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يتخذ هذا البحث مف خطاب رؤساء الػدكؿ العربيػة لشػعكبهـ بشػأف جائحػة ككركنػا،

مدكنة في ضكء بالغة الحجاج؛ ككنه احتؿ فضاء التكاصؿ المغكم في الكقت الػراهف

لػػدل رؤسػػاء دكؿ العػػالـ؛ بهػػدؼ تكجيػػه المتمقػػي عالشػػعبع نحػػك خط ػب مػػا نكاقناعػػه
كالتأثير فيه.

منتجا ،ارتأت الباحثة تطبيػؽ مػنهب بيرلمػاف كزميمػه تيتكػا فػي
كليككف عمؿ البحث
ن
تناكلهمػػا الحجػػاجي؛ لمكشػػؼ عػػف مقكمػػات الحجػػاج التػػي سػػاهـ بمعن ػ فػػي تحقيػػؽ

نجاعػػة خطػػاب رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة كمناعتهػػا المتمثمػػة فػػي التقنيػػات الحجاجيػػة
تهدؼ إل إذعاف المتمقي.
كاألساليب البالغية التي ي

الكلوات ادلفتاحية  :بالغة – الحجاج – خطاب– ككركنا – جائحة
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Abstract:
This paper is based on the speech of Arab leaders when they
address their peoples regarding the corona pandemic. This
speech has been recorded in the light of the power of
persuasion of such eloquent speech, as it has occupied the
space of linguistic communication at the present time among
the countries' leaders in the world, with the aim of directing
the audience "the people" towards a certain matter using
ways to convince and influence them. In order for the
research work to be productive, the researcher decided to
apply the approach of Perelman and Olbrechts-Tyteca to this
argumentative speech to reveal the components and
persuasive skills of such speech that contributed to the
success and efficacy of the Arab leaders' speech as well as its
utility represented in the eloquent and rhetorical techniques
that aimed at ensuring the audience's acquiescence.
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ادلقذهة

الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عم سيد المرسػميف نبينػا محمػد كعمػ

آلػػه كصػػحبه أجمعػػيف ،أمػػا بعػػد :فيعػػد الخطػػاب السياسػػي المعاصػػر فضػػاء كاسػػعا

تااعمي ػا ،يسػػهـ فػػي فهػػـ
معرفي ػا
داللي ػا
ن
ن
لغكي ػا ن
لمدراسػػة كالتحميػػؿ؛ لككنػػه ييشػػكؿ نس ػقنا ن
الكاقع ،كتحقيؽ التكاصؿ بيف األنا كاآلخر ،كلعػؿ أحػد ركػائز ذلػؾ التكاصػؿ عالحجػاجع
القائـ عم التأثير كاإلقناع  ،كفي هذا السياؽ يندرج هذا البحث المعنػكف ب ببالغػة

الحجاج في خطاب رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا) كلقد كقاػت

الباحثة فيه عم أكؿ خطاب كجه مف رؤساء الدكؿ العربيػة لشػعكبهـ بشػأف جائحػة
ككركنػػا ،كآثػػرت الكقػػكؼ بالتحميػػؿ عم ػ عػػدة خطابػػات هػػي :خطػػاب خػػادـ الحػػرميف

الشػػريايف الممػػػؾ سػػػمماف بػػػف عبػػػدالعزيز آؿ سػػعكد ،كخطػػػاب صػػػاحب السػػػمك أميػػػر

الككيػػت الشػػيا صػػباح األحمػػد الجػػابر الصػػباح ،كخطػػاب جاللػػة الممػػؾ رئػػيس األردف
الممؾ عبداهلل الثاني ،كخطاب رئيس الجزائر السيد عبدالمجيد تبػكف ،كخطػاب رئػيس

العراؽ برهـ صالح.

نظػر لمظػركؼ الراهنػة التػي يعيشػها العػالـ
ككاف تكجػه الباحثػة لهػذا المكضػكع؛ نا
كتحديدا العالـ العربي إثر تاشي كباء ككركنا ،كالذم بدكر أدل إل تكالي الخطابات
ن
مف رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف هذ األزمة ،فآثرت الباحثة الكقػكؼ عميهػا
بالتحميؿ كربط الدرس البالغي بالكاقع ،كالكشؼ عف مقكمات الحجػاج التػي سػاهمت
فػػي تحقيػػؽ نجاعػػة الخطػػاب كمناعتػػه المتمثمػػة فػػي التقنيػػات الحجاجيػػة كاألسػػاليب

البالغية التي تهدؼ إل إذعاف المتمقي.

كمف هنا يحاكؿ البحث اإلجابة عف بعض التساؤالت اآلتية :ما ماهكـ الحجاج؟

ككيؼ كظؼ رؤساء الدكؿ العربية تقنيات الحجاج في خطابػاتهـ؟ كمػا أبػرز أسػاليب

الحجاج البالغية في خطاباتهـ؟
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كقد عمد البحث إل تكظيؼ منهب بيرلماف كزميمه تيتكا فػي تناكلهمػا لمحجػاج

باعتبار بالغة جديدة ،كعم ضكء ذلؾ انتظمت الدراسة في مقدمة ،كتمهيػد تحػدثت
فيػػه عػػف ماهػػكـ الحجػػاج لغػػة كاصػػطالحا ،ثػػـ قسػػمت الدراسػػة إل ػ

مبحثػػيف :األول

تناكلت فيه تقنيات الحجاج في خطاب رؤسػاء الػدكؿ العربيػة بشػأف جائحػة ككركنػا،

واآلخر تحدثت فيه عػف أسػاليب الحجػاج البالغيػة فػي خطػاب رؤسػاء الػدكؿ العربيػة

بشػأف جائحػة ككركنػا ،ثػـ ختمػت بخالصػػة كفيهػا عػرض ألبػرز النتػائب التػي تكصػػؿ

إليها البحث.

فختاما أسػاؿ اهلل أف يرفػع الػبالء عػف بالدنػا كسػائر بػالد المسػمميف ،كأف يكفػؽ

كيعػػيف كالة أمرنػػا كيسػػددهـ؛ لمتصػػدل لهػػذا الكبػػاء ،كأف يحاػػظ بالدنػػا مػػف كػػؿ سػػكء

كمكرك .
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التوهيذ

ادلثحث األول

هفهىم احلجــاج

احتجاجا فهك يمحتب ،ب يقػاؿ :حاججتػه أحاجػه
الحجاج في المغة مف حاج يحاج
ن
حجاجا كمحاجة حت حججته أم غمبته بالحجب التي أدليت بها ...كالحجة :البرهاف

كقيؿ الحجة ما دكفع به الخصـ ...كاحتب بالشيء :اتخذ حجة،

قاؿ

األزهرم:إنمػػػػػػػا سػػػػػػػميت حجػػػػػػػة؛ ألنهػػػػػػػا تحػػػػػػػب أم :تقصػػػػػػػد؛ ألف القصػػػػػػػد لهػػػػػػػا

نكاليها) بُ).

كجاء في أساس البالغة :ب حجػب :احػتب عمػ خصػمه بحجػة شػهباء ،كبحجػب

شػػهب ،كحػػاج خصػػمه فحجػػه)

بِ)

كقػػاؿ الجرجػػاني :ب الحجػػة مػػا دؿ بػػه عم ػ صػػحة

الدعكل ،كقيؿ الحجة كالدليؿ كاحد)بّ).

يتضػػػػػح مػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػػا مػػػػػر أف الحجػػػػػاج يسػػػػػتدعي كجػػػػػكد طػػػػػرفيف يسػػػػػع

أحػػػػػدهما إلقنػػػػػاع اآلخػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ تقػػػػػديـ حجػػػػػب كبػػػػػراهيف تػػػػػدؿ عمػػػػػ صػػػػػحة
ما يدعك له.

ب )1مػادة عحجػبع ،لسػاف العػرب ،ابػف منظػكر ،تحقيػؽ :عبػداهلل عمػي الكبيػر ،كمحمػد أحمػد حسػػب
اهلل ،كهاشػػػـ محمػػػد الشػػػاذل  ،دار المعػػػارؼ ،القػػػاهرة ،بد .ت)  .ٕٕٗ /ٗ ،كينظػػػر أسػػػاس
البالغػػة ،أبػػك القاسػػـ جػػار اهلل محمػػكد بػػف عمػػر بػػف أحمػػد الزمخشػػرم ،المحقػػؽ :محمػػد باسػػؿ

عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكل ُُْٗ ،هػ_ ُٖٗٗـِٖ ،

ب )2مادة عحجبع ،أساس البالغة.ُٔٗ /ُ ،

ب ) 3معجـ التعرياات ،عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني ،المحقؽ :محمد صديؽ المنشػاكل،
دار الاضيمة ،القاهرة ،بد.ط.ت).ّٕ ،
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اصطالحا فقد حظػي مصػطمح الحجػاج بتبػايف مااهيمػه بنػاء لتنػكع مجاالتػه
أما
ن
حيث ارتبط بػالمنطؽ كالبالغػة كالمغػة كبالػديالكتيؾ عالجػدؿعبُ)  ،فالحجػاج فػي التػراث

الغربػػي القػػديـ عنػػد سػػقراط كأفالطػػكف كهيجػػؿ كمػػاركس نكابسػػتمكلكجيا مػػع جاسػػتكف
باشالر ...قائـ عم الحجاج الجدلي الذم يعد كسيمة لمكصكؿ إل الحقػائؽ أك بنػاء

المعرفة بغية إقناع اآلخريف بيد أف هناؾ مف اتخذ كسػيمة لمتضػميؿ كتعتػيـ الحقيقػة
كما عند معممي الساسطة كجكرج جياس ككاليكيس ...بِ) .

كفي خطابة اإلقناع عند أرسطك هي بصناعة مدارها إنتاج قكؿ تبني به اإلقناع

في مجاؿ المحتمؿ كالمسائؿ الخالفية القابمة لمنقاش بمعن أنهػا عالقػة بػيف طػرفيف

تتأسس عم المغة كالخطاب ،يحاكؿ أحد الطرفيف فيهػا أف يػؤثر فػي الطػرؼ المقابػؿ

جنسا مف التأثير يكجه به فعمػه أك يثبػت لديػه اعتقػادا أك يمميػه عنػه أك يصػنعه لػه
ن
بّ)
صنعا) كيرل أرسطك أف الخطابػة كالجػدؿ يتاقػاف فػي الغايػة حيػث اإلقنػاع كالتػأثير
ككشػػػػؼ الحقػػػػائؽ ،كيتحػػػػداف فػػػػي المكضػػػػكعاتبْ) ،كمػػػػف كسػػػػائؿ صػػػػناعة الكػػػػالـ

ب )1ينظػػػػر :تػػػػاريا نظريػػػػات الحجػػػػاج ،فيميػػػػب بركتػػػػكف كجيػػػػؿ جكتييػػػػه ،ترجمػػػػة :محمػػػػد صػػػػالح
الغامػػدم،مركز النشػػر العممي،جامعػػة الممػػؾ عبػػدالعزيز ،المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،الطبعػػة

األكل ُِّْ ،هػ_ َُُِـ.ٗ ،

ب )2ينظػػر :مػػف الحجػػاج إلػ البالغػػة الجديػػدة،جميؿ حمػػداكم ،أفريقيػػا الشػػرؽ ،المغػػرب،َُِْ ،
ُّ.

ب )3أهػػـ نظريػػات الحجػػاج فػػي التقاليػػد الغربيػػة مػػف أرسػػطك إل ػ اليكـ،فريػػؽ البحػػث فػػي البالغػػة
كالحجاج ،إشراؼ :حمادم حمكد،كمية اآلداب ،منكبة،بد .ت) .ُِ ،

ب )4ينظػػر :أسػػمكبية الحجػػاج التػػداكلي كالبالغػػي تنظيػػر كتطبيػػؽ عمػ السػػكر المكيػػة ،مثنػ كػػاظـ
صادؽ،منشكرات ضااؼ ،بيركت ،الطبعة األكل ُّْٔ ،ق_ َُِٓـ .َِ ،كينظر :الخطاب
الحجاجي أنكاعه كخصائصه دراسة تطبيقيػة فػي عكتػاب المسػاكيفع ؿ:عالرافعػيع ،هػاجر مػدقف،

رسالة دكتك ار ،جامعة كرقمة ،الجزائرََِّ ،ـ.ُٕ ،
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عالتصػػديقات الصػػناعيةع لػػدل أرسػػطك :بمػػا يكػػكف بكيايػػة المػػتكمـ كسػػمته ،كمنهػػا مػػا
يكػػكف بتهيئػػة لمسػػامع كاسػػتدراجه نحػػك األمػػر ،كمنهػػا مػػا يكػػكف بػػالكالـ ناسػػه قبػػؿ

التثبيت)بُ) .

أمػػا الحجػػاج فػػي الت ػراث العربػػي القػػديـ فقػػد كرد بمصػػطمحات أخػػرل تاضػػي إل ػ

اإلقنػػاع كالتػػأثير كمػػا تخمػػؿ حػػديثهـ لاػػظ الحجػػة ،كالػػدليؿ ،كاالحتجػػاج ،كمػػا أنػػه ظػػؿ

منثكر في الكتب كمتارقنا بيف األبكاب كالمباحث ،فضال عف ككف الػرابط بػيف البالغػة
نا
كالحجػػاج كثيػػؽ الصػػمة فػػي كعػػي عممػػاء البالغػػة أمثػػاؿ :الجػػاحظ ،كابػػف كهػػب ،كابػػف
األثير ،كأبك هػالؿ العسػكرم ،كعبػد القػاهر الجرجػاني ،كالسػكاكي ،كحػازـ القرطػاجني

كغيرهـبِ).

أما ماهكـ الحجاج في العصر الحديث فقد ارتبط ارتبػاط كثيقػا بالخطػاب ،ب فاػي

منظػػػكر بعػػػض هػػػذ الكتابػػػات نجػػػد الحجػػػاج أك التػػػدليؿ يشػػػيراف إلػػػ ذلػػػؾ الخطػػػاب

مع ػا ،مهمػػا كػػاف متمقػػي هػػذا
الصػػريح أك الضػػمني الػػذم يسػػتهدؼ اإلقنػػاع كاإلفحػػاـ ن
الخطاب ،كمهما كانت الطريقة المتبعة في ذلؾ)بّ) ،ككاف هذا بمثابة ركيػزة لنظريػات
الحجػػاج المعاصػػرة عمػ اخػػتالؼ تكجهاتهػػا ،كمػػف أبػػرز هػػذ النظريػػات كالػػذم عميػػه
عمدة الكالـ في هذا المقاـ الحجاج البالغي الذم أسسه عبرلماف كزميمه تيتكػا ع فػي

ب )1الخطابة ،ارسطك طاليس ،تحقيػؽ :عبػدالرحمف بػدكم ،ككالػة المطبكعػات ،الككيػت ،دار القمػـ،
بيركتُٕٗٗ ،ـ.َُ ،

ب )2ينظر أصكؿ نظرية الحجاج عند العرب بيف الممارسة كالتنظير ،محمد يطػاكم ،بحػث منشػكر،
مجمة جامعة أـ القػرل لعمػكـ المغػات كآدابهػا ،السػعكدية ،عُُِّْٗ ،هػػ_ َُِٖـ،ُْٔ ،

كينظر رسائؿ اإلماـ عمي في نهب البالغة دراسة حجاجية ،رائد مجيد جبػار ،العتبػة الحسػينية
المقدسة ،العراؽُّْٖ ،هػَُِٕ -ـ.َٔ_ّٖ .

ب )3الخطاب الحجاجي أنكاعه كخصائصه دراسة تطبيقية في عكتػاب المسػاكيفع ؿ:عالرافعػيع ،هػاجر
مدقف ،رسالة دكتك ار ،جامعة كرقمة ،الجزائرََِّ ،ـ ع.ِٔ ،

ُُْٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

كتابهما عمصنؼ في الحجاج ،الخطابة الجديدةع عاـ ُٖٓٗـ ،كلقد حاكال مف خالله

بعػػػث البالغػػػة التػػػي مهػػػد لهػػػا أرسػػػطك فػػػي حمػػػة جديػػػدة بتعيػػػد االعتبػػػار إلػػػ البعػػػد
الحجاجي ،كتعيد االهتماـ بتقنيات اإلقناع المؤثر ،كترفض اختزاؿ البالغة في ما هك

أسػػمكبي كشػػعرم ،كتػػدعك إل ػ التاكيػػر فػػي حجاجيػػة الصػػكرة كاألسػػمكب)...

بُ)

 ،إذ

يتبمكر مكضكع الحجاج لديهما في ب درس تقنيات الخطاب التي مف شأنها أف تؤدم

باألذهػػاف إل ػ التسػػميـ بمػػا يعػػرض عميهػػا مػػف أطػػاريح ،أك أف تزيػػد فػػي درجػػة ذلػػؾ

التسميـ)بِ) ،فال يختمؼ ماهكـ برلماف كزميمه عف الماهكـ المغػكم الػذم يهػدؼ إلػ

جعؿ المتمقي يقتنع بالخطاب المطركح أك حت يزيد فػي درجػة اقتناعػه كحممػه عمػ

اإلذعافبّ).

كتهتـ البالغة الجديدة بدراسة كافة أنكاع الخطابات المتسقة مع طبيعػة التحػكؿ

الحضػػارم فػػي العصػػر الحػػديث مػػف خػػالؿ الكقػػكؼ عم ػ تقنيػػات الحجػػاج كاألسػػاليب

رتكػز عمػ مبػدأيف
البالغية التي تتعارض مع بالغة الصكرة كالمحسػنات البديعيػة ،يم نا
رئيسيف هما المقصد كالمقاـبْ).

ب ) 1فػػي درس الحجػػاج مػػف البالغػػة الجديػػدة إل ػ الحجػػاج داخػػؿ الخطػػاب ،حسػػف المػػكدف ،بحػػث
منشكر ،جامعة القركييف ،كمية المغة العربية ،مراكشَُُٔ ،ـ.ُُ .

ب )2شػاييـ بيرلمػاف رائػد البالغػة الجديػدة ،جميػػؿ حمػداكم ،دار الريػؼ ،المممكػة المغربيػة ،الطبعػػة
األكلػػػػػػ َُِٗ ،ـ ،ُُ .ك فػػػػػػي نظريػػػػػػة الحجػػػػػػاج ،عبػػػػػػداهلل صػػػػػػكلة ،مسػػػػػػكيمياني لمنشػػػػػػر
كالتكزيع،تكنس ،الطبعة األكل َُُِ ،ـ.ُّ .

ب )3ينظر المرجع ناسه.

ب )4ينظر  :الحجاج في البالغة المعاصػرة ،محمػد سػالـ محمػد األمػيف الطمبػة ،دار الكتػاب الجديػد
المتحدة،بيركت ،الطبعة األكل ََِٖ ،ـ .َُِ .كينظر :شاييـ برلماف رائد البالغة الجديػدة،

جميؿ حمداكم.ُٖ _ُٔ ،

َُُٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

كلمػػػا كػػػاف منطمػػػؽ اهتمامػػػه تقنيػػػات الحجػػػاج دكف العنايػػػة بجماليػػػة األسػػػمكب؛

لغػػرض فهػػـ آليػػات اإلقنػػاع عػػف الجمهػػكر الكػػكني ،كشػػؼ عػػف مسػػممات كمقػػدمات
يخضػػع لهػػا الحجػػاج؛ ليصػػؿ إلػػ إذعػػاف المتمقػػي ،تتمثػػؿ فػػي الكقػػائع ،كالحقػػائؽ،

كاالفتراضػػػيات ،كالقػػػيـ ،كالهرميػػػات ،كالمعػػػاني كالمكاضػػػع باإلضػػػافة لعمميػػػة اختيػػػار

المقػػدمات ذات تػػأثير كقيمػػة حجاجيػػة ،فضػ نػال عػػف تناسػػب طريقػػة عػػرض المقػػدمات

لشكؿ الخطاب

بُ)

.

