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Abstract 

After the end of the Second World War, the Arab and Islamic peoples tried to search for 

themselves after obliterating their identity through the influence of factors beyond their control and 

purely colonial motives. The writers and poets ridiculed their art to shed light on the issues of their 

societies, Where the tragedy occupied a wide area of poetry «Mohammed Mahdi Jeweler», which was 

filmed the most accurate portrayal and employs his literature to warn of the consequences of the plot 

that was planned for the Aqsa Mosque was his poems torch carried in the night of the nation at that 

time. 

 This research shows the position and position of the Jeweler towards the Palestinian cause, the 

Palestinian Nakba and the Nakba, and how he hoped for the Palestinian and Arab revolutionaries and 

played a prominent role in raising the awareness of the Arab and Islamic peoples. 

 The reading of this research shows that the jeweler made the poem a cry to warn against the 

consequences of the conspiracy that led to Palestine and almost swallowed up other Arab regions to 

annex it to the fate of Andalusia and urged the Palestinian and Arab youth to fight the invaders and 

regain the occupied Palestine by force. And removed the mask for the failure of Arab leaders, carrying 

the defeats inflicted on the Arab nation. He criticized the policy of normalization and acceptance of the 

status quo, and ridiculed the solutions of surrender. 

Keywords: The Palestinian Cause, Muhammad Mahdi Al-Jawahiri, Arabic Poetry, The Kifah, The 

Nakba, The Nakba. 

 لممخصا
حاكلت الشعكب العربية كاإلسبلمية بعيد انتياء الحرب العالمية الثانية، أف تبحث عف ذاتيا بعد طمس ىكيتيا بتأثير عكامؿ 
خارجة عف إرادتيا كبدكافع استعمارية بحتة، فسٌخر األدباء كالشعراء فنيـ إلضفاء النكر عمی قضايا مجتمعاتيـ كعمی رأسيا القضية 

الذم صٌكرىا أدؽ تصكير ككٌظؼ أدبو لينٌبو مف « محمد ميدم الجكاىرم»حتمت ىذه المأساة حيزان كاسعان مف أشعار الفمسطينية. حيث ا
 مغبة المؤامرة التي ديٌبرت لؤلقصي المبارؾ فقد كانت قصائده شعمة حمميا في ليؿ األمة الدامس آنذاؾ.

الفمسطينية ًبف فاجعتي النكبة كالنكسة ككيفية بعثو األمؿ في نفكس كيكٌضح ىذا البحث رؤية كمكقؼ الجكاىرم تجاه القضية  
و الثكار الفمسطينييف كالعرب كلعبو دكران بارزان في تكعية الشعكب العربية كاإلسبلمية كفضحو تكاطؤ الحكاـ المتخاذليف حياؿ ما يتعرض ل

 القدس الشريؼ مف مؤامرات عالمية.
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اىرم جعؿ القصيدة صرخة ليحذر مف مغبة المؤامرة التي ديٌبرت لفمسطيف كتكاد تبتمع مناطؽ إف قراءة ىذا البحث تيبيف بأف الجك  
عربية أخری لتمحقيا بمصير األندلس، كحث الشباب الفمسطينيي كالعربي عمی مكافحة الغزاة كاسترجاع ما احتؿ مف فمسطيف بالقكة. ك 

ـ التي تمحؽ باألمة عربية. كانتقد سياسة التطبيع كالقبكؿ باألمر الكاقع، كسٌخر أزاؿ القناع عف تخاذؿ القادة العرب، محمبلن إياىـ اليزائ
 مف الحمكؿ االستسبلمية.

 القضية الفمسطينية، محمد ميدم الجكاىرم، الشعر العربي، الكفاح، النكبة، النكسة. مفتاحية:الكممات ال
 مقدمةال

لقد تعرضت األقطار العربية كاإلسبلمية خاصة ببلد الشاـ ليجمات كحشية عمى مدل التاريخ، إذ قتؿ الصميبيكف عشرات 
اآلالؼ مف شعكب المنطقة في ىجماتيـ كحمبلتيـ اإلستعمارية. كبالرغـ مف أٌف فترة اإلنتداب كاإلستعمار ذىبت دكف رجعة إاٌل أٌف 

بلؿ القرف العشريف كمازالت ىذه الظاىرة مستمرة حتی يكمنا ىذا في الشرؽ األكسط كبأعتقادم ما المستعمريف ظيركا بأشكاؿ جديدة خ
نشاىده مف دمار كصراع مفتعؿ في سكريا كالعراؽ كسائر األقطار العربية كاإلسبلمية خبلؿ السنكات الماضية كفي فمسطيف طيمة أكثر 

عمی مصر التي « نابميكف بكنابارت»كاالستكبارية التي بدأت بيجـك القائد الفرنسي  مف ستة عقكد إٌنما استمراران لممؤامرات اإلستعمارية
 ـ. ُٖٕٗاحتميا بسيكلة عاـ 

 .الدكلة كلفتت ىذه الحممة األنظار إلی مدی ضعؼ الدكلة العثمانية آنذاؾ كفتح شيية اإلستعمار األكركبي القتساـ تركة ىذه 
ت حركب نابميكف، فقد كاف األخير أكؿ زعيـ سياسي أكركبي يصدر دعكة رسمية لمييكد كبما أٌف المكبي الييكدم كاف يسٌدد نفقا

قامة كيانيـ عمى أرض فمسطيف عاـ  لتحقيؽ كرثة فمسطيف »ـ، حيث كصؼ الييكد في رسالة لو في العاـ ذاتو بأنيـ ُٕٗٗآماليـ كا 
نشاء كطنيـ الييكدم ىناؾكطمب منيـ أف يتعاكنكا معو لتحقيؽ أمميـ المنشكد كالعكدة إ« الشرعييف  .ُلى فمسطيف كا 
ـ كعد بمفكر ُُٕٗفي نكفمبر  كدخمت القضية الفمسطينية مرحمة خطيرة بتبٌني بريطانيا المشركع الصييكني حيث أصدرت 

ر ـ كما احتمت في سبتمبُُٖٗبإنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف كتمٌكنت مف إتماـ احتبلليا لؤلرض المباركة في سبتمبر عاـ 
، األمر الذم فٌجر ردكد أفعاؿ غاضبة في الدكؿ العربية كاإلسبلمية. ك بعيد إنتياء الحرب ِـ شرؽ األردف كسكريا كلبنافُُٖٗ/أكتكبر 

ـ كظيكر ظاىرة الصييكنية العالمية التي تجمت في احتبلؿ فمسطيف، حاكلت الشعكب العربية كاإلسبلمية أف ُْٓٗالعالمية الثانية عاـ 
تيا عبر مكاجية االستعمار كالعصابة الصييكنية فسخر األدباء كالشعراء فنيـ إلضفاء النكر عمی قضايا مجتمعاتيـ كعمی تبحث عف ذا

الذم صٌكرىا أدؽ تصكير ككٌظؼ « محمد ميدم الجكاىرم»رأسيا القضية الفمسطينية. حيث احتمت ىذه المأساة حٌيزان كاسعان مف أشعار 
التي ديٌبرت لؤلقصی المبارؾ كعبلكة عمی تنبئو بنكبة فمسطيف قبؿ كقكعيا، إاٌل أنو لـ يصبو اليأس يكمان بؿ  أدبو لينٌبو مف مغبة المؤامرة

 ظٌؿ يدعك إلی استرداد الحؽ المغتصب بالقكة. 
مية ـ القضية الفمسطينية كاضطمعت بأدكار ميمة في سياستيا الداخُٕٗٗكتبنت الثكرة اإلسبلمية في إيراف بعيد انتصارىا عاـ  

كالخارجية منذ ذلؾ الحيف حتى يكمنا ىذا، إذ كضعت الثكرة مساندة المستضعفيف خاصة المسمميف منيـ في جميع أنحاء العالـ ضمف 
مبادئيا األساسية. كينظر الشعب اإليراني إلی الثكرة لمقضية الفمسطينية كإحدل أىـ القضايا العادلة في العالـ بؿ أىـ قضايا العالـ 

مفٌجر الثكرة اإلسبلمية تأييده كدعمو لمشعب الفمسطيني « السيد ركح ا المكسكم الخميني»معنى اإلستراتيجي حيث أعمف اإلسبلمي بال
. كقد حٌدد ّكمقاكمتو قائبلن "إنو مف الكاجب عمينا أف نبذؿ أقصى جيد لبحث مشاكؿ المسمميف كمساندة المناضميف كالجياع كالمحركميف"

رمضاف المبارؾ في كؿ عاـ يكمان عالميان لمقدس ليككف فرصة مناسبة تمكِّف المسمميف كجميع األحرار في الجمعة األخيرة مف شير 
مختمؼ أنحاء العالـ مف شحذ اليمـ كمساندة الفمسطينييف كاالستعداد لتحرير أكلى القبمتيف كمف ىذا المنطمؽ نری ضركرة ممحة لمتطرؽ 

حيائيا في األكساكط العممية األكاديمية. إلی القضية الفمسطينية مف كادم األدب كال  شعر كا 
                                                           

 .ٕٙم(، المضَة الفلسطَنَة؛ خلفَاتها التارَخَة وتطوراتها المعاصرة، بَروت: الزَتونة للدراسات واالستشارات، ص ٕٕٔٓمحسن، صالح ) - ٔ
 .ٔٗالمصدر نفسه، ص  - ٕ
 .7٘ه.ش(، سَري در اندَشه دفاعً حضرت امام خمَنً، تهران: بنَاد حفظ آثار وارزشهاِي دفاع ممدس، ص 77ٖٔاسماعَل منصورٌ الرَجانی ) - ٖ
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 سؤاؿ البحث:
كيؼ انعكست مكافحة االستكبار المتمٌثؿ فی العصابة »حاكلت في ىذا البحث أف أجيب عف سؤاؿ محكرم كاحد أال كىك  

 «الصييكنية في شعر محمد ميدم الجكاىرم بيف فاجعتي النكبة كالنكسة ؟
  :فرضية البحث

رحمتو مع فمسطيف منذ بداية قرزمتو الشعر حتی مضي أكثر مف عقد عمی نكسة حزيراف، كعٌبر عف مكقفو تجاه بدأ الجكاىرم 
القضية الفمسطينية عبر استخدامو شتی أنكاع فنكف اإلنشاء كالبياف لحث الثكار كالشباب الفمسطنييف كترغيبيـ عمی النضاؿ كالجياد مف 

 أجؿ تحرير أكلی القبمتيف.
 خمفية البحث 

كثيران مف األبحاث كانت قد كتبت في الدكؿ العربية  عند البحث عف دراسات سابقة في أدب الجكاىرم عمكمان كجدنا عددان 
كالجميكرية اإلسبلمية اإليرانية؛ فيناؾ دراسات مختمفة عف شخصية الجكاىرم كأسمكبو كالظكاىر المختمفة في شعره لما لو مف أىمية 

طت األضكاء عمی جكانب مختمفة مف شخصيتو كأعمالو األدببة. لكف لدی بحثنا عف خمفية البحث في كشأف في األدب العربي. كسمٌ 
بشكؿ خاص لـ نجد دراسة مستقمة تتطرؽ إلی مكضكع « مكافحة االستكبار العالمي بيف فاجعتي النكبة كالنكسة في شعر الجكاىرم»

حاث كالمقاالت في عدد مف الدكؿ العربية لكف لـ تكف ليا عبلقة كطيدة ىذه البحث في داخؿ إيراف ككؿ ما عثرنا عميو عددان مف األب
 مع مكضكع بحثنا ىذا.

