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  :الفاسي ع�ل بالكاتببطاقة التعريف 
  

  أعماله ومؤلفاته  مراحل من حياته
   1910 سنة فاس بمدينة ولد -
  القرويين بجامعة درس - 
  ا$س#مية الشؤون في لةللدو وزيرا عين - 
  ويينالقر لجامعة التابعة الشريعة بكلية أستاذا عمل - 
  .برومانيا 1974 ماي 13 يوم توفي - 

  العربي المغرب في ا6ستق#لية الحركات -
   المشرق في المغرب حديث - 
   المغتصبة المغرب صحراء - 
  العصر وتحديات ا$س#م - 
  الذاتي النقد - 

  
  
  

  ا�نسانية الوطنية القيم: الثانية الوحدة
 العصور عبر المغربية الوحدة: القرائية النصوص

 واالجتماعية فرديةال للحرية وا�يل ا*فس عن ا&فاع بمع  الوطنية أن وجدنا ا�غرب، تاريخ � 
ثنا �ن إذا
  .اBارAية و@اربهم حياتهم مراحل >تلف � ا�غاربة، بها امتاز ال8 الصفات هرأط من صفة

 شهدت ولقد. عصورها Lيع � ا�غرب أمة وقفته ما كمثل ا�ستعمرة، ا&ولة وجه � األمم من أمة تقف فلم
 بمشخصاتها \تفظ أن األوقات Z � استطاعت اولكنه الغرب، ومن الUق من وهجرات أجانب غزاة ا�غرب بالد

 تبلورها حفظت وبذلك وdداتها، وأخالقها ذهنيتها تغمرهم حa وا�هاجرين الفا\` كيانها � وتدمج الوطنية،
،iيانها الوطjا�سدود و �وجه  Z صبk نت مهماl عظيمة قوته.  

 اsضارة وامqجت وتمغربت، اpالد � جاoتهم Uتوانت للتجارة، قرطاجة الفنيقيون ا�هاجرون أم وقديما
  .ا�غربية باsضارة السامية

 \ت قاطبة ا�غاربة اجتمع إذ صورها، أحدث � ا�تجسمة الوطنية عنوان اtانية الفنيقية اsرب lنت ولقد
 طريق عن إال تنفتح فال جهاتها، Z من اpحر يسدها ال8 اxغرافية 
دوده vدود وطن عن يذودون واحدة راية

  .العر~ اللسان ووحدة لإلسالم بعده من oمهد الفنيقي`، إخاء منها ورد ال8 الصحراء
. بالعربية اoوم تس� ال8 والعائلة الالتينية العائلة نفوذ ب` مستمرا �اd القديم ا�غرب تاريخ � @د وهكذا

 األبيض اpحر sضارة األصيل األساس تكون ال8 عربيةال اsضارة هذه حليف دائما lن ا*� أن �د ولكننا
 هذا مرjب � ا�هنية تكييف � يساعد ما وذلك بالروح، يع  ما بقدر با�ادة يع  ا�ي األساس ذلك ا�توسط،
  .العر~ العالم أ�اء سائر وب` بينه األصيلة بالقرابة �س ا�ي األساس

 أن راض غ� واإلسالم، العروبة شمس \ت م�نه ناشدا ا�اص، دهبوجو معتدا دائما ظل ا�غرب أن �
 اآلثار Z � مبتوث قديم إرث ا�غربية فالوطنية. منها القيادة مرjز عن بعيدا أو العربية، القافلة مؤخرة � يكون
 من وغ�هم ،هانئ ابن شعر و� ختون، وابن جب� ابن كتب � Bجد و�نك. الزمن عوادي من سلمت ال8 ا�غربية

 � الوطنية الروح وهذه. �م ا�عا�ة األمم آثار � @ده ال ما pالده وحبه بوطنه ا�غر~ تمسك � الواضحة األدلة
  .االستعمارية ا�جمات Z وصد العصور، طوال الوطن حياض عن وا�ود االستبسال إ¡ بأمتنا دفعت ال8

ة الرسالةمطبع –" الحركات ا6ستق#لية"ع#ل الفاسي 
  



  
  :م�حظة النص واستكشافه

  :العنوان
  .الوطني المجال إلى ألفاظه تنتمي ،)عصورال عبر( إضافي مركب) + المغربية الوحدة( وصفي مركب

