Research in Arabic Language, Document Type: Research Paper,Vol: 11, No. 20, Spring & Summer 2019/19

A Pragmatic Approach to Contemporary Political Discourse in Lebanon; Based on the Speech
of Two Politicians
Fatemeh Parchekani

Abstract
Art as an aesthetic trend is a means of pleasure to the endpoint audience; however, at the same
time it is a way to convince the audience and satisfy them as the artist tries to utilize existing
means to internalize goals that are manifested in the work in the mind of the audience.
Therefore, art cannot be limited to visual or abstract music effects, but can be regarded as an
artistic effect of every political speech or scientific theory that contains artistic elements. This
article aims at analyzing political speech based on verbal techniques. Two Lebanese political
figures were chosen among the Lebanese Society: Hezbollah Secretary-General Sayyed
Hassan Nasrallah and the Speaker of Lebanese Parliament/head of the Amal Movement,
Nabih Berri, who are known for using the closest ways to connect with and convince endpoint
audience. This way, the introduction, body, and concluding remarks in the speeches of these
two leaders contain elements which are worth analyzing aesthetically. The results showed that
the introduction, body and conclusion of their speeches have discoursal elements including
the use of persuasion strategies and psychological effects that are related to the audience and
convinces them, that help the two leaders to influence the audience by their words.
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مقاربة تداولية للخطاب السياسي املعاصر يف لبنان؛

بناء على خطاب اثنني من السياسيني

1

فاطمة پرچگاني *
امللخّص
إنّ األدب والفنّ اتّجاه مجالي يُعترب وسيلة للمتعة عند املخاطب ،إالّ أنّه يف الوقت نفسه يُعدّ طريقة معيّنة بارزة من الطرق املوجودة إلقناع
املخاطب واسرتضائه؛ إذ حياول الفنّان باستخدام الوسائل املوجودة بني يديه لكي يرسّخ يف ذهن املخاطب أهدافه اليت قد تبلورت يف أثره
الفنّي .لذلك ال ميكن أن يتمّ حصر الفنّ يف اآلثار البصرية أو اجملرّدة واملوسيقى ،بل ميكن أن نعترب كلّ خطاب سياسي تضمن عناصر فنّية
أثرا فنّي ا .يرمي هذا املقال إىل حتليل اخلطابات السياسية اللبنانية املعاصرة باالستناد على التقنيات الكالمية وفقا لنظرية التداولية أو علم
املقامية .ولقد متّ اختيار النماذج من اجملتمع اللبناني الشيعي لشخصيتني سياسيتني هما األمني العام حلزب اهلل السيّد حسن نصر اهلل ورئيس
اجمللس اللبناني ورئيس حركة "أمل" نبيه بري اللذين عُرفا بأنّهما يستخدمان الطرق األقرب إىل إنشاء العالقة مع املخاطبني وإقناعهم.
نستنتج بعد دراسة خطاب هذين القائدَين السياسيّ ني أنّ بداية خطابهما ومتنه ونهايته متتلك عناصر جتدر الدراسة ،وجتعلهما ينجحان يف
التأثري على املخاطب وإقناعه ،كاستخدام اسرتاتيجية اإلقناع واملؤثّرات النفسية لنجاح خطابهم أمام املخاطب.
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1ـ املقدمة
أصبحت السياسة يف عاملنا اليوم جزءا مهمّا ،ال ميكن جتاهله يف حياة الناس اليومية يف العديد من اجملتمعات .أمّا يف اجملتمع
اللبناني ،فللسياسة قصّة مميّزة عن غريها إىل حدّ كبري يصل إىل حد املبالغة واإلفراط أحيانا ،النّها امتزجت مع حياة معظم الناس
صغارا وكبارا ،فالقائد السياسي فيها يصبح موضع االهتمام ليس لكونه جزءا من احلياة احلزبية أو احلركية فحسب ،بل ألنّه
يتمتّع بشعبية ممزوجة بشيء من القداسة عند مناصريه .بذلك أنّ العالقة بني اللغة واخلطاب والسياسي ،مهمّة يف إطار اجملتمع وهي
من نوع العالقة بني املتكلّم واملتلقّي .وإنّ الوظائف السياسية اليت تؤدّيها اللغة كثرية ،ألنّها أداة رئيسية للعمل السياسي ،حيث
تتمّ ممارسة معظم النشاطات السياسية بواسطة اللغة (عبد اللطيف 7117 ،م ،ص .)11

