت لنا أرض ىناؾ
 كاف أبي يحبيا، يحبيا

 لف أبيعيا حتى و لو: كاف يقوؿ
  أعطيت مألىا ذىب

!! واغتصب األرض التَّتر... 
 حكاية طفمية ىنا،

 وزقزقات ضحؾ ىناؾ
 ونكتة ذكية يرسميا عمر
 يتعبني لحنيف يا عمر

 (2)لوجيؾ القمر

                                                           
 .439 صالمصدر السابؽ،، فدوى طوقان ( 1
 .379 ص ،المصدر نفسه(  2
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   لقد أرسمت فدوى إلى كرمة وعمر رسالة تبث ليما ما مدى صعوبة االحتالؿ، وعمييـ 
أف يتحدوا وأف ال ينيزموا أماـ ىذا المتجبر، فأعطت ليـ مثاال عمى والدىا وذلؾ لمداللة 
عمى أف الشعب الفمسطيني لف يبيع أرضو ميما كاف الثمف، تنقمنا إلى زاوية تصؼ قسوة 

الحياة عمى األطفاؿ، ألف واقعيـ الفمسطيني يختمؼ عف العالـ الطفولي الذي يتسـ بالمعب 
الخ، فالواقع المرير يعكر صفوة حياتيـ مخاطبة ...والميو والرسـ والحكايات والقصص

 : أطفاؿ فمسطيف مصورة واقع ما يجب أف يكوف

 أحبتي الصغار خمؼ النير يا أحبتي
 عندي أقاصيص لكـ كثيرة
 غير حكايا سندباد البحر،
 غير قصة الجني والصياد

  (1)         وقمر الزماف واألميرة

الواجب غير موجود، وال متوفر لمطفؿ الفمسطيني الذي يحيا /       غير أف ىذا الواقع
 :تحت قيد االحتالؿ والقير الصييوني في نفس الخطاب، لذات المخاطبيف

 أخشى عمى دنياكـ الصغير
 مف قصص السجيف والسجاف
 مف قصص النازي والنازية

 في أرضنا، فإنيا رىيبة
 (2)يشيب يا أحبتي ليوليا الولداف

إف التجارب الواقعية جعمت مف أطفاؿ فمسطيف أطفاؿ الحجارة، ىذا الجيؿ المحرـو مف 
 ":شيداء االنتفاضة"كؿ شيء، تقوؿ في قصيدة ليا بعنواف 

                                                           
 .382 ص،المصدر السابؽ ،فدوى طوقان(  1
 383، ص المصدر نفسه ( 2
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 رسموا الطريؽ إلى الحياة
 رصفوه بالمرجاف، بالميج الفتّية بالعقيؽ

 رفعوا القموب عمى األكّؼ حجارة، جمرا، حريؽ
 رجموا بيا وحش الطريؽ
! ىذا أواف الّشد فاشتّدي

 ودّوى صوتيـ
 في مسمع الدنيا وأوغؿ في مدى الدنيا صداه

! ىذا أواف الشدّ 
 واشتدت وماتوا واقفيف

 (1)متألقيف كما النجـو

      تصؼ الشاعرة في ىذا المقطع الشعري أحالـ ىؤالء الشيداء وكيفية رسميـ لمحياة 
كميا أمؿ، لكف يشاء القدر أف يستشيدوا وىـ بذرة صغيرة في بداية العمر في سبيؿ أف 
يرفرؼ عمـ فمسطيف خفاقا عاليا، فيي تشبييـ بالنجـو في لمعانيا وبريقيا، ولـ تكتِؼ 
 :الشاعرة بيذا فقط بؿ صورت صمودىـ وشموخيـ أماـ العدو اإلسرائيمي،وذلؾ في قوليا

 ىجـ الموت وشّرع فييـ منجمو
 في وجو الموت انتصبوا

 أجمؿ مف غابات النخؿ وأجمؿ مف غابات القمح وأجمؿ مف إشراؽ 
 الصبحْ 

 أجمؿ مف شجر غسمتو في حضف الفجر األمطار
 نفروا... وثبوا... انتفضوا

 انتشروا في الساحة حزمة نار

                                                           
 .540 ، ص األعماؿ الشعرية الكاممةفدوى طوقان،(  1
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 وأضاءوا... سطعوا... اشتعموا
 .(1)في منتصؼ الدرب وغابوا

والحجارة الفمسطينية ليست مثؿ بقية حجارة األرض، فقد أصبح الحجر الفمسطيني   " 
 ...(2)"كائنا حيا يحس وينفعؿ ويقاـو

وفي مقطع شعري آخر تصور أحالـ ىؤالء األطفاؿ الشيداء الذيف يحمموف بمستقبؿ زاىر 
 :تقوؿ

 يا حمميـ تموح في البعيد
 (3)تحتضف المستقبؿ السعيد

      تقدـ الشاعرة في نياية ىذه القصيدة رسالة توضح فييا ىدؼ ىؤالء الشيداء 
 :األطفاؿ الذيف يموتوف مف أجؿ البقاء

 -أنظر إلييـ في البعيد
 يعانقوف الموت مف أجؿ البقاء

 يتصاعدوف إلى األعالي
 في عيوف الكوف ىـ يتصاعدوف
 وعمى حباؿ مف رعاؼ دمائيـ

 (4)ىـ يصعدوف ويصعدوف ويصعدوف

 :تواصؿ الشاعرة تصوير تمرد ىؤالء األطفاؿ عمى واقعيـ األليـ قائمة

                                                           
 .541، ص المصدر السابؽ فدوى طوقان،(  1
، الرائد لمنشر و التوزيع، أحمد موسى الخطيب( 2   1عماف، األردف، ط، وىج القصيد دراسات في الشعر العربي المقاـو
. 197،ص2010،

 541  صالمصدر نفسو،، فدوى طوقان(  3
 .542 ، صالمصدر نفسه ( 4
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 لف يمسؾ الموت الخؤوَف قموبيـ
 فالبعث و الفجر الجديد

 رؤيا ترافقيـ عمى درب الفداء
 انظر إلييـ في انتفاضتيـ صقورا

 (1)يربطوف األرض و الوطف المقدس بالسماء

لقد ظؿ الصوت الفمسطيني، مأخوذا بقضيتو منسجما مع مشروعيا الذي يستمد وجوده "
 .(2)"مف رؤياه الثورية ومف التصاقو بالواقع

 :الواقع/ االغتراب-1

  أفمحت مشكمة االغتراب باعتبارىا حالة مميزة لإلنساف في المجتمع الحديث، في أف 
تفرض نفسيا عمى كثير مف مجاالت النشاط الثقافي، تظير موضوعا أساسيا في كثير 