كانطالقنػا مػػف نظريػػة برلمػػاف كتيتكػػا سػػكؼ تبحػػث الدراسػػة فػػي تقنيػػات الحجػػاج

كاألساليب البالغية في خطاب رؤساء الدكؿ العربية عف جائحة ككركنا التػي حػاكلكا

مف خال لها حمؿ شعكبهـ عم اإلذعاف ،كاستمالة قمكبهـ بغية زيادة كعيهـ كتقػبمهـ
لما تحممه تمؾ الخطابات مف حقائؽ كتكجيهات.

ب ) 1ينظر :شاييـ برلماف رائد البالغة الجديدة ،جميؿ حمداكم.ّٗ ،

ُُُٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ادلثحث األول

تقنيات احلجاج يف خطاب رؤساء الذول العرتية تشأى جائحة كىرونا

حصر برلماف كزميمه تيتكا الطرائؽ كالتقنيات التػي يتحقػؽ بهػا إذعػاف المتمقػي

في نكعيف ،كهما:

نػػكع يقػػكـ عم ػ طرائػػؽ الكصػػؿ كيعنػػي بػػه :بالطرائػػؽ التػػي تقػػرب بػػيف العناصػػر

المتباينة بدءا كفي األصؿ ،كتتيح إقامة ضرب مف التضامف بينها لغاية هيكمتهػا أم

إبرازها في هيكػؿ أك بنيػة كاضػحة أك لغايػة تقػكيـ أحػد هػذ العناصػر بكاسػطة اآلخػر

بيا)بُ) .
تقكيما
إيجابيا أك سم ن
ن
ن
كنػػكع آخػػر يقػػكـ عمػ طرائػػؽ الاصػػؿ كيعنػػي بػػه :بالتقنيػػات المسػػتخدمة لغػػرض

إحػداث القطيعػػة نكافسػػاد المحمػػة المكجػػكدة بػيف عناصػػر تشػػكؿ عػػادة كػػال ال يتجػ أز أك
عمػ األقػػؿ كػػال متضػػامنة أج ػزاؤ فػػي نطػػاؽ نظػػاـ فذػػرم كاحػػد .فكفػػؽ هػػذ الطرائػػؽ
يحدث فصؿ داخؿ الماهػكـ الكاحػد بمالحظػة انعػداـ االنسػجاـ بػيف العناصػر المككنػة

لػػه بحمػػؿ أعراضػػه عم ػ جػػكهر كمحاكمػػة ظػػاهر  Son apparenceفػػي ضػػكء

حقيقته )Sa réalitبِ) ،حيث تهدؼ إل تمييز الظػكاهر الكاقعيػة عػف تمػؾ المزياػة؛
لهذا يرل برلماف أنه البد أف تكسر كحدة ثنائية الظاهر/الحقيقيبّ).

كالتػػػي عميهػػػا العمػػػؿ عنػػػد منظػػػرم الحجػػػاج هػػػي تقنيػػػات الكصػػػؿ أك االتصػػػاؿ،

كيمخص المخطط التالي هذ الحجببْ):
بُ) في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة.ُْ ،
ب )2المرجع ناسه.

ب )3ينظر :تقنيات الحجاج في البالغػة الجديػدة عنػد شػاييـ بيرلمػاف ،شػعباف أمقػراف ،التعميميػة ،ع،ُٓ :
جَُِٖٓ ،ـ.ِّّ .

ب )4ينظػػر :فػػي نظريػػة الحجػػاج ،عبػػداهلل صػػكلة ،َٔ _ُْ ،كينظػػر :شػػاييـ برلمػػاف رائػػد البالغػػة الجديػػدة،
جميؿ حمداكم.ْٔ_ْٓ ،

ُُِٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدول العربية لشعوبهم بشأن جائحة كورونا

5ـ حجج التناقض والتعارض 2ـحجج
التماثل1ـ حجج التعريف4ـ حجج التحميل
1ـحجج التحصيل 6ـ حجج القائمة عمى

الحجج التي توظف

الحجج

5ـ الحجة السببية 2ـ الحجة الغائية

المشترك العام

الموظفة لمقيم

1ـ حجة التعاقب 4ـ حجة التبذير

1ـ حجة االتجاه 6ـ حجة المجاوزة

التبادل أو عمى العدل 7ـ حجج التعدية

حجج الوصل
الحجج شبو المنطقية التي

الحجج

تعتمد البنى المنطقية

أو حجج االتصال

شبه

المؤسسة
عمى بنية

المنطقية

الحجج شبو المنطقية

الحجج

وجوه االتصال التتابعي

الواقع

وجوه االتصال التواجدي

التي تعتمد العالقات
الرياضية
5ـحجة الشخص وعممو

الحجج المؤسسة لبنية
الواقع

5ـحجة االشتمال2ـ حجة التقسيم 1ـ

الححج القائمة عمى االفتراض 4ـ حجة

التضمين 1ـحجة المقارنة

2ـ حجة السمطة

تأسيس

الواقع

1ـ االتصال الرمزي
االستدالل

بواسطة

التمثيل

الحاالت الخاصة
5ـ حجة المثال أو المثل 2ـ حجة الشاىد
أو االستشياد 1ـ حجة النموذج وعكس
النموذج
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بواسطة

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

كبعد هذا الممخػص نعػرض لحجػب الكصػؿ كمػا كردت فػي خطػاب رؤسػاء الػدكؿ

العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا:

أوال :الحجػػب شػػبه المنطقيػػة :هػػي مجمكعػػة الحجػػب التػػي تشػػبه الطرائػػؽ المنطقيػػة

كالرياضػػية فػػي البرهنػػة كتختمػػؼ عنهػػا بمػػا تثيػػر مػػف احتمػػاالت كافتراضػػيات كتعػػدد
أطاريحهػػا ،ممػػا يكجػػب تانيػػدها كتػػدقيقهابُ) ،كقػػد كردت فػػي خطػػاب رؤسػػاء الػػدكؿ

العربية بنكعيها ،كفيما يأتي عرض لذلؾ:

ُ) الحجب شبه المنطقية التي تعتمد البن المنطقية ،كقد كردت عدة أنكاع منها:

أ_ حجػػب التنػػاقض كالتعػػارض :كالمقصػػكد بالتنػػاقض أف يكػػكف هنػػاؾ أطركحتػػاف كػػؿ
منهما تناي اآلخر لعدـ اتااقهما؛ تحػت مظمػة اإلثبػات كالناػي ،أمػا التعػارض فيكػكف

باجتماع أطركحتيف متناقضتيف ،يحكمهما المقاـ كالكاقع؛ إلقصاء غير الالئقة منهما

لممقػاـبِ) ،كرد ذلػػؾ فػػي قػكؿ رئػػيس الككيػػت الشػيا صػػباح األحمػػد :بلقػد شػػهدنا بػػأـ

أعيننا ما حؿ بدكؿ عظم مف صكر مؤلمة كمحزنة أحدثها هذا الكباء القاتؿ بسبب
التهػػاكف كالػػال مبػػاالة  ،إننػػا نخػػكض معركػػة فاصػػمة ضػػد عػػدك شػػرس كهػػي معركػػة

الجميع تستكجب االلتزاـ الجاد بتعميمات السمطات الصػحية كأهمهػا تجنػب التجمعػات
كأسػػباب العػػدكل ،فهػػي الكقػكد الػػذم يػذكي نػػار الكبػػاء كينعشػػها كعػػدـ االلتاػػات إلػ
اإلشاعات الضارة التػي تػؤدم إلػ إضػعاؼ جهػكد الدكلػة كتشػكيهها)

بّ)

تبػرز حجيػة

هػػػذا الخطػػػاب فػػػي تكسػػػؿ رئػػػيس الككيػػػت ببنيػػػة منطقيػػػة ،فينطمػػػؽ مػػػف قضػػػيتيف

ب )1ينظر :المرجع ناسه.
ب )2ينظػػر :فػػي نظريػػة الحجػػاج ،عبػػداهلل صػػكلة .ّْ ،كينظػػر :الحجػػاج فػػي البالغػػة المعاصػػرة،
ُِٖ.

 ) https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkEب(3

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880748&language=ar

ُُْٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

متعارضتيف األكل شػعارها التهػاكف كالالمبػاالة فػي التعامػؿ مػع كبػاء ككركنػا ،بينمػا

القضية األخرل شعارها االلتزاـ كالجديػة بػرجراءات كتعميمػات الدكلػة لمحػد مػف تاشػي
كباء ككركنػا ،فػالكاقع كالظػركؼ تجعػؿ المتمقػي يسػتبعد اإلهمػاؿ كعػدـ المبػاالة؛ لمػا

يترتب عميه مف مخاطر ،كيتشبث باألطركحة الثانية التي تدعك لاللتػزاـ كالجديػة فػي

اتباع التعميمات حيث النجاة كالسالمة.

كهػػذ الحجػػة قػػد كردت فػػي جميػػع خطابػػات رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة حيػػث تػػدعكا إل ػ

االلتزاـ بالتعميمات كالتعاكف كالتضافر مع جهكد الدكلة ،كترؾ نقيض ذلؾ مف أفعاؿ،
كهنا تبرز قكة اإلقناع مف خالؿ المقارنة بيف القضيتيف كما يترتػب عمػ كػؿ منهمػا؛

ليحسف المتمقي االختيار.

ب_ حجػػة التعديػػة :بتقػػكـ حجػػة التعديػػة عمػ العالقػػة المنطقيػػة التػػي تبنػػي حجيتهػػا

عقال كعاطا نة ،كما يتقكـ هػذا النػكع مػف
كتدعـ سطكتها  ،كتقكم أثرها في الجمهكر ن
الحجػػب بجممػػة مػػف العالقػػات التسػػاكم /التضػػميف /التاػػكؽ )...

بُ)

كقػػد كردت حجػػة

التعدية في خطاب رئػيس العػراؽ بػرهـ صػالح كقػد بنيػت عمػ عالقػة التضػميف التػي

شعب
بفنحف
تقتضي القياس أم :بإف قضية ما تتضمف قضية أخرل)بِ) ،حيث قاؿ:
ي
ه
التاريا ك ً
ً
العكدة
مح ًف ًع ٍب ىر
ً
يمتم يؾ تجرب نة تاريخي نة نكانساني نة أصيمة ،م ٌكنتٍ يه مف تجاكز ال ى
ً
ً
ً
و
و
يكػكف مختمانػا عػف
اليػكـ لػف
ي
ال استئناؼ الحياة كاإلسهاـ فيها بقكة كعزـ ال يميف .ك ى
ار ،بأنػػه مثػػا هؿ لمصػ ً
ػاريا المشػػر ً
ػالبة
ػه م ػرنا
ذلػػؾ التػ ً
ػددا مػػا أثبتىػ ي
ت مجػ ن
ػعبنا سػ يػيث ًب ي
ؽ ،فشػ ي
ً
ً
ك ً
أماـ المحػف كالتحػديات)بّ) المقدمػة األكلػ يمثمهػا :نحػف
التآزر كالتااهـ كالتضحية ى
ب )1الحجاج كالحقيقػة كآفػاؽ التأكيػؿ ،عمػي الشػبعاف ،تقػديـ :حمػادم صػمكد ،دار الكتػاب الجديػد
المتحدة ،بيركت ،الطبعة األكل ََُِ ،ـ.ُِْ .

ب )2في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة.ْٕ ،

)3))https://www.youtube.com/watch?v=l7khWs4Bhf4 ،

ُُٓٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

شػػعب يمتمػػؾ تجربػػة تاريخيػػة نكانسػػانية أصػػيمة
تجػػاكز المحػػف كالعػػكدة إل ػ الحيػػاة

المقدمػػة الثانيػػة :مكنتػػه مػػف

النتيجػػة :سينتصػػر مػػف يمتمػػؾ التجربػػة

الناجحػػة القائمػػة عمػ التكػػاتؼ كالتضػػحية كالصػػالبة؛ لػػذلؾ سننتصػػر عمػ فػػايركس

ػر
ػر معنكيػا كبيػ ا
ككركنػػا ألننػػا نمتمػػؾ التجربػػة الناجحػػة ،كهػػذا يعكػػس عمػ المتمقػػي أثػ ا
يدفعه إل التااؤؿ كالطمأنينة كتقديـ يد العكف لكطنه كالتضحية ألجؿ ذلؾ.

_ كمنه قكؿ رئيس الجزائػر عبدالمجيػد تبػكف :بإف هػذا التحػرؾ المبكػر سػاعد عمػ

الكشؼ عم رعية أجنبية قادمة مف أكركبا مصابة بهذا الكباء ،مما جعمنػا نعمػف مػا

يشبه حال ىة طكارئ في جميع المؤسسات كالكحدات االستشاائية لتجنب االنتشار كمػا

بمداف أكركبية ،أ ٍكثىر منا ً
و
تجربة كقدرة عم المكاجهة)
حدث في

بُ)

كمااد هذ العالقة

كمػا يقػكؿ عبػداهلل صػكله :بأف العالقػة المكجػكدة بػيف أ ك ب مػف ناحيػػة ك ب ك ج
مف ناحية أخرل هػي عالقػة كاحػدة إلػ اسػتنتاج أف العالقػة ناسػها مكجػكدة بالتػالي

بػػيف أ ك ج)بِ) ،حي ػث يشػػكؿ المقدمػػة األكل ػ  :التحػػرؾ المبكػػر فػػي اتخػػاذ إج ػراءات

التعامؿ مع الكباء

كالمقدمة الثانية:ساعد عم الكشؼ عف الحػاالت المصػابة

كالمقدمػػة الثالثة:الحػػد مػػف انتشػػار الكبػػاء

االسػػتنتاج :أف التحػػرؾ المبكػػر فػػي

اتخػػاذ اإلجػراءات يحػػد مػػف انتشػػار الكبػػاء ،كمػػف هنػػا تكمػػف حجيػػة التعديػػة؛ فالعالقػػة
التي تربط المقدمة األكل بالثانية مف ناحية كتربط الثانية بالثالثة مف ناحية أخػرل،

ينتب عنها كجكد عالقػة بػيف المقدمػة األكلػ كالثالثػة ،كفػي هػذا إقنػاع لممتمقػي بػأف

الدكلة عم كعي بما يحدث ،كبأنها حريصة عم صحة المكاطف.

https://www.nasnews.com/view.php?cat=27443
 )https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooE ،ب)1
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html
ب )2في نظرية الحجاج.ْٔ ،

ُُٔٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ِ) الحجػػب شػػبه المنطقيػػة التػػي تعتمػػد العالقػػات الرياضػػية :تعتمػػد هػػذ الحجػػب فػػي
كاقػػع األمػػر قكاعػػد رياضػػية تشػػكؿ خمايتهػػا العميقػػة كنسػػيجها الػػداخمي ،بػػؿ تؤسػػس

طاقتها الحجاجية ،كتعد معينهػا اإلقنػاعي ،كهػي عديػدة)

رؤساء الدكؿ العربية بشأف جائحة ككركنا ما يأتي:

بُ)

كمػف أمثمتهػا فػي خطػاب

أ_ إدماج الجزء في الكؿ كتسم عحجة االشتماؿع :أم بما ينطبؽ عمػ الكػؿ ينطبػؽ

أبنػاء
بكنحف إ ٍذ نػدعك
عم الجزء)بِ) كقد كرد ذلؾ في خطاب برهـ صالح حيث قاؿ:
ي
ى
شػػع ًبنا إلػ التضػػام ًف ،فمػػف بػ و
اب السياسػػي ىة إلػ
ػاب ٍأكلػ أف نػػدعك أكنال القػػكل كاألحػز ى
ي
ً
ً
ً
لمخركج بالبمد مف حالػة االضػطر ً
ً
اب السياسػي
التضامف فيما بي ىنها كمع محنة شع ًبنا،
ً
ػالؿ الشػ ً
ػهكر األخيػػرة ،كنؤكػػد إف هػػذ ً لحظػ هة خطيػػرة ك
ػاعات مػػع األسػػؼ خػ ى
التػػي تضػ ٍ
ً
ػػؤكليت ًهـ ،لالرتقػ ً
ػػع تحمػػػ يؿ مسػ ً
ػػؤكلية التػػػي
ػػاء إلػػػ مسػػػتكل المسػ
جػػػادةه ،كعمػػػ الجميػ ً
بّ)

فالرئيس برهـ يدعك الشعب إل التضػامف

شعبنا في التعاطي مع األزمات)
أظهرها ي
ى
كالتكاتؼ كتحمؿ المسؤكلية لمكاجهة فػايركس ككركنػا ،ثػـ سػحب هػذ الػدعكة عمػ

جزء مف هؤالء الشعب كهـ األحزاب السياسية فيدعكهـ لتضامف فيما بينهـ لمحد مف

انتشار هذا المػرض؛ ألف عػدـ تضػامف تمػؾ األحػزاب يكلػد طاقػة الكراهيػة فتجعػؿ كػؿ

مػػػنهـ يػػػؤذم اآلخػػػر ،فتضػػػامف الكػػػؿ بالشػػػعب) يسػػػتدعي تضػػػامف الجػػػزء منػػػه كهػػػـ
باألح ػزاب) إلقنػػاعهـ بػػأف الجميػػع مسػػؤكؿ ،كليمقػػي فػػي ناػػس المتمقػػي قػػكة إقناعيػػة

شعارها الكؼ عف هذ األفعاؿ؛ ألنها تزيد مف المخاطر كتعرض الكطف لمخطر.

ب )1الحجػػاج فػػي الشػػعر العربػػي بنيتػػه كأساليبه،سػػامية الدريػػدم ،عػػالـ الكتػػب الحػػديث ،األردف،
َُُِـ.َِّ .

ب )2فػػػي نظريػػػة الحجػػػاج ،عبػػػداهلل صػػػكلة ،ْٕ ،ك شػػػاييـ برلمػػػاف رائػػػد البالغػػػة الجديػػػدة ،جميػػػؿ
حمداكم.ْٕ ،

 )https://www.youtube.com/watch?v=l7khWs4Bhf4 ،ب(3
https://www.nasnews.com/view.php?cat=27443

ُُٕٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ب_ تقسيـ الكػؿ إلػ اجػزاء المككنػة لػه كتسػم عحجػة التقسػيـع :كقػد كرد التقسػيـ

عند عمماء البالغة كهك يقتضي استيااء المتكمـ لجميع أقساـ المعن الذم هك آخذ

محػتمالبُ)،كيشػترط برلمػاف لنجػاح الحجػة أف يسػتكفي
قسػما
ن
به بحيث ال يغػادر منػه ن
جميػػع األج ػزاء ،كيػػرل أف سػػقكط فرضػػية كاحػػدة مػػف األج ػزاء يهػ ًػك بالحجػػة فتصػػبح

مصدر ضحؾ لمجميعبِ).

