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 مؤســس المملكــة العربيــة- يتنــاول البحــث مضاميــن خطــاب الملــك عبدالعزيــز
 وتصريحــات فــي مختلــف، ومذكــرات، مــن خــال خطابــات- الســعودية وأول ملوكهــا
 وقــد تطــرق إليهــا البحــث فــي ضــوء الــدرس، أو مــا بعــث مــن رســائل وبرقيــات،المناســبات
،التداولــي الــذي يســمح بأدواتــه التحليليــة باالقتــراب مــن مكامــن قــوى الخطــاب السياســي
 ويقــف علــى جوانــب فــي هــذا الخطــاب مــن، والكشــف عــن منجزاتــه،والتفتيــش فــي أبعــاده
 ولــم يغفــل البحــث. وغيرهــا، وســلطته، ومقاصــد الخطــاب، والحجــاج،قبيــل أفعــال الــكالم
اإلشــارة إلــى مــا أحــاط بهــذه الخطابــات السياســية مــن أوضــاع سياســية عالميــة متوتــرة
 إضافــة إلــى الوضــع الداخلــي الــذي تعافــى مــن، واحتــال لفلســطين،مــن حــرب عالميــة
.االضطــراب قري ًبــا
King Abdulaziz's Political Discourse: The Book (The Qur’an and the
Sword) as a Model A Pragmatic Study
The paper analyzes the political discourse of King Abdulaziz – the founder and
first king of the Kingdom of Saudi Arabia – through his speeches, quoted words, and
statements on various occasions. Moreover, it analyzes the content of his letters and telegrams that have been collected by Muhyiddin Al-Qabsi in his book, The Qur’an and the
Sword. This book is considered one of the seminal references for King Abdulaziz's political discourse. This discourse is discussed in light of the pragmatic scheme and tools
that help in analyzing the strengths of political discourse, inspecting its dimensions, and
revealing its achievements. In so doing, the paper focuses on aspects of this discourse
such as speech acts, arguments, the purposes of the discourse, its authority, and others.
The paper does not neglect to refer to the tense global political situations surrounding
this political discourse, such as world wars and the occupation of Palestine, in addition
to the internal situation that soon recovered from the turmoil.
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إن العـرب منـذ تاريخهـا األول مِ ـن األمـم المعروفـة بفصاحـة
بـاق فيهـم إلـى
القـول ،ودقـة التعبيـر ،وجزالـة اللفـظ .وهـذا ٍ
اليـوم ،وأصيـل فـي فطرتهـم؛ إذ هـو إلـى جانـب ذلـك مـوروثٌ
ثقافـي لغـوي ،تتناقلـه األجيـال فـي محاضـن تربيتهـا ،وسـني
دراسـتها األولـى .ومـن يحتـك بهـم يـر مالمـح عديـدة مـن ذاك
علـى ألسـنتهم موق ًفـا ولغـة.
الخطـاب السياسـي موق ًعـا ُمه ًمـا بيـن بقيـة أنـواع
ويحتـل
ُ
انطباعـا
الخطـاب؛ حيـث إنـه يم ِّثـل السـلطة ويتمثلهـا ،ويعطـي
ً
عمـا هـي عليـه حـال الدول من اسـتقرار ونمـو وازدهار ،ويعكس
ً
أيضـا مـا هـي عليـه مـن موقـف قـوي مؤ ِّثـر ،ودور فاعـل فـي
المجتمـع الدولـي .ولعـل مـن أبـرز دوافـع القـول المح ِّرضـة
علـى التلفـظ الخطابـي فـي مجـال السياسـة :مسـاس األرض
والعرض ،وهما مح ّفزان ال يسـتهان بهما عند اإلنسـان العربي،
الحم َّيـة والمـروءة وإباء الضيم .وال سـيما إذا
الـذي ُعرفـت عنـه َ
َمـ َّر المـكان بتقلبـات خطيـرة ،وكـوارث أتـت علـى الجميـع.
ّ
والمطلـع علـى أحـوال بلاد الجزيـرة العربيـة قبـل توحيدهـا
علـى يـد المغفـور لـه الملـك عبدالعزيـز آل سـعود ،ثـم يقـارن
بينهـا وبيـن مـا آلـت إليـه ،يُـدرك قصـد المقارنـة وجوهرهـا.
وعمليـة توحيـد البلاد منـذ بدئهـا إلـى اسـتقرارها كلَّفـت جهـ ًدا
وأرواحـا غاليـة ،حتـى تـ َّم األمـر وثبـت.
كبيـ ًرا ،ومـاالً كثيـ ًرا،
ً
ومـن لـوازم توحيـد البلاد :مـا كان يلقيـه الملـك عبدالعزيـز
من خطابات ،وتصريحات ،أو ما يبعث به من رسـائل وبرقيات،
خصوصـا زمـن بدايـة تكويـن الدولـة ،التـي أحاطـت بهـا ظـروف
ً
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سياسـية متوترة ،من حرب عالمية ،واحتالل لفلسـطين ،إضافة
اضطـراب أهلهـا.
إلـى الوضـع الداخلـي الـذي هـدأ مـن قريـب
ُ
فتحتـاج إلـى متابعـة شـديدة؛ لضبطهـا ،وديمومـة نتيجة جمعهم
علـى كلمة واحـدة(((.
للمؤسس رحمه اهلل موقف في عدد من المناسبات
وقد كان
ِّ
وكلمـة ،أهمهـا :الحـج الـذي هـو فرصـة لتوجيـه كلمـة يطيـر بهـا
الحجـاج فـي اآلفـاق بعـد مغادرتهـم البلاد .وهـذا ذكاء لغـوي
تواصلـي؛ إذ وسـائل االتصـال حينهـا متواضعـة ضعيفـة إال مـن
بدايـات اإلذاعـة فـي الدول العربية .وهذا نطاق جغرافي ضيق،
قياسـا بشـتى الجنسـيات واألعـراق القادمـة للحج.
ً
ومدونـة الدراسـة ،هـي كتـاب (المصحـف والسـيف) لمحيي
الدين القابسـي((( ،ويعد من المراجع لخطاب الملك عبدالعزيز
مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤١هـ/يوليو ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

((( انظـر :الزركلـي ،خيـر الديـن ،الوجيـز فـي سـيرة الملـك عبدالعزيـز ،دار
العلـم للمالييـن ،ط ،5بيـروت1988 ،م ،ص.103 ،68 ،59
((( محيـي الديـن القابسـي ،وكنيتـه :أبـو صلاح ،إعالمـي سـوري قديـر،
مـن أوائـل اإلعالمييـن الذيـن وفـدوا إلـى المملكـة العربيـة السـعودية
إ ّبـان تأسـيس وزارة اإلعلام فـي البلاد ،ولـه جهـود كبيـرة فـي التوثيـق
اإلعالمـي للمملكـة والتأريـخ لـه؛ حيـث إنـه خـدم فـي اإلعلام السـعودي
 33عا ًمـا .ولـه عـدد مـن المؤلفـات ،مـن أشـهرها :مدونـة الدراسـة
(المصحـف والسـيف) ،و(التضامـن اإلسلامي :رسـالة الحـق والخيـر
والسلام) ،و(فهـد فـي صـور 1984م) ،و(علـى طريـق البنـاء) .وتوفي في
الريـاض وحيـ ًدا فـي شـقته بتاريـخ 1997/3/22م[ .هـذا االسـم المهـم
لـم يجـد لـه الباحـث تعري ًفـا إال مـا كان مبثو ًثـا فـي أوعيـة متفرقـة ،ومـن
أبرزهـا مقالـة اإلعالمـي المخضـرم عبدالرحمـن الشـبيلي رحمهمـا
اهلل] .انظـر :الشـبيلي ،عبدالرحمـن ،محيـي الديـن القابسـي ..سوسـن
لـك العتبـى ،صحيفـة الشـرق األوسـط ،العـدد ،14790 :يـوم االثنيـن
1441/9/22هـ (2019/5/27م).
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السياسـي وأقوالـه ،وعـدد مـن تصريحاتـه ورسـائله ،فتنوعـت
أجنـاس الكتابـة فيـه ،مـن :خطابـات ،ومذكـرات ،وكلمـات،
ورسائل.
وهـذا التعـدد األجناسـي يضـع فكـرة دراسـة "الخطابـات"
وحدهـا دون بقيـة األجنـاس وجي ًهـا؛ بوصفـه خطا ًبـا سياسـ ًيا
يوسع
واضحا غير مختلط التجنيس ،غير أن الباحث ّ
ً
فضل أن ِّ
معنـى كلمـة "خطـاب" ضا ًمـا إليهـا بقيـة األجنـاس ،ثـم دراسـتها
بوصفهـا خطا ًبـا سياسـ ًيا واحـ ًدا بتعـدد أجناسـي؛ ألسـباب مـن
أهمهـا:
 -1أن مـن تعريفـات الخطـاب فـي الدراسـات النقدية ما يسـمح
بهـذا التوسـع؛ فاللسـانيات "الخطابيـة تقـوم علـى فرضيـة
االعتقـاد بإمكانيـة صياغـة قواعـد تتعلـق بتسلسـل الجمـل.
ذلـك ألن الخطـاب يتأسـس فـي جوهـره علـى بعـض أشـكال
االنسـجام ،التـي تسـمح بــتأويل الجمـل المك ِّونـة لـه ضمـن
عالقاتهـا البينيـة"((( ،ومقـدار الجنـس الكتابـي ال يؤثـر فـي
حـد الخطـاب مـن هـذا المنطلـق.
 -2أن االقتصار على الخطابات  -دون غيرها  -سيغ ّيب نقاط
قـوة مهمـة ظهـرت فـي عموم خطاب الملـك عبدالعزيز ،كما
في رسـائله وبرقياته.
 -3مـا بـرز مـن موضوعـات اجتماعيـة أو اقتصاديـة ال يمكـن
تجاهلهـا فـي خطـاب الملـك؛ لكونـه سياسـي البلاد األول
((( بريـو ،مـاري نـوال غـاري ،المصطلـح المفاتيـح فـي اللسـانيات ،ترجمـة:
عبدالقادر فهيم الشيباني ،منشورات ضفاف ،بيروت1437 ،هـ2016/م،
ص.50
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وحاكمهـا .ومـا تلـك الموضوعات إال بُعد من أبعاد الخطاب
السياسـي المتكـئ علـى السـلطة فـي المقـام األول .وعلـى
هـذا األسـاس يُصنَّـف الكِ تـاب المـدروس هنـا  -دون تردد -
فـي الحقـل السياسـي؛ نظـ ًرا إلـى أن المتل ِّفـظ الرئيـس فيـه
هـو الحاكـم /الملـك عبدالعزيـز.
أمـا المنهـج المتبـع في الدراسـة فهو الـدرس التداولي ،الذي
يسـمح بأدواتـه التحليليـة باالقتـراب مـن مكامـن قـوى الخطـاب
السياسـي ،والتفتيـش فـي أبعـاده ،والكشـف عـن منجزاتـه،
بواسـطة أفعـال الـكالم ،وتم ّثلات الخطـاب وإسـتراتيجياته،
وغيرهـا مـن أدوات الطـرح التداولـي.
وبُني البحث على مقدمة ،وتمهيد ،ومباحث خمسة ،وخاتمة،
وهـو خطـوة نحـو دراسـة خطـاب الساسـة فـي المملكـة العربيـة
السعودية؛ فدولة بمكانتها الدينية ،وحجمها الجغرافي ،وقوتها
االقتصاديـة ،وثقلهـا السياسـي ،جديـرة بالـدرس والتحليـل؛
لمـا فـي خطابهـا  -المملكـة  -مـن مالمـح القـوى المسـتوقفة
للدارسين.
التمهيد:
ً
أوال :مفهوم الخطاب السياسي

تتنـوع خطابـات اإلنسـان وتتعـدد ،تب ًعـا لمكوناتـه العِ لميـة،
ومرجعياتـه الثقافيـة ،ومقوماتـه النفسـية والجسـدية ،وظروفـه
المانحـة والمحيطـة .فيمتلـئ الفضاء المكتوب والمسـموع بعدد
مـن الخطابـات التـي ترنـو إلـى تحقيـق أهدافهـا الخاصـة بهـا.
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ودراسـة "مـا تفعلـه الخطابـات السياسـية فـي الواقـع الحياتـي،
تُشـ ِّكل بُعـ ًدا ُمه ًمـا مـن أبعـاد مقاربتهـا ،وقـد أخـذت المقاربـة
التداولية للخطاب السياسي على عاتقها دراسة هذه المهمة"(((.
ومـن أطيـاف الخطابـات يجـيء الخطـاب السياسـي الـذي
يشـغل مسـاحة شاسـعة مـن عمـوم أنـواع الخطابـات؛ الرتباطـه
بالساسـة والسـلطة مـن جهـة ،ولنفـاذه في الجمـوع وجماهيريته
مـن جهـة أخـرى.
والناظـر فـي المراجـع يجد هذا المصطلح من المصطلحات
الشـائكة ،التـي تحتـاج إلـى جهد للخـروج برؤية مقنعة أو تحقيق
للحـد األدنـى مـن الرضـا .وقبـل الوقـوف علـى إجابة سـؤال" :ما
الخطـاب السياسـي؟" ينبغـي التعريـج علـى معنى كلمة السياسـة
فـي اللغـة ،ففـي لسـان العـرب فـي مـادة (س و س)" :سـاس
وسـ َّواس...
األمر سياسـة :قام به ،ورجل
سـاس من قوم ساسـة ُ
ٌ
وس َّو َسـه القـو ُم :جعلـوه يسوسـهم .ويقـالُ :سـ ِّوس فلا ٌن أمـ َر بني
َ
ـت الرعيـة سياسـة.
فلان ،أي ُكلِّـف سياسـتهم .الجوهـريِ :س ْس ُ
وسـ ِّوس الرجـ ُل أمـو َر النـاس ،علـى مـا لـم يسـم فاعلـه ،إذا
ُ
ملـك أمرهـم ...والسياسـة :القيـام علـى الشـيء بمـا يصلحـه.
والسياسـة :فعـل السـائس .يقـال :هـو يسـوس الـدواب إذا قـام
عليهـا وراضهـا ،والوالـي يسـوس رعيتـه"(((.
((( عبداللطيـف ،عمـاد ،تحليـل الخطـاب السياسـي فـي العالـم العربـي
التاريـخ والمناهـج واآلفـاق ،مجلـة البالغـة وتحليـل الخطـاب ،مجلـة
فصليـة مح َّكمـة ،العـدد :السـادس2015 ،م ،ص.122
((( انظـر :ابـن منظـور ،لسـان العـرب ،دار صـادر ،بيـروت ،ط2005 ،4م،
مـادة (س و س).
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أمـا الكلمـة فـي األصـول اليونانيـة القديمة ،فالسياسـية هي:
"تعبيـر مـن اليونانيـة القديمـة ) (Politiqueمـن شـقين بوليـس
) (polisومعناهـا المدينـة ،وتيشـنيه ) (tiqueأي :فـن التدبيـر.
ومعناهمـا م ًعـا :فـن التدبيـر ،وإدارة المدينـة .أي :تنظيـم حيـاة
مجتمـع لـه أسـاليبه المدروسـة ،ونظمـه ودولتـه"(((.
األفـراد فـي
ٍ
إذن ،فالمعنـى اللغـوي فـي جـذره العربـي واليونانـي القديـم،
يقتـرب كثيـ ًرا مـن المعنـى االصطالحـي لمعنـى كلمـة السياسـة
ِّ
المنظمة للعالقات
اليـوم ،الـدال علـى أنـه "فن الحكم والقواعـد
َّ
المنظمـات الدوليـة ،ممـا
بيـن الدولـة وغيرهـا مـن الـدول ،أو
يدخـل فـي نطـاق القانـون الدولـي والدبلوماسـي .كمـا تشـم ُل...
النظـا َم الداخلـي فـي الدولـة واألسـاليب ،التـي تسـتخدمها
التنظيمـات الداخليـة"(((.
ومما سـبق ،يمكن تعريف الخطاب السياسـي بأنه :ما يصدر
عـن ُمتل ِّف ٍـظ أصيـل أو بالتفويـض ،مـن قـول أو فعـل ،بأشـكال
متنوعـة ،مـن ٍ
خـط مكتـوب أو صـوت محفـوظ ،يسـتند إلـى
َ
مخاطبيـن يحضر حقيق ًة
سـلطة؛ لغايـة سياسـية ،تجـاه جمهور/
ً
افتراضـا.
أو
إن تعريف الخطاب السياسي السابق ينطلق من حاجة الدراسة
وبغيتها .وما كان مما مضى إال انطال ًقا من غاية البحث ،ومنطوق
ً
خطوطـا خاصـة بالخطـاب
المدونـة .ويحسـب الباحـث أنـه وضـ َع
((( داود ،نبيلـة ،الموسـوعة السياسـية المعاصـرة ،مكتبـة غريـب ،القاهـرة،
(د .ت) ،ص.30
((( عطيـة اهلل ،أحمـد ،المعجـم السياسـي ،دار النهضـة العربيـة ،القاهـرة،
ط( ،3د .ت) ،ص.661
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السياسـي ،وال سـيما مـا يتعلـق بالتفويـض .وهـذا مـا يُسـمى بنقـل
السـلطة المؤقـت  -التفويـض بلغـة اإلدارة اليـوم  -الـذي من شـأنه
إكسـاب متل ِّف ٍـظ آخـر ً
بعضـا من قوتها /السـلطة؛ لمنحه السياسـي
األول جـز ًءا مـن مهماتـه وصالحياته ،كما سـيأتي.
ثانيا :متطلبات الخطيب السياسي وخطابه
ً

بـوالدة اإلنسـان تتكـون مهاراتـه التواصليـة .ومنهـا :التحـ ّدث،
والـكالم .وبقـدر مـا تنـال هاتـه المهـارات مـن تدريبـات وصقـل
ترتفـع فاعليتهـا فيـه ،وتعلـو درجـة تمكنـه منهـا.
إن شـخصية الخطيـب مـن الشـخصيات المؤ ِّثـرة فـي الثقافـة
العربيـة ،وال يمكـن تجـاوز ذكـر األدب العربـي نثـ ًرا إال وينسـاق
ّ
والمطلـع علـى كتـاب (البيـان
الحديـث عـن الخطيـب والخطبـة.
والتبييـن) للجاحـظ (ت 255هــ) سـيجد أسـبقيته بالحديـث عن
الخطيـب العربـي ،ومـا كان عليـه من :انثيال الكالم على لسـانه،
والحكمـة فـي بيانـه ،والتوفيـق فـي مقامـه ،ثم مقارنتـه بغيره من
الشـعوب((( .وال سـيما فـي ظـل تراجـع دور الشـاعر ،وتقـ ّدم دور
الخطيـب  -فـي الخطابـة السياسـية علـى نحـو أخـص  -الـذي
بـدأت مالمحـه الجليـة منـذ العصر األمـوي(((.
ومن الصفات المشتركة التي ينبغي توافرها في كل خطيب،
ومنهـم السياسـي :ثباتـه ،وبراعـة منطقـه ،وفصاحـة قوله ،ودقة
((( انظـر :الجاحـظ ،البيـان والتبييـن ،تحقيـق :عبدالسلام هـارون ،دار
الجيـل ،بيـروت( ،د .ط)( ،د .ت).144/1 ،
((( انظـر :ضيـف ،شـوقي ،تاريـخ األدب العربـي :العصـر اإلسلامي ،دار
المعـارف ،القاهـرة ،ط1992 ،13م ،ص ،106ومـا بعدهـا.
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ألفاظـه ،ودوي صوتـه ،وسلامة ملفوظـه ،وغيرها .وهي صفات
اشـتملت عليهـا شـخصية الملـك عبدالعزيـز؛ لمـا كان عليـه مـن
اسـتعداد نفسـي وذهنـي لهـذه المهارة ،وأيضـا النتمائه إلى بيت
إمـارة أصيـل أكسـبه بتنشـئته السياسـية :المقومـات الوراثيـة،
وتكامـل الشـخصية ،حتـى فـي أدق تفاصيلهـا ،مثل :لغة الجسـد
التـي تميـز بها(.((1
الكاتـب الفرنسـي المسـلم ناصـر
وممـن وصـف هـذا الجانـب
ُ
الديـن دينيـه فـي كتابـه (الحـج إلـى بيـت اهلل الحـرام) الصـادر
عـام 1348هــ بقولـه" :وبعـد صلاة المغـرب ،وتنـاول العشـاء،
ُعدنـا إلـى أماكننـا؛ لسـماع الخطبـة التـي سـيلقيها هـذا المسـلم
العظيـم .ومـا هـي إال هنيهـة حتـى بـدا جاللتـه ،ولـم يغ ِّيـر شـي ًئا
مـن هيئتـه األولـى ،فهـا هـو جالس فـي مكانه ،وقـد انحنى قليال
نحـو الحاضريـن ،وابتـدأ خطابه بإلقاء طبيعي سـهل ،كان خال ًيا
مـن تلـك اإلشـارات التمثيليـة الثقيلـة ،سـال ًما مـن تلـك الحركات
المتكلَّفة الركيكة ،وتلك األصوات المزعجة ،فالرزانة والرجولة
الكاملـة ،واالعتـداد بالنفـس ،كلهـا كانـت تتفجـر فـي خطبتـه،
ومـن العجيـب أال يفـارق حالتـه العاديـة وهـدوءه المعتـاد ،حتـى
فـي ذلـك الوقـت الـذي يبحـث فيه أخطـر المسـائل وأهمها ،ولم
نـر منـه إشـارة سـوى ضـم سـبابته حينمـا يتكلـم عـن االتحـاد
وتفريقهـا حينمـا يتكلـم عـن التفـرق .ورغـم هـذا كلـه ،فقـد كنـا
نحـس بـأن وراء هـذا الهـدوء ،وهـذه البسـاطة ،وهـذه الرزانـة
( ((1انظـر :األقداحـي ،هشـام محمـود ،الشـخصية السياسـية ،مؤسسـة
شباب الجامعة ،اإلسكندرية2017 ،م ،ص ،23ص ،40ص.61
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حز ًمـا وعز ًمـا وبطولـة فـذة يختـص بهـا"(.((1
وذاك توصيـف للخطـاب وصاحبـه ،مـن مجلـس الخطـاب
نفسـه ،ال منقـول عنـه .وفيـه يظهـر مـا كانـت تمتلكـه شـخصية
الملـك عبدالعزيـز مـن صفـات وسـمات .وممـن جالـس جاللتـه
خير الدين الزركلي ،الذي وصف خطابة الملك بقوله" :يتحدث
حيـن يخطـب علـى سـجيته ،غير متأنـق وال متكلف .فيفيض في
الشـطر األول مـن خطبتـه  -أو مـن حديثـه  -بمـا تمليـه عليـه
ذاكرتـه مـن عظـات يسـتمدها ،أو يسـتمد معانـي أكثرهـا مـن
الحديـث النبـوي ،ومـن آيـات كتـاب اهلل .ويأتـي بالشـواهد ،وقـد
ً
عرضـا،
يتمثـل بالبيـت مـن الشـعر أو بالشـطر ،يـرد فـي كالمـه
ال علـى أنـه قـول يُنشـد ،ولكـن علـى أنـه كالم ُمحكـم يـورد"(.((1
إن الباحث ،وهو يتناول شـخصية خطيب سياسـي في حجم
الملـك عبدالعزيـز ،يلحـظ بـأن الخطيـب العربـي لـه خصوصيـة
َقدِ مـت مـن خصوصيـة المتل ِّفـظ نفسـه /اإلنسـان العربي .ومثل
هـذه الصفـاتُ ،وجـدت فـي شـخص الملـك ُ
وشـهد لـه بذلـك،
فـي مقدمتهـا :الشـيمة العربيـة والمـروءة ،التـي تُثَ ِّقـل مكانـ َة
ألـح عليهـا في أفعاله الشـاهدة ،حضرت
المتصـف بهـا .ومثلمـا َّ
فـي أقوالـه الخالـدة ،وال سـيما وقـت خطابـه للعـرب ،مثـل قوله:
"شـعبنا العـرب ،فنحـن مـن العـرب وإليهـم ،وخدمـة اإلسلام
والعـرب واجبـة علينـا بصفـة عامـة"(.((1
( ((1القابسـي ،محيـي الديـن ،المصحـف والسـيف ،دار الناصـر ،الريـاض،
ط( ،3د .ت) ،ص.33
( ((1الزركلي ،الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ،ص.211
( ((1القابسي ،المصحف والسيف ،ص.103
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وهـذه الشـيمة العربيـة ،تفضـي إلـى تواضـع الشـخص
لمحيطـه القريـب ،الذيـن هـم بحاجـة إليـه ،فـي زمـن ،كانـت
ملحـة إلـى وجـود قائد محنّك ،في ظروف يغشـاها
الحاجـة فيـه ّ
الجـوع والخـوف .فمتـى كان القائـد رحي ًمـا برعيتـه ،متواض ًعـا
لهـم ،أحبـوه ،ووثقـوا بـه ،واطمأنـوا علـى مصيرهـم معـه .وهـذا
"لسـت ممـن يفخـرون بألقـاب الملـك وال أ ّبهتـه،
قولـه عـن ذلـك:
ُ
ولسـت ممـن يولعـون باأللقـاب ويركضـون وراءهـا ،وإنمـا نحـن
ُ
(((1
نفخـر بالديـن اإلسلامي"  .ومتـى اطمأنـت الجمـوع لقائدها،
عال من تحمل المسـؤولية ،يقول:
أصبـح قـدوة لهـم ،وعلـى قـدر ٍ
"إن التقصيـر واقـع ،وأنـا المسـؤول عـن هـذا التقصيـر"(.((1
وقـد يتوهـم أحدهـم أن هـذه صفـات القائـد ال الخطيـب،
ويمكـن التسـليم لـه علـى العمـوم ،ولكـن فاتـه أن القائـد الكامـل
مـن يحسـن الخطابـة إلـى جانـب قيادتـه .وهـي مـن الصفـات
التـي تحتفـي بهـا العـرب منـذ قديـم عصرهـا( .((1ولنـا  -هنـا -
أن نلحـظ أن كل مـا سـبق أردنـاه مـن بـاب الوصـول بالخطـاب
السياسـي إلـى تفعيـل مـا يحتـاج إليـه مـن متطلبـات تبلـغ بـه
( ((1السابق ،ص.62
( ((1السابق ،ص.67
( ((1ذكـر الجاحـظ أبياتًـا فيهـا هـذا المعنـى مـن امتـداح القـادة والملـوك
الذيـن يبرعـون فـي الخطابـة علـى لسـان صفـوان األنصـاري ،وهـي:
َ
الج َم ِ
ات ُس ٍ
ـؤدد
اه ِر
وم
َو َسـا َر ْت لَنَـا َسـ َّيا َرةٌ َذ ُ
المطايَا َوالخُ يولِ َ
ِب ُك ِ
يَ ُؤ ُّمـو َن ُمل ْ َ
ـك َّ
ـام َحتَّـى تَ َم َّكنُـوا
الش ِ

ض َّ
الش ِام َف ْو َق المنَاب ِِر
ُملُو ًكا بَ َأ ْر ِ
صلُـوا أَيْ َمانَ ُهـ ْم ب َ
ِالمخ ِ
اص ِـر
ِإ َذا َو َ

ص َل الْ َق ْولِ فِ ي ُك ِّل خُ ْط َب ٍة
يُ ِصيبُو َن َف ْ
انظر :الجاحظ ،البيان والتبيين.116/3 ،
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مراحلـه القصـوى ،مـن :الطاقـة اإلنجازية ،وإحـداث األثر ،وبناء
اإلسـتراتيجية ،وقـوة الحجـة.
الخطاب السياسي واألفعال القولية:

ت َْشـ َغ ُل أفعـا ُل الـكالم ) (Speech Actsمسـاحة جيـدة مـن
الطـرح التداولـي ،وبـدت مك ِّو ًنـا ال يمكـن تجـاوزه فـي مثـل هـذه
الدراسـة ،ومـن شـأنها ومهماتهـا الكشـف عن الطاقـة اإلنجازية
فـي الخطـاب ،ومـدى مـا حققـه مـن تأثيـر فـي فعلـه الكالمـي،
بعـد مرحلَتـي فعـل القـول وفعل اإلنجاز .فتُعـ َّرف بأنها" :اإلنجاز
الذي يؤديه المتكلِّم بمجرد نطقه بمنطوقات مع ّينة ،ومن خالل
منظومـة مـن األفعـال كالنطقيـة واإلنجازيـة والتأثيرية"(.((1
إن الخطـاب السياسـي ليـس كتلـة واحـدة بقسـمات وجـه
ِ
المخاطـب .وليس ً
أيضـا ،متك ًئا على
جامـدة ،تندفـع علـى لسـان
مبـدأ اإلنفـاذ بالسـلطة فـي كل حاالتـه؛ حيـث إنـه ينطلـق مـن
إنسان يك ِّونه ق ْدر كبير من الثقافة والقيم والعقالنية والمشاعر
والعاطفـة .وتوحيـد مالمـح الخطـاب السياسـي ،بصـورة تظهـر
فيهـا القسـوة والحـدة دون غيرهـا ،هـي فـي زعمـي ،ممـا بالغـت
فيـه بعـض الدراسـات المعنيـة بمثـل موضوعنـا؛ فالخطـاب
السياسـي لـه أحـوال ومقامـات وأغـراض متعـددة ،تتعـدد علـى
إثرهـا مالمـح تكوينـه ،وغاياتـه مـن أفعـال كالمـه ،وقواهـا
اإلنجازيـة .ويمكـن تتبعهـا برؤيـة جـون سـيرل )،(John Searle
وفـق مـا يأتـي:
( ((1الصـراف ،علـي محمـود ،فـي البرجماتيـة :األفعـال اإلنجازيـة فـي
العربيـة المعاصـرة ،مكتبـة اآلداب ،القاهـرة1430 ،هــ2010/م ،ص.22
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 -1التقريريات:

ِ
المخاطـب فـي التقريريـات /اإلخباريـات )(Assertives
يهـدف

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤١هـ/يوليو ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

إلـى االلتـزام "بصـدق القضيـة المع َّبـر عنهـا( ،إنـه الهـدف
الكلمات العال َم .والحالة النفسية
المتض ّمن في القول) وت َُطا ِب ُق
ُ
هـي االعتقـاد ،وترتبـط درجـة االلتـزام بالفعـل المسـتعمل"(.((1
وإذا كانـت الخطابـات األدبيـة ،كالسـرد والشـعر ،تندفـع نحـو
اإلغـراق فـي عمليـة التخييـل ،فـإن الخطـاب السياسـي ،يتفـ ّوق
فـي هـذا الجانـب بتلفظـه الواقعـي ،بلغـة معجميـة ال مجال فيها
للمجـاز ،إال فـي حـدود ضيقـة ،تكـون واضحـة معالـم الدخـول
إليهـا والخـروج منهـا ،فلا يتأثـر الخطـاب بكثـرة التأويـل
والتخرصـات .وهـذا مـن شـأن لغـة الحيـاة اليوميـة التـي تنطلـق
مـن مكوناتهـا لغـة الخطـاب السياسـي ،والـذي ال يريـد لخطابـه
ِ
المخاطـب؛ إلنجـاز مهمتهـا ،مالـم
إال وجهـة واضحـة يقصدهـا
تكـن لـه نيـة أخـرى.
ويُلحظ في خطاب الملك عبدالعزيز السياسي هذا المقدار
مـن وضـوح الفكـرة ،ودقـة التعبيـر ،وتحديـد الهـدف ،فكـ َّون
الصـد ُق قـوا َم خطابـه بإنجـازه التقريري /اإلخبـاري .وهذا ذكاء
سياسـي؛ حيـث إن البلاد كانـت تعيـش حالـة مـن الفوضـى قبـل
توحيدهـا ،وألنـه عربـي أصيـل يعـرف أهميـة العـادات العربيـة
في كسـب الثقة ،اتخ َذ الصدق َمل ْ َم ًسـا ُمه ًما في خطابه ،ينبغي
َ
للمخاطبين.
إيصالـه

( ((1موشـلر ،جـاك ،آن ريبـول ،القامـوس الموسـوعي للتداوليـة ،ترجمـة:
مجموعـة ،إشـراف :عزالديـن المجـدوب ،المركـز الوطنـي للترجمة ،دار
سـيناترا ،تونـس ،ط2010 ،2م ،ص.76
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وكتـب الدكتـور النمسـاوي فـون وايـزل ) (Wiesel Vonالـذي
زار جاللتـه عـام 1345هــ1926/م عـن هـذه الخصيصـة ،قولَـه:
"وفـي ابـن سـعود ميـزة أخـرى ،وهـي أنـه كريـم صـادق .وقـد
حادثته مرتين في شؤون مختلفة بعضها دقيق ج ًدا ،فلم ألحظ
قـط أنـه يُلبـس الباطـل ثـوب الحـق ..نعـم ..كان سياسـ ًيا أحيا ًنـا
فـي أجوبتـه  -فلا يقـول كل مـا يعرفـه  -ولكـن لـن يتلفـظ بكلمة
واحـدة غيـر صادقـة ..والظاهـر أن هـذا شـأنه مـع الجميـع"(.((1
ومـن نمـاذج خطابـه لغايـة التقريريـات /اإلخباريـات :مـا ورد
فـي خطابـه الـذي ألقـاه بمكـة المكرمـة فـي 1348/1/23هــ
(1929/5/1م) بمناسـبة سـفره إلـى المنطقـة الوسـطى مـن
المملكة" :نحن نسـافر اليوم إلى نجد؛ لمشـاهدة األهل والبالد؛
ألن حب الوطن من اإليمان .وإننا نأسف؛ ألننا نترك هذا البيت
المبارك وأهله .على أننا سـائرون في سـبيل مصلحة المسـلمين،
نسـير إليهـا أينمـا قضـت الحاجـة ،وقـد قضـت اليـوم بـأن نسـير
إلـى نجـد؛ لنباشـر األعمـال بأنفسـنا .وإنـا لنرجـو اهلل أن يوفقنـا
لمـا فيـه الخيـر والفلاح ]...[.يعلـم اهلل أن كل جارحة من جوارح
الشـعب تؤلمنـي وكل أذى يمسـها يؤذينـي ،وكذلـك الشـعب يتألـم
إذا أصابنـي شـيء ،ولكـن المصلحـة العامـة تضطرني بأن أقضي
علـى مـن ال يصغـي إلـى النصـح واإلرشـاد ،وبـأن أتجـرع ألَ َم ذلك؛
ً
حفظـا لسلامة المجمـوع .إننـي أتألـم جـد األلـم إذا رأيـت بعـض
األشـخاص يشـذون عـن الطريـق السـوي ،فيصغـون لوسـاوس
الشـيطان .وممـا ال شـك فيـه أن مصلحـة المسـلمين تُ ْر ِخـص
( ((1القابسي ،المصحف والسيف ،ص.33
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األنفـس فـي بعـض األوقـات .فـاهلل أسـأل أن يهـدي المسـلمين
إلـى سـواء السـبيل ،وأن يجعـل كلمتـه هـي العليـا"(.((2
فـي النمـوذج السـالف جـاءت أفعـال الـكالم بطاقـة إنجازيـة
تقريرية /إخبارية ،مبدوءة بقول" :نحن نسافر اليوم" .باستعمال
ً
ِ
ارتباطـا بعلـو المكانـة،
المخاطـب "نحـن"؛
الضميـر علـى لسـان
َ
المخاطبيـن .وهـذا االبتـداء القولـي يفضي
ورفعـة الشـأن تجـاه
إلـى التأثيـر فـي نفـوس السـامعين ،وإشـعارهم بمقـدار أهميـة
التراتـب بينهمـا؛ حيـث إنهـا تقدمـة ل ُمرت َكـز الخطـاب وبؤرتـه
ِ
ِ
السـفر إلـى
المنتظـرة فـي نيـة
المخاطـب .وهـي الوصـول بخبـر َّ
مناطـق أهـم مـن مجـرد العـودة إلـى عاصمـة البلاد .إنـه يربـط
ارتحالـه إلـى العاصمـة برعايـة شـأن البالد والعبـاد ،الذي منهم
مـن ال يرعـوي عـن المخالفـة فيسـتحق العقـاب.
فاإلخبـار باالرتحـال بيـن األمكنة بصيغة "نحن" ،يعطي معنى
االمتلاء الذاتـي باالعتـزاز والقـوة للمتكلـم مـن جهـة ،وتعطـي
معنـى مـلء الحيـز المكانـي المغـا َدر عنـه مـن جهـة أخـرى؛ حيث
إن ارتحـال الملـك مـن الجـزء الغربـي للبلاد (مكة) إلى وسـطها
فراغ في السـلطة ،أو إتاحة الفرصة
(الرياض) ال يعني إحداث ٍ
لمـن ينتظرهـا ،فيعبـث باألمـن ويحـدث الفوضى.
وأزعـم أن االرتفـاع اللفظـي بالتعبيـر جم ًعـا عـن النفس يتبعه
ِ
عـل ،فتكـون العالقـة
ارتفـاع مكانـي ،يُطـ ُّل منـه
المخاطـب مـن ٍ
َ
ِ
والمخاطـب عموديـة بفعـل سـلطة األول ،وأفقية
المخاطـب
بيـن
َ
بالمخاطبيـن،
بمـلء الحيـز المكانـي علـى النحـو الـذي يحيـط
( ((2السابق ،ص.56-55
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ً
محيطـا بهـم.
الذيـن يشـعرون بطاقـة الفعـل الكالمـي
انظر الخطاطة أدناه:
ِ
(املخاطب املفرد)
"نحن"
ملء احليز املكاني
بـ "نحن"

"أنتم/هم"
َ
(املخاطب اجلمع)

ملء احليز املكاني
بـ "نحن"

ِ
المخاطبة؛ فمع
وليـس مـن لـوازم ذاك االرتفـاع غـرور الـذات
هاتـه الطاقـة اإلنجازيـة اإلخباريـة للعقوبـة ،لـم تكـن منطلقـة
فقـط مـن التهديـد ،أو فـرض السـيطرة وإنفـاذ السـلطة فقـط؛
إذ بـدا عليهـا الرفـق ،بقولـه" :يعلـم اهلل أن كل جارحـة مـن
جـوارح الشـعب تؤلمنـي وكل أذى يمسـها يؤذينـي" .فأسـلوب
االسـتقطاب فـي الخطـاب  -كمـا مـ ّر " -المتم ِّثـل بنحـن و ُهـ ْم
أسـلوب أنموذجـي للحـوار السياسـي؛ ألنـه ال يعكـس التمثيلات
العقليـة للنـاس الذيـن يـدور الحديث عنهم فحسـب ،ولكنه ً
أيضا
يعكـس عناصـر المشـتركين المتمثلـة فـي نمـاذج السـياق ،الـذي
تحـدث إليهـم فـي وضـع تواصلـي"(.((2
يُ َّ
وتبنـي أفعـال الـكالم بهـذا الخطـاب عـد ًدا مـن مواضـع
ِ
المخاطـب /الملـك عبدالعزيز أن
اإلخباريـات ،التـي ارتـأى فيـه
َ
المخاطبيـن  /المواطنيـن؛ استشـعا ًرا منـه بأهميـة
يُطلـع عليهـا
( ((2دايـك ،تويـن فـان ،الخطـاب والسـلطة ،ترجمة :غيداء العلي ،مراجعة:
عماد عبداللطيف ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة2014 ،م ،ص.368
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معرفتهـم مـا يحـدث فـي دولتهـم ،وآليـة تنظيـم َملِكِ هـم ومتابعته،
ثـم مالمسـة النفـوس بشـيء مـن الرعايـة والنصـح األبـوي،
والتلويـح بالعقوبـة لمـن يف ّكـر بشـيء مـن التمرد ،مـع ما فيها من
صعوبـة علـى النفـس مـن ألـم.

 -2األمريات:
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تُعـ ُّد األمريـات ) (Directivesمـن القـوى اإلنجازيـة البـارزة
فـي أفعـال الـكالم ضمـن أي خطـاب تقع فيه ،وعلى نحو متوهج
فـي الخطـاب السياسـي ،الـذي مـن أهدافـه :التوجيـه إلـى فعـل
أمـر أو الكـف عنـه .وهـي "أن المتكلـم يسـعى إلـى أن يجعـل
ٍ
َ
المخاطـب يقـوم بشـيء مـا ،واتجـاه المطابقـة مـن العالَـم إلـى
الكلمـات ،والموقـف لشـرط النزاهة[/الصـدق] هـو الرغبـة.
َ
المخاطـب يجـب أن يفعـل شـي ًئا
والمحتـوى القضـوي :هـو أن
ما"(.((2
ومـن نمـاذج أمريـات الملـك عبدالعزيـز السياسـية :مـا جـاء
فـي خطابـه فـي أثنـاء الجلسـة االفتتاحيـة لمجلـس الشـورى
( 7ربيع األول 1349هـ 1 /أغسطس 1930م) ،بقوله:
سـن نظـام فـي البلاد ،ويجـري العمـل بـه،
"لقـد
ُ
أمـرت أال يُ َّ
قبـل أن يُعـرض علـى مجلسـكم مـن قبل النيابة العامـة ،وتنقحوه
بمنتهـى حريـة الـرأي علـى الشـكل الـذي يكون منـه الفائدة لهذه
البلاد وقاصديهـا مـن حجـاج بيـت اهلل الحـرام .وإنكـم تعلمـون
أن أسـاس أحكامنـا ونُظمنـا هـو الشـرع اإلسلامي ،وأنتـم فـي
تلـك الدائـرة أحـرار فـي َس ِّـن كل نظـام ،وإقـرار العمـل الـذي
( ((2موشلر ،جاك ،آن ريبول ،القاموس الموسوعي للتداولية ،ص.76
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ترونـه مواف ًقـا لصالـح البلاد ،علـى شـرط أن ال يكـون مخال ًفـا
للشـريعة اإلسلامية؛ ألن العمـل الـذي يخالـف الشـرع لـن يكـون
مفيـ ًدا ألحـد"(.((2
ال تتـرك األمريـات فـي أفعـال الـكالم مجـاالً
َ
للمخاطب بأخذ
ِ
ٍ
موجه
موقـف سـوى تنفيـذ مـراد
أي
ّ
المخاطب .وذلـك ألنه ليس ِّ
الخطـاب فقـط ،بـل ألنـه يمتلـك نقـاط قـوة تجبرهـم علـى ذلك.
َ
المخاطبيـن ،ومن ثَ َّم تنفيذه على النحو
وهـذا الجانـب يَنْفُـ ُذ في
المراد.
والخطـاب السياسـي فـي هـذا الجانـب يـكاد يكـون مـن
أقـوى الخطابـات فـي الجانـب التداولـي؛ لمحموالتـه الدالليـة
وطاقتـه األمريـة ،مكتسـ ًبا هـذه الصفـة مـن أعلـى سـلطة فيـه.
وهـذا مـا ال يتحقـق فـي بقيـة الخطابـات إلـى حـد كبيـر؛ فمـع
"أن السياسـة معنيـة باتخـاذ القـرار ،فـإن الخطـاب السياسـي
هـو تداولـي بطبيعتـه ...حينمـا يسـير علـى طريـق التوصـل إلـى
نتيجـة معياريـة ،ويَحسـب ثقـل األسـباب مهمـا كانـت فـي حدهـا
األدنـى"(.((2
وانظـر فـي المثـال اآلنـف ،الـذي اشـتمل علـى عـدد مـن
أمـرت" تعطـي
األوامـر المطلقـة والمشـروطة .فقولـه" :لقـد
ُ
إنجـازًا كالم ًيـا قو ًيـا ال يتـرك مجـاالً لالجتهـاد مـن آخريـن ،بـأن
أي نظـام ،دون المـرور بمجلـس الشـورى .ويلحظ أن
يسـتحدثوا ّ
( ((2القابسي ،المصحف والسيف ،ص.59
( ((2فيـركالو ،إيزابيلا ،نورمـان فيـركالو ،تحليـل الخطـاب السياسـي،
ترجمـة :عبدالفتـاح عمـورة ،دار الفرقـد ،دمشـق2016 ،م ،ص.72-71
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الموجـه
تلـك الجهـات المأمـورة ليسـت واردة ضمـن الخطـاب
َّ
لألخيـر  -الشـورى  -ثـم يعـود األمـر مـن جهـة ثانيـة لمجلـس
الشـورى بأنهـم المسـؤولون عـن َس ّـن تلـك األنظمـة أو النظـر
فيهـا .وهـذا فيـه ظاهـر الحرية لهم ،لكنها حرية مشـروطة بِـ"أن
ال يكـون مخال ًفـا للشـريعة اإلسلامية".
"أمـرت" شـديد االلتصـاق بفاعلـه/
إن الفعـل الكالمـي،
ُ
ِ
المخاطـب .وهكـذا شـأن ضميـر المتكلـم الـذي يكـون فـي أعلـى
درجـات وضـوح الفاعـل /اآلمـر بتوجيـه األمـر ،إضافـ ًة إلـى
مباشـرته التـي تقطـع كل تأويـل يخرجـه عـن سـياقه ،فيكتسـب
الخطاب بذلك قوة تم ِّكنه من تنفيذ غاياته ومقاصده المض َّمنة
فـي الطلب.
وشـوهد فـي األمريـات مـن الخطـاب السـابق ،أنـه يحمـل
جهتيـن مـن األمـر :األولـى :فعـل الشـيء ،وتجلّـى فـي عـدم سـن
األنظمـة .والثانيـة :فـي فعـل مـا ييسـر أمور النـاس وحجاج بيت
اهلل الحرام بشـرط سـبق ذكره .وهذا الدخول الكالمي بالكف،
ِ
المخاطـب
ثـم الفعـل بوضـع شـرط لـه ،يوحـي بمقـدار وعـي
ً
متوسـطا بيـن عـدم
السياسـي ودقتـه فيمـا يقـول .فجـاء أمـره
لـب السياسـة التـي تستشـعر مـدى
اإلفـراط والتفريـط ،وهـذا ّ
قوتهـا النافـذة ،ومـع هـذا فهـي حكيمـة القـرار فـي اإلجـراء،
متزنـة الطـرح واألداء.

 -3الوعديات:

ال شـيء أكثـر التصا ًقـا بالخطـاب السياسـي مـن حيـث
اإلشـهاريات كمـا تفعـل الوعديـات ) .(Commissivesوهي تقوم
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علـى "إلـزام المتكلـم بتحقيـق عمل ما أو أكثـر .واتجاه المطابقة
مـن العالَـم إلـى الكلمـات .ويتعلـق شـرط النزاهة[/الصـدق]
بالقصـد"( .((2وفـي هـذا المنجـز الكالمـي ،ال أحـد يجبـر
ِ
المخاطـب علـى أن يَعِ ـ َد بشـيء؛ إذ لـه القـرار علـى نفسـه بهـذا
الشأن.
والوعـود مـن أشـد مـا يُمتحـن بـه الخطـاب السياسـي ،فمدى
ثباتـه وصدقـه يتوقـف علـى إنجـاز مـا وعـد بـه .وإذا كانـت
الخطابـات السياسـية تعـج بالوعـود فـي العالـم الغربـي؛
لمرافقتهـا الحملات االنتخابيـة ،أو الترشـح ألعمـال ومناصـب
قياديـة ،فإنهـا محـل تشـكيك أكبـر؛ لكـون تلـك الوعـود ضمـن
البرامـج االنتخابيـة ،التـي لـم يعـد غائ ًبـا عـن أحـد أنهـا تهـدف
لجمـع الحشـود خلفهـا ومـن ثـم الفـوز ،إلـى الحـد الـذي ظهـر
فيـه مصطلـح سياسـي يُع ِ ّبـر عـن تلـك الظاهـرة باسـم "الوعـود
االنتخابيـة".
إن المتأمـل فـي الخطـاب السياسـي للملـك عبدالعزيـز يـراه
ّ
ملتـف وال مـراوغ ،يعمـد إلـى الموضـوع مباشـرة
واضحـا غيـر
ً
دون تالعـب بالـكالم أو التصريحـات .وكان يُـدرك هـذا فـي
لسـانه وخطابـه ،ويشـعر بمـا هـو عليـه كثيـر مـن المتكلميـن فـي
خطاباتهـم وال سـيما الصحفييـن من تكلـف والتفاف ،يقول" :أنا
رجـل ُربيـت تربيـة بدويـة ..مـا أجيـد صـوغ الـكالم وال رصفـه..
وأهـل الصحـف يكتبـون أشـياء منمقـة ..ويهندسـون الـكالم
هندسـة كاملـة ،وأنـا ليـس عنـدي شـيء مـن هندسـة الـكالم..
( ((2موشلر ،جاك ،آن ريبول ،القاموس الموسوعي للتداولية ،ص.76
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الـذي يجـول فـي قلبـي عـن أساسـات البنـاء أتكلـم بـه ..وليـس
عنـدي قـدرة المهنـدس الـذي يعـ ّدل البنـاء ويرتّبـه"(.((2
ثـان فـي موضـع آخـر ،عندمـا
وهـذا اإلدراك ،يرافقـه إدراك ٍ
لسـت مـن
أعلـن أن ُق َّوتـه فـي فعلـه ال مجـرد رمـي الـكالم" :أنـا
ُ
رجـال القـول الذيـن يرمـون اللفـظ بغيـر حسـاب ،أنـا رجـل عمل
علـي فـي دينـي وشـرفي أن أقـول قـوالً ال
قلـت فعلـت،
إذا ُ
ٌ
وعيـب َّ
أتبعـه بالعمـل ،وهـذا شـيء مـا اعتـدت عليـه وال أحـب أن أتعوده
أب ًدا"(.((2
إن هذا المقدار العالي من الوعي الخطابي للملك عبدالعزيز،
بمـا يمتـاز بـه خطابُـه مـن جهـة ،ويفقـده مـن جهة أخـرى ،يجعله
صاد ًقـا فـي وعـوده ،متحر ًيـا النزاهـة فـي عهـوده؛ فالكلمـات
"التـي تتلبسـها المعلومـات هـي قبل كل شـيء تحديـدات وصفية
يتلقاها المسـتمع عبر حواسـه فقط .إال أن داللة هذه الكلمات
تكـون معطـاة فـي خصائـص الموضوعات المؤ ِّثـرة في الحواس،
مـن خلال الظـروف النفسـية الداخليـة القائمـة ،والتـي تب ّدلهـا
َ
ّ
المخاطبيـن
حـواس
تحطمهـا"( ،((2فـإذا كانـت
المعلومـات أو
ُّ
مش َّو ً
شـة فـي المقـام الخطابـي بتجربـة سـلبية سـابقة في الوفاء
ِ
المخاطـب بحاجـة إلـى جهـد أكبـر لتفعيـل أثـره
بالوعـود ،فـإن
القولـي .ومـن ذلـك قولـه فـي خطـاب ألقـاه بمناسـبة سـفره إلـى
الريـاض ( 2صفـر 1355هــ 24 /أبريـل 1936م)" :إن خدمـة
( ((2القابسي ،المصحف والسيف ،ص.165
( ((2السابق ،ص.81
( ((2كالوس ،جورج ،لغة السياسـة ،ترجمة :ميشـيل كيلو ،منشـورات وزارة
الثقافة واإلرشـاد القومي ،دمشـق1977 ،م ،ص.16
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الشـعب واجبـة علينـا ،لهذا فنحن نخدمـه بعيوننا وقلوبنا ،ونرى
أن مـن ال يخـدم شـعبه ويخلـص لـه فهـو ناقـص.
شعبنا العرب ،فنحن العرب وإليهم ،وخدمة اإلسالم والعرب
واجبـة علينـا بصفـة عامـة ،وخدمـة شـعبنا وأمتنـا واجبـة علينـا
بصفـة خاصـة ،وال بـد أنكـم سـمعتم أننـا ألزمنـا والة األمـور
بالنظر في شؤون الرعية ،وجعلناها أمانة في أعناقهم ،فعليهم
أن يقوموا بالواجب والنصح للشـعب ،وأن يجتهدوا في تخليص
مـا عليهـم مـن حقـوق ومـا لهـم من واجبـات"(.((2
إذن ،يظهـر الوعـد الـذي انطلق من خطاب الملك عبدالعزيز
َ
المخاطبيـن /شـعبه ،بأنـه سـيعمل جاهـ ًدا علـى خدمتهـم،
تجـاه
والقيـام بمصالحهـم .واللغـة المسـتعملة تعبيـ ًرا بـأداة التوكيـد
"إن" تقـوم بمحمـوالت التوكيـد فـي الجملـة ،وتجلـي الشـك  -إن
َّ
َ
المخاطبيـن ،ثـم ينضـم إلـى هـذا التوكيـد
وجـد  -مـن أنفـس
عـد ٌد مـن المعـززات المعنويـة الموحيـة بصـدق الخطـاب وقربـه
مـن النفـوس ،باسـتعمال عبـارات تودديـة تؤ ِّلـف القلـوب ،وترقـق
الطبـاع ،مـن قبيـل" :فنحـن نخدمـه بعيوننـا ،وقلوبنـا" ،و"مـن ال
يخـدم شـعبه فهـو ناقـص".
وهذا العبارات الو ّدية التي َغلَّفت الوع َد في الخطاب تعكس
َ
المخاطبيـن /شـعبه النفسـية؛
إدراك الملـك عبدالعزيـز لحاجـة
حيـث إنهـم كانـوا يعيشـون فـي حالة من الفوضـى والقلق ،مرو ًرا
بمـا رأوه مـن حـروب وتناحـر فيمـا بينهـم ،وختا ًمـا بغـزو األتراك
لبالدهـم وإرعابهـم بالمدافـع فـي بدايات تأسـيس الدولة .وبعد
( ((2القابسي ،المصحف والسيف ،ص.103
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هـذا كلـه يأتـي مـن يتولـى أمرهـم منهـم بهـذا الرفـق والوعـد
الصـادق ماح ًيـا تجربـة الوعـود الكاذبـة فـي مقامـات سـالفة ،ثم
مـا لبثـوا أن شـاهدوا إنجـازه وظـل يتناسـل حتـى اليـوم .وهـذه
المحصلـة النهائيـة هـدف
داللـة علـى أن "للغـة السياسـية فـي
ّ
واحـد هـو التأثيـر فـي سـلوك البشـر (تسـهيل اسـتقراره أو
تغييـره) ،سـواء فـي اإلنتـاج أم فـي الحيـاة العامـة والتصرفـات
األخالقيـة"(.((3
ِ
المخاطب أو كالمه
وال تبقـى الوعديـات منحصـرة في أفعال
فقـط ،بـل ينقلهـا إلـى آخريـن لمـا يملكـه مـن سـلطة ،فيأخـذون
مقـام إنجـاز الوعـد عنـه عندما قال" :أل َز ْمنـا والةَ األمور بالنظر
فـي شـؤون الرعيـة وجعلناهـا أمانـة فـي أعناقهـم" .والفعـل
الكالمـي "ألز ْمنـا" ظاهـره الطلـب .وفـي هـذا المقام ،هو بِكسـاء
وعـد الشـعب بإنفـاذ مصالحهم ،ومتابعـة مطالبهم ،بدليل قرينة
لغويـة أفـرزت هـذا التحليـل؛ هـي "فعليهـم أن يقومـوا بالواجـب
والنصح للشـعب".
إن تفويض السـلطة  -كما فعل جاللته في خطابه السـابق -
َ
المخاطبيـن ،ويـدل علـى نبل
يع ّمـق معنـى الوعديـات فـي نفـوس
غايـة صاحـب الصالحيـة األول ،الـذي ال يجعـل نفسـه َم ْر َكـزًا
لقضـاء كل الحوائـج  -بيروقراط ًيـا  ،-وهـذا مـا يتعـذر علـى أي
انطباعا على صدق الوعد وأدواته.
إنسان فعله ،ومن ثم يعطي
ً
ولـك أن تُنـزل هـذا علـى لغـة الخطابـات اليوميـة ،وخاصـة فـي
التعاملات التجاريـة ،فعندمـا يشـتري أحدهـم جهـازًا ،ثـم يقـول
( ((3كالوس ،لغة السياسة ،ص.93
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البائـع فـي الشـركة :الجهـاز مضمـون لمـدة عاميـن ،وخالل هذا
الوقت إذا واجهت أي عطل تستطيع أن تحضره إلى الشركة ،أو
أي مـوزع لهـا فـي مـدن متفرقة؛ لتقديم الخدمة .فإن المشـتري
سـيفكر جـا ًدا بقبـول العـرض؛ لتفويـض الشـركة غيرهـا ُمسـهل ًة
عليـه إجـراءات الضمـان ،مثـل السـفر لمقر الشـركة الرئيس.