مف الكتابات األدبية واألعماؿ الفنية والبحوث االجتماعية واألنثربولوجية والدراسات 
الفمسفية، وأصبح المنطوي عمى نفسو يظير في ىذه األعماؿ مغتربا، يعاني عذاب الوحدة 

 .(3)والعجز عف االتصاؿ باآلخريف وعدـ القدرة عمى التعامؿ مع غيره

 وقد كتبت الشاعرة فدوى طوقاف حوؿ ىذا الموضوع الذي كاف لو تأثير واضح عمى 
نفسية الشاعرة، وفيو تصور غربة وحنيف الفمسطيني الذي ذاؽ مرارة الظمـ واالضطياد في 

الميؿ "مف ديواف " لف أبكي: "بمده معبرة عف ىذا االغتراب في إحدى قصائد  ليا بعنواف
 ":  والفرساف

 عمى أبواب يافا يا أحبائي

 وفي فوضى حطاـ الدور

                                                           
 .452، صالسابؽ صدرالـ، فدوى طوقان ( 1
. 93، صدمة الحجارة، دراسة في قصيدة االنتفاضة صعبد العزيز المقالح ( 2
. 03، ص1979، أبريؿ، مايو، يونيو، 1 عاالغتراب، مجمة عالـ الفكر، المج العاشر، : أحمد أبو زيد:  ينظر( 3
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 بيف الردـ، و الشوؾ

 يا عينيف: وقفت وقمت لمعينيف

 قفا نبؾ

 عمى أطالؿ مف رحموا وفاتوىا

 تنادي مف بناىا الدار

 وتنعي مف بناىا الدار

 وأفَّ القمب منسحًقا

 ما فعمت؟: وقاؿ القمب

 بؾ األياـ يا دار؟

 (1)وأيف القاطنوف ىنا؟

    لقد أخذت الشاعرة تبكي ىذه المدينة وتتذكر وطنيا الذي سكنو الغرباء فمـ تعد تممؾ 
إال الوقوؼ عمى األطالؿ مستحضرة المقدمة الطممية وما في ذلؾ مف دالالت البكاء 

والحرقة والميفة واالسترجاع  فيي تكرر كممة الدار التي أخذىا الصييوني غصبا، وذلؾ 
 .ألىميتيا البالغة 

   فالشاعرة تجسد معالـ واقع الشعب الفمسطيني المعاش الذي ىجر وطرد مف أرضو 
كرىا، وترؾ أراضيو وأمالكو المقدسة تحت رحمة العدو اإلسرائيمي الظالـ والمستبد، قائمة 

 :في مقطع شعري بصيغة الماضي ولكنو ماٍض ال ينسى إذ تقوؿ

 

                                                           
. 394، صاألعماؿ الشعرية الكاممة، فدوى طوقان(  1
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 ىنا كانوا

 ىنا حمموا

 ىنا رسموا

 مشاريع الغد اآلتي

 فأيف الحمـ اآلتي وأيف ىمو

 (1)وأيف ىمو؟

    إنو ماٍض يحتضف عدو المستقبؿ ماٍض بحمـ لمستقبؿ أحسف، لكف تبقى الشاعرة في 
سؤاؿ دائـ عف حاؿ شعبيا الالجئ المشرَّد خارج وطنو فيي تبكي حسرة الحالة التي آؿ 
إلييا ىذا الشعب المناضؿ الذي طاؿ لجوءه وطاؿ شوقيـ إلى العودة إلى أرض الوطف 

 :قائمة

 وكأف ىناؾ جمُع البـو واألشباح

 غريب الوجو واليد والمساف وكاف

 يحـو في حواشييا

 يمدُّ أصولو فييا

 وكاف األمر الناىي

 ...وكاف... وكاف 

 (2)وغصَّ القمب باألحزاف

                                                           
. 395، ص 1993 ،1األعماؿ الشعرية الكاممة ،دار الفارس لمنشر و التوزيع،عماف،األردف ،ط، فدوى طوقان ( 1
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       تصور المبدعة معاناة المواطف الفمسطيني، وضياع أىمو وحموؿ الغرباء بأرضو 
 .ودياره، وتصؼ مشيرة إلى بؤس الواقع وما فيو مف ظمـ واالضطياد

 :تنادي الشاعرة وتدعوا إلى العودة إلى أرض الوطف" نداء األرض"وفي قصيدة 

 أتغصب أرضي؟ أُيسمب حقي و أبقى أنا

 حميؼ التشّرد أصحب ذلَّة عاري ىنا

 أ أبقى ىنا  ألموت غريًبا بأرٍض غريبة

 أ أبقى؟ و مف قاليا؟ سأعود ألرضي الحبيبة

 سيحنو عميَّ ثراىا الكريـ ويؤوي رفاتي

 سأرجع البد مف عودتي

 (1)سأرجع ميما بدت محنتي

     نقمت الشاعرة في أبياتيا مشاعر القمؽ والغربة، التي تنتاب كؿ الجئ فمسطيني عانى 
الضياع والتشرد حاثة إياه العودة ألرض الوطف، ففمسطيف لف تكوف بدونيـ،  ولف يكونوا 

 .ىـ بدوف فمسطيف فكالىما يكمؿ اآلخر

ومجابية مشاعر الغربة والضياع والقمؽ تكوف بالنضاؿ والكفاح ألجؿ استعادة الذات أوال 
 :منيا ينطمؽ السترداد الوطف

 وظؿ المشّرد عف أرضو
 ال بد مف عودتي: يتمتـ

 وقد أطرؽ الرأس في خيمتو
 وأقفؿ روحا عمى ظممتو

                                                           
. 121ص  المصدر السابؽ،، فدوى طوقان ( 1
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 (1)وأغمؽ صدرا عمى نقمتو

فدوى . فيي في حوار دائـ مع شخصية ترسميا لتعبر عف معاناتيا الحسية والنفسية
طوقاف المناضمة والمجاىدة تجسد الواقع الفمسطيني المأسوي المعاش بكمماتيا، وقد ربطت 
شوؽ المغتربيف ببعض المدف الفمسطينية، ُتذكره بيافا وحيفا وبيساف، تقوؿ في موقؼ ينبع 

 :صدقا وشوقا

! اهلل يا بيساف
 كانت لنا أرض ىناؾ،

 تعطي أبي خيراتيا
 القمح و الثمر

 كاف أبي يحبُّيا، يحبُّيا
 لف أبيعيا حتى و لو: كاف يقوؿ

 أعطيت مألىا ذىب
!! واغتصب األرض التَّتر... 

