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Critical Analysis of Political Discourse 

The Discourse of Mosul's Fall and 

Liberation As A Model 
   

A B S T R A C T       

       The political discourse cannot be regarded as only words or statements 

by an official. It is neither a speech nor a talk, but a social practice which 
includes several parties:  discourse's producer "the official", the speech's 
recipient "audience", and the objectives and interpretations of each of them. 

The current research will intend to deal with the problem of how the 
political discourse's characteristics influence the process to control and direct 
interaction between the two poles of discourse; producer and recipient. To 
serve this purpose, the researcher will focus on the political discourse of ex. 

Prime ministers Nuri al-Maliki and Haider al-Abadi concerning two important 
events in Iraq's modern history; the first is the fall of Mosul and the second is 
Mosul's liberation. 

Due to chaos that threw its sheds on those periods of Mosul's fall and 
liberation, the researcher carries the responsibility of making a neutral 
criticism on who were in charge of being prime minister at that time by 
analyzing their speeches academically and scientifically away from 
impressionism and objectivism. In this research, the main aim behind 

analyzing political discourse reside in understanding how it operates and 
fulfills purposes and functions which both always connected deeply with 
gaining power , legitimizing and maintaining it. 

The present paper will deal with two speeches; the first is for Prime 
Minister Nuri al-Maliki after the fall of Mosul and the second is for Prime 
Minister Haider Abadi after the liberation of Mosul. The two personalities 
possess both powers: the materialistic (state apparatus) and symbolic (Media 
methods), in particular. 

The current study is a descriptive one which attempts to create and reach a 
more accurate understanding of the phenomenon while the analysis is based 
on Norman Falkloff's approach to critical discourse analysis, depending on the 
point that ideologies reside in their texts. In fact, ideologies cannot be deprived 
of their texts which are interpreted differently. Thus, the ideological 
components of the selected group are be evaluated for the sake of converting 
implicit connotations in the prime minister's speech. 

The search revealed the nature of the political discourse at the current time 

considering it as a social practice which is  complicit, false and repetitive 
seeking no serious  change or match between words and deeds. Moreover, the 
most dangerous point is that such social practice "speech" is being satisfied 
with and practiced. The paper finalizes with a call to put an end to such practice 
by changing discourse, the political one is the first. 
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التحليل النقدي للخطاب السييييياطييييي  طاب 

 طقوط الموصل وتحرير الموصل

  
أن الخطاب السييسا ييس لسم  كلم ت لا  أر حاييللما  ل لسييسر   رلسم      

هو الكالم أر المديث  رلكنه  لار ة اجتلاعسة  حشلم أطلافًا عدة  ن بينها  نتج 
 الخطاب "الكلهور"  رأهداف رحفسيلا  تم  نهلا.الخطاب "اللسسر "  ر ت قس 

رحكلن االشييييييييييالسة التس انوي طلىها فس  دا حشيييييييييييم  ا يييييييييسا  الخطاب 
السييييييييييييييسا ييييييييييييييس فس حوليد الفل  رتسهسة حميع طللقة القو  فس حوجسه التفاعم بين 
أقطاب الخطاب. ر ا  ييينلحكل ع سه هو الخطاب السيييسا يييس للاسم  ك م الو را  

حارلخ العلاق حلثم األر : بسيييييييييييييييقوي اللو ييييييييييييييييم رالثااس  ىو  ىدثين  هلين فس
بتملللها  رذلك لطبسعة الللى ة التس حتسع بشس   ن الفوضى الذي تان للا ًا أن 
الارس اوعًا  ن النقد اللمايد ع ى  ن حولى راا ييييييييييييييية الو را  فس ح ك اللدة ر ا 

سيية رلهلب بعييدهييا بتم يييم  طييابيياحهع حم يال احييا ألسييًا أمييار  أن ينمى  نمى الع ل
 ن االاطباعسة رالذاحسة. رالهدف  ن حم يم الخطاب السييسا ييس فس هذا البمث هو 
فهع تسهسة عل ه رتسف ينكل رظاافه التس حلحبط  االا بالمايييييييييو  ع ى السييييييييي طة 

 رإضفا  الشلعسة ع يها راالىتفاظ بها.
 رحلثم  كا  البمث فس طلفين هلا تاآلحس:
 لكس بعد  قوي اللو م.االر :  طاب راسم الو را  اوري اللا

 الثيييااس:  طييياب راسم الو را  ىييييدر ال بيييا ي بعيييد احتليييا  عل سيييا  حمللل
 اللو م.

حون الشييييخايييييتان حتل كان السيييي طة اللا أة "اجهلة الدرلة"  رالسيييي طة الل للة 
 لث ة فس ر يياام االعالم ع ى رجه الخاييوت. رحندرد الدرا يية ضييلن الدرا يا  

ى فهع ا ق ل ظاهلة. رلسييييتند حم ي نا ملى  قار ة الو ييييهسة التس حمار  الو ييييو  ال
اور ان فارت وف فس حم يم الخطاب النقدي   دعسًا أن االيديولوجسا  حكلن فس 
النايييييييييييييييوت  ر ن ةيل الللين م الييية االييييديولوجسيييا   ن النايييييييييييييييوت تليييا أن 
الناييييوت  فتوىة ل تفسيييييلا  اللتنوعة  ر التالس الكشييييا عن الدالال  ال ييييلنسة 

 يييييييية الو را . رتشييييييييا البمث عن طبسعة الخطاب السييييييييسا ييييييييس فس فس  طاب راا
رة  رال  الللى ة اللاهنة  باعتباره  لار يييييييييييييية اجتلاعسة  تواطمة  رشيييييييييييييييالاسة  ر يل 
حسيييييييييييييييعى بكدأة ملى فعم التفييل أر التطابف بين القو  رالفعم  راأل طل أن ح ك 

 الللار ة االجتلاعس ة "الخطاب" راضسة ضلنًا ع ى ذلك  رحلار ه.
 

 © 2019 JOFA ,جامعة تكريت | كلية اآلداب 
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 لمقدمةا

من اللوضوع الذي انوي طلقه يتلثم فس  عالكة الخطاب السسا س  ن  نظور التم يم 
النقدي رالوقوف ع ى اشيالسا  الخطاب السسا س بافة  ا ة  فقد أ بح فس اآلراة األ يلة  ن 

الدار ين/ ا   للا ي  به  ن  رر فس ىساة األفلا   رحمار  الباىثة اللوضوعا  التس أثار  اهتلام 
حم يم الخطاب السسا س  عتلدة فس ذلك ع ى اظللة حم يم الخطاب  راظللة االحاا  رهذه 

 التم يال  حكون ىو  بعدين هلا: النص رالسساق.
رالكلم  أ ا  فيتلثم النص بالبنسة الدا  سة ل خطاب التس حتكون  نها التلاحيب راللفل ا 

السساق فسعنى بدرا ة الخطاب فس ضو  الظلرف الخارجسة راللسثلا  اللباشلة رظلرف ماتاجه 
 Zelligرارحباي الخطاب بالل ان رالليان  رأ ا فس  كا  حم يم الخطاب فقد تان  ل سغ هارلم

Harris ملى  أىد أ احذة شو سيس ألهد الطللف لتم يم ال فة فوق  ستوا الكل ة  رهذا يدعو
 رىدة حم يم الخطاب.

 أواًل: مشكلة البحث 
رحكلن االشيالسة التس انوي طلىها فس  دا حشييم  ا سا  الخطاب السسا س فس حوليد 
الفل  رتسهسة حميع طللقة القو  فس حوجسه التفاعم  ر نمار  التلتيل اأ ًا ع ى  رر السساق 

اللالح به "ال لنس" فس ر ر  االفعا . ر ا بافة عا ة فس حوجسه الخطاب  ر دا حأثيله ةيل 
 نلحكل ع سه هو الخطاب الذي حاله راسم الو را  اوري اللالكس اثنا   قوي اللو م  ر طاب 
راسم الو را  ىيدر ال با ي اثنا  حمللل اللو م "ر بب هذا اال تسار هو التفييل الذي أفتل  

 ان أيون شهده العلاق فس هذه اللدة".

 اسات السابقةثانيًا: الدر 
حشيل الدرا ا  السابقة ذا  العالقة بلشي ة البمث التس حل س الباىثة  را تها ملى بموث  

عدة أاكل  فس هذا اللكا  الكديد  مذ  ث ت قاعدة  علفسة أرلسة ل بمث. رُحعد  هذه الدرا ا  
لعام " أي ح ك التس أيون اهتلا ها باللكا  اRelated Studies ن الدرا ا  الللحبطة "

 ل بمث. 
 اط عت الباىثة ع ى  را ا   ابقة عدة  نها:

: حنارلت معا ة االاتاد الخطابس لس طة النخبة  i را ة حولن فان  اأك "الخطاب رالس طة" -1
ررتل ع ى اال تخدا ا  ةيل اللشلرعة لس طة الكلاعة  أر   طة النخبة. راأ ًا عن  فهوم 

التالعب السسا س  تسف حبلر األاظلة الماحلة عدرااها ع ى   Manipulation"التالعب" 
شعوب ر ر   ست عفة ؟ رتسف حمار  مضفا  الشلعسة ع ى الملرب ةيل العا لة  تلا هو 
الما  فى االىتال  األ لليس ل علاق  اللدعوم  ن بعض الدر  الفل سة ؟. رحو م لهذه النتااج 

العلوم البللطااس لقبو  اقتلاىه اللشارتة فس  بلك م Tony Blairبتم ي ه لخطاب حواس ب يل 
. رع ى امو  شابه  طاب الدفاع لخو سه  ارلا ا اار فس البلللان 2003ىلب العلاق عام 
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اال بااس  عن  سا ته لدعع اللاسم اال لليس جورد بوش رةلر العلاق الذي حقو ه الوالأا  
 اللتمدة.

يد  تسف ُحلاَرس الهسلنة فى ف ا ا  الهسلنة: رع ى رجه التمدراأ ًا حنار   فهوم 
العناللة  راأ ًا  السسا ة راالعالم رالتل سة ؟ ر ا  رر الخطاب فى ماكا  الهسلنة  ر قار تها ؟

رال  سلا التلييل رالتميل ضد األق سا  العلقسة " ثم السو  راللس لين  رضد اللهلَّشين  رالللأة  
دة النظللة لدرا ا  الخطاب  رع ى رجه التمديد  تلا يهدف الكتاب ملى حطولل الع .رالفقلا "

فإن فان  اأك يوظا فى  قار ته ل خطاب  فاهسع م راحسة رحفاع سة بهدف حمقيف فهع أف م 
  .ل عالقة بين الخطاب راللكتلع

بااه لسست هناك  نهكسة بمد ذاحها لدرا ة حم يم الخطاب  بم هو  رلقل فان  اأك
  كا  ل للار ة الع لسة يتو  ع بين  سا ين الع وم االاسااسة راالجتلاعسة.

 . iiالتم يم الناس فس البمث االجتلاعس" – را ة اور ان فارت وف "حم يم الخطاب  -2
عبل حدا م اال تاا ا  البمثسة بين ع وم ال فة رالع وم االجتلاعسة  حم يم الخطاب

لدرا ة ثالثسة النص رالمدث/ الفعم رحشييم الخطاب االجتلاعس. فاعتلد ع ى اللقار ا  
النسقسة ال سااسة لدا  ر و يل ررفدها باللقار ا  االجتلاعسة لدا بل يو ر لاشتاين رأبم رةيدال 

اأا التنات راألىداث االجتلاعسة راأل ناف الخطابسة راألفعا  رهبل اس رفوتو.  ار ا لق 
 .االجتلاعسة رضلرب الخطابا  رعالقة األ اليب بالهولا 

 را ة  عيد بيار "الخطاب السسا س ألر ا ا فس ضو  التم يم النقدي ل خطاب" لسيد  -3
 .iiiبيار
اب  نظور  تعد  احبع  قار ة حولن فان  اأك  راأ ًا احد ان التم يم النقدي ل خط 

اال تاا ا   بين ا تعلا  ال فة رالسساق االجتلاعس. رحبنى الوذد ل تم يم:  طبة راا سة 
اثل افتتاح الكل سة العا ة  22/9/2011ألر ا ا ألقاها فس  قل األ ع اللتمدة يوم الخلسم 

ع ولة لأل ع اللتمدة فس  ررحها السنولة  التس علم فيها  ملو  عباس ع ى التقدم لط ب ال
 الكا  ة لف سطين بهسأة األ ع اللتمدة. ر عى  ن  ال  ذلك ملى أ للن:

تسهسة مضفا  أر ا ا الشلعسة ع ى  وقا أ لليا اللافض للغبة ف سطين فس االا لام  -1
 ملى هسأة األ ع اللتمدة.

