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Abstract 

The First World War has catastrophic impact on the Palestinian people; as soon as the war 

ended, Palestine fell under the British occupation which has committed a crime promising to give 

Palestine to be a national homeland for the Jewish people. This promise has devastated the 

Palestinian people life aspects which reflected deeply on the Palestinian literature in general and 

poetry in particular. 

Most of those who studied the Palestinian poetry in the first half of the 20th century have 

pointed to its echo of the declaration in some poet’s works but only 3 pages contained repeated 

poetic patterns including the comments made on it. 

The writer has spent months searching the Palestinian poetry in the British mandate period 

which resulted in finding some poems to be studied using the historic, descriptive, and analytical 

approaches. 

The writer has studied Belfour Declaration in some Palestinian poets at four levels: 

condemning the declaration, defaming Belfour and ridiculing him, portraying the declaration 

catastrophic effect s on the Palestinian people, instigating the Palestinian to resist it by performing 

Jihad to undermine it and to fail the British schemes to establish a Jewish homeland on Palestine. 

The writer came to the following conclusion: that some poets have done their duty 

revealing the declaration to the people showing the means the British mandate uses to implement 

the declaration. In addition, the poets have portrayed the catastrophic effects on the Palestinian 

people. They emphasized the fact that only by resistance they can fail it to protect the Palestine. 

The writer recommends exploring it academically as no serious works are found on it. 
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للحرب العاملية األوىل آاثر كارثية على الشعب الفلسطيين ، فما أن انتهت تلك احلرب ، حىت سقطت  كان
فلسطني حتت نري االحتآلل الربيطاين ، الذي كان قد َأعدَّ وعًدا إجراميًّا ، يقضي إبعطاء فلسطني لليهود وطًنا قوميًّا، 

لشعب الفلسطيين مجيعها ،وانعكست تلك اآلاثر صدًى مدّوًّيًّ فكان هلذا الوعد الكارثة آاثر سلبية يف جماالت حياة ا
 يف األدب الفلسطييّن بعامة , والشعر خباصة.

أغلب َمْن درس الشعر الفلسطيين يف النصف األول من القرن العشرين ، أشار إىل صدى وعد بلفور يف شعر 
ث صفحات ، وأغلب النماذج الشعرية اليت بعض شعراء فلسطني ، لكن أقصى ما كتبه هؤالء الدارسون مل يتجاوز ثال

 ذكروها كانت مكرورة ، وإىل حّد ما التعليقات عليها.

عكفُت شهورًا عديدة على البحث عن هذا املوضوع يف دواوين عدد من شعراء فلسطني يف حقبة االحتالل 
الذي استخدمت فيه ثالثة مناهج الربيطايّن ، فعثرت على كم ال أبس به من القصائد الشعريّة ، وعليه جاء هذا البحث  

 هي : التارخيّي، والوصفّي، والتحليلّي .

درسُت يف هذا البحث صدى وعد بلفور يف شعر عدد من الشعراء الفلسطينيني يف أربعة حماور هي: هجاء 
حتريض  الوعد والتنديد به  ، وهجاء بلفور والسخرية منه ، وتصوير آاثر الوعد املشؤوم على الشعب الفلسطيين ، و 

الشعب الفلسطييّن على املقاومة ، و حثّه على اجلهاد إلفشال الوعد ، والقضاء على املخّططات الربيطانّية يف إقامة 
 وطن لليهود على أرض فلسطني .

وقد توصلُت يف هذا البحث إىل نتائج عّدة أمهها : أّن عدًدا من شعراء فلسطني قاموا بواجبهم النضايل يف 
وسائل اليت اتبعها االحتالل الربيطاين يف تنفيذه ، وصّوروا آاثره السلبية على فلسطني وشعبها ، وحّرضوا فضح الوعد ، وال

الشعب الفلسطييّن على اجلهاد وسيلة وحيدة إلفشال الوعد ، ومحاية الوطن الفلسطييّن . وأوصيت الباحثني بدراسة 
 .هذا املوضوع دراسة أكادميية مستقّلة ، فهو مل يُدرس بعد 

 تقدمي :

التاريخ :علم مهم من العلوم اإلنسانّية ، فيه حياة األمم ، وسجل أعماهلا اخلالدة اليت يدرسها أبناء األمة 
،ويقتفون آاثره احلميدة ، فيتمثّلوهنا يف بنائهم املعريّف ،وتبعث فيهم أسرار العزّة والفخر ،وتدفعهم إىل إعالء بناء 

 حضارهتم ، ومرياثهم يف احلضارة اإلنسانية .

مائة سنة توشك أن تنقضي على صدور وعد بلفور املشؤوم ، الذي سلب فلسطني ، أرًضا ومقدسات، 
وشّرد شعبها يف أرجاء العامل ، أًو سفك دمه ، أو أعاقه ، أو غّيبه يف املعتقالت ، أو ال زال يستعبده ويقهره يف كّل 

  سند له يف أي تشريع اترخيي ، أو غريه.حلظة ، وهو يبين ، ويزرع ، ويصنع لّلص الذي متّلك أًرضه بوعد ال
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يف قراءة متأنّية لبداية القرن ، وهنايته اليت تكاد تنقضي على ذلك الوعد املشؤوم ، يالحظ أن العرب بعامة ، 
والفلسطينيني خباصة مل ُُيسنوا استخالص العربة من التاريخ ؛ إذ مل يتسطيعوا حتقيق هدفهم حبماية فلسطني ، وأهلها ، 

،اليت مل تنقطع طوال املائة (1)يلهثون وراء تصرُيات ًأصحاب العهد   –مع شديد األسف    –ساهتا ، وهم ال زالوا  ومقدّ 
سنة ، حول ما يسمى القانون الدويل ، وحقوق الشعوب يف تقرير مصريها ، وحرية العبادة ، والوصول إىل املقّدسات 

التصرُيات اليت أثبتت مائة سنة  مضت ، أهنا ال ُتساوي حرفًا ، واجملتمع الدويل  ، وقرارات جملس األمن وغريها من  
من حروف وعد بلفور الذي أصدره البارون اليهودي ليونيل روزتشيلد ، هذا الوعد الذي يكفي أن بريطانيا صاحبة 

ة كلها ، تُعّد العهد ، وعلى الّرغم ممّا جلبه  وعدها من دمار على : فلسطني ، وشعبها ، واملنطقة العربية ، واإلسالمي
العّدة إلجراء احتفال ضخم يف ذكرى صدوره املئوية ، فيما ترفض طلب املظلومني من الفلسطينيني ، والعرب ، 

 واملسلمني عدم االحتفال هبذا الوعد اجلرمية ، أو جمّرد االعتذار هلم .

ه رمسّي مكتوب وموّثق ، ومل أُعلنت خيانة احللفاء يف احلرب العاملية األوىل للعرب ، أكثر من مرّة بشكل شب
يعترب العرب والفلسطينيون ابلواثئق ، وركنوا إىل التصرُيات والكالم املعسول الشفوّي، فقد نشرت صحيفة برافدا 

بني : وزير خارجية   1916حماضر لقاء مدينة برتوغراد الروسّية الذي مّت يف شباط  23/11/1917الشيوعّية يوم 
نوف ، واملندوب السامي الربيطاين لشؤون الشرق األدىن مارك سايكس ، واملندوب روسيا القيصرية سريغي سازو 

الذي مّت فيه  -كان قنصلها العام يف بريوت   -السامي الفرنسي ملتابعة شؤون الشرق األدىن ، فرانسوا جورج بيكو  
ثالث ، مث أعادت نشر احملاضر مع االتفاق على اقتسام ممتلكات الدولة العثمانّية، ومنها البالد العربية، بني الدول ال

 بعد ثالثة أًّيم من نشرها يف صحيفة برافدا الروسّية .  -وقتذاك–زًّيدات مهمة صحيفة الغاردًّين الربيطانية اليسارية  

األهم من كل ما سبق هو أن االحتالل الربيطاين لفلسطني قد وقع ، وظهرت عوراته منذ اللحظات األوىل 
ذلك ، كان رّد فعل  بعض الفلسطينيني ، وخباصة يف املدن الكبرية ،  ُمشيًنا ، وال ينّم    لالحتالل ، وعلى الرغم من

 عن أخذ العربة والعظة من التاريخ بعامة ، واتريخ الدول االستعمارية خباصة.

قام رئيس بلدية القدس حسني بك احلسيين   9/12/1917يف بداية االحتالل الربيطاين للقدس يوم 
ها العثماين عزت بك  بتسليم املدينة ؛ محاية ملقّدساهتا ، وحقًنا لدماء أهلها يف حي الشيخ بدر بتكليف من متصرف

الكائن قرب قرية لفتا يف غريّب القدس، فأقام اجلنرال أدموند اللنيب يف مكان التسليم حديقة ، وعمل نصباً تذكارًّيًّ ، 
 .(2)وأرّخ عليه اتريخ االحتالل الربيطايّن  –اليهود  مث أنزله استجابة لرغبة   –رفع عليه صليًباأُعّد بعناية  
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جرى له احتفال ابلنصر يف  18/12/1917عند دخول اجلنرال اللنيب البلدة القدمية من القدس يوم األحد  
ظة ابب اخلليل ، ورُفعت فيه أعالم : بريطانيا ، وفرنسا ، وإيطاليا ، ومل يرفع علم ما مسي ابلثورة العربّية ، ما أاثرحفي

 .(3)بعض احلضور العرب ، لكن من دون أن ينسحبوا من االحتفال

عندما زار اللنيب القدس للمشاركة يف احتفاالت عيد امليالد األول بعد االحتالل، جرى له استقبال حافل يف 
ت احلرب ساحة قلعة القدس  بباب اخلليل ، وقف اللنيب فحّيا اجلمهور بعجرفة ، وتال بياان قال فيه :" اآلن انتصر 

، فاحتج بعض احلضور العرب ، وانسحب قسٌم منهم من االحتفال من دون (4)الصليبّية ، وأصبحت القدس لنا أبدية"
 أن يُؤثّر ذلك على سري االحتفال.

