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 الممخص:
 جاءت إذ م(،2003 العام بعد العراقي السياسي الخطاب في )الحجاج البحث ىذا في دراستنا تناولت
 مفيوم وكذلك واالصطالح، المغة في وتعريفو الحجاج مفيوم: األول تناول مبحثين في الدراسة
 .الدراسة لتمك نظريا مبحثا ليشكل الخطاب ذلك وأنماط السياسي، الخطاب

 السياسيين خطب في اإلقناع استراتيجيات تضمَّن   عمميا تطبيقا حوى فقد: الثاني المبحث أما     
 العام بعد العراق حكموا الذين العراقيين السياسيين خطب من أنموذجا أو عينًة، فأخذ العراقيين

 المساني. الحجاج نظرية وفق عمى الخطب تمك محمال( 2003)
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Abstracts: 

Our study in this research dealt with (the pilgrims in the Iraqi political 

discourse after the year 2003 AD), as the study came in two sections, the first 

dealt with: the concept of pilgrims and its definition in language and 

terminology, as well as the concept of political discourse, and the patterns of 

that discourse to form a theoretical topic for that study 

As for the second topic: it contained a practical application that included 

persuasion strategies in the speeches of Iraqi politicians, so he took a sample, 

or a model, from the speeches of the Iraqi politicians who ruled Iraq after the 

year (2003), analyzing those speeches according to the theory of the 

linguistic pilgrims. 
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 المقدمة :
أصبح الخطاب السياسي من أبرز الخطابات الحجاجية؛ وذلك ألن ىدف مرسمو      

 الوصول إلى إقناع المتمقي بما يحممو ذلك الخطاب من رسائل . 
فنجد أن مرسل الخطاب يقوم بتوظيف الوسائل المغوية المتنوعة منيا: التنغيم الصوتي، 

ات(، وغير ذلك من الوسائل التي ولغة الجسد أو ما يعرف بعمم الحركة الجسمية )الكين
يتطمبيا السياق الثقافي، أو السياق المجتمعي، أو سياق المتخاطبين؛ وبذلك شكَّل 
الخطاب السياسي محور اىتمام الدراسات الحديثة؛ وذلك الرتباطو الوثيق بالمجتمعات 

قرن بشكل عام، والسيما أن تمك المجتمعات بدت أكثر وعيا بسبب التطور السريع في ال
الواحد والعشرين الذي يشيد ثورة في وسائل االتصال واإلعالم مما زاد من ثقافة 
المجتمعات، ووعييا وبذلك فيي تحتاج إلى خطاب أكثر إقناعا من لدن المخاِطب، أو 

 السياسي الذي ىو محور بحثنا .
لقد تكون البحث من مبحثين، األول: حوى مفيوم الحجاج وتعريفو في المغة      

الصطالح وكذلك مفيوم الخطاب السياسي، وأنماط ذلك الخطاب ليشكل مبحثا نظريا وا
 لتمك الدراسة.

أما المبحث الثاني: فقد حوى استراتيجيات اإلقناع في خطب السياسيين العراقيين      
( 2003فأخذنا أنموذجا من خطب السياسيين العراقيين الذين حكموا العراق بعد العام )

عفري، والمالكي، والعبادي، تناسبا مع المساحة الممنوحة لمبحث، وىم كل من الج
وابتعادا عن اإلطالة فتناول البحث استراتيجية اإلقناع في خطب السياسيين المذكورين 

 آنفا بشيء من التحميل عمى وفق نظرية الحجاج المغوي .
 المبحث األول
 مفيوم الحجاج 

العرب في مادة )ح ج ج( :  "حاججتو أي غمبتو جاء في لسان الحجاج لغة :      
بالحجج والحجة ىي البرىان أو ما ُدوفع بو الخصم وتجمع الحجة عمى حجج، ويقال 
حاّجو محاّجة وحجاجا؛ أي نازعو الحجة ... واالحتجاج: من احتّج بالشيء، أي اتخذه 
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التي تعني حّجة، ويقال أنا حاججتو فأنا محاجو وحجيجو أي مغالبو بإظيار الحجة 
 .   (1)الدليل والبرىان"

يشير مصطمح )الحجاج( إلى وجود اختالف بين طرفين، ومحاولة الحجاج اصطالحا: 
كل طرف منيما إقناع الطرف اآلخر بوجية نظره من خالل تقديم العمل التي يراىا 

 . (2)حجة معارضة لفكرة معينة أو رأي ُمعَّين 
ت الخطاب التي توّجو األذىان إلى التسميم بما لذلك فإن موضوع الحجاج: دراسة تقنيا

 .    (3)يعرض عمييا من طرح ، أو أن تزيد في درجة التسميم
وقد انطمق المغوي الفرنسي أوزفالد ديكرو من المغة نفسيا، إذ أسس نظرية الحجاج      

م وىي تنطمق من فكرة مفادىا: أننا نتكمم بشكل عام بقصد 1973في المغة منذ سنة 
 ،(4) أثيرالت

وقد عدَّت نظرية الحجاج في المغة امتدادا، وتطويرا لنظرية األفعال المغوية، بل إّن     
ديكرو عّد الحجاج  فعال لغوًيا خاصا، ويتمثل الحجاج بالنسبة إلى ىذه النظرية في 
إنجاز تسمسالت استنتاجية داخل الخطاب، أي متواليات من األقوال، والجمل بعضيا 

الحجج، وبعضيا اآلخر يكون بمثابة النتائج التي ُتست نت ج منيا تمك ينزل منزلة 
 ، كما في المثال اآلتي: (5)الحجج

 ، وىي صورة عبَّر عنيا بالساللم الحجاجية. أنا بحاجة إلى الراحةإذن  أنا متعب
 حجة    رابط      نتيجة  

بين االستدالل، والحجاج؛ ألنيما ينتميان إلى نظامين  ومن ىنا فقد ميَّز ديكرو     
مختمفين تماما، أحدىما يسمى بالمنطق ــــــــ وىو الذي ينتمي إليو االستدالل ــــــــ واآلخر 

 . (6)يسّمى الخطاب وىوـــــــــــ ما ينتمي إليو الحجاج
يرة من وبذلك فإننا نجد الحجاج في أنماط عديدة من الخطاب وفي أنواع  كث

