
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 والتناسق يف تناسب الإلبراز  -حفظه اهللا  - لامن امللك سكلامت عن إحياءات ورموز لكشف بااحلايل البحث عني

 ثانيه وربط، كلموتوضيح التكامل يف النظرة بني الفكر والعمل من خالل استنطاق داللة ال، العقل السيايس
 تناسب : بني املصطلح الرسمي للعملية وفكر القائد عنها ودار حول عنارص أربعة هيالعالقة وإبراز، بأوله

 أساس  السببية عىلعنها  -حفظه اهللا  -  امللك سلامنخطاب مع "حلزمعاصفة ا"ِّ                      الدالالت املعنوية ملصطلح 
 عىل أساس التفصيل بعد اتناسبهو ، عىل أساس التكميلتناسبهاو،  أساس التقابلىل عتناسبهاو، ِّ         واملسببية
  . ثم ختم بخامتة عرضت أهم نتائجه ، اإلمجال

Abstract: 
This research is concerned with the rhetorical proportionality in King Salman's speeches on the 
Storm of Resolution in the Arab summit through disclosing the insinuations & symbols King 
Salman revealed in his speeches to display consistency and appropriateness tothe minds of 
politicians. This paper also explores the integratedperspective of thought and action through 
explaining the lexical meanings and subtleness of rhetoric and connecting the beginnings and 
ends of the royal talks, as well as displaying the relationship between the original term of 
Operation Storm of Resolution and thethoughtfulness of a sagacious leader. The research 
addresses four points: 1) proportionateness  of lexical significance of the term Storm of 
Resolution to King Salman's talks in terms of a cause-and-effect relationship; 2) proportionality 
to antagonism; 3) proportionality to integrity; and 4) proportionality to elaboration and 
succinctness. The paper eventually ends with a review of the main findings of rhetorical 
analysis of the royal speeches. 
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                               احلمد هللا رب العاملني والـصالة والـسالم 
ِّ                                  ِّعـىل سـيد املرسـلني  وعـىل آلـه وصـحبه الغــر

     .      امليامني
  :    وبعد

ًفإن لتحليل اخلطـاب حتلـيال بالغيـا أثـر  ً                                ً    اً 
                  ملا فيـه مـن ربـط  ؛             الفرد واملجتمع       حياة    يفً    ًمهام

  ،              ش وتـأثريه فيـه  ي                        الدرس البالغي بالواقع املعـ
                                       ومن ثم توجيهه إىل األمثل من القـول واألنفـع 

      .     للفكر
ً                                ًكام إن حتليل اخلطاب يعطي رشحا ملقاصد 

ــي              أصــحاب اخلطــاب ــة الت ــاهتم اخلفي                     وتوجه
ُ                         ُفقد جعل اللسان عـىل الفـؤاد   ،            حيملها خطاهبم

                                 ومن ثم كانت هذه الدراسـات ذات أثـر   ، ً     ًدليال
   ،  ُ                                  ُعميــق يف كثــري مــن البلــدان التــي عنيــت هبــا

                  ا نحو توجيه اخلطـاب ً                     ًواختذت من نتاجها نرباس
  .               إىل خدمة أغراضهم

                                   وكان توجهي إىل حتليـل خطـاب امللـك
                         يف القمة العربية يف اجلـزء-          حفظه اهللا –     سلامن 

     دوان ِّ                                    ِّالذي خيص احلرب الوطنية القائمة لرد الع
  :                متصال هبذه الفائدة

                                   لكشف عن إحياءات ورموز الكلـامت؛ إلبـراز  ا •
       وتوضـيح    ،                             تناسب والتناسق يف العقل الـسيايس ل ا

                                        التكامل يف النظرة بني الفكر والعمل من خـالل 
 .                                   استنطاق داللة الكلم وربط ثانيه بأوله

                                      إلبراز العالقة بني املـصطلح الرسـمي للعمليـة  •
             آثـرت أن يكـون        ومـن هنـا    ،                  وفكر القائد عنها

  ة  ام                                     حديثي خاصا عن التناسب؛ ألنه يـربز اسـتق
 .ِّ                           ِّالفكر واطراده نحو حتقيق هدفه

                                         ومن هنا كانـت مـشكلة البحـث تكمـن يف
  عـن       املليـك      حـديث         النظم يف        إحياءات    عن       الكشف
       وتركيـز       إجيـاز    من      عنها       احلديث   يف          احلزم؛ ملا       عاصفة
     احلـديث             وكـون خطابـه   ،       الكلمـة      معـاين   يف       وتنوع
 يف       صـعوبة         الباحثـة     الزم  َّ   َّثـم     ومـن  ،     عنهـا    له      األول

     بـبعض       بعـضها              اإلحيائية وربط        الدالالت         استنطاق
  .     النظم    من         الباحثة          استنطقته  َّ    َّكليا  ً    ًغرضا       لتكون

  :                         ودارت تساؤالته حول ما ييل
        الكلمة؟   يف         املتعددة       املعاين        تناسبت     كيف •
  ؟      منها      احلزم       عاصفة    عن       احلديث      موضع    ما •
       أمهيتها؟    عىل     هذا  َّ   َّدل      وكيف •
ــة          واألســاليب        األلفــاظ        انتقــاء    تــم     كيــف •       بعناي
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١٩٣  

      منها؟       املراد       الغرض        لتحقيق        واهتامم
    وكيـف      حوله      دارت      الذي  ِّ     ِّالكيل       الغرض    ما •

       الكلمة؟       حققته
                                       ومن ثم مل أعن بـاملنهج التحلـييل الكـيل 

              مستعينة يف ذلـك   ،                           بقدر العناية باملنهج الوصفي
  .                            بجانب من التحليل اقتضاه احلال

                           قد جـاء البحـث يف أربعـة مباحـث       هذا و
                                        تسبقها مقدمة ومتهيد وتقفوها خامتـة وفهـارس  

  :      كالتايل
  : ني      مبحث           يتكون من       لتمهيد   ا •

 ِّ                             تناسب الدالالت املعنوية ملصطلح: األولاملبحث
. مع شخصية القيادة اجلديدة"عاصفة احلزم "

 عاصفة " بني مصطلح التالؤم :املبحث الثاين
 -  رمحه اهللا-بدالعزيز ومقولة للملك ع"احلزم 

  :                ثم مباحث الدراسة
                               التناسب عىل أساس  الـسببية  :          املبحث األول •

        .ِّ        ِّواملسببية
ــاين • ــث الث ــاس      :           املبح ــىل أس ــب ع                 التناس

 .       التقابل
ــث •                     التناســب عــىل أســاس  :            املبحــث الثال

  .       التكميل
ــع • ــاس    :            املبحــث الراب ــىل أس ــب ع                   التناس

  .                 التفصيل بعد اإلمجال
ــأل اهللا  ــا  أس ــا                 وختام ــل  مليكن   –                 أن جيع

ــه اهللا  ــري -        حفظ ــل خ ــة لك ــل   ،               فاحت         وأن جيع
  .            للمكان وأهله        وتوفيقا                األحداث فاحتة خري 

 

:                


 
  -                      اسم اختـاره امللـك سـلامن "          عاصفة احلزم"  

               والنـاظر املتأمـل   ،     دوان               ملعركته مـع العـ-       حفظه اهللا
َّ                                    َّيــدرك أن دالالت هــذه التـــسمية متناســبة مـــع 

  .                                             الشخصية القيادية املبادرة التي يمتاز هبا مطلقها
ٌ                      ٌمن العـصف وهـو أصـل واحـد  "   :        فالعاصفة

ــة ــة ورسع ــدل عــىل خف ٍصــحيح ي ِّ ُّ                    ٍ ِّ َوأعــصف   .  )١ (ُّ َ ْ      َ َ ْ
َالفرس،  إذا مر مرا رسيعا، لغة يف أحصف َ ْ ٌُ ً  َّ                                    َ َ ْ ٌُ ً ٌونعامـة   . َّ  َ َ       ٌ َ َ

ٌعصوف َ     ٌ ُقة عصوف، أي رسيعة، واملعـصفات   ونا  . َ َِ ْ ُ ٌ ٌٌ                           ُ َِ ْ ُ ٌ ٌٌ :  
َالريــاح التــي تثــري الــسحاب والــورق َ َّ َِّ َ ُِ ُ                              َ َ َّ َِّ َ ُِ ُ والعــصف  .ُ ْ َ        ُ ْ َ

ُوالتعصف ُّ َ َّ        ُ ُّ َ ِ الرسعة عىل التشبيه بذلك :َّ ِ ْ َّ ُ َ ْ ُّ                      ِ ِ ْ َّ ُ َ ْ ُّ" ) ٢( .  
ُالنَّاقة العصوف  :               ومن قياس الباب َ          َّ   ُ ِالتي تعـصف  : َ َ         ِ َ  

