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التوجهات الفكرية لألديب املصري الدكتور جابر قميحة

‘The intellectual orientations of the Egyptian writer Dr. Gaber Qamieha’’

ساجده الفت
 بفیصل آابد،ابحثة يف مرحلة الدكتوراه بقسم اللغةالعربیة والعلوم االسالمیة جبامعة الكلیة احلكومیة
الدکتور افتخار امحد خان
 بفیصل آابد،االستاذ املساعد بقسم اللغةالعربیة والعلوم االسالمیة جبامعة الكلیة احلكومیة
الدکتورثناءللا
اسالم آابد، االستاذ املساعد االول و مدیر الدراسات االسالمیة بقسم العلوم االنسانیةواالجتماعیة جبامعة البحریة

ABSTRACT

Dr. Jaber Qamihah, was a good teacher, a good writer and a good poet from Egypt,
He grew up in a noble family, he was fond of reading from the very earliest age. And
he was an intellectual and his deep reflections of the Quran appeared in his writings,
and carried the concerns of Ummah. He devoted himself for preaching of Islam and
said that the original Islam is peace .In the twentieth century, the new intellectual
situation appeared, which was more harmful not beneficial to the people. People
witnessed an age of intellectual cognitive conflict s ,until three teams appeared ,the first
refused all things of west .That the West has built modern discourse on the separation
of religion from countries politically, economically, and in character building .On the
other side, a school of thought says.That Islam is a religion not kingdom, and
Muhammad (peace be upon him) is a prophet and not a king, And between the two
previous views .A third view was expressed, calling for the introduction of the West's
civilization, should be taken and which should not be taken. Dr. Jabir Qamheh was
born in the era of this intellectual conflict, and he looked closely And interacting with
some dimensions and intersecting with some other dimentions he accepted , a few
intellectual orientations and , rejected a few other dimentions .He was a believer, in
the Book of God, Messenger, his Judgment and Destiny.He showed the political spirit
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through his writings ,and tried to sire a spirit of jahad to muslims which is only way for
the awareness of ummah according to his opinion.