النصوص، فنجده مثال في الخطب الدينية، ونجده في القصائد الشعرية، وكذلك في 
المحاورة اليومية، وفي المفاوضات التجارية، والالفتة الدعائية أو اإلشيارية، والخطاب 
السياسي، ومرافعة المحامي، والرواية المسرحية، واألدبية، والمناظرات، ومناقشة 

 .  (7)الكتابات العممية األطاريح الجامعية، و 
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 مفيوم الخطاب السياسي    
الخطاب السياسي ىو خطاب قصدي أي موجو عن قصد إلى متمٍق مقصود      

يحاول التأثير في المتمقي من جانب ويعالج قضية معينة من القضايا التي تخص 
الشعب وعرضيا في قالب لغوي مؤثر، أو مثير من جانب آخر، إلقناع المتمقي 

ون ذلك الخطاب، ويحمل ىذا المضمون أفكارا سياسية أو يكون موضوع بمضم
 .    (8)الخطاب سياسيا

الخطاب السياسي يبنى عمى الحجاج فيو جنس من أجناس التواصل، ويصيب      
الحجاج كثيرا من المستويات المغوية لمخطاب السياسي منيا: المعجم والتراكيب ذلك أنو 

 .  (9)يصطنع الحجج البالغية والجدلية كي يستيدف اإلقناع واالستقطاب والتأثير
طاب السياسي ال يأخذ مأخذه من التأثير في ويظير لنا مما سبق طرحو أن الخ     

المتمقي مالم يكون الحجاج عمادا لو، فضال عن شخصية المرسل، ومدى استخداميا 
لمتقنيات المغوية بطرق حجاجية محترفة كي يحقق ذلك الخطاب رسالتو ويبمغ أىدافو 

 في إقناع متمقيو . 
 أنماط الخطاب السياسي 

 ساس موضوعيا أو شكميا أو مضمونيا ومنيا :تصنف الخطابات السياسية عمى أ
أوال: الخطاب السياسي الرسمي: وىو الخطاب المرتبط بالموضوعات المتداولة بين 
مؤسسات الدولة الرسمية كالوزارات والمديريات العامة، وىو خطاب يتميز بتضمينو 

 موضوعا واحدا وتفاصيل واضحة ومباشرة .
ىو الخطاب الذي يشي بتوضيح القضايا اآلنية ثانيا: الخطاب السياسي الواقعي: و 

الحدث، التي مازالت نتائجيا لم تحسم بعد لحظة تمقي الخطاب كاإلعالن عن نتائج 
 االنتخابات

ثالثا: الخطاب السياسي المدني: وىو الموجو إلى عامة الناس، وىدفو مخاطبة المجتمع 
ون كالمحافظين ومرشحي واالستماع إلى آرائيم ومطالبيم، ويستعممو عادة المسؤول

 .        (10)االنتخابات
 ومن الخطاب السياسي الذي يصنف عمى أساس موضوعو : 
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 الخطاب السياسي الجماىيري . - أ
 الخطاب السياسي البرلماني .  - ب
 الخطاب السياسي االنتخابي.   - ت
 الخطاب السياسي اإلعالمي .  - ث
 الخطاب السياسي الدولي . - ج
 الخطاب السياسي التأسيسي .  - ح
 خطاب السياسي المناسباتي .ال - خ

 المبحث الثاني 
 استراتيجية اإلقناع والتأثير في خطب السياسيين العراقيين 

 أوال: استراتيجية اإلقناع في بعض خطب رئيس الوزراء السابق )إبراىيم الجعفري( 
 تميز رئيس الوزراء السابق إبراىيم الجعفري بخطاب يكاد يتفوق فيو عمى غيره من
السياسيين العراقيين من ناحية ضبط المغة، وسبك العبارات والجمل، إذ كانت لغتو 
العربية سميمة، وكان ذا ثقافة عالية في مختمف المجاالت العممية، ففي إحدى خطبو 
في مجمس النواب العراقي نجده قد أقنع الحاضرين بأن كممة )نائبة( يجوز إطالقيا 

واب بعد أن كان الجميع يظن أن إطالقيا غير عمى العنصر النسوي في مجمس الن
نما الجائز عندىم ىو )نائب( لمرجل والمرأة عمى حد سواء، فاعترض عمييم  جائز، وا 

" الدورة السابقة سك أسماعنا مصطمح السيد النائب ألخواتنا ولبناتنا نتحدث  قائال:
لمغة العربية ليس لنخاطب المرأة السيد )النائب(، ىذه بدعة وعقدة فحولية وعجمة في ا

ليا أساس في المغة كممة )نائبة( مؤنث نائب يصح أن نقول )السفير( لممرأة والرجل 
)الوزير( لممرأة والرجل، )الرئيس( لممرأة والرجل، ألنيا عمى وزن فعيل )يحيي العظام 
وىي رميم(، لكن ال يوجد في المغة العربية )نائب( إلمرأة ىذا فحش في المغة وفي 

سو ىذه العقدة الفحولية لماذا؟ فمن فطاحل شعرائنا المرحوم الشيخ أحمد الوقت نف
 الرفاعي يقول :

 روحي عمى البعد ىا قد كنت أبعثيا    تقبل األرض عني وىي نائبتي   
 .(11)أي وكيمة عني، وخمسة عشر من فطاحل الشعراء عمقوا عميو وأيدوه " 
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أقنع النواب الحاضرين من خالل  نمحظ ىنا أن الدكتور إبراىيم الجعفري قد     
استشياده بشاىد شعري والشاىد الشعري يعد من الشواىد القوية جدا التي استند إلييا 

 . (12)النحويون في تقعيد قواعدىم النحوية
ن استراتيجية اإلقناع لديو بانت أيضا من خالل التنغيم الصوتي في أثناء حديثو، إذ   وا 

مطمئن بأن حديثو  سيقنع الحاضرين، وقد تحقق لو ذلك كان يتحدث بنبرة عالية، وىو 
عندما شرع الجميع بالتصفيق الحار لو نتيجة الحجة القوية التي قدميا وىي الشاىد 
الشعري وما تصفيق الحاضرين إال إذعان لتمك الحجة، وعدم استطاعتيم ردىا، فكانت 

 الذي غايتو اإلقناع .  النتيجة التسميم والقبول بكالمو وبذلك تحقق الجانب الحجاجي
ونجد استراتيجية اإلقناع واضحة أيضا عند الدكتور إبراىيم الجعفري في خطاب      

