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:  مقدمة

ٌي في تحديد ها إذا كاىت - ()أم خطاب- ىقطة البدء في تحميؿ الخطاب
المغة أداة هحايدة لمتكاصؿ بيف األفراد، كشفافة تىـ عف هضهكىٍا بيسر 

، ثـ ٌؿ ٌي أداة تصؼ (بارث)لٍا شهكس كظبلؿ " هراكغة"، أـ أىٍا (تشكهسكي)
كها يرل )؟ أـ اىٍا تبدع كاقعٍا الخاص (كها يعتقد الكضعيكف)الكاقع ال غير

ـ ؟ تمؾ ٌي جكاىب البحث في تحميؿ الخطاب هىذ سؾ عالـ (السهيائيكف كغيٌر
ٌذا الهفٍكـ، ٌادفا كها يقكؿ إلى  (Zellig Harris)المساىيات األهريكي ٌاريس 

فٍـ ال ها يقكؿ الخطاب، بؿ كيؼ يقكؿ بغرض تحقيؽ كعي أكسع لً، هف خبلؿ "
. ()تجاكز الحدكد الكصفية لمجهمة، ثـ كشؼ الرابط بيف المغة كالثقافة

أم أف )كلكف إذا اىتقمىا لهيداف السياسة، ٌؿ ىبحث السياسة هف خبلؿ المغة 
، أـ ىبحث المغة هف خبلؿ (أداة البحث ٌي المغة كهادة البحث ٌي السياسة

، ذلؾ يعىي أف الهىٍج (كتصبح السياسة أداة البحث بيىها المغة هادتً)السياسة 
بيىها الهىٍج الثاىي كيؼ يكظؼ السياسي .. األكؿ يبحث هعىى الحرية في السياسة

هفٍـك الحرية في لغتً؟ األكؿ يفترض أف لمحرية هعىى لغكيا هحددا، لكف السياسي 
يتبلعب بسياقات الهفردة ليحصؿ عمى هعافو هختمفة، كالثاىي كيؼ يىبش السياسي 
المغة ليصؿ لهآربً؟ إىٍا تمؾ العبلقة بيف الهتىبي كسيؼ الدكلة؟ فأيٍها كاف يستغؿ 

. اآلخر؟ فاألكؿ يكظؼ المغة ليحصؿ عمى السمطة، كالثاىي يكظفٍا لتعزيز سمطتً

ذا كاف أطراؼ لعبة الخطاب ثبلثة ىص )هرسؿ كهستقبؿ كبيىٍها رسالة : كا 
، فٍؿ ٌىاؾ تكزيع لهكازيف القكل بيف ٌذي األطراؼ؟ كلهف (هكتكب أك هسهكع

يختؿ ذلؾ الهيزاف؟ كهتى يختؿ؟ أـ أف التكازف في القكل ٌك القاعدة؟ ككؿ ذلؾ 
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ر السياسة ٌك  يعىي أف العبلقة بيف األطراؼ الثبلثة ٌي عبلقة قكل، كجٌك
". عبلقات قكل"

كيبدك أف عمهاء السياسة يىجٍدكف في تحميمٍـ لمخطاب السياسي ىحك 
استقبللية عف هحددات الخطاب األدبي بحكـ لغتٍـ الخاصة، فكيؼ ىفٍـ قكؿ 

الدبمكهاسي الذكي ٌك الذم "كزير الخارجية األهريكي األسبؽ ٌىرم كيسىجر بأف 
ذا قاؿ ربها فٍك يعىي ال، كلكىً ال يقكؿ ال ك ها "إذا قاؿ ىعـ فٍك يعىي ربها، كا  ، ٌك

يجعؿ الباحث هضطرا لبلتكاء عمى طيؼ هف هىاٌج التحميؿ بدءا هف التحميؿ 
.  ()الىفسي كاىتٍاء بالتحميؿ الكهي، فٍؿ ٌذا ههكف؟

فإذا اخترىا الخطاب السياسي العربي الهعاصر هادةن ىختبر هف خبللٍا 
تساؤالتىا السابقة، فإف عميىا بداية أف ىحدد هعايير تهييز الىص السياسي عف 

التي فازت بٍا  (الهداليات)الىص غير السياسي؟ فٍؿ اإلعبلف عف عدد األىكاط 
دكلة هعيىة في الهٍرجاىات الرياضية الدكلية ٌك ىص سياسي أـ غير سياسي؟ ثـ 

هف ٌك الهرسؿ ٌىا لمىص؟ ٌؿ ٌـ أفراد أـ سمطة سياسية أـ زعهاء أـ جٍات 
إعبلهية، أـ هىظهات دكلية أـ هفكركف؟ كها ٌي الرسالة السياسية؟ ٌؿ تعىي 

ا؟ كعميً (الهتمقي)الرسالة السياسية شريحة هجتهعية  - في ٌذي الحالة- دكف غيٌر
هىف ٌك الهعىي بخطاب الديهقراطية أك الحرية أك الهساكاة أك العدالة أك كؿ 

خطابات الهىظكهات القيهية التاريخية كالهعاصرة؟ ٌؿ ٌك فرد هعيف أـ الجهع 
كمً؟ فعمى سبيؿ الهثاؿ، ثهة فارؽ بٌيف بيف خطاب حقكؽ الهكاطف كحقكؽ 

 .اإلىساف، فالثاىي يشهؿ األكؿ لكف العكس غير صحيح

كية في اإلجابة  لعؿ كؿ ٌذي األسئمة تستحؽ هىا التأهؿ العهيؽ هف ىاحية كالرَّ
. هف ىاحية أخرل
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: ألوان الخطاب السياسي

لغايات هىٍجية بحثية، ىشير بداية إلى تكزع ألكاف الخطاب السياسي عمى 
: ثبلثة ٌي

كيشهؿ ٌذا المكف الهؤلفات : الخطاب السياسي األكاديمي التعميمي- أ
ة  ي أدبيات تسعى لمتعريؼ بالخطاب هىٌز –السياسية التعميهية هىٍجا كهعمكهة، ٌك

عف كؿ غرض، لكف ذلؾ ال يستبعد تكارم الغرض في هىٍج التعريؼ، - افتراضا
يبدك في هظٍري قكال تعريفيا، لكىً يكارم " كارؿ هاركس يٍكدم"فالقكؿ هثبل إف 

ظبلال لمهتمقي العربي أكسع كثيرا هف ظبلؿ الهتمقي غير العربي، أك لمهتديف بغير 
كالقكؿ إف الشرؽ األكسط الكبير إقميـ جغرافي ... اليٍكدية هف الهتديف باليٍكدية

يهتد هف هكريتاىيا إلى غرب باكستاف ٌك تعريؼ تتكارل فيً آيديكلكجيات 
كاستراتيجيات تذيب الٍكيات القكهية لصالح تكريس ٌكيات جيكاستراتيجية، ذلؾ 

كها ترل الهدرسة " كؿ ىظرية هف شخص ها كلغرض ها"يعىي تأكيدا لعبارة أف 
. الىقدية في ىظريات العبلقات الدكلية

ك ىص تحريضي، دعائي يرتبط في : الخطاب السياسي الجماهيري- ب ٌك
الغالب األعـ بالهىاسبات كاألزهات، كيأخذ شكؿ الخبر السياسي أك الىص 

الهتكاهؿ أك الشعار أك األغىية أك الطرفة، فمك أخذىا الطرائؼ السياسية حكؿ 
زعيهيف هثبل كعبد الىاصر أك السادات، فإف طرائؼ األكؿ ترسـ صكرة الشخصية 

كذا الشعار كاألغىية"الهراكغ"، بيىها ترسـ لمثاىي صكرة "القكية سمبا أك إيجابا" .. ، ٌك
إلخ، كتصبح دالالت الزهاف كالهكاف أكثر جدكل كعكاهؿ هىٍجية هساعدة في 

تفكيؾ الخطاب السياسي، كىجد ىفس التحميؿ لمطرائؼ السياسية في األزهة السكرية 
، حيث قاـ الباحث بتحميؿ الرسـك الكرتكىية كالتعميقات 2011التي بدأت هىذ 

الكاردة عمى صفحات اإلىترىت، كطبؽ الباحث الهىظكر السيككلكجي، كهيز هف 
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ليتعرؼ " الهغرضة"كالطرائؼ " البريئة"خبلؿ االستىاد لمهىظكر الفركيدم لمطرائؼ 
صكرةى الىظاـ في الذٌف الهجتهعي، ككيؼ تتحكؿ الطرائؼ إلى أحد أشكاؿ 

. ()الهقاكهة

ك الخطاب الذم يبدعً هفكركف أك : الخطاب التنظيري اآليديولوجي- ج ٌك
تيارات فكرية تتكاصؿ في تشييد ٌذا البىاء عبر هراحؿ تاريخية، كتركجً كتتبىاي 

الهىظهات السياسية كاألحزاب كجهاعات الضغط كجهاعات الهصالح، كيبدك ٌذا 
ف عمى صحة هقكالتً بقدر هف الهقدهات كالىتائج  الخطاب كىص هبىي بعىاية، يبٌر

. الهىطقية هف كجٍة ىظر صاحبً

يشدىي لمزعـ بأف كؿ " اإلىساف حيكاف سياسي"إف تعبير أرسطكطاليس بأف 
في ىٍاية الهطاؼ، فإذا كاف الفعؿ السياسي " خطاب سياسي"خطاب أك ىص ٌك 

ٌك عهؿ قصدم لتىظيـ الحياة اليكهية لمهجتهع، فإف ذلؾ يعىي أف تفاصيؿ 
ا سياسية، لكف لكؿ خطاب هركزي أك هىظكري  ٌر السمكؾ اإلىساىي ٌي في جٌك

(paradigm) فإذا اىتزعىا ٌذا الهفٍـك "السمطة"، كهركز الخطاب السياسي ٌك ،
هف الخطاب السياسي اىٍار ٌذا الخطاب، كيصبح كالهشجب الذم إذا سقط، سقط 

مٌٍؽ عميً . هعً كؿ ها عي

أخبلقيات : كيرل أرسطك أف الخطاب السياسي يقكـ عمى ركائز ثبلث ٌي
، (logos)، كالهىطؽ (pathos)، هحاكاة الهشاعر الشعبية (ethos)الهجتهع 

ؽ بيف الهىطؽ كقكاعد المغة كبيف الصكرة التي تركبٍا  ك ها يعىي التشابؾ الهٌر ٌك
كالجىاس  (metonymy)كالهجاز  (metaphor)االستعارات المفظية 

(analogy) في بىية الخطاب() .

