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العــالمين ح حمــداي يبيــ  بجــو  وجهــل و ع ــيم ســبوالل ح والصــوال والســوم عبــ  مــن   لبــي  الحمــد ر ر       

  تن بستلل إل  يوم الدين ح و بعد بعده ح محمد بن عبد هللا و عب  آلل و أصحابل و من أس
خـر التقـا  فإن األحداث تتوالي في ووللا العربي الكبير . و إن الثورات الشعبية تلتقل من قور عربي إل  آ     

توالـ  بـالتييير مـن ومـل م بـم و ـالم ئـان سـاةداي ويبـة سـلوات سـابقة إلـ  ومـل يسـتويل فيـل اللار في الهشيم 
اإللســان العربــي أن يشــعر بإلســاليتل و أن يعبــم عبــم اليقــين أن صــوتل أصــبح مســموعاي ح وأن موالبــل فــي الحيــاال 

يراهـــا فيــل حقيقــة واقعــة بعـــد أن ئــان يحبــم و يحبـــم  يمئــن أن تتحقــ  ح و أن أحومــل و آمالـــل ســيلتي اليــوم الــ  
تحق  في  ل ل ـام بوليسـي  ـالم ح فيلئعـل عبـ  لعسـل حيللـاي يبمبـم أن ت فيئتشف أن أحومل أحوم يق ة   يمئن

أشوء لعسل إما أن يتورف أو يهاجر أو يلاف  الل ام الرسمي لكلل يشعر شعوراي أكيداي أن الوون ال   يعيش فيل 
في فبكلح ول لك رأيلا هجرال العقو  العربية المبدعة إلـ  خـارأ أووالهـا أمـا  اكم ومن يدوربل وون الح ليس وولل

ربيـة تحتـرم لشـره و بمـل أو هـاجر إلـ  ببـدان   من بقي ملهم داخل وولل فإما ألل الحاي إل  الل ـام ال ـالم اتقـاءي 
 عقبل أو هاجر إل  التورف يعرغ فيل شحلاتل اللعسية المئبوتة.

إن الثــورات التــي حــدثت فــي تــولس ومصــر والــيمن وليبيــا و يرهــا مــن الــدو  لجحــت فــي بعمــها ومــا يالــت       
تحاو  اللجاح في البعض اآلخرح سقط خو  ه ه الثورات الكثير من الشهداء والجرح  والمعتقبينح ولكن الحرلـة 

عسهم وعـاةوتهم ومـن يـدور فـي فبكهـم فهـم     تستجدى بل تؤخ  علوال فما بالك بحئام احتكروا العباد والبود ألل
بّد أن يدافعوا عما اكتسبوا أو ما يشعرون ألـل أصـبح مبكهـم بئـل مـا اسـتواعوا مـن قـوال   يهمهـم سـقو  المـحايا 
واألبرلاء مادام هـؤ ء المـحايا ليسـوا  مـن المقـربين مـلهمح فـإن صـمد الثـوار واقتـر  ا لتصـار    الحئـام بـالعرار 

حيــاتهمح وعبــ  مــا جمعــوا مــن أمــوا  وثــروات مــن أقــوات هــ ه الشــعو  الم بومــة وهــ ا مــا حــدث فــي حعا ــاي عبــ  
تولس ومصرح وعب  الورل  اليمن وئثير  يرها من الدو  العربية. أما ليبيا فإن األمر مختبف تماماي؛ ألن حاكم 

ع  البيبـي وثرواتـل هـي مبكـل ومبـك ه ا الببد ال   حئم ما ييلد عب  أربعين عاماي يعتقد بلعسـيتل المرلمـة أن الشـ
أو ده ويصور لل خيالل المرلض أن الشع  يحبل وأن الشع  يمئن أن يموت من أجبل وأجـل أو ده؛ إلـل الشـعور 
بالع مة المرلمة التي تود  بصاحبها إل  الهوك. من أجل  لك فإلل   يتوال  عن إهوك شعبل وقتبهم وتدمير 

لبوش والدمار. ئل  لك بدعوى أن َمْن   يرلده   يستح  الحيـاالح وعبـ  هـ ا فهـو ببده بلقص  ما يمبك من آلة ا
  يتوال  أن يتحالف مل الشيوان في سبيل تدميرهم حت  مل الدو  العدوال لبعر  والمسبمين)إسراةيل(ح ئيف  ؟ 

رقة)إســراةيل(ح وهــو يجــاهر بــلن ل امــل يمــمن الهــدوء وا ســتقرار فــي حــوض البحــر المتوســط وئــ لك لبدولــة الما
وله ا امور الثوار في ليبيا أن يحمبوا السوح ال   حصبوا عبيل من مخاين الكتاة  التابعة لبق افي لبدفاع عـن 
ألعســـهمح فامـــور الثـــوار ومعهـــم العـــر  والمســـبمون أن يوببـــوا حمايـــة األمـــم المتحـــدال التـــي بـــدأت تـــوفر الحمايـــة 

جويــة التــي ئــان يســتخدمها لقتــل أبلــاء شــعبلح أتملــ  أن   يوــو  لبمــدليين وتقصــف مدرعاتــل ودباباتــل ودفاعاتــل ال
الميلـد مـن سـقو  المـحايا األبرلـاء و الميلـد مـن  األمر في ليبيا وأن يسقط الل ام قرلباي جداي ئـي يجلـ  هـ ا الببـد



عــن حئــم  التــدمير و الخــرا  ح و  أعتقــد أن حــاكم ليبيــا ســيبادر مــن تبقــاء لعســل لبعــرار ح بــل   بــد مــن قــوال تيلحــل
صــر أو تــولس و قــد إن ليبيــا ليســت م :-بالوراثــة الع مــة جلــون مــن تجــر  فــي عروقــة جــراثيم  -ليبيــا وســابقاي قــا 

دولتــان فيهمــا مؤسســات  إ  إن ليبيــا تختبــف عــن مصــر و تــولس فــي أن مصــر و تــولس صــدو وهــو الكــ و  ؛
دولــة ح لكــن ليبيــا لــيس فيهــا  مجبــس شــع  وويراء وهيةــات حئومــة و يــر  لــك ممــا يمئــن أن يســميل حاكمــة مثــل

شيء من  لك فو مجبـس شـع  و  مجبـس ويراء و   هيةـات حئوميـة ؛ أ  لـيس فيهـا مـا يشـبل الـدو  ح وئـ لك 
فــي مصــر و تــولس جــيش حمــار  وقــف إلــ  جالــ  الشــع  الثــاةر ورفــض أن يتــدخل جلــده بيلمــا لــرى فــي ليبيــا 

لمــدليين بلســبحة ثقيبــة   تســتخدم إ  مــد الوــاةرات و لدولــة تقصــف اوحــدات مــن الكتاةــ  الق افيــة ولــيس جــيش ا
الــدبابات . و إن ئــان هلــاك شــبل بــين الــدو  الــثوث فعــي  بــم الحــاكم وتجبــر مــن يــدور فــي فبكــل ح ولهــ  ثــروات 
الببد ح و افتقار الشع  ألدل  مقومـات الحيـاال  ومـن مـواون عـدم التشـابل أن أرئـان الل ـام فـي مصـر وتـولس قـد 

لبــاي الشــع  ميلــداي مــن الــويوت إ  أن الل ــام البيبــي   يهمــل لــو أن الشــع  البيبــي ئبــل قــد قتــل ح ســقط ســرلعاي مج
المهــم أن يبقــ  هــو و أو ده و بوالتــل فــي الحئــم ح وقــد وعــد أن تتحــو  ليبيــا إلــ  جمــر أحمــر وهــ ا مــن الوعــود 

 من ال بمة المتجبرلن المتكبرلن .  القبيبة التي صدو فيها ؛ ومل  لك آجوي أم عاجوي سيسقط ئما سقط من سبقل
وبعــد ســقو  حــاكم ليبيــا وعــودال الحــ  إلــ  أصــحابل الشــرعيين أحعــاد عمــر المختــار  بــد أن يتــوال  ســقو  الحئــام 

ســيئون ســرلعاي عّبلــا فــي اللهايــة لصــل إلــ  مرحبــة يحئــم فيهــا الثــوار  هال بمــة فــي بــاقي الــدو  العربيــة ؛ ألن تــلثير 
حـــين إ ن  بـــد أن يتوجـــل الجميـــل لتحرلـــر فبســـوين و فـــك القيـــد عـــن القـــدس و إعـــادال  جميـــل الـــدو  العربيـــة ح و

األرامــي الســبيبة ؛ ألن جــيءاي مــن أســبا  ثــورال هــ ه الشــعو  هــو موقــف الحئــام مــن قمــية فبســوين ؛ القمــية 
يسـالدون األول  لبعر  والمسبمين التي تبكل الحئام في الدافل علهـا و عـن أهبهـا ح بـل إن بعـض الحئـام أصـبحوا 

مـــون مـــل هـــ ه الدولـــة المارقـــة عوقـــات دببوماســـية و تســـو  لـــل لعســـل بمقاومتـــل ح ويقيالعـــدو الصـــهيولي مـــد مـــن 
لهـم يحاصـرون أبلـاء سـويلي مـن دخـو  أرامـي دولهـم ح بـل إاقتصادية و يرها مل ألهم يملعون أبلاء الشـع  العب

  يال البواسل و يشارئون العدو في  لك . 
ا في الصالون األدبي برفح بعقـد عـدال صـالولات أدبيـة فـي الملتـدى التربـو  بـرفح و ملتـدى من أجل  لك قمل     

أيهــار اللصــر فــي   ــاي  ئبــأ و أمســية شــعرلة بعلــوان  ببديــة خــان يــولس الثقــافي الــ   يــديره الشــاعر الــدئتور  
الصـيير الـ   لرجـو أن فـي هـ ا الكتيـ   لمصـرلة و قملـا بجمـل مـا قيـلالتولسـية وا  تيملاي بـالثورتين تولس ومصر

يصل إل  ئل يد و يقرأه ئل من يح  الثوار والثورات  مد ال بم ح وقد شـارك فـي هـ ه الععاليـات عـدد ئبيـر مـن 
المبــدعين فــي مــديلتي رفــح و خــان يــولس ) الصــالون األدبــي و الملتــدى الثقــافي ( ح و قــد بــدأت األمســية بئبمــة 

لافــ  الجعــ  ح وئبمــة سياســية مــن الــدئتور   ســامي أبــو يهــر  تحــدث ترحيبيــة تعرلعيــة بالملتــدى التربــو  لبــدئتور 
 عن مرورال التييير ال   بدأ في  يال التي هي مبهمة الثورات في العالم العربي . 

وأتحعلا د. عبي اليعقوبي بالحديث عن  معوقات في مواجهة الل رلة اإلسومية   مـن خـو  األسـبو  األمثـل فـي 
. إبـــراهيم شـــيأ العيـــد فـــللق  المـــوء عبـــ  شـــاعر مـــن شـــعراء المقاومـــة اإلســـومية وهـــو لقـــد العئـــر اليربـــي ح أمـــا د

 الدئتور   محمد صيام ح أماء للا من خو   لك جوال  ئثيرال في حياتل و شعره . 
محمــود الرلتيســي ) رداء الــ ه  (  و  وقــد اشــترك عــدد ئبيــر مــن الشــعراء والمبــدعين فــي هــ ا العــدد فمــن رفــح :

م ( و ومحمـود أبـو جلـد  ) إلـ  قببـة اإلسـو عيس  ) أوراو ساقوة (  و إبراهيم حاكمة فرعون ( هشام  الم ) م
 ومحمد العرجا ) ملساتي ( .  محمد حامد عيس  ) صييرال ( 



و أبو عايش اللجار ) ال بـم عمـره مـا يـدوم (  واد  ) و دال مصر و يا مبوئا (  أما من خان يولس : سمية     
ح قصـة )حعلــة وجمعــة أبـو الحــاأ اورال بـين معــر  و يـور ( ) إلـي أل مهــا أشـعار  ح ومحــ و محمـد يـولس عاشــور

مــرلم عــيام األ ــا ) فجــر و  الكــرلم العســولي ) قــم يــا مصــر  (  و عبــد تــرا  ( و يلــاد الحببــي ) بــدون علــوان ( 
لتحرلــر  و ين شــبا  او  ــاي  ئبــأ ) لقوــة مــي ح وتحــت رجبــ  و مصــوع  أبــو عمــرال ) حئايــة ووــن ( الثــورال ( 

 و األجمل بئره يا عصعورال ( . الصر يار  الشع  البيبي و مجلون ليبيا  والئشف المستور 
م بـالتحرلر ؛ تحرلـر الببـدان و اإللسـان ح بمـا يتبعـل مـن تحرلـر فبسـوين ئـل فبسـوين دن األجمـل قـاوأختم بـل     

 لصهيولي . ومحاسبة ئل المقصرلن و المهيومين و الموبعين و الملسقين مل العدو ا
إللا في الصالون األدبي للتقدم بالشئر الجيلل لكل مـن شـارك و يشـارك فـي فعالياتلـا سـواء الملتـدى التربـو       

بــرفح ح أو اإلخــوال فــي الملتــدى الثقــافي بخــان يــولس ح ئمــا لتقــدم بالشــئر الجيلــل لبــدئتور ســامي أبــو يهــر  الــ   
 و قد تحررت الشعو  العربية من حئامها ال بمة .  – حقاي  –شارئلا أمسيتلا الشعرلة ح و أرجو أن لبتقي 

 وبارك هللا فيئم جميعاي 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهو



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 د.لاف  سبيمان الجع  
 رةيس الملتدى التربو  

لبـــي الموحـــدين ح الحمـــد ر الـــ   أعـــي المـــؤملين ح و أ   الجبـــابرال المســـتكبرلن ح والصـــوال والســـوم عبـــ  
مام العادلين و لاصر المستمععين محمد عب   يل أفمل صوال و أيئ  سوم و بعد وا 

 أيها األخوال األحبا  : 
باســمي و اســم مجبــس اإلدارال فــي الملتــدى التربــو  لرحــ  بئــم جميعــاي أجمــل ترحيــ  فــلهو وســهو بئــم ح 

شـعرلة التـي لحتعـي بهـا بثـورال الشـعو  العربيـة بعـد وـو  حببتم أهوي و ليلتم سهوي و حياكم هللا في ه ه األمسية ال
لوم وسبات ها هي تلتعض و تعيد الح  ألصحابل ح لسل  هللا أن تكون ثـورال إصـوح و تيييـر لتـلعم شـعوبلا بعـد 

  لك بالحئم العاد  و الحرلة والمساواال . 
 أيها األحبة في هللا : 

ة التــداو  ح و هــ ه الســلة تقتمــي بــلن   يــدوم حــا  إن مــن ســلن هللا ســبحالل وتعــال  فــي هــ ه الحيــاال ســل
و ألل مت  الحرف المجتمل عـن هـ ه السـلة فـإن هللا  -سبحالل وتعال   -عب  ما هو عبيل إ  ما أستن بسلل هللا 

  . ه ه السلة وامحة  و تلك األيام نداولها بين الناسيستبدلل و ييلل أمره و يجعل  يره محبل ئما قا  تعال    
التــارلأ البشــر  مــن بدايتــل إلــ  يوملــا هــ ا ح دو  تتعاقــ  و حئومــات تســقط و حئومــات تقــوم و لــ لك قــا  وــوا  

صـب  هللا عبيـل  -  و لمـا سـل  اللبـي  يسأله من في السموات و األرض كل يوم هو في شأنتعال  في ئتابـل   
 أ ئرباي و يرفل قوماي و يمل آخرلن  قا  ييعر  لباي و يعر  كل يوم هو في شأنعن ه ه اآلية عن قولل    -وسبم 
إن هللا خبـــ  لوحـــاي محعو ـــاي مـــن درال بيمـــاء دفتـــاه مـــن ياقوتـــة حمـــراء  -رمـــي هللا علـــل  -و قــا  ابـــن عبـــاس  ح 

و ستين مرال و يخب  فـي ئـل  ةعرمل ما بين السماء واألرض قبمل لور وئتابل لور يل ر هللا فيل ئل يوم ثوثماة
و ل لك أيها األحبة فهـ ه السـلة وامـحة فـي ئـل مسـارات  ؛ي   و يععل ما يشاء ل رال و يحيي و يميت و يعي و 

ونريد أن نمن على الذيين استعذواوا فذي األرض و نهولهذم عن فرعـون    -عيوجل –تارلأ البشرلة ح فقا  هللا 
" ،   أئمة ونهولهم الوارثين ونمكذن لهذم فذي األرض و نذرع فرعذون وهامذان وهنودهمذا مذنهم مذا كذانوا ي ذيرون 

وقال أيعًا " و ايكروا إي أنتم قليل مستعواون في األرض تخافون أن يتخطاكم الناس فآواكم و أيذدكم بنرذر  
 لولكم تشكرون "  و رزقكم من الطيبات

وفي ه ه البح ات الحاسمة من تـارلأ األمـة اإلسـومية والعربيـة   بـد أن لسـتبهم بعـض الـدروس والعبـر 
مـؤ ن :  بشعو  العربية المسبمة ح فلو  درس لتعبمل أن ال بم ئما قا  ابن خبدون مما يحدث حوللا من ثورات ل

إن هللا يقــيم    – رحمـل هللا -و لـ لك قـا  ابـن تيميـة    يمئـن أن يسـتمر ال بـم عبــ  حـا ؛بخـرا  العمـران و ألـل 
 - سـبحالل وتعـال  -هللا  فهـي سـلة    الدولة العادلة و إن ئالت ئافرال و يسقط الدولة ال المة و إن ئالت مسبمة

 . وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا و هولنا لمهلكم موعدًا "  
الل ــام المصــر  الــ   يحئــم ملــ  الخمســيلات مــن القــرن المامــي ســقط و إلــ  اللهايــة إن شــاء هللا ح لمــا 

م دعـا عبــ   2913حــين حئـم عبيــل باإلعـدام عــام   - رحمـل هللا -فعبـل مـن  بــم فهـ ا الشــهيد عبـد القــادر عـودال 
أمـا ح بالهيـار عصـبي    جمـا  سـالم  محئمة الثورال بالبعلة فئان أن استجا  هللا دعـاءه فلصـي  رةـيس المحئمـة 



مــربتل   حمــيال البســيولي  فتوقعــت ئبيتــاه عــن العمــل و أصــي  بالتســمم ومــات مســموماي     صــوح ســالم  أخــوه 
 اآلن الته  الل ام لما قام بل من م الم .  شاحلة فتلاثر لحمل و  يرهم آخرون أصابهم هللا بمقتل و

إيا أردنا أن نهلك قريذة أمرنذا الدرس الثالي أن الترف والعساد هو أيماي مؤ ن لسقو  الدو  ئما قا  سبحالل   و 
  فهـ ه المبيـارات التـي ا تصـبها و سـرقها أولةـك الحئـام  مترفيها فاسقوا فيها ف ق عليها القول فذدمرناها تذدميراً 

ئشــف اآلن تــد  عبــ  مــدى التــرف و العســاد الــ   عاشــوه ح وتــرك الجهــاد مــد األعــداء ســب  مــن أســبا  حــين تل
  ما ترك قوم الجهاد إ   لوا   والصراعات الداخبية تؤد   -صب  هللا عبيل و سبم  -سقو  الدو  ئما قا  اللبي 

  و لـ لك ئـل األومـاع التـي  ري كذم ال تنذازعوا فتاشذلوا وتذيه إل  فشل والهيـار األل مـة ئمـا قـا  سـبحالل   و 
ممبكــة ئــالوا يتصــارعون فيمــا  ئولــوا اثلــين وعشــرلن تــؤد  إلــ  الصــراعات ســتلهار ح مبــوك الوواةــف فــي األلــدلس

و آخـر ئـان يـوالي العرلجـة مـد إخوالـل ح بيلهم حت  أن أحدهم يقتل أخوتـل الثوثـة مـن أجـل أن يلعـرد فـي الحئـم 
شــورى ســب  رةيســي لســقو  التهــت ممالــك الوواةــف فــي األلــدلس ح  يــا  ال مــن أجــل أن يبقــ  فــي الحئــم ولــ لك

 ؛ألن  يا  الشورى يعلي حئم العرد الواحد ح أ  الحئم الديئتاتور  الجبر  الـ   سـيلهار   محالـة الدو  ئ لك؛
م لحـن لشـهد أللل سيجر إل  م الم ح الو ء لألعداء سب  من أسبا  الهيـار األمـم و التـارلأ يحـدثلا الكثيـر واليـو 

لهاية ئثير من الموالين اآلن مبارك و يلن العابدين و الق افي و شاه إيـران مـن قبـل ئبهـم ئـالوا مـوالين لـم تـلععهم 
 أمرلئا و   يرها من الدو  الكبرى . 

