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 اإلىداء

 د ياسر عرفات وأرواح شيداء فمسطينييد القائإلى روح الشّ 

 إلى والدّي...حبًّا واحتراًما وعرفاًنا

في تشجيعي  يمي في الحياة الذي لم يأُل جيًداإلى زوجي ورفيق دربي وقس
 ومؤازرتي خالل رحمتي الّدراسّية

 إلى الّنور الذي يضيء حياتي...بناتي

 ىذا العملأىدي ثمرة جيدي في 
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  شكر وعرفان

قدير كر والتّ بعد توفيق اهلل وتيسيره بإتمام ىذا العمل، أتوجو بوافر الشّ 
ل بقبول اإلشراف عمى ىذه الّرسالة ذي تفضّ اط الّ كتور ىاني البطّ ألستاذي الدّ 

رشادات، لي من ج وعمى ما قّدمو تي عمى ضوئيا الّ يٍد مشكور ومن نصائَح وا 
  .كرىذا العمل المتواضع، ولو جزيل الشّ سرت في إكمال 

ة في غة العربيّ أن أقّدم شكري الجزيل إلى أساتذتي في قسم المّ وال يفوتني 
 .دوات الّدراسيةجامعة الخميل لما قّدموه من الّنصح واإلرشاد والّتوجيو خالل النّ 
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 راسة:ص الدّ ممخّ 

يس ياسر مة خطابات الرئالفمسطيني، محمّ ياسي راسة في لغة الخطاب السّ تبحث ىذه الدّ 
 .عمم الّنصو نظرّية االّتصال سانيات الحديث معتمدًة عمم المّ عرفات في ضوء 

 :وثبلثة فصول وتمييد وتوّزعت ىذه الّدراسة إلى مقّدمة

ة، ووّضح مفيوم ة وفي الثّقافة الغربيّ لمخطاب في الثّقافة العربيّ  قّدم الّتمييد تعريًفا 
شكالّية الخطاب الّسياسي الفمسطيني، كما بّين آلّية تحميل الخطاب الخطاب  الّسياسي، وا 
 .الّسياسي

لدراسة  ص، وقد خصّ راسة؛ نظري وتطبيقيمن الدّ  يشتمل عمى جانبين :الفصل األّول
رّية نظ في الجانب الّنظري صال؛ إذ درسترّية االتّ طاب الّسياسي الفمسطيني في ضوء نظالخ

 ل تحقيقيا.ن مفيوميا ونشأتيا وعناصرىا ووسائبياو  االّتصال؛

ة ريّ في ضوء نظ الّسياسّية خطابات ياسر عرفات راسة الّتطبيقّية فحممت فيياأّما الدّ  
مرسٍل  ؛ منّتصال عمى ىذه الخطابات رّية االكيفّية تطبيق عناصر نظ موّضحةً ، االّتصال

 .و ومضمونو وىدفوالخطاب ومكانِ  ومستقبٍل وزمانِ 

خطاب ري وتطبيقي وقد حممت فيو ظراسة؛ ناشتمل عمى جانبين من الدّ  :الفصل الثّاني 
لمفيوم الّنص  ري منو توضيًحاالّنظ ؛ إذ قّدم الجانبياسي في ضوء عمم الّنصياسر عرفات السّ 

في الثّقافة العربّية وفي الثّقافة الغربية، ومفيوم نحو الّنص وارتباطو بنحو الجممة وجوانب 
 .اختبلفو عنيا

لممستويات  ر عرفات الّسياسية تبًعاالّتطبيقي من ىذا الفصل خطابات ياس ل الجانبوحمّ 
 ه الّدراسة كاآلتي:غوّية في ىذالمغوّية في الّتحميل المغوي، وكانت المستويات المّ 

لمشتقات في الخطاب ر والمصادر وامائاألفعال واألسماء والضّ  وحملّ  المستوى الّصرفي: -
 يس ياسر عرفات.الّسياسي لمّرئ
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فمن  ؛يس ياسر عرفاتئياسي لمرّ ودرس تصنيف الجمل في الخطاب السّ  المستوى الّنحوي: -
ومن حيث الثّبات والّتحول  جمل كبرى وجمل صغرى، مت إلىسّ الّداخمي قُ  حيث البناء

 .ة وجمل اسمّيةمت إلى جمل فعميّ سّ قُ 
وبرز فيو دراسة الدالالت عمى مستوى األبنية الّداللية الكبرى، واألبنية  المستوى الّداللي: -

 .غرى، والّتراكيب الّداللّيةة الصّ الّدالليّ 
عرفات  سيئظيرت في خطابات الرّ ودرس األشكال الببلغّية كما  ى الببلغي:المستو  -

، وظواىر عمم واىر عمم البديعظو واىر عمم البيان، ّسياسية، وكان تصنيفيا كاآلتي: ظال
  .يس ياسر عرفاتغوية في خطابات الّرئواىر المّ المعاني، والظّ 

غوية الممّثل عمييا في اني عمى توظيف عناصر المستويات المّ واقتصر الفصل الثّ 
 سة .احل المدرو خطابات الّرئيس الرّ 

عمى الخطابات  واعتمدتُ  راسةشتمل عمى ثبلثة جوانب من الدّ فاالث أما الفصل الثّ 
اللّية في واىر الدّ الظّ  لجانب األوّ ؛ إذ درست في اللتوضيح ىذه الجوانب والمشاىدةالمسموعة 

ة واستخدام االختصارات ة الّمغويّ ة والثنائيّ ظواىر االزدواجيّ  حممتف؛ خطابات ياسر عرفات
 ة.في لغتو الخطابيّ  كراروالتّ  الّمغويوالّتداخل 

 حممت فيوإذ في خطابات ياسر عرفات؛  واىر الّصوتيةاني درست فيو الظّ لثّ ا جانبالو 
 كتة واالستراحة .والسّ نغيم والوقفة بر والتّ النّ ظواىر 

وأثرىا في اإلبانة( في  لغة الجسديميائّية )واىر السّ الظّ  لث درست فيواالجانب الثّ 
مفيوم لغة الجسد، وتحميل إشارات جسد عرفات باالعتماد  عرفات؛ إذ وضحت ياسرخطابات 

شارات الرّ  شارات القدم.  عمى خطاباتو المشاىدة، من إشارات اليدين وا  شارات الوجو وا   أس وا 

   .جيا وتوصياتياولّخصت خاتمة الّدراسة أبرز نتائ
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 مةالمقدّ    

بلة والّسبلم عمى خاتم األنبياء والمرسمين، خير من نطق الحمد هلل رب العالمين، والصّ 
بالّضاد إلى يوم الّدين، سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن سار عمى نيجو إلى يوم الّدين، 

 وبعد،
 

ياسي مثاٍل عمى الخطاب السّ احل ياسر عرفات خير يس الرّ ئتعّد خطابات الرّ ف
 ع عصفت بالّشعب الفمسطيني منذ توّلي ياسرووقائتاريخّية ألحداث  الفمسطيني، كونيا وثيقةً 

معانيو ورموز لغتو وعمق ياسية السّ  يعة شخصيتو، ولعل طبوثورةً  عرفات قيادة فمسطين سمًما
 تو بالّدراسة والّتحميل، فرغم غمبةىي التي دفعتني لتناول خطابامة شخصيتو الّنابعة من عظ

، إال أننا ال ننكر المعانيو  األفكار في تعبيره عنالفصحى  غةة عمى المّ ميّ االع غةالمّ  استعمال
 .يرت عقب تحميل الخطابات المدروسةظغوية والمعنوّية التي المّ  زمو عمق الرّ 

 

صال وعمم المغة ة االتّ ريّ ليذه الخطابات تحميميا في ضوء نظ وكان خير تحميل لغوي
لًة ودال الحرب بنيًة وتحميبًل مم و يس ياسر عرفات في السّ راسة خطابات الّرئ؛ إذ تناولت الدّ الّنصي

 .ةة ومعنوية وببلغيّ يّ لفظ
 

ياسية، فقد تمثمت في صعوبة السّ  واجيتني في تحميل الخطاباتعوبات التي أما الصّ 
 ة ميمة.ياسيّ ياسية المتزامن صدورىا مع أحداث سالوصول إلى بعض خطاباتو السّ 

 

ليذه  ياسية لتكون نموذًجاخطاباتو السّ نة من تم اختيار عيّ  الخطاباتبلع عمى وبعد االطّ 
 ، وتوفرىا بنسخة مسموعةياسي الذي قيمت فيوبناًء عمى الموقف السّ  راسة، وقد اختيرتالدّ 

من راسة، كما تعمدت الباحثة اختيار ما صدر ىذه الدّ  من الثومشاىدة إلتمام تحميل الفصل الثّ 
دون تدخل كاتٍب أو مدقٍق  ومعانيو شخصًياا تعبر عن مفرداتو ، كونيالخطابات بشكل ارتجالي

 .في لغة الخطابل سياسي أو محمّ 
 

يفتو في ظي، وتبرز و حميميى اإلحصائالمنيج الوصفي التّ  واقتضت طبيعة البحث اتباع
واىر ظعمى صال، و مثيل منيا عمى نظرية االتّ ياسية والتّ السّ الخطابات واىد من تتبع األمثمة والشّ 

 .غويةالمستويات المّ 
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وبناًء عمى ىذا المنيج خرجت ىذه الدراسة الموسومة ب "الخطاب الّسياسي الفمسطيني 
 في ضوء عمم المسانيات الحديث، خطاب الّرئيس ياسر عرفات أنموذًجا" .

 
 ويتوّقع بعد إتمام الّتحميل أن تجيب الدراسة عن األسئمة اآلتية:

صال رسالتو المرجّوة من ىل نجح ياسر عرفات في توظيف الّمغة إليصال لتسييل إي -
 خطاباتو؟

ىل ظيرت عناصر نظرّية االتصال في خطاباتو بصورة واضحة يسيل تحميميا واالستدالل  -
 عمييا؟

ىل يمكن تطبيق ظواىر المستويات المغوّية عمى خطابات الّرئيس الّراحل رغم غمبة  -
 استعمال المغة العامّية في الخطابات المدروسة؟

سانية في إكمال تحميل خطابات ياسر عرفات لتكون مرتكًزا كيف ساىمت الظواىر الم -
 لمدارس ليصل إلى غاية عرفات من خطاباتو؟

  :فصول وثبلثةِ  راسة إلى تمييدٍ مت الدّ سّ يج قُ وبناًء عمى ىذا المن

الثّقافة  ، ومفيوم الخطاب فيلمفيوم الخطاب في الثّقافة العربية قّدم الّتمييد ممخًصا
الخطاب  ياسي، وواقع، وعناصر الخطاب السّ  مفيوم الخطاب الّسياسية، ووّضح الغربيّ 

 .الّسياسي الفمسطيني، كما بّين آلّية تحميل الخطاب الّسياسي

 وقد حّمل ،طبيقيراسة؛ نظري وتأما الفصل األّول فقد اشتمل عمى جانبين من الدّ 
رّية االّتصال نظري منو ظالنّ  صال؛ إذ درس الجانبضوء نظرّية االتّ في  خطاب ياسر عرفات

 .عند العمماء العرب والغربيين
ئيس الفمسطيني الرّ  خطابات نصوص فتناول تحميل الّتطبيقي من ىذا الفصل أّما الجانب

رّية االّتصال عمى كيفّية تطبيق عناصر نظ موّضًحا، ة االّتصالريّ في ضوء نظياسر عرفات 
 .مرسٍل ومستقبٍل وزمان الخطاب ومكانو ومضمونو وىدفو ؛ منخطاباتال

ياسي السّ  الخطاب لغة ري والّتطبيقي لتحميل؛ الّنظجانبيوص بصّ أما الفصل الثّاني فخُ 
صي، وداللتو في غة النّ لعمم المّ  ي منو توضيًحاإذ قّدم الّشق الّنظر غة الّنصي؛ لمّ في ضوء عمم ا

 .ص ونحو الجممة والعبلقة بينيما، ونحو النّ ونشأتو وتطورهة، ة والغربيّ قافة العربيّ الثّ 
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، صيغة النّ عمم المّ مستويات الخطاب في الّتطبيقي من ىذا الفصل  ل الجانبوحمّ 
 غوّية في ىذه الّدراسة كاآلتي:وكانت المستويات المّ 

 لمشتقات في الخطابر والمصادر وامائل األفعال واألسماء والضّ المستوى الّصرفي: وحمّ  -
 يس ياسر عرفات.الّسياسي لمّرئ

يس ياسر عرفات؛ فمن ئياسي لمرّ مل في الخطاب السّ ودرس تصنيف الج المستوى الّنحوي: -
مت إلى جمل كبرى وجمل صغرى، ومن حيث الثّبات والّتحول سّ حيث بناؤىا الّداخمي قُ 

 .ة وجمل اسمّيةمت إلى جمل فعميّ سّ قُ 

الت عمى مستوى األبنية الّداللية الكبرى، واألبنية الوبرز فيو دراسة الدّ  المستوى الّداللي: -
 .راكيبغرى، وداللة التّ ية الصّ الّدالل

عرفات  سيئظيرت في خطابات الرّ ودرس األشكال الببلغّية كما  المستوى الببلغي: -
ظواىر عمم ّسياسية، وكان تصنيفيا كاآلتي: ظواىر عمم البيان، وظواىر عمم البديع، و ال

 .المعاني

واىر عمى ، وكانت ىذه الظّ في خطابات ياسر عرفات سانّيةواىر المّ الظّ  الث فدرسالفصل الثّ  أما
 حو اآلتي:النّ 

حت )استخدام ة، النّ غويّ ة المّ نائيّ غوية، الثّ ة المّ ، واشتممت عمى: االزدواجيّ ظواىر داللّية  -
 .كرار، التّ غويداخل المّ االختصارات(، التّ 

 كتة، االستراحة.نغيم، الوقفة، السّ التّ بر، النّ ظواىر صوتّية، وىي:  -
ل بين األوّ  م ىذا الجزء إلى قسمين:سّ ، وقُ ظواىر سيميائّية )لغة الجسد وأثرىا في اإلبانة( -

المشاىدة؛  ن أشكال لغة الجسد في خطابات ياسر عرفاتاني بيّ مفيوم لغة الجسد، والثّ 
شارات الرّ  شارات إشارات اليدين، وا  شارات القدم، وا   الوجو.أس، وا 

 .وصياتج والتّ تائوالخاتمة عرضت أبرز النّ 



 ن   
 

ياسي لغة الخطاب السّ  يا؛عيا، وكان من أىمّ راسة ومراجلدّ وقد تعددت مصادر ىذه ا
 لمحمود عكاشة؛ وقد أثرى الّدراسة في كيفية تحميل المستوى النحوي والصرفي والداللي،

يري؛ وقد اسُتدّل منو عمى آلّيات اليادي الشّ ة لعبد ة تداوليّ مقاربة لغويّ  ات الخطاب؛ستراتيجيّ وا  
وببلغة  سانيات العربية لمطفي بوقربة،ي المّ ومحاضرات ف وأساليب تحميل الخطاب الّسياسي،

؛ إذ أثرت ىذه المراجع الجانب ص ألحمد عفيفيص لصبلح فضل، ونحو النّ الخطاب وعمم النّ 
 .الّنظري في الفصل األّول والثّاني من ىذه الّدراسة

 

اط الذي كتور ىاني البطّ كر والعرفان لمشرفي الدّ وبعد، فإني بعد حمد اهلل أتقدم بالشّ 
راسات العميا من جامعة ة الدّ دريس في كميّ ة التّ ىذه الّدراسة، ولييئ احتمل مشقة اإلشراف عمى

 .الخميل
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 قافة العربّية في الثّ  مفيوم الخطاب :أّواًل 

معاٍن ودالالٍت، فيوردىا ابن في المعاجم العربّية عمى عّدة  ( وردت ماّدة )خطب
 والخْطُب: ،فعااًل  لَ فاعَ  فيو مصدر زنة: ،اخطابً  بَ خاطَ  :قاليُ   "،بَ طَ خَ "من مادةمنظور: 

مراجعة ، وىو ىو الّشأن أو األمر اّلذي تقع فيو المخاطبة، سواٌء َصُغَر األمُر أو َكُبر
  .(3)"كثرة الكبلم واختبلطو ":والخطابة ،(2)"المواجية بالكبلم"أو(1)الكبلم

ومنو الُخطبة  المراجعة في الكبلم :خاطبالخطاب والمخاطبة والتّ  ":اغبوقال الرّ 
الكبلم الذي يقصد بو "وىو، (4)"ة والِخطبة بطمِب المرأةبالموعظ الِخطبة لكن الُخطبة تختّص و 

 .(5)"الّمفظ المتواضع عميو المقصود بو إفيام من ىو متييئ لفيمو.. .اإلفيام

بتعد عن داللتو يرك أن داللة لفظ الخطاب فييا ال يد ة،والّناظر في المعاجم العربيّ 
ويبدو أن اإلحالة المعجمّية لمخطاب استقت داللتيا من دائرة التفسير  في المفيوم القرآنّي،

 َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  :ودليل ذلك قولو تعالى ،القرآنيّ 

 مم ام يل ُّ  :ومن ذلك قولو تعالى ،(7)أي ال يممكون خطابو وىم أىل الّسماوات األرض ،(6)

أي غمبني في الحديث  ،(8) َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

   .(9)في بسط حجتو عمي

 

                                                           
 .(خطب)، مادة 1/360، لسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
 .(خطب)، ماّدة 1/255، أساس البالغة الّزمخشري، محمود، (2)
 .(خطب)، مادة 83، القاموس المحيطب، الفيروزأبادي، محمد بن يعقو  (3)
 .286، (خطب)، مادة المفردات في غريب القرآناألصفياني، الراغب،  (4)
 .419 المغوية(،)معجم في المصطمحات والفروق الكفوي، الكميات  (5)
 .78/37سورة النبأ، (6)
 .318\8، تفسير البغويي، الحسين بن محمد، ينظر: البغو  (7)
 .38/23سورة ص، (8)
 .80\7، نفسو المصدر ينظر: (9)
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الُحكم  ":أي؛ (1) َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  في قولو تعالى:و 

التي  وعّد الّرازي أّن فصل الخطاب من الّصفات ،(2)"اليمين، أو الفقو في القضاء بالبّينة أو
تمّيز اإلنسان عن غيره من المخموقات، بل ويتمايز البشر فيما و  دنا داوود،أعطاىا اهلل لسيّ 

فيتفاوت البشر في القدرة  ير عّما يخطر في باليم؛عبتّ غة لمبينيم بقدرتيم عمى استخدام المّ 
من تبرز لديو القدرة عمى الّتعبير عن آرائيم وأفكارىم؛ فمنيم من تقل لديو ىذه القدرة، ومنيم 

عمى التعبير في أقصى الغايات، وكمما زادت القدرة عمى الّتعبير كمما كان وقع الكممات 
درة عمى استعمال المغة والتعابير أقوى في نفس المتمّقي؛ ففصل الخطاب عبارة عن تفاوت الق

  .(3)في الّتعبير عن اآلراء واألفكار من مخاِطٍب آلخر

ويتجّمى فصل الخطاب في قدرة المخاَطب عمى تمخيص الكبلم بوضوح؛ إذ ال يشتبو 
 .(4)عمى المتمّقي ما أريد بو دون الخمط بين التعابير والمعاني

والخطبة تتمّيز بأسموبيا الّمغوي  خاّصة،قوٌل ُيمقى في مناسبٍة  "الخطاب بأّنو: فَ ر  وعُ 
تتناسب إذ  ؛(5)"االحتفاالت الّسنوّية العاّمةيع المدروس، وىي خطاٌب بميٌغ يمقى في الّرف

عباراتو مع المناسبة التي ُيمقى فييا، سواٌء أكانت دينّية أم سياسّية أم و موضوعات الخطاب 
 .اجتماعّية

من األفكار المترابطة والمبنّية كبناء  عّد محمد عابد الجابري الخطاب مجموعةً 
المنزل، فيو سمسمة من األفكار يصوغيا المؤّلف في خطابو بشكل مسبوٍك ومتسمسل، 

ىمال ما ال يناسبو لكن تكمن براعتو في اختيار ما يناسب ،وتكون أفكار المخاطب كثيرةً  و وا 
غوي و لمخزونو المّ توظيفالبناء، خبلل ير الخطاب مدى قدرة الُمخاطب عمى منيا، وُيظ

؛ فكما أّن بناء المنزل يحتاج إلى قواعد متينة لُينشأ، كذلك يحتاج واألدبي في إعداد خطابو

                                                           
 .38/20سورة ص: (1)
 .ة خطب، ماد81، القاموس المحيطالفيروزأبادي، محمد بن يعقوب،  (2)
 .188-26/187، الّتفسير الكبيرين، الّرازي، محّمد فخر الدّ ينظر:  (3)
 . 687، معجم المصطمحات والفروق المغوّيةالكفوي: الكمّيات؛ ينظر:  (4)
 .153، معجم المصطمحات األدبّية المعاصرةعّموش، سعيد،  (5)
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لمدى قدرتو  اطب الّمغوي ليكون خطابو انعكاًساإنتاج الخطاب إلى إثراء مخزون المخ
يصاليا لمم  .(1)ينتمّقي بمغٍة مؤّثرة في المتمقّ وبراعتو في الّتعبير عن أفكاره وا 

والخطبة فن نثري أدبي، يعتمد عمى اإللقاء الّشفيي في االّتصال بين المخاطب 
فيما يتعّمق بقضّية اجتماعّيٍة  وجيات نظرهو  و وأفكارهمّقين، بيدف تقديم المخاطب آلرائوالمت

راكيب تّ جميل اليف مى اإلقناع واالستمالة، وذلك بتوظأو دينّيٍة أو سياسّية، بأسموٍب يعتمد ع
 .(2)وحسن الحمية المفظّية كالسجع والّطباق

 :الغربّية ب في الثّقافةمفيوم الخطا: ثانًيا

شابكت وت الغربيين القدماء والمعاصرين، عندؤى في الخطاب عت الرّ تنوّ   
بلطون الذي ضبط المفيوم ر في الخطاب إلى أفوتعود بداية الّنظ موضوعاتو واىتماماتو،

إلى قواعد عقمية محددة، وىو أول من كشف المعنى الفمسفي باالستناد الفمسفي لمخطاب 
 .  (3)لمخطاب اليوناني

طو طاليس الخطابة عن الّشعر؛ كون الخطب تعّبر عن حقائق واقعّية فصل أرسو 
الشكل الفّني لمخطبة كونو بألفاٍظ واضحة مباشرة، بعيدة عن الّصنعة والّتكّمف، مع التزام 

 .(4)عميو القصيدة عن الشكل اّلذي نتظم مختمًفا

 : ن منويرى عبد اهلل شرشار بأن عناصر الخطابة تتكوّ 

 .عنصر اإلقناع ويتمّثل بالبراىين التي يقّدميا المخاطب -
 .األسموب الذي يعتمده المخاطب في تقديم البراىين -
يم أفكاره؛ إذ تقّدم أفكار الخطاب بأسموٍب سمٍس ومتسمسٍل ترتيب أجزاء الخطاب وتنظ -

 . (5)لتحقيق اإلقناع 

                                                           
 .11-10 الخطاب العربي المعاصر )دراسة تحميمية نقدّية(،عابد ،  ينظر: الجابري، محمد (1)
عداد الخطيبل، ينظر: شمبي، عبد الجمي (2)  .15-13، الخطابة وا 
 .59، 1993، آذار آفاق العربية (، مجمةإشكالية المصطمح الّنقدي )الخطاب والنصينظر: إبراىيم، عبد اهلل،  (3)
 .181، الخطابة طاليس، أرسطو،ينظر:  (4)
 .10، تحميل الخطاب األدبيشرشار،  ينظر:  (5)
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التي  -الّمغة والكبلم–ّية الّمغوّية حدثون مفيوم الخطاب بفكرة الثّنائربط الغرب الم وقد
يفة؛ غة والكبلم من حيث المفيوم والوظبدّقة بين المّ  فييا اّلذي مّيز وضعيا دي سوسير،

فالّمغة ممكة يتبّناىا المجتمع لتسييل الّتواصل بين األفراد، فيي وسيمة تواصٍل في تجّدٍد 
مستمر، أّما الكبلم فيو إنتاٌج فردي يتجّمى في حّرّية الفرد في استخدامو لؤلنساق الّتعبيرّية 

عامة يشترك فييا اىرة ظغة فالمّ  ؛(1)إلبراز آرائو وأفكاره، وتتفاوت ىذه القدرة من فرٍد آلخر
 .و أفراد المجتمعأّما الكبلم فيو كل ما يمفظ ،أفراد مجتمٍع ما

كل لفٍظ يفترض متكّمًما ييدف  أن الخطاب  E Benvenistsنست بنفيرأى إميل و  
 ،بقيمة الّتمفظ E Benvenistsنست بنفينبلحظ  تجّمي عناية و  ،إلى التّأثير في المستمع

 ،( الكبلم والخطابركتيا في االستعمال الفردي )سكونيا إلى حوىذا جعل الّمغة تنتقل من 
وبذلك يمكن بناء عبلقة  ،الّمغة التي تشّكل ماىّية الخطابفالّتمفظ عنصر من عناصر 

 .(2)بين المخاطب والمتمّقي تفاعمّية

بأّن الخطاب عبارة عن مصطمح لساني  Michel Faucaultويرى ميشيل فوكو 
غيره من األشكال األدبّية بطريقة نظمو، وبكونو ناتًجا عن عصٍف وشكل أدبي يتمّيز عن 

ذىنّي لممخاِطب، يعّبر فيو عن آرائو وأفكاره التي كّونتيا ثقافتو وخبرتو والظروف المحيطة 
 .(3)بو

يشّكل Michel Faucault فوكو  ويرى الّزازاوي بغورة أن الخطاب عند ميشيل
شكيمة الخطابّية والتي تشّكل ميدان ىي أساس التّ وىذه المجموعة  ،مجموعة من المنطوقات

ّمغة رغم الفارق األساسّي مفيوم ال وأننا ال يمكن أن نفصل مفيوم الخطاب عن الخطاب،
فالّمغة نظام مفتوح ومحكوم  ،الخطابات مجموعة منطوقة متناىية فإذا كانت ،بينيما
  .(4)جاوزبالتّ 

                                                           
 Ferdinand De Saussure, Course Deعن:  ، نقبًل 11، تحميل الخطاب األدبي، عبد اهلل، شرشارينظر:  (1)

Linguistique General, Enag/Editions . Alger,1990, 26-27 . 
 .37، ياسيب السّ لغة الخطامحمود،  ،عكاشةينظر:  (2)
 .4، ترجمة محمد سبيبل ، نظام الخطابفوكو، ميشيل، ينظر:  (3)
 .111، مفيوم الخطاب في فمسفة ميشيل فوكوينظر: بغورة، الزازاوي،  (4)
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سمسمة متتالية من الجمل ليا داللة معنوّية  فعّرف الخطاب بأنوHarris أّما ىاريس 
معّينة تنظم داخل نص محصور ومحدد، ويمكن تحديد مجموعة من العناصر في ىذا 

 .(1)الّنص باتّباع منيجّية معّينة

نتاج ذىني منطوق أو مكتوب، كل إمعنى الخطاب بأّنو: يّتضح مما سبق و 
 فة التي تنتج الخطاب الّسياسي،)كالمؤّسسات المختم ينتجبلعن فرد أو جماعة رسمّية

وقد يأتي ىذا الخطاب في شكل ماّدة عادّية مشافية أو حوار رسمي  ( ...والقانوني، واألدبي
..وغير ذلك من األحاديث الموّجية في .أو مقال مكتوب أو رسالة أو خطبة أو وثيقة

 .(2)(الّتواصل الجمعي أو الّزوجي )بين اثنين

  ياسيمفيوم الخطاب السّ  :لثًاثا

الّسمطة بالمجتمع لذا يعكس عبلقة  ؛السياسّي لنفوذ الّسمطة وتأثيرىايخضع الخطاب  
 القدر الذي يحظى بو من التّأثير في توجيو المجتمع،ب ال تظير مدى فاعميتوو  ،وتطوره وثقافتو

ومفاىيم سياسّية في  ،وتصوير واقع سياسّي معّين ،اإلشكالّيات السياسّية وتشخيصيا وتحديد
و عن مطة الذي يوجفالخطاب السياسّي ىو خطاب السّ  ،فياميا لممتمقينإط اجتماعي يراد محي

قناعو بمضمون ال ،فيوقصد نحو المتمقي لمتّأثير  أو يكون  ،ا سياسّيةفكارً أالذي يتضمن  خطابوا 
الخطاب الموّجو عن قصٍد إلى متمقٍّ مقصود، بقصد التّأثير بو  "وىو ،(3)اموضوعو سياسي  

قناعو بمضمون الخ و يكون موضوع ىذا سياسّيًة، أ طاب، ويتضّمن ىذا المضمون أفكاًراوا 
 ،د المجتمعويستثير الخطاب السياسّي الّرموز في عقول المخاطبين من أفرا، (4)"الخطاب سياسي ا

 .(5)ن من تحقيق ىدفوليتمكّ 

                                                           
 ,Roget Escapirtعن: ، نقبًل  18،التعابير المسكوكة ودورىا في الخطاب السياسيموساوي، ليمى، ينظر:  (1)

L’information et la communication, Hachette . SI . 3ed, 1991, p22. 
 .  18، )نحو تجديد لغة الخطاب(خطاب الّسمطة اإلعالمي عكاشة، محمود، ينظر:  (2)
، المجمة العربية اإلنسانية، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، المسانيات وتحميل الخطاب السياسيمازن،  ينظر: الوعر، (3)

 .135، ص44،1997عدد
 . 134سيميائّية الخطاب الّسمطوي، عن:  شيمغر، جولد، نحو  .نقبًل 45، لغة الخطاب الّسياسيعكاشة، محمود، (4)
 .25، صسبتمبر11المغة والسياسة في عالم ما بعد ينظر: داوود، محمد،  (5)
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عبر  امكتوبً  مأ اإلشارات الّصوتّية لكبلم أمعبر ا االخطاب السياسّي سواء أكان ممفوظً ف
ودمج المتمّقي  ،لتقنيع واقع سياسيّ  ؛أمليشكل وحدة لغوّية خاضعة لمتّ  الّنص الخطابي المكتوب

 من خبلل تسمسل جمل متتابعة تصوغ ماىّية باألفكار واآلراء التي يسعى المخاِطب إلقناعو بيا،
ويتحقق ذلك  ،بين منتج الخطاب ومتمقيو الّسياسة المنشودة من الخطاب بيدف تحقيق الّتواصل

من  المخاطب أرادهي القصد الذ إلى ي الخطابمتمقّ  توّصليتوّصل إليو عندما ي الّتواصل عندما
بأسموب حماسّي يثير  غةصو مُ  الذي يحوي جمبًل  ،الّرسالة الكامنة في خطابوفي تمّثل وي ،تعابيره

 .(1) مشاعر متمّقي الخطاب ويحّرك فيمو ليذا الخطاب حتى ينفذ قصد المخاطب إلى المتمقي

يا وصياغتيا، اسي؛ إذ يتفّنن المخاطب في انتقائوالّمغة إحدى أدوات الخطاب الّسي
 والتّأثير في األلفاظفي الّتبلعب بالعبارات و  يماىم في الّسمطو بذكائويصل الّسياسّيون إلى مبتغ

بل  يا وعباراتيا،اسي سياسّية بألفاظيالّرأي العام واالستيبلء عميو، وال تعد لغة الخطاب السّ 
بالمعمومات الياّمة التي تنقميا، فيحتاج المخاطب ليذا الّتبلعب لكسب الّرأي العام والّترويج 

ال  اأساسي   تشّكل فيو الّمغة عامبًل  الّمغة،من القّوة و  شاط الّسياسي مزيجالنّ ف ،(2)ألفكاره الّسياسّية
كي نتجح ىذه البحوث في التوصل لمنتائج التي  عنى بفيم الّسياسةتستغني عنيا البحوث التي تُ 

ج البحوث الّمغوّية لمعرفة كيفّية ا ال يستغني حقل الّسياسة عن نتائ، كم تيدف لمتوصل إلييا
 . (3)مي الّمغة الّتعامل مع عقول مستخد

ا كون الخطاب السياسّي محفزً ، مجتمع الّمغة الّسياسّية اىتماًما كبيًراأفراد الويولي 
والواقع الذي يتناولو ىو التفاعبلت  لممثيرات االجتماعّية والسياسّية التي تنعكس عميو،

 ؛ من قضايا الحرب والّسبلم وأسعار الّنفطياسّيةبين المجتمعات السّ الكبرى والصراعات واألزمات 
ل اإلعبلم عمى تغطية كل ما يصدر من الّساسة تحرص وسائنيا، و وما ينتج ع التّنميةو  والحدود

يصالو لمجماىير، لتكوين رأي عام   .(4)سواٌء أكان سمبي ا أم إيجابي اوا 

                                                           
 .26 خطاب الّسمطة اإلعالمي )نحو تجديد لغة الخطاب(،ينظر: عكاشة، محمود،  (1)
، سبتمبر 36، المجّمد 1، مجّمة عالم الفكر، العدد تماثالت المغة في الخطاب الّسياسيينظر: برىومة، عيسى،  (2)

 .132،ص2007
 .51، عمم اإلعالم الّمغويالعزيز: شرف، عبد ينظر:  (3)
، 2ة، عدد ، مجّمة الجامعة اإلسبلمّية لمبحوث اإلنسانيّ إنتاج الّداللة في الخطاب الّسياسي الفمسطينيدردونة، مدحت، ينظر:   (4)

 Doris .A Garber,(1980):  Political Language, Newbury Park:  C A, Sعن:  .نقبًل 219، ص 22مجّمد 
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 يس الرّاحلالخطابات الّسياسّية لمّرئ

لمّثورة ة قيادتو الحرب طوال فتر و  ممفي حاالت السّ  لّنصوص الخطابّية التي ألقاىاىي ا
مطة الفمسطينّية، وىي لمسّ  يًسامور حركة الّتحرير الفمسطينّية وتعيينو رئتوّليو زمام أو  الفمسطينّية

رة مستقبمّية ظالحرب، وتقّدم نقراراتو فيما يتعّمق بالّسمم و و و وتوّجياتو الّسياسّية تعّبر عن آرائ
 ضّية الفمسطينّية، ويستشفلمتمّقييا حول وضع االحتبلل واألراضي الُمغتصبة ومستقبل الق

 .  (1)ميا ألقي بشكل عفويٍّ وشفييظن معو يس الّراحل كالّدارس منيا مبلمح شخصّية الّرئ

 

 ناصر االّتصال الّسياسيع: رابًعا

 ( ل)المرسِ  بالُمخاطِ  

ليحدث قصد اإلفيام  ،حنو بما يحتاج من تشكيبلت لغوّيةشوي ث الخطاب،ُمحدّ ىو  
ب وفكره في وتتجّمى شخصّية المخاط ،ة العممّية االتصالّية الخطابّيةدائر فتكتمل  ،يلدى المتمقّ 
حتى  ،من لحظة التفكير الذىني بالسّياقتبدأ ، (3)ستراتيجّيات خطابّيةإباعتماده  ،(2)الخطاب

لغتو  ويتحّكم المخاطب بصيغ ،(4)ن نقل أفكاره لممتمّقيبلئمة تتضمّ اختيار عبلمات لغوّية م
 ف الّمغة في مستوياتيا المتعّددة في سياق خطابّي معّينفيوظّ  ،حسب المقامات التي تقتضييا

وال تكون  ل المخاطب في ىذا السياق طاقات الّمغة الكامنة في جمل الخطاب،ويفعّ  ،ومتمّيز

                                                                                                                                                                                  

A,p197 سبتمبر 36، المجّمد 1، مجّمة عالم الفكر، عدد تماثالت الّمغة في الخطاب الّسياسيينظر:  برىومة، عيسى، . و ،
 .133، ص2007

رسالة  ،لمخطاب الّسياسي لمّرئيس عرفات في ضوء سماتو الّشخصّية األبعاد الّسيكوستراتيجّيةينظر: العجرمي، محمود،  (1)
 .11 دكتوراه،

 .20، لغة الخطاب السياسيينظر: عكاشة ،محمود،  (2)
ىي " المسمك المناسب الذي يتخذه المرسل لمتمفظ بخطابو؛ لتنفيذ إرادتو، والتعبير عن مقاصده التي تؤدي إلى تحقيق أىدافو،  (3)

لمرسل " . الّشيري، العبلمات المغوية وغير المغوية، وفقا لما يقتضيو سياق التمفظ بعناصره المتنوعة ويستحسنو ا من خبلل استخدام
 . 62 )مقاربة لغوية تداولية(، ستراتيجيات الخطابإعبد اليادي، 

 .45، المرجع نفسوي، ينظر: الشير  (4)
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ق جمل الخطاب مؤّثرة ومقنعة إال عندما ُتمقى من المخاطب بأسموب متمّيز ومؤّثر، حتى يحقّ 
قناعو  .(1)خطابو غاية التأثير في المتمّقي وا 

مع مكانتو  األقوال التي تتناسب تيارهإنجاز خطابو عمى اخ قدرة المخاطب في يرظوت 
ليحّقق المخاطب  ،ين المخاطب والمتمقي بمغة الخطابوتتحكم العبلقة القائمة ب ،ومكانة المتمقي

 ،قة بين المخاطب والمتمقي رسمّيوفعندما تكون العبل ىدفو بما يتناسب مع أيديولوجّيتو وسياستو،
خطاب بينما تأتي لغة ال ب،تظير فييا سمطة الُمخاطِ  ،تكون لغة الخطاب صريحة وواضحة

ويعتمد ذلك عمى المستوى  ،تكون العبلقة حميمة بين الّطرفينعندما  ،بعيدة عن الّداللة المباشرة
 .(2)الثقافّي لكلٍّ منيما 

حتى  ،ببلغي او  نحوي ا وصرفي ا وصوتي ا وداللي اغة الخطابّية؛ ظيف المّ المخاطب في تو ويتفنن 
ستراتيجّيات إيفو فتتجاوز لغتو مستوى الّداللة الحرفّية خبلل توظ يحّقق ىدفو من الخطاب،

ّية والصرفّية حو غوّية والمعجمّية والنّ إذ تشمل مستويات الّمغة جميعيا الّداللّية والمّ  ؛خطابّية معّينة
 . (3)والصوتّية

 ي ببنود خطابو عميو مراعاة ثبلثة معايير ميّمة وىي:ب ىدفو بإقناع المتمقّ وليحّقق المخاطِ  

ّتخاطبّية بين ي العبلقة الأ ،العبلقة بين طرفّي الخطابويعّبر عن  :المعيار االجتماعي -
دى كما يتأثر سياق الخطاب بم الخطاب،نوع في  اا مباشرً فيو يؤثر تأثيرً  ،ب والمتمّقيالمخاطِ 

وتظير ليذا المعيار  ،وما يعرفو المتخاطبان عن المقام ،يب بطبيعة المتمقّ معرفة المخاطِ 
 ،ية بينو وبين المتمقّ ء عبلقة حميمّ أحدىما يمجأ إلييا المخاطب عندما يريد إنشا ؛يجيتانستراتإ

 ضامنّية،ستراتيجّية التّ ذه تسمى اإلوى ،المباشرةاللة ويبتعد عن الدّ  ،فيحاول إلغاء الحواجز بينيما
 ،يب والمتمقّ بلقة رسمية بين المخاطِ وأن تكون الع ،ب إظيار سمطتوعندما يريد المخاطِ  أما

 . (4)ا عن األلفاظ الضمنّيةا بعيدً ا واضحً إذ يكون خطابو مباشرً  ؛ستراتيجّية التوجييّيةفتسمى اإل

                                                           
 .46 الخطاب )دراسة لغوية تداولية(، ستراتيجياتإالشيري، عبد اليادي،  ر:ينظ (1)
 .26-25، لغة الخطاب السياسيينظر: عكاشة، محمود:  (2)
 .28، المرجع نفسوينظر:  (3)
 .87 ستراتيجيات الخطاب )دراسة لغوية تداولية(،إينظر: الشيري، عبد اليادي،  (4)
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دىا يجسّ  لغوّيةٍ  فعالٍ بأ ي،يطرة عمى ذىن المتمقّ في السّ ويتجّمى ذلك  :معيار ىدف الخطاب -
ة وىو الغاية الفعميّ  ،األول نفعي يقع خارج الخطاب ؛ولو مستويان ،ب في خطابوالمخاطِ 
د في الفعل الّمغوي وثانييما مستوى كّمي يتجسّ  ،يأي إحداث تغيير في سموك المتمقّ  ؛بلممخاطِ 

 .(1)لم يحّققياق الخطاب المنفعة أم لنظر إن حقّ بغض ا ،الّتمفظعممية بب ارسو المخاطِ ذي يمالّ 

 .(2)بوداللتو عمى قصد المخاطِ مخطاب ليتمثل في الشكل الّمغوي و المعيار الّمغوي  -

 ( ي)المتمقّ  لستقبِ المُ 

 ق وظيفة الخطاب تتحقّ وال والمقصود بيا، ،و إليو لغة الخطاب الّسياسيذي توجّ ىو الّ  
ي ة سياسّية ولكي يتم ذلك يراعى في المتمقّ ب في خطابو من أيديولوجيّ المخاطِ  إفيامو ما قصدهب

 .(3)ب بووعبلقة المخاطِ  ومعتقداتو، ومستواه، وثقافتو، منزلتو االجتماعّية،

غة ودالالت ل ي في كشف مقاصد الخطاب الّسياسيوال بد من أن يكون دور المتمقّ 
معرفتو ب ياسيالسّ  ة لغة الخطابي إلى داللالمتمقّ  لويتوصّ  ،ي الخطابب في حسبان ممقّ المخاطِ 

 ويفيم ،ره مضمون الخطابي في فكره وتصوّ مقّ م المتفينظّ  ؛ابقة في الحياة والّسياسةرتو السّ وخب
ة المشتركة غوّية عبر األدوات الّمغويّ ل إلى دالالتو المّ ويتوصّ  ،ك معانيوالكبلم بعد تحميمو وتممّ 

ب يستعمل ىو اآلخر أدوات من م في وجية نظر معينة في الخطافالقارئ عندما يسي بينيما،
ومن ىنا تظير  ،زء منيا أو عناصر صالحة لتكوينياجية نظر أو ج ىي في جممتيا و ،عنده

ي لمخطاب ومستوى فيمو وتحميمو ا تختمف رؤية المتمقّ إذً  ،(4)اتياد مستوياختبلف القراءات وتعدّ 
وباختبلف  ،فيمياسابقة في تناول الخطابات وتحميميا و  بناء عمى ما يمتمكو من خبرة وثقافة
  .عياي بتنوّ تناسب ىذه الخطابات مع طبيعة المتمقّ 

 

                                                           
 .152-150 تداولية(،استراتيجيات الخطاب )دراسة لغوية ينظر: الشيري، عبد اليادي،  (1)
 .327، المرجع نفسوينظر:  ((2))
، تماثالت المغة في الخطاب الّسياسي. وينظر: برىومة، عيسى،  27-26 لغة الخطاب الّسياسي،عكاشة، محمود،  ينظر: (3)

 .125،ص 2007، سبتمبر 36، مجّمد 1دمجّمة عالم الفكر، عد
 . 11، المعاصرالخطاب العربي  ابد،الجابري ، محمد ع  ينظر: (4)
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 الّسياق

 ،لكممة وتساعد في الكشف عن معناىاتدل كممة الّسياق عمى أجزاء الخطاب المحيطة با
الّتمفظ بالخطاب الذي يتجاوز مجرد  ،لممارسة المّتصمة بالفعل الّمغويىو الّداللة عمى او 
التي  الّنظر إلى البيئةبالّسياق المعنى  يرظ، وي(1)فاعل الخطابيبما يضمن تحقيق التّ  ،لّسياسيّ ا

ة منيا شخصيّ  ،من العناصر المكّونة لموقف كبلميلذا فيو جممة ؛ تم فييا الّتواصل الّمغوي
 ،لعبلقة بالّمغةاالجتماعّية ذات اواىر ، والعوامل والظّ لّسامع وما ليما من تكوين ثقافيّ المتكّمم وا

كاالقتناع  ي لمخطاب وانفعالو معو وأثره بو،واستجابة المتمقّ  ،واالنفعال الحاصل أثناء الكبلم
بالفكرة المطروحة في الخطاب أو البكاء أو الضحك وغير ذلك من االنفعاالت المصاحبة 

 .(2)لمخطاب

غوي ل ؛ولو جانبان، إلنتاج الخطابروف المحيطة ل الظّ ياق يمثأّن السّ ذلك يعني و 
وجانب غير لغوي يشمل الّظروف المحيطة بالخطاب من  ،ةغة كافّ ف فيو مستويات المّ وظ  تُ 

تؤّثر بشكل مباشر في نشوء سياق  ،ة واقتصادّية وسياسّية وثقافّيةعوامل سياسّية واجتماعيّ 
 .الخطاب

 الّرسالة:

، بوجية نظر المخاطِ قبول ل ايً ا أساسركنً  وتعد ،ي عبر خطابوب لممتمقّ وجييا المخاطِ ي
ة ظيور وكيفيّ  اإلطنابو  اإليجازو  الّتوكيدو  الّتكرار ؛ نحوظاىرة في الّمغة ات رمزيةخبلل عبلق

ب تكون الّرسالة في مضمونيا مجموعة من العبلقات الّرمزية المنقولة بين المخاطِ ف الفكرة،
طتو وقوتو في الوصول عمى إكساب الخطاب سم وتساعد طبيعة الّرسالة ،مقي عبر الخطابالمتّ و 

 ،ا البعد باختبلف الّشكل والمضمونويختمف ىذ ،ا من األفكارا محسوسً كونيا بعدً  ،مقيإلى المتّ 
 .(3)أو غير ذلك ياسيلوجي أو السّ د مقصد الخطاب األيدو فيي الجوىر الذي يحدّ 

                                                           
 .19 استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية(،ينظر: الشيري، عبد اليادي،  (1)
 .339 عمم المغة )مقدمة لمقارئ العربي(،ينظر: السعران، محمود،  (2)
، مجّمة عالم الفكر، تماثالت المغة في الخطاب الّسياسي.وينظر: برىومة، عيسى،  54، تحميل الخطابينظر: عكاشة، محمود،  (3)

 .125 ،2007، سبتمبر 36، المجّمد 1عدد
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 واقع الخطاب السياسّي الفمسطيني :خامًسا

ياسّي الفمسطينّي الّصادر عن قيادات الّثورات الفمسطينّية جدواه الخطاب السّ  يرُيظلم 
خطاب الحاج أمين ف ،(1948-1918) منذ االحتبلل العثمانّي إلى عيد االنتداب البريطانيّ 

ين لتحقيق الخير د الفمسطينيوأتباعو فترة صراعيم السياسّي مع آل النشاشيبي لم يوحّ  نيالحسي
 .(1)ي لبلحتبلل البريطانيصفوفيم في التصدّ  ينجح في مؤاخاةلمببلد ولم 

ى صداه في ذي تجمّ الّ  ياسي الفمسطينيياسّية في الواقع السّ رت األحداث السّ أثّ وقد 
 ،(م1917ووعد بمفور) ،(م1916بيكو )-يكساة سمنيا اتفاقيّ  ،ياسي الفمسطينيالخطاب السّ 

وضم الضفة إلى  ،(م1923االستقبلل )وظيور األحزاب الفمسطينّية مثل حزب 
بلم ومعاىدة السّ  ،(م1970وأيمول األسود) ،(م1964حرير)مة التّ وتأسيس منظّ  ،(م1948األردن)

سرائيل بين مصر واتفاقية  (م1987واالنتفاضة األولى) (م1977) كامب ديفيد"" وا 
األوضاع  وبحكم ىذه ،وغيرىا من األحداث ،(م2000وانتفاضة األقصى ) ،(م1993أوسمو)

إقامة  تركزت موضوعاتيا عمىف وري،الّسياسّية الفمسطينّية غمب عمى ىذه الخطابات الّطابع الثّ 
والمناداة باحترام  ،ريفعمى أراضي الّضفة والقطاع وعاصمتيا القدس الشّ  ولة الفمسطينّيةالدّ 

 .  (2)ة المواطن الفمسطينيإنسانيّ 

 في الخطاب الّسياسي عفتعويض الضّ حاولت الحركات الّسياسّية الفمسطينّية 
عبية فنشأت منظمة التحرير الفمسطينية وتبعيا العديد من الحركات مثل الجبية الشّ  ،الفمسطينيّ 

كن الخطاب الّسياسّي ل ،ماتمة اإلسبلمية وغيرىا من المنظّ والجياد اإلسبلمي وحركة المقاو 
انطمقت منيا والعقيدة الّسياسّية التي  ،(3)ةاأليديولوجيّ ة ن بحكم الخمفيّ يتموّ ل و خد يتشكّ أ الفمسطيني

                                                           
 .57، القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطينينظر: الحوت، بيان،  (1)
، مجمة المستقبل ، أزمة الخطاب السياسي الفمسطيني ومشيد "االنحالل المعياري" قراءة سيكولوجيةينظر: أبو الحسن، وائل (2)

 .57، 351لعدد، ا2008العربي، أيار 
" حل األفكار )األحكام/االعتقادات( الخاصة بمجتمع في لحظة ما، وىي نظام يمتمك منطقو وصرامتو الخاصة في األيدولوجيا: (3)

التمثيمية، في مستوى الصورة/األفكار/المفاىيم بحسب حاالت تحد وجودىا ودورىا التاريخي في ظل مجتمع ما ". عموش، سعيد، 
 .41،ألدبية المعاصرةمعجم المصطمحات ا
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فتاّرة نجد  ي يحتضنيا،ذالّ  وطبيعة الّنظام الّسياسي العربي واإلسبلمي ،الحركات الفمسطينّية
 .(1)وتارة تحكمو الميول اإلسبلمّية ،ميول الوطنيةالخطاب ثوري الّنزعة تحكمو ال

 الطبيعة فيو ازدواجي المصدر؛ الطبيعة ثنائيوالخطاب الّسياسي الفمسطيني ازدواجي 
وأحيانا نجده لّينا ال صبلبة فيو وال  ،ين أو الميادنةا ال يعرف المّ ا متصّمبً يكون خطابً  عندما
عمى  فالخطابات الّصادرة في مواقف الحرب والعدوان يغمب عمييا الّطابع الّثوري والحثّ  ،(2)تشّدد
أما الخطابات و  ،مجال لممصالحة أو الميادنة فييا وال ،االحتبللغمب عمى أقصى الجيود لمتّ بذل 
ا لممقاومة بً تعصّ  ادرة في مواقف الّسمم والمرافقة التفاقيات الّسبلم نجدىا أكثر لينة وأقل  الصّ 

 .عمى التعايش بسبلم مع اسرائيل ابل ونجد فييا حث   ،ومواجية االحتبلل

ر عن أطراف سياسّية مختمفة فيو صاد ا؛ثنائي   أما كون الخطاب الّسياسي الفمسطيني
 ايً موجّ  لخطاب الّسياسّي عن كل طرف سياسيفيصدر ا ،(3)يدولوجيا واألىداف الّسياسّيةفي األ

قناعو بياإليصال األىداف واألفكار الّسياسّية التي يحاول ىذا الّطرف إيصاليا لممتمقّ  مع  ،ي وا 
فمنيم من يستخدم الّشعارات الوطنية  ؛األطراف الّسياسّيةل طرف من ىذه اختبلف األسموب لك

ومنيم من يمجأ إلى الحجج الدينّية وعرض األفكار اإلسبلمّية  والّثورية الستثارة القراء والّسامعين،
 لموصول إلى مبتغاه.

 وتوّجوٍ  من متابعتنا لمخطابات الّسياسّية الفمسطينّية محاولة كل فصيلٍ  كما نبلحظ
والمزاودة عميو بدحض  اتو وبياناتو وخطاباتو الّسياسّية تشويو الطرف اآلخرأدبيّ في  سياسيٍ 

التّأثير عمى و وأفكاره وتوّجياتو الفكرّية، فيضطرب أسموب الخطاب الّسياسي ما بين وتفنيد آرائ
تفنيد أفكار الفصيل اآلخر، وما بين تقديم ىذه األفكار ّقي بأفكار الفصيل الّصادر عنو و المتم
 .(4)يمة قادرة عمى استمالة المتمّقيني بمغة مؤّثرة سممتمقّ لم

                                                           
، مجمة المستقبل أزمة الخطاب السياسي الفمسطيني ومشيد "اإلنحالل المعياري" قراءة سيكولوجيةينظر: أبو الحسن، وائل،  (1)

 .351،57،العدد2008العربي ،أيار 
، مجمة المستقبل المعياري" قراءة سيكولوجية ، أزمة الخطاب السياسي الفمسطيني ومشيد "اإلنحاللينظر: أبو الحسن، وائل (2)

 .351،63، العدد2008العربي، أيار
 .351، المرجع نفسو ينظر: (3)
 .351، المرجع نفسو (4)
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فقد الخطاب الّسياسي الفمسطيني مصداقّيتو في اآلونة األخيرة وَكُثَر معارضوه، قد و 
ل؛ ولعّل يختّص بالّسبلم مع دولة االحتبلالذي خاّصًة فيما يتعّمق بالخطاب الّسياسي الّسممي 

انتقال لغة الخطاب الّسياسي من الّسممّية والمواالة لدولة االحتبلل أبرز ما يفقده مصداقّيتو ىو 
عمى الّثورة والجياد؛ فرغم حرص الّساسة الفمسطينيين عمى انتقاء مفردات  إلى المعارضة والحثّ 

حتبلل، وتكسب ىذه ة لدولة االوعبارات مؤّثرة لتكوين لغة خطابّية تحاول إضفاء مسحة إيجابيّ 
يجاًباالخطابات قبواًل و  ن بنقض دولة االحتبلل ليذه الّساسة الفمسطينيو  أُ فاجَ ألفراد، يُ من ا ا 

، فتنتقل أو تابعٍة ليا ّوجة ليا سابقةٍ ما صدر من خطاباٍت مر مثل معاىدة أوسمو و  المعاىدات
عمى الكفاح، فتتغّير  لغة الخطابات من الّشعارات الّسممّية والمواالة لبلحتبلل إلى الّثورّية والحثّ 

عدم ة مما يؤّدي إلى تراجع الخطاب و بذلك الّمغة واألساليب والعبارات وكاّفة األساليب اإلقناعيّ 
 .(1)ثقة المتمّقين بو ورفضو

 تحميل الخطاب الّسياسي :سادًسا

فيمارس عمى   فيو،ا فاعبًل بل أصبح منتجً  ؛ا لومستيمكً ي الخطاب د القارئ أو متمقّ عُ م يَ ل
ظر عبر سمسمة من المحاوالت التي تسعى إلى إنتاج وجية النّ  بناءٍ  ة إعادةِ الخطاب عمميّ 

واسطة األدوات المعرفّية والثقافّية التي يمتمكيا ب ،الخطاب مياالّسياسّية التي يمكن أن يتحمّ 
 .(2)وىذا ىو صمب عممّية تحميل الخطاب القارئ،

في إطار  سواء ،ص إلى وحدات لغويةعمى تفكيك النّ  تعتمد دراسة  نصوص الخطابو 
عادة تركيبيا في إطار ا ،تحميل الداللة أم غيرىا لذا فتحميل  ؛لعبلقات التي تشير إلييا المعانيوا 

فالّنص  ،(3)قص والّسياويتم ذلك خبلل النّ  ،م لموحدات الّمغويةوصف صريح ومنظّ الخطاب 
فينظر  ،عابير الواقعّيةعمى المفردات والتّ بوصفو يعتمد  ،اخميةل في دراسة بنية الخطاب الدّ يتمثّ 

ا الّسياق فيتمّثل بدراسة أم، اللّيةوالدّ  ،ركيبّيةوالتّ  ،رفّيةوالصّ  ،ّيةوتإلى الّمغة في مستوياتيا الصّ 

                                                           
، 22، مجّمد2، مجّمة الجامعة اإلسبلمّية لمبحوث اإلنسانّية ، عددإنتاج الّداللة في الخطاب الّسياسيينظر: دردونة، مدحت،  (1)

 .219ص
 .11، الخطاب العربي المعاصرعابد، ينظر: الجابري، محمد  (2)
تحميل الخطاب اإلعالمي )أطر نظرية ونماذج ،وينظر:  شومان، محمود:   7، لغة الخطاب السياسيينظر: عكاشة، محمود،  (3)

 .66 تطبيقية(،
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يدرس الخطاب في ضوء  ،والثّاني غير لغوي ،اخمّيةلغوي يدرس بنية اّلنص الدّ  لاألوّ  :جانبين
 األثر االجتماعي المقصد منو، موضوع الخطاب، مثل ؛منيا لالّظروف الخارجّية التي تشكّ 

صر عمى الجانب تقتّن دراسة الخطاب الّسياسي ال؛ إذ إ(1)والمكان ،والّزمان ،والموقف ياسّي،والسّ 
ّنما تتطّرق لمجانب الّنفسي و   . (2)االجتماعي لممخاطب أو الّشخصّية الّسياسّية الّمغوي، وا 

المدروسة،  م لموحدة المغويةإعطاء وصٍف صريٍح ومنظّ وييدف تحميل الخطاب إلى  
يل إلى وصف بنية الخطاب في ضوء تحمياق، وتيدف دراسة النص ص والسّ من دراسة النّ 

ياق وتي، وتيدف دراسة السّ الصّ اللي والببلغي و حوي والدّ رفي والنّ الصّ  غوية؛مستويات الخطاب المّ 
ة المحيطة بالخطاب ف الخارجيّ رو ي، وبالظّ كمّ ص البالنّ  ركيبيةبنية التّ إلى ربط تفسير ال
  .(3)ةة واالجتماعيّ يّ ة والبيئوخصائصو اإلدراكيّ 

عمى محاولة المخاطب إيصال رسالتو إلى متمّقي  ل الخطاب الّسياسيمحمّ  يستدلّ و 
ة وتحميل الكيفيّ  لخطاب نفسو،الخطاب من خبلل معالجة الكممات والجمل وأشباه الجمل داخل ا

 .(4)قصودة في الخطاب في مناسبة معينةي الخطاب فيم الّرسالة الملمتمقّ مكن التي ي

  

                                                           
 .7، لغة الخطاب الّسياسي، محمود، ينظر: عكاشة (1)
 . 220، الّداللة  في الخطاب الّسياسي الفمسطينيإنتاج ينظر: دردونة، مدحت،  (2)
 .13، تحميل الخطاب في ضوء نظرية أحداث المغةينظر: عكاشة، محمود،  (3)
 .62(،تحميل الخطاب اإلعالمي  )أطر نظرية ومناىج تطبيقيةينظر: شومان، محمد،  (4)
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 الفصل األّول

 في ضوء نظرّية االّتصال ياسر عرفات يسلّرئاخطاب تحميل 

 صال عند العمماء العرب والغربيينة االتّ نظريّ  مفيوم :اًل أوّ 

 صالة االتّ تناول العمماء العرب لنظريّ  -
 صالة االتّ الغرب لنظريّ  تناول العمماء -

 .في ضوء نظرّية االّتصال تحميل خطابات الّرئيس الرّاحل :ثانًيا

 عنوان ال -
 )سطور في حياة الرئيس ياسر عرفات( قائل الخطاب -
 ل الخطابستقبِ مُ   -
 زمن الخطاب -
 مكان الخطاب  -
 مضمون الخطاب -
 خاتمة الخطاب -
 ىدف الخطاب -
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 والغربين نظرّية االّتصال عند العمماء العربمفيوم  :اًل أوّ 

مة وبموغ ذي يعني الصّ الّ  ة من الجذر )وصل( صال في المعاجم العربية مشتقّ كممة اتّ 
في الّمغات من غير العربّية،  ( أورد الّدكتور لطفي بوباقر تعاقب معاني كممة )اّتصال، و )1(الغاية

في الّمغات األوروبّية إلى جذور الكممة البّلتينّية  ( Communicationيعود أصل )" إذ
(Communis ) الّشيء المشترك "اّلتي تعني"( ومن ىذه الكممة اشتّقت كممة ،Commune ) 

أّما الفعل البّلتيني  ... "الجماعة المدنّية "اّلتي كانت تعني في القرنين العاشر والحادي عشر
ومن ىذا الفعل اشُتّق من البّلتينّية  (أذاَع أو أشاعَ ) "فمعناه ( Communicareلجذر كممة )

 .(2)"أو بيان أو توضيح حكومي( ببلغ رسمياّلذي يعني ) ( Communiqueوالفرنسّية نعت )

صال ىو نشاط اجتماعي حيوي، يتناقل األفراد أو الجماعات عبره المعمومات واآلراء واالتّ       
درس عمماء قد و  ،(3)نة، داخل إطار مجتمعي محددصال معيّ والحقائق واألفكار، بواسطة وسيمة اتّ 

 صال بطريقتين:ة االتّ سانيات نظريّ المّ 

ثر ، فيؤّ ل بإرسال رسالتو إلى متمقٍّ ة يقوم فييا المرسِ عمميّ صال االتّ  ريقة األولى: رأت أنّ الطّ  -
بيا  ي بشكل من األشكال، ومتبعو ىذه الطريقة يدرسون كل مرحمة يمر  ذلك في المتمقّ 

ة صال جميعيا، ويمكن تعريف نظريّ ة االتّ مون أثرىا عمى عمميّ صال عمى حدة، ثم يحمّ االتّ 
تي يتم فييا نقل رسالة أو ة الّ راسة: بأنيا العمميّ ة في الدّ صال بناًء عمى ىذه المنيجيّ االتّ 

جاىات ل، أو نقل المعمومات واألفكار واالتّ ل إلى مستقبِ رسِ سائل من مُ مجموعة من الرّ 
 .(4)نةل باستخدام رموز معيّ ة من مرسل إلى مستقبِ ة والفكريّ ياسيّ السّ 

ق سائل؛ إذ يتحقّ صال عبارة عن تبادل لممعاني الموجودة في الرّ انية: ترى أّن االتّ ريقة الثّ الطّ  -
ة لموصول إلى جاىات الفكريّ قافات واالتّ سائل من تفاعل األفراد من مختمف الثّ فيم ىذه الرّ 

                                                           
 .11/726بن منظور، لسان العرب، ، وا1068 القاموس المحيط،الفيروزأبادي، ينظر:  (1)
 .33-32 محاضرات في المسانيات االجتماعّية،، لطفي: قربة بو (2)
 .18 مدخل إلى عمم االتصال،ينظر: محمود، منال طمعت،  (3)
 .33 محاضرات في المسانيات االجتماعية،، لطفي، قربةينظر: بو  (4)
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نة ئيسة المكوّ زت عمى العناصر الرّ سائل، وىذه المجموعة ركّ من ىذه الرّ  المعنى المنشود
 .(1)لممعنى

 

 صال:ة االتّ ريّ ل العمماء العرب لنظتناو -

 راثفي التّ  اليا جذورً  ن  إإذ  ،حديثصال وليدة العصر الة االتّ ال يمكن اعتبار نظريّ 
وىي  المحاكاة والتخّيل ومقتضى الحال،ات ذلك في نظريّ  يرظو  ،قدي والببلغي القديماألدبي والنّ 

فالمحاكاة  ؛لك في مفيوم أرسطو حول المحاكاةفنجد ذ ،ة الّتمقية لعمميّ مات األساسيّ لمقوّ من ا
ورة بيدف أي تمثيل جوىر الواقع ال الصّ  ،يان يحاكي الواقع وينقمو لممتمقّ نّ عنده تقوم عمى ف

 يكونا ادقً ص اا عن الواقع تعبيرً رً ومعبّ  احقيقي   الفنّ  وكمما كان ،يافقة ىذا الواقع مع رؤية المتمقّ مو 
ص فاعل بين المرسل والمستقبل أو بين منتج النّ التّ  عممية المحاكاة يتمّ  فمن ،يأقرب إلى المتمقّ 

 .(2)يومتمقّ و 

أقدار  م أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينيا وبينينبغي لممتكمّ " وأنّ  ويرى الجاحظ
حتى  ،اا ولكل حالة من ذلك مقامً كبلمً  طبقة من ذلك فيجعل لكلّ  ،المستمعين وأقدار الحاالت

وأقدار  ،قدار المعاني عمى أقدار المقاماتم أم أقدار الكبلم عمى أقدار المعاني ويقسّ قسّ يُ 
 ص.في النّ اظم لممعاني ي ىو أساس اختيار النّ فالمتمقّ  ،(3)"لمستمعين عمى أقدار تمك الحاالتا

تبادل أفكار  ة، إذ يتمّ فاعل بين طرفين في رسالة معينّ ة التّ صال بعمميّ ة االتّ ريّ وتعنى نظ
مان والمكان المقّيدة ليذه صال مناسبة، مستندة ألحكام الزّ عبر وسيمة اتّ  وآراء وخبرات ومعانٍ 

ب، وبالمناظرات بطت بالببلغة عند العر ة حديثة ذات أبعاد قديمة، ارتريّ ، وىي نظ(4)ةالعمميّ 
، ومما (5)صمت بالمجتمع بشكل مباشر، كما اتّ ة عند اليونانيّ ة والقضائياسيّ والمحاورات السّ 

                                                           
 .34 االجتماعية،محاضرات في المسانيات ، لطفي، بةقر  ينظر: بو (1)
 . 214، مشكمة الفنينظر: إبراىيم، زكريا،  (2)
 .139-1/138، البيان والتبيينالجاحظ،  (3)
 .3، نظريات االتصال واإلعالم الجماىيريينظر: الموسوي، محمد،  (4)
 .8 لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر: عكاشة، محمود،  (5)
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صال، ويدرس قيمة الخطاب صل بعمم االتّ تحميل الخطاب متّ " غويون العرب أنّ و المّ الحظ
 .(1)"يم مع المتمقّ متكمّ تواصل الالعبلقة شرعيتيا منيا، من تي تكتسب الموازية الّ 

 ّية االّتصال:تناول العمماء الغرب لنظر  -

فتندرج تحت ما  ،مقية التّ غوي ونظريّ صال المّ تّ ة االات الحديثة بنظريّ سانيّ ني عمماء المّ عُ 
وىي القدرة عمى استعمال المغة في تفاعل اجتماعي يوائم بين  صالية،ى الكفاية االتّ يسمّ 

صالية عمى مراعاة مكان صال في الكفاية االتّ يعتمد االتّ و  ،صاللمنطوقات والمقاصد وسياق االتّ ا
 . (2)صالصال وحال المخاطب والعبلقة بين أطراف االتّ االتّ 

م عمى إنتاج صالية بقدرة المتكمّ الكفاية االتّ Dill Haymze إذ يربط ديل ىايمز 
واصل وعدم االقتصار عمى تحقيق التّ  ،صالية المختمفةمنطوقات مناسبة ألنماط المواقف االتّ 

؛ بل بتقديم عبارات نّصية مع مراعاة النواحي الصرفية والداللّية حوية فقطخبلل نظم الجمل النّ 
واآلخر  ،اقيأحدىما ارتبط بالسّ  ؛صالية من جانبينل ىايمز الواقعات االتّ وحمّ  ،(3)والببلغّية فييا
 ،صالفي االتّ  المشاركين "صال لديو فينات االتّ ت مكوّ وتجمّ  ،(4)صاليةة االتّ ارتبط بالعممي  
وىذه  ،(5)"فاعلوظيفة التّ و  ،الموضوعو  ،غويوالحدث المّ  ،صالوصيغة االتّ  ،صاليوالموقف االتّ 

 مبلئمةٍ  ووسيمةٍ  ونصٍّ  ومتمقٍّ  فٍ غوي وما تحويو من مؤلّ صال المّ ة االتّ ر في نظريّ نات تؤثّ المكوّ 
 .صإليصال ىذا النّ 

 

 

 

 
                                                           

 .14، تحميل الخطاب في ضوء نظرية أحداث المغةينظر: عكاشة، محمود،   (1)
 .222،بالغة الخطاب وعمم النصوينظر: فضل، صبلح،  ،48،  النص والخطاب واالتصالينظر: العبد، محمد،  (2)
 .336محمود عّياد، ، ترجمة: عمم الّمغة االجتماعي.وينظر: ىدسون، 48 ،نص والخطاب واالتصالالينظر: العبد، محمد،  (3)
 .51، نص والخطاب واالتصالالينظر: العبد، محمد،  (4)
 .51،نفسو المرجعينظر: (5)
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 :ثبلثة مستوياتٍ في Dittmar صالية عند ديتمار ة االتّ ظيرت الكفاي وقد

لفاظ في محيط اجتماعي مون عمى مجموعة من األعتمد المتكمّ وفيو ي :لالمستوى األوّ * 
 ،ارً مباش اويكون المقصد من معانييا مقصدً  ،غيير في رموز معاني الكمماتن دون التّ معيّ 
  .(1)غرىالكفاية الصّ  ىذا المستوىُيسّمى و 

 اجتماعيٍ  مون عمى مجموعة من األلفاظ في محيطٍ المتكمّ  وفيو يعتمد :نيا* المستوى الثّ 
ذلك في المعنى  خل   يُ الّ شريطة أ ،بلعب في رموز معاني ىذه األلفاظن مع إمكانية التّ معيّ 

عرف بالكفاية تُ الكفاية وىذه  ،ن المعنى المقصودع اي بعيدً فظ أو يذىب بالمتمقّ لمّ  األصميّ 
 .)2(طةالمتوسّ 

ن معيّ  جتماعيٍّ ا تيار األلفاظ من محيطٍ مون عمى اخوفيو ال يقتصر المتكمّ  :الثالمستوى الثّ  *   
غيير في رموز المعاني مع إمكانية التّ  ،ةترك ليم المجال لبلختيار من محيطات عدّ بل يُ 

 . (3) وىذا ما يعرف بالكفاية الكبرى ،سرالمقصودة بيُ 

ة؛ تتمثل في أّن الفكرة متتابعة االّتصال إلى سّت خطواٍت عمميّ Daives قّسم ديفز و 
تنتقل خبلل قناة اّتصال معّينة إلى المعّبر عنيا تتوّلد في ذىن الُمرِسل، ثم تتحّول إلى رموٍز 

الُمستقِبل، اّلذي بدوره يتمّقى ىذه الّرسالة ويحّوليا إلى رموز أخرى، ويتصّرف بيا حسب حاجتو 
  .(4)يرىا وتقديميا بصورٍة أخرىليا، إّما باستقباليا وتمّثميا أو بتحميميا وتفس

ظاىرة الّتواصل  Haymesثّم تبلىما ىايمز   Syrialوسيرل Austinكما درس أوستن  
اّلذي يرى أّن عممّية الّتواُصل  )5("وجرافيا الّتواصلنثإ "ير في دراستيم ما ّيعرف بالّمغوي، وظ

 تتأّلف من ثبلثة عناصر: 

                                                           
 .50،  نص والخطاب واالتصالالينظر: العبد، محمد،  (1)
 .50،  نفسو المرجعينظر: (2)
 Dittmar, Norbert: Sociolinguistics: A Critical Survery of Theories andعن:  . نقبًل 57،نفسو المرجعينظر:  (3)

Application, Athenaum Velarg GMB. Frankfurt. (1976), p16 .  . 
 .37، محاضرات في المسانيات االجتماعّية، لطفي، قربة بوينظر:  (4)
واإلثنوغرفيا من أقدم اإلثنوغرافيا ىي: "الدراسة الوصفية لطريقة وأسموب الحياة لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات... (5)

فريقيا وأستراليا وآسيا حين  فروع المعرفة في عمم اإلنثروبولوجيا عندما قام األوروبيون بوصف القبائل والشعوب المحمية في أمريكا وا 
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يس عرفات ئالّتواصل فيو؛ نحو خطاب الرّ  يتمّ  ذيرف الّ الموقف الّتواصمي؛ وىو الظّ  -
الّتواصمي آنذاك ىو خطبة  كان الموقفو  ،الذي ألقاه في مسجد الّزاوية في غّزة

 .(1)الجمعة
 .الحدث الّتواصمي، وىو عبارة عن مجموعة من المواقف المكّونة لمموقف الّتواصمي -
 . (2)الفعل الّتواصمي؛ وىو األقوال الّمغوّية المكّونة لؤلحداث والمواقف  -

االّتصال قّوة تجّمت تحّدياتيا في  أنّ Gohn Gomberze ويرى جون جومبرز 
تقان إيصال األفكار  المجتمعات بعد الّثورة الّصناعّية الحديثة، فالقدرة عمى االّتصال وا 

الجماعات في مختمف المجاالت، كون الحياة العصرّية والمعتقدات تتحكم في حياة األفراد و 
، وذلك تتطمب تواصبًل مع الوكاالت والييئات الّرسمية وميارة في إدارة الحياة واألعمال المختمفة

  .(3)يتطّمب إتقاًنا لعممّية االتصال  والّتواصل

عمى المعايير سانيات الحديثة مدى اعتماد عمماء المّ  ذي جاء قببًل ويظير من الكبلم الّ 
ة صوص األدبيّ عمى دراسة النّ  ةالقائم صالنّ  ل خبلل دراسةصاة االتّ ة التي شممتيا نظريّ العمميّ 

ة في لغتو وصوره األدبيّ  يعتمد تحميلو  اا أم منطوقً مكتوبً  ص األدبيالن   أكانَ  سواءٌ  ،وتحميميا
ي خبلل إيصال المتمقّ وأثر المرسل عمى  ،صالة االتّ ص عمى معرفة أبعاد نظريّ ضوء عمم النّ 

 .(4)مناسبة صالٍ رسالتو عبر وسيمة اتّ 

ن ىذه وتكو  ،مناسبة وسيمةٍ  عبرَ  ومستقبلٍ  تبادليا بين مرسلٍ  يتم   رسالةً  مغة تقدّ والمّ  
ي أّن االّتصال ال يتحقق إاّل أ ،غويصال الم  االتّ  ةِ نظريّ  أبعادُ  نُ وىنا تكمُ  ،الّرسالة مفيومًة لممتمّقي

 .(5)معّينة يتم تبادليا بين مرسٍل ومستقبلبوجود شيفرة 

 
                                                                                                                                                                                  

 ، موقعEthnographyاإلثنوغرافيا وصفوا أدواتيم وعاداتيم وتقاليدىم وكل ما يتصل بثقافاتيم المادية "،بوطقوقة، مبروك، 
  ww.aranthropos.comارنتروبوس، الموقع العربي األول لئلنثروبولوجيا والسوسيوأنثروبولوجيا،

 . https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrwينظر: خطاب عرفات في مسجد الّزاوية في غّزة:   (1)
 .41، محاضرات في المسانيات االجتماعّية، لطفي، قربةينظر: بو  (2)
 .342، ترجمة: محمود عياد، عمم المغة االجتماعيينظر: ىدسون،  (3)
 .341،النص والخطاب واالتصالينظر: العبد، محمد،  (4)
 .55، األسموبية وتحميل الخطابينظر: عياش ،محمد،  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw
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 :ىية؛ صالية من خمسة عناصر أساسيّ التّ وتتكّون العممّية ا

ّما وىو منتج الرّ  صدر:المَ  -  .أو فصيبًل  أو مؤّسسةً  أو جماعةً  أن يكون فرًداسالة، وا 
 يتمّ  موضوًعا معّيًنا تي ينقميا المرسل إلى المرسل إليو فيما يخّص وىي الفكرة الّ  سالة:الرّ  -

 .الّتعبير عنو بمغة منطوقة أو غير منطوقة
ّما أن تكون صحيفة أو نقل الرّ  تي يتمّ الوسيمة أو القناة: أي الوسيمة الّ  - سالة بواسطتيا، وا 

 .صالل االتّ ما إلى ذلك من وسائو حاضرة أو خطبة ة أو ممجمّ 
سالة بقصد التّأثير فيو في الرّ ذي توجو إليو خص الّ ويقصد بو الجية أو الشّ ل: المستقبِ  -

 .جانب من جوانب الحياة
وىي عبارة عن إعادة إرسال الّرسالة بشكل عكسي من الّتغذية العكسية أو االستجابة:  -

ل من ذلك مدى تأثير رسالتو ل، ليؤّكد بأّنو فيميا، ويدرك المرسِ ل إلى المرسِ المستقبِ 
  .(1)بالمتمقي وقبولو لمضمونيا أو رفضو

ي عميو انتقاء الوسيمة واألسموب المناسب ليذه ل من إيصال رسالتو لممتمقّ يتمكن المرسِ وحتى 
 مو في اآلتي:صال ووسائل أساليب االتّ الة، وتتمثّ سالرّ 