: ()ذلؾ يستدعي عىد تحميؿ الخطاب التكقؼ عىد هفرداتً التي تشتهؿ
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الحدكد، الجكار، الهياي اإلقميهية، الشرؽ كالغرب، )اإلشارة لمزهاف كالهكاف - أ
. كالهكاىة كالعبلقة كالسياؽ (الخ..كالشهاؿ كالجىكب

. التفاعؿ الذم يقكـ عمى الترابط هع جٍة هعيىة أك االىفصاؿ عف أخرل- ب
أراض، األراضي في قرار هجمس األهف رقـ )التفاكض كخداع المغة - ج
ك ها يفتح ( الخاص بالصراع العربي الصٍيكىي242 ، أك في هفردات الكصؼ، ٌك

ٌىاؾ فرؽ في الهستكل بيف الصراع )باب هشكمة الترجهة سكاء في الهفاٌيـ 
(conflict)  كالىزاع(dispute)) ، أك في االتفاقيات الدكلية التي تعد بمغة غير

فاتفاقية )عربية كيىص فيٍا عمى الهرجعية المغكية عىد االختبلؼ عمى الهعىى 
كاهب ديفيد تىص عمى أف المغة اإلىجميزية ٌي الهرجعية عىد الخبلؼ عمى هعىى 

. (هصطمح هعيف في االتفاقية
ىا ال ىككف بالضركرة هعىييف بالدقة التقىية في التىبؤ، - د التىبؤ كهفرداتً، ٌك

هثؿ تصريح الفركؼ حكؿ احتهاالت الحرب )بهقدار العىاية بالهدلكؿ اآلىي، 
، فٍك "لف ىىجر لحرب هع أحد: "، إذ قاؿ2013-8 -30األهريكية السكرية في 

ٌىا يفتح الطريؽ لمكاليات الهتحدة الحتهاؿ إعادة الىظر في هكقفٍا، ألىً لك قاؿ 
لزاد الهكقؼ األهريكي تعقيدا، ألف التراجع " سىقؼ إلى جكار سكريا في الحرب"

ك ها سيعيؽ التراجع بدال هف "تحت الضغط الركسي"األهريكي سيبدك ككأىً  ، ٌك
أف ييسري، كها أف التصريح يعىي أف ركسيا ليست دكلة عدكاىية، كأىٍا دكلة قكية 

... قد يؤثر هكقفٍا في ىتائج الحرب، كقد تعىي أىً يتحمؿ هف التزاهاتً هع سكريا
. إلخ

ي التي تأخذ طابعا ثىائيا هثؿ: التصىيفات الهتعارضة- ٌػ العدك : ٌك
. إلخ... الصديؽ، الخير الشر، الحرب السبلـ
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إذ يىطكم الخطاب السياسي عمى تكزيع ضهىي لؤلدكار : تكزيع األدكار- ك
. هثؿ الحكـ كالهحككـ، السمطة كالشعب، الحككهة كالهعارضة

اصطياد ): االستعارات كالخياؿ التي تستٍدؼ التأثير عمى الهتمقي، هثؿ- ز
. (إلخ.. بف الدف، طائرة الشبح، القىبمة الذكية

ي هصطمحات الشحف الكجداىي لمهتمقي، هثؿ حب الكطف، : العاطفة- ح ٌك
كتؤكد دراسة . إلخ... ذكم القربى.. أٌمي كعشيرتي، العراؽ العظيـ، التاريخ الهجيد

جاهعية ٌذي الىقطة هف خبلؿ التأكيد أف الخطاب السياسي العربي أكثر ىزكعا 
هىً في الخطاب السياسي بالمغة اإلىجميزية عمى سبيؿ  (Emotive)لمعاطفة 

الهثاؿ، كتدلؿ الدراسة عمى ذلؾ بعدد هف الهؤشرات التي تكصمت لٍا هف خبلؿ 
 ():هقارىة عدد كبير هف الىصكص السياسية بالمغتيف

. التأكيد عمى الذاتية في العبلقة بيف الهتحدث كالهستهع أك الكاتب كالقارئ- أ

كثرة الجهؿ الهعترضة التي تؤكد عمى الترابط بيف طرفي العبلقة في - ب
. الخطاب السياسي

، هها (أىا، ىحف، أىت، أىتـ..ضهير الهتكمـ كالهخاطب)تكرار الضهائر - ج
. يعزز فكرة العبلقة

. أك التي لٍا كقع حاد" الببلغة"كثرة هفردات - د
: مناهج تحميل الخطاب السياسي

بيف تحميؿ الهضهكف كالتأهؿ - بشكؿ عاـ–تتىكع هىاٌج تحميؿ الخطاب 
الىقدم لمهفاٌيـ هف ىاحية كبيف هىاٌج األلسىية عبر حقؿ داللة الىص كهسار 

ىة عمى صدؽ الهفٍـك كالداللة الهرجعية لمهفٍـك في الخطاب هف ىاحية ثاىية،  البٌر
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أها في الدراسات الخاصة بتحميؿ الخطاب السياسي فإف أغمب ٌذي الدراسات 
كسىعرض الحقا لىهاذج هكجزة هىٍا لتحميؿ )تركزت حكؿ تكظيؼ الهىاٌج التالية 

: (الخطاب السياسي العربي

لعؿ الكظيفة الرئيسية لتحميؿ الهضهكف تتركز في : تحميؿ الهضهكف- 1
هف خبلؿ قياس كهي لمهفردات لمكشؼ عف تمؾ التي تتكرر " ها كراء الىص"كشؼ 

ا بغرض تكثيؼ الداللة في ذٌف الهتمقي ىتيجة لسيطرة هفٍـك هعيف  أكثر هف غيٌر
ك قياس  عمى الهىظكهة الهعرفية لهىتج الخطاب، كقد يأخذ القياس شكبل آخر، ٌك

. (لمخطاب الشفكم)الهساحة الهعطاة لمىص سكاء بالهساحة أك الزهف 

كيعىي الربط بيف بىيتيف ٌها : (التحميؿ اإلدراكي)هىٍج التأهؿ الىقدم - 2
، كتتركز ()بىية الخطاب السياسي هف ىاحية كبىية السياؽ السياسي لمخطاب 

في السياؽ  (السمطة)عهمية الربط ٌذي بيف الىص السياسي كبيف تكزيع القكة 
  .الهجتهعي

 هىٍج تحميؿ الخطاب االجتهاعي  رائد الباحث الٍكلىدم فاف ديؾكيعد
ك الهىٍج الذم يقـك عمى) 9) اإلدراكي  تحميؿ األيديكلكجية كالخطاب السياسي ، ٌك

  هف خبلؿ البحث عف صمة الكصؿ بيف بىية القكاعد الىحكيةكالخطاب اإلعبلهي
هف  (كها تعكسٍا الىظرية البىائية االجتهاعية) كالسرديةكبىية الهفردات كالجهؿ 

 في دراسة الىص، باإلضافة إلى استخداـ هىاٌج دراؾ هف ىاحية ثاىية كاإل()ىاحية
. قالطابع التكاهمي لهىٍجكلعؿ ذلؾ أسبغ عمى هىٍج فاف ديؾ تحميؿ الخطاب، 

 إلى هجاؿ تحميؿ هع هطمع الثهاىيىات هف القرف الهاضي، تحكؿ فاف ديؾ ك
تككيىات الخطابية اإلعبلهية هع األخذ في االعتبار كؿ لؿ إذ أكلى عىايتًالخطاب، 

بدءا هف الهفردات كبىية الجهمة الهستكيات كاألبعاد الكمية كالجزئية داخؿ الىص، 
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كاألدكات الببلغية كدالالت األلفاظ كالهضهكف القيهي لمهعمكهات التي يسكقٍا 
التىظيـ العاـ لمىص، كالبىية الخطاب، باإلضافة لعىايتً بالفكرة الهحكرية، كب

 . الفرعيةالتخطيطية لمىص، كالبىية

  إلدراؾ(superstructures)البىية الفكقية هىظكهة   فاف ديؾكقد كظؼ
 التي تطكم عهمية إىتاج كاستقباؿ الىصكص التي تسكف الىصكص اإلعبلهية

بدراسة الخطاب السياسي  كلعؿ ذلؾ يفسر عىايتً ،بداخمٍا تمؾ البىيات الفكقية
 الخطاب يشتهؿ عميٍا التي ستترة الهعمىة كالـ لكشؼ األبعادكاأليديكلكجي

 .اإلعبلهي

كلعؿ الدراسة لهكضكع الديهقراطية في الهجتهع الهصرم تكشؼ لىا الجاىب 
 اإلجرائي في ٌذا الهىٍج، إذ قاهت ٌذي الدراسة عمى بحث هكضكعٍا عمى

السياؽ التفاعمي الذم عى لتعٌرؼ  هستكل اجتهاعي إثىكغرافي يس األكؿهستكييف؛
الهعىي بتعٌرؼ لغكم اؿهستكل بيىها ذٌب الهستكل الثاىي إلى اؿأيىتج فيً الخطاب، 

ٌظفت هحددة اؿلغكية اؿدكات األ  .في الخطابالتي كي

الكظائًؼ االجتهاعية الباحث تعٌرؼ  كهف خبلؿ تطبيؽ ٌذي الهىٍجية حاكؿ 
ا الخطاب عفكالسياسية التي م  الديهقراطية لمفاعميف السياسييف الهتىكعيف عمى ىجٌز

 كها اآلثار المغكية الدالة عمى ٌذي الكظائؼ، التي ،الهسرح السياسي الهصرم
ا في  .() شكاٌد الخطاب حكؿ الديهقراطية عدد هفيستطيع الهرء اقتفاء أثٌر

ي الهىاٌج التي كظفٍا الباحثكف السياسيكف عمى : هىاٌج األلسىية- 3 ٌك
خطى الباحثيف في ألكاف الخطاب الهختمفة هع تكييفٍا بها يىاسب طبيعة الخطاب 

: السياسي هف خبلؿ

:  كيتـ هف خبلؿ الخطكات التالية: حقؿ داللة الىص- أ
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. تحديد الهفٍـك الهركزم في الىص- 

. تحديد الهفاٌيـ الهعارضة لمهفٍـك الهركزم- 

. تحديد الهفاٌيـ الهكائهة لمهفٍـك الهركزم- 

. كشؼ شبكة العبلقة بيف الهفاٌيـ كمٍا- 

ىة- ب تحديد الدالئؿ التي يقدهٍا الهتحدث أك الكاتب لمتأثير : هسار البٌر
ىا تتضح أٌهية البعد الهفاٌيهي  في تحميؿ  (Conceptual)عمى الهتمقي، ٌك

األكلى الهفاٌيـ التفسيرية : الخطاب، إذ لديىا هجهكعتاف هف الهفاٌيـ
(Explanatory)  التي تعطيىا قدرة أكبر عمى تفسير أكثر دقة لجكاىب رئيسية هف

ظاٌرة هعيىة، أك اكتشاؼ هفاٌيـ تصمح لتفسير قضية هعيىة كاف يعتقد أىٍا 
فهثبل لعب هفٍـك البلكعي دكرا كبيرا في إعادة الىظر في )تستعصي عمى التفسير 

بعض الهسمهات، كأصبحت اإلىثركبكلكجيا السياسية فرعا قادرا عمى تزكيد الباحث 
. (بآليات تفسير جديدة لظكاٌر هعقدة كاألساطير هثبل

التي  (Metaphysical)أها الثاىية، فٍي الهفاٌيـ ذات األبعاد الهيتافيزيقية 
تستٍدؼ ىكع الشكاٌد أك األدلة التي يقبمٍا الفرد ليقرر كيفية تقييـ شيء بأىً 

سكء العبلقة هع "صحيح أك خاطئ، فإذا تحكلىا هف تفسير التخمؼ عمى أىً ىتيجة 
، إلى تفسيري عمى أىً ىتيجة خطأ إدارة العبلقة هع اإلىساف اآلخر، ىككف قد "اهلل

. تحكلىا في هفاٌيهىا ىحك هىظكهة هفاٌيهية جديدة

حصر الدالالت الهرجعية لمهفاٌيـ التي اختيرت : حقؿ الداللة الهرجعية- ج
الهرجعية قد تككف قيهية أك شخصية أك هكاىية أك )لتككف هكضكع التحميؿ 

. (إلخ.. زهاىية
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 في السياسي إىتاج الخطاب بعد ذلؾ، ال بد هف اإلقرار بأف ٌىاؾ عبلقة بيف
 في لحظة ها، كها يهيؿ الجزء األغمب درجة تطكر الهجتهع كهككىاتً الثقافيةكهجتهع 

 ضهف ىظاـ م الخطاب السياسؼكيؽ ."الذرائعية"هف الخطاب السياسي ىحك 
 (الههارسة)بيىها يشكؿ اإلجراء ،  ٌذا الىظاـٌك الجزء الظاٌر هفؼ أكبر، ميديكلكجآ

تصكرىا بيف  الهتيقف كم بيف الكاقع الحقيؽىقطةأليديكلكجيا، تقع فى فا. الجزء الهستتر
، كهف الهتحرؾ كالساكف، غير أف عف الكاقع ـك ، هها يجعمٍا هزيجان هف الهعمـك كالهٌك

 هف تبايف الهؤسسة األيديكلكجية تفي دكارؽ هكازيف القكل بيف ٌذي األبعاد الهتفاعمة
قياسا  هتحركة ىسبة العىاصر اؿ، فتغمب في هراحؿ هحددةهرحمة تاريخية ألخرل

 إلى الحكـ كالسمطة كهكاجٍة التطمع كقت م فؼ،  الثكريةلمساكىة، كها في الهراحؿ
م بادعاء أىٍا ثكراؿتغيير لؿحاجة التي تركج اؿالىظاـ القديـ تسكد العىاصر الهعرفية 

