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مة الشكركل

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد � رب العاملني، محدا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على إمام 

املرسلني، سيد� حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

من �ليف هذه الرسالة حتت هانتهت الباحثة �ذن هللا وتوفيقفقد

(دراسة هاد الرجيب" جلملن حنمل الرصاص"الوطنية يف قصة قصرية املوضوع 

قدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية )الواقعية

لبة للحصول على شهادة طاحلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة على ال

S.Hum العربية وأد�ا.يف قسم اللغة

فإن الباحثة يف هذا املقام تتقدم خبالص شكرها لفضيلة املشرفني مها 

، على مساعد�ما وجهودمها املاجسرترديمسو و املاجسرتالدكتور شريف الدين 

يف إنفاق أوقا�ما لإلشراف الباحثة يف إمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا  

والعافية، يف الدنيا واآلخرة.كامال، فتسأل � هلما العفو 

وتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية  

تشية ولرئيس قسم اللغة العربية أرانريي اإلسالمية احلكومية ببند يف اجلامعة ال

واحملاضرات على مساعد�م يف كتابة هذه الرسالة، ناحملاضريوأد�ا وجلميع 

اىل أن جيزى هلم يف عطائه، وأن يرفع درجا�م، إنه مسيع جميب.تعهللافتسأل

وكل الشكر واحلب إىل أحب الناس والديها والعائلة احملبوبني على 

واب يف الدنيا ثحيريهم أحسن الأنهللالرسالة لعل دعائهم يف إمتام هذه



 ب

واآلخرة. وأخريا إىل األصدقاء الذين ساعدوها يف إمتام الرسالة. وترجو الباحثة  

خري اجلزاء.هلمجيزى �لدعاء عسى هللا أن 

بند أتشية-دار السالم

طةيمشنور 
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جتريد

نور مشيطة:اسم الطالبة
١٤٠٥٠٢٠٠٣:رقم القيد

قسم اللغة العريية وأد�ا/ةكلية اآلداب والعلوم اإلنساني:القسم/الكلية
هاد  " جلالرصاصملن حنمل الوطنية يف قصة قصرية:موضوع الرسالة

الرجيب
٢٠١٨أغسطس ٧:�ريخ املناقشة
صفحة٦٢:حجم الرسالة 
املاجسرتالدكتور شريف الدين:املشرف األول
سومردي املاجسرت:املشرف الثاين

هي "الوطنية يف قصة قصرية ملن حنمل الرصاص"موضوع هذه الرسالة
أما املنهج البحث الذي استخدمته الباحثة ىف كتابة هذه الرسالة جلهاد الرجيب. و 

فهو املنهج البحث الوصفى التحليلى على نظرية الوقعية حيث، إنه دراسة حول 
الروح ظهوريفاخللفيات اليت تؤثرهذا البحث يركز على مواقع االجتماعي. 

ةالباحثتالوطنية يف قصة قصرية ملن حنمل الرصاص. فوجدقيمأنواع الو الوطنية
قصة الوطنية يف روحظهور اليف اخللفيات اليت تؤثر النتائج من هذه الدراسة أن

االستعمار ثالثة عوامل، وهي ةالباحثتقصرية ملن حنمل الرصاص فوجد
الوطنية يف قصة قصرية أنواع القيم . وأما ختأللشوق ألم، لاإلسرائيلي، شوق 

ملن حنمل الرصاص أربعة أنواع، وهي قيمة الطاعة، وقيمة الشجاعة، وقيمة 
الوطن. الرضا، وقيمة حب 
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Penelitian ini berjudul Patriotisme dalam cerpen “Liman Nahmil ar-rashash”

karya Jihad Rajbi. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah metode analisis

deskriptif berdasarkan realita sosial. Penelitian ini memfokuskan pada

permasalahan inti yaitu latar belakang yang menyebabkan munculnya nilai-nilai

patriotism dalam cerpen “Liman Nahmil ar-rashash” dan nilai-nilai patriotism

yang terdapat dalam cerpen tersebut. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini

adalah latar belakang yang menyebabkan munculnya nilai patriotism adalah:

penjajahan Israel, Kerinduan kepada ibu, dan Kerinduan kepada kakak. Adapun

nilai-nilai patriotisme yang terkandung dalam novel ini ada empat nilai yaitu nilai

ketaatan, nilai keberanian, nilai rela berkorban dan nilai cinta tanah air.



١

الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

أمثن ما يف الوجود هو الوطن، الذي يضحي اإلنسان حبياته دفاعًا عن ترابه 

الوطن هو املكان الذي ولد� املقدس، ألنه يستمد منه انتمائه وكيانه اإلنساين، 

إن الوطن هو أغلى شيئ يف على أرضه وحتت مسائه،كنفيه، وكرب�يففيه، وعشنا

ونكون دائما على حياتنا جيب علينا أن حنمية وندافع عنه ضد األخطار واألعداء، 

أمت استعداد للتضحية من أجله، وأن نفيده �رواحنا ودمائنا يف أي وقت.

حماولة دفاع ىف زمان احلرب كان الناس يتعارض ىف متضاربتهم، إحدى 

النزعة�ثريحتتوطنهبحياالنسانأنكماالبالد من املستعمرين هى الوطنية.

نكبته،عندويتفجعلسعادته،فيفرحعميق،قليببتعلقحنوهفيشعرالوطنية،

١.احلالاقتضىاذاسبيله،يفالتضحيةعنيتأخرالنهأحىت.خلدمتهويسعى

______________
مركز دراسات الوحدة العربية:بريوت(، أحاديث يف الوطنية والقوميةو آراء، ساطع احلصريابو خلدون ١

١٣.ص)،١٩٨٥،



٢

ضى كل ما عنده لنيل أو تأو السلوك يقكانت الوطنية تتعلق حبب الوطن 

إن احلياة الفردية متعلقة بوطنها وإحساس حلصول على بلدة طيبة ورب غفور.

٢ة ترتبط به هى جزء من حب نفسها.اخلالص

حلصول على اإلحتاد أو ةيديولوجيإحركة هى ل القومية اعماالكانت

ن ب للوطاحل.دولة قويةوأعضائها يعزمون لتكوين عليهاحتفظاإلتفاق اهلوية و 

٣ارتباط الفرد بقطعة من األرض تعرف �سم الوطن.والشعور �رتباط �طين حنوه

حنو وطنه العزيز ملواطناوعرف الوطنية ��ا تلك العاطفة القوية اليت حيس �ـا 

وتلك الرابطة الروحية اليت تشده إليه وذكر أنه ال يوجد تعـارض بني الوطنية 

٤ أمة.واالنتماء إىل

مريكية يف الربع األخر من القرن الثامن عشر �لثورة األبدأ التاريخ الوطين

وقفا هلذا الرأي والفرنسية حىت وقع التفاعل للغزو �بليون على روسية واإلسنانية.

٥عاما.أن الوطنية ظهرت يف الثورة ملد أربعني

______________
2Hans Kohn. Nasionalisme Arti dan Sejarahnya , (Jakarta: Erlangga, 1984), hal 44

، (األردن: اآلن �شرة وموزوعون، املعاصراألردينالشعريفالكربىالعربيةالثورةأثرالضمور،عماد.د٣

٤٦ص.)،٢٠١٥
)،٢٠٠٤اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية:غزة(.، تربية املواطنة من منظورة إسالميد خليل أبو دفو حمم٤

١٢ص. 
5Anthony D. Smith, Nasionalisme Teori, Ideologi, Sejarah, (Jakarta: Erlangga, 2003) hlm.
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٣

يعين صربيا واليو�ن انتشرت الوطنية بغري طالقة إىل أجزاء األخرى من أورو� 

توجت يف أورو� الالتينية. الدور األول من الثورات الوطنيةوهو لندا وبني األمريكية

وميسى هذا احلادثة "�زدهار الشعب". فاإلجناز الرئيسي هو إحتاد ١٨٤٨يف عام 

الغربية حب ورو� أورو� الشرقية و أدور الثاين من الوطنية تنتشر يف والاملانيا وإطاليا.

وكذلك ببعض خارج اورو� منها ميجي بيبان وأرمنيا و مصر.  يليها ظهور الوطنية 

العرقية يف آسيا يف العقود األول من القرن العشرين.

ما أوحى به تبارك جزء من اإلميان.يف اإلسالم يذكر أن حب الوطن

أمره بقتال أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ومل يقاتله، مث وتعاىل،

ن اإلسالم ليس إيقول�ن ماالكا يف كتابه٦املشركني حىت يكون الدين كله �.

يعلمنهإاعية للمقاومة ا�تمعية. و حركة اجتما فحسب، بل هوروحي�اعتقاد

قوق احليعطي املساواة و كان.لتفكري العقالين، ورفع مظلومني، واحرتم نساءتعانقه

ى يعطى قوة للحصول على االستقاللالروح اإلسالمان ك.لميكره الظو يةاإلنسان

ذكر يف القرآن الكرمي. ت على حب الوطن ظهر اليت ةروح الوطنيالقيم و ال.هيف بالد

قال هللا تعاىل:

٦٢)، ص. ١٩٨٧، دار الشروق، (القاهرة:معامل يف الطريق، سيد قطب٦



٤

اْلُمْعَتِدْينَ حيُِبُّ َال ا�َّٰ ِإنَّ ۗ◌ َوقَاتُِلْوا ِيفْ َسِبْيِل ا�ِّٰ الَِّذْيَن يـَُقاتُِلْوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوا

)١٩٠(البقرة:

كما فعلت جهاد الرجىب الىت  ريقة من الطرق لتبدو نشاط الوطينهناك ط

املشاكلة يف كتبت قصة قصرية تقص عن فلسطني حىت تستطيع أن تشجع قرائها. 

القصة القصرية لدورة ومسؤوليات من األديب. وهو يتخاطب به الناس ىف شئون 

عند انصار ينطلق من حقيقة ال شك فيها وهو ان نتاج األديب ٧حيا�م اليومية.