ريات بين ا تبادل المعمومات واألفكار والنظبواسطتي ل يتمّ فظية: وىي وسائالوسائل المّ  -
ومن ،  ()الشفيية رات المكتوبة أو المنطوقةل باستخدام الكممات والعبال والمستقبِ المرسِ 
ل إيصال رات والمذاكرت وما شابييا من وسائل المكتوبة التّقارير والمنشو الوسائ
بيا وقت بيا لبلستعانة  بإمكانية االحتفاظ مومات المكتوبة، وتتميز ىذه الوسائلالمع

احتمالية تأويل أكثر من ة في إيصال المعمومات لممتمقي مع لكنيا بطيئ الحاجة إلييا؛
 .(2)مكممة ذاتيامعنى وداللة ل

                                                           
 .36-35، المسانيات االجتماعيةمحاضرات في ، لطفي، قربةينظر: بو  (1)
 .27، نظريات االتصال،وينظر: الطنوبي، محمد، 37، المرجع نفسو، لطفي، قربةينظر: بو  (2)
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لكنيا تكون  ل تبادل المعمومات وأيسرىا؛أما الوسائل الشفيية فيي من أقصر وسائ
وبشكل  فيي ايس عرفات ممقاة ش، وكانت معظم خطابات الرئ(1)زويرحريف والتّ عرضة لمتّ 

 الراحل إليصال أفكاره وسياساتو:يس ارتجالي، ومن الوسائل الشفيية التي استخدميا الّرئ

  ّّدة مقاببلت، ومن ة في عآراء سياسية وقرارات ىامّ ح ياسر عرفات بالمقاببلت؛ إذ صر
ري، وصّرح فييا عرفات عن موقفو مفزيون الجزائىذه المقاببلت: مقابمة معو عمى التّ 

اندالع ر عن رأيو في حصاره داخل المقاطعة أثناء ، وعبّ (2)الخميجالحقيقي من حرب 
صراره عمى استمرار (3)ةة اإلخباريّ ة العربيّ انتفاضة األقصى في مقابمة لو مع قنا ، وا 

عب الفمسطيني ونضالو في انتفاضة األقصى لتحقيق آمالو وتحرير وطنو مقاومة الشّ 
 .(4)في مقابمة مع تمفزيون الجديد

  ّابمس؛ إذ ر حصاره في ط ومنيا تسجيل صوتي نادر لو أثناءوتية: سجيبلت الصّ الت
 .(5)وار الفمسطينيينافي لمثّ األسد والقذّ  ث فيو عن خيانة حافظتحدّ 

 :تي عّبر فييا مع تمفزيون صوت العرب في أمريكا الّ ومنيا مكالمتو  المكالمات الياتفّية
 .(6)ةؤون الفمسطينيّ دخل األمريكي في الشّ عن رأيو بطبيعة التّ 

  ّيدة الشيخ عمى قص ألقاىا ياسر عرفات رًداتي دوات واالجتماعات؛ ومنيا الكممة الّ الن
ة تي ألقاىا في اجتماع ىيئوكممتو الّ ، (7)( يل جارةإسرائ أنّ  أحمد فرح عقيبلن )أحًقا

 .تفصيل لمحتواىما في صفحات ىذه الدراسة ي، وسيأت(8)م1974حدة األمم المتّ 
                                                           

 .27، نظريات االتصالطنوبي، محمد، ، وينظر: ال34، محاضرات في المسانيات االجتماعية، لطفي، قربةينظر: بو  (1)
 . https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8ينظر: عرفات وموقفو بمسانو من حرب الخميج:   (2)
 . /:www.youtube.com/watch?v=Ag6cTD4_Irghttps/يس الراحل:  ئمفزيوني لمر ينظر: لقاء ت (3)
ينظر: الرئيس الراحل يغضب في مقابمة مع اإلعبلمية ماريا معموف:   (4)

https://www.youtube.com/watch?v=uEFxcCrPWE0 . 
ية حافظ األسد والقذافي اثناء مجازر مخيمات طرابمس:  ا ألبي عمار يكشف خيانينظر: تسجيل نادر جدً  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=ZxxDu514vUk . 
تمفزيون صوت العرب في أمريكا وىي تنشر ألول مرة:   بوسميةأفية لمرئيس ياسر عرفات مع تيسير ينظر: مقابمة ىات (6)

https://www.youtube.com/watch?v=VfaiCeExKwQ . 
يل جارة(:  ئا أن إسرابلن )أحقً ينظر: رد ياسر عرفات عمى قصيدة الشيخ أحمد فرح عقي (7)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
:  1974ينظر: خطاب ياسر عرفات أمام الجمعية العامة لؤلمم المتحدة  (8)

atch?v=ttb6B7R5xGMhttps://www.youtube.com/w . 

https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
https://www.youtube.com/watch?v=Ag6cTD4_Irg
https://www.youtube.com/watch?v=uEFxcCrPWE0
https://www.youtube.com/watch?v=uEFxcCrPWE0
https://www.youtube.com/watch?v=ZxxDu514vUk
https://www.youtube.com/watch?v=ZxxDu514vUk
https://www.youtube.com/watch?v=VfaiCeExKwQ
https://www.youtube.com/watch?v=VfaiCeExKwQ
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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بشكل مباشر، وتعرف ي ومنيا إشارات تصدر من المرسل إلى المتمقّ  فظية:الوسائل غير المّ  -
موك ، واستخدميا ياسر عرفات بكثرة في خطاباتو؛ نحو اإليماءات والسّ (1)بمغة الجسد

 .(2)وتعابير الوجو والعينين واليدين وطريقة الوقوف وما إلى ذلك من أشكال لغة الجسد

ماذج ط والنّ ور والخرائدوات إليصاليا؛ نحو الصّ وأ لوسائ ألدائيا لومنيا ما يستخدم المرسِ 
  .(3)ل غير المباشرة والرسم وما إلى ذلك من ىذه الوسائوالمجسمات 

 ضوء نظرّية االّتصال  في رّاحلتحميل خطابات الّرئيس ال :ثانًيا

غة مى توظيف المّ راسة في بيان قدرة المخاطب عىذه الدّ  فيصال ة االتّ ة نظريّ ى أىميّ تتجمّ 
مع مراعاة زمان  ،ادر فيوياق الصّ المنطوق والسّ ص ضمن توافق بين النّ  ،في تفاعل اجتماعي

 .(4)ي الخطاببلقة بين المخاطب ومتمقّ الخطاب ومكانو وحال المخاطب والع

ة ياسر عرفات بناًء عمى عناصر نظريّ خطابات  لاألوّ الفصل  في ىذا الجزء من وحممت
ة في خطاباتو؛ فيي وثيقتي ذكرىا عرفات صال، مستندة إلى المعمومات واألخبار واألحداث الّ االتّ 

ة، و زمام أمور السمطة الفمسطينيّ ة وتوليّ ورة الفمسطينيّ فترة قيادتو لمثّ تاريخية لؤلحداث والوقائع في 
 صال في خطاباتو كاآلتي:    وكان تحميل عناصر االتّ 

 

 العنوان  -

ن يتضمّ ، و (5)عميو وبفضمو يتداول ويعرف ويدلّ  ،الخطاب بوذي يعرف ىو االسم الّ 
محور  العنوان ألنّ ؛ غيره ايحتمل موضوع الخطاب عنوانً بل ف ،عنوان الخطاب جميع الخطاب

                                                           
 .42، ،  محاضرات في المسانيات االجتماعية، لطفيقربةينظر: بو  (1)
 تم الحديث عنيا بشكل مفصل في الفصل الثالث تحت عنوان لغة الجسد عند ياسر عرفات.  (2)
 .28، نظريات االتصالينظر: الطنوبي، محمد،  (3)
 .222،صبالغة الخطاب وعمم النّ ،وينظر: فضل، صبلح، 73/83،ص والخطاب واالتصالالنّ ينظر: العبد، محمد،  (4)
 .15، العنوان وسيميوطيقيا االتصال األدبيينظر: الجزار، محمد،  (5)
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لمموضوع  انً ة متضمّ ياسيّ ذلك يأتي العنوان في الخطابات السّ ل ؛(1)الخطاب والمشير إلى موضوعو
 .(2)نفسو الخطاب ة وجود موضوعات أخرى فيإمكانيّ مع  ،الخطاب األساسي في

عناوين  أوحتكما  ،عمى موضوعيا العام ئيس عرفاتلمرّ  الخطاباتاوين ت عندلّ وقد 
حدة ة لؤلمم المتّ ة العامّ اسر عرفات أمام الجمعيّ ي :ومن ىذه العناوين ،بسمميتيا الخطابات الّسممّية

ة العربي أمام مؤتمر القمّ  ئيس الفمسطيني ياسر عرفاتونص كممة الرّ  ،م1974-11-13في 
 حرير بإسرائيل،مة التّ وخطاب اعتراف منظّ  ،م15/11/1988 االستقبللونص إعبلن  ،الطارئ

أثناء تشييع جثمان  ّرئيس الّراحلوكممة ال ،اا حماسيً احل في تونس خطابً س الرّ ئيوخطاب الرّ 
كذلك خطاباتو الممقاة بعد و  كمال جنببلطاحل خبلل تأبين ئيس الرّ خطاب الرّ و  جياد يييد أبالشّ 

تي ألقيت يت الخطابات بأسماء المدن الّ وسمّ  ،ةإلى األراضي الفمسطينيّ  حريرمة التّ دخول منظّ 
عرفات في مدينة  خطاب ياسرو  ،م3/3/1995خطاب ياسر عرفات في مدينة رام اهلل  نحو؛ فييا

احل ياسر عرفات في جامعة األزىر في غّزة عام ئيس الرّ وكممة الرّ  ،م24/3/1995أريحا 
 .م9/9/1994اوية في قطاع غزة كذلك خطبتو في مسجد الز  ،م1995

ث عن ىزيمة ييد القائد ياسر عرفات يتحدّ الشّ  :ومن أبرز خطاباتو في حاالت الحرب
 ،وخطابو في اليمن ،خطابو في بيروت ،خطابو قبل اجتياح بيروت ،()الّنكسة م1967حزيران 

وخطاب ياسر  ،م1989( أن إسرائيل جارة افرح عقيبلن )أحق  يخ أحمد رّده عمى قصيدة الشّ 
اىنة رات األوضاع الرّ ولية في الىاي، وحديثو عن تطوّ عرفات قبل عقد جمسة محكمة العدل الدّ 

 ،فو الحقيقي بمسانو من حرب الخميجموقذي أبدى فيو الّ عرفات وخطاب  ،م1970في األردن 
 ةقال عن نتينياىو والخطّ  وماذا ،وي كيف ضاعت فمسطين في كامب ديفدئيس عرفات ير والرّ 

حاوالت وعدد من م رفاقو من استشيد من لياسر عرفات يستذكر فيووخطاب  ،ةالمصريّ 
كما ورد لو مقتطفات من مقاببلت  ،ال يقير ذيوعرفات والجيش الّ  ،ض لياتي تعرّ االغتياالت الّ 

   .صحفّية عّبرت عن آرائو من اعتداءات االحتبلل أثناء قيام االنتفاضة الثّانية

  

                                                           
 .18 العنوان وسيميوطيقيا االتصال األدبيالجزار، محمد، ينظر:  (1)
 .56 نظرية االتصال(،، لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء ينظر: عكاشة، محمود (2)



  26 
 

 ( )سطوٌر في حياة ياسر عرفات قائل الخطاب -

 اصريحً  إلى إرسالو يعمدإذ  ؛مرسل الخطاب والقائم بو وفكره في خطابوشخصّية  تظير
قناعيم اس عمى نجاح اتّ ياسة ىم أحرص النّ ورجال السّ  ،(1)يولمتمقّ  ايً موجّ  صاليم بالجماىير وا 

  .(2)بمقاصدىم

وىو سياسّي فمسطينّي ورمٌز  ،ياسر عرفات اّلتي تناولتيا الّدراسةوالمرسل في الخطابات 
ؤوف عرفات القدوة بد الرّ محمد ع اسمو الحقيقيّ  ،ضال الفمسطينّي من أجل االستقبلللحركة النّ 
وىي اّتحاد  م،1969حرير الفمسطينّية منذ عام مة التّ رئيس منظّ  ،ارويكنى بأبي عمّ  ،الحسينيّ 

 .(3)تعمل عمى استعادة دولة فمسطين تيكونفدرالي لفصائل المقاومة الفمسطينّية الّ 

 تيالّ  م1929أغسطس  24في  ،الد الّرئيس الّراحل في القدس بفمسطين المحتّمة حاليً وُ   
ة من جامعة وحصل عمى درجة جامعّية في اليندسة المدنيّ  ،كانت تحت االنتداب البريطاني

عدة مجموعات من قّوات ات من القرن العشرين ساعد في تنظيم يالخمسين فيو  ،القاىرة بمصر
وفي  مة الّتحرير الفمسطينّية اآلن،مة فتح وىي جزء من منظّ ة شممت منظّ المقاومة السّرية العربيّ 

االحتبلل  ات الفدائّية ضدّ تينات من القرن العشرين ساعد في الّتخطيط لمعديد من العمميّ بداية السّ 
ى المخّيمات حيال ذلك باليجوم عم ات االحتبلل االسرائيميوقامت قوّ  اإلسرائيمي لفمسطين،

 .(4)ة في لبنانالفمسطينيّ 

بيدف تدمير معاقل منّظمة  ،م1982لبنان عام  جتاحت قّوات االحتبلل اإلسرائيميا  
 قاومة الفمسطينّية حركة الم ِعد  فات آنذاك متواجدا في بيروت يُ الّتحرير الفمسطينّية ىناك، وكان عر 

إلى  جبر عمى إجبلء منّظمة الّتحرير الفمسطينّية من بيروتلكّنو أُ  ،اإلسرائيمّيةات وّ قة اللمواجي
ح ممن عارضوا زعامة  بين مناصري عرفات ومتمردي حركة فتقتااًل  م1982وشيد عام  ،تونس

لجبلء عن قواعدىم  في شمال ونجحوا في إجبار عرفات ومناصريو عمى ا ،عرفات لمحركة

                                                           
 .25 لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر: عكاشة ،محمود،  (1)
 . 8، المرجع نفسوينظر:  (2)
ياسر عرفات . وينظر: إبراىيم، داوود،  42، صياسر عرفات بين بندقية الثائر وغصن الزيتونينظر: طويل، ريموندا حنا،  (3)

 .22ص في جفن الردى(،)واقف 
 .43، صياسر عرفات بين بندقية الثائر وغصن الزيتونينظر: طويل، ريموندا حنا،  (4)
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مة الّتحرير ا لمنظّ رئيسً بار عرفات عمى الّتخمي عن منصبو كونو في إجلكّنيم لم ينجحوا  ،لبنان
  .(1)الفمسطينّية

  م1992 سبتمبر بعدما أبعدت إسرائيل في ،م في الّشرق األوسطعات الّسبلانحسرت توقّ 
ى حركتي حماس وذلك بتيمة االنتماء إل ،طينّيا إلى مرج الّزىور في لبنانفمس ( 415) حوالي

استمّرت حتى مايو و   م1993ولكن بعد محادثات سرّية جرت عام   ،اإلسبلميوالجياد 
اعترفت عمى إثرىا الّسمطة  ،ياسر عرفاترابيين و  بين ( ُوّقعت اتّفاقية السبلم )أوسمو ،م1994

سرائيل بعضيما ببعضالفمسطينّية و  وتكّفمت  كما تضّمنت خطوات إنياء الّصراع بينيما، ،ا 
وانسحاب إسرائيل من قطاع غّزة  ٍة لحكم ذاتي لمفمسطينيّين في غّزة وأريحا،االتّفاقية ببداية خطّ 

 .(2)والّضفة الغربّية

بعد أن حاز عمى  م،1996يناير 12ا لمّسمطة الفمسطينّية في خب عرفات رئيسً انتُ و  
 عام  تينياىوفاترة مع رئيس الوزراء بنيامين نواحتفظ بعبلقات  ،اخبين% من أصوات النّ 88

ة الّسبلم المبرمة مع نّصل من اتفاقيّ ومحاولتو التّ  بسبب سياسات األخير االستيطانّية  م1998
 .(3)فمسطين

 ا،دً ا ميدّ طوال ثبلثة وثبلثين يومً  م2002قاطعة في نيسان ئيس في المحوصر الرّ وقد   
في  الفمسطينيخريب يبلحق الّشعب والتّ  ماروالقتل والدّ  ،ة المدن الفمسطينّية محتّمةكافّ كانت و 

 .(4)جنين ونابمس ورام اهلل والخميل وبيت لحم

ئيس الّراحل في الثّاني عشر رّ دىور الّصحي الّشديد تظير عمى البدأت عبلمات التّ و   
قبل ذلك قد عانى و  في جيازه اليضمي، شديدٍ  تدىورٍ بفقد أصيب ، م2004من تشرين الثّاني 

حادثة سقوط الّطائرة اّلتي كان عمى  ناجم عنمنيا نزيف في الجمجمة  ؛ةمختمف من أمراضٍ 
صابتو بو  ،يبّيةمتنيا في الّصحراء المّ  ة عولجت عامّ  عشةور  ،()فتيميغوُيعرف بمرض جمدي ا 

 م2004ر حالتو الّصحّية في تشرين أّول لكن ازداد تدىو و  في العقد األخير من حياتو بأدويةٍ 
                                                           

 .22ص ياسر عرفات )واقف في جفن الردى(، ،ينظر: إبراىيم، داوود (1)
سحق رابين ،ينظر: اليادي، كرم (2)  .15، صالرسائل السرية المتبادلة بين ياسر عرفات وا 
 . 25ص ياسر عرفات )واقف في جفن الردى(، ،ينظر: إبراىيم، داوود (3)
 .43ص ياسر عرفات )بين بندقية الثائر وغصن الزيتون(، ،ينظر: طويل، ريمونداحنا (4)
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خرى نقمتو طائرٌة أ ومن ثمّ  ،مروحّية إلى األردن طائرةُنِقل عمى متن  لذلك نتيجةً و  ،تدىورا سريعا
 11اإلعبلن عن وفاتو من قبل الّسمطة الفمسطينّية في  وتمّ  ،في فرنسا (إلى مستشفى )بيرسي

د تشييع جثمانو في بع فن في مبنى المقاطعة في مدينة رام اهلل،وقد دُ  م،2004اني تشرين الثّ 
دفنو في مدينة القدس كما ل حكومة االحتبللديد من قبل وذلك بعد الّرفض الشّ  ،مدينة القاىرة

 .(1)كانت رغبتو قبل وفاتو

 ل الخطاب مستقبِ  -

معتقداتو و ثقافتو ة و وعمى المرسل مراعاة منزلتو االجتماعيّ  ،وىو من قيل الخطاب ألجمو 
، ايكون شعبً  وقد ،أو جماعةً  اا فردً ي إمّ ويكون المتمقّ  ،(2)عبلقتو بوو ونوعو وجنسو و ومستواه وسنّ 

كونو يسعى  ،خاطب لرسالتوزاد ثقل إيصال الم ينما زاد عدد المتمقّ وكمّ  ،اسع ليشمل شعوبً ويتّ 
 حماسةِ  إلثارةِ  متنّوعة أساليب ويستخدم المرسل لتحقيق ذلك ،أكبر أثير عمى جمعٍ لئلقناع والتّ 

 ،ينيعبي والدّ وتوظيف الموروث الشّ  ،غةالمّ  في توظيفِ  نٍ من تفن   ؛مشاعرىم في أثيرِ ين والتّ المتمقّ 
 .(3)وسائل اإلقناعمن  إلى غير ذلك ،المبالغةوتموين الحقائق و 

و خطابو الموجّ نحو  ؛ييا ألفرادٍ وجّ  خطابات الّسممّية عرفاتئيس لرّ من خطابات او  
 وخطابو الموجّ و  ،حرير بإسرائيلاعتراف منظمة التّ  وىو خطابُ  فاقية أوسموق رابين قبل اتّ اإلسح
 ؛كرئيس تونس آنذان العابدين ذي وجيو لزيوخطابو الحماسي في تونس الّ  ،كمال جنببلط ييدلمشّ 
 ووتوظيف ،ة فمسطينفي خطابو الحماسي في تونس وربطو بقضيّ  ف الموروث الّدينيقد وظّ ف

ونسي عب التّ لوالك يا زين العرب لوالكم أييا الشّ  "؛ نحوشعب تونس فييا اقاصدً  ةعبارات حماسيّ 
ومثل ذلك من العبارات المثيرة  ،(4)ر في الموكب..."خذ القرار ونسيكان يصعب عمينا أن نتّ 

ة ونسي بشكل كبير لدعم القضيّ أي العام التّ الرّ احل إثارة ئيس الرّ استطاع الرّ ف ؛يلحماسة المتمقّ 
 .وتأييدىا ةالفمسطينيّ 

                                                           
 .26ص ، ياسر عرفات )واقف في جفن الردى(،ينظر: إبراىيم، داوود (1)
 .41، اوتطبيقً  امدخل إلى األسموبية تنظيرً ينظر: الجطبلوي، اليادي،  (2)
 .361 العموم السياسية )دراسة في األصول والنظريات والتطبيق(،ينظر: العويني، محمد،  (3)
(4) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
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وفيو  ،ارئالعربي الطّ ة خطابو في مؤتمر القمّ  نحو ات؛ييا لجماعوجّ  كما لو خطابات 
ة لؤلمم ة العامّ مقى أمام الجمعيّ وخطابو المُ  ،ء العرب حاضري الجمسة آنذاكؤساو الخطاب لمرّ وجّ 
و بأسموب تقديمب ،خطابىذا الة في ينيّ ة الفمسطأي العام لمقضيّ استطاع جذب الرّ إذ  ؛حدةالمتّ 
رىابيو  عب الفمسطينية الشّ مقارنة بين سمميّ ال حتى تاريخ إلقاء  العصور م عمى مرّ تاريخ الييود وا 

مع مرور تو اقترنت بشخصيّ  راتٍ عبااحل في ىذا الخطاب ئيس الرّ ف الرّ كما وظّ  ىذا الخطاب،
فبل  ...ة ثائرئيس بغصن الزيتون مع بندقيّ جئتكم يا سيادة الرّ  ":قولو نحو ،خطابو من عمىالزّ 

 .(1)"تسقطوا الغصن األخضر من يدي

ة تي ألقاىا في المدن الفمسطينيّ خطاباتو الّ  وىي ،عبلمشّ  يوة ما وجّ مميّ ومن خطاباتو السّ 
ة فخبلل تكرار العبارات الحماسيّ  ،ةحرير لؤلراضي الفمسطينيّ مة التّ تي زارىا بعد دخول منظّ الّ 

لكسب  ؛أثير عمييماريخي استطاع إثارة المستمعين والتّ عبي والتّ يني والشّ وتوظيف الموروث الدّ 
نحو ورود قولو تعالى في خطابو  ؛لثورتيم منذ زمن ائدً وقا ،ليم او كونو رئيسً ل تيمثقتيم ومحبّ 

 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :(2)الُممقى في أريحا

ذي حّققو بدخولو إلى بالّنصر الّ  تيّمًنا(3) َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
  .األراضي الفمسطينّية

 ولم يخّص  ،ّجيت لجماعاتوُ  ،خطاباٌت ثورّيةٌ أّما خطاباتو في حاالت الحرب فجميعيا  
أو أن يمقييا عبر  وكانت ىذه الخطابات إّما أن تصدر في لقاٍء رسميٍّ بالجميور، ،اا معّينً بيا فردً 
عدٍد من الشخصّيات بحضور  إذ كانت األولى تتمّ  ؛ات اإلعبلم المرئي عمى المتمّقينشاش

 ؛من ىذه الخطاباتو  ،المستمعينة وبحضور جميوٍر من ورة الفمسطينيّ دة لمثّ الّسياسّية المؤيّ 
لى حاضري االحتفال المقام رئيس دولة اليمن آنذاك إلى  ،مقى في اليمنخطابو المُ  في ذكرى  وا 

توّحدت مشاعرىم كما توّحدت سواعدىم  ،من فمسطين ولبنان واليمن ثّوارٌ  وىم ،اجتياح بيروت
تي بعبارات األخّوة والموّدة الّ  الّرئيس اليمني خاطبو  ،الّثورة في وجو العدو الّصييوني لتستمرّ 

ياسّية كميف واأللقاب السّ أنو ال حاجة لمتّ  امعتبرً  ،المناصب الّسياسّيةتستثني األلقاب الّرسّمية و 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(2) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
 .3-84/1لفتح: اآلية سورة ا (3)

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
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فينزل بمقامو  ،شعبوالّدولة و تي تكون بين رئيس وليتجاوز الفجوة الّ  ،ة بين الثّوار األحرارسميّ الرّ 
احل والّرئيس اليمني في ىذا الخطاب بمنزلة رئيس لم يظير الّرئيس الرّ إذ  ؛م المخاطبإلى مقا

ة وخروج قسريّ  وار من ىجرةٍ ّدر لو ولمثّ بقدر ما ظير بمقام الثّائر المؤمن بما قُ  ،قائد الّثورةولة و الدّ 
لمجياد والّنضال   استكمااًل بأّن ىذا الخروج ما ىو إالّ فُيقنع المتمّقي برسالتو  ،جباري من لبنانإ

 .(1)لتحرير فمسطين واستقبلليا

قدر العتاد  ااّلذين َبَمَغُيم مسبقً  ،لبنان بمثابة دعٍم نفسيٍّ لمثواروكان خطابو قبيل اجتياح 
بكممات ف ،اح بيروت وجنوب لبنانتي جّيزىا العدو الّصييوني الجتيجييزات العسكرّية الّ والتّ 

ن طال الببلءبأّن الّنصر حميف الّثورة و خطابو المميئة بالثّقة والتفاؤل  استطاع كسب الّرأي  ،ا 
المستمعين لو فما إن انتيى من خطابو ىتف الّثوار و  ،خطابو وكسب ثقة الّثوار مستمعي ،العامّ 

 .(2)تي ستستمر حّتى الّنصرلثورتو الّ و 

إذ استطاع في ىذا الخطاب  ؛ذي ال ُيقيرالّ ذي سخر فيو من الجيش كذلك خطابو الّ  
لكثرة  امبررً و  اعّد ذلك سببً و  ،عمى الّثوار ق قّوات الجيش االسرائيميّ تفوّ  إقناع المخاطبين بأسباب

 .(3)عد اجتياح لبنانذي حّل بحايا والّدمار الّ الضّ 

 ،أّن إسرائيل جارة( ان )أحق  ذي رّد فيو عمى قصيدة الّشيخ أحمد فرح عقيبلخطابو الّ  أّما 
امة آنذاك من األمير سممان بن عبد العزيز دوة الشعرّية الُمقبصفٍة خاّصٍة لحاضري النّ  فُوّجو

ىذه  ات ّسياسّية وأدبّية حضرتوشخصيّ  ،رجال الحكومةمن األمراء و وعدٌد  والّشيخ أحمد عقيبلن
 ؛ّرياضالّسفارة الفمسطينّية في الإلقامة  ،العرفانو ون ظاىر رسالة الخطاب ىو الّشكر ك ،الّندوة
يوّضح كي  ؛رسالة أراد إيصاليا لكل من يصمو الخطاب حقيقة مضمون خطابو أّن فيولكن 

لقيام ىذه  شيعة من أسبابٍ ولينفي ما أشاعتو القيادات المُ  ؛ب قيام االنتفاضة األولىاسبأ
  .(4)القيادات اإلسرائيمّيةولينفي أن ىذه االنتفاضة قامت شيطنة عمى حّد تعبير  ؛االنتفاضة

                                                           
 . https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Qينظر: خطاب ياسر عرفات في اليمن:   (1)
 . om/watch?v=BUsO12njdOwhttps://www.youtube.cينظر: خطابو قبل اجتياح بيروت:   (2)
 . الخطاب نفسو ينظر: (3)
يل جارة( :  ئا أّن إسران )أحق  ينظر: خطاب الّرد عمى قصيدة الّشيخ أحمد فرح عقيبل (4)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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مفزيون التّ  رخطابو عب ؛تي وّجييا لجميوره عبر شاشات اإلعبلم المرئيّ ومن خطاباتو الّ  
عن رسالٍة أراد إيصاليا  وكان رأيو عبارةً  ،عن رأيو بصراحٍة من حرب الخميجالمعّبر فيو  زائريّ الج

مت تي ىاجة الّ القيادات العربيّ  سواٌء أكان من ،ساءل عن حقيقة رأيو من ىذه الحربلكل من ت
 .(1)أييدشككوا بمصداقية ىذا التّ أم ممن  ،تأييده لمعراق

تي من محاوالت االغتيال الّ  دًداعذي استذكر فيو رفاقو الّشيداء و ومن ذلك خطابو الّ  
تي صّرح فييا والمقابمة الّ  ،الخّطة المصرّيةتينياىو و وماذا قال أبو عّمار عن ن ،تعّرض ليا
 .(2)حل كيف ضاعت فمسطين في كامب ديفدالّرئيس الّرا

 ليم ادعمً  المقاطعة في رام اهلل شعبو خبلل حصاره في مقربناء كما أرسل مقتطفات أل 
 .(3)ستمرار طريق مقاومتيم وثورتيموالّثّوار اللممحاصرين  اوتثبيتً 

 زمن الخطاب  -

ف عن تفسير الخطاب والكش من فيويفيد تحديد الزّ  ،ذي قيل فيو الخطابىو الوقت الّ 
 .(4)من في تفسير موضوع الخطابكما يساعد الزّ  ،ر في ضوء زمنوفالخطاب يفس   ؛مبلبساتو

والمعارك  وسكون لمثوراتِ  احل في فترة ىدوءٍ ئيس الرّ لمرّ  مميةصدرت الخطابات السّ ف 
ة ة العامّ أمام الجمعيّ احل ئيس الرّ خطاب الرّ  فكان ،ول المجاورة لياوالدّ واالشتباكات في فمسطين 

 ة ام الستلو بعد انتياء حرب األيّ  ل خطاب سمميأوّ ىو  م1974-11-13حدة في لؤلمم المتّ 
سرائيل م1973؛ وحرب الغفران ،)م1967نكسة ( وانتياء  ،بين كل من مصر وسوريا وا 

ة العربيّ ول إذ جاء الخطاب بعد اعتراف الدّ  ؛م1987االنتفاضة األولى و  ،االعتداءات عمى لبنان
 .(5)عب الفمسطينيلمشّ  اشرعي   بًل ممثّ  ةحرير الفمسطينيّ مة التّ بمنظّ 

                                                           
 . https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8ينظر: عرفات وموقفو الحقيقي بمسانو من حرب الخميج:   (1)
الرئيس ياسر عرفات يروي كيف ضاعت فمسطين في كامب ديفد:   1991ينظر: المقابمة التي منعت من البث  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso . 
 ينظر: خطابات ياسر عرفات في انتفاضة األقصى . (3)
 . 74، تحميل الخطاب في ضوء نظرية أحداث المغة ،ينظر: عكاشة ،محمود (4)
 ، 41جريدة حق العودة عدد  التحرير واألمم المتحدة،منظمة  ،ينظر:القمقيمي، عبد الفتاح (5)

04.htm-art-http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1528 . 

https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso
https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso
http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1528-art-04.htm
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إذ  ،زارئ حضور مميالطّ  ة العربيّ قمّ ية لمؤتمر الرّ كما كان لخطابو في الجمسة السّ 
لقاو  ،(1)مكويتلانتياء الغزو العراق وذلك بعد  م9/8/1990ة بتاريخ عقدت ىذه القمّ  و لوثيقة ئا 
في الجزائر في  اسعة عشرة لممجمس الوطني الفمسطينيورة التّ التي اعتمدتيا الدّ  إعبلن االستقبلل

-م1994عب ما بين العامين ألبناء الشّ  يةممية الموجّ وصدرت خطاباتو السّ  ،(2)م15/12/1988
ا بين بلم موذلك بعد معاىدة السّ  ،ة أرض الوطنحرير الفمسطينيّ مة التّ بعد دخول منظّ  ،م1996

 ة مباشرة بين إسرائيل وة رسميّ فاقيّ ل اتّ وىي أوّ  ،(3)(وفاقية أوسمتّ )ا ق رابيناسحوا  الرئيس الراحل 
 رعي ل الشّ ة الممثّ حرير الفمسطينيّ مة التّ سحق رابين بمنظّ إاعتراف اشتممت و  ،رحريمة التّ منظّ 

حرير مة التّ منظّ كما صدر خطاب اعتراف  ،(4)ةوالوحيد لفمسطين في المفاوضات الفمسطينيّ 
سح ( قبل توقيع معاىدة السبلم )أوسمو بإسرائيل سبتمبر  9ق رابين بتاريخ ابين ياسر عرفات وا 
وفي خطابو الحماسي  ،(5)ة في فمسطينوكانت في فترة سبلم وىدوء لمعمميات العسكريّ  ،م1993
 .(6)و لزين العابدين رئيس تونسالموجّ 

 ،ييونيالصّ  حاالت وقوع ثوراٍت وحروٍب مع العدوّ  كما تزامن صدور خطاباتو الّثورّية في
 ،بعد أن وضعت الحرب أوزارىا م1967 ( أسفو من ىزيمة العرب في )الّنكسةفأعرب عن 

ذي ا خطابو )عرفات والجيش الّ أمّ  ،م13/12/1981في  صدر خطابو الّسابق الجتياح بيروتو 
خطابو في اليمن بعد وصدر  ،ءَ وشيداما ُخّمف من دماٍر فصدر بعد اجتياح لبنان و  ( ال يقير

صدور الخطاب إذ تزامن  ؛ياسر عرفات إلى تونسحرب لبنان وطرد الّثوار الفمسطينيين بقيادة 
إسرائيل  أنّ  امى قصيدة أحمد فرح عقيبلن )أحق  كما جاء الّرد ع ،ةورة اليمنيّ مع ذكرى اشتعال الثّ 

وبعد  ،انتياء االنتفاضة األولىو  ،الفمسطينّية في الّرياضالّسفارة  يوم افتتاح م1989عام  ( جارة
 وصدرت خطاباتو ،ذي صّرح فيو برأيو في حرب الخميجصدر خطابو الّ لمكويت لعراق احتبلل ا

                                                           
 .م24/4/2014والنشر، ليوم لئلعبلم ، الوسط اتحقيق خاص حول القمم العربيةينظر: كعوش، محمود،  (1)

sections/36068.htm-http://www.alwasattoday.com/site . 
(2) http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741 . 
سحق رابينينظر: اليادي، كرم،  (3)  .8، الرسائل السرية المتبادلة بين ياسر عرفات وا 
ينظر: إسحق رابين، خطاب اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفمسطينية  (4)

http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.p
df  
(5) http://www.nakba.ps/historical_documents_details.php?id=8 . 
(6) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 

http://www.alwasattoday.com/site-sections/36068.htm
http://www.alwasattoday.com/site-sections/36068.htm
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.pdf
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.pdf
http://www.nakba.ps/historical_documents_details.php?id=8
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
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ما بين انية أثناء حصاره في مقر المقاطعة المستنكرة النتياكات جيش االحتبلل في االنتفاضة الثّ 
ة العربي في عمان لخطابو في مؤتمر القمّ  تزامن إلقاؤه، كما (1)م2/5/2002-م29/3/2002
 .(2)عب الفمسطيني في انتفاضة األقصىمار عمى الشّ م مع ازدياد حّدة القتل والدّ 2/3/2001

ة في منيّ رات الزّ من المؤشّ ف ؛(3)غوية في الخطابمني األزمنة المّ ر الزّ المؤشّ  ظيرويُ 
قول  نحو ؛العيد ،الفجر المسيرة، ،الحقبة ،المستقبل ،الحاضر ،الماضي ،اغدً  ،اآلن :الخطاب

 نعم يا إخواني نعم يا أحبائي موعدنا الصبح  ":ادر في مدينة دورااحل في خطابو الصّ ئيس الرّ الرّ 
ذي ينتظر الفمسطينيين اللة عمى الزمن المشرق الّ بح لمدّ فأورد كممة الصّ  ،(4)"ليس الصبح ببعيدو 
 .تحرير ببلدىمعد ب

 ،بيروت الممحمة ،بيروت الّتحّدي ،أسطورة بيروت الّصمود ":خطابو في اليمن قولو منو 
ع لتصن ،مع الّدماء العربّية ،مع الّدماء الفمسطينّية ،بنانّيةتي صنعتيا الّدماء اليمنّية مع الّدماء المّ الّ 

 ؛ نحواالّراحل ألفاظً ئيس فوّظف الرّ  ؛(5)"مسيرًة جديدةو  ،اا جديدً عيدً و  ،اا جديدً ألّمتنا العربّية فجرً 
والحرّية فالفجر الجديد كناية عن الّنصر  ،عمى أزمنٍة منتظرة جديدة تدلّ ل ( مسيرةً  ،اعيدً  ،ا)فجرً 

في بمده  اا منتصرً ه ثائرً والعيد الجديد سيحيا ،ائر بعد انتصاره عمى عدّوهيا الثّ تي يسمو إليالّ 
ى عمى الّثورة القائمة من بدايتيا حتّ  لتدلّ في ىذه العبارة  ( كذلك استخدم لفظ )المسيرة ،الحرّ 

  .نيايتيا بالّنصر أو بالّشيادة

  

                                                           
 .44 ، ياسر عرفات )بين بندقية الثائر وغصن الزيتون(،ينظر: طويل، ريموندا حنا (1)
 .  tp://www.yaf.ps/?url=posts/showhtمؤسسة ياسر عرفات: (2)
 .57 لغة الخطاب السياسي )دراسة نظرية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر: عكاشة، محمود،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=u2LJ3LRdV1Y . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q . 

http://www.yaf.ps/?url=posts/show
https://www.youtube.com/watch?v=u2LJ3LRdV1Y
https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q
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 مكان الخطاب -

ت تنّوع و ،(1)م إليويحيل المتكمّ  إذ ترتبط بو األحداث و  ؛نعني بو مكان إلقاء الخطاب
حدة في المتّ ة لؤلمم ية العامّ احل خطابو أمام الجمعئيس الرّ لقى الرّ فأ ؛أماكن إلقاء خطاباتو الّسممّية

الحكومة  ألنّ  ؛ركيو يو ن ىاة جمستيا فييا مع أن مقرّ حدة لؤلمم المتّ ة العامّ عقدت الجمعيّ إذ  ،جنيف
ؤتمر كما ألقى كممتو أمام م ،حدةأشيرة دخول إلى الواليات المتّ ة رفضت إعطاء عرفات تاألمريكيّ 

بق لمعاىدة االسّ  حرير بإسرائيلمة التّ وألقى خطاب اعتراف منظّ  ،ارئ في مصرة العربي الطّ القمّ 
ة فاق إلى مدينة أوسمو النرويجيّ وتعود نسبة تسمية االتّ  ،(2)واشنطن األمريكية مدينة في أوسمو

سحت فييا المحادثات السّ التي تمّ  زين و خطابو لووجّ  ،(3)م1991ق رابين ارية بين ياسر عرفات وا 
ة حرير الفمسطينيّ مة التّ ادرة بعد دخول منظّ وكانت خطاباتو الصّ  ،العابدين عمى أرض دولتو تونس

في بيت  إذ صدر لو خطابٌ  ؛ىالي ىذه المدينةة ألفي كل مدينة يزورىا تحيّ  مقىتُ  ألرض الوطن
في دورا  وخطابٌ  ،م13/1/1995 في الخميل بتاريخ وخطابٌ  ،م23/12/1995لحم بتاريخ 

كرم بتاريخ وخطاٌب في طول ،م30/3/1995 في رام اهلل بتاريخ وخطابٌ  ،م6/1/1996بتاريخ 
 ،م1995 /15/12وفي نابمس بتاريخ  ،م19/11/1995 وفي جنين بتاريخ ،م31-12-1995

ي وفي غّزة ف ،م31/12/1995وفي قمقيمية بتاريخ  ،م24/3/9519وفي مدينة أريحا بتاريخ 
آخر في غّزة في جامعة األزىر عام  اكما ألقى خطابً  ،م9/9/1994مسجد الّزاوية بتاريخ 

 .م1995

ولة الُممقى فييا بين الدّ  اونجد ترابطً  ،ةصدور خطاباتو الّثورّية الحربيّ  وتنّوعت أماكن
خطابو قبل اجتياح  ألقى :ن أمثمة أماكن صدور ىذه الخطاباتوم ،عنوانو أو مضمونوالخطاب و 

ذي سخر من القوى كذلك صدر خطابو الّ  ،بيروتة الّتحرير الفمسطينّية في لبنان في مقر منّظم
أّما خطابو الذي رّد فيو عمى  ،من المكان نفسو ( الجيش الذي ال يقيرالعسكرّية فيو )عرفات و 

الّسفارة الفمسطينّية في في مقّر  فقد ألقاه ( أّن إسرائيل جارة ان )أحق  قصيدة الّشيخ أحمد فرح عقيبل
وكان ذلك  -كما ورد في الخطاب- الفمسطينّية سابقً مة الّتحرير المنظّ  اتي كانت مقر  الّ  ،الّرياض

                                                           
 .58 صال(،ة االتّ ة في ضوء نظريّ ة تطبيقيّ ياسي )دراسة لغويّ لغة الخطاب السّ ينظر: عكاشة، محمود،  (1)
 .11الكاممة(، واية الحقيقيةة أوسمو )الرّ اتفاقيّ ينظر: نوفل، ممدوح،  (2)
سحق رابينسائل السريّ الرّ ينظر: اليادي، كرم،  (3)  .4، ة المتبادلة بين ياسر عرفات وا 
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كما صدر خطابو  ،عمى مكان صدوره ( ّل عنوان خطاب )عرفات خطاب اليمنود ،افتتاحيايوم 
عرب عن موقفو الحقيقي نحو حرب الخميج في الجزائر كما ورد في التّقرير المرفق مع أالذي 

 .الخطاب

ة د ىويّ إذ تتحدّ  ؛قيمة في المعنىو  امكاني   اة تعطي الخطاب تحديدً رات المكانيّ والمؤشّ 
لقي فيو الخطاب ذي أُ احل لممكان الّ ئيس الرّ الرّ  كرُ وذِ  ،(1)مان والمكانلزّ ا عنصريّ  فيالموضوع 

وأعمن أمامكم مدينتي رام اهلل والبيرة  ":ورد في خطابو الممقى في رام اهللف ،مكان إلقائولا مؤشرً 
 . (2)"محررتينمدينتين 

 مضمون الخطاب -

حظى باالىتمام المباشر في تي تة الّ مضمون الخطاب أو موضوع الخطاب ىو القضيّ 
ا كن أن يحوي الخطاب الواحد موضوعً ويم ،ل ىذا الموضوعوالمفردات والجمل تشكّ  ،الخطاب

الّراحل عن مضامين  واختمفت مضامين خطابات الّسمم لمرئيس ،(3)ة مواضيعأو عدّ  اواحدً 
احل ئيس الرّ خطاب الرّ  عدّ ي: خطاباتو الّسممية في ما يأتيإذ تظير مضامين  ،خطابات الحرب

وأطمق األمريكيون عمى  ،لو رسمي سممي ل خطابحدة ىو أوّ ؤلمم المتّ لة ة العامّ أمام الجمعيّ 
نجح خبلل ساعات قميمة في توجيو  كونو ؛(يوم عرفات) ذي ألقى فيو عرفات خطابواليوم الّ 

كما عرف كيف  ،مونيا أو يتجاىمونيا لعقود عديدةقادة األمريكيون يجيال االىتمام نحو مشكمة ظلّ 
ال يمثل دولة يعطى حق  ل زعيموكان عرفات أوّ  ،من الرأي العام الدولي كبيرٍ  ءٍ يكسب تأييد جز 

في ىذا الخطاب أعمن الّرئيس الّراحل إدانتو  ،ة لؤلمم المتحدةة العامّ إلقاء كممة أمام الجمعيّ 
والّسعي لعقد مؤتمر دولي لمّسبلم في  وضرورة إقامة دولتين عمى أساس قرار التّقسيم، لئلرىاب،

واالستعداد إلقامة تسوية سممّية مع إسرائيل عمى أساس قراري مجمس األمن  الّشرق األوسط،
 .(4) .833و  242

                                                           
 .58 صال(،ة االتّ ة في ضوء نظريّ ة تطبيقيّ ياسي )دراسة نظريّ لغة الخطاب السّ ينظر: عكاشة، محمود،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0  
 .59، صال(ة االتّ ة في ضوء نظريّ ة تطبيقيّ ياسي )دراسة لغويّ لغة الخطاب السّ ينظر: عكاشة، محمود،  (3)
 41، عدد ظمة التحرير الفمسطينية واألمم المتحدة، جريدة حق العودةمنّ ينظر: القمقيمي، عبد الفتاح،  (4)

04.html-art-http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1528  

https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1528-art-04.html
http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1528-art-04.html
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 اقية أوسمو بحقّ فاحل قبل توقيع اتّ ئيس الرّ ة في خطاب الرّ الفمسطينيّ حرير مة التّ واعترفت منظّ    
من العنف  خالٍ  دت بخمق عيد قادمٍ وتعيّ  ،ةولة الفمسطينيّ إسرائيل في العيش بأمن وسبلم بجوار الدّ 

دت كما تعيّ  ،بلمليتماشى مع بنود السّ  ر الميثاق الوطنيّ وأنيا ستغيّ  ،حرىاب والكفاح المسمّ واإل
حرير ممثبل مة التّ وفي ضوء ذلك تم االعتراف بمنظّ  ،حرير بيذه البنودمة التّ عناصر منظّ  بالتزام
 . (1)عب الفمسطينيلمشّ 

 ،مكويت بأياملالغزو العراقي  بَ قْ ذي عقد عَ الّ  ارئة العربي الطّ خطابو في مؤتمر القمّ و 
مع  المعدوان أو تعاطفً فمم يظير إدانة  ؛من ىذا الغزو اا واضحً موقفً احل ئيس الرّ ولم يكن لمرّ 

تدنيس و ة عمى األراضي الفمسطينيّ  ما اقتصر حديثو حول العدوان اإلسرائيمينعتدى عميو وا  المُ 
بي تي أصابت الوطن العر وضرورة وحدة العرب والحديث عن الخيبات الّ شارون لممسجد األقصى 

 .(2)بسبب فرقة أبنائو وعدم وحدتيم

تحقيق استقبلل دولة  إعبلنعمى  الجزائر فقد نّص إعبلن االستقبلل في  أما خطاب
 في ىذا الخطاب ئيس الراحلوتغنى الرّ  ،ولةالقدس عاصمة أبدية ليذه الدّ ب االعترافمسطين و ف

 ذين لم يقلّ كما أشاد باألسرى والجرحى الّ  ،فداًء لتحرير فمسطينذين سقطوا تضحية و يداء الّ بالشّ 
 .(3)يداء األبراردور الشّ ة عن الوطنيّ  رةيدورىم في ىذه المس

عل ما وفِ  ،بلمكما تعّيد في خطاب اعتراف منّظمة الّتحرير بإسرائيل بالتزام بنود اتفاقّية السّ 
 الفمسطيني حياةً ليعيش الّشعبان الييودي و  ؛الّسبلم في األراضي الفمسطينّية بوسعو الستمرار إحبلل

 ،راد منّظمة الّتحرير الفمسطينّيةفرض عمى جميع أفتُ  وأّن بنود اتفاقّية الّسبلم جميعيا ،آمنةً  ِغدةً رَ 
 .(4)ياوىم ممزمون بتطبيق

                                                           
 . 17واية الحقيقية الكاممة(، ة اوسمو )الرّ قصة اتفاقيّ ينظر: نوفل، ممدوح،  (1)
مؤتمر القّمة:    1990الجمسة الّسرّية  -الّطاريءي مؤتمر القّمة العربي ينظر: خطاب عرفات ف (2)

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
 . https://www.youtube.com/watch?v=P3RnBIfWyfgينظر: خطاب إعبلن االستقبلل في الجزائر:   (3)
حرير بإسرائيل:  مة التّ ينظر: خطاب اعتراف منظّ  (4)

/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.phttp://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks
df . 

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=P3RnBIfWyfg
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.pdf
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.pdf
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ة إلى حرير الفمسطينيّ مة التّ ادرة بعد دخول منظّ في مضمون خطاباتو الصّ  انجد تشابيً و 
ما طين إلى وا لتصل فمسضحّ ذين يداء الّ لمجرحى واألسرى والشّ  اإذ حوت تمجيدً  ،أراضي الوطن

شادة بالمساعداتو  ،استقبلل كما ورد في الخطاباتمن حرية و  إليووصمت  يا والبطوالت التي قدمّ  ا 
فاع عن ضحية والدّ ة في التّ احل خبلل مسيرتو الفدائيّ ئيس الرّ ة لمرّ أبناء المدن والقرى الفمسطينيّ 

ىذه  وكانت نقطة االختبلف في  ،شعبيان و ذي تنتظره فمسطياىر الّ واألمل بالمستقبل الزّ  ،الوطن
رة واختبلف أسماء المناطق والقرى المحرّ  ،الجرحىاختبلف أسماء الشيداء و  الخطابات ىي

أن منّظمة الّتحرير  الكن يستدّل منيا جميعً  ،مقى فييا الخطابكان يُ  باختبلف كل مدينة وقرية
 .(1)اادتيا رسمي  استطاعت بعد كل الّثورات واليّبات الجماىيرّية دخول فمسطين واالعتراف بسي

خطبتو األولى  اشتممتإذ  ؛اباتو الّسممّية الممقاة في غّزةموضوعات خط في نجد اختبلًفاو 
ولم تقتصر عمى المضامين  ،مضامين دينّيةمعاني و عمى  م9/9/1994في مسجد الّزاوية في 

من أجر المقاومين  ،س الّراحل عمى أفكار خطيب المسجدفبعد تأكيد الّرئي ؛الّثورّيةالوطنّية و 
استحضر  ،بالّنصر مام سواٌء أكان بالموت أوأّن كل جزاء ليم ىو إكر  ،دين في سبيل اهللوالمجاى

صابة قرارىم ليؤّكد في نفوس المخاطبين مدى إ ،م اعوجاج عمر بن الخّطاب بالّسيفقّصة تقوي
فعمر بن الخّطاب شخصّية تاريخّية اشتيرت في كتب القصص الّديني  ،ليم اباختياره زعيمً 

صابة حكميا والتّاريخي  وقعو لعدلو وقدرتو عمى إدارة شؤون شعبو لو واستحضارىا مثااًل  ،بعدليا وا 
 ،لخطاب عن الّدول المانحة لفمسطينتحّدث الّرئيس الّراحل في ىذا او ، في نفوس متمّقي الخطاب

خسائره فترة قّدم لشعب فمسطين بمثابة تعويض عن كونيا تُ  ،حقيقة ىذه المنح ال تخفى عميو أنّ و 
 ،ينسى قضّيتو األمل بيا و فُيشغَ  ،يرتقي خبلليا المواطن الفمسطيني أو لتطوير ُبنىً  ،الّثورةالحرب و 

قامة الّدولة الفمسطينّيةو  وىي تحرير فمسطين   .(2)يو يرفض ىذه المنح بكاّفة أشكالياف ؛ا 

أّن شعبو يمّر  م1995عام  في غزة وأّكد في خطابو الثّاني الُممقى في جامعة األزىر
وبّرر  ،ة لمقاليد الحكم في الببلدمسطينيّ إذ كانت أولّيات تسّمم الّسمطة الف ؛مصيرّيةبمرحمٍة حاسمٍة و 

رضاًء  افيو لم يوافق عمى بنودىا إكرامً  ،الخطاب سبب توقيع اتفاقّية أوسموفي ىذا  ؛ لدولة المحتلّ وا 
مطة فاق عمى جعميا تحت سيطرة السّ االتّ  تمّ  تية الّ حكم سيطرتو عمى األراضي الفمسطينيّ إنما ليُ 

                                                           
 ينظر:  خطابات ياسر عرفات بعد دخول منظمة الّتحرير إلى فمسطين . (1)
 https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrwينظر:  خطاب عرفات في مسجد الّزاوية في غّزة:   (2)

https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw
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أبناء شعب فمسطين  دعاو  ،وكان لو اعتراضاتو عمى ىذه االتفاقية مثمما اعترض شعبو ة،الفمسطينيّ 
تحرير لبيت فمصير ثورتيم وجيادىم نصٌر و  ،الجياد والّدفاع عن أرض فمسطين إلى االستمرار في

 .(1)ألن ىذا وعٌد من اهلل تعالى ؛المقدس

ن اختمف اليدف الّ  نبلحظ أنّ  ي صدرت ألجمو ىي خطابات ذجميع ىذه الخطابات وا 
والكفاح المسمح في فمسطين ألجل الوصول  ى إكمال مسيرة الجيادفييا عم قتصر الحثّ ا ،ةسمميّ 

 .فمسطين ابقة فيغني باألمجاد السّ مع التّ  ،وعيد لممحتلإلى تحرير القدس دون أي تيديد و 

أعرب عن  :فموحظت مضامينيا كاآلتي ،خطابات الحرب الّصادرة عنوضامين أّما م
ّدث فيو ذي تحوذلك في خطابو الّ  ،ت بالعرب في الّنكسةتي حمّ زيمة الّ مدى حزنو وأسفو نتيجة الي

ل لنقمة وخشيتو من أن تتحوّ  ،وقع ىذه اليزيمة في نفوس العربو  ،م1967عن ىزيمة حزيران 
 .(2)ام العرب في ىذه اليزيمة أوقعيا الحكّ تي من األجيال القادة الّ 

وزير الخارجّية  ( بيروت قبل اجتياح لبنان أّن )ىيجصّرح في خطابو الممقى في  قدو 
قّدم و  ،ممّيات العسكّرّية في جنوب لبنانلبدء الع موافقةي أعطى شارون الذالّ  ىو ،األمريكّية

اإلسرائيمي رغم ضعف المكّونات الحربّية العربّية مود في وجو العدوان لمصّ  انفسي   ادعمً  ممتمّقينل
استمرار إلى خطابو بأّن االستشياد والّدم ال يؤّدي إال  فيوأّكد  ،ام القوى العسكّرّية الّصييونّيةأم

 .(3)الّثورة وتحقيق الّنصر

تي أعّدىا جيش االحتبلل الجتياح جييزات العسكرّية الّ سخر الّرئيس الّراحل من التّ و 
في تفّوق القوى العسكرّية لمعدو  وبّرر سبب الخسائر الماّدية والبشرّية في ىذا االجتياح، بيروت،

تي وقعت في معركة الّشقيف وما نتج عنيا من استشياد وتحّدث عن المعركة الّ  عمى قوى الّثّوار،
دن وأّن الّثوار دافعوا عن كل شبٍر من بيروت والم من المقاتمين العرب المحتمين داخميا، 37

                                                           
 . https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7twينظر: خطاب عرفات في جامعة األزىر:   (1)
:  1967ينظر: خطاب عرفات يتحّدث عن ىزيمة الجيوش العربية  في حزيران  (2)

66AqGmD23k-https://www.youtube.com/watch?v= . 
 . https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOwينظر: خطاب عرفات قبل اجتياح بيروت:   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw
https://www.youtube.com/watch?v=-66AqGmD23k
https://www.youtube.com/watch?v=-66AqGmD23k
https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw
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كما  ،ىمستشفً  37فبنوا  وتحّدث عن إنجازات الّثوار أثناء الحصار، تي غزتيا قّوات االحتبلل،الّ 
 .(1)بئر ماء تحت األرض 17حفروا 

 بل عّده ،ال رابعةالّرئيس الّراحل الخروج من بيروت في خطاب اليمن ىجرة ثالثة و  ُعد  يَ لم 
ّنو ال مجال أو  ،بالقّوة ال يسترّد إاّل بالقّوة أّن ما ُأخذ وأصّر عمى ،ىدافياأل المثورة وتحقيقً  ااستمرارً 

سرائيل الّشرسةكما تحّدث  ،بلستسبلم في أّي حاٍل من األحوالل ضد القوى  ،عن ىجمة أمريكا وا 
واعتباره أّن ما حدث في  ،القّوات المبنانية الثّائرةوىي القّوات الفمسطينّية و  ،المشتركة في لبنان
رفض الّشائعات التي و  ،جتاحة ما ىو إاّل بداية الّثورةوالمناطق المبنانّية المُ بيروت وطرابمس 

سرائيل و أ تي تقول بأّن الّثورة الفمسطينية ىي التي الّ  ،ىا من الّدول العربّيةؤ حمفاشاعتيا أمريكا وا 
يغفل عن ولم  ،رفض الّطعن بالوحدة الفمسطينّية كما ،د الّثّوار الفمسطينيين من لبنانبت بطر تسبّ 

تي حاول مرّوجوىا زعزعة والّشائعات الّ  ،ي رّوجت لوجود خبلف سوري فمسطينيتالّشائعات الّ 
يتوّعد الرئيس الّراحل لمن ينتقد دعمو وتأييده لحركات الّتحرر ، و العبلقات الفمسطينّية الّسوفياتّية

ّسبلم وأّنو ال يمكن تحقيق ال أّنو سيستمّر في ىذا الّدعم لتصل ىذه الّشعوب لحّريتيا، في العالم،
قامة الّدولة  وتقرير المصير، من حّقو في العودة، بالقفز عمى حقوق الّشعب الفمسطيني الثّابتة، وا 

 .(2)الفمسطينّية

و من الموقف العربي والمصري خاّصة في خطابو حول اتفاقية كامب وأعرب عن استيائ
ة إخراج يل من ىذه االتفاقيّ لمعيان أن ىدف إسرائ ذ كان واضًحامود الفمسطيني؛ إديفيد والصّ 

يطرة عمى مداخل فمسطين ومخارجيا، كما ى ليا السّ مصر من الصراع العربي الفمسطيني ليتسنّ 
ذي ال يقير كونو فشل في السيطرة عمى صور وصيدا وبعض مدن لبنان سخر من الجيش الّ 

 .(3)كرّيةة في وجو آلياتو العسنتيجة صمود المقاومة الفمسطينيّ 

 ؛(أّن إسرائيل جارة ايبلن )أحق  أّما خطابو الذي رّد فيو عمى قصيدة الّشيخ أحمد فرح عق
لفتح الّسفارة  ،دّية واألمراء الّشيوخ من حاشيتوفبدأ حديثة بتقديم الّشكر والعرفان لممك الّسعو 

وكيف أقامت  ،بمفورتحّدث عن وعد و  ،اة الّتحرير سابقً منّظم ىفي مبن ،لفمسطينّية في الّرياضا
                                                           

 . https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOwينظر: خطاب عرفات قبل اجتياح بيروت:    (1)
 . e.com/watch?v=yj6pgyspy3Qhttps://www.youtubينظر: خطاب عرفات في اليمن:   (2)
  http://www.yaf.psينظر: خطاب عرفات حول اتفاقية كامب ديفيد والصمود الفمسطيني:  مؤسسة ياسر عرفات:  (3)

https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw
https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q
http://www.yaf.ps/
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ُأعطيت لشعٍب ببل  ،ببل شعب يا أرٌض عمى اعتبار أنّ  في فمسطين اا قومي  مييود وطنً لبريطانيا 
ل ثم انتقل لمحديث عن تسميح الّشعب الفمسطيني وىو الخيار األمثل لمواجية االحتبل ،وطن

فتسميح الّشعب  ،ت العربّية التي ستدافع عن القدسفضل من دخول القواأأّنو و  ،الصييوني
 .(1)الفمسطيني ىو ضمان بقائو في أرضو

 موجودٌ  ىذاو  ،مى قدم عيد الفمسطينيين في أرضيمع استعرض قّصة الّنبي داوود مثااًل و  
سطية في لجأ لممك سبا، شومن حكمو وعن عر  لّما ُطِردَ  إذ ؛في الّتوراة لدييم الممك داوود

إذ اعترفت  ،تح لم تغش أحد من بداية اختيارىافأّكد أّن و  ،مسطين وساعده عمى استرجاع حكموف
 .(2)الّنفس الفمسطيني ىو ثورٌة ونضاٌل طويبلالبداية أّن ما ينتظر الّشعب  وصّرحت من

ل دخوٍل إذ انتصرت بعد أوّ  ؛لجيوش العربّية وتيجير الفمسطينيينتحّدث عن دخول او 
وىزمت  اتطّورً  العربّية أسمحًة أكثرَ دمت الجيوش وبعد ذلك استخ ،تّمت اليدنة األولىو  ،ليا

وكان احتبلل  ،تيجير الّشعب الفمسطيني عدىا تم  وب ،تّمت اليدنة الثّانيةثّم بّية الجيوش العر 
طيني ُىّجر وُشّرد وتبرز المفارقة كون الّشعب الفمس ،طين أصعب من احتبلل جنوب إفريقيافمس

 .(3)من أرضو ووطنو

حصار  عنو  ،م24/10/1986ّول موجاتيا كان في أتحّدث عن االنتفاضة األولى بأّن و 
بالمزامنة مع  وقّمة أدوات القتال، ،ّح الموارد الغذائّيةصعبة من شُ  القّوات العربّية تحت ظروف

ل اإلسرائيمي تي مارسيا االحتبلوالمضايقات والتضييقات الّ  ،اب الّسّتة أشير في الببلد آنذاكإضر 
وحادثة  ،ة ضغوطاٍت تراكمت لدى ىذا الّشعببمثاب ىذه األحداث كانتو  ،في حق أبناء شعبنا

وأسفرت عن استشياد أربعة  ،في مدخل غّزة ،تي وقعت عمى سيارة فمسطينّيةر الّ إطبلق الّنا
 .(4)الّشعمة التي فّجرت االنتفاضة األولى ىيوكانت ىذه الحادثة  ،جرح تسعةمواطنين و 

                                                           
ا أن إسرائيل ح عقيبلن )أحقً ينظر: خطاب رد ياسر عرفات عمى الشيخ أحمد فر  (1)

 . https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A(:جارة
ا أن إسرائيل جارة(:  ينظر: خطاب رد ياسر عرفات عمى الشيخ أحمد فرح عقيبلن )أحقً  (2)

.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35Ahttps://www   
 ينظر: الخطاب نفسو . (3)
(4)https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A  . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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ا رّد كم ،الفمسطينّية بمجّرد دخولو لمببلدنيتيناىو في قدرتو عمى إخماد االنتفاضة تحّدي 
نسيانيم لثورتيم بعد موت  ذين راىن عمىّن أبناء فمسطين الّ أعمى قول جون فوستر داالس ب

 .(1)ي وجو العدو في االنتفاضة األولىىم من انتفضوا ف ،كبارىا

 عمى الّشعب الفمسطيني وعمى الّثورةمسّمطة السياطو  تعبلم العربي إذ كانانتقد اإلو 
ون ك ،سنة صعبة عمى الّشعب الفمسطيني م7198واعتبر سنة  ،الفمسطينّية أشّد من سياط العدو

إلى لّشعب الفمسطيني ا إال ليصلتعّيده بأّن االنتفاضة لن تخمد و  ،اكان ميددً  كّموالوطن العربي 
 .(2)الّدوليالوفاق ذلك دون العمو عمى و  ،ىدفو

الخطر يستيدف ي عّبر فيو عن رأيو في حرب الخميج بأّن ىذا ذوصّرح في خطابو الّ 
فبل يحّق  حدة ميما قّدمت من قراراتٍ وأّن األمم المتّ  ،فقط العراقليس و  ،الوطن العربي جميعو

 ،العراقّيةواعد والقوى العسكرّية وأّن المقصود من ىذه الحرب تدمير الق ،كويتاحتبلل ال عراقلم
 .  (3)لتسييل االستيبلء عمييا ،ى الّتحتّية في العراقوتدمير الُبن

ة لعامة الشعب عن يواختمفت مضامين خطاباتو فترة اندالع انتفاضة األقصى والموجّ 
عمى حّث شعبو  عبة الشّ ية لعامّ الموجّ  اقتصرت خطاباتوولية، فالممقاة في المحافل الدّ الخطابات 

االغتياالت لمقيادات و وعمميات الّتصفية  ،جتياحات اإلسرائيمّيةفي وجو اال عمى الّصمود
 .(4)او لن يخرج من القدس إاّل شييدً وأنّ  ،الفمسطينّية

 ارئة الطّ ة العربيّ بو في مؤتمر القمّ ولية وكان أبرزىا خطااباتو في المحافل الدّ طأما خ
عمى نقل صورة االعتداءات اإلسرائيمية  ركيز فييام فكان التّ 2/3/2001المنعقد في األردن في 

عب الفمسطيني األعزل؛ فأّكد في بداية خطابو أّن مم والحرب مع الشّ يل لحدود السّ وتجاوز إسرائ
مما زاد من وطأة  ةة القاىرة الّسابقة ليذه القمّ منذ انعقاد قمّ  ك ساكًناة لم تحرّ وب العربيّ عالشّ 

ة بقادتيا عوب العربيّ اء والمدن والقرى المحاصرة، ودعا الشّ يديمي وارتفاع عدد الشّ العدوان اإلسرائ
نياء االيمي عمى فمسطين يل األمثل إليقاف العدوان اإلسرائبحاد والوحدة كونيا السّ لبلتّ  حتبلل وا 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A  . 
 .سوينظر: الخطاب نف (2)
 .https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8ينظر: عرفات وموقفو الحقيقي بمسانو من حرب الخميج:   (3)
 .النتفاضة الثّانيةبات عرفات في اينظر: خطا (4)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
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يطرة ة لتسييل السّ يل ىو ضرب وزعزعة الوحدة العربيّ كل جذري، كون أحد أىم أىداف إسرائبش
 .عمى فمسطين

عب الفمسطيني، والخروقات ة عمى الشّ يميّ عرض بعض أوجو االعتداءات اإلسرائ كما
حة تي يمارسيا جيش االحتبلل أثناء اجتياح واحتبلل المدن والقرى واستخدامو ألسمجاوزات الّ والتّ 
نّ  ةوليد تليس مار الّشامل، وىذه االعتداءاتالدّ  بقدم وجود االحتبلل لكن  ةٌ موجود ما ىياليوم وا 

 .(1)تعبيره ة عمى حدّ في ىذه االنتفاضة تجاوز جيش االحتبلل كافة المعايير الحربيّ 

ولية في الىاي حول وكان موضوع خطابو الممقى قبيل انعقاد جمسة محكمة العدل الدّ 
ا دى أممو في اّتخاذ المحكمة قرارً جدار الفصل العنصري المقام عمى أراضي فمسطين، إذ أب

م من تبعات، كما قدّ يقضي بمنع إقامة ىذا الجدار عمى أراضي الوطن لما إلقامتو  حاسًما
ث عن تقسيميا بإقامة ىذا الجدار، وتحدّ  تي سيتمّ َق حول األراضي والمدن الّ معموماٍت وحقائ
امة ىذا عب الفمسطيني بعد إقة ووحدة الشّ ة الفمسطينيّ كوك حول مصير القضيّ المخاوف والشّ 

 .(2)عب الفمسطينينيزام واالستسبلم في نفوس أبناء الشّ الجدار، وما يخمقو من اال

 الخطاب خاتمة -

ن كان الخطاب ،خطاب الحرب خاتمةخطاب الّسمم عن فت خاتمة اختم  ن من إنتاجاوا 
ة لؤلمم ة العامّ اختتم ياسر عرفات خطابو أمام الجمعيّ  ؛ففي خطابات الّسمم ،نفسيا الّشخصّية

ة ة تارّ ة الفمسطينيّ ورة والكفاح في سبيل القضيّ ة وعمى الثّ بلم تارّ عمى السّ  بعبارات تدلّ  حدةالمتّ 
، فبل ائرة الثّ في األخرى بندقيّ و  ،يتون في يدجئتكم حامبل غصن الزّ  ":ييرةعبارتو الشّ فقال  أخرى،

 .(3)"بلم، ومن فمسطين سيولد السّ سطين.. الحرب بدأت من فم. يتون من يديتسقطوا غصن الزّ 

االستعداد لممصالحة مع و  ،مماللة عمى السّ لمدّ  ( يتونغصن الزّ ) فاستخدم المخاطب عبارة
دليل عمى  (وفي األخرى بندقية ثائر) لكن اتباع ىذا التعبير بعبارة ،سرائيل إن ىي التزمت بذلكإ

ة لؤلمم ة العامّ ام الجمعيّ بلم ليس نتيجة استسبلم من المخاطب ومن موكميو أمأن ىذا السّ 

                                                           
 . http://www.yaf.psمؤسسة ياسر عرفات:   (1)
  http://www.yaf.psمؤسسة ياسر عرفات:   (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM  

http://www.yaf.ps/
http://www.yaf.ps/
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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اوم ذي يستخدمو المقبلح الّ اللة عمى عموم السّ لمدّ  (ةبندقيّ ) واستخدم المخاطب كممة ،حدةالمتّ 
وذلك  ؛أو مدفعية أو دبابة اشرشّ  :نحوسماء األسمحة األخرى بدال من استخدام أ ،الفمسطيني

ن كان ىذا السّ  األحيان لكنو  في بعض بلح قاتبًل دليل عمى بساطة سبلح المقاوم الفمسطيني وا 
اجتياحيا لقرى فمسطين في نكبة  أثناءذي استخدمتو عصابات الييود اك أو مبيد كالّ غير فتّ 
 .م1984

الة عمى ة الدّ بينما تكثر األلفاظ العربي ، (ثائر) وأشار المخاطب لممقاوم الفمسطيني بكممة
 في لسان العرب ومعنى ىذه الكممة كما ورد ،أو جندي وغيرىا دالمقاوم مثل محارب أو مجنّ 

ار أو ثوّ  :وجمعو ،الفعل ثاروىو اسم فاعل من  تى يدرك ثأره،ذي اليبقى عمى شيء حالّ "
أر ، والثّ فاع عن أرض فمسطينوممتمكاتو لمدّ  ر جميع قواهفيذا المقاوم الفمسطيني يسخّ  ،(1)"ثائرون

يخوض غمار الحرب الجندي  كما أن المحارب أو ،اذي سمبو أرضو سمبً ييوني الّ من العدو الصّ 
ة لمثأر من ائر لديو قوًى ودوافع ذاتيّ لكن الثّ  ،في فئة معينة ادً لة أو مجنّ ؤو ة مسمن جي افً إما مكمّ 

  .ه وىذا ىو حال المقاوم الفمسطينيعدو 

فبل تسقطوا غصن الزيتون من " يي بعد عبارتي المخاطب السابقتينوجاء أسموب النّ 
سرائيل فيوجّ ة السّ عمميّ  فية الموقف الفمسطيني حياديّ د ، ليؤكّ "يدي و المخاطب بلم بين فمسطين وا 

بلم وبنود تحقيقو طالما عب الفمسطيني سيمتزم بالسّ رسالة لجميور المخاطبين مضمونيا أن الشّ 
رف الفمسطيني إلى خر ىذه البنود سيضطر الطّ رف اآلتجاوز الطّ  ذاإف ،ياالتزم الطرف اآلخر ب

ن فمسطين ىي فكما أ ،عميو يتم االعتداءفيو شعب مسالم ما لم  فاع عن ذاتو،ة لمدّ استخدام القوّ 
 .بلمبلم في حوارات السّ ، ستكون ىي مصدر السّ ورة وأساسيامنبع الثّ 

 جض مص ُّ  :قولو تعالىبة العربي الطارئ أمام مؤتمر القمّ  احل خطابوئيس الرّ الرّ  اختتم

 َّ يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض

 ،ليا في خطابات أخرى اارً ما نجد استحضنوا   ،ية في ىذا الخطاب فقطصر ورود اآلولم يقت ،(2)
 ،ة إلى أراضي الوطنحرير الفمسطينيّ ظمة التّ تي ألقاىا بعد دخول منّ يا بعض خطاباتو الّ فافتتح في

                                                           
 . 4/97 )مادة ثاَر( ،لسان العربنظور، ابن م (1)
 .8/5سورة القصص:   (2)
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ي خطابو في مدينة جنين وف ،م30/3/1995ابو في مدينة رام اهلل بتاريخ إذ أوردىا في خط
 .يو لرئيس تونس زين العابدينذي وجّ وفي مطمع الخطاب الحماسي الّ  ،م19/11/1995بتاريخ 

 ،ظمموإسرائيل عمى طاغوت فرعون و  يص نتيجة صبر بنآلية الكريمة لتمخّ وتأتي ىذه ا
 مض خض حض جض مص ُّ  :أن المقصود في قولو تعالى :رد في تفسير البغوي ليذه اآليةو  فكما

والة وقادة  نسيصبحو  :أي " نجعميم أئمةً  ":وفي قولو ،ىم بنو إسرائيل َّ جع مظ  حط
أن أمبلك فرعون وقومو يخمفونيم في  :يعني "نجعميم الوارثينو  " ،الخيريقتدى بيم ودعاة إلى 

 اونجعميا مكانً  ،امن ليم في أرض مصر والشّ نوطّ  أي: "ونمكن ليم في األرض "مساكنيم
 .(1)ون فيويستقرّ 

ة العربي خطابو في مؤتمر القمّ  ية في خاتمةاحل ليذه اآلئيس الرّ الرّ جاء استحضار و 
فكما نصر اهلل تعالى  ،ذي ينشده المخاطباالستقبلل الّ و ية ي مدى األمل بالحرّ ليوحي لممتمقّ 

عب قادر سبحانو وتعالى عمى نصر الشّ  ،جبروتو دنا موسى عمى طاغوت فرعون وسيّ 
 ير بقدر ما نصر بنتجبّ ر و طغى فرعون وتكبّ بقدر ما ف ؛ظمموالفمسطيني عمى كيد االحتبلل و 

ا ر فحتمً عب الفمسطيني أن المحتل ميما عبل وتكبّ وىكذا األمل بحال الشّ  ،عبل شأنيمإسرائيل و 
 .سيأتي نصر ليذا الشعب المقيور

 ؛(2)"لشعٍب من األحرار احر   اوطننً  اسيبقى دائمً  ":اب إعبلن االستقبلل بقولوطاختتم خ
ي حّتى يحفظ ل القتال ومواجية المعتدويفضّ  ،الشريف ال يرضى بالّصغار واليوانفاإلنسان الحّر 

 .ق إاّل لشعب األحرار والّثواروحّرّية الوطن ال تتحقّ  ،كرامتو وحّرّية أرضو

والي مش عاجبو  ،أبى من أبىو  ،شاء من شاء ":تم خطابو في جامعة األزىر بعبارةواخت
ففييا  ،تنسب لو متى ما ُسِمَعتو  ،تكّرر ورودىا في خطاباتوي عبارة وى ؛(3)"يشرب من بحر غّزة

كما فييا شموٌخ وصموٌد في وجو الّشاّكين في قدرة الّثورة  ،ويؤّيده تحدٍّ لممحتل ومن يعاونو
 .الفمسطينّية عمى تحقيق المراد من تحرير فمسطين واسترداد القدس

                                                           
 .119\6نزيل(، تفسير البغوي )معالم التّ ينظر: البغوي، ابن مسعود،  (1)
 .  https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PUمكتب الّدراسات والّشؤون الفكرّية ، (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw . 

https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw
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في أن يكونوا عمى قمب رجٍل  وكان ختام خطبتو في مسجد الّزاوية توصيًة ألبناء شعبو
 .(1)واحد

 ،ثورّية تحّث عمى استمرار الّثورةبيتافات  الحرب الممقاة في اليمن ولبنان انتيت خطابات
ما أن و  "ثورة ثورة حّتى الّنصر ":ذلك قولو في خطاب اليمنومن  ،مواصمة الكفاح حتى الّنصرو 

مة نفسيا في خطابو في وتكّررت الجم ،دىا بحماسةبدأ الجميور يردّ  ،انتيى من قوليا مّرتين
 .ورة الفمسطينّية ال تنتيي غايتيا الّزمنّية إاّل بالّنصر عمى العدوفالثّ  ،بيروت

من المؤسف أّن المال  ":ح فيو موقفو من حرب الخميج بقولوذي وضّ واختتم خطابو الّ 
ول بأّن الدّ  ،حديٌث صريح لوذه العبارة ففي ى ؛(2)"ارب القدرة العسكرّية العربّيةالعربي ىو الذي يح

ن حاولت المراوغة و  خفاء بعض الحقائقالعربّية داعمة لمحرب عمى العراق وا  وقد أكسبتو قّوة  ،ا 
ن كانت عواقب ىذا القول وخيمة ،االعتراف بيذا األمرشخصّيتو الّثورّية عمى الّتصريح و   .وا 

 

