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 .الاهتدابفترة في ظّل في نهايت الحكم العثماوي و ألادب الفلظطيني. 1

ً، لًٌ نبل َظٍ  لم ًإزظ ألاصب الكلؿطُني طابػه الخام بال مؼ بضاًت الهغن الػكٍغ

ًان ًهىل يمً ألاصب الػغبي الػام، ا صؽ لظي قهض جغاحػا بضءا مً الهغن الؿاالكترة 

. في َظٍ الكترة لم ًًٌ لكلؿطحن الاؾخهالُ الؿُاس ي ؤو غكغ وختى بضاًت الهغن الػكٍغً

ًاهذ التريُت. لظا بضؤث جظهغ اإلاكاغغ  اهىغ   مً الؿُاصة الظاجُت، قًال ؤن اللؿت الغؾمُت 

تها ؤصبا وؾُاؾت، ولم ًًٌ الخػلُم غل ى ؤخؿً ؤخىاُ بؿبب نلت الكلؿطُيُت لخإيُض ٍَى

ت واخضة في الهغي، قًال غً قغى  اإلاضاعؽ، واإلاػاَض الخػلُمُت. قلم جًٌ مضعؾت زاهٍى

ظا  ازؿغو الغنابت غلى الٌخب واإلايكىعاث، وقػغ الكلؿطُيُىن ؤنهم  الثهاقت وألاعى. َو

م، التي  ما ؾظي لضيهم الكػىع الهىمي والىطني، بغػ طلَ مً زالُ يخاباتهم وؤقػاَع

م. لًٌ َظا ألامغ لم ًل ا غخمضث غلى ألاؾالُب الهضًمت واللؿت الكهحى، لؿت الهغآن الٌٍغ

ت.  1بجمُؼ اإلابخػى بؿبب قهضان الهٍى

 الشاعس في ططىز  1.1

في ظل وم، 5692غبض الكخاح طىنان في مضًىت هابلـ بكلؿطحن ؾىت  ببغاَُمولض الكاغغ 

ش والىطىُت والثىعة ، وبجماُ بؿاجُجها وؾهىلها يما ونكها مً َظٍ اإلاضًىت الػابهت بالخاٍع

                                                           

ًاصًمُت الهاؾمي.* مدايغ ف  ي ؤ
1 Reincarnating Palestine literature: British Modernism and the British of al-hadatha, in: 

Britain and the Muslim world: historical Perspectives, University of Exter 17- 19, 

April, 2009. 
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ى ابً لػاثلت  1طىنان هىع الخُاة. ببغاَُمنبل بػٌ الغخالت اإلاؿلمحن في مالكاتهم، عؤي  َو

ت واإلاداقظت،  ى ألار الكهُو للكاغغة طىنان الثًر   .قضوي طىنانَو

، 5655وختى  5651لهض جلهى صعوؾه الابخضاثُت في اإلاضعؾت الغقُضًت في هابلـ بحن ؤغىام 

ًاهذ َظٍ اإلاضعؾت جىهج ههج     او
 
ًاهذ غلُه اإلاضاعؽ في ؤزىاء الخٌم  اخضًث مسخلكا إلاا 

غ الكٍغل، وجإزغوا في مهغ الػثماوي، وطلَ بكًل ؤؾاجظتها الظًً صعؾىا في حامؼ ألا  َػ

ت الخضًثتب   2.الجهًت ألاصبُت والكػٍغ

ت في الهضؽ غام   ت في مضعؾت اإلاطغان في الٍلُت ؤلاهجلحًز ألن  5656زم ؤيمَل صعاَؾَخه الثاهٍى

، وجخلمظ غلى خُث نط ى في اإلاضعؾت ؤعبػت ؤغىام 3هابلـ آهظاى لم حػغف الخػلُم الثاهىّي،

ًان له جإزحر يبحر في مدبت اللؿت الػغبُت والكػغ الهضًم  ًض ألاصًب "هسلت ػعٍو" الظي 

   4غلُه.

                                                           
ؾالب غىابؿت. عواًاث   ؤًًا "حبل الىاع" خُث ًطلهىن غلى اإلاضًىت لهب "صمكو الهؿغي"، وحؿمى 1

ت مسخاعة غً قًاثل مضًىت هابلـ في  ت( 09-15م ؤصب قًاثل قلؿطحن،قكٍى  G, Leناعن: .  )بالػبًر

Strange. Palestine under the Muslims, pp. 197- 200. 
 .15 -51م .ىنان، خُاجه وصعاؾت قىُت في قػٍغط ببغاَُم .مدمض خؿً غبض هللا  2
ور، قاغغان مػانغان طىنان . زمت مهاصع ؤولُت يخبذ غً الكاغغ هظيغ مجها: غمغ قغ 51، ممن.  3

ي اإلاداؾني، 1964 .ببغاَُم طىنان في وطىُاجه ووحضاهُاجه (ٌػهىب الػىصاث) .البضوي اإلالثم ؛يوالكاب ؛ ًػ

 . اؾت جدلُلُتببغاَُم طىنان، صع  .غبض اللطُل قغاعة ؛(1956) .ً اإلاؿهىبقاغغ الىط .ببغاَُم طىنان

خىا ؤبى خىا،  ؛1984 .ببغاَُم طىنان، غبض الغخُم مدمىص: قاغغان مً حبل الىاع .ولُض حغاع؛ 1964

ت في الكػغ الػغبي اإلاػانغ، م ناعن: .1995 .زالزت قػغاء ،  16-05قمىثُل مىعٍه. الخُاعاث الكٌٍغ

ت(.  510-551، مدزاطاث في شعس فدوي طىكان –نلب امغؤة مً الكغم َىاى،   :ؤًًا )بالػبًر

Salma khadra Jayyusi. Trends and movements in Modern Arabic Poetry, pp. 285-300; 

idem, Khadra Jayyusi, Salma. (Ed): Anthology of Modern Palestinian Literature, 

1992.  
ل طه560 -561م .5655 -5599وازغ الػهض الػثماوي ؤؤغالم قلؿطحن في  .غاصُ مىاع  4 خضاثو  .؛ اإلاخًى

ت 11م .طىنان وعؾاثله وصعاؾاث في قػٍغ ببغاَُم، ؤوعام ببغاَُم ؛ الغواص اإلاهضؾُىن في الخُاة الكٌٍغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%B7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86
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ٌُت في بحروث ؾىت  ومٌث قحها ؾذ ؾىىاث، هاُ قحها  5610مً زّم  الخدو بالجامػت ألامٍغ

الؿابهت التي نًاَا في بحروث،  ألاغىاموبحن  1م،5616قهاصة الجامػت في آلاصاب غام 

 ألازطلجهي الضًً الىانض، والكاغغ بكاعة الخىعي )ؾػُض  باألؾخاطغغقه ؤزٍى ؤخمض 

ً مثل غمغ قغور، وحُه الباعوصي، وخاقظ  الهؿحر(، زم غهض نضانت مؼ قػغاء آزٍغ

حمُل. وفي هكـ الػام  طلب مىه والضٍ الخضَعـ في مضعؾت الىجاح الىطىُت في هابلـ، 

"الثالزاء الخمغاء" هظم نهُضجه اإلاكهىعة وفي َظٍ الؿىت قاقخؿل غاما صعاؾُا واخضا، 

غ الظًً ؤغضمىا غام   . 5609جسلُضا للكهضاء:  قااص حجاػي، مدمض حمجىم، وغطا هللا الٍؼ

َغِمَل ابخلي ببػٌ ألامغاى التي ؤزغث غلُه، وغلى بهخاحه ألاصبي الخها، لهض  5611مىظ غام 

ٌُت، لٌىه للؿت الػغبُت في الجامػت ألا  امضعؾ  (  1933 – 1931)الػامحن  ما بحن ببغاَُم مٍغ

ا الكاغغ  2ًان ًىهطؼ غً الخضَعـ بؿبب اإلاغى قاتهمخه الجامػت بالخههحر.  ؤنلهض اهتهَؼ

لىقايُا( غام  ، وؤقغيه في جصخُذ يخاب 5601ًخػغف غلى اإلاؿدكغم، هٍُل )حكِؿًى

غة" ألبي صاوص ألانكهاوي. زم غاص بػضَا بلى ؤعى الىطً ، لُػمل مضعؾا في اإلاضعؾت  3"الَؼ

ًان طالبا في مضعؾت . ًت في الهضؽالغقُض ولًٌ اإلاغى الظي ؤنِب به في مػضجه مىظ ؤن 

اإلاطغان، اقخض غلُه، قإحٍغذ له غملُت هاجخت، زم جغى الخضَعـ بػضَا وغاص بلى هابلـ 

                                                                                                                                             

؛ الاجداص الػام 5615 -5535عاثض حػلُم الػغبُت في قلؿطحن  -اإلاػلم هسلت ػعٍو -وألاصبُت في قلؿطحن

 .1959عام هللا،  الكلؿطُيُحنللٌخاب وألاصباء 
حروث،  وكغ نهُضجه اإلاكهىعة مالثٌت الغخمت، ولهب بكاغغ الجامػت في ب 5611. في غام 50.م م ن 1

. 56 -21م .ؤيىاء حضًضة ًىؾل بٍاع،، 52م .ببغاَُم طىنان: صعاؾت حضًضة ومسخاعاث .ًىؾل بٍاع

ػغام(، ، ؤوكإ خلهت صاع الىضوة، مؼ ؤنضناثه، وحُه الباعوصي )ؾىعٍا(، خاقظ حمُل )ال5613وفي غام 

 وغمغ قغور )لبىان(.
 .44 -05م  .، قاغغان مػانغان، طىنان والكابي؛ غمغ قغور19 -54 .ببغاَُمقضوي طىنان ؤخي   2

3 F, Bajrakarevic. "Ibn dawud", In: EI² leiden, v. 9, 1993, p.90; and see the reviews of 

Book, D.S, Margoliouth. Kitab al-Zahrah, Journal of the Royal Asiatic Society, v. 