 -4التعبيريات:

ممـا تسـعى إليـه أفعـال الـكالم بطاقتهـا اإلنجازيـة ما يسـمى
التعبيريـات ) .(Expressivesوهـي "التعبيـر عن الحالة النفسـية
التـي يخصصهـا شـرط النزاهة[/الصـدق] بالنسـبة إلـى حالـة
األشـياء التـي يخصصهـا المحتـوى القضوي .وتخلـو التعبيريات
مـن اتجـاه مطابقـة وصـدق القضيـة المع َّبـر"( ((3عنهـا .ومفارقـة
الصـدق للفعـل الكالمـي فـي التعبيريـات ال يعنـي سـقوطه فـي
الكـذب ،وال تأرجحـه بيـن اليقيـن والشـك ،أو حتـى التشـكيك
ِ
المخاطـب المسـتعلي له؛ إنمـا المقصود به مجاوزة
فـي خطـاب
ِ
المخاطـب
حـدود الواقعيـة إلـى مـا هـو أبعـد منهـا؛ إمعا ًنـا مـن
في رفع محموالت الخطاب الشـعورية إلى مسـتوى أعلى .وهذا
َ
خـال مـن التشـكيك،
المحـك فـي الخطـاب يحتـاج إلـى
مخاطـب ٍ
مجتـازًا لمناطـق الرهـان إلـى التسـليم بالنتائـج.
ولهـذا ظهـرت التعبيريـات فـي خطـاب الملـك عبدالعزيـز
للشـعب بعـد أن اسـتقرت البلاد ،واسـتقام لـه الحكـم ،وشـعر
النـاس باألمـن واألمـان .وهـذا جعـل نوافـذ تلقيهـم للخطـاب
مرحبـة بمـا يدخلهـا ويأتيهـا ،بـل تأنـس بـه .ومـن ذلـك
مفتوحـة ِّ
( ((3موشلر ،جاك ،آن ريبول ،القاموس الموسوعي للتداولية ،ص.76
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قولـه" :أنـا ال أحـب أن أشـق علـى النـاس ،ولكـن الواجـب يقضـي
بـأن أصارحكـم ،إننـا فـي أشـد الحاجـة إلى االجتمـاع واالتصال
بكـم؛ لتكونـوا علـى علـم تـام بمـا عندنـا ،ونكـون علـى علـم تـام
بمـا عندكـم ،وأود أن يكـون هـذا االتصـال مباشـرة في مجلسـي؛
لتحملـوا إلينـا مطالـب شـعبنا ورغباتـه ،وتحملـوا إلـى الشـعب
أعمالنـا ونوايانـا .إنـي أود أن يكـون اتصالـي بالشـعب وثيقـا
دائ ًمـا ،ألن هـذا أدعـى لتنفيـذ رغبـات الشـعب"(.((3
يبتـدئ الخطـاب بهـذا البـوح مـن التعبيريـات بجملـة منفيـة
مسـبوقة بضميـر المتكلـم" :أنـا ال" وهـذا االقتـران بيـن الضميـر
وحـرف النفـي تعبيـ ٌر يجنـح غال ًبـا بلغـة الخطـاب اليوميـة إلـى
ِ
الح َّـدة فـي إيصـال المرسـلة الكالميـة ،غيـر أن اقترانهـا هنـا
ِّ
َ
انطباعـا عكسـ ًيا" :أنـا
المخاطـب
بملطفـات لفظيـة أعطـت
ً
َ
المخاطبيـن هـم النـاس،
ال أحـب أن أشـق علـى النـاس"؛ ألن
وخطـاب المحبـة ورفـع المشـقة ،ممـا تتطلـع إليـه الشـعوب مـن
حكامهـا.
و ُو ِّفـق الملـك عبدالعزيـز بهـذه البدايـة مـن الخطـاب ،التـي
أخذتـه بسالسـتها اللفظيـة /الخطابيـة إلـى مرحلـة تاليـة علـى
درجـة عاليـة مـن الشـفافية بيـن طرفـي التواصـل ،بلـغ حـد
المصارحـة بالرغبـة فـي التواصـل المسـتمر؛ ّ
ليطلـع كل طـرف
علـى مـا عنـد اآلخـر .ومـا جـاءت هـذه المصارحـة فـي ابتـداء
ِ
المخاطـب ،ثـم خ َّفـف دخولهـا بحـرف
الخطـاب ،حتـى ه َّيـأ لهـا
االسـتدراك "لكـن" الـذي يم ّهـد لعبـارة يملؤهـا الرجـاء أكثـر مـن
( ((3القابسي ،المصحف والسيف ،ص.101
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األمـر المباشـر مـع قـدرة جاللتـه عليه؛ فالملـك يريد أن تحضر
جمـوع النـاس إلـى مجلسـه غيـر مكرهـة على ذلـك ،ومتى طابت
نفـوس الحضـور بالمجـيء تحقـق مقصـود االجتمـاع.
إن "التعبيريـات" فـي الخطـاب السياسـي تحتـاج إلـى مقـدار
عـال مـن الثقـة بيـن المتخاطبيـن؛ لمـا يمتلكـه طرفـه األول مـن
ٍ
سـلطة تجعلـه فـي غنـى عـن هـذا النـوع مـن الطاقـة اإلنجازيـة
ً
وأيضـا لضيـق المسـاحة التـي تفرضهـا السـلطة مـن
للـكالم،
َ
المخاطب،
حيـث التق ّبـل النفسـي علـى طـرف الخطاب الثانـي/
الـذي متـى شـعر بصـدق األول فإنـه يقتـرب منـه بدافـع ربـاط
المشـاعر والمحبـة ال مجـرد إنفـاذ األوامـر ،وشـتان بيـن مـن
يتفاعـل مـع الخطـاب برضـا أو خالفـه .وال شـك أن التفاعـل
األول هـو مطمـع كل مـن أراد التأثيـر فـي مخاطبيـه بأقصـر
الطـرق وأنجعهـا.
ويظـن الباحـث أن خطـاب الملـك عبدالعزيـز مـن منطلـق
التعبيريـات جـاء مـن حاجـة الشـعب لـه فـي تلـك المرحلـة التـي
عاشـوها ،مـن تشـتت وخـوف وجـوع وعـدم اسـتقرار ،فكانـت
النـاس أحـوج إلـى ترقيـق العبـارة ،وإعطائهـا الثقـة ،وإعـادة الثقـة
إلى نفسـها بأنها قادرة على فعل شـيء عظيم يحقق غاية الملك
والبلاد؛ فالمتأمـل ألحـوال الجزيـرة العربيـة مـن قـرون طويلـة
إلـى قبيـل توحيدهـا باسـم المملكـة العربيـة السـعودية يـرى فيهـا
اإلهمـال الواضـح الب ّيـن ،ومـا هـي عليـه اليـوم مـا كان لهـا مثـل
بريقـه الحضـاري فـي يـوم مـن أيام الخالفات السـابقة التي مرت
بهـا ،حتـى فـي ذروة قوتهـا وثرائهـا كمـا فـي العصـر العباسـي.
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وهـذه شـهادة تاريخيـة مـن عبـداهلل بـن المقفـع فـي رسـالة
إلـى الصحابـة يحـث الخليفـة المنصـور علـى االهتمـام بأحـوال
الجزيـرة العربيـة ،وذلـك فـي أوج الحضـارة العربيـة فكيـف بمـا
بعدهـا؟! عندمـا قـال" :وممـا يذ ّكـر بـه أميـر المؤمنيـن جزيـرة
العرب من الحجاز واليمن واليمامة وما سوى ذلك ،أن يكون من
رأي أمير المؤمنين إذا سـخت نفسـه عن أموالها من الصدقات
وغيرهـا ،أن يختـار لواليتهـا الخيـار مـن أهـل بيتـه وغيرهـم؛
ألن ذلـك مـن تمـام السـيرة العادلـة والكلمـة الحسـنة"( .((3ولـك
بعـد هـذا تحسـس الفـرق بيـن مـا كانـت عليـه أحـوال الجزيـرة
العربيـة ،ومـا أحدثـه هـذا القائـد العظيـم مـن عالمـة فارقـة
فـي جغرافيـة المـكان ،وتاريـخ الزمـان ،دفعـت باأللمانـي إميـل
سـويزار ) (Emile Swayzerإلـى قـول" :قـد يكـون ابـن سـعود
الرجـل العربـي الوحيـد الـذي بـرز منـذ سـتة قـرون فـي الجزيرة
العربيـة"(.((3
مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
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 -5اإلعالنيات:

تقـوم اإلعالنيـات فـي منجزهـا الخطابـي بـدور مهـم فـي
الخطـاب السياسـي؛ فهـي "مطابقـة محتواهـا القضـوي للواقـع
الخارجـي"( ((3مـع إحـداث تغييـر فـي العالـم الخارجـي للخطـاب
وتغييـره .وال يقـوم خطـاب سياسـي دون أن يكـون لـه إعالنياتـه
( ((3عبـداهلل بـن المقفـع ،آثـار ابـن المقفـع ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت،
1409هــ1989/م ،ص.322
( ((3الزركلي ،الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ،ص.192
( ((3نحلـة ،محمـود أحمـد ،آفـاق جديـدة فـي البحـث اللغـوي المعاصـر،
مكتبـة اآلداب القاهـرة1432 ،هــ2011 /م ،ص.50
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واقع محيط به ،مثل الشـؤون
التي يسـعى بواسـطتها إلى تغيير ٍ
الخارجيـة والمواقـف تجاههـا ،أو الشـؤون الداخليـة ومـا
يترتـب عليهـا .ولعـل األخيـرة /الشـؤون الداخليـة هـي ألص ُقهـا
َ
المخاطبيـن مـن الشـعب؛ إذ يقـوم عليهـا كثيـر مـن اتبـاع
بحيـاة
التعليمـات ،وتنفيـذ المطلـوب وفـق إشـهارياتها الخطابيـة.
إن الخطـاب السياسـي بطاقتـه اإلعالنيـة كان ُمه ًمـا فـي
مراحـل توحيـد البلاد .وإن كان قـد تَ َك َّشـف فيمـا مضـى عـدد
مـن الشـواهد علـى لسـان الملـك عبدالعزيـز نفسـه مـن مالمـح
إعالنـات األنظمـة ومـا يجـب تجاههـا ،فإنـه قـد أسـس جهـة
مخ َّولـة تقـوم بهـذه المهمـة اسـمها (الديـوان العالـي)( ((3الـذي
يقـوم بهـذا الـدور ،ويعلـن على لسـان الملك .وهـذا تنظيم أصيل
فـي ثقافاتنـا العربيـة السياسـية منـذ عهـد (ديـوان اإلنشـاء) في
عصـره العباسـي ومـا بعـده.
ومـن نماذجـه مـا جـاء فـي إعلان بعنـوان( :بلاغ عـام حـول
العمالت المتداولة) وتاريخه ( 3صفر 1349هـ 19 /يونيو 1930م):
"من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود
إلـى كافـة مـن يـراه مـن أهالـي الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا
سـلمهم اهلل تعالـى
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مـن اهلل تعالـى بـه علينـا
وبعـد ،بـارك اهلل فيكـم ،تعلمـون مـا َّ
وعليكـم مـن نعمـة اإلسلام ،وحصـول الراحـة واألمـان ،فيجـب
علينـا جمي ًعـا أن نشـكر مـا أنعـم اهلل بـه علينـا ]...[ ،وبموجـب
( ((3وهو ما يسمى اليوم بـ(الديوان الملكي).
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مـا هـو حاصـل مـن اتصـال البلاد ببعضهـا ً
بعضـا ،فـي األخـذ
والعطـاء والبيـع والشـراء ،ولدخـول جميـع المسـكوكات بالبلاد،
اجتهدت الحكومة أن تقوم بسـك عملة تريح بها البالد وأهلها،
وتحفـظ بهـا مصالحهـا الدنيويـة .وفع ً
ال ،سـكت ريـاالً عرب ًيا من
ً
حرصا على راحة البالد؛
وقرشـا من النيكل ،وكل ذلك
الفضة،
ً
ليكـون لهـا عملـة تسـتند إليهـا .وبوجودهـا انقطعت مـن الحجاز
وغيـره عملـ ُة األتـراك السـابقة وهـي المجيـدي والهلـل"(.((3
ومثـل هـذا اإلعلان يمـس حيـاة الشـعب وقتهـا ،فبـه تتصرف
شـؤونهم ،ويتدبـرون أمـور معيشـتهم .وهـو إعلان يـكاد يكـون
ثقافـة جديـدة عليهـم؛ لحيـاة الفوضـى السـابقة ،فقـد اقتضـى
اإلعلان درجـات عاليـة مـن التفصيـل بلـغ شـرح سـعر الصـرف.
ويمكـن مالحظـة مقـدار الترابـط بيـن بدايـة الخطـاب
ومقصـودة ،حيـن بـدأ باسـم صاحب السـلطة األولى فـي البالد؛
تـال يرنـو لمقصـد محـدد آمـر باسـتبدال
ليسـتند عليـه ك ُّل قـول ٍ
العملات المتنوعـة بعملـة واحـدة للبلاد .والعملـة مـن ُهويـة
َّ
المنظمـة المسـتقلة ،وسـك عملـة للبلاد يعطـي دالالت
الـدول
يمكـن تأويلهـا إلـى وجـوه عديـدة :األول :رمزيـة العملـة الدالـة
علـى التوحـد بعـد التشـرذم الـذي تعـدى حـال األفـراد حتـى بلـغ
مـا يتعاملـون بـه .الثانـي :ما تعطيه العملـة من حضور اقتصادي
للدولـة فـي االقتصـاد العالمـي ،والمملكة كانـت بحاجة إلى هذا
الحضـور وإثبـات وجودهـا؛ فتكـ ّون الدولـة لـه مقوماتـه ،ومنهـا
عملتهـا الخاصـة بهـا .الثالـث :مـا ت ُْحدِ ثـه عملـة البلاد مـن
( ((3القابسي ،المصحف والسيف ،ص.275
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قـوى ناعمـة ترسـل رسـالة إلـى أصحـاب العملات المتداولـة؛
فالسياسـة "واللغـة قرينتـان متالزمتـان ،حيثمـا رأيـت الواحـد
ثـاو وراء
بـدا لـك اآلخـر ،فـإن لـم ينكشـف لـك بوجهـه فاعلم أنه ٍ
قرينه ،وليس من قول في السياسـة إال خلفه فعل سياسـي[]...
ومـا مـن فعـل سياسـي إال وهـو ينتـج بالضـرورة خطا ًبـا"(.((3
إذن ،اإلعالنيـات يمكـن لهـا أن تكـون خطا ًبـا داخل ًيـا ،وفـي
الوقـت نفسـه لهـا مقاصدهـا غيـر المباشـرة التـي تتوجـه بهـا
خصوصـا أعـداء توحيـد البلاد
إلـى الخـارج وتصـل إليهـم،
ً
بقائدهـا وشـعبه الذيـن عانـوا حيـاة االضطـراب؛ لغيـاب قائـد
مـن عشـيرتهم وأرضهـم.
ّ
التمثالت التعبيرية للخطاب السياسي:

يتم َّثـ ُل الخطـاب فـي عـدد من األشـكال التعبيريـة التي يتلفظ
ِ
المخاطـب وفـق خططـه القوليـة ومقاصـده الخطابيـة،
بهـا
فتتشـ َّكل لـه آلياتـه الخاصـة بـه فـي تنفيـذ الخطـاب والتعبيـر
ِ
ـب لـه بصمـة تـكاد تالزمـه فـي
عنـه ،ومـن ثَـ َّم ينقـش
المخاط ُ
كل تحدثـه .وهكـذا شـأن اإلنسـان ،غيـر أنهـا  -البصمـة  -فـي
الخطـاب السياسـي تظهـر علـى نحـو أوضـح؛ لمـا يحملـه مـن
أبعـاد دقيقـة حينًـا ،وحـذرة حينًـا آخـر؛ إذ التالزم بيـن "الحكمة"
والخطـاب السياسـي ال يفترقـان عنـد ذي لـب.
إن التمثلات التعبيريـة( ((3فـي لسـان اللغـة تـكاد تنحصـر فـي
( ((3المسـدي ،عبدالسلام ،السياسـة وسـلطة اللغـة ،الـدار المصريـة
اللبنانيـة ،القاهـرة2007 ،م ،ص.15
( ((3أفـاد الباحـث هنـا مـن رسـالة علميـة .انظـر :موسـاوي يمينـة ليلـى=،
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شـكلين مـن التعبيـر :األول :تعبيـرات منشـأة مفتوحـة .والثانـي:
تعبيـرات مسـكوكة مغلقـة .وبيانهـا فيمـا يأتـي:
ً
أوال :تعابير منشأة مفتوحة
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يمكـن تعريـف التعابيـر المنشـأة المفتوحـة بأنهـا :ما يبنيه
ِ
المخاطـب مـن ألفـاظ لتوجيه خطاب مـا ،ويقبل الزيادة؛ النفتاح
التعبيـر علـى المعجـم وممارسـة حـق االختيـار والتغييـر .فـكل
إنسـان يتخيـر طريقـة حديثـه ،وينشـئه باألسـلوب الـذي يريـده.
وهـذا التصـرف فـي التكويـن اللسـاني عنـد كل ناطـق باللغـة أو
س مفرداتها ،وكاسـي تشـبيهاتها ،ومزخرف
كاتب لها ،فهو ُم َسـ ِّي ُ
ِ
المخاطـب إذا أراد االكتفـاء
ألفاظهـا ،وال سـبيل ألحـد علـى
بمقوالتـه الكالميـة المنشـأة علـى لسـانه ،والمنبثقـة مـن جنانـه.
ِ
المخاطـب /المتكلـم
والتعابيـر المفتوحـة هـي التـي تُكسـب
خاصا به ،يكرسـه مع توالي الخطابات /حديثه وينميه،
أسـلو ًبا
ً
ِ
المخاطب وخطابه .ومن يتابع نشـرات
حتى تصبح عالمة على
األخبـار مث ً
لا يجدهـا تعـج بالخطابـات السياسـية ،ومـن السـهل
جـ ًدا علـى الراصـد المتابـع أن يعـرف هل هـذا الخطاب أو ذاك
لفالن من الناس أم ال؛ إذ ينصبغ كل لسـان باختيارات معلومة،
أو لـوازم لفظيـة محـدودة ،أو أسـاليب إنشـائية معـدودة ،تـكاد
تنحصـر فيـه وتجتمع.
والباحـث فـي خطـاب الملك عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -يجده
= إشـراف :سـيدي محمـد غيتـري ،التعابيـر المسـكوكة ودورهـا فـي
الخطـاب السياسـي :دراسـة دالليـة تقابليـة ،رسـالة ماجسـتير ،جامعـة
أبـو بكـر بلقايـد ،تلمسـان ،الجزائـر2011-2010 ،م.
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ينبثـق مـن عقـل واحـد ،يُسـتبان مـن قـراءة خطاباتـه فـي مدونـة
الدراسـة ،فمـا إن ينتهـي المطلـع عليهـا حتـى يخـرج بانطبـاع
مألـوف عـن الخطـاب السياسـي عنـده .إضافـ ًة إلـى أن هـذا
االنطبـاع الـذي يعطـي داللـة علـى خطابات جاللته مقـ ِّو ٌم رئيس
فـي تكويـن شـخصيته ،كمـا هـو حـال الخطـاب عينـه مـن حاجته
إلـى شـخصية متفـردة فـي التحـدث ،فعلـى قـدر قوة الشـخصية
وثقتهـا يكـون الخطـاب؛ لمـا بينهمـا مـن عالقـة تبادليـة فـي
الغالب.
انظر الخطاطة اآلتية:

شخصية
واثقة

خطاب
قوي

وأكثر ما رافق التعابير المنشـأة المفتوحة هو التحذير في
خطابـه للداخـل والتذكيـر حتـى ال تتكـرر الفوضـى ويضطـرب
األمـن ،والتألـم علـى حـال العـرب والمسـلمين فـي خطابـه
للخـارج ،ثـم محاولـة جمـع الكلمـة ،وأخـذ موقـف مـن قضايـا
عصره(.((4
( ((4ستُناقش باستفاضة في المبحث الخامس.
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ومـن نمـاذج التم ّثلات التعبيريـة المفتوحـة  -وبُـثَّ كثيـر منها
هنـا فـي هـذه الدراسـة( - ((4مـا قالـه فـي مناسـبة علـى شـرفه
بمكة المكرمة في غرة ذي الحجة 1348هـ ( 30أبريل 1930م):
"أشـكر اهلل علـى أن أتـاح لنـا مثـل هـذه االجتماعـات العظيمـة
الجمـة الفوائـد ،فهـي فـي الحقيقـة أج ّل االجتماعـات التي نحن
بحاجـة شـديدة إليهـا فـي كل وقـت وآن .وليـس الغـرض مـن
هـذه االجتماعـات األكل والزينـات  -فـإن هـذا ال يهمنـا  -وإنمـا
المهـم عندنـا أن نتذاكـر مـع إخواننـا بمـا يعلـي كلمـة التوحيـد
ويدعـو إلخلاص العبـادة هلل ،فهـذا جـل مـا نقصـده مـن هـذه
االجتماعـات"(.((4
إذن ،يحكـي النمـوذج قـدرة الملـك عبدالعزيـز علـى إنشـاء
يخصـه ،علـى النحـو الـذي يبنـي بـه تراك ًمـا
خطاباتـه ببنـاء
ُّ
خطاب ًيـا فـي أذهـان مخاطبيـه يسـتقر فـي نهايـة المطـاف علـى
إبـراز بصمـة خطابيـة يُسـتدل بهـا عليـه مـع تقـادم الوقـت.
ثانيا :تعابير مسكوكة مغلقة
ً

علـى العكـس مـن أوالً ،فـإن التعابيـر المسـكوكة المغلقـة
هـي :مـا ِّ
ِ
المخاطـب فيـه خطابـه مـن كالم غيـره ببنيـة
يوظـف
معلومـة ال يمكـن اإلضافـة إليهـا .وممـا يفعلـه عمـوم المتكلميـن
اسـتعمال كالم غيرهـم مـن نصـوص مق ّدسـة ،أو جمـل سـائرة،
ِ
المخاطـب مـن
باتـت معروفـة عنـد جماعـة المتخاطبيـن بعـدول
قـول مـن غيـره.
خطابـه ال ُمنشـأ إلـى تضميـن ٍ
( ((4من ًعا للتكرار اكتفيت بشاهد واحد.
( ((4القابسي ،المصحف والسيف ،ص.60
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ِ
يوسـع دائرة خطابه بالتضمين ما لم
وال يمكن
للمخاطب أن ِّ
يكـن ذا ثقافـة واسـعة ،وإدراك داللـي لغـوي .والمتصفـح لكتـاب
(المصحـف والسـيف) يجـد خطابـات الملـك عبدالعزيز مملوءة
بالتعابيـر المسـكوكة .وورودهـا مـن خـارج بنيـة عقلـه القوليـة ال
مرسـلَته
ويعجـل بفهـم
يُضعـف خطابـه أو يشوشـه ،بـل يقويـه
ِّ
َ
َ
المخاطبيـن ،علـى شـرط انسـجامها مـع غايـة
الكالميـة عنـد
الخطـاب األصلـي ومقصـده.
ِ
للمخاطـب
إن التعابيـر المسـكوكة المغلقـة التـي ال يمكـن
اإلضافـة عليهـا إال مـا كان مـن قوله المنفصـل عنها بعد انتهائه
منهـا ،ال يمكـن حصرهـا فـي خطـاب الملـك عبدالعزيـز وحـده؛
حيـث إنهـا ظاهـرة لغويـة عالميـة فـي خطابـات الحيـاة اليوميـة
والمتخصصـة .غيـر أنـه يمكننـا رصـد التعابيـر المغلقـة التـي
ّ
وظفهـا جاللتـه فـي خطابـه السياسـي وأفـاد منهـا علـى النحـو
اآلتي:

 -1النصوص المقدسة:

تحتـل النصـوص الدينيـة فـي الخطـاب السياسـي للملـك
عبدالعزيـز جـز ًءا كبيـ ًرا مـن خطابـه ،وبحصـة ملحوظة عن بقية
انطباعـا عـن مقـدار
التعابيـر المسـكوكة المغلقـة .وهـذا يعطـي
ً
عمـق التديـن فيـه ،وثبـات عقيدتـه .وكان كثيـ ًرا مـا يُلـ ُّح علـى
هـذه الفكـرة  -العقيـدة  -وجعلهـا خـارج حـدود المسـاومة أو
المفاوضـة ،مهمـا كان الموضـوع المطـروح.
وال شك أن النصوص الدينية بحضورها في الخطاب السياسي
َ
لمخاطبيـن مسـلمِ ين تقويـه وتكسـوه مـن بريقهـا ،وتُث ِّبـت أركانـه؛
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إذ لها قدسيتها ومكانتها عند المؤمنين بها على النحو الذي ال
يقابلـه أي مقـدار مـن التشـكيك فيهـا ،أو فـي الخطـاب المرافـق
لهـا علـى شـرط التلاؤم بيـن النصوص والمقاصـد في الخطاب
كمـا عند الملـك عبدالعزيز.
ومن هنا حضر فرعا النصوص المقدسة في الدين اإلسالمي،
و ُو ِّظفا في السياق المراد لها ،كما يأتي:
أ -القرآن الكريم:
يُعـد القـرآن الكريـم مصـدر التشـريع األول عنـد المسـلمين،
وهـو نـص مقـدس يقـوي كل خطـاب يرافقـه بمـا يوافق مقاصده
وأغراضـه .ولذلـك نجـد حضـور النصـوص القرآنيـة كثي ًفـا
فـي خطابـات الملـك عبدالعزيـز وقـت حديثـه عـن الديـن
والتديـن ،والعقيـدة واالعتقـاد ،وبأنـه مسـلم ال يحيـد عـن طريـق
الحق.
وهـذا الطـرح مـن الخطـاب ي ِّقوي العالقات مـع المتخاطبين،
ويسـلط الضوء على القاسـم المشـترك بينهم ،ويطمئنهم ،فمتى
كان السياسـي بهـذا القـدر مـن التديـن وااللتـزام بشـرع اهلل،
سـيكون ُمعينًـا لـه علـى حفـظ شـعبه ورعايتـه ،والقيـام بمـا عليه
تجاههم.
ففـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي موسـم الحـج العـام 1352هــ
طـرح موضـوع العالقـة بينـه وبيـن شـعبه ،ومـا بينهمـا مـن
اتصـال وثيـق ،بقولـه" :أنـا قـوي بـاهلل تعالـى ،ثـم بإيمانـي ،ثـم
بشـعبي .وشـعبي كل منهـم كتـاب اهلل فـي رقابهـم ،وسـيوفهم
ولسـت أ َّدعـي
بأيديهـم ،يناضلـون ويكافحـون فـي سـبيل اهلل،
ُ
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أنهـم أقويـاء ب َع َددهـم أو ُع َددهـم ،ولكنهـم أقويـاء  -إن شـاء
ـت ِف َئـ ًة َك ِثي َـر ًة ِبـإذ ِْن ال َّل ِـه}
اهلل  -بإيمانهـم { َكـم ِ ّمـن ِف َئـ ٍة َق ِلي َلـ ٍة َغ َل َب ْ
[البقـرة.((4("]٩٤٢ :
يظهـر فـي هـذا الخطـاب تضميـن آيـة مـن القـرآن استشـها ًدا
بهـا ،وإيما ًنـا بمـا حملتـه مـن صفـات للمؤمنيـن التـي يراهـا فـي
شـعبه .وفـي الخطـاب إظهـا ٌر لمـا هـي عليـه هـذه الدولـة الفتيـة
مـن قـوة ،وبأنهـا قـادرة علـى ر ِّد ك ِّل عـدوان يهددهـا أو يضايـق
حجـاج بيـت اهلل الحـرام.
ثـم يؤكـد الملـك عبدالعزيـز فـي هـذا السـياق ،أن حفـظ
األمـن ضـروري ألداء المناسـك ومطالـب العقيـدة ،بـل شـرط
مـن شـروط أداء الحـج ،الـذي ال يقتصـر علـى مـن هـو بداخـل
البلاد السـعودية ،فيقـول مسـتم ًرا مـن الخطـاب نفسـه" :لقـد
ـت هـذه البلاد حكومـات قويـة ذات طـول وحـول قبلنـا،
َح َك َم ْ
ولكنهـا لـم تقـدر علـى تأميـن الطـرق بيـن مكـة وجـدة فض ً
ال عن
بقيـة األماكـن والطرقـات ،أمـا اليـوم فـإن األمـن سـائد فـي طول
البلاد وعرضهـا ،قـد لمسـتموه بأيديكـم وشـاهدتموه بأعينكـم،
وهـذا مـن فضـل ربـي علينـا ،ونحن ال نقول هـذا لالفتخار وإنما
لإلشارة إلى أننا  -أسرتي وشعبي  -جند من جنود اهلل نسعى
لتأميـن راحـة الوافديـن إلـى بيـت اهلل الحـرام وأداء مناسـكهم،
ـت َولَ ِك َّـن ال َّل َـه َر َمـى}
ـت إ ْذ َر َم ْي َ
{و َمـا َر َم ْي َ
وكمـا قـال اهلل تعالـىَ :
[األنفـال.((4("]٧١ :
( ((4السابق ،ص.87
( ((4السابق ،ص.87
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ب -السنة النبوية:
نصوصا
إلى جانب القرآن الكريم تأتي السنة النبوية بوصفها
ً
مقدسـة لها قوة مماثلة  -على شـرط صحتها  -للقرآن الكريم
فـي الخطابـات .وهـي تقتـرب فـي تعـداد حضورهـا مـن القـرآن
فـي خطـاب الملـك عبدالعزيـز  -وفـق مدونـة الدراسـة  -وهـذا
لـه داللـة علـى إعمـال الملِـك لهمـا بالدرجـة نفسـها واألهميـة
ذاتها.
وفـي خطـاب بمناسـبة اسـتقبال جاللتـه لخريجـي المعهـد
العلمي السعودي في أوائل شهر صفر 1350هـ (يونيو 1931م)
أ ّكـد فيـه المسـاواة بيـن أفـراد المجتمـع ،وال نظـر ألي فـروق
بينهـم؛ فأصلهـم مـن تـراب كآدم عليـه السلام ،يقـول" :انظـروا
إلـى نعـم اهلل هـل فاضـل فـي أحكامـه بيـن غني وفقيـر؟ فأوجب
لا  -وتـرك األول؟ وهـل أبـاح للأول
علـى الثانـي الصلاة  -مث ً
مـا حرمـه علـى الثانـي مـن المسـكرات مثلا؟ ال ..ال تفاضـل إال
بالتقـوى [" ]...ال فضـل لعربـي علـى أعجمـي إال بالتقـوى"(،((4
"كلكـم آلدم وآدم مـن تـراب"( ،((4سـ َّوى بينكـم وأعلـى شـأنكم"(.((4
وحضـر الحديـث النبـوي علـى نحـو الفـت فيمـا يخـص
النصيحـة ،فمـن خطابـه فـي مدينـة جـدة بمناسـبة انتهـاء الحـج
وقرب سـفره إلى الرياض قال" :إن التناصح للمسـلمين واجب،
( ((4أحمـد بـن حنبـل ،مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل ،تحقيـق :شـعيب
األرنـاؤوط ،مؤسسـة الرسـالة ،ط ،2بيـروت2008 ،م ،حديـث رقـم
(.)23536
( ((4أخرجه أحمد في مسنده ،حديث رقم ()8721
( ((4القابسي ،المصحف والسيف ،ص.77
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ألن رسـول اهلل ﷺ يقـول" :الديـن النصيحـة .قالـوا لمـن؟ قـال
هلل وكتابـه ولرسـوله وألئمـة المسـلمين وعامتهـم"(]...[.((4
والمقصـد مـن اجتماعنـا الليلـة أن نتناصح ونتعاضد ،ويطلع كل
منـا علـى مـا عنـد اآلخـر مـن جهـة ،ومـن جهـة أخـرى؛ لنودعكـم
ألننـا علـى جنـاح سـفر"(.((4
مقدسـا فـي خطـاب
نصـا
إن وجـود الحديـث النبـوي بوصفـه ً
ً
الملـك عبدالعزيـز ،يؤكـد مدى اسـتناد الدولة عليه في التشـريع
والقانـون الـذي يُحكـم بـه بيـن النـاس .وهـو يحمـل قيمـة
مضافـة ألي خطـاب يحتويـه وال سـيما مـا يخـص العالقـة بيـن
الحاكـم ورعيتـه فـي بلدهـم اإلسلامي .كمـا يُلحـظ علـى الملـك
عبدالعزيـز تخ ّيـرهُ األحاديـث الحاثـة علـى التعـاون والمسـاواة
والمحافظـة علـى الديـن وإطاعـة ولـي األمـر ،الـذي بطاعتـه
 فـي غيـر معصيـة  -تسـتقيم أمـور العيـش فـي البلاد ،والَ
المخاطبيـن فـي ذلـك الوقـت مـا عاشـوه مـن فوضـى
يغيـب عـن
وخـوف وجـوع؛ فهـم قريبـو عهـد بـه ،وهـم شـهود تلـك المرحلـة
االنتقاليـة فـي تاريـخ الجزيـرة العربيـة.