 ىدف الخطاب -

ياسي بيدف إمتاع الخطاب السّ  مقَ فمم يُ  ،ن لكل خطابعيّ ال بد من وجود ىدف م 
ما ىو صادر إلحراز أىداف إنّ  ،مقيالمتّ واصل بين المخاطب و خاطب والتّ امع وتحقيق لذة التّ السّ 

 .(3)حقيق المنفعة لطرفي الخطابتّ و ة سياسيّ 

اليدف من الخطاب تقديم معمومات رفيعة المستوى تعد مجيولة لئلنسان ومحاولة نقميا و  
 .(4)ثقافيةو  سياسيةو  وطنيةتأثير من أجل تحقيق منافع باإلقناع والبصورة تتسم ، متمقيلم

ففي  ،الخطاب نّص  في احل ظاىرةلرّ ئيس اممية لمرّ بعض أىداف الخطابات السّ نجد أن و 
ة وما ة الفمسطينيّ حدة كان ىدف المخاطب تقديم صورة واضحة لمقضيّ و لؤلمم المتّ خطابو الموجّ 

                                                           
 . https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrwينظر: خطابو في مسجد الّزاوية في غّزة:   (1)
(2)https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8 . 
 . 62 صال(،ة االتّ ة في ضوء نظريّ ة تطبيقيّ ياسي )دراسة لغويّ لغة الخطاب السّ   ،ينظر:  محمود، عكاشة (3)
 . 13م، 1997ة العربية لمعموم اإلنسانية، ، المجمّ ياسيسانيات وتحميل الخطاب السّ المّ ينظر: الوعر، مازن:  (4)

https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
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حدة وتمييز عنصري عمى يد االحتبلل لييئة األمم المتّ  ض لو شعب فمسطين من اضطياديتعرّ 
ة العربي وسعى في خطابو في مؤتمر القمّ  ،(1)شعبيالكسب تأييدىا ودعميا ألرض فمسطين و 

و شارون ذي دنسّ لنصرة المسجد األقصى الّ  ؤساء العرب لتيبّ الطارئ إلى استثارة أذىان الرّ 
ة عمى أبناء الشعب ة الظمم المشتدّ خفيف من حدّ لمتّ غط عمى دولة العدو وا لمضّ وليسعَ  ،أعوانوو 

 .(2)الفمسطيني

مقى في خطابو الحماسي المُ  فيونسي عب التّ احل لمحفاظ عمى تأييد الشّ ئيس الرّ وسعى الرّ 
ة حزنو وألمو عمى كما أظير والءه ألبي جياد وشدّ  ،بحضرة زين العابدين رئيسيا آنذاكتونس 

 .(3)أثناء تشييع جثمانوتي ألقاىا فراقو في كممتو الّ 

 ،ابق التفاقية أوسموالجانب اإلسرائيمي خبلل خطابو السّ  احل كسب ثقةئيس الرّ ابتغى الرّ  
الشعب  فبتقديمو اعترافات بحق ،ةالفمسطينيّ  حريرظمة التّ ة منّ بشرعيّ  ارسمي   الينال اعترافً 

ده بالتزام أفراد شعبو بيذا تعيّ و  ،عب الفمسطينينة بجانب الشّ نيطمأو سرائيمي بالعيش بسبلم اإل
كما طالما تمنى  رعية واالعترافونال الشّ  ،أي العام العالميبلم استطاع كسب تأييد غالبية الرّ السّ 

 .(4)وكافح لنيميما

مة خطاباتو الممقاة بعد دخول منظّ في ف ،اا خفيً ما جاء فييا اليدف ضامرً  ومن خطاباتو 
، وتمجيد مدينة زارىا عمى حدة األسرى لكلّ يداء و ذكر الشّ ة تكرار حرير لؤلراضي الفمسطينيّ التّ 
غني بالمدن وسبب إقامتو في كل واحدة والتّ  ،لشعبياتي قدميا لفمسطين و ورات والبطوالت الّ الثّ 

مخطاب المتبّصر ل القارئ يبلحظُ و  ،زاع بين مقاومي فمسطين واالحتبلللفترة من فترات القتال والنّ 
وقيادتو عب الفمسطيني لكسب ثقتو واالستمرار في تأييده عمى الشّ  أثيرمحاولة المخاطب التّ 

 .(5)عب الفمسطينيلمشّ 

                                                           
 . https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGMينظر: خطاب عرفات أمام ىيئة األمم المّتحدة:   (1)
 . https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlAينظر: خطاب عرفات في مؤتمر القمة العربي الّطاريء:   (2)
 . p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JPينظر: خطاب عرفات الحماسي في تونس:   (3)
ينظر: خطاب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل:    (4)

http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.p
df  . 
 .نّيةمة الّتحرير لؤلراضي الفمسطيينظر: خطابات عرفات بعد دخول منظ (5)

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.pdf
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Recognition_Letters_between_PLO_&_Israel_A.pdf
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تقديم الّدعم ألبناء الّشعب في وتبرز أىداف خطاباتو في حاالت الحرب بالّدرجة األولى 
كما  ،مثل خطابو الّسابق الجتياح لبنان ،خاّصًة الّثّوار منيم ،الّشتاتالفمسطيني في الوطن و 

تقديم إلى   -عمى حّد تعبيره- و من جيش االحتبلل الذي ال يقيرذي سخر فيمن خطابو الّ ىدف 
 ات تراجعً سببّ  ،ةب عميو من خسائر ماّدية وبشريّ وما ترتّ  ،بريرات لنتائج اجتياح لبنانوالتّ  الحجج

 .(1)ة وقياداتيا في نفوس العربورة الفمسطينيّ لمثّ 

ورة المساومين عمى انتياء الثّ  خطابو في اليمن أن يعمن لكلّ ىدف الّرئيس الّراحل من  إنّ         
كما ىدف إلى كشف  ،ىذه الّثورة مستمّرة حتى الّنصر من لبنان بانّ  الفمسطينية بعد خروج الّثوار

 .الّدول العربّية المتآمرة مع االحتبلل وأمريكا لطمس ىذه الّثورة

بب أن يبين السّ  ( أن إسرائيل جارة ا)أحق  ى قصيدة ذي رّد فيو عموكان ىدفو من خطابو الّ  
وكسب  ،الّثورة ألبناء الّشعب الفمسطينيويبرر سبب ىذه  ،ألولىلقيام االنتفاضة ا الحقيقيّ 

تي قّدمت دولة االحتبلل الّ  ،يذه اليّبة الجماىيرّية المفاجئةاستعطاف الوسط العربي المعادي ل
 .(2)بصورة الّمدعي الكاذب ألسبابيا الحجج الكاذبة إلظيار الفمسطينيين

ن كانت ظاىرة أو تحوم  ،ى كشف بعض الحقائق ألبناء األّمةكما ىدفت خطاباتو إل  وا 
حرب الخميج  ذي بّين رأيو منمثل تصريحو في خطابو الّ  ،يا الّشكوك بين أبناء ىذه األّمةحول

رافض ليذه وأّنو في موقفو  ،االحتبلل م الّدول العربّية ليذاتّم بفعل دع لمكويت لعراقبأّن احتبلل ا
أّنو تّم  لمكويت لعراقب توضيح حقيقة احتبلل افكان ىدفو من ىذا الخطا ،لمعراق دالحرب ومؤيّ 

سرائيمّيةمن ق بدعم عربي مؤّيد  .(3)وى سياسّية أمريكّية وا 

 

 

 

                                                           
 . https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOwينظر: خطاب عرفات قبل اجتياح بيروت:   (1)
 . https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35Aبأّن إسرائيل جارة:  انظر: خطاب الّرد عمى قصيدة أحق  ي (2)
 . w8https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11ينظر: خطاب عرفات وموقفو بمسانو من حرب الخميج:   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
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 الفصل الثّاني

 ئيس عرفات في ضوء عمم الّنصتحميل خطابات الرّ 

 قافة العربّية والغربّية، نشأتو وتطّوره، داللتو في الثّ الّنصعمم  :أواًل 

 في الثقافة العربيةوتطّوره ص مفيوم النّ  -
 في الثقافة الغربيةوتطّوره مفيوم النص  -
 نشأتو وتطوره -
  نحو الّنص ونحو الجممة والعالقة بينيما -

  غة الّنصي: مستويات الخطاب في ضوء عمم المّ ثانًيا

 المستوى الّصرفي   -
 المستوى الّنحوي -
 اللي المستوى الدّ  -
 المستوى البالغي  -
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 رهة، نشاتو وتطوّ ة والغربيّ قافة العربيّ ، وداللتو في الثّ صالنّ عمم : اًل أوّ 

 في الثّقافة العربّية: رهوتطوّ  مفيوم الّنص -

بالرجوع إلى المعاجم العربية يستدل إلى أن كممة نّص )ن ص ص( تدل في معناىا 
 . (1)الّرفع واإلظيار واإلبانةالمغوي عمى 

يتأّلف الّنص من مجموعة كممات متتابعة، تعّبر عن حدٍث َحَدَث في زماٍن كما 
 ًقاومكاٍن معّينين، وييدف إلى توصيل المعمومات والّتجارب إلى المتمّقي، ويمتاز بكونو مغم

 .(2)ما بين بدايٍة ونياية، يؤّدي وظيفًة معّينة

و عبارة عن شبكة من المنطوقات المسانية والبنيوية بأنّ  لّنصعّرف عبد الممك مرتاض ا
ا لتكّون الخطاب، فإذا خرج الخطاب بصورة متقنة أحدث أثًرا يتتبع فكًرا معّيًنا وتتآلف فيما بين
والّتجدد، وفي كّل مّرة  و ىو ما يمنحو العطاءربط الّنص بقارئ عميًقا في نفس المتمّقي، وأنّ 

 .(3)لو فيًما وتصّوًرا جديًدا يشّكل القارئقراءة الّنص تتكّرر 

ذا كان رسالًة إاّل إ "اال يصبح نص   وحسب رأي محمد حماسة عبد الّمطيف أن الّنص 
وىذه الجدلّية  ،حويةفييا جدلّية محكمة مضفورة من المفردات والبنى النّ  ،انً معيّ  الغوّية تشغل حّيزً 
فتشيد ىذه  ؛(4)"ينبث فييا المرسمة الّمغوية كّميا ،ص نفسوبالنّ  اخاص   اف سياقً المضفورة تؤلّ 

والمعنى المستفاد من الّنص يستخمص من تكاممو وشموليتّو وليس من  ،صالّتعريفات بكمّية النّ 
وينبغي أن  ،العكس وأبلحقة إذ ترتبط أجزاء الّنص الّسابقة بالّ  الجمل المفردة كل عمى حده،

  فنجد نحاة الجممة يعتمدون عمى عبارات ضمنّية ،يكون لكل نص بناء محكم وسياق خاص
عممية  فالّنص ،صل عند إصدار أحكاميم عمى الجممةذات صمة وثيقة بالّسياق والخطاب والّتوا

                                                           
ابن منظور، وينظر:  ، 633-مادة )ن ص ص(632، القاموس المحيطالفيروزأبادي، مجد الّدين بن محمد بن يعقوب، ينظر:  (1)

مختار الّرازي، محّمد بن أبي بكر،  ، وينظر:98-7/97، ماّدة )ن ص ص(، ، لسان العربجمال الّدين بن محّمد بن منظور
 . 276ماّدة )نص(، الّصحاح، 

 .119 تحميل الخطاب الّشعري )استراتيجّية التّناص(،ينظر: مفتاح، محّمد،  (2)
دراسة سيميائّية تفكيكّية عن: مرتاض، عبد الممك،  ، نقبًل 25، ، تحميل الخطاب األدبي وقضايا الّنصشرشار، عبد القادرينظر: (3)

 .  55لمحمد العيد،  لقصيدة )أين ليالي(
 . 2006،108، المجمد الخامس عشر، العدد الثاني، صيفالتحميل النصي لمقصيدةمنيج في مجمة فصول،  (4)
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وليس مجرد مجموعة من الجمل المتتابعة واّلتي تؤدي معنًى  ،غةإنتاجية مرّكبة داخل المّ 
 .(1)امعينً 

 مفيوم الّنص في الثّقافة الغربّية: -
، (2)(tissue)بمعنى الّنسيج   (textus( من)text) باإلنجميزّية تعني كممة نص    

جياز عبر لساني يعيد توزيع  "نأّن الّنص عبارة عJulia Kristiva ترى جوليا كريستيفا و 
ر المباشر مع بذلك اإلخبا رامًيا paroleعن طريق ربطو بالكبلم   langueسان ام المّ نظ

  .(3)"ات الّسابقة والمعاصرةمختمف أنماط الممفوظ

ماسك والّتشابك منتج لعممّية التّ  ؛ ألّن الّنص أيًضا(4)وعّد روالن بارت الّنص نسيًجا
ا مفيوًما معّبًراتي يشّكميا الكاتب لمكممات والّتعالّ  ، كما ُيعطينا ابير كي تعطينا في الّنياية نص 

تي يعادل العنكبوت، والّشبكة تشبو الجمل والمعاني الّ  ، فالّناصالعنكبوت شبكًة من ذاتو
 . (5)يتكّون منيا الّنص

بمعناىا األوسع؛ فعبلمة تحديد ( كممة )نصHaelemsilve وتناول ىيممسيمف 
 ( نحو )ناروقدمو أو حداثتو؛ فكممة واحدة ي االكتمال، وليس طولو أو قصره، الّنص ى

ا ميم ايمكن أن ت ( )الموت ي ضخم، أو كممةيمكن أن تقابل عمل روائ من رواية  كون نص 
 .(6)طويمة

 .Wيسمر ر ولفغانغ دو  R.De Beaugrandعّرف روبت ديبوجراند و 
Dresslerبأّنو تشكيمة لغوّية ذات معنى تستيدف االّتصال، ويضاف إلى ذلك  "الّنص

ضرورة صدور أي نص عن مشارك واحد ضمن حدود زمنّية معّينة، وليس من الّضروري 

                                                           
 . 24 نحو النص )اتجاه جديد في الدرس المغوي(،ينظر: عفيفي، أحمد،  (1)
 Dictionnaire quelle de la langue . نقبّل عن:.17، تحميل الخطاب األدبي وقضايا الّنص:  شرشار، عبد القادر، (2)

franca  
 . 19، انفتاح الّنص الّروائييقطين، سعيد،  (3)
 . 35، ترجمة منذر عّياشي، لّذة الّنصينظر: بارت، روالن،  (4)
، مجّمة نزوى، مجّمة أدبّية ثقافّية تصدر عن مؤّسسة عّمان لمّصحافة والّنشر الّنص األدبي وتعّدد القراءاتينظر: إبرير، بشير،  (5)

 . 2009-6-26، 11سمطنة ُعمان، عدد  واإلعبلن،
 . 214، بالغة الخطاب وعمم الّنصينظر: فضل، صبلح،  (6)
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أن يتأّلف الّنص من الجمل وحدىا، وقد يتكّون الّنص من جمل أو كممات مفردة أو أّية 
 .(1)"مجموعات لغوّية تحّقق أىداف االّتصال

صوب بناء عبلقات متنّوعة  لحدث يقصد بو شخص توجيو المستقب "أّن الّنص كما
ا لمجممة ال تقتصر عمى العبلقات القواعدّية وكذلك إلى التّأثير في مواقف بشرّية وذلك خبلفً 

ّنما تستعمل إلبراز العبلقا تي ال تمّثل حدثًاالّ  ؛ فمم يكن (2)"ت القواعدّية بمعزٍل عن الّزمنوا 
الّترابط بين ، بل تجاوز مرحمة ل مرتبطة ومتماسكة مع بعضيا بعًضالدييم مجّرد جمالّنص 

 .تأثير واضح في نفس المتمّقيلو  الجمل ليصبح تعبيًرا اجتماعي ا ونفسي ا

ايحتكم إلييا الّتعبير المّ  كما وضع العالمان معاييرَ   ؛ وىي:غوي ليصبح نص 

العبارات والجمل تي تحّقق تكامل الّنص؛ كبناء وىو اإلجراءات الّشكمّية الّ الّتضام:  -
 .ر وغيرىاواستعمال الّضمائ

وىو عبارة عن اإلجراءات المستعممة في إثارة عنصر المعرفة من المفاىيم  التّقارن: -
 .والعبلقات

عناصر الّنص لتحقيق التّأثير  يفي مدى مقصدّية منتج الخطاب في توظأة: القصديّ  -
 .المتمّقي عمى

 .أي مدى تقّبل متمّقي الّنص لو واستيعابوالتّقّبمّية:  -
 .تي تجعل الّنص ذات صمة بموقف حاليوىي العوامل الّ  الموقفّية: -
 .تي يتّبعيا منتج الّنص في إيصال نّصو لممتمّقيأي الوسيمة الّ  :(اإلعبلمّية )اإلخبارّية -
اس واالستفادة االقتبأي عبلقة الّنص بالّنصوص األخرى ومدى : (الّنصوصّية )التّناص -

 .(3)منيا
يزبرنج Brinker برنكر عالما المغة ويذىب   "ن الّنصوغيرىم إلى أEzevpring وا 

 ،صغيرا ترمز إلى الّنص اصفيا جزءً ويستنتج من ذلك أن الجممة بو  ،تتابع مترابط من الجمل
ثم يمكن بعدىا  ،عبلمة تعّجبٍ  أو، لجزء بوضع نقطة أو عبلمة استفيامويمكن تحديد ىذا ا

                                                           
 .9غزالة، وعمي محمد، أبو رجمة: إليام ، تمدخل إلى عمم الّنصيسمر، لفغانغ، ر دي بوغراند، روبرت، ود (1)
 .10، المرجع نفسو (2)
 .12، المرجع نفسوينظر:  (3)
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عمى حده   ه الجمل بالّدراسة والّتحميل كبًل لكن لو تناولنا ىذ ،(1)"وصفيا بأنيا وحدة مستقّمة
فتحميميا يقتضي  ،كامل مما يأخذ النص إلى الغموضلتّ رابط وامنعدمة التّ  جمبًل ص يصبح النّ 

 ترابطيا وتكامميا داخل الّنص الواحد.
 

 نشأتو وتطوره -

ذلك بتجاوزه جميع  ،الحديث اتجاه معاصر في الّدرس الّمغوي يعد عمم الّنص 
 ،قميديةحدود كل عادات القراءة التّ خرج نفسو من كما أّنو يُ  ،حدود المعيارية لنحو الجممةال
وتزداد الّدراسات الّمسانية صعوبًة كمما تجاوزنا في  ،ن طرق الّتحميل الّمغوي المعروفةوم

تفاعل مجموعة من العموم نحو الّنص نتاج و  ،تحميل الّنصنا تحميل الجممة إلى تحميم
األبنية الّنحوية لمجمل إذ ييتم عمم الّمغة ب ؛عضيا لغوي وبعضيا اآلخر غير لغويب ؛المتنوعة

 (ويوجو عمم النفس )المعرفي أو الّمغوي ،ط الّسياقات المرتبطة بيذه الجملوشرو  ،والّنصوص
عادة صياغتيايوالّتربية اىتماميما لمّطرق الّسم وعمم الّنفس االجتماعي  ،مة لفيم الّنصوص وا 

ص ين لبيان مدى مناسبة النّ صوص والخطابات في المتمقّ صال يبحثان أثر النّ وعمم االتّ 
 ،عتمد عمى البحوث الّتجريبية تارةكثيرة ت ايحوي ىذا العمم عمومً و  ،(2)ادر فيولممقام الصّ 

ة وارتباطو الوثيق بميدان الّذكاء االصطناعي تارّ والمنجزات الّنظرية لعمم نفس المعرفة 
 .مزجيا في عقل المتمّقيبوم وغيرىا في تحميل الّنصوص إذ تساعد ىذه العم ،(3)أخرى

كما أن  ،صوص وتحميميامنّ ل تودراسفي كل نيائي عمى شالّنص  عمملم يستقر  
ويشير أكثر من  ،(4)األخرىره السريع مقارنة بالعموم موضوعاتو لم تحصر بشكل نيائي لتطوّ 

تي بحثت فييا ؛ الّ (I.Nya)باحث إلى أّن بدايات البحث في عمم الّنص تعود إلى رسالة 
وكانت دراستيا سابقة عمى  ،(5)عمى أسس نّصّية اخمية بناءً الجمل وعبلقاتيا الدّ  بط بينالرّ 

إذ عّد  ؛الماضياني من القرن صف الثّ النّ في بدايات  صالنّ  لعمم  Harrisىاريس  دراسة
                                                           

 .188،راسات األدبيةغة والدّ عمم المّ  ،شبمر، برند (1)
 .229،صبالغة الخطاب وعمم النّ  ،ينظر: فضل، صبلح (2)
 .230 ،المرجع نفسوينظر:  (3)
 .161،صعمم لغة النّ وينظر: البحيري، سعيد،  (4)
 .122، المرجع نفسونظر: ي (5)
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من الجمل، والجمل عبارة عن تتابع من الّرموز، وكل رمٍز من ىذه الّرموز  الّنص تتابًعا
في الّنياية ا ييسيم في فيم معنى الجممة المرتبطة بسابقيا وتالييا من الجمل، ويؤدي فيم

 .(1)إلى تحميل الّنص ككل

 ،في بداية السبعينات Van Digkفان دايك عالم المغة ره فكان عمى يد ا تطوّ أمّ 
حقيق االنسجام ذي نادى بضرورة االرتباط بين جمل الّنص لتالّ  ،صمؤسس عمم النّ  دّ يعو 

 الّنصوص لديو: بيناىر االنسجام فيما بينيا، ومن مظ

اللة عمى عبلقة خاّصة بين جمل الّنص الواحد؛ واستعمل ىذا المفيوم لمدّ  الّترابط: -
روف عميو من ربطيا بالظّ  ا داللي يستدلّ فيما بينيفالجممة تركيب نحوي والّترابط 

 .والقضايا المحيطة بالّنص
ويتحّقق بتأويل الجمل والقضايا المرتبطة بيا وربطيا مع الجمل والقضايا  االنسجام: -

 .بطة مما يعين عمى فيم الّنص كمًياراالّسابقة ليا؛ بحيث تكون داللة الجمل منسجمة مت
ميّم لتحقيق االنسجام في الخطاب  ريوىو مظ ( الخطاب ترتيب الخطاب )ترتيب وقائع -

 عند دايك.
ذي يشمل كل أّنو الخطاب الّ الخطاب التّام والخطاب الّناقص؛ وقصد بالخطاب التّام  -

ع ال يمكن حصرىا لمقاٍم أّن ىذه الوقائع المشّكمة لمقام معين من الخطاب، وبما الوقائ
ء ما ىو ميم وضروري منيا لخدمة الّنص أو انتقا معّين، ال يوجد خطاب تام؛ إذ يتمّ 

    .(2)، ويكون الخطاب ناقًصاالخطاب

 Robertروبرت دي بوجراند ص راسخ المعالم عمى يد األمريكي النّ  عمموأصبح 
de Beaugrandeعمى وجود عبلقة استمرارّية بين أجزاء ىذه  ل الّنصوص معتمًداإذ حمّ  ؛

أّنو من الّضروري تحميل الّنص  الّنصوص، فكل جزء منيا ىو استمرار لمجزء الّسابق لو، كما

                                                           
 .122، صعمم لغة النّ ينظر: البحيري، سعيد، (1)
 .40-31، لسانيات الّنصابي، محمد، خط: ينظر (2)
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لّتواصل بين تي دفعت منتجو لكتابتو؛ لتسييل فيمو وتحقيق ابربطو بالعوامل المحيطة بو والّ 
 .(1)يومنتج الخطاب ومتمقّ 

 ة الّنص وتقويمو من بين الّنصوص، ومنيا:لتعيين نوعيّ  يمّيةً تنظ وضع بوجراند معاييرَ و 

 يممتمقّ صال مع تحقيق المردود األكبر لالجودة؛ وتنجم عن استغبلل ىذا الّنص في االتّ  -
 .، مما يسّيل طريقة معالجة الّنصمن منتج الّنص والجيد األقل

 .المستقبل؛ وتعني شّدة وقع الّنص وتأثيره في الفعالّية -
ايير الّنصّية ءمة؛ ويقصد بيا تناسب مقتضيات الموقف مع درجة انطباق المعالمبل -

 .(2)عمى الّنص المدروس

بط ودرجات الرّ  ،غةياقات ومستويات المّ ص كل أشكال األبنية وأنواع السّ النّ  عمميتناول  
 كما ييدف إلى دراسة ،(3)ظرية والتطبيقيةعة النّ اللي والنماذج الييكمية المتنوّ ماسك الدّ حوي والتّ النّ 

صي داخل واصل النّ وتحميل المظاىر المتنوعة ألشكال التّ  ،ووصفيا صيةغوية النّ األبنية المّ 
ة صيّ ة لؤلبنية النّ ة والخارجيّ فميمتو وصف العبلقات الداخميّ  ،(4)ص المراد دراستو وتحميموالنّ 

 ،(5)ص المدروسة داخل النّ غاستخدام المّ وشرح المظاىر العديدة ألشكال  ،بمستوياتيا المختمفة
كممة نص  "فأشار ىاليدي إلى أنّ  ص؛النّ  عممص مكانة مميزة لدى دارسي النّ  لذلك احتلّ 

شريطة أن  ،طوليا غويات لتشير إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة ميما كانتستخدم في عمم المّ 
ا أم واحدة متكاممة سواء أكان مكتوبً  ص وحدةركيز ىنا كون النّ التّ  ن  إإذ  ؛(6)"تكون وحدة متكاممة

 .دون االىتمام بطولو أو قصره امنطوقً 

 

 
                                                           

 .10غزالة، وعمي محمد، أبو جمة: إليام ، تر مدخل إلى عمم الّنصيسمر، لفغانغ، ر دي بوغراند، روبرت، ودينظر:  (1)
 .10، المرجع نفسوينظر:  (2)
 .143،عمم لغة النصينظر:البحيري، سعيد،  (3)
 .183ب، (،ترجمة: محمود جاد الرّ صعمم النّ  -راسات األدبية )دراسة األسموب، البالغةغة والدّ عمم المّ ينظر:شبمر، برند،  (4)
 .230،صبالغة الخطاب وعمم النّ ينظر:فضل، صبلح،  (5)
 .22 حوي(،ص )اتجاه جديد في الدرس النّ نحو النّ عفيفي، أحمد،  (6)
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 :ب رأي فان دايك في ثالثة مستوياتص بحسالنّ  عممويمكن دراسة 

وعمى  ،صز ىذا المستوى عمى البنية الّشكمية لمنّ ويركّ  :واضعية* مستوى تحميل القواعد التّ 
ص ويتناول تراكيب النّ  ،ص ذاتوالتي استخمصت من النّ وجود مجموعة من القوانين االختيارّية 

حو وىذا يعني اىتمام النّ  ،غويموك المّ لسّ غوية اد األنساق المّ وفيو تحدّ  ،ةوأبنيتو بمعايير عمميّ 
 . (1)عند مستخدمي الّمغة اا ومورفولوجي  وتركيبي   ادة لؤلقوال صوتي  بصياغة البنيات المجرّ 

لذلك  ،اناقصً  بالمعنى يظلّ  و عندما ييتمّ حىذا المستوى نجد أن النّ وفي  :اللي* المستوى الدّ 
إذ  ،أن المعنى ليس من بنية األقوالصل باألشكال المدروسة رغم يجب تحديد بنية المعنى المتّ 

 نواليدف من ذلك أن يتكوّ  طابق اإلحالي واإلشاري وغيرىا في ىذا المستوى،يجب تحقيق التّ 
  .(2)ص نفسوعبلقات داللية ويشمل ىذا المستوى النّ بص رابط بين أجزاء النّ التّ 

خبلل  ا تداولي  الّنظر إلى كونو مقواًل دراسة وصفّية لمّنص من واقع  "وىو :داولي* المستوى التّ 
الجممة /الحديث/القول)وذلك يعني أّننا لن نرى  ،(3)"وىو مستوى العمل ،ذي أنجز فيوياق الّ السّ 
شياء باعتبار الفعل بل نرى كل ىذه األ ،مسند إليوبنية داخمية والمعنى باعتباره  فقط (الّنص/

ال بد من  إذ ،الليةحوية أو الدّ النّ  وصف بنيتو ص كافية منفمم تعد دراسة النّ  ؛المنجز لمقول
 بو من حدود ومعايير،أي دراسة الحدث الكبلمي وما يتطمّ  ص عمى مستوى الخطاب،دراسة النّ 

 .(4)ذي قيمت فيولجمل والعبارات إلى السياق الّ وىذا المستوى يحيل ا

ص في المستوى األول عمى مستوى نحو الجمل لكن ذلك ال تكون دراسة نحو النّ  
الث فيما يعبران اني والثّ أما المستويان الثّ  ،قو عمى مستوى نحو النص بشكل أوسعيمنع من تطبي

 .صعن مستوى نحو النّ 

                                                           
 .28(، ص )مدخل إلى انسجام الخطابلسانيات النّ ، وينظر:  الخطابي، محمد، 218، صعمم لغة النّ ينظر: البحيري، سعيد،  (1)
 .247، صعمم لغة النّ ،وينظر: البحيري، سعيد، 29-28، صلسانيات النّ ينظر: خطابي، محمد،  (2)
 .59 حوي(،ص )اتجاه جديد في الدرس النّ نحو النّ عفيفي، أحمد،  (3)
 .231، صعمم لغة النّ ينظر: بحيري، سعيد،  (4)
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سياماتو في ومن فوائ  :(1)الّدراسات المغوّيةد عمم الّنص وا 

بتحميل الخطاب؛ كون تحميل الخطاب يعتمد عمى تحميل الّنص  ارتباطو ارتباًطا وثيًقا -
ومعانيو القبمّية والبعدّية،  روفو وفضاءاتوبنية كمّية، مع مراعاة سياقاتو وظونو ك

 .مما يعين عمى تحميل نصوص الخطاب روف المتمّقي وثقافتو وغير ذلكوظ
ن نحو الجممة من إتمام تي لم يتمكّ غوية الّ واىر المّ الّنص تفسير بعض الظّ  استطاع عمم -

رساء قو  تفسيرىا؛ وذلك بأنّ   .ام الّنص كامبًل تحميميا في نظ اعدىا يستمزمفيميا وا 
 يفة االجتماعية لنص ما؛ ويتم تحديدىا ليذا الّنص ضمن تحميمو تحميبًل تحديد الوظ -

 يفة، وال يمكن تحديد ىذه الوظوف المحيطة بور ، مع ربطو بالظّ مترابًطا منسجًما
 .باالستناد إلى تحميل نحو الجممة

 غة ومعجميا ليس كافًيااإلفادة في الّترجمة من لغٍة إلى لغة أخرى؛ فاإللمام بقواعد المّ  -
مترجمة وىو من إلتمام ترجمة الّنصوص، فالّترجمة تحتاج إلى فيم الّترابط بين الجمل ال

 .أساسيات نحو الّنص
 

 ص ونحو الجممة والعالقة بينيمانحو النّ  -

بمفيوميا  الجممةص إال أنيا لم تيمل دراسة غوية بدراسة النّ راسات المّ رغم اىتمام الدّ  
، وكان المفيومان يؤديان الغرض نفسو، فكما الكتاب المتباين، فتداخمت الجممة مع الكبلم في

ىو الجممة والجممة  ه(180)ت  سيبويوى أّن الكبلم لد ه( 643)تورد في كتاب ابن يعيش
والكبلم ىو مرّكب من كممتين أسندت  "قال سيبويو صاحب الكتاب: "، إذ يقول:ىي الكبلم

(2)"إحداىما إلى األخرى
ٌّن ٌسند بعضه إلى بعض لٌكّون الجملة ؛  فالكالم لفٌظ دالٌّ ذات معًنى مع

ٌّن دون اإلخالل التامة، وإن حذف بعض أجزاء الجملة ٌكون ذلك لهدٍف  وسبٍب بالغً مع

 .(3)بالمعنى

                                                           
. 41-39 الّنص )اتجاه جديد في الّدرس النحوي(، نحووينظر: عفيفي، أحمد، . 134،  صعمم لغة النّ بحيري، سعيد، ظر: ين (1)

 . 30، دينامية الّنصمفتاح، محمد،  وينظر:
 . 1/20، شرح المفّصلابن يعيش،  (2)
 .المرجع نفسه ٌنظر: (3)
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)عمم  عمى أواخر الكمم، وسّماه ابن يعيش حاة البحث في نحو الجممة مقصوًراوجعل النّ 
َل اإلعراب في فإن قيل ولم ُجعِ  "عمى أواخر الكمم:عراب مقصوًرا ، وقال في جعل اإل( اإلعراب

ىما أّن اإلعراب أحد إّنما كان ذلك لوجيين:سطيا، قيل يكن في أّوليا أو في و  أواخر الكممة ولم
دليل والمعرب مدلول عميو وال يصح إقامة الّدليل إاّل بعد تقّدم ذكر المدلول عميو فمذلك كان 

 أو وسًطا أو والوجو الثّاني أّنو لّما احتيج إلى اإلعراب لم يخُل من أن يكون أواًّل  .اإلعراب آخًرا
 .(1)"...آخًرا

واستقبلليا فكرة نسبية تحكميا  ،اا واحدً داللي   ىة تؤدي معنً كيبيّ تر  وحدة "ىيوالجممة  
فينا نجد الجممة تميل لبلستقبللية مع  ،(2)"بط واالنفصال في السياقعبلقات االرتباط والرّ 

 .ارتباطيا بالسياق المدروس

 ،وتي في تأليف األصواتركيبية عمى المستوى الصّ غة شبكة من العبلقات التّ تعد المّ و 
ركيبي في تأليف وعمى المستوى التّ  ،رفيةالوحدات الصّ  رفي في تأليفوعمى المستوى الصّ 

والجممة ىي أساس ىذه  ،ساني لمغةحميل المّ ركيبي سمسمة من التّ حميل التّ ل التّ ويمثّ  ،الكممات
نما كا ":الجممة في قولو (ه385فعرف المبرد )ت ،(3)راكيبالتّ   و والفعلألنو ى ان الفاعل رفعً وا 

الالت فالجممة وحدة من الدّ  ؛(4)"وتجب بو الفائدة لممخاطب ،جممة يحسن السكوت عمييا
صوص األدبية دراسة النّ  فيص ص وال يستغني عنيا نحو النّ غرى في النّ نات الصّ والمكوّ 

 .وتحميميا
 

 :(5)نوعينم المغويون الجممة إلى وقسّ 

إذ يحوييا نص  ،الجمل األخرى واصل معتي تمتاز بالتّ وىي الجمل الّ  صية:الجممة النّ  -
يفيم إال بإدماجو في نظام  وىذا النوع من الجمل ال ياق،ويكون ليا مدلول داخل السّ  ما،

 .(1)ساق واالنسجاماالتّ  فيفيعطي داللتو  ،الجمل
                                                           

 . 1/51، شرح المفّصلابن يعيش،  (1)
 .148، بط في تركيب الجممةنظام االرتباط والرّ حميدة، مصطفى،  (2)
 .222،ص، بالغة الخطاب وعمم النّ ينظر: فضل، صبلح (3)
 .1/146،المقتضب (4)
 4129 (،اص )بحث فيما يكون بو الممفوظ نصًّ نسيج النّ ينظر: الزناد، األزىر،  (5)
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د عنو جميع ذي يتولّ د الّ وىو شكل الجممة المجرّ  :ةنصيّ الّ غير لجممة أو ا ظامجممة النّ  -
ويكسب ىذا  ،حويميونوليديون والتّ حاة التّ و النّ وىو ما اتكأ عمي ،الممكنةأشكال الجمل 

 اقع تحت نطاق نحو الجممة ولو أيضً وىذا ي ،لجممة استقبللية بعيدة عن السياقالتناول ا
أوجد النظام  "إذ ،(2)لطبيعة أجزاء ىذه الجمل المستقمةظم الحاكمة مجموعة من النّ 

ى الفيم واإلدراك الخفي بعضيا يعتمد عم ،رابط في الجممةا من وسائل التّ عددً غوي المّ 
 .(3)"غوية المحسوسةمد عمى الوسائل المّ وبعضيا اآلخر يعت ،لمعبلقات

عمى بيان العبلقة  قائمٌ  منيما أن كبًل  في ص ونحو الجممةوتكمن العبلقة بين نحو النّ   
ة بين كممات الليّ حوية والدّ نحو الجممة ييتم ببيان العبلقة النّ  نّ إإذ  غوية؛بين العناصر المّ 

فبل يستغني  ،صة بين جمل النّ الليّ حوية والدّ ص ييتم ببيان العبلقة النّ كذلك نحو النّ  الجممة،
 .(4)ياق الذي ترد فيووال يمكن فيم نحو الجممة خارج السّ  ،ص عن نحو الجممةارس لنحو النّ الدّ 

فأثناء  ،تي انتيى إلييا نحو الجممةمات الّ من المسمّ  ايستخدم كثيرً  صكما أن نحو النّ  
لمحديث عن أسماء اإلشارة وأسماء االستفيام واألسماء الموصولة  مجأنص ندراسة نحو الّ 

فالجممة ىي نقطة البداية  ،رابط بين الجملتي تساعد عمى تحقيق التّ وغيرىا من الوسائل الّ 
راسة وحدة كبرى صوص سواء أتناولوا بالدّ بلل دراستيم لمنّ ص خوعمماء النّ  ،حميلفي التّ 

فبل بد من  ،وحدة صغرى وتوسعوا إلى وحدة كبرىأم تناولوا  ،صغرىوانتيوا إلى وحدة 
 . (5)صة تحميل النّ عمميّ  يفاتيا حتى تتمّ لمجممة وتحميبلتيا وتصن ناوليمت

ص يعد ثروة في نحو النّ  إال أنّ  ،صرابط بين نحو الجممة ونحو النّ لتّ ىذا ا ورغم 
؛ األولى :بطريقتين ا نحويً ميبًل ص تحجمل النّ  غة تحملّ إذ كانت المّ  ،حويحميل النّ اتجاىات التّ 
أو  اكونيا اسمً  ،تحميل الكممات المفردة في الجممةوذلك ب ؛ةٍ مباشر  بصورةٍ نات تحميل المكوّ 

ة نات اإلجماليّ تحميل المكوّ  من ؛الثّانيةو  ،إشارة وما إذا كانت ضمائر أو أسماء ،اأو حرفً  فعبًل 
وغيرىا من صور والخبر والفعل والفاعل  المبتدأ ؛(تحميل )المسند والمسند إليوب ،لمجممة

                                                                                                                                                                                  
 .31، صدينامية النّ : مفتاح، محمد، وينظر (1)
 .32، صدينامية النّ : مفتاح، محمد، .ينظر(2)
 .74، ةالعربيّ بناء الجممة حماسة، محمد،  (3)
 .68-67 غوي(،ص )اتجاه جديد في الدرس المّ نحو النّ ينظر: عفيفي، أحمد،  (4)
 .218، صعمم لغة النّ ينظر: البحيري، سعيد،  (5)
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ويحكم ذلك قواعد نحوية  ،وظيفة كل كممة في الجممة ّم توضيحيتو  المسند والمسند إليو،
 .(1)ؤدي الخمط فييا إلى اختبلل الجملق عمى الجمل يصارمة تطبّ 

 

، فبل دةروءة والمسموعة كونيا بنية مجرّ صوص المقص يدرس النّ كما أن نحو النّ  
ا ا ونحوً صوتً غوي رس المّ ص وتحميميا في مستويات الدّ يقتصر عمى وصف  كممات النّ 

ب ذي يتطمّ األمر الّ  ،صوصل إلى دراسة ما وراء ىذا النّ تّ لبا بل ييتمّ  ،فقط ا وداللةً وصرفً 
ص ة لمنّ ة والثقافيّ ة واالجتماعيّ فسيّ ة والنّ المعرفيّ ر معمومات عن السياق ومعرفة العوامل توفّ 

 فيياج ليذه المعمومات د مدى االحتتي تحدّ ص المدروس ىي الّ وطبيعة النّ  ،وكاتبو
 .(2)حميلالتّ 

أّن الّنص يحتوي كممات تحتاج تفسيًرا وتحميبًل أعمق من التفسير براون  رىوي   
لمتوّصل إلى داللتيا مثل أسماء اإلشارة؛ فالتفسير النحوي يقّدميا عمى أنيا أسماء إشارة  الّنحوي

دون تفسير دالالتيا، فإذا أردنا التوّصل لدالالتيا عمينا تحميميا ضمن مقطٍع نصي معّين، وذلك 
لّنص بمعرفة ىوية المتكّمم والمتمقي واإلطار الزماني والمكاني لمحدث المغوي الذي نظم فيو ا

ص ىي تحميل النّ   صميمة نحو النّ  بناًء عمى ذلك نستنتج أنّ  ،(3)والظروف المؤدية لكتابتو
 .اي معً راعاة ظروف الكاتب والمتمقّ فاعل االجتماعي مع مداخل التّ 

تب من كتابتيا صوص المكتوبة والمسموعة بعد انتياء الكاص النّ ويدرس نحو النّ 
 ل بذلك تحميبًل غوي واالجتماعي ويحمّ وضعيا في سياقيا المّ ن من إذ يتمكّ  ،م من نطقياوالمتكمّ 
صوص ل النً تحمّ ف ؛(4)ا بانتيائو وتواصمو مع المتمقيا وثيقً ص ترتبط ارتباطً فميمة النً  ،اسميمً 

 ،نت مقاماتيا وتواريخيا ومضامينياصوص المنجزة ميما كاة في جميع النّ برصد العناصر القارّ "

                                                           
 .21،صنسيج النّ ر: الزناد، األزىر، ينظ (1)
 . 50، غوي(ص )اتجاه جديد في الدرس المّ نحو النّ ينظر: عفيفي، أحمد،  (2)
 .35، تحميل الخطاببول، براون،  (3)
 . 51 غوي(،ص )اتجاه جديد في  الدرس المّ نحو النّ  ينظر: عفيفي، أحمد، (4)
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ص وتجمعيا قة بدراسة النّ موضوعيا مع جميع العموم المتعمّ وىي في ىذا تتقاطع في 
 .(1)"فتتجاوزىا

 ةرفيّ الصّ و  ةوتيّ الصّ و  حويةالنّ  ؛غوية المختمفةيع المستويات المّ ص بين جمنحو النّ يمزج   
ص الواحد من لنّ ساق بين أجزاء اضرورة تحقيق االتّ  ومن ىنا نستشفّ  ،ةالدالليّ و  ةالمعجميّ و 

قة في دّ الذي يتطمب األمر الّ  ،أنواعياغوية بدون الفصل بين المستويات المّ  ،نيايتوبدايتو إلى 
 ،واىر المشتركةي أساليب تشكيل الظّ ص ومعرفة مسبقة ففيم العبلقات المتشابكة بين أجزاء النّ 

وبنية  اا واحدً حميل باعتباره نسيجً راسة والتّ ص بالدّ ص في تناولو النّ وىذا ما يحتاجو نحو النّ 
التي - غوية المختمفة والمتداخمةات المّ ص مجرد الربط بين ىذه المستويعدى نحو النّ ويتّ  ،(2)ةً كميّ 

وتجاوز  ،ص المراد تحميموى ما وراء النّ تحرّ لي -صوصدراسة النّ  فيح الفصل بينيا ال يص
 اا جوىريً اختبلفً صي يختمف كون الوصف النّ  ؛ةة واألسموبيّ ة والببلغيّ حويّ ج النّ ماذحدود تقديم النّ 

  .(3)ن الوصف الببلغي والوصف األسموبيع

وىو أقرب ما يكون إلى ؛ صفيرابط الرّ التّ  أوليما صي في شكمين:رابط النّ ق التّ ويتحقّ  
قي باألنماط والتتابعات ن مدى انتفاع المتمّ تي تبيّ حوية الّ اللة النّ ويرتبط بالدّ  ،صظاىرة النّ 

اللي حو الدّ صل بالنّ ويتّ ؛ رابط المفيوميالتّ  وثانييما ،(4)رىاونقميا وتذكّ واستعمال المعرفة كمية الشّ 
حوية مثل حدث وفعل وحالة وصفة من أجل إيجاد بكيفية ارتباط بعض المفاىيم النّ  ذي ييتمّ الّ 

 .(5)صي لمنّ معنى كمّ 

 صالنّ  ات الخطاب في ضوء عمممستوي :ثانًيا

؛ إذ وصفت صية وصًفا وتحميبًل الّمغوية النّ ة من البحث األبنية تناولت ىذه الجزئيّ 
واىر في واصل ليذه الظّ مت أشكال التّ ة، وحمّ ة والببلغيّ الليّ ة والدّ حويّ ة والنّ رفيّ واىر الصّ الظّ 
صوص المدروسة وبيان خفايا راسة فييا عمى تحميل ما وراء النّ واشتممت الدّ صوص المدروسة، النّ 

                                                           
 .18، ص، نسيج النّ الّزناد، األزىر(1)
 .52، صنحو النّ ينظر: عفيفي، أحمد، ،و  325، حويراث النّ غوية في التّ الظواىر المّ ينظر: أبو المكارم، عمي،   (2)
 .60 ، صعمم لغة النّ ينظر: البحيري، سعيد،  (3)
 .300، 171، 127، النص والخطابينظر: دي جراوند، روبرت،   (4)
 .190، بناء لغة الشعرينظر: كوين، جون،  (5)
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اني عمى ة من الفصل الثّ غوية، واقتصرت ىذه الجزئيّ لمّ لغة ياسر عرفات وشرح دالالت رموزىا ا
إذ اضيف لمفصل  وتي؛اللي والببلغي، دون اإلشارة لممستوى الصّ حوي والدّ رفي والنّ المستوى الصّ 

 راسة.ة الدّ الثالث لمناسبة خطّ 

 رفيالمستوى الصّ  -

 األفعال

يتفاعل  اا مباشرً كونو خطابً  ،ياسيئيس في الخطاب السّ من الرّ من المضارع ىو الزّ الزّ  
م الفعل يتقدّ ف ،وجو إلى جميور معين في زمن الحدثوي ،ذي يرتبط بزمنواشرًة مع الحدث الّ مب

كون  ،ياسية المنطوقة والمكتوبةبات السّ المضارع عمى غيره من أزمنة األفعال في الخطا
ل في فعازمنة األاحل ألئيس الرّ الرّ  ظير تفاوت كبير في توظيفف ،(1)اا مباشرً موضوعيا موضوعً 

ذي ألقي والغرض الّ  ،ذه األفعال باختبلف المخاطبكما اختمفت داللة ى ،خطابات الّسمم والحرب
كيفّية توظيف ىذه األفعال في خطابات الّسمم وستظير في الجداول اآلتية  ،خطابو الألجم

 .ئيس الّراحلوالحرب لمرّ 

  الرّاحل الّسممّية الّصادرة في المحافل ابات الّرئيس أزمنة األفعال في خطنسب توظيف
 :الّدولّية

عل الخطاب
الف

ارع 
ض
الم

ضي 
لما
ا

قبل 
مست

ال
 

مر
األ

ي  
مبن

ال
ول
جي

لمم
 

ة لبلمم ة العامّ خطابو أمام الجمعيّ 
 م1974 حدةالمتّ 

 18 1 4 133 260 العدد
 0.04 0.00 0.01 0.32 0.63 النسبة%

 ةخطابو في مؤتمر القمّ 
 ة الطارئالعربيّ 

 8 4 6 47 94 العدد
 0.05 0.03 0.04 0.30 0.59 النسبة%

خطاب اعتراف منّظمة الّتحرير 
(  ألوسمو ل)الّسابقيبإسرائ
 م1993

 - - 3 2 16 العدد

 - - 0.14 0.10 0.76 النسبة%

                                                           
 .63/64، ، لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(ينظر : عكاشة، محمود (1)
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  ّية لعاّمة الّشعبنسب توظيف أزمنة األفعال في خطابات الّرئيس الرّاحل الّسممّية الموج: 

عل الخطاب
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ض
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ضي 
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ا
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األ

ي  
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ال
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 الغربّية الّضفة في الّسممّية خطاباتو
خطابات صدرت ما  10وعددىا 

 م1996-م1995بين 

 2 11 14 64 128 العدد

 0.01 0.05 0.06 0.29 0.58 النسبة%

وىما  غّزة في الّسممّية خطاباتو
خطابان صدرا ما بين 

 م1995م1994عامي

 2 7 3 41 56 العدد

 0.02 0.06 0.03 0.38 0.51 النسبة%

 ميرجان في عرفات خطاب
 م1995البيعة

 1 4 1 2 14 العدد
 0.05 0.18 0.05 0.09 0.64 %النسبة

 يف األفعال في خطابات الحرب لياسر عرفات:نسب توظ 

عل الخطاب
الف

ارع 
ض
الم

ضي 
لما
ا

قبل 
مست
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األ

ي  
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ال
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جي
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 قبل اجتياح لبنان وبعده خطاباتو
 وعددىا ثبلثة

 3 _ _ 21 49 العدد
 0.06 0.00 0.00 0.40 0.55 الّنسبة

 5 2 4 23 109 العدد خطابو في اليمن 
 0.65 0.01 0.02 0.14 0.65 الّنسبة

أّن إسرائيل  رّده عمى قصيدة )أحق ا
 م1989( جارة

 12 5 3 105 110 العدد
 0.44 0.02 0.01 0.42 0.44 الّنسبة

فيو  خطاب لياسر عرفات يستذكر
 من أصدقائو ومحاوالت اغتيالو اعددً 

 4 _ 2 9 14 العدد
 0.14 0.00 0.07 0.31 0.48 الّنسبة

عرفات وموقفو بمسانو من حرب 
 الخميج

 _ _ _ 10 12 العدد
 0.00 0.00 0.00 0.45 0.55 الّنسبة

اىنة طورات الرّ حديث عرفات عن التّ 
 األردنلموضع في 

 8 17 2 86 92 العدد
 0.04 0.08 0.01 0.42 0.45 النسبة
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خطاب ياسر عرفات قبل انعقاد 
 م2004 جمسة محكمة العدل

 4 3 2 16 18 العدد
 0.09 0.07 0.05 0.37 0.42 النسبة

ة في ة العربيّ خطاب عرفات في القمّ 
 م2001عمان 

 3 2 1 26 110 العدد
 0.02 0.01 0.01 0.18 0.77 النسبة

آخر خطاب لياسر عرفات في 
 م2004شريعي المجمس التّ 

 5 7 4 105 194 العدد
 0.02 0.02 0.01 0.33 0.62 النسبة

خطاب عرفات في مؤتمر دول عدم 
 م1980االنحياز

 2 2 3 13 15 العدد
 0.06 0.06 0.09 0.37 0.43 النسبة

 

 الفعل المضارع: 

مى غيره من أزمنة األفعال مضارع عتوظيف الفعل النسبة  ارتفاع ةابقول السّ انبلحظ من الجد 
إذ يشيع  ،ياسيينلقادة السّ ية إلى اولية والموجّ اة في المحافل الدّ مم الممقفي خطابات السّ  ،األخرى

الرتباط ؛ وذلك (1)لمضارع في الخطاب الّسياسي التّنظيري نحو: ننصر، نتحّدى، نواجويف الفعل اظتو 
 .وتأث ر المخاطب بحدث الخطاب وموضوعو ،ادر فيوالخطاب بالزمن الصّ 

ة لؤلمم أمام الجمعية العامّ  وخطابفي  و،احل بالحدث وتفاعمو معئيس الرّ ر الرّ تأثّ ير يظو  
احل من ىذا الخطاب ئيس الرّ فيدف الرّ  ،ارئة العربي الطّ رب في مؤتمر القمّ حدة أو أمام القادة العالمتّ 

بما حدث في الماضي  وليس الحديث واإلشادة ،مقي في الوقت الحاليلممتّ عتقداتو ىو إيصال أفكاره وم
ة لوضع فمسطين رة مستقبميّ تقديم نظص لو إللقاء خطابو بالوقت المخصّ  لّ فاستغ ،قريبو وبعيده

في خطابو أمام لجنة األمم ومن ذلك ما ورد  ،الطرفينبلم بين وتقديم اقتراحات لتحقيق السّ  ،ةالمحتمّ 
   :ةحدالمتّ 

ننا حين نتكمّ  " ضال ذلك تعبير في حد ذاتو عن إيماننا بالنّ  ولي فإنّ م من عمى ىذا المنبر الدّ وا 
حدة ذي يمكن لؤُلمم المتّ ور الّ عن تقديرنا لمدّ  اح وتعبيرً لنضالنا المسمّ  ا معززً بًل مكمّ موماسي بياسي والدّ السّ 

                                                           
، 2ة،عددمجمة الجامعة اإلسبلمّية لمبحوث اإلنسانيّ  ،في الخطاب الّسياسي الفمسطينيإنتاج الّداللة ينظر:  دردونة، مدحت،  (1)

 .222 ،2014، يونيو22مجّمد
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 عوب وفي حلّ في صالح أماني الشّ رت بنيتيا ، بعد أن تغيّ تقوم بو في حل المشكبلت العالميةأن 
 .(1)"ةة خاصّ ولية مسئوليّ سة الدّ ل فييا المؤسّ تي تتحمّ مشكمتنا الّ 

احل  ئيس الرّ الرّ  فيو حوضّ ف، قطعنبلحظ توالي توظيف األفعال المضارعة في ىذا الم 
حبلل في إحدة تدخل األمم المتّ بو ىذا وسعيو لتقيا أبناء شعبو عمى خطاتي عمّ اآلمال واألمنيات الّ 

ة ياسية واالجتماعيّ سّ إلصبلح األوضاع الة م نظرة مستقبميّ كما قدّ  ،بلم في المنطقةالسّ 
في  (منتكمّ ) فاستخدم المخاطب الفعل ،بلمى إحبلل السّ في فمسطين وترتب ذلك عمة واالقتصاديّ 

مسمع عمى  ليقصد فيو خطابو الممقى ؛"... وليعمى ىذا المنبر الدّ م من نا حين نتكمّ إنّ  ":قولو
ويتبعو  ،ى معاناة شعبو وقصة نضالو وكفاحوذي يشرح فيو مدالّ  ،حدة والحضورىيئة األمم المتّ 

حدة في المتّ  ل األممعندما تحدث عن أممو في تدخّ  (تتحملو) (تقوم) المخاطب بتوظيف الفعمين
ئيس ذي صدر عن الرّ الّ لكبلم ر بانتيجة لمتأثّ  ( لتتدخّ )و (تقوم) فيأتي الفعل ،بلمة إحبلل السّ عمميّ 
شعبنا يتكمم وىو يتطمع إلى المستقبل أكثر مما ىو  إنّ  "( في قولو:يتكمم)ر الفعل وكرّ  ،احلالرّ 

ية منو الموجّ  سالةي توظيفو دليل عمى أن ىذه الرّ فف ؛مقيد بمآسي الماضي وأغبلل الحاضر"
نّ ومن شعبو لؤلمم المتّ  ظرة جاءت لتقديم النّ ما حدة لم تأت لوصف ماض أو تفصيل حاضر وا 

 .بلم المنشودحدة إلحبلل ىذا السّ المستقبمية لتدخل األمم المتّ 

الوضع  مضارعة في ىذا المقطع لوصفاحل لؤلفعال الئيس الرّ كما جاء توظيف الرّ 
فاالحتبلل ؛ (يقاتل ،يقطف يرتع، ،يحتلّ ) األفعال نحو ؛عب الفمسطينيالحالي الذي يعيشو الشّ 

لممستقبل   يستمرّ احل في أالّ ئيس الرّ ضر لكن أمل الرّ بدأ منذ زمن واستمر لمحادمير والقتل والتّ 
 .تي ألقى فييا خطابوبعد تمك الجمسة الّ 

 :ارئبي الطّ ة العر و لمقادة العرب في مؤتمر القمّ ومن ذلك ما ورد في خطابو الموجّ 

حديثي من ىذا واسمحوا لي، أييا األشقاء األعزاء، أن أقول أكثر من ذلك، وأن أوجو  "
نما ة السّ ة، ليس فقط بوصفيا أحد راعيي عمميّ حدة األمريكيّ المكان اليام، إلى الواليات المتّ  بلم، وا 

ة ، والمعنيّ ازة عمى الصعيد الكوني حالي  ولة العظمى، صاحبة المسؤوليات المتميّ بحكم كونيا الدّ 
يجب أن ال تسمح بأي تياون في  ... ر في عالمنافجّ االلتياب والتّ  اكنعمى نحو مباشر بكل أم

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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ولية كأساس قانوني لمحقوق وااللتزامات، كما يجب أن التمنع عنيا إسيامات رعية الدّ إقرار الشّ 
 .(1)"بلم في منطقتناة بالسّ لقوى المعنيّ الدول وا

 من بداًل  "و حديثيواسمحوا لي أن أوجّ  ":في قولو (وأوجّ ) فاستخدم المخاطب الفعل
النتباه السامع  إثارةٍ من  (توجيو الحديث) وذلك لما في تعبيرم أو أقول أتكمّ  ث أوتحدّ أاستخدام 
ولة العظمى بوصفيا الدّ  حدة األمريكيةيو لمواليات المتّ ذي وجّ ذي سيقال بعد ىذا الفعل الّ لمكبلم الّ 
مناشدتو ذلك في  ( ال تمنع( و)ال تسمح) ىذا الفعل بتوظيف الفعمين المنفيين اتابعً  ،في العالم

دخل ول األخرى بالتّ وعدم منع الدّ  ،وليةرعية الدّ ياون في الشّ ماح بالتّ حدة في عدم السلمواليات المتّ 
 .بلم في فمسطينإلحبلل السّ 

تعتبر المنّظمة أّن  ":اعتراف منّظمة الّتحرير بإسرائيلكذلك ما يظير في خطاب و 
فشّكل الّتوقيع عمى  ؛(2)"ويفتتح حقبة جديدة ،اا تاريخي  ن المبادئ يشّكل حدثً الّتوقيع عمى إعبل

 ،ل في القضّية الفمسطينّيةكان بمثابة الفيص ،آنذاك اا تاريخي  االستقبلل حدثً وثيقة إعبلن مبادئ 
 .مسمك المحادثات الّسممّية دون المساومة عمييافي  ووّجييا

ذي من الّ الخطاب والزّ بين االرتباط  ورة نبلحظ ومن توظيف األفعال المضارعة بيذه الصّ 
فيساعد الفعل  ،ذي ألقى فيو الخطابمو بالموقف الّ ئيس المخاطب وتفاعومدى تأثر الرّ  ،ألقي فيو
 ،صمة بالزمان والمكان الصادرة فيوويجعميا أكثر  ،رع عمى استحضار األحداث والوقائعالمضا

ر بين نص الخطاب تفاعل مباشكما يسيم في  ا،ومكاني   ادىا زمني  ويؤكد وجود األحداث ويحدّ 
  .(3)يأثير المنشود عمى المتمقّ مما يجعمو أقرب إلى الواقع لتحقيق التّ  ،روف المحيطةوالظّ 

ل لنسب أزمنة كما نبلحظ ارتفاع نسبة توظيف األفعال المضارعة في الجدول الممث   
ىذه الخطابات بعد دخول وكانت  ،ّشعبية لعاّمة الالّرئيس الّسممية الُموجّ  األفعال في خطابات

عب في مسجد وخطاباتو الموّجية لمشّ  ،ة في الَضفة الغربّيةي الفمسطينيّ حرير لؤلراضمة التّ منظّ 
، إذ يسعى الفعل المضارع لخمق تفاعل حيوي مباشر م1995وفي جامعة األزىر  ،م1994الّزاوية 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
 .  http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4893وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينّية ، (2)
العبد، ، نقبًل عن: 222 ،صال(ة االتّ ة في ضوء نظريّ لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقيّ عكاشة، محمود، ينظر:   (3)

 .69، بحوث في تحميل الخطاب اإلقناعيمحمد، 

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4893
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، (2)طب عمى استحضار الحدثكما يساعد المخا ،(1)بين بنية الخطاب والعالم الواقعي المحيط بو
 صر ونجاح محاوالتو في دخولعايش مع الواقع والحديث عن فرحة النّ احل أراد التّ ئيس الرّ والرّ 
يو بأبناء شعبو وصمودىم صر وتغنّ فحديثو عن فرحة النّ  ،ة لموطنحرير الفمسطينيّ مة التّ منظّ 

يف األفعال المضارعة الّسممّية توظكما شاع في خطاباتو  ،في ىذه الخطابات اتيم كان غالبً وبطوال
ادر في مدينة رام بو الصّ ففي خطا يفاوض، يسالم، يصافح، لة عمى المسالمة والتّفاوض؛ نحو:الّدا

جبل رجبل ونعاىد امرأة امرأة ر  اا فردً ن عند اهلل مباركة وأصافحكم فردً أحييكم تحية م ":اهلل يقول
ام اهلل وأعمن أمامكم مدينتي ر  ،ولة المستقمةالمحررة فمسطين الدّ  نعاىد فمسطين ،ا ىذا الوطنجميعً 

لى األبد ،والبيرة مدينتين محررتين نعم محافظة رام اهلل والبيرة أعمنيا كمحافظة باسم رام اهلل  ،وا 
فمسطين  ،نا نصنع اليوم تاريخ فمسطينئي أنّ والبيرة وأقول لكم يا إخوتي يا إخواني يا أحبتي يا أحبا

 .(3)"...ة وعاصمتيا القدس الشريفولة الفمسطينيّ الدّ  ،ةلة المستقمّ و الدّ 

 ؛(وأصافحكم،نعاىد،أعمنيا،أعمن،نصنعاحل األفعال المضارعة )أحييكم،ئيس الرّ أورد الرّ  
عبلن الدّ النّ  وكان حديثو مقتصرا عمى فرحة حية المخاطب يوجو التّ  ن  إإذ  ؛ةولة الفمسطينيّ صر وا 

والمعاىدة  ،(أصافحكم) حيةوالمصافحة مبلزمة لمتّ  ،(أحييكم) حاضري الخطابلمن ىم أمامو أو 
عبلن االستقبلل والتّ  ،(أعاىدكم) قائمة بين الفمسطينيين والوطن حرر متزامن مع زمن الخطاب وا 

 .حرير ليامة التّ حرر ودخول منظّ وصناعة تاريخ فمسطين آتية بعد التّ  ،بعالممقى أمام أبناء الشّ 

وذلك  ؛عب بصيغة الجمعة أبناء الشّ في تحيّ استخدم المخاطب األفعال المضارعة  
لعظمة  وذلك ،(أصافحكم)و (أحييكم) في الفعمين ( كم) صلمتّ الجمع البجعل المفعول بو ضمير 

 ( نعاىد) وما بين الفعمين ،نو ونصرهى ألجل وطفيو شعب ضحّ  ،مكانة أبناء شعبو في نفسو
مطة وكيد خبر إعبلن تحرير رام اهلل والبيرة واستبلم السّ تين وذلك لتّ أعمن مرّ  ر الفعلتكرّ  (نصنع)و

 .الفمسطينية مقاليد قيادتيا وحكميما

                                                           
، نقبًل عن: العبد، 64. صال(،ة االتّ ة في ضوء نظريّ لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقيّ ينظر:  عكاشة، محمود،  (1)

 .128،التحميل الداللي لمجممة العربيةمحمد: 
، 2لمبحوث اإلنسانّية، عدد ، مجمة الجامعة اإلسبلمّيةياسي الفمسطينياللة في الخطاب السّ إنتاج الدّ ينظر:  دردونة، مدحت،  (2)

 .222، 2014، يونيو22مجّمد
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
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ومثال عمى ذلك قولو في  ،اباتو الّسممّية الممقاة في غّزةفي خط اضً ونبلحظ ذلك أي 
 ...عمى أولى القبمتيننحن لسنا ممن ُيساوم  ":م1994مقاة في مسجد الّزاوية في غّزة كممتو الم

ساوم مع تكراره فوّظف المخاطب الفعل المضارع ن ؛(1)"لسنا من اّلذين يساومون عمى مسرى نبّينا
 وال يساوم في ،يساوم في الماضي عمى أرضو ووطنوفالّشعب الفمسطيني لم  ،في الّنص الّسابق

صفة عدم المساومة  نّ اللة عمى أواستخدم المخاطب الفعل المضارع لمدّ  ،اضر عميوالوقت الح
 .ىي صفة حالّية حاضرة في صفات الّشعب الفمسطيني

ونبلحظ من نتائج إحصاء نسب توظيف أزمنة األفعال في خطابات الحرب لمرئيس  
لكنيا أقّل نسبًة  ،عمى غيرىا من نسب األفعال األخرىالّراحل ارتفاع نسبة توظيف الفعل المضارع 

مباشرة في فخطابات الحرب خطاباٌت سياسّية من األفعال المضارعة في خطابات الّسمم؛ 
وتصرفو عن  ،وفكره يت انتباه المتمقّ شتّ ما ي إضافة ستثني المخاطب أثناء إلقائياي ،(2)موضوعيا

ترّسخ وتحّرك مشاعرىم ل ،انفوس متمّقييفيي ثورّية تبث  الحماس والعزيمة في  ،الموضوع األساسي
نسب لتصوير الوقائع ونقل عّد الفعل المضارع الّزمن الفعمي األوي ،ومعانييا ىذه الخطابات أفكارَ 

من  ؛ورات الفمسطينّيةصورة مفّصمة لمثّ وىدف الّرئيس الّراحل من ىذه الخطابات ىو نقل  ،األحداث
والمزيد من الّدعم والتأييد لمقضّية  ،لكسب الّرأي العام وذلك ،بت عميياترتّ  ونتائجَ  اٍت ودوافعَ مسبب

 .الفمسطينّية

ذي ما ورد في خطابو الّ  ،ارع في خطابات الحرب لياسر عرفاتومن توظيف الفعل المض 
قة أخطر بكثير مما كّنا إّن ما يحدث في المنط ":ب عن موقفو بمسانو من حرب الخميجأعر 

بدعٍم من بعض  كويتعمى ال عراقال تي شّنتيالممخاطب الّ  فحرب الخميج المعاصرة ؛(3)"نتصّور
سرائيل ،ول العربّيةالدّ  نّ و  ،وحسب كويتصر ىدفيا عمى احتبلل اللم يقت ،وتأييٍد من أمريكا وا  ما ا 

 ( infrastructureوتدمير ) ،تدمير القوى العسكرّية العراقّية ":تيدف كما ورد في الخطاب إلى
ووّظف  ؛(4)" عربّيةإلى تدمير الموقف العربي والقدرة ال ووصوالً  ،االقتصادّية العراقّيةالّتحتّية البنية 

ال أفكاره وعمق الّرئيس الّراحل الفعل المضارع في الّنص الّسابق كون المخاطب يسعى إليص
                                                           

(1) http://www.youtube.com/watch?v=pUXvOS2xaHM . 
 .63/64 صال(،ة االتّ ة في ضوء نظريّ )دراسة لغوية تطبيقيّ ياسي لغة الخطاب السّ ينظر: عكاشة، محمود،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8 . 
(4) h?v=IYVmw7i11w8https://www.youtube.com/watc . 

http://www.youtube.com/watch?v=pUXvOS2xaHM
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
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سرائيل في فرض قبضتيا عمى الوطن وىذه الّنوايا الّ  ،نظرتو ليذه الحرب العربي تي تخفييا أمريكا وا 
 .بأسره

لّتحدي والّصمود والمواجية؛ ودّلت األفعال المضارعة المقترنة بالّشعب الفمسطيني عمى ا
الوحيد أمام ىذا الّشعب لتحرير وطنو  ينتفض، يثور، يحارب، فالحلّ يقاوم، يتمّسك، يواجو،  نحو:

ا األفعال المضارعة مو الّدفاعّية بسيطة، أمّ ميما كانت وسائ واسترداد أرضو ىو مواجية االحتبلل
َيقصف، ُيشتت،  ا عمى العدوانية واالعتداء؛ نحو:الّدالة عمى االحتبلل ودولتو فدّلت في معانيي

 .ُيحاصر، ُيجو ع، َيقتل، ُينّكل

 

 الفعل الماضي 

فمن  ،لمحديث عما كان ئيس الّراحللمرّ  ياسيلسّ اخطاب الفعل الماضي في ال يأتي توظيف
لمموضوع المراد  المفارقة بين عيدين لتقديم مدخلٍ  لمرئيس عرفات ياسيأبرز سمات الخطاب السّ 

ير ليا تأثبين عيد ماض بما جاء فيو من أحداث ووقائع  في خطابو وازني ؛ إذطرحو في الخطاب
 من الحاضر وىو زمن الخطاب بما فيو من وقائع وظروف تمّس وبين الزّ  ،واضح عمى الخطاب
 .الخطاب بشكل مباشر

كون ىدف المخاطب  ،ل تدّني نسبة توظيف الفعل الماضيفي الجدول األوّ ونبلحظ  
ب اإلكثار بيعي أن يتجنّ من الطّ ف ،رمن الحاضين في الزّ داتو لممتمقّ األساسي ىو إيصال أفكاره ومعتق

وقفتو أمام ىيئة األمم  احل استغلّ الرّ  ئيسفالرّ  ،من الماضي قريبو وبعيدهة عمى الزّ المن األفعال الدّ 
راحات ولتقديم اقت ،ةلوضع فمسطين المحتمّ  ةرة مستقبميّ حدة وأمام الرؤساء العرب لتقديم نظالمتّ 

 ًياين كونو ماضوالحديث عن الماضي الفمسطيني مدعاة الستثارة المتمقّ  ،رفينبلم بين الطّ لتحقيق السّ 
ودور المخاطب في ىذا  ،سطينبالحروب والمجازر واالعتداءات اإلسرائيمية عمى فم ًئاممي امؤلمً 

احل ئيس الرّ لكن الرّ  ،ةبلم في المنطقالمقام ىو تقديم اقتراحات لممستقبل قريبو وبعيده إلحبلل السّ 
 وصمت إليو في ظلّ بين ما كانت عميو فمسطين وشعبيا وما  وازنةتقديم م فيف الفعل الماضي وظّ 
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يراد بعض األحداث واإلشادة ببعض المواقف البطولية لمشّ و  ،حتبلل الغاشماال عب الفمسطيني ا 
قامة الدّ كإثبات الستحقاقيم السّ   .ة وعاصمتيا القدسولة الفمسطينيّ بلم المنشود وا 

ة لتأخذ ياسة الدوليّ وىذا منيج نطرحو عمى السّ  ":ادر أمام األمم المتحدةورد في خطابو الصّ 
ل والقفز عمييا أو عوب معيا من المحاوالت تجاىل األصو عانت الكثير وعانت الشّ بو بعد أن 

اسع ة إلى أواخر القرن التّ ترجع جذور المشكمة الفمسطينيّ  ...لؤلمر الواقع اواستسبلمً  اإنكارىا رضوخً 
ة انتقال ى عصر االستعمار واالستيطان وبدايذي كان يسمّ عشر أو بكممات ُأخرى إلى ذلك العيد الّ 

االستعماري لغزو أرض فمسطين بمياجرين من -ييونيخطيط الصّ بدأ التّ  إذإلى عصر اإلمبريالية 
   .سبة لمغزو االستيطاني إلفريقياييود أُوروبا كما كان الحال بالنّ 

مدن والتحضر لتبرير الغزو والنيب والعدوان في التّ  م االستعمار والمستوطنون أفكاروكما استخد
وكما استخدم  .ياينةكذلك استخدمت ىذه الذرائع لغزو فمسطين بموجات المياجرين الصّ  .وغيرىاإفريقيا 

خضاعيا بالتّ مّ لون والعرق واين والمّ االستعمار والمستوطنون الدّ  يز ميغة لتمرير عممية استغبلل الشعوب وا 
لفمسطيني واضطياد ، كذلك استخدمت ىذه األساليب الغتصاب الوطن افرقة واإلرىاب في إفريقياوالتّ 

 .(1)"تشريده شعبو ومن ثمّ 

عمى  ازال أثره واضحً فريقيا وما إذي وقع عمى شعوب ين االستعمار الّ ب وازنةف المخاطب موظّ  
 لمموضوع امدخبل وتمييدً  ،ألرض فمسطين الحاضر لزمن الخطاب ييونيواالستعمار الصّ  ،عوبة الشّ بقيّ 
في حديثو عن  سمسمة من األفعال الماضيةاحل ئيس الرّ الرّ أورد و  ،المراد طرحو في خطابو ئيسالرّ 

ياسات عمى معاناة السّ  في بداية المقطع ليدلّ ( عانت) الفعلنجد ف ،االستعمار الواقع عمى شعوب افريقيا
 ،بباتياتجاىل أصوليا وجذورىا ومسّ  تي تحاولالّ تي تشغميا عامل مع شعوبيا في القضايا الّ ولية في التّ الدّ 
ولية لجذور مشكبلتيم ياسات الدّ بداللتو عمى معاناة ىذه الشعوب نتيجة تجاىل السّ ( عانت) الفعلر وكرّ 

 .لؤلمر الواقع ااستسبلمً 

ئيس الراحل بعرض أصول مشكمة االستعمار القائم في إفريقيا وآسيا والممتد واكتفى الرّ  
شريد والتّ دون الحديث عن الحروب والمجازر  عب الفمسطينيمثيل عمى معاناة الشّ لفمسطين لمتّ 

لمحديث عن ( بدأ) ف المخاطب الفعلفوظّ  ،عب الفمسطينيالشّ  تبلل بحقّ ذي قام بو االحيويد الّ والتّ 
                                                           

(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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ا الفعل لداللتو عمى بدء وكان اختياره ليذ ،االستعماري الحتبلل فمسطين-ييونيخطيط الصّ بدء التّ 
لُ والَبْدء: ِفْعُل الشيِء  ،الشيء فاالستعمار بداية  ،المبتدئ فيو وبداية األمر تتبعيا أفعال يقوم بيا ،َأو 

ذلك  دويؤكّ  ،ساتياوتيويد وتدنيس ألرضيا ومقدّ  ،عب الفمسطينيروب وقتل وتشريد لمشّ تبعيا ح
ة البشعة في ما زلنا نشيد آثارىا العنصريّ  ":في قولو "مازلنا "اقصاستخدام المخاطب الفعل النّ 

أثره لفترة إلقاء  فيذا األثر بدأ مع بداية االستعمار واستمرّ  ،(1)"اإلفريقي وفي فمسطينالجنوب 
 .احل ألفكارهئيس الرّ الخطاب وطرح الرّ 

ة وفي العربيّ  ،ع تكراره سبع مرات في ىذا المقطعم (استخدم) ف المخاطب الفعلوظّ 
اللة عمى أن بني المخاطب لمدّ فو ووظّ  ،(2)دهيء والعبد لخدمة سيّ توظيف الشّ  :تعني ىذه الكممة

روا كل المقومات والموارد البلزمة وجعموىا تخدم مصالحيم وترضخ ليم لتحقيق صييون سخّ 
استخدم االستعمار  ":فنجده يقول ،مسطين وتشريد أىميا وتيويد أرضياأىدافيم في احتبلل ف
وكما استخدم  ":ويقول ،(3)"...يب والعدوانحضر لتبرير الغزو والنّ مدن والتّ والمستوطنون أفكار التّ 

 "و ،"ين كوقود لنار عدوانو، ومرتكزات االستيطاناء والمستغمّ ، المحرومين والفقر االستعمار، وقتئذ
استخدم االستعمار العالمي والقادة الصياينة الييود المحرومين والمضطيدين في ُأوروبا كوقود 

احل الفعل استخدم لعمق ئيس الرّ ف الرّ فوظّ  ،(4)"مييز العنصريات لبلستيطان والتّ لمعدوان ومرتكز 
 .يناحل إيصاليا لممتمقّ ئيس الرّ تي ينشد الرّ داللتو عمى الفكرة الّ 

لفعل ؤساء تكرار اية لمقادة والرّ ممية الموجّ احل السّ ئيس الرّ نبلحظ  في خطابات الرّ 
حديثو عن ماضي األمة العربية بشكل عام وفمسطين بشكل  نّ إذ إ ،(مازال) اقصالماضي النّ 

وىذه أمور مازالت قائمة وما زال أثرىا يسري في  ،ىو حديث عن آالم وحروب واستعمار خاص
 .ة بشكل عام ولم يقتصر عمى فمسطين وحدىااألنظمة العربيّ 

الماضية لئلشادة استخدم الّرئيس الّراحل األفعال  ،خطاباتو الموّجية لعاّمة الّشعب وفي
 ،سةده لمحفاظ عمى ىذه األرض المقدّ ذي بذل أقصى جيعب الفمسطيني المغوار الّ بماضي الشّ 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 /مادة خدم .3، جلسان العربابن منظور، ينظر:  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM  . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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 ":م19/11/1995ادر في جنين في بو الصّ فيقول في خطا ،دعم المقاومة الفمسطينيةوجيودىم ل
 !نسيتواوأحراش قباطية  !في أحراش يعبد نسيتوا 68و67ا في ام ما كنت ىنبذكركم من أيّ 
ا وبتجيبولي آكل وأشرب وروا عميفاكرين لما كنتوا بدّ  بذكركم، !في سيبل نسيتوا !واليامون نسيتوا

