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تسعى هذه اXراسة ٕاىل نفض الغبار ّمعا قيل 
عن التداولية بأهنا س_ مقامة اللسانيات اليت 
ترىم هبا العنارصاليت ال ميكن توضيحها 
tٔالدوات التقليدية ،حماوp تسليط الضوء 

وجمّسدة نتاجئ النظرية عىل  عىل ٔامه مبادهئا 
اخلطاب الصحفي السـيايس كمنوذج 

ن البحث ٔاّن هذا النوع من لفهمها،وقد تبّني م
اخلطاtت يعّد االٔكرث متاشـيا مع طبيعة املهنج 
التّداويل،و هبذا فقد غّري التصّور اجلديد للّغة 
النظرة جتاه التّواصل البرشي ،فقد ٔاصبح 
ال�م غاية بعدما اكن وسـي_ ،وهو يشلك 
االٓن ٔاساس حتليل اخلطاب ف� يعرف 

 .tمللفوظية
  
  

  

  

  

 Résumé:  

Cette étude vise à réfuter ce qui  avait été 

rapporté sur la pragmatique qualifieé 

comme poubelle linguistique où on se 

débarasse des éléments impossibles à 

déceler via les méthodes classiques,elle 

tente d’éclaircir ses fondements,et 

concrétiser les résultats de cette 

hypothèse en l’appliquant sur le discours 

journalistique politique comme 

illustration.A la lumière de cette étude il 

s’est avéré que ce genre de discours est le 

plus adapté à la méthodologie 

pragmatique ,ainsi la nouvelle conception 

de la langue a bien changé le point de vue 

vis-à-vis la communication inter 

humaine ; en l’occurrence le discours 

devient objectif après avoir été outil et 

actuellement il est considéré comme la 

pierre angulaire de l’analyse du discours 

communément connu sous le 

terme(énonciation)   

 
 

 

 

 

 

        



 العدد التاسع عرش                                                           جم_ لكية االٓداب و اللغات

 

 2016 جوان                                       284                                         لكية االٓداب و اللغات

        ::::    متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
  فبعد مل تعد اللسانيات ذ§ العمل ا¥ي ينعزل يف خمترباته بعيدا عن تدفق احلياة اللغوية، 

فسمت اXراسات ٔان علمنت الظاهرة اللغوية توXت احلاجة ٕاىل  تطوير آفاق البحث 
بتعدد املقارtت اللسانية وصارت احلاجة ملحة ٔالن ال تدرس اللغة مبعزل عن وظائفها 

، ٔالنه "التداولية" عل آخر ما ظهر ٕاىل الساحة اللغوية كقاعدة للسانيات يهأالخرى، ول
  :  وكام قال جيفري ليج

  ال نسـتطيع حقيقة فهم طبيعة اللغة ذاهتا ٕاال ٕاذا فهمنا التداولية، كيف تسـتعمل اللغة << 
  ).1(>>يف االتصال

رس لك ما تعتربه وكثريا ما اكنت التداولية تنعت بصندوق مقامات اللسانيات ،ٔالهنا تد
هتمت tلبعد Àسـتعاميل ٔاو إالجنازي لل�م آخذة بعني -التداولية-اللسانيات فض_،فهـي

وقد معد الباحثون ٕاىل املهنج التداويل لميدمه برؤى متعددة <<Àعتبار املتلكم والسـياق،
يف ،نتيجة لقصور اXراسات الشلكية و ٕاهاملها ملقاربة اللغة يف جتلهيا احلقيقي ،ٔاي 

ؤالن جذور التداولية فلسفية، فكيف تقدم للقارئ  ).À<<)2سـتعامل التواصيل بني الناس
والطرح املبتذل املكتظ tٔالقوال و Àصطالحات  قالب بعيد عن التعقيد الفلسفييف 

اخلاطىء حول التداولية بأهنا الس_  الغامضة؟وكيف يتناول املوضوع علميا بعيدا عن التصور
العنارص اليت ال ميكن توضيحها tٔالدوات اللسانية التقليدية ؟وكيف ميكننا  اليت ترىم هبا

تطبيق آليات التداولية إالجرائية عىل اخلطاب السـيايس كنوع من ٔامه ٔانواع اخلطاtت 
  االٔكرث متاشـيا مع طبيعة املهنج التداويل؟

  فها ٔاداة جتريدية لقد اكن املهنج التداويل مبثابة ردة فعل عىل معاجلات تشومسيك للغة بوص 
ومن ٔاسـباب ظهور املهنج .ٔاو قدرة ذهنية قاب_ لالنفصال عن اسـتعاملها ومسـتعملهيا

التداويل القناعة اليت مفادها ٔان املعرفة املتقدمة tلنحو والصوت واXالp مل تسـتطع التعامل 
بني مع ظواهر معينة ذات ٔامهية tلغة ، وميكن اعتبار إالدراك املزتايد بوجود جفوة 

النظرÚت الللسانية من Ùة و دراسة االتصال الللغوي من Ùة ٔاخرى سببا آخر لالهØم 
  .)t )3لتداولية
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    ::::    مفهوم التداولية و ٕاشاكلية املصطلحمفهوم التداولية و ٕاشاكلية املصطلحمفهوم التداولية و ٕاشاكلية املصطلحمفهوم التداولية و ٕاشاكلية املصطلح
        ::::    لغةلغةلغةلغة    - - - - 1111

ويه آتية من دول يتداول تداوال، ويقال تداولنا " يف لسان العرب" دول" وردت مادة
وتداولنا العمل بيننا مبعىن ...  ٔاي مداوp عىل أالمر :أالمر ٔاخذÞه Xtول، وقالوا دواليك

 . )4(تعاوÞه فعمل هذا مرة وهذا مرة
 ومما وحض من هذه اللفظة ٔاهنا تعين التداول وأالخذ مرة مبرة، وتاكد هذه إالحاالت اللغوية

    (Emetteur)(Emetteur)(Emetteur)(Emetteur)سس لوجود طريف التداول الباث ؤ مجيعها ت) 5(خرى من املعامج االٔ  وغريها
  .كتداول املال مثال )))) Récepteur Récepteur Récepteur Récepteur((((قي قي قي قي و املتلو املتلو املتلو املتل

        ::::    اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    - - - - 2222
ٕاهنا     << :يقول فيه) ) ) ) Charles MourisCharles MourisCharles MourisCharles Mouris(((("شارلز موريس"ٔاول من وضع لها تعريفا هو 

  دراسة عالقة العالمات مبسـتعملهيا، ويه حسـبه متثل ٕاحدى نواح ثالثة ميكن معاجلة اللغة 
  :  من خاللها

  . ات بني العالمات ف� بيهناويعىن tلعالق ))))LLLLa sa sa sa synynynyntatatataxxxxeeee((((الرتكيب -1-
-2-  pالXا))))LLLLa sémaa sémaa sémaa sémannnntitititiqqqqueueueue((((  :لواقعt ويه هتمت بدراسة العالمات يف عالقهتا .  
  ويه تدرس عالقة العالمات مبسـتعملهيا وبآ�ر هذا Àسـتعامل عىل البىن  : التداولية -3-

