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الحمد هلل ِّ
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كصحبو أجمعيف كبعد:
يطيب لي بعد أف أنعـ اهلل علي بإنجاز ىذا البحث أف أتقدـ بجزيؿ الشتر كالتقدير إلى أستاذم
الفاضؿ األستاذ الدتتكر كليد العناتي ،أستاذ اللسانيات بقسـ اللةة العربية ،الذم ٍلـ
علي يكمان
يبخؿ َّ
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بكقتو كجيده كمبلحظاتو كتكجيياتو النيرة التي تاف ليا أتبر األثر في إتماـ ىذا البحث كاخراجو
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كذلؾ لتفضليـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كحسف رعايتيـ كتكجيييـ لي فجزاىـ اهلل َّ
تؿ خير.
كأشتر تؿ مف أعانني على إخراج ىذا البحث بيذه الصكرة ،كأدعك اهلل ليـ جميعان بالخير.
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إعداد الطالبة:
آمنة عمي عواد النعيمي
المشرؼ:
األستاذ الدكتور وليد العناتي
ممخص الدراسة
تيعنى ىذه الرسالة بدراسة عبلقة اللةة بالسياسة؛ انطبلقنا مف أف اللةة متمؿ للفعؿ السياسي ،كتتكيج
لو؛ ذلؾ أنيا ال تقؿ أىمية عف الحدث السياسي الذم لطالما تاف الترتيز عليو على حساب اللةة،
كأثبتت الدراسة َّ
أف الخطاب السياسي العربي استثمر اللةة بشتؿ كاضح لدعـ مكقعو السياسي أك
تبريره ،حيث َّ
إف استةبلؿ اللةة في الحدث السياسي يؤدم إلى متاسب سياسية يمتف أف تؤثر في
الكضع االقتصادم.
كتكضح الدراسة تطكر آليات الخطاب السياسي العربي كاستراتيجياتو باستثمار اللةة بشتؿ فعلي
في أسلكب تقابلي بيف المعسترات المتصارعة على السلطة.
كتاف للعبلقة بيف اللةة كلةة االتصاؿ السياسي أف أفرزت مجمكعة مف المصطلحات السياسية،
كظفت بعضيا في الفصؿ األكؿ ،كالثاني  ،كجمعتيا في نمكذج معجـ سياقي للخطاب العربي
ي
السياسي المعاصر في الفصؿ الثالث  ،كىك معجـ أساسو مدكنة لةكية ممثِّلة للخطاب السياسي
العربي المعاصر.
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This study is a collection of vocabulary and phrases developed during the
Arab Spring, beginning from the year 2011 and ending on March 31, 2015.
The political discourse development of Arab leaders has taken a position
so significant that it became difficult to decipher between the importance of
leaders’ words and their actions.
Before the Arab Spring events, it can be argued that language and speech
did not take on a magnified role as it did during the recent events of the
Middle East. Leaders of the past would use a comparably similar,
traditional speech that would neither add nor subtract from political events.
However, with the development of technology, social media and leaders’
understanding of potential followers, language was used to accentuate, to
punctuate, to compliment leaders’ actions and political events. Language
was therefore, used as a tool of strategy and progression to communicate
through to followers in a language of modern, sometimes even laymen,
term.
This in some sorts was an example of democracy with an Arabic flavor that
has established a set of vocabulary for the means of communication that
have become of utmost importance like never before. These words and

ح

phrases were as revolutionary as their reflection of ideas, propaganda and
agendas.
This study looks into the very set of terms that sprung from the Arab
Spring, its underlying strategy and the very relationship of politics and
language that was accentuated during this time.
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مقدمة الدراسة:
للمعجـ متانة رفيعة عند جميع األمـ ،كأصبح للمعاجـ أىميةه تبيرةه في إغناء اللةة كتطكرىا
كالسيما في الدراسات اللسانية الحديثة .كقد تاف المعجـ يعتمد في بنائو النصكص الثابتة التقليدية،
أما اليكـ كنظ انر للتطكر التقني في صناعة المعاجـ كحكسبتيا فقد اتَّ ىس ىعت لتتجاكز النصكص

المعيارية إلى المدكنات كما تتضمنو مف الخبر كالحدث كالمقالة كالحكار شاملةن التبلـ المتداكؿ بيف
العامة.
و
كنظ انر لتعالؽ اللةة بالسياسية ك ِّ
عدىا جزنءا ال يتج أز منيا بعدما تاف االىتماـ لفتروة
طكيلة منصبان

على الحدث السياسي على حساب اللةة ،كظيكر اللةة بصكرة مدعمة للحدث السياسي فقد أدل
ذلؾ إلى نشكء لةة التكاصؿ السياسي كما يتخلليا مف استراتيجيات أك طرائؽ استةبلؿ لتدعيـ
الحدث السياسي ،كتاف ليذه اللةة دكر ال يستياف بو في تطكر األحداث السياسية في فترة الربيع
العربي  ،كما بعدىا ممتدةن إلى الكقت الحاضر ،كما تبعيا مف تطكر مصطلحي حتى في استخداـ

المصطلحات التقليدية  ،كتةليفيا بطابع عصرم يتناسب مع كاقع الحدث السياسي العربي متجاك انز
االستخداـ العالمي

لتلؾ المصطلحات -ليبرالية،علمانية ،ديمقراطية- ...

بنتية عربية ربما

تؤسس لمعجـ اصطبلحي بنسختو العربية ،أما بالنسبة للمصطلحات الحديثة نسبيان فيي عربية لـ
تتداكؿ عالميان كتؤسس لمعجـ اصطبلحي سياقي يعتمد مدةن زمنية محددة كأحيانان تخص معست انر

سياسيان معينان أك شخصيات معينة في بعض األحياف.

كتاف الزخـ السياسي في تلؾ الفترة كما بعدىا كالتضليؿ اإلعبلمي كالتطرؼ الفترم كالعقائدم دكر
ميـ في كالدة تلؾ المصطلحات الحديثة ،كىذا ما حفَّز إلنتاج مثؿ ىذه الدراسة.
و
فصكؿ ثبلثة ،في تؿ فصؿ مجمكعة مف المباحث؛
كقد اقتضت طبيعة الرسالة أف أقسميا إلى
كذلؾ على النحك اآلتي:
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الفصؿ األوؿ :المغة والسياسة
يكضح ىذا الفصؿ العبلقة بيف اللةة كالسياسة كذلؾ عبر ثبلثة مباحث ىي:
ي
تصو ارً وتمثلً):
 المبحث األوؿ :تجميات المغة في الممارسة السياسية( َكفيو تتكيج اللةة للعمؿ السياسي قكالن كفعبلن باأليقكنات البصرية كاللفظية ،لحمؿ المتلقي على تبني
خطاب سياسي محدد.
 المبحث الثاني :المغة في الخطاب السياسي ...مقوماتيا و وظائفيا:طكع اللةة ألداء كظائؼ جديدة
ظ ًي ير أف الخطاب السياسي على اختبلؼ أنكاعو كتجلياتو قد َّ
ىك يى ىك يي ٍ
تنتسب إلى الفعؿ السياسي اللةكم ،ناىيؾ مقدرتيا على مكاتبة األحداث السياسية.
 المبحث الثالث :مفيوـ الخطاب السياسي:يناقش مفيكـ الخطاب السياسي كنشأتو كتطكره لما لو مف عبلقة ميمة باالتصاؿ السياسي ،كصكالن
إلى إشتالية ىذا المفيكـ عند فاف دايؾ.

الفصؿ الثاني:الخطاب السياسي العربي المعاصر:
يقدـ ىذا الفصؿ عرضان لحالة االنقساـ التاريخي كالفترم في الخطاب السياسي العربي ،كما انبثؽ
عف ىذا االنقساـ مف تيارات سياسية متنكعة مستثمرة الخطاب السياسي لدعـ مكقفيا المعارض
للتيار اآلخر.
كيقسـ ىذا الفصؿ لثبلثة مباحث:
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 المبحث األوؿ :الخطاب السياسي العربي بعد الربيع العربي:يناقش عملية التحكؿ في االتصاؿ السياسي في فترة الربيع العربي كما بعدىا معتمدان أبرز أنكاع
الخطاب السياسي في تلؾ المرحلة.
 المبحث الثاني :خصائص الخطاب السياسي بعد الربيع العربي:يكضح خصائص الخطاب السياسي مستثم انر الكاقع السياسي في استنتاجيا كاالستشياد علييا.
 المبحث الثالث :آليات الخطاب السياسي العربي واستراتيجياتو:اتيجياتو التي استةلتيا السلطة كالثكار
كيتناكؿ ىذا المبحث آليات الخطاب السياسي العربي كاستر ٌ
لدحض الخطاب المضاد كالتأثير عليو في فترة الربيع العربي.

الفصؿ الثالث :نحو معجـ سياقي لمخطاب السياسي العربي المعاصر:
يقدـ ىذا الفصؿ نكاة لمعجـ سياقي للخطاب السياسي العربي المعاصر؛حيث قامت مادتو على
مدكنة لةكية مف الصحؼ كالمكاقع اإلخبارية المعركفة كبرامج الحكارات السياسية لجمع
المصطلحات السياسية كشكاىدىا كتعريفيا في محاكلة لرصد ىذه المصطلحات كجمعيا في معجـ
لةكم لعلو األكؿ مف نكعو في رصد ىذه المصطلحات كفترة تداكليا.
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أىمية الدراسة:
تتتسب ىذه الرسالة أىميتيا مف طبيعة مكضكعيا الذم يكضح منزلة المدكنة اللةكية باعتبارىا
مرجعان أساسيان في بناء معجـ سياقي للخطاب السياسي العربي المعاصر ،حيث يرتز المعجـ على
المصطلحات السياسية اللةكية الحديثة التي لـ يتناكليا الدارسكف كالباحثكف في المعاجـ السياسية
الحديثة كاف تناكلكىا تتف بشتؿ منفرد ،أك تلؾ المصطلحات التي ال تختص بفترة الربيع العربي كما
بعده على كجو التحديد.
كلعؿ ىذا المعجـ النكاة يتكف مرجعان للميتميف مف دارسيف كباحثيف كلسانييف كللميتميف بصناعة
المعاجـ اللةكية كتطكر المصطلح حسب السياؽ الذم يمر بو؛ إذ َّ
إف بعض المصطلحات يمتف
استثمارىا في أحداث سياسية مشابية كتتكف بمثابة تناص المصطلح مع الحدث السياسي  ،كمنيا
أشخاصا كأحداثنا
ما يقتصر على حدث معيف كال يمتف إعادة استخدامو مرة أخرل ألنيا تخص
ن
كرمكز بعينيا.
نا

كيحت ٌؿ المعجـ بشتؿ عاـ على اختبلؼ مكضكعاتو متانةن رفيعةن عند جميع األمـ التي تحافظ
على لةتيا كتراثيا ،فيك ديكاف اللةة ،كعنو يأخذكف ألفاظيا كيتشفكف غكامضيا.
يات تتناكؿ أسس صناعتو،
كقد أصبح علـ المعجـ علمان كاسعان ذا جكانب عديدة ،كأصبح لو نظر ه

حي انز تبي انر مف الدراسات اللسانية الحديثة ،كلـ تعد صناعة
كأصبحت الدراسات المعجمية تحت ٌؿ ٌ

المعاجـ تقتصر على التراث التقليدم ،بؿ أصبحت أكسع كأشمؿ تضـ جميع مجاالت الحياة.

كتكضح ىذه الدراسة العبلقة بيف اللةة كالسياسة كالخطاب السياسي ؛ حيث إف الدكؿ العظمى
عنيت بلةة الخطاب السياسي ك استراتيجياتو لتمرير أىدافيا كمخططاتيا ،كبما أننا جزء مف ىذا
العالـ كىذه المخططات فإننا معنيكف بتطكير اللةة السياسية كاستثمار استراتيجياتيا لمكاجية خطاب
العكلمة السياسي؛ إذ بينت الدراسة مجمكعة مف االستراتيجيات لعليا تتكف حديثة في مجاؿ
استةبلؿ اللةة في الحدث السياسي كتطكيعيا عند الضركرة لما يقتضيو الحدث.
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أىداؼ الدراسة:
تقصد ىذه الدراسة إلى تحقيؽ جملة مف األىداؼ ،أىميا:
ً
تتكيج للحدث السياسي كال ُّ
يقؿ أىميةن عنو.
لةكم
أف
ى
ه
 بياف عبلقة اللةة العربية بالسياسة؛ ك ٌالفعؿ ال ى
 بياف أثر االستثمار الصحيح ًللةة في الخطاب السياسي.
 رصد التحكؿ الملحكظ في مسار الخطاب السياسي العربي في فترة الربيع العربي.ً
اتيجيات خطاب الربيع العربي السياسي.
 الكقكؼ على استر تتبع التطكر الداللي للمصطلح اللةكم ك تيفية استةبللو جيدان في الكاقع السياسي. تقديـ نكاة معجـ سياقي مما استحدث مف المصطلحات السياسية في فترة الربيع العربي كما بعدهقكامو المدكنة اللةكية.
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منيج الدراسة:
اعتمدت الباحثة في ىذه الرسالة المنيج الكصفي التحليلي في التقديـ للمكضكع ،حيث قدمت
تبعا لما استقر في أعراؼ
عرضان ككصفان للمكاد النظرية  ،كمف ثـ أتبعتيا بشركحات كتحليبلت ليا ن
و
مدكنة لةكية
فاعتمدت فيو على
تحليؿ الخطاب السياسي في الدرس اللساني ،أما بناء المعجـ
ي

قكاميا الجرائد كالمجبلت األتثر تداكالن كشيرةن  ،كبعض برامج الحكارات السياسية الخاصة بفترة

الربيع العربي كما بعده ،مجتيدةن في استخراج المصطلحات الحديثة مف األخبار كالمقاالت الصحفية
على المكاقع اإللتتركنية ك مستشيدةن على المصطلح مف الخبر أك المقالة أك الحكار الذم كردت

قمت بتعريؼ المصطلح مما تكفر لي مف معلكمات سياسية في
فيو المصطلحات السياسية ،ثـ ي
التلمة "المصطلح" مف المقاالت كاألخبار كالحكارات.
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الدراسات السابقة
ما تزاؿ الدراسات في ىذا المكضكع في بدايتيا ،كيمتننا القكؿ بأنيا لـ تستقر بعد استق ار انر
تامان في الدرس اللساني الحديث؛ كعلى الرغـ مف قلة الدراسات التي تناكلت مكضكع
اللسانيات السياسية إال أف منيا ما تجدر اإلشارة إلية ،كىي:
 -1استراتيجيات اإلقناع والتأثير في الخطاب السياسي العربي ،خطب الرئيس السادات
نموذجاّ ،عماد عبد المطيؼ(.)2012
يتناكؿ التتاب خصائص الببلغة األبكية كالببلغة الدينية في الخطاب السياسي العربي،
كيحلؿ أشتاالن مف الييمنة كالتمييز الخطابي التي تينجزىا ،تما تتجلى في خطاب السادات.
 -2السمطة وسياسة المغة  ،عبد السلـ المسدي ).)2007
يتناكؿ التتاب ،العبلقة بيف اللةة كالسياسػية كاعػادة االعتبػار للةػة بعػدما تػاف الترتيػز علػى السياسػة
.كيبيف العبلقة بيف اللةة كدالالتيا سكاء ما يتعلؽ منيا بداللة النشأة أك داللة المقاصد السياسية.
 -3الشعب يريد ،بحث مخطوط ،وليد العناتي.
كىػك بحػػث ميػػـ ،يتػػاد يحػيط بالجكانػػب تافػػة  ،المتعلقػػة بالخطػػاب السياسػي كتحكالتػػو فػػي فتػرة الربيػػع
العربػي ،كعفكيػة الخطػاب الجمػاىيرم كتػأثيره الفاعػؿ مػف حيػث أربػؾ الخطػاب السػلطكم كتحػكؿ مػػف
متل و
منتج لو.
ؽ للخبر السياسي إلى و
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الفصؿ األوؿ
المغة والسياسة

المبحث األوؿ :تجميات المغة في الممارسة السياسية( تصو ارً وتمثلً)
المبحث الثاني :المغة في الخطاب السياسي ...مقوماتيا و وظائفيا
المبحث الثالث :مفيوـ الخطاب السياسي
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الفصؿ األوؿ
المغة والسياسة

ىم ٍد ىخؿ:
ً
ً
يذىب العديد مف الفبلسفة إلى َّ
السلطة ،إ ٍذ ال يمتف تصكر لةة
اللةة ك
ثمة عبلقةن كطيدةن بيف
أف َّ
و
و
سلطة تما ال يمتف تصكر
دكف
سلطة دكف لةة ،يقكؿ نيتشو" :"Friedrich Nietzche" :إف اللةةى
فعؿ مف أفعاؿ السلطة يسيطر علييا أصحاب النفكذ للتصنيؼ بيف القيـ" :الخير ،كالشر،كالجبف،
كالشجاعة"...

()1

كيقكؿ جكرج غكستيؼ " :"Georges Gusdorfإف اللةة تساعد اإلنساف على االندماج في
المجتمع المحيط ،كاستخداـ التلمات المناسبة ليذا االندماج االجتماعي ،كتساعده على الخركج مف
ذاتو للتكاصؿ العائلي كمف ثـ االنفتاح على العالـ.

()2

كىتذا فإف العبلقة بيف اللةة كالسلطة عبلقة ترابط مف الصعب الفصؿ بينيما على الرغـ مف ميؿ
بعض الباحثيف في ما بعد الحداثة لتسليط األىمية على اللةة كتيميش الحدث السياسي على اعتبار
أف ال شيء خارج اللةة كأف العالـ تلو خطاب.
فالمعاىدات كاالتفاقيات السياسية كعمليات الدعاية السياسية تنجز باللةة كتتكف السياسة ىي
المحفز للةة ،كالتطرؼ في إعطاء أىمية لطرؼ على حساب اآلخر يلةي العبلقة التراتبية التكافقية
بيف اللةة كالسياسة.
()1

ُ
انظر  :الشريؼ ريـ ،المغة والسمطة( ،)2015في تتاب:التتابة كالسلطة ،دار تنكز المعرفة ،ص.503

( )2انظير :الشريؼ ريـ ،المرجع نفسو ،ص .503
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كيؤتد عماد عبد اللطيؼ ىذه العبلقة بقكلو...":ال التحقير المقصكد لدكر اللةة في السياسة ،كال
إلةاء السياسة لصالح اللةة ىك الكصؼ األدؽ لطبيعة ىذه العبلقة"

()1

"فاللةة تمتف اإلنساف مف أف يبدع المعاني دكف تلفة ،كقد حذؽ السياسي لعبة التبلـ؛ فقد تمتف
السياسي مف تحكيؿ التلمات إلى كاقع حقيقي كتحكيؿ األحداث إلى تجارب تحذقيا التلمات،
فليست اللةة بالنسبة للسياسي قائمة مف األسماء التي تتطابؽ بؿ ،ىي كسيط ككسيلة يستطيع بيما
تمرير المقاصد بامتياز ،فالسياسي عندما يتتلـ يفرض على اآلخر الصمت لما في تبلمو مف
أىمية بالةة تؤثر إيجابان أك سلبان في حياة اآلخر أك الجميكر ،كىتذا تحكلت اللةة إلى أفؽ للحكار
كالتكاصؿ يعتمداف على االعتراؼ المتبادؿ مف الطرفيف المتتلـ كالمتلقي(.)2
"إف أم نجاح عسترم على األرض ال بد مف أف يسبقو ازدىار اقتصادم كنجاح سياسي كميارة
لةكية عالية في الخطاب السياسي ؛ إلقناع المجتمع الدكلي كالمحلي بالحدث السياسي أك حتى
التحرؾ العسترم على األرض ،فإذا تاف السياسي ماى انر حاذقان في استخداـ اللةة كتسكيةيا حسب
طيعة في التأثير بالحدث
اليدؼ المراد تحقيقو تانت اللةة حاضرة بقكة بكعي صاحبيا ،كتانت أداة ٌ
السياسي؛ فالسياسي الذم يستخدـ لةتو كىك عارؼ كعالـ بأسرارىا كخباياىا أتثر تأثي انر في السمع
مف السياسي الياكم الذم ال يجيد استخداـ اللةة"(.)3
كللةة أىمية تبيرة في الدفاع عف الحؽ أك الباطؿ؛ فالسياسيكف األمريتيكف يستخدمكف اللةة بميارة
عالية لتبرير تحرتيا العسترم على األرض كاستةبلؿ خيرات الشعكب األخرل ؛ تما حدث في

( )1انظير  :عبداللطيؼ،عماد ( .)2011بلغة الحرية :معارؾ الخطاب السياسي في زمف الثورة ،دار التنكير
بيركت  -القاىرة  -تكنس ،ص.103
)(2انظير :المسدم  ،عبدالسبلـ).)2007السياسة وسمطة المغة،الدار المصرية اللبنانية ط ،1ص.75
)(3انظير :المسدم  ،عبدالسبلـ) .)2007المرجع نفسو  ،ص .80
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غزك العراؽ حيف قاـ جيازىا اإلعبلمي بالتركيج للحرب بكصفيا حرنبا على اإلرىاب ،ناىيؾ
مساندتيا المستمرة للدكلة المزعكمة إسرائيؿ باستخداـ مصطلحات متعددة

مثؿ :حماية أمف

إسرائيؿ ،أك أمف إسرائيؿ مف أمف أمريتا ،أك أمف إسرائيؿ خط أحمر! فيذه ىي اللةة التي
تستخدميا أمريتا لشرعنة الباطؿ كىك الكجكد غير الشرعي للتياف الصييكني على أرض فلسطيف.
"إف اللةة ىي سلطة في ذاتيا كلذاتيا ،كىناؾ أدلة كاقعية مرت بنا نحف العرب أياـ االستعمار
اإلنجليزم كالفرنسي؛ فالدكؿ المستعمرة ما زالت تعلي مف شأف لةة دكلة االستعمار حتى بعد
االستقبلؿ؛ ففي بداية االستعمار الفرنسي خصكصان في الجزائر قامت فرنسا بنشر الثقافة الفرنسية،
لطمس الثقافة الجزائرية العربية  ،كجعلت اللةة الفرنسية ىي اللةة الرسمية في الببلد ،كاللةة العربية
لممارسة الشعائر الدينية كقراءة

القرآف؛ فإتقاف اللةة العربية يعني االرتباط بالثقافة العربية

كالحضارة العربية اإلسبلمية  ،فحدثت قطيعة قسرية بيف الشعب الجزائرم كلةتو" (" .)1كانخرط
الشعب الجزائرم باللةة الفرنسية كالثقافة الفرنسية حتى بعد انتياء االستعمار ،حيث بات الجزائرم
الذم يتقف الفرنسية ذا فرص و
عمؿ أكسع ،كذا أكلكية في العمؿ بالمناصب الرفيعة في الدكلة ،فتاف
على الجزائرييف مكاجية ميمة في غاية الصعكبة ،كىي إعادة اللةة العربية إلى متانتيا بعد أف تـ
التضييؽ علييا كثقلت على لساف أىليا كذلؾ ببرامج التعريب المتنكعة"(.)2
كتعتبر اللةة أداة مف أدكات السياسة ،يستخدميا السياسي بميارة حتى يثبت سلطتو معتمدان على
جيؿ المكاطف العادم باللةة السياسية ،حيث يتقبؿ ىذا المكاطف الفعؿ السياسي دكف الكقكؼ عند
لةة الخطاب السياسي.

)(1انظير :المسدم  ،عبدالسبلـ) .)2007المرجع السابؽ  ،ص .70
)(2انظير :المسدم  ،عبدالسبلـ) .)2007المرجع نفسو  ،ص.73
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كلعؿ أىـ استراتيجيات الخطاب السياسي استراتيجية اإلدماج أك االندماج كذلؾ حيف يتثر مف
استخداـ ضمير المتتلـ (نحف) دكف تمييز بيف الحاتـ كالمحتكـ! كالةريب أف األتثر ترديدان لما كرد
في الخطب السياسية ىـ المحتكمكف ،مع أنيا تخدـ مصالح الحتاـ ،علمان بأف ىذه الخطب
السياسية التي تتكلد عنيا الق اررات السياسية قد تنتقص مف حؽ المحتكميف أك تسلبو.
ً
ً
االقتصادية السياسية ،أما
الييمنة
كلعؿ أمريتا تصلح أف تتكف مثاالن؛ فيي تقكـ بنشر لةتيا ب
فرنسا فعف طريؽ نشر لةتيا كثقافتيا تقكـ باستةبلؿ الشعكب األخرل كنيب خيراتيا ،فاللةة التقؿ
خطكرة عف اآللة العسترية بؿ لعليا تفكقيا في سلطتيا؛ فالجيكش قد تزكؿ كلتف اللةة بمحمكالتيا
الثقافية الخطيرة تبقى حاضرة ال تزكؿ بزكاؿ االستعمار.
كبيذا تلو تتكف اللةة أداة مف أدكات اإليديكلكجيا ،فبيا يمتف أف تتعرؼ إلى التكجو السياسي
إنسانا
للمتتلـ مف غير التطرؽ للسؤاؿ المباشر عف ميكلو السياسية سكاء أتاف شخصية سياسية ،أـ
ن
عاديا يتبنى فت انر سياسيان معينان ،أك حتى مكاقع الشابتة أك القنكات التلفزيكنية؛ كلعؿ ىذا المثاؿ
ن
يكضح المقصكد:
تتبايف الدكؿ كاألشخاص في مكاقفيـ مف االحتبلؿ الصييكني لفلسطيف؛ فالشخصيات أك المكاقع
الشابتية ،أك القنكات اإلخبارية التي تستخدـ مصطلحات :الدكلة الصييكنية أك الدكلة المزعكمة
تيانا استعمارنيا على أرض فلسطيف ،أما الذيف
إسرائيؿ فيي ال تعترؼ بيا دكلة ،أك تعترؼ بيا ن
يستخدمكف مصطلحات :دكلة إسرائيؿ فقد حددكا التكجو السياسي (اإليديكلكجيا) كدعـ ىذه الدكلة
كالتعاطؼ معيا.
كمف المتعارؼ عليو أف أصحاب السلطة ال يستخدمكف اللةة استخداما مباش انر إلقناع العامة بتمرير
يت بالرفض كالصد ،فيلجأ السياسي
مخططاتيـ المستكرة التي لك أعلنكىا بشتؿ مباشر يلكك ًج ٍ
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للمراكغة في الخطاب السياسي أك االستعطاؼ أك التلطؼ في استخداـ المصطلح؛ فبدالن مف
"إنقاص المخصصات المالية" يستخدـ" :تعديؿ عمى المخصصات المالية" أك مثبلن بسسبب انييار
االقتصاد العالمي أصبح ىناؾ عجز في ميزانية الدكلة يقتضي مف المكاطنيف ترشيد استيبلؾ
الطاقة كالماء...
كيشيع مثؿ ىذا التلطؼ أك المراكغة في الخطاب السياسي األردني؛ فيـ يستخدمكف عبارة "الموازنة
المالية مستقرة" بدالن مف "عجز في الموازنة" ،فيتقبؿ المكاطف العادم ىذا الخبر ،كقد يتعاطؼ مع
الحتكمة ،كيبرر ليا سبب ىذا االستقرار كأنو ناتج عف انييار االقتصاد العالمي ،كعلى العتس مف
ذلؾ تمامان استخداميـ عبارة "عجز المكازنة" التي تجعؿ المكاطف في حالة و
شؾ تبير ،كعدـ تصديؽ
للحتكمة.
كال شؾ في أف الخطاب السياسي متداخؿ مع اللةة بتؿ ما تحملو اللةة مف عمؽ داللي كجماؿ
ببلغي ،فتؿ منيما يحرؾ اآلخر ،لتف الذم يستأثر باألىمية كاألضكاء ىك الحدث السياسي كيتكف
الظؿ ىك نصيب اللةة صانعة الحدث السياسي في األساس .فالخطاب السياسي يتأثر بسلطاف
اللةة كيستمد منيا سلطتو فتما أف للسياسة جيكشيا كأجيزتيا فإف للةة تأثيرىا كسلطتيا فقد يحفظ
التاريخ الخطيب كالشاعر أتثر مما يحفظ السياسي ،يقكؿ بارط ":السلطة قائمة تامنة في تؿ
خطاب نقكـ

بو"(.)1

كلعؿ اللةة بدأت تأخذ نصيبيا مف االىتماـ كالتقدير بكصفيا أساس الحدث السياسي كصانعتو ؛
ً
ذلؾ َّ
بالبعيدة على الحدث السياسي كاللةة في ىامش ىذا الحدث؛ يقكؿ
الترتيز تاف لفت ورة ليست
أف
ى
عماد عبد اللطيؼ":لقد شيدت العقكد الماضية إعادة االعتبار لدكر اللةة في السياسة ...كأصبح
( )1انظير :بارط ،ركالف( .)1993درس السيميولوجيا ،ترجمة عبدالسبلـ بنعبد العالي ،دار تكبقاؿ للنشر ،ص .11
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اإلدراؾ السائد أف األفعاؿ السياسية تبنى بكاسطة األقكاؿ السياسية أك حكليا .دكف اللةة ما تاف
تكجد السياسة بالمعنى الذم يفيمو بيا
يمتف أف ى

البشر"(.)1

يقكؿ المسدم" :إف اللةة ىي نكاة المرتزية الجديدة للتكف ،كللظكاىر التي في التكف ،كإلدراؾ
الكجكد المتعيف في التكف .إنيا مرتز الفعؿ الذم يتحكؿ فيو اإلنساف مف كاقع اإلدراؾ كالتأمؿ إلى
تةيير ما يتأمؿ فيو .كلتف اللةة ىي أيضا مرتز الفعؿ السياسي ،كاف السياسة ىي تتكيج للفعؿ
اللةكم قبؿ اإلنجاز كبعده"(.)2
كاللةة أحد أىـ أرتاف السياسة؛ بيا يتـ قلب الحقائؽ كالتبلعب بالكقائع ،كحشد المؤيديف كالتجييش
ضد المعارضيف ،فاللةة تمنح الشرعية لنظاـ ما أك قد تحجبو عنو.
يقكؿ عماد عبد اللطيؼ":إف الكظائؼ السياسية التي تقكـ بيا اللةة ال يمتف حصرىا؛ فيي أداة
ميمة في الكصكؿ إلى السلطة كاالحتفاظ بيا أك مقاكمتيا .كىي تساىـ في تأسيس شرعية نظاـ ما
أك جماعة سياسية ما كحجبيا عف نظاـ أك جماعة أخرل...كعلى مدار تاريخ البشرية تانت اللةة
ىي األداة الرئيسية للعمؿ السياسي ،فبكاسطة اللةة تاف  -كمازاؿ -ينجز معظـ النشاط
السياسي"(.)3
يتف مصادفة جمع المجتمع الكاحد على لةة كاحدة كنبذ اللةات كالليجات
كاللةة ىكية كانتماء ،كلـ ٍ
األخرل؛ فكحدة اللةة تعتس كحدة الدكلة ،كمف باب السلطة كبسط النفكذ االعتراؼ باللةة الرسمية

( )1انظير :عبداللطيؼ ،عماد( .)2012استراتيجيات اإلقناع والتأثير في الخطاب السياسي ،خطب الرئيس السادات
نمكذجاٌ ،الييئة المصرية العامة للتتاب ،ص .10
( )2انظير :المسدم ،عبدالسبلـ).)2007السياسة وسمطة المغة،الدار المصرية اللبنانية ط ،1ص.29
( )3انظير :عبداللطيؼ،عماد).)2012مرجع سابؽ،ص .10
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في التبادالت السياسية إذ ىك ضرب مف السيطرة كالطبقية االجتماعية فالطبقات التي تتقف اللةة
الرسمية مرتبطة غالبا بالسلطة كالنفكذ.
كفي سياؽ الحديث عف ىيمنة اللةة كعدـ حياديتيا ،انتقد بكرديك تبل مف تشكمستي كسكسير اللذيف
جعبل اللةة شيئا مستقبلن كمتجانسان يؤدم كظيفة التكاصؿ الخاضع للتحليؿ اللساني حيث يقكؿ:
" إذا سلمنا َّ
تدرس تمكضكوع مستقؿ ،كذىبنا مع سكسير إلى الفصؿ المطلؽ بيف
أف
بأف اللةةى يمتف ٍ
ى
اللسانيات التي تقتصر على اللةة في باطنيا ،كتلؾ التي تيتـ بما ىك خارج عنيا ،بيف علـ اللساف
كعلـ االستعماالت االجتماعية للةة؛ فإننا نحصر أنفسنا في البحث عف قكة التلمات كسلطتيا داخؿ
التلمات ذاتيا أم بالضبط حيث ال كجكد لتلؾ القكة ،كال متاف لتلؾ السلطة ،ذلؾ أف قدرة العبارات
على التبليغ ال يمتف أف تكجد في التلمات

ذاتيا"(.)1

فبكرديك يرل أنيا غير محايدة كأنيا تتبع للتحليؿ االجتماعي؛ فيي أداة إلعادة تتكيف المجتمع
كترتيبو كبنائو المجتمع الذم يخضع للييمنة القسرية ،فالطبقة األقكل تحاكؿ فرض لةتيا كمف ثىَّـ
سيطرتيا على الطبقات األخرل ،تما ىك الحاؿ في فلسطيف كالتياف الصييكني فتتجاكز حدكد
كترسيخ لليكية.
االتصاؿ إلى سبلح تتصارع مف خبللو كآلية للسيطرة
و
يقكؿ بارط :إًف سلطة اللةة داخلية بنيكية تتعلؽ ببنية اللةة ذاتيا ،حيث تتتكف اللةة مف عناصر
داخلية تربط اللةة ببعضيا كتتتكف مف قكاعد كضكابط تربط البنية الداخلية للةة؛ ىذه القكاعد
كالضكابط تلزـ المتتلـ بالتقيد بيا ،تما َّ
أف طبيعةى المتلقي كمقاـ الخطاب مف سياؽ كحاؿ كقيكد
اجتماعية تفرض على المتتلـ عدـ تجنبيا(.)2
( )1انظير :بكرديك ،بيير( .)2007الرمز والسمطة ،ترجمة عبد السبلـ بنعبد العالي ،دار تكبقاؿ للنشر ص .57
(ٍ )2انظي ٍر :بارط ،ركالف( .)1999ىسيسة المغة ،ترجمة منذر عياشي ،دار تنعاف دمشؽ ،ص .108
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ً
كيؤتد بارط مف خبلؿ ىذا الطرح َّ
انيف داخلية يجب على المتتلـ عدـ تجاكزىا في
أف للةة قك ى
صياغة الخطاب كىي الترتيب الصرفي كالنحكم.
كبناء على ذلؾ تمتف اللةة المتتلـ مف ممارسة السلطة على المتلقي ،مف حيث الترتيز على أفتار
معينة كاخفاء أخرل ،كتمتنو مف الصدؽ كالتذب كتأنيا لعبة أقنعة حسب بنية تؿ لساف على حدة.
كيقارف بارط بيف السلطة كاللةة كال يمتف تخيؿ أم مف آليات السلطة دكف اللةة ،فخطاب السلطة
حاضر في التبادؿ االجتماعي ،كفي الدكلة ،كعند الطبقات كالجماعات ،فالحرية الحقيقية تعني
االنفبلت خارج اللةة ،كاللةة ال خارج ليا ،فتؿ ما ىك لةكم يحيؿ إلى لةكم آخر ،كال يكجد انعتاؽ
مطلؽ مف اللةة ،كىك يعبر عف ذلؾ بقكلو ":في اللةة -إذان -خضكع كسلطة يمتزجاف ببل ىكادة"

()1

.

إف ما طرحو بارط مف ىيمنة اللةة كسيطرتيا على المتتلـ ال يعني أنو ال يكجد خيارات في استخداـ
اللةة خصكصان إذا سلمنا بأف اإلنساف ىك كاضع قكاعد اللةة كعبلماتيا؛ فلو أف يرٌتب كيختار مف
المفردات كاألساليب ما يحتاج لتحقيؽ الرسالة المرجكة.

(ٍ )1انظي ٍر :بارط ،ركالف ( .)1993درس السيميولوجيا ،ترجمة عبدالسبلـ بنعبد العالي ،ص .13
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المبحث األوؿ
تجميات المغة في الممارسة السياسية ( قو ًال وفعلً)
ب أف تتكف كظيفة اللةة في الخطاب السياسي ىي تكجيو المتلقي لرغبات المتتلـ كجعلو يتبنى
ىيةلي ي
خطابو السياسي قكالن كفعبلن ،لدرجة حدكث و
و
انسجاـ بيف الطرفيف في أغلب األحياف  :المتتلـ
تماه ك
كالمتلقي ،كيحدث ىذا التماىي إما بأيقكنات بصرية أك بخطاب ببلغي.
فاأليقكنات البصرية تتكف على شتؿ شعارات سياسية ينادم بيا رجؿ السياسة أك الجماىير
المطالبة بالحرية؛ فثكرات الربيع العربي تتثر فييا األيقكنات البصرية عف طريؽ الشعارات المطالبة
بسقكط األنظمة الدتتاتكرية ،كشعارات مطالبة بالحرية ،كشعارات مطالبة بالديمقراطية ،كلعؿ أبرز
ىذه األيقكنات البصرية "شعار رابعة العدوية".
كالترتيز أيضا على استثمار الديف في الخطب السياسية للحث على العمؿ كالمثابرة كاالستشياد
باآليات القرآنية؛"كقؿ اعملكا فسيرل اهلل عملتـ كرسكلو كالمؤمنكف"

()1

كاألحاديث النبكية الشريفة،

كالبدء بالبسملة؛ فخطاب الرئيس الراحؿ صداـ حسيف تميز بظيكر النزعة الدينية كالزمة البسملة
التي تلييا آية قرآنية؛ كالزمة اهلل أتبر "كيترر باسـ اهلل ،إف شاء اهلل ،بإذف اهلل ،الحمدهلل ،كيتفؽ بيا
مع أسامة بف

الدف".

()2

) (1انظير :سورة التوبة.105 :

) (2انظير :برىكمة،عيسى(.)2006صراع القيـ الحضارية ،مابعد 11سبتمبر) ،)2001مرتز دراسات الشرؽ
األكسط ،ص .79
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كاستخداـ لةة الجماعة للتعبير عف َّ
أف السياسي ينتسب للجماىير كأنو قريب منيـ كيحمؿ اآلماؿ
عاطفيا يةازؿ المشاعر؛
كالتطلعات نفسيا ،فتارة يتكف الخطاب عقبلنيان يخاطب العقؿ كتارةن يتكف
ن
فاليدؼ الرئيس ىك تمرير الخطاب السياسي كحمؿ الجميكر على تبنيو.
كقد يةير السياسي أسلكبو كيستخدـ عبارات بسيطة كمكجزة سيلة الحفظ ،إما للتيرب مف اإلجابة
عف األسئلة ،أك بداية لمرحلة جديدة .كتتمف قكة الجملة في أثرىا في الطرفيف؛ فعلى باث الرسالة
أف يحسف إرساليا بحيث يتقبليا الجميكر مف غير جيد في تفتيؾ شيفراتيا .كمف ذلؾ رفع الثكار
في الثكرة المصرية في"  25يناير  "2011الفتات تنادم "بالعيش كالحرية كالعدالة االجتماعية" أما
بالنسبة للخطاب الرسمي فيناؾ العديد مف العبارات المكجزة مثؿ استخداـ عبارة "تلنا الكطف"
أك"الكطف يستحؽ منا التضحية" "نحف أسرة كاحدة" ك"تدخؿ أجنبي"ك "أيدم خفية"...الخ
كلذلؾ تلو يستثمر الرؤساء الخطاب الديني كالرمكز الدينية إستراتيجية رئيسية في الخطاب السياسي
لما ليا مف أثر تبير في النفكس كبعث التضحية في سبيؿ مرضاة اهلل التي تتحقؽ في
الدفاع عف الكطف كأمنو كاستق ارره.
يقكؿ الفيلسكؼ "إريؾ فركـ" في ىذا السياؽ-:
"إف الرمكز الدينية تتخذ لنفسيا كظيفة تطييرية تجعؿ اإلنساف يتتشؼ

ذاتو"(.)1

ً
يعلـ َّ
التلمة أقكل مف السبلح؛ فصناعة التلمة تحتاج مف
أثر
أف ى
كالخطيب السياسي الماىر ي
الخطيب المعرفة التامة بالمتلقي كمدل ثقافتو ،لذلؾ تاف ستاليف يدرس الجميكر بحذر شديد ،ألنو

( )1انظير :الشريؼ ،ريـ ( .)2014مرجع سابؽ ،ص.511
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تاف يعلـ أف جميكره مثقؼ يعلـ ما بيف السطكر ،يقكؿ"-:تلما سمعت تلمة "مثقؼ" ىمت يدم
بالمسدس لتخرجو مف غمده"

(.)1

كيقكؿ ميشيؿ فكتك في تتابو "التلمات كاألشياء" إف العالـ يسير كفؽ منظكمات رمزية تتحكؿ فيما
بعد إلى سلطة تسيطر على المجتمع ،كىذه المنظكمات ىي "الحياة كالعمؿ

كاللةة"(.)2

كقد تتكف لةة الخطاب السياسي سرد حقائؽ كاقعية حدثت في الماضي ،كتذتير الجميكر بأىمية
ىذه األفعاؿ كانعتاساتيا اإليجابية ،على الكطف كالمكاطف بسبب الخبرة كالحنتة السياسية للرئيس...
كمف ذلؾ ما قالو حسني مبارؾ في خطابو قبؿ األخير مف خلعو عف السلطة .." :مكتفيا بما قدمتو
مف عطاء لموطف ..ألكثر مف ستيف عاماً ..فى سنوات الحرب والسلـ")3(.
فيذا النص يجعؿ المتلقي يلتفت إلى األعماؿ اإليجابية كالتضحيات التي قدميا ،كيكىمو بأنو دائمان
تاف يعلي مصلحة الكطف كيقدميا على مصالحو الشخصية فيتعاطؼ معو المتلقي باستدعاء الذاترة
ليذه األعماؿ ،فيصرؼ البصر عف الحاضر ،كيبدأ معو بداية جديدة.
كيعتمد السياسي في التعامؿ مع الجميكر في النصكص اإلشيارية السياسية جملة مف القكاعد
()4

أىميا-:

( )1انظير :المسدم ،عبدالسبلـ ).)2007مرجع سابؽ ،ص.98
( )2انظير :فكتك ،ميشيؿ( ،)1990الكممات واألشياء ،مرتز اإلنماء القكمي ،سلسلة األعماؿ التاملة لميشيؿ فكتك،
ص216-215
( )3انظير :مبارؾ ،حسني( .)2011خطاب حسني مبارؾ ليمة الخميس  10فبراير ،تاريخ الدخكؿ2014/2/10 :ـ،
المكقع اإللتتركنيwww.echoroukonline.com:
()4
ظر :الشريؼ ريـ ( .)2015مرجع سابؽ ،ص.515-514
ان ٍ
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-1

" األسلكب اإلقناعي"( "Persuation" :)1يحاكؿ الخطيب السياسي استخداـ تؿ األدكات

كاألساليب التي تمتنو مف إقناع الجميكر معتمدان بذلؾ ميارتو الببلغية في إيصاؿ الخطاب إلى
و
بتبلـ عقبلني يخاطب العقكؿ ،أكعاطفي يخاطب المشاعر.
المتلقي ،مستعينان
كمثاؿ ذلؾ قكؿ حسني مبارؾ "أقوؿ لكـ إف استجابتي لصوتكـ ورسالتكـ ومطالبكـ ىو التزاـ ال
رجعة فيو وأنني عازـ كؿ العزـ عمى الوفاء بما تعيدت بو بكؿ الجدية")2(..
-2

" أسلكب المراكغة"

()3

الذم يستيدؼ استمالة المتلقي نفسيان ،باستخداـ تلمات "الصديؽ

كاألخ الةيكر ك األب" كىك الكحيد الذم يستطيع تلبية رغباتو معتمدان قدرتو الببلغية في التأثير على
المتلقي .كمف ذلؾ قكؿ زيف العابديف بف علي إثر االنتفاضة الشعبية التي أطاحت بو في فترة
الربيع العربي..." :أحداث وراءىا أياد لـ تتورع عف توريط أبنائنا مف التلميذ والشباب العاطؿ
فييا")4(...
كيمتف أف نع َّد التكاصؿ السياسي فنان؛ فالسياسي يستخدـ لةة األلكاف ،كاللةكم يستخدـ فف التبلـ
اء
للنفاذ عف المستكت عنو في الخطاب السياسي حتى إف المتلقي ال يعي ما ىك أتثر إغر ن
()5

السياسي أـ اللةكم؟

ظر :الشريؼ ريـ ( .)2015مرجع سابؽ ،ص.515-514
) (1ان ٍ

( )2انظير :مبارؾ ،حسني(.)2011خطاب حسني مبارؾ ليمة الخميس  10فبراير ،تاريخ الدخكؿ2014/2/ 1:ـ
المكقع اإللتتركنيwww.echoroukonline.com:
) (3انظير :الشريؼ ريـ ( .)2015المرجع نفسو ،ص515-514

( )4انظير :العابديف بف علي ،زيف( .)2011خطاب زيف العابديف بف علي ،تاريخ الدخكؿ2014/3/8:ـ ،المكقع
اإللتتركنيhttp://www.utopia:
( )5انظير :المسدم ،عبدالسبلـ ).) 2007مرجع سابؽ ،ص.71
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كال شؾ في أف السياسي قد برع في استخداـ اللةة كتطكيعيا لتحقيؽ سلطتو على المتلقي باإلقناع
كالمراكغة أك حتى بالتذب في أغلب األحياف؛ كفي ىذا السياؽ يقكؿ "قكبلز" " "Goebblesاتذب
حتى يصدقؾ الناس(")1
"كأشير مف استخدـ التذب في السياسة أك إيديكلكجيا التذب النازيكف للتركيج ليتلر كمبادئو النازية
عف طريؽ نشر الشائعات كالفبرتات اإلعبلمية"(.)2
كمف ذلؾ ما قالو حسني مبارؾ في سياؽ التذب الممنيج كالمبرمج" العيب وما لـ  -ولف  -أقبمو
أبداً أف أستمع إلملءات أجنبية تأتى مف الخارج أياً كاف مصدرىا وأياً كانت ذرائعيا أو
مبرراتيا"( .)3لعؿ ىذه الصيةة الببلغية التي تعتمد في األساس على المراكغة كالتذب في نقؿ
الكقائع ،مف أتثر األساليب التي يتيرب بيا الخطيب السياسي مف ىفكاتو السياسية ،كقد تانت
حاضرة بشتؿ كاضح في خطابات الرؤساء المخلكعيف في فترة الثكرات العربية.

