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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية
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  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السياسية الخطب في الحجج

 وإعالنه األمريكية السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب

  "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس

  

  

  ضــــيــد فــمــمح. د

  تلفزيونيباحث و مخرج 

  

  

  



 

)٢٧٣( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  الدراسةملخص 

�دف هذه الدراسة إىل حتليل اخلطاب السياسي بالتطبيق على خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب والذي أعلن فيه 

نقل السفارة األمريكية إىل القدس واعرتافه بالقدس عاصمة إلسرائيل؛ وذلك للتعرف على أهم احلجج اليت اعتمد عليها 

طابع عاملي، وترتبط ارتباطًا وثيقًا باألمن القومي للوطن العريب، واحلفاظ على  اخلطاب لتربيره قرارًا يتعلق بقضية ذات

حقوقه التارخيية والدينية، فمن مث حتاول الدراسة التعمق يف قراءة هذا اخلطاب منفردًا بعيدًا عن وضعه يف مقارنات مع 

الدراسة تسليط الضوء على مفهوم  ال تتناسب مع أمهيته وما يتناوله من أطروحات، كما حتاول هذه خطابات أخرى

أبرز مسات شخصية دونالد ترامب، من  احلجج، وماهية اخلطاب السياسي، وطبيعة الصراع على مدينة القدس، وكذلك

من أطروحات وقوى فاعلة ومسارات للربهنة  تبحث الدراسة عن أهم احلجج اليت مت توظيفها يف اخلطاب جانب آخر

  .ءة أبرز املسكوت عنه يف هذا اخلطابوأطر مرجعية، مع حماولة قرا

  .القدس، احلجج، اخلطاب السياسي، دونالد ترامب :الكلمات المفتاحية
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مقدمة الدراسة وأهميتها

يتسع استخدام اخلطاب يف العديد من ا�االت؛ وهو ما قد يكون سببًا يف تعدد تعريفاته ونظرياته وأدواته، فلقد اقرتن 

الربيعي، (مما أفرز معه تصنيفات أكثر تنوعًا للخطاب  اخلطاب بأوصاف أخري كاخلطاب الديين والسياسي والثقايف؛

، وحتليل اخلطاب شأنه شأن كافة املناهج الكيفية اليت �تم باملعىن ولكن بشكل أكثر عمقًا؛ حيث )٣٠، ص٢٠١٦

ف يتم االحتفاظ �ا وإقراراها على خمتلف األزمنة أنه حياول استكشاف كيف يتم إنشاء األفكار واألشياء، وكي

، ويعد اخلطاب اإلعالمي شكًال من أشكال التواصل الفعالة والذي يتميز بقدرته على )٢٧،٢٨، ص٢٠٠٧شومان، (

، ولقد زادت )٩٥، ص٢٠٠٨بشري، (إحداث التأثري يف املتلقي، كما أنه يساهم يف إعادة تشكيل وعيه وبلورة أرائه 

طاب اإلعالمي يف ظل الثورة املعلوماتية وتعددت أنواعه وفقًا ملضمونه وفئاته املستهدفة، واليت يندرج من أمهية اخل

، ٢٠١٨يوسف، (ضمنها اخلطب السياسية املوجهة من املسئولني �دف اإلقناع؛ ومن مث تدعيمها باحلجج والرباهني 

يف اللغة والسياسة معاً، ولقد تباينت اآلراء ؛ فاخلطاب السياسي هو خطاب إقناعي حجاجي يعتمد على توظ)٩٧ص

حول عالقة اخلطاب السياسي باحلجج؛ فهناك من يرى أنه خطاب يتميز عن غريه من حيث اتساعه يف االعتماد على 

خطاباً عاديًا كغريه من اخلطابات، إال أنه رغم هذا التباين يظل اخلطاب السياسي ذو  احلجاج وهناك من يرى أنه جمرد

، ٢٠١٣بوبكري، (جاجي مميز يستهدف عقل وعاطفة املتلقي باالعتماد على أساليب اإلقناع املختلفة طابع ح

، ولقد كان فوز دونالد ترامب مبنصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية مسارًا للجدل يف العديد من )٩٦،٩٧ص

وتركز هذه الدراسة على  فوزه أكثر جدًال،األوساط، كما جاءت خطاباته وتصرحياته سواء يف محلته االنتخابية أو بعد 

 األسباب اليت يدرجها الساسة كحجج يف خطابا�م السياسية لتربير قرارا�م ومواقفهم جتاه القضايا املختلفة، وذلك

م، والذي اعرتف خالله ٢٠١٧تطبيقًا على خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف السادس من ديسمرب عام 

وترجع أمهية هذه الدراسة  فيه ببدء إجراءات نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس، رائيل وأعلنبالقدس عاصمة إلس

إىل أمهية القضية اليت يتناوهلا خطاب ترامب يف إطار املعاجلة األمريكية للصراع العريب اإلسرائيلي؛ ومن مث أمهية التعرف 

ال قضية القدس، معلنًا نقل السفارة األمريكية إىل القدس رغم على طبيعة خطاب لرئيس أمريكي يتبىن �جاً جديداً حي

عزوف سابقيه عن مثل هذا القرار، إضافة إىل أن هذا اخلطاب أثار ردود أفعال خمتلفة للعديد من املستويات السياسية 

  ...ةوالشعبية، بل ومن املتوقع أن يكون هلذا اخلطاب تداعايته السلبية على القدس كقضية تارخيية وديني

  :الدراسات السابقة

يوجد العديد من الدراسات السابقة اليت ترتبط مبوضوع الدراسة واليت متكن تقسيمها إىل حمورين، منها ما يتعلق 

  :خبطابات وسياسات ترامب، ومنها ما يتعلق بتوظيف احلجج يف قضايا الصراع واليت ميكن توضيحهما يف اآليت

  .ت وسياسات دونالد ترامبدراسات معنية بخطابا: المحور األول

 CNNالتعرف على اخلطاب اإلعالمي لدونالد ترامب عرب موقع سي إن إن عريب ) ٢٠١٨يوسف، ( دراسة حاولت

Arabic  بالرتكيز على خطاباته أثناء محلته االنتخابية وعقب فوزه مبنصب الرئاسة، وتسألت الدراسة عن أهم

مع حماولة التعرف على األفعال الكالمية باخلطاب،  املوضوعات اليت ركز عليها ترامب يف خطابه وشكل ونوع خطابه،

املضمون كأداة جلمع البيانات، وتوصلت واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، كما اعتمدت على حتليل 

وأوضحت النتائج أن خطاب ترامب  الدراسة إىل صعوبة فهم السياسة اخلارجية لرتامب بسبب أسلوبه خطابه الالذع،

يعطى اهتمامًا واضحًا بالشأن الداخلي ويركز على مسألة حتسني االقتصاد مبا يصب يف مصلحة الشعب األمريكي، 

حتليل السياسة األمريكية يف عهد دونالد ترامب يف تعاطيها ألهم امللفات والقضايا ) ٢٠١٨اد، الد(دراسة  واستهدفت



 

)٢٧٥( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ومدى  وتسألت الدراسة عن أهم مسات إدارة ترامب للسياسة اخلارجية يف الشرق األوسط مبنطقة الشرق األوسط،

يطبقها؟، واعتمدت هذه الدراسة على  توافق وانسجام تصرحياته ورؤيته مللفات وقضايا الشرق األوسط مع سياسته اليت

إىل أن اإلدارة األمريكية يف عهد ترامب سعت الستعادة هيبة ومكانة  حتليل املضمون كأداة جلمع البيانات، وتوصلت

الواليات املتحدة األمريكية، كما توصلت الدراسة إىل أن مواقف ترامب املتناقضة ال تنم على اسرتاتيجية ثابتة له حنو 

التغيري الذي ميكن أن حيدث للنظام  عن )٢٠١٧وناصر،  عبد احلسني(دراسة  حبثت العديد من القضايا، كمامعاجلة 

العاملي مع صعود دونالد ترامب إىل رئاسة الواليات املتحدة األمريكية، وحاولت التعرف على دور املتغري الشخصي 

للتعرف على األمناط القيادية " مان وتوماس بريستونمارغريت هري "لرتامب يف عملية صنع القرار اعتمادًا على منوذج 

لرتامب، وركزت هذه الدراسة على سياسات ترامب اخلارجية، وتوصلت إىل أن ترامب ال مييل إىل االنغماس يف 

 وأنه حريص على ترتيب العالقات مع احللفاء التقليدين، يف حني سعت دراسة صراعات الشرق األوسط

(Shane2018) السيميائي إلشارات املوثوقية أو األصالة يف تغريدات دونالد ترامب عرب تويرت خالل  التحليل إىل

احلقيقية عرب وسائل التواصل االجتماعي  م، وتسألت الدراسة عن كيفية إنتاج الذات٢٠١٦االنتخابات األمريكية عام 

نتخابية، واعتمدت الدراسة على لدى السياسيني خاصة يف ظل توظيفهم لوسائل التواصل االجتماعي يف محال�م اال

منهج اإلثنوغرافية الهتمامه بالوصف الدقيق واملرتابط ولتجنبه املشكالت اليت تنشأ عن حماولة حتديد املوثوقية أو األصالة  

تغريده، وأن لديه عادة سيئة وهي  ٣٨٠٠٠كمفهوم فلسفي، وأشارت الدراسة إىل أن ترامب قام بنشر أكثر من 

غري العادي بالنسبة للسياسيني،   تصف الليل يف أوقات ترتاوح ما بني الواحدة واخلامسة صباحاً وهو أمرالتغريد دائما من

أبعاد اخلطاب اإلعالمي األمريكي وعالقته باخلطاب السياسي ) ٢٠١٨كشكول ورشيد، (دراسة  كما رصدت

وحىت �اية شهر مايو  ٢٠١٨ل يناير بالعربية خالل الفرتة من أو  CNNوالدعائي هلا إزاء قضايا اإلرهاب عرب موقع 

م، ولقد حاوال الباحثان حتديد املضامني اليت مت استخدامها يف خطابات دونالد ترامب حول صورة الواليات ٢٠١٨

املتحدة األمريكية وصورة اآلخر،وحتديد دور اخلطاب اإلعالمي األمريكي يف تكوين اجتاهات فكرية وسياسية جتاه 

رق األوسط، وتسألت الدراسة عن املضامني واالستماالت اليت وظفها ترامب يف خطاباته وعن قضايا اإلرهاب يف الش

موقف اخلطاب األمريكي إزاء الصراع العريب اإلسرائيلي، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن اخلطاب اإلعالمي 

اعتماد اخلطاب اإلعالمي األمريكي على  لدونالد ترامب يتسم بتذبذبه وعدم ثباته واالجتاه حنو التناقض، إضافة إىل

اخلطابات املكتوبة واملعدة سلفًا واليت توظف التأثري واإلقناع والرتويج لألفكار اليت يؤمن �ا ترامب، وتناولت دراسة 

ما أمساه بدوغماتية القدس لدي ترامب من أبعادها املختلفة النفسية واالسرتتيجية والعقائدية ) ٢٠١٨الشرقاوي، (

سياسية، يف حماولة للتعرف على كيف يفهم ترامب الوالء والتأييد التارخيي لليهود من قبل مناصريه يف الواليات وال

املتحدة األمريكية، وانطلقت هذه الدراسة من فكرة أن هناك مرجعيتني إحدامها دينية واألخرى سياسية يف قرار ترامب 

ضرورة دبلوماسية قصوى لدى ترامب الختاذ قراره؟ وهل هناك  بشأن القدس، وتسألت الدراسة حول ما إذا كان هناك

استدعاء لتصحيح فوري لالسرتاتيجية األمريكية حيال الشرق األوسط؟، وأشارت هذه الدراسة إىل دور مايك بنس 

ون وتنبأت الدراسة بتحوالت مرتقبة نتيجة هذا القرار كقطع الفلسطيني مستشار الرئيس ترامب يف اختاذ هذا القرار،

  .التصاال�م مع حكومة ترامب، وزيادة النزاعات الدينية بني املسلمني واملسيحيني الفلسطينيني وبني اليهود

  .دراسات معنية بتوظيف الحجج في قضايا الصراع: المحور الثاني

حتليل حمتوى التغطية اإلعالمية للصراع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني بعد Chwatt, 2019) (حاولت دراسة 

إعالن دونالد ترامب نقل السفارة إىل القدس، مبقارنة عدد من املنشورات اليت تشتمل على حجج وبراهني منها ما يعزز 
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تها، ومتثلت عينة الدراسة من رؤية الفلسطينيني ومنها ما يعزز رؤية اليهود حول مدينة القدس من حيث هويتها وثقاف

 Theمقاًال جبريدة أخبار العرب األمريكية  ١٥و The Jewish Starمقاًال جبريدة النجم اليهودي  ١٦عدد 

Arab American News وافرتضت الدراسة أن منشورات النجم اليهودي تقدم تغطية تتوافق مع التحرك لنقل ،

أخبار العرب األمريكية تقدم تغطية تتعارض مع هذه اخلطوة، وتوصلت السفارة األمريكية إىل القدس، وأن جريدة 

الدراسة إىل أن مجيع مقاالت النجم اليهودي تدعم التحرك يف نقل السفارة األمريكية إىل القدس، وأن مجيع مقاالت 

 هناك قضيتني نأخبار العرب األمريكية تعكس مشاعر قوية ضد نقل السفارة إىل القدس، وتوصلت الدراسة أيضا إىل أ

العادي، ( واهلوية، وتناولت دراسة الدين أساسيتني يف تأطري الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي حول مدينة القدس مها

أمهية الفكر السياسي األمريكي والذي رغم حداثته إال أنه استطاع االستحواذ على مكانة عامليةكمذهب ) ٢٠١٦

لى املنفعة؛ ومن مث اهتمت هذه الدراسة بالذرائعية املعتمدة على احلجج  براغمايت ذرائعي ترتكز أفكاره ونظرياته ع

كاسرتاتيجية رئيسية يف الفكر الليربايل األمريكي حيال سياستها الداخلية واخلارجية لتحقيق أهدافها وهيمنتها العاملية، 

سرتاتيجية، وتوصلت الدراسة إىل أن واعتمدت هذه الدراسة على املنهج التارخيي واملنهج التحليلي لتتبع بدايات هذه اال

فلسفة اخلطاب األمريكي تنطلق من الوالء واألمر والنهي لكل ما تريده أمريكا بعيداً عن كل االعتبارات، وأن ما يعوق 

 (2018أمريكا يف اسرتاجتيتها هذه ليس القوانيني واالتفاقات واملعاهدات وإمنا قوة الطرف اآلخر، وسعت دراسة