 الجواىري؛ سيرتو الشخصية واألدبية 
ـ كما يردٌد َُّٗـ أك ََُٗـ أك ُٖٗٗـ. كسكاء كانت كالدتو في سنة ُٖٗٗمف تمكز  ِٔكلد الجكاىرم "يـك األربعاء، الػ

، لكف الفترة التي كلد فييا ذات داللة كبيرة. فقد َِر كثيران، كيككف عمی كؿ حاؿ مكلكدان في أكائؿ القرف الػالشاعر غالبان، فإف ذلؾ ال يغيٌ 
الصحف ». ككانت كالدتو بالذات في بيت قريب مف ُرأت عيناه النكر كالدكلة العثمانية تعيش أياميا األخيرة كقد شاىد زكاليا في صباه"

 .ِفي النجؼ األشرؼ« العمكم
الجكاىرم في بيئة النجؼ المحافظة كتربى في حضانة أمِّو فاطمة كرعاية كالده عبد الحسيف، كما لقي عناية خاصة مف  نشأ

. كبسبب أفكاره ّالتي كانت تيتـ برعايتو كتركم لو قصصان عف حياتيا كحياة العبيد ككيفية بيعيـ كشراءىـ« تفاحة»خادمة األسرة 
د عاش الجكاىرم حياة االغتراب كلكنو كاف محؿ حفاكة كتكريـ العديد مف الدكؿ كالبمداف. فقد ذاؽ كركءاه المناىضة لمظـ كالطغاة فق

ؾ العراؽ قيران متكجيان إلی إيراف في أعقاب طعـ الغربة في جميع مراحؿ حياتو؛ مف إيراف، إلی براغ ثَـّ سكريا. فقد تغٌرب في شبابو كتر 
ث العاصفة في بغداد، كبالرغـ مف أنو قيؿ كاف يحمؿ جنسية إيرانية لكنو كاف يتشٌكؽ إلی ـ ىربان مف األحداُُْٗحركة الكيبلني عاـ 

العراؽ كذلؾ كاضح في أشعاره التي أنشدىا في إيراف. كفي أياـ كيكلتو بدأت غربتو عندما استقر في براغ كانتيت بعكدتو إلی كطنو عاـ 
عندما غادر العراؽ كاستقر في دمشؽ حتی كافتو المنية كتكفي  كاخر عمرهـ. كلـ تتركو لعنة الغربة التي ظٌمت تطارده حتی أُٖٔٗ

 . ْعامان مف اإلقامة فييا َِبالعاصمة السكرية دمشؽ بعد  ٖٗـ عف عمر ناىز الػ ُٕٗٗمف تمكز  ِٕالجكاىرم في الػ 
بيف أقرباء كالده كأصدقائو حيث  قرأ الجكاىرم القرآف الكريـ كىك في سف مبٌكرة كأكٌب عمی كتب التراث يحفظيا. كتـ لو ذلؾ 

كقصيدة مف ديكاف المتنبي فيبدأ الفتى بالحفظ طكاؿ نياره « نيج الببلغة»خطط لو كالده كآخركف أف يحفظ في كؿ يـك خطبة مف 
مؽ مف جديد ثـ يص احب كالده منتظران ساعة االمتحاف مساءان بفارغ الصبر، كبعد أف ينجح في االمتحاف يسمح لو بالخركج فيشعر انو خي

                                                           
 .ٓٔ -ٔٔص  ، صاألولی، بَروت: المؤسسة العربَة م(، مجمع األضداد؛ دراسة فٍ سَرة الجواهرٌ وشعره، الطبعةٖٕٓٓسلَمان، جبران ) - ٔ
 .ٖ٘، الطبعة األولی، دمشق: دار الرافدَن، ص ٔم(، ذكرَاتٍ، ج 988ٔمهدٌ، الجواهرٌ، )محمد  - ٕ
 .ٖٙ -٘ٙفرحان، الَحَی، أزمة المواطنة فٍ شعر الجواهرٌ، صص - ٖ
، ٘ٔفت، العدد فَروز، حرَرجٍ ومهدٌ، ممتحن ورحَم، انصارٌ بور، التنالض فٍ شعر محمد مهدٌ الجواهرٌ، فصلَة دراسات األدب المعاصر، جَر - ٗ

 .٘ٔٔه.ش، ص 9ٖٔٔ
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إلى مجالس الكبار في المساء. فحفظ اآلمالي، كالبياف كالتبييف، كأدب الكاتب، كمقدمة ابف خمدكف، كدكاكيف الشعراء الذيف استكلكا عمی 
مشاعره طكؿ رحمة العمر. كما أنو درس الصرؼ كالنحك كالببلغة كالفقو كما إلی ذلؾ مما ىك معركؼ في منيج الدراسة آنداؾ عمی 

 شايخ النجؼ المعركفيف، لكنو لـ يمتـز بالتدرج العممي الذم جری عميو طمبة العمـ في النجؼ األشرؼ.أيدم م
« الممؾ فيصؿ»ضد االنكميز بالنجؼ األشرؼ، انتقؿ إلى بغداد حيث اشتغؿ مدة قصيرة في ببلط  َِكبعد مشاركتو في ثكرة الػ 

ا ترؾ االشتغاؿ في الببلط الممكي كراح يعمؿ بالصحافة، فأصدر مجمكعة مف األكؿ ككاف ال يزاؿ يرتدم العمامة، ثـ ىجر العمامة كم
 الصحؼ كانتخب عدة مرات رئيسان التحاد األدباء العراقييف كنقيبان لمصحفييف. 

كلمجكاىرم نتاج شعرم ضخـ تطغی عميو سمة الخمط الزمني في ترتيب قصائده، إذ لـ تكف الدكاكيف التي أصدرىا عمی نظاـ  
ف الشاعر يمتـز بمنيج معٌيف، فكثيران ما أعاد في طبعة شعران كاف قد نشر في طبعات سابقة كربما كاف يحذؼ قصيدة كيضيؼ كلـ يك

أخری أك يحذؼ أبياتان كيزيد أبياتان. بحيث يجد الباحث صعكبة لكي يستبيف خط نمكه الشعرم. نشر الجكاىرم أكؿ مجمكعة شعرية لو 
ـ أعٌد لمنشر مجمكعة مف شعره ُِْٗـ، كفي عاـ ُِٖٗعددان مف الشعراء المعاصريف كالقدامی عاـ  عارض فييا« حمبة األدب»باسـ 
ديكاف محمد »ـ باسـ ُِٕٗ، ثـ أضاؼ إلييا ما استجد لو مف شعر كبدأ طبعيا سنة «خكاطر الشعر في الحب كالكطف كالربيع»باسـ 

كلدی إقامتو سبعة سنكات «. ديكاف بيف الشعكر كالعاطفة»ميو اسـ ـ صدر بغبلؼ عُِٖٗكعندما أنجز الطبع سنة « ميدم الجكاىرم
، إلی «بريد العكدة»ـ ديكاف ُٗٔٗكبعد عكدتو إلی الكطف أصدر عاـ « بريد الغربة»ـ ديكانان جديدان سماه ُٖٔٗأصدر عاـ « براغ»في 

. كمف مؤلفاتو ُُٕٗعاـ « خمجات»در ديكاف كبالتالي أص«. أييا األرؽ»ـ ديكاف َُٕٗأف أصدرت لو كزارة اإلعبلـ العراقية عاـ 
)في « ذكرياتي»ك« األخطؿ»، ك«عمر بف أبي ربيعة»، ك«مف كؿ ديكاف أجمؿ ما فيو»، ك«مختارات الجميرة»تمكف اإلشارة إلی 

 .ُ«مف أشعارهالجكاىرم في العيكف »، ك«بيف العاطفة كالشعكر»)ترجمة عف الفارسية(، « جناية الركس كاإلنجميز في إيراف»جزأيف(، ك
 الجواىري ومقارعة االستكبار العالمي بيف فاجعتي النكبة والنكسة

أسفر إعبلف االستكبار العالمي عف إقامة كياف االحتبلؿ االسرائيمي عمی األراضي الفمسطينية عف بدء الحرب بيف العصابة 
نب العربي في بادئ انتصارات لكف سرعاف ما تدخؿ الصييكنية كدكؿ الطكؽ أم الدكؿ العربية المجاكرة لؤلرض المقدسة كحٌقؽ الجا
ـ كبالرغـ مف التزاـ العرب ُْٖٗحزيراف )يكنيك(  َُمجمس األمف الدكلي تحت ضغط القكی المتغطرسة كفرض كقفان إلطبلؽ النار في 