إن الدکتور جابر قمیحة املتويل أدیب وجماهدومعلّم،وشاعر مصري معروف ،نشأ فی أسرة کرمیة،
کان شغوفا ابلقراءة منذ نعومة أظفاره ،وکان فکره إسالمیا وأتمالته قرآنیة عمیقة ،ومحل ھموم األمة،
ٰ
السالم و يف القرن العشرین ظهرت املذاهب الفكریة
أوقف قلمه هلل تعالی ،فقال إن األصل يف اإلسالم ّ
اليت كانت حتمل من األضرار أكثر مما كان من املمكن أن ینفع الناس هبا لذلك قد شهد الناس أن ذلك
العصر كان متمیزا ابملعارك الفكریة الضارة الشدیدة ،حتی ظهرت فرق ثالث،کانت األولی ترفض کل
ماجاءبه الغرب مجلة وتفصیال  ،أن الغرب قد بنی أنظمته احلدیثة علی فصل الدین عن الدولة سیاسیًا
بوًی وعلی الوجهة األخری وقف عدد من املهللنی املراد من املهلّلنی الناس الذین مدحوا يف
و
اقتصادًی وتر ً
ً
احلضارة الغربیة الذین دعوا أن االسالم دین الدولة ،وأن حممدا نبی و لیس ملکا ،وبنی الرأینی السابقنی ،
ظهر رأي اثلث ،یدعو إلی األخذ من حضارۃ الغرب مما هوحسن وترک مما هو قبیح ،وقد کرب الدکتور
جابرقمیحه املراد من كرب أي نشأ فی عصر هذه املعرکة ،ونظرها عن قرب ۔وتفاعل مع خیوطهاالفکر یة
املتوازیة واملتقاطعة ،فقبل و رفض وحسن وقبح  ،کان كاتبا ،و عاملا مؤمنا ،بکتاب هللا ورسوله والقضاء
والقدر۔ فتوجد فیه الروح السیاسیة ،وحاول من خالل قلمه أن یبعث فی املسلمنی روح اجلهاد والذی یراه
سبیالً وحیدا فی هنو ض األمة ،
التوجهات الفكرية لألديب املصري الدكتور جابر قميحة
إن دكتور جابر قمیحه كان شاعرا لرسالة اإلسالم  ،فتناول معظم قضاًیاألمة السیاسیة ،وألف
مخسة دواوین شعریة يف واقع األمة  ،قصائده تتحدث عن شخصیات اجلهاد األفغانی بعضها التی ذکرت
منفردۃ وبعضها التی ذکرت علی وجه العموم ابلنسبة لألحداث السیاسیة التی مرت هبا األمة االسالمیة
فی القرن العشرین(، )1فجابرقمیحه تناوهلا تناوال عمیقا ،الشک فیه أن مصر من األوطان التی تعمق أثر
ها فی النفوس ،و قد کثرت الکتاابت عن مصرفی القدمی واحلدیث فی تناول اترخیها وفضائلها وأحواهلا
فتعرض مفهوم الوطنیة علی أساس دینی ،فإنه یعرض تصرحیا أو ترمیزا إلی إسالمیة فکره والی متسکه هبا
کما یوجد فی دیوانه "حول األمساء احلسنی،؛( )2فکل قصیدۃ تبنی ومتدح صفات هللا ،سبحانه
وتعالی ،فتناول موضوع املدح فی دواوینه املختلفة حول حمور واحد وهو اجلهاد فی سبیل هللا "سواء أکان
اجلهادابلسیف أو املال أوالقلم ،فاملدح عنده ال یتمثل فی صورهتا التقلیدیة،ومل میدح شخصا أوفکرۃ إال
وهلا عالقة ابالسالم و اجلهاد ،وأن اهلدف األساسی عند الشاعر هو تبلیغ رسالته اإلسالمیة اجلهادیة،
أما موضوع الراثء عند الدكتور جابر قمیحة یتجاوز مبفهومه التقلیدی الذاتی ومیکننا أن نصطلح علیه
ابلراثء اإلسالمی املعاصر ،والشخصیات املرثیة عنده إسالمیة جهادیة من جنسیات خمتلفة ،وغالبهم من
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االخوان املسلمنی هذه منظمة سیاسیة معارضة للحكومة املصریة  ،و مل یقف عند حدوداملدح والراثء فقط
بل قصائده متفرقة ،من قصائداملناسبات األدبیة مثل قصیدۃ "ابقة شعر لصحیفة آفاق عربیة( )3قصیدۃ
"أعیاد البحریۃ "( )4مث قصیدۃ"فی حفل وداع اخل۔( )5فإنه کان وسیع النظر لبیان اجملاالت املختلفة ،
فیخرج موضوع الثقافة عنده من نطاقاته الضیقة إلی آفاق واسعة ،فسافر إلی البالد املختلفة طالع ثقافتهم
بدقة ،فأخذ مما هو اتبع الدین اجلهادي العصري وترک مما هو خالفه ۔
دكتور جابر قمیحة ولد يف مدینة " املنزلة " مبحافظة الدقهلیة بشمال دلتا النیل يف  1934للمیالد ()6
،نشأ فی أسرة کرمیةأمیة بعیدۃ عن التعلیم( )7و كان فكره یشتمل على األمن و السالم و نشراألدب
اإلسالمي و أتمالته كانت كلها قرآنیة لذلك مل یشهد أحد يف حیاته كلها أن أساء إل أحد أو قام بضرر
ألحد من الناس ۔ فإنه کان یقبل مشاکل احلیاه وکان حاد اللسان مرهف االحساس یسعي لیعاجل
مشکالت اإلنسان وھمومه إنه أدیب قضیة ورسالة ومحل ھموم األمته أنه كان حیب رسول هللا صلى هللا
علیه و آله وسلم حبا شدیدایذکر دائماقول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم۔[الَی ْدخل اجلنَّةَ قَ ِ
اطع  )8يف
َ ُ َ
كثری من األحیان كان أييت ابألحادیث النبویة على صاحبها الصالة والسالم يف موضوع صلة الرحم يف
الس ِ
ِ
ِ
ش َ ،وقَ ِط َیعةَ األَْر َح ِام ،
كتاابته مثل احلدیث النبوي الشریف التايل [إِ َّن م ْن أَ ْشَراط َّ َ
ش َوالتَّ َف ُّح َ
اعة الْ ُف ْح َ
وائْتِما َن اخلَائِ ِن  ،وََتْ ِوین ْاأل َِم ِ
نی أوقف قلمه هلل تعا ٰلی فقال إن اإلسالم السالم فإنه کان بنفسه حیمل
َ َ
َ َ
التعب واملشقة حتی یظن أنه لیس من البشر عادًی ،کان عاملا مؤمنا ،وموقنا بکتاب اللهورسوله والقضاء
احد فی هنوض
والقدر حاول من خالل قلمه أن یبعث فی املسلمنی روح اجلهاد ،والذی یراه سبیالً و ً
األمة  ،أنه کان شاعرا رسالة ( )۹۔فتوجد فیه الروح السیاسیة ویعترب نفسه أمیناعلی رسالةفتناول معظم
قضاًیاألمة السیاسیة وکانت هناک وطنیة أخری تقوم علی اعتبار الوطن جزء من العامل االسالمی
الکبری()"۱۰الدکتور جابرقمیحه" فانه یبنی وطنیته علی أساس دینی ،کما أنه کتب قصیدۃ فی قضیة
"فلسطنی أمی وفلسطنی تعترب القبلة األولی أی (البیت املقدس ) ومصرهی "أم الدنیا صاحب احلضارۃ
القدمیة من الناحیة املادیة والناحیةاألخالقیة أیضا ،ومل یوجد شعب آخرفی بقاع العامل القدمی حبالة واضحة
مثل ماانله املصریون األقدمون()۱۱یعرض الشاعر تصرحیا أوترمیزاإلی إسالمیة فکره والی متسکه أما
موضوع الراثء یتجاوزمبفهومه التقلیدی الذاتی ومیکنناأن نصطلح علیه ابلراث االسالمی املعاصر
والشخصیات املرثیة عنده اسالمیة من جنسیات خمتلفةوغالبهم من االخوان املسلمنی و مل یقف عند
