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 كلمة الشكر

 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ ابهلل من شرور 

أنفسنا ومن سيآت أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. 

 أشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد.

وتوفيقه من كتابه هذه الرسالة حتت املوضوع وقد انتهت الباحثة إبذن هللا 

الوطنية يف شعر حكاية مسار لعمر أبو ريشة )دراسة وصفية(. قدمتها لكلية اآلدب 

والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية مادة من املواد الدراسية املقررة 

 يف اللغة العربية وأدهبا.  S. Humعلى الطلبة للحصول شهادة

تقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها املكرم نويف هذه الفرصة الكرمية، 

الدكتوراندس نوردين ع ر، املاجستري واملكرمة سورااي املاجستري على مساعدهتما 

يف إشراف الباحثة على إعداد هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، لعل هللا يباركهما 

 وجيزيهما جزاء حسنا.



 ب
 

لشكر لرئيس اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وتقدم الباحثة ا

ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتذة وملوظفي املكتبة جبامعة الرانريي 

 اللذين قد ساعدوها إبعارة املراجع واملصادر اليت حتتاج إليها يف كتابة هذه الرسالة.

د ربياها تربية حسنة وهذابها وال تنسى الشكرلوالديها احملبوبني اللذين ق

 هتذينا انفعا لعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف الدينا واآلخرة.

وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بناء واصالحا انفعا إلكمال هذه 

الرسالة، وعسى هللا أن جيعلها انفعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، واحلمد هللا 

 رب العاملني.

 ه 1441ذواحلجة  8، دار السالم
 م 9292 يويول 92
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 اانس نور رزقي
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 جتريد

 اانس نور رزقي : اسم الطلبة
 152529252: رقم القيد

 العربية وأدهباقسم اللغة /: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القسم /الكلية
 : الوطنية يف شعر "حكاية مسار" لعمر أبو ريشة موضوع الرسالة

 )دراسة التحليلية وصفية( 
 صفحة 98:  حجم الرسالة 
 اجستريالدكتوراندس نوردين ع ر، امل:  املشرف األول 
 سورااي املاجستري:  املشرف الثاين 

 
. لعمر أبو ريشة الوطنية يف شعر "حكاية مسار" موضوع هذه رسالة هي

كيفية ظهور أفكار الوطنية يف شعر حكاية مسار. وتبحث فيها الباحثة عن  
استخدمت الباحثة دراسة حتليلية وصفية إجابة السؤال السابق. حتكي هذه 
 القصيدة عن احلرب األهلية يف لبنان بني الطائفة اإلسالمية واملسيحيون املوارنة.

 بسبب عوامل خمتلفة كتوزيع السلطة اليت ما فيها العدالة احلرب األهلية احلدث
القتصادية حيث كانت سلمة عامة يشعرها وعدم املساواة يف األمور االجتماعية وا

اليت من النتائج اليت حصلت عليها: أن فكرة الوطنية  املسيحيون املوارنة اجملردة.
ة والسالم بني وصفها عمر أبو ريشة يف شعره كانت يف شكل رغبة يف الوحد

 املسيحيون املوارنة واملسلمني وحب الوطن وحماربة الظلم.
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Penelitian ini berjudul Al-Wathaniyah Fii Syi’ri “Hikayah Sumar” Li Umar 

Abu Risyah (Dirasah Tahliliyyah Washfiyah). Penelitian ini membahas tentang 

bagaimanakah pemikiran nasionalisme yang terdapat dalam syair Hikayah Sumar. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif 

analisis. Syair ini menceritakan tentang perang saudara di Lebanon antara sekte 

Muslim dan Kristen Maronit. Perang saudara yang terjadi dipicu oleh berbagai hal 

seperti pembagian kekuasaan yang tidak adil dan ketimpangan dalam hal sosial 

ekonomi di mana kesejahteraan pada umumnya hanya dirasakan oleh sekte Kristen 

Maronit. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pemikiran 

nasionalisme yang digambarkan oleh Umar Abu Risyah dalam syairnya berupa 

keinginan akan persatuan dan perdamaian antara Kristen Maronit dan Muslim, cinta 

terhadap tanah air, dan perjuangan melawan ketidakadilan. 
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 الباب األّول
 مقدمة
 

 خلفية البحث . أ
ومن ادلعلوم أن الوطنية ىي حب الوطن، والشعور بارتباط باطٍت حنوه. 

: ىي ارتبط الفرد بقطعة من أن نقول بناء على ذلك إن الوطنيةفنستطيع 
 1األرض تعرف باسم الوطن.

احلركة فهم أو فكرة أو مفهوم أو شعور و  تعريف الوطنية يف عام ىي
تحقيق واحلفاظ على الاجلنسية تظهر عملية تشكيل أو تنمية البلد إلرادة 

 2وحدة ومساواة وىوية األمة.
الوطنية ىي الفهم الذي يقول أنو جيب  ،(Hans Kohn)وفقا ذلانس كون 

تقدمي أعلى والء لألفراد إىل الدولة الوطنية. بدأ ىذا الفهم يف الظهور عندما   
إن  (Shafer)يفر بينما قال ش 3ادلثل العليا لتطوير البلد.كانت لألمة نفس 

 الوطنية متعددة ادلعٌت، فهي تعتمد على ظروف كل البلد.
الوطنية واألدب شيئان مًتابطان. يلعب األدب دورا يف إثارة وتشكيل 

ها احلركة الوطنية، األدب ومؤلف أو صراع نية الوطنية. يف تشكيل الوطنية ويفودت
ميكن لألدب أن يقدم مسامهة كبَتة ويلعب دورا مهما يف اجلهود  ادلعنيُت.

                                                             
، )بَتوت: مركز دراسات الوحدة آراء وأحاديث يف الوطنية والقوميةأبو خلدون ساطع احلصري،  1

 9(، ص :1981العربية، 
2
 Wildan, Nasionalisme dan Sastra (Banda Aceh: Penerbit Geuci, 2011). Hal: 20 

3
 Hans Kohn, Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985). Hal: 

11 
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يكتب العديد من ادلؤلفُت عن اجملتمع والبيئة وتطلعات  ادلبذولة لتطوير األمة.
العمل  4شعوهبم يف زلاولة لتحقيق التحرر الوطٍت لشعوهبم من براثن الغزاة.

األديب ىو "ادلتحدث الرمسي" لألمة يف إثارة روح الوطنية، فضال عن كونو 
 5طموح إلمخاد الفخر والسيادة الوطنيُت.