جتدر اإلشارة إىل أنّ األساس يف القسم التطبيقي هلذا املقال هو اخلطابات السياسيّة الثنني من رجال السياسة اللبنانيني الذين
يتزّعمون حزبا أو حركة ،هما السيد حسن نصر اهلل األمني العام حلزب اهلل اللبناني ،ونبيه برّي رئيس اجمللس النيابي اللبناني
ورئيس حركة أفواج املقاومة اللبنانية (حركة أمل) .والسبب يف اختيار هذين اخلطيبني هو أنّ خطاباتهما تتمتّع بتأثري كبري بني
اجلمهور اللبناني ،حيث أنّهما ميلكان شخصية مؤثّرة يف احلياة السياسية اللبنانية ،فتمتاز خطاباتهم بأنّ هلا أثرا كبريا ليس يف مسرية
السياسة اللبنانية فحسب ،بل على مستوى العامل العربي والشرق األوسط بشكل عام .هذا إضافة إىل شعبيتهما الكبرية لدى قسم
كبري من الشعب اللبناني خاصّة الشيعة منهم.
أمّا املرحلة اليت نركّز عليها هي مرحلة ما بعد االعتداء اإلسرائيلي على لبنان سنة  7112مباشرة ،والذي اشتهر حبرب متّوز
وبدأت يف  17متوز وانتهت بـ  11من آب ،بسبب أنّ تلك املرحلة متتّعت حبساسية وأهمية كبريتني يف سياسة لبنان ،إضافة إىل أنّ
خطاب هذين القياديني بعد نهاية احلرب كانت مهمّة بالنسبة للحياة السياسية يف لبنان واملنطقة .فلذلك اخرتنا خطاب السيّد نصر
اهلل يف  77إيلول  ،7112اليوم الذي مسّوها بذكرى االنتصار يف احلرب .هذا إضافة إىل خطاب نبيه بري يف الذكرى السنوية الثامنة
والعشرين لتغييب السيد موسى الصدر ورفيقيه .كان هذا اخلطاب يف احتفال يف مدينة صور يف اجلنوب اللبناني يف  31آب ،7112
بعد نهاية احلرب مباشرة.
تهدف هذه املقالة إىل إظهار خصائص اللسانيات التداولية ومساتها من حيث تطبيقها على النصوص السياسية وحتديدا
اخلطابات املعاصرة للسياسيني اللبنانيني ،من حيث أهمّيتها بني اخلطابات السياسية العربية يف العامل اليوم ،خاصّة ألنّ لبنان يتمتّع
مبوقع إسرتاتيجي يف املنطقة ،ولذلك ميلك سياسيو هذا البلد موقعا سياسيا مؤثّرا يف مسرية السياسة العربية يف املنطقة.
تنبع إشكالية الدراسة من سؤالني رئيسيني ،هما:
ـ ما هي املضامني السياسية املتداولة يف اخلطاب السياسي العربي املعاصر؟
ـ كيف يؤدّي هذا اخلطاب إىل تعزيز عملية التواصل بني املتكلّم واملتلقّي؟
وبعد الدراسة األ ولية ملصاديق البحث ،نفرتض أنّ املضامني اليت تتداول يف اخلطاب السياسي العربي املعاصر ،تتنوّع بتنوّع
األساليب وضرورة اللجوء إىل أساليب خمتلفة لوجوب صياغة العالقة املتينة بني اخلطيب واملخاطب ،وجيب علينا رصد هذه
األساليب واملضامني .كما أنّ خطابات الشخصيات السياسية البارزة يف العامل العربي حتتوي يف معظمها قدرة لتعزيز العالقة بني
املتكلّم واملتلقّي ،وتؤدّي إىل إقناع املتلقّي.
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إن التداولية تُعترب حبدّ ذاتها منهجا متكامال للدراسات اللغوية واللسانيات تهتمّ بالعالقة
أمّا بالنسبة إىل املنهج ،فيجب القول ّ
بني املتكلّم واملتلقّي ،حيث أنّه ال يوجد نصّ خطابي من دون متلقّ ،إذن تنظر التداولية إىل االتّصال والتواصل بني اخلطيب
واملخاطب .هذا إضافة إىل أنّ التداولية جتاوزت اتّجاهات الشكالنية والبنيوية اليت احنصرت مبكوّنات النص الشكلية ،إذ إنّ
التداولية تعنى بدراسة اللغة على أساس التداول والتخاطب يف االستعمال ،أي املعنى املتداول للفظ بدال من دراسة املعنى اجملرّد
له ( 5891 ،Geoffreyم ،ص  ،)1لذلك ميكن القول إنّ املنهج التداولي يهتمّ بدراسة العملية التواصيلة بأبعادها النفسية
واالجتماعية واإليدئولوجية.
7ـ خلفية البحث
إن الدراسات التداولية املرتبطة بعلم اللغة بفروعها بدأت تقع موضع اهتمام النقاد يف اللغات املختلفة ،وتتضمّن معظمها مناذج
ّ
تطبيقية ،كالتطبيق على القرآن الكريم أو االحاديث أو النصوص األدبية الرتاثية .الوضع نفسه فيما يتعلّق بعلم اللغة السياسي،
فهو حيظى باالهتمام يف الدراسات بالرغم من أنّه مل يأخذ حقّه يف األحباث بني علوم اللغة حتى اآلن .هناك بعض األحباث وقعت
يف هذا اجملال ميكن اإلشارة إليها ،منها مقال بعنوان «علم اللغة السياسي :امليزات اللسانية وماوراء اللسانية يف العالقات
السياسية» ليلنا كراسيل نيكوفا .نشرت ترمجتها يف جملة األحباث يف اللغة الروسية وآدابها سنة  .7113تناولت فيه الكاتبة خطاب
الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف املؤمتر الدولي االقتصادي التاسع يف سان بطرسبورغ منوذجا ،ترتكز على األساليب البيانية
واالسرتاتيجية يف إنشاء العالقة مع املتلقي.
وهناك مقال آخر بعنوان « »Political Linguistics as a constituent Part of modern political theoryللكاتبتني
فالريي برتنكو ،وآنا بوتابوفا .يتناول املقال مشكلة الفهم اجلديد للنظرية السياسية التقليدية ،ويشمل البناء املعاصر هلذه النظرية
حيث يعترب اللسانيات السياسية كجزء من السياسة احلديثة.
أمّا يف إيران ،فهناك مقال للباحثَني روح اهلل صيادي جناد وعبد احلسني ذكايي بعنوان «حتليل خطاب قائد الثورة اإلسالمية يف
إيران السيد على اخلامنئي» ،نُشر يف جملّة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية سنة  1312هـ.ش ،يدرس رسالة القائد إىل املصريني
عرب كلمة ألقاها باللغة العربية يف صالة اجلمعة ،نظرا لقطع العالقات بني إيران ومصر .يرى الباحثان أنّ خطاب القائد مليء
باالسرتاتيجيات ،ويستنتجان أنّ صاحب اخلطاب يتمتّع بقدرات يف استخدام خطبة صالة اجلمعة للتأثري على الشعب املصري
ويستعمل أدوات لدعم فكرته يف التقارب بني البلدين كاالستعارة والتكرار.
ويف الثامن حتى العاشر من شهر مايو سنة  ،7111أقام قسم دراسات اخلطاب يف جامعة وارسو ومعهد اللغويات التطبيقية
مؤمترا دوليا بعنوان «علم اللغة السياسي» ( =  )Political linguistic conferenceيف وارسو عاصمة بولندا ،مشل عددا
كبريا من املقاالت يف جمال اللسانيات السياسية تزيد عن مثانني مقاال ،ما يشري إىل أهمّية هذا الفرع من علم اللغة اليوم
(.)https://pl.ils.uw.edu.pl