المعارؾ مساران مختمفان كتعرضت  بالقرار الدكلي إاٌل أف قكات االحتبلؿ استأنفت القتاؿ بعد أربعة أسابيع في جميع الجبيات حيث اتخذت
القكات العربية لسمسمة مف اليزائـ كاستطاعت العصابة الصييكنية مف فرض سيطرتيا عمى مساحات كاسعة مف أراضي فمسطيف 

ككؿ ىذا كاف يحدث أماـ عيني الجكاىرم الذم كاف يراقب األحداث عف كثب ما أدی بو أف يسٌخر فنو لتشجيع كحث  ِالتاريخية
ماتو.الفدائ  ييف عمی المضي قدما في مكاجية العدك الصييكني كحي

كخبلؿ فترة بيف فاجعتي النكبة كالنكسة شٌجع الجكاىرم االنتفاضات بغية مكافحة مخططات االستكبار كحٌرض عمی األخذ  
. ككٌرر دعكتو العرب إلی كالحضكر الثكرم في ساحات النزاؿ بالثأر لفمسطيف كحث المناضميف كالفدائييف عمی مكاصمة خيار المقاكمة

التي تعتبر « الكحدة العربية الممزقة»في قصيدة « الممزؽ»كتكحيد الصفكؼ لمذكد عف حياض الكطف الذم سبؽ ككصفو بػػ  الكحدة
سطيف باككرة شعره الفمسطيني. كما أنو تكقؼ في فمسطينياتو أماـ أسباب ىزائـ الدكؿ العربية كفساد أنظمتيا كالتكاطؤ الرسمي حياؿ فم

نقاذ ما يمكف إنقاذه مف األرض المباركة.  كظٌؿ يدعك خبلؿ حكالي عشرة أعكاـ األكلی مف ىذه الفترة إلی استراد الحؽ المغتصب كا 
 لـ يجد صكتو آذانان صاغية مف قبؿ األنظمة العربية الرسمية. كصاـ خبلؿ العقد الثاني مف قكؿ الشعر في فمسطيف حيث 

                                                           
 .ٔٔ-ٕٔ، صص ٔمحمد مهدٌ، الجواهرٌ، دَوان الجواهرٌ، ج  - ٔ
 .ٙ٘-ٖٙمحسن، صالح، المضَة الفلسطَنَة؛ خلفَاتها التارَخَة وتطوراتها المعاصرة،صص  - ٕ
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البلجئة »ـ( كُْٖٗ« )فمسطيف»ـ( كُْٖٗ« )فمسطيف كاالندلس»لجكاىرم كجدنا القصائد األربع؛ كمف خبلؿ تكرقنا لديكاف ا 
ـ( تتطرؽ الی مكافحة االستكبار المتمٌثؿ في العدك الصييكني بيف فاجعتي ُٕٓٗ« )في ذكری عدناف المالكي»ـ( كُِٓٗ« )في العيد

 النكبة كالنكسة. 
 ـ(ٜٛٗٔ« )فمسطيف واالندلس» -ٔ

، قامت العصابة الصييكنية المدعكمة غربٌيان بطرد أكثرية بعد مضي   حكالي ثبلثة عقكد عمی إعبلف بريطانيا كعد بمفكر المشؤـك
منازليـ كمدنيـ كقراىـ كسمبت أراضييـ كأمبلكيـ كمقتنياتيـ، لكف الجكاىرم لـ ينصدـ مف  المكاطنيف األصمييف مف ديارىـ كىٌجرتيـ مف

حٌذر مف كقكعو كصٌكر ضياع فمسطيف شعران كاستنيض الدكؿ العربية كاألحرار لمكافحة العصابة ىذا الحدث الجمؿ ألنو سبؽ ك 
عبد اإللو بف الممؾ عمي بف الشريؼ حسيف »الصييكنية كالدكؿ المستكبرة كمخططاتيا الرامية إلی ابتبلع المنطقة. فناشد الجكاىرم 

جنكده كي ال تصبح كاألندلس التي ضاعت مف أحضاف األمة الكصي عمى عرش العراؽ آنذاؾ أف ينقذ فمسطيف ب« الياشمي
ذات األبيات األربعة كتحدث فييا عف ىذه القضية بشكؿ مقتضب جدا حيث ىكؿ « فمسطيف كاألندلس»اإلسبلمية. فأنشد قصيدة 

ما كجياف لمأساة كاحدة؛ لقد الكارثة لـ يكف يسمح بإطالة الحديث. فالتفت إلی أكلی القبمتيف ككجدىا تسير بسرعة لتمتحؽ باألندلس كى
أبادت إسبانيا الشعب األندلسي بحجة تيديده كحدة العقيدة الكاثكليكية فكؽ أرض الجزيرة اإليبيرية بينما راح الكياف الصييكني يبيد 
 الفمسطينييف عمی نفس الطريقة كفناشد الكصي عمی عرش ببلده لينقذ األرض المباركة كيحكؿ دكف ضياعيا عمی غرار ضياع

 األندلس:
  ٔناشدُت جنَدَؾ جنَد الشعِب والحرسا أف ال َتعوَد فمسطيٌف كأندُلسا

مؤٌسس المممكة الحجازية الياشمية « الحسيف بف عمي الياشمي»كيتكجو الجكاىرم إلی عبد اإللو بالخطاب ثانية، كيذٌكره بجده 
ـ ُُٔٗف امتدادان لجده الذم قاد الثكرة العربية الكبری عاـ مف حكـ الدكلة العثمانية. كطالبو أف يكك  كأكؿ مف نادل باستقبلؿ العرب

كالذم ككرم جثمانو في القدس الشريؼ، أف ينتصر ألرض المسمميف كيقسـ عميو أف يجعؿ الدماء تراؽ ىناؾ في سبيؿ استرداد العزة 
 كالكرامة لؤلمة اإلسبلمية، حتی تسقي ىذه الدماء قبر جده الحسيف بالمسجد األقصی:

 ٕؾ ا أف تسقي الدماُء غدًا َغْرسًا لَجِدؾ في أرجاِئيا ُغرساناشْدتُ 
كيستمر في تأكيده عمى مبدأ العنؼ كالتثكير في استرجاع األرض المحتمة، مستفيدان مف التاريخ كما حدث لؤلندلس، كمف خبلؿ 

مة كالمنطؽ. فمضی مخاطبان مشاعر الكصی المأساة الفمسطينية يتكقؼ أماـ نقاط الضعؼ في مسيرة التاريخ العربي بنقد تممؤه الحك
عمی عرش ببلده عبد اإللو بأف ركح جده الحسيف بف عمي لياشمي كالمبادئ السامية التي قضى في سبيميا، تناشده أف ييب لنجدة 

 ؿ:فمسطيف. كأف قبر جده الزكي يشكك الىثان األحداث التي تحدث في القدس الشريؼ كيستغيث بحفيده، فيؿ مف مغيث؟ فيقك 
 ٖتممِس الجذَؼ الزاكي تجْد َليثًا مف الشَّكاِة وتسمْع لمصدى َنَفسا

. كبما أنو ال يرل بارقة أمؿ في األفؽ لعكدة  كيصؼ فمسطيف كالظبلـ يمفيا مف كؿ حدب كصكب، كالمأساة تتفاعؿ يـك بعد يـك
المشرديف كتطيير األرض المسمكبة دكف عنؼ ككفاح كنضاؿ، يعكد كيقسـ با عمی عبد اإللو لممرة الثانية في ىذه القصيدة ذات 

ا كييدييا قبسان إلزاحة ىذه الظممة كأف يخرجيا مف محنتيا التي ال حكؿ ليا كالقكة لمتخمص منيا بمفردىا. األبيات األربعة بأف ينتصر لي
فيك يعتقد بأف القكة ىي التي تعيد فمسطيف إلى أحضاف األمة، ككشؼ غمة فمسطيف يأتي مف جراء مشاركة الجيكش العربية بما فييا 

 نة، فيقكؿ: الجيش العراقي في الحرب العربية ضد الصياي
 
 

                                                           
 .ٖ٘ٔ، ص ٖمحمد مهدٌ، الجواهرٌ، دَوان الجواهرٌ، ج  - ٔ
 المصدر نفسه. - ٕ
 المصدر نفسه. - ٖ
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 ٔناشْدُتؾ اَ والظمماُء مطبقٌة عمى فمسطيَف أف ُتيدي ليا َقَبسا
ـ مع ستة جيكش عربية أخرل مف ُْٖٗكقد لٌبى عبد اإللو دعكتو، كأكعز لمجيش العراقي لممشاركة في حرب فمسطيف عاـ 

 مصر كاألردف كسكريا، كلبناف كالسعكدية التي انتيت بيزيمة الجانب العربي.
 ـ(ٜٛٗٔ« )فمسطيف» -ٕ

نياء االنتداب قبيؿ فاجعة  ، «النكبة»كبعد فشؿ مساعي الدكؿ العربية في األمـ المتحدة في الحصكؿ عمی استقبلؿ فمسطيف كا 
القاضي بتقسيـ فمسطيف إلی دكلتيف مستقمتيف  ُُٖقرارىا المشؤـك رقـ ُْٕٗنكفمبر  ِٗأصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

% مف السكاف كالتممؾ ُّ% مف أرض أكلی القبمتيف ألقمية ييكدية دخيمة مياجرة تمٌثؿ نحك ٓٓكييكدية. كأعطی القرار حكالي عربية 
 . فاندلعت الحرب فكر إعبلف قرار التقسيـ بيف الفمسطينييف كقكات االحتبلؿ.ِ% مف األرضٔأكثر مف 

ى بمساعدة عدد محدكد مف المتطكعيف العرب كالمسمميف، إذ رفضت كتحٌمؿ أبناء فمسطيف أعباء الحرب في األشير الستة األكل
الدكؿ العربية إرساؿ جيكشيا إلى أف تخرج بريطانيا مف فمسطيف رسميان. كبخركج قكات االنتداب مف األرض المباركة في 