 بسان تسهسة معا ة ماتاد أر ا ا ل هسلنة االجتلاعسة رالسسا سة  ن  ال   طبته. -2
 .ivللملو  عياشةاالحاا   اظللة ضو  فس حطبسقسة لفولة  را ة السسا س الخطاب لفة -4

 عن فسه رتشا اللعا لة  ال سااسا  ضو  فس السسا س الخطاب بتم يم الباىثقام 
 عبد جلا  اللاسسين  طابا    فس حم يماأل اس هدفه ال فة رجعم ر قادها  السسا ة أةوار
 جلا  ل لاسم العل سة بال فة ر نطوقة  يتو ة  طابا  ثلااسة حنار . اذ السا ا  رأاور النا ل
 ال فة حوظسف حسهسة  ن ر سستفا  .راسم لكم  طابا  أر عة السا ا   أاور رل لاسم النا ل عبد
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  رحم يم  ظاهل االحساق راالاسكام  رىالها فس ار عة راللتدارلة المسة الخطابا  فس را تخدا ها
 االىالة راال تبدا  رالو م رالفام  ف اًل عن العنا ل اللعكلسة.عنا ل  رهس: 

 ثالثًا: أهمية البحث 
حنبع  ن تواه يتنار  حم يم الخطاب السسا س للاسم  ك م الو را  ىو  ىدثين  هلين 
فس حارلخ العلاق حلثم األر : بسقوي اللو م رالثااس بتملللها  رذلك لطبسعة الللى ة التس حتسع 

الفوضى. الذي تان للا ًا أن الارس اوعًا  ن النقد اللمايد ع ى  ن حولى راا ة الو را  بشس   ن 
فس ح ك اللدة  ر ا بعدها بتم يم  طاباحهع حم يال احا ألسًا. أمار  أن ينمى  نمى الع لسة رلهلب 

اا  فتم يم الخطاب؛ بمٌث فس بنا  القو  رالكالم رحفكسيه  رتشا فس   ن االاطباعسة رالذاحسة.  يو 
الل الة  ع ع فس اللقام راللقا   ر وافقة  قت ى الما   فهس بين ر الة حتمق ف  ر ستقِبٍم يو  ه 

 .الكالم ملى ةايته ر بتفاه

 رابعًا: أهداف البحث
من حم يم الخطاب  ن المقو  اللعلفسة اللهلة راللختاة بلعلفة ر را ة التوا م 

الكالم  أر الاور  أر االشارا  رالل و   أر ةيلها السسا س فس اللكتلع عن طللف الناوت  أر 
 ن العال ا   رالهدف  ن حم يم الخطاب السسا س فس هذا البمث هو فهع تسهسة عل ه رتسف 
ذلك ينكل رظاافه التس حلحبط  االا بالماو  ع ى الس طة رإضفا  الشلعسة ع يها راالىتفاظ بها  

الن الشيم راأل ا  هو ذاحه جوهل اللمتوا  تلا أن أن فموا القو  حتك ى فس شيم القو  رأ ااه 
 هارا  القو  ح عب  ررًا فس ااكا  القو  ألةلاضه "فإذا تان بعض ال سااين  هتلين بتمديد 
 .vالخاااص الشي سة ل فة  فان  م م الخطاب   لم بالبمث فس  ا حستعلم ح ك ال فة  ن اج ه"

لدا  سة ر  ا ينه رأفكاره  رالعوا م حلا رلهدف البمث ملى  علفة  يواا  الخطاب ا
الخارجسة التس أ هلت فس ماتاجه راللقاو   نه  ر علفة األ اليب الخطابسة اللتنوعة التس 

 ا تخد ها تم  ن حولى راا ة الو را  فس مقناع اللت قس فس  طابه السسا س.

 خامسًا: مجاالت البحث 
 حلثم  كا  البمث فس طلفين هلا تاآلحس:

 .2014ىلللان/  /10 طاب راسم الو را  اوري اللالكس بعد  قوي اللو م : االول
حلو /  /10:  طاب راسم الو را  ىيدر ال با ي بعد احتلا  عل سا  حمللل اللو م الثاني
2107. 

حون الشخايتان حتل كان الس طة اللا أة "اجهلة الدرلة"  رالس طة الل للة  لث ة فس ر اام 
ر بب هذا اال تسار اأ ًا يتلثم فس ان االر   نهكس رهو رجوب ت. االعالم ع ى رجه الخاو 

ىال  دة  عينة رضبط  تن  مد   ن اجم ا يااسة حطبيف البمث  رالثااس فس التفييل الذي 
 أفتل  ان أيون شهده العلاق فس هذه اللدة.
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 سادسًا: منهج البحث
فهع ا ق ل ظاهلة  وضع حندرد الدرا ة ضلن الدرا ا  الو هسة التس حمار  الو و  الى 

البمث  با تخدام الطلق التس ألين عن طللقها ر ا الظاهلة الع لسة رالظلرف اللمسطة بها 
 رالعالقة بينها ر ين  ا ألين ان يسثل ع يها  ن ظلرف ا لا.

 تكمًة ع ى  ا  بف   أعلم ع ى ر د اللفاهسع الللتللة فس الخطاب السسا س للاا ة 
ين فس حارلخ العلاق  ثع ر د   لون تم  فهوم ر دا احساقه بين الو را  ىو  ىدثين  هل

  ستخد سه.
عند مشارحنا ل خطاب اس ع  سبقا بأن لدينا بنسة  ا  سة لنظام الخطاب  رهذه البنسة حقوم 
ع ى  عا تين هلا شيم الخطاب  تلثال فس التلاحيب ال فولة بين اللفل ا  التس حف س ملى  فاهسع 

اللكل ة أراًل  ر  لون الخطاب ثااسًا  رالذي اب فه بتم يم عق س للا أستبطنه  حع و ع ى اللفل ا 
التلتيب ال فوي عبل حوظسف ل لفاهسع أسهع فس فك  ا ا تعاى ع ى الفهع  األ ل الذي أعنس أانا 
اس ع بوجو  عالقة بين الشيم رالل لون  لكن هذه العالقة لسست ط سقة ر تملرة  ن ال وابط  

يتع  ع اللنظو ة القسلسة رالثقافسة التس حشي ت حارلخسا رح بط العالقة رالداللة بين ماها حفاعم 
 اللفل ا  راللفاهسع الثااولة فس باطن الخطاب.

رلستند حم ي نا ملى  قار ة اور ان فارت وف فس حم يم الخطاب النقدي   دعسًا أن 
ولوجسا   ن الناوت تلا أن االيديولوجسا  حكلن فس الناوت  ر ن ةيل الللين م الة االيدي

الناوت  فتوىة ل تفسيلا  اللتنوعة يتع حقيسع الليواا  االيديولوجسة ل لكلوعة اللختارة  ر التالس 
 الكشا عن الدالال  ال لنسة فس  طاب راا ة الو را .

 :ُمعالجة التحليل النصي
  Systemic Functional Linguisticsاعتلد  الباىثة ع ى األلسنسة الوظسهسة النسقسة  

رهس اظللة ألسنسة حلحبط بها  ناهج التم يم. رحهتع بالعالقة بين ال فة  ن جهة رالعنا ل األ لا 
فس المساة االجتلاعس ة رجواابها  رلطفى ع ى  فهو ها ل تم يم األلسنس  ل ناوت التشديد ع ى 

طابع االجتلاعس  ل ناوت  ر ندعع التم يم النوعس ب "التم يم الكلس". رإن  اتااج حم يم النص ال
 سيون  تأثل باأليديولوجسا  نتج الخطاب  را ها ها فس عالقا  الس طة رالسسطلة فس اللكتلع. 
اة فس االىداث االجتلاعسة  اي حم يم ماتاد  ر يتع  عالكة الناوت باعتبارها عنا ل  يو 

 :viنص  رفف  قار ة اور ان فارت وف باآلحسال
 البنى االجتلاعسة: ال فة -1
 الللار ا  االجتلاعسة: ُاُطف الخطاب "االشخات بلعتقداحهع  ر واقفهع  رحوارلخهع ..." -2
 . األىداث االجتلاعسة: الناوت الدا  ة فس شبيا   لار ا  اجتلاعسة -3

رافتل  اأ ًا ااه لسم هناك حم يم لنص أستنفد تم   ا ألين أن ُأقا  عنه  ال يوجد  ا 
 ألين اعتباره حم ياًل تا اًل راهااسًا لنص. 
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 :مدخل الخطاب السياسي
ُأعد   ن أهع األ را  التس حستخد ها القوا السسا سة   وا  حلث ت فس فل  أر ىلب  

السسا س  ع الفما  األ لا. رلهدف الخطاب السسا س ملى للوا  ة حل ك الس طة فس الالاع 
 االقناع  رىلم اللخاطب ع ى القبو  رالتس سع بادقس ة الدعوا.

رلمتم حم يم الخطاب السسا س للؤ ا  الميو ا   يااة  هلة فى البمث السسا س   رحل  
رعا ة  .د  ن البال هذه األهلسة ملى  لتللة الطلح السسا س الذا أقد ه راسم الميو ة فس أي ب 

 ا حتع ف بالملب رالسالم  ن ااىسة  ر التعارن رالالاع  ن ااىسة أ لا فس  كا  عالقا  ب ده 
 .بباقس بال  العالع

رالتساؤ  ىو  حم يم الخطاب السسا س هو  اهسة "السسا س"  "راستعل  رأي تم  ن 
فس  را تهلا اللشتلتة "الخطاب  Chiltonand Schaffnerبو  حشي تون رتللستينا شافنل 

رالسسا ة" حنمال فس ر ط الس وك ال فوي بالظاهلة اللعلرفة ب "السسا ة" ار "الس وك السسا س" 
رهذا ينطوي ع ى ا للن ارلهلا ان " سا ة"  طاب لفوي  ا حلحبط بلا يتعا م  عه الباىث رلمد ه 

 فوي افسه. رهذا  ا اكده فس حم يم بلفهوم السسا س رلسست بال لررة  ا هو  وجو  فس النص ال
عبد هللا الملا س لخطاب اال ام ع س  اذ قوله ان  طاب اال ام ع س " سا س" أعنس ان ذلك 
أعتلد ع ى رأأه "اا" الخات را تقلااه "اا" لناوت اال ام رلسست بال لررة أ لًا تا نًا فس الخطاب 

 .  viiافسه"
ن الفعم أقت س أ ل القوة رالس طة رااا فعاًل  ا بأاه  سا س فإن ذلك أعنس ا

االجتلاعسة  أر  ا أقاب ها رهو فعم اللقار ة ان هذا أعنس ان السسا ة حلحبط ا ا ًا يتمديد  وضع 
 نشس  فعم  ا  ن الس طة االجتلاعسة فس  كتلع  عين. فهو م ا ان أيون ألسك بل ام الس طة  

 ن فس  وقع اللنافم.فسيون  طابه هو الخطاب السسا س اللسسطل  ار ااه أيو 
رقد علف الخطاب السسا س: بااه "حلتيب  ن الكلم  وجه عن قاد ملى اللت قس بقاد 
التأثيل فسه  رإقناعه بل لون الخطاب عن طللف الشلح رالتم يم راالثارة. رلت لن هذا الل لون 

حفييل  أفكارًا  سا سة  أر أيون  وضوع هذا الخطاب  سا سًا. رلهدف السسا س  ن  طابه ملى
 .viiiالنفوس رالعقو  راألفكار رالواقع  لا أكع ه فس ىالة لها  فا  ر لا  رهسأة  عينة"

الوظااا  Chiltonand Schaffnerتم  ن بو  حشي تون رتللستينا شافنل رلقدم 
اال تلاحسكسة ل خطاب  رحكون هذه الوظااا فس اللستوا االر ط الذي يل ط الخطاب ال فوي 

السسا سة التس يوجد فيها ر ن اج ها ااتج الخطاب  رلقتلىان أر ع رظااا بالعل سا  راألرضاع 
 :ixا تلاحسكسة "ةيل ىاللة" ل خطاب السسا س

حتلثم فس الناوت السسا سة ذا  الطابع القااواس  رالتس حشتلم ع ى  :Coercionالجبر  -1
 جااب عقابس يلحبط بها.



Asst.Prof.Dr. Bushra Jamil Al-Rawi  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (290-322) 

297  P a g e |  

 

رحعنس ان  :Resistance Opposition Protestالمقاومة، والمعارضة واالحتجاج  -2
الطلف االضعا فس عل سة الس طة رحفاع ها االجتلاعس  سمار  الخلرد  ن الكبل راالحلاه الذي 

 ألارس ع يها  ن قبم الس طة القاالة.
السسطلة ع ى اللع و ا  راللعلفة اللوجو ة فس  كتلع  :Dissimulationا فاء الحقيقة  -3

  و ا . عين  رال أسلح بتدار  اللع
رهذا  :Legitimization and Delegotomizationإضفاء الشرعية ونزع الشرعية  -4

 الفل  اال تلاحسكس ل خطاب السسا س  رلهدف الى فل  شلعسة  سا سة ل س طة القاالة.
راشيل ملى أاه  ن بين القواعد الكبلا له أن  ا  يت عنه الخطاب قد أيون أهع  لا رر  

لة "اللسيو  عنه فس الخطاب" ألاه أشيل ملى اللوضوعا  التى حماشى فسه. ر ن هنا بل   فك
أن يذتلها  اىب الخطاب اللاا س  رأرا  أال ألسها ألاها قد حثيل الملد. رالقاعدة الثااسة الكبلا 
 ن قواعد حم يم الخطاب هى ر د " ا لع أفكل فسه الخطاب"  ر  بارة أ لا أن  را ة ح ارلم 

 احه قد حكشا أاه حكاهم حلا ا  وضوعا راسسسا أشفم اللأي العام فى ب ده الخطاب اللاا س ر فل 
 .أر فى العالع

رُلابغ الخطاب السسا س  َرفف الكهة التس أادر عنها  فقد ألدح رلنتقد رلمتج  رقد 
را   رأىسااًا قد ُأشسع ررح التفاؤ  رالثقة باللستقبم  رقد يتاا الخطاب  يدافع أر أقدم حاو 

 :xلخاااص اآلحسةالسسا س با
 من بنيته النظلل ة  تلا ية   ستلدة  ن ميديولوجسا  عي نة. -1
 من  لفته آ لة فس طبسعتها. -2
 يتليل بالطو  علو ًا  ر تكلار الك لا  رالكلم  بهدف ىلم اللت قس ع ى فكلة بعينها. -3
 رالتقللللة.أسسطل ع سه أ  وب االطناب  رحكثل فسه الكلم الخبلل ة  -4
"رلتنار  الخطاب السسا س  شيال   ن الواقع اللم س حمديدًا  تلا يبدر فس تالم  

رلادر  ن جهة أع ى  هس الس طة السسا سة  أر المل س ة  أر الميو س ة. ران الخطاب السسا يين  
توا م ال ُأم م بو فه لفظًا  ستقاًل بذاحه فمسب  بم بو فه  لار ة اجتلاعسة  أر اوعًا  ن ال