ُّبراكبها فتميض كأهنا ريح يف الـرسعة ٌّ                             ُّ ْويقـال أعـصفت   . ٌّ َ            ْ َ
ِرب تعصف بالقومَ    َواحل  . ً    ً أيضا ْ َ              ِ ْ   . )٣ (    هبمُ     ُتذهب  : َ

ُّ كـل زرع أكـل حبـه :    عىلُّ                ُّكام إن العصف يدل َ ِ ُ ٍ ُّ                ُّ َ ِ ُ ٍ ُّ
ــه َعــصفت الــزرع، إذا جــززت   :      ويقــال  ،         ُ وبقــي تبنُ ْ َ َّ ُ ََ َ َْ ْ                     َ ْ َ َّ ُ ََ َ َْ ْ

  ،                      أمحد بن فارس بـن زكريـا   :                  معجم مقاييس اللغة   )١ (
          دار الفكر   ،         القاهرة   ،                عبدالسالم هارون   :  ت  ،  ٢ ط
 .   ٣٢٨  /  ٤  :  م    ١٩٧٩  -   ه    ١٣٩٩  ، 

              إسـامعيل بـن محـاد    ،            الفارايب  :               الصحاح يف اللغة    )٢ (
    /  ١ :                دار إحياء الكتب   ،         القاهرة   ،   ط  . د  ،       اجلوهري

٤٧٤   . 
      .   ٤٧٤   /   ١  :       السابق   )٣ (
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َأطرافه وأكلته َ             َ َ وعصفت الزرع، أي جززتـه  . )١ (َ َُ َْ                       َ َُ َْ
َقبل أن يـدرك ِ ْ ُ            َ ِ ْ ْ العـصف فـيام :ّ           ّ قـال الفـراء )٢ (  . ُ َ           ْ َ

ْ بقل الزرع :     ذكروا َ ْ َ          ْ َ ْ         خرجنـا  :          العرب تقـول  َّ    َّ ألن ؛َ
ًنعصف الزرع إذا قطعوا منه شيئا قبل  ِ ْ َ                                  ً ِ ْ   . )٣ (      إدراكهَ

                 تدور حول الـرسعة  "       العاصفة "      فدالالت 
                                        واخلفة والقوة وإدراك األمـر قبـل متامـه وهـذه  

                 متناسـبة مـع شخـصية  -      والشك  -       الدالالت 
                                         القائد احلكيم من حيث الرسعة  يف اختاذ القـرار 

       عــدوهِّ                             ِّبخفــة وخفــاء يمكنــه مــن التقــدم عــىل
  .          فاحلرب خدعة  ،         واالنتصار

َّ                               َّ  كام أن العرب مل تصف بـرسعة العـصف 
                           بقوتـه ورسعتـه عنـدهم كـالفرسّ          ّ إال ما اعتـد

     وهـذا   ،                                     والناقة التي كانت عدة للحرب عندهم 
  ،    قلـبَّ                                     َّدليل عىل أن التسمية مل تنطلق من فـم دون 

  .َّ                                     َّبل إن مطلقها قلب شجاع ال لسان ناطق فقط
                   ى العصف تظهر يف قـوة                  وداللة القوة يف معن

ــردد  ــن دون ت ــراره املتخــذ م    عــىل    ،                                    اإلرادة  يف ق
                                         الرغم مما جلجل به العدوان من ترهيب و ختـذيل 

                                        كام يظهر يف إعداد القوة والعتـاد احلـري بـضامن   ، 
 -             سبحانه وتعاىل  -                   النرص بعد فضل املوىل 

                                  أما داللة العصف عىل اقتالع  األمـر قبـل 
              اغتتـه للعـدوان                           متامه فهي متناسبة مـع صـفة مب

                                         قبل أن خيتمر كيده  ويكمل عدة عدوانه ومكره

  .     نفسه    )١ (
  .     نفسه    )٢ (
 .   ٣٢٨  /  ٤  :                   معجم مقاييس اللغة    )٣ (

                          وهذا ما فعله القائد احلكيم   ،                    واقتالع جذور الفتنة   ، 
   -         حفظه اهللا  -          امللك سلامن 

   إن   :                    يقال للخمر إذا فاحت  : ٍ               ٍ كام قال ابن فارس
ًهلا لعصفة َ ْ َ َ         ً َ ْ َ َّ                           َّفاحلرب ضد العـدو عـصفة ونـشوة    .  )٤ (َ

  .       احلكيم              اتصف هبا القائد   له   ٌ         ٌ للنرص ودحر
         نـا النظـر  ع                               هذا يف داللة معنى العاصفة فإذا يم

َّإىل مبناها فنراه ختري هلا االسمية الدالـة عـىل الثبـات  َّ                                              َّ َّ
َّ                  َّالتعريـف الدالـة عـىل   )    أل  (          فا هلا بــِّ    ِّمعر  )      عاصفة (

   كام   ،                                      كامل الوصف يف العصف بالعدو وقهر عدوانه 
                 ال عـىل فعلهـا بقـوةّ   ّ الـد  )      فاعل   (               أوردها عىل وزن 

  .     للحدث
       بل إهنـا   ، ً                               ًكام إن التسمية مل تأت للعصف مطلقا

                                     أضيفت للحزم الذي خصص هذا العصف الرسيع
                    وهـذا التخـصيص أول مـا   ،                    القوي املباغت باحلزم 
  ،                       هو اجتامع الرسعة والـشدة    :                   يواجهنا فيه من بالغة

ٌ                                         ٌفاحلزم أصل من احلاء والـزاء واملـيم أصـل واحـد، 
ُوهو شد اليشء ومجعه ِ ُّ                ُ ِ ُّ.  

َالرأي، وكذلك احلزامة، وذلكَ      َ جودة  :     واحلزم َ                          َ َ
َّاجتامعه وأال يكون مضطربا منترشا واحلزام للـرسج  ً ًِ ِ ّ ُ                                         َّ ً ًِ ِ ّ ُ

 . )٥ (      من هذا
ِّ                                   ِّفرسعة املعركة مل خترجها من الـشد والـضبط    

َّ                              َّبـل إهنـا رسعـة اقتـضتها احلكمـة التـي   ،        واحلكمة 
         وهذه صـفة   ،                              أخرجتها معركة خمططة غري مضطربة 

  .                 القائد احلكيم والشك

 .   ٣٢٨    /  ٤  :        السابق    )٤ (
 .  ٥٣    /  ٢  :       السابق   )٥ (
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١٩٥  

ّهـو املتلبـب  : ِّ   ِّحزم         كام إن املت ُ         ّ           أي املـستعد   ، ُ
                                           واالستعداد للمعركة قيادة حكيمة والتزام بـأمر

» M ¨  ©  ª   :      عز وجل   اهللا 
¬  ®  ¯  °  ±   ²  
³   ´  µ  ¶L ] ألنفــــال ا      :  
-         حفظه اهللا–                        وهذا ما كان عليه قائدنا     ،  ]  ٦٠

                وهو معنى آخر من    ،                  وهذا من ضبط األمر
َ        َه واألخـذ َ              َضبط اإلنسان أمـر  :              معاين احلزم فهو

   . ِّ          ِّفيه بالثقة
ُواحلزم ْ َ      ُ ْ ُاحلزم ضـبط الرجـل   ،             سوء الظن :َ َْ               ُ َْ

ُأمره واحلذر من فواته َ َ َْ َ                   ُ َ َ َْ                  وسوء الظن هنـا مـن   . )١ (َ
        فهو حذر   ، َّ                             َّفطنة املؤمن؛ ألن احلرب تبتغي ذلك

ــذموم  ــود ال م ــزم   ،              حمم ــذر يف احل ــى احل                   ومعن
  ،                                    متناسب مع صفات القائد احلكـيم مـن وجـه 

                    قطف اليشء قبل متامه                     كام إنه متناسب مع معنى
                      وهذا التناسـب يـدلنا عـىل   ،               يف مفردة العصف 

                                       بالغة تسمية املعركة هبذا االسـم وتناسـبها مـع
    .                            الصفات القيادية للقائد احلكيم

ــصب ــا ت ــاين احلــزم كله           يف صــفات  ُّ                    ُّفمع
ــذي ورد ــا ال ــذلك مبناه ــة وك ــادة احلكيم                                      القي

ُ                      ُوباالسـمية أيـضا كـام بنيـت   )   أل (             بالتعريف بـ
  .      لعاصفة       مفردة ا

            حممـد بـن مكـرم   ،           ابن منظور   :           لسان العرب   )١ (
ـــرصي ـــي امل ـــادر     ،  ١   ط ،            األفريق   –         دار ص

 .   ١٣١      /   ١٢ :    بريوت

: 