 -2الشعر:

ليس غري ًبا أن يحضر الشـعر في خطاب جاللته السياسـي؛
ألمريـن :أنـه عربـي أصيـل ،تمتـد جـذوره فـي أرض خـرج منهـا
الشـعر منـذ عصـره الجاهلـي ،وإلدراكـه أثـر الشـعر فـي التأثيـر
لحظـة الخطـاب به.
( ((4أخرجه أحمد في مسنده ،حديث رقم (.)17215
( ((4القابسي ،المصحف والسيف ،ص.100
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وإذا كان الخطـاب السياسـي بعيـ ًدا عـن توظيـف األدب كمـا
فـي عصرنـا اليـوم علـى نحـو ملحـوظ ،إال أنـه ال يمكـن إغفـال
الموجـه منـه للعـرب؛ حيـث إنـه
حضـور الشـعر فيـه ،وال سـيما
َّ
يصـدر مـن مرجعيـة ثقافيـة مشـتركة بيـن المتخاطبيـن .وال
مشـاحة حينئـذ فـي التوسـل بـه فـي سـياقه المناسـب لـه .وفـي
هـذا الشـأن للقرطاجنـي كالم نفيـس فـي عالقة الشـعر بوصفه
كائنًـا خيال ًيـا بالخطابـة وهـي كائـن جدلـي ،يجلـي فيـه العالقـة
بينهمـا فـي العـرض والبيـان واإلقنـاع(.((5
ُ
أشـترط لحضـور الشـعر فـي الخطـاب السياسـي
ولذلـك
شـرطين :األول :مـا سـبق مـن اشـتراك المرجعيـة الثقافيـة
َ
ِ
والمخاطـب؛ حتـى ال يبـدو شـا ًذا عـن منظومـة
المخاطـب
بيـن
الخطـاب السياسـي ،الـذي تجنـح ألفاظـه نحـو المعجميـة
ِ
للمخاطـب
الحقيقيـة  -ال المجازيـة التخييليـة  -مـا لـم يكـن
غايـات ضمنيـة؛ لمـا تمتلكـه "المعانـي المختلفـة للكلمـات فـي
روابطهـا المختلفـة أهميـة بالغة بالنسـبة للغة السياسـية .وليس
معـان متباينة أو متعارضة
ٍ
مـن الحصافـة اسـتخدام كلمـات ذات
بالنسـبة لجمهور متمايز التركيب .وإنما يجب اسـتعمال كلمات
تطمـس المعانـي المتعارضـة وال تسـمح بظهورهـا"( .((5الثانـي:
البيـت الشـعري سـيا َق الخطاب علـى نحو واضح يمنع
أن يخـدم
ُ
أي تأويـل يخالـف مقاصـد الخطـاب الكبـرى .وهـذا ال يتأتى إال
بفهـم معنـى ظاهـر البيـت وباطنـه.
( ((5القرطاجنـي ،منهـاج البلغـاء وسـراج األدبـاء ،تحقيـق :محمـد الحبيـب
ابـن خوجـه ،دار الغـرب اإلسلامي ،ط1986 ،3م.62/2 ،
( ((5كالوس ،لغة السياسة ،ص.123
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والمتتبـع للحضـور الشـعري فـي خطـاب جاللتـه السياسـي
يجـده حقـق هذيـن الشـرطين ،فلـم يجـد الباحـث فـي مدونـة
موجه لغيـر العرب ،وكذلك
الدراسـة أبيا ًتـا فـي خطاب سياسـي ّ
انطبـاق المعنـى الشـعري لمقصـد الخطـاب العـام.
ومـن خطابـه الملقـى فـي حفـل االسـتقبال المقـام بمبنـى
وكالـة المائيـة فـي الطائـف ( 18محـرم 1351هــ 24 /مايـو
1932=13م) يقـول" :ويجـب أن تنصحـوا الجاهـل وترشـدوه إلى
طريـق الحـق والهـدى ،فـإذا اتبـع فالحمـد هلل ،وإذا أبـى وعانـد
السـلْم وأسـعى
فإنمـا إثمـه علـى نفسـه ،وإنـي  -واهلل  -أحـب ِّ
إليـه فـإذا مـا بليـت صبـرت حتـى إذا لـم يبـق فـي القـوس منـزع
فعلـت:
وحـان وقـت الدفـاع عـن الديـن والوطـن
ُ
ِإ َذا لَــ ْم تَ ُكــ ْن إ َِّل األَ ِســ َّن ُة َم ْر َك ًبــا
(((5( ((5
ض َط ِر إ َِّل ُر ُك ْوبُ َها "
َف َما ِحيْل َ ُة ال ُم ْ
إن خطابـه هنـا يأخـذ شـكل التحذيـر والنصـح فـي آن،
مص ِّر ًحـا برغبتـه فـي أن تسـير األمـور دون أذى ألحـد .ولكنـه
إذا وجـد نفسـه مضطـ ًرا لضبـط المصلحـة العامـة أو لحفـظ
( ((5ينسب هذا البيت للكميت األسدي برواية مختلفة قلي ً
ال ،هي:
ـب
َف َلا َرأْ َي ِلل ْ َم ْح ُمـولِ إ َِّل ُر ُكوبُ َهـا
َو ِإ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْن إ َِّل األَ ِس َّـن ُة َم ْر َك ٌ
من قصيدة مطلعها:
أَ َل َل أَ َرى األَ َّيا َم يُق َ
ْضى َع ِجيْبُ َها

ب ُ
ول َو َل األَ ْح َداثُ تَ ْفنَى خُ ُطوبُ َها
ِط ٍ

انظـر :الكميـت بـن زيـد األسـدي (ديـوان) ،تحقيـق :محمـد نبيل طريفي،
دار صـادر ،بيـروت2000 ،م ،ص.65
( ((5القابسي ،المصحف والسيف ،ص.72
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حـدود البلاد ،فإنـه فاعـل مـا يكـره ،تما ًمـا كمـن اتخـذ أسـنة
الرمـاح مرك ًبـا الضطـراره ،وأي راحـة يلقاهـا الجالس عليها؟!
خصوصا
فيُلحـظ أثـر المعنـى المسـتر َفد من البيت الشـعري،
ً
أنـه بمضمـون سياسـي لرمزيـة الرمـاح التي مـن لوازمها القوة
فـي األداء والثبـات فـي القـرار ،وال شـيء سـيبني اإلدراك
الذهنـي لهيئـة مـدى اإلقـدام علـى القـرار كمـا فعلـت الصـورة
الشـعرية.
وبتتبـع غايـة الخطـاب ال يجـد المتأمـل أن البيـت الشـعري
أضـاف معنـى جديـ ًدا ،إذ أعـاد المعنـى نفسـه ،ولكـن بصـورة
َ
المخاطبيـن؛ لمـا يحملـه الشـعر مـن طاقـة
أدبيـة أنفـذ إلـى
تعبيريـة إيحائيـة كبيـرة تقعـد عنهـا أحيا ًنـا بعـض الخطابـات
المسـرودة وإن كان مراف ًقـا لهـا فـي المقـام ،متشـار ًكا معهـا فـي
السـياق.
ويستمر ظهور الشعر في خطاب الملك عبدالعزيز السياسي
لمطالعـه ،ففـي الخطـاب الذي ألقـاه جاللته في القصر الملكي
بإحـدى المناسـبات ،أوضـح المالبسـات التـي تحيـط بموقفـه
السياسـي ،وكشـف أسـباب الشـائعات المغرضـة التـي كان
خصومـه يروجونهـا فـي بعـض البلاد العربيـة ،يقول:
"مـاذا يريـد النـاس منـي؟ يريـدون أن أقـول وأتكلـم ثـم يهمـل
جوابـي وأسـكت؟ وأي فائـدة فـي القـول الـذي ال يعقبـه فعـل؟
إنـه أمـر مـا اعتدتـه ولـم يعتـده قومـي معـي ]...[ .سـكتنا مـن
قبـل ومـن بعـد ألننـا كنـا فـي ريبة من أمـر الناس ،وأريـد بالناس
يدعـون اإلسلام ،وهـؤالء هـم الذيـن أخشـى شـرهم
أكثـر الذيـن َّ
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وأراقبهـم قبـل غيرهـم:
ت َ
ََ
ـب َو ِاح ُد
ـاف َع ِـن الْ ُعتْبَـى َف َمـا ال َّذنْ ُ

اج ُد
الد ْه ِر َما أَنْ َت َو ِ
ِص ُر ْو ِف َّ
َو َه ْب ل ُ
ِإ َذا َخانَ َ
ـك األَ ْدنَـى الـذِ ي أَنْ َت ِح ْزبُ ُه
(((5("((5
َف َوا َع َج ًبا ِإ ْن َس َالَت َْك األَبَاعِ ُد

فـي هـذا النمـوذج يتوجـه الخطـاب لمـن هـو خـارج الدولـة إلـى
غيرها من البالد العربية ،وكما فعل جاللته باسـتعمال الشـعر في
خطابـه الداخلـي فـي النمـوذج األول من َح ْمـل الرعية على الطاعة
واجتنـاب مـا يسـبب الفوضـى ،فعلـه مجـد ًدا في خطابـه للعرب في
البلاد األخـرى ر ًدا علـى ترويـج األقـوال بشـأنه ،ورميـه بالصمـت،
وهـذا أثـار حفيظـة الملـك عبدالعزيـز ،فذ َّكرهـم بـأن القـول يتأخر
حتـى يرافقـه الفعـل ال مجـرد شـعارات تطلـق فـي الهواء.
ثـم يستشـهد ببيـت شـعري فيـه تصويـر لحـال بعـض البلاد
العربيـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية ،وأنـه كان مـن المفترض
أن تقـف معهـا ،ال ترويـج الـكالم بالباطل عنها ،كمن يخون رفيقه
ويعاديـه حتـى تتالشـى المـودة بينهمـا ،إلى الحـد الذي يقفز معه
قياسـا إلـى الرفيق.
ُع ْجـب الدهشـة مـن مسـالمة األعـداء
ً
السـلْم ،وجمـع
وكثيـ ًرا مـا كان يلـح الملـك عبدالعزيـز علـى ِّ
الكلمـة ،وتـرك الشـقاق مـع اآلخريـن .فهـا هـو فـي إحـدى
( ((5البيتـان البـن المقـرب العيونـي وهمـا مطلـع القصيـدة .انظـر :ابـن
المقـرب العيونـي (ديـوان) ،تحقيـق :أحمـد موسـى الخطيـب ،مؤسسـة
عبدالعزيـز أبابطيـن لإلبـداع الشـعري ،الكويـت2002 ،م.262-261/1 ،
( ((5القابسي ،المصحف والسيف ،ص.81
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المناسـبات عندمـا تطـ ّرق فيـه بعـض الخطبـاء الحاضريـن إلـى
خالفـه مـع اإلمـام يحيـى اإلدريسـي حاكـم اليمـن ذاك الوقـت،
يشـرح دوافعـه ومقاصـده:
"يحيـى ..ال أُحـب لـه إال مـا أحـب لنفسـي ،جاملتـه بـكل ممكـن
مما يعلمه اهلل وسـيعلمه المسـلمون ،ولكن مع األسـف لم أصل إلى
والسـلم بعـد الجهـد الطويـل ،وكنـت أتريـث
المطلـوب مـن الراحـة ِّ
فـي أعمالـي وأقـدم حيـن الظـن وآخـذ بالحزم عم ً
ال بقول الشـاعر:
َّاس َم ْن لَ ْم يَ ْرتَكِ ْب َع َم ً
ال
َوأَ ْح َز ُم الن ِ
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َحتَّى يُف ّك َر َما ت َْجنِي َع َواقِ بُ ُه
إذن ،يظهـر مـدى التريـث الـذي يكسـو خطـاب جاللتـه .وهذا
مـا تتطلبـه حكمـة الخطـاب السياسـي وال سـيما فـي اتخـاذ
القـرار بشـأن خـوض الحـرب؛ فالعاقـل الحـازم هـو مـن يتوخـى
عـدم الفعـل حتـى تتجلـى لـه أبعـاد فعلـه ونتائجـه ،حتـى ال تكـون
العاقبـة مريـرة ينجلـي معهـا العقـل والتعقـل .وشـخص بهـذا
النمـط مـن التفكيـر سـيكون أحـزم مـن غيـره ممـن ال يعطـي
األمـور حقهـا مـن التفكيـر قبـل اإلقـدام.
(((5("((5

( ((5فتَّـش الباحـث عـن قائـل البيـت ولـم يجـده ،غيـر أنـه ورد بقريـب مـن
لفظـه دون نسـبة فـي عـدد مـن كتـب األخبـار ،ومنهـا :روضـة المحبيـن
ونزهـة المشـتاقين:
َّاس َم ْن لَ ْم يَ ْرتَكِ ْب َس َبباً
َحتَّـى يُف ّكـ َر َمـا ت َْجنِـي َع َواقِ بُـ ُه
َوأَ ْع َق ُل الن ِ
انظـر :ابـن قيـم الجوزيـة ،روضـة المحبيـن ونزهـة المشـتاقين ،تحقيـق:
محمـد عزيـر شـمس ،دار عالـم الفوائـد ،مكـة المكرمـة1431 ،هــ،
ص .164
( ((5القابسي ،المصحف والسيف ،ص.88
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سـجالت فكرية لألمم والحضارات ،فال تخلو ثقافة
األمثال
ٌ
مـن أمثـال ح َّولتهـا المجتمعـات إلـى خطابـات معلَّبـة تسـتعمل
فـي ثنايـا القـول بمـا يتماثـل مـع المقـام فـي تلفظهـا .وكلمـا زاد
اندماج اإلنسـان في ثقافة مجتمع ما زاد بصره بأمثالهم ،حتى
تكـون قـوام لسـانه وقلمه.
وألن الخطـاب السياسـي ال يخلـو مـن مظاهـر اجتماعيـة،
فإنـه يسـتعمل األمثـال فـي خطابـه علـى النحـو الـذي يريـده
ِ
المخاطـب ،وهـذا مـا تجلـى عنـد الملـك عبدالعزيـز بوصفهـا
مـادة قوليـة لهـا محمـوالت ثقافيـة واجتماعيـة ،باسـتطاعتها أن
َ
المخاطبـون المقصـد
توصـل الفكـرة بنمـط مك ّثـف يفهـم منـه
السياسـي فـي الخطـاب.
ومـن ذلـك مـا قالـه فـي خطـاب بمكـة المكرمـة بمناسـبة
سـفره إلـى المنطقـة الوسـطى فـي ( 23محـرم 1348هــ1 /
يوليـو 1929م)" :العـرب اليـوم ،يحتاجـون إلى عناية شـديدة،
فمـن الواجـب علـى الـذي يتولـى أمرهـم أن ينصحهـم
ويرشـدهم إلـى طريـق الصـواب ،وقـد عملنـا الواجـب فـي
هـذا الصـدد ،ولكـن إذا تمـادى البعـض فـي غيهـم وظهـر أن
مهـد َدة ،اضطـر ولـي األمـر للضـرب علـى
المصلحـة العامـة
َّ
األيـدي وسـفك الدمـاء ،فهـو فـي عملـه هـذا كمثـل الطبيـب،
الـذي يسـتعمل أنـواع األدويـة التـي يحتـاج إليهـا المريـض،
ويضطـر فـي بعـض األحيـان إلـى بتـر عضـو مـن األعضـاء؛
ً
حفظـا لسلامة المجمـوع .وقـد قالـت العـرب فـي أمثالهـا
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بهذا الصدد( :آخر الدواء الكي)(.((5("((5
ومـن النمـاذج أيضـا قولـه فـي خطابـه بمناسـبة المؤتمـر
الوطنـي للنظـر فـي شـؤون البلاد بتاريـخ ( 15محـرم 1350هــ/
 2يونيـو 1931م)" :فأنـا أرجـو أن تفكـروا فـي طاعـة اهلل،
ومخافته ،واتباع سـنة رسـوله ،وأرجو أن تهتموا باألمر اهتما ًما
شـدي ًدا .يقـول المثـل( :أهـل مكـة أدرى بشـعابها)( ((6فبإصلاح
هـذه المسـألة يصلـح كل شـيء"(.((6
ُ
وتوظيـف َمثَ ٍـل يحمـل قيمـة ثقافيـة دينية باالنتسـاب إلى مكة
منسـجم فـي الخطـاب مـع مقاصـد النصـح والتوجيـه الدينـي.
والمعنـى هـو أن المسـلمين أدرى مـن غيرهـم بدينهـم ،ومـا
يجنونـه مـن ثمـار إذا مـا التزمـوا بـه.
إن جاللتـه مـدرك الختياراتـه ،متم ِّكـن مـن توظيفهـا فـي
المـكان الصحيـح .فحضـور األمثـال فـي الخطـاب السياسـي
الجـد بلفظ شـريف ،وقصد نبيـل .وهذا يؤكد
يجنـح غال ًبـا نحـو ِ
"أن يكـون للمتكلـم أغـراض علـى نحـو مـا ،ذلـك أنـه يريـد أن
يحصـل علـى نتائـج محـددة"( ،((6فاألمثـال أشـبه بكبسـولة فيهـا
عـال ألبعـاد قـد تكـون خفيـة عـن ُمسـتعمِ ل المثل نفسـه.
تكثيـف ٍ
( ((5الزمخشـري ،المسـتقصى في أمثال العرب ،تحقيق :مطبوعات دائرة
المعارف ،حيد آباد ،الهند1381 ،هـ1962/م.3/1 ،
( ((5القابسي ،المصحف والسيف ،ص.66-65
( ((6لم أعثر على نسبة لهذا المثل أو مصدر.
( ((6القابسي ،المصحف والسيف ،ص.67
( ((6دايـك ،فـان ،النـص والسـياق :اسـتقصاء البحـث فـي الخطاب الداللي
والتداولي ،ترجمة :عبدالقادر القنيني ،أفريقيا الشرق ،المغرب2000 ،م،
ص.265
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ِ
بعـض تفاصيـل
المخاطـب
وهـذا منزلـق خطيـر ،كأن تغيـب عـن
ُ
قصـة المثـل وفيهـا جانـب سـلبي ،ومـن ثـم تُتخـذ حجـة عليـه أو
هـز ًءا بـه .ولـو حـدث هذا لتحول الخطاب السياسـي إلى مالمح
عديـدة إال أن يكـون فـي خانـة الوعـي الجاد بخلفيـات الخطاب،
وهنـا تنقلـب الغايـة الجـادة إذا مـا ُقصـدت إلـى عكسـها فتكـون
المترصـد.
مثلبـة جاذبـة لحجـة
ِّ

 -4األقوال:

تَ ْعبر األقوال مسافات زمنية ومكانية كبيرة ،وال تبلغ انتشار
األمثـال إال إذا جـرت مجراهـا؛ لصدورهـا عـن شـخصيات لهـا
قيمـة مؤ ِّثـرة وقامـة فـي مجتمـع مـا ،ت ِّ
ُلخـص تجربـة أو رأ ًيـا
يالمـس حيـاة النـاس وشـؤونهم .ومن يتتبـع األدب العربي يجده
زاخـ ًرا باألقـوال ،مهت ًمـا بتوظيفهـا فـي خطاباتـه منـذ القـدم.
ومـا عصرنـا إال امتـداد لعـادات خطابيـة مضـت مـع تحديـث
شـيء مـن أسـاليبها واسـتعماالتها ،مـع التيقـظ إلـى أن العربـي
فـي عصـره الحديـث أكثـر وفـرة فـي األقـوال ممـن سـبقه مـن
عصـور ،وهكـذا  -كلمـا تقـادم الزمـن  -لمـا يتركـه المتقـ ِّدم من
إرث للمتأخـر.
ومـن األقـوال المأثـورة التـي وردت فـي خطـاب جاللتـه
السياسـي تمثلـه بقـول عمـر بـن الخطاب  فـي خطاب ألقاه
فـي مبنـى وكالـة الماليـة فـي الطائـف ( 18محـرم 1351هــ24 /
مايـو 1932م) عندمـا قـال" :وإنـي أطلـب منكـم ومـن غيركـم أن
فليوضحه لي ،وليرشدني إلى طريق
من رأى مني شي ًئا مخال ًفا
ّ
الحـق ،وليكـن كمـا قـال عمـر بـن الخطـاب رضـي اهلل عنـه لمـن
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أراد أن ينصحـه( :فليكـن ذلـك بينـي وبينـه) .فـواهلل إذا رأيـت
ِ
سترشـد ولسـت بمسـتَنكِ ف"(.((6
الحـق أتبعـه؛ ألنـي ُم
إن الخطـاب هنـا ،مرتكـز علـى نقطـة أسـاس تجلـت في طلب
تقويـم المسـير ،وإصلاح بعـض جوانـب الراعـي .وهـو طلـب
صـادر عـن صاحـب األمـر نفسـه ،ال منقـول عنـه .واالمتثـال
بطلـب النصـح بهـذه الكيفيـة ُمسـت َم ٌد مـن شـخصية سياسـية
قـدوة فـي تاريخنـا العربـي واإلسلامي؛ إنـه عمـر بـن الخطـاب
 الـذي لـه رؤيـة مقنَّنـة للنصـح بـأن يكـون سـ ًرا بيـن الناصـح
والمنصوح؛ لدوافع قولية كثيرة تصب في إنجاز فعلها الكالمي
بالتأثيـر ،مثـل :تحقيـق غايـة الناصـح الصـادق ،ومداولـة األمـر
بيـن المتناصحيـن فـي دائـرة كالميـة ضيقـة تعطـي إشـارة إلـى
الوعـي بالمـكان ووظيفتـه(((6؛ من ًعـا لتدخـل السـاعين باإلفسـاد،
ودف ًعـا لتجييـش العامـة ،وكذلـك قطـع الطريق علـى المتصيدين
مـن أعـداء الخـارج ،وغيرهـا.
الخطـاب ثباتَـه بال َقسـم بعـد توظيـف قولـة عمـر
ثـم يعـزز
ُ
رضـي اهلل عنـه ،وهـذا فيـه انسـجام خطابـي يتالفـى بافتـراض
َ
المخاطبيـن ،بأنـه
مسـبق مـا يمكـن أن يقـع فـي نفـوس بعـض
كيـف ننصـح سـ ًرا ثـم ال يعلـم أحـد عـن النصيحـة شـي ًئا ،ومـن
ثـ ّم ال نفـع منهـا؟! فيأتـي القسـم ليمحـو كل هـذا بـــ" :فـواهلل إذا
رأيـت الحـق أتبعـه ألنـي مسترشـد ولسـت بمسـتنكف".
ُ
( ((6القابسي ،المصحف والسيف ،ص.73
( ((6انظـر :شـارودو ،باتريـك ،دومينيـك منغنـو ،معجـم تحليـل الخطـاب،
ترجمـة :عبدالقـادر المهيـري ،حمادي صمود ،المركز الوطني للترجمة،
دار سـيناترا ،تونـس ،ط2013 ،2م ،ص.464
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وعليـه ،فـإن الخطـاب السياسـي الذكي ،هو الذي يسـتطيع
خلق فعل كالمي مبني من أجناس كالمية متعددة يسترفدها
إلـى خطابـه ثـم يصوغهـا فـي مسـار واحـد يحقق غايتـه ،فكل
"مـا يمكـن أن يصـدر عـن اإلنسـان مـن كالم وأقـوال اتخـذت
مـع تطـوره أشـكاالً
وأجناسـا متعـددة تب ًعـا لغايـات وأهـداف
ً
معينـة ،فتعـددت هـذه األشـكال ،وانفـرد كل واحـد منهـا عـن
اآلخـر بمميـزات"( .((6ومـن المميـزات مـا يمكـن أن يفعلـه
ِ
المخاطـب مـن جعلهـا فـي بوتقـة واحـدة متجانسـة مـن قبيـل
التداخـل األجناسـي؛ دف ًعـا بمقصـود خطابه ،وإيعـازًا بالتأثير
ألفعـال كالمه.