القاىرة خالل حضوره مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في جامعة الدول العربية في 
")قال تعالى: واعتصموا بحبل اهلل جميعا  مصر، إذ ابتدأ الجعفري حديثو بآية قرآنية:

    103آل عمران:  رقوا واذكروا نعمت اهلل عميكم إذ كنتم أعداء فألف بين قموبكم(والتف
ىناك ثالث أزمات عادة ما تواجو أمم وشعوب العالم عندما تصر تمك األمم عمى  

تحقيق وحدتيا: أزمة في الفكر، وأزمة في الخطاب، وأزمة في التطبيق واألخالق من 
يق مفيوم الوحدة ىل الوحدة وحدة عقل وفكر أم أين ينطمق المفكر اإلنساني في تحق

ىي وحدة قمب؟ القرآن الكريم ينفتح عمينا بثقافة التعدد عمى مستوى التفكير وعمى 
مستوى إعطاء العقل فضاء متسعا يحترم اآلخر لذلك أقر التعدد بالحوار والتعدد 

 . (13)بالتفكير، والتنوع الفكري احتضنو ورعاه"
اب الجعفري أنو أتى بآية من القرآن الكريم تخص موضوعو الذي نمحظو في خط   

الذي طرحو أمام الحاضرين حيث االعتصام باهلل تعالى وعدم التفرقة وذكر األُلفة، 
والسيما ُألفة القموب التي ىي من أشدِّ الروابط اإلنسانية، وقد استشيد بالرابط األساس 

قدس المتمثل بالقرآن الكريم الذي ال الذي يربط الشعوب العربية جميعا وىو كتابيم الم
 يختمف عميو اثنان مما شكَّل حجة قوية ال يمكن لممتمقي إال التسميم ليا 

كذلك يؤكد الجعفري عمى أن الوحدة تنطمق من المشاركة، أو االشتراك مع اآلخر،      
رية وعدم قمعو إذ يقول: "ىناك أزمة وىناك ازدواج في الخطاب تجد من الناحية التنظي
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الكثير يتحدث عن الخطاب الوحدوي، ولكنك عندما تنظر إلى الواقع تجد ممارسة 
خاطئة ومقموبة نحن في العراق تخطينا مسألة الخطاب لسنا بحاجة إلى خطاب يشعرنا 
كيف نوحد واقعنا ىناك واقع في العراق وحدوي نستميم منو مفردات الخطاب، مثال 

جسر األئمة أرادوا أن يمزقوا واقعنا بواقع آخر بسيطا رأيتم ماذا أرادوا في حادثة 
ويستبدلوا الوحدة الحقيقية بحالة من الفرقة. الخطاب الذي صدح بو الجميع كان خطابا 
وحدويا كان مستميما من الواقع، ولذلك وجدنا أن الكممات التي أطمقيا الجميع 

رائعا غابت فيو  والممارسات التي سادىا مشيد شيداء جسر األئمة كان مشيدا وحدويا
 .    (14)كل الفروق المذىبية، والقومية والدينية، والسياسية، والمناطقية"

نمحظ في خطاب الدكتور الجعفري أنو يشي بوجود نوعين من الخطاب الوحدوي،      
األول: خطاب أجوف مادتو الشعارات فقط ال تطبيق لو عمى أرض الواقع وىو خطاب 

ىو خطاب واقعي مستميم من الواقع المعاش وليس من ازدواجي، والخطاب اآلخر: 
التنظير البعيد عن الواقع الذي يكيل بمكيالين ىذا الخطاب الواقعي والواعي في الوقت 
نفسو ىو خطاب الشعب العراقي الذي جسدتو األفعال حين حدثت فاجعة جسر األئمة 

ي واستبدال واقعيم كما عبر التي أراد منيا اإلرىابيون بث الفرقة بين أبناء الشعب العراق
الجعفري بواقع آخر، لكن الشعب العراقي كان لو قولتو من خالل ما ذكره منوىا ال 
مفصال بذكر شيداء جسر األئمة، ولعمو يقصد ىنا المشيد األبرز في سمسمة المشاىد 
الوحدوية التي سادت الواقعة، وىو مشيد إنقاذ الشييد البطل عثمان العبيدي الساكن في 
منطقة األعظمية إلخوت و من مناطق العراق كافة القادمين إلى زيارة اإلمام موسى بن 
جعفر الكاظم، حتى فقد ذلك البطل حياتو مقابل إنقاذ بعض العائالت من الشيوخ، 
والنساء، واألطفال مما بعث روح التسامح الديني واألخوي بين الحاضرين كميم، وحتى 

غة الحب، والتسامح، والوحدة عمى لغة البغض،  من سمع بيذه الحادثة، فسادت ل
والتفرقة، فكان ذلك الشاىد او المثال الذي استشيد بو الجعفري حجة قوية ودامغة 
أقنعت الحاضرين بصدق وواقعية الخطاب الوحدوي العراقي، وبذلك تجسد مفيوم 

ة بالقوة الحجاج بأبمغ صوره، إذ أنَّ المحاِجج في الحجاج ال يبتغي من خطابو الغمب
نما يقدم الحجة تمو الحجة حتى يصل إلى إقناع  المتمقي؛ ألن الحجاج  واإلكراه، وا 
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بمفيومو الموسع، خطاب يسعى إلى تعديل أو تثبيت موقف أو سموك المتمقي بالتأثير 
فيو بالخطاب، أي بالكالم، سواء كان ذلك الكالم يغترف من معين العقل أو من معين 

 .         (15)العواطف واالنفعاالت
 ثانًيا: استراتيجية اإلقناع في بعض خطب رئيس الوزراء السابق )نوري المالكي( 

وعند االنتقال إلى خطب رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي نجد أنو حاول      
إقناع جميوره االنتخابي بوسائل شتى ستتبين لنا من خالل خطبو التي ألقاىا في أثناء 

 حضوره مؤتمرا الئتالف دولة القانون إذ يقول: 
 يم " بسم اهلل الرحمن الرح                                 

 " )وقل اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون( صدق اهلل العمي العظيم  
أييا األخوة واألخوات السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو يستعد شعبنا العزيز لخوض 
ممحمة انتخابية حاسمة في السابع من شير آذار المقبل، وال يفصمنا عن ذلك اليوم 