 
                    هبذا االسم مل يـرد مـن  "          عاصفة احلزم "      تسمية 

                                  بل روعي فيه سلـسلة كريمـة مـن احتـاد ’       غري حزم 
                        فهو مصطلح يمتد للمؤسس  ؛                 الفكر وتناص الرؤى

   ع     يرجـ    إذ ؛                                 األول سواء يف مادة املـصطلح أو معانيـه
ــسعودية امللــك  ــة ملؤســس ال ــسمية ملقول                                      أصــل الت

               احلزم أبو العـزم  "  :              يقول فيها-      رمحه اهللا-         عبدالعزيز
  ، )٢ ( "                           والرتك أبو الفرك أبو احلـرسات ،           أبو الظفرات

       حفظـه-                                  استلهم نجله امللك سلامن بن عبـدالعزيز و
             ومن هنا جـاءت   ،                            اسم العملية العسكرية منها-   اهللا 

 .                    نى هذه املقولة احلكيمة          لتحقق مع "          عاصفة احلزم "
           احلـزم أبـا –         رمحه اهللا -                       إذ جعل امللك عبدالعزيز 

   ومل   ، ً                                  ًأبا للظفر فجعله أصال لكـل فـروع العـزة  ،       للعزم 
ًبل ختري كونه أب   ،   اً         ًيقل أساس َّ              ً                     ا؛ فاألب ليس أصال فقـط َّ

ِّ ومهـذب ومولـد ٍّ              ٍّبـل إن األب مـرب  ،               وابنه فرع منـه  َ             ِّ َ
  ،           زم مـن وجـه                     فاحلزم إذن هو أصـل العـ  ،          خللق االبن 

  .     آخر                             له يف النفوس وموجه له من وجهٍّ     ٍّومرب

                                        سمعت هذه املقولة بالسند املتـصل مـن الـدكتور    )٢ (
                                              عبد العزيز الثنيان قبل أكثر من عرشين سنة يروهيا

                                        من طريقني؛ أوهلام رواها له خادم احلـرمني امللـك 
ً                        ً يف مكتبـه عنـدما كـان أمـريا-         حفظه اهللا-    سلامن

       لـدكتور                                     للرياض، وثانيهام رواها له شيخه معـايل ا
    حممـد   ،          ، الفاضل -        رمحه اهللا-                 عبد العزيز اخلويطر

   "                          صـحيفة  كـل الـوطن االلكرتونيـة   :         بن خالـد 
  ١٥          األربعـاء  "                          عاصفة احلزم والعـزم والظفـرات

 .    ٢٠١٥      أبريل 
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  ، ٌّ                                 ٌّوللحزم ابن بار آخر هـو الظفـر والنـرص
ّفكام أنه أصل ومرب َّ                 ّ              فهو سـبب مولـد   ،         للعزم َّ

    -         رمحـه اهللا –                 امللك عبـدالعزيز َّ             َّالظفر وقد ختري
َّ                                   َّومل يقل الفوز أو النرص؛ ألن الظفـر فيـه   ،      الظفر
  :            قال اهللا تعاىل   ،      نازعّ                  ّالعلو عىل املناوئ امل "     معنى 

 M.  -  ,  +/   L ــستعمل يف ــد ي             وق
                    ظفـر ببغيتـه وال يـستعمل  :                موضع الفوز يقـال

                        أال ترى أنه ال يقال فـاز  ،                  الفوز يف موضع الظفر
         فـالظفر   ،                          كام يقال ظفـر بعـدوه بعينـه  ؟      بعدوه

  )١ ( "            مفارق للفوز 
      إذا :َّ                              َّكام أن الظفر مأخوذ مـن ظفـر الـسبع

َأنشب خمالبه َ          َ ِوظف  . َ َ    ِ ًر الرجل بحاجته يظفر ظفراَ َ َ َ ُ َ                         ً َ َ َ ُ َ.  
ٍّ                                  ٍّفالظفر فيه معنـى االنتـصار بعلـو وأخـذ

    .                فيه معنى القوةَّ      َّكام أن  ،      للخري 
                                   وهذا أعىل قدرا من جمرد النـرص أو الفـوز 

                              وهــذه هــي اهلمــة العاليــة لــدي امللــك   ،    فقــط
                    التـي غرسـها يف نجلـه-         رمحه اهللا -         عبدالعزيز

 -         حفظه اهللا–          امللك سلامن 
                         ضد يظهر وهذه بالغـة أدركهـا      د بالّ     ّوالض

               وأورثهـا أبنـاءه  -       رمحـه اهللا   -                امللك عبد العزيز 
   ،                               إذ مل يقف يف مقولته عىل بيان العـزم  ،         من بعده 

                                       بل استعمل املقابلة بينه وبني ضـده مـن ختـاذل
                والـرتك أبـو الفـرك  "  :        حيث قال   ،       لعزم  ل     وترك 

ــة   )١ ( ــروق اللغوي ــسكري،   ،               الف ــالل الع ــو ه                  أب
  -  م    ٢٠٠٥  ،  ٣                          بريوت، دار الكتب العلمية، ط

 .   ٣٤٠    :  ه    ١٤٢٦

    أبـا   ،                           فجعل تـرك احلـزم أبـا للفـرك  "          أبو احلرسات 
         رمحـه اهللا-                      ودقة ختري امللك عبـدالعزيز  ،        للحرسات 

ٌّ                                        ٌّ لعبارته دال عىل بالغته وحكمته حكمـة تناسـب-
ُالقائد اهلامم الذي خلف وراءه نجبا َّ                               ُ َّ.  

          وهـذا مـضاد   ،                          والرتك فيه إمهال لألمـر عمـدا 
ً                    ً ولـذا كـان أبـا للفـرك  ؛ُّ                      ُّللحزم الذي فيه شد لألمـر

َاسرتخاء املنْكـب وانفـر " :                      الذي من معانيه الفصيحة َ َْ ِ         ْ          َ َ َْ   ك ِ
َاملنْكب زالت وابلته من العضد عن صـدفة الكتـف ُ َُ َ َُ ِ ِ َ                                     ْ   َ ُ َُ َ َُ ِ ِ َ ...    

ُّ بعري مفروك وهو األفك الذي ينخرم منكبـه  :     ويقال َ َْ ُ َ                                     ُّ َ َْ ُ َ
فك العصبة التي يف جوف األخرم َوتنْ ْ ُ َُّ َ                          ْ   َ ْ ُ َُّ َ"   ) ٢(  

   ،                          النفكــاك األمــور مــن زمامهــاٌ          ٌفاإلمهــال أب
         رمحـه اهللا-                                     وهذا ما أراد أن يؤكده  امللك عبدالعزيز

   -         حفظه اهللا–                 ه ابنه امللك سلامن         ونقله عن  -
  ، ً                                ًومن ثم كـان الفـرك أبـا وأصـال للحـرسات

  ،  )٣ (                         واحلرسة غم يتجدد لفوت فائدة
  –         رمحـه اهللا –                          وقد جعلها امللـك عبـد العزيـز 
             وهــذا تأكيــد ،                      حــرسات بــاجلمع وليــست واحــدة

 .                          جلسيم أثر التخاذل وعدم احلزم
ــال حــزم يمكــ ــوة وال عزيمــة ب      ن مــن ِّ                           ِّفــال ق

         الـرتكَّ  َّن إ                       زمـام األمـور كـي تظفـر، كـام         اإلمساك ب
ــرة  ــون العث ــور فتك ــام األم ــت زم ــاون يفل                                       والته

  .       واهلزيمة
  -                                  ومن هذه الفلـسفة صـنع امللـك عبـدالعزيز

                                   وحدة وطن عظيم، واليـوم نـرى خـادم-      رمحه اهللا

 .   ٤٧٣    /   ١٠ :           لسان العرب    )٢ (
 .   ١٨٦  /  ١ :               الفروق اللغوية    )٣ (
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١٩٧  

-                                   احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبـدالعزيز
         عـىل حـرب  "          عاصفة احلـزم "      يطلق-       حفظه اهللا

ــارصة           اســتعادة ال ــة ومن ــة العربي        أشــقائه                       كرام
        والقـضاء     ،                            وجريانه يف فرض الـرشعية اليمنيـة

       قبـل كـل                                     عىل الفتن التي غايتها الدين والعقيدة 
                      صمت احلكمة واحلـزم خـوف َّ            َّ ممن ظنوا أن-  يش

   .                          بقوة يسوقها احلزم والعزم-       وختاذل 
                                  انطالقــا مــن هــذه احلكمــة التــي كانــت 

         بيـه مؤسـس          رثها عن أ و                    ذخرية له ولوطنه التي 
         العـدا                                       اململكة العربية السعودية  محاها اهللا من كيد