67, 1935, pp.188- 198. And this Book edited by A.R. Nickel in collaboration with 

Ibrahim Tuqan, Chicago University, 1932. 
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لُػمل ؾيخحن في صاثغة البلضًت، هظم زاللها الههاثض الىطىُت التي نىع قحها ويؼ 

غا ناصنا حؿلم الهؿم الػغبي في بطاغت الهضؽ  1936 الػام وفي .قلؿطحن آهظاى جهٍى

، 5604، وحػغف غلى ؾامُت غبض الهاصي ػمُلخه في ؤلاطاغت غام 1للبرامِج الػغبُت اوُغحن ُمضًغ  

ب(. وؤنُل مً غمله مً نبل ؾلطاث الاهخضاب  وجؼوحها قإهجبذ له مىلىصًً )حػكغ وغٍغ

كُت، لٌىه  ابزغ طلَ اهخهل بلى الػغام وغمَل مضعؾ  .  5619غام  في مضعؾت صاع اإلاػلمحن الٍغ

ًان ٌػاوي مغيا في الػظام، قإنهٌه الؿكغ، زم غاص بلى مضًىت  ا بػض قهغ واخض و ؾاصَع

 2هابلـ مٍغًا، زم خمل بلى اإلاؿدككى الكغوس ي بالهضؽ خُث جىفي في مؿاء ًىم الجمػت 

ى في ؾً الكباب لم ًخجاوػ الؿاصؾت والثالزحن. م 1941ؤًاع، غام   2.مً غمٍغ َو

ٌكحر الباخث مدمض خؿً غبض هللا، بلى ؤن الٌثحر مً الىهاص اغخبروا طىنان ايبر قػغاء 

،ً لًٌ عبما بؿبب الهًاًا اإلامحزة  3قلؿطحن في الػهىص ألاعبػت ألازحرة مً الهغن الػكٍغ

 وآلعاثه في ألاصب والىهض واللؿت. التي جىاولها،

                                                           
قضوي طىنان لؿحرتها،  لهض غمل مػه نضًهه ؤبى ؾلمى في مهلخت ؤلاطاغت الكلؿطُيُت في الهضؽ،  1

 .69 .تعخلت حبلُت عخلت نػب
ًالػمغ والغػم، والخىقُو والككل، وؤها مً  ببغاَُم. ًهُى 19مهضع ؾابو، م .ًىؾل بٍاع  2 بن اإلاغى 

ًان ؤقغف بها غلى  بحن بزىحي البانحن )وغضصَم حؿػت( خملذ بي الىالضة ؤم ؤخمض بزغ مغى زطحر 

ًاهذ في صوع الىهاَت، وؤغًاء حؿمها ونىتها بى  حه الػمىم يػُكت، اإلاىث، قٌىذ في ؤخكاثه غىضما 

ل طه قجئذ )مغيبا( طىنان وعؾاثله  ببغاَُم، ؤوعام ببغاَُمخضاثو  .غلى مغى ويػل.  اإلاخًى

ي اإلاداؾني16م .ػٍغوصعاؾاث في ق ًىاػن بحن  56م .ببغاَُم طىنان قاغغ الىطً اإلاؿهىب .. ناعن: ًػ

جهُى بان اإلاغى ؤزغ في  54م .ببغاَُمالكابي وطىنان بؿبب آلاالم الظاجُت. وقضوي طىنان في ؤخي 

خُاجه وصعاؾخه، ونبل حؿؼ ؾىىاث مً وقاجه هظم نهُضة في ؾاصة اقبُلُت، وهي قىاهت حػغف غلحها في 

 ، غٍا، ص.ؽ: 514بحروث، حاء في الضًىان، م 

 خػضو ِبُــؤعي الثالزحن ؾ  
َ
ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ؤقـــُــؿـم هـــ

ٌ
 غاؾــغة

ُ
ــــخـــا في انــــهــــ ـــ ــــــ  غاْب ــ

ًَ ـــــوبػض غكغ ًلخىي غ   ــــــــــىص ـــ ـــ سبى الكهاْب    هـ ذ ٍو ُب الٍؼ ًَ ى  ٍو
مً حهت ؤزغي زمت . 6 -2م  .طىنان خُاجه وصعاؾت قىُت في قػٍغ ببغاَُم .مدمض خؿً غبض هللا   3

سا في الخُاة ألاصبُت في قلؿطحن هظيغ غل  .ع البِخجاليى ؾبُل اإلاثاُ: اؾٌىضقػغاء آزغون ؾطغوا جاٍع

م. م الٌغمي )ؤبى ؾلمى(، مطلو غبض الخالو وؾحَر  غبض الغخُم مدمىص، غبض الٌٍغ



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 7 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

 كان.طى  إبساهيمديىان  الشعسّيت: أعماله 1.2

كغ صًىاهه بػض وقاجه  طىنان قػٍغ ببغاَُملهض وكغ  
ُ
في الصخل واإلاجالث الػغبُت، لًٌ و

في بحروث  1955ن"، ونض طبؼ صًىاهه، ؤُو مغة، غام طىنا ببغاَُمجدذ غىىان: " صًىان 

)صاع الكغم الجضًض(، وقُه مهضمت مطىلت غً خُاجه بهلم قهُهخه الكاغغة قضوي 

، غلى الههاثض التي (عثِـ وػعاء ألاعصن ألاؾبو)ؤخمض طىنان  طىنان، ونض خاقظ قهُهه

ا  وقغح  نهُضة وانخهغ غمله غلى حكٌُل بػٌ الٍلماث،( 77)وغضصَا  ببغاَُمازخاَع

 ابِخ  ( 1455)وبياقت غكغ مهطىغاث ؾؼلُت، وبلؿذ ؤبُاث َظا الضًىان  بػٌ اإلاىاؾباث،

ب   ًاهذ  امهضمت ألخمض طىنان ويخِب   -اثض باإلياقت بلى الهه -ا، واخخىي َظٍ الضًىان جهٍغ

، زم عجبذ الههاثض خؿب اإلاىيىغاث «ببغاَُمؤخي : »نض ؤنضعجه قضوي طىنان بػىىان

لت مىكغصة، ونض ظلذ َظٍ الطبػت جمثل الهىث الكػغي  مؼ وكغ بػٌ الههاثض الطٍى

ًامل مً الهغاء الػغب، وبهي الٌثحر مً هخاحه ال بغاَُماإلاػغوف إل  كػغي طىنان لجُل 

ً للكاغغ واإلاخهلحن به امطمىؾ   ختى حاءث صاع الهضؽ في . ال ٌػغقه بال نلت مً اإلاػانٍغ

ّمثل ههلت حضًضة بط يمذ  1975بحروث غام 
ُ
وؤنضعث طبػت حضًضة لضًىان الكاغغ ج

نهُضة حضًضة صون ؤن جظيغ ( 36)ألاقػاع التي اخخىتها طبػت صاع الكغم، وؤياقذ بلحها 

ا، وبلؿذ ؤبُا ب   ابِخ  ( 2132)ث َظٍ الطبػت مهاصَع ، وقحها نام الضيخىع بخؿان غباؽ اجهٍغ

بترجِب الضًىان جغجِبا ػمىُا ، وزوَّ ألاهاقُض بدحز زام، يما ؤبهى غلى مهضمت قضوي 

 1."طىنان ببغاَُمهظغة في قػغ "وؤياف بلُه صعاؾت بهلمه بػىىان 

كي ل وفي طىنان  ببغاَُمٌخابه، مهضمت قهُهه ؤخمض طىنان في يخاب ًىؾل غطا الطٍغ

 ، : جإزغ ؾبب  هجضخُاجه وقػٍغ " ؤما الؿبب في جإزحر وكغ الضًىان  نضوع الضًىان بط ًهُى

، ؤزىاء الخغب مُالصًا 5615ؾىت ختى َظا الػام، قهى ؤن اإلاغخىم نض ازخاٍع هللا بجىاٍع 

ًاهذ الطباغت مغانبت وألاقىاٍ مٌ اع ختى ًبضُ هللا ت، قأزغث الاهخظخىمالػاإلاُت الثاهُت، ؤًام 

                                                           
ذ غام  1 ؼ ؾػىص البابطحن لإلبضاع الكػغي، في الٍٍى ،  الضًىان جدذ 1991لهض ؤنضعث ماؾؿت غبض الػٍؼ

ت الٍاملت، مً بغضاص ماحض الخٍىاحي، وهي الطبػت ألايثر اقخما .غىىان، ألاغماُ الكػٍغ  ال غلى قػٍغ



 غالب عىابظت

 8 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

ًاهذ ؤًامه  ا، وصزلىا هدً ؤَل قلؿطحن، في نغاع  خاال بداُ، زم ويػذ الخغب ؤوػاَع

ًاهذ الٍاعزت التي  ًاهذ هٌبت الػغب في قلؿطحن، و ؤقض َىال غلُىا مً ؤًام الخغب، زم 

نض  ببغاَُمن ؤزاٍ إؤطَلذ الىاؽ وقؿلتهم غً ًل ش يء ؾىاَا" وفي ؾُام اإلاهضمت ٌكحر ب