( )1انظير :عرماف ،محمد أحمد( .)2010مقاؿ أكذوبة االنتخابات النزيية ،تاريخ الدخكؿ2014/1/ 16 :ـ ،المكقع
اإللتتركنيhttp://omdurmaninternet.forumotion:
) )2انظير :عرماف ،محمد أحمد( .)2010مقاؿ أكذوبة االنتخابات النزيية ،تاريخ الدخكؿ2014/1/ 16 :ـ،
المكقع اإللتتركنيhttp://omdurmaninternet.forumotion:

( )3انظير :مبارؾ ،حسني(.)2011خطاب حسني مبارؾ ليمة الخميس  10فبراير ،تاريخ الدخكؿ2014/2/ 1:ـ
المكقع اإللتتركنيwww.echoroukonline.com:
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المبحث الثاني
المغة في الخطاب السياسي ...مقوماتيا ووظائفيا
"في نياية القرف العشريف كبداية القرف الكاحد كالعشريف بدأ االىتماـ يتزايد بتحليؿ الخطاب
السياسي ،كالسيما أف االىتماـ تاف منصبان على تحليؿ الخطاب األدبي بالنظريات التقليدية التي
تنيؿ مف جميع العلكـ ،كبما أف تحليؿ الخطاب تاف يرتز على شخصيات المشاىير تعطشان مف
الكعي الجمعي لمعرفة أسرارىا كخباياىا ،فتانت ىذه الشخصيات السياسية مف أىـ الشخصيات
التي تناكليا المحللكف كالناقدكف كالباحثكف بالحفر كالتنقيب عما تستره الرسالة اللةكية مف منتجيا
إلى متلقييا باعتبار أف اللةة السياسية ذات خصكصية لةكية ،كبما أف الخطابة السياسية شتؿ مف
أشتاؿ التكاصؿ السياسي ،فقد تاف ليا حضكر مميز في فترة الربيع العربي كما بعده بيف الجماىير
الثائرة الطامحة للديمقراطية كالتةيير،فقد استخدمت خطابان سياسيان امتاز ببساطة األسلكب كميلو إلى
العامية فى تثير مف األحياف ،إال أف ىذا الخطاب السياسي تاف حلقة التكاصؿ بيف ىؤالء كمف
يجيدكف ببلغة الخطابة السياسية مف أصحاب الرأم كالقرار الفاعليف في تةيير سير األحداث
السياسية"(.)1
لقد ردت الشعكب الثائرة في فترة الربيع العربي على الخطاب السياسي الرسمي ببلزمة ":الشعب
يريد إسقاط النظاـ ،الشعب يريد إسقاط الرئيس....ارحؿ ،ارحؿ ،ارحؿ"..

) (1انظر :البكعمراني ،محمد الصالح).)2015االستعارات التصورية وتحميؿ الخطاب السياسي ،دار تنكز
المعرفة،ط ،1ص .85-80
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كبما أف الكظيفة األتثر برك انز في الخطاب السياسي تبليغ الق اررات السياسية بيف الحاتـ
كالمحتكميف ،كاطبلعيـ على آخر مستجدات الشأف السياسي الذم يؤثر في حياتيـ االقتصادية
تاليا بيانيا.
كاالجتماعية على السكاء ،فقد طكر الخطاب السياسي عدة كظائؼ لةكية متنكعة ن

وظائؼ المغة في الخطاب السياسي:
طكع اللةة ألداء كظائؼ
يظير النظر في الخطاب السياسي على اختبلؼ أنكاعو كتجلياتو أنو َّ
جديدة تنتسب إلى الفعؿ السياسي اللةكم ،كمنيا "األفعاؿ السياسية ،و اإلخبار عف األفعاؿ

السياسية و تبريرىا ،و إخفاء الواقع السياسي(:")1
-1

األفعاؿ السياسية:

ترتبط األفعاؿ السياسية بالخطاب السلطكم الذم يتسـ بأكامر السلطة كتنفيذ المحتكميف؛ بالنظر
إلى أف أصحاب الحؿ كالعقد ىـ الذيف يقكمكف بيذه األفعاؿ كال يتـ تبليغ المكاطنيف بالفعؿ السياسي
مفاجئا للمكاطف العادم فيتقبلو دكف
غالبان قبؿ حدكثو كانما يتـ التبليغ عنو بعد حدكثو ،فيتكف الخبر
ن
مقاكمة أك تعليؽ.
فعلى سبيؿ المثاؿ ،تاف الخطاب السائد قبؿ ثكرات الربيع العربي مف قبؿ السلطة عبارة عف
ق اررات ليس على الرعايا إال الطاعة ،أما خبلؿ الثكرات كبعدىا في المرحلة االنتقالية فأصبحت
أفعاؿ التبلـ تتكجو مف الشعب إلى السلطة كما على السلطة بتافة رمكزىا إال التنفيذ.

( )1انظير :عبداللطيؼ،عماد).)2012استراتيجيات اإلقناع والتأثير في الخطاب السياسي،خطب الرئيس السادات
نموذجاّ،الييئة المصرية العامة للتتاب،ص.86-84
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اإلخبار عف األفعاؿ السياسية و تبريرىا:

كىذه الكظيفة مرتبطة بالكظيفة السابقة ،حيث يتـ إخبار المكاطنيف باألفعاؿ السياسية بعد حدكثيا أك
تبرير حدكثيا في أغلب األحياف ،كذلؾ للحصكؿ على الدعـ كالتأييد الجماىيرم تخكفان مف ردكد
أفعاؿ المعارضة السياسية في بعض األحياف التي يمتف أف تأخذىا ذريعة للحشد الجماىيرم في
معارضة السلطة.

-3

إخفاء الواقع السياسي:

تي ىع ُّد ىذه الكظيفة األتثر برك انز التي تلجأ ليا السلطة لتخدير المكاطنيف كطمأنتيـ أف األمكر
السياسية ك الكضع االقتصادم جيد بإخفاء الكاقع السياسي .كلعلي أستحضر ىنا كزير اإلعبلـ
الصحاؼ أثناء الةزك األمريتي للعراؽ؛ فقد خرج الصحَّاؼ يطمئف الشعب
العراقي األسبؽ محمد
ٌ
العراقي بمقاكمة الجيش العراقي ببسالة للمدرعات األمريتية ،كتاف على طرؼ شاشة التلفاز يظير
تقدـ الدبابات األمريتية في كسط العاصمة بةداد .ناىيؾ تلكيح السلطة العراقية باألسلحة التيميائية
بعيدة المدل التي سكؼ تقصؼ العدك الصييكني ،إال أننا بعد تمرتز القكات األمريتية بقلب
العاصمة بةداد اتتشفنا أف ىذه األسلحة تانت فزاعة ليس إال.
أما في المجاؿ االقتصادم فقد تستخدـ السلطة مصطلحات مثؿ :ربط األحزمة كسياسة التقشؼ،
كترشيد االستيبلؾ كالدعـ.
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أما غريبر فإنيا حددت خمس وظائؼ لمغة السياسية
-1

وىي:

نشر المعمومات ()information dissemination

" حيث يلجأ الخطاب السياسي إلى نشر المعلكمات السياسية عف طريؽ أجيزة اإلعبلـ التي ىي في
الةالب مسخرة لخدمة السلطة ،كىذه المعلكمات تبيف التكجو اإليديكلكجي للسياسي؛ فيي في أغلب
األحياف مكجية حسب الرسالة التي يريد مف المتلقي أف يتبناىا ،كغالبان ما يبيف نشر المعلكمات
إنجازات السياسي الناجحة لبلستعانة بيا إلخفاء إخفاقاتو في الكقت الحاضر ،أك للتركيج لعمؿ
سياسي (اتفاقية أك معاىدة)  ،كيمتف االستعانة بشخصيات مشيكرة للتركيج ليا مف فنانيف أك
()1

مثقفيف...الخ"

تقكؿ غريبر ":إف مجرد نشر نشاطات بعض األشخاص عبر كسائؿ اإلعبلـ أك تسجيليا تتابة
يكصؿ رسالة مؤداىا أف ىؤالء األشخاص ميمكف"

()2

كىذه المعلكمات التي ينشرىا السياسي قد تتشؼ عف كجية نظره تجاه قضية ما؛ ألف المعلكمات
السياسية غالبان ال تتكف محايدة ،فعلى المتلقي أف يتكف حاضر الذىف في تفتيؾ رمكز ىذه
المعلكمات ،كيحلؿ الخطاب السياسي كيق أر ما بيف السطكر.
كتختلؼ المفردات السياسية في ضكء اختبلؼ الحتكمات فعلى سبيؿ المثاؿ يةلب على اللةة
السياسية للحتكمة اإليرانية المفردات التالية" :المستضعفيف" "المحركميف" "الشيطاف األتبر" أما

) (1انظير :بف سعيد،أحمد بف راشد) .(2003قوة الوصؼ ،دراسة في لغة االتصاؿ السياسي ورموزه.عالـ
الفتر،العدد 1المجلد،32ص).)216

()2انظير :بف سعيد،أحمد بف راشد) .(2003المرجع نفسو  ،ص (.)222
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الحتكمات العلمانية فيةلب علييا مفردات مثؿ "اإلرىاب" كالتطرؼ الديني" "كالديمقراطية" ،كذلؾ
تكجو تؿ حتكمة كخلفياتيا السياسية.
كفؽ ٌ
-2

ترتيب األولويات ()agenda-setting

السلطة ىي التي تحدد األمكر الميمة كاألمكر التي تلييا في األىمية كذلؾ بتسليط الضكء على
تركج السلطة لخطاب مصيرم
قضية معينة ،فتصبح ىذه القضية الشةؿ الشاغؿ للمكاطنيف .فقد ِّ
يلقيو المسؤكؿ السياسي خارج الكطف ،كيتـ تجييش المكاطنيف للخطاب قبؿ التفكه بو ،كأف ىذا
الخطاب سيحدث تةيي انر إيجابيان في الحياة السياسية كاالقتصادية .أك قد يتحدث السياسي عف
و
طبلبية مثبلن كتصبح على سلـ األكلكيات ،إللياء الرأم العاـ المحلي عف إخفاقاتو
مشاج ورة
السياسية .كقد تقكـ السلطة بتجاىؿ شخصيات سياسية أك ثقافية لمجرد أف ىذه الشخصيات
تستطيع تحليؿ الخطاب السلطكم كتنبو المكاطنيف إلى خباياه ،كبالمقابؿ تعطي األكلكية لشخصيات
في الةالب ىي أبكاؽ ليا.
كيشير " "Galbraithإلى أف السياسي يستطيع التيرب مف اإلجابة عف أسئلة الجميكر بميارتو
الخطابية أك استخداـ عبارات سيلة الحفظ تبلزمة في خطبو مثؿ "ىذه إرادة الشعب" ،ك" الشعب
قاؿ تلمتو ،ك" استجابة لطلب الجماىير" ..إلخ.
كالقاسـ المشترؾ في ىذه العبارات أنيا ال تعطي معلكمة معينة ،كيستخدميا السياسي مف غير
جيد ،كالتؿ يتفؽ علييا(.)1

()1انظير :بف سعيد ،أحمد بف راشد.)2003( ،المرجع السابؽ ،ص.217
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التفسير والربط:

يلجأ السياسي بكصؼ التفسير كالربط كظيفة للةة السياسية تما حددتيا غريبر عندما يكاجو
معارضة جماىيرية لعمؿ سياسي قاـ بو ،يرتبط بفتر المكاطف البسيط كمبادئو ،مثبلن (التطبيع مع
العدك الصييكني) بزيارة أحد رمكز السلطة لو كعقد صفقات تجارية معو ،فتعلؿ السلطة ذلؾ بتردم
إما أف تعجز الميزانية ك يحدث اإلفبلس أك
الكضع االقتصادم بتكف التعاكف التجارم لفترة مؤقتة ،ف ٌ
تتحقؽ ىذه الصفقة التجارية.
كمف أكجو التفسير كالربط استخداـ النصكص الدينية أك األقكاؿ المأثكرة ،أك األحداث التاريخية
الفاصلة لتبرير أفعاؿ كق اررات سياسية ،كالتركيج ألفعاؿ سياسية كضماف عدـ مقاكمتيا كاخفاء
أسبابيا الحقيقية؛ تما فعؿ الرئيس الراحؿ أنكر السادات حيف استخدـ و
آيات قرانيةن لتبرير اتفاقية
تامب ديفد عاـ 1979ـ؛ فقد استشيد باآلية" :كاف جنحكا للسلـ فاجنح ليا"(.)1
و
القرنية بطر و
انتقائية حسب
يقة
أيضا استعاف السادات ببعض علماء الديف الذيف يستخدمكف اآليات آ
(.)2

ما يقتضيو المكقؼ السياسي ،كظير منيـ مف ربط تامب ديفد بصلح الحديبية

كتلعب النخب السياسية دك انر ميمان في عملية التفسير كالربط ،كيعتمد علييا جزء تبير مف الشعب
في رسـ صكرتو كتصكراتو للعالـ الخارجي ،فعلى سبيؿ المثاؿ تصكر النخب السياسية األمريتية
التياف الصييكني على أنو دكلة صةيرة محبة للسبلـ ك" ديمقراطية" محاطة بدكؿ أصكلية متكحشة،
كأف اإلسرائلييف حسب زعميـ غربيكف ،في الكقت الذم تصكر فيو الفلسطينييف على أنيـ "إرىابيوف
""انتحاريوف".
) (1سكرة االنفاؿ اآلية .61
( )2انظير :عبداللطيؼ ،عماد).)2012المرجع السابؽ ،ص .100-95
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كىتذا تتكلى النخب السياسية األمريتية إصدار األحتاـ اإليدكلكجية على الدكؿ كالجماعات
باستخداـ تعريفات جاىزة سلفان مف مثؿ ":متطرؼ" ك"معتدؿ" "متعصب" " ناشط" "مقاتؿ مف أجؿ
تبعا لمكقفيا السياسي منو أك مف الجية التي ينتمي إلييا ،أك في ضكء تصنيفات أخرل
الحرية"؛ ن
تمكقفو مف التياف الصييكني..إلخ.
ثـ إف الشعارات كالنعكت التي تطلقيا النخب السياسية كالمعارضة ككسائؿ اإلعبلـ تشتؿ نظرة
الشعب إلى العالـ كقد يمثؿ الشعار برنامجان سياسيان أك فتريان أك إنسانيان أك عستريان يتتسب زخمو
مف بساطتو كببلغتو كسيكلة ترديده كارتباطو بالثقافة المحلية مثؿ "ثورة ثقافية بدالً مف "ثورة
عسكرية" ،و"ال لتسييس القضاء" ،و "ال لعسكرة الدولة" ،و" ال لمتعاوف الصييوعربي"(.)1
 -:4تصور الماضي والمستقبؿ:
يستخدـ الخطيب السياسي ميارتو الببلغية في التأثير على عكاطؼ المكاطنيف ،كيتكف ىذا
الخطاب مشحكنان مثقبلن بالرمكز التي تؤثر عاطفيان في المكاطنيف ،كادخاؿ الفرح كالتفاؤؿ بالمستقبؿ
أثر و
عف طريؽ الماضي تالتذتير بدكلة الخبلفة اإلسبلمية لما ليا مف و
تبير في نفكس المتلقيف؛
فيتكف الخطاب غير كاقعي حالمان بمستقبؿ أفضؿ دكف التكجو إلى حلكؿ تكفيقية السيما أف ىناؾ
تيارات ليبرالية في الةالب تياجـ ىذا الطرح بالدعكة في المقابؿ إلى دكلة مدنية ديمقراطية يحتميا
القانكف كالعقؿ بعيدان عف العكاطؼ.

( )1انظير :بف سعيد،أحمد بف راشد .(2003)،مرجع سابؽ ،ص.220
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 -:5الحث عمى العمؿ:
يمتف للةة السياسية أف تحث الشعب على العمؿ بالرسائؿ كالمناشدات ،أك التيديد كالشجب كالتنديد
ببعض األعماؿ ،كال تخلك ىذه اللةة أيضان مف استمالة العكاطؼ كالمشاعر تارةن كالكعكد الزائفة تارةن
أخرل ،كيستخدميا السياسي للتيرب مف مأزؽ سياسي ،تما فعؿ الرئيس التكنسي المخلكع (زيف
تبير
العابديف بف علي) في أثناء الثكرة التكنسية بأنو سيجرم إصبلحات سياسية ،كسيشرؾ قطاعان ان
و
عمؿ للعاطليف عف
مف الشباب في العملية السياسية ،كناشدىـ بالعكدة للبيكت ككعدىـ بتأميف
العمؿ مف حملة الشيادات الجامعية ،كأف مشتلة البطالة ال تخص تكنس كحدىا بؿ حتى الدكؿ
المتقدمة يكجد فييا بطالة ،ككعدىـ بمستقبؿ أفضؿ بالعمؿ الجاد على إنياء الفساد بيف مؤسسات
الدكلة.
كقد يتكف الحث على العمؿ باستخداـ الرمكز الدينية كاالستشياد بالقرآف ،كالسنة النبكية الشريفة.
الشؾ في أف اللةة السياسية غالبان ما تدفع إلى العمؿ مف خبلؿ االنفعاالت النفسية لدل الشعب:
الفرح كالحزف كاإلحباط كاألمؿ.
كتثي انر ما تتكف الكعكد السياسية ضربان مف التذب ييدؼ السياسي مف كرائيا لتحقيؽ متاسب
سياسية ،فعندما ىي ًع يد الرئيس الشعب بإصبلحات سياسية في الدكؿ ذات األنظمة الشمكلية ،تأف
يعدىـ مثبلن بعدـ الترشح للرئاسة في الدكرة القادمة ،كأنو سكؼ يجرم انتخابات برلمانية ،فيي
بالضركرة كعكد غير حقيقية ،خصكصان أنو ال يخفى على أحد أف ىذه االنتخابات غالبان ما تتكف
غير نزيية ،كعلى الرغـ مف ذلؾ فإف تلؾ الكعكد تؤثر في شريحة كاسعة مف الشعب مما تدفعو إلى
تتكجب منحو فرصة ثانية.
الدفاع عف السياسي كأنو يقكـ بإصبلحات
ى

31

كقد يشير سياسي آخر إلى أف الكضع االقتصادم صعب أك حرج ،إال أنو رغـ ذلؾ قاـ بتطكير
البنية التحتية مف مستشفيات كطرؽ كمدارس..إلخ؛ فيذه اللةة السياسية يستخدميا السياسي ليدفع
الناس إلى القياـ باألعماؿ التي يرغب في أف يقكمكا بيا ،كيصرفيـ عف أعماؿ أخرل ،فيحقؽ بيا
غايتو السياسية في الييمنة كالسيطرة.
وعمى الرغـ مف االختبلؼ الظاىرم بيف الكظائؼ التي حددىا عماد عبد اللطيؼ كغريبر إال أنيا
تبدك في جكىرىا متقاربة؛ فتبلىما حدد الكظائؼ في الةالب مف جانب السلطة التي تملي الق اررات،
كما على الجميكر إال الطاعة ،كلـ يتـ التنكيو إلى الخطاب المقابؿ مف قبؿ الجماىير أك الخطاب
الثكرم المضاد لخطاب السلطة ،كاتسمت الكظائؼ بأنيا في الةالب ال تخلك مف التذب السياسي
سكاء باستخداـ الخطاب العاطفي ،أك العقبلني أك الديني ،كالةاية مف ىذا التذب ىك تبني الخطاب
السلطكم.

31

المبحث الثالث
مفيوـ الخطاب السياسي

يجمعي يج ُّؿ المتحدثيف عف الخطاب أف بداية استعماؿ تلمة خطاب مرجعيا إلى ىاريس ()1952
في بحثو "تحليؿ الخطاب" حيث يحاكؿ تكسيع حدكد مكضكع البحث اللساني بجعلو يتعدل الجملة
عرؼ الخطاب بأنو "ملفكظ طكيؿ أك ىك
إلى الخطاب .كببقائو ضمف حدكد المجاؿ اللساني ،فقد ٌ
المنيجية
متتالية مف الجمؿ تتكف منةلقة ،يمتف مف خبلليا معاينة سلسلة مف العناصر ،بكاسطة
ٌ
يعية ،كبشتؿ يجعلنا نظؿ في مجاؿ لساني محض"(.)1
التكز ٌ
ثـ بدأ مصطلح الخطاب بشتؿ عاـ يرتسـ في مناخو الداللي بعد ظيكر تتاب فرديناد دم سكسير
"محاضرات في اللسانيات العامة " فقد أرسى سكسير في ىذا التتاب مبادئ أساسية ساىمت في
تكضيح مفيكـ الخطاب ،حيث فرؽ بيف اللةة " "Languageكالخطاب " "Discourseمف حيث
َّ
أف اللةةى ظاىرةه اجتماعيةه كتعبيريةه كتكصيليةه ،فيي تياف لةكم متماسؾ عبر مجمكعة مف التلمات
المترابطة فيما بينيا ،كىي إلى جانب ذلؾ ظاىرة فيزيائية ،أما الخطاب فيك منجز فردم مف
و
و
و
فعلية اتصالية
كممارسات
أنشطة

(.)2

( )1انظير :الكداد ،ميبكؿ ( .)2013مفيوـ الخطاب ،تاريخ الدخكؿ2014/11/10 :ـ ،المكقع اإللتتركني:
http://www.startimes.comمممممممممlln
( )2انظير :القكسي ،خالد بف سليماف( .)2015بيف خطاب السمطة وسمطة الخطاب ،في تتاب :التتابة كالسلطة،
ص.51-50
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تبلـ مباشهر أك غير مباشر ،شفكم أك متتكب يلقى على المستمعيف قصد التبليغ
فالخطاب ىك ه
كالتأثير ،كيختلؼ نكع الخطاب باختبلؼ مضمكنو فيناؾ الخطاب السياسي ،كاالجتماعي ،كالديني،
كالتعليمي ،كالعلمي ،كاإلعبلمي ..إلخ.
أما الخطاب السياسي فيرتبط غالبان بالسلطة الحاتمة أك النخب السياسية ،المؤثرة في الرأم العاـ
أك أطراؼ المعارضة ،كييدؼ ىؤالء إلى التأثير على المحتكميف ك ىحملًيـ على تبني أفتارىـ
السياسية.
علمان أف الخطاب السياسي ال يقتصر على أصحاب السلطة ،بؿ يتسع ليشمؿ تؿ خطاب سياسي
جماعة أك فر و
و
قة ليا خطاب فترم معيف ،لذلؾ يجب التفريؽ بيف الخطاب السياسي الرسمي
ألم
المتمثؿ بالسلطة كالخطاب السياسي الجماىيرم مع اعتبار الفارؽ في التأثير كالتنفيذ بيف الخطابيف.
مكجوه إلى المتلقي ،بقصد التأثير فيو
ِّ
كيعرؼ مازف الكعر الخطاب السياسي بأنو "ترتيب مف الجمؿ َّ
كاقناعو بمضمكف الخطاب عف طريؽ الشرح كالتحليؿ كاإلثارة ،كيتضمف ىذا المكضكع أفتا انر
سياسيةن ،أك يتكف مكضكع ىذا الخطاب سياسيان ،كييدؼ السياسي مف خطابو إلى تةيير النفكس
()1

كالعقكؿ كاألفتار كالكاقع ،مما يجعلو في حالة ليا صفات كسمات عامة"

.

كأحسب أف الخطاب السياسي ىك الخطاب الصادر عف رجؿ السياسة ،أك الذم في مكقع السلطة،
أك يمتف القكؿ إنو الخطاب السلطكم الذم يؤثر في المتلقيف في تةيير الكاقع السياسي حسب
األىداؼ المرجكة أك التي تضمف بقاءه في السلطة ،فيك يتبلعب بميارة الخطاب عف طريؽ اإلقناع
كالتحليؿ كالتفسير ،الذم يتماشى مع الكاقع الذم يريده.
( )1انظر :الكعر ،مازف ( .)1994االتجاىات المسانية ودورىا في الدراسات األسموبية ،مجلة عالـ الفتر ،مجلد
 ،22العدد  ،4\3ص.173
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كيمتف القكؿ إف السياسي ال ييدؼ إلى االتصاؿ السياسي مع الجميكر بقدر ما ييدؼ إلى
السيطرة على عقكليـ كقلكبيـ.

جدلية مفيوـ الخطاب السياسي عند فاف

دايؾ)1):

ال يختلؼ فاف دايؾ اختبلفان جكىريان عف سابقيو بالنسبة لمفيكـ الخطاب السياسي كأىميتو ،إال أف
تصكره للخطاب السياسي يعد أشمؿ كأكسع باعتبار تؿ عنصر مف عناصر الخطاب السياسي
متمبلن للعنصر اآلخر ،حيث يذىب فاف دايؾ إلى أف أغلب المفاىيـ التي تطرقت لجدلية الخطاب
السياسي تانت تقتصر على الخطاب السياسي الناتج عف المكظؼ السياسي الذم يتقاضى راتبان
مقابؿ عمؿ ،أك انتخب أك عيف للحصكؿ على ىذا المنصب السياسي ،كىي الشخصيات الرسمية
مثؿ رئيس الدكلة ،أك رئيس البرلماف كأعضاء البرلماف كاألحزاب ...أكالترتيز على نص الخطاب
السياسي.
كلـ ً
يعط في أغلب األحياف تحديدان كاضحان ليكية الخطاب السياسي ،فيك بيذه الحالة ال يختلؼ
ٍ
تثي انر عف الخطاب التعليمي كالخطاب القانكني كالعلمي ترتز على النص كقائلو ،على اعتبار َّ
أف
ً
ً
الخطاب
للحصكؿ على منصبو ،فيؤالء ليسكا ىـ الكحيديف الفاعليف في
ؼ
يف أك يكظِّ ى
قائلو يع ى
السياسي ،كيجب أف نأخ ىذ ً
بعيف االعتبار المستفيديف مف األحداث السياسية ،على سبيؿ المثاؿ:
ِّ

?van Dijk، What is Political Discourse Analysis

)(1

belgian journal of linguistics Amsterdam, uv y
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الجماىير كالفئات الشعبية األخرل ،كالشيء نفسو بالنسبة للخطاب اإلعبلمي فيك يرتز على منتج
الخطاب كيتناسى الجماىير أك المشاىد كتذلؾ األطباء كالمعلميف ،فنحف ال نريد الترتيز على
األطباء كالمعلميف كنعتبر التبلميذ كالمرضى مفعكال بو كتحصيؿ حاصؿ.
لذلؾ يجب أف يتكسع مفيكـ الخطاب السياسي ليشمؿ تؿ الفاعليف فيو ،مف منتج كنص كمتلؽ،
كعدـ النظر إلى المتلقي بكصفو شيئان سلبيان ك بكصؼ دكره ثانكيان في الخطاب ،سكاء أتاف المتلقي
مشارتان في الخطاب السياسي أـ مستفيدان منو ،كبيذا فالخطاب السياسي حسب "فاف دايؾ" ال
الم ىعَّي ىنة ،بؿ ىناؾ قكات الضةط الجماىيرم كالمنتخبكف كالمحتجكف
يقتصر على الجيات الرسمية ي
كالمتظاىركف كالمعارضة.
كاذا أخذنا باالعتبار جميع األطراؼ المشارتة في الخطاب السياسي بيذا التصكر الكاسع فإننا
سنصؿ إلى تعريؼ جامع كشامؿ لجميع المشارتيف دكف الترتيز على أىمية قائؿ الخطاب كمتانتو
فقط ،بؿ أيضان بالنسبة للنص فأغلب الباحثيف يرتزكف على النص دكف االنتباه إلى السياؽ الذم
قيؿ فيو ،فمثبلن إذا تانت ىناؾ مناظرة بيف المرشحيف للرئاسة فيجب إعارة االىتماـ للنقاش الذم
حدث في ىذه المناظرة أم قبؿ أف يصبح رئيسان؛ ألف خطاب المرشح للرئاسة يريد إقناع الجميكر
بأنو ىك األصلح ليذا المنصب مف نظيره ،فخطابو ىنا في ىذا السياؽ ربما يختلؼ بعد تسلمو
الرئاسة.
كعلى الرغـ مف تجنب "فاف دايؾ" تحديد مفيكـ الخطاب السياسي إال أنو بيذا الشرح كالتفصيؿ
يكسِّع مفيكـ الخطاب السياسي بتكسيع مجالو ليشمؿ "المرسؿ ،كالنص ،كالسياؽ ،كالمتلقي" ،مع
المكازنة في األىمية لتؿ عناصر االتصاؿ مف غير ىيمنة كاحد على آخر.
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كتعكد صعكبة تحديد المفيكـ في ظني إلى تداخؿ الخطاب السياسي في جميع مجاالت الحياة،
كىيمنة الخطاب السياسي على االجتماعي كاالقتصادم كالتعليمي ،في أغلب األحياف ،كىذا يفسر
كجكد دراسات كأبحاث عديدة في ىذا المجاؿ ،كمثاؿ ذلؾ تأثير السياسة في الحياة االجتماعية
كاالقتصادية كالتعليمية.
كىنا يثار اإلشتاؿ نحك مصطلح تحليؿ الخطاب السياسي "" Political Discourse Analysis
تحكؿ عند بعضيـ إلى تحليؿ الخطاب سياسيان ،كاقترح إبداؿ المصطلح اإلنجليزم لتحليؿ
الذم َّ
الخطاب السياسي ب" "The analysis of Political Discourseلما يحملو المصطلح األكؿ
مف لبس؛ فنحف ال نتعامؿ مع محلليف للخطاب السياسي كانما مع سياسييف يحللكف الخطاب(.)1
ذلؾ أف أغلب المحلليف السياسييف يحللكف الخطاب السياسي بشتؿ غير محايد ،كأغلب الظف أنيـ
يظيركف اإليجابيات في التحليؿ السياسي لمف يعتنقكف أفتارىـ كمبادئيـ ،كتأنيـ ىـ منتجك
الخطاب السياسي كليسكا محلليف لو ،كيحاكلكف إخفاء الرسائؿ السياسية المكجكدة في ذلؾ النص
إذا تانت تحقؽ نتيجة عتسية كتثير حفيظة الجماىير ،لذلؾ يكجد لتؿ سلطة محللكىا الذيف
يكاجيكف الخطاب السياسي المضاد (المعارضة ،أك المتلقي الذم يستطيع فؾ الشيفرات الخبيئة في
الخطاب السياسي السلطكم).

( )1انظير :البكعمراني ،محمد الصالح).)2015االستعارات التصورية وتحميؿ الخطاب السياسي ،دار تنكز
المعرفة،ط ،1ص .46
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خصائص الخطاب السياسي:
يتميز الخطاب السياسي عف غيره مف الخطابات بعدة خصائص أىميا" :التمويو ،واإلطراء،
واالستعارة") (1وسرعة االنتشار ،والطوؿ وتكرار العبارات.
()2

 التمويو:

التمكيو "Euphemism" ،ىك تخفؼ مف

كقع الصدمة السياسية التي تتبع الفعؿ السياسي

باستخداـ عبارات تحسف كقعيا على الجميكر ،على سبيؿ المثاؿ اغتصاب السلطة ،االنقبلب على
الشرعية ،الحرب على اإلرىاب،شرعية الشعب...،

 اإلطراء:

()3

أك المديح المبالغ فيو بعض األحياف مف قبؿ الخطيب السياسي ،خصكصان إذا تاف مقببلن على
ميمة تأف يتكف مرشحان رئاسيان ،أك برلمانيان .فإذا خاض مسار الرئاسة في السابؽ
مرحلة انتقالية َّ
فيك يمجد كيمدح اإلنجازات السياسية كالتطكر الذم حدث في عيده ىادفنا إلى أف يدفع الجماىير
إلى إعادة انتخابو مرة أخرل.
كال يقتصر المديح على المرشحيف السياسييف بؿ قد يمدح رئيس دكلة انجازتو ليشةؿ الرأم المحلي
()4

بيا ،أك ليصرؼ الجماىير عف ىفكاتو السياسية.

()1انظير :بف سعيد أحمد بف راشد ( .(2003مرجع سابؽ ،ص .223
) (2انظير :بف سعيد أحمد بف راشد (.(2003المرجع نفسو ،ص .224
) (3انظير :بف سعيد أحمد بف راشد (.(2003المرجع نفسو ،ص .224

()4انظير :بف سعيد أحمد بف راشد (.(2003المرجع نفسو ،ص .224
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ففي ىذا السياؽ أغلب حتكمات تيار اإلسبلـ السياسي التي كصلت إلى الحتـ بعد خلع األنظمة
الدتتاتكرية تانت تمدح الخبلفة اإلسبلمية بشتؿ كاضح في أغلب الخطب السياسية ،ك ِّ
مؤتدة أنيا
ستسير على خطى الدكلة اإلسبلمية في عيد الرسكؿ صلى اهلل عليو كسلـ ،كعيد الخلفاء الراشديف،
كتاف ذلؾ سببان مف أسباب كصكؿ التيار اإلسبلمي إلى الحتـ.

 االستعارة:

()1

" "Metaphorكىي أسلكب ببلغي يستخدـ لتكضيح بعض المصطلحات السياسية بطريقة بسيطة،
حتى تصؿ المعلكمة السياسية إلى أتبر عدد مف الجماىير ،كاليدؼ ىك ترديدىا مف قبؿ ىؤالء
حتى تبقى حاضرة في عقكليـ كقلكبيـ ،كاذا أمتف االستشياد باالستعارة السياسية في الحياة
االجتماعية فإنيا تبقى حاضرة في العقؿ الجمعي للجماىير.
كمف المبلحظ أف أغلب االستعارات السياسية متتررة مف أحداث سابقة ،كيقكـ السياسي بإعادة
إحيائيا حسب الحدث السياسي كتناصو مع الحدث السياسي القديـ ،كمثاؿ ذلؾ استخداـ مصطلح
الثكرة كاستعاراتيا بعد الثكرة المصرية25)-يناير:)2011-
قتؿ الثورة ،كروح الثورة ،ورحـ الثورة ،ك سمطة الثورة ،فتؿ ىذه االستعارات استي ً
ت في عيد
خد ىم ٍ
ٍ
الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر بعد ثكرة الضباط األحرار ،كتليا ِّ
تشبو الثكرة بالتائف الحي .مرة
بالتائف الحي الذم قيتًؿ ،كمرة بالتائف الحي الذم يشعر كلو ركح ،كمرة برحـ المرأة القادرة على
اإلنجاب ،كمرة بأنيا شخص السلطة...إلخ.

 1انظير  :بف سعيدأحمد بف راشد ( .(2003مرجع سابؽ ،ص.22 6
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كبالنظر في األحداث السياسية في فترة ما بعد االنقبلب العسترم في مصر نبلحظ التطكر اللةكم
في استخداـ بعض المصطلحات بحيث يشتؿ المصطلح اللةكم معجمان بحد ذاتو ،كمف ذلؾ
مصطلح االنقبلب الذم تطكر عف الكصؼ التقليدم لبلنقبلب العسترم ،حيث رفضت المعارضة
المصرية االعتراؼ بتؿ مؤسسات الدكلة مستثمرة التعبير الداللي الترتيبي لتلمة"مصطلح االنقبلب"
على النحك التالي :رئيس أو قائد االنقلب ،سمطة االنقلب ،حكومة االنقلب ،وزارة االنقلب،
إعلميو االنقلب ،أبواؽ االنقلب ،محممو االنقلب ،شيخ االنقلب ،صحة االنقلب ،قضاء
اال نقلب ،رياضة االنقلب...،إلخ.
كالزعيـ السياسي عندما يصؼ مشتلة صةيرة بأنيا أزمة يتلقاىا المكاطنكف على أنيا أزمة تبيرة
كيجب السعي الى حليا مثؿ الدعاية ب "أزمة الطاقة" بدالن مف "ترشيد استخداـ الطاقة".
كقد ييمش الزعيـ السياسي أزمة تبيرة جدان كعندما تتبر كيصبح التدخؿ ملحان يتحجج السياسي
باستحالة اتخاذ مكقؼ حاسـ تجاه األزمة ،كقد يكرد الحلكؿ الحاسمة المطركحة بحلكؿ لتجارب
فاشلة سابقة ،كىذه الحجج ليست صحيحة في أغلب األحياف كلتنيا كسيلة لتسكيغ البلمباالة
كالصمت كتحقيؽ مصالح أخرل.
الحث على
كأتبر مثاؿ على ذلؾ تعامؿ اإلدارة األمريتية مع األزمة السكرية (2011ـ) كعدـ
ٌ
تطبيؽ مياـ األمـ المتحدة كىيئاتيا ،كمنيا مجلس األمف الدكلي في حفظ السبلـ العالمي كالدفاع
عف حقكؽ اإلنساف؛ ففي بداية الثكرة ارتفعت أصكات التنديد كالشجب لممارسات النظاـ ،مع تأييد
مطالب المحتجيف ،كبلةت سقفيا بمطالبة بعض أرتاف اإلدارة األميرتية األسد بالرحيؿ ،كاعتباره
فاقدان للشرعية ،كلتنيا تراجعت عف التنديد كالشجب معللةن ذلؾ بعدـ كجكد البديؿ المناسب،
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كاختبلفات المعارضة كتشرذميا ،كتعقيدات الكضع السكرم ،كالخكؼ على حقكؽ األقليات
كمصيرىا ،كامتبلؾ النظاـ أسلحة تيمياكية ،كبركز تنظيمات متطرفة.
كيعكد ذلؾ إلى مكازنتيا الثابتة ما بيف مصالحيا االستراتيجية كمصالح التياف الصييكني ،حيث
يمتف القكؿ إنو ما مف شيء يمتف أف تقكـ الكاليات المتحدة األميرتية بو في منطقة الشرؽ األكسط
إال كييدؼ إلى مراعاة أمف التياف الصييكني كمصالحو ،فيك العامؿ األساسي للتحرؾ األميرتي
في المنطقة.
إذان فالقادة السياسيكف يؤزمكف المكاقؼ أك ييمشكنيا حسب مصالحيـ أك مصالح شعكبيـ على
المدل الطكيؿ.
كقد يلجأ الزعماء السياسيكف إلى ذريعة األزمة ،غطاء على التقصير أك اإلجراءات التعسفية
كقانكف الطكارئ ،كالقمع كاالعتقاالت العشكائية ،كتعليؽ العمؿ بالدستكر فتصبح األزمة سبلحان
مسلطان على المعارضة.