حدوداملدح والراثء فقط بل قصائده متفرقة ،من املناسبات األدبیة مثل قصیدۃ "ابقة شعر لصحیفة آفاق
أیضا فی أشعار ه تناوال بسیطا"  ،قصیدۃ"فی حفل
عربیة قصیدۃ "أعیاد البحریۃ فتناول موضوع الفکاهة ً
وداع فإنه حتدث فی قصائده الشاذۃ ،فهو ابلشعرالتعلیمی ،فإنه کان وسیع النظر لبیان اجملاالت املختلفة
 ،فیخرج موضوع الثقافة عنده من نطاقاته الضیقة إلی آفاق واسعة ،فسافر إلی البالد املختلفة ونظر
ثقافتهم بدقة ،فأخذ مما هو اتبع الدین وترک مما هو خالفه التوجیه فی احلقیقة مصدر  ،وجه  ،یوجه،کما
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ورد فی القرآن(۔۔۔أَی نَما ی وِجههُّ َال أيْ ِ
ت ِِبَْرری۔۔۔( ۷6۔النحل) ( )۱۲وأصول الکلمةیدل علی مقابلة لشئ
ْ َ َُ ّ
َ
،والوجه  :مستقبل لکل شئ  ،ووجهت الشیئ ،جعلته علی جهة واملر اد من التوجیه فی العلوم هی أنه
إذاوقعت صعوبة فی فهم الکالم من القرآن أو احلدیث أو الشعر وغری ذلک  ،فیقف الشارع عند ذلک
الکالم وحیل کل غموض فیه ۔فالشک فیه أن عقول الناس ومدارکهم لیست يف مرتبة واحدۃ وکذلک مادۃ
ِ َّ
َّر)( املدثر) )۱۳( )۱۸والفکر
الفکر ال میکن أن یستوی بنی الناس ،کما وردفی القرآن ( إنَّهُ فَكَر َوقَد َ
هوا الکیفیة اليت یدرک هبا اإلنسان حقائق األمورفی مجیع میادین احلیاۃاملختلفة فی مذھب أو طائفة أو
أمةأوعصر ،کماأتناول التوجهات الفکر یة لدکتور جابرقمیحه فی املواقف املختلفة ۔
موقفه من الثقافات الوافدۃ
فی القرن العشرین ظهرت املواقف الفکر یة اجلدیدۃ الضاریة ،لیس بنی العرب والغرب فحسب
،بل بنی العرب وبعضهم البعض ،حتی ظهرت فر ق ثالث،کانت األولی ترفض کل ماجاءبه الغرب مجلة
وتفصیالً  ،فهو ما نسمیه الثقافة الوطنیة  ،و قد ارتبط هذا املفهوم ابملسلمنی الذین یدافعون عن اهلویة
اإلسالمیة مبنظار القومیة أو الوطنیة ضد االستعمار األوروبی لألقطار املسلمةحینها،وکان هذااالستعمار
میثل غایةماوصلت إلیه أورواب،وهی تعمل علی زوال املسلمنی والعرب ،فاملراد منه أن کل ماأيتون به
إمناهدفه زوال الوجودالعقدي واحلضاري۔ وهذااإلجتاه قام علی قوی اإلستعمار من حماوالت حثیثةإلثبات
سیطرهتا علی مقالید السیاسةواملال واجلیش والتعلیم  ،ذالک لضمان استکانة هذه الشعوب ،وقد
سخرت هذه الدول مؤسساهتا فی هذااهلدف عالنیة أومن وراءحجاب وقد تغلغلت بفکرهافی التعلیم
والصحافة والقانون اخل ۔ وقد ترسخ مفهوم العداء الثقافی بنی أو لیاء هذاالرأی وبنی ثقافة الغرب ،األمر
تبعا ألصحاهبا ،
الذی جعلهم الیرون حاجة فی االستعانة هبذه األفکار ء التی اتسمت بطابع عدائی ً
وقد ترسخ حضور الرتاث بقوۃ ،إذکان هو الضمانة للوجود والبقاء وعدم التالشی أمام املدالغربی ۔
ویقدمون أصحاب الرأی الرافض حجة هلذااملدی الفکری الغربی ،أن الرتاث االسالمی العربی کان أحد
الرکائ ز التی قامت علیها النهضة الغربیة ،کما أن الغرب قد بنی أنظمته احلدیثة علی فصل الدین عن
بوًی ۔
الدولة سیاسیًا و
اقتصادًی وتر ً
ً
أمااالسالم فهو منهج حیاۃ یتسم ابلشمولیة وهواحملرک األول واألخریلتاریخ املسلمنی ۔ وعلی الوجهة
األخری وقف عدد من املهللنی مفهوم املهللنی هنا الناس الذین یدافعون عن احلضارة الغربیة و یرجحوهنا
للفکر الغريب،والداعنی إلی توطینه فی العقلیة العربیة  ،وقد ظهر هذا االجتاه علی ید علی عبدالرازق فی
کتابه (االسالم وأصول احلکم ) وقد ادعی فیه أن االسالم دین الدولة ،وأن حممدا نبی و لیس ملکا ،
فعند مانرجع الی التاریخ انکشفت لناأن عددامن الکتاب ثبتواعلی هذه األفکار ۔وبنی الرأینی السابقنی
املتنافرین ظهر رأي اثلث ،یدعو إلی األخذ من حضارۃ الغرب مما هوحسن وترک مما هو قبیح ،وقد
تبادلت احلضارات قد میًا وحدیثًافی شتی املعارف  ،فهذه احلقیقة ،الشک فیه ولکن عند ما نرجع الی
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التاریخ نعرف أن تبادل العلم التجریبی خیتلف عن تبادل الثقافة ،والتی هی أحد مکوانت األمة  ،وأن
املعرفة التعنی التأثر علی اآلخر وممن وقف ضد هذاالرأی  ،وهوعبدالرازق السنهوري ()۱4حیث قال إن
على مصر أن تنظرالی املدنیات الغربیة  ،فتختار من کل أحسنه ولكنه أخطأ فی هذاالرأی ألن مصر هلا
مدنیة أصلیة،وهی حتتاج أن جعل هذه املدنیة مالئمةللعصر احلاضر ()۱۵والنقطةاملهمة فكیف نستطیع
أن ننقل ثقافة الغرب لننهض هبا الشرق يف حنی أن بیننا و بنی الغرب یوجد بون شاسع و فرق كبری من
الناحیة التارخییة و الروحیة و الثقافیة ،توجد التفاوت العظیم
الدکتور جابرقمیحه نظرها عن قرب فقبل و رفض وحسن وقبح ،کما أنه عاش فی الباکستان
ملدۃ مخس سنوات ونظر وتعمق فی ثقافتهم ،فوصل إلی النتیجة علی أن الباکستاننی حرصواعلی حتصیل
العلم و خصوصاللعلوم الدینیة وذکر العصر الذی کان یعیش فی ابکستان فی الثمانینیات کانت تدریس
اللغةالعربیة علی نطاق واسع فی اجلامعات الباکستانیة وخصوصا اجلامعة اإلسالمیة العاملیة اسالم آابد ،
فإنه کان حیب عادۃ الباکستاننی حلصول التعلیم الدینیة ألنه کان بنفسه حافظ القرآن ومولعاابلقراءۃ فی
جماالت خمتلفة ،و مصادره األساسیة هو القرآن والسنة ،فإنه ذکر عدۃ مواقف التی حدثت فی حیاته
أثناء قیامه فی ابکستان فمنها أنه کان یعیش قریب من٫أیوب مارکت ٫وکان هناک بقال طیب یقابل معه
دائماببشاشة ،ویعرف قدراغری قلیل من العربیة ،فذھب الدکتور جابرقمیحه لیشرتی منه شیئا ،فجلس
معه ف ی دکانه  ،فبدأاحلوار بیىهما فی السیاسة واألدب ،فکان اسم الرجل (صاحب دکان ) "بنیامنی"
فقال الدکتور جابرقمیحه فی نفسه ،ملاذاالأد عوه تدرجییاالعتناق االسالم ،ألنه کان الرجل "بنیامنی "
واسع األفق  ،حسن املعاملة لکل الناس فبدأ الکالم عن االسالم  ،وعدالة االسالم  ،ودولة الرسولْ صلی