  .    كلها        وجوهها    من        مناسبة         التسمية      جاءت  = 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــىل  " ــصالة ع ــاملني وال ــد هللا رب الع                            احلم

   .. .                    أفضل األنبياء واملرسلني
          عبــدالفتاح  "                        صــاحب الفخامــة الــرئيس 

         ة، أصـحاب                        رئيس مجهورية مرص العربي "     السييس
                                      اجلاللة والفخامـة والـسمو معـايل األمـني العـام 

  .                                    جلامعة الدول العربية أهيا احلضور الكرام
  :                             السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                    أتقدم ببالغ الشكر والتقدير ملرص حكومـة 
           عبد الفتـاح "                              وشعبا بقيادة أخي فخامة الرئيس 

                                 الستـضافة القمـة العربيـة  الـسادسة  "     السييس
                             عىل حسن االستقبال والضيافة وكل         والعرشون 

  .                           ما تم هتيئته يف حتضري هذه املؤمتر
                              و أتوجه بالشكر ألخـي صـاحب الـسمو 

ــشيخ األمحــد اجلــابر                  الــصباح  عــىل اجلهــود                  ال

        كـام أشـكر   .                                  املتميزة خالل رئاسته الـدورة الـسابقة
                                             األمني العام جلامعة الدول العربية وكافـة العـاملني

   .       املوفقة                        عىل ما يبذلونه من جهودهم 
                                          أهيا األخوة قبل أيام شهدت هذه املدينة انعقاد 
                                         املؤمتر االقتصادي العاملي الذي جتـسد  فيـه وقـوف
ــشقيقة                                         املجتمــع العــريب والــدويل إىل جانــب مــرص ال

         األزمـات                                     واليوم نجتمع للتشاور يف سبيل اخلروج من
                                                السياسية واألمنية التي تعاين منهـا العديـد مـن الـدول 

   .                        التحديات التي تواجهنا        ملختلف   دي     والتص  ،        العربية
                          إن الواقع املـؤمل الـذي تعيـشه   :             فخامة الرئيس

                                      عدد من الـدول العربيـة مـن إرهـاب  ورصاعـات
                                   وسفك للدماء نتيجة حتمية للتحالف بـني   ،       داخلية

                                            اإلرهاب والطائفية الذي تقوده قـوى إقليميـة أدت
                                           تدخالهتا السافرة ملنطقتنـا العربيـة لزعزعـة األمـن 

   .                   ستقرار يف بعض دولنا   واال
                                   ففــي الــيمن الــشقيق أدى التــدخل اخلــارجي 
                                       لتمكني املليشيات احلوثيـة وهـي فئـة حمـدودة مـن 
                                       االنقالب عىل السلطة الرشعية واحـتالل العاصـمة 
                                           صنعاء، وتعطيل اسـتكامل تنفيـذ املبـادرة اخلليجيـة 
                                    التــي هتــدف احلفــاظ عــىل أمــن الــيمن، ووحدتــه 

                  دول جملـس التعـاون                           واستقراره، ولقد جاءت تلبية
        عبد ربـه  "                دعوة األخ الرئيس  ل                   لدول اخلليج العربية 

                                  هادي إىل عقـد مـؤمتر احلـوار يف الريـاض  "     منصور
                                        حتت مظلة األمانة العامة لدول املجلـس مـن أجـل
                                           اخلروج باليمن مما هو فيـه إىل بـر األمـان بـام يكفـل 
                                           عودة األمور إىل نـصاهبا يف إطـار املبـادرة اخلليجيـة 

  .                                    التنفيذية التي حتظى بتأييد عريب ودويل       وآلياهتا
                                       واستمرار مليشيات احلوثية املدعومة من قوى 
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                                          إقليمية هدفها بسط هيمنتها عىل اليمن وجعلها
                                      قاعــدة نفوذهــا يف املنطقــة، وتعنتهــا ورفــضها 
                                      للتحذيرات الرشعية اليمنيـة وجملـس التعـاون 

       وامليض ،                                وجملس األمن وكافة املبادرات السليمة
                            واهنا عـىل الـشعب اليمنـي وسـلطته        قدما بعـد

ــاءت  ــد ج ــة فق ــن املنطق ــد أم ــرشعية وهتدي                                  ال
                                         استجابة الدول الشقيقة والصديقة املـشاركة يف

ـــيس  "          عاصـــفة احلـــزم"                   بطلـــب فخامـــة رئ
   "    هــادي              عبدربـه منـصور "                 اجلمهوريـة اليمينـة 

ــعبه  ــشقيق وش ــيمن ال ــب ال ــوف إىل جان                                   للوق
ــز ــرشعية    ،        العزي ــلطته ال ــدوان   ،               وس              وردع الع
                                  ي الذي يشكل هتديدا كبريا ألمـن املنطقـة     احلوث

  و   ،             واألمن  الـدويل             وهتديدا للسلم   ،            واستقرارها 
  .                       مواجهة للمنظامت اإلرهابية

                                 ويف الوقت الـذي مل نكـن نتمنـى اللجـوء
                     الريـاض تفـتح أبواهبـا َّ                          َّهلذا القرار، فإننا نؤكـد أن

ــة يف  ــة الراغب ــسياسية اليمني ــاف ال ــع األطي                                        جلمي
                       من واستقراره لالجتامع حتت                   املحافظة عىل أمن الي

                                        مظلة جملس التعاون، يف إطار التمـسك بالـرشعية 
              ومــا يكفــل عــودة   ،               االنقــالب عليهــا    ورفــض

                                  الدولــة لــتامرس ســلطاهتا عــىل كافــة األرايض
ــادة  ــة، وإع ــلحة إىل                 اليمني ــدم  ا          األس ــة وع            لدول

  .                   ها من الدول املجاورة   ديد هت
ــرشعية                                آملــني أن يعــود مــن متــرد عــىل ال

                           والكف عن االستقواء بـالقوى   ،           لصوت العقل
                                         اخلارجية والعبث بأمن الشعب اليمنـي العزيـز  

  .                          والتوقف عن الرتويج للطائفية
     ه قـد َّ                                َّوترى اململكة العربيـة الـسعودية أنـ

                                            حان الوقت لقيام املجتمع الدويل بمـسؤولياته، مـن 
                                       خالل صدور قرار من جملس األمـن يتبنـى مبـادرة 

      وأن  ،            اه القبول هبا                ووضع ثقله يف اجت ،             السالم العربية
                                          يتم تعيني مبعوث دويل رفيـع تكـون مهمتـه متابعـة 

  .                                    تنفيذ القرار الدويل ذي الصلة باملبادرة
  :         أهيا األخوة

                                     إن آفــة  اإلرهــاب يف قائمــة التحــديات التــي
                    وتــستهدف أمــن بلــداننا   ،                       تواجههــا أمتنــا العربيــة 

                            وتستدعي منا أقىص درجـات احليطـة   ،           واستقرارها
                        ن يف اختـــاذ التـــدابري الالزمـــة              واحلـــذر والتـــضام

   .. .                        ملواجهتها واستئصال جذورها
                                          ويف اخلتام أدعو املوىل القدير أن يبـارك أعاملنـا 
                                      ويوفقنــا إىل كــل مــا حيقــق اخلــري والعــزة واألمــن

  . )١ (                        واالستقرار ألمتنا العربية 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 
                                           التناسب بني السببية والسببية يف الكالم البليـغ 

     ويأيت    ،                                          يأيت إلفادة التالزم يف الوقوع وحتمية التنفيذ
            أو يف مقامـات    ،                              ذلك يف مقامات اإلثـارة والتهيـيج

ــز ــث والتحفي ــد    ،  ِّ            ِّاحل ــد والوع ــات التأكي                          أو مقام
  . )٢ (      والضامن

ُّ                                     ُّاكتفيت من اخلطاب بام ينص عـىل عاصـفة احلـزم    )١ (
  .                     فقط؛ إذ هو مناط البحث

       ابـن أيب   :                                  حترير التحبري يف صـناعة الـشعر والنثـر    )٢ (
   ،        الواحـد                               األصبع املرصي ، عبد العظـيم بـن عبـد 

==
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                                    ومبنى ذلك عىل أن االرتباط بني السببية و
            ومن ثم يكون   ،                   رتباط عقيل ال يتخلف          املسببية ا

                                          عادة عند إرادة العزم عىل األمر وتنفيـذه وعـدا
  يف   -ً      ًغالبـا -      ويكون   ، ً                ًترتيبا أو ترتبا   ،          أو وعيدا 

  .                                  األحكام القطعية أو التوجيهات القوية
       حفظـه–                           ومن ثم كان تقديم امللك سلامن 

ــا -   اهللا  ــزم مرتبط ــفة احل ــن عاص ــديث ع َ                             َ للح
                         سـباب التـي قادتـه إىل العـزم      ا باألً             ًارتباطا رئيس