أمّا الفرق بني حبثنا واألحباث السابقة فهو أنّنا نتطرّق ألوّل مرّة إىل خطابات بعض السياسيني اللبنانيني ،ألنّ تلك اخلطابات
بالرغم من أهمّيتها مل حتظ بدراسات متخصّصة كما جيب خاصّة أنّنا سندرس املوضوع من منظار التداولية.
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3ـ علم اللغة السياسي
تم بدراسة
علم اللغة السياسي 1هو أحد فروع علم اللغة االجتماعي 7اليت حظيت باهتمام ملحوظ يف العصر احلديث ،فهو يه ّ
جوانب اخلطاب السياسي (كالوس 1111 ،م ،ص  .)71اهلدف منه التعرّف على خصائص اخلطاب اللغوية وعناصره كأساليب
التحريض واإلثارة وبشكل عامّ أهمّ مسات اخلطاب السياسي.
يشمل البحث يف اخلطابات السياسية ،بشكل متداخل مستويات خمتلفة من علم اللغة؛ املستوى الصريف 3أي بناء الكلمة يف
بنية اخلطاب ،أو املستوى الصوتي 1أي دور األصوات يف الدالالت داخل بنية اخلطاب السياسي ،واملستوى الرتكييب 5أي تراكيب
اخلطاب السياسي والعالقة بني عناصرها واملستوى الداللي أي مكوّنات معنى اخلطاب السياسي.
ويف إطار التعبري عن مركزية اللغة داخل اخلطاب السياسي ،ومركزية الشعار السياسي يف اخلطاب نفسه ،يتبدّى تأثري البالغة
أن اخلطاب السياسي حيوي ثالث براهني 2أسياسية تعدّ أساس البالغة ،وهي :الروح
السياسية ،2حيث يوضح أرسطو ّ

8

والعاطفة 1والشعار.11
أمّا الروح فهو مصداقيّة أصحاب اخلطاب والوسيلة اليت يدرك من خالهلا اجلمهور املستهدف اخلطاب ،والعاطفة؛ على
اجلانب اآلخر ،ترتبط مبشاعر اجلمهور املستهدف بغرض إثارة مشاعر اجلمهور لتحقيق القبول وقياس الرأي العام .أمّا الشعار
فيعين به املناشدة املنطقية واليت متثّل جوهر اخلطاب واملعاني الكامنة وراء الكلمات املستخدمة .فمن خالل الشعار يقوم صاحب
اخلطاب بهيكلة رسالته بطريقة هلا معنى لدى اجلمهور املستهدف (الشريف 7112 ،م ،ص 11؛  7112 ،Mayم ،ص .)821

1ـ تداوليّة اخلطاب السياسي لدى السياسيني اللبنانيني
إنّ مصطلح التداولية أو علم املقامية 11مصطلح شائع يف ميدان اللسانيات ،يشري إىل التفاعل واحلوار والتخاطب والتواصل
والتداول ،وهي تلك املنهجية اليت تدرس املعنى وتدرس اجلانب الوظيفي والسياقي للنص أو اخلطاب وتدرس أيضا العالقات
املوجودة بني املتكلّم واملتلقّي من خالل سياق النص ( 1128 ،Jamesم ،ص  .)111وإنّ أبرز ما يف التداولية يظهر يف األفعال
الكالمية اليت سنتطرق إليها يف هذا القسم ،من خالل دراسة مناذج من اخلطابات السياسية.
بالنسبة إىل السيد حسن نصر اهلل ،ميكن اعتباره أحد أقوى السياسيني اللبنانيني الذي يتميز باخلطابات احلماسية ،وبفصاحة
وبالغة غالبا ما تُلهب مجهور احلزب أو مجهور خصومه أو السياسيني من فريقه أو من أفرقاء أخرى .وال يفوتنا أنّه خرّيج احلوزة