 1ًىاهه بىكؿه".عجب ص

" ًل ما يخبه قاغغها، قهض آزغ الىاقغون ؤن ببغاَُممً اإلاالخظ ؤهه لِـ في "صًىان 

ى خاُ الطبػخحن ألاولُحن، ؤن  ًداقظىا بلى ونذ نهحر غلى جغجِب الكاغغ لضًىاهه، َو

ٍغ للضًىان في  ا. ولًٌ بخؿان غباؽ في جدٍغ الكاغغ هكؿه خظف نهاثض لم ٌكإ وكَغ

ىضخها، قإياف "غضص   طبػخه الجضًضة،  ايبحر   اعؤي ؤن ًثبذ ما ًٌمل حىاهب الهىعة ٍو

سُت، وبػًها طو نُمت  ، بػًها طو نُمت جاٍع مً الههاثض التي لم جغص في الضًىان ألاُو

 قىُت، لٍي جٍىن َظٍ الطبػت ؤيثر جمثُ
 
". ببغاَُملخهُهت  ال  وطبُػت قػٍغ

 زمت ؤمغ آزغ في الطبػت الجضًضة َى الترجِب الجضً
 
دي"، زالق  اض لههاثضٍ وقو "اإلابضؤ الخاٍع

ٌظا ناع بىؾؼ الضاعؽ ؤن ًهغؤ  للطبػخحن ألاولُحن اللخحن عجبخا بدؿب اإلاىيىغاث"، َو

ت  ظا مكُض في حػّغف قاغٍغ ىاتها  ببغاَُمالضًىان مً مىظاع حضًض؛ َو ا وجٍٍى وهمَى

 ومجاالتها.

ساث للشاعس 1.3
ّ
 ملاالث وجفك

حبابغة : "ومً طلَ. اإلاهالت والىهض ألاصبي باإلياقت بلى الكػغطىنان الههت و  ببغاَُميخب 

ا في مجلت ألاماوي البحروجُت لهاخبها غمغ  "الخإلُل بحن ألامـ والُىم وهي مهالت وكَغ

ؤصب "، و1939ؾىت  33في الػضص ( ألاخىل)جلَ اإلاهالت بخىنُؼ  ببغاَُمقغور، ونض ونؼ 

                                                           
كي  1 . وفي اإلاهضمت الثاهُت في 52 -2مهضمت الٌخاب، م .ببغاَُم طىنان خُاجه وقػٍغ .ًىؾل غلي الطٍغ

ضًت إل  ، اؾخطػذ ؤن ؤًّىن بغاَُمالٌخاب هجض مهضمت ابىه حػكغ وعص قحها:" مً زالُ مػغقتي الخجٍغ

ل نىعة قؿُكؿاثُت لهظا الغحل، مٍىهت مً خٍاًاث نؿحرة، ًل واخضة مج ها حمُلت بدض طاتها، ًو

مجمىغت قحها جدٍي نهت مدؿلؿلت، جدٍي غً الجماُ وجدٍي غً الخب، خب الىطً وخب آلازغ، 

 وخب الخالو وخب الخُاة، وبمجملها حكٍل نىعة الكؿُكؿاء نىعة بوؿان عاجؼ غكهخه".



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 9 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

ؾىت  5في الػضص  "إؾاة صًَ الجً الخمص يم"، و14في الػضص  "هىاؽ ؤبياإلاىاصمت غىض 

غهض " و"ماامغة غلى الكهحى: ". ومً مهاالجه وجمثُلُاجه التي غملها لضاع ؤلاطاغت1941

  1.، وؾحر طلَ مً مىيىغاث"ؤقىام الدجاػ"و ،"وقاء مؼغىم"و "اللالا

 2":إبساهيمأخي "زوايت ألاخ في الراكسة، فدوي طىكان: . 2

: "ال ببغاَُمها مخىاولت طايغة ؤمها في خضًثها غً قهُهها جبضؤ قضوي طىنان مهالت  ، قخهُى

عخمه  ببغاَُمؤخب بلي مً ؾاغت آزظ قحها مجلس ي مً ؤمي، قخدضزني غً طكىلت قهُهي 

ا له قػىع   ى   اهللا، ٍو بهظٍ  ببغاَُم، ًدؿّغب في قػاب نلبي، خحن جكخخذ خضًثها غً اخٍؼ

الخلى واإلاغ،  ببغاَُملهض بلىث في  والخؿغة غلُه،الضًباحت التي جكػم هكس ي بالغخمت لها، 

زم  3.ولهُذ قُه مً الخؼن وطاعناث الهمىم، ؤيػاف ما لهُذ قُه مً الؿػاصة والهىاء

ت  ، مجها الضغم الػاثلي ويثٍر خكظه للكػغ ببغاَُمحكحر بلى الػىامل التي قٍلذ قاغٍغ

م، وال و ؿكل بعجاب الهغاء والىهاص في اإلاىخسب الهضًم، واخخكاله الٌبحر بالهغآن الٌٍغ

ا، ويظلَ بعجاب الطلبت في  ا مثل نهُضة مالثٌت الغخمت وؾحَر الههاثض ألاولى التي وكَغ

ًان طالبا في الجامػت ألامحريُت في بحروث، ختى ؤهه لهب بكاغغ الجامػت  نهاثضٍ غىضما 

                                                           
ل طه حمؼ الغؾاثل وألاخاصًث في ملخو لغؾالت اإلااحؿخحر،   1  .ىنان: صعاؾت في قػٍغببغاَُم طؤغاص اإلاخًى

؛ ويظلَ ملخو طبؼ جدذ غىىان، 5661 غام ، زم طبػذ زاهُت جدذ غىىان، الؿازغ والجؿض5661غام 

 .ببغاَُم طىنان، وؤغاص طبػه، مً ؤوعام الكاغغ 5666 غام طىنان ببغاَُمالٌىىػ:  ما لم ٌػغف غً 

ل طه عؾاثل 1991غام  ب جدذ ببغاَُم، زم وكغ اإلاخًى ِّ غىىان، َظا ما لؼم، عؾاثل  لكضوي في يخ

ت الػامت للٌخاب غام 1999 غام .ببغاَُم طىنان بلى قضوي  نؿطىضي  ، 1991؛ ونض وكغجه الهُئت اإلاهٍغ

خُث يخب زالزحن مهالت ونهُضة في هكـ  091 -095، م5669 .الصخاقت الػغبُت في قلؿطحن .ىمليق

ل طه وآزغون، قاغغا قلؿطحن   .53 -04، م1993، اَُم وقضوي طىنانببغ َظٍ الصخُكت. ناعن: اإلاخًى
ًاهذ جهضع ؤغضاصَاوكغ َظا اإلاهاُ في الػضص الؿاصؽ مً ؾلؿلت الثهاق 2 ت  ت الػامت التي  اإلاٌخبت الػهٍغ

ببغاَُم طىنان، . ونض اؾخسضمىا في الضعاؾت اإلاهالت يما وعصث في مهضمت صًىان 5613في ًاقا، غام 

 .ماؾؿت ألاؾىاع غٍا

 .55ع ؾابو، مقضوي طىنان: مهض  3



 غالب عىابظت

 13 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

ما لهُه  وقو صخل بحروث. لًٌ مً حهت ؤزغي جداُو ؤن جغنض جإزحر البِئت غلُه، وػني

مً بُئخه مً مػاملت ؾِئت، هسو غمله في بطاغت الهضؽ وما القى مً نػىباث َىاى، 

 غلى خّض نُى قهُهخه. 1قبىِخه الىدُلت لم جدخمل ًل َظٍ آلاالم.

، ٌػخبر مً اإلاهاصع ألاؾاؾُت ببغاَُمال قَ ؤن ما يخبخه قضوي طىنان بسهىم ؤزحها 

اث وألا ىاى بػٌ الظيٍغ نىاُ ألَل الكاغغ مثل ؤزُه ؤخمض، وؤنضناثه لؿحرة الكاغغ، َو

وبهظا، قةن قضوي طىنان اؾخطاغذ ؤن جغوي جكانُل  2مثل غمغ قغور، ووحُه الباعوصي.

ًاملت هظعث للهًُت الىطىُت ومأزٍغ الكػغ اإلاهاوم. ًلمذ اإلاغء في عواًتها طلَ الخىاػي  خُاة 

لكاب الىصٌؼ اإلاخىحؼ اإلاهبل غلى الخام والػام في ؾحرة حكخػل باإلادىت الهىمُت في بَاب ا

طاوي،  الخُاة زم جكاحئه اإلاظالم وؤؾباب الػضوان جترايم غلى بني نىمه مً الاهخضاب البًر

 وجساطُ اإلاخساطلحن.

وقضوي، مىدذ الكػب الكلؿطُني ججغبخحن  ببغاَُمال قَ ؤن الػالنت التي عبطذ بحن 

مًٌ اغخباع يال مجهما مً ما عوخُخحن، ٍو ش  زالُ ؤقػاَع الؿُاس ي اوػٍاؾا للخاٍع

  3والاحخماعي للكػب الكلؿطُني.