                وغلبـة األمـر بحيـث   ،             ثبات تنفيـذها إ و  ،       عليها 
ً                  ًوأمــرا الزمــا اقتــضته   ،                أصــبح رضورة ســافرة

                                      األسباب القوية التـي ذكرهـا يف مطلـع حديثـه 
  .    عنها

    ربط  الـ    يف ً     ًموفقا                           فكان يف توطئة احلديث 
                                      بينها وبني ما حدث من إرهاب أو خلل اقتـىض 

 .                 اجتثاثه أو تصحيحه
  :                               ا تدبرت هذا جتده يف قوله يف كلمتـه       وإذ

                                       إن الواقع املؤمل الذي تعيشه عـدد مـن الـدول  "
     وسـفك   ،                               العربية من إرهاب ورصاعات داخلية

                                     للدماء نتيجة حتميـة للتحـالف بـني اإلرهـاب
ــة أدت  ــوى إقليمي ــوده ق ــذي تق ــة ال                                      والطائفي
                                           تدخالهتا السافرة ملنطقتنا العربية لزعزعة األمن 

 .     دولنا                واالستقرار يف بعض 
                                   ففي اليمن الشقيق أدى التدخل اخلـارجي
                                       لتمكني املليشيات احلوثية وهي فئة حمدودة مـن

==
 .  ٤٢    /  ١  :          دار الكتب  ،      بريوت      ،   ٢ ط

                                       االنقالب عىل السلطة الرشعية واحـتالل العاصـمة
                                           صنعاء، وتعطيل اسـتكامل تنفيـذ املبـادرة اخلليجيـة 
                                    التــي هتــدف احلفــاظ عــىل أمــن الــيمن، ووحدتــه 

 . )١ ( "         واستقراره

              لكلمـة يظهـر لـه                          والناظر يف تلك الفقرة مـن ا
                             بـني حزمـه عـىل عاصـفة تقتلـع هـذاٌ      ٌ وثيـقٌ      ٌ ارتباط

         وبـني مـا-                           وهو مـسمى العمليـة القتاليـة-       الفساد 
                                     ذكره من أسباب كانـت رصحيـة الداللـة عـىل قـوة

  .             األثر يف وقوعها
                  

      

                   
         :  

ــال ــدأ ب ـــ               فب ــه   )    أل   (          تعريف ب ــسند إلي              يف امل
ــؤمل   (       وصــفته   ،   )       الواقــع ( ــالتعريف   )     امل ــى ب ــم ثن                 ث

                 ويف هذين التعريفني ...."             الذي تعيشه "   :         باملوصولية
                   عـىل مـا قـرره القـوم يف                       استلزام للعلم بمـضموهنا

                            واستلزام العلم بمضمون الصلة   ،               التعريف العهدي
  )٢ (                   يف التعريف باملوصولية

                  قـي ليتـصور كـل وجـوه                  وهذا يفتح ذهن املتل
                                            اإليالم يف هذا الواقع ويدعه يتصور وجوها متعددة

             ويـشاهدها حيـة   ،                              من املآيس التي يراها نصب عينيه 

  .          مة العربية                    خطاب امللك سلامن يف الق   )١ (
       حممـد بـن   ،          القزوينـي   :                     اإليضاح يف علوم البالغة   )٢ (

          دار إحيــاء   ،     بـريوت  ،  ٤ ط ،                سـعد الـدين بـن عمـر
  .   ٤٦   ،    ٤١  /  ١  :     ١٩٩٨  ،        العلوم 
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  .      املؤمل                      متحركة بسبب هذا الواقع
             يــستلزم التحــرك  )      املــؤمل  (            ثــم الوصــف بـــ 

                                         لتغيريه وإزالة أسباب األمل ودفعه بكـل مـا أويت
  .      من قوة

           اجلملـة ممهـدا                        ومن ثم كان االفتتاح بتلك 
                  ا لـردع القـائمني عـىل ً                          ًلذكر الفعل الذي يـراه كافيـ

ُ                         ُومــن ثــم بنيــت اجلملــة هنــا عــىل   ،             الواقــع املــؤمل 
          تنفـتح فيـه   )     املـؤمل (             وهـذا اإلطـالق يف    ،       اإلطالق

                                        الداللة واحلدث والزمان واملكان بحيث يـدل عـىل 
                                       أن هذا األمل  يؤمل من شـأنه اإلحـساس وال خيتلـف 

ًا متهيدا ناجعا       فكان هذ  ،          يف هذا أحد ً              ً   .               لقبول ما يليهً
    جمـاز   )       الواقـع (   إىل    )   األمل (          ن يف إسـناد  إ   كام 

  ،                                   فاألمل يف احلقيقـة ملـن يعـيش يف الواقـع ؛   عقيل
      العقيل                   عىل طريقة املجاز-    هنا  -                 وإنام جاء اإلسناد 

      وقوتـه   ،        اإليالم                                لعالقة السببية لبيان أثر الواقع يف
  .                           وشدته التي تستلزم رسعة دفعها

                                 كتف هبذا بل اتبعه بأسلوب آخـر يتفـق           ومل ي
                                      مع األول يف أنه سبب لعاصـفة احلـزم يف دالالهتـا 

                                فـذكر أسـوا عـاملني مـن عوامـل الفـساد           املتعددة 
                                      واإلفـساد يف األرض حتالفـا معـا وامتزجــا يف يشء 
                                        واحد كريه يستلزم النهـوض الجتثاثـه والـتخلص 

                              أي تـأخري عــن التعامـل معــه يقـيض عــىل  فــ  ،     منـه 
                          ومن ثم جـاءت اجلملـة التاليـة   ،       ليابس        األخرض وا

        بمعنـى  "             عاصـفة احلـزم  "  ع  و                  مؤكدة للسببية يف وق
    ذلـك   ه    كلف     مهام  ر                             القوة يف مضاء األمر وإمضاء األم
ــه ــة قول ــة التالي ــاءت اجلمل ــن " :                        فج ــاب      م          إره

                       وسـفك للـدماء نتيجـة حتميـة  ،              ورصاعات داخلية
  . )١ ( "                           للتحالف بني اإلرهاب والطائفية

                   جـاء يف ثـوب االسـتعارة               وهذا األسلوب قـد 
                                         التمثيلية لإلشـارة إىل اسـتفحال اخلطـر واسـتجامع 
                                           قوته وامتزاج أطرافه وتركبه من متعـدد عـىل وجـه 

        ادعـى إىل   :                                االختالط واملزج وهذا ادعى إىل أمـرين
                  ألن أي تأخري أو  ؛            وإىل رسعة احلسم  ،              القوة يف العزم

                                         ضعف يرتتب عليه زيادة استفحال اخلطـر ومـا فيـه 
       ومـن ثـم   ،                             حالة أو صعوبة مواجهته من بعد      من است

ــد إىل ــة يف التمهي ــة قوي ــة عالق ــك اجلمل ــان لتل                                       ك
   .                           التعريف بام انتوى القيام به

                                   ويالحظ بـدءا أن هـذه األسـباب املـذكورة يف 
                                                 التوطئة لذكر العاصفة قد رتبت ترتيبا تـصاعديا بـام 

  ،                              ويـستثري احلميـة والعاطفـة لتقبلهـا  ،            يزيد النخـوة
                             ومن ثم يرتقى يف بيان العالقـة بـني   ،   ها           واملشاركة في

           الذي تقـوده  "   :                               األحداث والعاصفة يف اجلملة التالية
                        الـسافرة ملنطقتنـا العربيـة   َّ                      َّقوى إقليمية أدت تـدخالهتا

     وهـذا  "                      واالسـتقرار يف بعـض دولنـا             لزعزعة األمن 
                                       أعىل العالئق بني املصطلح الذي أطلـق واألسـباب

             حلميـة والنخـوة                  وأشـدها تـأثريا عـىل ا  ،            الدعية إليه
         واالصـطفاف    ،                      وأدعى إىل االحتـاد لدفعـه  ،         العربية 

ُّ                                      ُّلدحره؛  ذلك أنـه ال يشء أشـد عـىل نفـس العـريب 
  ،     راتـهَّ                           َّغريه يف أمره والسيطرة عىل مقد            األيب من تدخل 

ً                                           ًوأن يكون هذا سافرا أي مكشوفا واضحا داللـة عـىل 
                                             االستهانة والتحقري واإلذالل الذي تريـده تلـك القـوة 

          يف القمــة –          حفظــه اهللا –               خطــاب امللــك ســلامن    )١ (
  .       العربية
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٢٠١  