 بمكغ هرحمة م ؼ بيىها تتزايد غمبة األبعاد الساكىة.. هصالح الهجتهع ككؿتهثؿ
تىهك تدريجيا " الذرائعية"كرسي السمطة، كتبدأ أبعاد أصحاب ٌذي األيديكلكجيا 

كيكفي دراسة خطابات اإلخكاف الهسمهيف في كرسي )لمهحافظة عمى الكاقع 
الهعارضة، كخطاباتٍـ في كرسي السمطة في فترة تكلي هحهد هرسي في هصر 

. (لمسمطة

: الخطاب السياسي العربي المعاصر

 :فرضية البحث

ىتٍا عمى أف   القائـ عمى ()البعد الهيتافيزيقي"تقـك فرضيتىا التي سىسعى لبٌر
ك  اإلدراؾ القبمي السابؽ عمى التجربة ثاكو في هفاصؿ الخطاب السياسي العربي، ٌك
تعبير عف الكعي العقؿ الجهعي، كيأخذ طابع الهصالحات الذٌىية التي تفتقد إلى 

، بغض "الهطمؽ"، ىتيجة االرتٍاف الكاعي أك البلكاعي لفكرة ()"العقؿ األداتي
الىظر عف الهضهكف اآليديكلكجي لمخطاب إسبلهيا أك ليبراليا أك قكهيا أك 
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هاركسيا، كأف ذلؾ عائد لسطكة التاريخ عمى العقؿ العربي هف ىاحية كالبىية القبمية 
بككىٍا ىكاة صمبة لمىسؽ االجتهاعي ثاىيا، كالهىحى الهثالي في تطمعً القيهي هف 

. ىاحية ثالثة
: التحميل

 أزعـ بداية أف أضعؼ الهساٌهات ألدبياتىا العربية اإلسبلهية كاىت في 
، ()الحقؿ السياسي الذم يتهحكر بشكؿ أك آخر حكؿ ظاٌرة السمطة السياسية 

لكف األهر فيً هف االلتباس لمهتخصص في ٌذا الحقؿ بهقدار ها فيً لمعاهة، فها 
؟ فهركز الخطاب "غير السياسي"في الخطاب العربي كها ٌك " السياسي "ٌك 

ٌجكها عميٍا أك دفاعا عىٍا هف ىاحية، كحكؿ هدل " السمطة أك القكة"السياسي ٌك 
في تكزيعٍا هف ىاحية أخرل، كأغمب دراسات تحميؿ الخطاب السياسي " العدالة"

السياسيكف أك الهؤسسات السياسية عمى الهستكيات الهحمية "تىصب عمى ها يىتجً 
خطب الزعهاء كالهكاثيؽ كالدساتير )هف ىصكص " أك اإلقميهية أك الدكلية

. (كاآليديكلكجيات، بؿ كهىاٌج تحميؿ الظاٌرة السياسية

كالتركيز عمى الخطاب في هدلكلً المغكم الذم تركز عميً الدراسات األدبية 
ك ها يعىي  ؛"االتصاؿ السياسي"يجرفىا ىحك  ىا "هٍارات اإلببلغ كاإلقىاع"ٌك ، ٌك

كقد تبيف لىا هف خبلؿ تحميؿ ىشرة . يصبح الهتمقي أيضا طرفا في إىتاج الخطاب
الخاصة باشتباكات حزب اهلل هع  (ٌيئة اإلذاعة البريطاىية)" سي.بي.البي"أخبار 

 بياىا 37، أف الٍيئة ىقمت 2006القكات اإلسرائيمية خبلؿ حرب تهكز عاـ 
 بياىا أصدرتٍا القيادة اإلسرائيمية قبؿ أف يعمف عىٍا 27عسكريا هف الطرفيف، هىٍا 

ا حزب اهلل قبؿ أف تعمىٍا إسرائيؿ، لكف الٍيئة ىقمت 10حزب اهلل ك  بياىات أصدٌر
ي أىٍا رتبت  حرفيا ٌذي البياىات بأهاىة تاهة هع هبلحظة كاحدة تستحؽ التأهؿ، ٌك
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 بياىا عسكريا بأف تبدأ دائها بالبياف اإلسرائيمي ثـ بياف حزب اهلل، رغـ أف 37الػ
. الحزب أعمف عشر هرات قبؿ إسرائيؿ عف الكاقعة ىفسٍا

إف إحدل قكاعد اإلعبلـ تقكـ عمى أف الفرد يحاكـ الهعمكهات البلحقة استىادا 
لمهعمكهة السابقة، أم تصبح الهعمكهة األكلى ككأىٍا إطار هعرفي يقيد تفسيرات ها 
يمي بعدٌا، فيصبح قكؿ الىاطؽ اإلسرائيمي ٌك قاعدة الىقاش لهعمكهات حزب اهلل، 
ىا ال يظٍر في البىية الهباشرة لمغة ٌذا التسمؿ لعقؿ الهتمقي، لكىً يتكارل فيً  ٌك

. كتكارم األسبلؾ الهعدىية في جدراف اإلسهىت
هف ىاحية " البلعبكف السياسيكف"ذلؾ يعىي أف الخطاب سيشهؿ ها يىتجً 

ك ها يعىي السياؽ الذم كرد فيً الخطاب، " الفعؿ السياسي"ك هف ىاحية ثاىية، ٌك
األهر الذم يضيؼ ضركرة دراسة الهكاف كالزهاف كالقكاىيف كالقيكد كاألٌداؼ 

. (text and context).إلخ.... كالىكايا
ا عمى هفاٌيـ  كيرتكز كؿ خطاب سياسي عمى أطر ىظرية ترتكز بدكٌر

هترابطة في الىص، لتبىي صكرة ذٌىية لمهتمقي ترتسـ هف خبللٍا هبلهح الظاٌرة 
السياسية في هستكييف، هستكل الترابط الهىطقي في بىية الخطاب، كهستكل القدرة 

عمى اىتقاؿ هضهكف الخطاب إلى حيز التطبيؽ كالفعؿ، كالجسر الكاصؿ بيف 
الترابط الهىطقي كحيز التطبيؽ يعتهد عمى الهتمقي بهقدار اعتهادي عمى هىتج 

. الخطاب
هتكئا عمى ها سبؽ، سأعهؿ عمى قصر جٍدم في رصد الهفاٌيـ الهركزية 
في الخطاب السياسي العربي الهعاصر، ثـ أعهؿ عمى رصد هضهكف كؿ هفٍـك 

كهدل اتساقً بيف هستخدهيً، كهدل ها يصيبً هف تغير في الهضهكف عىد اىتقالً 
. لحيز التطبيؽ أك هيداف الفعؿ

تحديد المفاهيم المركزية في الخطاب السياسي العربي المعاصر 
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عىد إشارتىا لمخطاب السياسي العربي الهعاصر، ىبدك ككأىىا ىسمـ هسبقا بأف 
ذي البىية تشكؿ الهحدد الذم  لديىا بىية داخمية لىظاـ الخطاب السياسي العربي، ٌك
ذي البىية تقـك عمى دعاهتيف ٌها شكؿ الخطاب  يهيز ذلؾ الخطاب عف غيري، ٌك

هتهثبل في التراكيب المغكية بيف الهفردات التي تفضي إلى هفاٌيـ تعمك عمى 
الهفردات الهجردة أكال، كهضهكف الخطاب ثاىيا كالذم ىبمغً بتحميؿ عقمي لها 

يستبطىً التركيب المغكم عبر تكظيؼ لمهفاٌيـ يساٌـ في فؾ ها استعصى عمى 
. الفٍـ، األهر الذم يعىي أىىا ىسمـ بكجكد عبلقة بيف الشكؿ كالهضهكف

لكف ٌذي العبلقة بيف الشكؿ كالهضهكف ليست عبلقة طميقة كهتحررة هف 
الضكابط، إىٍا تفاعؿ يتـ في دكرؽ الهىظكهة القيهية التي تشكمت تاريخيا كتضبط 
ك ها يعىي  العبلقة كالداللة بيف الهفردات كالهفاٌيـ الثاكية في باطف الخطاب، ٌك
تكثيؽ الصمة بيف الهفٍكـ هف ىاحية، كسياقً التاريخي هف ىاحية أخرل، لتعرُّؼ 

ك ها يؤسس لتحرٍّ دقيؽ لمصمة بيف بىية  هدل تطكري عبر رحمة الخطاب، ٌك
الهجتهع كبىية الخطاب هعبرا عىٍا بشبكة الهفاٌيـ التي يتأسس الخطاب عميٍا، 

هتى "كسأكضح ذلؾ بهثاؿ كاحد، ففي الىص الهشٍكر الهىسكب لعهر بف الخطاب 
ىقيض "يرد هفٍـك الحرية ٌىا بهعىى " استعبدتـ الىاس كقد كلدتٍـ أهٍاتٍـ أحرارا

بالهدلكؿ االجتهاعي التاريخي لمرؽ، لكىً ال يتسع بدالالتً لهعىى الحرية كها " الرؽ
ٌك هتداكؿ في الخطاب الهعاصر، ألف هىظكهة القيـ الحاكهة لهعىى الهفاٌيـ 

. أصابٍا تغيير عهيؽ، فتشابً المفظ ال يستكجب تشابً الهعىى ىظرا لتبايف السياؽ
تسيطر عمى الحركة، كلكف ٌذي الهثالية ليست إال ىتاج " هثالية"كالقيـ تهثؿ 

عراؾ عضكم كعقمي بيف الفرد كبيئتً الطبيعية كاالجتهاعية، فالقيـ ثهرة التفاعؿ كها 
. (constructivism)يقكؿ كيىدت في الىظرية البىائية 
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تقـك عمى  (كالخطاب بشكؿ عاـ)كؿ ذلؾ يعىي أف جيكلكجيا الخطاب السياسي 
ا هىظكهة  ا ٌي البىية االجتهاعية تعمٌك صفائح يعمك بعضٍا بعضا، لكف قاعدة ارتكاٌز
قيهية تكجً الحركة كتضفي عميٍا هستكل شرعيتٍا، كيتـ التعبير عف ٌذي الهىظكهة 

. بشبكة هترابطة هف الهفاٌيـ التي تستىد عمى هفردات المغة
ذلؾ يعىي أف أسس تحديد الهفاٌيـ في الخطاب السياسي العربي الهعاصر 

: كعيا بدكائر ثبلث- في هىٍجىا ٌذا-يشترط
ي هجهكعة الكحدات االجتهاعية : البىية االجتهاعية العربية الهعاصرة -أ  ٌك

إلخ، ثـ شبكة ... بدءا هف الفرد كاألسرة كالعشيرة كالقبيمة كاألهة كالحزب كالىقابة
. التفاعبلت بيف ٌذي الكحدات، كهىظكهة القكاعد التي تضبط ٌذي التفاعبلت

ي تعبير عف هثاليات الهجتهع : الهىظكهة القيهية في الهجتهع العربي -ب  ٌك
العربي التي تشكؿ هرجعية الحكـ عمى السمكؾ سياسيا كاف أـ غير ذلؾ، كلعؿ 

الفارؽ بيف هجتهع كآخر ليس في تكافر هىظكهة قيهية، بؿ في سمـ القيـ لمهجتهع، 
الهساكاة، )فبعض الهجتهعات تجعؿ هف الحرية قيهتٍا العميا، كتخضع بقية القيـ 

لمقيهة العميا، بيىها ٌىاؾ هف يجعؿ العدالة ٌي القيهة العميا  (إلخ.. العدالة
كذا.. ليخضع لٍا بقية القيـ (كأغمب الحضارات الديىية)  .ٌك

 تحديد الهفاٌيـ الهركزية كالهفاٌيـ التابعة في بىية الخطاب العربي  -ج 
ك ها يستدعي تعييف حدكد الخطاب السياسي في أدبيات  السياسي الهعاصر، ٌك

 .الهجتهع العربي

: مفهوم السمطة- 1

الفارؽ بيف الفكر الغربي كالفكر العربي في السياسة أف الفكر الغربي يحاكؿ 
التعددية، القطاع )كهفٍكـ هركزم " السمطة"بىاء خطاب يتحرر تدريجيا هف سمطة 