الذين يروي الكثَت من جتارب حياتو. عمر أبو ريشة ىو أحد الشعراء 
يروي شعره  كثَتة عن جتارب حياتو، بعض يف شعره يبحث أيضا عن: النقد 

كما وصف يف شعره كيف حال  الرسائل األخلقية والرومانسية.االجتماعي و 
الناس من حولو والناس يف بلده وحىت ما كانت عليو البالد بالنسبة لو. ميكننا 

 6ىنا قد يعرف باسم شعر احلب و الوطن. قراءهتا يف شعره ومن
إن شعر عمر أبو ريشة بعنوان "حكاية مسار" حيكي عن حرب األىلية 

احلرب األىلية اليت استمرت . 1991-1975يف بلد لبنان اليت وقعت يف 
و  1861. يف السابق يف عامي عاما مل تكن يف الواقع احلدث األول 15

وكان  استمر لبعضة أشهر فقطحدثت أشياء مماثلة ولكن كالمها  1985
 نقياء بسبب النزاعات الطائفية.

: أوال، مشكلة تقاسم ثة عوامل أصبحت بداية احلرب، وىيىناك ثال
السلطة اليت تعترب غَت عادلة. ثانيا، ىناك خلل يف اجملال االجتماعي 

يعيشون يف ون من التقدم االقتصادي للبنان و اس الذين يستفيداالقتصادي. الن
 جيب على ادلسلمُت أن رخاء وترف يأيت عادة من اجلماعات ادلسيحية. بينما

                                                             
4
 Wildan, Nasionalisme..., hal: 1 

5
 Ibid., hal: 2 

6
 Hasin Abdullah, Upaya Penerjemah Estetis Puisi-puisi Umar Abu Risyah (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2018). Hal: 37 
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يقاتلوا جبد حىت يكونوا قادرين على البقاء يف وسط الفقر. يتمتع ادلسيحيون 
ا من بفرصة أكرب ليكونوا قادرين على احلصول على تعليم جيد حىت يتمكنو 

التعليم وقدرهتم على السيطرة يف اجملال االقتصادي. فرصة ال ميكن للمسلمُت 
أن جتعلهم ضحايا للتقدم االقتصادي اللبناين. ثالثا، وصول الالجئُت 

 اإلسرائيلية. –الفلسطينيُت إىل لبنان بسبب احلرب العربية 
ع يف زمان احلرب كان الناس يتعارض يف متضاربتهم، إحدى زلاولة دفا 

البالد من ادلستعمرين ىي الوطنية. كما أن اإلنسان جيب وطنة حتت تأثَت 
النزعة الوطنية، فيشعر حنوه بتعلق قليب عميق، فيفرح لسعادتو، ويتفجع عند 
نكتبة، ويسعى خلدمتو. حىت أنو ال يتأخر عن التضحية يف سبيلو، إذا إقتضى 

 7احلال.
م النضال من أجل الدفاع تالكفاح والوطنية مها شيئان ال ينفصمان. ي

. ىذا ىو شعور عن البالد والدفاع عنها ضد الفقر بسبب احلب الكبَت للبالد
الوطنية ىي شيء مهم جيب أن ميتلكو كل مواطن الوطنية جتاه األمة و البلد. 

 من أمة وروح كل مواطن يف بلد ما تشعر بأهنا مرتبطة ببلده.
ألدبية تأثَت يف العامل. عمر أبو ريشة ىو أحد أكثر من الشخصيات ا

، بعض يف شعره يبحث أيضا عن: النقد ووي يف شعره كثَتة عن جتارب حياتير 
اإلجتماعي والرسائل األخلقية والرومانسية. كما وصف يف شعره كيف حال 
الناس من حولو والناس يف بلده وحىت ما كانت عليو البالد بالنسبة لو. ميكننا 

 8يعرف باسم شعر احلب والوطن.قراءهتا يف شعره ومن ىنا قد 
                                                             

 13، ص : ادلرجع السابقأبو خلدون ساطع احلصري،  7
8
 Hasin Abdullah, Upaya Penerjemah…, hal: 39 
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شعر عمر أبو ريشة تعكس مجال الطبيعة وتعرب عن الرغبة يف احلرية 
 والكفاح، كما يف شعر "حكاية مسار" ضعيف مجال بلد لبنان الذي مت تدمَت.

 
 مشكلة البحث . ب

 أما مشكلة البحث اليت سوف توضح الباحثة توضيحها يف الرسالة فهي:
 ؟شعر"حكاية مسار" لعمر أبو ريشة أفكار الوطنية يف كيف

 
 غرض البحث . ج

دلعرفة  أما غرض البحث الذي يسعى ىذا البحث يف حتقيق الرسالة فهو:
 .أفكار الوطنية يف شعر"حكاية مسار" لعمر أبو ريشة

 
 د.  معاني المصطلحات

لتجنب سوء الفهم لقراء ىذا العمل، حتتاج الباحثة إىل شرح بعض 
 :ىذا العمل العلميحات الواردة يف ادلصطل

 الوطنية -1
الوطنية ىي شعور حبب الوطن يعرب عنو يف األدب أحيانا نثرا أو نظما، 
ويتضمن ما حتتويو نفس الشاعر أو الكاتب من مقدار إخالصو لوطنو، كما 

 9ينطوي على حث القارئ على ادلشاركة يف ىذا الشعور.

                                                             
(، 1984، )لبان: مكتبو لبان، معجم ادلصطلحات العربية واألدبرلدي وىبو  وكامل ادلهندس،   9

 431ص: 
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 الشعر -2
شعورا  -شعرا -يشعر -يف اللغة، يتم تأصيل  كلمة الشعر يف كلمة شعر

، الشعر (Gurgi Zaidan)وفقا جرجى زيد يعٍت معرفة أو وعي أو تغيَت الشعر. 
ىو الكالم الفصيح  وفقا الشاعر العريب، الشعر 11ىو الغناء أو انشظ أوترتل.