  

                                                           
 .04 -03مهضع ؾابو،  ،قضوي طىنان  1

ي اإلاداؾني في يخابه،  2 بضون  -طىنان قاغغ الىطً اإلاؿهىب، الهاَغة صاع الكٌغ الػغبي ببغاَُمًغوي ًػ

ش( ؤن الكاغغ وحُه باعوصي مً خماة وكغ في صًىاهه "بُني وبحن الؿىاوي" نهُضة قاعيه في ويػها  جاٍع

طىنان لٌجها لم جًٌ َؼلُت قهاُ الطبِب: "بن الههُضة مثاُ  ببغاَُمت عقُهه ونضًهه في الجامػ

مبخٌغ، امتزج عوخاها بٍل ًلمت وبٍل قطغة قجاءث نهُضة ال ٌؿخطُؼ هانض مهما خهو وصنو ؤن ًجض 

 صلُ
 
ناعن:  .511 -515م .قاغغان مػانغان طىنان والكابي .ر؛ غمغ قغو 535غلى ًيبىغها الثىاجي" م ال

بقاعاث خُى الكاغغ والىطً طىنان،  ببغاَُمججاعب ؤصبُت، ؤعبػىن غاما غلى وقاة  .َُلغبض هللا ؤبى 

 .55 -32م .والىهض
ل طه 3  . 15 -19م .ببغاَُم طىنان بلى قضوي َظا ما لؼم، عؾاثل  .اإلاخًى



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 11 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

 مىظاز فدوي طىكان: زخلت جبليت زخلت صعبتطىكان في  إبساهيم 2.1

جدذ غىىان "عخلت حبلُت عخلت  ،1985نضعث الؿحرة الظاجُت للكاغغة قضوي طىنان غام 

الػاثلت واإلاجخمؼ  خُث حكحر قحها بلى اإلادطاث الغثِؿُت التي وسجذ خُاتها، مجها نػبت"

ى قلؿطحن التي حػِل بحن غاإلاحن، ؤخضَما مكغف غلى اإلاىث،  اإلاداقظْحن، واإلاٍان َو

    1.وآلازغ غلى ؤبىاب الىالصة

لًٌ مؼ غىصة ؤزحها مً بحروث، بػض ؤن جسغج مً الجامػت، بضؤث ههطت جدُى في خُاتها، 

خص ي وؤلاوؿاوي لها، وعص في خُث مأل ما قهضجه مً خىان في طكىلتها، بل ونضم الضغم الص

في هابلـ بضؤ  ببغاَُمؤقغم وحه هللا غلى خُاحي... ومؼ بنامت  ببغاَُمالغخلت: "مؼ وحه 

ًان  ًان ًجلـ مػىا ... لهض   ببغاَُمؾطغ حضًض في خُاحي... غلى ؾحر غاصة عحاُ ألاؾغة 

 2اإلاصّر الىكس ي الظي ؤههظوي مً الانهُاعاث الضازلُت".

ا ممً شجػها غلى هظمه بػض ؤن ؤجاح مؼ مُل قضوي طىن  ًان ؤزَى ان للكػغ في طكىلتها، 

وحكحر الكاغغة اهه غىضما مٌث في  3لها الاطالع غلى نهاثض مً الكػغ الػغبي الهضًم.

ًان ًبػث لها بغؾاثل، ؤًهىذ  5601وختى  5605بحروث للخضَعـ في الجامػت، بحن غامي 

 ؤنها جخهضم في هظم الكػغ.

قاعنت في خُاتها بط  غالمت ببغاَُمبكهُهها الكاغغ  الكاغغة قضوي   غالنتلهض قٍلذ  وبطن

ؤن  -الخُاة الػامت وبن لم جسغج بلى -قاؾخطاغذ  ،جمًٌ مً صقؼ قهُهخه بلى قًاء الكػغ

ت والػغانُت واللبىاهُت ى ما لكذ بلحها  ،حكاعى قحها بيكغ نهاثضَا في الصخل اإلاهٍغ َو

ًان ًطلب مجها صعاؾت الكػغ لهغن اإلااض ي ومطلؼ ألاعبػُيُاث.ألاهظاع في نهاًت زالزُيُاث ا  و

                                                           
طاوي.  1 ي وبضاًت الاؾخػماع البًر حبلُت ن لؿحرتها، عخلت مهضمت الكاغغة قضوي طىنا وػني نهاًت الخٌم التًر

 .53م ،5655 : صاع الكغوم،غمان .عخلت نػبت

 .31 -39م .عخلت حبلُت .قضوي طىنان  2
 .45 -35م .ن. م  3



 غالب عىابظت

 12 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

ما، وهي بقاعة ؤن للترار نضاؾت في  ببغاَُمالىُىيالؾٍُي اإلامثلت بكىقي وخاقظ  وؾحَر

 1وحضاهه

: "ال ش يء ًىلض مً الكغاؽ،  ما ًجظب الىظغ ؤنها حكحر بلى مىحى الىطىُت في قػغ ؤزحها، جهُى

مً ؤعى ًجِل باطجها باألخضار ومجخمؼ جٌمً  ببغاَُمبذ قٌُل بالكاغغ الىطني؟ لهض ه

قُه البظوع الثىعٍت باؾخمغاع، ومىظ نهُضجه غً قهضاء "الثالزاء الخمغاء" ألابطاُ ؤنبذ 

الكلؿطُني الظي الخدم وحضاهه الىطني والاحخماعي بالىانؼ  ؤلاوؿاننىث  ببغاَُم

 2اإلاغقىى".

مً بطاغت الهضؽ  ألؾباب وطىُت، قكي عؤي  اَُمببغ زم حكحر بلى نًُت ؤزغي جغجبط بةنالت 

سُت التي ًهضمها  ًاهذ اإلاىيىغاث الخاٍع ت  تهضف بلى الضغاًت يض  ببغاَُمالصخاقت الػبًر

 ببغاَُموفي ؤيخىبغ بالظاث ؤنُل  5615الؿامُت، جهُى في عخلتها: " في الغبؼ ألازحر مً غام 

في  ببغاَُمهُىهُت بطالنا وحىص مثل مً غمله في ؤلاطاغت، ... لم ًًٌ ٌؿػض الجهاث اله

ًان  في هظغ جلَ  ببغاَُمماؾؿت طاث زطغ يبحر في جىحُه الغؤي الػام الػغبي في قلؿطحن. 

ت يضٍ".   3الجهاث غىهغا مدغيا... يم ويم زاعث الصخاقت الػبًر

                                                           
ل طه55م  .ن. م  1  ببغاَُم( ًغؾلها 51، في عؾالت ) عنم 411مهضع ؾابو، م .ببغاَُمخضاثو  ..  اإلاخًى

طلب مجها نغاءة صًىان بؾماغُل5606مً الهضؽ ألزخه قضوي غام  : الضًىان نؿحر  م ، ٍو نبري، ًهُى

لٌىه ؤقًل مً زالزماثت صًىان نضعث ختى الُىم. وفي الخهُهت ؤن يال مً قىقي وخاقظ )زهىنا 

ًان ًخ خهقىقي(،  ًان في بحروث في " إزغ بإصب نبري وقاغٍغ قانغثُه وؤطُلي الىظغ قُه". وفي عؾالت غىضما 

ل طه411م .م الكػغ،  ن.مُل جىجر في هظ(، ًغقضَا ي55الجامػت ألامحريُت، )عنم  َظا ما  .، اإلاخًى

ببغاَُم في  ببغاَُمؤزغ قىقي وخاقظ  .. ناعن: ًىؾل بٍاع515م  .ببغاَُم طىنان بلى قضوي عؾاثل  .لؼم

،  .طىنان  .131 -123، م1: 0قهُى

ظهغ طلَ في الغؾاثل التي حمػها  بحن لها ألازطاء في نهاثضَا اإلاسخلكت. ٍو ل طه في يخابه َ ٍو ظا ما اإلاخًى

 .1999 .ببغاَُم طىنان بلى قضوي عؾاثل  .لؼم
 .53من. م   2
 .510ن.م، م  3



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 13 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

ؾىف وكحر الخها بلى وطىُت الكاغغ مً زالُ ما وعص في الغخلت، وانخبـ ما جهىله باليؿبت 

لثالىر الظي نىؼ بضاًاث الكػغ الكلؿطُني، وعص لضيها:" لهض ؤنبذ قػٍغ اإلادمل بدغاعة ل

َظا الىانؼ واقخػاله نىّي الىكاط في الىحضان الكلؿطُني. ولم ًلبث ؤن اهًم بلُه نىجان 

م الٌغمي )ؤبى ؾلمى( وغبض الغخُم ومدمىص، جلمُظ   ببغاَُمال ًهالن هكاطا، غبض الٌٍغ

ى ًضاقؼ غً وطىه اإلاؿهىب في مىنػت الصجغة غام ونضًهه، والظي ا ؾدكهض قُما بػض َو

. واهًمذ َظٍ ألانىاث لدكٍل الثالىر الظي نىؼ البضاًت للكػغاء الكلؿطُيُحن 5615

ل." و اللُل الطٍى  1الظًً عاخىا ًهضمىن قُما بػض غطاءَم الكػغي اإلاخىهج غلى طٍغ

  ي همىذجاالالتزام لدي الشاعس: الفكس الظياس ي والىطن. 3

بحن الكػغ الىطني والؿُاس ي والؿؼلي والاحخماعي والخػلُمي،  طىنان ببغاَُمقػغ  جىػع

ت، قٍل طلَ ًدخاج بلى صعاؾاثقًال غً اإلاػاعياث  مً َىا ؾِخم جىاُو زانت،  الكػٍغ

.  في َظٍ الضعاؾت، الكػغ الىطني بةًجاػ   ألهه الؿالب غلى قػٍغ

طؿذ غلى ؾىاَا مً مكٌالث في خُاة الكاغغ،  وال قَ، ؤًًا، ؤن اإلاؿإلت الىطىُت

 ببغاَُمقٍاهذ الكاؾل ألاؾاس ي الظي طبؼ ؤًامه بطابػها ومً َظٍ الىاخُت، قةن نهاثض 

ت حكحر بلى مغاخل يكاح الكػب الكلؿطُني الػاعم زالُ غهض  ُّ طىنان هي بمثابت "وزاثو" خ

"وهلخكذ  -ببغاَُمؤخي  -تها وحكحر قضوي طىنان في مهال 2."الػكٍغً الثالزِىاث مً الهغن 
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 غالب عىابظت

 14 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

هٍلحزي، لؿطحن وآمالها، زالُ الاهخضاب ؤلا قاغغ الىطً، الظي سجل آالم ق ببغاَُمآلان بلى 

لًٌ مً حهت ؤزغي زمت مً قاعيه َظا الالتزام  1يما لم ٌسجله قاغغ قلؿطُني مً نبل".