(N.Njoroge etal,    إىل تقييم العوامل اليت حفزت على نقل السفارة األمريكية إىل القدس ومدى تأثري هذا

القرار على عملية السالم يف الشرق األوسط، ومت تقسيم هذه العوامل إىل عوامل دينية وأخرى سياسية، وحاولت هذه 

، وأسردت الدراسة تاريخ فلسطني احلديث مبا يف الدراسة حتديد دور الالعبني يف النزاع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني

ذلك ما قامت به بريطانيا وفرنسا من تقسيم لفلسطني عقب حل اإلمرباطورية العثمانية وما تلى ذلك من أحداث حىت 

واليت  Securitization Theoryاختاذ ترامب قراره بنقل السفارة، واستفادت هذه الدراسة من نظرية التوريق 

رجعية حجتها أن األمن هو البقاء على قيد احلياة، وتبنت الدراسة فكرة أن قرار ترامب خضع لعملية تعتمد على م

متوقع، إال أن هذا القرار يتعارض مع حفظ  كان التوريق، وتوصلت الدراسة إىل أنه رغم ما حققه ترامب من أمر

ملقاومة؛ إلعادة اكتساب موقعها كمنافس السالم وأن هناك أمرين أمام الفلسطينيني إما االستسالم أو رفع حدة ا

دراسة  للتحضري لعنف جديد بني فلسطني وإسرائيل، واستهدفت القرار سبباً  لكسب القدس؛ ومن مث قد يكون هذا

حتليل اسرتاتيجية احلجاج العاطفي خلطاب الرؤساء العرب ملواجهة ما بات يُعرف ) ٢٠١٨بن سليمان واملوسى، (

يف ضوء  وذلك للتعرف على العناصر اللغوية املوظفة باالعتماد على التحليل النقدي للخطاب مبظاهرات الربيع العريب؛

إحدى رواد التحليل النقدي، وذلك بتحليل ثالث خطب  Wodak االسرتاتيجيات اخلطابية اليت قدمتها فوداك

ما اسرتتيجيات احلجاج : ن، وسعت الدراسة لإلجابة ع)مبارك وزين العابدين والقذايف(لثالثة رؤساء عرب سابقني 

العاطفي اليت يوظفها الرؤساء العرب لكسب تأييد الشعب ودعمه؟ وكيف توظف اللغة لتحقيق احلجاج العاطفي؟ ولقد 

توصلت الدراسة إىل وصف خطاب الرؤساء العرب بأنه مشحون عاطفيًا يف مواجهة املظاهرات بالرتكيز على اآلثار 

التعرف  )٢٠١٤عبداهللا، (دراسة  هلا دورها الوافر يف حتقيق احلجاج العاطفي، وحاولت السلبية هلا كالدمار، وأن اللغة

يونيو من أحداث أنتجت وجهات  ٣٠بالتطبيق على ما شهدته ثورة على طبيعة الرأي العام يف تعرضه للمواد اخلالفية

عدة فروض منها أن هناك نظر خمتلفة وأثرت خطابات اعتمدت على العديد من احلجج، واشتملت الدراسة على 

ارتباط بني القدرة على تنظيم حجج الذات واحلجج املعارضة، واعتمدت الدراسة على نظرية التوازن املعريف ومنوذج 

ومت تطبيق  كما استخدمت الدراسة حتليل املضمون واالستبيان جلمع البيانات، ترجيح احلجج لقياس جودة اآلراء،
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 عامًا، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ٤٠: ١٨مفردة للفئة العمرية من  ٤٠٠االستبيان على عينة قوامها 

ارتباط موجب دال بني االختالف مع األراء املعارضة يف احملادثة السياسية وبني الوعي حبجج الذات وتفنيد  وجود

  .حجج الغري

  :التعليق على الدراسات السابقة

دونالد ترامب سواء يف فرتة محلته االنتخابية أو بعد فوزه مبنصب الرئاسة، اهتمت دراسات سابقة باخلطاب اإلعالمي ل

ومل تغفل هذه الدراسات الرتكيز على شكل ومضمون خطاب ترامب؛ فمنها ما حاول التعرف على توظيفه لألفعال 

ة ترامب ملختلف الكالمية واالستماالت العاطفية واألساليب املختلفة للتأثري واإلقناع، وتسألت دراسات عن معاجل

للتنبؤ  القضايا الداخلية واخلارجية مبا يف ذلك منطقة الشرق األوسط والصراع العريب اإلسرائيلي، بل كان هناك حماولة

بنتائج مستقبلية لقرار ترامب، كما اهتمت دراسات بتوظيف احلجج يف اخلطب السياسية، ولقد تنوعت مناهج 

نهج التحليلي واملنهج التارخيي، وهذا التنوع صحبه تنوع يف أدوات مجع البيانات كاملنهج الوصفي وامل الدراسات السابقة

 كاالعتماد على املالحظة واالستبيان وحتليل املضمون والتحليل الكيفي للخطاب، ولقد استفاد الباحث من مطالعة

حث يف التعرف على الدراسات السابقة واليت كشفت عن بعض جوانب اخلطاب اإلعالمي لرتامب، كما ساعدت البا

أنسب املناهج وأدوات مجع البيانات اليت تتوافق مع دراسته، ويأيت موقع هذه الدراسة بني الدراسات السابقة يف أ�ا 

تعد امتدادًا للدراسات اليت �تم باخلطاب السياسي، يف حني تتبلور أمهية الدراسة بالنسبة للدراسات السابقة يف 

دجمه ضمن  بنقل السفارة إىل القدس واعرتافه بالقدس عاصمة إلسرائيل والذي ميكن اهتمامها بتحليل خطاب ترامب

اجلوهري على حالة الصراع القدمي اجلديد حول مدينة القدس واليت حتظي  التارخيية اليت قد يصبح له تأثريه اخلطابات

  .مبكانة عالية يف نفوس الكثريين

  :تحديد مشكلة الدراسة

والرؤساء اليت هلا دور إجيايب كان أم سليب فيما آلت إليه  بالعديد من خطابات وقرارات الزعماءيزخر الرتاث اإلنساين 

الكثري من القضايا، وتلعب الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى دوراً يف حتديد جمريات العديد من القضايا العاملية، 

ة لدى الكثريين؛ حيث فاز فيها مرشح احلزب ولقد شهدت هذه القوة العظمى انتخابات جاءت نتائجها ُمفاجئ

وعود ترامب االنتخابية  مرشحة احلزب الدميقراطي، ولقد أثارت" هيالري كلينتون"اجلمهوري دونالد ترامب على نظريته 

حول تصرحياته وقراراته عقب تقلده منصب رئاسة الواليات املتحدة األمريكية، ومن  اأيضً  جداًال واسعاً، والذي اتسع

نها إعالنه نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل مدينة القدس واعرتافه بالقدس عاصمة إلسرائيل؛ ونظراً ملا حتظى به بي

مدينة القدس من مكانة تارخيية ودينية لدى هويات خمتلفة، إضافة إىل أ�ا أحد أهم قضايا األمن القومي العريب؛ حتاول 

ئيس األمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه نقل السفارة األمريكية إىل هذه الدراسة الكشف عن أبعاد خطاب الر 

  .مدينة القدس واعرتافه �ا عاصمة إلسرائيل

  :أهداف الدراسة

ترامب لنقل السفارة األمريكية إىل القدس واعرتافه مبدينة القدس عاصمة  تسعى هذه الدراسة للكشف عن حجج

اخلطاب من أطروحات ومسارات للربهنة وأهم القوى الفاعلة واألطر املرجعية اليت إلسرائيل؛وذلك بالبحث فيما تتضمنه 

  :وظفها ترامب يف خطابه، وأبرز ما سكت عنه خطاب ترامب ومن مث �دف الدراسة إىل اآليت

  .حتديد األطروحات اليت يتضمنها خطاب دونالد ترامب حول نقل السفارة إىل القدس -١

  .الربهنة اليت اعتمد عليها ترامب لتربير قراره التعرف على أهم مسارات -٢
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  .رصد أهم القوى الفاعلة يف خطاب ترامب مع التعرف على أبرز صفا�ا وأدوارها -٣

  .التعرف على طبيعة األطر املرجعية اليت اعتمد عليها ترامب يف خطابه -٤

 .تسليط الضوء على أبرز املسكوت عنه يف اخلطاب -٥

  :تساؤالت الدراسة

قضية القدس يف إعالنه نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس  كيف تناول ترامب: ح الدراسة تساؤًال رئيسيًا هوتطر 

  :  واعرتافه �ا عاصمة إلسرائيل؟، وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية وهي

  ما األطروحات اليت قدمها ترامب يف خطابه؟ -١

  ة اليت اعتمد عليها ترامب لتربير قراره؟ما أهم مسارات الربهن -٢

  ما صفات وأدوار القوى الفاعلة اليت أدرجها ترامب يف اخلطاب؟  -٣

  ما األطر املرجعية اليت اعتمد عليها ترامب يف خطابه؟ -٤

  ما أبرز املسكوت عنه يف اخلطاب؟ -٥

  :نوع الدراسة ومنهجها

بالتصوير الدقيق للعالقات  واليت �تم Descriptive Researchتنتمي هذه الدراسات إىل البحوث الوصفية 

جبمع املعلومات حول املشكلة وتصنيفها  املتبادلة بني ا�تمع وكل من االجتاهات وامليول والرغبات والتصورات،وذلك

ه الدراسة ، وتعتمد هذ)٤٦م، ص٢٠١٤الفار، ( وحتليلها مث إخضاعها لدراسة دقيقة حول احلقائق املرتبطة بطبيعتها

حتليل اخلطاب؛ الهتمامه باجلوانب الظاهرة والكامنة يف اخلطاب مبا يشمله من دالالت ومعاين، كما أنه  على منهج

يساعد على بلورة صورة عميقة وشاملة للخطاب، وذلك برصده احلجج والرباهني والقوى الفاعلة واألطر املرجعية 

العتماد على أسلوب املقارنة املنهجية كأداة من األدوات اليت يتم ، كما مت ا)٣٠٣م، ص٢٠١٢عبد العزيز، (وغريها 

لكل  ؛ وذلك باملقارنة لتصنيف الفئات املختلفة)١٨١، ص٢٠٠٤عبد احلميد، (توظيفها يف استقراء املواد اإلعالمية 

  .من األطروحات والقوى الفاعلة ومسارات الربهنة واألطر املرجعية

  :عينة الدراسة

ه باللغة اإلجنليزية والذي بثته العديد من الفضائيات مصحوبًا برتمجات فورية إىل لغات خمتلفة، ولقد ألقى ترامب خطاب

اخلاصة بالعديد  YouTubeاستمع الباحث للعديد من هذه الرتمجات الفورية العربية للخطاب عرب منصة يوتيوب 

ونظراً لوجود تباين يف  وغريها؛ ٢٤يل لألخبار وفرانس من الفضائيات كاليب يب سي واحلرة والعربية نيوز وروسيا اليوم والن

وحرصاً على حيادية ترمجة اخلطاب إىل العربية؛ جتنب الباحث االعتماد على أي  بعض مصطلحات الرتمجات املختلفة؛

 املوقع من هذه الرتمجات أو االعتماد على الرتمجة الذاتية؛ كما مت اختيار عمدي خلطاب ترامب املرتجم إىل العربية عرب

: اإللكرتوين لوزارة اخلارجية األمريكية من خالل خدمتها ا�انية املقدمة لرتمجة النصوص واملتاح على الرابط اإللكرتوين

https://translations.state.gov/2017/12/06/11392/ن اخلطاب مت وتوضح معلومات املوقع أ

وانتهى يف الساعة  إلقاءه من قاعة االستقباالت الدبلوماسية بالبيت األبيض، والذي بدأ يف الساعة الواحدة وسبع دقائق

  .الواحدة وتسع عشرة دقيقة بعد الظهر بتوقيت شرق الواليات املتحدة، أي أنه استغرق حوايل اثنيت عشرة دقيقة

 :أدوات جمع البيانات

تعددت مصادر مجع البيانات املرجعية وذلك باإلطالع على الدراسات السابقة املتعلقة مبشكلة الدراسة واليت تنوعت ما 

بني مصادر أولية وأخرى ثانوية، كما مت اإلطالع على العديد من الرتمجات والتحليالت اليت تناولتها العديد من وسائل 
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

واليت مت تصميمها  ماد على استمارة حتليل اخلطاب كأداة جلمع البيانات؛اإلعالم حول هذا اخلطاب، يف حني مت االعت

  .�دف التوصل إىل ما تتضمنه اخلطاب من أطروحات وقوى فاعلة وأبرز ما يشمله من مسارات للربهنة وأطر مرجعية

  :إجراءات الصدق والثبات

  :بعدة خطوات متثلت يف اآليت ويف إطار الصدق والثبات قام الباحث

اخلاص بثالث  رار االستماع للرتمجات املقدمة خلطاب ترامب حول نقل السفارة إىل القدس عرب موقع يوتيوبتك-١

  .احلرة األمريكية وروسيا اليوم وقناة النيل لألخبار املصرية: وهي فضائيات متباينة

والرتمجة  هذه الرتمجات التفريغ النصي لكلمات اخلطاب املرتجم عرب هذه الفضائيات؛ ملقارنة مدى التباين بني-٢

وجود  والحظ الباحث املقدمة عرب املوقع اإللكرتوين لوزارة اخلارجية األمريكية، ولقد رصد الباحث هذه االختالفات،

اختالفات قليلة يف استخدام املفردات اللغوية بني ما يشمله النص املرتجم على موقع وزارة اخلارجية األمريكية وما مت 

  .لفضائياتعرب هذه ا تقدميه

قام الباحث بتصميم استمارة لتحليل اخلطاب، مت فيها مراعاة حتديد فئات التحليل وحماولة تصنيفها مبا يتوافق مع  -٣

  .حتقيق أهداف وتساؤالت الدراسة

مت إجراء حتليل مبدئي للخطاب؛ للتأكد من دقته ولرصد التداخل بني فئات التحليل؛ ومن مث إجراء التعديالت  -٤

  . مالحظتهااليت مت

 أبدوا للتأكد من صالحية االستمارة، والذيناحملكمني مت عرض استمارة حتليل اخلطاب على جمموعة من -٥

  .وعليه قام الباحث بإجراء التعديالت املوصى �ا مبا يتوافق وأهداف وتساؤالت الدراسة توجيها�م ومالحظا�م؛

استمارة التحليل بفاصل زمين ثالثة أسابيع، وتبني وجود اتساقاً  للتأكد من الثبات؛ قام الباحث بتكرار اختبار -٦