 كانت جذوره تغوص في قرار أرضو
 (2)ىناؾ في بيساف

       ولقد أدركت الشاعرة مف خالؿ تجربتيا العميقة والمريرة أف استرداد المقدسات 
وتطييرىا وعودة الالجئيف والمغتربيف لف تكوف إال مف خالؿ المقاومة والجياد تقوؿ 

 :مخاطبة

 طويمة قصتنا، طويمة
 حكاية الكفاح

                                                           
-121 ص ،1993 ،1األعماؿ الشعرية الكاممة ،دار الفارس لمنشر و التوزيع،عماف،األردف ،ط، فدوى طوقان ( 1
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 ويوميا يا كنزنا المنذور
 ستعرفوف

 متى و أيف يمتقي المشتتوف
 وكيؼ تنتيي حكاية الشتات

 (1)والضياع

     وتنقؿ الشاعرة  معاناة الشعب الفمسطيني بإحساسو بالغربة والضياع في بمده بصفتو 
مواطف مف درجة الثانية، وتنقمنا الشاعرة إلى شباؾ التصاريح لتطمعنا عمى ىذه المعاناة 

 :قائمة

 وقفتي في الجسر أستجدي العبوْر 
 آه، أستجدي العبوْر 

 اختناقي، نفسي المقطوع محموؿ عمى
                       وىج الظييرة

 سبع ساعات انتظار

 ويدوي صوت جندي ىجيف

 :لطمة تيوي عمى وجو الزحاـ

 عرب، فوضى، كالب)

 (ارجعوا، ال تقربوا الحاجز، عودوا يا كالب

 ويد تصفؽ شباؾ التصاريح
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 .(1)شد الدرب في وجو الزحاـ

   تنقؿ لنا الشاعرة الواقع المرير مف يوميات الحزف الفمسطيني أماـ شبابيؾ التصاريح 
 لساعات طواؿ يستجدوف تصاريح العبور داخؿ وطنيـ، ويتحمموف أذى الجنود ولطميـ

 (2)(عرب فوضي، كالب)وكالميـ الجارح 

يتضح مف خالؿ العنواف أف الشاعرة " فمسطينية أردنية في انجمترا: "   وفي قصيدة بعنواف
تصور لنا قصة الضياع والغربة التي يعيشيا الفمسطينيوف منفييف في الخارج، وخاصة 
البالد األجنبية التي مكنت الصياينة مف أرضيـ، فيـ مجيولوا اليوية وقد نقمت ىذا 

اإلحساس بالضياع عمى شكؿ حوار فيو نوع مف الحزف واألسى المرتبطيف بفقداف الوطف 
 :وقرب لنا أيضا الواقع الممموس الذي يمر بو الفمسطينيوف تقوؿ

 مف أيف؟ اسبانية؟
 كال-:

 مف األردف... أنا مف
 عفوا مف األردف؟ ال أفيـ-: 
 أنا مف روابي القدس-: 

 وطف الّسنى والشمس
 ..يا، يا، عرفت، إذف ييودّيوْ -: 
 يا طعنة أىوت عمى كبدي-: 

 صّماء وحشّيو

 أني مف األرض التي تمّزقت

                                                           
. 408 ، صالمصدر السابق ( 1
، 1، قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر، طسكينة قدور:  ينظر( 2

. 95، ص2012
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 أني مف القـو الذيف

 مف الجذور اقتمعوا، مف الجذور

 وأصبحوا عمى مدراج الرياح

 -مبعثريف ىا ىنا وىا ىنا

 ال ينتموف

! إلى وطف

 (1)حقيقة فييا نغالظ النفوس

ويثير فييا ذلؾ الكثير مف اآلالـ، ويضطرىا إلى شرح حقيقة انتمائيا إلى قـو اقتمعوا مف 
 :ولكنيـ... الجذور، مبعثروف ىا ىنا وىا ىنا، ال ينتموف

 كباقي اآلخريف... 

 ...قـو لنا وطف

ف يكف حزيف  نحبو وا 

ف يكف مييف...   .(2)نحبو وا 

 :األرض و الواقع-2

 ىناؾ عالقة جدلية، ورباط وثيؽ بيف اإلنساف الفمسطيني وأرضو تصؿ إلى درجة 
التقديس، وااللتصاؽ بحبات تراب فمسطيف الحبيبة المغمورة بعرؽ الفالحيف والكادحيف 

ودمائيـ ودموعيـ، واألرض ىي رمز لمبقاء والوجود والصمود والوحدة الفمسطينية، ومنبع 
الشوؽ والحنيف الاّلىب لممشّرديف والمغتربيف في الشتات والمنافي القسرية، حيث تشكؿ 

                                                           
. 312،313ص المصدر السابؽ،، فدوى طوقان(  1
. 94، المرجع السابؽ، صسكينة قدورينظر، ( 2
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األرض إحدى المالمح والصور الرائعة شديدة الحضور في دفتر األدب والعشؽ 
 .(1)الفمسطينيَّيف

...    واألرض عند الشاعر الفمسطيني المقاـو ليست ترابا وسكانا ومناخا، وأشجارا
األرض عنده ذات مفيـو رمزي، ذات ... واألرض ليست تأريخا فقط، وليست جغرافيا فقط

باإلضافة إلى مفيوميا النفسي ... مفيـو حركي، وذات مفيـو اقتصادي، وكذلؾ سياسي
كفاني "، وىذا ما عبرت عنو الشاعرة فدوى طوقاف في قصيدتيا المشيورة (2)والسيكولوجي
 ":الميؿ والفرساف"مف ديوانيا " أظؿ بحضنيا

 كفاني أموت عمى أرضيا
 وأدفف فييا

 وتحت ثراىا أذوب وأفنى
 وأبعث عشبا عمى أرضيا

 وأبعث زىرة
 تعبث بيا كؼ طفؿ نمتو بالدي

 كفاني أظؿ بحضف بالدي
                ترابا

                       وعشبا
 (3)                              وزىرة

                                                           
، مفيـو األرض في التراث الفمسطيني المعاصر الشعر أ نموذجا مجمة األستاذ، مركز لؤي شهاب محمودينظر،  ( 1

. 01، ص2014، 1 ، مج211 ع الدولية، بغداد، العراؽ، اإلستراتيجيةالدراسات 
2
،  2010،  1ماف، األردف، طع ،، وىج القصيدة دراسات في الشعر العربي المقاـوأحمد موسى الخطيب، ينظر(  

 .59ص
. 426، صالمصدر السابؽ فدوى طوقان، ( 3
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فنجد الشاعرة في حيرة مف أمرىا فيما آلت إليو فمسطيف، حائرة بيف المشاكؿ والحموؿ 
 :تشكو القضاء والقدر فتقوؿ