عدودات، حيث ستتوجو الماليين لتصنع باألصابع التأريخي المرتقب سوى أيام م
البنفسجية مستقبميا وتحقق تطمعاتيا في بناء عراق حر ديمقراطي وطني اتحادي 

 . (16)مزدىر"
نمحظ أن السيد المالكي قد بدأ كممتو أو خطابو لمجميور بآية قرآنية تحث عمى      

ما يتمتع بو القرآن الكريم من العمل الجاد والمخمص وىي استراتيجية إقناعية بامتياز ل
قدسية بين الجميور المسمم بشكل عام، والعربي، والعراقي بشكل خاص، والسيما اختيار 
تمك اآلية بالذات التي تشي بأن العمل الجاد ىو الشعار الرئيس الذي حممو ائتالف 

قرآن دولة القانون ضمن برنامجو العممي إن فاز في االنتخابات، ثم بدأ كممتو بعد ال
الكريم بجممة )أييا األخوة واألخوات( التي كررىا كثيرا وبعد عرض كل فكرة أو طرح 
من طروحاتو، والتكرار يعدُّ عنصرا من عناصر الحجاج الميمة، و ىو يزيد من 
حضور الفكرة في ذىن المتمقي وتقريبيا وذلك من خالل ترديدىا لذلك فيو يعد وسيمة 

 .     (17)اه، وصوال إلى اإلفيام وتثبيت الفكرة لدى المتمقيمساعدة في اإلقناع وشد االنتب
وىناك قول لسامية الدريدي ترى فيو، أن التكرار أسموب شائع في الخطابات عمى تنوع 
موضوعاتيا واختالف أجناسيا، لكنو ال يدرس ضمن الحجج والبراىين التي يقدميا 
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ة تحدث أثرا طيبا في المتمقي، المتكمم لفائدة أطروحة ما، حيث يوفر ليا طائفة مضاف
وتساعد عمى نحو فعَّال في إقناعو أو حممو عمى اإلذعان، ألن التكرار يساعد عمى 

 أمرين : 
 األول: التبميغ واإلفيام .

 .      (18)الثاني: ترسيخ الرأي أو الفكرة في المتمقي
لمذكورة أنفا من وىذا التكرار الذي وظفو المالكي مع استشياده باآلية القرآنية ا     

شأنو أن يثير مشاعر المتمقي أو الجميور ويعزف عمى أوتارىا لموصول إلى الغاية 
المرجوة من خالل الغرائز اإلنسانية كحب الوطن، والغيرة عمى الدين وذلك يعد من 

 . (19)أبرز سمات الخطاب السياسي
تفاعل في الخطاب فالخطاب السياسي يقوم عمى التفاعل، ويتحقق قدر كبير من ال     

 . (20)السياسي بتفعيل قدرة المغة عمى الداللة عمى مستويات مختمفة
أييا األخوة واألخوات "واستأنف رئيس الوزراء األسبق نوري المالكي خطبو بالقول:      

إن ربيع العراق قادم بإذن اهلل، فجيودكم وتضحياتكم قد أثمرت في ظل ظروف صعبة 
غاية الخطورة والحساسية كادت أن تمزق وحدة العراق ونسيجو واستثنائية وتحديات في 

 االجتماعي .
لقد وضعنا األسس المتينة لعممية البناء واإلعمار التي باشرناىا بموازاة تصدينا الحازم 
والقوي لإلرىابيين والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة، ونحن ماضون بمسيرة 

ية لممساىمة في إعادة البناء، وىي العودة التي اإلعمار، فقد عادت الشركات العالم
كانت حمما بعيد المنال.. لقد تحقق ىذا الحمم بعد أن أصبح األمن حقيقة أدركيا البعيد 

 .     (21)قبل القريب" 
إن حديث رئيس الوزراء المذكور آنفا قد قدم لنا فيو حجة أو عمة، ونتيجة تمثل ذلك 

وذج لما ذكرناه لتمك الحجج والنتائج فقدم الحجة ببعض الجمل التي اقتطعناىا كأنم
 بقولو:   

))إنَّ ربيع العراق قادم بإذن اهلل((، وىذا القول ىو نتيجة أتت ىذه النتيجة لوجود عمة أو 
سبب قبميا وىو جممة ابتدأت بـ ) فاء التعميل( في قولو: ))فجيودكم وتضحياتكم قد 
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ات في غاية الخطورة والحساسية كادت أثمرت في ظل ظروف صعبة واستثنائية وتحدي
أن تمزق وحدة العراق ونسيجو االجتماعي(( وعند تقديم العمة أو الحجة وتأخير النتيجة 

 يمكن القول:
 فجيودكم وتضحياتكم قد أثمرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن ربيع العراق قادم بإذن اهلل          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نتيجة              سبب أو حجة                  
وىذا الكالم ينطبق عمى القول اآلتي: )) فقد عادت الشركات العالمية لممساىمة        

في إعادة البناء، وىي العودة التي كانت حمما بعيد المنال.. لقد تحقق ىذا الحمم بعد أن 
 ا البعيد قبل القريب((   أصبح األمن حقيقة أدركي

نمحظ أنو بسبب تحقق األمن تحققت النتيجة األبرز لذلك وىي عودة الشركات العالمية 
 لممساىمة في إعادة البناء .     

بعد أن أصبح األمن حقيقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقد عادت الشركات العالمية لممساىمة في إعادة 
 البناء.

