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 كلمة الشكر
بسماهللالرمحنالرحيم

القرآنوأفضلاللغاتاليتينطقهبا لغة احلمدهللالذيجعلالعربية
دوعلىآلهوأصحابهوالصالةوالسالمعلىحبيبالرمحنسيدناحمم .اإلنسان
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للباح.ألنيسشوشان عسىأنتكوننافعة الرسالة، هلذه خاصةثموضوعا ة

.امةعوللقارئني
الباح تقدم السعيدة الفرصة هذه لثةويف املشرفنيمهابالشكر فضيلة

علىمساعدهتما،"املاجستريحممدفردوس"و"املاجستريالدكتورشريفالدين"
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وهلمابوهذ واآلخرة أحسنالثوابيفالدنيا لعلاهللجيزيهما نافعا، حتذيبا اها
.اللهماغفرهلماوارمحهماوعافهماالدعاء

العربيةوأد تقدمبالشكراخلالصلزمالئهايفقسماللغة الذينهبوكما ا
كتابة .هذهالرسالةقدساعدوهابتقدميبعضأفكارهمالنافعةودفعوهاإىلإمتام
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 الرسالة اةالباحثوجترويفهذه نافعامن وإصالحا بناء لقارئنينقدا
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باهللريوالحولوالقوةإالصحسبنااهللونعمالوكيلنعماملوىلونعمالن.عامة

.العلىالعظيمواحلمدهللربالعاملني
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 Penelitian ini berjudul Al-Azmah al- Wathaniyyah fi syi’ri “fii baladi la 

ihtiramun li al- Faqir” karya Anis Chouchene (Dirasah Tahlliliyyah Washfiyyah)  

 Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan inti yaitu krisis nasionalisme 

dalam syair “fii baladi la ihtiramun li al-Faqir”. Adapun metode yang digunakan  

dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dan hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah krisis nasionalisme terbagi empat yaitu: pertama sikap 

apatisme yaitu tidak peduli pada masyarakat yang hidup dalam negara, kedua 

krisis sosial yaitu rusaknya hubungan antar masyarakat, ketiga: krisis politik yaitu 

pemerintah memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadi, keempat krisis 

lingkungan yaitu kerusakan lingkungan yang terjadi karena keserakahan sebagian 

masyarakat seperti membuang limbah tidak pada tempatnya.  
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
جمال الشعر هو الشعور، سواء أثار الشاعر هذا الشعور يف جترية 
ذاتية حمضة كشف فيها عن جوانب النفس، أو نفذ من خالل جتربته 

مشكالت اجملتمع ترتاءى من الذاتية إىل مسائل الكون، أو مشكلة من 
 1.ثنايا شعوره وإحساسه

الوطنية نسبة اىل الوطن، وهي تعين االنتساب إىل املكان الذي 
بينما القومية هي الوالء ألمة  ،الوطنية هي حب البلد. يستوطنه اإلنسان

كما أّن الوطنية هي حب البلد واالستعداد للتضحية من أجل . واحدة
محاية احلرية املشرتكة، ففي القرآن الكرمي جند كثري من اآليات اليت تدّل 

فقد أذن اهلل تعاىل للمسلمني ، على الوطنّية وحّب األوطان واالنتماء هلا
ّدة أسباب كان من بينها إخراج الكّفار هلم باحلرب والقتال يف سبيله لع

 .من أوطاهنم
الوطنية باعتبارها نزوعاً شعورياً وفكرياً يعين حب الوطن واالهتمام 
به، والتضحية يف سبيل رفعته، فهي هبذا املفهوم ليست حديثة وإهنا هي 

صبح له منزل بقيم به أن أعاطفة قدمية وجدت بوجود اإلنسان منذ 
ن اإلنسان يشعر بتعلق عاطففي وارتباط قليب ذلك أل. رض بزرعهاأو 

                                                             
 .353:ص ،9: ط، (م212 هنضة عصر، : القاهرة)، دبي الحديثألالنقدا حممد غنيمي هالل، 1
  .  3:، ص(م229 : مدينة املنورة)، والتأصيل الشرعيمفهوم الوطنية حسن السيد حامد خطاب،  
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وذلك يدفعه إىل حبه وبذل اجلهد يف . وترعرع فيه أباحملل الذي ولد ونش
  3.وللقومية الوطنية انتماء للوطن ، ي اعتداءأسبيل الدفاع عنه ضد 
أنيس شوشان تونسي هو  بحثه الباحثة هوت سيتأحد شعراء ال
زمة الوطنية يف يعرب قلقه عن األ أ نيس شوشان كانقومي يف هذا القرن  

 ". يف بالدي ال احرتام للفقري"يف شعره بعنوان  بلده
 

 مشكلة البحث . ب
شكلة البحث اليت تريد ان م، فرتتكز ةالبحث السابق ومن خلفية

يف "م األزمة الوطنية يف الشعراأقس ما"يف رسالتها وهي  ةالباحث هاتبحث
 ألنيس شوشان؟" بالدي ال احرتام للفقري

 
 أغراض البحث . ج
 نواعأملعرفة : هيألغراض من هذا البحث  موافقا باملسئلة املذكورة 

ألنيس شوشان " يف بالدي ال احرتام للفقري"األزمة الوطنية يف شعر
  .(دراسة حتليلية وصفية)

 
 معاني المصطلحات . د

يف بالدي "األزمة الوطنية يف الشعرهي ذا الرسالة هوضوع مكان 
ن أوقبل (. دراسة حتليلية وصفية) ألنيس شوشان "احرتام للفقريال 

                                                             
 مون للنشرواملأ دار) تحليلية درسة -التربية الوطنية في اإلسالم آالء علي فاحل الزعيب، 3
 11: ص 1:ط( م229 ،التوزيع
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ات حتبحث الباحثة عن هذه الرسالة توّد ان تشرح عن معاىن املصطل
 : وهي. املقصودة

يف معاجم للغة  زمةألافهي من أزم يأزم أزما وأزوما فهو آزم، أزمة  . أ  
مسك عنه، كماتدل أعن شيء  (زمأ)العربية، تعين الشدة والقحط، و

 زمةأعلى الشدة والضيق كاحلديث عن  (اتزمأ) ومجعها زمةألاكلمة 
يف معاجم للغة اإلجنليزية،  زمةألاوتعين  . سياسية زمةأاقتصادية و 

و يف التاريخ، والقلق من أو يف تطور احلياة أنقطة حتول يف املرض 
 5حمددةاملستقبل، وتطلب اختاذ القرار املناسب خالل مدة زمنية 

الوطن هو بلدان الذي تسكنه أمة يشعر املرء بارتباطه هبا و انتهائه  . ب
الوطنية هي الشعور بااللتزام ببلد أو أمة أو جمتمع سياسي، و   إليها

 .والوطنية حب البلد بينما القومية هي الوالء ألمة واحدة

ي كالم أ  : إنه الكالم املوزون املقضى، وقال بعض اإلفرنجالشعر . ج
  .و رديئا  أ  موزون يسمى شعراً سواء كان جيداً 

عبري يشعر واحد من عمال أنيس شوشان، : يف بالدي ال احرتام للفقري. د
 .يف البالد عن األزمة الوطنيةأنيس شوشان 

 
 

                                                             
 .12: ص( م 199دار دمشق،: بريوت) 19: ، طألعالمللغة واا، المنجد في لويس معلوف 

5
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crisis. 