، بيىها (الخاص، الهجتهع الهدىي، العكلهة، الىظـ اإلقميهية، االىتخاب، اإلىساف
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، كاعتقد أف الهشكمة تكهف في ()"سمطة السمطة"يتركز الفكر العربي عمى خدهة 
ا حد  عبلقة كؿ هف الهجتهعيف بالهيتافيزيقيا التي اىعكست بتحرر هف أسٌر

بة"الفكضى في الفكر الغربي، هقابؿ ارتٍاف لٍا في الطرؼ العربي حد  ك ". الٌر ٌك
ها يتضح في أف الهفكريف العرب الميبرالييف أك الهاركسييف يقكلكف في جمساتٍـ 

الخاصة عىد هىاقشة الديف خطابا أكثر كضكحا هها يقكلكىً في جمساتٍـ العاهة أك 
ك ها يعىي إىتاج خطاب هتداكؿ يقترب هف القصد دكف بمكغً كلعؿ .. كتاباتٍـ، ٌك

، "خطاب التأكيؿ في التراث اإلسبلهي العربي"ترؾ ذلؾ لمتأكيؿ ليس هفصكال عف 
ك ها يجعؿ الخطاب السياسي العربي هحشكران بيف  كالخكؼ هف سمطة الهجتهع، ٌك

ضاغطيف ٌها السمطة السياسية كالسمطة االجتهاعية، فٍك أقرب لمىص الديىي 
. القابؿ لمتأكيؿ كها سىكضح الحقا

بكؿ " تآكؿ هكاىة السمطة"إف ابرز سهات الهجتهع اإلىساىي الهعاصر ٌك 
هجهكعة قكاعد لتحديد السمكؾ "أشكالٍا، فالسمطة في ىٍاية الهطاؼ ليست إال 

الفعمي أك المفظي ضهف ظرؼ اجتهاعي يكري األفراد أك يقىعٍـ بشكؿ أك آخر عمى 
لـ تعد بتمؾ  (Grammar)، كيبدك لي أف درجة االلتزاـ بقكاعد المغة "االلتزاـ بٍا

اىظر الخطابات السياسية كالهقاالت )األٌهية ال سيها في الخطاب السياسي 
، كها أف االلتزاـ بقكاعد المباس أضحت أقؿ تشبثا بالطقكس (إلخ.. الصحفية

ك ها يجعؿ  التقميدية، كهٍابة الهعمـ كاألب كشيخ القبيمة ليست عمى القدر ىفسً، ٌك
تقميص هدة الحاكـ أك عدد هرات )السمطة السياسية في غير هىأل عف ذلؾ كمً 

، فديكتاتكر السمطة السياسية ليس إال ىتاج شبكة (إلخ... حكهً أك هدل صبلحياتً
ديكتاتكريات صغيرة في الىسيج االجتهاعي الذم يتسىهً، كلكؿ هىٍا ىظاـ هعرفي 

. يسىدٌا، فإف تٍمٍؿ ذالؾ الىسيج تراخت قدرة الديكتاتكر
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ي تحكالت  كىظرا لمتحكالت الكبرل في العالـ خبلؿ القرف الهاضي كالحالي، ٌك
ال يتسع الهقاـ لمخكض في تفاصيمٍا، فإىىي أرل أف البعد التقىي كتطكري الهتسارع 

، فاىعكس ذلؾ عمى هساحة إحساسً بالحرية "بسيادتً كذاتيتً"عزز إحساس الفرد 
طالها أىً هىتج لتمؾ التقىية، لكف هستٍمؾ التقىية يبقى غير قادر عمى تحسس 

ا عمى هىظكهتً القيهية، فيبقى يعاىي بيف  يىتجً، كهعايشة " خطاب غير تقىي"آثاٌر
.    لمتقىية في كؿ تفاصيؿ حياتً اليكهية

بيف الهتىاقضات في تفسير ظاٌرة " التكفيؽ عمى الصراع"تغميب فكرة - 2
: التقدـ كالتطكر

أزعـ أف السهة العاهة في الفكر الغربي ٌي اعتبار الصراع أداة تطكر 
ضركرم، كاف ديالكتيؾ الحياة ال يتكقؼ، فاألفؽ هفتكح ال تأسري أية لحظة، بيىها 
يبدك الخطاب السياسي العربي قائها عمى ىظرة هيتافيزيقية ٌي أف التكفيؽ بيف 
الهتىاقضات ٌك الهدخؿ لمتطكر، كيكفي أف ىشير في الفكر السياسي العربي 
الهعاصر إلى ثبلثة ىهاذج لمخطاب السياسي العربي، أكلٍا فكرة التعادلية عىد 

عبلؿ الفاسي في الهغرب العربي، التي تقكـ عمى إهكاىية تحقيؽ هجتهع تتعادؿ 
ي العدالة كالهساكاة  فيً القيـ التاريخية الكبرل في ىفس المحظة كىفس الهكاف، ٌك

كالحرية، رغـ أىىا ال ىجد ىهكذجا في التاريخ اإلىساىي كمً تعادلت فيً القيـ 
ك ىهكذج الهستبد العادؿ، أم قكة  الثبلث،  كيبشرىا هحهد عبدي بىهكذج ثاف ٌك

قاٌرة ال تقيدٌا إال قيكدٌا ٌي، كىطهئف لٍا لتحقيؽ العدؿ، بيىها حاكؿ الخطاب 
القكهي العربي أف يقيـ التطكر عمى ساقيف ٌها القكهية كالديف رغـ التىاحر بيىٍها 

، (إلخ.. صراع العرب هع الفرس كالترؾ كظاٌرة الشعكبية)في التاريخ العربي ذاتً 
".. قكل الشعب"هف خبلؿ تحالؼ " تذكيب الفكارؽ بيف الطبقات"كفي الىاصرية 

إلخ، كتبدك ٌذي اإلشكالية في العبلقة بيف العركبة كاإلسبلـ، فهع كجكد تىاقض 
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ا التي تهتد في التاريخ العربي اإلسبلهي (أليٍها األكلكية)بيىٍها  ، كرغـ جذكٌر
. ()لظاٌرة الشعكبية، فإىٍا تجددت في الدكلة العثهاىية كالرغبة في االستقبلؿ عىٍا

. ()عىٍا
، "التساهح"كهف بيف الهفاٌيـ التي تظٍر كتختفي في الخطاب العربي هفٍـك 

فٍك يبدك في هظٍري الخارجي تعبيرا عف ىزعة أخبلقية تقـك عمى غض الطرؼ 
عف أخطاء اآلخريف أك كظـ الغيظ هف ٌفكاتٍـ، لكىً يستر بعدا غير أخبلقي عىد 
ىقمً لمفضاء السياسي، إذ إىً يتضهف التقرير الهسبؽ بأف األخر غير ذم حؽ في 
قكلً أك فعمً كلكىىي سأتجاكز لً عف دكىيتً، إىً حكـ هعيارم هسبؽ يفترض تىازال 

، إف التساهح في السياؽ الزهىي السياسي الهعاصر الذم "لـ يثبت بعد"عف حؽ
طغى فيً يعىي التكفيؽ بيف الحؽ العربي في هكاجٍة إسرائيؿ كحمفائٍا كبيف القكة 
لآلخريف، إىً تكفيؽ ال يهكف إدراؾ دالالتً بعيدا عف ككىً تعبيرا عف الضعؼ 

.  العربية" األخبلؽ"العربي كليس 

هكاىة " الكحدة"؛ إذ يحتؿ هفٍـك "الكحدة"كتتضح عهمية التكفيؽ في فكرة 
هركزية في الخطاب السياسي العربي، كيهتد الهفٍـك لمسمطة السياسية بكاحدية 

الحاكـ، ككاحدية األهة، لكف الكاقع ال يتىاغـ هع ٌذا الهىحى، إذ إف تركيز 
التاريخي " التشرذـ"بهقدار ها ٌك ًضٍيؽ بػ" كعي"الخطاب عمى الكحدة ال يدؿ عمى 

ك ها يعزز فكرة  ك ها سيتضح "الصبغة الهيتافيزيقية"في التاريخ العربي، ٌك ، ٌك
. الحقا

: مفهوم الدولة- 3

عىد الىظر في تسهيات الدكؿ التاريخية خارج ىطاؽ التجربة اإلسبلهية، ىجد 
اإلهبراطكرية الفارسية، الركهاىية، )أف اسـ الدكلة ارتبط بالهكاف أك القكهية 
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بيىها ىجد شخصىة الدكلة في  (إلخ... البريطاىية، األثيىية، الفرىسية، السكفييتية
الدكلة الراشدة، األهكية، )الجزء األطكؿ هف تاريخ التجربة العربية اإلسبلهية 

ك أهر كاضح (العباسية، العثهاىية، كفي الكقت الحالي السعكدية، الٍاشهية ، ٌك
حتى لك " دكلة بىي العباس"لدل الهؤرخيف اإلسبلهييف، فابف خمدكف يتحدث عف 

 real)السمطة أك الحككهة، هها يعىي أف ٌىاؾ خمطا بيف العقار"عىى بٍا 

estate) كالدكلة(state)  في الخطاب السياسي العربي إلى حد يقترب هف هفٍـك
. في خطاب البداكة العربية" الهىضارىب"

: سطوة التاريخ- 4
لعؿ حضكر التاريخ في الخطاب السياسي العربي الهعاصر يبرز بشكؿ جمٌي 

ي تعىي"الثكابت"في هفٍـك  القيـ كالعقائد كالىظـ الهحددة التي تأخذ صكرة "، ٌك
هكتهمة كىٍائية كغير قابمة لمتطكر كالتجديد، كتعمك فكؽ األزهاف كالبيئات الهرتبطة 

ا قيهان هكضكعية "، كيىظر إلى ٌذي "باإلىساف حيث كجد كأٌىى كجد الثكابت باعتباٌر
 كها عمى اإلىساف حيالٍا إال أف يمتـز ،"كهستقمة عف كؿ اٌتهاـ شخصي أك ثقافي

، فإذا أخذىا بٍذا التعريؼ كقهىا بعهمية ()"بٍا كيصكغ سمككياتً كفقان لهقتضياتٍا
هسح لمخطاب السياسي العربي بدا لىا أف أغمب هفاٌيـ الظاٌرة السياسية تقع في 

سكاء الكحدة أـ القكهية أـ الكطف أـ الديف أـ الطبقة أـ المغة أـ " الثكابت"دائرة 
ك ها ىجدي في  الحزب أـ الشعب أـ األهة، كبكيفية ال يبقى فيٍا لمهتغير هكاف، ٌك
أدبيات األحزاب العربية كمٍا، كلك تبايىت تكظيفات ٌذي الهفاٌيـ إال أىٍا تقدـ في 

".  ثكابت"ٌذي الخطابات عمى أىٍا 
كيبدك لي أف طغياف أدبيات الثكابت ٌي استهرار لهىظكر هيتافيزيقي يقـك 

". ثكابت هقابمة لٍا كهكازية"، فإها أف تقبمٍا أك تقدـ "ثكابت هقدسة"عمى 
: اإلحساس بالدونية تجاه الفكر الغربي- 5
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 فعىد التهعف في الخطاب السياسي العربي ىجد العمهاىييف العرب أسرل 
-عمى استحياء أحياىا-الشكؿ كالهضهكف لمخطاب السياسي الغربي، لكىٍـ يقركف

بتبايف البيئة الحاضىة لمخطاب الغربي عف البيئة العربية، فبل ٌـ قادركف عمى 
إىتاج خطاب هكائـ لمبيئة، كال ٌـ قادركف عمى التحمؿ هف االىجذاب لبريؽ الخطاب 
الغربي، كها أف عقدة الىقص لدل ٌذا الخطاب أىً لـ يجد الحاهؿ االجتهاعي لً، 

هف الهجتهع، أها التراثيكف في الخطاب السياسي " ركف الىخبة"فبقي هحشكرا في 
فٍـ عصابيكف في تعاهمٍـ هع الفكر الغربي ىتيجة إحساس عهيؽ بقسكة الكاقع 