فإللــا فــي الملتـدى التربــو  إ  لقـوم بهــ ه الععاليــات بـين العيلــة واألخـرى للرجــو مــن  -أيهــا األخـوال  -أخيـراي 
 ها أن يتجدد الوعي في عقو  أبلاء أمتلا  و أبلاء شعبلا العبسويلي .وراء

صــالة األالملتــدى التربــو  مؤسســة ثقافيــة اجتماعيــة تلشــر العئــر اإلســومي الصــحيح الــ   يجمــل بــين  
والمعاصـــرال و فهلــــاك الصـــالون األدبــــي والـــ   يشــــرف عبـــ  هــــ ه األمســـية و المبتقــــ  الثقـــافي و مبتقــــ  إبــــداع و 

لحاســو  و الــدورات المختبعـة و مبتقــ  الــدعاال و  يرهــا مـن األلشــوة الكثيــرال التـي للمــل مــن وراءهــا أن مختبـرات ا
 .تعود بالعاةدال عب  أبلاء شعبلا 

حيـاكم هللا و أهــوي و ســهوي بئـم و أرحــ  مــرال أخــرى بالـدئتور ســامي أبــو يهــر  مـيف هــ ه األمســية أهــوي 
 رحمة هللا و برئاتل وسهوي بل و بجميل الحمور و السوم عبيئم و 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 د.سامي أبو يهر  

 الحمد ر و الصوال والسوم عب  رسو  هللا و من و ه و بعد . 
هــ ه األمســية هــي حــو   ــروف اللصــر فــي ئــلر مــن تــولس والقــاهرال و فــي وــراببس قرلبــاي إن شــاء هللا ح هــ ه هــي 

عاشــت يملــاي وــويوي بمعــالي ا لئســار ح األمــة ملــ  يمــن بعيــد  البح ــات التــي تحــ  األمــة أن تعيشــها ح  بعــد أن
 لـك حـين ئالـت  ـيال تتحـدى الوـاةرات وتتحـدى القتـل واإلرهـا  واإلجـرام وئالـت ؛ لصـر و عـيال  تلت ر لح ـات 

ئـان العـر  يرقبـون هـ ا المشـهد و يـودون أن يصـبح  ح  تتحدى الحصار و تقو  : لن لرئل مهمـا خمـل الجميـل
ألن األمة عاشت ساعة لصر مثبما عاشت ساعات وولبة من  ؛  م ح فهي ساعات فرحة و سعادالمثبل في بوده
 ال لة وا لئسار.

 أيها األخوال واألخوات : 
إن المجتمعات األوروبية عاشت حالة من الخموع لبحئـام و لبكليسـة قبـل ا لتقـا  إلـ  حئـم الشـعو  و 

فقد عاشت أوروبا و عاش الير  ه ه المعـالي و التقبـوا  ح لسانالديموقراوية و حقوو اإللسان و احترام آدمية اإل
 يعيشــولهامـن مرحبـة م بمـة قاسـية ئبهــا قهـر و  بـم إلـ  مرحبــة جديـدال مـن حقـوو اإللســان واحتـرام اإللسـان ئمـا 

اآلن ح لكــلهم قــرروا أن العربــي يعــرف  لــك و لــن يعبــح العــر  فــي الخــروأ مثــل الحالــة األوروبيــة ح هئــ ا قــالوا و 
 ئ ا اعتقدوا و لربما اعتقد الجميل  لك لعترال وولبة . ه

الت رلــا لعتــرال وولبــة فعــوي حتــ  جــاءت   أقــو  لمــو أ تــولس بــل أقــو  لمــو أ  ــيال ح فالبدايــة لــيس ئمــا و 
 يقو  اإلعوم و يبدأها من تولس بل البداية من هلا من فبسوين وتحديداي من  يال . 

ات دون أن يخشـــ  شـــيةاي وتحـــدى الدبابـــة و القتـــل والـــدماء ح و تحـــدى هـــ ا القوـــاع الـــ   تحـــدى الوـــاةر         
وئـان ئلـت خـارأ  ـيال  لـك الوقـت ح  وقـديعيشـون  لـك خـو  الحـر   صار و صـلل هـ ا اللمـو أ ئـان العـر الح

األمـة العربيـة واإلسـومية تصـلل فه ا المشهد و ئلت أشـعر بيسـر وسـهولة علـدما ئلـت خـارأ  ـيال  ون يرقب العر 
يـدال و أن البدايـة فعـوي مـن  ـيال ح و أن البدايـة التـي ئالـت تـدو قبـو  األمـة هـي صـمود هـ ا الببـد فـي صلاعة جد

مواجهة الحر  ح ئان اللاس يسللون ألعسهم سؤا ي بسـيواي مـا الـ   يمبكـل أهـل  ـيال أكثـر ملـا حتـ  لععـل فعبهـم ؟ 
 .أبدعت و عت المستحيل فصمدت إلهم   يمبكون إ  القبيل و األمم تمبك أكثر ملل بئثير لكن  يال صل

البداية ئالت من هلا من  يال ئان الجميل يتساء   ئيف يستويل هؤ ء  الشـبا  و األوعـا  والشـيون أن 
عبـ  بسـاوتل يصـلل   - أيها األخـوال -ئان ه ا المشهد  ه ه السهولة واليسرحبيصمدوا في مواجهل أبشل آلة قتل 

األمـة ترقـ  أهـل  ـيال و هـم يقولـون لـن لستسـبم حتـ  يئسـر هـ ا ح أمة جديـدال ئالـت األمـة تصـلل صـلاعة جديـدال 
 فئالـتالحصار ح هم ئالوا أمام ببد صـيير محاصـر مجـوع لكـن أهبـل يمتبكـون ئـل معـالي العـيال والكرامـة والثبـات 

سـمعلاها ه ه العبـارال ح   أمل بعد هللا إ  ألتم : ل ه  ئان اللاس يقولون للا  حيثمائلا  األمة تعبل تعبةة جديدال ح
في ئل مئان ح ئان ه ا أمل ه ه األمة أيها األخوال لقد تيبيل ه ا اللمـو أ و هـ ا المشـروع فـي قبـو  هـ ه األمـة 
جميعــاي و لــ لك ئــان الكثيــر مــن الحئــام يرلــدون شــو  هــ ا المشــروع حتــ    تلتقــل حرارتــل لبقيــة الســاحات ولكــن 

د التمـامن تـلتي إلـ   ـيال رأيلـا الكثيـر مـن هـؤ ء األخـوال حيلمـا ئالـت وفـو   - سـبحالل وتعـال  –التقبت بحمد هللا 
العر  والمسبمين ئيف ئان الواحد ملهم يحمل ئيساي وحيلما يلو  العودال إل  ببده ئان يعبل ه ه الكـيس مـن تـرا  

لكي يعود به ا الترا  إل  وولل و أهبل ح وصل األمر بهم أن يقدسوا ترا  ه ا الببد إل  ه ا الحد صلعت   ؛ يال



 يال المستحيل في قبو  و مشاعر ه ه األمة و ل لك لم يئن من اليرل  أن تلعض تـولس و مصـر و أن تـلعض 
 ليبيا و أن يلتعض بعدها الكثير . 

من هلا وفي ئل مئـان حيلمـا لجـد الرجـل يـلتي بمعـاتيح بيتـل الـ   يسـئلل فيتبـرع  - أيها األخوال -البداية 
ه ا بيتي أتبرع بل ألهل  يال حيلما يمحي اإللسان بل ب  ما يمبك بيتـل  :ببيتل ئما هو و يسبمل لألخوال و يقو  

صلل من جديد ح رأيلا األمة حيلما ئالت تدك  يال و يسيل دماء أبلاةها و رأيلا اللاس إ ن األمة بدأت ت   ح  و مالل
ه الحـر  التـي لـ لك هـ  شـهده مـن قبـل فـي سـلواتها المامـية؛في الشوارع يمشـون يبئـون هـو أمـر   تعرفـل و لـم ت

ح لعــم هــ ه الحــر  القاتبــة أحيــت أمــة بلســرها قبــل أن تحــي أهــل بلمتلــاو  بلــا ــن الكثيــرون فيهــا قهــراي ئالــت رحمــة 
 فبسوين و أهل  يال .

هــ ه الحــر  التــي أرادت قتــل هــ ا المشــروع و قتــل هــ ه الحرئــة ئالــت اللتيجــة عبــ  العئــس لقــد دخــل هــ ا   
وع في ئل ممير وفي ئل قب  عربي ومسبم ح ول لك   يبدو مـن اليرلـ  اللمو أ في ئل ببد و دخل ه ا المشر 

 أن لجد ه ا المشهد في تولس و فيما بعدها من العواصم العربية .
 أيها األخوال الكرام : 

بــدأت األحــداث فــي تــولس والعجــرت و بــدأت تلعجــر فــي  ســاحة تبــو األخــرى و يخشــ  الكثيــرون أن يــتم 
جهض ه ه الثورات في مهـدها ولكـن الـ   يومةللـا و ييلـدلا يقيلـاي أن األمـة امتبكـت ا لتعاف عب  الثورات و أن ت

األمة أخيراي اسـتهالت بـالموت فـي سـبيل عيتهـا . ثقتها بلعسها وثقتها ألها قادرال عب  أن تصلل مستقببها و حياتها 
الحيـاال الكرلمـة عبـر قوـرات  والما ألها عرفـت ورلقهـا إلـ  ح  وئرامتها و عقيدتها و والما أن األمة امتبكت  لك

 الدم اليئية واليالية و قد قدمت  لك   خشية عب   لك اللمو أ و  خشية عب  تبك الثورات . 
هــ ه الثــورات و ملــل الميلــد  إلجــاياتلعــم إن الكثيــرلن يتربصــون و يرلــدون قوــل الورلــ  أمــام مئتســبات و       

وأن األمة تحـررت مـن عقـدال الخـوف و ح استعادت ثقتها بلعسها ملها ولكن أع م ما حققتل ه ه الثورات أن األمة 
عقدال القهر الحاكم ح ووالما أن األمة تحررت من ه ه العقدال فهي تستويل أن تعود إل  الميدان مرال ومرال ومـرات 

 قد- وهي التي لرلدها  - صحيح أن األمور   يالت في بدايتها و  يالت دون المستوى الموبو  لكن أع م قيمة
األمة التي تستهين بـالموت مـن أجـل الحيـاال الكرلمـة . ه ه الصلاعة العيليال الكرلمة ؛ تحققت وهي صلاعة األمم 

الرجل ال   يمـحي بلعسـل مـن أجـل حرلـة أبلاةـل و أبلـاء شـعبل مـن أجـل أن يصـلل لهـم حيـاال عيلـيال وئرلمـة هـ ه 
حيـــة و تســـتويل أن تســـتعيد يمـــام المبـــادرال و قـــد األمـــة التـــي راهـــن الكثيـــرون عبـــ  إ  لهـــا أخيـــراي أثبتـــت ألهـــا أمـــة 

 ه ه الثورات و  يستويل أن يواجل إرادال الشعو  .أن يستمر بموال   استعادت ح فالير  ليس أمامل إ 
أيها األخوال الكرام أيها األخوات الكرلمات أما لحن في  يال فلرى مـا يجـر  حوللـا ولحـن أسـعد اللـاس بمـا 

قهر و عشلا معالي العي و الكرامـة لعـرف مـا ا يعلـي أن يعـيش اإللسـان عيلـياي ئرلمـاي ألللا عشلا معالي ال ؛يجر  
 لعرف ما ا يعلي أن يلهض العر  أخيراي من أجل قميتهم ومن أجل قمية فبسوين . 

ألللــا لعــرف مــا الــ   يجــر   ؛  ولــ لك لحــن ســعيدون مثــل هــ ه الشــعو  و أ ــن أللــا ســعيدون أكثــر مــلهم       
ي قيمة وثمرال ال   يجر  حوللا ؟ للمل أن التييير في مصر يؤد  لعتح المعبر و أن تتـدف  المـواد حوللا و ما ه

الويمـة لبصـلاعات فيهـا للمـل  لـك ولكـن لعـرف أن األمـور مـا يالـت فـي بـدايتها  و  المواد الويمة إلعمار  يال و
لرلـد ولكـن مـل أحـرار و قـادال الثـورال  لعرف أيماي أن األمور بهـا الكثيـر مـن الصـعوبة  وأن األمـور   تممـي ئمـا

لعرف ألل في ورلقل لولئسار بإ لـل تعـال  و  مسـتقبل لهـ ا الحصـار إ  أن يلتهـي  ح بمصر لكسر ه ا الحصار



والحرئــة توجــل ئــل المســاعي السياســية واإلعوميــة لمــيط لكســر هــ ا  ح  بــإ ن هللا ح لــ لك   بــد لب بــم أن يلتهــي
يال ح و إ  لـدعو قـادال الثـورال فـي ئـل مئـان أن يبقـوا فـي ثـورتهم و أن تبقـ  قمـية الحصار المستمر عب  قوـاع  ـ

ـــا  ـــلهم و لـــؤمن أيمـــاي أن المســـتقبل لهـــ ه القمـــية و المســـتقبل لهـــ ا الشـــع  ح وهـــ ا مـــن رؤي فبســـوين لصـــ  أعي
فــت و أن و لــيس مــن رؤيــة قرلبــة ولكــن هــ ه التحــو ت الكبيــرال حوللــا تــؤ ن بــلن لهايــة هــ ا العــدو قــد أي  اســتراتجية

األمـة اسـتعادت يمـام المبـادرال فـي تـولس و يرهـا مـن عواصـم العـر  إن هـدفها الثـالي فبسـوين بعـدما تعيـد ترتيـ  
مـا قـيض هللا للـا  هـ ا ح مثب - تعـال  –أوراقها لسلا مستعجبين من أمرلا ولكللـا واثقـون بـلن اللصـر قـادم بـإ ن هللا 

سـيمن عبيلــا با لتصـار عبـ  أرمــلا فـي مواجهــة  -تعــال  -سـقا  هــ ه األل مـة لحــن واثقـون بـلن هللاا لتصـار بإ
أن لممــي عبيــل و أن لــدرك بللــل هــو الــ   و هــ ا المشــروع بأن لتمســك  بــد هــ ا العــدو المجــرم لــ لك  ؛هــ ا العــدو

ميـادين ؛ صلل ه ه اللما أ في عواصم العر  و هـو الـ   سيشـح  همـم األمـة لتـلتي بمويلهـا مـن هـ ه الميـادين 
أن تـلتي هلـا لتحـرر أرض فبسـوين هـ ا هـو عهـدلا و هـ ا هـو ديللـا فعبيلـا أن لثبـت للتسـبح  ح لا وهلاكالشهادال ه

 والثقة بإرادال الشعو  والسوم عبيئم ورحمة هللا وبرئاتل  - سبحالل وتعال  -بسوح الثقة بار 



 مووقاٌت في مواههة النظرية اإلسالمية 
 د.علي يوسف اليوقوبي

 ال لقة الثالثة
 سلو  األمثل في نقد الاكر الرربي األ

لقد تلاو  الكثير  من اللقَّاد العئر اليربي بالدراسة ح واللقد ح وملهم عب  سبيل المثا  ؛ محمد حسين فمل هللا ح 
مبيلاي األسالي  الخاوةة التي يوجهها التيار خطواٌت على طريق اإلسالم ( ، حيث عالج ه ه المسللة في ئتابل ) 

حمارال الحديثة ح ممثبةي في الحمارال اليربية ح وعيوبها ح ومشئوتها ح وما تمخض عن  لك ئبل من اإلسومي لب
لتاةج سيةةر العئست عب  حياال اللاس بسب  ما ترتكي عبيل من مبادئ ح و أسسر  ير سبيمة ر ح تتلاقض مل 

بوِّ في العردية ح وما يت محض علل من معاسد أخوقيةر ح والحو  العورال السبيمة التي فور هللا اللاس عبيها ح ئالي 
في األخوو العامة وصبت حد ا لهيار التامِّ في مل مة القيم ا جتماعية بشئل عام   ح و من الموحظ أنَّ 

فمل هللا قد جعل جيءاي من لقده ح وترئييه ح عب  اللتاةج المترتبة ح ومل أن ه ا األمر حادٌث بالععل ح إ  أنَّ   
لما يلبيي أن توجل أصوي إل  الملاهج ةيات ح لبعئر اليربي يلبيي أ  تكون موجهةي لبلتاةج ح والجي ورلقة اللقد  وا 

ومن ثم يصبح أسبو  اإلحصاةيات في عدد جراةم الجلس ح ح واألصو  العبسعية التي أدت إل  تبك اللتاةج ح 
ألّن مثل ه ه الورلقة في معالجة  ؛ععاي وحوادث اإلدمان ح ووبيعة العوقات الجلسية   ح   يعيد ح و  يجد  ل

عب   –قمايا حساسةر قد يئون إيجابياي في مجتمعاتر     يالت مؤملةي بالقيم ح والمثل الخبقية ح التي تبدو 
مثل ه ه اللتاةج أمراي ف يعاي ح يبعث عب  القرف وا شمةياي ح ولدفل إل  ا ستلئار ح ئئثيرر من  -أساسها

ة ح التي لم تستول المعاهيم الحديثة لبحياال ح واألخوو ح أن تتيب  عب  معاهيمها الروحية   المجتمعات اإلسومي
ل لبعئر اليربي لن يئون فاعوي ح أح  و مجدياي إ ا  ل يراوح في داةرال الترئيي عب  مخرجات وله ا فإن اللقد الموجَّ

عة العئر اليربي لعسل ح وهيه من أساساتل الحمارال اليربية ح وما أفريتل من لتاةج مارال ح دون اليوص في يعي 
ح ومن ج وره التي يرتكي عبيها ح و بالتالي إحداث لوع من هيال الممير لدى العرد اليربي ح و ب ر ب ور الشك 