( ه12 1دار الكتاب املصر، :القاهرة) ،معجم المصطلحات السياسية الدولية ،أمحد زكي بدوي 
 .93: ص ،1:ط

 .1 : ص( م  21 مؤسسة للتعليم والثقافة، : القاهرة)، النقد األدبي أمحد امني،. 
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 الدراسة السابقة  . ه
أّما الدراسات السابقة اليت تبحث عن موضوع الوطنية فهي كثرية 

 : وهي
كلية : بند أتشية)الوطنية يف شعر فوزي املعلوف دسي جليىت،  . أ

نهج امل. 211 سنة  (اآلداب والعلوم اإلنسانية، جاميعة الرانريي
. يف كتابتها فهي منهج الوصفي التحليلى ةستخدمها الباحثتالذي 

الوطنية هي  ةوجد الباحث: هي ةومن النتائج اليت حصلت الباحث
وف الفعالة، اليت تؤدي إىل قوة الثقافة الوطنية تكون عبارة عن املعر 

اما أنواع . وسالمة وأس تلك البقية يف أرضية ما تسميها الوطن
الوطنية يف هذا الشعر فهي احلنني الوطن، حب الوطن، حب أحل 

وفوزي املعلوف هو أحد من الشاعر املهجر يف كل الشعره . الوطن
 1.حيتوى على عناصر الوطنية وهو يشتيق إىل وطنه

الوطنية يف شعر على حمطة قطار سقط "مونندر عن املوضوع توفيق . ب
كلية اآلداب والعلوم : بند أتشية")عن اخلريطة حملمود درويش

، أما منهج الذي يستخدمه 211 سنة (الرانريي جاميعة اإلنسانية،
باستقراء على . تحليليالنهج الوصفي املالباحث ىف كتابته فهو 

 رمنوطقية وجلمع املعلوماتال معاين السميائية االستزاللية وهي
 .والبيانات يعتمد الباحث على طريقة البحث املكتيب

 : وأما نتائج الذي خيتصر الباحث يف ذالك املبحوث كما يلي 
 عشب، العشب يصورخصب الوطان  .1

                                                             
 .211 ( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: بند أتشية) ،شعر فوزي المعلوفالوطنية في دسي جليىت، 1
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 شواك، الشواك يصور عن املستعمرين يف بلده . 
صبار، الصبار يصور االستعهار الذي يسيطر بلد فلسطني وهو  .3

 .أسرائيل
قلب اخلريطة، قلب اخلريطة يصور عاصمة بلد فلسطني وهي  . 

وهو يصور واقع حرب وطن الشاعر، وجما  القدس كسر الدام،
 هدين يف عاوض املستعمر

 هذا اليابس، هذا اليابس يصور ندبة احلرب  .5
 9ارتفاع شاحب وهو اخلوف عن االتفاع  . 
" اد الرجيبجله"نور مشيطة، الوطنية يف قصة ملن حنمل الرصاص   . ج

سنة  (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جاميعة الرانريي: بند أتشية)
، يف هذه الباحث فهي الدراسة املكتبة وأما طريقة حتليليه 211 

أما حصيلة وجد الباحثة من . فهي حتليلية وصفية على نظرية الوقعية
يت أن اخللفيات ال" جلهاد الرجيب"الوطنية يف قصة ملن حنمل الرصاص 

تؤثر يف ظهور الروح الوطنية يف قصة قصرية ملن حنمل الرصاص 
فوجدت الباحثة ثالثة عوامل، وهي االستعمار اإلسرائيلي، شوق 

وأما أنواع الوطنية يف قصة قصرية ملن حنمل . لألم، شوق لألخت

                                                             

بند ) ،الوطنية في شعر على محطة قطار سقط عن الخريطة لمحمود درويش ،توفيق مونندر .9
 .211 ( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: أتشية
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ة، وقيمة الشجاعة، وقيمة الرصاص أربع أنواع، وهي قيمة الطاع
 12.قيمة حب الوطنو ,الرضا

كلية : بند أتشية)، "اإلنسانية يف قصائد أنيس شوشان"، محيدة  نور .د
أما االمنهج . 211 سنة  (اآلداب والعلوم اإلنسانية، جاميعة الرانريي

. الذي تستخدمها الباحثت يف كتابتها فهي منهج الوصفي التحليلى
احلرية  يف احلياة، وحرية : ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحث هي

ية، وحرية الدينية، ومساواة يف احلقوق، وحياة اجلـمـاعية، الفكر 
فحصلت عليها الباحثة يف هذه . والتسامح، والعدالة االجتماعية

الرسالة هي يدعو أنيس شوشان اجملتمع على احرتام االختالفات 
 11.واحلياة يف اجلماعية
 والبحث اليت ستبحثها الباحثة هيالسابقة  احباثأما الفرق بني 

واألزمة الوطنية اليت شعره . األزمة الوطنية يف شعر أنيس شوشان قسامأ
ألنيس  "إحرتام للفقرييف بلدي ال"يف شعرهنا هو األزمة الوطنية 

أن حتصل فهم الشاملة على  ةالبحث هلك، لعلى هذولذا .شوشان
 .أنيس شوشان شعريف  ةالقيم

 
 
 

                                                             
كلية اآلداب والعلوم : بند أتشية) الوطنية في قصة لمن نحمل الرصاص  لجهاد الرجبينور مشيطة، 12
 .211 ( اإلنسانية

 211 ( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: بند أتشية) اإلنسانية في قصائد أنيس شوشان ،محيدة  نور11
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 منهج البحث . و
 ويف إعداد هذه الرسالة فه أّما منهج البحث الذي تستخدم الباحثة 