1 .Political linguistic
2 .Sociolinguistics
3 .Morphology
4 .Phonology
5 .Structural
6 .Political Rhetoric
7 .Proofs
8 .Ethos
9 .Pathos
10 .Logos
11 .Pragmatic
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العلمي ة اليت يركز فيها على أساليب اخلطاب والفصاحة والبالغة من خالل دروس يف اللغة وعلم املنطق وعلم النحو وغريها من
العلوم .وأخطاء نصر اهلل يف اخلطاب قليلة جدّا ،وهو يبادر فورا إىل تصحيحها يف حال وجودها ،األمر الذي يؤكّد على أنّه يركّز
على لغته اخلطابية يف مستويات عدّة.
أمّا نبيه بري فهو نال إجازة يف احلقوق يف اجلامعة اللبنانية .ومن ثمّ حصل على شهادة الدراسات العليا يف احلقوق يف جامعة
السوربون يف باريس .مارس مهنة احملاماة وبرع فيها ،كما أنّه بدأ نشاطه السياسي منذ شبابه ،حيث كان رئيسا لالتّحاد الوطين
للطلبة اللبنانيني (موقع جملس النوّاب اللبناني 7118 ،م) .
فيبدو أنّ لدراسته واختصاصه تأثري كبري يف خطاباته .حيتفظ بري مبيزة بارزة يف خطاباته ،وهي اللجوء إىل طرق حياول من
خالهلا أن جيعل نفسه قريبا من املخاطبني ،كالتحدّث باللهجة العامية خاصّة هلجة الناس يف اجلنوب اللبناني الذي ينتمي إليه
واستخدام أمثلة شعبية أحيانا أخرى.
1ـ1ـ األفعال الكالمية
نظرية أفعال الكالم 1من املواضيع البارزة اليت يتم تداوهلا يف اللسانيات السياسية واخلطاب السياسي ،واليت ظهرت بشكل بارز
يف آراء الفيلسوف اإلنكليزي أوسنت 7الذي مييّز بني نوعني من العبارات واجلمل؛ األوىل :اجلمل اخلربية أو الوصفية أو
التقريرية ،3وهي ما تصف واقعا معيّنا وحتتمل الصدق والكذب يف الواقع املوصوف .أمّا الثانية فهي اجلمل اإلجنازية 1أو األدائية
اليت تصف العامل اخلارجي ،ولذلك ال ميكن أن تدخل يف حدود الصدق والكذب .كذلك ،النطق بها ينجز فعال معينا مثل الوعد
أو التحذير ،أو إجناز أفعال االستفهام واألمر والتعجب ( 1111 ،Smithم ،ص 1؛  1127 ،Austinم ،ص .)2

1ـ1ـ1ـ العبارات السلوكية
تعترب السلوكيات 5من تصنيفات الفعل الكالمي الذي يشري إليه أوسنت .وهو ما يعبّر عنه سريل 2بالتعبرييات ،2وهي تشمل
العبارات اليت تعبّر عن سلوك املتكلّم أو ردود فعله االجتماعية ،كالشكر واالمتنان ،والتهنئة والرتحيب أو االعتذار وما يشابهها.
ويأتي مقابل ذلك مثال التعبري عن الغضب واالستهجان ( 1121 ،Searleم ،ص  .)71وللسلوكيات طابع اجتماعي يعقد عالقة بني
املتكلّم واملتلقّي.
يبدأ نصر اهلل كالمه باالمتنان عمّا يعتربه صدقا لوعد اهلل يف النصر يف احلرب ،بقوله« :احلمد هلل الذي صدقنا وعده ،والذي نصرنا
ونصر لبنان وشعب لبنان على عدو لبنان .احلمد هلل الذي أعزنا وثبتنا وأمننا .احلمد هلل الذي عليه توكّلنا وإليه أنبنا ،وكان دائماً كما وعد :نعم

املوىل ونعم الوكيل .احلمد هلل على نصره وعلى عونه وعلى تأييده» (نصر اهلل 7112 ،م) .إنّ املالحَظ يف بداية خطابات نصر اهلل هو
استخدامه احلقل الداللي الديين وسيطرة حزمة مفردات تتجذّر يف نظرته الدينية.
1 .Speech acts
2 .J.L.Austin
3 .Constative
4 .Performative
5 .Behavitives
6 .John Searle
7 .Expressive
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هذا ،وإنّ النظرة الوطنية وأولوية حضور الناس تربز بشكل أكرب يف خطابات برّي .كما أنّ نبيه بري يبدأ خطابه برتحيبه
باملخاطبني وحتيّتهم بطريقة تستثري عواطف مجهوره ،فيقول:
للبنان الذي ميتدّ على مساحة الكون فكرة ورسالة وحديقة للحرية ووطن ًا للكلمة .لشماله وجبله اللذين يصعدان من شاطئه األخضر
إىل جمد األرز وفضاء اهلل  ...لبعلبك حارسة السهل املمتنع البقاع ،وللبقاع املدمى الذي أثخنته الطيور املعدنية باجلراح من الغرب
إىل الشرق ،وبقي العاصي والليطاني حيمالن جرار ماءها إىل عطشنا يف اجتاهات متشاكسة .للجنوب زهرة اللهفة والرغبة والعفة
وزهرة القندول  ...لقانا العرس والبشارة والقيامة  ...لصور املدينة البطلة اليت منها بدأت املسرية .لقائد املسرية الذي علمنا أنّ
قوّتنا يف صوتنا ويف ضمرينا ،وصفاء رؤيتنا ،وأنّ قوّتنا يف التزامنا املصاحل العامة ومصاحل املعذبني ،وإنّ قوّتنا دائما يف إمياننا ...
لإلمام القائد السيد موسى الصدر 1ورفيقيه  ...ولكم ألف حتية وحتية وبعد :فإني بداية أتوجّه بالتحية الطيبة إىل األوفياء ألبناء هذا
الشعب ،الذين توافدوا من كل لبنان ( ...بري 7112 ،م).