 11ادلوزون ادلقفى ادلعرب غالبا عن صور اخليال البديع.
شعر ىو فن من فنون الكالم يوحي عن طريق اإليقاع الّصويت ال

 12واستعمال اجملاز، بإدراك احلياة واألشياء إدراكا ال يوحي بو النثر اإلخباري.
 حكاية مسار -3

عره يبحث ونضال الدولة ىي واحدة من شعر لعمر أبو ريشة. يف ش
 ضد بلدىم. اللبنانية
 

 السابقة ه.  الدراسات
ىي "الوطنية يف قصة قصَتة دلن حنمل  تهالارسموضوع  كان  نور مشيطة، -1

الرصاص" جلهاد الرجيب. ىذا البحث يركز على اخللفيات اليت تؤثر يف 
ظهور الروح الوطنية وأنواع القيم الوطنية يف قصة قصَتة دلن حنمل 
الرصاص. فوجدت الباحثة النتائج من ىذه الدراسة أن اخللفية اليت تؤثر 

صَتة دلن حنمل الرصاص. فوجدت يف ظهور الروح الوطنية يف قصة ق
الباحثة ثالثة عوامل، وىي االستعمار اإلسرائيلي و شوق لألم و شوق 

                                                             
10

  Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). 

Hal: 40 
11

  Ibid., hal: 42 
 211ص: ، جع السابقادلر ى وىبو وكامل ادلهندس، رلد 12
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لألخت. وأما أنواع القيم الوطنية يف قصة قصَتة دلن حنمل الرصاص أربعة 
أنواع، وىي قيمة الطاعة وقيمة الشجاعة وقيمة الرضا وقيمة حب 

 13الوطن.
لعلي  وطنية يف رواية مأساة زينبال" لتها ىيارس سفرينا، كان موضوع -2

باكثَت. ىذه الرسالة تركز يف ادلسألتُت ادلهمتُت مها األلفاظ والصور  "أمحد
الدالة على الوطنية. وأما الطريقة ادلستخدمة يف التحليل فهي منهج 
الوصفي التحليلي، ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة ىي أن 

يف مخس مقتطفات من حيث اخلشي األلفاظ الدالة على الوطنية تقع 
عن األتراك وادلمالك واخلشي عن تداخل الفرنسا يف حكومة مصر 
وجعل احلراكة احلرية من أجل استقالل مصر ونشأة اليقُت بعد اخلوف 
من أجل مقاومة على الفرنسي والفرح بعد التغلب على األتراك ونشأة 

قع يف ست والصورة الدالة على الوطنية تالشجاعة عند النساء.
مقتطفات. وتلك تكون يف القلق حينما ختشى زينب أن جييئ األتراك 
وادلمالك إىل مصر حىت تكون عينها محرة يسبب السهر. مث اخلشي يف 
تذكَت عن التواىل الفرنسي على مصر. وتكون يف السرور بعد النجاح يف 

احلرية التغلب اجليوش األتراك يف ادلطرية. وكذالك السعي يف نشأة احلركة 
دلقاومة ادلستعمر. ويف اليقُت أن اهلل مساعد على كل ادلشكلة. وتكون 

                                                             

 يَت ، )بندا أتشية: جامعة الران"الوطنية يف قصة قصَتة دلن حنمل الرصاص" جلهاد الرجيبنور مشيطة، 13 
 (2118اإلسالمية احلكومية، 
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يف الشجاعة يف الدفاع عن الوطن والشجاعة يف اليقُت أهنم سينجحون 
 14يف التغلب ادلستعمر.

جلربان  القومية يف نثر يا بٍت أمي" لتو ىيازلّمد ياسر، كان موضوع رس -3
استخدم الباحث يف ىذه الرسالة . وادلنهج البحث الذي "خليل جربان

ىو دراسة حتليلية وصفية وىي حتليل البيانات بطريقة وصفية أو وصف 
البيانات اليت مت مجعها كما ىي. ومسألة ادلرتكزة فيها ىي مواقف القومية 
ادلوجودة. ومن النتائج اليت وصل إليها الباحث ىي: األّول، ادلكون 

ولة وتطويرىا، دولتهم دولة طيبة فيها مرتع ادلعريف بعربة الدعوة إىل بناء الد
ينبت فيو نبات متنّوعة حيث حتصل طعاما كثَتًا وفيها أيضا ادلناىل 
الرائقة يف اجلبل مّث جترى يف النهر إىل البحر، مبعٌت أن الدولة فيها 
احتمال، الزم أن ينفع لنفوس القوم. الثاين، ادلكون الًتاكمى بعربة 

ستعمار، على القوم أن يكون أسدا الذى يزرلر عند الدعوة إىل زلاربة اال
ما يرى اخلبثاء يف الربدلان و حيارب الكاذبُت  على مواعدىم ويفًتس 
ادلرائُت ويهتّم اىتمام شديدا على ثورة الدولة. الثالث، ادلكون العاطفى 
بعربة االىتمام بالقوم، يهتّم خليل جربان اىتماما تاما بقومو ويريد خَتا 

 15لقومو.
لىت، فوزي اادلعلوف ىو أحد شعراء ادلهجر يف كل شعره حيتوى يدسي ج -4

على عناصر الوطنية وىو يشتيق إىل وطنو. ففي ىذه الرسالة تريد الباحثة 
                                                             

ي اإلسالمية احلكومية، َت ، )بندا أتشية: جامعة الران"مأساة زينب" لعلي أمحد باكثَتسفرينا،  14
2116) 

ي اإلسالمية َت ، )بندا أتشية: جامعة الران"القومية يف نثر يابٍت أمي جلربان خليل جربانزلّمد ياسر،  15
 (2118احلكومية، 
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من أي نوع الشعر الوطنية. أما منهج البحث الذي  أن تعرف
استخدمت الباحثة فهو منهج التحليل والوصفي. أما الوطنية اجلنسية 

الوطنية الىت شكلتها الدولة الصواب السياسى وادلشاركة فهي إكتسبت 
حب إىل و  حب الوطنو  راضها احلنُت الوطنيةالنشطة دلواطنيها. وأما أغ

 16والدعوة إىل حب الوطن. أىل الوطن
 

 و.  منهج البحث
الباحثة يف ىذا البحث فهو منهج  أما منهج البحث الذي استخدمت

البحث التحليلي الوصفي حيث أن تقوم الباحثة بتحليل الشعر ادلقصود 
ووصفو و جلمع ادلعلومات والبيانات اليت حتتاح إليو الباحثة، تعتمد الباحثة 
على طريقة البحث ادلكتىب بإلطالع على الكتب العلمية ادلختلفة ادلتعلقة 

 لكتب األدبية وادلقاالت وغَتىا مما تتعلق بادلوضوع.بادلسألة ادلبحوثة من ا
و أما الطريقة يف كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة 
اليت قررىا قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 

 :بندا أتشية ىو الكتاب -الرّانَتي اإلسالمية احلكومية دار السالم 
“Pedoman penulisan skripsi Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2015”. 