 آه يا حبي الغريب))
 آه يا حبي لماذا؟

 وطني أصبح بابا لسفر؟
 زقوما، لماذا- و لماذا شجر التفاح صار اليـو

 لـ يعد ضوء القمر
 مستحما لبساتيف الزىر؟

 -كاف قومي يزرعوف األرض يحيوف
 يحبوف الحياة

 يأكموف الخبز والزيت بحبٍّ وفرح
 كانت األثمار واألزىار في كؿ الفصوؿ

 تفرش األرض بأقواس قزح
 تعطي مف ىداياىا الفصوؿ... أترى ترجع

 لبالدي ولقومي؟
 (1(()أترى ترجع تعطي؟

 :وتستمر فدوى في قصيدتيا

 وبالدي كوز رماٍف يفوز الدـ
 فيو ويغمغـ

 
 

                                                           
. 412،413ص، 1993 ،1األعماؿ الشعرية الكاممة ،دار الفارس لمنشر والتوزيع،عماف،األردف ،ط، فدوى طوقان ( 1
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 وحياتي تستمر
 (1)وحياتي تستمر

  ولكف الشاعرة فمسطينية فإف شعرىا مموف باحباطات الحياة والواقع المرير، الذي يعاني 
منو المواطف الفمسطيني في بالده فاستحضرت لفظة الكوز رماف وىذا دليؿ واضح عمى 

كثرة الشيداء إال أف الحياة مستمرة، واليقيف بأف كؿ مواطف مصيره الموت في سبيؿ 
مما تدعو الشاعرة دائما إلى التشبث باألرض، ألف األرض ىي الوجود اإلنساني . الوطف

 :قائمة". حمزة"يجب المحافظة عمييا، وتواصؿ وصؼ ىذه األرض في قصيدة 

 ىذه األرض امرأة
 في األخاديد وفي األرحاـ

 سر الخصب واحد
 قوة السر التي تنبت نخال

 وسنابؿ
 (2)تنبت الشعب المقاتؿ

  عبرت الشاعرة عف انتمائيا لموطف حتى أنيا تشبييا بالمرأة في الخصوبة واإلنجاب، 
رسالة "وتنادي في نفس الموقؼ شعبيا وتطالبو بالتعمؽ بأرض الوطف بقوليا في قصيدة 

 ":إلى طفميف في الضفة الشرقية

 اهلل يا بيساف
 كانت لنا أرض ىناؾ،

 ببارة، حقوؿ قمح ترتمي مد البصر
 تعطي أبي خيراتيا

                                                           
. 416 ص،المصدر السابؽ ، فدوى طوقان( 1
. 418ص،المصدر نفسه(  2
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 القمح والتمر
 كاف أبي يحبيا، يحبيا

 لف أبيعيا حتى ولو: كاف يقوؿ
 أعطيت مألىا ذىب

 واغتصب األرض التَّتر... 
 ومات جدُِّؾ الحزيف يا صغيرتي

 مات أبي مف حزنو
 كانت جذوره تغوص في قرار أرضو

  (1)ىناؾ، في بيساف

   استمدت الشاعرة كمماتيا مف واقع مأساوي فجاءت صورىا صادقة نابضة بالحركة حيف 
تتذكر األرض كيؼ كانت قبؿ االحتالؿ مما يولد عنيا معاناة حسية ونفسية وتستمر 

 :قائمة" حي أبًدا"معاناة الشاعرة في مخاطبة الوطف الحبيب في قصيدة 

 يا وطني الحبيب ال، ميما تدر
 عميؾ في متاىة الظمـ
 طاحونة العذاب واأللـ
 لف يستطيعوا يا حبيبنا
 أف يفقئوا عينيؾ، لف
 ليقتموا األحالـ واألمؿ

 ليسرقوا الضحكات مف أطفالنا
 لييدموا ، ليحرقوا، فمف شقائنا

                                                           
  .381 صالمصدر السابؽ،، فدوى طوقان ( 1
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 تبعث الحياة فيؾ مف جديد
 يا جرحنا العميؽ أنت يا عذابنا

 (1)يا حبنا الوحيد

    في ىذه األسطر التي تتخمميا كممات األمؿ والثقة بأف األرض والوطف ستحيى مف 
وتتطمع الشاعرة المبدعة إلى ميالد جديد . جديد لنشر إشراقو شمس غابت منذ زمف بعيد

ـ وتبشر بفجر جديد ينير حياة الالجئيف بعودتيـ إلى أرض 1976بعد النكسة عاـ 
 :فمسطيف قائمة في ىذا الصدد

 ستقـو الشجره
 -ستقـو الشجرة واألغصاف

 ستمنوا في الشمس وتحضر
 وستورؽ ضحكات الشجرة

 في وجو الشمس
 وسيأتي الطيْر 

 البد سيأتي الطيرُ 
 سيأتي الطيرُ 
 (2) سيأتي الطيْر 

تحمـ دائما بمستقبؿ زاىر وجديد موظفة ألفاظ شجية وتواصؿ حمميا في قصيدة معنونة بػ 
 :قائمة" حرية شعب"

 سأظؿ أحفر اسميا وأنا أناضؿ
 في األرض في الجدراف في األبواب في شرؽ المنازؿ

                                                           
 1993 ،1، األعماؿ الشعرية الكاممة ،دار الفارس لمنشر والتوزيع،عماف،األردف ،ط فدوى طوقان( 1
  .377،378ص  
. 376، ص المصدر نفسه( 2
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 في ىيكؿ العذراء في المحراب في طرؽ المزارع
 سأظؿ أحفر اسميا حتى أراه

 يمتد في وطنو ويكبر
 ويظؿ يكبر
 ويظؿ يكبر

 حتى يغطي كؿ شبر في ثراه
 حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كؿ باب

! حريتي

 (1)!       حريتي

 .فالشاعرة ىنا دائما تردد اسـ الحرية و السالـ ساعية إلييا باعتبارىا نواة حياتيا

 مما سبؽ نتوصؿ إلى أف الشاعرة فدوى طوقاف جسدت الواقع في شعرىا فعالجت الكثير 
 .مف األوضاع التي عانتيا بالدىا وشعبيا تحت االحتالؿ اإلسرائيمي
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 جماليات الواقع: المبحث الثاني 

 : الّمغة الشعرية 1-1

لغة " تعد المغة الشعرية مف أىـ العناصر التي يعتمد عمييا الشاعر ، والشعر ىو 
القموب ومرآة النفوس وىو يعبر عف الخمجات الغامضة ويكشؼ األحاسيس العميقة، فيو 

يخاطب وجداف اإلنساف ويغوص في أعماقو ليعبر بمغة شعرية عما تختزنو النفوس، 
ويجب أف يعتمد الشاعر عمى األلفاظ الرشيقة والتشبييات البميغة والموسيقى التي تخمؽ 

 (1)"إيقاعا جميال وكذلؾ عمى تصوير ذلؾ تصويرا دقيقا 

  إذف فمغة الشعر كما نتصورىا، وكما يجب أف يستخدميا الشاعر ىي كؿ مكونات 
العمؿ الشعري مف ألفاظ وصور وخياؿ وعاطفة ومف موسيقى ومف مواقؼ بشرية تشكؿ 