 -5القصص:

القصـص رفيـق لإلنسـان منـذ وجـوده علـى األرض ،وسـبب
نزولـه إلـى األرض كان لـه قصـة ،ثـم تمتـد األقاصيـص بامتـداد
البشرية إلى يومنا الحاضر .وحضورها في الخطاب السياسي
قـد يخالـف مبادئـه إذا كانـت القصة بعيـدة عن مغزى الخطاب،
فالقصـص غايتهـا األولـى التسـلية ،وال أظن الخطاب السياسـي
خصوصـا عنـد الملـك عبدالعزيـز الـذي كان
يكـون للتسـلية
ً
صار ًمـا؛ لضبـط البلاد وأهلهـا فـي ٍ
وقـت أوضاعـه ال تسـاعد
كثي ًر ا.
ومـع هـذا ،فبعـض القصـص لـه وجـه شـبه مع واقـع الخطاب
السياسـي فيمـا يتعلـق بالعالقـة بيـن الحاكـم والمحكـوم .ومثلـه
( ((6عشـير ،عبدالسلام ،عندمـا نتواصـل نغيـر :مقاربـة تداوليـة معرفيـة
آلليـات التواصـل والحجـاج ،أفريقيـا الشـرق ،المغـرب2006 ،م ،ص.60
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مـا ألقـاه فـي منـى بموسـم الحـج فـي  10مـن ذي الحجـة
1365هــ /نوفمبـر 1946م) قولـه" :إننـي رجـل سـلفي ،وعقيدتي
هـي السـلفية التـي أمشـي بمقتضاهـا علـى الكتـاب والسـنة ،أما
قدوتنـا  -إن شـاء اهلل  -فهـو عمـر بـن الخطـاب فـي الخلفـاء
الراشـدين ،ذلـك اإلمـام الـذي حمـل الدقيـق علـى ظهـره إلحدى
أرامـل المسـلمين ،وفـي األموييـن عمـر بـن عبدالعزيـز الـذي
ضـرب بعدلـه وزهـده المثـل"(.((6
ففـي هـذا االسـتدعاء لقصـص العادليـن مـن الخلفـاء إبانـ ٌة
للمخاطَبيـن بأنهـم قـدوة لحاكمهـم ،ومـن كانـت قدوتـه أولئـك
فإنـه يكـون مبع ًثـا علـى االطمئنـان ،ثـم االنقيـاد لـه بالطاعـة
وحسـن الظـن .ومثـل هاتـه الصـورة االنعكاسـية التـي وظفهـا
جاللتـه فـي خطابـه تعطـي أبعـا ًدا للمعانـي المتداولـة لهـا بيـن
َ
المخاطبيـن /الشـعب الذيـن يهتمـون كثيـ ًرا للنمـوذج األعلـى
للقـادة وولـي األمـر ،فتمتـد خيـوط شـفافة مـن عصـور قديمـة
إلـى آن ّيـة ،ناظمـ ًة عـد ًدا مـن األسـماء الخالدة بعدلهـا وعدالتها،
ثـم محاولـة المتأخريـن السـير علـى منوالهـا ،وإقنـاع اآلخريـن
بواسـطتها ضمـن الخطـاب المعـد لذلـك .فالمعنـى ال ينكشـف
إال "مـن خلال تسـييق الوحـدة اللغويـة"( ((6السـاعية إلـى طريـق
َ
للمخاطبيـن.
التأويـل المناسـب
وممـا مضـى ،يظهـر مقـدار ظهـور التم ّثلات التعبيريـة فـي
الخطـاب السياسـي بحسـب السـياق ومقاصـده .وعليـه تقـوم
( ((6القابسي ،المصحف والسيف ،ص.135
( ((6علـي ،محمـد محمـد يونـس ،مقدمة في علمـي الداللة والخطاب ،دار
الكتـاب الجديد ،بيروت2004 ،م ،ص.27
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عمليـة االنتقـاء اللسـاني فـي اختيـار تعبيراتهـا ،فـكل تعبيـر لـه
ظروفـه السـياقية ومقاماتـه الكالميـة ،التـي يتكشـف عنهـا عدد
مـن وظائـف التمثلات التعبيريـة .وهـي علـى النحـو اآلتـي:

أ -وظيفة تواصلية:

أولـى تمثيلات وظائـف الخطاب التعبيريـة مفتوحة أم مغلقة
يأتـي التواصـل .فلا تواصـل دون خطـاب لسـاني واضـح يبـرز
المقاصـد والغايـات فـي حـدود التواصـل الطبيعـي للمجتمعـات
المعتمـدة علـى الـكالم بالدرجـة األولـى فـي الخطـاب .وهنـا ال
أقصـي فكـرة الخطـاب بالصمـت أو اإلشـارة باليـد؛ إنمـا ليسـت
هـي الوسـيلة المعت َمـدة فـي الحيـاة الطبيعيـة ،وإن جـاءت فهـي
لغاية بالغية أو اجتماعية ،ال تعدو كونها جز ًءا ُم َك ِّم ً
ال للخطاب
القولي.
وإذا كان الخطـاب بيـن األفـراد يقـوم بالوظيفـة التواصليـة
علـى أكمـل وجـه ،فهـو كذلك وأكثر إذا صدر من السياسـي تجاه
الجمـوع؛ إذ يمتلـك السـلطة والنفـوذ والجماهيريـة ،إضافـة إلـى
َ
المخاطبين األصليين ،أو
االهتمـام بـه علـى أي صعيـد كان ،مـن
المتلقيـن لـه مـن المحلليـن السياسـيين ،أو الدارسـين لـه كحـال
هذه الدراسـة.
ويمكـن استشـعار التواصـل بنصـه فـي خطـاب جاللتـه ألهـل
مكـة" :يـا أهـل هـذا البلـد المقـدس :أرى الكبيـر فيكـم كأبـي،
والوسـط كأخـي ،والصغيـر كابنـي .وإن الـذي أقولـه هـو الـذي
أعتقـده ،واهلل علـى مـا أقـول شـهيد"(.((6
( ((6القابسي ،المصحف والسيف ،ص.71
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ومعلـوم أن أداة النـداء (يـا) من األدوات الرئيسـة وقت إنشـاء
التواصـل داخـل أي خطـاب ،ويقـوي التواصـ َل بهـا هنـا القيمـ ُة
التعبيريـة فـي أفعـال الـكالم المبثوثـة فـي مسـاحة صغيـرة مـن
الخطـاب ،مثـل( :البلـد المقـدس ،أرى ،أبـي ،أخي ،ابنـي) الدالة
َ
للمخاطـب
علـى المـودة باسـتيفاء كل درجـات القرابـة الممكِ نـة
مـن الدرجـة األولـى ،فعلـى حـد بنفنسـت ) (Benvenisteإن
قطبية األشخاص "هي الشرط األساس في اللغة ،حيث عملية
التواصل التي ندخل ضمنها ليست إال نتيجة تداولية"( ((6تم ّكن
الـدارس للخطـاب مـن تتبـع فاعليـة األثـر الخطابي.

ب -وظيفة تشويقية:

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤١هـ/يوليو ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

قـد تبـدو هاتـه الوظيفـة غريبـة فـي الخطـاب السياسـي مـن
جهتين :األولى :التصاق الوظيفة التشـويقية بالخطاب السـردي
ِ
المخاطـب
علـى نحـو أكبـر لطبيعـة الخطـاب .الثانيـة :امتلاك
َ
المخاطبيـن يسـتطيع بهـا إجبارهـم علـى االسـتماع
سـلط ًة علـى
مقا ًمـا وسـيا ًقا .والحـق أن اللهجـة الخطابيـة الحـادة لـم تكـن
خصوصـا
عـادة سياسـية عنـد الملـك عبدالعزيـز وال أخالقيـة،
ً
في خطابه الداخلي مع شـعبه إال في المواضع التي تحتاج إلى
الصرامـة .وهـذا السـلوك الخطابـي للملـك عبدالعزيـز يُخْ ليـه
مـن صفـة العنـف السياسـي الـذي يسـتعمل القـوة فـي مناقشـة
كل أمر(.((7
( ((6حمـو الحـاج ،ذهبيـة ،التداوليـة وإسـتراتيجية التواصـل ،رؤيـة للنشـر
والتوزيـع ،القاهـرة2015 ،م ،ص.160
( ((7انظـر :سلاطنية ،بلقاسـم ،وآخريـن ،علـم االجتمـاع اإلعالمـي ،دار
الفجـر للنشـر والتوزيـع2012 ،م ،ص.129
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إن المكونـات الجاذبـة فـي الخطـاب السياسـي متعـددة
َ
تتبع لألخبار
متنوعـة ،باختلاف دوافـع
المخاطبيـن للتلقي ،مـن ٍ
الجديـدة ،أو الحـرص علـى تب ّيـن المواقـف ،أو غيرهـا ممـا
يخـص أمورهـم المعاشـية .وهـذه وحدهـا دوافـع تشـويقية فـي
ِ
ِ
الخطـاب نفسـه؟ يتجلـى فـي
المخاطبيـن ،فمـاذا عـن
ذوات
خطـاب جاللتـه السياسـي ملمـح تشـويقي مهـم نابع مـن الثقافة
المضمنـة فـي الخطـاب
العربيـة ،وهـي القصـص واألقـوال
َّ
نفسـه ،ومثلهـا مـ ّر فـي الدراسـة وقـت الحديـث عـن التمثلات
التعبيريـة المسـكوكة .ودون إعـادة لتلـك الشـواهد ،أقـول :إن
تلـك القصـص بالـذات كفيلة بالتشـويق إلـى الحد الذي يبلغ فيه
َ
المخاطبـون مرحلـة اإلصغـاء ،ال االسـتماع وحـده ،التـي يصـل
َ
المخاطـب إلـى أعلـى درجـات االنسـجام والتفاعـل(.((7
فيهـا

ج -وظيفة تأثيرية:

مـن وظائـف الخطـاب السياسـي التأثيـر فـي الجمـوع ،ومـن
ِ
المخاطب .ومن يتسـاءل بأن
ثَـ َّم تحقيـق مقاصـد الخطـاب عنـد
هنـاك خطابـات عبثيـة ال هـدف لهـا قـد غـاب عـن ذهنـه أن
العبـث وحـده هـدف للوصـول إلـى غيـره مـن األهـداف.
وعلى ٍّ
َ
المخاطبين
كل ،تقوم هذه الوظيفة بإنشاء رد فعل في
ومقيـاس نجـاح الخطـاب برمتـه
أثنـاء الخطـاب وبعـد فراغـه.
ُ
ُ
مربطـه هـذه الوظيفـة ومح ُّكهـا؛ حيـث إن الخطـاب ينتظـر جنـي
ثمـرة نشـاطه اللغـوي ،وتفاعالتـه اللفظيـة ،ومقاصـده المطوية.
( ((7انظـر :محمـود ،جـودت شـاكر ،االتصـال فـي علـم النفـس ،دار صفـاء
عمـان1433 ،هــ2012/م ،ص.111
للطباعـة والنشـرَّ ،
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ويمكـن تل ّمـس التأثيـر فـي خطـاب جاللته ،عندمـا ط َّبق مبدأ
االعتـراف بالتقصيـر علـى نفسـه ،ومتـى فعـل هـذا رجـل الدولـة
األول وأظهـره لمخاطبيـه /شـعبه ،فإنـه مـن الدرجـات القصـوى
للتأثيـر فـي اآلخريـن؛ حيـث إنـه لـم ينـزّه نفسـه مـن التقصيـر،
ويخرجهـا مـن الطبـاع البشـرية التـي ُجبلـت علـى النقـص.
فيقـول عـن متابعتـه أعمـال القضـاء والمحاكـم ،التـي اشـتهر
عـن بعضهـا تعطيـل القضايـا وتطويـل البـت فيهـا؛ بسـبب كثـرة
االختلاف فـي الدعـاوى" :إن التقصيـر واقـع وأنـا مسـؤول عـن
هـذا التقصيـر ،وال أسـتطيع أن أهمـل هـذا األمـر ،وقـد كلفـت
بالبحـث فيـه حينًـا هيئـة الشـورى ،وحينًـا هيئة التحقيـق ،ولكننا
لـم نصـل إلـى نتيجـة حاسـمة"(.((7
إذن ،فاالعتـراف يعطـي محاولـة جـادة بالتأثير ،وهذا يطمئن
الجمهـور بـأن المسـألة فـي طريقهـا إلى الحـل بعد وضع خطط
إصالحية؛ إلنهاء اإلشـكاالت القائمة.

د -وظيفة جمالية:

جـرت بعـض دراسـات الخطـاب على ربط الوظيفـة الجمالية
بالخطابـات األدبيـة سـر ًدا وشـع ًرا فقـط ،وتجريـد الخطـاب
السياسـي منهـا ،فلا يبقـى لـه إال النفعيـة .وفـي ظنـي أن هـذه
نظـرة متعجلـة للخطـاب السياسـي؛ ألنـه يصدر مـن ثقافة لغوية
ً
ولفظـا.
تحمـل جماليـات تخصهـا بنـا ًء
وبخطوة واحدة للخلف ثم ربطها بمسـار الدراسـة ،أقول :إن
العـرب فـي نقدهـم القديـم يُ َسـ ُّمون الخطـب الخالية مـن القرآن
( ((7القابسي ،المصحف والسيف ،ص.67
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بالشـوهاء( ،((7ووقتئـذ فـورود اآليـة القرآنيـة تكسـب الخطـاب
جمـاالً وزينـة لمـا تحملـه مـن بريق ،أليسـت  -وهنـا أعود  -هذه
جماليـة؟! وفـي هـذا السـياق ال يمكـن تجاهـل الجمـال الشـكلي
الـذي يقدمـه البنـاء الشـعري مكتو ًبـا بشـطريه أو ملو ًنـا منبـو ًرا
بسـماعه لحظـة مرافقتـه للخطابـات المتلـوة.
إذن ،يـؤدي الخطـاب السياسـي وظيفـة جماليـة سـواء كانـت
نابعـة مـن أصـل الخطـاب نفسـه ،أو باسـترفادها مـن الحـدود
المتداخلة مع الخطابات األخرى إلى الخطاب السياسـي ،على
النحـو الـذي ال يضـر قصـد الخطـاب األسـاس؛ ألن الخطاب إن
احتـوى علـى "كلمـات ومفاهيـم يفتقدهـا المتلقـي فـي مخزونـه
المعرفـي الخـاص فقـدت التأثيـر المرجـو منهـا"(.((7
ومـا مـ َّر مـن الشـواهد الماضيـة فـي التعبيـرات المسـكوكة
قرآ ًنـا وشـع ًرا ونثـ ًرا  -يمكنـك تتبعهـا فـي هذه الدراسـة  -يمكن
أن تصل بك إلى الوظيفة الجمالية المنبعثة من داخل الخطاب
علـى نحـو يبعـث البريـق مـن جديـد فـي الخطـاب السياسـي،
الـذي كسـته الصالفـة إلـى حـد بعيـد عند كثير من السياسـيين.
وهنـا يمتـاز الملـك عبدالعزيـز فـي خطابـه عـن غيـره حيـن بـدا
بهـذا الطرح.
إستراتيجيات الخطاب السياسي:

إن إسـتراتيجية الخطـط الخطابيـة مـن مكونـات األداء
اللسـاني ،الضامنـة للخطـاب وصاحبـه ،البـدء علـى نحو واضح،
( ((7انظر :الجاحظ ،البيان والتبيين.6/2 ،
( ((7كالوس ،لغة السياسة ،ص.59
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مـرو ًرا بالتأثيـر ،ثـم وصـوالً إلـى الغايـة .ومتـى حـدث التخبـط
ظهـر علـى الخطـاب ،ويشـتد عندمـا يتعلـق بمواجهـة الجمهـور
مثـل الخطـاب السياسـي الـذي يُنتظـر منـه أعلـى درجـات
ض بـه وجـود هاتـه المهـارة
التخطيـط؛ لنبوعـه مـن عقـل ال ُم ْفتَـ َر ُ
عنـده ،ومتـى فارقتـه كان الخطـاب السياسـي ُمضغة للسـاخرين
ولنشـرات األخبـار المناوئـة.
والمتتبـع لخطـاب الملـك عبدالعزيـز السياسـي يجـده يسـير
بخطـة واضحـة تخلو من :قلق التسلسـل والمقدمات ،واضطراب
المنطـق ،وتناقـض النتائـج .وفـي ظنـي أن هـذا نابـع مـن إدراك
جاللتـه لقـدرات نفسـه ،فينطلـق منهـا وفـق مـا تتيـح لـه مـن قـوة
ِ
للمخاطـب من أن يطلب شـي ًئا
ض َيـ َع
القـول وحسـن التدبيـر ،فلا أَ ْ
ليـس مـن سـمات شـخصه ،أو يتلبسـها مـن صفات غيـره ،وحينئذ
يكون الخطاب نسخة مش ّوهة غير مطابقة للمتل ِّفظ به ،فيسقط
ً
سـقوطا مدو ًيـا علـى مسـتوى نجاعـة التأثيـر ،وإنفاذ المسـير.
وانظـر مـا قالـه جاللتـه عـن نفسـه فـي هـذا الشـأن؛ لتـرى
مـدى إدراكـه لنفسـه ،ومـن ثـم قيـاس أثـره فـي ميـزان خطابـه،
يقول" :هذه هي الحقيقة .وهذا هو النصح الذي أنصح نفسـي
وأنصحكم به .وأنا رجل ال أعرف تزويق الكالم وتنميقه؛ ألنني
لـم أتخـرج مثلكـم مـن مـدارس .وإنمـا أنـا رجل مسـلم ،وأحب أن
أؤدي واجـب النصـح إلخوانـي المسـلمين ،فلا نضـع ذنبنـا علـى
غيرنـا .يجـب أن ننقـي أنفسـنا وننقـي عنهـا الـدرن ،وننظـر فـي
إصلاح ذات بيننـا وننصـر اهلل ،فينصرنـا"(.((7
( ((7القابسي ،المصحف والسيف ،ص.121
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ِ
المخاطـب،
إن القـول بعـدم تخرجـه مـن المـدارس ال يُضعـف
وال خطابـه؛ حيـث إنـه إبانـة لحقيقـة ال تُضعـف الغايـة الماثلـة
فـي النصـح والتناصـح .وتكسـو األبـوة خطـاب جاللتـه هنـا التي
يُلمـس منهـا الصـدق ،وبهـذا "يكـون النصـح فـي حـال حصـول
ِ
المخاطـب
ناجحـا مثمـ ًرا أثـره [ ]...إذا اتبـع
الزم فعـل الـكالم
ً
ذلـك النصـح وعمـل بموجبـه كمـا قصـد إليـه المتكلـم ،وكنتيجـة
لمعرفـة قـوة إنجـاز فعـل الـكالم"(.((7
ويمكن تقسيم اإلستراتيجيات التي اتخذها الملك عبدالعزيز
في خطابه إلى مسارين كبيرين ،هما:

أو ًال :إستراتيجية تصريحية

تعتمـد هـذه اإلسـتراتيجية علـى مباشـرة القـول ،حينهـا ال
َ
المخاطـب .وقـد الزم
حاجـة إلـى تأويلات بعيـدة يتك ّهـن بهـا
جاللتـه التصريـح بمقاصـده فـي مواضـع كثيـرة جـ ًداُ ،من ِّو ًهـا
بعبـارات دالـة مـن مثـل" :والمقصـد ،وغايتنـا ،الغـرض مـن هـذا
االجتمـاع" ،وهـي إشـارات قوليـة صريحـة تضـع التلقـي فـي
مواجهـة مباشـرة مـع الخطـاب .ومثالـه" :إنـي أريـد أن أتحـدث
إليكـم فـي هـذا االجتمـاع فـي أمـور متعـددة ومقاصـد جمـة،
والغايـة مـن هـذا االجتمـاع هـي:
 -1اتباع ما جاء في كتاب اهلل وسنة رسوله عليه السالم[.]...
 -2إن اإلنسـان أحـب مـا إليـه فـي حياتـه أن يجتمـع مـع صديقـه
[ ]...وبهـذا يحصـل التعـارف وتظهـر الحقائـق ويقـع التناصـح.
 -3إن الناس الذين ال نشـك أن اهلل عالم بقلوبهم وأنهم أعداء
( ((7دايك ،فان ،النص والسياق ،ص.267
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بعضهـم البعـض [ ]...قـد بلغـوا بالشـورى مراتـب عالية في
الدنيا [ ]...ونحن نريد المشـورة"(.((7
واتخذت اإلستراتيجية التصريحية عد ًدا من األساليب اللغوية،
التـي شـ َّكلت ظاهـرة تسـتوجب الوقـوف عليهـا فـي خطـاب الملـك
عبدالعزيـز ،وهي:

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
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 -1النداء:
للنـداء محمـوالت خطابيـة ب ّينـة فـي أي خطـاب يتضمنهـا،
وليـس لفـت النظـر أَ ّولُهـا بقـدر مـا هـو بنـاء اسـتعداد ذهنـي
َ
ِ
المخاطـب أو يطلبـه .وكثيـ ًرا
المخاطـب بمـا سـيقوله
فـي عقـل
مـا اقتـرن خطـاب جاللتـه السياسـي بالنـداء وقـت اسـتخدامه
اإلسـتراتيجية التصريحيـة .وفـي لغـة الحيـاة اليوميـة يمكـن
مالحظـة ذلـك علـى نحـو متكـرر ،وال سـيما أنـه لتنبيـه غافـل
أو الهٍ  ،لمـا سـيأتي مـن قـول .وخطـاب بعـد تنبيـه يغلـب عليـه
المباشـرة ،قـوالً متل َّف ًظـا بـه ،ومعنًـى يُرمـى إليـه.
وفي خطاب جاللته اآلتي ،سـتجد أن النداء يعقبه التصريح
المباشـر عـن المقاصـد ،فلا تبقـى ُغ ً
فلا فـي أذهـان الجمهـور
لتأويلهـا وتحليلهـا ،يقـول" :يـا إخـوان ..يجـب علينـا أن نحتـرم
أنفسـنا ونتكاتـف ونتعاضـد ،فـإذا نحـن سـرنا على هـذا الطريق
وفقنا اهلل سـبحانه وتعالى واحترمنا العدو قبل الصديق ،يجب
أن نداوي أنفسـنا بطاعة اهلل سـبحانه وتعالى ،فطاعته مصدر
كل عـز وخير لنـا"(.((7
( ((7القابسي ،المصحف والسيف ،ص.6
( ((7السابق ،ص.93
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ومن النموذج الماضي تبرز قيمة تداولية مهمة في النداء،
هـي إشـهار المنـادى بالرغبة فـي التضامن معه واالهتمام به،
والوصـول إلـى أعلـى درجـات االنسـجام التواصلـي المحمـول
علـى لغـة يكسـوها االحتفـاء ،بواسـطة كلمـة "يـا إخـوان" وهـي
من التعابير الودية في المجتمع العربي التي تجعل المستق ِبل
لهـا فـي غايـة االسـتعداد باسـتقبال الخطـاب .إنهـا مفتـاح
تواصلـي تعبيـري ال يمكـن إال التسـليم بفاعليتـه ،وبخاصـة
عـال ال يخالطـه عنـد
إذا كان مـن شـخص الملـك ،فهـو مقـام ٍ
الملك عبدالعزيز شـيء من الغرور أو التعالي ،فا َّمحت تما ًما
المخاطبيـن بـه ،مسـتعم ً
َ
ال النـداء باألخـوة؛
الفـوارق بإلصـاق
فأسـلوب النـداء يُصنـف ضمـن األعمـال اللغويـة "حيـث تظهر
قدرته اإلنجازية في فعله الكالمي وبنيته اللغوية م ًعا؛ لتأدية
(((7
وظيفـة مركزيـة متمثلـة فـي مقدرتـه التعبيريـة والتلفظيـة"
القـادرة علـى ضـم المتخاطبيـن فـي حزمـة واحـدة داخـل
المقام.
 -2الدعاء:
خطـاب الملـك عبدالعزيـز السياسـي مالزمـة
َ
الز َم الدعـاءُ
واضحة ،دونما زيادة تتحول به إلى خطاب ديني .ويظن الباحث
أن مجـيء الدعـاء فـي خطـاب جاللتـه دع ًمـا إلسـتراتيجيته
التصريحيـة ،كان بفعـل دوافـع هـي:
( ((7بو مسحة ،العربي ،تداولية أسلوب النداء في التراث النحوي العربي:
مقاربـة سـياقية مـن خلال األفعـال الكالميـة ،مجلـة المعيـار (علميـة
محكمـة) ،المركـز الجامعـي أحمـد بـن يحيى الونشريسـي ،تيسمسـيلت،
الجزائـر ،المجلـد العاشـر ،العـدد األول ،مـارس 2019م ،ص.1

87

أنموذجا
خطاب الملك عبدالعزيز السياسي ،كتاب (المصحف والسيف)
ً

87

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤١هـ/يوليو ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

أ -إيمـان الملـك عبدالعزيـز بـاهلل ،وتوحيـده لـه ،وتمسـكه
بعقيدتـه ،واسـتحضاره الدائـم لمراقبـة اهلل علـى أفعالـه.
فكثيـ ًرا مـا كان يصـرح فـي خطاباته برفض أي مسـاومة ،أو
تنـازل ولـو كان يسـي ًرا عـن ديـن اهلل.
ب -مـا يحملـه جاللتـه مـن عـبء توحيـد البلاد ،وفـرض األمن،
ومنـع الفوضـى ،وحمايـة الحـدود ،وهـذا الشـك هـ ّ ٌم كبيـر
يقـض المضجـع ،وال معيـن عليـه إال اهلل ،والدعـاء مـن
المعينـات علـى ذلـك.
ج -خطـاب الجمهـور بمـا هـو مشـت َرك بينهـم مـن ثقافـة دينيـة،
ومـن ثـم إشـراكهم ذهن ًيـا ولغو ًيـا فـي هدفـه الـذي يدعـو مـن
أجله.
ومـن الدعـاء الـوارد فـي خطابـه قولـه" :ولـم نتخـذ التوحيـد
آلـة لقضـاء مـآرب شـخصية أو لجـر مغنـم ،وإنمـا تمسـكنا بـه
عـن عقيـدة راسـخة وإيمـان قـوي ،ولنجعـل كلمة اهلل هـي العليا.
أسـأل اهلل أن يهدينـا جمي ًعـا إلـى الطريـق السـوي"( .((8وقولـه:
"يجـب علينـا أن نحتـرم أنفسـنا ونتكاتـف ونتعاضـد ،فـإذا نحـن
سـرنا علـى هـذا الطريـق وفقنـا اهلل سـبحانه وتعالـى واحت َر َمنـا
عن لي ذكره ،واهلل أسـأل أن
العـدو قبـل الصديـق [ ]...هـذا مـا َّ
يوفقنـا وإياكـم لصالـح األعمـال"( ،((8وقولـه" :أنـا أود االجتمـاع
بكـم دائ ًمـا ،ألكـون علـى اتصـال تام بمطالب شـعبنا وهذه غايتي
مـن وراء هـذا االتصـال .نسـأل اهلل أن يوفقنـا لمـا فيـه الخيـر
( ((8القابسي ،المصحف والسيف ،ص.57
( ((8السابق ،ص.93

88

د .محمد بن عبداهلل المشهوري

88

لهـذا الوطـن العزيـز"( ،((8وقولـه" :نرجـو مـن اهلل أن يجعـل
اجتماعنـا فـي طاعتـه ومحبتـه ،ويقصـر مدة فراقنـا ،ثم يجمعنا
عـن قريـب فـي أَ َسـ ِّر األحـوال ،كمـا نسـأله تعالـى أن ينصـر دينه
ويعلـي كلمتـه ويؤلـف ببيـن قلـوب المسـلمين ،ويوحـد كلمتهـم إنه
سـميع مجيـب"(.((8
فيلحـظ مـن النمـاذج السـابقة ارتبـاط الدعـاء بسـياق
الخطـاب معنو ًيـا ،ومجيئـه فـي آخـر الخطـاب موق ًعـا .وممـا
ينجـزه تأخيـر الدعـاء خطاب ًيـا إشـراك الجمهـور فـي التأميـن
علـى مـا ورد فيـه مـن مضمـون ،إضافـة إلـى تخفيـف حـدة
بعـض منعطفاتـه حـال ورودهـا ،فتحـدث السـكينة ومـن ثـم
حصـول التأثـر والتأثيـر ،فالملفوظ ال يتحـدد فقط "بالمدلول
الموضـوع لـه والمحفـوظ فـي المعاجـم ،وإنمـا بالقصـد الـذي
يكـون للمتكلـم منـه عنـد النطـق بـه ،الـذي يدعـو المسـتمِ ع إلى
حـده معجم ًيـا"(،((8
الدخـول فـي تعقبـه مقام ًيـا ال إلـى تحقيـق ِّ
وببحـث هـذه التقاطعـات اللغويـة بيـن معانيهـا الصرفـة ،ومـا
يؤولـه المقـام ،أو يطلبـه السـياق ،تحضر التداولية للكشـف عنها
والتنقيب.
 -3اإلشارية:
اإلشـارية ) (Deixisهـي "عالمـات لغويـة ال يتحـدد مرجعهـا
إال فـي سـياق الخطـاب التداولـي؛ ألنهـا خالية مـن أي معنى في
( ((8السابق ،ص.101
( ((8السابق ،ص.105
( ((8عبدالرحمن ،طه ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،مركز الثقافة
العربي ،بيروت1998 ،م ،ص.216
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ذاتهـا"( .((8ولهـا ظلال تداوليـة تتجلـى بوضـوح وقـت الحديـث
وخصوصـا
عـن القيمـة للمشـار إليـه فـي الخطـاب السياسـي،
ً
عندمـا يكـون المشـار إليـه ذا قيمـة عاليـة تناسـب مكانـة
َّ
ِ
للمطلـع أول مـرة أن اإلشـارية
المخاطـب وخطابـه .وقـد يبـدو
الزمـة الوجـود فـي أي خطـاب ،فمـا الـذي يميزهـا هنـا؟! وربمـا
فاتـه أن الخطـاب السياسـي مـن الخطابـات التي تتزن كثي ًرا في
اسـتحضار المشـار إليـه وتتحـوط لظاللـه فـي المعنـى ،إضافـة
إلـى مـا يحملـه مـن المباشـرة التصريحيـة ،وهذا محـك التحليل
هنا.
ولإلشارية ثالثة أنواع ،حضرت كلها في المدونة المدروسة،
علـى النحـو المـراد لهـا من تصريح بغايـات الخطاب ومقاصده،
وهـي كما يأتي:
مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤١هـ/يوليو ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