  .،فهذا تعريف واسع يتعدى جمال اللساين ٕاىل السـمييايئ) 6(اللغوية 
    : : : :     ٕاشاكلية املصطلح التداويلٕاشاكلية املصطلح التداويلٕاشاكلية املصطلح التداويلٕاشاكلية املصطلح التداويل- - - - 3333    

فنجد ) 7(ٕان اخلطوة أالوىل ٔالي نظام معريف، يه صيانة معارفه يف قوالب مصطلحية
))))PPPPrarararaggggmaticusmaticusmaticusmaticus)()()()(نيةÞليوtنيةÞليوtنيةÞليوtنيةÞليوt((((  مبعىن الغرض العميل)واملقامية،الوظيفية، السـياقية)8،    

تعين ، مع وجود فروق حيث الرباغامتية )tلعربية(ا¥رائعية، النفعية وعمل التخاطب
خبصائص اسـتعامل اللغة عند املتلكمني ورشوط حصته، وا¥رائعية هتمت tلفائدة العملية 

؛ فهـي مذهب يتخذ القمية العلمية )الرباغامتزم(ٔاما النفعية ) 9(للفكرة مكعيار لصدقها
  )10(التطبيقية قياسا للحقيقة

    ::::    موضوع اللسانيات التداوليةموضوع اللسانيات التداوليةموضوع اللسانيات التداوليةموضوع اللسانيات التداولية  



 العدد التاسع عرش                                                           جم_ لكية االٓداب و اللغات

 

 2016 جوان                                       286                                         لكية االٓداب و اللغات

متثل إالجابة عهنا موضوعات للتداولية ولعل ٔامهها ما  مجموعة من أالسـئ_" فندرليش" يقرتح 
كيف نربط عالقة مع أالشخاص االٓخرين tلقول؟ كيف نسهر عىل بقاء عالقات : ييل

موجودة سلفا؟، كيف ميكننا التأثري عىل نشاط وآراء االٓخرين؟، وما يه الرشوط اليت 
  )....11(جتعل معال ما حيفز ٔاو ينجح؟ 

  . )12(ب ٔاساسا عىل املتلكم انطالقا من سـياق امللفوظاتٔاما عن اهØ�ا فينص
  )13: (بني ثالث تداوليات متجاورة يه) ) ) ) OOOOrecchiorecchiorecchiorecchionnnniiii(((("ٔاورشـيوين" ومتزي 

شارل " ظهرت مع : ))))ÉnÉnÉnÉnoooonnnnciaticiaticiaticiativvvve e e e PPPPrarararaggggmatimatimatimatiqqqqueueueue((((التداولية التلفظية التداولية التلفظية التداولية التلفظية التداولية التلفظية 
واليت هتمت بوصف العالقات املوجودة بني بعض املعطيات     (Charles Mouris(Charles Mouris(Charles Mouris(Charles Mouris))))"موريس

اليت ...) مرسل، متلقي، وضعية التلفظ(خلية للملفوظ وبعض خصائص اجلهد التلفظياXا
 .يندرج مضهنا امللفوظ
) ٔاو نظرية ٔافعال ال�م:()))) IIIIllocutoire llocutoire llocutoire llocutoire PPPPrarararaggggmatimatimatimatiqqqque ue ue ue((((التداولية التالتداولية التالتداولية التالتداولية التخخخخاطبيةاطبيةاطبيةاطبية

 رس القمي التخاطبية داخل امللفوظويه تد، ، ، ، (earle(earle(earle(SSSSearle))))"وسريل ((((AAAAustiustiustiustinnnn))))ٔاوسـتني"مع
 .فعل لغوي خاصوتسمح * tالشـتغال ك

 يه حديثة جدا    ::::    )))) CoCoCoConvnvnvnversatioersatioersatioersationnnnnnnnelle elle elle elle PPPPrarararaggggmatimatimatimatiqqqque ue ue ue((((التداولية التحاوريةالتداولية التحاوريةالتداولية التحاوريةالتداولية التحاورية- - - - 3333
، وهتمت بدراسة ...التواصل(*) اسـتوردت ٔافاكرها من أالنثولوجيني، ؤاثنوميتودولو+

  . احلوارات، وبقية التفاعالت التواصلية أالخرى
ٔان اخلطاب السـيايس تداولية اخلطاب السـيايس يؤكد املوضوع  وعن سبب اختيار

وتكثيف اللغة، ٕاذ  الصحفي حقل غين بأساليب إالقناع يف العرص احلارض عرص الصورة
فأصبحت اللغة است0رًا  انطلقت اللغة خارج حدودها املرسومة لتدخل جماالت احلياة لكها،

ؤاحضى للك هيئة  .توظف من ٔاجلها إالماكÞت لكها،وتوضع خبدمهتا ٔاعظم اخلربات
اللكمة املؤثرة  ستشارون سـ�ئيون يساعدون السـيايس يف صياغة خطابه tنتقاءسـياسـية م 

والعبارة احملمكة النافدة ، وتأسيسًا عىل هذه املعطيات سيمت عرض كيف طبقت االٓليات 
إالجرائية للتداولية عىل خطاب إالعاليم الشهري فيصل القامس 5ٔمه ما كتب عن الثورات 

خرية اليت كتب ،هذه االٔ لعريب بدءا من ثورة تونسالوطن ا الشعبية اجلديدة اليت شهدها
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،املقال 12/01/2011بتارخي "تكنولوجيا االتصاالت حتميمك... انتفضوا:"عهنا مقاال بعنوان
يتحدث عن مدى مساعدة وسائل االتصال التكنولوجية احلديثة للتونسـيني عىل نرش 

  .الثورة لتعم ٔارجاء تونس
تكنولوجيا االتصاالت تكنولوجيا االتصاالت تكنولوجيا االتصاالت تكنولوجيا االتصاالت ............انتفضواانتفضواانتفضواانتفضوا"""" ::::صل القامس بعنوانصل القامس بعنوانصل القامس بعنوانصل القامس بعنوانالتحليل التداويل خلطاب فيالتحليل التداويل خلطاب فيالتحليل التداويل خلطاب فيالتحليل التداويل خلطاب في

        : : : : """"    !!!!حتميحتميحتميحتميمكمكمكمك
من قائل ٔاو اكتب اخلطاب؟ ملن كتب  : ٔالن املسـتوى التداويل جييب عن أالسـئ_ مثل

يف عالقته مع الباث (ٔاو قيل اخلطاب؟ ومىت ؤاين؟ وكيف قيل ٔاو كتب اخلطاب؟
، فسـيحاول املوضوع حتليل )الغرض االتصايل(، وملاذا قيل ٔاو كتب اخلطاب؟ )واملتلقي

اخلطاب حسب نظرية أالفعال ال�مية ٔالوسـتني وسريل، مث حسب نظرية التلفظ 
ؤاخريا لك املبادئ التداولية وآلياهتا إالجرائية، مع الرتكزي عىل عنارص اخلطاب ) امللفوظية(

  .امن مرسل ومرسل ٕاليه، ولك ما جيعل من هذا اخلطاب الصحفي السـيايس خطاt تداولي
I. حسب حسب حسب حسب !!!!" " " " تكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميمكمكمكمك............انتفضواانتفضواانتفضواانتفضوا""""حتليل خطاب فيصل القامسحتليل خطاب فيصل القامسحتليل خطاب فيصل القامسحتليل خطاب فيصل القامس