 مة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نتيجة حجة أو ع
 أما الفاء فكانت الرابط بين الحجج والنتائج 

شتى  وبذلك نمحظ أن السياسيين يحاولون دائما أن يستعينوا باستراتيجيات إقناعية
الستمالة جميورىم ومنيا تقديم الحجج والنتائج في أثناء الخطاب السياسي وقد نوىنا 

 . (22)إلى ذلك في صفحات البحث األولى عند الحديث عن الرابط والحجة والنتيجة
" أييا األخوة واألخوات: باسمكم جميعا نجدد الدعوة ألبناء شعبنا العزيز في داخل   

شاركة الواسعة، والفاعمة، والواعية في االنتخابات البرلمانية العراق وخارجو إلى الم
المقبمة، لتأكيد التمسك بالخيار الديمقراطي والحرية والتعددية، والعزم األكيد عمى رسم 

 .   (23) صورة العراق الجديد باإلرادة الحرة .. في عراق الخير والمحبة والتآخي"
المالكي أنو استعمل الرابط )الم التعميل(  نمحظ في خطاب رئيس الوزراء السابق نوري

 .  (24))والم التعميل( حرف يشي بـأن ما بعده عمة غائية لما قبمو
وىذا الرابط قد وّظفو المالكي محاوال بيان وشرح األسباب التي دفعتو إلى دعوة      

إلقناعيم بالتمسك بالخيار الديمقراطي، والحرية،  أبناء الشعب لالنتخابات وذلك
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والتعددية والعزم عمى رسم صورة لمعراق الجديد الذي ينبغي أن يكون حرا تسوده المحبة 
 ويسوده الخير والتآخي .

كذلك نجد تفعيال لرابط آخر من الروابط الحجاجية، وىو رابط العطف )الواو(      
الذي يعد من الروابط الحجاجية الميمة إن لم يكن أىميا، إذ يشير إلى الجمع بين 

تين، أو حجتين  ويستعمل حجاجيا بوصفو رابًطا عاطفيا يعمل عمى ترتيب قضي
الحجج، ووصل بعضيا ببعض، بل يعمل عمى رص الحجج وتماسكيا وتقويتيا، فضال 
عن التدرجية والسممية في ترتيب الحجج وعرضيا، لذلك فيو يزيد من اإلثبات عمى 

 .   (25)االنسجام من جية أخرىالمعنى من جية، ويمقي عمى الخطاب نوعا من التنظيم و 
لذلك فإننا نجد ذلك الرابط مكررا في خطاب المالكي المذكور آنفا في أثناء قولو: 
"باسمكم جميعا نجدد الدعوة ألبناء شعبنا العزيز في داخل العراق وخارجو إلى المشاركة 

مسك بالخيار الواسعة والفاعمة والواعية في االنتخابات البرلمانية المقبمة، لتأكيد الت
الديمقراطي والحرية والتعددية، والعزم األكيد عمى رسم صورة العراق الجديد باإلرادة 

 الحرة .. في عراق الخير والمحبة والتآخي" .
فالمالكي ىنا يجدد الدعوة ألبناء الشعب العراقي إلى المشاركة في االنتخابات       

ن ما دعا المواطنين العراقيين الموجودين وىو لم يحدد أبناء الوطن في الداخل فحسب، وا 
خارج الوطن أيضا من خالل الرابط العاطف )الواو(، وكذلك لم يطالب بالمشاركة 
نما قرن ذلك بأن تكون مشاركتيم واعية، وفاعمة من خالل العطف  الواسعة فقط، وا 
 عمى كالمو السابق )بالواو(، فضال عن أن الحجج جاءت متساندة لتشكل دليال واضحا
عمى النتيجة أو اليدف األبرز الذي دعا من أجمو المالكي الشعب لممشاركة في 
االنتخابات وىذا اليدف أو النتيجة، ىو لتأكيد التمسك بالخيار الديمقراطي، والحرية 
والتعددية، والعزم األكيد عمى رسم صورة العراق الجديد باإلرادة الحرة .. في عراق 

ك يكتسب الخطاب بوجود ىذا الرابط زخما إقناعيا مقبوال الخير والمحبة والتآخي، وبذل
 في حث الجميور عمى المشاركة في االنتخابات . 

 ثالثًا: استراتيجية اإلقناع في بعض خطب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي   
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االنتقال إلى خطب رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي نجد أنو اتبع  وعند
معينة في خطبو السياسية ففي الخطبة التالية نجد حضورا واضحا لمرابط  استراتيجية

الحجاجي )الواو( في قولو: " نحن اليوم في زمن العالم الشفاف والتكنولوجيا اليائمة، 
والحياة في تطور يكاد يكون أسرع من البرق، فأي أسطورة ىذه التي تصمد يوما أو 

داعش ليس سوى ُخرافة أطمقيا الدواعش أنفسيم بعض يوم؟ .. كما أن الواقع أظير أنَّ 
      .(26)وما لبثوا أن صدَّقوىا فأعمنوا )دولتيم( عمى جرٍف منياٍر ..."

يذكر الدكتور حيدر العبادي التطور الذي حدث ويحدث في العالم الذي بدوره      
أكسب الحياة شفافية تنبذ العنف والتطرف، وتتجو لمتطور، والعمم، والنور بدل الخرافة 
لذلك جاء عطف حديثو عن التكنموجيا اليائمة عمى العالم الشفاف، ثم عطف التطور 

ذكره ليشكل زخما إقناعيا واضحا من خالل رابط الحاصل في الحياة عمى ما سبق 
العطف، ثم أتبع كالمو باستفيام إنكاريٍّ مستفيما ومتعجبا في الوقت نفسو حين قال: 
فأي أسطورة ىذه التي تصمد يوما أو بعض يوم؟! وقد استعار لفظة أسطورة ثم أتبعيا 

ُخرافة أطمقيا بمفظة خرافة في قولو: "كما أن الواقع أظير أنَّ داعش ليس سوى 
. (27)الدواعش أنفسيم وما لبثوا أن صدَّقوىا" فالقول االستعاري لو قوة حجاجية عالية

والمصطمحان )األسطورة والخرافة( يشيران إلى الكذب والضالل وىما نقيضان الحقيقة 
واليدى وقد نوه القران الكريم بذلك المعنى حين قال في سورة األنعام: )إن ىذا إال 

 .  25األولين( األنعامأساطيُر 
حين اتيم المشركون القرآن الكريم بأنو أكاذيب ـــــ حاشاه ـــــــ مشبيينو باألساطير، 

 والقصص الخرافية .      
ثم أكمل العبادي كممتو غير مغادر لمقول االستعاري في ذيل خطابو حين قال: " 

ىي عبارة مستعارة أو  فأعمنوا )دولتيم( عمى جرٍف منياٍر" ، وعبارة  )جرف منيار(
)أفمن أسس بنيانو عمى تقوى من اهلل ورضوان خير أم من متضمنة من قولو تعالى : 

