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 أدب املقاومة
 ة:ـــاملناقش

 ( نٝف ناْت املكا١َٚ يف ايصعس؟ َٚت٢ تصري شعسًا؟ 1

ّٕ ايطغب١َ يف املكا١َِٚ قس ناَِْت سسغًا يف ايؿعط، يهَّٗا ال تصرُي ؾعطًا َا مل تصَط املكا١َُٚ فعاًل -  .إ

ٌّ؟2  ( َا ٚظٝف١ ايصعس ٚضا٥س ايفٕٓٛ يف َٛاج١ٗ احملت

َٕ  ظٝف١ٚ - ُ٘ ايٓاُؽ، ٜػبُلإٔ ايؿعط ٚغا٥ط ايفٓٛ ي٧َٛٝ َّط٠ً ٖٛ ايٓاَؽ،  ٜػبل، ٧َٜٛٚ إىل ايؿ٤ٞ، حيحُّ عًٝ٘، ٚسني ٜبًػ

ٌَ، اآلتٞ ٤َٞ اآلخَط، املػتكب  .أخط٣ إىل ايؿ

ّٞ؟3 ّٚ ايصْٗٝٛ  ( َا دٚز أدب املكا١َٚ ايفًططٝين يف َٛاج١ٗ ايعد

ُّا ناْت نإ ٖٛ  - َٗتٗا، ٚأضَٖص يًُكا١َِٚ قبٌ إٔ تهٕٛ، فً إّْ٘ اغتؿطَف اآلفاَم، ٚضأ٣ املداطَط، ٚبحَّ ضَٚح ايتضش١ِٝ ملٛاد

ّٞ هلا، ٖٚٛ ايضُري املرتدِ عٔ غاٜاتٗا.ايتعبري عٓٗا، ٖٚٛ احمل  طِّى ايٛدساْ

 ( نٝف ناْت املكا١َٚ ايفًطط١ٝٓٝ قبٌ ايٓهب١ ٚبعدٖا؟4

-   ّ هب١ِ يف عا ٓص آي  ٍَ َاً هلصا االستال َٚ َكا ت فعالً  ّٞ 8491يكس نْا ْٛ ٝٗ ٍَ ايص ٟ خًٍفَ االستال ِّ ايص ٍَ ايربٜطْا ّٜاً ضسَّ االستال ٛض ٘ فعالً ث ت قًب نْا  ٚ،ّ. 

ُّ ٚدٛزًا - نٝف صاز ايصعس املكاّٚ بعد ايطابع َٔ حصٜسإ؟ (5  .ألزِب املكا١َِٚ ٚصاض ايؿعُط املكاٚ

ًّٜا؟6 ِّٟ، ٚيطبط األؾِٝا٤ بعِضٗا ببعض - ( ملاذا نإ ايترنري بايكطَّاّ ٚزفاق٘ ضسٚز  .يطصِس املأت٢ ايؿعط

ّٟ ا7  يفًططٝيّن؟( مَب تفسَّد ايصاعس عبد ايسحِٝ حمُٛد يف بداٜات ايصعس ايجٛز

 .املُاضغ١َ ايؿعط١ََّ املًتع١ََ ايتعاًَا ناَاًل باملُاضغ١ِ ايجٛض١َِّب -

 ( َا قض١ٝ اجلُاٖري ايعسب١ٝ يف فًططني احملت١ً ٚخازجٗا؟8

ّٞ ألضض فًػطنَي - ِٗ اهلذمط٠َ        االغتصاُب ايصْٗٝٛ ِٔ ضفمض َٓم ََم ، ٚاضمطٗاُز  ًِٖٗا ايعطِب ٚتٗذرُيِٖم ٚتؿمبََّح بماألضض،   ايعطب١ِّٝ، ٚتصبُٝح أ

ِّ عًِٝٗ، بٌ حماٚي١ُ إباَزِتِٗ، ٚاستالٍ ٚمماضغ١ُ َٔ       أقػ٢ أْٛاَع ايتَُٝٝع ايعٓصط املعِٜس َٔ األضاضٞ ايعطب١َِّ، ٚتمصبٝح أعمسازك نمبري٠ك أخمط٣ َم

ِّ ايعطِب، ٌَ ايطَٚح ايك١َِّٝٛ ٚايٛط١ِّٝٓ ايعطب١ِّٝ يف ن ٍُ ٚتٗذريِٖ ٚاالغتٝال٤ ع٢ً بِٝٛتِٗ ٚأَالِنِٗ، ٚقت  ايػاصب. ؾرُب زَّْػ٘ االستال