  ::::أالفعال ال�ميةأالفعال ال�ميةأالفعال ال�ميةأالفعال ال�مية نظريةنظريةنظريةنظرية

        ": ": ": ": فيصل القامسفيصل القامسفيصل القامسفيصل القامس" " " " أفعال ال�م يف خطاب أفعال ال�م يف خطاب أفعال ال�م يف خطاب أفعال ال�م يف خطاب  •
    : : : :     أالفعال إالخباريةأالفعال إالخباريةأالفعال إالخباريةأالفعال إالخبارية - - - - 1111

البد من إالشارة، ٕاىل ٔان طبيعة اخلطاب إالعاليم، تبني ٔانه يف أالصل خطاب ٕاخباري 
ملفوظاته مصوغة بأسلوب تقريري، ¥ا نالحظ كرثة أالفعال  مفصداقية اخلرب تمكن يف كون

  .إالخبارية
  : قساموتقسم عّدة أ 

كام لو (، )املستبدون اكن( ،)يفعلونه ما اكنوا( املاضية يف مثل قو*، ::::    أفعال الكونأفعال الكونأفعال الكونأفعال الكون    - - - - أ أ أ أ 
، ويه لكها ٔافعال خترب عن واقع مىض )ٕايران اكنت(و) جمرد ٔارساب من ا¥tب اكنوا

  .وانقىض
        ::::    فعال Àسـتطاعةفعال Àسـتطاعةفعال Àسـتطاعةفعال Àسـتطاعةأ أ أ أ     - - - - ب ب ب ب 

  ٔان الشهود (، )الوصول يسـتطيعمفن املسـتحيل ٔان (، )ٔان يبيدوا يسـتطيعون:( يف قو*
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بعض الزعامء سفك ٔاطنان من  اسـتطاع( ،)الوصول ٕاىل مجهور واسع ال يسـتطيعون
  )...اXماء

  .  وغريها) شاهد( ٕاضافة ٕاىل ٔافعال ٔاخرى للوصف، وإالجناز والرؤية مثل
ٕالخبارية، يمتثل غرضها إالجنازي يف نقل وقائع الثورة من طرف  املتلكم ولك هذه أالفعال ا

ووصفها، وحاكية تفاصيلها، وإالخبار عن دور وسائل التكنولوجيا االتصالية يف املسامهة يف 
  .  قيام الثورات الشعبية اجلديدة

    ::::    أالفعال الطلبيةأالفعال الطلبيةأالفعال الطلبيةأالفعال الطلبية - - - - 2222
فهو ٔامر ودعوى لقيام  ،انتفضوأاول طلب صدر من املتلكم يبدٔا من العنوان؛        

  الثورات 
يف مناطق ٔاخرى من الوطن العريب، بعدما قامت ٔاول ثورة يف تونس، وقد حتقق هنا 

  .اثورو : ، مثB مثل ما اختمت به صاحب اخلطاب، يف قو*)افعل( بصيغته املعهودة
يب ولكن ميكن ٔان يؤدي الرتكيب اخلربي غرضا طلبيا tلنظر ٕاىل سـياقه العام، وٕاىل أالسال 

   ٕانمك تعيشون... املنتفضون ٔاهيا:(إالنشائية املصاحبة * يف اخلطاب ا¥ي بني يدينا من مثل
  ، و5ٔنه يوجه للشعب العريب ٔامرا من نوع تفطنوا، انتهبوا )يف عرص تكنولوجيا االتصاالت

  ..ٕاىل التكنولوجيا احلديثة، اسـتعملوا وسائلها
ا عن صيغته إالخبارية ٕاىل صيغة ٔاخرى وهبذا لكه يكون الرتكيب اخلربي اكمال، خروج

  . طلبية وهو الفعل ال�يم املنجز tلنظر ٕاىل الوظيفة التداولية للخطاب 
والتأثري ) ومه الشعوب العربية(ٔاما عن غرض أالفعال الطلبية إالجنازي فهو محل اEاطبني

السلطات احلامكة فهيم ليقوموا مه كذ§ tلثورات التحررية من قيود العبودية اليت تفرضها 
  . مثلام فعل التونسـيون وجنحوا tلفعل يف جعل الرئيس السابق هيرب

        ))))أفعال التعهدأفعال التعهدأفعال التعهدأفعال التعهد( ( ( ( أالفعال Àلزتاميةأالفعال Àلزتاميةأالفعال Àلزتاميةأالفعال Àلزتامية  - - - - 3333
ٔاي فعل للوعد ٔاو التعهد بشلك رصحي؛ ٔاي مل  -ا¥ي بني ٔايدينا -ال يوجد يف اخلطاب 

  .....ٔاتعهد، ٔامضن، ٔاو ٔاقسم: يسـتعمل املتلكم ٔافعاال من مثل
        ::::    تعبرييةتعبرييةتعبرييةتعبرييةأالفعال ال أالفعال ال أالفعال ال أالفعال ال  - - - - 4444
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  :وميكن تقسـميها حسب ما حفصته من ٔافعال تضمهنا اخلطاب، ٕاىل
، ويف هذا )ا¥ين تزلزلون أالرض حتت ٔاقدام الطغاة( ....  ::::أفعال ٕاظهار القوة مثلأفعال ٕاظهار القوة مثلأفعال ٕاظهار القوة مثلأفعال ٕاظهار القوة مثل    - - - - أ أ أ أ 

ٕاظهار لشدة قوة الشعوب املنتفضة، وهذه القوة جاءت من غضهبم الشديد ملا يرونه من 
ٔايضا عن مشاعر املتلكم لنفسه، وهو ٕاجعابه بأعامل من السلطات، وفهيا تعبري  ظمل صادر
  ...املنتفضني

        ::::    أفعال ٕاظهار الضعفأفعال ٕاظهار الضعفأفعال ٕاظهار الضعفأفعال ٕاظهار الضعف    - - - - بببب
فهذا الفعل ) ٔان يبيدوا أاللوف من شعوهبم كام لو اكنوا جمرد ٔارساب من ا¥tب( يف قو*

يعرب عن ضعف الشعوب، هذا قبل عقود من Àضطهاد، قبل عرص الساموات املفتوحة 
  تصاالت املباركة، اليت وفرهتا ثورة اال

        ::::    أفعال ٕاظهار الفرحأفعال ٕاظهار الفرحأفعال ٕاظهار الفرحأفعال ٕاظهار الفرح    - - - - جججج
ففي !) Ú خبت Àنتفاضات الشعبية اجلديدة ( ، وقو*)طوىب للثورات اجلديدة( يف قو*

  هذين الرتكيبني مضموÞت عاطفية يغلب علهيا جانب الفرح ا¥ي هيمين عىل الصحفي، ويه 
فهو سعيد بقيام الثورات  - امبعده متلك- من الناحية التداولية تعرض لنا جانبا من خشصه 

الشعبية العربية ضد اXيكتاتورÚت السلطوية احلامكة، ففي الرتكيب أالول مل يرد فعل الهتنئة 
ويه صيغة تدل عىل الهتنئة " طوىب" ولكنه ورد يف صيغة ) ٔاهt)Kلصيغة الرصحية للفعل 