                                                             

ي اإلسالمية احلكومية، َت ، )بندا أتشية: جامعة الرّانيف شعر فوزي ادلعلوف الوطنيةليت، يدسي ج16  
2114) 
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 الباب الثاني
 عمر أبو ريشة

 
 و، ثم بحث عن والدة عمر أبو ريشة ونسبتالباب أن  تريد الباحثة يف ىذ
 الدوريات الصحفيمةوحياة وكذلك عن ومؤلفاتو  العلميةنشأتو ودراستو وحياتو 

 وأخرا عن وفاتو.

 هتونسب والدته . أ
 (Manbejولد الشاعر السوري الكبري عمر أبو ريشة يف مدينة منبج )

م. ينحدر أبو ريشة من عشرية ادلوايل ادلعروفة، 0901أبريل سنة  01بتاريخ 
 اليت تولت حكم بعض ادلناطق يف سوريا خالل الوجود العثماين فيها.

منصب "قائم شافع بن الشيخ مصطفى أبو ريشة، الذي شغل والده ىو 
مقام" يف منبج واخلليل. أم والدتو فهي السيدة خرية اهلل بنت إبراىيم علي نور 

( الفلسطينية، وقد كان والدىا أحد Acreالدين اليشرطي من مدينة عكا )
 0مشايخ الطريقة الشاذلية الصوفية.

 نشأته ودراسته . ب
رسلو يدرس يف مدارسها اإلبتدائية، ث أ (Aleppo) قضى طفولتو يف حلب

أبوه ليكمل تعليمو الثانوي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت وكانت مباشرتو فيها 
م، فبدأت عندئذ تظهر اىتماماتو األدبية وتتفتح مواىبو الشعرية، 0991عام 

                                                             
1
  https://www.arageek.com/bio/omar-abu-risha, diakses pada tanggal 19 Februari 2020, 

pukul 23:13 WIB. 

https://www.arageek.com/bio/omar-abu-risha
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وشلا ساعد على منو ىذه ادلوىبة ونضجها ما كانت تشهده ساحة اجلامعة يف 
ادلناىضة لالحتالل فتأثر بذلك  تلك الفًتة فقد كانت تضج باحلركات القومية

تأثرا ملحوظا، فثار مع الشباب الثائرين، وانفعل مع األحداث ووقف خطيبا و 
شاعرا وىو دون الثامنة عشرة من عمره، ويف ىذه الفًتة ألمف مسرحيتو األوىل 
بعنوان "ذي قار" اليت يفتخر فيها بالعرب ويذكر أرلادىم ويعلي من شأهنم 

 9وتعد ىذه ادلسرحية من أبرز بو اكري شعره. بني األمم األخرى،
م أرسلو أبوه إىل مانشسًت ليدرس ختصص الكيميائي، 0999ويف سنة 

( ومل يستأتف ىذا Aleppoم عاد إىل حلب )0999وبعدما يقارب ثالثة أعوام 
التحصيل. أفاد عمر أبو ريشة من أسرتو ثالثة أمور أساسية، أوذلا يتمل فيما 

الشعر. فاألب شافع يقول الشعر وإن مل ينشره وكذلك زينب يبدو مبوىبة 
( الذي نشر ديوانني، ولكننا منيز بني ىذه Zafirشقيقة عمر وأخوه ظافر )

ادلوىبة وذاك اإلبداع الذي جتلى عند عمر فارتفع هبا عمر الثقافة والرؤية إىل 
فرص  السمت األعلى. والثاين ىو شيء من يسار العيش والقدرة ادلادية فتح

التعلمم والتجوال بني احملافل وادلنتديات. والثالث ىو االنفتاح الفكري الذي 
 جيمع روحا صوفية وثقافة أجنبية مع التزام بقضايا الوطن واحلرية.

( Aleppoم، وأقام فيها حبلب )0919إىل أواخر  0999من أواخر 
و وتقبل بني حواضر الشام دمشق وبريوت وطرابلس وزتص وزتاه وكانت ل

زيارات إىل بغداد، وخاض غمار العمل الوطين يف موارتة االنتداب الفرنسي 
(Prancis عرب الكلمة والتفاعل مع احلركة الثوريمة الوطنية ونضاذلا السياسي حىت )

                                                             
 (، 9101)جامعة الشرق األوسط،  ،ريشةالبناء الفين يف شعر عمر أبو زلمد خالد عواد احليصة،   9

 09ص: 



00 
 

 
 

م، ويف أثناء ذلك أخذ بأطراف الثقافة 0911مت استقالل سورية يف سنة 
ت األجنبية تعينو يف آفاق متنومعة، يكمل بناءه ادلعريف والفينم بعد أن تزود باللغا

م، 0919-0911( يف سنة Aleppoوعمل مديرا لدار الكتب الوطنية حبلب )
(، وكان تزوج منرية مراد يف سنة Brazilويف ختام ادلرحلة عنيم سفريا يف الربازيل )

 9(.Bekaم وىي ابنة أسرة من البقاء )0999
 ة يف الربازيل، أمضى عمر سفريا ميثل سوري0991-0919يف سنة 

(Brazil)  و( األرجنتنيArgentina( ومعها التشيلي )Chili( ث اذلند )India ث )
( ث عودة إىل Amerika Serikat( ث الواليات ادلتحدة األمريكية )Austriaالنمسا )

اذلند. وكان ميارس عملو مبهنية عالية وطد العالقات بني بلده وتلك العواصم، 
ا االمم، وشارك يف منتديات ثقافية وفكرية يف تلك البالد وربط اجلاليات بوطنه

ومسي عضوا يف رلامع لغوية وفكرية يف الربازيل واألرجنتني واذلند، وأتقن 
، وشارك يف (Inggris)( واإلنكليزية Prancisاإلسبانية إضافة إىل الفرنسية )

اخلوري أمريا مناسبات أدبية من أمهها االحتقال مببايعة األخطل الصغري بشارة 
 1م.0919للشعر يف بريوت 

 حياته العلمية ج.
طنية( أول األعمال اليت تسلمها عمر أبو ريشة إدارة )دار الكتب الو 

تأسيسها وإصلاحها، لكنو يف أثناء وجوده يف حبلب فكان لو فضل ملموس يف 

                                                             
، )دمشق: منشورات اذليئة العامة السورية لكتاب وزارة األعمال الكاملةسعد الدين كليب وغريه،   9

 90م(، ص: 9109الثقافة، 
 99، ص: نفس ادلراجع  1
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م، ومل يسلم متخاذل من سورية أخذ يقاوم رجال احلكم وسطوهتم وختاذذل
ال لبالده يف ادوا إبعاده عن الساحة السورية من خالل إرسالو شلثلسانو فأر 

عديد من دول العامل منها الربازيل واألرجنتني واذلند والنمسا والواليات ادلتحدة 
 5األمريكية.