بعد ثالثة أًّيم من االحتالل يقول املؤرّخ االجتماعّي واصف جوهرية إنه ذهب مع أخيه خليل إىل موقع 
 حي الشيخ بدر ،فاكتشف العالقة احلميمة بني اليهود ، وجيش االحتالل الربيطاين ، قال تسليم مفاتيح املدينة يف

:"فكنت ترى اجليش، وهو يف طريقه إىل املدينة حُماطًا آبنسات اليهود ... من جهيت الطريق ... يرافقنه ، ويؤنسنه ، 
 ".(5)يف أطراف املدينة  ويتكّلمن معه ابإلنكليزية بوجه ابٍش، ويستقبلنه حبرارة إىل أن يتفّرق

صدور وعد بلفور املشؤوم ، وافتضاحه ،  واملمارسات السابقة اليت حضرها كثريون من أعيان القدس ، 
وأهلها ، مل تصدمهم ،أومتنعهم من أتييد االحتالل الربيطاين ، ومتيّن اهلزمية للجيش العثماين الذي كان ُياول استعادة 

يف أرض السّمار وجبل الزيتون ،قال واصف جوهرية : " وكّنا مرارًا عديدة نتخّوف القدس ، حيث كانت املعارك تدور  
إىل أن ُقضي عليهم هنائيًّا ، فأطمأنت قلوبنا ، وقلنا هلم : بال  -المسح هللا  -من هذه املعارك خوفًا من رجوع األتراك  

 ".(6)رجعة

، و " (7)العوام من مثل : " األتراك الطغاة "  مل يقتصر األمر على ما سبق ، بل امتّد إىل شتم تركيا بشتائم
. وإىل سرقة بعض ممتلكات اجليش العثماين املهّمة ، اليت تُعّد مبثابة املشاركة يف احلرب ضده من (8)يلعن أبو تركيا "

 مثل : قطع خطوط اهلواتف من الشوارع ، واتالفها  ، قال : " وُكنَت ترى فئة من الناس يقطعون خطوط التلفوانت
. والسخرية من لباس اجلند العثمانيني حىت من  قبل بعض َمْن   (9)الرتكية من على الشوارع ، وأيخذوهنا إىل بيوهتم"

 .  (10)كان جندًًّييف اجليش العثماين

وأظهر كثريون من ًأهل القدس ؛ أفراًدا ومجاعات ، فرحهم وسرورهم ابالحتالل الربيطاين ، فقد أّكد واصف 
قوط القدس بيد االحتالل الربيطاين كانت سعيدة عليه  ، ال بل إّن يوم االحتالل كان من أسعد جوهرية أّن ساعة س

، وهو اليوم  األول لالحتالل : " ويف هذه الساعة السعيدة   9/12/1917أًّيم الشعب ،قال يف وصف يوم األحد  
 –  1914بع سنني األخرية بني سنة  ، ُقضي على احلكم العثماين ، وعلى الظلم واالستبداد ، خصوًصا يف مّدة األر 
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. مث قال ُمعممًّا السعادة على   (11)،بدأان نتنّفس الصعداء،فشكران الباري،عّز وجّل ، على هذه النعمة"1917
الشعب : " إنيّن أذكر أّن ذلك اليوم كان من أسعد ، وأهبى األًّيم عند الشعب ، فكنت ترى الناس يرقصون فرًحا 

هنئني بعضهم بعًضا هبذا العيد السعيد ، والشيء الذي كان جيلب انتباهي أّن كثريين من على قارعة الطّريق ؛ مُ 
الشبان العرب ؛ مسلمني ومسيحيني ، الذين كان معظمهم حتت خدمة اجلندية يف القدس يف عهدها الرتكي ، قد 

 .(12)غرّيوا مالبسهم اجلنديّة إىل مالبس مدنية بصورة مضحكة

اخلمور ، والّرقص يف الشوارع مل يقتصر على األفراد ، بل أقيمت احتفاالت عامة ، كما أاّنجملون ، وشرب  
قال واصف جوهرية عن نفسه : " فاهلل يشهد علّي ، كنُت أًرقص يف الشوارع مع ًأصدقائي ، ونشرب خنب بريطانيا 

 . (13)واالحتالل "

يف القدس ، حتت رعاية مديرها الذي تبنّي وقال يف استكمال حفلة نّظمتها املدرسة االجنليزية )السان جورج(  
أنه أحد قادة جيش االحتالل الربيطاين ، وقد أُقيمت احلفلة مبناسبة االحتالل الربيطاين للبالد العربية  ، وختّلصها 

عائلة طنوس هنائًياّ من العهد العثماين : " واختلط احلابل ابلنابل ، وُهرعت تلك احملّلة )حارة املصرارة( ، واملقّربون إىل  
، فامتألت مجيع غرف البيت ، حىت املنافع ، والعياذ ابهلل، وكانت ليلة فريدة من نوعها ، جتّلى فيها احلظ ) اخلمر 

 .(14)والسكر ( والسرور ، وأصبح اجلميع يف حظ ، وهرج ، وفرح إىل ما بعد منتصف الليل"

م االحتالل الربيطاين احتفاًء  ابالحتالل ، ووصلت االحتفاالت إىل قرع أجراس الكنائس املسيحية كّلها يو 
قال واصف : " ويف ذلك اليوم أذكر أن مجيع الطوائف املسيحّية يف كنائسها دّقت األجراس والنواقيس ابتهااًل هبذه 

 .(15)املناسبة السعيدة ، وأقامت الصلوات يف الكنائس "

ة شاركت يف االحتفال ؛ وذلك على الرغم من وزاد على ما سبق  حممد كرد علي ، فقاإلّن الكنائس األملاني
هزمية دولتهم يف احلرب العاملية ، قال :" وقيل : سقطت بيت املقدس ... يف أيدي الفرنج بعد أن خرجوا منها يف 

احلروب الصليبية منذ مثامنائة وتسع عشرة سنة ، وقُرعت أجراس الكنائس فرحاً بسقوط القدس ، ومن مجلتها الكنائس 
 .(16)ة ؛ كًأّن ما خسرته أملانيا سياسيًّا هبذا السقوط يُعّزيها بعودة األرض املقّدسة دينيًّا إىل أيدي املسيحيني"األملاني

لقد أدرك واصف جوهرية وكثريون من أهل بيت املقدس حقيقة االحتالل الربيطاين، الذي سلبهم وطنهم ، 
مُمارسات االحتالل الربيطاين األوىل بعضها ببعض ، قال بعد صدور وعد بلفور ، وإعالنه رمسيًّا، وبدأ واصف يربط  

اندًما ، يربط حقيقة عالقة جنود االحتالل الربيطاين مع الفتيات اليهودًّيت يف حي الشيخ بدر :" وبعد صدور قرار 
لصهيونية ، بلفور ، ووعده املشؤوم تذّكران هذا االستقبال احلار منهم ، ومل ندر ًأنًّ هبذا االحتالل حتّققت أحالل ا
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وكانت خدعة مشينة للعرب ، قضت على كياننا ، ومستقبل أوالدان ، وًأحفادان ، وخسران ًأعّز شيء ِمّنا وعلينا ، ًأال 
 .  (17)وهو وطننا العزيز ، وًّي لألسف! "

ك وقال تعليًقا على السعادة اليت أبداها يوم احتالل القدس من اجليش الربيطاين : " ولكن مل نكن ندري آنذا
 .(18)، ًأنًّ هذا االحتالل اللعني كان نقمة ، وليس نعمة على وطننا العزيز "

لكن ماذا كانت مواقف هؤالء الذين حتّدث عنهم واصف جوهرية من هذا االحتالل بعد معرفة حقيقته ،   
يف الواقع مل تكن مّشرفة يف غالبها ؛ إذ ذكر واصف نتيجة االحتفال الذي أقامه مدير املدرسة اإلجنليزية )السان 

زهاء أربعني امسًا، فقال : " الذين أصبحوا بني عشية جورج( ملتخرجي املدرسة يف العهد العثماين ، بعد أّن عّد أمساء  
، وضحاها من كبار موظفي حكومة االنتداب ، ومنهم : الزعيم  ، واحملامي ، والطبيب ، وحكيم األسنان ، واملهندس 

عّلم "
ُ
ريب ، وامل

ُ
 .  (19)، والتاجر ، وامل

درسة ، الذي هو ضابط يف جيش وهؤالء كانوا ُيصلون على شهادة استقامة ، ومعلوماتية من مدير امل
، واستطاع واصف  (20)االحتالل ،وقد تنافسوا يف البحث عن الثراء ، الذي أشار إىل بعض طرق حتصيله يف مذكراته

أن يقّدر بدقّة كيف حرف االحتالل كثريين من أبناء الشعب  الفلسطييّن عن اجلهاد ضده ، فقال : " وملّا كانت 
عدما ختّلص الشعب من نري األتراك ، واحلرب العظمى ... ودخل يف حببوحة عيش وصرف احلالة العامة يف البالد ب

 .(21)مبناسبة احتالل اجليش الربيطاين ، ذلك اجليش الذي َبذَر الفلوس يف األرض"

مث أدرك واصف جوهريّة ، وكثريون معه حقيقة احلكم العثماين فرتّحم عليه ، حيث بدأ االحتالل الربيطاين 
وعد بلفور بفرض اللغة العربية ، قال  : " وكلها كلمات عربية تُعرّب عن احلالة الىت وصلنا إليها بواسطه بريطانيا  يُنّفذ  

العظمى ، بعد حكم مجال وأنور العثمانيني ، الذي أعنيت يف قرارة نفسي أن الشعب رجع عن كرهه هلم ، عندما 
وعلى حكمهما ، ويرتّحم عليهما ابخلري ، على الّرغم من بطشهم  ملس نواًّي بريطانيا السيئة ، وأصبح يرتّحم عليهما ،

 (22)ابلعرب إاّبن احلكم العثماين ".