كلة عربية في فمسطيف. ـ، أعمنت الحركة الصييكنية عف قياـ دكلة الكياف الصييكني، كرفض الجزء الخاص بإنشاء دُْٖٗ/ٓ/ُٓ
فالجكاىرم الذم كاف مسايران لتطكرات القضية الفمسطينية كأحداث الحرب عف كثب، شارؾ المجاىديف نضاليـ ضد الصييكنية بنظمو 

التي أنشدىا عند اشتداد رحی المعارؾ كأشاد ببطكالت المجاىديف في ساحات النزاؿ كتفاعؿ مع القتاؿ، بعد أف سئـ « فمسطيف»قصيدة 
الستكانة كاالستسبلـ، كحٌض العرب كالمسمميف عمی االلتحاؽ بجبيات القتاؿ كالذكد عف حياض الكطف كحٌثيـ عمی الكحدة كرٌص ا

الصفكؼ كتحٌمؿ المشاكؿ. كالقصيدة كٌميا فخر بالنزاؿ كالتضحيات كعدـ االكتراث بالجراج كالحتكؼ فيك الذم كاف كاليزاؿ يحٌرض عمی 
سطيف، كجد األجكاء مؤاتية ليحٌض عمی الحضكر في ساحات النزاؿ، كتكحيد الصفكؼ كالذكد عف حياض الكطف األخذ بالثأر كتحرير فم

كالكرامة فراح يمٌجد الفدائي الذم يبدك يتدٌلؿ في مياديف الجياد، كأشاد ببطكالتو بإعتباره قمة األمؿ كالرجاء كالمعٌكؿ عمية السترداد العزة 
 لؤلمة العربية:

مادً  مىيادًيًف الًجيادً دىالالن في   كًتييان بالًجراًح كبالضِّ
ٍشفان بالثغكًر مف المىكاضي  ّكأخذان بالًعناؽ مف الًجياد كرى

كيكاصؿ حثو المجاىديف عمی تحٌمؿ مشقات القتاؿ كالتجٌمد في سبيؿ الدفاع عف عزة ككرامة األمة، طالبان منيـ مزيدان مف اإلقداـ  
صكران إياىـ كىـ يبذلكف أعز كأغمی ما لدييـ كىي الركح اإلنسانية في سبيؿ الكطف كشرؼ الببلد. كالشجاعة في مكاجية المصاعب، م

 كيريد مف المقاتميف تكطيف النفكس كالتضحية بأركاحيـ مف أجؿ ما ىك أسمی ك أنبؿ منيا، فيقكؿ:
مًر المنػػػػػػػػػػػػػػػايا رِّ الًجػػػػػػػػػػ كى تىكطينان عمى جى  ػبلدك إخبلدان إلى حى
ػػػػػػػػػػػرؼي الببلد ك بذالن لمنفًيس ًمف الضحػػػػػػػػػايا  ْفىػػػػػأٍنفىسي منيـ شى

كيشكك ليـ حاؿ األمة المرزم كيكٌمميـ كأنو « حماة الدار»كينادم الفدائييف كالمجاىديف الذيف تكافدكا عمی فمسطيف لتحريرىا بػػ 
. فيقكؿ ليـ بأف ىناؾ أزمة كبری ألمَّت بالكطف فأفتقدكـ الكطف كناداكـ بينيـ، فيشد أزرىـ باعتبارىـ األمؿ كالمدٌخر لمثؿ ى ذا اليـك

لمدفاع عنو كالذكد عف حياضو كدحر الفمكؿ التي انيالت كالجراد عميو، ال يسعكـ سكی أف تنيطمكا كالمطر بغزارة عمی فمسطيف لتغسمكا 
 عار استيطاف الصياينة ىناؾ:

ر   ماةى الداًر مسَّ الدارى ضي ـي المينادم حي  كنادل بافتقادكي
ـٍ ًلتكفكىا فيميٍكالن  راد أرادىٍتكي زةن كأرتاًؿ الجى  ميعرِّ

                                                           
 المصدر نفسه. -ٔ
 .9ٖ-ٖٗم أنموذجاً، صص 9ٗ8ٔخولة، صامرٌ، الصراع العربٍ اإلسرابَلٍ؛ حرب  - ٕ
 .9ٖٔ، ص ٖمحمد مهدٌ، الجواهرٌ، دَوان الجواهرٌ، ج  - ٖ
 .9ٖٔ، صٖمحمد مهدٌ، الجواهرٌ، دَوان الجواهرٌ، ج - ٗ
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ـٍ لتنيًطمكا عمييا ماد كشاءٍتكي  ُىيطكؿى الغيًث في سىنةو جى
مؤسس الدكلة األيكبية الذم انتصر لمقدس الشريؼ كحارب « صبلح الديف األيكبي»ثَـّ يستذكر التاريخ كالقائد اإلسبلمی  

ـ، كيصٌكر ركحو تيٌب خارجة مف قبره مرعكبة كمفزكعة لما آلت إليو ُُٕٖيكليك  ْالتي كقعت في « حٌطيف»يبييف في معركة الصم
األمكر في القدس الشريؼ، كتساءؿ عف دعـ الدكؿ الغربية العظمی كعمی رأسيا بريطانيا كأميركا، لمعصابة الصييكنية ضد 

عبلف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار تقسيـ فمسطيف، كعف مخططات األعداء تجاه العرب الفمسطينييف، األمر الذم عٌبد الطريؽ إل
ـ ُْٖٗكآخر المستجدات عمی الساحة الفمسطينية كالمؤامرات الغربية التي أدت إلی إعبلف أقامة الكياف الصييكني حيث قامت حرب 

ة تجاه المشرؽ كاألقطار اإلسبلمية، بينما الدكؿ العربية غافمة عف نكاياه عمی إثره؛ إذ الجانب الغربي كاف كالزاؿ يضمر الحقد كالضغين
كتقؼ محايدة حياؿ ما يرتكبو الغربي في الشرؽ األكسط. فبالرغـ مف أف صبلح الديف األيكبي كاف قد أخرج الصميبييف مف األرض 

د استكلكا عمييا في أكاخر القرف الحادم عشر، لكف الدكؿ المباركة في القرف الثاني عشر كحٌرر كاستعاد األراضي المقدسة التي كانكا ق
 الغربية باتت اليـك تعكد إلی األرض المباركة عبر العصابة الصييكنية. فيقكؿ:

 مف األجداًث ميقمىقىةى الًكساد كركحو مف "صبلح الٌديًف" ىىبَّتٍ  
ؿه ثمافو   ًضخاـه ما أتاه عمى انفراد تىسىاءىؿي ىؿ أتىٍت دكى

ككنتي المستًقؿَّ كمىف أيعادم كمىٍف عادىٍكا تبيعان بمى كانكا 
ِ 

ثـٌ يعٌبر الجكاىرم عما يجيش في قمبو مف ألـ كحزف تجاه فمسطيف كما ديٌبر ليا مف مخططات عدكانية. كيعكد لمناجاة 
ة عمی حسميا، فمأساتيا لـ المناضميف األبطاؿ كالمعٌكؿ عمييـ في شدائد الشعكب. كيشكك ليـ إطالة القضية الفمسطينية كعدـ قدرة األم

. فيك كاف قد بكی لفمسطيف منذ صغر سنو كأنشد اشعارا فييا منذ أكائؿ  تترؾ لمشاعر كشعره سكی جرح عتيؽ يتجدد يـك بعد يـك
دمة عشرينياتو كىا ىك أشرؼ عمی الخمسيف عامان كلـ تحسـ ىذه القضية. كطيمة ىذه الفترة لـ يأؿ الشاعر جيدان إاٌل كبذلو في سبيؿ خ

 ىذه القضية كمساندتيا:
ماةى الٌداًر لـ تىٍترٍؾ لشعرم  ًفمىٍسطيفه سكل كىًمـو ميعاد حي
ٍمسكفه عدادم بىكىٍيتي مصابىيا يىفىعان ككافىتٍ  ًنيايىتييا كخى

ّ 
ا كبمناسبة مناجاتو مع المناضميف يبكح ليـ بأسرار، كيبٌيف ليـ مكاضع ضعؼ األمة طيمة األعكاـ الماضية كأسباب ىزيمتي 

كعمی رأس ىذه األسباب ىك تخاذؿ كفساد كتقاعس الحكاـ العرب فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية. فكاف العرب يتناكمكف إلی قمكب 
مشرحة ال تشعر بما يجرم لؤلمة كيستجيركف إلی حكاـ انتيازييف يستقمكف ما أمتيـ فيو لمصالحيـ الخاصة كالتيٌميـ المأساة التي تحؿ 

لزعماء بأنيـ يمتمككف سيكفان كميمة ال تقطع شيئان كىـ يريدكنيا ال تقطع كلكف حمالتيا لماعة تغر الناظر الييا، فالكذب بببلدىـ. كيصكر ا
كالنفاؽ كالخداع مف صفات ىؤالء الزعماء الذيف يتباككف عمی القضية الفمسطينية كيتشدقكف بتحرير القدس الشريؼ، لكف يصٌح عمييـ 

 :«كال أرل طحنان  أسمع جعجعة»المثؿ القائؿ 
ـي إلى قيمكبو  ـى الًصبلد فكٌنا نٍستىًني  قىدىٍدناىا مف الص 
 كًميًؿ السيًؼ لٌماع النِّجاد ككٌنا نستجير إلى زعيـو 

زايا كيىٍدعىري كىك يىٍرفيؿي في الًحداد كىذكًب الدَّمع يسمىفي في الرَّ
ْ 

الماضية حيث بعدت عف مجدىا السابؽ، يبكح بنتيجة إىماؿ  كبعد شرحو أحكؿ األمة العربية كسكء أداء حكاميا طيمة األعكاـ 
الحكاـ كتقاعسيـ حياؿ ما يتحٌسسو المكاطف كىي ليست سكی النكسات كالنكبات. كىذه النتيجة ليست مستغربة كال ىي سٌر أك لغزه 
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ذ أحتمت عمی يد الصياينة كىا ىـ يصعب عمی المرء حمو، فكما مر ذكره كلتمؾ األسباب آلت األمكر في فمسطيف كما ىي عميو اآلف، إ
ية قد أعمنكا كيانيـ المزعـك قبيؿ فترة كجيزة إذ نشبت الحرب عمی إثر ىذا اإلعبلف، مبينان بذلؾ سبب اليزائـ التي منيت بيا الدكؿ العرب