أ -اإلشارية الشخصية:
هـي الضمائـر الدالـة على ذوات المتخاطبيـن( ((8فيما بينهم؛
إنفـا ًذا لفهـم التواصـل بينهـم ،ومـن ثـم الوصول إلى فهـم إدراكي
مشترك لمضمون الخطاب .وبما أن الحديث عن قوة الضمائر
اإلشـارية فـي توجيـه الخطـاب واحتمـال عـبء القيام به بحسـب
ِ
المخاطـب ،فـإن ضميـر المتكلـم (أنـا) هـو ما يبرز في اإلشـارية
لـدواع كثيـرة ،منهـا:
الشـخصية فـي خطـاب الملـك عبدالعزيـز؛
ٍ
( ((8حمـادي ،مصطفـى ،تداوليـة اإلشـاريات في الخطاب القرآني :مقاربة
تحليليـة لكشـف المقاصـد واألبعـاد ،مجلـة األثـر (علميـة محكمـة)،
جامعـة قاصـدي مربـاح ،الجزائـر ،العـدد  ،26سـبتمبر 2016م ،ص.64
( ((8انظـر :موشـلر ،جـاك ،آن ريبـول ،القامـوس الموسـوعي للتداوليـة،
ص.358
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لكونـه رأس السـلطة فـي الحكـم ،وهـي مسـؤولية تتوجـب عليـه
جعـل األمـور بيـده؛ حتـى ال تعـود البالد إلى حالـة الفوضى التي
كانـت تعيشـها .وإضافـة ذلـك ،مـا يسـتوجبه مقـام التلفـظ مـن
إبـداء القـوة وقـت حاجـة الخطـاب السياسـي إليهـا ،وال سـيما
فيمـا يخـص كيـان الدولـة ،وحمايتهـا ،ورد العـدوان عنهـا.
إن وجـود الــ (أنـا) فـي اإلسـتراتيجية التصريحيـة يعطـي
واضحـا عـن صـدق الخطـاب الصـادر عـن جاللتـه فال
انطباعـا
ً
ً
يتخفى بضمائر أخرى ،بل يسـتدعيها أحيا ًنا للرد على الشـبهة
وبنـاء الحجـة كمـا سـيأتي .ولـك أن تنظـر فـي خطابـه اآلتـي
خرجـت وأنـا ال أملـك شـي ًئا من حطـام الدنيا
عندمـا قـال" :لقـد
ُ
علـي ،ولكن بفضل اهلل
ومـن القـوة البشـرية ،وقـد تأ َّلـب األعداء َّ
تغلبـت علـى أعدائـي"( .((8ويقـول ً
أيضـا" :أنـا أعـرف أن
وقوتـه
ُ
الجميـع مشـغولون بمصالحـي ،ألن أشـغالي وأشـغالهم واحـدة،
ومصلحتـي ومصلحتهـم سواسـية ،فمـا كان فـي صالحهـم فهـو
فـي صالحـي ،وأنـا أشـعر بجـذل وسـرور كلمـا رأيـت الجميـع
موفقيـن فـي أعمالهـم وأشـغالهم"( .((8وكذلـك يقـول" :أنـا قـوي
بـاهلل تعالـى ثـم بإيمانـي ثـم بشـعبي"(.((8
إذن ،يمكننـا مالحظـة وجـود الضميـر (أنـا) فـي ابتـداء
الجملـة المكتملـة ،التـي تعطـي إشـارة بتقريريـة الخطـاب،
َ
للمخاطبيـن ،الذيـن بسـماعهم لضميـر
وانكشـافه /ظهـوره
(أنـا) ،سـيفهمون سـري ًعا غاية الخطـاب المرتكزة على محور
( ((8القابسي ،المصحف والسيف ،ص.53
( ((8السابق ،ص65
( ((8السابق ،ص.87
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المتكلـم .ولنـا فـي جانـب الحيـاة اليوميـة أمثلـة كثيـرة حيـة
تشـرح هـذا ،فعندمـا يطـرق أحدهـم البـاب خطـأ ويفاجـأ
بشـخص ال يعرفـه يفتـح البـاب ،يكـون رده األولـي السـريع
"أنـا غلطـان ..أنـا آسـف" ثـم يـردف بسـؤال للتحقـق" :أليـس
هـذا بيـت فلان؟" .وهـذا الـرد الفطـري فـي الغريـزة اللغويـة
يرشـدنا إلـى مـدى تعلّـق اإلسـتراتيجية التصريحيـة إلـى حـد
َ
عنـك أنـه ضميـر االعتـراف
كبيـر بضميـر (أنـا) .وال يغيـب
الـذي يكشـف المخبـوء ،وبـه يكـون اإلقـرار فـي القانـون،
ً
معللا عـد الضميـر مـن المعـارف:
ولذلـك يقـول سـيبويه
"وإنمـا صـار اإلضمـار معرفـة ،ألنك إنما تضمر اسـ ًما بعدما
حـدث قـد عـرف مـن تعنـي ،ومـا تعنـي ،وأنـك
تعلـم أن مـن يُ ِّ
(((9
تريـد شـي ًئا تعلمـه" .
ويتحول ضمير (أنا) إلى (نحن) إذا تطلب المقام ذلك ،وهذا
العبـور اللغـوي مـن المفـرد إلـى الجمـع تثقيـ ٌل لقيمـة الخطـاب
لغـ ًة ،وإعلاء لمكانـة المتكلم مقا ًما .وقد درج اسـتعمال الملوك
والزعمـاء لهـذا التعبيـر اللغـوي من بـاب التعظيم ،والذي يُلحظ
علـى خطـاب الملـك عبدالعزيـز أنـه ال يلجـأ غال ًبـا إلـى هـذه
الصيغـة إال فـي المواقـف القضويـة التـي تحتـاج منـه إلـى الـرد
القـوي الثابـت ،وال سـيما فـي رد ُّ
الشـبه مثـل قولـه" :نحـن لسـنا
أصحـاب مذهـب جديـد أو عقيـدة جديـدة ،ولـم ِ
يـأت محمـد
عبدالوهـاب بالجديـد ،فعقيدتنـا هـي عقيـدة السـلف الصالـح
التـي جـاءت فـي كتـاب اهلل وسـنة رسـوله ومـا كان عليه السـلف
( ((9سيبويه ،الكتاب ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
ط1988 ،3م.6/2 ،
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الصالح .ونحن نحترم األئمة األربعة وال فرق عندنا بين مالك
والشـافعي وأحمد وأبي حنيفة ،كلهم محترمون في نظرنا"(.((9
إن التعبيـر بـ(نحـن) يعطـي قـوة ،إضافـ ًة إلـى صراحتهـا فـي
ِ
المخاطب وثقته بخطابه المباشر دون أي تعمية ،وهذا ما
ثقل
تحققـه اإلشـاريات عنـد بنفنسـت "الـذي احتفـى كثيـ ًرا بالذاتيـة
واعتبرهـا خاصيـة مالزمـة للغـة ،مؤكـ ًدا فـي اآلن نفسـه أنهـا
تتمظهـر فـي الخطابـات مـن خلال عدة صيغ أهمها اإلشـاريات
والموجهـات"(.((9
ِّ
ب -اإلشارية المكانية:
تحضـر اإلسـتراتيجية التصريحيـة باإلشـارية المكانيـة فـي
كل مـا يخـص المـكان .والمـكان األبـرز فـي خطـاب الملـك
عبدالعزيـز هـي البلاد؛ فلا مـكان يسـاوي الوطـن فـي مكانـه
ومكانتـه .وكل خطـاب يخـص الوطـن ال ينبغـي اإلضمـار فيـه،
وال تضميـن القـول علـى النحـو الـذي يُخفـي بعـض نواحيـه عـن
الفهـم؛ فالوطـن مـكان بحـدود ناريـة ال تتـرك مـن يمسـه بسـوء
حتـى يشـتعل.
إن الحديـث عـن اإلشـارية المكانيـة ً
ربطـا لهـا بالبلاد/
الدولـة لـم ِ
يـأت مـن فـراغ ،فهـو المـكان الـذي يـأوي الجميـع
إليـه دون منـة مـن أحـد ،وهـذا الوعـي السياسـي عنـد جاللتـه
بأهميـة األرض والـذود عنهـا هـو الدافـع القولـي للتصريـح دون
( ((9القابسي ،المصحف والسيف ،ص.52
( ((9ختـام ،جـواد ،التداوليـة :أصولهـا واتجاهاتهـا ،كنـوز المعرفـة ،ع َّمـان،
1437هــ2016/م ،ص.83
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اسـتتار بـكل مـا يمكـن أن يحقـق الدفـاع عنهـا .وممـا قالـه فـي
هـذا الشـأن" :يعلـم اهلل أننـي لـم أتـرك وسـيلة للصلـح والسلام
أمرت
إال فعلتهـا ،ولكننـي مـا رأيـت غيـر الغـدر والمكـر ،ولذلك
ُ
ولـي العهـد ليتقـدم بجنـوده إلـى األمـام؛ ليسـتخلص البالد التي
غـدر بهـا يحيـى ويدافـع عـن بالدنـا وكياننـا وشـرفنا [ ]...أمـا
أنـا فأشـهد اهلل وأشـهد مالئكتـه أنـي مـا أحـب إال اإلصلاح
والسلام ،أمـا الدفـاع عـن حـدودي وعـن شـيمتي ،فهـذا مـن
موجبـات الشـرف"(.((9
إننا بصدد إشـارية مكانية في الخطاب السـالف ،تم َّثلت في
كلمـة "بهـا" وقـد سـبقتها كلمة البالد المحـال عليها من الضمير
فـي مقـام التلفـظ ،فانكشـف معنـى اإلشـارية المكانيـة .إن ربـط
ألح على
الغدر الذي وقع على بعض البالد من المعتدين عليها َّ
المقـام الخطابـي بالتلفـظ بهـا غيـر مـرة .األولـى :بذكـر المـكان
صراحـة .والثانيـة :باسـتعمال الضميـر .وهمـا علـى هـذا النحـو
مـن التقـارب فـي الجملـة الواحـدة بظهورهـا علـى نحـو صريـح
ثـم ضمنـي ،يعطـي معانـي كثيـرة بـاح بهـا المقـام ،منهـا :درجـة
ِ
المخاطـب بموضـوع خطابه وهـو المكان/
االهتمـام العاليـة مـن
البلاد .وربـط الجـزء بالـكل فـي إشـارة علـى عـدم التفريـط ولـو
بشـبر واحـد مـن األرض؛ فالضميـر جـزء مـن المـكان المغـدور
بـه ،ال الـكل الماثـل فـي كل األرض /البلاد.
ولقدسـية المـكان دور فـي مكاشـفة القـول والتصريـح ،كمـا
فـي خطـاب جاللتـه فـي مكـة المكرمـة وقـت الحـج مـن كل عام،
( ((9القابسي ،المصحف والسيف ،ص.89
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يقـول" :لقـد اجتمعنـا اليـوم فـي أفضل البقاع على دين اإلسلام
نتذاكـر فـي طاعـة اهلل تعالـى التـي ال قـوام إال بهـا ،فالملتبـس
عليـه األمـر نفهمـه ،وصاحب النصيحة يبديهـا ،والمعاند يكفينا
اهلل سـوءه وال يهمنـا أمـره"(.((9
ففـي كلمـة "أفضـل البقـاع" إشـارية مكانيـة كامنـة تعطـي
معنـى "هنـا" أفضـل البقـاع .وهـذا قـد يصعـب علـى
غيـر المسـلم معرفـة مقصـوده ،فمعياريـة األفضليـة تختلـف
مـن ثقافـة إلـى ثقافـة ،ومـن مجتمـع آلخـر .وهنـا تطغـى فكـرة
مرجعيـات الخطـاب الواقفـة خلـف ذهـن المتخاطبيـن ،فمـا
ِ
المخاطـب ينطلـق مـن مرجعياتـه الخاصة به التي ال
يتلفـظ بـه
َ
صحيحـا
مخاطبـون مـن المرجعيـة نفسـها ،فليـس
يفهمهـا إال
ً
ِ
المخاطـب "يختـار بكيفيـة حـرة هـذا أو ذاك مـن الوحـدات
أن
المعجميـة ،هاتـه أو تلـك مـن البنيـات التركيبيـة فـي مخزونـه
من العناصر اللغوية ،ويسـتمد من هذا الخزان الشاسـع  -من
أجـل توظيـب إرسـالية  -دون قيـد"(((9؛ ففـي مجـال الخطـاب
تحضـر محمـوالت متعـددة من أطراف الخطاب تبني مقاصده
أو تعرقـل غاياتـه .وانظـر كلمـة "ديـن اإلسلام" كيـف تُجلـي
بعـض الضبابيـة عـن اإلشـارية المكانيـة /مكـة إذا مـا اقتـرب
الجاهـل بتلـك المرجعيـة مـن الخطـاب ،فأفضـل البقـاع فـي
ديـن اإلسلام مكـة المكرمـة.
( ((9السابق ،ص.80
( ((9ك -أوريكيونـي ،فعـل القـول مـن الذاتيـة فـي اللغـة ،ترجمـة :محمـد
نظيـف ،أفريقيـا الشـرق ،المغـرب2007 ،م ،ص.23
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ج -اإلشارية الزمانية:
مـن لـوازم الخطـاب هنا اإلشـارية الزمانية .وما يميز خطاب
الملك عبدالعزيز هو استثماره للزمان الذي يلقي فيه الخطاب،
وكان أكثـر مـا يتجلـى هـذا عنـده يكـون وقـت المناسـبات المهمة
واسـتثمار زمانهـا ،ومنهـا أيـام الحـج التـي كان مـن عاداتـه جمـع
كبـار الوفـود مـن شـتى بقـاع األرض فيهـا ،ثـم شـحن الخطـاب
بقيمـة الزمـان وعظمته.
وهـذا التوظيـف اإلشـاري مـن مميـزات الخطـاب التـي ال
يمكـن أن تتوافـر لغيـر جاللتـه؛ لوجـود األماكـن المقدسـة فـي
َ
المخاطبيـن فـي استشـعار
بلاده ،ليـس هـذا فقـط بـل إشـراك
القيمـة الزمانيـة للخطـاب بالنـص عليهـا ،كما فـي قوله" :أنا في
غنـى عـن التنويـه بعظمـة هـذا اليـوم ،فـإن اهلل سـبحانه وتعالـى
قـد جعـل اجتمـاع المسـلمين فيـه ألداء فريضـة الحـج الـذي هـو
ركـن مـن أركان اإلسلام مـن جهـة ،وللتعـارف والتآلـف مـن جهـة
ثانية"(.((9
وهـذه اإلشـارية لهـا عمـق دينـي كبيـر ،اسـتثمره الخطـاب
ٍ
أهـداف ،مـن أهمها :جمع
علـى النحـو الـذي يعينـه علـى تحقيـق
الكلمـة مثلمـا فعلـت أيـام الحـج.
إذن ،يظهـر مـن اإلشـاريات الماضيـة أنهـا قـد تشـترك فـي
خطـاب واحـد ،والفصـل بينهـا هنـا إجرائـي؛ مـن أجـل الـدرس
النقـدي .وهـذا يعطـي داللـة علـى مقـدار اندمـاج الخطـاب فـي
اإلشـاريات .وفلسـفة هـذا عنـدي أن المتلفـظ بالخطـاب إنسـا ٌن
( ((9القابسي ،المصحف والسيف ،ص.90
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مـع آخريـن ،وهـؤالء ال يمكـن أن يكونـوا نكـرات دون إشـارية
شـخصية ،ويسـتحيل أن يكونـوا خـارج نطـاق المـكان ،فتحضـر
اإلشـارية المكانيـة ،وذواتهـم اإلشـارية ،ووجودهـم فـي بقعـة مـا
يسـتلزم أن يكـون فـي إطـار الزمـن ،هكـذا هـو المنطـق الطبيعي
للخطـاب ،ومـا عـداه يمكـن حملـه إلـى فضاءات أخـرى من أنواع
الخطابـات.
وإذا كان الحديـث فـي الدراسـات التداوليـة عن اإلشـارية من
حيـث كونهـا إضمـا ًرا يحتـاج إلى إحالة في سـياق واضح؛ ليظهر
معنـاه ،فـإن الباحـث هنـا أراد لهـا هـذا االسـتعمال ،وزاد عليـه
بـأن يبحـث عـن عمقهـا الفاعل في خطـاب الملك عبدالعزيز ثم
الكشـف عـن أدائهـا في إسـتراتيجيته التصريحية.
ثانيا :إستراتيجية تلميحية
ً

علـى الضـد مـن اإلسـتراتيجية السـابقة ،فـإن هاتـه ت َُخ ِّبـئ
َ
للمخاطب اسـتقصاء المعنى
معنـى مضمـ ًرا فـي الخطـاب تـار ًكا
الملمـح لـه وفـق مـا بينهمـا مـن ثقافة مشـتركة؛ فالتعمية ليسـت
َّ
غايـة ،وإنمـا مـن قبيـل "الحـر تكفيـه اإلشـارة".
ومن دوافع التلميح في خطاب جاللته السياسي ما يأتي:
 -١إنـه أكثـر و ِّديـة إذا تعلَّـق بالعقـاب .وهـذا ال ينافـي الصرامـة،
َ
المخاطـب
لكـن بعـض مقامـات التلفـظ تتطلـب ترغيـب
مـن الجمهـور ال تنفيـره حتـى مـع تبييـن المقصـد القاضـي
بالعقـاب .ونموذجـه مـا مـ َّر فـي (التقريريـات) مـن قـول
جاللته" :يعلم اهلل أن كل جارحة من جوارح الشعب تؤلمني،
وكل أذى يمسـها يؤذينـي ،وكذلـك الشـعب يتألـم إذا أصابني
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شـيء ،ولكـن المصلحـة العامـة تضطرنـي بـأن أقضـي علـى
مـن ال يصغـي إلـى النصـح واإلرشـاد ،وبـأن أتجـرع ألـم ذلـك
ً
حفظـا لسلامة المجمـوع .إننـي أتألـم جـد األلـم إذا رأيـت
بعـض األشـخاص يشـذون عـن الطريـق السـوي ،فيصغـون
لوسـاوس الشـيطان"(.((9
 -٢مـا تقتضيـه حكمـة الخطـاب السياسـي الخارجـي عنـد
التعليق على بعض األحداث السياسية ،وال سيما أن البالد
فـي مرحلـة بـدء وتكويـن .وممـا قالـه مل ِّمحـا عـن أعدائه من
العـرب قولـه" :فـي بلاد العـرب واإلسلام أنـاس يسـاعدون
األجنبـي علـى اإلضـرار بجزيـرة العـرب واإلسلام ،وضربهـا
فـي الصميـم ،وإلحـاق األذى بنـا ،ولكـن لـن يتـم لهـم ذلـك إن
شـاء اهلل وفينـا عـرق ينبـض .أجـل ،]...[ ،وأكثرهـم ذلـك
يتأتـى عـن طريـق أولئـك الذيـن ينظـرون إلـى مصالحهـم
الخاصـة ومنافعهـم الذاتيـة ،فيدسـون فـي سـبيلها كل شـيء
يعتـرض طريقهـم"(.((9
ففـي النمـوذج الماضـي باسـتعمال "التعريـض" ،وهـو من أكثر
أسـاليب تنفيـذ اإلسـتراتيجية التلميحيـة فـي خطـاب جاللتـه،
يتضـح مـدى التلميـح إلـى وجود األعداء من العرب والمسـلمين،
واتهامهـم بمحاولـة إلحـاق الضـرر بالبلاد .واقتضـت الحكمـة
هنـا عـدم ذكـر البلـدان بأسـمائها أو األشـخاص بأعالمهـا،
وتكفـي رسـالة الخطـاب الضمنيـة أن جاللتـه متيقـظ لهـم،
( ((9السابق ،ص .56-55راجعه في موقعه من البحث لمزيد من التحليل.
( ((9السابق ،ص.54
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وهـم سـيعرفون أنفسـهم .فالخطـاب هنـا مـن غاياتـه إشـعار
أولئـك الذيـن خانـوا العروبـة والقرابـة والديـن إلسـقاط أخ لهـم
 جاللتـه  -لمصالـح األجنبـي.وتقـوم اإلسـتراتيجية التلميحيـة علـى خـرق مبـدأ التعـاون
) (Principles Cooperativeعنـد جرايـس ) (Griceالـذي ما
إن يُقـ َّوض أحـد قوانينـه حتـى ينحـرف الخطـاب مـن التصريـح
َ
المخاطـب أن يسـتخلصها
إلـى التلميـح ،ويصبـح لـه لـوازم علـى
بنفسـه .وقوانيـن مبـدأ التعـاون هـي(:((9
َ
المخاطب على قدر حاجته.
●قاعدة الكم :إفادة
●قاعدة الكيف :التحدث بما يكون مجد ًيا فقط.
●قاعدة الجهة :البعد عن االضطراب في التلفظ.
●قاعدة المالءمة :االهتمام بالقيمة التواصلية.
وبمقايسـة القواعـد اآلنفـة ،نجـد الخطـاب السـابق لجاللتـه
َ
المخاطب
قـد خـرق أهـم القواعـد .وهي قاعدة الكم التـي تفيد
علـى قـدر حاجتـه .فمـن هـم "األنـاس" الذيـن يسـعون لإلضـرار
ِ
المخاطب /الملك
بجزيرة العرب؟ فهي معلومة كامنة في ذهن
عبدالعزيـز ،وأذهـان المقصوديـن الذيـن يعرفـون أنفسـهم ،ثـم
مـن يتابـع المشـهد السياسـي ذاك الوقـت.
إذن ،هو تلميح  -وإن ُعرف المقصودون باالستدالل عليهم ،-
ولكنهـا معرفـة ال ترقـى إلـى درجـة التصريـح الـذي لـه
تبعاتـه .ومـن أهمهـا :الوقـوع معهـم فـي معـارك كالميـة ال
( ((9انظـر :بوقـرة ،نعمـان ،اللسـانيات اتجاهاتهـا وقضاياهـا الراهنـة ،عالم
الكتـب الحديـث ،األردن1430 ،هـ2009/م ،ص.196
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يفضل العمل بصمت،
تنتهي ،وهذا ليس نهج جاللته الذي ّ
واالتجـاه نحـو الحلـول بعقالنيـة العمـل .وكل هـذا "يكشـف
على أن المعنى الحرفي والمص ّرح به ليس سـوى جزء من
المعنـى .أمـا الجـزء المتبقـي فيتوقف علـى كل من المتكلم
ِ
والمخاطب"(.((10
أبعاد الخطاب السياسي:

ِ
المخاطـب مـن لحظـة
لـكل خطـاب مضموناتـه التـي يبنيهـا
َ
المخاطبيـن والجمهـور،
تلفظـه ،ثـم يتـرك الخطـاب أثـ ًرا فـي
ومـن ثـم تتكـون لـه أبعـاده الخاصـة بـه التـي تميـزه عـن غيـره.
والمتأمـل ألبعـاد خطـاب الملـك عبدالعزيـز السياسـي يجـد كل
بُعـد ممـا يلـي لـه ثنائيتـه التـي يقـوم عليهـا وينفـرد بها عـن غيره
علـى النحـو اآلتـي:

أو ًال :البعد الديني

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤١هـ/يوليو ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

يقتطع البعد الديني جز ًءا كبي ًرا من خطاب الملك عبدالعزيز
الموجـه إلـى الداخـل.
السياسـي ،وخاصـة الخطـاب المحلـي/
َّ
وهـذه عالمـة واضحـة علـى مقـدار تديـن جاللتـه .ويمكـن تتبـع
ذلـك بمالحظـة مـدى إلحاحـه فـي خطابـه علـى ثنائيـة العقيـدة
والبدعـة ،وأنـه ال عـزة للمسـلم وأرضـه إال بصفاء العقيدة ودفعه
البدعة.
إن هـذا ال َهـ ّم هـو جوهـر قيـام الدولـة السـعودية ،التـي بـدأت
منذ الدولة السـعودية األولى (1233-1157هـ1818-1744/م)
( ((10الباهي ،حسـان ،الحوار ومنهجية التفكير النقدي ،أفريقيا الشـرق،
ط ،4المغرب2004 ،م ،ص.127

100

د .محمد بن عبداهلل المشهوري

100

ثـم اسـتمر حتـى تأسـيس المملكـة العربيـة السـعودية علـى يـد
جاللته (1319هــ1902/م).
ومما قاله في هذا البعد بثنائيته" :واإلنسان إذا كان مسل ًما،
يضـع لنفسـه نظا ًمـا يسـير بمقتضـاه ،فمـا يخالـف كتـاب اهلل أو
سـنة رسـوله فذلـك هـو الضلال المبيـن ،نعـوذ بـاهلل منـه ،ومـن
أعظـم مـا يث ِّبـت علينـا ديننا هو تمسـكنا بالشـهادتين"(.((10
إن العقيـدة نظـام حيـاة فـي ميزان الملـك عبدالعزيز ،وكل ما
خالفهـا يزلـزل الميـزان ،ويعـ ّرج اسـتقامة الطريـق .وهنـا يتضـح
البعـد الدينـي الخالـص فـي الخطـاب السياسـي ،مـع مراعـاة
مجيئـه بمقـدار مـوزون ال ينحـو بـه مـن السياسـي إلـى الدينـي،
فشـتان بينهمـا عنـد العـارف بالخطـب وأنواعهـا .والبحـثُ عـن
ضـرب مـن المسـتحيل ،وكذلـك خطـاب
إنسـان حـي دون قلـب
ٌ
الحاكـم المسـلم النابـض قلبـه باإليمـان الـذي تسـتمر دقاتـه في
شـتى خطاباتـه اليوميـة ،أو مـا كان منهـا علـى مسـتوى رفيع مثل
الخطـاب السياسـي الـذي يغلـب عليـه العقـل وجفافـه.