 .xiفس  وقا اجتلاعس أر ثقافس أر  سا س  مد "
حلتل  را ا  الخطاب ع ى أاظلة النص ر ناها  التس قد حعتلد ع ى االرضاع االجتلاعسة  

لال تخدام ال فوي رثيف الا ة  أر حفايلها  أر التس قد ح سف ملى عواقب اجتلاعسة  عينة 
م  را ا  ل خطاب  تالتأثيل فس اللعتقدا  االجتلاعسة  رأفع : "حف   ا  اللت قين لها  ر  بارة أ ق 

الخطاب النقدأة التلتيل ع ى  اااص الخطاب الللحبطة تثيلًا بالتعبيل عن الس طة االجتلاعسة  
ثين بو فهع أع ا  فس الكلاعا   رحأحيدها  رإعا ة ماتاجها أر حمديها ل لتمد ث أر اللتمد 

 . xiiاللهسلنة"
داث البيمة العلاقسة  اقاد  كلوعة الناوت  رعند ا اتمدث عن  طاب  ات باى

رالنص ر الة  ن الكاحب "القااع باالحاا " الى الكلهور فهو  طاب. رالكاحب يللد أن أقدم فكلة 
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أر رجهة اظل  عينة فس  وضوع  عين  رهذا  طاب  رالقارا  يت قى هذه الوجهة  ن النظل 
ة رهذا حأرلم ل خطاب أر قلا ة له. هناك  مذن ر الطللقة التس أختارها بفعم العا ة أر بوعس رارا 

اان الخطاب:  ا أقوله الكاحب ر ا أقلأه القارا  ار الباىث. رتسفلا تاات  رجة الوعس  جاابان أيو 
عند القارا  ار الباىث   وف ألارس العل سة افسها التس  ار ها  اىب الخطاب عند بنا  

دأع أشسا  رحأ يل أشسا   فسسها ا فس ااتاد رجهة  طابه  اي مبلا  أشسا  رالسيو  عن أشسا   حق
 النظل  التس أمل ها الخطاب  لاىة أر ضلنًا. لهذا حخت ا قلا ا  الخطاب رحتعد   ستولاحها.

 :: التحليل االيديولوجي لخطاب وكلمة العبادياوالً 
عن ف سفة راىدة   تكا  ة  رهس حتخطى الخالفا  السطمسة بين  من فكلة الخطاب  حعبل

السسا يين  لتام ملى البنسة الفكللة الكا نة رإلى النسف األيديولوجس الواىد بفض النظل عن التنوع 
راال تالفا   رإن العالقة بين ألفاظ ر فل ا  الخطاب حلثم األفكار األ ا سة لأليديولوجسة اللستقاة 

عقدي رتسهسة اال تفا ة  ن ذا  الطابع فس العلم السسا س رهذا ينتج عنه  لة أ لا  ن الكااب ال
 هس  التسولغ األيديولوجس.

رفس قلا ة  ن  ارلة أ لا ل خطاب  اىسااًا حمت ظم الس طان السسا س أر العسيلي  ال 
 شاعله المقسقسة  حنكح  أيديولوجسة  عينة فس السسطلة ع ى الشعب ر يوله رلع حال م أفمدحه رال 

ران ر ا الخطاب  واقا بعض ر و  العلاق  رال با ي عند ا يتبنى فس هذا الخطاب  فكلة  
النلوذد الثقافس اللعين  أعنس هذا  سا ة النلط الثقافس الواىد  أن تم  ن ال أسيل ع ى هذا النلط 

لط  رحسولقه رال  عل  ل تهلسش  لتقوم ر اام االعالم عن طللف الاورة بل ع  عالع هذا الن
أيتفس بذلك  بم أختع  طابه بالتوجه امو اللسار اال الىس الذي له األرلولة فس اللكا  السسا س  
رلبسان ىقسقة هذه اللنظو ة الفكللة األيديولوجسة فإاها حبقى رهينة ثقافة  كتلعاحها التس ال أعو  

 را  التفييل المقسقس.ع يها بسبب اامبا ها فس  قوال  رأفكار  نظللن ال ألت كون أ 
عند ا امار  فس حم ي ينا رحفسيلاا ل كااب االيديولوجس لخطاب راا ة الو را   أيون عن 
طللف ر ط  فل ا  الخطاب رُجل ه بالعل سا  االجتلاعسة رفك الل و  االيديولوجسة لت ك الناوت  

طاب أشيم اللكتلع رالتم يم النقدي أعالج اللشيال  االجتلاعسة  ن اجم فهلها  تلا ان الخ
رالثقافة رُلعد  علم الخطاب علاًل ايديولوجسًا  "رالبد  ن النظل ل خطاب ع ى ااه حارلخس  رحم ي ه 
طة الن حم يم الخطاب  أكب أن أيون حأرل سًا حفسيللًا تلا من الا ة بين النص راللكتلع  و َّ

 شيم  ن الفعم االجتلاعس".
رضع بعض األفكار السسا سة راالقتاا أة  فالسسا ة هس  لاع ع ى الس طة  ن أجم 

راالجتلاعسة  وضع التنفيذ. رفس هذا  ح عب ال فة  ررًا ىا لًا  اذ يتع معدا  تم علم  سا س  
فس أرقا   تحرير الموصل امو ا ر تأثلا بال فة. ر النظل ملى األهلسة اللم سة رالعاللسة ىو  

ن فك ر و  السلا  االيديولوجسة النلوذجسة فس االضطلاب االقتاا ي راأل نس  فلن األهلسة بليا
  طاب راسم الو را .
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 تحليل خطاب رئيس الوزاء حيدر العبادي بمناسبة تحرير الموصل
بسم هللا الرحمن الرحيم: الحمد هلل رب العالمين، من هنا، من قلب الموصل الحرة المحررة "   

 ... ". زر، لجميع العراق والعراقيينبتضحيات العراقيين، من كل المحافظات نعلن النصر المؤ 

 ن الواضح أن البداأة األرلى لخطاب راسم الو را  "ىيدر ال با ي" يتسع بالشلولسة ففس 
أرلى ت لاحه ذتل تم العلاقيين  ررجه ت لة  ن  مافظة اللو م ملى تم اللمافظا   رللين 

كولن الكلهورلة العلاقسة  تلا حفسيل هذا األ  وب ع ى أ اس أن اللواطنين هع ىكل اللارلة فس ح
 ""الشموليةااه ذتل العام بعد الخات رهذا أفيد المال. 

ر ن االشارا  الواضمة فس  تن  طابه رت لته  التلتيل ع ى عنالي الل ان رالليان  
" رال ذان أميالن بدررهلا ع ى ر ط العالقة بين السا ع راللتك ع فس من قلب الموصل"  "من هنا"

الللجعس ل ف ا    ع مبلا  الليااة للاسم الو را  تلملر رتذلك  فيل لواقع رإبلا  افم االطار 
عالقته بهذا التمللل  تم هذا جا  فس  ساق  فا ه مقناع السا ع ااه جا   ن ر ط الناس ر عاااحهع  

" ن اللو م" رقد أيون هذا التفييل ع ى يدأه  ران اللعلتة  "وأعلن هنا"اذ جا  ذلك بقوله: 
 "إقناع"للة ع ى االرهاب ال ليل أشيل ملى عااد السه.  ست

أعتلف ال با ي بان الملب اللستللة ع ى االرهاب  رللتل ع ى رىدة الشعب فس رقت 
رتذلك "بالحفاظ على وحدة العراق الذي كان على حافة التقسيم" الخطل الوطنس  ر ن ذلك قوله: 

تال داعش أن نتوحد في إعادة االستقرار" "وحدة الكلمة ووحدة الصف كما توحدنا في ق قوله:
"ويجب أن نتمسك بهذه  رتذلك قوله"أن الوحدة هي سالحنا الذي انتصرنا به"  رتذلك قوله:

  رهو بذلك أعبل عن البلاةلاحسة "اللا مة/ النف سة" الوحدة ونعززها" والعراق اليوم لجميع العراقيين"
 لتل بداًل  ن ذلك ع ى اتااكها.اللنتشلة رإاه أفلغ الثنااسا  اللقبولة  رل

ر قدر  ا يتع ف األ ل باأليديولوجسة اللتأ  ة  فإن ال با ي أعبل عن عدم رجو  أي  وقا 
"وثرواته ملك للجميع أيديولوجس فسلا يتع ف بدرر الميو ة فس رقت االضطلابا  ر ن ذلك قوله: 

لو و  ملى أهدافه قاب ة ل تفييل . ر ذلك هو أشيل ملى أن ر اام افي جنوبه وشماله وشرقه وغربه"
" رهس حد  ع ى الكلع  ع أن اللتك ع  فل  رهذا فسه  اللة ع ى نعلنر ن ذلك ا تعلم  سفة "

 "النتائج" فة التعظسع لنفسه ر عه ةيله.
راأ ًا  ن الللحكلا  االيديولوجسة فس  طابه أن اظام الميع  ستقم فس العلاق رةيل 

لن يقاتل احد غير العراقيين "رذتل ذلك عن طللف عباراحه بقوله:   اضع ل تد م األجنبس أر ةيله
"وهذه العمليات تمت بتخطيط رتذلك قوله:  "ولم يضِح احد على هذه التربة الطيبة غير العراقيين

"العراقيون رتذلك قوله:  وانجاز عراقي لم يشارك العراقيون احد من اآلخرين من باقي الجنسيات"
تلا أعتلف ال با ي بالتنوع االجتلاعس راللذهبس  ض وهم من حقق النصر"هم من قاتل على األر 

"واحترام  رقوله:"وسنمضي بنفس العزيمة والقوة لخدمة جميع أبناء شعبنا دون تمييز" حقوله: 
. الحريات والمعتقدات والتنوع الديني والقومي والمذهبي والفكري الذي تزخر به ارض الرافدين"
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ملى  كتلع  -اللذهبسة–رهيذا فإن التمو  األيديولوجس  نه راضح  رهو حمو   ن النظلة التق يدأة 
 "التنوع"أحثل ليبلالسة رحنوعا رهو بذلك يلتل ع ى الت ا ن الدا  س.

ل با ي فس  طابه رت لته التقلب  ن الللج سة رهس  مارلة الشعار السا ع ااه ىار  ا
"احيي المرجعية الدينية الرشيدة لسماحة السيد   تلم بتع سلا  الللج سة الدينسة ر ن ذلك قوله: 

"وسيسجل التاريخ الموقف المشهود  رتذلك قوله:السيستاني والفتوى الجهادية التاريخية" 
ية العليا لسماحة السيد علي السيستاني وفتواه التاريخية بالجهاد الكفائي دفاعًا للمرجعية الدين

 "االلتزام". عن األرض والمقدسات"
يلتل ال با ي فس ت لته ع ى ضلررة عو ة النا ىين رتذلك حأ ين  بم ال سش الكللع لهع 

طتها فقط ألةلا  رلشيل بذلك ملى الكهو  الخا ة ل ميو ة العلاقسة بلاا ته  التس حلارس   
جيدة رعا لة. رللين النظل ملى العدالة ع ى أاها  بدأ آ ل  ن اللبا ئ األ ا سة أر األرتان 

 ."وتحقيق العدالة والمساواة" األيديولوجسة الليل ة فس  طاب ال با ي ر ن ذلك قوله:
 واجب  من  الىظا  ال با ي ىو  اللواطنة راللواطنين  رالتس ىد ها االلتلام اللتبا   ل

حللد  ن حعللل أهلسة هذا اللفهوم بالنسبة ل شعب  رحكعم اللواطنين النشطين  درتين لواجباحهع 
رهس  "وبتضحيات العراقيين وجهودهم ودمائهم"فس  لتل  مور  طابه ىيث ذتل ذلك بقوله: 

طابه الت مسة حكون اىد اللهام األ ا سة أثنا  الخطل  راأ ا  ن الللحكلا  االيديولوجسة فس  
"ادعو السياسيين لتحمل مسؤولياتهم ااه ىلم السسا يين  سسرلسة  علعة األ ن راال تقلار تقوله 

رتان ذلك باال تناع عن الخطاب الطاافس  في حفظ األمن واالستقرار ومنع عودة اإلرهاب مجددا"
 ."العدالة"التملل س
رالفعم عاش أعطسه اللعكع " يعيش العراق" "عاش  العراقأ ا  تام الك لة فكاات ب بارة " 

 رر اللنفذ  رإذا أر اا حمديد   ان ال سش أر  يااه فااه يتع بإلماق ا رار جديدة. رلكن اللتك ع 
احتفى بالدرر ال لرري ل فعم رهو القااع به فس الكل ة األرلى  ا تعلم اللتك ع فاعم راىد  ن 

 فة را ند لها فعم ال سش يبين بذلك  دا فواعم  خت فة را تعلم اللتك ع فعاًل راىدًا  ن فواعم  خت
ىبه ل علاق رلش به  رحكلار الفعم افسه يس ي ملى حوتيده رإبلا ه فس  طابه رذلك  قابم الطلف 

 اآل ل الذي يللد ملماق ال لر بالعلاق ر مافظاحه رش به.
لتكافمة من التم يم النقدي ل خطاب أعَتبل االيديولوجسا ر ي ة  هلة الاشا  العالقا  ةيل ال

 ا م الس طة رالمفاظ ع يها رقلنا بدرا ة هذا اللكا  رالكسهسا  التس حظهل عن طللقها االيديولوجسا 
ا تطعنا م الة الفلو  عن طللف ىم شسفلة  -التم يم النقدي ل خطاب–فس  طاب ال با ي ر هذا 

حكلع بين التم يم  االيديولوجسا التس حت لنها  ر ذلك ىققنا هدفين األر : اظلي فس مطار  قار ة
النقدي ل خطاب راال تفا ة  ن الع وم اللكاررة رالثااس:  نهكس يتلثم فس بسان طللقة التم يم 
رأ راحه ر لاى ه بافة   بوطة رهذا  ا يلاه فارت وف أن "الللار ة الخطابسة حعد لمظة  ن تم 

تلاعسة أ لا  فهو  لار ة اجتلاعسة حل طها عالقة جدلسة  ع ال مظا  األ لا  ن  لار ة اج
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يهتع بالخطاب  ن  ال   را ة ماتاجه رح قسه فس مطار  لار ة اجتلاعسة بالتلتيل ع ى اللرابط 
 اللتينة بين الخطاب رظلرفه االجتلاعسة اللساهلة فس طللقة ماتاجه رطللقه حأرل ه".  