لوجو لنصنع  ااآلن نتقابل وجيً  ،ابل كل واحد فيكم كنت أقابمو سرً كمما كنت أقا ،من بيوتكم
 .(1)"...عب الفمسطيني عمى األرض الفمسطينية المحررةاح لمشّ المستقبل الباسم الوضّ 

ا ليم أنو ما زال فخورً ن احل ىذه المواقف البطولية ألبناء شعبو ليبيّ ئيس الرّ عرض الرّ  
ا كانت سرً  افمقابمتو ليم قديمً  ،و فمسطين وصمتو نتيجة ليذا الصبروأن ما وصمت إلي ،بتذكره ليا

األمجاد  صر ال بد لممخاطب من استحضاروفي موقف النّ  ،فق عميو بين الطرفينفيذ ما ىو متّ لتن
 .والحديث عن االنتصارات والمفاخرة بيا

 ،واحد نّص  ات فيثبلث مرّ ( قابل) ابق تكرار الُمخاطب الفعلونبلحظ من الخطاب السّ  
 ففعل المقابمة تمّ  فاعل في أمر معين،ال عمى المشاركة والتّ الدّ  (وجاء الفعل عمى الوزن )فاعل

أبرز وىذا من  ،اأما اآلن فيو يقابميم عمنً  ،ااحل والمقاومين في الماضي سرً لرّ ئيس ابين الرّ 
ية والتنظيمات وىو أن تنتقل المقاومة الفمسطينية من ركن السرّ  ،تي سعى لتحقيقياإنجازاتو الّ 

 .المغمورة إلى مقاومة عمنية معترف بيا السترداد األراضي المغتصبة

نسب  أّن نتائج ،ب أزمنة األفعال في خطابات الحربنبلحظ من الجدول الموّضح لنس 
اضي في خطابات يف الفعل الم، وارتفاع نسبة توظمتقاربة لماضي والمضارعيف الفعل اتوظ

إذ تقتضي طبيعة العمل الّسياسي والحربي أاّل يعمن  يفو في خطابات الّسمم؛الحرب عمى نسبة توظ
ى زمن ىذه ؛ فاالنتفاضة بدأت والحرب تمت والّثورة قامت وانتي(2)عن الحدث إاّل بعد وقوعو

 .ياسيةشاطات السّ النّ 

ة يع واألحداث الّسياسحين تحّدث عن الوقائ األفعال الماضية ولجأ المخاطب إلى توظيف
ا ورد في قولو من ومثال ذلك م ،لدعم موقفو ووجية نظره في الخطابتطّرق ليا و  ،تي مضتالّ 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic . 
، 2، مجّمة الجامعة اإلسبلمّية لمبحوث اإلنسانّية، عددياسي الفمسطينياللة في الخطاب السّ إنتاج الدّ ينظر:  دردونة، مدحت،  (2)

 .222ص، 2014، يونيو 22مجّمد 

https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic
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وقولو في الخطاب  ،(1)"الجنوب الّمبنانيإّن القرار اّلذي اّتخذه ىؤالء الّثوار في  ":خطابو في اليمن
ما حدث  ":اوقولو أيضً  "بنانّية الفمسطينّيةىذه اليجمة التي بدأت ضد القّوات المشتركة المّ  ":نفسو

فوردت األفعال  ؛" بداية المعركة والمعركة سجالوما حدث في جنوب لبنان ما ىو إال ،في بيروت
ا ي توثيقً ليقّدم المخاطب لممتمقّ  ،في العبارات الّسابقة من الخطاب ( حدث ،بدأت ،الماضية )اّتخذ

 ترّتب عميو من نتائجَ  وماويصف عممّية اجتياح لبنان  ،انألحداث اجتياح إسرائيل لمبن اتاريخيً 
ومدى الّظمم الذي تعّرض لو ثوار فمسطين قبل  ،متمّقي الخطاب ماىّية ىذه الحرب فيعرف ،وخسائر

 .لبنانخروجيم من 

وعندما انتفض  "أمام المجمس التشريعي الفمسطيني:ومن ذلك قولو في آخر خطاب لو 
ورفضت كل الحمول والجيود الدولية  ...شعبنا ضد الحممة االستيطانية وضد مصادرة األراضي

تقرير ميتشل وجيود المجنة تفاىمات جورج تنت و و  ...امب ديفيد وشرم الشيخوالعربية في ك
ة قبمتيا في القمة العربية ووضعت عمييا ول العربيّ ريق المي إحنا قبمناىا والدّ وخارطة الطّ باعية الرّ 
 ؛ إذ استخدم المخاطب الفعل الماضي ليقّص (2)..."ات أكثر من نصوص الخطةرائيل تحفظّ إس

 .ممية إلخماد االنتفاضةة بداية االنتفاضة وتوالي االتفاقات والحمول السّ عمى المتمقين قصّ 

  األمرفعل 
 ساء والقادة ويكاد ينعدم توظيفياؤ ية لمرّ ممية الموجّ نسبة أفعال األمر في الخطابات السّ  تقلّ  

 بمعاني موب األمرياسية لكن ىذا لم يمنع من توظيف أسي الخطاب ومكانتو السّ لرفعة منزلة متمقّ 
في المستوى الببلغي من ىذا  في الحديث عن الجمل الخبرّية اضح الحقً يي كما سيتّ ستفيام والنّ اال

 .الفصل

 كما ورد فياحل الموّجية لعاّمة الّشعب ئيس الرّ رت أفعال األمر في خطابات الرّ وتكرّ 
 ،(3) َّ مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ ُّ  :قولو تعالى

احل ىذه اآلية في معظم خطاباتو لتأكيد األمر بالصبر لنيل ما يبتغيو ئيس الرّ تحضر الرّ سفا

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q . 
  http://www.yaf.psمؤسسة ياسر عرفات:   (2)
 .712سورة  النحل:   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q
http://www.yaf.ps/
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قامة الدّ لتّ عب الفمسطيني من اوينشده الشّ  وىنا األمر موجو لمن ىم دونو  ،ولة الفمسطينيةحرير وا 
 .منزلة من أبناء شعبو كونو قائدىم ورئيسيم

مع األفعال المضارعة  وازنةً ا منت نسبة أفعال األمر قميمًة جد  أّما في خطابات الحرب فكا
ين لخطابات الحرب تي حّث فييا المخاطب المتمقّ العبارات الّ إذ ُوّظف فعل األمر في  ،والماضية

وثبات  ،أخذ الحيطة والحذر لخططو وكمائنوو  ،مواجية العدوبر والّصمود في عمى التزام الصّ 
ذي استذكر فيو رفاقو ومن ذلك قولو من خطابو الّ  ،ذي وعدوا بولّنصر الّ إلى اموصول لثورتيم 

فيأمر  ؛(1)"خذوا حذركم كما آخذ حذري ":غتيال التي تعّرض ليامحاوالت االمن  االّشيداء وعددً 
إذ كان تحذيره  ،يش الّصييونيالحذر من كمائن الجّ  الّرئيس الّراحل رجال الّثورة الفمسطينّية بأخذ

 .الستعراضو بعض محاوالت اغتيالو الفاشمة اىذا مبلزمً 

 الفعل المبني لممجيول 
كونيا تؤّدي إلى اإلبيام والغموض،  ،ة لممعمومألفعال المبنيّ مقابل ا اجدً  قميمةٌ  وىي أفعالٌ       

فإضمار الفاعل في بعض المواقع من الخطاب  ،ياسين تجاىل دورىا في الخطاب السّ لكن ال يمك
وال يمكن اعتبار توظيف الفعل المبني لممجيول ظاىرة سائدة في  ،السياسي ىي أحد سماتو

بالواقع واألحداث  مرتبًطا ياسيكون الخطاب السّ  ،اا أم منطوقً مكتوبً سي سواء أكان ياالخطاب السّ 
 : و لؤلمم المتحدةففي خطابو الموجّ   ،(2)بشكٍل مباشر الواقعية المحيطة بو

 ،،،ئيسسيدي الرّ  "

ب تي تناضل في سبيميا الشعو ة فمسطين تدخل كجزء ىام بين القضايا العادلة الّ قضيّ  إنّ 
ذا كانت الفرصة قد ُأتيحت لي أن أعرضيا أمامكم فإنّ االضطيادتي تعاني االستعمار الّ  ني لن ، وا 

ة حرر المناضمة ضد العنصريّ مثل ىذه الفرصة يجب أن تتاح لكل حركات التّ  أنسى أنّ 
، من ىمومكم أدعوكم أن تعيروا قضاياىم، كما قضيتنا ،في تقرير مصيرىا .عمارواالست

مم في العالم وتكريس عالم جديد لحماية السّ  اا أساسيً رتكزً ة ذاتيا مما يشكل مواىتمامكم األولويّ 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8 . 
، نقبًل عن: الوعر، 64 لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر: عكاشة، محمود،  (2)

 .236م، 44/1997المجمة العربية لمعموم اإلنسانّية، عدد ، المسانيات وتحميل الخطاب الّسياسيمازن: 

https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
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ني ، وليذا فإنّ مم والخوف واالستغبللضطياد والظّ عن اال اعوب في ظبللو بعيدً تعيش الشّ 
 .(1)"ىذا اإلطار وفي سبيل ىذا اليدف سأعرض قضيتنا ضمن

ًة من الماضي مرّ بصيغة المبني لممجيول بالزّ  ( تُتاح، احل الفعل )ُأتيحتئيس الرّ رد الرّ أو 
ي ولقارئ الخطاب وم لممتمقّ لكن حقيقة فاعل الفعل معم ،ًة أخرى في ىذه العباراتمضارع مرّ وبال

احل لموقوف عمى ئيس الرّ ىذه الفرصة لمرّ  ذي أتاححدة ىو الّ مين العام لبلمم المتّ فاأل ،وسامعو
لقاء خطابو منبر األمم المتّ   .رسالًة منو ومن شعبو المناضلحدة وا 

رح الفمسطيني الكبير وىكذا انفتح الج ":إعبلن االستقبلل في الجزائر قولو خطاب منو 
قد  جديدض وطنو الحتبلل من نوع ذي حرم من االستقبلل وتعرّ عب الّ فالشّ  عمى مفارقة جارحو

 ( رم)حورد الفعل ف؛ (2)"ائمة إن فمسطين ىي أرض ببل شعباألكذوبة الق تعرض لمحاولة تعميم
ي الخطاب في أي زمان لكن فاعل ىذا الحرمان معموم لمتمقّ  ،بصيغة الماضي المبني لممجيول
 .ومكان وىو االحتبلل اإلسرائيمي

بناء الشعب ية ألتكاد تنعدم صيغ األفعال المبنية لممجيول في الخطابات الموجّ و 
ووضوح مقصد  ،حرير لفمسطينمة التّ صر بدخول منظّ نّ وذلك لطغيان فرحة ال ،الفمسطيني

 .إلخفاء ىوية أي شخص يرد في خطابو إذ ال يحتاج ،المخاطب في خطاباتو

 ،المتمّقي في معرفة الفاعلاشتراكو مع  حل في خطابات الحرب عندووّظفو الّرئيس الّرا
 ،الفمسطينّيةن من مناصٍر لمّثورة سواء أكا ،ذي قام بوأو لعظمة الفعل الّ  ،نزلتوفيضمره إّما لرفعة م

 ":(أّن إسرائيل جارة اصيدة )أحق  ذي رّد فيو عمى قومثال ذلك ما ورد في خطابو الّ  ،أم من ُمعاٍد ليا
َر الموا ،ر في يالطا تقسيم مناطق الّنفوذبعد الحرب العالمّية الثّانية لما ُقر   فقة عمى وعد وُقر 

لكن أراد المخاطب إبيام  ،معروف لمحضورألراضي الفمسطينّية فاّلذي قرر تقيسم ا ؛(3)"بمفور
 .ذي لحق بشعب فمسطين وأرضيا نتيجة ىذا القرارالفاعل لمدى األلم الّ 

 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(2) ?v=EDcssmgk3PUhttps://www.youtube.com/watch . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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 أفعال المستقبل 

ممية سواء ياسية السّ في الخطابات السّ  االزمن المستقبل بنسبة قميمة جدً  تظير صيغ
وال يشكل ظاىرة إال في  ،عبة الشّ ولية أم موجية لعامّ أكانت الخطابات ممقاة في المحافل الدّ 

 "ففي خطابو الحماسي في تونس أورد الرئيس الراحل: ،(1)ةة االنفعاليّ ة الحماسيّ ياسيّ ات السّ الخطاب
ف وظّ  ،(2)"...نعم نحن سندافع تونسيين وفمسطينيين وعرب ومسممين ومسيحيين عن القدس

بدال من  (القريب )سندافعالة عمى المستقبل ين الدّ صل بالسّ المخاطب الفعل المضارع المتّ 
في  ان يكون دفاع العرب وتدخميم سريعً  منو بأأمبًل  ،(3)عمى المستقبل البعيد لتدلّ  ،توظيف سوف

ين عمى الفعل ألوىم بدال من السّ  ( فمو زيدت )سوف ،ةالقدس وتحرير األراضي الفمسطينيّ حماية 
 .ل بعيدالقارئ بأن ىذا التدخّ 

إن شاء  اسنصّمي جميعً  ":في قولوومن ذلك ما ورد في خطابو الّسممي في جامعة األزىر 
 بداّل من ،اللة عمى المستقبل القريبين لمدّ فاستخدم حرف السّ  ؛(4)"ونكمل الجمسة في القدس ،اهلل

قريبة لقدس في أن تكون ىذه الّصبلة التي تتبع تحرير ا آمبًل  ،اللة عمى البعيداستخدام سوف لمدّ 
 .ِرَم منيامم كل ثائر فمسطيني حُ وىي ح ،األجل

 ،لفعمية الموّظفة في خطابات الحرباألزمنة ا قلّ أألفعال الّدالة عمى المستقبل من كانت ا
والّنصر عمى  ،حل بتحرير فمسطين واسترداد القدسذي الزم الّرئيس الّرافرغم األمل الكبير الّ 

االنتياكات  في ظلّ  والّثورة الفمسطينّية بقي مجيواًل إاّل أّن مستقبل القضّية  ،العدو الصييوني
 فيألفعال الّدالة عمى المستقبل لكن ظير توظيف ا ،االحتبلل تي قامت بيا دولةوالخروقات الّ 

 ىذه الّدار ":ومن ذلك قولو ،سينتصر افالّشعب الفمسطيني حتمً  ،تشجيع الّثوار عمى لزوم الّثورة
 .(5)"ستكون دار الّسفارة الفمسطينّية

                                                           
 .65صال(،ة االتّ ة في ضوء نظريّ ة تطبيقيّ ياسي )دراسة لغويّ لغة الخطاب السّ ينظر: عكاشة ، محمود،  (1)
(2) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
 .148-1/147، مغني المبيب عن كتب األعاريباألنصاري، ابن ىشام: ينظر:  (3)
(4) http://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
http://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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حدة الواليات المتّ  أنّ  "اىنة في األردن:طورات الرّ حول التّ ومن ذلك قولو في خطابو 
دوالر عن خسائرىا في معارك  مميون 140ض حكومة األردن بنحو يا ستعوّ األمريكية أعمنت أنّ 

 .اللة عمى المستقبل القريبيف السين مع الفعل المضارع لمدّ ؛ ما نبلحظو من توظ(1)"عمان

معيا زمن الّنفي إلى  مع الفعل المضارع؛ إذ يمتدّ  (لن) يف أداة الّنفيكما نبلحظ توظ
لن نتناَزَل، لن ُنساوَم، لن نستسمَم وغير  ، نحو:(2)المستقبل، كونيا تفيد تأكيد الّنفي مع المستقبل

الّنافية، واستحضر المخاطب ىذه األداة مع األفعال الّدالة  )لن( تي اقترنت بذلك من األفعال الّ 
عمى رفض الّشعب الفمسطيني ليذا الخضوع واالستسبلم، فكما رفضو  عمى الخضوع واليوان ليدلّ 

  .في ماضيو يرفضو في حاضره وسيستمر رفضو إلى المستقبل قريبو وبعيده

 األسماء

توظيف األسماء في زيادة نسبة  ولعلّ  ،كثرةاحل األسماء في خطابو برّ ئيس الف الرّ وظّ 
ي بحقائق ل من إقناع المتمقّ لما يريده المرسبات داللة االستقرار والثّ  خطابات الّسمم والحرب

قامة الدّ حدة باستحقاق الفمسطينيين لمسّ إلقناع لجنة األمم المتّ  اسعى جاىدً  فمثبًل  ،(3)ثابتو ولة بلم وا 
وبذل  ،فس والوطنما ىو دفاع عن النّ اد إنّ ما قاموا بو من قتال وجي ة عمى أراضييم وأنّ المستقمّ 

يم شعب إلقناعيم بأنّ  ،ةحرير الفمسطينيّ مة التّ د دخول منظّ جيده في خطاباتو أمام أبناء شعبو بع
وما إلى ذلك من  ،صرق ليم النّ ذي حقّ ىذا ىو الّ صمودىم  حتبلل وأنّ الجبار لصموده أمام ا

وعمد إلى نقل حقائق ووقائع  ،ليا وترسيخيا في نفوس أبناء شعبوتي حاول إيصاابتة الّ الحقائق الثّ 
وتقديم توضيح  ،الّصييونيتي خاضيا الّثوار الفمسطينيون مع العدو ورات والحروب الّ صل بالثّ تتّ 

 ،بي عن حقيقة الّثورة الفمسطينّيةتي باتت مبيمة في الوسط العر لبعض الجوانب واآلراء الّ 
 .في الخطاب اإلشارة  أسماءمائر و المصادر والمشتقات والضّ  خطاباتو تشمل واألسماء في

 

 
                                                           

  http://www.yaf.psمؤسسة ياسر عرفات:   (1)
 .1/314، مغني المبيب عن كتب األعاريباألنصاري، ابن ىشام: ينظر:   (2)
 .193، غة العربية معناىا ومبناىاالمّ حسان، تمام،  ينظر: (3)

http://www.yaf.ps/
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 المصادر 

 :ئيس الّراحللرّ خطابات اتي وردت في المصادر الّ ومن صيغ 

 ،من األفعال البلزمة ت المصادر في خطاباتواشتقّ و  ،(1)الّثالثي مشتّقة من الفعلالمصادر ال
 :عمى األوزان اآلتيةوجاءت 

 ( وجاءت عمى وزن )َفْعلْ  ()َفَعلَ  الخطابات مصادر اشتّقت من أفعال عمى وزنوردت في  -
 ،دوران :نحو ،الّداّلة عمى التّقّمب واالضطرابوالمصادر  ،َفْصلْ  ،َقْصفْ  :المصدر نحو
 .تيجير ،رحيل :نحو ،لة عمى الّسير والحركةامصادر الدّ وال

 ( عمى وزن )َفَعلْ  مصدرىا وكان (وزن )َفِعلَ من األفعال الّثبلثّية عمى  المصادر ما اشتقّ  نوم -
 .تجارة :نحو ،المصادر الّدالة عمى حرفةو  ،َكَرمْ  -مَ كرُ  ،َفَرحْ  -َفِرحَ  :نحو

 :(2)المصادر من األفعال غير الّثالثية
 :فوق الثبلثي عمى األوزان اآلتية احل مصادر من األفعالئيس الرّ لرّ اورد في خطابات 

 .إخراج ،إشباع ،إكرام ،إصدار :درامثل المص ،إفعال -
 .تيجير ،توزيع ،تجويع ،تكريم :ثل المصادرم ،تفعيل -
 .ُمصافحة ،ُمسالمة ،مواجية ،ُمقاتمة :مثل المصادر ،ةُمفاعم -
 .تكت ل ،تجم ع :مثل المصدر ،لَ تفع   -
 .استقطاب :مثل المصدر ،استفعال -
 .تقاُسم :مثل المصدر ،تفاُعل  -

 ،ويصاغ من الفعل التّام ،اللة عمى حصول الحدث لمّرة واحدةلمدّ ىو اسم يصاغ  :مصدر المّرة
نحو  ( َفْعَمةاحل اسم المّرة عمى وزن )ئيس الرّ وورد في خطابات الرّ  ،وغير الّدال عمى صفة ثابتة

ك ورد اسم المرة عمى وزن كذل ،ىذا الوزن من األفعال الّثبلثّيةويصاغ عمى  ،ةغفم ،َوْقفة ،َنيضة
 . (3)ويصاغ عمى ىذا الوزن من األفعال غير الثبلثّية ،إخراج ،نطبلقةا :مثل المصدر ( فتعالا)

                                                           
، وينظر: األنصاري، 3/125، شرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل بتحقيق شرح ابن عقيلابن عقيل، بياء الدين: ينظر:  (1)

 .126، ألفّية ابن مالكأوضح المسالك إلى ابن ىشام: 
، وينظر: األنصاري، 3/126، شرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل بتحقيق شرح ابن عقيلابن عقيل، بياء الدين: ينظر:  (2)

 . 127، أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالكابن ىشام: 
 .3/132، بتحقيق شرح ابن عقيلشرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل ابن عقيل، بياء الدين:  ينظر: (3)
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ومن مصادر الييئة الواردة في  ،(1)اللة عمى ىيئة حدوث الحدثصاغ لمدّ اسٌم ي :مصدر الييئة
 .َمْيَتة :المصدراحل ئيس الرّ خطابات الرّ 

  ّاتالمشتق 

ويوّضح الجدوالن  ،ئيس الّراحلالّسمم والحرب لمرّ ات تفاوتت نسب توظيف المشتّقات في خطاب      
 :فاوت ىذه الّنسباآلتيان مدى ت

 :ات في خطابات الّسممنسب توظيف المشتقّ 

                 
سبة الخطاب
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خطابو أمام 
ة ة العامّ الجمعيّ 

 حدةلؤلمم المتّ 
 م1974

 - 33 12 4 22 10 40 العدد

 - 0.27 0.10 0.03 0.18 0.08 0.33 النسبة%

خطابو في مسجد الّزاوية 
ة خطابو في القمّ  في غزة
 ة الطارئةالعربيّ 

 - 14 1 2 11 7 17 العدد

 - 0.27 0.001 0.001 0.21 0.13 0.33 النسبة%

خطابو في جامعة 
 م1995 األزىر

 - - - - 5 - 6 العدد
 - - - - 0.45 - 0.55 النسبة%

خطاب إعبلن االستقبلل 
 م1998في الجزائر

 - 9 2 7 18 15 31 العدد
 - 0.11 0.02 0.09 0.22 0.18 0.38 النسبة%

خطابو الحماسي في 
 تونس

 - 1 2 4 9 5 12 العدد
 - 0.03 0.06 0.12 0.27 0.15 0.36 النسبة%

خطاباتو بعد دخول 
حرير التّ مة منظّ 

لؤلراضي 
-م1994ةالفمسطينيّ 
 م1995

 1 26 9 12 24 36 89 العدد

 0.005 0.13 0.04 0.06 0.12 0.18 0.45 النسبة%

                                                           
 . 3/133،  شرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل بتحقيق شرح ابن عقيلابن عقيل، بياء الدين: ينظر:  (1)
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 خطابو خبلل وداع أبي
 جياد

 2 5 3 - 3 2 11 العدد
   0.07 0.19 0.11 - 0.11 0.07 0.42 النسبة%

خطابو في مسجد الّزاوية 
 م1995 في غزة

 - 2 7 - 3 - 6 العدد
 - 0.11 0.39 - 0.11 - 0.33 النسبة%

خطاب ياسر عرفات في 
ذكرى رحيل جمال عبد 

 اصرالنّ 

 - 1 1 2 6 1 23 العدد

 - 0.03 0.03 0.06 0.18 0.03 0.68 النسبة%

خطاب ياسر عرفات في 
المؤتمر اإلسبلمي 

 المسيحي

 1 3 - 4 6 12 7 العدد

 0.03 0.09 - 0.12 0.18 0.36 0.21 النسبة%

 :نسب توظيف المشتّقات في خطابات الحرب

شتق الخطاب
الم
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خطاب عرفات 
قبل اجتياح 

 لبنان

 _ _ _ 1 4 5 10 العدد

 - - - 0.05 0.2 0.25 0.5 الّنسبة%

عرفات يسخر 
من الجيش 

 ذي ال يقيرالّ 

 2 4 _ 2 5 4 6 العدد

 0.08 0.17 - 0.08 0.21 0.17 0.25 الّنسبة%

خطاب عرفات 
 في اليمن

 2 6 4 8 15 11 35 العدد

 0.02 0.07 0.05 0.10 0.19 0.14 0.43 الّنسبة%

رد عرفات 
عمى قصيدة 

أن  ا)أحق  
 ( إسرائيل جارة 

 3 9 3 5 12 8 17 العدد

 0.05 0.16 0.05 0.09 0.21 0.14 0.30 الّنسبة
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خطاب ياسر 
عرفات حول 
اتفاقية كامب 
ديفيد والصمود 

 الفمسطيني

 1 4 2 6 5 9 21 العدد

 0.02 0.08 0.04 0.13 0.10 0.19 0.43 النسبة

 

 اسم الفاعل

كما يفيد اإلطبلق  جدد،عمى وجو الحدوث والتّ  ،(1)لاسم الفاعل عمى صفة من قام بالفع يدلّ 
 ارتفاع  ينابقالسّ  يننبلحظ من الجدولو  ،(2)عمى من قام بو د بزمن الفعل كونو داال  يتقيّ و لكنّ  واالستمرار،

؛ لما يدخمو صياغة احلئيس الرّ الّسمم وخطابات الحرب لمرّ  في نسبة توظيف اسم الفاعل في خطابات
األقوى فالفاعل ىو  ،موقوة واستعبلء المتكمّ  ،بالعظمة المشتق عمى صيغة اسم الفاعل من إحساس

 .يل بو وبالمتمقّ ر بالمفعو لمؤثّ و اكونو من قام بالفعل وصاحب الفعل ى

يا أخي يا حبيب  ":جياد ييد أبيطابو خبلل تشييع جثمان الشّ من خ ص اآلتيفمو تناولنا النّ 
قائد الورة أييا مثّ لا القائد يفمسطين أيّ ليا القائد مز أيّ بلح يا أبا جياد أييا القائد الرّ دربي يا رفيق السّ 

 المناضمين فمسطينيين وعرب وأحرارً وار وباسم أبنائك اباسم أبنائك المجاىدين وباسم أبنائك الثّ  ،عبمشّ ل
و اسم نادى بو عمى اعتبار أنّ ( نبلحظ تكرار اسم الفاعل )قائد ،(3)"لميين نودعك اليوم يا أبا جيادعا
 ييد أبيليظير مدى عظمة الشّ فاستخدم المخاطب اسم الفاعل ىذا  ،ييداحل المخاطب الشّ ئيس الرّ الرّ 

ذي ور الفاعل الّ ييد والدّ عمى مكانة ىذا الشّ  واستخدام كممة قائد تدلّ  ،في نفسو وفي نفوس شعبوجياد 
 .عبورة وقائد فمسطين وقائد الشّ مز وقائد الثّ القائد الرّ  عّدهعب الفمسطيني فجاه الشّ بو اتّ قام 

                                                           
وينظر: األنصاري،  ،3/135، شرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل بتحقيق شرح ابن عقيلابن عقيل، بياء الدين: ينظر:  (1)

 .124، الك إلى ألفّية ابن مالكأوضح المسابن ىشام: 
 .88، عر الجاىمياللة في الشّ إبداع الدّ ينظر: العبد، محمد،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=iuqDPPgfmmE . 

https://www.youtube.com/watch?v=iuqDPPgfmmE
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وصف اسم  ؛(1)"نجتمع اليوم عمى أرض عدن الثّائرة ":قولو في خطابو في اليمنومن ذلك 
ة فالّثورة اليمنيّ  ،وث فعٍل لفترة معّينٍة من الّزمنودّلت ىذه الّصفة عمى حد ،مدينة عدن (الفاعل )الثّائرة

دة صفٌة متجدّ بل ىي  ،ابتة ودائمة لمدينة عدنولم تكن ىذه الّصفة ث ،حدثت في فترٍة معّينٍة وانتيت
لكن  ،لتّاريخية أو العريقة أو الجميمةمثل وصفيا با ،ل ىذه المدينة عّدة أوصاٍف ثابتةبينما تحم ،متغّيرة

احل كان ىدفو الّرئيس الرّ  ن  إإذ  ،ذي قيل فيو الخطابسبتو لمموقف الّ اختار المخاطب ىذا الوصف لمنا
 وبما أّن حديثو حول ،والّثورة الفمسطينّية المبنانّيةفي ىذا الخطاب تقديم صورٍة مفّصمة عن اجتياح لبنان 

 .فاختيار وصف عدن الثّائرة أنسب األوصاف ليذه المدينة ،الّثورة والّثوار واجتياح لبنان

 الّصفة المشّبية

 ،ميموظيف في نصوص الخطاب السّ حيث نسبة التّ بعد اسم الفاعل من ية فة المشبّ وتأتي الصّ 
ووردت في  ،(3)بوت واالستقرارعمى وجو الثّ (2)عل في داللتيا عمى من قام بالفعلوىي تشبو اسم الفا
 :(4)ئيس الّراحل عمى عّدة أوزانب لمرّ خطابات الّسمم والحر 

 .َقِذْر  ،َشِيمْ  :مثل الّصفات ،مؤّنثو َفِعَمة -َفِعل -
 .، أطولأسود :مثل صفة ،فعبلءمؤّنثو  -أفعل -
 .، شييدطويل ،رفيق ،رحيم :مثل صفات ،فعيل -

د دخول بع م6/1/1996بتاريخ  ذي وجيو ألبناء شعبو في دورامن خطابو الّ ص اآلتي في النّ 
 :ةحرير الفمسطينيّ مة التّ منظّ 

ىذه األرض أن نتقابل عمى الموعد والوعد  تات خارج الوطن أقول ليم أنّ أقول ألىمنا في الشّ  "
 ،طب ما قالوا غزة أوال وأخيرا ،ىذا الكبلم وأنا بدي أذكركم يا إخواني واحد رح يقول معقول ،سةالمقدّ 

 "تات والمبعدين عمى رأسيملذلك أنا بقول ألىمنا في الشّ  ،نو رح نجتمع في دورا اآلنإر يتصوّ حد كان 
نّ بعيدة ونراىا يرونيا  بح بقريببح أليس الصّ موعدنا الصّ  إنّ  نعم يا إخواني نعم يا  ،"ا لصادقونقريبة وا 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q . 
وينظر: األنصاري،  ،3/140، شرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل بتحقيق شرح ابن عقيلابن عقيل، بياء الدين:  ينظر: (2)

 .129، لكأوضح المسالك إلى ألفّية ابن ماابن ىشام: 
 .88،  إبداع الداللة في الشعر الجاىميينظر: العبد، محمد،  (3)
 .117، المنيج الّصوتي لمبنية العربّيةينظر: شاىين، عبد الّصبور،  (4)

https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q
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ورة رنا فييا الثّ تي فجّ حظة الّ ومن المّ  ،بحنعم قريب الصّ  ،بح بقريبصّ بح أوليس الأحبائي موعدنا الصّ 
وقالوا رح  عب الفمسطينيمن محافظة الخميل راىنوا يا إخواني عمى خبلف الشّ  65الفمسطينية عام 

ولذلك ىي  ،ومتانةً  ا وقوةً قً ة تزداد كل يوم تألّ ة الفمسطينيّ حمة الوطنيّ المّ وىا ىي  ،تكون أفغانستان ثانية
 .(1)"ةالوحدة الوطنيّ 

المخاطب عن  ي كنى بوبح الذّ اللة عمى موعد الصّ لمدّ  (يبية )قر فة المشبّ نبلحظ ورود الصّ 
 عمى اعتبار أنّ فة األولى وىي مقابمة لمصّ ( دية )بعيفة المشبّ مع استحضار لمصّ  ،حريرصر والتّ النّ 

ممي الحماسي ال بد من اإلشارة إلى ففي الخطاب السّ  ،احرير بعيدً صر والتّ وني يرى ىذا النّ ييالصّ  العدوّ 
فاستخدام المخاطب  ،ةعوب المحتمّ ة الشّ جمو شعبنا وكافّ ذي يحارب ألحرير كونيما اليدف الّ صر والتّ النّ 

 .صربو النّ  بح المقصودكوصف ثابت لمصّ  (ية )قريبفة المشبّ لمصّ 

واحنا واّياىم  ":(أّن إسرائيل جارة اقصيدة )أحق   ذي رّد فيو عمىومن ذلك قولو في خطابو الّ 
وصف الّزمن الذي يتعّيد المخاطب تحّمل طولو في ية طويل عمى فة المشبّ فدّلت الصّ  ؛"والّزمن طويل

  .منومبلزمة لمزّ وصفة الّطول ىي صفة ثابتة  ،وض الّثورات ضد المحتل الّصييونيخ

 اسم المكان

 عمى مكان  ويدلّ  ،ئيس الّراحلفي خطابات الّسمم والحرب لمرّ  وافرٌ  نصيبٌ  السم المكان كان
ورة أماكن الجياد والثّ ة ومدنيا وقراىا و ق بفمسطين المحتمّ فمحتوى رسالة المخاطب يتعمّ  ،(2)الفعلحدوث 

من خطابو الممقى في  ص اآلتيخطاباتو ما نبلحظو في النّ ومن أسماء المكان الواردة في  ،الفمسطينية
ن شاء اهلل مفتينا  ":حرير الفمسطينيةمة التّ د دخول منظّ بعم 31/12/1995قمقيمية بتاريخ  بن قمقيمية اوا 

بي محمد صمى ريفين مسرى النّ عكرمة صبري سيصمي بنا في القدس أولى القبمتين وثالث الحرمين الشّ 
مى القدس أساس ع يدلّ و  "مسرى "المكان اسم إذ ورد ،(3)"بلمميد المسيح عميو السّ اهلل عميو وسمم و 

وغير  ،بلمدنا عيسى عميو السّ وميد سيّ سول صمى اهلل عميو وسمم فيي مسرى الرّ  ،ةة الفمسطينيّ القضيّ 
 .ومجمس وغيرىا منبر  :نحوتي وردت في الخطابات األخرى لّ ذلك من أسماء المكان ا

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=u2LJ3LRdV1Y . 
 .48، ، تصريف األسماءصبلح ،شعبان .وينظر:  3/368، النحو الوافيينظر: حسن، عباس،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BVfkQRXNdls . 

https://www.youtube.com/watch?v=u2LJ3LRdV1Y
https://www.youtube.com/watch?v=BVfkQRXNdls
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نو في إحدث االشتعال  ":(أّن إسرائيل جارة اقصيدة )أحق   في خطاب الّرد عمىومن ذلك قولو 
  .في ىذه الجممة ىي اسم مكان (فكممة )مدخل ،(1)"...مدخل غزة

 اسم المفعول

عمى وجو  ،اللة عمى من وقع عميو الحدثلمدّ  ،مشتق من المضارع المبني لممجيول ىو اسم
المشتقات في خطابات  ابعة من نسبة توظيفالمفعول في المرتبة الرّ يأتي اسم  ،(2)الحدوث ال الثبوت

واالستمرار لعدم ويفيد توظيفو اإلطبلق  ،مم وخطابات الحرب كما نبلحظ في الجدولين الّسابقينالسّ 
في معناىا عمى أبناء  وغالبا كانت تدلّ  ،(3)والوصف بو أقوى من الوصف بالفعل ،تقيده بفعل معين

 ":عبارة م13/11/1974ة لؤلمم المتحدة في ي فوردت في خطابو أمام الجمعية العامّ عب الفمسطينالشّ 
ازحة ، يطمح إلى أن يرى األمم المظمومة الرّ بلم والعدل والمساواة والحريةلمسّ إننا نعيش في عالم يطمح 

 فوصف اسم ؛(4)"تحت االستعمار واالضطياد العنصري وىي تمارس حريتيا وحقيا في تقرير المصير
 .ة والقابعة تحت نير االستعمار واالضطياداألمم المحتمّ  (المفعول )المظمومة

ة العربي القمّ  تمرما ورد في خطابو أمام مؤ  خرى نحوأورد اسم المفعول بدالالت كما 
تي سالت عمى أرض األقصى، كفيمة بإضرام نار الغضب في نفوس جماىيرنا ماء الّ كانت الدّ  ":ئالطار 

عبير عن مشاعرىم في انتفاضة مكان عمى أرض الوطن، فيب المواطنون العزل لمتّ  الفمسطينية في كل
فورد اسم  ؛(5)"ةلمعيدة العمريّ  اة طبقً ة والمسيحيّ ة واإلسبلميّ عفوية مشروعة، منتصرين لمقيم العربيّ 

 مثالينوقد ورد في ال ،انتفضيا أبناء الشعب الفمسطيني تيلوصف االنتفاضة الّ  (المفعول )مشروعة
 .(الّسابقين عمى وزن )مفعول

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
، وينظر: األنصاري، 3/138،شرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل بتحقيق شرح ابن عقيلابن عقيل، بياء الدين: ينظر: (2)

 .130، أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالكابن ىشام: 
 .89، الجاىميإبداع الداللة في الشعر ينظر: العبد، محمد،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
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باشتقاقو من الفعل غير  (لاحل عمى وزن )ُمفَتعَ ئيس الرّ ت الرّ في خطابا اورد اسم المفعول أيضً 
جميعيم شيداء من القّوات  ":ذي ال يقيري سخر فيو من الجيش الّ ذنحو قولو في خطابو الّ  ،بلثيالثّ 

  .من الفعل الّرباعي المبني لممجيول اشُتِركَ اشتق   (فاسم المفعول )الُمشَتَركة ؛"الُمشَتركة

 اسم الّتفضيل

وىو يدّل عمى أَن شيئين اشتركا في صفٍة وزاد أحدىما  ،من اسم التّفضيل الوصف بالّزيادةيراد 
في خطابات الّسمم وخطابات  فةات الموظّ وورد اسم التفضيل بنسبة بسيطة من بين المشتقّ  ،عمى اآلخر

الوارد في خطاب إعبلن  (فضيل )أعمىاسم التّ  ؛ نحو:(1)ُفعمى ،أفعل :بصيغتينكما ظير  ،الحرب
ة مع عبية الكبرى، المتصاعدة في األرض المحتمّ إن االنتفاضة الشّ  ":م15/11/1988االستقبلل في 

مات داخل وخارج الوطن، قد رفعا اإلدراك اإلنساني بالحقيقة الفمسطينية الصمود األسطوري في المخيّ 
 .(2)"ضجة إلى مستوى أعمى من االستيعاب والنّ ة الفمسطينيّ وبالحقوق الوطنيّ 

 اسم الّزمان 

ب ع المخاطفمم ينوّ  ،مميةوظيف في الخطابات السّ من التّ  مان نصيب اسم المكانلم ينل اسم الزّ 
 في نوكبلىما يدالّ  ،(3)اللة عمى زمن وقوع الحدثشتّق لمدّ وىو اسٌم ا ،مانفي توظيفو السم الزّ 

حبائي يا أخي يا مفتي ياإخواني يا أ ":تكررت عبارة خطابو في اليمن ففي ،خطاباتو عمى موعد النصر
وقصد  ؛(4)"وعد مع الفجر عمى موعد مع الفجرولة الفمسطينية نحن عمى موعد مع الفجر عمى مالدّ 

 . صربالفجر موعد النّ 

 

 

                                                           
وينظر: األنصاري،  ،3/174، شرح ابن عقيل ومعو كتاب منحة الجميل بتحقيق شرح ابن عقيلابن عقيل، بياء الدين: ينظر:  (1)

 .138، أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالكابن ىشام: 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
 .48، تصريف األسماءصبلح ، شعبان، . وينظر:   3/378، النحو الوافيينظر: حسن، عباس،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 

https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
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 اسم اآللة

حرب كما مم وخطابات الخطابات السّ من بين المشتقات في  ااألقل حظً أما اسم اآللة فكان 
 ،(1)اللة عمى ما وقع بواسطتو الفعلمدّ وىو ال يصاغ إاّل من فعل ثبلثي ل ،اّتضح من الجدول الّسابق

ورايخ، والمؤسسات، وىدم المنازل بالصّ  ":قولو ئة العربي الطار مؤتمر القمّ ومنو ما ورد في خطابو أمام 
ة، وحتى مراكز القيادة والرئاسة، وغير ذلك كثير، ولكن اصبر وما يات العمميّ الكمّ ونسف وحرق بعض 

اعتباره اسم آلة عمى  وىي جمع كممة صاروخ عمى (فورد اسم اآللة )الصواريخ ؛(2)"إال باهللصبرك 
 .(3)صيغة فاعول

اضطّروا يرفعوا حيطان عالية  ":(أّن إسرائيل جارة اقصيدة )أحق   ذي رّد عمىوقولو في خطابو الّ 
ىي جمع و  ،ل عمى آلةفكممة الّسيارات ىنا تد ؛(4)"الّطريق عشان يضروا الّسّياراتبينيم وبين 

 .(5)فّعالة  :سّيارة عمى وزن اسم اآللة

  ّمائرالض 

 ،رياسي بإحالتيا إلى غائب أو حاضسّ ياقي في الخطاب البط السّ مائر في الرّ تشارك الضّ 
مائر أثر بارز في توطيد ولمضّ  ،(6)طاب األشخاص المشاركين في الخطابل في الخوتمثّ 

استخدم ،و (7)أو غير مباشر اكان الخطاب مباشرً يو سواء االتصال بين منتج الخطاب ومتمقّ 
 :وقد ظيرت بمختمف أنواعيا ،مم وخطابات الحربالسّ  في خطاباتبكثرة  مائراحل الضّ ئيس الرّ الرّ 

 ة لتوظيف ىذهسب التقريبيّ النّ  نااآلتي نويظير الجدوال ،غائبوال طبم والمخاضمائر المتكمّ 
 :مائرالضّ 

 
                                                           

 .121،المنيج الصوتي لمبنية العربية. وينظر:  شاىين، عبد الّصبور،  3/333،النحو الوافيينظر: حسن، عباس،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
 .82، األسماءالّتبيان في تصريف ، ينظر:  كحيل، أحمد (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
 .52، تصريف األسماءينظر:  صبلح، شعبان،  (5)
 .71لغة الخطاب السياسي )دراسة نظرية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر:  عكاشة، محمود،  (6)
 .38، مدخل إلى األسموبية،اليادي ،الجطبلوي ، نقبًل عن: 71المرجع نفسو، ينظر : (7)

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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 :توظيف الّضمائر في خطابات الّسممنسب 

 بئضمير الغا ضمير المخاطب ضمير المتكمم الضمير الخطاب
عية خطابو أمام الجم

 حدةة لؤلمم المتّ العامّ 
 180 42 105 العدد

 0.55 0.13 0.32 النسبة
ة ة العربيّ القمّ خطابو في 

 ةالطارئ
 80 24 58 العدد
 0.49 0.15 0.36 النسبة

خطاب إعبلن االستقبلل 
 رفي الجزائ

 53 1 16 العدد

 0.76 0.01 0.23 النسبة

خطابو الحماسي في 
 تونس

 53 1 16 العدد
 0.76 0.01 0.23 النسبة

خطاباتو بعد دخول 
حرير لؤلراضي مة التّ منظّ 

 الفمسطينية

 90 80 260 العدد

 0.60 0.19 0.21 

 خطابو خبلل وداع أبي
 جياد

 13 10 15 العدد
 0.76 0.01 0.23 النسبة

مة خطاب اعتراف منظّ 
 يلحرير بإسرائالتّ 

 37 12 39 العدد

 0.42 0.14 0.44 النسبة

خطابو في مسجد 
 الزاوية في غزة

 37 12 39 العدد

 0.42 0.14 0.44 النسبة
خطابو في 

األزىر جامعة 
 م1995

 32 7 38 العدد

 0.42 0.09 0.49 النسبة
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 :ئيس الرّاحلنسب توظيف الّضمائر في خطابات الحرب لمرّ 

 ضمير الغائب ضمير المخاطب ضمير المتكّمم نوع الّضمير الخطاب

حديثو عن ىزيمة 
 67الّنكسة 

 5 _ 12 العدد
 0.29 - 0.71 الّنسبة %

خطابو قبل اجتياح 
 بيروت

 23 8 12 العدد
 0.53 0.19 0.28 الّنسبة %

عرفات والجيش الذي ال 
 يقير

 43 3 25 العدد
 0.61 0.04 0.35 الّنسبة %

خطاب عرفات في 
 اليمن

 90 21 75 العدد
 0.48 0.11 0.40 الّنسبة %

 عمى قصيدة أحق ا رّده
 أّن إسرائيل جارة

 105 18 89 العدد
 0.50 0.08 0.42 الّنسبة %

استذكاره لرفاقو الشيداء 
 16 12 13 العدد وبعذ محاوالت اغتيالو

 0.39 0.29 0.32 الّنسبة %

موقفو بمسانو من حرب 
 18 _ 15 العدد الخميج

 0.55 0.00 0.45 الّنسبة %

رسائمو الموجية لمثوار 
 1 4 15 العدد في انتفاضة األقصى

 0.20 0.05 0.75 الّنسبة %
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 ضمير الغائب

نبلحظ من الجدولين الّسابقين ارتفاع نسبة توظيف ضمير الغائب عمى نسبة توظيف 
 في خطابات الحرب ،الموّجية لمرؤساء والقادةضمير المتكّمم والمخاطب في خطابات الّسمم 

 ،ينيعب الفمسطألبناء الشّ  ائر الغائبة في خطاباتو ىذه تعودمة الضّ وكانت غالبيّ  ،لمّرئيس الّراحل
 ،طال الّثورة الفمسطينية وشيدائياألبو  ،ييونيالصّ  ولمعدو ،48عام  ةوألراضي فمسطين المحتمّ 

 ،ورات والحروبناضمون خبلل خوض الثّ ل بينيا الثّوار والمق  ني تولممدن والقرى والمخّيمات التّ 
ليتعّرف  ،وليةلجيات الدّ إلى اتيم قضيّ  إيصالاحل ئيس الرّ موا الرّ وكّ  وثّواره عب الفمسطينيفأبناء الشّ 

ورة ومنح الّشرعّية لمثّ  ،مسطينيين في الوطن والميجرالعالم عمى جرائم االحتبلل بحّق الف
ا ا رسميً ينالوا اعترافً ل ،لم أّي الّشعبين أحّق بيذا الوطنويظير لمعا ،الفمسطينّية والقائمين عمييا

 .عن االحتبلل يضمن ليم العيش بكرامة واستقبلاًل  ،بدولتيم
يت ه الخطابات وجّ ىذ مائر ىنا أنّ وع من الضّ يعود االرتفاع في نسبة توظيف ىذا النّ كما 

ا األخذ برسالتو ئيس الراحل منيالرّ  لَ مِ أَ  ،عمى مستوى الوطن العربي والعالم ةلشخصيات سياسيّ 
ب في ومن تسبّ  ،توعب وقضيّ ىذا الشّ يكثر الحديث عن فمن الطبيعي أن  ،وتبني قضية شعبو

 .ة وىو االحتبللخمق ىذه العقبة والقضيّ 

العدد القميل  إنّ  ":حدة يبين ذلكة لؤلمم المتّ ة العامّ من خطابو أمام الجمعي تيص اآلوالنّ 
ىم اآلن  م1948ذين لم يستطع العدو تيجيرىم من أرضيم عام من العرب الفمسطينيين الّ 

الثة الجئون عمى أرضيم وقد عومموا في القانون اإلسرائيمي كمواطنين من الدرجة الثانية، بل والثّ 
مييز ىم كل أشكال التّ انية ومورست ضدّ رجة الثّ الدّ من  نار أن الييود الشرقيين ىم مواطنو باعتب

في مير الغائب المتصل إذ عاد الضّ  ؛(1)"العنصري واإلرىاب وصودرت أراضييم وممتمكاتيم
ذي لّ عب الفمسطيني األبناء الشّ ( ممتمكاتيم ،أراضييم ،عومموا ،ىمضدّ  ،أرضيم ،كممات )تيجيرىم

 .وكمو بإرسال رسالتو

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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لو كان تيجيرىم إلى فمسطين بيدف العيش كمواطنين متساوين  ":نفسو الخطابومن 
يعود ضمير الغائب ف، (1)"إمكانات وطننامعنا بالحقوق والواجبات لكنا أفسحنا المجال ليم ضمن 

 ."ليم "و"تيجيرىم ":اد شعب المحتل في الكمماتالمتصل ألفر 

دولة فمسطين دولة عربية ىي جزء ال  إنّ  ":ستقبللمن وثيقة إعبلن اال ص اآلتيفي النّ و 
أ من األمة العربية، في تراثيا وحضارتيا، ومن طموحيا الحاضر إلى تحقيق أىدافيا في يتجزّ 
ول العربية، د التزاميا بميثاق جامعة الدّ طور والديمقراطية والوحدة. وىي إذ تؤكّ ر والتّ التحرّ 

صرارىا عمى تعزيز العمل العربي المشترك، تناشد أبناء أمّ  تيا مساعدتيا عمى اكتمال والدتيا وا 
 .ة، بحشد الطاقات وتكثيف الجيود إلنياء االحتبلل اإلسرائيميالعمميّ 

فمسطين التزاميا بمبادئ األمم المتحدة وأىدافيا وباإلعبلن العالمي لحقوق وتعمن دولة 
إذ ورد ضمير الغائب المنفصل  ؛(2)"ذلك بمبادئ عدم االنحياز وسياستواإلنسان، والتزاميا ك

صل في الكممات لغائب المتّ كذلك ضمير ا ،ولة الفمسطينيةل مرة عاد عمى الدّ ن في كيمرت ()ىي
 .( والدتيا ،مساعدتيا ،أمتيا ،إصرارىا ،التزاميا ،أىدافيا ،طموحيا ،حضارتيا ،)تراثيا

نحن نعرف يا إخواني أّن ىذه اليجمة الّشرسة ال  ":ومن ذلك قولو في خطابو في اليمن
وكان  ( د في الّنص الّسابق الفعل )ُتريدُ ور  ؛(3)"ولكّنيا تريد كل حر ،سطينّية فقطالّثورة الفمتريد 

 ،ضمير الغائب المّتصل (كذلك جاء اسم )لكنّ  ،(الغائب المستتر وتقديره )ىيضمير فاعمو ال
  .بلثة عاد الّضمير الغائب عمى االجتياح اإلسرائيمي لمبنانوفي المواضع الثّ 

 ،ت الّسمم الموّجية لعاّمة الّشعبفي خطابا عط ضمير الغائب نسبة توظيف عاليةولم ي
 ،مقام الخطاب ام والمخاطب حاضر تكمّ الم ن  إإذ  ،الخطابادر فيو لمموقف الصّ  اتبعً  وذلك

وال حاجة  ،يية بشكل مباشر لممتمقّ احل موجّ الرّ ئيس ادرة من الرّ ناء الصّ كر والثّ وكممات الشّ 
مواقف استحضار حديث عن شخص  الستحضار ضمير الغائب في مثل ىذه المواقف غير

ابق فورد في الخطاب السّ  ،خطابو الحماسي فيوقرى فمسطين  ، أو الحديث عن مدنغائب

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
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 ،وعمى رأسيم كمال ناصر ،جياد ييداء أبعمى رأسيم أمير الشّ يداء األبرار نتذكر الشّ  "نفسو:
 ،ائد خالد نزالييد الرّ الشّ ائد خالد و ييد الرّ نعم نتذكر الشّ  ،ائد أبو عيادييد الرّ مى رأسيم الشّ وع

 ،يخ أحمد ياسينمى رأسيم شيخنا الشّ األسرى والمعتقمين وعنا ءا كما نتذكر أحبانتذكرىم جميعً 
يوم اإلفراج قريبا ونقول ليم إن  ،الوحيدي وجميع أخواتنا المعتقبلتونتذكر ابنة رام اهلل عبير 

مع تكرار  (نتذكرىم( و)رأسيم) مخاطب ضمير الغائب ىنا في كمماتفاستحضر ال؛ (1)"قريبا قريبا
واألسرى ممن ذكرىم ص الخطابي نفسو ليعود بيذا الضمير عمى الشيداء ىذه الكممات في النّ 

 .في ىذا النص

 ضمير المتكّمم

 اا ممحوظً ارتفاعً  ،توظيف الّضمائر في خطابات الّسممنبلحظ من الجدول الموّضح لنسب  
 ؛عاّمة الّشعب عمى الضمائر األخرىم في خطابات الّسمم الموّجية لفي نسبة توظيف ضمير المتكمّ 

مير ين بالضّ عن جميور المتمقّ و  ،(فاعمو عن ذاتو بالضمير )أنا ونحنر منتج الخطاب و إذ يعبّ 
 ألداء وظائف ببلغية تأثيرية القصد ؛و إلى الجميورسمات الخطاب الموجّ  ويعد ذلك أحد ،()أنتم

قناعو إلى احل رّ كون ىذه الخطابات رسالة موجية من الرئيس ال ،(2)منيا كسب مشاعر الجميور وا 
إشادة المخاطب ببطوالتو كذلك  ،بما في ذلك خطابو الممقى في تونس ،عبين من عامة الشّ المتمقّ 

نجازاتو ىو وشعبو تدفعو الستخدام ىذا النّ  سواء أذكر  ،مائر وبكثرة خبلل خطابووع من الضّ وا 
ي إلى مستوى خطابو من مستوى المتمقّ  فيأم بصيغة الجمع ليرتقي بشعبو بصيغة المفرد 

 .لمخاطبا

بعد دخول م 15/12/1995من خطابو في نابمس بتاريخ  تيص اآللنّ في افمو نظرنا   
خوانكم عندما كنا ىنا نتجول ونتحرّ  ":حريرمنظمة التّ  ا واآلن ىا ك خفية وسرً يا أحبائي نتذكر أنا وا 

بعونو تعالى  نعم نتعاىد أن نستمرّ  ،ونعاىد األمةعب نحن نقف لنتعاىد ونعاىد الوطن ونعاىد الشّ 
لشريف القدس الشريف القدس ة وعاصمتيا القدس اولة الفمسطينية المستقمّ جنبا إلى جنب نبني الدّ 

جياد ونعاىد معتقمينا  ييداء أبنا األبرار وعمى رأسيم أمير الشّ ءونعاىد شيدانعم نتعاىد  ،الشريف

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 
 . 71(، لغة الخطاب الّسياسي )دراسة لغوية تطبيقّية في ضوء نظرّية االتصالينظر:  عكاشة، محمود،   (2)

https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
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ة واألمان والوحدة الوطنيّ مرة أخرى األمن  ،حمد ياسينيخ الجميل أاألبطال وعمى رأسيم الشّ 
وأنا أقول ليم  ،يداء بتنظر إليكم اآلنيا إخواني كل أرواح الشّ  ،ةولة الفمسطينيّ الصبلبة لنبني الدّ و 

 .(1)"رى العيد والقسم ىو العيد والقسممرة أخ

 ،حديثوفي تر م المتصل منو والمنفصل والمستنبلحظ إكثار المخاطب من ضمير المتكمّ  
م اختار المخاطب ضمير المتكمّ  (لنبني ،نعاىد ،نتعاىد ،نقف ،نتحرك ،)نتجول ففي الكممات

ى وصل إلى مقام حديثو تورة الفمسطينية حالثّ  فيساندوه بصيغة الجمع ليشممو مع أبناء شعبو ممن 
كبار ألبناء شعبو ،ىذا  .وفي جمعو ىذا إجبلل وا 

ذي يؤكد الذات الّ  ،الخطاب المنطوقأحد سمات  (نحن ،المنفصل )أنا ميريعد تقديم الضّ  
م الفاعل لئلشارة إليو والخطاب المنطوق االرتجالي يقدّ  ،ركيب الفعمي إلى اسميبتحويل التّ  الفاعمة

 اويظير ذلك جميً  ،(2)أكيد عمى وجود ىذا الفاعلي والتّ وتقديم المزيد من األساليب اإلقناعّية لممتمقّ 
  .لمجميور يةاحل الموجّ ئيس الرّ في خطابات الرّ 

عمى مركز القوة، كما عمى الثّقة بالّنفس و ( نحن)و (أنا) استخدام الّضمير المتكّمم ويدلّ 
عطائ شدّ بداللة الجمع في  "نحن "يفيبرز صدى توظ يم األمن انتباه المتمّقين لمخطاب وا 

رىاب الطرف األخر من القضّية المتحاور بيا في الخطاب   .(3)والطمأنينة، وا 

لغائب من حيث نسبة التوظيف في انية بعد ضمير ام في المرتبة الثّ المتكمّ يأتي ضمير و 
ال بد لممخاطب من إبراز شخصيتو إذ  ،ؤساء والقادةية لمرّ الموجّ وخطابات الحرب  ممالسّ  خطابات

فتكرار ضمير  ،ياسية المستقبمة ليات السّ وحضوره في خطاباتو ىذه كونيا رسالة مباشرة منو لمجيا
وأبناء الة عمى المتكمم صمة والمستترة الدّ مائر المتّ مع اإلكثار من إضافة الضّ  ،(نحن ،)أنام المتكمّ 

الموضوعات في جمل الخطاب ميما توالت  ذين وكموه بحمل قضيتيم يبقييم حاضرينشعبو الّ 
ن نفسو في امع وحديثو عي والسّ في ذىن المتمقّ  م حاضرينمما يجعمي ،واألىداف المعروضة فيو

ي في فجمع المخاطب بينو وبين المتمقّ  ،طب أمامووجيو الكبلم لممخاخطابات أولى من تىذه ال

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE . 
 .71 لغة الخطاب السياسي )دراسة نظرية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر: عكاشة، محمود،  (2)
 . 143، 2007، سبتمبر 36، مجّمد 1مجمة عالم الفكر، عدد  ،تماثالت المغة في الخطاب السياسيينظر:  برىومة، عيسى،   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE
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توجيو الحديث لممخاطب  المخاطبوعمد ، في مواضع من الخطاب (م )نحنممتكمّ ضمير الجمع ل
كبارً إجبلاًل ( )نحن مممتكمّ الجمع ل بضمير  و وتمّس ة تمسّ اطب أن القضيّ والعتبار المخ ،لممخاطب ا وا 

 .ارئة العربي الطّ خاصة في خطاب إعبلن االستقبلل وخطابو في مؤتمر القمّ  ،(1)المخاطب

و ىذه الموجة من ارئة، ىة الطّ ليذه القمّ  ،ربب المباشلقد كان السّ  ":ومن ذلك قولو
مم تكّ إذ استخدم المخاطب ضمير الم ،(2)"ض لو شعبنا الفمسطينيذي تعرّ الّ  ،العدوان الغاشم

نّ  ىذا الشعب الفمسطيني ليس شعبو وحده ي بأنّ بصيغة الجمع ليوحي لممتمقّ ( ناصل )المتّ  ما وا 
وورد في نفس الخطاب  ،يميا وال بد من إيجاد الحمول لياوقضيتو ت ،ة جميعياول العربيّ شعب الدّ 

ت بجانب جماىير تي ىبّ الّ  ،لجماىير أمتنا العربية ،را أتوجو بتحية اإلجبلل واإلكباكم ":قولو
نداء  ...ممبية نداء األقصى لعربي الكبير،من وطننا ا.. .ة في العالماإلسبلمية والمسيحيّ ل و الدّ 

في كممات  ()النا صلم المتّ فضمير المتكمّ  ؛(3)"بلم.. وميد سيدنا المسيح عميو السّ .امقدساتن
الجمسة  ن كانوا حاضريي لخطابو ممعمى المخاطب والمتمقّ  يعود (تناقمّ  ،مقدساتنا ،وطننا ،)أمتنا

ي خطابو الحديث عنو ىو موضوع وىدف مشترك بينو وبين متمقّ  ما يتمّ  واعتباره أنّ  ،في المؤتمر
  .ي في نفس المخاطبفيو إعبلء لمنزلة المتمقّ 

 ضمير المخاطب

في  يّتضح من الجدولين الّسابقين توظيف الّرئيس الّراحل لضمير المخاطب بنسب قميمةٍ  
حّية لشخصّية في خطاباتو إّما لتوجيو شكٍر أو ت  ووّظفو ،خطابات الّسمم وخطابات الحرب

بعد  م30/3/1995ادر في مدينة رام اهلل بتاريخ كما ورد في خطابو الصّ ، حاضرة لمقام الخطاب
ا فردً ن عند اهلل مباركة وأصافحكم ة مأحييكم تحيّ  ":حرير األراضي الفمسطينيةمة التّ نظّ دخول م

ولة المحررة فمسطين الدّ  نعاىد فمسطين ،جبل رجبل ونعاىد جميعا ىذا الوطنامرأة امرأة ر  افردً 
لى األبد ،ام اهلل والبيرة مدينتين محررتينوأعمن أمامكم مدينتي ر  ،ةالمستقمّ  نعم محافظة رام اهلل  ،وا 

نا نّ إي ئايا إخواني يا أحبتي يا أحبوالبيرة أعمنيا كمحافظة باسم رام اهلل والبيرة وأقول لكم يا إخوتي 
مسطينية وعاصمتيا القدس ولة الفالدّ  ،ولة المستقمةفمسطين الدّ  ،اليوم تاريخ فمسطيننصنع 

                                                           
 . 72 صال(،ة االتّ لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظريّ ينظر: عكاشة، محمود،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
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 أثناء (لكم ،أمامكم ،أصافحكم ،بالكممات )أحييكم( ر المخاطب )كمصل ضميإذ اتّ  ،(1)"الشريف
  .ون الخطابحاضرين أمامو يتمقّ عب ة الشّ جيو ىذا الخطاب بشكل مباشر ألشخاص من عامّ تو 

لكّنيا حاضرة في ذىن  ،خصّية غير موجودة في مجمس الخطابأو لتوجيو الحديث لش
أقول ليم وّفروا   ":قولو من خطابو في اليمن ا؛ نحووجيو تحذيٍر أو وعيٍد ليالمخاطب وأراد ت

الّشائعات حول الّثورة  ن رّوجواوكان المخاطب ىنا م ؛(2)"عمى نفسيكم بضاعتكم الّرخيصة
 .الفمسطينية بعد خروجيا من لبنان

 االسم الموصول 

سماء الموصولة من األ مم وفي خطابات الحربالسّ  احل في خطاباتئيس الرّ ف الرّ وظّ 
وتأتي لئلبيام والتعريض  ،ياسي المكتوبمن سمات الخطاب السّ  وىي ،(ذينالّ  ،ذيالّ  ،تي)الّ 

بط وىي من أدوات الرّ  ،صريح بأسمائيم في موضع الجممةالتّ باآلخرين لعدم رغبة المخاطب ب
لبلسم الموصول عمى إطالة  اليةمة التّ إذ تعمل جممة الصّ  ؛ساسية في ىذا النوع من الخطاباتاأل

ولو في خطابو أمام األمم ومن ذلك ق ،(3)راكيب وتماسكياذي يؤدي إلى تشابك التّ األمر الّ  ،الجممة
ذا تي تعارض ىول الّ الوحيد لتحقيق آمال الشعوب كافة بما في ذلك شعوب الدّ ريق الطّ  ":المتحدة
 ؛"ول التي تعارض ىذا الطريقب الدّ شعو  "( في عبارةتي)الّ  ظير االسم الموصول ؛(4)"الطريق
دولة لتكون االعتراف بشرعيتيا  كما عارضت ،ولة الفمسطينيةول عارضت قيام الدّ فيذه الد

ي انتباه المتمقّ  شدّ بلل تقديم وصفيا بصمة موصول ليول خىذه الدّ  فوصف المخاطب ،ةمستقمّ 
قامة الدّ ول لطريق السّ مدى عرقمة ىذه الدّ إلى لمخطاب  في ذلك تأثير عمى و  ،ولة الفمسطينيةبلم وا 

 .ولانتباىو لخطورة موقف ىذه الدّ ي وشد المتمقّ 

الوحدة  ":م31/12/1995من ذلك ما قالو في خطابو الموجو لشعبو في قمقيمية بتاريخ و 
تعمل عمى يا فمن أبرز صفات الوحدة الوطنية أنّ ؛ (5)"ولة الفمسطينيةتي تبني الدّ ي الّ الوطنية ى

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 
 .72 لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر:  عكاشة، محمود،   (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM/ . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BVfkQRXNdls . 
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تن وغير ذلك من نتائج ىذه عب ونزع الفإلى جانب تآخي أفراد الشّ  ،ولة الفمسطينيةبناء الدّ 
وىو اليدف الذي يسعى إليو أبناء  ،ولة الفمسطينيةمنيا ىو بناء الدّ  لكن أبرز مراد ،الوحدة

قناع  ،عب بكافة فصائميمالشّ  وتقديم المخاطب ليذه الصفة خبلل صمة موصول فيو تأثير وا 
 .ولة الفمسطينيةي الخطاب بأن الوحدة الوطنية ىي السبيل األمثل لقيام الدّ لمتمقّ 

صعيد أوج التّ وفي  ":ة العربي الطارئ قولومؤتمر القمّ  ذي ألقاه فيكما في خطابو الّ 
دميرية خائر التّ جديدة من األسمحة والذّ  ادم فيو الجانب اإلسرائيمي أصنافً ذي استخالعسكري، والّ 

لكن ىذا حتبلل ة تصعيدات عسكرية من دولة االإذ عاصرت فمسطين عدّ  ؛(1)"امة دوليً والمحرّ 
صعيد ي لخطورة ىذا التّ المتمقّ  تنبيوول ،افيو األسمحة المحرمة دوليً  حديد استخدمتصعيد بالتّ التّ 

امع والقارئ ليكون لمعبارة وقع في أذن السّ ( ذيتوظيف صمة الموصول )الّ بوصفو  مَ د  قُ  ،وجديتو
 .لمخطاب عمى حد سواء

وأشكر كل األعضاء المحترمين في ىيئة  ":حدة يقولبو أمام ىيئة األمم المتّ في خطاو 
ة فمسطين عمى جدول أعمال ىذه الجمعية وفي ذين أسيموا في تقرير إدراج قضيّ حدة الّ األمم المتّ 

فكون أعضاء ىيئة األمم المتحدة ىم المساىم  ؛(2)".إصدار قرار بدعوتنا لعرض قضية فمسطين
فة األبرز ليم في نظر ة كانت ىذه الصّ ة فمسطين في جدول أعمال الجمعيّ األول في إدراج قضيّ 

 .لبيان أىميتيا من بين صفاتيم ،(موصول )الذينميا بصمة ي قدّ لمتمقّ انتباه ا شدّ يول ،المخاطب

خواني  ":و الّشيداء وبعض محاوالت اغتيالوويقول قي خطابو الذي استذكر فيو رفاق وا 
 .(3) "ين استشيدوا في البقاعذّ ال

 

 

 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=TYqoTuNryE0 . 