.عصره، و مثرة جمتمعة، يتأثر مبن حوله، ويؤثر فيهما

بني احملتو�ت الدراسة عن وجود املؤلفني ىف األعمال األدبية ظهرت العالقة 

العملية وخلفيات التأليف. األعمال األدبية تعرب عن حياة ا�تمع، وتسجلها ىف 

"مل الرصاصحن"ملن ٨ر استعمارى وانعكاس أحوال األمة.ة ىف عصواقعية جمتمعي

القصة وهذه.الفلسطينيةالىت كتبتها األديبة املشهورة جهاد الرجيبالقصة القصرية 

.إسرائيلو القصرية الىت حتكي عن غزوة بني فلسطني (القدس) 

يف وجدتوطنية اليت القيم ال، تريد الباحثة أن حتلل اعتمادا ما سبق البيان

رجيب.الجلهاد "مل الرصاصحنملن "قصة قصرية 

______________
٣٩٨.، ص)١٩٦٠القاهرة: دار املعارف،(،�ريخ األدب العرىبشوقى ضيف. ٧

8 Wildan. Nasionalisme dan Sastra, (Banda Aceh: Geuci, 2011), hal 5



٥

أسئلة البحث.ب

أسئلة البحث ىف هذه الرسالة فهي:ما أ

مل حنملن الوطنية يف قصة قصرية روحالظهور يف اخللفيات اليت تؤثر ما.١

؟الرصاص

؟مل الرصاصحنملن الوطنية يف  قصة قصرية قيمالكيف .٢

أغراض البحث.ج

هذه الرسالة فهي:أغراض البحث ىفما أ

مل حنالوطنية يف قصة قصرية ملنروحظهور اليفملعرفة اخللفيات اليت تؤثر .١

.الرصاص

.مل الرصاصحنملن الوطنية يف قصة قصريةقيمالملعرفة .٢

معاىن املصطلحات.د

قبل الشروع إىل هذه الرسالة تريد الباحثة أن تشرح بعض معاىن املصطلحات 

الرسالة:الىت تتضمن ىف هذه 



٦

الوطنية.١

أو نظما،أحيا� نثرايف األدبفهي شعور حبب الوطن يعرب عنهالوطنية

كما مقدار إخالصه لوطنه،أو الكاتب مننفس الشاعرما حتتويهويتضمن

٩.الشعورحث القارئ على املشاركة يف هذاينطوي على

القصة القصرية.٢

عبارة عن سردنوع أديبهياألقصوصةأوالقصريةالقصة

، و�دف إىل تقدمي حدث وحيد غالبا ضمن مدة الروايةأقصر مننثريحكائي

زمنية قصرية ومكان حمدود غالبا لتعرب عن موقف أو جانب من جوانب احلياة، ال 

١٠ن يكون متحدا ومنسجما دون تشتيت.أبد لسرد احلدث يف القصة القصرية 

مل الرصاصحنملن .٣

الىت كتبتها األديبة املشهورة جهاد الرجيب قصة قصريةالرصاصمل حنن مل

كي عن غزوة بني فلسطني (القدس) القصة القصرية الىت حتوهذه.الفلسطينية

إسرائيل. و 

______________
ص. ،)مكتبة لبنان:بريوت(، العربية يف اللغة واألدب، معجم املصطلحات جمدي وهبة وكامل املهندس٩

٣٤٥
م٢٠١٧أبريل �١٥ريخ البحث :، قصة قصرية، ويكيبيد� العربية١٠



٧

الدراسات السابقة.و

١١)٢٠٠٥خادجية ويِّ (.١

هدفت هذه الرسالة إىل معرفة فيها الباحثة عن الرؤية االسالمية ىف 

. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث مل الرصاصحننملالقصة القصرية 

يف كتابة هذه الرسالة فهو منهج البحث حتليلية نقدية. فالبحثة تبحث من 

من إذا تعد من الروئني اإلسالمني، و خالل روا� عن اإلجتاه اإلسالمية 

واملضمون تتبع كيفة تطوير الرجيب ألسلوب السرد بدءا من حيث شكل 

كيفة حتريكها لشخصيات الرؤية حاليا رحيل و آخر أعملهاأوىل روا� إىل 

تصويرها االنفعاالت على حسب الروية و األبطال مبا يتوافق مع أحداث 

والبيئة اليت حتيط الزمان الذي يعيشون فيه.الظروف 

١٢)٢٠٠٢مارجاريت عالية امليمونة (.٢

ج عند الروح الوطنية يف رواية يف سبيل التا هدفت هذه الرسالة إىل معرفة 

ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة هذه مصطفى املنفلوطى.

الرسالة فهو منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها 

______________
١١، ماليز�: جامعة اإلسالمية العامليةجلهاد رجيب،مل الرصاصحنالرؤية االسالمية ىف رواية ملن خادجية ويِّ
، سورا��: جامعة يف رواية يف سبيل التاج عند مصطفى املنفلوطى، الروح الوطنية مارجاريت عالية امليمونة١٢

سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكومية



٨

القيم الوطنية يف روايةيف سبيل التاج وتنقسم الباحث هي: وجد الباحث 

مة حب على أربعة أقسام قيمة الطاعة، قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، قي

الوطن، و حبثت مارجاريت عالية امليمونة عن الروح الوطنية فحسبفي رواية 

يف سبيل التاج عند مصطفى املنفلوطى. 

١٣)٢٠١٤اولفا راشدة (.٣

القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان.هدفت هذه الرسالة إىل معرفة 

ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة فهو منهج 

البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث هي: 

القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان وتنقسم على أربعة أقسام وجد الباحث 

الوطن.قيمة الطاعة، قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، قيمة حب

١٤)٢٠١٧نيا رمحر ليت(فازا �.٤

الوطنية يف الرواية مأساة زينب القضية هدفت هذه الرسالة إىل معرفة

. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة هذه لعلي امحد �كثري

الدراسة هي أسلوب نوع. هذا البحث عبارة عن مكتبة اإلحباث، حيث 

. النظرية ثريمأساة زينب لعلي امحد �كصدر األساسي املستخدم هو 

______________
، سورا��: جامعة سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكوميةالقيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان، اولفا راشدة١٣
، جاكرت: جامعة شريف امحد �كثريالوطنية يف الرواية مأساة زينب لعلي ، القضية فازا �نيا رمحر ليت١٤

هداية هللا اإلسالمية احلكومية



٩

املستخدمة يف هذا البحث هي نظرية القومية اليت تركز على القومية 

السياسية، املواطنة، االنتماء العرقي، والدولة، والدين. ومن النتائج اليت 

ميكننا التفكري يف  علي امحد �كثريحصل عليها الباحث هي لنرى رواية 

يف العمل من د �كثري علي امحكيفية الكشف عن القومية اليت يستخدمها 

روايته.

١٥)٢٠١٧(قزويين بن عطاءهللا.٥

"الظل األسواد" الوطنية يف الرواية هدفت هذه الرسالة إىل معرفة القيم 

لنجيب الكيالين. وأما املنهج الذي استخدمه الباحث يف هذه الدراسة فهو 

منهج وصفي حتليلي �ستعمال طريقة البحث املكتيب. هذا البحث يركز 

أنواع القيم الوطنية يف رواية "الظل األسواد" واخللفيات اليت تؤثر على على 

ظهور تلك القيم. فوجد الباحث النتائج من هذه الدراسة أن القيم الوطنية 

يف رواية "الظل األسود" أربعة أنواع، وهي قيمة الطاعة، وقيمة الشجاعة، 

على ظهور القيم فيات اليت تؤثروقيمة الرضا، وقيمة حب الوطن. وأما اخلل

فوجدها الباحث ثالثة عوامل، وهي حماولة "الوطنية يف رواية "الظل األسو

______________
، بندا أتشيه: جامعة الرانريي القيم الوطنية يف رواية "الظل األسواد" لنجيب الكيالينقزويين بن عطاءهللا، ١٥

االسالمية احلكومية



١٠

رهبان ليقتل املسلمني األثيوبيني، وخيانتهم على حكومة ا�سو، وبيع 

"تفري" دولته "اثيوبيا" إىل الفرنسيني.       

١٦)٢٠١٠سفري ينيت هندا�ين فوتري (.٦

يف الشعر حممود هدفت هذه الرسالة إىل معرفة فيها الباحث عن الوطنية 

. ومنهج البحث الذي استخدم الباحثفهو منهج البحث الوصفي درويس

التحليلى. النظرية املستخدمة يف هذا البحث هي نظرية البنيوية. ومن النتائج 

اليت حصل عليها الباحث هي إلثبات الشعر لديها موضوع حب الوطن. 

الشعر الثالثة فهي مثل رسالة من الشاعر االستمرار يف بناء احلس الوطين و 

القومي القارئ.

١٧)٢٠١٧(إبن حبان.٧

هدفت هذه الرسالة إىل معرفة فيها الباحث عن الصراع النفسي يف رواية 

ما املسئلة مرتكزة يف  مسئلتني  ومها:  ألن أموت سدى" جلهاد الرجيب. 

وأما الطريقة  املستخدمة يف التحلل فهي  ه.املصورة الصراع  النفسي وعو 

،املنهج الوصفي التحليلي حيث إنه  يعتمد الباحث بتحليل الصراع النفسي

______________
جامعة اندونسي، جاكرت: حممود درويسلشعراالوطنية يف ثالثة، سفري ينيت هندا�ين فوتري١٦
بندا أتشيه: جامعة الرانريي ، الصراع النفسي يف رواية لن أموت سدى" جلهاد الرجيب،إبن حبان١٧

االسالمية احلكومية



١١

الصراع  النتائج اليت حصلت عليها لباحث فهي من �حية صورةومن

وأما من �حية.النفسي هي يريد  الشباب  أن  حيرر نفسه من كل مانع

التناقض بني اخليارات  تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي:عوامل الصراع النفسي 

والقلق يف مواجهة مشاكل، األمل اليت ال تتطابق دالرتد، غري املتوافقة والرغبة

�لواقع.

منهج  البحث.ه

منهج نهج البحث الذي استخدمته الباحثة ىف كتابة هذه الرسالة فهو املأما 

نه دراسة حول مواقع االجتماعي. إعلى نظرية الوقعية حيث، الوصفى التحليلى 

طريقة الأما جلمع املعلومات والبيا�ت احملتاجة هلذه الرسالة فتعتمد الباحثة على و 

حيث أن تطالع الباحثة على الكتب اليت تتعلق �ذه الرسالة. وأما يف  ةاملكتبي

بية كيفية كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على الكتاب الذي قرره قسم اللغة العر 

وأد�ا، بكلية اآلداب جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية دار السالم.

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2014”



١٢

 الباب الثاين

 ترمجة جهاد الرجيب

ترمجة يتناول على ثالثة املباحث. املبحث األول يتحدث عنالبابايف هذ

املبحث الثاىن  يتحدث عن و ودراستها نشأ�ا و حيا�امن حيثجهاد الرجيب حياة 

حملة املبحث الثالث يتحدث عن و ومنشورا�ا واجلائزات الىت حصلت عليها مؤلفتها

.العامة عن الرواية

نشأ�احيا�ا و .أ

يف ١٩٦٨عام أولكانونولدت يف �ريخ   جهاد عبد الرحيم الرجيب،إمسها 

روائية وإعالمية تكتب يف األدب السياسي وتعمل يف اإلعالم .عّمان �ألردن

١العديد من املؤلفات يف الرواية والقصة القصرية وكذلك أدب الطفل.املسموع لديها 

، وحصلت على ١٩٨٧حصلت على الثانوية العامة من األردن عام 

. كما حصلت على ماجستري يف اإلرشاد النفسي ١٩٩٢بكالوريوس زراعة عام 

.٢٠٠٤والرتبوي من اجلامعة األردنية عام 

______________
٣٧:١٥، ٢٠١٨ماريت ١٤احلوار عرب الفسبوك، �ريخ الدخول: ١



١٣

-١٩٩٣من "مع الغروب"زاوية بعنوان كتبت يف جملة (فلسطني املسلمة) حتت 

شباب "و"أطفال االنتفاضة"ثر من سيناريو فيلم و�ئقي مثل: هلا أك.٢٠٠٩

. �لت عدة جوائز عن قصصها، وتعد من الروائيات املهتمات �لقضية "احلق

الفلسطينية. شاركت يف أمسيات قصصية بدعوة من مهرجا�ت ثقافية وملتقيات 

مهرجان مؤتة �ألردن، وملتقى األد�ء يف املوسم الثقايف األول أدبية يف األردن مثل

٢.ألدب العودة بدمشق

اخلربات العملية: 