 :ثانيًا: التحليل المعجمي لخطاب وكلمة العبادي
الو را  ىيدر ال با ي عن طللف حم يم  طابه رت لته التس  نقوم بدرا ة  طاب راسم  

ألقاها رالتس بثتها قناة العلاقسة رتذلك القنوا  الف ااسة األ لا  م سة رعل سة  رقد قلنا بتمولم 
هذا الخطاب رالك لة التس ألقاها ملى ااوت ل تلين  ن حم ي ها باعتبارها ااو ًا  يتو ة  لذلك 

 ها فس  فما  هذا البمث.رجداا  ن ال لرري مثباح
االىظ  ن  ال   طاب النال ل  با ي رت لته فان ت لاحه حنقم راقع اللكتلع تلا أاها  

حنقم اللعااس االأمااسة رالاللمة رهذه عا ة  ا حكون فس "األ لا   األفعا   الافا " ر ن األ ث ة 
ين لهذا الخطاب بااتلا احهع ع ى ذلك ااه ا تعلم  عكع  تنوع حال م اهتلا ا  اللواطنين اللتلقب

رشلاامهع اللخت فة " عكع أ القس   عكع اجتلاعس   عكع افسس   عكع اقتاا ي   عكع 
ة رالتلتيل رفس أ ااه  ا حنارله ال با ي   سا س.... الخ"  رلكن ا ت ا هذا التنوع  ن ىيث المدَّ

  ن  الال   عكلسة.
 

 وخطاب العبادي( يوضح الداللة المعجمية في كلمة 1جدول )
  طاب النصر كلمة النصر المعجم

 تضحيات العراقيين المعجم األ القي

 أوفوا بعهدهم

 بتضحياتكم ودمائكم

 جهودهم ودمائهم

 خدمة جميع أبناء الشعب

 احترام الحريات

 حافظوا على نصركم

 حافظو على أرضكم

 تفريق العراقيين المعجم السياطي

 الوحشية واإلرهاب

 دولة الخرافة واإلرهابانهيار 

 الدويلة اللئيمة القاتلة

 مزبلة التاريخ

 قوات عراقية منتصرة

 الدول التي وقفت مع العراق

 األمن واألمان

 وحدة العراق

 معركة وطنية

 ابعد نقطة حدودية

 الحرب ضد اإلرهاب

معركة وطنية، االلتزام 

 بالدستور

 سيادة سلطة القانون

 الوحدة هي سالحنا

 بسم هللا الرحمن الرحيم المعجم الديني

 الحمدهلل رب العالمين

 الفتوى الجهادية

 على بركة هللا

 المسيرة الجهادية المباركة

 الجهاد الكفائي

 النصر المؤزر المعجم النفسي

 انتصارنا اليوم

 أبطال

 شهداء، جرحى

 األبطال الغيارى

 قواتكم البطلة

 يقهر التحديات

 نصركم الكبير
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 االنتصار الكبير

 شعبنا المجاهد

 دماء أبنائكم

 رؤطكم عالية

 أرعب العدو

 تقديم الخدمات المعجم االقتصادي

 أعمار جميع المناطق المحررة

 خدمة جميع أبناء شعبنا

 حفظ ثرواته

 اعمار، ازدهار

 حفظ ثرواته

 إعادة البنى التحية

 الخدمات االساسية

 عودة النازحين المعجم االجتماعي

 احترام الحريات

التنوع الديني والقومي 

 والمذهبي

 تحقيق العدالة

 المأسي اإلنسانية
 

االىظ  لا  بف أن التقسسلا  اللعكلسة ل خطاب األر  رالثااس جا    تعد ة رلع حقتال  
ع ى  عكع  مد   فنالىظ أن اللعكع األ القس أحثل ا تعلاال لبسان رحل سخ فكلة أن أ الق 

شدااد "بت مساحكع  جهو   رفا  بالعهد"  رحكلر  حقللبا بالطللقة افسها رهس ر ا العلاقيين فس ال
 للا ىدث رتذلك ر ا للن حسببوا بهذه األىداث ر ا هس أ القهع رهذا التكلار حأحيد للؤلة قاا ها. 
أ ا اللعكع السسا س فقد جا   تقارب ملى ىٍد  ا لبسان الخطل الذي  ببه االرهاب فس ح ك المقبة  
رالتس حع ر فها بالمقبة اللظ لة ع ى  سا ة العلاق. فكا   األلفاظ السسا سة حبين الما  رحسلس 

فعا  هسال   حم شس  باللسلى المقسقس له  فقا  "مرهاب   رلة الخلافة"  ع مطالق الافا  لبسان أ
الن اعتباره  ا رقع هو ىا ثة فل أة ال حستمف التعلسع "فالدرل ة ال مسلة"  تاات ع ى ار  اللو م 
 فقط ليبين  دا اهتلام الدرلة بلعاأاها راالهتلام بالماال  الفل أة عن طللف الميو ة الللتللة.

ث الفلىة فس ق و هع أ ا فس اللعكع النفسس جا  بي لا  حخاطب افوس السا عين رإرضااهع ر 
 "اال  س ر  أبطا ".

راللعكع االقتاا ي رر  بي لا  حلم اللت لرلن  ن هذه اللعارك "اعلار اللناطف 
اللملرة جلسعها  رحقدأع الخد ا " رهس  اللة ع ى االهتلام بهذا الليدان بعد التمللل لذلك رقع 

لسسا ة العا ة التس حتبعها اللعكع االقتاا ي فس هذه الكل ة فقط رهو ألين أن يد م فس ا
 الميو ة.

ررتل اللعكع االجتلاعس ع ى عو ة النا ىين  لس لن  وقفه  رل لن فهع اللت قس 
 لسسا ته رهذا رار  تثيلًا فس الخطابا  السسا سة رلقاد  ن ررااه التعبمة رالتأثيل.
س رقع حم ي ها  رال أقدم التم يم اللعكلس حاوراً شا الً عن  طاب رت لة السيد ال با ي الت

رلكنه ا تطسع حوضسح جاابًا  نها عن طللف اللفل ا  اللستعل ة فس الخطاب باحاالها بنوع 
الخطاب رالكوااب االجتلاعسة اللخت فة  رهذا  ا رتل ع سه فارت وف بالكااب اللعكلس "ر طه 
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ا  بتعد  أبعا  بالتفيل االجتلاعس رالثقافس". رهذا  ا جع نا اقارب الخطاب  قار ة  تعد ة األبع
 اللكتلع  لا أعطس فل ة ر ط اللعكع بالكوااب التدارلسة فس الخطاب.

رهذا  ا ذهب السه فارت وف عند ا اعتبل أن الخطاب هو ا تعلا  ل فة  نظورا مليها بطللقة 
 خاو ة بلعنى شيم  ن أشيا  الللار ة االجتلاعسة  لا جعم ال فة "جلً   ن المساة 

ا تلاله  بينها ر ين العنا ل االجتلاعسة األ لا عالقة  نطقسة جدلسة حكعم االجتلاعسة ال ألين 
 .xiii ن ال لرري أن أأ ذ البمث رالتم يم االجتلاعس ال فة بعين االعتبار"

 رهناك بعض ال بارا  ذا  الدالال  اللعكلسة رالتس  نها  ا يوضمها الكدر  اآلحس:
 

 خطاب وكلمة العبادي( يوضح داللة بعض العبارات في 2جدول )
 الداللة العبارة ت

  xivأي باِلٌغ شديد مؤزر 1

 وهما فضلة الحيوان، والمزبلة مكان طرح الّزبل وموضعه مزبلة التاريخ 2

 xvالعين والياء والشين أصٌل صحيح يدلُّ على حياةٍ وبقاء عيش 3

ووصف  والتكرار يولد ارتعاد طرف اللسان وهذه  اإلعادة الحرة المحررة 4

 xviالراء بالتكرير يعني أنها قابلة له

وجاءت في الخطاب مصغرة ومن التصغير تغيير صيغة  الدويلة اللئيمة 5

االسم ألجل تغيير المعنى تحقيرا أو تقليال، واللَّئيم خالف 

 xviiالكريم
 

رلعنس السساق الثقافس حمديد اللمسط الثقافس راالجتلاعس الذي ألين أن حستخدم فسه الك لة       
فك لة "جذر" لها  عنى عند الللارع أخت ا عنه عند ال فوي رعند عالع الللاضسا   ر ن ثع أحد 
فيلث ع ى الوظسفة االجتلاعسة ل فة  ىتى ُ ليْت اظللته بالنظللة االجتلاعسة  أر اللدر ة 
االجتلاعسة. "رالدرا ة االجتلاعسة ل داللة حبعد بطبسعتها عن الثنااسة التق يدأة ثنااسة الك لة 
رالل لون  اذ َحعد  الكالم اوعا  ن الس وك االجتلاعس ذا عالقة بعنا ل أ لا ةيل لفولة. ر ن 

لان الذي ثع عد  بعض ال فولين اللنهج السساقس  طوة حلهيدأة ل لنهج التم ي س  ر ن هسال  أرل
 لح بأن "اللعكلس أكب أرال أن يالىظ تم ت لة فس  ساقها تلا حل  فس المديث أر النص 

 ."xviiiالليتوب
رلعم أهع  ا أليل هذا  الخطاب هو  ا أملم  ن  ثنااسا   فس  فل احه التس حكعم اللعنى        

لاق رالعلاقيين"   هم االاقسا  ل لالىظة رالتم يم اللوضوعس  ر ن ذلك "الملد رالشيل"  "الع
 "الكهو  رالت مسة" "الوىدة راالجتلاع" را تعلم ثنااسة "االرهاب رالدراعش".

رهذه الثنااسا  التس يتلتب  نها جل   ن الخطاب لع حخلد عن  ألوف  االة ال فة  اللستعل ة        
ها اللخت فة التس لها  عاجع حوضح  عااس الك لا ؛ اذ من  عااس الك لا  حتمد  عن طللف  ساقاح

 فس الناوت الليتو ة.
" ل تخاسص  هم"  ع ا تعلا  ال ليل "بتضحيات العراقيينحلا ااه قدم  ا ىقه التأ يل "

ان مدنكم، وقراكم، المغتصبة حلا حليل  طابه بابفة بالغسة تأ  وب فس حأ أة اللعنى  اذ ذتل "
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ه اللدن رالقلا بياان ىس "  رهو اوع  ن اال تعارة التاللمسة  اذ شبعادت الى حضن الوطن
" أي أن هذه القلا اللفتابة الحضنرهو االاسان رالوطن هو األم رأعطى شس   ن لوا  ه رهو "

 " ال أيون مال ل عقال .عادعا   ملى ى ن الوطن رىقسقسة الفعم "
" رهس حعبيل عن المالة االأكابسة لألر  اثمرت ارضنا نصراً رذتل فس  وضع آ ل "

ر  ال حثلل االًا رتان حبللل هذا باورة  ستكدة حللد  ن قدرة اللتك ع  رهو راللعلرف أن األ
اوع  ن اال تعارا  اللينسة رأبقى شس   ن لوا  ه رهو الثلار  اذ جا   أحثل حكسيدًا فس اللعنى 

" ففس لفظة أقطا بلعنى ىان والبد ان يقطف الجميع ثمار النصراللستعار ر نها أأ ا قوله "
مذف اللشبه هنا رهو النبا  رأبقى شس   ن لوا  ه رهو القطا فشبه اللعلتة رقت الماا   ف

 بالنبا  رالنال بالثلار  فالفكلة االيديولوجسة فس هذا النص حكلن فس اللهلة.