 مؤلفاته د.
 الدوانني:. 0

 .0991 ،ديوان "شعر" مطبعة العصر اجلديد، حلب أ. 
 .0919بريوت، ديوان "من عمر أبو ريشة" دار رللمة األديب،  ب. 
ديوان "سلتارات" منشورات ادلكتب التجاري للطباعة والتوزيع  ج.

 .0959والنشر، بريوت، 
 .0991ديوان "غنميت يف مأدتي" دار العودة، بريوت،  د.
 .0990ديوان "عمر أبو ريشة" دار العودة، بريوت،  ه.
ة ديوان "أمرك يا ربم  و.  .0999-0991" دار األصفهاين، جدم
 0911.1ديوان "من وحي ادلرأة" دار طالس، دمشق،  ز.

 الكتب: .9
ملحقم كتبو الناقد زتدي كامل ضم اىل  نصم مسرحيمة "ذي قار"  أ.

واشتمل ىذا ادللحق على  .0990اليت ألمفها عمر أبو ريشة 
 عدذ منها مل ينشر يف دواوينو الالحقة.نصوص للشاعر 

                                                             
 09، ص: ادلراجع السابقزلمد خالد عواد احليصة،   5
 1، ص: ادلراجع السابقسعد الدين كليب وغريه،   1
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ليم السوري" للدكتور سامي كتاب "الشعر احلديث يف اإلق ب.
عربيمة العالية، )جامعة الدول الدىان، ط. معهد الدراسات ال

. وقد أعيدت طباعتو حتت عنوان: 0911العربيمة( القاىرة 
يف سورية" مع بعض التعديالت، دار األنوار، "الشعراء األعالم 

 .0911بريوت، 
أبو ريشة" يضم نصوصا ومقاالت  كتاب "الشاعر اخلالد عمر ج.

 ودراسات نشرتو رللة الضاد )حلب( بعد وفاة الشاعر د. ت.
أبكي على زمن خال من شاعر مثل عمر"، سعاد مكر بل، دار " د.

. وفيو عدد من ادلقطوعات اليت دومهنا 9119بريوت،  بيسان، 
بالغا الشاعر، ومل يطلقها يف حياتو اخًتنا أقرهبا إليو، وذتمة ما ليس 

 9السمت الذي خيرج بو عمر أشعاره.
 الدوريات الصحفيمة .9

وىي اجملالت والصحف اليت نشرت فيها قصائد ونصوص مسرحيمة 
مل تدرج يف الدواوين، وذتة قصائد شلما عرض يف الدواوين، ولكنمها سلتلفة يف 

 مكوناهتا، فكانت العودة إليها موضحة ما طرأ من تعديالت عليها:بعض 
الناقد  اليت أصدرىا حبلب األديب 0959-0999"احلديث"  رللمة . أ

سامي الكيمايل، وكان رئيس حتريرىا، وىي أىمم ادلظان، فقد كان 
الشاعر ينشر فيها قصائده قبل أن جتمع يف ديوان، واتسعت أعدادىا 

                                                             
 9، ص: نفس ادلراجع  9
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لنصوصو ادلسرحيمة سواء التاممة: طوفان وعذاب، أو اليت نشرت 
 رياميس.فصول منها: زلكمة الشعراء ومس

شكيب وكان األديب الدوكتور  0915رللمة "أصداء" الدمشقيمة،  . ب
 اجلابري رئيس حتريرىا.

رللمة "األديب" اليت أصدرىا يف بريوت وكان رئيس حتريرىا الشاعر  . ج
 ألبري أديب.

الضاد" اليت تصدر يف حلب، وكانت آلت إىل الشاعر رللمة " . د
 عبداهلل يوركي حالق، وكان رئيس حتريرىا.

"اجلامعة اإلسالمية" حلب، صاحبها ومديرىا زلممد على  رللمة . ه
 .0919-0999اكحمال، 

رللمة "اآلداب" يف بريوت لصاحبها ورئيس حتريرىا األديب الدكتور  . و
 سهيل إدريس.

رللمة "العريب" اليت تصدرىا وزارة  اإلعالم يف الكويت، وكان  . ز
 1الدكتور أزتد زكي رئيس حتريرىا.

 وفاته ه. 
بعد أصابة دماغية،  0991-9-05أبو ريشة ليلة األحد وقد تويف عمر 

سبعة أشهر وبعد  وفاتو نقل جثمانو من الرياض اىل لزم الفراش على إثرىا مدة 
حلب، ث أقيمت لو مآمت التأبني يف حلب ودمشيق، وكان عمر شغل الناس يف 

 9حياتو وشلاتو فهو علم بارز وراية خفاقة.
                                                             

 نفس ادلكان  1
9
 www.al-jazirah.com/1999/19990927/cu2.htm, diakses pada tanggal 28 Februari 2020, 

pukul 13.16 WIB. 

http://www.al-jazirah.com/1999/19990927/cu2.htm
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 الباب الثالث
 اإلطار النظري

 مفهوم الوطنية . أ
بادلكان )يطن(  –وطن الوطنية لغة اسم ادلؤنث منسوب إىل وطن. 

وطن: كل حيب وطنو وأوطانو  5: وطن بو.أقام بو. )أوطن( ادلكان وطنا:
وموطنو ومواطنو، واإلبل ضلن إىل أوطاهنا. وأوطن األرض ووطنها وتوطنها 

 2واستوطنها. وأرسلت اخليل من ادليطان: من حيث توطن للسباق.
 عرفت الوطنية عدة تعريفات اصطالحية منها:

أن الوطنية ىي حب الوطن، والشعور بارتباط باطين ضلوه. فنستطيع أن  .5
ل إن الوطنية اصطالحا ىي ارتباط الفرد بقطعة من األرض تعرف نقو 

 3باسم الوطن.
الوطنية ىي عبارة من مشاعر جياشة وعاطفة قوية يكنها األفراد  .2

 4وادلواطنون لدولتهم أو وطنهم.
الوطنية ىي مشاعر عاطفية ووجدانية تتكون عند الفرد جتاه الوطن أو  .3

 5األرض اليت حيبها.