ما نسميو بالمضموف البشري، وتتجمع كؿ ىذه المكونات في منظور الشاعر لتكوف 
،فالمغة كنز الشاعر وثروتو التي تعطيو القدرة عمى التفاعؿ مع ذاتو ( 2)القصيدة الشعرية

ذلؾ الوعاء الذي يحمؿ مشاعر الشاعر وأحاسيسو فيي تتابع »:ولذلؾ يمكننا القوؿ إنيا 
 (3).«تالحـ وانصيار المفظ مع المعنى مكونا نسيجا جديدا أو مولودا جديدا نسميو النص 

ذا ما تأممنا في شعر المبدعة والشاعرة فدوى طوقاف ألفينا أف اختيارىا لأللفاظ لو    وا 
دالالت موحية تخدـ المضموف وتمكف الشاعرة مف إخراج مكبوتاتيا، فالشاعرة استخدمت 
معجما لغويا يتناسب مع ذاتيا ،كما أنيا سعت جاىدة لتصوير الواقع كما ىو فنيا وجماليا 

تقوؿ في مقطعيا  (إلييـ مف وراء القضباف  )مف خالؿ ألفاظيا المعبرة ، ففي قصيدتيا
 ": سجيف مجيوؿ مكاف السجف"مف مفكرة : الثالث بعنواف 

                                                           
،جامعة مؤتة ،عماف  (مخطوطة)الرؤيا والتشكيؿ دراسة في شعر نزار قباني،ماجستير:هشام عطية القواسمة( 1

 .122،ص2009،األردف،
،بيروت، دار المعرفة الجامعية ي الحديث مقوماتيا الفنية وطاقاتيا اإلبداعية،بلغة الشعر العر: السعيد الورقي :ينظر( 2

 68-67 ،ص1984 ، 3لبناف ، ط

3
 .123-122المرجع نفسو، ص:هشام عطية القواسمة ( 
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مف الفجاج يطفح الظالـ عابًسا صموت                                                     
والميؿ ناصب ىنا شراعو الكبير                                                            

 ال َزْحِؼ ضوِء النجـ،واجد طريقو وال 

 تسمُّؿ الشروؽ

 ليٌؿ بال شقوؽ

 (1)يضيع فيو الصوت والصدى يموت  

التي تعني في  (الفجاج)   وظفت الشاعرة ألفاظا  معبرة و موحية كاستخداميا لمفظة 
معناىا المعجمي الطريؽ الواسع لكف شاعرتنا أفرغتيا مف محتواىا المعجمي وسكبت فييا 

: ، وفي سطر آخر تقوؿ(الحصار)معنى جديدا يتناسب مع حالة السجيف ليصير المعنى 
، ىذا دليؿ واضح عمى كثرة السجناء الفمسطينييف «يضيع فيو الصوت والصدى يموت»

 . داخؿ السجف ما يمنع حتى سماع الصدى فيو

 : تقوؿ  (المدينة اليرمة  )وفي قصيدتيا

 وتمقفني في المدينة ىذي الشوارع

                             واألرصفة

،  مع الناس،يجرفني مدِّىا البشريُّ

 أمواج مع الموج فييا، عمى السطح أبقى

 (         2)                           بغير تماس 

استطاعت الشاعرة انتقاء بعض األلفاظ التي تصؼ بيا حاليا وىي في شوارع أوكسفورد 
المد ،الموج ، السطح ، فيي رمز لمبحر وتقمباتو، وىذا التسمسؿ مف : مف بيف ىاتو األلفاظ

بداية المقطع إلى نيايتو يعكس ذات الشاعرة واضطرابيا، يمكننا القوؿ أف الشاعرة نجحت 
                                                           

. 478ص ،1993، 1ط األعماؿ الشعرية كاممة،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،عماف،األردف،:فدوى طوقان( 1
2
 .445ص ،مصدر نفسهال ( 
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في استخداميا لّمغة ، وكيفية إتقانيا في تعبير عف خمجات النفس وكؿ ما يتعمؽ بالحياة 
 .االجتماعية

 :    تتجمى بوضوح سمات وخصائص لغتيا الشعرية  تقوؿ" يتيـ و أـ"      في قصيدة 

 واحنػػػػػػانػػػػػػػػػػػػاه ألـ آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّـٍ                    طوت النفس عػػػمى خوؼ وغػػػـ

              ال تظنوا جرحػػيا الدامي التػػػػػػػػػأـ  فنضت عنيا الثياب السود،ال 

 بؿ لدفع الشـؤ عف واحدىػػػػػػػػػا                    يػػػػػػا لقمػػػػػب األـ إف أشعػػػػرىػػػػػػػػػػػػػػػـ

 وبدت في البيض مف أثوابيا                   مف رأى إحدى حمامات الحػػػػػػػػـر

                  (1)عطفت مف رحمة تحضنػػػػػػػػو                    إنما دنيا اليتامػػػػػػػػػػػػػػػػػى حضػػػػػف أـ 

 فقد  اختارت الشاعرة  ألفاظا وعبارات تنبض بمشاعر الحزف واألسى والحسرة  عمى 
وضع مأسوي ،وواقع مؤلـ لـ يكف اختيارىا عشوائيا بؿ ىو اختيار مف عمؽ تجربتيا اف 

، نمحظ مف ىذا أف (2)" الشعر ىي المغة مختارة ألنيا تعبر عف عمؽ التجربة "المغة 
يصاؿ ذلؾ إلى المحيط الخارجي   الشاعرة تمكنت مف معجميا المغوي إلدراؾ ذاتيا وا 

فكانت لغتيا سيمة  وبسيطة وواضحة، لكنيا معبرة عف الواقع الفمسطيني بكؿ ما يختزنو 
 .ذلؾ مف معاٍف ودالالت 

 : الصورة الشعرية 2-1

الصورة الشعرية قواـ العممية اإلبداعية الشعرية ، إذ عمييا يقـو ويتأسس الشعر، ولذلؾ 
واحدة مف األدوات األساسية التي يستخدميا "يستخدميا الشاعر في أداءه الشعري إنيا 

الشاعر الحديث في بناء قصيدتو وتجسيد األبعاد المختمفة لرؤيتو الشعرية فبواسطة 

                                                           
1
 .94،ص، المصدر السابؽ فدوى طوقان ( 

اإلسكندرية في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : رمضان صباغ ( 2
 .135،ص 2002، 1مصر،ط
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الصورة يشكؿ الشاعر أحاسيسو وأفكاره وخواطره في شكؿ محسوس، وبواسطتيا يصور 
 (1)".رؤيتو الخاصة لموجود ولمعالقات الخفية بيف عناصره 