 :ثالثًا: اإلحالة والتسمية في خطاب وكلمة العبادي
من  ن أهع أ را  الل ط فس الناوت هس االىالة فهس  للج  ن أ را  الل ط ت لاال 
الفااب  راأل لا  اللو ولة  رأ لا  االشارة. ر نمار  هنا حم يم النص الخطابس را تخلاد 

" ثع فس  وضع من ارض الموصل الحرة المحررةالعالقا  االحساقسة. فنكد فس   لون الك لة قا  "
أرضيع قد حملر  بالكا م" فعنوان النال أمتم  لتل الادارة فس تال الك لة آ ل يذتل "من 

 رالخطاب فهس مىالة ااسة.
حلا االىظ  ن  ال   طاب ال با ي رت لته ااه أملم بعض التسسلسا  ل لنا ا التس 

 " من الندا ايها العراقيون، ايها العراقيون الشرفاءرر   ر دررها حعطس  الال   عينة ر ن ذلك "
شمنا    -ف اًل عن  عااس الندا  اللعلرفة  –فس  طاب ال با ي رت لته أملم فس طساحه 

 سا سة  هسة قد يللد عن طللقها اللتك ع أن أعبل عن  ساراة الكلسع أ ام الس طة  فكم اللواطنون 
 هلا يتعا لون فس المقوق رالواجبا   رال فلق بين شخص رآ ل فس اللواطنة أر االاتلا  لهذا الب د 

حان االاتلا  أر الطاافة أر الطبقة التس ينتلس مليها  تلا ااه يبين أن اللتك ع فس ىالة اعتسا أة 
ايها  ستقلة رجا   ال بارا  باسفة الكلع تلا ااه أضاف الو ا ملى بعض جل ه رالتس  نها "

ل بارا  اللمببة ملى "  رهس  ن اايها المقاتلون الشجعان"  "يا أبناء الرافدين"  "العراقيون الغيارى 
"  فالنهلان  ن الل و  اللمببة فس افوس العلاقيين بااتلا احهع يا أبناء الرافدينالسا ع رتذلك عبارة "

 اللخت فة رهس بدررها حهدف ملى رفع الهلة.
ررر   بعض التسلسا  فس  طابه اأ ًا رالتس بدررها حس ي ملى مىالة  عينة رالتس  نها          

". اذ ألين أن حقلأ التسلسة ع ى هذا النمو  ن  ارلة اىالسة ة، ارهاب، دولة الخرافةظالم، وحشي"
فنمن أ ام  تك ع ألثم هلم الس طة  رللين أن أيون ل تلحيب رالتسلسة  اللة  ا ة  قاو ة أر 
ةيل  قاو ة  رهس ااتلا   تبا   ل لعااس رالذي اشلاا ملسه فس التم يم اللعكلس فهس بداام حظهل 

ف  طابس مال أن  لاحها قد حكون  خت فة ر عقدة فس الوقت افسه  فاللتك ع ىين ااتقم  ن لهد
الندا   ن  وقعه تلاسم ر را  ملى هذه التسلسا  ىقف اوعين  ن القلب  ن  ستل سه  أ اف 
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ملسه رضع األ ور فس مطارها فهو راسم الو را   رتذلك هو اللتك ع با ع القااون رالدرلة رهع 
 ون" "الشعب"."اللستلع

 أيها اللواطنون 
  اللة ع ى أن اللتك ع فس ىالة عا أة                                            

 أيتها اللواطنا 
 أيها الشعب 

  اللة ع ى أن اللتك ع فس ىالة   بة                                            
 أيها العلاقيون 
  اللة ع ى أ ن اللتك ع بمالة ىلجة                           أا أبنا  شعبنا 

فالظالم أميم ملى التخبط فس األفعا  رالوىشسة حد  ع ى أفعالهع  ع الناس رهذه اللفل ا   
أحثل  ا يتع ا تعلالها  ع الميوااا  اللفتل ة  أ ا ر ا أر حسلسة الخلافة ففيها مىالة ملى الكذب 

  ن حسليتهع لدرلتهع فالخلافة هو اللبالفة فس األ ل  ع عدم رجو ه. 
تل  يلا اللتك ع أاها فلضها اللوقا الذي هو فسه  رله  اللته النفسسة من البداام التس ذ

رااليديولوجسة "عاابا   شذاذ االفاق  ..." هذه ال بارا  رالتقدأع رالتأ يل فيها له ةاأا    للة 
رأ لا ج سة فهسال   ارجون عن القااون ر كل ون أقت ون اللواطنين األبللا  رلخل ون البال  

ملى جااب االعتدا  ع ى رجا  األ ن رحخللب  س سا  علو سة هس   ك الشعب   ر االح الناس 
فهو فس ادااه يدعو ملى عدم السيو  ع ى أعلالهع رالى  قار ة هذه العاابا  رعدم االقتدا  بها 

 راالاكلار ررا  أفكارها.
هع أ ا الكااب الل لل  فهو يستد ع ى أن هسال  العاابا  هناك  ن يدعع رلسلد أفكار  

رللدهع باللا  رالسالح  رقد أيون ذلك فسه مشارة ملى  ر  حدعلهع رحساادهع. ف اًل عن ااه ىلم 
السسا يين  سسرلسة  علعة األ ن راال تقلار فس ح ك اللمافظا . رذلك بقوله لهع: "االبتعا  عن 

 الخطاب التملل س".

 

 

 التعدي واللزوم في خطاب وكلمة العبادي رابعًا:
لى حم يم الكل ة االىظ أن الخطاب قد احسع بالفع سة رهس بدررها حد  ع ى ىينلا اأحس م

"  ع ى عيم مضمون القتالالمدث اللتكلر  ف اًل عن الل ن فأعطى  عنى الللا ة فس اللعنى "
الكل ة اال لسة التس حد  ع ى الثبو   فا تخدام األفعا   اللة ع ى أن الخطل لع أين  دفة 
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ه االعتدا ا   لكن بالفع سة افسها أيون الل  لذلك االىظ ا تعلا  الفعم "قاحم" فالب د  االا حتكلر فس
 رهو  تعدي.
حلا أن اة ب الكلم جا    بنسة ل لع وم  اللة ع ى أطلاف القتم رالتد يل راضمة ر ن  

حسبب بذلك أأ ًا  تلا تثل ا تخدام الفعم اللتعدي فس  ساةة الكل ة الذي أأ ذ فاعال رفعال 
اللفعو  رذلك قد أيون لتوضسح جلسع األطلاف اللوجو ة فس هذه العل سة  ن الفعم ر ن ل فعم 

فعم هذا الفعم  ر ا فع وا  ن جهد أي " فعو  به"  تلا ااه ا تخدم الفعم الال م "ماشا   ااهسار  
 فشم"  رتم هذه ا تعل ت  ع  رلة الخلافة  رهس ال حمتاد ملى  فاعي هع التس هس  علرفة ر ع و ة

 ل كلسع  ن  رن ا تثنا   ا  سًا ر ارجسًا فا تال ع ى هذه األفعا .
من  ا اعتلده اللتك ع فس بعض جلم الخطاب  ن ىذف ل فاعم  رلع أمذف ل بنا  ل لكهو   

الن الفاعم  علرف فس اظل اللتك ع. رتذلك أعتقد ااه  علرف لدا اللت قس  رلهذه الليواا   رر 
رالتعدأة رال لرم  ظاهلة حقوم ع ى الفعم. الذي ألثم اللأس فس حلتيب حبيل فس حمقيف  عنى الكل ة 

الكل ة  رع ع االعلاب يدرس العالقا  التس حل ط الليواا  بلأس التلتيب الن اللأس هو الذي 
يتميع فس البنسة  رلو ع األ رار ع ى الليواا  اللخت فة. رلنتقس السلا  اللنا بة له فس  تع قاحه 

 تقا   رفسلا ي س جدر  يوضح الال م راللتعدي فس الخطاب:بمسب قيو  االا
 ( يوضح الجمل ذات االفعال المتعدية في خطاب وكلمة العبادي3جدول)

الجمل التي احتوت على الفعل  ت

 المتعدي

الجمل التي احتوت على الفعل  ت

 المتعدي

 وصلوا الى اخر معاقل داعش 12 توج انتصارات المقاتلين 1

 ابلى المقاتل العراقي 13 بعهدهم افوا 2

 ينتصر في اقسى الظروف 14 انهيار دولة الخرافة 3

 تفخروا بانتصاراتكم 15 سيكون في ضمائرنا 4

 ما تحقق اال بوعيكم ووحدتكم 16 احي جميع المقاتلين 5

 ستبقى عمليات التحرير 17 لم يشارك العراقيون احد 6

 التاريخسيسجل  18 تقديم الخدمات 7

 خرج العراق منصرا 19 اعمار جميع المناطق 8

 سنمضي بنفس العزيمة 20 عادت الى حضن الوطن 9

 منع عودة االرهاب 21 انجزنا المهمة 10

 نبقى على حذر واستعداد 22 رفعو علم العراق 11

 
ا ا الكلم التس اىتو  ع ى الفعم الال م فكا   بثالث جلم فقط رهس "أرعب العدر" ر  

" ل الاديف" ر "أذهم الع ع"  من ا تعلا  الفعم اللتعدي لسيتلم اللعنى رهو  ا أسلسه "حشو سيس" 
االلماق رهذا االلماق يتكار  األ اس اللعكلس رهو أن أاحس بالبنسة  ا لع أأ  به اظام اللعكع  
حاالج سة رالسببسة رالل ان رالليان  "لذلك االىظ أن الفعم الال م أختار الفاعم رالفعم اللتعدي 
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أختار  رر الفاعم راللفعو  أر اللفاعيم  عن طللف اظام اللعكع أ ا اللتللا  يتع ا تسارها بعل سة 
 .xixااللماق رهس ح مف باألفعا  اللتعدأة راألفعا  الال  ة ع ى ىد  وا "

رتذلك حنوعت األفعا  الل ارعة فس النص  اللة ع ى المدرث راال تللارلة "أشارك  
". رهذا ُأعد   ن أ  وب ننسى، انسىأقاحم" رةيلها تذلك ااتقا  الفعم الل ارع فس ال لاال "

االلتفا   تلا ااه قام بتفيل النص  ن الكلع ملى أ  وب االفلا  فس قوله: "أن االبطا  رالشهدا  
 نع النال"  راألف م أن أقو  " نعوا النال". رقد أيون  اللة ذلك هو أ  وب االلتفا  هع  ن 

  ن الكلع ملى اللفل  أر ل عا لفة اللتك ع.
حلا ح لن الخطاب  فة بالغسة رهو أ  وب االطناب بميث يذتل  عنى  كلاًل ثع 

ذلك ش بًا رارضًا  أفام عنه بعد ذلك  ثم "جلسع  خططا   حفللف العلاقيين"  ثع أفام بعد 
حذلك  ن التوظسف البالةس أ  وب السكع فس التنغسع الاوحس فس حوافف الفا  تين فس قوله: 
"بكهو تع  رح مساحكع". رح لن الخطاب اأ ًا أفعااًل حاور فاع ها قا رًا ع ى التميع فس  يل 

ا  وقا األضعا األ ور  رهناك أفعا  حل ع  ورة عالقة ادأة بين الطلفين  رأفعا  ح ع فاع ه
ال يتلين  ن احخاذ القلار. من الفعم ع ى ىقسقته هو القسام بالعلم أر االاكا  رفس اظل بعض 
الع لا  أن الفعم  ا    ع ى ىدث ر  ان ر ستقبم  ألقى اللخاطب فس حنوع ا تعلا  أ  نة الفعم 

 بين اللاضس رالل ارع رللين حقسسع ذلك ملى  ا أأحس:
 الفعل الماضي -1

م اللاضس فس  طاب ال با ي تان له النايب األرفل فس الم ور رالتس  نها من الفع
"عا    أاكل   ر  وا     ت  ىافظوا  رفعوا  أشلقت  ىقف  عاش  رفا"  فنالىظ ااه أقو : 

 "من أرضيع حملر   رعا   ملى أى ان الوطن".
األ  ة  من الكالم باسفة اللاضس يد  ع ى ىدث قبم   ن التك ع رهو بذلك أخبل عن

التس عاشتها ح ك اللمافظا   رتذلك يد  هذا ع ى باب التأحيد أاها حملر  باسفة اللاضس  
 ر تبقى  ملرة ع ى الدرام فأعطى الفعم ىقسقة اال تللارلة.

أ ا فس قوله: "أثلل  أرضنا االًا أفخل.."  أللد هنا بين اللاضس رالل ارع ل داللة ع ى 
رالفعم أفخل ل داللة ع ى المث رالسعس فس الخيلا  ر ن الايلررة رهس قطا ثلار النال  

األ ث ة األ لا ل فعم اللاضس جا  عند قوله:  "ران ع ع العلاق رفلف اليوم عالسا" رظا اللخاطب 
فس هذه ال بارة فعم  اضس "رفلف" رلد  ع ى ىدث فس الل ن اللاضس أي قبم   ن التك ع رلكن 

طس  اللة الما  أي الل ارع لوجو  قللنة حد  ع سه  رهس  ن اللالىظ ع ى  اللة الفعم ااه أع
"اليوم" رتأاه جعم  ن  عناه اللاضس ملى الل ارع ل داللة ع ى اال تللارلة رالمدرث لهذا الفعم  
ر ن األ ث ة األ لا أقو : "أاكلاا اللهلة". رلستد بذلك عن طللف حكسيد الفعم أاكلاا اللقتلن بيييي 

 كلاعة رالتعارن رالقوة لدا الشعب العلاقس رحمقيف  ا حلناه."اا" التس حد  ع ى ال
 الفعل المضارع -2



Asst.Prof.Dr. Bushra Jamil Al-Rawi  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (290-322) 

308  P a g e |  

 

من الفعم الل ارع رفف الدالال  النمولة يد  ع ى الملتة راال تللار  رتان لهذا الفعم 
ى ور اأ ًا فس  طاب ال با ي؛ ألاه فسه  اللة ع ى التفييل رحكديد المدث رهذا ر لا  ا أسعى 

"اع ن  أ مس  انسى  ألو   أمتاد  أفتخل  أسكم  يتوقا  حمقيف". ففس  ملسه الخطيب فنالىظ
الفعم "اع ن"  اللة اللشارتة رحملم اللسسرلسة. رلع حكن ع ى عاحف راىد  رإالا أكلع معالاا  نه 
بان الخطل الوشسك قد ااتهى رجعم  ن ال با ي أستعلم لفظة "ع ن"  اللة ع ى أن األ ل لع أين 

 د   مسط الب د بأحل ه. هال  لا تان يه
حلا ذتل فس قوله: "رلع أ ِح اىدًا ةيل العلاقيين"  فقد حكسد فس الفعم "أ مس"  عنى  

الوفا  رالمب ل ب د  ر ن  عااس هذا الفعم ااه أقدم الفالس رالنهسم  ن  رن  قابم. تذلك عبل  ن 
 قطاع رحتكد  ىسب اللوقا. الله  اللة اال تللارلة رالتكديد  بلعنى ان الت مسة  ستللة  رن اا

ران لفظة " نتالًا" فهس حبين هيمة  اىبها  دة طول ة لع حفارقه فهس  ال  ة له  االا 
رهذا  ا أيون ع سه ا م الفعم  ر ن ذلك الفعم "عاش" فهو فس اللاضس لكنه أعطى  اللة 

 اال تللارلة فأعطت ىقه ثابتة ال  نفا ة. 
  ن العنا ل اللعكلسة اللاسسسة  له رظسفة اللأس حبين  لا حقدم أن الفعم ألثم عنالاً 

فس الكل ة رهو بهذه الوظسفة أقت س اطلافًا  عينة  حتع ف به رحقوم بوظااا را رار  اللسة  فاذا 
حط ب الفعم  وضوعا  لها  رر اللفعو  رافف الفعم اللتعدي  راذا لع يتط بها اعتبل ال  ا ا ا 

 للمورلة ل فعم لذلك فهس ح مف األفعا  الال م راللتعدي جلسعها.اللتللا  فهس لسست حابعة ل بنسة ا

 :: المسند والمسند اليه "الحمليَّة" وداللة الضمير في خطاب وكلمة العباديخامساً  
حشي ت ال لاال فس أ  وب الخطاب اىد الدعااع األ اس اللستعل ة  فقد ح لن عد ًا 

الفااب. رللثم األر  ال با ي رذلك اكده فس  ن ال لاال  وا  تاات ل لتك ع أر اللخاطب أر 
أفعا  "لن ااسى  اىس"  رلكن عا ة  ا يتع االاتقا  حبعًا ل لوقا ر  لواه  فقد ا تعلم ضليل 
اللفل  اللتك ع "ااا"  اللة ع ى االأما  بالادق رااللتلام  رقد رر  ال ليل امن تالفعم "اع ن"  اللة 

 ن فس هذا اال ل.ع ى رغبة اللتك ع الى اشلاك اآل لل
 
 
 

 رفسلا ي س جدر  يوضح ال ليل فس  طاب ال با ي:
 ( يوضح داللة الضمير في خطاب وكلمة العبادي4جدول)

 الضمير الجملة ت
 استعمال الضمير المستتر "انا" اقول، ادعو، احي 1
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نعلن، لن نسمح، سنمضي، نحن اآلن  2
 في مرحلة، انجزنا.