                                                             
 5142(، ص: 2155، )مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسبطإبراىيم مصطفى وغريه،  5

)دار الكتب ، أساس البالغية اجلزء الثاينأيب القاسم جار اهلل زلمود بن عمر بن أمحد الزسلشرّي،   2
 343(، ص: 5998لبنان،  –العلمية : بريوت 

، )مركز دراسات الوحدة ادلربية، آراء وأحاديث يف الوطنية والقوميةأبو خلدون ساطع احلصري،   3
 9(، ص: 5944لبنان، -بريوت

 459ه(، ص:  5425، )ليبيا: الدار اجلماىريية، موسوعة علم السياسةخشيم، مصطفى عبد اهلل،   4
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الوطنية ىي شعور حبب الوطن يعرب عنو يف األدب أحيانا نثرا أو نظما، 
ويتضمن ما حتتويو نفس الشاعر أو الكاتب من مقدار إخالصو لوطنو، كما 

  6ينطوي على حث القارئ على ادلشاركة يف ىذا الشعور.
ىي زلبة الفرد لوطنو وبلده وقيامو حبقوق وطنو فالوطنية يف اإلسالم 

اإلسالم ووفاؤه هبا، وتقوية الرابطة بني أبناء الوطن الواحد ادلشروعة يف 
وإرشادىم إىل طريق استخدام ىذه التقوية يف مصاحلهم، اليت يراىا اإلسالم 

 7.فريضة الزمة
 

 نشأة الوطنية . ب
احلركة حينا واستكانة الناس للهزمية. نشأة الوطنية بعد ما كان من ركود 

. وبينت 5892صحيفة األستاذ سنة ، مث 5889سنة فظهرت صحيفة ادلؤيد 
أن ظهور احلركة الوطنية احلديث بعد االستعمار اإلصلليزي قد اقرتن حبكم 
عباس. فتكلمت عن وطنيتو يف أول حكمو، شلا مجع قلوب ادلصرين حولو. 
وما كان من تأييده لقادة احلركة الوطنية وعدائو لإلصلليز، وعدم صربه اصطدامو 

 8.(Cromer) بكرومر

                                                                                                                                                                       
إبريل  –ه  5426، )العدد: رللة ادلعرفة، ربيع األول ضلن وطنيون لكن لسان مواطننيفخرو، علي،   5

 75م(، ص: 2115
(، 5984مكتبو لبان،  ، )لبان:معجم ادلصطلحات العربية واألدبرلدي وىبو  وكامل ادلهندس،   6

 431ص: 
 56(، ص: 2119، )دم: مفهوم الوطنية والتأصل الشرعىسلوك بنت زلمد احملمادى،   7
، )االسكندرية: دار احلمامي االجتاىات الوطنية يف األدب ادلعاصرالدكتور زلمد زلمد حسني،   8

 52(، ص: 5954للطباعة: 
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 ال الوطنيةأشك . ج
الوطنية يف ىذا العامل تتكون من أشكال أن ( Suharniيف رللة سوىرين )

 سلتلفة، على النحو التايل:
ىي الوطنية اليت شكلتها ألن الدولة حتصل على تصحيح  الوطنية ادلدينة .5

سياسى من ادلشاركة النشطة لشعبها. وعضوية األمة طوعية. ىذا النوع 
 (.Jean Jasques Rousseauمن الوطنية بين يف األصل من قبل )

اإلثنية ىي الوطنية اليت شكلتها ألن الدولة حتصل على تصحيح الوطنية  .2
 أو الثقايف للمجتمع. وعضوية األمة وراثية.سياسي من األصل اإلثين 

الوطنية الرومانسية ىي الوطنية اليت شكلتها ألن الدولة تكتسب احلقيقة  .3
 باعتبارىا طبيعية )عضوية( وتعبريا عن أمة أو عرق.السياسية 

الوطنية الثقافة ىي الوطنية اليت شكلتها ألن الدولة حتصل على تصحيح  .4
 وليست وراثية مثل اللون )العرق( أو اللغة.سياسي من ثقافة مشرتكة 

الوطنية الدولة، يف الوطنية الدولة األمة ىي رلتمع يساىم يف احلفاظ  .5
 على سلطة الدولة.

الوطنية الشرعية ىي الوطنية اليت شكلتها ألن الدولة تكتسب الشرعية  .6
 9السياسية من ادلساواة الدينية.

 
 
 
 

                                                             
9
 Suharni, Sikap Nasionalisme Peserta Didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan 

Bangkala Kabupaten Jeneponto, (Skripsi: PDF). Hal: 77 
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 عوامل الوطنية د.
 ونامجة عن العوامل التالية: ظهور حركات وطنية 

العوامل احمللية )الداخلية(. العوامل اليت تنشأ من داخل البلد وطابعو  .5
 الوطن، ىي من بني العوامل األخرى على النحو التايل:

جيب على الشعب  ىناك ضغط مستمر ومعاناة، وباتايل . أ
 االندونيسي ترتفع ضد الغزاة.

وجود شعور من نفس ادلصري الذي يعيش يف قبضة ادلستعمر،  . ب
 الدولة. لذلك تنشأ روح الوحدة يف تكوين

وجود شعور بالضمري الوطين واحرتام الذات،  شلا يؤدي إىل إرادة  ج.
 51الوطن وحقو يف تقرير ادلصري.

العوامل يف اخلارج )اخلارجية(. العوامل اخلارجية ىي تسبب ىف ظهور  .2
 لوطنية، من بني أمور أخرى على النحو التاىل:احلركة ا

األفكار اجلديدة أي الليربالية وحقوق اإلنسان، النامجة عن حرب  أ.
( 5789رة الفرنسية )( والثو 5774-5783االستقالل األمريكي )

 اليت أصبحت معروفة من قبل النخبة الفكرية.
األخالقية االعتماد نظام التعليم الغريب يف تنفيذ السياسة  ب.

(، الذي أعطى نظرة واسعة النطاق للطالب 5912)
 االندونيسيني، على الرغم  من أن األرقام ال تزال صغرية جدا.

                                                             
10

 Ibid., Hal : 78 
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، اليت أثارت 5915االنتصار احلرب اليابانية ضد روسيا يف عام  ج.
تعمار )الناس الثقة بالنفس لشعب آسيا وأصابت ضد األمة االس

 البيض(.
(، اليت هتدف إىل غرس 5958-5896) احلركة ترك الشباب د.

وتطوير الوطنية الرتكية، وبالتايل تشكيل دولة موحدة من الدول، 
 مع رابطة دولة واحدة، أمة واحدة، لغة واحدة، الرتكية.