كلقد كاف لهذ الحجة النصيب األكبر فػي خطػاب رؤسػاء الػدكؿ العربيػة لمػا

يقتضيه المقاـ كالحاؿ ،عم سبيؿ المثاؿ قكؿ رئيس الككيت :بفمقد شػاءت إرادة اهلل

أف يتعػػرض كطننػػا العزيػػز إلػ كبػػاء بفيػػركس ككركنػػا) المسػػتجد الػػذم اجتػػاح العػػالـ
شرقا كغربا شماال كجنكبا كأكقع كػكارث صػحية تمثمػت فػي كفػاة عشػرات اآلالؼ مػف

البشػػػػر كمػػػػرض مئػػػػات آالؼ آخػػػػريف كجػػػػر عميهػػػػا تػػػػداعيات اجتماعيػػػػة كسياسػػػػية
كاقتصادية خطيرة)

بّ)

نمحػظ فػي خطػاب الػرئيس مجمكعػة مػف التقسػيمات المتنكعػة،

كغربػا شػماال كجنكبػاع كهػذا التقسػيـ
حيث قسـ أجزاء العالـ إل جميع جهاته ع شرقنا
ن
يبرهف عم كجػكد هػذا الاػايركس كخطػكرة انتشػار كسػرعته فمػـ يبػ ً
ؽ أرض إال كأخػذ
صػحيا عمػ البشػر
مكانه فيها ،ثـ انتقؿ إل تقسػيـ آخػر كهػك ضػرر انتشػار الكبػاء
ن
فذكر كفاة البعض كمرض البعض اآلخر ،كهك بهذا يكجه ذهػف المتمقػي إلػ خطػكرة

هذا المرض ،فيحممه عم الحذر كاالنتبا .

ثانيا :الحجػب المؤسسػة عمػ بنيػة الكاقػع :كهػي طريقػة لعػرض اآلراء كتكضػيحها
ب )1ينظر :تحرير التحبير ،ابف أبي اإلصبع المصرم ،تحقيؽ حاني محمد شػرؼ ،إحيػاء التػراث اإلسػالمي،
ُّٔٗـ .ُّٕ ،كينظػػر :بػػديع الق ػرآف ،ابػػف أبػػي اإلصػػبع المصػػرم ،تحقيػػؽ حانػػي محمػػد شػػرؼ ،دار
نهضة مصر،بد  .ت  .ط).ٔٓ ،

ب )2ينظر :في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة.ْٖ ،

)https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkEب(3

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880748&language=ar

ُُٖٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

باالسػػتناد عمػ الكقػػائع كالحقػػائؽ كاالفتراضػػات ،مػػف خػػالؿ تأسػػيس رابػػط بػػيف أحكػػاـ

مسػػمـ بهػػا كأحكػػاـ غيػػر مسػػمـ بهػػا كالجمػػع بينهمػػا ،فػػال يمكػػف التسػػميـ بأحػػدها دكف

التسػػميـ بػػاآلخربُ) ،كهػػذا التػرابط يكمػػف فػػي طػػريقتيف ،فيمػػا يػػأتي عػػرض لهمػػا كألهػػـ
فركعهما كما كردت في خطاب رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا:

ُ) كجك االتصاؿ التتابعي :تبن الحجة عم الربط بيف األحػداث المتتابعػة بكاسػطة

عالقات سببية

بِ)

كيشترط فيه الترتيب الزمني بيف األحػداث

بّ)

فيمػا يػأتي عػرض لمػا

برز منها في خطابات رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا:

أ_ الحجة السببية :الربط بػيف حػدثيف متتػابعيف بػرابط سػببي كػربط سػبب مػا بنتيجػة

مػػابْ) ،كقػػد كردت هػػذ الحجػػة بكثػػرة فػػي خطابػػات رؤسػػاء العػػرب ،فػػانظر لمػػا يقػػكؿ
الممؾ سمماف :بإف ما أظهرتمك مف قكة كثبات كبالء حسف ،كمكاجهػة مشػرفة لهػذ

المرحمة الصعبة ،كتعاكنكـ التاـ مع األجهزة المعنية ،هك أحد أهـ الركافد كالمرتكزات
لنجاح جهكد الدكلة ،التي تجعؿ المحافظة عم صحة اإلنساف في طميعة اهتماماتها

بٓ)
سػببا فػي نجػاح جهػكد
كمقدمة أكلكياتهػا)  ،ذكػر الممػؾ سػمماف عػدة أسػباب كانػت ن
الدكلػػة فػػي الحػػد مػػف آثػػار جائحػػة ككركنػػا ،فتمثػػؿ السػػبب األكؿ فػػي القػػكة كالثبػػات

كالبالء الحسف ،كتمثؿ السبب الثاني في التعػاكف مػع أجهػزة الدكلػة؛ فكانػت النتيجػة

أرد الممػػؾ سػػمماف بػػذكر
نجػػاح جهػػكد الدكلػػة فػػي الحاػػاظ عمػ صػػحة اإلنسػػاف ،كقػػد ا
ب )1ينظر في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة.ْٗ ،

ب )2ينظر في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة .ْٗ ،كينظر :الحجاج في البالغة المعاصرة.َُّ ،

ب )3ينظر في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة.ْٗ ،

ب )4ينظر :في نظرية الحجاج ،عبػداهلل صػكلة ،َٓ،كينظػر :شػاييـ برلمػاف رائػد البالغػة الجديػدة،
جميؿ حمداكم.ْٗ ،

 )https://www.youtube.com/watch?v=1YKN3IPMyVI،ب)5
https://alabdle.org/28264/.

ُُٗٓ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

األسػػباب نكاتباعهػػا بالنتيجػػة؛ ترسػػيا أهميػػة هػػذ األفعػػاؿ فػػي ذهػػف المتمقػػي كبػػأف

السػػبيؿ لمنجػػاح كمكاجهػػة ككركنػػا هػػك مػػا قػػدمتـ مػػف أسػػباب ،كهػػذا لػػه أثػػر فػػي رفػػع
معنكيات الشعب؛ لالستمرار بالعمؿ باألسباب.

ب_ حجة التعاقب :بتقكـ بنيػات الحجػب التػي تحػددها عالقػات التعاقػب ،عمػ كصػؿ
ظػػاهرة مػػا بنتائجهػػا أك بأسػػبابها؛ فالمحػػاج قػػد يعتمػػد فػػي حجاجػػه عمػ ذكػػر السػػبب

الػػذم كػػاف ك ارء الاعػػؿ أك المكقػػؼ أك الػػدعكل التػػي يػػركـ إيقػػاع التصػػديؽ بهػػا ،كقػػد
يعتمػػد عمػ ذكػػر النتيجػػة التػػي آلػػت أك قػػد تػػؤكؿ إليهػػا هػػذ الػػدعكل أك المكقػػؼ أك

الاعؿ)بُ) كقد كثر كركد في خطاب رؤسػاء الػدكؿ العربيػة ،عمػ سػبيؿ المثػاؿ قػكؿ
ػاـ الماضػ ً
شػ ًه ٍدنا لَسػ ً
ػية ارتااعػا ممحكظنػا فػػي أرقػ ً
ػالؿ األيػ ً
ػاـ
ػؼ خػ ى
بػػرهـ صػػالح :بكمػػا ى
ن
ً
كعدـ إدر ً
ً
ً
ً
ً
الكبػاء
اؾ خطكرًة هذا
العامة
األماكف
التجمع في
االختالط ك
جراء
ً
المصابيفٌ ،
ػاذ السػ ً
كتداعياتػػه ،رغػػـ اتخػ ً
ً
ػمطات فػػي الحككمػ ًػة االتحاديػ ًػة كحككمػ ًػة إقمػ ً
ػيـ كردسػػتاف
ى
ػات إج ػر و
ػمطات المحافظػ ً
كسػ ً
اءات اسػػتثنائي نة لحصػ ًػر اإلصػػابات)بِ) تمثمػػت الظػػاهرة فػػي
خطػػاب بػػرهـ صػػالح فػػي ارتاػػاع أرقػػاـ المصػػابيف باػػايركس ككركنػػا ،فيعمػػد إلػ ذكػػر
أسباب ارتااع أرقاـ المصابيف المتمثؿ في االختالط كالتجمع فػي األمػاكف العامػة مػع

عػػدـ إدراؾ خطػػكرة هػػذا الكبػػاء ،كهػػك بهػػذا يرمػػي إل ػ تكجيػػه الشػػعب إل ػ التكػػاتؼ

كالتعاكف مع الدكلة كترؾ التجمعات فالطاقة اإلقناعية تهػدؼ إلػ التػأثير فػي سػمكؾ

الشعب لمعمؿ باإلجراءات االحترازية لمحد مف تاشي

الكباء.

ب ) 1فػػػي بالغػػػة الحجػػػاج ،محمػػػد مشػػػباؿ ،دار كنػػػكز المعرفػػػة ،عمػػػاف ،األردف ،الطبعػػػة األكلػػػ ،
َُِٕـ ،ص ُٖٓ.
،

)https://www.youtube.com/watch?v=l7khWs4Bhf4ب)2
https://www.nasnews.com/view.php?cat=27443
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ج _ الحجػػة الغائيػػة :كمػػف أنكاعهػػا الحجػػاج الػػذم يرمػػي إل ػ الػػتكهف أم معرفػػة مػػا

سيجرم جرل فعؿ مابُ) ،برز ذلؾ في قكؿ رئػيس األردف الممػؾ عبػداهلل الثػاني :بلقػد
عممتنػػي مدرسػػة الجنديػػة أهميػػة أف تكػػكف خططنػػا اسػػتباقية ،كلهػػذا كمنػػذ المحظػػة

األكل إلطالؽ اإلنػذار العػالمي ضػد كبػاء فيػركس ككركنػا ،كجهػت الحككمػة كقكاتنػا

المسمحة كأجهزتنا األمنية ،لمتعامؿ مع هذا الخطر بأعم درجات الجاهزية ،كلتشكيؿ

خميػػة أزمػػة قبػػؿ تاشػػي الكبػػاء أك فقػػداف السػػيطرة عميػػه ،ال سػػمح اهلل)

بِ)

فػػالرئيس

األردنػػي عنػػدما انتشػػر الكبػػاء فػػي دكؿ العػػالـ تنبػػأ بخطػػكرة الكضػػع؛ لػػذلؾ سػػارع فػػي

كضع خطػط نكاجػراءات لمحػد مػف تاشػي الكبػاء قبػؿ حدكثػه فػي دكلتػه ،كهػذا الػتكهف
كحرص ػا
ػذر
يبػػث فػػي ناػػس المتمقػػي القمػػؽ بخطػػكرة هػػذا الكبػػاء ممػػا يجعمػػه أكثػػر حػ نا
ن

كتعاكنا مع الدكلة ،كما أف سبؽ الدكلة في مكاجهػة هػذا الكبػاء يمقػي الطمأنينػة فػي
قمكبهـ ،مما يجعؿ الشعب عم ثقة بما تقػكـ بػه الدكلػة مػف إجػراءات لمتصػدم لهػذا

الكباء.

د_ حجة التبذير :كهي حجة تقكـ عم ضركرة مكاصػمة العمػؿ نكاتمامػه بمػا أنػه قػد
شرع به ،مثاؿ ذلؾ :ببما أننا شرعنا في إنجاز هذا العمؿ كضحينا في سبيمه بما لػك
ي
أعرضنا عف تمامه؛ لكاف مضيعة لمماؿ كلمجهد فرنه عمينا أف نكاصؿ إنجاز )بّ) كقػد

ػددا عم ػ
ػع كػ مػؿ ذلػػؾ أؤكػ يػد لكػػـ مجػ ن
كردت هػػذ الحجػػة فػػي خطػػاب بػػرهـ صػػالح :بكمػ ى
ػػاع عػػػف االخػ ً
ػػحية كمالزمػ ً
ػػات الصػ ً
ضػػػركرًة االلتػػػزًاـ بالتعميمػ ً
ػػة المنػ ً
ػػتالط
ػػازؿ كاالمتنػ ً
ً
ً
التقؿ عػف متػريف مػع اآلخػريف كمر ً
و
ُّ
الصػحية
الجهػات
اجعػة
مسافة
ككضع
باآلخريف،
ً

ب )1ينظر :في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة.َٓ،

 )https://www.youtube.com/watch?v=nOUSyX9eDzY ،ب(2
https://kingabdullah.jo/ar/speeches
ب )3في نظرية الحجاج.َٓ ،
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ً
ً
ً
اإلحسػػاس بػػاألعر ً
ً
المعمػػكـ إف هػػذا
الجػػادة لكبػػاء ككركنػػا .مػػف
اض
المسػػؤكلة عنػػد

ً
آثػار اقتصػادي هة كاجتماعيػ هة ،كضػغكطه عمػ
اله ٌي ًف،
ليس
ي
باألمر ى
اـ ى
كيترتب عمي ًها ه
االلتز ى
حيػ ً
ػاة النػ ً
تتطمبهػػا
كممًحػ هة
ػري ًتهـ فػػي التنقػ ًػؿ كالعمػ ًػؿ ،لكنهػػا إجػر ه
ػاس كحػ ٌ
ي
اءات ضػػركري هة ي
ً
مؤسسات الدكلة ك المؤسسػات
أيضا مف ًق ىب ًؿ
م
المرحم ية ،كمف الضركر م
ي
االستعداد لها ن
ً
اسػع النطػا ً
األعبػاء عػف ذكم
ؽ لتخايػؼ
تتطمب تضػامنا
االجتماعية ،كما
ن
ي
اجتماعيػا ك ى
ً
ً
مقػدريف بػاعتز و
ً
از المبػادرات الكريمػة
كعماؿ
المؤجريف
الدخ ًؿ
ٍ
األجر اليكميٌ ،
المحدكد ك ٌ
التػػػػي قػػػػدمتٍها المرجعيػػػػات الدينيػػػػة كمنظمػػػػات اإلغاثػػػػة كالشخصػػػػيات االجتماعيػػػػة
ً
تجاكز هػذ ً األزمػة ،ال
معا برذف اهلل تعال مف
كالناشطكف في هذا المجاؿ.
ي
سنتمكف ن
ً
جهكدنا سكي نة ،كتب ٌنينػا مسػاعدةى ً
ً
تنايػذ ىم ىهم ًتػه،
األمػف عمػ
رجػؿ
كضعنا
سيما إذا ما
ى
ٍ
لتنايػذ ك ً
ً
ً
كدعـ الطك ً
اقـ كالاػر ً
المػدير
كتكػاتؼ
اجباتهػا،
الصػحية
ؽ
ى
ُّ
الغنػي مػع الاقيػر ،ك ي
ى
ً بُ)
ً
األب مع عائمتػه) فػالرئيس بػرهـ يكجػه بضػركرة االلتػزاـ بػاإلجراءات
مع مكظا ًيه ،ك ي
كالتعميمات عم الرغـ ما يترتب عم هذا االلتزاـ مػف خسػائر اقتصػادية كاجتماعيػة،
كيؤكػػد بضػػركرة االسػػتمرار عم ػ هػػذا الػػنهب لمحػػد مػػف انتشػػار الكبػػاء ،مػػع ضػػركرة

اجتماعيا لتخايؼ أضرار الخسائر الناتجة عف اسػتمرار العمػؿ بتمػؾ
دكليا ك
ن
االستعداد ن
اإلجراءات؛ لغاية تجاكز تمؾ األزمة كالعػكدة لمحيػاة الطبيعيػة ،كهػذ الحجػة ال تجعػؿ

خيار سكل االلتػزاـ بػاإلجراءات فػال ماػر مػف ذلػؾ نكاال خسػر صػحته كصػحة
ا
لممتمقي
أحبابػه كربمػػا فقػد حياتػػه كحيػاة أهمػػه كذكيػه كمػػف يحػب ،فالخسػػائر االقتصػادية مػػف

الممكف تعكضيها كتجاكزها كلكف األركاح ال تعكض.

ِ) كجك االتصاؿ التكاجػدم :يقػكـ عمػ بالتكاجػد كالتصػاهر بػيف العناصػر المتككنػة
منها المااهيـ أك المقدكرة منها العالقات كاألعمػاؿ .كالتكاجػد الحمػكلي الػذم يتأسػس
 )https://www.youtube.com/watch?v=l7khWs4Bhf4 ،ب(1
https://www.nasnews.com/view.php?cat=27443
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عميػػػه هػػػذا الػػػنمط مػػػف الحجػػػب ،هػػػك القػػػانكف الػػػدائرة عميػػػه قػػػكة الحجػػػب التكاجديػػػة

كنكعػا
ضػربا مػف التعمػؽ
كنجاعتها ،إذ إف حمكؿ العناصر بعضها في بعػض ،يصػنع
ن
ن
مػػف التكحػػد يقػػكل بػػه الحجػػاج كيشػػتد مػػف خاللػػه االسػػتدالؿ،عم األقضػػية التأكيميػػة
كالتصػكرات الاكريػػة التػي ينػػكم المحػػاج تبميغهػا كتمكينهػػا ،حقػػائؽ جديػدة يعمػػؿ بهػػا

الجمهػػكر عمػػؿ المطيػػع المقتنػػع العمػػؿ الخػػارج ال ػرافض)بُ) ،كيتضػػمف عػػدة حجػػب
تتطرؽ الدراسة لما كرد منها في خطاب رؤساء الدكؿ العربية حكؿ جائحة ككركنا:

أ_ حجػػة السػػمطة :كهػػي الحجػػة التػػي تسػػتند عم ػ هيبػػة المػػتكمـ كناػػكذ كسػػطكته،

كتتعػػدد أنمػػاط حجػػة السػػمطة

بِ)

 ،عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ اسػػتعماؿ بالحظػػكة الكاقعيػػة أك

الماترضػػة لمخطيػػب أك لمسػػمطة المسػػتند إليهػػا)بّ) ،كخيػػر مثػػاؿ لحجػػة السػػمطة هػػي
مدكنػػػة الدراسػػػة القائمػػػة عمػػػ دراسػػػة خطػػػاب رؤسػػػاء الػػػدكؿ العربيػػػة حػػػكؿ جائحػػػة
ككركنػػا ،كالتػػي تتمثػػؿ فيهػػا الحجػػة بمقػػدار ثقػػة الشػػعب بػػرئيس الدكلػػة  ،فكمػػا يقػػكؿ

فيميػػب :ب فالخطيػػب عالمكثػػكؽ بػػهع يجعػػؿ تػػأطير الكاقػػع الػػذم يقتػػرح أكثػػر قب ػكال)بْ)،
فتمقي الشػعب لمتكجيهػات كالتعميمػات كالعمػؿ بهػا كمػدل الاػزع كالقمػؽ أك االطمئنػاف

يعتمد عم ثقتهـ برئيس الدكلة كما قاـ به مف أعمػاؿ يثبػت صػدؽ أقكالػه ،كبػالنظر

لمخطابات كما قدمته الدكلػة لمتصػدم كالحػد مػف تاشػي الكبػاء تجعػؿ المتمقػي يػذعف
كيثؽ بقرار الخطيب المتمثؿ في رئػيس الدكلػة ،فكػؿ حجػاج فػي هػذ الخطابػات كػاف

بمثابة المكمؿ الغني لحجة السمطة ،لهذا يقكؿ عبداهلل صكلة :بكالعػادة فػي الحجػاج

ب )1شاييـ برلماف رائد البالغة الجديدة ،جميؿ حمداكم.ِٓ ،
ب )2ينظر :في نظرية الحجاج.ِٓ ،

ب )3الحجػػاج فػػي التكاصػػؿ ،فيميػػب بركطػػكف ،ترجمػػة :محمػػد مشػػباؿ ،كعبدالكاحػػد التهػػامي العممػػي ،المركػػز
القكمي لمترجمة،القاهرة ،الطبعة األكل َُِّ ،ـ.ْٖ .