 وقد استخدمت فدوى طوقاف نوعيف مف الصورة الشعرية وىما الصورة المفردة الجزئية 
والصورة المركبة الكمية، أما الجزئية فيي بسيطة تشتمؿ عمى التصوير الجزئي المحدد وقد 
تبنى مف خالؿ التجسيد والتجريد، أما الصورة المركبة فيي مجموعة مف الصور الجزئية 
المؤتمفة والتي تستيدؼ تقديـ عاطفة أو فكرة أو موقؼ عمى قدر مف التعقيد أكثر مف أف 

 (2).تستوعبو صورة جزئية 

  : (بيف المد والجزر )مف نماذج الصور الشعرية الجزئية قوليا في قصيدة 

 الخد المخمؿ والكفاف الناعمتاف

 وأصابع زئبؽ

 (3)لـ ينبت فييا مخمب

تشبو الشاعرة أصابع الطفؿ بنبات الزئبؽ وىو زىر جميؿ زكي الرائحة يرمز إلى 
الطيارة، وظفت ىذه الصورة الجمالية  لتبحث فييا عف الراحة والسعادة في وجو طفؿ 

 . صغير

حيف تنيمر األنباء  )أما بالنسبة  لمصورة الكمية فيتضح ذلؾ في  قوليا في قصيدة 
  :       (السيئة

 الريح تجدؿ الدخاف في األغوار

 وفي دروب الميؿ واإلعصار

                                                           
عف بناء القصيدة العربية الحديثة،مكتبة ابف سينا لمطباعة والنشر والتوزيع، و التصدير، : عمي عشري زايد( 1

  .65،ص4،2002القاىرة،مصر ،ط
 .13ص، 2011، 30 ع جامعة بيرزيت ،فمسطيف،،  فدوى طوقاف فوؽ سطور،رشا تفاحة،ينظر ( 2
 .482، المصدر السابؽ صفدوى طوقان ( 3
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 تنيمر الصخور واألحجار

 سوداء بالرماد

 سوداء بالدخاف

 فمتنيمر كما تشاء ىذه الصخور

 ولتنيمر كما تشاء ىذه األحجار

 فالنير ماٍض، راكض إلى مصبِّو

 _وخمؼ منحنى الدروب ، في 

 رحابة المدى

 ينتظر النيار

 (1)مف أجمنا ينتظر النيار

  تدور الصورة الكمية ليذا النص حوؿ تحدي الشعب الفمسطيني لممحف والمصائب التي 
يالقييا مف العدو اإلسرائيمي، وأف الجيود الثورية متجية صوب ىدفيا ،ورغـ كؿ ىذا إال 
أف  نيار الحرية سيطمع، نجد كذلؾ دالالت ىذه القصيدة تسبح في فضاءات الخياؿ تكاد 
تنعدـ صمتيا بالواقع الموضوعي أو االجتماعي ، ذلؾ أنيا تنبني عمى الرموز،إذ كؿ مف  

كميا تسيـ في  (الريح ، الدخاف ، الميؿ ، اإلعصار ، الصخور، السوداء، النير، النيار)
سقاط الوضوح النسبي ليا، فتغيب الدالالت، وال يعود باإلمكاف  ىدـ الحدود الداللية، وا 

محاصرتيا إال بالجيد المضني ، وال مادي لنا في خوض غمار ىذه القصيدة ذات البنية 
 (2) .(حيف تنيمر األنباء السيئة )المجازية غير العنواف 

                                                           
 .423،ص، المصدر السابؽ فدوى طوقان ( 1
، جامعة قاصي مرباح ،ورقمة ،  (مخطوطة)البيئة اإليقاعية في شعر فدوى طوقاف،: مسعود وقاد :ينظر(  2

. 48،ص2004الجزائر،
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 :(آىات أماـ شباؾ التصاريح  ) وتواصؿ الشاعرة رحمتيا الشعرية إلى قصيدة 

 و قفتي بالجسر أستجدي العبور

   آه ، أستجدي العبور

 اختناقي ، نفسي المقطوع محموؿ عمى

 وىج الظييرة

 سبع ساعات انتظار

 ما الذي قص جناح الوقت ،

 مف كسح أقداـ الظييرة

 يجمد القيظ جبيني

 عرقي يسقط ممحا في جفوني

 (1).آه، آالؼ العيوف

في ىذه القصيدة تقؼ الشاعرة أماـ جسر المنبي تنتظر التصريح مف العدو لمعبور       
إلى وطنيا بعد انتظارىا سبع ساعات مرت شاقة وطويمة صارعت فييا وىج الظييرة    
وىو وىج مف شدتو كأنو سوط يجمدىا، ىذا دليؿ واضح عمى معاناة الشعب الفمسطيني 

جسدت الى حّد - عمى وضوحيا وبساطتيا–ىذه الصورة الشعرية التي استخدمتيا الشاعرة 
كبير جانبا مف المعاناة اليومية التي كاف الفمسطينيوف خاصة المرأة ، تتجرع كؤوسيا 

 .بالغدو واآلصاؿ 

 

 

                                                           
1

 .407،ص1993، 1ط ، األعماؿ الشعرية كاممة،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،عماف،األردف،فدوى طوقان (
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 :تقوؿ في ىذا المقطع  (نبوءة العّرافة  )وفي قصيدتيا 

 حيف استراح الموت

 وعرَّشت حولي غصوف الصمت

 حنوت فوقو أنوء باألسى

 (1)أمسح صدره الميشـ الضموع 

 (حيف استراح الموت  ) في ىذا المقطع استخدمت الشاعرة استعارة مكنية في قوليا 
وتترؾ الزمة مف لوازمو أال  (اإلنساف )فيي تشبو الموت باإلنساف وتحذؼ المشبو بو 

وىي االستراحة، أي أف ىذا الشخص تعب وسئـ الحياة مف كثرة عدد القتمى، مما زاد 
 .لممعنى وضوحا وجماال 

 :تقوؿ كذلؾ  (مرثاه إلى نمر  )وفي قصيدة 

 وارتجفْت مثموجة أصابعي عمى

 وريقة البريد

......... 

 استيقظي، حمـ ثقيؿ ال يطاؽ

 وحدَّقت عيناي في األشياء

................ 