ة احلصول يف شلك مفعول مطلق، ففي ذ§ دالp عىل تثبيت املعىن ومنحه دميوم
  . واسـمتراره دون ٔان جيرد من معىن احلصول واحلدوث ا¥ي يقتضيه الفعل ال�يم

العرايق   عىل جرامئ ارتكهبا حبق الشعبليت العقاب اكن فعال( يف قو*     فعل الفعل الفعل الفعل المتمتمتمتينينينين    - - - - دددد
  ).فاللك يعرف ٔان الرجل ذهب حضية مواقفه السـياسـية من ٔامريياك وٕارسائيل

        ::::    ))))اعية أو التاعية أو التاعية أو التاعية أو الترصحيرصحيرصحيرصحييةيةيةيةإاليقإاليقإاليقإاليق((((أالفعال إالعالنية أالفعال إالعالنية أالفعال إالعالنية أالفعال إالعالنية     - - - - 5555
فٕان ... ثوروا( و!)فٕان تكنولوجيا االتصاالت حتميمك... انتفضوا:( تمتثل يف الرتاكيب التالية

يه لكها ٔافعال ترصحيية بقيام !) عقبال املرشق العريب( و!) تكنولوجيا االتصاالت حتميمك 
ن تكون هذه الرتاكيب الثورة ، مفن شأهنا تغيري احلاp القامئة ٕاىل حاp مسـتجدة ، فميكن أ 
يف (، وليبيا)جانفي 25يف (يه من سامهت يف اندالع الثورات الشعبية يف لك من مرص
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 . tٕالضافة ٕاىل المين وسورÚ والبحرين وغريها) فيفري 17
IIIIIIII . . . . تكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميمكمكمكمك... ... ... ... انتفضواانتفضواانتفضواانتفضوا"""" ::::بعنوان بعنوان بعنوان بعنوان " " " " فيصل القامسفيصل القامسفيصل القامسفيصل القامس" " " " حتليل خطاب حتليل خطاب حتليل خطاب حتليل خطاب!!!!     " " " "

    ))))نظرية التلفظنظرية التلفظنظرية التلفظنظرية التلفظ((((حسب امللفوظيةحسب امللفوظيةحسب امللفوظيةحسب امللفوظية
        ::::عنارص معىن امللفوظات عنارص معىن امللفوظات عنارص معىن امللفوظات عنارص معىن امللفوظات 

    ::::    الرتابط النالرتابط النالرتابط النالرتابط النيصيصيصيص
وما جعB نصا تبليغيا -موضوع دراستنا–ٕان من ٔاشاكل الرتابط النيص يف اخلطاب الصحفي 

  ) Þ) :14حجا حيقق التواصل ما ييل
 :  وقد تضمن اخلطاب مرجعيات كثرية يه ::::    املرجعيةاملرجعيةاملرجعيةاملرجعية - - - - 1111

ماكن الطغاة والسفاحني مل يعد tٕ (اكملرجعية السابقة يف قو* : : : :     املرجعية اXاخليةاملرجعية اXاخليةاملرجعية اXاخليةاملرجعية اXاخلية      - - - -     أ أ أ أ 
مضري ) واو امجلاعة(، فالضمري )ٔان يفعلوا معمك ما اكنوا يفعلونه قبل عقودالعرب 

يسـتطيعون ٔان ....اكن املستبدون(ويف قو*،)والسفاحنيالطغاة (متصل يعود عىل 
) وقو* أاللوف  من شعوهبم كام لو اكنوا جمرد ٔارساب من اجلراد) يبيدوا أاللوف
ة جدا، حيث ياكد النص ال خيلو من هذه املرجعية اXاخلية، فٕان فأالمث_ كثري 

غياب هذه أالخرية خاصة، يفقد اخلطاب خاصيته التبليغية، ٔالنه دوهنا سـيكون 
  .مجموعة  مجل غري مرتابطة ، ال تؤدي ٔاي معىن

  .سأتناولها ف� بعدد ف� يعرف tلسـياق): املقامية(املرجعية اخلارجية  - - - - ب ب ب ب 
ويه ما ذكر يف اخلطاب من ضامئر سواء ٔااكنت هذه الضامئر  ::::    ة الشخصيةة الشخصيةة الشخصيةة الشخصيةاملرجعياملرجعياملرجعياملرجعي    - - - - جججج

  ) ٔانمت(وجودية واليت متزي بني ٔادوار ال�م كضمري اEاطبني 
  .ويه تساعد عىل ربط ٔاجزاء  النص وتصل بني ٔاقسامه ليظهر متسقا  

 جرامئه ،واتهقٔاÙزهتم، شعوهبم، (وهناك ضامئر متص_ يه ضامئر امللكية  كام جاء  يف قو* 
 مه ، تأثريها، ماكتهبا، مراسلهيا*، ٕاجنازاته، ٕاجنازه، مواقفه، ٔاقرtؤه، تعاملها، طريقها، ٔامر

 . ويصدق علهيا ما قيل عن غريها  من الضامئر املنفص_ السابقة) رشورها، حضيهتا
   ::::    املرجعية إالشاريةاملرجعية إالشاريةاملرجعية إالشاريةاملرجعية إالشارية    - - - - دددد

  : وقد جاءت  يف النص بكرثة وميكن تقسـميها ٕاىل
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... يقع حتت ٔاعني وسائل االتصال االٓنفلك يشء : (ٕاشارة ظرفية زمانية يف قو*ٔاسامء   -
  ).ٔان هناك االٓن.... ببعض صور الرجال  االٓنحيتفظ 

  .لتقوم tلربط القبيل يف املواضع الثالثة أالوىل) االٓن(وقد جاءت   
 تربط ٔاويه...) من يسـتطيع ٔان ينتفض فٕان هناك: ( ٔاسامء ٕاشارة ظرفية ماكنية يف قو* -

 ) ٕاىل احملامك واملنظامت( قبليا هذه امجل_ tمجل_ اليت قبلها 
  ) الزعمي هذايرتكهبا .... املنطقة هذهالجتياح (ٔاسامء ٕاشارة لالنتقاء كام يف قو*  -
 املسؤول ٔاو ذاك الزعمي العريب  هذاضد .... تWاملنطقة ٔاو  هذه(ٔاسامء ٕاشارة للبعد  -
ٔاهيا (ٔاو للقرب  مثل ) تWيف هذه العامصة ٔاو ... ٔالت، مع ذ§  فقد امتذاكٔاو  -

 ).أالمة العربية هذهاملمتلملون  يف 
        : : : :     املرجعية املقارنةاملرجعية املقارنةاملرجعية املقارنةاملرجعية املقارنة    - - - - هههه

) أالمن... الطواغيت بعضاكن : (وتضم إالحاp اXاp عىل المكية كام جاء يف قو*
  فهـي لكها تربط جزءا الحقا جبزء سابق كام يف امجل_ أالوىل، 

  .يساعد عىل متاسك النص) بعض(ي تقوم لفظةفهذا الربط ا¥
وٕاذا اكنت ٕايران تعترب غاية يف (وإالحاp اXاp عىل الكيفية كام جاء يف قو* 