 سرعة االنتشار:
يتميز الخطاب السياسي بسرعة انتشاره بيف الجماىير لما لو مف أىمية في التأثير على حياة الناس
سياسيان كاقتصايان كاجتماعيان ،فاستقرار الكضع السياسي يؤثر إيجابان على مناحي الحياة تافة ،كلذلؾ
يتكف المكاطف ميتمان بالخبر السياسي كمتابعان لو علمان بأف الخطاب السياسي سينتشر بسرعة تبيرة
ألنو يكظؼ آلتو اإلعبلمية بالتركيج للخبر السياسي.
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 الطوؿ وتكرار العبارات:
الخطاب السياسي طكيؿ في الةالب،ألف الخطيب السياسي في البداية يريد أف يلفت االنتباه ألىمية
ىذا الخطاب ك يحاكؿ تجنب الدخكؿ في المكضكع بشتؿ مباشر ،فقد يستيؿ الخطاب بآية قرآنية،
أك حديث نبكم شريؼ أك يستشيد بالدستكر ،ك قد يستحضر الماضي ..إلخ.
أما تترار العبارات ،فلتي تصبح سيلة التلقي كالحفظ ،كلتأتيد أىمية الخبر.
كفي سياؽ الحديث عف خصائص الخطاب السياسي ال بد مف اإلشارة إلى شخصية الخطيب
السياسي الذم لو أثر تبير في الخطاب كتلقيو لدل الجميكر ،فشخصية الخطيب (التاريزما)
كثقافتو ليا دكر تبير في عملية االتصاؿ السياسي؛ فتلما تاف على درجة رفيعة مف الثقافة كالعلـ
زاد تأثير الخطاب السياسي ،كأيضان طريقة إلقائو للخطاب كلةة الجسد ،ليا دكر تبير في التأثير
على الجميكر مثؿ رفع الصكت تلما زاد الخطاب أىمية ،كتعابير الكجو مف فرح كغضب حسب
المكضكع كحرتة اليديف كنظرة العينيف..إلخ.
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الفصؿ الثاني
الخطاب السياسي العربي المعاصر:
المبحث األوؿ :الخطاب السياسي العربي بعد الربيع العربي:
المبحث الثاني :خصائص الخطاب السياسي العربي بعد الربيع العربي:
المبحث الثالث :آليات الخطاب السياسي العربي واستراتيجياتو:
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الفصؿ الثاني
الخطاب السياسي العربي المعاصر
مدخؿ:
ال شؾ

في أف خطاب الديمقراطية كالبلديمقراطية كالصراع الدائر بيف التيارات السياسية ىك

الخطاب األبرز في ىذه المرحلة ،كىك نتيجة طبيعية للحدث السياسي أك تما يردده اللسانيكف
بمصطلح (الفعؿ السياسي) ،حيث إف الفعؿ السياسي يترتب عليو غالبان أقكا هؿ سياسية تسمى
الخطاب السياسي ،كلعلي أقكؿ إف الفكضى السياسية التي تعيشيا أغلب الدكؿ العربية ىي السبب
في ىذا الصراع الدائر بيف التيارات السياسية.
كىذا يعكد بنا إلى المربع األكؿ مف الحديث النيضكم الذم ظير في أكركبا في نياية القرف التاسع
عشر كبداية القرف العشريف ،الذم تاف نتيجة الفكضى التي تعيش فييا أكركبا خصكصان بعد الثكرة
الفرنسية ،كما تاف ليا مف و
بالغ في ىذا الخطاب حيث تؿ يريد إثبات كطنيتو كيحارب مف
تأثير و
أجؿ حريتو كحرية اآلخريف.
و
يخي كفتروم في الخطاب العربي ،كانبثؽ عف ىذا
كلقد أدت ىذه التباينات إلى كجكد
انقساـ تار و
االنقساـ كجكد تيارات سياسية متنكعة  ،كال أعني ىنا التنكع الصحي الذم يثرم الخطاب في جميع
مجاالتو ،كال التنكع الذم يتناسب مع طبيعة المتكف الثقافي ،الذم يميز المجتمعات المتقدمة عف
المتخلفة ،بؿ لعلو تنكع أقرب إلى صراع سياسي أدل إلى ىذا التجاذب كالتنافر "السياسي الثقافي
الفترم العقائدم" في أغلب األحياف.
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فانتقؿ ىذا الخطاب للكطف العربي كأخص بالذتر ىنا مصر بسبب البعثات الدراسية إلى أكركبا في
عيد "محمد علي باشا" ،كتاف أبرز ىذه التيارات التيار الليبرالي كالتيار الديني أك ما يسمى بتيار
"اإلسبلـ السياسي" ،كىذاف التياراف ىما أبرز التيارات السياسية على الساحة في الصراع السياسي
في الكقت الحاضر ،كمف خبلؿ قراءتي المتكاضعة للحدث السياسي الحاضر ال أرل اختبلفان جذريان
في ىذا الصراع ،إال أنو تحكؿ مف صراع تامف إلى صراع ظاىر طكر مف أدكاتو كأساليبو  ،كأخذ
تؿ طرؼ مف أطراؼ ىذا الصراع يجادؿ بمفيكـ الحرية كالديمقراطية كمحاربة االستبداد ،إال أف
الصراع السياسي العربي يختلؼ اختبلفان بسيطان عف نسختو األكربية ،فقد انطلؽ بداية بمحاربة
االستعمار كالمطالبة بالحرية ،كمقامة االستبداد الداخلي متمثبلن بالفساد الناتج عف االستعمار.
لقد تناكؿ التيار الليبرالي الديمقراطية مف خبلؿ مكاجية االستعمار كآثاره على الكطف ،كاصطنع
لنفسو معجمان كمفاىيـ خاصة أبرزىا الحرية كاستقبلؿ الفتر كالدكلة المدنية ،لمكاجية مفيكـ الدكلة
الشمكلية التي تستحكذ على السلطة ،كليس فييا مشارتة سياسية بيف األحزاب السياسية المختلفة
كالمعارضة مف جانب آخر ،كدكلة القانكف كالدستكر مقابؿ دكلة السلطاف كالخبلفة لما ترتو
االستعمار العثماني مف دمار سياسي كاقتصادم كتاريخي في القرف الماضي ،ردان على تيار
اإلسبلـ السياسي بعد كصكلو إلى الحتـ بانتخابات شعبية نزيية" ،كأنيـ يريدكف تجديد االستعمار
العثماني أك ما يسمى

بالنيكعثماني".

()1

المشرقية ...كما يراىا ليبرالي مف جبية النصرة ! تاريخ الدخكؿ:
( )1انظير :حتَّر ،ناىض (.)2013
ّ
2014/12/20ـ ،المكقع اإللتتركنيhttp://www.ammonnews.net :
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ربما بسبب العبلقة الجيدة بيف تيار اإلسبلـ السياسي كحزب الحرية كالعدالة الحاتـ في ترتيا،
كلعلي أقكؿ إف التيار الليبرالي غالى في ىذا الطرح كالتجييش اإلعبلمي لو ،لحشد معارضة ضد
ضده ليس إال.
التيار اإلسبلمي كقلب الرأم العاـ ٌ
كفي ظني أف ىجكـ الليبرالييف عائد لعجزىـ عف الحصكؿ على و
تاييد جماىيرم في صناديؽ
االقتراع بعد سقكط النظاـ السابؽ على يد ثكرة "يناير "2011؛ ذلؾ َّ
أف الخطاب الليبرالي كىنا
أشمؿ (العلماني) في ىذا الطرح تاف خطابو الديمقراطي أشبو بنسختو الةربية بالمةاالة في بعض
األحياف بفصؿ الديف عف السياسة أك جعليا ممارسات خاصة بالفرد على اعتبار أف الديني ال
يخاطب العقؿ كانما يخاطب العاطفة ،مشبيا الديف اإلسبلمي بالديف المسيحي في العصكر
الكسطى كسيطرة التنيسة على السلطة ،فلـ يراع ىؤالء غالبان خصكصية المجتمع العربي القائـ على
الجماعة كليس على الفرد ،كالمعتقد الديني بالنسبة لديو مسألة كجكد كىكية تميزه عف المجتمعات
الملحدة في ىذا الطرح ،متجاىبلن إيماف األغلبية بأف الديف اإلسبلمي ديف شامؿ ال يقتصر على
العبادات فيك ديف اجتماعي كاقتصادم كسياسي كاال لما تكسعت الدكلة اإلسبلمية في زمف الرسكؿ
كالخلفاء الراشديف حسب رد التيار اإلسبلمي.
لقد أدل ذلؾ إلى كجكد نزعة تطرفية في الطرح الليبرالي تتميز بالةركر كاحتتار العلـ كالمعرفة ،في
تثير مف األحياف ،كالنظر إلى ىذا العالـ المسلـ أقكؿ العالـ المسلـ كليس اإلنساف العادم ألف
المناظرات غالبان ما تتكف بيف علماء الفقو كالليبرالييف على أنو بسيط كجاىؿ كيستقي معلكماتو مف
قصص خرافية ليس ليا كجكد على أرض الكاقع ،كىك ثابت ال يرزح متانو في عصر ما بعد
الجاىلية ال يعيش الكاقع.
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كبالنظر في األحداث السياسية فإف الليبرالي أخذ التجربة الةربية كنقليا تما ىي قشكر كسطح كلـ
يتعمؽ في الداخؿ ،ليس ىناؾ عيب بالمعرفة كالعلـ َّ
تبير في تجاىؿ الخصكصية
كلتف ىناؾ خلطان ان
الدينية كالثقافية للمجتمع العربي ،ذلؾ أنيـ أخذكا التجربو الليبرالية تما ىي على اعتبار أف ما ينجح
في الةرب ينجح في الشرؽ كالعقؿ البشرم كاحد ،كغالبان تؿ مف ينتقد ىذه األفتار يكصؼ بأنو
أصكلي ظبلمي متخلؼ كجاىؿ؛ كىذه المفاىيـ جاىزة لدل الليبرالييف على حد قكؿ عبد العزيز
حمكدة في نقده للحداثييف ..."،كسقط في فخ المقكلة اإلمبريالية بتكنية الحداثة كأف ما يناسب ذلؾ
اآلخر الثقافي الحضارم يناسبنا بالضركرة! كاذا ارتفع صكت ينبو إلى االختبلؼ سارعت النخبة
إلى اتيامو باألصكلية كاالنعزالية!( ")1كقد أدل ذلؾ إلى تناقض خطابيـ السياسي ،كانةبلقيـ على
أنفسيـ كعدـ تقبليـ لآلخر كتأنيا حرب بيف( أنا كاآلخر).
لقد تاف الخطاب في بداية االستعمار يرتز على أنا كالمستعمر اآلخر،أما ىنا فيك صراع سلطكم
بيف الليبرالي كاآلخر اإلسبلمي ،يحرؾ ىذا الخطاب بأيد خفية إما لبلنقضاض على الثكرة ،أك
إلعادة تمرتزه كتكحيد صفو بالثكرة المضادة؛ فاليدؼ مف ىذا الخطاب ىك اختطاؼ السلطة مف
الشعب كارجاع األمكر إلى ما قبؿ الثكرة مةلفان خطابو بالديمقراطية كالحرية كمحاربة الرجعية
كالتخلؼ.
كىذا تلو أدل إلى سقكط الليبرالييف فى نظر العامة بسبب الخلط بيف الثقافة ،كالحضارة،
كالسياسة ،كالديف،أك بيف الدكلة العثمانية كالديف اإلسبلمي .كفي ىذا السياؽ يقكؿ محمد أرتكف
منتقدان العقؿ الديني كمتيمو بالتخلؼ كالرجعية داعيان إلى "ضركرة نقد طريقة تفتير العقؿ الديني مف
أجؿ أف نتتشؼ ىذه الجراثيـ العاملة في أدمةتنا كفي منظكمتنا العصبية..المعرفة تنسخ باللةة كعف
( )1انظر :حمكدة ،عبد العزيز( .)2001المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية ،سلسلة عالـ المعرفة ،العدد ،272
المجلس الكطني للثقافة كالفنكف كاآلداب ،التكيت ،ص.88
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طريؽ اللةة ،كفي النظاـ العصبي ....يفترض بنا أف نةير تلؾ اللةة ،حتى نتتب في أدمةتنا ،إذا
صح التعبير تتابة مختلفة(")1
أما بالنسبة إلى تيار اإلسبلـ السياسي الذم استمد خطابو السياسي مف الديني كالبلديني ليدعـ
كجكده السياسي كأنو تـ االنقضاض على شرعيتو مف قبؿ النظاـ السابؽ عف طريؽ الثكرة المضادة،
يعد خافيان على أحد َّ
أف ىناؾ بعض أتباع تيار اإلسبلـ السياسي
كغالبان تاف يمثليا الليبراليكف ،فلـ ٍ
نادكا بدكلة الخبلفة كتةنكا بحزب الحرية كالعدالة الترتي ،بعد ثكرة يناير " "2011كحتى بعد
كصكليـ إلى السلطة.
بشف حرب
فاتسـ خطابيـ السياسي بالمةاالة في تتفير اآلخر في بعض األحياف كاصفان العلمانييف ٌ
على اإلسبلـ تكنيـ يريدكنيا دكلة علمانية متجاىليف الةالبية المسلمة في الكطف العربي.
فتاف النص القرآني كالحديث الشريؼ حاض انر في الرد على ما ىك ال ديني ،كتحكؿ الخطاب إلى
ديني ترىيبي ،فمف يخالؼ الحاتـ فيك يخالؼ اهلل تعالى كيجب عليو القصاص في أغلب األحياف.
كتميز الخطاب الديني باستخداـ الثنائية الضدية كمف ذلؾ :الجنة كالنار ،التفر كاإلسبلـ ،الملحد
كالمؤمف ،كتانت مفاىيميـ ترتز على محاربة االستبداد ،كأم أفتار تنكيرية يأتي بيا الليبراليكف
ينظر إلييا على أنيا أفتار استعمارية تيدؼ إلى إعادة االستعمار إلى الكطف العربي.
تاف نتيجة ىذا الصراع السياسي ظيكر صيغتيف لغويتيف؛ تقميدية تنادي بالموروث ،وحضارية
تنادي بالتقدـ والعمـ ،كلعلي أستحضر ىنا خطاب( األصالة كالمعاصرة) كفي ظني أف ىذا الشعار
غ مف مضمكنو خصكصان أف الذيف ينادكف بالمكركث الثقافي تكقفكا عنده،أم أف الزمف تكقؼ
قد فيِّر ى

( )1انظير :كسمي ،ضمد تاظـ( .)2009الفكر العربي وتحديات الحداثة ،إصدار منتديات ليؿ الةربة ،ص.27
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لدييـ ،كأصبحت إجاباتيـ عف أسئلة الحاضر معركفة سلفان ألنيا مستمدة مف الماضي ،أما الخطاب
المعاصر فقد اتصؼ بالةربنة كأنو يفتر بعقؿ غير عقلنا كثقافة دخيلة على ثقافتنا.
كفي ىذا السياؽ يقكؿ إبراىيـ عبد الباقي في نقد الخطاب المعاصر ،ككقكفو ثبتان في متانو مف غير
اجتياد أك تقدـ أك حتى الحبك في التفتير إلى األماـ" :إذا تانت الضركرة تقتضي جعؿ النمكذج
السلفي رفيقان يستأنس بو ،فإف جعلو أصبل يقاس عليو يحملو مسؤكلية فشؿ العقؿ العربي طكاؿ
المائة سنة الماضية ،فاالستقبلؿ التاريخي للعرب يتـ عبر التحرر مف سلطة تفتير ىذه النماذج(.")1
أعتقد أننا في ىذه المرحلة نحتاج إلى إعادة النظر في الخطاب السياسي المعاصر ،كأف ننتقد
و
و
متناغـ؛ فالتنكع كاالختبلؼ كالشؾ
متعدد
عقكلنا كطريقة تفتيرنا ،كأف نصؿ إلى خطاب مك واز
ظكاىر إيجابية صحية" ،أنا أفتر إذان أنا مكجكد"على حد تعبير ديتارت في منيج الشؾ الديتارتي.
كفي ىذا يقكؿ عبد العزيز حمكده" :نبحث عف تكازف أتثر خصكصية بثقافتنا بيف "تحديث" الحداثة
الةربية كالقيـ الدينية كالركحية العربية" (.)2
كفي ظني أنو ينادم بتحديث الحداثة الةربية بما يتناسب مع قيـ المجتمع العربي كعاداتو دكف
االنقطاع عنيا ،حتى نبتعد عف التناقض كنبني مجتمعان متكازنان قائمان على الركح كالجسد.
كأعتقد أف القارئ العربي على تنكع مستكل كعيو الثقافي كالسياسي قد أثبت قدرتو على تفتيؾ
يجد ير بالنخب السياسية احتراـ ىذا العقؿ كالنأم بو عف
الخطاب السياسي ،كلتف بطريقتو ،كلعلو ي
سياسة األمر الكاقع في خطاب تكفيقي ،يضـ جميع التيارات السياسية ،دكف أف يلةي العقؿ كال

( )1انظر :عبد الباقي ،إبراىيـ محمكد( .)2008الخطاب العربي المعاصر ،عوامؿ البناء الحضاري في الكتابات
العربية،المعيد العالمي للفتر اإلسبلمي ،ص.89
( )2انظر :حمكده ،عبدالعزيز ،مرجع سابؽ ،ص.56
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تلغ المسيحية ،كتميزت المملتة
يعتمد على العاطفة؛ حيث إ َّف التجربة األمريتية في الديمقراطية لـ ً
بـ يفسر تعدد األدياف كالحريات كالثقافات ؟ تما أثبتت
المتحدة باحتراميا للعلـ كالديف معان ،كاال ى
الدكلة الترتية نجاح التجربة اإلسبلمية إلى جانب العلمانية.
كلعؿ ىذه المرحلة كما تخلليا مف استقطاب سياسي حاد سكؼ تؤسس بداية مرحلة جديدة مف
الديمقراطية كالحكار المتبادؿ بيف التيارات المتصارعة؛ ذلؾ أف الكاقع السياسي سيفرض على ىذه
األطراؼ االلتفاؼ حكؿ الثكرة ،كاستعادتيا كتحقيؽ أىدافيا كالسيما أف الكضع الراىف في حالة
يسبؽ لو مثيؿ.
تدىكر كانحبلؿ ٍلـ
ٍ
كىذه نتيجة طبيعية لتؿ مف يؤمف بالتراتبية في البناء كالمدل الطكيؿ في جني ثمار الحرية كالعدالة
مع تعارضي مع نفسي في مسألة طكيلة المدل حيث إف التيكر السياسي في الكقت الحالي سكؼ
يعجؿ بجني ثمار الثكرات العربية.
كلما تاف الخطاب السياسي ينطلؽ مف أفتار كخلفيات فترية معركفة ،فإنو تاف بدىيان أف يؤسس
تؿ تيار لخطابو بمعجـ اصطبلحي يخصُّو ُّ
كيدؿ عليو داللة صريحة ال تقبؿ المكاربة كال

التػأكيؿ.

فقد شاع في الخطاب اإلسبلمي( اإلسبلـ السياسي) في مصر مصطلحات تثيرة منيا:إسلموفوبيا،
قبطنة الدولة ،قائد االنقلب ،شرعنة اال نقلب ،أمف االنقلب ،داخمية االنقلب،االنقلب الخشف،
االنقلب الناعـ ،طلب ضد االنقلب ،قضاة ضد االنقلب ،محاموف وصحفيوف ضد االنقلب،
الثورة المضادة ،فموؿ ،فموؿ النظاـ السابؽ ،تسييس مفاصؿ الدولة،عممنة الدولة ،شيطنة
اآلخر ،المحور الشيعي،عسكرة الدولة ،الدولة الفاشمة ،الدولة الشمولية ،الدولة الفاشية ،الدولة
العميقة ،تنظيـ القضاء السري...إلخ
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كأما الخطاب العلماني في مصر كتكنس فقد انطلؽ مف معجـ لةكم مف أىـ مصطلحاتو:
أخونة الدولة ،المؤامرة الكونية ،النيوعثمانية ،التحالؼ السني ،المواطنوف الشرفاء ،الدولة
الفاشمة ،الدولة الشمولية ،الدولة الفاشية ،الفاشية الدينية ،دولة القانوف ،الديمقراطية ،الحرية،
العصياف المدني ،إرىاب اإلخواف ،نكاح الجياد ،رئيس اإلخواف...،
علما َّ
أف اإلسبلمي كالعلماني تانا يتبادالف المصطلحات كالمفاىيـ في أسلكب تقابلي ،يتناسب مع
ً
الداللة اإليديكلكجية التي ينتمي ليا ىذاف التياراف كالجدكؿ التالي يمثِّؿ ذلؾ:
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الخطاب الديني

الخطاب الميبرالي

أخكنة الدكلة

قبطنة الدكلة

أسلمة الدكلة

مسحنة الدكلة

دكلة الخبلفة

دكلة الجنراؿ

تسييس الديف

تسييس مؤسسات الدكلة

اإلعبلـ اإلخكاني

اإلعبلـ المعادم

شرعية الرئيس

شرعية الشعب

التصعيد اإلخكاني

التصعيد األمني

ثكرة إرىابية إخكانية

ثكرة شعبية

الدكلة الدينية

الدكلة العلمانية

دكلة القانكف

دكلة العستر

الفاشية الدينية

الفاشية العسترية

كلعلي أتتفي بيذا القدر مف المفاىيـ حيث سيتـ تكضيحيا في الفصؿ الثالث.
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المبحث األوؿ
الخطاب السياسي العربي بعد الربيع العربي

ال شؾ في أف الخطاب السياسي العربي في فترة الربيع العربي شيد تحكالن كانقبلبان في عملية
التكاصؿ السياسي ،حيث إ َّف الطريقةى المعياريةى التقليديةى في التكاصؿ السياسي كفي تلقي الخبر
السياسي تانت أحادية الجانب مف السلطة في الدكؿ القمعية ،تتخذ أساليب كأشتاالن عدة في تمرير
الخطاب السياسي مسخرة اللةة بأدكاتيا كاستراتيجياتيا في تمرير ىذا الخطاب  ،إما احتكاء للفعؿ
السياسي أك تبري انر لو ،ك تاف ال بد لي مف الكقكؼ على أنكاع الخطاب السياسي كتحكالتو قبؿ
الخكض في الحديث عف الخطاب السياسي ما بعد ىذه الفترة.
كلعؿ أبرز أنكاع الخطاب السياسي التي ظيرت في ىذه الفترة تما يحددىا كليد العناتي تالتالي:
السجالي ،وخطاب
"الخطاب االستغفالي ،وخطاب االحتقار ،وخطاب التيديد والوعيد ،والخطاب ّ
التَّ َع ُّقؿ ،والخطاب الفكاىي( ،")1وخطاب الكراىية ،وخطاب التخويف ،والخطاب اإلنشائي.
" -1الخطاب االستغفالي"( :)2كىك الخطاب التقليدم الذم اعتادت عليو الجماىير قبؿ الثكرات،
كلتنو بدا كاضحان مف جانب رأس السلطة في مخاطبة الجماىير؛ إما بشتؿ مباشر أك عف طريؽ
اإلعبلـ الرسمي ،كىك خطاب اليختلؼ تثي انر في سماتو كمميزاتو عف الخطاب السلطكم المعتاد
باستخداـ المبررات كاألسلكب األبكم المعتاد ،كيتكقع مف الجماىير الطاعة عبر منظكمتو

( )1انظر :العناتي ،كليد .الشعب يريد ،بحث مخطوط ،ص.7 -4
) (2انظر :العناتي ،كليد .الشعب يريد ،بحث مخطوط ،ص.7 -4
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اإلعبلمية ،كال تخلك نبرتو مف الرسمية كاالستعبلء ،كذلؾ إلشعار الخصـ أنو متماسؾ في خطابو
تما ىك في سلطتو المعيكدة.
كمف ذلؾ قكؿ زيف العابديف بف علي على إثر االنتفاضة الشعبية التي أطاحت بو:
"...إننا نقوؿ لكؿ مف يعمد إلى النيؿ مف مصالح البلد أو يغرر بشبابنا وبأبنائنا وبناتنا...نقوؿ
بكؿ وضوح إف القانوف سيكوف ىو الفيصؿ" (.)1
" -2خطاب االحتقار"( :)2كىك خطاب سلطكم مكجو إلى الشعب ،كأحسب أف ىذا الخطاب ال
يقتصر على ىذه المرحلة حيث إف أغلب الدكؿ القمعية تخاطب شعكبيا بنبرة مف االحتقار كاالتياـ
بالتخلؼ العقلي ،كلتف ىنا تحكؿ ىذا الخطاب مف مستكر إلى ظاىر؛ كظني أف ىذه الشعكب التي
سيطر علييا الخكؼ في السابؽ تجاكزتو ،كبدا ذلؾ كاضحان مف حيث خطاب السلطة كتحليلو
كبياف نبرة االحتقار مف المكاطف العادم الذم ينطبؽ عليو قكؿ المةلكب على أمره ،كلتنو تاف
كاضحان أتثر مف غيره في خطاب القذافي للثكار ناعتان إياىـ بأبشع األكصاؼ مف مجانيف
كميلكسيف...إلخ
كلعؿ "تسريب عربية الترحيبلت" ،الذم يقكـ فيو اللكاء عباس تامؿ مدير متتب عبد الفتاح
السيسي ،مع اللكاء ممدكح شاىيف مساعد كزير الدفاع للشؤكف القانكنية ،باالتفاؽ على التدخؿ في
قضية سيارة ترحيبلت سجف أبك زعبؿ ،لمصلحة ضابط شرطة ابف زميؿ ليما ،شارؾ في قتؿ 37

( )1انظير :العابديف بف علي ،زيف( .)2011خطاب زيف العابديف بف عمي ،تاريخ الدخكؿ2014/3/8:ـ ،المكقع
اإللتتركنيhttp://www.utopia:
) (2انظير :العناتي ،كليد .الشعب يريد ،بحث مخطوط ،ص.7 -4
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مكاطنان أك "حاجة وتلتيف واحد" ،بحسب تعبير اللكاء عباس ،يكضح حجـ االحتقار كاالستخفاؼ
بالشعب المصرم!!!(.)1
" -3خطاب التيديد والوعيد" ( :)2غالبان تاف ىذا الخطاب مكجيان مف السلطة إلى "المعارضة
الحقيقية" ،كلـ يتف يكمان مكجيان إلى الشعب ليس احترامان كتقدي انر كانما على اعتبار أف الشعب ال
يقدـ كال يؤخر ،كلتف عندما أظير الشعب قدرتو على التةيير كالصمكد في كجو الطةياف انتقؿ ىذا
الخطاب كأخذ صكرة مباشرة مف رأس السلطة ،حيث تاف يمارس التيديد بأذرع السلطة الخفية
الممتدة في مؤسساتيا العسترية كالمخاباراتية ،كالتي غالبان تانت رباطان محتمان على الشعب ،كلـ
تتف مكجية ضد العدك بؿ أثبتت األحداث أف ىذه المؤسسات كتتلفتيا الباىظة التي أفقرت األمة
تانت غالبان لحماية السلطة مف الشعب كاستخداميا للقمع كاإلرىاب عند الضركرة.
كمف ذلؾ شعار"األسد أو نحرؽ البمد" الذم ردده شبيحة النظاـ السكرم في بداية الثكرة السكرية
كأحسب أف ما يحدث في سكريا مف تدمير كخراب كانقساـ شاىد على مصداقية ذلؾ الشعار.
" -3الخطاب السجالي"( :)3كتاف ردان مف الجماىير على السلطة كغالبان ماتاف ىذا الرد يأتي على
شتؿ بصاؽ أك رمي باألحذية ،كمثاؿ ذلؾ "ارحؿ يا سيسي...مرسي ىو رئيسي" ردان على
االنقبلب العسترم كتذتي انر بالرئيس المنتخب.

( )1نقبلن عف قناة متمليف الفضائية" .تسريب عربية الترحيلت" ،المكقع اإللتتركني:
www.akhbaralsabah.com/tv/mekameleen.htm
) )2انظير :العناتي ،كليد .الشعب يريد ،بحث مخطوط ،ص.7 -4



ىناؾ معارضة كىمية تعمؿ لدل السلطات في الدكؿ القمعية ،إليياـ المجتمع الدكلي كتحسيف صكرتيا بأنيا دكلة

ديمقراطية،حيث إف المعارضة الحقيقية متكف أساسي للدكؿ الديمقراطية.
) (3انظير :العناتي ،كليد .المرجع نفسو ،ص.7 -4
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كلـ تشيد الشعكب الثائرة مثؿ ىذا الخطاب مف قبؿ -كلعلي أقكؿ منذ االستعمار كبعده -بكصكؿ
تلؾ األنظمة التقليدية بشمكليتيا للحتـ ،كمف قراءتي لؤلحداث يبدك َّ
أف الرد تاف جاى انز لدل
ً
الجميكر ،حتى إنو تاف يظير قبؿ أف ينيي الرئيس خطابو  ،كأرل أف ىذا عائد ً
الشعكب
لتفر
بيذه األنظمة  ،حيث اعتادت األخيرة على التبلعب بالتبلـ إلخفاء الكاقع المتيالؾ ،أك أف
الجماىير تانت تريد سماع خطاب كحيد في تلؾ الفترة كىك التنازؿ عف السلطة ،كيتكف أفضؿ لك
عجؿ الرئيس بنطقيا حتى قبؿ البدء بالسبلـ ،كألف تلؾ األنظمة ٍلـ تعتى ٍد الحكار أك المشارتة
السياسية فقد تانت تماطؿ تثي انر في الرد على طلب الجماىير معتمدةن استراتيجية المماطلة في
الخطاب السياسي حيث تاف ىناؾ بعد زمني بيف اندالع الثكرات كالخطاب األكؿ للرؤساء .كلقد
تاف الخطاب السجالي في ذركتو في مرحلة ما بعد االنقبلب كأخص بالذتر فض اعتصامي رابعة
كالنيضة حيث كرد على لساف اللكاء محمد إبراىيـ كزير الداخلية ما يلي:
أم أسلحة فى عمليات الفض  ،كأف يقتصر فقط على
"...كتانت التعليمات كاضحة بعدـ استخداـ ِّ
استخداـ قنابؿ الةاز بعد تكجيو عدة إنذارات عبر متبرات الصكت لمناشدة الجميع باالنصراؼ عبر
الممرات التى تـ تحديدىا...

()1

".

كلعؿ اللكاء قاؿ تلمتو قبؿ مشاىدة البث المباشر الذم تناقلتو كسائؿ اإلعبلـ العالمية كاإلقليمية
كالمصرية في محاكلة ىكجاء لتزييؼ الكاقع الذم ناقض ما قالو ،حيث أظيرت كسائؿ اإلعبلـ
االستخداـ المفرط للسبلح مما أدل إلى كقكع ضحايا بالمئات كبعض منظمات حقكؽ اإلنساف
أحصتيا باآلالؼ ،ناىيؾ عدـ كجكد الممرات التي تحدث عنيا ،ك استخدمت المتبرات بشتؿ

( )1نقبلن عف قناة مصر اآلف ،تقرير فض اعتصامي رابعة والنيضة ،المكقع اإللتتركنيmisralaan.tv:
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مفاجئ لـ يتح المجاؿ كالكقت للمتظاىريف بالخركج مف الميدانيف ،حتى إف المتظاىريف الذيف لبكا
نداءات متبرات الصكت تاف يتـ قنص بعضيـ مف المباني المحيطة.
" -4خطاب التعقؿ" (" :)1كغالبا ما يتكف خطاب السلطة األخير"حيث يأتي بعد المراكغة كاإلرىاب
اف لحظة كاحدة عف معرفة
الجسدم الذم تعرض لو الثكار فيظير الرئيس بمظير المنقذ الذم ٍلـ يتك ى
الذيف كراء ىذا الحادث ،أك أنو سيتكف مسؤكالن على كصكؿ ىؤالء األشخاص إلى العدالة ،على
مبدأ المقايضة :عكدكا للبيكت كسكؼ نحقؽ مطالبتـ كلنبني ىذا الكطف معان؛ مع كعكد بإصبلحات
كتةيير كزارم ...كأف الكطف يتطلب منا ىذه اللحظة التضحية كالعمؿ معانعلى حد تعبيرىـ ،مع
التلكيح بالمصالح األجنبية كالمؤامرة التكنية ،...كاالعتراؼ بكجكد بعض اليفكات السياسية ،كتتبير
العدسة على اإلنجازات اإليجابية ،كغالبان ىذه اإلنجازات تتعلؽ بالبنية التحتية كالتةني بتطكيرىا
كبالتعليـ كتأف الزمف تكقؼ عند ىذه اإلنجازات العظيمة على حد قكليـ.
تؿ ذلؾ تاف ظاى انر في خطاب زيف العابديف متةنيان بعدد الخريجيف مف حملة الشيادات
العليا"العاطليف عف العمؿ"معيدان ىذا اإلنجاز العظيـ إلى نفسو مختزالن الكطف في شخصو ،كأحسب
أف تشخيص الدكلة كالمؤسس ات المدنية يؤدم إلى فشؿ أىـ رتف مف أرتاف العقد االجتماعي القائـ
على المشارتة كالتعاكف ،كىذا يتنافى مع مقكلة أف الدكؿ قائمة على أشخاص ،فالدكؿ قائمة على
المتكف البشرم ،كالمؤسسسات المدنية التي يتقلدىا أشخاص على قدر مف التفاءة كالمعرفة يقكـ
الشعب باختيارىـ بشتؿ دكرم كاال ال تتكف ىناؾ دكؿ إنما عصابات أك مليشيات ال ترقى لمفيكـ
الدكلة.

) (1انظير :العناتي ،كليد .المرجع نفسو ،ص.7 -4
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" -5الخطاب الفكاىي" ( -:)1كىك الخطاب الكحيد مف بيف تلؾ الخطابات الذم تاف مصدره
الشعب ،كذلؾ لتخفيؼ الكاقع الثكرم كجفافو كرتابة الخطاب الرسمي بإعطاء طابع الفتاىة في
الرد على الخطاب ،كعدـ أخذه بصكرة جدية ،كلعلو نكع مف االستخفاؼ بتصلب كتعنت السلطة
كقلب الخطاب مف استيزائي سلطكم إلى فتاىي شعبي يتميز بالذتاء التلقائي ،مقابؿ الةباء
السياسي السلطكم في التعامؿ مع األحداث ،كتانت الفتاىة خطابان بار انز في أغلب الثكرات العربية
حيث جرت العادة بتفرد الشعب المصرم بيا ،لتف ىاىك اليمني يرد بفتاىة على الرئيس المخلكع
علي عبد اهلل صالح بقكلو:
" مظاىرات في جنكب السكداف تطالب بعلي صالح رئيس للببلد" "نشتي رئيس بلدم
المسلكؽ كال محركؽ كال مقطكع جزء مف أذنو أك محركقة ( ")2كذلؾ بعد تعرضو لحادث
الحرؽ ،تشبييا لو باأليضحية التي يشترط فييا أف تتكف سليمة الجسد.

 -6خطاب

الكراىية-:

لقد ظير العديد مف المؤلفات كالتتب كالمقاالت الداعية لنبذ خطاب

التراىية؛ ذلؾ أف ىذا الخطاب تاف مليـ رؤساء دكؿ الربيع العربي في تأجيج الفتنة كالتراىية بيف
المتظاىريف كالعزؼ على سيمفكنية األقليات ،لتف الثكار كالمتظاىريف تنبيكا ليذا الخطاب في
تسامح ككحدة كطنية منقطعة النظير السيما أف ىذا الخطاب العنصرم كالطائفي تاف مف أىـ
أسباب تراجع أك انتتاسة الثكرات العربية ،كتاف مدخبلن للدكلة العميقة لتفريؽ المكاطنيف كاجياض
حلـ الثكرات ،كىك السبب الرئيسي في عدـ تكحيد الثكار مرة أخرل في كجو القمع كاالستبداد.
) (1انظير :العناتي ،كليد .المرجع نفسو ،ص.7 -4

 نشتي تلمة دارجة بالليجة اليمنية كتعني نريد.
()2

انظير :يوميات الثورة اليمنية ساحة التغيير ،تاريخ الدخكؿ2014/1/7 :ـ ،المكقع اإللتتركني:

https://www.facebook.com/yemeni...
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لقد استةؿ اإلعبلـ خطاب التراىية كنقلو إلى المكاطنيف في الشارًع؛ فاإلعبلـ لـ
يتف ناقبلن للحدث بؿ طرفان في الصراع.
كمر خطاب التراىية بعدة مراحؿ بادئان باالستعمار كتره المستعمر إلى تره المستبد الظالـ لخطاب
مكجو بيف أفراد الشعب الكاحد ،كلعلو تاف بار انز أتثر في مرحلة ما بعد االنقبلب بالتحريض
المتبادؿ إلى اإلخكاف المسلميف ،كخطاب التراىية الديني بيف المسلميف كالمسيحييف ،كالشيعة
كالسنة ،كخطاب التحريض كالتراىية ضد النساء المشارتات في الثكرات.
لقد طكر خطاب التراىية معجمان لةكيان خاصانعلى النحك التالي:
خطاب التراىية ضد المستعمر ،خطاب التراىية ضد الحاتـ المستبد ،خطاب التراىية ضد
اإلخكاف المسلميف ،خطاب التراىية الطائفي "علكييف كدركز" كيتضمف خطاب التراىية
الديني"مسيحي مسلـ" خطاب التراىية المذىبي سنة كشيعة ،خطاب التراىية الحزبية أك االنتماء
السياسي لمعستر دكف اآلخر ،خطاب التراىية ضد البلجئيف ،خطاب التراىية ضد المرأة المشارتة
في الحياة السياسية ،خطاب التراىية ضد ثكرات الربيع العربي ،تراىية الخطاب الرسمي ،تراىية
اإلعبلـ كالتحريض ضد اإلعبلمييف(...)1

 -7الخطاب اإلنشائي -:تستخدـ العامة مفيكـ "إنشاء" للتعبير عف الجمؿ المترابطة المصكغة
بطريقة متكازنة كترتبط غالبا بمكاضيع اإلنشاء المدرسية التي يطلبيا المعلـ"ة" مف الطلبة  ،كبقدر
إتقانيا كخلكىا مف األخطاء اللةكية يحصؿ الطالب على عبلمة مقابؿ ىذا المكضكع  ،كقد انتشر
( )1انظير :زىرة ،كليد حسني( .)2014إني أكرىؾ"..خطاب الكراىية والطائفية في إعلـ الربيع العربي" ،الطبعة
األكلى ص.45-31
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ىذا الخطاب تثي انر في نعت خطب الرؤساء المتكازنة المتقنة لةكيان بأنيا (تبلـٍ إنشا)على حد قكليـ
بالعامية يقصدكف أنو تبلـ فارغ اليقدـ كال يؤخر كقد اعتادكا عليو عقكدان طكيلةن مظيريف عدـ
رغبتيـ في سماع ىذه الخطب الجكفاء التي فرغت مف مضمكنيا.
كيستةؿ الخطاب اإلنشائي السلطكم تكظيؼ تلمة الشعب كيتررىا مؤتدان أىميتيا في الخطاب قكالن
مناقضان للفعؿ ،كشاع في الدكؿ القمعية استبداؿ مجلس العمكـ أك الشكرل أك النكاب بمجلس
الشعب ،كدرج ىذا المفيكـ بشتؿ ظاىر في السنكات األربع األخيرة للتأتيد أف المجلس انتخبو
الشعب ،كىذه إرادة الشعب كىؤالء ممثلكه -تحاؿ ىم ٍف تذب تذبة كصدقيا -كفي أغلب األحياف
تتكف مطالبيـ مناقضة لمطالب الشعب كمتناغمة مع مطالب الحتكمة.
ِّ
تصدر تلمة الشعب المشيد الثكرم ردان على الشعب االفتراضي الذم في مخيلة
تؿ ذلؾ يفسر
السلطة.

تحوالت الخطاب السياسي في مرحمة الربيع العربي:
كلعؿ التحكؿ الكاضح تاف في لةة الخطاب السياسي التقليدم المكجو مف السلطة إلى الشعب ،مف
استخداـ السلطة صيةة األمر كما على الشعب إال االمتثاؿ ليذا األمر

()1

على اعتبار أنو أمر

مقدس يساكم في قدسيتو النصكص الشرعية أك قد يفكقيا في تثير مف األحياف لما لقائليا مف ىيبة
كقدسية معصكمة عف الخطأ!

( )1انظير :العناتي ،كليد .الشعب يريد ،بحث مخطكط،

ص.3
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كانتقاؿ ىذه الصيةة األمرية إلى الشعب الذم استطاع ببساطتو كتلقائيتو أف يتةلب على الخطاب
الببلغي المنمؽ ،كأحسب أنو أعاد األمكر إلى طبيعتيا في تكف الشعب ىك مصدر السلطات
كبالتالي ىك الذم يأمر كالسلطة تستجيب ذلؾ أف الشعب ىك مف عيَّف السلطة برأسيا كرمكزىا لذا
فقد تحكؿ الخطاب على النحك التالي-:
 -1أحادم مف السلطة إلى أحادم جماعي مف الجماىير الثائرة التي استطاعت على تنكع مطالبيا
كتسكغو في
كاختبلؼ أطيافيا الفترية ،كالعقائدية ،كالطائفية ،أف تتجاكز ىذا االختبلؼ الظاىرم
ِّ
لةة جامعة شاملة تتجاكز حدكد التفرقة التي لكح بيا النظاـ

()1

كرمكزه عقكدان طكيلة كاختزاليا في

شعار "الشعب يريد إسقاط النظاـ" ،كلعؿ ىذه الجماىير أدرتت أف الحرية كالديمقراطية كالعيش
التريـ نقيض ليذا النظاـ (البلنظاـ) على حد كصفيـ باعتبار أنو ىك السبب في تفشي ترىؿ تؿ
مؤسساتيا بمخالفة النظاـ.
 -2تيميشي إقصائي مف السلطة إلى استعطافي استرحامي ،على حد تعبير القذافي مخاطبان
الجماىير في صيةة استنتار كاستيجاف كاحتقار ليـ "...مف أنتـ مف أنتـ" ثـ يحاكؿ استعطافيـ
باستةفاليـ كاالستخفاؼ بعقكليـ على اعتبار أنيـ جرذاف ميلكسيف"..أنا لست رئيسا ألتنازؿ عف
السمطة أنا زعيـ ثورة"...
 -3مف استعبلئي تتضح فيو نبرة الةركر إلى تةليؼ االستعبلء كالةركر بالتكاضع...
و
 -4مف مخاطبة مخربيف مجرميف تحرتيـ و
خفية إلى مخاطبة أبناء الكطف ،كىذا التحكؿ يتاد
أيد
يجتمع عليو تؿ رؤساء دكؿ الربيع العربي التي تـ اإلطاحة بأنظمتيا.

( )1انظر :العناتي ،كليد .المرجع السابؽ ،ص.7 -4
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 -5مف تحقير للمكاطف كاالستيزاء بو إلى تعظيـ شأنو بمخاطبتيـ بالشعب العظيـ.
يقكؿ الرئيس السيسي مخاطبان الشعب المصرم...":أبناء الشعب المصري العظيـ أخاطبكـ جميعاً:
لقد أديتـ ما عميكـ وحاف وقت العمؿ ...،العمؿ الذي يعود بو االستقرار ليذا الوطف وننطمؽ إلى
آفاؽ التقدـ والرقي الذي يستحقو ىذا الشعب العظيـ.")1(...
كتحكؿ الخكؼ مف الجماىير متمثبلن بالصمت الطكيؿ على الفساد كالظلـ ،إلى الحاتـ في مناكراتو
كمراكغتو كتناقضو في خطاب الحاضر كالماضي.
 -6مف إنتار الكاقع السياسي إلى صدمة تقبؿ الكاقع السياسي ،متمثلة بتقديـ حلكؿ شتلية ال
تتعدل حدكد التنازالت الكىمية المؤقتة كاللعب على عامؿ الزمف في تيدئة األزمة.
 -7تحكؿ في الخطاب مف خطاب تيديدم إلى ميادف كمتقبؿ للحلكؿ؛ ألف مصلحة الكطف فكؽ
المصلحة الشخصية؛ فقد تحكؿ خطاب علي عبداهلل صالح مف يميى ِّدد بخطر الحكثييف على
السعكدية إلى تقبؿ المبادرة الخليجية.