 احلركة العمالية اإلسالمية اليت عززىا مجال الدين األفغاين ه.
، واليت هتدف إىل كسر والقضاء على (5828 -5898)

 (Pan-Islamisme) الية الغربية لتشكيلى وحدة مجيع ادلسلمنياإلمربي
ىذه احلركة تثري الوطنية يف البلدان حتت حكومة إسالمية مركزية. 
 ادلستعمرة وادلناىضة لإلمربيالية.

احلركات الوطنية يف آسيا، مثل احلركة الوطنية يف اذلند والصني  و.
 55والفلبني.

 
 العناصر الوطنية ه.

 ( الوطنية ىناك أربعة أنواع:Hertz)وفقا ىريتز  
ل الوحدة يف السياسية واالقتصاد لتحقيق الوحدة الوطنية اليت متش النضال .5

 الدينية والثقافة والزمالة والتضامن.

                                                             
11

 Ibid., Hal: 78 
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النضال من أجل اإلدراك احلرية الوطنية اليت متشل التحرر من احلكام  .2
الداخلية األجانب أو تدخل من العامل اخلارجي و التحرر من القوات 

 ادلناىضة للوطن أو الذين يريدون استبعاده األمة والدولة.
 واألصالة. ديةيز والفر يالنضال من أجل اإلدراك الوحدة )االنفصال( والتم .3
النضال من أجل اإلدراك التمييز بني األمم الذي حيصل على الشرف  .4

 52والسلطة واذليبة والنفوذ.
نطقة والرغبة يف اذلروب من ىناك شعور بنفس ادلصري والعيش يف نفس ادل

االستعمار واحلصول على حقوق عادلة يف البالده، ىذه ىي األشياء اليت 
الوطنية بإعتبارىا حب ووالء للوطن والدولة تدعم حتقيق الوطنية يف األمة. 

الوطنية اليت أساس  وشخصية لنفسها.لتشكيل الدولة  عاصمة والعزة ىي
 تكوين الدولة ىي احرتام حقوق اإلنسان ودعمها.

                                                             
12

 Abdul Choliq, Dalam Presfektif Islam (Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol.  XVI, No. 

2 Agustus 2011). Hal: 48 
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 الباب الرابع
 الوطنية في شعر "حكاية سمار" لعمر أبو ريشة

 
 تحليل الوطنية في شعر "حكاية سمار" لعر أبو ريشة . أ

الوطنية يف  واحد من العديد من الشعراء الذي يصف عمر أبو ريشة ىو
اليت واحتالل حتكي ىذه القصيدة عن الفوضى  شعره، مثل شعر احلكاية مسار.

 ىذا ىلية بني الطوائف يف لبنان.  اثاربسبب احلرب األحدثت يف دولة لبنان  
الة كاتت احلرب بأشياء كثرية، أحدىا كان الظلم يف توزيع احلقوق. يف ىذه احل

بشدة. كوطين يريد عمر أبو ريشة عودة بالده إىل  خسر الطائفة ادلسلمة
 السالم.

 بعض األفكار الوطنيةعلى  بعد أن قرأت الباحثة حصلت ىذه القصيدة
 فيها ىي:

 الرغبة الحتاد والسالم .2
 إغضاُء سال، أم تلفُُّت ذاكر     ىل يف لقائَك، للخيال الزائر

 عرَب األصيل .. على ثراَك العاطر                  أشقتُو غربُتو ووثبُة ظّلو
 ادلتقطعات ومشلو ادلتناثر             وحكاية السُّمَّار عن أوتاره

 وىواَك ، قادميت جناحي طائر وكان والؤهكنَت احلفيَّ بو .. 
 ما ذاَب بني مزاىر ورلامر !           كم يف تدّيك من مشوع شبابو

 إن مل يهزَّك بالطريف النادر     ال جترحنَّ لو بقيََّة زىوة

عميق حلياة سلمية وحنني توف يف الألبيات السابقة، من الواضح فيها 
كل ىذه الظروف قد تغريت. تشقق األخوة بني الطوائف. يف ادلاضي، ولكن  
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بني الطائفتان عات ومشلو ادلتناثر" يعرب عن تشقق "أوتاره ادلتقط يف بيت التاىل
الطائفة رغبة  تقل عمر أبو ريشةوادلسيحية ألن حرب أىلية. كان اإلسالمية 

حاليا لية ادلسلمة من خالل شعره لتبليع إىل ادلسيحية أن ينتهى من احلرب األى
أن الطائفة مث اتضح  حىت ال تصح الدولة اللبناتية ادلقسمة أكثر فوضوية.

 اإلسالمية لديها رغبة كبرية جدا يف السالم وإعادة توحيد الطوائف ادلنفصلة.
 أتراَك فيها عاذيل أم عاذري !ما خيَّاُت عنك توازعي         –لبنان 

 إالَّ وملُء رُباك َذوُب حناجر !         يُغنيك عين ، أخوٌة ، ما غرَّدوا 
صارت الطائفة اإلسالمية منعزلة من خالل حرب أىلية اليت وقعت يف 

ن احلرب اليت اجلماعات اإلسالمية. أ. يف شعره ينقل ادلشاعر اليت دفنتها لبنان
وقعت مل حتقق ذلم أي فائدة. مث يف اآلية تايل، ينقل عمر أبو ريشة أن األخوة 

لد حبقوق متساوية  لجميع. األخوة واحلياة السلمية يف بستجلب اخلري ل
 .نظر عن اجملموعة مواطن البنان يأيت منهاال كمواطن بال

ىي اجملموعة اليسارية اللبناتية اليت  الوطنية اليت تشأت يف ىذا البيت
يهيمن اإلسالم وتطالب بتغيري النظام السياسي واإلجتماعي يف لبنان حيث  

( Hertzىريتز ) وىذا يتفق بقول. بق اجلماعات ادلسيحيةيف السا كاتت تسيطر
ل أن الوطنية موجودة يف النضال من أجل حتقيق الوحدة الوطنية اليت تشم

 2قافة والتضامن.السياسية واالقتصاد والدين والث
لتوزيع العادل للحقوق،  النظم السياسية واالجتماعية كامن خالل تغيري

 فا إتشاء السالم.
                                                             

1
 Abdul Choliq, Nasionalisme Dalam Presfektif Islam (Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, 

Vol.  XVI, No. 2 Agustus 2011). Hal: 48  
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 حب الوطن .3
الذي يتمتع بو كل فرد  الوطن ىو شعور بالفخر وادللكية واالحًتام حب

من احلب، ينشأ الرغبة يف إعطاء األفضل، فضال عن . يف كل بلد يعيش فيو
 محاية ورعاية ومحاية البلد احلبيب من خمتلف ادلشاكل ادلصادفة.