 :فباتت جمية مثؿ شمس الضحی كأتضحت األمكر كما ىي، فبل يمكف لمحكاـ أف يخدعكا الناس بعد النكبة األخيرة
اد حماةى الداًر ما النَّكساتي ًسر    كال شيءه تىمفَّؼى في ًبجى
اد ك ال ليٍغزه يىحاري المرءي ًفيوً   فىيىجيؿي ما سيداسه ًمٍف أيحى
حٍت ذيكاءه  كنىكَّرى حاًضره منيا كبادم كلًكف ًمثمىما كىضى

ُ 
ف أف تبقی محتمة مف قبؿ جيات أجنبية، لك كيستمر في فضح التكاطؤ العربي حياؿ األرض المباركة بقكلو إنو ما كاف لفمسطي 

ضافة عمی ىذا، فإف السمطات جٌكعت الشعكب كاحتقرتيا  كانت الدكؿ العربية المجاكرة ليا تنيض لنصرتيا كدحر القكات الغازية. كا 
كا الشعكب كعبثكا كظممتيا كجعمت الناس تنشغؿ بأمكرىا اليكمية مف أجؿ الحصكؿ عمی لقمة خبز تسد بيا جكع أسرتيا، فالحكاـ سرق

 بأقدارىـ كقيدكىـ، فما يينتىظىر مف الشعكب التي سيرقت كأيذٌلت؟، فقاؿ:
 كجيرتييا ييصاحي بيا بىداد كما كانٍت ًفمىٍسطيفه ًلتىبقى
، كاضطياد كًست  ًجياًتيا أخذت بجكعو  ، كاحتقارو  كجيؿو
فاد شعكبه تستىرؽ  فما ييبىٌقي  ِعمى أثرو ليا ذيؿ  الصِّ

يماف األبطاؿ كيصؼ الم ناضميف بالرجاؿ الصائميف بإرادتيـ كىـ يمتمككف أنكاع األطعمة، في إشارة لو لمتعبير عف عزيمة كا 
الذيف راحكا يسطٌركف مبلحـ باسمة في مقارعة العدك الصييكني. كيرسـ ليـ خارطة النصر في المعركة التي خاضكىا كيحٌثيـ عمی 

تصار سكی الصبر كتعبئة القكی في مكاجية العدك، فبل يجكز التياكف كالتكاسؿ في ىذه الصبر كالعزيمة، ألنو ال خيار ليـ لبلن
 المعركة، بؿ ينبغي عمی العرب أف يبذلكا كؿ ما بكسعيـ لحسـ ىذه المعركة مف العتاد باألركاج كبالسبلح، فيقكؿ:

 لكانكا الطاعميفى بأٌم زاد ريجكلةي صائميفى كلك أرادكا
بًر المثمَّـ مف عىتاد كميدافو كليس لنازليوً   ّسكل الصَّ

كمٌر كيناجي حماة الدار لممرة األخيرة في رائعتو ىذه، كيؤكد ليـ سٌنة ا سبحانو كتعالی في زكاؿ الظمـ كلك طاؿ االنتضار  
ألف البارمء ييميؿ كال يييمؿ. ككما أف كؿ حشد سينفض ككؿ شمؿ مفٌرؽ متشتت سينجمع بعد حيف، ما عميكـ فعمو ىك الصبر  الزمف،

كالعزيمة في الكفاح لتحصكا عمی النصر النيائي. فمصير الظمـ ميما استشرل فيك إلى اضمحبلؿ، كالظالـ ميما تجٌبر كتكٌبر فإٌف 
ما طاؿ البد مف طمكع الفجر، ألنو ال يمكف أف ترجع عقارب الزمف إلى الكراء، كىذه سنة ربانية كال مصيره إلى زكاؿ، ألٌف الميؿ مي
 تبديؿ لسنف ا تعالی، فيقكؿ:

ف طاؿى المدل فإلى نىفاد حماةى الدار كؿ  مىًسيًؿ ظيمـو   كا 
 ككؿي ميفرَّؽو فإلى احتشاد ككؿي ميحتىشَّدو فإلى اًنًفضاضو 

 ْكينىحسًر البياضي عف السكاد عميه فصبران ينكًشؼي ليؿه 
ككانت العقبى كباالن عمى فمسطيف كالعرب خاصة الدكؿ العربية التي تشدقت بتحرير األرض المباركة كخاضت المعركة 

يكنيك/حزيراف  َُبجيكشيا، إذ خرجت مخذكلة تجٌر بأذياؿ اليزيمة. فبعدما فرض مجمس األمف عمى لبناف قرار كقؼ إطبلؽ النار يـك 
ـ كحظر تزكيد أم مف أطراؼ الصراع باألسمحة، تكقؼ القتاؿ بيف العصابة الصييكنية كالجيكش العربية النظامية. لكف العدك ُْٖٗ

الغاشـ لـ يمتـز بيذا الشرط، كسعی لتعكيض خسائره، كانيالت عميو األسمحة بصكرة ضخمة كخصكصان الطائرات، كما تطكع كثيركف مف 

                                                           
 .ٖٕٖالمصدر نفسه، ص  - ٔ
 المصدر نفسه. - ٕ
 المصدر نفسه. - ٖ
 المصدر نفسه. - ٗ



 م0248 /أولكانون            جامعة بابل /األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌة كلٌة التربٌة  مجلة        14العدد/

ٖٖ 

االحتبلؿ اليدنة، تحت مسمع كمرأل مف األمـ المتحد كالعالـ بأسره كتمكف في نياية المطاؼ مف بسط  ييكد أكركبا لمقتاؿ. كخرؽ
يكليك/تمكز تكقفت المعارؾ بعد تيديدات مف مجمس األمف  ُِسيطرتو عمى مساحات كاسعة مف أراضي فمسطيف التاريخية. كفي 

ب ىدنة ثانية ككاف ىذا القبكؿ بمثابة اعتراؼ باليزيمة. األمر الذم الدكلي بفرض عقكبات قاسية عمى طرفي المعركة. كقد قبؿ العر 
ـ أقرت الجمعية العامة ُْٗٗمايك/أيار  ُُأدی بمجمس األمف الدكلي بأف يكصي بقبكؿ إسرائيؿ عضكان كامبل في األمـ المتحدة. كفي 

 كبكتية.عمی الشبكة العن« مكسكعة الجزيرة»لؤلمـ المتحدة ىذه التكصية. حسب ما جاء في 
 ـ(ٕٜ٘ٔ« )الالجئة في العيد» -ٖ

لميجرة  ُّّٕكتحديدان في ليمة عيد الفطر المبارؾ عاـ « ـُْٖٗنكبة فمسطيف عاـ »كبعد مضي حكالي أربعة أعكاـ عمی  
ىي سياسية كبرل مف قضايا األمة اإلسبلمية، أال ك -ـ تناكؿ الشاعر الجكاىرم قضية اجتماعيةُِٓٗحزيراف عاـ  ِِالمصادؼ لػػ 

. كقد سٌمط الجكاىرم الضكء مف ُالفمسطينييف في الشتات كما نتج عف ىذه الظاىرة المشؤكمة مف آثار« المشرديف»ك« البلجئيف»قضية 
خبلؿ ىذه القصيدة عمی قضية البلجئيف الفمسطينييف الذيف شردىـ االحتبلؿ الصييكني البغيض المدعـك غربيان كعربيان، حيث تدفقت 

مسطينية عمی األقطار المجاكرة بما فييا العراؽ التي تدكر أحداث ىذه القصة فيو كاستطاع أف يعرمَّ األكضاع السياسية آالؼ العكائؿ الف
آنذاؾ بطريقة فنية فريدة. كبعد سرده ظركؼ البلجئة في الشتات، تطرؽ إلی فساد األنظمة العربية آنداؾ كتداعيات ىذا الفساد عمی 

طينييف في الشتات عمی كجو الخصكص ما يؤدم إلی استقكاء االستكبار في المنطقة. كراح الشاعر مأساة األمة بشكؿ عاـ كالفمس
يستعرض عف خياؿ البلجئة صبيحة عيد الفطر، تشٌدؽ الجيكش العربية بمحاربة العدك الصييكني كتخرصات األنظمة الرجعية فيما 

يع كتيرة التحرير، كتركيج الحكاـ بأف القضاء عمی الصياينة بات بيف يخص تحرير فمسطيف كتيجير أىالييا بذريعة دعـ المقاتميف كتسر 
 قكسيف أك أدنی، ما أدی إلی نزكح أكبر عدد ممكف مف الفمسطينييف مف ديارىـ.