ب )4المرجع ناسه.

ُُّٔ
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أال تككف الحجة بالسمطة الحجة الكحيدة فيه نكانمػا تػأتي هػذ الحجػة مكممػة لحجػاج
يككف غنيا بحجب أخرل غير حجػة السػمطة كمػا أنػه كثيػ ار مػا يعمػد إلػ الثنػاء عمػ
هذ السمطة قبؿ استخدامها حجة في كالمنا)بُ).

كمػػا أف رئػػيس الجزائػػر قػػد كظػػؼ هػػذ الحجػػة فػػي خطابػػه فقػػاؿ :بكنػػا نتػػابع
تاشػػي هػػذا الكبػػاء أكال بػػأكؿ ،منػػذ أف كػػاف بعيػػدا عػػف حػػدكدنا بػ ً
ػآالؼ الكيمػػكمترات،
الكقاية ألنها ًبرأم كؿ ً
مركزيف عم ً
األخصائييف الجزائػرييف كالخبػراء الػدكلييف ،لػيس

ػالج فعػػاؿ لهػػذا الكبػػاء مػػا عػػدا ً
الكقايػػة من ػه ،كهػػذا
هنػػاؾ فػػي الكقػػت الحػػالي أم عػ و
المكًقؼ يمعب فيه المكاطف الدكر األساسي لً ًمعالج)بِ) فقد استعاف بػرأم األخصػائييف

الجزائػػػرييف كالخبػػػراء الػػػدكلييف ،مسػػػتعمالن األداة المغكيػػػة عكػػػؿع الدالػػػة عمػػػ العمػػػكـ
كاإلجماع ،يريد بتكظيؼ هذ الحجة أف يقنع المتمقي بأف الكقاية هي السبيؿ األنجع

لمحد مف تاشي كباء ككركنا ،فيعمؿ المتمقي بذلؾ كيقتنع بأنها الحؿ األمثػؿ ،فكانػت
سمطة المختصػيف الجزائػرييف كالخبػراء الػدكلييف أقػكل حجػة؛ ألنػه معتػرؼ بهػـ لػدل

الشعب الجزائرم ،فال يمكف الطعف أك التشكيؾ في صحة األطركحة.

ثالثا :الحجب المؤسسة لبنيػة الكاقػع :هػي تمػؾ الحجػب المؤسسػة لمكاقػع مػف خػالؿ

الربط بيف عناصر المتماثمة ،نكاظهار العالقػات المشػتركة بػيف عناصػر كمككناتػهبّ)،
كال تتـ هذ العممية الحجاجية إال بمراعاة تالؤـ الركابط ،كما تعكسه تمؾ الركابط مف

تػػأثير ع المتمقػػي كمػػا يقبمػػه مػػف عناصػػر كآراء يقترحهػػا المػػتكمـ ،كبهػػذا يتبمػػكر لنػػا

ب )1في نظرية الحجاج.ّٓ ،

 )https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooE ،ب(2

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html

ب )3ينظر :الحجاج في الشعر العربي.ِِْ ،

ُُْٔ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

كاقػع جديػد تأسػس مػف خػالؿ هػذ الحجػةبُ) ،كلقػد تجمػت فػي خطػاب رؤسػاء الػدكؿ
العربية بقسميها ،كفيما يأتي عرض لذلؾ:

ُ) تأسػػيس الكاقػػع بكاسػػطة الحػػاالت الخاصػػة :كهػػك أف يبن ػ الكاقػػع عم ػ ظػػاهرة

ماردة فيتـ تعميمها لتصبح ظاهرة عامة بدؿ عف ظاهرة خاصةبِ) ،كلها عدة صػكر،

تقػػؼ الدراسػػة عم ػ مػػا كرد منهػػا فػػي خطػػاب رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة بشػػأف جائحػػة

ككركنا:

أ_ حجػػة الشػػاهد أك االستشػػهاد :بحجػػب جػػاهزة تكتسػػب قكتهػػا مػػف مصػػدرها كمػػف
مصادقة الناس عميها كتكاترها ،كتدخؿ الخطيب ينحصر في اختيارهػا كتكجيههػا إلػ

الغػػرض المرصػػكدة لالسػػتدالؿ عميػػه)

بّ)

كمػػف هػػذ المصػػادر اآليػػات القرآنيػػة _كيعػػد

الحجػػة العميػػا_ ،كالحػػديث النبػػكم ،كالشػػعر ،كاألمثػػاؿ ،كالحكػػـ ،كالش ػكاهد التاريخيػػة،
كالشكاهد الكاقعية ،كغيرهابْ) ،كمػف أبػرز الشػكاهد فػي خطػاب رؤسػاء الػدكؿ العربيػة

بشأف جائحة ككركنا:

قناع ػا ،فهػػك يحتػػؿ
_ الشػػاهد القرآنػػي :يعػػد الشػػاهد القرآنػػي األكثػػر كاألقػػكل تػ نا
ػأثير نكا ن
أعمػ السػػمـ الحجػػاجي؛ ألنػػه يشػػكؿ العقيػػدة كالكتػػاب المقػػدس لػػدل المسػػمميف ،فهػػك
محط إجماع عاـ؛ لهذا عمد إليه رؤساء العرب في خطابػاتهـ حػكؿ جائحػة ككركنػا،

كمنه ماجاء فػي خطػاب الممػؾ سػمماف_حاظه اهلل_ ،حيػث قػاؿ :بفتعممػكف _حاظكػـ
ب )1ينظػر :الحجػاج المؤسػس لبنيػػة الكاقػع فػي أدعيػة أصػػحاب الكسػاء _عمػيهـ السػالـ_ ،سػػجاد
عػػدناف كػػاظـ ،بحػػث منشػػكر ،مجمػػة العمػػكـ اإلنسػػانية ،كميػػة التربيػػة لمعمػػكـ اإلنسػػانية ،عّ،

جَُِِّٔ ،ـ.ُ .

ب )2ينظر الحجاج في الشعر العربي.ِّْ ،
ب )3في بالغة الخطاب اإلقناعي ،محمد العمرم ،أفريقيا الشرؽ ،المغرب ،الطبعة الثانيةََِِ ،ـ.َٗ .
ب )4ينظر :بالغة اإلقنػاع فػي المنػاظرة ،عبػدالمطيؼ عػادؿ ،منشػكرات ضػااؼ ،بيػركت ،منشػكرات االخػتالؼ ،الجزائػر،
الطبعة األكل ُّْْ ،ق_ َُِّـ ،ِّّ .كينظر :شاييـ برلماف رائد البالغة الجديدة ،جميؿ حمداكم.ٖٓ،

ُُٓٔ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

اهلل كرعاكـ_ ما يعانيه العالـ بسبب تاشي جائحة ككركنا المستجد ،كاانا اهلل نكايػاكـ
تمامػا
كالعالـ أجمع شرها  .إننا نعيش مرحمػة صػعبة فػي تػاريا العػالـ ،كلكننػا نػدرؾ ن
أنها مرحمة ستمر كتمضي رغـ قسكتها كمرارتها كصعكبتها ،مؤمنيف بقكؿ اهلل تعال

:

اا {بُ) كسػتتحكؿ هػذ األزمػة إلػ تػاريا يثبػت
يسْرر
ُسْر
لع
مع
إن
}ف
َ اْ
َِ
ِ ُ
َّ َ
مكاجهة اإلنساف ،كاحدة مف الشػدائد التػي تمػر بهػا البشػرية )بِ) فػي سػياؽ إخبػارم
مؤلـ كمثير لمقمؽ لدل المتمقي عف تاشي كباء ككركنا استشهد الممؾ سمماف باآلية
الكريمة ،لما تحممػه اآليػة مػف طاقػة إقناعيػة تعكػس عمػ المتمقػي الطمأنينػة كالثقػة

بػػػاهلل بأنػػػه سػػػينزؿ مػػػع كػػػؿ كػػػرب فػػػرج ،كبأنهػػػا أزمػػػة كسػػػتمر _بػػػرذف اهلل_ يقػػػكؿ

خكلنػػاؾ مػػا
سػ نا
الزمخشػػرم :بفىػًرف ىمػ ى
سػ ًػر يي ٍ
ػع ا ٍل يع ٍ
ػر) [ سػػكرة الشػػرح آيػػة ٓ] كأنػػه قػػاؿٌ :
خكلناؾ فال تيأس مف فضؿ اهلل ،فرف مع العسر الػذم أنػتـ فيػه يسػرا .فػرف قمػت :إًف
ػع لمصػػحبة ،فمػػا معنػ اصػػطحاب اليسػػر كالعسػػر؟ قمػػت:أراد أف اهلل يصػػيبهـ بيسػػر
ىمػ ى
فقػرب اليسػر المترقػب حتػ جعمػه كالمقػارف
بعد العسر الذم كانكا فيه بزماف قريبٌ ،

لمعسر ،زيادة في التسمية كتقكية القمكب)بّ) ،فكالـ اهلل خير رابط عم قمػكب عبػاد ،

فضالن عف ككنه يزيد ثبات كصبر المتمقي.

_ شاهد الحديث النبكم :لـ يرد االستشهاد بالحديث النبكم في خطاب رؤساء الدكؿ

العربيػػة إال فػػي خطػػاب الممػػؾ عبػػداهلل الثػػاني عنػػدما قػػاؿ :ب نكاننػػا إذ نسػػتمد الشػػعكر
ب )1سكرة الشرح.ٓ ،

 )https://www.youtube.com/watch?v=1YKN3IPMyVI،ب(2
https://alabdle.org/28264/.

ب )3الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف فػي كجػك التأكيػؿ ،جػار اهلل محمػكد بػف عمػر الزمخشػرم،
ضػػػػػػبطه :خميػػػػػػؿ مػػػػػػأمكف شػػػػػػيحا ،دار المعرفػػػػػػة ،بيػػػػػػركت ،الطبعػػػػػػة الثالثػػػػػػةَُّْ ،هػػػػػػػ_

ََِٗـ.َُُِ،

ُُٔٔ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

بالبركة مف مناسبة اإلسراء كالمعراج ،في ليمة مف أيامنػا هػذ  ،فرننػا نسػتذكر حػديث

الب ٍن ً
لمم ً
يػػػاف
عالم ي
ػػػؤمف ،ىك ي
ػػػؤمف ي
جػػػدم األعظػػػـ ،المصػػػطا  ،عميػػػه الصػػػالة كالسػػػالـ ،ي
ش ُّ
ضػػاع .فقػػد كػػاف األردنػػي دائمػػا ألخيػػه األردنػػي ،سػػندا،
ػػكص ،ىي ي
ض ي
ػػه ىب ٍع ن
ػػد ىب ٍع ي
ص ٍ
ال ىم ٍر ي
كسيظؿ لكطنه درعا)بُ) ساؽ الممؾ عبػداهلل هػذا الحػديث ليحػث شػعبه عمػ التعاضػد
كالتكاتؼ كالتعاكف مع الدكلة كااللتزاـ بالتعميمات كالتحمي بركح المسؤكلية لمحد مػف

تاشي هذا الكباء ،مذكرهـ بحديث الرسكؿ محمد_صم اهلل عميه كسمـ_؛ الذم يحث
فيه عم التعاكف كيصكر فيه المعقكؿ بالمحسكس عف طريؽ التشبيه الماصػؿ فقػد

شػػبه المػػؤمف لممػػؤمف بالبنيػػاف ثػػـ ذكػػر كجػػه الشػػبه يشػػد بعضػػه بعضػػا ،فكمػػا يشػػد

بعضػا مػف
البنياف بعضه بعضا كذلؾ هك المؤمف ألخيه المػؤمف حينمػا يشػد بعضػهـ ن
خالؿ التعاكف كالتكاتؼ؛ كالغرض مػف ذلػؾ بيػاف صػالبة المػؤمنيف كقػكتهـ كمتػانتهـ
في حاؿ تكحيد صاكفهـ كتكاتاهـ فيصعب إسقاطهـ كخرقهـ كمف ثـ حثهـ عم فعؿ
ذلؾ كترؾ نقيضه ،لهذا كاف لهذا الحػديث قػكة مسػتكحاة مػف التصػكير البيػاني الػذم

كاف له أثر في إقناع المؤمنيف بالتعاكف كالتكاتؼ فيمػا بيػنهـ ،كمػف ثػـ كػاف لػه أثػر

قػػكم فػػي تمقػػي الشػػعب األردنػػي لخطػػاب رئػػيس الدكلػػة كالعمػػؿ بالتعميمػػات كتحمػػؿ
المسؤكلية كالتعاكف مع الدكلة ،كهذا األثر كاف مصدر قكته األساسػي؛ ككنػه صػادر
مف نبي األمة اإلسالمية محمد _صم اهلل عميه كالسمـ_ ،فال شؾ فيه.

_ الشاهد الكاقعي :برز الشاهد الكاقعي في خطػاب الػرئيس بػرهـ صػالح عنػدما قػاؿ:

همػع
حذرنا نكاجراءاتينا بمستكل خطػكرة هػذا الكبػاء،
بيجب أف
كلكػف :مػف دكف و
ٍ
ى
ي
يككف ي
ً
ً
كاضطر و
أكصػت المرجعيػ ية الرشػيدةي ،ككمػا
العػالج ،كمػا
الكقاية ك
أسباب
بأتـ
اب
ً
ٍ
ى
آخذيف ٌ
ػات الصػػحي ية المختص ػ ية ،كلنتػ ً
ػابيف حػػيف
دعػ ًػت الجهػ ي
المصػ ى
ػذكر األغمبي ػ ىة السػػاحق ىة مػػف ي
)1) )https://www.youtube.com/watch?v=nOUSyX9eDzY ،
https://kingabdullah.jo/ar/speeches

ُُٕٔ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

صاكؼ المك ً
ً
ً
اجهة اآلف،
يتقدـ
الصحي الذم
كبجهكد الكادر
بعكف اهلل
تماثمكا لمشااء
ى
م
ي
المقاحػػات كالعالجػ ً
ً
جهػػكدا حثيث ػ نة عمػػ صػ ً
ً
العػػالـ لتػ ً
ػات لهػػذا
ػكفير
ػعيد
كمػػا أف هنػػاؾ
ن

الكباء)

بُ)

فالرئيس برهـ يستشهد بالحاالت التي تماثمت لمشااء ،ثـ أضاؼ أف هنػاؾ

جهػػكدا عمػ الصػػعيد العػػالمي تسػػع لتػػكفير لقػػاح كعػػالج لكبػػاء ككركنػػا؛ فهػػك بهػػذا
الشاهد الكاقعي يخاؼ مف قمؽ المتمقي كمف ثـ يبػث األمػؿ كاالطمئنػاف فػي قمػكبهـ،

فػػيحممهـ عم ػ االقتنػػاع كالتصػػديؽ بكجػػكد الكبػػاء كمػػف ثػػـ بػػث طاقػػة الطمأنينػػة فػػي

ناكسهـ.

ب_ حجػػة النمػػكذج كعكػػس النمػػكذج :تبن ػ هػػذ الحجػػة عم ػ سػػمكؾ اإلنسػػاف كمػػا

خير كاف بمثابة القدكة الحسػنة
يصدر عنه مف تصرفات إيجابية أك سمبية ،فرف فعؿ نا
شر كاف بمثابة القدكة السيئة التي ييحذر مف االقتداء بها
التي يحتذل بها ،نكاف فعؿ نا
كيحث عم االناصاؿ عف فاعمهابِ) ،كمػا ينبغػي تػكخي الحػذر فػي اختيػار النمػكذج؛
ي
ػػػدا مػػػػف النمػػػػكذج الحسػػػػف قػػػػد يسػػػػتخدمه اآلخػػػػر لتبريػػػػر عشػػػػرات
ألف انح ارفنػػػػا كاحػ ن

االنحرافاتبّ) كقد برز النمػكذج الحسػف فػي سػياقات كثيػرة فػي خطػاب رؤسػاء الػدكؿ
العربيػػػة ،عمػػػ سػػػبيؿ المثػػػاؿ خطػػػاب رئػػػيس الككيػػػت عنػػػدما قػػػاؿ فيػػػه:

ب

إخكاني ،أبنائي ،كنحف في خضـ هػذ المكاجهػة العصػيبة أتكجػه ألخػي سػمك رئػيس
مجمس الكزراء نكاخكانه الكزراء – كؿ في مجاؿ اختصاصه– بعظيـ االعتػزاز بػدكرهـ

في قيادة نكادارة هذا العمؿ المميز آمال االستمرار فػي هػذا الػنهب كعػدـ التهػاكف فيػه
،

 )https://www.youtube.com/watch?v=l7khWs4Bhf4ب(1
https://www.nasnews.com/view.php?cat=27443

ب )2ينظػػػر :فػػػي نظريػػػة الحجػػػاج .ٓٔ ،كينظػػػر :شػػػاييـ برلمػػػاف رائػػػد البالغػػػة الجديػػػدة ،جميػػػؿ
حمداكم.ِٔ،

ب )3ينظر :في نظرية الحجاج .ٓٔ ،كينظر :الحجاج في الشعر العربي.ِْٓ ،

ُُٖٔ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

كتحية فخر كتقدير لجميع العامميف في الصاكؼ األمامية مف الكاجهػة المباشػرة مػع

الكباء سكاء مف الككيتييف أك غيرهـ مف الشرفاء المخمصيف الذيف نعتػز بهػـ ككػذلؾ

العامميف في تقديـ الخدمات المسػاندة ممػف يكاصػمكف الميػؿ كالنهػار مػف أجػؿ تػأميف
مقكمػػات الثقػػة كاألمػػاف كاالطمئنػػاف لػػدل الجمي ػع .كال ياػػكتني أيضػػا تكجيػػه الشػػكر

كالتقدير لمعالي األخ رئيس مجمس األمة كاألخكة األعضاء لما أبدك مف تعاكف بناء
كتااعؿ مشككر كدعـ مشهكد لمحككمة فػي مكاجهػة األزمػة ترجمػت بصػدؽ الشػراكة

اإليجابيػة كركح المسػػؤكلية الكطني ػة كأدعػػكهـ إلػ مكاصػػمة التعػػاكف الجػػاد لمتصػػدم
لهذا الخطر الداهـ .كمػا يطيػب لػي أف أعبػر عػف خػالص التقػدير لممبػادرات الكريمػة
كالمساهمات الطيبة التي تقدمت بها الشركات كالجمعيات كاألفراد كعم كؿ ما قدمك

مف دعـ نقػدم أك عينػي كمػا عرضػك مػف إمكانيػات رغػـ الظػركؼ االقتصػادية التػي

نػػػدرؾ آثارهػػػا ككطأتهػػػا ككػػػذلؾ المبػػػادرات التطكعيػػػة التػػػي قػػػاـ بهػػػا أبنػػػاء الككيػػػت

كالمقيمكف لدعـ كمؤازرة الجهد الحككمي في مختمػؼ قطاعػات الدكلػة لممشػاركة فػي
جهػػػكد مكاجهػػػة الكبػػػاء كهػػػي ليسػػػت غريبػػػة عمػػػ أهػػػؿ الككيػػػت .إخػػػكاني أبنػػػائي

المكاطنيف كالمقيميف ،إننػا نكاجػه اليػكـ أزمػة صػحية عالميػة عػابرة لمقػارات كال تمػكح
في األفػؽ نهايػة لهػا مػا يسػتكجب االسػتعداد لكافػة االحتمػاالت إف المكاجهػة الاعالػة

لهذا الكباء تتطمب فزعة ككيتية عامة كاستجابة كطنيػة شػاممة ككعيػا كػامال كتعاكنػا

جادا)بُ) ،خطاب ثنػاء كشػكر يعػزز فػي ناػس سػامعه عالنمػكذجع االسػتمرار عمػ هػذا
الػػنهب ،كمػػا يرسػػـ لممتمقػػي الػػدكر الكبيػػر الػػذم يقدمػػه الػػكزراء بقيػػادة رئػػيس مجمػػس

الكزراء كما يقدمه األطباء كأعضاء مجمس األمة بقيادة رئيس المجمس ،مػف تعػاكف

كدعػػػـ لمدكلػػػة كتحمػػػؿ مسػػػؤكلية نكادارة متميػػػزة لمكاجهػػػة هػػػذا الكبػػػاء ،كمػػػا تقدمػػػه
 )https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkE ،ب(1
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بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

الشػركات كالجمعيػات كاألفػراد مػف دعػـ نقػػدم أك عينػي كتعػاكف كتكػاتؼ مػع الدكلػػة.
كهػػذا الشػػكر كالتقػػدير كاالعت ػزاز يحمػػؿ فػػي طياتػػه قػػدكة حسػػنة لممتمقػػي فيػػؤثر فيػػه
كيجعمػػه هػػك كػػذلؾ يحػػاكي هػػذا النمػػكذج الحسػػف فيحمػػي كطنػػه كيتكػػاتؼ مػػع الدكلػػة

كيككف عم كعي بالمسؤكلية كيقػدـ مػا اسػتطاع مػف دعػـ لكطنػه ،لهػذا قػاؿ الشػيا
صباح األحمد بعد هذا الثناء كالشكر :ب إننا نكاجه اليػكـ أزمػة صػحية عالميػة عػابرة

لمقػػارات كال تمػػكح فػػي األفػؽ نهايػػة لهػػا مػػا يسػػتكجب االسػػتعداد لكافػػة االحتمػػاالت إف
المكاجهػػة الاعالػػة لهػػذا الكبػػاء تتطمػػب فزعػػة ككيتي ػة عامػػة كاسػػتجابة كطني ػة شػػاممة

ككعيا كامال كتعاكنا جادا).