. التحليلي الوصفي، من حيث أن تقوم الباحثة بتحليل شعر املقصود نهجامل
مع املعلومات والبيانات تعتمد الباحثة على طريقة البحث املكتيب حيث جلو 

وأّما كيفية كتابة هذه الرسالة . تطلع على الكتب واملقالة اليت تتعلق باملوضوع
 كتاب الذي قرره قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلدابفتعتمد الباحثة على  

 .جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية والعلوم اإلنسانية
“Pedoman penulisan skripsi )Jurusan Bahasa dan Sastra Arab( Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2014”. 
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 الباب الثاني

 ترجمة أنيس شوشان

 مولده ونشأته . أ
يف عرب الفسبوك وجدات  أنيس شوشانو   1من احلواري بني رينا سلفيا 

نيس أنيس واشتهر باسم أامسه  :الباحثة معلومات عن سرياته، كما فيما يلي
سنة  يفمن مارس  9 التونسية يف ( Bizerte)ولد يف مدينة بيزرت  .شوشان
" شوشان" :وقيل. إبن آدم وذكر يف كتابه .انتقل إىل عاصمة لنيمث  .م 191

وهو لقب استعده من عشرييت  لقيب وتعين يف تونس اللون األكحل،
الشوشانية، والشوشان تعين العبد، ويف نفس الوقت هو لقب العائلة اليت أنتمي 

وجدته أمامي فاخرتته ويعجبين واستديت روحي منه وجاء دوره "وقاله ايظ. اليها
فال جيب تربطها بالعبودية أنا مساند  .ليستمد روحه عين ألنين محلته كلقب

 .بطة بالعنصرية ولكن القضية األساسية هي وجود االنسانلكل القضايا املرت
وكلنا بشر لكن منا يستطيع أن يرتقي بذاته ليكون إنسانا، ليكون أرفع قدرا من 

هبا  بحليست سهلة ال بذهن أن تر  ةاهلل، هذا هو السؤال، اإلنساني املالئكة عند
 13."ية بسيطةئوالعنصرية جز 

 

                                                             
كلية اآلداب والعلوم : بند أتشية) ،ألنيس شوشان" سالم عليكم"السيميائية في قصيدة  ،ريناسلفيا  1
 . 21 ( اإلنسانية

13
 https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid 
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 ه وثقافتهتدراس . ب
امليادين أّن أنيس منذ صغاره لقد عرف  قناة "حواري"برنامج يف توجد

أيب هو املؤثر األول يف "عن مشاعر ومن الذي يؤثره يعين أبوه وقال أنيس 
وأخته يكربونه " أغين احلياة" مث أبو القاسم الشايب بديونه"صناعة هذه الوعي

نزار قباين ل" طفولة هند"سنا يدروس اللغة العربية وآدبيها فحصلت على ديوان 
ومن أخه ألنطلق عامل القرأة واحلقيقة الدفع الرأيس لشاعريته هو الوجع بسبب 

  1.لونه
أنيس شوشان شاعر وناشيط حقوقي تونسي من مواليد تونيس سنة 

متحصيل على دبلىوم يف التقنيات السمعية والبصرية ومتخصص يف .  191
وباللهجة التونسية له عديد يكتب الشعر باللغة العربية والفرنسية و  االخراج

املشاركات يف لقاءات شعرية يف تونس ولبنان واملغريب وأملانيا واألمارات التحدة 
 15.العربية واألردان

درس يف علوم مكتبات "ومما أرسله أنيس شوشان ترمجته إىل الباحثة أنه 
ك وتوثيق باملعهد األعلى للتوثيق، ولكن انتقطع عنها لسبب بسيط وجمنون يف ذا

مث درس إخراج . الوقت،  وهو أن تلك الدراسة ال متثل شخصه وفكره يف شيء
سنيمائي وحتصل على شهادة يف مساعة اإلخراج ومل يعمل هبا ألنه من جهة 
اصطدم بواقع احملابات واملعارف ويف نفس الوقت محلته الصدفة إىل أمسية 

بإمكانة تقامسها مع  شبابية للمصدح املفتوح اين كل من ميتلك موهبة يف الكتابة
الناس فصعد على الركح وقال نص من نصوصه بالفرنسية فانبهر الناس وتفاجئ 

                                                             
14

 https://www.alayam.com/alayam/Variety/615196/News.html. 
15
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بردة للفعل اإلجابية ولكن عرف من تلك احلظة أنه وجد طريقه احلقيقي فواصل 
الكتابة اللدراجة التونسية مث عاد لعشقه القدمي اللغة العربية أين حاول والزال 

ملفردات عميق يف معناه يلمس به املاء جيله أساسا خلق منط خمتلف سهل يف ا
نيس أعن  رباخل  1.و األجيال الالحقة دون السقوط يف االبتذال والرداءة

 شوشان
املشاركة يف عديد من املسرحيات كراقص ومعد رقصات ميستزو  .1

 .  21  إىل1999ومن . 213 
 وخارجاملشاركة يف العديد من األنشطة وامللتقيات الثقافية يف تونس  . 

 تونس مع مجلة من املنظمات احلقوقية منها، املعهد العريب حلقوق
 . إىل األن 211 اإلنسان، منظمة العفو الدولة، أنا لدين، من 

إىل  211 القيام بالعديد من العروض الفنية يف الشعر املنطوق من  .3
 . األن

املشاركة يف عديد من املهرجانات منها مـهرجان بنزرت الدويل  . 
 21 . 

هو منظمة غري رحبية مستقلة غري سندال ،وهو من أعضاء سند .5
  1.حكومية

 
 

                                                             
املرجع . ، رسةل علمية للحصول عىل شهادة الباكلوريوس"ل نيس شوشان" سالم عليمك"السيـميائية يف قصيدة " رينا سلفيا،  

 السابق

17
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid .السابق المرجع    
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 مؤلفاته. ج

وبعض  11نيس شوشان عنده كتاب مبوضوع ابن آدم و لكن مل ينشرأ
 :حثة كما يلي اشعر أنيس الذي وجدت الب

يابن و  عيد ميالدك أميو  يا أيبو  سالم عليكمو  يف بالد الحرتام للفقري
أحبك و  ييا معلمو  سأنتظرو  املالهنايةو  اخلوف من ريبو  صالة بال حدودو  وطن

 لوان الدنياأحنبك بكل و  والدةو  ياورديتو  بال عنوانو  األرض للجميعو  فوق احملبه
 قف دقيقةو  سامل الناس تسلمو  يا حريفأو  ردتألو و  ياصغرييتو  إليك ياسودانو 
ن من داخل حدثك اآلأو  كم من الوقت مرو  يقولونو  ها هو رمضان حلو 