عملت معدة ومقدمة برامج إذاعية يف إذاعة ماسة/السعودية.•

عملت معدة ومقدمة برامج إذاعية يف إذاعة حياة إف. إم / األردن.•

عملت مساعدة حبث وتدريس يف اجلامعة األردنية. •

٣متفّرغة حاليا للكتابة الروائية واإلعالمية. •

______________
2 http://www.kataranovels.com/novelist جهاد-  الرجيب/ /, 9 Maret 2018, 09:15

٣٧:١٥، ٢٠١٨ماريت ١٤الدخول: احلوار عرب الفسبوك، �ريخ٣



١٤

مؤلفا�ا.ب

وأروايةإما هلا مؤلفات كثرية ومتنوعة كانت جهاد الرجىب كاتبة مشهورة و 

كما يلي:تهاصرية. ومن أشهر مؤلفققصة 

)١٩٩٣(لن أموت ُسدى.١

-قصرية حتكي قصة وائل الذي قرر التخلي عن وطنهموت سدى رواية ألن 

حالمه، وجد نفسه صبيا أ. احلرب سلبته طفولته، مريكاأىل إواهلرب بعيدا -فلسطني

يؤمن بوجوده. عاش صبح الحقا الأاحلجارة، يقاتل من اجل حتقيق ما تعتنق يداه 

س. اليأىل ظلإنفحات مرات عدة حىت قرر ان يركن االنتفاضة. اختلس من املوت 

مام الرصاص.أمل صبح و ببساطة ال يؤمن بصمود األأ

-لشخصية الرئيسيةا-يل حتتوي على حوارات بني وائلإجزاء تلك فضل األأ

سالم و العرب. كان نظر�ا عن اإلةخري مريكية حيث تناقش تلك األوبني العجوز األ

اليت استطاع أخريًا أن حواره مع السيدة العجوز األمريكية يف الطائرة مبثابة اهلدنة 

،ينظر من خالهلا إىل نفسه، رغم حماوالت علّي يف أن خيرتق الفراغ ليحاصره بغضبه

.كانت مؤمنة، وعطوفة، أوصلته إىل ذاته دون أن يشعر



١٥

! أدرك حني شاهد وصوله إىل نيويورك كم كان خمطًئاوما لبث أن أدرك مبجرد 

املوت هناك يف غزة ! و كم هو وتات التلفاز كم هي احلياة هنا معلّي يف شاش

مبا قرر مرة أخرى، أنه لن ميوت سدى! لن يْؤثر نيويورك على غزة !�لف حياة هنا

قرر الرجوع!تبقى له من قلبه وأنفاسه، و 

الرواية  تغلب عليها احلوارات املطوله واليت تبث من خالهلا الكاتبة افكارها ومفاهيما 

التضحية، الوطن وغريها الكثري.املتعلقة �جلهاد، املوت، 

)٢٠٠٣(رحيل.٢

رواية ميتد زمنها من �اية العهد العثماين وحىت أحداث االنتفاضة الثانية يف 

ل تعاين الوحدة يف ظل حتكي قصة امرأة عجوز من مدينة اخللي.فلسطني احملتلة

تسرتجع ذاكر�ا بصورة أحداث حية على اجلدار متكنها من حماكمة ،االحتالل

تنتهي �ستقبال اصيل هذه احلياة وطبيعة أقدارها.حيا�ا، وإعادة النظر يف تف

العجوز لثالثة من رجال املقاومة تتطور معهم أحداث الرواية و�خذ منحىن آخر 

يشكل رسالة احلكاية، وهي أن االحتالل ال يقيد أحرارا بل أ�سا مقيدين بقيود 

وال ميكن لشعب أو يتحرر من احملتل إال .لمذاتية واجتماعية منها اجلهل والفقر والظ

٤إذا كسر قيوده الداخلية.

______________
٤٩:١٩، ٢٠١٨مايو٢٣احلوار عرب الفسبوك، �ريخ الدخول: ٤



١٦

)٢٠٠٣(الصحراء.٣

تحدث الرواية عن القبائل اليت كانت تعيش يف الصحراء ومنها قبائل قوية ت

ومنها ضعيفة وكانت القبائل الضعفية يعانون من اجلوع وقلة املوارد، والقبائل القوية 

قوى وال عدل يف الصحراء، والقبائل تتكون من هي اليت تعيش فان البقاء لال

طبقات سادة وعبيد والسادة يقومون �ضطهاد العبيد بال قلب وبال رمحة ونسوا 

ا�م عبيد لدى شيخ القبيلة، وتروي عن رجل غين ورث ثروته من ابيه وكان رحيم 

ث عن بعبيده حىت ان كل العبيد متنوا ان يكونوا عنده عبيد، وحياول البطل ان يبح

احلقيقة وعن العدل يف الصحراء.

)٢٠٠٧(أينا قتل اآلخر.٤

تقّدم الرواية قصة أسرة يف غزة من خالل ثالث مسارات روائية أحدها يف 

وذلك بتحّرك عكسي على صفحات يا وآخر يف مصر والثالث يف غزة.إيطال

تتناول الرواية حمطات .من خالل املزج بني ما هو حقيقي وما هو متخّيل.الزمن

املقاومة الفلسطينية من خالل حبكة درامية تقوم على فكرة السلبية يف التعامل مع 

القضا� عند استسالم الناس للخوف، سواء كانت خماوف حقيقية أم ومها يصنعه 

الناس ويؤمنون به كما هو احلال مع سارة الطفلة املستسلمة لتعويذة األبواب 



١٧

م الرواية النموذج الغريب وطريقة تفاعله مع القضية الفلسطينية من كما وتقدّ .املغلقة

خالل بيانكا وبراندو اإليطاليني اللذين تربطهما عالقة صداقة �ليهود بينما يربيان 

عد تتصا،ي به إليهما، فأخفيا عنه حقيقتهوليدا فلسطينيا شاءت األقدار أن تلق

قي وتلتوما.مصر ويكرب أبريتو يف ر يكرب عمار يف،أحداث الرواية يف هذا اإلطار

. يف مار إىل غزة منتحال شخصية أبريتو. ليعود عخيوط الرواية يف لقاء جيمعهما

تصاعد درامي يكمل حكاية املقاومة من خالل متابعة تفاصيل العدوان اإلسرائيلي 

على غزة من جهة، ومتابعة يوميات الناس الذين أرهقهم املوت واالنقسام عرب 

.اجههما قدرمها بعذا�ت الفراقجياشة تولد بني قلبني (عمار ووصال) فيو عاطفة 

ضعف اإلنسان وعدم كماله حتمل الرواية فكرة التحرر الذايت، وتؤكد على 

٥فال يعرف أي منهما قتل اآلخر.يث ختتلط مالمح الضحا� �جلناة.. حباألخالقي

١٩٩٣(قصة لألطفال)، حماكمة يف الغابة.٥

١٩٩٣(جمموعة قصصية)، الرصاصملن حنمل .٦

٢٠٠٣(جمموعة قصصية)، اليقني.٧

______________
٤٠:١٦، ٢٠١٨مايو٢٣احلوار عرب الفسبوك، �ريخ الدخول: ٥



١٨

حصلت على عدد من اجلوائز منها:

١٩٩١جائزة القصة القصرية يف اجلامعة األردنية عن قصة (املنفى) عام .١

اجلائزة فلسطني للرواية عن رواية (رحيل) يف املسابقة اليت نظمتها .٢

٢٠١٠مؤسسة فلسطني للثقافة لعام 

األوىل عن قصة "صوب الوطن" يف املسابقة اليت نظمتها مؤسسة اجلائزة .٣

٢٠٠٠األرض املقدسة يف الوال�ت املتحدة األمريكية لعام 

حيتوي الكتاب عل م. ٢٠٠٩صوب الوطن ألول مرة يف أ�ر "نشر 

صورة فوتوغرافية ١٥صفحة بللغتني العربية واألجنليزية، ويضم ٣٢

٦يرجى مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين.لطب نسخة من الكتاب .ملونة

اجلائزة األوىل عن رواية "لن أموت ُسدى" يف املسابقة اليت نظمتها رابطة .٤

١٩٩٣األدب اإلسالمي العاملية لعام 

جائزة القصة القصرية يف املسابقة اليت نظمتها القنصلية اإليرانية يف .٥

دمشق عن قصة "البحار تسأم لو�ا"

ية واليت نظمتها اجلمعية األردنية ملكافحة تلوث البيئة جائزة القصة البيئ.٦

عن قصة "حماكمة يف الغابة"

______________
6 https://www.facebook.com/pages/gehad-alrajbi22572146748578- جهاد- الرجيب

/?sk”info&tab” page info, 8 Maret 2018, 10:10



١٩

"القدس وانتفاضة األقصى" يف مسابقة يوم اجلائزة األوىل عن مقالة.٧

٧.م٢٠٠١القدس العاملي واليت نظمتها السفارة اإليرانية يف األردن لعام 

املنشورات: 

الرصاص) وقد متت ترمجة هذه جمموعة قصصية بعنوان (ملن حنمل .١

ا�موعة إىل اللغة الرتكية وكان الكتاب األكثر مبيعا يف اسطنبول سنة 

النشر.

جمموعة قصصية بعنوان (اليقني).٢

رواية بعنوان (لن أموت سدى).٣

رواية بعنوان (رحيل).٤

رواية بعنوان (الصحراء).٥

رواية بعنوان (أينا قتل اآلخر).٦

قناديل األقصى / عمل مشرتك..٧

قصة بيئية لألطفال بعنوان (حماكمة يف الغابة).٨

سلسلة قصصية لألطفال بعنوان (من هدي القرآن).٩

______________
7 https://www.goodreads.com/author/show/2871076, 9 Maret 2018, 11.05



٢٠

سيناريو فيلم و�ئقي بعنوان ( أطفال االنتفاضة ) وقد مت عرضه عرب .١٠

الفضائيات.

سيناريو فيلم و�ئقي بعنوان (شباب احلق ) وقد مت عرضه عرب .١١

الفضائيات.  

نشر العديد من قصص وسيناريوهات األطفال يف العديد من ا�الت .١٢

العربية املطبوعة واإللكرتونية. 

نشر  العديد من القصص  واملقاالت يف الصحف وا�الت العربية .١٣

املطبوعة واإللكرتونية.  

كتابة مقالة  بزاوية  �بتة يف عدة جمالت أمهها زاوية مع الغروب يف .١٤

مة.جملة فلسطني املسل

كتابة سيناريو (بوح املآذن) على لسان املسجد األقصى من إنتاج .١٥

مؤسسة الصوت اجلديد وقد مت عرضه عرب الفضائيات واملواقع 

اإللكرتونية. 



٢١

النشاط اإلعالمي:

قدمت بقلمها وصو�ا قصصا لألطفال عرب بر�مج إذاعي لألطفال يف .١

إذاعة عمان.

دب) إذاعة حياة إف.إم / وهو بر�مج إعداد وتقدمي بر�مج (واحة األ.٢

حواري مسجل يستضيف األد�ء لعرض أجزاء من سري�م وإبداعا�م.

إعداد وتقدمي بر�مج (الصوت اآلخر) إذاعة حياة إف.إم / وهو بر�مج .٣

حواري (مباشر على اهلواء) يهتم بقضا� املرأة ومينحها الفرصة للتعبري 

استضافة املهتمني بقضا�ها داخل عن قضا�ها بنفسها �إلضافة إىل 

االستديو. 

/ وهو بر�مج إعداد وتقدمي بر�مج (على جناح الوقت) إذاعة ماسة.٤

يستضيف أديبات وإعالميات من السعودية ومن أديب ثقايف منوّع.

الوطن العريب.

املشاركة يف عدة مؤمترات أدبية وثقافية حول األدب واألدب املقاوم يف .٥

الوطن العريب وخارجه. 

املشاركة يف أمسيات قصصية تنظمها األندية والروابط األدبية املختلفة..٦

املشاركة يف أمسيات قصصية بدعوة من مهرجا�ت ثقافية وملتقيات .٧

أدبية يف األردن وخارجه.  