ثانيا :البعد السياسي
ً

ال تعـارض بيـن البعـد السياسـي وبقية األبعـاد ،وال اضطراب
سياسـي
بيـن البعـد السياسـي والخطـاب السياسـي؛ فالخطـاب
ٌّ
هنـا بوصفـه صـاد ًرا مـن رجـل لـه المنصـب األعلـى في السـلطة
بعـض مـن اشـتغاالت خطابـه؛ لـذا ال
السياسـية .وتلـك األبعـاد
ٌ
تنافـر بيـن هـذا البُعـد ومنطلـق الخطـاب الرئيـس الحاضـر فـي
المتل ِّفـظ بوصفـه سياسـ ًيا.
( ((10القابسي ،المصحف والسيف ،ص.108
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وفـي البعـد السياسـي حضـرت ثنائيـة المحلـي والدولـي،
فاألول خطاب جاللته لشعبه وضيوفه ،والثاني خطابه للخارج.
ويلحـظ علـى الخطـاب المحلي :ميله للنصح والتناصح ،وضبط
األمـن ،وإشـهار /إعلان أخبـار الدولـة .أما الخطـاب الخارجي،
فقـد كان لـه موضوعـات كثيـرة مـن أبرزها :حفظ حـدود الدولة
مـن المعتديـن ،والوحـدة العربية ،وقضية فلسـطين.
ومـا مـر مـن شـواهد فـي سـالف البحـث يمكـن العـودة إليـه،
فيمـا يخـص الخطـاب المحلـي .أمـا الخطـاب الدولـي فمـن
نماذجه السـاعية إلى الوحدة العربية واسـتقاللها قوله" :أتمنى
مـن سـائر إخواننـا العـرب أن يبـذل كل منهـم جهـده فيمـا ينفـع
جميـع المسـلمين وجميـع العـرب؛ ألنـه البـد لنـا مـن االتفـاق لما
يحفـظ بالدنـا وجميـع بلاد المسـلمين ،وأن نطلـب مـن الحلفـاء
أن يؤيـدوا اسـتقالل البلاد المسـتقلة ،وأن يسـاعدوا البلاد
التـي لـم تسـتقل لنـوال اسـتقاللها ،ونحـن في عملنـا ومصادقتنا
للحلفـاء؛ إنمـا نصـادق أنفسـنا ،ونحب أنفسـنا حتى يبتعد الشـر
عنـا ،فـإن الجامعـة الحقيقيـة التـي يمكـن أن تفيدنـا وينصرنـا
اهلل بهـا ،هـي االعتصـام بحبـل اهلل واإليمـان الخالـص"(.((10
ومـن خطاباتـه العديـدة التـي تعكـس مقـدار المسـؤولية تجـاه
فلسـطين قولـه" :إن مسـألة فلسـطين هـي أهـم مـا يشـغل أفـكار
المسـلمين والعـرب فـي هـذه األيـام ،وهـي المسـألة التـي يجـب
أن تكـون موضـع عنايـة الجميـع ومـدار اهتمامهـم ،ومـع أننـي
وأفضـ ُل علـى الدعايـة العمـ َل الصامـت
ال أحـب كثـرة الـكالم
ِّ
( ((10السابق ،ص.130
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المثمر ،فإنني أقول بصراحة :إن السكوت عن قضية فلسطين
ال يوافق المصلحة ،وقد سبق لي أن تكلمت مع أركان الحكومة
البريطانيـة كمـا تحدثـت مطـوالً مـع الرئيـس روزفلـت ،وذكـرت
بـكل صراحـة الحيـف الـذي أصـاب إخواننـا عـرب فلسـطين
واإلعنـات والقهـر اللذيـن خضعـوا لهمـا"(.((10
هـذا الخطـاب لـم يعـد اليـوم تبيا ًنا لموقف الملـك عبدالعزيز
من قضية فلسطين فحسب ،بل هو وثيقة تاريخية مهمة تشهد
بجهـود المملكـة العربيـة السـعودية واهتمامهـا منـذ تأسيسـها
بالقضيـة الفلسـطينية .ومـا كانـت المملكـة وملكهـا فـي ذلـك
الوقـت أنانيـ ًة تفكـر بنفسـها فقـط؛ إذ مرحلة التأسـيس تزامنت
 تقري ًبـا  -مـع احتلال فلسـطين ،ثـم تلـك الجهـود ليسـتكال ًمـا فقـط؛ إنهـا تتجـه إلـى الحـراك السياسـي ،والتحـدث مـع
المؤثريـن فـي الحكومـة البريطانيـة والحلفـاء /روزفلـت بحديث
صريـح شـجاع بـأن الفلسـطينيين مظلومـون.

ً
ثالثا :البعد االجتماعي

في البعد االجتماعي لخطاب جاللته السياسي يجد الباحث
ألـح علـى ثلاث ثنائيات في المدونة المدروسـة ،هي :ثنائية
أنـه َّ
األسـرة المالكـة والشـعب ،وثنائيـة األصالـة والتجديـد ،وثنائيـة
األمن والخوف.
أمـا فـي ثنائيـة األسـرة المالكة والشـعب ،فيُلحظ على الملك
عبدالعزيـز أنـه يقـرن بينهمـا فـي مواجهـة المصيـر ،والمسـاواة
فـي المعاملـة .وهـذا الطرح االجتماعي من السياسـي األول في
( ((10السابق ،ص.132
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البلاد ،يحقـق عـد ًدا مـن الغايـات ،أسـماها /أعالهـا :العدل
والتضحيـة؛ فمـا يتعـرض لـه أحـد أبنـاء الشـعب سـيمر بأبنائـه،
ومـا يقـع علـى أحـد مـن عقوبة لفعـل اقترفه سـيحدث مثله على
أفراد أسـرته.
إن هـذا التجلـي القـوي فـي العـدل والتضحيـة لـه صـداه
اإليجابـي فـي أي مجتمـع يُبـث فيـه ،وبخاصـة إذا كان المجتمـع
قـد عانـى طويلا مـن التهميـش ،وعـدم االهتمـام بـه ،والنظـر
فـي أمـره ،كمـا كان وقـت حكـم األتـراك فـي بعـض المواضـع من
البلاد ،الـذي بلـغ فيـه حـال الجزيـرة العربية أسـوأ المراحل من
الالمبـاالة واإلهمـال والتسـلط والترويـع.
وبعـد هـذه الشـدة يسـمعون القـول الليـن مـن قائدهـم الـذي
هـو منهـم ومـن أرضهـم ،فلا شـك حينها بحصول بالـغ األثر في
المجتمـع الوليـد الـذي بـدأ يأخـذ أولـى خطـوات طريـق المدنية
والحضارة .ومما جاء في خطاب جاللته في هذا الشـأن قوله:
"النـاس أحـرار فـي مآكلهـم ومشـاربهم ومرازقهـم ونزههـم ،ومن
اعتـدي عليـه فليراجعنـي ألنصفه .ولو جاءني أي إنسـان ،وقال:
علـي .فـإن رآنـي أنصفته منه
ولـدك فيصـل أخـذ مالـي واعتـدى َّ
علـم أنـي أقـول وأصـدق فـي القـول ،وإن رآني أهملته وسـاعدت
علـي"(.((10
ولـدي علـى ظلمـه فعنـد ذلـك يكون لـه الحق َّ
إننـا أمـام نمـوذج خطابـي نزيـه الغايـة حضـرت تجلياتـه فـي
العـدل ،فلا أقـرب لإلنسـان مـن ولـده ،والوقـوف ضـده يتعـب
قلـب األب ،وألن الحكمـة والعـدل تسـتوجبان رد الظلـم فهـو
( ((10السابق ،ص.74
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أولـى .وهنـا انتصـار للشـعب علـى األسـرة بإنصـاف المظلـوم،
وهاتـه نبـرة جديـدة علـى عـرب الجزيـرة حتـى نهـض فجـر عهد
جديـد علـى يـد قائـد حـر مـن أبنائهـا.
واشـتمل البعـد االجتماعـي ً
أيضـا علـى ثنائيـة األصالـة
والحضـارة .وأنـه علـى المجتمـع الفتـي أن يتأنـى فـي األخـذ
بأسـاليب الحيـاة المدنيـة والتحضـر حتى يتوثق من مناسـبتها
لـه ،ومـن مـدى مالءمتهـا لواقعـه؛ حتـى ال تنجـرف األصالـة
وتندثـر؛ فأسـوأ مـا يحـدث لإلنسـان االنسلاخ مـن عروبتـه
وتقاليده ودينه ليتحول إلى إنسان آخر منقطع الجذور ،وكثي ًرا
مـا ألـح جاللتـه علـى هـذه الثنائيـة .وممـا قالـه" :ومنهـم مـن
عـاب علينـا التمسـك بالدين وعدم األخـذ باألعمال العصرية؛
فأمـا الديـن فـواهلل ال أغ ّيـر شـي ًئا ممـا أنـزل اهلل علـى لسـان
رسـوله ﷺ ،وال أتبـع إال مـا جـاء بـه وليغضـب علينـا مـن شـاء
وأراد .وأمـا األمـور العصريـة التـي تعنينـا وتفيدنـا ويبيحهـا
ديـن اإلسلام فنحـن نأخذهـا ونعمل بها ونسـعى فـي تعميمها،
أمـا المنافـي منهـا لإلسلام فإننـا ننبـذه ونسـعى جهدنـا فـي
مقاومتـه؛ ألنـه ال طاعـة لمخلـوق فـي معصيـة الخالـق ،وال
مدنيـة أفضـل وأحسـن مـن مدنيـة اإلسلام ،وال عـز لنـا إال
بالتمسـك بـه"(.((10
واضحـا ال يقبـل تحريـف معنـاه ،فمـا كان
إذن ،يبـدو الموقـف
ً
حضار ًيـا وفـق الديـن فهـو مرحـب بـه ،ومـا عـداه يسـقط قبـل
حتى التفكير فيه .وهذه الثنائية التي التصقت كثي ًرا بخطابات
( ((10السابق ،ص.72
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انطباعـا علـى
الملـك عبدالعزيـز ببعدهـا االجتماعـي تعطـي
ً
أن الحفـاظ علـى األصالـة مـن مكونـات بنـاء الدولـة وال يمكـن
التنـازل عنهـا بـأي حـال ،وال سـيما إذا خالفـت تعاليـم الديـن.
ويكـرس الملـك عبدالعزيـز فـي بعـده االجتماعـي ضمـن
خطابـه السياسـي ثنائيتـه الثالثـة األمـن والخـوف ،وهـي ثنائيـة
َ
المخاطبيـن الذيـن عاشـوا المرحلتيـن ،فذلك الخوف
تسـتوقف
الـذي منبعـه التناحـر القبلـي ،وقطـع الطريـق ،وتسـلط األعـداء
مـن التـرك ،وتدخالتهـم الخارجيـة بإيقـاد الفتـن؛ إلعـادة البلاد
إلـى مرحلـة الفوضـى واالضطراب ،وال سـيما فـي بدايات توحيد
البالد .وألصق ما يمس المجتمعات هو رزقها  -كما سـيأتي -
وأمنها ،فإذا ُكفل لإلنسـان قوت يومه وأمنه ،تف َّرغ للبناء وإيقاد
شـمعة الحضـارة والعمارة.
وال يقـف تأثيـر األمـن علـى القاطنيـن أو المرتحليـن داخـل
البلاد /المملكـة العربيـة السـعودية ،بـل يتعـداه إلـى عمـوم
المسـلمين فـي العالـم أجمـع عندمـا يحجـون إلـى بيـت اهلل
حكمـت هذه البالد
الحـرام ،يقـول جاللتـه فـي هذ الشـأن" :لقد
ْ
حكومات قوة ذات طول وحول قبلنا ،ولكنها لم تقدر على تأمين
الطـرق بيـن مكـة وجـدة فض ً
ال عن بقيـة األماكن والطرقات ،أما
اليـوم فـإن األمـن سـائد فـي طـول البلاد وعرضها قد لمسـتموه
بأيدكـم وشـاهدتموه بأعينكـم ،وهـذا مـن فضـل ربي علينـا"(.((10
إن عقـد المقارنـة مـن أنجـع األسـاليب الخطابيـة ال ُموقِ َفـة
َ
للمخاطبيـن علـى أثـر أي منجـز إنسـاني؛ الختصارهـا الوقـت
( ((10السابق ،ص.87
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الـذي يسـتهلك الخطـاب في أمور واضحة فـي أذهان الجمهور.
فتشـكيل المعمـار الذهنـي فـي الذاكـرة الخطابيـة يحتـاج إلـى
تصـور إدراكـي بيـن المتخاطبيـن ،وعقـد المقارنـة مـا هـو إال
تقريب لصورتين متنافرتين في مقام واحد يمكن معه مالحظة
الفـرق بينهمـا.

رابعا :البعد االقتصادي
ً

أن لبقيـة األبعـاد ثنائيـات ،فـإن البعد االقتصادي كذلك.
كمـا َّ
وهـي ثنائيـة االغتنـاء والفقـر وثنائيـة الفوضـى والتنظيـم .أمـا
الثنائيـة األولـى فقـد فرضتهـا الظـروف التـي مـرت بهـا البلاد
مـن إهمـال وتهميـش حتـى مجـيء الملـك المؤسـس الـذي حاول
بـكل مـا يملـك مـن طاقـة ذهنيـة وجسـدية رفـع مسـتوى البلاد
وشـعبه اقتصاد ًيـا ،وقـد كانـت المهمـة صعبـة؛ لشـح المـوارد،
نجاحـا كبيـ ًرا فـي هـذا الشـأن عندمـا أمـر بالتنقيـب
لكنـه حقـق
ً
عـن النفـط ،فـكان مـا أراد بعـد توفيـق اهلل.
لقـد كان البعـد االقتصـادي يشـغل الملـك عبدالعزيـز فـي
خطابه السياسـي تجاه شـعبه ،فهو قوت يومهم ،ومتكأ حياتهم،
وكمـا اسـتطاع تحقيـق األمـن تمكـن بعـد توفيـق اهلل مـن تأميـن
المـوارد االقتصاديـة .وليسـت ظروفـه المحليـة فقـط كانـت
المعيقـة فحسـب بـل مـا كان عليه الوضـع االقتصادي في العالم
أجمـع آنـذاك مـن حربـه العالميـة ،ودخول اقتصـاد العالم أجمع
تحـد زاد المهمـة صعوبـة.
مرحلـة الكسـاد ،وهـذا
ٍّ
أمـا الثنائيـة الثانيـة :فهـي الفوضـى والتنظيـم .ومـن أهـم
مالمحهـا رسـم هويـة اقتصاديـة خاصـة للبلاد بإصـدار عملـة
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تحمـل اسـم الدولـة وملكهـا .وهـذا مـن شـأنه ترسـيخ توحيـد
البلاد ،وتنظيـم المعاملات بيـن النـاس بعـد أن كانـوا يتعاملـون
بعملات مختلفـة فـي كل منطقـة.
ومـن نماذجـه بالغـه يـوم ( 3صفـر 1349هـــ 19 /يونيـو
1930م) حـول العملات المتداولـة فـي البلاد" :وإن الحكومـة
سـاعية وعازمـة علـى تعميـم عملتهـا فـي جميـع البلاد ،ولكـن
الظـروف لـم تسـاعد فـي الحالـة الحاضـرة بسـبب األزمـة
االقتصاديـة الواقعـة فـي كل بلاد العالـم ]...[.كمـا أنهـا تؤكـد
علـى كافـة المواطنيـن بامتثـال مـا ذكـر وعـدم مخالفتـه .أمـا
أسـعار العملـة بالقـروش فهـي كمـا يأتـي:
●كل ريـال عربي باثنين وعشرين ً
دارجا.
قرشا
ً
●كل جنيه إنجليزي بمئتين وعشرين ً
دارجا.
قرشا
ً
●كل ليرة عثمانية بمئة وتسعين ً
دراجا.
قرشا
ً
●كل ريـال فرنسة بأحد عشر ً
دارجا.
قرشا
ً
●كل روبية هندي بخمسة عشر ً
دارجا.
قرشا
ً
وقـد أذعنـا هـذا لتكونـوا علـى بينـة مـن األمـر ،والسلام
عليكـم"(.((10
ويحمل هذا النموذج الخطابي عم ًقا اقتصاد ًيا بتحديده سعر
موحـدة رسـمية.
الصـرف وقـت تبديـل العملـة المتعـددة بأخـرى َّ
وهـذا وعـي متقـدم لدولـة ناشـئة تخطـو خطواتهـا األولى .وليس
ٍ
شـخصية مثـل الملـك عبدالعزيز هـذا الفعل.
غري ًبـا علـى
( ((10السابق ،ص.276
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مقاصد الخطاب السياسي:

ِ
المخاطـب
عندمـا يتشـكل الخطـاب فـي لغـة يصوغهـا
باإلسـتراتيجية المناسـبة لها ،فإنه يرنو بها عد ًدا من المقاصد
والغايـات ،ومـن ثـم فـإن كل خطـاب يتضمـن مقصـ ًدا أو أكثـر.
وكلمـا ازدادت مـدارك منشـئ الخطـاب ازدادت مقاصدهـا،
وكلمـا تعـددت مهـام القائـم بالخطـاب وسـلطته تنوعـت غاياتـه.
وعليـه فـإن خطـاب الملـك عبدالعزيـز السياسـي سـعى إلـى
مقاصـد عديـدة ،يمكـن إجمالهـا فيمـا يأتـي:

أو ًال :إنفاذ السلطة

عندمـا تولـى الملـك عبدالعزيـز قيـادة مجموعتـه لتوحيـد
البلاد ،فهـو بهـذا يعلـن نفسـه مسـؤوالً عـن نتائـج هـذه
المجموعـة ،ومـن ثـم لـه الكلمـة الفصـل بعـد تحقيـق نتائجهـا.
وأشـهر خطـاب سياسـي لجاللتـه فيـه إنفـاذ لسـلطته وقيامـه
بهـا ،كلمتـه وقـت دخولـه الريـاض التـي رددهـا الفاتحـون معـه
بـأن "ال ُملـك هلل ثـم لعبدالعزيـز" .واسـتمع لجاللتـه ما يقوله عن
أول مـا اتخـذه تجـاه أهـل الرياض بعد نجاحـه في مهمة اقتحام
قصـر المصمـك" :ثـم جاءنـا أهـ ُل البلاد فأمنَّاهم ،وسـكنا يومنا
وليلتنـا ،ثـم شـرعنا فـي بنـاء السـور"(.((10
إن عهـد األمـان للنـاس ال يكـون إال مـن بيـده صالحيـة األمـر
وسـلطته ،وهـذا مـا كان بيـد جاللتـه حينها ،وفيها تسـليم واضح
مـن رفاقـه بسـلطته ،ثـم اسـتمرار تأثيرها في أهـل الرياض بعد
أن منحهـم األمان.
( ((10السابق ،ص.158
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ومـن النمـاذج الشـهيرة جـ ًدا فـي حيـاة الملـك عبدالعزيـز
خطابـه الـذي وجهـه ألهـل الحجـاز فـي  7جمـادى اآلخـرة
1344هــ بعـد ضمهـا إلـى نجـد ،وفيـه يضـرب أروع المثـل بحقن
دمائهـم ،وحفـظ أموالهـم مـع إرضـاخ المتمـرد منهـم فيمـا لـو
حدثتـه نفسـه ،يقـول:
"مـن عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن الفيصـل آل سـعود إلـى
إخواننا أهل الحجاز سلمهم اهلل تعالى
السالم عليكم ورحمة اهلل
وبعـد ،فإنـي أحمـد اهلل الـذي صـدق وعـده ،ونصـر عبـده،
وأعـز جنـده [ ]...إن البلاد ال يُصلحهـا إال األمـن والسـكون،
لذلـك أطلـب مـن الجميـع أن يخلـدوا إلـى الراحـة والطمأنينـة،
أحـذر الجميـع مـن نزغـات الشـياطين واالسترسـال وراء
وإنـي ِّ
األهـواء التـي ينتـج عنهـا إفسـاد األمـن فـي هـذه الديـار ،فإني ال
أراعـي فـي هـذا البـاب صغيـ ًرا وال كبيـ ًرا ،وليحذر كل إنسـان أن
تكـون العبـرة فيـه لغيـره"(.((10
ففـي هـذا الخطـاب أمـ ٌر بتـرك الفتنـة وإثـارة الفوضـى ،بعـد
اسـتتباب الحكـم لجاللتـه ،ومـن ثـم األمـن في منطقتـه الجديدة
المضمومـة للبلاد .وفـي الخطـاب ملمـح لغـوي جديـر بالوقـوف
عليـه هـو لفظـه "أطلـب مـن الجميـع أن يخلـدوا إلـى الراحـة
والطمأنينـة" وهاتـه العبـارة تصـف الكـرب الـذي رافـق الجميـع
حتـى انتهـاء المهمـة ،وطلـب الراحـة بعـد الكـرب أحـوج مـن بعـد
الدعة.
( ((10السابق ،ص.268-266
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ثانيا :تفويض السلطة
ً