اليت قد تشعر القارئ ابليأس والقنوط من    -مقابل هذه احلالة اليت حتّدت عنها بتفصيل كبري واصف جوهرية  
دور اجلزء الثاين من الشعب الفلسطيين بعامة برز    -حياة الشعب الفلسطيين ، وحقيقة موقفه من اإلحتالل الربيطاين 

، ومثقفيه وأدابئه خباصة ؛ هؤالء الذين استطاعوا ببصريهتم ، وعمق نظرهتم ، ورهافة حّسهم أن يقرؤوا الواقع الصعب 
ا  الذي أوجده االحتالل الربيطاين بعامة  ، ووعد بلفور خباصة، وُيشّخصوه تشخيًصا دقيًقا ، مث يبنوا عليه استشرافً 
واضًحا للمستقبل ، الذي سيقود إليه االحتالل الربيطاين فلسطني وأهلها ، فهّبوا يُنّددون ببلفور ووعده ، وخبيانة 
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بريطانيا وحلفائها للعرب ، ويصّورون اآلاثر السلبية للوعد واخليانة على فلسطني وشعبها ، ويُنّبهون الشعب الفلسطيين 
 :وذلك على النحو اآليت  ضونه على مقاومة الوعد املشؤوم ، واالحتالل الغاصب ،إىل حقيقةاملخاطر احملدقة به ، وُُيرّ 

 هجاء الوعد ، والتنديد به  -أوًلا  

استشرف عدد من شعراء فلسطني املخاطر اليت ُيملها وعد بلفور على فلسطني ، وشعبها ، وُمقّدساته ، 
يؤذن به من خماطر ، وذلك إميااًن منهم بدورهم يف تنبيه   واألمة العربية ومصريها ، فانربوا ملواجهة هذا الوعد ، وما

شعبهم  ، وأمتهم إىل اخلطر القادم يف هذا الوعد ، فنّددوا ابلوعد ، وهجوه أبقذع الصفات ، اليت تدفع الشعب 
اليت   واألمة إىل الّنفور منه ، وعدم التعامل مع َمْن صاغوه وأذاعوه ، وهو وعيد لفلسطني وأهلها ،  ونقض للعهود

بذلتها بريطانيا وحلفاؤها للعرب ، إنّه سلب لفلسطني ، ما قام مبثله أحد من عتاة القادة الّسفاحني يف التاريخ 
 البشرّي.

 :  (23)قال الشاعر إبراهيم الّدابغ يف قصيدة له بعنوان "صوت فلسطني" مبيًنا أصل الوعد ، وحقيقته  

 ونسجه بيدي كيد وتدبريُرّدوا على القوم كيًدا وعد بلفور      

 قد ساء تدبريه ، عفًوا فلواعقلوا     مل يفرط الوعد إاّل بعد تفكري

 فهل لصحوة مأخوذ بغمرته         حسُّ ينّبه منه عقل خممور

فالوعد مكيدة كبرية ، انجتة عن حقد دفني على األمة العربّية واإلسالمّية ،  ومقّدساهتا ، صاغته أيد خبيثة ، انتشت 
رها يف احلرب العاملية األوىل ، ومل تعترب مباضيها يف احلروب الصليبية )هنا إشارة خفّية إىل ما قاله اجلنرال اللنيب عند بنص

إلقائه خطاب النصر يف ابب اخلليل ابلقدس الشريف(  ،  وعليه فهو يستبعد أن يصحو املنتشي بنصره ، ويعود إىل 
 التفكري السليم.

ول" جعل وعد بلفور ، وما تضّمنه من حتويل فلسطني إىل وطن قومي لليهود ، ويف قصيدة " ًّي وطين األ
مبثابة حتويل شعب فلسطني إىل أسرى يف وطنهم ، ويف ذلك استشراف واضح ملا آل  إليه هذا الوعد املشؤوم ، فلم 

 : (  24)، قال    يبَق بيت يف فلسطني مل يذق طعم األسر ، واإلعتقال طوال املائة سنة املوشكة على االنقضاء

 الوطن القومي يف أعناقنا    جدل به نُقاد مثل األسرا

،   ويلجأ الشاعر حممد علي الصاحل إىل التاريخ ، فينظر يف أفعال اجلبابرة من القادة الذين دّمروا بالًداكاملة
وأحرقوها ، أو سفكوا دماء الشعوب اليت قهروها جبربوهتم ، وقسوهتم ، مث غادروها ، من دون أن يسلبوا األرض احملتلة 
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، ويبيعوها لغري أصحاهبا ، فاإلمرباطور الرومايّن الطاغية نريون حرق روما  ، وتلّذذ من برجه العاجي ابلنار تلتهمها ، 
م ( ، وجنكيز خان )أي ملك العامل ( أقام ملكه على   68، وهو مات سنة )  وتلتهم الضحاًّي ، لكّن روما بقيت

هـ( ،  وتيمورلنك حرق دمشق ، وسفك   625جثث ماليني املسلمني ، ورماد كثري من املدن اإلسالمّية ومات سنة )
، وهؤالء (52)هـ(  807دماء مسلمني كثريني ، وبىن أهرامات من رؤوس َمْن كان يقتلهم يف احلروب ، ومات سنة )

على ما وصفهم به املؤرخون من وحشية ، وبربرية يف القتل والدمار ، مل يصلوا إىل ما وصل إليه أرثر بلفور يف وعده ، 
 :(26)الذي هو أكثر وحشية وبربرية من هؤالء الربابرة، قال يف قصيدة بعنوان "حكومة الطور "  

 َمدحورا ما سّطَر التاريخ وعًدا كالذي     أوعدته شعًبا غدا

 نريون هل فعلْت يداَك كهذه     أن ِبعَت أًرًضا  أو كسرت شعورا

 كال و ال جنكيز قام مبثله        فتصّفحوا التاريخ أو تيمورا

فالشاعر ابستدعاء هؤالء الربابرة الثالثة ، الذين ُيضرب املثل يف وحشيتهم ، مل يصلوا يف أفعاهلم الرببرية إىل ما 
يُعطي صورة بشعة وخميفة ومرعبة لوعد بلفور ، وتزداد الصورة بشاعة عندما يستحضر الشاعر وصله بلفور ، وهذا  

نريون الطاغية ويسأله مباشرة : هل بعت أرًضا سيطرت عليها ، أو كسرت شعور وأرواح أهلها ؟! ويزداد قبح الوعد 
الطاغية نريون على نفسه بقوله : وجنكيز عندما أييت جواب نريون ملء الفم : كال ، ويزيد القبح اثنية عندما يستدرك  

خان فعَل مثَله ، مث يزيد القبح اثلثة ، أبنّه بعدما تصفح التاريخ وجد أن تيمورا أيًضا مل يفعل مثلما فعل الّسفاح بلفور 
 عندما أصدر وعده .

يخ البشري ، لقد أبدع الشاعر يف رسم هذه الصورة مركبة البشاعة ، حىت فاقت أبشع ثالث بشاعات يف التار 
وابعرتاف مرتكب البشاعة األوىل اليت كانت ضد املسيحيني األوائل حيث قُتل يف حرق روما على يد الطاغية نريون 

 الرسوالن :بولس وبطرس.

ويف قصيدة " ليلى وبلفور" وصف  الشاعر حممد علي الصاحل الوعد ابلظلم واجلور ، ودعا إىل رفضه ، 
 :  (27)قال

 ٍد جائٍر    لرجال الغرب واقفوا ذا األثرِ وأبرُقوا رفًضا لوع

 :  (28)ورأى الشاعر سليم أبو اإلقبال اليعقويب أّن وعد بلفور ليس إاّل وعيًدا للعرب بكل ما هو شر وسيء ، قال

 بلفور لوال وعده   والوعد أشبه ابلوعيد
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 :(29)قالوهو نتاج الظلم الراسخ يف الغرب األورويّب ، وهو واحد من أكثر الوعود شرًا،  

 إمنّا الغرُب ، وظلٌم    حكمُه ، غري محود

 وحبسب الغرب ظلًما    وعد بلفور الّلدود

 إنّه والّشّر جيري      فيه من شّر الوعود

وقد بنّي سليم أبو اإلقبال اليعقويب األسباب اليت جعلته يصف الوعد ابلوعيد الذي هو لفظ ُيستخدم فقط 
، ففيه : غدر للعرب ، وجحد لتارخيهم يف فلسطني ، وضرب لشرف آابئهم (30)لكل ما هو شر حبسب ابن سيدة

ومفاخرهم ، ومبادلة لكل ذلك بشيطاٍن متمّرٍد عاٍص ال شيء له ممّا سبق ، إهّنم اليهود , الذين نقل هلم ملكية 
 :  (31)فلسطني العربية ، وجعلها يهودية ، قال

 دالغادر العرَب األابَة  م  الناكر املاضي اجملي

 الضارب احلسب الصحيح  م   بكل شيطان مريد

 اجلاعل الوطن املؤّيد  م   ابلعروبة لليهود

أنَّ الوعد سلب لفلسطني ، فبكاها قبل أن يتحقق الوعد ، ذلك أنّه  -بنبوءة الشاعر وفراسته     -وقد رأى  
للخري فيها ، وهو ال يزال ينعم به، وفلسطني ملّا أدرك أّن موازين القوى القائمة ال تقود إاّل إىل سلب فلسطني ، فحّن  

 :  (32)ُتسلب بعد، قال

 سلبوان خري دار   ليس فيها من جرود

 يف فلسطني رًّيض    ذات آٍس َوُورود

 مالنا واملاء فيها   إن ظمئنا من ُورود

لبساتني والورود ففلسطني عنده خري البالد ، أرضها خصبة ال يصيبها اجلدب ، وال وعورة فيها، وهي مليئة اب
 ، واملاء العذب الفرات .

وذهب الشاعر وديع البستاين املعروف بوديع فلسطني ؛ ألنّه عاش قريًبا من نصف عمره يف فلسطني ، الذي 
هو عمر االحتالل الربيطاين لفلسطني ، ذهب إىل أن جعل الوعد نقًضا لكل الروابط اليت كانت قائمة بني العرب 

 ميكن الوثوق اثنية مبَْن ينقض العهود اليت قطعها على نفسه ، وذلك يف إشارة إىل أّن وعد بلفور وبريطانيا ، وأنّه ال
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شكل نقًضا واضًحا لكل املواثيق ،و مستبعًدا أن يتمّكن بلفور انقض العهد مع العرب قادًرا على إعزاز اليهود هبذا 
 :  (33)الوعد ، قال

 قض للّزمامذاَك الوعد كان نقض زمام     كيف يرعاه ان

مل يتحّقق ، فتمّكن بلفور الذي نقض   –مع ابلغ األسف    –لكن تساؤل الشاعر حول تنفيذ الوعد لليهود  
 العهود الربيطانية للعرب من رعاية تنفيذ وعده لليهود.