 استعمال الضمير "نحن"

 استعمال الضمير "نا" استطعنا، انتصرنا، ضمائرنا، عقولنا 3
 استعمال الضمير "هم" و "هي" هم من قاتل، هم من حقق، هي سالحنا. 4
ا تعلم اللاسم ضلاال أىسااا أميم الى افسه بها رأىسااا ملى شخص ةااب فنالىظ فس  

 ع وم بها فعند ا أقو  "اع ن المقم األر  أفعا  أفعالها ضليل  ستتل فهو بذلك أميم الى عنال 
النال اللس ر"  اىا  ال ليل "امن"  اللة ع ى اللشارتة رحملم اللسسرلسة لنفسه ر عه اآل للن 
"ال س  ااكلاا" رعند ا أيون ها ئ الكالم ل تعبيل عن أىا سسه اللطلمنة ينتقم ملى ال ليل 

الشارلة التس أعو  بها ملى افسه رلع اللستتل باللتك ع "اقو   اىس" رضليله أاا رهذا  ن العنا ل ا
 أشارته اىد.

فقد ا هلت هذه فس التلابط الناس بين أقواله ل فت ااتباه السا ع لسفهع  قاده ر لا ه رهو 
 سشل ع ى هسلنة الوظسفة التأثيللة رهس "حعبيل بافة  باشلة عن  وقا اللتك ع حكاه  ا يتمدث 

 .xxاافعا   عين  ا ق ار  ا ع"رهس حنلع الى حقدأع ااطباع عن 
فس ىين ا تعلم ضليل اللتك ع ل كلاعة "امن" ضليلًا بار ًا فس قوله: "امن اآلن فس 
 لى ة  ا بعد االاتاار"  تلا ا تعلم فس  طابه اللفعو  اللط ف رهو  ن أ را  التوتيد  ن ذلك 
قوله: "اب ى اللقاحم بالً   حمسًة"  ف فظة بال  حلثم  فعو   ط ف رحد  ع ى  عان رقد رضعها 

ب ليبين لنا ضلررة االلتلام رالقسام باأل ل ع ى اىسن رجه للمار ة ال ال  راالرهاب لذلك اللخاط
 جا  هنا حأحيدا لعا  ه.

حلا  ن الواضح الذي ي قس ع ى الخطاب  ن  اللة الما  الذي اقتلن فس   لون النص 
فلن األلفاظ التس رال أفتقل ملى مظهار البنسة رتلا هو  ع وم أن الما  هو الو ا اللنسف الهيمة  

جا  بها قوله: " لد العلاق  نتالًا  أااشدهع جلسعًا  عاش العلاق  نتالًا"  فنالىظ فس هذه 
األلفاظ حلين  ن  علفة قاد اللتك ع فك لة "جلسعًا" لها  اللة الما  ع ى اللااىبة رحد  ع ى 

 الثبا  رالتوتيد أي ةيل  تنق ة راحد    لون الفعم "اااشد".
ل اللستعل ة حميم ملى حوظسف النص  ن اجم فهله رحفسيله رحوضسمه فس من ال لاا

ىف العلاقيين الذين تااوا أطالبون بهذا االاتاار  راستطسع ان اقو  ان التنوع فس ا  وب الخطاب 
 ن حنوع ل  لاال له  اللة  عنولة فس لفة الخطاب  التس رتل ع يها "فارت وف". اذ ا تعلم 

بالك لة  ثم: "بعهدهع  جهو هع  ىقهع" رحميم هذه ال لاال الى ذا   ال ليل الفااب اللتام
اللقاح ين العلاقيين رلع أيتفس بال ليل الفااب اللتام راالا عل  ذلك ب لاال الفيبة اللنفام 
رالتس  نها قوله: "ااتااراا اليوم هو ااتاار العلاقيين"  "هع  ن قاح وا"  "ان الوىدة هس  الىنا" 

 بارا . فقد ا هع ال ليل هنا بالل ط بين الكلم  ر اللة النص التس اسعى ل و و  رةيلها  ن ال
اليها رالذي أفهع  ن  ساق الخطاب. اخ ص فس اهاأة هذا العل  الى ان االىالة بال ليل  ن 
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اهع العالقا  التس حل ط العنا ل ال فولة بع ها ببعض رحعلم حلا يًا  رال  سلا فس النص 
 د   ن االاساق راالاسكام الداللس تلا ان لالىالة  رر تبيل فس   ف  لة النص. الخطابس الذي ُأع

 :: التكرار العددي في خطاب وكلمة العباديسادساً 
ألين حفسيل اتااج حم يم الك لا  اللاسسسة ع ى أاها  مارلة "ال با ي" ل تلتيل ع ى النال 

ه  رأأ ًا بداأة  لبد  فام "جديد" فس اللمقف رالق اأا الدا  سة  تواها أبل  الك لا  فس  طاب
العالقا   ع "العالع" رالدر  اللمسطة. رفس الوقت افسه  فإن السلة اللاسسسة فس  طاب ال با ي 
 هس  فة "جديدة" عن باقس ت لاحه اال بوعسة  التس حليل ا تلاحسكيته رأفكاره الكديدة بعد التمللل.

 مة النصر( يوضح أكثر الكلمات تكرارًا في كل5جدول )
 النسبة المئوية التكرار الكلمات ت

 %5.88 22 العراق 1

 %4.28 16 النصر 2

 %2.41 9 القتال 3

 %1.87 7 داعش 4

 %1.87 7 الوحدة 5

 %1.34 5 تضحية 6

 %82.35 308 كلمات متفرقة 7

   %100 374 المجموع
 ( يوضح أكثر العبارات تكرارًا في خطاب النصر6جدول )

 النسبة المئوية التكرار الكلمة ت

 %3.14 28 العراق 1

 %2.24 20 النصر 2

 %1.68 15 الشعب 3

 %1.12 10 االرض 4

 %0.90 8 التحرير 5

 %0.90 8 ابناء 6

 %0.78 7 االرهاب 7

 %0.78 7 القوات 8

 %0.67 6 داعش 9

 %0.56 5 المدن 10

 %0.56 5 التاريخ 11

 %0.56 5 الوطن 12

 %0.56 5 الوحدة 13

 %85.55 764 كلمات متفرقة 14

 %100 893 المجموع 15
 

 :سابعًا: الصور البالغية التي وردت في كلمة وخطاب العبادي
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رر   فس ت لة ال با ي ر طابه بعض الاور البالغسة التس حعطس ل نص جلااًل ر هولة  
 ا تقبا  لدا اللت قس  رالتس ألين حمديدها باآلحس:

 :التشبيه -1
جا  التشبسه الاللح فس أ  وب الخطاب عند قوله "الاها شلسًا اشلقت ع ى ار  العلاق" 

" اعش" بالشلم التس حشلق تم  باح  ر ث لا الشلم فقد ىار  حشبسه الللى ة الكديدة  ا بعد 
 حطهل األر   ن األ لا  تذلك هذه الللى ة طهل  ار  العلاق.

 المقابلة: -2
ذتل اللتك ع  عنيين ثع أقابم بلا ذلك  ن  عااس أ لا رفف التلحيب  اذ جا  فس تال ه 

لعب أقاب ها السلرر  رت لة  ن اللقابال  التس  ن ا ث تها "ارعب العدر ر ل الاديف"  فك لة ال
 العدر أقاب ها الاديف.

 الكناية: -3
ح لن ا  وب الخطاب  ورة بالغسة ا لا هس "الكناأة"  رجا  ااه "الخطاب التملل س 
رالطاافس الذي تان  ببًا فس اللأ س االاسااسة"  هنا جا  الكالم تناأة عن الملن راأل ى الذي 

 با تعلا  الافة ع ى اللو وف.ا اب ح ك اللمافظا  رجا   الكناأة 
 :اسلوب االلتفات -4

بد  اللتك ع  طابه رت لته ىو  أ للن أ ا يين فس بنا  الدرلة  اذ ذتل فس  كلم  طابه 
قوله: "ان ىال السالح بيد الدرلة ر سا ة القااون هلا السبيم لبنا  الدرلة"  اذ ذتلهلا ع ى  بيم 

 لة راىدة  ع ا تالف اللعااس فس تال الكل تين.التثنسة رلكنه افل  "السبيم" رتأاهلا  
 :ذكر الخاص بعد العام -5
اذ جا  ذلك بقوله: " مار ة الفسا   تكون ا تدا  لعل سا  التمللل رعبارة "حمللل االاسان   

 راالر "  ع لا ان التمللل أشلم تم شس  لكنه  اص بعد ا اجلم فس ت لة "التمللل".
 
 
 :السجع -6

الخطاب عن طللف حوافف الفوا م رذلك بقوله: " فع شعبنا ثلنا ةالسا  ن جا  السكع فس 
ا نه  ر ن   ا   يلة شبابه  ررجاله  راسااه". فكا   الفوا م اللنتهسة بملف الها   اذ جا   

 ال بارا  بهذا السكع ر ينة التلتيب  الس عن التكلار  ن ةيل اضافة.

 ري المالكيتحليل خطاب سقوط الموصل لرئيس الوزراء نو 
 : التحليل االيديولوجي لكلمة المالكيأوالً 

ه هذه أن   بالذ حل الكديل  ن   ىدث  ن األهلسة بليان  ىو  العلاقس ل شعب الك لة  وج 
أاها عبارة عن  كلوعة  ن القلارا  التس  لد بها  ك م الو را   لع حكن حملم  ج ًساً  لنا ر دا
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التادي لهذه   سسرلسة بأن   يستد فهو مدث ار الللى ة عبارا  ذا   الال  علسقة حتنا ب  ع ال
 الوطنسة. اللا مة هو  ن هذا الهدف بأن   الكلسع يو س أا ه حلا جلاعيية بم فل أة لسست الهكلة
فبدأ ت لته بنص  قدس  ن القلان الكللع بقوله حعالى: "بسع هللا اللىلن اللىسع: أذن ل ذين  

أقاح ون بأاهع ظ لوا ران هللا ع ى االهع لقديل" ثع أعطى لك لته الابفة اللذهبسة بقوله: " دق 
 هللا الع س العظسع".

ا  هس: "أيها الشعب ااتقم بعد ذلك اللخاِطب "اللالكس" ملى أ  وب الندا  بثالث عبار  
العلاقس الكللع" "أيها اللجا  األشارس" " أا أبنا  العلاق العللل" رهس عا ة  ا حقوم بدرر اللفام 
الذي يل ط بين أجلا  الك لة تلسا ر اللسًا  رتذلك هس  مارلة يبتدئ بها ل فت ااتباه السا عين 

نقاي التس حلمور  فس االجتلاع  باللةع  ن أن الخطاب أ بح  وضوعسًا أسل  فسه  كلوعة  ن ال
رهس جا   بالكلع "أع ن  ك م الو را   أشيد  ك م الو را   لن اسلح ببقا  اينوا". راستطسع 

 أن اكلم التم يم االيديولوجس باآلحس:
"ان  طورة الوضع األ نس حتط ب احخاذ اجلا ا   للعة  رعاج ة لملاأة األ ن الوطنس  -1

تدعس قسام  رلة راسم الو را  رراا ة الكلهورلة باال لاع لتقدأع الط ب راللواطنين  األ ل الذي أس
اشراك اآلخرين الى  ك م النواب  ن أجم حملم  سسرلساحه بإعالن ىالة الطوارئ رالتعبمة العا ة". "

 ".بالمسؤولية
 أشيد  ك م الو را  بهلة اللواطنين رأبنا  العشاال بالتطوع رىلم السالح الذي أع نوه عن -2

طللف ا تعدا هع  ن أجم الدفاع عن الوطن  ر ىل االرهاب راالرهابيين رع ى الكها  الل لسة 
 "حالة ضعف" عع هذا اال تعدا  راحخاذ االجلا ا  الكفي ة بوضعه  وضع التنفيذ. 