ومن  لك ؛ أن تبك العبسعات تحاو  القعي عب  الوبيعة البشرلة ح ئلن تحاو  مثل ه ه العبسعات   داخل لعسل ح 
المجتمل وحيَّة ح بللَّل حرئٌة في حياال ِّ اف عب  ألل ثوراٌل ح وتعسر التمرد عب  القيم ح والمعاهيم الرَّ أن ت عبسف ا لحر 

فمثل  ه ه األفئار ح والعبسعات ح هي التي يج  أن يوجل إليها اللقد ح ح وتعتبر اإللسان وحده مصدر القيم ..  ح 
ئما أن رال ما يلجم علل من لتاةج ح ومخرجات ح ومن ثم خوو  ليتبين مدى الخول الملهجي ال   تسير عبيل ح 

إل  ملاقشة مثل ه ه القمايا العئرلة المعقدال ح والتي صارت مرئباي من مرئبات المجتمل اليربي لعسل ح   يحتاأ 
ثم في المعاهيم ح ومحاكمتها في لواقها العئر   والعبسعي ح وا جتماعي بشئل عام ح  ملاقشةبأسبو  يرتعل 
ل في موء ه ه المعاهيم ح لةو تبتعد الل رلة عن التوبي  ح والمعهوم عن المصداقية   ح وله ا  بد موح ة الواق

من تعمي  الل رال في أسبا  الحراف ج ور العبسعة لعسها ح ألللا قد لرده إل  أسبا ي معيلةر ح ثم لعاجل بللا لحن 
ها إل  فراغ اإللسان اليربي من الروح ح ثم لعاجل حين  في مجتمعاتلا قد وقعلا في األسبا  لعسها ح ئلن   لردَّ

لجد ال اهرال تتعش  بالصعات لعسها في مجتمل روحالي   ح ل ا   فمن الخير للا أن للاقش أ  الحراف..يختبف 
مل معاهيملا اإلسومية عب  أساس من اللعا  إل  أعماقل ح والوصو  إل  ملابعل األصيبة في  هن اإللسان ح 

لةو يئون العمل شيةاي  ؛ح للستويل ا حتعاظ بالمستوى الوة  لبعمل ح والتوور الوبيعي لبمشئبة وفئره ح وحياتل 
جامداي ح بارداي ح   يثير حرارالي ح و  يدفل إل  حياالرح بل يبق  مجرد أصداءر تتوش  في فراغر   ح وحت    يئون 



 رتلا حين للتقد العئر اليربي ح وملاهجل ح متجاويالي لقدلا ردود أفعا ر ح أو الععا تر آلية ح   يلبيي أن تكون ل
 لكي لملح ملهجلا األصالة ح وا ستمرار ح والشمو  و السومة ح والدقة ..    ؛لبمحيط ال   لعيشل 

وحت  يئون اللقد الموجل لبم اه  اليربية عميقاي ح وفعَّا ي ح فوبد من تعرلة الج ور ح واألساسات العبسعية التي 
حيث ئالت ئعرال الدين واأللوهية علدهم قاةمةي عب  تعدد اآللهة ح ومن ثم ئالت محرفةي ح ومشوهة  بيها ح قامت ع

ح مما جعل األدي  اليولالي ؛ وهو الثمرال الوبيعية لتبك العبسعة ح يجسد تبك الوثلية بما فهيا من تلاقماتر ح 
ن ورقها أحيالاي ح في ل ورقاي جيةياي ح ولم يئن وامورا ِّ ح وحيرالر ح وترددر ح وقبما ورو معالي الخير ح و إ

تعبيراي عن الحالة الوثلية ح والعساد  –ئ لك  –الرومالي بلحسن حا ي من األد  اليولالي ح حيث ئان األد  
األخوقي حوا ستخعاف بالدين ح وقد أثرت الوثلية بقوالر عب  حياال أوروبا المسيحية ح ولم تعد المسيحية قادرالي عب  

الجة القمايا اآللية لإللسان ح وبين األباورال ح وصبت حد التمرد ومحاولة عي  البابا ح أو لعيل ح أو سجلل ح مع
ئما دار صراٌع آخر بين الكليسة ح والعبم وصل حد الحرو ح والتع ي  ح وفي  لِّّ ه ه ال روف ح والتلاقمات 

المجتمل ح واألمَّة ح واستمر ه ا الصراع قرولا ح ..ح  هر عجي الكليسة عن تقديم العئر ال   يبلي اإللسان ح و 
وقد ئالت ئل تبك المجتمل األوروبي خولها أن يقدم فئرا ح أو أدباي ح أو عبماي في  ل الكليسة ح لم يستول 

التراكمات التي ورثها ماثبةي أمام اللقاد األوروبيين ح يعئعون عبيها ح و يتخ ولها مثوي ح يستخرجون من القواعد 
 التي مثبث مرجعيَّة مهمة لبم اه  األدبية الجديدال في أوروبا .  دبية ح واألسس العئرلة حاأل

حا  الوثلية اليولالية والرومالية ح و ما جرتل من ويوت اليربي ح وج وره الميمورال في أو  ه ا عن وبيعة العئر
 ا ئالت سووال العئر اليولالي ح عب  أوروبا  اتها ح وعب  ئل من تبوث بها مممار العئر ح واألخوو ح وهئ

والرومالي ح ال   حدد وجهة العئر واألد  في أوروبا ح حيث فشبت المسيحية األوروبية في تقديم البداةل عن 
 تبك الوثلية الباةسة . 



 الشاعر الدئتور   محمد الشيأ محمود صيام
 إعداد                                                                                              

 د. إبراهيم أحمد الشيأ عيد
د خوباء المسجد خوباء الحرئة اإلسومية ح ئان أح د. محمد صيام .. أدي  وداعية ح وخوي  مؤثر من

لارها مل  صيره م ح وهو أدي  من جيل المحلة ح اكتوى ب 2999م وحت  عام  2991األقص  المبارك مل  عام 
المآس  واللئبات التي حبت بوولل ح و آمن بحتمية الحل اإلسومي لقمايا أمتل ح واختار ورل   ح وعاش مل

 الح  ليئون جلدياي من جلوده ح و شارك في مجا ت عديدال من مجا ت العمل اإلسومية . 
سرال م . ولشل في أ 2941ولد محمد الشيأ محمود صيام في قرلة ) جورال عسقون ( بعبسوين سلة   ياته :

م . ولما حبت بعبسوين لئبتها  2939متديلة متمسئة بإسومها ح وتبق  دراستل ا بتداةية في القرلة حت  عام 
األول  واحتل العدو الصهيولي ببده ح هاجر إل  قواع  يال ح وفي ملوقة  يال تبق  دراستل اإلعدادية ح و أتم 

م ح حيث حصل عب   2919هرال ح و تخرأ فيها عام م ح و التح  بئبية اآلدا  جامعة القا 2911الثالوية عام 
توجل إل   2911البيسالس في البية العربية و آدابها ح وعل مدرساي لمادال البية العربية بمدارس  يال ح وفي عام 

العربية بويارال التربية والتعبيم بدولة البية الكولت و عمل في التدرلس و اإلدارال المدرسية و التوجيل العلي لمادال 
م والدئتوراه  2991لكولت . وحصل عب  الماجستير في األد  العربي من جامعة المبك عبد العيلي بجدال عام ا

م عمل مدرساي بئبية  2994م ح وفي عام  2991في األد  العربي من جامعة أم القرى بمئة المئرمة عام 
ؤون المتابعة ح وعموية مجبس اآلدا  في الجامعة اإلسومية بييال ح ثم شيل ملص  مدير مئتبة الجامعة لش

بعد عن م أ   2999وفي عام  حم 2993الجامعة ح ثم شيل ملص  ) القاةم بلعما  رةيس الجامعة ( مل  عام 
بتعجير ا لتعامة  –التي ئان يرأسها  –الوون المحتل ح بعد اتهام سبوات ا حتو  لبجامعة اإلسومية 

إبعاده عن وولل أقام في السودان حت  ملتصف التسعيليات ح ثم ومل  حم  2991 21 9العبسويلية المبارئة في 
ورل  الح  ليئون توجل إل  دولة اليمن ح و أقام فيها ح و آمن بحتمية الحل اإلسومي لقمايا أمتل ح و اختار 

 جلدياي من جلوده ح و شارك في مجا ت عديدال من مجا ت العمل اإلسومي . 
 شور  الديني : 

د صيام قصاةد تلاولت  ئرى اإلسراء و المعراأ و الهجرال اللبوية و موقعتي : بدر و مؤتة ل م محم       
لتشئل صعحات من تارلأ ه ه األمة المجيد بلسبو  األداء المويون والتعبير المؤثر و القوافي الع ا  ح وقصاةد 

وما الووت عبيل من معان تصور للا حادثة اإلسراء و المعراأ وما فيها من صور و عبر ح و حادثة الهجرال 
جبيبة و قد أورد للا قصاةد صور فيها  يوال  بدر و  يوال مؤتة تصولراي راةعاي أخا اي . فقا   ودروسع يمة 

بع مة الخال  ح وتحث عب  تدبر  واهر الكون ح ول م قصاةد ت ئر اإللسان قصيدال بعلوان    يوال مؤتة   
الها بملاسبة هبو  اإللسان عب  سوح القمر ح والتي تحث ئقصيدتل التي بعلوان    يو العماء   التي ق
 اإللسان عب  التدبر فيما خب  هللا لل وحولل . 

ل م و ئر قومل بوعد ببعور  ؛ل م شاعرلا مع م أشعاره وخاصة قصاةده الووا  لوولل وشعبل في فبسوين      
ارك حولها . و أكد في قصاةده أن صبتل التي بارئها هللا وبو بمؤامرات األعداء ح وملساال األهل في األرض 

ول ا فبن يبرحها إ  مقهور . فقا  قصيدال بعلوان     لن  ؛به ه األرض صبة عقيدال ودين   صبة ترا  ووين 
م و احتل العدو القدس وما تبق  من فبسوين ح قا  د.  2911لهاجر ئالويور   ولما وقعت اللئبة الثالية عام 



  القدس تلهشها ال ةا    لجل فيها إل  السخرلة ئوسيبة  ستلهاض الهمم وبعث  محمد صيام قصيدال بعلوان
 الحمية في اللعوس . 

رقة العر  ال ين تخبوا عن فبسوين والصرفوا إلثارال الشحلاء والبيماء بيلهم ح وباتوا لتلاو  في أشعاره ف  و      
دد من قصاةده و يبدع ح وهو يعارض المتلبي سخرلة لبعالم يعيشون القهر وال   والمهالة ح فيسخر ملهم في ع

 في ميميتل التي يقو  فيها : 
 على قدر أهل الوزم تأتي الوزائم                     وتأتي على قدر الكرام المكارم            

ولما قامت ا لتعامة المبارئة ح ع ء شبا  المساجد في وجل الوييان ح يدافعون عن األقص  و عن أرض 
ح ولما رأى أوعا  فبسوين يدافعون عن م بعلوان    أبوا  الحجارال    2999راء ح ل م شاعرلا قصيدال عام اإلس

الوون ويقعون في وجل جيش ا حتو  ل م قصيدال بعلوان   أوعا  فبسوين يصلعون مجدها   ولما قرر شع  
ولما صيام مبحمة لولتعامة  فبسوين ا ستمرار في ا لتعامة حت  يتحرر الوون من المحتبين ح ل م محمد

قامت إسراةيل بإبعاد لخبة ئبيرال من قادال ا لتعامة إل  مرأ اليهور في لبلان ح ل م شاعرلا قصيدال وأهداها إل  
 الكرام المبعدين في مرأ اليهور . 
 شور  اإلنساني و االهتماعي : 

مس حديثل ععوياي يتلاو  فيل أهبل و لبشعر اإللسالي وا جتماعي حمور ئبير في شعر د. محمد صيام بحيث لب
أصدقاءه و اللاس من حولل ح يتحدث إليهم حديث الح  الحالي و الصدي  الوفي ح فلراه يل م مقووعة شعرلة 

 يهديها لوالده ح يؤئد لل فيها وفاءه واعترافل بجميبل . 
جان شاعرلا محمد صيام عب  فقد ح فيحس بعم  األلم فيرثيها ح وتبته  أش  صعية   ويعقد الشاعر ابلتل الوعبة 

يحي     ح ولما استشهد القاةد البول   أبي األعب  المودود   عبم من أعوم العئر اإلسومي المعاصر الشيأ 
 ل م قصيدال بعلوان   عشاو الشهادال      عياش

 مختارات من شور  : 
لصالح ح فقد ل م ه ه القصيدال إل  األمهات المسبمات : لما ئالت األم هي األساس في تربية الجيل ا -2

ووجهها إل  األمهات المسبمات ح ليتخ ن اإلسوم ملهاجاي في تربية جيل المستقبل ح لعل هللا سبحالل يعتح ألمتلا 
 به ه الجيل فتحاي جديداي . 

ارهم اللئبة بعبسوين ح لم ير المسبمون خيراي فقد تتابعت عبيهم اللئبات وحبت في ديوعد ببعور : مل  حبت  -1
المصاة  . وما حل بعبسوين ليس لئبة معردال بل لئبات متداخبة يعمي بعمها إل  بعض .. ولل ر المسبمون 

إل  الوعد المشؤوم ال   أوبقل ويلر خارجية إلجبتر   ببعور   ل رال ئبها سخط و م  وثورال عب  الوعد و 
ة ح فئبما مرت  ئراه في الثالي من لوفمبر صاحبل ح ويعتبرون ه ا الوعد اللقوة السوداء الكبرى في جبين القمي

 من ئل عام عبر المسبمون بئل الوساةل المتاحة عن عواوعهم تجاهل وتجاه الدولة التي صدر ملها . 
عب  أن في قمية فبسوين ألف وعد   تقل بشاعة و إجراماي عن وعد ببعور ح إ  أن المسبمين يعبرون عن 

  مبهم عب  الوعد البةيم .  سخوهم عب  ه ه الوعود ئبها باليا 
وفي  ئرى مرور ثمالية وخمسين عاماي عب  ه ا الوعد ح ألشل الشاعر قصيدال معبراي عن ئل ما يجيش بل صدره 

لحو القمية بئل مشئوتها . ولاقوي ر بة الرأ  العام اإلسومي في ا ستلجاد بصوح الدين ح رمي القيادال 
يتول  تحرلر القدس وفك حصارها ح بعد أن عاين المسبمون خو  تجار   الجهادية والبوولة اإلسومية ح لكي



العقود المامية قصور القيادات الحالية وعجيها عن تخبيص مسرى الرسو  صب  هللا عبيل وسبم من براثن 
 اليهود 

 آثاره األدبية : 
 م .  2992صدر عن مئتبة العوح بالكولت ح  –ديوان   دعاةم الح     -2
 م  2991صدر عن دار العرقان بعمان ح  –د أمة   ديوان   ميو -1
 م  2991صدر عن مرئي الراية العربية بالكولت ح  –ديوان   سقو  الرفاو    -4
 م  2991صدرت الوبعة األول  بالكولت  –مبحمة البراعم ) في عشر حبقات (  -3
 م  2991صدر في الكولت  –ديوان ا لتعامة  -1

 
 



 رداء اليه 
 محمود الرلتيسي

 ا بــــــلن الشــــــع  مــــــن يمــــــنر رقــــــد قــــــالو 
 

 والمـــــوت عقبـــــ  مـــــن تحـــــدى و التقـــــد 
 
 

 ت الكرامــــــــــــة وحـــــــــــــدهالـــــــــــــقــــــــــــالوا تكع
 

 بمرارال و الشع  لبمجد فقد  
 علد السؤا  فقد توش  من حقد   فاسل   بار الثاةرلن و  تخف
 فاسللل عن جملر و ئيف هو اتحد  عهد اليبار بلن يئون معرقاي 
 يب  في الساح أحد لممتحدراي   إن الشعو  إ ا تجمل سيبها

 بالشع  تمحك لبرحيل قد اقتر   تولس تلبر   إنمن قا  يوماي 
 و بالم لة   بن عبي   هو من هر   و البوعيلي  رحمة هللا عبيل

 يشجي القبو  بلن هرملا يا عر   و شيون تولس في البود لداؤها
 ن فقد شح فال ر لوجل ال المي  بل أين ليب  و العرلجة بعدها 
 و اآلن قوموا لببلاء فقد وج   بشرى لتولس هدم أل مة ويت
 هيا لقف فعؤاد فرعون الته   أما لخير جلود األرض قف 

 ما عاد ترهبلا األفاعي من خش    يا أم موس    تخافي سحرهم 
 والعد  يسخر من جي  مجتل        عي   عي أو جما  مبارك 

 و ترى الل يف يبيت في داء الجر   أسماء معسدال بيير حقيقة 
 فو حياء و   مياء فقد  ه   أما الكبير فبيس يعهم ما يقا  
 أل  لوع من  راء قد دأ    واللاس تسل  في عجا  تستعيد

   ارحل   عب  لية العراعلة العر   وبئل ألواع البيات تكبموا 
 أو الهر  في فهم مقصود الرحيل  فبدا ببيداي فالتراجمة البروا 
 ئي تحيا الشعو  بو علاء أو لص   ارحل تساو   ادر األووان
 و تعود من بعد المياع إل  اللخ   ارحل لتسعد أمة ميعتها 
 وترا  بيداد استدار أو احتج    ارحل فييال   يراك صيارها
  بد أن تلتي مئافحة الشي    و أمام أفئار العقيد و عقبل

 و ليس بدون يوجتل يماف إل  لس   الثور علد معمر  ئر
 فبيس داع لبيواأ أو التع   ومدار أسبا  الووو إل  اليواأ

 

 



  ة  تصدر لبدماء وقد وث   فمم  يقتل في الشعو  ئللل
 البرلة رأس مجلون العر    هل يا ترى من ماجدر يهد  
 وهو الصدوو إ ا تكبم أو التص    فالشيأ يوسف قد أقر بصحة 

 تلبي الم لة و الرئوع عب  الرئ   م يا أمة و دال ووب  لك
 و العي أقبل في رداء من  ه   واللصر آت و المعاخر لم تمت 

 

 



 م اكمة فرعون 
 هشام غانم 

 قا  موس  : 
 قم أيا فرعون  ادر !!!

 خرجت مصر إل  الميدان جهراي 
 بالمويين .. و  يلت تجاهر !!!
   سبيمان و   هامان يجد  

 تلاور   
 قم أيا فرعون  ادر 

 ليس في مصر مئان لبريايا 
  ير هاتيك المقابر 

 علد خوفو ولعرتيتي و أبلاء األكابر 
 قا  فرعون : 

 خسةتم !!
 فللا ويار حر  
 و ألا قاةد شع  

 و ألا إن قبت شيةاي 
 قا  ئل اللاس : حامر !!

 قا  موس  : 
 ألت ويار فلسرع 

 لبموار!!!
 الح  سرلعاي و إ ا لم تستول ف

 بالقوار !!
 قبل أن تصبح لهواي لبصيار 

 و حديثاي لبكبار 
   تكابر !!