وقد رأى الشاعر هارون هاشم رشيد يف النشيد الثاين من ملحمته الشعرية " أرض الثورات " املتكونة من ستة 
أانشيد ما رآه الشاعر سليم أبو االقبال اليعقويب يف الوعد ، فهو شرٌّ، ونذير شؤم ، كلماته تنضخ ابحلقد ، وسطوره 

 :    (34)متتلئ ابلذل ، واهلوان للشعب الفلسطييّن ، قال

 ورمى بوعد الشر

 ألقى ... ابلنذير

 احلقد يف كلماته ...

 والذل ملء سطوره ...

اليت مل يستطع كثريون قوهلا ؛ ألنّه رأى أّن من واجبه أن يبحث عن احلقيقة يف جبال   مث ابَح ابحلقيقة املرّة
الكذب واخلداع الربيطايّن خباصة ، والعريّب بعامة ، ويقّدمها جبالء ،و ال تشوهبا شائبةأمام الشعب الذي عليه أن 

 :(35)يُدافع عن حقوقه يف فلسطني ، قال

 وعٌد بتوطني اليهود

 ..فيالذل مصريه.

 وعٌد ... سيبقى سّبة

 التاريخ عرب دهوره

وأمجل  الشاعر إسكندر اخلوري البيتجايل نتيجة هذا الوعد على فلسطني ، وشعبها يف قصيدة قارن فيها 
 :  (36)حال أورواب وفلسطني ، وابقي بالد العرب بعد احلرب العاملية األوىل ،فقال

  وشعبافال استعماَر عندهم بغيًضا   وال وعٌد ًأضاع محىً 
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فأورواب حرّة أرًضا وشعواًب ، بعكس بالد العرب اليت خضعت لالستعمار ، فيما فلسطني فجعت بوعد بلفور 
 الذي أضاع أرضها أبن منحها لليهود ، وشعبها أبن شّرد من وطنه.

 هجاء بلفور ، والسخرية منه  -اثنياا  

آرثر بلفور، ونّددوا به ، جيمس    الوعد   كما هجا الشعراء الفلسطينّيون الوعد ونّددوا به ، هجوا صاحب
 ورمسوا صورة بغيضة له ، وهو بذلك ال يستحق إاّل أن يبصق كل إنسان حّر عليه.

فهذا الشاعر إبراهيم طوقان يف قصيدته " البلد الكئيب " ، يستحضر بلفور أمامه ، وجُيلسه على مقهى ، 
فلسطني ، ويقّرعه ُمستخدًما أُسلوابخلطاب املباشر له ، من ويشرع يف تعليمه حقيقته اليت ظّن أهّنا غابت عن أهل  

 :  (37)دون أن يدعه يرّد أبدىن إجابة ، قال

 بلفور : كأسك من دم الشـ    ـهداء ال ماء العنب

 فانظر لوجهك إنّه      يف الكأس لّوحه الغضب

 وانظر ، عميت ، فإنّه   من صرخة احلق التهب

فالشاعر يدعوه للّنظر يف وجهه ليعرف حقيقته ،كما تظهر يف كأس اخلمر الذي يشربه الهًيا ، فيما هو 
يُزهق أرواح أهل فلسطني ، فهو إمّنا يشرب دماء الشُّهداء،والشاعر ال يدع اجملرم بلفور جيبيب ، بل جُييب هو نيابة 

غضب ظاهرة عليه ، ويزيد يف تقريعه ، أبْن يدعو عليه عنه ، وذلك زًّيدة يف تقريعه ، فيقول له : إّن  عالمات ال
ابلعمى ؛ ألنّه يتجاهل احلقيقة الواضحة والظاهرة على  وجهه، مّث يصرخ يف وجهه  قائاًل : إنّه وضوح احلق الفلسطييّن 

ابعتبار   -  الذي هدره جيعل وجهه يشتعل امحرارًا ، وذلك يف استبطان من الشاعر للحالة النفسية اليت يعيشها بلفور
فهو على الّرغم من إصداره الوعد املشؤوم   -أنّه رجل سوّي يتمتع ابلعدل واإلنصاف وذلك ما هو غري متوافر فيه  

 يعرف حقيقة اجلرمية اليت ارتكبها ،و يرفض االعرتاف هبا .مث يواصل تقريعه ، صارًخا ومتوّعًدا ، قال : 

 بلفور يومك  يف الّسماء   عليك صاعقة السماء
 ما أنت إاّل الذئب قد        ُصّوِرت من طني الشقاء

 والذئب وحش مل يزل     َيضرى برائحة الّدماء

،   هنا يظهر غضب الشاعر إذ خيلط ما بني حقيقة بلفور يف الدنيا واآلخرة ، فيحذِّره ممّا سيلقاه يف اآلخره
 ويدعو أبن يصيبه غضبها ، مّث يؤكد له أنّه خملوق من الشقاء  ، فهو ذئب ُمولع بسفك دماء أهل فلسطني
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ويصف الشاعر حممد علي الصاحل بلفور أبنّه منكر حلقوق شعب فلسطني ،وُمغتصب هلا بقوة السيف ،وأنه 
 :  (38)علج من أعالج العجم الكفار ، قال

 جٍل    قد أنكر احلّق ابلصمصامة الذكربيعت فلسطني يف ذا اليوم من ر 
 ال تيأسوا من مبيع العلج موطنكم     فبيعة القهر ال تبقى سوى الضرر

وزاد من قوة معاين الشاعر استدعاءه األلفاظ اجلزلة ، وتوظيفها توظيًفا اترخييًّا مثل : الصمصامة وهو السيف 
فار العجم بعامة ، كما استخدم املثل " بيعة القهر " اليت ال الذي ال ينثين ، والعلج وهو لفظ يطلقه املسلمون على ك

 أصل شرعي هلا.

ويف قصيدة " ليلى وبلفور" استخدم  الشاعر حممد علي الصاحل املعاين الدينية يف وصف بلفور ليقرتب أكثر 
 ، وكأنّه ينوب عنهم يف هجائه ، والّدعاء عليه ، قال :   من عامة الّناس

 اييت           إْن َمْن يبغُض قومي قد كفرأان ال أبرح أُبدي غ

 وكذا َمْن خاَن أرًضا ُقدِّست            من قدمٍي فهو حقًّا يف َسَقر

وقد جلأ الشاعر الشهيد عبد الرحيم حممود إىل استخدام أسلوب اأُلحجية ، لوصف بلفور، وذلك أسلوب 
واء ، كما أنّه جلأ هلذا األسلوب لتعريف تالميذه سهل يبقى عالًقا يف أذهان عامة الناس ، وخاصتهم على حّد س

 :  (39)ببلفور، ووعده ؛ اتّقاء ألية أضرار قد تلحقه به حكومة االحتالل الربيطايّن، حيث كان يعمل معلًما ، قال

 زعموا أّن خبياًل مل جَيُْد   يف حياة لفقري بنقري
 عاش يف الّناسغصواب حّقهم   ورماهم خبراب وثبور

 حاذ يوًما سائاًلبعض ما ميلك من مال وفريجاءه الشّ 
 فأراه معوزًاذا كسرِة     قال خذها منه من فضلي وخريي

 وهَب الّشحاُذ ما ليس له   ًّي لطيب الّنفس والقلب الكبري!!
 ال ُأمسيه ، فَمْن ُيزره ؟   إّن َمْن أعين هنا جدُّ شهري
 كّلكم ُيزره ، فهو غدا    علًما للكذب ،عنوااًن لزور

فهو يصف بلفور ابلبخل ، واغتصاب حقوق الناس ، وختريب دًّيرهم ، وقتلهم  ، مث جيعله علما للكذب 
)مسيلمة الكذاب ( ، وعنوااًن للتزوير،  وطمس احلقائق . وقد زاد من قوة املعاين  تنويعه يف األساليب اليت استخدامها 
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أسلوب احلوار ،والتعجب الذي يفيد اهلزء والسخرية ، يف هذا الّنص القصري نسبيًّا ، ومنها :أسلوب األحاجي  ، و 
نّفرة : " نقري ، وثبور ،وكذب ، وزور

ُ
 " وأسلوب االستفهام واخلطاب فضاًل عن  توظيفه األلفاظ الدينية املؤثرة وامل

ا ويصف إسكندر اخلوري البيتجايل  آرثر بلفور ابلطاغية ،والدكتاتور الذي ال يؤمن حبرية التعبري، اليعتربه
 :  (40)ذنًبا يعاقب عليها، قال

 وال حريٌة  تُبلى بطاٍغ   يَرى حريَّة األفكاِر َذنْبا

ويرى الشاعر هارون هاشم رشيد يف قصيدته امللحمة " أرض الثورات "  أّن آرثر بلفور شخص قذر سافل ال 
صقعليه كل إنسان حّر ، يعبأ به ، أخذ قراره بوعد يف حلظة تشجيع عابرة من اليهود ، وعليه فهو يستحق أن يب

 :(41)قال

 وحتّمس القذر اخلسيس
 الوعد " بلفور " الوزير

 وعٌد سيبصق كل
 إنسان على بلفوره

ويف مقطع آخر من القصيدة ذاهتا يسخر هارون هاشم رشيد من بلفور ، ومنطقه الغريب يف هذا الوعد ، 
 حيث أعطى ما ال ميلك ملن ال ميلك ، قال :

 عجًبا ملنطقك الغريب
 وما تفّرق عن دهاك
 قّررت لألغراب أرًضا
 كان ميلكها سواك

ويهجوه وديع البستاين هجاء معنوًًّي ، فهو بوعده الذي هو السّم بعينه ، ابت ُمفسًدا لكل خري ، و بلفور 
و نفسه غري مرّحب به ضيًفا يف بالد العرب ؛ النّه نقض العهود اليت قطعتها دولته للعرب ابحلرية واالستقالل ، وه