( )1انظير :السيسي،عبد الفتاح( .)2014نص أوؿ كممة يوجييا السيسي لمشعب المصري بعد تنصيبو رئيساً،
تاريخ الدخكؿ2014/9/6:ـ ،المكقع اإللتتركنيhttp://www.akhbarak.net:
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المبحث الثاني
خصائص الخطاب السياسي بعد الربيع العربي

تميز الخطاب السياسي بعد الربيع العربي "بالعنصرية ،كالطائفية ،كالعقائدية ،كالمذىبية ،كالجيكية
كالمناطقية ،محرضان على التراىية ضد اآلخر ،كتحكؿ المشيد تمامان مف المشيد الثكرم إلى المشيد
الثأرم"(.)1حيث ىبلى ىغ ىذا الخطاب أكجو بعد انقبلب العستر على أكؿ رئيس مدني منتخب انتخابات
حرة كنزيية ،عائدان بنا إلى مرحلة الصفر التي بدأت منذ االستعمار معتمدان على نفس األدكات
س ْد" .مخلفان
كاآلليات مف التقسيـ الطائفي كالعنصرم ،لدعـ استق ارره ككجكده كفؽ نظرية "فرؽ تَ ُ
كراءه تقسيمان حدكديان يجمع في جسده تقسيمان طائفيان يعتمد كجكد األقليات كدعميا كاستخداميا عند
الضركرة لتسر اللحمة الكطنية.
ثـ انتقلت ىذه الجيكد إلى األنظمة الشمكلية صنيعة االستعمار التي لـ تتكاف لحظة كاحدة عف
التلكيح بالحرب األىلية ،كتاف ىذا كاضحان أثناء الثكرات باستخداـ تلؾ األنظمة للثنائية الضدية
(األمف كاالستقرار) متمثبلن بالنظاـ مقابؿ الفكضى كالحرب األىلية ،مستةلة التقسيـ الطائفي
كالعنصرم؛ كلعؿ أتبر مثاؿ على ذلؾ سكريا كتحكؿ الثكرة مف سلمية إلى عسترية لمكاجية عنؼ
السلطة المادم كمف ثـ إلى حرب أىلية تحرتيا أيدم النظاـ في تأجيج األقليات كبث التراىية بينيا
كمف ثـ تحكؿ الصراع مف صراع مع السلطة إلى صراع داخلي بيف متكنات الدكلة ،حيث استطاع

()1

انظير :حسني زىرة ،كليد .مرجع سابؽ ،ص.35
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(األسد) بتحالفو االستراتيجي مع إيراف دعـ كجكده ،بحجة أنيا حرب طائفية ،ناىيؾ عف الدعـ
الدكلي لو مف قبؿ حلفائو ركسيا كالصيف.
كألف الثكرات تأخذ زمنان طكيبلن حتى تستقر كتحقؽ أىدافيا أنيا تأتي بعد عقكد مف الخراب فإنو
متكقع أف تجابو مقاكمة عنيفة كمحاكالت متكاصلة إلجياضيا كاالنقبلب علييا.
كعلى سبيؿ المثاؿ الثكرة الفرنسية حققت مطالبيا عاـ( )1848أم بعد ستيف عامان مف اندالعيا،
كفي ظني أف الثكرات العربية ال تحتاج ليذه الفترة الطكيلة للكصكؿ إلى نتائج كذلؾ الختبلؼ الزمف
كتطكر كسائؿ االتصاؿ ككجكد متكنات أكلية للدكلة المدنية متمثلة بالمؤسسات...مع القليؿ مف
الكعي السياسي االجتماعي.
كأحسب أف بطء المرحلة االنتقالية كعدـ االتفاؽ على أحزاب ائتبلفية في ببلد الربيع العربي ساىـ
في إعادة اصطفاؼ رمكز النظاـ السابؽ أك ما يسمى بالثكرة المضادة مما أدل إلى تعرقؿ مرحلة
االنتقاؿ إلى الديمقراطية مستخدمة خطاب التراىية كالعنصرية.
ومف مظاىر الخطاب السياسي في ىذه المرحمة:
 -1الخطاب الطائفي المذىبي بيف (السنة والشيعة) حيث تاف في أكجو في ىذه المرحلة،
خصكصان في العراؽ كذلؾ لتطييؼ الحراؾ ،على اعتبار أنو حراؾ طائفي ليس ضد الظلـ
كاالستبداد.
 -2خطاب التحريض الديني بيف المسمميف والمسيحيف

()1

كعدـ التسامح الديني ،حيث تميزت

مصر بعد االنقبلب باستخداـ ىذا الخطاب بشتؿ كاضح في اإلعبلـ لتأجيج التراىية بيف اإلخكاف

( )1انظر :حسني زىرة ،كليد .مرجع سابؽ،

ص.176
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المسلميف كاألقباط ،معلليف ذلؾ بخطاب بعض تيارات اإلسبلـ السياسي بنعتيـ بأىؿ الذمة،
كادعائيـ بتعرض تنائسيـ لبلعتداء مف اإلخكاف.
 -3التمويح بالتغيير الديمغرافي (الوضع السكاني)

()1

كلعؿ ىذا الخطاب تميزت بو النخب

السياسية األردنية حيث تحكؿ ىذا الخطاب مف خطاب تامف سنة (1948ـ) إثر اللجكء الفلسطيني
لؤلردف إلى خطاب ظاىر على إثر قدكـ البلجئيف السكرييف إلى األردف ،إلى حد االستيزاء
باألردنيات المتزكجات مف أجانب (خصكصان الفلسطينييف) كالمطالبة بمنح أبنائيف الجنسية األردنية
خكفان على التةيير الديمةرافي.
 -4خطاب عنصري تحريضي ضد اللجئيف السكرييف كالعراقييف كالفلسطينيف.
 -5خطاب عنصري ضد المرأة ،في محاكلة لمنعيف مف المشارتة بالحياة السياسية ،إشارة إلى
التحرش الجنسي الذم تانت تتعرض لو النساء المشارتات في الثكرات كالقاء اللكـ علييف
لخركجيف في المياديف.
تحوالت الخطاب العربي السياسي بعد الربيع العربي:
لقد شيد الخطاب العربي السياسي تخلفان لةكيان فتريان أدل لتحكؿ الخطاب مف خطاب تحررم إلى
خطاب ينادم بالظلـ كاالستعباد مف قبؿ الجماىير يشبو إلى حد تبير خطاب ما قبؿ الثكرة في عدة
مكاضع تاليان ذترىا:
 -1عكدة بعض المفاىيـ السابقة التي تترس السلطة كتمجدىا كتعيد تمرتز استبدادىا ،كمثاؿ ذلؾ
"الفرعكنية كالفاشية كاأللكىية المطلقة".

( )1انظير :حسني زىرة ،كليد .المرجع نفسو ،ص.285-280
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 -2استخداـ مفاىيـ تمجد الحاتـ كتؤليو على نحك :ىيبة الدكلة ،كالمحافظة علييا ،ىيبة المكاطف
مف ىيبة الدكلة المتمثلة في رأسيا ،مما أدل إلى عكدة المداىمات كاالعتقاالت ،بسبب التعرض
لييبة الدكلة ،كقد مثؿ ذلؾ انتتاسان كتراجعان في الحقكؽ كالحريات.
 -3تحكؿ الخطاب مف مطالب بالحرية إلى مطالب باألمف كاالستقرار في ثنائية ضدية مف
السلطة فييا نبرة مف التيديد إما األمف متمثبلن بالسلطة أك الفكضى المبلزمة للديمقراطية.
 -4مف خطاب ضد الظلـ كاالستبداد متمثبلن برأس النظاـ إلى خطاب طائفي عنصرم.
 -5تحكؿ الخطاب السياسي مف خطاب جامع قاطب إلى خطاب طارد تفريقي يقكـ على مفاىيـ
تعزز المحاصصة بدالن مف مفاىيـ تدعـ المشارتة الكطنية كاالنتماء الكطني.
 -6تحكؿ اإلعبلـ (المرئي ،كالمسمكع ،كالمقركء) في ىذه المرحلة مف ناقؿ للخبر إلى طرؼ في
الصراع كبث خطاب الطائفية كالتراىية ،مما أدل إلى تحكؿ الخطاب مف خطاب ثكرم ضاغط إلى
خطاب ثأرم مفرؽ ،كاعتبار اإلعبلمييف أنفسيـ مدافعيف عف المعستر اآلخر الذم ينتمكف إليو
مقابؿ أم خطاب معارض ،كفي فترة ما بعد االنقبلب لعب اإلعبلـ دك انر حادان في تجييش الشارع
كتحريضو على تراىية اإلخكاف ،مما أدل إلى انتقاؿ ىذا التحريض إلى األردف كاإلعبلـ األردني،
كىذه مقالة مف مكقع أخبار البلد فييا العديد مف عبارات التحريض كاالتياـ كالشتـ ضد الجماعة.
"يبدك أف الفشؿ الذريع الذم منيت بو جماعة اإلخكاف ...ليا كلنيجيا الدمكم كاإلقصائي ،لـ يقنع
قادتيا أف صفحة ىذه الجماعة طكيت لتنحدر إلى بذاءة الخطاب كالشتائـ تسبلح دعائي بائس إف

65

دؿ على شيء فإنو يدؿ على حجـ التراىية كاألحقاد التي تربى علييا رمكز الجماعة في أقبية
الظبلـ في استيداؼ تؿ مف عارضيـ أك اختلؼ معيـ في الفترة أك النيج".

()1

 -7تحكؿ الخطاب مف تخكيف للرئيس الفاسد إلى تخكيف الشعب كتجريمو على ثكرتو كاتيامو.
كلـ يتف ىذا التحكؿ طارئان مفاجئان ،حيث سبؽ التحكؿ في الخطاب السياسي مجمكعة مف األحداث
السياسية دعمت ىذا التحكؿ؛ فلتؿ فعؿ رد فعؿ ،كلقد بينت في الصفحات السابقة أف الخطاب
السياسي يأتي ليعزز الحدث السياسي أك يدعمو؛ فيك متمؿ لو ال يقؿ أىمية عنو حتى في
الصراعات كالحركب ،حيث البد أف يتبعيا مفاكضات سياسية أك محادثات قد تؤدم إلى اتفاؽ يحؿ
األزمة أك يدعميا كيزيد منيا ،كأحسب َّ
أف للتحكؿ السياسي عدة أسباب منيا-:
يد أف أقكؿ فشليا كانما
 -1النجاح المؤقت للثكرة المضادة كاالنقبلب على الثكرات الكليدة  ،كال أر ي
تأخر إعادة انطبلقيا مف جديد؛ إذ إف أىؿ االختصاص السياسي يؤتدكف أف ىذا التحكؿ في مسار
الثكرات العربية تحكؿ طبيعي إلعادة االحتشاد كالتمرتز بعد تقبؿ الصدمة السياسية حسب قكليـ،
خصكصان أف الثكرات لـ يتف ليا قائد كال محرؾ ،عدا الظلـ ككعي الشباب قبؿ غيرىـ بضركرة
التةيير ،مع عدـ مقدرة السلطات القمعية على احتتار الخبر بسبب تطكر الفضاء االتصالي الذم
يشتؿ حلقة الكصؿ بيف ىؤالء الشباب.
 -2مبلحقة النشطاء السياسييف كمحاسبتيـ كتركيعيـ نظ انر لمكاقفيـ السياسية المعارضة كمبلحقتيـ
"بالمحاتمات السياسية" .كأحسب أف االعتقاالت السياسية في ىذه المرحلة زادت على مرحلة ماقبؿ
الثكرة ،كالتراجع الكاضح في حقكؽ اإلنساف كالحريات خصكصان حرية التعبير عف الرأم.
( )1انظير :ملتاكم ،فيصؿ (« .)2013قادة اإلخواف» نيج كراىية في الخطاب ،تاريخ الدخكؿ2014/2/5 :ـ،
المكقع اإللتتركنيwww.albaladnews.net:
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 -3عكدة الحرس الجامعي في الجامعات المصرية بحجة منع الشةب كالعنؼ الجامعي.
 -4ظيكر الجماعات الدينية المتطرفة التي تعاقب حسب اليكية كاالنتماء المذىبي كالعقائدم
كالطائفي ،مثؿ داعش "تنظيـ الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ" ،كجبية النصرة كحرتة
أمؿ،كالحكثييف...إلخ
 -5تقبؿ المجتمع الدكلي لفترة التعاكف مع نظاـ األسد في محاربة اإلرىاب ضد الجماعات
اإلسبلمية المتطرفة كسياسة التيؿ بمتياليف ،حيث إف عدد الضحايا الذيف سقطكا على يد بشار
األسد يفكؽ بتثير ضحايا الجماعات المسلحة ،مما أدل إلى حالة مف فصاـ الخطاب السياسي
العربي كاصابتو بمرض االزدكاجية (محاربة اإلرىاب ،كتقبؿ التعاكف ضده مع رئيس إرىابي).
كلعلي أحدد نكعيف مف الخطاب ىنا :خطاب النخبة السياسية الداعـ للفترة السابقة؛(محاربة
اإلرىاب باإلرىاب)على مقكلة( :ال ُّ
الحديد) كتحكؿ خطاب الحرية كالديمقراطية إلى
الحديد إال
يفؿ
ي
ى
شعا ارت تتاد تتساكل مع شعارات ديمقراطية النظاـ الملطخة بالدماء.
كخطاب آخر يرفض ىذا الطرح(خطاب الثكار) كاعتبار اإلرىاب صنيعة النظاـ ،كال حرية بكجكد
دتتاتكرية حسب قكليـ.
يعد س انر أف
 -6تحكؿ الخطاب مع إيراف مف خطاب العدك اإلرىابي إلى حليؼ ضد اإلرىابٍ .لـ ٍ
الةرب كأمريتا يستخدماف ىذه المفاىيـ الجاىزة مسبقان على حد قكؿ تشكمستي عندما يتناسب ذلؾ
مع مصالحيا.
 -7تحكؿ ثكرة ) )25يناير مف ثكرة إلى حدث تاريخي في مرحلة النظاـ السابؽ بعد تبرئتو؛ ذلؾ
أف اختزاؿ محاتمة النظاـ السابؽ بقتؿ الثكار أثناء الثكرة بدالن مف محاتمتو على جرائـ الفساد التي
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حدثت فترة رئاستو على اعتبار أنو شخص عادم قاـ بمخالفة قانكنية كثبتت براءتو كمحاتمتو مف
لدف القضاة الذيف يدينكف لو بالكالء كرد الجميؿ ،كمف ثـ تحكؿ الثكار إلى يمدانيف كمتيميف بعد
تبرئة الجاني ،كظؿ االنقبلبيكف يرددكف عبارات جكفاء مف مثؿ :نزاىة القضاء،استقلؿ القضاء،
وحرية القضاء ،شموخ القضاء،مع ظيكر العديد منيـ في بعض اللقاءات اإلعبلمية معلنيف
انحيازىـ للرئيس السيسي ضد الثكار كاإلخكاف ،لعؿ ىذا االنحياز يكضح التناقض في محاتمة
الرئيس مرسي.
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المبحث الثالث
آليات الخطاب السياسي العربي واستراتيجياتو
يستخدـ الخطاب السياسي العربي آليات كاستراتيجيات معينة ِّ
تمتف المتتلـ إلى حد ما مف إيصاؿ
الرسالة التي يريدىا إلى المتلقي عف طريؽ الببلغة ،تالتكرية ،كاإليحاء ،كالمجاز ،كالتناية ،فما ال
يريد أف يقكلو صراحة يتيرب منو عف طريؽ التكرية كالتناية ،أك يستطيع أف يخفيو تحت التلمات
الظاىرة كقتما يشاء ،كىذا ما يجعؿ تحليؿ الخطاب السياسي أم انر بالغ الصعكبة ،كتتنكع اآلليات
كاالستراتيجيات في الخطاب السياسي بما يتناسب كالحدث السياسي كالكاقع االجتماعي ،كيستخدميا
السياسي للتبلعب بالكعي الجمعي لدل المتلقي ،كلتتثيؼ الضةط في تقبؿ الحدث أيان تاف ،كبما
أف فاف دايؾ نبو ألىمية المتلقي كاعتبره مكازيان في األىمية لمنتج الخبر السياسي كبناء على ما
َّ
تقدـ فإنني أيقسـ االستراتيجيات بيف السلطة كالثكار على النحك التالي:
 استراتيجيات السمطة في الخطاب السياسي العربي:اتبع خطاب السلطة الرسمي عددان مف استراتيجيات الخطاب كاإلقناع ،مف أىميا:
 -1اعتماد سياسة احتتار الخبر السياسي مف اإلعبلـ الرسمي حتى يتسنى للسلطة كلمنظكمتيا
اإلعبلمية التبلعب بالتلمات كالتأثير على المتلقي بشتؿ أتبر ،كالتشتيؾ في محطات اإلعبلـ
الميمشيف ،كمثاؿ ذلؾ :منع قناة
الخاص كمياجمتيا باعتبار أنو يفتح المجاؿ أتثر للرأم اآلخر أك
َّ
الجزيرة في سكريا كمصر كمحاربتيا مف السلطة الفلسطينية...إلخ؛ بحجة أنيا تبث الفرقة بيف
المكاطنيف كتيدد األمف القكمي كتتدخؿ في الشأف الداخلي.
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كفي ىذا السياؽ يقكؿ بكرديك":يتمتع التمفاز بامتلؾ نوع مف االحتكار لمحدث"

()1

استرتيجية إنتار الكاقع كاخفائو بالتحايؿ على اللةة كاستخداـ أسلكب التحقير اللةكم ،كتاف
ا
-2
ذلؾ في عدـ إعطاء الثكار أىمية في بداية الثكرات معلليف ذلؾ بأنيـ قلة قليلة مف أكالد الشكارع .ال
يمثلكف تؿ المكاطنيف ،كتكصيؼ مطالبيـ بأنيا مطالب شخصية للحصكؿ على مرتز أك نفكذ.
 -3يستخدـ الخطاب السياسي عنصر اإلبيار اللةكم ،كالتبلعب بالتبلـ باستخداـ الدالالت
الةامضة ،مثؿ تسمية الحركب بنحك" عاصفة الحزـ" عاصفة الصحراء" "العصؼ المأكوؿ" و"الدعـ
الموجستي"كعنصر اإلبيار في"خارطة الطريؽ أو خارطة المستقبؿ""و خطة كيري"" الجيوسياسية
اإلقميمية" " و إعادة األمؿ".
 -4استراتيجية التسكيؽ اإلعبلني للخبر السياسي ،فيما يشبو عملية التسكيؽ التجارم مع استخداـ
عنصر التشكيؽ اللةكم ،تالتسكيؽ لخطابات الرؤساء بالتركيج للخطاب بأنو خطاب مصيري كميـ
كسكؼ ينتج عنو أفعا هؿ سياسية مما يؤدم إلى شد انتباه المتلقي(الثكار) للخطاب السياسي،أك قد
يأتي مف مؤسسة عسترية لتعلف البياف األكؿ كيلحقو بياف ثاف ،كعلى األغلب يتكف ىذا البياف في
حالة االنقبلبات العسترية ،فنبلحظ مثؿ ىذا التسكيؽ اإلعبلني مستخدمان لةة التشكيؽ.
للسلطة القدرة على تحديد ما يقاؿ كماال يقاؿ؛ يقكؿ بكرديك" :لكي تقوؿ أشياء تافية جداً فإف ذلؾ
يعود إلى أف ىذه األشياء التافية جداً ىي في الواقع ميمة جداً بالقدر الذي تخفي فيو أشياء
ثمينة

بالفعؿ"(.)2

( )1انظير :بكرديك ،بيير( .)2004التمفزيوف وآليات التلعب بالعقوؿ ،ترجمة دركيش الحلكجي ،دار تنعاف ،الطبعة
األكلى ،ص.47
( )2انظير :بكرديك ،بيير( .)2004المرجع السابؽ ،ص.47
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قاؿ الحدث
 -5استخداـ أسلكب التمكيو ،تتسليط الضكء على جزئية غير ميمة مف الحدث،أك أف يي ى
بطريقة ملتكية ال تعتس الحقيقة .تما في أحداث محاتمة حسني مبارؾ؛ يرًت ىز على مف قتؿ الثكار
أثناء الثكرة المصرية كاعتبار الفساد السياسي طيلة حتمو حدثان ثانكيان ،مما أدل إلى محاتمتو في
محاتـ جنائية بدالن مف محاتـ خاصة ،يتـ االتفاؽ علييا مف جميع األطراؼ بقضاة محايديف يتـ
انتخابيـ ليذا الشأف.
 -6الخطاب السياسي يتكف عادة جزءان مف الصراع السياسي ،كأحيانا أخرل يتكف ىك محكر
الصراع؛ كفي ذلؾ يقكؿ فكتك":الخطاب -والتاريخ ما فتئ يعممنا ذلؾ -ليس فقط ىو ما يترجـ
الصراعات،أو أنظمة السيطرة لكنو ىو ما نصارع مف أجمو ،وما نصارع بو ،وىو السمطة التي
نحاوؿ االستيلء

عمييا".

()1

 -7استراتيجية تأكيؿ األقكاؿ كاألفعاؿ ،بما يظير الطرؼ المقابؿ بأنو عدك أك متآمر كال يريد
تةليب المصلحة العامة ،كتى ُّ
صيد ما يحتمؿ معاني غير مقبكلة لدل الجميكر ،كتستخدـ السلطة
لدعـ كجكدىا كسيطرتيا ،فالخطاب السياسي ىك تكليد للسيطرة كالقكة كالييمنة.

كمثاؿ ذلؾ:

الدستكر في عيد الرئيس مرسي ،كما دار حكلو مف تأكيبلت فييا نكع مف المبالةة كالتى ُّ
صيد كايياـ
الشعب أنو دستكر إخكاني يريد أف يختزؿ الكطف في الجماعة ،كلعؿ أتثر مادة في الدستكر
تعرضت ليذا الجدؿ المادة التي تؤتد َّ
أف الدكلة المصرية مسلمة تحتتـ إلى الشرع كالسنة.
 -8تتعامؿ السلطة مع الجميكر على أنيا تعلـ مصلحتو أتثر منو ،كتتعامؿ معيـ تاألطفاؿ الذيف
يحتاجكف تكجييان ليسلتكا الطريؽ الصحيح  ،كأف مف السيؿ التبلعب بعقكليـ مف قكل خارجية أك
أجنبية لتحقيؽ أجندات خاصة بيا ،تما فعؿ اإلعبلـ المصرم عندما كصؼ أتباع التيار اإلسبلمي
( )1انظر :فكتك ،ميشيؿ ( .)2007نظاـ الخطاب ،ترجمة محمد سبيبل ،دار التنكير للطباعة كالنشر ،ص.5
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المعتصميف في ميداف رابعة بأنيـ تعرضكا لعملية غسيؿ دماغ كأنيـ مخطوفوف ذىنياً ،بعد
االنقبلب العسترم كعزؿ الرئيس مرسي.
 -9كمف االستراتيجيات الرائجة لدل السلطة ،استراتيجيةي إشةاؿ الرأم العاـ المحلي "اإللياء"
بقضايا ثانكية حيث ينشةؿ اإلعبلـ كالصحافة بالتركيج ليا( ،)1مثبلن مشاجرة طبلبية كأخبار كبرامج
ترفييية تشجع على المكاىب كالةناء ،ليليي الجماىير عف المشاتبلت الحقيقية التي تكاجو التخلؼ
في الحريات العامة ،كالكضع االقتصادم المتيالؾ بسبب الفساد كالمحسكبية ،فعلى سبيؿ المثاؿ
يتسـ اإلعبلـ العربي بعد الثكرات العربية بتثرة البرامج الترفييية":الةناء ،كالرقص ،كتشجيع
المكاىب" كتسليط الضكء علييا أتثر مف البلزـ.
 -10استخداـ استراتيجية المدل الطكيؿ لحؿ األزمات االقتصادية الناتجة عف الفساد السياسي
كترابطيا مع التلطيؼ اللةكم في الطرح ( ،)2مثبلن خطة اقتصادية تحتاج لعشر سنكات لتطبيقيا
ألنيا تعتمد على تضحية مف المكاطف كتكفير الطاقة في الكقت الحاضر للحصكؿ على نتائج
مستقبلية تحسف الكضع االقتصادم كبالتالي يزيد دخؿ المكاطف ،مما يدفع المكاطنيف لتقبؿ ىذه
الحلكؿ الكىمية غالبان .مستعينان بببلغة التلطيؼ اللةكم" :التعديؿ المالي بدالً مف أزمة مالية ،تعديؿ
الرواتب بدالً مف إنقاص الرواتب"
()3

 -11استراتيجية اإلشعار بالذنب كالندـ عند المكاطف؛ الذم شارؾ في الثكرات مف أجؿ التةيير؛

حيث نجحت رمكز السلطة التابعة لؤلنظمة الدتتاتكرية في أغلب دكؿ الربيع العربي بجعؿ
( )1انظير :تشكمستي ،نعكـ .1992 ،مقاؿ :اإلستراتيجيات العشر لخداع الجماىير ،تاريخ الدخكؿ2014/2/1 :ـ،
المكقع اإللتتركني/https://www.tumblr.com/tagged :
()2

انظير :تشكمستي ،نعكـ .1992 ،المرجع السابؽ.

()3

انظير :تشكمستي ،نعكـ .1992 ،مرجع السابؽ.
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الجماىير التي شارتت في الثكرات تشعر بالذنب لما حصؿ مف دمار كخراب سببو ىذا المكاطف
الذم يجيؿ حقيقة األمكر ،كلـ تتبلكر الديمقراطية لديو ،معلليف ذلؾ باستخداـ مصطلحات تدؿ على
الخنكع كالتخاذؿ "خريؼ عربي ،موت الربيع العربي ،ديمقراطية وليدة ،ديمقراطية تحبو ،ديمقراطية
خديجة"كأرجح أنيـ ال يقصدكف بداية الديمقراطية التي تؤسس لدكلة مدنية بؿ على العتس ،فيـ
يتةنكف بمكت الديمقراطية الكليدة على حد قكليـ ،كمنيـ مف استخدـ مصطلح "سنة أولى
رمكز
ديمقراطية"مستيزئيف بالمرحلة االنتقالية نحك الديمقراطية ،كتثي انر ما استخدـ ىذه المصطلحات ي
الدكؿ العميقة عف طريؽ أبكاقيا اإلعبلمية كنخبيا السياسية كمفترييا كفبلسفتيا أك على حد كصؼ
الدتتكر محمد الجكادم "فلسفة النكبة".
كترتب على ذلؾ أف أغلب الذيف شارتكا في ىذه الثكرات تمنكا أف تعكد األمكر إلى ما قبؿ الربيع
العربي ،كأخذكا يحنكف إلى األنظمة المخلكعة؛ كذلؾ بسبب سياسة التجييؿ التي استخدمتيا ىذه
األنظة القمعية فبدت نتائجيا كاضحة في ىذه الفترة ،كتةييب التفتير كالترتيز على العاطفة كمةازلة
المشاعر.
 -12استراتيجية التيميش كاإلقصاء للمعارضة متمثلة في ثناثية (معي أك ضدم) ،تما يفعؿ
السيسي مع تؿ مف يعارضو أك حتى يظير التعاطؼ معيـ.
سترتيجية الملتية الخاصة ،كلعؿ ىذه االستراتيجية تحكؿ الشعب إلى قطعة مف األثاث .أك
 -13ا ا
سترتيجية في أحد خطاباتو
على قانكف ملتية األرض كما علييا ،كلقد استخدـ بشار األسد ىذه اال ا
مؤخ انر "اهلل سوريا شعبي وبس" وال أعلـ عف أم شعب كعف أم سكريا يتحدث.
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كمف مصطلحات الملتية أيضان" :سيسي مصر" "صاحب مصر الجديد" في إشارة إلى عملية تبادؿ
الملتية بيف حسني مبارؾ كالسيسي ،ك تردد ىذا المفيكـ مف العامة بشتؿ عشكائي ذلؾ العتقادىـ
أف مصر تدخؿ في الملتية الخاصة للرئيس المنقذ!
 -14ا ستراتيجية نشر الشائعات بيف الثكار الختراؽ صفكفيـ كتثبيط عزيمتيـ باستخداـ أذرع
السلطة المندسة بيف الثكار لنقؿ الحدث للسلطة كتركيع المكاطنيف بتلؾ الشائعات ،فعلى سبيؿ
المثاؿ تصكير النظاـ بأنو متماسؾ كمف الصعب إسقاطو ،كأنو مدعكـ مف أمريتا كأكركبا اللتيف لف
تسمحا بإسقاط أنظمتيا التي تخدـ مصالحيا.
كشائعة أف النظاـ المصرم ليس تالنظاـ التكنسي  ،كجاءت ىذه المقكلة مف الرئيس المخلكع حسني
مبارؾ بقكلو"مصر ليست تونس" كقامت الفلكؿ المندسة بتركيجيا بيف الثكار ،تذلؾ فعؿ معمر
القذافي  ،كما زاؿ بشار األسد يتشدؽ بقكة نظامو كصبلبتو كأنو ليس مصر كتكنس كاليمف كليبيا؛
فنظامو أتثر ضراكة كأتثر إرىابان كعمالةن مف سابقيو.
 -15استراتيجية مرتزية القائد كتمجيده ،في تةييب كاضح للكطف؛ على سبيؿ المثاؿ "القائد األب،
القائد األسد ،القائد الخالد ،األب المنقذ ،القائد البطؿ ،القائد األسطوري" .كتأنيا استعاضة
لمفاىيـ "القائد الوطف وتخميد الوطف".
كأغلبيا صفات أطلقيا المصريكف على السيسي بعد االنقبلب ،فيك القائد األسطكرة ،كقد شاع بيف
العامة عبارات تؤتد أف مصر بحاجة لرجؿ قكم ىي ٍح يت يميا  ،كمثاؿ ذلؾ قكليـ":ماينفعش يحتـ مصر
رجؿ مدني ...مصر بحاجة لرجؿ عسترم" ،يقصدكف السيسي الذم خلصيـ مف ظلـ كسيطرة
"اإلخكاف ثبلثكف عاما "...عفكان ىك عاـ كاحد مف الظلـ اإلخكاني المتمثؿ في تيديد األمف القكمي
على حد زعميـ.
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حتى إ َّف األناشيد الكطنية تتاد تفرغ مف ىذا المضمكف (الكطني) في لةة إدماجية طةى فييا الحاتـ
على الكطف كأصبح ىك الكطف بعينو ،كىذا مبلحظ عند رفع األعبلـ الكطنية إلى جانبيا خارطة
الكطف يعلكىا صكرة الرئيس البطؿ أك األسطكرة حسب الركايات التي تتناقليا العامة.
فضبلن عف أف المسيرات المؤيدة للنظاـ أك السلطة القمعية غالبا تيتؼ:
(بالروح بالدـ نفديؾ يا قائد!!!) كمثاؿ ذلؾ:
"بالروح بالدـ نفديؾ ياسيسي  "ccمع رفع شعار السيسي وصورتو تتصدر الشعار"...تحيا مصر"
"تسمـ األيادي تسمـ يا جيش بلدي" !!
استراتيجيات الثوار في الخطاب السياسي العربي:
كعلى الرغـ مف َّ
أف السلطة أتقنت استةبلؿ استراتيجيات الخطاب السياسي في الخطاب الرسمي إال
أف الثكار استطاعكا أف ينتجكا استراتيجيات أخرل تتناسب مع مطالبيـ كعشكائيتيـ في الطرح
كاإلنتاج على النحك التالي-:
 -1استةبلؿ اإلعبلـ اإللتتركني "فيس بكؾ ،تكيتر أك تةريدات "...في نشر األخبار الحقيقية كالرد
على احتتار السلطة لؤلخبار ،كاالستفادة مف شبتات التكاصؿ االجتماعي في التجمع "الحشد"
كمتانو كزمانو كسرعة التنظيـ كالرد على سلطة ما لخلؽ نكع مف التكازف في الخطاب كتحكيلو إلى
خطاب سجالي ذم اتجاىيف بدالن مف اتجاه كاحد.
 -2إًستراتيجية الحشد الجماىيرم كالترتيز على سلمية المظاىرات لمكاجية العنؼ المادم كاللفظي
مف جانب السلطة ،كتاف ذلؾ كاضحان في "موقعة الجمؿ" كمحاكلة نظاـ مبارؾ تفريؽ المتظاىريف
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إما بالتخكيؼ كتذتيرىـ بإرىابو السلطكم"إرىاب الدولة" أك بتحكيؿ الثكرة إلى مسلحة لمكاجية عنؼ
السلطة.
سترتيجية ببلغة الشعار ردنا على ببلغة السلطة ،كاتسمت باختزاليا للةة بأسلكب مقنع كمؤثر
 -3إً ا
كأتبر مثاؿ على ذلؾ شعار:
"الشعب يريد"( )1و" كمنا رابعة" و" ارحؿ"

االستراتيجيات المتبادلة بيف السمطة والثوار في الخطاب السياسي العربي:
بما أف الثكار استطاعكا تةيير خطاب األمر الكاقع التقليدم في محاكلة إلعادة ترتيب مكازيف القكل
بشتؿ يشبو التجاذب كالتنافر بيف قطبي المةناطيس ،فقد أدل ذلؾ إلى االلتقاء في بعض األحياف
بيف السلطة كالثكار في الجدؿ كالحجاج ،باستخداـ استراتيجيات الخصـ نفسيا ،كذلؾ على النحك
التالي-:
سترتيجية "االنزياح" تما يسمييا األسلكبيكف عف طريؽ تتثيؼ الرسائؿ المشفرة فى الخطاب
 -1ا ا
السياسي ،كاالبتعاد عف الطكؿ كالميؿ إلى اإليجاز ،للتأثير على المتلقي كجعلو مشةكالن أتثر في
تحليؿ الخطاب كاعطائو أتثر مف تحليؿ كقراءة ،في محاكلة لتفريؽ الكعي بيف الجماىير ،كال
تقتصر ىذه االستراتيجية على السلطة حيث استخدمتيا الجماىير الثائرة بالخطاب المضاد.

( )1انظير :العناتي ،كليد.الشعب يريد ،بحث مخطوط ،ص.17
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ماي ُك ْمش والده"
كفي نظرم أف مقكلة السيسي الشييرة تكضح االنزياح في الخطاب السياسي"األسد َ
"كلتف ىذه العبارة تانت خطان جنكنيان منو ألنيا ناقضت ما يحدث في سكريا" .أما مقكلة الجماىير
"الجيش والشعب ايد وحده" فلعلَّيا تكضح ذلؾ.
 -2استراتيجية شيطنة اآلخر كتخكينو في خطاب سياسي متبادؿ بيف السلطة كالثكار ،فمف جانب
السلطة اتيمت الثكار بأنيـ

( بمطجية ،شبيحة ،زعراف )...كمف جانب الثكار اتيمكا الرئيس

بأنو(متآمر ،خائف ،صييوني ،عميؿ)...
كالسيما أف الخطاب السياسي السلطكم اختزؿ المفاىيـ التي أطلقيا على الثكار بمفيكـ "اإلرىابيكف"،
في تشابو تبير مع الخطاب الصييكأمريتي ،بإلقاء التسميات على حرتات المقاكمة خصكصان
"حماس" ،...أك "انتحاري ،إرىابي"،على االستشيادي في خطاب يلتقي مع السلطة في محاكلة
لشرعنة سلطتيا أك رد فعؿ على العمؿ الثكرم.
 -3استخداـ أسلكب التترار لترسيخ المعلكمة كلةسيؿ المخ ،يقكؿ بارط" :المساف الذي ينتج نفسو
وينتشر تحت حماية السمطة ىو لساف مكرر دستورياً،...كما تعيد-غالبا-قوؿ الكممات ذاتيا،
ذلؾ ألف القالب القولي المكرر إنما ىو صنيعة سياسية ،وىو الصورة العظمى لإليديولوجيا"(.)1
كلعؿ شعار "تحيا مصر"الذم يترره السيسي في أغلب خطاباتو يكضح ذلؾ.
َّ
كلعؿ
 -4محاكلة الخطاب السياسي المعاصر تةيير داللة المصطلح كتشتيت الكعي الجمعي بيا؛
إعبلف جماعة اإلخكاف المسلميف جماعة إرىابية محاكلة مف سلطة االنقبلب لسحب شرعية ىذه
يعرض أتباعيا لبلعتقاؿ ك القتؿ مف
الجماعة مف كجداف المكاطنيف كًالصاقيا باإلرىاب ،مما ِّ

( )1انظير :بارط ،ركالف( .)1992لذة النص ،ترجمة منذر عياشي ،دار لكسي الفرنسية باريس ص.75
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السلطة كأزالميا  .كانقساـ الشعب إلى شعبيف مؤيد "شريؼ" كمعارض "خائف" كانزالقيـ في منحدر
الحرب األىلية ..إلخ
كتذلؾ محاكلة تةيير تسمية "حزب اهلل" إلى "حزب الشيطاف" أك "حزب البلت" بسبب مشارتة
الحزب مع نظاـ األسد ،ضد الثكرة كجاء تةيير داللة التسمية مف جانب الثكار كانسجاـ التسمية بيف
(السلطة كالشعب) سلطة النظـ الديتتاتكرية في دعميا للثكرة السكرية كمعارضتيا للثكرات األخرل،
كلعؿ ىذا يقكدنا لسياسة التيؿ بمتياليف مف جانب ىذه األنظمة ،كمف جانب الحزب كمكقفو الداعـ
للثكرات العربية ،قبؿ أف َّ
تمتد إلى الحليؼ اإلقليمي سكريا.
-5ارتباط الخطاب السياسي المعاصر بالتاريخ ،كذلؾ لتشابو األحداث السياسية في لةة تناص مع
الحاضر ،كالتتبع التاريخي ليا كتطكر الداللة ،فمصطلح "الربيع العربي" تاف استحضا انر "لربيع
براغ" لتشابو األحداث السياسية بيف المصطلحيف" ،كمصطلح "دولة فوؽ الدولة"حيث استخدـ ىذا
المصطلح في عيد جماؿ عبد الناصر للداللة على جميكرية الضباط كأنيا تعلك الدكلة المدنية أك
أنيا ىي التي تسيطر على مؤسسات الدكلة ،كظؿ معمكالن بيا حتى عيد حسني مبارؾ( ")1كتـ إعادة
إنتاج المصطلح مف قبؿ اإلخكاف المسلميف تشبييا لمصر في عيد السيسي بعيد جماؿ عبد
الناصر.

( )1انظير :صايغ ،يزيد( .)2012فوؽ الدولة :جميورية الضباط في مصر،المصدر :مؤسسة تارنيجي للسبلـ
الدكلي ،ص.8-4
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مف الملحظ أف استراتيجيات الخطاب السياسي تانت أتثر زخمان كحضك انر في الخطاب السلطكم
مف الخطاب الثكرم؛ ذلؾ أف الخبرة السياسية في التعامؿ مع الكاقع تانت ظاىرة أتثر ،باإلضافة
إلى كجكد جيش مف المحلليف السياسييف كمنسقي الخطب السياسية كاستشارة الخبراء السياسيف في
التعامؿ مع الحدث ،مما أدل إلى ىذا التتثيؼ باالستراتيجيات التي تانت بمثابة الردع كالمناكرة مف
السلطة كتسب الكقت كالمماطلة في تحقيؽ المطالب ،أنا أتفؽ ىنا مع فاف دايؾ على أىمية
"المخاطب كالمتلقي كالنص كالسياؽ" دكف إعطاء األىمية لعنصر على حساب اآلخر مع فارؽ
بسيط أف المتلقي في حالة الثكرة تاف أىـ مف رأس السلطة ،فيك صانع الحدث السياسي الذم حرؾ
السلطة كساقيا إلى استنفاد تؿ التخطيطات السياسية "التتتيتات" إليقاؼ الثكار أك محاكلة تعديؿ
المطلب مف إسقاط النظاـ إلى إصبلح الفساد ،كمف ثـ إجراء تعديبلت ك ازرية أك انتخابات مبترة،
كلتف تؿ تلؾ االستراتيجيات تياكت أماـ الرغبة كالتعطش للحرية التي جسدىا الثكار في كحدة
تر للفعؿ كالقكؿ
الشعب ككحدة مطلبو .كلكال ىذا التحرؾ الجماىيرم لبقي الخطاب السلطكم محت ان
السياسي الذم اعتدنا عليو في الدكؿ الشمكلية ،كلعؿ المكازنة في األىمية بيف عناصر الخطاب
السياسي "المخاطب كالمتلقي كالنص كالسياؽ" تتطلب التحرر كالديمقراطية كالمساكاة التي قصدىا
فاف دايؾ كالتحرر مف عبكدية العنصرية السياسية متمثلة في مرتزية الخطاب السياسي الرسمي،
كأحسب أف المصطلح الذم استخدمو دايؾ "ىيمنة الخطاب السياسي"على االجتماعي كاالقتصادم
يكضح عنصرية ىذا الخطاب كتعاليو على الخطابات األخرل.
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الفصؿ الثالث

نحو معجـ سياقي لمخطاب السياسي العربي المعاصر
يقدـ ىذا الفصؿ نكاة لمعجـ سياقي للخطاب السياسي العربي المعاصر،حيث قامت مادتو على
مدكنة لةكية مف الصحؼ كالمكاقع اإلخبارية المعركفة كبرامج الحكارات السياسية لجمع
المصطلحات السياسية كشكاىدىا كتعريفيا  ،في محاكلة لرصد ىذه المصطلحات كجمعيا في معجـ
لةكم لعلو األكؿ مف نكعو بالنسبة للمصطلحات كفترة تداكليا.
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الفصؿ الثالث
نحو معجـ سياقي لمخطاب السياسي العربي المعاصر
مدخؿ
ثائر عاـ 2011ـ تاف
انطلقت ش اررة ما سمي بالربيع العربي عاـ  2010ـ كاشتعلت
لتةدك برتانان ان
ى
ب إخماده على الصعيد السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم ،فقد اشتدت الصراعات
ي
ص يع ى
حيث ى
كأخذت بالتصعيد في الشارع كالصحافة كاإلعبلـ ،كتاف ليا مصطلحاتيا الخاصو بيا فمنيا ما
استي ً
ؼ قبؿ الربيع العربي كلتف تمت صياغتو مف جديد
حد ى
ث في فترة الربيع العربي ،كمنيا ما يع ًر ى
ٍ
ليتناسب مع الحدث أك ما يسميو اللسانيكف"التطور التاريخي لممصطمح"؛ فعلى سبيؿ المثاؿ ال
استي ٍخًد ىـ فقط في ىذه الفترة  ،كلـ أستطع مف خبلؿ عملية
الحصر فإف مصطلح الربيع العربي ٍ
البحث أف أجد مقاببلن ليذا المصطلح تـ تداكلو مف قبؿ سكل مصطلح "ربيع براغ" "الذم يعكد إلى
سنة ٨٦٩١ـ في محاكلة تشيتكسلكفيتيا للتخلص مف ديتتاتكرية االتحاد السكفييتي"

(.)1

الردتالية كالعلمانية فيي ليست حديثة ،كاستخدميا السياسيكف
أما مصطلحات الديمقراطية ك ا
كاإلعبلميكف بتثرة قبؿ الربيع العربي لتنني أكردتيا في المعجـ ألنيا مف المصطلحات التي تـ
تداكليا بتثرة في تلؾ الفترة؛ كفي ظني أف الثكرات العربية قامت مطالبة بالديمقراطية كرافضة
للديتتاتكرية كالعلمانية المزيفة على حد تعبير السياسييف كالمثقفيف ،...التي ىي سمة األنظمة
أستطع تجاكزىا في معجمي ،ناىيؾ
العربية قبؿ الربيع العربي؛ فيي في صميـ الحدث كلـ
ٍ
()1

ُ
انظر  :إيلؼ "ربيع براغ"  8691وأزمة أوكرانيا) . (2014تاريخ الدخول1182/81/81:م ،الموقع

اإللكتروني:
http://elaph.com/Web/NewsPapers
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استحدثت صياغة صرفية لبعضيا لـ تستخدـ سابقان كذلؾ باستخداـ المصدر منيا مثؿ :دمقرطة ك
ىعٍل ىمنة ك قى ٍبطىنة.