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=TYqoTuNryE0
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   أسماء اإلشارة 

داللتيا بحسب واختمفت  ،(ىذه،ماء اإلشارة )ىذاباتو من أساحل في خطائيس الرّ ف الرّ وظّ 
 ( نت أبرز دالالت اسم اإلشارة )ىذهكاحدة ففي خطابو أمام ىيئة األمم المتّ  ،الخطاب الواردة فيو
تي حدة والّ ة لؤلمم المتّ ة العامّ عمى الدورة المنعقدة لمجمعيّ  وأخرى ،حريرمة التّ منظّ تعود أحيانا إلى 

أشكر لكم  ":ففي قولو ،ورةة في ىذه الدّ ة الفمسطينيّ وعمى عممية عرضو لمقضيّ  ،ألقي فييا الخطاب
ة لييئة األمم ة العامّ ورة من دورات الجمعيّ ة لتشارك في ىذه الدّ حرير الفمسطينيّ مة التّ دعوتكم منظّ 

من لممخاطب ورة ي ألىمية ىذه الدّ المتمقّ  لينّبو (رة باالسم )ىذهو فاستخدام اإلشارة لمدّ  ؛(1)"حدةالمتّ 
حدة المخاطب حمل عمى كاىمو نقل رسالة شعبو لؤلمم المتّ كون  ،حدةبين دورات ىيئة األمم المتّ 

 ىذا المؤتمر.في 

عب وعمى الشّ  ،تمريوم عقد المؤ  عمى في ىذا الخطاب ( شارة )ىذااسم اإل دلّ و 
القضية حدة من وعمى موقف األمم المتّ  ،أخرى احدة أحيانً التو لؤلمم المتّ و رسذي حممّ الفمسطيني الّ 

د العالم ذي ييدّ ، األمر الّ سمح عمى أشده في العالمق عمى التّ بازال السّ ما ":ومن ذلك ،ةالفمسطينيّ 
باق من أبرز ما ييدد العالم إن فيذا السّ  ،(2)"بضياع ثروتو وتبديد جيوده عمى ىذا السباق

ن لم المتمقّ  لينّبو (ىذه) نافس السم اإلشارةلذلك إضافة كممة التّ  ؛نافس فيوول بالتّ استمرت الدّ  ي وا 
عظيم وذكر اسم اإلشارة مع المشار إليو أفاد التّ  ،باقعمى وعي كامل بخطورة ىذا السّ يكن 
 .(3)باقأكيد عمى خطورة ىذا السّ والتّ 

ل اسم دّ فة حرير الفمسطينيّ مة التّ تي ألقاىا أمام شعبو بعد دخول منظّ أما في خطاباتو الّ 
 أو ،ةولة الفمسطينيّ ت عمى الدّ دلّ إذ  ،والت ثابتة في كافة ىذه الخطاباتعمى مدل (اإلشارة )ىذه

ومن  ،ق ليا المخاطب في خطاباتو ىذهتطرّ تي ومدن وقرى فمسطين الّ أ ،ةحرير الوطنيّ مة التّ منظّ 
نعم نعمن ىذه األرض  ":م23/12/1995في بيت لحم بتاريخ  ذي ألقاهذلك ما ورد في خطابو الّ 

لى األبدرة محرّ رة محرّ محرّ يد المسيح سة مدينة السّ ىذه المدينة المقدّ  ،سةالمقدّ  فاسم  ؛(4)"رة وا 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 .73،  صال(ة االتّ ياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظريّ لغة الخطاب السّ ينظر: عكاشة، محمود،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=f8T_YZjKXAo . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=f8T_YZjKXAo
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اإلشارة سم يفو التوظوفي  ،بيت لحم الممقى عمى أرضيا الخطابعمى مدينة  اإلشارة ىذه يدلّ 
جبلل ليذه األرض المقدّ ت( )ىذه نّ  ،أرضكم أو أرضنافمم يقل  ،سةعظيم وا  ما قاليا )ىذه األرض وا 

 .(1)عنوث وحي العبارة بعظمة المتحدّ إذ تّ  ؛(المقدسة

أبناء شعبو وىو يوم احل بئيس الرّ لئلشارة إلى يوم لقاء الرّ  ( واقتصر استخدام االسم )ىذا
 ":م13/11/1995ينة الخميل بتاريخ في مد ذي ألقاهومن ذلك قولو في خطابو الّ  ،إلقاء الخطاب

ييد فيد الشّ ر في ىذا اليوم شيداءنا األبطال لنتذكّ  ،عب الفمسطينياألمة العربية والشّ يا نطاق 
كونو  ،مجيد ليذا اليومفيو تعظيم وت ؛()ىذاقاء بينو وبين شعبو برة ليوم المّ فاإلشا ،(2)"...القواسمة

 .حرير األراضي الفمسطينيةمة التّ دخول منظّ  ىو صرا النّ ذوى ،جاء بعد نصر

الشعب بناء أى ييد أبا جياد دل اسم اإلشارة ىذه عما الشّ تي ألقاىا مودعً وفي الكممة الّ 
 الثورة وأن ىذه الجحافل نقول العيد والقسم أن تستمر المسيرة  وأن تستمرّ  ":الفمسطيني في قولو

احل كمو أمل بأن ئيس الرّ فالرّ  ؛(3)"وىذه األجيال ستستمر حتى يرتفع عمم فمسطين فوق القدس
مى يد ما عوليس أي أبناء منيم إنّ  ،ا القدس عمى يد أبنائياتتحرر فمسطين وتعمن عاصمتي

ن قلّ   .سبلحيم جحافميا أي جيوشيا وا 

ما ورد في خطابو اّلذي  ،ئيس الّراحلفي خطابات الحرب لمرّ  ومن دالالت اسم اإلشارة
قام الّسيد الّرئيس بجيٍد كبيٍر وزياراٍت دولّية متعّددة  ":عّبر فيو عن موقفو من حرب الخميج

 .عمى حرب الخميج ودّل اسم اإلشارة ىنا ؛(4)"بلمحاولة تبلفي ىذه الحر 

 

 

 

                                                           
 .73، صال(ة االتّ ة في ضوء نظريّ ة تطبيقيّ لغة الخطاب السياسي )دراسة لغويّ ينظر: عكاشة، محمود،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=mkaWYyZZMfE . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=YiMlupJbDro . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8 . 

https://www.youtube.com/watch?v=mkaWYyZZMfE
https://www.youtube.com/watch?v=YiMlupJbDro
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
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 المستوى الّنحوي -

لفقرة بنية ا عمى ل بدخولياتي تشكّ ركيبي لوحدات الجممة الّ يقصد بالمستوى الّنحوي الجانب التّ 
وضع قواعد ب ،راسةالدّ  راسات الّمغوية الجممة العربية حقيا في، واستوفت الدّ ما يعرف بالوظائف الّنحوية

الذي  ،صالمعاصرة عمى االىتمام بنحو النّ راسات زت الدّ لذلك ركّ  الكممات،ومعايير دقيقة لتفصيل أدوار 
وداللة ىذه الجمل في  صصوص وتحميميا من مستوى نحو الجممة إلى مستوى نحو النّ نقل دراسة النّ 

إلى  ،وما يترتب عمى ذلك من توابعصوص تناول الجمل بدراسة اإلعراب فتجاوزت دراسة النّ  ص،النّ 
من   :وىي ،غة العربية إلى أقسام عّدةفي المّ وتقسم الجمل  ،(1)وتعالقيا وتشكيميا لممعنىالجمل  دراسة

جممة إنشائّية وجممة و  ،جممة اسمّية وجممة فعمّيةو  ،(جممة صغرى وجممة كبرىة )حيث األشكال التركيبيّ 
 .(2)خبرّية 

 (3)(غرى والجمل الكبرىي )الجمل الصّ ىا الّداخمؤ الجممة من حيث بنا 

 غرىالجمل الصّ  -

، (4)من شكل بسيط من الجمل يشمل المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل والمفعول بو تتكّون
وتعتمد عمى نطق سابق ترتبط بو  ،صبباقي النّ  اا مباشرً بط ارتباطً تغير مستقل مر  اتركيبً  وتشمل

يا أحبائي يا أىمي  ":رام اهللو ألبناء شعبو في مدينة ، مثل ما ورد في خطابو الموجّ (5)بضمير أو بإشارة
ة ير مستقمّ ياق لكنيا غجممة منفصمة في السّ  ( فجممة الفعل والفاعل )بدأنا ؛(6)"...يا ربعي لقد بدأنا اليوم

ومن ذلك  ،كممىل والربع باإلضافة إلى المتّ عائد عمى سابقيو من األ (ة كون ضمير المتكّمم )نامستقمّ 
إذ  ؛(7)"اا أو طريدً يريدوني إّما أسيرً  ":في انتفاضة األقصى ألبناء فمسطينقولو في الخطابات الموّجية 

                                                           
الكتابة الثانية وفاتحة ، وينظر: عياشي، منذر، 51، ن النظرية والتطبيقعمم المغة الّنصي بيينظر: الفقي، صبحي،  (1)

 .119،المتعة
 .205، مناىج البحث العممي في المغةينظر: حسان، تمام،  (2)
الجممة العربية )دراسة لغوّية . وينظر: عبادة، محمد، 2/380،مغني المبيب عن كتب األعاريب ينظر: األنصاري، ابن ىشام ، (3)

 .153،  نحوّية(
(4)

  .2/424، مغني اللبيب عن كتب األعاريب ٌنظر: األنصاري، ابن هشام، 

(5)
 .73 لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ٌنظر: عكاشة، محمود:  

(6) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=w_1vtC_XsQg . 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
https://www.youtube.com/watch?v=w_1vtC_XsQg
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ر كنيسة الميد في ومن رّده عمى حصا ،ة بسيطة منفصمة عن باقي الّتعبيرجمم( جممة )يريدوني ن  إ
 .جممًة بسيطة ( وىنا جممة )نفديكي ؛(1)"لّروح بالّدم نفديكي يا فمسطينبا ":انتفاضة األقصى

د في خطابو أثناء ما ور  ؛ نحوفظر في خطابو وىو الّتكرار في المّ وقد جاء نمط تركيبي آخ
يسبقوننا إلى  ،قوننايداء وجحافل الّثوار إلى الجّنة يسبرون مواكب الشّ يتصدّ  ":جياد يتشييع جثمان أب

 بتقدير أو ،الية مباشرةً ارىا في الجممة التّ وتكر  (في جممة الفعل والفاعل )يسبقونناوذلك  ؛(2)..".فمسطين
ر من إشارات ولنا أن نتحّسب مع ما يصد ":حدةو لؤلمم المتّ خطابو الموجّ  منو كما في قول ،المحذوف

مى اعتبار ع( وذلك بتقدير عبارة )ىذه الحرب ؛(3)"...مارل الفناء والدّ ًة تحمّ نوويّ  اعنو من أن تكون حربً 
بين  اا مباشرً فنجد ارتباطً  ،(نووية اىذه الحرب حربً  أن تكون)المخاطب يتحّسب  ن  إإذ  ،(أنيا اسم )تكون

 .الجممة وبين الجممة السابقة ليا الجزء المحذوف المقّدر من

 الجمل الكبرى -

في  ن من تركيب مستقلّ تتكوّ ، و (4)ىي الجمل االسمية التي يكون خبرىا جممة اسمية أو فعمية
اخمي إلى لمبناء الدّ  اتقسيميا تبعً ويمكن  ،تركيب داخمي مع تنّوع محتوياتيا وقد تحوي أكثر من ،المعنى

، وتيدف دراسة األشكال (5)(الجمل المعطوفة أو التركيبّية ،بةالجمل المركّ  ،الجمل البسيطة) ؛ثبلثة أقسام
وعبرىا نستطيع  ،لخطاب وأنواع تمك الجمل وداللتياالتركيبية لمجمل إلى معرفة الجمل األصمّية في ا

 ياغات لمجمل في الخطاب تعبروىذه الصّ  ،الخطاب المنطوق والمكتوبال داخل صتفسير ظواىر االتّ 
 .(6)فسية لمنتج الخطابعن الحالة النّ 

 ،وخطابان من أبرز خطابات الحرب ،الّسممّية احلئيس الرّ ولو تناولنا ثبلثة من خطابات الرّ 
 يناآلتي يننسب توظيف ىذه الجمل كانت كما في الجدول نجد أنّ  ،مثيل عمى أنواع الجمل الكبرىلمتّ 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=mycT0qvIHjo . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(3) B7R5xGMhttps://www.youtube.com/watch?v=ttb6 . 
 .2/425، مغني المبيب عن كتب األعاريبينظر: األنصاري، ابن ىشام،  (4)
عبادة ، نقبل عن: 73(، لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصالعكاشة، محمود: وينظر:  (5)

 . 153 الجممة العربية )دراسة لغوّية نحوّية(،،محمد، 
العربية من وينظر: مصموح، سعيد،  ، 82-80، الربط بين الجمل في المغة العربية المعاصرة ينظر: عبد العزيز، محمد حسن، (6)

 .406، 1990، بحث نشر ضمن الكتاب التذكاري لعبد السبلم ىارون، الكويت، نحو الجممة إلى نحو النص

https://www.youtube.com/watch?v=mycT0qvIHjo
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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 ئيس الرّاحلفي خطابات الّسمم لمرّ  الكبرى نسب توظيف الجمل: 

 الخطاب
 

 الجمل التركيبّية الجمل المركبة الجمل البسيطة
خطاب اعتراف 

حرير مة التّ منظّ 
 بإسرائيل 

 7 6 22 العدد

 0220 0.17 0.63 الّنسبة

اب أبو عمار خط
تشييع  خبلل

 جياد جثمان أبي

 11 8 57 العدد

 0214 0.11 0.75 الّنسبة

خطابو الحماسي 
 في تونس

 12 14 32 العدد

 0221 0.24 0.55 الّنسبة

  ئيس الرّاحلفي خطابات الحرب لمرّ الكبرى نسب توظيف الجمل 

 الجمل البسيطة الجمل الخطاب
الجمل 
 المرّكبة

الجمل 
 الّتركيبّية

رد ياسر عرفات عمى قصيدة 
أّن  أحمد فرح عقبلن أحق ا

 ( إسرائيل جارة 

 38 25 180 العدد

 0.12 0.10 0.74 الّنسبة %

 34 22 96 العدد خطاب عرفات في اليمن

 0.22 0.14 0.63 الّنسبة %
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 الجمل البسيطة 

عتمد عمى نطق ال توليا وحدة معنوية مستقّمة  ،ن من مسند ومسند إليوتي تتكوّ ل الّ ىي الجم
وفي  ،ة مثبتة أو منفّية أو استفيامّيةفعميّ   اسمّية أو جمبًل وىي إما أن تكون جمبًل  ،سابق ليا في السياق
ئيس الرّ ذلك ما ورد في خطاب  ومن ،(1)بط في الجمل كالعطف وغيرهوات الرّ الحالتين تخمو من أد

فجممة ال ننسى مثال عمى  ؛(2)..".الشطنسى االعتداء عمى حمام ال ن ":احل الحماسي في تونسالرّ 
 ،(3)..".نعم نودعك يا أبا جياد ":جياد يقول يوداع أب أثناءي خطابو وف ،ةالجممة البسيطة الفعمّية المنفيّ 

 .الجممة الفعمّية المثبتة ىعك مثال عمفجممة نودّ 

حرير تؤكد التّ إن منظمة  ":حرير بإسرائيلمة التّ ب اعتراف منظّ احل في خطائيس الرّ يقول الرّ 
في شريكنا  ":وقولو ،ال عمى الجممة االسمّية المثبتةوىي مث ؛(4)..."بنود الميثاق الوطني الفمسطيني
في خطابو الحماسّي في تونس مثال عمى الجممة  ،(5)"...عن تونس االتضحية الفداء ليس فقط دفاعً 

 .االسمّية المثبتة

تعتمد عمى ركني اإلسناد فقط دون إضافة أي أي  ؛اي مجّردً ن الجمل البسيطة ما يأتوم 
(6)عناصر أخرى تؤثر فييما

فتكونت الجممة  ؛(7)..".نعم نحن سندافع ":خطابو الحماسي يقولو ف ؛ نحو
ما يضاف إلى ركني  ومنيا ،عنصر يؤثر في أركانيا األساسّية من مسند ومسند إليو دون إضافة أي

 ؛"...نحن في الخندق الواحد ":قولو في الخطاب نفسو ومن ،(8)يؤثر في مضمونيا ااإلسناد عنصرً 
تعمار نير االحتبلل واالس تحتذين جمعتيم المعاناة ونسيين الّ فالضمير نحن يعود عمى الفمسطينيين والتّ 

وبإضافة كممة الواحد ليا أكد  ،(عن ىذه المعاناة بكممة )الخندق احلئيس الرّ وكنى الرّ  ،لسنوات طوال
 .المعاناة المشتركة والمتشابية بين الشعبينعمى وحدة ىذه 

                                                           
 .13، نيات المعاصرةالجممة بين النحو العربي والمساوداد،  ينظر: مييوبي، (1)
(2) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(4) http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4893 . )وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا 
(5) 4p1oC-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
 .153 لجممة العربية )دراسة لغوية نحوية(،ينظر: عبادة، محمد، ا (6)
(7) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
 .153 ة(،ة نحويّ الجممة العربية )دراسة لغويّ ينظر: عبادة، محمد،  (8)

https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4893
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
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الّسمم خطابات  وظيف الجمل البسيطة فينبلحظ ارتفاع نسبة ت ومن الجدولين الّسابقين
تي بية الّ احل إلى األشكال البسيطة لمجممة العر ئيس الرّ عمى ميل خطاب الرّ  مما يدلّ  ،وخطابات الحرب

ي ي البسيطة كون متمقّ امع والمتمقّ أن يحاكي لغة السّ وذلك رغبة منو في  ،ياق المباشريعتمدىا السّ 
معظم  وأن ،فيي في خطاباتوسموب الشّ األ والعتماده عمى ،عب الفمسطينيمعظميم من عامة الشّ  خطابو

تي تحاكي الواقع الخارجي غة الّ المّ  ،ةعب الفمسطيني العاميّ ءت بمغة الشّ خطاباتو الّسياسّية الّسممّية جا
 .قافييو الثّ مع مستوى متمقّ لمخطاب وتتناسب 

تي ترتبط بشكل مباشر ياسي بشكل عام عمى األشكال البسيطة لمجمل الّ ويعتمد الخطاب السّ  
قافة من نوعة الفكر والثّ و لفئات متالخطاب موجّ  ويرجع ذلك إلى أنّ  ،ي والواقع المحيط بالخطاببالمتمقّ 
ال بد من توظيف جمل  إذ ،فةالفقيرة غير المثقّ بقة م من الطّ ين ىلكن معظم ىؤالء المتمقّ  ،ينالمتمقّ 
قناع ى يتسنى لممخاطب إيصال رساحتّ  ،ينغة المحكية بين المتمقّ حاكي المّ في سياق ي ةبسيط لتو وا 

 .(1)المتمقين بفكرتو بيسر

لكن كانت  ،احل ما بين قصيرة وطويمةئيس الرّ رّ عت الجمل البسيطة في خطابات الوتنوّ   
ركيبية وسيأتي الحديث وجاءت غالبية الجمل البسيطة موظفة داخل تراكيب الجممة التّ  ،معظميا طويمة

 . عنيا الحقامفصبًل 

ممي ياسي السّ ة عمى االسمّية في الخطاب السّ ارتفعت نسبة توظيف الجمل البسيطة الفعميّ  
 .(2)فاعل مع العالم الخارجيد والتّ جدّ عمى الحركة والحدوث والتّ  ركيب الفعمي يدلّ كون التّ  ،احلئيس الرّ لمرّ 

 .(2)الخارجي
 الجمل المرّكبة 

مع  ،وال يعتمد أحدىما عمى اآلخر ،ة من تركيبين مستقّمين عمى األقلن الجمل المرّكبتتكوّ و 
أدوات العطف واالستدراك وغيرىا من األدوات  :ة رابطة بين ىذين الّتركيبين مثلإمكانّية وجود أدا

                                                           
 .74،صال(ة االتّ ة في ضوء نظريّ ة نظريّ ياسي )دراسة لغويّ لغة الخطاب السّ ينظر: عكاشة، محمود،  (1)
 . 75،المرجع نفسوينظر:  (2)
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فيكون المعنى في  ،خبلل المعنى يكون الربط بين ىذه الجملويمكن أن  ،بين الجمل البسيطة  ابطةالرّ 
 .(1)ولىبالمعنى في الجممة األ اواضحً  اا ارتباطً انية مرتبطً الجممة الثّ 

فة في الخطاب نبلحظ من الجدول الّسابق أن الجمل المرّكبة من أقل أنواع الجمل الموظّ 
احل في خطاب قول الّرئيس الرّ ومنيا  أم الحرب،احل سواٌء أصدر في حاالت الّسمم ئيس الرّ ياسي لمرّ السّ 

عبير نبلحظ في التّ  ؛(2)"والّصغار ينسون ،الكبار يموتون ":(أّن إسرائيل جارة اقصيدة )أحق   الّرد عمى
( البسيطة الّسابقة )الكبار يموتونعمى الجممة ( ينسون الّسابق عطف الجممة البسيطة )الّصغار

 .بين الجممتين وتكوين جممٍة مركبةبط باستخدام حرف العطف لمرّ 

وأّن ىذه الجحافل وىذه األجيال ستستمر حتى  ":جياد يييد أبوداع الشّ  فيخطابو ورد في و 
لجممة المرّكبة التراكيب المسرودة في ا نبي( إذ ربطت )حتى ؛(3)"...فوق القدسيرتفع عمم فمسطين 

 احظة األولى نارً ت من المّ كما كان انارً لكن دماء أبا جياد ستكون  ":قولونفسو الخطاب ومن  ،السابقة
ياقي بين الجمل في ىذا السّ بط فاستخدم المخاطب الرّ  ؛(4)"...تشعل الثورة امى أعدائنا نارً ع اودمارً 

 ك ما جاءومثل ذل ،الّسابقة ليا (اجممة )كانت نارً معنى ب (تشعل الثورة اجممة )نارً معنى ربط إذ  ،المقطع
الّرفاق حّتى يعبروا إلى  لكلّ  اضي الّرجولة أن نمّد جسومنا جسرً تقت ":في خطاب عرفات في اليمن

 .(5)"إلى القدس ،فمسطين

إن العدوان واالحتبلل والحصار  "ومن ذلك قولو من خطابو في مؤتمر دول عدم االنحياز:
؛ (6)"دون وجودي معكم وبينكم اإلسرائيمي المفروض بقوة السبلح عمى شعبنا الفمسطيني، ىو الذي حال

 انية سبب قيام الجممة األولى.بط بين تركيب الجممتين ببيان الجممة الثّ إذ جاء الرّ 

في فقولو في خطابو الحماسي  ؛بعًضامتجانسة مع بعضيا  كانت الجمل المرّكبة في خطاباتو
بط تجانست الجمل التي تم الرّ  ؛(7)"...عن فمسطين اا عن تونس وليس فقط دفاعً ليس فقط دفاعً  ":تونس

                                                           
 .75، صالة االتّ ة في ضوء نظريّ ة نظريّ ياسي )دراسة لغويّ لغة الخطاب السّ عكاشة، محمود: نظر: ي (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14 . 
   http://www.yaf.psمؤسسة ياسر عرفات :  (6)
(7) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14
http://www.yaf.ps/
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
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كان يصعب  ":وفي قولو من الخطاب نفسو ،منيما جممًة اسمّية عطف كون كلٍّ بينيا بواسطة واو ال
انية عمى الجممة الفعمّية إذ عطفت الجممة الفعمّية الثّ  ؛(1)"...خذ القرار وأن نسير في الموكبعمينا أن نت

وبيذا يتضح تجانس  ،(2)"اا ونتذّكر معً ا ونسير معً معً  نجمس ":ومثل قولو في خطاب قمقيميةاألولى 
 .الجمل البسيطة داخل تركيب الجممة المرّكبة

يبلحظ أن  ،ا ورد ذكرىا في الجدول أو غيرىاسواء ممى خطابات الرئيس الراحل والمّطمع ع
وذلك  ؛ةالمرّكبجزاء الجمل أبط بين بط المستخدمة في الرّ ت الرّ كان من أكثر أدوا( الواوحرف العطف )

ات لمموقف الذي يتطّمب من الرئيس االرتجال في إلقاء خطابو والميل الستخدام الجمل البسيطة وأدو  اتبعً 
فالواو  ،كون خطاباتو معظميا شفيي دون االعتماد عمى مادة مكتوبة ،الربط البسيطة في الربط بينيا

المعنى لدى المخاطب وتدفق غزارة  وكثرة توظيفيا يدل عمى ،من مظاىر الخطاب اليومي المتداول
 .(3)أفكاره

 الجمل الّتركيبّية 

وتأتي في المرتبة  أكثر من جممة فرعّية داخل سياقياوتحوي  ،اتماسكً  من أكثر الجمل تعدّ 
كما أن كل  ،(4)في خطابات الّسمم وفي خطابات الحرب انية من نسب توظيف أشكال الجمل الكبرىالثّ 

ويمكننا دراسة كل فكرة من أفكار  ،فة تتناسب مع موضوع الخطاب وىدفومختم جممة تركيبّية تحوي فكرة
 .داعمة لمفكرة الرئيسة في الخطاب ىذه الجمل عمى حدة عمى أن تكون فكرة

ففي  ،ة مثل تجانسيا في الجمل المرّكبةركيبيوتتجانس الجمل البسيطة داخل تراكيب الجمل التّ 
ال أممك ونحن في الخندق الواحد وفي المسيرة  ":الحماسي في تونساحل في خطابو الرّ الرئيس قول 

تجانس بين  (..إال أن أقول.في قولو )ال أممكف ؛(5)..".ضالّية الواحدة إال أن أقول لكم من أعماق قمبيالنّ 
 ،لجممتان عمى سياق الجمل الفعمّيةإذ وردت ا ،الجمل التركيبّيةبين الجمل البسيطة الواردة داخل سياق 

ار ىذه ىي اإلرادة الفمسطينّية اإلرادة العربّية لمثو  ":جياد يقول يتشييع جثمان أب خبلل خطابوومن 
                                                           

(1) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
 .97، ترجمة حسن البّنا عز الدين ،الشفاىّية والكتابّيةينظر: والتر ج، أونج،  (3)
 .23، الجممة بين النحو العربي والمسانيات المعاصرةينظر: مييوبي، وداد،  (4)
(5) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
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ومن  ،فوردت تراكيب الجممة التركيبّية ىنا في سياق الجممة االسمّية ؛(1)..".واألحرار في العالم كّمو
وأخرى غير مستقّمة تعتمد عمييا ة ابقين نبلحظ أن الجممة التركيبية تتكون من جممة مستقمّ الين السثالم

 نفسيا. والفكرةنفسو المعنى  الجممتين يحوي تالكن كم ،عناىافي م

 احلئيس الرّ لمرّ  ي في الّسمم والحربياسفي الخطاب السّ  ركيبّيةبط في معظم الجمل التّ الرّ  جاء
لتونس ولشعبيا  اشكرً  ":في خطابو الحماسي مثل قول المخاطب ،ات الربطدون استخدام أدو  اربطّا سياقي  

جممة بسيطة  (جممة )شريكنا في التضحية والفداءفجاءت  ؛(2)..".المقدام شريكنا في التضحية والفداء
دون أن يضطر  ابط سياقيً وكان الرّ  ،الذي ورد في الجممة الّسابقة لياالشعب التونسي  وصفت حال

 .المخاطب إلى توظيف أدوات الّربط فييا

نبلحظ تداخل  ،احلئيس الرّ لمرّ  ياسّية في الّسمم وفي الحربالخطابات السّ عمى ومن االّطبلع 
الفكرة األساسّية في يدعم  امتماسكً  التكّون تركيبً  ،ابعضً بة والّتركيبّية مع بعضيا راكيب البسيطة والمركّ التّ 

ال أممك  ":لاحل في خطابو الحماسّي في تونس إذ يقو ئيس الرّ ويمثل عمى ذلك قول الرّ  ،الخطاب كّمو
من وجداني ونحن في الخندق الواحد وفي المسيرة الّنضالّية الواحدة إال أن أقول لكم من أعماق قمبي و 

جممة  (أن جممة )ونحن في الخندق الواحد فنبلحظ ؛(3)"يا زين العرب اشكرً  :باسم الّشعب الفمسطيني
نصب حال لضمير المتكّمم  محلّ نة من مبتدأ وخبر مسبوقة بواو الحال وجاءت في اسمّية بسيطة مكوّ 

بة حوت أكثر مة مركّ جم  (.....إال أن أقول لكم.وأّن جممة )ال أممك ونحن في الخندق الواحد ،()نحن
 اسياقي   ابربطيا ربطً  ( يا زين العرب اشكرً :أن أقول لكمذلك الجممة المرّكبة )إال وك ،من تركيب بسيط

رة واحدة في واجتمعت ىذه الجمل البسيطة والمركبة داخل فك ،الجممة الثّانية بالجممة األولى لشّدة تعّمق
الخطاب الحماسّي الممقى في  رة األساسّية فيكلتكّون فكرة مستقّمة داعمة لمف ،جممة تركيبّية واحدة

ذي عّده المخاطب الّ  ونسي،عب التّ احل لمشّ ئيس الرّ ذي يكّنو الرّ كر والعرفان الّ فيي توحي بالشّ  ؛تونس
وىذه الفكرة ىي جزء ال  ،ة نضالو وكفاحو ودفاعو عن القدسعب الفمسطيني في قصشريك روحي لمشّ 

تونس ودعميا لمقضّية راحل فيو إلى كسب تأييد رئيس الّ ذي سعى الّ يتجّزأ من ىذا الخطاب الحماسّي الّ 
 .الفمسطينّية

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(2) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP  
(3) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
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نا ال نحارب جيش إنّ  ":(أّن إسرائيل جارة افي خطاب الّرد عمى قصيدة )أحق   ومن ذلك قولو
االحتبلل إّنما نحارب استيطان تمّكن في غفمٍة من الّزمن وبمساعدة القوى العالمّية الّصغيرة منيا والكبيرة 

 .(1)"ّدعاءاتون ييودي تحت مختمف االممي 3.5أن يحشد إلى فمسطين 

 لجممة الفعمّية والجممة االسمّيةا

خطابات الّسمم  بعض مل االسمّية والفعمّية فينماذج متنّوعة لمج احلئيس الرّ عرض الرّ 
 : اول اآلتية نسبة توظيف ىذه الجملوتوّضح الجد ،وخطابات الحرب

 

 ي خطابات الّسمم لمّرئيس الرّاحلنسبة توظيف الجمل الفعمّية واالسمّية ف 

 الخطاب
 

 الجمل االسمّية الجمل الفعمية

خطابو أمام الجمعّية 
 العاّمة لؤلمم المتحدة 

 276 406 العدد

 30 44.13 الّنسبة %

خطابو في مؤتمر القّمة 
 العربي الّطارئ

 79 159 العدد

 8.58 17.28 الّنسبة

 نسبة توظيف الجمل الفعمّية واالسمّية في خطابات الحرب لمرئيس الرّاحل 

 االسمّيةالجمل  الجمل الفعمّية نوع الجمل الخطاب

خطابو قبل اجتياح 
 بيروت

 17 44 العدد

 8.09 20.95 الّنسبة %

عرفات والجيش الذي ال 
 يقير

 22 38 العدد

 10.47 18.09 الّنسبة %

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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خطاب لياسر عرفات 
 ...يستذكر بعض رفاقو

 12 32 العدد

 5.71 15.23 الّنسبة %

عرفات وموقفو الحقيقي 
 بمسانو من حرب الخميج

 15 30 العدد

 7.14 14.28 الّنسبة %

  

 :الجممة الفعمّية -

" وأما الفعل فموضوعو جدد؛ إذ يقول الجرجاني في ذلك:لتّ الجمل الفعمية عمى الحيوية وا تدلّ 
ة ىي " الجممة الفعميّ ، ويرى المخزومي أنّ (1)بعد شيء" د المعنى المثبت بو شيًئاعمى أنو يقتضي تجدّ 

، (2)" صاًفا متجدًداصف فييا المسند إليو بالمسند اتّ تي يتّ د، أو الّ جدّ فييا المسند عمى التّ  تي يدلّ الّ 
في كلٍّ من  عمى الجمل االسمّية ارتفاع نسبة توظيف الجمل الفعمّية ينالّسابق يننبلحظ من الجدولو 

التي  ،والتجدد مة الفعمّية من الحيوّية والحركةعميو الجم لّ وذلك لما تد ؛خطابات الّسمم وخطابات الحرب
والعالم الخارجي المحيط بالظروف  اواندماجً  ،ر عنو في ىذه الجملبالحدث المعبّ  تمنح المخاطب تفاعبل

شراكو فيو مما يسيّ ل عممّية دمج المتمقّ وتسيّ  ،في الخطاب والمؤثر ل عمى المخاطب ي في الخطاب وا 
واء أكان زمنيا ماضيّا أم الحدث سوتستخدم الجممة الفعمّية إلحداث  ،قناعو بفكرتو المراد إيصاليا لوإ

ات إلى الزمن التجدد قائم فييا دون االلتف اوىذ ،الذي تدل عميوفيي تدل عمى تجدد في الحدث  ،احاضرً 
 .(3)الحاضر أو المستقبل

لما تتمتع بو  ،عمى استخدام األدوات اإلقناعّية ياسيوتساعد الجممة الفعمّية منتج الخطاب السّ 
اخمي واالنتقال بيسر وسيولة ما غيير في بنائيا الدّ وسيولة التّ  ،مرونة في األسموب مة الفعمّية منالجم
ما  ،نويع في أساليب تعبيره من خبللياالتّ كما يمكنو خبلليا  ،من الماضي والحاضر والمستقبلالزّ  بين

 .(4)بين أمر ونيي ونفي وغيرىا

                                                           
 .147، دالئل اإلعجاز (1)
 .41، في النحو العربي نقد وتوجيو (2)
 .140الكّميات )معجم المصطمحات والفروق المغوّية(،ينظر:  الكفوي، أبو البقاء،  (3)
 . 82لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر:  عكاشة، محمود،  (4)
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 ،المدروسة ما بين مثبتة ومنفّية وجاءت الجمل الفعمّية في خطابات الّسمم وفي خطابات الحرب
ي في األحداث احل من ىذه الخطابات إشراك المتمقّ ئيس الرّ ىدف الرّ  نّ إإذ  ؛الكن كان معظميا مثبتً 

 افالمخاطب يعرض أحداثً  ،ر مباشر عميو خبلل عبارات الخطابالمعروضة في خطابو لتحقيق تأثي
 ىذا المتمقيلكسب دعم  ،وتأكيد أمر حدوثياتوثيقيا ماضية كانت أم حاضرة لشعبو ودولتو ىدفو 

 .وذلك أولى من اىتمامو بنفي أحداث ووقائع يمكن االستغناء عن بعضيا إن أراد المخاطب ،وتأييده

حقيق بتوظيفيا مع لتّ إما إلفادة ا  (لقد –ي خطاباتو ىذه من توظيف )قدوأكثر ياسر عرفات ف
ة و في مؤتمر القمّ ومن ذلك قولو في خطاب ،المضارع شكيك بتوظيفيا مع الفعلأو التّ  ،الفعل الماضي
 وقولو في خطابو أمام ،(1)"عمى أرض األقصى الّطيور ام الّزكي غزيرً لقد سال الدّ  ":العربي الطّارئ

 فأفادت قد في ىذا الّسياق ؛(2)..".وقد عّبرت ىذه البمدان عن ذلك ":الجمعّية العاّمة لؤلمم المتحدة
ليشمل  ل حكام إسرائيل الحافل بجرائم اإلرىاب قد يمتدّ وسجّ  ":في الخطاب نفسووفي قولو  ،حقيقالتّ 

 .الّتشكيكفأفادت قد ىنا  ؛..".من أبناء أمتنا العربّية اعددً 

ففي  ،المدروسة في خطابات الّرئيس الّراحل تجانس أزمنة األفعال المتتابعة في الّسياق الواحدوت
وكما جاء في  ،(3)"كما أكدتم ذلك ووافقتم عمى ذلك ":العربي الّطارئو في مؤتمر القمة من خطابقولو 

ال بتخاف وال بتترعب وال  الّثورة الفمسطينّية ":إذ يقول( الذي ال يقيرخطابو الموسوم ب)عرفات والجيش 
 .العاّمية ةيجل بالمّ ونطق ىذه األفعا ؛(4)"بتخّوف وبتضبع وبترعب ،بتتضبع

لتأكيد  ،فعال في مواضع من خطابو الّسمميتكرار بعض األ كما نبلحظ ميل المخاطب إلى
نعيش في عالم يطمح  ":الجمعّية العامة لؤلمم المّتحدة ففي قولو من خطابو أمام ،المعنى المراد إيصالو
ازحة تحت االضطياد العنصري تمارس الرّ يطمح في أن يرى األمم المظمومة  ،يةلمعدل والمساواة والحرّ 

ول كافة تقوم عمى المساواة يطمح في أن يرى العبلقات الدولّية بين الدّ  ،تقرير المصير حريتيا وحقيا في

                                                           
(1)  https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=TRiWz6PnaC0 . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=mcJDgzdCigc . 

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=TRiWz6PnaC0
https://www.youtube.com/watch?v=mcJDgzdCigc
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احل في ىذا المقطع ئيس الرّ ما قدمو الرّ  يؤكد عمى أنّ  (فتكرار الفعل )يطمح ؛(1)..".ميوالتعايش الّسم
 .ى تحقيقيا وتطبيقيا ليعيش العالم بسبلم وأمنمن خطابو ما ىو إال طموح وأحبلم يتمنّ 

 الجمل االسمّية -

" أما لقول المخزومي: ر، وذلك استناًداوام واالستقراة عمى الثبوت والدّ الجممة االسميّ  تدلّ 
د إليو صف فييا المسنتي يتّ بوت، أو الّ وام والثّ فييا المسند عمى الدّ  تي يدلّ ة فيي الّ الجممة االسميّ 
انخفاض نسبة توظيف الجمل االسمّية نبلحظ من الجدول الّسابق و  ،(2)"غير متجدد اتصاًفا ثابًتا

 لداللتيا ؛احلئيس الرّ لمرّ  فعمّية في الخطاب الّسياسي في الّسمم وفي الحرببالمقارنة مع الجمل ال
ياسي يقوم عمى وصف األحداث وكما سبق اإلشارة إليو بأن الخطاب السّ  ،بوت واالستقرارعمى الثّ 

ئيس ففي قول الرّ  ة مع ىذا األسموب في الخطاب،وتقديميا بأسموب حيوي، وتتناسب الجمل الفعميّ 
 ":وقولو في الخطاب نفسو ،(3)"ىذه الحركة العنصرية ":ن خطابو أمام ىيئة األمم المتحدةاحل مالرّ 
 .ابوت والّدوام كونو اسمً المسند إليو عمى الثّ  دلّ ي ؛"ى جريمة قصف مدرسة مزرعة البقرذكر 

 ،صر الّزمن عميياإدخال عنبوذلك  ادً حيوية وتجدّ يجعل المخاطب جممو االسمّية أكثر و 
ىذا ما يممسو  ":قولو في الخطاب نفسو ؛ نحو(4)اخبرىا جممة فعمّية فعميا مضارعً  وذلك إما بجعل

د جدّ مرار والتّ فدّلت الجممة االسمّية عمى االست ،"إننا نعيش في عالم يطمح لمسبلم ":قولوو ، "شعبنا
والّشيداء يستسقون  ،الّدم يستسقي الّدم ":في خطابو قبل اجتياح بيروت وقولو ،بداللة المسند إليو

في الجممتين االسميتين الّسابقتين من حالة الجمود والّسكون إلى  (فنقل الخبر )يستسقي ؛(5)"الّشيداء
 .الحيوية والحركة

إلى  كما أن إدخال ظرف الّزمان عمى الجمل االسمّية يجعميا تنتقل من جمودىا واستقرارىا
يؤكد  ؛(1)"ذي يعيشو شعبنا اآلنت الّ شتّ التّ  ىذا ":في الخطاب نفسوففي قولو  ،(6)ة والّتجددالحيويّ 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM .  
 .42، في النحو العربي نقد وتوجيو (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM  . 
 . 37، ةالجممة االسميّ ينظر: أبو المكارم، عمي،  (4)
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw . 
 . 82،  لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(ينظر: عكاشة، محمود،  (6)

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw
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 ،قت وتفرّ فمسطيني فييا في حالة تشتّ عب التي يعيش الشّ منية الحالّية الّ المخاطب عمى الفترة الزّ 
 .تي ألقي فييا الخطابوىي الفترة الّزمنية الّ 

 وذلك ،جدد الجملوّية والتّ الجمل االسمّية من الجمود إلى الحي ن المخاطب من نقلوتمكّ 
كانت  ":في مؤتمر القّمة العربي الّطارئ قولو في خطابو الممقى نحو ؛(2)إدخال كان وأخواتيا عميياب

في نفوس جماىيرنا  تي سالت عمى أرض األقصى كفيمًة بإضرام نار الغضبالّدماء الّ 
عمى الجممة ( تي أضافتيا )كانتالجممة الّسابقة مدى الحيوّية الّ  إذ نبلحظ في ؛(3)"الفمسطينّية
 .االسمّية

نبلحظ من اطبلعنا عمى الخطابات الّسياسّية الّسممّية لياسر عرفات أنو كان يمجأ إلى  
الجمل  ربط بينا ما يوكان غالبً  ،توظيف الجمل االسمّية خبلل حديثو عن الّسبلم والعدل والمساواة

قولو في خطابو في مؤتمر القمة العربي  ؛ نحو(ىذه المواضع بضمير الفصل )ىوة في االسميّ 
فجاء  ؛(4)"ىذه الموجة من العدوان الغاشم كان الّسبب المباشر ليذه القمة الطارئة ىو ":الطارئ

 .واردة في خطابوياسية الاألمور السّ  توظيف ضمير الفصل في ىذه الجممة لتأكيد قولو ورأيو في

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                  
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 .83، لغة الخطاب الّسياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(ر: عكاشة، محمود، ينظ (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
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 ي المستوى الّدالل 

وعبلقتيا  يعّبر المستوى الّداللي عن معاني الكممات والّتراكيب الواردة في نص الخطاب،        
، (1)إلى دراسة داللة معاني الكممات ؛ فعمم الداللة  يشيرفي الّداللة ب وأثر ىذه المعانيبموضوع الخطا

لبحث فيو إلى ما وراء ىذه سع اوتحميل معانييا، بل يتّ  الليةاللة بدراسة األبنية الدّ كتفي عمم الدّ وال ي
ما  اللية في البحث القيم العاطفية لممعنى، وىو" من القضايا الدّ ونّ الالت؛ إذ إمن المعاني والدّ  األبنية

ة المشار إلييا في جريدية العامّ د فقط بالقيم التّ . فمعاني الكممات ال تحدّ يمكن تسميتو ب)ظبلل المعاني(
 وتكسبيا ألواًناة المختمفة فسية والعاطفيّ تحيط بكل كممة ظبلل من المعاني النّ  ميس والمعجمات، بلالقوا
المدروسة  ةغويعابير المّ ؛ فتكتسب المفردات والتّ (2)عبيرية"ل قيميا التّ تًة من األحاسيس واألخيمة تمثّ مؤقّ 

بمجرد توضيح المعاني  الليةالدّ  ىذه القيمة حة، وال تظيرقيمتيا من خفايا المعاني الموضّ  داللًيا
 وشرحيا.

ىنية لمنتجيا، كما يركز عمى غوية بناًء عمى عبلقتيا بالعممية الذّ اللة يدرس األبنية المّ وعمم الدّ  
روف والعوامل المحيطة غة الموصوفة في حقبة زمنية معينة أو حقب متتابعة، مع مراعاة الظّ تتبع المّ 

دى اختياره لكممات تتأثر لغة منتج الخطاب بعّدة عوامل تتحكم في م ، إذ(3)غة الموصوفةبصاحب المّ 
بين  اا واضحً ظ تباينً فنبلح؛ الخطاب يعبلقة المخاطب بمتمقّ  :ومن ىذه العوامل ،ومفرداتيا خطابو

ة الممقاة في وبين خطاباتو الّسمميّ  ،الّسممّية الموجية لعاّمة الّشعبأسموب الّرئيس الّراحل في خطاباتو 
لمخطاب  إذ اختار المخاطب لغةً  ،بو تو الُممقاة في أوقات الّثورات والحر وبين خطابا ،المحافل الّدولّية
من و  ،وحسن نظمياكما تؤثر لغة المخاطب وثقافتو في اختيار ألفاظ وتراكيب الخطاب  ،تناسب المتمّقي

روف والظّ  ،وموضوع الخطاب ،ةصّية المخاطب ومواقفو الّسياسيّ شخ :اعوامل المؤثرة في اختيارىا أيضً ال
 .ة واالجتماعّية المحيطة بالخطابالّسياسيّ 

 

 

                                                           
 .85، غة الحديثغوي بين التراث وعمم المّ منيج البحث المّ زوين، عمي، ينظر:  (1)
 .92،  المرجع نفسو (2)
 .88-87،  غة الحديثالمّ  غوي بين التراث وعمممنيج البحث المّ زوين، عمي، ينظر:  (3)
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 األبنية الّداللّية

 اللّية الكبرىبنية الدّ مستوى األ -
وتتابع ىذه األفكار  ،وتعّبر عنيا وتراكيبو الخطاب تي تمثميا ألفاظمضامين الّ ويشمل األفكار وال        

ومثال عمى ذلك تسمسل األفكار  ،(1)ومناسبة عباراتو ليذه األفكارره يدعم تماسك الخطاب وتسمسل أفكا
نبلحظو في خطابو أمام الييئة و  ،ء والقادةؤساالموّجو لمرّ احل ئيس الرّ ممي لمرّ ياسي السّ في الخطاب السّ 

ومعاناة الشعب الفمسطيني  ة الفمسطينيةة لمخطاب القضيّ وكانت الفكرة الّرئيس ،(2)العاّمة لؤلمم المّتحدة
لو حتى نياية  امحورً  د ظلّ احل بين جمل وتراكيب خطابو في موضوع واحئيس الرّ إذ ربط الرّ  ،المحتل
وجاء بناء  ،ولة الفمسطينية واالحتبللمة بالدّ ث عما لو صفجميع محاور الخطاب تتحدّ  ،الخطاب

ترابط مفردات وتراكيب الخطاب حّتى  و عمىإذ عمل تماسك بنائ ،في شكمو العام ااب بناًء متماسكً الخط
 .نيايتو

دعوتيا عمى ة المنعقدة لييئة األمم المتحدة جنشكر المّ  :وجاء تسمسل أفكار الخطاب كاآلتي
االضطياد  ،ر بمثابة الّنصر لمشعب الفمسطينيكون ىذا الحضو  ،ر الجمسة المنعقدةفمسطين لحضو 

فريقيا الواقع االستعمار ليذه الشعوب  سمح وأثره في تشجيعسباق التّ  ،عمى شعوب فمسطين وآسيا وا 
د مو إياىا أبناء شعبو وتعيّ تي حمّ سالة الّ الرّ  ،ألمان ىو أسمى مطمب ليذه الّشعوببلم واالسّ  ،المضطيدة
عن  كفّ الطمب العون من الّشعب األمريكي و  ،وىي الحصول عمى االعتراف بحقوقيمبإيصاليا 

الصييونية  ،ريخ االستعمار واالستيطان وحاضرهنبذة عن تا ،وشعبيامظاىرات المعادية لفمسطين ال
 نبذ الفكرة القائمة بأنّ  ،ة العنصرّية والييودّية الّديانةالحرك  ؛فريق بين مصطمحي الّصييونّيةالتّ  ودوافعيا،

 ،لالصييوني الحافل باإلرىاب والقتتاريخ العدو  ،راء قاحمة والييود ىم من عّمروىافمسطين كانت صح
جئتكم يا  ":ختمو بعبارتو الشييرة ،الشعب الفمسطيني ا في تمثيلحرير الفمسطينّية وشرعيتيمة التّ منظّ 

 .(3)"فبل تسقطوا الغصن األخضر من يدي ...سيادة الّرئيس بغصن الّزيتون وبندقّية ثائر

                                                           
.الوعر، مازن، 88 لغة الخطاب السياسي )دراسة نظرية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(،ينظر: عكاشة، محمود،  (1)

 . 232م، 1997المجمة العربّية لمعموم اإلنسانّية،  المسانيات وتحميل الخطاب السياسي،
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 . xGMhttps://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5ينظر: خطاب ياسر عرفات أمام ىيئة األمم المتحدة:   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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ما نجده في تسمسل  ،لّسممّية الموّجية لعاّمة الّشعبومثاٌل عمى تسمسل أفكاره في خطاباتو ا       
الّرئيس خبلل إلقائو تقديم  اّلذي سعى ،(1)م1995الّزاوية في غّزة  دأفكاره في خطابو الُممقى في مسج

وجاءت أفكار الخطاب  ،استوورئ الّشعب الفمسطيني أىمّيتو وجدارتو في إدارة إلثبات ودالئلَ  دَ شواى
بادة الّداّلة عمى تكميف اهلل لئلنسان بحمل أمانة العافتتح الّرئيس الّراحل خطابو باآلية الكريمة  :كاآلتي

 جض مص  خص حص مس خس حس ٹ ٹ ُّ ":(2)وُحسن إدارة األرض وخبلفتيا
ء وبعد تحّية أبنا ،(3)َّ مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط مض خض حض

مر بالّسيف صراحًة في ىذا تطّرق لّقصة تقويم اعوجاج ع ،شعبو وحضور الخطاب من المصّمين
ذلك عند الحديث عن أسموب ويّتضح  ،في خطاٍب آخر عمى سبيل التّناص أوردىابينما  ،الخطاب
سمو إلى مؤتمر ذي أر وانتقل المخاطب لمحديث عن الوفد الّ  ،في خطابات ياسر عرفات التّناص

وأّنيا منح تقّدم  ،عب الفمسطينيالمنح المقّدمة لمشّ  وتوضيح سبب رفضو ليذه ،المانحين في باريس
خضاعلشّ إلذالل ا لحفاظ عمى القدس وفي نياية الخطاب تعّيد با ،و لممساومة عمى القدسعب وا 

.(4)وممتمكات فمسطين  

حمد نستعرض أفكار خطاب الّرد عمى قصيدة الّشيخ أ ،لتوضيح تسمسل أفكار خطابات الحربو 
 في ،ىوجاء الّرد عمى ىذه القصيدة فترة اندالع االنتفاضة األول ،(5)م1989 (أّن إسرائيل جارة اأحقً فرح )

ة من ىذا وكانت الفكرة الّرئيس ،وبعد فتح الّسفارة الفمسطينّية ،م بمناسبة ذكرى انطبلقة حركة فتححفٍل أقي
 .(6)ىذه اليّبة الجماىيرّية المفاجئةوتوضيح أسباب  ،ضيح سبب اندالع االنتفاضة األولىالخطاب تو 

 الّسفارة الفمسطينّية في الّرياضتحّدث في بداية خطابو عن فتح  :تيوجاءت افكار الخطاب كاآل
 وتحّدث عن وعد بمفور وأفكاره واّدعاءاتو وأثره الّسمبي ،حرير الفمسطينّيةلمنّظمة التّ  افي مبنًى كان مقر  

 ،سطيةة سيدنا داوود عندما لجأ لممك سباوضّمن الحديث قصّ  ،عمى فمسطين والوطن العربي بأسره
تسميح  ن  إإذ  ،لجيوش العربّية في مساعدة فمسطينفشل ا وانتقل لمحديث عن ،ف أعاد لو حكمووكي

كما  ،وتيجير الّشعب الفمسطيني ،خول الجيوش العربّية لمدفاع عنياالّشعب الفمسطيني أفضل من د
                                                           

(1) https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw . 
 .6/380(،نزيلتفسير البغوي )معالم التّ  ،ينظر: البغوي، حسين بن مسعود (2)
 . 33/72سورة األحزاب ، (3)
 . https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrwينظر: خطاب ياسر عرفات في مسجد الّزاوية:   (4)
(5) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
م:  1989 يل جارة(ئا أّن إسراأحمد فرح عقيبلن )أحقً عمى قصيدة الشيخ  اينظر: خطاب ياسر عرفات ردً  (6)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw
https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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عن  ثّم انتقل إلى حديٍث مفّصلٍ  ،حصارىم في الوطن والميجر فترةين تطّرق لسوء أوضاع الفمسطيني
والحصار والضيق  ،وتجاوزاتوإلى اعتداءات جيش االحتبلل  ،اندالعيا من أسباب؛ االنتفاضة األولى

ضراب األ ،االنتفاضة ذي عانى منو شعب فمسطين قبل اندالعالّ  عميم وحياة وأثره عمى التّ  شير السّتةوا 
وتحّدث  ،فاضة بسيولةنياىو في عدم قدرتو عمى إخماد ىذه االنتتيوتحّديو لن ،شكل عامبالفمسطينيين 
 .  (1)بالّسنة الّصعبة  م1987تسمية عن سبب 

 مستوى األبنية الّداللّية الّصغرى  -
وجاءت مفردات الخطاب في حقول  ،(2)ت داخل الخطاب وما تعنيو من معانٍ ويعنى بالمفردا       

ة التي ىو الكمم :والحقل الّداللي ،ذي يعّبر عنو الخطابالّسياسي الّ  داللّية مختمفة لتدعم الحقل العام
، وقد (3)تي تشير إلييااللة الّ األخرى بالدّ وتتمّيز ألفاظ كل حقل عن  ،تشترك في مجال داللي واحد

 :(4)ءت ىذه الحقول في خطابات ياسر عرفات عمى الّنحو اآلتيجا
 ومن ىذه  ،الخطاب عمى اتحاد دولتين أو أكثرومفرداتو تعطي داللة خاّصة داخل  :حقل الوحدة

 ،أّمة عربية واحدة ،الّدول العربّية الّشقيقة :ّراحل الّسممّيةخطابات الّرئيس الاأللفاظ الواردة في 
أبناء الوطن  ،قمب واحد ،شعب واحد ،الحقوق العربّية ،القيادات العربّية ،الّدولة الفمسطينّية المّتحدة

ة الفمسطينّية القّوات المشترك ،جميع الببلد العربّية ،الّشام وحدة مصر وببلد ،دولة واحدة ،العربي
 .وفمسطين ثّوار لبنان ،بنانّيةالم

  شعب فمسطين ،الّشعوب العربّية ،شعوب آسيا  :ومن ألفاظو في ىذه الخطابات :حقل الّشعب، 
شعب  ،أبناء الجماىير العربّية ،أبناء فمسطين ،تطّمعات الّشعب العربي ،إرادة الّشعب ،حمم الّشعب

 .منتفضو الّثورة ،الّشعب الثّائر ،ارةزىرات الحج الجدد،الجنراالت  ،جارةأطفال الح ،تونس

                                                           
م:    1989 يل جارة(ئا أّن إسرافرح عقيبلن )أحقً  أحمدعمى قصيدة الشيخ  اينظر: خطاب ياسر عرفات ردً  (1)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
عن: الوعر،  .نقبًل 89،  لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقّية في ضوء نظرّية االتصال(ينظر: عكاشة، محمود،  (2)

 .232م، 1997، المجّمة العربية لمعموم اإلنسانية، المسانيات وتحميل الخطاب السياسيمازن، 
، ربيع 3، عدد 10، المجّمة العربّية لمعموم اإلنسانّية، المجّمد التحميل الّداللي لمجممة العربّيةينظر:  أّيوب، عبد الّرحمن،  (3)

 .13م، 1993
 . 98 لغة الخطاب السياسي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(، ،ينظر: عكاشة، محمود (4)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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  ياسة الخارجيةالسّ  ،سياسة المحتل ،ةسياسة انتيازيّ  ،سياسة ثابتة :ومن ألفاظو :حقل الّسياسة، 
القبضة  ،سياسة تضييق ،ةسياسة عنصريّ  ،ة ثابتةسة تقميديّ سيا ،سياستنا دول عدم اإلنحياز،

 .الحديدّية
  أرض فمسطين ،فمسطين أشبال ،أبناء فمسطين ،قضية فمسطين نحو: ألفاظوو  :حقل فمسطين، 

أولى  ،ريفعاصمتيا القدس الشّ  ،م1967األراضي المحتّمة عام  ،م1948األراضي المحتمة عام 
  .مناطق سي ،وجيم يب مناطق ،القبمتين وثالث الحرمين الّشريفين

 باختبلف تي أطمقيا ياسر عرفات عمى حكومة فمسطين يات الّ اختمفت المسمّ : حقل الحكومة
نبلحظ من فترات حكم عرفات؛ فتي توّلت زمام أمور الثورة في كل فترٍة الّ  الّنشاط الّسياسي، والفئة

اللة عمى من يحكم الّشعب الفمسطيني في خطاباتو لمدّ  "مة الّتحرير الفمسطينّيةمنظ "تكرار اسم
ي حاالت واٌء أكانت خطابات صادرة في حاالت الّسمم أم ف، سم1987-1974الّصادرة ما بين 

مة التحرير لقيادة الّشعب الفمسطيني في مفاوضاتو وثوراتو، وكانت الحرب وىي فترة توّلي منظ
 .خارج فمسطين محاورات الّسبلم واألعمال الّنضالّية والّثورّية عمى حّد سواء في ىذه الفترة تتمّ 

ورة والكفاح المسّمح إلى األراضي م بعد انتقال الثّ 1987خطاباتو الّصادرة في انتفاضة  فيو 
اللة عمى من يقود ويحكم مسيرة لمدّ  "الّشعب الفمسطيني "الفمسطينية، استخدم ياسر عرفات اسم

 .الكفاح والّنضال لفمسطين
السمطة الوطنية  "اسم يبرزيل في اتّفاقية أوسمو حرير بإسرائمة التّ في خطاب اعتراف منظّ  

 "عب الفمسطينيالشّ  "يس عرفات اسمئة عمى من يحكم فمسطين، وأطمق الرّ الللمدّ  "الفمسطينية
 .عمى من يقود زمام أمور فمسطين في خطاباتو في انتفاضة األقصى ًدامجدّ 

 
  ّوالّشعب كم اللة عمى الحالمدّ  "دولة "شاع في خطابات ياسر عرفات استخدام كممة :ولةحقل الد

واختمف الحديث عن  اتيا، وسوريا قطعت عبلقاتيا وما إلى ذلك،يل قوّ ؛ نحو: سحبت إسرائمًعا
مة بقولو: دّل عمى الحكو دولة فمسطين؛ إذ فصل دور الحكومة عن دور الّشعب في خطاباتو، ف

 ،طنية الفمسطينيةو مطة الل الفمسطينية، القيادة الفمسطينية، السّ مة الّتحرير الفمسطينية، الفصائمنظّ 
، فمسطين فضو الحجارة، ثوار فمسطين، مقاتموالّشعب الفمسطيني، منت ودّل عمى الّشعب بقولو:

 .أشبال فمسطين
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   ّالعربي  الوطن ،ة مستقّمةبناء أمّ  ،أفكارنا العربّية ،أمة عربّية واحدة ،تناتاريخ أمّ  :ةحقل األم
 .جنوب إفريقيا ،النحيازدول عدم ا ،وطن عربي مستقل ،الكبير

  االحتبلل الصييوني ،االستعمار ،االستيطان ،االحتبلل الغاشم :من مفرداتو :حقل االحتالل، 
 ،حرب حزيران ،نكسة ،نكبة ،حصار ،تيويد ،استعباد ،االستعمار الفرنسي ،انياالستعمار البريط

 .، جدار الفصل العنصريوعد بمفور
 يمي، واختمفت ىذه عمى االحتبلل اإلسرائ تدلّ لمختمفًة  سماءَ استخدم ياسر عرفات أ :حقل المحتل

ل في خطابات الّسمم األسماء ما بين خطابات الّسمم وخطابات الحرب؛ فدّل المخاطب عمى المحت
، (الطرف اآلخر في التّفاوض ييود، العدو، الطرف اآلخر )قاصًدايل، الصياينة، البقولو: إسرائ

االحتبلل، حكومة االحتبلل، دولة االحتبلل، أّما في الجانب اآلخر، جيش االحتبلل، قوات 
العدوان اإلسرائيمي،  داّلٍة عمى العدوان والحرب؛ نحو ت الحرب فاقترن اسم المحتل بألفاظخطابا

 .يمياالحتبلل اإلسرائيمي، القمع اإلسرائ
  ّالحديبيةصمح  ،انتخابات ،معاىدة بلم،وثيقة السّ  ،المفاوضات ،جعانسبلم الشّ  :المحقل الس، 

 .مؤتمر المانحين ،ىيئة األمم المّتحدة ،أوسمو ،كامب ديفيد
  حرب عالمية ثانية ،حرب أىمّية ،حرب ،ىّبة جماىيرّية ،انتفاضة ،ثورة :والّثورة حقل الحرب، 

حرب  ،ةالّثورة الفمسطينيّ  ،معركة الكرامة ،اجتياح ،تشريد ،نزوح ،ىجرة ،حرب عالمية ثالثة
 ،تحرير، مة دولًياأسمحة محرّ  ،سبلح ،مقاومة ،معارك ،بقاء ،صراع ،األولىاالنتفاضة  ،الخميج

 ،شييد ،مجزرة جنراالت ،ت العسكرّيةستخبار أجيزة اال ،الموساد اإلسرائيمي ،بلح السوفييتيالسّ 
 .ورة الفمسطينّيةكري األعمى لمثّ المجمس العس ،جنرال ،ضابط ،جريح ،أسير

   ّاهلل سبحانو  ،اإليمان ،مرايات اإلسبل ،بلثماوية الثّ ساالت السّ الرّ أرض  من عباراتو: :ينحقل الد
 ،اإلنجيل ،القرآن ،الييودّية ،اإلسبلم ،المسيحية ،المسيحيين في العالم ،مسيحيو فمسطين ،وتعالى
الّنبي داوود عميو  ،ميد المسيح عميو الّسبلم ،لنبّي محمد صّمى اهلل عميو وسّمممسرى ا ،الّتوراة
، األرشمندريتبطريارك،  ،كنيسة ،صّمىم ،مسجد ،بن الخّطاب رضي اهلل عنو عمر ،السبلم

 .المؤتمر المسيحي اإلسبلمي
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 راكيبداللة التّ 

 : 1بعة أشكالر يمكن دراسة التراكيب في خطابات ياسر عرفات كما قسميا محمد العبد إلى أ
 فظّيةالقوالب المّ   -
ير في عناصرىا وأبنيتيا غيدون التّ  ،غةألسنة أبناء المّ  تجري عمى ،وىي ألفاظ وتراكيب لغوّية       

مثل ما  ،ومنيا ما يكون مجيول الّنسب ،بشخص معّين ابيرات ما يكون خاص  ومن ىذه الّتع ،(2)المغوّية
يا جبل ما ييّزك  ":ومقولتو ،(3)"ثورة ثورة حّتى الّنصر ":لفظّية ّرئيس الّراحل من قوالبَ ورد عن ال

خبلل  ومقولتو الّشييرة ،(6)"لّروح بالّدم نفديكي يا فمسطينبا ":وقولو ،(5)" غبّلبة يا فتح ":وقولو ،(4)"ريح
ّما  ايريدوني إّما أسيرً  ":حصار المقاطعة في رام اهلل ّما قتيبًل  اريدً طوا  ا ا شييدً أل أنا بقول ليم شييدً  ،وا 

 .(8)"ببل شعب لشعٍب ببل وطن أرض ":ة الّشييرة الواردة في وعد بمفوروالعبار  ،(7)"اشييدً 

من آيات كريمة إدخال آيات ومقاطع  ياسّية الّسممّيةاحل في معظم خطاباتو السّ الّرئيس الرّ  عمد
 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّ  :اآلية الكريمة فتكررت ،إلى الّنص الخطابي

 خي حي جي ُّ  :كما تكرر ذكر اآلية ،ةفي معظم خطاباتو الّسمميّ  ،(9) َّ  حف جف مغ جغ

 حس جس مخ ُّ  :وقولو تعالى ،(10) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 .(11) َّ  خس

 

                                                           
 .101، اللة في الشعر الجاىميإبداع الدّ  1
 .102، إبداع الّداللة في الّشعر الجاىمي ،ينظر: العبد، محمد (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14 . 
(5) fjIB35Ahttps://www.youtube.com/watch?v=e_nN . 
(6) N5Xmlco-https://www.youtube.com/watch?v=YOG . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=w_1vtC_XsQg  
(8) https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw . 
 . 28/5سورة القصص:   (9)
 . 40/51سورة غافر:   (10)
 .5/22سورة المائدة:   (11)

https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw
https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=YOG-N5Xmlco
https://www.youtube.com/watch?v=w_1vtC_XsQg
https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw
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 المصاحبات المفظّية -
فظين يؤدي معنًى حب بين المّ ن ىذا الّتصاإإذ  ،مصاحبة بعض األلفاظ أللفاظ أخرىعبارة عن       

الّسياّسية أو وليدة الّظروف  ،غويمّ لخطابات إما تنيجة الموروث الوتكون في ا ويعبر عن فكرة ما، ،امعّينً 
حفظ  ،لن تقّر لنا عين :فظّية في خطاب الّرئيس الّراحللمّ ومن المصاحبات ا ،(1)واالجتماعّية الحديثة

 .ثورة حّتى الّنصر ،المصالحة
  (غوّية )االصطالحّيةلّتعبيرات المّ ا -

الّتعبيرات المغوّية ومن  ،(2)اا وثيقً ا عضوي  وترتبط فيما بينيا ارتباطً   ،عبارة عن كممتين أو أكثر       
أي  :بحكم الّظروف ،يزيدىا :يضاعف المصاعب ويقصد بيا :واردة في خطابات الّرئيس الّراحلال

األغمبّية الّساحقة  قضّية فمسطين، :قضّية العرب األولى أي ،نقاط المواجية :خط الّدفاع أي ،المفروضة
ئين البلج ،صدقيا :عدالة قضّيتنا أي ،والقيراالضطياد  :أيتحت نير االحتبلل  ،الّنسبة العالية  :أي

 .األّمة العربّية  :الوطن العربي أي ،جميع الّشعب :من أبنائنا وغير البلجئين أي
 فظّيةالمزاوجات المّ  -

موبّيٍة معّينة تفيم سألتحقيق غاياٍت  ،لفظين من حقمين دالليين مختمفين وىي عبارة عن الجمع بين       
المزاوجات  راكيب وداللتيا في خطابات ياسر عرفات بأناسة معاني التّ ر ونبلحظ من د ،(3)من الّتركيب

 يا.في اشكال التعبيرات الّداللّية ورودً المفظّية من أكثر أ
 ،الثورة الفمسطينّية تي وردت عمى شكل مزاوجات لفظية في خطابات عرفات:راكيب الّ ومن التّ        

 ،التّفوق العسكري ،الحكم الّنازي ،األوسطرق الشّ  ،الّثورة الجماىيرّية ،صن األخضرالغ ،الوحدة العربّية
ركيب لمجزء األول منو، ومن اني من التّ ؛ ونبلحظ وصف الجزء الثّ ، دول عدم االنحيازالقدرة العربية
شعب  ،أمير الّشيداء ،تحقيق الوحدةاني لمجزءاألول؛ نحو فظية ما أضيف فيو الجزء الثّ المزاوجات المّ 

 .دول عدم االنحياز ،منّظمة الّتحرير ،ُصمح الحديبية ،بندقّية ثائر ،حرب عالمّية ،طينفمس
الي لو لتحقيق ؛ فارتبط الفعل بالحرف التّ باقون عمى العيد ،سار عمى الّدربومن ىذه التراكيب:       

القاصي  نحو كيبو عمى ىيئة الكممة وضدىا؛ركيب، ومنيا ما تم تر الداللة المطموبة من معنى التّ 
 فظية.، وما إلى ذلك من المزاوجات المّ الّدول الّصديقة والمعادية ،والّداني

                                                           
، الّتحميل الّداللي لمجممة العربّية ،الّرحمن.وينظر: أّيوب، عبد 103، إبداع الداللة في الشعر الجاىميينظر: العبد،محمد،  (1)

 .   134-133م،1993األول، ، ربيع3، العدد 10انّية، المجمد مجّمة العموم اإلنس
 .107، إبداع الّداللة في الّشعر الجاىميينظر: العبد، محّمد،  (2)
 . 120،  المرجع نفسوينظر:  (3)
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 لمصطمحاتا -
عميو من أجزاء الّتركيب  مدلواًل  ال يكون اى معّينً عبارة عن كممة أو مجموعة كممات تأخذ معنً       
 عمى جانبٍ  حتى أصبحت تدلّ مت في بنية لغوّية معّينة ىي عبارة عن أسماء أو عبارات تشكّ و  ،(1)نفسيا
ورد في خطابات الّرئيس الّراحل مصطمحات كانت وليدة الظروف و  ،(2)المعرفة من جوانب معّينٍ 

المصطمحات الواردة ومن  ،ياسيسّ تداولة في تاريخ المعجم الوأصبحت م ،اخمّية والخارجيةالسياسّية الدّ 
 ،الضفتان ،الضفة ،األمة ،الوطن :كممات مثل ممّية ما ورد عمى ىيئةاحل السّ في خطابات الّرئيس الرّ 

 .صييونّية ،صييوني ،استيطان ،استعمار ،حّرية ،القضّية
الّشرق  ،الوحدة الوطنّية ،قطاع غّزة ،الّضفة الغربّية :مثل ،تراكيب ىيئةومنيا ما ورد عمى       
 ،قضّية العرب األولى ،انتيازّية سياسات أسمحة نووية، ،القيادات العربّية ،جامعة الّدول العربّية ،األوسط

 .دول عدم االنحياز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 112، أسس عمم المغةينظر: باي، ماريو،  (1)
 .9،  األسس المغوّية لعمم المصطمح ،ينظر: حجازي، محمود (2)
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 المستوى البالغي 

ألفاٍظ قميمٍة تحمل في  ،فردات والجملتبحث الببلغة في مظاىر الجمال الحّسي والمعنوي في الم
وال يمكن ألي ناظم أو خطيب تجاوز الظواىر الببلغية في نظمو؛ وذلك إلثرائو معاني  ،(1)معاني كثيرة

يدرس و  2راكيب والمعانيالمفردات ودوره في تحسين، كما يؤدي ترك لظواىر الببلغية إلى ضعف التّ 
 ئيس ياسر عرفاتياسي في خطابات الرّ السّ ىذا المستوى األشكال الببلغّية كما وردت في الخطاب 

 .يع وعمم المعاني وعمم البيانعمم البد  :وىي

 ياسر عرفاتات خطابظواىر عمم البيان في 

ة من الكناية واالستعار  ،شكال البيانّية الببلغّيةاعتمد الّرئيس الّراحل في خطاباتو الّسممّية عمى األ 
قناعو بمضمون الخطابالمتمقّ  فيأثير لمتّ  ،والّتشبيو لذي المعنى المجازي اىو  :والمعنى البياني ،ي وا 

 ،(3)ذي وضع لو أصٌل في المغةحقيقي الّ لينوب عن المعنى ال ،يوظفو المخاطب في نصوص خطابو
 :في الخطابومن األشكال البيانّية الواردة 

  االستعارة -
ا مجازيً  فيستعير المخاطب معنىً  ،نقل المعنى من أحدىما إلى اآلخر وىي مشاركة لفظين في

ولقد  ":جياد قولو ياحل خبلل وداع أبالرّ  ومن ذلك ما ورد في خطاب الّرئيس،(4)لممعنى الحقيقي بديبًل 
إذ  ؛(5)"رضنا المحتّمةأب االنتفاضة في توىموا وبإثمو الّتوىم أّنيم يستطيعون أن يوقفوا لييب الّثورة ليي

استعار و  ،بالّنار المشتعمةو عمى االحتبلل شبو الّرئيس الّراحل شدة غضب الّشعب الفمسطيني وسخط
بذلك تكون  ،(لممشّبو بو )الّنار امخاطب ذكرً ولم يورد ال ،تين في ىذا الّنصمرّ  (ليذا الّتشبيو كممة )لييب
 .(6)مكنّية لعدم ذكر المشّبو بوىذه االستعارة استعارًة 

                                                           
 .1/213، جالعمدة في صناعة الّشعر ونقدهينظر: ابن رشيق القيرواني،  (1)
 .3(، ، كتاب الصناعتين )الكتابة والشعرينظر: العسكري، أبو ىبلل (2)
 .18-17، أسرار البالغةينظر: الجرجاني، عبد القاىر،  (3)
 . 30، دالئل اإلعجاز، وينظر: الجرجاني، عبد القاىر، 64، نقد الّنثرينظر: قدامة بن جعفر،  (4)
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
 .167، عمم البيانينظر: عتيق، عبد العزيز، (6)

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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 ...فإن ديمومة التصاق الّشعب باألرض ":عبلن االستقبلل في الجزائر يقولإ وفي خطاب
وطنو وتعمقو بأرضو احل حب الّشعب الفمسطيني لئيس الرّ فشّبو الرّ  ؛(1)"ونفخت في الّشعب روح الوطن

ضعف زاده حّب الوطن فكمما شعر الفمسطيني باليأس وال ،حدث لمروح بعد موت اإلنسانذي يبالّنفخ الّ 
 ليدلّ  ( وجو الّشبو )النفخوجاء  ،والمشبو بو الّروح ،فالمشبو ىنا حب الفمسطيني لوطنو ،تعمقّا بأرضو

 .(2)بو تكون ىنا االستعارة تصريحّيةشّ وبذكر وجو ال ،عادة الحياة ليذا الحب الوطنيإى عم
ذين أضاؤوا أرواح شيداءنا وشيداء األمة العربية الّ  ":وقولو في خطاب إعبلن االستقبلل

نيين والعرب عمى ردة فعل الفمسطي احلئيس الرّ و الرّ إذ شبّ  ؛(3)"اىرة شعمة ىذا الفجر العتيدالطّ بدمائيم 
حبلل السبلمتر دوليموصول إلى تحر ل الحروب والثوراتب يمقيامو  استشياد أبنائيم بصورة الفجر  ،يم وا 

 .، واالستعارة ىنا مكنية إلضمار المخاطب وجو الشبوالذي يأتي بعد الظبلم
األشياء  صور تجّسم ويبلحظ من صور االستعارة في الخطابات الّسياسية الّسممّية أنيا

ًة كما تعطي لمجامد حرك ،ا فّعااًل وتجعل ليا وجودً  ،الغضب والّسخط وحّب الوطنمثل  ،ةالمعنويّ 
، وصورة نفخ (ار المتمثمة في الّتعبير )لييبفصورة اشتعال النّ  ،(4)في صورة حّية متحّركة اونشاطً 

 .عمى الحركة المستمّرة بما توحيو ىذه الّصور تدلّ  ،(وح المتمثمة في الّتعبير )نفخلرّ ا
 الكناية -

المتكّمم  أن يريد "وىي ،وكانت من أكثر صور المجاز في خطابات الّرئيس الّراحل الّسممّية
ولكن يجيء إلى معنى ىو تاليو  ،غةفظ الموضوع لو في المّ ذكره بالمّ فبل ي ،إثبات معنى من المعاني

 .(5)"اويجعمو ردفً فيومي إليو  ،وردفو في الوجود
المشوار المي قمنا عميو  ":ئيس الراحل في مدينة أريحا قولورّ ومن ذلك ما ورد في خطاب ال

ي خطابو في مدينة رام اهلل وتكررت ىذه العبارة ف ،(6)"المشوار الّطويل اآلن ىو في نياية الّنفق

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU  . 
 .168، عمم البيانينظر: عتيق، عبد العزيز،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
 .101 لغة الخطاب الّسياسي )دراسة لغوّية نظرية في ضوء نظّرة االتصال(،ينظر: عكاشة، محمود،  (4)
 . 1/786، تحقيق الفوائد الغياثيةالكرماني، شمس الّدين، ينظر: ، و 44، ، دالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاىر (5)
(6) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 

https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
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فطريقو  ،والّنضال طريق الكفاح الفمسطيني عن طول (نى الّرئيس الراحل بكممة )الّنفقإذ ك ؛(1)مرتين
 .لكن آخره مخرج من ىذا الّنفق يبصر فيو المناضمون الّنور والحّرية ،كالّنفق معتمٌ  طويلٌ 

ف الرئيس وظّ  إذ ؛(2)"يا جبل ما ييزك ريح "من خطابو في مدينة الخميل: قال عبارتو الشييرةو 
امد الّراسخ في واألعاصير عن الشعب الفمسطيني الصّ الّصامد في وجو الرياح  (الّراحل كممة )الجبل

 .أرضو رغم تقمبات الزمن التي مر بيا

 ؛(3)"بغصن الّزيتون مع بندقّية ثائرجئتكم يا سيادة الّرئيس  ":ومن مقوالت ياسر عرفات الشييرة
وفي عبارة  ،الّسممي في القضّية الفمسطينّية عن الخيار (احل في عبارة )غصن الزيتونيس الرّ كنى الرئإذ 
بل تسقطوا الغصن األخضر من ف ":وأتبع ىذه العبارات بقولو ،عن خيار الحرب والمقاومة (دقّية ثائر)بن
خر في عب الفمسطيني لكن الطرف اآللمشّ واألفضل ممي ىو الخيار األول أن الخيار السّ بّيَن لت ؛(4)"يدي

شيار الّسبلح لمدفاع عن أرضوذي يضطره ىو الّ  قضّيتو  .إلسقاط ىذا الغصن وا 
تي منحت إن ديمومة التصاق الّشعب باألرض ىي الّ  ":عبلن االستقبلل يقولإوفي خطاب 

عن حب الفمسطيني ألرضو  (احل بعبارة )التصاق الشعب باألرضإذ كنى الّرئيس الر  ؛(5)"األرض ىويتيا
 .ليذه األرض حتى يثبت تعّمقو فيياألرضو ووطنو وما يقوم بو من دفاع وجياد وخدمة 

كشفو لمساندة  يكني الّرئيس الّراحل عن ،حقيقي من حرب الخميجوفي خطابو الذي بّين موقفو ال
سرائيل لدول الخميج أمريك   .(6)"انكشف القناع عن ىذه الوجوه ":تدمير العراق واحتبلليا في قولولا وا 

القبور تنتفض من  ":ا أّن إسرائيل جارةقصيدة أحق  مى ومن ذلك قولو من خطابو الذي رّد فيو ع
 ،ظم المشيد المعروض في الخطابول وعس الّراحل بيذه العبارة عن ىإذ كنى الّرئي ؛(7)"ىرةىذه الّظا

 ،ئيس الّراحل بجواز أكل لحم البشرواستفتائيم لمرّ  ،وار المحاصرين لمحيوانات المّيتةىو أكل الثّ المشيد و 
 .الموارد والغذاءقّمة نتيجة 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=mkaWYyZZMfE . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
(6) utube.com/watch?v=IYVmw7i11w8https://www.yo . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
https://www.youtube.com/watch?v=mkaWYyZZMfE
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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، ئيس الّراحل أنياالّسممّية لمرّ فة في الخطابات الّسياسّية ونبلحظ من عبارات الكناية الموظّ 
وعممت  ،مسيرتييا الثورّية والّسممّيةو ة القضية الفمسطينيمس ت ارات جاءت كناية عن مفردات ومعانٍ عب

 .(1)يجمالي عمى لغة الخطاب الّسياس ىذه العبارات عممى إضفاء حّس 
 الّتشبيو -

تخدام أحد أدوات الّتشبيو باس ،شركت غيرىا في صفة أو أكثر شياءأو أ اىو بيان أن شيئً  
وتقّرب بين المشّبو والمشّبو بو بتوظيف وجو  ،أم مقّدرةً  ممفوظةً  تسواٌء أكان ،(مثل ،كأن ،)الكاف
بما قاربو صفة الشيء  :الّتشبيو "و ،(3)واشتراك الشيئين في صفٍة أو أكثر ،ىو اإلخبار بالّشبوو  ،(2)الّشبو

 .(4)"قاربو وشاكمو من جية واحدة أو جياٍت كثيرٍة ال من جميع جياتو
قتئٍذ و استخدم االستعمار  ":حل في خطابو أمام األمم المّتحدةئيس الّراقول الرّ ومن ذلك 

ستعمار استغبلل االلمخاطب في ىذه الجممة شّبو اف ؛"المحرومين والفقراء والمستغّمين كوقوٍد لنار عدوانو
والّتشبيو  ،(ما أداة الّتشبيو )الكافمستخد ،مين بوقود الّنار وقصد بيا الحربمحرومين والفقراء والمستغلم

إذ كان  ؛كما كان غرضو بيان حال المشّبو ،(5)لظيور وجو الّشبو في الّتعبير ،ىنا تشبيو مفّصل
وبتوظيف صيغة الّتشبيو ىذه اّتضح لممتمقي  ،الّتشبيوو في الّنص من قبل ىذا ي يجيل حال المشبّ المتمقّ 

 ؛ليا اوقودً كانوا إّنما  ،بسْ وحَ  ضحايا ليذه الحرب لم يكونوان أن ىؤالء الفقراء والمحرومين والمستغّمي
 .عمبلء وجواسيس لصالح االستعمار واالحتبللليصبحوا في استغبلل بعضيم  اونجد ذلك جمي  

إذ شّبو الّرئيس  ،(6)"العبلقة الفمسطينّية الّسورّية كالجبال ":قولو من خطابو في اليمن نحو ذلكو 
عمى المشّيعين بوجود خبلف  اوكان ذلك رد   ،لجبالالّرئيس الّراحل العبلقة الّسورّية الفمسطينية برسوخ ا
 .سوري فمسطيني بعد خروج منّظمة الّتحرير من لبنان

 

 
                                                           

 .101 لغة الخطاب الّسياسي  )دراسة لغوية نظرّية في ضوء نظرّية االتصال(،ينظر:  عكاشة، محمود،  (1)
 . 1/630، تحقيق الفوائد الغياثيةينظر:  الكرماني، شمس الّدين،  (2)
 . 1/256، جالعمدة في صناعة الّشعر ونقدهينظر:  القيرواني، ابن رشيق،  (3)
 . 41، األقصى القريب في عمم البيانالتنوخي، محمد،  (4)
(5) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(6) https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14 . 