وهنا ال بُّد من ُمالحظة الفهم القاصر الذي   -بذلك جلب التعاسة لنفسه ، وحّط من قدره  ، ومنزلته عند العرب  
ال زال  ُيسيطر على عقول أكثريّة العرب منذ صدر الوعد وحىت اترخيه ، ومنهم الشاعر نفسه ، والشاعر حممود 

ورواب ، وهي اليت تُثبت يف كل يوم أهّنا الرّاعي واحلامي درويش  ، ذلك الفهم الذي يرى إمكان ُوجود العدل يف أ
تعّهد أبًدا هلا أبن تكون متفّوقة عسكرًّيًّ على العرب جُمتمعني ال بل املسلمني مجيعهم  

ُ
 :(42)قال  -إلسرائيل ، وامل
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 ال ُيلُّ الِقرى ملثلك ضيًفامسُّه مفسٌد مللح الطعام
ا     واّلذي سدًّه أمرُي الكرامسدُّ ابب األقصى بوجهك سدًّ

 برَم الوعد انقَض العهد حّدث   إن حتّدث عن حادث األًّيمُُ م
 ُكنت أوىف قدرًا وأعلى مقاًما  وتدهورَت ًّي علي املقام

وبناء على ذلك ، فإن الشاعر يستبعد أن يثق العرب  ببلفور مرّة اثنية ، ويصفه أبنه انقض للّزمام أي 
 ا إليه ، قال :للمسؤولية اليت ُعهد هبنخائ

 ذاك الوعد كان نقض زماٍم   كيف يرعاه انقض للزّمام

ورأى الشاعر سليم أبو اإلقبال اليعقويب أن بلفور هو نفسه الذي حّط مكانته عند العرب ، فأصبح عدوهم 
 :  (43)الّلدود إبصداره الوعد املشؤوم ، قال

 بلفور لوال وعده            والوعد أشبه ابلوعيد
 لرأى من العرب احلفا     وَة يف التهائم والّنجود

 بلفور، ال أهاًل وال سهــ    ـاًل ببلفور الّلدود

مث وصفه بغادر العرب ، ومنكر ماضيهم اجمليد يف فلسطني ، وجذورهم الشريفة الضاربة يف أعماق االرض ، 
 :قال  الربيطانيني ، فهذه صفات متوارثة فيهم ،ومل يستغرب اتصاف بلفور هبذه الصفات املنكرة ؛ ألنّه ورثها عن قومه  

 الغادر العرب األابة  م الناكر املاضي اجمليد
 الضارب احلسب الصحيح بكل شيطان مريد
 يف عهد قوم يزعمو    ن أبهّنم أهل العهود

 وهم األيل نقضوا العهو    د وأخلفوا كل الوعود

 قه وعده أبهل فلسطني من مآس ، قال :مث يدعو هللا أن يصيبه بشلل يف يديه نكاال مبا أحل

 ُشّلت يٌد عملت     على ما فيه متزيق القيود

وأخريًا يبوح الشاعر الشهيد عبدالرحيم حممود حبقيقة ما ميثله بلفور ممثال حلكومة بريطانيا حليفة العرب ، 
 :  (44)وكأمّنا يريد منهم القطيعة معه ، واالعتماد على الذات ، قال
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 أيُّ وعٍد صانَه   يوًما ،وأية ذّمة مل خيفرغدر احلليُف و 
 ملّا قضى وطرًا بفضل سيوفنا    نسي اليد البيضاء ومل يتذّكر
 وإذا الّدم املهراُق ال مبراقِه    جدوى وال بنجيعه املتحّدر

ال فاألمر عند الشاعر الثائر واجملاهد انتهى؛فالغدر متَّ من حليف اعتاد الغدر ، فلم ُيفظ ذمة العرب ، و 
 دماءهم اليت أُريقت يف ساحات الوغى ، وعليه يصرخ يف وجه احلليف العّدو حمّذرًا , ومهّدًدا، فيقول :

 ًّي ذا احلليف : سيوفنا ورماُحنا    مل تنثلم فاعلم ومل تتكّسر
 ابألمس أبلت يف عداك ويف غٍد     يف كل قلب غادر متحّجر

 العاصف املتفّجرتغلي الصدور، وليس يف غلياهنا    إاّل نذيُر  
 ولقد تصرّبان عليك فلم نُِطْق        منَك املزيَد والت حني تصربُِّ 

 هذي البالد عريننا ، وفدًى هلا       من ولد يـَْعُرَب كلُّ أُْسٍد ُهّصرِ 

وما يزيد يف وضوح معاين األبيات السابقة هو : هذا األسلوب اخلطايّب احلوارّي املوّضح حلال اجملاهدين ، 
ذّكر جبهادهم ، واملبنّي حلال الشعب الذي ابلكاد يصربعلى غدر بلفور، واملؤّكد على احلّق واالستعداد املتوارث وامل

 للفداء ، والّتضحية يف سبيل حتصيل حقوقه املشروعة.

 تصوير آاثر الوعد على الشعب الفلسطيني   -اثلثاا  

شعراء فلسطني إىل تعداد اآلاثر السلبية اليت جلبها وعد بلفور على فلسطني وشعبها ، فإبراهيم   عمد عددمن
طوقان بنىقصيدته  "أيها األقوًّيء" على املقابلة الساخرة بني حال احملتل الربيطايّن املعّزز و املكّرم ، وحال الشعب 

 :  (45)الفلسطيين اخلاضع لالحتالل يف ذل وهوان ، قال

 اء حالنا فكفاان   أّنكم عندان أبحسن حالةولئن س

 الطريق طالت علينا    وعليكم ... فما لنا واإلطالة؟!  ُّ غري أن 

 أجالء عن البالد تريدو         ن فنجلو أم حمقنا واإلزالة ؟

فهو يسخر من عدالة احملتل الربيطاين ، اليت أابحت له سلب حقوق أهل فلسطني إىل حّد أنه جعلهم أمام 
 ين ال اثلث هلما ، ومها : اجلالء عن بالدهم وممتلكاهتم ، أو الفناء واملوت.خيار 
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ويف القصيدة ذاهتا يصور الكارثة الطامة اليت أنزهلا احملتل الربيطاين بفلسطني جراء وعد بلفور ، واملتمثلة يف 
م يستوطنوها كيفما يشاؤون فتح األبواب أمام هجرة اليهود إىل فلسطني ، واستالب األرض الفلسطينية ، ومنحها هل

 ،قال :

 بفضلكم قد طغى طوفان هجرهتمو كان وعًدا تلّقيناه إيعادا

 واليوم من شؤمكم نُبلى بكارثة   هذا هو الطني واملاء الذي زادا 

وعد بلفور على فلسطني ، وأهلها ، هو التشبيه البليغ يف جعل   وما زاد من فظاعة الكارثة اليت استجلبها
 اهلجرة اليهودية الطوفان الذي أصاب قوم نوح ، على نبينا وعليه أفضل الّصالة ، وأمت التسليم .

ويف قصيدة رثى فيها الشاعر العراقّي عبد احملسن الكاظمي ، يذكر إبراهيم طوقاأنثر السياسة الربيطانية  
والقائمة على الرتغيب والرتهيب طوال سبع عشر مضت ،إذ أّن بريطانيا أوفت بوعدها لليهود الّدخالء ، املراوغة ،  

فيما مل يكن نصيب أهل فلسطني إاّل اخللف ، ويتساءل الشاعر إبراهيم طوقان أبسى وحزن :إن كان حال البؤس ، 
ا أّن القيانة قد تقوم قبل أن خيلص أهل فلسطني من والّذل الذي أوقعه االحتالل الربيطاين سينتهي يف فلسطني ، ُمشريً 

مقرتحات اإلجنليز ، وصنيعتهم اليهود ، وها قد صدقت إشارة إبراهيم طوقان ، بعد مرور قرن من الزمن تقريًبا ، قال 
(46): 

 أاب املكارم َأْشِرف من ُعالك وُقل     أرى فلسطني أم دثنيا األعاجيب                          

 وانظر إلينا وسرّح يف احِلمى َبَصًرا    عن اهلدى مل يُكن يوًما مبحجوب                           

 جِتد قوًّيًّ َوىَف وعَد الّدخيِل ومل           يُكن لنا إاّل وعَد عرقوب

 ومرَّ سبع وعشر يف البالء له           وحكمه َمزْج ترهيب وترغيب                          

 قد تنتهي هذه الّدنيا ويف يده             مصريان رهن تدريب وجتريب                          

 حال أرى شّرها يف الناس منتشرا   وخريُها للمطاًّي واحملاسيب

 هل يف فلسطني بعد اليؤس من دعة؟   أم للّزمان ابتسام بعد تقطيب؟!

 ( 47)اًل ُيصيب فلسطني ،فيدمر اترخيها التليد ، قال:  أّما الشاعرهارون هاشم رشيد ، فقد جعل أثر الوعد زلزا
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 وعد تزلزلت اجلبال

 له ... ومزقت السطور

مث يُبني أثره على أهل فلسطني ، فريى أنّه أصاهبم ابلذل واهلوان جراء فتح  االحتالل الربيطاين  بلدهم 
 للهجرة اليهوديّة ، ومصادرته أرضهم ، وممتلكاهتم وهتجريهم منها ، قال :

 والذل ملء سطوره

 وعد بتوطني اليهود

ويستشرف الشاعر إبراهيم الدابغ ، املستقبل املظلم الذي سيعيشه أهل فلسطني جراء وعد بلفور، وُيذرهم، 
و العرب من  مدينة أذرع  يف حوران جنويب سورًّي ، ومن وادي حرا يف مّكة املكّرمة ،أو غريه من االحراء احمليطة 

ذرهم من استعباد اليهود هلم يف قابل األًّيم ، إن هم مل يَهبوا للجهاد ، فُيفشلون هذا الوعد ، ُي –ابملدينة املنورة  
 :(48)ومينعون تنفيذه ابلقوة ، قال

 قل لفلسطني وما جاورها   من أذرع الشام إىل وادي حرا

 مشّرٌد جاء حلرث أرضنا  نوشك أن نرعى لديه البقرا

فالشاعر هبذه الكلمات الواضحة السهلة أوجز حقيقة اهلدف البعيد لوعد بلفور كمامتَّ االتفاق عليه مع 
اليهود ، وهو حتويل فلسطني إىل وطن قومّي لليهود ، وحتويل َمْن يتبقى فيها من العرب إىل عمال  يعملون يف 

للنظرة القومية العنصرية الىت ترى أن هللا ما خلق اخللق األعمال احلقرية الىت أينف اليهود من مُمارستها ، وذلك حتقيقا  
 من غري اليهود إاّل ليقوموا خبدمتهم .