هللا علیه وسلم ،وحرص االسالم علی أن یکون التعامل بنی املسلمنی وغریهم قائما علی العدل والرمحة فإنه
ِ
قرأاآلًیت القرآنیة (وإِ ْن أَح ٌد ِمن الْم ْش ِركِنی استجارَك فَأ َِجره ح ََّّت یسمع َك َالم َِّ ِ
ك ِِب ََّهنُْم
اَّلل ُمثَّ أَبْلغْهُ َمأْ َمنَهُ ۚ ٰذَل َ
ُْ َ ٰ َ ْ َ َ َ
َ َ ّ َ ُ َ َْ َ َ
قَ ْوٌم َّال یَ ْعلَ ُمو َن )التوبه ))۱6(6فإنه حدث معه يف التاریخ االسالمی عن شواهد من حسن معاملة
املسلمنی ألھل الزمة،وخصوصا املسیحینی  ،فثبت ھؤالء من اآلًیت القرآنیة ،فعند ما قال الدكتور
جابرقمیحة له إن اإلسالم و دینكم املسیحي متفقان فی األساسیات والقیم اإلنسانیة  ،فوقف بنیامنی
غاضبا ،فقال له ما الذی جعلک تظن أنين مسیحي فأجابه الدکتورقمیحه مبعذرۃ  ،فقال له ًیاُخ بنیامنی
ان ذلک یرجع الی امسک  ،فلیس فی مصر مسلم حیمل اسم بنیامنی  ،فإنه بدأالتفکری فی أمساء
ابکستان ،فعرف أن فی ابکستان أمساء غریبة عند املصرینی ومنها قرابن احلسنی حسنات،طاھراخل
()) )۱۷إن الدكتور جابر قمیحة كان یكره حب األمریكان للكالب و كان یعترب من االفرتاء و الكذب
قوهلم أن األمریكان حیبون احلیواانت والعرب واملسلمنی قساۃ القلوب فی التعامل مع احلیواانت األلیفة
رفض الدکتور جابرقمیحه من هذاالرأی ،وقال هذاکذب بواح وذکر شواهد متعد دۃ إلظهارحب املسلمنی
للحیواانت منها قصیدۃ ألبی األنوار السجستانی لراثء محاره ،حیث یقول ۔
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أقول وفی نفسی الکسریۃ کربة
کذافلیجل اخلطب ولیفدح األمر
طائعا
ولوصبح أن تفدی فدیتک ً
وقلت فداک املال ولنعم احلمر()۱۸
موقفه من القضاایالسياسية
میثل الدکتور جابرقمیحه أربعة وثالثنی وتسعمائة وألف للمیالد من أهم األصوات األدبیة والنقدیة
املنتمیة للتصور االسالمی للکون واحلیاۃ خصص أشعاره لواقع األمة االسالمیة ،فتوجد فیه الروح السیاسیة
وداللة علی هذاأنه حاول من خالل قلمه أن یبعث فی املسلمنی روح اجلهاد  ،و الذي یراه سبیال واحدا
يف هنوض األمة كما أنه كان شاعر رسالة اإلسالم ()۱۹ویعترب نفسه أمینا علی رسالة  ،وأن علیه أن
یؤظف طاقاته ومواهبه التی منحه هللا اًیهالالضطالع هبا ،وأدائها علی وجهها األکمل فی مصداقیة
واخالص فی توجیه النفس والسموهبا ،واسعاد اجملتمع االنساين فانه کان (الدکتور جابرقمیحه) فی
احلقیقة مصداقاصحیحا هلذا املصطلع للشاعر الرسالی تناول الشاعر معظم قضاًیاألمة السیاسیة ،وألف
مخسة دواوین شعریة علی واقع األمة ،وهی٫جلهاد األفغان أغنی ,,و"الزحف املدنس " و"هلل واحلق
معرب ا عن األبعاد املختلفة للقضیة األفغانیة۔
وفلسطنی "فدیوانه األولی "جلهاد األفغان أغنی " ً
الدکتور جابرقمیحه ذکر فی مقدمةالدیوان أنه تعرف علی القضیة من قرب أثناء عمله فی اجلامعة
اإلسالمیة العاملیة ابسالم آابد مبعواث من وزارۃ التعلیم العالی املصریة أستاذاز ًائرااملدۃ مخس سنوات
(۱۹۸4۔۱۹۸۹م)())۲۰دیوانه یشتمل علی احدی عشرۃ قصیدۃ  ،وقصائد ه تدورحول احملاوراألساسیة التالیة ۔
حول شخصیات اجلهاد األفغانی هی نوعان
۱۔الشخصیات التی ذکر ت منفردۃ
۲۔الشخصیات التی ذکرت علی وجه العموم ۔
حدیثه حول اجلهاداألفغانی من اجلوانب األتیة
۱۔شهداء احلرب واملها جرین
۲۔نفاق اللقاءات السیاسیة عن سلم العامل واستبدادالدول الکبریۃ
۳۔احلث علی اجلهاد
4اجلانب الوجداين للجهاد
یتضح لنامن خالل القراء ۃ العمیقة لدیوانه ،أن قصائده تتحدث عن شخصیات اجلهاد األفغانی
علی مستوینی ،ومها  :الشخصیات التی ذکرت منفردۃ والشخصیات التی ذکرت علی وجه العموم،
أماالشخصیات التی ذکرت منفردۃ ،وعلی رأس ،هذه الشخصیات ،عبد هللا عزام ())۲۱
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فانه کان من زمالئه (الدکتور جابرقمیحه) فی اجلامعة إالسالمیة العاملیة فی إسالم آابد بباکستان
،وکان أستاذا فی کلیة الشریعة آنذاک مث ترک العمل وسافر إلی أفغانستان فی أواخر الثمانیات لیجاهد
فی سبیل هللا،استمر عبدهللا عزام فی نشاطه حتی استشهدمع ولدیه ۰وهومتجه إلی مسجد إللقاء خطبته
یوم اجلمعة فی مدینة بیشاور بتاریخ ۲4۔نوفمرب ۱۹۸۹میقول عنه جابرقمیحه فی مقد مةالدیواهنذا
واملعروف أن عبدهللا عزام ترک العمل ابجلامعة سنة۱۹۸۷م لیتفرغ متاما ملقتضیات اجلهاد األفغانی ،لیصبح
علمامن أعالم هذااجلهاد ()۲۲
سألتهم
القادمنی من بشاور
عن فارس  ،عرفته،صحبته فماغدر
عاش احلیاۃ قمةتالمس القمر
فمااحننی وما انکسر ،بل کان دائما
فی رحلة العناء ینتصر
کتب الدکتور جابرقمیحة قصیدۃ علی شهادته بعنوان "عبد هللا عزام الفارس الذی صعد " فی یولیو
۱۹۸۹م حیث یقول
کأمنامن طینة قد صیغ
غری طینة البشر
معاملاعرفته
یقینه ابهلل والکتاب والرسول
والقضاء والقدر()۲۳
یذکر الدکتور جابرقمیحه اللحظات التی مضت بینه وبنی عبدهللا عزام من أول لقائه فی أواخر
دیسمرب سنة ۱۹۸۱م فی مدینة " سبزنج فیلد"بوال یة الینوی ابلوالًیت املتحدۃ ،حیث عقد مؤمتر
الشباب املسلم العربی ۔ مث یتحدث عن اللقاء الثانی فی اجلامعة اإلسالمیة العاملیة فی إسالم آابد  ،عن
ترک علمه لیتفرغ للجهاد متاما ،ویتحدث عن حیاته ،أنه عاش حیاۃ العزۃ والکرامة ،فیصور أحداث
جهاده  ،وکیفیة استشهاده ،و تنتهی القصیدۃ علی ذکر مثواه فی جنة عالیة فوق األقطار و السماء
الحتدها مشاعر والبصر ابلنسبة لألحداث السیاسیة التی مرت هبا األمة االسالمیة فی القرن
کامال ،مثل جعل دیوانه األول "
العشرین،فجابرقمیحه تناوهلا تناوال عمیقا حیث خصص لبعضها دیوا ًان ً
جلهاداألفغان أغنی " للحرب السوفیتیة فی أفغانستان  :أمادیوانه الثاين "الزحف املدنس " فهو خمتص
بشعره فی نکبة الکویت کذلک کتب قصائد کثریۃ فی القضیة الفلسطینیة ۔
موقفه من القضاایالوطنية القومية
253

