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ػرؽ ألقػي ل
ىم ٍف اتٌسع قمبو ليحتػكم حممػي حػيف قػاقت الػدنيال كالػدم الحبيػب الرجػؿ الػذم احت ى
ػت اسػػمو بكػ ًػؿ فأػرل عظػػيـ كفػػي عينػػي أعظػػـ اآلبػػا ل
حممػ ي
فكانػت نظرتػػو إلػ تي فرحتػػيل كحبػػي لػو حيػػاتيل ى

كحنت عيناه إلى رؤيتي جالسة ىنال كىا ىػي يػا حبيبػي رسػالتي قػد
الرجؿ الذم لطالما تف ٌ
طر قمبو شكقنال ٌ
أينعت كال قبمؾ أحد يستحؽ أف أىدييا إليو.
سػيدة حيػاتي الفاقػمةل سػيدة الومػػب كالحيػاةل ىم ٍػف تتسػابؽ الكممػات لتعبػػر ىع ٍػف مكنػكف ذاتيػال ىمػ ٍػف
أفنػػت ىشػػبابيا ًمػ ٍػف أجػ ًػؿ رسػ و
ػالة عاشػػت
مرىػػال لتبوػػى يركحػػي مشػرقةل ك ى
امتينػػت ي
الحػػبل المػرأة التػػي ىنػ ىذ ىرت يع ى
ً
دكف كمؿل آثرت أفػالذ أكبادىػا كأنػا مػنيـ عمػى راحتيػال
ألجميال ى
ط ىرىزتيا في ظالـ المٌيالي كصعكبة األياـ ى
بحت في بحر حبيا كحنانيا كممػا كسػتني اليمػكـل أمػي التػي ميمػا كبػرت سػيككف المػالذ حقػنيال
ىمف ىس ي
ػالة كرسػػالةل إليػ ًػؾ حبيبتػػي أىػ ً
كمػ ٍػف أجػ ًػؿ فرحػ ًػة قمبيػػا اكاتمػػاـ رسػػالتيا أنػػا اآلف ىنػػال ك ىشػػتٌاف بػػيف رسػ و
ػديؾ

دعا ٍ .
الح ٌ
ب كالي ى
نجاحي؛ لتيديني ي

ً
ػاكـل كناق ىػؿل
إلى ىم ٍف ى
غاب تاركان ثغرة لى ٍف تيغمىؽ في غيابػو أبػدانل أغمػى األبنػا عمػى قمػب أمػول ق ى
ػؼ يكػػكف
ػاف،ل كنػ ى
ػذم لىػ ٍػف ننسػػاهل ككيػػؼ ىنىنسػػى نػػكر الف ػؤاد الػػذم عمتمنػػا كيػ ى
ككػ ى
ػاؿ أأي ػ انر غايتػػول شػػييدنا الػ ٍ
العكر " ..رحمو اهلل"
الدفاع ىع ٍف فمسطيفل إلى رك ًح ابف عمتيل ال ٌشييد الفارس :نكر الديف أميؿ
ٍ
كقمتل كتأيمت لى ٍػف أكفيػو مػف الكمم ً
ػات مػا يكفيػول
كتبتل
أأي انرل إلى فارس دراستيل الذم ميما
ي
ي
كليس ًم ىػف األبجػديات ىمػا ييسػعفني لػذلؾل إلػى رك ًح الأتيػارل كقااػد شػعب الجبػاريفل الشػييد الرمػز :ياسػر
ى
عرفات "أبك عمار" " ..رحمو اهلل".

إليهم جميعا أهدي هذا الحصاد

ب

اهلل سػبحانو ك تعػالى الػذم أعػانني ككفونػي كىيػا لػي الصػحة كالعوػؿ كالومػـل كالعافيػة
بداية أشكر ى
كالودرة كاألمؿل لكاله ربي لما تمكنت مف أدا ىذا البحث.

نسػ ػ ٍكفل كيظمػ ػكف
كبعػػد ش ػػكره تع ػػالى أق ػػكؿ :ق ػػد يتناس ػػى المػػر الكثي ػػرل لك ػػف الجمي ػػؿى كأىمى ػػو ال يي ى
يف فػػي عمػ ً
ػكرىـ كأاصػةن أىػ ىػؿ تأصصػػي :عمػػكـ المغػػة العربيػػةل
ؽ الػػذاكرةل كىػؤال كاجػ ه
متجػػذر ى
ػب عمينػػا شػ ي
ػرؼ ليػػـ بالفقػػؿ دكم ػا ً
بعمميػػـ كأدبًيػػـ كتكاقػ ًػعيـل كاعت ارفػػا كعرفانػػا بالجميػػؿل فػػرنني أشػػكر
سػػابوى أعتػ ي
األستاذ الػدكتكر" :صػادؽ عبػد اأ أبػك سػميماف" ،اكانػي ألتكجػو إليػو عمػى قاامػة الشػكر؛ لتفقػمو مشػرفا
كمرشدا عمى رسالتيل فكاف الناص ،األميفل كالمعمػـ الػذم أقػا لػي كلطمبػة العمػـ عتمػةى العوػكؿل أسػاؿ
اهلل لو الثكاب الجزيؿ كالعفك كالعافية في الدنيا كاآلأرة.

كالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى كػػؿ مػػف الػػدكتكر "عمػػاد المصػػرم"ل كالػػدكتكر" :فضػػؿ الػػنمس"؛ ًلتفقػًػميما
بمناقشػػة أطركحتػػيل جػزاىـ اهلل عنػػي كعػػف العمػػـ أيػ ىػر الجػ از ل كالشػػكر مكصػػكؿ إلػػى قسػػـ المغػ ًػة العربيػ ًػة
ال في ر ً
ايسو الدكتكر" محمد سالـ أبك ىغ ٍف ىرة.
ممث ن
ػادة الد ارس ػ ً
كل ػػف أنس ػػى ش ػػكر عم ػ ً
ػات العمي ػػا ممثمػ ػ نة ف ػػي عمي ػػدىا ال ػػدكتكر /أم ػػيف حم ػػدل اكادارييي ػػا
ى
ً
المحترميفل كالشكر األكبر لجامعة األز ً
قاؿ عنيػا" :ىػذه الجامعػة يكًلػدت
ىر:
جامعة الوااد المؤسس الذم ى
عمالقػػة كسػػتبوى عمالقػػة" .احتقػػنتني فػػي ثػػالث م ارحػػؿ عمػػى الت ػكالي :مرحمػ ًػة البكػػالكريكس فػػي كميػػة

اآلداب -قسـ المغة العربيػة كاإلعػالـل فمرحم ًػة كمي ًػة التربيػة التػي حصػمت فييػا عمػى درجػة الػدبمكـ العػاـل
ػت جػػامعتي كدمػ ً
ع مػػف الجمػػاؿل طبػ ً
ػت
كمرحمػػة الماجسػػتيرل سػػنكات عديػػدة مػػرتل كانػػت كسػػتبوى لػػي أرك ى

فمسطيف منارةن لمعمـ كالعمما ً .
في
ى
كالشكر كاالحتر ياـ مكصك هؿ لمؤسسة الشييد ياسر عرفػات -راـ اهللل ىػذه المؤسسػةي التػي حافظػت

عمػى اإلرث العرفػػاتيل كالداعمػة األكلػػى لد ارسػػتيل حيػث زكدتنػػي بالأطابػػات المنطكقػة .كأأػػص بالػ ً
ػذكر

ً
مجمس اإلدارة الدكتكر "ناصر الودكة"ل شك نار جزيال لممؤسسة إدارةن كعامميف.
ايس
ر ى
كعمػػى المسػػتكل الػػذاتي أذكػػر أس ػرتي التػػي أعػػانتني كعانػػت معػػي ط ػكاؿ فت ػرة إعػػداد الد ارسػػةل
الدم الكريميف كالدم أطاؿ اهلل في عمػرهل كأمػي الحنػكف يحفظكمػا اهلل بالصػحة كالعافيػةل كأسػاؿ
السيما ك ٌ
اهلل أف يجزيكما اكاأكتي كأأكاتي جميعا عني أير الج از .

كعمػػى مسػػتكل األفػراد الػػذيف لػػـ يتك ىانػكا عػػف مسػػاعدتي كتشػػجيعيل فيسػرني أف أذكػػر عمػػى أرسػػيـ
ً
و
اىتماـ مجريػات الد ارسػةل كأمػدني
مأيمنا رف ،الصمكدل الذم تابع بكؿ
ابف
األخ
ى
ى
المناقؿ محمد المزيف ى
ً
ً
التودير كاالحتراـل كجزاه اهلل عني الج از ى األكفى.
إنجاز الدراسةل لو مني كؿ
بالتشجيع كالحث عمى

ًاهلل ًيل اىتٌفْق

الباحثة
ج

ممخص البحث:
تعػػد ىػػذه الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات المغكيػػة التػػي تتنػػاكؿ لغػػة الأطػػاب السياسػػيل كاأتػػارت الباحثػػة

الأط ػػاب السياس ػػي عن ػػد الػ ػرايس ال ارح ػػؿ ياس ػػر عرف ػػات ليك ػػكف مكق ػػكع الد ارس ػػة اس ػػتكماال لمتطمب ػػات
الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتيرل ك اشػػتممت الد ارسػػة عمػػى مػ و
ػدأؿ نظػػرم كأربعػػة فصػػكؿ كأاتمػػةل أمػػا
ػرت عميػو ل
المقدمة :فتحدثت فييا عف أىمية المكقكع كأسباب اأتيارهل كأطة البحث كالمػني الػذم س ي
ثػػـ المػػدخؿ النظػػرم :كجػػا فػػي قسػػميف أمػػا القسػػـ الكؿ :فتحػػدثت فيػػو حيػػاة كنشػػاة ياسػػر عرفػػاتل كأىػػـ
الم ارحػػؿ كالتغيػرات التػػي جعمػػت منػػو زعيمػػا كرمػ از لمشػػعب الفمسػػطينيل كالقسػػـ ارخػػر :فتحػػدثت فيػػو عػػف
مصطم ،الأطاب كالأطاب السياسي.
الفصؿ الكؿ -المستكل الصكتي:
يػػدرس ىػػذا الفصػػؿ أىػػـ الظ ػكاىر الصػػكتية المكجػػكدة فػػي الأطػػاب العمػػارمل كجػػا فػػي ثالثػ ًػة

مباحث :المبحث الكؿ :المقطع كالنبر ،المبحث الثاني :التنغيـ ،المبحث الثالث :المفصؿ.
الفصؿ الثاني -المستكل الصرفي:

ييعنػػى ىػػذا الفصػػؿ بد ارس ػػة أبنيػػة الكمم ػػات داأ ػػؿ الأطػػابل كيػػاتي ىػػذا الفصػػؿ فػػي مبحث ػػيف:
المبحث الكؿ :أبنية الفعاؿ -المبحث الثاني :أبنية السماء.
الفصؿ الثالث -المستكل التركيبي:
المركبة.

يػػاتي ىػػذا المسػػتكل فػػي مبحثػػيف:المبحػػث الكؿ :اللممػػة البسػػيطة -المبحػػث الثػػاني :اللممػػة

الفصؿ الرابع -المستكل الداللي:
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ فػػي مودمتػػو مقػػاميف الأطػػاب العمػػارمل كيوػػع قػػمف ثالثػػة مباحػػث ىػػي:

المبحث الكؿ :الحقكؿ الداللية ،المبحث الثاني :العالقات الداللية كفيو :الترادؼ -المشترؾ المفظػي-
األقداد ،-المبحث الثالث :المصاحبات المفظيػة ،ثػـ الخاتمػة كفييػا أىػـ النتػاتي التػي تكصػمت إلييػا

الدراسة.
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Abstract

This study is one among the other linguistic studies that deal with the language of
political discourse. The researcher chooses the political discourse of the late President
Yasser Arafat to be the subject of the study as an implementation of the requirements for
obtaining the M.A degree.
The study includes a preface, a preamble, an introduction the four chapters and a
conclusion.
The preface indicates the importance of the subject ,, the reasons for choosing it,
the research plan and the method followed in the research.
Then the theoritcal entrance talks about the life and the origin of Yasser Arafat, and
the most important stages and changes that made him a leader and symbol for the
Palestinian people, while the second part at the introduction discusses the term of political
discourse.
The first chapter: Phonetic lesson
This chapter studies the most important phonetic phenomena found in Arafat's
discourse, divided into three sections:
The first topic: the syllable and stress. The second topic: intonation,
The third: the Juncture
The morphological Lesson:
This chapter deals with the study of the structure of the words within the discourse
which is divided in to two sections: the first: the structure of the verbs, the second: the
structure of the nouns
Syntactic lesson:
This section is divided into two subjects: the first: the simple sentence - the
second: the compound sentence.
Chapter four: Semantic Lesson
This section deals with the contents of Arafat's speech, and it isdividedinto three
topics: the first topic Semantic Relations includes, the synonymy, Homonymy, and the
Antinomy.
The second topic: Semantic fields. The third section: collocation
The conclusion : it includes the main findings of the study.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالميفل كالصالة كالسالـ عمى أفص ،الناطويف بالقاد النبي األميفل كعمػى آلػو

كصحبة المصطفيف األأيار إلى يكـ الديفل كبعد.

فيػػدرس ىػػذا البحػػث الأطػػاب السياسػػي عنػػد ياسػػر عرفػػاتل كقػػد تناكلػػت الباحثػػة مجمكعػػة مػػف
()

لغكيػػا مػػف قبػػؿل كتػػـ

خطابػػات الػػرتيس المنطكقػػة؛ لد ارسػػتيا لغكيػػال حيػػث لػػـ ييػػدرس الأطػػاب العمػػارم
اأتيػػار الأطابػػات لتشػػمؿ م ارحػػؿ زمنيػػة متنكعػػة فػػي تػػاري ،الأطػػاب العمػػارمل كىػػذه الأطابػػات حسػػب
ترتيبيا الزمني ىي:

 أطاب الرايس أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاري1974/11/14 ،ـ.

 أطاب المجمس الكطني في دكرتو الثامنة عشػر بعنػكاف " :الكحػدة الكطنيػةل كصػمكد المأيمػات
الفمسطينية كنقاؿ شعبنا في األرض المحتمة " -الجزاار -بتاري1987/4/25-20،ـ.

 أطاب تابيف أميؿ الكزير" أبك جياد" أثنا تشييع جثمانو بتاري1988/4/16 ،ـ.

 أطػ ػػاب إعػ ػػالف كثيوػ ػػة االسػ ػػتوالؿ -الج ازا ػ ػر -دكرة المجمػ ػػس الػ ػػكطني التاسػ ػػعة عشػ ػػر بتػ ػػاري،
1988/11/15ـ.

 الأطابات الجماىيرية:

 أطاب جنيفل بتاري1995/11/19 ،ـ. أطاب قمويميةل بتاري1995/12/13،ـ. -أطاب نابمسل بتاري1995/12/15 ،ـ

 أطاب بيت لحـل بتاري1995/12/23،ـ. -أطاب طكلكرـ بتاري1995/12/31 ،ـ.

 أطاب افتتاح المجمس التشريعي بتاري،ل 1996/3/7ـ

دكافع الدراسة:
 )1دافػػعه ذاتػػي نػػابع مػػف انتمػػا الباحثػػة لممدرسػػة العرفاتيػػةل شػػانيا فػػي ذلػػؾ شػػاف زى ػرات فمسػػطيف
ً
المكاتي ترعرعف عمى يح ِّ
رف عمى نيجو.
ب ياسرل كس ى
و
ً
ً
يمؽ – كما تحسب -عناية البػاحثيف الكاممػةل كىػك
غمار
الغكص في
 )2ميؿ الباحثة إلى
جانب لى ٍـ ى
تناكؿ الأطاب السياسي لغكيان.

( )الخطػػػاب العمػػػارم :ىػػذا المصػػطم ،سػػمعتو مػػف أسػػتاذم الػػدكتكر صػػادؽ عب ػػد اهلل أبػػك سػػميماف لكق ػػد اعتمدتػػو فػػي د ارسػػتي
إلعجابي بول عممان باني قرأت لو مجمكعة قصااد مف تاليفو بعنكاف " عمارٌيات".
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 )3اقتصػػار الد ارسػػات التػػي اأتصػػت فػػي الأطػػاب العمػػارمل عمػػى الجػػانبيف التػػاريأي كالسياسػػيل

قكينا لدراسة أطابو دراسة لغكية.
فكاف ىذا دافعنا ٌ
 )4العنايػػة الفااوػة التػػي لمسػػتيا الباحثػػة فػػي محاقػرات األسػػتاذ الػػدكتكر صػػادؽ أبػػك سػػميمافل حػػكؿ
المستكل المغكمل كمكقكع الدراسة.

أىمية الدراسة:
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا:
تفػؽ عمػى رمزيتيػا مػف جميػع أبنػا الشػعب
 )1تدرس الأطاب السياسي لشأصية فمسػطينية قااػدة يم ى
الفمسػػطيني كأبنػػا فصػػاامو بػػاأتالؼ نزعػػاتيـ كتناققػػاتيـل فمػػا أف يػػذكر مصػػطم ،الوااػػد الرمػػز
السامع.
حتى تبرز صكرة الوااد الرمز أبك عمار في ذىنية ٌ

 )2تيسمط القك عمى الجانب المغكم في الأطاب السياسي لمشييد ياسر عرفات.
 )3تتنػػاكؿ مسػػتكيات المغػػة العربيػػة المتعػػددة فػػي مقػػاميف الأطػػاب العمػػارمل موارنػػة بػػيف الأطػػاب
المكجو لممجتمع الدكليل كبيف الأطاب الجماىيرم عمى المستكل الفمسطيني.
الثكرم
ٌ
 )4تيبرز أىمية المغة كدالالتيا في الأطاب كتاثرىا عمى الجماىيرل إقػافة إلػى تكقػي ،دكرىػا فػي
كسب التعاطؼ الدكلي حكؿ الوقية الفمسطينية.

 )5تفت ،المجاؿ لدراسات لغكية تأتص بالأطاب السياسي عند آأريف مف الزعما كالوادة.

أىداؼ الدراسة:
اقتصر االىتماـ بأطابات الشييد ياسر عرفات عمػى الجانػب السياسػي كالثػكرم كالتػاريأيل كلػـ

أصص لمجانب المغكم دراسة مستومةل كعمى ىذا األساس فرف ىذه الدراسة تيدؼ إلى:
أق أر ىمف ٌ

 )1تحميؿ لغة الأطاب السياسي عند ياسر عرفات كالتي كاف ليػا الػدكر األكبػر فػي ترسػي ،شػرعتية
الوقية الفمسطينية كالكحدة الكطنية.

 )2د ارسػة الأطػػاب السياسػػي عنػد ياسػػر عرفػػات د ارسػة لغكيػػة قػػمف مسػتكياتيا الصػػكتية كالصػرفية
كالتركيبية كالداللية.
 )3الكشؼ عف ً
أىـ المالم ،المغكية في الأطاب السياسي عند ياسر عرفات.
 )4معالجة الظكاىر المغكية التركيبية المكجكدة في أطابات ياسر عرفات.

 )5الكقػػكؼ عمػػى العالقػػات الدالليػػة المكجػػكدة فػػي أطابػػات ياسػػر عرفػػاتل مػػع تنػػاكؿ أىػػـ الحوػػكؿ
كالمصاحبات المفظية في أطاب ياسر عرفات.

منيي الدراسة:

تعتمد الدراسة عمى المنيي الكصفي في تحميؿ الأطابات المأتارة لموااد الرمز ياسر عرفات.
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الدراسات السابقة:
بعػػد التنويػػب عػػف الد ارسػػات المتعموػػة بالد ارسػػة مباشػرة أك غيػػر مباشػرةل كجػػدت بعقػان منيػػا عبػػر

الشبكة العنكبكتيةل كقد اطمعت الباحثة عمى بعض منيال كىذه الدراسات ىي:

 )1مرقػػيانا بنػػت مػػت إسػػحاؽ :تحميػػؿ الأطػػاب السياسػػي لجاللػػة الممػػؾ الحسػػيف بػػف طالؿ(ممػػؾ
األردف) فػػي قػػك عمػػـ المغػػة النصػػي كنظريػػة االتصػػاؿل رسػػالة ماجسػػتيرل كميػػة معػػارؼ الػػكحي
كالعمكـ اإلنسانيةل الجامعة اإلسالمية العالميةل ماليزيال.2009

تناكلت الباحثة في رسالتيا الأطاب السياسػي لجاللػة الممػؾ الحسػيف بػف طػالؿ لغكيػان فػي قػك

نظري ػػة االتص ػػاؿل كق ػػد اعتمػ ػدت الباحث ػػة عم ػػى الم ػػني الكص ػػفي التحميم ػػيل ال ػػذم اتف ػػؽ م ػػع م ػػني ى ػػذه
الدراسة.
 )2محمػكد عكاشػةل لغػة الأطػػاب السياسػي :د ارسػة لغكيػة تطبيويػػة فػي قػك نظريػة االتصػػاؿل دار
النشر لمجامعاتل ط1ل الواىرةل 2005ـ.

اشػػتمؿ ىػػذا الكتػػاب عمػػى أربعػػة فصػػكؿ الفصػػؿ األكؿ عبػػارة عػػف مػػدأؿ نظػػرمل كالفصػػؿ الثػػاني

تناكؿ الأطاب السياسي المكتكب كيتقػمف تحميػؿ أربعػة أطابػات مكتكبػةل أطػابيف لمػرايس جمػاؿ عبػد
الناصرل كأطابيف لمرايس أنكر الساداتل أما الفصػؿ الثالػث فتنػاكؿ تحميػؿ الأطػاب السياسػي المنطػكؽ

كيتقػػمف تحميػػؿ أربعػػة أطاب ػػات منطكقػػةل أطػػابيف منطػػكقيف لمػػرايس جمػػاؿ عبػػد الناصػػرل كأطػػابيف
منطكقيف لمرايس أنكر الساداتل كفي الفصؿ الرابع عود المؤلؼ موارنة بيف الأطاب السياسػي المكتػكب
كالأطاب السياسي المنطكؽل كيتقمف أصااص كؿ منيما كسػمات الأطػاب السياسػي عامػةل كموارنػة

بػػيف الأطػػاب الناصػػرمل كالأطػػاب السػػاداتي .كاسػػتفدت مػػف توسػػيـ المؤلػػؼ عنػػد تحميمػػو لمأطابػػات إلػػى
أربعػػة مسػػتكيات :مسػػتكل الصػػكتل مسػػتكل الصػػرؼل مسػػتكل النحػػكل مسػػتكل الداللػػةل كتماشػػى ذلػػؾ مػػع

توسيـ فصكؿ ىذه الدراسة.

 )3مدحت دردكنةل إنتاج الداللة في لغ ًػة الأطػاب السياسػي الفمسػطينيل مجمػة الجامعػة اإلسػالميةل
يكنيك2014ل العدد الثانيل المجمد.22

 )4ىػػدل عبػػد الغنػػي إب ػ ارىيـ بػػاز :تحميػػؿ الأطػػاب السياسػػي عنػػد مصػػطفى كامػػؿل رسػػالة دكتػػكراةل
كمية األلسفل قسـ المغة العربيةل جامعة عيف شمسل.2014

جا ت ىذه الدراسة في ثالثة أبكابل الباب األكؿ :أاص بالسياؽ المعاصر لأطاب مصػطفى

كامؿ السياسيل كالباب الثاني :استراتيجيات أطاب مصػطفى كامػؿل أمػا البػاب األأيػر فػدرس

كسااؿ الوكة اإلنجازية في أطاب مصطفى كامؿ.

3

تقسيـ الدراسة:
اشتممت الدراسة عمى مودمة ك تمييد ل كأربعة فصكؿل ىي الفصؿ الصكتيل الفصػؿ الصػرفيل

الفصؿ التركيبيل الفصؿ الداللي.

ػرت
أمػػا المقدمػػة :فتحػػدثت فييػػا عػػف أىميػػة المكقػػكع كأسػػباب اأتيػػارهل كأطػػة البحػػث كالمػػني الػػذم سػ ي
عميػػو كأىػػـ الصػػعكبات التػػي كاجيتنػػيل أمػػا التمييػػد :كجػػا فػػي قسػػميف أمػػا الوسػػـ األكؿل فتحػػدثت فيػػو
حيػػاة كنشػػاة ياسػػر عرفػػاتل كأىػػـ الم ارحػػؿ كالتغي ػرات التػػي جعمػػت منػػو زعيمػػا كرم ػ از لمشػػعب الفمسػػطينيل

كالوسـ اآلأر فتحدثت فيو عف مصطم ،الأطاب ك الأطاب السياسي.
المستكل الصكتي:

يدرس ىذا الفصؿ أىـ الظكاىر الصكتية المكجكدة في الأطاب نظػ انر ألىمي ًػة المسػتكل الصػكتي

في التعبير عف ققايا معينة كفيػو أمسػة مباحػث :المبحػث الكؿ :الفػكنيـ ،المبحػث الثػاني :المقطػع،

المبحث الثالث :النبر،المبحث الرابع :التنغيـ ،المبحث الخامس :المفصؿ.
المستكل الصرفي:

ييعنػػى ىػػذا الفصػػؿ بد ارسػػة أبنيػػة الكممػػات داأػػؿ الأطػػابل لبيػػاف مػػدل الت ازمػػو 1بنظػػاـ البنيػػة
الصػرفية لمكممػػة العربيػػة أك أركجػػو عنيػػا كذلػػؾ ببيػػاف مػػا يطػ أر عمييػػا مػػف تغييػرات زيػػادة أك تحػػكؿ تيغيػػر

ب ػػدكرىا دالل ػػة الكمم ػػات كتكس ػػبيا مفيكم ػػا جدي ػػدا يطغ ػػى عم ػػى الو ػػديـل كي ػػاتي ى ػػذا الفص ػػؿ ف ػػي مبحث ػػيف:
المبحث الكؿ :أبنية الفعاؿ -المبحث الثاني :أبنية السماء.

المستكل التركيبي:
يػاتي ىػذا المسػتكل فػػي مبحثػيف  :المبحػث الكؿ :اللممػػة البسػيطة -المبحػػث الثػاني :اللممػػة
المركبة.
المستكل الداللي:
ي ػػدرس ى ػػذا الفص ػػؿ ف ػػي مودمت ػػو أى ػػـ المق ػػاميف ف ػػي الأط ػػاب العم ػػارمل كيحت ػػكم عم ػػى ثالث ػػة

ال-
مباح ػػث ى ػػي :المبحػػػث الكؿ :الحقػػػكؿ الدالليػػػة ،المبحػػػث الثػػػاني :العالقػػػات الدالليػػػة كفيػػػو :أك ن
الترادؼ -ثانيان -المشترؾ المفظي -ثالثان -األقدادل أما المبحث الثالث فدرس المصاحبات المفظية

الخاتمة :كتتقمف أىـ النتاا التي تكصمت إلييال كالأػركج بػاىـ التكصػياتل مػع قاامػة ألىػـ المصػادر
كالمراجع التي استعانت بيا الباحثة.
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كعمػى كػؿ حػػاؿ فيػذا ىػك جيػػد الموػؿل كال أزعػـ فيػػو التمػاـل ككفػاني شػػذل أنػي تناكلػت أطابػػات

ياسػػر عرفػػات كعشػػت معيػػا ذكريػػات الثػػكرة الفمسػػطينية كمشػػاعر الكطنيػػة التػػي غرسػػيا فػػي فػؤادم ياسػػر
عرفاتل كأساؿ اهلل أف يناؿ الوبكؿ كالرقا كما كاف فيو مف تكفيؽ فمف اهلل كحده كالعصمة لرسػكلول كمػا

كػػاف فيػػو مػػف توصػػير فمػػف نفسػػي كالشػػيطافل كحسػػبي أنػػي طالبػػة عمػػـ مػػا زلػػت فػػي أكلػػى أطػكاتي عمػػى
طريؽ العمـل كأساؿ اهلل أف يجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتي.
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مدخل نظري:
أو ًلاً-نبذةًعنًحياةًياسرًعرفات.
ثانيًا اً-مصطلحًالخطابًالسياسي.

أكالن -نبذة عف حياة ياسر عرفات
تتناكؿ الباحثة في ىذه الدراسة شأصية تاريأية غير مسبكقة فػي التػاري ،السياسػي الفمسػطينيل
كىي شأصية الرايس الراحؿ "ياسػر عرفػات"ل فػي محاكل وػة جديػدة تتعمػؽ بد ارسػة الأطػاب السياسػي ليػذه
الشأصػػية مػػف ناحيػ وػة ليغكيػػةل كتأتمػػؼ فػػي ذلػػؾ عػػف بعػػض البػػاحثيف الػػذيف تنػػاكلكا الأطػػاب مػػف ناحيتػػو

السياس ػػية كالتاريأي ػػةل فالأط ػػاب العم ػػارم يأق ػػع لنمط ػػيف ع ػػاميف يتح ػػدد ال ػػنمط األكؿ بان ػػو الأط ػػاب
المكجػػو لمساسػػةل أمػػا الػػنمط الثػػاني فيػػك الأطػػاب السياسػػي لمجمػػاىيرل كىػػذا ىػػك المتمػػبس بػػالويـ الثكريػػة

ال إلػى بيػاف
جسدت ىذه الشأصية مككنات إقميمية كداأمية كدكليةل كصػك ن
لفظنا كمعنى كمصاحباتل كقد ٌ
عدالة الوقية الفمسػطينية التػي بػات رمزىػا فػي شػتى المحافػؿ كالػبالد العربيػة كغيػر العربيػةل كتتسػـ ىػذه
الشأصية بالشمكلية كالكمية كعمؽ الرؤل كاألفكار.

الميالد كالنشأة:
اأتمفت الركايات حكؿ نشاة ياسر عرفات قبؿ دراستو في جامعػة الوػاىرةل كلعػؿ ذلػؾ يرجػع إلػى
اع أمنيػة تنظيميػةل
حرص ياسر عرفات في بدايات العمؿ السرم فػي فػت ،إلػى إأفػا حويوػة شأصػو لػدك و
كاشتىير بياسر عرفات أك أبك عمارل ربما إلحاطػة نفسػو بيال وػة مػف الغمػكض تسػاعده فػي عممػو الحركػي
كفي تحركاتو الدكلية كفي فػرض ىيبػة معينػة فػي نفػكس الفمسػطينييف كأاصػة بعػد تسػممو منصػب راػيس
منظمة التحرير الفمسطينية 1969/2/5ـ"(.)1

رغـ االأتالؼ عمى مكلده فرف مؤسسة ياسر عرفػات التػي اىتمػت بتكثيػؽ حياتػو أظيػرت تػاري،

ميالده الحويوي فكثٌوت المؤسسة ما يمي :ي"كًلد محمد ياسػر عبػد الػرؤكؼ عرفػات الوػدكة الحسػيني ..الػذم
اش ػػتير الحوػ ػان باس ػػـ ياس ػػر عرف ػػات ف ػػي الو ػػدس ي ػػكـ ال ارب ػػع م ػػف آب  /أغس ػػطس 1929ـ ليك ػػكف ترتيب ػػو
السادس في أسرة األب عبد الرؤكؼ داككد عرفات الودكة الحسػينيل كاألـ زىػكة أميػؿ أبػك السػعكدل كذلػؾ

فػػي منػػزؿ فػػي الزاكيػػة الفأريػػةل زاكيػػة آؿ أبػػي السػػعكد فػػي الجيػػة الجنكبيػػة الغربيػػة مػػف الحػػرـ الودسػػي
الشريؼ" ).)2

كممػػا جػػا عمػػى لسػػاف عرفػػات" :كػػاف كالػػدم تػػاج ار فػػي فمسػػطيفل كأتينػػا مصػػر قبػػؿ النكبػػةل كنػػا

نعػػيش فػػي الوػػاىرةل كتركػػت د ارسػػتي كانقػػممت إلػػى الجػػيش كذىبػػت إلػػى فمسػػطيفل كفػػي س ػؤاؿ الػػدكتكرة

رشػػيدة لػػو :إذف لػػـ تنشػػا فػػي فمسػػطيفت قػػاؿ :نشػػات فػػي فمسػػطيف إلػػى مػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػةل لػػـ

) (1حركة التحرير الكطني الفمسطيني فت)1968-1958( ،ل عصاـ عدكافل مكتبة مدبكؿل الواىرةل ط1ل  .2010ص92
) (2المكقع اإللكتركني لمؤسسة الشييد ياسر عرفات -راـ اهللل http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52
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أكف عند كالدم في النشاة األكلىل كنت عند أأكالي عاامػة أبػي السػعكد كتربيػت عنػدىـ فػي الوػدس ككنػا

نسكف داأؿ الحرـ بجكار باب المغاربة"(.)1

كيكمػػؿ عرفػػات قكلػػو"" :فػػي الفت ػرة التػػي قػػررت فييػػا أف أبوػػى فػػي مصػػر قريبػػا مػػف شػػعبي بػػدأت
ي
أفكر مع إأكتي في أنو ال بد أف نفعؿ شياا مف أجؿ فمسطيفل ككانت رابطة الطػالب الفمسػطينييف التػي

استطعنا أف نشكميا كنعطييا ىذا الدفع الوكم كالمكانة اليامػة كالتػي لػـ تكػف رابطػة الطػالب الفمسػطينييف

فوط اكانما كانت عبارة عف بؤرة مف بؤرات النقاؿ الفمسطيني العربي"(.)2

سػػافر ياسػػر عرفػػات إلػػى الككيػػت عػػاـ 1958ـ لمعمػػؿ ميندسػػا ىنػػاؾل ككػ ٌػكف ىػػك كرفيوػػو أميػػؿ
الػكزير أميػػة ثكريػػة أطمػؽ عمييػػا اسػػـ فػت،ل كىػػي اأتصػػار لحركػة تحريػػر فمسػػطيفل كيػركم ياسػػر عرفػػات

في ىذا السػياؽ" :بعػد تأرجػي عممػت سػنتيف ميندسػان فػي المحمػة الكبػرل فػي مصػرل كبعػدىا ذىبػت إلػى
الككيتل كاتصمت بالفمسطينييف المكجكديف في الككيت كقطر كالسعكديةل كىكذا بػدأت اتصػاالتي الثكريػة
الفمسػػطينية الجدي ػة كشػػكمت لجنػػة اسػػميا لجنػػة الأ ػريجيف الفمسػػطينييف فػػي الوػػاىرةل كمػػف أالليػػا تابعػػت
ينتأبت رايسػنا لمطػالب الفمسػطينييف مػدة أمػس سػنكاتل أم راػيس اتحػاد
االتصاالت ككنت قبؿ ذلؾ قد أ
ي
طمبة فمسطيفل كفي الككيت كفي الأمي أعمنػت (فػت)،ل قبػؿ ذلػؾ لػـ يكػف اسػميا (فػت )،اكانمػا كنػا نطمػؽ
كلنجمع النقاؿ الفمسطيني تحت أسػمااو المأتمفػة فػي غػزة كفػي سػكريا كفػي القػفة الغربيػة
اسما لنقع
ٌ
كفي مصرل كلكف أكؿ ما اتفؽ عمى اسـ (فت )،كاف في الككيت"(.)3
ك"منذ تاسست حركة التحرير الكطني الفمسطيني-فت-،ل عممت عمى بعػث الكيانيػة الفمسػطينيةل

ككاكػػب ياسػػر عرفػػات التطػػك ارت كافػػة التػػي ط ػرأت بشػػاف الكيػػاف الفمسػػطيني المزمػػع إنشػػاؤهل فيػػك عقػػك
مؤسػػسل كعقػػك لجنتيػػا المركزيػػةل كقااػػد قػكات العاصػػفة (الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة فػػت )،قبػػؿ أف يصػػب،
إلػى جانػب ذلػؾ رايسػا لمنظمػة التحريػر الفمسػطينيةل ثػـ رايسػا لدكلػة فمسػطيف المعمنػة عػاـ 1988ـل فػػي

المنفى (الجزاار)ل ثـ رايسا لمسمطة الكطنية الفمسطينية المنبثوة عف اتفاؽ أكسمك عاـ 1993ـ"(.(4

كالمتتبع لسيرة ياسر عرفػات يػدرؾ مػدل تػاثير البياػة األكلػى لنشػاة ياسػر عرفػات كالمكاقػؼ التػي
تعػػرض ليػػا كعايشػػيا فػػي صػػوؿ شأصػػيتو كجعمػػو مػػف أكثػػر قػػادة العػػالـ إتوانػػا لمأاطبػػة العػػالـ بمؤسسػػاتو
الدكليةل كقدرتو الفااوػة عمػى كسػب كد جمػاىير شػعبو كمأاطبػة شػعكب العػالـ بمػا يونعيػا بعدالػة ققػيتو
كعنص ػرية كىمجيػػة إس ػراايؿل كسػػتبوى األجيػػاؿ تتسػػا ؿ عػػف ىػػذا المحنػػؾ الػػذم أجػػاد مأاطبػػة الجميػػع
بكاقعية كمنطوية أدأمتو في قمكب الشعكب الحرة كراكمت مف مكاسب ثكرتو كققيتو.

) (1ياسر عرفات الرقـ الصعبل رشيدة ميرافل مؤسسة الديار لمطباعة كالنشر .ص15
) (2نفسو .ص16

) (3ياسر عرفات الرقـ الصعبل رشيدة ميرافل مرجع سابؽ .ص17
) (4الدكلة الفمسطينية في فكر ياسر عرفاتل عصاـ عدكافلغزةل د.طل .2008ص4
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محطات في حياة ياسر عرفات:
الكفاح المسمح:
سػػار عرفػػات فػػي ىػػذه الفت ػرة عمػػى مػػا مفيػػكـ "الكفػػاح المسػػم"،ت الػػذم ىعػ ًػرؼ معنػػاه مػػدل عموػػو
تمامال فأطط لو أف يشمؿ األجياؿ الوادمةل كفي أالؿ موابمة الصحفية كجو الصحفي "ليػدا" سػؤاال إلػى
عرفات" :فيما إذا كاف الكفاح الطكيؿ األمد الذم سيشػمؿ األجيػاؿ الوادمػة يتنػاكؿ أىػدافا مرحميػةت كانػت

إجابػػة عرفػػات عامػػة" :نحػػف ال نجيػػؿ مػػاذا يعنػػي الكفػػاح المسػػم ،الطكيػػؿ األمػػد الػػذم سيشػػمؿ األجيػػاؿ

الوادمةل كلكف يجب أف تككف ىناؾ أىداؼ مرحميةل ككؿ استعداداتنا تتـ عمى الفكر كالتجػارب المػاأكذة
مػف ىػذا النػػكع مػف الكفػػاحل كػؿ كفػػاح لػو م ارحمػػو كمحطاتػول كلكػػف الميػـ أف تعػػرؼ الثػكرة داامػػا مػا الػػذم

تريدهل اكالى ماذا تصبكل فيذا ىك الشي الذم يجب التركيز عميو اآلف"

(.)1

فيم ػػا بع ػػد "اق ػػطرت الظ ػػركؼ المكق ػػكعية كاإلقميمي ػػة كتس ػػارع االح ػػتالؿ ف ػػي تغكل ػػو كمش ػػاريعو

االسػػتيطانية إلػػى تسػريع ياسػػر عرفػػات فػػي الكفػػاح المسػػم" ،بعػػد دأػػكؿ المشػػركع اإلسػراايمي لتحكيػػؿ ميػػاه
نيػػر األردف حيػػز التنفيػػذ فػػي صػػيؼ 1964ـ حػػاكؿ عرفػػات تس ػريع البػػد فػػي الكفػػاح ال ػػمسم .،اتصػػؿ
بػػالجزاارييفل الػػذيف كعػػدكه بتػػدريب مواتميػػول كبالصػػينييفل الػػذيف كعػػدكه باألسػػمحة .ثػػـ اتجػػو نحػػك البعثيػػيف

السػػكرييفل كفتحػػت دمشػػؽ أبكابيػػا لعرفػػات ك"فػػت "،لتصػػب ،سػػكريا البمػػد الثػػاني الػػذم يسػػتوبؿ مكتبػػا لػػ"فت"،
بعد الجزاار .كتصدرت مسالة التزكد بالسالح اىتمامات ياسر عرفات في ىذه المرحمة"(.)2

حرب 1967ـ.
لود أدت ىػذه الحػرب كالتػي اعتبرىػا ياسػر عرفػات نكسػة لمعػرب كالوقػية الفمسػطينية إلػى تحػكؿ

مور قيادة الثكرة لداأؿ األ ارقػي المحتمػةل كتكثيػؼ العمميػات "عنػد كقػكع العػدكاف اإلسػراايمي عمػى الػدكؿ
العربية فػي الأػامس مػف حزيػراف /يكنيػك  1967عوػد ياسػر اجتماعػا لمويػادة العسػكرية الفمسػطينية كتوػرر

في ػػو المش ػػاركة ف ػػي الح ػػربل كتكجي ػػت كح ػػدات م ػػف الف ػػدااييف إل ػػى ىق ػػبة الجػ ػكالفل كعن ػػدما س ػػمع عب ػػر
اإلذاعػػة صػػكت جمػػاؿ عبػػد الناصػػر معمنػػا اليزيمػػة كالنكسػػة كاسػػتوالتو فػػي اليػػكـ السػػادس لمحػػربل قػػاؿ

عرفػػات "كػػاف صػػاعوة قػربتني" .كلكنػػو لػػـ يتػػاأر عػػف التحػػرؾ لمكاجيػػة الكقػػع الجديػػد مػػع سػػوكط بويػػة

فمسطيف "القفة الغربية كقطاع غزة" كسينا كالجكالف تحت االحتالؿ اإلسراايمي.

"كانت الفترة 1970-1967ـ ىػي الفتػرة الذىبيػة لمعمػؿ الفػدااي الفمسػطينيل حيػث كانػت حػدكد

األردف مع فمسطيف المحتمة 360كـل كمع لبناف79كـ مفتكحة لمعمميات الفداايػةل ككانػت معركػة الك ارمػة
) (1مع عرفات في فمسطيفل تاري ،العالقات الفمسطينية – اإليطاليةل أنطكنيك ركبيل ترجمة :مجير األحمد(عكدة)ل منشكرات ك ازرة
الثوافة الفمسطينيةل ط1ل  .1998ص27

) (2المكقع اإللكتركني لمؤسسة الشييد ياسر عرفات -راـ اهللل http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52
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فػ ػػي  1968/3/21الت ػ ػػي كقػ ػػؼ فييػ ػػا الفػ ػػداايكف الفمس ػ ػػطينيكف كالو ػ ػكات األردني ػ ػػة فػ ػػي مكاجيػ ػػة الوػ ػ ػكات
اإلسراايمية ككبدكىا أساار فادحةل فكػاف نصػ ار معنكيػا كماديػا لممواكمػة الفمسػطينية"

()1

ل بعػد ذلػؾ قػررت

قيػػادة "فػػت "،بقػػغط مػػف عرفػػات ك"أبػػك جيػػاد" اسػػتاناؼ الكفػػاح المسػػم،ل كتوػػرر أيقػػا نوػػؿ موػػر قيػػادة
الفدااييف إلى األرض المحتمة.

دأ ػػؿ عرف ػػات إل ػػى األرض المحتم ػػة ف ػػي تم ػػكز /يكلي ػػك 1967ـ عب ػػر ني ػػر األردف بي ػػدؼ توي ػػيـ

األكق ػػاع كاإلشػ ػراؼ عم ػػى س ػػير العممي ػػات .كنف ػػذت العممي ػػة الفدااي ػػة األكل ػػى بع ػػد الح ػػرب ي ػػكـ 31آب/

أغسػػطس  .1967كاتجػػو عرفػػات أكالن مػػع ثالثػػة قػػباط نحػػك جنػػيفل شػػماؿ القػػفة الغربيػػة ثػػـ التجػػا إلػػى
كيؼ يوع في محيط بمدتي طكباس كقباطيةل كأقاـ فيو أكؿ مركز لمويادةل ثػـ تكجػو بعػد ذلػؾ إلػى منطوػة

طػػكلكرـل كأقػػاـ فػػي مكػػاف قريػػب مػػف ديػػر الغصػػكفل كراح يػػنظـ أاليػػا مػػف الػػمواتميف فػػي كػػؿ مكػػاف يحػػؿ
فيول كيرسؿ أكثػرىـ ب ارعػة فػي دكرة تدريبيػة مكثفػة فػي سػكريةل التػي كػاف التعػاكف معيػا فػي ىػذا الػػميداف

كثيوان .كفي نابمسل شماالل أنشا مركز نشاطات لػ "فت."،

اكتشػػفت أجي ػزة االسػػتأبارات اإلس ػراايمية مأبػػاهل كاقػػتحـ جػػيش االحػػتالؿ فجػػاة الشػػوة التػػي كػػاف
يوػػيـ فييػػال لكنػػو كػػاف قػػد غادرىػػا قبػػؿ ذلػػؾ بكقػػت قميػػؿل فتكجػػو عرفػػات مػػف نػػابمس إلػػى راـ اهللل كأقػػاـ فػػي

البيت رقـ( )6في شارع األأكة قرب مطعـ نعكـ الشيير كقتيال كتركيػا قبػؿ كقػت قميػؿ أيقػا مػف اقتحػاـ

جنػػكد جػػيش االحػػتالؿ ليػػال حيػػث اعتومػكا حينيػػا فيصػػؿ الحسػػيني الػػذم كػػاف قادمػػا لموػػا عرفػػاتل كانتوػػؿ

ياس ػػر عرف ػػات ليو ػػيـ ف ػػي بي ػػت رق ػػـ ( )4ف ػػي ش ػػارع "س ػػانت م ػػارؾ" ف ػػي الو ػػدسل كظم ػػت قػ ػكات االح ػػتالؿ
تطاردهل فاقتحمت البيت رقـ ( )4لكنيا لـ تعثر إال عمى أسػمحة كأمسػة موػاتميفل كػاف ياسػر عرفػات قػد

غادر إلػى بيػت لحػـ حيػث كػاف عمػى مكعػد مػع كػكادر مػف "فػت .. "،كىنػا أيقػا فػي بيػت لحػـ أفمػت مػف

االعتواؿل كتكجو عرفات أالؿ تكاجده في األرض المحتمة إلى الأميؿ ككصؿ يافا أيقان.

قػػرر عرفػػات مغػػادرة المنطوػػة بعػػد ت ازيػػد حمػػالت االعتوػػاؿ كمالحوػػة ق ػكات االحػػتالؿ لػػول كتكجػػو

إلى األردف حيث أقامت "فت "،بعد حػرب حزيػراف /يكنيػك 1967ـ قكاعػد ليػا أاصػة فػي منطوػة األغػكار
المالصوة لنير األردف"()2ل "كفي حػرب 1967ـ بػرز اسػـ الػزعيـ الفمسػطيني "ياسػر عرفػات" بوػكة حينمػا

قػػاد العمميػػات الفداايػػة قػػد إسػراايؿ عوػػب العػػدكاف اإلسػراايمي 1967ـل انطالقػػا مػػف األ ارقػػي األردنيػػةل

كفػػي العػػاـ التػػالي اعتػػرؼ بػػو ال ػرايس جمػػاؿ عبػػد الناصػػر ممػػثال لمشػػعب الفمسػػطينيل كانتأػػب المجمػػس
الكطني ياسر عرفات رايسا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحريػر فػي عػاـ1969ـل كفػي العػاـ 1974ـ عمػؿ

عرفات عمى كسب الدعـ العربي كالػدكليل كتػـ االعتػراؼ بمنظمػة التحريػر ممػثال شػرعيا ككحيػدا لمشػعب
) )1الوق ػػية الفمس ػػطينية أمفياتي ػػا التاريأي ػػة كتطكراتي ػػا المعاصػ ػرةل محس ػػف محم ػػد ص ػػال،ل طبع ػػة مزي ػػدة كمنوح ػػةل مرك ػػز الزيتكن ػػة
لمدراسات كاالستشاراتل بيركتل .2008ص.89

) (2المكقع اإللكتركني لمؤسسة ياسر عرفات – راـ اهللhttp://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52 :
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الفمسػػطيني فػػي الومػػة العربيػػة بالربػػاطل كجعػػؿ أطابػػو الشػػيير أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة مػػف منظمػػة التحريػػر
عقكا مراقبا في األمـ المتحدة تمثؿ فمسطيف"(.)1
رتاسة منظمة التحرير:
بع ػػد ىزيم ػػة 1967ـ ت ازي ػػدت الق ػػغكط عم ػػى را ػػيس المجن ػػة التنفيذي ػػة لمنظم ػػة التحري ػػر "أحم ػػد

الشػػويرم" الػػذم قػ ٌػدـ اسػػتوالتو فػػي نيايػػة كػػانكف األكؿ/ديسػػمبر1967ل كانتأػػب أصػػمو الػػكطني اليسػػارم
المحامي يحيى حمكدة أمفا لو.

فػي تمػػكز /يكليػػك 1968ل عوػػد الػػمجمس الػػكطني الفمسػطيني دكرتػػو الرابعػػة  -األكلػػى بعػػد حػػرب

حزي ػراف /يكنيػػك  -1967فػػي الوػػاىرةل فاكتسػػ ،ممثمػػك المنظمػػات الفداايػػة معظػػـ مواعػػدهل ثمانيػػة كسػػتكف
مف النكاب المااة ينتمكف إلى "حممة البنادؽ"ل كحظػي االتجػاه الثػكرم النوػي الػػمعادم أليػة تسػكية سمػػمية
ب ػػدعـ جي ػػؿ الش ػػباب ال ػػذم تسمػ ػػـ دف ػػة الوي ػػادة .كانتي ػػز "الػ ػػمواتمكف" -كم ػػنيـ عرف ػػات -الفرص ػػة إلدأ ػػاؿ

تع ػػديالت تنس ػػجـ م ػػع ى ػػذا االتج ػػاه كلتغيي ػػر اس ػػـ الػ ػػميثاؽل أم ص ػػيغة الش ػػويرمل م ػػف "الميث ػػاؽ الو ػػكمي
الفمسػػطيني"ل إلػػى "الميثػػاؽ الػػكطني الفمسػػطيني"ل كفػػي تمػػكز /يكليػػك مػػف نفػػس السػػنة 1968ـ زار ياسػػر
عرفػػات مكسػػكك قػػمف كفػػد مصػػرم برااسػػة جمػػاؿ عبػػد الناصػػرل كتمكػػف مػػف الحصػػكؿ عمػػى مس ػاعدة
عسكرية سكفيتية بويمة نصؼ مميكف دكالر.

كمع تصاعد نفكذ كنجـ ياسر عرفات بالتكازم مع تصاعد شعبية كمكانة حركة "فػت "،كالفػدااييف

كالكفػػاح المسػػم،ل كػػاف مػػف البػػدييي أف يػػتـ ترشػػيحو فػػي ال ػػمجمس الػػكطني الفمسػػطيني الأػػامس (4-1

شباط /فبراير  )1969رايسا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحريرل ككػاف ىػك الػػمرش ،الكحيػد لممنصػبل كأكػد
عرفػات فػي أطابػو أمػاـ ىػذه الػدكرة لممجمػس أف الشػعب الفمسػطيني يتطمػع إلػى إقامػة مجتمػع ديمو ارطػػي

كحػػر لكػػؿ الفمسػػطينييفل سػكا أكػػانكا مسم ػػميف أـ مسػػيحييف أـ ييػػكدال كأف إقامػػة ىػػذه الدكلػػة ىػػك اليػػدؼ
االستراتيجي لػمنظمة التحرير الفمسطينية.

فػػي نيايػػة 1969ل نشػػرت مجمػػة "تػػايـ" األميركيػػة صػػكرتو عمػػى الغػػالؼل كمنحتػػو لوػػب "رلػػػؿ
العػػاـ" فاصػػب ،ىػػذا "الغيفػػارا"

()

الجديػػد ياسػػر عرفػػات بككفيتػػو الشػػييرة بطػػال فػػي نظػػر شػػعكب كمناصػػرم

ققايا العالـ الثالثل كاليسارل كالثكرييف في أكركبا كباقي أنحا العالـل كفي الومة العربية الأامسػة التػي

عو ػػدت ف ػػي الرب ػػاط"23-21ك ػػانكف األكؿ /ديس ػػمبر 1969ـ تكرس ػػت مكان ػػة عرف ػػات كمنظم ػػة التحري ػػر

الفمسطينية عمى السػاحة العربيػة كالدكليػةل كاحتفػت بػو الومػة احتفا ىػا باألبطػاؿل اسػتوبمو رايسػيا العاىػؿ
) (1شأصنة الورار السياسي الفمسطيني بيف الصالحيات الوانكنية كالكاريزما الشأصيةل عال فكزم أبك طول مػؤتمر الشػييد الرمػز
ياسر عرفات -تاري..،كذاكرةل مؤتمر عممي محكـل جامعة األزىر بغزةل الجز األكؿل  .2011ص44

( )تشي ليفا ارل ثاار ككبيل كىك طبيب ككاتب كزعيـ حرب العصابات كقااد عسكرمل كرجؿ دكلة عالميل كشأصية رايسة في
الثكرة الككبية .أصبحت صكرتو المنموة منذ كفاتو رم انز في كؿ مكاف كشارة عالمية قمف الثوافة الشعبية.
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المغرب ػػي المم ػػؾ الحس ػػف الث ػػاني ف ػػي المط ػػار ككرم ػػو كم ػػا يك ػػرـ زعم ػػا ال ػػدكؿل كاس ػػتوبمتو الجم ػػاىير ف ػػي

الشػكارع بحفػاكة بالغػػةل كألكؿ مػرة كقػػع موعػد راػػيس المجنػة التنفيذيػػة لمنظمػة التحريػػر فػي الصػػؼ األكؿ
عم ػػى ق ػػدـ المس ػػاكاة م ػػع رؤس ػػا كمم ػػكؾ ال ػػدكؿ العربي ػػة األأ ػػرلل كمنح ػػت المنظم ػػة ح ػػؽ التص ػػكيت ف ػػي

الومة"(.)1

خطابو أماـ اللمعية العامة لألمـ المتحدة:1974
ألو ػ ػػى ال ػ ػػزعيـ الفمسػ ػ ػػطيني أطاب ػ ػػو التػ ػ ػػاريأي أم ػ ػػاـ الجمعيػػ ػػة العام ػ ػػة لألمػػ ػػـ المتح ػ ػػدة بتػ ػ ػػاري،

1974/11/13ـل كى ػػك الأط ػػاب األى ػػـ ف ػػي ت ػػاري ،أطاب ػػو السياس ػػيل كال ػػذم داف ػػع في ػػو ع ػػف الوق ػػية

الفمس ػػطينية كأدأمي ػػا ق ػػمف الوق ػػايا العادل ػػة لمش ػػعكب الت ػػي تع ػػاني م ػػف الظم ػػـ كاالق ػػطيادل كف ػػي ذات
الأطاب قاؿ عبارتو الشػييرة" :لتػتكـ بغصػف الزيتػكف مػع بندقيػة ثػاتر ،فػال تسػقطكا الغصػف الخضػر

مف يدم"( ،)2فاطمؽ المراقبكف األميركيكف عمى ذلؾ اليػكـ اسػـ "يػكـ عرفػات"؛ ألنػو نجػ ،أػالؿ سػاعات
في تركيز االىتماـ عمى مشكمة ظؿ األميركيػكف يجيمكنيػا أك يتجاىميػا قػادتيـ عوػكدا عديػدةل كمػا عػرؼ
كيؼ يكسب تاييد جز كبير جدا مف الرأم العاـ الػدكليل ككػاف عرفػات أكؿ زعػيـ ال يمثػؿ دكلػة يعطػ

حؽ إلقاء كممة أماـ اللمعية العامة لألمـ المتحدة.
كبعػػد الأطػػاب اعترفػػت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة باألغمبيػػة السػػاحوة بػػالحوكؽ غيػػر الوابمػػة
لمتصرؼ لمشعب الفمسػطينيل كأعطػت منظمػة التحريػر كقػع الم ارقػب الػدااـ فػي األمػـ المتحػدةل كدعػت

الػػدكؿ كالمنظمػػات الدكليػػة إلػػى دعػػـ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي كفاحػػو م ػف أجػػؿ اسػػتعادة حوكقػػو .كسػػجؿ

عرفػػات نوطػػة أأػػرل فػػي العػػاـ الػػذم تػػاله فػػي 10تش ػريف الثػػاني  /نػػكفمبر 1975حػػيف تبنػػت الجمعيػػة
العامة لألمـ المتحدة ق ار ار ينص عمى أف "الصييكينة ىي شكؿ مف أشكاؿ العنصرية"(.)3

لبناف:
بعد انتواؿ الثكرة الفمسطينية إلى لبناف شددت مف عممياتيا نحك االحتالؿ في األ ارقػي المحتمػة

عبر الحدكد المبنانيةل فاجتاح جيش االحتالؿ اإلسراايمي بويادة كزيػر الػدفاع اإلسػراايمي آرايػؿ شػاركف -

فػػي ذلػػؾ الكقػػت -لبنػػافل كحاصػػر بيػػركت الشػرقية التػػي تكجػػد فييػػا مكاتػػب منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينيةل

كالعديد مف ككادر المواكمة عمى رأسيـ أبك عمار .كاستمر الحصار الذم شاىده كتابعو العػالـ  80يكمػان
بذؿ فييا أبك عمار كرفاقو مف الوادة كالمواتميف أركع آيات الصمكد.

) )1المكقع اإللكتركني لمؤسسة ياسر عرفات -راـ اهللل http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52
) (2مف أطاب الرايس أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 1974

) (3المكقع اإللكتركني لمؤسسة الشييد ياسر عرفاتل http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52
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تكنس:
كانت تكنس ىي المحطة الثالثة بعد عماف كبيركت بعيدنا عف أطكط التماسل كلكػف رغػـ البعػد

الجغ ارفػػي لتػػكنس فػػرف المكسػػاد الحػػؽ ال ػرايس ىنػػاؾ كقصػػؼ حمػػاـ الشػػط فػػي أكتػػكبر1985ـل كىنػػاؾ
اغتيػػؿ أميػػؿ الػػكزير كصػػالح أمػػؼل "كأحػػدثت القػربة اإلسػراايمية عمػػى موػػر منظمػػة التحريػػر فػػي تػػكنس

دكيػػا عالميػػال كتعالػػت أص ػكات اإلدانػػة إلس ػراايؿ ممػػؿ جعػػؿ اإلدارة األمريكيػػة تت ارجػػع بعػػد أف كانػػت قػػد
أعطت تاييدىا المطمؽ منذ المحظة األكلى باف إسراايؿ قد قربت اليدؼ الصحي،ل لكف العناية اإللييػة

التي أرادت أف تنوذ ياسػر عرفػات مػف مػكت محوػؽ بمصػادفة بسػيطة قػاؿ عنيػا ىػك نفسػو :مجػرد حػدس

ىك الػذم جعمنػي أأػرج مػف حمػاـ الشػط فػي ىػذا الصػباح لمرياقػةل ككػاف مفركقػا أف أبيػت ليمتػي ىػذه

في مورم ىناؾل كبالفعؿ كأنا في طريوي سمعت صكت االنفجارات"(.)1
اللزاتر -إعالف االستقالؿ 1988ـ:

بع ػػد قي ػػاـ االنتفاق ػػة الفمس ػػطينية ع ػػاـ 1987ـ بس ػػبب تػ ػراكـ ق ػػغكطات االح ػػتالؿ اإلسػ ػراايمي

لػػألرض الفمسػػطينيةل كبػػدأكؿ عرفػػات الج ازاػػر كػػاف عميػػو أف يوػػكـ بأطػػكة عمميػػة تغيػػر الكقػػع لصػػال،
الفمسػػطينييفل كأىػػـ مػػا أنج ػزه فػػي تمػػؾ الفت ػرة إعػػالف كثيوػػة االسػػتوالؿ مػػف أرض الج ازاػػر التػػي احتقػػنت

الثػػكرة الفمسػػطينية فػػي حينػػول فوػػد "حسػػمت – الػػدكرة التاسػػعة عشػرة لممجمػػس الػػكطني 1988/11/15ـ-
نياايا االستوالؿ الكطني الفمسطيني مف أالؿ تبنػي إعػالف االسػتوالؿ اكاعػالف إقامػة الدكلػة الفمسػطينيةل

فاالسػتوالؿ الػػذم كػاف بالنسػػبة لمنظمػػة التحريػر مطمبػػا تكاجػػو بػو األنظمػػة العربيػػة كالمجتمػع الػػدكلي بػػات
أم ار محسكما كلـ يعد مكقكعا قابال لمبحث"(.)2

لػـ يكػػف سػػيال عمػػى عرفػػات أف يونػػع رفاقػػو بػػاف األكقػػاع توتقػػي مركنػػة كتغييػرات فػػي أدكات

النق ػػاؿل أاص ػػة كأف المنظم ػػة بات ػػت مس ػػاكلة ع ػػف الق ػػفة الغربي ػػة كقط ػػاع غػ ػزة بع ػػد قػ ػرار األردف ف ػػؾ

ارتباطػػو بالقػػفة الغربيػػةل كىػػي توػػكد انتفاقػػة شػػعبية سػػممية .كلكػػف بعػػد جيػػكد مكثفػػة اسػػتطاع عرفػػات

الحصػػكؿ عمػػى إقػرار مػػف قيػػادة المنظمػػة بتغييػػر اسػػتراتيجيتيال كذلػػؾ فػػي الػػدكرة التاسػػعة عشػرة لممجمػػس

الػػكطني الفمسػػطيني فػػي الج ازاػػر 12ػ ػ 15تش ػريف الثػػاني /نػػكفمبر 1988ـ التػػي اعتمػػدت كثيوػػة إعػػالف
االستوالؿل كتالىا ياسر عرفػات بنفسػو" :إف الملمػس الػكطني يعمػف ،باسػـ اأ كباسػـ الشػعب العربػي
الفمسطيني قياـ دكلة فمسطيف عم أرضنا الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ".
كمػػا اعتمػػدت الػػدكرة برنامجػان سياسػػيان قبػػؿ بمكجبػػو قػرار مجمػػس األمػػف الػػدكلي 242ل كدعػػا إلػػى

انعوػػاد المػػؤتمر الػػدكلي الفعػػاؿ الأػػاص بوقػػية الشػػرؽ األكسػػطل كانسػحاب إسػراايؿ مػػف جميػػع األ ارقػػي

) )1ياسر عرفات الرقـ الصعبل رشيدة ميرافل مرجع سابؽ .ص390
) (2لممزيد انظر :قبؿ الرحيؿ في السياسة كالنظاـ الفمسطينيل قيس عبد الكريـ كآأركفل مرجع سابؽ .ص124
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الفمس ػ ػػطينية كالعربي ػ ػػة المحتم ػ ػػة من ػ ػػذ الع ػ ػػاـ 1967ـل اكالغ ػ ػػا جمي ػ ػػع إجػ ػ ػ ار ات اإللح ػ ػػاؽ كالق ػ ػػـ اكا ازل ػ ػػة

المسػػتعمراتل كح ػ ٌؿ ققػػية الالجاػػيف الفمسػػطينييف كفػػؽ ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة .كمػػا دعػػا المجمػػس األمػػـ
المتحػػدة لكقػػع األرض الفمسػػطينية تحػػت إش ػراؼ دكلػػيل كقػػرر تشػػكيؿ الحككمػػة المؤقتػػة لدكلػػة فمسػػطيف

فػػي أق ػػرب كق ػػت ممك ػػف كطبو ػان لمظ ػػركؼ كتط ػػكر األح ػػداث .كفػػك ار اعترف ػػت الج ازا ػػر بالدكل ػػة الفمس ػػطينية
المعمنة؛ لتتكالى بعد ذلؾ اعترافات 127دكلة في العالـ بيذه الدكلة "الكليدة"

(.)1

اتفاؽ أكسمك:
كافػػػؽ المجمػ ػػس المركػ ػػزم الفمسػػػطيني عمػ ػػى تكميػ ػػؼ ياسػ ػػر عرفػػػات برااسػ ػػة الدكلػ ػػة الفمسػ ػػطينية

المسػػتومة فػػي أبريػػؿ 1989ـل كلػػدفع عمميػػة السػػالـ أعمػػف عرفػػات فػػي أكااػػؿ عػػاـ 1990ـ عػػف اسػػتعداده
التاـ لممفاكقات مف أجؿ السالـل فما سػبؽ كػاف العامػؿ الػذم انتوػؿ بعرفػات إلػى اتفاقيػة أكسػمك حيػث "

أدرؾ ياسر عرفات طبيعة الظركؼ الفمسػطينية كاإلقميميػة كالدكليػة التػي أصػبحت تكيػؿ بمكيػاليف كتنعػت
المواكمة باإلرىاب فاطمؽ سياسة سالـ الشجعاف التػي تكجػت بتكقيػع اتفاقيػة إعػالف المبػادئ بػيف منظمػة

التحرير الفمسطينية كالحككمة في البيت األبيض يكـ.)2(1993/9/13

كاف ليذا االتفاؽ النتاا الميمة المرتبطة بمسيرة الصراع الفمسطيني اإلسػراايمي كقػد صػدر عػف

ىذا االتفاؽ كجكد ما يسمى بالسمطة الفمسطينية" .كقد كقع االتفاؽ باألحرؼ األكلػى فػي 1993/8/19ـ

في أكسمك بالنركي ل كتـ التكقيػع عميػو رسػميا فػي 1993/9/13ـ فػي كاشػنطف برعايػة الػرايس األمريكػي
"بيػػؿ كمينتػػكف" كحقػػكر ياسػػر عرفػػات كراػػيس الػػكز ار اإلس ػراايمي "إسػػحاؽ اربػػيف" ككقعػػو عػػف الجانػػب

الفمس ػػطيني محم ػػكد عب ػػاس كع ػػف الجان ػػب اإلسػ ػراايمي كزي ػػر الأارجي ػػة "ش ػػمعكف بيري ػػز" كم ػػا كقع ػػو كزيػ ػ ار

أارجية أمريكا كركسيا كشاىديف"(.)3

نشأة السمطة كالعكدة إل غزة 1994ـ:
نتيجػ ػػة ليػ ػػذا االتفػ ػػاؽ جػ ػػا ت السػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية التػ ػػي نشػ ػػات بو ػ ػرار مػ ػػف المجمػ ػػس المركػ ػػزم

الفمسطيني في دكرتو المنعودة في  10أكتكبر  1993في تكنسل كعاد عرفات كجيشو إلى أرض الػكطف
بعػػد 27عامػػا فػػي المنفػػى رايسػػا لمسػػمطة فػػي تمػػكز عػػاـل 1994ـ عػػكدة المنتص ػريف ليموػػى أبنػػا شػػعبو
بانتظػػاره كليكمػػؿ المسػػيرة التفاكقػػية ألكؿ م ػرة مػػف داأػػؿ الػػكطف"()4ل "كبػػدأ دأػػكؿ الشػػرطة الفمسػػطينية

) (1المكقع اإللكتركني لمؤسسة ياسر عرفات-راـ اهلل-ل http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52
محطات كمراحؿ ميمة في حياة الرايس الشييد الرمز ياسر عرفات) (2ل الركاسيل مجمػة شػيرية تصػدر عػف دااػرة اإلعػالـ كالثوافػة

بحركة فت،ل العدد الثانيل "عدد أاص في ذكرل رحيؿ ياسر عرفات العاشرة"ل ديسمبر-كانكف األكؿ .ص31

) (3الوقية الفمسطينية أمفياتيا التاريأية كتطكراتيا المعاصرةل محسف محمد صال،ل مرجع سابؽ .ص112
) (4محطات كمراحؿ ميمة في حياة الرايس الشييد الرمز ياسر عرفاتلمرجع سابؽ.ص31
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قطػػاع غ ػزة فػػي 1994/5/18ل ك ٌأدل أعقػػا الحكػػـ الػػذاتي اليمػػيف الدسػػتكرية أمػػاـ ياسػػر عرفػػات فػػي
أريحا يكـ .)1("1994/7/5
انتخاب عرفات:
جػ ػػا ت مرحمػ ػػة انتأػ ػػاب عرفػ ػػاتل " ففػ ػػي عػ ػػاـ 1996ـ انتيأػ ػػب ياسػ ػػر عرفػ ػػات رايسػ ػػا لمسػ ػػمطة
الفمس ػػطينيةل لك ػػف حمم ػػو بو ػػي الع ػػكدة إل ػػى الوس ػػـ العرب ػػي م ػػف الو ػػدس ال ػػذم ق ػػمتو الدكل ػػة العبري ػػة ع ػػاـ
1967ـ كالصػػالة فػػي المسػػجد األقصػػى"( .)2فػػاجمع العػػالـ عمػػى رمزيػػة ياسػػر كشػػرعيتو بتمثيػػؿ الشػػعب

الفمسػػطينيل األمػػر الػػذم ىيػػا لعرفػػات الحصػػكؿ عمػػى لػػاتزة نكبػػؿ لمسػػالـل رغػػـ الموػػب الػػذم كػػاف يطموػػو
اإلس ػراايمييف كاألمريكػػاف عم ػى الث ػكار كقااػػدىـ عرفػػات "المخػػرب"ل كالػػذم عمم ػكا عمػػى مػػدار سػػنيف عمػػى
إقنػػاع العػػالـ بػػذلؾل كبانػػو يوػػكد مجمكعػػات مػػف الوتمػػةل كػػؿ ىػػذا بػػدده عرفػػات بحنكتػػو السياسػػية كقدرتػػو
الفااوة عمى مأاطبة العػالـ باسػـ السػالـل كالػذم أجبػر ىػذا العػالـ عمػى منحػو جػاازة نكبػؿ باالشػتراؾ مػع

رايس الكز ار اإلسراايمي "اسحاؽ رابيف" عاـ 1994ـ.
انتفاضة القص :2000

انػػدلعت االنتفاقػػة عمػػى االحػػتالؿ اإلسػراايمي بعػػد زيػػارة شػػاركف االسػػتف اززية إلػػى حػػرـ المسػػجد

األقصى بتاري2000/9/28 ،ـ تحت حجة البحث عف ىيكؿ سميماف المزعكـل "كفي انتفاقػة األقصػى
كقع ياسر عرفات تحت حصار قاس في موره في راـ اهلل لنحك سنتيف كنصؼ"(.)3

اس ػػتمرت االنتفاق ػػة الت ػػي قابمي ػػا " إيي ػػكد ب ػػاراؾ" ب ػػالومع كالكحش ػػيةل ل كتح ػػت ك ػػؿ ذل ػػؾ كان ػػت

الحككمة تميٌد لحصار الػرايس كمرحمػة االقتػراب مػف إزالتػو عػف السػاحة الدكليػةل كتصػفيتو باالعتوػاؿ أك
الوتػؿل "ككػاف كاقػحا أف ثمػة مباركػػة كتاييػدا مػف راػيس الحككمػة الصػػييكنية "إييػكد بػاراؾ" لمزيػارة حيػػث

زكده ب 600جندم لمرافوتو كاستنفر ثالثة آالؼ جندم كشػرطي فػي الوػدس كأحياايػا كصػمـ المسػممكف
عمى الدفاع عف األقصى"(.)4

إقػػافة لمػػا سػػبؽ فكػػاف مكقػػؼ عرفػػات ثكريػػا إيجابيػػا مػػف انتفاقػػة األقصػػىل" يصػػب فػػي اتجػػاه
تطػػكير االنتفاقػػة كدعميػػال كمػػا ذكػػرت العديػػد مػػف التوػػارير بػػاف ال ػرايس ياسػػر عرفػػات كػػاف ك ار الػػدعـ

الػذم قدمتػو حركػة فػت ،لجناحيػا العسػكرم كتااػب شػيدا األقصػىل األمػر الػذم أثٌػر كثيػ ار عمػى كقػعية

()1الوقية الفمسطينية أمفياتيا التاريأية كتطكراتيا المعاصرةل محسف محمد صال،ل مرجع سابؽ .ص 116
) (2محطات كمراحؿ ميمة في حياة الرايس الشييد الرمز ياسر عرفاتل مرجع سابؽ .ص31

) (3الوقية الفمسطينية أمفياتيا التاريأية كتطكراتيا المعاصرةل محسف محمد صال،ل مرجع سابؽ .ص 126
) (4نفسول ص.124
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ياسر عرفات الذم تحكؿ إلػى شأصػية مسػتيدفة بشػكؿ مباشػر مػف ًقىبػؿ قػكات االحػتالؿ اإلسػراايمي مػف
يتسف إبعاده"(.)1
أالؿ محاصرتو في مواطعة راـ اهلل حيف لـ
ٌ
رفض مقترحات كمنيتكف:
أعم ػػف الػ ػرايس الفمس ػػطيني ياس ػػر عرف ػػات ي ػػكـ2001/8/1ـ رفق ػػو لمموترح ػػات األمريكي ػػة الت ػػي

قػػدميا الػػرايس األمريك ػػي" كمينتػػكف" لمجػػانبيف الفمس ػػطيني كاإلسػػراايمي كالتػػي تق ػػمنت التنػػازؿ عػػف ح ػػؽ

العػػكدة لالجاػػيف الفمسػػطينييفل كتحكيػػؿ الوػػدس إلػػى مدينػػة مفتكحػػة فييػػا عاصػػمتاف كاحػػدة لمييػػكد كأأػػرل

لمفمسػطينييفل ممػا أثػػار جػدال كاسػعا فمسػػطينيا كدكليػال كعنػد عكدتػػو مػف "كامػب ديفيػػد" اسػتيوبؿ أبػك عمػػار
اسػتوباؿ المنتصػرل كمػف ىػذا التػاري ،عممػت إسػراايؿ عمػى حصػار الػرايس الفمسػطيني فػي المواطعػة فػػي

راـ اهلل.

لوػػد أػػاطبيـ عرفػػات قػػااال :إننػػي أرفػػض التأمػػي عػػف أم جػػز مػػف الحػػرـ الشػريؼل حتػػى موابػػؿ

ػي التػػاري ،أننػػي أػػااف .ىػػؿ
حيفػػا أك يافػػال كأقػػاؼ مأاطبػػا كمينتػػكف :لػػف أبيػػع الوػػدس كلػػف يسػػجؿ عمػ ٌ
عمي أننػي بعػت كنػااس الوػدس كالحػرـ الشػريؼ إلػى
تريدكف قتميت أنا رجؿ مؤمف كلف أسم ،باف ييسجؿ ٌ
إسػراايؿل أنػػا رجػػؿ سػػالـ كأطمػػ ،إلػػى تحويػػؽ السػػالـ كالمصػػالحة التاريأيػػةل كلػػيس إلػػى إقامػػة بػػؤر جديػػدة

لمح ارا ػػؽ  ..الح ػػرـ الشػ ػريؼ ى ػػك مم ػػؾ المس ػػمميف من ػػذ بداي ػػة اإلس ػػالـ كحت ػػى يكمن ػػا ى ػػذال باس ػػتثنا حوب ػػة
الصميبييف.

كفي اجتماع آأر لو مع كمينتكفل قاؿ عرفات محتدا :لف يغفػر لػي مميػار مسػمـ إذا تأميػت عػف

السيادة التامة عمى الودس الشرقيةل ال أممؾ أم تفكيض بالتأمي عنيا .حيناذ رد عميو كمينتػكف غاقػبا:

أنت تدفع شعبؾ كشعكب المنطوة كميا إلى الكارثة ...أنت عمى كشػؾ فوػداف صػداقتيل فاجابػو عرفػات:
لف أكقع اتفاقية بدكف الودس .أنت تنسؽ اقتراحاتؾ مع اإلسػراايمييفل أمػا أنػال فيتعػيف عمػي أف أنسػؽ مػع

العرب جميعيـ كليس فوط مع اإلسراايمييف.

فوػاؿ كمينتػػكف :لمػاذا ال تنػػاقش ىػػذه النوطػة مباشػرة مػػع بػاراؾ كتجػػدا حػػال ليػات رد عرفػػات :لػػيس

مي شياال سكل قـ الودس إلسراايؿ"(.)2
لدل باراؾ غير كالـ في اليكا  .لـ يوترح ع ٌ

استمد الرايس شمكليتو مف شمكلية الوقية الفمسطينيةل إقػافة إلػى ذلػؾ فتيعػد شأصػية الػرايس
عرفػػات شأصػػية تاريأيػػة كارزماتيػػة اعتمػػدت عمػػى صػػفات مػػؤثرة – سػػيتـ ذكرىػػا فػػي ىػػذا الجػػز مػػف
) (1شأصنة الورار السياسي الفمسطيني بيف الصالحيات الوانكنية كالكاريزما الشأصيةل عال فكزم أبك طول مػؤتمر الشػييد الرمػز
ياسر عرفات -تاري ،كذاكرةل مؤتمر عممي محكـل جامعة األزىر بغزةل الجز األكؿل 2011ل ص.47

) )2المكقع اإللكتركني لمؤسسة ياسر عرفاتل راـ اهللل http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52
( )الكاريزما :مصطم ،يكنػاني أصػالن مشػتؽ مػف كممػة نعمػةل أم ىبػة إلييػة تجعػؿ المػر يمفقػالن لجاذبيتػول كىػي الصػفة المنسػكبة
إلى أشأاص أك مؤسسات أك مناصب بسبب صمتيـ المفترقة بالوكل الحيكية المؤثرة كالمحددة لمنظاـ.
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جسدت الكؿ الفمسطيني مف رجاؿ كنسػا كشػيكخ
الدراسة-ل كما تيعتبر الشأصية السياسية الكحيدة التي ٌ
كزىػرات كأطفػػاؿل كتوػػدـ الباحثػػة فػػي ىػػذا الجػػز محاكلػػة ذاتيػػة آممػػة أف تكػػكف م ً
نصػػفة فييػػا بحػ ِّ
ػؽ عرفػػات
ي
اإلنساف كالرمز.
كاتفػػؽ الجميػػع كػػذلؾ عمػػى أنػػو الرجػػؿ الػػذم تمتػػع بكػػؿ الصػػفات الكارزماتيػػةل التػػي جمعػػت مػػف

حكلػػو كػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني ممػػف اتفػػؽ أك اأتمػػؼ معػػول كفػػي مناك ارتػػو فػػي دكااػػر كف ارغػػات كدىػػاليز
السياسة العربية كمجارييا العميوة التي سار الشييد الػرايس ياسػر عرفػات عمػى التقػاد منيػا بػالرغـ مػف
المسايرة الظاىريةل كتجنب حاالت التصادـ معيال فكاف كسطيا يوػيـ مسػافة مػع معظػـ مػا يحػيط بػو مػف

األلػ ػكاف األيديكلكجي ػػةل كك ػػاف من ػػاك ار م ػػاى ار أب ػػدع كم ػػف مكق ػػع المنط ػػؽ ف ػػي سياس ػػتو الأارجي ػػة م ػػع كب ػػار
الشياطيف مف الالعبيف في حمبة السياسة العالمية"(.)1

يعػد ياسػػر عرفػػات مػػف أشػػير الزعمػػا فػػي اسػػتغالؿ كاريزميتػػو فػػي التػػاثير عمػػى اآلأػريف لتمريػػر

رؤيتو لموقايا بعوالنية كحنكة كبيريف كفي التاثير عمى اتأاذ الو اررات المصيرية لمثكرةل "فوػد تػكفرت فػي
شأصية ياسر عرفات شركط الويادة الوػادرة عمػى التػاثير فػي اآلأػريف مػف أجػؿ تحويػؽ األىػداؼل ككػاف
لويادتػػو الػػدكر الحاسػػـ فػػي النشػػاط الػكاعي الفمسػػطينيل ككانػػت ممارسػػة عرفػػات لمسػػمطة تعنػػي انطباعػػات

بانيا سياسة قاامة نظريا عمى مجمكعة مف التفسيرات لدكر الوادة بشكؿ عاـ").(2

إق ػػافة إل ػػى م ػػا س ػػبؽ فمن ػػذ البػ ػكاكير األكل ػػى ل ػػكعي عرف ػػات السياس ػػي ش ػػغمت فمس ػػطيف عوم ػػول
و
ممكية مودسة مغركسػة فػي
حكؿ ىذه الوقية إلى
كعششت في كجدانول إلى أف أصب ،الوااد الرمز الذم ٌ
أاصرة االسػتورار العػالمي أجمػعل محافظػان كمػدافعان عػف الحرك ًػة الكطنيػة الفمسػطينيةل فكػاف قااػد المسػيرة

ػاش
كالحافمػػة مػػف أجػ ًػؿ الحريػػة كنيػػؿ االسػػتوالؿل كىػػك الػػذم انتػػز ى
ع شػػرعيتو عبػػر النقػػاؿ الطكيػػؿل فوػػد عػ ى
المحنػػؾ الػػذم يحمػػؿ ىمػنا كطنيػنا كبيػ نارل الػػذم مثٌػػؿ صػػيركرة شػػعب تاريأيػػة
حيػػاة الوااػػد الثػػاار كالسياسػػي
ٌ

لموقػػية الفمسػػطينية لمػػدة نصػػؼ قػػرف مػػف الزمػػافل فيػػك الزابوػػي الػػذم عػػرؼ متػى يأتفػػيل كمتػػى يعانػػدل

كمتى يواكـل كمتى يكابرل كمتى ينسابل فغدت شأصية ياسػر عرفػات كاسػمو الػداؿ عميػو اسػـ فمسػطيف

الفصػؿ
كىكيتيا في العالـ كمحافمو العامة كالأاصةل يوكؿ الشاعر محمكد دركيػش" :كػاف ياسػر عرفػات
ى
الطػكؿ فػػي حياتنػا ،ككػػاف اسػػمو أحػد أسػػماء فمسػطيف اللديػػدة الناىضػػة مػف رمػ ً
ػاد النكبػة إلػ لمػػرة
ى
المقاكمة ،إل فكرة الدكلة ،إل كاقع تأسيسيا المتعثر"(.)3

)(1حركة فت ،مف العاصفة إلى كتااب شيدا األقصىل عمي بدكاف كنبيؿ السيميل األكااؿ لمنشر كالتكزيعل ط1ل  .2005ص15
) (2الحكار المتمدفل أشكاؽ عباسل عدد1290ل .2006/8/18

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43391

) )3كممة محمكد دركيش في أربعيف ياسر عرفات -راـ اهلل-ل منشكرة عمى مكقع اليكتيكب:

https://www.youtube.com/watch?v=TuTudDLGTaE
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كتميػػزت الشأصػػية العرفاتيػػة بعديػ وػد مػػف الصػػفات احتػػار رفوػػا الثػػكرة كالكتٌػػاب كالشػػع ار كأىػػؿ
السياسة في عدىا كحصرىا" فكاف ياسر عرفات الكاقعي إلى أقصى الحدكد في حاجة أحيانا إلػى تطعػيـ

أطابو و
بوميؿ مف البعد الغيبي ...ككاف ياسػر عرفػات النػاظر إلػى الغػدل كالعميػؽ اإليمػاف بػاهلل كبانبيااػول
عميؽ اإليماف أيقا بالتعددية الثوافية كالدينية التي تيعطي ىػذه الػبالد أصكصػيتيا ...ككػاف يبحػث عػف
نواط االلتوا ل كيشكؿ سدا أمػاـ األصػكليات فمػـ يكػف تدينػو حػااال دكف عممانيتػو كلػـ تكػف عممانيتػو عباػا

عمى تدينو فالديف هلل كالكطف لمجميع"(.)1

إقافة إلى ت
أف عرفات كاف متكقٌد الذىف متفت ،البصيرةل "كاف بصره كبصػيرتو يأتػرؽ القػباب
األسػػكدل كنػػت شػػاىدنا عميػػو كىػػك يسػػتعد لركػػكب البحػػر مػػف بيػػركت إلػػى مػػاال نعػػرؼل إلػػى مجيػ و
ػكؿ بعيػػدل

منػػا ىػػذا الج ػكاب
فسػػالو "أفنيػػرم" إلػػى أيػػف أنػػت ذاىػػبت فػػرد عمػػى الفػػكر :إلػػى فمسػػطيفل لػػف يصػػدؽ أحػػد ٌ
الياربل فمـ تبدك فمسطيف مف قبؿ بعيدة كما تبدك مف ىذا البحر"(.)2
كلػػـ يحتكػػر دركيػػش الكصػػؼ كحػػده فيوػػكؿ رفيوػػو العويػػد أبػػك الطيػػب" :إف قااػػدنا األخ أبػػك عمػػار

قكم كػالبحرل أك كزنػد عامػؿ فمسػطينيل ىػادئ كزيتكنػة كنعانيػة أغصػانيا فػي السػما كجػذكرىا تمتػد فػي
عم ػػؽ األرضل ابتس ػػامتو ج ػػز م ػػف كجي ػػول كككفيت ػػو رم ػػز الث ػػكرةل إن ػػو عنػ ػكاف قق ػػية يزى ػػر باألزم ػػاتل

كاألزمػػات تالحوػػو يأػػرج مػػف أزمػػة إلػػى أزمػػةل فطريوػػو لػػيس سػػيالل كلػػـ يكػػف يتكقعػػو أف يكػػكف سػػيالل لوػػد

اأتػػار الطريػػؽ األصػػعبل ككػػاف الشػػعب معػػو فػػي ىػػذا االأتيػػارل كػػاف عميػػو أف يتعامػػؿ مػػع كػػؿ زنادقػػة
العالـ العربي كأف يسير فكؽ أطكط متواطعة ى ٌشة في ىذا العالـ الميترئ"(.)3

كىك الوااؿ" :دع كؿ الزىكر تتفت ،في ك ً
احة ىذه الثكرة"()4ل "ما ارتدل يكما سكل البدلػة الكاكيػةل

يمس ،حذا ه بيػدهل يرتػب سػريره المتكاقػع كجنػدم دااػـ االسػتعدادل لػـ يتػرؾ ككفيتػو يكمػال حتػى صػارت
الككفيػ ػػة تعنػ ػػي أبػ ػػك عمػ ػػار كالثػ ػػكرة كالوقػ ػػيةل ككػ ػػؿ ىػ ػػذا الت ػ ػرابط بػ ػػيف الوااػ ػػد كالشػ ػػعب كبػ ػػيف اإلنسػ ػػاف

كاألرض"(.)5

أمػػا عػػف شأصػػية ياسػػر عرفػػات فوػػاؿ المفكػػر العربػػي عبػػد اإللػػو بموزيػػز" :لػػـ يكػػف ياسػػر عرفػػات
مجرد قااد سياسيل كزعيـ كطني فحسبل إذ تحكؿ في المأيػاؿ الجمعػي الفمسػطيني إلػى بطػؿ أسػطكرم

اكالػػى رمػػز متعػػاؿل حيػػث رفعتػػو الػػذاكرة الجماعيػػة كأكسػػبتو ركح السػػمطةل كمػػف ىنػػا فػػرف الكاريزمػػا سػػتظؿ

) (1المرجع السابؽ
)(2نفسو

) (3زلزاؿ بيركتل محمكد الناطكر (العويد أبك الطيب) ل دار ابف رشد لمنشر كالتكزيعل عمافل ط3ل  .1986ص47
) (4زلزاؿ بيركتلالمرجع نفسو .ص51
) (5نفسو .ص52
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فػػاعال متوػػدما مػػف فكاعػػؿ السياسػػة كطاقػػة متجػػددة ال تنقػػب فػػي صػػناعة الػػكعي الجمػػاعي كالالشػػعكر

الثوافية لمشعب الفمسطيني").(1

عرف ػػات ال ػػذم م ػػف الممك ػػف تس ػػميتو رج ػػؿ اإلجم ػػاع ال ػػكطني ال ػػذم اتف ػػؽ عم ػػى قيادت ػػو العمم ػػاني

كاليسػػارم كاليمينػػيل كتغنػػى الجميػػع بمػػسثره بعػػد استشػػيادهل قػػد تأتمػػؼ معػػو كلكنػػؾ أبػػدا لػػف تأتمػػؼ عميػػو

كعمػػى حنكتػػو كحب ػػو ألبنػػا شػػعبول فػػرغـ اأتالفػػات كثيػػر مػػف السياسػػييف كالمحممػػيف فػػي بعػػض مكاقف ػػو

السياسػػيةل فػػرنيـ أجمعػكا عمػػى عػػدـ االأػػتالؼ عميػػول " لوػػد اأتمفنػػا كاأتمػػؼ رفػػاؽ الػػدرب كثيػ ار مػػع ياسػػر

عرفاتل لكف أكثرىـ لػـ يوعػكا يكمػا فػي أطياػة االأػتالؼ عميػول كال ب ٌػد أف النػدـ ظػؿ يسػاكر رفاقػا اكاأػكة
ػاكىزىـ الػػزمف كعػػانكا
طريػػؽ قػػممتيـ أكىػػاميـ فظن ػكا أنيػػـ قػػادركف عمػػى تجػػاكز ىػػذا ال ػرقـ الصػػعبل فتجػ ى
طكيال مف عزلتيـ عف الركب كمسيرة الشعب التي كاف يوكدىا ياسر عرفات"(.)2

ك مع ذلؾ فعرفات بوى في ذاكرة الكؿ الفمسػطيني بطميػـ كرمػزىـل " فيػك الشػييد الػرايس ياسػر

عرفػػات بوػػي عنػػد عمػػكـ الفمسػػطينييف المالػػؾ السػػحرم لممعادلػػة الذىبيػػة" :نأتمػػؼ معػػؾل كلكػػف ال نأتمػػؼ

عميػػؾ"()3ل فمػػن ،ىػػذا لياسػػر عرفػػات مػػا يمكػػف تسػػميتو "بالكاريزمػػا"ل التػػي سػػاعدتو عمػػى أف يوػػبض عمػػى
الس ػػمطة كيس ػػتاثر بص ػػناعة الوػ ػرار ال ػػداأمي كالأ ػػارجيل كأف يك ػػكف ل ػػو ىيبت ػػو كاعتب ػػاره كس ػػط ش ػػعبو ف ػػي
األرض المحتمة كفي الشتاتل حتػى أصػب ،اسػمو مالكفػا عمػى األلسػف كاألىػازي ل كأصػبحت صػكره تمػأل
المكاف الفمسطينيل فعاش قاادا قبؿ أف يصػب ،راػيس سػمطةل كلعمػو تغػذل فػي السػمطة مػف رصػيد ىيبتػو

الػػذم جػػا بػػو إلػػى فمسػػطيف مػػف تجربػػة الثػػكرةل فوػػد كػػاف ياسػػر عرفػػات يمثػػؿ أبػػا لمفمسػػطينييف بكػػؿ أمػػاكف
تكاجدىـ باكسع معاني األبكة كأعمويال كككؿ أب فود يحدث أف يوسك أحيانا عمى األبنا فيمػزميـ بمػا لػـ
يبتغكهل كىذا ما برر الكثير مف تصرفاتو كلعؿ أشيرىا تكجيو نحك التسكية"(.)4

كبعيدنا عف العاطفػة الذاتيػة تجػاه ىػذا الرمػزل كاقت اربػا مػف المكقػكعيةل "فػرف تكػريـ عرفػات لػيس

دربا مف دركب التػرؼ كالبيرجػة بػؿ ىػك قػركرة كالتػزاـ كطنػي كأأالقػيل فيػك الرجػؿ الػذم آمػف بوقػيتو
فسثر الحرية عمى حياة يسكنيا الذؿل كيعربد فييا الطغػاةل كدافػع عػف ققػيتو ألكثػر مػف نصػؼ قػرف مػف
الزمافل حتى تحكلت فمسطيف مف ققية فمسطينية إلى ققية سياسية بامتياز"(.)5

) (1كاريزما عرفاتل عبد اإللو بموزيزل مجمة فت،ل ع2546

(") 2قػ ػ ار ات فػػػي المشػػػيد السياسػػػي الفمسػ ػػطينيل "كممػػػة فػػػي كداع ال ارح ػػؿ الكبيػػػر"ل السػػػالـ المعمػ ػػؽ()2ل فػػػي الطريػػػؽ إلػػػى الدكلػ ػػة
الفمسطينيةل أحمد قريعل"أبك عال "ل المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرل ط1ل  .2005ص269

) (3حركة فت ،مف العاصفة إلى كتااب شيدا األقصىل مرجع سابؽ .ص9

) (4أزمة المشركع الكطني الفمسطيني مف فت ،إلى حماسل عبد اإللو بموزيز ل مركز دراسات الكحدة العربيةل بيركتل ط1ل د.ت.