الوعـي السياسـي الـذي كان يحملـه الملـك عبدالعزيـز كان
بتجـل بعـد اكتمـال مرحلـة توحيـد البلاد؛
بحـق فـذًا ،وظهـر
ٍ
فقيـادة فتـح الريـاض مـن حتمياتهـا :القيـادة المنفـردة التـي
توالها بنفسه .ولكن الح ًقا هل سيفعل كل شيء بنفسه؟! وهذا
السـؤال عنـد الشـخصيات المركزيـة فـي أعمالها تكـون اإلجابة
"نعـم" ،ثـم تظهـر البيروقراطيـة اإلداريـة التـي تعيـق تطور البالد
ومصالـح العبـاد .واإلعاقـة ليسـت هد ًفـا وال صفـة مـن صفـات
منهجا لـه؛ لتخفيف
المؤسـس ،إذ اتخـذ تفويـض السـلطة لغيـره
ً
ِّ
ً
متفرغا
عـبء بعـض المسـؤوليات التـي يمكـن أن يقوم بها غيره،
لمهمتـه األساسـية الماثلـة فـي دور الملـك مـن القيـام بأعمـال
الدولـة ،واإلشـراف علـى القطاعـات العاملـة ،وغيرهـا.
إن عمليـة التفويـض تحتـاج إلـى خطـاب يُ ْشـهرها بين الناس،
حتـى مـن يتولـى هـذه المهمـة يكـون بقـوة الملـك عينـه .وفـي
الخطاب اآلتي ،يتولى الملك نفسه هذه المهمة بقوله" :إني أود
أن يكـون اتصالـي بالشـعب وثي ًقـا دائ ًمـا؛ ألن هـذا أدعـى لتنفيـذ
مفتوحـا لحضـور مـن
رغبـات الشـعب ،لذلـك سـيكون مجلسـي
ً
يريد الحضور من السـاعة الثانية إلى السـاعة الثالثة لي ً
ال(،((11
مفتوحـا لهـذه الغايـة
وفـي حالـة غيابـي سـيكون مجلـس نائبنـا
ً
بـدالً مـن مجلسـنا سـواء كان فـي مكـة أو فـي الطائـف ]...[.أنـا
أود االجتماع بكم دائ ًما ،ألكون على اتصال تام بمطالب شـعبنا
( ((11ذلـك وفـق التوقيـت الغروبـي /العربـي قبل العمـل بالتوقيت الحالي/
العالمـي الذي يُسـمى الزوالي.
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وهـذه غايتـي مـن وراء هـذا االتصـال"(.((11
وفي خطاب آخر ،يبلغ تفويض السـلطة سـق ًفا أعلى ،عندما
أوكل البنـه فيصـل وقـت ذهابـه لباريـس مهمـ َة الحديـث عـن
مشـكلة سـوريا ذلـك الوقـت ،يقـول فـي مذكـرة للوزيـر المفـوض
فـي العـراق" :ونحـن نخبرهـم اآلن أنـه أثنـاء مـرور االبـن فيصـل
ً
طويلا
فـي باريـس ،قابـ َل وزيـر الخارجيـة الفرنسـية وتكلـم معـه
فـي لـزوم حـل القضيـة مـع سـورية ،وأبـان المخاطـر التـي
تهـدف( ((11إليهـا فرنسـا وبريطانيـا فـي الخطـط التـي يسـيران
عليهـا فـي سـورية وفلسـطين ،وأقنعـه بلـزوم االتفاق مع سـورية،
ووجـوب إبـرام المعاهـدة السـورية .وقـد كان "بونيـه" مقتنعا بكل
مـا قالـه االبـن فيصـل ،ووعـد بإنجـاز األمـر بعد رجـوع المندوب
السـامي"(.((11
إن تفويـض السـلطة يخلـق مزيـ ًدا مـن القـادة الكبـار ،وال أدل
علـى ذلـك مـن شـخصية أبنـاء المؤسـس ،ولنـا فـي شـخصية
الملـك فيصـل  -رحمـه اهلل  -خيـر مثـال ،الـذي بـدأ منـذ وقـت
مبكـر جـ ًدا بتفويـض مـن والـده بممارسـة عـدد مـن األدوار
السياسـية ،وهنـا نسـترجع مـا جـاء فـي شـخصية السياسـي
والبيئـة الحاضنـة لـه ،التـي كلمـا كانـت ممتلئـة بمقومـات بنـاء
وتوهجـا،
الشـخصية القويـة سياسـ ًيا وخطاب ًيـا ازدادت حضـو ًرا
ً
ولـذا تسـتمر شـخصية الملـوك فـي أبنائهـا بمنحهـم مزيـ ًدا مـن
الثقـة والتفويـض.
( ((11القابسي ،المصحف والسيف ،ص.101
( ((11ورد في المصدر بكلمة "تستهدف" والصواب ما أثبته.
( ((11محيي الدين القابسي ،المصحف والسيف ،ص.228
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قيـا ُم الدولـة السـعودية منـذ تأسيسـها َجعلهـا هد ًفـا لألعـداء
ً
وغرضـا لرميهـا بالشـبه واالفتـراءات .واسـتمر
والخصـوم،
هـذا الهجـوم إلـى قيـام المملكـة العربيـة السـعودية علـى يـد
الملـك عبدالعزيـز رحمـه اهلل .ولألعـداء ُشـبَ ٌه كثيـرة يرمـون
بهـا الدولـة وأهلهـا قـاد ًة وشـع ًبا ،كل هـذا فـي سـبيل تشـويه
سـمعتها ،أو زعزعـت اسـتقرارها وإعادتهـا إلـى حالـة الفوضـى
واالضطراب.
ومـن مقاصـد الخطـاب السياسـي عنـد جاللتـه :دحـض تلـك
الشـبه ،وتفكيكها على مرأى الناس ومسـامعهم ،وفي كثير منها
َ
المخاطبيـن الحاضريـن إلـى الغائبيـن بنقلهـا
تتخطـى حـدود
تلميحـا.
إليهـم أو التعريـض بهـم
ً
وألن ظروف توحيد البالد كانت عصيبة ،لكثير من األسباب،
مـن أهمهـا :اختلاف القبائـل ،فاألوضـاع االقتصاديـة ،ثـم تفوق
األعـداء بالعتـاد .ومـع هـذا ،فـإن الملك اسـتطاع بعد توفيق اهلل
تذليـل كل هـذه المصاعـب والوصـول إلـى هدفـه ،وهـي رحلـة
احتاجـت إلـى كثيـر مـن األنفـس والجهـد والوقـت حتـى تحقـق
هدفهـا بعـون اهلل .وهـذه الرحلـة العصاميـة الفتيـة تخللهـا كثيـر
مـن الدعـاوى الباطلة.
وممـا يحسـب لخطـاب الملك عبدالعزيز السياسـي أنه أورد
بنفسـه تلـك الدعـاوى ،ور َّد عليهـا أمـام مـرأى الجميـعُ ،مض ّي ًقـا
على كل من يتبناها ،وتفني ًدا لكذبهم عليه ،وال سيما ما أطلقه
المغرضـون مـن تسـميات أشـهرها "الوهابيـة" ،فيـرد عليهـا
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الملـك بقـول مبيـن" :يسـ ّموننا بالوهابييـن ،ويسـمون مذهبنـا
الوهابـي باعتبـار أنـه مذهـب خـاص ،وهـذا خطـأ فاحـش نشـأ
عـن الدعايـات الكاذبـة التـي كان يبثهـا أهـل األغـراض .نحـن
لسـنا أصحـاب مذهـب جديـد أو عقيـدة جديـدة ،ولـم ِ
يـأت
محمـد بـن عبدالوهـاب بالجديـد ،فعقيدتنا هي عقيدة السـلف
الصالـح التـي جـاءت فـي كتاب اهلل وسـنة رسـوله ومـا كان عليه
السـلف الصالـح .ونحـن نحتـرم األئمـة األربعـة وال فـرق عندنـا
بيـن مالـك والشـافعي وأحمـد وأبـي حنيفـة ،وكلهـم محترمـون
فـي نظرنا.
هـذه هـي العقيـدة التـي قـام شـيخ اإلسلام محمـد بـن
عبدالوهـاب يدعـو إليهـا ،وهـذه هـي عقيدتنـا ،وهـي عقيـدة
مبنيـة علـى توحيـد اهلل عـز وجـل خالصـة مـن كل شـائبة منزهة
مـن كل بدعـة ،فعقيـدة التوحيـد هـذه هـي التي ندعـو اليها وهي
التـي تنجينـا ممـا نحـن فيـه مـن محـن وأوصـاب"(.((11
رواجا عن الدولة السـعودية
وتهمـة "الوهابيـة" مـن أكثر التهم
ً
األولـى ،واسـتمرت حتـى قيـام المملكـة العربيـة السـعودية.
والغـرض الرئيـس منهـا تشـويه الصـورة الدينيـة للبلاد وقادتها،
وقذفهـا بالضلال والبدعـة .وعندمـا زاد األمـر عـن حـده وقـف
لهـا الملـك عبدالعزيـز بنفسـه ،وأخـذ بالـرد عليهـا.
وتقنيـة ِ
الحجـاج المسـتعملة فـي خطـاب جاللتـه تم َّثلـت فـي
الحجـج شـبه المنطقيـة التـي تعتمـد علـى البنـى المنطقيـة،
وهـي تلـك الحجـج "القريبـة مـن الفكـر الصـوري ذي الطبيعـة
( ((11السابق ،ص.53-52
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المنطقيـة أو الرياضيـة ،لكنهـا تختلـف عنـه فـي كونهـا تفتـرض
دو ًمـا القبـول بدعـاوى ذات طبيعـة غيـر صوريـة ،هـي وحدهـا
التـي تم ِّكـن مـن اسـتعمال الحجـة"( .((11وصورتهـا المسـتعملة
فـي حجاجيـة الخطـاب ما يُسـمى التماثـل )،(Idenitfication
ٍ
تعريـف مـا ،أن المعـ َّرف يتطابـق مـع
وهـي حجـة تقـوم "بفضـل
المعـ ِّرف ،فالتعريفـات تسـعى إلـى التعامـل مـع اللفـظ المعـ َّرف
والعبـارة التـي تع ِّرفـه ،علـى أنهمـا قابلان ألن يعـوض أحدهمـا
اآلخـر"(.((11
ِ
المخاطـب/
وانطال ًقـا مـن هاتـه التقنيـة الحجاجيـة ،نجـد
الملـك عبدالعزيـز يعـرض شـبهة "الوهابية" كما يـرى المروجون
لهـا ،ثـم دحضهـا بإعـادة تعريـف مفهـوم الشـيخ محمـد بـن
عبدالوهـاب ،وبأنـه لـم ِ
يـأت بجديـد ،وإنمـا عقيدتـه هـي مـا كان
عليـه السـلف الصالـح.
وفـي خطـاب طويـل يعـرض جاللته بمكة المكرمة في موسـم
حـج 1350هــ1932/م ُ
لشـ َب ٍه كثيـرة متراكمـة" :تولينـا الحجـاز،
فقـام النـاس بيـن شـامت وناقـم ومحـب وناصـح ،وإخواننـا
المسـلمون نقبـل منهـم كل أمـر فيـه مناصحـة علـى شـرط أن
يكـون فـي الحـق ،ومســألتان ال يمكـن أن نقبلهمـا ولـو قاتلنـا
أهـل األرض حتـى ال يبقـى فينـا أحـد :التغييـر فـي ديـن اهلل
ولـو مثقـال خردلـة؛ ألنـه ال طاعـة لمخلـوق فـي معصيـة الخالق،
فالكتاب والسـنة ال نحيد عنهما أب ًدا ،والثانية أن أي أمر يلحق
( ((11بنـو هاشـم ،الحسـين ،نظريـة الحجـاج عنـد شـاييم بيرلمـان ،دار
الكتـاب الجديـد ،بيـروت2014 ،م ،ص.57
( ((11السابق ،ص.62
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اسـتقالل أو شـرف بالدنا فهذا مسـتحيل أن نقبله ،ولو تكلم أو
قـال مـن قـال ،والحقائـق مبثوثـة ومعلومة وهذا هـو الذي يلزمنا
دينًـا ودنيـا.
كثيـ ًرا مـا يقولـون بعـض النـاس ليـش مـا يحـط ابـن سـعود
جمعيـات ودعايـة ضـد اإلنجليـز والمسـكوف( ((11أو الطليـان أو
غيرهـم ويدافـع عـن المسـلمين ،فأحـب أن أكشـف هذه الشـبهة
وأب ِّيـن الحقيقـة فيهـا :أنـا لسـت مـن رجـال القـول الذيـن يرمـون
علي
اللفـظ بغيـر حسـاب ،أنـا رجـل عمـل إذا قلت فعلـت ،وعيب َّ
فـي دينـي وشـرفي أن أقـول قـوالً ال أتبعـه بالعمـل ،وهـذا شـيء
مـا اعتـدت عليـه وال أحـب أن أتعـوده أبـ ًدا .مـاذا يريـد النـاس
منـي؟ يريـدون أن أقـول وأتكلـم ثـم يهمـل جوابـي وأسـكت؟ وأي
فائـدة فـي القـول الـذي ال يعقبـه فعـل؟ إنـه أمـر مـا اعتدتـه ولـم
يعتـده قومـي معـي ،أنـا ال أقـول لصاحـب أم القـرى( ((11أو غيـره
قـل وتكلـم علـى فلان وفلان ،وإنمـا آمـر بالسـكوت إلـى وقـت
الفعـل فـإذا فعلنـا تكلمنـا.
سـكتنا مـن قبـل ومـن بعـد؛ ألننـا كنـا في ريبة من أمـر الناس،
وأريـد بالنـاس أكثـر الذيـن ي ّدعـون اإلسلام وهـؤالء هـم الذيـن
أخشـى شـرهم وأراقبهـم قبـل غيرهـم [ .]...إنهـم إذا أرادوا
التكلـم عـن نصرانـي تأدبـوا وأحسـنوا الـرد ،ولكـن إذا تكلمـوا
عـن المسـلمين رموهـم بالبهتـان كأنهـم أعـداء لهـم ،يقولـون ابـن
سـعود قـال كـذا وفعـل كـذا ،وكلـه زور زور ،لمـاذا كل هـذا؟ هنـا
( ((11هكذا في المصدر ،وفتش الباحث عن معناها ولم يجد.
( ((11أي :رئيس تحرير صحيفة أم القرى ،وهي صحيفة البالد الرسمية.
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رجـال نقمـوا علينـا لمـا أعطانـا اهلل إيـاه ،فسـ ّول لهـم الشـيطان
من الوسـواس الشـيء الكثير ،ولم أر أح ًدا من أولئك دافع عني
وال مدافعـة واحـدة ،بعضهـم منعـوا عـن الحرميـن الصدقـات
واألوقـاف وأخـذوا يمنعـون النـاس عـن حـج بيـت اهلل ،كلـه ألجل
نصـب
ابـن سـعود ،فمـا هـو العمـل الـذي عملـه ابـن سـعود؟ هـل َ
ابـن سـعود صن ًمـا يعبـده مـن دون اهلل؟ هـل أبـاح الخمـور؟ هـل
أبـاح الزنـا والفجـور؟ هـل تـرك ابـن سـعود األشـرار يفسـدون
فـي األرض؟ أم مـاذا صنـع ابـن سـعود ممـا ينكـره الشـرع وتأبـاه
المـروءة العربيـة؟
يدعـون
إنـي واهلل أخـاف األجنبـي مـرة ،وأخـاف الذيـن ّ
اإلسلام ثالثـة آالف مـرة ،وأرجـو أن يعذرنـي المسـلمون فـي
قولـي هـذا .وإنـي واهلل صـادق فيمـا أقولـه ،ومـا تكلمـت به وقد
قيـل "يـا رسـول اهلل المسـلم يزنـي؟ قـال :يزنـي .قالـوا :يسـرق؟
قـال :يسـرق .قالـوا :يكـذب .قـال :ال" .فأنـا أبـرأ الـى اهلل مـن
الكـذب ،أنـا أتأخـر وأتقـدم بقـدر الحاجـة ،وال أعمـل عم ً
لا
أخـرب بـه بلادي ،وإذا جـاء وقـت العمـل واللقـاء فالعـار علـى
الـذي يتأخـر ،فـإذا بـذل النـاس مالهـم بذلـت مالـي ،وإذا بذلـوا
رقابهـم بذلـت رقبتـي ورقـاب عيالي ،أما الهـرج والمرج والكالم
الـذي يض ّرنـا أكثـر ممـا ينفعنـا فهـذا مـا ال دخـل لـي فيـه ،وإذا
بـرز المسـلمون للعمـل فالعيـب فـي شـرفنا  -حنـا العـرب -
إن تأخرنا.
يقولون :ابن سـعود يأخذ ً
قرضا من اإلنجليز وابن سـعود يريد
أن يفعـل ويصنـع ،فأنـا لـم آخـذ مـال أهـل الحجـاز وال حاللهـم،
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بـل أصلحـت حـال الحجـاز وحـال أهلـه فـي هـذه البلاد الطاهـرة،
لقـد أ ّمـن اهلل ثـم أ ّمنـت الطريق ،وضربـت على يد الظالم ،وأقمت
شرع اهلل في جميع أنحاء المملكة من الخليج إلى البحر األحمر،
{و َما
ومـن صبيـا إلـى جيـزان إلى قر َّيات الملح ،وهذا كله من اهلل َ
ـت َولَ ِك َّـن ال َّل َـه َر َمـى} [األنفال.]٧١ :
ـت إ ْذ َر َم ْي َ
َر َم ْي َ
يقولـون إن البـوادي هلكـت مـن قلـة األمطـار واهلل سـبحانه
وتعالـى هـو الفعـال ،وإذا أراد أن يمنـع المطـر عـن البادية فماذا
يصنـع ابـن سـعود؟ ولكـن العيـب علـى الذيـن منعـوا صدقـات
وأوقاف الحرمين الشـريفين ،وأخذوا يدسـون للناس ويمنعونهم
بدعوتهـم السـيئة بصدهـم عـن الحـج ،أمـا قلـة األمطـار فـي
الباديـة فهـذا ال يعـاب علينـا ألنـه مـن اهلل ،ويجـب الحمـد علـى
خاصـا ببادية الحجـاز بل هو موجود
مـا قـدر وأراد ،وليـس هـذا
ً
فـي فلسـطين والعـراق ً
أيضـا ،ولكـن اهلل رحـم عبـاده وهـو أرحم
الراحميـن ،وهـذا شـيء ال نسـتطيع دفعـه ال نحـن وال هـم ،وإذا
كان فـي اسـتطاعتي دفعـه ولـو كان فيـه ذبـح أوالدي مـا تأخـرت
عنه.
لقـد خـاض النـاس فـي القـرض الـكاذب ،ول ّفقـوا وأ ّولـوا وأنـا
أقـول :واهلل وال رب سـواه لـم أعمـل مـع اإلنجليـز وال مع غيرهم
ً
قرضـا مـا ،وربمـا أننـا نحتـاج ونأمـل مـن المسـلمين أو غيرهـم،
ولكـن إذا وقـع فلا يمكـن أن يخـرج ذلـك عـن حـدود الشـرع ،وال
يمكـن أن يمـس البلاد واسـتقاللها ومـا فيهـا ،وإذا كان أحـد
مـن المسـلمين ملـ ًكا أو تاجـ ًرا يريـد أن يسـاعد الحجـاز وأهلـه
علـى الوجـه المشـروع ،فأنـا أقـوم معـه وأسـاعده وإنـي أقـول:
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مـن كان عنـده نصيحـة أو إرشـاد ويريـد عرضهـا علينـا فنحـن
مسـتعدون لذلـك سـواء اآلن أو فـي وقـت غيـر هـذا بيننـا وبينـه
أو أمـام علمـاء المسـلمين ،وإنـي واهلل ال أقبـل لبلادي وال علـى
بلاد المسـلمين مـا يضـ ُّر بهـم ،وإنـي أحتـرم الشـايب منهم كأبي
والوسـط كأخـي والصغيـر كابنـي ،وهـذا مـا أعاهـد اهلل عليه ثم
أعاهدكـم عليـه ،والحقائـق ظاهـرة كالشـمس والحمـد هلل رب
العالميـن وصلـى اهلل علـى سـيدنا محمـد وآلـه وصحبـه وسـلم
أجمعيـن"(.((11
أوردت هذا النموذج الطويل؛ لما فيه من منعطفات ِحجاجية
ُ
مهمـة فـي خطـاب جاللتـه السياسـي؛ حيـث إنـه يسـتعمل تقنيـة
المؤسسة على بنية الواقع وهي حجج تستمد قوتها من
الحجج
َّ
العالقات الحاضرة "بين األشـياء المك ِّونة للعالَمِ ،
فالحجاج هنا
ً
افتراضـا وتضمينًـا بـل أصبـح [ ]...تفسـي ًرا لألحداث،
مـا عـاد
وتوضيحـا للعالقـات الرابطـة بين عناصر الواقع وأشـيائه"(.((12
ً
وجـاءت عالقـة التعاقـب ) (Sequaentiai Relationsمسـيطرة
علـى الحجـة فـي هـذا الخطـاب بحجتهـا السـببية ،فهـي تبحـث
عـن "أسـباب ظاهـرة مـا ،فـإذا تعلـق األمـر بأفعـال َع ْمدية ،يكون
البحـث عـن األسـباب مصحو ًبـا بالبحث عـن دوافعه"(.((12
ويمكـن تتبـع الدعـوى ،ثـم الوقـوف علـى الـرد بواسـطة
الحجـة السـببية التـي تجعـل صاحـب الدعـوى يعـود خاسـ ًرا
( ((11القابسي ،المصحف والسيف ،ص.83-81
( ((12الدريدي ،سامية ،الحجاج في الشعر العربي القديم :بنيته وأساليبه،
عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط1432 ،2هـ2011/م ،ص.214
( ((12بنو هاشم ،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،ص.71
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فـي موقفـه القضـوي ،الـذي حـاول منـه تشـويه سـمعة الملـك
عبدالعزيـز .وحتـى يضـع القـارئ يـده مباشـرة علـى الدعـاوى
ورده بالحجـة السـببية يمكـن عرضهـا ّ
ملخصـة كمـا يأتـي :إن
المقاومـة لإلنجليـز والطليـان فعـل سياسـي ،والسـبب في عدم
معرفتهـم بـه هـو جهلهـم بمـا تقتضيـه السياسـة مـن الحكمـة
باالنتظـار والصبـر ،ومـا هـو عليـه جاللتـه مـن مبـدأ الفعـل
ال القـول والدعايـات .أمـا القـرض والرغبـة فـي أخـذ أمـوال
أهـل الحجـاز فهـي دعـوى باطلـة؛ لسـبب أن الملـك نفسـه
أعلـن بـأن أمـوال أهـل الحجـاز ألهـل الحجـاز ،وهـذه شـائعات
أرادت هـز الثقـة بيـن الملـك وأهـل الحجاز وقـت ضمه للبالد.
والقـرض نفـاه الملـك بال َقسـم ،ومـن هـو فـي مقامـه ليـس
بحاجـة إليـه ،ولكـن حتـى يقطـع هـذه الدعـاوى الباطلـة .أمـا
قلـة األمطـار فمـا سـبب عبدالعزيـز فيهـا؟! فهـو بشـر ليـس
بيـده وال غيـره أمرهـا ،إنمـا بيـد اهلل الملـك الـرزاق سـبحانه
وتعالى.
إذن ،يظهـر مقـدار التفتيـش عـن أسـباب تلـك الخصومـة ،ثـم
الـرد عليهـا مـن مسـبباتها ور ِّدهـا علـى المر ّوجيـن لهـا .وهـذا
التعاقـب فـي الحجـة والـرد يشـير إلـى مقـدار مـا كان عليـه
الملـك عبدالعزيـز مـن مقـدرة خطابيـة" ،وسـر القـوة فـي حجـة
عبدالعزيـز أن عقلـه كان يسـبق لسـانه ،وأنـه ينسـى العاطفـة
أمـام المنطـق وال يقـول إال مـا يعتقـد"(.((12
( ((12الزركلي ،الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ،ص.213
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ِ
المخاطب إلى كسب آراء غيره
في الخطاب السياسي يحتاج
لتـؤازر مواقفـه وتقـوي مقاصـده؛ فـاآلراء السياسـية وحدهـا ال
تكفي أحيا ًنا دون جمع مواقف مشـابهة؛ فالمجتمع الدولي كما
يطلـق عليـه السياسـيون يأخذ بـاآلراء التي تك ّونها المجموعات.
وهذا الوعي السياسـي مشـاهد في خطابات الملك عبدالعزيز
التـي تناقـش قضايا مهمة.
وممـا قالـه فـي خطـاب بشـأن اسـتقالل الوحـدة العربيـة
والتقـوي بالتكاتـف ،قولـه" :أتمنـى مـن سـائر إخواننـا العـرب
أن يبـذل كل منهـم جهـده فيمـا ينفـع جميـع المسـلمين وجميـع
العـرب؛ ألنـه البـد لنـا مـن االتفـاق لمـا يحفـظ بالدنـا وجميـع
بلاد المسـلمين ،وأن نطلـب مـن الحلفـاء أن يؤيـدوا اسـتقالل
البلاد المسـتقلة ،وأن يسـاعدوا البلاد التـي لـم تسـتقل لنـوال
اسـتقاللها ،ونحـن فـي عملنـا ومصادقتنـا للحلفـاء إنمـا نصـادق
أنفسـنا ونحـب أنفسـنا حتـى يبتعـد الشـر عنـا ،فـإن الجامعـة
الحقيقية التي يمكن أن تفيدنا وينصرنا اهلل بها هي االعتصام
بحبـل اهلل واإليمـان الخالـص"(.((12
إن دعـوة الـدول العربيـة إلـى االسـتقالل تحتـاج إلـى وجـود
معترفيـن بهـا مـن الـدول المؤثـرة فـي العالـم ،وجهـود الملـك
عبدالعزيز في هذا الشـأن ومواقفه مو ّثَق ٌة معروف ٌة .ومنها هذا
الخطـاب الـذي كـرس مفهـوم االلتفـاف حـول الوحـدة العربيـة
والثبـات مـع آخريـن فيهـا .وكسـب اآلراء لجنـي مصلحـة عامـة
( ((12القابسي ،المصحف والسيف ،ص.129-128
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مـن الغايـات المهمـة لإلسـتراتيجية التضامنيـة فـي الخطـاب
السياسـي(.((12

خامسا :إشهار الموقف
ً
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مـن مقاصـد الخطـاب السياسـي الكبـرى إشـهار المواقـف
وإعالنهـا؛ فالـدول القويـة ال تبقى صامتة دون رأي في القضايا
الدوليـة السـاخنة أو مـا يمـس سـيادتها .وهكـذا كانـت المملكـة
المؤسـس الـذي لـه مواقـف معلنـة
العربيـة السـعودية وقائدهـا
ِّ
مـن قضايـا كثيـرة محليـة ودوليـة ،فأمـا المحليـة فـكان أمـن
البلاد وسـيادتها ً
خطـا أحمـر ال يسـمح ألحـد باالقتـراب منـه،
والشـواهد التـي مـرت بهـذا الشـأن كافيـة .أما القضايـا الدولية
فكانـت فلسـطين أبـرز القضايـا وأسـخنها ،إضافـة إلـى غيرهـا
ممـا تسـتلزمه مصلحـة البلاد.
وهـذا فـي المجمـل بعـد توحيـد البلاد ،غيـر أن أكثـر
موقـف اسـتدعى الثبـات والقـوة والحـزم فيـه هـو الثبات في
تأسيس الحكم وتثبيت أركانه في بداياته .وفي خطاب بعثه
جاللتـه فـي العاشـر مـن ربيـع اآلخـر عـام 1322هــ1904/م
إلـى األميـر أالي "حسـن شـكري" قائـد القـوات التركيـة عندمـا
أنـذره األخيـر بضـرورة المثـول أمامه كان رده القوي بـ" :فهمنا
خطابكـم إلـى آخـره ،وأمـا قولـك إن أميـر المؤمنيـن بلغـه
خبـر هـذه الفتنـة فـي البلاد العربيـة ومـا هـان عليـه إال
صالحها فسـبحان اهلل! هل تخفى عليه حقيقة األحوال؟
( ((12انظـر :الشـهري ،عبدالهـادي ،إسـتراتيجات الخطـاب :مقاربـة لغويـة
تداوليـة ،دار كنـوز المعرفـة ،األردن ،ط1436 ،2هــ2015/م.8/2 ،
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المضـرم لهـا ،وهـي غايـة مقاصـده [ ]...وأمـا
إنـه هـو
ِ
اآلن فلا نقبـل لكـم نصيحـة ،وال نعتـرف لكـم بسـيادة،
واألحسـن أن ترجع من هذا المكان إذا كنت ال تود سـفك
ً
مقبلا إلينـا ،فلا شـك
الدمـاء ،فـإن تعديـت مكانـك هـذا
أننـا نعاملـك معاملـة المعتديـن علينا ،وقد قال اهلل تعالى:
ك ْـم}
ك ْـم َفا ْع َت ُـدوا َع َل ْي ِـه ِب ِم ْث ِـل َمـا ا ْع َت َـدى َع َل ْي ُ
{ َف َم ِـن ا ْع َت َـدى َع َل ْي ُ
[البقـرة ]٤٩١ :فـإن كنـت حـ ًرا منص ًفـا فال يخفاك أن سـبب
عـدم إطاعتـي هـو عـدم ثقتـي بكـم .انظـر إلى والـي اليمن
كيـف سـلوكه فـي اليمـن فإنـه أضـرم الفتنـة فيهـا ،وانظـر
وحجـاج بيـت اهلل
إلـى الحجـاز وأهلـه ،ومـا يالقونـه هـم ُ
الحـرام مـن السـلب والنهـب فـي نفـس البلـد مـن الحـكام،
فـأي نصيحـة تبديهـا لـي يا حضـرة األمير أالي مع ما أراه
مـن سـوء المقاصـد وخبـث نيـات العمـال؟ وأمنيـة عمـوم
المسـلمين هـي أن يهيـئ اهلل لهـم مـن يحمـي ضيعتهـم
ويعلـي شـأنهم ،وأظـن أنـك ال تجهـل جميـع األحـوال التـي
عرضـت عليـك ،وخالصـة القـول أن كل العمـال الذيـن
رأيناهـم إنهـم خائفـون منافقـون ،فال طاعـة لكم علينا ،بل
نراكـم كسـائر الـدول األجنبيـة"(.((12
وعليـه ،يظهـر مقـدار قـوة الموقـف المتخـذ فـي الخطـاب،
وأنـه مـا عـاد ينبغـي التحـدث مـع البلاد وقائدهـا بتلـك النبـرة.
وهـذا الثبـات فـي الموقـف وإظهـاره بقـوة يحقـق مقصـد إشـهار
الموقـف بـكل وضـوح ،ويرسـي ثبـات الدولـة.
( ((12القابسي ،المصحف والسيف ،ص.189-188
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من عموم مقاصد الخطاب السياسي اإلخبار ،ومن مضامين
اإلخبـار المهمـة التـي وردت فـي خطابـه السياسـي موقفـه مـن
المذاهـب الفقهيـة األربعـة ،واختيـار مذهـب الدولـة مـن بينهـا
فـي الحكـم والقضـاء ،عندمـا قـال" :وأنـا لسـت بعالـم ،ولكـن
الحـق برهـان ،والـذي نمشـي عليـه هـو طريـق السـلف الصالـح،
ونحـن ال نك ّفـر أحـ ًدا إال مـن ك ّفـره اهلل ورسـوله ،وليـس مـن
مذهب سـوى مذهب السـلف الصالح ،وال نؤيد بعض المذاهب
علـى بعضهـا .فأبـو حنيفـة والشـافعي ومالك وابـن حنبل أئمتنا،
ومـن وجدنـا الحديـث الصحيـح معـه اتبعنـاه ،فـإن لـم يكن هناك
نـص وإنمـا هـو االجتهـاد فـي الفـروع ،فنتبـع اجتهـاد أحمـد بـن
حنبـل ،واألصـل كتـاب اهلل وسـنة رسـوله"(.((12
وضـرورة اإلخبـار فـي الخطـاب السياسـي بأنهـا ال تتـرك
الفرصـة للمغرضيـن بنشـر أخبـار كاذبـة ،فتكثـر الشـائعات
ويرتبـك المجتمـع ومحيطـه البعيـد .ومثـل هـذا اإلخبـار عـن
المذهـب المتبـع فـي الدولـة يضـع النقـاط علـى الحـروف في
حكـم قضايـا كثيـرة بيـن النـاس ،وأيضـا لسـد بـاب التهمـة
الرائجـة المعروفـة بالوهابيـة ،ومـا ُر ِّوج عنهـا مـن اسـتبعادها
للمذاهـب وإحـداث مـا لـم يكـن موجـو ًدا .وكلمـا تعلَّـق اإلخبـار
بقضيـة أكبـر اسـتلزم حضـور الخطـاب السياسـي للحديـث
عنها.
( ((12السابق ،ص.117
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َ
الخطـاب السياسـي عنـد الملـك عبدالعزيـز
ناقـش البحـثُ
َ
مؤسـس المملكـة العربيـة السـعودية فـي كتـاب (المصحـف
ِّ
والسيف) لمحيي الدين القابسي .وأثار عد ًدا من الموضوعات
في خمسة مباحث .وباالستعانة بأدوات الطرح التداولي تم َّكن
البحـث مـن تحليـل عـدد مـن الخصائـص التواصليـة ،وسـبل
َ
المخاطبيـن.
تثبيتهـا للمرسـلة الكالميـة ،ومـدى تأثيرهـا فـي
فالـدرس التداولـي جعـل الخطـاب علـى المحـك فـي كثيـر مـن
منعطفاته وقت التحليل ،وذاك بفعل مادية األدوات التداولية،
التـي تمتـاز بالصرامـة وتحديد المواقـف الكالمية قبل الحكم
عليهـا .وبهـذا توافـق المنهـج المتبـع في الدراسـة مع الخطاب
السياسـي الـذي يغلـب عليـه الوضـوح والصرامـة ،وبيـان
الغاية.
ويمكن جمع النتائج التي خرج بها البحث في النقاط اآلتية:
 -١يمكـن ضـم األجنـاس الكتابيـة المتعـددة ضمـن حيـز خطاب
واحـد /الخطـاب السياسـي؛ نظـ ًرا لصـدوره مـن متلفـظ
واحـد يعطيـه بصمـة خاصـة .وهـذه مـن صفـات السياسـي
الحاذق.
 -٢يكمـن ارتبـاط وثيـق بيـن الشـخصية والخطاب نفسـه ،وقلما
يوجـد خطـاب قوي بشـخصية ضعيفة.
 -٣الخطـاب السياسـي لـه جـذوره البعيـدة فـي التاريخ منذ أيام
أرسـطو ،ثـم الح ًقـا الثقافـة العربيـة التـي صبغتـه بمكونهـا
الخاص.
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أنموذجا
خطاب الملك عبدالعزيز السياسي ،كتاب (المصحف والسيف)
ً

125

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤١هـ/يوليو ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

 -٤لألفعال القولية /الكالمية تأثير واضح في الخطاب السياسي،
َ
المخاطبيـن ،بمـا تقـوم بـه مـن تأثيـر
ومـن ثـم التأثيـر فـي
وإنجاز.
 -٥اكتسـب خطـاب الملـك عبدالعزيـز عـد ًدا مـن الصفـات ،مـن
مثـل :الصـدق ،والمـروءة ،والشـجاعة ،والقـوة ،والحكمـة،
واالتزان.
 -٦امتلـك الملـك عبدالعزيـز قـوة خطابيـة ،يُشـهد لـه بهـا فـي
الداخـل والخـارج.
 -٧امتاز خطاب جاللته السياسـي باسـتدعائه المك ِّون الثقافي
العربـي مـن قـرآن ،وحديث ،وشـعر ،و َمثَل ،وحكمة ،وأقوال.
 -٨بـرزت الثنائيـات فـي خطـاب الملـك عبدالعزيـز ،وقـام عليها
عـدد مـن الخطابـات واألبعاد.
أمـا التوصيـات التـي خرجـت بهـا الدراسـة ،وتحـث دارسـين
آخريـن علـى بحثهـا .فأبرزهـا:
 -١في إرث الملك عبدالعزيز الثقافي عدد كبير من الخطابات
المبثوثـة فـي كتـب التاريخ والسـير ،وجمعهـا إلى جانب هذه
المدونـة سـيم ِّكن مـن كتابـة رسـالة علميـة جديـرة إذا التفت
إليها.
 -٢يمكـن دراسـة خطابـات الملـك عبدالعزيـز بعـدد مـن المناهـج
وخصوصا األسـلوبية والسـيميائية؛
النقدية الحديثة األخرى،
ً
لتوافرهـا علـى عـدد مـن المميـزات أسـلو ًبا ،والعالمـات
سم ًة .
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 -٣ال ينبغـي أن تغفـل المناهـج الدراسـية التعليميـة ،وال سـيما
التعليـم العـام عـن مثـل هـذه النمـاذج العاليـة مـن الخطـاب،
بضمهـا إلـى النصـوص المدروسـة فـي مقـررات التاريـخ
واللغـة العربيـة.