1ـ1ـ7ـ العبارات احلكمية
إنّ احلكميات 7هو كلّ فعل إجنازي يدلّ على حكم يصدره حمكم ،ويتضمّن األفعال الدالّة على احلكم ( 1127 ،Austinم،

ص  ،2ص  ،)153وهو يأتي يف طريقتني :ألفاظ حُكمية مباشرة 3وألفاظ حُكمية غري مباشرة .1إنّ األلفاظ املباشرة تتجلّى عادة يف
عبارات تشري إىل االلتزام أو املنع واإلجياد و ال بدّ أن ( ...الصاحل 7112 ،م ،ص  22ـ .)22
يقول نصر اهلل « :الدولة القوية القادرة تعين اليت تستطيع وبعزة أن تستعيد كل شرب من أرضها احملتلة ،وأن حتمي كلّ قطرة ماء من نهر
الوزاني والليطاني واحلاصباني ،واليت تستطيع أن متنع العدو من االعتداء على سيادتها يوميا» (نصر اهلل 7112 ،م).
كما أنّ بري يقول مشريا إىل التزامه مبوقفه الذي اتّخذه سابقا« :حنن يف السابق  ...قلنا إنّنا موافقون على فكرة انتشار اجليش اللبناني
معزّز ا بقوّات اليونيفيل وهذا موقفنا حنن ملتزمون به ،وعندما يتقرّر انتشار اجليش وقوات اليونيفيل سوف تلقى من املقاومة كل التعاون
والتسهيل واالستعداد املطلوب» (بري 7112 ،م).

أمّا األلفاظ احلكمية غري املباشرة فهي اليت تُنجز حكما غري مباشر ،فيأتي أحيانا يف عبارات النفي .كما جاء يف كالم نصر اهلل
الذي ينفي إمكانية نزع سالح املقاومة بشكل غري مباشر قائال« :لذلك أقول إنّ أيّ حديث عن "نزع" سالح املقاومة أو "تسليم" سالح
املقاومة يف ظلّ هذه الدولة وهذه السلطة وهذا النظام وهذا الوضع القائم يعين إبقاء لبنان مكشوفا أمام "إسرائيل" لتقتل من تشاء وتأسر من
تشاء وتقصف كيفما تشاء وتسلب أرضنا ومياهنا ،هذا بوضوح ال ميكن أن نقبل به» (نصر اهلل 7112 ،م).
وقال بري أيضا « :األصل الذي حيمي وحدة لبنان هو بناء الدولة القوية القادرة العادلة  ،الذي حيمي سيادة لبنان من األطماع الصهيونية هو

الدولة القوية القادرة العادلة» (بري 7112 ،م) .ففي كال الكالمني ،ليس النفي نفيا للوقوع ،بل نفي االبتغاء والطلب واإلصرار على
النفي.

 .1مؤسس أفواج المقاومة اللبنانية (حركة أمل) سنة  ،1791 ،وأخفي في  11آب  1791في ليبيا (موقع اإلمام موسى الصدر).

2 .Verdictives
3 .Direct speech
4 .Indirect speech
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1ـ1ـ3ـ العبارات التقريرية
تشري العبارات التقريرية أو التقريريات 1إىل األفعال اإلجنازية اليت تدلّ على ممارسة القرارات اليت تتحقّق لصاحل املتلقّي أو
ضدّه ،وتشمل معاني التحذير واإلذن واملطالبة والتفويض والتمنّي والتوسّل وغريها .ويأتي بشكل ألفاظ تقريرية مباشرة ،وألفاظ
تقريرية غري مباشرة ( 1127 ،Austinم ،ص  ،2ص .)151
يف خطاب نصر اهلل وبرّي جند مناذج هلذه العبارات التقريرية املباشرة ،حيث يقول نصر اهلل« :جيب أن نؤكد اليوم أن هذه احلرب
كانت حرباً أمريكية بالقرار وبالسالح وبالتخطيط وباإلرادة وبإعطاء املهلة تلو املهلة للصهاينة :أسبوع ،أسبوعني ،ثالثة ،أربعة ..والذي أوقف
احلرب هو عجز الصهاينة» (نصر اهلل 7112 ،م) ،كما يؤكّد أيضا « :حتّى ال يقلق أحد أعيد ،ال نريد أن حنتفظ بالسالح إىل أبد اآلبدين،
وأؤكّد كما خالل  52سنة ،هذا السالح ليس للداخل ومل يستخدم للداخل» (املصدر نفسه) .ويف مناسبة أخرى ،يقول« :وال يستطيع أ ّي
حاكم عربي وأيّ نظام عربي أن يذهب ويقدّم تنازالت جديدة وخيضع لشروط مذلّة وحيتجّ لذلك أمام أمّتنا ويقول حنن ال نستطيع أن نفعل شيئا مع
إسرائيل» (املصدر نفسه).
أمّا نبيه برّي فيحذّر بشكل مباشر بكالمه قائال« :إنّين هنا أحذّر من أنّ إسرائيل تضع عصيا يف دواليب القرار ( »1071بري7112 ،
م) .ويف مكان آخر ،يؤكّد بشكل مباشر على رفض مقولة ما عندما يقول« :أدعو دول العامل الشقيقة والصديقة إىل تسيري رحالت جوية
ورحالت حبرية إىل املوانئ اللبنانية ،وإعادة التواصل اإلنساني البشري والتجاري مع لبنان ،مؤكّدين إنّنا لن نقبل أن تتحوّل صورة لبنان إىل صورة
رصيف تلقى عليه مواد اإلغاثة ليظهر الشعب اللبناني يف ما بعد بصورة الشعب الذي يصطف لالستعطاء أمام مراكز اإلغاثة .لن نقبل هذا اإللذالل،
لن نقبل هذا احلصار» (املصدر نفسه).
أمّا األلفاظ التقريرية غري املباشرة أيضا فجاءت يف كالم نصر اهلل عندما قال« :الدولة القوية القادرة تعين اليت تستطيع وبعزّة أن
تستعيد كلّ شرب من أرضها احملتلّة ،وأن حتمي كلّ قطرة ماء من نهر الوزاني والليطاني واحلاصباني ،واليت تستطيع أن متنع العدوّ من االعتداء على
سيادتها يوميا ،واليت تستطيع أن تطمئنّ شعبها إىل أنّها حتميه حبقّ ،حتميه بالسالح وبالقوّة وبالعقل وبالوحدة وبالتحصني وبالتخطيط وباإلرادة
الوطنية ،أمّا الدموع فهي ال حتمي أحد» (نصر اهلل 7112 ،م) ،ويضيف أيضا« :وأنا أقول هلم إنّ أيّ جيش يف العامل لن يستطيع أن يلقي
سالحنا من أيدينا وقبضاتنا طاملا أ ّن هذا الشعب الويف واألبي يؤمن بهذه املقاومة» (املصدر نفسه).
كما أنّ برّي يقدّم ألفاظا تقريرية غري مباشرة باستخدام فعل "تقتضي" بقوله« :إنّ ما تعرّض له بلدنا من "تسونامي" إسرائيلية
عصفت بالبشر والشجر واحلجر ،تقتضي ويف مقام األمام الصدر ويف مدينة اإلمام الصدر ومبواجهة إبعاد هذا اإلعصار ونتائجه أن نبقي صفحة
الكتاب مفتوحة على وصايا اإلمام الصدر» (بري 7112 ،م).