 قا  فرعون :  رولي 
 علدما أقتل موس  ستعود 

 حالة األمن ... فببصبر حدود 
 ه ه األلهار من حولي تجر  و الجلود 
 إللي فرعون والعرعون أقوى من ثمود 

 علدما أ م  تهتي جبا  وهما  و لجود 
 ما أيأر فيهم علد



 لن ترى في  لك الميدان آثاراي لثاةر 
 قا  موس  : 

 لم تعد فيلا ع يماي أو يعيماي 
 أصبح اإللسان في عهدك إما

 فاجراي أو تاجراي أو في اليلايلن أسيراي أو يتيماي 
 ألت جيار وقد أبدعت في صلل المجاير 

 خ  هداياك و سافر 
 ض بالجواهر خ  ئلوي األرض ئل األرض في جيبك و ارئ

 ألت وا وت فهاجر 
 قا  فرعون لموس  : 

 ألت ساحر !!
 ألت شاعر !!
 ألت فاجر !!
 قا  موس  : 

 أتحداك بلن تلتي يوماي بالدفاتر 
 فرةيس الحي  فاجر 
 و أمين الحي  عاهر 

 ووئيل الحي  في ئل لواد  البيل حامر 
  ه  الياي إل  الياي  بو أ  ثمن 

  يال لب بح هدايا  ثم قدملا لل األوعا  في
 ليس في الحي  و  في  يره علدك عمو مؤتمن 

 و السعارال 
 لم تي  علد العمارال 
 و بوو ت الهعايا 
 و المآسي و الملايا

 ئل اليوايا مألت 
 و التجارال 

 شمبت ئل فلون البيل من رقصر و عر  
 و دعارال 

 و السياحة 
 تجمل الش ا  من ئل مواخير البيايا 

 وارال ئي ترى من الش
 قا  فرعون : و لكن .....



 ه ه روح السياسة 
 و عوقات أقملاها بعبم و دراسة 

 و شمون و حمارال 
 قا  موس  : 

 بل مو  و فساد و حقارال 
 و مياع و خسارال 

 ألت يا فرعون خاسر 
 ألت خاسر 

 قا  فرعون : 
 إ ن ح لم يعد علد  لكم إ  الدمار 

 سوف أمحوئم من الدليا و من ئل الديار 
 قا  موس  : 

 إن رأيت البحر يلش  حح فحا ر !!!
 و إ ا أبصرت في البحر ورلقاي ...   تيامر !!!

 و إ ا اللاس عب  البر استقروا ...
 و عب  الخير أصروا 
 فافهم الدرس و سارع 

 للداء الح  فوراي 
   تكابر !!

 هاأ فرعون و ثار 
 ت ار و بو أ  ال

 رئ  الوهم حصالاي و الوب  
 علدما  ن بلن البحر جافي و العب  
 ثم لما أصبح السيف عب  رأس العباد 

 صاح فرعون : ألا وحد  ألا !!!
 إللي األعب  حح و  ر  سوا  
 و ألا من قا  قو ي و صدو 

 و ألا من يسجد اللاس بلمر  
 !!!و ألا من أوعم اللاس و من أعو  ئثيراي .... وريو 

 و ألا من أمر البحر ليلش  إل  بحرلن فالصاع وش  !
 في ثوان !! 

 هجم البحر عب  فرعون فالهار سرلعاي ..... وشه  !
 درك فرعون اليرو علدما أ



 صاح : آملت بلن هللا ح  !!!
 قا  موس  : 

 ئان باإلمئان قبل اآلن حح لكن !!
 قدر هللا عب  الوا ي سب  

 ار آخر ئل وا وت لل في لوحة األقد
و عب  البا ي و إن وا  يمان البيي ترتد الدواةر !!



 أوراق ساقطة
 إبراهيم عبد هللا عيس  

 قـــــــــــولي بربـــــــــــك يـــــــــــا جيلـــــــــــرال قـــــــــــولي 
 

ــــــــــــــــي و هــــــــــــــــولي       يشــــــــــــــــيبلك حيرت
 

   تحســـــــــبي المســـــــــتور ئـــــــــان مخبـــــــــل

 

 قـــــــــــــرع الوبـــــــــــــو  ســـــــــــــرلرال البهبـــــــــــــو  

 

 فبقـــــــــــــد رأيلـــــــــــــا ئـــــــــــــل  لـــــــــــــك جهـــــــــــــرال 

 

   ســــــــــــر علــــــــــــد بوهــــــــــــة و وبــــــــــــو  

 

 ليـــــــــــــل المئـــــــــــــارم لـــــــــــــيس بالمـــــــــــــلمو     خبرلـــــــــــــاهم ولعبـــــــــــــم ســـــــــــــقعهم ولقـــــــــــــد

 

 فالمــــــــــــا  ييتـــــــــــــا  المبـــــــــــــادئ ئبهـــــــــــــا

 

   و يصـــــيح فـــــي وجـــــل الثوابـــــت يولـــــي 
 يـــــا قـــــدس يـــــا لبـــــل الوهـــــارال و الملـــــ 

 

ــــــالجل  المعســــــو    يــــــا فــــــيض حــــــ  ب

 

 يــــــا بســــــمة الــــــورد الخجــــــو  و عوــــــره 

 

 يـــــــــا حبـــــــــم قبـــــــــ  العاشـــــــــ  المتبـــــــــو  

 

 أو هـــل درى لمـــا شـــرى مـــا ا شـــرى ؟

 

 هـــــــل صـــــــار بيـــــــل القـــــــدس بـــــــالمقبو  

 

 بــــــــــاع الوهــــــــــارال و اســــــــــت ل بعجــــــــــيه

 

 و بعبــــــــــم فــــــــــلر عــــــــــاث بالمحصــــــــــو  

 

ــــــــــ  إ اي  ــــــــــة عبمــــــــــوا فــــــــــو عي   بــــــــــل ثب
 

 فـــــــــــالجهر يســـــــــــتر عـــــــــــورال المســـــــــــةو  

 

 عبـــــــم األرا   هـــــــل يبـــــــرر مـــــــا جـــــــرى 

 

ــــــــي   ــــــــوا ل ــــــــا أهــــــــل اللهــــــــ  قول  بــــــــار ي

 

 واللعـــــــــــــا  تـــــــــــــيفهم  تـــــــــــــروهمأو لـــــــــــــم 

 

ـــــون اليـــــو   ـــــي عي  والرعـــــ  يصـــــرن ف

 

 والعــــــــار يببســــــــهم و يعمــــــــح ســــــــترهم

 

 بالوحــــــــــــل يخــــــــــــتم جبهــــــــــــة المــــــــــــ لو  

 

 واألرض تبع هـــــــــم فـــــــــو جـــــــــ ر لهـــــــــم 

 

 فيهــــــــــا فقــــــــــد لبتــــــــــوا مــــــــــن المجهــــــــــو  

 

 واليـــــــــــــر  ألئـــــــــــــرهم وهـــــــــــــم عبـــــــــــــاده 

 

 مــــــــــــا لعــــــــــــل ســــــــــــيف مــــــــــــثبم معبــــــــــــو  

 

 مــــــــــــا لعــــــــــــل خـــــــــــــوان تــــــــــــرلح يومـــــــــــــل 

 

 يبقــــــــــــ  األلــــــــــــام بوجهــــــــــــل المبـــــــــــــ و  

 

 لصـــــــبوه بعـــــــد الرفـــــــل فـــــــوو رءوســـــــهم 

 

 دومـــــــــــاي آخـــــــــــر المععـــــــــــو فاللصـــــــــــ   

 

 جــــــــــروه مــــــــــن عــــــــــا ر ألقــــــــــبح ملــــــــــي 

 

ـــــــيو   ـــــــر ل  هـــــــل يرتجـــــــي الخـــــــوان  ي

 

 قــد عــاش عــن فجــر الحقيقــة ميممــاي 
 

 يعــــــــــــــم اليقــــــــــــــين بعئــــــــــــــره المشــــــــــــــبو  

 

ــــــــــو  بصــــــــــمتل  والشــــــــــع  برئــــــــــان يق

 

 يـــــــــا مـــــــــن تلـــــــــاد  بالبيـــــــــالي وـــــــــولي  

 

   تلخــــــــــدع أبــــــــــداي بصــــــــــمتي والتبــــــــــل 

 

 فللـــــــــــــا الســـــــــــــبيل لرفعـــــــــــــة و ســـــــــــــعو  

 

   ي ــــــــــل ورلقــــــــــل فالســــــــــيل مــــــــــاض 
 

 يممـــــــــــي و يلبـــــــــــ  بعـــــــــــده بســـــــــــيو   
 

 والشــع  ثــار عبــ  المخــاوف عاصــعاي 
 

ــــــــــــــــك فبــــــــــــــــو   ــــــــــــــــولهم أقــــــــــــــــبح بتب  بعب
 

ـــــــــــد فـــــــــــر حســـــــــــلي و يلـــــــــــن قببـــــــــــل  ق
 

 مخبـــــــــــــــو  مـــــــــــــــدمرعقبـــــــــــــــ  لكـــــــــــــــل  
 

 



 لـــــــــــــــّصر  مـــــــــــــــيمر ســـــــــــــــاقطر متهالـــــــــــــــكر 
 

 متـــــــــــــــــــــــواقحر ببحافـــــــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــــــمو  
 

 و بقمبـــــــل و صـــــــم العبـــــــاد فمـــــــا ت ـــــــرى 
 

 لـــــــــو ئـــــــــان جـــــــــاء بثوبـــــــــل الميســـــــــو  
 

ــــك مصــــر حئمهــــاحســــ  لي هــــل أعوت
 

   لتقــــــــــو  صــــــــــولي لبكــــــــــو  وجــــــــــولي 
 أتخمـــــــــــت مـــــــــــن أقـــــــــــواتهم وتــــــــــــرئتهم

 

ــــــــــو   ــــــــــف صــــــــــراعهم والع ــــــــــين الر ي  ب
 

 الليـــــــل مـــــــاع وقببـــــــة العبـــــــم اختعـــــــت 
 

 والعيـــــــــل عربــــــــــد فيـــــــــل ئــــــــــل جهــــــــــو  
 

 قــــــولي بربــــــك يــــــا جيلــــــرال و افمــــــحي 
 

 ســــــــــر الخةـــــــــــون بملوــــــــــ  مصـــــــــــقو  
 

   تيمــد  ســيف الحقيقــة و اصــدحي
 

 م بســــــــــــيعك المســــــــــــبو أمــــــــــــل الكــــــــــــرا 
 

 لكــــــن تــــــرى ئيـــــــف الســــــبيل لعمـــــــحل
 

 والحـــــــــــس مـــــــــــات بوجهـــــــــــل المقتـــــــــــو  
 

   يا  يبــــــــــــــــــري لأللــــــــــــــــــام مواقحــــــــــــــــــاي 
 

 بــــــــــــــــــالوهم رام هيلمــــــــــــــــــة المعقــــــــــــــــــو   
 

   يا  يقلــــــــــــــــل لعســــــــــــــــل أن الــــــــــــــــورى 
 

ــــــــــل بييــــــــــر عقــــــــــو    قــــــــــد يســــــــــمعون ل
 

 وئــــــــــللهم مــــــــــن حولــــــــــل مــــــــــن يمـــــــــــرال 
 

 ترجــــــو الحقيقـــــــة مـــــــن رءوس عجـــــــو  
 

 لهمقـــــــــــــولي لهـــــــــــــم إلـــــــــــــا برةلـــــــــــــا مـــــــــــــ
 

ــــــــود بالموصــــــــو   ــــــــل ال  مــــــــا عــــــــاد حب
 

 فالـــــــــ ل  أقـــــــــبح مـــــــــا يئـــــــــون خيالـــــــــة
 

 و العــــــــــــ ر فيهــــــــــــا أقــــــــــــبح المــــــــــــر و  
 

 قـــــــــــولي بربـــــــــــك يـــــــــــا جيلـــــــــــرال قـــــــــــولي     قـــــولي بربــــــك يـــــا جيلــــــرال و اصــــــدحي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 والدة مرر

 سمية عصام واد  
 يــــــــــــــــوم مــــــــــــــــيود ســــــــــــــــعيد مصــــــــــــــــرلا 

 

 قـــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــدت اآلن فبتحتعبـــــــــــــــــــــي  

 
 

ــــــــــد  بي ــــــــــا فجــــــــــرك الميمــــــــــون هــــــــــا ق

 

ــــــــــي مــــــــــن عــــــــــل    و ــــــــــوم اليــــــــــدر ول

 

ـــــــــــا مـــــــــــا خـــــــــــا  فيهـــــــــــا لح ـــــــــــة    لل
 

ــــــــو تييــــــــ  الشــــــــمس حيلــــــــاي ســــــــتبي   ل
 

 ئــــــــــــــــم عــــــــــــــــ ا  بعــــــــــــــــده ملتصــــــــــــــــر 
 

 عبـــــــــــــــ  الرايـــــــــــــــات فـــــــــــــــوو الجبـــــــــــــــل  
 

ـــــــــون خـــــــــا  مـــــــــن صـــــــــدقها   ئـــــــــم  ل
 

 و يقـــــــــــــين اللصــــــــــــــر حــــــــــــــ  المثــــــــــــــل  
 

 حــــــــــــــــــين آلعــــــــــــــــــتم خمــــــــــــــــــوعاي وردى 
 

ــــــــــــــي الســــــــــــــبل   ــــــــــــــت آمــــــــــــــالكم ف  واول
 

ــــــــي  يهــــــــا  ــــــــات ممــــــــت ف ــــــــك حقب  تب
 

 والـــــــــــــــــــــــ   آت يمـــــــــــــــــــــــان البـــــــــــــــــــــــد   
 

 إلهـــــــــــــا مصـــــــــــــر التـــــــــــــي   تلوعـــــــــــــي 
 

 والتهــــــــــــ  حئــــــــــــم الخــــــــــــؤون الخبــــــــــــل  
 

ـــــــــي ليبهـــــــــا مـــــــــن شمســـــــــها  ـــــــــلت ف  خب
 

 لقلتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا الشـــــــــــــــروو األيلـــــــــــــــي  
 

 شــــــــــــــــــعبها ســــــــــــــــــيل ومــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــارم 
 

 جـــــــــــــــــر رمسيســـــــــــــــــاي لـــــــــــــــــواد ســـــــــــــــــعل  
 

ـــــــــــــار برئـــــــــــــان لهـــــــــــــا  ـــــــــــــو رأتهـــــــــــــم ل  ل
 

ــــــــــــــــو ئيــــــــــــــــا  مشــــــــــــــــعل   ــــــــــــــــورال تعب  ث
 

 ســــــــــوو تخبــــــــــو لارهــــــــــا مــــــــــن لــــــــــارهم 
 

ــــــــــــــــــــلهم ئــــــــــــــــــــالخرد  و ســــــــــــــــــــتبد   و بي
 

ـــــــــي هواهـــــــــا أمـــــــــوي  ـــــــــت ف  مصـــــــــر ئال
 

 لـــــــم يـــــــي  فـــــــي الـــــــروح وعـــــــم األمـــــــل  
 

 فجــــــــــــــر مــــــــــــــيود  ســــــــــــــيحئي ألهــــــــــــــا 
 

 ثـــــــــــــــــــــــورال   تلتهـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن أو   
 

 إلهــــــــــــــــــــــا تجربــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي ببــــــــــــــــــــــد 
 

 لـــــــــــــــــــــــــادت الثـــــــــــــــــــــــــوار   لبلـــــــــــــــــــــــــ    
 

   يلـــــــــا  الشـــــــــع  مـــــــــا يبيـــــــــ  بـــــــــو
 

 تمـــــــــــــــــــــحيات وعـــــــــــــــــــــ ا  يبتبـــــــــــــــــــــ   
 

ــــــــــــــدومي مصــــــــــــــر لــــــــــــــي أ ليــــــــــــــة   فبت
 

   لوبــــــــــــــــــــــــــلولت بــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــرال ئا 
 ليـــــت لـــــي مـــــن مصـــــرلا لعـــــح الصـــــبا

 

   ليـــت لـــي مـــن وهرهـــا .. يـــا ليـــت لـــي 
 



 يا ملوكًا 
 سمية عرام وادع 

 
 يا مبوئاي تقشل اللور علا و ترد اإللسان صعر يديل
 حيث ييدو لشع  عي سبيل ما لسبوالئم قياد عبيل
 فئما يلن العابدين تردى سيوقي مبارك مثبيل

 واقل لئصلاه في عقبيلإن حئما   يرتمي ببود  
 يا شعوباي إن آ لت بيوا  لعروش ال وم تم يوا 

 وئلن اللصا  في ئعهم ئالسيف يهو  دون خوف حين قالوا
 ليس يثلي المد المهو  صخور تعترلل و  تعي  جبا 

 حين يرلو الوموح لبجوياء حتما ستصير أمراي ل اك الععا 
 ديل شيء جديديا بوداي لم تلتح  لوداع . حسبها في التو 

 بالعد  حئم رشيد يفعس  حاكم  الم سوف يهو  ليعب
 ئل واغ عبيك لولحو  .. وترى سلا الح  التبيد يعود
يا بوداي تمبي سووراي لتحيا ئل حرف في دولها سيبيد 



 إلى قبلة اإلسالم
 م مود أ مد إبراهيم أبو هندع

 

 إلــــــــــــــــ  قببــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــوم لرلــــــــــــــــو ولهــــــــــــــــرع 
 

 اء مســــــــــامل و تصــــــــــيي إلــــــــــ  صــــــــــوت اللــــــــــد 
 إ ا رمــــــــــت حقــــــــــاي فــــــــــي المجــــــــــامل فاســــــــــتج  

 
 ألمــــــــــــــر اإللــــــــــــــل الحــــــــــــــ    شــــــــــــــك وـــــــــــــــالل  

 إ ا رمـــــــــــــت حقـــــــــــــاي فـــــــــــــي البســـــــــــــيوة فبـــــــــــــتكن  
 

ـــــــــــــــ  عهـــــــــــــــد الرســـــــــــــــو  يـــــــــــــــدافل    أميلـــــــــــــــاي عب
 وئـــــــــــــــن حـــــــــــــــ راي ئيـــــــــــــــد اليهـــــــــــــــود ومئـــــــــــــــرهم  

 
ـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــالحتوف العواجـــــــــــــــــــــــــــل   وا   دهتل

 فعـــــــــــــي مئـــــــــــــرهم ببـــــــــــــوى وئـــــــــــــل المصـــــــــــــاة   
 

 ل أحاوـــــــــــــت بلـــــــــــــا األحـــــــــــــداث والســـــــــــــم لـــــــــــــاق 
 وفـــــــــــــــي قتبلـــــــــــــــا دومـــــــــــــــاي  شـــــــــــــــعاء لحقـــــــــــــــدهم 

 
 وفـــــــــــــي ســـــــــــــجن أســـــــــــــرالا الســـــــــــــموم اللواقـــــــــــــل  

ــــــــــــــــاوال    ــــــــــــــــي جع ــــــــــــــــتبهم ف  فئــــــــــــــــم باشــــــــــــــــرولا ق
 