التوجهات الفكرية لألديب املرصي الدكتور جابر قميحة

الشک فیه أن مصر من األوطان التی تعمق أثر ها فی النفوس ،و قد کثرت الکتاابت عن
مصرفی القدمی واحلدیث فی تناول اترخیها وفضائلها وأحواهلا
تعرض مفهوم الوطنیة فی القرن العشرین نتیجة ملا حاول االستعمار زرعه بنی األقطار العربیة
واملسلمةفی حماولة لتفتیتها و اهناک نضاهلا  ،فطفت دعوات الفرعونیة والفینیقیة واألماز یغیة وغریها ،
وهی وطنیة مانسمیها  :وطنیة عنصر یة ( )۲4وقد هدم اإلسالم کل أشکال ودوافع ومسببات العنصریة
ووجود۔ االحتالل الغربی قد تسبب فی ظهور الوطنیة مبفهومها التحرری ،فهومامیکن أن نسمیه ابلثقافة
الوطنیة  ،وهو٫مفهوم اشکالی ارتبطت نشأته العربیة ابلدفاع عن اهلویة الوطنیة فی مواجهة الغزواالستعماری
فی القرون الوسطی فأصبح قوًی فی عصوراإلستعمار وکانت هناک وطنیة أخری تقوم علی اعتبار الوطن
جزء من العامل االسالمی الکبری ،وهوأمرمیتدابلشریعة والفطرۃ اإلنسانیة ولقد عرفت أوروابمفهوم الوطنیة
العنصریة الذی تشکل فی القرون الوسطی۔
وکان من أحد أسباب قیام احلروب بنی العرب والغرب نفسه حتی ابت مستقرا فی عقیدۃ
الکثریین أن " الوطنیة القومیة واالعتداد الشدید ابلشعب واملوقع اجلغرافی من خصائص الطبع األورويب
أماشأن "الدکتور جابرقمیحه" فانه یبنی وطنیته علی أساس دینی ،کما أنه کتب قصیدۃ فی
قضیة "فلسطنی أمی " التی نظمها الشاعر ما بنی عامی ۱۹4۸م و۱۹4۹م وتعتربأول مانظم فی حیاته
[املتقارب[
یقول فی مطلعها :
وحق الشهید غداتسمعنی
فلسطنی أمی وحق الیقنی
وأانحصدانفلول الیهود ۔()۲۵
غداتسمعنی ِباننسود
وفلسطنی تعترب القبلة األولی أی (البیت املقدس ) ومصرهی "أم الدنیا" فال زالت ابقیة إلی الیوم ،ابلرغم
من حوادث التاریخ املتعددۃ ،کما رسالة عیسی علیه السالم ومن قبله یوسف علیه السالم  ،والسحرۃ
مبوسی علیه السالم وقد ذھب کثری من املؤرخنی وعلماء احلضارۃ وعلماء إلی أن الشعب املصري هو
صاحب احلضارۃ القدمیة من الناحیة املادیة والناحیةاألخالقیة أیضا ،ومل یوجد شعب آخرفی بقاع العامل
القدمی حبالة واضحة مثل ماانله املصریون األقدمون أماالشخصیات الفلسطینیة التی تناوهلا الشاعر  ،فمنها
" أمحد ًیسنی"
الدکتور جابرقمیحه کتب له قصیداتن میدح فیھما هذااجملاهد العظیم  ،ویرثیه هبما ،أماقصیدته األولی
بعنوان أمحد ًیسنی شیخ اجملاهدین التی یقول فی مطلعها
]البسیط[
ورتل الفتح واألنفال والتینا
قم عطرالفجر ابالسرارًیسینا
وعانق الفجرفی شوق وفی ر
واکتب علی الشفق الوردی ًیسینا((۲6
هلف
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أماالقصیدۃ الثانیة بعنوان "ًیسنی فی موکب املالئکة ( )۲۷فی راثء له ۔ کماکانت له قصیدۃ فی
راثء الدکتور عبد العزیز الرنتیسی بعنوان فی ذمةهللا ًیرنتیسی " ()۲۸
کذلک له قصیدۃ فی هذا اجملال بعنوان "الی بسمةبنت خان یونس "( )۲۹الفتاۃ الزھرۃ التی
قتل الصهاینة جدهتا ذات مساء کذلک قصیدۃ " أبوه مات " نظمها شاعر ان عند مارأی فی احد ی
القنوات التلفازیة جندًی اسرائیلیا وقد أمسک بطفل فلسطینی مل جیاوز العاشرۃ من عمره وأخذ یصرخ فی
وجهه ،مث أخذ فی شدۃ وقسوۃ یلطمه علی خدیه ،وکلماحاول الصبی أن حیمی وجهه بکفیه
ذاداجلندي الصهیوين من صفعاته ۔
املرجعية اإلسالمية
وقف اإلسالم فی مصر والعامل اإلسالمی أمام تیارین فکرینی ،ھما ؛ العلمانیة والشیوعیة  ،والعلمانیة هنج
فکری ولد فی أورواب،فهدفه حماربة الکنیسة  ،نظرالتسلطهاضد العلماء والفالسفة ابسم الدین ،فهو ماأدی
الی جتمد األمور الدنیویة ذات الطابع املتغری فی التجارب املعرفیة ،وقد کانت العلمانیة "املصادرۃ الشرعیة
ملمتلکات الکنیسة لصاحل الدولة " () ۳۰مث تطور هذااملفهوم لیصبح "فصل الدین عن الدنیا ،أما تیار
الشیوعیة فقد نشأبقوۃ السالح بعد الثورۃ الروسیة علی ید "کارل مارکس " مث علی یدزمیله "اجنلز "وفی
أواسط القرن التاسع عشر ،استبعد کل األمورالغیبیة واألخالقیة واالمیان املطلق ابملادۃ التی تشکل احملرک
لکل أمور التطور ،حیث "یری کارل مارکس أن النظام االقتصادی هوروح االجتماع وأن الدین واحلضارۃ
وفلسفة احلیاۃ والفنون املتعددۃ کلها عکس هلذالنظام االقتصادی ( (۳۱وعلی أی حال فان هذه
األفکاروغری ها کانت نیتجة ومثر ۃ ملقدمات ومعطیات غر بیة ،وکانت حالملشکلة غربیة الأثرهلا بنی
العرب وفی کتاب٫لدکتور جابرقمیحه یعرض الشاعر تصرحیا أوترمیزاإلی إسالمیة فکره والی متسکه
کمایوجد فی دیوانه "حول أمساء احلسنی " أشعار کانت مدحافریدا فی ذاته ،هذالدیوان قد نظمته
ابالجنلیزیة الفنانة الشاعر ۃ الباکستانیة "نریاحسان راشد " وجعلت لکل اسم من أمساءهللا احلسنی قصیدۃ
تعرب من روحه  ،ترمجه جابرقمیحه إلی العربیة علی طلب من معهد البحوث االسالمیة التابع للجامعة
االسالمیة العاملیة ابسالم آابد ((۳۲
فکل قصیدۃ تبنی ومتدح صفات هللا التی هی کتبت عنها فعلی سبیل النموذج مدحه سبحانه
وتعالی حتت اسم٫الغفار ٫هبذه الکلمات :
]الوافر[
خطاًی التائبنی من العصاۃ
هو هللا الذی یعفوومیحو
ملن اتبو ،وصاروافی اهلداۃ
ومغفرۃ الغفور بالحدود
فلیس کمثله فی األعطیات
کرمی لیس یعجزه عطاء
لتحصیل السعادۃ والنجاۃ
ومل خیلق عن االنسان اباب
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توفی کل نفس ماتواتی ((۳۳
الی یوم احلساب ابانغالق