 ماتتو  احلقيقةو  ياكتابةو  ي عذراءأو  نسىأمل و  ناأإفريقي و  يافلسطنيو  سردايب
 وطنإىل األحلى الرجوع أماو  رمضان كرميو  لت الذات يوماأسو  عتذر منكأو 
يا و  مسافر يف أزقة قلبكو  حبييبو  أعرف أنكم تتساءلون عينو  حور مع الروحو 

 . 19أيـها السياسى

 

 

 

 

                                                             
   ,2 ، 219 أبريل  15الدخول  تاريخ فيسبوك، يف gharbi Ghofrane مع حثةااحلوار بني الب11

19
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 الوطنية  مفهوم األزمة . أ
األزمات يف تعميق الوحدة الوطنية ومناقشة أثارها وتكمن أمهية هذه 
الدراسة من كوهنا تتناول موضوعا يهم كل فرد، أسرة، مجاعة وجمتمع أال وهو 

 . عصر األزمات
غياب اإلحساس . من الالمباالة جتاه مواطنيها يف بلد الوطنيةتنشأ أزمة 
مثل السماح للجرمية باهلروب والسلطات تلعب القانون كما حيلو  بالرعاية للدولة

وبالتايل خيانة قرار مشرتك  ، واالستفادة من الدولة لتحقيق مكاسب شخصيةهلا
فات، سواء  وغياب االحرتام املتبادل بني البشر بسبب االختال، حلماية البالد

ألن األمة  كانت خمتلفة يف العرق أو الثقافة أو العرق أو حىت الطبقة االجتماعية
جيب على كل أمة قبول حقوقها، أي التعايش  مكون من مكونات الدولة

ألن هذا هو أحد أسباب  بسالم وعدم قبول التمييز بسبب االختالفات الطبقية
 األزمة الوطنيةاألزمة االجتماعية اليت هي إحدى خصائص 

وأصبحت األزمات متشبعة وشاملة ومتنوعة فأصبح هناك ما يطلق عليه 
األزمة النفسية واألزمة اجملتمعية، واألزمة السياسية، وأزمات البيئة حبيث أصبحت 

 2 .األزمات شاملة لكل مناحي احلياة
 

                                                             
القنون : الرياض) األزمة مفهومها وأسبابها وآثرها ودورها في تعميق الوطنية مد عبد اهلل املرعول،حم2 
 . 1:ص 1:ط (ه 3 1واإلقتصاد 
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 مفهوم األزمة . ب

 محلت األزمة معاين عديدة دلت مبجملها على الشدة والضيق ومن
 : معانيها ما يأيت

وقيل أزم على القوم العام والدهر أزما وازوما إذا اشتد قحطه وقل خريه 
. وتأزم القوم أصابتهم أزمة وتأملوا ألزمة الزمان. أي شديدة( بالفتح)وسنة أزمة 

وآزم عند ابن . هو الضيق وتداين الشيء من الشيء بشدة والتفاف( باملد)وآزم 
 1 .منظور هو اجلدب واحملل

من املفاهيم الواسعة االنتشار يف اجملتمع املعاصر، حيث  األزمةفهوم م
اليت تواجه الفرد،  األزمةخر كل جوانب احلياة بدءاً من آو بأصبح ميس بشكل أ

   .ات الدوليةاألزمواملؤسسات، وانتهاًء ب اليت متر هبا احلكومات اتاألزمبمروراً 

وطبيعة فراد، ألمعناه من طبيعة املنظمة، وطبيعة ا ألزمةيشتق مصطلح ا
 (Krisis)مشتق من الكلمة اليونانية  ألزمةومصطلح ا. ألزمةالبيئة، اليت تتعلق هبا ا

  3 (Moment of decision)حلظة القرار : واليت تعين 

األزمة بأهنا هتديدًا خطرًا أو غري متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات 
: األزمة .واملنظمات والدول واليت حتد من عملية اختاذ القراروممتلكات األفراد 

                                                             
، فــي األنـدلــس من الفتح حتى سقوط غرناطةاألزمــات االقتــصاديـة  أمحد الكركجي،نغم عدنان 1 

(Dar AlketabAkthaqafee for publishing ،1 9 م)2 : ، ص. 
 daralkhalij for publishing دار اخلليج إياد نصر) سيكولوجية ادارة االزماتدار اخلليج إياد نصر،   

and  distribution،  21 ) 
   13:ص (م 22 مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية) إدارة األزماتحممد نصر مهنا، 3 
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موقف حتذيري يتضمن جمموعة من املخاطر أمهها تصاعد شدة املوقف كما 
ميكن تعريفها بأهنا موقف يواجهة األفراد أو اجلماعة أو الدولة، ويكونون غري 

ة، مما يؤدي إىل قادرين على أن يتغلبوا عليه باستخدام اإلجراءات العادية الروتيني
   .((Sudden Changeتيجة التغري املفاجئ  (Stress)توليد ضغط عمل 

تلمس اثار األزمة يف القران الكرمي من خالل ما يقدمه ويصوره من 
أخبار األقوام السابقة اليت يبعثها اهلل سبحانه وتعاىل على الناس بإشكال خمتلفة 

العام، والعربة من ذلك كله يكون ومسميات أخرى لكنها متثل أزمة يف املفهوم 
إما ليعذهبم على كفرهم وتكذيبهم للرسل، مثل قوم نوح الذين اغرقوا بالطوفان 
وقوم عاد الذين أرسل عليهم الريح القوية فدمرهتم، أو كغريهم من األقوام اليت 

 5  .عذبت باشكال خمتلفة من الكوارث الطبيعية وغريها

غري مستقر أو خطري يؤثر على الفرد األزمة هي حدث يؤدي إىل موقف 
أو يبعثها اهلل من قبيل االمتحان واالختبار لصرب املؤمنني ومقدار  أو اجملموعة

أم حسبتم أن تدُخُلوا اجلنة َوَلّما يَأِتُكم َمثَل الَّذيَن : ثباهتم على دينهم قال تعاىل
ّوًا َحىَت يـَُقوَل الرَُّسوَل َواُلَِّذيَن آَمُنوا َخَلْوا ِمن قـَْبِلُكم َمَسهُم الَبأَسَلِه َواْلُمرَاء َوُرزلُ 

    .َمَعرَمى نصر آله آآلإْن مَتََر اللَِّه ُقربت

 
 

                                                             
( م215 وزراة األوقاف والشؤون اإلسالمية،: الدحة)دور القيادة في إدارة األزمة سلوى حامد املاّل،   