أىداؼ المعجـ:
لعؿ ىذا المعجـ ىك األكؿ في اختصاصو بالمصطلحات السياسية في فترة الربيع العربي ،حيث
يكجد العديد مف المصطلحات السياسية شرحيا كفسرىا لسانيكف كسياسيكف كاعبلميكف بشتؿ منفرد،
كلـ تجمع ىذه المصطلحات في معجـ سياقي مف قبؿ حسب علمي ،كلعؿ الزخـ التبير في
بالحراؾ الذم سرعاف ما تكسع إلى حشد شعبي جماىيرم ثـ إلى
األحداث السياسية المتتابعة بادئة ى
ثكرة تمتد في الفضاء الجةرافي لتلؾ الدكؿ ،تاف لو الدكر األساسي في كالدة مصطلحات جديدة لـ
تذتر قبؿ الربيع العربي؛ كىذا ِّ
يؤتد َّ
أف اللةةى بشتؿ عاـ إنما تساير األحداث االجتماعية كالسياسية
ٍ
التي يشيدىا المجتمع الناطؽ بيا كالعربية يشتؿ خاص مرنة كقابلة للتطكر كاستبطاف دالالت
جديدة.
كجاءت الحكارات كالمناظرات السياسية لتدعـ استةبلؿ التثير مف تلؾ المصطلحات بشتؿ غير
مسبكؽ ،مما أثر على عامة الناس في تداكليا بطريقة عشكائية في تثير مف األحياف ،كقد الحظت
اللبس التبير الذم يقع فيو العامة في استخداـ ىذه المصطلحات التي قد تؤثر على ق ارراتيـ بعض
الشيء في دعـ فصيؿ دكف آخر ،أك حتى التحسر على األنظمة البائدة لعدـ الكعي السياسي
الكعي السياسي فقط بيذه المصطلحات ،لتف ليس خافيان على
أختزؿ
يد ىنا أف
ى
التافي بيا ،كال أر ي
ى
أحد أىمية تفسير ىذه المصطلحات كتكضيحيا في فيـ ما يدكر حكليـ مف أحداث خصكصان أف
التثير مف ىذه المصطلحات تتكف في الةالب مفاتيح النقاشات كالحكارات السياسية التي قد تؤثر
ى
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في كعي الشعكب خصكصان إذا تاف الخطيب السياسي ماى انر في استخداميا؛ تما أكضحت في
الفصؿ األكؿ مف عبلقة اللةة بالسلطة.
كأحسب أف ىناؾ خلطان تبي انر لدل بعض المثقفيف كالسياسييف كالعامة في استخداـ بعض
المصطلحات؛ كلعلي أكضح بمثاؿ على ذلؾ فمصطلح "اإلسلـ السياسي" على سبيؿ المثاؿ تاف
مف أتثر المصطلحات السياسية تداكالن في الفترة السابقة في اإلعبلـ كالصحافة ،لدرجة أننا نسمع
بعض الناس يقكؿ :أنا ال أريد اإلسبلـ السياسي ،في إشارة لجماعة اإلخكاف المسلميف ،كقد اختزلكا
اإلسبلـ السياسي في جماعة اإلخكاف بسبب الخصكمة السياسية؛ فاإلسبلـ السياسي ىك اإلسبلـ ال
فرؽ ،فمف يقكؿ عف غير كعي أك حتى يعي ما يقكؿ ،فيذا شأنو الخاص فاإلسبلـ عندما نزؿ على
خاتـ المرسليف سيدنا محمد (صلى اهلل عليو كسلـ) ٍلـ يأ ًت فقط لتنظيـ األمكر الحياتية كاالجتماعية
كمٍل ىب و
س ،كانما جاء لتنظيـ حياة المسلميف تافة؛ فيك ديف حياة كمعامبلت كسياسات
مف مأتؿ ى
كم ٍف ييقىِّيد اإلسبلـ بالصبلة
داخلية كخارجية استخدميا سيد المرسليف محمد صلى اهلل عليو كسلـ ،ى
كالصكـ كما ىك محلؿ كمحرـ ،فتأنو يفصؿ الركح عف الجسد كىذا ىك الديف المعاصر الذم يدعك
إليو االستعمار الخارجي كالداخلي.
ت بعض اللبس الذم يمتف أف يقع فيو السياسيكف أك
كلعلي أتكف في ىذا العمؿ المتكاضع قد أزل ي
اإلعبلميكف أك حتى العامة ،عف طريؽ التكضيح المبسط الذم يشير إلى القصد مف المصطلح.
كقد تجنبت اإلطالة قدر اإلمتاف في الشرح تجنبان للحشك كاختصا انر على القارئ ،كبعدان عف الملؿ.
كفي أثناء عملية البحث رتزت على المصطحات الحديثة ،كحاكلت تجنب التقليدية منيا ،ألنو تـ
تداكليا في معاجـ سياسية سابقة ،كلتف ىذا ال يعني خلك المعجـ منيا؛ فقد نكىت آنفا أنني أدرجت
بعضيا ألنيا مرتبطة بالحدث ،كاستيخدمت في معظـ األخبار كالمقاالت كالحكارات ،أما فيما يتعلؽ
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بشرح المصطلح فبل يكجد تتاب مرجع لتؿ ىذه المصطلحات  ،حيث إَّنيا حديثة فأحيانان يتكف شرح
المصطلح مكجكدان في المقالة أك النص كللتأتد مف صحة التفسير تنت أق أر في المصطلح نفسو
العديد مف المقاالت كأجد أف ىناؾ إجماعان بيف التتَّاب إما في اقتباس المصطلح كالتعليؽ عليو أك
و
إيديكلكجية معينة.
تداكلو في المقاؿ أك الخبر لتأتيد
كىناؾ بعض المصطلحات استقيتيا مف البرامج كالحكارات كمتابعة أقكاؿ السياسييف كتحليبلتيـ في
البرامج الحكارية كالندكات اإلعبلمية المتخصصة.
مصطلحا ،تـ
ىذا المعجـ متخصص في المصطلحات السياسية ،ك يحتكم على مئتيف كستة عشر
ن
اعتمادا على التلمة نفسيا كدكف النظر إلى جذرىا؛ إذ يتعامؿ مع تؿ تلمة
ترتيبو ترتيبا ألؼ بائيان،
ن
قائما بذاتو.
(مصطلح) بكصفو مدخبلن
ن
معجميا ن
و
بشاىد كاحد كرد فيو المصطلح؛
كيستفيد المعجـ مف مفيكـ المدكنة اللةكية؛ إذ ىي ٍشفىعي تؿ مصطلح
كانما اتتفيت بمثاؿ كاحد إيجا انز كاختصا انر.
كىك معجـ أحادم اللةة؛ فلةة المتف ىي العربية ،كلةة الشرح تذلؾ ىي العربية.

عينة البحث:
اعتمد البحث في بناء معجمو على عينة قكاميا  950نص تنكعت بيف المقالة كالخبر
بدءا بتاريخ(2011/1/1ـ) كانتياء
كالحكار...إلخ ،كامتدت على فترة زمنية قاربت السنة ن
بتاريخ(2015/3/31ـ) ،باستثناء مقاؿ كحيد للتاتب :محمد مكرك بتاريخ (2010/4/5ـ).
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كفي مايلي بياف تفصيلي بخصائص عينة البحث:
نكع النص

مصدر النص

عدد النصكص

ملحكظات
مكضكعيا دوؿ الربيع العربي وما

مقالة صحفية

الجزيرة نت

مقالة

جريدة الةد األردنية

50

جاورىا :تونس ،مصر ،ليبيا،
البحريف،

األردف،

سوريا،

فمسطيف،السوداف"...

لتتاب

مختلفيف.

صحفية
مقالة صحفية

أخبار العالـ العربي المختلفة

100

(سياسية).
جريدة

القدس حكؿ الببلد العربية.

100

العربي
صحيفة

المدينة أخبارالعالـ

مقالة
صحفية

السعكدية

(سياسية).

مقالة

مكقع إسبلـ أكف أخبارالعالـ

العربي

العربي

المختلفة 50

المختلفة 50

صحفية

اليف

(سياسية).

مقالة

كتالة عمكف

أخبار دكؿ الربيع العربي لتتاب 50

صحفية

األردنية

مختلفيف.

مقالة صحفية

مكقع مصر العربية أخبار مصر السياسية
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50

نكع النص
مقالة صحفية

مصدر النص
بكابة

ملحكظات

الجميكرية أخبار الدكؿ العربية السياسة

عدد النصكص
50

أكف اليف
مقالة صحفية

مكقع

بكرسعيد أخبار مصر السياسية

50

اإلخبارم
أخبار

الجزيرة نت

أخبار الدكؿ العربية.

100

أخبار

جريدة الرأم

أخبار األردف السياسية.

50

أخبار

جريدة الدستكر

أخبار األردف السياسية.

50

أخبار

كتالة قدس برس أخبار فلسطيف المحتلة

50

إنترناشناؿ لؤلنباء
أخبار
أخبار
أخبار

األىراـ بكابة األىراـ أخبار الدكؿ العربية السياسية
الشركؽ المصرية
بكابة

50

أخبار مصر السياسية

50

الحرية أخبار الدكؿ العربية السياسية

50

كالعدالة
950

مجمكع نصكص عينة البحث

ناىيؾ برامج الحكارات السياسية مف المحطات اإلخبارية التالية :الجزيرة الفضائية ،كقناة متمليف
الفضائية ،كالتلفزيكف األردني ،كقناة مصر اآلف ،كالعربية الحدث.
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 أحزاب الترويكا
األحزاب التي شارتت في حتـ تكنس بعد الثكرة "حتكمة ائتبلؼ" بعد فكز حزب النيضة باألغلبية
قرر مشارتة األحزاب األخرل الحتـ تجنبان لحدكث السيناريك المصرم كاألحزاب المشارتة ىي
"حزب المؤتمر كالتتتؿ الديمقراطي" .كفييا يتـ تكزيع المناصب بالتراضي بيف أحزاب الحتكمة.
كغالبان ما تتكف ىذه الحتكمة ضعيفة ألف رئيس الكزراء اليستطيع أف يأخذ ق ار انر باإلجماع
فاألحزاب األخرل تنافسو على الرئاسة ،كتعتبر حتكمات االئتبلؼ مف أقكل الحتكمات في الدكؿ
المستقرة سياسيان مثؿ المملتة المتحدة.
ًمثاليو:
 لتف بعض أحزاب المعارضة ترل في المقترح الجديد محاكلة مف قبؿ أحزاب الترويكاالحاتمة...

 أزالـ النظاـ السابؽ
مصطلح يستخدـ في المةرب العربي بالتحديد في ليبيا كتكنس بعد الثكرة ،في إشارة لبقايا النظاـ
السابؽ ك المكاليف لو.
مثاليو:
 كاعتبرت حزب نداء تكنس حزبا محترما بعد أف اعتبرتو مجمعا للتجمعييف القدامى أزالـالنظاـ السابؽ...
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 األصوليوف
حرتة دينية تؤمف بالرجكع إلى أصكؿ الديف الثبلث في الفيـ كاالجتياد عند أىؿ السنة كىي:
التابعكف".كتثير ما يستعمؿ في اإلعبلـ المعاصر
نا
"القرآف التريـ ،كالسنة النبكية ،كالصحابة ك
بداللة سلبية.
مثاليو:
 صياغة جديدة تجمع بيف األضداد كالمختلفيف إيديكلكجيا في تكافؽ ثقافي كمجتمعي :بيفعلمانييف كاسبلمييف ،بيف حداثييف كأصولييف؟...

 أنصار بيت المقدس
جماعات إسبلمية ظير نشاطيا في سيناء بعد االنقبلب العسترم  ،كتدعي السلطة المصرية أف
اإلخكاف المسلميف ىـ الذيف يمكلكنيا لزعزعة أمف الدكلة كاستقرارىا..
مثاليو:
 -في مصر اآلف تنظيـ يسمى "أنصار بيت المقدس" يتبنى التفجيرات...

اني
 إخو ّ
مصطلح يطلؽ على المنتمي إلى الحزب السياسي لئلخكاف المسلميف ،كبعد أحداث" 30
يكليك 2013ـ" أصبح يطلؽ على تؿ داعـ أك مناصر أك متعاطؼ مع اإلخكاف المسلميف في
مصر كخارجيا.
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 ًمثاليو: -كتذلؾ انتقاداتيا العتقاؿ أتثر مف  20.000ناشط سياسي إخواني كيسارم...

 إرادة الشعب
الشعب ىك الذم يختار ممثليو عف طريؽ اللجكء إلى صناديؽ االقتراع؛ حيث ينتخب رئيس الدكلة
كالسلطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية في انتخابات نزيية.
مثاليو:
 كطالب المتظاىركف في مختلؼ المسيرات بضركرة حؿ مجلس النكاب الذم اعتبركه اليمثؿ إرادة الشعب األردني....

 إرىاب السايبر
مصطلح ذك أصؿ يكناني يعني التحتـ كالقيادة  ،يقكـ على اختراؽ األجيزة اإللتتركنية إلى
الكصكؿ لمعلكمات سرية تبتز بيا الدكؿ األخرل ،كقد تتكف ىذه المعلكمات سياسية أك عسترية
أكتةيير بالمكاعيد في بعض الشرتات.
ان
مثاليو:
 خلؽ تيديد إرىاب السايبر صكرة مخرب يكجد في متاف بعيد كمنعزؿ كيلحؽ ضر ار ىائبلمف خبلؿ التسلؿ إلى أجيزة األماف...
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 اإلسلـ السياسي
تيار إسبلمي سياسي أصكلي يؤمف بأف الشريعة اإلسبلمية بمرجعياتيا الثبلث القرآف كالسنة النبكية
كالصحابة كالتابعيف ىي الطريؽ الصحيح لصياغة دستكر الدكلة على اعتبار أف الديف اإلسبلمي
ديف شامؿ سياسي كاقتصادم كاجتماعي ،كيعتبر ىذا التيار مف التيارات اإلسبلمية المعتدلة ،كمف
ىذه التيارات حزب النيضة التكنسي.
مثاليو:
 -كتانت نياية عاـ  2012غير سعيدة لتيار اإلسلـ السياسي في ليبيا...

 إعلـ راوندا
يكصؼ بو اإلعبلـ العربي بعد الربيع العربي حيث تاف لئلعبلـ الراكندم دكر خطير في تأجيج
العنصرية على األقلية اإلفريقية "التكتسي" التي تـ إبادتيا مف مجمكعة األغلبية "ىكتك" كقامكا بقتؿ
أتثر مف ثمانمئة ألؼ فرد.
مثاليو:
 يمتف مبلحظة بدايات لما عرؼ عالميا بػ"إعلـ راوندا" الذم أجج صراعات اليكية في البلداإلفريقي...
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 اإلعلـ الفمولي
إعبلـ بقايا النظاـ السابؽ الذم يديف بالكالء للرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ كىك إعبلـ إما
ممكؿ مف رجاؿ أعماؿ مصرييف مف داخؿ مصر أك مف خارجيا لمحاكلة استخدامو في التأثير
على الشعب المصرم للتركيج لبقايا النظاـ السابؽ حتى ال تتأثر مناصبيـ كثركاتيـ إذا حدث
تةيير.
مثاليو:
 كأف يتكقؼ اإلعلـ "الفمولي" كالمكجو عف حرب تتسير العظاـ كحمبلت االغتياؿ المعنكملراغبي خكض السباؽ الرئاسي المرتقب...

 إعلـ الطَّرطور
مصطلح استخدمو معارضك االنقبلب العسترم في مصر نسبة إلى اإلعبلـ الذم يركج للرئيس
المؤقت عدلي منصكر في مصر.
مثاليو:
 -انقبلب إعلـ .....الطرطور على نائب الرئيس البرادعي....
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 اإلعلـ المعادي
تؿ إعبلـ يحاكؿ زعزعة أمف كاستقرار الدكلة عف طريؽ العنصرية كبث النعرات الطائفية كقد
يتكف إعبلما داخليان أك خارجيان .كتؿ طرؼ مف أطراؼ الخبلؼ يم ًتف أف ي ً
ؼ الطرؼ اآلخر
ص ى
ى
يٍ ي
بيذا المصطلح ،كظؿ إعبلـ االنقبلب يصؼ اإلعبلـ المصرم في فترة حتـ الرئيس مرسي
بالمعادم كتذلؾ فعؿ أتباع الرئيس مرسي،كيصؼ النشطاء السياسيكف اإلعبلـ العربي الرسمي
باإلعبلـ المعادم في حيف تاف يطلؽ ىذا المصطلح على اإلعبلـ الصييكني كاألمريتي.
مثاليو:
 عف طريؽ العمؿ األمني المباشر أك عف طريؽ محاكلة التأثير السياسي ،كعدـ دعـاإلعلـ المعادي.

 إعلـ ممؾ اليميف
مصطلح أيطلؽ على اإلعبلـ المصرم في فترة حتـ الرئيس محمد مرسي  ،حيث ا َّدعت المعارضة
المصرية في ذلؾ الكقت أف ىذا اإلعبلـ يردد كجية نظر كاحدة كال يقبؿ بكجية النظر المختلفة
بعيدان عف المينية كالحيادية في نقؿ األخبار ،كأنو يشجع زكاج ملؾ اليميف تشكييان لئلسبلـ كالتيار
اإلسبلمي مف قبؿ المعارضة المصرية كما يسمى بالفلكؿ.
مثاليو:
،...كعندما طلبت صحفية زميلة تعليقي قلت ليا مقاؿ ملؾ اليميف في إعلـ ممؾ اليميف ال يدعك
للدىشة.
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 إعلـ ُم َو َّجو
إ عبلـ غير حيادم كميني كمكجو مف جية تمكلو لنقؿ كجية نظر كاحدة ،كغالبان ما يبث التراىية
كالفرقة بيف أبناء الشعب الكاحد ،كقد يتكف ممكال مف الداخؿ أك الخارج ،كيكصؼ إعبلـ ما بعد
الربيع العربي باإلعبلـ المكجو.
مثاليو:
الموجو على حساب اإلعبلـ الحر المنضبط ،كلتف نقكؿ إنو
 نحف ىنا ال ينطبِّؿ لإلعلـّ
ليس ىناؾ إعبلـ حر مطلؽ.

 اتحاد التنسيقيات
مجلس يشمؿ شباب الثكرة كمجمكعة الحراؾ الثكرم تأسس في دمشؽ لحماية حقكؽ الثكرة
كالمطالبة بتحقيؽ أىدافيا أماـ الرأم العاـ الداخلي ك الخارجي.
مثاليو:
 -كأفاد اتحاد التنسيقيات بأف قتيبل كعددا مف الجرحى سقطكا...

 اتفاؽ الوالية
اتفاؽ بيف الرئيس الفلسطيني محمكد عباس كالملؾ عبداهلل الثاني على كصاية األردف على
المقدسات اإلسبلمية كالمسيحية في مدينة القدس.
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مثاليو:
مساع أردنية أك ترتيبات متملة
 السيناريك الثاني؛ ىجكـ مقابؿ لقطع الطريؽ على أمو
التفاؽ الوالية الذم كقع مؤخ ار مع السلطة الفلسطينية...

 استفتاء شعبي
طلب رأم الشعب في مسألة مختلؼ علييا كيتكف ىذا االستفتاء إما بطلب مف رئيس الدكلة أك
رئيس الكزراء أك الشعب نفسو ،كمف ذلؾ :االستفتاء على الدستكر المصرم في عيد الرئيس
مرسي.
مثاليو:
 -كأتدت على ضركرة تحصيف مخرجات الحكار باستفتاء شعبي يقر االتفاؽ النيائي...

 اعتصامات فئوية
إضرابات سلمية عف العمؿ مف قبؿ النقابات كالفئات االجتماعية المتنكعة ( معلمكف أك أطباء أك
ميندسكف )..مف أجؿ تحسيف أكضاعيـ االقتصادية أك المينية ك المطالبة بحقكؽ أتثر.
مثاليو:
 -كىك أمر قاد إلى مظاىرات واعتصامات فئوية تثيرة خبلؿ الفترة الماضية...
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 اعتقاؿ إداري

()1

أصدره القانكف الدكلي ضمف ظركؼ استثنائية تمر بيا الببلد ،يعتبر األمف القكمي على رأسيا
ككضع القانكف الدكلي إجراءات شديدة الدقة لتطبيؽ ىذا القانكف أىميا التأتد مف أف المعتقليف
اإلدارييف يشتلكف خط انر على أمف المكاطنيف كسبلمتيـ ،حيث يتـ اعتقاليـ بكاسطة السلطة التنفيذية
كليست القضائية كحدد مدة االعتقاؿ مف "شير إلى ستة أشير" مع تجديد المدة في حاؿ التأتد مف
التيـ المتعلقة بيـ ثـ يحكلكف لمحاتـ قضائية ،كللمعتقؿ اإلدارم الحؽ بمعرفة التيمة التي الحقت
بو ،كحؽ الدفاع عف النفس كتكتيؿ محاميف للدفاع عف ىذا الحؽ ،كحؽ االتصاؿ باألىؿ.
مثاليو:
 أكامر اعتقاؿ إداري بحؽ  15أسي انر ،مف بينيـ  13أسي انر جدد اعتقاليـ اإلداري ،كاثنافآخرف أصدر بحقيما أكامر اعتقاؿ إدارية للمرة األكلى.
ا

 االغتياؿ المعنوي
استراتيجية يستةليا بعض السياسييف لتشكيو الخصكـ أماـ مؤيدييـ في االنتخابات أك
ً
السياسية ،كليا أدكات معينة منيا التذب كتلفيؽ األخبار ،كالتشيير بالخيانة
المناظرات
كالعمالة كعدـ الكطنية أك التتفير.

()1

ُ
انظر :مؤسسة الضمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنساف ،ما ىو االعتقاؿ اإلداري؟ تاريخ الدخكؿ2014/3/1:ـ،

المكقع اإللتتركنيwww.addameer.org/atempla:
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مثاليو:
 كأف يتكقؼ اإلعبلـ "الفلكلي" كالمكجو عف حرب تتسير العظاـ كحمبلت االغتياؿ المعنويلراغبي خكض السباؽ الرئاسي المرتقب..

 االئتلؼ الوطني السوري المعارض
ائتبلؼ لمجمكعات معارضة سكرية في الثكرة السكرية ،تشتؿ االئتبلؼ بالدكحة في نكفمبر
2012ـ .انتخب الداعية معاذ الخطيب إماـ المسجد األمكم في دمشؽ سابقا رئيسا كيتتكف
االئتبلؼ مف  63مقعدان ،كيمثؿ أعضاؤه معظـ قكل المعارضة.
مثاليو:
 كأعربت الكاليات المتحدة عف "استيائيا للمعلكمات التي تحدثت عف تكقيؼ نظاـ األسدألقارب أعضاء في كفد االئتلؼ الوطني السوري المعارض...

 انتحاري
شخص يقدـ على قتؿ نفسو كعادةن يقتؿ معو العشرات إليمانو بفترة معينة ،كاالنتحار أنكاع إما
بسبب أمراض نفسية ،كعدـ رغبة في الحياة أك مف أجؿ الدفاع عف فترة معينة قد تتكف حرية
كاستقبلالن أك انتقامان ...كىك مصطلح خبلفي؛ فالذيف يستعملكنو يكاجيكف بمصطلحات مضادة
منيا :استشيادم كجيادم.
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مثاليو:
 أعلف مصدر أمني إصابة أربعة جنكد كمدني كاحد في انفجار سيارة مفخخة يقكدىا"انتحاري"...

 انتقائية القضاء
عدـ استقبلؿ القضاء كانحيازه كانتقاء بعض القضايا بعينيا بحيث تتكف العقكبة غير متتافئة مع
يجرـ معارضي
الجريمة أك الجنحة كالمخالفة القانكنية .تما يمتف أف يتكف القضاء انتقائيان عندما ِّ
السلطة كيبرئ المؤيديف ليا.
مثاليو:
 -حكار األربعاء :القضاء في إسرائيؿ ..االنتقائية في التعاـ

 االنتماء السياسي واإليديولوجي
االنتماء إلى حزب سياسي معيف أك فتر سياسي معيف مف غير االنخراط باألحزاب السياسية،
كيقكـ بتبني كدعـ ىذه األفتار السياسية بالدفاع عنيا أك محاكلة تحقيقيا.
مثاليو:
 تؿ مف ينتقد الحتكمة  -بةض النظر عف انتمائو السياسي واإليديولوجي -يكضع فيخانة "اإلرىاب كاإلخكاف"...
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 انحياز القضاء
عدـ استقبلؿ القضاء كالحتـ ضمف الشكاىد كاألدلة التي تنشر العدالة كالمساكاة بيف الخصكـ
حيث إف انحياز القضاء لفصيؿ سياسي معيف أدل إلى المةاالة في تثير مف األحتاـ للمتيميف
التابعيف للمعستر اآلخر كالتسامح كالتساىؿ مع الفصيؿ السياسي الذم ينحاز لو كمثلو انتقائية
القضاء.
مثاليو:
 -كأضاؼ أف قادة االنقبلب "استةلكا انحياز القضاء ،كبالتالي انيار النظاـ القضائي...

 انقساـ طائفي
تقسيـ الدكلة إلى أقاليـ أك إمارات حسب العقائدية الدينية ،أم االنتماء الديني ،سني ك شيعي.
مثاليو:
 عمليا ،بدأت الثكرة المضادة في سكرية .كلؤلسؼ ،لـ تتتؼ بإفساد التحكؿ السلمي ،بؿأحدثت انقساما طائفيا غير مسبكؽ في تاريخ المنطقة...

 االنقلب العسكري
تقكـ بو المؤسسة العسترية بالسيطرة على السلطة كاجبار رئيس مدني على التنحي إما باعتقالو
أك نفيو أك قتلو بحجة رفضيا لسياساتو الداخلية كالخارجية ،كتقكـ بتعطيؿ الدستكر كحؿ الك ازرات
كتعييف رئيس مؤقت كفي األغلب يتكف الرئيس الذم يحتـ فيما بعد مف المؤسسة العسترية.
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مثاليو:
 ففي محافظة اإلستندرية ،خرجت مسيرات ليلية مناىضة للنقلب العسكري كمطالبةباإلفراج عف المعتقليف في السجكف...

 االنقلبات الناعمة
تقكـ القكات المسلحة بالضةط على السلطة السياسية إما بتةيير سياستيا أك بإبعادىا عف السلطة
مف غير دماء كعنؼ كغالبان تتحكؿ االنقبلبات الناعمة إلى عسترية كقد تتطكر إلى حرب أىلية.
مثاليو:
 فاتتشؼ الشعب التكنسي -كعلى المباشر -صك ار ىزلية عند البعض مف نكابو كلمس عفقرب سقكط البعض في مستنقعات االنقلبات الناعمة...

 براغماتي
فلسفة عملية تيتـ بالنتائج القائمة على دراسة الحاضر كالمستقبؿ مف غير الخكض في تفاصيؿ
الماضي أما بالنسبة للديف كاألخبلؽ كالمثؿ فيي نسبية عند البراغماتييف حسب تأثيرىا أك اتفاقيا
أك تعارضيا مع النتائج.
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مثاليو:
 ألف عصاـ استندر ‘براغماتي’ – كال عبلقة ليذا بدينو أبدان -يفيـ في السياسة،كالتسكيات ،ال في العدؿ كالحؽ!...

 البمطجية
مصطلح يطلؽ في مصر كاليمف على الخارجيف على القانكف ،كىـ عبارة عف جيش غير نظامي
مدفكع األجر تستخدميـ الدكؿ الدتتاتكرية لقمع المتظاىريف كيتصؼ البلطجي بنزع حقكؽ اآلخريف
بالقكة.
مثاليو:
 -كاشتتى مسؤكلكف تبار مف تشتؿ ظاىرة البمطجية أماـ

الشكارع بعد أحداث الدكار

الشييرة...

 البيروقراطية أك حكـ المكتب
تقكـ على الركتيف الممؿ الذم يتصؼ بالتصلب في تطبيؽ القكانيف كالمعامبلت مما يؤدم إلى
تعطيليا .كالبيركقراطيكف مف إنتاج الدكؿ الدتتاتكرية كىـ مف أشد المؤيديف ليا بأسماء مختلفو،
كىي العدك الرئيس للثكرية التي تنادم باإلبداع كاإلنتاج ،ك البيركقراطية في جميع دكؿ العالـ كلتنيا
تتفاكت مركنة ك تثرة.
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مثاليو:
 لعبة بيروقراطية أردنية جديدة بضةط مف اللكبي الكزارم المحافظ :معايير فؾ اإلرتباط‘السرية’ إلحباط مشركع ‘الحقكؽ المدنية ألبناء األردنيات’.

 التحريض اإلعلمي
بث خطاب إعبلمي يثير فئة أك طائفة ضد أخرل ،كأداتو األساسية خطاب التراىية كاالتياـ
كانتقاص كالء المعارضيف أك المخالفيف في الرأم أك المختلفيف في الملة أك الطائفة.
مثاليو:
 ككقؼ التصعيد األمني والتحريض اإلعلمي ضد المعارضة ،ككقؼ ما سمتيا المحاتماتالسياسية...

 التحريؾ الديموغرافي
انتقاؿ مجمكعة مف الستاف مف منطقة إلى أخرل بحيث يؤثر في التكازف الطبيعي لتلؾ المنطقة
مف حيث االنتماء الديني كالكطني كالسياسي لتلؾ الجماعات بالنسبة للستاف األصلييف كيتكف
االنتقاؿ باليجرة القسرية في أغلب األحياف ،كأحيانان يتكف ممنيجان مف قبؿ الدكلة لزيادة أك إنقاص
طائفة دينية أك سياسية تتناسب مع مصالحيا السياسية.
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مثاليو:
 المسألة ليا عبلقة بمخاكؼ تنمك في اإلدارة السياسية كالبيركقراطية األردنية بعنكاف‘التحريؾ الديموغرافي’..

 تجييش اإلعلـ
اإلعبلـ غير المحايد في نقؿ الخبر كالتحقيقات الصحفية يتبنى كجية نظر كرأم كاحد كيرددىا
كيحاكؿ دائمان تجريـ أك شيطنة تؿ مف يخالفو في كجية النظر،كغالبان ما يتكف مكجيان مف سلطة أك
مف شخصيات ذات نفكذ كقد يتكف مدعكمان مف دكؿ أجنبية ،ضد فصيؿ سياسي أك ديني أك
عقائدم كيقكـ على نشر التفرقة بيف الشعب الكاحد ،كال يختلؼ في المضمكف عف اإلعبلـ المكجو.
مثاليو:
 -تيمة «التجييش» اإلعلمي ،كاحتتار المكقؼ األخبلقي!..

 تسييس الديف
مصطلح

عاد للظيكر في فترة

صعكد التيارات اإلسبلمية إلى الرئاسة كتستخدمو التيارات

الليبرالية كالعلمانية التي تتيـ التيار اإلسبلمي باستةبلؿ مشاعر الناس الدينية كادخاؿ الديف في
السياسة مف أجؿ إقامة دكلة الخبلفة اإلسبلمية.
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مثاليو:
 لتف ال تستةلو منحا أك منعا في ابتزاز المشاعر حسب أغراض النظاـ أك أىكائو ،كالتسمح بتدييف للسياسة أك تسييس لمديف...

 تسييس الشعب الييودي
جعؿ الشعب مسيسان مف قبؿ السلطة كاحالة جميع قضاياه حتى االجتماعية منيا للسياسة لشعكره
باالضطياد السياسي فتطةى السياسة على فتره كأفتاره ،كىك ليس لو عبلقة بالسياسة مستةبلن
اإلعبلـ المرئي كالمسمكع كالمقركء للتعاطؼ معو كمع أسطكرتو.
مثاليو:
 -كىذا يؤشر على تسييس ىائؿ ألسطكرة الشعب الييودي...

 تسييس القضاء
أف تتكف السلطة القضائية غير منفصلة عف السلطة التنفيذية كالتشريعية مما يؤثر على األحتاـ
القضائية في عدـ نزاىتيا كتتكف مكجية سياسيان العبلقة ليا بجنح أك جرائـ أك مخالفات قانكنية.
كتتميز ىذه األحتاـ بعدـ مناسبتيا للمخالفة القانكنية حيث أف المخالفات أك الجرائـ كالجنح غالبان
يتـ تلفيقيا لفصيؿ معيف لبلنتقاـ مف مكاقفو السياسية كترىيبو قضائيان للعدكؿ عنيا.
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مثاليو:
 القضاء المصرم تمتف مف الكقكؼ أماـ سلطة غاشمة حاكلت السيطرة على أمكرالمحاتـ وتسيس القضاء كبث الفرقة بيف القضاة...

 التشيع الديني
التشيع الديني أك الركحي يقكـ على أف األئمة قد اعتزلكا بعد مذبحة ترببلء السياسية كانصرفكا
إلى اإلرشاد كالعبادة كاالنقطاع عف الدنيا.
مثاليو:
 -كلعؿ مف أىـ القضايا التي ناقشيا المؤلؼ التشيع السياسي ،التشيع الديني...

 التشيع السياسي
أتباع علي بف أبي طالب أك شيعة علي كيؤمنكف َّ
أف عليان ىك خليفة المسلميف بعد الرسكؿ (ص)؛
أكصى الرسكؿ بذلؾ في بعض أحاديثو على حد قكليـ كتفسيرىـ.
مثاليو:
 -كلعؿ مف أىـ القضايا التي ناقشيا المؤلؼ التشيع السياسي ،التشيع الديني...
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 تطيير القضاء
مصطلح يستخدـ للداللة على عدـ نزاىة القضاء كأنو يعمؿ لحساب السلطة التي كضعتو لدعميا
كشرعنتيا ضد أم شخص يخالفيا في الرأم بعيدان عف العدؿ كالمساكاة ،أك التخلص مف القضاة
كأرتاف النظاـ القضائي المعركفيف بكالئيـ للنظاـ السياسي السابؽ كرئيسو كظير في مصر.
مثاليو:

 بد أ عدد من المتظاهرين في التوافد علي محيط دار القضاء العالي مرددين هتافات"الشعب يريد تطهير القضاء"..

 التمييز
التمييز العرقي كالمذىبي كالطائفي.
تحيُّز طائفة أك فئة لمف يشارتيـ الملَّة أك الطائفة أك االعتقاد ،كفي الكقت نفسو التحيز
ضد المخالفيف أك المختلفيف .كيسمى أيضان العنصرية كيترتب على ىذا التمييز عدـ
المساكاة أك التتافؤ فى المعاملة أك حتى فرص العمؿ ،كقد يتكف التمييز مف قبؿ جماعة
أك دكلة ،كمف ذلؾ التمييز المذىبي كالطائفي في العراؽ كتمييز الحرتة الصييكنية ضد
الفلسطينييف.
مثاليو:
 كالى اليكـ ما يزاؿ التمييز العرقي والمذىبي والطائفي مكجكدا سكاء في األنظمة كالقكانيفأـ الممارسة كالثقافة...
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 تنظيـ الدولة اإلسلمية في العراؽ والشاـ (داعش)
تنظيـ يكجد في العراؽ كالشاـ أتباعو مف المذىب السني ،ينادم بالخبلفة اإلسبلمية كتطبيؽ
الشريعة كىك تنظيـ مسلح يكصؼ باإلرىاب  ،كأغلب علماء السياسة يؤتدكف أنو تنظيـ منشؽ عف
تنظيـ القاعدة كتزامف ظيكره مع الثكرة السكرية ردان على االستبداد الشيعي في العراؽ كسكريا ،زعيـ
ىذا التنظيـ ىك "أبك بتر البةدادم" .كقد عرؼ بممارسات إجرامية( الذبح كالحرؽ كالتعليؽ على
المشانؽ) مخالفة للسنة كالجماعة رغـ ادعائو االستناد على أدلة شرعية صحيحة!
مثاليو:
 بكقت تتصاعد فيو أعداد الجيادييف التتفيرييف الذيف يتدفقكف لبلنضماـ إلى صفكؼ تنظيـالدولة اإلسلمية في العراؽ والشاـ...

 تنظيـ الشباب المؤمف
تنظيـ سياسي أفتاره كمبادئو أقرب إلى الزيدية مف االثني عشرية يتزعمو حسيف الحكثي الجناح
المدعكـ إيرانيان فتريان كماليان.
مثاليو:
 كالذم تزعـ فيو حسيف الحكثي الجناح المدعكـ إيرانيان فتريان كماليان ،كالذم غدا يعمؿ تحتمسمى سياسي ،كىك تنظيـ الشباب المؤمف...
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 تنظيـ القضاء السري
استبعاد القضاة المستقليف عف ىذا التنظيـ التابع للسلطة قضائيان بحيث يحصؿ قضاة ىذا التنظيـ
على امتيازات كمصالح كأعلى المناصب القضائية ضمف صفقة بيف ىذا التنظيـ كالنظاـ الحاتـ
بحيث تتكف المحاتمات مسيسة كتابعة للسلطة التنفيذية بدالن مف استقبلليتيا كمراعاتيا لؤلدلة
كالبراىيف كتطبيؽ القانكف.
مثاليو:
 كزير العدؿ في حتـ اإلخكاف :ىناؾ تنظيـ سري في القضاء ..كطالبت بفض االعتصاـضد مرسي في التحرير بالقكة ...مؤتدان أف لتؿ منيـ طريقتو في عبلج األمكر ،مضيفان أف
ىناؾ تنظيما سريا في القضاء مكجكد منذ عصر الرئيس جماؿ عبد الناصر.

 تيويد األقصى
محاكلة الحرتة الصييكنية القضاء على اليكية العربية اإلسبلمية في مدينة القدس عف طريؽ
المستكطنات كالتضييؽ على المقدسييف في الحريات كالعبادة ،كتةيير أسماء األحياء كالحارات
طابع الييكدية.
كاألماتف المقدسة مف العربية إلى العبرية حتى تأخذ القدس
ى
مثاليو:
 ىناؾ أشتاؿ ال حصر ليا مف محاكالت إسرائيلية لتيويد األقصى كنزع اليكية اإلسبلميةكالعربية عنو...
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 التوطيف
تكطيف مجمكعات مف الستاف تتصؼ بعدـ االستقرار ألسباب مختلفة أىميا الحركب كتجعؿ البلد
الضيؼ كطنا بديبلن مقابؿ منحيـ تؿ حقكؽ المكاطنة التي تتفليا قكانيف كمعاىدات دكلية في سبيؿ
عدـ العكدة لكطنيـ الحقيقي ،كأكؿ استخدامو في القضية الفلسطينية ثـ صار مصطلحان داالن على
تؿ عملية إلستاف البلجئيف في البلد المستضيؼ ليـ.
مثاليو:
 -الملؾ قاؿ في اللقاء نفسو إنو لف يقبؿ بػ’التوطيف’...

 التوطيف السياسي:
التكطيف السياسي لبلجئيف كالنازحيف.
منح البلجئيف كالنازحيف حقكؽ المكاطف في الدكلة المستضيفة حيث يحمؿ جكازىا كيتمتع بجميع
حقكقو المدنية كالسياسية ليذه الدكلة دكف تمييز بينو كبيف المكاطف األصلي ،كتضمف حقكقو ضمف
معاىدات دكلية متفؽ علييا عالميان.
مثاليو:
 ضاربيف عرض الحائط بمشتبلت اليكـ التالي :التوطيف السياسي لبلجئيف كالنازحيف،كتجنيس أتثر مف مليكف ميجر إضافي...
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 الثورات الشعبية:
سعيا لتحقيؽ أىداؼ سياسية كاجتماعية معينة تالحرية
انتفاضات كمظاىرات يقكـ بيا الشعب ن
كالمساكاة كالعدالة االجتماعية..إلخ .كيةلب أف تتكف عفكية كعشكائية كدكف تخطيط مسبَّؽ.
كمف ذلؾ الثكرات الشعبية في دكؿ الربيع العربي.
مثاليو:
 كأخرل في زمف الثورات الشعبية ضد االستبداد ،في العقد الثاني مف القرف الحادمكالعشريف.

 ثورة الياسميف
ثكرة شعبية احتجاجان على الظلـ كالفساد كعدـ العدالة االجتماعية أطاحت بحتـ الرئيس زيف
العابديف بف علي في "14يناير 2011ـ" سميت بثكرة الياسميف ألف تكنس تشتير بكرد الياسميف
كىك الرمز الكطني الثاني للببلد بعد العلـ التكنسي ،علمان أف الثكرة انطلقت عندما أحرؽ محمد
بكالعزيزم نفسو بعد تعرضو لئلىانة كالضرب مف قبؿ شرطية تكنسية.
مثاليو:
األلد :زيف العابديف بف علي...
 -كتسيير الببلد بعد ثورة الياسميف التي أطاحت بخصميـ ٌ
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 الثورة المضادة
االلتفاؼ على ثكرة شعبية حدثت لمقاكمة الظلـ كاالستبداد بثكرة مضادة إلعادة األمكر إلى ما قبؿ
الثكرة الشعبية برمكز النظاـ السابؽ كاعبلمو.
مثاليو:
 عمليا ،بدأت الثورة المضادة في سكرية .كلؤلسؼ ،لـ تتتؼ بإفساد التحكؿ السلمي ،بؿأحدثت انقساما طائفيا غير مسبكؽ في تاريخ المنطقة...

 جبية الثالوث
الجبية التي يرأسيا صالح بالتعاكف مع الحكثييف كالحراؾ الجنكبي المسلح في مكاجية الثكرة
اليمنية.
مثاليو:
 خاصة جبية الثالوث "صالح كالحكثييف كالحراؾ الجنكبي المسلح" ،كمف خلفيـ دعـإقليمي متعدد األكجو...
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 جغرافيا الغضب
تظاىرات تخرج بشتؿ منظـ مف مساحات معينة بالدكلة أك في مدف معينة أتثر مف غيرىا ألف
ىذه المساحات تستشعر الظلـ كالفساد كانتياؾ الحقكؽ دكف غيرىا ،كغالبان ما تتسع جةرافيا الةضب
كتشمؿ جميع الدكلة بتؿ اتجاىاتيا الفترية كالسياسية.
مثاليو:
 قاؿ الدتتكر سيؼ عبد الفتاح ،أستاذ العلكـ السياسية بجامعة القاىرة ،إف جغرافيا الغضبتزداد في عيد االنقبلبييف ،تما زاد الفساد كاالستبداد مرة أخرل مف خبلؿ سلطة االنقبلب
العسترم.

 الجماعات اإلسلمية الراديكالية
جماعات إسبلمية تيدؼ إلى تطبيؽ الشريعة كاقامة دكلة الخبلفة كىي جماعات مسلحة تتصؼ
بالرادتالية كىي تلمة مترجمة عف اإلنجليزية " " Radicalismكتعني األصكلية أم عكدة األمكر
في السياسة إلى األصكؿ القديمة دكف تجديد كىي مصطلحات سلبية يستةليا الةرب في و
تثير مف
األحياف إلطبلؽ األكصاؼ على الحرتات اإلسبلمية في العمكـ.
مثاليو:
 حيث قامت الجماعات اإلسلمية الراديكالية مثؿ أنصار الديف ...بالسيطرة على شماؿمالي كاعبلف دكلة أزكاد المستقلة...
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 جماعة أنصار الشريعة
جماعات ظيرت في فترة الثكرات العربية في تؿ مف" :تكنس كمصر ك ليبيا ك سكرية ك اليمف"
كتدعك إلى الجياد مف أجؿ قياـ دكلة الخبلفة.
مثاليو:
 دعت جماعة أنصار الشريعة بتكنس -التي صنفتيا السلطات التكنسية تنظيما "إرىابيا"-إلى التظاىر غدا...

 الجنوبيوف
ىـ ستاف جميكرية جنكب السكداف التي استقلت عف السكداف في فبراير 2011ـ كيستعمؿ في
الجزء الجنكبي مف اليمف كمثلو حراؾ الجنكب.
مثاليو:
 -فقد شعر الجنوبيوف بارتياح تبير عندما قاؿ البشير إنو سيقبؿ األمر...

 الجيش الحر
ىك جيش تألؼ مف عسترييف منشقيف عف الجيش العربي السكرم النظامي بيدؼ الدفاع عف
الثكرة السكرية الشعبية.
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مثاليو:
 -كقالت إف ىذه الجثث تعكد لعناصر مف الجيش الحر يقدر عددىـ بأربعيف...

 الجيش النظامي
ىك الجيش العربي السكرم الرسمي ،كشاع استخداـ ىذا المصطلح بعد الثكرة السكرية لتمييزه عف
التتائب المسلحة التابعة للثكرة السكرية كالجيش الحر.
مثاليو:
 شيدت المحافظات السكرية معارؾ عديدة بيف الجيش النظامي كالتتائب المسلحة التابعةللمعارضة..

 الجيو استراتيجي
المحيط الطبيعي لدكلة ما كتأثيره على سياساتيا الداخلية كالخارجية مثؿ القكة االقتصادية
كالعسترية كجمع المعلكمات المحكسبة كأثر ىذه القكة على األرض كتأثيرىا في تةيير مسارات
األمكر .مثؿ الجيكستراتيجية الترتية كتأثيرىا في سياستيا الداخلية كالخارجية.
مثاليو:
 أتد البخيت أف األردف يش ٌتؿ المجاؿ الجيواستراتيجي المثالي كشبو الحصرم للتأثير فيمجريات األزمة السكرية...

114

 الجيو سياسية اإلقميمية
ىي الدكؿ التي تستةؿ القكة االقتصادية كالعسترية كالمعلكماتية كاالحتياجات السياسية لبسط
نفكذىا خارج حدكدىا ،كمثاؿ ذلؾ الجيكسياسية اإلقليمية اإليرانية في اليمف كالعراؽ.
مثاليو:
 فلقد تـ تجديد االعتراؼ الدكلي بالجميكرية العربية السكرية كسيادتيا كاستقبلليا كمكقعياالخاص في الجيوسياسية اإلقميمية...

 الحاكـ األوتوقراطي
نظاـ حتـ سلطكم قائـ على انفراد شخص معيف بالسلطة عف طريؽ التعييف ال االنتخاب كيقكـ
ىذا الحتـ على تأليو الحاتـ ،كقد يتحكؿ الحتـ الجميكرم إلى أكتكقراطي كذلؾ عف طريؽ
انتخابات غير نز و
و
يية تتكف نتائجيا فكز المرشح الرئاسي لفترات رئاسية قد تزيد عف ثبلثيف عامان.
مثاليو:
 كىا ىك الحاكـ األوتوقراطي الترتماني نيازكؼ رحؿ عف الحياة تارنتا كراءه تماثيلو التي تيعدصنعت مف الذىب الخالص...
باآلالؼ كمف بينيا تماثيؿ ي
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 حالش
مصطلح يطلقو خصكـ حزب اهلل عليو بعد دخكلو في حرب ضد الثكرة السكرية بدعـ مف إيراف
كىي تمثؿ األحرؼ األكلى لحزب اهلل "ح حزب اؿ اهلل ش الشيعي".
مثاليو:
 -حالش’ (المعركؼ بحزب اهلل) التميف في الةكطة الشرقية ،أتت ‘المياديف’....