ويصور الشاعر سليم أبو اإلقبال اليعقويب آاثر الوعد املشؤوم على مقّدسات أهل فلسطني ، مسلمني ومسيحيني ، 
 :(49)يتم تدنيس تلك املقدسات ، قالحيث سيتم االعتداء على املسجد االقصى ، وكنيسيت القيامة واملهد ، و 

 َوَعَدت على البيت املقّدس من مهبط اجملد التليد

خلصي         َن  بكلِّجّباٍر عنيد
ُ
 وَرَمْت بَنْيِه امل

 وَقَضْت على قرِب املسيـ  ح وَمْهده خري املهود
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 :(50)ويرثي الشاعر علي حممد الصاحل حال فلسطني وأهلها ، فيقول

 أندأُبطفااًل بال  َموطٍن أيووَن فيه أو مقرإمّنا 

 خربِّ األعراب عن ليلى وُقل     إهّنا ليست حبسٍن يدّكر

 غادر احلسُن حُمّياها وقد  كانت احلسناء يف كّل البشر

هنا يستشرف مستقبل األجيال القادمة يف حال اللجوء قبل النكبة بثالث وعشرين سنة ، وينعى  فالشاعر
 إليه فلسطني ، حيث تفقد مجال طبيعتها ، وهباء مقّدساهتا .للعرب ما ستؤول  

مث رأى أّن بكاء فلسطني على ما حلَّ هبا من جرائم ، وجمازر يف شعبها ، قد أذهب عنها مجاهلا مُمّثاًل يف 
 عينيها احلور ، قال:

 فافرتقنا وغدت رائحًةوبُكاها َقْد حما عنها احلور

 جلهادالتحريض على املقاومة وا  -رابعاا  

أيقن شعراء فلسطني قبل غريهم أّن السبيل الوحيد إلفشال حتقيق وعد بلفور هو اجلهاد ، ضد االحتالل 
الربيطايّن والصهيويّن مًعا ، وذلك انطالقا من وظيفة الشاعر خباصة ، واألديب بعامة ، وهي استشراف املستقبل  

القائمة على قراءة الواقع ، وتشخصيه ،   –، هذه الوظيفة  والّتنبيه عليه ، وتوعية الناس به ، مث دعوهتم ملمارسته  
واملعتمدةأساًسا على بصرية الشاعر ، ورهافة حسه ، يف إرشاد الشعب إىل الطريق الصواب يف التعامل مع املخاطر 

حدقة به ، وليس هناكأكثر خطرًا من هذا الواعد الذي يسعى لسلب األرض ، وهتجري الشعب .
ُ
 امل

راهيم طوقان ينظم نشيًدا للمقّدسات اإلسالمّية ، ُيثُّ فيه الشباب املسلم على التضحيه من فهذا الشاعر إب
أجلها ، ويستنهضهم بكل الوسائل الىت ُيستنهض هبا الشباب  للّدفاع عن مقدساته ، مؤكًدا يف مطلع النشيد حقَّ 

 :(51)الالفلسطينني الكامل مبقدساهتم ، وبوطنهم فلسطني كّلها من غري منازع ، ق

 لنا الرُباق واحلرم   لنا احلمى ، لنا العلم

 أرواحنا ،أموالنا    ِفدى الرُباق واحلرم

 حنن الشباب املسلم       وهللا        ال  ُنسلم
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 منوأُتو نُكرَّم   ِفدى الرُباق واحلرم

اجلهاد ، وال يثقوا مث يستحُث الّشاعر الشباب حبقِّ الرسول ، صلى هللا عليه وسلم ، أن يتقّدموا لساحات  
 بوعود بريطانيا ، الىت خانتهم إبصدارها وعد بلفور ، فيقول :

ْصطفى   ِفدى الرُباق واحلرم
ُ
 سريوا حبقِّ امل

 ال تسمعوا كذب الوعود أعداؤان خانوا العهود

 ُدوسوا على روس اليهود  ِفدى الرُباق واحلرم

للوحدة واملشاركة اجلامعة يف اجلهاد ، ُمزيـًّنا هلم الشهادة يف وخيتم إبراهيم طوقان هذا النشيد بدعوة الشباب  
 سبيل املقّدسات :

 شبابنا ُشدُّوا الّصفوف  ُقوموا عليهم ابأللوف

 هللا ما أحلى احلتوف  ِفدى الرُباق واحلرم

ًدا ضياع ويتهّدد إبراهيم طوقان يف قصيدته "البلد الكئيب" ، وعد بلفور اهلرم بعزمية أسود فلسطني ، ُمستبع
 :(52)فلسطني بفضل خنوة العرب ، فيقول

 ويٌل ِلوعد الشَّيِخ من  عزمات آساٍد روابض

 أتضيُع ًّي وطين وها  عرق الُعروبة يفَّ انبض

 فألذهنّب ِفداَء قومي  يف غمار املوت خائض

رك فيها ، يف ذكرى صدور الوعد الثانية عشرة ، حيث شا1929مث يستبشر خريًا ابلثورة الفلسطينية عام 
 :(53)الشباب والشاابت ، يقول

 شراك ًّي وطين فقد     نُفَض الّرقاُد عن البالدُُ ب

 هَنضْت بواسُل فيَك تقـ   ذف ابلنُّفوس إىل اجلهاد

 َشقُّوا الطَّريق إىل الُعال  وَخطوا على هنج السَّداد
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 :(54)ويف الشاابت يقول

 الغيُد األوانسشراَك ًّي وطين فقد         هَنَضْت ِبَك  ُُ ب

 أقبلَن من ابب اخلليل        ميَِْسَن يف ُسود املالبس

 وَصرْخَن يف وجه العميـ    ِد وحقَّهن هَلُنَّ حارس

 وطين ظَفرَت إذا الّنسا      ُء هتفَن ابمسك يف اجملالس

ردِّ العدوان حىت مث خيتم قصيدته بتقدمي عهد وثيق لفلسطني أبن يسري أهُلها موحَّدين يف الدَّفاع عنها ، و 
 (55)حتقيق احلرية  ، والكرامة  ، والسالم ، يقول : 

 وطين علينا العهد جم   ًعا أن نسريَإىل األمام

 ونـَُردَّ عنك النَّازالت     ُمسابقني إىل احِلمام

 ونكون يف إعالء شأ     نك عاملني على الدوام

 حىت تُرى ُمتفيًئا         ظلَّ الكرامة والسالم

ا أُعلن عن قيام بلفور بزًّيرة القدس احملتلة للمشاركة يف افتتاح أول جامعة يهودية يف فلسطني ، فيما وعندم
وهي أول مؤّسسة تعليم عاًل يف فلسطني ، كان أنشأها مجال   –كان اللورد أللنبيأغلق كلية صالح الّدين اإلسالمّية

ر حممد علي الصاحل  قصيدة بعنوان "ليلى وبلفور" فور احتالل املدينة املقدسة ، نظم الشاع   - 1914ابشا عام 
أجرى فيه حوارًا رائًعا ، وُمؤثِّرًا مع ليلى )فلسطني( الىت تستشعر خطر وعد بلفور ،و حتثُّ أهلها على املقاومة ، أو 

 :(56)مواجهة مصريهم أمام مغول العصر  اجلُدد، قال

 رتقل هلم : أن ينهضوا أو يرتكوا أرضهم للمستبّدين التّ 

 قل هلم : قد آَن أن تستيقظوا وانزعوا عن فكركم هذا اخلَور

 بلغ السيل الزُّىب ًّي قوَمنا        فاقتفوا الّليثَإذا الليُث زأر
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ُ ابناءها بني اجلهاد أو االستسالم لترت العصر ، و أّن عليهم أن يستيقظوا   ففلسطني كما صّورها الشاعر خُتريِّ
 ملا ُُياك ضدهم ، ويرتكوا حال الضعف الذي يعيشون ، فقد طفح الكيل ، وال  سبيَل أمامهم إاّل سبيَل اجلهاد . 

اب ، كما استدعى أحدااًث اترخيّية خُميفة لزًّيدة وقد استخدَم الشاعر ألفاظًا سهلة ، وواضحة يف اخلط
الّتحريض ، وهو ُمواجهة مصري بغداد عندما دمرها هوالكو ، كما أن استدعاء الشاعر للمثل العريب " بلغ السيل الّزىب 

حدق بفلسطني ، فبلفور مل يكتِف إبصدار الوعد ، بل ها هو قدم إىل فلسطني ،فبا
ُ
شر " ، يزيد من وضوح اخلطر امل

 تنفيذه يف وضع أساس علمي للوطن القومي مُمّثاًل ابجلامعة العربية .