( )5عالقة ياسر عرفات بالثكرات العالمية كانعكاساتيا عمى الوصية الفمسطينيةل رامي محمد فػارس ك ىشػاـ عبػد الوػادر أبػك ىاشػـل
مؤتمر الشييد الرمز ياسر عرفات -تاري..،كذاكرةل مؤتمر عممي محكـل جامعة األزىر بغزةل الجز األكؿل .2011ص60
19

اشتير عرفات بانو الكاقعي البراغماتي()ل رجؿ الحرب كالسالـ في آفل صفات تػدلؿ عمػى قػدرة

الرجػػؿ الياامػػة كفيمػػو لطبيعػػة ققػػيتو ككاقعيتػػو التػػي كػػاف يتفيميػػا كيػػدركيا الػػبعض بعػػد سػػنكاتل فعرفػػات
بكػػؿ مككناتػػو ككينكنتػػو الشأصػػية جمػػع بػػيف السػػالح كالسػػالـل فمػػـ يغػػادره مسدسػػو يكمػػال ككػػذلؾ فك ػرة
الحصػػكؿ عمػػى سػ و
ػالـ دااػػـ كشػػامؿل " فياسػػر عرفػػات رجػػؿ كػػؿ المحطػػات كالم ارحػػؿ التاريأيػػة اليامػػةل
اسػػتطاع فعػػال أف ي ػكازف بػػيف شأصػػيتيف :شأصػػية أبػػك عمػػار الثاارلحامػػؿ البندقيػػةل الت ػكاؽ إلػػى زمػػف
الحرية كاالستوالؿل الحالـ بشمس جديدة تبزغ فكؽ بواع فمسطيفل كبيف شأصية ياسر عرفػات السياسػي

الوػ ػػادر عمػ ػػى عمػ ػػؿ حاجاتػ ػػو الشأصػ ػػية آأػ ػػذا بعػ ػػيف االعتبػ ػػار الوػ ػػدرات العوميػ ػػة التػ ػػي يمتمكيػ ػػا الشػ ػػعب
الفمسػػطيني كحركػػة المواكمػػةل فكانػػت البراغماتيػػة كالكاقعيػػة كفيػػـ العػػالـ كمػػا ىػػكل سػػر الوػػكة ك ار أفعػػاؿ

كأقػكاؿ كمفاكقػػات ياسػػر عرفػػاتل حيػػث أظيػػر نقػػكجا سياسػػيا فػػي كػػؿ الم ارحػػؿ التػػي مػػرت فػػي تاريأػػو

النقالي"(.)1

كما ككثؽ التاري ،إجماع عدد ليس سيالن مف الساسة كغيرىـ عمى أنػو أب لمكطنيػة الفمسػطينيةل

"ال ػ ػرايس الشػ ػػييد ياسػ ػػر عرفػ ػػات ككمػ ػػا يجمػ ػػع المراقبػ ػػكف كالمحممػ ػػكف السياسػ ػػيكف أبػ ػػك الكاقعيػ ػػة الكطنيػ ػػة
الفمسػػطينية كصػػاحب الػػني البراغامػػاتي الكاقػػؼ عمػػى قدميػػو اليػػارب مػػف االأتنػػاؽل كفػػات ،الفقػػا ات

السياس ػية فػػي الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية المعاص ػرةل المتمتػػع بػػدينامك نشػػط مغػػركز كمػػزركع فػػي العوػػؿ
كالومػػب صػػاحب الوػػدرة الفااوػػة عمػػى تكليػػد الوػػكة مػػف الصػػعب لتحػػدم المسػػتحيؿ فنبعػػث بػػيف إحساسػػاتو

المأتفية عف عيكف البشر"

(.(2

مثٌؿ عرفات الثكرة الفمسطينية كرمزية الوقية الفمسػطينية بزيػو العسػكرم كككفيتػو الشػييرة حتػى

أصػػب ،بحػػد ذات ػػو رم ػ از نقػػاليا تجػػاكز الحالػػة الفمسػػطينية ليمثػػؿ ثػػكرة عالميػػةل كأصكصػػان بعػػد أطاب ػػو
الشػ ػػيير أمػ ػػاـ الجمعيػ ػػة العامػ ػػة لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة فػ ػػي -13نػ ػػكفمبر 1974-الػ ػػذم أكػ ػػد فيػ ػػو أف الوقػ ػػية
"(.)3

الفمسطينية مف الوقايا العادلة لمشعكب المعرقة لالستعمار كاالقطياد

فوػػد تحػ ٌػدل االحػػتالؿ الصػػييكني كىػػك يمػػد ذ ارعػػو لمسػػالـل السػػالـ الػػذم مثٌػػؿ لديػػو جانػػب الوػػكة
كسالح التحدم في كؿ المحافػؿ الدكليػةل فوػد كجػو ىػذا التحػدم مباشػرة مػف عمػى منصػة األمػـ المتحػدةل
كصدح بو أماـ العالـ أجمعل "إنني أكجو ىذا التحدم لجميػع اإلسػراايمييف كىػك السػالـ العػادؿل كمػا كػاف

( )البراغماتية :مذىب فمسفي سياسي يعتبر نجاح العمؿ المعيار الكحيد لمحويوة.
) )1البراجماتيػػة كالكارزماتيػػة فػػي شأصػػية ياسػػر عرفػػاتل أيمػػف طػػالؿ يكسػػؼل د ارسػػة فػػي النأبػػة كالويػػادةل المػػؤتمر العممػػي الػػدكلي
ياسر عرفات ذاكرة كطف كمسيرة شعبل جامعة األقصىل غزةل  .2005ص106

) )2حركة فت ،مف العاصفة إلى كتااب شيدا األقصىل عمي بدكاف كنبيؿ السيميل مرجع سابؽ .ص15-14
) (3الجزيرة تكؾل حياة عرفاتل http://www.aljazeera.net :2007/11/14
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دااـ التاكيد عمى ىذا اليدؼل "كيؤكد أبك عمار باستمرار أف ىدفو الكحيد في الشرؽ األكسط ىػك السػالـ

دكف منتصريف أك منيزميف بؿ السالـ فوط"(.)1

ميػػز ىػػذا الرجػػؿل كأحاطػػو بيالػػة مػػف الرمزيػػة ىػػك اإليمػػاف الشػػعبي الفمسػػطيني كالجمػػاىيرم
كمػػا ٌ
ال بندقيتػػو أك مرتػػديا زيػػو العسػػكرم؛
العربػػي بشأصػػيتو كقيادتػػول أاصػػة كأنػػو لػػـ يظيػػر أماميػػا إال حػػام ن
فياسػر عرفػػات ىػػك الكفػػاح فػي عوػػكؿ شػػعبول "ىػػك كفػاحل فكػػؿ م ارحػػؿ كفػػاح ىػذه الثػػكرة كػػاف ىػػك بػػداأميا

كػاف صػاحب الطموػػة األكلػى كمػػؿ سػجؿ لػول كىػػك ثػكرة ألف الثػػكرة تسػتمد اسػتم ارريتيا مػػف كجػكدهل حويوػػة
أف الثكرات ال تمكت كلكف كجكد الوااد المميـ عمى رأس الثكرة ىك الذم يعطييا فاعميتيا كبوا ىا"(.)2

تحمؿ عرفات جيؿ بعض السياسييف كتبعية بعض األحزاب لمدكؿ المجاكرةل كحمالت التشػكيؾ
ٌ
ح ػػكؿ حفاظ ػػو عم ػػى الثكاب ػػتل حت ػػى اق ػػطر الك ػػؿ الفمس ػػطيني بتنظيمات ػػو كأح ازب ػػو كفاات ػػو بتس ػػمية الرم ػػز
ب"رجؿ الثكابت الفمسطينية"ل كسجؿ التاري ،الفمسطيني لو بانو اأتار المكت عمػى التأمػي عػف الثكابػتل
كىذا ما سيجعؿ أم تأمي كلك بسيط عنيا بعده أيانة كبرل.

كما حافظ عرفات عمى الأطكط الحم ار في تاريأو كىػي كمػا يعتبرىػا الثكابػت التػي ال مسػاكمة

عمييػػال كجػػا فػػي موابمػػة مػػع عرفػػات مػػا يػػاتي":أخ أبػػك عمػػارل لػػك طمبنػػا منػػؾ أف تحػػدد لموػػارئ العربػػي

كالفمسطينيل ما ىي الأطكط الحمر لمتحرؾ الفمسطينيت".

نحف لدينا ثكابتل أكالن إنيا االحػتالؿ اإلسػراايمي لجميػع األ ارقػي العربيػةل بمػا فػي ذلػؾ الوػدس

أط أحمر كالودس بالذات أط أحمرل ثانيا حػؿ المشػكمة الالجاػيف الفمسػطينييف مػف جميػع جكانبيػا طبوػا
لو اررات األمـ المتحػدةل ثالثػا :حػؿ الوقػية الفمسػطينية مػف جميػع جكانبيػا ألف الوقػية الفمسػطينية ليسػت

ققية الجايف فوطل رابعا :منظمة التحرير الفمسػطينية ممثػؿ شػرعي ككحيػد لمشػعب الفمسػطينيل كال نوبػؿ
نواشا كال تالعبا في ىذه النوطة"(.)3

الحصار كالرحيؿ:
حاصرت آليات الغدر عرفػاتل كحاكلػت أف تنػاؿ مػف ذلػؾ اليػرـل كأف تمغػي رمزيػة الوااػدل كلكنيػا فشػمت
م ار ار كتك اررال"كمف موره المحاصر ك الذم قطعت عنو الػما كالكيربا ل قاؿ عرفات معموػنا :ىػذا ىػك الػرد
اإلسراايمي عمى الومة العربية التي تبنت مشركع سالـ .إسراايؿ تريدني سلينا ،أك قتيال أك أسػيرا .كأنػا

أقػكؿ ليػػـ :شػػييدا ،شػييدا ،شػػييدال ىػػؿ حيػاتي أغمػى مػػف حيػاة مػكاطف فمسػطيني بسػػيطل أك مػف حيػػاة
)(1حكار مع أبك عمارل عبده مباشرل دار المعارؼل الواىرةل د.طل د.ت .ص126
) (2ياسر عرفات الرقـ الصعبل مرجع سابؽ .ص12

) (3عرفػػات يحػػدد الأطػػكط الحمػػر لمتحػػرؾ الفمسػػطينيل أجػػرل الح ػكار :بػػالؿ الحسػػفل منشػػكرات ىياػػة التكجيػػو السياسػػي كاإلعػػالـ
لجيش التحرير الكطني الفمسطينيل طبع في تكنسل .1985/3/20ص59
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ككجو نػدا ن إلػى الشػعكب العربيػة كاإلسػالمية اكالػى كػؿ الػػمسيحييف فػي العػالـ أجمػع قػاؿ
طفؿ فمسطينيت ٌ
فيو :يجب الدفاع عف األرض المودسة.)1(.
تدىكرت بعد ذلؾ صحة الرايس كنوؿ لمعالج في فرنسػا ليترلػؿ الفػارس شػييدا شػييدا شػييدا
فػػي الحػػادم عشػػر مػػف تش ػريف الثػػاني مػػف العػػاـ  2004عػػف عمػػر ينػػاىر 75عامػػال كاأتمفػػت بعػػد ذلػػؾ
أسباب الكفاةل كلكف األكيد أنو ىذه الكفاة لػـ تكػف طبيعيػة كمػا زاؿ الشػعب الفمسػطيني حتػى اآلف ينتظػر

الكشؼ عف الواتؿ.

دفع عرفات ثمػف اإلصػرار كالمكاقػؼ السياسػية حيػث ح ً
كصػر ق اربػة ثػالث السػنكات فػي موػره فػي
ي

المواطعة في راـ اهللل كاقتربت مف جدار غرفتو دبابات المحتؿ إال أنو الذم صػرخ مػدكيا كمتحػديا بػنفس

الوااد الثكرم ،مشددا عمى دربو كاأتياره كأمنيتػو بركعػة فػي المسػجد األقصػى كغايتػو بػالعكدة إلػى الوػدس
الشريؼ التي رددىا دااما في أطاباتول حتى الودسل حتى الودسل حتى الودس.
رحػػؿ عرفػػات رحيػػؿ األبطػػاؿل فوػػد يشػ ٌػيع كدفػػف مثػػؿ أم مػػف الزعمػػا التػػاريأييفل ككػػاف العػػالـ
قاطبػػة يتحػػدث عػػف نعيػػول كاعتيبػػر بػػذلؾ مػػف أىػػـ الثػػكرييف كاألبطػػاؿ إلػػى جانػػب نمسػػكف مانػػديالل كفيػػديؿ
كاس ػػتركل كالمياتم ػػا غان ػػدمل كني ػػركل كم ػػاك تس ػػي تكن ػػنل كط ػػار عرف ػػات إل ػػى المنف ػػىل كع ػ ٌػرج ذك الي ػػكل
المصػػرم عمػػى مصػػر فسػػدد لػػو دينػػو العػػاطفي كأأيػ ار ألوػػى نظرتػػو األأيػرة عمػػى السػػاحؿ الفمسػػطينيل ثػػـ
تدثر ىذا الجسد الأفيؼ بػارض الحمػـ الثويػؿل ليأمػد حيػا بفكرتػو يحرقػنا عمػى كالدة فجػر جديػد كيزيػدنا

إص ػ ار ار عمػػى أنػػو الرمػػز البػػاقي فينػػال كأنػػو رجػػؿ الحػػرب كالسػػالـل كأنػػو رحػػؿ ليتػػرؾ لنػػا كلغصػػف الزيتػػكف
االشتياؽ كالميفة عمى تحويؽ حمـ حاؿ المكت دكف إكمالو.

"كاتكػا ياسػػر عرفػػات عمػػى أكػػؼ ثمػػة مػػف الجنػكد الفرنسػػييف كتمػػؾ ىػػي المػػرة الكلػ التػػي يحمػػؿ

فييا لثماف زعيـ أك رتيس غير فرنسي في فرنسػا ،كقػ أر الفمسػطينيكف ىػذا الكػرـ الػكطني الفرنسػي كمػا
لك أنو تقميد لجراحيـل فعزفت مكسيوى الجيش الفرنسي النشيد الكطني الفرنسػي (المارسػيميز)ل كالنشػيد

الكطني الفمسطينيل نشيد المواكـ الفدااي"(.)2

) (1المكقػ ػػع اإللكتركنػ ػػي لمؤسسػ ػػة ياسػ ػػر عرفػ ػػاتل راـ اهللل /http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52ل كانظػ ػػر :السياسػ ػػة
اإلسػراايمي تجػػاه الػرايس ياسػػر عرفػػات 2004-2000ل أالػػد شػػعبافل مػػؤتمر الشػػييد الرمػػز ياسػػر عرفػػات -تػػاري..،كذاكرةل مػػؤتمر
عممي محكـل جامعة األزىر بغزةل الجز األكؿل  .2011ص146

) (2حركة فت ،مف العاصفة إلى كتااب شيدا األقصىل عمي بدكاف كنبيؿ السيميل مرجع سابؽ .ص17
22

"مقى أبك عمار تاركا أمفو شعبا صامدا اكارثا عظيمال ...مقى تاركا لنا المبادئ التػي نعمػؿ
عمػػى ىػػدييا بػػرأالصل كالحمػػـ الػػذم نعتصػػـ بػػو فػػي كجػػو المحػػف كالشػػداادل كاألنػػا الػػذم نتمسػػؾ بػػو عمػػى

طكؿ الطريؽ المفقي حتما إلى الحرية كاالستوالؿ كالسالـ كالديموراطية كالرأا "(.)1

فشػػاركف لػػـ يحػػارب الشػػأص بػػؿ حػػارب إشػػعاع رمػػز فػػي ىػػذا الػػزمفل كحرمػػو مػػف تحويػػؽ حممػػو

بصػػالة فػػي األقصػػىل سػػنفتوده ألنػػو الفريػػد فالعرفاتيػػة ال توػػكـ إال عمػػى صػػاحبيا فمػػف يمػػأل مكػػاف عرفػػات

المعبػر عػف ركح شػعب حػيل فمػو المجػد
أحدل فبعد عرفات لف نعثػر عمػى عرفاتيػة جديػدةل فعرفػات كػاف
ٌ
كالأمكد.
كاستأالص ػان مػػف عرقػػنا المػػكجز لسػػيرة عرفػػاتل كمػػا مػػر بػػو مػػف أحػػداث متنكع ػػة كنقػػاليةل

كثكريةل كالحرب كالسػالـ كالسياسػةل يمكػف الوػكؿ بانػو لػـ يكػف سػيالن الكلػكج إلػى لغػة الأطػاب السياسػي
لدل ياسر عرفػاتل ًلمػا احتكتػو لغػة ىػذا الوااػد التػاريأي مػف مصػطمحات كتراكيػب لغكيػة كثيػرة كمأتمفػة

كمتنكعػػةل كلمػػا تحممػػو مػػف دالالت عميوػػة كمتعػػددةل معمنػػة كمقػػمرةل حيػػث كػػاف ىػػذا الػػزعيـ السياسػػي
ييحسػػف اسػػتأداـ مػػا ىػػك لغػػكم لأدمػػة مػػا ىػػك سياسػػيل فوػػد تمتعػػت لغتػػو الأطابيػػة بمػػا يمكننػػا تسػػميتو
بػػ(السيؿ الممتنػع) حيػث كػاف يسػتأدـ مصػطمحات عميوػة كسػيمة كمتنكعػةل ككػاف يكظػؼ فػي نصكصػو
ما ىك تاريأيل كما ىك دينيل كما ىك سياسيل كما ىك قانكنيل كما ىك قكميل كما ىػك إنسػانيل ككػاف

ييتوف تكظيؼ المصطمحات النابعػة مػف كػؿ مشػرب مػف تمػؾ المشػارب العمميػة المأتمفػةل كمػا تحممػو مػف
دالالت لأدمة أطابو السياسي الثكرم الأاص.
كػػاف الشػػاعر ال ارحػػؿ محمػػكد دركيػػش قػػد كصػػؼ تمػػؾ الوػػدرة عنػػد ياسػػر عرفػػات فػػي رثااػػو لػػو

ال":الرمكز أيقنا تتأاصـل كمػا يتأاصػـ التػاري ،مػع الأ ارفػةل كالكاقػع مػع األسػطكرةل لػذلؾ كػاف ياسػر
قاا ن
عرفاتل الكاقعي إلػى أقصػى الحػدكدل فػي حاجػة أحيانػنا إلػى تطعػيـ أطابػو بوميػؿ مػف البعػد الغيبػيل ألف

اآلأػريف أقػػافكا إلػى الصػراع عمػػى الحاقػر صػراعان عمػى الماقػػيل بمحػػك الحػدكد بػػيف مػا ىػػك تػػاريأي

كما ىػك أ ارفػيل كلتجريػد الفمسػطيني مػف شػرعية كجػكده الػكطني عمػى ىػذه األرض"( .)2كمػف ىنػا يتقػ،
كػػـ كػػاف يتكجػػب عمػى عرفػػات أف يحػػرص كػػؿ الحػػرص عمػػى لغػػة أطابػػول كمػػا تحتكيػػو مػػف مصػػطمحات
كمقاميف ليا دالالتيا التي تأدـ ققيتو السياسيةل أال كىي ققية فمسطيف.
ل ػػـ يكػػػف ياسػػػر عرف ػػات يسػػػتأدـ مصػػػطمحات شػ ػػاعرية بو ػػدر مػػػا كػ ػػاف يحػػػرص عم ػػى منطويػ ػػة

كمكق ػػكعية ككاقعي ػػة المص ػػطمحات الت ػػي يس ػػتأدميا ف ػػي أطاب ػػو السياس ػػيل حي ػػث ك ػػاف ي ػػدرؾ جي ػػدان أف

أطاباتػػو تمعػػب دك نار ىام ػنا فػػي جػػذب التعػػاطؼ كالتاييػػد العربػػي كال ػدكلي لموقػػية الفمسػػطينيةل اكاثػػارة كشػػد
) (1أربعكف يكمػا مػف الغيػابل أحمػد قريػعل "كممػة فػي أربعػيف الوااػد الرمػز ياسػر عرفػات2004/12/19ل منشػكرة فػي كتابول"السػالـ
المعمؽ(")2ل في الطريؽ إلى الدكلة الفمسطينية .ص304

) (2مف كممة محمكد دركيش في أربعيف ياسر عرفات -راـ اهلل.-
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اليمػػـ عنػػد أبن ػػا شػػعبو الػػذيف يمنحكنػػو بحػػبيـ لػػو كتصػػديويـ لأطابػػو الشػػرعية لأطابػػو باسػػميـ كاسػػـ

فمسطيف.

ك ػػاف لممص ػػطمحات كالتراكي ػػب المغكي ػػة كاأللف ػػاظ كالػ ػدالالت الت ػػي اس ػػتأدميا ياس ػػر عرف ػػات ف ػػي

أطاباتػػو دك نار أساسػػينا فػػي إح ػراج إس ػراايؿ فػػي الكثيػػر مػػف المحافػػؿ الدكليػػةل حيػػث لػػـ يكػػف يسػػتأدـ تمػػؾ

المصػػطمحات الثكريػػة الحالمػػة أك المتطرفػػةل كالتػػي كػػاف مػػف الممكػػف أف تجعمػػو يبػػدك منفص ػالن عػػف كاقػػع

المعػػػذبل كع ػػف كاقػ ػػع السياس ػػية الدكليػػػة كمعطياتيػ ػػا ككيفيػػػة التعػػػاطي معيػ ػػا بمغػػػة قكيػ ػػة كجاذبػ ػػة
شػػػعبو ي
كمكقكعية.

ىػػذه قػػدرة عبوريػػة -إف صػػ ،التعبيػػر -لمأاطبػػة الجميػػع فػػي أطػ و
ػاب كاحػػدل رغػػـ كػػؿ التناققػػات

الدكليػػة كاإلقميميػػة كالعربيػػة كالمحميػػةل فمػػـ يسػػجؿ التػػاري ،أف أطابػان لياسػػر عرفػػات كػػاف سػػببان فػػي كقػػكؼ

تمػ ػػؾ الوػ ػػكة الدكليػ ػػة أك اإلقميميػ ػػة أك المحميػ ػػة قػ ػػده كقػ ػػد الحوػ ػػكؽ الفمسػ ػػطينية غيػ ػػر إس ػ ػراايؿ كحمفاايػ ػػا
التوميدييفل كىذا يدؿ عمى الميارة الفااوة ليذا الزعيـ كقدرتو عمى استأداـ المغة كمفرداتيػا كمصػطمحاتيا

بشكؿ مدركس كدقيؽ كمكظؼ في أدمة أطابو السياسي.
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ثانيان -الخطاب السياسي
ٍف كالحػا يؿ ،)1(.كجػا فػي المعجػـ الكبيػر "
الخطاب لغة :المر الذم تىقىع فيو المخا ى
طبة  ،كالشػأ ي
ػب
الأا كالطا كالبا أصالف :أحػدىما الكػالـ بػيف اثنػيف  ...كأمػا األصػؿ اآلأػر :فػاأتالؼ لػكنيف ىأ ى
ط ى
كأطبػة :ألوػى عمػييـ أطبػة فيػك ً
ػب كيوػاؿ:
ػبل كأطي ه
أاط ه
فالف الوكـل كفييـل كعمييـل كأطػب ىأطابػةل ي ى
طب مف قي ِّس بف ساعدة اإليادمل كىك الذم ييقػرب
فالف
أأطب الناس :أحسنيـ ىأطابة" .كيواؿ ىك ٍ
ه
أأ ي
ي
)
2
(
بو المثؿ في الأطابة ل يوكؿ تعالي في كتابو الكػريـ ":إِنَّ َٰ َه َذا أَخِي لَ ُه ت ِْس ٌع َوت ِْس ُعونَ َن ْع َج ًة َول َِي َن ْع َج ٌة
َواحِدَ ةٌ َف َقال َ أَ ْكفِ ْلنِي َها َو َع َّزنِي فِي ا ْلخ َِطا ِ
ب" (.)3
عرؼ الخطاب بأنو ":مجمكعة مف المالم ،الشكمية كالسػياقية كالمكقػكعية
الخطاب اصطالحان :يي ٌ
و
معيف"( .)4كتحميؿ الأطاب " مصطم ،ظيػر
تحكـ الحديث أك التناكؿ لمكقكوع مال في
مكقؼ اجتماعي ٌ

فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف الوػػرف العش ػريفل فػػي مجػػاالت الد ارسػػات المغكيػػة كالفمسػػفية كاألدبيػػةل كي ػراد بػػو

()5
العٍم ػػكمل أك
د ارس ػػتو بمن ػػاى معين ػػة لمعرف ػػة مككنات ػػول كس ػػماتول كمس ػػتكياتو الم ػػذككرة"  .فمن ػػو الأط ػػاب ه

طكم الػػذم ييممػػى عمػػى المتموػػي مػػف أارجػػول كأطػػاب اإلقنػػاع الػػذاتيل الػػذم ينبػػعي مػػف داأمػػول كمنػػو
السػم ى
ػاميل كىنػ ػػاؾ أطػ ػػاب االاتمػ ػػاف (عنػ ػػد
الأطػ ػػاب السػ ػػاميل ذك الطػ ػػابع األدبػ ػػي الرفيػ ػػعل كالأطػ ػػاب العػ ػ ٌ
المص ػرفييف)ل كأطػػاب التمػػكيف ( فػػي اصػػطالح البالغيػػيف) مػػف بػػاب االلتفػػات كأطػػاب العػػرش ( عنػػد

البرلمانييف)ل كالأطاب المفتكح ( عند اإلعالمييف).

كتعػ ٌػرؼ الخطابػػة بأنيػػا" صػػفة ارسػػأة فػػي نفػػس المػػتكمـل يوتػػدر بيػػا عمػػى التصػػرؼ فػػي فنػػكف
الوكؿ؛ لمحاكلػة التػاثير فػي نفػكس السػامعيفل كحمميػـ عمػى مػا يػراد مػنيـ بتػرغيبيـل اكاقنػاعيـل فالأطابػة

مرماىا التاثير في نفس السػامعل كمأاطبػة كجدانػول اكاثػارة إحساسػو األمػر الػذم يػراد منػو؛ ليػذعف لمحكػـ
()6
كعرؼ أرسػطك الخطابػة بأنيػا ":قػكة تتكمػؼ ا قنػاع الممكػف فػي كػؿ كاحػد
إذعانا كيسمـ بو تسميما" ل ٌ
مف المكر المفردة" ،7كترل الباحثة أف الخطابة :فف التكاصؿ مع اللميكر بيػدؼ إقناعػو كاسػتمالتو

كالتأثير فيو.
ودـ أستاذنا صادؽ أبك سميماف شػرحاى لمفيػكـ الأطػاب قااال":الأطػاب"-"Discourseبحسػب
كي ٌ

فيمنػػا -ىػػك قنػػاة الكصػػؿ أك طريػػؽ التعبيػػر الػػذم يصػػؿ المنػػت بػػالمتمويل كيكشػػؼ عػػف فكػػر منتجػػو أك
) (1لساف العربل ابف منظكرل جماؿ الديف محمد بف مكرـ( ت711 :ىػ)ل دار صادرل بيركتلط3ل ج1ل .1993مادة (أطب)
( )2المعجم الكبير ،الجزء السادس ،حرف الخاء ،ط1425(1هـ2004-م) .ص498،497
) )3سورة ص ،آية( )23
) )4المعجم الكبير ،ج .6ص502،501
) (5نفسه .ص502
( )6الأطابة أصكليال تاريأيا في أزىر عصكرىا عند العربل كقعو :محمد أبك زىرةل مطبعة العمكـل ط1ل  .1934ص12
) )7الخطابة ،أرسطو طاليس ،حققه وعلق عليه :عبد الرحمن بدوي ،الكويت -وكالة المطبوعات ،بيروت -دار القلم1979 ،م.
ص9
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ثوافتػػول بػػؿ الكاشػػؼ عػػف شأصػػيتو بكػػؿ أصااصػػيال كقػػد عبػػر النوػػاد كالفالسػػفة عػػف ىػػذا المعنػػى حػػيف

قالكا :ت
المنبئي عنول كقد أاطب أحػد الفالسػفة
األسمكب ىك
إف
ي
ى
األديب أك الرجؿ بؿ ىك صاحبو؛ أم إٌنو ي
المربيف أحد جمسااو الصامتيف بوكؿ :يا ىذا كممني حتى أراؾ"( .)1كيحدد أقساـ الأطاب كما يمي:

أقساـ الخطاب:
 )1الخطاب الخاص" :كيتمثؿ في الأطاب الذم يدكر بيف أفراد جماعػة متأصصػة مػف الجماعػات
التػػي تتفػػؽ فػػي مجػػاؿ معػػيف مػػف مجػػاالت الحيػػاة؛ كلػػو مفرداتػػو كتراكيبػػو أك مصػػطمحاتو المفػػردة

كالمركبة الأاصة بيؤال الوكـل كمنو أطبا العمما أك األدبػا ل أك أصػحاب الفػفل أك أصػحاب

الكظيفة أك الصنعة الكاحدةل كىم تـ ج ار"(.)2

 )2الخطاب العاـ":كىك المكجو – في األغمب -لكؿ أفراد المجتمع دكف تمييػزل كذلػؾ بغػض النظػر
عف بيااتول أك طبواتول كىك أطاب تثويفي عػاـ لكػؿ مػف أنكاعػو أك أجناسػو أىػداؼ أاصػة بػول

كيندرج في إطاره الأطاب اإلعالمي المكجو –فػي األغمػب األعػـ -إلػى أفػراد فاػات الشػعب كمػو

بمأتمػػؼ طبواتػػو دكف تمييػػزل كيشػػتمؿ ىػػذا المػػكف مػػف الأطػػاب عمػػى أن ػكاعل أىميػػا :الخطػػاب
السياسي ،كالخطاب الديني ،كالخطاب االلتمػاعي التثويفػي العػاـ بكسػاامو المتنكعػة مػف مسػارح
كدكر أيالػ وػةل كمنتػػديات ثوافيػػةل اكاذاعػػات مسػػمكعة كمرايػػة كصػػحؼ كمجػػالت كغيرىػػال كأسػػماه
أستاذنا الدكتكر صادؽ أبك سميماف بػ"الأطاب الجماىيرم"(.)3

أمػػا أنػػكاع الخطػػب ،فمنيػػا الخطػػب العمميػػة ،كالدينيػػة ،كااللتماعيػػة ،كالسياسػػية ،كالخطبػػة

السياسػػية ىػػي المتصػػمة بمكضػػكع الدراسػػة ،كيعرفيػػا العممػػا عمػػى أنيػػا" :كػػالـ شػػفاىي ييمويػػو سياسػػيكف
أم ػػاـ جمي ػػكرل كيتن ػػاكلكف في ػػو أم ػػكر الحك ػػـ كقق ػػاياهل كى ػػي كس ػػيمة م ػػف كس ػػااؿ التكاص ػػؿ ب ػػيف النأ ػػب
السياسية كالشعبل كبيف النأب السياسية فيما بينيال كظمت األداة المثمى لمتاثير فػي الجمػاىير كحشػدىـ

في أكقات السمـ كالحرب عمى مدار آالؼ السنيف"(.)4

ك"ربمػػا كانػػت الأطابػػة السياسػػية أحػػد أىػػـ أشػػكاؿ التكاصػػؿ السياسػػي فػػي العػػالـ العربػػي قػػديما
كحػػديثال كقػػد حفػػظ لن ػػا التػػراث العربػػي عشػػرات الأط ػػب التػػي ألويػػت فػػي لحظ ػػات حاسػػمة مػػف الت ػػاري،
العربػػيل كمػػا كصػػؿ إلينػػا فػػيض كافػػر مػػف األدلػػة التاريأيػػة عمػػى الػػدكر الػػذم أسػػيمت بػػو الأطابػػة فػػي

صياغة الكاقع السياسػيل لوػد كتبػت الأطابػة بشػكؿ مػا فصػكال مػف تػاري ،العػرب السياسػي فػي عصػكرىـ
) (1الأطاب اإلعالمي الفمسطيني المعاصرل صادؽ عبد اهلل أبك سػميمافل مجمػة جامعػة النجػاح لألبحػاث(العمكـ اإلنسػانية)ل مجمػد
22ل  .2008ص316

) (2المرجع سابؽ .ص318

) (3الأطاب اإلعالمي الفمسطيني المعاصرل صادؽ عبد اهلل أبك سميمافل مرجع سابؽ .ص319
) )4الأطابة السياسية في العصر الحديثل عماد عبد المطيؼل دار العيف لمنشرل ط1ل  .2015ص.9
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الوديمػػةل لكنيػػا كتبػػت فصػكال أكثػػر أىميػػة مػػف تػػاريأيـ السياسػػي فػػي عصػػكرىـ الحديثػػةل كال تػزاؿ تسػػطر

صفحات مؤثرة مف تاريأيـ المعاصر"(.)1

كمف أػالؿ اطالعػي عمػى مفيػكـ الخطػاب السياسػي عنػد بعػض البػاحثيفل كجػدت أنػو" :حوػؿ
معرفػي ييػػتـ بد ارسػػة التكاصػػؿ السياسػػي فػػي المجتمػػعل سػكا بكاسػػطة النصػػكص أك الكػػالـ أك الصػػكر أك
اإلشػػارات أك الرمػػكز أك غيرىػػا مػػف العالمػػاتل كىػػدؼ تحميػػؿ الأطػػاب السياسػػي ىػػك فيػػـ كيػػؼ يعمػػؿ

الأطػػاب السياسػػيل ككيػػؼ يينجػػز كظاافػػو التػػي ت ػرتبط غالبػػا بالحصػػكؿ عمػػى السػػمطة اكاقػػفا الشػػرعية
عمييا كاالحتفاظ بيا"()2ل إقافة إلى ذلؾ " يعتبر الأطاب السياسي كاحػدا مػف العمػكـ االجتماعيػةل التػي
يمكػػف مػػف أالليػػا التعػػرؼ عمػػى طريوػػة الجيػػات الفاعمػػة فػػي المجتمػػع مػػف السياسػػييفل أك المؤسسػػات

السياس ػػية بريص ػػاؿ الرس ػػااؿل كالبيان ػػاتل كالتصػ ػريحاتل كالنص ػػكص الت ػػي ي ػػكدكف إيص ػػاليا إل ػػى جمي ػػكر
طبيفل عمى جميع المستكيات المحمية كالكطنية كالدكلية"(.)3
المأا ى

"فالأطاب السياسي نتاج التفػاعالتل كالصػراعاتل كاألزمػات بػيف المجتمعػات السياسػيةل فقػال
عػف أقػكعو لنفػكذ السػمطة كتاثيرىػال كمػا أنػو يعكػس عالقػة السػمطة بػالمجتمع كتطػكره ك ثوافتػول ككافػة
ظركفول كعمى ىذا فالأطاب إفراز لممثيرات االجتماعية كالسياسية التي تنعكس عميو"(.)4

تأمػػص الباحثػػة ممػػا سػػبؽ أف الخطػػػاب السياسػػػي ىػػػك :الخطػػػاب الػػػذم يػػػرتبط بشػػػكؿ متػػػيف
كيسػػتخدـ فػػي أكقػػات السػػمـ كالحػػرب ،كتتغيػػر ألفاظػػو ًتبع ػان لطبيعػػة المكقػػؼ ،كمػػا
بالسػػمطة الحاكمػػة ،ي
المستخدمة في التكاصؿ مع الشعكب كاللماىير.
ييعتبر مف أىـ الكساتؿ المؤًثرة
ى

صفات الخطاب السياسي:
كاآلتي:

ىن ػػاؾ ص ػػفات لمأط ػػاب السياس ػػي يو ػػكـ المتح ػػدث بتحدي ػػد طبيعتي ػػا كالت ػػدرب عميي ػػا س ػػمفا كى ػػي

 المستكل الصكتي لمخطػاب :حيػث ىنػاؾ صػمة كاقػحة بػيف المسػتكل الصػكتي كمػا يرمػز إليػولفين ػػاؾ مس ػػتكل لمتعبي ػػر ع ػػف حال ػػة الغق ػػب كالف ػػرح كاالنزع ػػاج كالو ػػكة كالق ػػعؼ كك ػػذلؾ م ػػدكد
الكممات كقصرىا كارتفاع الصكت كأفقو ىكذا.
) )1الأطابػة السياسػية فػي العصػر الحػػديثل ص10ل كانظػر :اسػتراتجيات اإلقنػاع كالتػاثير فػػي الأطػاب السياسػيل "أطػب الػرايس
السادات نمكذجا"ل عماد عبد المطيؼل اليياة المصرية العامة لمكتابل د.طل د.تل ص18

) (2البالغة كتحميؿ الأطابل عماد عبد المطيؼل مجمة فصمية عممية محكمةل ممؼ العدد البالغة كالأطاب السياسي .ص111
) (3التحػ ػػكؿ الػ ػػديموراطي الفمسػ ػػطيني كأث ػ ػره عمػ ػػى الأطػ ػػاب السياسػ ػػي لحركػ ػػة المواكمػ ػػة اإلسػ ػػالمية"حماس"2012-2006ل"رسػ ػػالة
ماجستير"ل إبراىيـ محمد دحبكرل برشراؼ:د .رااد نعيراتل جامعة النجاح الكطنيةل كمية الدراسات العميا  .2013ص32-31

) (4لغػة الأطػاب السياسي"د ارسػة لغكيػػة تطبيويػة فػي قػػك نظريػة االتصػاؿ"ل محمػكد عكاشػػةل دار النشػر لمجامعػات-مصػػرل ط1ل
 .2005ص6
27

 المسػػػتكل الصػػػرفي لمخطػػػاب :كى ػػى تعن ػػي تن ػػاكؿ أبني ػػة الكممػػات داأ ػػؿ الأط ػػابل ك ػػاف يطم ػػؽسياسػػي مػػا مصػطم ،مػػال قػػاـ بصػػياغتو كنحتػػو عمػػى حػػزب أك جماعػػة أك فػػرد كػػاف تطمػػؽ كممػػة
الحمػػااـ كالصػػوكر عمػػى بعػػض السياسػػييفل كقػػد يوػػكـ الػػبعض بتحكيػػؿ المعنػػى الػػداللي لػػبعض
المصطمحات كيسػتأدميا لصػالحول ففػي عوػد الثمانينيػات مػف الوػرف العشػريف تمػت اإلشػارة إلػى

السػػيدة "مارجريػػت تاتشػػر" فػػي البدايػػة باسػػـ "الم ػرأة الحديديػػة"ل ككػػاف ىػػذا الكصػػؼ يعنػػي عػػدـ
المركنة في تعامميا مػع اآلأػريفل كتحكلػت داللػة المصػطم ،بعػد ذلػؾ إلػى معنػى إيجػابي عنػدما

تـ فيمو عمى أنيا تجسد معنى الصالبة كالتحمؿ كما ذكره جكرج كالكس.

 المسػػتكل التركيبػػي لمخطػػاب :كىػػك المسػػتكل الػػذم تحتػػؿ فيػػو الكممػػات رتبػػا معينػػةل ييشػػار إلييػػابعالمػػات اإلعػرابل كتػػدؿ عمػػى أنػكاع العالقػػات الرابطػػة بػػيف الكممػػات أك المفػػرداتل كمػػا ييػػدؼ
تككنت مف أالليا الجمؿل كيحػدد الأصػااص كاألحكػاـ النحكيػة التػي
إلى تحديد األساليب التي ٌ
تكسك الكممات في مكاقعيا المأتمفة.

 المسػػتكل الػػداللي لمخطػػاب :كىػػك االىتمػػاـ باألفكػػار كالمكقػػكعات كالمفػػردات كالمقػػاميف التػػيتحوؽ المعنى كالتميز الأطػابي لممتحػدثل فوػد يعتمػد أحػدىـ عمػى االسػتعارات أك األلفػاظ الفنيػة

أك الحربية كمف يتحدث عف أحد السياسييف بانو رأس الحربػةل كآأػر بانػو الػدفاع الجػكل كىكػذال

كقد يتحدث آأر باسمكب حسابي أك رياقي كالمالكمة أك ديني أك عممي كمف الميػـ أف يكػكف

لمسياسي الوااد أسمكب يميزه.

 االىتماـ بالمغة :المستأدمة فود يتحدث أحد السياسػييف بمغػة الحوػكؽل كآأػر بػالوكةل كآأػر بمغػةاألمفل كآأر بمغة كبير العاامة أك األخ األكبر أك األصغرل أك المظمكـ كمف ىنا فرف المتحػدث

يحػػدد الصػػيغة التػػي يأاطػػب بيػػا الجمػػاىير كالشػػعكب ك ال يتػػرؾ نفسػػو لمظػػركؼ تحركػػو كيفمػػا

تشا .

 الكممات المفاتيح :كىػي الكممػات التػي يػتـ صػياغتيا كانتواؤىػا بدقػة كتكرارىػا فػي أثنػا الأطػابالسياس ػػيل في ػػي تأتم ػػر ف ػػي ذى ػػف الجم ػػاىير كتاأ ػػذ بالب ػػابيـ كعو ػػكليـ كق ػػد تص ػػب ،دل ػػيال عم ػػى
صاحبيا بعد ذلؾل فياسر عرفات بكمماتو االفتتاحيػة فػي الأطػاب الجمػاىيرم كالبػد بسيػة قرآنيػة

"إنػا فتحنػا لػؾ فتحػا مبينػا"ل إقػافة إلػػى تطعػيـ أطاباتػو بالشػعارات" عمػى الوػدس رايحػيف شػػيدا
بالمالييف"ل التي ر ىسأت في العوؿ الفمسطيني كالعربي(.)1

) (1انظ ػ ػ ػ ػ ػػر :الأط ػ ػ ػ ػ ػػاب السياس ػ ػ ػ ػ ػػي كأثػ ػ ػ ػ ػ ػره ف ػ ػ ػ ػ ػػي تحري ػ ػ ػ ػ ػػؾ الش ػ ػ ػ ػ ػػعكبل أمج ػ ػ ػ ػ ػػد أب ػ ػ ػ ػ ػػك الع ػ ػ ػ ػ ػػالل مكق ػ ػ ػ ػ ػػع الفك ػ ػ ػ ػ ػػر اإللكتركن ػ ػ ػ ػ ػػي:
 .https://saed2.wordpress.com/2013/09/26كك ػػذلؾ ق ػػكؿ ال ػػدكتكر عب ػػد العزي ػػز الرنتيس ػػى -رحم ػػو اهلل-ل ف ػػي إح ػػدل

أطبو في غزة عندما رفع السالح قااال"ىذا ىك الطريؽ"فود انتشرت عمى لساف المواكمة كأصب ،شعارىـ ىذا ىك الطريػؽ" ...كالوااػد
المتميز حوا ىك الذم ينج ،في صياغة كممات تتردد عمى لساف الشعكب كفي كسااؿ اإلعالـ.
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كفيما يتعمؽ بالوااػد الرمػز رسػأت معظػـ كمماتػو االفتتاحيػة فػي أطابػو الجمػاىيرم تحديػدا الػذم

كاف يبدأ فييا غالبا باآليػة "إً َّنا فىتى ٍح ىنا ىل ىؾ فىتٍ نحا ُّم ًبينػا"
حركة فت ،تحديدال ككذلؾ انتشار شعاراتو التي أصبحت عمى ألسنة شعبو.
()1

كارتبطػت اآليػة فيمػا بعػد فػي أتبػاع عرفػات أبنػا

أىداؼ الخطاب السياسي:
يحمػس النفػكس الثػاارة أك ييػدايال كىػك الػذم يرفػع
لمأطاب السياسي أىداؼ متعددةل فيك الػذم ٌ
كيكحػػد الصػػفكؼ نحػػك ىػػدؼ كاحػػد -كمػػا سػػنرل فػػي مػػتف الد ارسػػة -فػػي الأطػػاب السياسػػي عنػػد
الحػػؽل ٌ

ياسر عرفات الذم دعا دااما إلػى الكحػدة الكطنيػةل فيعتبػر الأطػاب السياسػي الدعامػة األساسػية فػي أم
دكلة ي ً
حسف زعيميا الأطابل كاأتيار ألفاظو فيول فمف أاللو ترتفع المعنكيات إلى جكار رحمة الكفاح.
ي
صفات الخطيب السياسي:
الشؾ أف الأطبة السياسية ميمة صعبة كدقيوةل كال يصؿ إلييا الذم يريدىا بسػيكلة بػؿ يحتػاج
إلى رحمة و
تحد لمكصكؿ إلى مثؿ ىذا المراد ل فيجب أف تتكفر في الأطيب العديد مف الصفات كمنيا:
 )1فطػرة مكاتيػػةل كسػػميوة تالاػػـ الأطابػػةل بػػاف يكػػكف الأطيػػب أاليػػا مػػف العيػػكب الكالميػػة مػػف فافػػاة
كنحكىال كأف تككف مأارج حركفو صحيحة كأف يككف فصيحا طمؽ المسافل ذكي الومب(.)2

 )2ثواف ػػة المتح ػػدث ف ػػي مج ػػاالت الحي ػػاة كالس ػػيما مج ػػاؿ الأطب ػػة السياس ػػية كالت ػػي تظي ػػر جمي ػػا ف ػػي
استشياداتو كموارناتو.

 )3مدل الوكة المغكية لممتحدث كانسجاميا مع الحديث.
 )4الكعي السياسي لدل المتحػدثل كىػك الػذم يبػرىف عمػى احتػراـ المتحػدث لمػف يسػمعو كيكجػو لػو
الأطاب.

 )5س ػػرعة البديي ػػةل كق ػػكة شأص ػػية المتح ػػدث كالت ػػي تب ػػدك ف ػػي م ػػدل إقن ػػاع المتح ػػدث لمجم ػػاىير أك
المحاكر بتمؾ المسالة التي يتحدث فييا.

 )6الشػػفافية كالكاقعيػػة مػػف أىػػـ العناصػػرل فعنػػدما يتحػػدث مسػػؤكؿ سياسػػي عػػف شػػفافية االنتأابػػات

فػي الكقػػت الػػذم يعمػـ الجميػػع فيػػو كيػركف فيػػو رأل العػػيف التزكيػر الػػذم حػػدث فيمػا يتحػػدث عنػػو
فرف ذلؾ كفيؿ باف يموي بكالـ المساكؿ عرض الحااط.

) (1سكرة الفت،ل اآلية ()1
) (2الأطابة أصكليال تاريأيا في أزىر عصكرىا عند العربل كقعو :محمد أبك زىرةلمرجع سابؽ .ص17
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 )7الثوػػة بػػيف المتحػػدث كالجمػػاىير أحػػد عناصػػر الوبػػكؿ المتكػػرر لمحػػديث فػػرذا حػػدث ك أأطػػا أك
أػػدع متحدثيػػو أك كػػذب فػػي أطابػػو فػػرف ذلػػؾ دعػػكة لعػػدـ السػػماع كالتصػػديؽ لػػذلؾ المسػػاكؿ مػرة

أأرل"(.)1

كما يجب عمى الأطيب أف يككف متمكف أمكف في لغتػول كمتجػدد االطػالع كيمتمػؾ ثػركة لغكيػة

كدراية متعموة في نظاـ التركيب النحكم.

كتجػػدر بنػػا اإلشػػارة إلػػى عالقػػة المغػػة بالسياسػػة كالأطػػاب السياسػػيل فينػػاؾ عمػػـ المغػػة السياسػػي

كىػػك ":أحػػد فػػركع عمػػـ المغػػة االجتمػػاعيل التػػي نالػػت اىتمام ػنا ممحكظ ػنا فػػي العصػػر الحػػديثل كييػػتـ ىػػذا
العمـ بدراسة جكانػب الأطػاب السياسػيل كالتعػرؼ عمػى أصااصػو المغكيػةل لمكقػكؼ عمػى أىػـ العناصػر

كالأص ػػااص المغكي ػػة الت ػػي ت ػػدعـ الأط ػػابل كم ػػا ي ػػدرس كس ػػااؿ الت ػػاثير المغكي ػػةل كالس ػػمات كالمالم ػػ،
األسمكبية الأاصة بالمجتمع"(.)2

) (1انظر :الأطاب السياسي كأثره في تحريؾ الشعكبل أمجد أبك العالل مكقع الفكر اإللكتركني:

https://saed2.wordpress.com/2013/09/26
) )2اللغة والسياسة في عالم ما بعد 11سبتمبر ،محمد داوود ،دار غريب2003،م .ص58
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الفصل األول
املستوى الصــــوتي:
المبحث الكؿ -المقطع كالنبر.
المبحث الثاني -التنغيـ.
المبحث الثالث -المفصؿ.

الفصؿ الكؿ
المستكل الصكتي
تكطتة:
يعرض ىذا الفصؿ لممستكل الصػكتيل كيعنػي بد ارسػة بعػض الظػكاىر الصػكتية داأػؿ الأطػاب

ال الموطػػعل كالنبػػرل كالتنغػػيـل كالمفصػػؿ ثػػـ التطبيػػؽ عمػػى الأطابػػات المنطكقػػة
العمػػارم المنطػػكؽل متنػػاك ن

كصكال لمنتاا .

كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف األصػكات فػػي المغػػة كسػػيمة لمتعبيػػر فػػي حيػػاة كػػؿ إنسػػافل كىػػي كمػػا عرفيػػا

ابف جني في باب الوكؿ عمى المغة" :أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراقيـ"(.)1

فالصػ ػ ػػكت المغػ ػ ػػكم بيػ ػ ػػذا المفيػ ػ ػػكـ يشػ ػ ػػكؿ مػ ػ ػػادة المغػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى فػ ػ ػػي التكاصػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػيف البشػ ػ ػػر

"كى ػػك ك ػػؿ ص ػػكت يص ػػدره اإلنس ػػافل كي ػػدأؿ ف ػػي تك ػػكيف الك ػػالـل كدؿ جمي ػػكر عمم ػػا العربي ػػة الو ػػدما

بمصطم" ،الحرؼ"ل ككجػدنا الوػدما كالمحػدثيف يتفوػكف عمػى توسػيـ األصػكات المغكيػة إلػى قسػميفل كىػي

حركؼ اليجا كالحركات بحسب ما ذاع مف مصطمحات لغكيي العربية الودما "(.)2

كقد"كاف لمودما مف عمما العربية بحكث في األصكات المغكية شيد المحدثكف أنيا جميمة الوػدر

بالنسػػبة إلػػى عصػػكرىـل كقػػد أرادكا بيػػا أدمػػة المغػػة العربيػػة كالنطػػؽ العربػػي كالسػػيما فػػي الترتيػػؿ الورآنػػيل

كلورب ىؤال العمما مف عصكر النيقة العربيػة كاتصػاليـ بفصػحا العػرب كػانكا مرىفػي الحػس دقيوػي

المالحظة"(.)3

الصكت ا نساني:
يعتبػػر الصػػكت اإلنسػػاني ككػػؿ األصػكاتل ينشػػا مػػف ذبػػذبات مصػػدرىا فػػي الغالػػب الحنجػرة لػػدل

اإلنسافل فعند انػدفاع الػنفس مػف الػراتيف يمػر بػالحنجرةل فيحػدث تمػؾ االىتػ اززات التػي بعػد صػدكرىا مػف
الفـ أك األنؼل تنتوؿ أالؿ اليكا الأارجي عمى شكؿ مكجات حتى تصؿ إلى أذف المتموي(.)4

كلكػػف الصػػكت اإلنسػػاني معوػػد إذ يتركػػب مػػف أن ػكاع مأتمفػػة فػػي الشػػدةل كمػػف درجػػات صػػكتية

متباينةل كما أف لكؿ إنساف صفة صكتية أاصة تميز صكتو مف صكت غيره مف الناسل فمػيس صػكت

اإلنسػػاف فػػي أثنػػا حديثػػو ذا شػػدة كاحػػدةل أك درجػػة كاحػػدة بػػؿ ىػػك متعػػدد الشػػدة كالدرجػػةل كىػػك مػػع ىػػذا
) )1الأصااصل أبي الفت ،عثماف بف جنيل تحويؽ :محمد عمي النجارل دار الكتاب العربيل بيركت ل ج1ل ص33

) (2التثويؼ في المغة العربيةل "النظرية كالتطبيؽ"ل صادؽ عبد اهلل أبك سميمافل دار الموداد لمطباعةل ط5ل  .2013ص.42
) (3األصكات المغكيةل إبراىيـ أنيسل مكتبة نيقة مصرل د.طل د.ت .ص4

) (4نفسو .ص7ل كينظر :أصكات المغةل عبد الرحمف أيكبل مطبعة الكيالنيل ط2ل  .1968ص  95كمابعدىا.
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أيقػػا ذك صػػفة أاصػػة تميػزه عػػف غيػره مػػف أصػكات النػػاس( .)1كسػػنتحدث فػػي ىػػذا الموػػاـ عػػف مككنػػات

الكممػ ػػةل الفػ ػػكنيـ كالموطػ ػػع كمػ ػػا سػ ػػنتحدث عػ ػػف الموطػ ػػع كالنبػ ػػر كالتنغػ ػػيـ كالمفصػ ػػؿل كقػ ػػد أطمػ ػػؽ عمييػ ػػا

بعقػ ػ ػػيـ"فكنيمات ثانكيػ ػ ػػة Phonemes
الوطعي ػػة"Phonemes

 "Secondaryأك "فكنيمػ ػ ػػات فػ ػ ػػكؽ التركيبيػ ػ ػػة أك فػ ػ ػػكؽ

Suprasegmentalل كحس ػػبيا آأ ػػركف "ظػ ػكاىر تطريزي ػػة"

Featuresل اكاف اأتمفت التسميات(.)2

الفكنيـ:

()3

Prosodic

""Phoneme

سػػجؿ العممػػا العديػػد مػػف التعريفػػات الأاصػػة بػػالفكنيـل كمػػف أبػػرز تمػػؾ التعريفػػات تعريػػؼ مػػاريك

بػػام فيوػػكؿ :ىػػك "العمػػـ الػػذم يعػػال الأصػػااص الصػػكتية الكثيوػػة الصػػمة بمغػػة معينػػة مػػف كجيػػة نظػػر

إحسػػاس المتكممػػيف .كمػػف ىنػػا نجػػد أمامنػػا غالبػػا مجػػاميع مػػف األصػكات المتشػػابية (فكنيمػػات)ل اكاذا كػػاف
مػػف الممكػػف أف يشػػتمؿ الفػػكنيـ عمػػى صػػكت كاحػػد :فػػكف" Phoneأك صػػكت مكقػػكعي" فيػػك فػػي الكثيػػر
األعػ ػ ػ ػػـ يشػ ػ ػ ػػتمؿ عمػ ػ ػ ػػى مجمكعػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف الفكنػ ػ ػ ػػات المتشػ ػ ػ ػػابيةل أك التنكعػ ػ ػ ػػات الصػ ػ ػ ػػكتية Phonetic

Variantsل التي يتكقؼ استعماؿ كؿ منيا أساس عمى مكقعو في الكممة (أكال -كسػطا – آأػرا ...الػ)،

كعمػػى األصػكات المجػػاكرة لػػو"( .)4كمػػف أػػالؿ ىػػذا التعريػػؼ يتقػػ ،أمامنػػا أصػػااص كتنكعػػات الصػػكت

البشػػػرم .كىػ ػػك الصػ ػػكت الكاح ػػد العػ ػػاـ الػ ػػذم يجمػ ػػع جممػػػة مػ ػػف األف ػ ػراد كالتنكع ػػات اتفػ ػػؽ عمػ ػػى تسػ ػػميتو

"الفػكنيـ" Phonemeل كىػذا المصػطم ،مصػطم ،إنجميػزم (كلػو موابػؿ فػي لغػات أأػرل)ل مػف الصػػعب
ترجمتػػو بكممػػة مفػػردة عربيػػةل الأػػتالؼ كجيػػات النظػػر فػػي تفسػػيره بالتفصػػيؿل كسػػار بعقػػيـ (كبأاصػػة

المدرسة اإلنجميزية) عمى تسػميتو "الكحػدة الصػكتية" Phonetic Unitل كاتفػؽ أيقػا عمػى تسػمية الرمػز

الكتابي لمفكنيـ )5)Graphemeل أما أفراد الفكنيـ كأمثمتو فوػد جػرل العػرؼ الصػكتي العػاـ عمػى تسػميتيا

) (1األصكات المغكيةل إبراىيـ أنيسل مرجع سابؽ .ص7

( )2عمـ األصكاتل كماؿ بشرل دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيعل الواىرةل  .2000ص531
) )3لممزيػػد ينظػػر :الد ارسػػات المغكيػػة الحديثػػة فػػي مصػػر فػػي الفت ػرة مػػف( 1962-1932ـ)ل صػػادؽ عبػػد اهلل أبػػك سػػميمافل رسػػالة
ماجسػػتير إش ػراؼ أ.د عبػػد المجيػػد عابػػديفل ك أ.د حممػػي أميػػؿل كميػػة اآلداب -جامعػػة اإلسػػكندريةل 1987ـ .ص( 223المسػػتكل

الصػػكتي) ل كينظػػر :عمػػـ األصػكاتل كمػػاؿ بشػػرل دار غريػػب لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػعل الوػػاىرةل  .2000ص499-477ل ينظػػر:
عمـ المغةل مودمة لموارئ العربيل محمكد السعرافل دار الفكر العربيلط2ل  .1997ص196-194ل كينظر :عمـ األصكاتل برتيؿ
مػػالمبرجل تعريػػب كد ارسػػة :عبػػد الصػػبكر شػػاىيفل مكتبػػة الشػػبابل د.طل د.ت .ص .220ينظػػر :فصػػكؿ فػػي عمػػـ األصػكاتل محمػػد

جكاد النكرم كعمي أميؿ حمدل مرجع سابؽ .ص158-115

) (4أسس عمػـ المغػةل مػاريك بػامل ترجمػة :أحمػد مأتػار عمػرل عمػـ الكتػبل ط8ل  .1998ص88ل ينظػر :المػدأؿ إلػى عمػـ المغػة
كمنػػاى البحػػث المغػػكمل رمقػػاف عبػػد التػكابلط5ل  .1985ص83ل ينظػػر :د ارسػػة فػػي عمػػـ األصػكاتل حػػازـ كمػػاؿ الػػديفل مكتبػػة

اآلدابل ط1999ل .1ص86-63

) (5عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ .ص482
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Allophonesلأك Variantsتنكعػ ػػاتل كىػ ػػذه التنكعػ ػػات لمصػ ػػكت الكاحػ ػػد قػ ػػد تكػ ػػكف مشػ ػػركطة كمويػ ػػدة
بسياقات معينة أك غير مشركطة( .)1كاأللكفكف :كؿ مظير مادم مأتمؼ لمفكنيـ(.)2

كيػػتـ التحميػػؿ الفكنكلػػكجي عنػػد ى ػؤال إذا أمكػػف تحديػػد قيمػػة كػػؿ جػػزم صػػكتي  Sgmentمػػف

ناحيتيف:

 )1ناحية انتمااو إلى فكنيـ معيف.
 )2ناحية تحديد البياة الصكتية التي يوع فييا (.)3
يوكؿ الدكتكر إبراىيـ أنيس فيما يتعمػؽ بػاأتالؼ صػكر الفػكنيـ الأػتالؼ الميجػة المتحػ تدث بيػا:
تنطػػؽ الجػػيـ العربيػػة بصػػكر متعػػددة كػػالجيـ الفصػػيحة ((djل أك الجػػيـ الواىريػػة )(gل ككنطويػػا داال أك

جيمػػا شػػامية ()jل كىػػذا النطػػؽ بصػػكره المتعػػددة ليسػػت ىػػذه الصػػكر تنتمػػي إلػػى مسػػتكل لغػػكم معػػيفل أك
إلى ليجة معينةل كمف ثـ ينبغي حسبانيا أصكاتان مستومةل ليػا مكاقعيػا دكركىػا فػي ىػذا المسػتكل أك تمػؾ

الميجػػةل كىػػذه األصػكات – بيػػذا المعيػػار -إنمػػا ينظػػر إلييػػا كتػػدرس فػػي إطػػار النظػػاـ الصػػكتي الأػػاص
بكؿ مستكل أك ليجةل دكف الأمط بيف نظـ المستكيات أك الميجات صاحبة ىذه الصكرة أك تمؾ.
كقػػد فوػػدت معظػػـ الميجػػات المص ػرية بعػػض األص ػكات العربيػػة الوديمػػةل أمثػػاؿ الثػػا ل كالػػذاؿل

الظا ل الواؼل كاستبدلت بيا عمى الترتيب التا ل الداؿل القادل اليمزة أك الجيـ(.)4
تصنيؼ الفكنيـ:
قسـ العمما الفكنيـ إلى صنفيف:
-

األكؿ سمكه الفكنيـ الرايسي Primary Phoneme

كالثاني نعتكه بالفكنيـ الثانكم .Secondary Phoneme
كالموصػػكد بػػالفكنيـ الرايسػػي تمػػؾ الكحػػدة الصػػكتية  Unitالتػػي تكػػكف جػػز ان مػػف أصػػغر صػػيغة

لغكية ذات معنى منعزلة عف السياؽل أك قؿ الفكنيـ الرايسي عندىـ ىك ذلػؾ العنصػر الػذم يكػكف جػز ا
أساسيا مف بنية الكممة المفردةل كذلؾ كالبا كالتا ال،ل بكصفيما كحدات ال أمثمػة نطويػة فعميػةل ككػذلؾ
الفتحة كالكسرة كالقمة بيذا الكصؼ أيقا.

أمػػا الفػػكنيـ الثػػانكم فيطمػػؽ عمػػى كػػؿ ظػػاىرة أك صػػفة صػػكتية ذات مغػػزل أك قيمػػة فػػي الكػػالـ
المتص ػػؿل كمعن ػػاه أف الف ػػكنيـ الث ػػانكم – عم ػػى العك ػػس م ػػف الف ػػكنيـ الرايس ػػي -ال يك ػػكف ج ػػز نا م ػػف بني ػػة
) (1المرجع السابؽ .ص483

) (2دراسة الصكت المغكمل أحمد مأتار عمرل عالـ الكتبل الواىرةل .1997ص184

) (3أسس عمـ المغةل ماريك بامل ترجمة :أحمد مأتار عمرل عالـ الكتبل ط8ل  .1998ص88
) )4في الميجات العربيةل إبراىيـ أنيسل مكتبة األنجمك المصريةل ط4ل  .1973ص227
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الكممةل اكانما يظير كيالحظ فوط في الكػالـ المتصػؿل أم حػيف تقػـ كممػة إلػى أأػرلل أك حػيف تكظػؼ
الكممػػة المفػػردة بصػػكرة معينػػةل كػػاف تسػػتأدـ جممػػة بػػذاتيال كمػػف أمثمػػة الفػػكنيـ الثػػانكم درجػػة الصػػكت-
النغمػػة – النبػػر – التنغػػيـ ( -مكسػػيوى الكػػالـ)  -قصػػر الحركػػات كطكليػػال كمعنػػى ىػػذا أف الفكنيمػػات
الثانكيػػة تكسػػك المنطػػكؽ كمػػو كتكسػػبو صػػفات أك سػػمات ممي ػزةل كلكنيػػا فػػي كػػؿ الحػػاالت ال تكػػكف أيػػة
عناصر مف بنية ىذا المنطكؽ أك مفرداتو(.)1

كمػػف الجػػدير بالػػذكر أف فيػػرث  Firthاراػػد المدرسػػة اإلنجميزيػػة الػػذم ال يميػػؿ أص ػالن إلػػى فك ػرة

الفكنيـ في عمكميال ال يركقو ىذا التصنيؼ الثنااي لمفكنيـل إذ رأل فيو إيحا بافقػمية أك أىميػة صػنؼ
دكف آأػػرل كعنػػده أف كػػؿ األحػػداث الصػػكتية – أساسػػية أك ثانكيػػةل تركيبيػػة أك فػػكؽ تركيبيػػةل ليػػا قيمتيػػا
كدكرىا في سمسمة الكالـ كغياب أم منيا يفود الكالـ أصكصيتو.

كيػرل أف الفكنيمػات التػي سػماىا اآلأػركف فكنيمػات ثانكيػة ليػا أىميػة بالغػة فػي الكػالـ المتصػؿ

المنطػػكؽل إنيػػا تعبػػر عػػف حويوتػػو كمػػا يمفػػو مػػف ظػكاىر تين ًبػػئ عػػف أكاصػػو التػػي تحػػدد نكعياتػػو ككيفيػػات
أدااول بطريؽ عممي دقيؽ .إنيا أشبو بالظكاىر أك السمات "التطريزية" التي قد تمحػؽ بػالثكب أك تقػاؼ

إليول فتكسبو جكدة كدقة كتجعمو أكثر قبكالن(.)2

يػػرل فيػػرث كحكاريػػكه ٌأنػػو مػػف األكلػػى كاألدؽ أف ين ًشػػير إلػػى الفكنيمػػات الثانكيػػة باسػػـ آأػػر يرعػػى
قيمتيػػا ككظاافيػػال كىػػك (الظ ػكاىر التطريزيػػة)  .)3(Prosodic featuresكأطمػػؽ عمييػػا ماريكبػػام اسػػـ
الفكنيمػ ػ ػػات اإلقػ ػ ػػافية أك الثانكيػ ػ ػػة  suprasegmentalأك  secondaryكمػ ػ ػػف أىػ ػ ػػـ أنكاعيػ ػ ػػا النبػ ػ ػػر
)accent (stressل كالتنغيـ intonationل كالمفصؿ)juncture.(4

.

كتتنػػاكؿ الد ارسػػة تحميػػؿ الفكنيمػػات الثانكيػػة (التطريزيػػة) فػػي الأطػػاب العمػػارم (النبػػرل التنغػػيـل

المفصػػؿ) مػػع ذكػػر بعػػض المتغي ػرات التػػي ط ػرأت عمػػى بعػػض الفكنيمػػات نظ ػ ار لتحػػدث ال ػرايس عرفػػات

باكثر مف ليجة.

) (1انظر :عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ .ص496
) (2المرجع السابؽ .ص497
) )3نفسو .ص498

))4أسس عمـ المغةل ماريك بامل مرجع سابؽ .ص92
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ظكاىر صكتية في الخطاب العمارم:
اتسـ الأطػاب العمػارم المنطػكؽ بالتػداأؿ الميجػي لفظػان كتركيبػانل لتػاثره بالميجػة الفمسػطينيةل أك
ٌ
لمكصػػكؿ إلػػى قمػػكب مأاطبيػػول أك لتػػاثره بالبياػػة المص ػرية حيػػث أثٌػػرت نشػػاتو األكلػػى فػػي أرض الكنانػػة

كقمب العرب النابض فػي ذلػؾل فيػك الػذم عػاش طفكلتػو األكلػى متػنوال بػيف مكطنػو األصػمي الوػدس فػي
فمسػػطيفل كبػػيف مصػػرل نتيجػػة لطبيعػػة عمػػؿ كالػػده بالتجػػارةل كتموػػي تعميمػػو الجػػامعي فػػي الوػػاىرةل إقػػافة
إلػػى تص ػريحاتو العمنيػػة بانػػو مصػػرم اليػػكلل داللػػة عمػػى حبػػو اكايمانػػو بػػدكر مصػػر الشػػويوة الػػداعـ بوػػكة

لموق ػػية الفمس ػػطينية كالح ػػؽ الفمس ػػطينيل كن ػػت ع ػػف ى ػػذا اكتس ػػاب الأط ػػاب العم ػػارم لظػ ػكاىر ص ػػكتية
سيتناكليا ىذا الجز مف الدراسة.
 -1ا بداؿ:
ال شؾ ت
أف االأتالؼ بيف الميجات أمر كارد كطبيعي بيف أبنا المغة العربيػة الػذيف يوطنػكف فػي

بياػػة جغرافيػػة كاحػػدةل اكاف ىػػذا االأػػتالؼ إنمػػا ىػػك اأػػتالؼ فػػي الفػػركع دكف األصػػكؿل كيوػػكؿ الػػدكتكر
إب ػراىيـ أنػػيس ":السػػر فػػي تبػػايف الميجػػات الحديثػػة أنيػػا انحػػدرت مػػف ليجػػات عربيػػة قديمػػة متباينػػة"()1ل

كا بػػداؿ" :صػػكرةه لغكيػةه تنمػػك تركيبتيػػا الصػػكتية عػػف طريػػؽ إبعػػاد أحػػد األصػكات الصػػامتة اكاقامػػة آأػػر
مكانو"(.)2

 أثر الميلات في التبديؿ الصكتي:كالميلػػػة لغػػػة :ليػ ػ ب ػػاألمر ليجػ ػانل أكل ػػع ب ػػو كاعت ػػادهل كالميج ػػة ط ػػرؼ المس ػػاف كج ػػرس الك ػػالـ()3ل كف ػػي

االصػػطالح عرفيػػا الػػدكتكر إب ػراىيـ أنػػيس بانيػػا ":مجمكعػػة مػػف الصػػفات المغكيػػة التػػي تنتمػػي إلػػى بياػػة
أاصةل كيشترؾ في ىذه الصفات جميع أفراد ىذه البياة"()4ل كالميجػة" :انحػراؼ عػف الفصػحى مػف أجػؿ
التيسير كالتسييؿ في النطؽل كىذا االنحراؼ قد يككف صكتينا أك صرفينا أك داللينا"(.)5

أمػػا الصػػفات التػػي تتميػػز بيػػا الميجػػة فتكػػاد تنحصػػر فػػي األصػكات كطبيعتيػػا ككيفيػػة صػػدكرىال

فالػػذم يفػػرؽ بػػيف ليجػػة كأأػػرلل ىػػك بعػػض االأػػتالؼ الصػػكتي فػػي غالػػب األحيػػاف"()6ل "كمػػا أف ىنػػاؾ

) )1في الميجات العربيةل إبراىيـ أنيسل مرجع سابؽ .ص10

) (2عمـ الصرؼ الصكتيل عبد الوادر عبد الجميؿل سمسمة الدراسات المغكية()8ل .1998ص61
) (3المسافل مادة (لي )

) )4في الميجات العربيةل مرجع سابؽ .ص15

) ) 5ليجات مأيـ عسػكرل "د ارسػة صػكتية دالليػة فػي ألفػاظ األدكات المنزليػة كالطعػاـ كالشػراب"ل محمػد عػدناف محمػد طػول إشػراؼ
أ.د يحيى عبد الرؤكؼ جبرل جامعة النجاح ل نابمس -فمسطيفل .2010ص19

) )6في الميجات العربيةل ص16
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عػػامميف رايسػػييف يعػػزل إلييم ػا تكػ ٌػكف الميجػػات فػػي العػػالـل كىمػػا :االنع ػزاؿ بػػيف بياػػات الشػػعب الكاحػػدل
كالصراع المغكم نتيجة غزك أك ىج ارت"(.)1
كىنالؾ عالقة بيف اإلبداؿ كالميجاتل ك" العالقة بيف اإلبػداؿ كالميجػة عالقػة كثيوػةل إذ إف تفػرع

المغات إلى ليجاتل إنما يككف بتغيير في حركفيا (أصكاتيا) كذلؾ أف التغيير الذم يصػيب الكممػة إنمػا

يك ػػكف برب ػػداؿ بع ػػض حركفي ػػا أك ح ػػذفيال كى ػػذاف الع ػػامالف اإلب ػػداؿ كالح ػػذؼ تنشػ ػا عنيم ػػا الميج ػػات"(.)2
العم ػػارم كيرج ػػع الس ػػبب إل ػػى تح ػػدث الػ ػرايس
كالحظ ػػت الباحث ػػة ح ػػدكث لظ ػػاىرة اإلب ػػداؿ ف ػػي الأط ػػاب ٌ
بالميجتيف المصرية كالفمسطينية.

عمارية كرد فييا إبداؿ أصكات بأخرل فيما يأتي:
كتعرض الباحثة شكاىد َّ
إبداؿ الذاؿ بالزام:
"حرفػػاف (صػػكتاف) مجيػػكراف رأ ػكاف متواربػػاف فػػي المأػػرج إذ إف الػػذاؿ صػػكت أسػػنانيل كال ػزام

صكت أسناني لثكم فيما يوترباف مف حيث المأرج كىك األسناف كتنفرد الزام بالمثػة"()3ل فالػذاؿ الصػكت
األسناني المجيكر الرأك قػد تحػكؿ إلػى الصػكت األسػناني المثػكم المجيػكر الرأػك كىػك الػزامل كالصػكت
األسناني ىك األصمي كاألسناني المثكم ىك الفرعي.

كلاء مثؿ ىذا ا بداؿ في الخطاب العمارم في الشكاىد ارتية:
رب ىزه ( ىذه) ارالؼ المؤلفة مف القادة اللدد"(.)4
"فميعممكا أف أبا لياد عندما سقط كاف قد ٌ
"دماء أبا (أبي) لياد ستككف نا ارن كما كانت منز ( منذ) المحظة الكل  ،نا ارن كدما ارن عم أعداتنا"(.)5
" نعـ يا إخكاني فمنتزكر (فمنتذكر) الشييد ملاىد كالشييد محمد في 67ىنا في لنيف"(.)6
" أعمػػف ىػػزه (ىػػذه) الرض المقدسػػة ىػػزه (ىػػذه) المدينػػة المقدسػػة مدينػػة السػػيد المسػػيح محػػررة

محررة محررة"(.(7

) (1في الميجات العربيةلمرجع سابؽ .ص20
) (2إبػػداؿ الحػػركؼ فػػي الميجػػات العربيػػةل سػػميماف بػػف سػػالـ السػػحيميل" ىػػذا الكتػػاب عبػػارة عػػف رسػػالة ماجسػػيتر نكقشػػت بالجامعػػة
اإلسالمية عاـ 1407ىػ" مكتبة الغربا األثرية .ص88-86

) (3إبداؿ الحركؼ في الميجاتل مرجع سابؽ .صلل 467كانظر :األصكات المغكيةل مرجع سابؽ .ص68
) )4أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988
) (5نفسو

) (6أطاب جنيف الجماىيرمل1995
) (7أطاب بيت لحـ الجماىيرمل1995
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"أما ىؤالء القتمة ا رىابيكف الصياينة كمف أعطػاىـ إزنػا ( إذنػاى) مػف ا دارة المريكيػة فميعممػكا أف

دمؾ لف يزىب (يذىب) ىد ارن"

(.)1

"نفتتح دكرة صمكد مخيمػات الاللتػيف الفمسػطينييف التػي تمثػؿ قالعػا لشػعبنا الفمسػطيني باسػـ ىػزه

(ىذه) المخيمات نفتتح ىذه الدكرة"(.(2

"ى از (ىذا) ىك فخرنا أنو إذا سقط منا قاتد تبعو آالؼ مف القػادة اللػدد ،يرفعػكف العمػـ إلػ المسػيرة

المظفرة إل فمسطيف إل القدس"(.)3

كجػػا اإلبػػداؿ فػػي الش ػكاىد السػػابوة نتيجػػة النفعػػاؿ ال ػرايس النفسػػي فػػي الأطابػػات التػػي كردت

فييػػال نظػ انر لثكريػػة ىػػذه الأطابػػاتل كلممناسػػبة التػػي جػػا ت فييػػال فأطابػػو فػػي تػػابيف أميػػؿ الػػكزير كػػاف

أارجػنا فيػػو عػػف حػػدكد السػػيطرة الشػػعكرية كاالنفعاليػػةل فمثػػؿ ىػػذا الحػػدث الجمػػؿ ال يمػػر عمػػى قااػػد الثػػكرة
الفمس ػػطينية م ػػركر الكػ ػراـ أاص ػػة ك ت
أف " أمي ػػؿ ال ػػكزير"ل الرفي ػػؽ األكؿ لياس ػػر عرف ػػات ف ػػي مس ػػيرة الث ػػكرة

بدؿ أصكات بػاأرل نتيجػة ليػذا االنفعػاؿل كليػذا الحػزف الشػديد عمػى
الفمسطينيةل فكاف مف الطبيعي أف تي ٌ
فراؽ أىـ أعمدة الثكرة الفمسطينية في حينو.
إيداؿ الثاء بالسيف:

"الثػػا كالسػػيف يجمػػع بينيمػػا الرأػػاكة كاالنفتػػاح كاألسػػناف إال ت
أف مأػػرج الثػػا مػػف بػػيف األسػػناف

كالسيف تشترؾ األسناف كالمثة في مأرجو"()4ل " كالثا تتحكؿ إلػى سػيف كىػذا يعنػي أف الثػا تحكلػت إلػى
صكت رأك يشابييا في الرأاكة كاالنفتاح غير أف مأرجيا تاأر إلى مأرج السيف كىذه الواعػدة مطػردة

في حركؼ األسناف إذ تتحػكؿ مػف أسػنانية إلػى أسػنانية لثكيػة فػي بعػض تغيراتيػا كىنػا تػاأرت الثػا إلػى
الك ار قميالن مع محافظتيا عمى صفة الرأاكة"(.)5

) (1أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988
) )2أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل1987
) (3أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988

) (4إبداؿ الحركؼ في الميجات العربيةل مرجع سابؽ .ص446
) (5إبداؿ الحركؼ في الميجات العربيةل مرجع سابؽ .ص447ل كانظر :األصكات المغكيةل إبراىيـ أنيس .ص67
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كرد في الخطاب العمارم بعض الشكاىد عم ذلؾ مثؿ:
"لقػػد ظن ػكا كبػػتس مػػا ظن ػكا ،لقػػد تكىم ػكا كبػػتس مػػا تكىم ػكا أنيػػـ يسػػتطيعكا أف يكقف ػكا لييػػب

السكرة ( الثكرة) لييب االنتفاضة في أرضنا المحتمة كفي كؿ مكاقع القتاؿ"(.)1
ٌ

السػكرة ( الثػكرة)،
" إف مكعدنا الصبح أف نمتقي مع أبي لياد مع الرمز مع القاتػد مػع الشػعب مػع ٌ
نمتقي ىنالؾ في عمييف مع الشيداء كالنبييف كالصديقيف"(.)2
" دـ أبا ليػاد إنمػا سػيتحكؿ بػراكيف بػراكيف فػي أرضػنا المحتمػة فثػكرم

البراكيف"(.)3

( )

سػكرم أييػا
أييػا البػراكيف ي

يبػ ِّػدلت الثػػا بالسػػيف فػػي الش ػكاىد السػػابوةل نظ ػ انر لأمػػط ال ػرايس فػػي الصػػكتيف؛ الشػػتراكيما بػػذات
الص ػػفات كتو ػػارب المأ ػػارجل كم ػػع ت
أف الرأ ػػاكة م ػػف ص ػػفات الص ػػكتيف إال أف طريو ػػة إلو ػػا الػ ػرايس لي ػػذه
قكة كفأامة تناسبت مع مكقػكع الأطػاب كالسػياؽ التػي كرد فيػو
الكممات تحديدان كفي سياقاتيا أكسبتيا ٌ
لفظ ( الثكرة)ل كربما جا الأمط لنفس األسباب التي أكردتيػا الباحثػة سػابوان كالتػي تتعمػؽ بانفعػاؿ الػرايس

كحزنو الشديد عمى فراؽ رفيؽ دربو ككفاحو المستم.،
إبداؿ القاؼ ىمزة:

"انتشػػر إب ػػداؿ فػػي من ػػاطؽ متفرقػػة م ػػف العػػالـ العرب ػػي ممػػا ي ػػدؿ عمػػى أص ػػالة ىػػذا اإلب ػػداؿ ف ػػي

العربيػػةل فيػػك يكجػػد اآلف فػػي بػػالد الشػػاـ سػػكريا كاألردف كلبنػػاف كفمسػػطيفل كفػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة

كفػي الػيمف كتطػكاف مػف بػػالد المغػرب العربػػي"( .)4كطبيعػي أف تتػاثر ليجػػة ياسػر عرفػػات بنشػاتو األكلػػى

في جميكرية مصر العربيةل كفي بػالده فمسػطيفل حيػث ييعتبػر إبػداؿ الوػاؼ ىمػزة مػف صػفات ليجػة كػؿ
منيمػػال كانعكػػس ذلػػؾ عمػػى أطابػػات ال ػرايسل الأطابػػات الجماىيريػػة تحديػػدنا؛ ألف عرفػػات كػػاف يأمػػط
فب ِّدلت بعض األصكات باأرل .كمثاؿ ذلؾ ماياتي:
الفصحى بالعامية فييال ي
"ىػػؿ خطػػر فػػي بػػاؿ المػػي كػػاف يتػػدمكلي (يقػػدمكا لػػي) الطعػػاـ سػرا ،كالميػػة بالسػػر ،كالطمتتػػيف
(الطمقتيف) بالسر ،كالمسدس بالسر ،كأنا چام عندكـ سنة 67ك ،68إنك حنتتابؿ (نتقابؿ) فػي ىػزه

) (1أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988
) (2أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988
( )لـ يبدؿ الرايس في ىذا المكقع كما أبدؿ في المكقع الذم يميول كذلؾ نتيجة لمأمط بيف الميجتيف المصرية كالفمسطينيةل

كانفعاؿ الرايس النفسي في أطاب تابيف أميؿ الكزير رفيوو في الكفاح كالثكرة.

) (3أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988

) (4إبداؿ الحركؼ في الميجات العربيةل مرجع سابؽ .ص277
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(ىذه) الرض المحررة"(" ،)1كالتحدم بنتػدر (نقػدر) نبنػي الدكلػة الفمسػطينية كٌال لع نعػـ نعػـ نعػـ"()2ل

"إنتك المي زرعتكا البرتتاؿ (البرتقاؿ) كالزيتكف في الصخر"(.)3
الليـ:

"حػػرؼ (صػػكت) مجيػػكرل شػػديد "احتكػػاكي" منفػػت)4("،ل يوػػكؿ الػػدكتكر إبػراىيـ أنػػيس فيمػػا يتعمػػؽ

بػػاأتالؼ صػػكر الفػػكنيـ الأػػتالؼ الميجػػة المتح ػ تدث بيػػا ":تنطػػؽ الجػػيـ العربيػػة بصػػكر متعػػددة كػػالجيـ

الفصػػيحة ( (djأك الجػػيـ الواىريػػة ) (gككنطويػػا داال أك جيمػػا شػػامية ()jل كىػػذا النطػػؽ بصػػكره المتعػػددة

ليست ىذه الصكر تنتمي إلى مستكل لغكم معيف أك إلػى ليجػة معينػةل كمػف ثػـ ينبغػي حسػبانيا أصػكاتان

مسػػتومةل ليػػا مكاقعيػػا دكركىػػا فػػي ىػػذا المسػػتكل أك تمػػؾ الميجػػةل كىػػذه األص ػكات – بيػػذا المعيػػار -إنمػػا
ينظػػر إلييػػا كتػػدرس فػػي إطػػار النظػػاـ الصػػكتي الأػػاص بكػػؿ مسػػتكل أك ليجػػةل دكف الأمػػط بػػيف نظػػـ
المستكيات أك الميجات صػاحبة ىػذه الصػكرة أك تمػؾل فوػدت معظػـ الميجػات المصػرية بعػض األصػكات

العربيػػة الوديمػػةل أمثػػاؿ الثػػا ل الػػذاؿل الظػػا ل الوػػاؼل كاسػػتبدلت بيػػا عمػػى الترتيػػب التػػا ل الػداؿل القػػادل

اليمزة أك الجيـ"(.)5

فعرفػػػات يعتبػػػر أكثػػػر زعػػػيـ عربػػػي يػ ً
ػػتقف التحػػػدث بالميلػػػة المصػػػرية ،فتػػاثر بػػالجيـ الواىريػػة
ي
كانعكس ىذا عمى أطاباتو الرسمية كأطاباتو الجماىيرية أيقنال كمثاؿ ذلؾ مف الشكاىد العمارية:
"لقد كانت ثكرات شعبنا المتكاصمة تچسيدا بطكليا رادة االستقالؿ الكطني"(.)6
"إف احػػػتالؿ القػػػكات ا سػػػراتيمية الرض الفمسػػػطينية كأچػػػزاء مػػػف الرض العربيػػػة كاقػػػتالع غالبيػػػة

الفمسطينييف كتشريدىـ ..انتياؾ صارخ لمبادئ الشرعية"(.)7
"إخكاني أعضاء مچمسنا الكطني الفمسطيني"(.)8

"أننا عم الدرب نفرش الرض إل فمسطيف ،إل القدس ،بأچسادنا ،بميچنا"(.)9

) (1أطاب طكلكرـ الجماىيرمل 1995ـ
( )2أطاب طكلكرـل 1995ـ

) (3أطاب قمويمية ل 1995ـ.

) )4مناى البحث في المغةل تماـ حسافل ص131

) )5في الميجات العربيةل إبراىيـ أنيسل مكتبة األنجمك المصريةل ط4ل  .1973ص227
( )6أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
( )7أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ

( )8أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
( )9أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
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عمي كتچيبكلي آكؿ كأشرب مف بيكتكك" (.)1
"فاكريف لما كنتكا تتكرمكا َّ
"چػػػام -تچسػػػيدا -أچػػػزاء-تچيبػػػكلي -مچمسػػػنا" ،ج ػػا ت الج ػػيـ ف ػػي المكاق ػػع الم ػػذككرة بص ػػكرة (الج ػػيـ
الواىرية).
تسييؿ اليمزة:
عمي كتليبكلي آكؿ كأشرب مف بيكتككع"(.)2
"فاكريف لما كنتك تتكرمكا َّ
ف ػػي الش ػػاىد الس ػػابؽ كرد لف ػػظ (آك ػػؿق أأك ػػؿ)ل ج ػػا نطوي ػػا عن ػػد الػ ػرايس بتس ػػييؿ اليمػ ػزةل نظػ ػ نار

لصػػعكبة نطػػؽ بػػاليمزتيف متتػػاليتيفل" كال شػػؾ أف انحبػػاس الي ػكا عنػػد لسػػاف المزمػػار انحباس ػنا تام ػنا ثػػـ

انفراج المزمار فجاةل عممية تحتاج إلى جيد عقمي قد يزيد ما يحتػاج إليػو أم صػكت آأػر"( .)3كيرجػع
سبب تسييميا إلى حاجة الرايس لأفة النطؽل فتكالي اليمزتيف أشؽ مف اليمزة الكاحدة في النطؽ.

( )1أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ

) )2أطاب طكلكرـ الجماىيرمل 1995ـ
( )3األصكات المغكيةل مرجع سابؽ .ص77
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المبحث الكؿ
المقطع كالنبر:
قبؿ عرض أىـ المواطع التي أكق ،العممػا عمميػة كقػكع النبػر عمييػا نػذكر أنػكاع الموػاطع فػي

المغة العربية كىي كما يمي:

 )1الموطع األكؿ :صامت +حركة قصيرةق موطع قصير مفتكح ( ص ح ).
 )2الموطع الثاني :صامت +حركة طكيمةق موطع طكيؿ مفتكح( ص ح ح ).
 )3الموطع الثالث :صامت  +حركة قصيرة – صامت ق موطع طكيؿ مغمؽ( ص ح ص).
 )4الموطع الرابع :صامت +حركة طكيمة +صامت ق موطع مديد موفؿ بصامت(ص ح ح ص).
 )5الموطع الأامس :صامت  +حركة قصيرة  +صامت  +صامت ق موطػع مديػد موفػؿ بصػامتيف
(ص ح ص ص).

أما الدكتكر إبراىيـ أنيس فشرحيا كما يمي:
 )1إذا كاف الموطع األأير مف النكعيف الرابع كالأامس فيك الذم يحمؿ النبرل مثاؿ ذلػؾ نسػتعيفل
فالنبر يوع عمى الموطع"عيف".

 )2إذا كانت الكممة ال تنتيي بيذيف النكعيف مف المواطع فرف النبر يوػع عمػى الموطػع قبػؿ األأيػر
بشػػرط أال يكػػكف ىػػذا الموطػػع مػػف النػػكع األكؿ كمسػػبكقا مػػف النػػكع األكؿ مثػػاؿ (ينػػادمل قاتػػؿل
يكتب).

بل فػػالنبر يوػػع عمػػى الموطػػع الثالػػث حيػػث تي ىعػد مػػف
صػ يع ى
 )3أمػػا فػػي الفعػػؿ الماقػػي ىكتىػ ى
بل كىفػ ًرىحل ك ى
اآلأر فالنبر يوع عمى المواطع ؾل ؼل ص.
 )4كال يكػكف النبػر عمػى الموطػع األأيػػر حػيف نعػد مػف اآلأػر إال فػػي حالػة كاحػدةل كىػي أف تكػػكف
الوػاطع الثالثػة التػػي قبػؿ األأيػػر مػف النػػكع األكؿ نحػك (حركػةل عجمػػةل بمحػةل عربػػةل فػالنبر فػػي

الكمم ػػات الس ػػابوة يو ػػع عمػػى المو ػػاطع (حل عل بل ع)( .)1ك" لكػػؿ لغ ػػة مػػف لغ ػػات العػػالـ نظ ػػاـ
موطعػػي تتميػػز كتتحػػدد بػػول كيتقػػ ،النظػػاـ الموطعػػي لمغػػة العربيػػة بنػػا عمػػى قيميػػا كقكانينيػػا

) )1المرجع السابؽ .ص121ل120
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األصكاتية مف كراىية اللتوا الساكنيف أك تكصال إلى النطػؽ بالسػاكفل أك دفعػا لمتػكالي المكػركه

إلى آأر ذلؾ مف السمات الصكتية لمغة العربية"(.)1
النبر" Stress" :

نميؿ في كالمنا إلى القغط عمى موطػع أػاص مػف كممػات بعينيػال فتصػب ،أكثػر كقػكحا مػف

غيرىػال كىػذا مػػا أسػماه العممػا بػػالنبرل كىػك مػف البحػػكث التػي تناكليػا عمػػـ األصػكات الفكنكلػكجيل يوػػكؿ

الػػدكتكر أحمػػد مأتػػار عمر"ىنػػاؾ مصػػطمحاف انجميزيػػاف يطموػػاف عمػػى النبػػر كىمػػا  Stressكaccent

كأف ىنػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماالت أأػ ػ ػ ػ ػ ػػرل لكممػ ػ ػ ػ ػ ػػة  accentإلػ ػ ػ ػ ػ ػػى جانػ ػ ػ ػ ػ ػػب اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماليا مرادفػ ػ ػ ػ ػ ػػة لكممػ ػ ػ ػ ػ ػػة

.)2("stressكالنبػػر" Stressىػػك عام ػ هؿ ميػ هػـ مػػف عكامػػؿ التمػػكيف المكسػػيوي قػػد يكػػكف لػػو دكر فػػي إب ػراز
لمحات داللية مأتمفة"(.)3
كأطمػؽ الػدكتكر محمػػكد السػعراف عمػى النبػػر مصػطم" ،االرتكػػاز"ل كيوػكؿ" :ىػك درجػػة قػكة الػػنفس

التي ينطؽ بيا صكت أك موطع .كليس كؿ صكت أك موطع ينطؽ بنفس الدرجةل فدرجة قػكة الػنفس فػي
نطػػؽ األص ػكات كالموػػاطع المأتمفػػة تتفػػاكت تفاكت ػان بين ػان .فالصػػكت – أك الموطػػع -الػػذم ينطػػؽ بارتكػػاز

أكبر يتقمف طاقة أعظـ نسبيانل كيتطمب مف أعقا النطؽ الأاصة جيدان أعنؼ في النطػؽ باإلقػافة
إلى زيػادة قػكة الػنفس .كىكػذا فالصػكت -أك الموطػع -الػذم ينطػؽ بارتكػاز أكبػر مػف سػكاه فػي كممػة مػف

الكمماتل"يبرز""برك انز"مكقكعيان مف ساار األصكاتل أك المواطعل التي يجاكرىا" (.)4

كالنبر في المستكل الصكتي يعنػي" نطػؽ موطػع مػف موػاطع الكممػة بصػكرة أكقػ ،كأجمػى نسػبيا

مػػف بويػػة الموػػاطع التػػي تجػػاكره"()5ل فاألص ػكات التػػي تنطػػؽ بصػػكرة أقػػكل ممػػف تجاكرىػػا تسػػمى أص ػكاتا

منبػػكرةل كمػػا يتطمػػب النبػػر طاقػػة أكبػػر فػػي النطػػؽ مػػف أعقػػا النطػػؽل فيػػك كمػػا يوػػكؿ الػػدكتكر إب ػراىيـ

أنػيس " :نشػاط فػػي جميػع أعقػػا النطػؽ فػي كقػػت كاحػد" ()6ل كأكقػػ ،الػدكتكر تمػاـ حسػػاف عنػد تعريفػػو

( )1مف كظااؼ الصكت المغكمل محاكلة لفيـ صرفي كنحكم كداللػيل أحمػد كشػؾل دار غريػب لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػعل الوػاىرةل
ط2006ل1ـ .ص23

) (2د ارسػػة الصػػكت المغػػكمل أحمػػد مأتػػار عمػػرل مرجػػع سػػابؽ 0ص220ل كينظػػر :فػػي عمػػـ المغػػة العػػاـل عبػػد الصػػبكر شػػاىيفل
مؤسسة الرسالةل ط6ل  .1993ص110ل ينظرل دراسة في عمـ األصكاتل حازـ كماؿ الديفل مرجع سابؽ .ص95

) (3عمـ األصكاتلكماؿ بشرل مرجع سابؽ .ص628

) (4عمـ المغةل مودمة لموارئ العربيل محمكد السعرافل دار الفكر العربيل ط2ل  .1997ص189
) (5المرجع السابؽل ص.512

) (6األصكات المغكيةل إبراىيـ أنيسل مرجع سابؽ .ص97
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لمنبػػر أنػػو "كقػػكح نسػػبي لصػػكت أك موطػػع إذا قػػكرف ببوي ػػة األصػػكات الموػػاطع فػػي الكػػالـ"( .)1كيوػػكؿ
الدكتكر محمكد فيمي حجازم أف "مصطم ،النبر يطمؽ عمى درجة ارتفاع الصكت" (.)2

ى ػػذا كي ػػاتي "النب ػػر عن ػػد أكث ػػر الدارس ػػيف عم ػػى ث ػػالث درج ػػاتل ق ػػكم ككس ػػيط كق ػػعيؼل ف ػػالوكم

عالمتو أك الرمز الذم يشر إلي( )/كيكقع في بداية الموطع المنبكر مباشرة مف أعمػى كمػا فػي الموطػع

ب da/ra/baل كالكسػػيط رمػػزه() كيكقػػع فػػي بدايػػة الموطػػع المنبػػكر إلػػى أسػػفؿ كمػػا فػػي
قػ ىػر ى
األكؿ مػػف ى
الموطع األكؿ مف قاتمكىـ qaa/ti/loo/humل أما النبر القعيؼ فيترؾ عادة بدكف رسـ كتػابيل كغالبػان
مػػا يصػػحب النبػػر الوػػكم إشػػارات أك حركػػات جسػػمية كاإلشػػارة باليػػدل كرفػػع الصػػكتل كمػػا يصػػحبو أيقػػا
اأتالؼ في درجة الصكت كربما في النغمة كذلؾ" (.)3

"لمنبر قيـ صكتية (نطوية) كأأرل فنكلكجيػة (كظيفيػة)ل فيػك مػف الناحيػة النطويػة ذك أثػر سػمعي

كاق،ل يميز موطعا مف آأػر أك كممػة مػف أأػرلل أمػا مػف الناحيػة الكظيفيػة فػرف النبػر يوػكد إلػى تعػرؼ

التتابع الموطعي في الكممات ذات األصؿ الكاحد عند تنكع درجات نبرىا كمكاقعػول لسػبب مػا يمحويػا مػف

ػب  Ka/ta/baعمػػى الموطػػع األكؿل كلكنػػو يوػػع عمػػى الثػػاني فػػي كتبػػت
تصػريفات مأتمفػػة فػػالنبر فػػي ىكتىػ ى
 Ka/tab/taكعمى الثالث في كتبو ka/tab/tu/huكىذا التنكع في النبر فػي الكممػة الكاحػدةل قػد يكشػؼ
()4
كيعػػد " النبػػر عػػامالن ميمػان فػػي معرفػػة بػػدايات الكممػػات
عػػف "لكنػػة" أك نطػػؽ صػػكتي أػػاص  "accentل ي
كنياياتي ػػال كيعتب ػػر النب ػػر مممح ػػا ص ػػكتيا مكم ػػال لمبن ػػا الص ػػكتيل كل ػػو ق ػػيـ ميم ػػة ف ػػي ى ػػذا البن ػػا عم ػػى

المسػػتكيات المغكيػػة كافػػة"( .)5كىنػػا ال بػػد مػػف الوػػكؿ بػػاف ىنػػاؾ لغػػات نبريػػةل كلغػػات غيػػر نبريػػة()6ل كقػػد

ؼ ال تدارسكف المغات في عمكميا إلى صػنفيف رايسػييفل مػف حيػث ثبػات النبػر كلزكمػو موطعػنا معينػنا
"صتن ى
ى
أك حريتو في االنتواؿ مف موطع إلى آأر في الكممة الكاحػدة .فنعتػكا الصػنؼ األكؿ بالمغػات ذكات النبػر

الثابت  Fixedكالثاني بالمغات ذكات النبػر الحػر  free stressأك الوابػؿ لمحركػة movable stressل

كمػػف أمثمػػة الصػػنؼ األكؿ المغػػة العربيػػةل حيػػث إف النبػػر فػػي كمماتيػػا ثابػػت يأقػػع لو ػكانيف منقػػبطة
محددةل بحسب بنية الكممة كمككناتيال كال ينتوؿ مف مكػاف إلػى آأػر إال بػالطريؽ الأطػا أك التجػاكز فػي

) (1مناى البحث في المغةل تماـ حسافل مكتبة األنجمك المصريةل .1995ص160
) (2مدأؿ إلى عمـ المغػةل محمػكد فيمػي حجػازمل طبعػة جديػدة كمنوحػةل دار قبػا لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػعل الوػاىرةل د.طل د.ت.
ص81

) (3عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ514 .
) (4نفسو .ص514
) (5نفسو .ص524

) (6د ارسػػة الصػػكت المغػػكمل أحمػػد مأتػػار عمػػرل مرجػػع سػػابؽ.ص222ل ينظػػر :مبػػادئ عمػػـ األص ػكات العػػاـل ديفيػػد إبركركمبػػيل
ترجمة كتعميؽ :محمد فتي،ل ط .1ص59-55
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ال منبػػكر موطعػػو األكؿ داامػنال
النطػػؽ تػػاث نار بمكنػػة أاصػػة أك محميػػةل فالفعػػؿ الماقػػي الثالثػي المجػػرد مػػث ن
ككذلؾ الحاؿ في اسـ الفاعؿ منو في حالة الكقؼ عميو بالتسكيف .)1("kaa/tib

اىػػتـ عممػػا المغػػة المحػػدثكف بد ارسػػة مكاقػػع النبػػر فػػي المغػػة الفصػػحىل كشػػرح كػػؿ مػػف الػػدكتكر

إبراىيـ أنيس كالدكتكر تمػاـ حسػاف مكاقػع النبػر كقكاعػده فػي العربيػةل كيوػع النبػر فػي الكممػة كالجممػة فػي
إطار توسيـ العمما لو إلى قسميف:

أ -نبػػر الكممػػة أك الصػػيغة الصػػرفية :كيسػػميو الػػدكتكر تمػػاـ حسػػاف" بػػ(نبر الواعػػدة) أك نبػػر النظػػاـ
الصػ ػرفي الػ ػػذم ينسػ ػػبو إلػ ػػى الصػ ػػيغة الصػ ػرفية المفػ ػػردةل كالكممػػػة التػ ػػي تػ ػػاتي عم ػػى مثػ ػػاؿ ىػ ػػذه
الصيغة"ل كىذا النبر صامت.