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14
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 ياسر عرفاتات خطابالبديع في عمم ظواىر 

عاة ويقصد بيا تحسين الكبلم بعد مرا ،(1)ةفظّية والمعنويّ البديع ىو الّصور والمحسنات المّ 
 .(2)لغة والغموعن المبا االمطابقة لمقتضى الحال بعيدً 

 المحّسنات المعنوّية -
ات المحسنات المعنوّية في خطاب وردتو  ،(3)ا المخاطب يقصد بيا تحسين المعنىفيألفاظ يوظّ  

 :عمى الّنحو اآلتي الرئيس الّراحل
 ومن تعابير الّطباق الواردة  ،(4)أي االسم وضده ،الجمع بين ضّدين في جممٍة واحدة ويقصد بو  :الّطباق

 ،(5)"يرونيا بعيدة ونراىا قريبة ":رئيس الّراحل قولو في خطاب أريحاخطابات الّسممية لمالواردة في ال
 غزة أواًل   :قالوا ":ومن خطابو في قمقيمية ،"وأبى من أبىشاء من شاء  ":الخطاب نفسو يقولفي وقولو 
 .(7)"ليسمعني القاصي والّداني ":ومن خطابو في اليمن قولو ،(6)"اوأخيرً 

 ذا وظّ  ،(8)ين أو أكثرىي الجمع بين ضدّ  :المقابمة حسن  "فت في مكانيا الّصحيح فإّنيا تساعد عمىوا 
ذلك ما  منو  ،(9)"وقّمة الّتكّمف ،وجودة التّفصيل ،وأصالة الّتشبيو ،واعتدال الوزن ،فظوجزالة المّ  ،الّنظم

، (10)"وىو يدافع عن أساطير الماضي ،أننا ندافع عن حمم المستقبل ":ورد في خطابو أمام األمم المتحدة
 .فكممة حمم عكس كممة أساطير في ىذه الجممة

 كل أرواح  ":مثل قولو في خطاب نابمس ،(11)وتجاوزىا لحد الصفة المعقولة ،ىي إفراط الّصفة :المبالغة
 .(12)"الّشيداء بتنظر إليكم اآلن

                                                           
 . 65-4/55، جالبيان والتبيينينظر: الجاحظ،  (1)
 .3 البديع،ينظر: ابن المعتز، عبد اهلل،  (2)
 . 76، عمم البديعتيق، عبد العزيز، ينظر: ع (3)
 . 1/792، تحقيق الفوائد الغياثّية، وينظر: الكرماني، شمس الّدين: 77 ،المرجع نفسوظر: ين (4)
(5) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(6) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q . 
 . 1/793،تحقيق الفوائد الغياثّية، وينظر: الكرماني، شمس الّدين،  86، عمم البديعينظر: عتيق، عبد العزيز،  (8)
 .84، ، نقد الّنثرقدامة بن جعفر (9)
(10) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 .90، نقد الّنثرينظر: قدامة بن جعفر،  (11)
(12) https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE . 

https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE
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 الي بيفرض عمي  ":ومن ذلك قولو في خطابو في أريحا ،(1)ىو المستبعد وقوعو عادًة وعقبًل  :اإلغراق
فوضع المخاطب الطفل الفمسطيني بمكانة اآلمر  ؛(2)"ل فمسطينيماذا أفعل يا إخواني ىو أصغر طف

عن المألوف إلى  وىو بذلك خرج ،ولة وحاكميا فعمو أو تركوئيس الدّ سن وفرض ما عمى ر الّناىي في 
لكّنيا أضافت  ،طفل كما قيل في الجممة الّسابقة كون ىذه األوامر ال تفرض من ،مألوفالغير عمل 

 .عب في نفسو صغيرىم وكبيرىموأظيرت قيمة أبناء الشّ  الخطاب، لمسة جمالّية لنّص 
ة ىي الي بترسم خريطة الّشرق ماسورة البندقيّ  ":ذلك قولو في خطابو في اليمنومن          
ال تتعدى توجيو ووظيفتيا  ،سورة البندقية ىي جزء من آلة حربكون ما ،وفي ذلك مبالغة ؛(3)"األوسط

ن بالغ المخاطب في معناه؛ ناسًباوجاء ىذا الّتعبير م ،رصاصات البندقّية كون  لمقام الخطاب وا 
وكون القّوة العسكرية ىي التي تمّكن الحكومات من فرض  ،قيل في أوقات الحرب االخطاب ثوري  

 .في ذلك الوقت ىيمنتيا
  ّمنقولو  نحو ذلكو  ،(4)ناه ثم العودة إلتمام ىذا المعنىاعتراض الكبلم بجممة ليس من مع :تميمالت 

أن  ،مسمم ومسيحي وصديق في ىذا العالمويعاىد كل مواطن عربي  " :خطابو في القمة العربية الطارئة
  .(5)"لبموغ النصر إن شاء اهللة_ لمشروعوبكل الوسائل ا_يواصل نضالو 

 :مة مستوية تحتوي أن تقّسم الكبلم قس "وذلك  ؛(6)المتكّمم أقسام المعنى اآلخذ فيوىو استيفاء  الّتقسيم
ئيس الّراحل في خطاب ذلك قول الرّ ومن  ،(7)"من أجناسو وال يخرج منيا جنٌس  ،عمى جميع أنواعو

 :م فمسطين إلى دولتينالذي قسّ  م1947عام  181إثر قرار الجمعية العامة رقم  ":تقبللعبلن االسإ
  .(9)"الجنوبي والّشمالي :في اليمن بشطريو ":وقولو ،(8)"عربية وييودية

 
                                                           

عمم ،وينظر: عتيق، عبد العزيز،  152، شرح الكافية البديعّية في عموم البالغة ومحاسن البديعينظر: الحمي، صفّي الّدين،  (1)
 .117، البديع

(2) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q . 
عمم ، وينظر: عتيق، عبد العزيز، 119، البديعّية في عموم البالغة ومحاسن البديعشرح الكافية ينظر: الحمي، صفّي الّدين،  (4)

 .59 البديع،
(5) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
 . 1/801، تحقيق الفوائد الغياثّيةينظر: الكرماني، شمس الّدين،  (6)
 .341،  الصناعتين )الكتابة والّشعر(أبو ىبلل العسكري،  (7)
(8)  https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
(9) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 

https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=yj6pgyspy3Q
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
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 :فظّيةالمحّسنات المّ  -
لرئيس ات اخطابىذه المحّسنات في ت دوور  ،(1)فظتوّظف لتحسين المّ ويقصد بيا الّتعابير التي 

 :عمى الّنحو اآلتي الّراحل
 :أقول  ":جياد يرد في خطاب وداع أبمثل ما و  ،(2)آخر ىو االنتقال من أسموٍب إلى أسموبو  االلتفات

ىذا ىو  ،الجنراالت الجددالف المؤلفة من لمجنراالت الجدد أن أبا جياد عندما سقط كان قد ربى فينا اآل
ل أسموب االلتفات بتحول المخاطب من إذ تمثّ  ؛(3)"سيد تبعو آالف من القادة الجددعيدنا إذا سقط منا ال

الف المؤلفة من الجنراالت أن أبا جياد عندما سقط كان قد ربى فينا اآل " ولىمن الجممة اإلنشائية األ
ويأتي  ،سيد تبعو آالف من القادة الجدد"إذا سقط منا العيدنا  " انيةالخبرية الثّ  ةإلى الجمم " الجدد

 .(4)لااللتفات لتنبيو المخاطب وتعظيم ما يفع
 ومن ذلك قول ، (5)فيقّدم قبل ذكره عّمة وقوعو ،كّمم ذكر حكم واقع أو أمر متوّقعوىو أن يرد المت :الّتعميل

ألّن ال سبلم  ،ىي استسبلماك من يسعى إلى حموٍل ىن ":ّرئيس الّراحل من خطابو في اليمنقول ال
مثل قولو من خطابو في جامعة األزىر و ، (6)"ال سبلم إاّل لؤلقوياء ،ال سبلم لمّضعفاء والّرّكع ،لمضعفاء
وحول ىذه  ،ليقاتل في ىذه األرض ،عب الفمسطيني سيبقى في ىذه األرضلكن الش ":م1995في غّزة 
 .(7)"األرض

 تبعو اآلالف من  ":السابق وخطابقولو في  نحو ،(8)حكم واحدجمع بين عّدة أشياء تحت أي ال :الجمع
قادة الجدد ال يحممون العمم فيؤالء ال ؛(9)"ة المظفرة إلى القدسالقادة الجدد يرفعون العمم في المسير 

نما يحممون قيم الثّ  ،وحسب شبعوا بحب الوطن كما أ ،وخبرة القادة الّسابقين ليم ،وأساليب القتال ،ورةوا 

                                                           
 . 195، عمم البديعينظر: عتيق، عبد العزيز،  (1)
عمم ، وينظر: عتيق، عبد العزيز، 78، ، شرح الكافية البديعّية في عموم البالغة ومحاسن البديعينظر: الحمي، صفّي الّدين (2)

 .147البديع، 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
 . 1/799، تحقيق الفوائد الغياثية، ينظر: الكرماني، شمس الّدين، 148، عمم البديعينظر: عتيق، عبد العزيز،  (4)
 . 283، ّية في عموم البالغة ومحاسن البديعشرح الكافية البديعينظر: الحمي، صفي الّدين،  (5)
(6) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw . 
عمم ، وينظر: عتيق، عبد العزيز، 166، ، شرح الكافية البديعّية في عموم البالغة ومحاسن البديعينظر: الحمي، صفّي الّدين (8)

 .155، البديع
(9) ube.com/watch?v=BluC0UF3144https://www.yout . 

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144


  126 
 

يحممون )مع المخاطب ىذه األمور في عبارة وج ،وتعمقيم بعودة القدس وتحريرىا ،الّدفاع عنووحب 
 .( العمم

  ّنمتقي  ":جياد يما ورد في خطاب وداع أب؛ نحو (1)ن من الّنثر عمى حرٍف واحديفاصمت لُ تماثُ  :جعالس
 .(2)"مع الشيداء والصديقين ،ىناك في عميين

 وحرص الّرئيس  ،(3)مة أو آية من آيات الكتاب العزيزالمخاطب كبلمو كمن يضّمن أوىو  :االقتباس
كرام الّشيداءالّراحل عمى اقتباس اآليات القرآنّية التي تدّل ع ومكانة القدس والمسجد  ،مى فضل الّشيادة وا 

ات التي تدّل عمى مصير بني كما عمد إلى اقتباس اآلي ،في التّاريخ اإلسبلمي والمسيحي األقصى
 ،رباطيمو وعد اهلل ليم جزاء جيادىم ومكانة شعب بيت المقدس و  ،وجزاء الّصبر عمى الجياد ،صييون

كرام شيدائيم من  سبحان اّلذي أسرى بعبده ليبًل  ":قولو تعالى ؛ومن اآليات المقتبسة في خطاباتو ،وا 
وقولو  ،(4)"الّسميع العميمآياتنا إّنو ىو المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الّذي باركنا حولو لنريو من 

 مل خل  حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّ  :ىتعال

 ُّ  :،وقولو تعالى(6) َّ جضمص خص  حص مس خس حس جس ُّ  :ىوقولو تعال ،(5) َّ يل ىل

  .(7) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 وبإثمو موا وتوىّ  ،نوا وبإثمو الظّ لقد ظنّ  ":جياد يخطابو خبلل تشييع جثمان أبمثل قولو في  :الترادف
 وقولو من ،لتعبير مع اختبلف المفظم بنفس المعنى في ىذا ان والتوىّ فاشتركت كممتي الظّ  ؛(8)"مالتوىّ 

مع نفسو المعنى  ثورةاالنتفاضة وال اإذ حممت كممت ؛"يب الثور لييب االنتفاضةلي ":الخطاب نفسو
 ."مواكب الشيداء وجحافل الثوار ":وقولو ،فظاختبلف المّ 

                                                           
 . 1/820، تحقيق الفوائد الغياثية، وينظر: الكرماني، شمس الّدين،  155، عمم البديعينظر: عتيق، عبد العزيز،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144  . 
 . 326 شرح الكافية البديعّية في عموم البالغة ومحاسن البديع،ينظر: الحمي، صفي الّدين،  (3)
 . 1 17/سورة اإلسراء:  (4)
 . 5/28سورة القصص:  (5)
 . 9105/ سورة الّتوبة:  (6)
 . 4051/سورة غافر:  (7)
(8) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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 ويظير  ،(1)ويوّضحو فيما بعد ،ال يظير معناه من أّول الكبلم اأن يذكر المخاطب كبلمً  وىو :اإليضاح
ّنما م ،يعني العممّية الجاّية مش مثل ما يريد شارون ":قولو من خطابو قبل اجتياح لبنان ذلك في ثل ما وا 

 .(2)"يريد البنتاغون األمريكي

 ياسر عرفاتئيس ات الرّ خطابظواىر عمم المعاني في 

وبرز توظيف مظاىر ىذا لعمم  ،غة العربّيةبلغة األساسية في المّ يعّد عمم المعاني من عموم الب
 :في خطابات ياسر عرفات، وجاءت ىذه المظاىر عمى النحو اآلتي

 

 لجمل اإلنشائّية والجمل الخبرّيةا -
 الجمل اإلنشائّية 

إنشاء طمبي وقد  :اإلنشاء عمى صورتينويأتي  ،ل الّصدق أو الكذبتتحمّ ال تي لجمل الّ ىي ا        
نشاء غير طمبي مثل الّتعجب والمدح  ،أو نداءً  اا أو تمّنيً أو استفيامً  اا أو نييً ا أو أمرً يكون طمبً  والّذم وا 

 . (3)والرجاء والقسم

اب الّسياسي لما يؤديو من وظائف فة في الخطيعّد الّنداء من أبرز األساليب اإلنشائّية الموظّ 
نشائّية داخل الخطاب أسموبّية فتتاح الخطاب ا خطابات عرفاتز وظائف الّنداء في ومن أبر  ،(4)وا 

مثل  ،طابات الّرئيس الّراحل الّسممّيةوظير ذلك في جميع خ ين،ه لجميور المتمقّ ءبتوجيو المخاطب ندا
 ،(5)"كّل أىمي يا ربعي يا كّل ربعي يا إخواني يا أحّبائي يا أىمي يا ":افتتاح خطابو في جنين بقولو

أبا جياد  يا أخي يا حبيب دربي يا رفيق الّسبلح يا ":جياد بقولو يل وداع أبوافتتاح خطابو الممقى خبل

                                                           
 . 241، شرح الكافية البديعّية في عموم البالغة ومحاسن البديعينظر: الحمي، صفي الّدين،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw . 
 . 1/140، تحقيق الفوائد الغياثيةينظر: الكرماني، شمس الّدين،  (3)
 . 86 لغة الخطاب الّسياسي )دراسة لغوّية نظرّية في ضوء نظرّية االّتصال(،ينظر: عكاشة، محمود،  (4)
(5) 5R8woichttps://www.youtube.com/watch?v=vtHW . 

https://www.youtube.com/watch?v=BUsO12njdOw
https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic


  128 
 

، (بعض المواضع ظيرت األداة )أّييا وفي (مقريبلالمخاطب أداة الّنداء )يا  ووظف ،(1)"أّييا القائد الّرمز
 .(2)"تنبيو البعيد"  وتفيد

بين الفقرات لبلنتقال من فقرة إلى  الّسممّية فواصلَ  وخطاباتالّنداء في ياسر عرفات كما استخدم 
يا أحبائي يا أىمي يا ربعي لقد بدأنا اليوم نعم لقد بدأنا اليوم  ":ففي خطابو في مدينة رام اهلل أخرى،

 في خطابات عرفات عمى لمفقرات الّنداء فواصلَ  ؛ إذ عمل توظيف(3)"ولة الفمسطينيةمسيرتنا نحو الدّ 
ي أثناء طول الخطاب لممحافظة عمى استمرارية وتجديد المتمقّ  ،ين وجذب االنتباهرة مشاعر المتمقّ إثا

 .يواصل بين المخاطب والمتمقّ ية التّ الخطاب واستمرار 

كما  ،الّرئيس الراحل الّسممّية قميمةً  خرى في خطاباتالجمل اإلنشائّية األ وكان توظيف أغراض
، ففي خطابو في طولكرم بعد تي تؤدييا الجمل اإلنشائّيةني الّ الالت والمعامت عمى بعض الدّ يا مثّ أنّ 

والمي بالّسر والطمقتين  االي كانوا يقدموا لي الطعام سرً  ىل خطر في بال ":ر يقولحريمة التّ دخول منظّ 
تقابل في ىذه األرض المحّررة سنأننا  68وسنة  67بالّسر والمسّدس بالّسر وأنا جاي عندكم في سنو 

 ،ة الفصحىغغة العامّية والمّ احل بين المّ ئيس الرّ حظ في الجممة االستفيامّية الّسابقة مزج الرّ نبل ؛(4)"؟
ثارة المتمقّ وجاء االستفيام في ىذه الجممة الخطابيّ  بو تعيين جواب دون أن يقصد  ،ية لمحس والتنبيو وا 

ويمتنع معيا ذكر  " يطمب بيا التصديق ليس غير،االستفيام )ىل(؛ فأداة صريح ليذا الّسؤال
 .(5)المعادل"

لو  وكان ،واضعمبي األمر اإلنشائي  في عّدة ئيس الّراحل في خطاباتو الّسممية أسمو ف الرّ وظّ 
ر يا إخوتي الّشييد نور فمنتذكّ  ":طابو في جنينومن ذلك قولو في خ ،حضوٌر بارٌز في ىذه الخطابات

كون ذكراىم  ،أمر المستمعين لتذّكر شيداء جنينفالمخاطب في ىذه الجممة ي ؛(6)"...والّشييد ببلل
يا أبا جياد  امطمئن   انم آمنً  ":جياد يوفي خطابو خبلل وداع أب ،مدعاة لتمجيد بطوالت جنين وشعبيا

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
 .1/27، جمغني المبيب عن كتب األعاريباألنصاري، ابن ىشام،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 
(4) zpLEXx4-https://www.youtube.com/watch?v=K_E . 
 .91، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (5)
(6) https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic                    

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
https://www.youtube.com/watch?v=K_E-zpLEXx4
https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic
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كون الشعب الفمسطيني  امطمئن  ا جياد بأن ينام في قبره وىنا يأمر القائد الّراحل أب ،(1)"في جنان الخمد
وخرج األمر في  ،ىنا إلثارة حّس المتمّقي وتنبييووجاء األمر  ،بعدهبحمل راية الّنضال من  متكّفبًل 

احل في خطاب وداع أبي يس الرّ ئالرّ  كما في قول ،(2)" ليفيد الّتمني" عن معناه الحقيقي بعض المواضع
ن دخول القدس إإذ  ؛(3)"سبقنا روحك الّطاىرة إلى القدساسبقنا يا أبا جياد إلى القدس فمت ":جياد

عن معناه  وخرج األمر ىنا ،تمناىا كل فمسطيني غيور عمى وطنووالصبلة فييا والّدفن فييا ىو أمنية ي
ن لم يتم  ،يياجياد إلى القدس بدفنو ف يييد أبإذ تمنى المخاطب أن يسبقو الشّ  ،الحقيقي ليفيد الّتمني وا 

دخول  رجونبناء شعبو ممن يلكن في نظر المخاطب ىذا الشييد سبق غيره من أ ،ما ايومً ذلك فسينقل 
 .الّدفن فيياو  القدس

 

جئتكم يا سيادة  ":لو من خطابو أمام األمم المّتحدةأما أسموب الّنيي اإلنشائي فنجده في قو 
إذ انتقل الّرئيس  ؛(4)"فبل تسقطوا الغصن األخضر من يدي ...الّرئيس بغصن الّزيتون مع بندقّية ثائر

 ،ي عبارتو خياري الّسبلم والّثورةويقصد ف ،غصن الّزيتون والبندقية و حامبًل الّراحل ىنا من فكرة مجيئ
أي الّنيي عن إسقاط الّسبلم كل ال يدفعو الّطرف اآلخر  ،رة الّنيي عن إسقاط غصن الّزيتونإلى فك

ثارة المتمّقيو  لمحّس  وجاء الّنيي ىنا ،لمسّمحلمجوء لمكفاح ا من إذ ينتقل المخاطب بالمتمّقي  ،التّنبيو وا 
 .فكرة إلى فكرة أخرى منيي عنيا

ى خمق تفاعل بين المتمقي تبرز أىمّية الجمل اإلنشائّية داخل الخطاب الّسياسي في قدرتيا عم
وغيرىا من م إذ تساىم في مشاركتو فيو خبلل أساليب األمر والّنيي والّنداء واالستفيا ؛والخطاب

ىدفيا استثارة أحاسيسو  ،ة موجية بالّدرجة األولى لممتمقيفجمل الخطاب اإلنشائيّ  ،األساليب اإلنشائّية
استخدام ىذه من الحوار الّداخمي في نص الخطاب بين المخاطب والمتمقي ب امما يحقق نوعً  ،المغوّية

الحيوية  مما يبعث ،يئة المحيطين بوطاب والظروف والبكذلك التّفاعل بين الخ ،األساليب اإلنشائّية
 .(5)والحركة داخل نص الخطاب

 
                                                           

(1) zpLEXx4-https://www.youtube.com/watch?v=K_E . 
 .78، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
الوعر، ، نقبًل عن: 232،)دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال( لغة الخطاب السياسيعكاشة، محمود: ينظر:  (5)

 . 234، المجّمة العربّية لمعموم اإلنسانية، المسانّيات وتحميل الخطاب الّسياسيمازن،  

https://www.youtube.com/watch?v=K_E-zpLEXx4
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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  ّةالجممة الخبري 
د المخاطب يؤكّ  بإثبات صدق القول أو كذبوو  ،1لجممة التي تحتمل الصدق أو الكذبىي ا

موضوع  اموضوعيكون  ؛ات ياسر عرفاتخطابتعد الجممة الخبرّية أساس و  ،حقيقة تقريرّية وثابتة
 فيحية التاريخّية ايستدعي الّتطّرق لمنّ  وراتوالثّ  ن الحديث عن الّسياسةإإذ  ؛سياسي حقيقي وواقعي

اىد والحجة عمى الحقائق التّاريخّية تحتاج ألسموب مقنع يكون بمثابة الشّ كما أن  ،نصوص الخطاب
 . ة في خطابات ياسر عرفات؛ لذلك نجد كثرة الجمل الخبريّ صدق القول وصحتو

ما زال سباق الّتسمح عمى أشده في  ":حدة قولوحل أمام األمم المتّ ائيس الرّ ورد في خطاب الرّ 
والجممة  ،حتمل الحديث عنو الّصدق أو الكذبفسباق الّتسمح القائم أمر حقيقي وواقعي ال ي ؛(2)"العالم

  .الخبرية ىي خير تطبيق لو
 (3)حذف المسند والمسند إليو -
 حذف المسند إليو 

ة وجود ما يدّل يمكن حذفو واالستغناء عن ذكره شريط ،عربّيةالمسند إليو أحد ركني الجممة ال
ئيس ات السمم والحرب لمرّ خطابوظيرت في  ،ووجود مرجح لمحذف عمى الّذكر ،عميو في حال حذفو

ّية عمى الت ببلغّية وجمالتي يسّوغ فييا حذف المسند إليو المبتدأ إلضافة دالبعض مواضع الّ  احلالرّ 
وذكره ككممة  كون عمم المخاطب بالمبتدأ ،المبتدأ بدافع االحتراز من العبثحذف المسند إليو وي ،الّنص

مسند إليو المبتدأ ومن مواطن حذف ال ،في الجممة اأساسي   المبتدأ ركنً إن كان احتى  ،افي الّنص يعّد عبثً 
ليس أبطال جنين أو  ":ورد في خطاب جنيناحل ما ئيس الرّ ات الّسمم والحرب لمرّ خطابكما لوحظ في 

أبطال  األبطالُ ا إّنم :المسند إليو المبتدأ وأصمو فحذف ؛(4)"إّنما أبطال الّشعب الفمسطيني ،طال الخميلأب
؛ " فالمسند إليو إذا كان مبتدأ يترجح لضيق المقام عن إطالة إنشاء المدح والّذم ،ب الفمسطينيالّشع

 .  (5)"المدح أو الذم أو الترحمو إنشاء حذفو إذا قصد ب
 

                                                           
 .43 عمم المعاني،ينظر: عتيق، عبد العزيز،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 .123-122، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (3)
(4) 8woichttps://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R . 
 . 125، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic
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 :ياسر عرفاتفي خطابات  كما وردت1ومن مسّوغات حذف المسند إليو الفاعل
عمى أرض  "قولو في وثيقة إعبلن االستقبلل: نحو ؛حتاج لذكرهلممخاطب ال ي امعمومً  كون الفاعل -

  .(2)"عب العربي الفمسطينيفمسطين ُولد الشّ 
نما وتطور وأبدع وجوده اإلنساني  ":الّسامع مثل قولو في الخطاب نفسوام عمى رغبة المخاطب في اإلبي -

 ."عبر عبلقٍة عضوّيٍة ال انفصام فييا بين الّشعب واألرض والتّاريخ
فالّشعب الذي  ":قولو في نص خطاب إعبلن االستقبللمثل  ،عّين من ذكر الفاعلعدم تحقق غرض م -

غرضا فحذف الفاعل الن ذكره ال يؤدي  ،(3)"نوٍع جديدض وطنو الحتبلٍل من ُحرم من االستقبلل وتعرّ 
ن كان الحذف ىنا لنائب الفاعل ،معينا في الكبلم فإن حكم حذف المسند إليو يجري لمفاعل كونو  ،وا 

 .المسند إليو الحقيقي
 

 حذف المسند 
ومن  ،الفعمّيةفي الجممة  أو فعبًل  ،في الجممة االسمية ابية إما خبرً يكون المسند في الجممة العر 

، الشرطية( )لوالبلجممة ذ اقترنت اإ ،(4)"لوالك يا زين العرب ":احلئيس الرّ المسند الخبر قول الرّ  حذف
 يكسب حذف األسموب جماالً  لذكره إذ ذف المسند الخبر كونو ال حاجةحُ و  (ويقدر الخبر بكممة )موجودٌ 

 .(5)وعظمةً 
 

 حذف المسند الفعل
لسؤال  اتي تأتي جوابً ام الّ مثل جمل االستفي ،ب ذكر ما الداعي لذكرهالفعل لتجنّ يحذف المسند 

فأجاب المخاطب  ؛(7)"بأطفال الحجارة ؟بمن تحّدينا ":قولو من خطابو الممقى في أريحا مثل ،(6)محقق
 .لتجنب قول ما ال داعي لذكره ( دة الفعل )تحدينا بأطفال الحجارةعن السؤال دون إعا

 

                                                           
 .127 ،عمم المعاني عتيق، عبد العزيز، ر: ينظ  (1)
(2)  https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
(3)  https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU  
(4) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
 . 128، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (5)
 .129، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (6)
(7) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 

https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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 صلالفصل والو 

 الفصل

 ،لؤلولى الثّانية توكيدً أن تكون اوذلك ب ،حاد تامتين عندما يكون بينيما اتّ يجب الفصل بين جمم 
مثل قولو في خطاب  ،(1)(أن بين الجممتين )كمال االتصال ويقال حينيا ،امني ا منيا أو بداًل أو بيانً 
ىذه الجحافل وىذه األجيال  ،ثورةنقول العيد والقسم أن تستمر المسيرة وأن تستمر ال ":جياد يوداع أب

ىذه الجحافل وىذه األجيال " انيةجاءت الجممة الثّ  ،(2)"تى يرتفع عمم فمسطين فوق القدسستستمر ح
العيد والقسم أن تستمر المسيرة وأن تستمر " ولىلؤل اتوكيدً  "تى يرتفع عمم فمسطين فوق القدسستستمر ح

إن دولة فمسطين ىي لمفمسطينيين أينما كانوا فييا  ":لك قولو في خطاب إعبلن االستقبللكذ ، "ثورةال
ّية الرأي وحّرية تكوين يقوم عمى أساس حرّ  ،ظل نظام ديمقراطي برلمانيفي  ...يطّورون ىويتيم

ّية الرأي يقوم عمى أساس حرّ "   فجاءت الجممة الثّانية ؛(3)"ورعاية األغمبّية حقوق األقمّية ،األحزاب
  ."ظل نظام ديمقراطي برلمانيفي  " لؤلولى اتفسيرً  "اية األغمبّية حقوق األقمّيةورع ،وحّرية تكوين األحزاب
 ،بلم والعدل والمساواةلم يطمح لمسّ نعيش في عا ":ا ورد في خطابو في األمم المتحدةومن ذلك م

تحت االضطياد العنصري وىي تمارس حّريتيا وحقيا في  يطمح إلى أن يرى األمم المظمومة الّرازحة
)نعيش في  :لمجممة األولى اتفسيرً  ( )يطمح إلى أن يرى... :فجاءت الجممة الثانية ؛(4)"تقرير المصير

  .( ...عالم يطمح لمعدل والمساواة

 الوصل

 ":االستقبلل نما ورد في خطاب إعبل نحو ،(5)أو إنشاءً  اين اتفقتا خبرً بين جممت الوصليأتي  
ميا والتزا ،وباإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسانوتعمن دولة فمسطين التزاميا بمبادئ األمم المّتحدة وأىدافيا 

                                                           
 .161، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،   (1)
(2)  https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM  
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 .160، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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ولتناسب  ،بين الجممتين التحادىما في الخبرالوصل  فتمّ  ،(1)"كذلك بمبادئ عدم االنحياز وسياستو
  .ال داعي لمفصل بين الجممتين يكونالمعنى 

 

 اإلطناباإليجاز و 

 اإليجاز

مثل  ،(3)بير عن الغرض بأقل قدر من الحروفعوالتّ  ،(2)ىو جمع معاني كثيرة بكممات قميمة 
ذ تعمن دولة فمسطين أّنيا دولة محّبة لمسبلم ممتزمة بمبادئ التّ  ":قولو ي عبارة ف ،(4)"مميعايش السّ وا 

 ،ة موجزّا فييا جميع ىذه المبادئالعبار إذ اكتفى الّرئيس الّراحل بذكر ىذه  ؛()مبادئ الّتعايش الّسممي
حترام حقوق وا ،رف اآلخرالستخدام الّسبلح ضد الطّ جوء وعدم المّ  ،احترام مبادئ الّسبلم :فيي تشمل

واإليجاز  من مبادئ التعايش الّسممي مما تشمميا ىذه العبارة ما إلى ذلكو  ،وواجبات كل طرف لآلخر
 .ىنا إيجاز قصر

 طناباإل

نقول العيد والقسم أن  ":ول الّرئيس الّراحلمثل ق ،(5)فظ عمى المعنى لتحقيق فائدةالمّ ة ىو زياد 
ياسي الفمسطيني يفيم أن في الخطاب السّ  (فعبارة )العيد والقسم ؛(6)"تستمر المسيرة وأن تستمر الثورة
وأتبع الرئيس الّراحل ىذه العبارة  ،ن واستمرارية ثورتيا حتى تحريرىاالقصد منيا إعبلن الوالء لفمسطي

ى في ذىن الّسامع بتكراره وذلك لزيادة تقرير المعن ؛(وأن تستمر الّثورةأن تستمر المسيرة ) :بجممو
 .مّرتين

 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
 . 174، عمم المعانيينظر: عتيق، عبد العزيز،  (2)
 .457 البالغة  فنونيا وأفنانيا،ينظر: فضل، حسن عباس،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 . 481،البالغة  فنونيا وأفنانياينظر: فضل، حسن عباس،  (5)
(6)  https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU 

https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
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 الّتوابع

والّتعريف  ،لغيرىا في واحٍد من أوجو اإلعرابىي كممات ال يمّسيا اإلعراب إاّل عمى سبيل التّبع 
 :وىي خمسة ،(1)والجمع واإلفراد والتّثنية ،والتّأنيثوالّتذكير  ،والتّنكير

 

 (2)الّنعت

قول  ؛ نحووبيانيا وتفسيرىا ،ما يوّظف لمكشف عن حقيقة الموصوفوتكون وظيفتو بيانّية عند 
إذ أفادت صفة الجدد  ؛(3)"أقول لؤلطفال لمجنراالت الجدد ":جياد يمن خطاب وداع أب احلالرئيس الرّ 
 .الجنراالت يقصد المخاطبتمييز أّي 

 ":من خطابو في اليمنقولو  ؛ نحووالّتعيينعندما يوّظف زيادًة في الّتخصيص  وقد يأتي لمتمييز
 .أفادت كممة ثبلث تمييز عدد مراكز اإلرىاب ؛(4)"مراكز اإلرىاب ثبلث

 ،سيالّسياوصاغت اإلرادة الوطنّية إطارىا  ":قولو من خطاب إعبلن االستقبلل نحو ؛وكيدأو لمتّ 
 .(5)"لمشعب الفمسطيني اا وحيدً  شرعي  مة الّتحرير الفمسطينّية ممّثبًل منظّ 

لم يتوّقف الّشعب العربي  ":نحو قولو من الخطاب نفسولذم المدح أو ا وقد يفيد الّنعت
 .(6)"الفمسطيني عن الّدفاع الباسل

 (7)الّتوكيد

الّترابط  ،ة الوحدةالوحد ":خطابو في مسجد الّزاوية في غّزة مثل قولو من اا لفظي  ون توكيدً ويك 
واجو أوسع ي ":من مؤتمر القّمة العربي الّطارئ مثل قولو اأو معنوي   ،(1)"الّتعاضد الّتعاضد ،الّترابط

                                                           
 . 280،282،  الندى ، ومعو كتاب سبيل اليدى بتحقيق شرح قطرشرح قطر الّندى وبل الصدىاألنصاري، ابن ىشام،  (1)
شرح قطر الّندى وبل ، وينظر: األنصاري، ابن ىشام، 367-365، تحقيق الفوائد الغياثّيةينظر: الكرماني، شمس الّدين،  (2)

 . 282 ،لندى، ومعو كتاب سبيل اليدى بتحقيق شرح قطر االّصدى
(3) s://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144http . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14 . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU  . 
(6) https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU . 
طر الندى وبل ، شرح ق، وينظر: األنصاري، ابن ىشام 371- 370، تحقيق الفوائد الغياثّيةينظر: الكرماني، شمس الّدين،  (7)

 . 292- 286ومعو كتاب سبيل اليدى بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محي الدين عبد الحميد،  الصدى،

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU
https://www.youtube.com/watch?v=EDcssmgk3PU


  135 
 

وكان الّتوكيد في  ؛(2)"...وذلك كّمو مترافٌق مع إغبلق محكم ،والقصف اليمجي ،عممّيات القتل الجماعي
   .(ّمو)ككممة 

 

 العطف

 :وىي ،(3)باستخدام حروف العطف في الّنصوصويتحقق  
وجدت لتبقى ووجدت  ":مثل قولو من خطابو في اليمن ،تأتي لمطمق الجمع :(الواو)

 .(4)"لتنتصر
نحن عندما نقاتل نقاتل  ":طابو في أريحاقولو من خ نحو ؛وتعني الّترتيب والّتراخي :(ثمّ ) 

   .(5)"الطفل الفمسطينيثم جاء ىذا  ،بشجاعة
مش بس يراوغوا حتى ال ينّفذوا  ":قولو من الخطاب نفسو ؛ نحوانتياء الغاية الزمانية :(حّتى)

فمن عادة المحتل عندما يوّقع معاىدات  ،ويقصد المخاطب بالمراوغ المحتل ،(6)"ما اتّفقنا عميو
 وتأتي ىنا ،ينّفذ ما اتّفق عميو الّطرفانال  حتىأن يستمّر بالمراوغة  ،تّفاقّيات اليدنةالّسبلم وا

راجع وعدم تنفيذ ما اتّفق عميو التّ  حتىاالتّفاق ثم المراوغة  ،انتياء الغاية الزمانيةحّتى لتفيد 
  .الطرفان

حوا الّشعب الفمسطيني حّتى سمّ  ":قولو ( أّن إسرائيل جارة احق  قصيدة )أ من خطاب الّرد عمىو 
و في ة تسميح الشعب الفمسطيني وىي بقائحّتى في ىذه الجممة نتيج ؛ وبّينت(7)"يبقى في أرضو

   .أرضو

                                                                                                                                                                                  
(1) https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=TRiWz6PnaC0 . 
 . 304- 297، ندى، ومعو كتاب سبيل اليدى بتحقيق شرح قطر الشرح قطر الّندى وبل الّصدى ينظر: األنصاري، ابن ىشام، (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 
(5) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT 
(6) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=6uVpQB66lrw
https://www.youtube.com/watch?v=TRiWz6PnaC0
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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مر الّقمة العربي في مؤت ووردت في خطاب الّرئيس الّراحل ،وتوّظف إلفادة اإلضراب :()بل 
عال بل كانت في سياق افت ...لم تكن ىذه الّزيارة المبّيتة مجّرَد عمٍل عابرٍ  ":لالّطارئ إذ يقو 
   .(1)"اإلسرائيمي -الّصراع العربيبعد جديد في 

ما كنت أظّنك  ":مثل قولو من الخطاب نفسو ،الخطأ عن الّسامع وتستخدم لردّ  :()لكنو( )ال
رادة الحياة اا من األّيام موّدعً يومً   ."لكّنيا إرادة اهلل وا 

 البدل

ي قولو كما ف ،بدل كل من كلوورد في خطابات الّرئيس الّراحل  ،(2)ىو تابّع مقصوّد بالحكم 
فعبد الّرحيم محمود بدل من  ؛(3)"يا أىالي بمدة أبو الّطيب عبد الّرحيم محمود ":ابو في طولكرمطمن خ
  (4)" أخي الّشييد كمال عدوان ":وقولو من خطابو في اليمن،وىي بدل كل من كل ،(أبو الّطيب)كممة 

 أدوات الّربط بين الجمل

وىو يوحي إلى  ،تمرارّية في الّنصوص اإلعبلمّيةوعبلمًة عمى االسفظي مؤّشرّا يعّد الّرابط المّ 
وابط تكون ومعظم ىذه الرّ  ،و يحّث القارئ  عمى االستمرارّيةكأنّ  ،ّنص اإلعبلميحركة التّقّدم داخل ال

ولعّل أبسط استخداٍم ليذه الّروابط الكتابّية  ،لتحفظ لمقارئ يقظتو وانتباىو ،عمى شكل كمماٍت أو جمل
ذي حدثت بطريقة تتب ٍع لمتسمسل الّزمني الّ  ،صيل القصص في الخطابات الّصحفّيةيتحقق عند رواية تفا

تنّوعت األدوات و  ،خطابات الّرئيس الّراحل المدروسةوذلك كما اسُتخدمت في  ،(5)فيو الوقائع في األصل
وبين جمل  ،ممن أفكار وجمل نصوص خطابات السّ بط بياألدوات التي استخدميا الّرئيس الّراحل لمرّ 

 :(6)وكانت ىذه األدوات كاآلتي ،فكار نصوص خطابات الحرب المدروسةوأ

 

                                                           
(1) yuWe1gIhttps://www.youtube.com/watch?v=LN24 . 
 . 306- 305،ومعو كتاب سبيل اليدى بتحقيق شرح قطر الندىشرح قطر الّندى وبل الّصدى،ينظر: األنصاري، ابن ىشام:  (2)
(3) zpLEXx4-https://www.youtube.com/watch?v=K_E . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 
 . 3-2، أدوات الّربط في الكتابة الّصحفّيةينظر: حّداد، نبيل،  (5)
 . 34-9، لعربّيةأدوات الّربط والوصل في المغة الممزيد من التفصيل عن أدوات الربط ينظر: الحديد، محمود،  (6)

https://www.youtube.com/watch?v=LN24yuWe1gI
https://www.youtube.com/watch?v=K_E-zpLEXx4
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
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 (1)عطفحروف ال 
ني ومن المعا ،(حّتى التعميمّية ،أو ،أم ،ثمّ  ،الفاء ،يس الّراحل من حروف العطف )الواووّظف الّرئ       

 : التي أفادىا العطف في خطاباتو
  ّومن ذلك قولو في  ،(حّتى،ثمّ ،الفاء،ستخدام )الواووذلك با،افظ والمعنى معً االشتراك في الم

ت اإلرىابية التي تقوم بيا الذي تحّدث فيو عن العمميا م1983خطابو في بيروت عام 
التي تأوي بعض العناصر الفمسطينّية وتستدرجيا وتسّمحيا  ":ت أبو نضال في اوروباجماعا

فيذه الجماعات اإلرىابية تستدرج العناصر ؛ (2)"ثم تطمقيا لتقوم بعممياتيا في أوروبا
الفمسطينية وتأوييا وتدربيا وتسمحيا تسميًحا غير شرعي، وبعد ذلك تطمقيا في أنحاء آمنة 

 .في العالم لمقيام باألعمال اإلرىابية
  وذلك  ،(إالّ  ،لكن ،وذلك باستخدام )بل ،أو العكس ،بموأن يثبت لما بعده ما انتفى مما ق

 الكن دفاعً  ،ليس فقط دفاعّا عن فمسطين ":قولو من خطابو الحماسّي في تونس كما في
فالصفة الدينية التي اتصفت بيا القدس  ،(3)"بمتين وثالث الحرمين الّشريفينعن اولى الق

بأنيا أولى القبمتين وثالث الحرمين الشريفين يجب أن تكون دافًعا مشترًكا لمعرب والمسممين 
 .أفادت لكن ىنا االشتراكو  من بقاع العالم كافًة لمدفاع عنيا واستردادىا،

ومشروع إاّل رغبة في دونما سبب معقول  ":لو من خطابو أمام األمم المّتحدةومن ذلك قو 
؛ فميس لمعدو رغبة معينة في نقض اتفاقيات السبلم إال تعكير صفو السبلم (4)"تعكير الّسبلم

 العربي.

متقي مع ت ،رّية استيطانّية تمييزّية رجعّيةأيدولوجّية استعما ":ومن الخطاب نفسو قولو
؛ فاأليدلوجية ىذه الجممة اإلضرابوتفيد بل في  ؛(5)"بل ىي الوجو اآلخر ،البلسامّية في معتقداتيا

  .االستعمارية ىي الوجو اآلخر لبلسامية

 
                                                           

 . 304- 297، ندىومعو كتاب سبيل اليدى بتحقيق شرح قطر ال شرح قطر الّندى وبل الّصدى،ينظر: األنصاري، ابن ىشام،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=aOAKCvDC6j4 . 
(3) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . . 

https://www.youtube.com/watch?v=aOAKCvDC6j4
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM


  138 
 

 متقاربتين في المعنى كرتينبط بين جممتي أو فأدوات ربط استخدميا المخاطب لمرّ   -
 ،والبلم الم البعد ،( واسم اإلشارة )ذا ،الكاف لمتشبيو :من "كذلك "وتتكّون، وكذلك؛ باإلضافة إلىنحو 

  .وكاف الخطاب

كذلك استخدمت ىذه األساليب الغتصاب وطننا  ":لو في خطابو أمام األمم المّتحدةوقو 
أو إلضافة معموماٍت  ،ٍت جديدٍة حول الخطابمعموما تخدم المخاطب باإلضافة إلى، اس(1)"الفمسطيني

 .زائدة

 سموّ أذكركم كما ذكرني اليوم  ":(أّن إسرائيل جارة اأحق  )وقولو من خطاب الّرد عمى قصيدة 
ّراحل في نابمس بالميجة في خطاب الّرئيس ال ( المغوي )كما أنّ  طوظير الّراب ،لتفيد الّتشبيو؛ (2)"األمير
ن شاء ":في قولو ،العاّمية  ( فمفظ )زي ما ؛(3)"ا حنصّمي الجمعة في جبل الّنارزي م ،ااهلل بنصّمي سوي   وا 

اف الّتشبيو التي تحّدثيا الرئيس الراحل تحويل كفمن صفات الميجة المصرّية  ،(أن   جاءت بمعنى )كما
 .(4)(لمتعبير العاّمي )زي

ك قولو في خطابو الحماسي في ومن ذل، (وىي من أخوات )إنّ  ،(5)(لكنّ  ،)لكن :دوات االستدراكأ
 .(6)"ولى القبمتين وثالث الحرمين الّشريفينأعن  اا عن فمسطين ولكن دفاعً فاعً ليس فقط د ":تونس

وذلك في  ،وما كّفت إّن عن العمل ،إّن لمتوكيد :وتتكّون من جزأين ،(7)(القصر )إّنماأو أداة الحصر 
ن العسكري ضد شعبنا ليس فقط من أجل وقف العدوا ":ئقولو من خطابو في مؤتمر القّمة العربي الّطار 

ّنما من أجل وضع حل نيائي لكل أسباب العدوان ،وحاصرة مدننا  ال ":الخطاب نفسو قولوومن  ،(8)"وا 
ّنما يمتد لييدد األمن واالستقرار الّدولي ،ينحصر في بقعة جغرافّية محدودة   .(9)"وا 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE . 
(، مجمة الواحة )مجمة فصمية تعنى بشؤون اًل الميجة في القطيف مثاالميجات المحمية في الخميج )ينظر: القّصاب، شبر عموي،  (4)

 م .2010، شتاء 37التراث والثقافة واألدب في الخميج العربي، عدد 
 .3/616 النحو الوافي،ينظر: حسن، عباس،  (5)
(6) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
 . 151 عمم المعاني،ينظر: عتيق، عبد العزيز،  (7)
(8) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 
(9) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
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 :أدوات ربٍط أفادت الّنفي
ال أممُك  قولو من خطابو الحماسّي في تونس:" ؛ نحو(1)لكن ال تجزم الفعل المضارعنافية لمفعل  :ال

النافية مع الفعل المضارع ينفي امتبلك ياسر عرفات ألي ؛ فتوظيف ال (2)ونحن في الخندق الواحد"
مبررات لمعمميات العسكرية اإلسرائيمية المتكررة عمى مواقع تواجد الفمسطينيين، فجميع أبناء شعبو 
صامدون في وجو االعتداءات اإلسرائيمية سواء أكانوا في فمسطين أم في تونس أم في لبنان، جميعيم 

 .في خندق واحد

نفي وجزم وقمب؛ نحو قولو في خطاب سخر فيو من الجيش الذي ال يقير: "المعجزة لم تكن : حرف لم
 .3كممة، المعجزة في ىذا الطبيب الي كان تحت األرض "

 .(5)"عن تونس اليس فقط دفاعً  " :ل قولو في خطابو الحماسي في تونسمث ،(4)دفعل ناقص جام :ليس

 .(5)"تونس
 ،إذ ،بما أنّ  ،ألنّ  ،انظرً  ،البلم ،الفاء ،بفضل ،)بسبب  :مثل الّسببت عمى الّتعميل وبيان أدوات ربٍط دلّ 

ل إلخواني وأنا بقو  ":مثل قولو من خطابو في أريحا ،( ِلئبّل  ،من أجل أن ،حّتى ،كي ،بما إنّ 
ول ىذا الكبلم وأنا بق ،اتقي عمى األرض الفمسطينّية قريبً موعدنا معيم أن نم :الفمسطينيين في الشتات

إذ قّدم  ؛(6)"...ألّن قبل أّيام اجتمعت المجنة الّرباعّية الخاّصة بالّنازحين ،قبيل الّصدفمش من 
وتعميمو لذلك  ،احقيقي   اكونو وعدً  ،لمنازحين الفمسطينيين في الّشتاتلموعد الذي أعطاه  المخاطب تعميبًل 

وربط المخاطب بين  ،عودتيم لموطناّتخذت بشأنيم قرار ازحين اجتمعت و الوعد أّن المجنة الرباعّية لمنّ 
  .ليفيم المتمّقي أّنو يتبعيا تعميل الُمعمل ( عميل باستخدام أداة الّربط )ألنّ الخبر والتّ 

سمحوا الّشعب الفمسطيني  ":قولو ( أّن إسرائيل جارة اقصيدة )أحق   ومن ذلك قولو في خطاب الّرد عمى
 .بمعنى كي ليفيد الّتعميل ( ؛إذ جاء الّرابط )حّتى(7)"حّتى يبقى في أرضو

                                                           
 . 4/412، النحو الوافي عباس، حسن، ينظر: (1)
(2) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=mcJDgzdCigc . 
 .1/544، النحو الوافيينظر: حسن، عباس،  (4)
(5) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(6) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=mcJDgzdCigc
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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فالبلم ىنا الم  ؛"جاءت اليدنة األولى لتوقف االنتصار العربي الّرسمي ":وقولو في الخطاب نفسو
 .الّتعميل

 ،وتوّظف في جممة معّينة ،(لذلك ،ليذا ،من ىذا ،ا)نتيجًة ليذ :مثل ،تيجةأدوات ربط دّلت عمى النّ 
 ،ليذا الخبر ااني نتيجًة أو سببً وفي الجزء الثّ  ،خبر معّين يذكر في الجزء األّول ،تتكّون من جزأين

وعندما  ،وانتفضنا بإرادٍة حديدّية ،عندما انتفضنا قاتمنا بشجاعة ":ومن ذلك قولو من خطابو في أريحا
 ( إذ ربطت أداة الربط )لذلك ؛(1)"ولذلك سمينا ىذا الّصمح صمح الشجعان ،صالحنا صالحنا بشجاعة

 .بين الجممة الخبرّية الّسابقة ليا وبين النتيجة التّالية ليا

قصيدة  قولو خطاب الّرد عمى نحو ،الخطابات منصوبان عمى الّظرفّية وردا في :قبل وبعد وحيث وحّتى
 "فمنستمر:ومثل ذلك قولو من خطابو في الخميل ،(2)"وحدة وحدة حّتى الّنصر ":(أّن إسرائيل جارة ا)أحق  

أنا بس أوصل بعد  ":تنياىويمى القصيدة المذكورة  عمى لسان نوقولو من خطاب رّده ع ،(3)"حّتى القدس
 .(4)"ساعة 48بعد ما أوصل ب 

؛ فجاء الظرف قبل (5)"وقبل قدوم أول موجة استيطان م1881عام  ":ومن خطابو في األمم المّتحدة
 .م1881رابًطا بين الحدث التالي لو وبين تاريخ حدوثو 

؛ فالظرف حيُث ربط بين عبارة التخطيط 6"حيُث بدأ الّتخطيط الّصييوني ":نفسو خطابالقولو من 
 الصييوني وبين التاريخ السابق لو في الّنص.

لو كان ىذا  ":خطاب عرفات والجيش الذي ال يقير قولو في ؛ نحودوات الّربط في الجمل الّشرطّيةأ
فالّثورة الفمسطينية ال بتخاف وال  ،بيرىب بعض ناس ،بيخوف بعض ناس ،بع بعض ناسالجيش بيض

 . (7)"بتترعب وال بتتضبع
لو أّن الّسادات تمّسك بالّدولة  ":ضاعت فمسطين في كامب ديفيد يقول ومن خطابو الذي يروي فيو كيف

 .(1)"الفمسطينّية في خطابو كان الموقف العربي اختمف
                                                           

(1) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=mkaWYyZZMfE . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(6) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM  . 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=W8loFT0qQZQ . 

https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=mkaWYyZZMfE
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=W8loFT0qQZQ
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ومن ذلك  ( أو تفّسر ب)يجب أو ينبغي ،لفعل أمر ما ى الضرورة واالضطرارو تدّل عم ،توظيف ال بدّ 
ال ُبّد لمشخص أن يعقميا  ":و الّشيداء وبعض محاوالت اغتيالوقولو في خطابو الذي استذكر فيو رفاق

 :ولمّشخص ،(3) الّنافية لمجنس مبني عمى الفتحاسم ال :وُبد   ،ىنا ال الّنافية لمجنس( ف)ال ،(2)"ويتوّكل
 ،مضارع منصوب وعبلمة نصبو الفتحة فعل :ويعِقَميا ،حرف مصدري ونصب :أن ،ومجرورجار 

لمصدر المؤول وا ،في محل نصب مفعول بو (اوالّضمير المّتصل )ى ،فاعمو ضمير مستتر تقديره ىو
 .في محل رفع خبر ال الّنافية لمجنس المحذوف ( تقديره )من عقِميا ،رف الجرفي محل جر بح

 الّتناص  
ص ومنتجو أن يكون عمى اطبلع ودراية بنصوص سابقة لنصو، سواء أكانت لكاتب النّ ال بد        

في المضمون نفسو أم غيره، فيذا االطبلع يكسبو من الخبرة والمعرفة ما يكفي إلنشاء نص بأسموب 
سمس متين يحوي من الحجج واالقتباسات والعبارات والمعاني المتناصة مايزيد في حجتو ومصداقيتو 

  ي.عمى المتمقّ  وتأثيره
 ُمتناصالّنص ال فيخرج ،نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرةىو تشكيل والتّناص 

وال  ،ةٍ جديد صورةٍ إذ ُتعاد صياغتيا ب ،اداخمة والمتفاعمة مع بعضيا بعضً خبلصة لعدد من الّنصوص المت
أكان  سواءً  ،امعّينً  اكون المخاطب يختار نص   ،يكون التّناص في المضمونو  ،(4)سوى ماّدتيا يبقى منيا

ويعتمد تمييز  ،ذات قّوة رمزّية اا أو تعبيرً ي  درام اوينتقي منو صورًة أو موقفً  ،أم غيَر مكتوبٍ  امكتوبً 
 .(5)ظواىر التّناص وفيميا عمى ثقافة المتمقي وسعة معرفتو وقدرتو عمى الّترجيح والتمحيص

عرية(، غة الشّ ناص في دراستيا )ثورة المّ تطبيقات لمتّ Julia Kristiva جوليا كريستيفا أجرت  وقد      
صي في نص معين" وتوسعت في إظيار قابميتو اإلجرائية حين تناولت أحوال التفاعل النّ "وعرفتو بأنو 

حوير التي أقاميا الشاعر عمى نصوص شعرية ، متناولة عمميات التّ عر لوتريامون تحديًداالتناص في ش
 . (6)معروفة

                                                                                                                                                                                  
(1) https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso . 
(2) TuNryE0https://www.youtube.com/watch?v=TYqo . 
 . 1/685، النحو الوافيينظر: حسن، عباس:  (3)
 .27الّنص الغائب )تجّميات الّتناص في الّشعر العربي (، ينظر: عّزام، محمد،  (4)
 .119-118،  تحميل الخطاب الّشعري )استراتيجّية التّناص(ينظر: مفتاح، محمد،  (5)
، 1، عدد16، مجمة فصول، الييئة العامة لمكتاب،مجمد إلى دراسة النص الشعري وغيره التناص سبياًل ينظر: شربل، داغر،  (6)

 .1997،127القاىرة، 

https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso
https://www.youtube.com/watch?v=TYqoTuNryE0
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رابط بين إنتاج نص بعينو أو قبولو، وبين المعارف التي " التّ ناص بأنو:بوجراند وديسمر التّ عرف و       
نما في  ؛ أي أن(1)يمتمكيا مشاركو التواصل عن نصوص أخرى " التناص ال يقع في النص نفسو، وا 

 . (2)عمميات التواصل االجتماعي التي ينطمق منيا ويعود إلييا، أي المساىمة في إنتاجو
ضمن  وحديثو، إذ كان التطرق لو قديًما في نقد األدبي العربي قديمو وكان لمتناص اىتماٌم كبيرٌ        

ويكتفي باألمور الشكمية الظاىرة في  االحديث عن السرقات، لكن تناوليم ليذه القضية كان سطحيً 
ح حديثًا مصطمًحا ، وأصب(3)النصوص؛ إذ كانوا يكتفون بتشريح القصيدة إلثبات السرقة عمى الشاعر

ن كانت بداياتو مجرد مقارنة بين النّ لو أصولو ونظريّ  مستقبًل  حوية صوص مع إىمال القضايا النّ اتو، وا 
 .(5)ضمن األدب المقارنكانت دراستو و ،(4)الليةفظية والدّ والمّ 

 " اعتماد نص من كثيرة ليذا المصطمح، فعرف بأنو:قاد العرب المعاصرون إضافات وأضاف النّ       
عمى غيره من النصوص النثرية أو الشعرية القديمة أو المعاصرة الشفاىية أو الكتابية العربية أو 

؛ (6)"شكيمية واألسموبية بين النصيناألجنبية، ووجود صيغة من الصيغ العقبلنية والبنيوية والتركيبية والتّ 
ضمين أو اإلشارة أو أخرى سابقة عميو إما باالقتباس أو التّ  فيتضمن ىذا النص إما نصوًصا أو أفكاًرا

نص جديد متكامل  جَ خرِ يُ صوص واألفكار مع األفكار الخاصة باألديب لِ ماشابو ذلك وتندمج ىذه النّ 
 .(7)و األديب وما نتج من بنات أفكارهيحوي ما تناصّ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .Francois Restier: Sens et textualite, Paris: Hachette, 1989. P29: ، نقبًل عن128 المرجع نفسو، (1)
 .128 ،المرجع نفسو (2)
، آذار 51، ج13، مجمة عبلمات في النقد، النادي األدبي في جدة، مجمد  )المصطمح والقيمة( التناصينظر: المغربي، حافظ،  (3)

2004،22. 
، 16، مجمة فصول، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مجمدإلى دراسة النص الشعري التناص سبياًل ينظر: داغر، شربل،  (4)

 .130،  1997،القاىرة 1عدد
 .131 تحميل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(،ينظر: مفتاح، محمد،  (5)
، نادي جدة األدبي، 12، مجمد46، عبلمات في النقد، جاستراتيجية التناص في الخطاب الشعري الحديثعباس، محمود جابر،  (6)

 .266ه،1423األدبي، شوال 
 .11،اا وتطبيقيً التناص نظريً ينظر: الزعبي، أحمد،  (7)
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 :عرفات عمى الّنحو اآلتيفي خطابات الّرئيس  التّناص وظير

 تناص ديني

ن التي استوحاىا الّرئيس لكثيٍر من المضامي اا داللي  ا ومحورً التّناص الّديني مصدرّا إليامي  ل شكّ       
ورموز دينّية يتضمنيا  باستحضار معاني ،عن قضاياه ومواقفو وتجاربو فييا عبيرالتّ  حاولو  ،الّراحل

 الّدينية وأثر البيئة المحيطة بو في تكوين ثقافتو،دل ىذا االستحضار عمى ثقافة المخاطب  ،الخطاب
خاّصة فيما يتعّمق  ،أكيد قضاياه الفكرّية والّروحّيةووظف الّرئيس الّراحل التّناص الّديني كي يعينو عمى ت

 ،اكبيرً  امعطيات الّدينّية اىتمامً وقد أولى مفكرو فمسطين وسياسّيوىا ال ،الّصييونيبالّصراع العربي 
التي وقفت في  كذلك استغّموا من الموروث الّديني المواقف الّثورّية ،لتي تتعّرض لمييود وجرائميمزىا اوأبر 

 .(1)وجو الّظمم والقير
 ":ي خطابو الممقى في أريحا إذ يقوليني في خطابات الّرئيس الّراحل ما ورد فناص الدّ ومن التّ 

ّنا لصادقونيرونيا ب دس وكنائس نياية الّنفق أسوار القدس ومآذن القنعم أرى في  ،عيدة ونراىا قريبة وا 
أما  ،من اهلل آت ال محالة وكل وعد ،فيو وعٌد من اهلل ،االمخاطب وشعبو يرون الّنصر قريبً ف ؛(2)القدس"

و ىذا تناصٌّ وفي قول ،عب الفمسطينيونو بعيد المنال لمشّ رف اآلخر من أعداٍء ومن واالىم فيم ير الطّ 
ن يرون وقوع يوم القيامة ين المؤمنإأي  ؛(3) َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّ  :مع معنى قولو تعالى

وقوع  ":نّ إأي ؛ (4) َّ خف حف جف مغ ُّ  :وفّسر ابن كثير ىذه اآلية ،عكس ما يرى الكافرون اقريبً 

 ":نّ إأي  ؛(6) َّ مق حق مف ُّ  ،(5)بمعنى مستحيل الوقوع" ،لّساعة يراه الكافر بعيدا الوقوعالعذاب وقيام ا
ن كان لو ،ايعتقدون كونو قريبً ن يالمؤمن ":نّ إ لكن كل ما ىو آٍت فيو  ،أمٌد ال يعممو إال اهلل عّز وجل وا 

ويشترك القول المتناص مع اآلية الكريمة في أن كؤّل من المؤمن والثائر  ،(7)"قريٌب وواقٌع ال محالة
فكما أّن اإليمان باليوم  ،اإليمان المطمق أن وعد اهلل حقٌ  مع ،من اهلل ادً محب لموطن ينتظران وعال

                                                           
 . 247-246، الّتناص في الّشعر الفمسطيني المعاصر، ينظر: البنداري، حسن وآخرون (1)
(2) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
 . 6،7/ 70سورة المعارج:   (3)
 . 70/6 سورة المعارج:  (4)
 .8/224، جالقرآن العظيمتفسير ابن كثّير القرشي، أبو الفداء،  (5)
 . 70/7 سورة المعارج : (6)
 .8/224، جتفسير القرآن العظيمابن كثّير القرشي، أبو الفداء،  (7)

https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
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كذلك اإليمان بحتمّية  ،لعبد إاّل باكتمال االعتقاد فييااآلخر أحد أركان اإليمان التي ال يصح إيمان ا
 .نصر الّشعب الفمسطيني واسترداد القدس سمة من سمات الفمسطيني الوفي لوطنو

أي إذا  ،(1)"موني بسيوفكمإذا رأيتم فّي عجز فقوّ  ":ولو في خطابو الممقى في رام اهللومن ذلك ق
ة وفي ىذه العبارة تناص ديني مع قصة مشيور  ؛مكمكم فحاربوا ىذا العجز بكل قوتكعجزت وتوانيت بح
لقصاص ولم يرد ليا سند صحيح اشتيرت عمى ألسن الوّعاظ وا ،-رضي اهلل عنو-لعمر بن الخطاب 

وردىا عباس وي ،(2)مسند الصحيحومخالفة لإذ اعتبرىا الّسيوطي وغيره من جامعي الّسيرة منكرة  ،مثبت
ومن ذلك الّرواية المشيورة التي  ":خميفة عمر بمشورة الّرعية قائبًل عن اىتمام ال امحمود العّقاد متحدثً 

 " لقّومناه بسيوفنا اوجاجً واهلل لو عممنا فيك اع ":فقال لو أحدىم ،فييا الّناس أن يدّلوه عمى عوجو سأل
 لكن وردت في كتب الّسيرة رواية ،(3)يقّوم اعوجاج عمر بالسيف"فحمد اهلل أن جعل في المسممين من 
أتى   :ُعيينة عن موسى بن أبي عيسى قال أخبرنا سفيان بن ":مسندة تحمل معنى ىذه القصة وىي

تراني كيف   :فوجد محمد بن مسممة فقال عمر ،مشربة ابن حارثة -رضي اهلل عنو–عمر بن الخطاب 
 ،عمى جمع المال اأراك قري   ،وكما يحب من يحب لك الخير  ،ا أحبأراك واهلل كم  :فقال ؟يا محّمد

الحمد هلل الذي   :فقال ،ناك كما ُيعدل الّسيم في الثّقافولو ممت عدل ،في قسمتو عاداًل  ،عنو اعفيفً 
معاني مقولة عمر بن الخطاب في وقد استحضر الّرئيس الراحل  ،(4)"لونيجعمني في قوٍم إذا ممت عدّ 
يضع نفسو في  وباختياره ليذه المعاني ،رت مثبل لمعدل والمساواة اإلحسانخطابو كونو شخصّية اعتب

ن رأوا ما يخالفيم فحقيم أن يقّوموه بالقّوة ،يتعّيد لشعبو بإقامة حكم يرتضونوو  ،موضع األمين العادل  .وا 
ا يا أبا جياد في جنان مطمئن   انم آمنً  ":جثمان أبي جيادطابو أثناء تشييع ومن ذلك قولو في خ

فعرف عمى مّر العصور وبتنّوع الدالئل في القرآن  ،نو شييدأل إن شاء اهلل نصيبوفالجّنة  ؛(5)"الخمد
وقد استوحى الّرئيس الّراحل  ،طالما شيادتو في سبيل اهللة، ن الشييد في اإلسبلم جزاؤه الجنّ والّسنة  أ

 ":حديثو عن ثواب الّشييد في الجّنةفي  _صمى اهلل عميو وسّمم_ا المعنى من قول الّرسول الكريم ىذ
ثم تأوي إلى  ،بالعرش تسرح من الجّنة حيث شاءت ليا قناديل معّمقة ،أرواحيم في جوف طيٍر خضرٍ 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 
 .1/278ج ،تدريب الرّاوي في شرح تقريب الّنواويينظر: الّسيوطي، جبلل الّدين،  (2)
 .116-115، عبقرّية عمرعباس، محمود العقاد،  (3)
،وعّمق عميو قائبّل: " موقوف عمى عمر ومحمد بن مسممة رضي اهلل  437/األثر  431، الّزىد والّرقائقابن مبارك، عبد اهلل،  (4)

 عنيما بسنٍد صحيح" .
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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تمك الطمأنينة مبعثيا في  "اا مطمئن  نم آمنً  " :جياد قائبًل  اأب الّراحل فيخاطب الّرئيس ،(1)تمك القناديل"
ي و وذلك وصفو الرسول الكريم في حديثو أن أرواح الّشيداء معمقة ف ،في سبيل اهللنفسو أنو شييٌد 

 .ن طمأنينة اإلنسان تتحقق بضمان دخول الجنةإإذ  ؛جوف طيٍر أخضر تحّمق في الجّنة

 الّتناص األسطوري

كون الّرمز يشكل  اباتو الّسياسية،وظف الّرئيس الراحل بعض الرموز األسطورّية في خط
ويتجاوز  ،ظف منيا ما يتماشى وموضوع الخطابإذ يو  ،لمخطاب ارة حّسية تضيف معنى جماليً صو 

خبلل  ،إلى مستوى االستميام واالستيحاء توظيفيا مرحمة ذكر الرمز األسطوري أو الحكاية األسطورّية
 .(2)الخطابمع موضوع خمق سياق خاص يجّسد تفاعل األسطورة 

إذ  ،اسبة العيد الوطني والعام الجديدومن ىذه الّرموز ما ورد في خطابو إلى الجماىير بمن
ق عاليّا في يوم نفض فيو طائر الفينيق رماد الكارثة ليحمّ  م1965يوم األّول من يناير سنة ":يقول

 ،األسطوري ئر الفينيق(ىذه رمز )طاإذ يستحضر الّرئيس الّراحل في عبارتو  ؛(3)سماء الوطن فمسطين"
الممتّدة   من الّشعوب لدى كثيرٍ  ،واسع في الّتراث الّشعبي القديم وىو كائن أسطوري كان لو صدى

وال يزال صداه  ،ريق والفرس والّرومان والّصينيينكالمصريين والفينيقيين واإلغ ،حول العالم اجغرافي  
لتي رغم أّنو لم يعد في صمب معتقدات الّشعوب ا ،جدد والخمودوىو يرمز لمتّ  المعاصرة، حتى كتاباتنا
 ااحترق فبعث مجددً  ":وترتبط فيو المقولة ،فيو من مستحيبلت الحدوث ،في أدبيا وشعرىا اتتخذه رمزً 
الحركة الوطنية الفمسطينية ويستحضر الّرئيس الّراحل ىذا الّرمز ليدلل عمى انطبلقة  ؛(4)من رماد"

 انطمقت ىذه اا ساكنً تي غدا بعدىا رمادً عاشيا الشعب الفمسطيني والّ ففي ظل الظروف التي  ،)فتح(
 ،ليبعث من جديد وتنفخ فيو الحياة فكما نفض طائر الفينيق الّرماد ،الحركة بمثابة حياة ليذا الّشعب

 .بعثت ىذه الحركة من رماد التاريخ الذي تراكمت فيو تبعات الحروب والغزوات
 

                                                           
 . 1887، الحديث رقم:  912، صحيح مسممالنيسابوري، مسمم بن الحجاج،   (1)
والمعرفة، سمسمة عالم المعرفة، الكويت، عدد ، المجمس الوطني لمعموم اإلبيام في شعر الحداثةينظر: القعود، عبد الّرحمن،  (2)

279،61. 
(3) http://www.yaf.ps/ya/collection_details.php?pid=119 . 
 .100، الّرمز األسطوري في شعر بدر شاكر السيابينظر: البطل، عمي،  (4)

http://www.yaf.ps/ya/collection_details.php?pid=119
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فقسمت ما ال يجوز ليا أن تقسم: أرض  ":ىيئة األمم المتحدة مفي خطابو أماومن ذلك قولو 
الوطن الواحد، وحين رفضنا ذلك القرار فؤلننا مثل أم الطفل الحقيقية التي رفضت أن يقسم سميمان 

ن لنبي اهلل سميمان يام امرأتففي القول تناص من قصة احتك ؛(1)ا حين نازعتيا عميو امرأة أخرى"طفمي
ففكر سيدنا سميمان بطريقٍة  ،ل واحدة منيما أنو ابنياخبلفيما حول ابٍن تدعي ك في –الّسبلم عميو–

ين إذ تأخذ كل واحدة وكانت فكرتو أن يقسم الولد إلى نصف ،أمام الجميعتضح تتجعل أم الولد الحقيقّية 
رف ومن ذلك ع ،كونو سيقتل بعد قسمتو نصفين ،ضت األم الحقيقّية أن يقسم الولدفرف ،امنيما نصفً 

ية ال تقبل أن يقتل ابنيا ن األم الحقيقإإذ  ،أن الولد ولدىا وحكم بو ليا -بلمعميو السّ –نبي اهلل سميمان 
ال رسول اهلل صمى ق  :قال _رضي اهلل عنو_عن أبي ىريرة  ":ووردت القصة بالّنص األتي ،أماميا

خر فقالت ابن إحداىما فتنازعتا في اآلئب فأخد ذّ بينما امرأتان معيما ابناىما إذا عدا ال ":اهلل عميو وسمم
م بو لمكبرى فتحاكمتا إلى داوود فحك ،إنما ذىب بابنك:  إنما ذىب بابنك وقالت الّصغرى :الكبرى

حمك ير  :فقالت الّصغرى ،شقو نصفين لكّل واحدة منكما نصفوأئتوني بالّسكين أ :فخرجتا لسميمان فقال
منزلة  احل معاني ىذه القّصة لتوافق سموئيس الرّ الرّ واستحضر  ،(2)اهلل ىو ابنيا فقضى بو ليا"
بين أبنائيا  ،قضّية الفمسطينية عمى أرض فمسطينفيكمن الّنزاع في ال ،المتخاصم عميو في القصتين

ي الذي لم وبين العدو الصييون ،قرار تقسيم ينتيك حرمة ىذا الوطناألصميين الذين يرفضون أي 
 ،مشروعةالغير اّفة الوسائل لو ىم سوى امتبلك ىذه األراضي بك ولم يكن ،يكترث بقرارات التقسيم

احل ألرض فمسطين بالطفل الذي ئيس الرّ وتشبيو الرّ  ،غالية عمى قموب أبنائيا األصميينففمسطين 
إذ  ،الوطن في نفسو ونفوس أبناء شعبو رفضت أمو أن يقسم بينيا وبين أم أخرى يدل عمى مكانة ىذا

 .الفمسطينيين وأبنائيم فداًء ليذا الوطنتفنى أرواح 
 
 
 
 

 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
 .   1720، الحديث رقم:  822، صحيح مسممالنيسابوري، مسمم بن الحجاج،  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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 الثالفصل الثّ 
 في خطابات ياسر عرفات ةظواىر لسانيّ 

 اىر داللّيةظو : أواًل 
 ةغويّ ة المّ االزدواجيّ  -
 ةغويّ نائّية المّ الثّ  -
 )استخدام االختصارات( حتالنّ  -
 غويداخل المّ التّ  -
 الّتكرار  -

 :ة: ظواىر صوتيّ ثانًيا

 الّنبر -
 الّتنغيم -
 المفصل -
 الوقفة -
 الّسكتة -
 االستراحة -
 : ظواىر سيميائية )لغة الجسد وأثرىا في اإلبانة(ثالثًا

 مفيوم لغة الجسد
 :في خطابات ياسر عرفات أشكال لغة الجسد

 إشارة اليدين -
 إشارة الرأس -
 إشارة القدم -
 إشارة الوجو -
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 ةظواىر دالليّ  :اًل أوّ 

 ،بعد انتشار الفتوحات اإلسبلمّية خاّصة ،من العالم غة العربّية في مناطق متفّرقةانتشرت المّ 
 ،المغات األصيمة لمبمدان المفتوحةيجات العربّية بالمّ  فامتزجت ،غات األخرىغة العربّية بالمّ المّ  اكواحتك

 .(1)ّية()المغة العامعن ىذا االحتكاك ظيور ما يعرف ب ونتج ،أشكال تعبيرّية وصوتّية متباينة فظيرت

ة بشكل إيجابي من ناحية غة العربيّ قافات في المّ العربية بغيرىا من الثّ ر احتكاك الثقافة وأثّ  
غة أثير بمقدار الخصائص والصفات الجديدة التي اكتسبتيا المّ ىذا التّ  كونوسمبي من ناحية أخرى، وي

كما لتصبح لغة الحياة اليومية، غة العامية مّ ية إثر ىذا االحتكاك؛ فاتجو الناطقون بالعربية إلى الالعرب
، وينشأ نتيجة (2)ة الجديدة وتعريبياأكثر مرونًة الستيعاب المصطمحات العمميّ  غة العربيةأصبحت المّ 

إذ غابت  ؛الّتداخل المغوي ،غوياالزدواج المّ  ،نائّية المغوّيةالثّ وىي  جديدة؛ ةيذا االحتكاك ظواىر دالليّ ل
ف باالنتقال إلى ول تفادي اإلعراب والّتصريفالمتكّمم يحا ؛فييخاطب اليومي والشّ لفصحى من التّ المغة ا

 ،غة العاّمية من طبلقة الحديثالمّ  لما تحققو ،غة الفصحىأدى إلى قّمة توظيف المّ مما  ،المستوى العاّمي
 .(3)ويسر االستعمال ،وعفوّية القول

د الغفور العطار أسبقية المغة الفصحى من منطمق أن " الفصحى لغة أقرب إلى ويرى أحمد عب
 .(4)ج في مراحل التطور"التمام انتيت إليو بعد تدرّ 

 

 

 

 
                                                           

 .29(، وضع المغة العربّية بالمغرب العربي )وصف ورصد وتخطيطينظر: إبراىيمي، آمنة،  (1)
، المجمة العممية لجامعة الممك فيصل، العربية الفصحى بين االزدواجية المغوية والثنائية المغويةينظر: محمود، إبراىيم كايد،  (2)

 .55-54م، 2002، نيسان 1، عدد3مجمد 
، 10لعربّية، عدداألعمى لمغة ا، مجّمة المغة العربّية، المجمس تجارب عربّية في تفصيح العاّميةينظر: مرتاض، عبد الجميل،  (3)

64. 
 .84، قضايا ومشكالت لغوية (4)
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 عرفات:ات ياسر المالحظة في خطاب ومن الظواىر الّداللّية

  :ةغويّ ة المّ االزدواجيّ 

غوية الموجودة في ق باألشكال المّ ة أو صفة نطمقيا عمى لغة المجتمع ككل، وتتعمّ ىي خاصيّ 
      .(1)غة الواحدةاالجتماعي، وتتعامل مع مفردات المّ غة ذلك المجتمع، وىي أحد مصطمحات عمم المّ 

يجات المحكّية إلى جانب الفصحى مدى الزمن، لكنيا لم تصل إلى مستواىا وقد عاشت المّ        
أليف عميم والتّ ياسة والتّ ين والسّ بما تمتمك من عوامل القوة لغة الدّ غة الفصحى غوي؛ إذ بقيت المّ المّ 

 .2والحضارة
وأخرى  لغة الحديث اليومي، وجود مستويين لغويين في بيئة لغوّية واحدة، غوي المّ  فاالزدواج

ولغة عاّمية  غوي القائم بين لغة أدبّية مكتوبة،نافس المّ وىذا ينتج عن التّ  لغة األدب والعمم والثّقافة،
ّصرف لما بينيما من اختبلٍف عمى مستوى األصوات وال في االستعمال اليومي الّشفوي، شائعة،

 .(3)والّتراكيب
طابع خاص، وتاريخ غة اليجين، وىي لغة ذات فرجسون ما يعرف بالمّ  عالم المغة وظير عند
بأن كل طرف ال  ا، عمًمابعضً ثي لغتين مختمفتين ببعضيم متحدّ  صالنيا تنشأ من اتّ غير طبيعي؛ إذ إ

غة غتين وكمماتيا من المّ إحدى المّ ث لغة اآلخر، وفي ىذه الحالة تنشأ لغة مبسطة تأخذ تراكيبيا من يتحدّ 
غة األصميين، لكن تنشأ أجيال من المجتمع يتكممونيا كمغة غة لغة أبناء المّ األخرى، والتكون ىذه المّ 

 .(4)أصمّية
يجات غوي عمى المّ فيشمن تقديم منظور أوسع؛ إذ لم تقتصر دراستو لبلزدواج المّ المغوي وحاول 

توضيح ماىية غوية أثناء نائية المّ داخل إلى الحديث عن الثّ وقاده ىذا التّ بل أدخل المغات األخرى فييا، 
عمى مستوى المجتمع، وتختمف عن  نظيم المغوية من خصائص التّ يراه أنو خاصيّ  غوي، فيواالزدواج المّ 

 ختمف؛فمكل لغة تركيب م ثة أجيال؛، يمتد عمى األقل لثبلفي أنيا تشمل تنظيًما اجتماعًيا ثابًتا نائيةالثّ 
ز الفرق بين كل يرى أن االزدواجية تشمل أي شكل لغوي سواٌء أكان لغة أو ليجة ما دام المجتمع يميّ إذ 

                                                           
 .82، النظرية والتطبيق-ازدواجية المغةينظر: الفبلي، إبراىيم صالح،  (1)
 .22، محاضرات في اللسانيات االجتماعيةٌنظر: بوقربة، لطفً،  (2)
 . 19 الحياة مع لغتين )الثّنائية المغوية (،ينظر: الخولي، محمد عمى،  (3)
 .17، النظرية والتطبيق -ازدواجية المغةينظر: الفبلي، إبراىيم صالح،  (4)
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غة ىي سمة االستخدام المغوي من قبل األفراد، بينما ازدواجية المغة ة المّ ثنائيّ  "لكنو يوضح بأنّ  ،(1)شكل
 .(2)مختمفة"ىي وصف لتخصيص المجتمع لوظائف معينة لمغات أو ليجات 

يجة واألسموب غة والمّ بلثة وىي: المّ غوية الثّ فاسولد أن يجمع األشكال المّ عالم المسانيات حاول و       
ن اختمفت الوظائف التي تؤدييا ىذه األشكال المغوية  .(3)تحت مسمى ازدواجية المغة بمفيوميا الواسع، وا 

 :(4)ة المغةخصائص ازدواجيّ 

 الوظيفية
الوظيفة التي يؤدييا الشكل المغوي ىي من أىم خصائص ىذه الظاىرة؛ عد الدارسون أن 

ة غة العربيّ ة كالمّ يجة العميا األصميّ فبعض المناسبات واألوضاع االجتماعية تقتضي استخدام المّ 
خصيص عند نيا مثل الميجة العامية، ويظير ىذا التّ يجة الدّ الفصحى، وبعضيا يقتضي استخدام المّ 

غوي األعمى  غة بحسب المناسبات والمواقف االجتماعية؛ إذ يستخدم الشكل المّ المّ  فرجسون في تصنيفو
عر خصية، والخطب في البرلمان والشّ سائل الشّ في المناسبات الدينية والخطب في المساجد، والرّ 

حدث إلى األىل واألصدقاء وفي الشعر غوي األدنى فيستخدم لمتّ ومحاضرات الجامعات، أما الشكل المّ 
غة ة والمّ غة العاميّ احل تفاوت خطاباتو ما بين المّ ئيس الرّ دراسة خطابات الرّ  ونبلحظ منالشعبي، 

و حرص عمى التزام المغة الفصحى في خطاباتو الممقاة في المحافل الدولية والممقاة الفصحى؛ إذ نجد أنّ 
ة الشعب وفي المناسبات الشعبية ألقيت بمغة عامية تحمل سمات بشكل رسمي، أما خطاباتو الممقاة لعام

 الميجة المصرية.