 عوة اللنظلا  الدرلسة بلا فس ذلك اال ع اللتمدة رالكا عة العل سة راالحما  االرر س رةيلها  -3
العلاق ر عع  وقفه فس  يافمة االرهاب رحملم  سسرلساحها بإقلار الس ع راال ن الدرليين رهع  بتأييد

أع لون بأن العلاق هو اللستهدف رلكن العالع اجلع  يت لر اذا  ا ااتشل االرهاب فس  ناطف 
 . "تحذير"ا لا 
االرهابسة رقطع   عوة  ر  الكوار الى التعارن  ع العلاق رضبط ىدر ها ر نع حس م الكلاعا  -4

 "تضمين"  طوي ا دا ها رحلول ها بالسالح راال يااا  راللجا  رالق اأا اللا أة اال لا.

 :: التحليل المعجمي لكلمة المالكيثانياً 
جا  فس اللعكع األ القس عبارا  حمار  ا تلالة الشعب ل دفاع عن الوطن  حكاه هذه 

 األ ن راال تقلار فس ح ك اللناطف.اللكا سع االرهابسة  التس حمار   علعة 
أ ا فس اللعكع السسا س حنار  عبارا  يلا  عن طللقها م ال   سسرليته حكاه  ا أمدث  

رلمار  مشلاك الكلسع فس التادي  راة ب ال بارا  التس ا تعل ت هس بداام لإلىالة ملى  عنى 
هذا الوجه يبين ىاجة اللتك ع  راىد حقللبا رال اعنس بذلك اللعنى اللعكلس رلكن ا تعلالها ع ى
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لإلشارة ملى الظاهلة افسها  ن  راأا عدة ر ألفاظ  خت فة ليبين  وقفه أرال رل لن فهع اللت قس 
 ثااسا.

أ ا اللعكع االقتاا ي فقد جا  بشقين األر   خاص حكاه النا ىين  رالثااس ل قوا  
 األ نسة  ن ىيث حكهيلها رحس سمها.

  خاص فقط ل عواام اللت لرة رالنا ىة. راللعكع االجتلاعس جا  
 ( يوضح المعاجم المستعملة في كلمة المالكي7جدول)

 كلمة المالكي المعجم ت

 همة المواطنين، وابناء العشائر، الدفاع عن الوطن المعجم األ القي 1

التطورات التي يشهدها العراق، تدهور امني، حالة التأهب  المعجم السياطي 2

 القصوى، حماية االمن الوطني والمواطنين، استنفار شامل

 تخفيف معاناة المواطنين، االحتياجات المالية، التجهيز والتسليح المعجم االقتصادي 3

 إنسانيةرعاية العوائل المهجرة، مأساة  المعجم االجتماعي 4
 

 ثالثًا: التكرار العددي في كلمة المالكي
 بكل ة رثسقاً  ارحباطاً – ا ىد ملى–حلحبط اللالكس  طاب فس التكلار ظاهلة عن الكشا ان

 أن ا تطاع  دا أي رإلى أ لا   رن  لفولة رلاساةة أ لا   رن  للا ة األ  و سة اال تسارا   ن
 اللو م   قوي بق سة اللأي اهتلام راثارة االاتباه لكذب فاع ة  أ اة   نها لسكعم بنااها فس يوفف
 رإالا السساق  فس ال فظة حكلار  كل  ع ى فقط التكلار أقوم ال مذ  سثل. ةيل اللالكس ا تخدام لكن
 النفسس قااللو   ن جااباً  أعيم فإاه ر ذلك اللت قس  افم فس اافعالس أثل  ن ال فظة هذه حتلته  ا

  ك م  ن  ا ر الخطاب ان بتأحيد ي قسه الذي الخطاب فس التكلار ا  وب ا تخدام اذ راالافعالس.
 االرهاب. ضمسة هو العلاق ان رحكلار الو را  

 ( يوضح اكثر الكلمات تكرارا في بيان المالكي8جدول)
 المئوية النسبة التكرار الكلمات ت

 %3.35 18 مجلس 1

 %2.61 14 االرهاب 2

 %1.68 9 الوزراء 4

 %1.49 8 العراق 5

 %1.49 8 االمن 6

 %0.93 5 الوضع 7

 %0.93 5 نينوى 8

 %87.52 470 كلمات متفرقة 9

 %100 537 المجموع

من تم أطلاف الخطاب أعلفون حلا ًا أن الكالم شس  راألفعا  شس  آ ل  لذلك أم  ف 
الكالم بعيدًا  ن الواقع  رلستفلق أ مابه فس جلم ماشااسة رىلا س ة ر تلا فا  للعاٍن  طمسة  
أفلضها أىسااًا حكولن ال فة العل سة رفااىة اللتمدث  تون راسم الو را  "اوري اللالكس"  للج 
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عل سة  رالتقديل الكبيل ل لتك ع الكيد الذي ألت ك اا سة المديث رلستخدم  مسنا  بدأ سة لفة 
رلهذا جا   طاب اللالكس بالتو سة بتفيذ قلارا   ك م  .ىتى رإن   ت  ن اللعااس راألفكار
 الو را   بدرن حفاعم افسس راافعالس.

 االستناجات:
هذا التم يم الورقس رالذي يبدأ بالتم يم األيديولوجس رلنتهس بالاور البالغسة الليل ة فس  

 طاب رت لة ال با ي  جل  ال يتكلأ  ن  فاهسع فارت وف عن األيديولوجسة التس حكلن فس النص  
رأن االيديولوجسا حستثلل ال فة بطلق  خت فة ع ى  ستولا   خت فة  رهس  ا سة األىداث فس 

"  عن طللف أن  "اللعااس يتع ماتاجها  "Faircloughكالم   لقد ىارلنا ا تخدام  فهوم آ ل لي ال
 ن  ال  التفسيلا " رىارلت حفكسك التفسيلا  اللمتل ة لإلشارا  اللخت فة ل  با ي فس هذه 
 العل سة  حليننا  ن حمديد مطار ررجهة اظل ال با ي راللالكس االيديولوجسة اللوجو ة فس  تن

  طابهلا  رفسلا ي س ا تنتاجاحنا:
أظهل  اتااج الكل  األر   ن حم ي نا أن الليواا  االيديولوجسة اللاسسسة لخطاب ال با ي  -1

ألين ح خساها فس اللفاهسع اآلحسة: النال  التمللل  رالشلولسة  رقبو  التنوع الدينس رالعلقس 
اللالكس: الابفة اللذهبسة  اشلاك  رالتلتيل ع ى الوىدة. رالليواا  االيديولوجسة لخطاب

 اآل للن بلسسرلسة  قوي اللو م  ىالة ضعا  حمذيل  رح لين.
أظهل  اتااج التم يم أن أبل  ال بارا  التس ا تخد ها ال با ي حدرر ىو  االاتاارا    -2

رالهسلنة الشا  ة ل  ليل الشخاس الذي امن ع سه  رهو  ليم ع ى م راك ال با ي الشا م 
لع العلاقس رىاجته ل وىدة  أفهع ع ى أاه ضلرري فس رقت الخطل الذي يهد  الوطن. ل لكت

 ا ا  طاب اللالكس ابل   ال بارا  ىالة ال عا راال تعااة بالعشاال.
اللوضوع العام األ ا س لخطاب ال با ي هو الماجة ملى اال تللار بقوة رعلللة  رالتس  -3

لدرلة بعد التمللل فس رقت األ  ة اللالسة رحهديدا  ينبفس أن حستخدم تلالذ العا ة بنا  ا
ا ا  طاب اللالكس عبارا  حمار  ا تلالة الشعب ل دفاع عن الوطن  حكاه هذه  االرهاب.

حنار  عبارا  ر  اللكا سع االرهابسة  التس حمار   علعة األ ن راال تقلار فس ح ك اللناطف.
 لمار  مشلاك الكلسع فس التادي.يلا  عن طللقها م ال   سسرليته حكاه  ا أمدث ر 

من  نتج ر ت قس الخطاب لديهع احفاق ضلنس ةيل  ع ن بأن اللعااس رالقسع رالوعو  التس  -4
ثون عنها رلناقشون بعض  أط قها الخطاب السسا س أر االجتلاعس لن حتمق ف  ر ع ذلك يتمد 

نسة رحف يب األ ن ع ى  طوطها العلل ة   ثم  فهوم العدالة االجتلاعسة  ر فهوم رقسع الوط
 .السسا ة  رضلررة حملم اللعاااة االقتاا أة راالجتلاعسة

ر عبارا  ر فاهسع ر عااس الكالم فس شيم  لم   ر ن  رن  مارلة  -5 من تم األطلاف حكل 
مىداث حفييلا  أر حموال  اوعسة فس بنسة ر عااس الخطاب  راألهع حأثيله فس الواقع  اتسكة 
أن الخطاب حمو  ملى  لار ة اجتلاعسة حقوم ع ى التواطس  رالتفار   رعدم التعا م  عه 
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الس عدم حأثيله فس الواقع  رأىسااًا التأثيل فس الواقع بلا أ لن  االح القوا بكدأة  ر الت
 اللهسلنة.

هناك فلرقا  جوهللة فس االيدي وجسة السسا سة ل لالكس رال با ي رلسست العقاادأة المل سة   -6
 .اذ ااهع  تشابهان عقاادأا الاهع  ن اللدر ة المل سة افسها  رلكن  سا سًا  خت فون 

كس ااتعشت فس عهده ىلب التاللما   أ ثا  "ع س ىاحع   سلان  رىنان الفتالري ..". اللال
 ر عد  كس  ال با ي رفض حاللماحهع.

اللالكس فس ا ارة التنوع الثقافس فس العلاق  راكح ال با ي فس ا راة التنوع  لكن لع يوفف  -7
 لع يذتل  رر االحلا .

اهنة  باعتباره  لار ة اجتلاعسة  تواطمة  حكشا طبسعة الخطابين فس الللى ة الل  -8
رة  رال حسعى بكدأة ملى فعم التفييل أر التطابف بين القو  رالفعم  راأل طل  رشيالاسة  ر يل 
أن ح ك الللار ة االجتلاعس ة "الخطاب" راضسة ضلنًا ع ى ذلك  رحلار ه. رلشيو أطلاف 

ك حناق ًا فس ىساحنا االجتلاعس ة أم الخطاب  ن ا تللار اللشيال  راللعاااة  فهم أعتبل ذل
ا  راجس ة ؟ أعتقد أاها  لار ة اجتلاعس ة  رال بد  ن حفييل  ثم هذه الللار ا   أي حفييل 

 الخطاب  رلتكن البداأة بالخطاب السسا س ل ميو ة.
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 (1)ملحق 
 اعالن تحرير الموصل /خطاب النصر

 بسع هللا اللىلن اللىسع
ِ ۚ َينُاُل َ ن َأَشاُ ۖ  َرُهَو اْلَعِللُل اللَِّىسُع ()   رَلْوَ ِمٍذ َأْفَلُح اْلُلْسِ ُنوَن ِبَنْاِل َّللاَّ

 أيها العلاقيون الشلفا :
مَن ارَضيع قد حملرْ  بالكا م رإَن  دَاكع رُقلاُحع اللفتابَة عا ْ  الى ى ِن الوطن  رُى ُع التمللِل 

 اليد.ا بَح ىقسقًة راضمى النال ب
لقد ااكلاا اللهلَة الا بَة فس الظلرف الا بِة رااتالاا بعوِن هللا ر الوِ  شعِبنا ر سالِة 

ر د اِ  الشهداِ  رالكلىى اثللْ  ارُضنا االًا حأرلخسًا  بينًا أفتخُل بها جلسُع … قواِحنا البط ة
 العلاقييَن ع ى  لِ  االجسا  .

االبطاَ  الغسارا ر  وا آل ِل  عاقِم  اعش رطهلرها  ُاع ُن ألبناِ  شعِبنا رلكِم العالع أنَ 
ررفعوا َع َع العلاِق فوق  ناطِف ةل س االابار التس تاات آ َل ارٍ  علاقسٍة  فتابة  رأن ع َع 

 العلاِق رفلف اليوَم عالسًا فوق جلسِع االراضس العلاقسِة رع ى ابعِد اقطٍة ىدر أة .
البط ة اللدَن رالقلا الواىدَة بعد اال لا راب ى ع ى  دا ثالِث  نواٍ     ْت قواُحكع 

اللقاحُم العلاقُس بالً  ارعَب العدَر ر ل  الاديَف راذهَم العالع راذهم العالع.. رهذه هس ىقسقُة 
 العلاقس الذي َأقهُل التمدأاِ  رلنتاُل فس اقسى الظلرِف را عِبها .

 أيها العلاقيوَن الكلام :
ااراِحكع ألاها  ن ُ نِع ايدأيع ر احمققْت اال بوعسيع ررىدِحكع  ن ىِقكع َاْن حفخلرا باات

رح مسا  رح مساِحكع الفالسة .. فمافظوا ع ى ااِلتع الكبيل رىافظوا ع ى ارِضيع ررىدِحكع  
 رابدأرا ع ى بلتِة هللا يو ًا جديدًا ر ستقباًل  شلقًا رااشلرا فس ر وع العلاِق األ َن راأل ان .

التأرلخسِة احقدُم لكلسِع ابناِ  شعِبنا العللل ر قاح ينا االبطا  بالتهنمِة رالتبللِك ر هذه اللنا بِة 
 بهذا الناِل الكبيل الذي أستمُف أْن امتفَم به اليوَم رفس تِم عام  فهو ااٌل رعيٌد لكلسِع العلاقيين.

رعال ًة   يمًة   تبقى عل ساُ  التمللِل التس اط قناها قبَم ثالِث  نواٍ  ِقاَة اكاٍح علاقسةً 
 فس حأرلخ العلاق رتفاِح ش بِه ر سيلِحه الكها أِة اللبارتة.

رفس هذا اليوم اقوُ  لعوااِم الشهداِ  رالكلىى: مَن   اَ  ابناِاكع لع حذهْب ُ دًا .. ارفعوا 
 رؤرَ يع عالسا فأبناؤتع رفعوا رؤرَس العلاقييَن ررفعوا راأَة العلاِق عالسا .