 .3 : ص
 .3 :  ص .المرجع السابقأمحد الكركجي،نغم عدنان 5 
 . 13  األية: سورة البقرة  
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 مفهوم الوطنية . ج
   وطن الوطن هو املنزل تقوم به، وهو موطن اإلنسان وحمله  
الوطنية هي الشعور بااللتزام ببلد أو أمة أو جمتمع سياسي، والوطنية و 

القومية هي الوالء ألمة واحدة، وغالبًا ما يتم استخدام حب البلد بينما 
القومية كمرادف للوطنية، ولكن الوطنية ظهرت قبل القومية اليت ظهرت 
يف القرن التاسع عشر بألفني سنة تقريباً، كما أّن الوطنية هي حب البلد 
واالستعداد للتضحية من أجل محاية احلرية املشرتكة، وتدل الوطنية على 

قف اإلجيابية والداعمة جتاه الوطن من قبل األفراد واجلماعات، وميكن املوا
أن يكون الوطن منطقة أو مدينة، ولكن الوطنية عادة ما تنطبق على 

 1 .دول
. الوطنية هي الرغبة يف احلفاظ على طابع الوطن وأساس الثقافة

 الشعور. االهتمام اخلاص برفاهية البلد. الفخر بإجنازات الوطن وثقافته
املودة . الرغبة يف التضحية لتعزيز خري البلد. باهلوية الشخصية حنو البلد

 9 .اخلاصة لبلد واحد
والوطنية عاطفة قوية يشعر هبا املواطن جتاه وطنه، وال تكون 
الوطنية بالقول، بل بالفعل وأن صفة الوطنية أكثر عمقًا من صفة 

ة اخلاصة، ولذلك املواطنة، وتصبح املصلحة العامة لديه أهم من املصلح

                                                             
 .51 : ص( ه1322دار صادر، : بريوت)13: ج ،لسان العرب ،ابن منظور  

28
https://mawdoo3.com / الوطنية_مفهوم_ما   

 كاننفس امل 9 



- 1  - 
 

 

فإن املواطنة هي اإلطار الفكري، أما الوطنية فهي متثل اجلانب واإلطار 
 32.العملي السلوك املواطن

فكرة الوطن والوطنية تقوم على حاجة اإلنسان إىل املكان 
وارتباطه به، وهذا أمر طبيعي، فكل كائن حي حمتاج إىل مكان أو مأوى 

والطري هلا أعشاشها، وقد نرى الطيور يلوذ به، فالوحوش هلا جحورها، 
واألمساك وحنوها تسري املسافات الشاسعة وقد خترتق البحار واحمليطات، 

إىل أوطاهنا، ال تقبل طريقها إليها حباسة : مث تعود إىل أماكنها األوىل، أي
 31.اهلداية العامة اليت منحها اهلل لكل خملوقاته

إلنسانّية، واملشاعر ال تتعارض قيم اإلسالم مع تلك الفطرة ا
الوجدانّية اليت حيملها اإلنسان اجتاه وطنه، بل إّن اإلسالم ليؤّكد على 

ففي القرآن الكرمي جند كثري من . أمهّية الوطن وأّن حمبته هي فطرة إنسانّية
اآليات اليت تدّل على الوطنّية وحّب األوطان واالنتماء هلا،أذن اهلل تعاىل 

يف سبيله لعّدة أسباب كان من بينها إخراج  للمسلمني باحلرب والقتال
  3.الكّفار هلم من أوطاهنم

هي وعي األمة اليت حتافظ وتكرس بشكل مشرتك هوية  الوطنّية
 أهنا حتب األمة والدولة الوطنّيةويقال أيضا أن . األمة ونزاهتها وازدهارها

كما ندرك الوطنّية يف كالم الّنيب عليه الّصالة والّسالم حينما خرج من 

                                                             
حقوق الطبع حمفوظة، ) المواطنة والوطن في الدولة الحديثة المسلمةعلي حممد حممد الصاّليب، 32

 . 3 : ص( م 21 /ه 35 1جمهول مكان، 
 .35 : صالنفس املراجع 31
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ما أطيبك : مّكة املكّرمة حينما أناخ راحلته ونظر إىل موطنه وهو يقول
، 33من وأحّبك إيّل، ولوال أّن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك

 .تعبرٌي صادق عن الوطنّية احلّقة فكانت تلك املشاعر الّنبويّة هي
 األزمة الوطنية انواع. د

 (مباالةاالّ )األزمة النفسية  .1
اليونانية واليت تعين حرفيا  مة مقتسبة من اللغةكل  الالمباالة هي

 ونهتمال يموقف األشخاص الذين جيهلون وهي  دون الشعور
. باآلخرين والظروف وأعراض السياسة االجتماعية بشكل عام

عدم الالمباالة هي  حلة .شياءهي المباالة باأل الالمباالةوملختصر 
هنا إمخاد كل أاالحتمام بكل شيء، يتصورون حالة هدوء من ش

  3العواصف
 األزمة اجملتمعية .2

كجزء من العلوم االجتماعية، فإن هدف علم االجتماع هو 
اجملتمع الذي ينظر إليه من خالل العالقة بني الناس والعمليات اليت 

لعلم اجتماع كائن اجملتمع هو الرتكيز الرئيسي . تنشأ من تلك العالقة
األعراض، وعملية التكوين، واحلفاظ على حياة اجملتمع، وكذلك 

تتجدد مسؤولية اجملتمع عند  عملية اهنيار نظام العالقات اإلنسانية
تربية أبنائه وتوجيهها إىل اخلري أو الشر فهو الوسط الذي ينشأ فيه 

                                                             
 325 :رواه الرتمذي33
منشورات : لبان) فن الالمباالة، لعيش حياة تخالف المألوفاحلارث الشبهان، : ت: مارك مانسون  3

 .  -3 :ص 1:ط( م221 الرمل 
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ون ويتأثرون سلبا األفراد ومن خالل تعاملهم مع بعضهم البعض يؤثر 
وإجياباً، لذلك فهو يؤثر على مجيع األفراد واجلماعات املكونة هلذا 

 35.اجملتمع
ا اختالل نظام القيم والتقاليد، إىل درجة تقتضي التدخل يقصد هب

السريع ملواجهته، وإعادة التوازن للنظام، حىت يتالءم مع التغيري 
الداخلية هي تفاعل ناشئ الناجم عن تطور اجملتمع، كما إن األزمة 