1ـ1ـ1ـ العبارات الوعدية
تتضمّن الوعديات أو االلتزاميات 7التزام املتكلم بفعل شيء ما .يتضمن العزم على إجناز ما والوفاء به (الصاحل 7112 ،م ،ص

 .)21تأتي الوعديات أحيانا بشكل مباشر .ويف هذه احلالة ،تشمل عبارات تدلّ على الوعد املباشر كالوعد ،والعهد وااللتزام
والتحذير ،كما جاء يف كالم نصر اهلل « :وقال آخر وأخرى وآخرون :إلذا السيد حسن "بيسلِّم السالح بيكون خاين" ،وأنا أقول هلم:
أعاهدكم يا شعبنا األبي والويف والعظيم إنّي ال أطمح إىل أن أختم حياتي باخليانة بل بالشهادة» (نصر اهلل 7112 ،م).

1 .Exercitives
2 .Commissives
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ويعطي برّي وعدا باستخدام ألفاظ وعدية بقوله « :إنّ وعدنا املؤكد هو أنّ هذا النجاح سرعان ما سيتحوّل إىل فشل لذريع ،ألنّ لبنان

كعادته سيقوم مثل طائر الفينيق من حتت الرماد ( »...بري 7112 ،م) .أمّا يف الوعد غري املباشر ،فيتجنّب اخلطيب كلمات تدلّ مباشرة
على الوعد وااللتزام ،إال أنّه يقدّم وعدا غري مباشر؛ فعلى سبيل املثال ،يقول نصر اهلل« :أيّها اإلخوة واألخوات ،هذا االنتصار حباجة

إىل وقفة شجاعة كوقفتكم اليوم ( »...نصر اهلل 7112 ،م) .وكأنّه يعدهم باستمرار االنتصار بشكل غري مباشر إذا حتلّوا بالشجاعة ،من
دون أن يستعمل عبارات وألفاظا وعدية مباشرة.
وبرّي أيضا يقول « :إنّ الشيعة يف مجيع األقطار العربية يدركون أنّ احلفاظ على العروبة واجب أساسي وعنصر حاسم يف مستقبل الوطن

العربي» (بري 7112 ،م) .يف هذا الكالم ،يعطي وعدا غري مباشر بأنّ مستقبل الوطن العربي سيكون مضمونا إذا التزم اجلميع
باحلفاظ على العروبة؛ من دون أن يستخدم عبارات وألفاظا تدلّ على الوعد مباشرة.
1ـ7ـ املؤثّرات النفسية للخطاب السياسي املعاصر
من األ هداف اليت يرمي املرسل أو اخلطيب إىل حتقيقها من خالل خطابه هو إقناع املرسَل إليه مبا يراه (الشهري 7111 ،م ،ص .)111