اللوقَا اللشهوَ  ل للِج سِة الدينسِة الع سا لسلاىِة السيد ع ى السسستااس ر سسكُم التأرلُخ 
رفتواُه التأرلخسِة بالكهاِ  الكفااس  فاعًا عن االرِ  راللقد ا    ح ك الفتوا التس ا تكابْت لها 

لْت بعَدها الكلوُع اللس نُة ِشيبًا رشبابًا فس احبِل ىل ٍة حطوعسٍة  اادْ  قواِحنا البط ة اللس مَة رحمو 
َم ع ى ا اِ ها المشُد الشعبُس  الملُب ضَد االرهاِب الى  علتٍة رطنسٍة شا  ة قمَّ اظيُلها رحشي 

 رقوافُم اللتطوعين.
 أاأبناَ  شعِبنا الكللع :
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مَن فلىَة االاتااِر احتل ْت بالمفاِظ ع ى رىدِة العلاق الذي تان ع ى ىافِة التقسسع  رإَن 
هُع راعظُع ااكا    فقد  لَد العلاُق  نتالًا ر وىدًا بملد هللا حعالى  ر َنل س رىدةَ العلاِق رش ِبه ا 

بنفِم العلللِة رالقوِة فس  د ة جلسِع ابناِ  شعِبنا  رن حلييٍل رىفِظ ثلراِحه الوطنسِة رحنليِتها رحمقيِف 
للذهبس رالفكلي الذي َحلَ ُل العدالِة راللساراِة راىتلاِم المللاِ  راللعتقداِ  رالتنوِع الدينس رالقو س را

 به ارُ  اللافدين  رااللتلاِم بالد توِر رالعلِم ع ى  سا ة   طِة القااون فس جلسِع ااماِ  البال .
امن اآلَن فس  لى ِة  ابعَد االاتااِر ع ى  اعش .. هذه الللى ُة التس تان أخشاها 

اها شلسًا اشلقْت ع ى ار  العلاِق الواىِد االرهابيوَن رالفا درن  عا  ا ا امن رشعُبنا اللكاهُد فنل 
 لتطهَلُه  ن تِم  و  .

أيها العلاقيون: مَن الوىدَة هس  الُىنا الذي ااتالاا به رلكُب أْن اتلسَك بهذه الوىدِة راعلَ ها بيِم 
 ااستطسع    رالعلاُق اليوَم لكلسِع العلاقيين رثلراُحه   ٌك ل كلسِع فس جنو ِه رشلاِله رشلِقه رةلِ ه 

 رإعلارًا را  هارا . .. رالبَد أْن َأقطَا الكلسُع ثلاَر الناِل أ نًا را تقلاراً 
مَن هدفيَنا اللقبَم لن يتوقَا عند معلاِر اللدِن اللملرِة  رإالا  سشَلُم تَم  دِن العلاِق التس 
 لَد  نها اللقاح وَن را ُتشهدرا  فاعًا عن رطِنهع .. را عو السسا ييَن لتملِم  سسرلساِحهع فس ِىفِظ 

ا  راااشُدهع جلسعًا اال تناَع عن العو ِة ل خطاِب األ ِن راال تقلاِر ر نِع عو ِة االرهاِب  كد 
التملل س رالطاافس الذي تان  ببًا راسسسًا فس اللآ س االاسااسِة ر تلييِن عاابِة  اعش  ن 
اىتال   دِانا رقلااا رحخللِبها رحهكيِل  الييِن العلاقيين  الى جااِب  ا ُبذَ  رُ ِدر  ن ح مساٍ  

 راِ  البال .بشللٍة رإافاٍق هااٍم  ن ثل 
مَن ىاَل السالِح بيِد الدرلة ر سا َة القااوِن راىتلاَ ه هلا السبيُم لبناِ  الدرلِة رحمقيِف 
العدالِة راللساراِة راال تقلار  مَن  مار َة الفساِ   تكوُن ا تدا ًا طبس سًا لعل ساِ  التمللل  حمللِل 

ق   تلا لع يبَف  ياٌن لداعش .. رهذه  علتٌة االاساِن راالر    رلن يبقى ل فا ديَن  ياٌن فس العلا
ا لا ع ى الكلسِع اللشارتُة فيها بكدأٍة تٌم فس  مسطِه ر اىِة علِ ه ر ن  وقعه رعدُم االحتفاِ  

 بللاقبِة اتااِكها فهس لسسْت  سسرلسَة فلٍ  ار جهٍة راىدة .
رِن  ع جلسع الدرِ  العل سِة مَن ب َدحع أ ذ رضَعه الطبسعَس بكدارٍة رفتمنا  فمًة جديدًة ل تعا

راللكاررِة ر رِ  العالع ع ى ا اس اىتلاِم السسا ِة العلاقسة رحبا ِ  اللاالِح رعدِم التد ِم فس الشسرِن 
 الدا  سة ألي  ن البال .

أىيس اللنتاللَن جلسعا: قواِحنا البط ةَ  ن الكسش رالشلطة راالجهلِة اال نسة رالمشِد الشعبس 
االرهاب رالقوِة الكولِة رطيلاِن الكسش رجلسِع  نوِف رحشييالِ  قواِحنا اللس مة  ن  رجهاِ   يافمةِ 

اال نا  الهند س رالطبس راال دا   راللسااديَن  ن ابنا  العشااِل راللواطنيَن فس اللناطِف اللملرِة 
و ًا ُ ساِاَدًة الذين حعاراوا  ع جسِشهع رقواحهع  رحمسًة لو اراِ  ر س ساِ  الدرلِة التس بذلْت جه

را هلْت بإعا ِة المساِة رالِبنى التمتسِة رالِخد اِ  اال ا سة ل لناطف اللملرة.. راىيس  واقَا 
رح مساِ  الامفييَن راالعال ييَن رالفناايَن راللثقفيَن رتَم ت لٍة ِقي ْت رتَم  وٍ  ىلٍ  رقَا  ع 

 شعبنا رقواِحنا فس عل سا  التمللل.



Asst.Prof.Dr. Bushra Jamil Al-Rawi  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (290-322) 

318  P a g e |  

 

ى رلكُب أْن ُاللَم تَم آثارِه رالاسلَح لالرهاِب بالعو ِة  ًلة ا لا فقد  فَع مَن ُى َع  اعش ااته
شعُبنا ثلنًا ةالسًا  ن ا ِنه را تقلاِره ر ن   ا  ِ يلِة شباِبه ررجاِله راساِاه رعااْت  الييُن العوااِم  ن 

  ااعِب الهكلة رالنلرح   رالبَد أْن اطوَي هذه الافمَة الى االبد .
الَلةِع  ن اعالِن االاتااِر النهااس أكُب أْن ابقى ع ى ىذٍر را تعداٍ  للواجهِة  مانا رع ى

اأِة  مارلٍة ارهابسٍة حستهدُف شعَبنا ر  َداا ر واطنينا  فاالرهاُب عدٌر  ااع راللعلتُة  عه  ستللة   
 . رالبد أْن امافَظ ع ى هذه الوىدِة التس هل نا بها  اعش فهس  لُّ االاتااِر الكبيل

الشيُل  و وٌ  لكلسِع الدرِ  راللنظلاِ  الدرلسِة راالاسااسِة التس رقفْت  ع العلاق رش بِه 
 فس هذه اللعلتة الفا  ة.

الشهداِ  رل كلىى رلعوااِ هع  حمسًة لكم علاقٍس ىلَم السالَح  فاعًا عن ارِضه. حمسًة الرراحِ 
الِلعطا .. الذين ىفظوا العلاَق ارضًا رش با عاَش العلاُق راىدًا  نَتَالًا عاش العلاق راىدا  نَتِالًا 

 ررطنًا آ نًا لكلسِع ابناِاه .
 رالملُد هلِل رِب العاللين رالسالم ع سيع ررىلة هللا ر لتاحه.

 
 (2)ملحق 

 داث االخيرة في محافظة نينوى/ خطاب نوري المالكيبيان مجلس الوزراء بشأن االح
 بسع هللا اللىلن اللىسع

 ) ُأِذَن ل ذين أقاح ون بااهع ظ لوا ران هللا ع ى االهع لقديل(  دق هللا الع س العظسع.
ايها الشعب العلاقس الكللع ايها اللجا  االشارس أا ابنا  العلاق العللل ألل العلاق بللى ة 

لطوارئ التس حقت س حظافل تم الكهو  فس ظم التطورا  التس أشهدها العلاق   بة رىالة  ن ا
رحشهدها اللنطقة رلقد عقد  ك م الو را  ج سته اليوم  خااًا تا م الك سة لتدارس آ ل 
التطورا  األ نسة رالتمدأا  التس حواجهها البال   او ًا فس  مافظة اينوا بعد ان ا تطاعت 

طلة ع ى  ناطف ىيولة فس  دينة اللو م  لا أستدعس حظافل تم  كلوعا  ارهابسة  ن السس
الكهو  الشعبسة رالل لسة ل وقوف بوجه هذه الهكلة الشل ة التس لع حستثنس رلن حستثنس اىدًا  ن 
 العلاقيين  لا يتلحب ع يها  ن حدهور أ نس ر أ اة ااسااسة  لذا قلر  ك م الو را   ا ي س :_

 أع ن  ك م الو را  ىالة التأهب القاوا رىشد تم الطاقا  للواجهة التمدأا  القاالة. أواًل:
ان  طورة الوضع اال نس حتط ب ان  طورة الوضع األ نس حتط ب احخاذ اجلا ا   ثانيًا:

 للعة رعاج ة لملاأة األ ن الوطنس راللواطنين  األ ل الذي أستدعس قسام  رلة راسم الو را  
ورلة باال لاع لتقدأع الط ب الى  ك م النواب  ن أجم حملم  سسرلساحه بإعالن رراا ة الكله

 ىالة الطوارئ رالتعبمة العا ة.
أشيد  ك م الو را  بهلة اللواطنين رأبنا  العشاال بالتطوع رىلم السالح الذي أع نوه  ثالثًا:

 ن  ال  ا تعدا هع  ن أجم الدفاع عن الوطن ر ىل االرهاب راالرهابيين رع ى الكها  
 الل لسة  عع هذا اال تعدا  راحخاذ االجلا ا  الكفي ة بوضعه  وضع التنفيذ.
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الشا م لكافة القدرا  السسا سة راللالسة رالشعبسة لدىل االرهاب راعا ة  التعبمة راال تنفار رابعًا:
المساة الى رضعها الطبسعس ل لناطف التس ا تولى ع يها االرهابيون فس اللو م ار فس أأة 
 دينة ا لا يتواجدرن فيها  رلن اسلح ببقا  اينوا ر دينة اللو م حمت ظم االرهاب 

 راالرهابيين اللكل ين.
 عوة اللنظلا  الدرلسة بلا فس ذلك اال ع اللتمدة رالكا عة العل سة راالحما  االرر س  خامسًا:

رةيلها بتأييد العلاق ر عع  وقفه فس  يافمة االرهاب رحملم  سسرلساحها بإقلار الس ع راال ن 
الدرليين رهع أع لون بأن العلاق هو اللستهدف رلكن العالع اجلع  يت لر اذا  ا ااتشل 

 فس  ناطف ا لا. االرهاب
 عوة  ر  الكوار الى التعارن  ع العلاق رضبط ىدر ها ر نع حس م الكلاعا   سادسًا:

 االرهابسة رقطع  طوي ا دا ها رحلول ها بالسالح راال يااا  راللجا  رالق اأا اللا أة اال لا.
فس رعاأة  رجه  ك م الو را  تافة الو ارا  راللس سا  الميو سة ل قسام بواجباحها ًا:بعسا

العواام اللهكلة رحعبمة تم ا يااساحها فس هذا اللكا  لتخهسف  عاااة اللواطنين الذين اضطلرا 
بسبب االرهاب راالرهابيين بسبب  اعش ر ا قا ت به  ن اعلا  ارهابسة لتلك بيوحهع ر نا لهع 

م االجهلة رلن حطو  هذه اللعاااة ان شا  هللا  رقد احخذ  ك م الو را  قلارا  بتسسيل عل
اال نسة راعا ة هسي تها رحنظسلها راعا ة ر ع الخطط الال  ة لعو ة  دينة اينوا  ن شل ررجم 
االرهابيين اللكل ين  رقد رفل اللك م تافة الاالىسا  اللط و ة رتافة االىتساجا  اللالسة 

م   سة أ  ة  ا ة للتابعة عل سا  التطولع رالتمشيد ر  التكهيل رتافة عل سا  المشد رَشيَّ
رالتس سح راحخاذ االجلا ا  الال  ة ر سيون هناك علم ىيوي رجا   ن قبم االجهلة اال نسة 
رالقسا ا  العسيللة أراًل لتقيسع الللى ة التس   ت ر ما بة الذين قالرا ار حخاذلوا رثااسًا 

حنظسع اال تفا ة  ن التكل ة لالاطالقة  لة ا لا بمشد تم الطاقا  الوطنسة  ن اجم ااها  
 اعش فس  مافظة اينوا راللمافظا  اال لا رلسم ذلك بعيدا باذن هللا رالسالم ع سيع ررىلة 

 هللا ر لتاحه ...
امن رجهنا  عوة للك م النواب ب لررة عقد ج سة الاهع  االا أط بون عقد ج سا  رال  

هذه الك سة  اظن بان  وضوعا اهع  ن اللوضوع الذي امن فسه الذي أمتاد الى ج سة راللد  ن
ان يتبنى  ك م النواب  ا ارا ه راعتلده رلعلم به  ك م الو را   ن اعالن الطوارئ ىتى حأ ذ 

 شي ها القااواس .. شيلا جللال لكع.
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