 المنزلة

يجة العميا في نفوس أفراد المجتمع، فيي ليجة عالية المستوى وال تقارن ويقصد بيا منزلة المّ 
ر الميجة درجة إنكاونيا لجمّ نيم يُ انة رفيعة لدى بعض متكممييا، إذ إبالميجة الدنيا، ولميجة العميا مك

 ، لكن بعضيم يرى أن الميجة الدنيا ما ىي إال انحراف عن بعض معايير الميجة العميا.الدنيا أحياًنا

                                                           
 .87،  النظرية والتطبيق -ازدواجية المغةالفبلي، إبراىيم صالح، ينظر:  (1)
 .126،المرجع نفسو (2)
 .128 ، النظرية والتطبيق -ازدواجية المغةالفبلي، إبراىيم صالح، ينظر:  (3)
 .31-22، المرجع نفسوينظر:  (4)
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 التراث األدبي
ابع لمغة األولى راث التّ وذلك باحتواء المغة العميا لتراث أدبي يفوق تراث المغة الدنيا، ويكون التّ        

 انية.أعمى درجة من تراث المغة الثّ 
 االكتساب

 خبلليا اكتساب المغة كمغة أم. وىو الوسيمة التي يتمّ   
 قنينالمعيارية والتّ 

ف لغوي أرفع من يتم فيو قبول شكل لغوي عمى أنو عر تتكون المعيارية من جزأين: أوليما        
ذلك الشكل وسع في كممات التّ  حديث؛ إذ يتمّ قنين والتّ غوية األخرى، وثانييما عمميات التّ األشكال المّ 

خدام الصحيح تد االسحديث من وضع لممعاجم وكتب النحو التي تحدّ غوي، وما يصحب ىذا التّ المّ 
 لممفردات وتوجيو معانييا.

وىي  يجة المصرّية،لبعض األلفاظ العربّية بالمّ  لّرئيس الّراحل الّسممّية تداخبًل شيدت خطابات او      
وتتمتع الميجة المصرّية بصفاٍت  والعالم سماعيا من القائد الّراحل،الميجة التي اعتاد الّشعب الفمسطيني 

وتمك الّصفات تكّونت بعد مرور أجياٍل كثيرٍة عمى المغة  يجات الحديثة،خاّصٍة تمّيزىا عن غيرىا من المّ 
ظر تراكمت الميجات فييا دون النّ  وحين أصبح لمبيئة المصرّية كيان مستقل، العربّية في البيئة المصرّية،

 .(1)دون تدوين ليا أو تسجيٍل لتطّوراتيا لغتيم المحكيةبح الّناس يتكّممون وأص والعناية فييا،
  ومن مظاىر الميجة المصرّية التي نبلحظيا في خطابو:

 وانحدرت  وىي ظاىرة قديمة كانت مألوفة في الميجات العربّية القديمة، ،ران الّنفي مع الّشينتإق
 ،(3)ما دخمتوش عمّي ال بمي..." قولو في خطاب قمقيمّية:"نحو  ،(2)الحديثة العاميةة المصرية ميجالإلى 

ما بتعرفوش أبو جياد يعني إيو بالّنسبة  :"رائيل جارة(أّن إس اصيدة )أحق  وقولو في خطاب الّرد عمى ق
  .(4)إلي"

                                                           
 .196، في الميجات العربّيةينظر: أنيس، إبراىيم،  (1)
 .31، مميزات لغة العربناصف، حنفي: ينظر:  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BVfkQRXNdls. 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVfkQRXNdls
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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  وىو شائعٌ  في  ،الّتعبير عن الّزمن الحالي أو عن العادة بالفعل المضارع المتصل بالباء
 بنبني. بتبني، بيتحدى، ف،بيوق   مي،بيقمّ  مثل: ،(1)الميجة المصرّية

 :يجة امّية دخيمة عمى المّ " كممة آر فات كممة )دجل( بمعنى الكذب، وىياستخدم عر  الكممات
 .(3)اريخ "جل عمى التّ ، وذلك في حديثو عن وعد بمفور في قولو:" يعني في أكثر من ىذا الدّ (2)"المصرّية

، وذلك (4)استخدم عرفات كممة )تن ْو(؛ وتعني في الّميجة المصرّية: يبدأ أو يحضر أو يذىب
 .(5)نحو قولو:" يستنى تّنو تنتيي ىذه المؤامرة "

ورد في خطاب عرفات في اليمن كممة )ُبعُبْع( في قولو:" أصل الثورة حتفضل ُبعُبع 
بوبو( وىو اسم عفريت مصري اسُتْعِمَل في العزائم ، وىي " مأخوذة من الكممة القبطّية )(6)يبلحقيم"

 .(7)"بشعة ومخيفة جد االّسحرّية واتخذوه لتخويف األطفال وصّوروه بييئة 

، بمعنى أجسادىم المّيتة؛" (8)أورد عرفات كممة )ِجتّتُيم( في قولو:" ما بّروش إاّل عمى ِجتّتُيم"
؛ (9))غات( وتعني جسد مّيت" بمعنى جسد وىناك أيًضاّية )ِغْت( فأصل كممة )جّتة( ىو الكممة المصر 

( بمعنى شخص اإلنسان وجسده فيؤالء الّثوار لم يستسمموا إال وىم جثث؛ ونقول في الّمغة الفصحى )ُجّثة
 ، ونستخدميا في لغتنا المحكّية لمّداللة عمى جسد المّيت. (10)قاعًدا أو نائًما

المصرية، وذلك في قولو:" كانوا يتعشموا انيا تسقط استخدم عرفات كممة )عشم( من الّميجة 
، والعشم ىو توقع زيادة في الخدمة التي يقدميا الشخص لنا؛ فنقول:" أنا تعشمت فيك"؛ أي (11)البصرة"

 . (12)توقعت منك أكثر من ذلك عمى سبيل اإلحسان
يجة المّ  فيكما نبلحظ نطقو  (ماذا)االستفيام  ل في بعض المواضع اسمنطق الّرئيس الّراح

 .(1)انتوا ما بتعرفوش أبو جياد يعني إيو بالّنسبة إلي" قولو:" ؛ نحوالمصرّية المحكّية )إيو(

                                                           
 .207، في الميجات العربّيةينظر: أنيس، إبراىيم،  (1)
(2)

 .1/9، أصل األلفاظ العامي ة من اللغة المصري ة القديمةٌنظر: مقّار، سامح،  
(3)

 https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(4)

 .2/385، معجم تيمور الكبير في األلفاظ العامي ةٌنظر: تٌمور، أحمد:  
(5)

 .com/watch?v=K0SuGdAPWL4https://www.youtube . 
(6)

 https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4 . 
ة القديمةمّقار، سامح،  (7)  .1/31، أصل األلفاظ العامي ة في اللغة المصري 
(8)

 https://www.youtube.com/watch?v=W8loFT0qQZQ . 
(9)

ة القديمة،مّقار، سامح،    .1/128 أصل  األلفاظ العامي ة في اللغة المصري 
(10)

 .2/127 لسان العرب،ٌنظر: ابن منظور،  
(11)

 https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(12)

 .1/154 أصل األلفاظ العامي ة من اللغة المصري ة القديمة،ٌنظر: مّقار، سامح، 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
https://www.youtube.com/watch?v=K0SuGdAPWL4
https://www.youtube.com/watch?v=W8loFT0qQZQ
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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 في بعض المواضع من الخطابات الّسممّية الّشفيّية االرتجالّية بصورة )دول( ظير  :اسم اإلشارة 

وظير اسم اإلشارة  ،(2)الّثورة"دول ىم حاممين شعار  ":ومن ذلك قولو و)دي( بمعنى ىذه، بمعنى ىؤالء،
بينما ظير بصورتو العربّية  في ليجات الخطاب اليومي، ،ىاذول(–يجات القديمة بمفظ )ىاذوالكي المّ ف

سماء اإلشارة أنيا من األلفاظ العصّية أويعرف عن  غة األدبّية والّسردّية،في المّ  المعروفة بمفظ )ىؤالء( 
السم اإِلشارة في الميجة المصرّية ىو قمب حرف الذال الدارج في فما حصل  عمى التغيير والتطّور،

وظير الّنطق باسم اإلشارة بيذه الّصورة  ،(3)لتصبح )ىدوال( الميجات العربية القديمة إلى نظيره الدال،
في خطابات باسم اإلشارة بصيغة )دول ودوال( بينما ظير الّنطق  احل،ئيس الرّ في خطابات الحرب لمرّ 

 .(4)ىدوال أشبال فمسطين" :"أّن إسرائيل جارة( اقصيدة )أحق  قولو في خطاب الّرد عمى  نحو؛ الّسمم
 :وىي الجيم القاىرية الخالية  ئيس الّراحل لحرف الجيم كمجيور الكاف،نبلحظ لفظ الرّ  الحروف

إلى مخرج الكاف فتصبح أكثر  الجيم من مكانو إلى الوراء قميبًل وتبرز في انتقال مخرج  من الّتعطيش،
 الجيود. الجمعية، الفجر، مثل نطقو لكممات: ،(5)شّدة

، كمماتبعض الفتصبح أكثر شّدة مثل نطقو ل ا أحيانً الرئيس الّراحل ينطق الذال دااًل  كان
بقمب الذال  ،الذين ،اإذً  إذا، كذلك، ىكذا، نطقو لكممات: ؛ نحوتصبح أكثر رخاوة أخرى، لكممات اوسينً 
 .(6)انتقال مخرجيا إلى الوراء قميبًل  وما حصل ليا ىو ا،زايً 

في حرف التّاء المجاور  امّرة مدغمً  اء في خطابات الّرئيس الّراحل:ظيرت حالتان لحرف الثّ 
وذلك لبلقتصاد في الجيد العضمي الحاصل  اء من الّشدة إلى الّرخاوة،إذ تغير نطق الثّ  لو في المخرج،

كممة  نحو ؛(7)رة تسّمى )المماثمة أو المخالفة(وىذه الّظاى اء إلى مخرج التّاء،الثّ  من االنتقال من مخرج
 .لبثتم

                                                                                                                                                                                  
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
 .207-206، في الميجات العربّيةينظر:  أنيس، إبراىيم،  (3)
(4) /watch?v=e_nNfjIB35Ahttps://www.youtube.com . 
 .136 األصوات المغوّية،ينظر: أنيس، إبراىيم،  (5)
 . 136، األصوات المغوّيةينظر: أنيس، إبراىيم،  (6)
 . 174-173، 115 في الميجات العربّية،ينظر: أنيس، إبراىيم،  (7)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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ذ انتقل مخرجيا إلى الوراء إ في مواضع أخرى، اوسينً  اء تمّثمت بقمبيا تاًء في مواضع،والحالة الثانية لمثّ 
 .من كارثة ؛ نحو نطق كارسة بداًل  (1)واحتفظت برخاوتيا في الحالتين ،قميبًل 

فظ الغالب ليا وكان المّ  في مواضع أخرى، اوزايً  في مواضع من الخطاب، ادً قمبت الظاء ضا
  كما احتفظت برخاوتيا عند قمبيا. ،(2)واحتفظت الظاء باإلطباق في الحالتين ا،أن تقمب زايً 

انتقال القاف طق نتيجة غير في النّ ويظير ىذا التّ  قمبت القاف ىمزة في الخطابات المدروسة،
فاستبدل بيا اليمزة التي ىي أقرب أصوات الحمق إلى القاف  عن مخرجيا وتعمقيا بين أصوات الحمق،

 .(3)كون جميع أصوات الحمق رخوّة عدا القاف واليمزة في شّدتيا،
يجة المصرّية المّ  كما نبلحظ نطقو في (ماذا)االستفيام  ل في بعض المواضع اسمنطق الّرئيس الّراح

 .(4)انتوا ما بتعرفوش أبو جياد يعني إيو بالّنسبة إلي" قولو:" ؛ نحوالمحكّية )إيو(
 يجة نبلحظ في خطابات الّرئيس الراحل المسموعة نطقو لحركتين مستحدثتين في المّ : الحركات

 :(5)المصرّية وىما
،  بيت" "نحو نطق كممة ؛بيذا الّترتيب (eeو) (eرمزىا الّصوتي ) وقد تكون قصيرٌة أو طويمٌة، الخفضة:

 بيتكم، وعند اّتصاليا بضميٍر كقولنا: ،(beetوتُقرأ ) نطقيا منفصمة تكون الخفضة قصيرة،ن ماعندف
 فتقرأ بالخفضة الّطويمة. ،(betkom-bethomتُقرأ )؛ إذ بيتيم

بالّرفعة الطويمة ومن نطقيا  بيذا الّترتيب، (ooو) (oرمزىا الّصوتي ) وتكون قصيرة أو طويمة، الّرفعة:
-وعند اّتصاليا بضمير كنطفنا )يومكم بالّرفعة الّطويمة، (yoomوتمفظ ) كممة منفردة، )يوم( كممة:

 .( yomkum-yomnaيومنا(  تمفظ )

 ةغويّ ة المّ نائيّ الثّ  -

غوي عمى المستوى الفردي، وتصف قدرة الفرد عمى التعامل مع ف المّ صرّ ىي صفة مميزة لمتّ 
ن فسيغة النّ واحدة، فتتعامل مع لغتين مختمفتين، وىي أحد مصطمحات عمم المّ أكثر من لغة  ، وا 

تماعي، وتتفاوت من شخص آلخر؛ إذ غة االجضمن مصطمحات عمم المّ  استخدم ىذا المصطمح أحياًنا
                                                           

 . 136، األصوات المغوّيةينظر: أنيس، إبراىيم،  (1)
 . 136 األصوات المغوّية،ينظر: أنيس، إبراىيم،  (2)
 .137-136، األصوات المغوّيةينظر: انيس، إبراىيم،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
 .638، عمم األصواتينظر:  بشر، كمال،  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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، (1)ن الذي يعرف كممات معدودة من لغة ما ال يتساوى مع الفرد الذي يتقنيا قراءة وكتابة ومحادثةإ
 : (2)فيشمن ذلك في ثبلثة مستوياتوصنف 

 وىذا المستوى يصعب الوصول إليو عدا ،نفسيا الدرجةمكن منيما بتين مختمفتين والتّ ن لغاالقدرة عمى إتق -1
 األشخاص الذين اكتسبوا المغتين منذ الصغر أو الذين نشأوا في بيئة أجنبية.

حول شؤون الحياة اليومية، وىذا المستوى ىو  في مناقشات ومحادثات طويمة نسبًياالقدرة عمى الدخول  -2
 مغة األم.نفسيا لبلقة طّ انية بالغة الثّ ث المّ فرد أن يتحدّ ب من الة، وال يتطمّ األقرب لمواقعيّ 

غة ة في ىذا المستوى إلى مستوى المّ نائيّ القدرة عمى الدخول في محادثة أو مناقشة في أي لغة، وتيبط الثّ  -3
 غة بطبلقة مع من يتكممون كممات متفرقة منيا. يكاد يتساوى من يعرفون المّ  طة، وفي ىذا المستوىالمبسّ 

 
إذ تتزاوج  ،اعند فرد أو جماعة في آٍن معً  ،قومّية وأجنبّية ،لغتين مختمفتين وجود ؛غويةة المّ نائيّ فالثّ       
نماالظّ ىذه في  جديدوال ،غة األم مع لغة دخيمة أو أكثرالمّ  بين داخل كيفّية التّ  اىرة ليس عدد المغات وا 

مما نتج  ،عّينة من الّزمنىذه الّظاىرة نتيجة االحتكاك بمغة أجنبّية أخرى لفترة م نتجفت ؛(3)ىذه المغات
 ما أوتحدث عندما يتكمم فردً  ،الوقت نفسوغتين في ممع بين مفردات العن مفردات وتعابير لؤلفراد تج

فولة وحتى إلى جنب منذ الط اىذه المغات مستعممة جنبً وتكون  ،الدرجة نفسيااعًة لغتين أو أكثر بجم
 .(4)فترة متقّدمة من العمر

 نِ ي  بَ ما جاء في خطابو المُ  ،لّراحل بغير العربّية في خطاباتوومن الكممات اّلتي نطقيا الّرئيس ا       
البنية  Infrastrutureىو تدمير  ،اأصبح ما كّنا نتخّوف منو واضحً  ":لموقفو من حرب الخميج في قولو

، ةغة اإلنجميزية وأتبعيا بترجمتيا من العربيّ فأورد المخاطب الكممة بالمّ  ؛(5)"الّتحتية االقتصادية العراقّية
دبمينتيد )اليورانيوم  "في مؤتمر دول عدم االنحياز يقول: حديثو عن األسمحة المحرمة دولًيا وفي

 .(6)( "دالمستنف

                                                           
 .82، النظرية والتطبيق -ازدواجية المغة ،ينظر: الفبلي، إبراىيم صالح (1)
 .83نفسو، ينظر:  (2)
قضّية الّتحول إلى الفصحى ، وينظر: الموسى، نياد: 103، قضايا المغة العربّية في العصر الحديث  ،ينظر:الفيصل، سمير (3)

 . 288فاسولد، رالف:  عمم المغة االجتماعي لممجتمع،   ،، وينظر 29، في العالم الحديث
 .183أسس عمم المغة،  ،ينظر: باي، ماريو (4)
(5) https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8 . 
  http://www.yaf.psمؤسسة ياسر عرفات:   (6)

https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
http://www.yaf.ps/
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 تصارات(استخدام االخحت )النّ  -
: ىو أخذ الكممة وتركيبيا من كممتين أو أكثر؛ نحو: الحوقمة من ال حول وال قوة إال باهلل، حتالنّ     

ين متعاقبتين، " أخذ كممة من كممت،وجاء في كتاب العين بأنو:(1)والبسممة من بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة، إذ غة العربيّ حت في المّ من اكتشف النّ وكان الخميل بن أحمد الفراىيدي أول  ،(2)"واشتقاق فعل منيما

إن العين ال تأتمف مع الحاء في كممة واحدة لقرب مخرجييما، إال أن يشتق فعل من جمع بين  "يقول:
 كممتين مثل )حي عمى( كقول الشاعر:

 ودمع العين جار            ألم يحزنك حيعمة المنادي أقول ليا

 . (3)ة( "مَ عَ يْ ل، حَ عِ يْ حَ ، يُ لَ عَ يْ و نقول )حَ فيذه الكممة جمعت من )حي( و)عمى( ومن

" بناء كممة جديدة من كممتين أو أكثر أو من جممة، بحيث بأّنو:حت النّ قد عّرف نياد الموسى و      
الكممة الجديدة آخذة منيما في المعنى والصورة، وبحيث تكون  ون الكممتان أو الكممات متباينتينتك

 . (4)في المعنى" عمييما جميًعا فظ، دالةبحظ من المّ  جميًعا
، والغرض منو تيسير التعبير (5)وىو ظاىرة قياسية مضطردة، لم تظير لو قاعدة ثابتة لوزنو عمييا     

من أنواع االشتقاق مع  اباالختصار واإليجاز، كما يغني المغة ويساىم في تجديد أساليبيا كونو نوعً 
" قسم من االشتقاق األكبر، فإن االشتقاق عمى ثبلثة أقسام: يو؛ ف(6)الحفاظ عمى القيمة المغوية لمكممات

أن يؤخذ لفظ من لفظ، من غير أن تعتبر جميع الحروف  وأّما األكبر فيو أصغر، وصغير، وأكبر...
و بمثل: نعق، حروف في المخرج، ومثماألصول المأخوذة منو، وال الترتيب منيا، بل يكتفى بمناسبة ال

 . (7)اللة عمى التمفظ بيا"ن جممة: ال حول وال قوة إال باهلل لمدّ من النيق، والحوقمة م

                                                           
 . 2/98، العربلسان منظور،  ينظر: ابن (1)
براىيم السامرائي، كتاب العينالفراىيدي، الخميل بن أحمد،  (2)  .1/60، تحقيق: د.محدي المخزومي وا 
 .1/60المرجو نفسو،  (3)
 .67الموسى، نياد، النحت في المغة العربية،  (4)
، وينظر: أنيس، 19، تحقيق: محمد بيجة األثري، كتاب النحت وبيان حقيقتو ونبذة من قواعدهينظر: األلوسي، محمود،  (5)

 .72، من أسرارالمغةإبراىيم، 
 .274، دراسات في فقو المغةينظر: الصالح، صبحي،  (6)
 .18تحقيق: محمد بيجة األثري،  كتاب النحت وبيان حقيقتو ونبذة من قواعده،األلوسي، محمود،  (7)
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ومن ذلك ما ورد في خطابو الذي استذكر فيو عدد من رفاقو الشيداء وعدد من محاوالت  
لمخاطب ىذا االختصار وىو فاستخدم ا ؛C.I.A"(1)والعممّيات التي يقوم بيا السي أي إيو  اغتيالو قولو:"

 .(2)لوكالة االستخبارات المركزّية اختصار
 غويداخل المّ التّ  -

كيب ومعاني غوّية من حروف وترابعض الوحدات المّ  تسربو  غات بعضيا ببعض،ر المّ ىو تأثّ 
داخل المغة نفسيا سواء أكان ىذا االنتقال  ،(3)نتيجة تأثير لغٍة في لغٍة أخرى ؛وعبارات من لغة ألخرى

أم بين المغة العربّية ولغة  العاّمية إلى الفصحى داخل المغة العربّية، كانتقال بعض المفردات من المغة
، ودخول ىذه الكممات والمفردات إلى المغة العربّية دليٌل عمى مرونتيا واستيعابيا (4)أجنبّية أخرى

سواء أكان دخوليا  ،ىاألخر  ةوسيولة انفتاح المغة العربّية عمى المغات األجنبيّ  لممفردات الدخيمة،
غوي مع ظيور المصطمحات والمفردات الحديثة التي تزامن داخل المّ وتبلزم ىذا التّ  الّتعريب،بالّترجمة أم ب

فيذه المصطمحات ليس ليا  ظيورىا كمسميات لمخترعات وصناعات بعد الثورة الصناعّية في أوروّبا،
مع بعض  ستقباليا كما ىي،المغة العربّية إلى ا ياألمر الذي دفع متكمم جذر عربي في المغة العربّية،

الواردة في خطابو في مؤتمر القمة العربي  (الكونغرس)كممة ؛ نحو (5)التعديبلت بالّترجمة أو بالّتعريب
 .(6)"والمتجّسدة بالعديد من قرارات الكونغرس األمريكي "الّطارئ في قولو:

المنطوقة بقصد تسييل التعبير  وىو الخروج عن معيار المغة، واالستعانة بالمغات األخرى مع المغة     
اللة؛ إذ تساىم ىذه الظاىرة في زيادة مفردات المغة وتصريفيا، بحيث تصبح أكثر مسايرة وسرعة الدّ 

 .(7)ع ألفاظيا ومروتنيالروح العصر، مما يزيد في اتساع متن المغة وتنوّ 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8 . 
(2) https://www.cia.gov/ar/index.html . 
الطور الثالث من التداخل المغوي في المغة العربّية )تدخل المغة العامية في األسرة لدى تالميذ ينظر: أوشيش، كريمة،  (3)

 .12رسالة عممية،  التعميم(،
 .70، المرجع نفسوينظر:  (4)
 .39-15،37م،عدد1982، القاىرة، أّيار الّتعريب واألصالة الثقافّية والمعاصرة، مجّمة شؤون عربّيةينظر: الجناحي، الحبيب،  (5)

39. 
(6) ps://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlAhtt . 
التعميم التداخل المغوي بين الفصحى والعامية في التعبير لدى متكممي السنة الثانية من ينظر: ابن يامة، محمد الصالح،  (7)

 .15 رسالة عممية ، (ا)الميجة السوفية أنموذجً 

https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
https://www.cia.gov/ar/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
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دات الدخيمة يقابميا ، إذ نجد العديد من الفر نو زاد في مفردات المغةغوي بأداخل المّ ويؤخذ عمى التّ       
، كما أنو أدى إلى تراجع المغة األصمية لممتحدث (1)من المغة األصمية لممتحدثنفسو المعنى مفردات ب

نتيجة لجوئو إلى مفردات المغة الدخيمة دون حاجتو لذلك، وضعف أسموب الكتابة والتحدث بالمغة 
 .(2)لعامية أثناء الحديث بالمغة الفصحىالفصحى خاصة خبلل تداخل كممات من ا

عمى المستوى المعجمي أو عمى الستوى الصوتي؛ ويحدث التداخل  غوي إماداخل المّ ويكون التّ 
ة من لغة أجنبية استخدام كمم _وخاصة ثنائي المغة_عمى المستوى المعجمي عندما يختار المتحدث 

العتقاده أنيا  يتحدث بيا، أو أن يستخدميا قصًدا غة التيعجزه عن تذكر الكممة المقصودة في المّ لإما 
 .(3)األدق في إيصال المعنى المقصود

غة المقترض منيا المّ  وتي؛ فيحدث عندما يتم استبدال صوت منأما التداخل عمى المستوى الصّ       
إلى  مستوى الكممات بل يتعداه أحياًنا عمى ال يقتصر داخل، فالتّ صوت مشابو من لغة الحديث لممتكممب

 .(4)اقتراض صوت مكان صوت
 الّتكرار

تكرار كممة أو لفظة ب ، وذلككرار ظاىرة أسموبّية تستخدم لفيم بعض رموز الّنص األدبييعّد التّ 
 " أن يكّرر المتكّمم المفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الّذم أو الّتيويل أووىو أكثر من مّرة،

لفيم  اتي تكون مفتاحً الّ  عمى بعض األلفاظ المكّررة، ؤّكد بياي يعّد الّتكرار ظاىرة معنوّية،، و (5)الوعيد"
وتستخدم ىذه الّظاىرة بدّقة في الّنص  ،(6)يكسب األلفاظ داللة إيقاعّيةكما  الخطاب وفّك الّرموز فيو،

 ،(7)سواء أن تحّط من شأنو عمى حدّ  أو فيي إّما أن تضيف قيمة جمالّية لمّنص اإلبداعي، دبي؛األ
ظاىرة موسيقّية عندما تتردد الكممة أو البيت أو المقطع عمى شكل  "ريقول صالح أبو إصبع بأّن الّتكراو 

 .(8)"اا ممتعً ا نغمي  األساسي اّلذي ُيعاد ليخمق جو   أو الّنغم البلزمة الموسيقّية،

                                                           
 .115 عمي عبد الواحد، عمم المغة،ينظر: الوافي،  (1)
 .2015ديسمبر  19، مجمة أيام الويب العربي، التداخل المغويينظر: محمد، فاطمة،  (2)
 .نفسو المرجع ينظر: (3)
 .المرجع نفسوينظر:  (4)
 . 375، تحرير الّتحبير في صناعة الّشعر والّنثر وبيان إعجاز القرآنالمصري، ابن أبي اإلصبع،   (5)
 . 7، المثير والتأثير التكرير بينينظر: الّسيد، عز الّدين،  (6)
 . 263، قضايا الّشعر المعاصرينظر: المبلئكة، نازك،  (7)
 . 338، الحركة الّشعرّية في فمسطين المحتّمة (8)
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دراسة الّتكرار وما فمن  ؛من الموقف الّنفسي واالنفعالي لممخاِطب انبً وتعكس ظاىرة الّتكرار جا
فيو يسّمط الضوء عمى كممة  يحممو من دالالت نفسّية وانفعالّية يمكن الكشف عن نفسّية المخاِطب،

تي ة الّ ي لمقضيّ كرار شّد انتباه المتمقّ ويحاول خبلل ىذا التّ  معّية من الجممة يمح عمييا أكثر من غيرىا،
 .(1)قو ويحاول إيصاليا لوتؤرّ 

 :حو اآلتيعمى النّ خطابات الّرئيس الّراحل  في الّتكرارجاء و 

 المعاني حروف 

مثل حروف الجر أو العطف أو الّنصب أو  حروف بأنواعيا في الكبلم،الل ذلك بتكرار ويتمثّ 
براز البنية اإليقاعّية تماسك الّنص، كرار منزيد ىذا التّ وي الجزم وغيرىا، ظ التي مما يعطي األلفا ،فيو وا 

 .(2)لذلك يالمتمقّ  تنبيوتكشف عن الحالة الّنفسّية لممخاطب ل اوردت فييا الكممات أبعادً 

نعم يرتفع العمم  خطابو في رام اهلل:" قولو من احلئيس الرّ ومن تكرار الحروف في خطابات الرّ 
ّل مخّيٍم فمسطيني وفي كّل مدينٍة وفي ك وفي كل معسكٍر فمسطيني، الفمسطيني في كل قريٍة فمسطينّية،
حاول  ؛ إذفي ىذا الّنص اعبثً  لم يأِت تكرار حرف الجر )في( ؛(3)فمسطينّية وفي كّل مدينٍة فمسطينّية"

ي لفكرة عموم المناطق التي سيرتفع العمم الفمسطيني فوقيا إن شاء المتمقّ  تنبيو بتوظيفوالّرئيس الّراحل 
يؤّدي إلى  وتكرار الحرف )في( مدينٍة وكّل قريٍة وكل مخّيٍم وكّل معسكٍر،فيو سيرتفع فوق كل  اهلل،

زادت  كراروكّمما زاد ىذا التّ  يؤّدي إلى توسعة الحدث الكّمي لمخطاب،مما  توسعة المكان المقترن بو،
عاشور يؤدي إلى توسعة المكان وزيادة  ؛ كون تكرار الحرف )في( كما يرى فيدالّتوسعة في الخطاب

 .(4)حيزه

ا من ما كنت أظّنك يومً  جياد:" يومن ذلك تكرار حرف العطف )الواو( في خطاب وداع أب
رادة الحياة وسّنة الّثورة" ،ااألّيام موّدعً  في جّو  تكرار حرف العطف )الواو(إذ أدخل  ؛(5)ولكّنيا إرادة اهلل وا 

لكّنو كما أدخل  الّرئيس الّراحل نتيجة حزنو عمى استشياد أبي جياد،جّو الحسرة واأللم الذي يعيشو 
                                                           

 . 276، قضايا الّشعر المعاصرينظر: المبلئكة، نازك،  (1)
 . 9، الّتكرير بين المثير والتأثيرينظر: الّسيد، عز الّدين،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 
 .53، الّتكرار في شعر محمود درويشينظر:  (4)
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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 عن إرادة اهلل وسّنة الحياة، اأفاده بأّن ىذا الحزن أمٌر طبيعي كونو ناجمً  المتمّقي في أجواء الحزن،
فمم تكن واو العطف مجّرد رابط لغوي جمع بين جمل الّنص  ورة أن يتساقط الّشيداء،نتيجة طبيعّية لمثّ و 

بل تحّولت وظيفتيا إلى وظيفٍة إيقاعّية  بما يفيده من الجمع والمشاركة بين المعطوف والمعطوف عميو،
وتكرار حرف العطف في ىذا الّتعبير أّدى إلى تضييق الفكرة  جمالّية أّداىا حرف العطف في الخطاب،

أن أبا جياد  اولم يظّن المخاطب يومً  ن والحمم واسٌع ال حدود لو،فالظّ ؛ عطوفالمقترنة باالسم الم
إذ يمكن أن يؤّدي تكرار ؛ لكن حدد ىذا الظّن بالواقع وىو إرادة اهلل والحياة وسّنة الّثورة سيوّدعو،

يج وبالّتدر  فيبدو أّنو اختزل إلى أقصى درجٍة ممكنة، الحروف إلى تضييق حجم الّشيء المقترن بو،
 .(1)يزداد التضييق كّمما زاد الّتكرار

ىل  ىذا الوجو المعادي، كذلك تكرار حروف االستفيام إذ ورد في خطابو في األمم المّتحدة:"
استفيامو في ىذا ب يستنكر الّرئيس الّراحلف ؛(2)ىل ىو لصالح الجماىير األمريكّية؟" ىو لصالح أمريكا؟

إذ كثرت المسيرات المياجمة  الفمسطينّية لصالح أمريكا وشعبيا،الّنص كون الوجو المعادي لمقضية 
فيحاول المخاطب سكب مشاعره المعّبرة عن واقعو عمى  لمعرب والمعادية لمقضية الفمسطينّية آنذاك،

تكرار الحروف يعمل عمى إشراك المتمّقي في عممّية  كون ودمجو في الواقع الذي يعيشو، المتمّقي،
  .(3)العمل اإلبداعيالتواصل الفّني في 

 :تكرار الكممات 

 في خطابات الّسمم والحرب لمّرئيس الراحل، اات من أكثر أشكال الّتكرار شيوعً كان تكرار الكمم
كسابيا قّوة تأثيرّية، لدعم داللة األلفاظ، تكرار المفظة الواردة في الكبلم، ىوو  ويكسب الّنص الخطابي  وا 

ويشترط  لتكرار  ،(4)وزيادًة في التّفاعل بينو وبين المتمّقي نتيجة تكرار العنصر الواحد اا وانتشارً امتدادً 
حتى  ،وبين المعنى الذي تكّرر فيو صمة وثيقة أن يكون بينيا فعبًل  مأ ااسمً كممة الواحدة سواء أكانت ال

 .(5)ال تقاس إضافة دون معنى وببل فائدة

                                                           
 .  54، الّتكرار في شعر محمود درويش، فيدينظر: عاشور،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA . 

 .166، البنية اإليقاعّية في شعر الجواىريينظر: مقداد، قاسم،  (3)
 . 211، البنية اإليقاعّية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الّرحمن، ينظر: تبرماسين (4)
 .264، قضايا الّشعر المعاصرينظر: المبلئكة، نازك،  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=i2JQyHI0NlA
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 اا قريبً ونقول ليم يوم اإلفراج قريبً  الُممقى في رام اهلل:"ومن تكرار الكممات ما ورد في خطابو 
ن تكرارىا إإذ  ثبلث مّرات لمتأكيد عمى قرب موعد الّنصر، ااحل كممة قريبً ئيس الرّ ر الرّ فكرّ  ؛(1)ا"قريبً 

 ه األمل بقرب موعد الّنصر.ؤ الذي يمم يدمج المتمّقي في الحالة الّنفسّية لممخاطب،

أرض  أرض الّشيداء، من نابمس أرض البطوالت، خطاب نابمس:"ومن ذلك ما ورد في 
وفي  في ىذا الّنص خمس مّرات، إذ تكررت كممة )أرض(  ،(2)أرض الّشرفاء" ،أرض األحرار األسرى،

وجعل المخاطب الصفة  كل مّرة دّل عمى مدينة نابمس مع اختبلف الّصفة المقترنة بيذه الكممة المكررة،
ليوحي لممتمقي أن كل من يسكن ىذه األرض ؛ عب الذي يسكن ىذه األرضلؤلرض ولم يجعميا لمش

ن لم يكن من أىل نابمس، يحمل ىذه الّصفة،  اواعترافً  لبركة أرض نابمس، اوتكرار كممة أرض توكيدً  وا 
 منو أّن ىذه المدينة ىي أرض مستقّمة ومعترٌف بيا.

أفاد توظيف الفعل  ونعاىد األّمة"؛نعاىد الوطن ونعاىد الّشعب  الخطاب نفسو يقول:" منو 
 حالّية واستمرارّية المعاىدة القائمة بين الفمسطيني وأرضو بحمايتيا والّدفاع عنيا والفناء ألجميا، )نعاىد(

 لشمولّية ىذا العيد وصدقو. اوتكرار الفعل نعاىد تأكيدً  وىذا العيد مقّدٌم لموطن ولمّشعب ولؤلّمة،

فأفاد تكرار  ؛(3)أننا ال زلنا عمى العيد باقون باقون باقون" ببلط:"خطابو الموّجو لكمال جن منو 
وتأكيد  في نص الخطاب تأكيد الوّد والوالء المتبادل بين كمال جنببلط وياسر عرفات، كممة )باقون(

 استمرار مسيرتيما معّا في الّثورة والكفاح.

 )تكرار العبارات )الجمل  

لفيم  اباعتبارىا مفتاحً  المتكّمم لمضمون تمك الجمل المكّررة،ييا ويعكس األىمّية التي يولّ 
ويتيح لممتمّقي استيعاب الحاالت الّنفسّية الّناجمة عن المواقف التي  المضمون العام الذي يريده المتكّمم،

يساعد تكرار العبارات عمى تبلحم بنية الّنص  اضطر المخاطب لتكرار الجمل والعبارات فييا،

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE . 
(3) gw-https://www.youtube.com/watch?v=Oikiubq9 . 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
https://www.youtube.com/watch?v=aNYNgmnHstE
https://www.youtube.com/watch?v=Oikiubq9-gw
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ّنص الخطابي مما يجعل ليا فى جمل ال اا موسيقي  الّنوع من الّتكرار تناغمً  كما يحدث ىذا وتماسكيا،
 .(1)في نفس متمّقي الّنص ا جميبًل إيقاعً 

نحن عمى موعٍد مع الفجر عمى  ورد في خطاب الّرئيس الّراحل الصادر في مدينة قمقيمّية:"
دّلت في العبارة عمى الّنصر الذي ُوعد بو أبناء فكممة الفجر  ؛(2)موعٍد مع الفجر عمى موعٍد مع الفجر"

واستحضر ىذه الكممة ليعطي مستمعيو من أبناء شعبو األمل بالّنصر عمى المحتل  فمسطين،
ويستطيع المتمّقي أن يتوّصل من تكرار ىذه العبارة ثبلث  ،اوالحّرّية التي طالما حمموا فيي الّصييوني،

قة التي اجتاحت نفس المخاطب مما دفعو لتكرار ىذه األمل والثّ مّرات في نياية الخطاب إلى مدى 
 العبارة.

ويقصد  ؛(3)يا جبل ما ييّزك ريح" يا جبل ما ييّزك ريح، ويكّرر في خطابو الُممقى في تونس:"
 فصمودىم كصمود الجبل في وجو الّريح، في ىذه العبارة تعظيم صمود الّثورة الفمسطينّية وثّوارىا،

من الّرئيس الّراحل بمواقف فمسطين وأىميا في خطابو  عبارة في موضع فخٍر واعتزازٍ ووردت ىذه ال
الّشعب  ةواستحضر ىذه الجممة بعد سمسمة جمل تتحدث عن بطوالت ىذا الّشعب وعن مساند الحماسي،

 واألىم من ىذه الّصفات صامٌد كصمود الجبل في وجو الّريح، ،فيو ثائٌر مقاتٌل شجاعٌ  الّتونسي لو،
واستطاع  عمى جمل الخطاب التي امتازت برتابة سردىا، اا موسيقي  وأضاف تكرار ىذه العبارة إيقاعً 

 ،الّرئيس الّراحلالذي أحّسو عمى إحساس الفخر  لما تحويو من معنى دالّ  يالمتمقّ  ونبّ تكرارىا أن يب
الّتكرار معنى الّصمود اّلذي تحويو وأّكد  كونيا أىم صفة تحّمى بيا ىذا الّشعب خبلل ثوراتو عمى العدو،

 ىذه الجممة ورّسخ معناه في الّنص.

فالّشعب الثّائر  حتى الّنصر حّتى الّنصر حّتى الّنصر"؛ اوسوي   امعً  الخطاب نفسو يقول:" منو 
وانتياء الغاية  إلى جنب خبلل مسيرة كفاحو ونضالو لمعدو الّصييوني، ايسير جنبً  ،شعٌب مّتحٌد متآخٍ 

نازل عن إذ ال تستطيع معاىدة سبلم أو اتفاقّية أسرى أو التّ  الّزمنّية ليذا الكفاح المشترك يكون بالّنصر،
 اذا ما قصده المخاطب في قولو )معً وى فيي ال تنتيي إاّل بالّنصر، بضع أراٍض إخماد ىذه الّثورة،

فبموغ الّنصر  ائو في نفس المخاطب،وأبرز توكيد ىذه العبارة عظمة معناىا وارتق ، حّتى الّنصر( اوسوي  
                                                           

 .298، ، الّتكرير بين المثير والتأثيرينظر: الّسّيد، عز الّدين (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=BVfkQRXNdls . 
(3) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 

https://www.youtube.com/watch?v=BVfkQRXNdls
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4


  163 
 

المتمّقي لممعنى نّبو واستطاع المخاطب من ىذا الّتكرار أن ي ىو أسمى مطالب المواطن الفمسطيني،
 فيتأثر المتمّقي بيذه المعاني، من تكرارىا عمى مكانة الّنصر في نفسو، ويستدلّ  المنشود من ىذه العبارة،

 نياية الكفاح والّثورة.   ويّتجو فكره وحممو نحو الّنصر ليكون
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 ّية: ظواىر صوتثانًيا

 غوية في ىذا المستوىُتدرس األصوات المّ و  ساني،الّدراسة الّصوتّية من مستويات التحميل المّ  تعدّ 
ذي ييتم بدراسة ىذه ويسمى العمم الّ  منعزلة عن الكبلم الّسياقي،و  ةة مستقمّ كونيا وحدات صوتيّ 

ويختص ببيان مخارج الحروف وطريقة نطق الّصوت دون  ،(Phonetiqueاألصوات )عمم  الوحدات:
وامتّدت الكثير من مبلحظات وتحميبلت ىذا  بعمم الّتجويد، اوعرف ىذا العمم قديمً  ،(1)الرجوع لممعنى

وصٍف المذان ساعدا الّدارسين عمى تقديم  لكنو تطّور بتطّور عمم األحياء والّطب، العمم حتى يومنا ىذا،
 .(2)دقيٍق ألعضاء الّنطق

ع بصوت جيوري بشكل عام، ومن مبلحظة خطابات الرئيس عرفات المسموعة نبلحظ أنو تمتّ 
حسب الحالة التي يكون عمييا أثناء إلقاء خطابو،  ارتفاًعا وانخفاًضامع مراعاة تفاوت درجات صوتو 

الطرف اآلخر )المستمع( لسممية  رص عمى استخدام نبرة ىادئة ليطمئنففي خطاباتو السممية كان يح
الحديث الذي يقولو، ولم تمنعو سممية الخطاب الُممقى من استخدام النبرة العالية أثناء الحديث عن 
البطوالت واإلنجازات العسكرية؛ لتذكير متمقي الخطاب بأنو ميما بمغت حدود السبلم في خطابو لن 

ا، كما ظيرت النبرة العالية في ىتافاتو لفمسطين تنسيو ما قدمو من تضحيات وبطوالت لفمسطين وشعبي
 ورة .عب ولمثّ ة ولمشّ ولمحريّ 

عبير عن و حرص عمى استخدام نبرة الصوت العالية في خطابات الحرب، واستخدمو لمتّ لكنّ 
غضبو من األحداث المتوالية عمى ثوار فمسطين وشعبيا، وخوفو المستمر عمى القضية الفمسطينية 

قاء خطابات الحرب تطمب منو نبرة صوت مرتفعة لتصل معاني مفرداتو وعباراتو ومصيرىا، فمقام إل
يمكن دراسة و لممستمعين، مع مراعاة التنويع في دالالت النبر والتنغيم والمفصل وغيرىا أثناء حديثو، 

 المجاالت اآلتية: في في خطابات عرفات المستوى الّصوتي

 

 

                                                           
 .38، مدخل إلى عمم المغةينظر:  حجازي، محمود فيمي،  (1)
 .8، أصالة عمم األصوات عند الخميل من خالل مقدمة كتاب العينينظر: قدورة ،أحمد،  (2)
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 الّنبر

أو رفع صوتو في نطق مقطٍع خاصٍّ من مقاطع متتابعٍة من  غطحّدث عادًة إلى الضّ يميل المتّ 
الّصوت وعمّوه ويرتبط الّنبر بقّوة  من غيره من المقاطع، اا وأكثر وضوحً ليجعمو بارزً  يا،قكل كممٍة ينط
تعظم لذلك سعة  واحد... اٌط في جميع أعضاء الّنطق في وقتٍ الّنبر ىو نش و" ،(1)المقطع افي نطق ىذ
والمرء حين ينطق بمغتو يميل  في الّسمع... اا واضحً ترّتب عميو أن يصبح الّصوت عاليً وي الذبذبات،

وأوضح في الّسمع من غيره من مقاطع  اارزً ليجعمو ب عادًة إلى الّضغط عمى مقطٍع خاصٍّ من كّل كممة،
وتقوى  الّرئتين،فتشتد عضبلت  جميع أعضاء الّنطق تشترك إلخراج الّصوت المنبور،إذ إن  ؛(2)الكممة"

ويقترب أحدىما من اآلخر ليسمحا بتسّرب أقل مقدار من اليواء فتعظم بذلك  حركات الوترين الّصوتيين،
 .(3)سعة الّذبذبات

في ىذه  اويحدث ذلك أثرً  من الّنبر، اا معّينً كما تتحّمل كّل كممة نوعً  ويقع الّنبر في الكممة،
 :(5)مو الباحثون إلى نوعينويقسّ  ،(4)الكممة دون الّتغيير في معناىا

غة في العصر الحديث وضع قد حاول عمماء المّ و  بالميزان الّصرفي، ويختّص  ؛نبر صرفي
فالكممات التي عمى  ؛بر في الكمم في العربية الفصحىمعرفة أماكن النّ  تي يمكن منيابعض القواعد الّ 
نحو  ؛)مفعول(والكممات التي عمى وزن  بفاء الكممة،فييا ينبر  قائل، ثائر، قائد، :نحووزن )فاعل(  

ينبر  ُمسَتقِبل، ُمستشيد،  مثل: الكممات عمى وزن )ُمستفِعل(و  ينبر في عينيا، معدوم، منصور، مقتول،
 في حرف التّاء.

، إذ إّن المتكّمم لو قام بإيقاع الّنبر عمى مقطع رفي ال يفيد معنًى داللي ا معّيًنابر الصّ وىذا النّ 
إذا قام ناطٌق  بل يغير ذلك معنًى لمكممة؛ فمثبًل نقمو إلى مقطع آخر في الكممة نفسيا ف ثمّ  معّين في كممة

بر عمى المقطع األخير لمكممة فإّن المعنى ال يتغّير؛ إّنما تتغّير البنية بنطق كممة )مدرسة( وأوقع النّ 
 طع. النسيجّية لمكممة؛ فبعد أن كانت الكممة أربعة مقاطع تحّولت إلى ثبلثة مقا

                                                           
 . 74-73،  أسس عمم المغةينظر: باي، ماريو،  (1)
 . 171-170 األصوات المغوّية،أنيس، إبراىيم،  (2)
 . 169، نفسو المرجع ينظر: (3)
 . 400، معجم المصطمحات العربّية في المغة واألدبينطر: الميندس، كامل و وىبة، مجدي،  (4)
 . 208 مناىج البحث في المغة،ينظر: حّسان، تمام،  (5)
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ويكون  إذ ينبر في كممة معّينٍة من الجممة، يتحّقق في الجمل وليس في الكممات، :نبر الّسياق
ىل خطر  ففي خطابو الممقى في طولكرم يقول:" إليضاح معنى قصد في ىذه الجممة، ،اا تقريري  تأكيدي  

يظير من  ؛(1)المحّررة؟" أننا سنتقابل في ىذه األرض ... اي كانوا يقّدموا لي الّطعام سر  في بال ال
أحٌد من أبناء شعبو حاضري المقاء آنذاك  يتوّقعالجممة االستفيامّية الّسابقة مدى شّك المخاطب أّنو لم 

ليحصل عمى توكيٍد من  فنبر المخاطب في كممة )َخَطَر(  أنيم سيتقابمون عمى أرض طولكرم المحّررة،
حينئٍذ  ذا وقع الّنبر في كممة )سنتقابل(لكن إ ؟،أم ال اأحدىم ىذا األمر مسبقً  ىل توّقع ؛أبناء طولكرم

ىل الذي خطر بباليم أّنيم سيقابمونو في طولكرم  و:يطمب المخاطب من أبناء طولكرم اإلجابة عن سؤال
 لما يقول إما بنعم أو ال. لتين يريد المخاِطب تقديم تصديقوفي الحا ؟وىي محّررة أم ال

 في خطابات الّرئيس الّراحل الّسممّية المسموعة، (ر عمى المقطع )ماتكرار الّنب ومثال ذلك أيًضا
ما زال  :"(2)مازال في قولو من خطابو في األمم المّتحدة باألفعال الّناقصة مثل: ا متصبًل إذ ورد أحيانً 

الخطاب اّتصاليا بالكاف في قولو من  ببعض الحروف مثل: وورد مّتصبًل  ،(3)"اما زال متمّيزً  "و" اشاىدً 
المتصمة  ()ما إذ نبر المخاطب ؛(4)أدعوكم أن تعيروا قضاياىم كما قضّيتنا من ىمومكم..." نفسو:"

كذلك  عندما يقولون أن الحل الوحيد"، واّتصاليا بالظرف نحو قولو من الخطاب نفسو:" بحرف الكاف،
ما بدأ يممسو شعبنا"  ىذا وّظفت في الخطابات عمى أّنيا اسم موصول مثل ما جاء في الخطاب نفسو:"

ما ىي الجرائم التي ارتكبيا شعبنا ضد الّشعب  واستفيام مثل قولو من الخطاب نفسو:" بمعنى اّلذي،
ونبلحظ عند سماعنا ليذه  يا جبل ما ييّزك ريح"؛ مثل قولو في خطاب طولكرم:" األمريكي؟" وأداة نفي،

؛ ونبلحظ اختبلف معنى معانييا في الجملبمختمق أغراضيا و  ()ما الجمل أّن الّرئيس الّراحل نبر
الستفيام، ولتفيد النفي في موضٍع  يا؛ فُنبرت في موضع لتفيد تأكيًداالجممة باختبلف الكممة المنبور في

 .آخر

 

 
                                                           

(1) zpLEXx4-https://www.youtube.com/watch?v=K_E . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(4)

 https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 

https://www.youtube.com/watch?v=K_E-zpLEXx4
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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 الّتنغيم

فيو موسيقى الكبلم التي  ،(1)ىو تتابع الّنغمات الموسيقّية أو اإليقاعات في حدث كبلمي معّين
لحني تشّكمو تنويعاٍت صوتّية من انخفاضاٍت وارتفاعاٍت خبلل إلقاء الّنص تظير عمى ىيئة نمط 

ويعادل التّنغيم في  أثناء الكبلم، اوارتفاعً  اخفاضً ويعتمد عمى درجة جير صوت الجممة ان ،(2)الخطابي
 .(3)غة المكتوبةغة المنطوقة عبلمات الّترقيم في المّ المّ 

 ق الّنغمات الّصوتّية في درجتين:وتتحقّ 

سّميت بيذا االسم الّتصافيا باليبوط رغم ما تحويو من تنغيماٍت مرتفعٍة داخل  :الّنغمة اليابطة
 ،(فتختم بعبلمة االستفيام )؟ أما إذا جاءت نغمّة لجممة استفيامية، ،ويستدّل عمييا بالّنقطة ).( نّصيا،

 متى، مثل الّسؤال باستخدام: ،(4)مبيمثل االستفيام الطّ  وتظير ىذه الّنغمة في أنواٍع معّينة من الجمل،
ّن الّنغمة اليابطة تظير حدود الجممة الخبرّية وانتياء إإذ  وتظير في الجمل الخبرّية، كيف، اّزاي،
 .(6)ىذا شعب فمسطين قوم الجّبارين" احل في خطاب دورا:"قول الّرئيس الرّ  نحو ،(5)المعنى

وتأتي في الجمل المعّمقة المرتبط معناىا  نيايتيا،وسّميت بذلك لصعودىا في  :الّنغمة الّصاعدة
لكن عندما تكون الّنغمة لسؤال أو ألسموب تعجب  ،رقيم الخاصة ليا الفاصمة )،(التّ  وعبلمة فيما بعدىا،

وتكون في الجمل االستفيامّية التي يجاب عنيا بنعم أو  ،(7)فتوظف عبلمة الترقيم الخاّصة بكل أسموب
ىل ىو  صوت الّرئيس الّراحل في خطاب األمم المتحدة عند طرحو لمسؤال:" ارتفاع نغمة نحو ؛ال

  .(8)لصالح الجماىير األمريكّية؟"

                                                           
 .  194، أسس عمم المغةينظر: باي، ماريو،  (1)
 .  553، عمم األصواتينظر: بشر، كمال،  (2)
 . 219، معجم المصطمحات العربّية في المغة واألدبينظر: الميندس، كامل و وىبة، مجدي،  (3)
 . 535 عمم األصوات،ينظر: بشر، كمال،  (4)
 . 299، المغة العربّية معناىا ومبناىاينظر: حّسان، تمام،  (5)
(6) https://www.youtube.com/watch?v=u2LJ3LRdV1Y . 
 . 536، عمم األصواتينظر: بشر، كمال،  (7)
(8) https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic . 

https://www.youtube.com/watch?v=u2LJ3LRdV1Y
https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic
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 :(1)عّدة في الخطاب الّشفيي ومنيا نغيم وظائف ودالالتلمتّ 

ىي العامل الفاعل في الّتمييز بين أنماط الّتراكيب والتّفريق بين  ّن نغمة الجمل"إإذ  وظيفة نحوّية؛
حسب إطارىا الّصوتي  ،اا دقيقً  عممي  ارس تحميل ماّدتو تحميبًل ومن ثّم يمكن لمدّ  أجناسيا الّنحوّية،

ما ؛ نحو فالتّنغيم عامل أساسي لبيان اكتمال المنطوق في مبناه ومعناه ،(2)وكيفّيات أدائيا الفعمي"
إن رأيتم فّي عجز  ة:"اوية في غزّ خطابو الممقى في مسجد الزّ  من تناّصو مع قول عمر بن الخطاب

بينما جواب الّشرط  فجممة الّشرط انتيت بنغمة صاعدة تدل عمى تمام الكبلم، ؛(3)فقّوموني بسيوفكم"
بعد  ويكون ذلك بوضع فاصمة )،(  ،اى والمعنى معً ينتيي بنغمة ىابطة تدل عمى االكتمال في المبن

 .(بعد الجممة الثّانية ). ةونقط الجممة األولى،

خبلل  تقريرّية واستفيامّية وتعّجبّية، وظائفو الّنحوّية تصنيف الجمل إلى أنماٍط مختمفٍة:ومن 
 كما سبق ذكره.  ،(4)اختصاص كل أسموب من ىذه األساليب بنغمة خاّصٍة بو

 تباين نغمات  ؛ نحوعمييا كممات من الّنغمة التي يدلّ إذ يستدل عمى داللة ال ؛داللة سياقّية
 .االستفيام والّتعّجب والغضب والّزجر والّرضا والمدح

 ّن طبقات المجتمع تختمف في طرق إإذ  ،جتماعّية والثّقافّية في المجتمعالّطبقات اال معرفة
 .أدائيا لمكبلم وطرق تنغيمو

 تتباين إذ  ؛ومن حالٍة نفسّيٍة إلى أخرى ،آلخرم إلى الّتغّير من موقف كما يشير التّنغي
من غضب ويأس وأمل  ،حسب مشاعر ونفسّيات الُمخاطب اضً نغمات الكبلم ارتفاعّا وانخفا

عجاب وشك ويقينوتأ التّنغيم لمتعبير عن ىذه فيستعين المخاطب ب ،ّثر وال مباالة وا 
 .ولكٍل منيا نغمتو الخاّصة ،المشاعر

 

 
                                                           

 . 543-539، عمم األصواتينظر: بشر، كمال،  (1)
 .541، عمم األصواتبشر، كمال،  (2)
(3) .youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7twhttps://www . 
 .541، عمم األصواتينظر:  بشر، كمال،  (4)

https://www.youtube.com/watch?v=MWwXUzOd7tw
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  :المفصل

وىي  الكبلمّية لممتحّدث بين الجمل والعبارات،يقصد بيا الوقفة واالستراحة وأخذ الّنفس والّسكتة 
وتعتمد عمى ىيئات الّتراكيب وما  ،(1)دنقطة االّتصال أو عدم االّتصال في الحدث الكبلمي الواح

ما تعتمد عمى المعنى  وخواّصيا الّصوتّية والّصرفّية والّتركيبّية، يحكميا من قواعد وأحكام تحدد نوعيتيا،
 :(2)بالوسائل اآلتيةوتطّبق ىذه الفواصل  الّتركيب،الذي يفصح عن ىذا 

 :الوقفة -

 عمى تمام الكبلم، وتصاحب بنغمة ىابطة دليبًل  مبناه ومعناه، في وتتحقق عند تمام المعنى
؛ نحو سكوت عرفات بعد انتيائو من الحديث عن تكون في نياية الجمل التّقريرّيةو  ،رمزىا الّنقطة ).(

عد بمفور، حرير الفمسطينية، وانتقالو لمحديث عن و األمير سمطان بن عبد العزيز عمى منظمة التّ  ضلف
نما يرى ببصيرتو وبقمبو وبوجدانو،  صدقت النبوءة ألنو " فعبًل فأشار سكوتو بعد قولو: ال يرى ببصره وا 

ىا مباشرة لمحديث عن إلى انتياء الفقرة كونو انتقل بعد (3)فرفعنا اليوم عمم فمسطين عمى سفارة فمسطين "
ىذه ويعّبر عن  في الّنص، ىعمى انتياء معنً  تي تدلّ تأتي في الجمل االستفيامّية الّ  اأحيانً وعد بمفور، و 

    .الوفقة بعبلمة االستفيام )؟(

 الّسكتة -

وذلك لبيان  بتغير نغماتو،وتعني تغيير مسار الّنطق  ،اوأدنى منيا زمنً  من الوقفة، وىي أخفّ 
، نحو سكوتو أثناء عمييا الفاصمة )،( وتدلّ  االرتباط الوثيق بين ما يسبقيا من الكبلم وما يأتي بعدىا،

فريقيا البلتينية، األمر الذي أخذ يعمي تو لجممة:ءقرا " ىذا ما بدأ يممسو شعبنا وتممسو شعوب آسيا وا 
  ؛ فسكوتو ما بين كممتي )البلتينية واألمر( أفاد بوجود فاصمة ما بين الجممتين.  (4)مكانة ىذه المنظمة..."

 

                                                           
 .94، أسس عمم المغةينظر: باي، ماريو،  (1)
 . 570-553، عمم األصواتينظر: بشر، كمال،  (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
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 االستراحة -

إذ  وتكون غير متوّقعة الحدوث؛ تمنح الكبلم خاصّية االستمرارّية، وىي وسيمة صوتّية قصيرة،
وال تخضع االستراحة  ّنيا مجّرد أخذ نفس أثناء إلقاء الجمل والعبارات لممحافظة عمى استمرارّية القول،إ

 فيي تعتمد عمى قدرة المخاطب الكبلمّية وفيمو واستيعابو لقواعد المغة، لقواعد وقوانين تحكم استخداميا،
الجمل والعبارات خاّصة في مجال تصنيف  غوي كاّفًة،في مستويات الّتحميل المّ  ًزابار  اكما أّن ليا دورً 

 .سو( في الجممة السابقة من الخطابتي )شعبنا وتمم؛ وذلك نحو سكوتو ما بين كمماا نحوي  تصنيفً 
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 ظواىر سيميائّية )لغة الجسد وأثرىا في اإلبانة(: ثالثًا

 مفيوم لغة الجسد

واصل ق التّ وىو عمٌم يدرس طر  ،عتمد عمى تعابير الجسد ومصطمحاتولغٌة حديثٌة ت لغة الجسد"
مبلحظة الحركات بم عند الّتواصل مع الغير ويحاول اإلحاطة بردود فعل الجس ،فظي البلشعوريمّ الغير 

خص العاطفية، وىي انعكاس ظاىري خارجي غير واٍع لحالة الشّ  ،(1)لّصغيرة والبسيطة لموجو والجسد"ا
، وال تقتصر لغة الجسد عمى معرفة انطباعات وردود فعل اإلنسان (2)وتكون عمى شكل إيماءة أو حركة

 .(3)، لتجنب ضرره أو لتسييل السيطرة عميوان أيًضاود فعل الحيو بردبو يمكن التنبؤ ما وحده، بل منيا 

" تمك الحركات التي يقوم بيا بعض األفراد مستخدمين أيادييم أو وعرفو مستور أبو تبلت بأنو:      
 أس، ليفيم المخاطب بشكل أفضلالكتف أو الرّ  الوجو أو أقداميم أو نبرات صوتيم أو ىزّ تعبيرات 

 .(4)"المعمومة التي يريد أن تصل إليو

كتور إبراىيم الفقي عمى ىذا العمم )عمم الفراسة(، ويرى أن الفراسة أحد عموم العرب وأطمق الدّ       
يماءات القديمة، فكانوا يستدلّ  ون عمى أصل الشخص ومواطن قدومو من ىيئتو وممبسو وطريقة كبلمو وا 

" ىي االستدالل باألحوال الظاىرة عمى :، والفراسة(5)تقصي األثرجسده، وعرف العرب ذلك بالفراسة أو 
األخبلق الباطنة، وىي كذلك االستدالل بييئة اإلنسان ولونو وأقوالو وأفعالو وزالت لسانو عمى أخبلقو 

  .(6)" وفضائمو وأرذالو

وآثارىم، ولغة الجسد ليست لغة مستحدثة عند العرب، بل وجدت ليا أسبقيات في دراساتيم 
لدالة عمى المشاعر لكن الحديث منيا ىو تخصيص عمم منفصل لدراسة الحركات واإليماءات ا

  .(7)وخمجات النفس
                                                           

 . www.synergologie.com ،2، ترجمة عن الموقع الكندي: دليل عمم لغة الجسدعبد الّرحمن سبحانو، محّمد،  (1)
 .11،المرجع األكيد في لغة الجسدينظر: بيير، آالن وباربارا،  (2)
 .51 احترف فن الفراسة،ينظر: الفقي، إبراىيم،  (3)
 .15، أسرار لغة الجسم (4)
 .45، احترف فن الفراسةينظر: الفقي، إبراىيم:  (5)
 .13، المرجع نفسوالفقي،  (6)
 .12،في لغة الجسد المرجع األكيدينظر: بيير، آالن وباربارا،  (7)
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ال تقل أىّمّيًة عن داللة  المخاطب خبلل إلقاء الخطاب داللةعّد الجاحظ  أّن إلشارات جسد و 
وبالّرأس  فأّما اإلشارة باليد، فظ،بالمّ قد قمنا بالّداللة  :"ألنواع إشارات الجسد مفصبًل  فيقول األلفاظ،

الّسوط والّسيف  وقد يتيّدد رافع وبالّثوب وبالّسيف، إذا تباعد الّشخصان، وبالعين وبالحاجب وبالمنكب،
ففي حديث الجاحظ بياٌن ألنواع اإلشارة  ؛(1)ا"وتحذيرً  اويكون وعيدً  ،اا ورادعً ا ومانعً فيكون ذلك زاجرً 

وتكون ىذه اإلشارة باليد أو بالوجو أو بالعينين أو بالحاجب أو  المعنى،بالجسد إليصال داللة 
د برفع الّسيف أو يفالّتيد ويمكن لممخاطب أن يستخدم ما يساعده عمى إيصال ىذه الّداللة؛ بالمنكبين،

، ومثل ذلك رفع ياسر عرفات وسيمة القتال طريقٌة من طرق الّتعبير عن الغضب أثناء إلقاء الخطاب
 .(2)و أثناء الحديث عن محاوالت اغتيالو الفاشمةلسبلح

فنظرة  وتبرز في مختمف جوانب الحياة؛ في الّنفس اإلنسانّية، عميق األثرلمغة الجسد  
والّرجل الّضخم قوي البنية لو أثٌر مختمُف عن الّرجل  الغضب ليا دالالتيا المختمفة عن نظرة الحّب،

مخاطبتو  فيد يالّتيدواإلشارة بيده والكّف مفتوحة بأسموب  الّحاّدة،فنبلحظ نظرات الّرئيس  ،(3)الّنحيف
كما نبلحظ نظرات الّرضا  حصاره في مقّره في رام اهلل، فترةالّصييوني في خطابو الممقى  لبلحتبلل

ثّوار شعبو في خطاباتو الّسممّية عن حديثو عن إنجازاتو و  أثناءاإلعجاب التي ظيرت عمى عينيو و 
وفي  وفي خطابو الحماسي في تونس، دخول منّظمة الّتحرير إلى األراضي الفمسطينّية، الممقاة بعد

 . خطابو الموّجو لكمال جنببلط

 :ويتناول عمم لغة الجسد عّدة جوانب من الشخصية الُمالحظة

األفعال التي يقوم بيا الشخص المشاىد؛ وقد تكون ىذه الحركات والدية مكتسبة بالفطرة،  ا:أولي
ر بالبيئة المحيطة أثّ أو مكتشفة يكتشفيا اإلنسان في ذاتو، أو مكتسبة يكتسبيا اإلنسان باالختبلط والتّ 

د ومعرفتو بو، ويحدد دارس لغة الجسد ىذه الحركات ويبين ما دلت عميو وفق خبرتو بإشارات الجس
 .(4)بالظروف المحيطة لمشخص المشاىد

تبين معانَي لم يفصح عنيا المتحدث ؛ إذ إنيا مبلمح الوجو؛ ومنيا المبلمح التعبيرية ا:وثانيي
ممشاىد في كمماتو وتؤكد معاني كممات صدرت منو في بعض األحيان، والمبلمح التقميدية: وىي ل

                                                           
 . 1/76:  البيان والتبيين (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=TYqoTuNryE0 . 
 .135، الّتوجيو واإلرشاد الّنفسيينظر: زىران، حامد،  (3)
 .22 احترف فن الفراسة،ينظر: الفقي، إبراىيم،  (4)

https://www.youtube.com/watch?v=TYqoTuNryE0
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تظير  وىي ما مزية؛اىا ودالالتيا، والمبلمح الرّ ويتفقون عمى معنالمبلمح المتعارف عمييا بين الناس 
، والمبلمح ذات ه أو إظياره من معاٍن في نفسو دون كمماتن ما يحاول إخفاءوجو اإلنسان لتبيّ عمى 

 .(1)في الوقت نفسو لممشاِىد إيصال عّدة رسائل ىي التي يحاول المتحدثو  سائل المتعددة؛الرّ 
نقل المشاعر واألفكار الداخمية  وت من أفضل وسائلتعد نبرة الصّ وت؛ إذ الصّ  ثالثيا:

وتية في عب عمى اإلنسان إخفاء االضطرابات الصّ كونو من الصّ  الرتباطو بالمخ والمشاعر؛ص؛ لمشخ
الفرح والحزن، والخوف واألمن، وأثبتت ابات العصبية والعاطفية، ما بين بعض حاالت االضطر 

ت الشخص وأسموبو في الحديث يمكن تحديد طبيعة الشخص وحالتو راسات بأنو من نبرة صو الدّ 
 ، كما بحثت في العبلقة بين الصوت والمظير الجمالي لمشخص، مثل اختبلل نظرةفسية والعصبيةالنّ 

 .(2)في حديثو المجتع لمشخص الذي يتعمثم كثيًرا
؛ إذ ث ومشاعرهوأفكار المتحدّ  وىناك ارتباط ممحوظ ما بين حركات الوجو وما بين نبرة الصوت

تقع داخل المخ تسيطر عمى كل من  أوضحت إحدى االستكشافات الحديثة أن أعصاب الجمجمة التي"
 و تسيطر أيًضاتعبيرات الوجو والصوت، وذلك يعني أن المثيرات العصبية التي تتحكم في تعبيرات الوج

شاعر، فإن مشاعرك " ستتسرب " لكل من أن تخفي ىذه الم ... فحتى إذا حاولتعمى تعبيرات الصوت
مبلمح وجيو ميما حاول المتحدث إخفاء ارتباكو أو خوفو فإن  ؛ فمثبًل (3)تعبيرات وجيك وصوتك "

 تمع عمى ىذا الشعور.ونبرة صوتو ستدل المس
" عبارة عن مجموعة من الحركات واإليماءات وطرق الكبلم المميزة أما شفرات لغة الجسد فيي:

؛ إذ نبلحظ اختبلف اإلشارات المستخدمة في (4)رسائل محددة في مواقف وظروف مختمفة "التي ترسل 
% من حاالت 60والقبول وىكذا، ويعتقد عمماء النفس بأن  ضىعن إشارات مواقف الرّ  لرفضامواقف 

باستخدام ىذه اإلشارات؛ كون تأثيرىا أقوى بخمس مرات من تأثير  حاور والتواصل بين الناس تتمّ التّ 
، كما يتم مبلحظة ىذه اإلشارات باستخدام حاسة البصر؛ كونيا (5)الكممات المباشرة في نفس المتمقي

 .(6)نافذة من نوافذ المعرفة المستخدمة لمتشخيص والتمييز

                                                           
 .23 ،احترف فن الفراسة: الفقي، إبراىيم، ينظر (1)
 .127، 126، أعرف ما تفكر بو ينظر: جبلس، ليميان، (2)
 .44-43، المرجع نفسو (3)
 .161، المرجع نفسو (4)
 . 13، احترف فن الفراسةينظر: الفقي، إبراىيم،  (5)
 .7،المرجع نفسوينظر:  (6)
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يماءات الجسد لدى معظم شعوب او  لم؛ فنجد العبوس عند عدم لعاتتشابو بعض حركات وا 
ن اختمف تفسير بعضيا بناًء ضىضى واالبتسام عند الرّ الرّ  ، وغيرىا من الحركات المتعارف عمييا وا 

وبمعزل عن  كل حركة من حركات الجسد عمى حدة وال يمكن تفسير، (1)قافات ومفاىيمياعمى تباين الثّ 
ىذه وتعّبر  ،متسّرعة عمى داللة ىذه الحركات األّن ذلك يدفعنا إلصدار أحكامً  ؛غيرىا من الحركات

كات التي مثل الحر  ؛(2)عّبر عن درجة ىذا االنفعاللكّنيا ال ت ،الحركات عن انفعاالت المخاطب
  .يمكن تحديدىا لكن ال يمكن تحديد درجة ىذا الغضب ،عن الغضب تستخدم لمتعبير

تتبعو  نى لممستمع، وأحياًناي إيصال المعوترافق حركات الجسد الحديث لتدعمو وتساىم ف
المخاطب، وردود فعمو في الموقف  ولتأكيده، ومنيا ما يسبق الحديث ليييء المستمع لما سيقول

يمجأ فوتنوب عنيا في إيصال المعنى؛  االحركات ما يغني عن الكممات أساسً ، كما أن من ىذه (3)القائم
في حاالت الخجل واالضطراب وعندما يتعمد إخفاء ما يريد  المتحدث إلى استبدال الكممات باإلشارات

ما يفكر بو العقل، وال يريد المسان  واصل، وتظير" حركة الجسم تسبق المفظ عند التّ نإذ إ ؛(4)قولو
ل طبوغرافيا ، ويفصّ ت التي يقوم بيا الجسم ال شعورًياالنطق بو، فعمم لغة الجسد يظير لنا الحركا

كما أن الحركات البلشعورية لمجسم ىي عبلمات مرئية لما تخفيو من محفزات ومواقع تمك الحركات، 
م من القصور والعجز ما يشعر بو المتكمّ م إلكمال ، ومن ىذه الحركات ما يقوم بو المتكمّ (5)ومشاعر"
 .(6)م أم لغة أجنبية اكتسبيا اكتساًبام بيا سواء أكانت لغتو األغة التي يتكمّ اتجاه المّ 

شاراٍت جسدّية  أثناءاىدة الّرئيس الّراحل ظ من مشنبلح إلقائو لخطابتو المصّورة حركات وا 
وىي مظاىر  إذ يظير اإلنسان ما يفّكر بو بواسطة حركاٍت ال إرادّية،؛ تمكننا من فيم نفسّيتو وتوّجياتيا

الوصول متمّقي في تساعد الو  ،أو عمم الحركة الجسمّية نشاط الّدماغ المتخّصص في عمم لغة الجسد
 .(7)ة التي يسعى إلييا المخاطبلمفكرة الرئيس
 

                                                           
  10، ترجمة: سمير شيخاني، كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل إيماءاتيم -لغة الجسدينظر: بيير، آلن،  (1)
 .www.synergologie.com ،12، ترجمة عن الموقع الكندي :دليل عمم لغة الجسدينظر: عبد الّرحمن سبحانو، محّمد،  (2)
 .20، احترف فن الفراسةينظر: الفقي، إبراىيم،  (3)
 .99،أسرار لغة الجسمينظر: أبو تبلت، مستور سالم،  (4)
 .20، المرجع نفسو (5)
 .99، المرجع نفسوينظر:  (6)
، دليل عمم لغة الجسد، وينظر: عبد الّرحمن سبحانو، محّمد، 131، المسانيات االجتماعية عند العربينظر: نير، ىادي،  (7)

 . www.synergologie.com ،2ترجمة عن الموقع الكندي :
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 عرفات أشكال لغة الجسد المشاىدة في خطابات ياسر

منيا نستدل عمى كيفية خص المشاىد؛ فتكاد تكون بعض حركات الجسد كالبصمة الشخصية لمشّ       
والجموس سير الشخص المشاىد، وكيفية جموسو ووقوفو، فمكل شخص أسموبو وطريقتو في المشي 

ارات الجسد لمرئيس عرفات عمى النحو ويمكن تصنيف دراسة إش، (1)والوقوف التي تميزه عن غيره
 :اآلتي
 إشارات اليدين  -

و ى أىم أعضاء لغة اإلشارة لئلنسان، وىي من أىم أدوات تطوره ورقيّ تعد اليدان إحد
المشاىد أثناء حديثو، يمكن من حركتيا االستدالل عمى الكثير من أفكار الشخص ف ؛(2)الحضاري

في حديثو، كما  متناولةبعض النقاط ال يوحي بالدقة ومحاولة تأكيد ث ليديو أثناء حديثوواستخدام المتحدّ 
 .(3)تبين لنا حركة اليدين الحالة النفسية والمزاجية لمشخص المتحدث

صبية بين " الحظ العمماء أن ىناك وصبلت عبين اليدين والمخ؛ إذ وتوجد ارتباطات وثيقة ما
اليدين والمخ أكثر مما يوجد بين أّي من أجزاء الجسم األخرى، لذلك فاألوضاع التي تتخذىا أيدينا 
تعطي دالالت قوية عمى حالتنا العاطفية، وألن اليد عادة ما تكون أمام الجسم، يسيل رؤية ىذه 

  .(4)"اتاإلشارات واإليماء
 

واصل بين األفراد، كما يساعدىم في ويزيد تأثير التّ بلنتباه، ل واستخدام إيماءات اليد مثيرٌ 
" تقوم اليدان في النظام اإلشاري ، كما(5)تي يسمعونيا من المتحدث،االحتفاظ بالكثير من المعمومات الّ 

كما  ةعبير عما يريد بدقم عمى التّ وتي؛ ألنيا تساعد المتكمّ غوي الصّ سان في النظام المّ الجسمي مقام المّ 
" إن اليد تمتد وتنكمش كما لو كانت تغوص في أعماق الضمير :Vendryesفندريس  غوييقول المّ 

                                                           
 .42 أعرف ما تفكر بو،ينظر: جبلس، ليميان،  (1)
 .  32، المرجع األكيد في لغة الجسدينظر: بيير، آالن وباربارا،  (2)
 .191، أعرف ما تفكر فيوينظر: جبلس، ليميان،  (3)
 .125 ،المرجع األكيد في لغة الجسدبيير، آالن وباربارا،  (4)
 .128، المرجع األكيد في لغة الجسدينظر: بيير، آالن وباربارا،  (5)
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بشكل  " وقد تساىم الكفان بأصابعيمالتجمب الفكرة الوليدة تعجنيا وتصقميا إلعطائيا الشكل المناسب
 .(1)"فكارهي التعبير عن انفعاالت المتكمم وأفّعال ف

" استعمال اليد ن؛ أل(2)تذكر ما يرغب في قولوكما تزيد إشارات اليد من قدرة المتحدث عمى 
يساعد خبليا الذاكرة في المخ عمى حفظ المعمومات، كما يساعد عمى استذكار ىذه المعمومات عندما 

أن  ...وأصبح مؤكًدااليدين ظاىرة غير طبيعيةيحتاج إلييا مرة أخرى، وأثبتت األبحاث أن عدم استعمال 
 .(3)"وخبليا الكبلم ىناك صمة قوية داخل خبليا المخ بين خبليا الحركة )حركة اليدين(

ئيس عرفات إشارات اليد بشكل ممحوظ أثناء إلقاء خطاباتو المتناولة في ىذه استخدم الرّ 
يد كما فسية والعاطفية لكل إشارة عن األخرى، ويمكن تناول إشارات الراسة، كما اختمفت الدالالت النّ الدّ 

 ظيرت في خطاباتو المشاىدة كما يأتي:

  المصافحة

ئيس عرفات أثناء توقيع معاىدة أوسمو، ورغم مجيء ىذه ة لمرّ وكانت من أبرز لقطات المصافح
الة عمى مدى ابتة، والدّ احل لم يتنازل عن وقفتو العسكرية الثّ ئيس الرّ الرّ  قطة في موقف سممي إال أنّ المّ 

ئيس كمينتون في واقع الرّ " ل ىذا المشيد آالن وباربارا بيير بالتفصيل، فشاىدا أنّ ثقتو وعزيمتو، وقد حمّ 
يماءة مد الذراعين وفتح  األمر ىو األساس في ىذه الصورة بسبب موضعو في المركز، وطولو الزائد، وا 

كان يشعر بو  حفظ العاطفي الذي إماالشفاه تظير التّ  مص ابتسامتو اليبللية مع راحتي اليدين، كما أن
ما يتصنعو  .(4)"وا 

ياسية والعسكرية، ظر إلى القوى السّ سيد الموقف بالنّ  ارس في ىذه المقطة يرى كمينتونفالد 
في  "ة السبلم )إسحق رابين(، وقد ظيرالكن ما ييمنا منيا ىو ياسر عرفات والطرف المقابل لو في عممي

ييرة، يضع كبل الرجمين أقداميما بثبات عمى األرض، ويحاول كل منيما إجبار اآلخر قطة الشّ ىذه المّ 
ستخدم مسكة الذراع امن أرضو، حصل إسحق رابين عمى موضع القوة في يسار الصورة، و عمى الخروج 

                                                           
 .99، أسرار لغة الجسمأبوتبلت، مستورسالم،  (1)
 . 191 أعرف ما تفكر بو،ليميان،  ينظر: جبلس، (2)
 .100، أسرار لغة الجسمسالم،  أبوتبلت، مستور (3)
 .64، كيد في لغة الجسدالمرجع األ بيير، آالن وباربارا،  (4)
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أن  ، وحاول، بينما وقف عرفات منتصًباالمتيبسة، ومال لؤلمام ليجعل عرفات خارج مساحتو الشخصية
، ويقصد بيا مصافحة عرفات لرابين مع (1)راع المنحنية والجذب"ذلك بمصافحة الجذب بالذّ  يواجو

عمى األقدام الثابتة عمى األرض والظير المشدود والرأس مرتفع، والطرف اآلخر ىو من  المحافظة
، رغم ضعف الموقف السياسي لياسر عرفات، ن عرفات يجذب رابين باتجاىو جذًباينحني باتجاىو كأ

 .اال سبلمً  ون استسبلًماسبلم الدولة المحتمة مع إقامة المحتل فييا أقرب ما يكف
 

؛ وذلك الختبلف الموقف الممقى فيو ونسي مختمفة كمي ائيس التّ حتو لمرّ لكن كانت مصاف
واختبلف مقام الُمصاَفح بالنسبة لعرفات؛ فقد ألقى عرفات خطابو الحماسي في تونس ليعبر  الخطاب

نو خطاب سممي ودي وار الفمسطينيين، أي إامتنانو لدعم تونس ممثمة برئيسيا وشعبيا لمثفيو عن مدى 
صادر من عرفات لرئيس تونس وشعبيا دون تدخل أطراف وسيطة لتقديم ىذا الدعم أو مقابمتو بالشكر، 

نون بين الطرفين، فنبلحظ مصافحة ياسر عرفات لزين العابدين كما في معاىدة أوسمو وتدخل كميت
مع ميل الجسد نحوه بانحناء بسيط، وقبض عمى يده بقوة ثم  رارة؛ إذ أقبل عرفات عميو مبتسًماحب

قافة العربية ر ىذه المصافحة في الثّ ، وتعبّ (2)ونسيئيس التّ احتضنو بكمتا ذراعيو مع تبادل القبل مع الرّ 
مشاعر عرفات  أنّ عن مدى الحب واالمتنان ما بين الطرفين المتصافحين، ونبلحظ في ىذا المشيد 

لمة بين عرفات ية بحتة عكس ما ظير في مشيد مصافحة رابين؛ فميما بمغت المصالحة والمساودّ 
 أنو ثائر في وجو العدو. ورابين فيو لم ينَس 

 يروضع اليدين خمف الظّ 

؛ إذ يظير (3)ويمكن مبلحظة ىذه اإلشارة في خطابو الذي بين فيو موقفو من حرب الخميج
" يره، وىذه الحركة تدل عمىيديو خمف ظ مام الصحافة منتصب القامة، مشبًكااحل أئيس الرّ الرّ 

ة، فالشخص في ىذه الحالة يكشف مواضع عرضو لبلعتداء مثل بطنو وقمبو قة والقوّ االستعبلء والثّ 
، ويظير عرفات في ىذا الخطاب مدى (4)"قين، مما يظير عدم الشعور بالخوفومنطقة انفراج السا

استيزائو بالقوى العربية التي تحالفت ضد العراق، ومدى استنكاره لما وصمت إليو الدول العربية من 

                                                           
 .64،  كيد في لغة الجسدالمرجع األ بيير، آالن وباربارا، (1)
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سرائيل، فبالرغم من صعوبة الموق ف، ومدى ىجومية حديث عرفات إال أّن ذلك لم سيطرة أمريكا وا 
، لكن ثورتو وحربو اقتصرت عمى العدو اوزعيمً  اومحاربً  اىا من كونو ثائرً ثقتو بنفسو التي استمدّ  يزعزع
 وحده.