َ حراؾ أحرار َع َّماف
الحراؾ مصطلح يطلؽ على مجمكعة النشاطات السياسية داخؿ أك خارج الببلد كىناؾ حراؾ
"مكالي" يتكف تابعان للسلطة أما الحراؾ "المعارض" فيك حراؾ حقيقي ييدؼ إلى القضاء على الفساد
كاصبلح النظاـ،كتـ تكحيد الحراتات السياسية في عماف تحت اسـ حراؾ أحرار عماف.
مثاليو:
 ففي العاصمة نفذ العشرات مف حراؾ أحرار عماف كعدد مف الناشطيف كقفة احتجاجية أماـالمسجد الحسيني...

116

الحراؾ الثوري
َ 
مجمكعات شعبية قد تتكف منظمة بقيادة كمطالب كأىداؼ حقيقية ،أك غير منظمة مف غير قيادة
كأىداؼ محددة أكتجمعات حزبية تنتمي إلى أحزاب المعارضة ثـ تجتمع ىذه الفئات لتشتؿ الحراؾ
الثكرم بيدؼ اإلصبلح أك تةيير نظاـ الحتـ.
مثاليو:
 في حيف تعتبر الدكحة مف أىـ داعمي الحراؾ الثوري الذم انطلؽ منذ حكالي ثبلثسنكات...

الحراؾ السممي
َ 
نشاط لجماعات سياسية أك أحزاب سياسية تيدؼ إما إلصبلح نظاـ الحتـ أك إسقاطو ،لكجكد
كعي سياسي لدل ىذه األحزاب أك الجماعات قبؿ غيرىا بضركرة التحرؾ لتةيير الكضع القائـ
كيتكف حراتا سلميان بعيدان عف العنؼ كالسبلح ،برفع البلفتات كالشعارات المطالبة باإلصبلح
السياسي.
مثاليو:
 في حيف يشتؾ تثيركف في نسبتيا إليو ،كيتيمكف أجيزة األمف بتدبيرىا مف أجؿ تشكيوالحراؾ السممي...

117

 ال َحراكات الشعبية
و
جملة مف النشاطات السياسية كاالجتماعية الينتمي أتباعيا إلى أحز و
اب
سياسية ،تجمعيـ غالبان
المصالح العامة مف إصبلح كمحاربة الفساد كالضةط على الحتكمة لمراجعة بعض المكاقؼ
السياسية كاالقتصادية كقد يتطكر الحراؾ الشعبي إلى ثكرة إف كجدت قيادات فعالة استطاعت أف
تكحد الصؼ في حاؿ تجاىؿ الدكلة أك الحتكمة أك السلطة لمطالبيـ.
مثاليو:
 في اطار «المراجعة» التي تعيدت بعض الحراكات الشعبية القياـ بيا لتطكير أدائيا،كالضةط باتجاه «تسريع» خطكات اإلصبلح..

 حرب أىمية
حرب تقع بيف أبناء الدكلة الكاحدة بحيث اليستطيع تؿ طرؼ التعايش مع الطرؼ اآلخر كقد يتكف
سبب ىذه الحرب سياسيان طبقيان أك دينيان أك عرقيان أك جميع ىذه األسباب .كمف أشير أمثلتيا في
التاريخ العربي الحرب األىلية اللبنانية.
مثاليو:
 تحكلت الثكرة إلى حرب أىمية طاحنة .التطرؼ كالطائفية يقاببلف بمثليما ،لتف ىذا اليلةي حقائؽ التاريخ...
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 حركة أحرار الشاـ اإلسلمية
حرتة ظيرت أثناء الثكرة السكرية كتقاتؿ إلى جنب الجيش السكرم الحر ضد الجيش النظامي
لدعـ الثكرة السكرية كىي غير تابعة ألم تنظيـ داخؿ أك خارج سكريا.
مثاليو:
 أفادت شبتة "سكريا مباشر" بأف حركة أحرار الشاـ اإلسلمية دمرت دبابة كجرافا للجيشالنظامي...

 حركة أمؿ
"مؤسس حرتة أمؿ ىك :مكسى الصدر ،إيراني الجنسية ،مف مكاليد عاـ 1928ـ ،ككصؿ إلى لبناف
عاـ 1958ـ ،كقد حصؿ على الجنسية اللبنانية بعد أف منحو إياىا فؤاد شياب بمكجب مرسكـ
جميكرم مع أنو إيراني!!
لقد قاـ مكسى الصدر بتأسيس منظمة (أمؿ) المسلحة في الجنكب كبيركت كالبقاع ،للدفاع عف
الشيعة في الصراع الطائفي اللبناني(،")1كىي تقاتؿ اليكـ جنبان إلى جنب حزب اهلل مع النظاـ
السكرم ضد الثكرة السكرية المسلحة.

( )1انظير:الدرر السنية ،مكسكعة فرؽ ،حركة أمؿ ،تاريخ الدخكؿ2014/11/27:ـ ،المكقع اإللتتركني:
http://www.dorar.net
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مثاليو:
 تبل مف حزب اهلل كحركة أمؿ إلخضاع الضاحية كالمناطؽ المحيطة بيا إلجراءات أمنيةمشددة كغير مسبكقة...

 حركة تمرد
ظيرت حرتة تمرد في ميداف التحرير 2013ـ كتاف ليا دكر بارز في مظاىرات 2013/7/30ـ
حيث تدعي أنيا تمتنت مف جمع  22مليكف تكقيع للدعكة النتخابات رئاسية مبترة.
مثاليو:
 -حركة تمرد تدعك لسحب الثقة مف الرئيس مرسي كتطالبو بإجراء انتخابات رئاسية مبترة.

 حركة النيضة اإلسلمية
" حزب سياسي يمثؿ التيار اإلسبلمي في تكنس ،لـ يتـ االعتراؼ بالحرتة تحزب سياسي في تكنس
إال في  1مارس  2011مف قبؿ حتكمة محمد الةنكشي المؤقتة بعد مةادرة الرئيس زيف العابديف
بف علي الببلد على إثر اندالع الثكرة التكنسية في  17ديسمبر  .2010تعتبر النيضة في الكقت
الحاضر مف بيف أىـ األحزاب السياسية في تكنس كفازت بانتخابات المجلس الكطني التأسيسي
بأغلبية غير مطلقة( ،")1كلتف ىذا تى َّةير؛ ففي االنتخابات الثانية ٍلـ تىفي ٍز بأغلبية.

( )1انظير :مكسكعة الجزيرة ( .)2014حركة النيضة اإلسلمية ،تاريخ الدخكؿ2014/7/19 :ـ ،المكقع
اإللتتركنيhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties:
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مثاليو:
 كحثت التكنسييف على"المقاكمة الشعبية" ،كالتصدم لما أسمتو "ظلـ" الحتكمة التي تقكدىاحركة النيضة اإلسلمية..

 حزب ال َك َن َبةمصطلح مصرم يطلؽ على األغلبية الصامتة مف الشعب التي التشارؾ في الحياة السياسية كال
تنتمي ألم حزب سياسي إيمانان منيـ بأف أراءىـ ال تقدـ كال تؤخر كسط الفساد السياسي الذم ال
يعترؼ بديمقراطية االنتخاب كالخيار ،كسميت بيذا االسـ ألنيا تتتفي بمتابعة األحداث السياسية
مف خبلؿ جلكسياعلى "الكنبة" أماـ التلفاز.
مثاليو:
حزب الكنبة ...خيار مبلييف المقيكريف ....كفي الصعيد حيث ينتشر التثير مف أعضاء حزب
الكنبة ،فإف القبيلة ال تخرج عف رأم تبيرىا.

 حزب اهلل
حزب سياسي عسترم تأسس عاـ 1982ـ بعد اجتياح الحرتة الصييكنية للبناف ،أميف الحزب
حسف نصر اهلل كمعظـ أعضاء الحزب مف الشيعة اللبنانييف المرتبطيف مذىبيان بمرشد الثكرة
اإليرانية علي خامنئي حيث يعتبركنو كاحدان مف أتبر المراجع الدينية العليا ليـ .أسيـ الحزب
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تبير في طرد إسرائيؿ مف معظـ جنكب لبناف ،كمعظـ الدكؿ الةربية كالعربية تعتبره
إسياما نا
ن
حزبان إرىابيان.
مثاليو:
 التي شملت الضاحية الجنكبية كطرابلس كخلفت مئات القتلى كالجرحى ،تبل مف حزب اهللكحرتة أمؿ إلخضاع الضاحية كالمناطؽ المحيطة بيا إلجراءات أمنية مشددة كغير
مسبكقة.

 الحشد المذىبي
تحكؿ الصراع السياسي إلى صراع على أساس المذىب الديني"سني شيعي" كيعتمد تؿ مذىب
حشد أتباعو في المياديف كالساحات كأحيانا يركج اإلعبلـ ليذا الصراع بتحريؾ مف السلطة كبدعـ
مف قكل إقليمية أك دكلية التي تدعـ غالبان المذىب الذم تنتمي إليو السلطة .كغالبان ما يتحكؿ
الصراع المذىبي إلى عسترم يسمح لتلؾ الدكؿ بالتدخؿ في الشأف الداخلي لتنفيذ أجنداتيا.
مثاليو:
 صحيح أف جزءا مف الحشد المذىبي في المنطقة تاف قائما بسبب دعـ إيراف لسياساتالمالتي الطائفية في العراؽ...
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 حصانة قانونية
قانكف يحمي قيادات الصؼ األكؿ مف المساءلة القانكنية في ما يتعلؽ بممارساتيـ طكاؿ فترة
كجكدىـ في السلطة.
مثاليو:
 بؿ كاألخطر ىك منح ىذه األطراؼ حصانة قانونية ضد أم مساءلة في ما يتعلؽبممارساتيا طكاؿ فترة حتـ نظاـ صالح...

 حؽ العودة
حؽ العكدة لبلجئيف الفلسطينييف الذيف ِّ
ىجركا عف أراضييـ مف تاريخ 1948ـ" على أثر الةزك
الصييكني لفلسطيف ،ألف حؽ العكدة متفكؿ لتؿ مكاطف ميما بلةت سنكات التيجير حيث أنو ال
يسقط بالتقادـ حسب الميثاؽ الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالجمعية العامة لحقكؽ اإلنساف،كيشمؿ حؽ
العكدة إلى األراضي كالبيكت التي يملتكنيا كحتى لك لـ يتف ليـ أر و
اض أك بيكت فيك حؽ مرتبط
باليكية كالكطف.
مثاليو:
 -فالخكؼ األتبر أف تنفذ أفتار التكطيف كاذابة حؽ العودة مف دكف اتفاقيات...
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 حكـ شمولي
الحتـ الذم يسطير فيو حزب أك فرد على الحياة السياسية كال يسمح بكجكد معارضة
كيتصؼ ىذا الحتـ بالسلطكية االستبدادية ،كتؿ السلطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية تحت
سيطرة الحزب الحاتـ أك الفصيؿ أك الفرد الذم يستحكذ على السلطة.
مثاليو:
 تحكؿ دكف قياـ حكـ شمولي ،كتسمح بتداكؿ السلطة ،كال تستدعي فرض رأم معيف علىالمجتمع...

 الحكومة االئتلفية
حتكمة متآلفة مف األحزاب الفائزة في االنتخابات البرلمانية في النظـ الجميكرية عندما ال
يحصؿ حزب ما على األغلبية المطلكبة لتشتيؿ الحتكمة.
تتشتؿ ىذه الحتكمة عند عدـ مقدرة األحزاب على الحصكؿ على األغلبية أك يتكف الفارؽ
بسيطان كلتجنب حجب الثقة مف األحزاب المعارضة يتـ االتحاد بيف ىذه األحزاب لتشتيؿ
حتكمة ائتبلفية ،كيشبو حزب التركيتا في تكنس.
مثاليو:
 تما أعلف محمد صكاف رئيس الحزب أىنو حصؿ على دعـ  100مف أعضاء (البرلماف)لسحب الثقة مف الحكومة االئتلفية التي يترأسيا زيداف
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 حكومة برقة
"حتكمة مصةرة إلدارة إقليـ برقة في ليبيا تحت إشراؼ المتتب السياسي ،تـ تشتيؿ
المتتب التنفيدم برئاسة عبد ربو عبد الحميد البرعصي ،تما يتلؼ العقيد نجيب سليماف
الحاسي بمياـ قيادة قكة الدفاع إلقليـ برقة بيدؼ حماية منشآتيا الحيكية كاالستراتيجية ،إلى
جانب مساندة األجيزة العسترية كحفظ األمف في اإلقليـ تشبو الفيدرالية إلى و
حد تبير(.")1
مثاليو:
" -حكومة برقة" تعلف عف إنشاء مؤسسة لبيع نفط ليبيا

.... -كفي تعليؽ على حديث زيداف قاؿ رئيس ما يعرؼ بالمتتب التنفيذم إلقميـ برقة

(الحكومة) عبدربو البرعصي" :تبلـ رئيس الحتكمة علي زيداف ال يصلح للرد عليو".

 حكومة التكنوقراط
كيطلؽ علييا أيضان حتكمة التفاءات يتـ انتخاب النخب العلمية كالفنية في الصناعة كالتجارة
كاالقتصاد االجتماعي حيث أنيا محايدة التنتمي ألم حزب ،كىي تلمة إغريقية تتتكف مف
مقطعيف" التتنكلكجيا كتعني العلـ كالمعرفة كقراط كتعني حتـ".
مثاليو:
 كنبقى في ‘الشركؽ’ عدد أمس كمع التاتب عماد حسيف كمقالو عف خرافة حكومةالتكنوقراط يقكؿ ’:لؤلسؼ يتعامؿ البعض مع مصطلح ‘حتكمة سياسية...
( )1انظير :العربية نت ،اإلعبلف عف تشتيؿ حتكمة مصةرة إلقليـ برقة في ليبيا ،تاريخ الدخكؿ ،2014/12/13
المكقع اإللتتركنيhttp://www.alarabiya.net:
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 حكومة شرعية
الحتكمة المنتخبة مف قبؿ الشعب في انتخابات ديمقراطية نزيية.
مثاليو:
 -رضيت باستقالة حكومة شرعية كتعييف حتكمة تفاءات...

 حكومة كفاءات
حتكمة فنية ال تنتمي ألم أحزاب سياسية كالقائميف على ىذه الحتكمة مف أىؿ االختصاص
كالمعرفة في السياسة ك علـ االجتماع السياسي كاالقتصادم،كتعتبر مف الحتكمات الرائجة في
أغلب دكؿ االتحاد األكركبي كسببان مف أسباب تميز ىذه الدكؿ اقتصاديان كسياسيان .كال يختلؼ ىذا
المصطلح في المضمكف عف حتكمة التتنكقراط.
مثاليو:
 اختيار ميدم جمعة كزير الصناعة في حتكمة العريض ليشتؿ حكومة جديدة مستقلة ذاتكفاءات
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 حكومة متخبطة مرتعشة
مصطلح أطلؽ على حتكمة حازـ البببلكم

على أثر تردده في إعبلف جماعة اإلخكاف

المسلميف جماعة إرىابية ،كأنيا حتكمة ضعيفة كمترددة في اتخاذ القرار كغير قادرة على تلبية
مطالب االنقبلبييف في مصر.
مثاليو:
 ...كمؤتد أف الرئيس لـ يتف ليقع في ىذا الخطأ الجسيـ كلتنيا أخطاء مف حكلو مفمستشاريف أك حكومة متخبطة مرتعشة ترتعد فرائصيا أماـ أكؿ مظاىرة

 الحكومة المؤقتة
الحتكمة التي تأتي في مرحلة تأسيس القكانيف ك إرسائيا بعد تةيير نظاـ الحتـ القائـ عف طريؽ
ثكرة أك انقبلب عسترم؛ فتتكف جميع إدارات مؤسسات الدكلة مؤقتة إلى حيف قياـ االنتخابات ك
اختيار ممثليف للشعب عف جميع السلطات التي تحقؽ إرادة الشعب.
مثاليو:
 تيؼ تنظركف إلى تشتيؿ ما يعرؼ بالحكومة المؤقتة التي عتؼ على تشتيليا المعارضالسكرم أحمد طعمة بتتليؼ مف االئتبلؼ الكطني المعارض...
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 حكومة وفاؽ وطني
غالبا على الحتكمة التي تضـ مختلؼ التيارات الكطنية كالسياسية...كدعت
يطلؽ المصطلح ن
المبادرة الخليجية إلى حتكمة ائتبلؼ بيف الحزب الحاتـ كالمعارضة للخركج مف االنسداد السياسي
في اليمف بعد الثكرة.
مثاليو:
 -المبادرة الخليجية نصت أيضا على تشتيؿ حكومة وفاؽ وطني...

 حماس
"أعلف عف تأسيسيا الشيخ أحمد ياسيف بعد حادث الشاحنة الصييكنية في  6تانكف األكؿ إباف
االنتفاضة األكلى1987كحتى  ،1994كقادتيا ىـ :أحمد ياسيف ،كمحمكد الزىار ،كابراىيـ
اليازكرم ،كمحمد شمعة (ممثلك مدينة غزة) ،كعبد الفتاح دخاف (ممثؿ المنطقة الكسطى) ،كعبد
العزيز الرنتيسي (ممثؿ خاف يكنس) ،كعيسى النشار (ممثؿ مدينة رفح) ،كصبلح شحادة (ممثؿ
منطقة الشماؿ) ،كمحمد الضيؼ( ")1علمان بأف أحمد ياسيف ،كعبد العزيز الرنتيسي ،كصبلح شحادة
استشيدكا .كىي اختصار لػً حرتة المقاكمة اإلسبلمية في فلسطيف تيدؼ إلى تحرير األراضي
الفلسطينية مف االحتبلؿ الصييكني عف طريؽ الجياد كالتؤمف بالمفاكضات كتعتبر أنيا مضيعة
للكقت .كىي حرتة منبثقة عف اإلخكاف المسلميف كمكقعيا الحالي في غزة المحاصرة كليا قيادات
سياسية في مختلؼ دكؿ العالـ.

( )1انظير :كيتيبيديا اإلخكاف المسلمكف ،المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف المسلميف ،حركة المقاومة
اإلسلمية "حماس" ،تاريخ الدخكؿ2014/10/4:ـ ،المكقع اإللتتركنيhttp://www.ikhwanwiki.com:
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مثاليو:
 إال أنيـ اصطدمكا بسلطة "حماس" .كلتف يمتف استتماؿ فيـ ىذا الظيكر لعناصر كأفرادفي غزة..

 حوار مجتمعي
مصطلح سياسي يعني اختيار ممثليف عف الشعب للمشارتة في كضع أك صياغة القكانيف بحيث
يحؽ للشعب تقرير مصيره بنفسو بمراقبة دكلية ،كيتكف الحكار الشعبي في دكؿ غير مستقرة بفعؿ
ثكرة أك حرب أىلية أك طرد مستعمر.
مثاليو:
قانكني متافحة اإلرىاب اللذيف
مشركعي
 أف الرئيس المؤقت ،عدلي منصكر ،أعادى
ى
أرسلتيما لو الحتكمة ،إلييا مرة أخرل ،إلجراء "حوار مجتمعي" حكليما.

 حوار وطني
مصطلح سياسي يعني لجكء األطراؼ المتنازعة إلى الحكار بمشارتة جميع القكل السياسية كاألقاليـ
دكف إقصاء ألم طرؼ مف أجؿ التكصؿ إلى تسكية ترضي جميع األطراؼ كغالبان ما يتكف في
فترة تأسيس القكانيف بالمرحلة االنتقالية أك تعديؿ على الدستكر أك كضع دستكر جديد.
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مثاليو:
يجنب المعارضة بيادؿ لقاء
 ال مفر مف قياـ االئتبلؼ بتنظيـ حوار وطني يضـ الجميعٌ ،القاىرة كخبلفات فصائليا ،كأالعيب النظاـ كالعرب العاربة كالمستعربة..

 الحوثيوف
حرتة سياسية دينية مسلحة ،تنتمي إلى المذىب الزيدم مؤسسيا "حسيف الحكثي" الذم قيتً ىؿ في
تفجير بيركت مؤخ انر ،تتمرتز في صعدة اليمف نشأت نتيجة سياسة التيميش كاإلقصاء مف قبؿ
علي عبداهلل صالح كعدـ الرضا عف سياساتو الداخلية كالخارجية ،كتتيـ ىذه الحرتة مف اليمنييف
بأنيا تمثؿ المد الشيعي اإليراني في اليمف حيث زاد نشاطيا بعد الثكرة كخبلليا ،كىي تتصدر
المشيد السياسي بانقبلبيا على الرئيس عبد ربو منصكر متخذة العنؼ كاإلرىاب كسيلة لتبرير
غايتيا في تقسيـ الببلد بيف النظاـ كالتنظيـ.
مثاليو:
 كبدأ القتاؿ في الشماؿ العاـ الماضي باتياـ الحوثييف للسلفييف في بلدة دماج بتجنيدمقاتليف أجانب استعدادا لمياجمتيـ...

 خارطة الطريؽ
أكؿ مف استخدـ ىذا المصطلح الكسيط األمريتي لتسكية الخبلفات في مسألة الصراع العربي
اإلسرائيلي بسبب تعثر عملية السبلـ كاليدؼ منو الكصكؿ إلى حلكؿ كسطى ترضي الطرفيف في
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فترة زمنية محددة ،عاد ىذا المصطلح للظيكر في ببلد الربيع العربي لتكضيح الخطكات
كاإلجراءات المتبعة في فترة محددة التي تسبؽ المرحلة االنتقالية.
مثاليو:
 أعلف "االئتبلؼ الكطني لقكل الثكرة كالمعارضة" السكرية" ...،المبادئ األساسية للتسكيةالسياسية في سكرية" ،كالمؤلفة مف  13بندان تحدد فييا خارطة طريؽ للحؿ السياسي في
سكرية.

 الخرفاف
مصطلح أطلقو معارضك اإلخكاف خبلؿ فترة حتـ الرئيس مرسي على اإلخكاف كسياستيـ التي
تصفيا المعارضة بالسطحية في التعامؿ مع األمكر كالةباء في السياسة ،كيعرؼ الخركؼ بأنو
حيكاف مطكاع كيقع فريسة سيلة لباقي الحيكانات.
مثاليو:
 ثالثان :ألف القطط مشةكلة في المشافي كتأتؿ مف لحـ المرضى ،كألف ‘الخرفاف’ فيالسجكف كالمسالخ!..

 الخريؼ العربي
مصطلح يطلقو مناىضك الثكرات العربية التي بدأت في  2011ـ على اعتبار أف مخاسرىا أتثر
مف منافعيا على المكاطف العربي ،كأف ىذه الثكرات تحرتيا أيد خفية مف الخارج إلعادة االستعمار
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األجنبي مف جديد كأنيا رسخت الطائفية كالعنصرية كمزقت الكحدة الكطنية في دكؿ مايسمى بالربيع
العربي على حد تعبيرىـ.
مثاليو:
 نكاجييا ،خصكصا مع تزايد مظاىر االنفبلت األمني ،في األعكاـ األخيرة تحديدان ،التيصاحبت الخريؼ العربي..

اإلسلموي
األيديولوجي
 الخطاب
ّ
ّ
خطاب سياسي شعبي بعيد عف الفتر يستخدـ الديف لدغدغة مشاعر الناس مف أجؿ تحقيؽ أرباح
سياسية ،حيث إًف الخطاب اإلسبلمي استخدـ اليكية اإلسبلمية مف أجؿ تحقيؽ حلـ دكلة الخبلفة
على حد ادعاء المعارضيف للتيار اإلسبلمي.
مثاليو:
المتكنات
فإنو ليس سكل أحد
"اليكية"
 كاذ يبدك مصطلححياديان خاليان مف األيديكلكجياٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ
اإلسلموي اليكـ...
األيديولوجي
الميمة في الخطاب
ّ
ٌ
ّ

 الخطاب التحريضي
الخطاب الذم يبث العنصرية كالفرقة بيف الشعب الكاحد كغالبان ما يتكف ىذا الخطاب في الدكؿ
الشمكلية الرجعية تستخدمو غالبان السلطة للحفاظ على كجكدىا كسيطرتيا كتضليؿ الشعب ،كمف
ذلؾ الخطاب التحريضي في دكؿ الربيع العربي.
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مثاليو:
 -كيقكؿ معارضك ا ًإلخكاف إًنيـ نشركا خطابا تحريضيا مف خبلؿ المساجد..

 الخطاب العنصري
الخطاب الذم يقكـ على تقسيـ أفراد الشعب الكاحد في الدكلة حسب العقيدة أك الطائفة أك العرؽ
مما يؤدم إلى خلؿ في نسيج الكحدة الكطنية.
مثاليو:
 النجاح ىك أف تحصف المجتمع مف تلؾ الش اررة ،كأف يعزؿ أم خطاب عنصريتقسيمي...

 الخطاب الغرائزي
الخطاب الذم يؤثر على مشاعر الناس البسطاء مف الذيف ليس ليـ خبرة سياسية كقد يتكف
خطابان دينيان أك قكميان أك طائفيان ،يبث الفرقة بيف أبناء الشعب الكاحد كغالبان ما تستةلو السلطات
المستبدة حتى تةض بصر الناس عف عجزىا أك فسادىا أك عدـ مقدرتيا على إدارة شؤكف
الببلد.
مثاليو:
 كما مف طريقة أفضؿ مف الخطاب الغرائزي الذم يخيؼ الناس ،كيجعليـ قلقيف علىحاضرىـ كمستقبليـ...
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 الخط األخضر
كىك بمثابة حدكد فاصلة كضعتو األمـ المتحدة عاـ 1949ـ يفصؿ األراضي الفلسطينية المحتلة
1948ـ عف األراضي المحتلة 1967ـ بعد الحرب التي كقعت بيف العرب كميليشيات الصياينة
سنة 1948ـ كىك خط غير معترؼ بو فلسطينيان كعربيان.
مثاليو:
عما كصفو
 إال إذا تنت تعيش خلؼ الخط األخضر فيذا يختلؼ ،داعيا نتنياىك للتؼ ٌبالتذب على الجميكر...

 خطة كيري
خطة نادل بيا جكف تيرم كزير الخارجية األمريتي عاـ 2013ـ تيدؼ إلى إقناع الجانب
الفلسطيني كالصييكني للجلكس على طاكلة المفاكضات لتسكية الخبلفات بإقامة الدكلة الفلسطينية
على حدكد  1967ـ كعاصمتيا القدس ككقؼ االستيطاف كتقسيـ القدس كتسكية قضية البلجئيف
مقابؿ اعتراؼ الفلسطينيف بالحرتة الصييكنية تدكلة على أرض فلسطيف.
مثاليو:
 التبلـ ال زاؿ متكاصبل في األردف عف خطة كيري ‘الةامضة’ كالعبادم كآخريف بينيـرئيس مجلس النكاب األسبؽ..

134

 الخمجنة
مشركع تكحيد عقكد العمؿ بدكؿ مجلس التعاكف الخليجي بحيث يتـ تكفير الكظائؼ الشاغرة
في القطاع الخاص للخليجييف مف دكؿ مجلس التعاكف لتخفيؼ البطالة بيذه الدكؿ كالتقليؿ مف
العمالة الكافدة.
مثاليو:
 كأكضح الدكرم في تصريح لػ "العربي الجديد" ،أف الخمجنة أك تكحيد عقكد العمؿ بدكؿالخليج ستعطي أفضلية للمكاطف الخليجي...

 الدعـ الموجستي
المساعدات االقتصادية مف طعاـ كمبلبس في حاالت الحركب كالتكارث الطبيعية ،كيشمؿ ىذا
الدعـ أفرادان بخبرات معينة أك ذخيرة إذا تاف الدعـ لجيش لمساعدتو على االستمرار كقلب المعادلة
لصالحو أك بمعلكمات عسترية أكسياسية تةير مجرل الحركب كالنزاعات.
مثاليو:
 عف كزير الداخلية محمد إبراىيـ...محلب كعد بتقديـ الدعـ الموجستي التامؿ لمتافحة ماسماه اإلرىاب...
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 دكتاتورية الجغرافيا السياسية
أثر الجةرافيا في السياسة كتأثير السياسة في الجةرافيا تما تؤثر بيا المساحة كالتضاريس كالمناخ
على أحكاؿ الدكؿ كالناس ،كمثاؿ ذلؾ المد اإليراني في العراؽ كاليمف ،كتضييؽ المصرييف على
الةزييف بمعبر رفح يدخؿ ضمف دتتاتكرية الجةرافيا السياسية.
مثاليو:
 قد لعب دك ار في العبلقات األردنية العراقية المميزة ،فإف الدكر األبرز يظؿ تامنا فيدكتاتورية الجغرافيا السياسية...

 الدمقرطة
مصدر مشتؽ مف الديمقراطية كتعني تحكؿ مؤسسات الدكلة في األنظمة الشمكلية نحك الديمقراطية
انتياء بحتـ الشعب بنفسو عندىا
التي لـ تترسخ بعد في تؿ مؤسساتيا بدءان بالحريات العامة ك ن
تصبح الدكلة ديمقراطية.
مثاليو:
 -إذ يرل صامكيؿ ىاتنةتكف أف العالـ شيد ثبلث مكجات مف "الدمقرطة"...
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 دوؿ الطوؽ
الدكؿ التي تحد فلسطيف مف األربع جيات كىي أربعة دكؿ األردف سكريا كلبناف كمصر كيطلؽ
علييا دكؿ الطكؽ العربي .إشارة إلى التيديد المستمر إلسرائيؿ كىك جزء مف صناعة الخطاب
اإلسرائيلي الذم يلح على َّ
أف إسرائيؿ ضحية كمحاطة بطكؽ مف األعداء.
مثاليو:
 -دكؿ الطوؽ العربي كفلسطيف...

 دولة عشائرية
نقيض الدكلة المدنية التي تخضع تؿ مؤسساتيا للقانكف كال أحد فكؽ القانكف أما الدكلة العشائرية
فتعمؿ تؿ مؤسسسات الدكلة إلرضاء ىذه العشائر بعيدان عف العدؿ كالمساكاة كتتافؤ الفرص ،كعدـ
الرضكخ ليا يؤدم إلى عنؼ مكجو مف ىذه العشائر تجاه مؤسسسات الدكلة.
مثاليو:
 كبحيث تتكف العشائر جزءا مف ماتينة السلـ األىلي كاالستقرار االجتماعي كرأس الماؿاالجتماعي ،أـ دولة عشائرية...
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 الدولة العميقة
دكلة تعمؿ بالخفاء مف خبلؿ الضةط على صناع القرار كعلى رأسيـ رئيس الدكلة الذم قد
يتكف داعما للدكلة العميقة ،كأحيانان ىي التي تصنع القرار مف أجؿ مصالح مادية أك أجنبية كىي
معادية لتؿ إصبلح أك ،تةيير كتتكف النخب في تلؾ الدكلة ىـ عبارة عف أبكاؽ ليا ،كليا أتباع
ذكك مناصب رفيعة في السلطة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ،كالمخابرات كالقكات المسلحة
كاإلعبلـ.
مثاليو:
 ىذه القكل تصؼ ما يجرم اليكـ بأنو "ثكرة مضادة" على ثكرتي –  25يناير  2011ك 30يكنيك  2013كبعث الدولة العميقة مف خبلؿ االستبداد كالتسلط...

 الدولة الفاشمة
مصطلح يطلؽ على دكؿ ذات سيادة ،كلتنيا فقدت السيطرة على جزء تبير مف أراضييا كثركاتيا
االقتصادية ،بفعؿ جماعات مسلحة ممكلة مف الداخؿ أك الخارج كغالبان ما تتكف تابعة للنظاـ
السابؽ لتثبت للمجتمع المحلي كالدكلي فشؿ النظاـ القائـ مقارنة بالنظاـ البائد.
مثاليو:
 -كبتدمير بنيتيا كمؤسساتيا ،كباالنزالؽ ال قدر اهلل نحك سيناريك الدولة الفاشمة...
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 دولة الفساد
الدكؿ التي يستةؿ فييا المسؤكلكف المصالح العامة التي مف المفركض أف يتكنكا أمينيف علييا مف
أجؿ المصالح الشخصية ،مستخدميف الرشكة كالكاسطة كالمحسكبية مما يؤدم إلى تخلؼ إدارم
كاقتصادم كمف ثـ ينعتس على السياسة الخارجية ،كىي نقيض الدكلة المدنية أك دكلة القانكف.
مثاليو:
 "مصر ....تحتاج إلى االصطفاؼ الصحيح في مكاجية االنقبلب العسترم ،الستتماؿ ثكرة 25يناير كاقرار أىدافيا كمتتسباتيا ...،بعد تسر دولة الفساد المكازية كانقبلبيا الدمكم
الةاشـ".

 دولة فوؽ الدولة
سيطرة مؤسسة مف مكسسات الدكلة على السلطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية
كغالبان ما تتكف ىذه المؤسسة ىي المؤسسة العسترية التي تتةلةؿ في جميع المراتز
الحساسة كالميمة في الدكلة كتتكف فكؽ القانكف كيعتبر كجكدىا مف كجكد الدكلة كأم رئيس
يحاكؿ تحديد صبلحياتيا يتـ التخلص منو عبر مؤسساتيا.
مثاليو:
 سادسا :أف يضبط دستكر الدكلة عبلقات مؤسسات الدكلة بعضيا ببعض ،فبل تصبحالمؤسسة العسترية دولة داخؿ الدولة أو فوؽ الدولة.
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 دولة القانوف
الدكلة التي تخضع فييا السلطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية للقانكف كال أحد فكؽ
القانكف.
مثاليو:
 دعا ائتبلؼ دولة القانوف بزعامة نكرم المالتي ،مجلس النكاب إلى منع تدخؿ الطيرافاإلسبلمية" (داعش) ،كاالعتماد على دكؿ
األميرتي في حرب العراؽ ضد تنظيـ "الدكلة
ٌ
أخرل...

 الدولة القمعية
الدكلة التي التؤمف بالرأم اآلخر كتقكـ بقمع تؿ فترة معارضة ليا عف طريؽ االعتقاؿ كالقتؿ
كالنفي كالمصادرة ،...كتييمف على اإلعبلـ كالمفتريف كاألدباء كال تؤمف بحرية التعبير كالصحافة.
مثاليو:
 تاختبار حقيقي للسلطات الجديدة حكؿ مدل احتراميا لػ’حرية التعبير كالصحافة’ كسطمخاكؼ نشطاء مصرييف مف عكدة ‘الدولة القمعية’ في مصر...
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 دولة مدنية
الدكلة التي تحمي مكاطنييا بتطبيؽ القكانيف على األفراد بةض النظر عف انتماءاتيـ السياسية
كالعقائدية ،كىي دكلة مؤسسات ال أحد فييا فكؽ القانكف كتتخذ الديمقراطية مبدأ ليا.
مثاليو:
 بالنسبة للحياة "الدنيا" ،حياتنا التي نسعى إلى تحقيقيا في دولة مدنية (ال دينية كالعسترية) ،تسقط تؿ أنكاع االستبداد كالعبكدية....،

 دولة مؤسسات
الدكلة التي تتكف تؿ مؤسسة مف مؤسساتيا مستقلة عف األخرل كتقيـ إدراتيا حسب التقدـ في ىذه
المؤسسة بتقارير تقدـ إلى السلطات المعنية التي تكضح مدل مقدرة ىذه اإلدارة على التقدـ إلى
األماـ بشتؿ سنكم يقارف مع معيار التقدـ في السنة الماضية كمف ثـ تقارف ىذه المؤسسات
بنظيراتيا في الدكؿ المتقدمة بحيث يتكف مديرك ىذه المؤسسات مف ذكم الخبرة كالتفاءة
كاالختصاص ،كيحمؿ ىذا المصطلح دالالت إيجابية تشير إلى االلتزاـ بالقكانيف كتطبيقيا كاحتراميا
بعيدان عف األشخاص؛ فالمؤسسة ىي التي تحتـ كليس الشخص المسؤكؿ في المنصب.
مثاليو:
فعاؿ...
 -ىؿ ىي دولة مؤسسات حديثة كاقتصاد ناجح ٌ
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 الذىنية االتيامية واإلقصائية
منيج في التفتير ينطلؽ مف رد تؿ سلكؾ مخالؼ إلى االتياـ كاإلقصاء كالتآمر..في مكاجية
األزمات السياسية مف قبؿ صانعي القرار كتقكـ على تخكيف اآلخر كاتيامو مف غير أدلة دامةة
كاقصائو عف العمؿ السياسي.
مثاليو:
 ماتزاؿ الذىنية االتيامية واإلقصائية ىى المسيطرة علينا ،كتأننا في سنكاتالخمسينيات كالستينيات...

 ربيع براغ
"مرحلة مف تاريخ الجميكرية االشتراتية التشيتكسلكفاتية ،حاكؿ خبلليا الحزب الشيكعي
التشيتكسلكفاتي أف ينيج اتجاىا إصبلحيا ك أقرب للديمقراطية ،عرؼ بتسمية "االشتراتية ذات
الكجو اإلنساني" ،انطلقت المرحلة في  5يناير 1968ـ ،بكصكؿ اإلصبلحي ألتسندر دكبتشيؾ
للسلطة ،ك انتيت في  21أغسطس 1968ـ باجتياح عسترم للببلد مف طرؼ قكات حلؼ كارسك،
بقيادة االتحاد السكفييتي(.")1

()1

انظير :إيبلؼ "ربيع براغ"  8691وأزمة أوكرانيا) . (2014تاريخ الدخول1182/81/81:م ،الموقع

اإللكتروني:
http://elaph.com/Web/NewsPapers
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مثاليو:
 كليس المطلكب استنساخ الثكرة الفرنسية أك ربيع براغ األسبكع المقبؿ .المقصكد ىك فيما بعد ذلؾ...

 الربيع العربي
بدءا مف تاريخ2010ـ كانطلقت عاـ2011ـ
مجمؿ الثكرات كالحراتات التي شيدتيا الببلد العربية ن
ثكرات ضخمة رد فعؿ على الظلـ كاالستبداد كانتياؾ حقكؽ اإلنساف كانتخابات غير نزيية تأثرت
بتكنس بعد إسقاط نظاـ زيف العابديف بف علي ،كتكصؼ تكنس كمصر كليبيا كاليمف بدكؿ الربيع
العربي.
مثاليو:
 كجعؿ الدتتاتكر القابع في دمشؽ االستثناء الكحيد على قاعدة التطكر كالتةييرالمعمكؿ بيا في زمف "الربيع العربي"..

 الرئيس المخطوؼ
لقب أطلؽ على الرئيس مرسي بعد  30يكنيك حيث تـ اختطافو مف قبؿ الجيش المصرم بتنسيؽ
مع قائد االنقبلب السيسي كأتباعو في دار الحرس الجميكرم مف  2يكليك إلى  5يكليك كتـ نقلو ىك
كمساعده إلى إحدل القكاعد البحرية لمدة أربعة أشير .كىك مصطلح مف ابتداع مؤيدم الرئيس
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مرسي ،كيقابلو مصطلح الرئيس المعزكؿ الذم كضعو مؤيدك السيسي كمعارضك مرسي .تما
استعمؿ ىذا المصطلح في اليمف إثر اختطاؼ جماعة الحكثي الرئيس عبد ربو منصكر.
مثاليو:
 رفعت جماعة الحكثييف شركطيا لتحرير مدير متتب الرئيس المختطؼ لدييا ،لتفالمفاكضات فشلت حتى اللحظة في إحراز تقدـ ،فيما بدأت قبائؿ شبكة ،التي ينتمي الييا
المخطوؼ ،بتصعيد تحرتيا عبر إغبلؽ المتاتب الحتكمية...

 الرئيس المخموع
الرئيس الذم يتنازؿ عف منصبو قس انر مف قبؿ الشعب بعد ثكرة تطيح بو كبنظامو بسبب فساد نظاـ
الحتـ كعدـ العدالة االجتماعية كعجز نظامو عف النيكض بكضع الببلد السياسي كاالقتصادم
كاالجتماعي .كاشتير بو الرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ .كلقب بو الرئيس التكنسي (زيف
العابديف بف علي).
مثاليو:
 في إشارة إلى نداء تكنس كالى حزب التجمع الدستكرم الديمقراطي المنحؿ ،الذم تافيتزعمو الرئيس التونسي المخموع زيف العابديف بف علي....
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 الرئيس المعزوؿ
الرئيس الذم يع ًز ىؿ عف منصبو قس انر بعد انقبلب عسترم مف قبؿ القكات المسلحة بحجة االنحياز
لرغبة الشعب كقد أطلقو معارضك الرئيس مرسي عليو.
مثاليو:
 -تذلؾ استخدمت نشرات األخبار كصؼ الرئيس المعزوؿ عف الرئيس مرسي..

 الرئيس المنتخب
الرئيس الذم يصؿ إلى الرئاسة بعد انتخابات رسمية نزيية.
مثاليو:
 -النتائج األكلية… فكز أردكغاف بمنصب أكؿ رئيس منتخب في ترتيا

 الرئيس المؤقت
الرئيس الذم تجتمع عليو القكل الكطنية في المرحلة االنتقالية التي تلي ثكرة أك انقبلبان كيبقى في
منصبو إلى مكعد االنتخابات الرئاسية.
مثاليو:
 -رئيس مؤقت كنمكذج دائـ...
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 الستاتيكو
مصطلح يستخدـ في العلكـ السياسية للداللة على الجمكد كعدـ التةيير لبقاء الحاؿ على ما ىك
عليو ،ك تكصؼ الدكؿ النامية بأنيا استاتيتية ال تطمح في التةيير.
مثاليو:
ً
لجية المصالحة مع
 ىؿ تنتيي الحرب بالعكدة إلى الستاتيكو الذم تاف قائمان قبليا ،سكاءمسمى التضامف العربي...
الرجعية الخليجية تحت ٌ

 سمطة األمر الواقع
السلطة أك الحتكمة أك الرئيس الذم يفرض على الشعب كال يستطيع تةييرىا بؿ يتقبليا كيتعامؿ
معيا على اعتبار أنيا أمر كاقع ،كتفرض سلطة األمر الكاقع بالقكة على الشعب دكف إجماع
شعبي ،كىذا ال ينطبؽ فقط على السلطة فيناؾ أمكر معمكؿ بيا مف غير كجكد قانكف محدد
ينظميا كأصبحت سارية بالعرؼ كالتقليد.
مثاليو:
 حيث لـ يجد الشاب القادـ لتكه مف تحت األضكاء المبيرة أم ترحيب بو مف جانب سمطةاألمر الواقع...
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 السمفيوف
أتباع المنيج الديني السلفي الذم يقكـ على فيـ الديف بالرجكع إلى القرآف كالسنة كالسلؼ الصالح
مف الصحابة كالتابعيف.
مثاليو:
كقاؿ السمفيوف إف األجانب طبلب كفدكا لدراسة اإلسبلـ .كانتيى القتاؿ بمكافقة السلفييف على
مةادرة المنطقة...