ـ . الهؤكد لغمبة الغرب كتفكقً عميٍـ، كأىً يىازعٍـ األىصار في عقر داٌر
ك  كتتجمى أحاسيس الدكىية في هفٍـك هتكرر في الخطاب السياسي العربي ٌك

، الذم يعىي التحكط هف تكظيؼ هفاٌيـ فكرية هعيىة لككىٍا "الخصكصية"هفٍـك 
قد تطكم - ٌذي الهفاٌيـ-ال يتسؽ كخصكصية هجتهعاتىا، كها أىٍا" هىتجان خارجيان "

. في داخمٍا هقدهات الٍيهىة
كيقـك هفٍـك الخصكصية عمى افتراض هباشر أك غير هباشر بأف ثقافة 

ذي الىظرة (الثكابت التي أشرىا لٍا)الهجتهع تحهؿ خصائص ال يهسٍا التغيير  ، ٌك
البلتاريخية تشيد جدراىا عالية بيف البىى الثقافية الهختمفة فبل يؤثر بعضٍا ببعض 

. بؿ ال تطؿ عمى شرفات بعضٍا

كيهكف اعتبار أىكر عبدالهمؾ األكثر حذرا في تىاكؿ هكضكع الخصكصية، 
 (: (حيث حدد داللتٍا هف خبلؿ هككىاتٍا التالية

الذم كصفً بالهربع التككيىي : التركيب الداخمي لتصكر الخصكصية- 1
: الهككف هف

 تهكيف الحياة االجتهاعية هف التحقؽ كالثبات؛ أم هستكل إىتاج حاجيات  ( أ)
 .(هستكل االقتصاد)الحياة الهادية 
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استهرارية حياة الهجتهعات البشرية عبر األجياؿ  ( ب)
عاهؿ الحياة الجىسية البيكلكجية كأساس لتىاسؿ ) reproductionالهتعاقبة 

 .(األجياؿ البشرية

الىظاـ االجتهاعي كالسياسي الذم يحقؽ حدان أدىى هف األهف كالسبلـ داخؿ  (ج)
 .(السمطة كالدكلة)الهجتهع كخارجً 

. (األدياف كالفمسفات)عبلقة اإلىساف في هجتهعً هع البعد الزهىي  (د)

. حركة الهربع التككيىي في اإلطار الهكاىي كالزهاىي- 2

ك التفاعؿ بيف -3 التفاعؿ الجدلي بيف عكاهؿ االستهرارية كعكاهؿ التغير، ٌك
. عىاصر الهربع التككيىي

إف التىكع الثقافي ال يىفي التأثير الهتبادؿ بيف ٌذي التىكعات، فالثقافة هعطى 
حيكم يىهك كيتطكر، يأخذ كيعطي، كالتجربة تدؿ عمى تساقط بعض الجدراف في 

. هختمؼ الثقافات كتشييد جدراف بديمة

ليس بريئا عمى الدكاـ، فبعض هىتجيً هف " الخصكصية"كيبدك لي أف خطاب 
الحككهات كالىخبة الثقافية كالسياسية خاصة الفكر القكهي كاإلسبلهي يشٍركىً 
لهكاراة سكءات الكاقع الذم يحكهكىً أك حكهكي، أك لعمٍا غريزة تعزيز الذات في 

. هكاجٍة اآلخر الثقافي هف هىطمؽ اإلحساس بالىقص

إف تٍيب بعض الخطاب السياسي العربي هف كضع خصكصياتً هكضع 
الىقد، يجعمً هفارقا لجٍكد إىساىية تحاكؿ صياغة هىظكهة قيهية هشتركة، فكـ 
أسٍـ الخطاب السياسي العربي في صياغة العٍكد الدكلية لحقكؽ اإلىساف عمى 

سبيؿ الهثاؿ؟  
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أحياىا إلى ىزعة عدكاىية في الخطاب السياسي تزداد " عقدة الىقص"كتتحكؿ 
 هفٍـك حدتٍا بعبلقة طردية هع عهؽ العقدة، كتتضح هبلهحٍا في تكظيؼ

لهكاجٍة تعبير إدكارد سعيد االستشراؽ  (Occidentalism)االستغراب 
(Orientalism)() ، كتتجمى هؤشرات ذلؾ في الخطاب هف خبلؿ التشبث

 :بىصكص هثؿ
. إف جذكر الحضارة الغربية ٌي جذكر عربية إسبلهية- 
كىحف ٌىا إزاء دفاع يحركً العقؿ الباطف بٍدؼ )عقدة اإلعجاز العمهي - 

ك ها يحكؿ دكف االىفتاح عمى  تعزيز الشعكر بالذات في هكاجٍة الهتفكؽ عميىا، ٌك
ك فعؿ سياسي باهتياز . (اآلخر، ٌك

االتٍاـ األخبلقي لمهجتهع الغربي، كهركز ٌذا االتٍاـ ٌي العبلقة بيف - 
ي تٍهة تخفي حرهاىا حادا، لكىٍا تتحكؿ لسمكؾ سياسي عطؿ  الرجؿ كالهرأة، ٌك

هشاركة الهرأة عف الهشاركة السياسية كاالجتهاعية حتى في قيادة السيارة في بعض 
.. الدكؿ

التأكيد عمى عدكاىية الحضارة الغربية هف خبلؿ التركيز عمى السمكؾ - 
ك أهر يهكف فٍهً بالعكدة لدراسة  السياسي كتجاكز إبداعٍا التقىي كالفكرم، ٌك

اليكىسكك عف الصكر الذٌىية التي تحهمٍا الهجتهعات لبعضٍا البعض، كالتي تؤكد 
عمى أف ٌذي الصكر ليست صحيحة بالضركرة بؿ ٌي اىعكاس لطبيعة العبلقة 

 .()التاريخية بيف طرفي العبلقة
في بىية الخطاب  (الهدرسة السمككية) (الهىٍج الكهي)غياب العقؿ التقىي - 6

:  السياسي العربي
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كلعؿ ذلؾ تعبير عف غياب اإلىتاج التقىي هف ىاحية، كفقر دكر التكىكقراط 
في بىية السمطة كالهجتهع، إذ تخمك الدراسات السياسية العربية غالبا هف الجاىب 

. الكهي ال لفقر في اآللة بؿ لفقر في العقؿ التقىي
كيكفي اإلشارة لبعض الىهاذج في ٌذا الجاىب، فقد طغت في اآلكىة األخيرة 

فكرة الدكر الهركزم لقىكات التكاصؿ االجتهاعي التقىية في تأجيج ثكرة الربيع 
العربي، كاستسمـ الخطاب العربي لٍذي الهعمكهة كها لك أىٍا حقيقة، غير أف دراسة 
لىا حكؿ العبلقة بيف كثافة تكافر أدكات التكاصؿ االجتهاعي كالربيع العربي كشفت 

أف هعاهؿ االرتباط بيف الهتغيريف كاف ضعيفا، إذ إف ترتيب الدكؿ العربية طبقا 
لتكافر أدكات التكاصؿ هف ىاحية كدرجة االضطراب السياسي، هف ىاحية ثاىية لـ 

ي ذات الىتيجة التي تكصمت لٍا دراسات ()يشر إال الرتباط هحدكد لمغاية ، ٌك
ك ها يعزز فكرة غمبة الهيتافيزيقيا عمى الخطاب السياسي، أم القبكؿ ()غربية ، ٌك

. بالفكرة دكف التحقؽ هف صدقيتٍا، كها لك أف ذلؾ تجسيد لثقافة القطيع
كحكؿ شعارات الثكرات الشعبية في الربيع العربي لـ يتىبً الباحثكف لسبب 

كتفسير ذلؾ، فقد تبيف لىا " الصراع العربي الصٍيكىي أك القضية الفمسطيىية"غياب 
خبلؿ الفترة هف  (أك لقطة تمفزيكىية لحاهمي الشعارات)هف خبلؿ رصد ألؼ شعار 

 أف تكزيع ٌذي الشعارات عمى الهكضكعات الهختمفة كاىت عمى 2011-2012
 ():الىحك التالي

. حكؿ الديهقراطية كالعدالة االجتهاعية% 71- 

حكؿ سياسات القكل الدكلية الكبرل % 14- 

. حكؿ التحريض الطائفي% 9- 

. حكؿ القضية الفمسطيىية% 6- 
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: (Deflective Identification)استخداـ أسمكب التكافؽ اإلىزياحي - 7
كيعتهد ٌذا األسمكب عمى حيمة التكافؽ السطحي لهضهكف الخطاب هع تكجٍات 
حبلؿ تكجٍات جديدة  الجهٍكر، ال لتثبيتٍا، بؿ لزحزحة الجهٍكر عىٍا تدريجيا كا 

  المغةظفتكي فقد ، ()بدال هىٍا، كها تظٍر في الخطاب السياسي لمربيع العربي
 إلى العادية الههارسة عف كاسعا، فاىزاحت سياسيا تكظيفا األخيرة اآلكىة في العربية
 بث في استخدهت  بؿ،كالقرارات كاالتفاقيات القكاىيف صياغة في لٍا تشكيؿ أخطر

تعبيرات هثؿ البمطجية، الشبيحة، زىقة ) كالكطىية كالجهاعية الفردية تصىيفاتاؿ
، ها ألغى الهسافة بيف خشبة الهسرح كبيف (إلخ.. زىقة، الفمكؿ، الدكلة العهيقة

 تكجيٍا الدكلية األحداث تكجيً الجهٍكر في صياغة الخطاب، كذٌب األهر إلى
الشرؽ ) الهعطى الراٌف في كثيرة االصطبلحية، كأهثمتٍا العبارة استخداـ في هفرطا

اب (لتبرير التبلقي باإلسرائيمييف)، الحكار (لتغييب الكطف العربي)األكسط  ، اإلٌر
، السبلـ بدال هف (الهتصاص الثكرة)، اإلصبلح (لتغييب هفٍـك الهقاكهة)

 السياؽ الديىي ألىٍا أكثر قدرة عمى  أك استخداـ هفردات في().(الح..التسكية
االستشٍادم هقابؿ )أك  (الجٍاد هقابؿ القتاؿ): الشحف هف السياؽ العمهي هثؿ

، (األهير أك الخميفة هقابؿ الرئيس( )الفدائي هقابؿ الثائر)أك  (االىتحارم
الفتىة بدال )أك  (إلخ.. الهرتد هقابؿ الهعارض)، أك (الشكرل هقابؿ الديهقراطية)أك

 كقد تكرست ٌذي الهفردات هف خبلؿ ثبلثة أىهاط هعاصرة ،)هف الثكرة
. ((لمخطاب
. الخطاب االحتجاجي كالهفتكح أهاـ كؿ األفراد: خطاب الهياديف-  أ
. كيشهؿ كؿ ها تبثً القىكات الفضائية: خطاب الشاشات-ب

ك الخطاب السياسي الذم يرافؽ العهميات : خطاب الصىاديؽ-ج ٌك
. االىتخابية
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: كقد خضعت ٌذي الخطابات لدراسات أكاديهية هتعددة، ىختار هىٍا
طبؽ باحث في أطركحة دكتكراة ألحدل الجاهعات األهريكية ذلؾ عمى - 1

الكحدة العربية، الصراع العربي : ، هتىاكال ثبلثة هكضكعات ٌي()قىاة الجزيرة
: ، كقاـ بتحميؿ هضهكف أربعة براهج ٌي2003الصٍيكىي، احتبلؿ العراؽ عاـ 

برىاهج االتجاي الهعاكس، كبرىاهج ببل حدكد، كبرىاهج أكثر هف رأم، كأخيرا برىاهج 
الشريعة كالحياة، كبقياس كهي لتكرار الهفردات كربط ذلؾ بسياؽ الهفردات كغير 

: ذلؾ هف خطكات تحميؿ الهضهكف تكصؿ إلى أف الجزيرة تسعى إلى
. تكريس فكرة استحالة تحقيؽ الكحدة العربية -أ 
 . تحكيؿ تدريجي لمصراع العربي الصٍيكىي إلى صراع حدكد -ب 

 تعزيز الىقد في أكثر هف رأم، كتعزيز الذٌىية القدرية الديىية في الشريعة  -ج 
 .كالحياة