أسس بنيانو عمى شفا جرٍف ىار فانيار بو في نار جينم واهلل ال ييدي القوم الظالمين( 
 .  109التوبة 
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ميور تعد وىذه االستعارة من آيات القرآن الكريم وىو الكتاب المقدس لدى الج     
استراتيجية إقناعية قوية جدا من شأنيا أن تأخذ أثرا واضحا في أنفس المتمقين وصوال 

 إلى تقبميم ذلك الخطاب وىو مايرنو إليو المحاِجج، أو الخطيب، أو السياسي . 
وعند االنتقال إلى خطاب آخر لمدكتور حيدر العبادي إذ يقول فيو " أزفُّ لمعراقيين 

األيسر من مدينة الموصل بشكل كامل، والذي لم يتحقق لوال  بشرى تحرير الجانب
البطولة منقطعة النظير لقواتانا األمنية بجميع صنوفيا، مؤكدا أن ىذا اإلنجاز الكبير 

 (28)تحقق بوحدة العراقيين ووقوفيم خمف قواتيم البطمة، ودعميم ليا في شتى المجاالت"
   . 
ي كممة )أزف( التي تشي بوجود الفرح الكبير، وقد لقد استعار الدكتور حيدر العباد     

قرن ذلك الفرح بنتيجة ظاىرة لمعيان وىي، بشرى تحرير الجانب األيسر من مدينة 
الموصل بشكل كامل، وىذه النتيجة لم تأت أو تتحقق لوال البطولة منقطعة النظير 

 آلتي :لقواتانا األمنية بجميع صنوفيا ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الحجاجي ا
بطولة قواتانا األمنية بجميع صنوفيا ــــــــــــــــــــ بشرى التحرير الجانب األيسر من مدينة 

 الموصل 
 حجة          ـــــــــــــــــــــ     نتيجة                     

( من خالل قولو: ) مؤكدا  ثم أكد السيد  العبادي كالمو بعد ذلك بالرابط الحجاجي )أنَّ
أنَّ ىذا اإلنجاز الكبير تحقق بوحدة العراقيين ووقوفيم خمف قواتيم البطمة، ودعميم ليا 
في شتى المجاالت( وىذه األداة تعدُّ من الروابط الحجاجية التي تفيد التوكيد واالثبات، 

ثبات لألمور، والقضايا، فتكون بذل ك آلية فّعالة في الحجاج بما تقوم بو من توكيد وا 
والحجج، فيحصل بذلك اإلقناع، بحيث يتم تأكيد حجة من الحجج األمر الذي يترك أثرا 
في نفس المخاطب، ومن ىنا تبرز أىمية ىذا الرابط في الربط بين السبب والنتيجة، 

 .  (29)عمى القبول واإلذعان، ومن ثم االقتناع بيا وذلك بتعميل النتائج، فتحمل المخاطب
وفي خطاب آخر لمدكتور العبادي نجده يقدم نتيجة مفادىا )انتياء دويمة الباطل      

الداعشية( ولذلك تراىم قد فجروا جامع النوري ومنارتو الحدباء وىذا ما سنجده في 
 الخطاب اآلتي:         
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عادتو اليوم إلى حضن الوطن " إنَّ تفجير الدواعش لجامع الن وري ومنارة الحدباء وا 
 " (30)إعالن بانتياء دويمة الباطل الداعشية

فالذي نستنتجو من خطاب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أن الدواعش قد       
لفظوا أنفاسيم األخيرة وبانت عمييم مالمح االنكسار والقنوط، وتيقنوا بانتياء كيانيم 

لجأوا إلى تفجير جامع النوري ومنارتو الحدباء، ويمكن توضيح ذلك من  الغاصب لذلك
 خالل المخطط الحجاجي اآلتي:   

 إعالن بانتياء دويمة الباطل الداعشية ــــــــــــــــــــــــــــــ تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارتو
 ــــــــــــــــــــــــــــ     نتيجةحجة    ـــــــــــــــــــــــ                             

وىنا نمحظ أنو عمى الرغم من االستراتيجية اإلقناعية في خطاب العبادي مدعمة 
بالحجج، والنتائج، والروابط الحجاجية، واالستعارات القولية، لكننا نسجل تحفظا عمى 

قناعا أن تسمية )داعش( بـ )دويمة( عمى الرغم من تصغيرىا وكان األفضل واألكثر إ
تسمى بــ )عصابات( أو عمى األقل بـ )الكيان( اسوة بالكيان الصييوني الذي ال يقلُّ 

 إجراما عن تمك العصابات .  
 الخاتمة

 وفي نياية بحثنا يمكن تمخيص أبرز النتائج التي توصل إلييا البحُث بما يأتي :
لمتمقي مالم يكن أظير البحث أن الخطاب السياسي ال يأخذ مأخذه من التأثير في ا -1

الحجاج عمادا لو، فضال عن شخصية المرسل ومدى استخدامو لمتقنيات المغوية بطرق 
 حجاجية محترفة .  

 تنوع الخطاب السياسي لمسياسيين العراقيين بحسب نمط ذلك الخطاب . -2
أظير البحث المنحى الحجاجي في الخطاب السياسي )البرلماني( وىو ما جاء عمى  -3

لسان الدكتور إبراىيم الجعفري في أثناء تصحيح مفيوم مصطمح )نائبة( في البرلمان 
 العراقي .        

أظير البحث الجانب الحجاجي في الخطاب السياسي )الدولي( وىو ما تحدث بو  -4
خالل حضوره مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في جامعة الدول  الدكتور إبراىيم الجعفري

 . العربية في مصر
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أظير البحث المنحى الحجاجي في الخطاب السياسي )االنتخابي( وىو ما جاء عمى  -5
لسان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في أثناء لقائو مع جميوره في كتمة )دولة 

 القانون(.
في الخطاب السياسي )المناسباتي( وىو ما وجدناه في أظير البحث المنحى الحجاجي  -6

خطاب الدكتور حيدر العبادي عندما زف البشرى لمعراقيين بمناسبة تحرير الجانب 
 األيسر من الموصل بشكل كامل .  

أظير البحث استراتيجيات إقناعية متنوعة، منيا باآلليات الحجاجية المتمثمة باألدوات   -7
ية، ومنيا اآلليات البالغية كاألقوال االستعارية، وتكرار الجمل، المغوية كالروابط الحجاج

ومنيا استراتيجيات إقناعية تأثيرية أخرى، كاالستعانة بآيات القرآن الكريم وماليا من 
 تأثير بوصفيا مشتركات عقدية وتأريخية بين المرِسل والمتمقي .  