مع (فهذه إالحاp ربطت ما سـبق tمجل_ الالحقة ) مع تونس مقارنةالتسامح وÀنفتاح 
ي حال من أالحوال ٔان ٔالصبحنا ٔامام  مقطع ال ميكن  لنا بأ ) مقارنة مع(، فلو غابت )تونس
حتررا  ٔاكرث ومما يزيد من فعالية Àنرتنت ٔاهنا (لغياب رشط الربط وقو* " tلنص"نصفه 

قام بوظيفة اتساقية مفادها حتقيق التبليغ من ) ٔاكرث(فامس التفضيل ...) من الفضائيات 
  .خالل الربط بني مجلتني

        : : : :     الوصالوصالوصالوصــــلللل     - - - - 2222
  وهو كثري جدا سواء أاكن ذ§ بني لكمتني  منه ما جاء حبرف الواو، ::::    الوصل إالضايفالوصل إالضايفالوصل إالضايفالوصل إالضايف

  واكن املستبدون (، )ٔاهيا املنتفضون و املتظاهرون: (ٔاو بني مجلتني كام جاء يف قو*
  ).من الرب والبحر واجلو (، )و ٔاÙزهتم أالمنية والقمعية

ملن حيمل اكمريا ٔاو حىت Ùاز :( يف مواضع من مثل قو*) ٔاو(كام اسـتعمل حرف الربط 
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فهو يف هذه ) يف هذه العامصة ٔاو تW(، )يرتكهبا هذا الزعمي ٔاو ذاك(وقو* ) لالتسجي
من ٔاجل ٔان نربط بني ) ٔاو( الرتاكيب اEتلفة يربط بني شـيئني نضعهام حمل ختيري ب

  .أالحداث وخاصة يف امجل_ الثانية
عرف فاللك ي(وقو* ...) مفن املسـتحيل(كذ§ ما ورد من ربط حبرف الفاء يف مثل قو* 

فقد مصت الشعب التونيس ( الوصل العكيس جاء يف موضعني اثنني، ٔاوهلام ملا قال).ٔان
بني أالحداث، فقد اكن  ) لكن(فهو يربط ومن خالل) طويال لكنه هاهو يثور  بلك ٔاطيافه

الشعب التونيس يف السابق صامتا ولكن عىل عكس املتوقع ٔاصبح �ئرا يف وجه 
حىت ا¥tب أالزرق ال يسـتطيع ٔان خيرتق جدار (ملا قالاXكتاتورية الغشـمية و�نهيا 

فبالرمغ من ...) احلجب إالعاليم يف تونس ومع ذ§ فقد امتٔالت شاشات التلفزيون
صعوبة اخرتاق إالعالم يف تونس ٕاال ٔانه مت ذ§ عىل غري املتوقع، وهذا ما بينه لنا 

  .حلسـبان حدوثهملا حقق ترابط حدثني �نهيام مل يكن يف ا) مع ذ§(الرتكيب
وهو عالقات منطقية اكلنتيجة والسبب والرشط، كام جاء يف  ::::    الوصل السبالوصل السبالوصل السبالوصل السبيبيبيبيب

لقد شاهد العامل الول مرة صورة املتظاهرين وبشاعات أالمن مما شلك ٕاحراجا كبريا (قو* 
اليت ) مما(، فامجل_ أالوىل يه سبب يف حدوث امجل_ الثانية بأداة الوصل )للنظام يف ٕايران

ا دورا يف ترابط النص ومتاسكه حلصولها، ¥ا تعترب عنارص الوصل السبيب من ٔادت هن
  .حمققات الرتابط النيص، كام هو مبني يف أالمث_ السابقة من خطابنا املدروس

 :منه يف هذا اخلطاب) 15(هناك نوعان ::::التكرارالتكرارالتكرارالتكرار - - - - 3333
    ::::    تكرار تكرار تكرار تكرار ddddمممم - - - - 1111

،موtيل ،املواقع  منتفضون ،املتظاهرون،Àنتفاضة،تكنولوجيا االتصاالت : اللكامت
  .Àلكرتونية ؤاÙزة االتصال احلديثة

فتعدد لك هذه املراجع يف ظل وحدة املعىن ا¥ي  حتيل ٕاليه أالنساق املكررة، يمن عن  
توحد احلدث املشلك ملوضوع اخلطاب، وا¥ي يؤطره دور تكنولوجيا االتصاالت يف 

وبداية عام  2010يف هناية عام  انتشار الثورات وÀنتفاضات الشعبية يف الوطن العريب
2011.  



  ٔاسامء محبيل /  د -ط                                      - فيصل القامس ٔامنوذجا - تداولية اخلطاب الصحفي السـيايس
 

 2016جوان                                       293                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 : ومن شواهده ماييل ::::    تكرار جزتكرار جزتكرار جزتكرار جزيئيئيئيئ -2
)     املشاهدين، شاهد(، )تزلزلون، زلزال ،مزلزال(،) الطغاة  ،الطواغيت وطاغية(
  )...                     ثورة، ثورات،يثور، ثوروا، الثوري(، )وحوش، لوحشيهتم (

ار يف النص حمققا بذ§ الرتابط بني ٔاجزائه الظاهرة ٕان التكرار اجلزيئ، قد اسـتطاع Àنتش
  من Ùة، ومؤكدا ثوابت املفاهمي وأالفاكر اليت تكون عامل النص موضوع اخلطاب 

  .خرىأ من Ùة 
        : : : :     ))))التضامالتضامالتضامالتضام((((الØسك املعالØسك املعالØسك املعالØسك املعججججمي مي مي مي  - - - - 3333

ميكن  تتبع الظاهرة يف النص السـيايس من خالل اطراد مجموعة من املفردات يف   
Øالجt املتظاهرون، الطغاة/ املنتفضون: ع والرتابط املعنوي كام جاء يفشلك ثنايئ ييش /

  ...الوحشـية/ السفاحني، القمعية
جنح : كام ييل) التعارض(كام تقوم املصاحبة املعجمية من خالل عالقات التضاد   

وهو ليس تضادا رصحيا وٕامنا من ...االٓن / وحض الهنار، من الرب والبحر، يف املايض/ الظالم
 ه يف ٕابراز صورتني عىل طريف نقيضخالل السـياق جنده، وقد ٔافادت صورة التضاد هذ

  .اخلطاب ٔالنه يبني متايز أالحداث وهو من شأنه ٔان يظهر ٔانساق
   """"عنارص من نفس القسم العامعنارص من نفس القسم العامعنارص من نفس القسم العامعنارص من نفس القسم العام""""وتقوم املصاحبة املعجمية ٔايضا من خالل عالقة   

الفضائيات، فهـي لكها  / املوtيل، Àنرتنت/ Ùاز تسجيل، الاكمريا/ يف قو* اكمريا 
مل خيرج  عنارص من امس عام وهو تكنولوجيا االتصاالت، وهذا ما يبني اتساق النص، ٔالنه
  .عن  موضوع اخلطاب، وهو تبيان دور وسائل االتصال يف قيام الثورات الشعبية

  اجلزء ٕاذ - يوتيب، هنا يبني عالقة من نوع اللك/ املواقع Àلكرتونية: ويف قو*   
  .ال يشلك اليوتيب ٕاال جزءا من مواقع الكرتونية شـىت 