كيخمص الباحث إلى أف الجزيرة تسعى الستبداؿ أك إحبلؿ أفكار سياسية 
 .بأخرل هف خبلؿ التسمؿ لمهىظكهة الهعرفية لمهتمقي

ا هركز الجزيرة - 2 دراسة لمخطاب اإلعبلهي السياسي لمجزيرة، كىشٌر
لمدراسات، إذ تبيف لي قبؿ ثبلث سىكات هف اىدالع الربيع العربي أف قىاة الجزيرة 

. ()تعد الهسرح السياسي لحركة اإلخكاف الهسمهيف
دراسة تـ فيٍا تحميؿ هضهكف خطب عبد الىاصر كصداـ حسيف، - 3 

كخمص الباحث إلى أف كميٍها لجأ لمهفردات الديىية في لحظات األزهة أكثر هىٍا 
في المحظات العادية، كها تزداد لديٍها المغة األبكية عىد تىاكؿ هكضكعات 

الخبلؼ بيف السمطة كالهجتهع، إلى جاىب استحضار التاريخ بشكؿ اىتقائي لتعزيز 
. ()تكجٍاتٍـ
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دراسة لمخطاب السياسي الساداتي، إذ تكصؿ الباحث لعدد هف الهفاٌيـ - 4
  ():الهركزية في هضهكف ٌذا الخطاب ٌي

" أيٍا اإلخكة الهكاطىكف" االىتقاؿ هف استٍبلؿ الخطاب بػ:مفهوم العائمة- أ
بعد استقرار الكضع " أبىائي كبىاتي"في فترة ها بعد عبد الىاصر هباشرة، إلى 

، التطاكؿ، رب العائمة، "األب"الداخمي لً، تزايدت هع ٌذا االستٍبلؿ تعبيرات هثؿ 
ك ها ييراد هىً تكريس ثقافة  ىا يبرز لىا الهعمـك " الطاعة"ٌك الهغمفة باالحتراـ، ٌك

. كالهستتر في الخطاب السياسي العربي

التي " الثقافة الطبقية"الدعكة لمحب كالتعاكف بٍدؼ تغييب : هفٍـك الحب- ب
. راجت في الحقبة الىاصرية

ك هفٍكـ ال يتساكل في هضاهيىً هع هفٍـك العهؿ، : هفٍـك الكسب- ج ٌك
ك أقرب لهفٍـك  فالكسب أقؿ تشبعا في الثقافة الهصرية بهعاىي أخبلقية، ٌك

، كها أف هفٍـك الكسب يشكؿ ()التي رسهٍا حاهد عهار" الشخصية الفٍمكية"
. تعزيزا لمىزكع الفردم عمى حساب الىزكع الجهاعي

 كاف السادات يدرؾ أف هىافسيً أعمى هىً هرتبة في الحكار :البراجماتية-د
الفكرم، فخصكهً هزكدكف بثركة آيديكلكجية يصعب هجاراتٍا بيسر، فكاف تركيزي 

 ".الهٍـ الىتيجة"عمى فكرة 

استخداـ األرقاـ التي ال يهكف التحقؽ هف صحتٍا لئليٍاـ باإلىجاز، - 5
 6كيهكف تقديـ ىهكذج عمى ذلؾ بخطاب الرئيس الهصرم السابؽ هحهد هرسي في 

هف الهستٍدؼ في  % 70ف الحككهة ىجحت في تحقيؽ إ: "، إذ قاؿ2012أكتكبر 
في  % 75ك،  في برىاهجً االىتخابيل يـك األكؿ100ػهجاؿ األهف خبلؿ خطة اؿ
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في همؼ  % 60في همؼ الخبز ك % 80في همؼ الىظافة ك % 40همؼ الكقكد ك
.  ()" % 65 يـك 100ػالهركر لتبمغ ىسبة ها حققً في الهحاكر الخهس لبرىاهج اؿ

كأحياىا يمجأ الخطاب إلى استخداـ تعبيرات ليس لٍا داللة هحددة هثؿ 
.... ، األيدم الخفية، الهأجكريف، الطابكر الخاهس، أصحاب األجىدات"الهىدسيف"

ك "الهؤاهرات"إلخ، كالهيؿ الفطرم إلى تفسير األحداث عمى أىٍا سمسمة هف  ، ٌك
أهر ىاتج في الغالب عف العجز عف تحميؿ تعقيدات الكاقع، كىقص البياىات 

كالهعمكهات، فيتـ تكظيؼ الحد األدىى هف الهعمكهات الهتكفرة لبىاء تحميؿ هتكاهؿ، 
ك األهر األيسر في ىظرية الهؤاهرة  .ٌك

كثيرا ها ٌيهف صاحب الخطاب عمى : تغميب الشخصية عمى الخطاب- 6
، كلعؿ ذلؾ هتأثر بهدارس التحميؿ الىفسي، كيهكف (الىص)تحميؿ الخطاب ىفسً 

 (كزير الدفاع الهصرم)أف ىبلحظ ذلؾ هثبل في تحميؿ خطاب عبدالفتاح السيسي 
الذم أعمف فيً ها سهي بخارطة الطريؽ إلصبلح األكضاع في هصر، إذ ىجد 

 ():التركيز عمى الجكاىب التالية التي رصدٌا ثبلثة هف أساتذة عمـ الىفس

إف السيسى كاف هحايدان فى تعبيرات كجًٍ بدرجة ال تضعؾ أهاـ فٍـ - أ
ككاضح كهحدد لرد فعمً  يتهيز بتمؾ الصفة، فمغة الجسد يارجبل عسكربصفتً  ، ٌك

لمضباط تكاد تككف كاحدة خاصة أىٍـ يتمقكف تهريىات كثيرة فى التعاهؿ هع هثؿ 
 "الثبات الىفسى"ٌذي الحاالت، فٍـ يتهرىكف عمى سمكؾ هعيف، فيها ٌك هعركؼ بػ

، حتى إىً حيف صفؽ كسط الحضكر الذيف بدأكا بالتصفيؽ، "مالثبات االىفعاؿ"ك
كاف تصفيقً عسكريان ال يحهؿ هعىى آخر، حتى إف كجًٍ طكاؿ الخطاب بدا 

. لـ تكف هتىكعةاتً شارإء، كمهتجٍهان غير داؿ عمى ش
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ٌٌمً كثيران لتصبح هبلهحً - ب أف عهؿ السيسى فى الهخابرات الحربية أ
هتجهدة بدرجة ال تكشؼ كثيران عف اىطباعاتً الحقيقية، كاصفا إياي بأىً يتسـ 

 أف كجًٍ يتسـ بقىاع ال يىـ أبدان عها بداخمً، هؤكدان أف م أ؛"mask face"بػ
هبلهحً الصارهة كتعبيراتً الهحسكبة تجعؿ البعض يفٍهً عمى حسب ها يريدكف، 

ء يهكف فٍهً م كلكىً يضعؾ أهاـ ش،فٍك ال يضعؾ أهاـ صكرة كاضحة
ذا الىكع هف الشخصيات يصعب تفسير ها ، بطريقتيف ريدي، كلٍذا ال تستطيع مٌك

 م الهخابرات خبرة ؼهىحتًأف تحدد إف كاف هؤيدان أك هعارضان، فٍك رجؿ 
". اىفبلت الهشاعر"كقدرة عمى التخفي كعدـ االستطبلع 

يدقؽ في فٍـ ها "  جمكسً خبلؿ ىدكات الحكار، يشير إلى أىًأف أسمكب- ج
بدا  أثىاء استهاعً لخطاب الرئيس، فحيف رفع السيسى يدي أسفؿ ذقىً، "يقكلً هقابمً

 ها يخالؼ الخطاب م، كأف ها جاء ؼمككأىً يتعجب هف هضهكف ها يقكلً هرس"
 ."مأرادي السيس

كفي دراسة أخرل لهفٍـك االشتراكية عىد الرئيس الجزائرم األسبؽ ٌكارم 
أف الرئيس " خطابا إلى 425، يصؿ الباحث هف خبلؿ تحميؿ هضهكف ()بكهديف

يف أفكاري الهثالية الديىية، كتجربتً القيادية السابقة لكحداتً  بكهديف كاف ٌر
العسكرية، كأسير طهكحً السياسي، كشكمت هقكهاتً الذاتية هرجعية تفكيري الذم 

، "يقكـ عمى أف هٍهة بىاء االشتراكية ٌي هٍهة القائد كليس الجهاٌير الكادحة
كيرل الباحث ٌذي التكجٍات الفكرية ٌي ىتيجة اىتهاء بكهديف ألسرة فقيرة كهعاىاتً 

الهدرسية ثـ اىتقالً لمهديىة كاكتشافً الفارؽ الٍائؿ إلى حد الصدهة بيف الريؼ 
كالهديىة، كتعزز ذلؾ باىتزاع الفرىسييف لههتمكات أٌمً، ثـ حرؽ بعض أٌالي 

هديىتً عمى هرأل هىً، كها لعب إدهاىً عمى هشاٌدة األفبلـ الهصرية تأثيري عمى 
. ()تكجٍاتً العربية كتكجًٍ الحقا لهصر، كتأثري بشخصية عبد الىاصر
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البنية االجتماعية العربية المعاصرة وانعكاسها في الخطاب السياسي العربي 
: المعاصر

 يهكف تحديد الهفاٌيـ الهركزية كالفرعية التي رصدتٍا عيىة ههثمة هف 
:  ()دراسات عمـ االجتهاع السياسي العربية في اآلتي

عىد الىظر في الحقؿ الداللي لهفٍـك السمطة، ىجد أىً يعىي في : السمطة -أ 
، بيىها تتعدد الهعاىي في الهعاجـ الفمسفية فىجد لٍا "الهيمؾ كالقدرة"الهعاجـ المغكية 

 .ظبلال سياسية كاقتصادية كاجتهاعية

تخمك دراسات ٌذا الهفٍـك أك اإلشارات لً هف تأصيؿ فكرم لهعىاي السياسي 
في التراث العربي، كيغمب عمى هقاربات ٌذا الهفٍـك التأصيؿ الغربي في الكقت 

الحالي أك اإلشارة لمتقاليد الفارسية تاريخيا، كلعؿ البلفت لمىظر أف أغمب ها أىتجً 
الفبلسفة اليكىاف القدهاء اىصب عمى ٌذا الجاىب الذم تجىبً فبلسفة الحضارة 

اإلسبلهية رغـ اعتىائٍـ بالهكضكعات األخرل في الفكر اليكىاىي، كيبدك أف ذلؾ 
عائد لمطريقة التي ىشأت فيٍا السمطة السياسية في الدكؿ اإلسبلهية، إذ إف 

السمطة تشتهؿ عمى بعديف ٌها حاكـ هف ىاحية كدستكر أك عقد اجتهاعي أك 
كثيقة حكـ هف ىاحية ثاىية، كفي التاريخ اإلسبلهي تسىهت الدكلة بداية سمطة 

، كتراكـ الىص التشريعي (الكحي)بإرادة لـ يكف لمهجتهع أم دكر فيٍا  (الرسكؿ)
 سىة، دكف أف يككف لٍذا الهجتهع أم دكر في 23الهىظـ لمسمطة كالهجتهع خبلؿ 

صياغة ٌذي الىصكص، كاقتصرت هٍهة األفراد كالىخب عمى فٍـ أك شرح أك 
كالىص  (الىبي)حفظ ٌذي الىصكص، كىظرا إلضفاء القداسة عمى السمطة األكلى

ليس هها تىشغؿ بً "، تكرس تقميد بأف هكضكع السمطة (القرآف)التشريعي 
، كها إف اكتهؿ الىص، كتدربت الذٌىية عمى التمقي، ضغطت التحكالت ()"األهة

الكبرل بعد هكت الرسكؿ ىحك حؿ هشكمة السمطة، فتاي الهجتهع بيف ىهاذج 
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هختمفة أدت لهقتؿ ثبلثة خمفاء هف أربعة، فكاف الحؿ بىقؿ الىهكذج الهمكي 
الكراثي، ليستقر ٌذا الىهكذج لبقية عهر الحضارة اإلسبلهية، كها تزاؿ بقايا ٌذا 