 كيبل يعكقكا طريؽى الزحًؼ كالظىفىر!    كصكتي داعو يينادييـ ليرتحمكا
الذ ؿِّ ميعتًمرمف ًرٍجًس ميتَّشحو ب   ككٍي يعكدكا إلى األكطاًف طاىرةن 

ِ 
كعندما تتذكر البلجئة مقتؿ كالدىا كميعيؿ أسرتيا عمی يد العصابة الصييكنية، تصبح ذكرياتيا أكثر ألمان. كتحزف حزنا كبيران  

قد  إلستحضار خياليا مشيد اغتياؿ أبييا كطعنو في صدره ما أدی إلی إراقة الدماء كتألمو حتی أف كافتو المنية. ككؿ ىذه المأساة كانت
 حدثت أماـ أعينيا، فقاؿ الجكاىرم:
ـى في عينيا مف مكًت كاًلدىا   ما ال تيطيؽي بو عيفه عمى النظر  كغا

 ّالمستأًسد النًعر« التائوً »كطعنةي   بدا لػيا صدريهي الدامي عمى مىضػػضو 
قيقي ييدد القضية كأف كؿ كتذكرت مكاقؼ الساسة ككسائؿ اإلعبلـ حينذاؾ حيث أٌدعكا أنو ال داعي لمقمؽ كأنو ال خطر ح

األمكر تحت السيطرة كمثؿ ىذه الحكادث ىي ليست إاٌل امكر ناشزة كسيتـ منع تكرارىا، بؿ أبعد مف ذلؾ سيتـ تحرير فمسطيف كاسترجاع 
ظمة العربية ما أحتؿ مف أراضي العرب. كؿ ىذه البيانات كانت تقاؿ كترٌكج لتخديرىا الناس كالتغطية عمی اليزائـ التي منيت بيا األن

 آنذاؾ:
 دكنما نابو كال ظيفير!« قطَّةه »ك   «ذىنبو »ببل « ضب  »قالكا لػيا إنو 
مما ييخيفكنىوي ييككل كميزدىجر   بميرتىدعو « ًمسخه »قالكا لػيا إنو 

ْ 
كفزعت البلجئة الفمسطينية ىذه كخافت عندما تذكرت أنيا تستمع في خياليا لما كاف يقكلو حكاـ العرب الذيف كانكا يفتخركف  

بما يسٌمكنيا المساعي لحماية فمسطيف كتحريرىا. كأنيا راحت تنتشيء بالنصر الخيالي الذم كانكا يٌدعكنو في اجتماعاتيـ كمؤتمراتيـ 
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ستٌطير أكلی القبمتيف. فأمتنعت عف التحميؽ كراء طائر الخياؿ لتری العالـ كأكضاعيا عمی ما كانت عميو عف أف الجيكش العربية 
كالمأساة ذاتيا التي فتحت أعينيا عمييا صباح ىذا اليـك كراح القمؽ يسيطر عمييا بسبب المصير الذم كاف ينتظرىا. فختـ القطعة 

 التاسعة بيذه األبيات الثبلث: 
ماًة    تيصغي لميمتًدحو كراعيا أنيا   كمفتًخر« ًفمىٍسطيفو »مىٍسعىى حي

 في كؿِّ مجتمىعو منيـ كمؤتىمر..!   كأٌنيا تنتشي مف خمرًة الظفىرً 
ٍت فإذا الد نيا تيطاًلعييا  ُبما يثكبي إليو كؿ  مفتًكر    ثـ ارعكى

 ـ(ٜٚ٘ٔ« )في ذكری عدناف المالكي»-ٗ
ركؼ حرجة لتأبيف الشييد السكرم "عدناف المالكي" كنزؿ ضيفان عمى كزارة الدفاع ـ إلى دمشؽ في ظُٔٓٗسافر الجكاىرم عاـ 

السكرية، ك بسبب مياجمتو حككمة ببلده في الذكری األكلی لممالكي مينع مف دخكؿ العراؽ كبقي في سكريا حتی حمكؿ الذكری الثانية 
ية ككاف خيار الكحدة مطركحان. كقبؿ أف يغادر دمشؽ نظـ ليذا الشييد. حيث كانت سكرية محاصرة مف الخارج باألحبلؼ االستعمار 

ـ جٌدد فييا الكبلـ عمى المالكي كبطكالتو كذكراه، كأشاد بالجيش السكرم كذٌكر بأمجاد الشاـ ُٕٓٗقصيدة ثانية في ذكرل المالكي عاـ 
يؿ كحٌث أبناء األمة العربية عمی الجياد كأعمف صراحة مخالفتو لمسبلـ مع إسرائ« جماؿ عبد الناصر»كعٌزتيا، كمدح الزعيـ المصرم 

 . ِكاألخذ بالثأر ألكلی القبمتيف. كأثناء إقامتو في سكريا تمنى أف يزكر الجكالف المحتؿ، ليعبر عنو شعران كما عبر عف فمسطيف
مـ قيادة ـ حيف نشبت حرب فمسطيف حيث تسُْٖٗكالشييد السكرم عدناف المالكي كاف قد التحؽ بالجبية العسكرية في عاـ 

سرية لممشاة فخاض غمار الحرب بشجاعة كقاـ خبلؿ معركة "تؿ أبك الريش" باحتبلؿ التمة التي سميت فيما بعد باسـ تؿ المالكي كأكؿ 
ميمة لو عمى الجبية الجنكبية، كقاـ العدك بخرؽ اليدنة كأصيب بجرح بميغ في رأسو حيث أطمقت عميو قنبمة كأصابتو شظاياىا مف 

رأسو. فأسعؼ إلى دمشؽ كخضع لعممية في رأسو إلخراج الشظايا المتناثرة مف جسمو. كلقب بعد نجاح ىذه العممية الخمؼ أسفؿ 
، كلـ تكف جراحو تمتئـ حتى عاد إلى ميداف الشجاعة كتسمـ قيادة فكج مف الفمسطينييف الذيف قاـ بتدريبيـ خبلؿ فترة «بالشييد الحي»

، فدخؿ المالكي عبر األراضي المبنانية كاستطاع فؾ «الجميؿ األعمى»صرت قكاتو في منطقة الذم حك « جيش اإلنقاذ»اليدنة لدعـ 
نقاذه  .ّالحصار كا 

يكنس عبد »ـ عمی يد رقيب في الجيش السكرم يدعى ُٓٓٗأبريؿ ِِكاغتيؿ العقيد المالكي في الممعب البمدم بدمشؽ يـك 
في رأسو كبعد ذلؾ صٌكب المسدس عمى رأسو كانتحر. كعمی إثر ىذه  ، اطمؽ ثبلث رصاصات عمى المالكي انياىا بطمقو«الرحيـ 

 .ْالجريمة تـ تحميؿ الحزب القكمي السكرم مسؤكلية االغتياؿ فتمت مبلحقة أعضائو كتصفيتيـ
استيؿ الجكاىرم قصيدتو برثاء الشييد عدناف المالكي كتعداد مناقبو كشجاعتو في الذكد عف حياض األمة، كراح يصؼ الكطف 

عيؼى كمىريضى كانحنی ظيره بعد استشياد ىذا المناضؿ المقكار. ك راحت اعصار الدىر تعصؼ بالعرب التي لحقت بيـ اليزيمة بأ نو ضى
تمك اليزيمة خاصة في فمسطيف فمـ يستطيعكا مف انتزاع استقبلؿ فمسطيف مف البريطانييف فحسب بؿ قٌدمت لندف ىذه األرض المقدسة 

اينة ليقيمكا كيانيـ المزعـك عمييا. كيصؼ ىذه الجريمة التي جناىا الجناة بالمصٌية التي أثقمت كاىؿ عمی طبؽ مف ذىب إلی الصي
يصالو إلی الغاية المنشكدة، فيقكؿ:  الكطف. كيؤكد بأف عدناف المالكي ىك الذم كاف أىبلن   لمدفاع عف الكطف كا 

 كىب بالغضب الخبلؽ اعصار ترنحت مف شكاة بعدؾ الدار
 عميو مما جنى الجانكف أكزار ف الغالي كقد ثقمتكأرعد الكط

 ُشكط كمضمار كقد ىكل كانتخى كاستصرخت حمبات السبؽ فارسيا
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ثـ يشيد بتضحيات الشيداء الذيف لقكا مصرعيـ في سبيؿ الدفاع عف الكطف كمقارعة القكی المستكبرة كيقكؿ بأف المكت يتقف 
الجنة ليصبحكا كالسراج المنير تغار منو نار جينـ. كيعتبر الشيادة دفاعان عف الكطف دكره في اقتناص الرجاؿ البكاسؿ لينتقؿ بيـ إلی 

الطريؽ الكحيد لتخٌمص العرب مف المؤامرات التي حيكت ضدىـ مف كؿ حدب كصكب. فبإيثارىـ كتضحياتيـ في ىذه الدنيا سيجزييـ 
بسكف أزياء حيكت ليـ مف حرير بينما كانكا زاىديف ىذه الدنيا كال ربيـ في األخرم بالجنات التي تجرم مف تحتيا االنيار خالديف فييا يم

يمبسكف الجميؿ فييا، فبالرغـ مف أنيـ لـ يتمتعكا كثيران في ىذه الدنيا كلكف ا سيعٌكضيـ الفردكس كسيخٌمدكف ىناؾ كما كصؼ ا 
ـْ َجنَّاُت َعدْ سبحانو كتعالی ظركؼ ىؤالء الشيداء بالجنة  ـُ اأْلَْنَياُر ُيَحمَّْوَف ِفيَيا ِمْف َأَساِوَر ِمف َذَىٍب ﴿ُأْوَلِئَؾ َلُي ٍف َتْجِري ِمف َتْحِتِي

ـَ الثََّواُب َوَحُسنَ  تَِّكِئيَف ِفيَيا َعَمى اأْلََراِئِؾ ِنْع ْسَتْبَرٍؽ مُّ ككأنو يبٌشر المقاكميف بحسف  ْٕت ُمْرَتَفًقا﴾َوَيْمَبُسوَف ِثَياًبا ُخْضًرا مِّف ُسنُدٍس َواِ 
 عاقبة كالجنة التي ىي غاية كؿ مسمـ متدٌيف. فجعؿ دماء الشيداء نكران ليداية األمة كتصكيب بكصمتيا:ال

 يدرم كيؼ يختار كرائيا المكت تبني الحياة كتختار الرجاؿ كمف
 النار نكرا" تغار بو في الجنة جٌؿ الشييد كأف ا جسده

 ّفأطمارأما الذم حاكت الدنيا  حيث يحكؾ الخمد سندسو ىناؾ
كيتطرؽ إلی ظاىرة اإلستعمار المشؤكمة في الدكؿ العربية، مستحضران التاريخ في أبرز لحظاتو المتكىجة، فيمفت إلی خميجي 
الفارسي كعدف فيجد اإلستعمار البريطاني ىناؾ حاضران يعبث بأقدار الناس. كعند التفاتتو إلی المغرب العربي يری اإلستمعار الفرنسي 

ة الدماء؛ يقتؿ كيذبح العرب عمی طريقة السفاح البريطاني. كلـ تنتًو ىذه الظاىرة عند ىذا الحد بؿ ىناؾ طرؼ ثالث ال منيمكان بإراق
 نظير لو في الخبث كالخدعة أال كىك الطرؼ األميركي:

 كفي الجزائر رىف الكؼ جزار عمى الخميجيف سٌفاح سندركو
 ْنار شر األثافي ال قدر كال ىك مف خبث كمف ختؿ كثالث

كيقـك بكصؼ كتبييف ماىية اإلستمعار األمريكي كيعدد مساكئو حيث لو رفيقاف بمثابة الراعي كالذئب، لكف ىنا الراعي متعاكف  
مع الذئب كال يمنعو مف بقر بطف الفريسة. كينتيج ىذا اإلستعمار الثالث سياسة الغدر كالخيانة. كيعتبر الشاعر ىؤالء المستعمريف 

ممة كاحدة يتعاكناف عمی الشعكب الضعيفة مشبيان إياىـ بالضباع كالذئاب كالسباع المفترسة التي ال ترحـ أىميا كمف بمثابة كجياف لع
أجؿ الكصكؿ إلی أىدافيا كغاياتيا تسحؽ جميع القيـ اإلنسانية. كيستمر مستيزئان بحكاـ الدكؿ العربية الذيف يعتبركف أنفسيـ حماة 

ف باألجياؿ مف أجؿ مصالحيـ الدنيئة كيؤجركف ثركات بمدانيـ لممستعمريف عمی حساب األجياؿ الراىنة بمدانيـ كشعكبيـ كلكنيـ يغدرك 
 كالمقبمة، فيقكؿ: 

 كمستقراف مغدكر كغدار لو رفيقاف رعياف كأذئبة
 كأظفار مف اإلعارة أنياب كحش يمزؽ أىمكه فتنجدىـ
 ٓبيع كيغمقيا في الذؿ إيجار يا لمحفيظة أجياؿ يسخرىا

الحديث عف االستعمار كأشكالو في الببلد العربية، يمحؽ بو الكياف الصييكني المحتؿ لفمسطيف كيمتفت إلی مأساة زرع ىذا  كبعد
الكياف في خاصرة األمة العربية. ثـٌ يشير إلی إحاطة الييكد الصياينة بالمسجد األقصی كيمضي يعٌبر عف أمنيتو بزكاؿ ىذه الغدة 

. كيقكؿ الجكاىرم إف ا قضی اف تزكؿ ىذه الجرثكمة الخبيثة عمی أيادم أناس أطيار. كيشير إلی السرطانية مف الشرؽ األكسط
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محاكالت العدك الصييكني لئلستيبلء عمی مياة خميج العقبة كتمرير سفنو مف ىناؾ كالكصكؿ إلی ثاني القبمتيف الشريفتيف بمكة المكرمة 
 لف يقؼ عند حد إاٌل أف يتكاتؼ العرب كيضعكف حدان لو: بعد ما عاث عبثان بالقدس الشريؼ. فيذا العدك 

 أكضار أف تحتمي بحمى األقداس القدس مسخ شاء خالقو كفي ذرل
 ُحتی اتی الًقبمةى العصماءى يمتار لـ تكفو الًقبمةي األكلی يعيثي بيا

الطاىرة ذلؾ كتشتؾ مف أف يشٌقيا بحاره مف كىذه المحاكالت الصييكنية لمعبكر مف مياه خميج العقبة أٌدت إلی أف ترفض المياه 
الييكد الصياينة. كحتی الجماد ترفض إسرائيؿ؛ فكجكد العدك الصييكني منبكذ مف قبؿ الجميع كال أحد يقبؿ بمركر الصياينة مف مياه 

منطقة الطائؼ كمشعر منی الخميج العقبة. ال ا يرضی بذلؾ كال المكة المكرمة كال ابكبكر الصديؽ كال غار حراء. حتی آؿ سعكد ك 
 أيضا ال يقبمكف بذلؾ:

 أف شقَّيا مف ييكًد الرجس بٌحار  شكىت مياهه طيكراته بحكزتيا
 ِ«الغار»كاي.كالبيت.كالصدِّيؽي.ك كيأبی طائؼه بمنین « سعكد»يأبی 

لو، كتزداد ىذه المأساة ألمان كيصؼ األمة العربية بمثابة امرأة حبمی منذ عيكد كىي تعاني الحمؿ كألـ المخاض الذم ال نياية 
عناتان بسب االستعمار كزرع الكياف الصييكني في خاصرتيا. األمر الذم زاد الطيف بمة كأضاؼ مئات المحف عمی معاناة العرب حتی  كا 

قرب زكاؿ معاناة أف أنجبت المرأة المصرية رجبلن ضرغامان أال كىك الزعيـ جماؿ عبد الناصر ليضع حدان ليذه المعاناة. كيريد الشاعر ب
 العرب ىك اقتراب نياية الكياف اإلسرائيمي كزكالو كخركج اإلستعمار مف األقطار العربية:

عصار  كأتی ،تمخضَّت ًحقىبىان أرحامييا  عمی المخاضة إعناته كا 
 حرائر مف قيكف ا أطيار لـ تمح عف صاـر ذكر كأطبقت

 مقداركحاف لؤلجؿ المضركب  حتى إذا الغيب أبدل حر صفحتو
 ّالزأر زئار في الميد شبؿ قبيؿ تنٌفس الصبح عف مصرية كليا

كينكه إلی مؤامرات العدك الصييكني كحمفائو المستعمريف لخديعة جماؿ عبد الناصر، لكف ىذا الزعيـ المصرم حاذؽ كمحنؾ كلـ 
و كال يخفی عميو شيئان. كىك بعيد كؿ البعد كلف تنطمي عميو ىذه الخدع. فيك بمثابة ًعرؽ كشرياف األمة العربية الذم لف ينبض لمخكن

عف أطباع حكاـ العرب، فبل يقضي نياره مثميـ بالترؼ كال ليالية تعرؼ أقداح الخمر كالميك كأسباب المتعة، بؿ يقضي أكقاتو مف أجؿ 
 اعبلء مكانة أمتو العربية:

 الرشد مكٌار عف غٌيو حذؽ في كيمكر الثعمب الغاكم فيخدعو
سرار كال التكل منو إعبلف ـ ينبض بخائنةعرؽ مف الشعب ل  كا 

 ْكال لياليو أقداح كأسمار ال يكمو ترؼ بالقصؼ منتزؼ
كيعكد الشاعر إلی المناخ السائد في األقطار العربية قبؿ زرع الكياف الصييكني في الشرؽ األكسط كيصؼ تمؾ األياـ بػػػػ 

بعيد بناء « سنمار»ينة قضكا عمی األياـ الجميمة ككما ككفئ الميندس الركمي كالسكر إذ لـ يتبؽى منيا إاٌل القميؿ. فالصيا« النشكات»
حيث ألقي مف أعمی العمارة إلی األرض بحجة معرفتو بأسرار البناء كمداخمو كلقی مصرعو « الخكرنؽ»قصر النعماف المعركؼ بػػ 

الحياة كلكننا ككفئنا بالممات. كىكذا راح يمقي بالبلئمة فأصبحت الحكاية رمزا لمغدر كنكراف الجميؿ. فنحف العرب أيضان عممنا مف أجؿ 
 عمی القكی المستعمرة التي لـ تنصؼ العرب بؿ خانتيـ كخدعتيـ:

بابىةه نىغتىًذم ًمنيا كأستاره  تىصٌرمىت نىشكاته ما تىزاؿ ليا  صى
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شىادى الخيكرنىؽى كي يىردل سنماري  ًشدنا الحياةى ككيكًفئنا المىماًت كما
ُ 

مع الصياينة ألنو ال يری سببان مقنعان لذلؾ كقد أنكشؼ لو زيؼ الحجج كالذرائع « السبلـ»صريحان عف مخالفتو لما يسٌمی كيعٌبر 
التي كاف يتذرع بيا حماة ىذا الخيار اإلستسبلمي كىكذا بدأ يدعك األمة العربية عمی الثأر لفمسطيف كتحرير األرض كدحر العدك مف 

يتخٌفكف تحت عباءة ىذا الخيار مف أجؿ الكصكؿ إلی أىدافيـ الدنيئة، بما ازدادت المأساة في ظمو كبالتالي ديارىا. كيؤكد بأف الخكنة 
العرب لـ تجف مف السمـ مع العدك شيئان كمما ال ريب فيو سيعكد بالضر كالغبف إلی األمة العربية. فيرفض عمنان السمـ الذم ال يعني 

 سكی الضعؼ كاالستسبلـ كضياع الحقكؽ:
 فىقد كىىىت حيججي ًمنو كأىعذاري  الجنكًح لو كىفىرتي ًبالًسمـً ًمف بىعدى 

بىت في ظبلًؿ ًمنو مأثمةه   ِفيو أضباعه كأنماره  كاستىكمىبت كقد رى
كيعتبر الحرب أفضؿ مف السبلـ مع العدك الصييكني ألف العدك خادع بيذا السبلـ كىك غير مخمص كغير مؤمف بو، كيدعك 

اليخافكا تيديدات العدك كثرثرتو ألنيا ناتجة عف ضعفو كىكانو كراح يحٌثيـ عمی مكافحتو كاإلنتصار لفمسطيف.  الجكاىرم العرب بأف
فاألرض تتزلزؿ بيذا السمـ كاليمكف أف تستقر األرض كتقؼ عف ىزاتيا إاٌل بالتضحيات كالجياد في مكاجية العدك. كيبٌشر أمتو بأف 

 ـ كأقبمت عمی الجياد كمقارعة العدك الصييكني:النصر سيككف حميفيا إذا ما تركت السبل
 ميذاره  في الكعًد عيه كفي اإليعادً  شىره مف الحرًب سمـه خادعه مذؽه 
قراره  ميزىعزىعي ًمف أديـً األرًض ليس لو  ّإال عمى الدىـً إرساءي كا 

يست مزرعة كي تستغمكنيا لصالح كبالتالي يمتفت إلی المستعمريف كالغاصبيف الغربييف، مخاطبان إياىـ بأٌف دكؿ الشرؽ ل 
منافعكـ كلـ تعد ىذه الدكؿ كما تريدكف، ألف شعكبيا كاعية كعميكـ أف تتفٌيمكا بأف فترة االنتداب قد كٌلت دكف رجعة. فقد تغيرت 