 فصــــــــــــبراي ولــــــــــــور الحــــــــــــ    شــــــــــــك ســــــــــــاول  
ـــــــــــــــــــت عومـــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــان ئال  ومعرئـــــــــــــــــــة العرق

 
 بهـــــــــــــــــــــا تيدهـــــــــــــــــــــي أقواملـــــــــــــــــــــا والووةـــــــــــــــــــــل  

 ومـــــــــــــا لحـــــــــــــن إ  عصـــــــــــــبة ليدهـــــــــــــي بهـــــــــــــا  
 

ــــــــــــــــــ  واللجــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــواول   ــــــــــــــــــر و لرق  لوي
ــــــــــــــــــةفعيهــــــــــــــــــا ل   لــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد الهدايــــــــــــــــــة جول

 
 يدالـــــــــــــــت األلـــــــــــــــواء والبـــــــــــــــدر راةـــــــــــــــلابهـــــــــــــــا  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــي جهادل ــــــــــــــــا ف  مــــــــــــــــآثر مــــــــــــــــن إلجايل
 

 عبــــــــــــ  الــــــــــــدر  جيلاهــــــــــــا وفيهــــــــــــا الرواةــــــــــــل  
 فمـــــــــــا لحـــــــــــن ملـــــــــــ  اليـــــــــــوم مومـــــــــــل فـــــــــــاجر 

 
ـــــــــــــــــر واقـــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــار عبـــــــــــــــــ  الكع ـــــــــــــــــا ل  ولكلل

ـــــــــــــــت   ـــــــــــــــي مآســـــــــــــــد أوعب ـــــــــــــــاه شـــــــــــــــبوي ف  رعيل
 

ـــــــــــــــــــــــــايع   ـــــــــــــــــــــــــا تل ـــــــــــــــــــــــــواه الملاي ـــــــــــــــــــــــــاي ألف  ليوث
ـــــــــــــــث لـــــــــــــــاره ومـــــــــــــــا يا  ئـــــــــــــــالتلين فـــــــــــــــي   لع

 
 ئاإلعصــــــــــــــار معــــــــــــــل المقــــــــــــــامل و يــــــــــــــلقض 

 وهـــــــــــ ا هـــــــــــو العليـــــــــــ  فـــــــــــي الجـــــــــــو وــــــــــــاةر  
 

 تســــــــــــاقط ســــــــــــبط الشــــــــــــر يهــــــــــــو ا المخــــــــــــادع 
 أبــــــــــــا العبــــــــــــد قــــــــــــد ئلــــــــــــت الــــــــــــوفي بســــــــــــاحة  

 
 هتكـــــــــت جـــــــــدار الخـــــــــوف و العجـــــــــر لاصـــــــــل  

ــــــو      يهــــــوت بمــــــا شــــــاهدت فــــــي الحــــــر  وال
 

 وأمســــــــــــ  رفــــــــــــاو الســــــــــــوء صــــــــــــرع  تلــــــــــــايع  
 ملـــــــــــــــــــ  وأترعـــــــــــــــــــت لعســـــــــــــــــــي بالتهبـــــــــــــــــــل وال 

 
 وفامـــــــــــــــــت بعيلـــــــــــــــــّي اليـــــــــــــــــوالي المـــــــــــــــــدامل 

 
 

 وفامــــــــــت بروحــــــــــي لشــــــــــوال الحــــــــــ  بعــــــــــدها   
 

 ويا  جـــــــــــــــــدار اليـــــــــــــــــلس فلصـــــــــــــــــبح راجـــــــــــــــــل  
ـــــــرؤى   ـــــــ  ال  وئـــــــم ئالـــــــت األحـــــــداث صـــــــلواي إل

 
 وئــــــــــــم ئالـــــــــــــت األحــــــــــــداث صـــــــــــــوتاي يـــــــــــــدافل 

 وقامـــــــــــــــت شـــــــــــــــعو  فـــــــــــــــي البرلـــــــــــــــة ئبهـــــــــــــــا  
 

 للصــــــــــــــــــــرال شــــــــــــــــــــع  صــــــــــــــــــــامد و يمــــــــــــــــــــالل  
 إ ا ألــــــــــــــــــت ألعيـــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــراح تعاقمـــــــــــــــــــت  

 
 ســـــــــــــــارع بـــــــــــــــرأ  الصـــــــــــــــدع والحـــــــــــــــ  رادع ف 

 فــــــــــي هللا داةمــــــــــاي  تأبــــــــــا العبــــــــــد قــــــــــد جاهــــــــــد 
 

ـــــــــــــاجل  ـــــــــــــلر ل ـــــــــــــي اليـــــــــــــد المـــــــــــــلمو  والث  تجب
ـــــــــــة مـــــــــــوةوي    ومـــــــــــن قبـــــــــــل قـــــــــــد رمـــــــــــت العدال

 
 فــــــــــــيا  جــــــــــــدار ال بــــــــــــم بــــــــــــل  ــــــــــــل خــــــــــــالل 

 مارهـــــــــــــا  فقمـــــــــــــت لهـــــــــــــ   األرض تحمـــــــــــــي  
 

ـــــــــــــــدفل علهـــــــــــــــا ئـــــــــــــــل مـــــــــــــــلفون مـــــــــــــــالل    وت
 



ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــت لدي  مــــــــــــــــــــــآثرك البيمــــــــــــــــــــــاء  ب
 

 ألخــــــــــــــا  فــــــــــــــي الكــــــــــــــون  اةــــــــــــــلوأل ءهــــــــــــــا ا 
ـــــــــــــــد هللا فـــــــــــــــي األرض بعـــــــــــــــدما   تواثـــــــــــــــ  جل

 
ــــــــــــل   ــــــــــــي األرض واق  رأوا خوــــــــــــر األعــــــــــــداء ف

ــــــــدج     فصــــــــدوا جيــــــــوش الشــــــــر و المحــــــــ  ال
 

 وعـــــــــــــادت فبــــــــــــــو  الشــــــــــــــرك علــــــــــــــا تســــــــــــــارع 
ــــــــــدا   ــــــــــي الع ــــــــــ  ف ــــــــــر الجل  وئــــــــــان جهــــــــــاد واف

 
 وعــــــــــــــــاد بلــــــــــــــــو قلوــــــــــــــــور أســــــــــــــــرى تلــــــــــــــــايع 

 تعشـــــــــــــــ  وبـــــــــــــــاء األيـــــــــــــــن بـــــــــــــــين ربـــــــــــــــوعهم  
 

 وتخشــــــــــــــ  العواجــــــــــــــل و أجلــــــــــــــادهم تجــــــــــــــر   
 فيـــــــــــــــا ســـــــــــــــخف اآلمـــــــــــــــا  حـــــــــــــــين تبـــــــــــــــددت  

 
 و يــــــــــــا ســــــــــــخف األحــــــــــــوم حــــــــــــين تصــــــــــــارع  

 فمرحــــــــــــا جلــــــــــــود الحمـــــــــــــس فــــــــــــوو ربوعلـــــــــــــا 
 

 فــــــــــــــــللتم لســــــــــــــــور الجــــــــــــــــو علــــــــــــــــا تــــــــــــــــدافعوا 
 ولبعــــــــــــــــــــر  العربــــــــــــــــــــاء لحــــــــــــــــــــن ووةــــــــــــــــــــل  

 
 ولحـــــــــــــن بـــــــــــــ ور اللصـــــــــــــر لحـــــــــــــن الملـــــــــــــابل  

 ولبمســــــــــــــــــــبمين اليــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــد  تحيــــــــــــــــــــة  
 

 محافــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن أل ةهــــــــــــــــــــــــا تترافــــــــــــــــــــــــل  
 اي لبعـــــــــــــــــــــــــامبين بلللـــــــــــــــــــــــــا ئعـــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــرف 

 
 لةمصــــــــــــــــــــابيح هــــــــــــــــــــد  لأللــــــــــــــــــــ  وشــــــــــــــــــــرا 

 تمجــــــــــدت ربــــــــــي فــــــــــي األلــــــــــام وفــــــــــي العــــــــــو 
 

 إ ا قــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــّي تســــــــــــــــــتجي  المســــــــــــــــــامل 
 فتستشــــــــــــــــرف األمجــــــــــــــــاد ملــــــــــــــــك لحامــــــــــــــــر 

 
 ومــــــــــــــــــــــاض تبيــــــــــــــــــــــد ألجبتــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــدافل  

 إ ا رمـــــــــــــــــــــت جيشــــــــــــــــــــــاي لبــــــــــــــــــــــبود رئيــــــــــــــــــــــيال  
 

 فلرســـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــوارلخاي فعيهـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــوايع 
ـــــــــــــي البســـــــــــــيوة ئبهـــــــــــــا   ـــــــــــــ  لصـــــــــــــر ف  لتحقي

 
ــــــــــــــــــلل  ــــــــــــــــــا  معهــــــــــــــــــا الووة ــــــــــــــــــل األجي  تحتع

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــدمي قبوبل ــــــــــــــــــت األحــــــــــــــــــداث ت  ومايال
 

 ومايالــــــــــــــــت األحــــــــــــــــداث فيهــــــــــــــــا المصــــــــــــــــارع 
 رأيـــــــــــــــت جثـــــــــــــــامين العـــــــــــــــداال وقـــــــــــــــد  ـــــــــــــــدت 

 
ــــــــــــــــــار والمــــــــــــــــــوت شاســــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــاعر لألوي  أب

 فبــــــــــــــــــو  األعــــــــــــــــــاد  ميقــــــــــــــــــت وتقهقــــــــــــــــــرت  
 

 فملئوصـــــــــــــــــة حيلـــــــــــــــــاي و أخـــــــــــــــــرى تراجـــــــــــــــــل 
 وهـــــــــــــــا لحـــــــــــــــن لهتـــــــــــــــك هتكـــــــــــــــة ممـــــــــــــــربة  

 
 هـــــــــــــــــــــــياةمهم تتـــــــــــــــــــــــرى وهـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــلاةل  

 مـــــــــــل اللصـــــــــــر أوبقـــــــــــت  اي ســـــــــــمعت ي ارلـــــــــــد 
 

ـــــــــــــــــــداي شـــــــــــــــــــدتها البراقـــــــــــــــــــل    ســـــــــــــــــــمعت ي ارل
 و هــــــا لحــــــن فــــــي الهيجــــــاء دســــــلا حصــــــولهم  

 
 مهدمـــــــــــــــــــــــــــــــة األرئـــــــــــــــــــــــــــــــان وهللا رافــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 وقـــــــــــد ئالـــــــــــت األبوـــــــــــا  تيشـــــــــــ  دروعهـــــــــــم 
 

 فتمـــــــــــــــــــرمها لـــــــــــــــــــاراي وفيهـــــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــــارع 
 تعاقمـــــــــــــــــــت األحـــــــــــــــــــداث فـــــــــــــــــــوو تخوملـــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــي  رى الخــــــــــوف خا  ــــــــــيوي ف  لمــــــــــفعــــــــــاد  ل

 صــــــــــولاي شــــــــــادها خيــــــــــر صــــــــــاللر ســــــــــلحمي ح 
 

 و لحمـــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــاراي شـــــــــــــــــيدتها األصـــــــــــــــــابل 
 و  يهــــــــوت بمــــــــا شــــــــاهدت فــــــــي حومــــــــة الــــــــ 

 
 ومــــــــــــن شــــــــــــدال البشــــــــــــرى تعــــــــــــيض المــــــــــــدامل 

  

 

 

 

 

 



 أمــــــــــيء ربــــــــــا  القــــــــــدس مــــــــــن  ــــــــــيال العــــــــــدا
 

 وفــــــــــــــــي بحرهــــــــــــــــا لــــــــــــــــار وملــــــــــــــــل اليوابــــــــــــــــل 
ـــــــــــ   ئـــــــــــان مـــــــــــن رؤى    وهلـــــــــــلت لعســـــــــــي بال

 
 وهلــــــــــــــــلت لعســــــــــــــــي بالــــــــــــــــ   هــــــــــــــــو لــــــــــــــــافل 

 يــــــــــــا  ــــــــــــيال الهــــــــــــدىحبــــــــــــاك اإللــــــــــــل العــــــــــــي  
 

ـــــــــــــــــــــــــدمت أهـــــــــــــــــــــــــدافلا والصـــــــــــــــــــــــــلاةل   إ ا احت
 ســــــــــــــــقاك اإللــــــــــــــــل القوــــــــــــــــر  ــــــــــــــــيال هاشــــــــــــــــم 

 
 لتلمـــــــــــــــو ربـــــــــــــــوع الثـــــــــــــــلر معهـــــــــــــــا المـــــــــــــــيارع 

ـــــــــــ   ـــــــــــا  ـــــــــــيال األل ـــــــــــل القوـــــــــــر ي  ســـــــــــقاك اإلل
 

 لتلمـــــــــــــو صـــــــــــــقاع الشـــــــــــــام معهـــــــــــــا المرابـــــــــــــل 
ــــــــت   ســــــــقاك اليــــــــواد  البــــــــيض و المــــــــين أقبب

 
 تعـــــــــــــيض بهـــــــــــــا األ ـــــــــــــوار والييـــــــــــــث لـــــــــــــاقل 

 ءي معيلــــــــــــة ســــــــــــقتك اليــــــــــــواد  الشــــــــــــه  مــــــــــــا 
 

 لهـــــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــــراديس وملهـــــــــــــــــــــا الملـــــــــــــــــــــافل 
 حبـــــــــــــــــاك اإللـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــيال بعـــــــــــــــــدما  

 
 تـــــــــــــراءى األلـــــــــــــام اللصـــــــــــــر والبـــــــــــــدر راةـــــــــــــل 

 أقمــــــــــــــت لروحــــــــــــــي جســــــــــــــر شــــــــــــــوو وعــــــــــــــيال 
 

 و رصـــــــــــــــــعت تاجـــــــــــــــــاي لبشـــــــــــــــــهادال لاصـــــــــــــــــل 
 إ ا شــــــــــــــــةت أن تبقــــــــــــــــي الهيلمــــــــــــــــة بالعــــــــــــــــدا 

 
 فبـــــــــــــــــــــالقوال القصـــــــــــــــــــــوى تبـــــــــــــــــــــاد المواقـــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــدس آ م و أخــــــــــــــــــرى بيــــــــــــــــــيال   ــــــــــــــــــي الق  فع
 

 ن أرئالهــــــــــــــــــــــا و لقـــــــــــــــــــــــارعلــــــــــــــــــــــدافل عــــــــــــــــــــــ 
لـــــــــــــــــــــي لعمـــــــــــــــــــــر هللا مايلـــــــــــــــــــــت ياحعـــــــــــــــــــــاي    وا 

 
 

 إ ا ماتــــــــــــــــت األجســــــــــــــــام فروحــــــــــــــــي تــــــــــــــــدافل 
 فصــــــــــبراي عبــــــــــ  التلســــــــــاء فــــــــــي ئــــــــــل وقعــــــــــة  

 
 فعــــــــــــي حومــــــــــــة األحــــــــــــداث تلمــــــــــــو المــــــــــــدارع 

 تمحـــــــــــــــــــــورت األيـــــــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــدارها  
 

 لةــــــــــــــــمــــــــــــــــت األوثــــــــــــــــان و اللصــــــــــــــــر  اوحوّ  
ــــــــــــــــد تهجــــــــــــــــد  ــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــاموا البي  رجــــــــــــــــا  أق

 
ــــــــــــــــــــد التوقــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــجد و رو    اكــــــــــــــــــــلوعل

ـــــــــــــين ربوعلـــــــــــــا  ـــــــــــــراش العـــــــــــــد  ب  بســـــــــــــوت ف
 

 فقـــــــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــــــدها ومهـــــــــــــــــــــاجل 
 ومـــــــــــن قبـــــــــــل قـــــــــــد فامـــــــــــت عبيلـــــــــــا تجـــــــــــارال 

 
 مـــــــــــــــل هللا قـــــــــــــــد صـــــــــــــــارت إليـــــــــــــــل الوداةـــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــيارع  ـــــــــــــــــت تيدهيل ـــــــــــــــــاألمس ئال  و ب
 

ــــــــــــت إليلــــــــــــا المصــــــــــــالل  ــــــــــــوم قــــــــــــد آل  و  ا الي
 يميلـــــــــــــــــــــاي لـــــــــــــــــــــلعم القـــــــــــــــــــــاولون بلرمـــــــــــــــــــــلا 

 
 شــــــــــــــــــوامأ فــــــــــــــــــي أعرامــــــــــــــــــلا و مرامــــــــــــــــــل 

 ماء ثـــــــــــور  و أججـــــــــــي أيـــــــــــا قدســـــــــــلا العصـــــــــــ 
 

ــــــــــل   ل ــــــــــ  الحــــــــــر  يمحــــــــــو العــــــــــار وهللا راف
 ليــــــــــــــرد  يهــــــــــــــو ا تــــــــــــــوأم الشــــــــــــــر و الخلــــــــــــــا 

 
 عــــــــــــــــــــــــدو لةــــــــــــــــــــــــيم ئــــــــــــــــــــــــا   ومخــــــــــــــــــــــــادع 

 ولمحــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــاراي قــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــا  بلمــــــــــــــــــة 
 

 ولحئـــــــــــــــــــم باإلســـــــــــــــــــوم فملـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــراةل 
  



 
 رريرة

  
م مد  امد عيسى 

 وقعــــــــــــــــــــت تكعئــــــــــــف أدمعــــــــــــا
 

ــــــــــــــون ال ارفـــــــــــــة   تحـــــــــــــت العيــــــــ
 

ــــــــــــيرال وحـــــــــــدها  تبئـــــــــــي الصيــ
 

ـــــــــــــ  ــــــــــــــةوتةــــ ــــــــــــــن العاصعـــ  ـن بيــــ
 

ـــــــــــــل يهجــــــــــــر عيلهــــــــــــا  الدمـــــــــــ
 

 ويســــــــــــيل يحتمــــــــــــن الشـــــــــــــــعة 
 

ــــــــــــــة ــــــــــــــيلا تكـــــــــــــون حيللـــــــ  حـــــ
 

 وتكــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــــيلا خاةعـــــــــــــــــــة 
 

ـــــــــــــدال ــــــــــــــط الجـــــــــــــراح وحي  وســــ
 

 ئــــــــــــــلس المــــــــــــــرارال راشـــــــــــــــــــــــــعل 
 

 الرلـــــــــــــــــــــــــح تبهـــــــــــــث خبعهـــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــيات الياة  ـــــــــــــــــــــــةباألملــــــــ  عــــــــ
 

 وليلــــــــــــد هــــــــــــــــــــــم صــــــــــــييرتي
 

ــــــــــــــة  ـــــــــــــو  اللايفـــ ــــــــــــــل القب  وجــــــ
 

 الحــــــــــــــــــــــــــــ  يقتـــــــــــــل علـــــــــــــدلا
 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــا تمـــــــــــــوت العاوعــــ  وهلـــــ
 

ـــــــــوم صــــــــبابتي  يــــــــا مــــــــن تبــــــــــ
 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــي هلالــــــــــــــك واقعـــــ  روحــــ
 