٢٢

رب عدد من الصحف وا�الت العربية املطبوعة لقاءات صحفية ع.٨

واإللكرتونية. 

لقاءات إذاعية عرب عدد من اإلذاعات يف الوطن العريب وخارجه..٩

رامج بدعوة من عدة لقاءات تلفزيونية واستضافات عرب العديد من ال.١٠

ARTمنها اجلزيرة، التلفزيون األردين، القدس، األقصى، قنوات فضائية.

.الرتكية، الريموك

املشاركة يف العديد من املؤمترات العربية حول األدب واألدب املقاوم.١١

منها حماضرات حول اضرات  يف جمال األدب واإلعالم.إلقاء احمل.١٢

األدب والرتاث الفلسطيين يف أكادميية دراسات الالجئني.

تقدمي دورات لتعليم فن كتابة القصة..١٣

حتاد الكتاب واألد�ء الفلسطينيني.عضو اللجنة التحضريية ال.١٤

عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية..١٥

الدورات : 

دورة كتابة السيناريو للدراما والسينما بتنظيم مشرتك من منتدى الفيلم .١

واملركز األورومتوسطي للسينما والسمعي والبصري �شراف املخرج املغريب 

(حممد العسلي). ورزازات/املغرب.



٢٣

اإلخراج التلفزيوين (كيف تصنع فيلما تسجيليا). مركز احللول دورة يف .٢

اإلدارية/املخرج إ�د الداود.

الدراسات والنقد:

دراسة نقدية حتليلية ألعمال جهاد الرجيب حصلت �ا الباحثة املاليزية.١

على درجة املاجستري من اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليز�.خدجية وايي 

دراسة نقدية لرواية (لن أموت سدى) يف كتاب متابعات نقدية ي .٢

الرواية العربية. 

قراءة يف رواية (رحيل) للروائية جهاد الرجيب بقلم حممد عباس عرايب..٣

قراءة حتليلية يف رواية رحيل لألديبة جهاد الرجيب بقلم هيام ضمرة .٤

األردن.

الشريفي اليمن.جهاد الرجيب قلم امرأة خيتزل الروعة بقلم كوثر.٥

ية جلهاد الرجيب حممد عباس عرايب مصرقراءة يف بعض األعمال الروائ.٦

.قراءة يف رواية (لن أموت سدى)  بقلم أروى الرباهيم.٧

لرواية (لن أموت سدى) جلهاد الرجيب بقلم مشس الدين درمش. عرض .٨

وهناك العديد من الدراسات والقراءات ألعمال املؤلفة يف مواقع خمتلفة



٢٤

تعمل الباحثة الرتكية جينا على إعداد دراسة حول الرواية (لن أموت .٩

٨.درجة املاجستري من جامعة اسطنبولللحصول �ا علىسدى) 

"مل الرصاصحنعامة عن قصة قصرية "ملن حملة.ج

،حد من جمموعة األديبة جهاد الرجيب القصصيةأملن حنمل الرصاص،

الصوت اجلريء الذي آثر أن يقول يف زمن الصمت أشياء كثرية ويالمس 

موضوعات ساخنة داخال يف عوامل �ملنا لغيا�ا عن كتا�تنا األدبية.

وظلت حبيسة اللقطة ،هذا الفعل الذي مل يرصد أدبيا �ذه اجلرأة،النتفاضة

ات التصوير أو كامري التلفزيونية اخلجلى يف عيون من حيلمون �نتصار �يت من شعاع  

يف الوقت الذي حياصر أدب األرض احملتلة حىت ال يرى الناس ،هدير امليكروفو�ت

�قالم من عايشوا ،صدى ما حيدث مكتو� �لدم وأزيز الرصاص ونزيف اجلراح

األحداث نبضة نبضة.

وقفة طويلة تصور ا�تمع الفلسطيين من ،ملن حنمل الرصاصقصةيف

إضافة لتكثيفها الشديد حلالة ،اسكه واختالفه مبوضوعية وصدقالداخل ترصد مت

.الرتدي اليت يعيشها بنو صهيون

______________
٣٧:١٥، ٢٠١٨ماريت ١٤احلوار عرب الفسبوك، �ريخ الدخول: ٨



٢٥

مالمسة ما ،وقضا� كثرية طرحتهاعامل موار هذا اقتحمته جهاد الرجيب

فة األبواق اليت وتعريضها من مث بصحا،أصاب الناس من تبدل إزاء عملية السالم

بسبب ما اعرتى بعض جوانبه من اختالفات.،مشرية إىل الداخل،متنع حرية الرأي

حتدثت نصوص الرجيب عن ،سياسة ودنيا االعتقال واالنتفاضةخارج دنيا ال

.�ستخدام اجلملة الشعرية والصور املوحيةفلسطنب عوامل 

القلم الذي غيبته الشللية –ملن حنمل الرصاص، للقاصة جهاد الرجيب 

استطاع أن يقول كلمته ويسمع صوته للذين أغرقوا يف ،احلدودووصلنا من خارج 

حميطات الكالم املشوه واالدعاءات الكاذبة.



٢٦

 الباب الثالث

 اإلطار النظري

مفهوم الوطنية.أ

نسبة إىل الوطن. والوطن كما يف لسان العرب: املنزل تقيم به، وهو الوطنية

موطن اإلنسان وحمله يقال أوطن فالن أرض كذا أي اختذها حمال ومسكنا يقيم 

كانت الوطينة تتعلق والوطنية لغة هي اإليديولوجية حملبة الوطن والدولة.١فيها.

حبب الوطن أو السلوك يقتضى كل ما عنده لنيل أو حلصول على بلدة طيبة ورب 

غفور. إن احلياة الفردية متعلقة بوطنها وإحساس اخلالصة ترتبط به هى جزء من 

حب نفسها.

الشخص وإخالصه لوطنه. ويشمل ذلك، الوطنية تعبري القومي يعين حب 

االنتماء إىل األرض والناس، والعادات والتقاليد، والفخر �لتاريخ والتفاين يف خدمة 

٢الوطن. ويوحي هذا املصطلح �لشعور �لتوحد مع األمة.

______________
: جامعة السعودية، (مفهوم الوطينة يف الفكر اإلسالميعبد اللطيف بن عبد القادر ين حممد احلفظي، ١

٥.م) ص٢٠٠٨امللك خلد، 
(األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع،، وإسرتاتيجيات الغيري وإلصالحألمن الدولاد. رواء زكي الطويل، ٢

٢٩٠) ص. ٢٠١٢



٢٧

القومية هي احلالة النفسية .وحب الوطنقومية ا، مهانان للوطنية معني

عقيدة األمة يف حىت ظهرت منهامنهمالناس أو واحداالعتقادية اليت تتبعها و 

وكل من ولد يف وطن واحد،الوطنية يف العمقوحب الوطن هي ٣.الدولة املعينة

والدينية.اجلنسيةالناحيةمنتفصيلبال�ألخوة بينهميشعر

هوم الوطنة مل يقف عند هذا احلد فحسب، بل وصل أىل ويف احلقيقة أن مف

درجة من الرسوخ أضحى فيها دافعا لكثري من احلركات الثورية واحلركات 

االستعمارية، بل صارت الوطنية ميزا� ينظر به إىل الغري، وتقوم عليه سائر 

تمع الوطنية مبا يرتضيه ا�تمع من أسلوب حياة، فإن كان ا�العالقات، وارتبطت 

متدينا فالوطنية احلقة هي جعل تعاليم الدين نصب العينني، وإن مل يكن الدين هو 

ياس املسيطري على ا�تمع، واختار ا�تمع بدال عنه نظاما دنيو�: فالوطنية هي املق

يف مراعاة هذا النظام كما هو احلال يف الدول غري اإلسالمية، ويف الدول املسلمة 

٤اإلسالمية.اليت ال تطبق الشريعة 

التضحية لدفعها املواطنني إىل اإليثار، وأحد أوجه أخالقيالوطنية مفهوٌم 

يصف الوطين �لشخص الذي يدعم براحتهم، ورمبا حبيا�م، من أجل بالدهم.

______________
3

Gani Jumat. Nasionalisme Ulama Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrus Salim Al Jufri.

(Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hal. 25

٤.ص، املرجع السابق، عبد اللطيف بن عبد القادر ين حممد احلفظي٤



٢٨

وعرف بعضهم ان بالده بقوة، واملستعد للدفاع عنها من األعداء أو املنتقصني. 

للوطنية معان كثرية، منها:

يؤكد بصورة أساسية على أمهية مشاركة املواطنني يف احلياة الوطنيةاملفهوم )١

وحتمل املسؤوليات الوطنية ليت ختدم الصاحل العام ولعل هذا األمر العامة، 

هو مضون الفكر املعاصر حول األسلوب األمثل لضمان حتقيق عالقة 

ترابط وتعاون بصورة متوازنة بني  الفرد ووطنه وجمتمعه، وذلك أثناء ممارسته  

٥ألنشطته احلياتية.

نموا �الكتساب لتشد الوطنية ��ا عبارة عن مشاعر وروابط فطرية ت)٢

الوطن الذي استوطنه. وذهب البعض إىل أن مفهوم الوطنية اإلنسان إىل

جمموعة من البشر �رض حمددة، و إمنا هي والء و ليس جمرد ارتباط بني

.انتما من كل هؤالء الذين يعيشون على هذه األرض
٦

كان الوطنية نسبة مؤنثة إىل الوطن م–يقول د عبد الرمحن الزنيدي )٣

مثل كثري من –استقرار الناس املضاف إليهم، مث جتاوزت النسبة 

لتصبح فكرة حتمل منظومة من املبادئ واملنقضيات. مث بني -املصطلحات

______________
يف التعزيز األمن الوقائيقيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها ،عبدهللا بن سعيد بن حممد آل عبود٥

٤٨.ص،)٢١٨٨الر�ض: جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، (،
)،٢٠٠٤(غزة:  كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية، .، تربية املواطنة من منظورة إسالميحممود خليل أبو دف٦

١٢.ص



٢٩

ي حد الوطن الذي محلت عليه ونسبت إليه الوطنية فقال: الوطن الزنيد

ارع احملمولة عليه الوطنية ليس حمصورا �لوضع اجلغرايف املادي مساكن، وشو 

ومالعب، ولكنه يشمل إىل ذلك أ�س ذلك املواقع بنفسيا�م والعالقات 

العاطفية فيما بينهم، كما يشمل النمط االجتماعي يف ذلك الوطن أعرافا 

٧ما حياتية مدونة أو غري مدونة.وتقاليد ونظ

يقول د حممود عمارة، اما الوطنية هي املشاعر والروابط الفطرية اليت تنمو )٤

٨لتشد اإلنسان إىل الوطن الذي استوطنه وتوطن فيه.-�الكتساب

الوطنية هي فهم و طريقة يف الرتيخ عند ما تشعر الفرقة لتكون أعضاء من )٥

القوم وهم  يريدون أن يقيمو الدولة اّليت تتكّون كّل أعضاء من تلك 

٩الفرقة.