ب -نبر اللممة أك السياؽ :كىك "النبر الداللي الػذم يوػع فػي الجمػؿ المنطكقػةل كلػيس فػي الكممػات
المفردةل كيسميو الدكتكر تماـ حساف بػ (نبر االستعماؿ) أك نبػر الكػالـ كالجمػؿ المنطكقػةل كىػذا

النبر أثر سمعي يرجع إلى أسباب عقكية محددة"(.)2
كليما قكاعد معينة تحػدث عنيػا عممػاء المغػة

()3

فػي مصػنفاتيـ ،كخمصػكا منيػا إلػ أف "نبػر

السياؽ يككف أبرز مف نبر الكممة فالسياؽ أك نبػر اللممػة يظيػر فيػو ا يقػاع المكسػيقي بػيف مكاقػع

النبر"(.)4

كسنطبؽ في السطكر ارتية مف ىذه الدراسة ما لاء مف شكاىد في الخطاب العمارم.
النبر في الخطاب العمارم:
اعتمدت الباحثة طريوة الدكتكر إبراىيـ أنيس لمكشؼ عف النبػر نظػ ار لتكافويػا إلػى حػد كبيػر مػع

الأطاب السياسي المنطكؽ عند الرايس ياسر عرفػاتل بيػدؼ إبػراز الجكانػب الدالليػة لمعػاني الأطػابل

كمػػف أػػالؿ المغػػة المنطكقػػة لمأطػػاب يمكػػف لمباحثػػة تكقػػي ،النبػػرل كبيػػاف كظيفتػػو الدالليػػة مػػف أػػالؿ
القغط الصكتي عمى بعض الكممات كالمواطع كما يمي:

) (1المرجع السابؽ .ص516

) (2المغة العربية معناىا كمبناىال تماـ حسافل اليياة المصرية لمكتابل د.طل  .1973ص172
) )3نفسو .ص172

) (4نفسو .ص163ل كينظر :عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ .ص515
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أك نال -نبر الكممة
الكممات أحادية المقطع:
 -1إذا كانػػت الكممػػة مككنػػة مػػف مقطػػع كاحػػد طكيػػؿ مفتػػكح ( ص ح ح) ف ػ ف النبػػر يكػػكف عم ػ
الصكت الصاتت.

مف أمثمة ذلؾ في الأطابات مايمي:
"ىػػذا مػػا بػػدأ يممسػػو شػػعبنا كتممسػػو بقيػػة الشػػعكب" "،لشػػد مػػا يتػػألـ شػػعبنا حػػيف يسػػمع تمػػؾ
الػػدعايات" ،ف ػ ف ىػػذه الػػدكؿ مػػا زالػػت تكالػػو عراقيػػؿ أمػػاـ مطالبيػػا العادلػػة"ل ك مػػا زاؿ السػػباؽ عم ػ
التسػػمح عم ػ أشػػده فػػي العػػالـ"ل ك مػػا زالػػت دكؿ آسػػيا كافريقيػػا كأمريكػػا الالتينيػػة تكالػػو اعتػػداءات

ضارية".

()1

كقع النبر عمى الصكت الصاات في (ما) :ماق صامت+صاات طكيؿق ص ح ح.
"لتتكـ يا سيادة الػرتيس بغصػف الزيتػكف مػع بندقيػة ثػاتر فػال تسػقطكا الغصػف الخضػر مػف
يػدم""األمػـ المتحػػدة"1974ل"يػا أييػػا الثػاتر ،يػػا أييػا الملاىػػد ،داتمػا كأبػػدا عنػدما تسػػد المسػالؾ نػراؾ
أمامنا بشعبؾ شعب المميكف كنصؼ المميكف شييد"

()2

كقع النبر عمى الصكت الصاات في (يا) :ياق صامت+صاات طكيؿق ص ح ح.
"فمماذا ال أحمـ يػا سػيادة الػرتيس كالثػكرة ىػي صػناعة الحػالـ"()3ل"إف دكلػة فمسػطيف لػزء ال

يتل أز مف المة العربية"(.)4

كقع النبر عمى الصكت الصاات في (ال) :الق صامت+صاات طكيؿق ص ح ح.
"كارف ىا نحف نقؼ لنتعاىد كنعاىد الكطف كنعاىد الشعب كنعاىد المة"(.)5
كقع النبر عمى الصكت الصاات في (ىا) :ىاق صامت+صاات طكيؿ +ص ح ح.

) (1أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
) (2أطاب مؤتمر الكحدة الكطنية1987ـ
( (3أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
( )4إعالف االستوالؿل 1988ـ

) (5أطاب نابمس الجماىيرمل 1995ـ
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 -2إذا كانػػت الكممػػة مككنػػة مػػف مقطػػع كاحػػد طكيػػؿ مغمػػؽ ( ص ح ص) فيقػػع النبػػر فييػػا عم ػ
مركز المقطع.
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"كف ىذه الحرب مف ألؿ أف تتكلو كؿ البنادؽ إل فمسطيف"(.)1
كقع النبر عمى مركز الموطع في الكممة (كؿ) ص ح ص.
"إف دـ أبك لياد إنما سيتحكؿ براكيف براكيف في أرضنا المحتمة"(.)2
كقع النبر مركز الموطع في الكممة (دـ) ص ح ص.
"نـ آمنا مطمتنا يا أبا لياد في لناف الخمد"(.)3
كقع النبر مركز الموطع في الكممة (نـ) :ص ح ص.
 -3إذا كانت الكممة مككنة مف مقطع كاحد مديػد مقفػؿ بصػامتيف (ص ح ص ص) كيكػكف النبػر
قييا عم مركز المقطع.
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"لكننا نقاتؿ مػف ألػؿ إقػرار حػؿ عػادؿ كشػامؿ يقػكـ عمػ أسػاس الحقػكؽ المشػركعة الثابتػة
لمشػػعب الفمسػػطيني"،سػػنعمؿ مػػع لميػػع الػػدكؿ كالشػػعكب مػػف ألػػؿ تحقيػػؽ سػػالـ داتػػـ" صػػاغ شػػعب
فمسػػطيف ىكيتػػو الكطنيػػة"" ،كنحػػف نقػػؼ عم ػ عتبػػة عيػػد لديػػد ننحنػػي إلػػالال كخشػػكعا أمػػاـ أركاح

شيداتنا"" ،إف دكلة فمسطيف ىي لزء ال يتل أز مػف المػة العربيػة ،نحػف نقػكؿ كفػ سػبع سػنكات مػف
الحرب

()4

كقع النبر عمى الكممة (أجؿل شعبل عيدل جز ل سبع)ل ص ح ص ص.

"معا كسكيا كلنبا إل لنب مع أبي لياد كأقراف أبػك ليػاد كمكاكػب الشػيداء التػي يتصػدرىا

أبك لياد"" ،معا كسكيا كلنبا إل لنب حت القدس حت القدس" (.)5
كقع النبر عمى الكممة (جنب) ص ح ص ص.

"أناشدكـ أف تككنكا عم قمب رلؿ كاحد""،ميف قكـ اللباريف إنتك قكـ اللباريف"(.)6
) (1أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
) (2أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988ـ
) (3المصدر السابؽ

) )4أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل1987ـ
) (5أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988ـ
) (6أطاب قمويمة الجماىيرمل 1995ـ
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كقع النبر عمى الكممتيف (قمبل قكـ) ص ح ص ص.
ثانيا :نبر الكممات الثناتية المقاطع:
 -1يقػػع النبػػر عمػ المقطػػع الثػػاني (الخيػػر) إذا كػػاف مػػف النػػكع الرابػػع أك الخػػامس (مديػػد مقفػػؿ
بصامت) أك بصامتيف ( ص ح ح ص) أك (ص ح ص ص).
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"شك ار لؾ كلشعبؾ مف أعماؽ أعماؽ أرضنا المحتمة مف القدس إل الثكار في اللزاتر البطمة"(.)1
كقع النبر عمى الموطع الثاني في كممة أعماؽق أ ع :ص ح ص /ماؽ :ص ح ح ص.
"مبخمتكش عميا ال بمية كال سالح كال بدماء كال برلاؿ"(.)2
سالحً :
س +الحق ص ح ق ص ح ح ص.
"نضػػي نضػػاؿ شػػعبنا كتعػػددت أسػػاليبو"ل "دكلػػة فمسػػطيف ىػػي لمفمسػػطينييف أينمػػا كػػانكا فييػػا

يتمتعكف بالمساكاة الكاممة في حقكؽ ا نساف"(.)3

كقع النبر عمى الموطع الثاني في الكممة نضاؿ :ف+قاؿق ص ح  +ص ح ح ص.
حقكؽق ح  +قكؽ ق ص ح  +ص ح ح ص.
"سػػتعمؿ مػػع لميػػع الػػدكؿ مػػف ألػػؿ تحقيػػؽ سػػالـ عػػادؿ كشػػامؿ" ،تناشػػد أمتيػػا عمػ اكتمػػاؿ

كالدتيا العممية بحشد الطاقات كتكثيؼ الليكد نياء االحتالؿ ا سراتيمي"(.)4

كقػػع النبػػر عمػػى الموطػػع الثػػاني فػػي الكممػػة سػػالـ :س +الـ +ص ح  +ص ح ح صل ككممػػة
تكثيؼ :تؾ +ثيؼ : +ص ح ص +ثيؼ :ص ح ح ص.
"نقاتػػؿ مػػف ألػػؿ إقػرار حػػؿ عػػادؿ كشػػامؿ يقػػكـ عمػ أسػػاس الحقػػكؽ المشػػركعة""،ماذا أقػػكؿ

لمطالب في لامعة الزىر في غزة ،إال أف أقكؿ ليـ العيد ىك العيد" (.)5

أساس :أ +ساس  +ص ح  +ص ح ح صل أقكؿ :أ +قكؿق ص ح  +ص ح ح ص.

) (1أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل1987ـ
) (2أطاب قمويمية الجماىيرمل 1995ـ
) (3أطاب األمـ المتحدةل1974ـ

) (4أطاب إعالف االستوالؿل 1988ـ
) (5أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
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 -2يقع النبر عم المقطع الثاني (الخير) في الكممات الثناتية المقاطع ،إذا كاف المقطع الخير مػف
النكع الطكيؿ المفتكح ( ص ح ح ).
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"مػػػاذا يمكػػػف أف أعطػػػي ليػػػذه المػػػرأة المحاصػػػرة ،...إال أف أقػػػكؿ ليػػػا أف الكحػػػدة الكطنيػػػة

الفمسطينية طريقكـ كسبيمكـ إل الخالص"(.)1

"كأنا قمت خكاني الشادلي بف لديد اللزاتر ،اللزاتر ،اللزاتر"

()2

"دـ أبا لياد إنما سيتحكؿ براكيف براكيف"(.)3
كقع النبر عمى الموطع الثاني في الكممات ( أنال ليال أبا)
ليا :ؿ+ىاق ص ح +ص ح ح.
أنا :أ+ناق ص ح +ص ح ح.
أبا :أ+باق ص ح +ص ح ح.
 -3يقع النبر عم المقطع الكؿ في الكممات الثناتية المقاطع ،إذا كػاف المقطػع الكؿ مػف النػكع
الطكيػػؿ المفتػػكح ص ح ح ،كلػػـ يكػػف المقطػػع الثػػاني (الخيػػر) طكيػػؿ مفتػػكح أك مػػف النػػكعيف

الرابع أك الخامس:
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"إف فمسطيف كانت ميدا لقدـ الحضارات كالثقافات"(.)4
كانت :كا  +نت ق ص ح ح  +ص ح ص.
"ليس مف قبيؿ الصدؼ ىذه الغارة الصييكنية عم ليبيا الشقيقة"(.)5
ليس :لي +س قص ح ح +ص ح ص.

) (1المصدر السابؽ
) (2أطاب إعالف االستوالؿل 1988ـ

( )3أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988ـ
) (4أطاب األمـ المتحدةل1987ـ

) (5أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل1987ـ
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 -4يقع النبر عم المقطع الكؿ في الكممات الثناتية المقاطع إذا كاف المقطع الكؿ كالثاني مػف
النكع الطكيؿ المغمؽ ص ح ص:
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"نلتمع لنقكؿ لكؿ مػف حػاكؿ أف ييػز الصػكرة أك يطعػف فػي المسػيرة أف الكحػدة الفمسػطينية

ىي الحؿ"(.)1

يطعفق يط +عف +ص ح ص +ص ح ص.
ثالثا -نبر الكممات الثالثية المقاطع:
 -1يقػػع النبػػر عم ػ المقطػػع الثالػػث (الخيػػر) إذا كػػاف مػػف النػػكعيف الرابػػع أك الخػػامس (المديػػد
المقفؿ بصامت ص ح ح ص) أك (مديد مقفؿ بصامتيف ص ح ص ص ):

كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"ف ف ىذه الدكؿ ما زالت تكالو عراقيؿ أماـ مطالبيا العادلة"(.)2
عراقيؿقع :ص ح  /را /ص :ح ح /قيؿ :ص ح ح ص.
"كقد ضرب عرض الحاتط بكؿ ق اررات المـ المتحدة"(.)3
ق اررات ق ؽ  +ار  +رات ق ؽ :ص ح  /ار  :ص ح ح  /رات :ص ح ح ص.
"تناشد أمتيا عمػ اكتمػاؿ كالدتيػا العمميػة بحشػد الطاقػات كتكثيػؼ الليػكد نيػاء االحػتالؿ

ا سراتيمي"(.)4

اكتماؿ ق اؾ :ص ح ص /ت :ص ح  /ماؿ :ص ح ح ص.
"نحف ال نستعذب استمرار القتاؿ دقيقة كاحدة"(.)5
استمرار ق اس :ص ح ص /تـ :ص ح ص /رار :ص ح ح ص.

) (1أطاب قمويمية الجماىيرمل1995ـ
) (2أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
) (3أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ

) (4أطاب إعالف االستوالؿل 1988ـ
) (5المصدر السابؽ
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"مع سالالت الحضارة كتعدد الثقافات"(.)1
سالالتق س :ص ص /ال :ص ح ح  /الت :ص ح ح ص.
"تعمف دكلة فمسطيف أنيا دكلة محبة لمسالـ ممتزمة بمبادئ التعايش السممي"(.)2
فمسطيف :ؼ  +لس  +طيف ق ص ح  +ص ح ص  +ص ح ح ص.
"إف دـ أبك لياد إنما سيتحكؿ براكيف براكيف في أرضنا المحتمة"(.)3
براكيفق ب :ص ح  /را :ص ح ح  /كيف :ص ح ح ص.
"مبخمتكش عميا ال بمية كال سالح كال بدماء كال برلاؿ"(.)4
مبأمتكش ق مب :ص ح ص /أؿ :ص ح ص /تكش :ص ح ح ص.
"مف مدف كقرل ك مخيمات لبؿ النار ننطمؽ ىاتفيف اأ أكبر كتحيا فمسطيف"(.)5
مأيماتق ـ+أي+مات  +ص ح +ص ح ح+ص ح ح ص.
يقػػع النبػػر عم ػ المقطػػع الثػػاني (قبػػؿ الخيػػر) فػػي الكممػػات ثالثيػػة المقػػاطع إذا كػػاف مقػػاطع
الكممة الثالثة مف النكع الطكيؿ المقفؿ ( ص ح ص):
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"نحف ال نستعذب استمرار القتاؿ دقيقة كاحدة"(.(6
ستعذب :نس :ص ح ص /تع :ص ح ص /ذب :ص ح ص.
"كاستشيد مف ألؿ أف يحيا الكطف"(.)7
استشيدق اس+تش+ىدق ص ح ص +ص ح ص +ص ح ص.
 -2يقع النبر عم المقطع الكؿ في الكممات الثالثية المقاطع إذا كانت المقػاطع كميػا مػف النػكع
القصير ( ص ح ) إضافة إل الفعاؿ المنتيية بتا ء التأنيث:
) (1أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) )2المصدر السابؽ

) (3أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988ـ
) (4أطاب قمويمية الجماىيرمل 1995ـ
( )5أطاب نابمس الجماىيرمل 1995ـ
) )6أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ

( (7أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
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"كنضي نضاؿ شعبنا كتعددت أساليبو"(.)1
نضي= ف :ص ح  /ض :ص ح  /ج :ص ح.
"منح قرار التقسيـ المستكطنييف االستعمارييف  %54مف أرض فمسطيف"(.)2
من،ق ـ :ص ص /ف :ص ح  /ح :ص ح.
رابعا -نبر الكممات الرباعية المقاطع:
 -1يقع النبر عم المقطع الرابػع (الخيػر) إذا مػف النػكع الرابػع أك الخػامس ،ك(ىمػا مديػد مقفػؿ
بصامت) ص ح ح ص ،أك (مديد مقفؿ بصامتيف) ص ح ص ص:
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"كما زالت دكلت آسيا كأفريقيا كأمريكا الالتينية تكالو اعتداءات ضاربة"(.)3
اعتدا ات ق اع :ص ح ص /ت :ص ح  /دا :ص ح ح  /ات :ص ح ح ص.
 -2يقع النبر في الكممات المككنة مف أربعة مقاطع عمػ المقطػع الثالػث (قبػؿ الخيػر) ،إذا كػاف
مف النكع الطكيؿ المفتكح ص ح ح أك الطكيؿ المقفؿ ص ح ص:
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"كما زالت دكلت آسيا كأفريقيا كأمريكا الالتينية تكالو اعتداءات ضاربة"(.)4
اعتدا اتق اع :ص ح ص /ت :ص ح  /دا :ص ح ح  /ات :ص ح ح ص.
 -3يقػػع النبػػر عم ػ المقطػػع الثػػاني (الثالػػث مػػف ارخػػر) ،إذا كػػاف مػػف النػػكع الطكيػػؿ المفتػػكح
ص ح ح أك الطكيؿ المقفؿ ص ح ص كلـ يمو مقطع طكيؿ مفتكح أك طكيؿ مغمؽ:
كمف أمثمة ذلؾ في الخطابات مايمي:
"ال بد أف أعمف بكؿ اعتزاز شكر ثكارنا"

(.)5

ثكارناق ث :ص ح كا :ص ح ح /ر :ص ح  /نا :ص ح ح.

) (1أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
) (2المصدر السابؽ
) (3المصدر السابؽ

()4أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
) (5أطاب إعالف االستوالؿل 1988ـ
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"تييب بشعكب العالـ كدكلو المحبة لمسالـ مف ألؿ أف تعينيا عم تحقيؽ أىدافيا"(.)1
أىدافياق أىػ :ص ح ص /دا :ص ح ح ً /
ؼ :ص ح  /ىا :ص ح ح.
عػد اسػتخداميا نػاد ارن فػي
 كلدت الباحثة في الخطاب العمارم استخدامان لممقػاطع الخماسػية التػي يي ٌالمغة كمثاؿ ذلؾ:
"بيف ىؤالء البطاؿ التي تنخني أماـ شلاعاتيـ كبطكالتيـ القامات"(.)2

شلاعاتيـق ش :ص ح  /جا :ص ح ح  /عا :ص ح ح /ت :ص ح  /ىـ :ص ح ص.
بطكالتيـق ب :ص ح  /طك :ص ح ح  /ال :ص ح ح  /ت :ص ح  /ىـ :ص ح ص
ثانيا -نبر اللممة:
يوع النبر في الجممة في المكقع التي تؤدم بو الجممة داللػة معينػة كذلػؾ يتكقػؼ عمػى السػياؽ

الذم ترد فيول كمف أمثمة ذلؾ في الأطابات:

"ال يا سيدم الرتيس إف ىذا ىك الكفاح العادؿ المشركع"(.)3
كقػػع النبػػر فػػي ىػػذه الجممػػةل عمػػى أداة النفػػي الق ال :ص ح حل كىػػي مػػف الموػػاطع المفتكحػػةل

ككذلؾ عمى أداة التاكيد إفل كيصاحبيا ارتفاعػا فػي درجػة الصػكت إلظيػار التاكيػد كنمحػظ ىنػا اسػتأداـ

النبػػر لمنفػػي كالتاكيػػد فػػي جممػػة كاحػػدةل فاسػػتأدـ "ال" النافيػػة "ليؤكػػد بيػػا شػػرعية المواكمػػة الفمسػػطينية كفػػؽ
كافة الوكانيف كالشرااع الدكلية.

"لقد لتػتكـ يػا سػيادة الػرتيس بغصػف الزيتػكف فػي يػدم كببندقيػة ثػاتر فػي يػدم فػال تسػقطكا

الغصف الخضر مف يدم"(.)4

كقػػع النبػػر عمػػى أداة النػػدا ( يػػا)ل ككػػذلؾ عمػػى الكممػػة بغصػػف الزيتػػكفل ككممػػة بندقيػػةل كيػػاتي

النبػر ىنػا كصػػيغة تيديػد مػػبطف لمعػالـ مػػع دعػكة لمسػالـ فػػي الكقػت نفسػػول فرسػواط غصػػف الزيتػكف يعنػػي
استمرار الحرب.

"سيدم الرتيس رغـ ىذا الكضع المتأزـ الذم يسكد العالـ برغـ ما في عالمنا مػف قػكل ظػالـ

كتأخر ف ف عالمنا ليكـ يعيش أياما مليدة"(.)5
) (1المصدر السابؽ
( )2أطاب طكلكرـ الجماىيرمل 1995ـ
) (3أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
) )4المصدر السابؽ
) (5نفسو
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كقػػع النبػػر عمػػى ( سػػيدم الػرايس)ل ليمفػػت عنايػػة المتموػػيفل كأتػػى النبػػر ىنػػا كداللػػة عمػػى الكقػػع

السياسي المتازـ في العالـ باسرهل إقافة إلى نبره كارتفاع درجة الصكت عند أداة التاكيد ( إف).

"باسػػـ فمسػػطيف ،باسػػـ أكل ػ القبمتػػيف كثالػػث الحػػرميف الشػػريفيف باسػػـ مسػػرل النبػػي كميػػد
المسػػػػيح ،نفتػػػػتح دكرة ملمسػػػػنا الػػػػكطني دكرة الكحػػػػدة الكطنيػػػػة ،دكرة صػػػػمكد مخيمػػػػات الاللتػػػػيف
الفمسطينية التي تمثؿ قالعا لشعبنا الفمسطيني"(.)1

كقع النبر في ىذه الجممة ككنيا الجممة االفتتاحية لممؤتمرل كبانو يتحدث باسـ الكػؿ الفمسػطيني
مف فصااؿ كأديافل كأتى النبر عمى الكممات األبرز في العبارة( دكرة صمكد مأيمػات الالجاػيف)ل كالتػي

أتت كفؽ لسػياؽ العػاـ كرسػالة لفصػااؿ الثػكرةل التػي كانػت مأتمفػة فيمػا بينيػا بػاف كحػدتنا ىػي دعػـ لكػؿ

أىمنػػا الصػػامديف فػػي المأيمػػاتل كبيػػا أيقػان طمانػػة لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي مأيماتػػو بػػاف كحػػدة فصػػااؿ
منظمة التحرير الفمسطينية قد عادت متينة كصمبة كما كانت.

"لف تمق البندقية الفمسطينية ،حت نصؿ إل فمسطيف كؿ فمسطيف"(.)2
كق ػػع النب ػػر ف ػػي ى ػػذه الجمم ػػة عم ػػى كمم ػػة ( ل ػػف)ل لينف ػػي بي ػػا تكق ػػؼ الث ػػكرة كالمس ػػيرةل كأف الث ػػكرة

مسػػتمرةل كلزيػػادة التاكيػػدل كػػذلؾ كقػػع النبػػر عمػػى (حتػػى)ل كالتػػي ال تفيػػد ىنػػا االنتيػػا ل بػػؿ تفيػػد التاكيػػد
كاالستمرار بالثكرة حتى النصر.

"في ىذا الزمف العربي الصعب ،كلف أقكؿ ردمء فمف يككف رديتا كفيو أحرار كشرفاء ىذه المة"(.)3
كقػػع النبػػر عمػػى كممػػة الصػػعبل إلب ػراز كتاكيػػد الكقػػع العربػػي المترىػػؿ فػػي تمػػؾ الفت ػرةل ككػػذلؾ

كقكع النبر عمػى أداة النفػي ( لػف)ل كأتػت بغػرض نفػي اسػتنكار ردا ة الكقػع العربػي كمػف جانػب داللػي

آأرل بانيا رسالة لألحرار كالشرفا باألمة العربية بكجكد بارقة أمؿ برصالح الكقع العربي.
"ىذه المة لف تركع ،كقررت أف تكتب تاريخيا بأحرؼ مف نكر كنار"(.)4

كق ػػع النب ػػر عم ػػى ى ػػذه الجمم ػػةل ف ػػي عب ػػارة ل ػػف ترك ػػعل كأت ػػى النب ػػر لنف ػػي الرك ػػكع كالأن ػػكع إلرادة
االحػػتالؿ التػػي تيػػدؼ لمسػػيطرة عمػػى األمػػة كأيراتيػػال كلتاكيػػد أف الشػػعكب حتمػػا سػػتكتب تاريأيػػا الحػػر
يكما مال كىي داللة باف الحؽ سينتصر ميما طاؿ ليؿ الباطؿ.

) (1أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
) (2أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
) (3المصدر السابؽ
) (4المصدر السابؽ
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"نتكلو إل الخكة في إيراف كف ىذه الحرب ،كف ىذه الحرب ،كف ىذه الحرب"(.)1
كقع النبر في ىذه الجممةل عمى الكممػة كفػى التػي كررىػا الػرايس ثػالث مػرات .كالتػي أتػى النبػر
بيا حسب المغة كامر لإليرانييفل كلكنيا في السياؽ أتت كػدعكة جػادة كحازمػة إلنيػا الحػرب الػداارة فػي

الأمػػي كالتػػي اسػػتنزفت قػػكل إي ػراف كالع ػراؽل كتك ػ ارره لػ ػ "كفػػى" ثػػالث م ػرات تحمػػؿ داللػػة ميمػػة بػػاف ىػػذه
الحرب أثرت عمى الوقية الفمسطينية كمكانتيا كوقية عالمية أكلى.

"سنحافظ عم التمػاس القتػالي مػع ىػذا العػدك ا سػراتيمي كال يعنػي ىػذا أننػا نقاتػؿ مػف ألػؿ

القتاؿ كلكف نقاتؿ مف ألؿ حؿ عادؿ كشامؿ"(.)2

كقػػع النبػػر فػػي ىػػذه الجممػػة داأػػؿ الأطػػابل عمػػى أداة النفػػي ( ال)ل كأداة االسػػتدراؾ(لكف) حتػػى

آأػػر العبػػارة بكمماتيػػا الممثمػػة فػػي ( مػػف أجػػؿ حػػؿ عػػادؿ كشػػامؿ) .كأتػػى النبػػر فػػي "ال" حسػػب السػػياؽ

كمغػػزل الأطػػاب لنفػػي صػػفة اإلرىػػاب الػػذم تركجػػو الكسػػااؿ اإلعالميػػة الصػػييكنية عمػػى الفمسػػطينييفل

كأتت "لكف" لمتاكيد عمى شرعية المواكمة كرغبة الفمسطينييف بكجكد حػؿ عػادؿ لوقػيتيـل كأنيػـ مرغمػكف
عمػػى الوتػػاؿ ال عشػػاؽ لػػو .كيكمػػف أىميػػة النبػػر فػػي كممػػة "شػػامؿ" تحديػػدا لظػػركؼ الوقػػية الفمسػػطينية

كطبيعتيػػال فشػػامؿ تعنػػي الكػػؿ الفمسػػطيني فػػي الػػداأؿ كالشػػتات كأ ارقػػي اؿ67ـل كتعنػػي بالمجمػػؿ أحػػد
أىـ ثكابت الوقية الفمسطينية عند المتكمـ "ققية الالجايف".

"كانيا لثكرة حت النصر حت النصر حت النصر"(.)3
كقع النبر عمى ىذه العبارةل كأاصة عمى أداة التككيد (إنيا)ل كارتفعت النغمػة فييػا حتػى آأرىػا

مػػع تكػ ارره ل ػ (حتػػى النصػػر) ثػػالث مػرات .كىػػذه الجممػػة تعتبػػر أحػػد أىػػـ شػػعارات حركػػة فػػت ،الفمسػػطينية
التػػي يتزعميػػا المػػتكمـل كالتػػي يأتػػتـ بيػػا كافػػة أطاباتػػو المكجيػػة لمجمػػاىير العربيػػة عامػػةل ككانػػت تعنػػي
النصر عمى الصييكنية كالرجعية كاالمبريالية العالمية.

"كأنتـ يا إخكتي ،كأنتـ يا أحبتي ،يا إخكة أبا لياد كيا أحباء أبا لياد ك يا رفاؽ أبا لياد"(.)4
كقػػع النبػػر فػػي ىػػذه الجممػػة عمػػى أداة النػػدا (يا)ل لإلأػػكةل لألحبػػةل لمرفػػاؽل كأتػػت طبوػػة الصػػكت
ىنػػا مرتفعػػة جػػدا رغػػـ الحػػزف الشػػديد الظػػاىر عمػػى كجػػو المػػتكمـ لف ػراؽ رفيػػؽ دربػػول ككػػاف الغػػرض منيػػا
شحذ اليمـل كرفع الركح المعنكية لدل مواتمي الثكرة الفمسطينية.

) (1نفسو

) (2أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
) (3المصدر السابؽ

) (4أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
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"اسبقنا يا أبا لياد فمتسبقنا ركحؾ الطاىرة إل القدس إل القدس"(.)1
جا ت الجممة ىنا طمبيةل كقد كقع النبر عمى فعؿ األمػر( اسػبونا) إقػافة إلػى أداة النػدا (يػا)ل
كقد تػدرجت النغمػة مػف األعمػى نحػك اليبػكط فػي آأرىػا عنػد تكػ ارره الجػار كالمجػركر( إلػى الوػدس).كىي

داللة عمى إيمانو باف التقحية ىي مصير المواتؿ الفمسطيني كأف النصر حتمنا آت.

"يا أخي أبا لياد ما كنت أظف في يكـ أني أكدعؾ ،..لكنيا إرادة الحياة كسنة الثكرة"(.)2
كقػػع النبػػر فػػي ىػػذه الجممػػة عمػػى أداة النػػدا ( يػػا)ل ككػػذلؾ عمػػى أداة مػػا النافيػػةل كرغػػـ الحػػزف

الشػػديد لمحػػدث كالمصػػاب الجمػػؿ لمثػػكرة الفمسػػطينية إال أنيػػا أتػػت بارتفػػاع فػػي طبوػػة الصػػكت داللػػة عمػػى
انفعالو كاستيجانو باف االحتالؿ كجيازه االستأباراتي "المكساد" استطاعا النيؿ مف العمكد الفورم لمثػكرةل

رفيؽ دربو أبا جيادل كداللػة الحػزف كاالنفعػاؿ تكمػف فػي أنػو يأاطػب رفيوػول كىػك يعػي أنػو ال يسػمعو كال
يراه ككذلؾ كقكع النبر عمػى أداة االسػتدراؾ(لكف) كىػي داللػة عمػى إيمانػو بػاف مصػير الثػكار إمػا النصػر

أك الشيادة.

"إف االنتفاضة الشعبية الكبرل ،المتصاعدة في الرض المحتمة مع الصمكد السطكرم في المخيمات

داخؿ كخارج الكطف"(.)3

بػػدأ الكػػالـ بنب ػرة حػػادة عمػػى أداة التاكيػػد ( إف )ل كذلػػؾ كداللػػة عمػػى نقػػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني

كمواكمػة المحتػؿل كعمػػى أىميػة االنتفاقػة الشػػعبية كصػمكد الشػػعب الفمسػطيني فػي المأيمػػات سػكا فػػي
الكطف أك في الشتات.

"ف ف الملمس الكطني يعمف باسـ اأ كباسـ الشعب العربي الفمسطيني قياـ قياـ دكلػة فمسػطيف فػكؽ

أرضنا الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ"(.)4

جا ت ىذه العبارة األبػرز فػي الأطػاب كبطبوػة صػكتية أعمػى مػف كػؿ مػا سػبويا كمػا تالىػا مػف

عبػػارات طيمػػة الأطػػابل كالتػػي تعتبػػر اأتصػػار لفحػػكل كمقػػمكف الأطػػابل كالتػػي انتظرىػػا العػػالـ الػػذم
أكلػػى ىػػذا الأطػػاب بالػػذات أىميػػة كبػػرلل حيػػث بػػدأىا الػرايس بػػاداة التاكيػػد( ت
إف)ل كاسػػتمر بػػنفس النغمػػة
الصاعدة حتى كصؿ كممة (قياـ الثانيػة) كقػاـ بمػدىا بطبوػة صػكتية أعمػى كبانفع و
ػاؿ ازاػد لعظمػة المحظػة

فرافويا تصفيؽ حارل كتيميؿ مف الحقكرل كىي الجممة األكثر نب انر في الأطاب.

) (1المصدر السابؽ

) )2أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988ـ
) (3أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) (4المصدر السابؽ
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"يا إخكاني ،يا أخكاتي ،بصبركـ ،بعطػاتكـ ،اليػكـ نلتمػع ىنػا أمػاـ كنيسػة الميػد"" .بيػت لحػـ"1995ل

"يا أطفاؿ طكلكرـ ،يا زىرات طكلكرـ"()1ل "يا شبيبة الثكرة ،يا شبيبة االنتفاضة"(.)2

كقػػع النبػػر عمػػى أداة النػػدا (يػػا)ل فػػي كػػؿ أطابػػات المػػتكمـ الجماىيريػػة كأتػػت بػػاكثر مػػف داللػػة

جميعيا تأدـ السياؽل فاتت في كؿ الأطابات بعد ىتافػات كصػيحات الجماىيريػة لمفػت انتبػاىيـ كحػثيـ
عمػػى االسػػتماعل ككػػذلؾ إلأبػػارىـ بب ػػد الأط ػػابل كأتػػت أحيانػػا ف ػػي منتصػػؼ الأطػػاب كبنبػػرة مرتفع ػػة

أيقػػال كداللػػة عمػػى انفعػػاؿ المػػتكمـ مػػع ىتافػػات الجمػػاىير التػػي تالقػػي قااػػدىا عمػػى أرض الػػكطف لمم ػرة

األكلى.

"يا لبؿ ما ييزؾ ريح"(.)3
كقػػع النبػػر عمػػى ىػػذه العبػػارة فػػي أداة النػػدا (يػػا) ك(مػػا) النافيػػةل كتعتبػػر ىػػذه العبػػارة مػػف أكثػػر

العبارات التي اشتير بيا المتكمـل كأصبحت موركنػة باسػمول كتػاتي حسػب سػياؽ أطاباتػو لتؤكػد صػالبة
كقكة الثػكرة الفمسػطينية كالشػعب الفمسػطينيل حيػث يشػبو الثػكرة كالشػعب بالجبػؿ القػأـ الثابػت كالػذم ال

تؤثر عميو العكامؿ الأارجية كالقربات.
"يػػا أىػػالي بمػػدة أبػػك الطيػػب ،عبػػد الػػرحيـ محمػػكد بطػػؿ الشػػلرة ،ككديػػع عبػػد المطيػػؼ ،كمنيػػؿ كراتػػد

كشكرم لالد"(.)4

كقع النبر في ىذه الجممػة عمػى أداة النػدا (يػا)ل كصػاحبيا ارتفػاع فػي طبوػة الصػكت عنػد ذكػر

أسما األعالـل أاصة كأنيـ مف الشيدا الذيف قحكا مف أجؿ ىذه المحافظػة الجبػارةل كأتػى النبػر ىنػا
بغرض التمجيد بالشيدا كباشير شع ار فمسطيفل ككتفاعؿ كمكدة بينو كبيف الجماىير أيقا.

"لنمتقي كنصمي سكيا في القدس الشريؼ ،في أكل القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف"

5

ىذه الجممة طمبيػةل كقػد كقػع النبػر عمييػال كعػال كجػو الػرايس فييػا ابتسػامة المنتصػر كىػك يتػرنـ

فػػي ذك ػره لموػػدس كالصػػالة فييػػا جماعػػة مػػع شػػعبول كىػػي جممػػة تتكػػرر فػػي أغمػػب أطاباتػػو لمتاكيػػد عمػػى

استمرار الثكرة بكجو المحتؿ حتى التحرير.

) (1أطاب طكلكرـ الجماىيرمل 1995ـ
( )2أطاب جنيف الجماىيرمل 1995ـ

) (3أطاب طكلكرـ الجماىيرمل1995ـ
) (4نفسو

) (5أطاب بيت لحـ الجماىيرمل1995ـ
57

"ميف قكـ اللباريفع ميف قكـ اللباريفع إنتك قكـ اللباريف ..إنتك قكـ اللباريف"(.)1
يوػع النبػػر فػػي ىػػذه الجممػػة االسػػتفيامية عمى"ميف"كالتػي كررىػػا مػرتيفل كىػػي مكجيػػة مػػف المػػتكمـ
لمجمػػاىير المحتشػػدةل لػػذلؾ أتػػت بطبوػػة صػػكتية مرتفعػػة جػػدا تفاعمػػت معيػػا الجمػػاىيرل كأتػػى النبػػر ىنػػا

بتككيػػد المػػدي ،اكابػراز احتػراـ الػرايس كتوػػديره لمكانػػة ىػػذه الجمػػاىيرل كارتفعػػت كػػذلؾ نغمػػة الصػػكت عنػػد
اإلجابة المكجية لمجميكر (إنتك قكـ الجبػاريف) داللػة عمػى إيمانػو بػدكر الجمػاىير كأىميتيػا كتعبػر أيقػا
عف تجذر الجماىير كبسالتيا عمى أرقيا.

"فمنتذكر الشييد ملاىد ،كالشييد محمد ىنا في لنيف ،فمنتذكر اليمكف كعرابة"(.)2
ىذه الجممة طمبيةل استدعت ذكر أسما الشيدا الذيف ارتوكا دفاعا عف محافظة جنيفل ككػذلؾ

اسػتدعت ذكػػر بعػػد الوػػرل فػي داأػػؿ ىػػذه المحافظػػةل ممػا جعػػؿ النبػػر يوػػع عمػى ىػػذه الجممػػة .كأتػػى النبػػر

ىنا بداللة أف تحرير جنيف أتػى مػف دمػا الشػيدا كبطػكالت الثػكار فػي المنػاطؽ الفمسػطينية كأػدـ النبػر
الموصد العاـ باف المتكمـ كاف مع ىؤال المواتميف يشكؿ معيـ المجمكعات الثكرية في بدايات الثكرة.

العمارم استخداـ الرتيس لػػ (نبػر الكممػة)
نخمص مما سبؽ مف تطبيؽ لقكاعد النبر عم الخطاب ٌ
في خطابو ،كفيما يأتي نسبة شيكع ىذا النكع مف الكثر فالقػؿ اسػتخداما بالنسػبة لممقػاطع التػي
كقع عمييا النبر في الكممات:
-

الكممات الحادية المقطع المككنة مف موطع كاحػد طكيػؿ مفتػكح ( ص ح ح) حيػث كقػع النبػر
فييا عمى الصكت الصاات كمثاؿ ذلؾ :الل ما.

 ثـ جا نبر الكممة بنسبة أقؿ في الكممات المككنة مػف موطػع كاحػد طكيػؿ مغمػؽ (ص ح ص)حيث كقع النبر فييا عمى مركز الموطع مثؿ :نـل كدـ.

 الكممػػات ثناتيػػة المقطػػعل كىػػي التػػي يوػػع النبػػر فييػػا عمػػى الموطػػع الثػػاني (األأيػػر) إذا كػػاف مػػفالنػػكع ال اربػػع أك الأػػامس (مديػػد موفػػؿ بصػػامت) أك بصػػامتيف (ص ح ح ص) أك (ص ح ص

ص) كمثؿ ذلؾ :أعماؽل نقاؿ.

 كقع النبر بنسبة أقؿ شيكعا في الأطابػات عمػى الكممػات المككنػة مػف موطعػيفل كالتػي يوػع فييػاالنبر عمى الموطع الثاني (األأير)ل إذا كاف الموطػع األأيػر مػف النػكع الطكيػؿ المفتػكح (ص ح

ح)ل مثؿ :أنال ليال أبا.

) (1أطاب قمويمية الجماىيرمل 1995ـ
) )2أطاب جنيف الجماىيرمل 1995ـ
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 كيوع النبر إذا كاف الموطع األكؿ مف النكع الطكيؿ المفتكح ص ح حل كلـ يكػف الموطػع الثػاني(األأير) طكيؿ مفتكح أك مف النكعيف الرابع أك الأامس مثؿ :ليس.

 الكممات ثالثية المقطع :يوع النبر عمى الموطع الثالث (األأير) إذا كػاف مػف النػكعيف ال اربػع أكالأػػامس (المديػػد الموفػػؿ بصػػامت ص ح ح ص) أك (مديػػد موفػػؿ بصػػامتيف ص ح ص ص ):
مثؿ مأيماتل اكتماؿ .كىذا األكثر شيكعا في الكممات ثالثية الموطع.

 ثػػـ اسػػتأداـ لمنبػػر الػػذم عمػػى الموطػػع األكؿ فػػي الكممػػات الثالثيػػة الموػػاطع إذا كانػػت الموػػاطعكميا مف النكع الوصير (ص ح) مثؿل من،ل نق .

 كيمػػي مػػا سػػابؽ اسػػتأدامو لمنبػػر الكاقػػع عمػػى الموطػػع الثػػاني (قبػػؿ األأيػػر) فػػي الكممػػات ثالثيػػةالمواطع إذا كاف مواطع الكممة الثالثة مف النكع الطكيؿ الموفؿ (ص ح ص) مثؿ  :استشيد.

 الكممات المككنة مف أربعة مقاطع :يوع النبر عمػى الموطػع ال اربػع (األأيػر) مػف النػكع ال اربػع أكالأ ػػامس ل مدي ػػد موف ػػؿ بص ػػامت (ص ح ح ص) أك مدي ػػد موف ػػؿ بص ػػامتيف (ص ح ص ص)
مثؿ :اعتدا اتل كىذا أكثر ما جا في الكممات رباعية الموطع.
 ثـ النبر في الكممات المككنة مف أربعة مواطع عمى الموطع الثالػث (قبػؿ األأيػر)ل إذا كػاف مػفالنكع الطكيؿ المفتكح (ص ح ح) أك الطكيؿ الموفؿ ص ح صل مثؿ :شجاعاتيـل بطكالتيـ.

 كأأيػ ػ ار اس ػػتأدامو لمنب ػػر الكاق ػػع عم ػػى الموط ػػع الث ػػاني (الثال ػػث م ػػف اآلأ ػػر)ل إذا ك ػػاف م ػػف الن ػػكعالطكي ػػؿ المفت ػػكح (ص ح ح) أك الطكي ػػؿ الموف ػػؿ ص ح ص كل ػػـ يم ػػو موط ػػع طكي ػػؿ مفت ػػكح أك

طكيؿ مغمؽل مثؿ :ثكارنا.

كاستخدـ الرتيس ( نبر اللممػة) ،كالػذم جػا فػي مكاقػع معينػةل كالتػي كػاف ييػدؼ مػف أػالؿ

نبرىا الكاقع سكا عمى أدكات االستفياـ ،أك أدكات النفي كالنيػي ،كأدكات النػداءل لكظػااؼ دالليػة كػاف
يوص ػػدىا ف ػػي الأط ػػاب الكاح ػػدل كالت ػػي أ ػػدمت الػ ػرايس ف ػػي زي ػػادة نس ػػبو االتص ػػاؿ كالتكاص ػػؿ بين ػػو كب ػػيف
جميكره بجانب الكظيفة الدالليةل كالجدير بالػذكر أف النبػر فػي الجمػؿ حػيف كقػع عمػى أدكات معينػة فيػك

م ػػف أاللي ػػا يحو ػػؽ زي ػػادة ف ػػي األىمي ػػةل مث ػػؿ اس ػػتأدامو ألدكات الن ػػدا ف ػػي الأطاب ػػات الجماىيري ػػة ف ػػي
األمػػاكف الكاسػػعةل كبيػػا كػػاف يفػػرد سػػيطرتو عمػػى ىتافػػات الجميػػكر كحماسػػة ترحيبػػو بػػالرايس فػػي كػػؿ
محافظة مف المحافظات التي ألوى فييا الأطابات الجماىيرية مثؿ :بيت لحـ ،طكلكرـ ،لنيف ،نػابمس،

قمقيمية.
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المبحث الثاني
التنغيـ"Intonation" :
ييع ػػد التنغ ػػيـ م ػػف الم ػػؤثرات الص ػػكتية الت ػػي تب ػػرز جمالي ػػة اإليو ػػاع ف ػػي المنط ػػكؽ .كالتنغ ػػيـ ف ػػي
االصػػطالح "ىػػك مكسػػيوى الكػػالـ فػػالكالـ عنػػد إلوااػػو تكسػػكه ألػكاف مكسػػيوية ال تأتمػػؼ عف"المكسػػيوى"إال

فػػي درجػػة الت ػكاؤـ كالتكافػػؽ بػػيف النغمػػات الداأميػػة التػػي تصػػنع كػػال متنػػاغـ الكحػػدات كالجنبػػاتل كتظيػػر
مكسيوى الكالـ فػي صػكرة ارتفاعػات كانأفاقػات أك تنكيعػات صػكتيةل أك مػا نسػمييا نغمػات الكػالـل إذ

الكالـ – ميما كاف نكعو -ال يموى عمى مستكل كاحد بحاؿ مف األحكاؿ"(.)1

المككنػػة ل ػػو
فيػػك "الأاصػػة الص ػػكتية الجامعػػة التػػي تم ػػؼ المنطػػكؽ باجمعػػول كتتأم ػػؿ عناص ػره
ٌ
كتكسػػبو تمكين ػان مكسػػيويان معين ػان حسػػب مبنػػاه كمعنػػاهل كحسػػب مواصػػده التعبيريػػةل كفو ػان لسػػياؽ الحػػاؿ أك

الموػػاـ"( .)2كىػػك "عبػػارة عػػف تتبػػع النغمػػات المكسػػيوية أك اإليواعػػات فػػي حػػدث كالمػػي معػػيف"()3ل كعرفػػو
الدكتكر تماـ حساف" :ىك اإلطار الصكتي الذم تواؿ بػو الجممػة فػي السػياؽ"( .)4كأسػماه الػدكتكر إبػراىيـ

أنػػيس "مكسػػيوى الكػػالـ"

()5

ك"التنغػػيـ أك مكسػػيوى الكػػالـ عامػػؿ فاعػػؿ فػػي تنمػػيط التراكيػػب كدليػػؿ صػػحتيا

الأارجية التي تفي بمطابوتو لموتقى الحاؿ كموصكد المتكمـ"(.)6

"فالتنغيـ ىك الكؿ في كاحدل كما يوكلكف .إنػو ينػتظـ فػي أثنااػو جممػة الظػكاىر الصػكتية األأػرل

كالنبر  Stressكالتكقيع  Accentكمطؿ بعػض األصػكات كاالأػتالؼ فػي درجػة النغمػة كتنكعاتيػا .إنػو
اآللة التي تعزؼ نكتيال كفوان لموتقياتيا ككفاية عازفييال كطبيعػة الوطعػة (الكػالـ) التػي يػراد إبرازىػا فػي

صػػكرة "سػػيمفكنية" ليػػا مػػذاقيا الأػػاصل أك قػػؿ ىػػك "الجكقػػة" العازفػػة المؤتمفػػة الأطػػكط كالأيػػكطل فيصػػب،
المردكد نسيجان مكسيويان متكامالن في البنا كالطال (.)7

"فالجممة الكاحدة قػد يتنػكع معناىػا بتنػكع صػكر نطويػا ككيفيػة التنكيػع فػي مكسػيواىا فعبػارة مثػؿ:

يػػا إليػػي قػػد تعنػػي التحسػػرل أك الزجػػرل أك عػػدـ الرقػػال أك الدىشػػة كفوػػا لمحالػػة المعينػػةل كىػػذه المعػػاني
كغيرىا إنما ندركيا بمكف المكسيوى التي تصاحبيا عند النطؽ في كؿ حالة"(.)8

))1عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ .ص533
) (2المرجع سابؽ .ص531

) (3أسس عمـ المغة ماريك بامل مرجع سابؽ .ص93

) (4المغة العربية معناىا كمبناىال مرجع سابؽ .ص226
) (5األصكات المغكيةل إبراىيـ أنيسل مرجع سابؽ .ص103
) (6عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ .ص547
) (7نفسو .ص531

) (8المرجع السابؽ .ص539
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كمعظػػـ أمثمػػة التنغػػيـ فػػي العربيػػة كليجاتيػػا مػػف النػػكع غيػػر التمييػػزم الػػذم يعكػػس إمػػا أاصػػة

ليجيػػة أك عػػادة نطويػػة لألفػرادل كلػػذا فػػرف توعيػػده أمػػر يكػػاد يكػػكف مسػػتحيالل ككػػؿ المحػػاكالت التػػي قػػدمت
حتى اآلف لدراسة التنغػيـ فػي المغػة العربيػة قامػت عمػى اأتيػار مسػتكل معػيف مػف النطػؽل كعمػى اأتبػار

نغمػػات الصػػكت بالنسػػبة لفػػرد معػػيف داأػػؿ ىػػذا المسػػتكلل كأكثػػر مػػا يسػػتأدـ التنغػػيـ فػػي المغػػات لمداللػػة
عمى المعاني االجتماعية كالتاكيدل كاالنفعاؿل كالدىشة كالغقب ..إل.)1("،

كلمتنغيـ دكر "بالن األىميػة فػي التفريػؽ بػيف أجنػاس الجمػؿل مػف إثباتيػة كاسػتفيامية كتعجبيػة...

إلػػ،؛ إذ إف اأػػتالؼ النغمػػات يعنػػي اأػػتالؼ المعػػانيل كلمتنغػػيـ أيقػػا قيمػػة صػػكتية أاصػػة تنبػػئ عػػف
األكقاع االجتماعية لممتكمميف"(.)2

"مف ىنا نجد كممات كثيرة تتعدد طرؽ تنغيميا لتؤدم كظػااؼ دالليػة مأتمفػةل فػرذا كانػت (نعػـ)

لإلجابػػة اأتمف ػػت تنغيمي ػػا عنيػػا لالستفسػػارل كالتنغ ػػيـ ال يوتصػػر عم ػػى الكممػػة الكاحػػدة ب ػػؿ يتجػػاكز إل ػػى
التركيب فالتحية (سالـ عميكـ) ليا تنغيـ يأتمؼ عف التنغيـ في حالة الغقب"(.)3

ك"أنماط التنغيـ مثال تعكس طبيعة التركيب تفص ،عف داللتو دكف لبس أك غمػكضل كقػد يػاتي

التركيػػب المعػػيف بصػػكرة تنغيميػػة مأتمفػػة كفوػػا لمحػػاؿ أك الموػػاـل كمػػف ث ػـ يأتمػػؼ معنػػاه بػػاأتالؼ ىػػذه

الصكر"()4ل " اكامكانات التنكيع في النغمات كاسعة إلى حد كبيػر كفوػا لنػكع الكػالـ كظركفػول كىػذا التمػكيف
المكسيوي يعطي الكالـ ركحا كيكسبو معنىل إنو يدؿ عمى الحالة النفسية لممتكمـل كما يعػد عػامال ميمػا
مف عكامؿ تكقي ،المعاني كتفسيرىا كتمييز أنماط الكالـ بعقيا مف بعض"(.)5

"كالتنغيـ باأتالؼ صكره اكامكاناتو يمكف حصر نغماتػو الرايسػية فػي نغمتػيف اثنتػيفل كلكػف ذلػؾ
بالنسػػبة إلػػى نياياتيمػا فوػػطل أمػػا إطارىمػػا الػػداأمي فيػػنظـ عػػددا مػػف التنكيعػػات الجزايػػة الكثيػرةل فحسػػباف

النغم ػػات اثنت ػػيف فو ػػط إنم ػػا ى ػػي ب ػػالنظر إل ػػى النياي ػػة ال إل ػػى الكح ػػدات الداأمي ػػة المتن ػػاثرة ف ػػي المنط ػػكؽ
المعيف"(.)6

كيوس ػػـ عمم ػػا المغ ػػة التنغ ػػيـ ب ػػالنظر إل ػػى نياي ػػة الجمم ػػة إل ػػى ن ػػكعيف :األكؿ :النغمػػػة اليابطػػػة

FollingToneل كسميت كذلؾ لالتصاؼ باليبكط في نيايتيا عمى الرغـ ممػا قػد تنتظمػو مػف تمكينػات

) (1دراسة الصكت المغكمل أحمد مأتار عمرل مرجع سابؽ .ص366
))2عمـ األصكاتل كماؿ بشر .ص22

( )3مدأؿ إلى عمـ المغةل محمكد فيمي حجازمل مرجع سابؽ .ص81-80
( )4عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ .ص29
( )5المرجع السابؽ .ص539
) )6السابؽل534
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جزاية داأمية ل اآلأر :النغمة الصاعدة  Rising Toneكسميت كذلؾ لصعكدىا في نيايتيػال بػالرغـ
مف تنكع أمثمتيا الجزاية الداأمية (.)1

التنغيـ في الخطاب العمارم:
العماريػػة،
تحػػاكؿ الباحثػػة فػػي اللانػػب التطبيقػػي أف تعػػرض لنمػػاذج التنغػػيـ فػػي الخطابػػات ٌ

قاصرة نغماتو عم نغمتيف بالنظر إل النياية ال الكاحدات المتناثرة:
أكالن -اللمؿ المنتيية بنغمة ىابطة:

"أشكر لكػـ دعػكتكـ منظمػة التحريػر الفمسػطينية لتشػارؾ فػي ىػذه الػدكرة مػف دكرات اللمعيػة العامػة

لييتة المـ المتحدة"(.)2

بدأ الصكت بنمط تنغيمي منأفض كبنبرة عادية بعيدة عف الحدة في النطؽل أك تكتر فػي طبوػة
الصكتل كسادت نبرة اليدك حتى نياية الجممةل نظ ار ألف الرايس في بداية الأطاب.
"إنيا لمناسبة ىامة أف يعكد بحث قضية فمسػطيف إلػ ىيتػة المػـ المتحػدة كأننػا نعتبػر ىػذه الخطػكة

انتصار لممنظمة الدكلية كما ىك انتصار لقضية شعبنا"(.)3

أكمػػؿ ال ػرايس بػػنفس نغمػػة اليػػدك التػػي بيػػا مسػػتم ار بػػنفس الػػنمط التنغيمػػيل فيػػك مػػا ي ػزاؿ فػػي

معرض اإلأبار كالتيياة لما سكؼ ياتي بعد ذلؾ في أطابو األممي.

"سيدم الرتيس إننا نعيش في عالـ يطمح لمسالـ كالعدؿ كالمساكاة"(.(4
بدأ الصكت عاليػا ثػـ تسمسػؿ بػاليبكط حتػى انتيػى بنغمػة ىابطػةل بوصػد إثػارة الجمػاىير كجػذب

أسماعيـل كليذا لجا إلى النمط التنغيمي المتجو نحك االنحدار لينبئ بانتيا العبارة.

"ال بػػد يػػا حضػػرة الػػرتيس مػػف أف تسػػيـ الملمكعػػة الدكليػػة فػػي دعػػـ ىػػذه الشػػعكب كمسػػاعدتيا عمػ

انتصار قضاياىا العادلة كنيميا حقيا في تقرير المصير"(.)5

افت ػػت ،الػ ػرايس عبارت ػػو بنغم ػػة ص ػػاعدة كبنبػ ػرة الح ػػدة كالجدي ػػة كى ػػك يأاط ػػب الع ػػالـل طالب ػػا من ػػو
مسػػاعدة الشػػعكب الرازحػػة تحػػت االسػػتعمارل كانحػػدر تػػدريجيا نحػػك اليبػػكطل ثػػـ ارتفعػػت نغمػػة الصػػكت
لمتاكيد عمى أىمية تمؾ الوقايا بالنسبة ليذه الشعكب.

) )1عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽل ص543-538
) (2أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
) (3نفسو
) (4نفسو
) (5المصدر السابؽ
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"كلف ىنػػا بيػػنكـ كأعنػػي الكاليػػات المتحػػدة المريكيػػة كغيرىػػا مػػف يمػػكف عػػدكنا بطاتراتػػو كقنابمػػو ككػػؿ

أدكات الفتؾ كالتدمير كيقؼ منا مكقؼ العداء"(.)1

سػػادت النغمػػة اليابطػػة عمػػى ىػػذه العبػػارة بوصػػد التركيػػز كاإلأبػػار بعبػػارة ص ػريحة أف الكاليػػات

المتحػػدة ىػػي مػػف تمػ ٌػكف العػػدك بالعتػػاد الحربػػيل كتوػػؼ مػػف فمسػػطيف مكقػػؼ العػػدا ل ككانػػت النبػرة السػػاادة
نبرة االستيجاف كاالستنكار ليذا الفعؿ غير المبرر.
"إف شػرحنا للػذكر قضػػيتنا نػابع مػػف إيماننػا بػأف العػػكدة إلػ أصػػكؿ القضػايا التػي تشػػغؿ العػالـ أمػػر

ضررم عند تممس الحمكؿ ليا"(.)2

بدأ الصكت بنغمة عاليػة أفػادت التككيػد الػذم دعػا الػرايس لشػرح جػذكر ققػيتول ثػـ انحػدر إلػى

اليبكطل كقد دؿ النمط التنغيمي ىنا عمى حرص الرايس أف يجد الحمكؿ لوقيتو العادلة.

"سػيدم الػرتيس مػا زاؿ السػػباؽ عمػ التسػمح عمػ أشػػده فػي العػالـ المػر الػػذم ييػدد العػالـ بضػػياع

ثركتو كتبديد ليكده"(.)3

بدأ الصكت بنغمة صاعدة لمفت االنتباهل ثـ انحدر تدريجيا بنغمة الحسرة عمى ىػذا العػالـ الػذم

تقيع ثركاتو فيما ال ينفع الشعكب كيأدـ رفعتيا.

"سيدم الرتيس ما زاؿ االضطراب عم أشده في منطقتنا فالكياف الصػييكني مثبػت بالراضػي العربيػة

التي احتميا يتابع عدكانو عمينا"(.)4

ارتفعػػت طبوػػة الصػػكت فػػي أكؿ الكػػالـل بوصػػد لفػػت انتبػػاه الجميػػكر المتموػػي ثػػـ اتجيػػت إلػػى

اليبػػكط ممػػا سػػاعدت فػػي تحديػػد الداللػػةل كىػػي اإليحػػا لمسػػامع باسػػتم اررية ىػػذا العػػدكاف عمػػى األ ارقػػي

الفمسطينية.

"سػػيدم الػػرتيس إف العػػالـ بحالػػة إلػ أقصػ الليػػكد مػػف ألػػؿ تحقيػػؽ مطامحػػو فػػي السػػمـ كالحريػػة
كالعدؿ كالمساكاة كالتنمية كفي مكافحة االستعمار كاالمبريالية كاالستعمار اللديد"(.)5

بدأ الكالـ بنغمة صاعدة كاسػتمرت بالصػعكد مركػ از عمػى أداة التاكيػد ت
(إف) لمتاكيػد عمػى قػركرة
بذؿ الجيكد لتحويؽ السالـ كالعدؿل ثـ اتجيت إلى اليبكط مشي ار إلى نياية الكالـ في ىذه الفورة.

) (1نفسو
) )2نفسو
) (3نفسو
( )4نفسو
) (5المصدر السابؽ
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"سيدم الرتيس رغـ ىذا الكضع المتأزـ الذم يسكد العالـ برغـ مػا فػي عالمنػا مػف قػكل ظػالـ كتػأخر
ف ف عالمنا اليكـ يعيش أياما مليدة إنو يشيد انييار العالـ القديـ عالـ االستعمار كاالمبريالية"(.)1

بدأ الرايس بنغمة صػاعدة كاسػتمر بالصػعكد فييػا حتػى نيايػة الكػالـل بػنمط تنغيمػي حػاد مشػددا

عمى أدكات التاكيد (فرنول اكانو) كازداد المستكل التنغيمي تكت ار مما أدل بدكره إلى ارتفاع النغمػة فػي كػؿ
العبارة السابوة.
"إذا كانت الفرصة قد أتيحت لي أف أعرضيا أمػامكـ فػ نني لػف أنسػ أف مثػؿ ىػذه الفرصػة يلػب أف
تتاح لكؿ حركات التحرر المناضمة ضد العنصرية كاالستعمار"(.)2

اتجػػو الصػػكت ىنػػا إلػػى اليبػػكطل ثػػـ ارتفعػػت النغمػػة بصػػكرة فجاايػػة لفػػت فييػػا انتبػػاه الجميػػكر

المتمويل مؤكدا فييا عمى قػركرة أف تتػاح فرصػتو أمػاـ حركػات التحػرر كميػال كاسػتمر بمسػتكل تنغيمػي
مرتفع حتى كصؿ إلى كممة االستعمار حيث نطويا بنغمة ممدكدة نحك اليبكط.

"إذا كنػػا نعػػكد إل ػ لػػذكر قضػػيتنا ف نػػو مػػا زاؿ بػػيف الحاضػػريف ىنػػا مػػف يحتػػؿ بيكتنػػا كيرتػػع حقكلنػػا
كيقطؼ ثمار أشلارنا كيدعي أننا أشباح ال كلكد ليا كال تراث كال مستقبؿ"(.)3

بػػدأت الجممػػة بػػنمط تنغيمػػي متكسػػط بػػاداة الشػػرط ( إذا)ل كأأػػذ التنغػػيـ بػػاليبكط فػػي منتصػػؼ

الجممة داللة عمى الحزف الذم صاحبيا برشارة السبابة التي أتت لتؤكد كجػكد المحتػؿل ثػـ أأػذت الجممػة

مستكل أقؿ ىبكطنا كطبوة صكتية كصمت ألدناىػا عنػد جػكاب الشػرطل حيػث عبػرت مػع حركػة يديػو عػف

الحسرة كاأللـ لما يصفو المحتؿ ألصػحاب األرض الحويويػة "أشػباح" ال كجػكد ليػا"ل كأنيػى جممتػو بطبوػة
صكتية بالكاد كانت مسمكعة لممتمويل كىي تعبير أقػكل عػف حزنػو كحسػرتو بػاف يكػكف القػحية كالجػالد
في نفس المكقعل كمف جانب آأر فيي محاكلة لإلقناع مصاحبة بحركة اليديف.

"نراؾ أمامنا تماما كما قاؿ عمر لسارية عندما كالو المأزؽ قػاؿ لػو يػا سػارية اللبػؿ اللبػؿ أنػا قمػت
خكاني الشاذلي بف لديد اللزاتر اللزاتر اللزاتر"(.)4

ىنا تفاعؿ الرايس مع تصفيؽ الحقكر فعاد لمتاكيػد مػف جديػد كبتكػرار حماسػو الػذم سػبؽ ىػذه

الجممػةل ك بنغمػة صػػاعدة "نػراؾ أمامنػا" مػػع فػت ،ذراعيػو نحػػك الجميػكرل ثػـ تػػدرجت النغمػة نحػك اليبػػكط

عند قكلو "أنا قمت إلأكاني" حتى نياية الجممة كتك ارره لكممة (الجزاار) ثالث مرات.
) (1نفسو
) (2نفسو
) (3نفسو
( )4أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
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"عيدان عيدا عيد الثػكار إلػ الثػكار عيػد الحػرار أف تسػتمر فػي المسػيرة أف نسػتمر فػي الػدرب درب
النضاؿ ىك درب النصر عم قمب رلؿ كاحد مف خالؿ ىذه الكحدة الكطنية الفمسطينية"(.)1

بدأ الرايس الجممة بنغمة صػاعدة جػدا تطمبيػا الوسػـ كتفاعػؿ المػتكمـ مػع زمػاف الأطػاب كمكانػو

"عيػػدال عيػػدا" مسػػتأدما يديػػو بقػػـ اإلبيػػاـ كالسػػبابة كفػػت ،الكسػػطى كالأنصػػر كالبنصػػر لمجػػزـ كالتاكيػػد
عمػػى العيػػدل كاكبيػػا نغمػػة انفعاليػػة مرتفعػػة جػػدا كمػػف ثػػـ اسػػتأداـ السػػبابة لمتاكيػػد عمػػى اسػػتمرار النقػػاؿ

"درب النقاؿ "درب النصػر" كأتػى التنكيػع فػي النغمػة حػيف اسػتأدـ نغمػة بػيف الصػاعدة كالمتكسػطة فػي

"ىذه الكحدة" كاتجاىيا نحك اليبكط إلنيا الجممة في كممة "الفمسطينية".

"حتػ يرتفػػع عممنػػا عمػػـ الثػػكرة الفمسػػطينية فػػكؽ أسػكار القػػدس كفػػكؽ مػػقذف القػػدس كفػػكؽ مسػػالد

القدس"(.)2

اسػػتمرت النغمػػة فػػي التصػػاعد لت ػرابط الجممػػة بسػػابوتيال بيػػدؼ التاكيػػد كاإلأبػػار عمػػى مكاصػػمة
النقػػاؿ حتػػى الحمػػـ برفػػع العمػػـ الفمسػػطينيل كانتي ػػت الجمم ػػة بنغمػػة ىابطػػة داللػػة عمػػى إني ػػا المعنػػى
الموصكد مف الجممة.
"لف تمق البندقية الفمسطينية حت نصؿ إل فمسطيف كؿ فمسطيف"(.)3
بػػدأ الػرايس الجممػػة بنغمػػة صػػاعدة اسػػتأدـ فيػػو المػػتكمـ حػػرؼ نفػػي "لػػف" حػ ٌػكؿ بػػو الحاقػػر إلػػى
المسػػتوبؿ بػػاف ال ػرايس كشػػعبو لػػف يمويػػا البندقيػػة الفمسػػطينية اآلف كفػػي المسػػتوبؿل مسػػتأدما حركػػة يػػده

المعيػػكدة باسػػتأداـ إصػػبع السػػبابة لمتاكيػػد عمػػى ىػػذا النفػػيل ثػػـ اتجػػو المػػتكمـ لنغمػػة ىابطػػة داللػػة عمػػى

نياية الجممة.

"نحف ال نقاتؿ مف ألؿ القتاؿ كلكف نقاتػؿ مػف ألػؿ سػالـ عػادؿ كدكلػة يرفػرؼ عمميػا عمػ فمسػطيف
كعم القدس مف ألؿ السالـ الداتـ كالعادؿ كالشامؿ في منطقة الشرؽ الكسط"

()4

ىنػػا ىػػبط الػػنمط المسػػتكل التنغيمػػي لػػدل الػرايس لتحكلػػو لمحػػديث عػػف السػػالـ كبيػػدؼ اإلأبػػارل

كما تظير حشرجة في صكت الرايس ناتجة عف انفعالو في الجمؿ السابوة مف الأطاب قد تكػكف لعبػت
دكر فػػي ىبػػكط النغمػػة ىنػػال كاسػػتمر اليبػػكط فػػي الػػنمط التنغيمػػي حتػػى نيايػػة الجممػػةل كأػػدـ ىػػذا الػػنمط

اليػػابط لمتنغػػيـ مػػع حركػػة اإلشػػارة بسػػبابتو كتمكيحػػو بيػػده الم ػراد مػػف الجممػػة كىػػك تفػ ٌػكؽ رغبػػة الفمسػػطيني
بالسالـ كطمكحو لمسالـ كالعيش بحرية كأماف.

) (1نفسو
( )2نفسو
( )3نفسو
( )4المصدر السابؽ
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" عم أرض الرساالت السماكية إل البشػر عمػ أرض فمسػطيف كلػد الشػعب العربػي الفمسػطيني نمػا
كتطكر كأبدع كلكده ا نساني كالكطني عبػر عالقػة عضػكية ال انفصػاـ فيػو كال انقطػاع بػيف الشػعب
كالرض كالتاريخ بالثبات الممحمي فػي المكػاف كالزمػاف صػاغ شػعب فمسػطيف ىكيتػو الكطنيػة كارتقػ

بصمكده في الدفاع عنيا إل مستكل المعلزة"(.)1

بػػدأ ال ػرايس أطابػػو بت ػكازف انفعػػالي يتطمبػػو مكقػػكع الأطػػاب الػػذم انتظ ػره العػػالـ بكافػػة كسػػااؿ

اإلعػػالـل فبػػدأ بػػنمط تنغيمػػي ىػػابط مػػع مػػد حػػرؼ الجػػر (عمػػى) لمفػػت انتبػػاه الحقػػكرل كاسػػتمر الػػنمط
التنغيمي اليابط بطبوة صكت منأفقة جػدال كقػد أأػذت الجممػة صػيغة اإلأبػار كالسػرد المػتوف بصػيغة

الماقي مع النبر عمى الفعؿ الماقي إلبراز ىكية الفمسطيني كتاكيد أصالتو التاريأية "صػاغل ارتوػى"ل

كأنيى بنمط تنغيمي ىابط نظ ار لنياية المعنى المراد مف الجممة.

أف ديمكمػػة التصػػاؽ الشػػعب بػػالرض ىػػي التػػي منحػػت الرض ىكيتيػػا كنفخػػت فػػي الشػػعب ركح
"إال َّ

الكطف"(.)2

بػػدأ المػػتكمـ جممتػػو بػػنمط تنغيمػػي ىػػابط "إال أف" كالتػػي أػػدمت ىنػػا التككيػػد عمػػى عمػػؽ انتمػػا

الفمسطيني لألرض كنفي أحوية الييكد بيال كاستمر بالنمط التنغيمي اليابط الذم أدـ السرد التاريأي.

"كىكذا انفتح اللرح الفمسطيني الكبير عم مفارقة لارحة فالشعب الذم حرـ مف االسػتقالؿ كتعػرض
كطنو الحتالؿ مف نكع لديد قد تعرض لمحاكلة تعمػيـ الكذكبػة القاتمػة أف أرض فمسػطيف ىػي أرض

بال شعب"(.)3

بػػدأت الجممػػة بػػنمط تنغيمػػي متكسػػط يأػػدـ الكحػػدة التركيبيػػةل كجػػا ت معطكفػػة عمػػى مػػا قبميػػا
كارتفعت طبوػة الصػكت قمػيال لػدل الػرايس إلبػراز الكذبػة الصػييكنيةل كانتيػت الجممػة لديػو بنغمػة ىابطػة

تػػكحي بنيايػػة الجممػػةل كنج ػد أف طريوػػة السػػرد لػػدل ال ػرايس أتػػت بموػػاطع صػػكتية تنفسػػية متكازنػػةل أدت
غرض اإلأبار كالتاكيد عمى أتـ كجو.

"كمػػع الظمػػـ التػػاريخي الػػذم لحػػؽ بالشػػعب العربػػي الفمسػػطيني بتشػػريده كبحرمانػػو مػػف حػػؽ تقريػػر

المصير إثر قرار اللمعية العامة رقـ  181عاـ  1947الذم قسـ فمسطيف إل دكلتيف"(.)4

ارتفػػع نمػػط المسػػتكل التنغيمػػي كبطبوػػة صػػكتية أعمػػى بيػػدؼ االسػػتمرار كشػػدة تػػاثر ال ػرايس مػػف

ظمػػـ العػػالـ لشػػعبو الفمسػػطيني "كاسػػتأدـ مػػد األلػػؼ فػػي "حرمانػػو" لمتاكيػػد عمػػى ىػػذه الظمػػـ كحسػرة الػرايس
) (1أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) (2نفسو
) )3نفسو
) (4المصدر السابؽ
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عمى ما أصاب شعبول كاسػتمر بػنفس النغمػة السػتمرار الكػالـ كتػرابط الجمػؿ التػي تشػكؿ مجتمعػة كحػدة

تركيبية كاحدة.

"كصاغت ا رادة الكطنية إطارىا السياسػي منظمػة التحريػر الفمسػطيني ممػثال شػرعيا ككحيػدا لمشػعب

الفمسطيني"(.)1

بدأ الرايس جممتو بنمط تنغيمي ىابط لإلأبار مستأدما فعؿ الماقػي "صػاغت" كانتوػؿ المػتكمـ

إلى النمط التنغيمي الصاعد كبطبوة صكتية أعمى اعتمػد فييػا الشػدة عنػد "ممػثال شػرعيا ككحيػدا" مباشػرة
بي ػػدؼ التاكي ػػدل كعب ػػر ى ػػذا الص ػػعكد ف ػػي التنغ ػػيـ كارتف ػػاع الطبو ػػة الص ػػكتية ع ػػف قق ػػية مركزي ػػة لمث ػػكرة
الفمس ػػطينية كى ػػي كحداني ػػة التمثي ػػؿل كف ػػي الس ػػياؽ الع ػػاـ تعتب ػػر رس ػػالة لك ػػؿ ال ػػدكؿ العربي ػػة الت ػػي تح ػػاكؿ

االلتفػػاؼ عمػػى الو ػرار الفمسػػطيني المسػػتوؿل كأنيػػى ال ػرايس جممتػػو بػػنفس المسػػتكل التنغيمػػي كلكػػف بكقفػػة
حازمة عند انتيا الجممة بكممة "الفمسطيني" مع التشديد عمى اليا .

"إف االنتفاضة الشعبية الكبرل المتصاعدة في الرض المحتمة مع الصمكد السػطكرم فػي المخيمػات
داخػؿ كخػػارج الػػكطف قػػد رفعػػا ا دراؾ ا نسػػاني بالحقيقػػة الفمسػػطينية كبػػالحقكؽ الكطنيػػة الفمسػػطينية

إل مستكل أعم مف االستيعاب كالنضي"(.)2

بػػدأ ال ػرايس جممتػػو بػػنمط تنغيمػػي صػػاعد بيػػدؼ اإلأبػػار كالتككيػػد "إف االنتفاقػػة"ل كزاد المػػتكمـ
مػػف الػػنمط التنغيمػػي الصػػاعد كمػػف طبوػػة الصػػكت عنػػد كصػػؼ االنتفاقػػة الشػػعبية "بالمتصػػاعدة" كالتػػي
تاأذ داللة اإلأبار كالتيديد لمعػدك حسػب طبوػة صػكتو كمسػتكاىا التنغيمػيل ثػـ أأػذ التنغػيـ لديػو مسػتكل

متكسط قبؿ نياية الجممة الستمرار الكالـ.

"يا أخي أبك لياد ما كنت أظف في يكـ أني أكدعؾ لكنيا سنة الحياة كسػنة الثػكرة كأننػا عمػ الػدرب

نفرش الرض إل فمسطيف نفرش الرض إل القدس بألسادنا بميلنا بدماتنا بأركاحنا"(.)3

ألػػـ الفػراؽ يظيػػر عمػػى الػرايس ىنػػا فػػي اسػػتأدامو نمػػط تنغيمػػي ىػػابط باسػػتأداـ أسػػمكب النػػدا ل

كأأػػذت الجممػػة تنغػػيـ متكسػػط فػػي كسػػطيا داللػػة عمػػى االسػػتمرار "مػػا كنػػت أظػػف"ل كأأػػذ الػػنمط التنغيمػػي
شػػكال ص ػػاعدا ف ػػي نياي ػػة الجمم ػػة م ػػع التم ػػكي ،بس ػػبابتو نتيج ػػة النفعال ػػو كقس ػػمو الم ػػبطف باالس ػػتمرار ف ػػي
النقاؿ حتى تحرير الودس.

( )1نفسو

) )2أطاب تابيف أميؿ الكزيرل 1988ـ
) (3المصدر السابؽ
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"دـ أبػػا ليػػػاد إنمػػػا سػػػيتحكؿ بػػػراكيف بػػػراكيف فػػػي أرضػػنا المحتمػػػة فثػػػكرم أييػػػا البػػػراكيف ثػػػكرم أييػػػا

البراكيف"(.)1

عػػاد ال ػرايس ليتػػذكر رفيوػػو فطغػػى عمػػى بدايػػة جممتػػو التنغػػيـ اليػػابط رغػػـ التيديػػد التػػي تحممػػو

الجممة التي أأذت تنغيـ صاعد في منتصفيا الستمرار الكالـل كأأذت صيغة األمر بداللة مأتمفة عػف

نطػػؽ الكممػػات "فثػػكرم أييػػا الب ػراكيف" كالموصػػكد بيػػا ىنػػا حسػػب السػػياؽ العػػاـ "الموػػاتميف الفمسػػطينييف"ل
كانتيت الجممة بطبوة صكتية ىابطة تنذر بانتيا الجممة.

"نـ آمنا مطمتنا يا أبا لياد في لناف الخمد كسنسبقؾ إل القدس قريبا قريبا"(.)2
بػػدأت جممتػػو بنغمػػة ىابطػػة فالفعػػؿ "نػػـ" بصػػيغة األمػػرل يعنػػي اإلق ػرار بمػػكت كاستشػػياد رفيوػػول

ككعد لو باالستمرار في النقاؿل كاستمر في التنغيـ اليابط حتى نياية الجممة داللة عمى الحزف.

"نتقابؿ أييا الخكة ،مػرةن أخػرل مػرةن أخػرل ،نتقابػؿ ىنػا فػي لنػيف المحػررة نعػـ نتقابػؿ مػرة أخػرل فػي
لنيف المحررة ،كغدا بعكنو تعال في طكلكرـ كقمقيمية كنابمس كراـ اأ كبيت لحػـ كالخميػؿ نعػـ كبعػد

ذلػػؾ نصػػمي نصػػمي سػػكيا فػػي أكل ػ القبمتػػيف كثالػػث الحػػرميف الشػػريفيف مسػػرل النبػػي محمػػد كميػػد

المسيح في القدس الشريؼ في القدس الشريؼ"(.)3

بدأ الرايس أطابو بمغة اإلشارة قبؿ أف يبػدأ بالأطػاب المنطػكؽل فتفاعػؿ مػع ىتافػات الجمػاىير

لػػو بػػالتمكي" ،بشػػارة النصػػر" المعيػػكدة لديػػول كنجػػد أف ال ػرايس اسػػتأدـ الػػنمط التنغيمػػي الصػػاعد كالطبوػػة

الصػػكتية المرتفعػػة ألعمػػى مسػػتكل طيمػػة الفو ػرة السػػابوةل كأف النغمػػات لديػػو لػػـ تتجػػو نحػػك اليبػػكط؛ ألنيػػا
كانػػت نغمػػات ال إراديػػة ناتجػػة عػػف تفاعػػؿ الجمػػاىير كىتافيػػا قبػػؿ إنيااػو لمجمػػؿ حيػػث قاطعتػػو الجمػػاىير
بيتافيا في ىذا الموطع الصغير أمس مراتل كنجد أنو استأدـ النبر كالتشػديد مػع نمػط تنغيمػي صػاعد

في الموطع األكؿ لمجممة كالتكػرار عنػد "مػرةن أأػرل" مػع مػد األلػؼ لمتاكيػد كالتػي أأػذت أكثػر مػف داللػةل
بانو كاف ىنا مواتال شابا كقاادا لمجمكعػات ثكريػة فػي جنػيف بعػد تسػممو ألرض الػكطف مػع مجمكعػة مػف
رفاقػو حسػب السػػرد التػاريأي لمثػكرةل كالداللػػة األأػرل عمػى صػػدؽ كعػده لمجمػاىير بػػاف التحريػر آت كىػػا

نحػػف عػػدنا محػػرريف لمػػكطف ،كت ػذىب الباحثػػة إلػػى تػػرجي ،االحتمػػاؿ األكؿ حسػػب الػػنمط التنغيمػػي التػػي
كردت فيول كلـ تتجو النغمػة لميبػكط لممسػتكل المتكسػط لتعطػي داللػة اسػتمرار الكػالـل كلػـ تكػف الكقفػات
كاقحة إلنيا الجمؿ كذلؾ نات عف اليتاؼ المتكاصؿ لمجماىير كتفاعميـ مع زعيـ ثكرتيـل لػذلؾ نجػد

) (1نفسو
) (2نفسو
( )3أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ
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محاكالتو لمتكرار كبنفس النغمة المرتفعة كالتنغيـ الصاعدل كنجد اليبكط فوػط فػي نيايػة التراكيػب المكػررة
"الودس الشريؼل الودس الشريؼ".

"يا إخكاني يا أحباتي يا أىمي يػا ربعػي يػا كػؿ أىمػي يػا كػؿ ربعػي ،نعػـ ىػذه مسػيرة السػالـ فػي أرض

السالـ ،في أرض النبكات السماكية الثالث"(.)1

ييظير التنغيـ الصكتي الصاعد ىنا كطبوة الصكت مدل تفاعؿ الرايس مػع الجمػاىير الممتيبػةل
حيػػث بػػدأ جممتػػو بتنغػػيـ صػػاعد كطبوػػة صػػكت مرتفعػػة كبتػػاثر كتفاعػػؿ كاقػػ ،مػػف المػػتكمـ مػػع الجمػػاىير
أاصػػة مػػع تكػ ارره ألداة النػػدا (يػػا)ل مػػع التمػػكي ،بيػػده لمتاكيػػد داللػػة عمػػى توػػديره كحبػػو ليػػال كبػػدأ الموطػػع
الثاني مف جممتو بنمط تنغيمي بيف المتكسط كالصاعد الستمرار الكالـل كأنيػى جممتػو بيبػكط فػي الػنمط

التنغيمي يكحي بنياية الجممة.

"أنػتـ أنشػكدة فػي العطػػاء فػي التضػحية ،كمػف ىنػػا أمػامكـ أحيػي لميػع الشػػيداء كعمػ أرسػيـ أميػػر
الشيداء أبك لياد كلميع المعتقميف كالمعتقالت كعم رأسيـ الشيخ أحمد ياسيف"(.)2

بػػدأ الػرايس الجممػػة بنغمػػة مرتفعػػة لمنػػدا مػػع تكقػػؼ يأػػدـ السػػياؽ كاليػػدؼ منػػو منػػاداة الجمػػاىير

كلفػػت انتباىيػػا بعػػد التصػػفيؽ الحػػار "أنػػتـ" "أنػػتـ" ككاصػػؿ المػػتكمـ تفاعمػػو مػػع الجمػػاىير بنغمػػات مرتفعػػة
بغػػرض اإلشػػادة بالجمػػاىير "أنشػػكدة فػػي العطػػا " "فػػي التقػػحية"ل معتمػػدا عمػػى جمػػؿ تنفسػػية مسػػطحة
تأػػدـ المغػػزلل كزاد الػرايس مػػف نغمتػػو المرتفعػػة بغػػرض التمجيػػد عنػػد تحيػػة الشػػيدا ل كلػػـ يتجػػو الػرايس

لميبػػكط فػػي نيايػػة الجممػػة عنػػد "أميػػر الشػػيدا أبػػك جيػػاد" كالتػػي مػػف الممكػػف أف تػػاتي فػػي أطػػاب آأػػر

كمكقػػع آأػػر بنغمػػة ىابطػػة تػػدؿ عمػػى الحػػزفل كلكنيػػا أتػػت ىنػػا بيػػدؼ التمجيػػد اكاأبػػار الجمػػاىير عػػف
الكفا لمشػيدا كاألسػرلل كاسػتأدـ الػرايس لغػة اإلشػارة باسػتأداـ "السػبابة" لإلشػارة إلػى الجمػاىير "أنػتـ"
كالتي أدمت كتكافوت مع السياؽ كتدرج ارتفاع النغمة.

"نعـ يا إخكاني نعـ يػا أخػكاتي بتضػحياتكـ بصػبركـ بعطػاتكـ بمثػابرتكـ اليػكـ نلتمػع ىنػا أمػاـ كنيسػة
الميد ،كنيسة السيد المسيح"(.)3

بػػدأ الػػرايس الجمم ػػة بنغم ػػة ص ػػاعدة بصػػيغة التاكي ػػد كاالسػػتمرار "نعػػـ" كالت ػػي تػػاتي فػػي الس ػػياؽ
بمعنػػى المكافوػػةل كتصػػاعدت النغمػػة لتاكيػػد المغػػزل منيػػا كىػػك مػػدح الجمػػاىير كالتاكيػػد عمػػى نقػػاليال
"بتقػػحياتكـ" "بصػػبركـ" "بمثػػابرتكـ"ل كانتيػػت الجممػػة بنغمػػة ىابطػػة تحمػػؿ مشػػاعر الػػدؼ لودسػػية سػػيدنا
المسي "،لتأبرنا بانتيا الجممة "كنيسة السيد المسي."،

) (1المصدر السابؽ
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"مكعدنا الصبح ،مكعدنا الصبح ،أكليس الصبح بقريبع" كالسالـ عميكـ.)1(....
بػدأ الػرايس بجممتػو المعيػكدة فػي الأطابػات الجماىيريػة بنغمػة مرتفعػة بتكػرار "مكعػدنا" مكعػدنا"
بغرض التاكيد عمػى الكعػد" كاتجيػت النغمػة لميبػكط التػدريجي" مػف صػيغة اإلأبػار كالتوريػر فػي" مكعػدنا

الصػػب "،إلػػى صػػيغة االسػػتفياـ بنغمػػة متكسػػطة نحػػك اليبػػكط فػػي "أكلػػيس الصػػب ،بوريػػب" كىنػػا اسػػتفياـ

تحفيزم الغرض منو التاكيد كليس انتظػار إجابػةل بمعنػى اسػتفياـ كاقػ ،اإلجابػةل كأتػت "السػالـ عمػيكـ"
فػػي نغمػػة ىابطػػة جػػدا لتأبػػر انتيػػا الأطػػابل كالتػػي عبػػرت عنػػو الجمػػاىير بالتصػػفيؽ الحػػارل كلػػك أتػػت

"السالـ عميكـ" بنغمة مرتفعة ألأبرت ببد الأطاب أك باستم ارره.
ثانيان -اللمؿ المنتيية بنغمة صاعدة:

"لماذا ىذا الكلو المعادم ىؿ ىك لصالح أمريكا ىؿ ىك لصالح اللماىير المريكيةع"(.)2
بػػدأت العبػػارة بنغمػػة صػػاعدة التػػي أفػػادت االسػػتفياـ الػػذم يتطمػػب جكابػػال كاسػػتمر بالصػػعكد فػػي
طبوة الصكت حتى آأػر العبػارةل األمػر الػذم ت
دؿ عمػى حػرص الػرايس عمػى أف ىيموػى إجابػة تعينػو عمػى

فيـ المغزل العدااي تجاه ققيتو كشعبو.

"إف شعبنا يتكمـ كىك يتطمع إل المستقبؿ أكثر مما ىك مقيد بمقسي الماضي كأغالؿ الحاضر"(.)3
بػػدأت الجممػػة بػػنمط تنغيمػػي صػػاعد كطبوػػة صػػكتية أعمػػى كأتػػت "إف" ىنػػا لزيػػادة التككيػػدل كأتػػت

حركػة يػػده متكافوػػة تمامػا مػػع الػػنمط التنغيمػػي ككانيػا مكسػػيوى تصػػكيرية مصػاحبة لمكػػالـ المنطػػكؽ حيػػث
رفػػع يديػػو أمامػػو لألعمػػى عنػػد "المسػػتوبؿ" لتعػػزز أسػػمكب اإلقنػػاع فػػي أطابػػول كاسػػتمرت الجممػػة بػػالنمط
التنغيمي الصاعد كالتي انتيت بكقفة أفيفة "الحاقر" عند نياية الجممة.

"لقد لتػتكـ يػا سػيادة الػرتيس بغصػف الزيتػكف فػي يػدم كببندقيػة ثػاتر فػي يػدم فػال تسػقطكا الغصػف

الخضر مف يدم ال تسقطكا الغصف الخضر مف يدم"(.)4

بػػدأ ال ػرايس العبػػارة األشػػير فػػي الأطػػاب السياسػػي الفمسػػطيني بتنغػػيـ أقػػرب لممتكسػػطل كبػػاداة
التككيد (لود)ل مع مده لأللؼ في (سيادة) لزيادة لفػت االنتبػاه كالتركيػز مػف الحقػكر مػع التفاتػة كاقػحة

لمأمؼ نحك رايس جمسة ىياة األمـ المتحدةل حيػث عتبػرت لغػة الجسػد عمػى أىميػة ىػذه الجممػة تحديػدال

كاسػتمر فػي نفػس المسػتكل التنغيمػي فػي كسػط الجممػػةل ثػـ اتجػو إلػى مسػتكل تنغيمػي صػاعد فػي الكممػػة
(فػػال) مػػع ارتكػػازه عمػػى منبػػر الأطػػاب كتمكيحػػو بسػػبابتو فػػي اليػػد اليمنػػى كعالمػػات الغقػػب عمػػى كجيػػو
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ليػػدؿ عمػػى التيديػػد المػػبطف لمعػػالـل كمػػف جانػػب آأػػر فوػػد أػػدـ التنغػػيـ السػػياؽ العػػاـل كى ػك دعكتػػو لحػػؿ
شامؿ كعادؿ لموقية الفمسطينيةل كباف الفمسطيني لـ يكف ىػك اإلرىػابي كيسػتمر فػي صػعكد النغمػة إلػى

كصكلو العبػارة( :ال تسقطكا الغصف الخضر مػف يػدم) ،كيمكػف الوػكؿ بػاف التنغػيـ مػع لغػة اإلشػارة مػع
التصػفيؽ الحػار الػػذم بادلػو إيػػاه الجميػكرل ككقػػكؼ جميػع الحقػكر مػػف ممثمػي دكؿ العػػالـل أكسػب ىػػذه
الجممة بالتحديد أىميتيا الفمسطينية كالدكلية كجعميا راسأة في العوؿ العالمي حتى يكمنا ىذا.