 الظلم عمر  ما يدوم 
 ارأبو عايش اللج

 مــــــــن ســــــــلوات وال بــــــــم فــــــــي مصــــــــر 
 

 مار  اولابل شما  و يمين  

 

 يتحرك فيئي يا مصر بالمويين  وشبا  اللت والعيس بوك بدا 

 تصرن وتلاد  احلا جاهيلن  ورجالك يا مصر يا  اليل 

 يا عيليه يا مصر إحلا لايمين   أرواحلا و أو دلا فداكي 

 لا لايمين وتبق  يا مصر إح  ومش ممئن تولس تتحرر 

 دو  هما يا عالم أ بم اثلين   سعاحك تولس و أخوه مبارك 

 والثالي ييور التخباتل من شهرلن   األو  يقتل ويعربد فيئي يا تولس

 وبقالة بيحئم أكثر من ثوثين  ئاتم ع ألعاس الشع  بقسوه 

 لعترال سادسة هالمسئين  وئمان بيعئر يرشح لعسل

 ما تحط  يا رلس واحد من ا ثلين   بملويشروروا عبيل أصحابل ال

 مش قادر اختار بين ا ثلين  و يرد مبارك بمحئل صعرا

 دو  هما حبايبي في للي عيلي   األو  جما  والثالي عوء

 في الدستور لمصبحة الخايبين   و الخبرا تعئر عبشان تيير 

 وتقو  يا مبارك احلا والعين   وشبا  اللت و العيس بوك تتدخل

 ولقو  ئبمتلا ومش خايعين   يلاير احلا ح لت اهر 52وفي 

 أرواحلا فداكي بالمويين    يسمعها الدالييسمعها القاص

 يحمي الشع  في الميادين   والجيش المقدام المصر  

 أرحل يا مبارك ارحل يا لعين   ومويين الثوار ئبها تلاد  

 هينيا رلس احلا ئار   والجماهير اليمبالل تردد

 والعدلي ولاةبك دو  جيارلن  ئارهيلك الت و أبو الييظ

 ارحل يا مبارك ارحل يا حيلن   والقرماو  يلصح و يلاد  

 وئابس ع ألعاس المصرلين   ما بيئعيك ثوثين سلة تحئم

 ع اليوبة والمساكين  و بمك مار  أولابل

 تبتصر مح إشما  و يمين   ورجالك في الحي  الواوي



 
 برصاص حي وئمان سئاكين  اجم الشرفا في بود  وته

 

 وتهجم ع الشع  وهما أملين   والببوجية ترئ  جما  و خيو 

 ف شبا  الثورال هالمعتصمين  ورجا  الداخبية تدهس وتقتل

 عب   بم ال بمة ال المين  وميدان التحرلر بيشهد

 صامدين يا ببدلا شد  الهمة احلا  وشبا  الثورال في الميادين بتهتف

 لور وملارال لبتاةهين   ومسيرتلا المبيولية ح تبق  

 ولوهر مصر من الموعين  وحلثبت احلا ع مبادةلا

 شيا  وشبا  وحت  اللساولن   وفةات الشع  بتمامن

 ع درو  الشهدا احلا ماشين  حالعين بعده مو لا

 يا لحررها من ال المين  ويا بيريقلا ربي الشهادال 

 وما بلترك احلا الميادين  إمش  عشان لمشي  ويا مبارك

 وئعاية ئ   يا ئ ابين   وما بلتعاوض  ير بعدما تمشي

 ئومك ئبل احلا رافمين  ح تيير في الدستور يا رلس 

 وبعدين ح لئون احلا جاهيلن   يم تمشي ألت األو 

 وليير  بم السلين   جاهيلن لقعد لثلاهم 

  اليل يا مصر اإلخوان صابرلنيا   وعصام العرلان بييأ 

 وتحمبلا ال بم ستين وسلين  صابرلن وصبرلا و برمل ح لصبر

 ومن سجن لسجن ئلا دايخين   العبقم من ايدك حسلي شربلا

  ومك حسل  ئالوا قاسين   في   و بي و أبو يعبل وليمان وره

 والبعض يموت وتبعل البواوين  ورجالتك تتعلن في تع ي  إخوالا

 وما بيلسوا ال بمة يجيبوا البواوين   رل  يرموه ع رحا  الصحراو 

 والمسبم مالل قيمل يا سعاحين  البوالية في قاموسئم هي د  عهده

 وموعدلا الجلة يا مخبصين  لكن ئرامتلا مو لا حاف ها

 ولقمة شرلعل لبخرلجين  وعدالل ودستور  يم يتيير 



 
 بعد  وح  تتويع ع المحرومينو   وثروتلا السبعين مبيار ح ترجل

 

 ثوارك مصر المعتصمين  وحسلي في خوابل الثالث يتحدى

 عب  حسل  و أي مل هالتافهين  والجيش المصر  بشهامل يميط

 وشبابها المخبصين  وقرر ألل يحمي الثورال

 وح لعرح ئل المويين  و يا حسلي يا سعاح  يم ترحل

 احك يا مصر البعينيرحل سع  وفي  ئرى استشهاد البلا

 لبمول  عب  ه ا اللصر المبين  وتسجد جماهير الثورال سجده

 ياربي احعظ ثوارلا الميامين  ومن  يال لدعي لثورتلا دعوال 

 واكت  شهداةها في عبيين  وف  أبوالها لخدمة أمتلا

 ع األقص  ئبلا سايرلن  ولردد بالصوت العالي

 قص  لصبي مجتمعينوفي األ  ولعيد أمجاد حوين الياليل 

 بهواكي وليبك قولوا آمين  والشرف الويبين لتمتل 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 



 إني أنظمها أشوارع 
 م مد يونس عاشور 

 

 أل ـــــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــــعار  ومقـــــــــــــــــــالي 
 

 بمــــــــــــــــــــــــداد القبـــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــيا  
 و أصـــــــــــــــــوغ معاليهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيعاي  

 
 لتيلـــــــــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــــــــاء بجمـــــــــــــــــــــــــا  

 بـــــــــــــــــــــــدموع حـــــــــــــــــــــــرى أهـــــــــــــــــــــــديها  
 

ـــــــــــــــد شـــــــــــــــوقاي ليـــــــــــــــوالي   فـــــــــــــــي عق
 جــــــــــــــــــــل األشــــــــــــــــــــعار أســــــــــــــــــــجبها 

 
 لبــــــــــــ ود عــــــــــــن الــــــــــــوون اليــــــــــــالي 

 وأرد عـــــــــــــــــن األقصـــــــــــــــــ  بييـــــــــــــــــاي  
 

 فيهــــــــــــــــــــــود تجــــــــــــــــــــــو  بتختــــــــــــــــــــــا  
 والقـــــــــــــدس تهـــــــــــــود مـــــــــــــن يمــــــــــــــن 

 
 أعوامــــــــــــــــــاي تممــــــــــــــــــي وخــــــــــــــــــوالي  

ـــــــــــــــي ئمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــادت ف  وتراهـــــــــــــــا ل
 

ـــــــــــــي بصـــــــــــــوح صـــــــــــــوا    مـــــــــــــن ل
 * * * * * * * * * * * 

 وأدبــــــــــــــــــــج أشــــــــــــــــــــعار  تهــــــــــــــــــــدى 
 

 ا ســـــــــــــــــــــلداي ألســـــــــــــــــــــار  أبوـــــــــــــــــــــ 
 القيـــــــــــــــــــد يئســـــــــــــــــــر معصـــــــــــــــــــمهم  

 
ــــــــــــــــــــل و   ــــــــــــــــــــدام ب  عمــــــــــــــــــــت أق

   ألســــــــــــــــــ  فرســــــــــــــــــالاي شـــــــــــــــــــئماي  
 

 بــــــــــــــــــــــريوا ئاألســــــــــــــــــــــد لتقتــــــــــــــــــــــا   
 صــــــــدوا ميتصــــــــباي عــــــــن أرمــــــــي  

 
 وممــــــــــ  مــــــــــ عوراي فــــــــــي الحــــــــــا  

 وشــــــــــــــــــــــهيداي خمــــــــــــــــــــــبل الــــــــــــــــــــــدم 
 

ــــــــــــــــــــــــيا   ــــــــــــــــــــــــاثر شــــــــــــــــــــــــبواي  بل  فتل
 * * * * * * * * * * * 

 وأكـــــــــــــــــــرس شـــــــــــــــــــعر  لثكـــــــــــــــــــال 
 

 فقـــــــــــــــــــــدوا أبوـــــــــــــــــــــا ي و ــــــــــــــــــــــوالي  
 حرمـــــــــــــــــوا و أرامـــــــــــــــــل  ولتـــــــــــــــــام  

 
 مــــــــــن يخلــــــــــوا ح فجعــــــــــوا برجــــــــــا   

 وعواةــــــــــل هامــــــــــت مــــــــــن صــــــــــبف  
 

 بمـــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــآ  ولعـــــــــــــــــــــــوس ئ 
 تعتـــــــــــــــــــــــرش األرض وتبتحـــــــــــــــــــــــف  

 
 بســــــــــــــــــــــماء تبقــــــــــــــــــــــ  ئ ــــــــــــــــــــــو   

 أرئـــــــــــــــــــــــان بيـــــــــــــــــــــــوت دمرهـــــــــــــــــــــــا  
 

ــــــــــــــــــــــيوا   ــــــــــــــــــــــت ل  صــــــــــــــــــــــهيون آل
 * * * * * * * * * * * 

 أهــــــــــد  األشــــــــــعار إلــــــــــ  شــــــــــع 
 

ــــــــــــــــد جــــــــــــــــرع مــــــــــــــــر األهــــــــــــــــوا    ق
 يـــــلهض فـــــي البيـــــل عبـــــ  قصـــــف  

 
 ملتعمـــــــــــــــــــاي مـــــــــــــــــــ عور البـــــــــــــــــــا   

 بلهـــــــــــار يصــــــــــــعل مـــــــــــن خوــــــــــــ  
 

 والخوـــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــوم متتـــــــــــــــــالي  
 وحصــــــــــــــــــــار يقتــــــــــــــــــــل أوعــــــــــــــــــــا ي  

 
 وتـــــــــــــــــــــــــراه يوـــــــــــــــــــــــــيح بئهـــــــــــــــــــــــــا   

  



ــــــــــــــــــاي   و معــــــــــــــــــابر أحئمهــــــــــــــــــا  بق
 

 يلـــــــــــــــم أبـــــــــــــــي جهـــــــــــــــل ور ـــــــــــــــا  
 قــــــــــــــد بــــــــــــــاعوا الــــــــــــــلعس لعجــــــــــــــار 

 
 وبــــــــــــــــــــــدرهم بخــــــــــــــــــــــس ورلــــــــــــــــــــــا  

 ملت ــــــــــــــــــر اليلــــــــــــــــــد  يخبــــــــــــــــــرهم  
 

 عــــــــــــــن عــــــــــــــيال ســــــــــــــعد و بــــــــــــــو   
 فـــــــــــــي مـــــــــــــدح أل ـــــــــــــم أشـــــــــــــعار   

 
 أمـــــــــــــــدح فيهـــــــــــــــا ئـــــــــــــــل مثـــــــــــــــالي  

 وئــــــــــــــــــــــ ا دمعــــــــــــــــــــــات أ رفهــــــــــــــــــــــا 
 

 لرثــــــــــــــــــــاء اللجــــــــــــــــــــ  األبوــــــــــــــــــــا  
 أصـــــــــــف األهـــــــــــوا  إ ا ع مـــــــــــت 

 
ـــــــــــــــــــا    وصـــــــــــــــــــعاي مميوجـــــــــــــــــــاي بخي

ـــــــــــــــوي    أهجـــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــا قومـــــــــــــــاي  ل
 

 قــــــــــــــد لثمــــــــــــــوا اللعــــــــــــــل لمحتــــــــــــــا  
 ســـــــــــــــــــــــــبوا أســـــــــــــــــــــــــيافاي تقتبلـــــــــــــــــــــــــا  

 
 وعلـــــــــــــــــــوا أ هرلـــــــــــــــــــا بلصـــــــــــــــــــا   

 و بـــــــــــــــبخس بـــــــــــــــاعوا األووالـــــــــــــــا  
 

 عربــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــ   لختــــــــــــــــــــــــا  
  * * ** * * * * * * * 

 ولجيـــــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــــد  أشـــــــــــــــــــعار  
 

 مـــــــــــــيأ ابـــــــــــــن الكثيـــــــــــــر ب ـــــــــــــو  
 مرفــــــــــــــــــــوع الهــــــــــــــــــــام   يحلــــــــــــــــــــي  

 
 إ  لكبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 مـــــــــــــــــن رحـــــــــــــــــم معالـــــــــــــــــاال ولـــــــــــــــــد  
 

 يشـــــــــــــــــــــح  أســـــــــــــــــــــيافاي للمـــــــــــــــــــــا  
 وتقاســـــــــــــــــم يصـــــــــــــــــبي األو ــــــــــــــــــاد  

 
 مــــــــــن بــــــــــلس الصــــــــــخر المثقــــــــــا  

 * * * * * * * * * * * 
 إلـــــــــــــــــــــي أل مهـــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــعار  

 
  فــــــــــي الــــــــــيمن الســــــــــاب  والحــــــــــالي 

ــــــــــــــــــــرى قارعــــــــــــــــــــة   لخوــــــــــــــــــــو  تت
 

 أشـــــــــــــدوا فيهـــــــــــــا لحـــــــــــــن مجـــــــــــــالي  
 بــــــــــــــارك يــــــــــــــا ربــــــــــــــي خوــــــــــــــواتي  

 
 واحعــــــــــظ لــــــــــي شــــــــــعر  ومقــــــــــالي  

  



 م اورة بين مارط و غيور
 محمد يولس عاشور

   المعر  : 
 فـــــــــــــــــــــي   ّر إ مـــــــــــــــــــــاإ م ل ـــــــــــــــــــــل 

 
 وجــــوس يهــــود فــــي أرمــــي عومــــا ؟  

ـــــــــــا    ـــــــــــ  عيشـــــــــــلا صـــــــــــع  المل  أيبق
 

 وليـــــــــــــل حقوقلـــــــــــــا ييـــــــــــــدو حرامـــــــــــــا ؟  
   لييور : ا 

 عبــــــــ  مــــــــر الحيــــــــاال  اصــــــــبرأخــــــــي 
 

 و  تجــــــــــــــــــــــيع ألحــــــــــــــــــــــداث عتــــــــــــــــــــــاال  
 وئــــــــن رجــــــــوي شــــــــموخاي مثــــــــل وــــــــودر  

 
 بربِّــــــــــــــــــــــك واثقــــــــــــــــــــــاي فاللصــــــــــــــــــــــر آتر  

   المعر  :  
ـــــــف العـــــــيش فـــــــي  ـــــــل اليهـــــــود   وئي

 
 وهـــــــا هـــــــم أوصـــــــدوا ئـــــــل الحـــــــدود ؟  

 وعـــــــــــــــاثوا فـــــــــــــــي مرابعلـــــــــــــــا فســـــــــــــــاداي  
 

 وعـــــــدت أشـــــــك حتمـــــــاي فـــــــي وجـــــــود   
   الييور :  

 ا ا اليــــــــــــــــــــلس وهللا ابتولــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــ
 

 بســــــــب  األرض ممــــــــن قــــــــد  يالــــــــا ؟  
 ي ـــــــــــل الحبـــــــــــم أن لجبـــــــــــي اليهـــــــــــود 

 
ـــــــــــــا   ـــــــــــــو ببيـــــــــــــوا العلال  ولســـــــــــــحقهم ول

   المعر  :  
ــــــــام  ــــــــ  ســــــــح  البة  ومــــــــن يقــــــــو  عب

 
 وهــــــــــــل صــــــــــــبف يقــــــــــــاوم بــــــــــــالكوم ؟ 

 إ ا قبلــــــــــــــــــا المقاومــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــتمرت  
 

 فهــــــــــــــل فيلــــــــــــــا بخوــــــــــــــور لألمــــــــــــــام ؟ 
   الييور :  

 اإللجــــــــــــاي  اكــــــــــــا أكــــــــــــل الخوــــــــــــو و 
 

 وأرض قواعلــــــــــــــــــا تلبــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــ اكا 
 وتلســــــــــــي حــــــــــــر  فرقــــــــــــان وئيــــــــــــف  

 
 تقـــــــــــــــدم جلـــــــــــــــدلا يصـــــــــــــــبي عـــــــــــــــداكا  

   المعر  :  
 أهـــــــــــ ا يـــــــــــا  يـــــــــــور ت ـــــــــــن لصـــــــــــراي 

 
 و ـــــــــيال ألئـــــــــلت فـــــــــي القبـــــــــ  جرحـــــــــاي  

ـــــــــ ا فالســـــــــبم أفمـــــــــل مـــــــــن دمـــــــــارر    ل
 

 يحــــــــــــــل بلرمــــــــــــــلا قســــــــــــــراي و قهــــــــــــــراي  
   الييور :  

 أتجــــــــــرع ئــــــــــلس   ّر مــــــــــن خوــــــــــو ر 
 

 لا هواةـــــــــــــل فــــــــــــي حـــــــــــــرو وتســــــــــــعح 
 أ  يئعـــــــــــــــــــــــي فواجـــــــــــــــــــــــل أرَّقتلـــــــــــــــــــــــا  

 
 وهـــــل يجـــــد  ســـــوم مـــــل  صـــــو  ؟ 

  

   المعر  : 



 ســـــــــــــوٌم مـــــــــــــل يهـــــــــــــودر إن رمـــــــــــــيتم 
 

 لصـــــــــــــــدقاي شـــــــــــــــرهم حتمـــــــــــــــاي يقـــــــــــــــيئم  
ــــــــــــــــــــــل يمــــــــــــــــــــــينٌ    فمخــــــــــــــــــــــري   تقابب

 
 تقـــــــــــــــــاوم والمئاةـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــتم  

   الييور :  
ـــــــــا هـــــــــ ا   احتواكـــــــــاعـــــــــوم الشـــــــــؤم ي

 
 وســـــــــــــــــاورك التخـــــــــــــــــوف واعتوكـــــــــــــــــا 

 عــــــــــــة اليهــــــــــــود ت ــــــــــــل فرمــــــــــــاي مقار  
 

 فــــــــــــو تجــــــــــــيع وقــــــــــــام مــــــــــــن  ياكــــــــــــا  
   المعر  :  

 أيــــــــــــــــــاديئم تمــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــم برلةــــــــــــــــــة 
 

ـــــــــــة   ـــــــــــورى بخوـــــــــــ  جرلة  وعـــــــــــودوا لب
ــــــــــــــــراهم   ــــــــــــــــدوا ق ــــــــــــــــا فق  تهجــــــــــــــــر أهبل

 
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهدا مبيةـــــــــــــــة    مقابرل

   الييور :  
 لمـــــــــــــد يـــــــــــــدا تصـــــــــــــافحهم وللســـــــــــــ  

 
 جــــــــــــراةم حــــــــــــربهم  ــــــــــــدراي و جوســــــــــــا  

 لألرامــــــيشـــــو  جرحــــــ  ح وجــــــرٌف  
 

ـــــــي و أمســـــــ     دمـــــــاٌر حـــــــل فـــــــي وول
   المعر  :  