 سمطة االنقلب
مصطلح أطلقو اإلخكاف المسلمكف على السلطات المصرية الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية
ذلؾ أنيا غير منتخبة مف الشعب حيث إنيا شارتت كدعمت االنقبلب العسترم كىي غير مستقلة
في اتخاذ الق اررات ،على اعتبار أف االنقبلب يقلب الحقائؽ كالشرائع الشعبية في حؽ االنتخاب
كالترشح أك حتى االمتناع عف الترشح ك المقاطعة ،كطكر ىذا المفيكـ معجمان اصطبلحيان يدخؿ في
ىذا السياؽ على النحك التالي"أمف االنقبلب ،داخلية االنقبلب ،شرطة االنقبلب ،محاتـ االنقبلب،
قضاة االنقبلب ،أبكاؽ االنقبلب ،صحة االنقبلب ،طبلب ضد االنقبلب ،فبلسفة االنقبلب ،جيش
االنقبلب ،تتاب االنقبلب ،انتخابات االنقبلب"....
مثاليو:
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 ال تزاؿ معادلة الفساد كاستةبلؿ ثركات مصر كمكاردىا بةير كجو حؽ ،لتي تصب فيصالح زبانية حسني مبارؾ ،مستمرة علنان ،بدعـ مف سمطة االنقلب الحاتمة لمصر
اليكـ...

 سمطة قضائية غير مشروعة
السلطة القضائية التي لـ تنتخبيا الجمعيات كأفراد السلؾ القضائي كمفركضة مف السلطة التي
تضعيا لتثبت حتميا كتصدر أحتامان غير عادلة ضد مف يعارض السلطة.
شاىده:
 -السمطة القضائية انتقامية....غير مشروعة كالقضاة يعملكف بإمرة قائد االنقبلب...

 السيادة:
السلطة المطلقة للدكلة على أراضييا كيتضمف مفيكـ السيادة :السيادة السياسية كفرض القكة
السياسية كالسيادة القانكنية كسيادة القانكف كمطالبة المكاطنييف االلتزاـ بيذه القكانيف.
مثاليو:
 "األردف يتابع عف تثب ما تناقلتو األخبار حكؿ تكجو التنيست اإلسرائيلي لعقد جلسة يكـالثبلثاء القادـ مقترحا قدمو نائب رئيس التنيست بسحب "السيادة" أك الكالية األردنية عف
المسجد األقصى...
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 السيادة المشتركة
عدـ االنفراد بالسلطة مف األطراؼ المتنازعة داخؿ الدكلة الكاحدة بؿ مشارتة السلطة بيف
األطراؼ ،كيستخدـ ىذا المفيكـ للتعبير عف الدكؿ المحتلة أك التي يكجد فييا صراع سياسي على
السلطة ،كمف ذلؾ المطالبة الدكلية بالسيادة المشترتة بيف الحرتة الصييكنية ك السلطة الفلسطينية
على القدس.
مثاليو:
 لضةكط تمارس على اسرائيؿ في إطار مستقبؿ إدارة المدينة القديمة في ضكء ترتيباتالحؿ النيائي؛ حيث تطرح أفتار متعددة منيا السيادة المشتركة...

 شبو دولة
الدكلة التي فقدت أىـ رتف مف أرتانيا كىك السيادة كالسلطة على أراضييا فتتكف مسلكبة السيادة
إما باالحتبلؿ أك بسيطرة جماعات عسترية إرىابية على ثركاتيا ،كعادةن ما يحدث ىذا في الدكؿ
غير المستقرة بعد الحركب أك الثكرات.
مثاليو:
 الكاقع المرير الذم يشير إلى أف أغلب النصؼ الشرقي مف ليبيا خرج تماما عف سلطةالحتكمة كربما تحكؿ بالفعؿ الى ‘تك ار بك ار’ جديدة اك ‘شبو دولة’...
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 الشبيحة
ىي عصابات مسلحة تستخدـ القكة كالعنؼ إلرىاب الناس مكجكدة في سكريا قبؿ الثكرة كتشتير
بالتيريب كىي مدعكمة مف النظاـ السكرم ،ظيرت بقكة بعد الثكرة السكرية كتقاتؿ جنبان إلى جنب
النظاـ السكرم في حربو ضد شعبو ،كتيعرؼ في مصر كبعض البلداف العربية بالبلطجية.
مثاليو:
 لعائلة تانت مقربة كمساندة لئلخكاف في الثمانينات الى عائلة يقاتؿ أغلب أفرادىا ضمفميليشيات ما يعرؼ بػ’الشبيحة’ بعد الثكرة السكرية.

 شرعية الثورة
االمتثاؿ لشرعية الشعب بعد الخركج على نظاـ الحاتـ المستبد ،حيث تتكف الدكلة بتؿ مؤسسساتيا
تخضع لقكانينو فيقكـ الشعب باإلطاحة بيذه القكانيف المستمدة مف الدستكر كاالمتثاؿ لشرعية الثكرة
التي ىي القكانيف فيرضى بيا الشعب بتافة فصائلو.
مثاليو:
 ربما ال يدرم مف يرل أف للحرب شرعية حتـ ،أك لمثورة تذلؾ ،مف دكف االختيار الشعبيالحقيقي ،أنو بذلؾ يييف الحرب كالثكرة...
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 الشرعية الدستورية
أف الشعب ىك مصدر السلطات فيك الذم ينتخب رئيس السلطة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية،
كحؽ التصكيت على الدستكر باختيار ممثليف لو لصياغة الدستكر الجديد للببلد.
مثاليو:
 كرفع المشارتكف البلفتات كالشعارات المطالبة بإنياء حتـ العستر كعكدة الشرعيةالدستورية...
الدولية
عية
ّ
 الشر ّ
االمتثاؿ للقكانيف الدكلية في أمر السلـ كالحرب كحقكؽ اإلنساف كحتى في الشؤكف االقتصادية
كعدـ خرقيا كاال أصبحت الدكلة غير شرعية دكليان أم خارج الشرعية الدكلية.
مثاليو:
الفلسطينية...
القضية
الدولية بشأف
عية
 كفيما دعا إلى ضركرةٌ
ٌ
ّ
التمسؾ بق اررات الشر ّ
ٌ

 شرعية الرئيس
أف ىذا الرئيس جاء بعد انتخابات نزيية مف قبؿ الشعب كأشرؼ على ىذه االنتخبات مراقبكف
دكليكف كتبقى شرعية ىذا الحاتـ حتى انتياء فترة حتمو مالـ يطالب الشعب بإنيائيا بانتخابات
رئاسية عاجلة إذا ثبت عليو سياسات تيدد األمف القكمي أك خيانة الدكلة كالدستكر.
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مثاليو:
 دعا االجتماع االستثنائي لدكؿ مجلس التعاكف الخليجي جماعة أنصار اهلل الحكثييف إلىالمشارتة في حكار الرياض .....،لتف انطبلقان مف شرعية الرئيس اليمني عبد ربو منصكر
ىادم.

 شرعية الشعب
مصطلح يطلؽ على ممارسة الشعب لحقكقو الديمقراطية في المشارتة بالحياة السياسية عف طريؽ
انتخاب رئيس الدكلة كالسلطة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية.
شاىده
 «...ليس للقذافي نظاـ سياسي حتى تتـ اإلطاحة بو» .كأتد أف «ال شرعية إال لسلطةالشعب كالمؤتمرات العامة كما عدا ذلؾ فيك باطؿ كغير شرعي».

 شعار رابعة العدوية
شعار يتتكف مف أربعة أصابع على خلفية صفراء في إشارة إلى ميداف رابعة العدكية ،كبدأ ىذا
الشعار في الظيكر على خلفية فض اعتصامي رابعة كالنيضة مف قبؿ السلطات المصرية في
"2013 /8/14ـ" مما أدل إلى استشياد المئات كبعض منظمات حقكؽ اإلنساف أحصتيـ باآلالؼ
مف معارضي عزؿ الرئيس محمد مرسي.
مثاليو:
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 كقد رفع المتظاىركف شعار رابعة العدوية كصكر مرسي ،كرددكا ىتافات تطالب بإسقاط"حتـ العستر"...

 صاحب مصر الجديد
انتقاؿ السلطة مف مستبد إلى مستبد جديد يحتـ الدكلة بمفيكـ الملتية الخاصة حيث تصبح الدكلة
كمؤسساتيا كما علييا ضمف ىذا المفيكـ ملتان للرئيس الجديد ،كأطلؽ على الرئيس السيسي.
مثاليو:
 -كالمتابع لئلعبلـ المصرم الفضائي ...مف االسفاؼ للتركيج ‘لصاحب مصر الجديد’

 الطابور الخامس
جماعات سرية مكجكدة بيف الشعب كفي المراتز الحساسة بالدكلة كيتكف ىدفيا التجسس لصالح
دكؿ أخرل "،أكؿ مف استخدـ ىذا المصطلح

الجنراؿ (إميليك مكال) أثناء الحرب األىلية اإلسبانية

عاـ 1936ـ"(،)1كعاد استخدامو حديثان في مصر حيث يتيـ أتباع النظاـ المخلكع كمؤيدك االنقبلب
اإلخكاف المسلميف بالطابكر الخامس.

( )1انظير :كيتيبيديا ،المكسكعة الحرة :الطابور الخامس ،تاريخ الدخكؿ2014/6/6 :ـ
المكقع اإللتتركنيhttp://ar.wikipedia :
153

مثاليو:
 فيناؾ أتثر مف مئتي مليار جنيو مف اإليرادات المستيدفة تنتظر مف يحصليا بعد ابعادالطابور الخامس...′

 العدالة االنتقالية
العدالة التي تقكـ بتطبيؽ القانكف ضمف االنتياتات الجسيمة في حقكؽ اإلنساف قبؿ المرحلة
االنتقالية في الدكؿ التي تعرضت لحركب أىلية أك ثكرات أسقطت أنظمة قامت بيذه االنتياتات،
تثير لمناصرم االنقبلب
كغالبان ما تيدؼ إلى المصالحة الكطنية بعد تطبيؽ القانكف .كشاع نا
العسترم في مصر مف معارضي حتـ مرسي ،كقؿ استعمالو بعد تمتف االنقبلب كجبلء الحقيقة.
مثاليو:
 -العدالة اال نتقالية ىي السبيؿ الكحيد لتجنيب القضاء الدعاكل ذات األبعاد السياسية...

 العدالة االنتقامية
عقاب سياسي جماعي تصدره المحاتـ القضائية على الخصكـ السياسييف بيدؼ تصفيتيـ كابعادىـ
عف الحياة السياسية كغالبان ما تتكف األحتاـ غير متتافئة مع المخالفة القانكنية أك
الجنحة...فتتحكؿ العدالة القانكنية إلى إنتقامية .كقد شاع كانتشر في مصر ،كاستعملو مؤيدك
الرئيس مرسي ردان على مصطلح (العدالة االنتقالية).
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مثاليو:
 العدالة االنتقالية والعدالة االنتقامية...العدالة االنتقالية تتطلب حتـ القانكف في ظرؼاستثنائي كضمف أكضاع انتقالية ،أما العقاب السياسي الجماعي فليس ذلؾ سكل عدالة
انتقامية.

 العدالة الثورية
العدالة التي تنادم بإنشاء محاتـ ثكرية عاجلة للفصؿ في الجرائـ السياسية لتحقيؽ مطالب الثكرة،
كال تعتمد على المحاتـ القضائية العادية التي تتيح للمتيـ الدفاع عف نفسو كغالبان ما تتكف أحتاميا
اإلعداـ كتصفية الخصكـ السياسييف حتى اليفسدكا الحياة السياسية مرة أخرل.
مثاليو:
 مياديف مصر تحتضف مليكنية العدالة الثورية ...يتكاصؿ تكافد المصرييف إلى ميدافالتحرير كمياديف أخرل بالمحافظات للمشارتة في مليكنية العدالة للمطالبة بمحاتـ ثورية
للنظاـ السابؽ.

س َكرةُ الثورة
َ ع ْ
تحكؿ في مسار الثكرة مف شعبية سلمية دكف استخداـ عنؼ كسبلح إلى مسلحة بسبب استخداـ
كغالبا ما
السلطة السبلح في مقاكمتيا فيقكـ الثكار باستخداـ السبلح للردع كالدفاع عف النفس،
ن
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تتكف ردة فعؿ على استدراج السلطة ليا ليتحكؿ األمر مف مطالب شعبية سلمية إلى مكاجية
مسلحة يعقبيا الكصـ باإلرىاب كالتطرؼ كالتخريب...
مثاليو:
س َك َر
 مف اإلجحاؼ اتياـ اللكاء علي محسف قائد الفرقة األكلى مدرع "سابقا" بأنو َع ْالثورة....

 عسكرة الصراع
تحكؿ الخبلؼ بيف الفصائؿ السياسية إلى صراع عسترم يعتمد على السبلح لفرض الرأم بالقكة.
مثاليو:
 -فإف التعكيؿ على آليات منع عسكرة الصراع يصبح ىك الخيار األفضؿ.

 عسكرة المجتمع
أف يقكـ الشعب داخؿ الدكلة بحمؿ السبلح للدفاع عف حقو أك نفسو أك فترتو حيث يتكف
ً
بحيادية أجيزتيا كمؤسساتيا كخاصة
الشعب أك فصيؿ منو خصمان سياسيان للدكلة التي اليؤمف
مؤسسة القضاء.
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مثاليو:
 أعلنت ك ازرة الداخلية العراقية ،...مؤتدة سعييا لتفعيؿ األمف الداخلي ،فيما ح ٌذر خبيرسياسي مف اتجاه الحتكمة نحك "عسكرة المجتمع"...

الع ِ
شرَّية الحمراء
َ 
حدثت في الجزائر كاستمرت ىع ٍشر سنكات مف العنؼ كارىاب كالقتؿ المتبادؿ ،على أثر فكز
الجبية اإلسبلمية باالنتخابات التشريعية فتدخؿ الجيش الجزائرم كأفشؿ االنتخابات مما
أدل إلى حرب أىلية بيف الدكلة كالتيار اإلسبلمي بدأت مف عاـ" 1991ـ" إلى "2002ـ
بعد المصالحة الكطنية التي اقترحيا بكتفليقة.
مثاليو:
 قد تتكف أسكأ مف العشرية الحمراء التي نتمنى أف تتكف االستفادة مف دركسيا كعبرىا قدأقنعت رجاؿ الخفاء كرجاؿ العلف...،

 عصابات تكفيرية سمفية إرىابية
جماعات مسلحة تنتمي إلى الفتر السلفي الذم يؤمف بالرجكع للقرآف كالسنة كالسلؼ الصالح في
تفسير اإلسبلـ ،كلتنيا غالت في تتفير الحتاـ ألنيـ اليحتمكف بالشريعة كتتفير العلماء ألنيـ
اليتفركنيـ كبالتالي الشعب ألنو رضي بالظلـ.
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مثاليو:
 قاؿ "عصابات تكفيرية سمفية إرىابية" ،كقدـ نفسو حامي األقليات في المنطقة كليس فيسكرية كحدىا...

 العصياف المدني
عمؿ سلمي يتكقؼ بمكجبو تؿ مكاطف عف أشتاؿ التعامؿ تافة مع تؿ السلطات القائمة كأجيزتيا
كمؤسساتيا كدكائرىا كمسؤكلييا ،بسبب رفض النظاـ كالسلطات الحاتمة تلبية مطالب عامة
المكاطنيف كالرأم العاـ.
مثاليو:
 -كدعا بعضيـ إلى إعبلف العصياف المدني بالمدينة...

ِ 
العممانيوف
أتباع التيار العلماني المنتشر في أكركبا كيعني فصؿ الديف عف الدكلة كالحياة السياسية كاعتماد
العلـ كاألفتار المادية التي تخضع للنجاح كالفشؿ في إدارة مؤسسات الدكلة ،كاعتبار الديف شيئان
عاطفيا ال يدخؿ في النظريات كالقكانيف كال يكجد دليؿ على أف الديف بالنسبة ليـ حقيقي فيك عبارة
ن
عف ركايات كقصص خيالية تناقلتيا العامة ،علمان أف تلؾ الدكؿ ليست ضد أم ديف ما زاؿ
المكاطنكف يقكمكف بكاجباتيـ تجاه الدكلة التي تؤمف ليـ األمف كالعمؿ كالعيش التريـ...فيي مع
حرية األدياف خارج نطاؽ السياسة،أما في األنظمة العربية التي تدعي "العممانية" فيي تذلؾ متى

158

يتناسب مع مصالحيا في المحافظة على السلطة كترسي الحتـ كاسبلمية تعلي مف شأف الديف عند
ذات الضركرة.

()1

مثاليو:
 صياغة جديدة تجمع بيف األضداد كالمختلفيف إيديكلكجيا في تكافؽ ثقافي كمجتمعي :بيفعممانييف كاسبلمييف ،بيف حداثييف كأصكلييف؟...

َ عممنة
تحكؿ مؤسسات الدكلة إلى علمانية حيث أف التيار العلماني في تلؾ الدكؿ لـ يترسخ بعد في تؿ
مؤسسات الدكلة خصكصان إذا تانت الدكلة دينية فتحتاج ىذه المؤسسات للكقت ليذا التحكؿ تما
حدث في أكركبا في العصكر الكسطى كما بعدىا مف الثكرة على التنيسة كالتحكؿ نحك العلمانية.
مثاليو:
 برلماني أردني يخشى التكرط كاجتماع عماف يبحث (عممنة) جيش المعارضة كخطةىجكمية كفرع لتزكيد الحر.

()1

انظير :إسبلـ كيب.2003 ،العممانية ..تعريفيا وظروؼ نشأتيا ،تاريخ الدخكؿ2014/5/7 :ـ ،المكقع

اإللتتركني... articles.islamweb.net/media/index:
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 العناصر التكفيرية
تقكـ على نيج المةاالة في التتفير ،تتفر الحاتـ ألنو ال يحتـ بالشريعة اإلسبلمية كالمحتكميف
لرضاىـ كستكتيـ على ىذا الحاتـ ،كالعلماء لعدـ تتفيرىـ الحاتـ .كقد شاع المصطلح في كسائؿ
اإلعبلـ الرسمية التي سمت ىؤالء الطائفة (العناصر التتفيرية).
مثاليو:
 كتاف الجيش قد أعلف في كقت سابؽ عف مقتؿ خمسة مف العناصر التي كصفيا بػ"التكفيرية"...

 عنصرية الخصخصة
بيع الملتيات العامة المملكتة للشعب لشرتات استثمارية مملكتة لرجاؿ أعماؿ بعينيـ إما لنفكذىـ
أك لعبلقاتيـ مع النظاـ أك الحزب الحاتـ ،كقد يتكف رجاؿ األعماؿ أجانب .كمثاؿ ذلؾ أف التياف
الصييكني يستةؿ عنصرية الخصخصة ضد الفلسطينييف.
مثاليو:
 -كلتف عنصرية الخصخصة تتمف في ثبلثة جكانب أساسية ،الصحة كالتعليـ كالرفاه...،
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 الفاشيوف
مف أتباع الفتر الفاشي "اإليطالي الذم أسسو مكسيليني" ك ينادم بحتـ القكم على الضعيؼ
كيتصؼ بالحتـ الدتتاتكرم العسترم كيقكـ بيا أتباع الحرتات الكطنية القكمية كتقكـ على تأليو
القائد ( .)1كاسةلتو التيارات السياسية المتصارعة على السلطة في أغلب دكؿ الربيع العربي بشتؿ
تقابلي؛ فالتيار الليبرالي استةؿ مصطلح الفاشية الدينية للترىيب مف الخصـ السياسي ،كالتيار
اإلسبلمي استثمره للسبب ذاتو بترتيب الفاشية العسكرية.
مثاليو:
 -في مكاجية حملة التراىية التي يشنيا الفاشيوف الجدد كمعيـ المزايدكف كالميرجكف..

 الفترة التأسيسية
فترة زمنية محددة تعقب الثكرات أك االنقبلبات أك طرد مستعمر ،تطالب بيا النخب
السياسية لتأسيس دستكر جديد للببلد كمف ثـ انتخاب السلطات الثبلث دكف تسرع مف أجؿ
إقامة الدكلة المدنية الحديثة .كشاع المصطلح في دكؿ الربيع العربي.
مثاليو:
 -أك ما أطلؽ علييا بالفترة التأسيسية...

()1

ُ
انظر  :كيتيبيديا ،المكسكعة الحرة :الفاشية ،تاريخ الدخكؿ2014/7/12 :ـ ،المكقع

اإللتتركنيwikipedia.org/wiki.:
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 الفيدرالية
الحتـ االتحادم أك البلمرتزم كينص فيو الدستكر على أف لتؿ كالية أك إقليـ داخؿ الدكلة
سلطاتيا التشريعية كالتنفيذية كالقضائية المستقلة ،ك تمنح ىذه الكحدات السياسية بعض قكتيا
السياسية للحتكمة المرتزية ،كتعتبر اإلمارات العربية المتحدة مف الدكؿ الفدرالية.
مثاليو:
 كليذا ظيرت الدعكة إلى الفيدرالية ،كىى في كاقع األمر ليست انفصاال بؿ ىي في نظرأصحابيا مشركع كطني يقرره الليبيكف في استفتاء عاـ...

 الفرعونية المطمقة
تمجيد فرد أكعصابة تسيطر على الشعكب كثركاتيا بالقتؿ كالعنؼ

كىك نظاـ حتـ سلطكم

ارديتالي لو فتر إيدكلكجي يؤمف بحؽ سيطرة القكم على الضعيؼ ،كتشترؾ الفرعكنية مع الفاشية
مع األكلكىية في الحب الشديد للقائد القكم.
مثاليو:
 مثؿ درجة كاضحة مف النفاؽ الصريح المتشكؼ كبيف مكقفيا الجديد القائـ في جكىرهعلى القير والفرعونية والفاشية واأللوىية المطمقة...
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 فصيؿ سياسي
مصطلح يستخدـ في السياسة للتعبير عف كجكد أحزاب سياسية مختلفة أك جماعات تتبنى فت انر أك
رؤية سياسية معينة ،كيعتبر الليبراليكف كالعلمانيكف كاإلخكاف المسلمكف فصائؿ سياسية.
مثاليو:
 -عريقات :حماس فصيؿ سياسي كاالحتبلؿ ىك النمكذج األعلى لئلرىاب...

 الفكر الوىابي
حرتة دينية سياسية مؤسسيا محمد عبدالكىاب النجدم في نجد كشبو الجزيرة العربية يدعك أىتباعيا
إلى الجياد كتطيير المسلميف مف الشرؾ ،كيتيميـ علماء السنة بالخكارج كالتطرؼ كاإلرىاب.
مثاليو:
 الفكر الوىابي ..بدا الرجؿ مبتسما كىك يترر ىذه اإلسطكانة في كجو مظاىر االعتداؿالسعكدية ،التي ما زالت معادية لبشار...

 فموؿ
بقايا الجيش الميزكـ ،ك شاع في أعقاب ثكرة يناير ىعلى نما على بقايا نظاـ مبارؾ أك المؤيديف لو
الذيف عارضكا بشدة ثكرة " 25يناير".
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مثاليو:
 -برلماف مصر المنتظر ..الفموؿ حاضركف.

 الفوضى الخلقة
إحداث فكضى في منطقة أك بلد ما بشتؿ مقصكد بتحريؾ مف دكؿ أجنبية تيدؼ إلى تقسيـ
طائفي أكعنصرم في تلؾ الدكؿ يتبعيا حالة مف االستقرار الذم يلي ىذه الفكضى".أمريتا
كالفكضى الخبلقة التي أعلنت عنيا تكندلي از رايز في الشرؽ األكسط أك فيما يعرؼ الشرؽ األكسط
الجديد،عاـ2005ـ".
مثاليو:
التكنية"...
 فطلعكا علينا بنظريات "الفوضى الخلقة" ك"المؤامرةٌ

 فيمؽ القدس
قكات عسترية إيرانية كقائد ىذه القكات الجنراؿ قاسـ سليماني.
مثاليو:
 فيما عزز فيمؽ القدس مف تكاجده العسترم بإرسالو عناصر مف الحرس الثكرم اإليرانيكقكات الباسيج كالعديد مف الخبراء العسترييف...
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 القاعدة
تنظيـ أكؿ ظيكر فعلي لو عاـ 1990ـ أتباعو مف السنة األصكلييف يدعك إلى الجياد كيشتير
بعمليات تفجير النفس لو عدة عمليات في التثير مف الدكؿ أبرزىا "أحداث  11سيبتمبر 2001ـ"
في أمريتا بقيادة أسامة بف الدف ،كاآلف قائدىا أيمف الظكاىرم بعد اغتياؿ بف الدف ،كتعتقد القاعدة
َّ
أف المسيحيف كالييكد يتآمركف على تدمير اإلسبلـ ،كمف الدكؿ التي تتمرتز بيا القاعدة العراؽ
كاليمف.
مثاليو:
 ىتذا ظيرت "طالباف" أفةانستاف ،ك"المحاتـ اإلسبلمية" في الصكماؿ ،كانتظرت عناصر"القاعدة"...

 قانوف العزؿ السياسي
فصيبل سياسيان مف ممارسة الحياة السياسية تالتقدـ للترشح لمنصب رئيس الجميكرية أك
قانكف يمنع
ن
الترشح للسلطة التشريعية أك المشارتة في األحزاب السياسية المعارضة ،بسبب إفسادىـ للحياة
السياسية ،اقترح ىذا القانكف النائب عصاـ سليماف بعد ثكرة  25يناير بيدؼ منع فلكؿ مبارؾ مف
الترشح لبلنتخابات الرئاسية ،كمثاؿ ذلؾ العزؿ السياسي لئلخكاف المسلميف بعد االنقبلب ،كىك يشبو
قانكف اجتثاث البعث في العراؽ.
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مثاليو:
سنو المؤتمر الكطني الليبي العاـ (البرلماف) بشبو إجماع في
 قانوف العزؿ سياسي -الذم ٌالخامس مف مايك/أيار ....2013

 قَ ْبطَ َنة الدولة
مصطلح استخدمو تيار اإلسبلـ السياسي الحاتـ ردان على المعارضة في تلؾ الفترة التي تانت
تدعي أنيـ يريدكف أخكنة الدكلة .كيعني تعييف األقباط في تؿ مؤسسات الدكلة كتحكؿ الدكلة
المصرية بالتدريج إلى قبطية علمان بأف األقباط يمثلكف أقلية بالنسبة للمسلميف في مصر.
مثاليو:
 ﺍلﻜنيسة تبدأ ﺍلمرحلة ﺍلثانية ل ػ" قبطنة مصر"" :بوال" يدعو ﺍلمسيحييﻦ لالحتشاﺩ لموﺍجيةﺍلثوﺍﺭ يوﻡ  25يناير.

 القبمية والجيوية
مصدر صناعي يعني الكالء للقبيلة أك العشيرة كىي ظاىرة منتشرة في جميع الدكؿ العربية بدالن
مف الكالء للدكلة أك الكطف ،كتستخدميا األنظمة الدتتاتكرية لبقاء ىذه الدكؿ متخلفة كللمحافظة
على مكقعيا في السلطة.
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مثاليو:
 القبمية والجيوية :تانت ليبيا -كما تزاؿ -تتتكف مف جيات كقبائؿ ،كىذا مظير مفمظاىر نسيجيا االجتماعي...

قضية األقاليـ
كىك ما يشبو الدكلة الفدرالية تنقسـ فييا الدكلة إلى أقاليـ تؿ إقليـ يتكف لو دستكر خاص بو
كيتمتع باستقبللية السلطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية كلتف ىذه األقاليـ تجتمع في اسـ
الدكلة ،كالعملة كاحدة كتتكف تابعة للدكلة المرتزية في حاالت الحركب.
مثاليو:
 كمثؿ قضية األقاليـ أيضا ،تـ النظر إلى تثير مف القضايا بيذا النمط البدائي الذم ينظرإلى أزمة اليمف على أنيا بمثابة نزاع عائلي بيف طرفيف متصارعيف...

 قوات الباسيج
قكات شبو عسترية تتتكف مف المتطكعيف الذتكر كاإلناث كىي تابعة للحرس الثكرم اإليراني
ك أحيانان تقكـ بمياـ قتالية خارجية في دكؿ تميؿ إلى إيراف.
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مثاليو:
 فيما عزز فيلؽ القدس مف تكاجده العسترم بإرسالو عناصر مف الحرس الثكرم اإليرانيكقوات الباسيج كالعديد مف الخبراء العسترييف...

 القوى التكفيرية الطائفية
جماعات إسبلمية تنتمي ألىؿ السنة تتفر الحتاـ لخركجيـ عف حتـ اهلل كتتفر المحتكميف
لستكتيـ على الظلـ كالعلماء لعدـ تتفيرىـ الحتاـ ،أما الطائفية فيي تتفر طائفة دكف غيرىا ألنيا
ال تنتمي ليامثؿ السنة كالشيعة.
مثاليو:
 كاستخداـ عبلقاتيا التقليدية مع عشائر غربي العراؽ ،للتكصؿ إلى إطار دائـ للمصالحةكاالستقرار كعزؿ القوى التكفيرية الطائفية المتطرفة...

 القوى النيوليبرالية
الرأسمالية المطلقة أك الليبرالية االشتراتية كتعمؿ على دعـ الرأسمالية كتقليؿ دكر الدكلة في
االقتصاد ،كنتائجو تقدـ اقتصادم ينعتس على القكة السياسية،كمف ذلؾ القكل النيكليبرالية
األمريتية.
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مثاليو:
 كفي العقد المنصرـ ،اقترحت األكساط النيوليبرالية حبلن لمشتلة النمك... -تاف يستيدؼ تييئة بدائؿ سياسية مف القوى النيوليبرالية.

 قيادة الصؼ األوؿ
رئيس الدكلة ك الحزب الحاتـ كرئيس الكزراء ك رئيس مجلس النكاب كالنخب السياسية.
مثاليو:
 أما "الفساد" ،فقد تاف المنظكمة األخرل التي ثار علييا الشعب ،كنظاـ صالح مف قاد...كقتؿ عدد تبير مف حراستو كمسؤكليو...،كأصيب صالح وقيادة الصؼ األوؿ...،

 كتائب عز الديف القساـ
ىي الجناح العسترم لحرتة حماس سبب التسمية نسبة إلى الشيخ المجاىد عز الديف القساـ الذم
استشيد في فلسطيف في معرتة يعبد عاـ 1935ـ ضد االحتبلؿ اإلنجليزم.
مثاليو:
 أف الحرتة قررت فصؿ القيادم السابؽ فييا أيمف طو المعتقؿ لدل كتائب عز الديفالقساـ...
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 كمبرادورية
سيطرة رجاؿ األعماؿ على السكؽ الداخلية عف طرؽ احتتار االقتصاد بيد أفراد بعينيـ كغالبان ما
يتـ تحالؼ بيف ىؤالء كالدكلة أك السلطة مف أجؿ المنافع الشخصية بيف الطرفيف ،كغالبان ما تتكف
شائعة في الدكؿ النامية ذات األنظمة الدتتاتكرية.
مثاليو:
 كتانت النتيجة تحسنان نسبيان في النمك لحساب نخب كمبرادورية جديدة كعلى حساب التزايدالميمشيف...
غير المسبكؽ في تتلة المفقىريف
َّ

 المجنة الرباعية الدولية
تتألؼ مف ركسيا كالكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي كاألمـ المتحدة ،كىي مختصة بالصراع
مؤخر برئاسة تكني بلير.
العربي الصييكني ،كعاد نشاطيا
ان
مثاليو:
 معربا عف أملو في أف تتمتف المجنة الرباعية الدولية مف إلزاـ الحتكمة اإلسرائيلية بالتؼعف ىذه الممارسات....
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 ماعش
اختصار لؤلحرؼ األكلى لميليشيات أبك الفضؿ العباس الشيعية التي تقاتؿ في العراؽ كالشاـ ،كىي
أحزاب شيعية تقاتؿ في سكريا مع النظاـ ضد الثكرة السكرية.
مثاليو:
 -سكريا…حرب اليجاء بالشينات األربع… ‘داعش’ ك’حالش’ ك’ماعش’ ك’جاحش’

 الماؿ السياسي
الماؿ التي تستخدمو السلطة في الدكؿ النامية لتةيير قرار سياسي أك اإلبقاء على قرار سياسي
آخر كغالبان يستخدـ لشراء ضمائر الناس في االنتخابات الرئاسية أك التشريعية ،كقد يتكف الماؿ
تثير
السياسي مدفكعا مف دكؿ أجنبية للتأثير على قرار سياسي معيف يخدـ مصالحيا .كيستعمؿ نا
في فترات االنتخابات في بعض الدكؿ العربية إشارة إلى شراء أصكات الناخبيف لترجيح تفة حزب
أك فرد.
مثاليو:
 -الخطيب :استخداـ الماؿ السياسي يسيء لؤلردف كلبلنتخابات...

171

 مبادرة زمزـ
مبادرة أطلقيا جميؿ الدىيسات كارحيؿ غرايبة ك نبيؿ التكفحي مف قيادات اإلخكاف المسلميف في
األردف نكفمبر "تشريف الثاني" 2012ـ كأىداؼ ىذه المبادرة تتبنى فترة الدكلة المدنية لتخفيؼ حدة
الخبلؼ بيف الجماعة كالحتكمة األردنية كالعمؿ اإلصبلحي كمحاربة الفساد كمكاجية التحديات
كاألزمات التي كاجييا األردف في الكقت الراىف ،كتـ فصؿ القيادات الثبلث مؤخ انر بعد محاتمة
إخكانية باتياميـ باالنشقاؽ عف الجماعة كأف تنظيـ المبادرة مخالؼ للقكانيف المتعارؼ علييا داخؿ
التنظيـ.
مثاليو:
 -احتجاجا على تقديـ قيادات مبادرة «زمزـ» للمحتمة اإلخكانية...

 المبادرة الخميجية
المبادرة التي اطلقتيا دكؿ مجلس التعاكف الخليجي للكساطة بيف الرئيس صالح كالثكار لتيدئة
الكضع في اليمف ،كتنص على مةادرة صالح الحتـ بعد تكقيع االتفاقية دكف مبلحقة قضائية،
كانتقاؿ الحتـ إلى حتكمة كطنية حتى مكعد االنتخابات الرئاسية.
مثالو:
 -بعد عشرة أشير مف إعبلنو في  18مارس/آذار  2013تأحد بنكد المبادرة الخليجية...
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 مبادرة ويكي ثورة
مبادرة أطلقيا حقكقيكف خبلؿ الثكرة المصرية تيدؼ إلى إحصاء عدد الضحايا الذيف سقطكا في
الثكرة كانتياتات حقكؽ اإلنساف كعدد المتظاىريف الذيف دخلكا السجكف لمجرد تعبيرىـ عف رأييـ.
مثاليو:
 مف بينيا مبادرة "ويكي ثورة" التي قالت إف  980شخصا قتلكا في فض اعتصاـ رابعةالعدكية.

 المتحاصصيف:
تقسيـ سياسي يقكـ على تقسيـ أجيزة الدكلة بيف النخب السياسية المتصارعة بعيدان عف
إرادة الشعب كىك مف أحد أىـ األسباب في عدـ قياـ الدكلة الديمقراطية المدنية ،كقد يحدث اتفاؽ
بيف رجاؿ األعماؿ كالسياسة في تكزيع األجيزة كالمناصب السيادية في الدكلة.
مثاليو:
 -كاعادة تكزيع أجيزة الدكلة بيف "المتحاصصيف...

 مثمث ماسمو
نظرية نفسية أكجدىا العالـ (إبرىاـ ماسلك) كىي مثلث يبدأ مف الحاجات الجسدية كعندما يتـ
إشباعيا ينتقؿ اإلنساف إلى حاجات األماف ثـ الحاجات االجتماعية كمف ثـ البحث عف احتراـ
اآلخريف كفي نياية اليرـ الحاجة لتطكير الذات.
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مثاليو:
 بعد أف راحكا يحرمكنيا مف أبسط متطلبات ‘مثمث ماسمو’ ،تاألمف كالماء كالخبز كالكقكدكالتيرباء!..

 المجمس التأسيسي
مصطلح شائع في تكنس قاـ أعضاؤه بصياغة الدستكر الجديد الذم انتخبو التكنسيكف بعد
الثكرة.
مثاليو:
كشيد المجمس التأسيسي أحكاال تتراكح في بعضيا بيف "السرؾ" كبيف المناكرات السياسية...

 المحاكمات السياسية
محاتمة شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية معينة كذلؾ العتناقيا مبادئ كأفتا انر معارضة
للسلطة ،كليس بسبب جناية أك جنحة يحاتـ علييا القضاء ،كغالبان ما تلفؽ ليذه الشخصيات
التيـ التي تيدد األمف القكمي كاثارة الرعب بيف المكاطنيف بسبب عدـ نزاىة القضاء كتحكلو إلى
أداة قانكنية لتصفية الحسابات السياسية مع الخصكـ أك النظـ السابقة.
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مثاليو:
 ك كقؼ التصعيد األمني كالتحريض اإلعبلمي ضد المعارضة ،ك كقؼ ما سمتياالمحاكمات السياسية...

 محاكمة ثورية
محاتـ استثنائية التنتمي للتشريع كالقكانيف كاليكجد بيا استئناؼ أك نقض كغالبان ال تشمؿ قضاة بؿ
شخصيات يتـ اختيارىا على أساس سياسي يتفؽ مع طبيعة الثكرة كيصدر الحتـ بشتؿ سريع لتلبية
مطالب الثكرة ،كمف ذلؾ المحاتـ الثكرية في الثكرة الفرنسية.
مثاليو:
 نفٌذت المقاكمة الفلسطينية حتـ اإلعداـ بحؽ  18عميبلن لبلحتبلؿ في غزة ،بعد محاكمة"ثورية" أشرؼ علييا مختصكف في التحقيؽ كالقضاء...

 المحور األمريكي
كىك تحالؼ بيف أمريتا كتندا كاالتحاد األكركبي ،لدعـ المعارضة السكرية كتزكيدىا بالسبلح ضد
نظاـ بشار األسد على أثر الثكرة السكرية التي تحكلت إلى حرب أىلية.
مثاليو:
 -فلك تاف صراعان فعليان بيف المحور األمريكي كشرتاه كالمحكر الركسي كشرتاه...
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 المحور الروسي
تحالؼ يضـ "ركسيا االتحادية كالصيف كايراف" مقابؿ المحكر األمريتي ،كيدعـ ىذا المحكر نظاـ
بشار األسد باألسلحة كالدعـ السياسي في الق اررات السياسية كالتصكيت لصالح النظاـ.
مثاليو:
 -فلك تاف صراعان فعليان بيف المحكر األمريتي كشرتاه والمحور الروسي كشرتاه...

 المحور السني (اآلني)
تحالؼ بقيادة السعكدية كدكؿ الخليج العربي كاألردف كمصر بعد االنقبلب في مكاجية المحكر
الشيعي الذم يضـ إيراف كالعراؽ ك سكرية كحزب اهلل كسمي باآلني ألنو تشتؿ في ظركؼ استثنائية
بعد االنقبلب في مصر.
مثاليو:
 كأكضح البخيت أف مصالح المحور السني (اآلني) "التقت عند نقطة إسقاط النظاـالسكرم أك إضعافو قدر اإلمتاف...

 محور الشر
مصطلح أطلقو الرئيس األمريتي جكرج بكش االبف على دكؿ"العراؽ ،كايراف ،كتكريا الشمالية"
ليبرر حربو على العراؽ في خطاب ألقاه عاـ 2002ـ تحت شعار محاربة اإلرىاب.
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مثاليو:
 لـ تعد أمريتا تتحدث منذ زمف عف محور الشر بؿ عف مداكرة مرتبة بيف معستراتالصقكر التثيرة في الشرؽ األكسط...

 محور الممانعة
تحالؼ متكف مف إيراف كسكريا كركسيا كالصيف مف جية كحزب اهلل،كىي على خبلؼ-مقاكمة
كممانعة -مع السياسة األمريتية.
مثاليو:
 -كانتياء بحماية ظير المقاكمة كعدـ السماح بسقكط محور الممانعة...

 مخطوفوف ذىنياً
مف المصطلحات النفسية التي تعني غسيؿ الدماغ كالمخ كالسير كراء أكىاـ يخيؿ للشخص أنيا
حقيقية كمكجكدة على أرض الكاقع ،كأكؿ مف استخدـ ىذا المصطلح المتحدث باسـ كزير الداخلية
المصرم لكصؼ المعتصميف في رابعة كالنيضة بأنيـ مخطكفكف ذىنيان.
مثاليو:
 -أحمد فيمى " عف حزب النكر" يتتب :إنيـ حقان مخطوفوف ذىنياً.
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 المذىب الزيدي
طائفة مف الشيعة كتنسب تسميتيا إلى اإلماـ زيد بف علي زيف العابديف بف الحسيف بف علي بف
أبي طالب كأىـ ما يميزىا أنيا تطالب بالخركج على الحاتـ الظالـ كتمثؿ أكؿ خركج ليا على
الخبلفة األمكية ،كيعتبر ىذا المذىب األتثر تكاجدان في اليمف.
مثاليو:
 -فتتـ الدعكة إلى المذىب الزيدي...

 المذىب الشيعي اإلمامي االثنا عشري
الفرقة األتثر عددان في الطائفة الشيعية كيؤمنكف بكالية أىؿ البيت بعد الرسكؿ (ص) ،ك َّ
أف النبي
نص على اثني عشر إمامان خلفاء مف بعده ،فتانت عقيدة اإلمامة ىي المائز الرئيسي
محمد قد َّ
بينيا كبيف بقية الطكائؼ اإلسبلمية.
مثاليو:
 لتف ىذا ال يمنع مف االعتراؼ بشجاعة المؤلؼ األستاذ أحمد التاتب الذم يدعك في ىذاالتتاب مباشرة إلى إلةاء المذىب الشيعي اإلمامي االثني عشري...
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 المرتزقة األجانب
عستريكف يعملكف في بلد غير بلدىـ مقابؿ الماؿ ،كيستعاف بيـ عادة النعداـ انتمائيـ إلى أىؿ
الببلد دينان أك قبيلةن أك طائفةن.
مثاليو:
 -أك مف المشتبو في كالئيـ للقذافي أك في انتمائيـ لممرتزقة األجانب...

 المرحمة االنتقالية
مرحلة انتقاؿ السلطة مف حزب أك مف نظاـ إلى آخر بطلب مف الشعب بعد ثكرة أطاحت بنظاـ
مستبد للحد مف التكتر ،كيتـ تحديد مكعد لبلنتخابات الرئاسية كالبرلمانية في ىذه المرحلة لضماف
انتقاؿ آمف للسلطة.
مثاليو:
 كأتدت على ضركرة تحصيف مخرجات الحكار باستفتاء شعبي يقر االتفاؽ النيائي كينقلولمرحلة التنفيذ ،كاالتفاؽ على إدارة المرحمة االنتقالية بيف الحكار كتنفيذ مخرجاتو...

 المستوطنات
تجمع ستاني بالمدف كالقرل في بلد محتؿ ،كقد تعني التكسع االستيطاني االستعمارم على حساب
ستاف المنطقة األصلييف بيدؼ التةيير الديمةرافي،كزيادة عدد االستعمارييف في اإلحصاء الستاني
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لشرعنة كجكدىـ كأنيـ يمثلكف األغلبية ،كمف ذلؾ المستكطنات الصييكنية في فلسطيف ،بؿ إف
المصطلح يتاد ينحصر في فلسطيف المحتلة.
مثاليو:
بأف
إف اإلسرائيلييف يشعركف ٌ
 انعقاد ىذا االجتماع ىك آخر مظاىر كتحرتات تقكؿ ٌالمقاطعة تؤتي نتائج قد تضر بيـ ،كا ٌف المقاطعة كا ٍف تاف سببيا المستوطنات..

س َّيسوف
ُ م َ
مصطلح يطلؽ على مف ليس لو عبلقة بالسياسة كيدعي أنو يفيـ بيا دكف ثقافة كعلـ كيطبؽ ما
يملى عليو ممف ىـ أقكل منو في السلطة.
مثاليو:
 ننسى جميعا أف الكزراء الذيف تاف يطلؽ علييـ لقب سياسييف أك مسيسيف تانكا األلمعفي حتكمة الدتتكر حازـ البببلكم...