ــدخ ــو  ؛   الهتا     يف ت ــا  أ      إذ ل ــوة مل ــري ق                      هنــا رأت يف الغ
                   ولظنت فيـه منعـة وملـا   ،                    أسفرت عن قبيح وجهها
                   وهذا كلـه مثـري للـنفس   ،                     أقدمت عىل إظهار نيتها

                          وداع إىل بـذل الـنفس إىل احلتـف   ،            ورافع للخوف
       ومـن ثـم   ، ِّ                              ِّيف سبيل رد هذا الزيف يف قوة وحـسم

                                          كان هذا التناسب بني املسمى وأسـبابه يف املقدمـة 
ًال قويا ألي تأييد وإقناع غريه بفعلـه   مدخ ً                                ً       و دفـع   ، ً

                                            صائلة التعدي أو الظلم عنه لئال يتـوهم أو يـدعى 
         أو زعزعـة   ، َّ                                َّأن هذا عدوان عىل أمن أو ظلم بريء 

ُّ                      ُّ عىل أنه رد عدوان غاشـم          فنبه هبذا   ،            مطمئن مسامل 
  ،                                    وأن االرتباط بـني الـسبب واملـسبب هنـا الزم  ، 

              ح؛  ولـذا كانـت                            وأن ما سواه عجز خمز وعار فاض
                أسـباب مـن أقــوي                      تلـك التوطئـة بـام فيهـا مـن

      وبيـان   ،                              الوسـائل األسـلوبية يف االحتجـاج هلـا
  .                               رشعيتها ودفع توهم خالف املراد منها

                                 وقد اطرد اإلسـناد يف األفعـال إىل االسـم
                                  أو الضمري عىل احلقيقة العقلية يف سياق   ،       الظاهر

                                     بيان أفعـال املعتـدين وجـرم حـدثهم وتفظيـع
                                   بام يكون سببا لتعظيم اجلزاء ومقابلتـه   ،   م      أفعاهل

                ا إىل التناسـب مـع ً            ًوليكـون داعيـ  ،           بمثله وأشد
     تدبر   ،                  يف هتويل اجلزاء  "          عاصفة احلزم "      املسمى 

                                مليشيات احلوثي عدواهنا عىل الـشعب  "  :    مثال
                                     اليمني وسـلطته الـرشعية وهتديـد أمـن تقـوده

           يف اإلسـنادَّ      َّ ولعل "                       قوى إقليمية أدت تدخالهتا 
                                      معنى التعمد يف الفعل واإلرادة والعزم عـىل   من 

  .                 ا لردعه بحسم وقوةً      ً ا كافيً       ً الرض سبب

 
 

ــرين يتجــاوز ــني األم ــاين ب ــل يف املع                                     إن التقاب
            عـرف بالطبـاق                                 التضاد إىل التوافق فيـدخل فيـه مـا

  ،               عىل وجه التـضاد              وما يقابله     لفظ                اللفظي يف ذكر ال
ــشفها      وذلــك أل ــد ك ــضادة يزي ــراز األمــور املت َّ                                 َّن إب

                                          ويعمق معانيها عنـد املتلقـي أكثـر كـام يـدخل فيـه 
                                            الطباق املعنوي بأن يكون التقابـل بيـنهام عـىل وفـق 

                               وهبذين ينكشف املعنى املقـصود واضـحا    ... .     املعنى
                  ملا بني الضدين مـن   ؛                           ويربز للعيان ظاهرا فال يلتبس

   :     قيــل                                تفــاوت يظهــر معــه املعنــى أكثــر جــالء كــام
  . "                    والضد يظهر حسنه الضد "

                                      فهذا التضاد خيلق صورا متكاملة مـن أشـتات 
ُوهو بذلك حيقق مشهدا كليا أريـد   ،                متفرقة متباعدة  ً ً                             ُ ً ً

                                         توظيفه عىل وجه احلقيقـة بعيـدا عـن املجـازات أو
                                وهذا أنجع يف خماطبة العقول السيام يف   ،          التخييالت 

  .                                         املواقف احلاسمة الراهنة التي ال تقبل التأويل
                                        ومن هنا جلأ امللك يف كلمتـه إىل إبـراز التـضاد 
                                           بني اإلحسان منه واإلساءة مـنهم قبـل األمـر؛ ليـدلل 

                ومــن ثــم يكــون هــذا    ،                       عــىل اســتنفاد وســائله معهــم 
                يف مقابلة اإلنعـام   ،                             ا لتعظيم العقوبة لفظاعة اجلرمً     ً مناسب

                 عقـد مـؤمتر احلـوار يف    "   :                ومن هنا جاء قوله ،        باإلساءة 
                            األمانة العامة لـدول املجلـس مـن                الرياض حتت مظلة 

    "ِّ                              ِّ باليمن مما هو فيه إىل بر األمان         أجل اخلروج
                                         فرعاية هذا املؤمتر من قبل هلذا الغرض النبيـل 

    -ِّ                                           ِّ من أجل اخلروج باليمن مما هو فيه إىل بر األمان -
                          وفـضل كبـري كـان مـن الواجـب أن   ،          عمل عظـيم 

   رة                                         يقابل بمثله من إرادة اخلـري؛ فهـذا مقتـىض الفطـ
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                           والطبيعة البرشية الكريمـة أن   ،                  اإلنسانية النبيلة 
  .                  تقابل اإلحسان بمثله

  :                                    ولكنك تفجع حني ترى مقابلة ذلك بــ
                                 االنقــالب عــىل الــسلطة الــرشعية واحــتالل  "

                 واسـتمرار مليـشيات   "   :    ثـم "             العاصمة صنعاء
                                        احلوثية املدعومة من قوى إقليمية هـدفها بـسط 

           نفوذهـا يف                              هيمنتها عىل اليمن وجعلهـا قاعـدة
                                        املنطقة، وتعنتها ورفضها للتحذيرات الـرشعية 
                                     اليمنية وجملس التعاون وجملـس األمـن وكافـة 

                       وامليض قدما بعـدواهنا عـىل  ،                املبادرات السليمة
                                     الشعب اليمني وسلطته الـرشعية وهتديـد أمـن

          وتباينـا  ،َّ                        ِّ  َّ ألن بني العنرصين تضادا بيــِّنا ؛ "       املنطقة 
                 وأنه ليس مما ينفـع   ،                يدل عىل لؤم اآلخر  ،       ظاهرا 

   : ٌّ                      ٌّوأن استمرار اإلحسان مرض  ،            معه اإلحسان 
                              ووضع النـدى يف موضـع الـسيف مـرض    

 )١ (                       كوضع السيف يف موضع الندى

 . )٢ (                           وإن أنت أكرمت اللئيم متردا :    وأنك
                                   فهذا احتجاج عىل احلزم معهم والعزم عىل

                              ولعلك إذا تدبرت أسـلوب التقابـل    ،       عصفهم
                  از الـصفات واإليغـال                      هنا جتده قد قام عـىل إبـر

                                 حتى تكون املقابلة أكثـر وضـوحا وأشـد   ،      فيها 
   وال   ،                               ظهورا؛ حتـى ال خيفـى األمـر عـىل نـاظر 

    عمــر  . د  :     حتقيــق  :                         ديــوان أيب الطيــب املتنبــي    )١ (
   ،   ٢ ط  -                       دار األرقـم بـن أيب األرقـم  -       الطباع 
 .   ٤٤٨  /  ١  - م    ١٩٨٣

    .   ٣٣١    /  ١  :       السابق   )٢ (

                                          يعمى ذو برص عن رؤية احلق كأنه الشمس يف رابعة 
                                     ومن هنا جاء أسلوب التقابـل هنـا معتمـدا      ،      النهار

                                        عىل إبراز الصفات عىل أكمل وجه سواء يف معرض
  .                 التقبيح أو التزيني

              وما فيهـا مـن  "       ميلشيات "  :               ظر مثال إىل قوله  ان
                   من رسقة وقطاع طـرق :                      إحياء العصابات اإلجرامية

                          ثم الرتكيز عـىل عنـرص الطائفيـة    ..  .           واغتصاب الخ
                      وما فيهـا مـن االنـتامء إىل   ) ِّ       ِّاحلوثية    (              الكرهية لدهيم 

                                      وما يف ذلك من استثارة النعرات الطائفيـة   ،      املذهب
  .              لك مقدمة خلراهبا                         وتقسيم البالد عىل أساس من ذ

                                         ثم تأيت اجلملة األكثر داللـة عـىل التهديـد يف
                 يف امتـداد العـني إىل                            استرشاف املستقبل وتوقع اخلطـر

          هــدفها بــسط  "   :                         خــارج املكــان يف قولــه عقــب ذلــك
     "                              وجعلها قاعدة نفوذهـا يف املنطقـة                هيمنتها عىل اليمن