هي محاية املواطنني حليا�م وكرامتهم، بطرس البستاينالوطنية عند )٦

وحر��م الدينية. �لنسبة لبطرس، ال يكوُن وحقوقهم الثقافيةممتلكا�م 

اإلخالص لشخص احلاكم، فالوطين احلقيقي ُيَكرُِّس نفسه ملا فيه مصلحة 

.بلده

______________
٦.ص، املرجع السابق، عبد اللطيف بن عبد القادر ين حممد احلفظي، ٧
٦.نفس املرجع، ص٨

9
Frank Dhont. Nasionalisme Baru intelektual Indonesia tahun 1920-an, (Yogyakarta:gadjah

mada university press, 2005) hal 9



٣٠

الوطنية هي حركة اإلجتماعية والسياسية من الشعوب املعينة اليت تقوم )٧

١٠.ألمهية الوطن

ما وصفته �لتعريف القياسي للوطنية موسوعة ستانفورد للفلسفة أوردت)٨

عاطفة أو تعلق وجداين �لبلد، وهو حب املرء لبالده، ويتضمن التعريف: 

قلق واهتمام خاص برفاهية وخري البلد، اإلحساس �وية خاصة مع البلد، 

.االستعداد لتقدمي تضحيات تعزز من مصاحل البلد، أي املصاحل القومية

:اإلسالميفكر الالوطنية يف 

عقيدة وعبادة، وطن وجنسية، ثقافة وقانون، ”اإلسالم وفق تعريف البنا: 

اإلسالم دين مشويل ومهيمن ١١.دين ودولة، روحانية وعمل، ومصحف وسيف

ة على ا�تمع شرط على مظاهر احلياة اخلاصة منها والعامة، ومتكني هذه اهليمن

إسالًما صحيًحا وفق معايري هذه اجلماعات. الزم ملمارسة األمة

ويتحقق حب الوطن عند اإلنسان ال بُد من حتقق صدق االنتماء إىل الدين 

أوًال، مث الوطن �نياً، إذ إن تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف ُحتث اإلنسان على حب 

ه ومل ما أوحى به تبارك وتعاىل،أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزلالوطن؛ 

______________
10Anthony D. Smith. Nasionalisme- Teori, Ideologi, Sejarah, ( Jakarta: Erlangga, 2003), hal 17

)، �ريخ البحث: ٢٠٠٤ة، (قطر: اجلزيرة نت، حركة اإلخوان املسلمني ورؤاها الفكريمنهج شفيق شقري. ١١

٢٠١٨مايو ١٠
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ه بعد مع. مث كان الكفاريقاتله، مث أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كله �

قال هللا ١٢أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة.األمر �جلهاد ثالثة أقسام: 

تعاىل:

ُْم ظُِلُمْوا َنْصرِِهْم َلَقِديْـٌر، الَِّذْيَن َعٰلىا�َّٰ َوِإنَّ ۗ◌ اِذَن لِلَِّذْيَن يـَُقاتـَُلْوَن �َِ�َّ

بـَْعَضُهمْ النَّاسَ ا�ِّٰ َدْفعُ َوَلْوَال ۗ◌ ُأْخرُِجْوا ِمْن ِدَ�رِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُّقْوُلْوا َربـَُّنا ا�ُّٰ 

ُدَِّمتْ بِبَـْعضٍ  َهايُْذَكرُ وََّمٰسِجدُ وََّصَلٰوتٌ َوبَِيعٌ َصَواِمعُ هلَّ َولَيـَْنُصَرنَّ ۗ◌  َكِثْريًا�ِّٰ ااْسمُ ِفيـْ

ُهمْ ِإنْ اَلَِّذْينَ .َعزِيـْزٌ َلَقِويٌّ ا�َّٰ ِإنَّ ۗ◌ يـَّْنُصُرهَمنْ ا�ُّٰ  نّٰ الصَّٰلوةَ أَقَاُموااْألَْرضِ ِىف مَّكَّ

اْألُُمْورِ َعاِقَبةُ َوِ�ِّٰ ۗ◌ اْلُمْنَكرِ َعنِ َوَ�َْواِ�ْلَمْعُرْوفِ َوأََمُرْواالزَّٰكوةَ َوٰاتـَُوا

: َوَقاتُِلْوا اْلُمْشرِِكْنيَ . مث فرض عليهم قتال املشركني كافة فقيل هلم)٤١-٣٩احلج:(

) وقيل هلم: قَاتُِلْوا الَِّذْيَن َال يـُْؤِمنـُْوَن ِ��ِّٰ َوَال ٣٦(التوبة:ۗ◌ َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلْوَنُكْم َكافَّةً 

ُ َوَرُسْولُهِ�ْليَـْوِم اْالِٰخِر َوَال حيَُ  الَِّذْينَ ِمنَ احلَْقِّ ِدْينَ َيِديـْنُـْونَ َوَال ٗ◌ ّرُِمْوَن َما َحرََّم ا�ّٰ

-) فكان القتال٢٩ (التوبة:َصاِغُرْونَ َوُهمْ يَّدٍ َعنْ اجلِْْزيَةَ يـُْعطُواَحىتّٰ اْلِكٰتبَ أُْوُتوا

حمرما، مث مأذر� به، مث مأمورا ملن بدأهم �لقتال، مث "-كما يقول اإلميام ابن القيم

ولعل خري دليٍل على ذلك ما صح عن النيب صلى ١٣".املشركنيمأمور به جلميع 

هللا عليه وسلم أنه وقف ُخياطب مكة املكرمة موّدعًا هلا وهي وطنه الذي ُأخرج 

______________
٦.)، ص١٩٨٧القاهرة: دار الشروق، ، (معامل يف الطريقسيد قطب، ١٢
٧٥.نفس املرجع ، ص١٣
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ل رسول هللا منه، فقد روي عن عبد هللا بن عباٍس رضي هللا عنهما أنه قال: قا

أحبَِّك إيلَّ، ولوال أن قومي ماصلى هللا عليه وسلم ملكة: (ما أطيبِك من بلد، و 

١٤أخرجوين منِك ما سكنُت غريِك).

وتعىن الوطين �ملفهوم الضيق املتشدد أن "يشعر مجيع أبناء الوطن الواحد 

كانت أجناسهم اليت احندروا منها، أي ً له، أ�والتعصب�لوالء لذلك الوطن 

ويقدم بعض ".لنظر عن القوم أو اللغة أواجلنسالـوالء فيهـا لألرض بصرف

من االرتباط بني الذات والوطن ً للوطنيـة، إذ يعتربها نوعاً عملياً الباحثني مفهوما

ذاتية داخـل واالنفتاح على اآلخر وحدودية االندماج فيه، مث لدفاع عن املصلحة ل

ً تشكل إطارااصـة داخـل العموميـة. فالوطنية مبفهومها الواسع العامليـة واملصـلحة اخل

لنفى، إمنا هي معرب لاللتقاء ً يسجن وال حاجزاً للقيم اإلنسانية وليست جدارا

١٥.�إلنسانية كلها

اجلهود الساعية لتحرير الوطن من الغاصبني وتوفري ”الوطنية يـَُعرِّفها بـ

يقول البنا أنه مع الوطنيني يف هذه املسألة وَزَعَم تشديد اإلسالم “.تقاللهاس

:عليها. اقتبس نصان من القرآن لتدعيم جداله ومها

______________
٤٣٠٥الرتمذي، حديث ١٤
١٣.، صاملرجع السابقحممود خليل أبو دف، ١٥
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 الذين يرتبصون بكم فإن كان لكم فتح من هللا قالوا أمل نكن معكم وإن كان

بينكم للكافرين نصيب قالوا أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من املؤمنني فا� حيكم

يوم القيامة ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيال

 يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل و� العزة ولرسوله

وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون.

يقول البنا إذا كان مقصد الوطنيني فتح البلدان وسيادة األرض، فاإلسالم 

جه الفاحتني إىل أفضل أنواع االستعمار وأكثرها بركة، على جعل من ذلك فريضة وو 

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين :حد تعبريه. بدليل النص القرآين القائل

مثل فارس والعرب والرتك الذين دوخوا ، � فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني

كان للمسلمني ي احلروب الصليبية ستووا على كرسي السيادة فيها.  املمالك وا

أشباه املدافع، فزع هلا املسيحيون، غابوا عن معرفة أسبا�ا. ذكر ملكام رية�آالت 

يف �ريخ فارس: أن حممودا القزنوين كان حيارب وثنيي اهلند �ملدافع، إجنليزيسرجم 

من اهلجرة، وما كان ٤٠٠وكانت هي األسباب يف ا�زامهم بني يديه سنة 

١٦.سيحيون لذلك العهد يعرفون شيئا منهاامل

______________
وي للتعليم والثقافة، . (هنداوي:  مؤسسة هنداالعروة الوثقىمجال الدين األفغاين وحممد عبده. ١٦

٥٨.)، ص٢٠١٤
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يف نظر قطب، ال ينفي الوارد أعاله حرص اإلسالم على إرساء السالم 

آمًنا أو مهدًدا -مجيع الدول ذات األغلبية املسلمة -سواء كان الوطن اإلسالمي 

، غري أن حتقيق السالم ال يكون بتأمني حدود دار اإلسالم فحسب، “جريانه”من 

العقيدة. فاجلهاد حالة دائمة وليست عرضية أو البشرية لتصورات هذهبل �خضاع

طارئة، وحتقيق غاية املؤمنني �ملنهج اإلسالمي من أحزاب ومجاعات تتم على أربعة 

١٧:مراحل

.الرتبية واإلعداد �لدعوة السلمية حىت ال يتعرضون للقمع.١

.توظيف هجمات على نطاٍق صغري تيمًنا بسرا� النيب.٢

.ظلمالقتال لرد الـ.٣

.إخراج اإلنسان من عبودية العباد إىل عبودية رب العباداجلهاد لـ.٤

�ريخ الوطنية.ب

�تريوتيس) اليت ُأستخدمت يف (يو�نيةيعود أصل املصطلح إىل كلمة

(كلمة.الربابرةلوصف ومتييز اليو�ن القدمية �تر�) تعين عشرية، وأراد اليو�نيون –

، متييز أنفسهم عن الربابرة بوليستلفة ُتسمى خمدول مدينةالذين كانوا ينتمون إىل 

يف القرن السادس عشر، اللغات الرومانسيةاملنظمني عشائرً�. دخلت الكلمة إىل 

______________
٨٢-٧٠.، صاملرجع السابقسيد قطب، ١٧
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كانت .العصر اإلليزابيثيوأصبحت قيد االستعمال يف اللغة اإلجنليزية خالل 

ألب أو من نفس امن الكلمة بدورها جمرد داللة على األصل اإلثين املشرتك، وتعين 

١٨أرض األسالف.

الراديكاليني أنفسهم �لوطنيني الكالفينينيوغريه من ويليام الصامتوصف 

مبنتصف البلدان املنخفضةخالهلا، وترسخت الكلمة يف الثقافة السياسية لسكاِن 

القرن السادس عشر.

إىل كلمة "وطين" يف القرن الثامن عشر، وكان النسبِ ُء �ُاضيفت 

حكرًا على املعارضة يف البداية قبل توسيع استعماهلا لتشمل إجنلرتااستخدامها يف 

فكرة ”ما أمساه بـهنري ساينت جون، نبيل بولينغربوكجمموعات أخرى. طرح 

أن مصدر سلطته مستقل عن احلقوق الطبيعية ، الذي ال يتوهم “امللك الوطين

للشعب.