یتضح مماذکر من أشعار املدح أن الفکرۃ املرکزیة فیها هی فکرۃ االسالم کسائر أشعار ه
،واجلهاد۔ بصورۃ خمتلفة له احلظ األکرب بنی األ فکار االسالمیة ،هذااملدح االسالمی ینبنی علی عدم
املدح االملن یراه االسالم صاحلاللمدح ۔
موقفه من القضاایاالجتماعية
تناول الدکتور جابرقمیحه موضوع املدح فی دواوینه املختلفة حول حمور واحد وهواجلهاد فی سبیل
هللا "سواءأکان اجلهادابلسیف أواملال أوالقلم ،فاملدح عنده ال یتمثل فی صورهتالتقلیدیة،ومل میدح
شخصاأوفکرۃ إالوهلا عالقة ابالسالم  ،وأن اهلدف األساسی عند الشاعر هو تبلیغ رسالته االسالمیة
،کماأنه مدح "االمام حسن البنا" بقصائد رائعة ،فهویری أنه امام العصر ،تربی علی یدیه شباب وشیوخ
یقول فی قصیدۃعنواهنا "رسالة إلی االمام الشهید حسن البنا"
[اخلفیف]
مشوق الوجه من وراء الزمان
فرأیناک ًیامامی مشوخا
مصحف احلق حوله سیفان
ترفع الرایة الطموح علیها
فکتاب السماء یسري ضیاء فی محی قوۃ من عزمةالدًین
وشیوخ فی عزمةالشبان
وتربی علی یدک شباب
ومع اللیل مثلماالرهبان ((۳4
کلهم فی النهار فرسان حق
یری الشاعر شخصیة اإلمام عالیة املرتبة ،وفی وجهه نور رابنی  ،ویدعواإلی طموحات أمسی
مستنریا بکتاب هللا ،وطریقه جهاد فی سبیل هللا البیت األول یبنی حماس الشخصیة اإلمام ،والبیت الثانی
والثالث بیان لدعوته ،مث نتیجة هذه الدعوۃ  ،وهی تربیة اجلیل الذي یقضی هناره فی ساحة اجلهاد ،
ویبیت عندربه سجداوقیاماً۔
الدکتور جابرقمیحه مدح األعالم الذین جاهدوا ابلقلم ،منهم األدیب الناقدالعامل الدکتور محاد
الدین خلیل مدحه الشاعر فی قصیدته٫مشس من املغرب ٫التی ألقاهافی مؤمتر األدب االسالمی ابملغرب
حیث یقول الشاعر:
وعرس البیان الیحاکی اخلمیال
من الشرق جئنالعرس األدیب
فللفن عاش عماد خلیال
عماد اخلیالً
نکرم فیه ً
میازج فیهااجلدید األصیال
غزیر الثقافات ثراملدی
تفیض عطاًیه علما نبیال
وفی النقد ینھل من مورد
ت ملکاونعمی مظال ظلیال ((۳۵
وان ینظم الشعردراتفیأ
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أما موضوع الراثءمن املوضوعات الرئیسیة عند جابرقمیحه ،فله دیوان٫علی ھؤالءبشعری بکیت "()۳6
فإنه یتجاوز الراثء مبفهومه التقلیدی الذاتی ومیکنناأن نصطلح علیه ابلراث االسالمی املعاصر
والشخصیات املرثیة عند الشاعر شخصیات اسالمیة من جنسیات خمتلفة منهم:
الرتکی  :تکنر طیفور
والشیشانی  :جوھر دوداییف
واهلندی :أبواحلسن الندوی
والسوری  :عمر هبا ءالدین األمریی
واللیبی  :عمراملختار
والفلسطینی :أمحد ًیسنی  ،وعبد العزیزالرنتیسی ،وعزالدین القسام
أمااملصریون فکثر  ،وغالبهم من االخوان املسلمنی ؛ثالثة من املرشدین هم اإلمام املؤسس الشهید
حسن أمحد عبد الرمحن حممد البناالساعاتی (۱۹۰6م ۱۹4۹م) ،هومؤسس مجاعة االخوان املسلمنی فی
مصرسنة ۱۹۲۸م،واملرشداألول هلا ۰ولدفی احملمودیة،مدینةمصریةتتبع حمافظة البحریۃ مشال مصر اغتیل حسن
البنافی ۱۲فربایر ۱۹4۹أمام مقرمجعیة الشبان املسلمنی فی شارع رمسیس ۔امللکة انزلی سابقا۔ بسبع رصا
صات استقرت فی جسد البنا ،توفی بعد ها بساعات فی مستشفی قصرالعینی (( ۳۷واألستاذ مصطفی مشهور
(۱۵ستمرب ۱۹۲۱م ۔۲۰۰۲م) هو املرشد اخلامس لالخوان املسلمنی ،ولد فی قریة السعد ینی من أعمال
منیاالقمح (حمافظة الشرقیة)مبصر من عائلة عریقة فی بیئة حمافظة َتصص فی العلوم الفلکیة من جامعة القاهرة
جدا سنة ۱۹4۳م أعالم الدعوة واحلرکة االسالمیة املعاصرۃ " لعبد هللا العقیل  ،ط ،۷ص،۱۱6۷
بتقدیر جید ً
دارالبشری ابلقاهرة ۔ () ۳۸حممد مأمون اهلضیبی (۲۸مایو۱۹۲۱۔۹ینایر۲۰۰4م ) هواملرشد السادس لالخوان
املسلمنی ،تولی املرشد یة بعد األستاذمصطفی مشهور  ،وتوفی یوم اجلمعة  ۱6من ذی القعد ۱4۲4ھ
ابلقاهرة ۔((۳۹ومن شهداء االخوان املهندس أکرم زهریی أحد انشطی االخوان مبدینة االسکندریة یبلغ من
العمر قرابة  4۰عاما،فقبض علیه ظلما وعدواان ضمن  ،۵۸من االخوان یوم ۲۰۰4/۵/۱۵م وبسبب التعذیب
((4۰
،وترکه بال دواء و العالج قرابة عشرۃ أًیم وهو املریض ابلسکر،لقی ربه شهید ایوم ۲۰۰4/۰6/۰۹م۔
ومن مبد عیهم الدکتور جنیب الکیالنی (۱۹۳۱م۱۹۹۵م) هوشاعر وأدیب موهوب ،ولد فی
سنۃ ۱۹6۰م بسبب
قریة "شرشابة " فی أسرۃتعمل الزراعة فی الریف املصری َ،ترج فی کلیة الطب ٰ
أنتمائه إلی مجاعة االخوان املسلمنی حکم علیه ابلسجن مرارا توفی ودفن مبصرسنة ۱۹۹۵م من أعالم
الدعوۃ واحلرکة االسالمیة املعاصرۃ ()4۱
ومن الرواد االسالمینی املصرینی أملبدعنی  :عباس حممود العقاد (۱۸۸9م ۔۱964م) هوأدیب
،ومفکر ،وصحفی ،و شاعر مصری ولد ِبسوان ألسرۃ مصریة متوسطة اشتهر مبعارکه األدبیة والفکر یة
مع الشاعر أمحد شوقی وغریهم من الشعراء واألدابء أسس ابلتعاون مع ابراهیم املازنی وعبدالرمحن
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شکری"مدرسة الدیوان " وکانت هذه املدرسة من أنصار التجدید فی الشعر واخلروج به عن القالب
التقلیدی العتیق)4۲(:
واألستاذۃ علیة حممد اجلعار (۱۹۳۵۔ )۲۰۰۳هی شاعر ۃ مصریة ولدت مبدینة طنطاونشأت هبا
َترجت من کلیة احلقوق جبامعة القاھرۃ سنة ۱۹6۰م حصلت علی جائزۃ عبدالعزیز سعود البابطنی
لالبداع الشعری فرع أفضل قصیدۃ عام ۱۹۹۰م ۔ () 4۳إن الدكتور جابر قمیحة شاعر إسالمي و
تتجلى فكرته اإلسالمیة يف أعماله و آاثره العلمیة و األدبیةو مل یقف عند حدوداملدح والراثء فقط بل