 (2)يانمر ، ياحبيب اختؾ الكسيرة الجناح

ارتجفت )  نمحظ في ىذه السطر الشعرية الممموءة باأللفاظ الموحية المعبرة عبارة 
مثموجة أصابعي ىي كناية استخدمتيا الشاعرة لتخمع عمى السياؽ جمالية الغموض ألف 

                                                           
 .464 ،صالسابؽ المصدر ، فدوى طوقان( 1
 .320-319ص ،نفسهالمصدر  (2
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التعبير ىنا غير مباشر مصحوبا باإليجاز، وىي كناية عف شدة الصدمة المرتقبة تكمؿ 
وىي كناية أخرى عف حياة  (حمـ ثقيؿ)الشاعرة سردىا لمخبر إلى أف تصؿ إلى عبارة 

يا نمر يا حبيب أختؾ الكسيرة »:صعبة ومريرة  بفقداف أعز شخص عمى قمبيا تقوؿ 
 .«الجناح

     وقد استخدمت الشاعرة الكثير مف التشبييات واالستعارات وىو دليؿ عمى ثقافتيا  
الواسعة وقدرتيا عمى استخداـ ىذه الصور بطريقة سميمة تجذب المتمقي وتممؾ قمبو 

 (الشاعرة والفراشة )وتأسر عقمو بألفاظيا الموحية بالمعاني ، وىذا ما نجده في قصيدة 
 : التي منيا قوليا 

 (1)            أختاه ال تأسي فيذه أنا          أبكيؾ بالشعر الحنوف الرقيؽ

استعارة مكنية حيث شبيت الشعر باإلنساف  (أبكيؾ بالشعر الحنوف الرقيؽ) ففي عبارة 
فحذفت المشبو بو ودلت عميو بالزمة مف لوازمو وىي الحناف والرقة ،لمداللة عمى توظيؼ 
شاعريتيا وطاقتيا اإلبداعية وىو ما تتوفر عميو في معرض أو موقؼ المواساة والحزف   

  : (الحياة )وتقوؿ أيضا في قصيدة 

 حياتي دموع

 وقمب ولوع

 وشوؽ، و ديواف شعر ،وعود

 (2)حياتي ، حياتي أسى كميا

وىي كناية عف صفة الحزف العميؽ،  (حياتي دموع )استيمت الشاعرة قصيدتيا بعبارة 
 .(حياتي دموع )فقد كانت فدوى صادقة كؿ الصدؽ حيف لخصت حياتيا في عبارة 

 

                                                           

 .16 ،المصدر السابؽ ،صفدوى طوقان(  1
 .38، ص نفسهالمصدر  ( 2
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  :(الطاعوف  )وفي قصيدة 

 يـو فشا الطاعوف في مدينتي

 خرجت لمعراء

 مفتوحة الّصدر إلى السماء

 أىتؼ مف قرارة األحزاف بالرياح

 وأنزلي األمطار

 (1)تطيِّر اليواء في مدينتي

الذي حؿ بأرض أىمكيا،فيي  (الطاعوف )تشبو الكياف الصييوني بذلؾ الوباء الخطير 
 .تطمب مف اهلل نزوؿ األمطار لتطيير المدينة بكؿ ما فييا مف ذلؾ الوباء

 : الموسيقى الشعرية 3-1

أداة مف أبرز األدوات التي "  إف يميز الشعر موسيقاه وتناغمو بيف شفاه الناس إف تمثؿ 
ليست حمية خارجية "  ، فالموسيقى في الشعر (2)"يستخدميا الشاعر في بناء قصيدة

نما ىي وسيمة مف أقوى وسائؿ اإليحاء، وأقدرىا عمى التعبير عف كؿ ما  تضاؼ إليو وا 
ىو عميؽ وخفي في النفس مما ال يستطيع الكالـ أف يعبر عنو، وليذا فيي مف أقوى 

 (3)"وسائؿ اإليحاء سمطانا عمى النفس وأعمقيا تأثيرا فييا 

     إف المتصفح لشعار فدوى طوقاف يالحظ أنيا نوعت في قصائدىا بيف قصائد 
 :إلى جماؿ عبد الناصر تقوؿ  (مرثية الفارس)العمودية وشعر التفعيمة، ففي قصيدتيا 

 

                                                           
1
 . 372،ص،1993، 1ط األعماؿ الشعرية كاممة،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،عماف،األردف،: فدوى طوقان ( 

عف بناء القصيدة العربية الحديثة،مكتبة ابف سينا لمطباعة و النشر و التوزيع، و التصدير، : عمي عشري زايد ( 2
 .154،ص2002 ،4طالقاىرة،مصر ،

. 467، ص  نفسوالمرجع ،عمي عشري زايد (3
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 َوافػػػػػتػػػػػػػدانػػػػػػا

 َوْفػػػػػػتَػػػػػػَدْاَنػػػػػػػػاْ 
/0/ /0/ 0 

 فػػاعػػػػػػػال  تف

 آه ما أغمى الفداء

 َأْه َمػػػػػَأْغػػػػػَمْى َاْلػػػِفػػػػَدْاء
/0//0/0/ 0//0 

 فاعمف/ فاعالتف 

 واشترانا

 َوْشػػػػػػػػػتَػػػػػػػَرْاَنػػػػػػػػػػػا
/0//0/0 

 فاعالتف

 (1)آه ما أغمى الثمف

 َأْه َمػػػػػَأْغػػػػػػػَمْى َاْلثَػػػػػػػػَمفْ 
/0//0/0/  0//0 

 فاعمف/  فاعالتف 

نالحظ مف خالؿ ىاتو األسطر أف الشاعرة وظفت بحر الرمؿ ألنو مف البحور    
التي تفتح لمشاعرة مجاال واسعا لمتعبير عف خمجات  (فاعالتف)الصافية ويقـو عمى تفعيمة 

النفس، فالشاعرة ىنا تتوافؽ موسيقاىا مع موقفيا الحزيف الذي يعبر عف ذاتيا الحزينة   

                                                           
1
 .467 ،المصدر السابؽ،صفدوى طوقان(  
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ومع تبايف األوزاف إال أف الشاعرة لـ تخرج مف دائرة الحزف تقوؿ في قصيدة           
 :    (لف أبكي)

 عمى أبواب يافا يا أحبائي

 َعَمْى َأْبَواْب يػػَْافَػػػػػْا َيْا َاِحْبَبػػػْائِػػػيْ 
//0/ 0/0/ 0/0/ 0//0/0/0 

 مفاعمتف/فػػػاعمػػػتػػػف/ مفاعػػػمػػػتػػف

 (1)و في فوضى حطاـ الدور

 َو ِفْي َفْوَضػػػْى ُحَطػػػػػْاـِ ْد َدْورِ 
//0 / 0/ 0//    0/  0/0 /

  اعتمدت الشاعرة في ىذا المقطع عمى بحر المجزوء الوافر واستخدمت التفعيمة 
وما طرأ عمييا مف تغيرات وتحوالت ، ىذا التعدد في األوزاف سمح ليا  (مفاعمتف)األصمية 

 .بالتعبير بطالقة عف مشاعرىا وأحاسيسيا الحزينة فقد ظؿ الحزف رفيقيا الدائـ

 تحمؽ بنا الشاعرة دوما بيف ثنايا قصائدىا لنكشؼ عف عمؽ تجربتيا الشعرية تقوؿ     
 :(الفدائي واألرض )في قصيدتيا