 علـــــــــــــــــــادئمو ســـــــــــــــــــيرديئم وتبقـــــــــــــــــــوا
 

ـــــــــــــألواء والبلســـــــــــــاء تبقـــــــــــــوا   ـــــــــــــي ال  وف
 تخبــــــــــــو عــــــــــــن جهــــــــــــادئمو وليلـــــــــــــوا  

 
ـــــــــــــــداي وتحيـــــــــــــــو   ـــــــــــــــا شـــــــــــــــعبئم أب  ليحي

   الييور :  
ــــــــــــــك  ــــــــــــــر  لبهوال ــــــــــــــا مع  أترمــــــــــــــأ ي

 
 أليســـــــــوا مــــــــــدلا خامــــــــــوا المعــــــــــارك  

ـــــــــــاي    و أحـــــــــــدث ســـــــــــيعهم فيلـــــــــــا وعول
 

 مولـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا تيـــــــــــــــك المســـــــــــــــالك فلد 
   المعر  :  

 أهـــــــــل تقـــــــــووا عبـــــــــ  صـــــــــلل القـــــــــرار 
 

ــــــك الحصــــــار ؟  ــــــ  ف ــــــووا عب  وهــــــل تق
ـــــــــــن األســـــــــــود   ـــــــــــن ســـــــــــوحئم أي  و أي

 
 لكـــــــلس يهـــــــود مـــــــن هـــــــ   الـــــــديار ؟ 

   الييور :  
ــــــــةن جــــــــثم اليهــــــــود عبــــــــ  بــــــــود    ل

 
 وحوصــــــــــــــــــرلا عبــــــــــــــــــ  هللا العمــــــــــــــــــاد 

 عقيــــــــــــــــــــــدتلا تيلــــــــــــــــــــــيلهم وتبقــــــــــــــــــــــ  
 

 اليلـــــــــــــاد  أياديلـــــــــــــا لتمـــــــــــــيط عبـــــــــــــ  
   المعر  :  

 دعولـــــــــــــــــا واليهــــــــــــــــــود يــــــــــــــــــداي بيــــــــــــــــــد
 

 لســـــــــــير إلـــــــــــ  الســـــــــــوم بئـــــــــــل جـــــــــــد 
  

 وهـــــــ ى األرض رهـــــــن الســـــــبم تبقـــــــ  
 

 وعهـــــــــــد العلـــــــــــف ي لســـــــــــ  والتحـــــــــــد   
 



   الييور : 
 ألتـــــــــــــــرك أرض أجـــــــــــــــداد  ســـــــــــــــبيبة 

 
 وتهـــــــــــد  لبعصـــــــــــابات اليصـــــــــــوبة ؟ 

 تجـــــــــــــــو  بئـــــــــــــــل تختـــــــــــــــا ر وئبـــــــــــــــرر   
 

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــا ر بــــــــــــــــاي وويب  ولجــــــــــــــــرع  لل
   : المعر   

ــــــــــــــــــــدون الممــــــــــــــــــــرال   إ ا ألــــــــــــــــــــتم ترل
 

 و  تبيـــــــــــــــــــون لبشـــــــــــــــــــع  المســـــــــــــــــــرال  
 وعوبـــــــــــــــــــتم مصـــــــــــــــــــالحة وســـــــــــــــــــرتم 

 
 بلــــــــــــا لحــــــــــــو الـــــــــــــردى يــــــــــــا لبمعـــــــــــــرال  

   الييور :  
 مصــــــــــــالحٌة توحــــــــــــ  مــــــــــــن يقــــــــــــاوم 

 
 وتبـــــــــــــري لألســـــــــــــارى مـــــــــــــن يســـــــــــــاوم 

 تهمـــــــش مـــــــن تهجـــــــر فـــــــي الشـــــــتات 
 

 وتحمـــــــــــــن ئـــــــــــــل مـــــــــــــلفون مســـــــــــــالم  
   المعر  :  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ َّ شــــــــــــــــــّددت الخلاق  ا أراك عب
 

ـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــوه أحئمـــــــــــــــــــــت الوثاق  وواوي
 ئــــــــــللي تاةــــــــــل فــــــــــي الحــــــــــ  أهــــــــــ    

 
ــــــــــ  الحــــــــــ  اســــــــــتباقا  ــــــــــ ا قــــــــــدلي إل  ل

   الييور :  
 أقــــــــودك يـــــــــا أخــــــــي لبحـــــــــ  فاســـــــــمل 

 
ـــــــ  الحـــــــ  الصـــــــراح أراك تخمـــــــل   إل

ــــــــــــي حماهــــــــــــا   ــــــــــــر  ف ــــــــــــود    تع  ب
 

 بمـــــــلء األرض مـــــــن  هـــــــ  مرصـــــــل 
   المعر  :  

ــــــــــــــور ــــــــــــــك الرجــــــــــــــل اليي  حقيــــــــــــــٌ  إل
 

   يحــــــــــــــــــوروتعرلوــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــيدبر  
ــــــــــــد   ــــــــــــارع مجرمــــــــــــاي ير ــــــــــــ  و ييب  أق

 
ــــــــو يمــــــــور   ــــــــو   يخب ــــــــي ســــــــاح ال  وف

   الييور : 
 أيحــــت الهــــمَّ عــــن صــــدر  المصــــا 

  
 برشــــــــــدك والرجــــــــــوع إلــــــــــ  الصــــــــــوا  

 عرفـــــــــــــت بلللـــــــــــــا أصـــــــــــــحا  حـــــــــــــ ّر  
 

ـــــــــــن لحيـــــــــــد عـــــــــــن الحـــــــــــرا    ـــــــــــا ل  وأل
   المعر  :  

 ســـــــــــل عن بعـــــــــــد تشـــــــــــويش لعئـــــــــــر  
 

 ألحعــــــــظ مــــــــاء وجهــــــــي بــــــــل وقــــــــدر   
 وف ألـــــــــــــ رها لربـــــــــــــي حيـــــــــــــاتي ســـــــــــــ 

 
 و أرمـــــــــي ســـــــــوف أفـــــــــديها بلحـــــــــر   

   الييور :  
 وقــــــــــــــاك هللا مــــــــــــــن شــــــــــــــر اليوايــــــــــــــة 

 
 وقــــــــــــد فقهــــــــــــت لواح ــــــــــــك الحئايــــــــــــة  

 عــــــــــــدوك  صــــــــــــٌة فــــــــــــاخبل ليوبـــــــــــــل 
 

 ومــــــــــــــــيِّو شــــــــــــــــبوه هاتيــــــــــــــــك  ايــــــــــــــــة  
 



 
 اإلهداء

 .... إل  ئل فبسويلي ي ؤسس ب ليالل عب  تقوى من هللا ورموان 
 بداي ولو بحعلة ترا  من أرض فبسوين ...إل  ئل فبسويلي   ي عرِّ  أ 

وأخص ه ا اإلهداء قبل الجميل السيدال العامبة :  إم جبر وشاح التي أخ ت من ئبماتها 
 المميةة في تيلن ه ه القصة المتوامعة . 

 ..... إل  الدئتور العامل ال   أخ ت ملل العئرال 

 . وهو في قصتي ... حسن صاح  الكبمات التي تصل إل  الجماهير بسرعة فيصعقوا لل ..
 إل  الدئتور  اي  ئبأ .... 
 أ هد  قصتي المتوامعة ... 

 حفنة تراب ....
 ابن قرلة يبلا                 

 جمعة محمد أحمد أبو الحاأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َحعلة ت را 
 جمعة محمد أحمد أبو الحاأ

لا للت ر بعارغ الصبر موعد جبستلا حو  جـدتلا أم صـابر ...  رحمـة  -وصـابر هـو اسـم أبولـا ئ 
الــ   قتبــل اليهــود أمــام أ مــي وهــي مــل بعــض اللســاء ... وئــان والــد  وقتهــا يمســك  -هللا عبيــل 

بخرووم المياه ليسـاعد لسـاء حارتـل بـالتيود بالمـاء وقـت فـك ملـل التجـو  ... بعـد الهجـرال بتسـعة 
 عشر عاما  ....

بيلــا وتوبــ  ملــا قــراءال العاتحــة ... ثــم تبــدأ مــا مــن جبســة لجبســها حــو  جــدتلا إ َّ وتتــرحم عبــ  أ
 بحديث ال ئرلات ...

لــم يئــن هلــاك وقــت م حــدد لجبســة الجــدال أم صــابر وحــديث الــ ئرلات الــداف  .. ولكــن فــي ئــل 
 جبسة تكون المسبحة في يدها ....

 تبك المسبحة الممييال ... تبك المسبحة الم عب  بها معتاح البيت العتي  في القرلة... 
وت ســبِّّح وتــ ئر هللا وتتــرحم عبــ  ابلهــا الشــهيد ... وعلــدما ســللها محمــود أصــير أحعادهــا تتحــدث 

 عن  لك المعتاح المعب  بالمسبحة قالت لل بئل قوال : 
هـ ا المعتـاح إن شـاء هللا علـدما يخــرأ عمـك إبـراهيم مـن الســجن بعـد أن تـتحوم ئـل الســجون  -

 دارلا في الجبدية . بقوال المجاهدين ... سلعويل إلبراهيم ليعتح بل با 
ية و َّ هو في دار باقية لآلن ؟!!! -  يا ستي هو فيل َجَبدِّّ

يا محمـود يـا حبيبـي ...   الجبديـة موجـودال والـدار لـو ألهـدت لبليهـا ... المهـم  يم لعـود ...  -
 والمعتاح مش في ايديلا وبس ... في قبوبلا ئمان ...   

 ي القرلة ... ئالت الجدال أم صابر تحئي لهم عن أيام العي ف
 أللها تقارن بين حياال القرلة وحياتها اآلن في المخيم .... ؛ ئالت وهي تحئي تتلهد عدال مرات

ئالت تحدثهم عن خبي الوابون والسمن الببد  .. ئالت تحئي لهم عن السهر فـي مـوء القمـر 
عبـ  اللـدى ... علد السدرال وأكل ال رال المشوية ... وأكـل المـوي مـن بيـارال المـوي ... وأكـل التـين 

وأشــياء   َتمــل الحــديث علهــا .... وتسترســل الجــدال فــي الحــديث عــن أيــام الحصــيدال واألكــل فــي 
 الباوية ...

 حصد وليمِّّر ....  و القمر بجل  البيدر ... ئلَّا لفي الخو عب  م للامتقو  الجدال :   ئلا 
ولــدير العــدس فوقهــا ... ولــو   ئلَّــا لجيــ  ئــراديش الــد رال مــن الوــابون ولحوهــا فــي الباويــة ... 

 اوأ الباشا ما بتبقيش علده معبقة ...   ثم تقو  بلبرال قوال : 
   يمة ما جي  الرول ا َّ الروبين ...   



   يعلي لمبلا مهاجرلن أحسن ... و  لرم  بحدود سبعة وستين ...   
  تقاوعهـــا مـــرلم    ولـــن يافـــا ؟ ... ولـــن المجـــد  ؟ ... ولـــن حمامـــل ؟ ... ولـــن الســـوافير ؟ ...

م تعمــدال لتخرجهــا مــن ح يلهــا .. ومــرلم هــي بلــت األســير إبــراهيم ... تقاوعهــا مــرلم لتســللها عــن 
 ليالي ع رسها ...

 وقبل أن ت جيبها الجدال تلهدت تلهيدال وولبة ثم قالت :
أيام ع رسي مش يوم و َّ تلين ... أيام ع رسي ئالت سبل ليالي سمر ... رئبت الهودأ عبـ   -

الجمــل مـن بيــت أهبـي فــي الســوافير حتـ  بيــت جـدئم فــي الجبديـة ... وتمــحك وتتــابل  هـر 
... 

   وبعدين جبت الكو أم من السوافير ... هي بلت أخو  ...   
 الهودأ يا ستي ؟ إيشتقو  مرلم : 

 الهودأ خيمة حبوال فوو  هر الجمل ... وهللا يا أو د أحسن من ئل سيارات اليوم ... -
  ويمشــي الجمــل مــن بيــت أهبــي فــي الســوافير وحواليــل الرجــا  واللســوان حتــ  وتســتورد الجــدال: 
 بيت العرلس ...  

 وئان أهل الببد الكل يتساب  في تقديم الحبوى لبيفة ...
 وهللا ئالت أيام حبوال يا مرلم ع قبا  عرسك إن شاء هللا ... 

بط الكبمــات ... مــؤ ن يــلتي صــوت آ ان العجــر مــن عــدد مــن المســاجد القرلبــة والبعيــدال ... تخــت
 يسب  اآلخر ... 

أو  مــا تقــوم فــي البيــت الجــدال أم صــابر لبومــوء ثــم الصــوال ... ت لهــي الجــدال ومــوءها وتــ ه  
قــرال عيلهــا ابــن الشــهيد صــابر لكــي   يتــلخر عــن ســيارال المعبــم أبــو ســالم مــن    حســن  لتــوقظ 

بعة وســـتين مــن بلـــت عــر  إســراةيل .... أبـــو ســالم مـــن عــر  الســبل الـــ   تــيوأ بعـــد حــر  ســ
 الجيران في معسئر خاليولس ) وعبشان خاور لسايبل بيوخد ئل العما  من الحارال ( 

 يقوم حسن وي صبِّّح عب  جدتل وي قبل يدها وتقببل الجدال ثم ي صبي العجر ويسرح لبعمل ...
 يوم عمل في قوف البلدورال ...  ي حدث حسن أخوتل وأمل وخاصة جدتل علد عودتل من أو 

المعبم أبو سالم : ه ه هـي إسـراةيل يـا أو د ... علـدما سـمعلا إسـراةيل ... سـاد جـو مـن قا   -
الصمت بيللا ر م صير سللا ... أحسست أن هلاك قاسـم مشـترك مـن التعئيـر بيللـا .. ر ـم 

 تعاوت سللا ) وقد ئلت أصيرهم ( ...
حيــث   يــدر  ... هــي التــي يقــو  علهــا المعبــم أبــو ســالم مــن   إســراةيل  ن هــ ه هــ ا القاســم بــل

 بودلا ... بودلا فبسوين التي ا تصبها اليهود ... 



رأيلـــا البوســـتيك األرمـــي حســـبلاه برئـــة ميـــاه يتحـــرك ماؤهـــا مـــل الهـــواء ... رأيلـــا ثمـــار البلـــدورال 
 الييلرال اإللتاأ وهي معبقة عب  األسوك في سوور ... رأيلا الكثير ...

 ا  وعب   ير عادتل أخ  يبحث ويقو  بئل فرح :وفي يوم عودال من العمل َفتح حسن الب
   ستي .. ستي .. وللك يا ستي ؟    -
   لعم يا حسن يا حبيبي .... ألا هان ...    -

 عمل فيل هو ببدلا ... هو قرلتلا الجبدية ه ا ما قالل أبو سالم المعبم ... لالمئان ال    -

 أخ ت الجدال ت قبل حسن وتقو  : اجبس يا حسن وحدثلي ... 

يقـو  حســن : البةـر المهجــور بجالبـل شــجرال جميـي ئبيــرال ... ئبيـرال جــداي ... هـ ه الشــجرال  ـر  البةــر 
... وهلــاك فــي الجهــة الشــرقية شــجرال ســدر ئبيــرال جــداي ... وفــي الجهــة الشــمالية بقايــا مة لــة لمســجد 

 ئان يوماي في القرلة ...
 تقو  الجدال وهي تحمن حسن وت قببل وتبئي : 

 ...   خوص ما تكمل عرفت أرملا    يا حسن يا حبيبي -
يــا حســن يـــا لــور عيلــي هـــ ه أرمــلا ... أرمــلا البـــي أخــ ها اليهــود ... وت جهـــش الجــدال فــي البئـــاء 

 ب حرقة ... رأى حسن دموع جدتل وهي تتخبل بين تجاعيد وجهها الصبوح... 
 وبعد أن هدأت الجدال قبيوي من الععالها ... استورد حسن في الوصف : 

أخـ ت الجـدال البرتقالـة ت قببهـا ثـم تتلمـل  جهة الجلوبية يا ستي بيارال برتقا    جبتبك حبة ملهـا  وفي ال
جــداي .. ترفــل الجــدال  اي ... عيلــي  شــيةاي عيلــياي فيهــا ثــم تمــعها بــين يــديها عبــ  صــدرها وئللهــا تحمــن 

ملهـا ... هـ ه أرمـلا    البير والجمييال والسدرال والجامل والبيارال البي حبة البرتقا  هـ ه رأسها وتقو  :
  يا حسن 

 و يم يا أو د ومرور  ترجعوها  ص  علهم ... و ما ماع ح  وراه موال  ...    
 وتستورد الجدال :

  بئـــرال مـــرور  يـــا حبيبـــي يـــا حســـن تجيببـــي مـــن علـــد البيـــر أمالـــة  اليـــة ... حاجـــة أكحـــل عيلـــي 
 األرض .... نبشوفتها ... وأبوسها وأّصرها وأحوها مل قوا شي

 وهلا يقو  أبلاء الشهيد وأبلاء األسير :
 ايش بدك يا ستي ... وهللا يا ستي شوقتيلا ئثير ...  -

 وتجي  الجدال وفي ئبماتها قوال لم يروها من قبل : 
 بد  أمالة  الية ...  الية ئثير ئثير ....