ِ) االسػػػتدالؿ بكاسػػػطة التمثيػػػؿ :هػػػك طريقػػػة حجاجيػػػة تعمػػػك قيمتهػػػا عمػػػ ماهػػػكـ

المشابهة المستهمؾ ،فهك يبن عم تشابه العالقات بيف بن متشػابهة نكاف اختماػت
مجاالتها ،فال يبن دائما عم عالقة التشابهبُ) ،بكيعد بيرلماف أف الحجاج بالتمثيػؿ
مشركط بأف المثؿ المستعمؿ عميه أف يكػكف داعمػا لقضػية مػا؛ كػي يصػبح الحجػاج
مؤثرا؛ ألف التمثيؿ ينتقؿ مف حالته الخاصة ذات القبكؿ عف المتمقي إل حالة تضػـ

الرأم المدافع عنه)

بِ)

كقد عمؿ كأطنب عبدالقاهر الجرجاني عف أسرار تػأثير التمثيػؿ

في الناس فقاؿ :بفأما القكؿ في العمة كالسبب ،لـ كػاف لمتمثيػؿ هػذا التػأثير؟ كبيػاف

جهته كمأتػا  ،كمػا الػذم أكجبػه كاقتضػا  ،فغيرهػا .نكاذا بحثنػا عػف ذلػؾ  ،كجػدنا لػه

ػبابا ك عمػػالص  ،ك ػؿ منهػػا يقتضػػي أف ياخػػـ المعنػػي بالتمثيػػؿ  ،كينبػػؿ كيشػػرؼ
أسػ ن
كيكمؿ .فأكؿ ذلؾ كأظهر  ،أف أنس الناكس مكقكؼ عم أف تخرجهػا مػف خاػي إلػ
جمػي  ،كتأتيهػػا بصػريح بعػػد مذنػن  ،كأف تردهػػا فػػي الشػيء تعممهػػا إيػا إلػ شػػيء

ب )1ينظػػر :عنػػدما نتكاصػػػؿ نغيػػر ،عبدالسػػػالـ عشػػير ،أفريقيػػػا الشػػرؽ ،المغػػػربََِٔ ،ـ.ٕٗ .
كينظر في نظرية الحجاج ،عبداهلل صكلة.ٕٓ ،

ب )2أسمكبية الحجاج التداكلي كالبالغي.ُٔٔ ،

َُُٕ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

آخر هي بشأنه أعمـ  ،كثقتها به في المعرفة أحكـ = نحك أف تنقمها عف العقؿ إلػ

اإلحساس ،...كههنا  ،إذا تأممنا  ،مذهب آخر في بياف السػبب المكجػب لػذلؾ  ،هػك

ألطػػؼ مأخػػذا  ،كأمكػػف فػػي التحقيػػؽ  ،كأكلػػ بػػأف يحػػيط بػػأطراؼ البػػاب .كهػػك أف
لتصكير الشبه مف الشيء في غير جنسه كشكمه  ،كالتقاط ذلؾ له مف غير محمتػه،

كاجتالبه إليه مف الشؽ البعيد ،بابا آخػر مػف الظػرؼ كالمطػؼ ،كمػذهبا مػف مػذاهب

اإلحسػػاف ال يخا ػ مكضػػعه مػػف العقػػؿ ،...نكاذا ثبػػت هػػذا األصػػؿ ،كهػػك أف تصػػكير
الشػػبه بػػيف المختماػػيف فػػي الجػػنس ،ممػػا يحػػؾ قػػكل االستحسػػاف ،كيثيػػر الكػػامف مػػف
االستظراؼ ،فرف عالتمثيؿ ع أخص شػيء بهػذا الشػأف ،كأسػبؽ جػار فػي هػذا الرهػاف،

كهذا الصنيع صناعته التي هك اإلماـ فيها ،كالبادية لها كالهادم إل كيايتهػا ،كأمػر

فػػي ذلػػؾ أنػػؾ إذا قصػػدت ذكػػر ظرائاػػه ،كعػػد محاسػػنه فػػي هػػذا المعنػ  ،كالبػػدع التػػي
يخترعها بحقه ،كالتألياات التي يصؿ إليها برفقه ،آزدحمت عميؾ ،كغمػرت جانبيػؾ ،

فمـ تدر أيها تػذكر  ،كال عػف أيهػا تعبػر)...

بُ)

إذف عبػدالقاهر يػرل أف تػأثير التمثيػؿ

يكمف في إخراجه مف خاي إل جمي كقد ذكر كياية ذلؾ كصكر مما ال يتسع المقػاـ

هنػػا لشػػرحه ،كمػػا أف تػػأثير يكمػػف فػػي الشػػبه بػػيف المختماػػيف فتستحسػػنه الناػػكس

كتعجػػب لػػذلؾ ،كلقػػد كردت حجػػة التمثيػػؿ فػػي خطػػاب رئػػيس الككيػػت حيػػث قػػاؿ:بلقػػد

شهدنا بأـ أعيننا ما حؿ بدكؿ عظم مف صػكر مؤلمػة كمحزنػة أحػدثها هػذا الكبػاء
القاتؿ بسبب التهاكف كالال مباالة إننا نخػكض معركػة فاصػمة ضػد عػدك شػرس كهػي
معركة الجميع تستكجب االلتزاـ الجػاد بتعميمػات السػمطات الصػحية)

بِ)

يشػير الشػيا

ب )1أسرار البالغة ،أبك بكر عبد القاهر بف عبػدالرحمف بػف محمػد الجرجػاني النحػكم ،تحقيػؽ أبػك
فهر محمكد محمد شاكر ،مطبعة المدني ،مصر ،الطبعة األكل ُُِْ ،هػػ_ُُٗٗـ_ُُِ ،

ُُّ.

 )https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkE ،ب)2

ُُُٕ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

صػػباح األحمػػد إل ػ خطػػكرة كبػػاء ككركنػػا ،حيػػث اختػػار االسػػتعارة التمثيميػػة األنسػػب
لتصكير الحالة ،فيشبه حاؿ مكاجهة الدكلة لكبػاء ككركنػا بخػكض معركػة ضػد عػدك
شرس بجامع المكاجهة كاالستعداد ،ثـ نمحظ االندماج كاالنصهار قد تمثؿ في حػذؼ

المشػػبه كذكػػر المشػػبه بػػه فػػي صػػكرة حسػػية تثيػػر خيػػاؿ المتمقػػي ،فترسػػـ لػػه مػػدل

خطكرة هذا الكباء كجدية األمر ،فعندما يتهيػأ الكبػاء المعنػكم الػذم ال تبصػر العػيف
بصكرة عدك في معركة يسع ألخذ ركحؾ أك سمب صحتؾ كاف لذلؾ مف التػأثير فػي
ناس المتمقي مػا يدفعػه ألخػذ الحيطػة كالحػذر كالعمػؿ بالتعميمػات كاإلذعػاف كالتسػميـ

لتكجيهات الدكلة.

_ كما جاء التمثيؿ في كصاه ألثر التجمعات حيػث قػاؿ :بلقػد شػهدنا بػأـ أعيننػا مػا
حؿ بدكؿ عظم مف صكر مؤلمة كمحزنة أحدثها هذا الكباء القاتػؿ بسػبب التهػاكف

كالػػال مبػػػاالة إننػػػا نخػػػكض معركػػػة فاصػػػمة ضػػػد عػػػدك شػػػرس كهػػػي معركػػػة الجمسػػػع

تستكجب االلتزاـ الجاد بتعميمات السمطات الصحية كأهمها تجنب التجمعػات كأسػباب

العدكل فهي الكقكد الذم يذكي نار الكبػاء كينعشػها)

بُ)

يمػتقط الشػيا صػباح األحمػد

صكرة حسية مرئية مأخكذة مف كاقػع المتمقػي حيػث يشػبه أثػر التجمعػات عمػ كبػاء
ككركنا بتأثير الكقكد عم النار بجامع سرعة االنتشار كتزايػدها عمػ سػبيؿ التشػبيه

التمثيمػي ،فػػالرئيس يقػرب الصػػكرة المعنكيػػة فػي ذهػػف المتمقػػي غيػر الػكاعي بخطػػكرة

التجمعات كعدـ االلتزاـ بالتعميمات كما ينتب عف ذلؾ مف انتشػار سػريع لهػذا الكبػاء
كتزايد في عدد الحاالت ،فينتزع صكرة حسية مف حيػز الكاقػع المشػاهد لػدل المتمقػي

فيستحضػػر تػػأثير الكقػػكد عم ػ النػػار ككيػػؼ تنتشػػر بسػػرعة كتػػزداد مسػػاحة انتشػػارها

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880748&language=ar
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كتضخمها شيئا فشػيئا ،فمػدار اإلقنػاع حػكؿ تكظيػؼ تػأثير الكقػكد عمػ النػار ،يرفػع
مسػػتكل التأمػػؿ لػػدل المتمقػػي فياضػػ إلػػ التػػأثر كاإلذعػػاف إلػػ تجنػػب التجمعػػات
كالكعي بكياية التعاطي مع هذا الكباء ،كالعمؿ بالتعميمات؛ كي ال تتااقـ مخاطر هذا

الكباء كتزيد حاالت المصابيف.

رابعا :الحجب المكظاة لمقيـ :بهي مجمكعػة مػف األخالقيػات التػي اكتسػبها المجتمػع
بشػػكؿ جمػػاعي إل ػ أف أصػػبحت لهػػا قكتهػػا اإلقناعيػػة)

بُ)

فمنهػػا القػػيـ الككنيػػة التػػي

تستدعي الخير كالحؽ كالجماؿ ،كمنها القيـ المجردة التي تختمػؼ مػف مجتمػع آلخػر

كالعدؿ كالعاة كالشػجاعة ،كمنهػا القػيـ المحسكسػة التػي مػف المكػف مالحظتهػا عمػ

أرض الكاقػػع كتحقيقهػػا كالصػػدؽ كاألمانػػة كالتقػػكل كغيرهػػابِ) ،كتبػػرز عػػدة قػػيـ فػػي

الخطػػػػاب السياسػػػػي كالتضػػػػامف كالنزاهػػػػة كالعػػػػدؿ كالمسػػػػؤكلية كاالنضػػػػباط كالكػػػػد

كالتجاكزبّ) ،فال تكػاد تجػد خطابػا مػف خطابػات رؤسػاء العػرب بشػأف جائحػة ككركنػا
يخمك مف الدعكة إل التكاتؼ كالتعاكف كاالنضػباط كالمسػئكلية ،كلػؾ مػف كػؿ خطػاب
شاهد ،يقكؿ الممؾ سمماف بف عبدالعزيز رئيس المممكة العربية السعكدية :بنؤكد أف

مكاصمة العمؿ الجاد في هذا الكقت الصػعب ،ال تػتـ إال بالتكػاتؼ كالتعػاكف كمكاصػمة

الركح اإليجابية كتعزيز الػكعي الاػردم كالجمػاعي ،كااللتػزاـ بمػا يصػدر مػف الجهػات

المعنيػػة مػػف تكجيهػػات كتعميمػػات نكارشػػادات ،فػػي سػػبيؿ مكاجهػػة هػػذ الجائحػػة)بْ)،
كذلؾ رئيس الككيت الشيا صباح األحمد يقكؿ :بكقد سجؿ التاريا لمككيتييف مكاقؼ

ب )1شاييـ برلماف رائد البالغة الجديدة ،جميؿ حمداكم..ِٔ،
ب )2ينظر :الحجاج في الشعر العربي.ِٕٖ _َِٕ ،

ب )3ينظػػر الحجػػاج بػػيف النظريػػة كاألسػػمكب ،باتريػػؾ شػػاركدك ،ترجمػػة :أحمػػد الػػكدرني ،دار الكتػػاب الجديػػد
المتحدة ،بيركت ،الطبعة األكل ََِٗ ،ـ.َٖ _ٕٗ .

 )https://www.youtube.com/watch?v=1YKN3IPMyVI،ب(4
.
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بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

عظيمة كأمثمة رائعة فػي التضػحية كالبػذؿ كالعطػاء كالتكػاتؼ كالتعػاكف حتػ كتػب هلل
لهػػـ الغمبػػة كالاػػكز كبعػػكف هلل كتعػػاكف الجمي ػع سػػيككف النصػػر لمككيػػت عمػػ هػػذا

الكباء)

بُ)

كذلؾ رئيس األردف الممؾ عبداهلل الثاني يقكؿ :بفي هذ األياـ ،يمر كطننا

امػػػا كتعاكنػػػا
مثػػػؿ بػػػاقي العػػػالـ بظػػػركؼ اسػػػتثنائية صػػػعبة ،تسػػػتدعي إجػػػراءات كالتز ن
استثنائيا ،كهذا ليس عم األردنييف بالغريب أك المستحيؿ ،فما عهدم بكػـ ،إخػكاني
ن
كأخكاتي ،إال عم مستكل المسػئكلية ،كعأنػتـ قػدهاع .كأنػا عمػ ثقػة بأننػا سػنتجاكز،

بمشيئة اهلل ،هذ الظركؼ)بِ) ،كذلؾ رئيس الجزائر عبد المجيد تبكف يقكؿ :بسػتظؿ

جهػػػكد الدكلػػػة محػػػدكدة مػػػا لػػػـ بيػػػد المكاطنػػػكف كالمكاطنػػػات المزيػػػد مػػػف التضػػػامف

كاالنضباط ،كالتاهـ ،كخاصة لمتبميغ عف حاالت اإلصابة حت ال يتسبب عدـ التبميغ
فػػي إيػػذاء أقاربػػه كذكيػػه أك عػػابرم السػػبيؿ فػػي الشػػارع)

بّ)

كػػذلؾ رئػػيس العػراؽ بػػرهـ

صالح الذم كرر كثي ار الدعكة لمتكاتؼ كالتضامف كالمسئكلية في خطابه كاعتمد عم

هذ القيـ ،فحينما يدعك إل االلتزاـ بالتعميمات يكظاها ،كحينما يدعك إل المبادرات

كالمسػاعدة فػػي تػػكفير الغػػذاء كغيػػر يكظاهػػا فػػال يكػػاد يخمػػك خطابػػه مػػف الػػدعكة إلػ

أيضػا
أمكر متنكعة إال كيكظؼ هذ القيـ ،يقكؿ فػي أحػد السػياقات :بكعمينػا اإلقػريار ن
ً
ً
ً
مزيػدا
بأفضػؿ حػاؿ ،كأف ذلػؾ ييمقػي
ليست
الصحي
لنظامنا
التحتية
ظركؼ ال ًبن
بأف
ى
ٍ
م
ن
ً
و
ً
ً
لتجػاكز هػذ األزمػة .فػي
معػا
مف المسػئكلية عمينػا كيػدعكنا إلػ مزيػد مػف التكػاتؼ ن
حػػيف أقػػدر عاليػػا المبػػادرات مػػف الشخصػػيات السياسػػية ك االجتماعيػػة لممسػػاعدة فػػي
 ) https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkE ،ب)1
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880748&language=ar

 ) https://www.youtube.com/watch?v=nOUSyX9eDzYب(2
،https://kingabdullah.jo/ar/speeches

 ) https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooE ،ب)3
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html
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ً
ػحاب
هػػذا المجػػاؿ أؤكػػد الػػدعكة إل ػ جميػػعى القػػكل االجتماعيػػة كميسػػكرم الحػػاؿ كأصػ ى
ً
ً
رؤكس األمك ًاؿ كالمن ً
ً
ً
التعػاكف كالتنسػي ً
ؽ مػع
درجػات
إبػداء أقصػ
ظمػات المعنيػ ىة إلػ
ػػة الب ٌنػ ً
ات االجتماعيػ ً
ؽ المبػػػادر ً
ػػمية المعنيػ ً
ػػات الرسػ ً
المؤسسػ ً
ػػاءة إلػػػ جانػ ً
ػػة ،نكاطػػػال ً
ػػب
مؤسسػ ً
ػائر بػ ً
ػركج منهػػا بأقػ مػؿ الخسػ ً
ػرذف اهلل.
ػات الدكلػ ًػة لمكاجهػ ًػة األزمػػة الحاليػ ًػة كالخػ ً
ػكفير الم ػكا مد الغذائيػ ًػة كالصػػحية لمػػف يحتاجهػػا مػػف أبنػ ً
جميع ػا لتػ ً
ػاء
ػاتؼ
ػب أف نتكػ ى
ي
يجػ ي
ن
ػث عمػ المبػػادر ً
ً
ً
ػادم فػػي الحػ م
ات اإلنسػػانية
شػػعبنا ،كأف يكػ ى
دكر ريػ ه
ػكف لكسػػائؿ اإلعػػالـ ه
تخاػيض إيجػار ً
ً
ات المنػازؿ مؤقتنػا ك تأجيػؿ استحصػاؿ القػركض مػف
مثؿ الػدعكًة إلػ
ى

لَسر المت ً
ً
ً
ً
ً
الدخ ًؿ المحدكد.
الضركرية
االحتياجات
كتكفير
قبؿ المصارؼ
عااة كلذكم ٍ
ً
السػعي
مصػاعب ،كأف يػتـ
النػزكح كمػا ييعانكىنػه مػف
مخيمػات
أف ال ننس أهمىنا في
ً
كٍ
ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
منػاطقهـ إف
عكدتهـ إل
كتسهيؿ
احتياجاتهـ،
كتكفير
كحمايتهـ
مأساتهـ
إنهاء
إل
و
ػه
كشعب
جميعا أف نتضام ىف
شاء اهلل .إف هذ ً المحظ ىة العصيب ىة تحتٌ يـ عمينا
مشهكد لى ي
ه
ن
الصػػبر عمػػ ً
الم ىح ً
ً
ػػف كالػػبالء)بُ) كهػػذ القػػيـ :التضػػامف كالتكػػاتؼ
بػػالغيرًة كالنخػػكًة ك
كالتعػاكف كالمسػػؤكلية كالتضػػحية اسػػتدعاها المقػاـ ،فجهػػكد الػػدكؿ ال تكاػػي لمتصػػدم
لجائحة ككرنا كالحد مف آثارها االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ما لـ ً
يبػد الشػعب

التعػػػاكف كالتكػػػاتؼ كالتضػػػحية كالمسػػػئكلية لمحػػػد مػػػف انتشػػػار هػػػذا الكبػػػاء ،فالطاقػػػة
اإلقناعية في الخطابات مستسقاة مف قيـ محسكسة تكجه سمكؾ المتمقي إلػ العمػؿ
بهػػػذ القػػػيـ نكاال كػػػاف عرضػػػة لمخطػػػر .كمػػػا نػػػرل أف بػػػرهـ صػػػالح لػػػـ يكتػ ً
ػػؼ بػػػالقيـ

المحسكسة بؿ استند عم القيـ المجردة في قكلػه :بإف هػذ ً المحظػ ىة العصػيب ىة تحػتٌ يـ
ػبر عم ػ ً
ػامف كشػ و
ػه بػػالغيرًة كالنخػػكًة كالصػ ً
الم ىحػ ًػف
عمينػػا
ػهكد لىػ ي
ػعب مشػ ه
جميع ػا أف نتضػ ى
ن

 ) https://www.youtube.com/watch?v=l7khWs4Bhf4 ،ب(1
https://www.nasnews.com/view.php?cat=27443
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كالبالء)

بُ)

الغيرة كالنخكة قيـ أيديكلكجية يتاػؽ عميهػا العػرب تحديػدا ،كتحػرؾ مكػامف

ناسية كبيرة لدل العربي ،كال غرابة فقد جبمكا عم هذ القيـ كتغنكا بها في أشعارهـ

كتااخركا بها ،كمػا أف اإلسػالـ قػد حػث عميهػا؛ لػذلؾ هػي مناػذ جيػد إلذعػاف الشػعب

العراقػػػي كاسػػػتمالة عقكلػػػه كعػػػكاطاهـ؛ لحممهػػػـ عمػػػ االلتػػػزاـ بالتعميمػػػات كتقػػػديـ
المبادرات لتقميؿ الضرر الناتب عف هػذا الكبػاء كتقػديـ يػد العػكف لممحتػاجيف كغيرهػا

مف غايات ينشدها الرئيس برهـ.