 مث يدعو الشاعر الفلسطينني والعرب للوحدة ، والّنفري إىل القدس ؛ ملواجهة بلفور، وإفساد زًّيرته هلا ،فيقول: 

 ُقل هلم : بلفور أيتيكم غًدا       هل تكاتفتم إىل هذا اخلرب

 ابتفاٍق حسن يُردي الضَّررأي بين عّمي وقومي سارعوا

 ًّي شباَب النهضة الغرَّاء يف     موطين كونوا مجيًعا يف حذر

 فانشروا اجلُنَد ربيًعا نضرًا      يُبهُر الّناس وأنتم َمْن هَبر

 وانفروا للقدس هيَّا ، وثُِقوا      رفقيت بلفور من خلف البحر

 واْقفوا ذا األثرواْبرقوا رفًضا لوعٍد جائر      لرجال الغرب  

ويدعو الشاعر إبراهيم الّدابغ أهل فلسطني إىل تطهري وطنهم فلسطني  من الّدنس واآلاثم الىت أحلقها هبا 
وعد بلفور ،أي من احملتلني الربيطانيني والصهاينة ، فيقول : مؤكًدا لربيطانيا وحلفائها إّن فلسطني ليست من دون 

 :(57)ا لالنتداب ، وإنَّ وعد بلفور سيفشل ، يقولأهل وشعب ، وإن أبناءها ليسوا عبيدً 

 وكيف َتْطهر من رجٍس ومن دنٍسإاّل إذا ُغسلت من وعد بلفور

 ليست فلسطني يف البلدان عارية      هُتدى ومُتنح بني العري والعري

 وليس أبناؤها ُملًكا ملنتدب            فوعد بلفور عنها وعد ممرور

 بتحرير فلسطني وأهلها ، اليت هي بال شك رغبة كّل فلسطييّن ، فيقول:   مث يُفصح  الشاعر عن رغبته
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 هواَي حترير أهل االرض عن مأل   من اهلُداة وأقطاب الدساتري

إىل ُنصرة فلسطني وأهلها ، ُمبيًنا أّنض   –ويدعو مصر، وأهلها  ، وذلك على الرغم ممّا هم فيه من احتالل  
 لعربية ، وسورًّي هو واحد  ؛إنه بريطانيا ، ويقول :عدو العرب كلهم يف مصر واجلزيرة ا

ُُ فما يرد  أثيم من غوايته مبثل إنعاش مقهور ملقهورُّ

 إنَّ الذي كاد جنًدا يف كرامتها    حىن على وحدة املصري والسوري

ويصرخ الشاعر هارون هاشم رشيد ، أبن شعب فلسطني سُيجاهد دون كلل ،أو ملل حىت إفشال حتقيق 
 :(58)ألنَّ حتقيقه يلحق به العار ، يقول  وعد بلفور ؛

 عار علينا أن يكون

 فدونه املوت الزؤام

 عار علينا أن يكون

 فلن نكلَّ ولن ننام

ويدعو الشاعر الشهيد عبدالرحيم حممود إىل الثورة السرتداد احلقوق املغتصبة ، واحلرية السلبية من قبل 
 :(59)االحتالل الربيطاين ، فيقول  

 لَّ ُعنقك يـَْنَصهر  فعلى اجلماجم تُركُز االعالمإصهر بنارك غ

 وأقم على األشالء صرَحَكإمّنا     من فوقه تُبىن العلى وتقام

 وُخذ احلقوق إليك ال َتْسَتجِدها إّن اأٌليل َسلُبوا احلقوَق لئام

 هذي طريقك للحياة فال تـَزُغ  قد سارها من قبلك القسَّام

سهلة ، ُمستلهمة من القاموس الشعيب الفلسطيين ، كلمات يتماثل معها املثل إهّنا كلمات انريّة ، واضحة  
الشعيب " َمْن ال يستحي خياف " ، فهو يرسم الطريق واضحة إلفشال وعد بلفور ، إنَّه  طريق الشهيد عزّالّدين 
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عّز الّدين  القّسام يف   القّسام ، وقد  نّفَذ الشاعر ما دعا إليه ، فنال الشهادة على طريق الشيخ الشهيد اجملاهد
17/6/1947 

إن شعر شعراء فلسطني يف بداية القرن مل يُقّدر له أن ُُيّقق ما دعا إليه قبيل هناية القرن ، حيث دعا عدد       
من شعراء فلسطني إىل استجداء احلقوق واحلرية  ممّن أصدروا وعد بلفور ، ومّمن اُعطوا الوعد ، واحتلوا فلسطني ، 

ب فلسطني ودمائه ، وال زالوا مُيارسون هذه الدعوة استجابة وأقاموا فيها وطًنا قومّيصا هلم على أشالء شع
للسياسيني ، وخوفًا على أعناقهم . انظر غلى ما قاله الشاعر حممود درويش يف مقالة له بعنوان "جنون أن تكون 

تجدًّي ، بعد اجملازر واملؤامرات والتشريد الذي  تعرض له الفلسطينيون يف لبنان ، قال مس  1985فلسطينيًّا" عام 
بيأس وعًدا بلفورًّي جديًدا ، ابعتبار ذلك الوعد اّس مصائب الشعب الفلسطيين : "هل عرف شعٌبآخر غري 

الشعب  الفلسطييّن  هذا  العدد من اهلجرات ؟!  هذا الكّم من املنايف ؟! وهذه األعداد من املذابح ؟! دون أن 
.فأين هذا  االستجداء من   (60)و ... أو بوعد "يُكافأ بوطن ... أعين وطنه ؟ ودون أن َُيظى إبعرتاف ، أ

؟ وأين التحريض على اجلهاد السرتداد الوطن املغتصب ، واحلريّة السليبة من حتريض الشهيد عبدالرحيم حممود  
االحتالل على طريق الشهيد الشاعر عبد الرحيم حممود الذي سار على طريق منوذجه الشيخ الشهيد عّز الّدين 

 القّسام ؟!.
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 اخلامتة

 بعد االتنهاء من كتابة هذا البحث ميكن القول بعدد من النتائج والتوصيات ، وهي:

 النتائج  –أوًل  

متكن شعراء فلسطني املدروسة أشعارهم بعمق بصريهتم من تشخيص واقع االحتالل الربيطاين ، و وعد   - 1
 يانة  بريطانيا ، وحلفائها للعرب .بلفور ، واستشراف املستقبل ، فهبُّوا ينّددون ابلوعد وأصحابه ، وخب

صّور هؤالء الشعراء الىثار السلبية البشعة املتوقعة للوعد املشؤوم على الشعب الفلسطيين ، الىت كانت   - 2
 بداًّيهتا تظهر أمام أعينهم ، فكانوا يستشرفون املستقبل الذي نعيشه واقًعا اليوم 

لسليم ، إلفشال الوعد ، وخُمّططات بريطانيا ، وحلفائها ، فحثُّوا استطاع هؤالء الشعراء االهتداء إىل الطريق ا-3
 الشعب على سلوكه ، وحرَّضوه على التمسُّك به ، أال وهو طريق اجلهاد واملقاومة . 

 التوصيات  –اثنيا  

موضوع مل ضرورة إجراء دراسة مقارنة بني هذا الشعر ، والشعر الفلسطيين ما بعد النكبة والنكسة ، فهو    - 1
 يدرس بعد.
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 اهلوامش

على تسمية وعد بلفور بتصريح بلفور،  -ابدعاء املوضوعية  -يصرُّ بعض الدارسني من األكادمييني الفلسطينيني   (1)
اعتمادا على ترمجة حرفية، وعلى التمييز بني االحتالل  واالنتداب الربيطاين. وهم بذلك يغفلون عن أن للتاريخ 

نتصر يكتب ما يشاء ويسجله وفق رؤيته ومصاحله، فيما للمهزوم مصاحله ورؤيته لألحداث، رواًّيت عديدة، وأنَّ امل
، ؛ رواية املنتصر، ورواية املهزومروايتان للحدث التارخيي  -غالبا-وهو أيضا يكتب األحداث ويسجلها، وبذلك تنشأ  

 ومقهور ، وميلك كل ما تطلبه الشرعية.ويف احلالة الفلسطينية املنتصر ظامل وقاهر وال شرعية له، واملهزوم مظلوم  
وهنا ال بد من التوضيح أن العرب دأبوا على تسميته وعدا ؛ ألن بريطانيا والغرب أثبت طوال القرن املاضي أنه مل     

يف بوعد قطعه يف اترخيه كما وعد بلفور، فيما وعوده للعرب كانت تصرُيات ال تلبث أن يتم التنكُّر هلا، مع 
اللغوي الواضح بني لفظيت الوعد والتصريح، وأبهنم تناسوا مرحلة االحتالل العسكري الربيطاين،   مالحظة الفرق

وغّلبوا عليها مرحلة االنتداب لطوهلا الّزمين ُمقارنة مع مّدة االحتالل العسكرّي ، كما أن لفظة االنتداب أصال فيها 
ارة شؤونه، وهم حىت هذه اللفظة التجميلية زّوروها ، حتقري للشعب الفلسطيين ابعتباره قاصرًا ، وغري قادر على إد

 ومل ينفذوا ما فّسروها به.
مث ماذا بشأن االحتالل العسكري اإلسرائيلي، واإلدارة املدنية اإلسرائيلية، فهذه سياسة االستعمار اخلبيث، فهل     

الصهاينة  ؟!، إن املطلوب هو أن نعّلم   نقبل الرواية اإلسرائيلية ملرحليت االحتالل، ونُعّلمها للناشئة كما يُريدها
الناشئة روايتنا الوطنية للتاريخ، فربيطانيا احتلت فلسطني بقوة السالح ، وسلبتها من أهلها طوال ثالثني عاًما، 

ومنحتها لليهود وطًنا قوميًّا بوعد بلفور ، الذي ال زالت ترعى تنفيذه، وتعّد العدة لالحتفال ابلذكرى املئوية لصدوره 
، وترفض حىت جمّرد الطلب الفلسطييّن بعدم إجراء االحتفال املئوّي ، فما ابلك لو طالب الشعب الفلسطييّن 

 ابالعتذار ؟! .
 .279انظر: واصف جوهرية، القدس االنتدابية، ص (2)
، وفيه دخول اللنيب كان 138؛ عارف العارف، اتريخ القدس، ص280انظر: واصف جوهرية، مصدر سابق، ص (3)

 .11/12/1917يوم  
؛ عارف العارف، اتريخ 280؛ وانظر: واصف جوهرية، مصدر سابق، ص126جنيب األمحد، فلسطني، ص (4)