  .عالياً يف نتائج التحليل

  :مفاهيم الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 وعادات قواعد استخدامها تضبط اللغوية العالمات من جمموعة كل"تتعدد تعريفات اخلطاب ومنها أنه : الخطاب

 ثقافية وسياقات معرفية حقول يف مستقبل إىل مرسل من تنتقل ومعان التدال وتنتج ،عليها متعارف مرعية لغوية

  ).٩٠، ص٢٠١٦مزيد، " (واجتماعية

ويقصد �ا تلك الرسائل الصادرة من الساسة واملوجهة إىل اجلمهور بطريقة لفظية أو غري لفظية؛ : السياسية الخطب

  . لإلعالن عن  قرارا�م أو إجراءا�م أو مواقفهم حيال خمتلف املوضوعات والقضايا

إىل القدس،  يقصد باحلجج يف هذه الدراسة هو ما طرحه اخلطاب من أسباب لتربير نقل السفارة األمريكية: الحجج

 .من خالل ما يشمله اخلطاب من أدوات

  اإلطار النظري للدراسة

وتعد  هناك العديد من النماذج والنظريات اليت ميكن االعتماد عليها للتعرف على أهم احلجج والرباهني يف اخلطاب،

بأن اللغة يف جوهرها هلا  نظرية احلجاج اللغوي ألوزفالد ديكرو وأنسكومرب، أحد أهم نظريات احلجاج واليت تتبىن رؤية

وظيفتها احلجاجية، وأن اهلدف الرئيسي للحجاج هو التوجيه على مستويني مها املتلقي واخلطاب، وذلك باالعتماد 

؛ ومن مث حياول )١٩٨، ١٩٧، ص ٢٠١٨عمر، (على الداللة الىت حتملها اللسانيات وفقًا ألهداف منتج اخلطاب 

 اخلطاب من مفردات لغوية؛ �دف حتقيق أهدافه، واليت ميكن مالحظتها يف حتليل الباحث قراءة أبرز ما مت توظيفه يف
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أدوات اخلطاب من أطروحات وقوى فاعلة ومسارات للربهنة وما اعتمد عليه من أطر مرجعية،كما تستفيد الدراسة 

  :بعدة أطر نظرية ميكن توضيحها يف اآليت

 :نظرية تحليل األطر اإلعالمية -١

يرتكز بناء وتشكيل األطر على مقابلة بني تصورات لدى القائم باالتصال ووسائل اإلعالم حول املدركات الثقافية اليت 

ميكن من خالهلا جذب املتلقى وإثارة انتباهه وإقناعه أو التأثري عليه وبني املدركات الثقافية املتحققة لدى اجلمهور، 

القائم باالتصال واحملتوى واملتلقي والثقافة : أربعة عناصر اتصالية هيعلى  Frame Analysisويركز حتليل األطر 

اإلطار اإلعالمي بأنه بناء حمدد للتوقعات  E.Goffman، ويعرف جوفمان )٤٠٥،٤٠٦، ص٢٠٠٤عبد احلميد، (

 ، ووصف)٤٠٢املرجع نفسه، ص(اليت يتم استخدامها حىت يكون الناس أكثر إدراكًا للمواقف االجتماعية 

األطر بأ�ا تغيريات دقيقة غري ظاهرة يف اخلطاب الذي يتم استخدامه لوصف قضية أو موقف  Scheufele ليشوفي

، و�تم نظرية حتليل اإلطار )٤٦، ص٢٠١٥الزبون، (ما بأسلوب يؤثر على تفسري املتلقني هلذه القضية أو ذلك املوقف 

م يف تشكيل كل من األفكار واالجتاهات جتاه القضايا اليت اإلعالمي بالتفسري املنتظم للدور الذي تقوم به وسائل اإلعال

، وهناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف بناء اإلطار اإلعالمي حددها )٢٠٦، ص٢٠٠٨كمال، (يتم طرحها 

  :من خالل مستويان مها  Shoemaker شوميكر

  .شخصية ومستوى تعليمه وخرباته وغريهاويتعلق بالسمات اخلاصة للقائم باالتصال كآرائه وقيمه ال: املستوى الفردي

ويتعلق بسياسة املنظمة كالضغوط التنظيمية واإلدارية ومدى تأثري كل من رؤساء وزمالء العمل : املستوى املؤسسي

مزروع، (، وتؤكد العديد من الدراسات على أمهية عملية التأطري وذلك لعدة أسباب )٤٧، ص٢٠١٥الزبون، (

  :اآليت من أمهها) ٥، ص٢٠١٣

أ�ا تعد بناء ذهين يساعد على عملية إدراك األحداث يف الصراعات الدولية، وكذلك اختبار لدور اإلعالم يف  -١

  .السياق الدويل، كما أ�ا ُتسهم يف بناء معىن للمحتوى اإلعالمي

م يف تشكيل كل تسمح بقياس املستوى الضمين للرسائل اإلعالمية، مع تقدميها للتفسري املنتظم لدور وسائل اإلعال -٢

  .من األفكار واالجتاهات حنو خمتلف القضايا

هلا دورها األساسي يف عملية فهم الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم إلثارة اجلدل حول خمتلف املوضوعات  -٣

  .والقضايا

ضفي وتفرتض نظرية األطر اإلعالمية أن األحداث تكتسب مغزاها من خالل وضعها يف إطار حيددها وينظمها وي

عليها نوعًا من االتساق، وذلك بالرتكيز على جوانب دون غريها يف املوضوع؛ مما يؤثر على إدارك اجلمهور لألحداث 

، ويرى بعض الباحثني أن هناك نقاط للضعف يف نظرية حتليل األطر اإلعالمية  )٣٧٣، ص٢٠١٣وهيب، (

ائج أكثر دقة، كما أن اهتمامها بدراسة احملتوى كمحدوديتها؛ مما قد يتطلب دجمها مع نظريات أخرى للتوصل إىل نت

، ولقد استفاد الباحث من نظرية )٦١،٦٢، ص٢٠١٥الزبون، (الكيفي جعلها تبتعد عن توضيح العالقات السببية 

األطر اإلعالمية بتوظيفها يف عملية التحليل الكمي والكيفي للخطاب وذلك مبحاولة رصد األطرحات الرئيسية والفرعية 

وما تشمله من أطر خمتلفة، إضافة إىل حماولة التعرف على احلجج املستخدمة يف اخلطاب من خالل تأطري للخطاب 

  .الفئات باخلطاب
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :تحليل الخطاب -٢

يصُعب استعراض تاريخ حتليل اخلطاب؛ حيث أنه مل ينشأ نتيجة لعمل تأسيسي منفرد بل أنه نتاج ملزيج من اسهامات 

م ١٩٥٢عام  Harris  اهتمت بدارسة النصوص املختلفة، ولقد استعمل هاريس لتيارات حديثة وأخرى قدمية

بقصد توسيع الوحدات التوزيعية التقليدية ملا هو فوق اجلمل، كما أطلق على حتليل اخلطاب  ؛مصطلح حتليل اخلطاب

ليل اخلطاب كعلم ، ولقد ساهم العديد من التيارات يف ستينيات القرن العشرين بإثراء حقل حت)اللسانيات اللفظية(

إتنولوجية التواصل والتحليل التحادثي ذي النزعة اإلثنية املنهجية، كما ساهم يف هذا احلقل كل من املدرسة الفرنسية 

، وجاءت بداية العمل التطبيقي هلذا )٤٤، ص٢٠٠٨شارودر ومنغو، (والتيارات التداولية ونظريات التلفظ وغريها 

الفرنسية بإصدار  Communication العشرين؛ حيث قامت جملة االتصالالعلم يف منتصف ستينيات القرن 

عدد خاص شارك فيه جمموعة من الباحثني بوضع أسس أولية هلذا احلقل، منهم روالن بارث وتودوروف وميتز وغريهم، 

، )٩، ص٢٠١٤عكاشة،(ومن أهم املوضوعات اليت اهتموا �ا آنذاك هي التحليل النقدي والسيميولوجيا وحتليل الفيلم 

وحتليل اخلطاب من املفاهيم اليت شهدت تطورًا سريعًا وظهر له أشكاًال خمتلفة؛ ويرجع ذلك إىل تعدد رواده من أدباء 

 Vanوفان دجيك Halliday ولسانيني وعلماء النفس وعلماء االجتماع وغريهم، فعلى سبيل املثال اهتم هاليدي

Dijk بلسانيات النص، واهتم بول قرايسPaul Grice   بالتدوالية، كما أن توظيف السيميائية يف حتليل اخلطاب

وتانن   Lakoffوركز الكوف ،Eco وإيكو  Foucaultالهتمام العديد من العلماء منهم فوكو اً كان حمور 

Tannin على املقاربة اإلدراكية لتحليل اخلطاب، من جانب آخر اهتم كل من البوفLabov  وتشف Chafe 

م كان هناك توجه لدراسة اخلطابة واالتصال حيث قام ١٩٦٤، ويف عام )٥،٦، ص٢٠١٦ علي،(بالتحليل السردي 

ولقد تطور هذا التوجه إىل حتليل اخلطاب؛ نتيجة للتفاعل " اللغة يف الثقافة وا�تمع"بإصدار كتابه  Hymesهاميز 

من أشهر  Sapir سابريو  Levi Straussبني كل من اللسانيات البنيوية واإلنثروبولوجيا، ويعد ليفي شرتاوس 

  )٩م، ص٢٠١٤عكاشة، (املسامهني يف هذا االجتاه 

 :الحجج عند تولمين -٣

واحدًا من أشهر املهتمني باحلجج واحلجاج، ولقدولد توملني وتلقن  Stephen E. Toulmin يعد ستيفن توملني

م من جامعة كامربيدج، إال أنه قضى أغلب حياته ١٩٤٨تعليمه األساسي يف إجنلرت وحصل على دكتوراه الفلسفة عام 

م والذي مت ١٩٥٨العملية يف التدريس بالواليات املتحدة األمريكية، ولقد نشر توملني كتابه استخدامات اجلدال عام 

يف البداية للدراسات اليت �تم بالعملية التعليمية  استخدامه االعتماد عليه فيما بعد كنموذج لدراسة احلجج، ورغم

 Intel)وغريها  وجود�ا، إال أنه ذاع استخدامه يف عدة جماالت كاملنطق وأقسام الكالم ومدارس القانون

Corporation, 2006, p5) ذج توملني لوضوحه واعتماده على املنطق ليكون مدخًال ميكن ، ويرجع انتشار منو

األمشل من القياس  أشكال التفكري فاحلجاج عند توملني هو أحد تطبيقه على اخلطابات العادية بل واملناقشات اليومية؛

امل ، ولتوملني ثالث رسومات يوضح من خالهلا أركان مفهومه للحجج، ويرى الع)١٨٠، ص٢٠٠٦بلخري، (األرسطي 

الفرنسي بلونتني أن أهم ثالثة أجزاء ضرورية يف رسومات توملني لتكوين احلجة هي املعطى والنتيجة والضمان، ويتميز 

، ويتكون منوذج توملني من ستة )٢٥، ص٢٠٠٧صولة، (املعطى بأنه مصرح به يف حني يتميز الضمان بأنه ضمنيًا 

  :عناصر للحجة وهي كاآليت

  .د به األطروحة أو الفكرة املسيطرة واليت ميكن استنباطهاويقص  Claim: اإلدعاء -١

  .وهي معلومات يتم إدراجها كأسباب مثل االعتماد على اإلحصائياتData: البيانات  -٢
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

واليت تعين بتفسري العالقة بني الدليل واإلدعاء كتربير املتحدث لألسباب اليت دفعته Warrants: املربرات  -٣

  .حلديثه

بن (وتتعلق مبهارات استخدام العبارات اليت تؤدي للثقة كالتخصيص أو للشك كالتعميم  Qualifiers:املؤهالت -٤

  ).٣٤،٣٥، ص٢٠١٦محيد، 

  .وهي االستثناءات من املطالبة، وحماولة دحض صدق حجة الطرف اآلخر: Rebuttalsالطعون  -٥

 .(Okada and Shum, 2008, p296)وهي عبارة عن أدلة تعزز سلطة املربرات: Backingالدعم  -٦

  :تصنيف بروطون للحجج -٤

  :أصنافاً للحجج أمساها أصناف احلجج الكربى األربعة وهي كاأليت Philip Brutonحدد فيليب بروطون

 وهي تلك احلجج اليت تعتمد على حشد ما يقبله املتلقي من سلطة إجيابية كانت أم سلبية؛ : حجج السلطة

 .للدفاع عن األهداف املرجوة

 كاستدعاء معتقدات وقيم مشرتكة مع املتلقي، واليت تتضمن آراء تسهل عملية اإلقناع: حجج االشرتاك. 