        ÀنسجامÀنسجامÀنسجامÀنسجام  - - - -     بببب
، بفضل تداخل مجموعة من لقد حتقق Àنسجام يف هذا اخلطاب السـيايس  

العالقات اXاللية معلت جممتعة عىل حبك مضامني اخلطاب، وحتقيق التاكمل والتنامغ بيهنا 
  :ويه
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    التفصيلالتفصيلالتفصيلالتفصيل/ / / / عالقة إالجاملعالقة إالجاملعالقة إالجاملعالقة إالجامل - - - - 1111
Ú : (سأتدرج يف رصد هذه العالقة وفق منو اخلطاب، ؤاول ما ميكن البدء به هو قو*

امجل_ تاكد تكون لوحدها مركز الثقل  فهذه!) خبت Àنتفاضات الشعبية العربية اجلديدة
وٕانمك (و) مك ٔانمت حمظوظون ٔاهيا املنتفضون:(معنوÚ ٕاذ ما تالها هو تفصيل لها يف قو*

ويأيت تفصيلها  ٔايضا متفرقا يف مقاطع ) تعيشون يف عرص تكنولوجيا االتصاالت احلديثة
 يتشلك هبا اخلطاب لكه اخلطاب، وهذا يف حد ذاته يربز العالقة الوثيقة بني املقاطع اليت

، ويف عبارة )لقد غدت تكنولوجيا االتصاالت سـيفا مسلطا عىل أالنظمة:( قو*: مثل
وتفصيلها هو ف� ورد ) ما ٔاسهل الثورات الشعبية يف هذا العرص(ٔاخرى تبني إالجامل قو*

  بعدها 
  ن الصعب م(وقو* ...) ٔاعني وسائل االتصال فلك يشء االٓن يقع حتت:(من عبارات كقو*

  ).موtيل(ٔان خيلو بيت من هاتف جوال 
  فالصحفي ينتقل من فكرته العامة ويه سهوp الثورات الشعبية يف وقتنا احلايل   

 التصال احلديثة من اكمريات وجوالٕاىل تفصيل هذه السهوp اليت تمكن يف توفر وسائل ا
قد شاهدÞ كيف قامت و :(يف قو*. اليت تلعب دور وسائل فاحضة جلرامئ السلطات البشعة
 ...)..الاكمريات بفضح مهجية قوات أالمن الكويتية وأالردنية

    : : : :     اخلصواخلصواخلصواخلصوصصصص/ / / / عالقة العمومعالقة العمومعالقة العمومعالقة العموم - - - - 2222
مبدئيا ميكن ٔان نعترب عنوان املقال ورد بصيغة العموم، وبقية النص ختصيص * فالعنوان 

 وميكن ٔان نقسمه قسمني!) تكنولوجيا االتصاالت حتميمك... انتفضوا : (جاء اكلتايل
وtلتايل، فاخلطاب سـيكون موزعا !) تكنولوجيا االتصاالت حتميمك(و ) انتفضو:(مركزيني

بني هذين املركزين الjين يلتقيان يف هناية أالمر ليش� صورة لكية، ٔالن العنوان وسـي_ 
  : تعبريية tختصار كبري عن املوضوع، ٕاذن فالعنوان معوم وختصيصه هو

 .يا االتصاالتٕانمك تعيشون يف عرص تكنولوج  -
 ٕان الزمن أالول قد حتول -
 لقد غدت تكنولوجيا االتصاالت سـيفا مسلطا عىل أالنظمة اXموية -
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 وعوÞ عظ� للشعوب التواقة ٕاىل التحرر وÀنتفاض -
  املنترشة يف النص اسـتطاعت ) خصوص/ تفصيل ومعوم/ ٕاجامل(ٕاذن هذه العالقات   
  نجاح، ودون ظهور وسائل شلكية تعمتد علهيا ٔان متارس وظيفة الØسك اXاليل ب   
    ا¥ي بني - يف ذ§، فهـي تسـهتدف حتقيق درجة من التواصل، خصوصا ؤان النص   

  .تبليغي Xtرجة أالوىل -ٔايدينا
        : : : :     ضامئر الشخصضامئر الشخصضامئر الشخصضامئر الشخص    - - - -     2222

ميكن ٔان نكتشف من خالل هذا اخلطاب السـيايس طريقتني من طرق التلفظ   
  : عن طريق اخلطاطة التالية لتعيني أالشخاص جعلتنا حنددمه

                               أالشخاص                                                    
                      

  
  أالشخاص املشاركون يف التخاطب    أالشخاص اخلارجون عن عالقة 

  )                 القائد(التخاطب هو 
  )الشعب التونيس(هو 

  املتظاهرون (املتلكم             اEاَطب                                   
  )أنمت) (واملنتفضون)                ٔاخربين، ٔاسلفت(                           

ٕاذن يتضح من تداخل خمتلف عالمات الشخص يف هذا اخلطاب، تشلك نقطة القوة 
، ٕاذ توضع اللكمة كعنرص مشرتك حبيث متتW قوة )16" (مانغونو" التخاطبية كام يسمهيا 

ٔادائية ف� تؤديه، وما يعرب عنه ال�م وبذ§ تأكيد mم مشرتك، mم حول Àنتفاضات 
  .الشعبية العربية اجلديدة اليت قامت بتاكتف أاليدي وصرب امجليع ، لتحقيق النرص

    : : : :     أالحاكمأالحاكمأالحاكمأالحاكم - - - - 3333
وتقديرية،فهـي لكها ٔاحاكم تبني رٔايه ٕازاء لقد تعددت أالحاكم يف اخلطاب بني ٕاثباتية 

، وهو يؤيد موقفه من الثورات بمتنيه الندالعها )الثورات الشعبية العربية(موضوع خطابه
  !).وعقبال املرشق العريب:(حىت يف املرشق حيn قال
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اسـتعمل تراكيب توحض رٔايه برصاحة  كبرية فهذه أالحاكم تبني ذاتية اEاِطب وٕايديولوجيته 
  . ياسـية، فلكامته تعترب صدى للك مواطن عريب مزنوع اللسانالسـ 

        : : : :     الزمالزمالزمالزمــــانانانان- - - - 4444
يكتسب زمن احلارض ٔامهية عظمى ٔالنه جيعل اخلطاب ٔاكرث رشعية، فاخلطاب   

 لعربية اجلديدة، كحدث سـيايس جديدالسـيايس يواكب ٔاحداث Àنتفاضات الشعبية ا
، ٔالن املقال كتب يف يوم ويقصد الصحفي هنا ثورة تونس، وثورة اجلزائر، ال غري

  .، وهو dرخي مل تندلع فيه بعد  الثورات  يف البrان العربية أالخرى 12/01/2011
ٔاما املظاهر أالخرى فتجسدت يف الرجوع ٕاىل التارخي، ٔاي قبل ظهور الثورات ٔاين اكن 

رؤية الطغاة العرب يبيدون أاللوف من شعوهبم، ٔاو ما يعرف بعهد اsازر امجلاعية، مث ال
  .املسـتقبلية املمتث_ يف انتظار قيام الثورات حىت يف املرشق العريب