 اليوامش
                                                           

دار صادر بٍرٔث  232-222نساٌ انعرب البٍ يُظٕر أبٕ انفضم جًال انذٌٍ يحًذ بٍ يكرو  (1)
 .2انغبعت االٔنى ج

، 41ٌُظر: انحجاج يفٕٓيّ ٔيجاالتّ )دراساث َظرٌت ٔتغبٍقٍت يحكًت فً انخغابت انجذٌذة( (2)
، ابٍ انُذٌى نهُشر ٔانتٕزٌع، دار انرٔافذ انثقافٍت 1تحرٌر ٔإشراف: حافظ اسًاعٍم عهٕي ج

 َاشرٌٔ.   
نتٕزٌع، يسٍكٍهٍاًَ نهُشر ٔا ،13ٌُظر: فً َظرٌت انحجاج دراساث ٔتغبٍقاث، عبذ اهلل صٕنت  (3)

 . 2211انغبعت : األٔنى 
 .، الطابع: العمدة في الطبع2006، 1، الدكتور أبو بكر العزاوي، الطبعة14ينظر: المغة والحجاج (4)
، بحث منشور 87واالستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغالو، 17-16المصدر نفسوينظر:  (5)

  ضمن  الحجاج، مجمة عالم الفكر.
 .17والحجاجالمغة ينظر:  (6)
الدكتور أبو بكر العزاوي، الناشر: مؤسسة الرحاب الحديثة، الطبعة: ، 11ينظر: الخطاب والحجاج (7)

 م. 2010األولى 
محمود شاكر أنموذجا د. 15ينظر: تحميل الخطاب السياسي في ضوء نظرية االتصال المغوي (8)

م. و لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية 2014، 1، عالم الكتب، القاىرة طحمدي إبراىيم النورج
، 1د. محمود عكاشة، دار النشر لمجامعات، القاىرة/ مصر، ط 45تطبيقية في ضوء نظرية االتصال 

 م.  2005



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

 

 
666 

                                                                                                                                                      
، 23ينظر: الخطاب الحجاجي والسياسي في كتاب اإلمامة والسياسة البن قتيبة دراسة تداولية  (9)

  .2010 – 2009م ، جامعة الحاج خضر ، باتنة العام بحث مقد
، رسالة 24م، 2017ينظر: التحميل التداولي لمخطاب السياسي في صحيفة الصباح لعام   (10)

ماجستير، لمطالبة: رسل عمي كنون، كمية اإلمام الكاظم )عميو السالم( لمعموم اإلسالمية الجامعة، قسم 
ىـ(، والمصطمح 1443 –م 2021مساعد الدكتور محمد حسين مياوي)المغة العربية، إشراف األستاذ ال

، رسالة ماجستير في المغة العربية 19في لغة الخطاب السياسي العراقي المعاصر )مقاربة مصطمحية(
 ىـ . 1442 –م 2020وآدابيا لمباحث حيدر عواد عطشان، كمية اإلمام الكاظم )عميو السالم(، 

ًَارج يٍ خغاباث انجعفري عهى انرابظ اإلنكترًَٔ  (11)

https://youtube.com/watch?v=dH3s-EDjyS0&feature=share 

و/ 1621، عبذ انجبار عهٕاٌ انُاٌهت ، انغبعت: األٔنى 2ٌُظر: انشٕاْذ ٔاالستشٓاد فً انُحٕ (12)
، دار انشرق األٔسظ ، يحًذ عٍذ  22يغبعت انسْراء  بغذاد ، ٔ االستشٓاد ٔاالحتجاج بانهغت 

ًّاٌ 12، ٔ انُحٌٌٕٕ ٔانقرآٌ نهذكتٕر خهٍم بٍُاٌ انحسٌٕنهغباعت   –، يكتبت انرسانت انحذٌثت، ع
   و.   2222األردٌ، انغبعت األٔنى ، 

خغاب انذكتٕر إبراٍْى انجعفري خالل حضٕرِ يؤتًر انٕفاق انٕعًُ انعراقً فً جايعت   (13)
انذٔل انعربٍت فً يصر / ٌٕتٍٕب عهى انرابظ اإلنكترًَٔ 

https://youtube.com/watch?v=ZwwMz7TBTnk&feature=share  

ً فً جايعت خغاب انذكتٕر إبراٍْى انجعفري خالل حضٕرِ يؤتًر انٕفاق انٕعًُ انعراق (14)
انذٔل انعربٍت فً يصر / ٌٕتٍٕب عهى انرابظ اإلنكترًَٔ 

https://youtube.com/watch?v=ZwwMz7TBTnk&feature=share 

، بحث ضمن مجمة عالم الفكر ، 17ينظر:  مدخل إلى الحجاج افالطون وأرسطو وشايم بيرلمان (15)
 م .2011ديسمبر، العام  2، 40المجمد 

كممة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي في أثناء حضوره مؤتمرا الئتالف دولة القانون في  (16)
-https://pmo.iq/index/03م / يوتيوب عمى الرابط اإللكتروني 16/2/2010يوم الثالثاء 
1169.htm     

د ، رسالة ماجستير/ جامعة عب31ينظر: آليات الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر (17)
 الحميد/الجزائر.  