 وذلك بوضع أطر حمددة لتقدمي وجهة نظر معينة، وعادة ما يتم ذلك بتفخيم موضوع ما : حجج التأطري

 .و�وين موضوعات أخري

 برطون، (ن طريق االعتماد على االستعارة وذلك بعرض بعض األمثلة إلقناع املتلقي أو ع: حجج التماثل

 ).٦٠،٦١، ص٢٠١٣

وحتاول الدراسة االستفادة من اسهامات توملني وبروطون يف احلجج؛ وذلك للتعرف على عناصر احلجج اليت وظفها 

ليل ترامب يف خطابة، من خالل تصنيف وقراءة اإلدعاءات والبيانات واملربرات واألدلة وغريها، بالتكامل مع أدوات حت

  .اخلطاب من حتليل لألطروحات والقوى الفاعلة ومسارات الربهنة واألطر املرجعية

  في إطار مفهوم الحجج

حاججته أحاجه حجاجًا حىت : "تتفق أغلب املعاجم يف تناوهلا للحجاج واحلجج مع ما ورد يف لسان العرب فيقال

ُة ما دفع به )٢٧٥ص، ٢٠١٦أحليان، " (حاججته أي غلبته باحلجج اليت أدليت �ا ُة الربهان وقيل احلُْجَّ ، ولغويًا احلُْجَّ

ُة أل�ا تـُْقَصُد أي ألن القصد هلا وإليها  ، )٧٧٩ابن منظور، ص(اخلصم واُحلَجٌج مجع ُحجَُّة، وقال األزهري ُمسيت ُحجَّ

 جيمع بني اجلدل األول كمرادف للجدل والثاين: أما اصطالحيًا فاحلجاج أو احلجج تدور يف فلك تعريفات ثالث

 ، ويعرف كون)٢٨٨،٢٨٩، ص٢٠١٢بن عامر، (واخلطابة أما التعريف الثالث عبارة عن مبحث لغوي مستقل 

Kuhn اُحلجة بأ�ا تأكيد مع تربير مرافق، يف حني يراها كل من سامبسون وكالرك  Sampson & Clark بأ�ا

، وتعتمد احلجج يف بنيا�ا )٣١٠، ص٢٠١٣وآخرون،  اجلراح(حقائق يتم استخدامها لتربير اإلدعاءات والتفسريات 

على التعاقب وذلك بالربط بني أسباب الفعل ونتائجه أو ما قد يصل إليه من نتائج كنوع من إضفاء املعقولية على هذا 

ث عرب الفعل، وحمالة إثبات هذا الربط السبيب يؤدي إىل انتقال احلجاج تارة حنو األسباب وتارة باالجتاه لتقييم احلد

أما اِحلجاِج فهو ذلك السلوك الذي يتم  ،)٤١،٤٢، ص٢٠١٧مشبال، (نتائجه، وتارة أخرى بتقييم الوسيلة وغايتها 

العزاوي، (خالله تقدمي احلجج واألدلة اليت تؤدي إىل نتيجة معينة، واليت من شأ�ا حتقيق تسلسل استنتاجي باخلطاب 

احملتج واملوضوع واحلجج، وعادة ما تبدأ عملية احلجاج مبقدمة مث ، ولعملية احلجاج ثالثة عناصر هي )٥٧، ص٢٠٠٦

طرح املوضوع أو القضية، يليها النتائج املتوقعة من هذا الطرح؛ ومن مث تنتهي هذه العملية إما بالقبول أو الرفض؛ وقد 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أسباب متعلقة بالقائم  يرجع الرفض إىل عدم إقتناع املتلقي باألدلة أو عدم سالمتها، كما ميكن أن يرجع الرفض إىل

  ).٤٦، ص٢٠١٤عكاشة، (باالتصال كسوء العرض أو استشهداه حلجج يف غري موضعها 

  ماهية الخطاب السياسي 

اخلطاب السياسي من اخلطابات اليت يصُعب تناوهلا؛ نظرًا ملا يتضمنه من أدوات تستهدف التأثري يف املتلقي، بل أن 

، ورغم )٢٠٧، ص٢٠١٤حضري، (ُمتالعب وأن السياسة نفسها فنًا للخداع هناك نظرة إيل السياسي ذاته على أنه 

تعدد تعريفات اخلطاب السياسي إال أن هناك إتفاقًا على بعده النفعي وارتباطه الدائم بالسلطة، وتعد احلجج أحد 

ن له ، واخلطاب السياسي ليس هدفًا يف حد ذاته بل أ)٢٧٧،٢٧٨، ص٢٠١٦أحليان، (مكونات اخلطاب السياسي 

دورًا يف إجناز الكثري من أجندة العمل السياسي، وهناك من يرى أن هناك عالقة بني اخلطاب السياسي واإلدراك 

عادى لفئة ما قد يكون نابعًا من 
ُ
السياسي املرتبط بطبيعة األيديولوجيات واالجتاهات حنو قضية ما، فاخلطاب امل

، ويعتمد اخلطاب السياسي على عدة اسرتتيجيات بقصد )٣٢٦، ص٢٠١٤دايك، (معتقدات لدى القائم باالتصال 

، ٢٠١٣بوبكري، (التأثري على املتلقي؛ كاعتماده على األفعال الكالمية واإلحياء واإلستعارة والصور الشعرية وغريها 

اخلطاب "يف دراستهما  Chiltonand,Schaffner ، ويرى بول تشيلتون وكريستينا شافنر)١٠٣:١٠٠ص

اك عالقة بني السلوك اللغوي والسلوك السياسي، وذلك وفقاً ملا يتعامل معه الباحثون على أنه مفهوم أن هن" والسياسة

 ).٢٩٦، ص٢٠١٩الراوي، (سياسي حىت ولو خال النص اللغوي من املفاهيم واملصطلحات السياسية 

  الصراع على مدينة القدس

أحد علماء جامعة ويلز الشمالية  Bernardعامل برنارد أشهر مدن العامل قدمياً وحديثاً، ولقد توصل ال تعد القدس من

بربيطانيا واملتخصص يف دراسة مدينة القدس إىل وجود آثار تدل على أن هذه املدينة كانت مسكونة قبل قدوم 

العربانيني إليها حبوايل ثالثة أالف سنة، كما يذكر التاريخ أن القدس بل وفلسطني كلها كانت مقصداً للمهاجرين من 

، ٢٠١٤جابر، (البعض وجود اجلنس العريب مبدينة القدس إىل حوايل عشرة أالف سنة  جلزيرة العربية، يف حني يُرجعا

، وهناك من يري أنه ال توجد عالقة بني اإلسرائيليني ونشأة وتطور مدينة القدس، بل أ�م كانوا يشعرون )١٣ص

قبل امليالد  ١١٥٠والذي ورد به قصة ترجع إىل عام ) ١٩/١١(بغربتهم �ا وهو ما وصفته التوراة يف سفر القضاة 

واليت تفيد بأن أحد الغلمان اقرتح على سيده اليهودي أثناء سفرمها بعد أن أدركهما الليل بامليل إىل مدينة غريبة ال أحد 

املرجع ( دسوهو االسم الذي كان يطلق قدميًا على مدينة الق" يبوس"وكانت تلك املدينة هي  فيها من بين إسرائيل،

، ويتصارع الفلسطينيون واإلسرائيليون منذ عقود على مدينة القدس العتبارات عديدة سياسية )١٨،١٩نفسه، ص

ودينية وتارحيية وغريها، ولقد شهدت مدينة القدس خالل هذا الصراع ثورات وانتفاضات عديدة للفلسطينيني بسبب 

الرباق، كما استمر النضال الفلسطيين باندالع هبة النفق عام م قامت ثورة ١٩٢٩ففي عام  االنتهاكات اإلسرائيلية

م عقب حفريات قامت �ا إسرائيل حتت املسجد األقصى، كما قام الفلسطينيون بانتفاضة كربي بدأت يف ١٩٩٦

م بعد انتهاك شارون حرمة املسجد األقصي، واستمر النضال الفلسطيين من أجل القدس ٢٠٠٠أواخر سبتمرب عام 

م هبة جديدة عقب اختاذ إسرائيل عدة إجراءات للحد من دخول الفلسطينيني إىل ٢٠١٧لع مؤخرًا عام حيث اند

م على املنطقة ١٩٦٧و ١٩٤٩، ولقد سيطرت إسرائيل بني عامي )٧٧،٧٨، ص٢٠١٨كيايل، (مدينة القدس 

لشرقية حتت إدارة احلكومة كم مربع، يف حني كانت القدس ا  ٣٨املعروفة بالقدس الغربية واليت بلغت مساحتها حوايل 

كم مربع   ٧٠م أحكمت إسرئيل سيطر�ا على حوايل ١٩٦٧كم مربع، وبعد عام   ٦األردنية وبلغت مساحتها حوايل 

 ,Satloff)كم مربع  ١٠٨مشال وشرق وجنوب املدينة ليبلغ جمموع مساحة ما تسيطر عليه إسرائيل يف املدينة حوايل 



 

)٢٨٤( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

2017, p3)، تحدة األمريكية أدورًا عديدة يف الصراع الدائر بني الفلسطينيني ولقد لعبت الواليات امل

م قرار األمم املتحدة ١٩٤٨واإلسرائيليني،فعلى سبيل املثال دعمت الواليات املتحدة األمريكية يف عهد ترومان عام 

ستمرت الواليات املتحدة بتقسيم فلسطني وقيام دولة إسرائيل قناعة منها حبق اليهود بالعودة إىل ما يعتربونه وطنهم، وا

باسرتاجتية ثابتة هي دعم إسرائيل وضمان تفوقها العسكري وهو ما أكد عليه الرئيس األمريكي بيل كلينتون عام 

م قانون ١٩٩٥، كما أقر الكوجنرس يف الثالث والعشرين من أكتوبر عام )١٠٥،١٠٦، ص٢٠١٦الربيعي، (م ١٩٩٣

بقاء القدس مدينة موحدة ُتكفل فيها  والذي تضمن على  Jerusalem Embassy Actالسفارة يف القدس 

وأوصى بنقل السفارة األمريكية إىل القدس  محاية احلقوق الدينية والعرقية، وأقر هذا القانون بالقدس عاصمة إلسرائيل

والذي أطلقه  ، كما أن السؤال ملاذا يكرهوننا إىل هذا القدر؟)٣، ص٢٠١٨الشرقاوي، (م ١٩٩٩مايو  ٣١قبل 

أوجد نوع من اجلدال؛ حول ما إذا كان هناك  بوش عقب أحداث احلادي عشر من سبتمرب.و.الرئيس األمريكي جورج

نوع من الكره لدى املسلمني ضد أمريكا، ورفض عدد من املختصني العرب فكرة أن دعم الواليات املتحدة األمريكية 

لسياسات إسرائيل هو مصدر هلذا الكره، ولكن يبدو أنه كانت هناك قناعة لدى بوش بذلك؛ حيث أعلن يف العشرين 

م أن ضمن رؤيته إقامة دولة فلسطينية، وكانذلك أول تصريح ملسئول أمريكي �ذا الشأن ٢٠٠١ من أكتوبر عام

، ويستمر الدور األمريكي الداعم إلسرائيل مع كل رئيس جديد للواليات املتحدة )٤١، ص٢٠١٥بونيفاس، (

من املقاالت يف جريدة النجم  األمريكية، حىت جاء ترامب ليعلن نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس، وتشري عدد

إحدى اجلرائد املعروفة واملوالية إلسرائيل بالواليات املتحدة األمريكية إىل أن إعالن  The Jewish Starاليهودي 

ووصفت اإلعالن بأنه هدية  ترامب بنقل السفارة األمريكية إىل القدس جاء مع الذكرى السبعني لتأسيس إسرائيل،

، وجيدر اإلشارة إىل أنه منذ إعالن االستقالل (Chwatt, 2019, p51) ة عيد ميالدهاترامب إلسرائيل مبناسب

دولة تقريباً، إال أن هناك عددًا من الدول  ١٣٧م واالعرتاف الرمسي بدولة فلسطني من قبل ١٩٨٨الفلسطيين عام 

ضمنها الواليات املتحدة  ، واليت من(Pitta, 2018, p3)األوروبية والغربية مل تعرتف بدولة فلسطني حىت األن 

فيه إسرائيل تتعنت يف مواقفها ضد إقامة دولة فلسطني املستقلة، وتشجع على بناء  يف الوقت الذي ما زالتاألمريكية، 

 ,González)مستوطنات غري شرعية يف الضفة الغربية، وتنتهك قرارات األمم املتحدة مبا يف ذلك عودة الالجئني

2019, p28) .  

  اب األمريكي الجديدوالخط ترامب

حاولت إدارة ترامب أن تقدم نفسها باعتبارها مسئولة عن إجياد حل للنزاع الفلسطيين اإلسرائيلي، ولكنها على ما يبدو 

أ�ا تنتهج اسرتاتيجية من شأ�ا القضاء على القضية الفلسطينية؛ بتجاهلها حقوق الفلسطينيني التارخيية وجتاهلها 

مم املتحدة، ودعمها املتواصل إلسرائيل أحد أكرب املستفيدين من لعشرات القرارات واإلعالنات الصادرة عن األ

، (Ibid, p6)املساعدات األمريكية خاصة يف جمال الدعم العسكري والذي تبلغ قيمته أكثر من ثالثة مليار دوالر 

عرف ترامب  ولقد جاء إعالن فوز ترامب على هيالري كيلنتون يف االنتخابات األمريكية مفاجئة لدى الكثريين؛ فلم يُ 

كان " فريد ترامب"كرجل سياسة يف األوساط األمريكية بل ُعرف كرجل أعمال، وبالنظر إىل نشأة ترامب فإن أبيه 

يشيد بصالبته وأحلقه مبدرسة عسكرية وهو يف الثالثة عشر من عمره، ومن هنا تعلم ترامب من أبيه وأساتذته أن يكون 

، ووصفت محلة ترامب االنتخابية )٦٢، ص٢٠١٧حلسني وناصر، عبد ا(على استعداد للقتال يف عامل خطري 

مع األقليات املختلفة من مهاجرين " السود"بالعنصرية القدمية ولكن بشكل أكثر اتساعًا، حيث ميكن استبدال كلمة 

ومسلمني ومكسيكيني وغريهم، وهناك من يرى أن انتخاب ترامب هو نتاج سياق اقتصادي وعرقي؛ وأن هذان 



 

)٢٨٥( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ن مسحا بأن يكون للنخبة االقتصادية مزيد من القوة أكثر من أي وقت مضى داخل األحزاب السياسية العامال

، بل أن دعوة ترامب جلعل (D. Bobo,2017,p94)وهو ما أنعكس على طبيعة اخلطاب السياسي  األمريكية؛

إىل املكانة املميزة للمواطنيني أمريكا عظيمة مرة أخرى كانت مبهمة ومثلت لدى البعض صفارة إنذار مبحاولة العودة 

، ويف إطار احلملة االنتخابية لدونالد ترامب أصدرت دار ثرشيلد للنشر (Ibid,p99)البيض وتنامي العنصرية 

صفحة كربنامج انتخايب يسعى  ١٩٣م كتابًا حيمل اسم ترامب كمؤلف من ٢٠١٥بالواليات املتحدة األمريكية عام 

أمريكا  قدم من خالله أطروحات ملا يعتقد أ�ا ستعيد جمد وعظمة خابات األمريكية،إىل حتقيقه حال فوزه يف االنت

، ولقد أعاد )٢١٧، ص٢٠١٦جرب،( واليت يرى أ�ا أفقدت أمريكا مكانتها الدولية منتقدًا سياسات أمريكية سابقة

ن هلم يف فلسطني، يف حني وعد ترامب االنتخايب بنقل السفارة إىل األذهان وعد بلفور الذي مسح لليهود بإقامة وط

م ١٩٦٧اعتربت إسرائيل قرار ترامب مبثابة داللة رمزية؛ حيث أن إسرائيل حتكم سيطر�ا على مدينة القدس منذ عام 

، ومبقارنة بني وعد ترامب االنتخايب وإعالنه نقل السفارة إىل القدس فقد جاء وعده )٢٣، ص٢٠١٨صالح، (

تتضمن إعالنه العديد من احلجج واألسباب، وهناك من يرى أن هدف   حنياالنتخايب خاليًا من شرح أسبابه، يف

ترامب يف هذا اإلعالن هو كسب تأييد اليمني املسيحي الداعم إلسرائيل، ويف هذا حتدث القس جون هاجي لقناة 

يون مل ٦٠قبل إعالن ترامب الرمسي عن نقل السفارة إىل القدس بوقت طويل موضحاً أن  Fox News فوكس نيوز