واحلدث ا¥ي يتحدث عنه صاحب املقال ال حيدد مضن الزمن التارخيي، ولكن مضن زمن 
، وهو  زمن احلارض، ٔاما الزمنان املايض "فيصل القامس" احلديث انطالقا من خطاب 

وما (الصحفي الصيغة النحوية اXاp عىل احلارضواملسـتقبل مفتعلقان به، فلكام اسـتعمل 
اكن هدفه جعل احلدث مزتامنا حلال اخلطاب، مثل ) ٔاكرثها مقارنة tملايض واملسـتقبل

ٕاال ٔان الشـباب )(مما شلك ٕاحراجا كبريا)  ا¥ين تزلزلون أالرض حتت ٔاقدام الطغاة: (قو*
   ....)ؤاظهر للبرشية(، )التونيس اخرتق نظام احلجب والقمع

                ::::    ماكن اخلطابماكن اخلطابماكن اخلطابماكن اخلطاب    - - - - 5555
مادام شلك اخلطاب جاء يف مقال حصفي مكتوب، ومنشور عىل ٕاحدى صفحات جريدة 

لموقع Àلكرتوين جلريدة لالرشوق اليومية اجلزائرية، فميكن حتديد ماكن اخلطاب عىل ٔانه 
، الصفحة الرئيسـية، ٔاقالم الرشوق، قسم ) ) ) ) EchourouEchourouEchourouEchouroukkkk----oooonnnnlilililinnnne.come.come.come.com((((الرشوق

  ".فيصل القامس" اخلاص Xtكتور ٔاقالم امخليس القسم
  : ٔاما من منظور عمل الرتاكيب، فتتنوع املهبامت املاكنية الواردة يف اخلطاب ٕاىل قسمني

ويه مصاحبة ٕالشارات املتحدث ويه غري حقيقية ٔالنه خطاب  ::::    ))))11117777((((أسامء إالشارةأسامء إالشارةأسامء إالشارةأسامء إالشارة
ميكن مكتوب فال ميكننا حتديد وضعية أالشـياء، فاحلديث يدور حول ٔاشـياء جمردة، ال 
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حتديد وضعيهتا ويه جمسدة يف الواقع وال وجود للشخصيات اخلطابية حىت منوقعها يف 
  .وضعية تتضح املهبامت إالشارية والظرفية 

iiiiiiiiiiii - - - -    تكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميتكنولوجيا االتصاالت حتميمكمكمكمك... ... ... ... انتفضوا انتفضوا انتفضوا انتفضوا " " " " حتليل خطاب فيصل القامس  بعنوانحتليل خطاب فيصل القامس  بعنوانحتليل خطاب فيصل القامس  بعنوانحتليل خطاب فيصل القامس  بعنوان " " " "!!!!
    ::::    حسب التداولية التحاوريةحسب التداولية التحاوريةحسب التداولية التحاوريةحسب التداولية التحاورية

    ::::    املرسلاملرسلاملرسلاملرسل
Xٕاعاليم سوري عاملي شهري حيمل شهادة "فيصل القامس"كتور اكتب هذا اخلطاب هو ا ،

  .اXكتوراه يف أالدب إالجنلزيي، وينشط يف ٕاجراءات احلوارات السـياسـية
tلرمغ من حماولته اXامئة للظهور مبظهر احليادي،  متحزيا يف  كثري " فيصل القامس" يبدو  

بري من خالل معB يف قناة من أالحيان بقصد وبغري قصد، وهو يمتتع هبامش  حرية ك 
اجلزيرة القطرية، وال خيفي ميو* القومية والعروبية وحتزيه الواحض ضد ٔاصدقاء ٕارسائيل 

  ).وهذا ما يظهر يف اخلطاب اEتار(وضد فساد أالنظمة العربية ومقعها ضد شعوهبا    
لحديث ومن خالل رسد سريته ا¥اتية، جند ٔان اخلطيب يتوفر عىل الرضورات أالربعة ل

يبدو يف كتابته (، إالخالص )كيف ال وهو حصفي  سـيايس  شهري( ويه املعرفة tملوضوع 
( ، املامرسة)يبدو يف ٔاسلوبه السـيايس( ، امحلاس)وخاصة ؤانه عريب غيور عىل وطنه

 . )مشواره العميل يشهد عىل ذ§
ثلت يف قدرته ؛ لغوية مت )لغوية وتداولية(قدرة تواصلية " فيصل القامس"ولقد توفرت Xى 

Úوتواصلية متثلت يف قدرته )صوتيا، رصفيا، تركيبيا، دالليا(عىل تكوين مجل حصيحة لغو ،
وتمتثل يف ٕاحاطته tحلدث : املنطقية كقدرته عىل املقارنة، وÀسـتنتاج، وقدرته املعرفية

يف ٔاما القدرة ÀجØعية فمتثلت . السـيايس بلك جوانبه، ومعرفة لك صغرية وكبرية فيه
قدرته عىل اخلوض يف ٔادوار اجØعية جتاه االٓخرين، ٕاذ متثل لكامته صدى للك عريب 

  .مزنوع اللسان
ٔاما عن الوسائل اللغوية اليت اسـتعملها املتلكم لتقوية قوة املنطوق إالجنازية فتنوعت بني 

من حيث يه حمددات صوتية سـياقية �مة ٔالهنا تفرس املعىن ا¥ي يريد املتلكم (صوتية 
  . ٕايصا* للمخاَطبني
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    ::::    املرسل ٕاليهاملرسل ٕاليهاملرسل ٕاليهاملرسل ٕاليه    - - - - 2
يتضح من تنبهيات النداء اليت اسـهتل هبا اEاِطب خطابه املكتوب، ٔان املتلقني مه 
املنتفضون واملتظاهرون العرب، ويقصد هبم الشعب إاليراين ا¥ي اسـتطاع الوقوف يف 

ع إالعاليم وجه حمك بالده املتشدد، والشعب  التونيس ا¥ي خرق نظام احلجب والقم
ديسمرب  18ابتداء من dرخي (بأحداث انتفاضة سـيدي بوزيد وبقية الوالÚت التونسـية 

  . )م2010
ويتسع املتلقي املتصور ٕاضافة ٕاىل احلقيقي ا¥ي ذكر قبل حني، ليشمل الشعوب العربية يف 

  .بrان املرشق العريب
كن اعتبار ٔان املتلقني ليسوا ؤالن املتلقني ليسوا لكهم عىل درجة واحدة من Àقتناع، فمي

 pما ملا يف الرساØجمرد قارئ ( متجانسني؛ مفهنم من يسهل ٕاقناعه، ومهنم من ال يعري اه
عىل ٔان أكرثمه اكن من . ، ومهنم من يرفض لك سلواكت الباث اللغوية)متصفح للجريدة

وطن العريب النوع أالول؛ وما يفرس ذ§ هو ما تواىل من ثورات ٔاخرى يف بقية ٔاحناء ال
عىل ٔانه مفجر الثورات، ؤاخص t¥كر " فيصل القامس"مفهنم من اهتم ...) مرص ليبيا،(

اقبضوا فورا عىل فيصل : "يف مقال سـيايس * بعنوان" نضال نعيسة"الاكتب السوري 
  ) . Arabtime .com(نرشه عىل موقع "القامس مفجر الثورات والشوارع 