  3.بني مدى توفر احلاجات األساسية للشعب واحلرية املكفولة له
 األزمة السياسية  .3

نظرية سياسية تستهدف حتقيق ملكية اجملتمع ككل لوسائل 
االنتاج رأس املال، األرض، النررة ويتوىل اجملتمع إدارهتا من اجل 

  3.املصاحل العامة
اسة، تداعيًا سريعًا لألحداث، كما تعين األزمة يف علم السي

يؤدي إىل تنشيط عناصر عدم االستقرار يف النظام الدويل على حنو 
وتشري   .غري مألوف، مما يزيد من احتماالت اللجوء إىل العنف

كذلك، إىل وضع خارجي عارض يتضمن عنصر املفاجأة، وينطوي 
 حتتاج إىل سرعة املواجهة ،على توتر أو مشكلة داخلية أو دولية

السياسية على مستوى العالقات الدولية واإلقليمية لتجنب آثارها أو 
 31.اهتالتخفيف من حد

                                                             
   :، صالمرجع السابقعلي حممد حممد الصاّليب، 35
   :، صالمرجع السابقسلوى حامد املالّ،  3
  13: ص ،المرجع السابق معجم املصطلحات السياسية الدولية، ،بدويأمحد زكي  3
 .  :، صالمرجع السابقسلوى حامد املالّ، 31
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 البيئة اتأزم .4

ة وغري احلية كافة، املوجودة على اتعين البيئة العناصر الطبيعية احلي
 سطح األرض وفوقه وحتته، فاهلواء ومكوناته املختلفة، والطاقة

واحمليطات، والرتبة ومايعيش عليها من ومصادرها، واألهنار والبحريات 
 39.إنسان وحيوان ونبات، كل هذه العناصر جمتمعة هي مكونات البيئة

كما قال اهلل تعاىل ،  ن الناس يفسد العاملأل البيئة اتأزم تصار 
 َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ : به الكرميايف كت

لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 
 2 

ة يف ر ورمي القماماشجق الغابة وجنر األاحرت : الثعلى سبيل امل
 .البيئة اتأزمبعض من وهذا . هنااال يف مك النهر

 

 

 

 

 
 

                                                             
مدينة امللك عبد العزبز للعلوم : اضيالر ) النظام البيئي والتلوثحممد عويدات، 39

 . : ص( م222 /ه1  1:والتقنية
 .  -1 األية : الرومسورة2 
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 الباب الرابع
 

 ألنيس شوشان" األزمة الوطنية في شعر في بالدي ال احترام للفقير" تحليل

 لمحة عامة عن الشعر . أ
 عندما مت متييز. أنيس شوشان شاعر تونسي امسه شعركتب هذه ال

عرّبت قصائده يف الغالب عن لذلك  سنوات مراهقته ضد جلده األسود
حتتوي العديد و  السالم واحلرية والتمييز ضد السود الذين يعيشون يف تونس

يف ديوانه بن ابن آدم قال . من كتاباته على دعوات الحرتام بعضهم البعض
وكلنا بشر لكن منا يستطيع أن يرتقي بذاته ليكون إنسانا، ليكون أرفع قدرا "

 همثل قطعة شعر . عن بلد يف أزمة شعرالحتكي هذه  "اهلل من املالئكة عند
م لآلخرين بسبب االختالفات أزمة احرتا "يف بالدي ال احرتام للفقري"

الطبقية ، أزمة سياسية ألن القانون غري عادل وأزمة بيئية ألهنا تستخدم 
 الدولة لالحتياجات الشخصية

 
 األزمة الوطنية في شعر في بالدي ال احترام للفقير" تحليل . ب

، انوع ةيف الباب الثالث، أن األزمة الوطنية تنقسم إىل أربع تذكر كما 
يف بالدي ال احرتام "يف شعر اليت تتضمن األزمة الوطنية وحصلت الباحثة

ة اجملتمعية واألزمة السياسية األزمو  (مباالةاالّ )األزمة النفسية  وهي" للفقري
 :اليت ستشرح الباحثة كمايلي ،البيئة اتأزمو 
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 (مباالةاالا )األزمة النفسية  .1

المباالة هي  الالمباالة ،الالمباالةقسام األزمات هي أواحدة من 
 .شياءباأل

بعض اجملتمع اليبايل عن نيس شوشان يعرّب أ12- من األبيات 
 :هي مباالةاالّ األبيات اليت تدّل على  .هبلدإىل 

  حب الوطن ليس بعملته

 فقط رصيده البنيك لك قبلته

 أ ما البالد فسحقا لها

 وللك من فهيا 

عن الشعوب الذين يهتمون  األبياتيف هذا  نيس شوشانيعرّب أ  
 ونستغلي شياء القيمة الوحيدةاألن جيعلون املال ولئك الذيأو  .فقط بالثروة

 . البلد وشعوب يعشون فيهن االهتمام اىلو مهية فرديتهم دأجل ألالدولة 

 

 األزمة المجتمعية . 
األزمة اجملتمعية هي مشكلة بني الناس، ظهرت األزمة اجملتمعية   
احرتام بني اجملتمع  فقدعالقة بني اجملتمع ويرتبك أمان العام الف ااحنر 

 :ايليما كمن األبيات اليت فيها، األزمة اجملتمعية  . والحّريّة مضمونة

 األبيات .بلدالظلم الرئساء يف  عننيس شوشان يعرّب أ 1-9من األبيات  1, 

 :هي اليت تدّل على الفاسد      



-    - 
 

 

 يف بلدي هناك ذلك الفاسد
  اغتصاب قوت الناس رائديف 

 واملصيبة انه يدعي احلكمة
 يوهم الناس بفكره الراشد

نيس شوشان وشبه أ عىن املشهور،ميدل على "لا"ـكلمة الفاسد ب
 الناسمقبوض  غتصاببا ديفسد البل مالك الظامل ألن لفاسد،ااملالك ب

األبيات  ههذ ،كأن كالمه صحيح يوهم الناسو ، وحاصالت األرض
 .عالقة بني اجملتمعالف ااحنر  الشتماهلا عناألزمة اجملتمعية  يشرح عن

11من األبيات نيس شوشان يعرّب أ  , 

- 

يف  عن فقد احرتام بني اجملتمع   
عن فقد احرتام  عربّ األبيات اليت ت، بسبب الطباقات اإلجتماعية بلدال
 :هو

 ففي بلدي ال احرتام للفقري
 أن تكون إنسان بسيطا

 من بعريمعناه أنك أرخص 
 ففي بلدي عيب أن حيرتم الراعي

 وجرمية كربى أن تساويه بالوزير
حرتام بني الناس اليف هذه األبيات يعرّب أنيس شوشان عن فقد ا