ب )1المصدر ناسه.

ُُٕٔ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ادلثحث الثاني

أسالية احلجاج الثالغية يف خطاتات رؤساء الذول العرتية
تشأى جائحة كىرونا

حجاجيا مف خػالؿ تسػميط الضػكء عمػ األثػر الاعػاؿ
بعدا
تمنح البالغة الخطاب ن
ن
فػػػي إقنػػػاع المتمقػػػي ،حيػػػث تيسػػػخر األسػػػاليب البالغيػػػة لخدمػػػة مقاصػػػد حجاجيػػػةبُ)،

ب انطالقا مف أف البالغة هي عمـ الخطاب االحتمالي الهادؼ مف التأثير كاإلقنػاع أك
هما معا ،إيهاما أك تصديقا)بِ) ،حيث تسػهـ األسػاليب البالغيػة المعركفػة عالمعػاني،
كالبيػػاف ،كالبػػديععبفي اإلمتػػاع كفػػي الكقػػت ناسػػه تعػػد حػػامالت لمحجػػاج؛ ألنهػػا تركػػز

كمقنعا كانطالقنا مػف هػذا ،فػرف البالغػة مسػمؾ رئػيس مػف
مؤثر
الاكرة كتطرحها طرح نا
ن
مسػػػالؾ الحجػػػاج كاالسػػػتدالؿ؛ ذلػػػؾ ألف العمػػػكـ البالغيػػػة تكتسػػػب قكتهػػػا التأثيريػػػة

الحجاجية؛ ألنها ال تخاطب العقؿ كالذهف فحسب ،نكانما تخاطب اإلحسػاس كاالناعػاؿ
أيضا)بّ) كلما كانت البالغة مرتبطػة بالحجػاج بهػدؼ التػأثير كاإلقنػاع كػاف عقػد هػذا
المبحػػث مطمبػػا لعػػرض بعػػض ظ ػكاهر الحجػػاج البالغػػي فػػي خطػػاب رؤسػػاء الػػدكؿ

العربية بشأف جائحة ككركنا حسب ما يقتضيه المقاـ:

ُ_ حجاجية األسمكب الخبرم المؤكد :أكؿ ما ينبغي أف ييعمـ أف الخبر جزء مػف
الجممة االسمية أك الاعميػة يحصػؿ بػه فائػدة الخبػر أك الزـ فائدتػه  ،كيتاػاكت درجػة

تبعا لمقتض الحاؿ ،فقد يمق لخالي الػذهف ،فيجػرد مػف المؤكدات،كقػد يمقػ
تككيد ن

ب )1ينظػػػر التداكليػػػة كالحجػػػاج مػػػداخؿ كنصػػػكص ،صػػػابر الحباشػػػة ،صػػػاحات لمدراسػػػات كالنشػػػر،
دمشؽََِٖ ،ـ.َٓ .

ب )2البالغػػة الجديػػدة بػػيف التخييػػؿ كالتػػداكؿ ،محمػػد العمػػرم ،أفريقيػػا الشػػرؽ ،المغػػربَُِِ ،ـ.
َٔ.

ب )3أسمكبية الحجاج التداكلي كالبالغي.ُّٔ ،

ُُٕٕ
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لممتمقػػي المتػػردد فيؤكػػد بمؤكػػد كاحػػد ،كقػػد يمق ػ لممنكػػر فيؤكػػد بػػأكثر مػػف مؤكػػدبُ)،
كاألصؿ أف يمق الخبػر فػي مظهػر االبتػدائي المجػرد ،باعتبػار مػف الناحيػة النحكيػة

مايد لمعن في ذاته بغض النظر عػف تاػاكت المقامػات ،إال أنػه قػد يعػدؿ عػف ذلػؾ؛

لتػػأثير المقػػاـ فيػػه ،فيمق ػ الخطػػاب بزيػػادة أدكات التككيػػد

بِ)

كطرقػػه المعمكمػػة عنػػد

عممػاء البالغػةبّ)؛ ليقػكم الخطيػب الطاقػػة اإلقناعيػة ،فيحمػؿ المتمقػي إلػ اإلذعػػاف،
فيبرز الخبر المؤكد كظاهرة لها أبعاد حجاجية؛ لهذا كثر تكظيؼ التككيد في خطابات
رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة بشػػأف جائحػػة ككركنػػا ،منهػػا عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ قػػكؿ الممػػؾ

سػػمماف _ حاظػػه اهلل_ فػػي خطابػػه :بنؤكػػد أف مكاصػػمة العمػػؿ الجػػاد فػػي هػػذا الكقػػت

الصػػػعب ،ال تػػػتـ إال بالتكػػػاتؼ كالتعػػػاكف كمكاصػػػمة الػػػركح اإليجابيػػػة كتعزيػػػز الػػػكعي

الاردم كالجماعي ،كااللتزاـ بما يصدر مف الجهػات المعنيػة مػف تكجيهػات كتعميمػات
نكارشادات ،في سبيؿ مكاجهة هذ الجائحة)

بْ)

لجأ الممػؾ سػمماف إلػ اسػتعماؿ أكثػر

مػػػف مؤكػػػد تمثػػػؿ فػػػي ع أفع كأسػػػمكب القصػػػر بػػػالناي كاالسػػػتثناء ،فضػػػال عػػػف الماػػػظ
الصريح عنؤكدع ،ليكجه المتمقي إل عدة أعماؿ ال تتـ مكاجهة هذا الكباء كالحػد مػف

ب )1ينظػػر :دالئػػؿ اإلعجػػاز ،أبػػك بكػػر عبػػد القػػاهر بػػف عبػػدالرحمف بػػف محمػػد الجرجػػاني النحػػكم،
تحقيػػػػػؽ أبػػػػػك فهػػػػػر محمػػػػػكد محمػػػػػد شػػػػػاكر ،مطبعػػػػػة المػػػػػدني ،مصػػػػػر ،الطبعػػػػػة الثالثػػػػػة،
ُُّْهػ_ُِٗٗـ  ،ُّٕ ،كينظر :ماتاح العمكـ ،يكسػؼ ابػف أبػي بكػر بػف محمػد بػف عمػي
السكاكي ،تحقيؽ نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،بيركت َُْٕ ،هػ _ ُٕٖٗـ.ُّٔ ،

ب )2ينظر :الحجاج في القرآف مف خػالؿ أهػـ خصائصػه األسػمكبية ،عبػداهلل صػكلة ،دار الاػارابي،
بيركت ،الطبعة األكل ََُِ ،ـ.ِّْ .

ب )3ينظػػر :ماتػػػاح العمػػػكـ .ُٕٔ ،كبغيػػػة اإليضػػػاح لتمخػػيص الماتػػػاح فػػػي عمػػػكـ البالغػػػة ،عبػػػد
المتعاؿ الصعيدم ،مكتبة اآلداب ،القاهرةَُِْ،هػ ُٗٗٗ-ـ.ّٗ _ّٓ ،

 )https://www.youtube.com/watch?v=1YKN3IPMyVI،ب(4
https://alabdle.org/28264/.
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انتشػػار إال بػػااللتزاـ بهػػا ،فالحصػػر بػػالناي كاالسػػتثناء زاد مػػف فعاليػػة اإلقنػػاع ،فنا ػ

جميع سبؿ المكاجهة لكباء ككركنا كمف ثـ حصرها في التكػاتؼ كالتعػاكف كبػث ركح
االيجابية كالكعي بطرؽ الكقاية كاالحتراز مف هذا الكباء كااللتزاـ بالتكجيهػات ،كهػذ

المؤكدات تحمؿ رسالة ماادها الحذر مف التهاكف كالالمباالة في مكاجهة هذا الكباء،
 ،كمػػا أنهػػا تضػػاي بعػػدا حجاجيػػا إقناعيػػا فػػي ذهػػف المتمقػػي فتزيػػؿ مػػا دكف ذلػػؾ مػػف
اعتقادات أك مااهيـ مغمكطة كتدفع المتمقي إل العمؿ الجاد بما ذكر الرئيس ،كترفع
مف مستكل كعيه بخطكرة األمر كسبؿ الكقاية مف هذا الكباء.

_ كما حاؿ خطاب رئيس الجزائر بأكثر مف مؤكد في قكله :ب نكاني أريػد أف أؤكػد
بأف الدكلة قكية ،كاعية بحساسية الظرؼ ،مصغية لقمؽ المػكاطنيف كالمكاطنػات،
لكـ ٌ
منشغمة بهمكمهـ ،بؿ إنها ،كبقدر مػا هػي حريصػة عمػ احتػراـ الحريػات كالحقػكؽ،

بقػػدر مػػا هػػي مسػػؤكلة عػػف حمايػػة األشػػخاص كالممتمكػػات بمػػا فيهػػا تػػكفير الحمايػػة

شي مسألة أمػف
الصحية كالرعاية الطبية لممكاطنيف كالمكاطنات ،كاعتبار الكباء المتا ٌ
تهـ الجميع حت لك أدل األمر إل تقييد بعض الحريات مؤقتػا،
كطني ،كأمف صحي ٌ
فحياة المكاطف ،كالمكاطنة فػكؽ كػؿ اعتبػار ،كقبػؿ كػؿ شػيء)

بُ)

نػص محمػؿ بطاقػة

تأكيدية حجاجية تقطع الشؾ كتػدفع إلػ الثقػة بالدكلػة ،حيػث كظػؼ التككيػد بالجمػؿ

االسمية المتتالية ،كبحرؼ التككيد عأفع كعإفع ،كبضمير الاصػؿ عهػيع ،كتكػرار جممػة
عبقدر ماهيع ،فضال عف الماظ الصريح عأؤكدع ،سمسمة مف التأكيدات تهدؼ إل رفػع

مسػػػتكل ثقػػػة المتمقػػػي بالدكلػػػة كتػػػدفع كػػػؿ الشػػػائعات كتقطػػػع سػػػبؿ الجػػػدؿ فػػػي ظػػػؿ
آثػار اقتصػادية سػمبية عمػ
تكجيهات كأكامر قػد تقيػد مػف حريػة األشػخاص كتعكػس نا
أصحاب الممتمكات؛ مما يجعؿ المػكاطف فػي حالػة هجػكـ كتػكتر كاسػتنكار؛ لهػذا أكػد
 ،ك ) https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooEب(1
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html
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الرئيس بػأداة التككيػد ع أفع ليثبػت أف الدكلػة قكيػة ثػـ أثبػت بالجممػة االسػمية الدالػة
عم االستمرار كالثبكت أف الدكلة كاعية بالتأثيرات الجانبيػة الناتجػة عػف هػذا الكبػاء
فهػػي أيذف لقمػػؽ الم ػكاطف كتعمػػؿ عم ػ التخايػػؼ مػػف همػػكمهـ ،ثػػـ اسػػتعمؿ ضػػمير
الغائب عهيع إلحالة المتمقي إل ما هك معمكـ لديػه بػأف الدكلػة كمػا عهػدتـ حريصػة

عم احتراـ الحريات كالحقكؽ فهي كذلؾ مسئكلة عف حماية األشخاص بناس القدر
فبالتػػالي عالنتيجػػة المضػػمرةع قػػد تقييػػد بعػػض الحريػػات حااظن ػا عم ػ أركاحكػػـ؛ فحيػػاة
المكاطف فكؽ كؿ اعتبار؛ لهذا كاف لزاما عمػ الخطيػب أف يمقػي كػؿ تمػؾ المؤكػدات؛

عي ػا مػػف هػػذا الكبػػاء
ػاديا أك اجتما ن
ليرفػػع معنكيػػات الشػػعب ككػػذلؾ المتضػػرريف اقتصػ ن
كيؤكد لهـ بأف الدكلة عم كعػي كامػؿ بكػـ كبهمػكمكـ ،كمػا أنػه يػدفع الشػؾ كالقمػؽ
كيقطع الجدؿ المثار بسػبب التكجيهػات ،كياػرض حقػائؽ باعتبارهػا مسػممات ال تقبػؿ

النقاش ،فيجعؿ المتمقي يستسمـ لهذا األمر.

ِ_ حجاجية أسمكب النداء :يعد النداء كسيمة إنشائية حجاجيػة تبػث طاقػة تحايزيػة
كتنبيهيػه فػي ذهػف المتمقػي فتدفعػه ل قبػاؿ إلػ خطػاب المػتكمـ الػذم بػدكر بيكسػػب

النػداء قػكة إنجازيػه تحػدث التكاصػؿ كمػف ثػػـ يقػع الحجػاج بعػد أف يقػكـ الػنص بقػػكة
حجاجية ترفع مف مستكل التااعؿ فيه)

بُ)

كقػد عمػد رؤسػاء الػدكؿ العربيػة إلػ هػذا

األسػػمكب فػػي خطابػػاتهـ ،فػػال تكػػاد تجػػد خطابػػا غيػػر مبػػدؤ بهػػذا األسػػمكب الحجػػاجي
سكاء بذكر األداة أـ بحذفها ،كما يتكرر النػداء فػي ثنايػا الخطابات،كذلػؾ لشػد انتبػا

المتمقي ،كالتنبيه إل أهمية ما سيمق بعػدها ،فػانظر السػتهالؿ الخطػاب عنػد الممػؾ
سمماف حيػث قػاؿ :بإخػكاني كأخػكاتي ..أبنػائي كبنػاتي  ..المػكاطنيف كالمقيمػيف عمػ

أرض المممكػػة العربيػػة السػػعكدية السػػالـ عمػػيكـ كرحمػػة اهلل كبركاتػػه كبعػػد :فتعممػػكف
ب )1الحجػػاج فػػي الػػنص القرآنػػي عسػػكر الح ػكاميـ أنمكذجػػاع ،هػػاني يكسػػؼ أبػػك غميػػكف ،رسػػالة
ماجستير ،جامعة مؤتةَُِٖ ،ـ.ٖٓ .
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حاظكـ اهلل كرعاكـ ،ما يعانيه العالـ بسبب تاشي جائحة ككركنا المستجد ،كاانا اهلل
بُ)

كذلؾ رئيس الككيت يقػكؿ :بإخػكاني كأبنػائي المػكاطنيف

نكاياكـ كالعالـ أجمع شرها)
كالمقيميف فػي هػذا البمػد األمػيف .السػالـ عمػيكـ كرحمػة هلل كبركاتػه  ،،،فمقػد شػاءت
إرادة هلل أف يتعرض كطننا العزيز إل كباء بفيػركس ككركنػا) المسػتجد الػذم اجتػاح
العػػػالـ شػػػرقا كغربػػػا شػػػماال كجنكبػػػا)

بِ)

كمثمػػػه رئػػػيس األردف حيػػػث قػػػاؿ :بإخػػػكاني

كأخ ػكاتي ،أبنػػاء كبنػػات شػػعبي العزيز،السػػالـ عمػػيكـ كرحمػػة اهلل كبركاتػػه ،فػػي هػػذ

األيػػاـ ،يمػػر كطننػػا مثػػؿ بػػاقي العػػالـ بظػػركؼ اسػػتثنائية صػػعبة ،تسػػتدعي إج ػراءات

استثنائيا)...بّ) كذلؾ رئػيس العػراؽ يقػكؿ :ببسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ
اما كتعاكنا
ن
كالتز ن
ػاء بمػ ًػدنا الع ػراؽ السػػالـ عمػػي يكـ كرحم ػ ية ً
أيخ ػكاني كأبنػػائي كأهمػػي ..فػػي جميػ ًػع أنحػ ً
اهلل
ي
ً
ً
ً
ً
معكػـ
لمحػديث
الشػريؼ،
ػكم
كبركاتيه
الم ٍب ىع ًػث ال ىن ىب م
ي
ٍ
أنتهز فرصػ ىة المباركػة لكػـ فػي يػكـ ى

اء ً
عف ً
المسػتى ًجد)
آخر التطكرات التي نعي ي
جر ى
شها ن
معا ٌ
خطر تاشي فايركس ككركنا ي
لعػؿ حػذؼ أداة النػػداء فػي خطابػػات الرؤسػاء يثيػر فػػي ذهػف المتمقػػي عظػـ المصػػاب

بْ)

عم الرئيس الذم ضاؽ بػه المقػاـ عػف إطالػة الكػالـ بسػبب حمػكؿ الػبالء ،فػال رادع
لذلؾ الكباء فهك قد حؿ في البالد؛ لهذا أخذ الرؤساء بأسمكب النداء المحذكفة أداته
كبانتقػػاء ألاػػاظ ع إخ ػكاني ،كأخ ػكاتي ،أبنػػائي ،كبنػػاتي ،أهمػػيع؛ ليماػػت انتبػػا المتمقػػي
،ك )https://www.youtube.com/watch?v=1YKN3IPMyVIب)1
https://alabdle.org/28264/.
،

 ) https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkEب(2

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880748&language=ar

،

 ) https://www.youtube.com/watch?v=nOUSyX9eDzY ،ب(3
https://kingabdullah.jo/ar/speeches
ْ) https://www.youtube.com/watch?v=lٕkhWsْBhfبْ)
ِّْْٕ=https://www.nasnews.com/view.php?cat
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بقربهـ منه ،كيشعرهـ باالحتكاء كاألماف كيبعث ركح الطمأنينة في ناس المتمقي لما
سيمقيه الرئيس مف خطب قد يثير قمقهـ ،فكاف النداء محمال بطاقة حجاجية مكجهة

نحك المكنكنػات الكجدانيػة لػدل المتمقػي كتهيئػة لمػا سػيمق مػف خطػاب كتكجيهػات،

كتزيد مف مستكل الثقة بالدكلة.