، عانى 128ٌُظر: انحجاج فً انشعر انعربً انقذٌى، بٍُتّ ٔأسانٍبّ حتى انقرٌ انثاًَ انٓجري (18)
 و.      2228، 1انكتاب انحذٌث، األردٌ، ط

 .20م، 2017ينظر: التحميل التداولي لمخطاب السياسي في صحيفة الصباح لعام  (19)
ينظر: آليات الحجاج في الخطاب السياسي الرسائل السياسية لألمير عبد القادر أنموذجا  (20)

، الجميورية الجزائرية، جامعة 36أطروحة دكتوراه في عموم المسانيات إعداد الطالبة: لعرباوي نورية
  .2018-2017وىران، كمية اآلداب، قسم المغة العربية. 
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كايم انًانكً فً أثُاء حضٕرِ يؤتًرا الئتالف دٔنت انقإٌَ  كهًت رئٍس انٕزراء انسٍذ َٕري (21)

-https://pmo.iq/index/03و / ٌٕتٍٕب عهى انرابظ اإلنكترًَٔ 12/2/2212فً ٌٕو انثالثاء 
1169.htm     

 من البحث . 3ينظر: صفحة  (22)
كممة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي في أثناء حضوره مؤتمرا الئتالف دولة القانون في  (23)

-https://pmo.iq/index/03م / يوتيوب عمى الرابط اإللكتروني 16/2/2010يوم الثالثاء 
1169.htm 

ل لموفق الدين أبي البقاء يعيش بن يعيش الموصمي، قدم لو إيمي (24) ل بديع ينظر: شرح المفصَّ
 م .    2001، العام 6، ج20، بيروت، 1يعقوب، دار الكتب العممية، ط

 . 80- 79ينظر: آليات الحجاج في الخطاب السياسي  (25)

وينظر: التحميل التداولي ، 4، ص3863م، العدد2017، كانون الثاني15صحيفة الصباح  (26)
 . 47م 2017لمخطاب السياسي في صحيفة الصباح لعام 

 102ينظر: المغة والحجاج   (27)
، نقال عن التحميل التداولي لمخطاب  3، ص3872كانون الثاني، العدد  25صحيفة الصباح  (28)

 م . 2017السياسي في صحيفة الصباح لعام 
 . 82ينظر: آليات الحجاج في الخطاب السياسي )الرسائل السياسية لألمير عبد القادر أنموذجا( (29)
  .3، ص3995م العدد 2017تموز  1صحيفة الصباح  (30)

 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغالو، بحث منشور ضمن  الحجاج، *
 مجمة عالم الفكر. 

 االستشياد واالحتجاج بالمغة، محمد عيد ، دار الشرق األوسط لمطباعة .*
آليات الحجاج في الخطاب السياسي الرسائل السياسية لألمير عبد القادر أنموذجا *

أطروحة دكتوراه في عموم المسانيات إعداد الطالبة: لعرباوي نورية، الجميورية 
 .2018-2017الجزائرية، جامعة وىران، كمية اآلداب، قسم المغة العربية. 

سالة ماجستير/ جامعة عبد آليات الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر، ر *
 الحميد/الجزائر.  
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م، رسالة 2017التحميل التداولي لمخطاب السياسي في صحيفة الصباح لعام *
ماجستير، لمطالبة: رسل عمي كنون، كمية اإلمام الكاظم )عميو السالم( لمعموم 
اإلسالمية الجامعة، قسم المغة العربية، إشراف األستاذ المساعد الدكتور محمد 

 ىـ(.1443 –م 2021ين مياوي)حس
محمود شاكر أنموذجا ، تحميل الخطاب السياسي في ضوء نظرية االتصال المغوي*

 م.  2014، 1د. حمدي إبراىيم النورج، عالم الكتب، القاىرة ط
الحجاج في الشعر العربي القديم، بنيتو وأساليبو حتى القرن الثاني اليجري، عالم *

 م.      2008 ،1الكتاب الحديث، األردن، ط
الحجاج مفيومو ومجاالتو )دراسات نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة *

شراف: حافظ اسماعيل عموي ج ، ، ابن النديم لمنشر والتوزيع1الجديدة(، تحرير وا 
 دار الروافد الثقافية ناشرون.  

الخطاب الحجاجي والسياسي في كتاب اإلمامة والسياسة البن قتيبة دراسة *
 . 2010 – 2009تداولية، بحث مقدم ، جامعة الحاج خضر، باتنة العام 

الخطاب والحجاج ، الدكتور أبو بكر العزاوي، الناشر: مؤسسة الرحاب الحديثة، *
 م. 2010الطبعة: األولى 

لبقاء يعيش بن يعيش الموصمي، قدم لو إيميل شرح المفصَّل لموفق الدين أبي ا*
 م .    2001، العام 6، بيروت، ج1بديع يعقوب، دار الكتب العممية، ط

 الشواىد واالستشياد في النحو، عبد الجبار عموان النايمة، الطبعة: األولى*
 م/ مطبعة الزىراء _ بغداد1967

يكيمياني لمنشر في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبد اهلل صولة، مس*
 . 2011والتوزيع، الطبعة : األولى 

دار صادر  ،لسان العرب البن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم*
 .2بيروت الطبعة االولى ج
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د. محمود  ،لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال*
 م.  2005، 1عكاشة، دار النشر لمجامعات، القاىرة/ مصر، ط

، الطابع: العمدة في 2006، 1المغة والحجاج، الدكتور أبو بكر العزاوي، الطبعة*
 الطبع .

مدخل إلى الحجاج افالطون وأرسطو وشايم بيرلمان، بحث ضمن مجمة عالم * 
 م .2011ديسمبر، العام  2، 40الفكر، المجمد 

المصطمح في لغة الخطاب السياسي العراقي المعاصر )مقاربة مصطمحية(، * 
رسالة ماجستير في المغة العربية وآدابيا لمباحث حيدر عواد عطشان، كمية اإلمام 

  ىـ .1442 –م 2020الكاظم )عميو السالم(، 
 –النحويون والقرآن لمدكتور خميل بنيان الحسون، مكتبة الرسالة الحديثة، عّمان * 

 م.     2002األردن، الطبعة األولى ، 
 خطابات السياسيين العراقيين عمى الروابط اإللكترونية عمى اليوتيوب

 
ًَارج يٍ خغاباث انجعفري عهى انرابظ اإلنكترًَٔ  *

https://youtube.com/watch?v=dH3s-EDjyS0&feature=share  

خغاب انذكتٕر إبراٍْى انجعفري خالل حضٕرِ يؤتًر انٕفاق انٕعًُ انعراقً فً  *
جايعت انذٔل انعربٍت فً يصر / ٌٕتٍٕب عهى انرابظ اإلنكترًَٔ 

https://youtube.com/watch?v=ZwwMz7TBTnk&feature=share  

ف * كهًت رئٍس انٕزراء انسٍذ َٕري كايم انًانكً فً أثُاء حضٕرِ يؤتًرا الئتال
و / ٌٕتٍٕب عهى انرابظ اإلنكترًَٔ 12/2/2212دٔنت انقإٌَ فً ٌٕو انثالثاء 

https://pmo.iq/index/03-1169.htm     
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