 .136القدس، ص
 .276واصف جوهرية، مصدر سابق، ص (5)
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 .280املصدر نفسه، ص (6)
 .280نفسه، ص  املصدر (7)
 .309املصدر نفسه، ص (8)
 .276املصدر نفسه، ص (9)
 .309،  276انظر: املصدر نفسه، ص (10)
 .276املصدر نفسه، ص (11)
 .276املصدر نفسه، ص (12)
 .276املصدر نفسه، ص (13)
 .314املصدر نفسه، ص (14)
 .277املصدر نفسه، ص (15)
 .3/146حممد كرد علي، خطط الشام،   (16)
 .277واصف جوهرية، مصدر سابق، ص (17)
 .276صاملصدر نفسه،   (18)
 .314املصدر نفسه، ص (19)
 .307،309،315،335انظر: املصدر نفسه، ص (20)
 .308املصدر نفسه، ص (21)
 .353املصدر نفسه، ص (22)
 . 2/36إبراهيم الدابغ، الطليعة،   (23)
 .63إبراهيم الدابغ، يف ظالل احلرية، ص (24)
نريون هو: امرباطور روماين طاغية، قتل أُّمه ، وأحرق زوجته أوكتافيا ، وأحرق روما، وتلذَّذ ابلنار أتكلها ، وحترق  (25)

شعبها من برج عاجي، مث اهتم املسيحيني ابحراقها، فاضطهدهم مدة تسع سنوات، وأعاد بناء روما على منط 
؛ املوسوعة العربية   2502ص  4عة العربية امليّسرة ، مم(. انظر ترمجته يف : املوسو 68فخم ومجيل ، تويف سنة )

 .  622ص   25العاملّية ، م  
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(، لقب هبذا اللقب   1227/   624و    1162/    558وجنكيزخان هو: مؤسس الدولة املغولية ، عاش مابني )  
ارى ومسرقند، وعرف الذي يعين ملك العامل، سفك دماء املاليني من املسلمني ، ودّمر كثريًا من مدهنم ، وخباصة خبُ 

؛ ابن العماد احلنبلي ، شذرات   268/  6ابلوحشية والرببرية . انظر ترمجته يف :  ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ،  
 .  503ص   8؛ املوسوعة العربية العاملية ، م  503/    5الذهب ،  

ك ابللغة الرتكية تعين ( ،  واللن  1405/    807و    1336/    728وتيمورلنك هو: حفيد جنكيزخان عاش مابني )
األعرج ،عرف بسفك الدماء والتدمري ، وكان ُمغرى بقتل املسلمني ، وغزوهم ، وترك الكفار، دّمر حلب ودمشق 
وبغداد، وغريها من املدن ، وكان كلما هزم جيًشا مجع رؤوس القتلى وبىن منها هرًما انظر ترمجته يف :  ابن تغري 

؛ املوسوعة العربّية امليّسرة ،   62/  7ابن العماد احلنبلي ، مصدر سابق ،  ؛    160/    13بردي ، مصدر سابق ، 
 . 399ص   7؛ املوسوعة العربّية العاملّية ، م   785ص  2م

 حممد علي الصاحل، حياته وشعره، خمطوط. (26)
 املصدر نفسه، خمطوط. (27)
 .158مسري شحادة، حسان فلسطني، ص (28)
 .167املرجع نفسه، ص (29)
 ب، مادة وعد.انظر: ابن منظور، لسان العر  (30)
 .159مسري شحادة، مرجع سابق، ص (31)
 .167املرجع نفسه، ص (32)
 .164وديع البستاين، الفلسطينيات، ص (33)
 .313هارون رشيد، األعمال الشعرية الكاملة، ص (34)
 .314املصدر نفسه، ص (35)
 .73إسكندر البيتجايل، آالم وآمال، ص (36)
 .119-118إبراهيم طوقان، اجملموعة الشعرية، ص (37)
 .265ه وشعره، صحممد علي الصاحل، حيات (38)
 .97عبدالرحيم حممود، األعمال الكاملة، ص (39)
 .73إسكندر البيتجايل، مصدر سابق ، ص (40)
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 .313هارون رشيد، مصدر سابق، ص (41)
 .163وديع البستاين، مصدر سابق، ص (42)
 .159-158مسري شحادة،  مرجع سابق، ص (43)
 .42عبدالرحيم حممود، مصدر سابق، ص (44)
 .213إبراهيم طوقان، مصدر سابق، ص (45)
. وعبد احملسن الكاظمي املكىّن أبيب املكارم هو : شاعر عراقّي فحل ، عاش   231 -230املصدر نفسه ، ص   (46)

( ، ولد يف حملة الدهانة ببغداد ، ونشأ وتعّلم يف حي   1935/   1354و    1865/    1282ما بني ) 
د الشعرية الّطوال يف الكاظمية الشهري ن فُنسب إليه ، ولُّقب بشاعر العرب ، وقد ُعرف ابرجتال القصائ

ناسبات ، عمل ابلتجارة مع والده ، مّث استهواه األدب ، فنبغ يف نظم الشعر ، وتنّقل يف عدد كبري من الدول 
ُ
امل

اإلسالمّية ، والعاملّية ، واستقّر يف القاهرة ، فاتصل مبحمود سامي البارودي ، وتوثقت عالقتهما ، وتويف يف 
بع الوطين والقومي ، وكان من مؤّيدي الشريف حسني بن علي . انظر ترمجته يف القاهرة ، غلب على شعره الطا
 .  125/    4؛ الزركلي ، األعالم ،    73  –  65/   1: مري بصري ، أعالم األدب ،  

 .314هارون رشيد،  مصدر سابق، ص (47)
 .2/82إبراهيم الدابغ، الطليعة،   (48)
 .159مسري شحادة،  مرجع سابق ، ص (49)
 حممد  علي الصاحل، حياته وشعره،خمطوط . (50)
 .258إبراهيم طوقان، األعمال الشعرية، ص (51)
 .119املصدر نفسه، ص (52)
 .120املصدر نفسه، ص (53)
 .120املصدر نفسه، ص (54)
 .120املصدر نفسه، ص (55)
 حممد  علي الصاحل ، حياته وشعره، خمطوط . (56)
 .2/39إبراهيم الدابغ، الطليعة،   (57)
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 .318هارون رشيد،  مصدر سابق ، ص (58)
 .30دالرحيم حممود،  مصدر سابق، صعب (59)
 .4(، ص16حممود درويش، جنون أن تكون فلسطينيا: جملة الكرمل، عدد ) (60)

 املصادر واملراجع

 املصادر  -أوًلا 

 .1946، بريوت : دار صادر،    ديوان الفلسطينياتالبستاين، وديع ،     .1
 البيتجايل، إسكندر اخلوري،  .2

 ، القدس: املطبعة العصرية، د.ت. الكارثةديوان آًلم وآمال من وحي    -أ

 ، القدس: مكتبة فلسطني العلمية، د.ت.لعنقودا  –ب  

( ، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ، ) طبعة مصورة عن 1469/   874ابن تغري بردي ، يوسف ) ت    –3
القومّي ، املؤّسسة املصريّة العامة للتأليف والرتمجة طبعة دار الكتب املصريّة ( ، القاهرة : وزارة الثقافة واإلرشاد  

 والطباعة والّنشر ، د. ت .

 الدابغ، إبراهيم،   -4

 .1356/1937، القاهرة: مطبعة حجازي،  1، طديوان الطليعة  -أ
 ، حتقيق خليل جرجس، القاهرة: مطبعة خميمر، د.ت.ديوان يف ظالل احلرية  -ب

: جملة الكرمل، نيقوسيا: مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع، طينياجنون أن تكون فلسدرويش، حممود،    -5
 .8-4(، ص16عدد )

 الصاحل ، حممد علي ، جمموع شعري،  )خمطوط( غري منشور نسخة  مصورة  لدّي .  -6

، فدوى خيإبراهيم، أ12-5، إحسان عباس ، صاجملموعة الشعرية الكاملة ، نظرة يف شعرهطوقان، إبراهيم،    -7
 .  1993، بريوت : املؤّسسة العربّية للّدراسات والنشر ،    2، ط45-13ان ، صطوق
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، بريوت : دار   شذرات الذيهب يف أخبار من ذهب( ،  1678/    1089ابن العماد احلنبلّي، عبد احلّي )ت   -8
 اآلفاق اجلديدة ، د . ت . ، ) ذخائر إحياء الرتاث العريب ( .

، 1، مجع وحتقيق عّز الّدين املناصرة، طاألعمال الكاملة : الديوان واملقاًلت النقديةحممود، عبدالرحيم،    -9
 .1993عمان: دار الكرمل، 

 : دار صادر، د.ت.، بريوتلسان العربهـ( ،  711ابن منظور، حممد بن مكرم )ت  -10

 املراجع  -اثنيا  

)مزيدة ومنقحة(، عمان: دار اجلليل للنشر والدراسات   2، طفلسطني : أترخيا ونضاًلاألمحد، جنيب،    - 1
 .2004واألحباث الفلسطينية،  

، لندن : دار احلكمة ،   1، تقدمي جليل خليل العطّية ، ط  أعالم األدب يف العراق احلديثبصري ، مري ،    – 2
1415    /1994   . 

، ( حياهتوشعره1941-1880حسان فلسطني : سليم أبو اإلقبال اليعقويبي )التميمي، مسري شحادة،    - 3
 )من أعالم األدب الفلسطيين(.  1991، القدس: منشورات احتاد الكتاب الفلسطينيني،  1ط

اًلنتدابية يف املذكرات اجلوهرية : الكتاب الثاين يف مذكرااتملوسيقي واصف   القدسجوهرية، واصف،   - 4
، حترير وتقدمي عصام نّصار وسليم متاري، القدس: مؤسسة الدراسات املقدسية، 1948-1918جوهرية  
2005. 

،   ملستشرقنياألعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنيساء من العربواملستعربني واالزركلي ، خري الّدين ،    – 5
 . 1988، بريوت : دار العلم للماليني ،   11ط

 ، مصر: دار املعارف، د.ت.اتريخ القدسالعارف، عارف،    - 6
، حتقيق وتعليق حممد بن انصر رحليت إىل البيت املقدسهـ(،  1332القامسي، حممد مجال الّدين، )ت  - 7

 .1431/2010، بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  1العجمي، ط
 .1403/1983، دمشق: مطبعة النوري،  3، طخطط الشاملي، حممد،  كرد ع  - 8
 .  1999/    1419، القاهرة : مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،   2،ط    املوسوعة العربية العامليية  - 9
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املعرفة   ، طبعة جديدة ، بريوت ، القاهرة ، تونس : دار اجليل ، اجلمعّية املصريّة لنشر  املوسوعة العربيية امليسيرة- 10
 .  2004  –  2003، والثقافة العاملّية ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