           في بيرة الذىوؿ والضياع 

           ِفػػػػػػْي ُبْيَرتِػػػػػػْذُذُىْوِؿ َو ْلَضَيػػػػْاعِ 
           /0/ 0//0//0  /   /0 //0 /

 متفعػِ /متفعػػػػػػػػمػػػػػف/           مستفػػعػػمػػف

          

 
                                                           

 .394، ص1993، 1ط األعماؿ الشعرية كاممة،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،عماف،األردف، ،فدوى طوقان ( 1
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 (1)          أضاء قنديؿ إلييٌّ حنايا قمبو

          َأَضػػػْاَء ِقْنِدْيُمْف ِإَلْيُيْف َحَنْايػػػػَْا َقْمُبوْ 
           //0//0/0/0//0/0//0/0/0/0 

 مستفػ/مستفعمف/مستفعمػف/         متفعمف

 (مستفعمف،مستفعمف،مستفعمف)  اعتمدت الشاعرة في ىذه السطر الشعرية بحر الرجز
تعمف فييا أجواء الضياع والتشرد التي توصؿ إلييا الفدائي مازف، فنالحظ التنوع اإليقاعي 

وليذا التنوع داللة واضحة تبرز مف خالليا الشاعرة  (متفعمف)الذي طرأ عمى األسطر 
التضحية وبذؿ روح فداء لألرض الغالية، وىو ما يتناسب تناسًبا تاما مع موسيقاىا اليادئة 

 .التي منحت ليا تحقيؽ حزنيا الداخمي العميؽ

                                                           
1
 .390 صالمصدر السابؽ، ،فدوى طوقان(   
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تفاعل الشاعر والواقع في شعر فدوى طوقان توصمنا إلى جممة من عن      بعد رحمة البحث
: نصوغيا كاآلتي النتائج 

 اثرا في نفسية الشاعر، فالشعر خمفان عالقة الشعر بالواقع عالقة وطيدة  ت 
صوره ، حتى عده الكثير من الدارسين وثيقة تاريخية تعبر ت وتعكسومرآة لمواقع 

 .تعبيرا مباشرا عن قضايا المجتمع
   فدوى طوقان الشاعرة الفمسطينية راحت ضحية بعض األعراف والتقاليد األسرية

 ولكن شقيقيا الشاعر ابراىيم اخذ بيدىا وسدد ،ولم تتمكن من إكمال تعميميا
 . فكانت عصامية في ابداعيا وفكرىاخطاىا وبذلك تعرفت عمى عالم الشعر

 ال يقل عن  ، نثراأم سواء كان شعرا ، األدب الفمسطيني اىتمام الدارسيناستقطب
نفسيا في  اىذا ترك اثرلواالىتمام بقضية األمة العربية ، القضية الفمسطينية، 

 .انقادن كتابات
  ، متخذة من تناولت الشاعرة قضايا االمة من خالل تفاعميا مع الواقع الفمسطيني

  .واألرض جسرا لذلك الطفولة واالغتراب وة أصور المر
 ىي صورة النتياك المستعمر لألرض المقدسة واغتصابيا من  عند الشاعرة المرأة

 .ة المتشردة أة المجاىدة، المرأة األم، المرأ المرخالل استعراض قصائد عن
  وما كان يعانيو اطفال أشعارىا، من خالل الطفوليجسدت لنا الشاعرة الواقع 

 .من ظمم وتعسف من قبل االحتالل الصييونيالحجارة 
 درجة من ال ا جعل منو مواطن،الواقع االجتماعي المؤلم الذي عاشو الفمسطيني

 والغربة  االغترابطوقان لترجمة مشاعر فدوى ما دفع الشاعرة ،ثانية في وطنوال
 .تمك في كممات يعتصرىا األلم والحنين لغد أفضل عمى أرض فمسطين

  تتشبث كممات فدوى طوقان الشعرية باألرض كما يتشبث كل فمسطيني بتراب
 .فمسطين وحق العودة
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  يحائية بشفافية التعبير طوقان يمتاز شعر  بحركة وانسيابية األلفاظ الصورة، وا 
 . مؤلم حزينتنبض بواقع 

  التاريخ كان حاضرا بشكل الفت في أشعار فدوى طوقان من خالل توظيف
 1973 و 1967و 1956 و 1948الحروب العربية اإلسرائيمية كحرب 

ومختمف المحطات السياسية والمنعرجات الدبموماسية التي رسمت وجو ومالمح 
 .فمسطين

غمار في خوض ال من خاللوحاولنا الذي لقد اتممنا بحمد اهلل وتوفيقو ىذا البحث  
، ونحن عمى يقين بقمة كماليا وعجزىا عن إللمام بجميع ما ال نأمن نتائجيا تجربة 

 . شرف المحاولةنا يمنعلم ذلك أنيتصل بيا، غير 
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ملـــــخص 

 التعرف عمى مدى تفاعل الشاعر والواقع في شعر فدوى طوقان، من إلى    هدفت الدراسة 
خالل استنطاق قصائدها المعبرة عن الواقع الفمسطيني، عبر رحمة بحثية موزعة عمى مدخل 

 عمى عالقة الشعر بالواقع في ظل األدب الفمسطيني إطاللةوفصمين، حيث احتوى المدخل 
الواقع الفمسطيني المعاصر و هو عبارة عن مهاد : الفصل األول فقد جاء بعنوان  أما

تفاعل شعر فدوى طوقان مع الواقع : بـ  تاريخي، في حين جاء الفصل الثاني موسوما
. باستعراض مالمح الواقع وجمالياته

المنهج الذي رافقنا عبر ثنايا ومحطات هذا البحث هو المنهج التاريخي المدعم بآليتي 
الوصف والتحميل 

 . كممنا صفحات العمل بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليهااألخير    وفي 

Résumé 

    L'étude visait à déterminer l'ampleur du poète et fait interagir dans 

les poèmes de Fadwa Toukan, en posant des questions lui poèmes 

porte-parole de la réalité palestinienne, à travers un voyage de 

recherche, distribué à l'entrée et deux chapitres, où l'entrée contenait 

un coup d'oeil sur les poèmes à voir avec la réalité à la lumière de la 

littérature palestinienne, mais la première chapitre était intitulé: réalité 

palestinienne contemporaine et est un paillis historique, tandis que le 

deuxième chapitre est venu intitulé: poèmes de Fadwa Toukan 

réellement interagir avec  les caractéristiques du fait et leurs 

esthétiques. 

La méthode qui nous a accompagnés  à travers les différentes étapes 

de cette recherche est la méthode historique Compatible à la 

description et l’analyse  

    Sur les dernières pages de conclusion de ce travail comprend les 

résultats les plus importants obtenus ils. 
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