"إف الذيف ينعتكف ثكرتنا با رىاب إنما يفعمكف ذلؾ لكي يضممكا الرأم العاـ"(.)1
أتػػت الجممػػة مترابطػػة بػػالنمط التنغيمػػي مػػع مػػا سػػبويا مػػف جمػػؿ إأباريػػة إقناعيػػة تطمبػػت ىػػدك

كطبوة صكتية منأفقةل بدأىا الرايس بالتاكيد الذم ينفي كذب العدكل كاستمرت النغمػة الصػاعدة حتػى

نياية الجممة بكقفة عمى كممة "العاـ" حيث نياية الجممة.

"أخي سيادة الرتيس الشاذلي بف لديد إخكاني كرؤساء الكفكد الشقيقة كالصديقة أخي سػيادة المػيف
العػاـ لممػؤتمر ا سػالمي أخػي المػيف العػاـ لمحػزب اليمنػي الػديمقراطي إخػكاني كرفػاؽ دربػي المنػػاء
العامكف لمنظماتنا الفمسطينية إخكاني أعضاء الملمس الكطني الفمسطيني"

(.)2

بػ ػػدأ ال ػ ػرايس أطابػ ػػو بػ ػػكتيرة كنغمػ ػػة صػ ػػكتية ىاداػ ػػة جػ ػػدا كبنب ػ ػرة تحمػ ػػؿ الػ ػػدؼ كالتوػ ػػدير لكػ ػػؿ

المشػاركيفل كمػػف جانػب آأػػر تعبػر عػػف حػػزف المػتكمـ كتػػاثره بمكقػكع الأطػػاب؛ ألف ىػذا الأطػػاب أتػػى
بعد جيد عربي اكاسالمي لرأب الصدع بيف فصػااؿ المنظمػةل فاتػت النغمػة اليابطػة جػدا كالحزينػة معبػرة
عف حالة المتكمـ النفسيةل كارتفعت النغمػة إلػى المتكسػط حػيف أتػى المػتكمـ عمػى ذكػر فصػااؿ المنظمػةل

"إخكاني المناء العامكف لمنظماتنا الفمسطينية" كازدادت النغمة ارتفاعػا عنػد "إأػكاني أعقػا المجمػس
الكطني الفمسطيني" بيدؼ التاكيد عمى كحدة الصؼ الفمسطيني.
نفتػػتح دكرة ملمسػػنا الػػكطني دكرة الكحػػدة الكطنيػػة دكرة صػػمكد مخيمػػات الاللتػػيف الفمسػػطينية التػػي
تمثؿ قالعا لشعبنا الفمسطيني"(.)3

يظير التنكع الصكتي في ىػذه الجممػةل فبػدأ الػرايس جممتػو بػنمط تنغيمػي بػيف اليػابط كالمتكسػط
بغػػرض التاكيػػد عمػػى أف الحقػػكر الفمسػػطيني فػػي ىػػذه الػػدكرة يمثػػؿ الكػػؿ الفمسػػطينيل كارتفعػػت النغمػػة

لإلعػػالف كاإلأبػػار ببػػد أعمػػاؿ المػػؤتمر "نفتػػت ،دكرة" كأأػػذت النعمػػة بالصػػعكد تػػدريجيال بيػػدؼ اإلشػػارة

ألىميػػة المأيمػػات الفمسػػطينيةل كمػػا تنتظ ػره مػػف ىػػذه الػػدكرة مػػف كحػػدة الصػػؼ الفمسػػطيني "دكرة صػػمكد

المأيمات" كصعكد النغمة ىنا يشير إلى استمرار الأطاب.
( )1نفسو
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"باسـ فمسطيف باسـ أكل القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف باسـ مسرل النبػي كميػد المسػيح باسػـ
شػػعبنا الصػػامد فػػي أرضػػنا المحتمػػة أمػػاـ ا رىػػاب ليقػػكؿ لمعػػالـ ألمػػع أف ىػػذه الرض سػػتبق عربيػػة

عربية عربية"(.)1

استمر الرايس في نغمتو الصاعدة بيدؼ اإلأبػار عػف صػمكد شػعبو أمػاـ اإلرىػاب الصػييكنيل

كاستأدـ المد في نغمتو الصاعدة في اسـ اإلشارة "ىذه" باإلشارة إلػى األرض كعركبتيػال كانتيػت الجممػة
بنفس النغمة الصاعدة لتشير إلى استمرار الأطاب.

"فالقدس بركعتيا كبالعبؽ التاريخي المسيطر عمييا تشيد لليالنا المتعاقبة التي مػرت عمييػا تاركػة

في كؿ ركف مػف أركانيػا أثػ ار خالػدا كبصػمة حنكنػة كلمسػة حضػارية كنبضػة إنسػانية لػيس غريبػا يػا
سػػيادة الػػرتيس أف تتعػػانؽ فػػي سػػماءىا الػػديانات السػػماكية الػػثالث كتتيػػادل فػػي ركبيػػا كآفاقيػػا تنيػػر
لمبشرية طريؽ لملمتيا كىي تحمؿ أشكاكيا كآالميػا لترسػـ مسػتقبميا بكػؿ مػا فيػو مػف آمػاؿ كأمػاني

كمعطيات"(.)2

بػػدأت الجممػػة بتنغػػيـ ىػػابط ييػػدؼ في ػػو ال ػرايس اإلأبػػار عػػف جمػػاؿ المدينػػةل كظيػػر ذلػػؾ فػػي

استأدامو لمد األلػؼ مػدا طػكيال فػي "ركعتيػا" كأأػذ التنغػيـ مسػتكل متكسػط فػي منتصػؼ الجممػة بيػدؼ
اإلأبار مستأدما حركة يديو اكاصبع السبابة لمتاكيد عمى حديثول كاستأدامو لمتركيب "لػيس غريبػا" الػذم
كرد حسب السياؽ مؤديػا كظيفػة التاكيػد أكثػر مػف النفػي بانيػا اتسػعت كاحتقػنت الػديانات السػماكيةل ثػـ

أأػذت الجممػة بػػاليبكط التػدريجي كىػػذا مػا تطمبػو السػػرد الجميػؿ لطبيعػػة الوػدس كالػذم ىػػدؼ المػتكمـ مػػف
أاللو لمفت أنظار العالـ لمودسل كمكانتيا كىذا النمط التنغيمي في ىذا المكقع مف الأطاب أثار تفاعػؿ

الجميكر الذم صفؽ طكيال عند انتيا الرايس مف جممتو.

"يا أخي الرتيس يا أييا الثاتر يا أييا الملاىد داتما كأبدا عندما تسد المسالؾ تتعاظـ المصػاتب أمػاـ

المسيرة الفمسطينية نراؾ أمامنا بشعبؾ شعب المميكف كنصؼ المميكف شييد"(.)3

بدأ الرايس جممتو بنغمة صاعدة مستأدما الندا "يا أأي" يا أييا الثاار "يا أييا المجاىػد" حيػث
يوػػع ىنػػا قمػػة الػػنمط التنغيمػػي عمػػى المنػػادل فارتفعػػت درجػػة الصػػكت مػػع مػػد األلػػؼ فػػي "أييػػا" لتػػؤدم
غػػرض داللػػي كىػػك الشػػكر كالتوػػديرل كاسػػتأدـ المػػتكمـ ىنػػا يػػده كتحديػػدا "إصػػبع السػػبابة" لإلشػػارة إلػػى
ال ػرايس الج ازاػػرم كلتفاعمػػو مػػع مكاقػػؼ الج ازاػػر اتجػػاه ققػػيتو الفمسػػطينيةل كنغمتػػو المرتفعػػة ىنػػا تػػكحي

باىمية الدكر الجزاارم "داامػا كأبػدا" الػذم لعبػو مػع الثػكرة الفمسػطينية منػذ بػدايتيال فكانػت الج ازاػر بمثابػة
) (1أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل 1987ـ
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الحقػف الػدافئ لفمسػػطيف كثكرتيػال ككصػؿ مسػػتكل النغمػة المرتفعػة حػػد النيايػة مػع مػػد األلػؼ فػي "نػراؾ

أمامنا" أيقا بغرض التاكيد اكاظيار دكر الجزاار كرايسػيا مستقػيؼ دكرة المجمػس الػكطني الفمسػطيني.
كنجد ىبكط النغمة عند "المميكف شييد" لتكحي بانتيا الجممة.
"نعـ داتما تحتضف اللزاتر كما احتضنت ملمسنا الػكطني الفمسػطيني فػي الظػركؼ الصػعبة كالكقػات
المصيرية التي تمر بيا الثكرة الفمسطينية فشك ار يا أخي الرتيس شك ار لػؾ كلشػعبؾ شػك ار مػف أعمػاؽ

أعماؽ أرضنا المحتمة إل الثكار في اللزاتر مف ثكار فمسطيف إل ثكار اللزاتر"(.)1

بػدأ الػرايس جممتػو بنغمػػة صػاعدة "نعػػـ" "داامػا" كتعنػػي نعػـ ىنػػا حسػب النغمػػة المكافوػة كالتاكيػػدل

كاتجي ػػت النغم ػػة إل ػػى المتكس ػػط لإلأب ػػار ف ػػي "الظ ػػركؼ الص ػػعبة كاألكق ػػات المص ػػيرية" كع ػػادت النغم ػػة

لمصػػعكد بغػػرض الشػػكر مس ػتأدما اإلشػػارة بيديػػو مػػع مػػد األلػػؼ فػػي أداة النػػدا "شػػك ار يػػا أأػػي ال ػرايس"
كاستأدـ كذلؾ إصبع السبابة كقاما يده لتاكيد الشكر كاالمتناف تجاه ىذا الشعب العظػيـل كلتفاعمػو مػع

الأطاب كمكقكعول كقد تكافوت ىنا لغة الجسد لػدل المػتكمـ مػع النغمػة الصػاعدة كسػياؽ الجممػة "حػيف
استدار مشي ار بيده نحػك فمسػطيف "مػف أعمػاؽ أعمػاؽ أرضػنا المحتمػة" ،كمػف ثػـ اسػتدارتو كتمكيحػو بيػده

نحك الحقكر قااالن بنفس النغمة الصاعدة "إلى الثكار في الجزاار" ككانت لغة اإلشارة ىنا بمثابة كسػيمة
إقنػػاع نجػػ ،فييػػا الػرايس أشػػد نجػػاح كقػػد تال مػػت مػػع مكقػػكع الأطػػابل كلػػـ تنتػػو الجممػػة بنغمػػة ىابطػػة
ىنا الستمرار المتكمـ في أطابو.

"نعـ يا إخكاني ،ماذا يمكف أف أعطي ليذا المػرأة المحاصػرة فػي الرشػيدية التػي انيالػت عمييػا مػدافع

كقنابؿ ا سراتيمييف أمس إال أف أقكؿ ليا أف الكحدة الكطنية ىي سبيمكـ إل الخالص"(.)2

ب ػػدأ الػ ػرايس الجمم ػػة بطبو ػػة ص ػػكت كتنغ ػػيـ متكس ػػط "نع ػػـ" كأت ػػت نع ػػـ ىن ػػا لش ػػجب الممارس ػػات
اإلسراايمية قد المرأة الفمسطينية تحديدال ثـ أأػذ بالتصػاعد تػدريجيا مسػتأدما أسػمكب االسػتفياـ "مػاذا"ل

كلـ تتجو النغمة لميبكط الستمرار الأطاب.

"نحػػف معػػا كسػػكيا كلنبػػا إل ػ لنػػب حت ػ القػػدس حت ػ فمسػػطيف إف مكعػػدنا الصػػبح أكلػػيس الص ػبح

بقريػػب ،يركنيػػا بعيػػدة كنراىػػا قريبػػة كانػػا لصػػادقكف ،كانيػػا لثػػكرة حت ػ النصػػر ،حت ػ النصػػر ،حت ػ

النصر"(.)3

لػػـ ينػ ًػو الػرايس أطابػػو بنغمػػة ىابطػػة رغػػـ أنػػو فػػي النيايػػةل اكانمػػا كانػػت التنغػػيـ كالػػنمط الصػػكتي
أكثر عمكل كىذا نات عف زمف كتكقيت الأطابل كتفاعؿ المتكمـ مع الحدثل كتعتبر الجممػة التػي أنيػى
) )1نفسو
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بيا المتكمـ أطابو "إنيػا لثػكرة حتػى النصػر" مػف أىػـ شػعارات الثػكرة حيػث جػا ت بنغمػة صػاعدة بيػدؼ
التاكيد كتصميـ الثكار عمى النصر.

"مػػع االنتفاضػػة كبػػالتراكـ الثػػكرم النضػػالي لكػػؿ مكاقػػع الثػػكرة يبمػػأ الػػزمف الفمسػػطيني أحػػدل لحظػػات
االنعطػػاؼ التػػاريخي الحػػادة كليؤكػػد الشػػعب العربػػي الفمسػػطيني مػػرة أخػػرل حقكقػػو الثابتػػة كممارسػػتيا
فكؽ أرضو الفمسطينية كاستنادان إل الحػؽ الطبيعػي كالتػاريخي كالقػانكني لمشػعب العربػي الفمسػطيني
في كطنو فمسطيف كتضحيات أليالو المتعاقبة دفاعا عف حرية كطنيـ كاستقاللو كانطالقا مف قػ اررات

القمـ العربية كمف قكة الشرعية الدكلية التي تلسدىا ق اررات المـ المتحدة منذ عػاـ  1947ممارسػة
مػػػف الشػػػعب العربػػػي الفمسػػػطيني لحقػػػو فػػػي تقريػػػر المصػػػير كاالسػػػتقالؿ السياسػػػي كالسػػػيادة فػػػكؽ

أرضو"(.)1

بػػدأ ال ػرايس الجممػػة بػػنمط تنغيمػػي متكسػػط إلػػى صػػاعد كبحػػرؼ الجػػر "مػػع" مػػع تشػػديده كممػػة

"االنتفاقة"ل كمده لأللؼ في "التراكـ" كالتي تؤكد عمى االستمرار مف الماقي لمحاقػر نحػك المسػتوبؿل

كتتق ،النغمة الصكتية أكثر في حديثػو عػف الحػؽ الفمسػطيني كالتػي شػدد بيػا عمػى "اسػتنادا" التػي أتػت
حسػػب السػػياؽ داعمػػة لمحػػؽ الطبيعػػي لمفمسػػطينييفل كالػػذم يسػػتند عمػػى ق ػ اررات الشػػرعية الدكليػػةل كأأػػذ
الػػنمط التنغيمػػي بعػػد "اسػػتنادا" مسػػتكل صػػاعد كبموػػاطع تنفسػػية مسػػطحة ككاقػػحةل كأبػػرز ىػػذا العمػػك فػػي

المسػتكل التنغيمػػي كطبوػػة الصػػكت الجممػة التػػي تمتيػػا كىػػي "إعالنػػو لويػاـ دكلػػة فمسػػطينية"ل ممػػا سػػاىمت
ىػػذه الطبوػػة كىػػذا التنغػػيـ فػػي كحػػدة الأطػػاب كترابطػػو كممػػا زاد مػػف ىػػذا التػرابط التكافػػؽ بػػيف لغػػة أطابػػو
المنطػػكؽ كحرك ػػة الجس ػػد لدي ػػو "اإلش ػػارة" فو ػػد أ ػػدـ تمكيحػػو بي ػػده اليمن ػػى كبرص ػػبع الس ػػبابة المغ ػػزل الع ػػاـ
لمأطابل كلفت نظر كانتباه الحقكر في الواعة كالجمػاىير حػكؿ التمفػاز لمػا سػيوكلو الػرايس فػي جممتػو

اآلتية.

"ف ف الملمس الكطني يعمف باسـ اأ كباسـ الشعب العربي الفمسطيني قياـ قياـ دكلػة فمسػطيف فػكؽ

أرضنا الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ"(.)2

ال شؾ أف ىذه الجممة كالتي بدأىا الرايس بنمط تنغيمي صاعد مف أىـ لحظات الثػكرة كالشػعب

الفمسطيني "إعالف االسػتوالؿ" لػذا يالحػظ حركػة يػده الوكيػة متكافوػة مػع نطوػو لمكممػاتل كبػدأ الجممػة فػي

"فرف" كالتي أتت أفادت التككيدل كارتفعت طبوػة الصػكت لديػو فػي منتصػؼ الجممػة كحتػى نيايتيػال كلعػؿ

عظمة المكقؼ كحساسية اإلعالف أديػا لػبعض التػكتر الػذم ظيػر بػالتكرار لػدل الػرايس لحظػة اإلعػالف"

"فػػرف فػػرف" "كباسػػـ الشػػعبل كباسػػـ الشػػعب" "قيػػاـل قيػػاـ"ل كارتفعػػت طبوػػة الصػػكت لديػػو مػػع التشػػديد عمػػى

) (1أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
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حركة يػده فػي نيايػة جممتػو تفػاعال مػع الحقػكر الػذم كقػؼ لمتصػفيؽ ألكثػر مػف دقيوتػيفل كىنػا اسػتبدؿ

ال ػرايس الكممػػات المنطكقػػة بحركػػة يػػده الشػػييرة "شػػارة النصػػر"ل كالػػذم اسػػتمر الحقػػكر بالتفاعػػؿ معيػػا
كالتصفيؽ لدقااؽل كاستمر الحاؿ التفاعمي حتػى عبػر المػتكمـ عػف التػرابط بينػو كبػيف الجمػاىير بػالوبالت

عمػػى كػػؼ يػػده كتكزيعيػػا عمػػى الحقػػكر كالتػػي أتػػت بمعنػػى الشػػكر كالمحبػػة ليػػـل كيظيػػر مػػدل تفاعػػؿ

الجمػاىير مػػع حركػػة يػػد المػتكمـ "شػػارة النصػػر"ل كالتػػي ال زاؿ الفمسػطينيكف يرفعكنيػػا حتػػى المحظػػة تاكيػػدا
عمى أف النصر و
آت ال محالة.
"يا أخي يا حبيب دربي يا رفيؽ السالح يا أبا لياد أييا القاتد الرمز أييا القاتػد فمسػطيف أييػا القاتػد

الثكرة أييا القاتد الشعب"(.)1

بػػدأ الػرايس أطابػػو بنغمػػة ىابطػػةل كأداة النػػدا (يػػا) التػػي تفيػػد تمجيػػد الشػػييد كمكانتػػو العظيمػػةل

كتكمف ىنا حنكة المتكمـ الأطابية فالحدث كالمكقؼ يتطمػب نغمػات ىابطػة تػكحي بػالحزف كاألسػى عمػى

فػراؽ رفيػػؽ دربػػول كلكنػػو ىنػػا لػػـ يتجػػو لعبػػارات الحػػزف اكاف كػػاف ظػػاى ار عمػػى مالمحػػول أك يتجػػو لمنغمػػات
اليابطةل بؿ أأذ أطابػو بالتصػاعد تػدريجيا كالمعتوػد ىنػا أنػو لػـ يسػتأدـ نغمػات ىابطػة لرغبتػو فػي رفػع
الركح المعنكية لممواتميف.
"باسػػـ أبناتػػؾ الملاىػػديف كباسػػـ أبناتػػؾ الث ػكار كباسػػـ أبناتػػؾ المناضػػميف فمسػػطينييف كعػػرب كأح ػ ار ار

عالمييف"(.)2

اسػػتمر الػػنمط التنغيمػػي الصػػاعد فػػي الأطػػاب ىنػػا "باسػػمؾ" باسػػـ أبنااػػؾ" إشػػارة إلػػى أف ىػػذا

البطػػؿ استشػػيد كقػػد ربػػى آالؼ األبطػػاؿ بعػػدهل كىػػذه النغمػػة أػػدمت سػػياؽ الجممػػة برفػػع الػػركح المعنكيػػة

كاليمـ لألبطاؿ مف بعده.

"نكدعؾ اليكـ يا أبا لياد كلكننا نقكؿ العيػد ىػك العيػد كالقسػـ ىػك القسػـ ،العيػد كالقسػـ أف تسػتمر
المسيرة كأف تستمر الثكرة كأف ىذه اللحافؿ كىػذه الليػاؿ ستسػتمر حتػ يرتفػع عمػـ فمسػطيف فػكؽ

القدس فكؽ القدس فكؽ القدس"(.)3

بدأ الرايس جممتو بػنمط تنغيمػي صػاعد ككانػو يأبػر الجميػع بكفػاة رفيوػول كيالحػظ ىبػكط الػنمط
التنغيمي مباشرة في اآلية الورآنية إجالال لعظمة الورآفل كلتتصػاعد النغمػة بالوسػـ كالعيػد المعيػكداف فػي
أطابات الرايس كالثكرة الفمسطينيةل كلـ تتجو النغمة لميبكط في نياية الجممةل ألف ىذا الأطاب تحديػدا

) (1أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
) (2المصدر السابؽ
) (3نفسو
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لـ يتجو التنغيـ بو نحك اليبكط ألنو أتى مترابطا مؤكدا فيو الرايس عمى االستمرار بالثكرة حتػى النصػرل
كما كاستأدـ المتكمـ يده اليمنى لمتاكيد عمى مغزل الأطاب مف أكلو آلأره.

"نعـ يا أبا ليػاد لقػد ظنػكا كبػتس مػا ظنػكا لقػد تكىمػكا كبػتس مػا تكىمػكا أنيػـ يسػتطعيكف أف يكقفػكا

لييب الثكرة لييب االنتفاضة في كؿ مكاقع الثكرة كفي كؿ مكاقع القتؿ" (.)1

بػػدأ ال ػرايس جممتػػو بنغمػػة متكسػػطة آأػػذة بالتصػػاعد كبػػدأىا بػ ػ "نعػػـ" كالتػػي أتػػت ىنػػا بػػاكثر مػػف

داللػػة فيػػي تعنػػي مػػف جانػػب اسػػتنكاره لظنػػكف العػػدكل كمػػف جانػػب آأػػر نفيػػو بػػاف العػػدك باغتيالػػو لموػػادة

سيكقؼ لييب الثكرة.

"لكػػف دمػػاء أبػػا ليػػاد سػػتككف نػػا ار كدمػػا ار عم ػ أعػػداءنا نػػا ار تشػػعؿ المزيػػد مػػف الثػػكرة كدمػػا ار عم ػ

أعداءنا"(.)2

بدأ الرايس جممتو بنمط تنغيمي صاعد باستأداـ أداة االستدراؾ كالنصب (لكف)ل كنجػد أف لكػف
حسػػب الػػنمط التنغيمػػي أتػػت بصػػيغة التيديػػد كالتػػي اسػػتمرت حتػػى نيايػػة الجممػػة األمػػرل الػػذم يعبػػر عػػف
انفعػػاؿ المػػتكمـ مصػػاحبا انفعالػػو بػػالتمكي ،بيػػده تػػارة كبرصػػبع السػػبابة تػػارة أأػػرلل كىػػذا نػػات عػػف التػػاثر

كالحزف الذم حاكؿ الرايس إأفا ه.

"كأنتـ يا إخكتي كأنتـ يا أحبتي يا إخكة أبا لياد كيا أحبػاء أبػا ليػاد كيػا رفػاؽ أبػا ليػاد إف مكعػدنا
الصػػبح أف نمتقػػي مػػع أبػػي ليػػاد مػػع الرمػػز مػػع القاتػػد مػػع الشػػعب مػػع الثػػكرة نمتقػػي فػػي عميػػيف مػػع

الشيداء كالنبييف كالصديقيف"(.)3

بدأ الرايس جممتو بتنغيـ صاعد مصاحبا لمتمكي ،بكؼ يده المرفكع أعمى أرسػو كىػي داللػة عمػى

انفعالػػو كباسػػتأداـ الق ػمير "أنػػتـ" كىػػي حسػػب التنغػػيـ كالسػػياؽ ليسػػت مكجيػػة لمحقػػكر فوػػط بػػؿ لكافػػة
الموػػاتميفل كاسػػتمر فػػي النغمػػة الصػػاعدة فػػي "إف مكعػػدنا الصػػب "،كالتػػي حممػػت داللتػػيف نتيجػػة لتمكيحػػو
برصبع السبابةل الداللة األكلى يوينو بالشيادة كالجنة لمشيدا ل كالثانية بيا لغة كعيد لممحتػؿ بػاف النصػر
آتل كانتيت الجممة بنغمة صاعدة تدؿ عمى استمرار الأطاب.

) (1نفسو
) (2نفسو
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"نعـ ىذه ىي المسيرة الفمسطينية كفخرنا في المسيرة الفمسطينية أنو يتساقط فينا القادة كمػا يتسػاقط

فينا الككادر كالفراد مف القمة إل القاعدة"(.)1

أتى النمط التنغيمي ىنا بنغمة ىابطة بيدؼ التاكيد كأتت" نعـ ىنا" بصيغة المكافوة كاليويف بػاف

المسػػيرة تحتػػاج لتقػػحياتل كىػػي تعبيػػر عػػف حزنػػو الػػذم أأفػػاه فػػي أطابػػو كبيػػا تاكيػػد عمػػى تسػػميمو بػػاف
ىذا قدر المناقميف عمى جبيات الوتاؿ مع العدكل كيالحظ فػي ىػذا الأطػاب اسػتأدامو "نعػـ" فػي بدايػة

أكثر مف جممة بيدؼ التاكيد كبث الركح في المواتميف.

أقكؿ لربعي أقكؿ لمثكار لألطفاؿ لملنراالت اللدد إف أبا ليػاد عنػدما سػقط كػاف قػد ربػ ىػذه ارالؼ

المؤلفة مف القادة اللدد يرفعكف العمـ عم المسيرة المظفرة إل فمسطيف إل القدس"(.)2

ب ػػدأ الػ ػرايس جممت ػػو بنبػ ػرة انفع ػػاؿ ح ػػادة كبمس ػػتكل تنغيم ػػي ص ػػاعد مص ػػاحبا لتمكيح ػػو بك ػػؼ ي ػػده

األيسر بغرض التاكيد "أقكؿ"ل ثـ استأداـ الرايس لكمتا يديو كالتشػديد عمػى التركيػب "الوػادة الجػدد" الػذم
أتػػى بيػػدؼ التاكيػػد عمػػى إنجػػاب الثػػكرة لوػػادة جػػددل كتحمػػؿ أيقػػا صػػيغة طمانػػة لألىػػؿ ككعيػػد لممحتػػؿل
كاس ػػتمر التنغ ػػيـ الص ػػاعد حت ػػى نياي ػػة الجمم ػػة الت ػػي انتي ػػت بطبو ػػة ص ػػكتية أق ػػؿ "الوػ ػدس" لتن ػػذر بانتي ػػا

الجممة.

"أما ىؤالء القتمة ا رىابيكف الصياينة كمف أعطاىـ إذنا مف ا دارة المريكية كأقسـ لػؾ يػا أبػا ليػاد

أف دمؾ لف يذىب ىد ار دمؾ لف يذىب ىدرا"(.)3

بػػدأت جممتػػو بػػنمط تنغيمػػي ىػػابط كبنغمػػة حزينػػة كبطبوػػة صػػكتية منأفقػػة تحمػػؿ معنػػى األلػػـ

كالحس ػرة ككانيػػا صػػيغة اسػػتفياـ "كيػػؼ اسػػتطاعكا قتمػػؾ يػػا رفيوػػيت"ل أأػػذت النغمػػة كالتنغػػيـ بػػالعمك فػػي
منتص ػػؼ الجمم ػػة لمتاكي ػػد عم ػػى ال ػػدكر األمريك ػػي ف ػػي االغتي ػػاؿل كاس ػػتأدـ الػ ػرايس تنغ ػػيـ ص ػػاعد كطبو ػػة
صكتية أعمى عند الوسـ "كأقسـ لؾ" لينيي جممتو بطبوة صكتية أقؿ صعكدنا في نياية الجممة.
"اسبقنا يا أبا لياد إل القدس كنحف عم آثارؾ تستمر الثكرة كبركاف الثكرة كارادة الثكرة"(.)4
النغمػػة اليابطػػة ىنػػا تماشػػت مػػع السػػياؽ فػػي نيايػػة الأطػػاب فبعػػد العديػػد مػػف األنمػػاط التنغيميػػة
الص ػػاعدة اتج ػػو الػ ػرايس ل ػػكداع رفيو ػػو بنغم ػػة ىابط ػػة بي ػػا يو ػػيف بش ػػرؼ الش ػػيادة "اس ػػبونا ي ػػا أب ػػك جي ػػاد"ل
كارتفعت إلى المستكل المتكسط الستمرار الكالـل لتتجو إلى الصعكد تاكيدا عمى استمرار الثكرة.

( )1نفسو
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"نعـ يا شبيبة الثكرة يا شبيبة االنتفاضية معا كسكيا نبني الدكلة الفمسطينية المستقمة"(.)1
اس ػػتمر التفاع ػػؿ ب ػػيف الػ ػرايس كالجم ػػاىير فب ػػدأت جممت ػػو بالتاكي ػػد "نع ػػـ"ل كبتنغ ػػيـ أكث ػػر صػ ػعكدا
كبتمػػكي ،مسػػتمر بيػػده أليػػب الجمػػاىير كلػػـ تنتػ ًػو الجممػػة بيبػػكط بػػؿ اسػػتمرت بػػنفس التنغػػيـ الصػػاعد مػػع
ىتافات الجماىير التي بادلتو ح اررة الموا كالأطاب "بالركح بالدـ نفديؾ يا أبك عمار".
"بالركح بالدـ نفديؾ يا فمسطيف"(.)2
أتت ىذه الجممة ردا عمى الجميكر الذم قاطع الرايس ىاتفا "بالركح بالدـ نفديؾ يا أبػك عمػار"ل
ككانيػػا أطػػاب مسػػتوؿ عػػف الأطػػاب ككػػاف التنغػػيـ بيػػا صػػاعدا كطبوػػة الصػػكت مرتفعػػة جػػدا "كبرشػػارة

صػػارمة مػػف إصػػبع السػػبابة ككانػػت بعػػد ىتافػػات الجمػػاىير لممػػتكمـ "بػػالركح بالػػدـ نفػػديؾ يػػا أبػػك عمػػار"

كأػػدمت الجممػػة كالػػنمط التنغيمػػي داللتػػيف ال يمكػػف إغفػػاؿ إحػػداىا عمػػى حسػػاب األأػػرلل فػػدلت عمػػى

تكاقعو كواادل كأأذت أيقا جانب األمر اكاعطا التعميمات لمجماىير بػاف اليتػاؼ فوػط لفمسػطيف كىػذا
ما فعمتو الجماىير باليتاؼ الطكيػؿ "بالركح بالػدـ نفػديؾ يػا فمسػطيف" كقػد أػدـ تمكيحػو برصػبع السػبابة

الداللة الثانية.
"نعـ يا إخكاني ،نعـ يا إخكاني ،فمنتذكر ،فمنتذكر الشييد ملاىد كالشييد محمد في  67ك68ىنا فػي

لنيف فمنتذكر قباطية كيعبد كاليامكف كعرابة"(.)3

بدأ الرايس بتنغيـ صاعد مع نفس حركتو بالتمكي ،بالسبابة بيده اليمنىل كاستمرت الجممػة بػنفس

النمطل كقد عبػر الػنمط التنغيمػي اكاشػارة اليػد لديػو عػف المغػزل الحويوػي لمجممػةل فالكممػات تعطػي معنػى

األمر في "فمنتذكر"ل ك استمر الرايس فػي نغمتػو الصػاعدة؛ لتػدؿ عمػى الكفػا لمشػيدا كدعػكة لمجمػاىير
باف تبوى كفية لشيداايا.

"الملد أ في العالي كعم الرض السالـ كفي الناس المسرة"(.)4
اعتمػد الػرايس ىنػػا عمػى التنغػػيـ الصػػاعدل فػػي مطمػع أطابػػو كقبػػؿ تحيػة الجمػػاىير لمتاكيػػد عمػػى

مسػػيحية مدينػػة بيػػت لحػػـ كالتاكيػػد عمػػى احت ارمػػو لألديػػاف السػػماكيةل مسػػتأدما نغمػػة مرتفعػػة متصػػاعدة
لطمانة أىالي بيت لحـل كقػد قسػـ المػتكمـ الجممػة المسػتكحاة مػف التػكراة توسػيما تنغيميػال فكقػؼ عنػد كػؿ

جز مف العبارة بمعدؿ ثانيتيف.

) (1أطاب جنيف الجماىيرمل 1995ـ
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"يا أحباتي يا أىمي يا ربعي في بيت لحـ المحررة المحررة"(.)1
بدأ الرايس عبارتو بنغمة مرتفعػة لمنػدا عمػى الجمػكع المحتشػدةل الغػرض منيػا الترحػاب ككسػب
كد الجمػػاىيرل كلفػػت انتباىيػػا لبػػد الأطػػابل كنالحػػظ ارتفػػاع النغمػػة بعػػد كػػؿ كقفػػة بػػاداة النػػدا (يػػا)ل

كتػػزداد كتي ػرة التصػػاعد فػػي نيايػػة الجممػػة "المحػػررةل المحػػررةل كالتػػي أتػػت لتأػػدـ احتمػػاليف صػػحيحيفل
التاكيد ىنا عمى صدؽ كعد الرايس لمجماىير بعػكدة الثػكرة لمػكطفل كالثػاني لمػرد عمػى المشػككيف بجػدكل

اتفاؽ السالـ المكقع.

"لنمتقي كنصمي في القدس في أكل القبمتيف كفي كنيسة القيامة"(.)2
كاصػػؿ ال ػرايس فػػي ىػػذه الجممػػة التنغػػيـ بنغمػػة مرتفعػػة مػػف بدايػػة الجممػػةل كحتػػى الكقػػكؼ عنػػد

"كنيسة الويامة" كالمتكمـ ىنا أراد أف يكصؿ بنغمتو المرتفعة المعنػى العػاـ لسػياؽ الجممػة بكحػدة األديػافل
بالجمع بيف الصالة في الودس كفي كنيسة الويامة.
نخمص مما سبؽ إل ما يأتي:
 المستكل التنغيمي اليابط:ج ػػا التنغ ػػيـ المتج ػػو نح ػػك اليب ػػكط ف ػػي نياي ػػات الجم ػػؿ بش ػػكؿ أكث ػػر م ػػف التنغ ػػيـ المتج ػػو نح ػػك

الصػػعكدل اس ػػتأدمو المػػتكمـ ف ػػي أطابات ػػو الرسػػمية مث ػػؿ  :أطػػاب األم ػػـ المتح ػػدةل أكثػػر م ػػف أطابات ػػو
الجماىيريػػةل نتيجػػة لطبيعػػة الأطابػػات الرسػػميةل التػػي اعتمػػد بيػػا ال ػرايس عمػػى السػػرد كاإلأبػػار بيػػدؼ
اإلقناعل فاتت النغمة اليابطة عند نيايات الجمؿل كفي سػرده آلالـ شػعبول بعكػس أطاباتػو الجماىيريػةل

كالتػػي تػػرل الباحثػػة بػػاف المػػتكمـ لػػـ يتويػػد فييػػال أك أػػرج عػػف المػػالكؼ باسػػتأداـ المسػػتكل اليػػابط كالنغمػػة
اليابطة ألسباب ذاتية تأص طبيعية الرايس كثكرتول يمكف تكقيحيا باآلتي:

 -1تتطمػػب نيايػػات الجمػػؿ –غالبػػا -طبوػػة صػػكتية ىابطػػةل كدكمػػا كانػػت الجمػػاىير توػػاطع المػػتكمـ
بيتافاتيا لو قبؿ نياية الجممة مما اقطره دكما لإلكماؿ بنغمة صاعدة.

 -2طبيعة األماكف المفتكحة لـ تساعده عمى استأداـ النغمة اليابطة.
 -3طبيعػػة الثػػكرة الفمسػػطينية كأطاباتيػػا تطمبػػت مسػػتكل تحفيػػزم ثػػكرم مػػف الأطػػاب السياسػػي مػػف
زعيـ الثكرة.

 -4طبيعة الثكرة الفمسطينيةل ككثرت األحداث الدراماتيكية المؤلمػة مػف "قتػؿل كتأريػبل كدمػار" مػف
قبؿ العدكل لـ تت ،لممتكمـ إظيار الحزف كاأللـ كالحسرة عمى الشيدا ل فبصفتو قااد لمثػكرة كجػب

) )1المصدر السابؽ
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أف يكػػكف قػػدكة فػػي الصػػبر كالوػػكة كالصػػالبةل كىػػذا مػػا اتقػػ ،جميػػا فػػي أطػػاب تػػابيف رفيػػؽ دربػػو

أبك جيادل حيث عبر عف حزنو بنغمات مرتفعة بيػا عػزة كشػمكخ كتيديػد ككعيػد لمعػدكل كىػذا مػا
تطمبو المكقؼ مف الوااد العاـ لمثكرة "المػتكمـ" لرفػع الػركح المعنكيػة لمموػاتميف كالثػكار الػذيف فوػدكا

قاادىـ العسكرم.

 المستكل التنغيمي الصاعد:اتق ،مف أاللو استأداـ الرايس لعمك الصكت كالندا كاستأدامو لكمية ىكا أكثػرل كذلػؾ ألف

المػػتكمـ كػػاف قااػػد ث ػػكرة يحت ػػاج دكمػػا إل ػػى االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ مػػع الجم ػػاىيرل فاتػػت أطاباتػػو حماس ػػية

بعباراتيػػا التػػي احتاجػػت ىػػذا المسػػتكل الكاسػػع مػػف التنغػػيـل كأتػػت أغمػػب الأطابػػات فػػي أمػػاكف مفتكحػػة
تطمبػػت منػػو رفػػع الصػػكتل إقػػافة لعكامػػؿ أارجيػػة طاراػػة تمثمػػت فػػي المواطعػػة المسػػتمرة لأطاباتػػو مػػف

قبػػؿ الجمػػاىير عبػػر ىتافيػػا التاييػػدم لممػػتكمـل كالتػػي كانػػت تػػؤدم النفعالػػو التفػػاعمي مػػع ىػػذه الجمػػاىيرل
كلوػػد ميػػز المػػتكمـ اسػػتأدامو لمغػػة الجسػػد المسػػتمرة مػػع المسػػتكل التنغيمػػي الصػػاعد كالعبػػارات االنفعاليػػةل

كتػػرل الباحثػػة ىنػػا أف المػػتكمـ يكفِّػػؽ فػػي اسػػتأداـ لغػػة الجسػػد عبػػر اسػػتأداـ يديػػو اكاصػػبع السػػبابة كشػػارة
النصػػر تحديػػدال كالتػػي تكافوػػت مػػع كافػػة العبػػارات االنفعاليػػة ذات النغمػػة المرتفعػػة بغػػرض التاكيػػد تػػارةل

كالتيديػػد المػػبطف لمعػػدك كالعػػالـ تػػارة أأػػرل مثػػؿ تمكيحػػو بيػػده فػػي األمػػـ المتحػػدة فػػي عبػػارة "ال تسػػوطكا
الغصف األأقر مف يدم".

 أشار التنغيـ إلى الحالة النفسية لمرايس في الأطابات الجماىيرية بعد عكدتو ألرض الكطف فود بمػنالصكت أعمى درجات ممكنة مف التنغيـ إلثارة الجماىير.

ؼ الرايس العناصر الصكتية تكظيفا تماشى مػع سػياؽ الأطابػات الجماىيريػةل كالتػي عبػرت
 -5كظٌ ٌ
عنػػو الجمػػاىير بمػػدل التفاعػػؿ الكبيػػر مػػع كػػؿ نيايػػة جممػػة فػػي أطاباتػػول كمثػػؿ ذلػػؾ" :مكعػػدنا

الصػػبح ،مكعػػدنا الصػػبح ،أكلػػيس الصػػبح بقريػػبع "كالسػػالـ عمػػيكـ)1(....ل فبتك ػ ارره فػػي ىػػذه
يعبر عف مكنكف نفسيتول بػاف جعػؿ الجميػكر يم ٌػكح
الجممةل نج ،عرفات في نياية الأطاب باف ٌ
ككاف ما قالو كاف بمثابة الدكا لجرح شعب عانى كثيػ انر قبػؿ قػدكـ رايسػيـ إلػى
لو بسعادة غامرة ٌ

أرض الكطف.

 -6كانػ ػػت كقفػ ػػات ياسػ ػػر عرفػ ػػات فػ ػػي الأطابػ ػػات الجماىيريػ ػػةل قميمػ ػػة جػ ػػدا نظ ػ ػ ار لسػ ػػرعة أطاباتػ ػػو
الجماىيريػػة كح ػ اررة الموػػا التػػي انعكسػػت عمػػى كمماتػػو كتراكيبػػول فيػػذه الكقفػػات كػػاف فػػي أكثرىػػا

ألأػػذ فوػرات تنفسػػية سػريعة ليكمػػؿ بعػػدىا الأطػػابل أك حػػيف قاطعػػو جميػػكره بشػػعارات كىتافػػات
شممت حب الكطفل كالكحدة الكطنيةل كالترحيب بالرايس كؿ في محافظتو.

) (1المصدر السابؽ
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المبحث الثالث
المفصؿ"Juncture" :
نوؼ في ىذا السياؽ عمى بعض المصطمحات المترادفػة أك المتواربػة لمصػطم ،المفصػؿل مثػؿ:

الفكاصؿ الصكتيةل الكقفةل السكتة ل لتأرج الباحثة بمصطم ،تسير عميػو فػي الجانػب التطبيوػي فػي ىػذه

الدراسة.

يعرفػػو العممػػا بانػػو "عبػػارة عػػف نوطػػة االتصػػاؿ أك عػػدـ االتصػػاؿ سػػكتة كالميػػة

 silenceبيف مواطع الحدث الكالمي الكاحد"(.)1

pause of

"المفصػػؿ ( -)junctureكيسػػمى أيقػػا االنتوػػاؿ  -Transitionكىػػك "عبػػارة عػػف سػػكتة أفيفػػة
بػػيف كممػػات أك موػػاطع فػػي حػػدث كالمػػي بوصػػد الداللػػة عمػػى مكػػاف انتيػػا لفػػظ مػػا أك موطػػع مػػا كبدايػػة

آأر"()2ل كيشير ماريك بػام إلػى أف بعػض الكتٌػاب يػدعي اأػتالؼ الداللػة بػاأتالؼ المفصػؿ فمػنيـ مػف
يػػرل أف " اأػػتالؼ الداللػػة ال يتكػػكف مػػف الكقفػة بوػػدر مػػا يتكػػكف مػػف إعطػػا قػػيـ مأتمفػػة لمسػكاكف كالعمػػؿ

ككذلؾ مأالفة التنغيـ"()3ل كعمى أم حاؿ فيك يرل أف لممفصؿ قيمة حتى كلك لـ ً
يؤد دك ار فكنيميػا؛ ألنػو

يساعد في التفريؽ بيف نطؽ األجانبل كنطؽ أبنا المغة(.)4

كقػػد قسػػـ العمم ػػا المفصػػؿ إلػػى قسػػميفل األكؿ :االنتوػػاؿ الحػػاد :كيسػػمى بالمفصػػؿ المفت ػػكح أك

الكقفػة المفتكحػة Open Junctureل كيرمػز لػو فػي الكتابػة بعالقػة ازاػد ( )+أك ( )ل كالثػاني :االنتوػاؿ
الأفػي :كيسػمى بالمفصػػؿ القػيؽ أك الكقفػة القػػيوة  Close Juncturكيرمػز لػو فػػي الكتابػة بعالمػػة

نػػاقص ()-ل كقػػد يسػػتغنى عػػف مثػػؿ ىػػذه الرمػػكز أحيان ػنا بتػػرؾ ف ػراغ بػػيف الكممتػػيف .كمػػف أمثمػػة اسػػتأداـ
المفصؿ كفكينـ في المغة اإلنجميزية لمتفريؽ بيف الكممات نجد الثناايات اآلتية(:)5

 Night rateموابؿ Nitrateل  An aimموابؿ  A nameل  An oceanموابؿ A notion
كق ػػد ٌأدل الأم ػػط ف ػػي مكق ػػع المفص ػػؿ أحيانػ ػان إل ػػى بع ػػض التغيػ ػرات الميغكي ػػة الت ػػي تظي ػػر ف ػػي
الميجات العامية مثؿ الفعؿ (جاب) في قكلنا (جاب األكػؿ) التػي كػاف أصػميا جػا  +باألكػؿل ثػـ تحكلػت

نتيجة لمأمط في المفصؿ إلى" :جاب األكؿ"(.)6

) (1أسس عمـ المغةل ماريك بامل مرجع سابؽ .ص93ل ينظر :دراسة الصكت المغكمل أحمد مأتار عمرل مرجع سابؽ .ص231
) (2أسس عمـ المغةل ماريك بامل ص95
) (3السابؽ .ص95

) )4انظر :السابؽ .ص95

) (5انظر :دراسة الصكت المغكم.ص232-231
) )6نفسو .ص232-231
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الفكاصؿ الصكتية:
يقػػكؿ الػػدكتكر كمػػاؿ بشػػر بتعريفػػو ليػػا ":مصػػطم ،نطموػػو نحػػف عمػػى مجمكعػػة مػػف الظ ػكاىر
الصكتية التػي تشػكؿ ظػكاىر أأػرل  -كػالنبر كالتنغػيـ  -تمكينػان مكسػيويان أاصػان بػالمنطكؽل يحػدد طبيعػة
التركيب كماىيتو كداللتو .ىذه الفكاصؿ ىي :الكقفة  stopكالسػكتة  pauseكاالسػتراحة أك أأػذ الػنفس.

ككميا ذات أطر كباؿ في صحة األدا الصكتي كتجكيدهل كفي التحميؿ النحكم كالداللي لمتراكيب"(.)1
الكقفة:

"كال تكػػكف الكقفػػة كال تتحوػػؽ إال عنػػد تمػػاـ الكػػالـ فػػي مبنػػاه كمعنػػاهل كنعنػػي بػػذلؾ أف تكػػكف بنيػػة

المنطكؽ مؤلفة كفوان لوكاعػد المغػةل كمنسػكقة كحػداتيا فػي نظػـ أػاص يطػابؽ المعنػى الموصػكد كالغػرض

ال عمػى
المطمكب بحسب الظركؼ كالحاؿ"ل "كالواعدة أف تاتي الكقفة الكاممة مصاحبة بنغمة ىابطةل دلي ن

تمػػاـ الكػػالـل كرمزىػػا فػػي الكتابػػة النوطػػة ه  .ل كىػػذه ىػػي الحػػاؿ فػػي الجمػػؿ كالتراكيػػب التوريريػػةل كأحيانػنا
تاتي الجمؿ االستفيامية منتيية بكقفة أك ما يشبو ذلؾل كلكنيا كقفػة مػف نػكع أػاص .إنيػا مجػرد فاصػمة

ص ػػكتية نطوي ػػةل أك ق ػػؿ :إني ػػا كقف ػػة معمو ػػة تفي ػػد ارتب ػػاط السػ ػؤاؿ بم ػػا يتم ػػو كيكم ػػؿ معن ػػاهل كى ػػك اإلجاب ػػة

عنػػو"لكت ػرتبط الكقفػػات الصػػحيحة بصػػكر التراكيػػب كنكعياتيػػال فمػػيس مػػف السػػيؿ تحديػػد مكاقػػع الكقفػػاتل

فيي ال حدكد ليا كترتبط باحكاؿ المتكمـ كالسامع كبالظركؼ المحيطػة ليمػال كمػا أف الكقفػات الصػحيحة
ال تتحوؽ إال عند تماـ المعنى(.)2

السكتة:
يوكؿ الدكتكر كماؿ بشر " :السكتة في اصطالحنا أأؼ مف الكقفػة كأدنػى منيػا زمنػان .كىػي فػي

حويوػػة األمػػر ال تعنػػي إال مجػػرد تغييػػر مسػػيرة النطػػؽ بتغييػػر نغماتػػول إشػػعا ار بػػاف مػػا يسػػبويا مػػف الكػػالـ
مرتبط أشد ارتباط بما يمحويا كمتعمؽ بول كمف ثـ يسمييا بعقيـ (كقفة أك سػكتة معموػة) .كالواعػدة أنيػا

ال عمى عدـ تماـ الكالـ كعالمتيػا فػي الكتابػة الفاصػمة
تككف مصحكبة بنغمة صاعدة  rising toneدلي ن
هل كىػػذه الفاصػػمة فاصػػػمة كاصػػػمة :ىػػي فاصػػمة نطو ػان كاصػػمة لمسػػابؽ بػػالالحؽ بنػػا كمعنػػى كالسػػكتة
(بأالؼ الكقفة) يمكف إعماليال كما يجكز إىماليال كلكف إعماليا أكلى"(.)3

بعد العرض لممصطمحات المتقاربة مف المفصؿ ،ستستخدـ الباحثة في اللزء التطبيقػي عمػ
العماريػػة ،فيػػك كمػػا سػػبؽ القػػكؿ
العماريػػة مصػػطمح "المفصػػؿ" ،كالػػذم يتفػػؽ مػػع الش ػكاىد ٌ
الخطابػػات ٌ
سكتة خفيفػة بػيف كممػات أك مقػاطع فػي حػدث داللػي معػيف ،بقصػد الداللػة كستكضػح الباحثػة داللػة
) (1عمـ األصكاتل كماؿ بشرل مرجع سابؽ553 .
) (2ينظر :السابؽ .ص555-554
) (3نفسو .ص558-557
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المفصؿ الذم استخدمو ياسر عرفػات فػي خطاباتػو ،كمػا سػتعتمد عمػ بعػض الرمػكز مكضػحة كمػا
يمي:
( )+كقفة صغيرة بيف الكممات )++( /كقفة أطكؿ مف السابوة تزيد عف ثانية ) ( /ارتفػاع طبوػة الصػكت

عنػػد نيايػػة الكػػالـ كتمػػاـ معنػػاه ) ( /انأفػػاض طبوػػة الصػػكت عنػػد نيايػػة كػػالـ متصػػؿ بمػػا بعػػدهل (
استمرار طبوة الصكت عمى نفس المستكل في ذات السياؽ المتصؿ الكالـ.

)

الكقفات في الخطاب العمارم:
"أشػػكر +لكػػـ +دعػػكتكـ +منظمػػة +التحريػػر +الفمسػػطينية +لتشػػارؾ +فػػي +ىػػذه +الػػدكرة +مػػف +دكرات+

الجمعية +العامة ليياة +األمـ +المتحدة  ++كأشكر +كؿ +األعقا  +المحترميف +فػي ىياػة +األمػـ+

المتح ػػدة  ++ال ػػذيف +أس ػػيمكا  ++ف ػػي توري ػػر  +إدراج +قق ػػية +فمس ػػطيف ++عم ػػى ج ػػدكؿ +أعم ػػاؿ +

ىذه +الجمعية  ++ك  +في +إصدار +قرار ++بدعكتنا +لعرض +ققية +فمسطيف " (.)1

"ك  +ى ػػذا +م ػػا +ب ػػدأ +يممس ػػو +ش ػػعبنا +كتممس ػػو +ش ػػعكب +آس ػػيا +ك +إفريوي ػػا  +كأمريك ػػا +الالتيني ػػة
األمر +الذم +أأذ +يعمػي +مكانػة +ىػذه +المنظمػة +الدكليػة فػي +عيػكف+

شػعبنا عيػكف +بويػة+

الشػػعكب  ++كيزيػػد +مػػف اآلمػػاؿ +التػػي +تعمويػػا +شػػعكب +العػػالـ ++عمػػى +مسػػاىمة +ىياػػة +األمػػـ

+المتحدة ++فػي +نصػرة +ققػايا +السػمـ +ك+العػدؿ +ك  +الحريػة ك  +االسػتوالؿ  ++كتشػييد +عػالـ
 +أػ ػ و
ػاؿ +مػ ػػف +االسػ ػػتعمار ++ك  +اإلمبرياليػ ػػة  +ك+االسػ ػػتعمار +الجديػ ػػد ك  +العنص ػ ػرية +بكافػ ػػةق
أشكاليا +بما +فييا +الصييكنية " "(.)2

"إننا +نعيش +في+عالـ +يطم+ ،لمسالـ +كالعدؿ +ك+المساكاة ك+الحريػة +يطمػ+ ،إلػى +أف +يػرل+
األمـ +المظمكمة +الرازحة +تحت  +االستعمار +كاالقطياد +العنصرم +كىي +تمػارس +حريتيػا++

كحويا +في +تورير +المصير  +يطم +،إلى  +أف +يرل +العالقات الدكلية +بيف الدكؿ كافة ++توػكـ

+عمػػى +أسػػاس +المسػػاكاة  +ك+التعػػايش +السػػممي +كعػػدـ التػػدأؿ +فػػي +الش ػؤكف  +الداأميػػة +ك+

تاميف  +السيادة +الكطنية "(.)3

"لوػػد +جاػػتكـ +ي ػػا +س ػػيادة +الػػرايس ++بغصػػف +الزيتػػكف +ف ػػي +يػػدم ++ك+ببندقيػػة +الثػػاار +ف ػػي+

يػػدم ++فػػال تسػػوطكا  +الغصػػف +األأقػػر  +مػػف +يػػدم
مف يدم "

)(4

) )1أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
) (2نفسو
) (3نفسو
) (4نفسو
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ال +تسػػوطكا  +الغصػػف  +األأقػػر +

بعد ىذه العبارة قكبؿ الرايس عرفات بمكجو تصفيؽ حارة أاصة كأنيػا المػرة األكلػى التػي ييسػمع

فييا عف الوقية الفمسطينية بصكت فمسطيني مما تكقؼ الأطاب عوبيا لدقااؽ.

"إنني +ثػاار +مػف +أجػؿ +الحريػة +ك+أعػرؼ +أف +كثيػريف  +مػف +الجالسػيف +فػي +ىػذه +الواعػة+

كانكا +في +مثؿ +المكاقع +النقالية +التي +أقتؿ +منيا +اآلف "

()1

لػػاءت الكقفػػات فػػي خطػػاب الػػرتيس فػػي المػػـ المتحػػدة عػػاـ 1974ـ؛ لخػػذ فقػرات تنفسػػية مػػف ًقىبػػؿ
الرتيس ،كربما يعكد السبب في ذلػؾ لحػرص الػرتيس عمػ تكازنػو االنفعػالي ،خاصػة كأنػا فػي خطػاب

رسػػمي أممػػي ،كسػػاعده فػػي ذلػػؾ أف ىػػذا الخطػػاب لػػاء؛ ليقػػكؿ لمعػػالـ ألمػػع أف فمسػػطيف بشػػعبيا
كثكارىا حريصػة عمػ لغػة السػالـ كتػرفض العنػؼ كاالسػتعمار ،كأف الػرتيس ىػك الممثػؿ ليػذا السػالـ

نيابة عف شعبو ،فكاف الخطاب ىادتان يحمؿ لغة الزيتكف كالسالـ.

"عم ػػى +أرض +الرس ػػاالت +الس ػػماكية ++إل ػػى +البش ػػر ++عم ػػى +أرض +فمس ػػطيف ++كل ػػد +الش ػػعب

العربػ ػػي +الفمسػ ػػطيني++نما +ك+تطػ ػػكر ++كأبػ ػػدع +كجػ ػػكده +اإلنسػ ػػاني +ك+الػ ػػكطني ++عبر+عالقػ ػػة
عقكية +ال +انفصاـ +فييا +ك+ال +انوطاع +بيف +الشعب +ك+األرض +ك+التاري.)2( " ،

"ك+مػػف +جيػػؿ +إلػػى +جيػػؿ ++لػػـ +يتكقػػؼ +الشػػعب +العربػػي +الفمسػػطيني +عػػف +الػػدفاع +الباسػػؿ

+ع ػػف +كطن ػػو +ك+لو ػػد +كان ػػت +ث ػػكرات +ش ػػعبنا +المتالحو ػػة +تجس ػػيدان +بطكليػ ػان +إلرادة االس ػػتوالؿ

الكطني "

()3

"ف ػ ػػرف +المجم ػ ػػس +ال ػ ػػكطني +يعم ػ ػػف +باس ػ ػػـ +اهلل +ك+باس ػ ػػـ +الش ػ ػػعب ك+باس ػ ػػـ +الش ػ ػػعب +العرب ػ ػػي

+الفمسػطيني +قيػػاـ قيػاـ +

الشريؼ+الودس +الشريؼ "

()4

دكلػػة +فمسػػطيف +فػكؽ +أرقػػنا +الفمسػطينية  +ك+عاصػػمتيا +الوػػدس+

"ك+ف ػػي +قم ػػب +ال ػػكطف  ++كعم ػػى +س ػػياجو+في +المن ػػافي +الوريب ػػة +ك+البعي ػػدة ل ػػـ +يفو ػػد +الش ػػعب
+العرب ػػي +الفمس ػػطيني +إيمان ػػو +ال ارس ػػ +،بحو ػػو +ف ػػي +الع ػػكدة +كال +إيمان ػػو +الص ػػمب +بحو ػػو +ف ػػي

+االستوالؿ +ك+لـ +يتمكف +االحتالؿ كالمجازر +ك+التشريد +مف +طرد +الفمسػطيني +مػف +كعيػو+
ك+م ػػف +ذات ػػو +فمو ػػد +كاص ػػؿ +نق ػػالو +الممحم ػػي +ك+ت ػػابع +بم ػػكرة +شأص ػػيتو +الكطني ػػة ++م ػػف+

أالؿ +التراكـ +النقالي +المتنامي "(.)5

) (1السابؽ
) (2أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) (3نفسو
) (4نفسو
) (5نفسو
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في خطػاب إعػالف كثيقػة االسػتقالؿ عػاـ1988ـ ،اسػتخدـ الػرتيس الكقفػات القصػيرة كالطكيمػة أيضػان

بحسب السياؽ الذم كػاف يقػؼ فيػو ،ففػي بدايػة الخطػاب كػاف الػرتيس حريصػا عمػ نغمتػو ىادتػة،؛

ليميد لما سيأتي الحقا كبالتحديد عند عبارة تعػد مػف العبػارات الشػير فػي تػاريخ الخطػاب السياسػي
ٌ
العمػػػارم" :ف ػػرف +المجم ػػس +ال ػػكطني +يعم ػػف +باس ػػـ +اهلل +ك +باس ػػـ  +الش ػػعب ك +باس ػػـ +الش ػػعب
+العربػػي +الفمسػػطيني +قيػػاـ قيػػاـ  +دكلػػة +فمسػػطيف +فػػكؽ +أرقػػنا +الفمسػػطينية  +ك +عاصػػمتيا+

الوػدس +الشػريؼ +الوػػدس +الشػريؼ" كالالفػػت ىنػػا أف الكقفػػات فػػي ىػػذه العبػػارة تحديػػدان كانػػت بسػػبب
مقاطعة اللميكر بتصفيقو كتيميمو مما لعؿ الرتيس يكرر بعض ألفاظيا مثؿ ( قياـ قياـ).

"ماذا +يمكف +أف +أعطػي +ليػذه +المػرأة +المحاصػرة +فػي +الرشػيدية +التػي +انيالػت +عمييػا مػدافع
+ك+قناب ػ ػػؿ +اإلسػ ػ ػراايمييف +أم ػ ػػس+إال +أف +أق ػ ػػكؿ +لي ػ ػػا +أف +الكح ػ ػػدة +الكطني ػ ػػة +ى ػ ػػي +طػ ػ ػريوكـ

كسػػبيمكـ +إلػػى +الأػػالص +ىػػي +الطريػػؽ +إلػػى +فمسػػطيف حتػػى +يرتفػػع +عممنػػا +عمػػـ األمػػة  +فػػكؽ
+أسكار +الودس +ك+فكؽ +مسذف +الودس +ك+فكؽ +كنااس +الودس " (.)1

"يػػا  +إأ ػكاني +فػػي +ىػػذا +الػػزمف +العربي+الصػػعب+مطمكب  +منػػا  +أف  +نكػػكف +عمػػى  +قمػػب+
رجؿ +كاحد +ليس +مف  +قبيؿ +الصدؼ +ىذه +الغارة +الجكيػة +عمػى +ليبيػا +الشػويوة +لػك +لػـ +

تكف +ىذه +األمة +العربية +تمر +بيذا +الظرؼ +الصعب "(.)2

"نحػػف  +ال  +نواتػػؿ  +مػػف  +أجػػؿ  +الوتػػاؿ  ++كلكػػف  +نواتػػؿ  +مػػف  +أجػػؿ  +سػػالـ  +عػػادؿ +

كدكلة  +فمسطينية  +يرفرؼ  +عمميا  +عمى  +فمسطيف  +عمى  +الودس  +مف  +أجؿ  +السػالـ +
العادؿ  +كالشامؿ  +في  +منطوة  +الشرؽ  +األكسط "

(.)3

فػػي خطػػاب الػػرتيس فػػي دكرة الكحػػدة الكطنيػػة عػػاـ1987ـ ،لػػاءت الكقفػػات الداخميػػة كثيػػرة ،كيعػػكد
السبب في ذلؾ إل ثكريو الرتيس في ىذا الخطاب كعمك نغمتو كربما انفعالو التػاـ فػي ظػؿ الظػركؼ
السياسية المحيطة بزمف الخطاب حيث لعمو يقؼ لمتنفس أك بسبب تيميؿ اللميكر لو.
"نرس ػػؿ +التحي ػػة +ك+االعتػ ػزاز +ألسرنا+ك+أس ػػيراتنا +ك+نو ػػكؿ +لي ػػـ +مف ػػيش +حد+نس ػػييـ +مف ػػيش+

حد +نسييـ "(.)4

) (1أطاب مؤتمر الكحدة الكطنيةل1987ـ
) (2نفسو
) (3نفسو
) (4أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ
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"اسبونا +يا +أبا +جياد +فمتسبونا +ركحؾ +الطاىرة +إلى +الودس +إلى +الودس " (.)1
"في +قمويمية +المحررة +لنوكؿ +لكػؿ +مػف +حػاكؿ +أف +ييػز +الصػكرة +أك +يحػاكؿ +أف +يطعػف+
ف ػػي +المس ػػيرة +عن ػػدما +ق ػػالكا +غػ ػزة +أكال +ك+أأيػ ػ ار +ك+قمن ػػاليـ +أل +غػ ػزة+ك+رف ،ك+أ ػػانيكنس+
ك+جنيف +ك+بيت لحـ +ك+قمويمية "(.)2

"أنػػتـ +أنشػػكدة +فػػي +العطػػا  +فػػي +التقػػحية +ك+مػػف +ىنػػا +أمػػامكـ  +أحيػػي +جميػػع الشػػيدا +

ك+عمػػى +أرسػػيـ +أميػػر +الشػػيدا  +أبػػك +جيػػاد +جميػػع +المعتومػػيف +كالمعػػتوالت ك+عمػػى +أرسػػيـ+

الشي +،أحمد +ياسيف "(.)3

"مف +نػابمس +جبػؿ +النػار +مػف +مأيماتيػا +مػف +بالطػة +عسػكر +مػف +مػدف +ك+قػرل كمأيمػات

+جبؿ +النار +ننطمؽ +ىاتفيف +اهلل +أكبر +ك تحيا +فمسطيف "(.)4

"ىػػا +نحػػف +نوػػؼ +لنتعاىػػد +كنعاىػػد +الػػكطف +كنعاىػػد الشػػعب +كنعاىػػد األمػػة +أف +نسػػتمر بعكنػػو+
تعالى +جنبا +إلى +جنب +نبني +الدكلة +الفمسطينية +المستومة كعاصمتيا +الودس الشػريؼ +الوػدس

الشريؼ +الودس الشريؼ "(.)5

"مػ ػػف +ىنػ ػػا +مػ ػػف +جنػ ػػيف +المحػ ػػررة +نرسػ ػػؿ +التحيػ ػػة +كاالعت ػ ػزاز +ألس ػ ػرانا +كأسػ ػػيراتنا +لمعتومينػ ػػا

+كمعتوالتنػػا +كنوػػكؿ +ليػػـ +العيػػد +ىػػك +العيػػد +كالوسػػـ +ىػػك +الوسػػـ +كنوػػكؿ +ليػػـ +مفػػيش +حػػد+

نسييـ +مفيش +حد +نسييـ" (.)6

"حػػاكلكا +كثي ػرا +كتػػسمركا+كثي ار +عمشػػاف +يشػػطبكا +الشػػعب +الفمسػػطيني +لكػػف +ىمػػا +نسػػيكا +إنػػو+
فييا +قكما +جباريف  +ميف +قكـ +الجباريف إنتك +قكـ +الجباريف +انتك قكـ الجباريف"(.)7

"أما +ىؤال  +الوتمة +اإلرىابيكف +الصياينة +كمػف +أعطػاىـ +إذنػا +مػف +اإلدارة +األمريكيػة كأقسػـ+

لؾ +يا +أبا +جياد +أف +دمؾ +لف +يذىب +ىد ار دمؾ

) (1أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
) (2أطاب قمويمية الجماىيرمل1995ـ

) (3أطاب بيت لحـ الجماىيرمل1995ـ
) (4أطاب نابمس الجماىيرمل1995ـ
( )5نفسو

) )6أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ

) (7أطاب قمويمية الجماىيرمل1995ـ
) (8أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
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 +لف +يذىب +ىدرا"

8

الحظت الباحثػػة مػػف خػػالؿ تحميميػػا كدراسػػتيا لمكقفػػات فػػي خطابػػات الػػرتيس اللماىيريػػة
كالرسمية اعتماد المتكمـ عم الكقفػات القصػيرة الداخميػة بػيف الكممػات ،كممكػف أف نرلػع سػبب كثػرة
الكقفات الداخمية إل رد فعؿ اللماىير كتفاعمو مع الرتيس كالذم كاف يحيؿ دكف إتمػاـ اللممػة عنػد

المػػتكمـ مثػػؿ "مػػف لنيفلالمحػػررةل مفلىنػػا" كاننػػا نلػػد أف ردكد أفعػػاؿ اللمػػاىير فػػي "الخطابػػات
اللماىيرية" تحديدا أعاقت المتكمـ عف إتماـ متعمقػات اللممػة ،فتكقػؼ أحيانػا عمػ اللػار كالملػركر
كالصػػحيح اتصػػاؿ الكػػالـ ،كذلػػؾ تمػػاـ المعنػ  ،كالسػػبب ارخػػر لكثػػرة الكقفػػات الداخميػػة ىػػك محاكلػػة
المتكمـ التأكيد عم المعن بالكقكؼ عميو مثؿ "القتمةل ا رىابيكفلتقمركالاللباريف".
كما الحظت الباحثة استخداـ المتكمـ ارتفاع طبقػة الصػكت فػي نيايػة الكػالـ بشػكؿ كبيػر فػي
كػػؿ خطاباتػػو اللماىيريػػة ،كيرلػػع سػػبب ذلػػؾ انفعػػاؿ الػػرتيس المسػػتمر مػػع اللمػػاىير كلكثػػرة اللمػػؿ
ا نشاتية ،بينما في الخطابات الرسمية كتحديدا "المػـ المتحػدة نلػد أف النغمػة اليابطػة ارتبطػت مػع
الكقفات السريعة كالتي أتت في كثير مف اللمؿ عند نياية الكالـ.
كفيمػػا يتعمػػؽ بػػالخمط فػػي المفصػػؿ ،كػػاف عرفػػات نتيلػػة لتحدثػػو بالعاميػػة يخمػػط فػػي المفصػػؿ
كمثاؿ ذلؾ مف الخطابات:
" ىػػػؿ خطػػػر فػػػي بػػػاؿ المػػػي كػػػاف يتػػػدمكلي الطعػػػاـ سػػػرا ،كالميػػػة بالسػػػر ،كالطمتتػػػيف بالسػػػر،

كالمسدس بالسر ،إنو حنتتابؿ في ىذه الرض المحررة"(.)1
نتاتي الكقؼ:
باستو ار ما سبؽ الحظت الباحثة ما ياتي:

 -1اسػػتأدـ الػػرايس فػػي أطابػػو المنطػػكؽ تنكعػػا فػػي الكقفػػات سػػكا الكقفػػات الوصػػيرة أك الكقفػػات
الطكيمػةل كيرجػػع السػبب فػػي ذلػؾ إلػػى مػػدل انفعػاؿ الػرايس أمػاـ الجميػػكرل أك إلػى اليػػدك الػػذم

يسيطر عميو ألأذ فورات تنفسية بيف الكممػة كاألأػرلل كأحيانػا أأػرل كػاف يقػطر لمكقػكؼ عنػد
حصكؿ ردكد أفعاؿ مف ًقبؿ الجميكر المتموي فتارة يوؼ ألف الجميكر ييتؼ كييمؿ مواطعا لػول
أك ألأذ راحة تنفسية بيف الكممات ثـ االستمرار بالأطاب.

فعمى سبيؿ المواؿ في خطاب المػـ المتحػدة :غمػب طػكؿ الكقفػات بػيف الكممػات التػي تزيػد عػف
ثانيتيف ()++ل كىك أكثر الأطابات استأداما لمكقفات الطكيمة؛ ألنو كاف بمثابة استحقار كؿ فورة بعػد
األأرل بتسمسػؿ مػنظـ كبنغمػة الأطػاب الياداػة التػي غمبػت عمػى مجمػؿ الأطػاب األممػيل إقػافة إلػى

تكقفػػو كقفػػات طكيمػػة عنػػد كممػػات معينػة بوصػػد إبرازىػػا اكايصػػاليا كاقػػحة لمجميػػكر العػػالمي الػػذم يتموػػى
الأطاب.

) )1خطاب طولكرم الجماهيري1995،
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 -2بينمػػا فػػي الخطابػػات اللماىيريػػةل غمػػب عمييػػا الكقفػػات الوصػػيرة بػػيف الكممػػات التػػي كانػػت متكاصػػمة
مف قبؿ الرايس باستثنا كقفاتو الطكيمة التي كاف الجميكر المتموي يجبره عمييا فيكقفو لييمػؿ كيكبػر
عنػػد آيػػة قرآنيػػة معينػػةل أك عنػػد ذكػػر اسػػـ شػػييدل أك تك ػرار ال ػرايس لكممػػات معينػػة كعبػػارات معينػػة

ارتبطػت بػػالثكرة عمػى كجػػو التحديػد كمنيػػا :يػػا لبػػؿ مػا ييػػزؾ ريػػح ،كانيػػا لثػػكرة حتػ النصػػر حتػ
النصر حت النصر.

 -3استأدـ الرايس في أطابو حركات إشارية مرافوة لو أثنا إلوا أطاباتول كىي تؤثر بشػكؿ قػكم فػي
عممية التكاصؿ بينو كبيف الجميكرل الذم تكيؼ مع الػرايس فػي كػؿ أطاباتػو كىػي إف عبػرت عمػى

شػػي فرنيػػا تعبػػر عػػف مػػدل االسػػتجابة كالتفاعػػؿ بػػيف ال ػرايس كجميػػكره كمػػف أبػػرز تمػػؾ اإلشػػارات:
الوػػبالت التػػي كػػاف يكزعيػػا عمػػى الجميػػكر كبػػرز ذلػػؾ فػػي الأطػػاب الجمػػاىيرم تحديػػدال كمنيػػا شػػارة
النصػػر أيقػػال كالتػػي أصػػبحت شػػعا ار لمث ػكار إلػػى يكمنػػا ىػػذال إقػػافة إلػػى رعشػػة شػػفاه ال ػرايس التػػي
أصبحت جز مف شأصيتو عوب الحادث الذم ألـ بو في الصح ار الميبية أثنا كقكع طاارتو.

 -4كجػدت الباحثػة فػي أطػاب الػرايس أمطػنا لممفصػؿل نتيجػة اسػتأداـ الػرايس لمعاميػة التػي بػرزت فػي
الأطابات الجماىيرية تحديدانل فاصبحت الكممتاف كممة كاحدةل فحيف يوػكؿ الػرايس :قػالكا غػزة أريحػا

أكال كأأيػ ػ ػ ار قمن ػ ػػاليـ أل غػ ػ ػزةل كأ ػ ػػانيكنسل كبي ػ ػػت لح ػ ػػـ  ...إل ػ ػػ( .،فمنػػػػػاليـ) أص ػ ػػميا( قمن ػ ػػا+ليـ)ل
ك(يتدمكلي) أصميا يودمكا ليل ككذلؾ (حنتتابؿ) أم حيف نتوابؿ.
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الفصل الثاني
املستوى الصـــــريف:
المبحث األكؿ -أبنية األفعاؿ.
المبحث الثاني -أبنية األسما .

المبحث الكؿ -أبنية الفعاؿ:
يتناكؿ ىػذا الفصػؿ المسػتكل الصػرفي ،كيػدرس ىػذا المسػتكل أبنيػة الكممػات داخػؿ الخطػاب
كسكؼ تدرس الباحثة البنية في مبحثيف ىما :أبنية الفعاؿ ،كأبنية السماء داخؿ الخطاب العمػارم
كصكالن لمنتاتي.
ينوسػػـ الفعػػؿ حسػػب مككنػػات بنيتػػو إلػػى الفعػػؿ المجػػرد كالفعػػؿ المزيػػدل كالمجػػرد مػػا كانػػت جميػػع

ػب) مػػف الحػػركؼ األصػػمية كلػػك حػػذفنا حرفػػا
حركفػػو أصػػميةل فػػالحركؼ (ؾ.ت.ب) يكػػكف الفعػػؿ فييػػا ( ىكتىػ ى
الأتؿ المعنىل بأالؼ لك قمنا (أ ٍكتيب) الذم لك حذفنا الحرؼ األكؿ لـ يأتؿ معنى الكممة.

أكالن -الفعؿ الملرد:
يعرؼ الفعؿ المجرد بانػو " :مػا كانػت جميػع حركفػو أصػمية كال يسػوط حػرؼ منيػا فػي تصػاريؼ

الكممة بغير عمة"(.)1

كالفعاؿ الملردة تأتي عم ضربيف :ثالثية ،كرباعية.
أ -الملرد الثالثي:
لمثالثي المجرد باعتبار ماقيو ثالثة أبكاب؛ ألف فا ه متحركة بالفت ،داامػال كعينػو إمػا مفتكحػة
(.)2
أك مكسكرة أك مقمكمةل كىي :ىف ىع ىؿل ىف ًع ىؿل ىف يع ىؿ.
ب -الملرد الرباعي:
كرد عنػػد الصػرفييف أف الفعػػؿ مػػف المجػػرد الربػػاعي لػػو كزف كاحػػد ىػػك (فى ٍعمىػ ٍػؿ) "كلمربػػاعي المجػػرد
كزف كاحد كىك ( ىف ٍعىم ىؿ) كدحرج يي ً
حفظ كال
دحرجل كدربػ ،ييػدربً،ل كمنػو أفعػاؿ نحتيػا العػرب مػف مركبػات ىفػتي ى
ه
طٍمىبػؽ إذا قػاؿ أطػاؿ اهلل
كح ٍكىقؿ إذا قاؿ ال حػكؿ كال قػكة إال بػاهللل ك ى
يواس عمييا ىكىب ٍس ىمؿ إذا قاؿ بسـ اهللل ى

) (1شذا العرؼ في فف الصرؼل أحمد الحمالكمل قدـ لو كعمؽ عميو :محمد عبد المعطيل أرج شكاىده ككقع فيارسو :أبك
األشباؿ أحمد بف سالـ المصرمل دار الكياف لمكتابة كالنشر كالتكزيعل الرياضل د .طل د.ت .ص72

حس ىف .انظر : :شرح شافية ابف الحاجبل رقي الديف االسػتراباذمل شػرح شػكاىده :عبػد
)( (2فى يعؿ) :كىي ألفعاؿ الطبااع كنحكىا ىك ي
الجميؿ عبد الوادرل تحويؽ :محمد نكر الحسف كآأرافل دار الكتب العمميةل بيركت-لبنافل ج1982ل .1ص73
(فى ًعؿ) :كيككف متعػديان كالزمػانل فالمتعػدم :ىش ًػربول ىي ٍش ىػريبول كالػالزـ فى ًػرىحل ي ٍف ىػرحل كتكثػر ىػذه الصػيغة فػي العمػؿ كأقػدادىا نحػك :ىس ًػوـل
كح ًزىفل كقد يشاركو (فى يع ىؿ) في األلكاف كالعيكبل كينظر :أبنية الفعؿ في شافية ابف الحاجبل عصاـ نكر الػديفل دار الفكػر
كم ًرضل ى
ى
المبنانيل بيركتل ط1ل .1997ص132ك133
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كج ٍع ىفؿ إذا قاؿ :جعمني اهلل فدا ؾ"()1ل كمػف أشػير أبنيتػو الممحوػة
بوا ؾل ى
كد ٍم ىعز إذا قاؿ أداـ اهلل عزؾل ى
ىف ٍعىمؿل ىف ٍي ىعؿل ىف ٍك ىعؿل ىف ٍع ىكؿ(.)2

ثانيان -الفعؿ المزيد.
المزيد ما زيد فيو حػرؼ أك أكثػرل كقػد يػزداد الفعػؿ الثالثػي بحػرؼ كاحػدل أك بحػرفيفل أك بثالثػة

أحػػرؼل كغايػػة مػػا يبمػػن الفعػػؿ بزيادتػػو سػػتة أحػػرؼ()3ل كينوسػػـ الفعػػؿ المزيػػد إلػػى قسػػميف :مزيػػد الثالثػػيل

كمزيد الرباعي.

أك نال -الفعؿ الثالثي المزيد:
ياتي مزيد الثالثي بحرؼ كاحد عمى ثالثة أكزاف ىي:
ىح ىسفل أ ٍىك ىعػدل كتزاد اليمزة لمداللػة عمػ معػاف كرد منيػا فػي
 -1أىف ىٍعؿ :بزيادة ىمزة في أكلو نحك :أ ٍ
( )4
خطاب ياسر عرفات ما يأتي:
أف الفاعؿ قد صار صاحب شي مشتؽ مف الفعػؿ نحػك" :أصػبح عػدد
 الصيركرة :أم الداللة عمى ٌالييكد في فمسطيف عاـ 1947ـ حكالي ستماتة ألؼ يممككف أقؿ مف  % 6مف أراضي فمسطيف
الخصبة").(5

 -2فى َّعػػؿ :بزيػػادة حػػرؼ مػػف جػػنس العػػيف ( بالتقػػعيؼ) نحػػك" :كمػػا ىكػ ٌػرس ىػػذا الػػدعـ فػػي مػػؤتمر
القمػػة العربػػي الخيػػر بتأكيػػد حػػؽ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي إقامػػة السػػمطة الكطنيػػة
المسػػتقمة عم ػ كػػؿ الراضػػي الفمسػػطينية"( .)6كجػػا التقػػعيؼ ىنػػا ليػػدؿ عمػػى معنػػى التكثيػػر

كالمبالغة.
اعػػؿ :بزيػػادة األلػػؼ بػػيف الفػػا كالعػيف نحػػك" :لقػػد قػػاكـ شػػعبنا الفمسػػطيني خػػالؿ ثالثػػيف عامػان
 -3فى ى
تحت االحتالؿ البريطاني كالغزك الصييكني كػؿ محػاكالت انتػزاع أرضػو"((7ل "كلقػد تػابع العػالـ
عف كثب مسار ىذه االنتخابات ،كبال شؾ ف ف الصكرة التي قدميا شعبنا كانػت صػكرة زاىيػة
( )1شذا العرؼ في فف الصرؼل مرجع سابؽ .ص72

) (2ينظر :تصريؼ األسما كاألفعاؿل فأر الديف قباكةل مكتبة المعارؼل بيركتل ط2ل د.ت .ص98
) (3شذا العرؼ في فف الصرؼل مرجع سابؽ.ص72

)( (4أ ٍف ىع ػػؿ) :ذك ػػر لي ػػا اب ػػف عص ػػفكر أح ػػد عش ػػر معن ػػى كى ػػي :الجع ػػؿل كاليج ػػكـل كالق ػػيا ل كنف ػػي الغريػ ػزةل كالتس ػػميةل كال ػػدعا ل
كالتعريضل كبمعنى صار صػاحب كػذال كاالسػتحواؽل كالكجػكدل كالكصػكؿ .الممتػع فػي التصػريؼل ابػف عصػفكر االشػبيميل تحويػؽ:
فأر الديف قباكةل دار األفاؽ الجديدةل بيركتلط4لج1979ل.1ص186

) (5أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
) )6نفسو
) )7نفسو
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تعبر عف النضػي كالرقػي كالػكعي الكبيػر"( ،)1كجػا الػكزف ىنػا ليػدؿ عمػى المشػاركة فػي قػاكـ:
كىػػي الداللػػة عمػػى أف الفعػػؿ قػػد اشػػترؾ فػػي فعمػػو اثنػػاف أك أكثػػرل كبمعنػػى المتابعػػة فػػي الشػػاىد
الثاني (تابع).
ً
أمسة أكزاف :
أ -مزيد الثالثي بحرفيف :كياتي عمى
 -1ا ٍنفى ىعػػؿ :بزيػػادة ىم ػزة الكصػػؿ كالنػػكف فػػي أكلػػو نحػػك :انطمػػؽل انكسػػرل كيػػاتي ىػػذا الػػكزف لمعنػػى
كاحد كىك المطاكعة أم قبكؿ تػاثير الغيػر كذلػؾ بظيػكر أثػر الفعػؿ عمػى مفعكلػو باالسػتجابة لػو
نحػػك" :عيػػدان أف نسػػير بيػػذه الكحػػدة الكطنيػػة الفمسػػطينية التػػي رعيتيػػا حت ػ انعقػػد ملمسػػنا
الكطني الفمسطيني"()2ل كال يككف ىذا الكزف إال الزماى سكا أكاف مجرده الزمان أـ متعديان.

 -2افٍتى ىعؿ :بزيادة ىمزة الكصؿ في أكلو كالتا بيف الفا كالعيف نحػك" :صاغ شػعب فمسػطيف ىكيتػو
الكطنية ،كارتق بصمكده في الدفاع عنيا إل مستكل المعلزة"(.)3
كقد لاء الكزف ليدؿ عم المبالغة في معن الفعؿ :ارتوػى :أم بػالن الشػعب الفمسػطيني برقيػو
كصمكده األسطكرم.
احم ٌرل كىذا الكزف يكثػر فػي األلػكاف
 -3اف ىٍع ٌؿ :بزيادة ىمزة الكصؿ في أكلو كتقعيؼ المو كأمثمتو :ى
كالعيػػكبل كيػػأتي ىػػذا الػػكزف لمعػػاني الل ػكاف كالعيػػكب نحػػك :اعػػكر .كلػػـ يػ ً
ػات ىػػذا الػػكزف فػػي
ٌ
الأطاب العمارم.
 -4تىفى ٌعػػؿ :بزيػػادة التػػا فػػي أكلػػو كتقػػعيؼ العػػيف كذلػػؾ نحػػك" :لقػػد تعػػرض شػػعبنا لػػكيالت الحػػرب
()4
فتعرض.
كالدمار كالتشريد سنيف طكيمة"  .كجا ت لتدؿ عمى مطاكعة َّ
عرقتو ٌ
(فعؿ) نحكٌ :
اعد.
اعؿ :بزيادة التا في أكلو كاأللؼ بيف الفا كالعيف كتجا ىذبل كتك ى
 -5تىفى ى

) )1أطاب افتتاح المجمس التشريعيل1996ـ

) (2أطاب الكحدة الكطنيةل الجزاار1987ـ .كىنا يكجو الرايس أطابو إلى الرايس الجزاارم الشاذلي بف جديد.
) )3أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) )4أطاب األمـ المتحدةل 1974ـ
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اؿل ا ٍف ىع ٍك ىعؿل ا ٍف ىع ٌكؿ .كرد منيا في الأطػاب
افع ٌ
ج -مزيد الثالثي بثالثة أحرؼ ،كأكزانو أربعةٍ :
فعؿل ى
استى ى
العمارم مايمي:
ٌ
 -1استفعؿ :بزيادة األلؼ كالسيف كالتا في أكلو كىك أشير األبنية ىنال نحػك" :اسػتخدـ االسػتعمار
كالمسػػتكطنكف أفكػػار التمػػدف كالتحضػػر؛ لتبريػػر الغػػزك كالنيػػب كالعػػدكاف فػػي إفريقيػػا كغيرىػػا،

كذلؾ استخدمت ىػذه الػذراتع لغػزك فمسػطيف بمكلػات الميػالريف الصػياينة"" ،فمسػطيف كانػت
ميػػدان لقػػدـ الحضػػارات كالثقافػػات اسػػتثمر شػػعبيا العربػػي ينشػػر الخضػػرة كالبنػػاء كالحضػػارة

كالثقافة"(.)1

ثانيان -الفعؿ الرباعي المزيد
كقػػد يػزاد الفعػػؿ الربػػاعي المجػػرد بحػػرؼ كاحػػد أك بحػرفيفل فيػػاتي عمػػى كزف (تى ىف ٍع ىمػػؿ) بزيػػادة تػػا فػػي أكلػػو
ٍع ٍن ىمػػؿ :بزيػػادة ىمػزة الكصػػؿ فػػي أكلػػو كالنػػكف بػػيف
نحػػك :تىػ ىػد ٍح ىرجل تىىب ٍعثىػػرل الفعػػؿ الربػػاعي المزيػػد بحػرفيف :ف ى
اح ىرٍن ىجـ أم اجتمعل اف ىٍعمى ٌؿ :بزيادة ىمػزة فػي أكلػو كتقػعيؼ المػو الثانيػة نحػك:
العيف كالالـ األكلى نحكٍ :
اقشعر .كلـ ترد ىذه األكزاف في الأطاب العمارم ألسباب سيتـ ذكرىا الحوان.
اطمافل
ٌ
ٌ

ػار الػػكرد :أم زادت حمرتػػول
) (1المصػػدر السػػابؽ .كتػػاتي ىػػذه األكزاف الثالثػػة لممبالغػػة فػػي أصػػؿ الفعػػؿ كازديػػاد قكتػػو نحػػك :احمػ ٌ
اجمكذ :أم زادت سرعتو.
اعشكشب المكاف :أم زاد فيو العشبل ٌ
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العمارم:
 -أبنية الفعاؿ في الخطاب ٌ

 -1أبنية الفعاؿ في خطاب المـ المتحدة 1974ـ:

العمػػارمل مكقػػحة
تناكلػػت الباحثػػة فػػي ىػػذا المبحػػث أبنيػػة األفعػػاؿ فػػي كػػؿ الأطػػاب السياسػػي ٌ
األمثمػػة ال ػكاردة حسػػب األكزاف الص ػرفية بصػػكرتيا فػػي الماقػػيل كصػػكرتيا فػػي المقػػارعل كعػػدد م ػرات

كركدىال كذلؾ باستأداـ الجداكؿ ثـ تحميميا كصكال لالستنتاجات األأيرة.
الفعاؿ الثالثية الملردة:
الماضي

الفعؿ
فع ىؿ
ى
(يفعؿ)
ي

ث(يحد
ذ)ح ىد
ي
أأ ىذ ي
ى
(ياأ ى
ث) -ثىىبت (يثبيت) –

كزف

عددىػا

كزف

الفعؿ

4

يفعؿ
ي

(ينق )
ق
ي
ىن ى

(فع ىؿ)
ى

فع ىؿ
ى
ً
(يفعؿ)

ؼ ً
(يوؼ)-
ىكقى ى

4

ً
يفعؿ

فع ىؿ
ى
(يفعؿ)
ى

بدأ)5 -
دأ(ي ى
دأ(ي ى
بدأ) -ىب ى
ىب ى
(ي ٍمىن -)،ىذىب،
ىمىن ،ى
(ي ٍف ىعؿ)
(ي ٍذىب -)،فى ىعؿ ى
ى

يفعؿ
ى

ف ًىع ىؿ
(يفعؿ)
ى

ً
شمؿ)
ىشمؿ ى
(ي ى

1

ً
فعؿ

ىع ىؿ
في
(يفعؿ)
ي

ً
ب(يقرب)-
ق ىر
ى
ً
ؿ(يصؿ)-
ص
ىك ى
كقى ً
ؼ(يوؼ)
ى

___

(فعؿ)
ى

(فع ىؿ)
ى

(يفعؿ)
ى
فع ىؿ
ي
(يفعؿ)
ي

الشكاىد

عددىا

الشكاىد

المضارع

() 1
صدر(صدر) 12
ىي يعكد(عاد)_تىويكـ(قاـ)
_ ىي ي
ص يرخ(صرخ) -ىي ٍفتير(فتر) -ىي يسكد (ساد)-
ىي ٍ
تىويكـ (قاـ) -ىي ٍن يشر(نشر) -تىوي ٍكـ(قاـ) -ي يذكب
قـ (ق تـ) -تشد (ش تد)
(ذاب) -تى ي
ً
س(ع ىكس)-ىي ًزيًد( زاد) -تىًوؼ ( ىكقىؼ)22 -
تى ٍعك ى
ييتًي(،تىاىح) -تىًوؼ(كقؼ) -تىش ًجب ( نش ىجب)-
(ح ىمؿ) -ىي ًعيش
ؼ(ص ىرؼ) -تى ٍح ًمؿ
ى
ىي ٍ
ص ًر ى
طؼ)-
(عاش) -تى ًعيش (عاش) -ىي ٍو ًطؼ(قى ى
ى
ً
ً
ً
(ك ىجب)-
(كقىؼ) -ىيجب ى
(كقىؼ) -ىيوؼ ى
ىيوؼ ى
ً
ً
ً
ي(بىنى)-
(بىنى) -ىيبن ى
(ب ىسط) -ىيبني ى
ىي ٍبسط ى
ً
ً
(ع ىرؼ)-
ؿ(ب ىذؿ) ىيع ًرؼ ى
(ح ىمؿ) -تىبذ ى
ىي ٍحمؿ ى
رجع(ر ىجع).
عيش(عاش) -تى
تى
ى
ى

طم13 ،
طم ( ،ى
طم ( ،ى
ط ىم -)،ىي ى
ط ىم -)،ىي ى
ىي ى
فعؿ (فى ىعؿ) -يبوى
(ى
ط ىم -)،تى ٍع ىمؿ ى
(ع ىمؿ) -ىي ى

سم،
ى
(رتىع) -ىيرفىع ى
(بوىى) -ىيرتىع ى
(رفىع) -ىي ى
(ب ىدأ)
(ب ىدأ) -يفنى( فىىنى)_ يبدأ ى
(س ىم ى -)،يبدأ ى
ى
ً
ً
2
ىيشيىد ( ىشيد) -ىيشيد ( ىشيد).
____

) (1إذا كاف الفعؿ معتؿ الالـ أك العيف بالكاك يككف مقارعو أبػدان عمػى ىي ٍف يعػؿ بقػـ العػيفل نحػك :قػاـ يوػكـل قػاؿ يوػكؿل سػاد يسػكدل
ينظر :الممتع في التصريؼل ابف عصفكرل مرجع سابؽل ص.174
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الفعاؿ الثالثية المزيدة:
الماضي

فاعؿ
ى

قىاكـ -ىناقؿ

ا ٍنفى ىعؿ

ٍان ىدلعٍ -ان ىدفع

تفاعؿ
ى

-

كرتس

فعؿ
َّ

صب -ا ٍقتىمىع
ٍ
اغتى ى
تىعرتض

افٍتىعؿ
تفعؿ
َّ

استى ٍف ىعؿ
ٍ

عددىا

أصب،
ٍ

كزف الفعؿ

الشكاىد

1

يً
فعؿ
ي
ي ً
فاعؿ
ي
فعؿ
يي ِّ

-

2

ىي ٍن ًفعؿ
ىي ٍفتى ًعؿ
يتفعؿ
َّ

2
1

2
1

4

ييكاصؿ -تيتابع -تيواتؿ -تيواكـ
ييعمِّػػي -يمػ ِّػكف -ييأطٌػػط -ييصػ ٌػمـ -ييمثٌػػؿ9 -
عرض
ميز -تيمثٌؿ -تي ٌ
يي ٌ
طبؽ -تي ٌ
يتحم ػ ػػؿ14 -
ىيتع ػ ػ ٌػرض -ىيتطمٌ ػ ػػع -تىتح ػ ػ ٌػكؿٌ -
يتصػػكر – يتػػالٌـ -يتػػذ ٌكر -يتفػ ٌػرد –تتػػالٌؼ
ٌ
ػز-
يتحم ػ ػػؿ -يتعمٌػػ ػػؽ -يتجػ ػ ػ ٌأ
تتحمػػ ػػؿ – ٌ
– ٌ
تتحدث
ٌ

فاعؿ
ىيتى ى
يستى ً
فعؿ
ىٍ

اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتىثٍ ىمر3 -
ٍ
اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتى ٍأ ىدـ-
ٍ
استى ٍع ىمر
ٍ

عددىا

كزف الفعؿ
أفعؿ

الشكاىد

المضارع

حايؿ -تتفاقـ
ىيتى ى
يستى ً
صدر -تىستى ًحؽ
ى

2
2

 -2أبنيػػػة الفعػػػاؿ فػػػي خطػػػاب الملمػػػس الػػػكطني -دكرة الكحػػػدة الكطنيػػػة كصػػػمكد المخيمػػػات
الفمسطينية 1987ـ.
الفعاؿ الثالثية الملردة:
المضارع

الماضي
عددىػػػا

1

الشكاىد

فع ىؿ
ى
(يفعؿ)
ي

(يوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ)ل 2
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ى

(فع ىؿ)
يفعؿ ى
ي

فع ىؿ
ى
ً
(يفعؿ)

-

ً
يفعؿ (ف ىىعؿ)

صدر)
ر(ي ي
ص ىد ى
ى
-

كزف الفعؿ

الشكاىد

ػب) -ىيوػ ػ ػ ػ ػػكؿ 4
تى ٍكتيػ ػ ػ ػ ػػب ( ىكتىػ ػ ػ ػ ػ ى
(قى ػػاؿ) -ىيوكـ(ق ػػاـ) -ىيح ػ يػدث
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عددىا

(ح ىدث)
ى
ً
ً
(كقىػ ػ ػ ػػؼ) -تى ٍوصػ ػ ػ ػػؼ 4
ىيوػ ػ ػ ػػؼ ى
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ)-تىقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػرب
(قى ى
ً
(عىنى)
(ق ىرب) -تىعني ى
ى

الفعاؿ الثالثية المزيدة:
المضارع

الماضي
كزف الفعؿ

الشكاىد

عددىا

أف ىٍعؿ

-

-

ىاعؿ
ف ى

اقؿ
ىن ى

1

كزف الفعؿ
يً
فعؿ
ي
ي ً
فاعؿ
ي

ف َّىعؿ

قى ٌرر

1

فعؿ
يي ِّ
ي ً
نفعؿ
ى
ً
ىي ٍفتىعؿ

ا ٍنفى ىعؿ

ٍان ىعوىد
ا ٍشتى ىكى

فاعؿ
تى ى

افٍتى ىعؿ
فعؿ
تى َّ

-

استى ٍف ىعؿ
ٍ

1
1
-

-

-

تفعؿ
ىي َّ

-

-

يستفعؿ

فاعؿ
ىيتى ى

الشكاىد
مكف – ي ً
ي ً
مكف
ي
ي
شارؾ -تي ً
تي ً
شارؾ-
تيواتًؿ-
يي ِّ
ركع

عددىا
2
3
1

-

تىحتى ً
قف -ىتمتىاًـ -ىيرتىًفع
كجو
جز -تىتى ٌأ
ىيتى ٌأ
جز -تىتى ٌ
ظـ
تىتىعا ى
ىي ٍستى ًمر

3
3
1
1

 -3أبنية الفعاؿ في خطاب إعالف االستقالؿ عاـ 1988ـ.
الفعاؿ الثالثية الملردة.
المقارع

الماقي
كزف الفعؿ

الشكاىد

عددى ػػا

كزف الفعؿ

الشكاىد

عددىا

فع ىؿ
ى
(يفعؿ)
ي

صكغ)
صاغ ى
ىن ىما ى
(ي ي
(ي ٍن يمك) -ى

3

(فع ىؿ)
يفعؿ ى
ي

(بمىن)-
ىيصكغ (صاغ) -ىيبمين ى

4

-

-

ً
(فعؿ)
يفعؿ ى

-

-

(فع ىؿ)
يفعؿ ى
ى

ظ ٌؿ)
ظؿ ( ى
(حىيا) -ىي ى
يحيا ى

ً
(يفعؿ)
فعؿ ى

(عًمـ)
تى ٍعمىـ ى

فعؿ)
فع ىؿ ى
(ي ي
ي

-

فع ىؿ
ى
ً
(يفعؿ)
فع ىؿ
ى
(يفعؿ)
ى
ً
فع ىؿ
(يفعؿ)
ى
فى يع ىؿ
(يفعؿ)
ي

محؽ)
لى ًح ى
(ي ى
ؽ ى
-

-
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(رفىض)
ىيوكـ (قاـ) -تىٍرفيض ى
سير(ساىر) -ىي ًفود(فىوىد) –
ىي
ى
جرم(جرل) -ي ً
حمؿ
ى
تى ً ى ى
(ىاىب)
(ح ىمؿ) -تىييب ى
ى

5

2
1
-

الفعاؿ الثالثية المزيدة:
الماضي
الشكاىد

كزف الفعؿ

المضارع
كزف الفعؿ
يً
فعؿ
ي
ً
ييفاعؿ

عددىا

أفعؿ
فاعؿ
ى
ف َّىعؿ

قىستـ

ا ٍنفى ىعؿ

ٍانفىتىٍ – ،ان ىسمى،
ٍارتىوى – اعترؼ

تفاعؿ
ى

-

افٍتى ىعؿ
فعؿ
تى َّ

تفعؿ
ٍ
اس ى

1

فعؿ
يي ِّ
ىي ٍنفى ًعؿ
يفتعؿ

1

يتفعؿ
َّ

2
2

عرض
تى ٌ

-

فاعؿ
ىيتى ى
يستى ً
فعؿ
ى

-

عددىا

الشكاىد
يً
عمف -تيؤ ًمف
ي
ً
تيناشد

2
1
1

ؤمف
يي ِّ

-

-

ىي ٍعتى ًرؼ

1
4

تجز -ىيتم ٌكف -تىتفتٌ-،
ىي ٌأ
تحمؿ
تى ٌ

-

-

-

-

 -4أبنية الفعاؿ في خطاب الملمس التشريعي عاـ 1996ـ.
أبنية الفعاؿ الملردة
المضارع

الماضي

(يفعؿ)
ىع ىؿ ي
في

-

-

(يفعؿ)
فع ىؿ ي
ي

ا

ً
(يفعؿ)
فع ىؿ ى

تبع (يتبع)

1

ً
(يفعؿ)
فعؿ ى

ىػ

(يفعؿ)
فع ىؿ ى
ى

-

-

(فع ىؿ)
فعؿ ى
ىي ى

دد

ع

-

-

ً
(فعؿ)
يفعؿ ى
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ىا

فع ىؿ
ى
فعؿ)
ى
(ي ي

(يثٍيبت)
ثىىب ى
ت ى

1

دد

(فع ىؿ)
فعؿ ى
ىي ي

ىيوكـ (قىاـ) -تىوكـ(قاـ)-
(ب ىرز)-
برز ى
تىعكد ى
(عاىد) -تى ي
يعني (عىنى) -ي ً
حمؿ
ى
ى
ى
(ح ىم ىؿ) -تعني (عنى)-
ى
ً
(ك ىجب)
ىيجب ى
(،س ىم-)،
سم ى
ىي ى

جمع
جع ى
تى ى
ؿ(ج ىعؿ) -ىي ى
كفؿ( ىك ىفؿ)-
(ج ىمع) -ىي ى
ى

(ج ىعؿ)
جعؿ ى
ىي ى
شمؿ ( ىش ًمؿ)-
ىي ى
ً
قمف
قم ى
ف(قمف) -ىي ى
ىي ى
(ق ًمف)
ى
(ب يعد)
بعد ى
تى ي

ع

كزف الفعؿ

الشكاىد

فع ىؿ
ى
ً
(يفعؿ)

كزف الفعؿ

الشكاىد

4
4

5

3

1

الفعاؿ الثالثية المزيدة:
الماضي
كزف الفعؿ

عددىا

فاعؿ
ى

اىـ
تى ىابع -ىس ى

2

كزف الفعؿ
يً
فعؿ
ي
ي ً
فاعؿ
ي

فعؿ
َّ

ىش ٌكؿ

1

فعؿ
يي ِّ
ً
ينفعؿ

أف ىٍعؿ

الشكاىد

المضارع

نصىب،
أ ٍ

1

انفعؿ

-

افتعؿ

-

-

تفعؿ
َّ

تحمؿ

1

-

-

اس ىت ىمزـ
ٍ

1

تفاعؿ
ى

استفعؿ

-

ً
يفتعؿ
يتفعؿ
َّ

يتفاعؿ
ى

يستفعؿ

الشكاىد

عددىا

-

-

تيك ً
اصػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ -تنحػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاكؿ3 -
تي ً
جاىر
ييمثٌؿ
-

تىٍنطكم -ىتمتىوي -تستند
جسد
ىي ٌ
تحدل – تىتى ٌ
اصؿ
تىتك ى
ىيستىطيًع

1
3
2
1
1

 -5الخطابات اللماىيرية ،طكلكرـ ،بيت لحـ ،قمقيمية ،نابمس ،لنيف.
الفعاؿ الثالثية الملردة:

طػر يأطيػر)ل كجػا فػي أطػاب
(أ ى
فعػؿ) ى
كرد في أطػاب طػكلكرـ اسػتأداـ كاحػد لصػيغة (فى ىعػؿ ىي ي
يفعؿ) (يوكـ قاـ) (تنظر نظر).
نابمس استأداميف لصيغة ( ىف ىعؿ ي
يطع ػػف)ل إق ػػافة إل ػػى ص ػػيغة
يفع ػػؿ) ( ى
ط ىع ػػف ى
ككرد ف ػػي أط ػػاب قمويمي ػػة اس ػػتأداـ لص ػػيغة (فى ىع ػػؿ ى
يفعػؿ)
صر)ل بينما فػي أطػاب تػابيف أميػؿ الػكزير كرد مػف الصػين المجػردة ( ىف ىعػؿ ي
نصر ىن ى
(يفيعؿ ىف ىعؿ) (تى ي
ذىب).
فعؿ) ( ىذ ىىب ىي ى
(س ىوط ىي ٍسويط)ل ك( ىف ىعؿ ىي ى
ى
الفعاؿ الثالثية المزيدة:
كرد فػػي أطػػاب قمويميػػة اسػػتأداـ لصػػيغة ( ىفاعػػؿ ي ً
فاعػػؿ) مػرة فػػي الماقػػي كمػرة فػػي المقػػارع.
ى ي
(حاكؿ ييح ً
طًمػؽ).لكفي أطػاب تػابيف أميػؿ الػكزير كردت
ػاكؿ)ل كرد فػي أطػاب نػابمس صػيغة تنفعػؿ (تىٍن ى
ىى
ً
(يستفعؿ) يستطيع.
صيغة كاحدة
التحميؿ كالنتاتي:
العم ػارم اعتمػػد عمػػى أبنيػػة األفعػػاؿ المجػػردة أكثػػر مػػف اعتمػػاده
 -1الحظنػػا أف الأطػػاب السياسػػي ٌ
عمػػى أبنيػػة األفعػػاؿ المزيػػدةل فوػػد بمػػن عػػدد األفعػػاؿ المجػػردة مااػة كتسػػعة عشػػر فعػالنل بينمػػا بمػػن
عدد األفعاؿ المزيدة ستة كتسعيف فعالن.