بداية ، ويبلحظ ذلك في (1)جياد تأبين أبي احل في خطابئيس الرّ كة من الرّ ىذه الحر وشوىدت        
جياد ..."؛ فدل تشبيك " يا أخي يا حبيب دربي يا أبا :جياد قائبًل  الخطاب عندما بدأ بخطاب وداع أبي

جياد رفيق  ذا الموقف الصعب عميو، إذ كان أبوبيذه الطريقة عمى شموخو وثباتو في ىو الرئيس ليدي
ر فمسطين، فرغم صعوبة الموقف إال أن عرفات صامد يتعيد يدربو في ثوراتو وكفاحو المسمح لتحر 

 لصديقو الشييد بإكمال مسيرة الكفاح والنضال. 

 راعينحركة الذّ 

أن إسرائيل جارة(،  رح عقيبلن )أحًقافد عمى قصيدة أحمد إشارتو بذراعيو في خطاب الرّ  نحو 
ثوار عند حديثو عن حصار ال م، وتحديًدا1987سنة تحدث فيو عن أسباب اندالع االنتفاضة في مشيدٍ 

مدىا بشكل كامل مرة باتجاه اليمين ومرة باتجاه اليسار عند قولو: ذراعو و  الفمسطينيين، فأشار مستخدًما
(2)" السجن الكبير إسرائيمًيا، وىدوال محاصرين عربًيااصرين في "ىدوال مح

فعد عرفات أنو الخط  ؛
، ا وجوًرااني حاصره العرب ظممً الفاصل بين صنفين من الثوار، جزء منيم حاصره المحتل، والجزء الثّ 

 والخط الفاصل ىو الثورة واالنتفاضة ضد العدو الصييوني، وىو سبب حصارىم الخانق.

، (3)اللة نفسيا في ختام خطابو أمام الجمعية العامة لؤلمم المتحدةاإلشارة بالدّ وظيرت مثل ىذه 
فبل تسقطوا الغصن األخضر  غصن الزيتون في يد وبندقية ثائٍر في يد حامبًل " جئتكم إذ صاحبت قولو:

 "؛ فدلت مصاحبة ىذه اإلماءة ليذه العبارة تخيير المستمع بين ردتي فعل عرفات اتجاه موقفمن يدي
عميو بغصن الزيتون وأشار لو بيده  ودلّ  ،بلمل وىو السّ ة الفمسطينية: األوّ حدة من القضيّ األمم المتّ 
 ائر وأشار لو بيده اليسرى.ة الثّ اني وىو الكفاح المسمح، ودلت عميو بندقيّ ثّ اليمنى، وال

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
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فرح يدة الشيخ أحمد الذي رد فيو عمى قص ماءتو بفتح كمتا الذراعين في خطابويونبلحظ إ
 كمتا بأن إسرائيل جارة(؛ فبعد حديثو المفصل عن أسباب اندالع االنتفاضة، نشاىده يفتح عقيبلن )أحًقا
ماءة ليذه العبارة ي؛ فدلت مصاحبة ىذه اإل(1)نتفاضة "" مش شيطانية أجت االكفيو ويقول: ذراعيو باسًطا

ودوافع لقيام  رويت عمى مسامعيا أسباًبا، والتي تأكيد الحقيقة التي أراد عرفات إيصاليا لمشعوب العربية
االنتفاضة بعيدة عن الحقيق؛ فميما حاولت القوى الدولية والقيادات العربية فبركة ىذه األسباب إال أن 
عرفات رأى أن واجبو توضيح الحقيقة، فبفتح ذراعيو وبسط كفيو كأنو يظير بصورة المتيم الذي يبرئ 

 في يديو.     شيًئامما نسب إليو، وأنو ال يخفي نفسو 

ماءات الذراع التي شوىدت في خطاباتو إسناد الذراع عمى المنصة التي يمقي خطابو من يومن إ
؛ فيحاول عرفات كسب المزيد (2)ورائيا، وظير ذلك في بداية خطابو أمام الجمعية العامة لؤلمم المتحدة

منبر األمم المتحدة  عمىالتي يقف فييا  من القوة والثقة بإسناد ذراعيو بيذا الشكل؛ فيذه المرة األولى
، لكسب ويتكمم عن القضية الفمسطينية بشكل رسمي وأمام جمع مييب من أعضاء ىيئة األمم المتحدة

يبعث التوتر في  دعم األمم المتحدة وتأييدىا واعترافيا بشعب فمسطين وحقو في وطنو، وىذا الموقف
  خر عمى ما يقول.من رد فعل الطرف اآل نفس صاحبو، نتيجة قمقو

 صر:إشارة النّ 

كانت من أبرز إشارات بابة والوسطى عمى شكل مثمث مقموب، و ئيس بالسّ ل في إشارة الرّ تتمثّ و  
في خطاباتو سواء أكانت  ت إشارة مميزة عنده ومكررةاحل؛ إذ كانئيس الرّ اليدين في خطابات الرّ 

المحافل الدولية أم بيا سواء أكان خطابو في  أم خطابات حرب، ويحرص عمى التمويحخطابات سمم 
 لعامة الشعب.

لو ولفمسطين بالفداء، مثل  الجميور ماءة أمام الجميور كمما ىتفيفكان عرفات يكرر ىذه اإل 
إشارتو ، ومن ذلك (3)حرير إلى فمسطينمة التّ يت لو في ختام خطاباتو بعد دخول منظّ اليتافات التي وجّ 

"؛ فدل ىتاف الجميور بالروح بالدم نفديك يا أبو عمار "و في خطابو في جنين:ندما ىتفوا للمجميور ع

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM&list=RDttb6B7R5xGM . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM&list=RDttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic


  181 
 

إلماءة إلى التزام عرفات عمى دعمو وتأييده لمسيرة عرفات والثوار في تحرير فمسطين، كما أشارت ىذه ا
 لمشعب الفمسطيني. بوعده

ودلت  ؛(1)في تونس" في خطابو الحماسي كما رافقت ىذه اإلشارة قولو :" يا جبل ما ييزك ريح
ىذه العبارة عمى ثبات عرفات والثورة الفمسطينية في وجو العدوان كثبات الجبل في وجو الريح، ومرافقة 
إشارة النصر لمثل ىذه العبارة زاد الموقف حماسة وبطولة، فسرعان ما أشار بيا ونطق عبارتو بدأ 

      الجميور باليتاف لو ولفمسطين.    

 و بطريقة إسناد الرأس باليدالوج وضع اليد عمى

 ستماعو لمكممة السابقة لخطاب الرد عمى قصيدة الشيخ أحمداويظير مثل ىذا المشيد أثناء  
بدء وقت  ث بكامل وعيو وتركيزه، منتظًراأن إسرائيل جارة(، إذ كان يصغي لممتحدّ  فرح عقيبلن )أحًقا

 .(2)إلقاء خطابو

 يك اليدين ورفعيما لألعمىشبت

استخدم  ؛لميسار جًيا لميمين ومرة وجسده متجًياوجسده متّ  ولمخمف لؤلمام ىزىمامع ولوحظ ذلك 
ى تحية الجميور؛ وظير ذلك في بداية خطابو أمام الجمعية العامة لؤلمم عمإلشارة لتدل عرفات ىذه ا

 لتحية الجميور.ن مع تكرار ىزىما باتجاه اليمين واليسار واألمام وكتيو مشب؛ إذ رفع يدي(3)المتحدة

 ابةاإلشارة بالسبّ 

" تستخدم السبابة في اإلشارة إلى األشياء وكعبلمة لطرح الشروط والتأكيد عمييا كمن  عموًما
ين األطراف ر الطرف المقابل حين يتنصل من تعيداتو وشروطو التي سبق وجرى االتفاق عمييا بيذكّ 

 .(4)"حذير وغيرىاوالوعيد والتّ يديد اإلشارة بالسبابة التّ  ذات المصمحة وكذلك تفيد

                                                           
(1) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
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ونبلحظ من مشاىدة خطابات ياسر عرفات تكراره المستمر الستخدام السبابة بمختمف دالالتيا 
دية وميمو الدائم إلعطاء األوامر، ومناسبة اإلشارة اإلشارية؛ ولعل مرجع ذلك إلى شخصية عرفات القيا

ما يستخدمو اإلنسان، كما أن مفصمو يعد  ًرامر؛ فيي موضع الشاىد الذي كثيبالسبابة لمثل ىذا األ
لمغة الكبلم في كثير من الدالالت، كما يعين  نجده معيًنا الذ يل حركة من بين مفاصل أصابع اليد؛األس

اإلنسان في القيام بالكثير من االعمال كالكتابة والطباعة وتبديل المبلبس وما إلى ذلك من األعمال 
 اليومية.

ة عندما تعمل كوسيمة لضبط " وخاصّ مسامعين إلى حّد ما أثناء الحديثة لوىذه اإليماءة مزعج
ن شارة باإلصبع نحو أي شخص إىانة ألبعض الدول العربية تعتبر اإل إيقاع كممات المتحدث، وفي

احل ىذه اإلشارة بدالالت عدة، ئيس الرّ ، لكن استخدم الرّ (1)لئلشارة لمحيوان" ماءة تستخدم فقطيىذه اإل
 كان أو جماعة. ه الدالالت باختبلف المخاطب فرًداىذ واختمفت

نبيو، وتمثمت ىذه اإلشارة حذير والتّ ومن دالالت إشارة السبابة لدى عرفات، ما دل منيا عمى التّ 
لؤلعمى، ورافقت ىذه الحركة عبارات التيديد والوعيد لمعدو ولمدول العربية بقبض اليد ورفع السبابة 
شعب الفمسطيني، كالتي تأمرىم بعض العبارات الموجية ألبناء الو مسطينية، المتخاذلة عن القضية الف

 االستمرار في المقاومة والثورة حتى بموغ النصر أو الشيادة، والتي تأمرىم بعدم مغادرة أرض الوطنب
ميما قست ظروف االحتبلل، كما رافقت الحديث عن بعض المعمومات السياسية والعسكرية لتنبيو 

الزموا، إياكم، )السامعين لحقيقة ىذه األحداث ووقائع حدوثيا، والزمت داللة ىذه اإلشارة كممات مثل: 
 يديد والتنبيو لسامعين.وغيرىا من كممات التّ  (احذروا، لننتبو، لنسعى، عميكم

ذلك مشاىدة إشارة عرفات بسبابتو في خطابو الذي صرح فيو كيف ضاعت فمسطين في  ومن
حذير، ورافق بيا باتجاه الصحفّية المخاطبة بأسموب التّ  رافًعا سبابتو ومؤشًرا كامب ديفيد؛ وذلك بإشارتو

؛ (2)"عربي اختمف" لو أن السادات تمسك بالدولة الفمسطينية في الكنيست كان الموقف القولو:ذلك 
ادات مع القضية الفمسطينية؛ إذ كان فاستخدم عرفات ىذه اإلشارة لتنبيو السامعين إلى مدى تواطؤ السّ 

 بإمكانو التأثير عمى الرأي العام العربي لو تمسك بالفقرة الخاصة بيا.

                                                           
 .38، المرجع األكيد في لغة الجسدبيير، آالن وباربارا،  (1)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso . 

https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso
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واإلشارة  وأشار عرفات بالسبابة في مشاىد أخرى داللة عمى التوكيد؛ وتتمثل في قبض اليد
مثل ما  ىذه اإلشارة مرات عّدة، وظيرت مرة مع اإلشارة بالسبابة باتجاه األرض، لؤلسفل مكرًرا بالسبابة

أثناء حديثو عن موعد ، أن إسرائيل جارة( عمى قصيدة أحمد فرح عقيبلن )أحًقانبلحظو في خطاب الرد 
ورافقت ىذه ، اندالع أول موجة من موجات االنتفاضة، عندما تحدث عن أسباب اندالع االنتفاضة

تاريخ ب ، كما شوىدت ىذه اإلشارة عندما صرح(1)" " في أول موجة من موجات االنتفاضةاإلشارة قولو:
 .2"م24/10/1986اندالع االنتفاضة في قولو:" االنتفاضة بدأت في 

شارتو في الخطاب نفسو مع قولو: أكيد متّ ل؛ وذلك (3)"حببح، إن موعدنا الصّ " إن موعدنا الصّ وا 
 المحالة ميما طال الميل. ميما طال االحتبلل، فالصبح آتٍ  صر سيأتي حتًمابأن النّ 

كما كانت منذ المحظة  " ستكون دماء أبا جياد ناًراقولو:لومن ذلك إشارتو بالسبابة مصاحبة 
 ؛ لتأكيد أن استشياد أبي(4)"شعل المزيد من الثورةعمى أعدائناست األولى ناًرا ودماًرا عمى أعدائنا، ناًرا

الحماسي في وشوىد ذلك في خطابو يد من المقاومة والكفاح والثورة، جياد ما نتج عنو سوى المز 
إّنا عمى  :"نفسو خطابال فيمؤّكدا قولو  ليؤّكد عمى استمرار العيد، ؛ إذ أشار ىكذا بسبابتو(5)ستون

ذلك مع تكرار كممة  اّررً بسبابتو نحو األرض ومك اا يده المرفوعة ومؤّشرً قابضً  العيد باقون باقون باقون"،
 .)باقون(

 

وذلك عندما  ؛وكيد في الخطاب نفسوبداللة التّ  طاولةعمى ال بيا وأشار بسبابتو لؤلسفل ضارًبا
عبد العزيز لمقضية الفمسطينية، ووعوده بفتح السفارة الفمسطينية في  سممان بن تحدث عن دعم األمير

" قال إن شاء اهلل ستكون ىذه الدار دار السفارة ألقي فيو الخطاب، وذلك في قولو: المقر الذي
دار  كانت ىذه فعنا العمم وصدقت النبوءة، وفعبًل " واليوم ر ، وعقب عمى ىذا القول:(6)الفمسطينية "

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A  . 
(4) C0UF3144https://www.youtube.com/watch?v=Blu . 
(5) gw-https://www.youtube.com/watch?v=Oikiubq9 . 
(6) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=Oikiubq9-gw
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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مير ضرب بسبابتو عمى الطاولة في كبل المشيدين لتأكيد صدق قول ونبوءة األالسفارة الفمسطينية "؛ ف
 عبد العزيز. 

ت لتذكير العدو بالمعاىدات استخدم عرفات السبابة في خطاباتو لتدل عمى التذكير، وكانو 
ن مرافقة إشارتو ما شوىد في خطابو في اليمن م تنصمو منيا؛ نحووالمواثيق التي تعيد بالتزاميا لعدم 

حل ال سبلم ال استقرار ال أمن في  " وأنا بقول ليم ليؤالء الباحثين عن االستسبلم: البالسبابة لقولو:
منطقة الشرق األوسط بالقفز عمى الحقائق الوطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني بما في ذلك حق العودة 

نشاء الدولة الفمسط " بما رافقت إشارتو قولو:، و (1)"ينية المستقمة الي عاصمتيا القدسوتقرير المصير وا 
نشا "؛ فكانت إشارتو ي عاصمتيا القدسء الدولة الفمسطينية الفي ذلك حق العودة وتقرير المصير وا 

ممية بأنو ال يمكن التنصل من ىذه الحقوق إلتمام عممية السبلم في لتذكير من يسعون إلى الحمول السّ 
 الشرق األوسط عمى حد تعبيره.

 ولتذكير أبناء الشعب الفمسطيني بأن طريق تحرير فمسطين ال يتحقق إال بالثورة والمقاومة
حتى  مًعا وسوًيا "ن، من مرافقة رفع السبابة لقولو:ماشوىد في خطابو في جني كفاح المسمح؛ نحووال

القدس "؛ وذلك لتذكير أبناءالشعب الفمسطيني بأن الطريق إلى تحرير فمسطين وعاصمتيا القدس ال يتم 
 إال بالوحدة الوطنية.   

)لزوم األمر(؛ وتمثمت ىذه اإلشارة بضم كما دلت بعض إشارات السبابة عمى اإللزام لمسامع 
مرافقة الم جماعة، وذلك مثل إشارتو بالسبابة كان أ سبابة بثبات باتجاه المخاطب فرًدااليد واإلشارة بال

من خطابو في اليمن؛  (2)"مع جميع حركات التحرير في العالماستمرار التعاون بأصدرنا تعميماتنا  "لقولو:
 وذلك إلفادة إلزام المخاطبين من الثوار الفمسطينيين بالتعان مع حركات التحرير في العالم بأسره.

 ء اإلشارة مثل )ىذا، ىذه، ىؤالء(؛ نحوكما رافقت اإلشارة بالسبابة باتجاه المخاطب بعض أسما
وبعض ظروف  "،إلرادة الفمسطينية" ىذه ىي ا:(3)إشارتو المرافقة لقولو من خطاب وداع أبي جياد

" شاء من شاء وأبى من أبى ومن ذلك إشارتو المرافقة لقولو: المكان وأسماء األمكنة قريبيا وبعيدىا،

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14 . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14 . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 

https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14
https://www.youtube.com/watch?v=RG9NX21Nm14
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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ت، ومرافقة إشارة عند قولو البحر المي؛ فأشار بسبابتو (1)"لي مش عاجبو يشرب من البحر الميتوا
 ابتو بعيًدا؛ إذ أشار بسب(2)"إلى رفح وخانيونس وغزةجو التحية " من ىنا من جنين نو السبابة لقولو:

 إلى ىذه المدن. لئلشارة

فض، وذلك بضم اليد ورفع عمى الرّ  ومن إشارات السبابة المشاىدة في خطابات عرفات ما دلّ 
ن ، م(3)الحماسي في تونس ظير في خطابو ؛ نحو ماالسبابة وتحريكيا مرة إلى اليمين ومرة لميسار

ة الواحدة إال أن " ال أممك ونحن في الخندق الواحد وفي المسيرة النضاليبالسبابة لقولو: مرافقة إشارتو
وال لتيويد ىذه  "؛ وذلك بمرافقة اإلشارة لقولو )ال أممك(، ومن الخطاب نفسو قولو:" ال والأقول لكم

  ."األماكن المقدسة

شراك السبابة واإلبيام مع بعضيما بوضع اإلبيام عمى السبابة  بقاء الثوا  بلثة بشكل دائري وا 
أصابع األخرى مفتوحة؛ فرغم أن ىذه اإلشارة تفيد تيديد المتكمم إال أنيا أفادت تأكيد االلتزام بالوعود في 

  .(4)"ر بكل ما ترتب عمييا من التزامات" التزمت منظمة التحريو:خطابات عرفات؛ إذ رافقت قول

ماءة يوتمثمت ىذه اإل لؤلعمى لعمل حركة دائرية؛السبابة ضم اليد ورفع ومن إشارات السبابة  
  .أثناء الحديث عن إمكانيات العدو والسخرية منيا رغم قوتيا

سفل الذقن ماءاتيا قبض اليد ووضعيا عمى الوجو بوضعية إسناد الرأس ووضع اإلبيام أيومن إ
في إحدى المقاببلت ، كما ظير (5)عمى اإلصغاء واإلنصات لما يسمع لتدلّ  والسبابة متجية لؤلعمى؛

 لما تقول. ة األجنبية والمترجم ليا اىتماًمالئلصغاء إلى ما تقولو الصحفي (6)التمفزيونية

 

 

                                                           
(1) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
(2) utube.com/watch?v=vtHW5R8woichttps://www.yo . 
(3) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
 .50، سرار لغة عمم الجسمأ ،ينظر: أبو تبلت، مستور سالم (5)
(6) https://www.youtube.com/watch?v=4fstJYu72C0 . 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=4fstJYu72C0
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 اليد المفتوحة

ن أثناء اسر عرفات أنو يحرص عمى إبقاء يديو مفتوحتينبلحظ من مشاىدة خطابات ي 
والوالء " عبر التاريخ اقترنت اليد المفتوحة بالصدق واألمانة واالستقامة راسات أنوالحديث؛ فأثبتت الدّ 
" تقترن بالصدق تو لمغة الجسد بأن اليد المفتوحةوالحظ إبراىيم الفقي من دراس ،(1)والطاعة )الخضوع( "

؛ ومنيا ت المشاىدة بدالالت عدةعرفا وظيرت إشارة اليد المفتوحة في خطابات ياسر، (2)والخضوع "
 ا" شكًرا يا زين العرب، شكرً ره من الشعب التونسي أثناء قولو:تحيتو لجميو  رفع اليد تحية لآلخرين؛ نحو

 .(3)يا زين العرب"

 ياسيةمتعارف عميو في األوساط السّ أداء التحية العسكرية ال

سمطة ، عندما استقبمو أفراد ال(4)قبل بدئو إلقاء خطابو في أريحا نحو ما شوىد من أدائيا
 حية العسكرية ورده إياىا بالمقابل. بأداء التّ  الفمسطينية؛ إذ استقبموه

 رفع اليد إلى أعمى مع بسط الكف وىزىا لتوديع اآلخرين

ك رفع يده ومن ذل، (5)شوىد في مشيد وداعو ألبناء شعبو بعد ختام خطابو في أريحا ما نحو 
 .(6)..."أثناء قولو:" نودعك اليوم يا أبا جياد أبي جياد أثناء إلقاء خطاب وداع

 

 فتح كمتا اليدين باتجاه بعضيما

" ديو أثناء مخاطبتو لمثورة بقولو:الشيء؛ ففتح عرفات كمتا يحجم لكبر وظير ذلك لئلشارة  
 ذلك عمى شدة ىذه البراكين وشدة الثورة واشتعاليا.  ؛ ودلّ (1)"يا البراكين، ثوري أييا البراكينثوري أي

                                                           
 . 33ترجمة سمير شيخاني،  لغة الجسد )كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل إيماءاتيم(، ،بيير، آالن (1)
 .15 احترف فن الفراسة، (2)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(4) R8-=9gBv6vFThttps://www.youtube.com/watch?v . 
(5) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
(6) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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  فتح اليد وتوجيييا بشكل مائل باتجاه المستمعين

وذلك في إشارتو  اللة عمى بيان المراحل أو األجزاء،لمدّ  مع خفضيا ورفعيا مرات عّدة؛وذلك 
عادية بل ىي  ىذه الحرب ليست حرًبا نّ ؛ إذ إ(2)"ب التحرير الشعبية الطويمة النفس" حر المرافقة لقولو:

 .ايقوم بيا الشعب وطويمة األمد أيضً حرب ىادفة لمتحرير و 

 تكتيف اليدين

فبعد فراغو من الحديث عن  السخرية واالستيزاء بأفكار العدو؛ماءة شعوره بيورافقت ىذه اإل 
و وأسند جسده يدي وعد بمفور والمبدأ الذي قام عميو، بأن فمسطين أرض ببل شعب لشعب ببل وطن، شبك

" ال أنا بقول أن فمسطين ىي وطن الفمسطينيين ووطن التي ألقى خطابو من خمفيا وقال: عمى المنصة
 .(3)"مة العربية من المحيط إلى الخميجاأل

 درالصّ  وضع اليد عمى

أثناء توجيو عبارات الشكر واالمتنان لؤلمين العام لؤلمم المتحدة  المتنان والشكروذلك إلظيار ا
 .(4)ىذه الدورة من دورات ىيئة األمم المتحدة ئيس فيعمى قبولو مشاركة الرّ 

 صفيقالتّ 

 فرغ من مصافحة الرئيس التونسي فبعد أن المشيد في خطابو الحماسي في تونس؛وظير ىذا 
أسند ظيره ورفع رأسو وبدأ بالتصفيق لمجميور الذي صفق لو ولرئيسو لما شاىده من المصافحة الودية 

 .(5)بين الرئيسين

 

 
                                                                                                                                                                                  

(1) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM . 
(5) p1oC4-https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP . 

https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=ttb6B7R5xGM
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2JP-p1oC4
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 مويح بيا أعمى الجسمرفعيا والتّ  قبض يد واحدة مع

ورة الفمسطينية، ومن ذلك حديثو عن دور الجيوش العربية في الثّ  ؛إلعبلم اآلخرين بالقوة وذلك
ق لرأي األمير سممان بن عبد العزيز، بأن الطريقة المثمى لمقاومة االحتبلل ىي عندما تطرّ  وتحديًدا

الشعب الفمسطيني " سمحوا بيده مقبوضة أعمى جسده: ات مشيرً تسميح الشعب الفمسطيني، فيقول عرفا
  ؛ ففي ىذه العبارة قوة أوحت بيا إشارة يده التي رافقت قوليا.(1)"كي يبقى في أرضو

سناد الرّ د باتّ اليقبض    أس بياجاه الوجو وا 

عمى قصيدة أحمد فرح عقيبلن وشوىد ذلك في التسجيل المصور السابق لخطاب رد عرفات 
ص ؛ إذ أفادت(2) أن إسرائيل جارة( )أحًقا غائو لما كان يقولو األمير ىذه اإلشارة إنصات عرفات وا 

 .بن عبد العزيزسمطان 

 األصابععرفات كف اليد مع انفراج  يّ ل

؛ وظيرت ىذه الحركة باستخدام يد واحدة أو باستخدام كمتا اليدين، ودلت عمى السؤال والتعجب 
 "قومي لمييود في فمسطين في قولو: في حديثو عن وعد بمفور وجرأة تبرير إقامة وطن نحو ما شوىد

 .(3)"أكثر من ىذا الدجل عمى التاريخ؟ يعني في

 

 ضم األصابع عمى شكل كمثرى

موضع القمب والبصيرة لئلنسان، وشوىد  لئلشارة إلى رة بيا باتجاه الصدرواإلشابضميا  وذلك
تحدث عن نتبؤ  أن إسرائيل جارة( عندما امد فرح عقيبلن )أحقً ذلك في خطاب الرد عمى قصيدة أح

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A . 

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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أثناء قي فيو الخطاب، وذلك الشيخ سممان بن عبد العزيز بإقامة السفارة الفمسطينية في المبنى الذي أل
 .(1)"إنما يرى ببصيرتو وبقمبو ووجدانوصدقت النبوءة ألنو ال يرى ببصره  "قولو:

 

 أسإشارات الرّ  

واصل بين البشر، وتعد إشاراتو ميمة لدعم أس تاج جسم اإلنسان باحتوائو أىم أعضاءالتّ الرّ  يعدّ 
 ماءة بالرأس ىي إشارةيوتشير األبحاث بأن اإل وتأكيد الكثير من المعاني والدالالت لممتحدث والمستمع،

 .(2)ما يبادر بيّز رأسو كإشارة لمرفض افطرية؛ فالمتحدث عندما يرفض أمرً 

موافقة الطرف ماءة بالرأس أداة مناسبة لتوليد األلفة والحميمية، وىي إشارة لئلقناع ونيل يواإل
ماءة بالرأس تشير إلى مدى تحمل السامع وصبره عمى مايقول ين سرعة اإلاآلخر أو عدمو؛ إذ إ

نو يريد سامع قد استمع بما فيو الكفاية وأماءة المستمع السريعة بالرأس تخبر المتحدث بأن اليالمتكمم، وا  
من المتحدث أن ينيي كبلمة، أو أن المستمع يريد من المتحدث أن ينيي كبلمو وأن يأخذ دوره 

 .(4)اتزيد سرعة كممات المتحدث عندما يبدأ بتحريك رأيو خبلل حديثووعادة م ،(3)بالحديث

حديث، أثناء ال م والمستمع؛ فإذا بدأ أحد األطراف بيز رأسوماءة بالرأس معدية بين المتكمّ يواإل
ن كان ال يوافق عمى ما يقول الطرف  سرعان ما يقوم الطرف اآلخر بفعل الشيء نفسو بعد مشاىدتو، وا 

   . (5)د مشاعر إيجابية بين المتحدث والمستمعماءة بالرأس تولّ يبالتالي فاإلاآلخر، 

غيرىا من اإلشارات من ياسر عرفات مقارنة ب تخداًمالكن كانت إشارات الرأس من أقل اإلشارات اس
 الجسمية األخرى، ومن إشارات الرأس التي استخدميا عرفات:

 

                                                           
(1) fjIB35Ahttps://www.youtube.com/watch?v=e_nN . 
 .132مرجع األكيد ي لغة الجسد، ينظر: بيير، آالن وباربارا، ال (2)
 .231، نفسو المرجع ينظر: (3)
 .14،احترف فن الفراسةينظر: الفقي، إبراىيم،  (4)
 231، المرجع األكيد في لغة الجسدينظر: بيير، آالن وباربارا،  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=e_nNfjIB35A
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 فضمرّ لأس من جانب إلى جانب عالمة الرّ  ىزّ 

بذلك نسيانو لمجرحى  ا، نافيً (1)" ال وألف ال "ىد في خطابو في جنين أثناء قولو:ومن ذلك ما شو 
 .والشيداء واألسرى من جنين

 م باالىتمام لما يقالشارة لممتكمّ إإلى أحد الجوانب  إمالة الرّأس

ومحادثاتيا ؛ إذ استمع عرفات ألسئمة الصحفية (2)حفيةإحدى المقاببلت الصّ  وشوىد ذلك في 
    اىتمام وتركيز، ودل ذلك عمى تواضعو ليذه الصحفية.ب

 ةتعديل الكوفيّ 

وىي إشارٌة واضحٌة لمتمّقي  كان الّرئيس الّراحل يسبق بدء إلقائو لمخطاب بتعديل كوفّيتو، 
 أنظاره إلييم، اث بتحّية جميور المستمعين موّجيً ويبدأ الحدي و سيبدأ الحديث خبلل لحظات،الخطاب أنّ 

 . قاء باالىتمامليشعر كل من حضر ىذا المّ  اا وتاّرًة يسارً و تاّرًة يمينً يعين امحّركً 

 إشارات القدم

فيي من األجزاء األمينة  ؛تخبرنا القدمان الكثير من الحاالت المزاجية لؤلشخاص المشاىدين
ونبلحظ من مشاىدة خطابات الرئيس عرفات عّدة  ،(3)في عكسيا المشاعر وطرق التفكير لمُمشاَىد

 ماءات لحركة القدمين، وتتمل ىذه الحركات في:يإ

 الوقفة )طريقة الوقوف(

من  ادون أن يخفي جزءً  تمّيز الّرئيس الّراحل بوقوفو أمام جميور الُمخاَطبين بكامل جسده،
 ،رافع الّرأس منتصب القامة وكان يقف من الجميور، مع الوقوف في مسافٍة قريبة جسده خمف حاجز،

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic  . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=4fstJYu72C0 . 
 .192، أعرف ما تفكر بوينظر: جبلس، ليميان،  (3)

https://www.youtube.com/watch?v=vtHW5R8woic
https://www.youtube.com/watch?v=4fstJYu72C0
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يكون المتحّدث ىو سّيد الموقف  وفي ىذه الحالة" خطابو، أثناءن ييداه مفتوحت ويحرص عمى أن تظلّ 
 .(1)حيث يصغي إليو الجميع بمجّرد بدئو بالحديث"

فالشخص  " س وقوة الشخصية؛قة بالنفعمى الثّ  ومثل ىذه الوقفة في تحميل عمم لغة الجسد تدلّ 
، فيذا الشخص يقف تميبلن إلى الوراء، ورأسو منتصًبا، وكتفيو في نفسو نجد ظيره مستقيًما ذي يثقال

... فالشخص ذو الوضع الجسدي الواثق من نفسو نجده ح وثقة ويكون ثقل جسمو عمى ساقيوبارتيا
 يشعر بالثقة واالرتياح، ويستخدم ذراعيو ويديو بنشاط وقوة وحيوية وشجاعة لتوضيح وجية نظره أو

 .(2)"عبير عما يجول في خاطرهلمتّ 

 ثبات القدمين والتصاقيما

لقدمين ويظير ذلك قبل ونبلحظ من مشاىدة خطابات الرئيس الراحل أنو كان يقف ممتصق ا 
 ؛ إذ صاحبت ىذه الوقفة أداء التحية العسكرية المتعارف عمييا. (3)بدء إلقاء خطابو في أريحا

حظة الوقفة ب)القدم األمينة(، وترى من ربطيا ما بين مبلوتسمي ليميان جبلس مثل ىذه الوقفة 
عيما بثبات عمى ض، ويابعضً نت قدما الشخص إلى جانب بعضيما " إذا كاوطبيعة الشخصية بأنو

، أو عمى أنو اجتماعي مواجيتك أثناء التحدث إليك، فذلك دليل عمى صدقو األرض، وىو في
 .(4)"ومتزن

  المشية

بخطواتيا الصغيرة والسريعة، مع ثبات الساقين، وتحريك الذراعين لؤلمام تميزت مشية عرفات 
ولمخمف لتحقيق التوازن أثناء المشي، ودلت مشيتو عمى مدى ثقتو بنفسو وقوتو، ويمكن مبلحظتيا في 

 .(5)مشيد عرض قبل إلقائو لخطابو في رام اهلل

 
                                                           

 . 50، لغة الجسد )مدلوالت حركات الجسد وكيفّية الّتعامل معيا(بيتر، كميتون،  (1)
 .179، أعرف ماتفكر فيوجبلس، ليميان،  (2)
(3) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
 .192 ما تفكر بو،أعرف جبلس، ليميان،  (4)
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0 . 

https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=BWK2olAnLI0
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 إشارات الوجو

في تحميل الحالة المزاجية لمشخص المشاىد؛ تعد إشارات الوجو أفضل من الكممات المنطوقة 
ماءات الوجو، إذ يصعب إخفاء المشاعر يتسرب في إ تسرب لفظي في الكممات يوجد أيًضا يوجد فكما

فبقدر ما يحاول اإلنسان إخفاء مشاعره الحقيقية وعدم التفوه بيا تبوح بيا حركات  لئلنسان؛الحقيقية 
 .(1)الوجو

فيمكن لمشخص  و؛الوج تعبيرات غير الشفيية تكون من% من ال55بأن  الباحثون وأوضح "
دون أن  و بميجة معبرة ودقيقة وحاسمة جًداأن يسمعك كل ما تريد أن تسمع قول الكممات بصراحة أو

 .(2)يتكمم، وذلك خبلل تعبيرات وجيو "

ماءة يفنستخدم االبتسامة، واإل الجسم المستخدمة إلخفاء الكذب؛ كما أن الوجو من أكثر أجزاء
، والغمزات في محاولة التغطية عمى بعض المعمومات الحقيقية، لكن في معظم األحيان ما بالرأس

 .(3)تتعارض إشارات الوجو مع إشارات الجسد والكممات المنطوقة، فتكشف إشارات الوجو ىذه الحقائق

 لغة العين

أكان ىذا التعبير  ءيجول في نفس صاحبيا سواتمتمك العيون لغة خاصة بيا، فيي تعبر عما 
ويتعامل اإلنسان مع لغة العيون كونيا وسيمة تعبير عما في بإرادتو، أم يحاول إخفاءه عن المشاىد لو، 

تبوح  بممحة أوبنظرةاآلخرين اتجاىو؛ إذ  و لفيم مشاعرعيني نفسو اتجاه اآلخرين، وبالمقابل يستخدم
 .(4)العينان بما لم تستطع الكممات قولو أو كتمانو

                                                           
 .203، أعرف ماتفكر بوينظر: جبلس، ليميان،  (1)
 .208 أعرف ما تفكر بو،جبلس، ليميان،  (2)
 . 146 في لغة الجسد، المرجع األكيدينظر: بيير، آالن وباربارا،  (3)
 .79و77، أسرار لغة الجسمينظر: أبو تبلت، مستور سالم،  (4)
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وعبر التاريخ انشغل اإلنسان بتحميل نظرات العيون وأثرىا عمى سموك المتحدث والسامع، فيو 
ضي معظم ونحن نبلحظ لوجو نق اننا أثناء المقاء مع اآلخرين وجيً بالسيطرة؛ إذ إ ر انطباًعاي الحوايعط

 .  (1)فيي تقدم لنا من المشاعر والمعمومات ما تحاول الكممات إخفاءه حركات أعينيم؛

الشخص بأنيما وعادة نوظف أثناء حديثناعبارات: نظرت إليو بغضب، أو أن نصف عينا 
" عندما نستخدم ىذه العبارات نشير بدون قصد لحجم حدقة عين الشخص، فنحن خداعتان أو شاحبتان؛

؛ ألنيا تواصل البشري دقًة وكشًفاإن العين يمكن أن تكون أكثر إشارات الوألسموبو في النظر والتحديق. 
 وتميزت نظرة ياسر ،(2)وألن حدقة العين تعمل مستقمة عن التحكم الواعي " نقطة مركزية في الجسم؛

عرفات أثناء إلقاء خطاباتو بالثبات واالستقرار، ودل ذلك عمى ثقتو بنفسو وبما يقول ويقدم من وعود، 
ن حالت الظروف دون تحقيقيا،  ماءات لعيون ياسر عرفات أثناء إلقاء خطاباتو، يوشوىدت عّدة إوا 

 وكانت كاآلتي:

  :نّ بالغضب؛ إذ إه اإلماءة شعور عرفات ماصاحبت ىذ كثيًرافتح العينين عند الغضب  "
الذي يشعر بالغضب اتجاىو، فيناك الشخص الغاضب يحممق بشكل مباشر إلى الشخص 

اتصال مباشر بين العينين مع كل من األىداب العميا والسفمى الضيقة والمتوترة، مما يجعل العين 
 الشخص نظره عميك بنظرة ثابتة، فربما يحاول بذلك أن تظير كأنيا مقضومة، وعندما يركز

وشوىد ذلك في خطابو أثناء حصار كنيسة الميد ، (3)أو أن يسيطر عميك أو ييددك " يخيفك
" أقدس مكان مسيحي يقصفوىا وفي حريقين مع قولو: اعينا عرفات غضبً اتسعت وقصفيا، إذ 

"...(4)  
 مثل ما شوىد في خطاب  :إغبلقيما بشكل جزئي عند الحديث عن األمور المحزنة أو تذكرىا

دأ بخطاب الراحل أبي جياد وداع أبي جياد، من إغبلق عرفات لعينيو بشكل جزئي عندما ب
 (5)" يا أخي يا رفيق دربي ..."بقولو:

                                                           
 .165، المرجع األكيد في لغة الجسدينظر: بيير، آالن وباربارا،  (1)
 .166، المرجع نفسو (2)
 .213، أعرف ما تفكر بوجبلس، ليميان،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=gghDFMCkDvo . 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144 . 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDFMCkDvo
https://www.youtube.com/watch?v=BluC0UF3144
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 :لى الورقة التي يقرأ خطابو عنيا، ويمكن مشاىدة ذلك أثناء إلقائو أو إ النظر المتكرر إلى الطاولة
(1)جزائرلخطاب إعبلن االستقبلل في ال

إذ تتابعت نظراتو إلى الورقة التي قرأ عنيا خطابو، ودل  ؛
واتضح ذلك من فصاحة  كمعظم خطاباتو، عمى توتره؛ كون خطابو ىذا مكتوًبا وليس مرتجبًل ذلك 

  لغة الخطاب؛ فخطاباتو المرتجمة ألقيت بالمغة العامية أو بمغة فصيحة ضعيفة.
 إذ  ابو الذي بثو التمفزيون الجزائري؛وشوىد ذلك في خط :النظر بشكل مباشر لمن يتحدث إليو

؛ (2)عن مقابمة تمفزيونية أجراىا معو عدد من الصحفيين لمعرفة موقفو من حرب الخميج كان عبارة
مباشر عمى الصحفيين الذين أجروا معو المقابمة وليس عمى الكاميرا  ركز عرفات نظره بشكلف

 المصورة لو.
 وبرز ذلك في  ،لكن ىذه النظرة أقل حّدة من نظرة الغضب :ااندىاشً  العينين واتساعيما فتح

المقابمة التمفزيونية التي أجرتيا معو الصحفية ماريا معموف، عندما تحدث عن المخطط 
سعت عينا عرفات دىشة أثناء الصييوني والسيطرة عمى المقدسات اإلسبلمية والمسيحية؛ إذ ات

 .(3)األراضي المقدسة الي بيقولوا عمييا؟  ماذا تسمي ىذا؟ " " مش ىايقولو:

  والخدين فاهماءة الشّ يإ

نما ساىم في إيصال ما  لم يقتصر دور الشفاه عمى المساعدة بالنطق ولفظ الكممات فقط، وا 
" ىناك لغة خاصة لمحزين. نمشاعر الحزن والفرح والدىشة؛ إذ إمن  أخفتو الكممات ولم تستطع إيصالو

يمكن لحركات الخدين أن تخبرك إذا ما كان الشخص يشعر بالسعادة الحقيقية أو بالسخرية والتمرد. 
في الخدين، وعمى العكس، عندما تكون  تمحظ عميو ارتفاًعا عندما يبتسم الشخص ابتسامة صادقة سوف

(4)"في الخدين نجد ارتخاًءا وتدلًيا ابتسامة زائفة ومصحوبة بإطباق الشفتين
فاالبتسامة السعيدة الحقيقية ؛ 

 .(5)ثل بجعل أطراف الشفاه العميا لؤلعمى وارتخاء الفك، وشد العيون وتجعيد األطراف الخارجيةمتت

 

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=P3RnBIfWyfg . 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8 . 
(3) utube.com/watch?v=Ag6cTD4_Irghttps://www.yo . 
 .223، أعرف ما تفكر بوجبلس، ليميان،  (4)
 .59، أسرار لغة الجسمينظر: أبو تبلت، مستور سالم،  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=P3RnBIfWyfg
https://www.youtube.com/watch?v=IYVmw7i11w8
https://www.youtube.com/watch?v=Ag6cTD4_Irg
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  إماءة الذقن

؛ (1)من الصحفية ماريا معموف ، ونبلحظ ذلك عندما غضبوكانت ببروز الذقن عند الغضب
؛ وانفراجيا عند السرورن ذقنو برزت بمصاحبة اتساع فتحة الفم نتيجة لعمو صوتو في وجو السامع، إذ إ

، ورافق (2)أثناء إلقائو لعبارات الشكر واالمتنان لمشعب الفمسطيني في خطابو في أريحا اويظير ذلك جميً 
 ذلك انفراج الشفتين وتبسم مستمر.

 

 رفع الحاجب

الشعورية، والغرض منيا جذب االىتمام لموجو بحيث يمكن تبادل ىذه وىي إشارة عالمية  
ماءة في ي، ويمكن مشاىدة ىذه اإل(3)تبطة برد فعل الخوف من المفاجأةوقد تكون مر ، بين األفراد اإلشارة

 فقال مندىًشا رافًعا ت كيف ضاعت فمسطين في كامب ديفيد؛المقابمة التمفزيونية التي روى فييا عرفا
عائمة التي تحتمي " حتى تقرير المصير تم التنازل عنو في كامب ديفيد، واكتُفي بيذه الكممات الحاجبيو:

ومن الحركات الجسدية المبلحظة لياسر عرفات تحريك الرأس ورفع الحاجبين  ،(4)"وراءىا إسرائيل
 .(5)لمداللة عمى الرفض، وينتشر إعبلن الرفض باستخدام ىذه الحركات في ببلد الشام والعراق

 

 

 

  

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=Ag6cTD4_Irg . 
(2) R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT . 
 171،المرجع األكيد في لغة الجسدبيير، آالن وباربارا،  (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso . 
 . 132، المسانيات االجتماعية عند العربينظر: نير، ىادي،  (5) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag6cTD4_Irg
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
https://www.youtube.com/watch?v=EOIgnZTAYso
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 خاتمة

 ج اآلتية:َخُمصت الدراسة إلى النتائ 
 

رّية االّتصال في خطاباتو؛ وذلك بنجاحو في إيصال نجح ياسر عرفات في تحقيق أىداف نظ -
روف الّسمم والحرب، وتوجيو الرأي العام ليذه اآلراء ظين في مختمف أفكاره ومعتقداتو إلى المتمقّ 

 .واألفكار
و؛ من مقاببلت ا ياسر عرفات إليصال أفكاره وآرائالتي استخدميل الخطابية تعددت الوسائ -

 .تمفزيونية وندوات وخطب في ميرجانات
يف العبارات ؛ وذلك نتيجة تفاوت توظفات ثابًتاغوي لخطابات ياسر عر عبير المّ لم يكن أسموب التّ  -

 .الّدالة عمى الّسمم والعبارات الدالة عمى الحرب
 

حرير مة التّ د مصداقيتيا بعد خطاب )اعتراف منظّ ة تفقياسيّ عرفات السّ ياسر كادت خطابات  -
عمى الجياد  ل لغة خطابو من لغة الحثّ وىو ما يعرف بخطاب أوسمو؛ وذلك لتحوّ ( يلئبإسرا

ير الموالي والجار الّسممي، لكن والتغّني بالبطوالت، إلى لغٍة تظير دولة االحتبلل بمظ والمقاومة
وبين  ( تراجع في خطاب عنوانو )خطاب الّرد عمى اتفاقية أوسموسرعان ما تدارك عرفات ىذا ال

 .مدى اعتراضو عمييا
 

يف الفعل المضارع عمى غيره من أزمنة األفعال األخرى في خطابات ياسر ارتفعت نسبة توظ -
يف الفعل الماضي في خطابات الحرب عنيا في ت الّسياسية، كما ارتفعت نسبة توظعرفا

 .خطابات الّسمم
 

بشكل بارز في خطابات الّسمم والحرب؛ إذ كان  ( نحن -ف ياسر عرفات ضمير المتكّمم )أناوظ -
 .ىو المحّرك األساسي في عمميات السمم والحرب التي تحّدثت عنيا الخطابات

 
 .وجو عرفات خطابو مباشرة ألبناء شعبو دون وجود وسيط بين الرئيس وعامة الشعب -
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، وكانت كون الخطابات ارتجالية عفوّية ؛عمى غيرىا من الجمل يف الجمل البسيطوطغى توظ -
 .م ىذه الجمل فعمّيةمعظ

 

الحرب في خطابات ياسر عرفات الّسياسّية  أللفاظوتراكيبيا اّتساع المعجم المغوي وحقول الّداللة  -
ىو تقديم  سي من ىذه الخطاباتّن ىدفو األساخطاباتو السياسية الّسممّية؛ إذ إالّثورّية، بالمقارنة 

مين عمييا، لتنبيو المتمّقي بأّن الجياد والثورة ىو حقائق ووقائع تخص الثورة الفمسطينية والقائ
 .السبيل الوحيد لمنصر وتحرير فمسطين

 

 ظواىر عمم البيان.تنّوعت األشكال الببلغية في خطابات ياسر عرفات الّسياسية، وكان أبرزىا  -
 

و وأفكاره؛ كون خطاباتو ارتجالية عفوية، في التعبير عن آرائ لجمل الخبرّيةاستخدم ياسر عرفات ا -
 .كما قل أسموب الحذف في جمل خطاباتو

 

حرص ياسر عرفات عمى اقتباس اآليات الكريمة في خطاباتو الّدالة عمى مكانة بيت المقدس  -
العدل الدالة عمى  ع المعاني الدينيةوالمبينة لمكر الييود وطاغوتيم، كما حرص عمى التّناص م

 .والمساواة؛ لبيان مدى استحقاقو لقيادة الشعب الفمسطيني في سممو وثورتو
 

ر التكرار في مواضَع يظتنوعت أشكال الّتكرار ودالالتو في خطابات ياسر عرفات السياسية، لكن  -
 .دون داللة كثيرٍة فضمةً 

 

؛ وذلك بطغيان عرفات كانت االزدواجية المفظية ىي األبرز من بين الظواىر المغوية في لغة ياسر -
 ظواىر الميجة المصرية عمى ليجتو المحكية. 

 
ات صوتو ونغمات السياسية؛ فتفاوتت نبر واىر الصوتية في خطابات عرفات تنّوعت دالالت الظ -

 .في إيصال المعنى والتأثير عمى المتمقي حديثو لتترك أثًرا بارًزا
 

يصال  - أبرز ىذه  مشاعره لممتمقي، وكانساعدت إشارات جسد عرفات في توضيح معانيو وا 
ن ظيرت لممشاىد في أحيان كثيرة عشوائية دون داللة.  اإلشارات إشارات اليدين، وا 
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Palestinian Political Discourse in the Light of Modern Linguistics-Yasser Arafat 

Speeches Model 

By: Nida’a Al-Lahham 

Subervisor: Dr. Hani Al-Battat 

Abstract:  

This study investigates the language of Palestinian political discourse by analyzing 

the political speeches of the late President Yasser Arafat in light of the Text 

linguistics and Theory of Communication. 

The preface introduced a definition of Discourse in both Arabic and Western cultures 

followed by an explanation of the concept of political discourse and the complexities 

of the Palestinian political discourse in particular. It also shed light on the 

mechanisms of analysis of political discourse.  

The first chapter, in both of its sections: theoretical and applied, concentrated on a 

study of the Palestinian political discourse based on the theory of 

Communication. The first section reviewed the theoretical aspect of the theory of 

Communication through an explanation of its concept, establishment, elements and 

means of implementation.  

As for the second section, it dealt with the applied aspect of the study by analyzing 

the speeches of President Yasser Arafat based on the Theory of Communication; it 

applied on these speeches the elements of this theory namely, sender, recipient, time 

, place content and goal of speech.  

The second chapter, with it theoretical and applied sections, was focused on an 

analysis of the speeches of President Yasser Arafat based on the Text Linguistics; it 

elaborated on the concept of text in both Arabic and Western cultures; it also 

discussed the concept of text syntax, its connection with sentence syntax and their 

dissimilarities.  
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The applied aspect in this chapter analyzed the speeches of President Yasser Arafat 

based on the linguistic levels in its linguistic analysis. These levels in this study 

were as follows:  

 Morphological level: It analyzed the verbs, nouns, pronouns, abstract nouns 

and derivations in the speeches of President Yasser Arafat. 

 Syntactic level: It investigated the classification of sentences in the political 

discourse of President Yasser Arafat. With regard to internal structure, they 

were divided into long sentences and short sentences. As for stability and 

transformation, they were divided into verbal and nominal sentences.  

 Pragmatic (Semantic)  level: It highlighted the semantic significances at the 

level of long and short semantic structures.  

 Rhetorical level: It studied the different rhetorical forms in the political 

speeches of President Yasser Arafat. They were classified into: manifestations 

of Rhetoric, Semantics, Pragmatics and linguistics in the speeches of President 

Yasser Arafat. 

 Acoustics level: It studied the repetition, intonation, pitch, lapse, pause, 

interval and nonverbal language as seen and heard in the audible speeches of 

President Yasser Arafat.  

The third chapter consisting of  three aspects of the study based on audio and viewing 

speeches; as it studied on the first side the linguistic phenomena in the letters of Yasser 

Arafat; worked on analyzing the phenomena of duality and bilingualism and the use of 

abbreviations and linguistic overlap in his rhetoric. The second aspect studied the 

manifestations of phonology in letters of Yasser Arafat; as I worked on analysis  the 

repetition phenomena , Naber , toning , pause , stroke and break. The third aspect studied 

the body language at Yasser Arafat; as I  worked on  to clarify the concept of body 

language, and analysis  Arafat's body signals depending on the viewing his speeches, from 

the hands , head , facial and foot signals 2 

The second chapter focused on the use of different elements of the linguistic level as 

exemplified in the speeches of the late President without including all the specialized 

elements in each level.  

The study conclusion pointed out the main results and recommendations.  
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الكتب الجديدة المّتحدة،  ، دار( استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوّية تداولّية الّشيري، عبد اليادي:
 .م2004،بنغازي، 1ط 
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، الّدار المصرية المبنانية، ( رية ونماذج تطبيقيةتحميل الخطاب اإلعالمي )أطر نظشومان، محمد: 
 .م2007، القاىرة، 1ط 

 .2004، دار العمم لممبليين، بيروت، 16، طدراسات في فقو المغةالصالح، صبحي: 
 .(، القاىرة، )د.ت( ، دار الثقافة العربية، )د.طفي المغة العربيةتصريف األسماء صبلح، شعبان: 
عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ودار القمم، ، تحقيق: الخطابة طاليس، أرسطو:

 .م1979، ( بيروت، )د.ط
( منشورات الجامعة التونسية، )د.ط ،ص األسموب في الشوقياتخصائ الطرابمسي، محمد اليادي:

 .م1981تونس، ، 
 .م2001، اإلسكندرية، ( مكتبة شعاع، )د.ط،ريات االتصالنظالطنوبي، محمد:  

ة المصرية العامة -، اليير وغصن الزيتونياسر عرفات بين بندقية ثائ طويل، ريموندا حنا:
 .م2004، مصر، 1ط لمكتاب، 
  .م2004 ، القاىرة،1، دار الفيصل، ط التكرار في شعر محمود درويش :فيدعاشور، 

، اإلسكندرية، ( منشأة المعارف، )د.ط ،( الجممة العربية )دراسة لغوية نحويةعبادة، محمد: 
 .م1984

 .م1997، األردن، 4دار الفرقان لمنشر والتوزيع، ط، البالغة فنونيا وأفنانياعباس، فضل: 
 العبد، محمد:  

 م.1988(، القاىرة، 1المعارف، )ط، دار مدخل لغوي أسموبي-ابداع الداللة في الشعر الجاىمي
 .م1998، القاىرة، 1، دار الفكر العربي، ط بحوث في تحميل الخطاب اإلقناعي

  .م2005، القاىرة، 1، األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، ط النص والخطاب واالتصال
 عتيق، عبد العزيز:

 .م1985، بيروت، ( ، دار النيضة العربية، )د.طعمم البيان
 .( ، بيروت، )د.ت( ، دار النيضة العربية، )د.طالبديع عمم

 .م2009، بيروت، 1، دار النيضة العربية، ط عمم المعاني
، ( ، اتحاد الكتاب العرب، )د.ط( ب )تجميات التناص في الشعر العربي:  النص الغائعزام، محمد

  .م2001دمشق، 
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، 1، دار الفكر العربي، ط العربية المعاصرةالربط بين الجمل في المغة عبد العزيز، محمد حسن:  
  .م2003القاىرة، 

 ، دار العمم لممبليين، )د.ت(.2، طقضاياومشكالت لغويةالعطار، أحمد عبد الغفور: 
 .م1998، ( ، )د.م( ، نيضة مصر، )د،طعبقرية عمرالعقاد، عباس محمود:  
، تحقيق: محي بتحقيق شرح ابن عقيلشرح ابن عقيل ومعو تحفة الجميل ابن عقيل، بياء الدين، 

 م.1980(، 20الدين عبد الحميد، دار التراث، )ط
 عكاشة، محمود:

 .م2003، ( ، )د.م( ، مكتبة النيضة المصرية، )د.طالتحميل المغوي في ضوء عمم الداللة
 .م2005، مصر، 1، دار النشر لمجامعات، ط رية أحداث المغةتحميل الخطاب في ضوء نظ

 .م2004، ( ، مكتبة النيضة المصرية، )د.م( السمطة اإلعالمي )نحو تجديد لغة الخطابخطاب 
دار النشر لمجامعات،  ،( رية االتصالي )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظلغة الخطاب السياس

 .م2005، مصر، 1ط 
 ، بيروت،1، دار الكتاب المبناني، ط معجم المصطمحات األدبية المعاصرة عموش، سعيد:

 .م1952
، تحقيق:  عباس عبد الساتر،دار الكتب العالمية، عيار الشعرالعموي، محمد بن أحمد بن طباطا:  

 .( ، القاىرة، )د.ت( )د.ط
، ( مكتبة زىراء الشرق، )د.ط ،( نحو النص )اتجاه جديد في الدرس النحوي عفيفي، أحمد:

 .م2001القاىرة، 
، 1، عالم الكتب، ط ( ريات الحديثةظالسياسية )دراسة في األصول والن العموم :العويني، محمد

 .م1988القاىرة، 
  .م2008، ( ، )د.م2، مركز اإلنماء الحضاري، ط األسموبية وتحميل الخطاب عياش، محمد:

 .م1998،بيروت، 1، المركز الثقافي العربي، ط لكتابة الثانية وفاتحة المتعةعياشي، منذر: ا
 .م1971، صيدا، ( ، المطبعة العصرية، )د.طجامع الدروس العربية مصطفى: الغبلييني،

، )د.ط(، دار اليبلل لمترجمة، دراسة في صناعة النصوص اإلعالمية وتحميميا عبد الستار، جواد:
 م.1998إربد، 
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، ترجمة:  إبراىيم بن صالح الفبلي، جامعة الممك عمم المغة االجتماعي لممجتمعفاسولد، رالف: 
 .م2000، الرياض، ( ود، )د.طسع

براىيم السامرائي، دار 175الفراىيدي، الخميل بن أحمد ) ه(: العين، تحقيق: محمد المخزومي وا 
 م.2003، 1الكتب العممية، ط
، مكتبة لبنان، بيروت، المكتبة العالمية لمنشر، بالغة الخطاب وعمم النص فضل، صبلح:

 .م1996، 1لونجمان، مصر، ط 
، عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق )دراسة تطبيقية عمى السور المكية( الفقي، صبحي: 

 م.2000، القاىرة، 1دار قباء، ط 
، جامعة الممك سعود، 1؛ النظرية والتطبيق، طازدواجية المغةالفبلي، إبراىيم صالح: 

 م.1996الرياض،
 .(، )د.ت( ، )د.م( مطبعة التنوير، )د.ط، ترجمة:  محمد سبيبل، ام الخطابنظفوكو، ميشيل: 

مكتب  ، تحقيق:القاموس المحيط :( ه817د الدين محمد بن يعقوب )ت الفيروز أبادي، مج
 .م2005، ( ، )د.م8التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط 

 .م1992، طرابمس، ( ، جروس برس، )د.طالمشكمة المغوية العربية ر:الفيصل، سم
، بيروت، ( ، دار الكتب العممية، )د.طنقد النثر :( ه948جعفر، أبو الفرج )ت مة بن قدا

 .م1980
، 2، دار الفكر، ط أصالة عمم األصوات عند الخميل من خالل مقدمة كتاب العين قدورة، أحمد:

  .م2003دمشق، 
 )د.ت( .، )د.ط( ، جامعة بشار، )د.م( ، محاضرات في المسانيات االجتماعّية، لطفي: قربةبو 

، مكتبة الممك فيد الوطنية، 1، ط: االزدواج المغوي في المغة العربيةالقعود، عبد الرحمن محمد
 م. 1997)د.م(، 

، تحقيق:  محي الدين عبد العمدة في صناعة الشعر ونقده: ( ه1071القيرواني، ابن رشيق )ت 
 .م1972، بيروت، 4الحميد، دار الجيل، ط 
، القاىرة، 1ط قريبتين شقيقتين(،القبطّية العربّية )دراسة مقارنة بين لغتين خشيم، عمي فيمي، 

 م.2003مركز الحضارة العربّية، 
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، تحقيق:  يمتفسير القرآن العظ :( م774لفداء اسماعيل بن عمرو )ت ابن كثير القرشي، أبو ا
 .م2009، الرياض، 2سامي بن محمد السبلمة، دار طيبة، ط

 .( ، )د.ت( ، )د.م6، المؤلف، ط التبيان في تصريف األسماء كحيل، أحمد:
عمي بن دخيل العوني، مكتبة العموم ، تحقيق: د الغياثيةتحقيق الفوائ الكرماني، شمس الدين:

 .م1909، المدينة المنورة، 1والحكم، ط 
الكميات:  معجم المصطمحات ه( : 1095الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت 

 م.1998، بيروت، 2، تحقيق:  عدنان درويش وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط والفروق المغوية
، دار الفاروق ( لغة الجسد )مدلوالت حركة الجسد وكيفية التعامل معيا كميتون، بيتر:

 .م2005، ( ، )د.م1لبلستثمارات الثقافية، ط
، ( امة لقصور الثقافة، )د.طة الع-، ترجمة:  أحمد درويش، الييبناء لغة الشعر، جون: كوين

 .م1990القاىرة، 
، 1المكتب الجامعي الحديث، ط ،مباحث في عمم المغة ومناىج البحث المغويلوشن، نور اليدى: 

 .م2008القاىرة، 
، تحقيق:  أحمد فريد، دار قرقائالزىد وال: ( ه181هلل بن مبارك المروزي )ت ابن مبارك، عبد ا
 .م1995الرياض، ، 1المعراج الدولية، ط

عبد الخالق عضيمة، وزارة األوقاف المجمس  ، تحقيق:المقتضبمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: ال
 .م1994، القاىرة، 1األعمى لمشؤون اإلسبلمية لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، ط 

 .م2001، القاىرة، ( ، دار غريب، )د.طالعربية وعمم المغة الحديث محمد داوود، محمد:
 م.1989، دار الفكر، )د.ط(، دمشق، شؤون لغويةمحمود، أحمد السيد: 
 م.2002، )د.ط(، جامعة اإلسكندرية، مصر، مدخل إلى عمم االتصالمحمود، منال طمعت: 

، تحقيق:  تحرير التحبير في صناعة الشعروالنثر وبيان إعجاز القرآن المصري، ابن أبي اإلصبع:
 .( ، )د.ت( ، )د.م1لمشؤون اإلسبلمية، ط مصطفى محمد شرف، المجمس األعمى 

 ، فصل من كتاب بحوث ميداة إلى عبدالعربية من نحو الجممة إلى نحو النصمصموح، سعد: 
 .م1990السبلم ىارون، الكويت، 

 مفتاح، محمد:  
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، الدار البيضاء، ( ، المركز الثقافي العربي، )د.ط( تحميل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص
 .( )د.ت

نجازدينامية الّنص تنظ  .م1987، الرباط، ( ، المركز الثقافي العربي، )د.طير وا 
، المكتبة العربّية، مصر، 1، طصل األلفاظ العامّية من المغة المصرّية القديمةأ، سامح، مّقار

 م.2004
 أبو المكارم، عمي:  

 .م2007، القاىرة، 1، مؤسسة المختار، ط الجممة االسمّية
 .م2006، القاىرة، 1، دار غريب، ط المغوية في التراث النحويواىر الظ

 .م1986، بيروت، 2، مكتبة النيضة، ط قضايا الشعر المعاصر كة، نازك:المبلئ
عمي شيري، دار إحياء تعميق:  ،لسان العرب: ( ه711ور، جمال الدين بن مكرم )ت ابن منظ

 .م1988، بيروت، ( التراث العربي، )د.ط
، 2، مكتبة لبنان، ط معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب كامل ووىبة، مجدي:الميندس، 
 م.1984بيروت، 

 الموسى، نياد: 
 .م1987، ( ، )د.م1، دار الفكر، ط قضية التحول إلى الفصحى في العالم الحديث

 م.1989دار العموم، )د.ط(، الرياض، النحت وبيان حقيقتو ونبذة من قواعده، 
، كتاب مقرر لطمبة اإلعبلم واالتصال ريات االتصال واإلعالم الجماىيرينظموسوي، محمد: ال 

 .مرحمة الماجستير في األكاديمية المفتوحة في الدنمارك
 م.1886، بوالق، 1، المطبعة الكبرى األميرية، طمميزات لغة العربناصف، حنفي: 

 .م1998، إربد، 1األمل، ط ، دار المسانيات االجتماعية عند العرب نير، ىادي: 
، األىمية لمنشر ( طبخة أوسمو -قصة اتفاق أوسمو )الرواية الحقيقية الكاممةنوفل، ممدوح: 

 .م1995، عمان، 1والتوزيع، ط 
، تحقيق: محمد بن الفاريابي، دار صحيح مسمم: ( ه261بوري، مسمم بن الحجاج )ت النيسا

 .م2006، الرياض، 1طيبة، ط 
سحق رابينلرسائااليادي، كرم:  ، 1، دار العقاد، ط ل السرية المتبادلة بين ياسر عرفات وا 

 .م1994ليماسول، 
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 .م1990، القاىرة، 2، ترجمة:  محمود عياد، عالم الكتب، ط عمم المغة االجتماعيد. ىدسون: 
 .م1994، ( ، )د.م( حسن البنا، عالم المعرفة، )د.ط، ترجمة: الشفاىية والكتابيةوالتر.ج، أونج: 

، دار الكتب العممية، شرح المفصل لمزمخشريه(، 643يعيش، أبو البقاء موفق الدين األسدي )
 م.2001، بيروت، 1ط

 يقطين، سعيد: 
، الدار البيضاء، 1، المركز الثقافي العربي، ط ( يرتحميل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئ 

 .م1989
 .م2001، بيروت، 2، المركز الثقافي الغربي، ط ( ي )الّنص والسياقانفتاح النص الروائ

 
 الدوريات:

، مجمة آفاق العربية،السنة الثامنة ( إشكالية المصطمح النقدي )الخطاب والنص راىيم، عبد اهلل:إب
 .م1993عشر، آذار 

 .11م، عدد 26/6/2011، مجمة نزوى،سمطنة عمان،النص األدبي وتعدد القراءات، بشير: إبرير
 .م1997، المجمة العربية لمعموم اإلنسانية، التحميل الداللي لمجممة العربيةأيوب، عبد الرحمن: 
، سبتمبر 36، مجمة عالم الفكر، مجمد تماثالت المغة في الخطاب السياسيبرىومة، عيسى: 

 .1، عدد 2007
م، 2014ر، -الجزا، مجمة الممارسات المغوية، التيجين المغوي المخاطر والحمولبمعيد، صالح: 

 .21عدد 
،مجمة جامعة األزىر، غزة، سمسمة العموم التناص في الشعر الفمسطيني المعاصرالبنداري، حسن: 

 .2م، عدد 2006اإلنسانية، 
، مجمة إنسانيات، رقم ( المغة والخطاب والمجتمع )مقاربة فمسفية اجتماعيةبغورة، الزازاوي: 

 .م2002، ديسمبر 17/18
، مجمة شؤون عربية، القاىرة، أيار ريب واألصالة الثقافية المعاصرةالتعالجناحي، الحبيب: 

 .م1982
أزمة الخطاب السياسي الفمسطيني ومشيد اإلنحالل المعياري )قراءة  أبو الحسن، وائل:

 .315م، عدد 2008، المستقبل العربي، السنة الحادية والثبلثون، أيار ( سيكولوجية
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، مجمة فصول،الييئة العامة لمكتاب، إلى دراسة النص الشعري وغيره التناص سبياًل داغر، شربل: 
 م.1،1997،عدد16القاىرة، مجمد

، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحوث إنتاج الداللة في الخطاب السياسي الفمسطينيدردونة، مدحت: 
 .2، عدد 22اإلنسانية، مجمد 

، ترجمة مصطفى كمال، مجمة بيت الحكمة، الخطاب السمطوي يةئسيمياسميغر آالن، غولد: 
 .15م، عدد 1987السنة الثانية، إبريل 

، مجمة عبلمات في النقد، استراتيجية التناص في الخطاب الشعري الحديثعباس، محمود جابر: 
 م. 2002نادي جدة األدبي، شوال 
، ي والمستويين الصوتي والصرفياىر التعالق بين المستوى النحو من مظعبد العزيز، أبميمة:  

بداع، أيار   .4م، ج 2007فكر وا 
 .م2015، 2، عدد15، مجمد منيج التحميل الّنصي لمقصيدةفصول، مجمة فصول في األدب: 

 .1، ج 1، مجمة لسان العرب، م التغيرات االصطالحية والسياقيةالقاسمي، محمد: 
، مجمة الواحة، ( )الميجة في القطيف مثاًل ي الخميج الميجات المحمية ف القصاب، شبر عموي:

 .33م، عدد 2010شتاء 
، المجمس الوطني لمعموم والمعرفة، سمسمة عالم اإلبيام في شعر الحداثة القعود، عبد الرحمن:

 .279المعرفة، الكويت، عدد 
وموقعيا:   ،41، جريدة حق العودة، عدد مة التحرير واألمم المتحدةمنظ القمقيمي، عبد الفتاح:

http//www.org/ar/com/component/k2/item/1528-Art 
، الوسيط اليوم لئلعبلم والنشر، القمم العربية من أنشاص إلى القمة الكويتيةكعوش، محمود: 

 .م24/3/2012
 .2005، مجمة أيام الويب العربي، ديسمبر التداخل المغويمحمد، فاطمة: 

، مجمة المغة العربية، المجمس األعمى لمغة تفصيح العاميةتجارب عربية في  مرتاض، عبد الجميل:
  .10العربية، عدد 

، المجمة العممية العربية الفصحى بين االزدواجية المغوية والثنائية المغويةمحمود، إبراىيم كايد، 
 م.2002، نيسان 1، عدد3بجامعة الممك فيصل، مجمد
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عبلمات في النقد، النادي األدبي في جدة، ، مجمة التناص المصطمح والقيمةالمغربي، حافظ: 
 م.2004آذار6، 51ج

ات مستمرة عمى طاب اإلعالمي المعاصر )مالحظ إشكالية المصطمح في الخىاشم، عوض: 
 .3م، عدد 2009، مجمة اإلذاعات العربية، ( المشيد المتغير

 م.2004، نيضة مصر، القاىرة، 9، طعمم المغةالوافي، عمي عبد الواحد: 
المجمة العربية اإلنسانية، مجمس النشر ، المسانيات وتحميل الخطاب السياسي الوعر، مازن:

 .44م، عدد 1997العممي، جامعة الكويت، 
 

 ل العممية:الرسائ
في ضوء عمم  ( تحميل الخطاب السياسي لجاللة الممك حسين )ممك األردنإسحق، مرضيانا: 
 .م2009رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية العالمية، ماليزيا،  رية االتصال،المغة النصي ونظ
التداخل المغوي في المغة العربية )تدخل المغة الواحدة في األسرة لدى تالميذ  أوشيش، كريمة:

 .م2002ر، رسالة ماجستير، الجزائ ،( الطور الثالث من التعميم
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الحمدانينحو النص في أسريات أبي فراس أبو عبيدة، عمي: 
 .م2011الوطنية، فمسطين، 

يس عرفات في ضوء يكوستراتيجية لمخطاب السياسي لمرئاألبعاد الس العجرمي، محمود عبد ربو:
 .م2012رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة، مصر،  سماتو الشخصية،

 .م2008الة دكتوراة، جامعة الكوفة، ، رسالبنية اإليقاعية في شعر الجواىريعمران، عبد داوود: 
، رسالة ماجستير، جامعة الحاج استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي الشريف قسيمة، دليمة:

 .م2012باتنة، -لخضر
، رسالة والزيات صور التماسك النصي في لغتي الجاحظدراسة لغوية لقطب، مصطفى: 

 .م1999دكتوراة،جامعة القاىرة،مصر، 
، رسالة ( بنية النص في سورة الكيف )مقاربة نصية لالتساق والسياق عيب:محمودي، ش

 .م2010ماجستير، جامعة منتوري، قسطنطينية، 
، رسالة لمحمد العيد ( ية تفكيكية لقصيدة )أين لياليئدراسة سيميا مرتاض، عبد الممك:
 .م1992ر، ئوعات الجامعية، الجزاماجستير، ديوان المطب
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 -مسكوكة ودورىا في الخطاب السياسي )دراسة داللية تقابمية عربيةالتعابير ال موساوي، ليمى:
 .م2011، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، ( فرنسية

، جامعة صبلح الدين، رسالة ماجستير البنية اإليقاعية لمقصيدة في شعر الجواىري،مقداد، قاسم: 
 م.2001ديسمبر1أربيل، 

، رسالة ( الجممة بين النحو العربي والمسانيات المعاصرة )مفيوميا وبنيتيا مييوبي، وداد:
 .م2010ر، باتنة، الجزائ -جامعة الحاج لخضر ماجستير،

التداخل المغوي بين الفصحى والعامية في التعبير لدى متكممي السنة ابن يامة، محمد الصالح: 
رسالة ماجستير، جامعة قاصدري مرباح ورقمة،  (،انموذجً الثانية في التعميم )الميجة السوفيتية أ

2015. 
 

 المواقع اإللكترونية:
، موقع أرنتروبرس، الموقع العربي األول Ethnographyبوطقوقة، مبروك: اإلثنوغرافيا 
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