قصائده متفرقة ،من قصائداملناسبات األدبیة مثل قصیدۃ "ابقة شعر لصحیفة آفاق عربیة " ()44نظمها
الشاعر مبناسبة وثبتها التجدیدیة املبارکة ،بعد اصدارها "نصف ألف "عن أالعداد مث کانت له قصیدۃ
بعنوان "أمضی ودومی ًیزهور" ()4۵ألقاها الشاعر فی حفل توزیع اجلوائز علی الفائز ین فی املسابقة التی
أجر هتا جملة الذهور وألقی الشاعر بضع قصائد مبناسبة حفالت خمتلفة ،فمن هذه القصائد قصیدۃ
"وداع وحتیة" ()46ألقاهاالشاعر فی حفل تکرمی ووداع له  ،أما القصائد األخری فی هذااجملال فمنها
قصیدۃ "أعیاد البحریۃ "( ) 4۷ألقاها الشاعر فی حفل الزواج لبنت مصطفی رسالن وهوأحدأقطاب
مجاعة االخوان املسلمنی مبحافظة البحریۃ کذلک قصیدۃ ألقیت فی حفل تکرمی زمالء جدد أقامته جامعة
امللک فهدابلظهران ()4۸مث قصیدۃ"فی حفل وداع "( )4۹ألقاها الشاعر تکرمیا لألساتذۃ الذین
ترکواجامعة امللک فهد ابلظهران للعمل فی مؤسسات أخری "
أیضا فی أشعار ه تناوال بسیطا ،کماتوجد فی دیوانه
فتناول جابرقمیحه موضوع الفکاهة ً
قصیدۃ,,املعلقة احلامدیة أو وثیقة الوالء "التی أهداها الشاعر إلی صدیقه األستاذ الدکتور حامد األستاذ
فی جامعة امللک فهدللبرتول واملعادن ابلظهران مث قصیدۃ بعنوان "أابان اجلزار امللک "وقصیدۃ "املنسف
الغالی فی البیت العالی " ولکن فی احلقیقة القصیدۃ املضحکة بعنوان "مصطفی الفقی یرثی حذاءه
املسروق " تعرض الدکتور مصطفی الفقی،رئیس جلنة العالقات اخلارجیة مبجلس الشعب  ،ملوقف حمرج
بعد أدائه صالۃ اجلمعة
مبسجد انصر بدمنهور  ،حیث فوجئ الفقی ابختفاء حذائه عند ماهم ابخلروج من املسجد"
وفشلت اجلهود التی بذهلا مبعاونةاملصلنی ومسؤلی احملافظة الذین حضر وا إلی املسجد  ،والقصیدۃ نظمها
[الکامل[
الشاعر علی لسان صاحب احلذاء املسروق حیث یقول
ألعیش بعدک فی شقاء
سرقوک ًی أرقی حذاء
یب اب لدموع بل الدماء
أبکیک ًی أغلی احلبا
ک فأنت أھل للفداء ((۵۰
وتکاد نفسی تفتدي
فإنه حتدث فی قصائده الشاذۃ ،فهو مانسمیة ابلشعرالتعلیمی  ،وهی بعنوان "درس خاص فی
اجلغرافیا" نظمها الشاعر فی شرح ما یستعصی علی ابنه ۔سامح من الدروس۔ فیقول فی القصیدۃ معلما:
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امسع ًیسا مح ًی ولدی
األرض تدورتدور
واحملورًیولدی مائل
من أعلی لألسفل مائل
لوالمیالن احملور
الختل الکون وأمرالکون
واألرض تدوروتدور
والیوم الواحد یعنی دورۃ
وکذلک حول الشمس
تدور األرض
فی عام تکمل دورهتا
أی هذایعنی عاماواحدا ()۵۱
هذا جممل ما كان عندي عن التوجهات الفكریة لألدیب املصري الدكتور جابر قمیحة كما عرفنا
من خالل هذه الرحلة العملیة و الفكریة حول تفكری الدكتور جابر قمیحة أنه أتثر ِبفكار األخوان
املسلمنی اليت هي منظمة سیاسیة قویة يف مصر و اليت تتعارض مع احلكومة املصریة على أساس أهنا
حكومة غری إسالمیة كما ترى أن كل حكومة غری إسالمیة من وجهة نظرها جیب تقلیب النظام احلكومي
ِبي أسلوب عن طریق االنتخاابت أو اجلهاد املسلح لذلك إن الدكتور جابر قمیحة حیض و حیث مرارا و
تكرارا على العمل هبذه الفكرة يف كتاابته كانت يف النثر أو الشعر.
النتائج
بعد رحلة سعیدة يف التوجهات الفكریة لألدیب املصري دكتور جابر قمیحة و صلت الباحثة
إل نتائج التالیة
 -1إن الدكتور جابر قمیحة كان أدیبا مثالیا يف عامل العرب كله
 -2إنه كان شاعرا عظیما و مناضال إسالمیا و مدافعا عن األفكار اإلسالمیة
 -3إنه كان یؤمن بكل اإلمیان أن اإلسالم هو احلل جلمیع املشاكل للمسلمنی يف كل مكان
سواء يف ابكستان أو مصر يف الشرق أو الغرب يف اجلنوب أو الشمال
 -4إنه كان یؤمن بكل معىن الكلمة أن اجلهاد اإلسالمي هو جزء هام من أركان الدین
اإلسالمي و الغزوات اليت حدثت يف حیاة النيب صلى هللا علیه و آله و سلم أكرب دلیل على ما
قاله دكتور جابر قمیحة يف كتاابته مع العلم أن هناك فرق كبری بنی اجلهاد اإلسالمي و القتال
املطلق للحصول على احلكومة و القطعة األراضیة
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 -5إن الدكتور جابر قمیحة ّأدى دورا كبریا يف هنضة األمة اإلسالمیة يف العصر احلاضر عن
طریق شعره و نثره و قوله و عمله على حد سواء
االقرتاحات
 -1ال بد لطالب العلم يف الدراسات اإلسالمیىة و األدبیة العربیة أن یطالع كل ما كتبه الدكتور
جابر قمیحة سواء كان يف النظم أو النثر ألنه ثروة علمیة هائلة يف العصر احلااضر
 -2إن قراءيت يف كتبه و أفكاره أ ّّدتين إل أن أقول أن تصنیفات الدكتور جابر قمیحة حتتاج إل
مزید من البحوث و الدراسات و الرسائل العلمیة و األدبیة يف اجلامعات املصریة و يف جامعات
الدول اإلسالمیة و غری اإلسالمیة على حد سواء
 -3ال بد من إنشاء ركن الدراسات للدكتور جابر قمیحة يف مكتبات اجلامعات العاملیة يف عامل
العرب و غریها من البالد املختلفة
 -4إن كتب الدكتور جابر قمیحة تعطي قوة فكریة عظیمة و تشرح طرق الدفاع عن اإلسالم
و املسلمنی ضد املفكرین املعاندین لإلسالم و املسلمنی يف كل مكان من أحناء العامل لذلك
ینبغي ألهل اخلری و الربكة أن یقوموا بنشر دراساته يف األوساط العلمیة و الفكریة و األدبیة يف
كل مكان
 -5من یرید أن یقرأ ما طرأ على اإلسالم و املسلمنی من الضعف و یرید أن یطلع على تلك
األسباب و الدوافع اليت أ ّّدت إل هذه احلالة للبالد اإلسالمیة علیه أن یطالع كتب الدكتور
جابر قمیحة
السداد
و ابهلل التوفیق و ّ