من اإلجنيليني ترتقب ترامب ملعرفة ما إذا كان سيفي بوعده يف نقل السفارة؛ ألنه حال فعله ذلك فسيخلده التاريخ 

كغريه جمرد رئيس فشل يف الوفاء بعهده وهو ما سيصيب  بسبب شجاعته يف معاملة إسرائيل، وأنه إن مل يفعل فسيصبح

ويرى الباحث  ،(Schallhorn, 2018) ه ضد هيالري كلينتونخبيبة األمل لدى قاعدة إجنليية قوية صوتت لصاحل

أن إعالن ترامب مبثابة صفقة خاصة يربو منها إىل االستمرار يف كسب مؤيديه وهو ما قد ينبأ إىل أن هناك رغبة لدى 

  .ترامب يف خوض انتخابات رئاسية جديدة

ه االنتخابية كعدم ثقته يف الصني، ورغبته يف العمل مع وهناك العديد من التصرحيات املثرية اليت أطلقها ترامب أثناء محلت

بأن الراديكالية اإلسالمية هي عدوه األول وأنه يفضل االبتعاد عن أزمات الشرق األوسط، كما أنه  وتصرحيه روسيا

يفضل اخلروج من اتفاقيات التجارة احلرة وغريها من التصرحيات اليت أثارت حفيظة العديد من األطراف 

إننا نبحث عن "، وبالرغم من أول كلماته بعد فوزه بانتخابات الرئاسة األمريكية كانت )١٧٥، ص٢٠١٧لطفي،(

، بل )١٢٥، ص٢٠١٨الددا، (إال أن ذلك تناقض مع العديد من قرارته اليت اختذها فيما بعد " الصداقة ال العداوة

االستقرار من جانب، ويتباهي ببيع صفقات ظهر هذا التناقض جليًا يف العديد من خطاباته فهو يدعو إىل السالم و 

األسلحة إىل املناطق اليت تشهد نزاعات من جانب آخر،كما أنه يُبدي تعاطفًا وودًا مع املسلمني يف حني يشوه 

صور�م عندما يربط اإلسالم بكلمة اإلرهاب اإلسالمي، إضافة إىل منعه دخول مواطين سبع دول إسالمية إىل 

، كما أن خطتة حول اسرتاتيجية األمن القومي )١٨٤، ص٢٠١٨كشكول ورشيد، ( مريكيةالواليات املتحدة األ

(NSS)  National Security Strategy  أثارت املخاوف لدى الكثريين؛ ويف " أمريكا أوالً "حتت شعار

يعين أمريكا  الً" أمريكا أوال"م أن شعار ٢٠١٨حماولة للطمئنة أكد ترامب يف املنتدى االقتصادي العاملي بدافوس 

، ويتميز اخلطاب اإلعالمي لرتامب بأنه خطاب مباشر عندما يوجهه (Ettinger, 2018, p481)وحدها 

يوسف، (الغري مباشر عندما يتطرق إىل القضايا اخلارجية  على عكس خطابه للشعب األمريكي حول القضايا الداخلية

ا وخاصة قضايا السياسة اخلارجية، كما أنه يلجأ إىل ، ووفق مراقبني مييل ترامب إىل تسطيح القضاي)١٠٦، ص٢٠١٨

تقدمي حلول مبسطة ومعادالت ثنائية إضافة إىل أن النرجسية والكاريزما تغلب على شخصيتة من الناحية السياسية؛ مما 
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

، وبالرغم من ذلك  )٦١،٦٢، ص٢٠١٧عبد احلسني وناصر،( جيعله يتميز بثقته يف نفسه وجرأته ومزاجيته واندفاعه

وجود عالقة إجيابية بني النرجسية  شفت إحدى الدراسات واليت مت تطبيقها على الناخبني األمريكيني املسجلنيك

، وهناك من يرى (Awilliams et al, 2020, p14,15)والكاريزما املنسوبة لرتامب وفعالية أدائه لدور القيادة 

واطف اليت تشبه العروض املبهرجة بتلفزيون الواقع، كما أنه أن ترامب يستخدم اللغة يف خطابه كوسيلة لإلثارة وإنتاج الع

 ,Giroux, 2017)ملصطلحات يتجاهل معناها مع استخدامه ميكن أن يتحدث يف أشياء ليست هلا صلة باحلقيقة

p890) ومن الواضح عدم امتالك ترامب السرتاتيجية ثابتة ذات رؤية واضحة يف القضية الفلسطينية؛ وذلك للتناقض ،

تأكيده يف دعايته االنتخابية على حق الفلسطينيني يف احلصول على حقوقهم يف حني حيرص على تنفيذ وعده  بني

  ).١٣٨م، ص ٢٠١٨الددا، (االنتخايب بنقل السفارة األمريكية إىل القدس وتقدميه الدعم املطلق إلسرائيل 

اختاذ مثل هذا القرار؛ فالواليات املتحدة  وبالرغم من ذلك إال أنه ليس من البديهي أن يقع على عاتق ترامب وحده

األمريكية دولة تتمتع مبؤسسا�ا اليت جيب أن يوضع يف احلسبان آرائها ملثل هذه القرارات كالكوجنرس ووزارة اخلارجية 

ة، واالستخبارات واملؤسسات األمنية؛ فمن مث فهو يستوجب دراسة معمقة حول تأثرياته املختلفة وردود األفعال املتوقع

، كما أن قرار ترامب ليس )١١٠، ص٢٠١٨عزام، (بل أن مثل هذا القرار يستوجب ترتيبات داخلية وخارجية مسبقة 

نزوة شخصية بل أنه قانون أصدره الكوجنرس وأنه نتاج لعملية متواصلة لصنع القرار واليت بدأت بدعم ترامب من 

كن القول أن هناك اعتبارات داخلية حتكم السياسات العامة الكثريين للوصول إىل مركز القرار يف البيت األبيض؛ بل مي

كنائبه مايك بنس وعدد من مستشاريه اليمينيني واللويب اليهودي  فمثل هذا القرار هو مبثابة جناح ملقربني من ترامب

 Lawrence، ويف هذا الصدد أوضح الكاتب األمريكي لورنس بينتاك)١،٢، ص٢٠١٨الشرقاوي، (

Bentack    أن مواقف ترامب ضد اإلسالم؛ هي ) فورين بوليسي(مقاله اإلسالم يكرهنا والذي نشره جبريدة يف

نتيجة ملا وصفه بكروت اإلسالم فوبيا يف إشارة إىل املقربني لرتامب من دائرة صنع القرار كآن كولرت وفانك جافين 

، ٢٠١٨كشكول ورشيد، (لرتامب  ومستشار األمن القومي مليك فلني وستيف بانون املستشار اخلاص

، وبإعالن ترامب يتنامى التخوف من ظهور استعداد يف املستقبل لدى أي من املعارضني هلذا اإلعالن )١٨١،١٨٢ص

بقبول أطروحته أمًال يف إ�اء الصراع، بل أن التخوف األكرب حجمًا هو أن يظهر هذا االستعداد لدي أطراف عربية 

  .مرتبط باهلوية العربية وحقوقها التارخييةبقبول مثل هذا اإلجحاف يف حق أصيل 

  سمات خطاب ترامب حول نقل السفارة إلى القدس

  :األطروحات: أوالً 

تعتمد النصوص على عدد من األطروحات اليت ترتابط لتحقيق األهداف، ولألطروحة دورها يف بناء املنطق الداخلي 

لقد مشل خطاب ترامب على العديد من ، و )١٢٤، ص٢٠٠٧شومان، (للنص، بل يشرتط هلا أن تكون كذلك 

  :األطروحات اليت حاول من خالهلا تقدمي احلجج لقراره، واليت ميكن توضيحها من خالل اجلدول اآليت
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 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  

  يوضح أطروحات رئيسية وفرعية خبطاب ترامب حول نقل السفارة السفارة األمريكية إىل القدس) ١(جدول رقم 

  
، %٦,٢٤جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة " االستمرار مبسار عملية السالم"إىل أن أطروحة تشري بيانات اجلدول السابق 

توصيات لألطراف "أطروحة  مث، %٧,١٩بنسبة " سيادة إسرائيل على مدينة القدس"ويف املرتبة الثانية جاءت أطروحة 

فشل التعاطي القدمي مع "الرابعة كل من أطروحة ، وجاءت يف املرتبة %٤,١٦يف املرتبة الثالثة بنسبة " الفاعلة يف الصراع

املعاجلة "لكل منهما على حده، كما جاءت أطروحة % ٥,١١بنسبة " الوفاء بالوعد االنتخايب"وأطروحة " الصراع

املعاجلة "، يف حني جاءت يف املرتبة السادسة أطروحة %٨,٩يف املرتبة اخلامسة بنسبة " اجلديدة للصراع ستحقق السالم

، ويف االجتاه العام فإنه على مستوى األطروحات الرئيسية توضح بيانات %٥,٦بنسبة بلغت " دة للصراع قانونيةاجلدي

، يليها أطروحة %٠,٤١جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة " رؤية ترامب ملا بعد القرار"اجلدول السابق أن أطروحة 

معاجلة جديدة للصراع بني اإلسرائيليني "وحة ، وجاءت أطر %٢,٣١بنسبة " االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل"

، ويتضح من ذلك أن منتج اخلطاب كان يتوقع ردود قوية لألفعال %٨,٢٧يف املرتبة الثالثة بنسبة  " والفلسطينيني

تتجه حنو معارضة ورفض هذا اإلعالن؛ وقد يكون ذلك سبباً إلدراج منتج اخلطاب أطروحات من شأ�ا تقدمي تعهدات 

ستمرار يف مسار عملية السالم، والتأكيد على أن هذا اإلعالن خيدم مصلحة السالم؛ وهو ما يبدو واضحًا وضمان باال

يف توصيات ودعوات قدمها ترامب لكافة األطراف لقبول هذا اإلعالن بل واملساعدة على إجنازه، يف حني كان االجتاه 

دس عاصمة إلسرائيل وذلك بإدراج العديد من احلجج اليت العام الثاين للخطاب هو التأكيد على أطروحة االعرتاف بالق

حتاول تأكيد أن إسرائيل دولة ذات سيادة وأن القدس ضمن سياد�ا، وميكن توضيح أمثلة هلذه األطروحات على النحو 

  :اآليت

ثالث وتشمل هذه األطروحة الرئيسية على  : أطروحة معالجة جديدة للصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين -١

  :أطروحات فرعية وهي



 

)٢٨٨( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ويقصد �ا ذلك اإلطار يف اخلطاب الذي يهتم مضمونة بعدم فعالية : أطروحة فشل التعاطي القديم مع الصراع -أ

وحنن ال نستطيع أن حنل مشاكلنا من "املعاجلة املتبعة يف إدارة الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، ومن أمثلتها قول ترامب 

، وكذلك قوله "لة نفسها وإعادة االسرتاتيجيات الفاشلة نفسها اليت كانت متبعة يف املاضيخالل االفرتاضات الفاش

، ومن "وسيكون من احلماقة أن نفرتض أن إعادة اختاذ القرار نفسه بالضبط من شأنه أن يأيت بنتيجة مغايرة أو أفضل"

ترامب يف خطابه على سلم حجاجي  املالحظ أن هذه األطروحة جاءت يف بداية اخلطاب وهو ما يشري إىل اعتماد

  .املعىن بفشل املعاجلة القدمية للصراع؛ ومن مث التمهيد إىل ضرورة احلاجة ملعاجلة جديدة هلذا الصراع لتوصيل

وهي تلك األطروحة اليت قدم من خالهلا ترامب لنهجه : أطروحة المعالجة الجديدة للصراع ستحقق السالم -ب

والذي يرى أ�ا قد تصل إىل سالم دائم للصراع، وهذا النهج اجلديد كان بدايته إعالن اجلديد يف معاجلة الصراع، 

إن إعالين "ترامب نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس واعرتافه بالقدس عاصمة إلسرائيل،ومن أمثلتها قوله 

لقد قررُت أن مسار العمل "وكذلك قوله .." .اليوم ميثل بداية لنهج جديد جتاه الصراع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني

  ".هذا خيدم املصاحل الُعليا للواليات املتحدة والسعي لتحقيق السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني

تطبيق لقانون السفارة الذي  حرص ترامب على تأكيد أن إعالنه هو: أطروحة المعالجة الجديدة للصراع قانونية - ج

، اعتمد الكوجنرس قانون ١٩٩٥ففي العام "رس، كما أسرد املراحل اليت مر �ا القانون ومنها قوله مت اعتماده من الكوجن

  ..."ومتاشيا مع قانون سفارة القدس، فإنين أوجه"وكذلك قوله ..." سفارة القدس

  :واشتملت هذه األطروحة على أطروحتني فرعيتني ومها: أطروحة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل -٢

عدم الوفاء بوعدهم قدم ترامب نفسه يف اخلطاب بأنه ليس كسابقيه في: أطروحة الوفاء بالوعد االنتخابي - أ

وبينما "االنتخايب ومن أمثلتها قوله  االنتخايب بشأن نقل السفارة، حيث يؤكد أن قراره بنقل السفارة هو تنفيذ لوعده

وكذلك قوله " �م االنتخابية، إال أ�م أخفقوا يف الوفاء بهجعل الرؤساء السابقون من هذا القرار وعدا مهما يف محال

  ".بأن القدس هي عاصمة إسرائيل ولكننا نعرتف اليوم أخريا مبا هو واضح"... 