 المقاومة الشعبية
مقاكمة شعبية غير نظامية تقكـ َّ
رد فعؿ على الظلـ كاالستبداد كانتياؾ حقكؽ اإلنساف عف
طريؽ تعبير الشعب بتؿ طكائفو كفصائلو عف رفضو ليذا الظلـ تالخركج بشتؿ منظـ أك
عشكائي في مظاىرات سلمية مستمرة للكصكؿ إلى مطالبيـ أك إصبلحات معينة ،كقد تتكف
ضد حاتـ مستبد أك مقاكمة استعمار.
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مثاليو:
 مف مكاقع المكاجية الساخنة في المخيمات ،كممف تانكا يشتكف في المقاومة الشعبيةكبأنيا مقاكمة ناعمة...

 مقاومة ناعمة
مقاكمة لمكاجية االستبداد كالظلـ أك االحتبلؿ عف طريؽ أمكر حياتية تتعلؽ بالفتر كاألخبلؽ
كتأخذ بعدان إنسانيان يتعاطؼ معيا المجتمع المحلي كالدكلي أتثر مف القكة العسترية بعيدان عف
استخداـ العنؼ كالسبلح كيتـ التركيج لياعف طريؽ اإلعبلـ المرئي أك المتتكب أك المسمكع.
كمثاؿ ذلؾ :المقاكمة الناعمة في جنكب إفريقيا بقيادة نلسف منديبل.
مثاليو:
 مف مكاقع المكاجية الساخنة في المخيمات ،كممف تانكا يشتكف في المقاكمة الشعبيةكبأنيا مقاومة ناعمة...

 مميشيات االنقلب
جيش غير نظامي مدفكع األجر الينتمي للمؤسسة العسترية كغالبان ما يتكف أفراده مف العاطليف عف
العمؿ كالخارجيف عف القانكف تستةليـ السلطة االنقبلبية لتركيع كقتؿ المكاطنيف المناىضيف
لبلنقبلب .ظير في مصر.
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مثاليو:
مدرسا.
 مميشيات االنقلب تقتحـ قريتيف بالجيزة كتعتقؿن

 مؤتمر اإليباؾ
منظمات صييكنية تؤثر على صانعي القرار في التكنةرس األمريتي خصكصان في دعـ احتبلؿ
الحرتة الصييكنية لفلسطيف.
مثاليو:
 كقد قدـ كزير الخارجية االمريتي جكف تيرم على ذلؾ مثاال جيدا في ىذا االسبكع فيخطبتو في مؤتمر اإليباؾ.

 المواطنوف الشرفاء
المكاطنكف الذيف يعلكف مصلحة الكطف فكؽ مصالحيـ الشخصية ،كلتف ىذا المصطلح يستخدـ
في مصر للداللة على األشخاص الذيف يدعمكف السلطة كال يريدكف التةيير الديمقراطي كغالبان ما
يتكنكف مأجكريف منيا أكمف شخصيات نافذة ليا مصالح مع السلطة كيقكمكف باستخداـ العنؼ
كترىيب المكاطنييف الذيف يطمحكف في التةيير كالديمقراطيةعلى سبيؿ المثاؿ المكاطنكف الشرفاء في
مصر بعد االنقبلب .كيستعمؿ بصكرتيف متناقضتيف حسب كجية نظر تؿ طرؼ؛ ففي مصر يعد
المناصركف للرئيس مرسي كنظامو المنتخب مكاطنيف شرفاء ،كيعد الذيف ناصركا االنقبلب شرفاء
مف كجية نظاـ االنقبلب.
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مثاليو:
 -المواطنوف الشرفاء" سبلح "الثكرة المضادة"...

الكونية
 المؤامرة
ّ
مصطلح سياسي مأخكذ مف علـ النفس لدل األشخاص المصابيف بالفصاـ الشخصي الذم يتكف
مفصكالن عف الكاقع كيعتبر التؿ مشترتان في مؤامرة تكنية ضده ،كيستخدمو السياسيكف للسخرية مف
األشخاص أك الدكؿ التي تعتقد بمبدأ المؤامرة التكنية أم أنيا كحدىا ىي الحؽ كالعالـ بأجمعو على
باطؿ كأنيا في حرب معو.
مثاليو:
الكونية" كتحالؼ أمريتا
 فطلعكا علينا بنظريات "الفكضى الخبلقة" ك"المؤامرةّ

مع

اإلسبلمييف ،كتخطيط الةرب للتخلص مف الدكلة الكطنية...

 النخب األردنية
صناع القرار الذيف يؤثركف في الرأم العاـ كقد تتكف النخب اجتماعية أك دينية أكسياسية كتليا
مرتبطة مع بعضيا في صنع القرار إال أف السياسية ىي التي تستفرد بالحتـ على األغلبية التي
تتكف تابعة.

183

مثاليو:
 مرة أخرل تفشؿ النخب األردنية في إدارة حكار جاد كمسؤكؿ حكؿ التحديات التي تكاجوالببلد...

 النخب السياسية
في الدكؿ الشمكلية التي تنفرد بالسلطة متمثلةن برأس الدكلة أك الحزب الحاتـ في اتخاذ القرار
كالتأثير في الرأم العاـ المحلي حيث يطلؽ علييا النخب السياسية،كبعد انييار ىذه األنظمة لـ
تتةير تثي انر النخب السياسية ألف الثكرات أسقطت رأس السلطة فقط كبقي أىتباعيا ىـ الذيف يؤثركف
في الرأم العاـ.
مثاليو:
 فيؿ المشتلة في المكاصفات كالمقاييس أـ في عطب آليات إنتاج النخب السياسيةالمرشحة أـ في تبل السببيف؟...ظاىرة "العطب" في إنتاج النخب مقلقة في دكلة تمتاز
تاريخيان بإنتاج النخب السياسية كاإلدارية...

 النيوعثمانية
كىك يشير إلى تعاظـ دكر ترتيا المسلمة كاسياماتيا في قضايا العرب كالمسلميف ،كينظر تثيركف
تيديدا للعرب كرغبة باستعادة دكر الخبلفة العثمانية في ببلد العرب.
إلييا بكصفيا
ن
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مثاليو:
 كقد كقفنا ،بكضكح إلى جانب نظاـ الرئيس بشار األسد ضد البربرية الخليجية الكىابية،القطرية كالسعكدية ،تما ضد النيوعثمانية...

 ىيئة الدروع
البرٌية.
ىيئة عسترية أك فصيؿ عسترم معركؼ في األجيزة العسترية ٌ
مثاليو:
 -كقد صرحت قيادات مف الجماعة بكجكد عبلقة ليا بما يعرؼ بػ"ىيئة الدروع"...

 واقعة الجمؿ
ىجكـ البلطجية بالجماؿ كالبةاؿ على المعتصميف في ميداف التحرير في"2011/2/2ـ" للضةط
على المعتصميف إلخبلء الميداف حيث تـ استشياد العديد مف المعتصميف كجرح آخريف .ك
أكضحت مشاىد الفيديك التي تناقلتيا المحطات التلفزيكنية المصرية كالعالمية َّ
أف اليجكـ تـ مف
أتباع نظاـ مبارؾ.
مثاليو:
 -أحتاـ بالسجف على المتيميف بقضية "واقعة الجمؿ"
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 الوطنية
المكاطنة الصالحة كاعبلء مصلحة الكطف فكؽ المصالح الشخصية كالطائفية كاالعتزاز بتاريخ
الكطف كانجازاتو ،حيث يحصؿ المكاطف ضمف قانكف المكاطنة على تافة حقكقو المدنية كالسياسية
على مبدأ تتافؤ الفرص.
مثاليو:
 الوطنية ىي المكاطنة الصالحة .كالسياسي الكطني ىك الذم يتحدث باسـ الشعبتامبلن...

 الوطف البديؿ
مخطط الحرتة الصييكنية بإقامة الدكلة الفلسطينية في شرؽ نير األردف عف طريؽ عرقلة عملية
السبلـ التي تيدؼ إلى حؿ الدكلتيف ،كتفعيؿ سياسة التيجير القسرم إلى األردف.
مثاليو:
 -العاىؿ األردني الملؾ عبدهلل الثاني جدد التأتيد ...أف األردف لف يقبؿ بالوطف البديؿ.
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 والية الفقيو
مصطلح سياسي شيعي ،كىك يمثؿ اإلماـ الةائب في كالية األمة"اإلماـ علي رضي اهلل عنو" يعتبر
الفقيو ىك الحاتـ كالمرجعية األكلى في الدكلة كسلطاتو تعلك سلطات الرئيس كيرجع لو األخير في
الشؤكف السياسية على اعتبار أنو ينفذ شريعة اهلل في األرض.
مثاليو:
 -كذلؾ أثناء بحثي عف نظرية "والية الفقيو " كأصكليا التاريخية..

 اليميف الفمولي والديني والميبرالي
مصطلح سياسي أطلقتو المعارضة المصرية بعد االنقبلب كيقصد بو المحافظكف مف أتباع الديف
"السلفييف" كىـ مف بقايا النظاـ المخلكع كيكظفكف الديف لخدمة السلطة ،كغالبان ما يكصفكف بالفاشية
كعتسيا اليسارم في إشارة إلى الليبرالييف "االشتراتية كالشيكعية" البعض يصؼ أصحاب اليميف
بالتطرؼ كاليسار اليبرالي باالنحبلؿ كيقاؿ أقصى اليميف كأقصى اليسار.
مثاليو:
 -مشيد السياسة تسيطر عليو أطياؼ اليميف الفمولي والديني والميبرالي...
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 اليميف المتطرؼ
حزب سياسي يطلؽ على مف يدعك لحماية الديف كالعادات كالتقاليد عف طريؽ العنؼ كالقكة .فعلى
سبيؿ المثاؿ دعكة اليميف المتطرؼ في االتحاد األكركبي للحد مف اليجرات القادمة مف الشرؽ
األكسط كخصكصان المسلميف كالبعض طالب بحصر عدد المسلميف ألنيـ يشتلكف تيديدا للديانة
المسيحية كالعادات كالتقاليد.
مثاليو:
 مع ذلؾ فالمقترحات غير المقبكلة فلسطينيا تكاجو أيضا بمعارضة اسرائيلية كسخط مفاليميف المتطرؼ..
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الخاتمة:

اجتيدت ىذه الدراسة في تكضيح العبلقة بيف اللةة كالسياسة في الفصؿ األكؿ على اعتبار أنيا
عبلقة تراتبية تعاقبية ال يمتف الجزـ بأفضلية إحداىما على األخرل؛ حيث إف السياسة كالخطاب
السياسي يثرم اللةة كيةنييا بمفاىيـ كأساليب كطرائؽ استثمار اللةة للكصكؿ إلى النتيجة السياسية،
كال يتـ التكصؿ ليذه النتيجة دكف كعي كعلـ باللةة التي تمثؿ أداة التكاصؿ السياسي كأداة تتكيج
ً
اللةة بتؿ ما تحملو اللةة مف عم و
للفعؿ السياسي ،ك َّ
ؽ داللي
أف الخطاب السياسي متداخؿ مع
كجماؿ ببلغي ،فتؿ منيما يحرؾ اآلخر.
كضحت استةبلؿ اللةة في الخطاب السياسي مف خبلؿ أيقكنات بصرية كسمعية مف كاقع
ثـ
ي
الثكرات العربية في تكجيو المتلقي لرغبات المتتلـ كجعلو يتبنى خطابو السياسي قكالن كفعبلن ،في
مبحث تجليات اللةة في الممارسة السياسية ( قكالن كفعبلن).
و
جديدة تنتسب إلى الفعؿ السياسي اللةكم،
إضافةن إلى تطكيع اللةة ألداء كظائؼ

كأف ىذه

الكظائؼ السياسية تستةليا السلطة لتمرير الخطاب السياسي كحمؿ المتلقي على تبني الخطاب
السياسي السلطكم كمف ثـ مبارتة الفعؿ السياسي كذلؾ في مبحث اللةة في الخطاب السياسي...
مقكماتيا كظائفيا.
ككضح المبحث التبايف في تحديد مفيكـ الخطاب السياسي كصكالن إلى فاف دايؾ" van Dijkالذم
تكسع في تحديد ىذا المفيكـ باعتبار تؿ عنصر مف عناصر الخطاب السياسي متمبلن للعناصر
األخرل ،كذلؾ بتكسيع مجالو ليشمؿ "المرسؿ ،كالنص ،كالسياؽ ،كالمتلقي" ،مع المكازنة في أىمية
عناصر االتصاؿ يتلِّيا مف غير ىيمنة كاحد على األخرل.
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كقدمت بعض خصائص الخطاب السياسي التي تميزه عف غيره مف الخطابات كاستثمرت بعض
المصطلحات السياسية مف لدف الثكرة تأتيدان لبعض ىذه الخصائص كحتى تصؿ المعلكمة السياسية
إلى أتبر عدد مف الجماىير.
َّح الفصؿ الثاني الخطاب السياسي العربي المعاصرَّ ،
أف االنقساـ التاريخي كالفترم في
ثـ ىكض ى
الخطاب السياسي أدل إلى صراع بيف التيارات السياسية كتاف نتيجة ىذا الصراع السياسي ظيكر
صيةتيف لةكيتيف تقليدية تنادم بالمكركث كصيةة حضارية تنادم بالتقدـ كالعلـ ،كتاف بدىيان أف
يؤسس تؿ تيار لخطابو بمعجـ اصطبلحي يخصُّو ُّ
كيدؿ عليو داللةن صريحةن.
ى
إضافةن إلى الخطاب السياسي العربي بعد الربيع العربي كتحكالتو متمثبلن بأنكاع الخطاب السياسي
كخصائص الخطاب السياسي العربي في مرحلة الثكرات العربية كما بعدىا التي شيدت انقبلبان في
عملية إنتاج الخطاب كتلقيو بيف السلطة كالمحتكميف ،كمف ثـ التحكؿ في الخطاب الجماىيرم مف
ثكرم مكحد إلى ثأرم طائفي مفرؽ ،كعرضت آليات كًاستراتيجيات الخطاب السياسي العربي لدل
السلطة كالثكار بشتؿ منفرد ك ً
كخلصت إلى َّ
أف االستراتيجيات
اإلستراتيجيات المشترتة بينيما.
ي
ً
السلطة تانت أزخـ كأتثر حضك انر في الخطاب السلطكم؛ ذلؾ َّ
المستخدمة مف قبؿ
أف الخبرةى
و
جيش مف المحلليف السياسيف
السياسيةى في التعامؿ مع الكاقع تانت ظاىرة أتثر باإلضافة إلى كجكد
السياسية كاستشا ًرة الخبر ً
ً
ً
الخ ً
التعامؿ مع الحدث ،مما أدل إلى ىذا
اء السياسييف في
طب
كمنسقي ي
ً
بمثابة الردع كالمناكرة مف السلطة ،كتسب الكقت كالمماطلة في
التتثيؼ باالستراتيجيات التي تانت
تحقيؽ المطالب.
كقدـ الفصؿ األخير معجمان سياقيان للمصطلحات السياسية في الخطاب السياسي العربي المعاصر
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ارت السياسية ،كرتزت
قمت برصد المصطلحات السياسية مف األخبار كالمقاالت كبرامج الحك ا
حيث ي
على المصطلحات السياسية الحديثة غالبان،علمان أف ىذه المصطلحات تتفاكت في درجة شيكعيا
كاستقرارىا؛ فبعضيا استقر في االستعماؿ كالتداكؿ مثؿ الحراؾ ،والحراؾ السممي ،والمقاومة
السممية ،وسممية الثورة ..فيي تصلح لتؿ زماف كمتاف ،كلتف بعض المصطلحات آنية مرحلية
ضاؽ استعماليا كتداكليا كاقتصرت على سياؽ محدد يقتصر على ذتر األحداث المتصلة بيا
تعكد
فقط ...كلتنيا قد تنتقؿ إلى حاالت أخرل مشابية ،مثؿ الرئيس المخطكؼ مثبلن ...ربما لف ى

لبلستعماؿً العاـ إال إذا تترر الحدث نفسو مع رئيس آخر.
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النتائج:
كقد أسلمت ىذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ً
أف العبلقة بيف ً
َّ -1
السلطة عبلقة ترابط مف الصعب الفصؿ بينيما ،حيث تعتبر اللةة
اللةة ك
أداةن مف أدكات السياسة يستخدميا السياسي بميارة حتى يثبت سلطتو معتمدان على جيؿ

المكاطف العادم باللةة السياسية.

 -2عدـ الكعي بلةة الخطاب السياسي مف قبؿ الجماىير قد تنتقص حقيـ أك تسلبو.
 -3تعتبر اللةة السياسية غير محايدة؛ فيي أداة مف أدكات اإليديكلكجيا تتشؼ عف التكجو
السياسي للمتتلـ.
 -4السياسي الماىر يستةؿ كظائؼ اللةة المتنكعة مف مراكغة كتلطؼ كتبلعب ....في
استخداـ لةة التكاصؿ السياسي لتكجية المتلقي لرغباتو السياسية.
 -5حرص الدكؿ االستعمارية على نشر لةتيا كثقافتيا بيف الدكؿ األخرل ،ليسيؿ علييا نشر
غطاء لةزك الدكؿ كنيب
خطابيا السياسي الذم يستةؿ غالبان الزمة محاربة اإلرىاب
ن
خيراتيا ،كتبنيو مف قبؿ تلؾ الدكؿ.

 -6تناقض الخطاب السياسي بيف التيارات السياسية المتصارعة على السلطة كذلؾ لعدـ كجكد
و
و
سياسية
تحديات
رؤية كبرنامج سياسي كاضح يخص دكؿ الربيع العربي كما تكاجيو مف
و
و
اجتماعية.
اقتصادية
 -7التنكع في الخطاب السياسي كعدـ التطرؼ كالمةاالة مف أحد أىـ أسباب التعايش في
المجتمعات الحضارية كالمتقدمة.
 -8الحكار السياسي كاستثمار استراتيجياتو بشتؿ جيد ىك الحؿ األنجع للكصكؿ إلى نتائج
مرضية في الكقت الراىف.
 -9التحكؿ الملحكظ في عملية التكاصؿ السياسي في فترة الثكرات العربية ،كتحكؿ السلطة إلى
متلؽ كالجماىير إلى باث للرسالة السياسية ،كتحكؿ الخطاب السياسي بينيـ إلى قاطب
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و
اختبلؼ
مكحد يدعك إلى الحرية كالديمقراطية ،ثـ انعطافيا كعكدتيا إلى ما قبؿ الثكرات مع
بسيط ،بدالن أف يتكف الخطاب السياسي تامنان أصبح ظاى انر طاردان يدعك للطائفية كالتراىية
كتأليو الحاتـ في أغلب األحياف.
أف فيـ القصد مف المصطلحات السياسية يزيؿ بعض اللبس في فى ً
يـ
 -10ككضح المعجـ َّ ى
الخطاب السياسي كالذم قد يؤدم إلى تةير في مكازيف القكل السياسية خصكصان أف
السياسي يتعمد التمكيو كاستةبلؿ بعض تلؾ المصطلحات لتضليؿ الجماىير.
ً
 -11كضح المعجـ التبايف كالتبادؿ في استةبلؿ المصطلحات السياسية بيف التيار ً
السياسية
ات
طكر ُّ
تؿ تيار معجمان اصطبلحيان خاصان يعبر عف فتره كانتمائو
المتصارعة،حيث َّ
اإليديكلكجي.
 -12كضح المعجـ التطكر الداللي للمصطلح كاستثماره الصحيح في الحدث السياسي في أغلب
األحياف.
َّ -13
أف المدكنات اللةكية تمثِّؿ االستعماؿ اللةكم تمثيبلن كصفيان أدؽ مف االستعماؿ المعيارم.
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التوصيات:
كانطبلقنا مف ذلؾ تلو فإف ىذه الدراسة تكصي بػ:
ً
ً
بتطكير المناىج الدراسية كادخاؿ بعض
بدءا مف المدرسة
 -1التكعية بلةة التكاصؿ السياسي ن
ً
السيكلة حسب المرحلة العمرية.
النصكص السياسية التي تتدرج في
 -2تجديد الخطاب اللةكم مف حيث إ َّف اللةة أداة ميمة مف أدك ً
ات التكاصؿ السياسي.
 -3التكعية بلةة الخطاب السياسي عف طريؽ خبراء لسانييف كمحلليف سياسييف محلييف،كيتكف
ذلؾ بالبرامج كالحكارات السياسية الفاعلة التي تكضح الةاية كاليدؼ مف لةة الخطاب
السياسي ،كتحلؿ للمكاطنيف على اختبلؼ مستكياتيـ الثقافية بشتؿ و
فاعؿ كبناء.
 -4تكعية المكاطنيف بأىمية استخداـ اللةة السياسية استخدامان صحيحان تجنبان للكقكع في
التمييز الطائفي كذلؾ عند استخداـ مصطلحات ضبابية قد ال يقصد منيا المتتلـ الكقكع
في ىذا المنعطؼ.
 -5االىتماـ بصناعة المعاجـ اللةكية؛ حيث إنيا تثرم اللةة مف حيث إنيا ميراث حضارم
كثقافي يعبر عف تطكر األمـ كازدىارىا كمنجزاتيا الفترية كالمادية.
 -6االستفادة مف التطكر التتنكلكجي في مجاؿ حكسبة المعاجـ حيث أنيا تسيؿ على الباحث
استخراج المصطلح دكف جيد كعناء.
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عمكف 2013/12/30ـ
عف

ركيترز
األحد

إعبلـ ركاندا

ياسر الزعاترة

مقالة

الةد األردنية

اإلعبلـ الفلكلي

بشير عبد الفتاح

مقالة

الجزيرة نت

إعبلـ الطرطكر

تقرير

الجزيرة

2013/8/1ـ

اإلعبلـ المعادم

أخبار

القدس العربي

2014/3/6ـ

إعبلـ ملؾ اليميف

نجكل طنطاكم

مقالة

مكقع مصر

2013/9/20ـ

إعبلـ مكجو

د .سلطاف عبد

مقالة

2014/2/14ـ
الثبلثاء
2014/2/25ـ

العربية
العزيز العنقرم
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المدينة

السعكدية

الثبلثاء

2014/12/9ـ

المؤلؼ

العنكاف

نكع النص

مصدر النص

أخبار

الجزيرة نت

اإلثنيف

مقالة

كتالة عمكف

األحد

استفتاء شعبي

أخبار

الجزيرة نت

الثبلثاء

اعتصامات فئكية

أخبار

الجزيرة كتاالت السبت

اعتقاؿ إدارم

أخبار

اتحاد التنسيقيات
د.باسـ الطكيسي

اتفاؽ الكالية

التاريخ
2014/3/3ـ

2014/2/16ـ
2013/12/3ـ
2014/3/1ـ

الثبلثاء

كتالة قدس
برس إنترناشناؿ

لؤلنباء
بشير عبد الفتاح

االغتياؿ المعنكم

2015 /3/24ـ

مقالة

الجزيرة نت

الثبلثاء

االئتبلؼ الكطني السكرم

أخبار

الجزيرة نت

الخميس

انتحارم

أخبار

الجزيرة نت

األربعاء

انتقائية القضاء

حكار

ستام

المعارض

االنتماء

كاإليديكلكجي

السياسي رنا الصباغ

انحياز القضاء
انقساـ طائفي
االنقبلب العسترم

ياسر أبكىبللة

2014/2/25ـ
2014/2/27ـ
2014/2/26ـ

نيكز األربعاء

األربعاء

عربية

مقالة

الةد األردنية

األربعاء

أخبار

الجزيرة نت

الثبلثاء

مقالة

الةد األردنية

األربعاء

أخبار

الجزيرة كتاالت األربعاء
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2012 /8/29ـ

2014/2/12ـ
2013/12/17ـ
2014/2/19ـ
2014/3/12ـ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

االنقبلب الناعـ

خالد الطيراكلي

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

براغماتي

تاتب :مف تكتب مقالة

القدس العربي

2014/3/5ـ

البلطجية

أخبار

القدس العربي

األربعاء

مقالة

القدس العربي

2014/4/8ـ

أخبار

الجزيرة نت

الثبلثاء

التحريؾ الديمةرافي

بساـ البداريف

مقالة

القدس العربي

2014/3/2ـ

تجييش اإلعبلـ

باتر محمد

علي مقالة

األرض

التاريخ
2014/2/10ـ

2011/4/6ـ
البيركقراطية

بساـ البداريف

التحريض اإلعبلمي

بردـ

تسييس الديف

األحد

الدستكر

2014/11/31

أخبار

الجزيرة

مقالة

الجزيرة نت

أخبار

الجزيرة نت

التشيع الديني

محمد مكرك

مقالة

الجزيرة نت

التشيع السياسي

محمد مكرك

مقالة

الجزيرة نت

أخبار

األىراـ

مقالة

جريدة

تسييس الشعب الييكدم

تكجاف فيصؿ

2013/12/3ـ

رأم اإلثنيف

2014/3/3ـ

القدس

الخميس
 2014/2/20ـ

تسييس القضاء

الثبلثاء
2013/12/17ـ
اإلثنيف
 2010/4/5ـ
اإلثنيف
 2010/4/5ـ

تطيير القضاء

بكابة 2013/4/19ـ
األىراـ

التمييز

ياسر أبك ىبللة
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األردنية

الةد 2013/12/29ـ

نكع النص

مصدر النص

العنكاف

الدكلة مرح البقاعي

مقالة

الجزيرة نت

نبيؿ البتيرم

مقالة

إسبلـ أكف اليف 20112/6/8ـ

أخبار

الشركؽ

2015/1/15ـ

تيكيد األقصى

د .باسـ الطكيسي

مقالة

كتالة عمكف

األحد

التكطيف

بساـ البداريف

مقالة

القدس العربي

2014/3/6ـ

التكطيف السياسي

ناىض حتر

مقالة

كتالة

الثكرات الشعبية

سامر خير أحمد

مقالة

الةد األردنية

ثكرة الياسميف

مصطفى فرحات

مقالة

إسبلـ أكف اليف 2012/4/7ـ

تنظيـ

اإلسبلمية(داعش)

المؤلؼ

تنظيـ الشباب المؤمف
تنظيـ القضاء السرم

المصرية

األردنية

التاريخ
األربعاء

 2014/2/26ـ

2014/2/16ـ

عمكف 2013/12/23ـ
السبت

2014/2/1ـ

الثكرة المضادة

ياسر أبكىبللة

مقالة

الةد األردنية

األربعاء

جبية الثالكث

عارؼ أبك حاتـ

مقالة

الجزيرة نت

السبت

جةرافيا الةضب

د .سيؼ عبد الفتاح برنامج

2014/2/19ـ
 2014/2/15ـ

على

مسؤكليتي
الجماعات اإلسبلمية

مباشر مصر

مقالة

الجزيرة نت

الجمعة

جماعة أنصار الشريعة

أخبار

الجزيرة نت

اإلثنيف

الجنكبيكف

أخبار

الجزيرة نت

األحد

الرديتالية
ا

حمدم عبد الرحمف

قناة

الجزيرة 2014/9/22ـ
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 2014/2/21ـ
2013/12/16ـ
2011/1/9ـ

المؤلؼ

العنكاف

نكع النص

مصدر النص

الجيش الحر

أخبار

الجزيرة نت

الخميس

الجيش النظامي

أخبار

الجزيرة نت

اإلثنيف

الكزراء مقالة

بترا"عمكف"

2013/12/30ـ

رئيس

الجيكاستراتيجي

األردني

التاريخ
2014/2/27ـ
2014/3/3ـ

األسبؽ:

معركؼ البخيت
الجيكسياسية اإلقليمية

ناىض حتر

مقالة

كتالة

الحاتـ األتكقراطي

إبراىيـ غرايبة

مقالة

الةد األردنية

الخميس

حالش

سليـ البيؾ

مقالة

القدس العربي

2014/3/3ـ

حراؾ أحرار عماف

أخبار

الدستكر

السبت

الحراؾ الثكرم

أخبار

الجزيرة الفرنسية األربعاء

األردنية

عمكف 2013/12/10ـ

2014/2/13ـ

2014/3 /1ـ
2014/2/26ـ
األربعاء

الحراؾ السلمي

ياسر الزعاترة

مقالة

الجزيرة نت

الحراتات الشعبية

حسيف الركاشده

مقالة

جريدة الدستكر اإلثنيف

حرب أىلية

ياسر أبكىبللة

 2014/2/19ـ
األردنية

2013/12/30ـ

مقالة

الةد األردنية

األربعاء

أخبار

الجزيرة نت

2014/2/19ـ
حرتة

أحرار

الشاـ

اإلسبلمية

اإلثنيف
2014/3/3ـ

حرتة أمؿ

أخبار

حرتة تمرد

أخبار

الجزيرة كتاالت اإلثنيف
2013/9/9ـ

219

الجزيرة نت

2013/6/29ـ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

حرتة النيضة اإلسبلمية

أخبار

الجزيرة نت

اإلثنيف

حزب التنبة

برنامج

الجزيرة

األثنيف

تحت

المجير
أخبار

حزب اهلل

الفضائية

التاريخ
2013/12/16ـ
2014/4/14ـ

الجزيرة كتاالت اإلثنيف

2013/9/9ـ

الحشد المذىبي

ياسر الزعاترة

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف.

حصانة قانكنية

نبيؿ البتيرم

مقالة

الجزيرة نت

الخميس

حؽ العكدة

د .أحمد جميؿ عزـ

مقالة

الةد األردنية

الثبلثاء

حتـ شمكلي

سامر خير أحمد

مقالة

الةد األردنية

2015/1/18ـ

الحتكمة االئتبلفية

أخبار

عمكف نقبلن عف 2013/12/30ـ

حتكمة برقة

أخبار

الجزيرة كتاالت األربعاء

2014/2/10ـ
 2014/2/20ـ
2014/2/18ـ

ركيترز

2014/3/12ـ
حتكمة التتنكقراط

حسنيف التركـ

مقالة

القدس العربي

2014/3/3ـ

حتكمة شرعية

خالد الطيراكلي

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

حتكمة متخبطة مرتعشة

السيد نعيـ

مقالة

بكابة

الجميكرية أكف

 2014/2/10ـ
2013/12/2ـ

اليف
الحتكمة المؤقتة
حتكمة كفاؽ كطني

أخبار
عارؼ أبك حاتـ

مقالة
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إسبلـ أكف اليف 2013/10/14ـ
الجزيرة نت

السبت

 2014/2/15ـ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

حماس

أحمد جميؿ عزاـ

مقالة

الةد

أخبار

العربي

مقالة

الجزيرة

حكار مجتمعي
ميشيؿ تيلك

حكار كطني

مصدر النص
األردنية

التاريخ
الخميس
2014/2/20ـ
2014/4/14ـ

الجديد
مصر

مباشر

/2/ 4

2015ـ

الحكثييف

أخبار

الجزيرة ركيترز

خارطة الطريؽ

أخبار

العربي

19

القدس العربي

2014/3/5ـ

لتاتب:مف

الخرفاف

تكتب مقالة

الجديد

اإلثنيف

2014/3/10ـ
2015/1/ـ

األرض
الخطاب اإليديكلكجي

زليخة أبك ريشة

مقالة

الةد األردنية

اإلسبلمكم

الثبلثاء
2014/2/18ـ

الخطاب التحريضي

2014/3/4ـ

أخبار

القدس العربي

الخطاب العنصرم

ياسر الزعاترة

مقالة

الةد األردنية

األحد

الخطاب الةرائزم

جمانة غنيمات

مقالة

الةد األردنية

الثبلثاء

الخط األخضر

زىير أندراكس

مقالة

القدس العربي

2014/3/4ـ

خطة تيرم

بساـ البداريف

مقالة

القدس العربي

الخلجنة

محمد تكفيؽ

مقالة

العربي الجديد

2015/1/17ـ

أخبار

الجزيرة

السبت

مقالة

جريدة

الدعـ اللكجستي
دتتاتكرية

السياسية

الجةرافيا ناىض حتر
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كتاالت

األردنية

2014/2/14ـ

2014/2/18ـ
2014/3/7ـ

2014/3/1ـ

عمكف 2013/12/26ـ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

الدمقرطة

عادؿ لطيفي

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

أخبار

قناة المياديف

2014/7/9ـ

دكلة عشائرية

محمد أبك رماف

مقالة

الةد األردنية

اإلثنيف

الدكلة العميقة

رنا الصباغ

مقالة

الةد األردنية

الدكلة الفاشلة

أخبار

الدستكر

2014/3/23ـ

دكلة الفساد

أخبار

العربي الجديد

2015/1/7ـ

مقالة

الجزيرة نت

2013/11/12ـ

دكلة القانكف

أخبار

العربي الجديد

2015/3/12ـ

الدكلة القمعية

أخبار

القدس العربي

2014/3/5ـ

دكلة مدنية

ىيثـ حقي

مقالة

العربي الجديد

2014/12/18ـ

دكلة مؤسسات

محمد أبك رماف

مقالة

الةد األردنية

اإلثنيف

االتيامية فيد الخيطاف

مقالة

الةد األردنية

األحد

ربيع براغ

تكفيؽ رباحي

مقالة

القدس العربي

2014/2/24ـ

الربيع العربي

عيسى الشعيبي

مقالة

الةد األردنية

الثبلثاء

الرئيس المخطكؼ

أخبار

العربي الجديد

2015 /1/ 9ـ

الرئيس المخلكع

أخبار

الجزيرة نت

2014/11/29ـ

الرئيس المعزكؿ

أخبار

الجزيرة نت

اإلثنيف

الرئيس المنتخب

أخبار

القدس العربي

2014/8/10ـ

الرئيس المؤقت

سمير عطا اهلل

مقالة

كتالة عمكف

2014/5/27ـ

الستاتيتك

ناىض حتر

مقالة

عمكف األردنية

2013/12/10ـ

دكؿ الطكؽ

لعبة األمـ

التاريخ
 2014/2/24ـ

2014/2/17ـ
األربعاء
2014/2/12ـ

دكلة فكؽ الدكلة

الذىنية

كاإلقصائية

حاتـ عزاـ

2014/2/17ـ
2014/2/16ـ

2014/2/18ـ

2014/12/22ـ
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المؤلؼ

العنكاف
السلفيكف

نكع النص

مصدر النص

أخبار

الجزيرة ركيترز

اإلثنيف

مقالة

الةد األردنية

الجمعة

العربي الجديد

2015/3/14ـ

سلطة األمر الكاقع

عيسى الشعيبي

سلطة االنقبلب

عبد الحتيـ المةربي مقالة

التاريخ
2014/3/10ـ
2014/2/14ـ

(المةرب)
سلطة

قضائية

غير د.حمزة زكبع

برنامج

قناة

حكارات

الفضائية

السيادة

د.باسـ الطكيسي

مقالة

كتالة عمكف

السيادة المشترتة

د.باسـ الطكيسي

مقالة

كتالة عمكف

أخبار

القدس العربي

2014/3/7ـ

مقالة

القدس العربي

2014/3/2ـ

قاسـ مقالة

العربي الجديد

2014/10/12ـ

مشركعة

متمليف 2014/5/1ـ
األحد
2014/2/16ـ
األحد
2014/2/16ـ

شبو دكلة
الشبيحة

نكر مينا

شرعية الثكرة

أحمد

البياىكني (مصر)

الشرعية الدستكرية
الشرعية الدكلية

أخبار
رئيس

األردني

الكزراء مقالة

األسبؽ:

الجزيرة كتاالت األربعاء

2014/3/12ـ

بترا"عمكف"

2013/12/30ـ

معركؼ البخيت
شرعية الرئيس

أخبار

العربي الجديد

2015/3/12ـ

شرعية الشعب

أخبار

المدينة

األربعاء

شعار رابعة العدكية

أخبار

الجزيرة كتاالت األربعاء
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السعكدية

2011/09/21ـ

2014/3/12ـ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

صاحب مصر الجديد

نسريف طرابلسي

مقالة

القدس العربي

2014/3/6ـ

الطابكر الخامس

حسنيف التركـ

مقالة

القدس العربي

2014/3/5ـ

أخبار

الجزيرة نت

الثبلثاء

مقالة

الجزيرة نت

2012/11/1ـ

أخبار

الجزيرة نت

2012/6/5ـ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

عسترة الثكرة

عارؼ أبك حاتـ

مقالة

الجزيرة نت

عسترة الصراع

حمدم عبد الرحمف

مقالة

الجزيرة نت

أخبار

العربي الجديد

مقالة

إسبلـ أكف اليف 2014/9/2ـ

العدالة االنتقالية
العدالة االنتقامية

عبد الحسيف شعباف

العدالة الثكرية

التاريخ

2013-12-17ـ

التاريخ
السبت
 2014/2/15ـ
الجمعة
 2014/2/21ـ

عسترة المجتمع
العشرية الحمراء

مصطفى فرحات

2015/1/30ـ

عصابات تتفيرية سلفية ياسر أبكىبللة

مقالة

الةد األردنية

األربعاء

العصياف المدني

أخبار

الجزيرة نت

الخميس

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

علمنة

أخبار

القدس العربي

2013/8/26ـ

العناصر التتفيرية

أخبار

الجزيرة كتاالت الخميس

إرىابية

علمانييف

خالد الطيراكلي

2014/2/19ـ
2014/2/27ـ
2014/2/10ـ

2014/2/27ـ
عنصرية الخصخصة

برىكـ جرايسي

مقالة

الفاشيكف

فيمي ىكيدم

مقالة

جريدة

الةد السبت

األردنية

2014/2/15ـ

الجزيرة نت

الثبلثاء
2014/2/11ـ
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التاريخ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

الفترة التأسيسية

نبيؿ البتيرم

مقالة

الجزيرة نت

الخميس

الفدرالية

صالح السنكسي

مقالة

الجزيرة نت

األحد

الفرعكنية المطلقة

د .محمد الجكادم

مقالة

الجزيرة نت

الثبلثاء

أخبار

القدس العربي

2014/4/27ـ

الفتر الكىابي

بساـ البداريف

مقالة

القدس العربي

2014/3/2ـ

فلكؿ

دعاء عبد اللطيؼ

مقالة

الجزيرة نت

األحد

الفكضى الخبلقة

عبدالحميد عثماني

مقالة

إسبلـ أكف اليف 2013/6/10ـ

فيلؽ القدس

فايز الدكيرم

مقالة

الجزيرة نت

القاعدة

أحمد جميؿ عزاـ

مقالة

الةد

قانكف العزؿ السياسي

حسف سليماف

مقالة

القدس العربي

2014/3/2ـ

قبطنة الدكلة

محمد القدكسي

مقالة

الجزيرة نت

2014/1/21ـ

القبلية كالجيكية

صالح السنكسي

مقالة

 2014/2/20ـ
 2014/2/16ـ
 2014/2/18ـ

فصيؿ سياسي

األردنية

 2014/12/7ـ

الثبلثاء

2014/2/25ـ
الخميس
2014/2/20ـ

األحد
الجزيرة نت

 2014/2/16ـ

قضية األقاليـ

نبيؿ البتيرم

مقالة

الجزيرة نت

الخميس

قكات الباسيج

فايز الدكيرم

مقالة

الجزيرة نت

القكل التتفيرية

ناىض حتر

مقالة

جريدة

القكل النيكليبرالية

عبدالحميد عثماني

مقالة

إسبلـ أكف اليف 2013/6/10ـ

 2014/2/20ـ
الثبلثاء
2014/2/25ـ
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األردنية

عمكف 2013/12/26ـ

العنكاف

التاريخ

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

ناىض حتر

مقالة

عمكف األردنية

2013/12/10ـ

قيادة الصؼ األكؿ

عارؼ أبك حاتـ

مقالة

الجزيرة نت

السبت

تتائب عز الديف القساـ

كليد عكض

مقالة

القدس العربي

2014/3/3ـ

تمبرادكرية

ناىض حتر

مقالة

عمكف األردنية

2013/12/10ـ

اللجنة الرباعية الدكلية

أخبار

الجزيرة نت

اإلثنيف

ماعش

أخبار

القدس العربي

2014/2/28ـ

الماؿ السياسي

أخبار

جريدة الدستكر األربعاء

 2014/2/15ـ

األردنية
جريدة

2014/3/3ـ

2012/11/28ـ

الرأم 2013/12/29ـ

مبادرة زمزـ

صبلح العبادم

مقالة

المبادرة الخليجية

نبيؿ البتيرم

مقالة

الجزيرة نت

أخبار

الجزيرة كتاالت األربعاء

األردنية
الخميس
 2014/2/20ـ
مبادرة كيتي ثكرة

2014/3/5ـ
المتحاصصيف/

نبيؿ البتيرم

مقالة

الجزيرة نت

المحاصصة

الخميس
 2014/2/20ـ

مثلث ماسلك

د.فيصؿ القاسـ

مقالة

القدس العربي

2014/2/28ـ

المجلس التأسيسي

خالد الطيراكلي

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

المحاتمات السياسية

أخبار

الجزيرة نت

الثبلثاء

المحاتمات الثكرية

أخبار

العربي الجديد

2014 /8/ 22ـ

المحكر األمريتي

فيصؿ القاسـ

مقالة

القدس العربي

2014/3/7ـ

المحكر الركسي

فيصؿ القاسـ

مقالة

القدس العربي

2014/3/7ـ
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2014/2/10ـ

2013/12/3ـ

العنكاف

المؤلؼ

المحكر السني (اآلني)

رئيس

األردني

نكع النص
الكزراء مقالة

األسبؽ:

مصدر النص
بترا"عمكف"

التاريخ
2013/12/30ـ

معركؼ البخيت
محكر الشر

نقبل عف ىآرتس

مقالة

القدس العربي

2014/3/7ـ

محكر الممانعة

فايز الدكيرم

مقالة

الجزيرة نت

الثبلثاء

مخطكفكف ذىنيان

أحمد فيمي

مقالة

مكقع بكرسعيد 2013/08/14ـ

المذىب الزيدم

عامكس ىرئيؿ

 2014/2/25ـ

اإلخبارم

محمد مكرك

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

المذىب الشيعي اإلمامي محمد مكرك

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

المرتزقة األجانب

أخبار

الجزيرة

المرحلة االنتقالية

أخبار

الجزيرة نت

الثبلثاء

المستكطنات

أحمد جميؿ عزـ

مقالة

الةد األردنية

الثبلثاء

مسيسكف

حسنيف التركـ

مقالة

القدس العربي

2014/3/3ـ

المقاكمة الشعبية

أحمد جميؿ عزـ

مقالة

الةد األردنية

الخميس

مقاكمة ناعمة

د .أحمد جميؿ عزـ

مقالة

الةد األردنية

الخميس

االثنا عشرم

ككتش

 2010/4/5ـ
 2010/4/5ـ

رايتس السبت

2012/7/14ـ
2013/12/3ـ

2014/2/11ـ

مليشيات االنقبلب

أخبار
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بكابة

كالعدالة

2013/2/13ـ
2013/2/13ـ

الحرية 2015/3/31ـ

العنكاف

المؤلؼ

نكع النص

مصدر النص

مؤتمر اإليباؾ

صحؼ عبرية

مقالة

القدس العربي

2014/3/7

أخبار

العربي الجديد

201 4/3/10ـ

المؤامرة التكنية

عبد الحميد عثماني

مقالة

إسبلـ أكف اليف 2013/6/10ـ

المكاطنكف الشرفاء

التاريخ

النخب األردنية

فيد الخيطاف

مقالة

الةد األردنية

األحد

النخب السياسية

محمد أبك رماف

مقالة

الةد األردنية

2009/2/22ـ

النيكعثمانية

ناىض حتر

مقالة

عمكف األردنية

2013/11/19ـ

ىيئة الدركع

أخبار

إسبلـ أكف اليف 2013/10/14ـ

كاقعة الجمؿ

أخبار

العربي الجديد

2014/10/11ـ

الكطف البديؿ

بساـ البداريف

مقالة

القدس العربي

2014/3/6ـ

الكطنية

محمد أبك رماف

مقالة

الةد األردنية

اإلثنيف

كالية الفقيو

محمد مكرك

مقالة

الجزيرة نت

اإلثنيف

مقالة

القدس العربي

2014/3/2ـ

مقالة

عمكف األردنية

2014/2/14ـ

اليميف

كالليبرالي

الفلكلي

اليميف المتطرؼ

كالديني عبدالحليـ قنديؿ
جميؿ النمرم
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2014 /2/16ـ

2014/2/17ـ
 2010/4/5ـ