 بد  حعلة ترا 



 بدون عنوان ..........
 زياد ال لبي

    
  مربوا جداراي من حديد  اشمر 
 فوو الثرى ح تحت الثرى 
  رّدوا القوافل ئبها تبك التي

 حمبت إليلا من قرلش ح من بود الشام ح من شرو اليمن 
 من فارس من أرض روم من عجم 

 تبك التي حمبت إليلا ياد وعل أمل قد عببتل بالحص  
 يا ويحهم 

 ردوا القوافل ئبها حت  التي حمبت عب   هر البعير بقية لكرامة 
 ال ئان يمبكها العر  مهدور 

 يا ليت شعر  ما السب 
* * * * * * 

 إن ال   قد دار في فبك العدا 
 سيعيش ر داي هالةاي !!
 هئ ا خدع العر  
* * * * * * 

 ئل من يهوى الشجاعة والكرامة و اإلبا 
 بل ئل من حعظ السور عن  هر قب  

 أو ئل من رفض التلاي  و التخا   و القعود 
 خيو  اليافعات إل  العداأو ئل من سرأ ال

 أو قا    لن البوح 
 لن أرتع  

 هو خالد تحت الحصار و في البه  
 لكن لسوا أن اإللل سيرتق  

* * * * * * 
 يا خير شع  في الشام وحولها 

 من يحمل الهم الثقيل بعيمة يا شع   يال وحدئم 
 هم من يلوء بحمل ئف من ترا 

 با و ألتمو من  اد عن حوض الكرامة واإل
 ألتمو من قا        لن لخترو 

* * * * * * 



 يا أيها الشبل المسبح بآيات رع  من سورال التو  
 أو سورال العرقان التي حمبت ئل ألوان اليم  

 امر  الجدران مرباي موجعاي بآيات عي من سورال العجر 
 أو حديث قد رواه 

 أبداي ما وواه بعض أصحا  اللبي في يمان المجد  اك ال   ما وواه الدهر 
 امر  بل تلعرأ الكر  

 
 تتصدع األحجار مععاي مؤلماي 

 إلها أحجار  بم من حديد قد صدأ 
 وفي يملاك ألت آيات صدو   تبين لكافر 

 تصدع الوييان بل جدر الحديد 
 فسيئت  التارلأ ألك موهن ئيد المو  

 و سيئت  التارلأ ألك صامد ر م الدساةس   تحيد 
 تبين لياشم أوئار  در ماخور عار فيل اختبل امر  بئف   

 من يدعي اإلسوم لكلل عبد  ليل من رقي  أبي له  
 



 قوم يا مررع 
 عبد الكريم الوسولي

 قوم يا مصر  
 ئعايل لوم 

 مصر د  مش هي مصر 
 مصر صارت يا بلي  ابل 

 لبتعال  و الديابل 
 يلهشوا قوت العيا  

 و يمصمصوا عمم اليوبل 
 لي مصر يا ب

 رولوها و عبرلوها 
 حت  ليبها األسمرالي ليبوه 

 صار شئل تالي 
 بدلوه 

 صار أشقرالي 
 مصر يا بلي بهدلوها 
 لبسوها تو  مهب 
 تو  حيلن 

 و اوعموها عيش ميمس 
 بالمراره و األلين 
 و شربوها سم هار  
 وسئلوها عشل يفت 
 و عشل وين 
 قوم يا مصر  
 ئعايل لوم 

 قوم ورجل لتسامل 
 بسواقي و الييوان ل

 قوم وئعئف دمل فوح 
 هدتل عيشل الرمادال 
 والقروش و يا الحيتان 

 قوم يا مصر  
 قوم ولعبل 
 رجل الشمس 



 البي ماتت في العيون 
 رجل العرح البي ماع 

 وسط الدموع وو  السلين 
 قوم ودور همتك 
 قوم لور شمعتك 
 عشت وو  عمرك 
 تدور لك صدي  

 عشت داير في  ومك 
 ألت مش  قي الورل  و 

 عشت حاير وسط موجك 
 والوون بحره  رل  
 و البوو  فوو دما ك 

 ألف ببوى 
 وألت مستلي الصباح 

 ألت بتشده 
 ولكن رلح قويل 
 شدتل ملك وراح 
 قوم يا مصر  
 قوم وتور 

 قوم وولل عتمتك 
 قوم و ئبر فعبتك 

 د  الحياال قاسيل ومره 
 حوت اليربان بييوالها 

 يلستها ودايماي 
 والبوبل ودعتها 

 والحيايا عمعمتها وسممتها
 قوم يا مصر  

 أوع  بعد اليوم تخاف 
 هي مرال والسوم 

 هي صرخة تكون قويل 
 في ال وم 

 هي مربة خووه حرال 
 لألمام 



 هي واحد وياواحد وياواحد 
 تبق  مارد

 تبق  بحر وموجل عالي 
 يببل الديبا و يلخ ك لبعولي 

 م و األمالي والسو
 قوم يامصر  

 وامر  البحر بعصاك 
 خدلا لببر األمين 
 خدلا لبلور المعور 
 باللدى والياسمين 
 خدلا لبعجر الميهر 
 باليلاو  و الحلين 
 قوم يا مصر  

 جمل الكبمة الععيل في الميدان 
 والتشر ورده لديل 

 وامأل أحمان المئان 
 شد حيبك 

 حق  الحبم المسافر 
 جوه قببك من يمان 

 اوع  تهمد و 
 هي  عبل 

 وتلهشك د رد  عواجيي الكو  
 وترجعك تالي 
 أليام العيا  
 قوم يا مصر  
 اوع  تتلاي  

 عن األمل البي لور في الميدان 
 خبيك أياد  مرفرفل 
 فوو في السما 

 تصرن بو استة ان 
 قوم يا مصر  

 قوم عشان ببدك يعود 
 شمس حره 



 ملوره ئل الوجود 
 قوم عشان وولك 

 يبمبم همتل و يرجل يقود
 قوم يا مصر  
 قبل يا  الم ئعايل 
 خ  عيابك 
 خ   ومك 
 خ  سرابك 
 خ  ئوبك 

 وارحبو علا ئعايل 
 وهللا يا فرعون ئعايل 
 و ألت يا مصر األبية 
 يا عيليه يا بهيل 

 ارجعي يا مصر تالي 
 ورجعي أحب  األ الي 
 ارجعي هللا أكبر 

 صوت أدالك وصوت أدالي 
 في سويسلا دوى 

 وئبر في القتا  
 هي د  مصر األصيبل 
هي د  مصر الرجا 



 فهر الثورة
 مرلم عيام األ ا

 حقيـــــــــــــــ  أن يســـــــــــــــيل الـــــــــــــــدمل بحـــــــــــــــراي 
 

 و يجـــــــــــر  الشـــــــــــعر ملســـــــــــاباي وحـــــــــــراي  
ـــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــات اآلن ترل  فئـــــــــــــــــــــــل األملي

 
 لليـــــــــــــــل يبعـــــــــــــــث األشـــــــــــــــواو يهـــــــــــــــراي  

 و يبعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن مواولهـــــــــــــــا رجـــــــــــــــا ي  
 

ــــــــــــان جهــــــــــــراي   ــــــــــــاحوا الــــــــــــ   والويي  أب
ـــــــــــــا تـــــــــــــارلأ مصـــــــــــــر بـــــــــــــل  حـــــــــــــ  أ   ي

 
ـــــــــــــــان  ـــــــــــــــو حل  يدلســـــــــــــــك الويـــــــــــــــاال ب

 فتشـــــــــــــــئو حـــــــــــــــا  مئبـــــــــــــــوم بصـــــــــــــــمت  
 

 يعـــــــــــــــتش عـــــــــــــــن ســـــــــــــــوم واألمـــــــــــــــان 
 يعــــــــــــــــــ بك اليمــــــــــــــــــان بئــــــــــــــــــل فخــــــــــــــــــر 

 
 فيبئــــــــــــــي قببــــــــــــــك الملســــــــــــــور ثــــــــــــــان 

ــــــــــــــ   قســــــــــــــرا  ــــــــــــــ  ال ــــــــــــــا شــــــــــــــعباي أ ي  أي
 

 لقــــــــــــد حــــــــــــان األوان إلــــــــــــ  الرحيــــــــــــل  
 لــــــــــــــــــودع  المـــــــــــــــــــاي خــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــبود 

 
ـــــــــــــل   فلمســـــــــــــ  جاةعـــــــــــــاي يهـــــــــــــو  القبي

 لبـــــــــــــر أهـــــــــــــون مـــــــــــــن يوالـــــــــــــل فـــــــــــــرلح ا 
 

 ولــــــــــو صــــــــــار األميــــــــــر للــــــــــا عميــــــــــل  
ـــــــــــا شـــــــــــع  مصـــــــــــر   ـــــــــــويئم ي ـــــــــــاي ف  هلية

 
 فقــــــــــد ســــــــــول المــــــــــياء وعــــــــــم فيلــــــــــا 

 فــــــــــو يســــــــــل العمــــــــــاء الرحــــــــــ  ويــــــــــر  
 

ـــــــــــــــــــــــــل قيـــــــــــــــــــــــــود الياصـــــــــــــــــــــــــبيلا   تكبب
 هليةــــــــــــــــاي مــــــــــــــــا صــــــــــــــــلعتم وابتـــــــــــــــــدعتم  

 
 فـــــــــــــــإن اللصـــــــــــــــر حـــــــــــــــ  الثاةرللـــــــــــــــا  

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 ة وطن كاي
 أبو عمرال محمد مصوع 

 رســـــــــــــــــــــمة قبـــــــــــــــــــــم بحبـــــــــــــــــــــر متـــــــــــــــــــــين 
 

 ئتــــــــــــــــ  ســــــــــــــــما و أرض و وـــــــــــــــــين 
 يعلـــــــــــــي ووـــــــــــــن و اســـــــــــــمل فبســـــــــــــوين  

 
 قمـــــــــــــــــــــية هجـــــــــــــــــــــرال و مشـــــــــــــــــــــردين  

ـــــــــ  ومـــــــــل   ـــــــــا اســـــــــمي  رل   التـــــــــاليينأل
 

 صـــــــــــــاح  حـــــــــــــ  و مبـــــــــــــك ســـــــــــــلين  
ـــــــوو وقمـــــــايا و ئـــــــروت تمـــــــولن   و حق

 
 عشــــــــان لســـــــــئت و لمــــــــوت لـــــــــايمين  

ــــــــــا  بتمــــــــــوت برصــــــــــاص مَ    عــــــــــينبَ أوع
 

ـــــــون بتلـــــــيف و دمـــــــوع بـــــــراكينو    عي
ـــــــــــــــين   ـــــــــــــــون و الت ـــــــــــــــل يلت  وعـــــــــــــــدو بيقب

 
ـــــــــدين   و الحـــــــــ  هيرجـــــــــل ر ـــــــــم الحاق

 قمــــــــــــــية ثــــــــــــــورال و شــــــــــــــعار  جةــــــــــــــين  
 

 لســـــــان و   فـــــــي تـــــــلمين  حقـــــــوو إ 
 عبــــــ  لـــــــاس بتوالـــــــ  لحقـــــــوو بتعتهـــــــا  

 
 و عـــــــــــدو بيلصـــــــــــ  لبحـــــــــــر ئمـــــــــــين  

ـــــــــي مبكـــــــــين    وهـــــــــي ئبمـــــــــة هقولهـــــــــا وف
 

ــــــــــــــت  معــــــــــــــين   ــــــــــــــار  دال ــــــــــــــي ي  مئل
 اد  و قبــــــــــو  صــــــــــاحيين ووــــــــــن بيلــــــــــ 

 
 و عيــــون مــــا تلــــام و صــــران و ألــــين  

 ده حئايــــــــة ووــــــــن يــــــــا لــــــــاس مســــــــئين  
 

 شــــــــــــــــهداء و جرحهــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالمويين  
 و قــــــــــــــا  حئــــــــــــــام العــــــــــــــر  قاعــــــــــــــدين  

 
 بل مـــــــــــــــــــــــــــــوا حعـــــــــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــــــــين  

 لبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــر  دمـــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــع   
 

 التــــــــــــــاليينو صــــــــــــــبح يقتــــــــــــــل فــــــــــــــي  
 هحئــــــــــــي مــــــــــــمير  و رلــــــــــــح لعســــــــــــي  

 
   أســــــــــــــــــةبة و  جــــــــــــــــــيم و  ســــــــــــــــــين  

 ئايــــــــــــــــــة ووــــــــــــــــــن وألــــــــــــــــــا هئتبهــــــــــــــــــاح 
 

 قمـــــــــــــــــــــية الثماليـــــــــــــــــــــة األربعـــــــــــــــــــــين  
 شــــــــــــــــــعبة وثــــــــــــــــــورال و حــــــــــــــــــ  ولــــــــــــــــــار  

 
 و قاةـــــــــــــــــــــــــــدها أبـــــــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــــــــار 

 فــــــــــــــــي العــــــــــــــــام الخمســــــــــــــــة والســــــــــــــــتين  
 

   نالعبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويلييالوبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا     بيحـــــــــــــــــــــــــــــــ  ئـــــــــــــــــــــــــــــــل األوع

 
 و بيعوــــــــــــــــــف عبــــــــــــــــــ  المســــــــــــــــــاكين  

 مــــــــــــــــــا تلســــــــــــــــــوا ئــــــــــــــــــان أ  لبدولــــــــــــــــــة  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجين    و يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعد المحت
 بيحــــــــــــــــــــــــــــــــ  ئــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــبا   

 
 ر أم ملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورلن أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

 عاشـــــــــــــــــــت ئـــــــــــــــــــل رجـــــــــــــــــــا  الثـــــــــــــــــــورال  
 

 حتــــــــــــــــ  رجالــــــــــــــــك يــــــــــــــــا فبســــــــــــــــوين  
ــــوا الشــــعبة  ــــورال حمب  مــــا تلســــوا رجــــا  الث

 
 و حع ـــــــــوا الدولـــــــــة مـــــــــن المحتبــــــــــين 

    
 
 
 



 ملساتي
 محمد العرجا

 
 أ  القمايا لبتد 

 في لوعة
 و جعا الممير

 بمجبس األمن الحقير
 أم بالقيادات التي
 عبتي وتحع ي
 يليع الستار وعبت

 تي وتحع يعب
 من أين ابدأ قصتي
 حجم ملساتي الخوير
 من إلبوأ العجر
 أم مي  الثيور

 من أين ابدأ و الجراح
 ئثرى و  سر يباح
 هل من هشاشة ح لا
 أم حديث إ اعتلا
 ئثرى الجراح
 بحر األلم
 بحينر يساويل
 برئان دم

 فبيسقط ئل الك   العربي
 تسقط ئل الكبم

 ما أ اعوا الراحة بيللا
 أ اعوا الهم بل



 لقوة َميّ 
 د. ايى ئبأ

 لقوة َمّي إتبلِّّ الرل 
 حرل  ولقوة َميِّّ إتَوعِّي

 ولقول ع لقول تَمبِّي إبرل 
 لو ئلت لمديلتك حبي  وصدي 

رّ   بَح  و َحقي  مواون ح 
رّ   ليش إتسي  َحلعِّيِّّتك بتش 
 وو  البيل وتعمل سيل

 الورل  في وسط
 يرميك يافاروو !!؟؟

 بمسجد رايحلو عابر سبيل ل
  ..إتَرشقو سياره أو ع السوو 

ي   يصير ف أيمل ومِّ
 لقوة َمّي إتبلِّّ الرل 

 ببدلا بيجر   لو لهر الليل في
 قوم قَوام .. صبح الَعوَّام يا رفي  التب ير حرام

 المّيل الجوفي مخيون 
 في  يه.. ياد و  يئعي

 اللاس بتيلد
 إسراةيل ( مسروو ) وثبثيتو ع الحدود فِّ إيد

  ف جبا  المعلوالبي 
 حقلا .. بس مايل

 الحقوو  ي  باقي
 لقوة َمّي إتبلِّّ الرل 
 ومتلساش يا خيّ 
 .. من لقوة مي
 وبقدرال الخال 
  ف أحسن صوره
رت مخبوو    .. صِّ
 جميل ورقي 

 
 ( وجعبلا من الماء ئلَّ ش ر َحيّ  )

  ولقوة َمّي إتبلِّّ الرل 
 



 ت ت رهلين شبا  الت رير 
 د. اي  ئبأ

 شبا  التحرلرتحت رجبين 
 خّر فرعون الصيير و لقهر 
 بعد ما هي  يبو وفتخر
 معاه دئتوراه في الجئر 

 أتيس من تيس
 تياستو  ئر !!!

 مبيو في الكرسي ..... هالتعيس 
 و  ميت موس .. يعصبوا علو

 يا دو  ملشار ليير 
 ثوثين سلة 

 فرعون بيص  الليل ف جيبو 
 وف عبو ئل خيرات مصر 

 السويس البترو  وقلاال 
 وعرو العوحين 
 في حين .... 
 الثمالين مبيون ..

 ثوثين ميل تحت خط العقر 
 ووابير ع ر يف العيش 

 والياي ببوش   ) إسراةيل ( 
 فميحة ما يعمبهاش  ير عميل ملئسر 

 ألياي ما يعئهاش  ير شبا  التحرلر الملتصر 
 ع الدئتاتور ثار شع  العبور 
 ر والتصر .. ر الحمد والشئ

 ف  يال صبيلا العجر وال هر ف تولس والمير  صبيلاه في مصر 
 



 إنًصر ياربي الشعب الليبي
 
 د.غازى كلخ

 يّ  مالَصرلي ربي عبيهم
ل لي  .. حقي وَرجَّ

 َسحبتو من َحّبات عيليهم
 بوولهم ر م أحقادهم وَسواد

 ولار الَحَسد إلبي بتكولهم
 عبيهم ..يّ  مالَصرلي ربي.. بَصبر  

 لشع  التولسيولَصر ا
 وأخوه المصر  

 العراعين ع
 والعاسدين
 والساقوين
  ع الحراميل

 الببوجّيل ع
 البي مسالديلهم
  ...يّ  مالَصرلي ربي

 عبيهم بَصبر  
 

ر ياربي الشع  البيبي  إلصي
 ع الم رتيقل
 أفرلقيا وتيس تيوس

  خرَّ  ما َعمَّر ..عدو الدين
 شين الهاربين

 ّليهمالثلين... إلبي باع وال المين
 ....إلصرلا يار  عبيهم د وم وِّخّيلهم



 مجلون ليبيا
 د. ايى ئبأ

 .. مجلون ليبيا
 " ليرون  "

 علو َحّط واوي
 شيوان مبعون 

 حت  إببيس إتَبّرأ ملو
  .. دراكو 

 قَ اف دم َسّعاك
 أشَهد ر إلو
 أَخس من شارون وهتبر

  خبِّص يا ر  ليبيا
 و وراببس
لو من إجرامو  وجِّ

 ر  من المجلون وَرّلحلا يا
 ... والمعتوه

د اإلسوم  إبلو .. سيف مِّ



 الئشف المستور 
 د. اي  ئبأ 

 فاحت رلحة العيو  .... الئشف المستور
 الخاين مل سيدو ... عبد  ليل ملمور 
 بهبو  .. خاي  .. مش صاة  

 قرد بيسح  ثور 
 مربو  و قيدو ... ممير مخمور 

   الممير    مصيرو مل عبس ح ييور 
 لعبسويلي الحر ... في حيبك .. ثور يا 

 ليش تقبل تل   ..وتعيش مقهور ؟!!
 جاثم عب  صدرك ... حاكم موتور 
 لبمحتل عميل .. جاهل ميرور 

 يالعبسويلي الحر .... في حيبك .... ثور 
 

 يا عمرو يا موس  
 ليش دورك ميمور ؟؟!!
 صورتك مقبوبل 
 أمين لبعروبل ؟ 

 !و  إلتا مجرد شاهد يور ؟؟!
 يا الشع  المصر  عبيك الدور 
 الشع  التولسي فتح لك واقة لور 



 األجمل بئره يا عصعوره 
 د. اي  ئبأ 

 األجمل بئره يا عصعوره 
 المستقبل ف عيون مسروره 
 ف اإلسومية إتربتي 
 دليا بلجاحك مبهورال 

 في  يه الياليل الملصوره 
 األميرال عيليه ون جاعت 
 ترفض تبق  ملموره 

 ف جسد   البوعيلي    اللار 
 صحت أرواح الشعو  المقهوره 

 جراح األمة محتاجل 
 مشر  مل جمرال لار 
 مهر الحرلة الملسوره 

 سارقاها ئو  الير  المسعوره 
 ليران البوعيلي  وردتها 
 فرت ي  العيران الم عوره 
 مرسومة البسمة والصوره 
 عب  وجل القمر البوعيلي  
 لصورال أسوورال من تولس لبسويس الم

 أقمار التحرلر ر م القهر مليره 
 