قام ترامب بتكرار عبارات تفيد بأن إسرائيل دولة ذات سيادة كما حرص : أطروحة سيادة إسرائيل على القدس -ب 

كأي دولة  إن إسرائيل دولة ذات سيادة، وهلا احلق"السيادة اإلسرائيلية ومنها قوله  على أن يدرج مدينة القدس ضمن

  ".ومنذ ذلك احلني جعلت إسرائيل القدس عاصمة هلا"، وكذلك قوله "أخرى ذات سيادة يف أن حتدد عاصمتها

بعد هذا القرار من خالل حاول ترامب طمئنة اجلمهور من خالل رؤيتة ملا : أطروحة رؤية ترامب لما بعد القرار - ٣ 

  :أطروحتني مها

فبجانب تأكيد ترامب على أن إعالنه خيدم عملية السالم، قدم : أطروحة االستمرار بمسار عملية السالم -أ

إن هذا القرار ال يُقَصد به، بأي "أطروحة تؤكد على االستمرار يف عملية السالم وعدم تعطيل اجلهود السابقة، منها قوله

  ".ال، أن يعكس خروجا عن التزامنا القوي بتسهيل التوصل إىل اتفاق دائم للسالمشكل من األشك

مشل اخلطاب على توصيات كالتوجيه والدعوة واملطالبات : أطروحة توصيات لألطراف الفاعلة في الصراع -ب

لسفارة األمريكية من تل فإنين أوجه وزارة اخلارجية أيضا ببدء التحضريات لنقل ا"ألطراف فاعلة يف الصراع، ومنها قوله 

  ...".أطلب من قادة املنطقة من السياسيني والدينيني، إسرائيليني وفلسطينيني،"وقوله "أبيب إىل القدس

  :القوى الفاعلة: ثانياً  

تتعدد القوى الفاعلة يف اخلطاب من أشخاص ومؤسسات ودول وغري ذلك، واليت تقوم بأفعال وتتبىن سياسات 

عبد (وتوجهات ما، وهذه القوى يتم حتليلها برصدها يف اخلطاب مث تصنيفها إىل فئات مبا حيقق أهداف التحليل 



 

)٢٨٩( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

خطابه، ولقد مت تقسيم القوى الفاعلة الرئيسية ، وتتعدد القوى الفاعلة اليت وظفها ترامب يف )٣١٣، ص٢٠١٢العزيز، 

يف اخلطاب إىل قوى فاعلة أمريكية وقوى فاعلة إسرائيلية وقوى فاعلة فلسطينية، كما مت تقسيم مسات وأدوار القوى 

الفاعلة إىل مسات إجيابية وأخرى سلبية، مع مالحظة أن هذا التصنيف متعلق بتوظيف ترامب هلذه القوى يف اخلطاب 

بدورها الفعلي، مبعىن أن السمات اإلجيابية منسوبة لقوى فاعلة مت إدراجها يف مجل تؤيد نقل السفارة إىل القدس،   وليس

كما أن السمات السلبية منسوبة لقوى فاعلة مت إدراجها يف مجل تفيد بأن هناك عرقلة أو رفض أو تعطيل لنقل 

  :الفاعلة يف اخلطاب السفارة، وذلك وفق رؤية ترامب، وفيما يلي توضيح للقوى

  :القوي الفاعلة األمريكية -١

  يوضح السمات اإليجابية والسلبية للصفات واألدوار المنسوبة للقوى الفاعلة األمريكية) ٢(جدول رقم 

  
توضح بيانات اجلدول السابق السمات اخلاصة بصفات وأدوار القوى الفاعلة األمريكية واليت مت تقسيمها إىل صفات 

ابية، ويقصد �ا تلك الصفات واألدوار اليت وظفها ترامب لتدعيم إعالنه نقل السفارة األمريكية إىل القدس، وأدوار إجي

  :إلعالنه، واليت ميكن توضيحها يف اآليت وصفات وأدوار سلبية واليت وظفها ترامب بتقدميها كمعوق

ى الفاعلة األمريكية، وجاءت يف اشتمل اخلطاب على ذكر صفات إجيابية للقو : على مستوى الصفات اإليجابية

 مفتوحتينوَعدُت بالنظر يف التحديات بالعامل بعينني "، كقوله %٠,٧٥املرتبة األوىل صفات دونالد ترامب بنسبة 

الواليات (وجاءت الصفات اإلجيابية للدولة  ،..."من أننا يف �اية املطاف واثقونولكننا "وكذلك قوله  ،"صافيوذهن 

التزاما عميقا باملساعدة يف  ملتزمةوتظل الواليات املتحدة "،كقوله %٠,٢٥يف املرتبة الثانية بنسبة) املتحدة األمريكية

  ..."تسهيل اتفاق سالم

لرؤساء األمريكيني اقتصرت الصفات السلبية باخلطاب على صفة واحدة منسوبة إىل ا: على مستوى الصفات السلبية

يف اإلشارة إىل رؤساء أمريكا الذين مل ينفذوا " يفتقدون إلى الشجاعةالبعض يقول إ�م كانوا "السابقني بقول ترامب 

  .قانون القدس



 

)٢٩٠( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

لقد "، كقوله%٩,٥١جاءت األدوار اإلجيابية املنسوبة لرتامب يف املرتبة األوىل بنسبة  :على مستوى األدوار اإليجابية

املصاحل الُعليا للواليات املتحدة والسعي لتحقيق السالم بني اإلسرائيليني  يخدمأن مسار العمل هذا  قررتُ 

وقد مت إقرار القانون يف "،منها قوله %٥,١٨، يليها األدوار اإلجيابية للمؤسسات األمريكية بنسبة "والفلسطينيني

وجاءت يف املرتبة ،"الشيوخ مجلسباإلمجاع من قبل  ، وقد أُعيد تأكيدهالحزبينبأغلبية ساحقة من ِكال  الكونجرس

لكل % ٨,١٤اإلجيابية املنسوبة للمسئولني األمريكيني بنسبة  الثالثة كل من األدوار اإلجيابية املنسوبة للدولة واألدوار

ووزراء  الرؤساءولعقود طويلة التقى "، وقوله ..."حل الدولتني الواليات المتحدةوستدعم "منهما على حده، كقوله 

  ...".األمريكيون الزائرون بنظرائهم الخارجية والقادة العسكريون

مشل اخلطاب على أدوار  كان ترامب حريصًا على انتقاد السياسات القدمية فمن مث  :على مستوى األدوار السلبية

وبينما جعل "،كقوله %٠,٨٠بنسبة " مسئولون أمريكيون"سلبية لفئتني من القوى الفاعلة جاءت يف املرتبة األوىل فئة 

وجاءت يف املرتبة " إال أنهم أخفقوا في الوفاء بهالسابقون من هذا القرار وعداً مهما يف محال�م االنتخابية،  الرؤساء

الواليات املتحدة االعرتاف  حكومةوعلى مدى كل هذه السنوات، رفضت "ومنها قوله " مؤسسات أمريكية"فئة  الثانية

  "سرائيلرمسياً بالقدس كعاصمة إل

  القوى الفاعلة اإلسرائيلية -٢

  يوضح السمات اإليجابية والسلبية للصفات واألدوار المنسوبة للقوى الفاعلة اإلسرائيلية) ٣(جدول رقم 

  
إىل صفات وأدوار القوى الفاعلة اإلسرائيلية اليت وظفها ترامب يف خطابه لتدعيم رؤيته ) ٣(وتشري بيانات اجلدول رقم 

  :النتائج كاآليتوجاءت 

اقتصرت صفات القوى الفاعلة اإلسرائيلية يف اخلطاب على صفة واحدة إجيابية، : على مستوى الصفات اإليجابية

واليوم فإن القدس ليست جمرد قلب لثالثة أديان عظيمة، بل هي "وذلك يف إشارة ترامب إىل دولة إسرائيل يف العبارة 

  ".جناحاً يف العامل طيةالديمقراأكثر األنظمة  ألحدأيضا قلب 

  .جتنب ترامب ذكر صفات سلبية للقوى الفاعلة اإلسرائيلية: على مستوى الصفات السلبية



 

)٢٩١( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

كلمة إسرائيل كدولة يف أدوار إجيابيةمبا يتوافق مع حرص ترامب على استخدام  : على مستوى األدوار اإليجابية

اعرتفت الواليات "...، كقوله %٠,٣٧املرتبة األوىل بنسبة إعالنه؛ حيث جاءت السمات اإلجيابية هلذه األدوار يف 

،كما جاء يف املرتبة الثانية مصطلح اإلسرائيليني والشعب اإلسرائيلي واليت مت إدراجهما يف فئة "إسرائيلاملتحدة بدولة 

، "والفلسطينيني اإلسرائيليينحنن غري قريبني من حتقيق اتفاق سالم دائم بني "، ومنها عبارة %٦,٢٩بنسبة " الشعب"

وهي حمل "، واليت ميكن مالحظتها يف قوله %٦,١٨يف املرتبة الثالثة بنسبة " مسئولون إسرائيليون"يف حني جاءت فئة 

مؤسسات "، كما جاءت يف املرتبة الرابعة السمات اإلجيابية لفئة "الدولة ورئيس الوزراء رئيساإلقامة الرئيسي لكل من 

  ".اإلسرائيلي، الكنيست البرلمانوهي موطن "وله كق%  ٨,١٤بنسبة " إسرائيلية

  .أي أدوار سلبية للقوى الفاعلة اإلسرائيلية جتنب ترامب ذكر: على مستوى األدوار السلبية

  القوى الفاعلة الفلسطينية -٢

  يوضح السمات اإليجابية والسلبية للصفات واألدوار المنسوبة للقوى الفاعلة الفلسطينية) ٤(جدول رقم 

  
تشري بيانات اجلدول السابق إىل جتنب خطاب ترامب ذكر أي صفات للقوى الفاعلة الفلسطينية، واقتصر توظيفه هلا 

  :على مستوى األدوار واليت ميكن توضيحها كما يلي

حتت مصطلح ، %٠,٨٣يف املرتبة األوىل بنسبة " الشعب"جاء توظيف فئة : على مستوى األدوار اإليجابية

ويالحظ أ�ا جاءت مجيعها مقرتنة باإلسرائييلني، مع مالحظة أن األخرية حيرص ترامب على تقدميها، الفلسطينيني 

وصفقة عظيمة  لإلسرائيلييننريد أن يكون هناك اتفاقا يكون مبثابة صفقة عظيمة "واليت ميكن مالحظتها يف عبارة 

، يف حني ورد "وفلسطينيين إسرائيلييندينيني، أطلب من قادة املنطقة من السياسيني وال"وكذلك قوله " للفلسطينيين

مرة واحدة فقط مدجمة يف قضية وهي حل الدولتني واليت يُقصد �ما فلسطني وإسرائيل، كقوله " دولة"يف اخلطاب فئة 

، مع مالحظة أنه مل يرد يف اخلطاب كلمة دولة "الطرفانإذا وافق عليه كال  الدولتينوستدعم الواليات املتحدة حل "

  .سطنيفل

مل يشتمل خطاب ترامب على مسات سلبية ألدوار القوى الفاعلة الفلسطينية، يف حني : على مستوى األدوار السلبية

اإلشارة إىل  وجيدرأشار إىل أن هناك قوى فاعلة هلا أدوارها السلبية دون حتديد جنسيتهم كاملتطرفني ومروجي الكراهية، 

مبا خيدم أطروحاته، وتتمثل هذه  ليت وظفها ترامب ما بني اإلجيايب والسليبوجود قوى فاعلة أخرى تتضمنها اخلطاب وا

، ومن جانب آخر وجه ترامب خطابه إىل الشعوب واألمم وقادة منطقة الشرق "حنن"القوى الفاعلة يف الضمري اجلمعي 

وهو ما يؤكد على  األوسط، كما أدرج قوى فاعلة أخرى امتددت إىل األديان يهودًا ومسيحيني ومسلمني، وغريهم؛

  .أمهية قضية القدس وارتباطها بالعديد من شعوب ودول العامل



 

)٢٩٢( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  

  

 

  :مسارات البرهنة: ثالثاً 

حتليل مسارات الربهنة هو عبارة عن رصد وتفسري احلجج والرباهني املستخدمة يف اخلطاب؛ واليت يلجأ إليها منتج 

، ولقد تضمن )٣١١، ص٢٠١٢عبد العزيز،(املسارات  اخلطاب إلقناع املتلقي من خالل التأثري عليه بواسطة هذه

  :اخلطاب العديد من مسارات الربهنة واليت مت تقسيمها إىل مثان فئات يوضحها اجلدول اآليت

  يوضح مسارات البرهنة التي تضمنها خطاب ترامب حول نقل السفارة السفارة األمريكية إلى القدس) ٥(جدول رقم 

  
؛ حيث جاءت يف املرتبة األوىل "االستماالت العاطفية"اعتماد اخلطاب بدرجة كبرية على  توضح بيانات اجلدول السابق

طرح "، وجاءت يف املرتبة الثالثة كل من فئة %٤,١٦بنسبة " وقائع وأحداث"، يليها االعتماد على فئة %٦,٣٤بنسبة 

عرض وجهة نظر "رتبة الرابعة فئة لكل منهما على حده، كما جاءت يف امل% ٣,١٤بنسبة " قوانني"وفئة " املقارنات

الربط "، كما جاءت فئة %١,٦يف املرتبة اخلامسة بنسبة " االستشهاد التارخيي"، وجاءت فئة %٢,٨بنسبة " واحدة

بنسبة " عرض وجهات نظر أخرى"، يف حني جاءت املرتبة السابعة فئة %١,٤يف املرتبة السادسة بنسبة" بني األحداث

يف خطابه الستماالت عاطفية عديدة منها دعوته ألن يسود احلب والتسامح، مركزاً على  ، ولقد اعتمد ترامب%٠,٢

املكانة الوجدانية ملدينة القدس، ودعا لفتح القلوب واألذهان الحتماالت جديدة ومن أمثلة هذه االستماالت قوله 

، كما تنوعت الوقائع واألحداث اليت اعتمد عليها ترامب كمسار للربهنة "، وليس صراعاتناحبنا ينبغي أن يرث أطفالنا"

وأكرر "جاء أغلبها ألحداث ترتبط بسابقيه واليت عطلت نقل السفارة وأحداث أخرى ترتبط بنشاطه السياسي كقوله 

كما جلأ ترامب إىل طرح املقارنات واليت جاء ..." يف اململكة العربية السعودية  التاريخية القمةالرسالة اليت ألقيتها يف 

رؤيتنا إىل ما هو توجيه "باملقارنة بني الرضوخ هلذا اإلعالن وبني رفضه ومنها قوله  أغلبها حول حالة الصراع، وذلك

غبون ممكن، وليس جرنا إىل املعارك القدمية اليت أصبح من السهل التنبؤ �ا، إن السالم ليس بعيداً عن متناول الذين ير 

حيث ركز بشكل أساسي على قانون السفارة وقانون سيادة الدولة  ، واعتمد ترامب على القوانني للربهنة؛"الوصول إليه

ومواثيق حرية األشخاص، وباإلضافة إىل ذلك اعتمد ترامب يف خطابه على وجهة نظره الشخصية كمسار للربهنه ومنه 

، وجلأ ترامب إىل االستشهاد "إلسرائيل اف رمسيا بالقدس كعاصمةلذلك، فقد قررت أن الوقت قد حان لالعرت "قوله 

، وجلأ "القدمية األزمنةالعاصمة اليت أسسها الشعب اليهودي يف "؛ لربهنة رؤيته ومنها قوله )كما يراه هو(التارخيي 



 

)٢٩٣( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

فيه  الكوجنرس قانون سفارة القدس حثَّ  اعتمد"ترامب كذلك للربط بني األحداث كسلم حجاجي خبطابه كقوله 

الشيوخ قبل ستة أشهر فقط ومع  تأكيده باإلمجاع من قبل جملس أُعيدوقد ..... احلكومة الفدرالية على نقل السفارة