الخالو  وػني الكػغ الىطني اإلاهاوم مثل ؤبي ؾلمى، غبض الغخُم مدمىص، ومطلو غبض

م ً.  2وؾحَر  ممً عنض الىانؼ الكلؿطُني في الىهل ألاُو مً الهغن الػكٍغ

ًان الىطً في قػٍغ باعػا بػضما عؤي ؤن الػىامل الؿُاؾُت الخاعحُت والضازلُت جخساطُ 

ؤمام نًُت قػب، قىظم نهاثضٍ  للضقاع غىه، وإلهظاع بان قِئا ًمًٌ ؤن ًدهل في ًل 

ًِخه ألاؾاؾُت، قهض عؤي بإن الكاغغ اإلالتزم ًجب ؤن ًدظو ونذ، جكاغال واوسجاما مؼ ن

ت؟    خظو َظا الىهج، وبطن ما صوع ألاصب في ظل الخُاة الؿُاؾُت والاحخماغُت والكٌٍغ

ً َظٍ اإلاداوع: لهض ظهغ الاججاٍ الىطني والؿُاس ّي في قػٍغ في غضة مداوع، هظيغ م

ت مً ؾىء الخهالضقاع يض الهجماث الخاعحُت  ألاعىغف الىطني، ؤَمُت ، السخٍغ

، ا مً مىيىغاث. وكطاعاث الضازلُتوالا والىطً، والكضاجي في قػٍغ  وؾحَر

  

                                                           
ػترى الباخث ؾلُمان حبران غلى َظا في يخابه، هظغة حضًضة غلى 16م .ببغاَُمؤخي  .قضوي طىنان 1 . َو

طايغا بإن الٌثحر مً الكػغاء ممً وايب الخُاة الكلؿطُيُت  20م .الكػغ الكلؿطُني في غهض الاهخضاب

غً ؾحٍر في ؤؾلىبه اإلاخمحز في غهض الاهخضاب مثل وصٌؼ البؿخاوي غلى ؾبُل اإلاثاُ. ولًٌ نض ًسخلل 

ً بؿبب نغاءجه لألصب الٌالؾٍُي وألاصب الىُىيال  ؾٍُي. بِىما والهىع الكىُت التي وظكها في قػَغ

، 1مجلت حامػت بِذ لخم،  .مضزل غلى صعاؾت الكػغ الكلؿطُني في يخابه، .الباخث نؿطىضي قىملي

ًان ؤيثر الكػغاء بلخاخا غلى 56، م5652  َظا ؤلاخؿاؽ بالًُاع. ، ًظيغ بإن الكاغغ 

ت -ؤبى ؾلمى .قسغي نالر  2 ل طه52م .الخجغبت الكػٍغ   .02 -01 .ببغاَُمخضاثو  .. ناعن: اإلاخًى

Salah Dean Assaf, Hassan. Nation Validation: Modern Palestinian, Published in 

1992 by the prestigious Columbia University Press. 

 

 



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 15 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

 الخازجيت: ألاخطاز الدفاع ضد  0.5

بن الخطاب الكػغي الظي ًىحهه الكاغغ للكلؿطُيُحن، بؿبب جغايم ألازطاع 

ىص ف 5615غام نهاًت قكي الخاعحُت، ًبث قحهم عوح الىعي الىطني.  ي الخغيت خهل ًع

الىطىُت في قلؿطحن، ألؾباب صازلُت غغبُت اإلايكإ وزاعحُت جغجبط باالؾخػماع. قإلهى 

بلـ، نهُضة في ظّل الغوح في الخكلت التي ؤنامتها ًلُت الىجاح الىطىُت في ها ببغاَُم

، يما اهدكغ الٌثحر ممً صغا بلى الىطىُت، ًدظع قحها الىكىؽ مً ألازطاع الىطىُت

قػب واعى، بهىعة زطابُت، نض جٍىن مىحهت للكباب الظًً حػهض  اإلاغجبطت بهًُت

غلحهم آلاماُ للخسلو مً ألازطاع، صاغُا بًاَم للهُام بضوعَم اإلاترجب غلحهم، مخكاثال 

 )جكاُئ وؤمل(: وآمال بظلَ، قهض وعص في الههُضة وهي جدذ غىىان

 صم 
ْ

ـــَ، لُـــىغَ ـــــيكٌل ـــ ُل ََ البٍاء وال اــــًىكػُ   ــ  لػٍى

َُ الؼماَن،  ٌْ وال حك ــــؿـٌــا بال الــٌـــا قـــــمـق  وانه ُ ـــــ  ى

ََ الّؿبُ   ـهـــوال ج ، َل ـــــــــواْؾلَ بهمخ
ُ
ـــل الّؿ ـــُـْل يـــــــ  لـبُــ

ــــــلَّ طو ؤمـــــا يـــــم  ــــٍل ؾـ ــىمـــً ى ـــػـ
 
 ٌمخـــا وخــــ

ُ
ـــّضلُـُه الـــــ  لـ

ـــي  ـــ ــــــ، وال زالــ ـــ ـــ ـــاب امـــــ ـــ ـــــ  ــ
ٌ
 ًىم غئ

 
ــــــُــبــُضٍ هـــههــوم اــــــــ  1لــ

 السخسيت مً طىء التصسف الىطني 0.1

ت لضي الكاغغ  لما ؤصعى ًىؾُلت للهجاء الؿُاس ي والىهض الظاحي، قنض جٍىن السخٍغ

لخىاطئه، في ظل َظا ًساطب الجمهىع عبما  الكاغغ اإلاساطغ التي جدل بالىطً، بضؤ

، ومكاعنت الىطً"، قهظا لِـ غخابا وبهما عؾالت ًىص وما ػاُ ٌؿمػىا قػاعاجه "ًدُاالغ 

ت، ًغؾلها لٍل بوؿان قلؿطُني، ألحل الضقاع غً الىطً، قُما بطا  جىضعج قحها السخٍغ

 ؤصعى بان ألازطاع جضاَمه. وعص في الههُضة:
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 غالب عىابظت

 16 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

( ًـــــ)وط  ًٌ 
ُ
كــــــــبــ ُـوجهُ تري ــــــــــاُع وَُ

ْ
ل
َ
 َي الىطً"!ـــدـــذ: "ق

ــــؿـَذ جبـيى لى  ـــُـز يــ ــ ـــ ٍُ ـــــــ ََ  لــبـــــظلـَذ مـً َغ  ثـال ِصمــــ
ّ
ـــمــ  ًْ ــ

مِ   ًْ َ
ًْ  مً ؤَِل  ذـلى يى هُ ـــــــحغَخ  ُض ــــولُهمَذ ج  1الكط

ساطب الهُاصاث في نهُضة "بلى باجعي البالص"  جىظُل  خُث ٌسخغ مجهم بىاؾطتٍو

ٌؿٌىه ؤصخابه الكالخىن الظًً ًهُمىن،  اوطى   اإلاكاعنت، وقحها ًخدضر غً بالٍص حكٍل

ىن مكهىم الىطً،  ختى ًماعؾىا مهىتهم، غلى ؤعى ؤزظ بػٌ ممخلٌحها ًبُػىنها، ال ًضًع

 وعص في الههُضة: جخلخو الههُضة بإَمُت ألاعى والىاؽ والؼمً.

 ْم طَمػـــــضاِئهـالَص بلى ؤغــــــباغىا البِ  
 
ىَّ ــــباإلا  اــــ ٌِ ُِ ل  ــــؤوط اـــــمــــا

َ
ـــهـاه ـــم بــــ ــــــاغــ  ىاـ

ػظعوَن لى ؤنَّ الجىَع ؤعؾمهم  ٌُ  وال حاغىا اما غطكىا ًىم   هللاو نض 

ـــػـــوبلؿت ال   اع عاصعــــُى الػـــبــا غً نــكـ لهه  اـظهــىع جلكــــجـض الــاع غىـ

 م ؤطماعُ ــىن وصون الَكهْ ـــــمــ ًكهال  ًٌ ـا نلَذ اؾُمها وطالُص بطـجلَ الب 

ًاهـــــىــــا مــضائهــــغؤ   
ُ
 ن ىاـــــظ

َ
 ـــــاعقـــــُـــــ

ٌ
اعُ و   ت عَى ُػعَّ

َ
ًُ مىظ َبطىا ألا  2هد

ظٍ الههُضة ال جسخلل غً نهُضة "ؤهخم" التي وعصث في الضًىان. وؤًًا ٌؿخسضم  َو

 ًىبههم ؤن ًداقظىا غلى ما بهي مً البالص. ًهُى قحها:           ألاؾلىب الؿازغ قحها، لًٌ 

ُّ ــؤهُخم )اإلا   ُتـؤهخم الخاملىَن غبَء الهً تـــسلهىن( للىطى

  ٍُ ـــٍىـىِص الهـــــؼهـــــباعى هللُا في ال ؤهُخم الػاملىَن مً ؾحِر نى ــ ـــ       3تــــــ
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 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 17 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

جدذ غىىان "الؿماؾغة"، خُث  وزمت نهُضة ؤزغي جيسجم مؼ الههُضة ؤغالٍ، حاءث

 ببغاَُم، وؤًهً 1مً ؤبىاء قلؿطحن ممً ٌػمل في بُؼ ألاعاض ي غغف الكاغغ وحىص غضص

طلو الكاغغ و ؤن َاالء الّؿماؾغة َم غامل باعػ في يُاع البالص،  ًُ ًان ال بض نبل ؤن 

ٌكل الدكٍى الظ نغزخه ألانىي ؤن ًيبه ؤبىاء قػبه لخطىعة ما ي ًجغي غلى ألاعى، ٍو

ظا الضوع َى الظي  ؤناب هظغتهم للهًُت، وغضم عئٍتهم للمدخل عئٍت خهُهُت واغُت، َو

   ماعؾه الكاغغ غلى نػىبخه وزطىعجه.