اهلوامش

()1د۔جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی  ،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م
،ص11۔
( )2املوقع الشبكي لرابطة أدباءالشام  ،التاريخ10۔01۔201٤م ۔
()3د۔جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی  ،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م ،
،ص۵۵7 :۔
()٤املرجع السابق ص1081 :
() 5هی مدينة فی اململكة العربية السعودية ،تفع فی اجلزءالرشقی من البالد بالقرب من ساحل اخلليج
( )6د۔جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی  ،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م
،،ص 11:۔
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)(7املوقع الشبكي لرابطة أدباءالشام  ،التاريخ10۔01۔201٤
( )8البخاری  ،حممد بن اسامعيل  ،اجلامع الصحيح  ،دار السالم1٤3۵،ھ ،كتاب األدب ،باب اثم القاطع،
رقم احلديث۵98٤ :۔
()9نجيب الكيالنی الشاعر الرسالی  ،للدكتورجابرقميحه ،جملة الرسالة ،القاھرۃ،200٤،ص22:
( )10د۔جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی  ،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م
،ص89۵:۔
()11املرجع السابق،ص96:۔
 ۱۲۔سورۃالنحل 76 :
13۔سورۃ املدثر18:
()1٤السنهوری عبد الرزاق بن أمحد (189۵۔)19۷1كبری علامء القانون املدنی فی عرص ه  ،حصل علی
الدكتوراه فی القانون واالقتصادوالسياسة من فرنسا،تولی وزارۃ املعارف عدۃ مرات ،عضو بمجمع
اللغةالعربية ،ورئس جملس الدولة األعالم 3۵0/3۔
(1۵د۔حممد عامره ،االسالم والسياسة دارالتوزيع والنرش اإلسالمية ،ط1993 ،1م ،ص ۷:۔-
( - 16سورۃ التوبه6:
( )17د۔ جابر قميحة ،حوار غریصحفی ،احللقة األربعاء ٤،افرباير 2010۔
( )18د۔ جابر قميحة ،يومياتی فی أمريكا بالد الكالب واخلرضۃ ،بتاريخ03/0٤/2011
( )19نجيب الكيالنی الشاعر الرسالی  ،للدكتورجابرقميحه ،جملة الرسالة ،القاھرۃ،200٤،ص22:
( )20د۔جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م
،ص٤0 :
() 21عبد اهلل عزام شخصية منتمية إلی االخوان املسلمنی ويعترب رائد اجلهاد األفغانی ولد بفلسطنی عام
19٤1م ،حصل علی شهادۃ الدكتوراۃ فی أصول الفقه من جامعة األزھر بمرتبة الرشف األولی عام
1973م ۔ عمل مدرسافی اجلامعة األردنية ثم انتقل للعمل الی جامعة امللک عبدالعزيزفی جدۃ وبعد
هاعمل فی اجلامعة االسالمية العاملية فی اسالم آباد بباكستان ،ثم قدم استقللته منهاوتفرغ للجهاد فی
أفغانستان استشهد مع ولديه فی مدينة املعارصۃ بشاور بباكستان :عبداهلل العقيل أعالم الدعوۃ
واحلركةاإلسالمية املعارصۃ  ،القاھرۃ ،ط7۔ص،۵٤3
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التوجهات الفكرية لألديب املرصي الدكتور جابر قميحة
()22د۔جابرقميحه،جمموعةاألعامل الشعريةواملرسحية،مركزاالعالم العربی ,القاھرۃ ،ط 2010 ،1م ،
۔ص٤1:۔
()23املرجع السابق ،ص9٤:۔
()2٤العنرصية٫نظرية تربرالتفاوت االجتامعی  ،واالستغالل واحلروب بحجة انتامء الشعوب ألجناس
خمتلفة ،وهی تردالطبائع االجتامعية اإلنسانية إلی سامهتا البيولوجية العنرصية ،وتقسم األجناس بطريقة
تعسفية الی أجناس (عليا) و(دنيا) ،مستقبل احلركات االسالمية ۔ص3۷8۔
( )2۵د۔جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی  ،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م ،
،ص89۵:۔
()26املرجع السابق ،ص،32٤ :
()27۔املرجع السابق ،ص332:
( )28۔ املرجع السابق ۔
 )29املرجع السابق ص898:۔
 )30املرجع السابق ص663:۔
 )31املرجع السابق ص70٤:۔
 )32املرجع السابق ص961:۔
 )33املرجع السابق ص70٤:۔
 )3٤املرجع السابق ص961:۔
 )3۵املرجع السابق ص۵17:۔
 36علی ھؤالءبشعری بكيت ،ص311:۔ د۔جابرقميحه-،
()37حسن البنا،برنامج اجلريمةالسياسية ،فيلم وثائقي من إنتاج قناۃ اجلزيرۃ ،بتاريخ 2002/2/۵م۔
()38عبداهلل العقيل ،أعالم الدعوۃ و احلركة اإلسالمية املعارصۃ ،القاھرۃ ،ط8،2008م،ص1167 :۔
()39د۔جابرقميحة

،جمموعة

األعامل

الشعرية

واملرسحية،مركزاالعالم

العربی،القاھرۃ،ط،

2010م،ص321:
()٤0املرجع السابق ،ص382:
()٤1عبداهلل العقيل ،أعالم الدعوۃ و احلركة اإلسالمية املعارصۃ ،القاھرۃ ،ط8،2008م،ص1167 :۔
( )٤2د۔شوقی ضيف ،األدب العربی املعارصفی مرص،القاھرۃ ،ط ،13ص136:۔137۔
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ِ
اعمرفاالسیم،دلج،۱۸امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۹ء
()٤3املوقع الرسمی لرابطة األدب االسالمی :بتاريخ 1۵۔02۔،2016
( )٤٤د۔جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی  ،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م
،ص ۵۵۷:۔
( )٤۵املرجع السابق،ص ۵6 :۔
( )٤6املرجع السابق ص 1033:۔
( )٤7املرجع السابق،ص 1081:۔
( )٤8املرجع السابق ،ص 592:۔
()٤9هی مدينة فی اململكة العربية السعودية ،تفع فی اجلزءالرشقی من البالد بالقرب من ساحل اخلليج كان
جابرقميحه هيدی كتبه ودواوينه الی زمالئه من األساتذۃ والعلامء فكان يكتب أحيا نا قصيدۃ علی الكتاب
قبل أن هيدية ،مجعت هذه القصائد فی جمموعة األعامل الشعريه وسامها"االهدائيات "
( )۵0د۔ جابرقميحه،جمموعة األعامل الشعرية واملرسحية ،مركزاالعالم العربی  ،القاھرۃ ،ط 2010 ،1م
،ص1092:۔
( )۵1املرجع السابق ،ص61٤:۔
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