ّٞ؟9 ّٟ إشا٤ االضطٗاد ايصْٗٝٛ ّٞ احلٝاتٞ ٚايٛجٛد  ( َا زدُّ ايفعٌ ايطبٝع

 .أْٛاَع األغًش١ِ ٖٛ َكاَُٚت٘، ايكتاٍ ضسَّٙ مبدتًِف -

ٌِ أْا عسبٞ(؟11 ّّ ٜٓطٟٛ ٖتاف ايصاعس حمُٛد دزٜٚض )ضّج  ( عال

ُٔال ٜٓطٟٛ ٖتاُف٘ ع٢ً ايتشّسٟ فكط، بٌ  - ُّ ّٞ يعطٚب١ِ فًػطنَي احملت١ًٍِ،  ٜتض ٍَ ايصْٗٝٛ ١ُّٝ االغتٝا ايصٛض٠َ ايٓكٝض١َ، ٖٚٞ عًُ

ٌَ َكا١َٚ  بايه١ًُِ ضسَّٖا. اييت ٜأتٞ ايؿعُط فع

 ( َاذا تصّهٌ عسٚب١ فًططني يد٣ اجلُاٖري ايعسب١ٝ؟11

- ٛ ٚب١ فًػطنيٖ  ٓا٤ عط ٗا، تتفطَّعُ أططافُ ايب َٓ ٗا،ٚ  عٓ  ٚ،َّ ِٓا٤ املكٚا ١ُٜٚ ايب كط١ُ األغاَؽ، ظا  ْٛ ٚب١ِٖ  عط ِّ ًي نٝس ٗا.  احلسُّ احلازُّ يف املبتسأ ايٛت  نًّ

ّٞ؟12 ٌّ االحتالٍ ايصْٗٝٛ ُٜطًل ايصٗا١ٜٓ عًٝٗا؟ َٚا ايرٟ ٜٓبغٞ إٔ ٜعٝ٘ ايعسب يف ظ  ( َا ايٓكط١ اييت 

ٚب١ ًفػطني.  - ِّٚع٢ً ا-عط ّٞ  يعطبِ يف ظ ْٛ ٝٗ ٍَ ايص ٕ االستال ٛ سسٌّأ  ٖٟ ٟ ايصاضرَ ايص ِ يف شيو ايتشسِّ ََٗت ِ ؾعاضاً ملكٚا ٚبِٗت ٔ عط ٛاَ  ِت جيًع ٚامٛل  َٔ ط  .    بني اٛي

 ( مَب ٜسبط شعس املكا١َٚ ايعسٚب١ يف ع١ًُٝ اإلٜكاظ ٚايتجُٝع؟13

طبُط -  ٜ٘ ٚب١ إّْ ْاِت ايعط ٌّ املهِّ ٚبه ػتكباًل،  ساضطاً َٚ ِّ تاضخياًٚ  ٛاقعَ ايعطب ٓاصطَ اي ِّ ع ط١َِّٓ.  به ٚاٛي  ِ١َّ َاتِ اإلْػْا ِّ املكِّ ن ٚايؿعب١َِّ،ٚ   ِ١َّ  ايكَٛ

 ( َٔ أٜٔ ٜطتُّد شعس املكا١َٚ عسٚبت٘؟ 14

ٍَ، ٚخضط٠ ايعٜتٕٛ، ْٚافص٠ اي - ٌَ ايكَُح، ٚغٝاَز احلانٛض٠، ٚايؿطَٚم ٜػتُسُّٖا َٔ شّض٠ِ ايرتاِب، ٚظٖط٠ ايربتكا بٝت، ٚسك

ِّ ٖصٙ األؾٝا٤ ٌُ ن  .ٚايػطِٚب، ٚاألفطاَح ٚاألتطاح، ٚاحلهاٜاِت ٚاألغاطري، ٚايٓاَؽ ايصٜٔ ِٖ أص

 ( َا ايدٚز ايرٟ تساٙ ايهاتب١ يرنسٜات األ١َ يف فًططني احملت١ً؟15

ّٕ ايصنطٜات - ٌَ فُٝا ،يالغتجاض٠ِ ال احلػط٠ِ تط٣ أ ُ٘ اغتعاز٠ُ َا فاَت ع٢ً صٛض٠ك أمج ٌَ صُٛزك ٖسُف َٕ فع     ٖٛ آتك. يتهٛ
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 زسالة الشسق املتجدد
 ة:ـــاملناقش