 -2ق ٌؿ كركد الصين المجردة كالصين المزيػدة فػي الأطابػات الجماىيريػة (بيػت لحػـل جنػيفل نػابمسل
قمويميةل طكلكرـ) إقافة إلى قمة كركدىا في أطاب تابيف أميؿ الكزيرل كيرجع السبب فػي ذلػؾ
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إلػػى أف ال ػرايس فػػي ىػػذه الأطابػػات اسػػتأدـ العاميػػة بكث ػرة م ارعػػاة لمجميػػكرل كككنيػػا أطابػػات

شعبية لـ تتأذ طابعنا رسمينا.

 -3الحظػػت الباحثػػة أف صػػيغة ( ىفعػ ىػؿ ي ً
فعػػؿ) ىػػي األكثػػر اسػػتأدامنا فػػي الأطابػػاتل حيػػث بمػػن عػػدد
ى ى
ى
م ػرات كركدىػػا تسػػعنا كثالثػػيف م ػرةل أربػػع م ػرات فػػي صػػيغة الماقػػيل كأمس ػنا كثالثػػيف م ػرة فػػي
صػ ػػيغة المقػ ػػارع مكزعػ ػػة كػ ػػاآلتي :صػػػػكرة الماضػػػػي:األمػ ػػـ المتحػ ػػدة  -أربػ ػػع م ػ ػراتل صػػػػكرة
المضػػارع:األمػػـ المتحػػدة–اثنتػػا عشػرة مػرةل الكحػػدة الكطنيػػة  -أربػػع مػراتل أطػػاب االسػػتوالؿ -
أمس مراتل أطاب المجمس التشريعي -أربع مرات.
 -4غمػػب اسػػتأداـ األفعػػاؿ فػػي صػػيغة المقػػارع ككنيػػا تفيػػد اسػػتم اررية الفعػػؿل كالتعبيػػر عػػف أحػػداث
جاريػػة تحتػػاج إلػػى حسػػـ فػػي النتػػاا كالفصػػؿ فييػػال فػػالرايس يعػػرض ليمجيػػة االحػػتالؿ كبشػػاعتو

فػ ػػي صػ ػػكرة المقػ ػػارع ليػ ػػدلؿ عمػ ػػى شػ ػػناعة ىػ ػػذه االحػ ػػتالؿ كاسػ ػػتم اررية عدكانػ ػػو عمػ ػػى الشػ ػػعب
الفمسطيني أرقا كشعبال كيطالب بكقؼ ىذا العدكاف مف أالؿ المؤسسات الدكلية الميتمػة بيػذا

الش ػػاف كذل ػػؾ نح ػػك( :توص ػػؼل تق ػػربل ت ػػدمر) كف ػػي مواب ػػؿ ذل ػػؾ يس ػػتأدـ لمش ػػعب الفمس ػػطيني
المتمسؾ بارقو كدفاعو المستمر عنيا نحك( :تبذؿل تعيشل تبنيل يسير).
 -5قػ ٌػؿ اسػػتأداـ الصػػين فػػي صػػكرة الماقػػي كػػكف ياسػػر عرفػػات بشأصػػيتو التػػي تعػ ٌػكد عمييػػا شػػعبو
مف الوادة العظاـ الذيف ال يستغرقكف بالبكا عمى الماقي كالكقػكؼ عميػو أاصػة اكاف كػاف ىػذا
الكقػا الػذم حمػـ
الماقي متعث انر صعبانل فكاف شديد الحػرص عمػى الحاقػر كصػكال لممسػتوبؿ
ٌ
بو مع شعبو إلنشا دكلة فمسطينية مستومة.

 -6ترل الباحثػة أف الػرايس كػاف مكفوػا فػي ىػذا الأطػاب عمػى كجػو التحديػد ككنيػا فرصػة اسػتثنااية
أف يتحػػدث أمػػاـ العػػالـ أجمػػع فػػي الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة؛ ليػػرل العػػالـ الكجػػو الحويوػػي
لمسػػالـ الفمسػػطينيل كعػػرض الحوػػكؽ الشػػرعية كالثكابػػت فػػي بياػػة دكليػػةل كذلػػؾ مػػف أػػالؿ عوػػد

موارنات بيف المحتػؿ الػذم يسػتمر بعدكانػو كىػك الباطػؿل كالشػعب الفمسػطيني الػذم يحػافظ عمػى
أرقو كيدافع عنو كىك الحؽ.
فعػػؿ)تسػػعان كثالثػػيف مػرة فػػي الأطابػػاتل تسػػع مػرات فػػي صػػكرة الماقػػيل
 -7كردت صػػيغة ( فى ىعػػؿ ىي ي
كتسعنا كعشريف مرة في صكرة المقارع.
 -8الحظػػت الباحثػػة شػػيكع الفعػػؿ المقػػارع ف ػي الأطابػػات الرسػػميةل فأطػػاب األمػػـ المتحػػدة –كمػػا
سبؽ -كاف الرايس حريصا عمى عرض صمكد شعبو المستمر في ظؿ تزايد كاسػتم اررية بشػاعة
االحتالؿ الصييكنيل كفي أطاب الكحدة الكطنية عرض الرايس لصمكد المأيمػات الفمسػطينية

في الشتات كالداأؿ الفمسطيني مستأدما األفعاؿ المقػارعة نحػك :تكتب":ىػذه المػة قػررت أف
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تكتػػب تاريخػػا بػػأحرؼ مػػف نػػكر كنػػار"ل إقػػافة إلػػى حجػػـ الأطػػاب فػػي األمػػـ المتحػػدة الطكيػػؿ
نسبيا مما أتاح لمرايس التعدد كالتنكع في استأداـ األفعاؿ.
فعؿ) في ثالثيف مكقعال كىػي نسػبة توػؿ عػف مػا سػبويال سػت مػرات فػي
 -9جا ت صيغة ( ىف ىعؿ ىي ى
الماقيل كأربع كعشركف مرة فػي المقػارعل كتعػد ىػذه الصػين مػف الصػين السػيمة البسػيطة فػي
النطؽل ككاف استأداميا في صكرة المقارع أكثر لنفس األسباب التي سبؽ ذكرىػال مػع إقػافة

سػػبب لعػػدـ اسػػتأداميا فػػي الأطػػاب التش ػريعي بشػػكؿ ممحػػكظ ككنيػػا لأطػػاب األكؿ الػػذم كػػاف
أغمبػػو يتحػػدث عػػف المسػػتوبؿ كآليػػات العمػػؿ لالرتوػػا كبػػث ركح التفػػاؤؿ كزرع األمػػؿ فػػي قمػػكب

الفمسطينييف.

ً
العمػػارمل كردت سػػت عشػرة مػرةل مػرة كاحػػدة فػػي
 -10ق ٌػؿ اسػػتأداـ صػيغة (فىعػػؿ ىي ى
فعػػؿ) فػػي الأطػاب ٌ
صكرة الماقػيل كأمػس عشػرة مػرة فػي صػكرة المقػارع ل كيرجػع السػبب فػي قمػة اسػتأداـ ىػذه
الصػػيغة إلػػى أنيػػا صػػعبة النطػػؽ كذلػػؾ لكقػػكع الكسػػر بعػػد فػػت ،ممػػا يجعميػػا ال تتناسػػب مػػع أذف

المتموي.

فعػػؿ) م ػرتيف فػػي أطػػاب طػػكلكرـل كم ػرة فػػي أطػػاب المجمػػس التش ػريعيل
 -11كردت صػػيغة (فى يعػػؿ ىي ي
العمػػارم نظػ نار لصػػعكبة نطػػؽ القػػـ بعػػد الفػػت،ل
كنالحػظ نػػدرة اسػػتأداميا فػػي الأطػػاب السياسػػي ٌ
كىي أثوؿ نطوا مف صيغة ( ىف ًعؿل كىف ىعؿ).
 -12كردت صػػيغة (فاعػػؿ ي ً
فاعػػؿ) ثمػػاني عشػرة مػرةل سػػت مػرات فػػي صػػكرة الماقػػيل كاثنتػػي عشػرة
ى ي
العمػػارم عمػػى معػػاف كرد ذكرىػػا فػػي
مػرة فػػي صػػكرة المقػػارعل كتػػدؿ ىػػذه الصػػيغة فػي الأطػػاب ٌ
تابع.
ناقؿل ى
ساىـل كالمتابعة نحك :ى
قاكـل ى
كتب الصرؼ منيا :المشاركة نحك :ى

يتفعػػػؿ) أمسػ ػنا كعشػ ػريف مػ ػرةل ث ػػالث مػ ػرات ف ػػي ص ػػكرة الماق ػػيل كاثن ػػي
 -13كردت ص ػػيغة (تفَّعػػػؿ َّ
كعش ػريف م ػرة فػػي صػػكرة المقػػارعل مػػف معػػاني ىػػذه الصػػيغة التكثيػػر ككافػػؽ ذلػػؾ مػػا جػػا فػػي
العمارم نحك":لقد تعرض شعبنا لكيالت الحرب كالدمار كالتشريد سنيف طكيمة ،كدفػع
الأطاب ٌ
شػػعبنا مػػػف دمػػػاء أبناتػػػو""األمػػـ المتحػػدة"ل"كقػػػد تعػػػرض لمحاكلػػػة تعمػػػيـ الكذكبػػػة القاتمػػػة إف
فمسػػطيف ىػػي أرض بػػال شػػعب"".االسػػتوالؿ"ل ؼ"تعػ َّػرض"بالتقػػعيؼ سػػاىمت فػػي تكثيػػر الحػدث

انصبت عمى الفمسطيني.
كتقأيمو كىذا يتناسب مع حجـ الكيالت التي
ٌ

فعؿ) ست عشػرة مػرةل أربػع مػرات فػي صػكرة الماقػيل كاثنتػي عشػرة مػرة
 -14كجا ت صيغة َّ
(فعؿ يي ٌ
قسػػـل
العمػػارمل نحػػك :كػ تػرسل ٌ
فػػي صػػيغة المقػػارعل كتػػدلعمى التكثيػػر كتكافػػؽ ذلػػؾ مػػع الأطػػاب ٌ
ش ٌكؿل كلـ تكف ىذه الزيادة اعتباطية اكانما زادت مف داللة الفعؿل ككقعو لدل المتموي.
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 -15كردت صػيغة (ان ىف ىعؿ ين ىف ًعػؿ) سػبع مػراتل أمػس مػرات فػي صػكرة الماقػيل كمػرتيف فػي صػكرة
المقػػارعل كالحظػػت الباحثػػة نػػدرة اسػػتأداـ ىػػذه الصػػيغة فػػي الأطػػاب العمػػارمل كمػػف معانييػػا
المطاكعة نحك :اندلعل انعودلانفت،ل انسم.،

 -16كردت صػػيغة (افتىعػػؿ ي ً
فتعػػؿ) عشػػر مػراتل ثػػالث م ػرات فػػي صػػكرة الماقػػيل كسػػبع مػرات فػػي
ى ى
صكرة المقارعل كمف معاني ىذه الصػيغة المطاكعػةل كتكافػؽ ذلػؾ مػع الأطػاب العمػارم نحػكل
اقتمعل انطكلل استند.

 -17كقع ػػت ص ػػيغة (اسػػػتفعؿ يسػ ً
ػػتفعؿ) س ػػبع مػ ػراتل ث ػػالث مػ ػرات ف ػػي الماق ػػيل كأرب ػػع مػ ػرات ف ػػي
المقارعل كالحظت الباحثة ندرة استأداـ ىذه الصيغة في الأطاب العمارم.
 -18كردت صػػيغة (أفٍعػػؿ ي ً
فعػػؿ) سػػت م ػراتل م ػرتيف فػػي الماقػػيل كأربػػع فػػي المقػػارعل كتوػػؿ ىػػذه
ى ي
العمارم.
الصيغة في الأطاب ٌ
يتفاعػػػؿ) أرب ػػع مػ ػرات ف ػػي ص ػػكرة المق ػػارعل مػ ػرتيف ف ػػي أط ػػاب األم ػػـ
(تفاعػػػؿ
 -19كردت ص ػػيغة
ى
ى
المتح ػػدةل كمػ ػرة ف ػػي أط ػػاب الكح ػػدة الكطني ػػةل كمػ ػرة ف ػػي أط ػػاب المجم ػػس التشػ ػريعيل كق ػػد ن ػػدر
العمػارمل كمػف معانييػا المشػاركة فػي فعػؿ الحػدث
استأداـ ىذه الصيغة في الأطاب السياسي ٌ
نحك :تكاصؿل تحايؿل تعاظـ.
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المبحث الثاني -أبنية السماء:
ينوسـ االسـ حسب مككنات بنيتو إلى مجرد كمزيد.

أكال -االسـ الملرد:
االس ػ ػػـ المج ػ ػػرد ى ػ ػػك" :م ػ ػػا كان ػ ػػت جمي ػ ػػع حركف ػ ػػو أص ػ ػػميةل كأبني ػ ػػة المج ػ ػػرد ثالثي ػ ػػةل كرباعي ػ ػػةل

كأماسية"(.)1

فأما الثالثي الملرد :فيتصكر في الثالثي المجرد اثنا عشر بنا إال أنو أىمؿ منيا بنػا افل كىما"في ًعػؿ"ل
ً
ك"ف يعؿ"كذلؾ لكراىية الأركج مف قـ إلى كسرل أك مف كسر إلى قـ.

كبالتالي يصػبح الثالثػي الملػرد مػف السػماء عشػرة أكزاف ،كىػي ىف ٍعػؿل في ٍعػؿل ًف ٍعػؿل ىف ىعػؿل ىف ًعػؿل ىف يعػؿل
في ىعؿل في يعؿل ًف ىعؿل ًف ًعؿ.
أبنية الرباعي الملرد:
كأ تما الرباعي مف األصكؿ فمو سػتة أبنيػةل أمسػة كقػع عمييػا إجمػاع أىػؿ العربيػةل كىػذه األكزاف
ىي ىف ٍعىمؿل ًف ٍعًمؿل في ٍعميؿل ًف ٍعىمؿل ًف ىع ٌؿل في ٍعىمؿ ،كمثؿ ىذه األكزاف ىل ٍـ ً
ترد في أطابات الرايس ياسر عرفات.
أبنية الخماسي الملرد:
كلو أربعة أكزاف ىي :ىف ٍعمىؿل في ىعمِّؿل ىف ٍعمىًمؿً :ف ٍعمى ٌؿل كىي غير مشيكرة في الأطاب السياسي.
ثانيان -االسـ المزيد:
ىػ ػ ػػك كػ ػ ػػؿ اسػ ػ ػػـ زي ػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى أص ػ ػ ػػكلو حػ ػ ػػرؼ أك أكث ػ ػ ػػر مػ ػ ػػف أح ػ ػ ػػرؼ الزيػ ػ ػػادة المجتمعػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي

قكلؾ":سالتمكنييا".

كتككف الزيادة إللحاؽ بنا ببنا ل كقد تككف لممدل أك لممعنىل كنحكـ بزيػادة حػرؼ إذا كػاف معػو

ثالثة أحرؼ أصمية(.)2

ينوسـ االسـ المزيد إلى مزيد الثالثيل كمزيد الرباعيل كمزيد الأماسي.

) (1ينظر :الممتع في التصريؼل مرجع سابؽ .ص-60ص66
ينظر :شرح شافية ابف الحاجبل مرجع سابؽ .ص35

ينظر :شذا العرؼ في فف الصرؼل أحمد الحمالكمل مرجع سابؽ .ص-114ص115

ينظر :التتمػة فػي التصػريؼل ابػف الوصػيبيل تحويػؽ :محسػف بػف سػالـ العميػرمل نػادم مكػة الثوػافيل د.طل  .1990ص367-35ل
ينظر :التثويؼ في المغة العربيةل صادؽ عبد اهلل أبك سميمافل مرجع سابؽ .ص100
) (2ينظرل شرح الشافيةل لالستراباذمل ص 83كمايمييا.
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مزيد الثالثي(:)1
الزيادة في الثالثي تككف بزيادة حرؼ فيككف رباعيان.
كتككف قبؿ الفا نحك :أميرل أك بعد الفا نحك :قاتؿل كجكىرل أك بعد العيف نحك :يميف.
أبك بعد الالـ نحك :قتمى.

أك بزيادة حرفيف فيصير االسـ الثالثي خماسيانل كيككف الحرفاف مجتمعيف أك متفرقيف.

طاؼ.
فالمجتمعاف قبؿ الفا نحك :منفعؿل كبعد الفا نحك :قكافؿل أك بعد العيف نحك :يأ ٌ

أبك بعد الالـ نحك :صح ار ل أق ار ل كالحرفاف مفترقاف نحك :مساجدل صاركخ.

الزيادة بثالثة أحرؼ في الثالثي فيككف سداسيانل كتكػكف الزيػادة مجتمعػة قبػؿ الفػا نحػك :مسػتعمرل أك
بعد العيف نحك :سالليـل أبك بعد الالـ نحك :كبريا .

الزيادة بأربعة أحرؼ كيككف سباعيانل كال تككف مجتمعة أبدان نحك :استوالؿل استعمار.
مزيد الرباعي:
أما الرباعي المزيد فود تمحوو زيػادةل كقػد تمحوػو زيادتػافل كقػد تمحوػو ثػالث زيػادات فيصػير عمػى

سػ ً
ػبعة أحػػرؼ كىػػك أقصػػى مػػا ينتيػػي إليػػو المزيػػد()2ل أمػػا الزيػػادة بحػػرؼ فيكػػكف أماسػػيان نحػػك :يمػ ىػد ٍح ًرجل
كقنديؿل كزلزاؿل كتككف الزيادة بحرفيف نحك :عنكبكتل كتككف الزيادة بثالثة أحرؼ نحك :احرنجاـ.

مزيد الخماسي:
أ تمػػا الأماسػػي المزيػػد فػػال تمحوػػو إال زيػػادة كاحػػدة فيصػػير عمػػى سػػتة أحػػرؼل كيكػػكف عمػػى كزف

(فى ٍعمميؿ) نحك :سمسبيؿ(.)3

العمػػارمل كذلػػؾ بتكقػػي ،الش ػكاىد ال ػكاردة فػػي
يتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث أبنيػػة األسػػما فػػي الأطػػاب ٌ
الأطاب ػػات حس ػػب األكزاف الصػ ػرفية الػ ػكاردة ف ػػي الأطاب ػػات كع ػػدد ى ػػذه األكزاف باس ػػتأداـ الج ػػداكؿل ث ػػـ
تحميميا كصكال لمنتاا األأيرة.

) )1ش ػػرح الش ػػافيةل مرج ػػع س ػػابؽ .ص 50كمايميي ػػال ينظ ػػر :الممت ػػع ف ػػي التصػ ػريؼل مرج ػػع س ػػابؽ .ص72ل كينظ ػػر :التتم ػػة ف ػػي
التصريؼل مرجع سػابؽ .ص44ل ينظػر :شػذا العػرؼ فػي فػف الصػرؼل مرجػع سػابؽ .ص73ل كينظػر :التثويػؼ فػي المغػة العربيػةل

صادؽ أبك سميمافل مرجع سابؽ .ص100

) )2التتمة في التصريؼل مرجع سابؽ .ص46
الممتػػع فػػي التصػ ػريؼل مرجػػع سػػابؽ .ص162-145ل كينظ ػػر :التثويػػؼ فػػي المغ ػػة العربيػػةل صػػادؽ أب ػػك سػػميمافل مرجػػع س ػػابؽ.

ص101ل100

) )3التتمة في التصريؼل مرجع سابؽ .ص46ل كينظر :الممتع في التصريؼل مرجع سابؽ .ص163
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أك نال-أبنية ملرد الثالثي:
 -1خطاب المـ المتحدة 1974ـ.
ف ٍىعؿ

ف ٍيعؿ

ىد ٍعـ2

ظي ٍمـ

ش ٍعب2
ى

يح ٍمـ2

ىأرٍس

-

سط
ىك ٍ

ىع ٍطؼ
ىح ٍرب
قى ٍرف

س ٍيؿ
ى
ىى ٍكؿ

صؼ
ىك ٍ
ىد ٍخؿ
ىق ٍمب
ىى ٍدـ

ىع ٍدؿ

ٍأرض
ىر ٍحب
ىرٍكب
قى ٍير

ًف ٍعؿ
ًح ٍقد

يع ٍقـ

إًذٍف

يرٍكف

يعؿ
في

ف ىىعؿ

ىك ىنؼ

ًف ًعؿ
ًس ًلؿ

ف ىيعؿ

يب ىؤر

ًف ىعؿ
ً
ص ىكر
-

ىعؿ
في
-

ف ًىعؿ
ىب ًشع
-

-

-

-

ًس ًلؿ

قيىرل
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يم يدف
-

ىم ىدل

-

-

-

-

شؿ
فى ى

-

-

-

ىل ىبؿ

-

-

-

طف
ىك ى

-

-

-

قىفىص

-

-

-

شر
ىب ى
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صف
يغ ٍ

ش ىرؼ
ى

-

 -2خطاب الملمس الكطني  -دكرة الكحدة الكطنية كصمكد المخيمات الفمسطينية1987ـ.
الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

صر.
ميد ،أ ٍىرض ،ى
ٍ
ش ٍعب ،ىع ٍيد ،ىق ٍمب ،ىن ٍ
ضك.
يل ٍزء ،يع ٍ

ف ٍيعؿ
ف ىىعؿ
ف ىيعؿ

ىعمىـ ،قى ىدـ.
يع ىمر.
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 -3خطاب إعالف االستقالؿ 1988ـ.
الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

ضع.
ش ٍعب( ،)2ىع ٍدؿ( ،)2ى
ط ٍرد ،ىح ٍ
ٍأرض( ،)2ى
ىلر ،ىك ٍ
شد ،ىخ ٍكؼ ،ىع ٍيد ،ف ٍ
ظي ٍمـ ،يل ٍرح ،يل ٍزء ،ين ٍكر ،يرٍكح.

ف ٍيعؿ
ف ىىعؿ
ف ىيعؿ
ًف ىعؿ
ف ًىعؿ

طف ،ىك ىىي
ىك ى
ط .
يخ ى
ًق ىكل.
س ًمح
ى

 -4خطاب تأبيف خميؿ الكزير ( أبك لياد) 1988ـ.
الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

ىع ٍيد ،ىد ٍرب ،ىرٍمز
ـ،عمىـ.
س ى
قى ى

الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

ش ٍعب ،ىل ٍنب
أمف ،ى
ٍأرضٍ ،
يم يدف.

ف ىىعؿ

 -5خطاب نابمس 1995ـ.

يعؿ
في
ف ىيعؿ

 -6خطاب لنيف 1995ـ.

قيىرل

الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

ش ٍعب ،ىل ٍنب
أمف ،ى
ٍأرضٍ ،
يم يدف.

يعؿ
في
ف ىيعؿ

 -7خطاب طكلكرـ 1995ـ.

قيىرل

الكزف

الشاىد

ف ىىعؿ

طؿ ،ىل ىبؿ
ىب ى
يد ىكؿ

الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

ىم ٍيد

ف ىيعؿ

 -8خطاب بيت لحـ1995ـ.
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 -9خطاب قمقيمية 1995ـ
الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

ىلر.
ص ٍخرل فى ٍتحل ىق ٍم ى
ب،ف ٍ
ٍ
صعبل ىع ٍيد ،قى ٍكـل ى
ىرفىح
ًس ًلؿ

ف ىىعؿ
ًف ًعؿ

 -10خطاب الملمس التشريعي1996ـ.
الكزف

الشاىد

ف ٍىعؿ

ىب ٍحث ،ىم ٍيد ،ىق ٍمب ،ىكقٍؼ.
ىكثىب

ف ىىعؿ
يعؿ
في

س يبؿ
ي

ثانيان-أبنية مزيد الثالثي:
ً
الشاىد

الخطاب
المـ المتحدة1998

نكعو

اسػػتعمار( ،)16اسػػتيطاف( )3مزيد ثالثي بأربعة أحرؼ
استمرار ،استشياد ،اسػتنفاذ،

استغالؿ ،استقالؿ
إعالف االستقالؿ1988
الكحدة الكطنية 1987

مزيد ثالثي بأربعة أحرؼ

استقالؿ()4
ًرفىاؽ ً
(ف ىعاؿ)
يعكؿ)
ي
ض ييكؼ (ف ي

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف
مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف
مزيد الثالثي بحرفيف فصػمت بينيماالفػاء كالعػيف

ٍعاؿ)
أٍ
ىعضاء(أف ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

ًق ً
الع(ف ىعاؿ)

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

مزيد الثالثي بحرفيف فصمت بينيما الفاء كالعػيف

يعكؿ)
ظي يركؼ(ف ي

مزيد الثالثي بحرفيف فصمت بينيما الفاء كالعػيف

ٍعاؿ)
أٍ
ىع ىماؿ(أف ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

ٍعاؿ)
أٍ
ىح ىرار(أف ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

ض ً
اؿ(ف ىعاؿ)
ىن ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

ًلي ً
اد(ف ىعاؿ)
ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

مزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفيف
مزيػػػػػػػػػػػػد ثالثػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػيف

مزيد الثالثي بحرؼ بعد العيف

ٍعاؿ)
أٍ
ىس ىكار(أف ى
قى ًب ٍيؿ(ف ًىع ٍيؿ)
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الخطاب

بيت لحـ1995

لنيف 1995
طكلكرـ 1995

قمقيمية 1995ـ

ً
الشاىد

نكعو

ًقتىاؿ(ً )2
(ف ىعاؿ)

يعكؿ)
يحقيكؽ(ف ي
أً
ىم ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر (ف ًىع ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ)
ىعاؿ)
ىع ى
طاء( ف ى
ىم ًس ٍيح (ف ًىع ٍيؿ)
ًل ً
نيف(ف ًع ٍيؿ)

(م ٍف ىعؿ)
ىم ٍ
سرل ى
ٍعاؿ)
أ ٍىب ى
طاؿ (أىف ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف
مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف
مزيد الثالثي بحرؼ بعد العيف
مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف
مزيد الثالثي بحرؼ قبؿ الفاء
مزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفيف
مزيد الثالثي بحرؼ قبؿ الفاء

ؿ(م ٍف ىعؿ)
ىم ٍن ىي ى
ر ًاتد(ف ً
مزيد الثالثي بحرؼ بعد الفاء
ىاعؿ)
ى
مزيد الثالثي بحرفيف فصمت بينيما الفاء كالعيف
تى ٍيسير(تى ٍف ًع ٍيؿ)
ً
(م ٍف ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ) مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ قبػػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػػاء
ىم ٍكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ى

ٍعاؿ)
ٍ
أع ىراس (أف ى

مزيد الثالثي بحرفيف فصمت بينيما الفاء كالعػيف

ًل ًن ٍيف ً
(ف ًع ٍيؿ)
ًرلاؿ ً
(ف ىعاؿ)
ى
ًدماء ً
(ف ىعاؿ)
ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

مزيد الثالثي بحرؼ بعد العيف
مزيد الثالثي بحرؼ قبؿ الفاء

ىح ىمد(أىف ىٍعؿ)
أٍ
الملمس التشريعي1996ـ

تأبيف خميؿ الكزير1988ـ

ضاؿ(ً )2
(ف ىعاؿ)
ًن ى

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ قبػػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػػاء

ىح ىمد (أىف ىٍعؿ)
أٍ
يعكؿ)
ظي يركؼ(ف ي
صعاب ً
ً
(ف ىعاؿ)
ى
ًرف ً
ىاؽ(ف ىعاؿ)

مزيػػػػػػػػػػػػد ثالثػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػيف

مزيد الثالثي بحرؼ بعد العيف

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

ًدم ً
اء(ف ىعاؿ)
ى
ً
الح(ف ىعاؿ)
ًس
ًلياد ً
(ف ىعاؿ)

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف
مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف
مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيف

قاتد(ف ً
ً
ىاعؿ)

مزيػػػػػػػػػػػد الثالثػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػػػاء

مزيد الثالثي بحرفيف فصمت بينيما الفاء كالعيف

ٍعاؿ)
ٍ
أل ىياؿ(أف ى

مزيد الثالثي بحرؼ بعد الالـ

شرل (ف ٍيعمى )
يب ٍ
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التحميؿ كالنتاتي:
تبيف ارتي:
باستقراء اللداكؿ السابقة كمالحظة أبنية السماء في الخطابات ٌ
ت
العمػارم غمػب عمييػا اسػتأداـ االسػـ الثالثػي المجػردل كقػػد
إف أبنيػة االسػـ الثالثػي فػي الأطػاب ٌ
بمػػن عػػدد م ػرات كركده فػػي الأطابػػات مااػػة كسػػبع عش ػرة م ػرةل فػػي حػػيف بمػػن عػػدد م ػرات كركد األسػػما
الثالثية المزيدة اثنتيف كسبعيف مرةل كقد جا ت زيادتيا إما بحرؼل أك بحرفيفل أك باربعة أحرؼ.

أكالى -أبنية ملرد الثالثي:
بمػن عػدد مػرات كركد االسػـ الثالثػي المجػرد فػي الأطابػات مااػة كسػبع عشػرة مػرةل مكزعػة عمػػى

الصين كاآلتي:

 -1فى ٍعؿ :بمػن عػدد مػ ارت كركدىػا ثالثػان كسػتيف مػرةل عشػريف مػرة فػي أطػاب األمػـ المتحػدةل كاثنتػي
عش ػرة م ػرة فػػي أطػػاب االسػػتوالؿل كسػػبع م ػرات فػػي كػػؿ مػػف أطػػاب الكحػػدة الكطنيػػةل كأطػػاب
قمويميةل كأربع مػرات فػي كػؿ مػف أطػاب جنػيفل كأطػاب المجمػس التشػريعيل كثػالث مػرات فػي

أطاب تابيف أميؿ الكزيرل كأمس مرات في أطاب نابمسل بينما كردت مرة كاحػدة فػي أطػاب

بيف لحـ الجماىيرم.

العمػارمل كيرجػع السػبب فػي ذلػؾ
كالحظت الباحثػة أتنيػا الصػيغة األكثػر اسػتأدامان فػي الأطػاب ٌ
إلػػى أتنيػػا مػػف الصػػين الأفيفػػة فػػي نطويػػال كأتنيػػا مػػف الصػػين المشػػيكرة ككثي ػرة االسػػتأداـ نحػػك :ىف ٍجػػرل
ص ٍأرل ىم ٍيدل ىع ٍيد.
ى
 -2ىف ىعؿ :بمن عدد مرات كركدىا ثماني عشرة مرةل أمس مػرات فػي أطػاب األمػـ المتحػدةل كمػرتيف
في كؿ مف أطػاب طػكلكرـل كتػابيف أبػك جيػادل اكاعػالف االسػتوالؿل كالكحػدة الكطنيػةل كمػرة فػي
كؿ مف أطاب المجمس التشريعيل كقمويمية.

كتيعػػد ىػػذه الصػػيغة مػػف الصػػين الأفيفػػة نطو ػنا ككثي ػرة االسػػتأداـ فػػي الأطػػاب السياسػػيل كذلػػؾ
لسػػيكلتيا كلتناسػػبيا مػػع أذف المتموػػيل قػػد كرد ذكرىػػا فػػي الأطابػػات كافػػة توريبػػال كبالتػػالي فػػي تكثػػر فػػي
طؿ.
طفل ىعمىـل ىب ى
العمارم نحك :ىك ى
الأطاب ٌ

 -3في ٍعؿ :كتمي صيغة ( ىف ىعؿ) في االستأداـل حيث بمن عدد مػرات كركدىػا ثػالث عشػرة مػرةل أمػس
مػ ػرات ف ػػي ك ػػؿ م ػػف أط ػػاب األم ػػـ المتح ػػدةل كأط ػػاب االس ػػتوالؿل كمػ ػرتيف ف ػػي أط ػػاب الكح ػػدة
الكطنيةل كمرة في أطاب المجمس التشريعي.
كالحظت الباحثة ت
أف ىذه الصيغة لـ ترد في الأطابات الجماىيرية كذلؾ؛ ألنيػا أطابػات غمبػت

عميي ػػا المغ ػػة العامي ػػةل كى ػػذه الص ػػيغة بص ػػعكبتيا ال تتناس ػػب م ػػع الحم ػػاس الجم ػػاىيرمل كم ػػع الأط ػػاب
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العمػػارم الجمػػاىيرم الػػذم يحتػػاج فػػي كقتػػو كبياتػػو إلػػى كممػػات كعبػػارات تتكافػػؽ مػػع المسػػتكل الجمػػاىيرم
ٌ
البعيدة عف التكمؼ كالتعويد.
 -4في ىعؿ :بمن عدد مرات كركدىا سبع مراتل مرتيف في أطاب األمـ المتحدةل كمرة في أطػاب كػؿ
مػف نػػابمسل كجنػػيفل كطػػكلكرـل كاالسػػتوالؿل كالكحػػدة الكطنيػةل كىػػذه الصػػيغة نػػادرة فػػي الأطػػاب
العمارمل نظ انر لصعكبة نطؽ الفت ،بعد القـ بتعاقب.

 -5في يعػؿ :بمػن عػػدد مػرات كركد ىػذه الصػػيغة أمػس مػراتل مػرتيف فػي أطػاب األمػػـ المتحػدةل كمػػرة
كاحدة في كؿ مف أطاب جنيف كالمجمس التشريعي.
كتالحظ الباحثة ندرة ىذه الصيغة لثوػؿ القػمتيف المتعػاقبتيفل كالأطػاب السياسػي عػادة يسػتثوؿ

العمارم.
تتابع القـ كليذا السبب ىن يدر استأداميا في الأطاب ٌ

ً -6ف ٍعؿ :بمن عدد مرات كركدىا أربع مراتل مرتيف فػي أطػاب األمػـ المتحػدةل كمػرتيف فػي أطػاب
العمػػارم كػػكف الأطػػاب السياسػػي
االسػػتوالؿل كىػػي مػػف الصػػين النػػادرة االسػػتأداـ فػػي الأطػػاب ٌ
عادة يميؿ إلى الفت ،لسيكلة النطؽ كلأفتيا.

ً -7ف ًعؿ :بمن عدد مرات كركد ىذه الصيغة ثالث مراتل مرتيف في أطاب األمـ المتحدةل كمرة فػي

العمػارم ت
ألف تعاقػب
أطاب قمويمية الجماىيرمل كىي مف الصين النادرة االستأداـ فػي الأطػاب ٌ
الكسرتيف ثويؿ في نطوو ككقعو عمى أذف المتموي.

ً -8ف ىعػػؿ :كردت ىػػذه الصػػيغة لمػرة كاحػػدة فػػي أطػػاب األمػػـ المتحػػدةل كمػرة فػػي أطػػاب االسػػتوالؿل
العمار ًث ىوؿ االنتواؿ مػف كسػر إلػى فػت ،كىػك ال يتناسػب
كترجع ندرة ىذا االستأداـ في الأطاب ٌ
مع الأطاب السياسي الذم يتطمب الأفة كالسيكلة في كمماتو.
 -9ىف ًعؿ :كردت ىذه الصػيغة لمػرة كاحػدة فوػط فػي أطػاب االسػتوالؿ كىػي الصػيغة األقػؿ اسػتأدامنا
عمى اإلطالؽ.

العمارم عمى اإلطالؽ.
 -10ىف يعؿ :لـ ترد ىذه الصيغة في الأطاب ٌ
كبالتػػالي فػػرف أكثػػر ىػػذه الصػػين المسػػتأدمة فػػي الأطػػاب العمػػارم فى ٍعػػؿل كفي ٍعػػؿل كفى ىعػػؿل كأقميػػا
اسػػتأدامان ًف ىعػػؿل في يعػػؿل ًف ًعػػؿل كيػػدؿ ذلػػؾ عمػػى اسػػتأداـ الأطػػاب العمػػارم لمصػػين األكثػػر شػػيكعا كمػػا كرد

عنػػد الص ػرفييف نظ ػ ار لسػػيكلة نطويػػال كاالبتعػػاد عػػف الصػػين صػػعبة النطػػؽ كالتػػي يتعاقػػب فييػػا القػػـ أك

الكسر أك االنتواؿ مف كسر إلى قـ كما تـ تكقيحو.
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ثانيان -أبنية االسـ المزيد:
الحظت الباحثػة ت
العمػارم جػا ت زيادتيػا إمػا بحػرؼل أك
أف أبينػة األسػما المزيػدة فػي الأطػاب ٌ
بحػرفيفل أك باربعػػة أحػػرؼ كقػػد بمػػن عػػدد مػرات كركدىػػا اثنتػػيف كسػػبعيف مػرة مكزعػػة عمػػى الصػػين المزيػػدة
اآلتية:

ً -1فعاؿ :بمن عدد مرات كركدىا ست عشرة مرةل كىي أكثر الصػين المزيػدة اسػتأداما فػي الأطػاب
العم ػػارمل كق ػػد كردت ف ػػي أط ػػاب الكح ػػدة الكطني ػػة س ػػبع مػ ػراتل كب ػػاقي المػ ػرات تكزع ػػت عم ػػى
ٌ
الأطابات كافةل كتعتبر ىذه الصيغة مف مزيد الثالثي بحرؼ كاحد بعد العيف.
 -2أفٍعاؿ :كقد بمن عدد مرات كركدىا تسع مراتل كىي صيغة مف المزيػد الثالثػي بحػرؼ كاحػد بعػد
العيف.
 -3ىف ًع ٍيػػؿ :بمػػن عػػدد مػرات كركدىػػا أمػػس مػراتل مػرة فػػي كػػؿ مػػف أطػػاب الكحػػدة الكطنيػػةل نػػابمسل
بيت لحـل جنيفل قمويمية.
 -4في يعػػكؿ :بمػػن عػػدد مػرات كركدىػػا ثػػالث مػراتل م ػرة فػػي أطػػاب المجمػػس التش ػريعيل كم ػرتيف فػػي
أطاب الكحدة الكطنية.
 -5أف ىٍعػػػؿ :كق ػػد بم ػػن ع ػػدد مػ ػرات كركدى ػػا ث ػػالث مػ ػراتل مػ ػرة ف ػػي ك ػػؿ م ػػف أط ػػاب قمويمي ػػةل ن ػػابمسل
التشريعي.
(م ٍنيىػؿ) كفػي
(م ٍس ىػرل)ل كفػي أطػاب طػكلكرـ ى
 -6ىم ٍف ىعؿ :كردت ثالث مػراتل مػرة فػي أطػاب جنػيف ى
(م ٍك ًعد).
أطاب قمويمية ى
 -7فى ً
اعؿ ،في ٍعمى  ،ىم ٍف ًعؿل كقد جا ت كؿ صيغة لمرة فوط ىرااًدل يب ٍش ىرلل ىم ٍك ًعد.

العم ػػارم ل ػػـ يس ػػتأدـ ف ػػي أطاب ػػو السياس ػػي األكزاف الرباعي ػػةل
كيس ػػتنت مم ػػا تو ػػدـ أف الأط ػػاب ٌ
كاألكزاف الأماسيةل إقافة إلى أنو ابتعد عف األبنية النادرة في االستأداـ أك ثويمة الحركػات مثػؿ :تتػابع
القـل أك تتابع الكسرل أك االنتواؿ مف قـ إلى فت.،
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الفصل الثالث
املستوى الرتكيــــيب:
المبحث األكؿ -أبنية األفعاؿ
المبحث الثاني -أبنية األسما

الفصؿ الثالث
المستكل التركيبي
يعنػػى ىػػذا الفصػػؿ بد ارسػػة تركيػػب الجممػػة فػػي أطػػاب الػرايس ياسػػر عرفػػاتل أم د ارسػػة كتحميػػؿ

الظػػكاىر التػػي يتميػػز بيػػا البنػػا الػػداأمي لمجمػػؿ فػػي الأطابػػاتل مػػف حيػػث ككنيػػا بسػػيطة أك مركب ػػةل
كساقؼ في ىذا الفصؿ عند مجمكعة مف المصطمحات النحكية الدالة عمى التركيب كىػذه المصػطمحات

ىي :المفظل الوكؿل الكالـل الجممة.

مفيكـ القكؿ:
أ تمػػا القػػكؿ فاصػػمو أنػػو" كػػؿ لفػػظ مػػذؿ بػػو المسػػافل تام ػنا كػػاف أـ ناقص ػنال فالتػػاـ ىػػك المفيػػد أعنػػي

الجممة كما كاف في معناىا مف نحػك صػول اكايػول كالنػاقص مػا كػاف بقػد ذلػؾل نحػك زيػدل كمحمػدل اكافل
ككػػاف أأػػكؾل إذا كانػػت الزمانيػػة ال الحدثيػػة"()1ل فكػػؿ كػػالـ عنػػد ابػػف جنػػي قػػكؿل كلػػيس كػػؿ قػػكؿ كالمػانل
كىك يعني بالوكؿ كؿ ما يصدر عف اإلنساف كينطؽ بو تامان كاف أـ ناقصان أك يفيد دالالت عمى معنى.

مفيكـ اللممة:
تعػػددت آ ار عممػػا العربيػػة الوػػدامى حػػكؿ تحديػػد مفيػػكـ الجممػػةل كيمكػػف توسػػيـ ىػػذه اآل ار إل ػى

اتجاىيف :الكؿ :يرل قسـ فيو مف النحاة أف الجممة كالكػالـ مصػطمحاف مترادفػاف لشػي كاحػدل فالجممػة
ىػػي الكػػالـل كالكػػالـ ىػػك الجممػػةل عمػػى اعتبػػار أف الجممػػة عنػػدىـ تشػػكؿ الكقػػكؼ عمػػى معنػػى يحسػػف

فػػرؽ فػػي
السػػككت عميػػول كأشػػير عممػػا ىػػذه االتجػػاه ابػػف جنػػي كالزمأشػػرمل فػػابف لنػػي (392ق)َّ ،
الخصػػاتص بػػيف الكػػالـ كالقػػكؿ":أمػػا الكػػالـ فكػػؿ لفػػظ مسػػتوؿ بنفسػػول مفيػػد لمعنػػاهل كىػػك الػػذم يسػػميو

النحكيػكف الجمػؿل نحػػك زيػد أأػػكؾل كقػاـ محمػدل كقػػرب سػعيدل كفػػي الػدار أبػكؾل كصػػول كمػول كركيػػدل

ػسل كلػ ِّ
أؼل ك ٌأكهل فكػػؿ لفػػظ اسػػتوؿ بنفسػػول كجنيػػت منػػو ثم ػرة معنػػاه فيػػك كػػالـ"()2ل
كحػا كعػػا ل كحػ ِّ
ػبل ك ٌ
جعؿ الكمـ كالجمؿ شياان كاحدان.
كابف جني ى

) (1ليجات الدقيميةل دراسة كصفية تاريأية في التراكيب كالداللةل حساـ البينساكمل العربي لمنشر كالتكزيعل 1994ـ .ص17
) (2الأصااصل ابف جنيلج1ل مرجع سابؽ .ص17
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االتلػػػػػاه ارخػػػػػر :كي ػ ػػرل في ػ ػػو جمي ػ ػػكر النحػ ػػاة أف الك ػ ػػالـ كالجممػ ػػة مأتمفػ ػػاف()1ل كالجمم ػ ػػة عن ػ ػػد ىػ ػ ػؤال

العمم ػ ػػا تفي ػ ػػد معن ػ ػػى مغ ػ ػػاي ار لمفي ػ ػػكـ الك ػ ػػالـل كم ػ ػػف أش ػ ػػير ىػ ػ ػؤال العمم ػ ػػا الرق ػ ػػيل كاب ػ ػػف ىش ػ ػػاـ()2ل

كغيرىـ.
اس ػ ػػتأدـ المبػػػػػرد (285ق) مص ػ ػػطم ،الجمم ػ ػػة ف ػ ػػي كتاب ػ ػػو "الموتق ػ ػػب" فيو ػ ػػكؿ ف ػ ػػي باب"ى ػ ػػذا
الفاع ػ ػػؿ" " :إنم ػ ػػا ك ػ ػػاف الفاع ػ ػػؿ رفعػ ػ ػان؛ ألن ػ ػػو ى ػ ػػك كالفع ػ ػػؿ جمم ػ ػػة يحس ػ ػػف الس ػ ػػككت عميي ػ ػػا كتج ػ ػػب بي ػ ػػا

الفاا ػ ػػدة لممأاط ػ ػػب"()3ل كيو ػ ػػكؿ الزمخشػػػػػرم (538ق) ف ػ ػػي مفص ػ ػػمو :ت
أف الكممػػػػػة ى ػ ػػي المفظ ػ ػػة الدال ػ ػػة
عم ػػى معنػػػى مفػػػرد بالكق ػػع كى ػػي جػػػنس تحت ػػو ثالثػػػة أنػ ػكاع :االس ػػـل كالفعػػػؿل كالحػػػرؼل كالكػػػػالـ ىػػػك
المرك ػ ػػب م ػ ػػف كممت ػ ػػيف أس ػ ػػندت إح ػ ػػداىما إل ػ ػػى األأ ػ ػػرلل كذاؾ ال يت ػ ػػاتى إال ف ػ ػػي اس ػ ػػميف كوكلؾ":زي ػ ػػد

ػؽ بك ػ ػ هػر"ل تيس ػ ػػمى
أأ ػ ػػكؾ"ل ك"بش ػ ػػر ص ػ ػػاحبؾ"ل أك ف ػ ػػي فع ػ ػػؿ كاس ػ ػػـ نح ػ ػػك
ب زي ػ ػػد"ل ك"انطم ػ ػ ى
قكلؾ"ق ػ ػ ًػر ى
ي
الجممة"(.)4
كيذكر الدكتكر محمد حماسػة عبػد المطيػؼ :أنػو لػـ يجػد سػيبكيو مسػتأدما لفظ"الجممػة" إال مػرة

كاحدة كذلؾ بصيغة الجمع( .)5فيوكؿ سيبكيو ( 180ق)" :كليس شػي يقػطركف إليػو إال كىػك يحػاكلكف
بو كجيال ما يجكز في الشعر أكثر مف أف أذكره لؾ ىينال ألف ىذا مكقع جمؿ"()6ل يػرل الػدكتكر عمػي

أبك المكارـ أف مفيكـ الجممة أكسع داللة مف مفيكـ الكالـ(.)7

يوػ ػػكؿ د .حماسػ ػػة معمو ػ ػنا ":لكػ ػػف مصػ ػػطم" ،الكػ ػػالـ" نفسػ ػػو يتسػ ػػع مدلكلػ ػػو فػ ػػي كتػ ػػاب سػ ػػيبكيول

كياأػ ػ ػػذ دالالت كثي ػ ػ ػرة بحيػ ػ ػػث ال يمكػ ػ ػػف أف يوػ ػ ػػاؿ إف سػ ػ ػػيبكيو يسػ ػ ػػتأدـ الكػ ػ ػػالـ فػ ػ ػػي معنػ ػ ػػى "الجممػ ػ ػػة"

االصطالحي دااما"(.)8

تقسيـ اللممة:
تعػػددت تصػػنيفات الجمػػؿ فػػي العربيػػةل كبنػػا عمػػى فك ػرة اإلسػػناد انوسػػمت إلػػى نػػكعيف :الجممػػة

االسػػمية كالجممػػة الفعميػػةل كىػػذا التصػػنيؼ يػػتـ بنػػا عمػػى كقػػع المسػػند فػػي الجممػػةل حيػػث يتوػػدـ المسػػند

يد.
اقؼ ز ه
عمى المسند إليو كتبوى الجممة اسمية مثؿ ك ه

) (1الجممة العربيةل تاليفيا كأقساميال فاقؿ السامراايل دار الفكرل عماف -األردفل ط2007ل .2ص12
( )2ليجات الدقيميةلمرجع سابؽ .ص104

( )3الموتقبل أبك العباس محمد بف يزيد المبردل تحويؽ :محمد عبد الأالؽ عقيمةل عالـ الكتابل بيركتل ج1ل د.ت 0ص8
) (4المفصؿ في عمـ العربيةل الزمأشرمل دار الجيؿل بيركت-لبنافل ط2ل د.ت .ص6

( )5في بنا الجممة العربيةل محمد حماسة عبد المطيؼل دار غريب لمطبعة كالنشر كالتكزيعل الواىرةل .2003ص22
) )6الكتابل أك بشر عمرك بف عثماف (سيبكيو)ل (ت180:ىػ)ل ل تحويؽ :عبد السالـ ىاركفل مكتبة الأػانجيلج1ل ط.1988 .3
ص26

) )7الجممة الفعميةل عمي أبك المكارـل مؤسسة المأتار لمنشر كالتكزيعل الواىرةل د.طل  .2007ص23
) (8في بنا الجممة العربيةلمرجع سابؽ .ص22
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يوسػ ػ ػػـ ابػػػػػػف ىشػػػػػػاـ (761ق) الجممػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى صػ ػ ػػغرل ككبػ ػ ػػرل مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث البنػ ػ ػػا الشػ ػ ػػكميل
فػ ػػالكبرل ىػ ػػي :االسػ ػػمية التػ ػػي أبرىػ ػػا جممػ ػػة نحك":زيػ ػػد قػ ػػاـ أبػ ػػكهل كزيػ ػػد أبػ ػػكه قػ ػػااـ"ل كالصػ ػػغرل ىػ ػػي:
المبنيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى المبتػ ػ ػػدأل كالجممػ ػ ػػة المأبػ ػ ػػر بيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي المثػ ػ ػػاليفل كقػ ػ ػػد تكػ ػ ػػكف الجممػ ػ ػػة صػ ػ ػػغرل ككبػ ػ ػػرل

ػؽ" فمجمػ ػػكع ىػ ػػذا الكػ ػػالـ جمم ػ ػة كبػ ػػرل ال غيػ ػػرل ك"غالمػ ػػو
غالمػ ػػوي يمنطمػ ػ ه
باعتبػ ػػاريفل نحػ ػػك" :زيػ ػ هػد أبػ ػػكهي
ي
منطمؽ"صغرل ال غير ألنو أبر"(.)1
يعرض الدكتكر محمد إبراىيـ عبادة تصكره ألنكاع الجمؿ(:)2
 -1اللممة البسيطة :ىي"المككنة مف مركب إسنادم كاحدل كيؤدم فكرة مستومة سكا أبدئ
أقااـ أأكاؾت".
حق ىر
المركب باسـل أك فعؿل أك كصؼل مثؿ:
ه
(الشمس طالعةه)ل ى
ي
محمدل ه
 -2اللمػػؿ الممتػػدة:ىي"المككنػػة مػػف مركػػب إسػػنادم كاحػػدل كمػػا يتعمػػؽ بعنص ػريول أك باحػػدىما مػػف
مفرداتل أك مركبات غير إسناديةل مثؿ :حقر محمد صباحنال كالشمس طالعة بيف السحاب.
 -3اللممػػػة المزدكلػػػة أك المتعػػػددة :المككنػػة مػػف م ػػركبيف إسػػنادييفل أك أكثػػرل كك ػػؿ مركػػب ق ػػااـ
بنفسول كليس أحدىما معتمدنا عمى اآلأرل مثػؿ :حقػر محمػدل كغػاب عمػيل كطمعػت الشػمسل

كتكقؼ الومر.

 -4اللممػػة المركبػػة :ىػػي" المككنػػة مػػف مػػركبيف إسػػنادييفل أحػػدىما مػرتبط بػػاآلأرل كمتكقػػؼ عميػػول
كيالحظ أف أحدىما يككف فكرة مستومةل كالثاني يػؤدم فكػرة ليسػت كاممػةل كال مسػتومةل كال معنػى

تككف عالقة بينيما"
ليا إال بالمركب اآلأرل كاالرتباط بيف المركبيف معتمد عمى أداة ٌ

 -5اللمػػػؿ المتداخمػػػة :المككن ػػة م ػػف م ػػركبيف إس ػػنادييفل أك متق ػػمنيف لعمميت ػػيف إس ػػناديتيف بينيم ػػا
تداأؿ تركيبيل مثؿ محمد أأكه فااز.
 -6اللممػػة المتشػػابكة :المككنػػة مػػف مركبػػات إسػػناديةل أك مركبػػات مشػػتممة عمػػى إسػػنادل مثػػؿ :مػػف
يتصدؽ يبتغي كجو اهللل يوبؿ اهلل صدقتول كيجزؿ الثكاب.
أمػػا الػػدكتكر حسػػػف ظاظػػػا فيػػذىب إلػػى أف الجممػػة تنوسػػـ إلػػى ثالثػػة أقسػػاـ :الجممػػة االسػػميةل

كالجممة الفعميةل كالجممة الكسطية بيف االسمية كالفعمية (الجممة االسمية الفعمية)(.)3
المركبة.

ىذا كتوسـ الجممة حسب معيار البساطة كالتركيب إلى قسميفل كىما :الجممة البسيطةل كالجممػة

) (1مغني المبيب عف كتب األعارببل جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارمل تحويؽ :د.مازف المبارؾ كآأرافل راجعو :سػعيد األفغػانيل
دار الفكرلج1ل ط2ل د.ت .ص425ل424

) (2الجممة العربيةل مككناتيا -أنكاعيا -تحميميال محمد إبراىيـ عبادةل مكتبة اآلدابل الواىرةل ط2ل د.ت .ص148-136
) (3كالـ العرب مف ققايا المغة العربيةل حسف ظاظال دار المعارؼل مصرل د.طل  .1971ص158
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أك نال -اللممة البسيطة:
عرؼ د.محمد إبراىيـ عبادة الجممػة البسػيطة بانيػا " :المككنػة مػف مركػب إسػنادم كاحػد كيػؤدم
ٌ
ػمس طالع ػةهل حقػػر
فك ػرة مسػػتومةل س ػكا أبػػدئ المركػػب باسػػـل أـ بفعػػؿل أـ بكصػػؼل كأمثمػػة ذلػػؾ :الشػ ي
محمدل أقااـ أأكؾت()1ل كيتفؽ معو كؿ مف الدكتكر"أحمد المتككؿ"

()2

كالدكتكر"محمكد نحمة"(.)3

يرل الدكتكر مصطف حميدة أف الجممة البسيطة :ىي التي تتقمف عالقػة إسػناد كاحػدةل سػكا
ػكف العالقػةي بػػيف عنصػػرم
اشػػتممت عمػػى متعموػػات بعنصػػرم اإلسػػنادل أك باحػػدىمال أك لػػـ تشػمؿل كقػػد تكػ ي
اإلسػػناد فػػي الجممػػة البسػػيطة عالقػػة ارتبػػاطل نحػػك :زيػ هػد رج ػ هؿ ك ػريـل كقػػد تمجػػا العربيػػة إلػػى ال ػربط بينيمػػا
يـ"(.)4
ألمف المبس نحك":ز ه
يد ىك الكر ي

ػيف لمجممػػة البسػػيطة – سػػبؽ ذكرىػػا -كالجممػػة
يف ػرؽ الػػدكتكر محمػػد إب ػراىيـ عبػػادة فػػي تعريفػػو بػ ى
الممتػػدة أك المكسػػعة فيوػػكؿ :اللممػػة الممتػػدة :ىػػي الجممػػة المككنػػة مػػف مركػػب إسػػنادم كاحػػد كمػػا يتعمػػؽ
بعنصريو أك باحدىما مف مفردات أك مركبات غير إسناديةل مثػؿ :الشػمس طالعػة بػيف السػحابل حقػر

محمد صباحانل أقااـ أأكؾ رغبة في االنصراؼت(.)5

يعرؼ الدكتكر عبػد العزيػز العمػارم الجمػؿ البسػيطة بانيػا :التػي تػاتي محمكالتيػا كمكقػكعاتيا
عمى شكؿ بسيطل كيككف كؿ مف المحمكالت كالمكقكع بسيطا إذا لـ ً
يات عمى شكؿ جممة"(.)6
أجمؿ الدكتكر محمد إبراىيـ عبادة كسااؿ امتداد الجممة كتطكيميا فيما يمي:

(.)7

أ -ذكر ما يتعمؽ بالفعؿ مف مفعػكؿ بػو أك مػا يػدؿ عمػ زمانػو ،أك مكانػو ،أك درلتػو ،أك نكعػو ،أك
عمتو ،أك آلتو ،كأمثمة ذلؾ ما يمي:

( )1الجممة العربيةل مككناتيا -أنكاعيا -تحميميال محمد إبراىيـ عبادةل مرجع سابؽ .ص136
( )2الجممة المركبة في المغة العربيةل أحمد المتككؿل منشكرات عكاظ-الربػاطل د.ط ل .1988ص7ل كالجممػة البسػيطة عنػده" :ىػي
الجممة التي تتقمف حمال كاحدا"ل بمعنى أنيا تتقمف إسنادان كاحدان.

( )3مدأؿ إلى دراسة الجممة العربيةل محمكد أحمد نحمػةل دار النيقػة العربيػة لمطباعػة كالنشػرل بيػركتل د.ط ل  .1988ص24ل
يعرؼ الجممة البسيطة" :بانيا التي ال يقاؼ إلى ركف اإلسناد فييا عنصر لغكم آأر".

( )4نظ ػػاـ االرتب ػػاط كالػ ػربط ف ػػي تركي ػػب الجمم ػػة العربي ػػةل مص ػػطفى حمي ػػدةل الش ػػركة المصػ ػرية العالمي ػػة لمنش ػػر-لكنجم ػػافل .1997
ص149

( )5الجممة العربيةل مككناتيا-أنكاعيا -تحميميال محمد إبراىيـ عبادةل مرجع سابؽ.ص36

( )6الجممة العربية –دراسة لسانية-ل عبد العزيز العمارمل سمسمة مف النحك إلى المسانيات()2ل طبع كتصميـ :مطبعة أنفك ب ارنػتل
ط1ل .2004ص185

()7المرجع السابؽل مرجع سابؽ .ص137
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ػفكر فػكؽ
ػيؼ -أعطػى محمػد فاطمػة كتابػا  -أػرج محم هػد صػباحنا -كق ى
أكرـ محمد الق ى
ػؼ العص ي
ػجد المصػػمي سػػجدتيف -كقفػػت
ػجكد الأاشػػعيف -سػ ى
ػجد المصػػمي سػ ى
ػجد المصػػمي سػػجكدنا -سػ ى
الغصػ ًػف -سػ ى
محمد ً
بالومـ.
يكتب
إجالالن-
ه
ي
كقد تجتمع ىػذه المتعموػات أك بعقػيا فػي جممػة ممتػدة مثػؿ" :يقػ أر
محمػد القػرآف صػباحان قػراءةن
ه
صحيح نة خاشعان طاع نة ً
أ".
أكاف االسـ طرفان في ا سػناد أـ ال ،كيكػكف ذلػؾ بػذكر نعػت أك تككيػد
ب -ذكر ما يتعمؽ باالسـ سكاء ى
أك بدؿ أك معطكؼ أك حاؿ ،كليس مف ىذه المتعمقات مركب إسنادم.
كأمثمة االمتداد بذكر ما يتعمؽ باالسـ ما يمي:
كنااب ػػو-
حق ػػر ال ػػكز يير الجدي ػ يػد -حق ػ ىػر ال ػػكز يير نفس ػػو -حق ػ ىػر ال ػػكزير عم ػ يػر -حق ػػر ال ػػكز يير ي
ػاج -،ق ػ أر محمػػد كتاب ػان جديػػدان -الأميف ػةي عمػ يػر
ػب المجػ يػد نػ ه
حقػ ىػر الػػكز يير مبتيج ػان -كنوػػكؿ أيقػػان :الطالػ ي
ب الطفؿ المبف ساأننا.
محمكد
عاد هؿ-
ه
كعمي ناجحاف – ىش ًر ى
ه
و
ػػػػد
ػػػػكزير اللديػ ي
ػػػػر الػ ي
كقػ ػػد تجتمػ ػػع ىػ ػػذه المتعموػ ػػات أك بعقػ ػػيا فػ ػػي جممػ ػػة ممتػ ػػدة فنوػ ػػكؿ":حضػ ى
كناتبو".
نفسو
ي
عمر ي
ي

ػافر أأػػكؾ
ػاىـ محمػ هػد المسػػتكلت  -أمسػ ه
ج -ذكػػر مػػا يتعمػػؽ بالكصػػؼ ،كىػػك مػػا يتعمػػؽ بالفعػػؿ مثػػؿ :أفػ ه
و
ػكر صػػباحان رغب ػ نة فػػي
غػػدانتل كقػػد تجتمػػع كميػػا أك بعقػػيا فػػي جممػػة ممتػػدة كاحػػدةل مثػػؿ :أمنطمق ػ هة الطيػ ي

ً
الحصكؿ عم رزقياع.

كمحكر الجممة الممتدة ىك محكر الجممة البسيطة إذ ال تشتمؿ إال عمى مركب إسنادم كاحد.
يوػػكؿ الػػدكتكر العمػػارم :إذا تكسػػعت جممػػة بسػػيطة بعنصػػر مػػف عناصػػر التكسػػعة اسػػتحوت أف

تسمى جممة بسيطة مكسػعةل كأف الجممػة البسػيطة عػادة مػا تتكسػع بكاسػطة مػا يسػمى فػي النحػك العربػي

بالتكابع كبكاسطة المفاعيؿ كأشباه المفاعيؿ( المفعكؿ المطمؽل المفعكؿ ألجمول الحاؿل إل.)1()...،
كيمكف كذلؾ تكسيع المحمكؿ بظرؼ الزمافل مثؿ :زارني أمس صديقي.

كيػػرل أيقػػا أف التكسػػعة ذات طػػابع شػػكميل فيػػي توحػػـ عنصػ ار جديػػدا فػػي الجممػػة كتمكقعػػو فػػي

مكقػع محػددل كىػػي ذات طػابع داللػػي فيػي تقػيؼ فااػػدة معينػة إلػػى داللػة الجممػة األصػػمية بصػفة عامػػة

اكالى مركب معيف بصفة أاصة()2ل فيرل أف التكسعة فػي الجممػة تسػتند عمػى زيػادة فػي مككنػات الجممػة
كدالالتيا.
( )1الجممة العربيةل عبد العزيز العمارمل مرجع سابؽ .ص188-187
( )2مدأؿ إلى دراسة الجممة العربيةل محمكد أحمد نحمةل مرجع سابؽ .ص24
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كقسـ الدكتكر محمكد نحمة اللممة البسػيطة إلػ نػكعيف )1( :ملػردة أك أساسػيةل كىػي التػي
ال يقػػاؼ إلػػى ركنػػي اإلسػػناد فييػػا عنصػػر لغػػكم آأػػرل ( )2مكسػػعةل كىػػي التػػي يقػػاؼ إلػػى ركنييػػا
األساسييف عنصر أك أكثر يؤثر في مقمكنيا أك يكسع أحد عناصرىا()1ل كىك بذلؾ يتفؽ بقػـ الجممػة

المكسعة إلى الجممة البسيطة مع الدكتكر عبد العزيز العمارم.
ثانيا -اللممة المركبة:

بانيػػا" :الجممػػة المككنػػة مػػف مػػركبيف إسػػنادييف أحػػدىما مػػرتبط بػػاآلأر
تيعػ تػرؼ الجممػػة المركبػػة ٌ
كمتكقػؼ عميػول كنالحػظ أف أحػػدىما يك ٌػك يف فكػرة مسػػتومةل كالثػاني يػؤدم فكػرة غيػر كاممػة كال مسػػتومةل كال
تككف عالقة بيف المركبيف(.)2
معنى لو إال بالمركب اآلأرل كاالرتباط بيف المركبيف معتمد عمى أداة ِّ

أجمؿ الدكتكر عبادة تمؾ العالقات فيما يمي(:)3
ى
عالقػػة التاكيػػد بالوسػػـ -عالقػػة شػػرطية أك مػػا فػػي معناىػػا -عالقػػة تكقيتيػػة أك مكانيػػة -عالقػػة

غااية -عالقة السببية -عالقة االستدراؾ أك االستثنا  -عالقة مصاحبة كمعية -عالقة تشبيو.

يػػرل الػػدكتكر محمػػكد أحمػػد نحمػػة أف الجممػػة المركبػػة تركيبيػػا نكعػػاف :تركيػػب إف ػرادمل كتركيػػب

متعػػددل فػػاألكؿ بػػيف جممتػػيف إحػػداىما مرتبطػػة بػػاألأرل أك متفرعػػة عنيػػال كالثػػاني بػػيف أكثػػر مػػف جممتػػيف
عف طريؽ الربط أك التفرين أك ىما معا(.)4

بينمػػا يوػػكؿ الػػدكتكر مصػػطفى حميػػدة :أنيػػا التػػي تتقػػمف عالقتػػي إسػػناد فػػاكثر س ػكا اشػػتممت

عمػػى متعموػػات بعناصػػر اإلسػػناد أك لػػـ تشػػمؿل كقػػد تكػػكف العالقػػة بػػيف اإلسػػناديف أك عمػػى اإلسػػنادات

عالقػػة ارتبػػاط نحػػك :يػػردد زيػ هػد داام ػنا كممػػة اهلل أكبػػرل كقػػد تمجػػا العربيػػة إلػػى ال ػربط بينيمػػا ألمػػف المػػبسل
الشمس طالعةهل كحقػر زيػد كانصػرؼ عمػركل اكاف أأمصػت فػي عممػؾ إأالصػان كأتونتػو
نحك :جا زيد ك ي
ابتغا مرقاة اهلل فود فزت بالسعادة في الداريف(.)5

كدرس ال ػػدكتكر عب ػػد العزي ػػز العم ػػارم عالق ػػات الجم ػػؿ المركبػ ػة ق ػػمف مجمكع ػػات ت ػػتحكـ فيي ػػا

معايير تركيبية كدالليةل عمى النحك اآلتي.)6(:

( )1مدأؿ إلى دراسة الجممة العربيةل مرجع السابؽ .ص139

( )2الجممة العربيةل مككناتيا-أنكاعيا-تحميميال محمد إبراىيـ عبادةل مرجع سابؽ .ص139
( )3تفصيؿ ما سبؽل انظر المرجع نفسول ص144-139

( )4مدأؿ إلى دراسة الجممة العربيةل محمكد أحمد نحمةل مرجع سابؽ .ص24

( )5نظاـ الربط كاالرتباط في تركيب الجممة العربيةل مصطفى حميدةل مرجع سابؽ .ص149
( )6تفصيؿ ذلؾل انظر :الجممة العربية -دراسة لسانية-ل عبد العزيز العمارمل مرجع سابؽ .ص312-195
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 -1الجمؿ المركبة بكاسطة القمير.

 -2الجمؿ المركبة بكاسطة األدكات المصدرية.
 -3الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات تكقيتية.

 -4الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات التعميؿ كالغرض كالغاية.
 -5الجمؿ المركبة بكاسطة كاك الحاؿ.

 -6الجمؿ المركبة بكاسطة األدكات المكصكلة.

 -7الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات اإلأراج كاإلدأاؿ.
 -8الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات االستدراؾ اإلقراب.
 -9الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات التنازؿ كالتناقض.

الجز .
ا
 -10الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات االستنتاج أك
 -11الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات المجازاة.
 -12الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات الموارنة.
 -13الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات العطؼ.
كعمػػى ىػػذا قامػػت الباحثػػة بتحميػػؿ الجمػػؿ فػػي الأطابػػات كفػػؽ توسػػيـ الجممػػة إلػػى جممػػة بسػػيطةل

كجممة مركبة يمتبعة في ذلؾ توسيـ الػدكتكر عبػد العزيػز العمػارمل ككنػو التوسػيـ الػذم يناسػب الأطابػات
المدركسػػةل مػػف ثػػـ عػػرض النتػػاا التػػي انتيػػت إلييػػا الباحثػػةل كعميػػو أمصػػت الباحثػػة إلػػى ت
أف اللممػػػة
البسػػيطة القصػػيرة :ىػػي التػػي تتكػػكف مػػف ركنػػي اإلسػػناد األساسػػييف أم المسػػند كالمسػػند إليػػول مككنػػاف
معنى كامؿ كمتماسؾ.
إقػ ػػافة إلػ ػػى أف اللممػػػػة البسػػػػيطة المكسػػػػعة تػ ػػدأؿ فػ ػػي نطػ ػػاؽ الجممػ ػػة البسػ ػػيطة أك الجممػ ػػة
الممت ػػدةل كتػػػتـ التكس ػػعة مػ ػػف أػ ػػالؿ إقػػػافة عنصػ ػػر لغػػػكم آأػػػر يسػػػيـ بػ ػػدكره برقػػػافة كظيفػ ػػة دالليػ ػػة
تركيبيػ ػ ػػةل فمحػ ػ ػػكر الجممػ ػ ػػة الممتػ ػ ػػدة ىػ ػ ػػك محػ ػ ػػكر الجممػ ػ ػػة البسػ ػ ػػيطةل فػ ػ ػػال يشػ ػ ػػتمؿ إال عمػ ػ ػػى مركػ ػ ػػب

إسنادم كاحد.

فػ ػػي حػ ػػيف تتقػ ػػمف اللممػػػػػة المركبػػػػػة عمػ ػػى أكثػ ػػر مػ ػػف عالقػ ػػة إسػ ػػناد كيكػ ػػكف االرتبػ ػػاط بػ ػػيف
المركبيف معتمد عمى أداة معينة تككف العالقة بينيما.
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المبحث الكؿ
اللمؿ البسيطة في الخطاب العمارم
الدرسة التركيبية حسب ارتي:
ينقسـ ىذا اللزء مف ا
أ -اللمؿ البسيطة الملردة كتنقسـ إل :
ال -اسمية :كتتككف مف المبتدأ الصري ،كأبره المفرد.
أك ن

المكسعة.
ثانيا -فعمية :كتككف مف الفعؿ كالفاعؿل كما زاد عف ذلؾ فتدأؿ في إطار الجممة
ٌ
ب -اللمؿ البسيطة المكسعة كتنقسـ إل :
ال -الجمؿ البسيطة المكسعة بعنصر كاحد.
أك ن

ثانيان -الجمؿ البسيطة المكسعة بعنصريف.

ثالثان -الجمؿ البسيطة المكسعة بثالث عناصر.
أ -اللمؿ البسيطة الملردة:
 يكافحكف الطغياف(.)1ى ػػذه الجمم ػػة فعمي ػػة بس ػػيطة قص ػػيرة تتك ػػكف م ػػف مس ػػند (يك ػػاف )،كمس ػػند إلي ػػو ى ػػك الفاع ػػؿ (كاك

الجماعة) كمفعكؿ بو (الطغياف).

ب -اللمؿ البسيطة المكسعة:
 -1اللمؿ البسيطة المكسعة بعنصر:
 أشكر لكـ دعكتكـ منظمة التحرير الفمسطينية(.)2كسػع مػداه
أشكر ىنا متردد بيف الالزـ كالمتعدم أشكركـ كأشكر لكـل لكنو استأدمو الزمنا كعداه أم ٌ
بحرؼ الجر لكـل كفي قكلو أشكر لكـ دعكتكـ لـ يوصد شكر الدعكة اكانما يشػكركـ لػدعكتكـ منظمػة

كسػػع بكاسػػطة النعػػتل المسػػند
التحريػػرل أك يشػػكركـ عمػػى دعػػكتكـ كىنػػا تكسػػعة لمجممػػة الفعميػػةل كمػػا ٌ
ىػػك الفعػػؿ (أشػػكر) كالمسػػند إليػػو ىػػك الفاعػػؿ (القػػمير المسػػتتر) كيمػػي المسػػند إليػػو جػػار كمجػػركر
(لكـ) +مفعكؿ بو (دعكتكـ)  +مقاؼ إليو (كـ)  +مفعكؿ بو (منظمػة)  +مقػاؼ إليػو (التحريػر)

 +نعت (الفمسطينية).

) )1أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
) (2نفسو
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 -نعتبر ىذه الخطكة انتصا ارن لممنظمة(.)1

إذا كػػاف الفعػػؿ متعػػديا لمفعػػكليف :تكػػكف ىػػذه الجممػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة البػػدؿ .المسػػند ىػػك

الفعؿ (نعتبر) كالمسند إليو ىك الفاعؿ (القمير المستتر)ل كيمػي المسػند إليػو مفعػكؿ بػو (ىػذه)  +البػدؿ

(الأطكة)  +مفعكؿ بو ثاني (انتصا انر)  +جار كمجركر (لممنظمة).

إذا كاف متعديان لمفعكؿ :تككف ىذه الجممة فعميػة بسػيطة مكسػعة بكاسػطة البػدؿ كالنعػت .المسػند

ىػػك الفعػػؿ (نعتبػػر) كالمسػػند إليػػو ىػػك الفاعػػؿ( القػػمير المسػػتتر) كيمػػي المسػػند إليػػو مفعػػكؿ بػػو (ىػػذه)+
البدؿ (الأطكة) +النعت (انتصارا) +جار كمجركر( لممنظمة).

 ترلع لذكر المشكمة الفمسطينية إل أكاخر القرف التاسع عشر(.)2ىذه الجممة فعمية بسيطة مكسػعة بكاسػطة النعػت .فالمسػند ىػك الفعػؿ (ترجػع) +المسػند إليػو ىػك

الفاعؿ (جػذكر)ل كيمػي المسػند إليػو مقػاؼ إليػو (المشػكمة) +النعت(الفمسػطينية) +جػار كمجػركر (إلػى

أكاأر) +مقاؼ إليو (الورف) +نعت (التاسع عشر).

 كعمدت الحركة الصييكنية إل تيلير حكالي خمسيف ألؼ ييكدم أكركبي(.)3ى ػ ػػذه الجمم ػ ػػة فعمي ػ ػػة بس ػ ػػيطة مكس ػ ػػعة بكاس ػ ػػطة النع ػ ػػت كغيػ ػ ػره .المس ػ ػػند ى ػ ػػك الفع ػ ػػؿ (عم ػ ػػدت)

كالتػ ػ ػػا تػ ػ ػػا التانيػ ػ ػػث السػ ػ ػػاكنةل كالمسػ ػ ػػند إليػ ػ ػػو ىػ ػ ػػك الفاعػ ػ ػػؿ (الحركػ ػ ػػة) كيمػ ػ ػػي المسػ ػ ػػند إليػ ػ ػػو النعػ ػ ػػت

ػؼ ييػ ػػكدم) +
(الصػ ػػييكنية)  +جػ ػػار كمجػ ػػركر (إلػ ػػى تيجيػ ػػر)  +مقػ ػػاؼ إليػ ػػو (ح ػ ػكالي أمسػ ػػيف ألػ ػ ى
نعت (أكركبي).
 كخذلت عصبة المـ بتركيبيا القديـ شعبنا العربي(.)4ىذه الجممة فعمية بسيطة مكسعة بكاسطة النعت .المسػند ىػك الفعػؿ (أػذلت) كالتػا تػا التانيػث

السػػاكنة +المسػػند إليػػو ىػػك الفاعػػؿ (عصػػبة)ل كيمػػي المسػػند إليػػو مقػػاؼ إليػػو (األمػػـ) كالمفعػػكؿ بػػو ىػػك

(شػػعب) كيميػػو مقػػاؼ إليػػو (نػػا) كنعػػت (العربػػي) كقػػد فصػػؿ بػػيف الفاعػػؿ كالمفعػػكؿ بػػو بجػػار كمجػػركر
(بتركيب)  +مقاؼ إليو (اليا )  +نعت (الوديـ).

) (1المصدر السابؽ
( )2نفسو
) (3نفسو
) (4نفسو
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 يقاكمكف مف ألؿ البقاء كالكلكد(.)1ىػ ػػذه الجممػ ػػة فعميػ ػػة بسػ ػػيطة مكسػ ػػعة بكاسػ ػػطة العطػ ػػؼ .المسػ ػػند ىػ ػػك الفعػ ػػؿ (يوػ ػػاكـ) كالمسػ ػػند
إلي ػ ػػو ى ػ ػػك الفاع ػ ػػؿ (كاك الجماعػ ػ ػة) كيم ػ ػػي المس ػ ػػند إلي ػ ػػو ج ػ ػػار كمج ػ ػػركر ( م ػ ػػف أج ػ ػػؿ) +مق ػ ػػاؼ إلي ػ ػػو
(البوا )  +العطؼ (الكجكد).

 اندفعت منظمتنا في بناء ا نساف(.)2جمم ػ ػػة بس ػ ػػيطة مكس ػ ػػعة بكس ػ ػػاطة الج ػ ػػار كالمج ػ ػػركرل المس ػ ػػند ( ان ػ ػػدفع) كالت ػ ػػا ت ػ ػػا التاني ػ ػػث

السػ ػػاكنة كالمسػ ػػند إلي ػ ػػو (منظم ػ ػػة) كيمي ػ ػػو مقػ ػػاؼ إليػ ػػو (نػ ػػا) +جػ ػػار كمجػ ػػركر (فػ ػػي بنػ ػػا ) +مقػ ػػاؼ

إليو (اإلنساف).

 إنني ثاتر مف ألؿ الحرية(.)3ىذه الجممة اسمية بسيطة مكسعة بكساطة الجػار كالمجػركر كاإلقػافةل المسػند ( ثػاار) كالمسػند

إليو (يا المتكمـ) كيمييما جار كمجركر ( مف أجؿ)  +مقاؼ إليو (الحرية).
 -ال تسقطكا الغصف الخضر مف يدم(.)4

ىػ ػػذه الجمم ػ ػػة فعميػ ػػة بسػ ػػيطة مكسػ ػػعة بكاس ػ ػػطة النعػ ػػت .المسػ ػػند ىػ ػػك الفع ػ ػػؿ (تسػ ػػوط) كالمسػ ػػند

إليػ ػػو ىػ ػػك الفاعػ ػػؿ (كاك الجماعػ ػػة) كيمػ ػػي المسػ ػػند إليػ ػػو مفعػ ػػكؿ بػ ػػو ( الغصػ ػػف)  +نعػ ػػت (األأقػ ػػر) +

جار كمجركر(مف يدم).

 إف العػػالـ بحالػػة إل ػ أقص ػ الليػػكد مػػف ألػػؿ تحقيػػؽ مطامحػػو فػػي السػػمـ كالمسػػاكاة كالعػػدؿكالتنمية(.)5

ىػذه الجممػة بسػيطة مكسػعة بالجػار كالمجػركر كيتعموػاف بجػزو مػف أبػر ت
إف ثػـ اإلقػافة (تحويػؽ
مطامحو) كالجر (في السمـ) كالعطؼ.
 الحرب تندلع مف فمسطيف(.)6ىػػذه الجممػػة اسػػمية مكسػػعة إلطالػػة المسػػند الأبػػر بجعمػػو جممػػة فعميػػةل فالمسػػند (تنػػدلع) كالمسػػند
إليو (الحرب) كيمييما جار كمجركر ( مف فمسطيف).

( )1المصدر السابؽ
) )2نفسو
( )3نفسو
) (4نفسو
) (5نفسو
) (6أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
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 السالـ يبدأ مف فمسطيف(.)1ىذه الجممة اسمية مكسعة إلطالة المسند الأبر بجعمو جممة فعمية لالمسند (يبدأ)ل كالمسػند إليػو
(السالـ) كيمييما جار كمجركر ( مف فمسطيف).
 نفتتح دكرةى ًملم ًسنا الكطني(.)2
ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة النعػػتل المسػػند ىػػك الفعػػؿ (نفتػػت )،كالمسػػند إليػػو ىػػك

الفاعؿ (القمير المستتر) كيمي المسند إليو مفعكؿ بو(دكرة)+مقاؼ إليو(مجمسنا)+نعت(الكطني).
 -الكحدة الكطنية طريقكـ إل الخالص(.)3

ىػ ػ ػػذه الجممػ ػ ػػة اسػ ػ ػػمية بسػ ػ ػػيطة مكسػ ػ ػػعة بكاسػ ػ ػػطة النعػ ػ ػػتل المسػ ػ ػػند إليػ ػ ػػو ىك(الكحػ ػ ػػدة) كيميػ ػ ػػو

النعت(الكطنية) .المسند ىك (طريوكـ) كيميو جار كمجركر(إلى الأالص).
 -صاغ شعب فمسطيف ىكيتو الكطنية(.)4

ىػذه الجممػػة فعميػة بسػػيطة مكسػعة بكاسػػطة الصػفةل المسػػند ىػك الفعػػؿ (صػاغ) كالمسػػند إليػو ىػػك
الفاعؿ (شعب) كيمي المسند إليو مقاؼ إليو(فمسطيف) ثـ المفعكؿ بو(ىكية)كاليا مقاؼ إليو كيمييمػا

الصفة(الكطنية)

 ىكذا انفتح اللرح الفمسطيني الكبير(.)5ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة الصػػفةل المسػػند ىػػك الفعػػؿ (انفػػت )،كالمسػػند إليػػو ىػػك

الفاعؿ (الجرح) كيمي المسند إليو الصفتيف (الفمسطيني)ك(الكبير).
 -صاغت ا رادة الكطنية إطارىا السياسي(.)6

ىذه الجممة فعمية بسيطة مكسعة بكاسطة الصفةل المسند ىك الفعؿ (صػاغت) كالمسػند إليػو ىػك
الفاعػػؿ (اإلرادة) كيمػػي المسػػند إليػػو الصػػفة(الكطنية) ثػػـ المفعػػكؿ بػػو(إطار)كاليا مقػػاؼ إليػػو كيمييمػػا

الصفة(السياسي).

) (1المصدر السابؽ

) (2أطاب الكحدة الكطنيةل1987ـ
) (3نفسو

) (4أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) (5نفسو

) (6أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
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 كتلمت ممحمة المقاكمة الفمسطينية في الكعي العربي(.)1ىذه الجممػة فعميػة بسػيطة مكسػعة بكاسػطة الصػفةل المسػند ىػك الفعػؿ (تجمػت) كالمسػند إليػو ىػك
الفاعػػؿ (ممحمػػة)ل كيمػػي المسػػند إليػػو المقػػاؼ إليو(المواكمػػة) +الصفة(الفمسػػطينية) +جػػار كمجركر(فػػي

الكعي)+الصفة(العربي).

 كأسدلت ستار الختاـ عم مرحمة كاممة مف التزييؼ(.)2ىذه الجممة فعمية بسيطة مكسعة بكاسػطة الصػفةل المسػند ىػك الفعػؿ (أسػدلت) كالمسػند إليػو ىػك

الفاعؿ (القمير المستتر) كالتا تػا التانيػث السػاكنةل كيمػي المسػند إليػو المفعػكؿ بو(سػتار) +المقػاؼ

إليو(الأتاـ)  +جار كمجركر(عمى مرحمة)+الصفة(كاممة)+جار كمجركر(مف التزييؼ).
 -كتعمف دكلة فمسطيف التزاميا بمبادئ المـ المتحدة(.)3

ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة الصػػفةل المسػػند ىػػك الفعػػؿ (تعمػػف) كالمسػػند إليػػو ىػػك

الفاعؿ (دكلة) كيمي المسند إليو المقاؼ إليو(فمسطيف)ل ثـ المفعكؿ بػو (التػزاـ) +مقػاؼ إليػو(اليا )+

جار كمجركر(بمبادئ)+مقاؼ إليو(األمـ)+صفة(المتحدة).
 -تشعؿ المزيد مف الثكرة(.)4

ىذه الجممة فعمية بسيطة قصيرةل المسند ىػك الفعػؿ (تشػعؿ) كالمسػند إليػو ىػك الفاعػؿ (القػمير

المستتر) كيمي المسند إليو مفعكال بو(المزيد)+جار كمجركر(مف الثكرة).
 -إف مكعدنا الصبح(.)5

ى ػػذه الجمم ػػة اس ػػمية بس ػػيطة قص ػػيرةل المسند(الصب)،كالمس ػػند إليو(مكع ػػد) كفص ػػؿ ب ػػيف المس ػػند

كالمسند إليو بالمقاؼ إليو(نا).
 -نمتقي ىنالؾ في عمييف(.)6

ىذه الجممة فعميػة بسػيطة مكسػعة بكاسػطة الظػرؼل المسػند ىػك الفعػؿ (نمتوػي) كالمسػند إليػو ىػك

الفاعؿ (القمير المستتر) كيمي المسند إليو ظرؼ(ىنالؾ)+الجار كالمجركر(في عمييف).