  لهض
َ

ت وحؿامُه غً الاهؼالم قجاءث نهاثضٍ الؿُاؾُ ،بخػالُه غً اإلاجاملت ببغاَُم ُغِغف

ض قاغغها مً ًل مألي ؿغم مً ؤَله، ويإهما ًٍغ ٌُ قغص في قلؿطحن ؤن  بالخؿغة غلى وطً 

 .زاثغا، مسلها في زىعجه، ال ًغي بُجهم مخساطال ًخػلل بالخلُى في الؿُاؾت ًٍىن 

ت الظي حػل مً ببلِـ ٌػلً بقالؾه ؤمام الؿماؾغة:  وعص في الههُضة طابؼ السخٍغ

  
ٌ
 اٍئـــل البالص بهـــغاٌع غلى ؤَ ؤما ؾماؾغة البالص قػهبـــت

ـــغاَئـــضٍ بؾــــــجدهو غى إلاا ببلِـ ؤغلً ناؾغا بقالَؾه  ــ ـــ  ا ـــ

 أهميت ألازض 0.0

ت  بن لألعى خحزا في قػغ طىنان، ألَمُتها في الٌُان الكلؿطُني، قال ًمًٌ ؤن جٍىن ٍَى

 ووعي وطني صون مٍان، وهي غضًضة في الضًىان، هإزظ غلى ؾبُل اإلاثاُ نهُضجه التي

سا للخغيت الىطىُت في قلؿطحن، وطاع نُ اء الػالم الػغبي حاءث تها في ؤهدسجلذ جاٍع

"، قػلى ؤزغ الايطغاباث والخالقاث بحن الػغب والحهىص في الثالثاء الحمساء" جدذ غىىان

خُى ألامايً اإلاهضؾت في الهضؽ، نخل مً نخل مً  )زىعة البرام( ،5616نُل غام 

طاهُت الهبٌ غلى بػٌ الكبان واتهمتهم بهخل ا لحهىص الجاهبحن، قإلهذ الؿلطاث البًر

                                                           
 .51م .ببغاَُم طىنانصًىان   1



 غالب عىابظت

 18 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

، ونضعث ؤخٍام ؤلاغضام غلى ًل مً قااص حجاػي مً نكض ، ومدمض حمجىم وخىيمىا

غ مً الخلُل.    1وغطا هللا الٍؼ

غىىانها  ًان ألامغ طىنان نهُضة مكهىعة في َظا  ببغاَُمقاغغ قلؿطحن قىظم 

ُ  .ؤلاغضام ، جدبؼ قحها الؿاغاث الثالر التي اؾخؿغنتها غملُت(الثالزاء الخمغاء) قضوي  وجهى

غان ؾىت  ًان الخٌبحر 5609طىنان بهظا الهضص "وفي نهاع الثالزاء، الؿابؼ غكغ مً خٍؼ  ،

غلى اإلاأطن، ونغع الىىانِـ في الٌىاجـ، ًخجاوب نضاَا في ؤعحاء قلؿطحن ناطبت، بط 

في طلَ الجهاع هكظ خٌم ؤلاغضام بالكهضاء الثالزت في زالر ؾاغاث مخىالُت، قٍان ؤولهم 

ًان مً اإلاهغع قااص حجاػي و  غ، في سجً غٍا و زاهحهم مدمض حمجىم وزالثهم غطا هللا الٍؼ

ًّ حمجىما خطم نُضٍ وػاخم عقُهه غلى  عؾمُا ؤن ًٍىن الكهُض غطا هللا زاهحهم ولٌ

 2الضوع ختى قاػ ببؿُخه".

خُث ٌؿتهل الههُضة بمكهض يإن اإلاٍان َى ؤُو مً غغف الىبإ، والؼمً ؤنبذ غابؿا 

ىما مغاؾُم اإلاىث جيخظغ قِئا. والظي ًجظب الىظغ ؤن الههُضة لهُى اإلاىنل، بِ

ظا ٌػني ؤن الكاغغ حىض ؤؾلىبا يالؾٌُُا لغنض ؤخضار  اؾخسضم قحها هظام اإلاىشر، َو

ت ووطىُت، قًال غً اإلاىؾُهى التي ظهغث في جىىع الهىافي، وجٌغاع الخغوف خُث  غهٍغ

ً ؤو الٌئِب، مً حهت و  مً  يظلَ إلظهاع غظمت الخضروظكذ لخدىاؾم مؼ الجى الخٍؼ

 وعص في الههُضة:ويإن غىىان الههُضة ًاعر الخضر،  3.حهت ؤزغي 
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 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 19 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

   مهضمت
 

ََ اإلاىدىُؽ  ػّغَى هجُم
َ
ُِ عئوُؽ    إلاا ح دْذ بُػغي الخبا  وجغهَّ

َُ الىانىُؽ   قاللُُل ؤيضُع، والىـهاُع َغبىؽ   هاح ألاطاُن وؤغى

 
ُ

    طكهْذ جثىُع غىانـــل
ُ

 وغىاطل

  اخُــى   واإلاىُث 
ُ

    طاثـــل
ُ

 ؤو زاطل

ًُ في الثري  ُُ ألابضيُّ ًمػ غِ    واإلاػى َم قـــــي نلبها اإلاخذّجِ  1لحرصَّ

ُبت التي هكظ قحها خٌم ؤلاغضام        زم ًيخهل الكاغغ بلى ونل الؿاغاث الثالر الَغ

 ُ ههذ لٍل مجهم ؾاغت، قُهى
ُ
في الؿاغت ألاولى اإلاسههت  بالكهضاء الثالزت خُث ز

 ااص حجاػي، وعص قحها:    لك

ـــــًمـ   جهػُض  )قااص( بغوح انؿم    ــــدـــــىاهــــح ـ ـــ ـــُّ ــــػي ِه ـــــ ـــ ـــــ ـــ  هْ ـ

ـــجـ  ــــــــإجـــ ـــــ ــــّؿمــال ـيــ ــ ــــــــُّ ـــكـــخ اءَ ــ ـــــ  ــ
 
 حى  قـخـدـلُّ  ت

َّ
ـــُّ ـــػلـــال اــــهــخـــــــ  هْ ــ

 الثاهُت اإلاسههت إلادمض حمجىم:وفي الؿاغت 

ــــــؿـــن  ـــ  مـ
 
ـــب  اـــــــــ ـــ َى  ّغصيال ىـــجله ض(ــ)مدم غوِح ـ

ْ
 الىعوِص  ُخل

انـؿـم 
 
 ـــــجـهـخ ـيــــَو ََ ـمىجِ  ضــــىــغ ََ ــبإّمِ  ــ

ُ
ـيكالـب ل  ُضـ

غ: اوفي الؿاغت الثالثت اإلاسههت لػط  هللا الٍؼ

 ىــوحـ غطاء() ًا بغوخَ انـؿم   
ّ
َِ ــــمـــالـ ــــِت ــ  غـضًـــهــال ـل

ُِ ــألاق اعَى ــونـؿـ   ــلــال ٍيـجب با
َ

 غِ ــٍؼـــؿـــال ِؼ ــــضمـــالـــب ُـث
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 غالب عىابظت

 23 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

 الخاجمت

ًىهي الههُضة بهظٍ الخاجمت اإلامحزة في ًلماتها ونضاَا، خُث ؤّن الكهضاء  اوؤزحر        

 الطؿاة.الثالزت في حىت الغيىان ونخئظ ال قٍىي مً الظالم و 

 الخاجمت: ألابطاُ الثالزت 

ـــغبــج في مــاصَــؿــــؤح  ـــألاوط تـــ ــ ـــ ــ ـــىّ ــــح في ـمـــــهـــــؤعواُخ  اِن ــ ـــّغيـــــال ِت ـ ـــ  ىاِن ــ

ـىاَى   ـى مً الطؿُاِن  قٍىي  ال َو ٌُ  اىــَو ُْ ك الَػْكىِ  قَ
ُ
      غاِن ـوالؿ

 الفدائي في شعسه  0.1

مت  ًلمتبن  الكضاجي لها عمؼ في الىعي الكلؿطُني، ولطاإلاا جىانلتها ألالؿً حػبحرا غً الػٍؼ

ومً الههاثض التي خظُذ بكهغة، نهُضة الكضاجّي، قُىم غُيذ الخٍىمت والخطخُت. 