 ( ملاذا تتخّبط املد١ْٝ ايغسب١ٝ يف شباى َٔ املصهالت املعكد٠؟1

َِٗا ألّْٗا - ٌَ إىل صطفت اٖتُا ِ٘ ايعك ٚايتطبٝك١ّٝ،  ايٓعط١ِّٜ ايعًّٛ زْٝا يف ايباٖط٠ ايطفط٠ُ ٖصٙ فهاْت ٚتٓعُٝ٘، ٚتطٜٚض

َّا املسٖؿ١، ٚاالنتؿافاِت ايعذٝب١ِ ٚاالخرتاعاِت ُ٘ أسػٓت فُا ٚبُٝضٗا ايؿٗٛاِت فٝ٘ غُٛز تصططع ايصٟ ايكًُب أ َُ٘ تطَٜٚض .ٚتٓعٝ   

 ٚتٓظُٝ٘؟( ٌٖ اضتطاعت املد١ْٝ ايغسب١ٝ تسٜٚض ايكًب 2

َٜٚضُ٘ أسػٓت َا - ، تط َُ٘ عٝ ُٕ ٖصا فهٕا ٚٓت ٝا َّ ْؿٗسٙ ايصٟ ايطػ ٛٝ سكسك َٔ اي ١ٝكٚ  ْْا ٓابصك ٚبػُض أ هُط ٚدؿُع ٚت ٖاك٤ َٚ ٖا ٚز ٛاِت َٔ ٚغرَي ٛز ايؿٗ  .ايػ

 ( َا اثس ايصٗٛات ايطٛد إذا َا اضتفحٌ أَسٖا؟3

ٍَ ختطٜبك أزا٠َ فذعًَِت٘ ايعكٌ بٓتاَز عبَجِت - ُِّض ٖٞ ٖٚا اْطالم، ال ْٚكط١َ اْعالُم ٖٓا٤، ال ؾكاك٤ َٚصسَض ايتعُري، بس َّ تك  ايٝٛ

َٕ ١ِّٝ ٖصٙ أضنا َّٛضِت َجًُا املسْ َٕ ق  .َسَّْات َٔ غبكٗا َا أضنا

ّٛ بسأٟ ايهاتب يسفع َصعٌ اهلدا١ٜ يًبصس١ٜ؟ ٚملاذا؟4  ( َٔ املدع

ٙص َسعٌّ ايؿطَم - ّ  ٗب ٝا ك ١َّ ًي س، َٔ اخلطِط٠ِ امٗل ٗٛ دٜس رب٣ ايصٟ ف ٓص َط٠َّك بعس َط٠ًَّ هلا ْا ذ، فذَط َ ُا ايتاٜض ٘، أفًَح ف  .نًِ٘ اإلخفاَم أخفَل ٚال اإلفالحَ نًِ

 ( مب احتج ايهاتب ع٢ً قدز٠ ايصسم ع٢ً ايٓٗٛض بعب٤ احلضاز٠ يف املطتكبٌ؟5

 نٞ اخلري ططٜل ع٢ً ايكًِب تطَٜٚض إىل تطَٞ َٓاَٖر َٚػاِيهٗا، غ٣ٛ أمسا٥ِٗا اختالِف ع٢ً األضض، يف ْؿَطٖا اييت بايسٜاْاُت -

َٕ تعَٛز إٔ ؾأْٗا َٔ اييت ٚاحلط١ُّٜ ٚايكسض٠ُ املعطف١ُ ٖٚٛ أال ٚاألمس٢، اهلسِف األبعِس إىل ططَٜك٘ ٜبصَط إٔ ي٘ ٜتاَح ِ٘ إىل باإلْػا  .اإلهلٞ تهٜٛٓ

 أخفقىا؟( هل جنح الشسق يف أن يطبق دينه على دنًاه؟ ومن الرين جنحىا يف ذلك؟ ومن الرين 6
ٌَ ٚإٔ زْٝاُٙ ع٢ً زَٜٓ٘ ٜطّبَل إٔ َض٢ فُٝا ساٍٚ ايؿطُم -  أٚي٦و. أفطازك غرُي بٓٝ٘ جنَح َٔ فُا ايػُِا٤، إىل ب٘ ٜطق٢ ُغًًُِا األضَض َٔ جيع

َّا. ٚاملدتاضٕٚ ٚايكسِّٜػٕٛ ٚاألٚيٝا٤ األْبٝا٤ ِٖ  .ايًّباَب ٚأًُِٖت بايكؿَٛض فالشت. ُقٛاٖا ْٚٗهت أدٗسِت احملاٚي١ُ فكس اجلُاٖرُي أ