) (1المصدر السابؽ
) (2نفسو
( (3نفسو

( )4أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
( )5نفسو

( )6أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
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 يستمر بركاف الثكرة(.)1ىػ ػ ػ ػ ػػذه الجممػ ػ ػ ػ ػػة فعميػ ػ ػ ػ ػػة بسػ ػ ػ ػ ػػيطة قصػ ػ ػ ػ ػػيرة تتكػ ػ ػ ػ ػػكف مػ ػ ػ ػ ػػف مسند(يستمر)كمسػ ػ ػ ػ ػػند إليػ ػ ػ ػ ػػو ىػ ػ ػ ػ ػػك
الفاعؿ(بركاف) +مقاؼ إليو(الشيادة).
 باسـ أبناتؾ المكاطنيف فمسطينييف كعرب كأح ار ار عالمييف(.)2ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
 يتصدركف مكاكب الشيداء كمحافؿ الثكار(.)3ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
 أحيي أحباتي في المخيمات كالشعراكية كالكفريات ككادم الشعير كدير الغصكف كعنبتا(.)4ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
 مكعدنا الصبح(.)5ىذه الجممة اسمية مكسعة برقافة المبتدأ إلى القمير.
 يا أحباتي في بيت لحـ المحررة كبيت ساحكر كبيت لاال المحررة(.)6ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
 يا أحباتي في بمدة عبد الرحيـ محمكد كأبك سمم كعبد الرحيـ الحي محمد كاحساف سمارة(.)7ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
 نبني الدكلة الفمسطينية المستقمة(.)8ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة النعػػتل المسػػند ىػػك الفعػػؿ (نبنػػي) كالمسػػند إليػػو ىػػك
الفاعؿ (القمير المستتر) كيمي المسند إليو مفعكؿ بو (دكلة)  +النعت(الفمسطينية المستومة).

) (1تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
) (2المصدر السابؽ
) (3نفسو

) (4أطاب طكلكرـ الجماىيرمل1995ـ
) (5أطاب بيت لحـ الجماىيرمل1995ـ
) (6نفسو
) (7نفسو
) (8أطاب نابمس الجماىيرمل1995ـ
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 غالبة يا فتح بالكحدة الكطنية(.)1المسػػند إليو(محػػذكؼ توػػديره أنت)كالمسػػند ىػػك الأبػػر (غالبػػة)ثـ جممػػة النػػدا (يا فت)،اعت ارقػػية
كالجار كالمجركر(بالكحدة)ثـ النعت(الكطنية)ل كبالتالي الجممة اسمية بسيطة مكسعة بكاسطة النعت.
 نحف عم مكعد مع الفلر(.)2الفجر).

ىػػذه الجممػػة اسػػمية مكسػػعةل المسػػند(عمى مكعػػد) كالمسػػند إليػػو(نحف) كيمييمػػا جػػار كمجركر(مػػع

 نتقابؿ في لنيف المحررة(.)3ىػذه الجممػػة فعميػػة بسػيطة مكسػػعة بكاسػػطة النعػػتل المسػند ىػػك الفعػػؿ (نتوابػؿ) كالمسػػند إليػػو ىػػك

الفاعؿ (القمير المستتر) كيمي المسند إليو جار كمجركر (في جنيف)+نعت(المحررة).
 -نصمي سكيا في أكل القبمتيف(.)4

ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة الحػػاؿل المسػػند ىػػك الفعػػؿ (نصػػمي) كالمسػػند إليػػو ىػػك

الفاع ػػؿ (الق ػػمير المس ػػتتر) كيم ػػي المس ػػند إلي ػػو ح ػػاؿ (س ػػكيا)  +ج ػػاركمجركر (ف ػػي أكل ػػى)  +مق ػػاؼ إلي ػػو
(الوبمتيف).

 بالركح بالدـ نفديؾ يا فمسطيف(.)5أصػ ػػؿ الجممػ ػػة (نفػ ػػديؾ يػ ػػا فمسػ ػػطيف بػ ػػالركح بالػ ػػدـ)ل كعميػ ػػو فػ ػػرف ىػ ػػذه الجممػ ػػة فعميػ ػػة مكسػ ػػعة

بػاالعتراض .المسػند(نفدم) كالمسػند إليػػو (القػمير المسػتتر) كالكػػاؼ مفعػكؿ بػو كيمييمػػا جممػة النػدا ثػػـ
الجار كالمجركر(بالركح بالدـ).



 نعـ يا إخكتي فمنتذكر الشييد ملاىد كالشييد محمد في  67كىنا في لنيف كأحراش يعبد(.)6ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
 نتذكر قباطية كيعبد كعراب كاليمكف(.)7ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
) (1أطاب قمويمية الجماىيرمل1995ـ
) (2نفسو

( )3أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ
) (4نفسو
( )5نفسو

ً
(نفديؾ)ل كجممة الندا يا فمسطيف ناب فييا حرؼ
(  )مف الممكف اعتبار الجممة مركبة الحتكاايا مركبيف إسنادييف الجممة الفعمية
الندا مناب الفعؿ (أنادم).

( )6نفسو

) (7أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ
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 مف ىنا نرسؿ التحية إل رفح كخانيكنس كغزة كالخميؿ كنابمس كبيت لحـ(.)1ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ كالجار كالمجركر كالمفعكؿ بو.
 نرسؿ التحية كاالعتزاز لسرانا كأوسيراتنا لمعتقمينا كمعتقالتنا(.)2ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ.
 -تابع العالـ عف كثب مسار ىذه االنتخابات(.)3

ىذه الجممة فعمية بسيطة مكسعة بكاسطة البدؿل المسند ىك الفعؿ (تابع) +المسػند إليػو ىػك الفاعػؿ

(العالـ) +جار كمجركر(عف كثب) +مفعكؿ بو(مسار)+مقاؼ إليو (ىذه)  +بدؿ (االنتأابات).

 لقد تصدينا ليا بكؿ حزـ كبكؿ شدة(.)4ىػذه الجممػػة فعميػػة بسػيطة مكسػػعة بكاسػػطة العطػؼل فالمسػػند ىػك الفعػؿ (تصػػدل) +المسػػند إليػػو

كىك الفاعؿ (نا)ل كبمي المسند إليو في الجممة جػار كمجػركر (ليػا بكػؿ) +مقػاؼ إليػو (حػزـ) +عطػؼ

(كبكؿ شدة).

 -2اللمؿ البسيطة المكسعة بعنصريف:
 -3كأشكر َّ
كؿ العضاء المحترميف في ىيتة المـ المتحدة(.)5
ى ػػذه الجمم ػػة فعمي ػػة بس ػػيطة مكس ػػعة بكاس ػػطة النع ػػت كالمفع ػػكؿ ب ػػو .المس ػػند ى ػػك الفع ػػؿ (أش ػػكر)

كالمسند إليو ىك الفاعؿ( القمير المسػتتر) كيمػي المسػند إليػو مفعػكؿ بو(كؿ)+مقػاؼ إليػو (األعقػا )
+نعت (المحترميف) +جار كمجركر (في ىياة) +مقاؼ إليو (األمـ) +نعت(المتحدة).

 كتعيش لماىير شعبنا ارف تحت االحتالؿ الصييكني(.)6ىػذه الجممػة فعميػة بسػػيطة مكسػعة بكاسػطة الظػػرؼ كالنعػت .المسػند ىػػك الفعػؿ (تعػيش) كالمسػػند

إلي ػػو الفاع ػػؿ (جم ػػاىير) كيم ػػي المس ػػند إلي ػػو مق ػػاؼ إليو(ش ػػعبنا) +الظ ػػرؼ (اآلف) +الظ ػػرؼ (تح ػػت)+
مقاؼ إليو (االحتالؿ)  +نعت (الصييكني).

 لقد تعرض شعبنا لكيالت الحرب كالدمار كالتشريد سنيف طكيمة(.)7ىذه الجممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ كالنعت.
) (1المصدر السابؽ
) (2نفسو

) (3أطاب افتتاح المجمس التشريعي1996ـ
) (4نفسو
) (5نفسو

) (6أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
) (7نفسو
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 الرض الفمسطينية ستبق عربية(.)1ىػػذه الجممػػة اسػػمية بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة النعػػت كالحػػاؿل المسػػند إليػػو ىػػك (األرض) كيميػػو
النعت(الفمسطينية)ل المسند ىك الفعؿ (ستبوى) كيميو حاؿ(عربية).
 نراؾ أمامنا بشعبؾ شعب المميكف كنصؼ المميكف شييد(.)2ىذه الجممة فعمية بسيطة مكسعة بكاسطة الظرؼ كالنعتل المسند ىك الفعؿ (نرل) كالمسػند إليػو

ىػػك الفاعػػؿ (القػػمير المسػػتتر) كالكػػاؼ مفعػػكؿ بػػو كيميػػو ظػػرؼ (أمامنػػا)  +جػػار كمجػػركر (بشػػعبؾ) +

نعت (شعب)  +مقاؼ إليو (المميكف)  +عطؼ (نصؼ).
 -داتما تحتضف اللزاتر ملمسنا الكطني(.)3

أصػػؿ الجممػػة (تحتقػػف الج ازاػػر مجمسػػنا الػػكطني داامػػا) .كعميػػو فػػرف ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة

مكسػػعة بكاسػػطة النعػػت ك الحػػاؿ .المسند(تحتقػػف) كالمسػػند إليػػو(الجزاار)+مفعكؿ بػػو( مجمس)+مقػػاؼ

إليو(نا)+نعت(الكطني)+حاؿ(دااما).

 يرتفع عممنا فكؽ أسكار القدس كمقذف القدس ،ككناتس القدس(.)4ىذه الجممة فعمية بسػيطة مكسػعة بكاسػطة الظػرؼ كالعطػؼل المسػند ىػك الفعػؿ (يرتفػع) كالمسػند

إليو ىك الفاعؿ (عممنا) كيميػو ظػرؼ (فػكؽ)  +مقػاؼ إليو(أسػكار الودس)+عطؼ(مسذف)+مقػاؼ إليػو

(الودس)  +عطؼ (كنااس)  +مقاؼ إليو (الودس).

 ندعك شعبنا العظيـ إل االلتفاؼ حكؿ عممو الفمسطيني(.)5ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة النعػػت كالظػػرؼل المسػػند ىػػك الفعػػؿ (نػػدعك) كالمسػػند

إليػػو ىػػك الفاعػػؿ (القػػمير المسػػتتر) كيمػػي المسػػند إليػػو مفعػػكؿ بػػو (شعب)+مقػػاؼ إليػػو (نػػا)  +نعػػت

(العظ ػ ػػيـ) +ج ػ ػػار كمج ػ ػػركر (إل ػ ػػى االلتف ػ ػػات)  +الظ ػ ػػرؼ (ح ػ ػػكؿ)  +مق ػ ػػاؼ إلي ػ ػػو (عمم ػ ػػو)  +نع ػ ػػت

(الفمسطيني).

 قالكا غزة أكال كأخي ار(.)6ال كأأي نار)ل جممة موكؿ الوكؿ المفعكؿ بو جممة اسمية مكسعة.
(قالكا) فعؿ كفاعؿل (غزة أك ن
) (1أطاب الكحدة الكطنيةل1987ـ
( )2نفسو
) (3نفسو
) (4نفسو

( (5أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
( )6أطاب بيت لحـ الجماىيرمل1995ـ
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نتحرؾ خفية كس ار(.)1
ىػ ػػذه الجممػ ػػة فعميػ ػػة بسػ ػػيطة مكسػ ػػعة بكاسػ ػػطة الحػ ػػاؿ كالعطػ ػػؼل المسػ ػػند ىػ ػػك الفعػ ػػؿ (نتحػ ػػرؾ)
كالمسند إليو ىك الفاعؿ (القمير المستتر) كيمي المسند إليو حاؿ(أفية)+عطؼ(سرا).
 أحيي ب لالؿ كاعتزاز المرأة الفمسطينية حارسة نا ار المقدسة كحامية دارنا(.)2ىذه جممة بسيطة مكسعة بكاسطة العطؼ كالنعت.
 أكلو رسالتي لشعبنا الفمسطيني كلشركاتنا في عممية السالـ(.)3ىذه الجممػة فعميػة بسػيطة مكسػعة بكاسػطة النعػت كالعطػؼل المسػند ىػك الفعػؿ (أكجػو) +المسػند

إليو ىػك الفاعػؿ (القػمير المسػتتر) +مفعػكؿ بو(رسػالتي) +جػار كمجركر(لشػعبنا) +نعت(الفمسػطيني)+

عطؼ(لشركاانا)+جار كمجركر(في عممية)+مقاؼ إليو(السالـ).
 -4اللمؿ البسيطة المكسعة بثالث عناصر:
 -قامت بمقثر عديدة حضارية كثقافية(.)4

ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة النعػػت كالبػػدؿ كالعطػػؼ .المسػػند ىػػك الفعػػؿ (قػػاـ)

كالمسند إليو ىك الفاعؿ (القػمير المسػتتر) كيمػي المسػند إليػو جػار كمجػركر (بمػسثر)  +نعػت ( عديػدة)
+البدؿ (حقارية)  +العطؼ (ثوافية).

 ننحني إلالال كخشكعا أماـ أركاح شيداتنا(.)5ىذه الجممة فعميػة بسػيطة مكسػعة بكاسػطة المفعػكؿ ألجمػو كالعطػؼ كالظػرؼل المسػند ىػك الفعػؿ

(ننحني) كالمسند إليو ىك الفاعؿ (القمير المستتر) كيمػي المسػند إليػو مفعػكؿ ألجمػو (إجػالال) كالعطػؼ

(أشكعا)ل ثـ الظرؼ(أماـ) +مقاؼ إليو (أركاح شيداانا).
 -أتذكر ارف الشييد البطؿ الحبيب أبك عمي إياد(.)6

ىػػذه الجممػػة فعميػػة بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة الظػػرؼ كالنعػػت المتعددكالبػػدؿل المسػػند ىػػك الفعػػؿ
(أتػ ػػذكر) كالمسػ ػػند إليػ ػػو ىػ ػػك الفاعػ ػػؿ (القػ ػػمير المسػ ػػتتر) كيمػ ػػي المسػ ػػند إليػ ػػو ظرؼ(اآلف)+مفعػ ػػكؿ بػ ػػو

(الشييد)+نعت (البطؿ الحبيب)  +بدؿ( أبك عمي)ل كبدؿ آأر (إياد).
) (1أطاب نابمس الجماىيرمل1995ـ

) (2أطاب طكلكرـ الجماىيرمل1995ـ
) (3أطاب افتتاح المجمس التشريعيل1996ـ
) (4أطاب األمـ المتحدةل1974ـ

) (5أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) (6أطاب قمويمية الجماىيرمل1995ـ
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 معا كسكيا نبني الدكلة الفمسطينية المستقمة(.)1أصػػؿ الجممػػة( :نبنػػي الدكلػػة الفمسػػطينية المسػػتومة معػػا كسػػكيا)ل كعميػػو فػػرف ىػػذه الجممػػة فعميػػة
بسػػيطة مكسػػعة بكاسػػطة النعػػت كالحػػاؿ كالعطػػؼل المسػػند ىػػك الفعػػؿ (نبنػػي) كالمسػػند إليػػو ىػػك الفاعػػؿ

(القمير المستتر) كيمي المسند إليو مفعكؿ بو (الدكلة)  +النعت (الفمسطينية المستومة)  +الحاؿ (معػا)

 +العطؼ (سكيا).

 لقػػػػد افتتحػػػػت ىػػػػذه االنتخابػػػػات مرحمػػػػة الشػػػػرعية الدسػػػػتكرية كالقانكنيػػػػة فػػػػي تػػػػاريخ شػػػػعبناالفمسطيني(.)2

ى ػ ػػذه الجمم ػ ػػة فعمي ػ ػػة بس ػ ػػيطة مكس ػ ػػعة بكاس ػ ػػطة الب ػ ػػدؿ كالنع ػ ػػت كالعط ػ ػػؼل المس ػ ػػند ى ػ ػػك الفع ػ ػػؿ

(افتػ ػ ػػت )،كالتػ ػ ػػا تػػ ػػا التانيػ ػ ػػث الس ػ ػػاكنةل كالمس ػ ػػند إليػ ػ ػػو ىػ ػ ػػك الفاعػ ػ ػػؿ (ىػػ ػػذه) كيميػػ ػػو بػ ػ ػػدؿ(االنتأابات)
+مفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ (مرحمة)+مقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ إليو(الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعية)  +نعت(الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرية) +عطؼ(الوانكنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة)+جار

كمجركر(في تاري+ )،مقاؼ إليو(شعبنا)  +نعت(الفمسطيني).

) (1أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ
) (2أطاب افتتاح المجمس التشريعيل1996ـ
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المبحث الثاني
اللمؿ المركبة في الخطاب العمارم
أكال -اللمؿ المركبة بكاسطة الدكات المصدرية.
قد ياتي الفاعؿ أك المفعكؿ في الجممة عمى شكؿ جممة مصدرية كما في األمثمة اآلتية:

جا في أطاب الرايس:

 يطمح إل أف يرل المـ المظمكمة الرازحة تحت االستعمار كىي تمػارس حريتيػا( .المػـ المتحػدة1974ـ)
ال المجركر لمفعؿ (يطم )،عمى شكؿ جممة
في ىذه الجممة جا المفعكؿ بو مصد نار مؤك ن

(أف) .كمثاؿ ذلؾ أيضا(.)1
مصدرية مصدرة بالحرؼ المصدرم ٍ
ثانيا -اللمؿ المركبة بكاسطة أدكات التعميؿ:

تدم جممة في جممة بكاسطة دام تفرقو داللة معينة نحك التعميؿ كالغرض كالتعميؿ.

()2

كقد

نحتاج في عممية الربط بيف الجمؿ إلى دم جممة في جممة بكاسطة دام تفرقو داللة معينة نحك:

التعميؿ كالغرض كالغاية (.)3

) - )1كال بد لميياة الدكلية مف أف توؼ بحزـ إلى جانب النقاؿ( .األمـ المتحدة 1974ـ).
-

ىذا ما تتكقع الشعكب أف تعمؿ ىياة األمـ باتجاىو( .األمـ المتحدة 1974ـ).

كاسمحكا لي أف أكجز بعض الحوااؽ التالية( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

فمذلؾ ىك اإلرىابي كأعمالو ىي التي يجب أف تداف كينسحب عميو لوب مجرـ حرب( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

كأجبر عشرات األلػكؼ تحػت نػار البندقيػة كقصػؼ المػدافع كالطػاارات أف يتركػكا بيػكتيـ كمػا زرعػكا فػي أرض أجػدادىـ( .األمػـ

-

إف الوااؿ بكؿ ىذه األعماؿ ال يمكف أف يطمؽ عميو كصؼ غير كصؼ اإلرىاب اليمجي( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

كاستطاعكا مف أالؿ نقاليـ أف يحكلكا أحالميـ إلى حوااؽ( .األمـ المتحدة 1974ـ)

المتحدة 1974ـ)

-

فكيؼ يمكف ليـ أف يرفقكا ىذا النمكذج اإلنساني المشرؼ عمى األرض المودسة( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

إننا نودـ لكـ أكرـ دعكة أف نعيش معا في إطار السالـ العادؿ في فمسطيننا الديموراطية( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

إنني لف أنسى أف مثؿ ىذه الفرصة يجب أف تتاح لكؿ حركات التحػرر المناقػمة قػد العنصػرية كاالسػتعمار( .األمػـ المتحػدة

-

كلنا أف نتحسب مع ما يصدر مف إشارات عنو مف أف تككف حربا نككية تحمؿ الفنا

1974ـ)
-

كيجب أف يعرؼ الجميع أف فمسطيف كانت ميدا ألقدـ الحقارات( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

نتعاىد أف نستمر بعكنو تعالى جنبا إلى جنب نبني الدكلة الفمسطينية المستومة( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

نفتت ،دكرتنا لنوكؿ لمعالـ أجمع أف ىذه األرض ستككف عربية عربية( .الكحدة الكطنية1987ـ)

-

تييب بشعكب العالـ كدكلو المحبة لمسالـ كالحرية أف تعينيا عمى تحويؽ أىدافيا( .االستوالؿ1988ـ)

( )2الجممة العربيةل -دراسة لسانية-ل عبد العزيز العمارمل مرجع سابؽ .ص225
( )3المرجع نفسو .ص225
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 أشكر لكـ دعكتكـ منظمة التحرير الفمسطينية لتشارؾ في ىذه الدكرة مػف دكرات اللمعيػة العامػةلييتة المـ المتحدة( .المـ المتحدة1974ـ)
ربػ ػػط بػ ػػيف الجممتػ ػػيف ب ػ ػػاداة ال ػ ػربط كى ػ ػػي ال ػ ػػالـ المتصػ ػػمة بالفع ػ ػػؿ (تشػ ػػارؾ) كىػ ػػي الـ التعميػ ػػؿ

التي ينتصب المقارع بيا .كمثاؿ ذلؾ مف الأطابات(.)1
ثالثا -اللمؿ المركبة بكاسطة أدكات االستدراؾ:

كقػ ػ ػػد يوصػ ػ ػػد المػ ػ ػػتكمـ التعبيػ ػ ػػر عػ ػ ػػف معنػ ػ ػػى االسػ ػ ػػتدراؾل فيمجػ ػ ػػا إلػ ػ ػػى جممتػ ػ ػػيف في ػ ػ ػربط بينيمػ ػ ػػا
بكاسػ ػػطة أداة متأصص ػ ػػة تس ػ ػػاعد المأاطػ ػػب عم ػ ػػى رف ػ ػػع تكىمػ ػػو دأػ ػػكؿ مػ ػػا بعػ ػػد األداة فػ ػػي حكػ ػػـ م ػ ػػا

قبميا مع أنو ليس بداأؿ فيو(.)2

 أقكؿ ىذا الكالـ في ىذه الكقات الصعبة كلكف ندرؾ أنػو بػالرغـ مػف صػعكبة الظػركؼ التػي تمػربيػػا كافػػة الػػدكؿ العربيػػة كثػػكرة فمسػػطيف لكننػػا سػػنحافظ عم ػ التمػػاس القتػػالي مػػع ىػػذا العػػدك

ا سراتيمي( .الكحدة الكطنيةل 1987ـ).
مركبة بكاسطة أدكات االستدراؾ فود ربط بيف الجممتيف بكاسػطة األداة(لكػف) المأففػة فػي (كلكػف

ندرؾ) كبكاسطة األداة (لكف) المشددة في (لكننا سنحافظ) .كمثاؿ ذلؾ مف الخطابات(.)3

) - (1راحت تتحكؿ إلى ترسانة مف األسمحة إلكماؿ ميمتيا في إأقاع الشعكب العربية( .األمـ المتحدة1974ـ)
-

إف الذيف ينعتكف ثكرتنا باإلرىاب إنما يفعمكف ذلؾ لكي يقممكا الرأم العاـ العالمي عف رؤية الحوااؽ( .األمـ المتحدة1974ـ)

-

نفتت ،دكرتنا لنوكؿ لمعالـ أجمع أف ىذه األرض ستككف عربية عربية( .الكحدة الكطنية1987ـ)

-

اآلف نتوابؿ كجيا لكجو لنصنع المستوبؿ الكقا لمشعب الفمسطيني( .جنيف1995ـ)

-

مرة أأرل األمف كاألماف كالصالبة لنبني الدكلة الفمسطينية( .نابمس1995ـ)

-

ندعك شعبنا العظيـ إلى االلتفاؼ حكؿ عممػو الفمسػطيني كاالعتػزاز بػو كالػدفاع عنػو ليظػؿ أبػدا رمػ از لحريتنػا ككرامتنػا فػي كطػف

سيبوى دااما كطنا ح ار لشعب مف األحرار( .المجمس التشريعي)1996
( )2المرجع السابؽ .ص279

) - )3ما كنت أظف أني أكدعؾ كلكنيا إرادة الحياة اكارادة اهلل كسنة الثكرة( .تابيف أبك جياد1988ـ)
 لود ظنكا أنيـ يستطيعكف أف يكقفكا لييب الثكرة كفي كؿ مكاقع الثكرة كلكػف دمػا أبػا جيػاد سػتككف نػا ار كمػا كانػت منػذ المحظػةاألكلى( .تابيف أبك جياد1988ـ)
-

حاكلكا كثي ار كتسمركا كثي ار (عمشاف يشطبك) الشعب الفمسطيني كلكف ىـ (نسيكا) أف فييا قكما جباريف(.تابيف أبكجياد)1988

-

فمنتذكر ىؤال األبطاؿ ليسكا أبطاؿ جنيف كلكف أبطاؿ الشعب الفمسطيني( .جنيف1995ـ)

-

نحػ ػػف ال نعػ ػػد بعمػ ػػؿ المعج ػ ػزات كال نعػ ػػد كعػ ػػكداى ال يمكننػ ػػا الكفػ ػػا بيػ ػػا كلكننػ ػػا نعػ ػػدكـ ببػ ػػذؿ مػ ػػا يمكننػ ػػا أف نوػ ػػكـ بػ ػػو أمانػ ػػة

-

إف الثوة التي منحكـ شعبكـ إياىا توترف بتطمعات كبتكقعات كبيرةل كتوتػرف بالتػالي بمسػؤكليات جسػاـل لكننػي عمػى ثوػة أف ىػذا

اكاأالص(.المجمس التشريعي1996ـ)

المجمسل قادر مع مجمسكـ الكطني الفمسطيني قادر عمى التصدم ليذه المسؤكليات( .المجمس التشريعي 1996ـ)
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رابعان -اللمؿ المركبة بكاسطة الدكات المكصكلة:
قد ترتبط جممتاف بكاسػطة أدكات تسػمى فػي النحػك العربػي الوػديـ كفػي بعػض المسػانيات الحديثػة

بالمكصكالت(.)1

 أشكر كػؿ العضػاء المحتػرميف فػي ىيتػة المػـ الػذيف أسػيمكا فػي تقريػر إدراج قضػية فمسػطيف.(األمـ المتحدة 1974ـ).
ىػ ػ ػػذه الجمم ػ ػ ػػة مركب ػ ػ ػػة بكاس ػ ػ ػػطة األدكات المكص ػ ػ ػػكلة فو ػ ػ ػػد اس ػ ػ ػػتأدـ أداة الربط(ال ػ ػ ػػذيف) لمػ ػ ػ ػربط

بيف الجممتيف كقد طابوت االسـ الذم قبميا في الجنس كالعدد كاإلعراب.

 ال بد ليذه الييتة مف أف تقؼ بحز ضد القكل التي تحاكؿ تحميؿ مسؤكلية التضخـ المالي عمكاىؿ البمداف النامية( .األمـ المتحدة 1974ـ) ،ىذه الجممة مركبة بكاسػطة األدكات المكصػكلة فوػد
اسػػتأدـ أداة الربط(الت ػػي) لمػ ػربط ب ػػيف الجممتػػيف كق ػػد طابو ػػت االس ػػـ الػػذم قبمي ػػا ف ػػي الج ػػنس كالع ػػدد

كاإلعراب .كمثاؿ ذلؾ أيقا(.)2

( )1المرجع السابؽ .ص241

) - )2الكياف الصييكني مثبت باألراقي التي احتميا كيتابع عدكانو عمييا( .األمـ المتحدة 1974ـ)
-

إف ققية فمسطيف تدأؿ كجز ىاـ بيف الوقايا العادلة التي تناقؿ في سبيميا الشعكب( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

نريد أف نكق ،بداية الطريؽ الذم نشوو إلى المستوبؿ المشرؽ مع كؿ شعكب العالـ عامة( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

أحػػتفظ لنفسػػي كلشػػعبي بػػذكريات جميمػػو كصػػكر رااعػػة عػػف مظػػاىر التػػسأي الػػديني التػػي كانػػت تتػػالؼ فػػي مػػدينتا المودسػػة قبػػؿ

-

إف الجانب الذم يوؼ فيو حامؿ السالح ىك الذم يميز بيف الثاار كاإلرىابي( .األمـ المتحدة 1974ـ)

حمكؿ النكبة( .األمـ المتحدة 1974ـ)
-

فرف دعكة التصاؽ الشعب باألرض ىي التي منحت األرض ىكيتيا( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

عيدا أف نسير بيذه الكحدة الكطنية التي رعيتيا حتى انعود مجمسنا الكطني( .الكحدة الكطنية1987ـ)

-

ماذا أعطي ليذه المرأة المحاصرة في الرشيدية التي انيالت عمييا قنابؿ كمدافع اإلسراايمييف أمس( .الكحدة الكطنية1987ـ)

-

شك ار إلى أأي الرايس معمر الوذافي الذم كقع ثوالن كبي انر مف أجؿ إنجاح ىذا الحكار الفمسطيني( .الكحدة الكطنية1987ـ)
ثـ ىذا المكقؼ الصديؽ مف الصيف الصديوة التي توؼ مع الشعب الفمسطيني( .الكحدة الكطنية 1987ـ)

معا كسكيا كجنبا إلى جنب مع أبي جياد كأقراف أبي جياد كمكاكب الشيدا التي يتصدرىا أبك جياد( .أبك جياد1988ـ)

-

الدكلة الفمسطينية المستومة التي عمينا مسؤكلية تاريأية أف نفدييا بعرقنا كتقحياتنا(.بيت لحـ1995ـ)

-

الكحدة الكطنية ىي التي تبني الدكلة الفمسطينية( .قمويمية1995ـ)

-

لود شكمت االنتأابات الرااسية كالتشريعية التي جرت قبؿ أسابيع افتتاحا لمرحمة جديدة فػي تػاري ،شػعبنا الفمسػطيني( .المجمػس

-

يوتم ػكا الحمػػـ الفمسػػطيني الغػػض الكليػػد الػػذم نعمػػؿ بػػدأب كػػي ن ػراه قكي ػان متكػػامالن بتحويػػؽ االسػػتوالؿ عمػػى أرقػػنا ( .المجمػػس

-

يب رز الدكر المركزم كاألساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية التي ستأكض مفاكقات الكقع النيااي باسػـ الشػعب الفمسػطيني

التشريعي1996ـ).
التشريعي1996ـ).

في جميع أماكف تكاجده ( .المجمس التشريعي1996ـ).
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خامسا -اللمؿ المركبة بكاسطة أدكات االستثناء:
معنى االستثنا  :أف تأرج شياا مما أدأمت فيو غيرهل أك تدأمو فيما أأرجػت منػو غيػرهل كحرفػو

المستكلي عميو إالل كتشتبو بو أسما ل كأفعاؿل كحركؼ(.)1
جا في أطاب األمـ المتحدة1974ـ:

 ف ف شعبنا ال يستطيع إال أف يكاصؿ تراث ألداده في الكفاح ضد الغزاة( .المـ المتحدة1974ـ)ربط بيف الجممتيف بكاسطة أداة االستثنا (إال) كأداة االستنثا (إال) في ىذه الجممة فػي المسػاكلة

عف التركيب .كمثاؿ ذلؾ أيقا(.)2

سادسا -اللمؿ المركبة بكاسطة التنازؿ -التناقض:
قد يوصد المتكمـ مفاجاة مأاطبو بنوض أكؿ كالمو بسأره فيمجا إلى جممتيف تعبػر إحػداىما عػف

كالـ كتعبر األأرل عف نويض ذلؾ الكالـ ثـ يربط بيف الجممتيف بكاسطة أداة متأصصة فيكػكف النػات

جممة مركبة(.)3

 بػػرغـ مػػا فػػي عالمنػػا مػػف قػػكل الظػػالـ كالتػػأخر ف ػ ف عالمنػػا اليػػكـ يعػػيش أيامػػا مليػػدة( .المػػـالمتحدة1974ـ)
أصؿ الجممة(:إف عالمنا اليكـ يعيش أياما مجيدة رغـ ما فيو مف قػكل الظػالـ كتػاأر) تػـ الػربط
ب ػػيف الجممت ػػيف بكاس ػػطة األداة(ب ػػرغـ) بي ػػدؼ تك ػػكيف جمم ػػة مركب ػػة دال ػػة عم ػػى معن ػػى مع ػػيف ى ػػك التن ػػازؿ

كالتناقض.

) ) 1الممػػع فػػي المغػػة العربيػػةل أبػػك الفػػت ،عثمػػاف (ابػػف جنػػي)ل تحويػػؽ :سػػمي ،أبػػك مغمػػيل دار مجػػدالكم لمنشػػرلعمافلج1ل .1988
ص54

) - )2لػ ػػف ينوطػ ػػع شػ ػػعبنا عػ ػػف ذلػ ػػؾ إال بعػ ػػد تمكػ ػػف الغػ ػػزكة الصػ ػػييكنية اليمجيػ ػػة مػ ػػف إقامػ ػػو دكلػ ػػة إس ػ ػراايؿ كتش ػ ػريده( .األمػ ػػـ
المتحدة1974ـ)
-

فمػػا كػػاف أمػػاـ أمتنػػا العربيػػة كفػػي موػػدمتيا دكلتػػا مصػػر كسػػكريا إال أف تبػػذؿ الجيػػكد المقػػنية فػػي االسػػتعداد العسػػكرم( .األمػػـ

المتحدة1974ـ)
-

إف التامؿ بكؿ ىذه األعماؿ ال يمكف أف يطمؽ عميو غير كصؼ اإلرىاب اليمجي( .األمـ المتحدة1974ـ)

كأف ىنػػاؾ مػػف يتصػػكر أف شػػعبنا يػػدعي حوكقػػا ليسػػت لػػو كيواتػػؿ دكنمػػا سػػبب معوػػكؿ كمشػػركع إال الرغبػػة فػػي تعكيػػر السػػالـ

اكارىاب اآلأريف( .األمـ المتحدة1974ـ)
 أدعك الييكد فردا فردا ل يعيػدكا النظػر فػي طريػؽ الياكيػة الػذم توػكدىـ إليػو الصػييكنية كالويػادات اإلسػراايمية كىػي التػي لػـ توػدـليـ غير النزيؼ الدمكم كاالستمرار في أكض الحركب كاستأداميـ ككقكد دااـ ليـ( .األمـ المتحدة1974ـ).

( )3المرجع السابؽ .ص290
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 ضػػمف ىػػذا ا طػػار انػػدلعت الحػػرب الرابعػػة حػػرب تشػػريف لتؤكػػد لمعػػدك الصػػييكني عقػػـ سياسػػتواالحتالليػػة التكسػػعية كاعتمػػاده عم ػ شػػريعة القػػكة العسػػكرية كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ ف ػ ف قػػادة الكيػػاف
الصييكني مازالكا بعيديف عف االتعاظ بيذه الدركس( .المـ المتحدة1974ـ)
أصػؿ الجممػة (:إف قػػادة الكيػاف الصػييكني مػػا ازلػكا بعيػديف عػػف إدراؾ عوػـ سياسػتيـ االحتالليػػة

التكسعية رغـ أف الحرب الرابعة حرب تشريف اندلعت لتؤكد ليـ ذلؾ).

تـ الربط بيف الجممتيف بكاسطة األداة(رغـ) بيدؼ تككيف جممة مركبة دالة عمى معنى معػيف ىػك التنػازؿ
كالتناقض.
 لقد كاف إصرارنا عم عقد ىذه اللمسة في مكعدىا رغـ الحصار المفركض عمػ الضػفة الغربيػةكقطاع غزة كلميع القرل كالمدف كالمخيمات الفمسطينية( .المجمس التشريعي1996ـ)

تػػـ الػربط بػػيف الجممتػػيف بكاسػػطة األداة(رغػػـ) بيػػدؼ تكػػكيف جممػػة مركبػػة دالػػة عمػػى معنػػى معػػيف

ىك التنازؿ كالتناقض.

سابعا -اللمؿ المركبة بكاسطة االستنتاج:
 إننا نناضؿ مف ألؿ أف يعيش الييكد كالمسيحيكف كالمسممكف بمسػاكاة فػي الحقػكؽ إننػا إذف يػاسيادة الرتيس نفرؽ بيف الييكدية كبراثف الصييكنية( .األمـ المتحدة)1974
ارتبطت الجممتاف بكاسطة األداة (إذف)ل الجممػة األكلػى (إننػا نناقػؿ مػف أجػؿ أف يعػيش الييػكد

كالمسيحيكف كالمسممكف بمساكاة في الحوكؽ)ل الجممة الثانية(نفرؽ بيف الييكدية كبراثف الصييكنية).

 إنيػػـ شػػركاتي فػػي الحمػػـ إذف مػػف ىنػػا أسػػأليـ أف نمضػػي فػػي تحكيػػؿ الحمػػـ المشػػترؾ بمسػػتقبؿالسالـ في ىذه الرض الفمسطينية المقدسة إل حقاتؽ ساطعة( .المـ المتحدة1974ـ)
الجممػػة الثانيػػة ىػػي المركبػػة فوػػد ارتبطػػت الجممتػػاف بكاسػػطة األداة (إذف)ل الجممػػة األكلػػى(إنيـ

شػػركااي فػػي الحمػػـ)ل الجممػػة الثانية(أسػػاليـ أف نمقػػي فػػي تحكيػػؿ الحمػػـ المشػػترؾ بمسػػتوبؿ السػػالـ فػػي
ىذه األرض الفمسطينية المودسة إلى حوااؽ ساطعة).
ثامنا -اللمؿ المركبة بكاسطة أدكات الملازاة:
 لك كاف تيليرىـ إل فمسطيف بيدؼ العيش كمكاطنيف متساكييف معنا في الحقكؽ الكالبات لكنػاأفسحنا الملاؿ ليـ ضمف إمكانات كطننا( .المـ المتحدة1974ـ)
استأدـ أداة الربط (لك) لمربط بيف الجممتيف كقد جا فعػؿ الشػرط عمػى شػكؿ فعػؿ مػاض مثبػت

كجا ت جممة جكاب الشرط عمى شكؿ فعؿ ماض اقترف بالالـ.
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تاسعا -اللمؿ المركبة بكاسطة أدكات المقارنة.
يحت ػػاج اإلنسػػاف أحيانػػا لمموارنػػة ب ػػيف ش ػػيايف متمػػاثميف بكاسػػطة اربػػط مأص ػػص لتكػػكف الجمم ػػة
مكتممة كقد يمجا إلى أدكات موارنة معينة مثؿ( :كما)أك(مثمما).
 إننا نعتبر ىذه الخطكة انتصار لممنظمة كما ىي انتصار لقضية شعبنا( .المـ المتحدة1974ـ)ربط بيف الجممتيف باداة (كما) كتعتبر مف أدكات الموارنة .كمثاؿ ذلؾ أيقا(.)1
عاش ار -اللمؿ المركبة بكاسطة الدكات التكقيتية.
قد تدم جممة فػي جممػة أأػرل بكاسػطة دامػ تفرقػو عالقػة زمنيػة محػددة مثػؿ عالقػة التػزامف

كالسابوية كالالحوية (.)2

 تكفينا نظرة سريعة لمكاقؼ إسراتيؿ العنصرية عندما دعمت منظمة اللػيش السػرية فػي اللزاتػر.(المـ المتحدة1974ـ)

جممػ ػػة مركبػ ػػةل حيػ ػػث تػ ػػـ ال ػ ػربط بػ ػػيف الجممتػ ػػيف بػ ػػاداة ال ػ ػربط التكقيتيػ ػػة (عنػ ػػدما) .كمثػ ػػاؿ ذلػ ػػؾ

أيقا(.)3

) -)1إف سجؿ حكاـ إسراايؿ الحافؿ بجرااـ اإلرىاب يمتد ليشمؿ عددا مف أبنا أمتنػا العربيػة الػذيف بوػكا تحػت االحػتالؿ فػي سػينا
أك الجكالف كما إف ذكرل جريمة قصؼ مدرسة بحر البور( .األمـ المتحدة1974ـ)
 دااما تحقننا الجزاار كما احتقنت دااما مجمسنا الكطني الفمسطيني في الظركؼ الصعبة كاألكقات المصػيرية التػي تمػر بيػاالثكرة الفمسطينية ( .الكحدة الكطنية)1987
 لوػػد ظن ػكا أنيػػـ يسػػتطيعكف أف يكقف ػكا لييػػب االنتفاقػػة لييػػب الثػػكرة كلكػػف دمػػا أبػػا جيػػاد سػػتككف نػػا ار كمػػا كانػػت منػػذ المحظػػةاألكلى( .أبك جياد1988ـ).
 كأف ىذا المجمس مطالب بصياغة الوػكانيف كاألنظمػة كالتشػريعات الكفيمػة بتنظػيـ مسػار عممنػا كمسػار الحيػاة فػي بالدنػال كالتػيستس ػػتند إليي ػػا الس ػػمطة التنفيذي ػػةل كم ػػا تس ػػتند بمنظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية كيس ػػتعيف بي ػػا ك ػػذلؾ الجي ػػاز الوق ػػااي( .المجم ػػس
التشريعي1996ـ)
 يجعؿ فمسطيف مؤىمػة لػدأكؿ الوػرف الوػادـ كىػي تسػيـ كتشػكؿ بعطاايػا الحقػارم قػمف المنطمػؽ الوػكمي ألمتنػا العربيػةل كمػاكانت في أغمب فترات التاري ،منارة تساىـ في حاقرة المنطوة كالعالـ(.المجمس التشريعي1996ـ)
 نعـ أييا األأكة ىذه ىي المسيرة الفمسطينية كفأرنا في المسيرة الفمسطينية أنو يتساقط فينا الوادة كما يتسػاقط فينػا الكػكادر كمػايتساقط فينا األفراد( .أبك جياد1988ـ)
( )2المرجع السابؽ .ص219
) - (3مػػاذا يمكػػف أف نسػػمي تصػري( ،غكلػػدا مػػااير) عنػػدما عبػػرت عػػف قمويػػا مػػف األطفػػاؿ الفمسػػطينييف الػػذيف يكلػػدكف كػػؿ صػػباح.
(األمـ المتحدة1974ـ)
 أصػػب ،عػػدد الييػػكد فػػي فمسػػطيف عػػاـ 1974ـ حػكالي سػػتمااة ألػػؼ يممكػػكف أقػػؿ مػػف  %6مػػف أرض فمسػػطيف بينمػػا كػػاف تعػػدادعرب فمسطيف حكالي مميكف كربع المميكف نسمة( .األمـ المتحدة1974ـ)
 يا أييا المجاىد دااما كأبدا عندما تيسد المسالؾ كتتعاظـ المصػااب أمػاـ المسػيرة الفمسػطينية نػراؾ أمامنػا بشػعبؾ شػعب المميػكفكنصؼ المميكف شييد( .الكحدة الكطنية)1987
 أقػػكؿ لربعػػي لمثػػكار لمجن ػراالت الجػػددل أف أبػػا جيػػاد عنػػدما سػػوط كػػاف قػػد ربػػى ىػػذه اآلالؼ المؤلفػػة مػػف الوػػادة الجػػدد( .أبػػكجياد.)1988
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حادم عشر -اللمؿ المركبة بكاسطة العطؼ.
يع ػػرؼ العط ػػؼ أن ػػو اتب ػػاع لف ػػظ ب ػػسأر أك جمم ػػة ب ػػاأرل بكاس ػػطة ح ػػرؼ م ػػف ح ػػركؼ العط ػػؼ
المتعػػارؼ عمييػػا فػػي النحػػك كمنيػػا الػكاك التػػي تفيػػد االشػػتراؾ فػػي الحكػػـل فػػا العطػػؼ كالتػػي تفيػػد الترتيػػب
مع التعويب كما إلى ذلؾ.

كالمػ ػراد م ػػف عط ػػؼ الجمم ػػة عم ػػى الجممػ ػػة رب ػػط إح ػػدل الجممت ػػيف ب ػػاألأرل كاإلي ػػذاف بحصػػػكؿ

مقػػمكنيا لػػاال يظػػف المأاطػػب أف الم ػراد الجمم ػػة الثانيػػة .فكػػانيـ أرادكا إ ازلػػة ىػػذا التػػكىـ ب ػربط إحػػدل
الجممتيف باألأرل بحرؼ العطؼ ليصير اإلأبار عنيا إأبا ار كاحدنا

(.)1

 أشػػكر كػػؿ العضػػاء الػػذيف أسػػيمكا فػػي تقريػػر إدراج قضػػية فمسػػطيف عم ػ لػػدكؿ أعمػػاؿ ىػػذهاللمعية كفي إصدار قرار بدعكتنا لعرض قضية فمسطيف ( .األمـ المتحدة 1974ـ)
مركبة بكاسطة العطؼ فود عطؼ جممة عمى جممة بكاسطة األداة(الكاك) .كمثاؿ ذلؾ(.)1

( )1شرح المفصؿل ابف يعيش (ت634:ىػ )ل دار الكتابل بيركتل ج 8ل ط1ل  .2001ص 90
) -(1األمر الذم أأذ يعمي مكانة ىػذه المنظمػة الدكليػة فػي عيػكف شػعبنا كعيػكف بويػة الشػعكب كيزيػد مػف اآلمػاؿ التػي تعمويػا
شعكب العالـ ( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

يطمػػ ،إلػػى أف يػػرل العالقػػات الدكليػػة بػػيف الػػدكؿ كافػػة توػػكـ عمػػى أسػػاس المسػػاكاة كالتعػػايش السػػممي كعػػدـ التػػدأؿ فػػي الشػػاكف

الداأمية( األمـ المتحدة 1974ـ) كتاميف السيادة الكطنية ( .األمـ المتحدة 1974ـ)
-

إف العػػالـ بحاجػػة إلػػى أقصػػى الجيػػكد مػػف أجػػؿ تحويػػؽ مطامحػػو فػػي السػػمـ كالحريػػة كالعػػدؿ كالمسػػاكاة كالتنميػػة كفػػي مكافحػػة

-

كعمى مدل ثالثيف عاما بعد صدكر تصري ،بمفكر نجحت الحركة الصييكنية مع حميفيا االستعمارم في تيجير مزيد مف ييكد

-

سػػاىمكا فػػي البنػػا كالتعميػػر كالتطػػكير كحصػػمكا عمػػى دأػػؿ اسػػتأدمكه لمسػػاعدة أقربػػاايـ الصػػغار كالعجػػااز ( .األمػػـ المتحػػدة

االستعمار كاالمبريالية كاالستعمار الجديد كالعنصرية بكافة أشكاليا ( .األمـ المتحدة 1974ـ)
أكركبا كاغتصاب أراقي عرب فمسطيف ( .األمـ المتحدة 1974ـ)
1974ـ)
-

إف منظمػة التحريػػر الفمسػطينية ىػػي الممثػؿ الشػػرعي كالكحيػد لمشػػعب الفمسػطيني كىػػي بيػذه الصػػفة تنوػؿ إلػػيكـ تمػؾ الرغبػػات ك

األماني كتحممكـ مسؤكلية تاريأية كبيرة تجاه ققيتنا العادلة ( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

أتكجػػو إلػػيكـ بػػاف تمكنػػكا شػػعبنا مػػف إقامػػة سػػمطتو الكطنيػػة المسػػتومة كتاسػػيس كيانػػو الػػكطني عمػػى أرقػػو ( .األم ػػـ المتح ػػدة

-

كىذا ما بدأ يممسو شعبنا كتممسو شعكب آسيا اكافريويا كأمريكا الالتينية ( .األمـ المتحدة 1974ـ)

1974ـ)
-

بالثبػػات الممحمػػي فػػي المكػػاف كالزمػػاف صػػاغ شػػعب فمسػػطيف ىكيتػػو الكطنيػػة كارتوػػى بصػػمكده فػػي الػػدفاع عنيػػا إلػػى مسػػتكل

-

يواكمكف مف أجؿ البوا كالكجكد يناقمكف مف أجؿ أف تبوػى األرض عربيػة كيكػافحكف الطغيػاف كالظمػـ كاإلرىػاب بشػتى صػكره

-

لـ يتكقؼ الشعب الفمسطيني عف الدفاع الباسؿ عف كطنو كلود كانت ثػكرات شػعبنا المتالحوػة تجسػيدا بطكليػا إلرادة االسػتوالؿ

المعجزة( .االستوالؿ1988ـ)

الماساكية الأطيرة( .االستوالؿ1988ـ)
الكطني( .االستوالؿ1988ـ)
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ثاني عشر -اللمؿ المركبة بكاسطة الضمير.
كردت الجمؿ المركبة بكاسطة القمير في الأطابات بشكؿ كبير حيث بمن عددىا ما يوارب
( )52جممة في كافة الأطاباتل مف ىذه الجمؿ مايمي:

 إف اللانب الذم يقؼ فيو حامؿ السالح ىك الذم يميز بيف الثاتر كا رىابي( .األمـ المتحدة1974ـ) ل جممة مركبة بكاسطة القمير .كمثاؿ ذلؾ(.)1

ىناؾ مف المتاأريف مف ساركا عمى درب ابف السراح كابف يعيش في إعطا الحركؼ دك ار بار از

عدكا أدكات العطؼل كالجرل كالشرطل كبعض األدكات األأرلل مف الركابطل
في عممية الربطل حيث ٌ
كلـ يوتصركا عمى القمير أك ما ينكبو كما كرد عند ابف ىشاـ(.)2
-

لػػـ يػػتمكف االحػػتالؿ كالمجػػازر كالتشػريد مػػف طػػرد الفمسػػطيني مػػف كعيػػو كذاتػػو ككاصػػؿ نقػػالو الممحمػػي كتبػػاع بمػػكرة شأصػػيتو

-

فػرف المجمػػس الػػكطن ي يعمػػف باسػػـ اهلل كباسػـ الشػػعب العربػػي الفمسػػطيني قيػػاـ دكلػة فمسػػطيف فػػكؽ أرقػػنا الفمسػػطينية كعاصػػمتيا

الكطنية مف أالؿ التراكـ النقالي المتنامي( .االستوالؿ1988ـ)

الودس الشريؼ( .االستوالؿ1988ـ)
-

إف دكلة فمسطيف ىي لمفمسطينييف أينما كانكا فييا يطػكركف ىػكيتيـ الكطنيػة كالثوافيػة كيتمتعػكف بالمسػاكاة الكاممػة فػي الحوػكؽ.

-

تييب دكلة فمسطيف باألمـ المتحدة التي تتحمؿ مساكلية أاصة تجاه الشعب العربػي الفمسػطيني ككطنػو كتييػب بشػعكب العػالـ

-

لود افتتحت ىذه االنتأابات مرحمػة الشػرعية الدسػتكرية كالوانكنيػة فػي تػاري ،شػعبنا الفمسػطينيل كد ٌشػنت مرحمػة الكيػاف الػكطني

-

حرصنا في كؿ مرحمة مف مراحؿ مسيرتنا الطكيمة عمى أف نحمي كنصكف كحدتنا الكطنيةل ك شيدنا فػي االنتأابػات التاريأيػة

-

كىذه الميمةل تتطمب مكاصمة المجتمع الدكلي دعمو لبرامجنا كمشاريعنال كتتطمب كقؼ اإلغالؽ المتعػدد األشػكاؿ الػذم يػؤدم

(االستوالؿ1988ـ)

كدكلو المحبة لمسمـ كالحرية أف تعينيا عمى تحويؽ أىدافيا( .االستوالؿ1988ـ)

الفمسطيني المستوؿل نحك دكلة فمسطيف المستومة كعاصمتيا الودس الشريؼ(.المجمس التشريعي 1996ـ)
قبؿ أسابيع تجسيدان فذان لكحدة الشعب كتكاتفو( .المجمس التشريعي 1996ـ)

إللحاؽ أفدح األقرار بالحياة المعيشية لعمالنا كأىمنا كأطفالنا كباقتصادنا كمو( .المجمس التشريعي 1996ـ)

) -(1إف دعكة التصاؽ الشعب باألرض ىي التي منحت األرض ىكيتيا( .األمـ المتحدة 1974ـ)
-

أنتيػػز ىػػذه المناسػػبة ألتكجػػو إلػػى الشػػعب األمريكػػي كأأاطبػػو مػػف مكػػاني ىنػػا أف يوػػؼ مػػع شػػعبنا المناقػػؿ( .األمػػـ المتحػػدة

-

إف شػػرحنا لجػػذكر ققػػيتنا نػػابع مػػف إيماننػػا بػػاف العػػكدة إلػػى أصػػكؿ الوقػػايا التػػي تشػػغؿ العػػالـ أمػػر قػػركرم( .األمػػـ المتحػػدة

-

كىنػػا ال بػػد أف أعمػػى بكػػؿ اعت ػزاز شػػكر ثكارنػػا كشػػعبنا لممكاقػػؼ المش ػرفة التػػي كقفتيػػا مػػع نقػػاؿ شػػعبنا كدكؿ عػػدـ االنحيػػاز.

1974ـ)
1974ـ)

(األمـ المتحدة 1974ـ)
-

إف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

فمماذا ال أحمـ يا سيادة الرايس كآمؿ كالثكرة ىي صناعة األحالـ كاآلماؿ( .األمـ المتحدة 1974ـ)

-

ندعك شعبنا العظيـ إلى االلتفاؼ حكؿ عممو الفمسطيني كاالعتزاز بو( .االستوالؿ)1988

-

إف دكلة فمسطيف ىي جز ال يتج أز مف األمة العربية مف تراثيا كحقارتيا(.االستوالؿ)1988

) (2ركابػط الجممػة عنػد النحػكييف الوػدما ل شػريؼ مييػكبيل مجمػة الد ارسػات اإلسػالمية كالعربيػةل دبػيل ع 2009 .38منشػكرة عمػى
المكقع اإللكتركنيhttp://cherifmihoubi.blogspot.com :
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ثالث عشر -اللمؿ المركبة بكاسطة كاك الحاؿ.
 يطمح إل أف يرل المـ المظمكمة الرازحة تحت االستعمار كىػي تمػارس حريتيػا( .األمػـ المتحػدة1974ـ).
مركبػػة بكاسػػطة كاك الحػػاؿل حيػػث ربػػط بػػيف الجممتػػيف بػكاك الحػػاؿل كقػػد جػػا ت الجممػػة المربكطػػة

بالكاك عمى شكؿ جممة اسمية.

 إف شعبنا كىك يتطمع إل المستقبؿ أكثر مما ىك مقيد بمقسػي الماضػي كأغػالؿ الحاضػر( .األمػـالمتحدة 1974ـ)
جممة مركبة بكاسطة كاك الحاؿ .كمثاؿ ذلؾ(.)1
كاللدكؿ ارتي يكضح عدد مرات كركد اللمؿ البسيطة كاللمؿ المركبة في الخطابات:
اللمؿ البسيطة

اللمؿ المركبة

الخطاب
المـ المتحدة1974ـ

18

87

الكحدة الكطنية1978ـ

6

16

االستقالؿ1988ـ

8

20

تأبيف أبك لياد1988ـ

7

6

طكلكرـ1995ـ

2

4

بيت لحـ1995ـ

5

4

نابمس1995ـ

2

7

قمقيمية1995ـ

3

3

لنيف1995ـ

8

3

الملمس التشريعي1996ـ

4

27

63

177

الملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع

النتاتي:
مف أالؿ استو ار الجمؿ البسيطة كالجمؿ المركبة كتحميميال أحصت الباحثة اآلتي:
 -1بمػػن عػػدد م ػرات كركد الجمػػؿ البسػػيطة فػػي الأطابػػات ثػػالث كسػػتيف جممػػةل بينمػػا بمغػػت الجمػػؿ
المركبة مااو كسبع كسبعيف جممة كنالحظ زيادة الجمؿ المركبة في الأطابات.

) - (1يجعػؿ فمسػطيف مؤىمػة لػدأكؿ الوػرف الوػادـ كىػي تسػيـ كتشػكؿ بعطاايػا الحقػارم قػمف المنطمػؽ الوػكمي ألمتنػا العربيػة.

(المجمس التشريعي.)1995
-

إف مجمس ػػكـ كى ػػك يتص ػػدل لمس ػػؤكلياتو كميام ػػو التاريأي ػػة يج ػػب أف ت ػػكفر ل ػػو ك ػػؿ الظ ػػركؼ كك ػػؿ ال ػػدعـ الممك ػػف( .المجم ػػس

التشريعي.)1995
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ال ممتدة (مكسعة)ل بينما ندرت الجمػؿ البسػيطة
 -2جا ت أغمب الجمؿ البسيطة في الأطابات جم ن
الوصيرة.

ال فعميػػةل فػػي حػػيف كػػاف
 -3الحظػػت الباحثػػة أف أغم ػب الجمػػؿ البسػػيطة ال ػكاردة فػػي الأطابػػات جم ػ ن
عدد مرات الجمؿ االسمية ثماني مرات فوط.

 -4بمػػن عػػدد م ػرات الجمػػؿ المركبػػة مااػػة كسػػبع كسػػبعيف فػػي الأطابػػات مكزعػػة عمػػى ثػػالث عش ػرة
عالقة تركيبية لمجمؿ المركبة في الأطابات ىي:

-

الجم ػػؿ المركب ػػة بكاس ػػطة األدكات المص ػػدريةل الجم ػػؿ المركب ػػة بكاس ػػطة أدكات التعمي ػػؿل الجم ػػؿ
المركبػة بكاسػطة أدكات االسػػتدراؾل الجمػؿ المركبػة بكاسػػطة األدكات المكصػكلةل الجمػؿ المركبػػة
بكاسطة أدكات االستثنا ل الجمؿ المركبة بكاسطة أدكات التنػازؿل الجمػؿ المركبػة بكاسػطة أدكات

االسػػتنتاجل الجم ػػؿ المركبػػة بكاسػػطة أدكات المجػػازاةل الجمػػؿ المركبػػة بكاسػػطة أدكات الموارنػػةل
الجم ػػؿ المركب ػػة بكاس ػػطة األدكات التكقيتي ػػةل الجم ػػؿ المركب ػػة بكاس ػػطة العط ػػؼل الجم ػػؿ المركب ػػة

بكاسطة القميرل الجمؿ المركبة بكاسطة كاك الحاؿ.
-

كرد في أطاب األمـ المتحدة1974ـل ثماني عشرة جممة بسيطةلك سبع كثمانكف جممة مركبػةل

كتالحػػظ الباحثػػة غمبػػة الجمػػؿ المركبػػةل كمرجػػع ذلػػؾ أف الأطػػاب كػػاف معػػد مسػػبوا كاتأػػذ طابعػان
رسميان حيث كاف الأطاب األكؿ كالفرصة األكلى لمرايس أماـ الجمعية العامة لألمػـل كأعتوػد أف
الػرايس نجػػ ،فػػي عرقػػو لمأطػػاب كفػػؽ الجمػػؿ المركبػػة كأدكاتيػػا التػػي أػػدمت السػػياؽ كتناسػػبت

معػػول إقػػافة إلػػى طػػكؿ الأطػػاب حيػػث يعػػد األطػػكؿ بػػيف الأطابػػات حيػػث أف مسػػاحتو أتاحػػت
لمرايس التنكيع في العالقات التركيبية بيف الجمؿ.

إقافة إلى استأداـ الرايس لمجمؿ البسيطة فػي الأطابػات ل حيػث الحظػت الباحثػة أنيػا كانػت
في سياؽ عرقو ألحالـ كطمكحات الشعب الفمسطيني.
-

كرد فػػي أطػػاب المجمػػس التشػريعي سػػبع كعشػػركف جممػػة مركبػػةل كأربػػع جمػػؿ بسػػيطة كذلػػؾ ألف
الأطاب معد مسبوا أيقا لتنصػيب المجمػس التشػريعي األكؿ عػاـ 1996ـل كقػد كظػؼ الػرايس

الجمؿ في سياقاتيا المأتمفة ككزعيا التكزيع األنسب.

فػػي أطػػاب إعػػالف االسػػتوالؿ نػػكع ال ػرايس بػػيف الجمػػؿل كمػػع ذلػػؾ غمبػػت الجمػػؿ المركبػػة فػػي

الأطػػاب حيػػث بمغػػت عش ػريف جممػػة مركبػػةل كيعػػكد السػػبب إلػػى الرسػػمية التػػي سػػيطرت عمػػى الأطػػاب

أيقا.
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-

الحظت الباحثة أف استأداـ الجمؿ بشكميا المرتب كالمترابط فػي الأطابػات الجماىيريػة لػـ يكػف

بػػارزال كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى ككنيػػا أطابػػات ارتجاليػػة غمبػػت عمييػػا المغػػة العاميػػةل إقػػافة إلػػى أنيػػا
أطابات تسكدىا اليتافات الكطنية بيف الرايس كشعبو في أماكف الأطابات.
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الفصل الرابــــع
املستوى الـــــداللــــي:
المبحث األكؿ -الحوكؿ الداللية.
المبحث الثاني -العالقات الداللية.
المبحث الثالث -المصاحبات المفظية.

الفصؿ الرابع
المستكل الداللي
تكطتة:
ي ػ ػػدرس ى ػ ػػذا الفص ػ ػػؿ المس ػ ػػتكل ال ػ ػػدالليل حي ػ ػػث يعتب ػ ػػر أح ػ ػػد أى ػ ػػـ مس ػ ػػتكيات المغ ػ ػػةل كعمي ػ ػػو

تو ػ ػػؼ المع ػ ػػاني المغكي ػ ػػةل كب ػ ػػو تتق ػ ػػ ،كترتس ػ ػػـ المع ػ ػػالـل إق ػ ػػافة إل ػ ػػى أن ػ ػػو المرتك ػ ػػز لتفري ػ ػػن المع ػ ػػاني
العتب ػ ػػارات عدي ػ ػػدة بمككن ػ ػػات ص ػ ػػكتيةل كصػ ػ ػرفيةل كنحكي ػ ػػةل كعمي ػ ػػو ت ػ ػػدرس الباحث ػ ػػة أى ػ ػػـ المق ػ ػػاميف

ف ػ ػػي الأط ػ ػػاب العم ػ ػػارم؛ ليتس ػ ػ ىػنى لي ػ ػػا الكل ػ ػػكج إل ػ ػػى الحو ػ ػػكؿ الداللي ػ ػػة كالعالق ػ ػػات ب ػ ػػيف ألفاظي ػ ػػا م ػ ػػف
ترادؼ كأقداد كمشترؾ لفظيل ككذلؾ دراسة المصاحبات المغكية في الأطاب العمارم.
"كيعني عمـ الداللة بدراسة المعنى في مجاالت الصكت كالمفردة كالتركيبل كىػذا فػرؽ ميػـ بينػو

كبيف "عمـ المعجـ" الذم يعنى ببياف معنى المفردة كتطبيواتيا في متكف المعجمات"(.(1

مضاميف الخطاب العمارم:
تيسػػػػػمط الباحثػػػػػة الضػػػػػكء عمػػػػػ أىػػػػػـ المضػػػػػاميف كالمرتكػػػػػزات التػػػػػي احتكاىػػػػػا الخطػػػػػاب
العمػػػػػارم ،حيػػػػػث امػػػػػتألت بالعديػػػػػد مػػػػػف المضػػػػػاميف التػػػػػي لعمػػػػػت مػػػػػف ىػػػػػذه الخطابػػػػػات ثػػػػػركة
ٌ

التماعيػػػػة ،ككطنيػػػػة ،كدينيػػػػة ،كسياسػػػػية ،كثكريػػػػة ،كمرلعيػػػػة ترتكػػػػز عمييػػػػا أيػػػػة دراسػػػػة تعمٌقػػػػت
بالقاتػػػد الرمػػػز ،كبعػػػد دراسػػػة الخطابػػػات ،كلػػػدت الباحثػػػة أف أكثػػػر مػػػا احتػػػكت عميػػػو مػػػف مضػػػاميف

كانػػػػػػت المضػػػػػػمكف االلتمػػػػػػاعي ،المضػػػػػػمكف الثػػػػػػكرم ،مضػػػػػػمكف الكحػػػػػػدة الكطنية،المضػػػػػػمكف
الػػػػديني ،إضػػػػافة إلػػػػ تعػػػػريي الػػػػرتيس عرفػػػػات لمعديػػػػد مػػػػف المكضػػػػكعات الخػػػػرل خػػػػارج ىػػػػذه
المضػػػػاميف مثػػػػؿ مكضػػػػكع الكحػػػػدة العربيػػػػة ،كحقػػػػكؽ ا نسػػػػاف ،كالمػػػػرأة الفمسػػػػطينية ،كلكػػػػف مػػػػا

اختارتو الباحثة كاف الكثر شيكعان كتناقالن عبر اللياؿ كالدارسيف.

عمار:
أكال_ المضمكف االلتماعي عند أبي َّ
أثٌػ ػرت بياػ ػػة ياسػ ػػر عرفػ ػػات األكلػ ػػى عمػ ػػى مفاىيمػ ػػو االجتماعيػ ػػة كحرصػ ػػو عمػ ػػى تعاقػ ػػد البنيػ ػػة
األكلي ػػة الت ػػي ع ػػاش كترع ػػرع فيي ػػا كان ػػت تو ػػكـ عم ػػى الح ػ ً
ػبل
المجتمعي ػػة الفمس ػػطينية كترابطي ػػا ل فالبيا ػػة
ٌ

األكلي ػةل كاألس ػرة الممتػػدة كالمنطوػػة السػػكنية عامػػةل األمػػر
كاأللفػػةل كالت ػراحـل كالتعاقػػد بػػيف أف ػراد األس ػرة
ٌ
ال ػػذم انعك ػػس عمي ػػو ف ػػي مس ػػيرتو النق ػػاليةل اكايمان ػػو باىمي ػػة ال ػػتالحـ كالتػ ػرابط الجم ػػاىيرمل كق ػػكة البني ػػة
االجتماعيػػة الفمسػػطينيةل فػػايوف ياسػػر عرفػػات منػػذ بداياتػػو الثكريػػة األكلػػى بػ ت
ػاف الػػتالحـ كالتػرابط بػػيف أبنػػا

) )1التثويؼ في المغة العربيةل صادؽ عبد اهلل أبك سميمافل مرجع سابؽ.ص265
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ش ػػعبو ى ػػك أس ػػاس لو ػػكة الث ػػكرة كعنفكاني ػػال ك ت
أف الجم ػػاىير المتح ػػدة المت ارص ػػة ى ػػي ال ارف ػػد األكؿ كالح ػػارس

الحويوػػي لمثػػكرة كرجاالتيػػا عمػػى قاعػػدة ت
أف العالقػػة بػػيف الثػػاار كالجمػػاىير ىػػي العالقػػة ذاتيػػا بػػيف السػػمكة
كارتباطيا بالما .
فك ػػاف عرف ػػات يح ػػرص عم ػػى الكح ػػدة االجتماعي ػػة لبني ػػة المجتم ػػع الفمس ػػطيني سػ ػكا ف ػػي ال ػػداأؿ

الفمسػ ػػطيني أك فػ ػػي الشػ ػػتاتل كعمػ ػػى كحػ ػػدة العالقػ ػػة كأكاصػ ػػر األأػ ػػكة كالمحبػ ػػة بػ ػػيف المسػ ػػمـ كالمسػ ػػيحي

كالييكدمل كنجد أف ياسر عرفات كػاف دااػـ التركيػز فػي أطاباتػو كمفرداتػو المغكيػة الكطنيػة كاالجتماعيػة
عمػػى كحػػدة الشػػعب بكػػؿ أطيافػػو كفااتػػول كتعريجػػو فػػي أطاباتػػو عمػػى الشػػيدا كذكػػرىـ باالسػػـل كاألسػػرل

كالجرحػػى كالم ػرأةل كالعمػػاؿل كالشػػبابل كاألشػػباؿل كالزى ػراتل كالشػػيكخل كمأاطبتػػو لمجمػػاىير بانيػػا الكقػػكد
الحويوػػي لمثػػكرة عبػػر مفػػردات عاميػػة كجماىيريػػة شػػااعة تشػػعؿ حماسػػيـ حػػيف يأػػاطبيـ مباش ػرةل كالتػػي
كانت تصؿ في بعض الأطابات إلى شبو الحكار بينو كبيف الجماىير كما في أطابي لنيف كقمقيمية.

كفي خطاب المـ المتحدة 1974ـل ظيرت الكثير مف األلفاظ االجتماعية التي تػكحي بكحػدة
الحالة االجتماعية لمفمسطينييف مثؿ  ":بيكتنا ،حقكلنا ،أشلارنا ،مشكمتنا ،أرضنا ،عمينا"ل إقافة لذكره

مسسػػي شػػعبو فػػي أكثػػر مػػف محػػؿ فػػي الأطػػاب مثػػؿ " :لشػ َّػد مػػا يتػػألـ شػػعبنا"ل " فرضػػت عمينػػا قس ػ ار "ل
ككذلؾ نجد التصاقو االجتمػاعي ببياتػو األكلػى مثػؿ" :كأننػي أحػد أبنػاء بيػت المقػدس"ل كعػف ذكػره عػف
صػكر التػسأي فػػي مجتمعػو "كصػػكر راتعػػة عػػف مظػاىر التػػقخي الػػديني التػػي كانػت تتػػقلؼ فػػي مػػدينتنا
المقدسة قبؿ حمكؿ النكبة".

كعم ػ ػػى صػ ػ ػػعيد أكسػ ػ ػػع فوػ ػ ػػد أكػ ػ ػػدت بعػ ػ ػػض المعػ ػ ػػاني كالجمػػ ػػؿ ال ػ ػ ػكاردة فػػ ػػي أطػ ػ ػػاب ال ػ ػ ػرايس

ياس ػ ػػر عرف ػ ػػات عم ػ ػػى تمس ػ ػػكو بكح ػ ػػدة الحالػ ػ ػة العربي ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة كاألأكي ػ ػػة ب ػ ػػذكره لكقف ػ ػػات الع ػ ػػرب
كتق ػػحياتيـ كم ػػا ع ػػانكه أيقػ ػنا م ػػف االح ػػتالؿ الص ػػييكني مث ػػؿ ":فمػػػا كػػػاف مػػػف أمتنػػػا العربيػػػة كفػػػي
مقػػػػػدمتيا مصػػػػػر كسػػػػػكريا إال أف تبػػػػػذؿ الليػػػػػكد المضػػػػػنية "ل كك ػ ػػذلؾ ذكػ ػ ػره لمجػ ػ ػكالفل كس ػ ػػينا ل

كتػ ػ ػػدمير مدينػ ػ ػػة الونيط ػ ػ ػرة السػ ػ ػػكريةل كعػ ػ ػػف جنػ ػ ػػكب لبنػ ػ ػػاف لمتاكيػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى الكحػ ػ ػػدة االجتماعيػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف

الشعب الفمسطيني كالشعكب العربية.

كاف لطبيعػة الخطاب في دكرة الملمس الكطني في اللزاتػر1987ل (مػؤتمر الكحػدة الكطنيػة)
كلمكانػػو كزمانػػو دكر كاقػػ ،فػػي تغيػػر األلفػػاظ كالجمػػؿ كالمفػػردات المتعموػػة بالمقػػمكف االجتمػػاعي عنػػد

ياسر عرفاتل فالأطاب كاف باكثر مف اتجػاه كمغػزل تع ٌػدت الكحػدة االجتماعيػة الفمسػطينية إلػى إطارىػا
العربي كلألصدقا كاألشوا في العالـل فكثرت فيو ألفاظ كمفردات األأػكة كالشػكر الكبيػريفل أاصػة كأف
و
ػاب العالق ػػات الفمس ػػطينية
الأط ػػاب ج ػػا بجي ػػد عرب ػػي كدكل ػػي م ػػف األش ػػوا ؛ لػ ػرأب الص ػػدع ال ػػذم أص ػ ى
الفمسػ ػػطينية بػ ػػيف فصػ ػػااؿ منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينيةل كلسػ ػػنكات ميمػ ػػة كصػ ػػعبة فػ ػػي تػ ػػاري ،الوقػ ػػية
الفمسػػطينيةل فكثػػرت فػػي الأطػػاب مفػػردات األأػػكة لمحقػػكر مػػف فمسػػطينييف كعػػرب فػػذكر ال ػرايس ياسػػر
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عرفػػات لفػػظ أأػػي (عشػػر م ػرات)ل كلفػػظ إأكاني(اثنػػا عشػػر م ػرة) كلفػػظ األأػػكة (ثػػالث م ػرات)ل كلفػػظ

إأكاننػػا (م ػرة كاحػػدة) ل كلفػػظ الشػػويوة م ػرتيفل كاألشػػوا (م ػرتيف)ل كالصػػديؽ (ثػػالث م ػرات)ل كاألصػػدقا

(مرتيف)ل كصديونا (مرة كاحدة)ل كالصديوة (مرة كاحدة)ل كأصػدقاانا (مػرة كاحػدة)ل كأتػت ىػذه األلفػاظ فػي

الغالب في بداية الجمؿ كالعبارات؛ لمتاكيد عمى االحتراـ كالتودير لكؿ الحقكر كلجيػكدىـ الراميػة لكحػدة

الصؼ الفمسطيني.

كػ ػ ػػذلؾ نجػ ػ ػػد تك ػ ػ ػ ارره لكثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف عبػ ػ ػػارات الشػ ػ ػػكر كالتوػ ػ ػػدير لمشػ ػ ػػعب الج ازاػ ػ ػػرمل توػ ػ ػػدي ار لػ ػ ػػو

كلرايس ػ ػػو (الشػػػػػاذلي بػػػػػف لديػػػػػد) ل كلمص ػ ػػيفل كركس ػ ػػيال كليبي ػ ػػا عم ػ ػػى مػ ػ ػكاقفيـ المشػ ػ ػرفة كي ػ ػػاتي ى ػ ػػذا
الشػ ػػكر المتكػ ػػرر فػ ػػي أطػ ػػاب ياسػ ػػر عرفػ ػػات مػ ػػف بػ ػػاب العرفػ ػػاف كالكفػ ػػا كالتوػ ػػدير ل أػ ػػر ككسػ ػػب كده
لصػ ػ ػػال ،ققػ ػ ػػيتو ل ككػ ػ ػػذلؾ تك ػ ػ ػ ارره لمصػ ػ ػػطم " ،األمػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة"ل بوكلػ ػ ػػو  ":أحػػػػػػرار كشػػػػػػرفاء المػػػػػػة

العربيػػػػػة" ،كحديث ػ ػػو لمع ػ ػػرب كنتيج ػ ػػة لمكق ػ ػػع العرب ػ ػػي الص ػ ػػعب كم ػ ػػا ق ػ ػػاؿ فػ ػػي أطاب ػ ػػو ب ػ ػػاف يككنػ ػ ػكا" :
ػػكب منػػػا أف نكػػػكف عمػػػ قمػػػب رلػػػؿ كاحػػػد"ل كحديث ػػو ع ػػف الج ػػيش الع ارق ػػي ال ػػذم يناق ػػؿ نياب ػػة
مطمػ ه
عف األمة العربية عمى البكابة الشرقية.
ػنس فاػ ػ ػػات شػ ػ ػػعبو
كعمػ ػ ػػى الص ػ ػ ػػعيد االجتم ػ ػ ػػاعي الفمس ػ ػ ػػطينيل كفػ ػ ػػي معظػ ػ ػػـ أطاباتػ ػ ػػو لػ ػ ػػـ يػ ػ ػ ى
محػ ػػاكال طمػ ػػانتيـ عمػ ػػى كحػ ػػدة الفصػ ػػااؿ اكاب ػ ػراز دكرىػ ػػـ كتوػ ػػديره ليػ ػػـ  ":مػػػػاذا أقػػػػكؿ ليػػػػؤالء الطػػػػالب
فػػػي لامعػػػة الزىػػػر بغػػػزة كفػػػي لامعػػػة النلػػػاح كفػػػي لامعػػػة بيػػػر زيػػػت ،كفػػػي لامعػػػة الخميػػػؿ كفػػػي

لامعػػػػة القػػػػدس كلامعػػػػة بيػػػػت لحػػػػـ الػػػػذيف يتصػػػػدكف اليػػػػكـ مػػػػع كػػػػؿ شػػػػعبيـ عمػػػػا نال كفالحػػػػيف

،رلػػػػػػػا نال كنسػػػػػػػاء كأطفػػػػػػػاال " كيمكػ ػ ػػف الو ػ ػ ػػكؿ أف المق ػ ػ ػػمكف االجتم ػ ػ ػػاعي ىنػ ػ ػػا اأتم ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػاقي

الأطابػ ػ ػػات حيػ ػ ػػث رٌكػ ػ ػػز عمػ ػ ػػى أىميػ ػ ػػة اجتمػ ػ ػػاع الٌصػ ػ ػػؼ الفمسػ ػ ػػطيني مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ بنػ ػ ػػا كطػ ػ ػػف كدكلػ ػ ػػة

فمسطينية مستومة.

كف ػ ػػي كثيقػػػػػػة االسػػػػػػتقالؿ 1988ـل اى ػ ػػتـ ياس ػ ػػر عرف ػ ػػات بكح ػ ػػدة الحي ػ ػػاة االجتماعي ػ ػػة لك ػ ػػؿ
الفمسػ ػ ػػطينييف كالمسػ ػ ػػاكاة بيػ ػ ػػنيـل ككػ ػ ػػاف الأطػ ػ ػػاب ككانػ ػ ػػو رسػ ػ ػػالة تطمػ ػ ػػاف الكػ ػ ػػؿ الفمسػ ػ ػػطيني المسػ ػ ػػمـ

كالمسػ ػ ػػيحي ل ككػ ػ ػػذلؾ الييػ ػ ػػكدم الػ ػ ػػذم يكًل ػ ػ ػد فػ ػ ػػي فمسػ ػ ػػطيف دكف تيجي ػ ػ ػره مػ ػ ػػف أكركبػ ػ ػػا ليػ ػ ػػال ككػ ػ ػػذلؾ
لمفمس ػ ػػطينييف ال ػ ػػذيف يعيش ػ ػػكف ف ػ ػػي الش ػ ػػتات ح ػ ػػيف ق ػ ػػاؿ " :إف دكلػػػػػة فمسػػػػػطيف ىػػػػػي لمفمسػػػػػطينييف
أينمػػػا كػػػانكا فييػػػا يطػػػكركف ىػػػكيتيـ الكطنيػػػة كالثقافيػػػة ،ك ىش ػػمؿ تاكي ػػده عم ػػى الحري ػػات كالمعتو ػػدات
" تصػػػػػاف فييػػػػػا معتقػػػػػداتيـ الدينيػػػػػة كالسياسػػػػػية ككػػػػػرامتيـ ا نسػػػػػانية" كك ػ ػػذلؾ تركيػ ػ ػزه الكاق ػ ػػ،
عم ػػى الحريػ ػػات كالحوػػػكؽ لممػ ػكاطنيف " حريػػػػة الػػػػرأم ،كحريػػػػة تكػػػػكيف الحػػػػزاب  ،كرعايػػػػة الغمبيػػػػة
حقػػػكؽ القميػػػة ،كعمػػػ العػػػدؿ االلتمػػػاعي كالمسػػػاكاة ،كعػػػدـ التمييػػػز فػػػي الحقػػػكؽ العامػػػة عمػػػ
أساس العرؽ أكالديف أك المكف أك بيف الرلؿ كالمرأة"
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كيمكػػف الوػػكؿ إف ىػػذا الأطػػاب كػػاف أغنػػى أطابػػات ياسػػر عرفػػات إلػػى جانػػب أطػػاب األمػػـ

المتحػ ػػدة فػ ػػي حوػ ػػكؽ الم ػ ػكاطنيف كتاسػ ػػيس لحيػ ػػاة اجتماعيػ ػػةل اكالػ ػػى تعػ ػػايش سػ ػػممي متسػ ػػام ،بػ ػػيف الكػ ػػؿ
الفمسطينيل كلعؿ ىذا نات عف ق ار ة الرايس لممستوبؿ ق ار ة جدية ب ت
ػاف العػكدة لمػكطف باتػت قريبػةل كىػذا
ما كاف يتصؼ بو ياسر عرفات في نظرتو المستوبمية.

كالالفت حسف اأتيار ياسر عرفات لمفرداتو حسب السياؽ كالمكاف كطبيعة المتموػيل فنجػده فػي

أطابات ػػو الجماىيري ػػة يرك ػػز عم ػػى المق ػػمكف االجتم ػػاعي عب ػػر مف ػػردات يكررى ػػا ف ػػي الأطاب ػػاتل كف ػػي

الأطاب الكاحدػ ففي خطاب لنيف الجماىيرم بتاري1995/11/19 ،ـ ل كفػي خطػاب نػابمس 1995ـل
ذكر ياسر عرفات المفردات  :يا إخكاني ،يا أحباتي ،يا ربعي ،يا كػؿ ربعػي ،يػا أىمػي  ،يػا كػؿ أىمػي،
نعـ يا أخكتي ،نعـ يا أخكتيل فيي مفردات تػدؿ كتيشػير إلػى التػرابط كالنسػي االجتمػاعي كالعالقػة بػيف
ال عمػى كحػدة الحػاؿ
الوااد كالجماىيرل ككذلؾ حيف أاطب الجماىير بصفة الجمع بينيا كبيف الويػادة دا ن

كالورار كالمصيرل كعبارتو الشػييرة " معػان كسػكيان نبنػي الدكلػة الفمسػطينية المسػتقمة " ،مػاىي إال جممػة

ميمػػة تؤكػػد إيمػػاف عرفػػات بػػدكر الجمػػاىير كالمجتمػػع بمرحمػػة البنػػا كمػػا مرحمػػة التحريػػرل كػػذلؾ تطػػرؽ
عرفات لذكر شيدا المأيمات التي كاف يزكرىا كيموػي أطاباتػو فييػا" :فمنتػذكر الشػييد نػكر  ،الشػييد

بالؿ كأميرىـ أبك لياد".

كما كركز عرفات عمػى أىمية دكر المػرأة النضػالي حيػث يػذكر ذلػؾ فػي الأطابػات مشػي ار إلػى
األسػيرات كأميػات الشػػيدا حيػث قػػاؿ " :مػف لنػػيف المحػػررة نرسػػؿ التحيػة كاالعتػزاز لسػرانا كأسػػيراتنا
لمعتقمينا كمعتقالتنا " ،كأكلو تينتة خاصة لألخكات مف أعضاء الملمس كأقكؿ ليف  :إف كصكلكف
إل عضكية الملمس ىك شيادة تقدير مف شعبنا لمدكر البارز الذم أدتو المرأة الفمسطينية في كافػة
مراحؿ نضالنا الكطني ،كعم أىميػة مكاصػمة ىػذا الػدكر كتطػكيره فػي المسػتقبؿ " ،كقكلػو فػي مكقػع

آأر"كالمساكاة بيف المرأة كالرلؿ "ل " .ككذلؾ تركيزه في أطاب طكلكرـ عمى دكر المرأة فػي المجتمػع
كالبنػػا االجتمػػاعي " أحيػػي ب ػ لالؿ الم ػرأة الفمسػػطينية  ،الم ػرأة الفمسػػطينية ،حارسػػة نارنػػا المقدسػػة،
كحامية بقاؤنا ،أحيييا ىنا في طكلكرـ".
كاىتمامو أيقان بكحدة المخيمات كالرض الفمسطينية كترابطيا في الأطاب ذاتػو  ":مػف لنػيف

المحػررة نرسػؿ التحيػة إلػ رفػح ك خػانيكنس كغػزة كالخميػؿ كبيػت لحػـ كنػابمس "ل كىنػا ذكػا سياسػي
كبير لدل ياسر عرفات عبر اسػتأدامو مفػردات المػدف فػي القػفة كغػزة لمػرد عمػى مػف شػكككا قػااميف "

غزة أكال كأأيرا" ردا عمى اتفػاؽ أكسػمك لمسػالـل كىػذا التكػرار نلػده فػي أغمػب خطاباتػو اللماىيريػة فػي
طكلكرـ كقمقيمية كراـ اأ كبيت لحـ كنابمس.
كالحديث بصيغة الجمػع كىػك يأاطػب الجمػاىير مثػؿ" :نبنػي  ،نكتػب ،نحػرر ،ننشػح ،نحػافظ،
نقاكـ"ل كىي معاني تعطي لمجماىير قناعػة بانيػا شػريكة فػي النقػاؿ كالبنػا ل كػذلؾ يتقػ ،مػف معظػـ
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أطابػػات عرفػػات الجماىيريػػة تركيػػز عرفػػات عمػػى مػػدي ،الجمػػاىيرل كاحتراميػػا اكاب ػراز دكرىػػا كىػػي لغػػة
أطابيػة تبػرز حنكتػو مػف جيػةل كالتصػاقو بالجمػػاىير التػي تيحػب أف تموػى ىػذا التوػدير كاالعتػزاز بالػػذات
مف أطابات الوادة ففي خطاب قمقيمية 1995ـل أاطب عرفات الجمػاىير فػي أكثػر مػف محػؿ بعبػارات

التفأيـ كالتمجيد مثػؿ " :كـ رفعتـ رؤكسنا في سنكات االنتفاضة المباركػة" ك كصػفو لألشػباؿ كالزىػرات
ب "اللنراالت اللدد" كقكلو ألىؿ قمويمية " انتػك المػي زرعتػكا البرتقػاؿ كالزيتػكف فػي الصػخر " كقكلػو "
انتػػك القػػكـ اللبػػاريف انتػػك القػػكـ اللبػػاريف" ككػػذلؾ رسػػالتو لمجميػػع بػػاحتراـ رجػػاؿ الػػديف كػػاىـ ركػػااز

كيػذكر جمػاىير قمويميػة بانػو ابػف
المجتمعل نجده استغؿ كجكد مفتي الوػدس "عكرمػة صػبرم" ليرحػب بػو ي
لممدينة " يا أخي مفتي الديار الفمسطينية كمفتي القدس " "مفتينا ابف قمقيمية عكرمة صبرم".
نالحػ ػػظ قػ ػػكة العالقػ ػػة كالت ػ ػرابط االجتمػ ػػاعي ال ػ ػذم يظيػ ػػر مػ ػػف أػ ػػالؿ الأطػ ػػاب حػ ػػيف يأاطػ ػػب

الجم ػػاىير بمغ ػػة عامي ػػة تمي ػػب حماس ػػيا كيعم ػػك ص ػػفيرىا كتص ػػفيويا ق ػػااال" :مبخمتػػػػكش عميػػػػا ال بميػػػػة
كال بأكؿ كال بسالح ،كال برلاؿ ،كال بدماء ،كال بشيداء".
لـ يغفؿ عرفات في أطاب قمويمية كمقمكنو االجتماعي عف التاكيد عمػى أأػكة العػرب ككاجػب

حسػػف الج ػكار معيػػـ فيوػػكؿ " :فأكصػػػيكـ بػػػاللكار ،اللػػػكار العربػػػي "ل كبػػنفس الفيػػـ لطبيعػػة الجمػػاىير
كشكقيا لسماع ما يشبع األنا بداأميا مػف بػاب أف حوتيػا اإلنصػاؼ كاالعتػراؼ بيػا كبجيكدىػا نجػد ياسػر
عرفات أتوف مأاطبة الجماىير بنابمس أيقا حيف قاؿ " نابمس لبؿ النػار ،نػابمس االنتفاضػة ،نػابمس
أرض البطكالت ،أرض الشيداء ،أرض اللرح  ،أرض الحرار ،أرض الشػرفاء" كذكػره لمأيماتيػا كنػكع

مف المحبة كالترابط كاالعتراؼ باىميتيا " بالطة ،عسػكر ،عػيف المػاء" ل كأف الجمػاىير سػتبوى مكجػكدة
في عممية البنا " لنبا إل لنب  ،نتعاىد  ،نتعاضد".
كف ػػي خطػػػاب طػػػكلكرـ 1995ـ م ػػف حي ػػث بدايت ػػو كتركيػ ػزه عم ػػى دكر الجم ػػاىير لكس ػػب كدى ػػا

كاالعتراؼ بػدكرىا " :تنحني أماـ شلاعاتيـ كبطكالتيـ القامػات" كاسػتذكاره لشػاعر المدينػة " أىػؿ بمػدة
أبك الطيب عبد الرحيـ محمكد" ،كعكدتو لمتاكيد عمػى دكر كػؿ الجمػاىير لفوػاؿ مؤكػدان عمػى احتػرًاـ دكر
الجمػػاىير ككقكفػػو إلػػى جانػ ً
ػب الثػػكرة الفمسػػطينية بميجػػة مص ػرية عاميػػة " ىػػؿ خطػػر فػػي بػػاؿ المػػي كػػاف

يتػػػدمكلي الطعػػػاـ سػػػ ار كالميػػػة بالسػػػر كالطمتتػػػيف بالسػػػر كالمسػػػدس بالسػػػر كأنػػػا لػػػام عنػػػدكـ فػػػي
ً
لكافة الفاات كالشراا ،بتعريجو عمى الجرحى كالمعتوميف كالشيدا .
اؿ67ك ،"68كعدـ إغفالو
كفػػي خطػػاب بيػػت لحػػـ 1995ـ نجػػد تركي ػزه عمػػى المحمػػة االجتماعيػػة بػػيف المسػػيحي كالمسػػمـ
كرسػػالتو بتوػػديـ المسػػيحي عمػػى المسػػمـ بيػػا مػػف المفػػاىيـ األأالقيػػة كالسياسػػية كاالجتماعيػػة الكثيػػر حػػيف

بػػدأ أطابػػو مػػف اإلنجيػػؿ بػ ػ " الملػػػد أ فػػػي العػػػالي كعمػػػ الرض السػػػالـ كفػػػي النػػػاس المسػػػرة "
ككصفو ألىؿ بيت لحػـ "بأمثكلػة العطػاء" كذكػره أيقػا لممػرأة " المعتقمػيف كالمعػتقالت" .كفػي أطابػو أك
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كممتو التابينية لرفيؽ دربو الشييد أميؿ الكزير أبك جياد فتظير عاطفتو االجتماعيػة الفرديػة اتجػاه رفيوػو

حيف يأاطبو " يا حبيب دربي" كحيف يعاىده باف دمو لف يذىب ىدرا.