املصلحة الذاتية عن الربجوازينييف مجيع هذه احلاالت، ارتبطت الوطنية بِقَيم 

�لضرورة، ولكنهم اتفقوا على خطوٍط رجال الدولةمل تتطابق رؤى .والصاحل العام

والدميقراطية. فالوطنية، منقبة -الدستوريةأو -اجلمهور�تيةعريضة أمهها املبادئ 

أو فضيلة يف إطار حالة اجتماعية ُحتَّرض املرء على حب بالده والعمل لتحقيق 

.لك أنَّ اهلوية معقودة �لقوميةومحاية مصاحلها. ليست هوية يف حد ذا�ا، ذ

______________
18 Patriot . Online Etymology Dictionary. Diakses pada 12 Maret 2018.
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من أوائل من نقلوا املصطلح إىل اللغة العربية، وكان رفاعة الطهطاويكاَن 

اإلمرباطورية واليت سعت إىل االستقالل عن األسرة املصرية احلاكمةمن مدعومًا 

ج، عش اإلنسان الذي فيه درج، ومنه خر :الوطن بـَعرََّف الطهطاوي.العثمانية

الذي نّشأّته تربُته وغذاؤه وهواؤه، ورّ�ه وجممع أسرته، ومقطع سرته، وهو البلد 

١٩.نسيُمه، وحلت عنه التمائُم فيه

ن إىل أورو� أكثر مما أن يتعلم املبتعثون املصريو حممد علي �شامل يرغب 

يف �اية املطاف، غري أنَّ الليربالية وجدت أوتوقراطًياجيب، فقد كان حاكًما 

وكتب عنها ثورة يوليو الفرنسيةطريقها إىل كتا�ت الطهطاوي الذي عاصر 

�٢٠سهاب.

بعد وفاة الطهطاوي، ظهر جيل من املثقفني املصريني ينتصر ألفكاره ويعمل 

، وكان أول “جامعة الوطنية”إىل ما أمساه �لـعبد هللا الندميعلى تطويرها، إذ دعا 

�رجحت مصر بني عدة تيارات .من أضفى طابًعا شعبوً� على القومية املصرية

لصياغة خطاب قومي شامل، ووصل احلراك الثقايف إىل طريٍق مسدود حبلول عام 

، ولكنه مل حيقق أكثر من القومية العربيةالبالد حنو ل عبد الناصرمجاوقيادة ١٩٥٢

�جيل جدل عاود الظهور جمدًدا فور إ�يارها.

______________
19Albert Habib Hourani . Arabic thought in the liberal age. (New York: Cambridge

University Press, 1983), hal 68-69
20 Ibid, hal 70
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عناصر القيم الوطنية.ج

على قيم هي جمموعة من التفضيالت اإلنسانية، الفطرية أو املكتسبة، املبنيةال

وإدراكا تشكل لدى الفرد قناعةعقدية أو اجتماعية أو ثقافية أو أخالقية،أسس

�مهيتها بصورة جتعل منها إطارا مرجعيا لديه حتدد تفاعله وسلوكه مع البيئة اليت 

٢١.يعيش فيها

٢٢فهيإىل أربعة أقسام،وتنقسم القيم الوطنية 

ة الطاعةقيم)١

هي.الكرهنقيضمبعىنطوعا–يطيع–طاعكلمةمناللغةيفالطاعة

مأخوذ منر اإلطاعة، وكالمهاطاعة، واملصديطيعهقوهلم: أطاعهمناالسم

طوعا: إذيطوعهاإلصحاب واالنقياد، يقال: طاعهعلى(طوع ) اليت تّدلمّدة 

قدغريهوافقطاع له، ويقال ملنمبعىنألمره، وأطاعهومضىانقاد معه

ه الكره.ضدّ وّهدالنقياد اوالطوعةطاوعه،

______________
٢٣.ص،املرجع السابق، عبدهللا بن سعيد بن حممد آل عبود٢١

22 Abd. Rahim dan Abd. Rashid. Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa,. (Kuala Lumpur:

Utusan, 2004) hal 5



٣٨

معىن الطاعة يف قاموس اللغة االندونيسية هي ما زال انقاد � كان 

وأما قيمة الطاعة فهي الرغبة يف احلصول على الشجاعة والتفاين ٢٣.وللحكومة

.بدون اخليانة

قيمة الشجاعة)٢

شجاعة مبعىن كان جريئا ومقداما -يشجع-الشجاعة من كلمة شجع

وكان يف قاموس اللغة ٢٤.غري هيّاب الشجاعة هي شد القلب يف البأس

واالعتماد على النفس ليواجه اإلندونيسية الشجاعة هي أن يكون قلب �بتا

٢٥.اخلطرو الصعوب

معىن الشََّجاَعة اصطالًحا:  اإلقدام على املكاره، واملهالك، عند احلاجة 

إىل ذلك، وثبات اجلأش عند املخاوف، واالستهانة �ملوت. وقال ابن حزم: 

"حد الشََّجاَعة: بذل النفس للموت، عن الدين، واحلرمي، وعن اجلار املضطهد، 

______________
23 Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa indonesia, edisi ketiga,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1056

٢٢١١.ه)، ص٧٨٨بريوت: داراحياء الرتات العريب، (،لسان العربابن منظور.  ٢٤

25 Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa indonesia, edisi ketiga,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1056
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ل، والعرض، ويف سائر سبل وعن املستجري املظلوم، وعن اهلضيمة ظلًما يف املا

٢٦"احلق، سواء قلَّ من يعارض أو كثر

Paul)وقال فاول فنلي Fanley) الشجاعة  هي مسة الدفاع عنها والنضال

من أجل ما يعترب احلق يف مواجهة مجيع أشكال اخلطر واملشقة، واألمل، 

٢٧.وغريها

موقف وأما قيمة الشجاعة فهي احلالة اليت يكون فيها شخص ما لديه 

أمر هللا سبحانه وتعاىل .جريء من دون خوف عند مواجهة املشاكل والصعوبة

املسلمني �لقتال يف سبيله، والثبات عليه، واإلقدام يف احلروب، وعدم اجلنب، 

ْدَ�َر قال تعاىل: َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفًا َفَال تـَُولُّوُهُم األَ 

ْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحّرِفًا لِِّقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِّزًا ِإَىل ِفَئٍة فَـَقْد َ�ء ِبَغَضٍب ّمِنَ 
َوَمن يـَُوهلِِّ

.١٦األنفال:(اّ�ِ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُري  وقال سبحانه: َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ )

اْلُمْؤِمِنَني َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن ّمِنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوْا ِمئَـَتْنيِ َوِإن َحرِِّض 

ُْم قَـْوٌم الَّ يـَْفَقُهوَن  َن الَِّذيَن َكَفُروْا �َِ�َّ َئٌة يـَْغِلُبوْا أَْلًفا ّمِ
نُكم ّمِ -٦٥:األنفال(َيُكن ّمِ

٦٦(

______________
٨٠.) ص١٩٩٠، دار املنارةجدة: (،األخالق والسري.األندلسيابن حزم ٢٦

27 Paul Fandley, Mereka Berani Bicara, (Bandung: Mizan, 1995) hal. 34



٤٠

قيمة الرضا)٣

العرب من يقول �لياء على األصل، والواو على الرضا أصله رضي، فإن 

السخط، والسخط رضوا� وهو ضد-رضوا�-رضا-ارض-األكثر، رضي

ويف االصطالح: الرضا هو طيب النفس مبا يصيبه ويفوته ٢٨.من صفات القلب

وقيل أيضا ٢٩.وعند أهل التصوف: سرور القلب مبر القضاء.مع عدم التغري

رتفاع اجلزع يف أي حكم كان، وقيل يف عبارة موجزة: يف تعريف الرضى: هو ا

هو رفع االختيار، قاله اجلنيد.

وقال بعضهم: هو استقبال األحكام �لفرح، وقال احلارث احملاسىب: 

سكون القلب حتت جماري األحكام.

قيمة الرضا هي اإلستعداد لدفع الدولة والرغبة اخلالصة العطاء كل شيء 

. واملهم أن الرضا من أعمال لنفسه من أجل األمة والدولولو يسبب املعانة 

القلوب اليت يتقرب �ا العبد إىل مواله، لينا رضاه ويكون من الفائزين يف الدنيا 

واآلخرة، وهو من أهم األمور اليت ينبغي على املسلم االهتمام �ا والعناية، ملا له 

.سبحانهمن أمهية كبرية يف قبول األعمال والتوفيق هلا منه 

______________
٢٤٤.ه)، ص٧٨٨، ( بريوت: دار احياء الرتا�لعريب، لسان العرببن منظور، ا٢٨

٢٠١٨مايو ٢٤) �ريح البحث: ٢٠١٢اإلميان ،، جامعة :اليمن(،الرضا، خالد حسن حممد البعداين٢٩



٤١

قيمة حب الوطن)٤

احلب هو الشعور �الرتياح واالجنذاب لشخٍص ما، وترتّتب على هذا 

الشعور اجلميل كثٌري من املشاعر املتناقضة منها: الفرح، واحلزن، والشوق، 

والبكاء، والغضب، واالبتسامة، واألمل. أّما نشأة احلب فتكون بسبب وجود 

العوامل االكتسابية املتبوعة �إلرادة، واحلب العوامل الغريزية أو االنفعالية، أو

ليس رغبًة واحدًة حلظيًة فقط، فهو جمموعة من الرغبات املتتالية.

الوطن هو املنزل تقيم به، وهو موطن اإلنسان وحمله. وأما املواطن فكل 

واذا تقرر أن حب الوطن هو ضرورة فطرية يشعر ٣٠ر .مقام قام به اإلنسان ألم

فطر السليمة، فليعلم أن االعتماد على هذا املصدر الداخلي يف �ا أصحاب ال

�طن اإلنسان أمر مشروع بل إن يف اإلسالم أمورا كبرية كان أعظم دليل اإلميان 

الفطرة، من ذلك وجود هللا، وربوبيته، ومعرفته، بل مجلة الدين وصحته �ا هو 

٣١أمر فطري حىت فسرت الفطرة ��ا (اخللقة، أو الدين).

حنو وخالصة مما قدم الباحث من معىن قيمة حب الوطن هو شعور احلب 

كان يف حب الوطن .حماولة لدفاع األمة عن املستعمري األمة والبلد نفسه،

.روح الوطنية وهي الرضا يف قلب لألمة والبلد

______________
٩٠.ص،املرجع السابق،حممود خليل أبو دف٣٠
١٢.ص، املرجع السابقف بن عبد القادر ين حممد احلفظي،عبد اللطي٣١



٤٢

الباب الرابع

عرض البيا�ت وحتليلها ومناقشتها

قد حبثت الباحثة واضحا من الفصل األول إىل الفصل الثالث، مث وصلت 

، أما ية يف قصة قصرية ملن حنمل الرصاصإىل الفصل الرابع هو حتليل القيم الوطن

:الفصل فيشمل على مبحثنيهذا

يف الوطنية روحظهور اليف اخللفيات اليت تؤثر يتحدث عنبحث األول امل

قصة قصرية ملن حنمل الرصاص

ية يف قصة قصرية ملن حنمل أنواع القيم الوطنيتحدث عنبحث الثاين امل

الرصاص

ملن حنمل يف قصة قصريةالوطنيةروحظهور اليف اخللفيات اليت تؤثر .أ

الرصاص

بعدما قامت الباحثة �لقراءة والتحليل قصة قصرية الىت ألفتها جهاد 

يف قصة الوطنية روحظهور اليف اخللفيات اليت تؤثر الرجيب وجدت الباحثة 

، وهي:قصرية ملن حنمل الرصاص



٤٣

االستعمار اإلسرائيلي.١

الىت ا على فلسطني سبب من أسباب رئيسية االستعمار اإلسرائيليإن 

، املقطتفة اآلتية ستعمار اإلسرائيلجعلت املقاومة والنضال فلسطنيني على ا

:ستعمار اإلسرائيلتدل على ا

يف الضفة الشرقية يبتسم احلزن الفلسطيين �ملحممد كان جند�."