    فـاء  ت ك                 حـداث اجلاريـة هـو اال                فليس الغـرض مـن األ
                                 امتـداد اخلطـر إىل مـا بعـده مـن األرض   بـل  ،        باليمن 

           وهذا كلـه يف   ،                      حتى يشمل املنطقة بأرسها  ،       والعرض
             اسـتقرارا :                                   مقابلة إرادة اخلري من جانبه للـيمن كلـه

 .                                     ورفعة ونموا من دون متييز طائفي أو عقدي
    :             عطيك دالالت ثالث ي              وتدبر املقابلة 

   ،                     عـذار يف عملياتـه ضـدهم              عطيك العـذر واإل ي •
  ،                           بيال لتاليف ذلك إال تبعـه وسـلكه           وأنه مل جيد س

  .                    ولكن التعنت كان منهم
                                   عطيك لؤم اآلخر وخسته وضـعته يف مقابلـة  ي و •

  .              اجلميل بالنكران
 .                                      ريك استرشاف املكر واخلديعة واستبطان الغدر ي و •

                                       وكل هذه املعاين مما تزيد احلنق عليهم وتقـوي 
                     وتشد من أزر املجاهدين   ،                    من السخط الشعبي منهم
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                      فعون عن عرض وأرض يـراد             ضدهم بأهنم يدا
              ثـم تعطيـك أخـريا    ،                      هلا االغتصاب يف املستقبل

                  واستجامع األمـر مـن اً     ً  مرهف اً               ًداللة  يقظة وحس
                              بام يزيد من طمأنينة املـواطن نحـو   ،          جهاته كلها

                                     فهذه الصورة الكلية بأطرافها املتناقـضة  ،       قيادته 
      ها          وأدت غرض   اها              قد استكملت معن

ــان  و ــا ك ــتم  ل       م ــك     ي ــتجام      ذل ــوال اس   ع         ل
                      وكلها تتناسب مـع مـصطلح     ،              املتناقضات هذه

                   بـام يـؤول إىل التوافـق   "           عاصفة احلزم "         العملية
ــا ــة اإلحــسان ؛    معه ــق عــىل مقابل ــادة احلن                                فزي

ــشد الظهــر ويزيــد                                      باإلســاءة يقــوي العــزم وي
                                 ومن ثم رتب عىل هذا املشاركة اجلامعية   ،      احلمية

ــارشة ــا مب ــه عقبه ــا يف قول          فقــد جــاءت  "   :                       فيه
                           الشقيقة والصديقة املـشاركة يف              استجابة الدول 

ـــيس  "          عاصـــفة احلـــزم "                   بطلـــب فخامـــة رئ
     "    هـادي               عبـد ربـه منـصور "                  اجلمهورية اليمنية

ــعبه  ــشقيق وش ــيمن ال ــب ال ــوف إىل جان                                   للوق
ــز ــرشعية  ,      العزي ــدوان   ،               وســلطته ال              وردع الع

             ا ألمـن املنطقـة ً                         ً احلوثي الذي يشكل هتديدا كبري
  و   ،                    ا للسلم واألمن الـدويلً     ً وهتديد  ،            واستقرارها 

           جـاءت مرتبـة  =   "                       مواجهة للمنظامت اإلرهابية
                                         بالفاء بام يـدل عـىل املـسارعة إىل تلبيـة الـدعوة 

 .                     خلطورة اجلرم وعظم الفعل
 

 
ــوهم ــالم ي ــؤتى يف ك ــو أن ي ــل ه                               التكمي

             وتـدور فائدتـه    ،                           خالف املراد بام يدفعه وينفيـه
                املراد من داللة                          عند القوم عىل نفي توهم خالف

  . )١ (                      اللفظ أو اجلملة أو احلال
                                        واملالحظ أن حديث امللك عن العاصـفة قـد 

               ا للتناسـب بينـه ً     ًأساسـ  ،                        بني يف أكثره عىل التكميـل 
                          ووجه ذلـك بإمجـال هـو أن كلمـة   ،            وبني املصطلح 

     كـام -                               و ما فيها من معنى القوة والرسعة   )        العاصفة (
     وعـدم    ،                       قـد يـوهم اهلـوج والتجـرب-           بينت سـابقا 

           من ثم كانـت  و  ،                            إدراك األمور عىل وجهها الصحيح
                  ونفيـا مـن أن يتـوهم    ،                           إضافة احلزم إليها تكميال هلا

َّ                                           َّمن العاصفة هوجا ومحية جاهلية من دون وعـي أو  
  .    تفكر

َّ                                    َّفاإلضافة هنـا قـد نقـت اللفـظ األول مـن أن
                        وهذا التكميل يف املصطلح .                 يفهم عىل غري مقصوده

                         ا عىل احلـديث عنهـا يف اخلطـاب                   قد أثر تأثريا شديد
                                        بام يتناسب مع نفي تـوهم خـالف املـراد يف اجلملـة 

 ؛  تـه                                   فهناك تناسب بـني مطلـع احلـديث عنهـا وخامت
                                           حيث ختم امللك بأمله ورجائه أن يعـود االسـتقرار
                                         إىل اليمن وأن يثوب املخطـئ إىل رشـده وأن يرجـع 

                          ويف الوقت الـذي مل نكـن نتمنـى "   :ِّ             ِّعن غيه يف قوله
                                         وء هلذا القـرار، فإننـا نؤكـد أن الريـاض تفـتح     اللج

                                              أبواهبا جلميع األطياف السياسية اليمنيـة الراغبـة يف
                                         املحافظة عىل أمن اليمن واستقراره لالجـتامع حتـت 
                                        مظلة جملس التعـاون، يف إطـار التمـسك بالـرشعية 

                     وما يكفـل عـودة الدولـة   ،                  ورفض االنقالب عليها
               ليمنية، وإعـادة                             لتامرس سلطاهتا عىل كافة األرايض ا

           ا مــن الــدول   يــده             لدولــة وعــدم هتد ا          األســلحة إىل 
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                                      املجاورة آملني أن يعود من متـرد عـىل الـرشعية
  )١ ("          لصوت العقل

                                 ولعلك تدرك مدى قيام األسلوب هنـا يف
                                ديث عنها عىل التكميل لئال يظـن أهنـا   احل     خامتة 

ــرض منهــا اإلرضار  ــشواء وأن الغ ــرب ع                                ح
     فنبه   ،             القمع لذاته             وأهنا يف سبيل   ،              باملكان وأهله 

 .                                إىل أهنا إلرجاع احلق وخلري املكان وأهله
                                 وأهنا وإن كانت عاصـفة إال أهنـا عاصـفة

                  فإذا حتقـق هبـا أو مـن   ،                    خري هلا غرضها وهدفها 
   بـل   ،                                 دوهنا فليس هو داعي حرب وال نذير رش 

 .                              إرادة لتحقق اخلري بأي وسيلة كانت
َّ                                      َّوأن العاصفة ما كانت إال آخر الدواء كيـا 

                         وهلـذا تـرى يف إسـناد األمـر إىل   ،         رح ينـزف  جل
  )   إين  :(                  دون الذوات فلـم يقـل  )       الرياض (      املكان 

                                       مثال ليدل عىل أهنـا سياسـة ثابتـة ال تتغـري وإن 
    ومـن   ، ّ                                    ّتغري القائم عليها؛  ألن املكان ال يتبـدل 

                                     ثم فستظل الرياض قبلـة أمـن ومكـان اجـتامع
  .              للتفاوض واأللفة

         د وإبـراز                             كام ترى التكميل قد مازج التهدي
                                     القوة يف مقصد حديثه عـن العاصـفة وذلـك يف 

                              قــد جــاءت اســتجابة الــدول الــشقيقة "   :    قولــه
       بطلـب  "          عاصفة احلـزم "                   والصديقة املشاركة يف 

ــة  ــة اليمني ــيس اجلمهوري ــة رئ ــه  "                            فخام        عبدرب
ــصورهادي ــب الــيمن "         من                        للوقــوف إىل جان

          يف القمـة –         حفظه اهللا–                 خطاب امللك سلامن    )١ (
  .        العربية 

     وردع   ،               وسـلطته الـرشعية  ,                   الشقيق وشـعبه العزيـز
                      ي يـشكل هتديـدا كبـريا ألمـن                  العدوان احلوثي الـذ

ــتقرارها  ــة واس ــن   ،                   املنطق ــسلم واألم ــدا لل                    وهتدي
َّ              َّ  لينبه إىل أن  "                         و مواجهة للمنظامت اإلرهابية  ،      الدويل

                  وإغاثة مستغيث بعـد    ،                          ذلك إعانة مظلوم بعد طلبه
ُّ            ُّبل رد ظلـم و   ،                           فال يتوهم أنه ابتداء عدوان    ،       رجائه

   بـل     ، ً                                    ًأنه ليس  تدخال يف مكان من غـري رغبـة أهلـه
  .                 لطلبهم هم  املساعد