كعف خطابو الكؿ أماـ الملمس التشريعي1996ـ في أكلى جمساتو االفتتاحيػةل تكثػر األلفػاظ
كالجمؿ التي تحكل عمػى مقػمكف اجتمػاعي سػكا عمػى الصػعيد الفمسػطيني ككحػدة الصػؼ أك الترحػاب

بقػػيكؼ فمسػػطيف كاالستشػػياد كاالعت ػراؼ بػػدكرىـ مػػع الشػػعب الفمسػػطيني فيبػػدأ كممتػػو بالفػػاظ " الخ ،
الخكة  ،الخكات  ،الضيكؼ الكراـ ،كمأاطبػة ياسػر عرفػات بيػا لمحقػكر الفمسػطيني كالعربػي كالػدكلي
رسػػالة كاقػػحة عمػػى أف السػػمطة الفمسػػطينية كىػػي تبػػدأ أكلػػى أط ػكات البنػػا اكاقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية
المسػػتومة إنمػػا ىػػي تنظػػر ألف تكػػكف عمػػى عالقػػة متينػػة كصػػمبة مػػع جميػػع دكؿ العػػالـ كتؤسػػس لشػراكات

معيػػا فيو ػػكؿ " :أرحػػػب باسػػػـ الشػػػعب الفمسػػػطيني بالػػػدكؿ الشػػػقيقة كالصػػػديقة " كى ػػي تحم ػػؿ معن ػػى

اجتماعي داللي عمى ت
أف فمسطيف حريصة عمػى تماسػؾ العالقػات مػع ىػذه الػدكؿ التػي ناصػرت الوقػية

الفمسطينية

كيظيػػر الكفػػا كالعرفػػاف فػػي أطػػاب الػرايس مػػف أػػالؿ عػػدة ألفػػاظ تػػدؿ عمػػى االحتػراـ كالتوػػدير

كالكفا مثػؿ" :أحيييـ كأشكرىـ عم مشاركتيـ الكريمة " " ،تحت رعاية أخي الرتيس مبارؾ " " ،نػذكر
باالمتناف الدكؿ المانحة كما قدمتو كتقدمو" ،كتطرؽ ياسر عرفات لوقػايا اجتماعيػة ميمػة فػي أطابػو
فػػي سػػياؽ إيجػػابي

()1

ليكقػػ ،لمعػػالـ أف التربيػػة السػػميمة ىػػي فوػػط مػػف تكاجػػو اإلرىػػاب كتحػػد منػػو كلػػيس

مكاجية اإلرىاب باإلرىاب " كتربيػة الػنشء فػي ظػركؼ صػحية كبثقافػة عصػرية مػع التمسػؾ بػالقيـ
كالمعتقدات بأرق مفاىيميا الحقيقية مف شأنو أف يحد مف ظاىرة ا رىاب كنتاتلو ".
كذلؾ اىتمامو الدااـ بكؿ أطاباتو عمى االىتماـ كالتودير لمشػيدا كأركاحيػـ التػي قػدمكىا ألجػؿ

فمسطيف " نذكر بالتقدير كاالعتزاز كؿ شيداء شػعبنا كفػي مقػدمتيـ أخػي كحبيبػي أميػر الشػيداء"أبك

لياد" .كتركيزه عمى تنمية المجتمع الفمسطيني كبنا اقتصاده " تحقيؽ تنمية تكفر لشعبنا حياة كريمػة
" كالالفت في أطاب ياسر عرفػات كرغػـ العمميػات التفجيريػة داأػؿ دكلػة الكيػاف حسػب االتفػاؽ كالتػي
كػػادت أف تػػكدم بعمميػػة السػػالـ إال أنػػو كرغػػـ كصػػفيا باإلرىابيػػة لػػـ يػ ً
ػات عمػػى مػػا يػػاتي عميػػو زعمػػا
الماقي كالحاقر مف تأكيف ل أر كالتشكيؾ في كطنيتو أك دينو أك أأالقو بؿ الالفػت تكجييػو لمكػؿ

الفمسطيني كلممأتمفيف معو كمع مشركع السػالـ لبػد الحػكار " كلنتفػؽ فيمػا نتفػؽ عميػو كليعػذر بعضػنا
البعض فيما نختمؼ فيو".
) (1تػػرل الباحثػػة أف السػػياؽ إيجػػابي لعػػدة أسػػباب مػػف أىميػػا  :أف الأطػػاب أتػػى بعػػد عػػدة عمميػػات تفجيريػػة بيػػدؼ تأريػػب عمميػػة
السػػالـ كمػػا كػػاف التحميػػؿ السياسػػي حينيػػال كأف ياسػػر عرفػػات ذكػػر التربيػػةل كالظػػركؼ الصػػحية بعػػد أف تطػػرؽ لإلرىػػاب كالحصػػار
اإلسراايميل كاإلغالؽ عمى أراقي السمطة الفمسطينية؛ ليؤكػد لمجميػع أف الظػركؼ الصػحية كاالجتماعيػة كترسػي ،ثوافػة السػالـ ىػي

القماف الكحيد لمشعبي.
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عمار:
ثانيا_ المضمكف الثكرم عند أبي َّ
جػػا ت أطابػػات عرفػػات مفعمػػة فػػي المقػػمكف الثػػكرم سػكا الجماىيريػػة أك الدكليػػةل فوػػد كانػػت

الثكرة حاقرة في أطابات الرايس بمعناىا كبداللتيال فكاف عرفات مفجػر الثػكرة الحديثػة كالتػي انعكسػت

فػػي كافػػة أطاباتػػول فكػػاف الثػػاار الػػداعي لمثػػكرة قػػد االسػػتعمار الصػػييكنيل كمػػف أجػػؿ نيػػؿ الحريػػة ففػػي
أطاب األمـ المتحدة يوكؿ ":إنني ثػاتر مػف ألػؿ الحريػة .كأعػرؼ أف كثيػريف مػف اللالسػيف فػي ىػذه
القاعة كانكا في مثؿ المكاقع النضالية التي أقتؿ منيا ارف"ل كاف دااـ الحمـ بمستوبؿ مشػرؽ لفمسػطيف
حتػى كىػػك فػػي منفػاه فيوػػكؿ" :فممػػاذا ال أحمػػـ ،يػػا سػػيادة الػػرتيس ،كآمػػؿ ،كالثػػكرة ىػػي صػػناعة تحقيػػؽ
الحػػػالـ كارمػػػاؿ"ل كك ػػاف ي ػػرل أنيػػا مش ػػركعة كح ػػؽ لمشػػعب الفمس ػػطيني دفاعػ ػنا عػػف أرق ػػو كممتمكات ػػول
كحقػػارتو ككافػػة األمػػاكف المودسػػة فػػي فمسػػطيفل كقػػد اسػػتأدـ الثػػكرة بمفظيػػا فػػي كػػؿ الأطابػػاتل اكاف لػػـ
يستأدميا لفظان استأدميا داللة.
ففػػػي أطػ ػػاب األمػػػـ المتحػ ػػدة ج ػػا تاكيػ ػػده عمػ ػػى طريػػػؽ الثػ ػػكرة إف ل ػػـ يكػ ػػف السػ ػالـ ىػ ػػك الحػ ػػؿ
فػػي جممت ػػو الذكي ػػة المشػػيكرة التػػي ق ػػاؿ فييػػا " :لقػػػد لتػػػتكـ يػػػا سػػػيادة الػػػرتيس بغصػػػف الزيتػػػكف مػػػع

بندقيػػػػة ثػػػػػاتر ..فػػػػال تسػػػػػقطكا الغصػػػػف الخضػػػػػر مػػػػف يػػػػػدم" .أكػ ػػد أيق ػ ػان عمػ ػػى أف الثػ ػػكرة تت ػ ػكارث

كس ػػتتكارث حت ػػى ني ػػؿ الحو ػػكؽ " كليػػػػذا فػػػػ ف شػػػػعبنا ال يسػػػػتطيع إال أف يكاصػػػػؿ تػػػػراث ألػػػػداده فػػػػي
الكفػػػاح ضػػػد الغػػػزاة "" ،فػػػ ف ثكرتنػػػا مػػػف السػػػاس ال تقػػػكـ عمػػػ أسػػػس عرقيػػػة أك دينيػػػة عنصػػػرية

،كليسػػػت مكليػػػة لانسػػػاف الييػػػكدم مػػػف حيػػػث ككنػػػو إنسػػػانان كانمػػػا ىػػػي مكليػػػة ضػػػد العنصػػػرية

الصػػػػييكنية كضػػػػد العػػػػدكاف " " ،فػػػػ ف ثكرتنػػػػا ىػػػػي أيضػػػػان مػػػػف ألػػػػؿ ا نسػػػػاف الييػػػػكدم ،غننػػػػا
نناضػػػؿ مػػػف ألػػػؿ أف يعػػػيش الييػػػكد كالمسػػػيحييف كالمسػػػممكف بمسػػػاكاة فػػػي الحقػػػكؽ كالكالبػػػات
كبػػػػال تمييػػػػز عنصػػػػرم أك دينػػػػي"" ،إف الػػػػذيف ينعػػػػكف ثكرتنػػػػا با رىػػػػاب"" ،إف اللانػػػػب الػػػػذم يقػػػػؼ
فيػػػو حامػػػؿ السػػػالح ىػػػك الػػػذم يميػػػز بػػػيف الثػػػاتر كا رىػػػابي"" ،كناضػػػؿ فػػػي ثػػػكرات سػػػت  ،كمػػػف

خػػػػػالؿ عشػػػػػرات االنتفاضػػػػػات الشػػػػػعبية"" ،كناضػػػػػؿ لمحفػػػػػاظ عمػػػػػ كلػػػػػكده" ،كىػ ػػي رسػ ػػااؿ ىام ػ ػػة
لمع ػ ػػالـ لمتفري ػ ػػؽ ب ػ ػػيف الجػ ػػالد كالقػ ػػحية م ػ ػػف جان ػ ػػبل كأف الصػػ ػراع صػ ػ ػراع كجػ ػػكد كالفمسػ ػػطيني يحت ػ ػػرـ
كافػ ػ ػػة األديػ ػ ػػاف مػ ػ ػػف جانػ ػ ػػب آأػ ػ ػػر ل كنجػ ػ ػػد السػ ػ ػػتأداـ لفػ ػ ػػظ الشػ ػ ػػعبية بعػ ػ ػػد االنتفاقػ ػ ػػات أكثػ ػ ػػر مػ ػ ػػف
مػ ػػدلكؿل بػ ػػاف الثػ ػػكرة الفمس ػ ػػطينية ال تعتمػ ػػد الكفػ ػػاح المسػ ػػم ،فوػ ػػطل بػ ػػؿ تعتمػ ػػد الفعػ ػػؿ الشػ ػػعبي ككػ ػػذلؾ
ذكره لمفظ االنتفاقات إشارة منو لديمكمة الثكرة كمشاركة الجماىير لثكرتيا في النقاؿ.

كػػذلؾ اسػػتأدـ ياسػػر عرفػػات ألفاظ ػان كعبػػار و
ات تمجػػد الثػػكرة المسػػمحة كاسػػاس لكػػؿ مػػا تالىػػا مػػف

فػػرز لمويػػادات ككجػػكد لممؤسسػػات كالتنظيمػػات الفمسػػطينية " كمػػف خػػالؿ ثػػكرة شػػعبنا المسػمحة تبمػػكرت
قيادتو السياسية كترسخت مؤسسػاتو الكطنيػة كبنيػت حركػة التحريػر الكطنيػة التػي تضػـ كػؿ فصػاتمو

كتنظيماتو كقدراتو كالتي لسدتيا منظمة التحرير الفمسطينية ".
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كلـ تىأ يؿ كثيقة االستقالؿ مف المقمكف الثكرم الذم نستشفو مػف بعػض العبػارات منيػا ":كلقػد
كانػت ثػػكرات شػػعبنا المتالحقػػة تلسػػيدا بطكليػػا رادة االسػػتقالؿ الػػكطني" كىػي داللػػة لغكيػة تشػػير إلػػى
اسػػتم اررية النقػػاؿ كالثػػكرات قػػد المحتمػػيف كأف الفمسػػطيني سػػيبوى ثػػاار ميمػػا طػػاؿ االسػػتعمار "كلقػػػد
كاصػػؿ نضػػالو الممحمػػي ،كتػػابع بمػػكرة شخصػػيتو الكطنيػػة مػػف خػػالؿ التػراكـ النضػػالي المتنػػامي" كىػػي

إشارة أيقان ألف الشعب الفمسطيني كثكرتو يتطكراف في نقاليما الػذم يتنػامى مػع قسػكة المحتػؿ كبطشػو
" .إف االنتفاضػػػة الشػػػعبية الكبػػػرل المتصػػػاعدة فػػػي الرض المحتمػػػة مػػػع الصػػػمكد السػػػطكرم فػػػي
المخيمات داخؿ كخارج الكطف قد رفعا ا دراؾ ا نساني بالحقيقػة الفمسػطينية إلػ مسػتكل أعمػ مػف
االستيعاب كالنضي "
"مػع االنتفاضػة ،كبػالتراكـ الثػكرم النضػالي لكػؿ مكاقػػع الثػكرة يبمػأ الػزمف الفمسػطيني إحػدل لحظػػات
االنعطاؼ التاريخي الحادة  -مف كىي االنتفاضة المباركة كمف ممحمػة الصػمكد فػي المخيمػات كفػي
الشتات كفي الميالر  -عم مكاصمة النضاؿ مف ألؿ لالء االحتالؿ"
استأدـ ياسر عرفات في الشكاىد السابوة المغة في تبياف التالصؽ كالتكامؿ بيف مكاقػع النقػاؿ
الثػػكرم الفمسػػطينيل كأف الثػػكرة عمػػؿ كفػػاحي لمموػػاتميف كصػػمكد لمجمػػاىيرل بػػؿ كيؤكػػد مػػف أػػالؿ لغتػػو
كذكره لالنتفاقة في األراقي المحتمة كلمصمكد فػي مأيمػات الشػتات بكحػدة النقػاؿ الفمسػطينيل كىػي

إشػػارة لغكيػػة قكيػػة؛ لرفػػع معنكيػػات كزيػػادة لييػػب االنتفاقػػة فػػي الػػداأؿ الفمسػػطينيل كفييػػا إشػػارة لغكيػػة
أفية لما يعانيو الفمسطيني في دكؿ الشتاتل كأف االنتفاقة بتراكميا كزأميا الجماىيرم تشػكؿ انعطافػة
تاريأية في الحؿ الدااـ كىي إشارة أفية لمكصكؿ التفاؽ سالـ مف أالؿ الفعؿ االنتفاقي كالثكرم.

كنجػػد اأػػتالؼ األلفػػاظ الدالػػة عمػػى الثػػكرة فػػي أطابػػات عرفػػات حسػػب الػػزمف الػػذم يموػػي فيػػو

الأطػػاب فمػػثال كبعػػد تكقيػػع اتفػػاؽ أكسػػمك كعكدتػػو مػػع موػػاتمي الثػػكرة لمػػكطف كانػػت أطاباتػػو أأػػؼ كتي ػرة

اكاشػػاراتو المغكيػػة الدالليػػة ال ييمكػػف أف تحسػػب عميػػو فػػي المحافػػؿ الدكليػػة كال أف ياأػػذىا العػػدك كذريعػػة ل
ففي خطاب لنيف مػثال تمحػظ إشػاراتو المغكيػة بػداللتيا العميوػة كاليادفػة لتػاري ،المدينػة الموػاكـ مستشػيدا
بالشييد عز الديف الوساـ حيف قاؿ عف جنيف " بمد القساـ " كذكػره لمشػيدا الػذيف سػوطكا عمػى أرقػيا
كرشػػارة لممواكمػػة كالثػػكرة "الشػػييد ملاىػػد كالشػػييد محمػػد فػػي اؿ  67ـ" "الشػػييد نػػكر ،الشػػييد بػػالؿ"
كبػػذكره لمجممػػة الثكريػػة المعيػػكدة لػػو كلمثػػكرة "العيػػد ىػػك العيػػد كالقسػػـ ىػػك القسػػـ " رسػػالة مبطنػػة بػػاف
النقاؿ الفمسطيني بكافة أشكالو سيستمر.
كفي خطاب قمقيمية كنابمس ال يأتمؼ الحػاؿ مػف حيػث تغيػر لغػة الأطػاب كاسػتأداـ الػدالالت

لمثػػكرة فنجػػده يػػردد نفػػس الموكلػػة الثكريػػة "العيػػد ىػػك العيػػد كالقسػػـ ىػػك القسػػـ" كتيتػػؼ بيػػا الجمػػاىير
كتكررى ػػا مػ ػ ار ار مع ػػو كبع ػػدهل كيس ػػتذكر معي ػػـ االنتفاق ػػة لتحفي ػػزىـ " لقػػػد رفعػػػتـ رؤكسػػػنا فػػػي سػػػنكات
االنتفاضة المباركة" كيخاطب الطفاؿ كالزىرات بػػ"اللنػراالت اللػدد" اعت ارفػا بػدكرىـ البػارز فػي انتفاقػة
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الحجارة ل كاستذكاره لمشيدا كاألسرل كألف عرفات يعمـ ما يميػب حمػاس الجمػاىير كػاف ينتوػي تسػميات

المػػدف الثكريػػة كنقػػاالتيا؛ ليصػػؿ بعػػدىا رسػػالتو كىدفػػو مػػف الأطػػاب فكمػػا ذكػػر لنػػيف القسػػاـ ل تجػػده
يوػػكؿ عػػف نػػابمس "لبػػؿ النػػار ،نػػابمس االنتفاضػػة ،نػػابمس أرض البط ػكالت نػػابمس الشػػيداء نػػابمس
الحرارل أرض الشرفا كفي خطاب طكلكرـ الحاؿ ذاتو مف التذكير باياـ الثػكرة كالنقػاؿ "ىػؿ خطػر فػي
باؿ المي كاف يتدمكلي الطعاـ س ار كالمية بالسر كالطمتتيف بالسػر كالمسػدس بالسػر كأنػا لػام عنػدكـ

فػي اؿ 67ك "8كىػػي داللػة عػػف الثػػكرة كالكفػاح المسػػم ،كأف كجػكده فػػي طػكلكرـ لػػيس فوػط بفقػػؿ عمميػػة
السػػالـ بػػؿ بفعػػؿ الكفػػاح المسػػم ،الػػذم أكصػػؿ ليػػال كذك ػره الػػدااـ ألميػػر الشػػيدا أبػػك جيػػاد كاألسػػرل

كالمعتوميف.

كأمػػا عػػف خطابػػو فػػي الملمػػس التشػػريعي الػػذم أتػػى بعػػد عػػدة عمميػػات تفجيريػػة داأػػؿ الكيػػاف
اإلسراايمي حسب االتفػاؽ المبػرـل فوػد ركػز فيػو ياسػر عرفػات عمػى عمميػة السػالـ كدعميػا كحمايتيػا مػف
العالـ كمف الجانبيف أصحاب العالقةل كلـ يركز نتيجة لطبيعة الأطابل كالسياؽ الزماني لو عمى الثػكرة

كالنقاؿ الفمسطيني سكل ببقعة مطارح مف الأطابل كبسياؽ يتال ـ مػع الأطػاب بمجممػول فموػد ذكػر
الثػػكرة بمفظتيػػا فػػي مكػ و
ػاف كاحػػد "كالليػػؿ الػػذم عػػاش المنػػافي كانطمػػؽ بػػالثكرة" كأتػ عمييػػا بداللػػة فػػي
مطرح كاحد أيضا "االنتفاضػة" كىػي نػدرة منطويػة كموبكلػة نتيجػة لطبيعػة الظػركؼ كزمػف الأطػاب كنػكع
المتمويف لو.

عمار:
ثالثا_ مضمكف الكحدة الكطنية عند أبي َّ
إف كحػدة أم شػعب ككحػدة قػكاه األساسػية تيشػكؿ الدعامػة األساسػية لكجػكدهل كالحفػاظ عمػى إرثػو
كت ارث ػػول كبن ػػا دكلت ػػول ككيان ػػو المس ػػتوؿ ف ػػي ظ ػ ًػؿ نظ ػػاـ يو ػػكـ عم ػػى أس ػػاس التعددي ػػة السياس ػػية كالعدال ػػة
االجتماعيةل كأتف الوقية الفمسطينية بطبيعتيا كجذكرىا التاريأيةل كتعػرض األرض كاإلنسػاف الفمسػطيني
ألعت ػػى كأبش ػػع ص ػػكر االح ػػتالؿ عب ػػر تاريأي ػػا اس ػػتدعت عم ػػى ال ػػدكاـ كح ػػدة الش ػػعب باديان ػػو الس ػػماكية

كتكجياتو السياسية.

حرص ياسر عرفات عمى الكحدة الكطنية الفمسطينية منذ نعكمة أظافره كبد تاريأو الثػكرم فػي

تاسػػيس حركػػة فػػت ،كانقػػماميا لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينيةل فكػػاف ياسػػر عرفػػات يػػؤمف عمػػى الػػدكاـ بػػاف
الكحدة الكطنية الفمسطينية ىي جذر الشجرة الممتد في األرض كالػذم يحمػؿ األغصػاف كالسػيواف كيػؤكم
الثمارل فيي التي تشد مف أزر الشعب كتدعـ صمكده كتحمي الجبية الداأمية مف المؤامرات الأارجيػةل

ال عمى كحدة الصؼ الفمسػطيني كفصػاامو الفمسػطينية كتمثيميػا فػي
ال كعم ن
لذا فود حرص ياسر عرفات قك ن
إطار مكحد يحمؿ شكؿ الوداسة أماـ العالـ أال كىي منظمة التحرير الفمسطينيةل كىػذا المتتبػع لأطابػات

ياسػػر عرفػػات كحديثػػو الػػدااـ عػػف الكحػػدة الكطنيػػة بػػذكرىا صػػراحةن فػػي مكاقػػع بعينيػػال أك مػػف أػػالؿ
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دالالت لفظية في مطارح أأرلل كتاتي أحيانا عمى شكؿ إرشادات كتكصيات أبكية تحمػؿ رمزيػة الوااػدل

كتجػػد الباحثػػة أف حػػديث ياسػػر عرفػػات فػػي أطاباتػػو عػػف الكحػػدة الكطنيػػة تكثيػػر فػػي أطاباتػػو المكجيػػة
لمشعب كالجماىير الفمسطينية ككياناتيا حسب سياؽ الأطاب كزمانو (.)1

كالمالحػ ػ ػ ػػظ أف الكحػ ػ ػ ػػدة الكطنيػ ػ ػ ػػة جػ ػ ػ ػػا ت فػ ػ ػ ػػي أطابػ ػ ػ ػػات ياسػ ػ ػ ػػر عرفػ ػ ػ ػػات حسػ ػ ػ ػػب الزمػ ػ ػ ػػاف

كالمكػ ػ ػػاف كالسػ ػ ػػياؽل ففػ ػ ػػي أطاباتػ ػ ػػو قبػ ػ ػػؿ العػ ػ ػػكدة لمػ ػ ػػكطف كػ ػ ػػاف ينػ ػ ػػادم لمكحػ ػ ػػدة الكطنيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ

التحريػ ػ ػػر كالعػ ػ ػػكدة لم ػ ػ ػكطف بكحػ ػ ػػدة الصػ ػ ػػؼ ككحػ ػ ػػدة النقػ ػ ػػاؿ كالبندقيػ ػ ػػةل كبعػ ػ ػػد عكدتػ ػ ػػو لمػ ػ ػػكطف كػ ػ ػػاف
يستأدـ لفظة الكحدة بيدؼ البنا كالتنمية كالكصكؿ لمدكلة الفمسطينية المستومة.

) " (1إف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثػؿ الشػرعي كالكحيػد لموقػية لمشػعب الفمسػطيني "ل " كمػف أػالؿ ثػكرة شػعبنا المسػمحة
تبمكرت قيادتو السياسية كترسأت مؤسساتو الكطنية كبنيػت حركػة التحريػر الكطنيػة التػي تقػـ كػؿ فصػاامو كتنظيماتػو كقد ارتػو كالتػي

جسدتيا منظمة التحرير الفمسطينيةل " شعبيا العظيـ المنصير فػي كحدتػو الكطنيػة "ل " كمػف طمكحيػا الحاقػر إلػى تحويػؽ أىػدافيا
في التحرر كالتطكر كالديموراطية كالكحدة " ".منظمة التحرير الفمسطينية لممثال شرعيا ككحيدا لمشعب الفمسػطيني بػاعتراؼ المجتمػع

الػػدكلي" ل" قػػادت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية معػػارؾ شػػعبيا العظػػيـ "ل " كنرفػػع قمكبنػػا عمػػى أيػػدينا لنمألىػػا بػػالنكر الوػػادـ مػػف كى ػ

االنتفاقة المباركة ل كمف ممحمة الصامديف في المأيمات كفي الشتات كفي المياجر"ل " كمف حممة لػكا الحريػة :أطفالنػا كشػيكأنا

كشبابنا لأسرانا كمعتومينا كجرحانا المػرابطيف عمػى التػراب الموػدس كفػي كػؿ مأػيـ كفػي كػؿ قريػة كالمػرأة الفمسػطينية الشػجاعة "ل نمػا
كتطكر كأبدع كجكده اإلنساني عبر عالقة عقكية ل ال انفصػاـ فيػو كال انوطػاعل بػيف الشػعب كاألرض كالتػاري" ،ل ":كقػد شػيدنا فػي

االنتأابات التاريأية قبػؿ أسػابيع تجسػيدان فػذان لكحػدة الشػعب كتكاتفػول "فرننػا نؤكػد حرصػنا عمػى تعزيػز الكحػدة الكطنيػة حرصػنا عمػى
تعزيػز التػرابط كالػتالحـ الكاحػػد بػيف شػعبنا داأػؿ الػػكطف كفػي المنػافي كالشػتات "ل كمػػا أننػي أكجػو مػف عمػػى ىػذا المنبػر نػدا ن لجميػػع
الوكل كالفصااؿ كالتيارات الفاعمة كأدعكىا لاللتحاؽ باطر العمؿ الكطني ل "إف المرحمة الوادمة تتطمب حشد قكانػا كطاقاتنػا لمكاجيػة
كافػػة التحػػديات كالصػػعاب التػػي تكاجينػػال إف جميػػع األب ػكاب مفتكحػػة أمػػاـ جميػػع الوػػكل الكطنيػػة الفمسػػطينية لمعمػػؿ فػػي ظػػؿ السػػمطة

الكطنية بشكؿ ديموراطيل كلنتفؽ فيما نتفؽ عميو كليعذر بعقنا البعض فيما نأتمؼ عميو "ل " غالبة يا فػت ،غالبػة يػا فػت ،بالكحػدة
الكطنيػػة بالكحػػدة الكطنيػػة ل غالبػػة يػػا فػػت ،لبالكحػػدة الكطنيػػة بالكحػػدة الكطنيػػة بالكحػػدة الكطنيػػة"ليا إأػكاني يػػا أحبػػااي ل أناشػػدكـ أف
تككنػكا عمػى قمػػب رجػؿ كاحػػد ل الكحػدة الكطنيػػة ىػي المػػي بتبنػي الدكلػػة الفمسػطينية ل ىػػي المػي بتبنػػي الدكلػة الفمسػػطينية"ل " لكػؿ مػػف

حػػاكؿ تشػػكيو الصػػكرة أك يحػػاكؿ أف يطعػػف بالمسػػيرة عنػػدما قػػالكا غ ػزة أكال كأأي ػ ار كقمنػػا ليػػـ الل رفػػ ،كأػػانيكنس كجنػػيف كبيػػت لحػػـ
كقمويمية كراـ اهلل كطكلكرـ "ل ":الدكلة الفمسطينية المسػتومة التػي عمينػا مسػاكلية تاريأيػة أف نبنييػا بعرقنػا بتقػحياتنال أف نبنييػا بكػؿ

جيدنا ل نبنييا لنبنييا بكحدتنا الكطنية بكحدتنا الكطنية بكحدتنا الكطنية "ل " أحيي أمامكـ جميع الشيدا كعمى رأسيـ أمير الشيدا

"أبك جياد " كأحيي جميع المعتوالت كالمعتوميف كعمى رأسيـ الشي" ،أحمد ياسيف"ل" جنبا إلى جنب نبنػي الدكلػة الفمسػطينية المسػتومة

كعاصمتيا الودس الشريؼ "ل " مرة أأرل األمف كاألماف كالكحدة الكطنية الكحدة الكطنية نبني الدكلة الفمسػطينية "ل "مػاذا يمكػف أف
أعطي ليػذه المػرأة المحاصػرة فػي الرشػيدية التػي انيالػت عمييػا مػدافع كقنابػؿ اإلسػراايمييف أمػس إال أف أقػكؿ ليػا أف الكحػدة الكطنيػة

الفمسطينية ىي طػريوكـ إلػى الأػالص كسػبيمكـ إلػى فمسػطيف"ل إف ىػذه األرض العربيػة ىػي جػز ال يتجػ أز كاف إرادتيػا جػز ال يتجػ أز
كأنو إذا اشتكى منا عقك تداعى لو ساار الجسد بالسير كالحمى ".
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رابعا_ المضمكف الديني عند أبي عمار:

يعػ تػرؼ الأطػػاب الػػديني عمػػى أتنػػو ":ملمكعػػة الكسػػاتؿ كاالسػػتراتيليات التػػي يتخػػذىا ا سػػالـ

يصاؿ مفاىيمو أك ملمكعة الفكار كالرؤل كالتصكرات نحك ملمكعة مف القضايا"

()1

كػ ػػاف عرفػ ػػات ممتزم ػ ػنا متػ ػػديننا بطبيعتػ ػػو أاصػ ػػة أنػ ػػو انتمػ ػػى فػ ػػي بداياتػ ػػو إلػ ػػى حركػ ػػة اإلأ ػ ػكاف

المس ػ ػػمميفل حي ػ ػػث ك ػ ػػاف يح ػ ػػرص عم ػ ػػى أدا الف ػ ػػركض كالش ػ ػػعاارل فج ػ ػػا ياس ػ ػػر عرف ػ ػػاتل كج ػ ػػا مع ػ ػػو

ص ػ ػ ػػكت الأط ػ ػ ػػاب الم ػ ػ ػػؤثر كالمكح ػ ػ ػػدل فك ػ ػ ػػاف أطاب ػ ػ ػػو أط ػ ػ ػػاب العػ ػ ػ ػزةل فم ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػمع عبا ارت ػ ػ ػػو الت ػ ػ ػػي
اس ػ ػ ػػتأدميا ال ينتاب ػ ػ ػػو الش ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػػي قق ػ ػ ػػيتو كقدس ػ ػ ػػيتيال في ػ ػ ػػي بمثاب ػ ػ ػػة الكع ػ ػ ػػد اإللي ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػذم نيايت ػ ػ ػػو

االنتصػ ػػار المحوػ ػػؽل فكػ ػػاف البعػ ػػد الػ ػػديني كالتكجػ ػػو اإلسػ ػػالمي فػ ػػي أطػ ػػاب ال ػ ػرايس يػ ػػدب الصػ ػػمكد فػ ػػي
نفكس الجماىير فال ينتابيـ الياس.

استمد عرفات مف عمؽ الورآف آيات أسيمت في اسػتمالة قمػكب الجمػاىيرل كلػـ يكػف ىػذا األمػر

ليتحوؽ بسيكلةل لكف عرفات صاحب المكىبة الويادية التي أىمتو لمويادة في حوبػة مػف الزمػاف مػا جعمػت

منو مكقنان باىمية تطعيـ أطابو بالبعد الدينيل فاصب ،الأطيب المؤثر الػذم امتمػؾ ثػركة دينيػة انعكسػت

في مجمؿ أطاباتو ل فمف كاف يستمع لمرايس يعي تديف ىػذا الرجػؿل كالوصػد مػف اأتيػاره آليػات كألفػاظ
ً
المواصػدل التاكيػد عمػى قدسػية حركػة التحريػر الػكطني الفمسػطينيل كمػدل ارتباطيػا
دكف أأرل كمف تمػؾ

بحتميػػة النصػػرل كقػػد اسػػتأدـ عرفػػات فػػي أطػػاب طػػكلكرـ بعػػض األلفػػاظ المسػػتكحاة مػػف الوػػرآف الكػريـ
كالشػريعة اإلسػػالميةل كىػػي تػػدؿ عمػػى ايمػػاف ياسػػر عرفػػات كتدينػػو ككعيػػو بػػاف الشػػعب الفمسػػطيني شػػعب

متػديف كتربطػػو جػذكره الدينيػػة بارقػػو مثػؿ ":الػػديف ،المباركػػة  ،البػرار "ل إقػػافة إلػى استشػػياده بالعديػػد
عبرت عف إيماف ياسر العميؽ بعكدة الحؽ ألصحابول كأىميػة االتحػاد كالوػكةل
مف اآليات الورانيةل كالتي ٌ
كأف فجػػر الحريػػة حتم ػنا سػػيبزغل كمػػا كاسػػتأميا لتكصػػية شػػعبو كجماىيريػػو بالصػػبر كالثوػػة بػػاهلل كالتككػػؿ
عمول حتى تحويؽ النصر.

مف الشكاىد العمارية التي كردت في الأطابات ما ياتي" :إَِّّا فَتَحْنَا ىَكلَ فَتْحًكا ٍُثِْنًكا  )1ىَِْغْفِكسَ ىَكلَ اىيَّكوُ ٍَكا

ل صِكسَاتَا ًٍُْك َتقًَِْا ًَّ )2نْصُكسَكَ اىيَّكوُ َّصْكسًا عَصِّكصًا ")3
ل ً َّيْك ِد َّ َ
ٌ ِّ ْع ََتَك ُو َع َيْْك َ
س ًَُّك ِت َّ
ل ًٍََكا تَك ََّ َّخ َ
َت َق َّد ًَ ٍِ ِْ َذ ّْثِك َ

()2

ًَ"،اىَّكرَِِّ إِذَا

) (1أحمػػد أبػػك السػػعيدل الصػػكرة الذىنيػػة لم ػرايس ياسػػر عرفػػات لػػدل النأبػػة اإلعالميػػة الفمسػػطينيةل المػػؤتمر العممػػي الػػدكليل ياسػػر
عرفات ذاكرة كطف كمسيرة شعبل جامعة األقصىل غزةل .2005

) (2سكرة الفت،ل آية()3-1
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أَصَاتَيٌُُ اىْثَغُِْ ىٌُْ َّنتَصِسًَُُ" ًَ"، )1ىَا تَيِنٌُا ًَىَا تَحْصٌَُّا ًَأَّتٌُُ اىََّْعْيٌََُْ إُِ مُنتٌُ ٍُّؤٍِْنِنيَ" ً" ،)2اتَّقُكٌا فِتْنَكحَ ىَكا تُصِكْثََِّ اىَّكرَِِّ َُيََُكٌا
ٍِنْنٌُْ خَاصَّحَ ۖ ًَاعْيٌََُا أََُّ اىيَّوَ شَدِّدُ اىْعِقَابِ" " ،)3إَُِّ ٌٍَْعِدَىٌُُ اىصُّثْحُۖ أىَْْسَ اىصُّثْحُ تِقَسِّةٍ"

(.)4

" ًَّجَّْْنَككاهُ ًَىٌُتَككا إِىَككَ اىْ كََّزْيِ اىَّتِككِ تَازَمْنَككا فِْيَككا ىِيْعَ كاىََِنيَ" " ،)5إَُّ اىيَّ كوَ ُّحِ كةُّ اىَّ كرَِِّ ُّقَككاتِيٌَُُ فِككِ صَ كثِْيِوِ صَ كفُا مَ كَََّّّيٌُ تُنَْْككاُ
ٍَّسْصٌُص"(ًَُّ" ،)6سِّدُ أَُ َََُِّّّ عَيََ اىَّرَِِّ اصْتُضْعِفٌُا فِِ األَزْيِ ًَّجْعَيَيٌُْ أَئََِّحَ ًَّجْعَيَيٌُُ اىٌَْازِثِنيَ" " ،)7إَِّّا ىَنَنْصُسُ زُصُيَنَا ًَاىَّكرَِِّ
آٍَنٌُا فِِ اىْحََْاجِ اىدَُّّْْا ًًٌََّْ َّقًٌُُ اىََّْشْيَادُ" ًَ" ،)8ىَِْدْخُيٌُا اىًََْْجِدَ مَََا دَخَيٌُهُ أًََّهَ ٍَسَّجٍ ًَىُِْتَثِّسًُا ٍَا عَيَكٌْا تَتْكثًًِا" " ،)9إَُِّ اىيَّكوَ اشْكتَسٍَ
ٍَِِ اىَُْؤٍِْنِنيَ أَّفًَُيٌُْ ًَأٍَْكٌَاىَيٌُ تِكَََُّّ ىَيُكٌُ اىْجَنَّكحَ ۖ ُّقَكاتِيٌَُُ فِكِ صَكثِْوِ اىيَّكوِ فََْقْتُيُكٌَُ ًَُّقْتَيُكٌَُ ۖ ًَعْكدًا عَيَْْكوِ حَقُكا فِكِ اىتَّكٌْزَاجِ ًَاىْئِِِْكوِ
ًَاىْقُسْآُِ ۖ ًٍََِْ أًَْفََ تِعَيْدِهِ ٍِكَِ اىيَّكوِ ۖ فَاصْتَثْشِكسًُا تِثَكْْعِنٌُُ اىَّكرُِ تَكاَّعْتٌُ تِكوِ ۖ ًَذَىِكلَ ىُكٌَ اىْفَكٌْشُ اىْعَظِكٌُْ" ًَ" ،)10اصْكثِسْ ًٍََكا
صَثْسُكَ إِىَّا تِاىيَّوِ ۖ ًَىَا تَحْصَُْ عَيَْْيٌِْ ًَىَا تَلُ فِِ ضَْْقٍ ٍََِّّا ََّْنُسًَُُ"(.)11

) (1سكرة الشكرةل آية()39
) (2آؿ عمرافل آية ()139

) (3سكرة األنفاؿل آية ()25
) )4سكرة ىكدل آيو ()81

) (5سكرة األنبيا ل آية ()71
) (6سكرة الصؼل آية ()4

) (7سكرة الوصصل آية ()5
) (8سكرة غافرلآية()51

) (9سكرة اإلس ار ةل آية()7

) (10سكرة التكبةل آية ()111
) (11سكرة النحؿل آية ()127
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المبحث الكؿ
الحقكؿ الداللية:
)(Semantic Fields
الحقؿ الداللي:
تستند فكرة الحوؿ الداللي عمى جمع الكممات كالمعاني المتواربةل التي في داأميا مالمػ ،دالليػة

مشػػتركة تحػػت لفػػظ عػػاـ يقػػميال كالحوػػؿ حيػهػز لمجمكعػػة مػػف الكممػػات تػػدكر فػػي معنػػى عػػاـ كاحػػدل كىػػك
عرفػو أكلمػافل يشػمؿ "قطػاع
مصطم ،يطمؽ عمػى مجمكعػة مػف الكممػات المتواربػةل فالحوػؿ الػداللي كمػا ت
متكامػػؿ مػػف المػػادة المغكيػػة التػػي يعبػػر عنيػػا فػػي مجػػاؿ معػػيف مػػف الأب ػرة"ل ( .)1كيشػػمؿ قطاع ػنا داللي ػنا
تعبػػر عػػف تصػ ٌػكر أك رؤيػػة أك مكقػػكع أك فك ػرة معينػػة .كيعرفػػو
مككن ػنا مػػف مفػػردات المغػػة التػػي ٌ
مترابطػنال ٌ
جكف ليكنز قااالن :ت
"إف الحوؿ الداللي ىك مجمكعة جزاية لمفردات المغة"(.)2

ت
يس":إف الذىف يميؿ داامنا إلى جمع الكمماتل اكالى اكتشاؼ عرل جديدة تجمػع بينيػال
يوكؿ فندر
()3
نفس ػػر ت
أف اإلنس ػػاف بطبيعت ػػو يس ػػتعذب فكػ ػرة
فالكمم ػػات تتثٌب ػػت داامػ ػان بعاام ػػة لغكي ػػة" ل كى ػػذا م ػػا يجعمن ػػا ٌ
التصػػنيؼ أك المجمكعػػات .كيعنػػي ىػػذا أف كجػػكد الكممػػة قػػمف تراكيػػب كمجمكعػػات يسػػاعد عمػػى الفيػػـ

اكابراز معناىا مف قمف المجمكعة التي ترد فييا ىذه الكممة.

م ػ ػػف العمم ػ ػػا م ػ ػػف كس ػ ػػع ف ػ ػػي مفي ػ ػػكـ الحو ػ ػػؿ ال ػ ػػداللي ليش ػ ػػمؿ الكمم ػ ػػات المترادف ػ ػػةل كالكمم ػ ػػات

المتقػ ػػادةل كيشػ ػػمؿ مػ ػػف األكزاف االشػ ػػتواقيةل كأطمػ ػػؽ عمييػ ػػا اسػ ػػـ الحوػ ػػكؿ الدالليػ ػػة الص ػ ػرفيةل كأج ػ ػ از

الكالـ كتصنيفاتيا النحكية(.)4

الحقكؿ الداللية في الخطاب العمارم:
تعػ ػػددت األلفػ ػػاظ كتنكعػ ػػت دالالتيػ ػػا فػ ػػي الأطػ ػػاب العمػ ػػارمل ممػ ػػا أتػ ػػاح لمد ارسػ ػػة اأتيػ ػػار ىػ ػػذا

المبحػ ػػث كالػ ػػذم يوػ ػػكـ عمػ ػػى تصػ ػػنيؼ األلفػ ػػاظ حسػ ػػب حوكليػ ػػا الدالليػ ػػةل كجػ ػػا ت الحوػ ػػكؿ مكزعػ ػػة كمػ ػػا
ي ػػاتي :حقػػػؿ الثػػػكرة -حقػػػؿ العػػػدك -حقػػػؿ السػػػالح  -حقػػػؿ السػػػالـ -حقػػػؿ الشػػػعار -حقػػػؿ القػػػرل
كالمخيمػػػػػات -حقػػػػػؿ العػػػػػالـ -حقػػػػػؿ ألقػػػػػاب العػػػػػالـ كالػػػػػبالد ،حقػػػػػؿ حقػػػػػكؽ ا نسػػػػػاف ،حقػػػػػؿ
المعاىدات.
( (1ينظر :عمـ الداللةل أحمد مأتار عمرل مرجع سابؽ .ص.79
( )2نفسول نوالن عفSemantic, John lyons:ل ص.79

) (3المغةل فندريسل ترجمة :عبد الحميد الدكاأميل كمحمد الوصاصل مطبعة لجنة البياف العربيل الواىرةل د.طل .1995ص.328
( )4انظر :عمـ الداللةل أحمد مأتار عمرل مرجع سابؽ .ص.80
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أكال -حقؿ الثكرة:
باندفاع جماىيرم كثكرم
الراىف كتغييره
مصطم،
إف الثٌكرة
و
ه
سياسي يعني الأركج عف الكقع ٌ
ٌ
يحركو عدـ الوبكؿ كالظمـل كتاتي الثكرة الفمسطينية الحديثة عمى رأس الثكرات التي احتمت مكانة ىامة
ٌ
في العصر الحديث بكصفيا ثكرة مواكمة قد المستعمر األبشع عمى مر العصكرل كلما تتمتع بو

فمسطيف كققيتيا مف مكانة دينية كسياسية في العالـل كلما اتصؼ بو المحتؿ مف عنجيية كاقطياد
كاستيال عمى األرض كالمودسات كمحاكالت طمس اليكيةل فرف ىذا األمر ترؾ أثره عمى الأطاب
الفمسطيني الثكرم كالذم ظيرت معالمو الكاقحة في أطابات الرايس ياسر عرفاتل فال يأمك أطاب
لمرايس ياسر عرفات بما فييا أطاباتو في المحافؿ الدكلية كاإلقميمية مف لفظ"الثكرة"أك دالالتيا

كاستأداميا حسب السياؽ كالمكاف بكصفيا حوا مشركعنا في بعض أطاباتول مثؿ ما كرد في أطاب

األمـ المتحدة1974ـ":إنني ثاتر مف ألؿ الحرية ..كالثكرة ىي صناعة تحقيؽ الحالـ كارماؿ
فمنعمؿ معا عم تحقيؽ الحمـ" ،ككتيديد كتحذير لممجمكعة الدكلية في أطابات أأرلل مثؿ ما جا
في أطاب مؤتمر الكحدة الكطنية1987ـ":سنحافظ عم

التماس القتالي مع ىذا العدك ا سراتيمي

حت نسلؿ انتصار ثكرتنا"ل كما كتاتي كمفيكـ كاق ،لمدفاع عف الذات كعف الحوكؽ في سياؽ آأر
ككثكرة شعبية كسممية في مكاطف أأرل فيوكؿ في ذات الأطاب":نحف ال نقاتؿ مف ألؿ القتاؿ كلكف
نقاتؿ مف ألؿ إقرار حؿ عادؿ كشامؿ يقكـ عم

أساس الحقكؿ المشركعة كالثابتة لمشعب

الفمسطيني".
الحظت الباحثة أف لفظ"الثكرة" أك دالالتو كرد في كافة أطاباتو توريبال مع تكظيؼ األلفاظ

حسب المكاف كالزماف كطبيعة الأطابل فود كثر المفظ كدالالتو قبؿ تكقيع اتفاؽ السالـ مع الجانب

اإلسراايمي مثؿ أطاب األمـ المتحدة1974ـل كفي أطاباتو التي نعى فييا الشيدا مثؿ أطاب تابيف

أميؿ الكزير1988ـل بينما قمت األلفاظ المعبرة عف الثكرة كدالالتيا بعد تكقيع االتفاؽ مثؿ أطاب
المجمس التشريعي 1996ل كالأطابات الجماىيرية 1995ـل كىذا يكق ،لممتموي مدل ذكا ككعي
الرايس لكافة مراحؿ تطكر الشاف الفمسطينيل ككيفية استأدامو لمفرداتو التي تأدمو في كؿ

الأطابات.
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الخطاب

المتحدة

الكطنية

الكزير

االستقالؿ

بيت لحـ

طكلكرـ
البطاؿ-

الحرية-

المعتقميف

االنتفاضة-

قمقيمية

نابمس

حقؿ

الثكرات-

الثكرة-

الثكرة-

ثكرات-

الثكرة-

البطؿ-

الركح-

التضحية-

الثكرة

الثكرة-

القتاؿ-

الملاىديف-

نضاؿ-

الدـ –

الدماء-

الدـ-

المثابرة-

الحرار-

دفاع-

الكفاح-

اللياد-

المناضميف-

المقاكمة-

الدـ-

القتاؿ-

البطكلة-

الصمكد-

الدفاع-

المعارؾ-
البسالة-

االنتفاضة-

التظاىرات-

الكفاح-
الثاتر-

االنتفاضة

المنتصار-

صمكد-

االنتفاضة-

النضاؿ

النضاؿ

البطكلة-

االنتفاضة

النضاؿ

التشريعي

الملمكع

المـ

الكحدة

تأبيف خميؿ

إعالف

لنيف

الملمس

البطاؿ-
التضحية

ممحمة-

بطكلة-

معارؾ-

نارنا

الصامد

التضحية
الملمكع

11

9

6

8

4

3

4

3

2

4

ثانيا -حقؿ اللفاظ الدالة عم العدك:
ابتمي الشعب الفمسطيني باعدا كثر طامعيف بفمسطيف لمكانتيا التاريأية كالدينية كالجغرافيةل

كالذم كاف آأرىـ كما زاؿ العدك الصييكني الذم ش ٌكؿ اإلرىاب سمة أاصة لفكرهل كمارس أبشع

أساليب الوتؿ كالدمار كالتشريدل كاألأطر أنو كاف يمارس تقميمو لمعالـ باف الشعب الفمسطيني ىك

اإلرىابي الواتؿل كأماـ ىذا التقميؿ الكبير أقحت أطابات ياسر عرفات ىدفنا لكشؼ زيفيـ كتعريؼ
العالـ بحويوتيـل كلـ تأ يؿ أطابات الرايس منذ انطالؽ الثكرة إلى قياـ السمطة مف ذكر األلفاظ
كالتسميات كالدالالت المتعموة بالعدك الصييكني كالوياـ بتعريتو في كؿ فرصة تتاح أمامو.

جا ت كؿ أطاباتو تحمؿ ألفاظ كدالالت عميوة كمونعة تي ىع ِّرؼ العالـ بحويوة االستعمار
كممارساتو قد الفمسطينيل كزادت ىذه األلفاظ كالدالالت مف متانة الأطاب العمارم كمصداقيتو كىك

يورف كؿ األلفاظ باألدلة كالبراىيفل كيظير حسف التكظيؼ ليذه األلفاظ كالدالالت بركثاره لكصؼ العدك

في الأطابات الرسمية الدكلية مثؿ أطاب األمـ المتحدة  1974الذم قاؿ فيو عف دكلة االحتالؿ:

" عم أف ىذه الدكلة العنصرية التي قامت عم أساس االستعمار االستيطاني لـ تكتؼ بكؿ ذلؾ
حيث لعمت مف نفسيا قاعدة لامبريالية" ،بينما ندر استأداـ األلفاظ الدالة عمى العدك في الأطابات
الجماىيرية كىك ما يتفؽ مع طبيعة الأطابات الجماىيرية التي كانت ارتجالية ىتافية ييدؼ الرايس

فييا إلى رفع معنكيات شعبو اكاكماؿ مسيرة السالـ التي بدأ بيا.
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54

الخطاب

المـ المتحدة

الكحدة

تأبيف

إعالف

الكطنية

خميؿ

االستقالؿ

لنيف

قمقيمية

نابمس

بيت
لحـ

طكلكرـ

الملمس
التشريعي

الكزير
حقؿ العدك

االسػػػػػػتعمار-

إسػػػػػػػػػػػراتيؿ-

العػػػػػداء-

االحػػػػػػتالؿ-

إسػػػػػػػػراتيؿ-

االسػػػػػتيطاف-

الصػػييكنية-

القتمػػػػػػػػػػة-

إسػػػػػػػػػراتيؿ-

ا رىػػػػػػػاب-

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك-

االسػػػػػتعمار-

الصياينة.

الملػػػػػػػازر-

ا غػػػػػػالؽ-

العنصػػػػػػػرية-

ا مبرياليػػػة-

التشػػػػػػػػريد-

التضػػػػييؽ-

الصػػػػييكنية-

العػػػػػػػػػػػػػػػػػدك-

االضػػطياد-

السػػػػػػيطرة-

االحػػػػػػػػػػتالؿ-

الغػػػػػػػػػػػػػػػػػزاة-

التزييػػػػػػػػؼ-

التػػػػػػػػدمير-

إسػػػػػػػػػػػػػراتيؿ-

االحػػػػػػػػػتالؿ-

اقػػػػػػػػػػػػتالع-

الخػػػػػػػػػراب-

ا رىػػػػػػػػػػػػػاب-

العدك.

تػػػػػػػػػػػػػدمبر-

العنصػػرية-

الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاة-

الظمػػػػػػػػػػػػػػػـ-

الفاشػػػػػػػية-

ا مبرياليػػػػػة-

االنتيػػػػػػاؾ-

الظػػػػػػػػػػػالـ-

الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ

التيديػػػػػػػػػػد-

الحصار.

العسػػػػػػػػػػكرم-

العنػػػػػػػػػػػػؼ-

التمييػػػػػػػػػػػػػػز-

الحصار.

الييػػػػػػػػػػػػػػػػكد-

ا رىػػػػػػػػػػػاب-

ا رىػػػػػاب-

ا رىػػػػػػػػػاب-

الملمكع

المعن الداللي :العدك.

االحػػػػػتالؿ-

التفرقػػػػػػػػػػػػػػػة-
التشػػػػػػػػػػػػريد-
اليمليػػػػػػػػػػػة-
االنتػػػػػػػػػػداب-
الطغيػػػػػػػػػػػػاف-
ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ-
التقتيػػػػػػػػػػػػػػػؿ-

االغتيػػػػػػػػػػػاؿ-
النػػػػػػػػػػػػػػػزكح-
الظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ-
الكيػػػػػػػػػػػػػػػػاف-
النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب.
إسػػػػػػػػػػػػػراتيؿ-
ا رىػػػػػػػػػػػػػاب-
االحػػػػػػػػػػتالؿ-
ا غػػػػػػػػػػػالؽ-
التضػػػػػػػػػييؽ-
السػػػػػػػػػػػػيطرة-
التػػػػػػػػػػػػػدمير-
الخػػػػػػػػػػػػػػػراب-
العنصػػػػػػػرية-
الفاشػػػػػػػػػػػػية-
الظػػػػػػػػػػػػػػػػالـ-
الحصار.
الملمكع

38

9

4

12

14
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ثالثا -حقؿ حقكؽ ا نساف:
أكد ياسر عرفات في أطابو عمػى الحػؽ الفمسػطيني بكصػفو جػز ان ال يتجػ أز مػف حوػكؽ الشػعكب

عامةل كحػؽ اإلنسػاف بشػكؿ أػاص مػف العػيش بحريػة كأمػاف كسػالـل كالالفػت فػي أطاباتػو ىػذه الحنكػة

الكبيرة في تكظيؼ المعاني كالدالالت المرتبطة بحوػكؽ اإلنسػاف كربطيػا بػالحؽ الفمسػطيني حسػب سػياؽ

الأطاب كمكانول كترل الباحثة أف التركيز األكبر عمػى حوػكؽ اإلنسػاف كػاف فػي الأطابػات الدكليػة مثػؿ

أط ػػاب األم ػػـ المتح ػػدة 1974ـل كف ػػي الأطاب ػػات الرس ػػمية العربي ػػة مث ػػؿ م ػػؤتمر الكح ػػدة الكطني ػػة ف ػػي

الجزاار1987ـل كأطاب إعالف االستوالؿ في الج ازاػر1988ـل الػذم قػاؿ فيػو":إف دكلػة فمسػطيف ىػي
لمفمسػػطينييف أينمػػا كػػانكا فييػػا يطػػكركف ىػػكيتيـ الكطنيػػة كالثقافيػػة كيتمتعػػكف بالمسػػاكاة الكاممػػة فػػي
الحقػػكؽ كتصػػاف فييػػا معتقػػداتيـ الدينيػػة كالسياسػػية كك ػرامتيـ ا نسػػانية فػػي ظػػؿ نظػػاـ ديمقراطػػي
برلماني قكـ عم أساس حرية الرأم ،كحرية تككيف الحزاب ،كرعاية الغمبيػة حقػكؽ القميػة ،كعمػ

العدؿ االلتماعي كالمساكاة ،كعدـ التمييز في الحقكؿ العامة عم أسػاس العػرؽ أك الػديف أك المػكف
أك بيف المرأة كالرلؿ"..
نجػ ػ ػػد أف ىػ ػ ػػذه الأطابػ ػ ػػات تصػ ػ ػػب اىتماميػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى الحوػ ػ ػػكؽ اإلنسػ ػ ػػانية كمػ ػ ػػف قػ ػ ػػمنيا حػ ػ ػػؽ

الفمسػ ػػطيني فػ ػػي نيػ ػػؿ ىػ ػػذه الحوػ ػػكؽ كاممػ ػػةل كيمكػ ػػف الوػ ػػكؿ بػ ػػاف ياسػ ػػر عرفػ ػػات أحس ػ ػف مأاطبػ ػػة العػ ػػالـ
كالغ ػ ػ ػػرب بالمغ ػ ػ ػػة كالمع ػ ػ ػػاني كال ػ ػ ػػدالالت الت ػ ػ ػػي يتح ػ ػ ػػدثكف بي ػ ػ ػػال كأدمت ػ ػ ػػو ألفاظ ػ ػ ػػو ب ػ ػ ػػدالالتيا المتنكع ػ ػ ػػة
كالمتكسػ ػػعةل كالتػ ػػي بػ ػػدكرىا كانػ ػػت كافيػ ػػة إلقنػ ػػاع المجتمػ ػػع الػ ػػدكلي كافػ ػػة بمػ ػػا جػ ػػا بػ ػػو ال ػ ػرايس ياسػ ػػر
عرفات في أطاباتو.

الخطاب
حقؿ

حقكؽ

ا نساف

المـ

المتحدة

الكحدة

الكطنية

تأبيف خميؿ
الكزير

إعالف

االستقالؿ

لنيف

قمقيمية

نابمس

بيت
لحـ

طكلكرـ

الملمس

التشريعي

حػػػػؽ السػػػػيادة-

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيانة

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطني-

حريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

العػػػػػػػدؿ -حػػػػػػػؽ

التعبيػػػػػػػػػػػػػػػػر-

تقرير المصػير-

السياسية.

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقالؿ

الملمكع

المعن الداللي :حقكؽ ا نساف

الحريػػػػػػػػػػػػػات-

التعدديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

العػػػػػػكدة -حػػػػػػؽ

حريػػػػػة الػػػػػػرأم-
حريػػػػػػػة تكػػػػػػػكيف

الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب-
الكرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ا نسانية.

الملمكع

6

11

158

17

رابعا -حقؿ اللفاظ الدالة عم السالح:
جػا ت ألفػػاظ ىػذا الحوػػؿ تحمػؿ داللتػػيف عمػػى األقػؿل الداللػػة األكلػى كىػػي األسػمحة الفتاكػػة التػػي
يسػػتأدميا العػػدك بػػدعـ كتمكيػػؿ أمريكػػي كقػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ صػراحة فػػي أطػػاب األمػػـ المتحػػدة 1974ـ

حيف قاؿ" ":كقد استطاع ىذا الكياف الصػييكني كبػدعـ مػف دكؿ االسػتعمار كاالمبرياليػة كعمػ رأسػيا
الكاليػػات المتحػػدة المريكيػػة أف يتحايػػؿ عمػ ىيتػػة المػػـ لقبكلػػو فػػي عضػػكيتيا كمػػف ثػػـ عمػ شػػطب

قضية فمسطيف مػف أعماليػا"ل كىػي أسػمحة تيػدؼ فوػط لمػدمار كالأػراب كتكػكف فػي جانػب الباطػؿل أمػا
الثانية فيػي تػدؿ عمػى سػالح المواكمػة التػي شػرعتيا الوػكانيف الدكليػة لمشػعكب التػي تعػاني مػف االحػتالؿ

ػتعمرةل كقػد عبػر
كىي في جانب الحؽ كالدفاع عف الػنفس كالحوػكؽ الثابتػة ألم شػعب مػف الشػعكب المس ى
عرفػػات عػػف ىػػذا حػػيف قػػاؿ فػػي أطػػاب األمػػـ المتحػػدة ":1974كمػػػف خػػػالؿ حركػػػة التحريػػػر الكطنيػػػة
الفمسطينية نضي نضاؿ شعبنا كتعددت أسػاليبو فشػمؿ النضػاؿ السياسػي كااللتمػاعي با ضػافة إلػ
النضػػاؿ المسػػمح" ،كمػػا قػػاؿ" :إف اللانػػب الػػذم يقػػؼ فيػػو حامػػؿ السػػالح ىػػك الػػذم يميػػز بػػيف الثػػاتر

كا رىابي" ،كىنا ًإشارة مف الرايس إلى أنو الثاار كشػعبو صػاحب الحػؽ فػي امتشػاؽ السػالحل كغيػره ىػك
اإلرىابي.

المتحدة

الكطنية

خميؿ

االستقالؿ

حقؿ

السػػػػػػػػػػػالح-

الطػػػػػػػاترات-

لييػػػػػػػب-

مسػػػػػػػػػػػػػػػػيرة

السالح

المسػػػػػػػػػػمح-

الغػػػػػػػػػػػارات-

اشػػتعاؿ-

السػػػػػػػػػػػػالـ،

مسػػػػػػػػػػػمحة-

دبابػػػػػػػػػػػػات-

الخطاب

المـ

الكحدة

تأبيف

إعالف

البنػػػػػػػػػػػادؽ-
حػػػػػػػػػػػػػػػػػرب-
نككيػػػػػػػػػػػػػػػة-
البندقية.

السػػػػػطكؿ-

الكزير

السالح.

قصػػػػػػػػػػػػػؼ-

لنيف

قمقيمية

نابمس

بيت
لحـ

طكلكرـ

الملمس
التشريعي

الملمكع

المعن الداللي :السالح

أرض

السػػػػػػػػػػػػالـ،

السػػػػػػػػػػػػػػػالـ
الفمسطيني.

تشػػػػػػػػػػػػػػػػػف-
النػػػػػػػػػػػػػػػػػار-
البندقيػػػػػػػػػة-

القنابؿ.
الملمكع

7

9

3

22

3
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رابعا :حقؿ اللفاظ الدالة عم السالـ:
كمنافيػان لمحػرب كأعمػاؿ العنػؼ بػيف الشػعكبل كقػد تأػكض
ياتي لفظ "السالـ" مصػطمحان مقػادان ي

الش ػػعكب الح ػػركب بغي ػػة تحوي ػػؽ نويق ػػيا كى ػػك الس ػػالـ كم ػػا ف ػػي حال ػػة الوق ػػية الفمس ػػطينيةل فكان ػػت لغ ػػة
الفمسطينييف في أطاباتيـ تتحػدث عػف حويػـ بالمواكمػة المسػمحة كرغبػتيـ بالسػالـ كالعػيش المشػترؾ فػي

آف كاحػػدل كىػػذا مػػا يتقػػ ،جمي ػا مػػف أطابػػات قااػػد الثػػكرة الفمسػػطينية ياسػػر عرفػػات كالػػذم كصػػؼ مػػف
أػػالؿ أطابػػو السياسػػي لمعػػالـ كفعمػػو الثػػكرم عمػػى األرض برجػػؿ الحػػرب كالسػػالـ كىػػذا مػػا أكػػده لنػػا حػػيف

قاؿ" :الحرب تندلع مف فمسطيف ،كالسالـ يبدأ مف فمسطيف"ل فكاف شديد الحرص عمػى السػالـ كالعػيش
الكريـ لشعبو دكف التفريط بحوو في المواكمة كالكفاح بكافة أشكالو.
كظؼ ياسر عرفات بحنكتو السياسية لفظ "السالـ" كدالالتو في أطاباتو مراعيا الزمػاف كالمكػاف

كالسياؽل فنجػده يركػز عمػى الحوػكؽ كالسػالـ كالعػيش كالسػمـ المجتمعػي كاألمػاف لكػؿ مػكاطنيف العػالـ فػي
أطاباتو الدكليةل كالمتتبع لأطابات الرايس يالحظ أف "لفظ السػالـ" كػاف أكثػر كقػكحا لفظػا كداللػة فػي

أطابػػات بعػػد "اتفػػاؽ أكسػػمك"ل أاصػػة أطػػاب افتتػػاح المجمػػس التشػريعي1996ـل الػػذم غمػػب عميػػو لفػػظ
السػػالـ كدالالتػػول حيػػث حػػرص فيػػو عمػػى إثبػػات أنػػو كشػػعبو يػػدعمكف السػػالـ كيسػػمكف إليػػول كيوكدنػػا ىػػذا

إلػػى اإلق ػرار بحنكػػة كذكػػا عرفػػات حيػػث سػ ٌػأر لغتػػول كتكسػػيعو لػػدالالتيال كمعرفتػػو بطبيعػػة شػػعبو فػػي
مصمحة الأطاب كالدعكة لمسالـ.

الخطاب

المـ

الكحدة

تأبيف

إعالف

المتحدة

الكطنية

خميؿ

االستقالؿ

حقؿ

السالـ(،)12

السػػػػػػػػػػػػػػالـ

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ،

التعػػػػػػػػػايش

السػػػػػػػػػػػػػممي،

الطػػػػػػػػػػػػػرؽ

السالـ

قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا
التعػػػػػػػػػػػػػػػايش
غصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
الزيتػػػػػػػػػػػػػكف،

الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

الخضر.
الملمكع

16

الكزير

لنيف

قمقيمية

نابمس

بيت
لحـ

طكلكرـ

الملمس
التشريعي

الملمكع

المعن العاـ :السالـ

( )6مرات،
السػػػػػػػػممي،
السػػػػػػػممية،

سػػػػػػػػػػػػػػالمة
الرض.

25

9
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خامسا -حقؿ اللفاظ الدالة عم الشعار.
يعد الشػعار مػف الكسػااؿ الأطابيػة اليامػةل كىػك عالمػة تتميػز بيػا دكلػة أك جماعػةل كىػك عبػارة

يتعػػارؼ بيػػا الوػػكـ فػػي الحػػرب أك السػػفر()1ل كيعتبػػر ياسػػر عرفػػات مػػف أبػػرز قػػادة العصػػر الحػػديث فػػي
إجادة فف مأاطبة الشعكب كالجماىير كتطعيميا بالشعارات التػي باتػت أالػدة فػي ذىػف شػعبو فيمػا بعػدل

كالمتتبػػع لأطاباتػػو يجػػد تنػػكع الشػػعارات فييػػال كالتػػي تكثػػر -كمػػا سػػنرل  -فػػي أطاباتػػو الجماىيريػػة غيػػر
الرسمية كالتي كاف ييدؼ مف أالليا إلى رفع الركح المعنكية لمجماىير مف أالؿ التاكيد عمى الثكابػتل

كتمجيد الثكار كالجماىير المنتفقػةل كتعزيػز الكحػدة الكطنيػةل كىػذه الشػعارات بػدالالتيا المتعػددة عػززت

الخطاب

المـ

الكحدة

تأبيف خميؿ

إعالف

المتحدة

الكطنية

الكزير

االستقالؿ

لنيف

قمقيمية

نابمس

بيت لحـ

طكلكرـ

التشريعي

حقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

منظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

الرض

العيػػػػد ىػػػػك

معا كسػكيا

الشػػػػػػػػػػػػػػػػعب

بػػػػػػػػػػػالركح

مكعػػػػػػػػػدنا

يػػا لبػػؿ

الشعار

التحريػػر ىػػي

الفمسػػػػطينية

العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

نبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

الفمسػػػػػػطيني

الشػػػػػػػػػػػػػػػرعي

عربيػػػػػػػػػػػػػػػػة،

القسػػػػػػػػػػػػػـ-

الفمسطينية

الصػػػػػػػػػػػػػػػعب

بالػػػػػػػػػػػػػػػػدـ
نفػ ً
ػػديؾ يػػػا

الصػػػػػػػػػبح

مػػػػػػػػػػػػػػػػا

كالساسػػػػػػػي

اأ أكبػػػػػػر

الصػػػػػػػػػبح

ريح.

عربيػػػػػػػػػػػػػة-

الثػػكرة حت ػ

الػػػػػػػػػػػػػػػػركح

الكطنيػػػػػػػػػػػػػػة

فمسػػػػػػػػػػػػطيف

الممثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

كالكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػد
لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب

سػػػػػػػػػػػػػػػػتبق

عربيػػػػػػػػػػػػػػػػة،

كالقسػػـ ىػػك
ستسػػػػػػػػػػتمر

الدكلػػػػػػػػػػػػػػػة
المستقمة-

ىػػػػػػك الػػػػػػرقـ

فمسػػطيف-

فػػػي معادلػػػة

كتحيػػػػػػػػػػػػػػا

الكسطػػػػػػػػػػ-

العيػػد ىػػك

الحريػػػػػػػػػػػػػػة-

ىػي الطريػؽ

القػػػػػػػػػػػػػدس،

اللبػػػػػػاريف-

كالقسػػػػػػػػػػػـ

مػػف فمسػػطيف

فمسػػػػػػػطيف-

القػػػػػػػػػػػػػدس،

فتح بالكحدة

القسـ.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

عممنػػا فػػكؽ

القػػػػػػػػػػػدس-

بالكحػػػػػػػػػػػػػػدة

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػقطكا

القػػػػػػػػػػػػػػدس،

الشيادة ىك

بالكحػػػػػػػػػػػػػػدة

الخضػػر مػػف

القػػػػػػػػػػػػػػدس،

النصػػػػػػػػػػػػر-

الكحػػػػػػػػػػػػػػػػػدة

كنػػػػػػػػػػػػػػػػاتس

كلنبػػػػا إلػػػػ

المػػػي بتبنػػػي

الفمسػػطيني-

الكحػػػػػػػػػػػػػػػػػدة

مػػػػػػػف ألػػػػػػػؿ

الفمسػػػػطينية

إننػػػػػػي ثػػػػػػاتر

الحرب تنػدلع

كالسػػالـ يبػػدأ
فمسػػطيف -ال

الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

يدم.

إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سػػػػػػػػػػػػػػػيرتفع
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار

كفكؽ مػقذف
كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ
القدس -لػف

تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يرتفػػػع عمػػػـ

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ

الملمس

بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ
نفػ ً
ػػػديؾ يػػػػا

فمسطيف.

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ

الشػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ
أنػػػػػػتـ قػػػػػػػكـ

غالبػػػػػػة يػػػػػػا
الكطنيػػػػػػػػػػػػػػة

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ

الكطنيػػػػػػػػػػػػػػة

درب

الكطنيػػػػػػػػػة-

درب

الكطنية ىػي

معػػػا كسػػػكيا

الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

لنب.

الفمسطينية.

البندقيػػػػػػػػػػػػػػة
الفمسػػػػطينية

) )1الكسيطل فصؿ الشيف.
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فمسػػطيف-
العيػػػػػػػػػػػػد،

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

أكلػػػػػػػػػػيس
بقريب.

ييػػػػػػػػزؾ

الملمكع

أطاباتو الجماىيرية كزادتيا متانةل كبالتالي زاد التصاقو بجماىيره كالتصاقيا بو.

حتػػػ نصػػػؿ
إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فمسطيف كػؿ

فمسػػػػػػػطيف-
العيػػػػػد ىػػػػػك
العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

كالقسػػػـ ىػػػك
القسػػـ .ىػػذه
الرض لػػزء
ال يتلػ أز كأف
إرادتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كاحػػػػػػػػػػػػدة ال

تتل ػ أز -معػػا
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيا
كلنبػػػػا إلػػػػ

لنػػػػب حتػػػػ
القدس حت

فمسػػػطيف إف
مكعػػػػػػػػػػػػػػػػدنا
الصػػػػػػػػػػػػػػػػبح

أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػيس
الصػػػػػػػػػػػػػػػػبح

بقريػػػػػػػػػػػػػب-

يركنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا
بعيدة كنراىػا

قريبػػػػة كانػػػػا

لصػػػػادقكف-
كانيػػػا لثػػػكرة

حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النصػػػػػػػػػػػػػػػر،

حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النصػػػػػػػػػػػػػػػر،

حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النصر.
الملمكع

4

10

4

4

2
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1

1

29

الخطاب

المـ

المتحدة

تأبيف

الكحدة

الكطنية

إعالف

خميؿ

االستقالؿ

الكزير

لنيف

قمقيمية

حقؿ القرل
كالمخيمات

نابمس

بيت لحـ

الملمس

طكلكرـ

التشريعي

نػػػػػػػػػابمس-

طػػػػػػػػكلكرـ-

القػػػدس-

عسػػػػػػػػػكر-

الكفريػػػات-

المػػػػػػػػػػػػد-

قمقيميػػػػػػػػػػػػػة

بيػػػت لحػػػـ

كادم

الرممػػػػػة-

– بيػػػػػػػػػػػػػت

لحػػػػػػػػػػػػػػػػـ-

الدىيشة-

العبيديػػة-

عنبتػػػػػػػػػػػػػا-

خانيكنس-

العساكرة-

الغصػػػػكف-

الضػػػػػػػػػفة

فرعػػػػػػػػػكف-

قطػػػػػػػػػػػػاع

بالطػػػػػػػػػػة-

غػػزة -رفػػح

لنػػيف -راـ
اأ

الشعراكية-

–

الشػػػػػػػػعير-

زيتػػا -ديػػػر

بػػػػػػػػػرعـ-

قباطيػػػة –
اليمػػػػػػككف

كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

يعبػػػػػػػػػػػػد-
– عرابة-

الرشيدية

يافػػػػػػػػػػػػا-

الخميػػػػؿ-

عابػػػػػػػديف-

الملمكع

 -حقؿ القرل كالمخيمات

كفػػػػػػػػػػػػػػػػػر

الغربيػػػة-

غػػػػػػػػػزة -
عسقالف

لمػػػػػػػػػػػػاؿ-
شػػػػػػػػػكيكة-

نكرشمس-

قفػػػػػػػػػػػػػػيف-
عرار
11

المحمكع

9

11

15
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الخطاب

المـ

المتحدة

الكحدة

الكطنية

تأبيف
خميؿ

الكزير

حقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

القاتػػػػػػد

لألعػػػػػػػالـ

القاتػػػػػػد

اللقػػػػػػػاب

كالبالد

إعالف

االستقالؿ

لنيف

نابمس

قمقيمية

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ

بيت لحـ
أميػػػػػػػػػػػػػػر

طكلكرـ
بمدة أبك
بطػػػػػػػػػػػػؿ

لاللة الممؾ

الرمػز-

الصػػػػػػػػػػػعب-

الشػػيدا-

البطؿ-

اللبػػػػػػػاريف-

الفاضؿ-

الشلرة

اللبػػػػػػػاريف-

النار

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ

القاتػػػػػػد

الشعب

لبػػػػػػػػػػػػػػػؿ

التشريعي
خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادـ

الطيب-

الشػػػػػػػػػيخ

الملمس

الملمكع

 -حقؿ اللقاب لألعالـ كالبمداف

الحػػػػػػػرميف-

مفتػػي الػػديار

الفمسطينية-
الملمكع

4

6

163

3

2

2

17

الخطاب

المـ

المتحدة

الكطنية

حقػػػػػػػػػػػػؿ

لػػػػػػػػػػػػكرج

الشػػػػاذلي

أبػػػػػػػػػكعمي

العالـ

الكحدة

تأبيف

كاشنطف-

خميؿ

الكزير

إعالف

االستقالؿ

لنيف

قمقيمية

نابمس

بيت
لحـ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

طكلكرـ

الملمس

التشريعي
المطػػػػػػػػراف

أبراىػػػػػػػػػػاـ

لديػػػػػػػد-

أيػػػػػػػػػػػػػػػػػاد-

عكرمػػػػػػػػػػػػػة

كبػػػػػكلي-

لنكػػػػػكلف-

مععمػػػػػػػػر

صػػػػػػػػػبرم-

فيػػد -كلػػد

ىرتػػػػػػزؿ-

غكربػػػػػػػػػا

تشػػكؼ-

محمػػػػػػػكد-

أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

زكراؿ

غكلػػػػػػػػػػػػػدا

الحبيػػػػػػب

سػػػػػػػػػػمم -

كيمسكف-

القذافي-

ركدكس-

مػػػػػػػػاتير-

عبد الرحيـ

بكرقيػػػة-

أىػػػػػػػػػػػػػػػكد

الممػػػػػػػػػػػػػػؾ

طػػػػػػػػػػػايع-

عبد الرحيـ

ميتراف

أديؼ-

الملمكع

 -حقؿ العالـ

محمػػػػػػػكد-

إحسػػػػػػػػػػػػاف

سػػػػػػػػػػمارة-

عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
المطيػػػػػػػػػػػؼ

شػػػػػػػػػػػػديد-
كديػػػع عبػػػد

المطيػػػػػػؼ-
منيػػػػػػػػػػػػؿ-

راتػػػػػػػػػػػػػػػػػد-
شػػػػػػػػػػػػػػػكرم

اللػػػػػػػػػالد-

نػػػػػػػػػػػػػػػػكر-
بالؿ-

الملمكع

7

13

5

4

29

الخطاب

تأبيف

المـ

الكحدة

المتحدة

الكطنية

حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

مػػػػػػػػػػػؤتمر

اللمعيػػػػػػػػػػة

مػػػػؤتمر المػػػػكاد

المعاىدات

البحػػػػػػػػار،

العامػػػػػػػػػػػػػػػة

الكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة-

كراكػػػاس-

لألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

المتحػػػػػػدة-

قانكف البحار-
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكف

السػػػػكاف-

مػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر

السػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف-

مػػػػػػػػػػػؤتمر

القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكف

مػػػػػػػػػػػؤتمر

خميؿ
الكزير

إعالف
االستقالؿ

لنيف

164

قمقيمية

نابمس

بيت
لحـ

طكلكرـ

الملمس
التشريعي

الملمكع

 -حقؿ المعاىدات

التغذيػػػػة-

التغذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة-

ا سالمي-

ميثػػػػػػػػػػػػاؽ

اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

ىيتػػػػػػػػػػػػػػػة

لنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ-

المػػػػػػػػػػـ-

معاىػػػدة لػػػكزاف

ا عػػػػػػػالف

-1923

العػػػػػػػػالمي

قػػػػػػػػػػػػرار-181

لحقػػػػػػػػػكؽ

محادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

ا نسػػاف-

طابػػػا -مػػػؤتمر

تصػػػػػػػػريح

مدريد

بمفكر
الملمكع

7

8

2

17

التحميؿ كالنتاتي:
ً
العمارم الحظت الباحثة
باستقراء اللداكؿ السابقة التي احتكت عم الحقكؿ الداللية داخؿ الخطاب ٌ
ما يمي:
 -1بمن عدد ألفاظ حوؿ العدك سبعة كسبعيف مرةل كىك أكثر الحوكؿ الداللية استأدامان لأللفاظ التي

اشتركت في التعبير عف العدك الصييكني كتعدد أكصافول ككاف أطاب األمـ المتحدة أكثر ما
احتكل عمى تمؾ األلفاظ التي بمن عدد مرات كركدىا ثمانية كثالثيف مرةل كيرجع السبب إلى

طبيعة الأطاب حيث عرض الرايس فيو لمكيالت التي عانى كيعاني منيا شعب فمسطيف مف

ىذا العدك.

 -2جا حوؿ الثكرة بعد حوؿ العدك في ترتيبول كبمن عدد مرات استأدامو أربع كأمسيف مرةل كأكثر
ما جا ت ألفاظو في أطاب األمـ المتحدة حيث بمن عدد مرات كركدىا أحد عشرة مرة كفي ىذا

الأطاب أكق ،الرايس أف ثكرة الفمسطيني ىي الثكرة األصدؽ
العصكرل كىذا ما جعؿ الأطاب يغمب عميو المغة الثكرية.

كاألكثر شرعية عمى ً
مر

 -3بمن عدد مرات كركد ألفاظ حوؿ الورل كالمأيمات ستة كأربعيف مرة كأكثرىا في الأطابات
الجماىيرية كتحديدان أطاب طكلكرـ الجماىيرم كبمن عددىا أمس عشرة مرةل ككذلؾ أطاب
افتتاح المجمس التشريعي كبمن عددىا أحد عشرة مرةل كأطاب نابمس الجماىيرم عشر مراتل

كيعكد السبب في ذلؾ إلى جماىيرية ىذه الأطابات كاأليلفة بيف الرايس كأبنا شعبو كالعالقة

ً
أرض الكطف كمأيماتو.
المتجذرة بينو كبيف األرض إقافة إلى ككنيا أطابات كانت في

 -4تساكت ألفاظ كؿ مف حوؿ حوكؿ اإلنسافل كحوؿ المعاىداتل كالتي بمن عدد مرات كركد األلفاظ
الدالة عمى و
أطابي األمـ المتحدة كفيو سبع مراتل كأطاب
كؿ منيا سبع عشرة مرةل أكثرىا في
ً

165

طمب مف الرايس ذكر المعاىدات
افتتاح المجمس التشريعي ثماني مراتل ككنيا أطابات رسمية ت ٌ

كاالتفاقيات.

العمارية أمس كعشريف مرةل ستة عشر مرة
 -5بمن عدد ألفاظ حوؿ السالـ الكاردة في الأطابات ٌ
منيا في أطاب األمـ المتحدةل كتسع مرات في أطاب إعالف االستوالؿل كيدؿ ىذا عمى ما
أكده الرايس م ار انر أف السالـ يندلع مف فمسطيف.

 -6بمن عدد مرات ألفاظ حوؿ السالح الكاردة في الأطابات أمس كعشريف مرةل أكثرىا في أطاب

الكحدة الكطنية كبمن عددىا تسع مراتل كيعزل السبب في ذلؾ كانت األكقاع الدكلية غير
مستورة كقصؼ لمور منظمة التحرير في حماـ الشط -تكنسل مما استدعى مف الرايس تطعيـ

أطابو بمغة السالح.
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المبحث الثاني
العالقات الداللية
)(Semantic Relations
مص ػػطم ،حي ػػث ي ػػدؿ عم ػػى العالق ػػات ب ػػيف الكمم ػػات م ػػف نػ ػكاح متع ػػددة ك ػػالترادؼل كاالش ػػتراؾل

كالتقػػادل "كقػػد تكلػػد ىػػذا المصػػطم ،مػػف د ارسػػة الحوػػكؿ الدالليػػةل إذ تبػ ٌػيف أف معنػػى الكممػػة ال يتقػػ ،إال
مف أالؿ عالقاتيا مع الكممات األأرل قمف الحوؿ الداللي الذم تنتمي إليو"(.(1
كتنب ػػو س ػػيبكيو إل ػػى العالق ػػات الداللي ػػة ب ػػيف األلف ػػاظ حي ػػث ق ػػاؿ":اعمـ ت
ػتالؼ
أف م ػػف كالمي ػػـ اأ ػ ى
المفظ ػ ً
ػاؽ المفظ ػػيف كاأ ػػتالؼ المعني ػػيفل
ػيف الأ ػػتالؼ المعني ػػيفل كاأ ػػتالؼ المفظ ػػيف كالمعن ػػى كاح ػػدل كاتف ػ ى

ػب كانطمػػؽل كاتفػػاؽ المفظػػيف كالمعنػػى مأتمػػؼ قكلػػؾ :كجػػدت
كاأػػتالؼ المفظػػيف كالمعنػػى كاحػػدل نحػػك :ىذ ىىػ ى
عميو مف المكجدة ككجدت إذا أردت كجداف القالةل كأشباه ىذا كثير"(.)2
كاأػ ػ ػػتالؼ المفظػ ػ ػػيف الأػ ػ ػػتالؼ المعنيػ ػ ػػيف أف يكػ ػ ػػكف لمفػ ػ ػػظ معنػ ػ ػػى كاحػ ػ ػػد يعبػ ػ ػػر عنػ ػ ػػو نحػ ػ ػػك:

جمػ ػػسل كذىػ ػػبل كاأػ ػػتالؼ المفظػ ػػيف كالمعنػ ػػى كاحػ ػػد كىػ ػػك الت ػ ػرادؼل حيػ ػػث يمكػ ػػف أف يحػ ػػؿ لفػ ػػظ محػ ػػؿ
اآلأ ػ ػ ػػر رغ ػ ػ ػػـ اأتالفيم ػ ػ ػػا مث ػ ػ ػػؿ :اس ػ ػ ػػتيوظل كأف ػ ػ ػػاؽ .كأم ػ ػ ػػا اتف ػ ػ ػػاؽ المفظ ػ ػ ػػيف كالمعن ػ ػ ػػى مأتم ػ ػ ػػؼ في ػ ػ ػػك

المشػ ػػترؾ المفظػ ػػي مثػ ػػاؿ :العػ ػػيف :عقػ ػػك اإلبصػ ػػار فػ ػػي الجسػ ػػـل كالعػ ػػيف :الجاسػ ػػكسل ككبيػ ػػر الوػ ػػكـل

كعيف الما .

كعمى ىذا فرف ألفاظ المغة مف حيث داللتيا ثالثة أنكاع ىي:
أ -المتبايف :كىك أكثر المغةل كىك أف يدؿ المفظ الكاحد عمى معنى كاحد.
ب -المشترؾ :كىك أف يدؿ المفظ الكاحد عمى أكثر مف معنى.
ج -الترادؼ :كىك أف يدؿ أكثر مف لفظ عمى معنى كاحد

(.)3

( )1مبادئ المسانياتل أحمد محمد قدكرل دار الفكرل دمشؽل ط2008ل .3ص370-369
( )2الكتابل سيبكيول مرجع سابؽ .ص24

) )3عمػػـ الداللػػةل أحمػػد مأتػػار عمػػرل مرجػػع سػػابؽ .ص231-215ل ينظػػر :التثويػػؼ فػػي عمػػـ المغػػة العربيةل"النظريػػة كالتطبيػػؽ"ل
صادؽ عبد اهلل أبك سميمافل دار الموداد لمطباعةل ط2013ل .5ص282
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أكال -الترادؼSynonymy:
كالمباني

ىك تعدد المعاني لمفظ الكاحدل أم يككف المعنى كاحدان كالمفردات الدالػة عميػو متنكعػة األصػكات

()1

ل كرطالقيـ عمى السيؼ أسػما مثػؿ( :الصػارـل الػردا ل الأميػؿل الوقػيـل الكيػاـل العقػبل

المشرفيل الحساـل اليذاـل اليندكانيل الميندل الصويؿل كغيرىا)"(.)2

اأتمػؼ العممػػا الوػػدامى كالمحػػدثكف حػػكؿ ظػػاىرة التػرادؼ كانوسػػمكا بػػيف مؤيػػد كمعػػارضل كانوسػػـ

عمما العربية برأييـ إلى ثالث طكااؼ(.)3

طاافة رفقػت الوػكؿ بكجػكده بالمغػةل كطاافػة آمنػت بكجػكده فػي المغػة دكف توييػدل كطاافػة قيػدت

قكلي ػػا بكج ػػكده ف ػػي المغ ػػةل فحصػ ػرتو ف ػػي تط ػػابؽ المعني ػػيف تطابوػ ػنا تامػ ػنا م ػػع اش ػػتراط كج ػػكده ف ػػي الميج ػػة
الكاحدةلأما ما جا في ليجتيف أك أكثر فميس مف الترادؼ(.)4

أما المحدثكف فمنيـ مف أقر بظاىرة التػرادؼ التػاـ مثػؿ الػدكتكر رمقػاف عبػد التػكابل كقػاؿ أنػو

نكع مف الكماليات التي ال تستطيع المغة أف تجكد بيا في سيكلة كيسر.

()5

كأقر بظاىرة الترادؼ الدكتكر إبراىيـ أنيس مع بعض الشركط التي تتمأص في اآلتي:

()6

 -1االتفاؽ في المعنى بيف الكممتيف اتفاقا تاما.
 -2انتما الكممتيف إلى بياة لغكية كاحدة.

( )1لممزيػػد حػػكؿ التػرادؼ كمكقػػؼ العممػػا منػػول ينظػػر :د ارسػػات فػػي فوػػو المغػػةل صػػبحي صػػال،ل دار العمػػـ لمماليػػيفل بيػػركتل ط9ل

د.ت .ص311-292ل ينظػػر :فػػي الميجػػات العربيػػةل إب ػراىيـ أنػػيسل مكتبػػة األنجمػػك المص ػريةل الوػػاىرةل ط4ل  .1973ص-174
 215ينظػػر :فوػػو المغػػةل عمػػي عبػػد الكاحػػد كافػػيل نيقػػة مصػػر لمطبػػع كالنشػػرل ط1ل د.ت ل ص168ل ينظػػر :عمػػـ الداللػػةل ليػػكنز
جػػكفل ترجمػة :مجيػػد عبػػد الحمػػيـ الماشػػطة كآأػػركفل كميػػة اآلدابل جامعػػة البصػرةل  .1980ص80-73ل ينظػػر :كدكر الكممػػة فػػي
المغةل ستيفف أكلمافل ترجمو كقدـ لو كعمؽ عميو :د .كماؿ محمد بشرل مكتبة الشبابل الواىرةل د.طل د.ت .ص111-97ل ينظر:

التثويؼ في المغة العربيػةل صػادؽ عبػد اهلل أبػك سػميمافل مرجػع سػابؽ .ص288-283ل ينظػر :كعمػـ الداللػة بػيف النظػر كالتطبيػؽل

أحمد نعيـ الكراعيفل المؤسسة الجامعيػة لمد ارسػات كالنشػر كالتكزيػعل بيػركتل ط3ل  .1993ص114-107ل ينظػر :الصػاحبي فػي
فوػػو المغػػة كمسػػااميا كسػػنف العػػرب فػػي كالميػػال ابػػف فػػارسل تحويػػؽ :أحمػػد حسػػف بسػ ل دار الكتػػب العمميػػةل بيػػركتل ط1ل .1977

ص21ل ينظػػر :الفػػركؽ المغكيػػةل أبػػك ىػػالؿ العسػػكرمل حووػػو كعمػػؽ عميػػو :محمػػد إب ػراىيـ سػػميـل دار العمػػـ كالثوافػػةل الوػػاىرةل د.طل

د.ت .ص17ل ينظػػر :فوػػو المغػػة العربيػػة كأصااصػػيال إميػػؿ بػػديع يعوػػكبل دار العمػػـ لمماليػػيفل بيػػركتل ط1ل  .1982ص-173
 .174المزىر 410-402/1

) (2التثويؼ في المغة العربيةل مرجع سابؽ .ص283

) (3نفسو .ص 285-284ل ىناؾ مف تناكؿ ظاىرة الترادؼ مف كجية نظر الوػدما كمػنيـ المزىػر فػي السػيكطي402/1كمابعػدىال
كأكؿ مف تناكؿ الظاىرة مف المحدثيف بصكروة مكسعة األستاذ عمي الجارـ عاـ1935ـ.

) (4التثويؼ في المغة العربيةل مرجع سابؽ .ص285

) (5فصكؿ في فوو المغةل رمقاف عبد التكابل مكتبة الأانجيل الواىرةل ط3ل  .1987ص309
) (6في الميجات العربيةل مرجع سابؽل ص 179-178ل كانظر :فصكؿ في فوو المغةل ص323-322
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ٌ -3أال يككف أحد المفظيف نتيجة تطكر صكتي آأر.
ككجػػدنا الػػدكتكر محمػػكد فيمػػي حجػػازم يوػػكؿ بنػػدرة كقػػكع التػرادؼ التػػاـل كيػػرل أف أكثػػر مػػا جػػا
في ىذا السياؽ ال يتطابؽ فػي معنػاه؛ لػذا كجػدناه يطمػؽ مصػطم ،التوػارب الػدالليل أمػا الػدكتكر صػبحي
الصال ،فاعتبره تقأما في المغة.

عمى أف ىناؾ مصطمحات أأرل تعبر عف صمة التوارب بيف األلفاظ كىي:

()1

 -1التػػػػػرادؼ الكامػػػػػؿ أك المطابقػػػػػة :كذل ػ ػػؾ ح ػ ػػيف يتط ػ ػػابؽ المفظ ػ ػػاف تم ػ ػػاـ المطابو ػ ػػةل كال يش ػ ػػعر
أبنا المغة بام فرؽ بينيما.

 -2شػػػػػبو التػػػػػػرادؼ أك التشػػػػػػابو أك التػػػػػػداخؿ أك التػػػػػرادؼ غيػػػػػػر التػػػػػػاـ :كذل ػ ػػؾ ح ػ ػػيف تتو ػ ػػارب
األلف ػ ػػاظ توارب ػ ػػا ش ػ ػػديدا لدرج ػ ػػة يص ػ ػػعب معي ػ ػػا بالنس ػ ػػبة لغي ػ ػػر المتأصص ػ ػػيف التفري ػ ػػؽ بينيػ ػ ػال

كلذا يستعمميا الكثيركف دكف تحفظ مع إغفاؿ ىذا الفرؽ.

 -3التقػػػػارب الػػػػداللي :كيتحو ػػؽ ذل ػػؾ ح ػػيف تتو ػػارب المع ػػاني لك ػػف المعن ػػى يأتم ػػؼ ك ػػؿ لف ػػظ ع ػػف
اآلأ ػػر بمممػ ػػ ،ىػػػاـ كاحػػػد عم ػػى األقػ ػػؿل كى ػػذا النػػػكع يمث ػػؿ لػػػو كممػػػات ك ػػؿ حوػ ػػؿ داللػػػي عمػػػى

حدة.

تتفؽ الباحثة مػع مصػطم ،التوػارب الػداللي كىػك مػا يتكافػؽ مػع د ارسػتيا لمأطػاب العمػارم ككنػو

النػكع الشػااع فػي المغػة كيكجػػد داأػؿ ألفػاظ المجمكعػة الدالليػة الكاحػػدة حيػث تشػترؾ فػي مالمػ ،دالالتيػػا

العامػػة مػػع بوػػا فػػركؽ بسػػيطة أاصػػة لكػػؿ لفػػظ مػػف األلفػػاظل كسيتقػػ ،مػػف أػػالؿ الد ارسػػة كيػػؼ أسػػيـ
التوارب الداللي في تحويؽ ث ار داللة الأطاب العمارم كتكسعتيا.

التقارب الداللي في الخطاب العمارم:
تعػػرض الباحثػػة فيمػػا يمػػي األلفػػاظ التػػي كقػػع بينيػػا عالقػػة التوػػارب الػػداللي مكزعػػة قػػمف أربػػع

مجمكعات ىي:

أكالن -ملمكعة اللفاظ الدالة عم الظمـ كاالنتياؾ:
تبيف مف أالؿ البحث كجكد التوارب الداللي بيف األلفاظ اآلتية:
"ال بػػػػد أف يكضػػػػع حػػػػد لعمميػػػػات النيػػػػب كاالسػػػػتغالؿ كامتصػػػػاص ثػػػػركات الشػػػػعكب الفقيػػػػرة
كعرقمػػػػػة ليكدىػػػػػا مػػػػػف ألػػػػػؿ التنميػػػػػة كالسػػػػػيطرة عمػػػػػ ثركاتيػػػػػا كرفػػػػػع الحيػػػػػؼ عػػػػػف أسػػػػػعار
مكادىا"

(.)2

) (1داللة األلفاظل أحمد مأتار عمرل مرجع سابؽل ص221-220
) (2خطاب األمم المتحدة1974،م
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النيب -االستغالؿ -السيطرة -االضطياد
اش ػ ػػتركت ىػ ػ ػػذه األلفػ ػ ػػاظ ف ػ ػػي الداللػ ػ ػػة عم ػ ػػى معنػ ػ ػػى عػػ ػػاـ كىػػ ػػك"الظمـ كاالقػػ ػػطياد"ل غيػ ػ ػػر أف
لكؿ منيما مممحنا داللينا أاصنا.
فالنيب :كردت كممة (النيب) في معجـ لساف العرب بمعنى الغنيمة كالسمب(.)1
السػػيطرة :جػػا فػػي المسػػاف أف المسػػيطر عمػػى الشػػي ىػػك الػػذم ييشػػرؼ عميػػو كيتعيػػد أحكالػػول كيكتػػب
عممو( .)2كجا في المعجـ الكسيط بمعنى (الييمنة).
االسػػتغالؿ :كىػػك اسػػتغالؿ النفػػكذ لتحويػػؽ مػػسرب شأصػػيةل االضػػطياد :جػػا فػػي المسػػاف ظممػػو كقي ػرهل
كأقطيد بو :جا عميول كرجؿ مقطيد رجؿ مويكر كدليؿ( .)3كمػف معانييػا التجػاكز كالمعاممػة الويريػة

التعسفية كاالستغالؿ لممبادئ.

كقد كردت ىذه األلفاظ في أطاب الرايس بالمعنى السابؽل كىك الأطاب األىـ فػي حينػو حيػث
كقؼ ياسر عرفات أمػاـ العػالـ ليظيػر عدالػة ققػيتو كنقػالو فكػاف انتوػا األلفػاظ مكفوػا زمانيػا كمكانيػال
أظي ػػر م ػػف أاللي ػػا م ػػدل كحش ػػية االح ػػتالؿل حي ػػث نيب ػػت العص ػػابات الص ػػييكنية أ ارق ػػي الفمس ػػطينييف

كممتمكػػاتيـل كاسػػتغمت الػػدعـ البريطػػاني كالصػػمت العػػالمي ف ػي تحويػػؽ مػػسرب االسػػتعمارل كاقػػطيدت
الفمسطينييف عبر السنكات بوكانيف االحتالؿ الظالمةل التي ىدفت إلى قيره كسمب إنسانيتو.