مهما في
دكر
ّ_ حجاجية اإليجاز كاإلطناب :تمعب ثنائية اإليجاز كاإلطناب نا
ن
حجاجيا ن
عمميػػة اإلقنػػاع ،عم ػ شػػرط أف تراعػػي مقتض ػ حػػاؿ المخاطػػب ،فػػرذا كػػاف أسػػمكب
اإليجػػػاز سػػػكاء كػػػاف بطريقػػػة الحػػػذؼ أك القصػػػر يراعػػػي حػػػاؿ الػػػناس البشػػػرية فػػػي

انقباضػػها كانبسػػاطها ،كذلػػؾ باالختصػػار كتقمػػيص الكػػالـ؛ بغيػػة جػػذب االنتبػػا كط ػرد
السآمة كالممؿ كدفع الشركد كالناكر الذم قد ينتاب المتمقي إباف العمميػة اإلقناعيػة،
كذلؾ هك اإلطناب الذم يراعي ارتيػاح الػناس البشػرية مػف خػالؿ بسػط الكػالـ؛ بغيػة

اإلفهػػاـ كاإليضػػاح؛ كػػي يزيػػؿ المػػبس كالغمػػكض ،كيكصػػؿ األطركحػػة إل ػ المتمقػػي؛
فيسهـ في إذعانػه كتيسػير اقتناعػهبُ) ،كقػد تراكحػت خطابػات رؤسػاء الػدكؿ العربيػة

بػػيف إيجػػاز نكاطنػػاب ،إال أف خطػػاب الممػػؾ سػػمماف كخطػػاب الممػػؾ عبػػداهلل الثػػاني ،قػػد
أخذ اإليجاز منه النصيب األكبػر ،بينمػا خطػاب الػرئيس عبػد المجيػد تبػكف ،كخطػاب

الرئيس برهـ صالح قد أخذ اإلطناب النصيب األكبر منه ،فأما اإليجاز فمؾ منه مثػاؿ
قكؿ الممؾ سمماف :ب إف بالدكػـ المممكػة العربيػة السػعكدية ،مسػتمرة فػي اتخػاذ كػؿ

اإلجراءات االحترازية لمكاجهة هذ الجائحة ،كالحد مف آثارها ،مستعينة بػاهلل تعػال ،

ثـ بما لديها مف إمكانات ،فػي طميعتهػا عػزيمتكـ القكيػة فػي مكاجهػة الشػدائد بثبػات

ب )1ينظر  :اآلليات البالغية الحجاجية في المعمقات عمعمقتا عمرك بف كمثكـ كزهير بف أبي سمم
أنمكذجػػػاع ،هنػػػاء لبيهػػػي ،رسػػػالة ماجسػػػتير ،جامعػػػة الشػػػهيد حمػػػه لخضػػػر الػػػكادم ،الجزائػػػر،

ُّْٔق_ َُِٓـ.ْٓ .
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المػػػؤمنيف العػػػامميف باألسػػػباب)

بُ)

اتخػػػذت المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية العديػػػد مػػػف

اإلجػراءات لمحػػد مػػف تاشػػي هػػذا الكبػػاء كلكػػف الممػػؾ سػػمماف آثػػر إيجػػاز القصػػر فمػػـ
ياصؿ القكؿ في تمؾ اإلجراءات بؿ جعؿ المتمقي يرل بعينيػه تمػؾ اإلجػراءات؛ لككنهػا

كثيػػرة كالمقػػاـ يضػػيؽ لػػذكرها ،فضػػال عػػف كػػكف تمػػؾ اإلجػػراءات يعمهػػا الكثيػػر مػػف
التغيرات كاإلضافات بناء عم تطكرات هذا الكباء كطرؽ التعامؿ معه ،كمػا أف عظػـ
البالء يجعؿ الناس تقصر الكالـ ،يقكؿ أحد الباحثيف :بكاإليجاز أسمكب يراعػي حػاؿ

الػػناس فػػي محنتهػػا كشػػدتها ،إذ أف الػػناس مجبكلػػة عم ػ اختصػػار الكػػالـ كالحػػديث

عندما تصاب بكرب ،إذ مف طبعها أنها تعاؼ طكؿ الكالـ في تمؾ المحظات كال تقكل

عم بسطه)بِ).

كأمػػا اإلطنػػاب فمػػؾ منػػه مثػػاؿ قػػكؿ الػػرئيس عبػػد المجيػػد تبػػكف :بفقػػد أخػػذنا

جميع االحتياطات إذ لدينا قدرات جاهزة ،لـ تستغؿ بعد ،سػكاء عمػ مسػتكل الجػيش

الكطني الشعبي ،أك األمػف الػكطني ،كحتػ الاضػاءات االقتصػادية كالمعػارض يمكػف
تجهيزها لمحجر الصحي عم عجؿ باإلضافة إل المباني كالمنشآت العمكمية.

كحاليػػػا لػػػدينا :مميػػػكف كخمسػػػمائة كخمسػػػيف ألػػػؼ بَََ )ُ.َٓٓ.مػػػف كػػػؿ أنػػػكاع

األقنعػػػة ،كيجػػػرم اقتنػػػاء ْٓ مميػػػكف قنػػػاع إضػػػافي َََٔ،أداة كمياكيػػػة لماحػػػص

ب )testكَََُٓ بصدد االقتناء،أكثر مف ََِٓ سػرير خػاص باإلنعػاش ،كيمكػف
رفػػػػع العػػػػدد عنػػػػد االقتضػػػػاء إلػػػػ َََٔ سػػػػرير كتػػػػكفير َََٓ أجهػػػػزة تػػػػناس

،ك ) https://www.youtube.com/watch?v=1YKN3IPMyVIب(1
https://alabdle.org/28264/.
ب )2اآلليػػات البالغيػػة الحجاجيػػة فػػي المعمقػػات عمعمقتػػا عمػػرك بػػف كمثػػكـ كزهيػػر بػػف أبػػي سػػمم
أنمكذجاع .ِْ،
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اصػػطناعية)

بُ)

لجػأ الػػرئيس عبػػد المجيػػد إلػ التاصػػيؿ بعػػد اإلجمػػاؿ ،حيػػث يتسػػاءؿ

المتمقي كيتشكؽ لمعرفة تمؾ االحتياطات؛ لتطمئف ناسه كتهدأ كيخبك قمقه ،كما أف

نظػر لمػا تمػر بػه الدكلػة مػف ظػركؼ اقتصػادية
مثؿ هذا التاصيؿ مهـ لػدل المتمقػي نا
كسياسػػية تجعػػؿ التػػكتر كالقمػػؽ فػػي أعم ػ مراتبػػه مػػع حمػػكؿ جائحػػة ككركنػػا؛ لػػذلؾ

الػػػرئيس عبدالمجيػػػد عنػػػدما اسػػػتهؿ خطابػػػة قػػػاؿ :ببسػػػـ اهلل الػػػرحمف الػػػرحيـ أيتهػػػا

المكاطنات ،أيها المكاطنكف ،تشػاء األقػدار أف تىمػر الجزائػر هػذ األيػاـ ًبمحنػة أيخػرل
يحممها عكبػاء فيػركس ككركنػاع المسػتجد العػالمي ً
اآلخػذ فػي التىاشػي فػي الكثيػر مػف
ً
بمداف العػالـ)

بِ)

فمػـ تكػف الجزائػر تمػر بأزمػة ككركنػا فقػط بػؿ تمػر بظػركؼ سياسػية

كاقتصادية جعمت مف الرئيس يطنب فػي خطابػه فػي كثيػر مػف المكاضػع؛ لينػزع قمػؽ

المتمقي ،كيحممه عم الثقة بالدكلة نكامكانياتها.

ْ_ حجاجيػػة التشػػبيه :يعػػد التشػػبيه ذك طاقػػة إقناعيػػة؛ لمػػا لػػه مػػف أثػػر فػػي ناػػس
المتمقي يدفعه إل البحػث عػف العالقػة التػي تجمػع بػيف المشػبه كالمشػبه بػه ،فضػال
عف شحذ مخيمة المتمقػي الػذم يقػكد إلػ التػأثر كاإلذعػاف بفاالحتاػاؿ كالصػنعة فػي

التصػػػكيرات التػػػي تػػػركؽ السػػػامعيف كتػػػركعهـ ،كالتخيػػػيالت التػػػي تهػػػز الممػػػدكحيف
شبيها بمػا يقػع فػي ناػس النػاظر إلػ التصػاكير التػي يشػكمها
كتحركهـ ،كتاعؿ فعالن
ن
الحػذاؽ بػػالتخطيط أك بالنحػػت كالنقػر ،فكمػػا أف تمػػؾ تعجػب كتخمػػب ،كتػػركؽ كتؤنػػؽ،
كتدخؿ الناس مػف مشػاهدتها حالػة غريبػة لػـ تكػف قبػؿ رؤيتهػا كيغشػاها ضػرب مػف

 ) https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooE ،ب(1
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html
 ) https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooE ،ب(2
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html
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الاتنػػة ال ينكػػر مكانػػه ،كال يخاػ شػػأنه)

بُ)

كلعػػؿ رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة كانػػت أحػػكج

لتاعيؿ هذا األسمكب الحجاجي؛ لذلؾ كظاه رئيس األردف في قكله :بفقد كاف األردني
بِ)

شػػبه الممػػؾ عبػػداهلل الم ػكاطف

ػندا ،كسػػيظؿ لكطنػػه در نع ػا)
دائمػػا ألخيػػه األردنػػي ،سػ ن
األردنػي بالػدرع بجػامع الحمايػة كالكقايػة عمػ سػبيؿ التشػبيه البميػغ ،فكمػا أف الػػدرع
يحمػي صػاحبه كػذلؾ هػك المػكاطف حػػامي لكطنػه ،كهػذا التشػبيه يحمػؿ الشػعب عمػ

التكػاتؼ كتحمػؿ المسػئكلية لمكاجهػة هػذا الكبػاء ،فمػه كقعػه فػي ناػس المتمقػي؛ لمػا
يحكيػػه مػػف صػػكرة تخيميػػة تتجم ػ بكضػػكح لممتمقػػي فيػػذعف كيتااعػػؿ مػػع األحػػداث

بمسئكلية كبكعي تاـ.

يػدا كاحػدةن،
بنقؼ
_ كمنه قكؿ برهـ صالح:
ي
جميعنا أماـ هذا المصػاب كهػذا التحػدم ن
ى
لتتـ معركتىنا ضد هذا الاايركس ،كننتصر ً
ً
عميه)بّ) يمتقط الرئيس صكرة حسية مرئية
ى
مأخكذة مف كاقع المتمقي حيث يشبه تكػاتؼ كتضػافر الشػعب العراقػي باليػد الكاحػدة

بعضػا فػػي البسػػط كالقػػبض
بجػػامع االتاػػاؽ ،فكمػػا أف اليػػد الكاحػػدة ال يخػػالؼ بعضػػها ن
كالرفع كالخاػض ،فكػذلؾ سػبيؿ الشػعب العراقػي فػي تعاضػدهـ كتكػاتاهـ فػي مكاجهػة
هذا البالء ،فقد قرب الرئيس المعنػ فػي ذهػف المتمقػي مػف خػالؿ تجسػيد لممتمقػي،

مما أدل إل تكثيؼ درجة حضكر الاكرة في ذهف المتمقي ،فبدأ الخطػاب أكثػر تػأثي ار

نكاقناعا لتكجيهات الدكلة كالعمؿ عم التعاضػد كالتكػاتؼ كالتضػافر لمحػد مػف انتشػار

هذا الكباء.

ب )1أسرار البالغة .ِّْ ،
)https://www.youtube.com/watch?v=nOUSyX9eDzY ،ب(2
https://kingabdullah.jo/ar/speeches
 ) https://www.youtube.com/watch?v=l7khWs4Bhf4 ،ب(3
https://www.nasnews.com/view.php?cat=27443
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ٓ_ حجاجيػػة االسػػتعارة :تعػػد االسػػتعارة ركيػػزة مػػف ركػػائز الحجػػاج؛ لمػػا تسػػببه مػػف
انزياح لغكم داللي يهز مخيمة المتمقي ،يقكؿ حسف المكدف في سػياؽ الحػديث عػف
حجاجية االستعارة :بفالصكرة شػكؿ أك بنيػة مسػتقمة عػف المعنػ  ،كاسػتعمالها يعنػي

االبتعاد عف الطريقة العادية في التعبيػر إلػ طريقػة تثيػر االنتبػا  ،كيمكػف أف يكػكف

الهدؼ مػف اسػتعماؿ هػذ البنيػة ،فػي ظػركؼ غيػر عاديػة ،هػك منػع الحركيػة لماكػرة

نكاثػػارة االناعػػاالت كخم ػؽ كضػػعية دراميػػة لػػـ تكػػف مكجػػكدة مػػف قبػػؿ)بُ) ،نكاذا تأممنػػا
خطػػاب رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة بشػػأف جائحػػة ككركنػػا نجػػدها تتضػػمف مجمكعػػة مػػف
االستعارات الحجاجية منها قػكؿ رئػيس الجزائػر :بالبحػث كالكشػؼ عػف هكيػة ناشػرم

هػدؼ زرع
األخبار الكاذبة كالمضممة ،الػذيف يمت ًهنػكف التسػكيد بناكسػهـ المريضػةً ،ب ى
البمبمة كاإلبقاء عم المكاطف دائما في ً
حالة قم و
ؽ كرعب)بِ) جاءت البمبمػة فػي لسػاف
العػػػرب بمعنػػػ  :ب تاريػػػؽ اآلراء  ...كالبمبمػػػة :اخػػػتالط األلسػػػنة ...كالبمبمػػػة كالبالبػػػؿ

كالبمبػػاؿ :شػػدة الهػػـ كالكسػكاس فػػي الصػػدكر كحػػديث الػػناس)

بّ)

ياضػػي المعنػ إلػ

العمؿ عم إفساد اآلراء كاضطرابها نكاثارة القمؽ كالهـ في الناكس ،فقد شبه الػرئيس
اإلخبار الكاذبة كما تثير مف اضطراب كقمؽ في الناكس بالبذر كحذؼ المشبه به ثـ
أت بشيء مف لكازمه عالزرعع عم سبيؿ االستعارة المكنية؛ كالجامع بينهما ما ينتب

عف ذلؾ ،فزرع البذر ينػتب حصػادا ،بينمػا نشػر األخبػار المزياػة الضػالة ينػتب عنهػا

ب )1بالغػػة الخطػػاب اإلقنػػاعي نحػػك تصػػكر نسػػقي لبالغػػة الخطػػاب ،حسػػف المػػكدف ،دار كنػػػكز
المعرفة ،األردف ،الطبعة األكل ُّْٓ ،ق_ َُِْـ.ِٖٓ .

 )https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooE ،ب(2

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html
ب )3مادة بمؿ ،معجـ لساف العرب.ُّٓ /ٓ ،
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االضػػطراب كالقمػػؽ ،كلػػؾ أف تتصػػكر كيػػؼ قػػرب الػػرئيس الاكػػرة فػػي ذهػػف المتمقػػي،
فيجعمه كاعي بأهداؼ أصحاب األخبار الكاذبة.

يػدا
بنقؼ
_ كمنه قكؿ الرئيس برهـ صالح:
ي
جميعنا أماـ هذا المصاب كهػذا التحػدم ن
ى
ً
كاحدةنً ،
خيػار إالٌ األمػ يؿ كالثقػ ية
عميػه ،فػال
كننتصػر
لتتـ معركتىنا ضػد هػذا الاػايركس،
ى
ى
ػػد كػ م و
ػػمس اإلنسػػػانية ستيشػ ً
ؽ المحالػػػة)بُ) تتجمػػػ
ػػر ي
بػػػالناس  ،فبعػ ى
ػػار ،كشػ ي
ػػؿ ليػػػؿ نهػ ه
االسػػتعارة فػػي قكلػػه  :عكشػػمس اإلنسػػانية ستشػػرؽ ال محالػػةع  ،حيػػث شػػبه العػػكدة
لمحياة الطبيعية بعد زكاؿ كباء ككركنا بشركؽ الشمس بعػد غيابهػا فصػرح بالمشػبه

بػػه كحػػذؼ المشػػبه عمػ سػػبيؿ االسػػتعارة التصػػريحية التبعيػػة؛ لككنهػػا قػػد جػػرت فػػي
الاعػؿ عستشػرؽع ،كالقرينػة المانعػة مػف إرادة المعنػ الحقيقػي باإلنسػانية) ،كالجػامع
بينهما تبدؿ األحكاؿ مف حاؿ إل حػاؿ ،فاالسػتعارة تثيػر األمػؿ كالطمأنينػة فػي ناػس

ػكر معنكيػػة بشػػيء مشػػاهد مػػف الكاقػػع فيػزاد إدراكػػه كيػػذعف
المتمقػػي ،حيػػث يجسػػد أمػ ا
كيتأثر ،فكما أف انجالء الميؿ يعقبه شركؽ الشمس كبداية يكـ جديػد هػك كػذلؾ هػذا
الكباء سيمر كيمضي كتعكد الحياة لطبيعتها ،تصكير يمقي األمػؿ فػي ناػس المتمقػي
فيدفع شعكر الرغبة في الخالص مف هذا الكباء كالعكدة إل الحياة الطبيعية ،فيعمؿ

المتمقػػي باألسػػباب كاإلج ػراءات كيتعػػاكف مػػع الدكلػػة لتشػػرؽ شػػمس اإلنسػػانية مػػف

جديد.