جيب ، يف احلقيقة همحقري  بسببفقراء، ال ال حيرتم تمعاجملبعض يف بلده، 
 سانجاأل بني ن ميّيزأ دون. م بعضعهم بعضارت حي أن نسانإكل على  

عنصر يف تكوين  نسانمجيع اإل ألن، االجتماعية اتوالطبق واملستويات
 اءاألغني ولكن كّله من ،فحسب الوزير أوال ينحصر على الغين  البلد
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لذلك جيب  .تكوين البلديف  ونيشرتك مهكلّ   اةعوالفقراء والرّ  ،والوزراء
 .وحتسني العالقات بني الناس ينخر اآلم رت ن حيأ اجملتمععلى كل 

يف بلده، يف هذا  االجتماعية تعن الطبقبيات األه يف هذشرح 
 لديه امللك، ،ميوزير كر ما أعمل دينء، و  عيب منراعيًا  تعدّ شعر ال
 لكن، عيب كبري يساوي بينهماو  ما االجتماعية،يف طبقتهان لفتخي

هنما عنصر يف أل ،والوزير يشرتكان يف األمر، ومها نفس اجملتمع الراعي
زمة بني اجملتمع يف واختالف الطبقة االجتماعية يسبب األ .تكوين البلد

 .دالبل
احلّريّة  عدمعن  31-1 من األبيات نيس شوشان يعرّب أ 3، 

  :هي احلّريّة املضمونة عدمعرّب عن األبيات اليت ت .يف بلده املضمونة
 يف بلدي أناس يقتلون فينا احليات
  أناس يريدونا أن نعيش يف سبات

 فقط لطاعتهمكأمنا خلقنا 
 كأهنم من نفخ فينا الذوات

، وهبا يشري إىل عظماء البلد الذي يقصد الشاعر "أناس"كلمة 
  قادرينما، ويتهّددوا اجملتمع حىّت غريهم يستطيعون أن حيطموا حياة

 م يعيشونهنويسيطروا عليهم، ليست فيها احلريّة ألفسهم أنعلى مدافعة 
 "بأناس" شاعر سّمىيحتت سيطرة الذي 

كأهنم من نفخ فينا "و" كأمنا خلقنا فقط لطاعتهم"والبيت  
يشرح عن عدم احلرّية للؤماء يف االختيارات بسبب عدم  "الذوات
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ماميّيز . والعظماء من نفس واحدة ن اللؤماءأموال مع ألامللك وا
 .مور الدينية وهي طاعة اهلل ومتابعة رسولهبعضهم بعضا إالّ األ

يَا أَيُـَّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن  :القرآن الكرميقال تعاىل يف كما    
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه  ۚ  ذََكٍر َوأُنـَْثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا 

 1 ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ  ۚ  أَتْـَقاُكْم 
ِإىَل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن  ِإنَّ اللََّه اَل يـَْنظُرُ  اهلل :وقال رسول 

ه احلالة تساوي مبا وقعت يف عصر وهذ .يـَْنظُُر ِإىَل قـُُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكمْ 
   .وقومه فرعون بقهر وظلمعليه السالم حيث سيطره  ىالنيب موس

 األزمة السياسية  .3
ظهرت األزمة  ،بلداليف  ة هي تأثري سليبّ ياألزمة السياس  

 مبالة علىالّ أو املثبوت،  القانونو  النظام ونالفألن اجملتمع خي السياسية
 .خرينحقوق اآل

 .السارق يف البلدعن  ، 1-13 من األبياتنيس شوشان يعرّب أ 3,1
 :األبيات اليت تدّل على السارق هي

  يف بلدي هناك ذلك السارق 
  خارج عن القانون مارق

 يفعل ما بدا له
 وكأنه اخلارق، حييا

                                                             
 13: 9 : تسورة احلجرا  1 
   5 : رواه مسلم   
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وهذا "لا"بـ كلمة السارق،  يف هذه األبيات يعرّب أنيس شوشان
 يف البلد، والكرباء عىن املشهور، فإن السارق هو العظماء ميدل على 

 واالسياسة كدرع ليرتك ونمستخدوي الدولة، موالأ ونيسرق يثح
هنم أويتخلصوا من املثبوت، يفعلون ما يشاءون ك االلتزامات السياسات

 .صحاب املعجزةأي أاخلارقون، قون، 

نسان الذي عن حقوق اإل ، 1-13من األبيات نيس شوشان يعرّب أ  ,3
 عدماألبيات اليت تدّل على  دبلاليف  تمعاجملبعض  االيناوهل
 :هو حقوق اإلنسان يف املساواة

 يف بلدي ال تساوي يف احلقوق
 ما تربينا على العدل فهذا عقوق

 تركيع الشريفبل تربينا على 
 وإعالء قدر من كان للحكام بوق
. يف بلده ساناإلنعن حقوق  يف هذه األبيات يعرّب أنيس شوشان

اإلختيار  ن كلأل تقرير حياهتموال حق يف  ،بينهم قوقحيف  ةتسويال عدم
لكن . ن يدبروا رعيتهمأ من الوظائف الرؤساء ليست فيه احلرية، ،قد نّظم

هم يكرهون رعيتهم لطاعتهم وإبعاد عن . ذلكيف الواقع، يبعدون عن 
 .العدل

أنواع من حقوق اإلنسان، أحدها   وهناك . نسان حقإلكل 
احلق يف العيشة، : املثال. حقوق شخصية، تتعلق باحلياة الشخصية
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ويشرح والتصرف يف النمو والتطور، واحلق يف عدم اإلكراه يف التعذيب، 
 مع هذين حقنيمل ينالوا بعض اجملت أنّ هذا الشعر ب

 
 البيئة ةأزم .4

ن الناس أل البيئة اتأزم تصار ة اعناصر طبيعية احليهي البيئة 
 .يفسد العامل

َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر : به الكرمياكما قال اهلل تعاىل يف كت  
َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا  مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ 

 3. 