تعيش، من حقكأن�كل،أناحلياة يف كل مكان، من حقك

ولكن  ترى نفسك قار� يطفو على وجه الوطن! أنن تبكي،أ

١"كيف؟

من القطتفة السابقة تبني لنا أن احلالة والظروفة املخيفة ىف فلسظني 

كل احلياة يف  يبتسم احلزن الفلسطيين �ملكل يوم ستعمار اإلسرائيلابسبب 

هرى نفسين أبكي، ين أهعيش، من حقين أكل، �ن أهمكان، من حق

.قار� يطفو على وجه الوطن

مه تقول �ن أ.زينة عن الغضباملسجد االقصى! ذكر�ت ح"

اليهود يدخلون املسجد بنعاهلم، يصرخون على املصلني، 

٢."ويسيئون اىل النساء

______________
")، ص. بدأ من الكلمة "مل يكن عشقا١٩٩٣: دار النشر، ، (لندن، ملن حنمل الرصاصجهاد الرجيب١
جع، ص. بدأ من الكلمة " حممد مل يذكر وجه فاطمة "نفس املر ٢



٤٤

املسجد االقصىيدخلون اليهودقطتفة السابقة تبني لنا أنمن امل

جعل فلسطينون النساءىل إبنعاهلم، يصرخون على املصلني، ويسيئون 

غاضني. 

شوق األم.٢

واإلنفصال مع العائلة سبب من أسباب الىت جعلت ملألشوق ال

شوق ، املقطتفة اآلتية تدل على الستعمار اإلسرائيلاملقاومة والنضال على ا

:ملأل

. يف عينيه تتجمع الوان مد! الوجه الباسم للحياة وللموتحم"

طمة �حالم العودة كل احملمه أكانت.قوس قزح يف ثوب حداد

فاحلياة ال تعرف غري الكلمات القاسية، و�شريات ما يشغله.

.غبية لالنطالق

وبقيت يف قلبه مات كل شيء قلب حممد االف احلكا�.يف

متعن يف متزيق ما بقي منها، فأحالم مه تغزو خال� قلبه.أدموع

٣".العودة مازالت تلوح من بعيد

______________
يكن عشقا "جع، ص. بدأ من الكلمة "مل نفس املر ٣



٤٥

الشوقة واحملبة على األسرة املرتوكة تبني لنا أنقطتفة السابقةمن امل

للحياة وللموت.ونالبامسالوجوه جعلت مقاومة ونضال على االستعمار. 

احملطمة ا�م مهأكانت .لوان قوس قزح يف ثوب حدادأتتجمع م�و يف عي

. فاحلياة ال تعرف غري الكلمات القاسية، هم�حالم العودة كل ما يشغل

.لالنطالقو�شريات غبية 

ختألاشوق .٣

واإلنصال مع العائلة سبب من أسباب الىت جعلت ختلألشوق ال

شوق ، املقطتفة اآلتية تدل على الستعمار اإلسرائيلاملقاومة والنضال على ا

:ختلأل

القادمون من الضفة ته فاطمة مازالت تعيش يف فلسطني.خأ"

ن بينهم أبدّ ال.ن لديها سبعة اوالد واربع بناتالغربية يقولون �

و هذا ما قاله أا. حممد مل يعد يذكر وجه فاطمة، من يشبه حممد

أنلنفسه حىت صار كاحلقيقة، وصار قلبه خيفق كلما حاول

٤"!يستعيد صور�ا يف ذاكرته

______________
جع، ص. بدأ من الكلمة "مل يكن عشقا "نفس املر ٤



٤٦

خته فاطمة مازالت تعيش أقطتفة السابقة تبني لنا أن الفارقة معمن امل

ن بينهم من يشبه حممدا. أال بّد وهلا سبعة أوالد وأربع بنات،يف فلسطني

و هذا ما قاله لنفسه حىت صار كاحلقيقة، أحممد مل يعد يذكر وجه فاطمة، 

.ن يستعيد صور�ا يف ذاكرتهأوصار قلبه خيفق كلما حاول 

ية يف قصة قصرية ملن حنمل الرصاصأنواع القيم الوطن.ب

قيمة قيمة الطاعة، :تنقسم القيم الوطنية إىل أربعة أقسام، فهي

وجدت الباحثة أربعة أنواع القيم .الشجاعة، قيمة الرضا، قيمة حب الوطن

.حنمل الرصاصالوطنية يف قصة قصرية ملن 

الطاعةقيمة.١

قيمة الطاعة فهي الرغبة يف احلصول على الشجاعة والتفاين بدون 

هذه قصة:ظهرت قيمة الطاعة يفاخليانة.

ميال من الف األآن تنسى أن جترد ذاتك من ذاتك، أكيف ميكنك "

ن صارت صخرية املالمح.إمه مل جتف، و أدموع احلزن واهلزمية؟



٤٧

واالرجيلة! تبا لتلك احلمقاء اليت كانت تصر على حتطيم انفاس والده 

٥."حالمهإاليائس من 

تمام والوفاء شخص (حممد) من املقتطفة السابقة تبني لنا أن اإله

ه يعىن فلسطني. وال ميكن أن يرتك وبالده حال كونه حاز� على وطن

الذى وقع فيه. وكان روحه قد توحد بوطنه. ويكره على الناس الذى ال 

. وكان دائما يدافع عن وطنه ولو كانت صعوبة.وقع فيهيهتم بوطنه وما 

؟ ملاذا يدفع وحده مثن اخلوفنه املسؤول عن كل اخلطا�؟أملاذا يشعر"

دود املمتدة حنو املستحيل جلس، نظر اىل زميله عبد اجلبار خلف احل

شيء يصلح للقتل) ابتسم.أي(الوجه اخلشن، والعينان الباحثتان عن

٦."وصار يبتلع اهلواء بصمت

من املقتطفة السابقة تبني لنا أن حممدا له صفة طاعة وخملص ووفاء 

أن يكون رجال على دولته. ويشعر مبسؤولية الىت تصيب وطنه. وال ميكن 

مهمال واليباىل �حوال الىت أصابت بوطنه فلسطني.

______________
"بدأ من الكلمة "مل يكن عشقاص.جع،نفس املر ٥
حممد مل يذكر وجه فاطمة "بدأ من الكلمة "ص. ،جعنفس املر ٦



٤٨

قيمة الشجاعة.٢

اإلقدام على املكاره، واملهالك، هى الشََّجاَعةكما تقدم شرح الباحثة أن 

ويف هذه .ت اجلأش عند املخاوف، واالستهانةعند احلاجة إىل ذلك، وثبا

:يف النصوص اآلتيةالشجاعةقيمةةالباحثتوجدقصة 

ولكين مل اغفر يوما لعيون الضفادع اليت كانت تلعننا وتبصق يف ،رمبا"

٧".ن تشارك اجساد� قذارة املسكنأالوحل جبنون، ترفض

من املقتطفة السابقة تتضح لنا أن حممد اليغفر وال يعفو على ما 

فعل إسرائيليون على فلسطيني. وهذه تدل على شخصية الشجاعة الىت 

ملقاومة على إسرائيليني.تبدو ىف نفس حممد 

:يف داخله اشياء غريبة حتدث! سأل عبد اجلبار وهو ينظف سالحه"

ــ ملاذا حنتفظ �لرصاص؟

ــ ال تكن غبيا

٨"ــ يقاومو�م �حلجارة، فريدون عليهم �لرصاص؟

______________
هذا جنون "بدأ من الكلمة ".جع، صنفس املر ٧
" هذا جنون "بدأ من الكلمة.جع، صاملر نفس ٨



٤٩

املقاومة الىت تقوم بفلسطنيني على أن لنا من املقتطفة السابقة تبني 

حممد يف شدة فريدون عليهم البنادق على الرغم ذلك كانأعدائهم �حلجارة 

من الصمت.ه. وهو خيتار أن يرفع سالحينيإسرائيلويقتلاالضطراب 

ب ن يشتعل الرصاص خلف احلدود، عيون الرعأا�م كثرية مرت قبل "

حتس ن تشعر بضعف عدوك يف حلظة أعظم أحتدق يف كل االشياء. ما

٩"!توقظها مىت تشاءكفك.فيها قوة غريبة تنام يف  

القوة واليقني أساس لفعل أشياء ما أنلنا من املقتطفة السابقة تبني 

شاء، إن حممدا له قوة ويقني ليبدو ويوقظ شجاعة ىف الدفاع من الوطن 

من املستعمرين.

شد جبنا منهم، ولكنه رغم ذلك كان أرصاص اجلنود االسرائيليني كان"

كثريين عربوا احلدود بينما  ن رجاالأتقسمعيون اجلنود كانت !مميتا

١٠"!نه حممدأ.نت عينا عبد اجلبار تعلنان بصمتكا

______________
"�لرصاص"ملاذا حنفظ بدأ من الكلمة.جع، صنفس املر ٩

"�لرصاص"ملاذا حنفظ بدأ من الكلمة.جع، صنفس املر ١٠



٥٠

شخصية فلسطيني كانوا شجاعة ىف أنلنا من املقتطفة السابقة تبني 

مقاومة إسرائليني مهما كانت �حلجارة ويردون عليهم �لرصاص، وكان 

حممد رجال الذى عرب احلدود لو كانت جمازفة ميتا. وهذه تدل عن 

شجاعة حممد ىف الدفاع بالده من املستعمرين. 

ار كان عبد اجلبالسرائيليون حييون كابوس الرصاص.مر يومان، واجلنود ا"

أنذنيه، فذاك يعينأكل مرة تغزو فيها تراتيل الرصاص يبكي يف  

ن حييا املرء بعيدا عن أروع أحقا! مارصاصات حممد مل تنته بعد.

١١"ذنيهأ

من النص السابق يتضح لنا أن حممدا شخصية شجاعة ال خياف شيئا 

رجل إال هللا. وأما اجلنود اإلسرائيليون فيخافون كابوس رصاص حممد ألنه

شجاع وعنده سالح. وكان بذل كل ما عنده ألجل استقالل فلسطني.

______________
"�لرصاص"ملاذا حنفظ بدأ من الكلمة.جع، صنفس املر ١١



٥١

انقض على احد اجلنود، بها؟هداف املفاجئة �درا ما نصياألخرج بقوة."

طعنه بقوة، كانت طعنة واحدة، بينما استقرت عشرات الرصاصات يف 

١٢."جسده

انقض من النص السابق يتضح لنا أن حممدا خرج من إخفائه مث

طعنه بقوة، كانت طعنة واحدة، بينما اإلسرائيلني، حد اجلنودأعلى 

، وهذه العبارة تدل على استقرت عشرات الرصاصات يف جسده

شجاعته.

خطوات عبد اجلبار، تعدى نقطة املراقبة. مل يشعر به احد.طالت طريق "

مل يكن حيمل غري سالحه، بعض الرصاص، ورسائل قدمية حتمل وئيدة.