، ويف عرض وجهة نظر أخرى استعمل ترامب  ..."من عشرين سنة مارس كل رئيس أمريكي سابق اإلعفاء وألكثر ذلك

األمريكيني إلصدارهم إعفاءات عن تنفيذ قانون السفارة واليت  كلمة البعض للذين يربرون مواقف سابقيه من الرؤساء

  ..."يقول إ�م كانوا البعض"تتضح يف قوله 

  :األطر المرجعية: رابعاً 

لألطر املرجعية اليت يستخدمها القائم باالتصال دورًا يف زيادة فرص تصديقها من قبل املتلقى، إال أن هناك وسائل 

ها مبا يتوافق واألطر املرجعية جلمهورها املستهدف، بل أن هناك توظيف لألطر املرجعية إعالم تقدم معلومات يتم صياغت

، ولقد تضمن اخلطاب عدة أطر مرجعية )١٦٤،١٦٥هجرياً، ص١٤٣٦فهمي، (يف نشر املعلومات الكاذبة واملغلوطة 

  :ميكن توضيحها من خالل اجلدول اآليت

  ترامب حول نقل السفارة السفارة األمريكية إلى القدسيوضح األطر المرجعية لخطاب ) ٦(جدول رقم 

  
، وهو %٨,٤٧يتضح من بيانات اجلدول السابق أن األطر املرجعية السياسية للخطاب جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة

، مث %٤,١٧ ما يتوافق مع طبيعة اخلطاب كونه خطاباً سياسياً، وجاءت األطر املرجعية التارخيية يف املرتبة الثانية بنسبة

، يف حني جاءت األطر املرجعية القانونية واألطر املرجعية %٩,١٠األطر املرجعية اإلنسانية يف املرتبة الثالثة بنسبة 

لكل منهما على حده، كما جاءت األطر املرجعية األمنية يف املرتبة اخلامسة % ٧,٨الدينية يف املرتبة الرابعة بنسبة 

ن األطر املرجعية السياسية احتلت مساحات كبرية يف اخلطاب من بدايته حىت �ايته، ويتضح مما سبق أ ؛%٥,٦بنسبة 

فلقد اعتمد منتج اخلطاب على توظيف أطر مرجعية سياسية متعددة كاالنتخابات وإصدار القرارات وااللتزام 

لعنصر الزمين الذي مت توظيفه بالتعهدات وإجراء املقابالت وغريها، كما جاءت األطر املرجعية التارخيية؛ للتأكيد على ا

، وفيما خيص األطر املرجعية اإلنسانية فكان اهلدف "لعقود طويلة"إما للتوثيق وإما لتوضيح طول الفرتة الزمنية كالقول 

وينبغي على هذه املدينة املقدسة أن "منها ايصال معىن للمتلقي بالرغبة ىف نشر روح احلب والتسامح والسالم كقوله

، كما اعتمد اخلطاب على أطر مرجعية قانونية يف إطار اعتماد وتنفيذ واإلعفاء "هو أفضل يف االنسانيةتدعو إىل ما 

من القانون، وتبىن اخلطاب أطر مرجعية دينية كالقدس قلب األديان واخلطاب املوجه إىل اليهود واملسيحيني واملسلمني، 

، كما اعتمد اخلطاب على أطر مرجعية "املتحدة األمريكية وبارك اهللا فيكم وبارك اهللا يف الواليات"بل وقول ترامب 



 

)٢٩٤( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

لقد حان الوقت للكثري ممن يرغبون بتحقيق السالم "أمنية وذلك بالدعوة إىل دحر املتطرفني وطردهم ونبذ العنف كقوله 

  "أن يطردوا املتطرفني من وسطهم

  :أبرز المسكوت عنه في الخطاب

هوريات مبكانة عالية لدى العديد من الباحثني؛ وذلك نظراً ألمهية ما يطرحه حيظى حتليل اخلطاب السياسي لرؤساء اجلم

أحد القواعد الكربى للتحليل، من منطلق أن ما " املسكوت عنه يف اخلطاب"هؤالء الرؤساء من قضايا، وتعد فكرة 

قد تثري احلرج أو سكت عنه اخلطاب قد يكون أهم مما ورد فيه، وأن صاحب اخلطاب فضل االبتعاد عن ذكرها أل�ا 

يف خطابه عن ذم سابقيه  سكت أن ترامب ويف هذا اإلطار يرى الباحث ،)٢٠١٥ياسني، (تعرضه للنقد أو غري ذلك 

ضَمر يقصد به القول احملذوف، أو غري املذكور  على فعله يف حني أن سياق اخلطاب يدل صراحة،
ُ
لذلك ضمنياً، فامل

، ٢٠٤، ص٢٠١٤عكاشة، (عادة ما يتم تأويله من خالل سياق اخلطاب لفظًا وُيستدل عليه من غريه، والذي 

لعدد كبري من الكلمات يف خطابه، إال أن هناك العديد من املعاين مل  ، ويرى الباحث أنه رغم توظيف ترامب)٢٠٥

تقول كل ألن العديد من اخلطابات ال تستطيع أن  نظراً  يتضمنها اخلطاب صراحة ولكن ميكن االستدالل عليها؛ وذلك

ما يلجأ اخلطاب إىل أساليب ضمنية لتوصيل املعىن املستهدف  شيء؛ فإنه تُوري بل وتُعرض وتصمت أحياناً، فعادة

ضَمر يف اخلطابات اللفظية إال ، )٨٩، ص٢٠٠٩السماوي، (
ُ
وبالرغم من اهتمام دراسات عديدة باملسكوت عنه أو امل

ضَمرة عن أن نربات الصوت قد حيدث اخلطأ يف تأويلها، فبا
ُ
لرغم من أن التعابري الشفهية أغىن من حيث املعاىن امل

ضَمر، كما ميكن من خالهلا التوصل إىل عدد ليس بالقليل 
ُ
التعابري املكتوبة، إال أن األخرية أقل جمازفة نسبياً يف قراءة امل

خطاب ترامب من ويرى الباحث أن هناك العديد مسكوت عنه يف  ،)٣٢،٣٣، ص٢٠٠٨أريكيوين، (من املالحظات 

  :خالل التعابري املكتوبة، واليت ميكن التعرف على أبرزها فياآليت

حرص ترامب يف بداية خطابه إلضفاء صفة الفشل على سابقيه دون أن يذكرهم بانتقاده معاجلتهم لتحديات  -١

  ".يف املاضي متبعةكانت اليت  ...نفسها الفاشلةوحنن ال نستطيع أن حنل مشاكلنا من خالل االفرتاضات "العامل كقوله 

فتح ترامب ا�ال للتساؤل حول ما احلقائق اليت فهمها سابقيه واليت تسببت يف إصدارهم إعفاءات عن تنفيذ  -٢

البعض يقول إ�م كانوا يفتقدون إىل الشجاعة، لكنهم اختذوا ما اعتقدوا أنه القرار "قانون السفارة؟ واليت وردت بالقول 

فهل تغريت هذه احلقائق؟ وهل هذه احلقائق متعلقة بقوة العرب " حينهايف  فهموهااليت  ائقالحقالصائب على أساس 

يف ذلك الوقت؟ أم هي حقائق وقناعات تارخيية أم قانونية لدى سابقيه؟ ومن مث فهذه احلقائق مسكوت عنها ويصعب 

  .التأكد منها

، فالذي انتظر هذه اخلطوة مسكوت عنه، ..."للدفع بعملية السالم انتظارها طالخطوة "وصف ترامب قراره بأنه  -٣

وحيث أن القرار يعارضه الكثريون من فلسطنيني وعرب ومسلمون وغريهم؛ فيبدو أن من ينتظر هذه اخلطوة هم 

  .اإلسرائيليني وداعميهم

ه يطالب مجيع العامل مبا دعوة ترامب لالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل جاءت عامة، وهي ما قد تشري إىل أن -٤

، "لتحقيق السالم ضروري شرط�ذه احلقيقة هو  االعترافوإن "فيهم الفلسطينيني �ذا االعرتاف لتحقيق السالم 

فلن يتحقق السالم،  فمن وضع هذا الشرط الضروري، كما أن حالة الضرورة هنا تدل على أنه بدون هذا االعرتاف

  .عنته يعد مسكوت عنهومن مث فإن إصرار ترامب ملوقفه وت

 وصفقةعظيمة لإلسرائيليني  صفقةأن يكون هناك اتفاقا يكون مبثابة  نريد"واملسكوت عنه واضح ىف قول ترامب  -٥

لرتامب تتضمن  جديدة ، فذلك يعىن أن نقل السفارة هي بداية لنهج جديد، وأن هناك رؤية"عظيمة للفلسطينيني



 

)٢٩٥( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

لح صفقة جاء نتيجة تأثر ترامب بشخصيتة كرجل أعمال، مث أن الصفقة للطرفني، ويرى الباحث أن مصط امتيازات

  .تتطلب أطرافاً متوافقني عليها

إىل  االطراف جميعأدعو "دعا ترامب أطرافًا دون أن يسميها يف احلفاظ على وضعية مدينة القدس حيث قال  -٦

نفوذ وأدوار ما يف مدينة القدس، واليت ميكن  ومن مث فهم أطراف لديهم" احلفاظ على الوضع احلايل يف املواقع املقدسة

  .توقعها بأ�ا إسرائيل والسلطة الفلسطينيية وكذلك األردن واليت تدير أوقاف القدس اإلسالمية واملسيحية

احلرم القدسي بأنه  حتيز ترامب يف دعوته للحفاظ على األماكن املقدسة إىل الرواية اإلسرائيلية، وذلك حني ذكر -٧

وهو " أيضا باحلرم الشريف يُعرف الذي، الهيكلمبا يف ذلك جبل "ل واملعروف باحلرم الشريف وذلك بقوله جبل اهليك

  .ما يشري إىل قناعات مسكوت عنها لدى ترامب حول احلرم الشريف

ذكر ترامب املتطرفني مرة بدحرهم وأخرى بطردهم وذلك بالتعاون مع شركائه وحميب السالم، دون أن حيدد من أي  -٨

  ...األطراف هؤالء املتطرفني

  مناقشة نتائج الدراسة

هناك تناقض فيما قدمه ترامب لتربير قراره من أطروحات كمعاجلة للصراع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ويظهر هذا 

سيادة إسرائيل "واليت جاءت يف املرتبة األوىل وأطروحته " االستمرار مبسار عملية السالم"التناقض يف الربط بني أطروحته 

واليت جاءت يف املرتبة الثانية؛ حيث أن قضية الصراع يف جوهرها هي احتالل إسرائيلي لألراضي " على القدس

الفلسطينية وأن التنازل عن مدينة القدس أمر ال يقبله الفلسطنييون، ومن مث فإن ترامب يقدم بإعالنه رؤية أحادية 

لعملية السالم، وأن الرضوخ هلذا اإلعالن يعد تعزيزاً هلا، وهو ما يتفق  تقويضاجلانب مفادها أن رفض هلذا اإلعالن هو 

بأن اخلطاب اإلعالمي لرتامب يتسم بتذبذه وعدم ثباته واجتاهه حنو التناقض، ) ٢٠١٨كشكول ورشيد، (مع دراسة 

تيجية ثابتة له حنو معاجلة بأن مواقف ترامب املتناقضة ال تتم على اسرتا) ٢٠١٨الددا، (وهو ما يتفق أيضا مع دراسة 

توصيات لألطراف الفاعلة يف "العديد من القضايا، ويتعارض تنبؤ ترامب بأن هذا اإلعالن سيعزز السالم وبني أطروحته 

واليت جاءت يف املرتبة الثالثة؛ مما يشري إىل أن هناك ختوف من ترامب لرجع الصدى املتوقع من هذا اإلعالن؛ " الصراع

) على حد قوله(إىل استخدام اسرتاتيجية بالرتهيب تارة كتذكريه باملعارك القدمية اليت أصبح من السهل حيث جلأ ترامب 

مع ما  التنبؤ �ا، وبالرتغيب تارة أخرى كالتطلع ملستقبل مشرق ومجيل، ويتعارض ما أعلنه ترامب من تنبؤ يف خطابه

ستنتج نتيجة لقرار ترامب؛ منها قطع الفلسطينيني بأن هناك حتوالت مرتقبة ) ٢٠١٨الشرقاوي، (توصلت له دراسة 

التصاال�م مع حكومة ترامب وزيادة النزاعات الدينية،كما ال يتفق تنبؤ ترامب معما توصلت إليه دراسة 

(N.Njorogeet al, 2018)  بأن هذا القرار يتعارض وحفظ السالم وأن القرار يعد مبثابة تأطري لعنف جديد

سرائيلني، ومن حيث القوى الفاعلة يف اخلطاب فلقد جاء ترامب يف املرتبة األوىل كقوة فاعلة هلا بني الفلسطينيني واإل

صفا�ا وأدوراها اإلجيابية، بل أنه كان هناك حرص من ترامب على أن يكون منفردًا �ذا اإلعالن من حيث الرؤية 

واضح نرجسية ترامب وذلك يف ومسه لذاته وألدواره واملسئولية واعتربه مبثابة وفاء لوعده االنتخايب، ولقد ظهرت بشكل 

داخل اخلطاب، واليت تتضح يف تقدمي نفسه وكأنه جاء ليعاجل حتديات العامل اليت فشل فيها السابقني على حد قوله، 

من حيث أن النرجسية تغلب على شخصية ترامب ) ٢٠١٧عبد احلسني وناصر، (ويتفق هذا مع ما جاء يف دراسة 

السياسية، ولقد أظهرت النتائج أيضا أن ترامب يتعامل مع املفهوم العام للدولة بنوع من احلرص والتدقيق، من الناحية 

فعندما يتحدث عن الواليات املتحدة األمريكية فإنه يتجنب انتقادها وحييل هذا االنتقاد إىل املؤسسات واملسئولني، يف 

السالم، كما أنه يستخدم إطار الدولة ومصلحتها كحجة لقراراه،  حني يُثين على دور الدولة ومواقفها يف تدعيم عملية



 

)٢٩٦( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

من جانب آخر تعامل ترامب مع مفهوم الدولة عند استدعائه إسرائيل وذلك للتأكيد على سياد�ا، وهو األمر الذي 

ت يكاد يكون تعمد جتاهله مع فلسطني اليت جاءت منتقصة ملفهوم الدولة لدى ترامب واالستعاضة عنه مبصطلحا

أخرى، ويعد هذا اخلطاب من اخلطابات املتعلقة بالسياسة اخلارجية األمريكية، واليت جلأ فيه ترامب إىل لغة غري مباشرة 