كلـ يتهكف الفكر العربي الهعاصر هف تطكير هفٍـك .. الىهكذج قائهة حتى المحظة
أك السمطة التي تعبر عف تقاليد غربية، " الهقدسة"لمسمطة فبقي يراكح بيف السمطة 

ك ها يتضح في كؿ الىهاذج الفكرية التي كقفىا عميٍا كأشرىا لٍا في ٌاهش ٌذي  ٌك
". يجتر أك يرضع"الدراسة، فالفكر العربي الهعاصر إها 

غير أف الههارسة لمسمطة، تشير إلى أف السمطة السياسية ٌي اهتداد لهفٍـك 
مٍـ لصياغة  السمطة األبكية، كفكرة الراعي، أك أىٍا ترل في البشر قصكرا ال يٌؤ

ك ها يتضح في دعكة سيد قطب إلى  قياـ ههمكة اهلل "عقد اجتهاعي خاص بٍـ، ٌك
زالة ههمكة البشر، كاىتزاع السمطاف هف أيدم هغتصبيً هف العباد  في األرض، كا 

لغاء القكاىيف البشرية  ()"..كردي إلى اهلل كحدي، كسيادة الشريعة اإللٍية كحدٌا، كا 

عىد قراءة الخطاب السياسي لحزب البعث بشقيً العراقي : القبيمة -ب 
كالسكرم، ككذلؾ الحاؿ بيف البعث كالىاصرية، أك بيف التيارات الىاصرية، أك بيف 
طيؼ األحزاب اإلسبلهية ال تجد أية خبلفات فكرية ذات هعىى لتفسر حالة العداء 
الحادة بيف ٌذي التيارات كداخمٍا، إف األزهة في البىية االجتهاعية التي أفرزت ٌذا 

ي الهتهثمة في قبمىة السمطة  هف خبلؿ الزحؼ التدريجي لمعائمة عمى )الخطاب، ٌك
، كفي كهكف هفٍـك الهضارب في هفٍـك (الهراكز الحساسة في بىية السمطة

ك ها يتضح في لحظات األزهة، إذ يرتد الفكر في لحظة األزهة ىحك  الكطف، ٌك
 .ٌذي الهعاىي فيهتد الظؿ الطكيؿ لمبىية االجتهاعية عمى بىية الخطاب

 عىد استعراض الخطاب الهاركسي العربي ههثبل في دراسات :الطبقة -ج 
 ؿعاه َهٍدي هيوأ َسهير تيزىي َطيب هرَة َحسيو العالن هيوأ هحهَد

 ال تجد سكل ()العظن َصادق أحهد سيد َهحهد اهلل عبد صبري ؿسهاعيإَ
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ك  هاركسية بحركؼ عربية، كتخمك كؿ ٌذي الدراسات هف أم استقصاء هيداىي، ٌك
 هعرفتً حجن"ها جعؿ أحدٌـ يقكؿ في تكصيؼ الخطاب الهاركسي العربي بأف 

 كيتهيز.. هحدكدأبىائً  صفَف بيو ؿيىاض الذي هَر الهجتهعأب الَاقعية
 َتعقيدات  حقائقؿلك كاهؿ دراكإ دَوؿ، الحمَ اكتشاؼ هحاَلة بالسرعة في

 .()"هعٍا تعاهمىا التي العربية الهجتهعات كتركيبات

ك التعبير الهرادؼ لها كرد في التراث باسـ أٌؿ الحؿ كالعقد، : النخبة -د  ٌك
.. الهركز أك الهكقع االجتهاعي اك السياسي)كتتضح ٌذي الهسألة في دكر الهكاىة 

لصاحب الخطاب في تأثير الخطاب، كتقارف إحدل الدراسات عمى سبيؿ  (إلخ
الهثاؿ استعداد الهتمقي لمتقبؿ بيف خطابات حسف ىصر اهلل كجكرج بكش األب، 
ككصؿ إلى أف ٌىاؾ صكرة هستقرة في الكعي الهتمقي حتى الذم يىفيٍا ىجدٌا 

صكرة في ذٌف - هثبل-ضاغطة عميً لمتقبؿ أك الرفض، فقد رسـ ىصر اهلل
ا الهتمقي حتى الهعادم لً.. الهتمقي لٍا دكر في قكة الخطاب ، () كيستشعٌر

كذا فإف سرد شٍادات صاحب الخطاب أك هىاصبً تؤثر عمى  " هٍابة"ٌك
" ىزعة رشدية"الخطاب، كها أف الهقارىة بيف خطاب الىخبة الهغاربية يكشؼ عف 

في خطاب الىخبة الهشارقية، كها تصكر الجابرم، لكف ٌذا " غزالية"قياسا لىزعة
 .الخطاب ٌك هف الىخبة كلمىخبة

إذا استثىيىا الدراسة التي أشرؼ عميٍا أىكر عبدالهمؾ : العسكرتاريا- ٌػ 
حكؿ دكر الهؤسسة العسكرية في التغيير  (كهعً عدد هف الباحثيف األجاىب)

، فإف الدراسات السياسية العربية لدكر ٌذي الهؤسسة قميؿ جدا، كقد ()كالتىهية
، ثـ بدأت ظاٌرة الهقاكهة الفمسطيىية 1967كاف هرحبا بٍذا الدكر حتى عاـ 

كتىاهي الىقد لمهؤسسة العسكرية العربية، لكف الخطاب السياسي العربي في ٌذا 
 .الجاىب كاف أقرب لمهساجبلت اإلعبلهية هىً لمدراسات العمهية
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الذم " عسكرة الهجتهع"غير أف الخطاب السياسي العربي بدأ يعرؼ ظاٌرة 
، بعد تزايد ظاٌرة العىؼ، كاىتشار السبلح، "الجٍادم"تحث عميً أدبيات الخطاب 
التحرر هف )كالخطاب القكهي  (الصراع الطبقي)كها أف الخطاب الهاركسي 

ك ها أسس لمتضييؽ  (االستعهار كالرجعية عززا ىزعة العسكرتارية في الهجتهع، ٌك
عمى الحريات بذريعة أخبلقية، بؿ إف الهبالغة تبرز بشكؿ رئيسي في ىزعة كصفٍا 

ي "بالفحكلة السياسية"باحث  ىها دالالت الهعاىي إ الهعىى البيكلكجي كال تعىي"، ٌك
يحاءاتالهضهرة   الهقاصد التي تضفيٍا الثقافة العربية عمى الفحكلة في األدب كا 

 الفحكلة السياسة بيىية قيهية كاجتهاعية كىفسية تشكمت عبر ، إفكالشعر كالسياسة
ا الشعكريان في الخطاب السياسي كالههارسة  هراحؿ تاريخية طكيمة كأصبح حضكٌر

، أةالفحكلة السياسية لٍا قيهة هحكرية تدكر في صكرة الذَّكر شديد الكط. العهمية
الفحكلة السياسية تعىي ، صعب الهراس، قكم الشكيهة كصاحب الغمبة عمى أقراىً

الجسد الهىتج لدالالت الرجكلة كعبلهاتٍا الفارقة التي تعكس كجكبان لمٍيهىة كالثقة 
ف،هف ىاحية ف يككف أالهٍـ  هف ىاحية ثاىية،  كهعادالن ذاتيان هعاكسان لمضعؼ كالٌك

يهاءاتجسد   كحركات كصكت السياسي هىتجان لدالالت القكة الهجردة كالفركسية كا 
ذلؾ ألف عبلهات الضعؼ كاف كاىت تصدر عف شخصية ، بهعاىيٍا االجتهاعية

اٌل أىٍا تصبح بسبب آليات االستدعاء الذٌىي كالىفسي ذات دالالت إ ،ذككرية
ذا ها ال تريدي كال تستطيع ، أىثكية تقترف بقيهة الجسد األىثكم الهغمكب عمى أهري ٌك

ًي الذائقة العربية، كلذلؾ قاـ الخطاب السياسي العربي عمى الهبالغة هف  اف تستسيغ
فالسياسي ، دكف أم تقدير عقبلىي لتكازف القكل كقكاىيف المعبة الدكلية كلمههكف

 ، فإذا استخداهٍا بأقرب فرصةإلىعىدها يهتمؾ القكة بهعاىيٍا الهادية الهجردة يهيؿ 
ككأىٍا عضبلت ذككرية بحيث تبدك  لـ يستخدهٍا يريد استعراضٍا كالتمكيح بٍا،

ف يظٍر خطاب أالهشكمة ، الهسألة شخصية أكثر هىٍا سياسية لردع اآلخر
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الفحكلة السياسية بصكرة شعر الىقائض كالتهريف الكبلهي البعيد عف حدكد الكاقع 
ف جهٍكر ٌذا أكههكىات الضركرة في حدكدٌا القصكل فيتىاسى في لحظة 

ىها الىخب السياسية إ ك،ك السياسيةأك العصبة الحزبية أالخطاب ليس القبيمة 
 .()".العالهية كالكجداف اإلىساىي الهعكلـ

كتعىي تحديث الثقافة كاألجٍزة كالقكاىيف السياسية : التنمية السياسية  - ك
بالقدر الذم يجعمٍا قادرة عمى التكيؼ هع التطكر العاـ بها يحافظ عمى استقرار 

الهجتهع، فمك أخذىا هكضكع الدكر السياسي لمهرأة في الخطاب السياسي 
سىجد أف الخطاب الديىي أقؿ تركيزا عمى ٌذا  (الخطاب الديىي كالعمهاىي)العربي

الهكضكع، هقابؿ تكرار إلى حد الهمؿ في الخطاب العمهاىي العربي، كهع ذلؾ فإف 
دراسة لىا عف الههارسة الفعمية في عيىة هف األحزاب العربية تشير إلى أف ىسبة 

هقابؿ % 6، 2كجكد الهرأة في ٌيئات صىع القرار في األحزاب العمهاىية ٌي 
 أها ىسبة هشاركة الهرأة في عضكية األحزاب في األحزاب الديىية،،% 5، 22

 .()في أفضؿ الحاالت% 8السياسية العربية فمـ تتجاكز ىسبة 

كيعىي شبكة التىظيهات االجتهاعية الهستقمة عف : المجتمع المدني  - م
، (تىظيهات ال تستٍدؼ الربح)كعف السكؽ  (فٍي تىظيهات غير حككهية)الدكلة

كلـ يظٍر الخطاب السياسي العربي الهعىي بالهجتهع الهدىي قبؿ تسعيىات القرف 
الهاضي، ككاف االٌتهاـ هىصبا قبؿ ذلؾ عمى تاريخ الجهعيات التاريخية أك هف 

خبلؿ دراسة الخدهة االجتهاعية، لكف بعض االستقرار في تداكؿ الهفٍـك بدأ 
يظٍر هع األلفية الثالثة، هع أف جزءا غير يسير هف الخطاب السياسي العربي في 

دكر الهعكىات الخارجية في ىشاط ٌيئات الهجتهع الهدىي "ٌذا الجاىب يتركز عمى
 ".العربي

كقد دخؿ ٌذا الهفٍـك عمى الخطاب السياسي العربي هف باب الحاجة 
لمديهقراطية كحقكؽ اإلىساف، كأصبحت التىكعات االجتهاعية بها فيٍا الطكائؼ 
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، لكف ()السمطة "كاألقميات كعبلقة أفراد الهجتهع ككؿ بالدكلة ٌي هشكمة 
الخطاب السياسي العربي لـ يستقر عىد هفٍـك هحدد لمهجتهع الهدىي، فثهة 

خبلؼ حكؿ هكاف الركابط القبمية، كاألحزاب، كاألقميات في ٌذي البىية، فالبعض 
يدهجٍا في الهفٍـك بيىها يقصيٍا البعض اآلخر، لكف البعد الديىي في تشكيبلت 

. الهجتهع الهدىي العربي بقي شاخصا بشكؿ كاضح
حكالت التي جرت في عدد هف الدكؿ العربية، كشفت هف خبلؿ الت  إو

ك ها يتضح في " عدـ الثقة"الخطاب السياسي عف  بيف الهجتهع الهدىي كالدكلة، ٌك
الخطاب الحقكقي، كها أف خطاب حقكؽ اإلىساف بقي خطابا ىخبكيا لـ يتجذر في 