وهو إحداث تغيري يف املوقف الفكري أو العاطفي لدى املرسل إليه أو املخاطب (بليث 1181 ،م ،ص  .)21هذه املقولة تسمّى
بإسرتاتيجية اإلقناع (الشهري 7111 ،م ،ص  .)111وهذه التسمية تأتي بناء على معيار هدف اخلطاب.
متتاز اخلطابات السياسية املعاصرة بعملية التواصل يف أبعادها النفسية واالجتماعية واإليدئولوجية .هذا ما يزيد من قدرة
اخلطاب اللغوي على اإلقناع ،وجيعل املتلقّي يستقبل القناعات اليت ميتلكها اخلطيب .لذلك رأينا من الضروري رصد بعض
السمات اخلاصّة يف اخلطابَني اللذين ندرسهما يف هذا البحث ،فجاءت النتيجة كالتالي:
1ـ7ـ1ـ البداية احلماسية وتكريم املخاطب
إن اهلدف الرئيسي يف اخلطابات السياسية ،إضافة إىل تبليغ وجهة نظر اخلطيب ،هو التأثري يف املخاطب .فمن أجل أن يأتي
ّ
هذا التأثري يف مستوى رفيع ،يلجأ اخلطباء إىل زيادة احلماسة يف خطابهم .ميتاز خطاب نصر اهلل ببداية محاسية عادة ،حيث يبدأ
خطابه بتكريم املخاطب يف مستوى عال .حيث خياطب مجهوره بقوله« :السالم عليكم يا أشرف الناس وأطهر الناس  "...ومن ث ّم
يكمل حديثه باستمرار تكريم املخاطب وإعطائه ثقة مبا يعتربه إجنازا من قِبل هذا املخاطب ،يقول" :أنتم اليوم  ...تدهشون العامل من جديد،
حبق أنّكم شعب عظيم ،وأنّكم شعب أبيّ ،وأنّكم شعب ويف ،وأنّكم شعب شجاع ( » ...نصر اهلل 7112 ،م).
ٍّ
وتثبتون
أمّا برّي فيبدأ خطابه بتحية محاسية للجمهور قائال« :للبنان الذي ميتدّ على مساحة الكون فكرة ورسالة وحديقة للحرية ووطناً للكلمة.
لشماله وجبله اللذين يصعدان من شاطئه األخضر إىل جمد األرز وفضاء اهلل .لطفولة أزهاره اليت ميتدّ بها العمر زمناً يف الرباءة .لبعلبك حارسة
السهل املمتنع البقاع ،...للجنوب زهرة اللهفة والرغبة والعفة وزهرة القندول ،...لإلمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه ...،ولكم ألف حتيّة
وحتيّة» (بري 7112 ،م).

1ـ7ـ7ـ االستعالء بقوة النفس
يلجأ نصر اهلل و برّي إىل مقولة الفخر مبا يؤمنان بامتالكه من قبل مجهورهما يف مقابل الطرف اآلخر .يقول نصر اهلل« :كيف
ميكن لعقل بشري أن يتصوّر أنّ بضعة آالف من أبنائكم املقاومني اللبنانيني ...،وقفوا  33يوم ًا يف أرض مكشوفة للسماء وأمام أقوى سالح جوّ يف
منطقة الشرق األوسط وله جسر ينقل إليه القنابل الذكية من أمريكا إىل بريطانيا إىل "إسرائيل" ،وأمام  07ألف ضابط وجندي ...،وأمام أقوى
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جيش يف املنطقة ...،أن ي قفوا ويقاتلوا يف ظروف قاسية صعبة من هذا النوع ويؤدي قتاهلم إىل إخراج البوارج البحرية من مياهنا اإلقليمية»
(نصر اهلل 7112 ،م).
ويقول برّي معتزّا بكربياء مجهوره« :أدعو دول العامل الشقيقة والصديقة إىل تسيري رحالت جوية ورحالت حبرية إىل املوانئ اللبنانية،
وإعادة التواصل اإلنساني البشري والتجاري مع لبنان ،مؤكّدين إنّنا لن نقبل أن تتحوّل صورة لبنان إىل صورة رصيف تلقى عليه مواد اإلغاثة
ليظهر الشعب اللبناني يف ما بعد بصورة الشعب الذي يصطفّ لالستعطاء متام مراكز اإلغاثة .لن نقبل هذا اإللذالل ،لن نقبل هذا احلصار» (بري،
 7112م).

1ـ7ـ3ـ االستخفاف بقدرة اآلخَر
عدوا .يقول نصر اهلل:
يف مقابل االستعالء بقوّة النفس ،جند مقولة االستخاف بقدرة الطرف اآلخَر أو من يعتربه اخلطيب ّ
«وباملناسبة اجليش واملقاومة قادران على محاية املياه اإلقليمية من أن يدنّسها صهيوني ،وتدمري دبّابات املريكافا مفخرة الصناعة اإلسرائيلية،
وتعطيل املروحيات اإلسرائيلية يف النهار والحقاً يف الليل ،وحتويل ألوية النخبة ،وأنا ال أبالغ ،شاهدوا اإلعالم اإلسرائيلي ،وحتويل ألوية النخبة إىل

ٍّ عاملي وعربي عنكم ،ويف ظلّ انقسام سياسي من حولكم» (نصر اهلل 7112 ،م) ،كما أنّه يستهزىء من
فئران خائفة مذعورة من أبنائكم ،ختل
عدوّه بقوله« :إنّ استعراض التفوّق العسكري اإلسرائيلي يف جنوب لبنان حتوّل إىل سريك مضحك للدبّابات اليت تشبه الفيل الثقيل الذي حياول
عبثاً القيام حبركات رشيقة على املسرح» (املصدر نفسه).

1ـ7ـ1ـ االستشهاد باألمور الدينية
أحد الطرق اليت يلجا إليه اخلطيب ،هو استخدام العبارات اليت تعبّر عن إميان اخلطيب ومجهوره على حدّ سواء .ومبا أنّ
اجلمهور الشيعي الذي يشكّل املتلقّي الرئيسي خلطاب كلّ من نصر اهلل وبرّي ،يؤمن باألمور الدينية فيستعمل نصر اهلل عبارات
مماثلة مما يزيد من قدرة اخلطاب يف التأثري ،يقول« :حنن اليوم حنتفل بنصر إهلي تارخيي اسرتاتيجي كبري» (نصر اهلل 7112 ،م).
ويف مناسبة أخرى ،يكرّر« :كيف ميكن هلذه الثلّة من اجملاهدين أن تهزم هذا اجليش ،إالّ بنصر من اهلل وعون من اهلل وتأييد من اهلل
سبحانه وتعاىل» ،يضيف « :لسنا مقاومة عشوائية ،لسنا مقاومة سفسطائية ولسنا مقاومة مشدودة إىل األرض ال ترى إالّ الرتاب ،ولسنا مقاومة
فوضى .املقاومة التقية املتوكّلة العاشقة العارفة ،هي املقاومة أيضاً العاملة العاقلة املخطّطة املدرّبة اجملهّزة .هذا هو سرّ االنتصار الذي حنتفل به اليوم»
(املصدر نفسه).