 ( نٝف ٜس٣ ايهاتب اْتفاض١ ايصسم؟ 7

َّ إَّ٘ - ُِ تًٛ َعًًُا عٓ٘ فٝٓعُع اجلّباَض، اْتفاض١َ ٜٓتفُض ايٝٛ ِّ ظًُاِت ٚاالغتعُاَض ٜٚهَؿُح االغتجُاَض َعامَل َٔ َعًَ  ٚاهلٛإ، ايص

ٌُ ِ٘، َٔ َا ضاع ٚاغرتزاِز ععمَيت٘، َٔ اْٗاض َا تطَِٝ ع٢ً ٚاْسفاع بٓؿاطك ٜٚعُ  .ؾطاٜٝٓ٘ َٔ تصًَِب َا ٚتًٝني سكِّ

 ( َا ايعالق١ بني َعطهسٟ ايعامل نُا ٜس٣ ايهاتب؟ َٚا ايرٟ ٜبصساْ٘ َٔ اإلْطإ؟8

َٕ َٔ ٚيٝؼ ٜعُٓٝٗا. ٜصُض ٚال ٜبكٞ فال اآلخَط ع٢ً يٝٓكضَّ ايفطص١َ ٜطتكُب نالُٖا -  ٚصاسُب َٚػتًٌٗو، َٓتٌر أّْ٘ غ٣ٛ اإلْػا

ٌٌ، أٚ عٌُ ِّ يف ٚأدٓيبٌّ ايبكع١، ٖصٙ يف ٚأّْ٘ ٚطينٌّ أمسُط، أٚ أبُٝض ٚأّْ٘ عاَ  . األضض بكاَع َٔ عساٖا َا ن

 ( َٔ ايرٟ ٜطتطٝع إٔ ٜٓجٞ ايعامل َٔ ايهازث١؟ ٚنٝف ٜهٕٛ ذيو؟9

َّ ٜكٝين - َٞ إٔ ٜػتطُٝع املتذّسَز ايؿطَم أ  ٚنٝف املتشّذط٠ِ ايطكَٛؽَضبك١ِ  َٔ ٜتشّطُض نٝف عطَف ٖٛ إشا ايهاضث١ِ َٔ ايعامَل ٜٓذ

٠َّٛ ٜػتُسُّ ِ٘ َٔ ٚاهلسا١ٜ ايك   .ايععاّ َعًٍُٝ

 ( َا ايسضاي١ اييت ٜس٣ ايهاتب إٔ ع٢ً ايصسم إٔ حيٌُ عب٦ٗا؟11

ِّ ايٓاؽ يف تصنرُي ٖٞ - ُٕ ن َّ َها ّٕ ٚاسٌس، اهلسف إىل ٚططَٜكِٗ ٚاسٌس ٖسَفِٗ بأ ايططَٜل  شيو ٜػًهٛا إٔ عًِٝٗ ٚأ

ُٕ ايفهُط ٚظاُزِٖ َتٓابصٜٔ، ال َتعاْٚني ٍُ ٚايٛدسا  .ٚاإلضاز٠ُ ٚاخلٝا

ّٛ اهلدف ايرٟ ٜطريٕٚ إيٝ٘؟11  ( َا ايٓتا٥ج اييت ترتتب ع٢ً إدزاى ايٓاس مس

َٕ اجلَٓؼ فٛاضُم تصبح - ّٕ عِجط٠ك، سَذَط إٔ تهٕٛ َٔ بساًل غريِٖ يف هلِ عًْٛا ٚاملصِٖب ٚايًػ١ِ ٚايًِٛ  اجلَُٝع َرياُخ ٖٞ األضَض ٚأ

َّ إٔ ٚجيب  . خلرَي اجلُٝع ُتػتػ

 ( مب ٜطايب ايهاتب األجٝاٍ احلاضس٠ ٚايطايع١ يف ايصسم؟12

َِّط إٔ - ِٕ ٖٚٓايو، ٖٓا َٔ نجري٠ك ايتكطتٗا تطَّٖاتك َٔ ٚقًَٛبٗا أفهاَضٖا تط َٕ دسٜسك َٔ تًٍكَشٗا ٚأ َٕ ايؿطَم بإميا  ايصٟ باإلْػا

  األضض. يف اٍيً٘ خًٝف١ُ ٖٛ
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