 :بداية فقرات النص
  .)المغاربة( بالوطنية المتصفين اWشخاص إلى وإشارة للوطنية، تعريف فيھا

  :النص نھاية
  .)والذود ل#ستبسال بأمتنا دفعت( وأھميتھا) …قديم إرث( المغربية الوطنية أصل إلى تشير

 :نوعية النص
  .وطني بعد ذات حجاجية/  تفسيرية مقالة

 :فھم النص
 :ا5يضاح اللغوي

  .بھم وتحيط تتملكھم والمقصود مeه،: الشيء غمر: تغمرھم -
  .مغربية بصفات واتصفت مغربية صارت: تمغربت -
  .والمتجلية والمتمثلة المتجسدة: المتجسمة -
  .وا$قدام الشجاعة: ا6ستبسال -
  .الوطن حدود: ھنا المقصود: حياض -

 :الكاتب عنھا يدافع التي ريةالمحو الفكرة
  .العصور مختلف في بھا تشبثھم ومظاھر بالوطنية المغاربة اتصاف

  :تحليل النص
  :ا:ساسية ا:فكار

  .الوطنية بشخصيتھم وتشبثھم الغزاة أمام بالوقوف العصور عبر المغاربة تميز -أ
  .المغربية الوطنية رسوخ اھرمظ من مظھر واحدة راية تحت ووقوفھم قديما للفنيقين المغاربة تصدي -ب
  .المغربية الحضارة أساس ا$س#مية العربية الحضارة -ج
  .ا$س#مية العربية الحضارة إلى بانتمائھم اعتزازھم يمنع لم بخصوصيتھم المغاربة تشبث -د

  :فكرته عن للدفاع الكاتب اعتمدھا التي والبراھين الحجج
  .ا6ستعمارية للھجمات صدھم: اWولى الحجة �
  .الوطنية تھميشخصب المغاربة احتفاظ: الثانية الحجة �
  .أجله من والنفيس الغالي وبذل وطنھم عن الدفاع إلى المغاربة دفعت الوطنية :الثالثة الحجة �

  :الد�لية الحقول
  التاريخي المعجم  الوطني المعجم

– بوطنه المغربي تمسك – الحرية – النفس عن الدفاع – الوطنية
  …الوطنية روحال – لب#ده حبه

 – الفنيقيون – الفاتحين – المستعمرة الدولة – التاريخية تجاربھم
 العربية الحضارة – المغرب تاريخ – السامية الحضارة – قرطاجة

  …العصور – المتوسط اWبيض البحر حضارة –
  

  :الد�لة
 جزئه مع التاريخي معجمال وينسجم) المغربية الوحدة( العنوان من اWول الجزء مع الوطني المعجم ينسجم

 اعتمد الكاتب أن على يدل وھذا الوطني، المعجم على يھيمن التاريخي المعجم أن والم#حظ ،)العصور عبر( الثاني
  .التاريخية العصور مختلف في المغاربة وطنية تتبع خ#ل من فكرته عن الدفاع في تاريخية حججا

  :والتقويم التركيب
  ا6نفتاح مع المحلية وخصوصياتھم الترابية وحدتھم على الحفاظ على الدائم ربةالمغا حرص الفاسي ع#ل يبرز

 أجل ومن.المغاربة لدى ا$س#مية العربية للثقافة الكبير الحضور على يؤكد كما اWخرى، والحضارات الشعوب على
 الوطنية صفة تثبت التي التاريخية الحجج من مجموعة الفاسي ع#ل قدم صحتھا على وا6ستد6ل فكرته على التأكيد

  .العصور عبر المغاربة في المتجذرة
  :تاريخية وأخرى وطنية قيمة النص يتضمن
 عن الذود من مكنتھم والتي العصور، عبر المغاربة بھا امتاز التي الوطنية وصفة في الوطنية القيمة تتجلى

 التاريخية المراحل مختلفع#ل الفاسي ل اضاستعر في التاريخية القيمة وتتجلى، ا6ستعمارية اWطماع كل ضد وطنھم
 .المراحل ھذه عبر المغاربة وطنية وتعقب للمغرب