إعالنه، كاستخدامه مصطلح املتطرفني ومروجي  يف حتديده للقوى الفاعلة اليت ميكن أن يكون هلا دور يف معارضة

، بأن هناك صعوبة يف فهم السياسة اخلارجية لرتامب )٢٠١٨يوسف، (الكراهية، وهو ما قد يتفق جزئيًا مع دراسة 

اعتمد بالدرجة األوىل على االستماالت العاطفية كمسار لربهنة  بسبب أسلوبه الالذع، وتوصلت الدراسة إىل أن ترامب

 يف أن ترامب يستخدم اللغة إلثارة العواطف، كما حرص (Giroux, 2017) إعالنه، وهو ما يتفق مع دراسة

ترامب على استخدام الضمري حنن، وهو ما قد يشري إىل أنه يرغب يف طمئنة العامل وأن اإلعالن ليس يف مصلحة 

يف  ، (Ettinger, 2018)أمريكا أو إسرائيل فقط، بل أنه يصب يف مصلحة العامل وهذا ما يتفق جزئيًا مع دراسة 

خماوف الكثريين؛ فمن مث حياول ترامب ً" أمريكا أوال"أن هناك حماولة للطمئنة يف خطاب ترامب بعد أن أثار شعار 

التأكيد على أن ذلك ال يعين أمريكا وحدها،كما أهتم ترامب بنسبة كبرية باالعتماد على أطر مرجعية سياسية تتبىن 

مب اسرتاتيجيات خمتلفة كتحقيق املصاحل واحلفاظ على األمن والتفاهم املشرتك بني مجيع األطراف، ومن مث حاول ترا

 .تدعيم هذه األطر بالعديد من احلجج والرباهني

  النتائج العامة للدراسة

تنوعت احلجج اليت وظفها ترامب يف خطابه، فوفقًا لتصنيف احلجج األربعة لفيليب بروطون فإن ترامب اعتمد على 

اب على حجج حجج السلطة وذلك حبشده للعديد من املربرات حملاولة إقناع اجلمهور خبطابه، كما اعتمد اخلط

االشرتاك باستدعائه للدين والقيم اإلنسانية من أجل التأثري على املتلقي، وجلأ ترمب إىل االعتماد على حجج التأطري 

من خالل تفخيم قيمة إعالنه و�وينه من ردود األفعال اليت من املتوقع حدوثها، كما تتضمن اخلطاب حجج التماثل  

لتنبؤ �ا، ومقارنته مبا ميكن أن حيققه مثل هذا اإلعالن من حب وتسامح ومستقبل كوصفه للمعارك القدمية اليت ميكن ا

مذهل ومشرق ومجيل على حد وصفه، ووفقاً لنموذج توملني فإن ترامب اعتمد على عناصر احلجج الست يف أكثر من 

  :حمور من حماور اخلطاب ومتثلت عناصر حجج ترامب يف اآليت

األطروحات الرئيسية والفرعية اليت كانت مبثابة تأطري اشتمل على دحض النهج املتبع  قدم ترامب عدد من:اإلدعاء -١ 

  .  والتقدمي لنهج جديد، مث إعالنه بأن القدس عاصمة إلسرائيل وحتديده ملا ينبغي أن حيدث بعد هذا اإلعالن

اكتفى بسرد املراحل اليت مل يقدم ترامب يف خطابه معلومات ترقى للخطاب من إحصائيات وبيانات و : البيانات -٢

مر �ا قانون السفارة، كما ذكر ترامب بأن الشعب اإلسرائيلي بىن بلدًا لسبعة عقود يتميز باحلرية الدينية وغريها، 

والسبعة عقود تعد فرتة زمنية ليست بالطويلة يف عمر البلدان، ورغم حماولة ترامب اإلشارة إىل أن اليهود أسسوا مدينة 

  ...نة القدمية إال أنه تبىن رواية واحدة هي للطرف اإلسرائيلي وداعميهمالقدس يف األزم

حرص ترامب على تقدمي مربرات إلثبات احلاجة إىل �ج جديد، من أمهها أنه رغم تأخر نقل السفارة : املربرات -٣

م مرباراً أساسياً لرتامب األمريكية إىل القدس رغبة يف حتقيق السالم إال أنه مل يتحقق سالم دائم، كما ظل حتقيق السال

  .يف خطابه

اعتمد ترامب على العديد من االستماالت العاطفية والتورية، كما اشتمل خطابه على التخصيص  :املؤهالت -٤

والتعميم إضافة إىل ربطه لبعض األحداث املتعلقة باملراحل اليت مر �ا قانون السفارة، معتمداً بشكل واضح على وجهة 

  .نظر أحادية



 

)٢٩٧( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

جلأ ترامب إىل دحض معاجلة سابقيه ملختلف التحديات وخاصة الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، كما دعا : الطعون -٥

  .ترامب إىل مواجهة وطرد من وصفهم باملتطرفني

اهتم ترامب بالداخل األمريكي، حيث أكد على أن إعالنه جاء للوفاء بوعد انتخايب، كما حاول التأكيد : الدعم -٦

  .القرار يصب يف مصلحة الواليات املتحدة األمريكيةعلى أن 

  :الخالصة

قراره نقل السفارة األمريكية إىل القدس  قدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب خطابًا حاول فيه توظيف احلجج لتربير

وإعالنه القدس عاصمة إلسرائيل، متبنيًا �جًا أمريكيًا جديدًا يف التعامل مع حتديات العامل، وذلك باالعتماد على 

حجج متنوعة األطر كاحلجج القانونية والسياسية والتارخيية واإلنسانية وغريها، مع تأكيده على أن اإلعالن يصب يف 

ة الفلسطينيني واإلسرائليني وأنه بداية لصفقة عظيمة؛ ومن مث فإن هذا اخلطاب ميثل رؤية غري معلنة للتعامل مع مصلح

امللف األهم يف الشرق األوسط إن مل يكن يف العامل، وتبدو هذه الرؤية يف جوهرها كنوع من االمتداد للدعم األمريكي 

  .والتجاهل حلقوق الفلسطينيني لإلسرائيليني،

  صيات ومقترحاتتو 

توصي الدراسة بأمهية وضع اسرتتيجية عربية تتبنها جامعة الدول العربية يف تعاملها مع النهج األمريكي اجلديد الذي 

د األمور؛ إال أن يأعلنه ترامب كرئيس ميثل أحد أكرب األحزاب األمريكية، والذي بالرغم من تقلد رئيس غريه مقال

ذه القضايا ال يتوقف عند شخص بعينه، على أن تراعي هذه االسرتتيجية مصلحة تعاطى الواليات املتحدة مع مثل ه

الوطن العريب وحقوقة وثوابته، إضافة إىل دعوة دول العامل ملقاطعة التعامل مع السفارة األمريكية اليت مت نقلها إىل مدينة 

بضرورة تكثيف استعمال مصطلح دولة  االقدس، مع التأكيد املستمر على عدم مشروعية القرار، وتوصي الدراسة أيضً 

فلسطني يف األوساط اإلعالمية واملراسالت الرمسية وكذلك يف خمتلف االجتماعات احمللية واإلقليمية والدولية، وفيما 

يتعلق بالدراسات املستقبلية فإن الدراسة توصي بأمهية إجراء دراسات حول إشكاليات الرتمجة الفورية يف القضايا 

إجراء دراسات تركز على انعكاس السياسة اإلمريكية يف عهد  ر املرتجم كحارس للبوابة، إضافة إىل أمهيةالسياسية ودو 

  .ترامب على معاجلة وسائل اإلعالم األمريكية لقضايا الشرق األوسط

   



 

)٢٩٨( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  مصادر ومراجع الدراسة

  :المراجع العربية: أوالً 

، دار املعارف، ١، ط)٢(حممد أمحد حسب اهللا، هاشم حممد الشاذيل، جملد عبد اهللا على الكبري، : لسان العرب، حتقيق: ابن منظور )١(

 القاهرة

ضَمر، ترمجة: أريكيوين، كاترين كريبرات )٢(
ُ
  .م٢٠٠٨، بريوت، لبنان، ١ريتا خاطر، املنظمة العربية للرتمجة، ط: امل

 وراثية لقضايا األردن يف األساسي العاشر الصف طلبة حجج: خلف حممودحسن حممد وبين اخلطايبة عبداهللاو عبدالكرمي  اجلراح، زياد )٣(

، ص ٢٠١٣، جامعة الريموك، األردن، )٣( عدد ،)9 (جملد  الرتبوية، العلوم يف األردنية تفكريهم، ا�لة بأمناط اجتماعية وعالقتها

٣١٨ -٣٠٧. 

أعمال ندوة قراءات يف اخلطاب منوذجا،  ٢٠١١مارس  ٩احلجاج يف اخلطاب السياسي، خطاب حممد السادس يف : أحليان، لطيفة )٤(

 -٢٧٥م، ص ٢٠١٦السياسي، خمترب اللغة وا�تمع واخلطاب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، املغرب، 

٣٠٨.  

كز ، مر )٤٧٧(، عدد )٤١(إدارة ترامب للسياسة اخلارجية يف الشرق األوسط، جملة املستقبل العريب، جملد : الددا،على موسى )٥(

 .١٣٨ -١٢١م، ص ٢٠١٨دراسات الوحدة العربية، لبنان، بريوت، 

، )١١(الراوي، بشري مجيل، التحليل النقدي للخطاب السياسي خطاب سقوط املوصل وحترير املوصل، جملة آداب الفراهيدي، جملد  )٦(

  .٣٢٢ -٢٩٠م، ص ٢٠١٩، كلية اآلداب، جامعة تكريت، العراق،  )٣(عدد 

، ١اخلطاب الدعائي األمريكي إزاء الشرق األوسط  دراسة حتليلية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط: ى حسنيالربيعي، والء حممد عل )٧(

 .م٢٠١٦عمان، األردن، 

 .م٢٠١٥، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ١اإلعالم االقتصادي قراءة يف القنوات العربية املتخصصة، ط: الزبون، ماجد فاضل )٨(

السائل، سلسلة  دراسة يف فلسفة السياسة، جملة: الذرائعية كأدلة حتليل للخطاب السياسي األمريكي :العادي، سامل حسني رمضان )٩(

  .١١٠ -٨٧م، ص٢٠١٦، جامعة مصراتة، ليبيا، )١٧(، عدد )١٠(

، ١٣٤رقماحلجاج واملعىن احلجاجي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات : العزاوي، أبو بكر  )١٠(

 .٧٩ -٥٥م، ص٢٠٠٦محو النقاري، املغرب، : ، تنسيق)التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه(

عنه، قسم  املسكوت بعنوان ندوة أقصوصية، وقائع مناذج يف قراءة : عنه السكوت يريد مبا اخلطا يكشف عندما :السماوي، أمحد  )١١(

 .١٠٤ -٨٩م، ص٢٠٠٩صفاقس، تونس، اإلنسانية، جامعة  والعلوم اآلداب العربية، كلية اللغة

ترامب والقدس قراءة من الداخل، سلسلة حتليل سياسات، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، قطر، : الشرقاوي، حممد  )١٢(

  .م٢٠١٨

  .م٢٠١٤معجم املصطلحات اإلعالمية، دار أسامة للنشر والتوزيع ونبالء ناشرون وموزعون، عمان، األردن، : الفار، حممد مجال  )١٣(

عبد الرمحن مزيان، ابن الندمي للنشر والتوزيع ودار : املثقفون املغالطون االنتصار اإلعالمي خلرباء الكذب، ترمجة: بونيفاس، بسكال  )١٤(

  .م٢٠١٥، اجلزائر ولبنان، ١ناشرون، ط -الروافد الثقافية

  .م٢٠١٣مي للرتمجة، القاهرة، و ، املركز الق١الواحد التهامي، ط حممد مشبال وعبد: احلجاج يف التواصل، ترمجة: بروطون، فيليب  )١٥(

بسكرة، اجلزائر،  -الصورة يف اخلطاب اإلعالمي، الكتاب اخلامس السيمياء والنص األديب، جامعة حممد خيضر: بشري، إبرير  )١٦(

  .م٢٠٠٨

، رسالة دكتوراه غري ٢٠٠٠ -١٩٨٩ معامل لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحايف اجلزائري املكتوب بني: خلري،عمرذب )١٧(

  .م٢٠٠٦ منشورة، كلية اآلداب واللغات، جامعة اجلزائر،

أثر استخدام منوذج توملني للجدل العلمي يف تنمية مهارات حل املشكالت الكيميائية لدى طالبات : بن محيد، أمل بنت عبداهللا )١٨(

نشورة، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس، عمان، الصف احلادي عشر وتصورا�ن حنو عمل العلماء، رسالة ماجستري غري م

 .م٢٠١٦



 

)٢٩٩( 

  

 السياسية اخلطب يف احلجج

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

احلجاج العاطفي يف خطب الرؤساء العرب يف مواجهة مظاهرات الربيع العريب يف ضوء : بن سليمان، عبد القادر واملوسى �اد  )١٩(

ة البحث العلمي وضمان ، عماد)٤(، عدد )٤٥(التحليل النقدي للخطاب، جملة دراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية، جملد 

 .١٦٨ -١٥٥م، ص ٢٠١٨اجلودة باجلامعة األردنية، األردن، 

، )١١، ١٠(البعد احلجاجي يف مرزبان نامة البن عربشاه الباب الثالث منوذجاً، جملة كلية اآلداب واللغات، عدد : بن عامر، حمسن  )٢٠(

  .٣١٣ -٢٨٥م، ص ٢٠١٢جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

، جامعة زيان عاشور باجللفة، )١٢(اخلطاب السياسي اخلصائص واسرتاجتيات التأثري، جملة دراسات وأحباث، عدد : يةبوبكري، راض  )٢١(

  .١٠٥ -٩٦م، ص ٢٠١٣اجلزائر، 

  .م٢٠١٤، عمان، األردن، ١القدس ماضيها حاضرها مستقبلها، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط: جابر، فايز فهد  )٢٢(

كيف نصلح من أمريكا الكسيحة، جملة شؤون عربية، عدد : عرض لدونالد ترامب، عظيمة من جديد: أمحدجرب، �لة حممد   )٢٣(

  .٢٢٣ -٢١٧م، ص ٢٠١٦، جامعة الدول العربية، األمانة العامة، القاهرة، )١٦٨(

ية اآلداب واللغات، سلطة التأطري والتصنيف، جملة اخلطاب، خمرب حتليل اخلطاب، كل: سيميائية اخلطاب السياسي: حضري، مجال  )٢٤(

  .٢٢٨ - ٢٠٧م، ص٢٠١٤جامعة مولودي معمري تيزي وزو، اجلزائر، 
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