 الظركؼ كأنكشفت األمكر عمی حقيقتيا ألبناء دكؿ المشرؽ، فيقكؿ:
 بقارفييا غبلؿ كألباف كأ الزماف فميس الشرؽ مزرعة داؿ

 ْبيا عف المارد الشرقي أستار رفعت تمخض الككف كامتدت يد
كيستمر في كصؼ المناخ الذم يؤكد نياية االستعمار في الشرؽ فالحٌفار راح يحفر قبر الغرب كالنٌجار دأب عمی صناعة  

.. كالتابكت يدٌؿ عمی انييار .لمينتوتابكت المستعمر. كراح "يرسـ صكرة النجار كىك طبعان مف طبقة العٌماؿ كفي يده المطرقة كىي رمز 
فالحؽ  ٓالنظاـ الرأسمالي كزكالو. كالشعكب المستضعفة تشبو المسمار كمما طرؽ بالمطرقة ثبت في مكانو كاشتٌد كاستحكـ أكثر فأكثر"

 بمثابة مطرقة تحني كتؤلـ المتغطرسيف كتقٌكم األمـ المسمكبة:
 نجار التابكت كيستجد لو كراح يحفر قبر الغرب حفار
 ٔمسمار ككؿ شعب سميب الحؽ كالحؽ مطرقة يمكم القكم بيا

 
 
 
 
 

                                                           
 .7ٕٓالمصدر نفسه،  - ٔ
 المصدر نفسه. - ٕ
 المصدر نفسه. - ٖ
 .7ٕٔالمصدر نفسه، ص  - ٗ
 .ٗٓٗجعفر، بهاء الدَن و علٍ أكبر، مرادَان، االلتزام فٍ شعر محمد مهدٌ الجواهرٌ، ص  - ٘
 .7ٕٔ، ص ٗمحمد مهدٌ الجواهرٌ، دَوان الجواهرٌ، ج  - ٙ
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 النتائج
كاف الشاعر في تناكلو لمقضية الفمسطينية بشكؿ عاـ كيكمي النكبة كالنكسة خصكصا عمى كعي تاـ لكاقع اليزيمة كلكنو لـ يكف  . أ

نما أخذ مسؤليتو عمى عاتقو ككاف في مقدمة  المحرضيف الفاعميف ضد قكل االحتبلؿ كالداعيف شاىدا عمى الكاقع المؤلـ فحسب كا 
إلى استعادة األرض المسمكبة بقكة السبلح ما يؤكد فيمو العميؽ لمقضية الفمسطينية. فيك لـ يكتؼ بكصؼ مظاىر المعاناة 

شحذ اليمـ كالمأساة بؿ قارف بيف الماضي المجيد ألمتو كحاضرىا األليـ كبالتالي اسيمت صيحاتو المدكية مف أعماؽ قمبو في 
كاستنياض العرب كالمسمميف بشكؿ عاـ كالفمسطينييف عمى كجو الخصكص. ككاف مكفقا في التحريض عمى مقارعة العدك كالدعكة 

 إلی المقاكمة كالصمكد السترجاع األراضي المحتمة. 
رؾ كحٌث الشباب الفمسطيني صٌكر المأساة الفمسطينية أدؽ تصكير كصرخ محٌذران مف مغبة المؤامرة التي ديٌبرت لؤلقصي المبا . ب

كالعربي عمی المقاكمة كالصمكد كمكافحة الغزاة كاسترجاع ما احتؿ مف فمسطيف بالقكة بدالن مف الحكار مع العدك كالدكراف في فمؾ 
كالمؤامرات  أجندتو كاسترضائو. كاٌتخذ مف المناسبات التاريخية فرصة إلطبلؽ إنذاره كتحذيره مف النٌيات الخبيثة كاألساليب األجنبية

 الخطيرة التي تحاؾ ضد العرب عامة كفمسطيف عمی كجو الخصكص.
أكد الشاعر أنو السبيؿ ألٌمتو إاٌل القتاؿ كحمؿ البندقية في كجو العدك، كاستمر بدعكتو األمتيف العربية كاإلسبلمية لتبٌني منطؽ  . ت

يف أف ال تعتمد كتعٌكؿ عمی العرب فيـ ال يتقنكف إاٌل البكاء القكة كالعنؼ لكنو لـ يعٌكؿ كثيران عمی األمة العربية إذ طمب مف فمسط
 كالنكاح كىـ أصحاب أقكاؿ ال أفعاؿ.

اتضح أٌف الجكاىرم كاف صانعان ماىران كمجيدان في لغتو، فمـ نجد عنده خطأ كاحدان في المفردات التي كردت في شعره معجميان، فيك  . ث
ؿ الشعرا العرب مف الجاىمييف حتی معاصريو كمف بعده؛ ىذا إف لـ يكف قد ضاىی بحؽ في قصائده األربعة كما ساير شعره فحك 

 تفكؽ عمی أغمبيـ.
أىتـٌ الجكاىرم بالقضية الفمسطينية اىتمامان كبيران عبر استحضاره المكاف الفمسطيني باعتباره مسرح الصراع كفؽ العبلقة الجدلية   . ج

ت نفسية كانفعالية قدٌميا لممتمقي حسب السياؽ الشعرم، ميذىكران بذلؾ بيف سكانو األصمييف كقكات اإلحتبلؿ كضٌمف شعره دالال
األمتيف العربية كاإلسبلمية بمكانة أكلى القبمتيف في الحضارتيف العربية كاإلسبلمية، كالمطامع الصييكغربية تجاه ىذه البقعة 

كشفت عٌما أٌدل إلى احتبلؿ فمسطيف. ككاف مكفقا المباركة، فجاء المكاف الفمسطيني محمبل بدالالت سياسية كاجتماعية كتاريخية 
 في ابراز مكانة فمسطيف التاريخية كاإلسبلمية كأىميتيا في نفكس العرب كالمسمميف.

كاف المكاف الفمسطيني في شعر الجكاىرم، دفقة شعكرية تكمف كراء شعكره القكمي كالديني بغية العثكر عمی مخرج يخٌمص األمة  . ح
حتبلؿ فمسطيف، فبات المكاف الفمسطيني عمكما كفمسطيف المكاف عمی كجو الخصكص رمزان لممسمكب مما ابتميت بو جراء ا

كالمنككب يرشد اإلنساف العربي كاإلسبلمي إلی الطريؽ الصكاب كيحرضو عمی األخذ بالثأر ألكلی القبمتيف كدحر المحتؿ. كما أف 
لؾ إلی حد بعيد إلی كجداف الجكاىرم التماسؾ مع التراث الديني المسجد االقصی المبارؾ لـ يغيب عف ذاكرة الشاعر، كيعكد ذ

 كالثقافي.
كممخص القكؿ فقد كاف الطابع العاـ لشعر الجكاىرم ىك االلتزاـ بما ليذه الكممة مف معنى كيمكننا تصنيؼ فمسطينياتو ضمف  . خ

؛ حيث حاكؿ خبلليا حثيثا أف يحافظ عمى أصالتو العربية مع  نسانية الشعر كاألدب الممتـز الحفاظ عمى إسبلمية المنطمؽ كا 
عف الصمكد كالمقاكمة كالنضاؿ كالصبر كاألمؿ كاإلصرار الذم يتمتع بو الشعب  الشمكؿ كتحدث في قصائده الفمسطينية
 الفمسطيني بغية استرجاع أرضو المسمكبة.
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 المصادر والمآخذ 
  القرآف الكريـ -
ـ(، االلتزاـ في شعر محمد ميدم الجكاىرم، الطبعة األكلی، بيركت: دار الكاتب َُُِ)بياء الديف، جعفر كمرادياف، عمي أكبر  .ُ

 العربي.
ـ(، مجمع األضداد؛ دراسة في سيرة الجكاىرم كشعره، الطبعة األكلی، بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات ََِّجبراف، سميماف ) .ِ

 كالنشر.
الجكاىرم، الجزء األكؿ إلی الجزء السابع، الدكتكر إبراىيـ السامرائي كميدم المحزكمي ـ(، ديكاف ُِٕٗالجكاىرم، محمد ميدم ) .ّ

 كعمي جكاد الطاىر كرشيد بكتاش، بغداد: مطبعة األديب.
 ـ(، ذكرياتي، الجزء األكؿ كالثاني، الطبعة األكلی، دمشؽ: دار الرافديف.ُٖٖٗ) ------------ .ْ
انصارم بكر، التناقض في شعر محمد ميدم الجكاىرم، فصمية دراسات األدب المعاصر،  حريرجي، فيركز كميدم ممتحف كرحيـ .ٓ

 .ُُٓ – ُِّق.ش، صص ُُّٗ، ُٓجيرفت، العدد 
 (.pdfـ(، فمسطيف؛ سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية، ككااللمبكر )ََِِصالح، محسف ) .ٔ
 لتاريخية كتطكراتيا المعاصرة، بيركت: الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.ـ(، القضية الفمسطينية؛ خمفياتيا اَُِِ) ------- .ٕ
 ـ(، حقائؽ كثكابت في القضية الفمسطينية؛ رؤية إسبلمية، بيركت: الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.َُِّ) ------ .ٖ
ة محمد خيضر بسكرة، رسالة ـ أنمكذجان، الجزائر: جامعُْٖٗـ(، الصراع العربي اإلسرائيمي؛ حرب َُِّصامرم، خكلة ) .ٗ

 ماجستير.
ق.ش(، سيرل در انديشو دفاعى حضرت اماـ خمينى، تيراف: بنياد حفظ آثار كارزشياًل ُّٕٕ. منصكرم الريجانی، اسماعيؿ )َُ

 دفاع مقدس.
  الجزيرة: مكسكعة .ُُ

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/5/14/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1948 
  . مكقع ىؤالء حكمكا سكريا:ُِ

http://syrianleaders.com/persons/125/242/  
 أزمة المكاطنة في شعر الجكاىرم، دمشؽ: منشكرات اتحاد الكٌتاب العرب.ـ(، ََُِاليحيی، فرحاف ) .ُّ
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