  :ثالثة ٔانواع من السـياق يه اكالٓيتوقد مزيت يف اخلطاب  ::::    السـياقالسـياقالسـياقالسـياق- - - - 3333
    ::::    السـياقني ÀجØعي والتارالسـياقني ÀجØعي والتارالسـياقني ÀجØعي والتارالسـياقني ÀجØعي والتارخيخيخيخييييي    - - - - أ أ أ أ 

يفيد السـياق ÀجØعي التعرف عىل راهنية العرص ا¥ي يعيشه الشعب العريب يف خمتلف 
بrانه العربية، كام اكن احتجاج املتظاهرين عىل انتشار البطاp، وارتفاع ٔاسعار السلع 

والية "املعيشـية، حيث بدٔات يف تونس tلضبط يف  الغدائية الفساد وسوء الظروف
شاب جامعي يعمل tئعا متجوال، عىل " محمد البوعزيزي"بعدما ٔاقدم " سـيدي بوزيد

فامتدت . Àنتحار احتجاجا عىل مصادرة عربته اليت يسـتخد�ا لبيع اخلرض والفواكه
ليت بدٔات يف احتجاجات الشعب التونيس ٕاىل مدن ٔاخرى من تونس وحتولت املظاهرات ا



  ٔاسامء محبيل /  د -ط                                      - فيصل القامس ٔامنوذجا - تداولية اخلطاب الصحفي السـيايس
 

 2016جوان                                       299                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ٕاىل سلس_ من ٔاعامل العنف وÀعتقاالت من جانب الرشطة واجليش  2010ديسمرب  18
  .التونيس جتاه املتظاهرين، ويف أالخري ٔاجرب الرئيس زين العابدين بن عيل عىل الهروب

وحياول النص اخلطايب وصف مظاهر Àضطهاد وإالtدة امجلاعية قبل عرص الثورات 
لصحفي من خالل خطابه اXعوة ٕاىل املزيد من Àنتفاضات الشعبية اجلديدة، وحياول ا

للتحرر من السـيطرة السلطوية الغشـمية، كام يبني دور وسائل االتصاالت احلديثة يف 
مساعدة انتشار الثورات عرب الوالÚت واملدن ويشجع علهيا وهذه ٔامه قمية اجØعية تربز يف 

  .النص
        ::::    السـياق النفالسـياق النفالسـياق النفالسـياق النفيسيسيسيس    - - - - بببب

املتأثرة  اخلطاب بوظيفة وصف نفسـية الصحفي ات مقالية عدة يف هذاتقوم مؤرش  
) طوىب، Ú خبت(بأحداث الثورات، من خالل تأشريه مبلفوظات معينة عىل ٕاظهار الفرح 
لقد جاء ) تزلزلون(فهو سعيد بقيام الثورات الشعبية، ؤاخرى ٕالظهار القوة يف قو* 

مك ٔانمت (عىل ما قا*، ومن ذ§ قو* مدعوما tحلجة و اXليل " فيصل القامس"خطاب
وtلفعل هذا هو ) ٕانمك تعيشون يف عرص تكنولوجيا االتصاالت... حمظوظون ٔاهيا املنتفضون

الواقع املعاش االٓن؛ وا¥ي اسـتعمB كدليل ليقنع املتلقي بصحة mمه، وكذ§ ما رسده 
حلقيقة بأمانة من حقائق سـياسـية عن الرئيس العرايق الراحل صدام حسني حيث رسد ا

عهنا يف احملمكة ٔاقرtؤه كطوtن التكرييت واعتذر  اليت اعرتف هبا حىت(ودون مغالطة 
الصحفي ٔاعطى معلومات شام_ وعامة، فمل يعمتد عىل تزويد املتلقي ).للشعب العرايق 

  . مبعارف مل يسـبق * معرفهتا من قبل، فلك جار يف الواقع
 : النتاجئ التالية ن تسجلأ ويف خامتة هذا املقال ميكن 

... انتفضوا" بعنوان" فيصل القامس"لقد ٔاظهرت اXارسات التطبيقية خلطاب 
ٔان هذا النوع من اخلطاtت الصحفية السـياسـية هو االٔكرث " ! تكنولوجيا االتصاالت حتميمك

  : متاشـيا مع طبيعة املهنج التداويل، وهذا ما تظهره النتاجئ التالية
ني ٔايدينا ٔاكرث أالساليب فعالية من ٔاجل ضبط بؤرة لقد توy النص ا¥ي ب -

 : Àنتباه وإالبقاء عىل ÀهØم والتأثري، ويظهر من خالل
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اسـتغالل خمتلف التقنيات اليت انبثقت من وسائل التشكيل الصويت واملعجمي  •
 . واخلطايب اكسرتاجتيات فعاp ٔالجل تقوية قوة املنطوق إالجنازية

ساليب البالغية والبيانية اكلتشبيه وÀسـتعارة والكناية لقد اكنت Àسـتعانة tالٔ  •
وذ§ لوقعها الفعال يف العقل والقلب ملا حتمB من معاين مضنية وتشري ٕاىل معان 
نفسـية Xى املتلكم تظهر مدى اهØمه بقضاÚ الوطن العريب، ويف هذا اسـتدراج 

 .ٕايل اXالpللسامعني tلنظر 
ية عدة يف مقاp، ولعل ٔاكرث ما ٔا�ر Àنتباه هو اعمتد الصحفي وجوها جحاج  -

أالساليب اEتلفة يف توظيفه أاللفاظ، ومبا يضفي علهيا من اXالالت، قد مت توظيفها من 
ٔاجل تدعمي البعد احلجا+ ملقا*، اكلتكرار واسـتعامل ٔادوات الربط، وتوظيف بعض الصور 

 ااخلطاب، مع لك احلجج اليت يقد�البيانية وهذا ما جيعل التفاعل مسـمترا بني طريف 
 .الصحفي سواء ٔااكنت عقلية ٔام عاطفية

، مسح للصحفي )ضامئر، زمان، ماكن ؤاحاكم(ٕان ما تضمنه التلفظ من آليات  -
 tالسرتاجتيات التخاطبية للصحفي من حتقيق ملفوظية Þحجة والسـ� ما تعلق

 .بتوظيفه  Àفرتاضات املسـبقة وأالقوال املضمرة
متنوعة يف " فيصل القامس " ءت ٔافعال ال�م يف خطاب الصحفي لقد جا -

 بية وٕاخبارية والزتامية وتعبرييةاسـتخداماته لٔالفعال ال�مية بني ٕايقاعية وطل 
 وهذا ما جعلها تنشئ ٔافعاال تأثريية، وما تتايل قيام الثورات، 

اقعي ملموس يف خمتلف ٔاحناء الوطن العريب ٕاال دليل و  -عد ثورة تونس اجلديدةتُ  -
 . عىل ذ§

  ويف أالخري ينبغي القول ٕان مثل هذه اخلطاtت حتمل مواقف وتعدل سلواكت وتدعو
  . لها تأثري عىل املتلقني نوكر وتهنـى عن ٔاخرى، ¥ا ينبغي ٔان يٕاىل ٔاوام  
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