لبنان ىو بلد صغري وفريد من توعو يف إطار اقتصادي ولديو تظام مصريف 
دويل على مستوى عادلي ولو مناظر طبيعية ومجال طبيعي يوفر إمكاتية أن 

من تصبح واحدة من أكرب مناطق اجلذب السياحي يف الشرق األوسط. لكن 
بيعية كأتو أن عية اجلميلة وادلتحملة للمناظر الطمؤسف للغاية، أن ادلناظر الطبي

يف ذلك بلد. خاصة احلرب األىلية  تعرقلها، باحلروب والصراعات اليت حتدث
 .2771-2796وقعت بني 

 ومالذه من كل صرف غادر أتا متعُة العاين ويفُء دروبو
 الدولة ىي موطن مواطنيها ومكان والدهتا ومأوي بداخلها. يف ىذه

 ادلواطن حالة بالده، لبنان ىو مكان يوضح عمر أبو ريشة مهما القصيدة،
عمر كلمة "اتا" وضح يف ىذه   ألن لبنان ىو وطنهم حيث ولدوا. يلجأون إليو

ة. وقال يف شعره أن لبنان مصدر سعادة دلواطنيو. ولكن بعد تأبو ريشة كدول
من الوضع. ومع ذلك مهما حدث يف  احلرب األىلية عاين مواطنوىا بشدة

 إليو. ت، بقي لبنان البلد عادوا وجلأواالوقك دولة لبنان يف ذا
 مقاومة .4

 يف بّث تشوهتم ، تأتَُّق قادر شربوا مجاَلَك فاتتشوا ، وتأتقوا
 دلعاصم وخوامتا خلناصر ! ولرمبا صاغوا سناه أساوراَ 
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 يف الشعر جّواب األعايل قاىر مجعتهُم شيُم الوفاء دلارد 
 لوأكرم مبضفور  ضفروا لو من دوح أرزَك غاره 
 من أي خمضّل الكمائم ، تاضر             ىزَّ الشذا أعطاَفهم فتساءلوا

وقعت حرب أىلية  يف ادلقاومة تقوم هبا.لوطنية يف ىذه القصيدة تظهر ا
 ، لبنان متورط يف حرب أىلية بني رلموعات2771-2796أبريل  24يف 

 .متنافسة وكاتوا مدعوما من عدد دول اجلوار
دلسيحيون با من خالل ىذه القصيدة، حاول عمر أبو ريشة توعية 

جعلت اجلماعات ادلتحالفة يف رلرد احلرب  أن (Kristen Maronitادلوارتة )
 الطرف ادلتحالف وادلساعد .ادلساعدة عندما كان احلرب مستمرة استفادا كثريا

عطى بواسطة ادللثقة ها بالتأكيد أىدافها اخلاصة. بالكل طائفة يف لبنان لدي
احللفاء أكثر قوة يف  ( اىل دول اجلوار يصريKristen Maronitادلسيحيون ادلوارتة )

البالد. كل الوعود وادلساعدة اليت يقدموهنا مزيفة. هبذه ادلساعدة سيحصلون 
 على ثقة بلد لبنان. وىذا جيعل احللفاء أكثر حرية للسيطرة على أرض لبنان.

(، Hertzمع الرأي الذي عرب ىريتز )ما يصف عمر أبو ريشة يتماشي 
تحقيق احلرية الوطنية ىي التحرر من احلكام األجاتب الصراع ل الذي يذكر أن

أو التدخل من العامل اخلارجي والتحرر من القوى الداخلية ادلعادية للمجتمع 
يف ألن وجود أطراف خارجية تتدخل  3أو الذين يريدون استبعاد األمة والدولة.

 ستمر.ختلفة جيعل احلرب مادلصاحل ادل

                                                             
2
 Ibid., hal: 48 
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 الباب الخامس
 خاتمة

 
 يف ىذا اإلختمام، تريد الباحثة أن تقدم أىم اخلالصة والتوصيات الىت 

 اشتملت على ىده الرسالة،  وىي كما يلى:
 النتائج . أ

ادلسلمة يف السالم الوطنية وصف عمر أبو ريشة يف شكل الرغبة الطائفة 
وإعادة توحيد الطرفٌن الذين عانوا من حرب  أىلية وىم  ادلسلمون 

مث الوطنية يف شكل حب الوطن، يصف الشاعر أنو بغض النظر  وادلسيحيون.
 عن حالة الدولة اللبنانية، ال تزال الدولة مكانا دلواطنيها للعودة.
يف شكل مقاومة الوطنية يف شكل مقاومة للظلم. تصوير ىذه الوطنية 

إسالمية للظلم يف توزيع احلقوق. يريد اإلسالم االنفصال عن أغالل السلطة 
 حىت حيصلوا على حقوقهم كمواطنٌن.

 التوصيات . ب
حثة تكميلي حتت عنوان "الوطنية يف شعر حكاية مسار لعمر أبو اقد مت ب

من ريشة"، واعرتف الباحثة أنو ال ختلو عن النقصان وترجو الباحثة أن تكون 
ومن هتتم بالبحث القارئٌن خاصة الطالب بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية 

 األديب مواصلة البحث ادلتعلق بالعنوان ادلذكور حلصول على النفع األكثر.
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وأخًن ترجو الباحثة من اهلل تعاىل أن جيعل ىذا البحث التكميلي نافعا 
لغة العربية الللباحث واإلخوان ادلسلمٌن واألخوات ادلسلمات يف فهم 

 ودراستها.

 كلمة الخاتمة ج.
احلمدهلل الذي فضل بىن آدم بالعلم والعمل على مجيع األنام والفاتح 
أبواب اخلًن والصالح لقلوب عباده ادلؤمنٌن، والصالة والسالم على سيدنا 

أمجعٌن. لقد مت ىذا البحث بإذن اهلل تعاىل وقدرتو،  زلمد وعلى الو وصحبو
وبدعاء الوالدين وبإرشاد األساتذ وجبهود لتمام ىذا البحث. ترجو الباحثة أن 
ينفع ىذا البحث ذلا ولكل من قرأن. وىذا البحث ما زال بعيدا عن التمام 
والكمل، ولذلك حيتج إىل اإلقرتاحات واإلرشادات من كل نقاد. وىذا مين 

 قول احلمدهلل رب العادلٌن على كل النعم.أ
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