 .()الثقافة الشعبية

 :الشورى: الديمقراطية - أ

يقايس الخطاب السياسي العربي الديهقراطية هع الشكرل كها فعؿ هحهد 
تصرؼ الكاحد في الكؿ عمى كجً )عبدي، كيتفرع االستبداد عىدي إلى هطمؽ 

غير ههىكع ال في الشرع كال في العقؿ بؿ ٌها عمى )، كهقيد (اإلطبلؽ في اإلرادة
، لكف الشكرل لـ ()كيتجمى في الشكرل القائهة عمى هىاصحة األهراء (كجكبً

تكف يكها هؤسسة لٍا قكاعد إجرائية، بؿ يتعذر تقديـ ىهاذج عميٍا خارج ىهكذج 
 .عهر بف الخطاب كحالة فريدة لكىٍا ال تشكؿ تأسيسا لتقاليد تاريخية

كيتجمى تكتر الخطاب العربي في دعكات لمديهقراطية تقابمٍا دعكات لمكحدة، 
جراء،  فاألكلى تٍفك ىحك حؽ الثقافات الفرعية في التعبير عف ىفسٍا خطابا كا 

ىا تستيقظ الكحدة هعبرة  بالفكر كالتىظيـ، كقد تصؿ لحؽ االىفصاؿ العضكم، ٌك
عف ذاتٍا ىصا بهصطمحات األهف القكهي، كالكحدة العضكية، كالرباط التاريخي، 

ـ إىٍـ " عف ٌذا التكتر في الخطاب بقكلً ()كيعبر باحث عراقي يقعكف في الٌك
ك الهؤسسات التهثيمية هع تركيبة أالسياسي بأف الديهقراطية تعىي تهاثؿ الدكلة 
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لككف ٌذي التركيبة  (الخارطة القكهية كالديىية كالطائفية كالعرقية)الهجتهع العراقي 
ف ٌذي ، إتهثؿ أصالة الهجتهع العراقي الهخترع سياسيا هف قبؿ ٌذي الجهاعات

لى سيركرات التهركز السياسي إلى ىتائج هأساكية ألىٍا تفتقد إالتركيبة تؤدم 
ك تىكعت ألمهجتهع العراقي حكؿ ىكاة صمبة هٍها اختمفت التيارات السياسية 

 .اتجاٌاتٍا
لى هىطقة إىسبة ) ف ٌذا الخطاب السياسي الىاجـ عف تراث الفكر البمقاىكمإ
ىتاجً عبر آليات الٍكيات القكهية كالديىية كالطائفية كالعرقية إعادة إالذم تـ  (بمقاف

لى طكائؼ إلى تقسيـ العراؽ إكاألصالة كالتفرد في الهخيمة األيديكلكجية يؤدم 
كتكترات سياسية لدل الجهاعات  (شكرييفآ، تركهاف، شيعة، كرد، سىة)كقكهيات 

 ."األخرل الهٍهشة كالهقصية عف السمطة كالثركة
كتعىي الىظر إلى الهجتهع الدكلي ككحدة تحميؿ كاحدة، فإذا : العولمة- ب

كاىت البىية تتحدد بشبكة التفاعؿ بيف هككىاتٍا، فالسؤاؿ الذم بىيت عميً أدبيات 
ها ٌك شكؿ البىية التي سيىتٍي إليٍا تىاهي كتسارع التفاعؿ بيف : العكلهة ٌك

الهجتهعات كالكياىات الهختمفة؟ 
الكككبة، )عىد هراجعة الخطاب العربي لٍذا الهفٍكـ، كرغـ التبايف في ترجهتً 

، فإىي لـ أعثر عمى أم قياس لٍذي الظاٌرة في كؿ الدراسات (إلخ.. العكلهة
العربية، كعىد قياسٍا تبيف لي أف الهىطقة العربية ٌي األقؿ بيف األقاليـ األخرل 
ك ها يعىي أف الخطاب العربي حكؿ ٌذي الظاٌرة  في هستكل اىتشار الظاٌرة، ٌك
ليس إال إدراكا قبميا ال تسىدي التجربة، شأىً في ذلؾ شأف أغمب الهفاٌيـ التي 

. ()أشرىا لٍا
كالهربؾ في الخطاب السياسي العربي أىً عىد تكصيفً لمخصـ التاريخي 

، بيىها أكسع العبلقات السياسية "الغرب الهسيحي االستعهارم"يتهحكر حكؿ 
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ك ها يؤكد عمى  كاالقتصادية كالثقافية يتهحكر بشكؿ شبً كمي هع ٌذا الخصـ، ٌك
.  في الخطاب السياسي العربي" التكفيقي"الطابع 
  

 وما بعد.. ما قبل
" هيتافيزيقي"أتهسؾ بداية بفرضيتي بأف الخطاب السياسي العربي خطاب 

، أم خطاب يقارب هكضكعً بالتصكر الهجرد، إف ()بالهعىى الكاىتي لمهفٍكـ
الخطاب السياسي العربي الهعاصر يكبت الفعؿ لصالح القكؿ، كتخالجىي رغبة في 

فٍأتكا بسكرة )، (34-الطكر)"فيأتكا بحديث هثمً"االتكاء عمى التحدم القرآىي 
، فمـ لـ يذٌب التأكيؿ لفٍـ (13-ٌكد()فٍاتكا بعشر سكر هثمً)، (38-يكىس )(هثمً

؟ "الفعؿ ال القكؿ" السكرة عمى أىٍا
إف اىحياز الخطاب لمقكؿ عمى حساب المفظ، جعمً هعىيا بتحقيؽ سبلسؿ 
هترابطة هف الهصالحات الذٌىية، لكىً غير هعىي باإلجراء، هها جعؿ الخطاب 

. كهف حفظ بكؿ دقة خطكات السباحة دكف أف تمهس قدهاي الهاء
إف الهىٍج التعميهي، كالفىكف بألكاىٍا، كالفكر بهكضكعاتً الهختمفة هدعكة 

ثقافتىا كهعارفىا، أم كيفية تحكيؿ الفكرة إلجراء، أم أف تتغمب عبلهة " لتقىىة"
   "... .هاذا"عمى عبلهة االستفٍاـ " كيؼ"االستفٍاـ 

الهوامش 
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حكؿ هفٍـك التكفيؽ في الفمسفة السياسية، يهيؿ الباحثكف إلى أىً هفٍـك ضعيؼ  -13 
قاىكف  :القاىكف السادس) في التقاليد الفمسفية الغربية، كرغـ إشارات عابرة لدل ٌكبز

شارات لدل ٌيجؿ في فمسفة (قاىكف الكسطاء :العفك، كالقاىكف الخاهس عشر ، كا 
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 بيف هيتافيزيقيا العقؿ الىظرم كهيتافيزيقيا العقؿ العهمي، فاألكلى هعىية تيهيز كاف -50
 في ذاتٍا، بيىها العقؿ الهيتافيزيقي العهمي هشغكؿ بكعي عالـ األشياءبفٍـ 

 . استخدهكا عقكلٍـ خارج حدكد التجربةألىٍـكقد ىقد الهيتافيزيقييف  ..الظكاٌر
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات والمناقشات  

محمد الحوراني . د- 

يعتقد بأف الخطاب السياسي العربي ال يرتكز عمى حقائؽ عمهية أك هؤشرات 
. عمهية طالها ضهف استجابة اآلخر كها يريد كذلؾ بالٍيهىة

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=14680&r=75&cid=0&u=&i=1102&q=
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هف الهعركؼ أف الىُّخب التي تعتهد الٍيهىة كهىطؽ القكة ال تحسب : كيقكؿ
بيىها . حسابان لمجهاٌير أك ال تراٌا أصبلن؛ لذا تجدٌا ال تعتهد عمى هؤشرات رقهية

في الدكؿ الديهقراطية ىجد الخطاب قائهان عمى دراسات عمهية كيحتكم أرقاهان 
. حقيقية تستثهر في الدراسات الهستقبمية

 كها يرل أف الهىطؽ الذم تقكـ عميً العبلقة بيف الدكلة كالهجتهع عىدىا 
يفرض ٌذي الصيغة هف الخطاب الذم يحٌكؿ الحقائؽ إلى تصكرات، كالجهاٌير 

ا تستجيب لٍا ال هثبلن، ها الذم دعا القذافي ليقكؿ لمشعب الميبي الثائر . بدكٌر كا 
!. ؟"هف أىتـ"عميً 

تيسير أبو عرجة . د- 

يرل أف الخطاب اإلعبلهي العربي الهكظؼ في خدهة الخطاب السياسي 
العربي خطاب دعائي، الٍدؼ هىً الكصكؿ إلى الجهاٌير بمغة تحقؽ أٌداؼ 

صاحب الرسالة السياسية؛ لذلؾ فالخطاب اإلعبلهي العربي هدركسه بذكاء، فيً 
هع اختيار دقيؽ لمكقت " لكؿ هقاـ هقاؿ"عمـ ىفس كهعرفة كاضحة لقاعدة 

كها أف الجهاٌير العربية أيضان عىدٌا الذكاء بحيث تىتج بيف حيف كآخر . الهىاسب
الشعب يريد إسقاط : "هقكالتو تصبح فيها بعد ذات تأثير كبير هثؿ الهقكلة الشٍيرة

، كها يؤهف بكجكد جهاٌيرية عبقرية تطٌؿ بيف حيف كآخر، تثبت كجكدٌا، "الىظاـ
تزلزؿ كياىات هعيىة، كيظف أف ٌذا ذكاء جهاٌيرم تمعب ظركؼ كثيرة أك تراكهات 

كها يرل أف اإلعبلـ يعهؿ عمى أساس ىظريات تاريخية . هعيىة في صىاعتً
ىظرية االعتهاد عمى كسائؿ اإلعبلـ، كىظرية الغرس الثقافي، : هكجكدة هىٍا

. كاألجىدة أك ترتيب األكلكيات

رئيس الجمسة / عبدالجميل عبدالمهدي. د- 
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أٌدافٍا، ها : يطمب هف الباحث أف يتحدث بإيجاز حكؿ قىاة الجزيرة، هف حيث
. يدكر حكلٍا، كها يجرم فيٍا

رد الدكتور وليد عبدالحي - 

يكضح فيها يخٌص قضية الٍيهىة بأىٍا تتـ بكساطة القبيمة أك العسكرة أك 
كسائؿ اإلعبلـ، كالهٍيهف ليس بحاجة إلى إقىاعي؛  فٍك يفرض سمطتً كحسب، 

ذا  ـ... جاىب هف جكاىب الخطاب الذم يشهؿ الجابرم كحسىيف ٌيكؿ)ٌك . (كغيٌر

.  كها يرل أف هف الصعكبة تحديد إطار كحدكد الخطاب السياسي

في بدايات قىاة الجزيرة كاىت الجرعة الديىية : كفيها يخص قىاة الجزيرة يقكؿ
ذا أهر هثبت باألرقاـ كفؽ  فيٍا ٌي الطاغية كتحديدان باتجاي اإلخكاف الهسمهيف، ٌك
دراسة عمهية ىشرتٍا قىاة الجزيرة ىفسٍا، كأظفُّ أف ٌذا األهر ىابع هف رؤية لدل 
لى أف يتـ لٍا  القىاة هفادٌا زحزحة الىاس في بداية األهر عف قىاعات هعيىة، كا 
ذا يهكف استىتاجً هف خبلؿ ىهاذج  ٌذا األهر تقدِّـ رؤية بديمة لمفكرة السائدة، ٌك

فعىدها ىحسب . هعيىة تسيء لمكحدة العربية هثبلن أك صراعات إسرائيؿ هع العرب
ا  ا كهدتٍا الزهىية كعدد البراهج التي قدهت فيٍا كعدد األشخاص الذيف تبىٌك تكراٌر

ذا التكرار ههىٍج بشكؿ دقيؽ كليس  كعدد الخصـك ىجد أف الفارؽ كاضح، ٌك
ىها بتخطيط دقيؽ كهبرهج  هصادفة؛ لذا فإىىي أرل أف القىاة ال تعهؿ بعشكائية كا 

. كذكي إلى أبعد الحدكد بحيث ال يهكىىا تجاٌمً
 