١٣".وعاد تبادل اطالق النار من جديد!وجه حممد

من النص السابق يصور لنا أن شخصية شجاعة عبد اجلبار ظهر 

بعد مات صادقه. وهو يستمر املقاومة والنضال الىت تركت بعد موت 

اإلسرائيلني.حممد وال يرتدد الستمرار القتال ملقاومة 

______________
"�لرصاص"ملاذا حنفظ بدأ من الكلمة.جع، صنفس املر ١٢
" يف الطريق حنو نقطة املراقبة "بدأ من الكلمة.صجع،نفس املر ١٣



٥٢

قيمة الرضا.٣

القيم الوطنية من الشخصيات يف قصة قصرية ملن جزء من الرضا هو 

كان الرضا يف نفوس حممد وا�اهدين يتشكل احلرية، .حنمل الرصاص

والنفس، والسلطة، وغري ذلك. وقيمة الرضا هي الرغبة اخلالصة إلعطاء كل 

على دل املقتطفات التالية تو .شيء ولو يسبب املعا�ة من أجل األمة والدولة

منها:ل الرضا اشكأ

يف اخر رسالة  صار حممد يتقن البكاء..التعب مضىاسبوع اخر من"

مي، كم هو لذيذ البكاء خلف أمه قال هلا: (لو تعلمني � ألكتبها

سالك الشائكة، وبني زفرات املوت. لقتلِت اخلوف وتبعتين لنجلس اال

. فقد اقسمت اال اموت من �حالمنا. ونبكمعا. ا� وانت. نلتصق 

١٤."الضحك

من النص السابق ظهر أن التعب والصعوبة الينقص مقاومة ونضاال 

الىت قام �ا فلسطينون على أعدائهم ولو كانوا متعبني وهم يرضون على 

ما أصا�م. كان حممد  أحد رجل الذى يرضى على كل حال أصابه كما 

أمه.صورت رسالة الىت أرسلت إىل 

.

______________
بدأ من الكلمة " حممد مل يذكر وجه فاطمة ".صجع،نفس املر ١٤



٥٣

لمات كان يصرخ ، من الذي يبدأ �طالق النار؟ كتبادل ادهش الطريف"

يف حلظة صار اجلنود االسرائيليون يرون املوت  �ا الرصاص بعنف.

١٥".كابوسا يالحق رصاصهم

من املقتطفة السابقة تتضح لنا أن صورة خميفة ىف أرض فلسطني 

كلمات كان حيث إن هناك وقعت غزوة بني فلسطنيني و إسرائليني،  

يف حلظة صار اجلنود االسرائيليون يرون املوت  ،يصرخ �ا الرصاص بعنف

.كابوسا يالحق رصاصهم

قيمة حب الوطن.٤

كما عرفنا سابقا أن قيمة حب الوطن هي شعور احلب حنو الوطن 

قيمة ةالباحثتوجدقصة والبلد، لدفاع األمة عن املستعمرين، ويف هذه 

:حب الوطن يف النصوص اآلتية

. يف عينيه تتجمع الوان قوس قزح مد! الوجه الباسم للحياة وللموت"حم

. فاحلياة كل ما يشغلهطمة �حالم العودة  مه احملأكانت .يف ثوب حداد

١٦".ال تعرف غري الكلمات القاسية، و�شريات غبية لالنطالق

______________
"�لرصاص"ملاذا حنفظ بدأ من الكلمة " .صجع،نفس املر ١٥
""مل يكن عشقابدأ من الكلمة .صجع،نفس املر ١٦



٥٤

من املقتطفة السابقة تتضح لنا أن صورة اإلبتسام للحياة واملوت 

الىت تواجه فلسطنيني، ىف عيو�م تتجمع ألوان قوس قزح ىف ثوب حداد. 

.القفاحلياة ال تعرف غري الكلمات القاسية، و�شريات غبية لالنط

ىل اشيائه يف إطوى الرسالة ووضعها يف حقيبته القدمية كعادته، نظر"

اي شيء سوى رسائله اليت يكتبها احلقيبة وابتسم، فها هي ختلو من 

مه اليت ال تعرف القراءة، وها هو يقول لنفسه مؤكدا: ( سأقرؤها هلا أل

١٧".عندما اعود

أن يعود إىل مكان أن حممد أراد لناكىحتمن املقتطفة السابقة 

مسقط رأسه ولكن املقاومة والنضال ما زالت بينه و إسرائليني حىت متنعه 

أمه ىف بالده. هذه تدل على حبه إىل وطنه أكثر مبا سواه.أن يقابل 

______________
حممد مل يذكر وجه فاطمة "بدأ من الكلمة ".جع، صنفس املر ١٧



٥٥

يف قصة قصرية ملن الوطنية روحظهور اليف جدول نصوص عن اخللفيات اليت تؤثر 

 حنمل الرصاص

النصاخللفياتالرقم

يف الضفة الشرقية حممد كان جند�."-اإلسرائيلياالستعمار.١

احلياة يف  يبتسم احلزن الفلسطيين �مل

أنن �كل،أكل مكان، من حقك

ترى أنن تبكي،أتعيش، من حقك

نفسك قار� يطفو على وجه الوطن! 

"؟ولكن كيف

زينة املسجد االقصى! ذكر�ت ح"-

اليهود مه تقول �ن أ.الغضبعن 

يدخلون املسجد بنعاهلم، يصرخون 

".على املصلني، ويسيئون اىل النساء

مد! الوجه الباسم للحياة حم"-ألملشوق.٢

. يف عينيه تتجمع الوان قوس وللموت

مه أكانت .قزح يف ثوب حداد



٥٦

احملطمة �حالم العودة كل ما يشغله. 

فاحلياة ال تعرف غري الكلمات 

.لالنطالقالقاسية، و�شريات غبية 

يف قلبه قلب حممد االف احلكا�.يف-

مه أوبقيت دموع مات كل شيء 

متعن يف متزيق ما تغزو خال� قلبه.

بقي منها، فأحالم العودة مازالت 

"تلوح من بعيد

ته فاطمة مازالت تعيش يف خأ""-شوق لألخت.٣

القادمون من الضفة الغربية فلسطني.

واربع ن لديها سبعة اوالد يقولون �

ن بينهم من يشبه أال بدّ .بنات

ا. حممد مل يعد يذكر وجه حممد

و هذا ما قاله لنفسه حىت أفاطمة، 

صار كاحلقيقة، وصار قلبه خيفق كلما 

.يستعيد صور�ا يف ذاكرتهأنحاول



٥٧

ن حنمل الرصاصملقصة قصرية جدول نصوص عن القيم الوطنية يف 

النصأنوع القيم الوطنيةالرقم

ن أن جترد ذاتك من ذاتك، أكيف ميكنك "-قيمة الطاعة.١

ميال من احلزن واهلزمية؟الف األآتنسى 

ن صارت صخرية إمه مل جتف، و أدموع 

واالرجيلة! تبا لتلك احلمقاء اليت  املالمح.

كانت تصر على حتطيم انفاس والده اليائس 

.حالمهإمن 

نه املسؤول عن كل اخلطا�؟أملاذا يشعر"-

خلف احلدود؟ يدفع وحده مثن اخلوفملاذا 

ىل زميله إاملمتدة حنو املستحيل جلس، نظر 

لباحثتان عبد اجلبار (الوجه اخلشن، والعينان ا

وصار ي شيء يصلح للقتل) ابتسم.أعن 

.يبتلع اهلواء بصمت

ولكين مل اغفر يوما لعيون الضفادع ،رمبا"-قيمة الشجاعة.٢



٥٨

ننا وتبصق يف الوحل جبنون، اليت كانت تلع

ن تشارك اجساد� قذارة أترفض 

."املسكن

يف داخله اشياء غريبة حتدث! سأل عبد "-

:اجلبار وهو ينظف سالحه

ــ ملاذا حنتفظ �لرصاص؟

ــ ال تكن غبيا

ــ يقاومو�م �حلجارة، فريدون عليهم 

"�لرصاص؟

ن يشتعل الرصاص أا�م كثرية مرت قبل "-

عيون الرعب حتدق يف كل احلدود،خلف 

ن تشعر بضعف أما اعظم االشياء.

حتس فيها قوة غريبة تنام عدوك يف حلظة

"!. توقظها مىت تشاءيف كفك

رصاص اجلنود االسرائيليني كان اشد "-

!جبنا منهم، ولكنه رغم ذلك كان مميتا

ن رجاالأعيون اجلنود كانت تقسم 



٥٩

عينا عبد كثريين عربوا احلدود بينما كانت 

"!نه حممدأاجلبار تعلنان بصمت. 

االسرائيليون حييون  مر يومان، واجلنود "-

. عبد اجلبار كان يبكي كابوس الرصاص

تراتيل الرصاص يف كل مرة تغزو فيها 

مد مل ن رصاصات حمأذنيه، فذاك يعين أ

ن حييا املرء بعيدا أتنته بعد. حقا! ما اروع 

"ذنيهأعن 

املفاجئة �درا ما . االهداف خرج بقوة"-

نصيبها؟ انقض على احد اجلنود، طعنه 

بقوة، كانت طعنة واحدة، بينما استقرت 

."عشرات الرصاصات يف جسده

د اجلبار، تعدى نقطة طالت طريق عب"-

.خطوات وئيدة.مل يشعر به احداملراقبة.

مل يكن حيمل غري سالحه، بعض 

!الرصاص، ورسائل قدمية حتمل وجه حممد

."دل اطالق النار من جديدوعاد تبا



٦٠

صار اسبوع اخر من التعب مضى."-قيمة الشجاعة.٣

يف اخر رسالة كتبها حممد يتقن البكاء.

مي، كم هو أمه قال هلا: (لو تعلمني � أل

سالك الشائكة، لذيذ البكاء خلف اال

وتبعتين لقتلِت اخلوف وبني زفرات املوت.

لنجلس معا. ا� وانت. نلتصق �حالمنا. 

. فقد اقسمت اال اموت من ونبك

."الضحك

تبادل ادهش الطرفني، من الذي يبدأ "-

كلمات كان يصرخ �ا �طالق النار؟  

. يف حلظة صار اجلنود الرصاص بعنف

االسرائيليون يرون املوت كابوسا يالحق 

."رصاصهم

يف الطريق اراهن انك قتلت منهم الكثري "-

حنو نقطة املراقبة قال حملمد مبتسما: 

. هؤالء حممد.(ليتين رأيتهم وهم يرجفون



٦١

١٨."ال يشعرون بلذة املوت � صديقي

يف د! الوجه الباسم للحياة وللموت.مح"-يمة حب الوطنق.٤

عينيه تتجمع الوان قوس قزح يف ثوب 

طمة �حالم العودة  مه احملأكانت .حداد

فاحلياة ال تعرف غري كل ما يشغله.

الكلمات القاسية، و�شريات غبية 

."لالنطالق

طوى الرسالة ووضعها يف حقيبته القدمية  "-

احلقيبة ىل اشيائه يف إكعادته، نظر 

ي شيء سوى أوابتسم، فها هي ختلو من 

رسائله اليت يكتبها المه اليت ال تعرف 

القراءة، وها هو يقول لنفسه مؤكدا: 

."عندما اعودسأقرؤها هلا 

______________



 الباب اخلامس

 خامتة

باحثة أن تسجل النتائج يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد ال

عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية. تاليت حصلواالقرتاحات

النتائج.أ

على اخللفيات اليت تؤثر الباحثة هي:ومن أهم نتائج اليت وجد�ا

االستعمار :هيالرصاص قصة قصرية ملن حنمل ظهور الوطنية يف

خت.أللشوق ، ألملشوق ، اإلسرائيلي

هي: قيمة الطاعة، فجدت الباحثة أربعة أنواعفو أنواع القيم الوطنيةأما و 

.قيمة حب الوطنو قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، 

االقرتاحات.ب

عن الوطنية اللغة العربية وأدا�ا أن حبثمجيع طلبة قسمالرجاء على -

د الرجيب من وجهة أخرى.هاجلملن حنمل الرصاصقصة قصريةيف

ب األدبية والعلوم اجلامعة الرانريي �ن توفر الكتالرجاء من مكتبة-

اإلنسانية مثل الروا�ت وغريها.
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