ٔ_ حجاجية الطباؽ :الطباؽ في اصطالح البالغيػيف :الجمػع بػيف لاظػيف متضػاديف
ػمبابِ) ،كتكمػػف حجاجيتػػه فػػي تمكػػيف
خاي ػا،
إيجابػػا أـ سػ ن
ن
فػػي الكػػالـ ،ظػػاه ار كػػاف أـ ن
،

ْ)1) ) https://www.youtube.com/watch?v=lٕkhWsْBhf
ِّْْٕ=https://www.nasnews.com/view.php?cat

ب )2ينظػػر :اإليضػػاح فػػي عمػػكـ البالغػػة ،الخطيػػب القزكينػػي محمػػد بػػف عبػػدالرحمف جػػالؿ الػػديف،
تحقيؽ إبراهيـ شمس الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلػ ُِْْ ،هػػ_ََِّـ،

ِٓٓ.
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المعن في ذهف المتمقي ،مف خالؿ إبراز مثالب ضد ؛ ليظهر حسنه ،فتسمك مكانته
فػػي قمػػب كعقػػؿ المتمقػػيبُ) ،أك ليكضػػح المعن ػ كيقكيػػه ،كمػػف الطبػػاؽ فػػي خطػػاب
رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا قكؿ عبد المجيد تبكف :بسػتظؿ

جهػػػكد الدكلػػػة محػػػدكدة مػػػا لػػػـ بيػػػد المكاطنػػػكف كالمكاطنػػػات المزيػػػد مػػػف التضػػػامف
كاالنضباط ،كالتاهـ ،كخاصة لمتبميغ عف حاالت اإلصابة حت ال يتسبب عدـ التبميغ
في إيذاء أقاربه كذكيه أك عابرم السبيؿ في الشارع)

بِ)

لجػأ الػرئيس لطبػاؽ السػمب؛

ليجػرم مقارنػػة ذهنيػػة بػيف ب اإلبػػالغ كعػػدـ اإلبػالغ) فػػاإلبالغ يحػػد مػف تاشػػي الكبػػاء

بينما عدـ اإلبالغ يسهـ فػي زيػادة عػدد الحػاالت فيػؤذم القريػب كالبعيػد ،فهػك بهػذ

كعيػا نكاد ار نكػا
الحجة القائمة عم طباؽ السمب قد هز عاطاػة المتمقػي؛ ليصػبح أكثػر ن
كحذر كتعاكنا مع الدكلة.
نا
لما يترتب عم تمؾ المتضادات ،فيككف أكثر كعيا
 +كمنػػػه قػػػكؿ الشػػػيا صػػػباح األحمػػػد :بتحيػػػة فخػػػر كتقػػػدير لجميػػػع العػػػامميف فػػػي

الصاكؼ األمامية مف المكاجهة المباشػرة مػع الكبػاء سػكاء مػف الكػكيتييف أك غيػرهـ
مف الشرفاء المخمصيف الذيف نعتز بهـ ككذلؾ العامميف في تقديـ الخدمات المسػاندة

ممف يكاصمكف الميؿ كالنهار مف أجؿ تأميف مقكمػات الثقػة كاألمػاف كاالطمئنػاف لػدل

الجميع)

بّ)

فطباؽ اإليجاب بيف ع الميؿ كالنهارع جسػد خطػكرة هػذا الكبػاء الػذم جعػؿ

العامميف يكاصمكف الميؿ كالنهار لتقديـ المساندات لمشػعب ،كمػف ثػـ يحمػؿ المتمقػي

ب )1ينظر :اآلليات البالغية الحجاجية في المعمقات عمعمقتا عمرك بف كمثكـ كزهير بف أبي سمم
أنمكذجاع .َٔ،

 )https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZV6gooE ،ب)2

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/202003171191132.html
،

 ) https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkEب)3

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880748&language=ar
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عمػػػػ التسػػػػميـ بخطػػػػكرة هػػػػذا الكبػػػػاء كأخػػػػذ الحػػػػذر كالحيطػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ االلتػػػػزاـ
بالتكجيهات ،كما يبعث شعكر الثقػة كالطمأنينػة فػي ناػس المتمقػي بػالجهكد الدؤكبػة

التػػي تبػػذلها الدكلػػة ؛ لضػػماف سػػالمته كتػػكفير احتياجػػات الشػػعب ،كمػػا أف اإلشػػادة

كبيػر لهػـ؛ لمكاصػمة العمػؿ لػيال نهػا ار
بجهكد العامميف في الخدمات المسػاندة،
ه
حػافز ه
كتقديـ المساندات لكؿ محتاج.

ُُٖٗ
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اخلامتة

كبعد حمد اهلل عم التماـ يجدر بنػا الكقػكؼ عمػ ثمػرات كنتػائب هػذا البحػث أكجزهػا
فيما يمي:

ُ .اتضػػح مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ أف خطػػاب رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة بشػػأف جائحػػة
ككركنا مادة حجاجية خصبة؛ لما تحممػه مػف مقكمػات حجاجيػة متمثمػه فػي

التقنيػػػات الحجاجيػػػة كاألسػػػاليب البالغيػػػة التػػػي تهػػػدؼ إلػػػ إقنػػػاع المتمقػػػي
كاستمالة عكاطاه.

ِ .كشػػؼ البحػػث عػػف مجمكعػػة مػػف األهػػداؼ التػػي سػػع إليهػػا رؤسػػاء الػػدكؿ
العربية في ظػؿ هػذ األزمػة ،مػكظايف تقنيػات الحجػاج لخػدمتها ،عمػ رأس
تمؾ األهداؼ إقناع المتمقي بضركرة االلتػزاـ بالتكجيهػات كالتعػاكف كالتكػاتؼ
مع الدكلة كالحذر مف التهاكف كالتساهؿ في هذا األمر.

ّ .كظػػؼ رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة تقنيػػات الحجػػاج بكثافػػة ،إال أف هنػػاؾ تقنيػػات
حجاجية ال يكػاد يخمػك خطػاب منهػا هػي :حجػة التنػاقض كالتعػارض ،كحجػة

التقسيـ ،كحجة الشاهد،كحجة النمكذج ،كالحجب المكظاة لمقيـ.

ْ .ساهـ خطػاب رؤسػاء الػدكؿ العربيػة فػي هػز عاطاػة المتمقػي كرفػع مسػتكل

اإلدراؾ كالتأمػػػؿ كشػػػحذ المنطػػػؽ كالعقػػػؿ مػػػف خػػػالؿ االتكػػػاء عمػػػ معتقػػػدات

المتمقي كقيمه كعقيدته فضالن عف الكقائع؛ بغية التػأثير كاإلقنػاع ؛ لمكصػكؿ

إل التغيير المنشكد كتكجيه سمكؾ المتمقي.

ٓ .زاكج رؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة فػػي خطابػػاتهـ بػػيف بػػث الطمأنينػػة فػػي ناػػكس
شعكبهـ كبيف ترهيبهـ كبياف خطكرة هذا الكباء ،معتمديف بذلؾ عم تقنيات

الحجاج كحجة التعدية ،كحجة التعاقب ،كحجة التبذير كغيرها.

ٔ .تنكعػػػت األسػػػاليب البالغيػػػة الحجاجيػػػة فػػػي خطػػػاب رؤسػػػاء الػػػدكؿ العربيػػػة

َُُٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

فشػػػممت حجاجيػػػة التراكيػػػب ،كحجاجيػػػة التصػػػكير ،كحجاجيػػػة البػػػديع إال أف

ظا منهما.
البديع كاف أقؿ ح ن

ٕ .لكؿ مقاـ مقاؿ،اتضح ذلؾ مف خالؿ تكظيؼ رئيس الجزائر ألسمكب اإلطنػاب

المتمثػػؿ فػػي التاصػػيؿ بعػػد اإلجمػػاؿ؛ كذلػػؾ لمػػا تمػػر بػػه الدكلػػة مػػف ظػػركؼ
سياسػػية كاقتصػػادية يقتضػػي التاصػػيؿ فػػي هػػذا المقػػاـ؛ لحمػػؿ الشػػعب عم ػ

الثقة بقكة الدكلة نكامكانياتها.

ٖ .سػاهـ كػػؿ مػػف التشػػبيه كاالسػػتعارة فػي شػػحف الطاقػػة اإلقناعيػػة لممتمقػػي مػػف
خالؿ التجسيد كالتشخيص الذم بدكر يشحذ مخيمة المتمقػي كيقػرب المعنػ

لَذهاف فيقكد إل اإلذعاف كالتسميـ.

ُُُٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ادلصادر وادلراجع:

قائوة ادلصادر وادلراجع

ُ .أساس البالغة ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد بػف عمػر بػف أحمػد الزمخشػرم،

المحقػػؽ :محمػػد باسػػؿ عيػػكف السػػكد ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت ،الطبعػػة
األكل ُُْٗ ،هػ_ ُٖٗٗـ.

ِ .أس ػرار البالغػػة ،أبػػك بكػػر عبػػد القػػاهر بػػف عبػػدالرحمف بػػف محمػػد الجرجػػاني
النحػػكم ،تحقيػػؽ أبػػك فهػػر محمػػكد محمػػد شػػاكر ،مطبعػػة المػػدني ،مصػػر،
الطبعة األكل ُُِْ ،هػ_ُُٗٗـ.

ّ .أسػػمكبية الحجػػاج التػػداكلي كالبالغػػي تنظيػػر كتطبيػػؽ عم ػ السػػكر المكيػػة،

مثن ػ كػػاظـ صادؽ،منشػػكرات ضػػااؼ ،بيػػركت ،الطبعػػة األكل ػ ُّْٔ ،ق_

َُِٓـ.

ْ .أصػكؿ نظريػة الحجػاج عنػػد العػرب بػيف الممارسػػة كالتنظيػر ،محمػد يطػػاكم،
بحػػػث منشػػػكر ،مجمػػػة جامعػػػة أـ القػػػرل لعمػػػكـ المغػػػات كآدابهػػػا ،السػػػعكدية،

عُُِّْٗ ،ق_ َُِٖـ.

ٓ .اآلليات البالغية الحجاجية في المعمقات عمعمقتا عمرك بػف كمثػكـ كزهيػر بػف

أنمكذجػا ،هنػػاء لبيهػػي ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة الشػػهيد حمػػه
أبػػي سػػمم
ن
لخضر الكادم ،الجزائرُّْٔ ،ق_ َُِٓـ.

ٔ .أهـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسػطك إلػ اليكـ،فريػؽ البحػث
في البالغة كالحجاج ،إشراؼ :حمادم حمكد،كمية اآلداب ،منكبة،بد .ت).

ٕ .اإليضاح في عمكـ البالغػة ،الخطيػب القزكينػي محمػد بػف عبػدالرحمف جػالؿ

الػػديف ،تحقيػػؽ إب ػراهيـ شػػمس الػػديف ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت ،الطبعػػة
األكل ُِْْ ،هػ_ََِّـ.

ُُِٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ٖ .بػػديع الق ػرآف ،ابػػف أبػػي اإلصػػبع المصػػرم ،تحقيػػؽ حانػػي محمػػد شػػرؼ ،دار
نهضة مصر،بد  .ت  .ط).

ٗ .بغية اإليضاح لتمخيص الماتاح فػي عمػكـ البالغػة ،عبػد المتعػاؿ الصػعيدم،
مكتبة اآلداب ،القاهرةَُِْ،هػ ُٗٗٗ-ـ.

َُ .بالغة اإلقناع في المناظرة ،عبدالمطيؼ عادؿ ،منشكرات ضػااؼ ،بيػركت،
منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،الطبعة األكل ُّْْ ،ق_ َُِّـ.

ُُ .البالغػػة الجديػػدة بػػيف التخييػػؿ كالتػػداكؿ ،محمػػد العمػػرم ،أفريقيػػا الشػػرؽ،
المغربَُِِ ،ـ.

ُِ .بالغػػػة الخطػػػاب اإلقنػػػاعي نحػػػك تصػػػكر نسػػػقي لبالغػػػة الخطػػػاب ،حسػػػف
المكدف ،دار كنكز المعرفة ،األردف ،الطبعة األكل ُّْٓ ،ق_ َُِْـ.

ُّ .تػػاريا نظريػػات الحجػػاج ،فيميػػب بركتػػكف كجيػػؿ جكتييػػه ،ترجمػػة :محمػػد
صػػػالح الغامػػػدم،مركز النشػػػر العممي،جامعػػػة الممػػػؾ عبػػػدالعزيز ،المممكػػػة

العربية السعكدية ،الطبعة األكل ُِّْ ،هػ_ َُُِـ.

ُْ .تحريػػر التحبيػػر ،ابػػف أبػػي اإلصػػبع المصػػرم ،تحقيػػؽ حانػػي محمػػد شػػرؼ،
إحياء التراث اإلسالميُّٗٔ ،ـ.

ُٓ .التداكلية كالحجػاج مػداخؿ كنصػكص ،صػابر الحباشػة ،صػاحات لمدراسػات
كالنشر ،دمشؽََِٖ ،ـ.

ُٔ .تقنيػات الحجػاج فػي البالغػة الجديػدة عنػد شػاييـ بيرلمػاف ،بحػث منشػػكر،
شعباف أمقراف ،التعميمية ،ع ،ُٓ :جَُِٖٓ ،ـ.

ُٕ .الحجػػػاج المؤسػػػس لبنيػػػة الكاقػػػع فػػػي أدعيػػػة أصػػػحاب الكسػػػاء _عمػػػيهـ
السالـ_ ،سجاد عدناف كاظـ ،بحث منشكر ،مجمة العمكـ اإلنسػانية ،كميػة
التربية لمعمكـ اإلنسانية ،عّ ،جَُِِّٔ ،ـ.

ُُّٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ُٖ .الحجاج بيف النظرية كاألسمكب ،باتريػؾ شػاركدك ،ترجمػة :أحمػد الػكدرني،
دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيركت ،الطبعة األكل ََِٗ ،ـ.

ُٗ .الحجػػاج فػػي البالغػػة المعاصػػرة ،محمػػد سػػالـ محمػػد األمػػيف الطمبػػة ،دار
الكتاب الجديد المتحدة،بيركت ،الطبعة األكل ََِٖ ،ـ.

َِ .الحجاج في التكاصؿ ،فيميب بركطكف ،ترجمة :محمػد مشػباؿ ،كعبدالكاحػد

التهػػػػامي العممػػػػي ،المركػػػػز القػػػػكمي لمترجمػػػػة،القاهرة ،الطبعػػػػة األكلػػػػ ،
َُِّـ.

ُِ .الحجػػاج فػػي الشػػعر العربػػي بنيتػػه كأساليبه،سػػامية الدريػػدم ،عػػالـ الكتػػب
الحديث ،األردفَُُِ ،ـ.

ِِ .الحجاج في القرآف مف خالؿ أهـ خصائصه األسمكبية ،عبداهلل صكلة ،دار
الاارابي ،بيركت ،الطبعة األكل ََُِ ،ـ.

ِّ .الحجػػاج فػػي الػػنص القرآنػػي عسػػكر الح ػكاميـ أنمكذجػػاع ،هػػاني يكسػػؼ أبػػك
غميكف ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتةَُِٖ ،ـ.

ِْ .الحجػػاج كالحقيقػػة كآفػػاؽ التأكيػػؿ ،عمػػي الشػػبعاف ،تقػػديـ :حمػػادم صػػمكد،
دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيركت ،الطبعة األكل ََُِ ،ـ.

ِٓ .الخطاب الحجاجي أنكاعه كخصائصه دراسة تطبيقية في عكتاب المسػاكيفع

ؿ:عالرافعػػػيع ،هػػػاجر مػػػدقف ،رسػػػالة بدكتػػػك ار )،جامعػػػة كرقمػػػة ،الجزائػػػر،
ََِّـ.

ِٔ .الخطابة ،أرسطك طػاليس ،تحقيػؽ :عبػدالرحمف بػدكم ،ككالػة المطبكعػات،
الككيت ،دار القمـ ،بيركتُٕٗٗ ،ـ.

ُُْٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ِٕ .دالئؿ اإلعجاز ،أبك بكػر عبػد القػاهر بػف عبػدالرحمف بػف محمػد الجرجػاني

النحػػكم ،تحقيػػؽ أبػػك فهػػر محمػػكد محمػػد شػػاكر ،مطبعػػة المػػدني ،مصػػر،
الطبعة الثالثةُُّْ ،هػ_ُِٗٗـ.

ِٖ .رسػػائؿ اإلمػػاـ عمػػي فػػي نهػػب البالغػػة دراسػػة حجاجيػػة ،رائػػد مجيػػد جبػػار،
العتبة الحسينية المقدسة ،العراؽُّْٖ ،قَُِٕ -ـ.

ِٗ .شاييـ بيرلماف رائد البالغة الجديدة ،جميػؿ حمػداكم ،دار الريػؼ ،المممكػة
المغربية ،الطبعة األكل َُِٗ ،ـ.

َّ .عنػػػػدما نتكاصػػػػؿ نغيػػػػر ،عبدالسػػػػالـ عشػػػػير ،أفريقيػػػػا الشػػػػرؽ ،المغػػػػرب،
ََِٔـ.

ُّ .فػػي بالغػػة الحجػػاج ،محمػػد مشػػباؿ ،دار كنػػكز المعرفػػة ،عمػػاف ،األردف،
الطبعة األكل َُِٕ ،ـ.

ِّ .فػػي بالغػػة الخطػػاب اإلقن ػاعي ،محمػػد العمػػرم ،أفريقيػػا الشػػرؽ ،المغػػرب،
الطبعة الثانيةََِِ ،ـ.

ّّ .في درس الحجاج مف البالغة الجديدة إلػ الحجػاج داخػؿ الخطػاب ،حسػف

المػػكدف ،بحػػث منشػػكر ،جامعػػة القػػركييف ،كميػػة المغػػة العربيػػة ،م ػراكش،
َُُٔـ.

ّْ .فػػي نظريػػة الحجػػاج ،عبػػداهلل صػػكلة ،مسػػكيمياني لمنشػػر كالتكزيع،تػػكنس،
الطبعة األكل َُُِ ،ـ.

ّٓ .الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف في كجك التأكيؿ ،جار اهلل محمكد ابف
عمػػػر الزمخشػػػرم ،ضػػػبطه :خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيحا ،دار المعرفػػػة ،بيػػػركت،

الطبعة الثالثةَُّْ ،هػ_ ََِٗـ.

ّٔ .لسػػاف العػػرب ،ابػػف منظػػكر ،تحقيػػؽ :عبػػداهلل عمػػي الكبيػػر ،كمحمػػد أحمػػد

ُُٓٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

حسب اهلل ،كهاشـ محمد الشاذل  ،دار المعارؼ ،القاهرة ،بد .ت).

ّٕ .معجػػـ التعرياػػات ،عمػػي بػػف محمػػد السػػيد الشػػريؼ الجرجػػاني ،المحقػػؽ:
محمد صديؽ المنشاكل ،دار الاضيمة ،القاهرة ،بد.ط.ت).

ّٖ .ماتاح العمكـ ،يكسؼ ابف أبػي بكػر بػف محمػد بػف عمػي السػكاكي ،تحقيػؽ
نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،بيركت َُْٕ ،هػ _ ُٕٖٗـ.

ّٗ .مف الحجاج إل البالغة الجديدة،جميؿ حمداكم ،أفريقيا الشرؽ ،المغػرب،
َُِْ.

ادلىاقع اإللكرتونية:

ُ .خطاب رئيس المممكة العربية السعكدية الممؾ سمماف بف عبدالعزيز:

ك https://www.youtube.com/watch?v=ُYKNّIPMyVI،
https://alabdle.org/ِِْٖٔ./

ِ .خطاب رئيس الككيت الشيا صباح األحمد:

ك https://www.youtube.com/watch?v=_KSAJnulhkE ،

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=َِْٖٖٕٖ&l
ّ .خطاب رئيس األردف الممؾ عبداهلل الثاني:

anguage=ar

ك https://www.youtube.com/watch?v=nOUSyXٗeDzY ،

https://kingabdullah.jo/ar/speeches

ْ .خطاب رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبكف:

ك https://www.youtube.com/watch?v=-qLPZVٔgooE ،

ُُُٗhttps://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/َََُِِّٕ/
ِّ.html

ُُٔٗ

بالغة الحجاج في خطاب بعض رؤساء الدكؿ العربية لشعكبهـ بشأف جائحة ككركنا

ٓ .خطاب رئيس العراؽ برهـ صالح:

ك https://www.youtube.com/watch?v=lٕkhWsْBhfْ ،
ِّْْٕ=https://www.nasnews.com/view.php?cat

ُُٕٗ