1ـ7ـ5ـ االستناد إىل كالم الطرف اآلخَر
من يتابع خطابات نصر اهلل يف مناسبات خمتلفة خالل سنوات تولّيه ملنصبه ،يعرف أنّ من أبرز ما مييّز به خطابه هو أنّه يردّ على
الطرف اآلخر مبا يستدلّ به هذا الطرف نفسه .فعلى سبيل املثال ،يف احلديث عن األطراف السياسية الداخلية األخرى ،يستدلّ
على ما يقول زعماؤهم ليستعمل كالمهم ضدّهم .فالشيء نفسه يفعله عند احلديث عن إسرائيل؛ إذ يستشهد خبطابات
اإلسرائيليني أو إحصاءاتهم أو حتليالتهم السياسية لريدّ عليهم .وميكن اعتبار هذا األسلوب من األساليب القوية إلقناع املخاطب.
ويف اخلطاب الذي ندرسه يف هذا البحث ،يقول خماطبا اجلمهور:
ٍّ "خُْلصْنَا" ،أنا
ا ليوم مقاومتكم هزّت صورة إسرائيل :صورة اجليش الذي ال يقهر أنهيناها ،مقولة الدولة اليت ال تقهر أنهيناهاِ ،بجَد
لست أجامل وأطلق شعارات ،يكفي أن تقرأوا مالذا جيري يف فلسطني احملتلّة ومالذا يقول الصهاينة ومالذا جيري بني جنراالت
إسرائيل وقادتها ،وها هو (إيهود) أوملرت حيتجّ علينا اليوم وملالذا نعمل احتفال بالنصر اليوم؟ صحيفة يديعوت أحرونوت أجرت
استطالعا للرأي يقول :من ترى شخصا الئقا لرئاسة الوزراء يف إسرائيل ،أوملرت أخذ  0باملئة ،ووزير احلرب البطل أخذ واحد
باملئة! (املصدر نفسه).
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1ـ7ـ2ـ استثارة العواطف
إنّ استثارة عواطف املخاطب من الطرق املؤثّرة يف إقناعه ،األمر الذي نشاهده يف خطاب نصر اهلل عندما يقول« :املسألة ترتبط
بالقرار السياسي :هل ستحوّل احلكومة اللبنانية اجليش اللبناني اىل وحدة عداد شكاوى وتسجيل خروقات؟ هذا معيب يف حقّ اجليش اللبناني .ال
اجليش يرضى وال شعب لبنان يقبل .جيشنا ليس ليجلس على احلدود ويعدّ اخلروقات االسرائيلية مثل قوّات االمم املتحدة املتواجدة منذ العام
( »1701نصر اهلل 7112 ،م).

وهنا ال يطرح اخلطيب سؤاال جملرّد سؤال ،بل يريد أن يسوق اجلواب إىل "ال" من قبل احلكومة واجليش واجلمهور ،وكأنّ
اخلطيب يريد أن جييب :ال ،لن حتوّل (أو جيب أن ال حتوّل) احلكومة اللبنانية اجليشَ اللبناني إىل وحدة عدّاد شكاوى وتسجيل
خروقات .ويف مكان آخر ،يشجّع املخاطب واجلمهور ويثري عواطفه وشجاعته ،بقوله« :زمن اهلزائم قد ولّى وقد جاء زمن
االنتصارات» (املصدر نفسه).

اخلامتة
يتوضّح لنا من اللجوء إىل الطرق اللغوية املختلفة يف السياسة ،أنّ اخلطيب والسياسي يهدف إىل حتقيق أهداف متعدّدة اجلوانب،
ميكن اختصارها يف عدّة أمور منها :أوّال التأثري على اجلمهور احلاضر أو الذي يُخاطب مباشرة ،وهو اجلمهور الذي عادة ينتمي
إىل فئة ينتمي إليها اخلطيب .وحياول اخلطيب أن جيعل مجهوره مقتنعا بأنّه على حقّ ،ويفتخر بكونه عضوا من فئته؛ ثانيا التأثري
على مجهور الطرف اآلخر أو اخلصم وحماولة إقناعه ،وجعله يبتعد عن الفئة اليت ينتمي إليها؛ ثالثا التأثري على الطرف السياسي
اآلخر أو اخلصم وحماولة إقناعه أو جعله يعرتف بفشله .وطبعا يهدف اخلطيب من كلّ هذه األمور إىل حتقيق غاياته السياسية ،أو
املضي يف مشروع ما ،ووضع خطوة إىل األمام يف طريق أهدافه.
فاستخدام األساليب البالغية يف الكالم واإلمكانيات اللفظية واملعنوية يف الثقافة الكالمية العربية يؤدّي إىل إنشاء عالقة أفضل
بني اخلطيب واملخاطب .ويبدو أنّ نصر اهلل وبرّي بسبب درايتهما للخلفية التارخيية األدبية الكالمية جنحا يف هذا األمر .إضافة إىل
ذلك ،فإنّ العقلية التارخيية لكلّ من اخلطيبَني ،ونوع نظرتهما إىل الوجود وأولوياتهما يف النهج املقاوم تلعب دورا مهما يف اختيار
حزمة املفردات ،ونوعية االبتداء باخلطاب واستمراره واالنتهاء منه.
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