                                    وهذا يتناسب عىل وجه التكميل مع مـصطلح
                                  التي ربام توهم االندفاع يف األمر عنـوة   )         العاصفة   ( 

                      فكـان هـذا التكميـل الـذي   ،                ورغام مـن دون حـق 
                                     حـرص امللـك عـىل إبـرازه مـرتني يف خطابـه دفعــا

  .ِّ                                        ِّظاهرا لتقول مغرض أو إدعاء فاسق غري احلقيقة
 

 
                 لـون مـن ألـوان  :                    التفصيل بعـد اإلمجـال هـو

                                            اإلطناب وصورة منه تقوم عىل تركيز املعـاين ابتـداء 
                             وقبض املعنى أوال ثم بـسطه ثانيـا    ،                ثم نرشها انتهاء

   .  )٢ (                                 مع إلزام الثاين معنى زائدا عن األول
                                     ويفرتق عن ذكر اخلاص بعد العـام يف اعـتامده 

              ويركز يف الثاين   ،                              استغراقه للمعنى املقصود هنا    عىل 
           نـه يـنامز عـن إ   كـام   ،                          عىل أفراد منه هلا خـصوصياهتا 

                         بوجود غموض وخفاء يف اجلملـة                   البيان بعد اإلهبام
     وهـذا   ،                                        األوىل يف البيان بعـد اإلهبـام تبينهـا الثانيـة 
        الذهن  ة                                     الغموض قصد به إضافة التشويق أو استثار
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                     وتـرك اخليـال لـدوره يف                   ويكون يف اتساع األمر
                 بخـالف التفـصيل بعـد    ،                   أن يسبح يف تصوراته

ــة   ،      اإلمجــال ــاملعنى وإن كــان جممــال يف اجلمل                            ف
                             نـه معلـوم معهـود للمتلقـي يدركـه  أ        األوىل إال 

  ،                     أو ألنـه يعهـده يف نفـسه    ،                   بتقدمه له يف الذكر
                                     ومن ثم كان األقرب إىل مواقـف اجلـد والقـوة 

           لتفـصيل بعـد                          واحلسم أن يبنى األسلوب عـىل ا
           يزداد بـذلك ف                          اإلمجال ليعطي املعنى يف صورتني 

   .  اً     ً تأكيد
ِّ                                   ِّوهذا بني ظاهر يف ابتداء اخلطاب كلـه ويف 

ــضاها  ــفة ومقت ــن العاص ــديث ع ــع احل   ،                                مطل
                                         فاستهالل امللك بإمجال املخاطر وأماكنها  ظاهر 

َّ                       َّثم فصل املخاطر ومواضـعها   ،               يف مطلع الكلمة 
    ...         عاناه  كل    وما                         بني اليمن وسوريا وفلسطني

            إن الواقـع  " :                         انظر إىل قوله يف مطلع حديثه
       فهـذا  "                                    املؤمل الذي تعيشه عدد من الدول العربية

          أو يف حتديـد  ،                            إمجال سواء يف نـوع الواقـع املـؤمل 
                                         وتعيني الدول التي تعيشه وهو معلـوم بالنـسبة
  ،                                           للمخاطبني ولكنه بدأ به للتمهيد ملا يأيت بعـده 

  ،               طاب حيدد  الدول                      ثم أخذ يف كل مقطع من اخل
         بـالعطف  "  .. .           ففي اليمن " :               باليمن يف قوله أ   فبد

                     واملرتبة ثاين الكالم عىل   ،        ما سبق                بالفاء املفصلة
  .    أوله

   ،                                     وكانت البداية به نظرا إىل حداثة خطورته
                                     فضال عن اتصال هذا اخلطر ومتاسه مع الـوطن

  .  ..             ومتدد األثر الخ
  ،                               ولكل هـذا تناسـب ظـاهر مـع العنـوان

                           طر ورشحـه وبيـان نمـوه وانتـشار          فتفصيل اخل

  )           عاصـفة حـزم    ( :                        كفيل بأن يواجه بام يناسبه        خطره
  .              وإال استرشى خطره

 
َّ                                       َّوبعد أن من اهللا بتامم البحث يف أسـس التناسـب 

             وخطــاب امللــك "             عاصــفة احلــزم  "          البالغــي بــني 
                           يف القمــة العربيــة  يمكــن أن-       حفظــه اهللا  -     سـلامن 

      :   الثة                       أخلص أهم نتائجه يف عنارص ث
                                  ظهور تناسب اإلحياء الـداليل لكلـامت امللـك 

ــلامن ــة ضــد -         حفظــه اهللا-    س ــسمية املعرك ــع ت                        م
ــسميته "            عاصــفة احلــزم "        العــدوان                     ومــن ذلــك ت

   "          الـسافرة "                  يف شـؤون الـيمن بــ ِّ            ِّتدخالت العدو ل
     وشــحذ   ،                              قــصدا  ألخــذ احلــزم باســتنهاض اهلمــم 

   :        يف قولــه "         الريــاض  "               وتعبــريه بـــاملكان    ،        الغــرية 
       األطياف                                       فإننا نؤكد أن الرياض تفتح أبواهبا جلميع "

   "                                               السياسية اليمنية الراغبة يف املحافظة عىل أمـن الـيمن
                                               بدال من ذاته ليدلل عىل أن هذه سياسـة ثابتـة ال تتغـري 

        وغري ذلـك   ،                 من احلزم وال شك                 بتغري الذوات وهذا
  .               مما ذكر يف البحث

  –                               بروز تالحم أجـزاء خطـاب امللـك سـلامن 
                               وظهور عالقة اجلمل بعضها مع بعـض -     ه اهللا    حفظ

          باملـسبب أو           ربط السبب    :                       بأساليب ربط متنوعة بني
ــل  ــد اإلمجــال وغــريه مــن   ،          بالتكمي                               أو بالتفــصيل بع

                                           األساليب البالغية  مما يـدل عـىل أن كالمـه قـد أفـرغ 
  ،                                               إفراغا واحدا نتيجة الستقامة الفكر ووضوح الرؤيـة 

                  تناقض أو اخـتالل                            وهذا متناسب مع احلزم فليس ثمة
 . .             يف هذه العاصفة

                                  أن القــصد الــرئيس مــن البحــث هــو إظهــار 
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                                       التناسب بني املصطلح الرسمي للعملية وحـديث 
                 عنهـا فـإطالق هـذا -           حفظـه اهللا –          امللك سـلامن 

               بام يعنـي ثبـات                          االسم قد كان قبل احلديث بفرتة
  .َّ                             َّالفكر من أول األمر وأنه ال خيتلف

:
                        احثة بـرضورة التفـات الـدرس       تويص الب

                                   البالغي لتحليل اخلطـاب املعـارص ملـا لـه مـن 
               وتوجيه فكـره إىل   ،                         عظيم األثر يف فكر املجتمع  

      .            األفضل واألمثل
                                 واحلمد اهللا الذي تتم بنعمته الصاحلات

               واهللا ويل التوفيق
 

 
       حممد بـن   ،          القزويني   :                   يضاح يف علوم البالغة  اإل

    دار   ،     بـريوت  ،  ٤ ط   ،     ن عمـر           سعد الدين بـ
  .     ١٩٩٨  ،              إحياء العلوم 

         ابــن أيب :                                  حتريــر التحبــري يف صــناعة الــشعر والنثــر
   ،                            عبد العظيم بن عبد الواحد ،          األصبع املرصي

  .    بريوت     ،   ٢ ط

 .                              خطاب امللك سلامن يف القمة العربية
  -           عمـر الطبـاع  . د  :       حتقيق :                       ديوان أيب الطيب املتنبي

  . م    ١٩٨٣   ،   ٢   ط–  قم                   دار األرقم بن أيب األر
                 أبو نرص إسـامعيل بـن   ،           الفارايب  :              الصحاح يف اللغة

ــاهرة     ،  ط . د  ،           محــاد اجلــوهري ــاء   ،         الق           دار إحي
 .     الكتب

                           أبو هالل العسكري، بـريوت، دار   ،               الفروق اللغوية
  . ه    ١٤٢٦  -  م     ٢٠٠٥  ،  ٣                الكتب العلمية، ط

                    حممد بن مكرم األفريقي   ،           ابن منظور   :           لسان العرب
 .      بريوت–          دار صادر    ،  ١ ط  ،     املرصي

                     أبو احلسني أمحـد بـن فـارس   :                    معجم مقاييس اللغة
ــا ــن زكري ــارون   :  ت  ،  ٢ ط   ،        ب ــسالم ه   ،                عبدال

 . م    ١٩٧٩  -   ه    ١٣٩٩  ،           دار الفكر   ،         القاهرة 
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