فوقعت بسبب طمع  هذا الشعراملذكورة يف  البيئةزمة ما األأو  
 . بعض اجملتمع لوطنه

يعرّب  ما تعبري املتعلقة هذه األزمة فوجدت يف التعبري واحد فقط
الذي يفسد  تمعبعض اجمل، عن 5-1من األبياتنيس شوشان أ

نطوى على يمنها وال يهتّم مبصلحة العاّمة فقط  البالد ليستغلّ 
 :يه تمعطمع بعض اجملعن  األبيات اليت توصف. نفسه

 ولكن فينا من يعاديها.. حنب البالد 
 بكل القبح يؤذيها..  فينا من

 فينا من ينهش حلمها
 ينخر عظمها 

 كأمنا يريد تالشيها
                                                             

   : سورة الروم    
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 ،بالدهيف  البيئة اتأزم يف هذه األبيات يعرّب أنيس شوشان عن
 الءهؤ و بل صار عدوا للوطن،  يكرهه بعضبعض اجملتمع حيب الوطن 

 مهية اجلميعمهية فرديتهم فهسب ال ألأ جلألالبالد  نالذين يهدموا
 .واجملتمع

ة دمت االستعار خاست" ينخر عظمها"و" ينهش حلمها" والقول
    ،وهي ماحذف فيها املشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه، املكنّية

. حيث تضاف هذه اللوازم إىل املشبه ليكون هو احلال حمل املشبه به
و احليوان، استعار ما املشبه به حمذوف فهأو " الرعية"واملشبه هو 

 الشاعر الرعية باحليوان ليساوى بينهما يف إفساد الشيء واستفاد معنها

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 
 12: ، ص215 ، (بندا اتشبة: Lhee Sagoe Press)، علم البالغة التطبيقيفهمي سفيان،      
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 الباب الخامس
 خاتمةال

ن تسّجل النتائج أرادت الباحثة أخامتة هذه الرسالة العلمية، يف 
 :اليت وصلت عليها الباحثة يف مرور كتابه هذه الرسالة التوصياتو 
 
 البحث النتائج . أ

بالدي  يف"يف شعر  األزمة الوطنيةانواع بعدما حبثت الباحثة عن 
. األزمة الوطنية، فوجدت الباحثة من ألنيس شوشان "ال احرتام للفقري

 :ل مبا التايلستسجّ 
 بلده إىل  بعض اجملتمع اليبايل هياألزمة النفسية  .1

، عالقة بني اجملتمعالاحنراف : اوال بشكل اجملتمعية األزمة . 
، احرتام بني اجملتمعفقد  :، ثالثايرتبك أمان العام :ثانيا
 .الحّريّة مضمونة: رابعا

 اجملتمع خيالفون النظام والقانون: اوال بشكل سياسية األزمة .3
 خرينحقوق اآل مباالة علىالّ أ :ثانيا، املثبوت

 شتمل عنمشعره  نأاستنبطت الباحثة على  البيئة األزمة . 
 .تمعفسد البيئة لبعض اجمل
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 التوصيات . ب

ن أدهبا أترجو الباحثة إىل طالب قسم للغة العربية  .1
خرى بالنظرية األزمة دبية األعمال األأيستطيعوا والرواية و 

 .الوطنية
عامة ومكتبة كلية ترجو الباحثة إىل مكتبة اجلامعة الرانري  . 

ن تكثري وتزيد الكتب أدب وعلوم اإلنسانية خاصة اآل
 .عن اآلدب والصادر العربية التعبريية، وغريمها
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 جع االمر 

 المصادر . أ
 القرآن الكرمي

 ث النيبيحد
 المراجع . ب
 المراجع العرابية .1

دار الكتاب املصر، :القاهرة) السياسية الدوليةمعجم املصطلحات ،أمحد زكي بدوي
 1:ط (ه1 21

 .(م  21 مؤسسة للتعليم والثقافة، : القاهرة )أمحد امني، النقد األديب 

 املأمون للنشرو دار)حتليلية  درسة -آالء علي فاحل الزعيب، الرتبية الوطنية يف اإلسالم
  1:ط( م229 التوزيع،

 .(ه1322،دار صادر، بريوت)13: ج لسان العرب،،ابن منظور

 daralkhalij for دار اخلليج إياد نصر) سيكولوجية ادارة االزماتدار اخلليج إياد نصر، 

publishing and  distribution ، 21 م)    
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: مدينة املنورة)حسن السيد حامد خطاب، مفهوم الوطنية والتأصيل الشرعي 
 .(م229 

وزراة األوقاف والشؤون : الدحة )القيادة يف إدارة األزمة سلوى حامد املاّل، دور 
 .(م215 اإلسالمية،

 .(م1119دار املعارف، : القاهرة)العصر اجلاهلي  ،شوق ضيف

( م 199دار دمشق،: بريوت)ألعالم للغة واا، املنجد يف علي بن احلسن اهلنائي
 .  3:ط

حقوق الطبع )علي حممد حممد الصاّليب، املواطنة والوطن يف الدولة احلديثة املسلمة 
 .(م  21 /ه 35 1حمفوظة، جمهول مكان، 

 ،215 ، (بندا اتشبة :Lhee Sagoe Press)فهمي سفيان، علم البالغة التطبيقي، 

 تعميق الوطنيةمد عبد اهلل املرعول، األزمة مفهومها و أسباهبا و آثرها ودورها يف حم
 .1:ط (ه 3 1القنون و اإلقتصاد : الرياض )

احلارث الشبهان، فن الالمباالة، لعيش حياة ختالف املألوف : ت: مارك مانسون
 .1:ط( م221 منشورات الرمل : لبان)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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مدينة امللك عبد العزبز للعلوم : اضيالر ) حممد عويدات، النظام البيئي والتلوث 
 .(م222 /ه1  1والتقنية

 .9:ط (م212 هنضة عصر، : القاهرة)ديب احلديث، ألمد غنيمي هالل، النقدا حم

أمحد الكركجي،األزمــات االقتــصاديـة فــي األنـدلــس من الفتح حىت سقوط نغم عدنان 
 (م 9 1جمهول مكان،، Dar AlketabAkthaqafee for publishing) غرناطة

 الرسالة العلمية . 

الرانريى  اإلسالمية احلكومية اجلامعة: منشورة، بند أتشية ، رسالة غري213  ريناسلفيا،
 .وأدهبا العربية اللغة قسم إنسانية والعلومال اآلداب بكلية

 املراجع شبكة اإلنرتنيت . 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crisis 

https://www.alayam.com/alayam/Variety/615196/News.html 17 april 2019, pukul 12.26 

WIB 

https://mawdoo3.com / الوطنية_مفهوم_ما  diakses pada tanggal 24 Mai 2019, pukul 13.30 

https://mawdoo3.com / اإلسال_في_الوطنية_مفهوم  diakses pada tanggal  26 Mai  2019, pukul 13.21 

https://www.alayam.com/alayam/Variety/615196/News.html%2017%20april%202019
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 شوشان أنيس فيسبوك

  219 أبريل  15الدخول  تاريخ فيسبوك، يف gharbi Ghofrane مع حثةااحلوار بني الب
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