  ً طاهُا الجيؿُت لىظُكت الىاثب الػام في قلؿطحن، ؤصعى الكاغغ نضي  ااإلاىخضبت يهىص بٍغ

، يمً له ؤخض الكبان في مضزل صاع الخٍىمت في الهضؽ، وؤطلو الىاع  َظا الخػُحن وآزاٍع

ًان مً  .غلُه قجغخه اٍ في نهُضجه اإلاظًىعة ؤغالٍ، ببغاَُمقما  ُّ خُث ٌؿخسضم  بال وؤن خ

الكاغغ بضاًت الجملت الطلبُت، لُساطب إلاً ٌؿإُ الكضاجي غً ؤخىاله، لًٌ ال صاعي 

هاقُت اإلاهُضة التي جيسجم مؼ اإلاػاوي للؿااُ ألن خاله خاُ وطىه، ومً زم هالخظ ال

اإلاغؾىمت، وال وؿكل ؤن الكاغغ ٌؿهط الظاجُت غلى الكػغ، وػني ؤهه اوكؿل بغؾم مالخم 

مت.  مىم وغٍؼ ا َو  شخهُت له مايضا ؤن البطل لِـ آله، وبهما َى مكاغغ وعٍئ

 : وعص قحها

 عوُخه قىم عاخِخهْ  ال حؿْل غً ؾالمِخهْ  

 مً وؾاصجه ايكى   بّضلْخُه َمىُمهُ  

 التي 
َ
ُُ ؾاغخه  ًغنُب الؿاغت  بػضَا َى

، بةطغام َامخه قاؾٌل قٌَغ مً ًغا  ٌُ 

ى بؿاًخه بحن حىبُه زاقٌو  
ّ
 ًخلظ



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 21 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

 الضجى 
َ
يِغمْذ مً  مً عؤي قدمت

ُ
 قغاعجهؤ

  خّملْخه حهّىٌم  
 
َغق

َ
 1مً عؾالخه اط

هظمها  مىطني"ومً الههاثض التي خظُذ بكهغة، ٌػؼػ قُه الكاغغ ؤَمُت الىطً، نهُضة "

وهي بمثابت خىحن بلى اإلااض ي، وػني . لكلؿطحنوؤنبدذ اليكُض ؾحر الغؾمي  م5601 غام

 ألاولى.قلؿطحن، ونض ًٍىن قحها بقاعة بلى خو الػىصة، وحػخبر نهُضة وطىُت مً الضعحت 

 وعص في مطلػها:

 مىطني
  

 ُُ ُُ والجما  والؿىاُء والبهاءُ  الجال
 

 في ُعباْى 

 
ُ
 والىجاة

ُ
 والهىاُء والغحاءُ  والخُاة

 
 في َىاى

 َل ؤعاْى 
   

 
 
ما اؾاإلا ما؟ اوؾاهم   مىػَّ  مٌغَّ

  

 في غالْى  َل ؤعاْى 
 

ماْى؟  جبلـ الِؿّ

  
 2مىطني
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 غالب عىابظت

 22 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

 النزاعاث الداخليت 0.2

ًان الخهام ؤًًا بحن  زمت مؿإلت ؤزغي  جىاولها الكاغغ، جغجبط بالجزاغاث الضازلُت، خُث 

ألاخؼاب الػغبُت ونخئظ غلى ؤقضٍ، بؿبب اهخساباث البلضًاث في اإلاضن الكلؿطُيُت، قُطلب 

ىخضوا الهكىف،مجهم ؤن ًخسظوا الخظع ألن اإلاؿإلت  ألن طلَ نض ًٍىن غىها لالؾخػماع.  ، ٍو

ًا نىم"، هإزظ غلى ؾبُل اإلاثاُ نهُضة "نًُت اهخساباث.  نض جخدُى مً نًُت وطً بلى

 وعص قحها:

ٌُال ًتهّضمُ  َبِلُذ نًُِخٌم   ََ  قهاعث 

ُم  َيمغث بلى )بلضًٍت(   
ّ
 قحها الػضا جخدٌ

ـَ غضّويم     غخُم  ًا نىُم لِ لحن ٍو ًَ  مّمً 

ـَ ؤماَمٌم        1بال الجالء قدّؼمىا. ًا نىُم لِ

، ويإهه ٌػغف ما ؾُدل ى يظلَ بل ال بض مً ؤلاقاعة ؤن الكاغغ نض حظب ألاهظاع بكػٍغ

ُ  "ؤيها الػغبي" نهُضة قكيبالهًُت الكلؿطُيُت مً َىان، وجمؼم.     :  ههى

ـــَ ؤًـــــــاَم ـؤم  ـــ ـــهـ ـــغبـــا الػــ ــ ـــيُّ ًـــ ـــــ ىان ىمٌ ــ  يــــــحكُِب لهىِلِه ؾىُص الىَّ

 ـــــا غهِ ــوؤهَذ يم 
ُ
  ََ ـــــْضج

ُ
 اِم ـــبؿحِر مظاَِغ الػبِث الّغز اليـــــبـــال ج

 لؿايِجها وال يُُو الخهاِم  بباٍم  اقال عخُب الههىع ؾض   

ت،  ت نٍى "ؤمامَ" لُظهغ للهاعت ؤهه ال بض مً  ٌؿخسضم الٍلمتبط في اإلاطلؼ صاللت مػىٍى

ت قُما مً حهت ؤزغي ًضعى جماما إلاا ؾُدل بالهًُ .مىاحهت ألامىع وؤن ألازطاع آجُت

ً،  ألاعبػُيُاثجهاًت ببػض، لٌىه لم ٌػل َظٍ الكترة التي جغجبط  مً الهغن الػكٍغ

 خُث خضر ما "حكِب لهىله ؾىص الىىاص ي".
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 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 23 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

 ٌَظا بطن، غاف الكلؿطُني في نغاع مؼ الاؾخػماع ومؼ اإلادخل:

ٍُ  لىا زهماِن:  ْى
َ
ٍُ وط ٍُ وانخىـــــطو اخخُ ُغ ــــوآز طو خى  اِم ــــا

ـــإجــْم قــهـــىـُـىا بـــىانـــــج   اــــى وبـ
 
 وبطال ال

 
ـــىانــــــا طاى الخَّ ــــــىــل ال ــ ـــ  يــــ

ـــُج لإلبـــاَــىــم   والغَّنام اٌث ـــــــدــــاصِة وايـــ
ُ
ظ ىكَّ

ُ
 1وبالخؿنى ج

ًظيغ بخؿان غباؽ "بن الكػغ الكلؿطُني الثىعي لم ٌػً يثحرا بمكٌالث َامت لها 

ػغيت: الخسلل الخًاعي والكهغ والجهل واإلاغى، ولم يهخم يثحرا بالكاون قانها في اإلا

ًاهذ جغجٌبها الهُاصة الكلؿطُيُت، ونهغ  الاحخماغُت، وؾكل ألازطاء الىطىُت التي 

  2الكػغاء في ونل جضابحر الاؾخػماع".

 

 هتائج الدزاطت

بضو ؤهه ؤصعى مب  طىنان، خًىعٍ اإلاخمحز. ببغاَُمفي ؤقػاع  للىطً الىطً  ؤن يُاع اٌغ  ٍو

ًان طىنان  ؾُىنؼ ؤبىاءٍ قُما ونػىا قُه، واعجهى بظلَ بلى مغجبت الكاغغ ناخب الالتزام. و

ا ألاؾاؽ للىطً ال للكغص.  ًىظغ بلى ؾحر قػبه مً الكػىب التي ًٍىن والَئ

غً الىانؼ  نض غبروا ،مً الكػغاء الاهخضاب، في قترة طىنان وعقانه غلى الضعب بن

طىُت، والخمؼم والخأًل في نكىقهم خُث الخالف بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت والى  الكلؿطُني،

 .مً حهت ؤزغي  ًخدلى بها ًل قلؿطُني ؤنمً حهت، وغً الغوح الثىعٍت التي ًجب 
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 غالب عىابظت

 24 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

طىنان الههحرة ال ًمًٌ ؤن جكي  ببغاَُملًٌ في ؾبُل اإلاىيىغُت ال وؿكل ؤن خُاة  

الظي ٌػِكه الكلؿطُيُىن بحن مخساطُ وناعر بجمُؼ اإلاخطلباث، قًال ؤن الىانؼ اإلاغيب 

  اعجهى بظلَ بلى مغجبت الكاغغ ناخب الىبىءة.لٌىه  ، لم ًًٌ ؾهال

مت ؤمام ألازطاع الخاعحُت، قىنل  بن الىطىُاث لضي الكاغغ، نض بثذ في الىكىؽ الػٍؼ

حػضص اإلاىيىغاث لضي قغؾم ، ا باألعى والىطًظيغ  مللىًاُ الىطني،  االكاغغ عمؼ  

ىا الىانؼ وؾازغا مً اإلاخىاطئحن،  ًظلاغغ، الك ِّ ، مدىع الىطً، مب الؿالب غلى قػٍغ

ومىنظا للًماثغ في ظل مػغيت الىحىص. ال وؿكل ؤن الكاغغ بإؾلىبه الخطابي، واإلاكاغغ 

ت والثهاقُت للكػغ  الهاصنت التي جيسجم مؼ ًل مىنل، ؤو خضر، نض ويؼ ألاؾـ الكٌٍغ

ً.مؼ مطلؼ ا اإلاهاوم الكلؿطُني  لهغن الػكٍغ

  



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 25 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

 املصادز بالعسبيت

ـــا، خىـــــا.  طىكةةةةةان، عبةةةةةد الةةةةةسخيم مدمةةةةةىد، عبةةةةةد الكةةةةةسيم  إبةةةةةساهيم"ثالثةةةةةت شةةةةةعساء،   ؤبـــــى خىــ

  . 35 -21 (:5662) 59 :ميكىعاث مجلت مىانل ، "الكسمي

طىكان وأبي طلمى وعبد السخيم  إبساهيمالشهيد في شعس " غاصُ ؤبى غمكت.، ؤبى غمكت

 .41 -26(:  5662) 51خم/ اإلاجلض مجلت حامػت بِذ ل ."مدمىد

طىنان، بقاعاث خُى  ببغاَُمؤعبػىن غاما غلى وقاة  "ججاعب ؤصبُت: ؤبى َُل، غبض هللا.

 .55 -32 (:5655) 515 :املىكف ألادبي ".الكاغغ والىطً والىهض

 0، مجلض59، غضصمجلت جامعت الىجاح ".طىنان ببغاَُمالىطً في ؤقػاع " غاصُ. ،ألاؾطت

(5663): 55- 595. 

 .1994 بحروث: الكٌغ الػغبي، .دزاطت جديدة ومختازاث طىكان إبساهيم بٍاع،  ًىؾل.

 .1991 . بحروث: ص.ن،أضىاء جديدة بٍاع،  ًىؾل.

 .61 -51(: 5650) 0 :فصىل  طىنان. ببغاَُمفي  ببغاَُمؤزغ قىقي وخاقظ  ، ًىؾل.بٍاع 

 09الٌغمل:  ."عهد الاهتدابهظسة جديدة على الشعس الفلظطيني في " حبران، ؾلُمان.

(1993  :)25- 45. 

. غمــــان:  طىكةةةةان ، عبةةةةد الةةةةسخيم مدمةةةةىد إبةةةةساهيم: شةةةةاعسان مةةةةً جبةةةةل الىةةةةاز  حــــغاع، ولُــــض.

 .1984، مطبػت الخالضي

ـــذ: ص.ن،طىكةةةان، خياجةةةه ودزاطةةةت فىيةةةت فةةةي شةةةعسه إبةةةساهيم خؿـــً، مدمـــض غبـــض هللا.  ، الٍٍى

1991. 

ذ، .ال الشعسيت الكاملتألاعم طىكان: إبساهيم الخٍىاحي، ماحض.  .1991 ص.ن، الٍٍى

 .5642 . بحروث: صاع الػلم للمالًحن،طىكان: خياجه وشعسه إبساهيم صعوَل، خمىصة.

  .1964صاع ناصع، بحروث:  .طىكان، دزاطت جدليليت إبساهيم قغاعة، غبض اللطُل.



 غالب عىابظت

 26 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

 1، مجلت جامعت بيت لحم قىملي، نؿطىضي. مضزل غلى صعاؾت الكػغ الكلؿطُني.

 . 56م :(5652)

 ،حمػُت الضعاؾاث الػغبُت . الهضؽ: الصحافت العسبيت في فلظطين قىملي، نؿطىضي.

5669 . 

 . 5651 . بحروث: صاع الػلم للمالًحن،التجسبت الشعسيت -أبى طلمى نالر،  قسغي نالر.

كي،  ًىؾل غلي.  . 1995 . غمان: صاع الكٌغ،طىكان خياجه وشعسه إبساهيم الطٍغ

 .5613، طلظلت الثلافت العامت . ًاقا:ببغاَُمؤخي  طىنان. طىنان، قضوي 

 .5655، . غمان: صاع الكغومزخلت جبليت زخلت صعبت طىنان، قضوي طىنان.

، الهؿم املىطىعت الفلظطيييت، 5634الكػغ في قلؿطحن ختى الػام  غباؽ، بخؿان.

 .12 -11(، م5669الثاوي، اإلاجلض الغابؼ )

 .5642 ،الجهًت الػغبُت . بحروث: صاعطىكان إبساهيمهظسة في شعس  غباؽ، بخؿان.

غ،  . الهاَغة:طىكان: خياجه وشعسه إبساهيم غبض اللطُل، غىوي.  .5646حامػت الاَػ

. غٍا: دزاطت في طبيعت الشعس عىد مدمىد دزويش البىاء املجظم: غغاًضي، وػُم.

 .5665 ماؾؿت ألاؾىاع،

. بحروث: طىكان في وطىياجه ووجداهياجه إبساهيم)البضوي اإلالثم(،  ، ٌػهىب.الػىصاث

 .1991، ألاَلُتاإلاٌخبت 

 .5621 . بحروث: اإلاٌخبت الػلمُت،شاعسان معاصسان، طىكان والشابي قغور، غمغ.

مغيؼ بخُاء الترار،  . الطُبت:عبد السخيم مدمىد بين الىفاء والركسي   نغنطي، قُهل.

5665. 

ل، طه. . بحروث: طىكان وزطائله ودزاطاث في شعسه مإبساهيأوزاق  .إبساهيمخدائم  اإلاخًى

 .1991 اإلااؾؿت الػغبُت للضعاؾاث،

ل، طه.  .5661 صاع اللىحـ،. غمان: طىكان: دزاطت في شعسه إبساهيم اإلاخًى



 إبساهيم طىكان شاعس الىطً  

 27 مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث،

ل، طه.  .5661 . هابلـ: ص.ن، الظاخس والجظد اإلاخًى

ل، طه.  .5666 ص.ن، عام هللا، .طىكان إبساهيمالكىىش:  ما لم يعسف عً  اإلاخًى

ل، طه.  .1991 . غمان: صاع الكغوم،طىكان إبساهيممً أوزاق الشاعس  اإلاخًى

ل، طه،   .1990 ، البدث غً قاغغ آزغ.  الهضؽ: ص.ن،دزاطت في الثالثاء الحمساءاإلاخًى

ل، طه وآزغون.  .1993 ، غمان: صاع الكٌغ،وفدوي طىكان إبساهيمشاعسا فلظطين  اإلاخًى

ل، طه.  .1999 . عام هللا: ص.ن،طىكان إلى فدوي  إبساهيم هرا ما لصم، زطائل  اإلاخًى

ل، طه وآزغون.  . 1993 . غمان: صاع الكٌغ،وفدوي طىكان إبساهيمشاعسا فلظطين  اإلاخًى

ًي.  .5623 . الهاَغة: صاع الكٌغ الػغبي،طىكان شاعس الىطً املغصىب إبساهيم اإلاداؾني، ػ

بحروث: ماؾؿت ، 1801 -1088أعالم فلظطين في اواخس العهد العثماوي مىاع، غاصُ، 

 .5662، الضعاؾاث الكلؿطُيُت

، بحروث: صاع خياة ألادب الفلظطيني مً أول النهضت ختى الىكبت  ًاغي، غبض الغخمً.

 .5655 الجهًت،

ذ،  .في ألادب الفلظطيني كبل الىكبت وبعدها ًاغي، غبض الغخمً.  . 5650ص.ن، الٍٍى

 ص.ؽ.  ،: صاع ألاؾىاع، غٍاطىكان إبساهيمديىان 

 

 املصادز بالعبريت: 

ت في الكػغ الػغبي اإلاػانغ،  مىعٍه، قمىثُل. الخُاعاث  (،5635) 56، الشسق الجديدالكٌغٍّ

 .16-05م

. كىض كصح صعاؾت في قػغ قضوي طىنان، -مىعٍه، قمىثُل.  نلب امغؤة مً الكغم 

 .510-551(، م5636)



 غالب عىابظت

 28 الكلؿطُني الخضًث، الجؼء الثالث، مىؾىغت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب

ت مسخ هابلـ في ؤصب قًاثل قلؿطحن، عة غً قًاثل مضًىت اغىابؿت، ؾالب. عواًاث قكٍى

 .09-15ًض بسخام بً جهكي، الهضؽ، م، مػهض 11، كاجيدزا

 

 املصادز باالهجليزيت: 

Abu Ghazaleh, A. “Arab Cultural Nationalism in Palestine During the British 

Mandate”, Journal of Palestine Studies, v. 3, 1972, pp. 37- 63. 

Assaf, Salah Dean Hassan.  Nation Validation: Modern Palestinian,  

prestigious:  Columbia University Press. 1992. 

Bajrakarevic, F. "Ibn dawud", In: EI²  v. 9,Leiden,  1993, p.90. 

G. Le Strange, Palestine under the Muslims, London: S. N 1965, pp. 197- 200. 

Jayyusi, Salma khadra . Trends and movements in Modern Arabic Poetry, Brill-

Leiden: 1977, pp. 285-300. 

 Jayyusi, Salma khadra. ( Ed): Anthology of Modern Palestinian Literature. 

Columbia U. Press, NY, 1992.  

Khalidi, Rashid.  Nation Validation: Modern Palestinian Literature and the 

Politics,  Anthology of Modern Palestinian Literature. New York: Columbia 

University Press. 2002. 

Margoliouth D.S.  Kitab al-Zahrah, Journal of the Royal Asiatic Society, v. 67, 

1935, pp.188- 198. And this Book edited by A.R. Nickel in collaboration with 

Ibrahim Tuqan, Chicago University, 1932. 

Reincarnating Palestine literature: British Modernism and the British of al-

hadatha, in: Britain and the Muslim world: historical Perspectives, University 

of Exter, 17- 19, April, 2009. 