"كلنػػا أف نتحسػػب مػػع مػػا يصػػدر مػػف إشػػارات عنػػو مػػف أف تكػػكف حربػػا نككيػػة تحمػػؿ الفنػػاء

كالدمار"(.)4

الفناء -الدمار
اشتركت ىذه األلفاظ في الداللة عمى معنى عاـ كىك"الظمـ"ل الفناء :جػا فػي المسػافل ىفنًػي الشػي ل أم
باد كانتيى كجكده( .)5الدمار :جا في المساف دفف المكافل كذىاب أثره(.)6
يكجػد توػػارب داللػػي بػػيف المفظػػيفل فكالىمػػا يشػػكؿ نتيجػػة لمظمػػـ كانتيػػاؾ الحػػؽ اإلنسػػاني كاقػػتالع
عرل فيو الرايس كؿ االنتياكات فػي
أىمو مف أرقيـل كما يظير تكافؽ المفظيف مع السياؽ الكمي الذم ت

حػػؽ الشػػعب الفمسػػطينيل كالتػػي تيػػدؼ إلػػى فنػػا ىػػذا الشػػعب كمحػػكه عػػف الكجػػكدل كتحمػػؿ فػػي مالمحيػػا
ب)
) (1لساف العربل مادة ى
(نيى ى
(سطر)
( )2المسافل مادة ى

) )3المسافل مادة (قيد)
) )4خطاب األمم المتحدة1974،م
) (5المسافل مادة(فنى)ل كانظر :المعجـ الكسيطل مجمع المغة العربيةل مكتبة الشركؽ الدكليةل ط4ل 2004ل فصؿ الفا .ص 708
مادة(دم ىر)
) (6المسافل
ى
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الأاصػػة تحػػذير أممػػي اكاقميمػػي مػػف مطػػامع الييػػكد بػػامتالؾ سػػالح نػػككم سػػيؤدم حتمػػا لػػدمار المنطوػػة

كفنا شعكبيا.

"كلف ىنػػػػػاؾ بيػػػػػنكـ كأعنػػػػػي الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة المريكيػػػػػة كغيرىػػػػػا مػػػػػف يمػػػػػكف عػػػػػدكنا
بطاتراتػػػػو كقنابمػػػػو ككػػػػؿ أدكات الفتػػػػؾ كالتػػػػدمير كيقػػػػؼ منػػػػا مكقػػػػؼ العػػػػداء كيعمػػػػد إلػػػػ تشػػػػكيو

حقيقة المشكمة"(.)1
الفتؾ -التدمير

اشترؾ أيقا في الداللة عمى معنى"الظمـ"غير أف فى كؿ منيما مممحان دالليان أاصان.
الفتػػػػػػػؾ :ج ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المعج ػ ػ ػػـ الكس ػ ػ ػػيط :فت ػ ػ ػػؾ ب ػ ػ ػػو غ ػ ػ ػػدر ب ػ ػ ػػو كاغتال ػ ػ ػػو كقتم ػ ػ ػػو مج ػ ػ ػػاىرةل التػػػػػػػدمير:
دفف الشي كذىاب أثره.
ك أبػػرز عرفػػات مػػف أالليمػػا المشػػاركة األمريكيػػة العمنيػػة فػػي ظمػػـ الشػػعب الفمسػػطيني كامػػتالؾ

العدك الصييكني ألسمحة تفتؾ بالبشر كالحجر في مكاجية شعب أعػزؿ كمويػكر كىػك مػا أقػفى عمييمػا
مممحا دالليا أاصان.
"كعمػػػػػػػػ مػػػػػػػػدل ثالثػػػػػػػػيف عامػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد صػػػػػػػػدكر تصػػػػػػػػريح بمفػػػػػػػػكر نلحػػػػػػػػت الحركػػػػػػػػة
الصػػػػػػييكنية مػػػػػػع حميفيػػػػػػا االسػػػػػػتعمارم فػػػػػػي تيليػػػػػػر مزيػػػػػػد مػػػػػػف ييػػػػػػكد أكركبػػػػػػا كاغتصػػػػػػاب

أراضي عرب فمسطيف"(.)2
تيلير -اغتصاب

اشػ ػ ػ ػ ػػترؾ ىػ ػ ػ ػ ػػذاف المفظػ ػ ػ ػ ػػاف فػ ػ ػ ػ ػػي الداللػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػػى معنػ ػ ػ ػ ػػى الظمػ ػ ػ ػ ػػـل غيػ ػ ػ ػ ػػر أف لكػ ػ ػ ػ ػػؿ منيمػ ػ ػ ػ ػػا

مممحنا داللينا أاصنا.

التيليػػػػػػػر :إأػ ػ ػ ػراج الس ػ ػ ػػكاف م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػبالد عن ػ ػ ػػكةل االغتصػػػػػػػاب :ج ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػػاف غص ػ ػ ػػبو عم ػ ػ ػػى
الشي  :قيره كغصبو كالغصب أأذ الشي ظممنا(.)3

يحمػ ػ ػ ػػؿ التيجيػ ػ ػ ػػر داللػ ػ ػ ػػة أاصػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى تفريػ ػ ػ ػػن األرض مػ ػ ػ ػػف أىميػ ػ ػ ػػا الشػ ػ ػ ػػرعييف كحػ ػ ػ ػػرص

المسػ ػػتعر عمػ ػػى تاكيػ ػػد موكلتػ ػػو أف فمسػ ػػطيف أرض بػ ػػال شػ ػػعب لشػ ػػعب بػ ػػال أرضل كاالغتصػ ػػاب ال ػ ػكارد
ىنا احتالؿ األرض غصبا كظمما كعدكانا.

) )1خطاب األمم المتحدة1974،م
) )2نفسه
ب)
صى
) (3المسافل مادة( ىغ ى
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"إف ا رىػػػػػػػػػاب الصػػػػػػػػػييكني الػػػػػػػػػذم ارتكػػػػػػػػػب بحػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػعب الفمسػػػػػػػػػطيني لالتػػػػػػػػػو
عػػػػػف كطنػػػػػػو كاقتالعػػػػػػو مػػػػػػف أرضػػػػػػو مػػػػػػدكف لػػػػػػديكـ فػػػػػػي كثػػػػػػاتؽ رسػػػػػػمية كزعػػػػػػت فػػػػػػي المػػػػػػـ

المتحدة"(.)1

ا لالء -االقتالع
اشػ ػ ػ ػ ػػترؾ ىػ ػ ػ ػ ػػذاف المفظػ ػ ػ ػ ػػاف فػ ػ ػ ػ ػػي الداللػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػػى معنػ ػ ػ ػ ػػى"الظمـ"ل غيػ ػ ػ ػ ػػر أف لكػ ػ ػ ػ ػػؿ منيمػ ػ ػ ػ ػػا

مممحنا داللينا أاصنا.

فا لالء :جال الوػكـ عػف أكطػانيـ إذا أرجػكا مػف بمػد لبمػد( .)2كىػك إجػال السػكاف كطػردىـ عػف ديػارىـ.
كاإلجال ىنا إليقاح التيجير الجماعي عنكة لمفمسطينييف عف أ ارقػييـ بيػدؼ إقامػة دكلػة لمييػكد عمػى

األراقي الفمسطينية.

االقػػتالع :كىػػك االنتػزاع مػػف األصػػؿ .كالمفػػظ ىنػػا يأػػدـ فػػي داللتػػو الأاصػػة السػػياؽ إلػػى حػػد كبيػػر حيػػث
شبو الرايس شػعبو باشػجار الزيتػكف التػي تشػتير بعمػؽ جػذكرىا بػاألرض كتاريأيػا الطكيػؿل كىػك بالتػالي
من ،المفظ مممحا دالليا ىامنا ارتبط بالفمسطيني كأرقو.
"لقد تعرض شعبنا لكيالت الحرب كالدمار كالتشريد سنيف طكيمة كدفع شعبنا مف دماء أبناتػو

كأركاحيـ ما يعكض الثمف".3
الحرب -التشريد

اش ػ ػ ػ ػ ػػتركت األلفػ ػ ػ ػ ػػاظ الثالث ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي مكػ ػ ػ ػ ػػكف داللػ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػ ػػاـ كىػ ػ ػ ػ ػػك"الظمـ"ل عمػ ػ ػ ػ ػػى أف لك ػ ػ ػ ػ ػػؿ

منيما مككنا دالليان أاصان.

الحػػػػػػػرب ،الػػػػػػػدمار :ج ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػػاف دف ػ ػ ػػف المك ػ ػ ػػاف كذى ػ ػ ػػاب أثػ ػ ػ ػره ()4ل التشػػػػػػػريد :ج ػ ػ ػػا ت ف ػ ػ ػػي

المساف بمعنى الطرد(.)5

تحمؿ ىذه األلفاظ مككنػا دالليػا أاصػا كىػك طمػس تػاري ،الشػعكب فمفػظ الػدمار تكقػ ،مأطػط
كبير ييدؼ إلى تزكير التاري ،باف فمسطيف ممؾ الييكد.

) (1خطاب األمم المتحدة1974،م
) (2المسافل مادة ( ىج ىال)
) )3خطاب األمم المتحدة1974،م
(د ىم ىر)
) (4المسافل مادة ى
(ش ىرىد)
) (5المسافل مادة ى
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"كانني أتكلو إليكـ أيضا أف تمكنكا شعبنا مف العكدة مف منفاه ا لبارم الذم دفع إليو تحػت
البنػػادؽ كالعسػػؼ كالظمػػـ ليعػػيش فػػي كطنػػو كدي ػاره ..كليحمػػي قداسػػة الحبيبػػة كمػػا فعػػؿ داتمػػا عبػػر

التاريخ كيلعميا قبمة حرة للميع الدياف بعيدان عف ا رىاب كالقير"(.)1
العسؼ -الظمـ -ا رىاب -القير

اشتركت األلفاظ في مككف داللي عاـ كىك "الظمـ" كلكؿ منيا مممحا دالليا أاصا.
العسؼ :الظمـل كجا في المساف كالسير بغيػر ىدايػة كاألأػذ عمػى غيػر الطريػؽل فعسػؼ فػالف فالنػا أم

ظممو(.)2ل الظمـ :جا في المساف كقع الشي في غير مكقعو(.)3

ا رىاب :عبارة عف مجمكع أعماؿ العنؼ التي توػكـ بيػا منظمػة مػا أك أفػراد قصػد اإلأػالؿ بػامف الدكلػة

صة أك محاكلة قمب نظاـ الحكـ.
كتحويؽ أىداؼ سياستية أك أا ت

()4
أص احتورهل تسمٌط عميو بالظٌمـ.
القير :الويك كىك (الغىمىبة) ل كقيىر ال ٌش ى

اشتركت ىذه األلفاظ في ممم ،داللػي عػاـل كسػاىمت فػي دعػـ سػياؽ الأطػاب ففقػ ،اإلرىػاب
الييػػكدم اكاب ػ ارزه لمعػػالـ كمحاكلػػة لتصػػحي ،الصػػكرة لػػدل العػػالـل كمػػا كيظيػػر مػػف أالليمػػا محاكلػػة ياسػػر
العػ ٌزؿ
عرفات أف يبرز لمعالـ مدل الترىيب كالأػكؼ الػذم بثتػو العصػابات الصػييكنية عنػد الفمسػطينييف ي

مسػ ػػتغال أمفيتػ ػػو الدينيػ ػػة ،ككػ ػػذلؾ لفػ ػػظ "القيػػػػر" كالػ ػػذم أظيػ ػػر مػ ػػدل تعػ ػػالي الييػ ػػكد كاحتوػ ػػارىـ لشػ ػػعبنا

الفمسطيني.

"إف قضية فمسطيف تدخؿ كلػزء ىػاـ بػيف القضػايا العادلػة التػي تناضػؿ فػي سػبيميا الشػعكب

التي تعاني االستعمار كاالضطياد"(.)5

االضػػػػػػطياد :ج ػ ػػا ف ػ ػػي المس ػ ػػاف ظمم ػ ػػو كقيػ ػ ػرهل كأق ػ ػػطيد ب ػ ػػو :ج ػ ػػا عمي ػ ػػول كرج ػ ػػؿ مق ػ ػػطيد رج ػ ػػؿ

مويكر كدليؿ.

) )1أطاب األمـ المتحدة1947،م
ؼ)
(ع ىس ى
) (2المسافل مادة ى
) (3المسافل مادة (ظىمى ىـ)

) )4المسافل مادة (قىيى ىر)
) (5إعالن االستقالل1988،م
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"كمػػػػع الظمػػػػـ التػػػػاريخي الػػػػذم لحػػػػؽ بالشػػػػعب العربػػػػي الفمسػػػػطيني بتشػػػػريده كبحرمانػػػػو مػػػػف حػػػػؽ

تقرير المصير"(.)1

اشتركت األلفاظ في مككف داللي عاـ كىك "الظمـ" كلكؿ منيا مممحا دالليا أاصا.
الظمـ :كقع الشي في غير مكقعو( ،)2الحرماف :السمب كمنع سبؿ العيش.
أػػدـ المكػػكف الػػداللي الأػػاص ىنػػا المعنػػى العػػاـ بػػربراز مػػدل الظمػػـ الكاقػػع عمػػى الشػػعب األعػػزؿ

حيػػث الحرمػػاف ىػػك منػػع الشػػي كالحرمػػاف مػػف الحػػؽ فوػػرف ياسػػر عرفػػات المفػػظ بػػاىـ حػػؽ مػػف حوػػكؽ
الشػػعب الفمسػػطيني كىػػك حػػؽ توريػػر المصػػير كأظيػػر مػػف أاللػػو أف الشػػعب الفمسػػطيني محػػركـ مػػف أىػػـ

حوكقو.

التشريد :طرد السكاف كتركيـ بال ماكلل كىنا يظير التكافؽ الأاص مػع اليػدؼ العػاـ لمأطػاب كتناسػؽ
مع السياؽ برظيار الظمػـ الحويوػي الكاقػع عمػى الشػعب الفمسػطيني بحرمانػو مػف حػؽ توريػر مصػيرهل كأف

التشريد يعني أيقنا تفريؽ الفمسطينييف عمى كؿ دكؿ العالـ كجعميـ مشرديف.

"إف احػػػػػػػتالؿ القػػػػػػػكات ا سػػػػػػػراتيمية الرض الفمسػػػػػػػطينية كألػػػػػػػزاء مػػػػػػػف الرض العربيػػػػػػػة
كاقػػػػتالع غالبيػػػػة الفمسػػػػطينييف كتشػػػػريدىـ عػػػػف ديػػػػارىـ بقػػػػكة ا رىػػػػاب المػػػػنظـ كاخضػػػػاع البػػػػاقيف
مػػػػنيـ لالحػػػػتالؿ كاالضػػػػطياد ك لعمميػػػػات تػػػػدمير حيػػػػاتيـ الكطنيػػػػة ىػػػػك انتيػػػػاؾ صػػػػارخ لمبػػػػادئ

الشرعية"(.)3

االحتالؿ -االضطياد -التدمير -االنتياؾ:
اشتركت ىذه األلفاظ في الداللة عمى معنى "الظمـ" كلكؿ منيا مممحا دالليا أاصا.
ال منيال كاالستيال عمى أراقيو.
االحتالؿ :ىك قياـ دكلة برسواط حككمة دكلة أأرل لتحكـ بد ن
االضطياد :الوير كالذؿل التدمير :دفف المكاف كزكالو(.)4
االنتيػػػاؾ :يػػاتي لفػػظ "انتيػػاؾ" فػػي أكثػػر مػػف مكػػكف داللػػي كانتيػػاؾ المودسػػات أك انتيػػاؾ الو ػكانيفل أك
انتيػػاؾ المحرمػػاتل كفػػي سػػياؽ الأطػػاب يبػػرز المفػػظ كمكػػكف بمممػػ ،داللػػي ىػػك الظمػػـل كأرل أنػػو اأتيػػار
مكفػػؽ فػػي السػػياؽ أراد بػػو ياسػػر عرفػػات أف يوػػكؿ لمعػػالـ أف االح ػتالؿ ال يعطػػي اىتمػػاـ لكػػـ كلو ػكانينكـ

أيقنا.

) )1إعالف االستوالؿل1988ـ
) (2المسافل مادة (ظىمىـ)

) (3إعالف االستوالؿل1988ـ
(د ىمر)
) (4المسافل مادة ى
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كاأتيار ىذه األلفاظ مجتمعة في سياؽ الأطػاب قػاـ بتاديػة الغػرض مػف كػؿ الأطػاب الػذم قػاـ

الرايس فيو بعرض مشاىد الظمـ الكاقػع عمػى الفمسػطينييف كعمػى الػدكؿ المجػاكرة ليػا كاسػتيتار االحػتالؿ
بكؿ العالـ.
"كما تعمـ في ىذا الملاؿ أنيا تؤمف بتسكية المشاكؿ الدكلية كا قميمية ..كأنيا ترفض التيديد بػالقكة

أك العنؼ أك ا رىاب"(.)1
القكة -العنؼ:

القػػػػػػػػػػكة :الو ػ ػ ػ ػػكة ق ػ ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػ ػػعؼل كمني ػ ػ ػ ػػا الوػ ػ ػ ػ ػكات المس ػ ػ ػ ػػمحةل قػ ػ ػ ػ ػكات العاص ػ ػ ػ ػػفةل ق ػ ػ ػ ػػكل األم ػ ػ ػ ػػفل
بينما كردت في السياؽ بمعنى اإلجبار.
العنػػػػػػػػؼ :ج ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػػاف الأ ػ ػ ػػرؽ ب ػ ػ ػػاألمرل كقم ػ ػ ػػة الرف ػ ػ ػػؽ ب ػ ػ ػػو كى ػ ػ ػػك ق ػ ػ ػػد الرف ػ ػ ػػؽ()2ل كالعن ػ ػ ػػؼ:
الشدة كالوسكة كاالستأداـ غير المشركع لموكة.
اشػتركا ىػػذاف المفظػاف فػػي مكػكف داللػػي عػاـ كىػػك"الظمـ"ل كقػد كردا فػػي سػياؽ رفػػض الػرايس أف
تمػػارس إس ػراايؿ العنػػؼ كالوػػكة قػػد الفمسػػطيني فيػػي ممارسػػة غيػػر مشػػركعة كعدكانيػػة بحتػػةل ككظفيمػػا
ال ػرايس فػػي سػػياؽ طمانػػة العػػالـ بػػاف الدكلػػة الفمسػػطينية التػػي عػػانى شػػعبيا الظمػػـ كالممارسػػات التعسػػفية
كالوير كاالقطياد ترفض ىذه الممارسات الظالمة عمى كؿ شعكب العالـل كىػك تكظيػؼ مكفػؽ إلػى حػد

كبير باف يستأدـ ألفاظ في دالالتيا الظمـ لمدعكة إلى السالـ.
"ف ننا نرل أف ىذه المعضمة الدكلية الكبرل ال يمكػف أف تحػؿ ال بػاالحتالؿ كال باالسػتيطاف كال

بالحصار كال با غالؽ كالتضييؽ"(.)3
الحصار -ا غالؽ -التضييؽ

اشتركت ىذه األلفاظ في مككف داللي عاـ كىك (الظمـ)ل كلكؿ منيا مممحا دالليا أاصا.
الحصار :التقييؽ سياسيال اقتصاديال كقطع سبؿ العيش لدفع األىؿ لالستسالـ.
ا غالؽ :إيواؼ العمؿ.
التضييؽ :الأناؽ عمى الشعب كالمبالغة كالتشديد.
تػ ػ ػػرل الباحثػ ػ ػػة أف ياسػ ػ ػػر عرفػ ػ ػػات تعمػ ػ ػػد ربػ ػ ػػط االسػ ػ ػػتيطاف بالحصػ ػ ػػار كاإلغػ ػ ػػالؽ كالتقػ ػ ػػييؽل

كىػ ػػي ألفػ ػػاظ أػ ػػدمت الزمػ ػػاف كالمكػ ػػاف كسػ ػػياؽ الأطػ ػػاب بعػ ػػد عمميػ ػػات العنػ ػػؼ المتبادلػ ػػة بػ ػػيف الجانػ ػػب
) (1المجمس التشريعيل1996ـ
(عنؼ)
) (2المسافل مادة ى

( )3إعالف االسوالؿل 1988
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الفمسػ ػػطيني كاإلس ػ ػراايميل فػ ػػاالحتالؿ اإلس ػ ػراايمي كبأػ ػػالؼ كػ ػػؿ أن ػ ػكاع االحػ ػػتالؿ بالعػ ػػالـ ىػ ػػك احػ ػػتالؿ

اسػ ػػتيطاني تكسػ ػػعي عمػ ػػى حسػ ػػاب األ ارقػ ػػي العربيػ ػػة الفمسػ ػػطينيةل كمػ ػػا كأتػ ػػت األلفػ ػػاظ فػ ػػي كقػ ػػت كػ ػػاف
الشعب الفمسطيني محاصر أمنيا كاقتصاديا اكاسراايؿ مستمرة بالتقييؽ كبنا المستكطنات.
"أما ىؤالء القتمة ا رىابيكف الصياينة كمف أعطػاىـ إذنػا مػف ا دارة المريكيػة فأقسػـ لػؾ يػا

أبا لياد أف دمؾ لف يذىب ىدرا".1
القتؿ -ا رىاب:

جمع عرفات بيف المفظيف ليؤكد عمى أف إسػراايؿ ىػي التػي اغتالػت "أميػؿ الػكزير -أبػك جيػاد"ل

كأف حتمػا الواتػػؿ ىػػك إرىػػابيل كتػػرل الباحثػػة أف ياسػػر عرفػػات كفػػؽ تكفيوػػا كبيػ ار بػػاف قػ تدـ الوتػػؿ كاإلرىػػاب
عمى تيديده بالثار مستغال المغة ليوكؿ لمعالـ "باف البادئ "إسراايؿ" كالبادئ أظمـ كيجب محاسبتو.

نستنت مف أالؿ عرض ما سبؽ أف جميع األلفاظ التي حممت مكػكف داللػي عػاـ تحػت عنػكاف

"الظمػـ" قػػد كظفيػػا ياسػػر عرفػػات تكظيفػنا دقيوػػا تماشػػى مػػع سػػياؽ الأطابػػات كتكقيتيػػا الزمػػاني كالمكػػانيل
كأبػػرز مػػف أالليػػا مػػدل قسػػكة االحػػتالؿ كاقػػطياده كظممػػو الكاقػػع عمػػى الفمسػػطيني بػػد ا مػػف احػػتالؿ
أراقيو حتى قتمو كتشريده في دكؿ العالـ.

الملمكعة الثانية :اللفاظ الدالة عم الثكرة كالنضاؿ في الخطاب العمارم:
تبيف مف أالؿ البحث كجكد التوارب الداللي بيف األلفاظ اآلتية:
النضاؿ -الكفاح -المقاكمة -االنتفاضة-التضحية -الصمكد -الثكرة(.)2
اشتركت ىذه األلفاظ في مككف داللي عاـ كىك "الثكرة" كلكؿ منيا مممحا دالليا أاصا.
النضاؿ :ناقؿ مناقمةل أم باراه في الرمي(.)3
) (1أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
)" ) 2كال بد لميياة الدكلية مف أف توؼ بحزـ إلى جانب النقاؿ مف أجؿ إحداث تغييرات جذرية في النظاـ االقتصادم العالمي ألف
ذلػػؾ كحػػده يتػػي ،لمشػػعكب المأتمػػؼ إمكانيػػة التوػػدـ بسػػرعة""األمـ المتحػػدة1974ـ"ل "ال يػػا سػػيادة الػرايس إف ىػػذا ىػػك الكفػػاح العػػادؿ
كالمشػركع كالػذم يكرسػو ميثػاؽ ىياػة األمػـ كاإلعػالف العػالمي لحوػكؽ اإلنسػاف"".األمـ المتحػدة1974ـ"ل "إف الجانػب الػذم يوػؼ فيػػو

حامػػؿ السػػالح ىػػك الػػذم يميػػز بػػيف الثػػاار كاإلرىػػابي""األمـ المتحػػدة1974ـل "لوػػد اكتسػػبت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية شػػرعيتيا مػػف
طميعتيا في التقحية كمف قيادتيا لمنقاؿ بكافة أشكالو"".األمـ المتحدة1974ـ"ل "لود جاتكـ يػا سػيادة الػرايس بغصػف الزيتػكف مػع

بندقيػة ثػاار فػال تسػػوطكا الغصػف األأقػر مػف يػػدم"".األمـ المتحػدة1974ـ"ل "كتجمػت المواكمػة الفمسػػطينية فػي الػكعي العربػي كفػػي
الػػكعي العػػالمي بقػػفتيا كاحػػدة مػػف أبػػرز حركػػات التحػػرر الػػكطني فػػي ىػػذا العصػػر"".األمـ المتحػػدة1974ل "إف االنتفاقػػة الشػػعبية
الكبػػرل المتصػػاعدة فػػي األرض المحتمػػة مػػع الصػػمكد األسػػطكرم فػػي المأيمػػات داأػػؿ كأػػارج الػػكطف قػػد منعػػا اإلدراؾ اإلنسػػاني

بالحويوة الفمسطينية إلى مستكل أعمى مف االستيعاب كالنق "".األمـ المتحدة1974ـ".
ق ىؿ)
) (3المسافل مادة ى
(ن ى
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الكفػػػاح :الكف ػػاح ال ػػكطنيل كمن ػػو الكف ػػاح المس ػػم،ل كى ػػي حرك ػػة عن ػػؼ جم ػػاىيرم مكجي ػػة ق ػػد التكاج ػػد
االسػػتعمارم عمػػى أرض معينػػةل كاسػػتأدـ عرفػػات المفػػظ أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة ليؤكػػد عمػػى
شرعية الكفاح المسم ،الفمسطيني حيث توره الوكانيف الدكليػة قػد االسػتعمار كأقػفى عميػو داللػة أاصػة

تعموت بكفاح الفمسطيني كثكرتو المشركعة.

المقاكمػػػػػػة :المعارق ػ ػػة كرف ػ ػػض الأق ػ ػػكع إلرادة الغي ػ ػػرل كى ػ ػػي النق ػ ػػاؿ ق ػ ػػد األع ػ ػػدا كمعارق ػ ػػتيـ
ػاـ كانتصػ ػػاب لػ ػػدفع العػ ػػدكافل اكاقامػ ػػة العػ ػػدؿ كاالعتػ ػػداؿل كمنػ ػػع الجػ ػػكر كالعسػ ػػؼل
بػ ػػالوكةل كالمواكمػ ػػة قيػ ػ ه
كق ػ ػػد ج ػ ػػا ت ف ػ ػػي الأط ػ ػػاب ق ػ ػػمف س ػ ػػياؽ مواكم ػ ػػة ك ػ ػػؿ فا ػ ػػات الش ػ ػػعبل مواكم ػ ػػة اقتص ػ ػػاديةل ش ػ ػػعبيةل
ثوافيةل مسمحة.

االنتفاضػػة :حركػػة شػػعبية سياسػػية أك اجتماعيػػة تغمػػب عمييػػا الوػػكة كالييجػػافل كقػػد تكسػػعت داللتيػػا مػػع
انتفاقػػة فمسػػطيف عػػاـ 1987ل كانتفاقػػة األقصػػى عػػاـ 2000ل كبيػػذا ارتػػبط لفػػظ االنتفاقػػة بالشػػعب
الفمسطيني فيما بعد حتى يكمنا ىذا.

ت
دفاعػػا عػػف كطنػػو()1لأم بػػذؿ ركحػػو فػػدا لمػػكطفل الصػػػمكد :الثبػػات
ػدااي بنفسػػو ن
التضػػػحية :ق ػحى الفػ ٌ
كالتحدم.
الثػػكرة :تغييػػر أساسػػي فػػي األكقػػاع السياسػػية كاالجتماعيػػة يوػػكـ بػػو شػػعب فػػي دكلػػة مػػال كفػػي الحالػػة
ِّر أبناؤه استأدـ فييا الفمسطينيكف كؿ األسػاليب كحػؽ لػو
الفمسطينية ىي ثكرة شعب احتمت أراقيو ي
كىج ى
في مكاجية المحتؿ الصييكني.
ممػػا سػػبؽ يتقػػ ،لنػػا ارتبػػاط دالالت األلفػػاظ فيمػػا بينيػػا ممػػا أدل إلػػى ث ػ ار الأطػػاب كتكسػػعتو

دالليا ًفذكر الرايس لمنقاؿ يوكده لمثكرة كالمواكمة كالسالحل كتكثيؼ ىذه األلفاظ حػافظ عمػى متانػة كقػكة
رسالة قااد الثكرة كديمكمتيا كذلؾل كالتي مفادىا شرعية النقاؿ الفمسطيني بكافو أشػكالول كأف االحػتالؿ

ىػػك السػػبب الرايسػػي لكجػػكد الثػػكرة كديمكمتيػػا حتػػى دحػػر االحػػتالؿل كمػػا اسػػتأدـ عرفػػات ألفػػاظ الثػػكرة
كالنقػػاؿ كالسػػالح لمتفريػػؽ بػػيف حػػؽ الثػػاار الحويوػػي فػػي دفاعػػو عػػف أرقػػول كبػػيف االحػػتالؿ اإلرىػػابي
ككالىما يمتشؽ السالح.
الملمكعة الثالثة :اللفاظ الدالة عم البناء كالتطكير في الخطاب العمارم:
تبيف مف أالؿ البحث كجكد التوارب الداللي بيف األلفاظ اآلتية:

(ق ىحى)
) )1المسافل مادة ى
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"سػػاىمكا فػػي البنػػاء كالتعميػػر كالتطػػكير ،كحصػػمكا عم ػ دخػػؿ اسػػتخدمكه لمسػػاعدة أقربػػاتيـ الصػػغار

كالعلاتز الذيف استحاؿ عمييـ مغادرة مخيمات النزكح"(.)1
البناء -التعمير -التطكير

اشتركت ىذه األلفاظ في مككف داللي عاـ كىك "البنا " كلكؿ منيا مممحا دالليا أاصا.

البنػػػػػػػػاء :بنػػػػػػػػ الشػػػػػػػػيء :أقػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػداره( ،)2التعميػػػػػػػػر :عمػ ػ ػ ػػر المنػ ػ ػ ػػزؿ :جعمػ ػ ػ ػػو آىػ ػ ػ ػػال كعمػ ػ ػ ػػر

األرض بنى عمييا كعمرىا(.)3

التطكير :يطمؽ عمػى التغييػر التػدريجي الػذم يحػدث فػي تركيػب المجتمػع أك العالقػات أك الػنظـ السػاادة

فيو( .)4كىك التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ أفقؿ منو.

حممت ىذه األلفاظ مككنا دالليا أاصػال مفػاده بنػا مؤسسػات منظمػة التحريػر الفمسػطينية كبنػا

المبنات األساسية لبنا الدكلة الفمسطينية عمى أسس سميمة.

"قامت المنظمة بمقثر عديدة حضػارية كثقافيػة فشػكمت مؤسسػات البحػث العممػي كالتطػكير الزراعػي،

كالرعاية الصحية ،كاحياء التراث الحضارم ،كتطكير الفمكمكر الشعبي"(.)5

التطكير :التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ أفقؿل إحياء :كمنو إحيا األرضل كيحمؿ المفػظ معنػى النيػكضل
كىك يتحدث عف التراث كالحقارة الفمسطينية التي حاكؿ االحتالؿ طمس معالميا.

"إف مسػػيرة التطػػكر كالتحػػديث كبنػػاء االقتصػػاد الػػكطني الحػػر ال بػػد أف تتكاصػػؿ بػػزخـ قػػكم ،كعزيمػػة

متلددة كأداء عصرم"(.)6

التطكر :التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ أفقؿ.
حمؿ لفظ التطكر في مالمحو الأاصة أف الرايس ييدؼ إلي إيصاؿ رسالة لمجمػاىير كأعقػا

المجمس التشريعي مفادىا أف التطكر ال ياتي فجاة بؿ إنيا مسيرة متكاممة مترابطة.

التحديث :الحداثة نويض الوػدـ()7ل بناء :جػا فػي معجػـ المغػة العربيػة المعاصػرة البنػا الوػكمي :ييػراد بػو
المؤ تسسػػات كنظػػـ الحكػػـ كاتفػػؽ مػػع سػػياؽ الأطػػاب فػػي المجمػػس التشػريعي حيػػث حمػػؿ المفػػظ فػػي مككنػػو
الأاص معنى البنا الكطني االقتصادمل المؤسساتيل التنظيمي.

متلددة :جا المفظ ىنا في سػياؽ العزيمػة كاإلصػرار كبػاف الفمسػطيني كميمػا تعػرض لمومػع كالظمػـ فيػذا
لف يناؿ مف عزيمتو التي سرعاف ما تتجدد نحك البنا كالمستوبؿ المشرؽ.
) )1المجمس التشريعيل1996ـ

) (2المعجـ الكسيطل فصؿ البا ل ص72

) (3المعجـ الكسيطل فصؿ العيفل ص627
) (4المعجـ الكسيطل فصؿ الطا ل ص570
) )5المجمس التشريعيل1996ـ
) (6نفسو

) )7المعجـ الكسيطلفصؿ الحا 159.
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يتق ،ىنػا تنكيػع ياسػر عرفػات فػي المككنػات الدالليػة حسػب الزمػاف كالمكػاف كسػياؽ الأطػابل

فنجد أف لغتػو بشػكؿ عػاـ كمككناتيػا الدالليػة اأتمفػت فػي أطاباتػو بعػد بنػا السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية
كتركػػزت عمػػى التطػػكير كالعزيمػػة فػػي البنػػا فمػػا قبػػؿ "أكسػػمك" كانػػت أطاباتػػو عػػف عزيمػػة المواكمػػة فيمػػا
بعد"أكسمك"عف عزيمة التطكير كالنيكض بالفمسطيني كدكلتو.

الملمكعة الرابعة :اللفاظ الدالة عم الكحدة الكطنية في الخطاب العمارم:
"المف كالماف كالكحدة الكطنية كالصالبة لنبني ىذه الدكلة الفمسطينية"(.)1
"يا أخي يا حبيب دربي ،يا رفيؽ السالح"(.)2
"يا أىمي يا ربعي يا كؿ أىمي يا كؿ ربعي"(.)3
"معا كسكيا نبني الدكلة الفمسطينية المستقمة"(.)4
"العيػػػػػػػػد ىػػػػػػػػك العيػػػػػػػػد ،كالقسػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػك القسػػػػػػػػـ""م ػ ػ ػػؤتمر الكح ػ ػ ػػدة الكطني ػ ػ ػػة كص ػ ػ ػػمكد المأيم ػ ػ ػػات
الفمسطينية – 1987ـ"
الىػػػػػػػػػػؿ :األق ػ ػ ػ ػػارب كالعش ػ ػ ػ ػػيرة()5ل الربػػػػػػػػػػع :أى ػ ػ ػ ػػؿ بي ػ ػ ػ ػػت الرج ػ ػ ػ ػػؿ كقكم ػ ػ ػ ػػو()6ل الخ :الش ػ ػ ػ ػػويؽ م ػ ػ ػ ػػف

األـ كاألبل الرفيػػػػػػػػػػػػػػػؽ :ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزكج أك الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحب أك المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاطف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكعي(.)7
الكحػػػػػػػػػدة الكطنيػػػػػػػػػة :الكح ػ ػ ػ ػػدة ف ػ ػ ػ ػػي النظ ػ ػ ػ ػػاـ السياس ػ ػ ػ ػػي :اتِّح ػ ػ ػ ػػاد أي تمت ػ ػ ػ ػػيف أك أكث ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػػي الرياس ػ ػ ػ ػػة

كالسياسػ ػ ػ ػ ػػة كالجػ ػ ػ ػ ػػيش كاالقتصػ ػ ػ ػ ػػادل بمكجبيػ ػ ػ ػ ػػا ي يكػ ػ ػ ػ ػ ٌػف أمػ ػ ػ ػ ػػة كاحػ ػ ػ ػ ػػدة()8ل أم االتحػ ػ ػ ػ ػػاد تح ػ ػ ػ ػ ػػت اري ػ ػ ػ ػ ػػة
كاحدة.
العيػػػد :جػػا فػػي المسػػاف :كػػؿ مػػا عكىػػد اهلل عميػػول مػػابيف العبػػاد مػػف المكاثيػػؽ كالعيػػد الكصػػية كالكفػػا

كاألماف( ،)9القسـ :ىك اليميف باهلل(.)10

) (1أطاب نابمس الجماىيرمل1995ـ
) (2تابيف أميؿ الكزيرل1995ـ
) (3أطاب قمويميةل1995ـ

) (4أطاب جنيف الجماىيرمل1995ـ

) (5المعجـ الكسيطل فصؿ األلؼل ص310
(رىبع)
) (6المسافل مادة ى

) (7المعجـ الكسيطل فصؿ ال ار

) (8المعجـ الكسيطل فصؿ الكاك
(عيد)
) (9المسافل مادة ى

) )10المسافل مادة (قى ىسـ)
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مف أالؿ ما سبؽل يبرز لنا تكظيؼ ياسػر عرفػات لممككنػات الدالليػة فػي كافػة أطاباتػو بالفػاظ

زادت مف متانػة الأطابػاتل كأػدمت زمػاف الأطػاب كسػياقول كتػرل الباحثػة بػاف الكحػدة الكطنيػة كمكػكف
داللي عاـ لـ تأ يؿ مف كؿ أطابػات ياسػر عرفػات قبػؿ كبعػد اتفػاؽ السػالـ ؛ ألف ياسػر عرفػات اعتبرىػا
الركيزة األكلى في مرحمة التحرر كمف ثـ مرحمة البنا ل كنجػد أف الكحػدة كمكػكف داللػي عػاـ أتػت بالفػاظ
كمككنات داللية أاصة كدافاة جدا في أطاباتو الجماىيرية مما أثرل الأطابات كزادت مػف الػدؼ بػيف

الوااد كالجماىير مثؿ "األىؿل األخل الربع".
ثانيا -المشترؾ المفظي: Homonymy

ىػ ػػك مػ ػػا عبػ ػػر عنػ ػػو سػ ػػيبكيو أنػ ػػو اتفػ ػػاؽ المفظػ ػػيف كاأػ ػػتالؼ المعنيػ ػػيفل قػ ػػاؿ السػ ػػيكطي" :كقػ ػػد

ح ػػده أى ػػؿ األص ػػكؿ بان ػػو المف ػػظ الكاح ػػد ال ػػداؿ عم ػػى معني ػػيف مأتمف ػػيف ف ػػاكثر دالل ػػة عم ػػى السػ ػكا عن ػػد

أىؿ تمؾ المغة"(.)1

يعرفػػو الػػدكتكر أحمػػد مأتػػار عمػػر باتنػػو" :ىػػك أف يػػدؿ المفػػظ الكاحػػد عمػػى أكثػػر مػػف معنػػى"()2ل

كعرفو الدكتكر صبحي الصال ،بوكلو" :المشترؾ ىك ما اتحدت صكرتو كاأتمؼ معناه"(.)3

أمػػا الػػدكتكر عمػػي كافػػي فعرفػػو" :أف يكػػكف لمكممػػة الكاحػػد عػػدة معػػاف تطمػػؽ عمػػى كػػؿ منيػػا عمػػى

طريؽ الحويوة ال المجػاز"

()4

كمفػظ (الأػاؿ) الػذم يطمػؽ عمػى أأػي األـ كعمػى الشػامة فػي الكجػول كعمػى

السحابل كعمى البعير القأـل كعمى األكمة الصػغيرة"..ل كتػرل الباحثػة أف تعريػؼ الػدكتكر عمػي كافػي

ىػػػك األكثػ ػػر شػ ػػمكالل كأس ػػماه بػ ػػالمر تعػ ػػدد المعن ػػى أم أف يكػ ػػكف لمكممػ ػػة نفس ػػيا مجمكعػ ػػة مػ ػػف المعػ ػػاني

المتعددة(.)5

كيعرفػػو أسػػتاذنا الػػدكتكر صػػادؽ أبػػك سػػميماف بانػػو" :داللػػة الكممػػة عمػػى معنيػػيف أك أكثػػر يسػػتدؿ

عمييا مف سياقات التراكيب"(.)6

فالمشترؾ يعتبر كؿ كممة ليػا عػدة معػاف متباينػةل أم اشػتراؾ أكثػر مػف معنػى فػي المفػظ الكاحػد

بحسب السياؽ.

) (1المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيػا جػالؿ الػديف السػيكطيل تػ :،محمػد جػاد المػكلى كآأػرافل منشػكرات المكتبػة العصػريةل بيػركتل
د.طل ج1ل د.ت .ص369ل ينظر :الصاحبي في فوو المغة كسنف العرب في كالميالابف فارسل مرجع سابؽل ص207

) (2عمػػـ الداللػػةل أحمػػد مأتػػار عمػػرل مرجػػع سػػابؽ .ص145ل ينظػػر :فصػػكؿ فػػي فوػػة المغػػةل رمقػػاف عبػػد التكابلمرجػػع سػػابؽ.
ص325-324

( )3دراسات في فوو المغةل صبحي الصال،ل مرجع سابؽ .ص302
) (4فوو المغةل عمي كافيل مرجع سابؽ .ص189

) (5عمـ الداللةل بالمرل ترجمة :مجيد عبد المنعـ الماشطةل الجامعة المستنصريةل د.ط ل .1985ص116
) )6التثويؼ في المغة العربيةل مرجع سابؽ .ص288
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االختالؼ حكؿ ظاىرة المشترؾ المفظي:
اأتمؼ الباحثكف في ظاىرة المشترؾ المفظيل كما رأينػاىـ يأتمفػكف فػي ظػاىرة التػرادؼ مػف قبػؿ
فود أنكره فريؽ في طميعتيـ(ابف درستكيو) في كتابػو (شػرح الفصػي)،ل الػذم يوػكؿ بػاف أحػد معػاني المفػظ

حويوػػة كالمعػػاني األأػػرل تػػدأؿ فػػي المجػػازل فػػي حػػيف ذىػػب آأػػركف إلػػى كث ػرة كركده كذكػػركا الش ػكاىد
كمنيـ :األصمعيل أبكعبيدةل معمر بف المثنىل كابف فارسل كالثعالبيل كالسيكطي(.)1

المحدثكف:

أق ػ ػػر ال ػ ػػدكتكر إبػ ػ ػراىيـ أن ػ ػػيس بكج ػ ػػكد ظ ػ ػػاىرة المش ػ ػػترؾ المفظ ػ ػػي مش ػ ػػترطا أف ت ػ ػػدؿ النص ػ ػػكص

عم ػ ػ ػػى أف المف ػ ػ ػػظ الكاح ػ ػ ػػد يعب ػ ػ ػػر عم ػ ػ ػػى معني ػ ػ ػػيف متب ػ ػ ػػاينيف

(.)2

كي ػ ػ ػػرل ال ػ ػ ػػدكتكر ص ػ ػ ػػبحي الص ػ ػ ػػال ،أف

السػ ػػياؽ ىػ ػػك الػ ػػذم يعػ ػػيف أحػ ػػد المعػ ػػاني المشػ ػػتركة لمفػ ػػظ الكاحػ ػػد( .)3كبالتػ ػػالي ال يمكػ ػػف إنكػ ػػار ظػ ػػاىرة
المشترؾ المفظي في المغة.

ىنػػاؾ أسػػباب لكقػػكع المشػػترؾ المفظػػي تػػتمأص فػػي التطػػكر الصػػكتيل أك اأػػتالؼ الميجػػاتل أك

المجازل أك ألسباب داللية( .)4كزاد عمييا الدكتكر رمقاف عبد التكاب التطكر المغكمل كاقتػراض األلفػاظ

مف المغات المأتمفة(.)5

الحظػ ػػت الباحث ػ ػػة مػ ػػف أ ػ ػػالؿ تحميػ ػػؿ الأط ػ ػػاب العمػ ػػارمل كج ػ ػػكد بعػ ػػض األلف ػ ػػاظ دال ػ ػػة عم ػ ػػى

معني ػ ػػيف أك أكث ػ ػػرل م ػ ػػع اأ ػ ػػتالؼ المعن ػ ػػى المعجم ػ ػػي لمكمم ػ ػػة م ػ ػػع م ػ ػػا ج ػ ػػا ت عمي ػ ػػو األلف ػ ػػاظ داأ ػ ػػؿ
الأطاب ػ ػػاتل كى ػ ػػذا م ػ ػػا يمك ػ ػػف تس ػ ػػميتو بتع ػ ػػدد المعن ػ ػػى لمف ػ ػػظ الكاح ػ ػػد ف ػ ػػي س ػ ػػياقات مأتمف ػ ػػةل كى ػ ػػك م ػ ػػا

سنعرض شكاىده في السطكر اآلتية:
تعدد المعن في الخطاب العمارم:

"كفي قمب الكطف كعم سيالو في المنافي القريبة كالبعيدة لـ يفقد الشعب العربي الفمسطيني إيمانو

الراسخ فحقو في العكدة"(.)6

"كلكف ظؿ يحمـ في قمب ذاتو بالعكدة إل فمسطيف"(.)7

) (1المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيال جالؿ الديف السػيكطيل ص386-369ل ينظػر :فوػو المغػةل إميػؿ بػديع يعوػكبل مرجػع سػابؽ.
ص178

) )2داللة األلفاظل إبراىيـ أنيسلمرجع سابؽ .ص213

) (3دراسات في فوو المغةل صبحي الصال،ل مرجع سابؽ .ص213

) (4المزىرل  +385/1فوػو المغػةل عمػي كافػيل مرجػع سػابؽ .ص189ل ينظػر :عمػـ الداللػة بػيف النظػر كالتطبيػؽل أحمػد الكػراعيفل
مرجع سابؽ .ص118كمابعدىال ينظر :في الميجات العربيةل مرجع سابؽ .ص197-195

) (5فصكؿ في فوو العربيةل مرجع سابؽ332-324 .
) (6أطاب إعالف االستوالؿل1988ـ
) (7أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
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العمارم:
لفظ القمب :كرد دا نال عم معنييف في الخطاب ٌ
القمػػب :جػػا فػػي المعجػػـ عقػػك فػػي جسػػـ اإلنسػػافل قمػػب اليجػػكـ :العػػب اليجػػكـ فػػي كػرة الوػػدـل كقمػػب
الجكزة :لبيا .كيمكف فرز تعدد المعنى لمكممتيف كما يمي:
قمػػػب الػػػكطف :يوص ػػد بي ػػا م ػػف أ ػػالؿ الس ػػياؽ ،ف ػػي عم ػػؽ ال ػػكطف إش ػػارة لأل ارق ػػي الفمس ػػطينية المحتم ػػة
كلمفمسطينييف الصامديف في األراقي المحتمة مأاطبيـ بانيـ الومب النابض لمكطف كمصدر حياتو.
قمػػب ذاتػػو :أم فػػي قػ اررة نفسػػول كمػػف عمػػؽ أحاسيسػػو كأحالمػػول مشػػي ار إلػػى حمػػـ اكايمػػاف الفمسػػطيني فػػي
العكدة لمكطف األـ فمسطيفل كأرل أف الموصكد ىنا ىك الالجئ الفمسطيني المشرد.
"أحيي لميع الشيداء كعم رأسيـ أمير الشيداء أبك لياد"(.)1
رأس :جػػا معنػػى المفػػظ فػػي المعجػػـل ال ػرأس مػػف كػػؿ شػػي أعػػالهل رأس الشػػير كالسػػنةل كرأس المػػاؿل
كرأس الفتنػػة أساسػػيال كجػػا ت فػػي السػػياؽ بمعنػػى موػػدمتيـل أكليػػـل كىػػذا مػػف بػػاب تمجيػػدل كمكانػػة كدكر
الشييد أميؿ الكزير النقالي في حياتو كاليبة الجماىيرية الوكية يكـ اغتيالول كعبػرت عػف عاطفػة الوااػد

أبك عمار تجاه رفيؽ دربو كمدل تاثره بفودانو.
"يا أىمي يا ربعي يا كؿ أىمي يا كؿ ربعي"(.)2
الىؿ :األقارب كالعشيرة()3ل الربع :أىؿ بيت الرجؿ كقكمو(.)4
"استمر شعبيا العربي ينشر الخضرة كالبناء ..كيرفػع لػكاء التسػامح الػديني ضػاربا المثػؿ عمػ حريػة
العقيدة".
"قػػد كصػػؿ إرىػػابيـ إلػ الحقػػد عمػ شػػلرة الزيتػػكف فػػي بػػالدم التػػي اعتبركىػػا عممػػا شػػامخان يػػذكرىـ

بسكاف البالد الصمييف"(.)5

العمىػ ػػـ()6ل كىػ ػػك رتبػ ػػة عسػ ػػكرية فػ ػػكؽ العميػ ػػدل كجػ ػػا ت فػ ػػي السػ ػػياؽ بمعنى" اريػ ػػة"لكأف الشػ ػػعب
المػػػػػكاء :ى
الفمس ػ ػػطيني كرغ ػ ػػـ كيالت ػ ػػو عب ػ ػػر العص ػ ػػكر م ػ ػػف االح ػ ػػتالؿ المتك ػ ػػررة ظ ػ ػػؿ مش ػ ػػي ار كمب ػ ػػر از التس ػ ػػام ،أك
راية التسام ،الديني بفطرتو التي فطر عمييا في األراقي الفمسطينية المباركة.

) (1أطاب تابيف أميؿ الكزيرل1988ـ
) (2أطاب قمويميةل1995ـ

) (3المعجـ الكسيطلفصؿ األلؼل ص31
) (4المسافل مادة (ربع)

) )5أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
) )6المعجـ الكسيطل فصؿ العيف
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العمػػػػػـ :كردت ف ػ ػػي المعج ػ ػػـ الكسػ ػػيط بمعن ػ ػػى :العالم ػ ػػة كاألثػ ػػرل كش ػ ػػي فػ ػػي الطريػ ػػؽ أك اري ػ ػػة ييت ػ ػػدل
بيػ ػػال كالعمػ ػػـ سػ ػػيد الوػ ػػكـ ،الجبػ ػػؿل ل ػ ػكا ل اريػ ػػةل كجػ ػػا ت فػ ػػي السػ ػػياؽ بمعنػ ػػى المعمػ ػػـ ال ارسػ ػػ ،المتجػ ػػذر
نس ػ ػ ػػبة إل ػ ػ ػػى الفمس ػ ػ ػػطيني كعم ػ ػ ػػؽ تاريأ ػ ػ ػػو الق ػ ػ ػػارب ف ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػؽ ى ػ ػ ػػذه األرضل كأف ش ػ ػ ػػجرة الزيت ػ ػ ػػكف
بج ػ ػ ػػذكرىا الوكي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػؽ األرض ت ػ ػ ػػدؿ كتش ػ ػ ػػير عم ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػػذا الفمس ػ ػ ػػطيني ال ػ ػ ػػذم ترعرع ػ ػ ػػت مع ػ ػ ػػو

ككبرت.

"المر الذم أخذ يعمي مف مكانة ىذه المنظمة في عيكف شعبنا كعيكف بقية الشعكب"(.)1
العػػيف :جػػا فػػي المعجػػـل أف العػػيف ىػػي عقػػك اإلبصػػار لإلنسػػاف كغي ػره مػػف الحيكانػػاتل كىػػي ينبػػكع
الما ل كأىؿ البمدل الجاسكسل كبير الوكـل كذات الشي ل كما قرب مف الدنانير(.)2

جا معناىا في الأطاب مجا از عمػك مكانػة منظمػة التحريػر الفمسػطيني فػي الػرأم العػاـ العػالمي

كفي نظر الشعب الفمسطيني اإليجابية تجاه منظمتو التي تدافع عف حوكقو كتأكض نقاليا ألجمو.
ثالثا -الىضداد:

ىػك أف يطمػػؽ المفػظ عمػػى المعنػى كقػػده .كاألقػداد أك التقػػاد :قػرب أػػاص مػف الكػػالـ يػػدؿ

بمفيػػكـ عممػػا العربيػػة الوػػدما كمػػف لػػؼ لفػػيفيـ عمػػى داللػػة المفػػظ الكاحػػد عمػػى معنيػػيف متقػػاديف يفػػرؽ

بينيما السياؽ(.)3

كم ػ ػػف س ػ ػػنف الع ػ ػػرب ف ػ ػػي األس ػ ػػما أف يس ػ ػػمكا المتق ػ ػػاديف باس ػ ػػـ كاح ػ ػػد نح ػ ػػك الج ػ ػػكف لألس ػ ػػكد

كاألبػػيض( .)4ككػػذلؾ(الجمؿ) عمػػى األمػػر العظػػيـ كاليػػيفل ك(الصػػارخ) لممسػػتغيث كالمغػػاثل ك(المسػػجكر)
الذم يطمؽ عمى المممك كالفارغ(.)5

عػػده فريػػؽ مػػف العممػػا نػػكع أػػاص مػػف أن ػكاع المشػػترؾ المفظػػيل كاأتمف ػكا فيػػو كمػػا اأتمف ػكا فػػي

ظاىرة المشػترؾ المفظػي( .)6كابػف درسػتكيو(ت337:ىػػ) أنكػر كجػكده فػي المغػة فكتػب مؤلفػا أسػماه(إبطاؿ
األقداد)()7ل كمف الذيف أنكركا كجكده ثعمب كابف دريد

(.)8

) (1أطاب األمـ المتحدةل1974ـ
) (2الكسيطلفصؿ العيف .ص 614

) (3التثويؼ في المغة العربيةل مرجع سابؽ .ص293

) (4الصاحبي في فوو المغةل ابف فارسل مرجع سابؽ .ص117
) (5انظر :فوو المغةل عمي كافيل مرجع سابؽ .ص192
) (6السابؽل ص193

) (7السابؽل ص193ل ينظر :فصكؿ في فوو المغةل مرجع سابؽ .ص336
) (8التثويؼ في عمـ المغةل مرجع سابؽ .ص296
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فػػي ح ػػيف ذى ػػب فريػػؽ آأ ػػر إلػػى كثػ ػرة كركده كمػػنيـ الأميػػؿل كس ػػيبكيول كأبػػك عبي ػػدةل كأبػػك زي ػػد

األنصارمل كابف فارسل كابف سيدهل كالثعالبيل كالمبردل كالسيكطي(.)1

كيشػػترط الػػدكتكر رمقػػاف عبػػد الت ػكاب لكقػػكع األقػػداد أف تشػػترؾ اتحػػاد الكممػػة كمتعمواتيػػا فػػي

المعنييف؛ ت
ألف أم تغير فييال أك في متعمواتيا يأرجيا عف ككنيا بذاتيا تحتمؿ المعنييف المتقاديف(.)2

أسبابو(:)3

 -1داللة المفظ في أصؿ كقعو عمى معنى عاـ يشترؾ فيو القداف .كقػد يسػيك بعقػيـ عػف ذلػؾ
المعنى الجامع فيظف الكممة مف قبيؿ التقاد.

 -2انتوػػاؿ المفػػظ مػػف معنػػاه األصػػمي إلػػى معنػػى آأػػر مجػػازمل فوػػد يكػػكف المفػػظ مكقػػكعا عنػػد قػػكـ
لمعنػػى حويوػػي ثػػـ ينتوػػؿ إلػػى معنػػى مجػػازم عنػػدىـ أك عنػػد غيػػرىـل كػػرطالؽ أبػػي البيقػػا عمػػى

األسكد.

كيأتارل أصػؿ اسػـ
 -3اتفاؽ كممتيف في صيغة صرفية كاحدة مف ىذا الوبيؿل المأتار الذم يأتار ي
الفاعؿ كنشا اتحاد المفظيف :اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ مف اإلدغاـ.
 -4اأتالؼ الوبااؿ العربية في استعماؿ األلفاظ كمفػظ "كثىػب" عنػد حميػر تعنػي (قعػد)ل كعنػد غيػرىـ
(قفز).
 -5اتحاد لفظ مع لفظ آأر مقاد كفوان لوػكانيف التطػكر الصػكتي مثػاؿ :أقػكل :افتوػرل كأقػكت الػدار:
أم ػػت م ػػف س ػػاكنييال كأأ ػػكل :أأ ػػكل م ػػا عن ػػد ف ػػالف :أم أأ ػػذ ك ػػؿ ش ػػي من ػػول كأق ػػكل البوع ػػة

(أأالىا).

بالن الدكتكر إبراىيـ أنيس في تحديد التقادل فيوكؿ" :يتقػ ،لنػا أف لػيس بينيػا مػا يفيػد التقػاد

بمعنػاه العممػي الػدقيؽ إال نحػك عشػريف كممػة فػي كػؿ المغػة"()4ل كلػػيس مػف المعوػكؿ حصػر األقػداد فػػي
عشريف كممة فوط.

) (1ينظر :فوو المغةل عمػي كافػيل مرجػع سػابؽ .ص192ل ينظػر :المأصػصل ابػف سػيدهل دار الطباعػة الكبػرل األميريػةل ج13ل
د.طل د.ت .ص259ل ينظػػر :المزىػػر فػػي عمػػكـ المغػػة كأنكاعيػػال السػػيكطيل ج1ل مرجػػع سػػابؽ .ص149-186ل ينظػػر :فوػػو المغػػة
كسر العربيةل لمثعالبيل الفصؿ السادس عشر مف الباب الثالثيفل د.طل د.ت .ص328

) (2فصكؿ في فوو العربيةل مرجع سابؽ .ص341

( )3لممزيػػد حػػكؿ أسػػباب ظػػاىرة األقػػداد ينظػػر :فوػػو المغػػة العربيػػة كأصااصػػيال إميػػؿ يعوػػكبل مرجػػع سػػابؽ .ص185-184ل

كانظػر :التثويػؼ فػي المغػة العربيػةل مرجػع سػابؽ .ص307-299ل ينظػػر :عمػـ الداللػة بػيف النظػر كالتطبيػؽل أحمػد نعػيـ الكػراعيفل

مرجع سابؽ .ص124كمايمييال ينظر :فصكؿ في فوو العربيةل مرجع سابؽ .ص352-342
) )4في الميجات العربيةل مرجع سابؽ .ص215
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ثالثا -الضداد في الخطاب العمارم:
ال كج ػ ػػكد لي ػ ػػذه العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف ألف ػ ػػاظ الأط ػ ػػاب العم ػ ػػارم المدركس ػ ػػة ف ػ ػػئ البح ػ ػػث إال ف ػ ػػي لف ػ ػػظ
كاحد كىك:
"إف احػػتالؿ الق ػكات ا س ػراتيمية كأل ػزاء مػػف الرض العربيػػة ...ىػػك انتيػػاؾ صػػارخ لمبػػادئ الشػػرعية
كلميثػػاؽ المػػـ المتحػػدة كلق ارراتيػػا التػػي تعتػػرؼ بحقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني الكطنيػػة بمػػا فييػػا حػػؽ

العكدة ،كحؽ تقرير المصير كاالستقالؿ"" .إعالف االستوالؿ1988ـ"

صػػػارخ :كقع ػػت العالقػػة فػػي ىػػذا المفػػظ لعكام ػػؿ ت ػرتبط بػػالمعنىل كىػػي ىنػػا مجازيػػة تػػدؿ عمػػى المغيػػث
دمرة)ل عمػػى الشػػعب
كالمسػػتغيثل كىػػذا االنتيػػاؾ كػػاف فع ػالن صػػارأا أكقعتػػو الوػكات اإلس ػراايمية (كىػػي الم ػ ٌ
الفمس ػػطينيل فاص ػػب ،يس ػػتغيث بوػ ػ اررات األم ػػـ المتح ػػدة الت ػػي أقرتي ػػا كاعترف ػػت ق ػػمنيا بحو ػػكؽ الش ػػعب

الفمسطيني.

كنربط ىنا بما قالو الدكتكر إبراىيـ أنيسل حيث بالن في حصر كقكع األقػداد فػي العربيػة كأننػا
إذا حذفنا مف األقداد ما يدؿ عمى التكمؼ كالتعسؼل يتق ،لنا أف ليس بينيػا مػا يفيػد األقػداد بمعنػاه

العممي الدقيؽ إال نحك عشريف كممة في كؿ المغة.
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المبحث الثالث
المصاحبات المفظية:
تيعػ ػػد المصػ ػػاحبة مػ ػػف المسػ ػػااؿ التػ ػػي عنػ ػػى بيػ ػػا عمػ ػػـ الداللػ ػػة كىػ ػػي" :ظػ ػػاىرة لغكيػ ػػة ال تأفػ ػػى
عمػ ػ ػػى المتحػ ػ ػػدث بالمغػ ػ ػػة المعينػ ػ ػػةل كىػ ػ ػػي بشػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػػاـ مجػ ػ ػػي كممػ ػ ػػة فػ ػ ػػي صػ ػ ػػحبة كممػ ػ ػػة أأػ ػ ػػرل"(.)1

كى ػ ػػي" :عب ػ ػػارة ع ػ ػػف مي ػ ػػؿ بع ػ ػػض ألف ػ ػػاظ المغ ػ ػػة إل ػ ػػى اص ػ ػػطحاب ألف ػ ػػاظ بعيني ػ ػػا دكف األأ ػ ػػرل لمتعبي ػ ػػر
عػ ػػف فك ػ ػرة مػ ػػا"()2ل"كىػ ػػي كػ ػػذلؾ االرتبػ ػػاط االعتيػ ػػادم لكمم ػ ػػة مػ ػػا فػ ػػي لغػ ػػة مػ ػػا بكممػ ػػات أأػ ػػرل معين ػ ػػة

دكف غيرىا"(.)3

المصاحبة عند القدماء:
أدرؾ المغكيػ ػػكف العػ ػػرب ظػ ػػاىرة المصػ ػػاحبة بػ ػػاكرال كقػ ػػد أدرؾ ذكقيػ ػػـ المغػ ػػكم العػ ػػاـ اكاحساسػ ػػيـ

المرىؼ ىذه الظاىرةل كمنيـ سيبكيو الذم أدرؾ ىػذه الظػاىرة كأصػؿ ليػا عنػدما جعػؿ إيػراد كممػة مػا مػع
كممة ال تتناسب بالمستويـ الكذب مثؿ حممت الجبؿل كشربت ما البحر

(.)4

كذلؾ (الجاحظ)ل الذم تنبو إلى أف ىنالؾ ألفاظان معينة تجئ في صحبة ألفاظ معينػة كال تجػي

فػػي ص ػػحبة ألف ػػاظ أأػػرل ق ػػد تك ػػكف بمعناى ػػا()5ل كقػػد ذك ػػر الج ػػاحظ ف ػػي البيػػاف كالتبي ػػيف نم ػػاذج لأللف ػػاظ
المتالزمة فيوكؿ" :كفي الورآف معاف ال تكاد تفترؽل مثػؿ الصػالة كالزكػاة كالجػكع كالأػكؼ كالجنػة كالنػارل
كالرغبة كالرىبة كالمياجريف كاألنصار كالجف كاإلنس"(.)6

م ػ ػػف المغ ػ ػػكييف الع ػ ػػرب ال ػ ػػذيف أش ػ ػػاركا إل ػ ػػى التص ػ ػػاحب ب ػ ػػيف األلف ػ ػػاظ أحم ػ ػػد ب ػ ػػف ف ػ ػػارس ف ػ ػػي

كتابو(الصػاحبي) تحػػت ( بػاب المحػػاذاة) فيوػكؿ :أف يجعػػؿ كػالـ بحػػذا كػالـ فيػػؤتي بػو عمػػى كزنػو لفظػػا

كاف كانػػا مأتمفػػيف فيوكلػػكف الغػػذايا كالعشػػايا فوػػالكا الغػػذايا النقػػماميا إلػػى العشػػايا كمثمػػو قػػكليـ أعػػكذ بػػؾ
مف السامة كالالمة( .)7كىذا يبيف لنا أنو تنبو إلى ظاىرة المصاحبة بيف ألفاظ المغة.

) )1المصاحبة في التعبير المغكمل محمد حسف عبد العزيزل دار الفكر العربيل الواىرةل د.طل  .1990ص11

) )2إبداع الداللة في الشعر الجاىميل مدأؿ لغكم أسمكبيل محمد العبدل دار المعارؼل ط1ل  .1988ص103
) (3انظر :عمـ الداللةل أحمد مأتار عمرلط5ل د.ت .ص74

) (4الكت ػػابل س ػػيبكيول أب ػػك بش ػػر عثم ػػاف ب ػػف قنب ػػر(ت180:ىػ ػػ)ل تحوي ػػؽ :عب ػػد الس ػػالـ ى ػػاركفل ج1ل مطبع ػػة الأ ػػانجيل الو ػػاىرةل
ط1988ل .3ص26-25

) (5المصاحبة في التعبير المغكمل مرجع سابؽ .ص61
) (6البياف كالتبييفل ألبي عثماف بف عمرك بف بحر الجاحظل تحويؽ كشرح :عبد السالـ ىاركفل توديـ :عبد الحكػيـ ارقػيل اليياػة
العامة لوصكر الثوافةل الذأاارلج1ل  .2003ص21

) (7الصػاحبي فػي فوػو المغػة العربيػة ككسػااميا كسػنف العػرب فػي كالميػال أحمػد بػف فػارسل مرجػع سػابؽ .ص175-174ل كانظػر:
المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيال السيكطيل ج1ل مرجع سابؽ .ص339
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المصاحبة عند المحدثيف:
اأتم ػ ػػؼ عممػ ػ ػػا المح ػ ػػدثيف ف ػ ػػي ترجمػ ػ ػػة مص ػ ػػطم )collcation( ،الػػ ػػذم ذكػ ػ ػره (فيػ ػ ػػرث) كقػ ػ ػػد
ترجمػ ػ ػػكه بموػػ ػػابالت عربيػ ػ ػػة منيػ ػ ػػا :المصػ ػ ػػاحبة – ال ػ ػػتالزـ – االقتػ ػ ػراف المفظػػ ػػي – الرصػػ ػػؼ كالػ ػ ػػنظـ –

التقاـ -التكاردل كىك ما سيتـ اإلشارة إليو في ىذا السياؽ.

مػػف المحػػدثيف مػػف تنػػاكؿ ىػػذا المصػػطم ،كمػػنيـ الػػدكتكر محمػػد أحمػػد أبػػك الفػػرجل حيػػث قػػاؿ:

"ىنػػاؾ فػػي المغػػة نػػكع مػػف التحديػػد لمكممػػات المسػػتعممة فػػي تركيػػب مػػا دكف اعتبػػار لمنحػػك أك غي ػره مػػف
الوكاعد المغكية المعركفةل كىذا النكع ىك الذم نسميو "المصاحبة"(.)1

إقافة إلى الدكتكر أحمد مأتار عمر الذم أطمؽ عمى المصطم ،تكافؽ الكقكعل أك الرصؼل

أك النظـل كأكق ،ت
أف دراسة طرؽ الرصؼ أك النظـ تطكر ىاـ لممفيكـ العممي لممعنى كىك ما ركز
عميو فيرث كأتباعو(.)2

كقػػد عػػرؼ الرصػػؼ بانػػو االرتبػػاط االعتيػػادم لكممػ وػة مػػا فػػي لغػػة مػػا بكممػػات أأػػرل معينػػةل أك
استعماؿ كحػدتيف معجميتػيف منفصػمتيف اسػتعمميا عػادة مػرتبطتيف الكاحػدة بػاألأرلل كمثػؿ بارتبػاط كممػة
(منصير) مع مجمكعة الكممات حديد ل نحاسل فقة كلكػف لػيس مػع جمػد مطموػا()3ل فيمػا ذكػر الػدكتكر

أحمػػد مأتػػار عم ػر أن ػكاع الرصػػؼ عنػػد (فيػػرث) الرصػػؼ العػػادم المكجػػكد بكث ػرة فػػي أن ػكاع مأتمفػػة مػػف
الكالـ الرصؼ غير العادم المكجكد في بعض األساليب الأاصة كعند بعض الكتػاب المعنيػيف

بالتالي يككف تناكؿ الظاىرة عمى المستكل الداللي.

(.)4

كىػك

كمػ ػػف المحػ ػػدثيف الػ ػػذيف اىتم ػ ػكا بد ارسػ ػػة ىػ ػػذه الظػ ػػاىرة تحػ ػػت مصػ ػػطم ،التقػ ػػاـ الػ ػػدكتكر تمػ ػػاـ

حسػ ػ ػػاف كقػ ػ ػػد عػ ػ ػ ٌػرؼ التقػ ػ ػػاـ عمػ ػ ػػى كجيػ ػ ػػيفل الكجػ ػ ػػو األكؿ :أف التقػ ػ ػػاـ ىػ ػ ػػك الطػ ػ ػػرؽ الممكنػ ػ ػػة فػ ػ ػػي
رصػ ػػؼ جممػ ػػة مػ ػػا فتأتمػ ػػؼ طريوػ ػػة منيػ ػػا عػ ػػف األأػ ػػرل توػ ػػديما كتػ ػػاأي ار كفصػ ػػال ككصػ ػػال كىمػ ػػـ ج ػ ػرال

كيمكػ ػػف أف نطمػ ػػؽ عمػ ػػى ىػ ػػذا الفػ ػػرع مػ ػػف التقػ ػػاـ اصػ ػػطالح "الت ػ ػكارد"ل أمػ ػػا الكجػ ػػو الثػ ػػاني :أف يسػ ػػتمزـ
أحػ ػػد العنصػ ػ ػريف التحميم ػ ػػيف النح ػ ػػكييف عنصػ ػ ػ ار آأ ػ ػػر فيس ػ ػػمى التق ػ ػػاـ ىنػ ػػا "ب ػ ػػالتالزـ" أك يتن ػ ػػافى مع ػ ػػو

فال يمتوي بو كيسمى ىذا "التنافي"(.)5

) )1ا لمعػػاجـ المغكيػػة فػػي قػػك د ارسػػات عمػػـ المغػػة الحػػديثل محمػػد أحمػػد أبػػك الفػػرجل دار النيقػػة العربيػػة لمطباعػػة كالنشػػرل ط1ل
 .1966ص111

( )2عمـ الداللةل أحمد مأتار عمرل مرجع سابؽ .ص74
( )3المرجع سابؽل ص74
( )4نفسول ص75

) (5المغة العربية معناىا كمبناىال تماـ حسافل اليياة المصرية لمكتابل د.طل  .1973ص217-216
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كمف الػذيف تنػاكلكا الظػاىرة مػف المحػدثيف الػدكتكر محمػكد فيمػي حجػازم الػذم تػرجـ المصػطم،

تحت اسـ ( التقاـ) أم ارتباط أكثر مف كممػة فػي عالقػة تركيبيػة كيكػكف معناىػا مفيكمػا مػف الجزايػات
المككنػػة ليػػال كمثػػؿ لػػذلؾ بكممػػة كرسػػي التػػي تسػػتأدـ فػػي عػػدة تراكيػػب عمػػى سػػبيؿ التقػػاـ كتػػدكر ىػػذه
التراكيػػب حػػكؿ معنيػػيف اثنػػيف أكليمػػا يظيػػر فػػي التراكيػػب جمػػس عمػػى الكرسػػي -صػػنع كرسػػيان -كرسػػي

منأفض  -كرسي أشبي -كرسي األستاذيةل فالمعنى األكؿ داأؿ في المجػاؿ الػداللي لألثػاث كالمعنػى
الثاني داأؿ في المجاؿ الداللي لمكظااؼ(.)1

كمف المغكييف المحدثيف الػذيف عنػكا بد ارسػة ظػاىرة المصػاحبة الػدكتكر محمػد حسػف عبػد العزيػز
الػػذم قػػاؿ بكقكعيػػا فػػي جميػػع المغػػات يوػػكؿ :فالمصػػاحبة ظػػاىرة لغكيػػة مكجػػكدة فػػي العربيػػة كمػػا مكجػػكدة

في غيرىا مف المغات(.)2

ممػػا سػػبؽ يتق ػػ ،أف مػػف العمم ػػا المحػػدثيف م ػػف تنػػاكؿ ظ ػػاىرة المصػػاحبة داللي ػػال كمػػنيـ م ػػف

تناكليا دالليا كتركيبيا رغـ تعدد المصطمحات المأتمفة لمظاىرة.
المصاحبات المفظية في الخطاب العمارم:

تكررت المصاحبات المفظية في الأطػاب العمػارمل كالتػي احتمػت مكاقػع ميمػة فػي أدمغػة شػعبو

سياس ػػييف ك ػػانكا أـ ع ػػادييفل كتك ػػررت فيم ػػا بع ػػد ف ػػي مو ػػاالتيـ كموام ػػاتيـل كبات ػػت معركف ػػة ف ػػي ال ػػذىف

الفمسطينيل كانتومت إلى ذىنيػة المتموػيف بالعربيػة بصػفة عامػةل فكمػا غػدت ككفيػة الأتيػار مظيػ ار متميػ از
لفمسطيف كشعبيا الثكرم أصبحت تراكيبو كذلؾ تتناقميا األجياؿ إلى يكمنا ىذا.

الحظػ ػػت الباحثػ ػػة فػ ػػي د ارسػ ػػتيا لمأطػ ػػاب العمػ ػػارمل كجػ ػػكد صػ ػػكر التقػ ػػاـ فػ ػػي إطػ ػػار العبػ ػػارة

الكاح ػ ػ ػػدةل أاص ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف الص ػ ػ ػػفة كالمكص ػ ػ ػػكؼل كالمق ػ ػ ػػاؼ كالمق ػ ػ ػػاؼ إلي ػ ػ ػػول كىم ػ ػ ػػا األكث ػ ػ ػػر كركدال

كىػ ػػي ألفػ ػػاظ تػ ػ ػرتبط بالفػ ػػاظ أأػ ػػرل ف ػ ػػي عالقػ ػػة تركيبيػ ػػةل كنفيػ ػػـ المعنػ ػػى مػ ػػف ق ػ ػػمف المككنػ ػػات لكػ ػػؿ
لفظ مف المفظيف.

) (1مدأؿ إلى عمـ المغةل محمكد فيمي حجازمل دار قبا لمطباعة كالنشر كالتكزيعل الواىرةل د.ت .ص157
) )2المصاحبة في التعبير المغكمل مرجع سابؽ .ص60
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أك نال :عالقة الكصؼ ( عالقة الصفة بالمكصكؼ):
المـ المتحدة 1974ـ:

االح ػػتالؿ الص ػػييكني-التػ ػراث الحق ػػارم -الس ػػمطة الكطني ػػة -الغص ػػف األأق ػػر( - )الش ػػمكخ

الثػػكرم-الفكلكمػػكر الشػػعبي -السػػيادة الكطنيػػة -التع ػايش السػػممي -الكيػػاف الصػػييكني -المنبػػر الػػدكلي-
التسام ،الديني -الرساالت السماكية-الصراعات المسمحة -المسػتوبؿ المشػرؽ -الػدكؿ العربيػة -الحركػة
الصييكنية -الثكرة الفمسطينية.

الكحدة الكطنية1987ـ:
المجم ػػس ال ػػكطني -األم ػػيف الع ػػاـ -المجم ػػس ال ػػكطني -الث ػػكرة الفمس ػػطينية -الكح ػػدة الكطني ػػة-

اإلرىاب الصييكني -المسيرة الفمسطينية -العدك اإلسػراايمي -البندقيػة الفمسػطينية -الحوػكؽ المشػركعة-
األمة العربية  -الشرؽ األكسط.
إعالف االستقالؿ1988ـ:
االستوالؿ الكطني -الشػعب العربػي -اإلرادة الكطنيػة -االنتفاقػة الشػعبية -المجمػس الػكطني-

الدكلة العمانية -التعايش السممي -الدكلة الكطنية -المجتمع الدكلي -الشرعية الدكلية -األمـ المتحػدة-
اليكية الكطنية -الحوكؽ الكطنية -الودس الشريؼ -األمة العربية -االحتالؿ اإلسراايمي.
تأبيف خميؿ الكزير1988ـ:
اإلرادة الفمسطينية -المسيرة الفمسطينية.
بيت لحـ 1955ـ:

سػػيدنا المسػػي -،األرض المودسػػة -الكحػػدة الكطنيػػة -أميػػر الشػػيدا ( -)السػػيد المسػػي -،الدكلػػة

الفمسطينية.
نابمس 1995ـ:
الدكلة الفمسطينية -الكحدة الكطنية -الشيدا األبطاؿ -الودس الشريؼ -أمير الشيدا .

( )الغصف الخضر :رمز ىذا التركيب إلى السالـ كتردد ذكره عمى ألسنة الشػعب الفمسػطينيل كالشػعكب العربيػة بعػد إلوػا الػرايس
أطابو في األمـ المتحدة عاـ1974ـ كاتأذ طابعا دالليا يحمؿ معاني السالـ كاالستورار فيما بعد.

( )أمير الشيداء :أطمؽ الرايس ياسر عرفػات ىػذا الموػب عمػى رفيوػو كرفيػؽ ثكرتػو ككفاحػو المسػم ،أميػؿ الكزير(أبػك جيػاد) عوػب
عممية اغتيالو عاـ 1988ـل كبات ىذا التركيب معركفػا فػي ذىػف الفمسػطيني كغيػره كمػا إف تػـ ذكػره فػي أم محفػؿ أك مناسػبة حتػى
يتكارد إلى الذىف أميؿ الكزير رفيػؽ الياسػر فػي رحمػو كفاحػو الطكيمةلكقػد حػافظ الػرايس عمػى ذكػر ىػذا التركيػب موركنػا بػابي جيػاد

حتى آأر محطات حياتو النقالية.
189

طكلكرـ1995ـ:
أمي ػػر الش ػػيدا  -المػ ػرأة الفمس ػػطينية -الدكل ػػة الفمس ػػطينية -الس ػػمطة التنفيذي ػػة -الكي ػػاف ال ػػكطني-
الودس الشريؼ -االنتفاقة الباسمة.
قمقيمية 1995ـ:
الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني -الوػ ػػدس الش ػ ػريؼ -الدكلػ ػػة الفمسػ ػػطينية -الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني -المسػ ػػتوبؿ

الباسـ -مسيرة السالـ -الدكلة الفمسطينية.
التشريعي 1996ـ:

س ػػالـ الش ػػجعاف -الكي ػػاف ال ػػكطني -الحم ػػـ الفمس ػػطيني -مجم ػػس األم ػػف -االنتفاق ػػة الباس ػػمة-

االقتصاد الكطني.

ثانيان :ا ضافة( عالقة المضاؼ كالمضاؼ إليو):

المـ المتحدة 1974ـ:

منظم ػ ػػة التحري ػ ػػر الفمس ػ ػػطينية -قق ػ ػػية فمس ػ ػػطيف -حرك ػ ػػات التح ػ ػػرر -كنيس ػ ػػة الويام ػ ػػة -أرض

الوداسة -أرض السالـ -غصف الزيتكف -بيت المودس -مدينة السالـ.
مؤتمر الكحدة الكطنية1987ـ:

ثالػ ػػث الحػ ػػرميف -مسػ ػػرل النبػ ػػي -مأيمػ ػػات الالجاػ ػػيف -أكلػ ػػى الوبمتػ ػػيف -ميػ ػػد المسػ ػػي -،درب

النقاؿ -كنااس الودس -حؽ العكدة – منظمة التحرير -قدـ المساكاة.
االستقالؿ1988ـ:

حػػؽ العػػكدة -دكلػػة فمسػػطيف -جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة -حػػؽ توريػػر المصػػير -منظمػػة التحريػػر

الفمسطينية-الرساالت السماكية.
خميؿ الكزير1988ـ:

لييػػب الثػػكرة – لييػػب االنتفاقػػة -درب الشػػيدا  -درب النصػػر -بركػػاف الثػػكرة -مكاقػػع الوتػػاؿ-
مكاكب الشيدا .
بيت لحـ 1995ـ:
كنيسة الويامة -أكلى الوبمتيف -أمير الشيدا  -مكعدنا الصب -،رفيؽ السالح.
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نابمس1995ـ:

جبؿ النار(.)

طكلكرـ1995ـ:
بطػػؿ الشػػجرة -أميػػر الشػػيدا  -ققػػية الالجاػػيف -اتفػػاؽ أكسػػمك -المجمػػس التش ػريعي -القػػفة

الغربية -منظمة التحرير.
التشريعي1995ـ:

صندكؽ النود الدكلي -مسيرة السالـ -صناديؽ االقتراع.
قمقيمىة1995ـ:
أكل ػػى الوبمت ػػيف -مس ػػرل النب ػػي -ق ػػكـ الجب ػػاريف( -)ثال ػػث الح ػػرميف -أرض النبػ ػكات الس ػػماكية-

أرض السالـ -ميد المسي -،شبيبة الثكرة.
النتاتي:

مف خالؿ دراسة الخطاب العمارم عم المستكل الداللي الحظت الباحثة ارتي:
 -1ال كجكد لمترادؼ التاـ في الأطاب العمارمل كفي ىذا تكافؽ مع مف قالكا بػاف ال تػرادؼ تػاـ فػي
المغةل بينما ينطبؽ مصػطم"،التقػارب الػداللي"عمػى الأطػاب العمػارم كىػك مػا تناسػب مػع ألفػاظ

الأطابػػات المدركسػػةل حيػػث تواربػػت األلفػػاظ كتعػػددت الػػدالالت الأاصػػة لكػػؿ لفػػظ مػػف األلفػػاظ
بممم ،كاحد عمى األقؿ كما تـ إيقاحو.

 -2ع ػػدـ كركد المش ػػترؾ المفظ ػػي ف ػػي الأط ػػاب العم ػػارم ف ػػال كج ػػكد لمف ػػظ كاح ػػد ي ػػدؿ عم ػػى معني ػػيف
متباينيفل بينما تكافوت الدراسة مع مصطم" ،تعدد المعن " كىك أف لكؿ لفظ مف األلفػاظ المتفوػة
دالالت تأتمؼ فيما بينيال كتحددت ىذه الداللة مف أالؿ السياؽ الكاردة فيو.

 -3ندرة كقكع ظاىرة األقداد في الأطاب العمارمل كىك ما يتكافؽ مع الوكؿ بندرتو في العربية.

 -4تكزعت ألفاظ الأطاب العمػارم عمػى عػدد مػف الحوػكؿ الدالليػة كىػي :حوػؿ الثػكرةل حوػؿ العػدكل
حوػ ػػؿ السػ ػػالـل حوػ ػػؿ السػ ػػالحل حوػ ػػؿ الشػ ػػعارل حوػ ػػؿ الوػ ػػرل كالمأيمػ ػػاتل حوػ ػػؿ الم ػ ػرأةل حوػ ػػؿ

المزركعػػاتل حوػػؿ العركبػػةل حوػػؿ األعػػالـل حوػػؿ األلوػػاب لألمػػاكف كاألعػػالـل حوػػؿ المعاىػػداتل
( )لبؿ النار :يرمز ىػذا التركيػب إلػى محافظػة نػابمسل التػي أبػدعت كسػطرت أجمػؿ الصػكر فػي تػاري ،النقػاؿ الفمسػطينيل كىػك
يحمؿ في داللتو مدل جبركت ىذه المدينة التي قحت كبذلت األركاح ألجؿ فمسطيفل مما جعػؿ الػرايس عرفػات يأاطػب جمػاىيره

فييا بيذا التركيب الداللي كالذم جا ليـ بمثابة الفأر كاالعتزاز.

( )قػػكـ اللبػػاريف :أك شػػعب الجبػػاريف كرد ىػػذا التركيػػب فػػي سػػكرة المااػػدة اآليػػة رقػػـ"22قػػالكا يػػا مكسػػى إف فييػػا قكم ػان جبػػاريف"ل

كاتأذت فػي أطػاب ياسػر عرفػات طػابع االعتػزازل كيعػد ىػذا التركيػب مػف أعمػؽ التراكيػب التػي كصػؼ بيػا الػرايس عرفػات شػعبول

كاستأدمو في سياؽ رفع المعنكياتل كتعزيز النأكة كالشيامة في نفكس شعبو.
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حوؿ الطفكلةل كحممػت األلفػاظ فيمػا بينيػا مككنػات دالليػة أاصػة تػدؿ عمػى المعنػى العػاـ الكمػي

لكؿ حوؿ مف الحوكؿ التي تنتمي إلييا ىذه األلفاظ.

 -5اسػػتأدـ الػرايس فػػي أطاباتػػو المصػػاحبات المفظيػػة التػػي بػػرزت مػػف أػػالؿ الأطابػػاتل كأىػػـ مػػا
جػػا ت عميػػو قػػمف مسػػتكييف الكصػػؼ كالمكصػػكؼل أك المقػػاؼ كالمقػػاؼ إليػػول كجػػا فػػي

الد ارس ػػة ع ػػددا م ػػف المص ػػاحبات المفظي ػػة كلي ػػدة الظ ػػركؼ السياس ػػية الفمس ػػطينية الحديث ػػةل مث ػػؿ:

"الغصف الخضر"" ،أمير الشيداء"" ،قكـ اللباريف"" ،لبؿ النار".

 -6اس ػػتفاد الػ ػرايس عرف ػػات مػ ػف أ ػػالؿ تغيي ػػر ألف ػػاظ الأطاب ػػات ف ػػي تكس ػػع ال ػػدالالت الت ػػي أ ػػدمت

مواصػػده اكايصػػاؿ رسػػالتول كىػػذا مػػا اتقػػ ،مػػف أػػالؿ تتبػػع الأطابػػات عمػػى المسػػتكل الزمنػػيل
فاأتمفت ألفاظو كلكف حممت نفس الداللة فيما قبؿ كبعد اتفاؽ أكسمك.
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الخاتمة:
الحمػ ػ ػػد هلل ال ػ ػ ػػذم بنعمتػ ػ ػ ػو ت ػ ػ ػػتـ الصػ ػ ػػالحاتل كالحمػ ػ ػػد هلل الػ ػ ػػذم أتػػ ػ ػ تـ ىػ ػ ػػذا الجيػ ػ ػػدل كالصػ ػ ػػالة

كالسػ ػػالـ عمػ ػػى أػ ػػاتـ األنبيػ ػػا محمػ ػػد عميػ ػػو الصػ ػػالة كالسػ ػػالـل كبعػ ػػد ىػ ػػذه الصػ ػػحبة الممتعػ ػػة مػ ػػع لغػ ػػة

الأطػ ػػاب العمػ ػػارمل تع ػ ػػرض الباحثػ ػػة أىػ ػػـ النت ػ ػػاا التػ ػػي تكصػ ػػمت إليي ػ ػػال يمقػ ػػافة إلػ ػػى م ػ ػػا تػ ػػـ ذكػ ػ ػره
مف نتاا في نياية كؿ فصؿ مف فصكؿ الدراسة:

أك نال -النبر:
 استأدـ الرايس النبر في أطابو (نبر الكممة) ،ككقع النبر في الكممات األحادية الموطعلكالكممات ثنااية الموطعل كالكممات ثالثية الموطعل كذلؾ الكممات المككنة مف أربع مواطعل كأكثر

ما جا عميو النبر في الكممات أحادية الموطع.

 استخدـ الرتيس (نبر اللممة) ،كالذم جا في مكاقع معينةل كالتي كاف ييدؼ مف أالؿ نبرىاالكاقع سكا عمى أدكات االستفياـل أك أدكات النفي كالنييل كأدكات الندا ل لكظااؼ داللية كاف
يوصدىا في الأطاب الكاحدل كالتي أدمت الرايس في زيادة نسبو االتصاؿ كالتكاصؿ بينو كبيف

جميكره بجانب الكظيفة الدالليةل كالجدير بالذكر أف النبر في الجمؿ حيف كقع عمى أدكات معينة

فيك مف أالليا يحوؽ زيادة في األىميةل مثؿ استأدامو ألدكات الندا في الأطابات الجماىيرية
في األماكف الكاسعة كبيا كاف يفرد سيطرتو عمى ىتافات الجميكر كحماسة ترحيبو بالرايس في

كؿ محافظة مف المحافظات التي ألوى فييا الأطابات الجماىيرية مثؿ :بيت لحـ ،طكلكرـ،
لنيف ،نابمس ،قمقيمية.
ثانيان -التنغيـ:
-

استأدـ المتكمـ في أطاباتو كافة المستكيات التنغيمية حسػب سػياؽ الأطػاب كزمانيػا كمحتكاىػا
كاليدؼ منيال كاستأدـ المتكمـ المستكل التنغيمي الصاعد بكثرة ألسباب سنكقحيا فيما يمي:

أ -المسػػتكل التغيمػػي الصػػاعد :كالػػذم اسػػتأدمو المػػتكمـ أكثػػر مػػف غي ػره مػػف المسػػتكيات األأػػرل
كك ػػاف كاق ػػ ،بي ػػا اس ػػتأدامو لعم ػػك الص ػػكت كالن ػػدا كاس ػػتأدامو لكمي ػػة ىػ ػكا أكث ػػرل كذل ػػؾ ألف

الم ػػتكمـ ك ػػاف قاا ػػد ث ػػكرة يحت ػػاج دكم ػػا إل ػػى االتص ػػاؿ كالتكاص ػػؿ م ػػع الجم ػػاىيرل فات ػػت أطابات ػػو
حماسػػية بعباراتيػػا التػػي احتاجػػت ىػػذا المسػػتكل الكاسػػع مػػف التنغػػيـل كأتػػت أغمػػب الأطابػػات فػػي
أمػػاكف مفتكحػػة تطمبػػت منػػو رفػػع الصػػكتل إقػػافة لعكامػػؿ أارجيػػة طاراػػة تمثمػػت فػػي المواطعػػة
المستمرة لأطاباتو مف قبؿ الجماىير عبػر ىتافيػا التاييػدم لممػتكمـل كالتػي كانػت تػؤدم النفعالػو

التفػػاعمي مػػع ىػػذه الجمػػاىيرل كلوػػد ميػػز المػػتكمـ اسػػتأدامو لمغػػة الجسػػد المسػػتمرة مػػع المسػػتكل

التنغيمػػي الصػػاعد كالعبػػارات االنفعاليػػةل كتػػرل الباحثػػة ىنػػا أف المػػتكمـ يكفِّػػؽ فػػي اسػػتأداـ لغػػة
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الجسد عبر استأداـ يديو اكاصبع السبابة كشارة النصر تحديدال كالتي تكافوت مع كافة العبػارات
االنفعاليػػة ذات النغمػػة المرتفعػػة بغػػرض التاكيػػد تػػارةل كالتيديػػد المػػبطف لمعػػدك كالعػػالـ تػػارة أأػػرل

مثؿ ً
اإلشارة بيده في األمـ المتحدة في عبارة " ال تسقطكا الغصف الخضر مف يدم" .

ب -المستكل التنغيمي اليابط  :اسػتأدمو المػتكمـ فػي أطاباتػو الرسػمية " األمػـ المتحػدة" أكثػر مػف
أطاباتػػو الجماىيريػػةل نتيجػػة لطبيعػػة الأطابػػات الرسػػمية كالتػػي اعتمػػد بيػػا المػػتكمـ عمػػى السػػرد
كاإلأبػػار بيػػدؼ اإلقنػػاعل فاتػػت النغمػػة اليابطػػة عنػػد نيايػػات الجمػػؿل كفػػي سػػرده آلالـ شػػعبول

بعكس أطاباتو الجماىيريةل كالتي ترل الباحثة باف المتكمـ لـ يتويد فييال أك أرج عػف المػالكؼ
باستأداـ المستكل اليابط كالنغمػة اليابطػة ألسػباب ذاتيػة تأػص طبيعيػة المػتكمـ كثكرتػو كأأػرل
مكقكعية نتيجة الظرؼ الأارجي كيمكف تكقيحيا باآلتي:

 -1تتطم ػ ػػب نياي ػ ػػات الجم ػ ػػؿ –غالب ػ ػػا -طبو ػ ػػة ص ػ ػػكتية ىابط ػ ػػةل كدكم ػ ػػا كان ػ ػػت الجمػ ػ ػاىير تو ػ ػػاطع
المتكمـ بيتافاتيا لو قبؿ نياية الجممة مما اقطره دكما لإلكماؿ بنغمة صاعدة.

 -2طبيعػ ػ ػ ػػة الثػ ػ ػ ػػكرة الفمسػ ػ ػ ػػطينية كأطاباتيػ ػ ػ ػػا تطمبػ ػ ػ ػػت مسػ ػ ػ ػػتكل تحفيػ ػ ػ ػػزم ثػ ػ ػ ػػكرم مػ ػ ػ ػػف الأطػ ػ ػ ػػاب
السياسي مف زعيـ الثكرة.
 -3طبيعة الثكرة الفمسطينيةل ككثرت األحداث الدراماتيكية المؤلمػة مػف" قتػؿل كتأريػبل كدمػار" مػف
قبؿ العدكل لـ تت ،لممتكمـ إظيار الحزف كاأللـ كالحسرة عمى الشيدا ل فبصفتو قااد لمثػكرة كجػب
أف يكػػكف قػػدكة فػػي الصػػبر كالوػػكة كالصػػالبةل كىػػذا مػػا اتقػػ ،جميػػا فػػي أطػػاب تػػابيف رفيػػؽ دربػػو

أبك جيادل حيث عبر عف حزنو بنغمات مرتفعة بيػا عػزة كشػمكخ كتيديػد ككعيػد لمعػدكل كىػذا مػا

تطمبػو المكقػؼ مػف الوااػد العػاـ لمثػكرة"المتكمـ" لرفػػع الػركح المعنكيػة لمموػاتميف كالثػكار الػذيف فوػػدكا

قاادىـ العسكرم.
ثالثا -الكقؼ:

اسػػتأدـ ال ػرايس فػػي أطابػػو المنطػػكؽ تنكعػػا فػػي الكقفػػات س ػكا الكقفػػات الوصػػيرة أك الكقفػػات
الطكيمػػةل كيرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى مػػدل انفعػػاؿ الػرايس أمػػاـ الجميػػكرل أك إلػػى اليػػدك الػػذم يسػػيطر
عميػػو ألأػػذ فوػرات تنفسػػية بػػيف الكممػػة كاألأػػرلل كأحيانػػا أأػػرل كػػاف يقػػطر لمكقػػكؼ عنػػد حصػػكؿ ردكد
أفعػػاؿ مػػف ًقبػػؿ الجميػػكر المتموػػي فتػػارة يوػػؼ ألف الجميػػكر ييتػػؼ كييمػػؿ مواطعػػا لػػول أك ألأػػذ ارحػػة
تنفسية بيف الكممات ثـ االستمرار بالأطابل فعمى سبيؿ المواؿ فػي خطاب المـ المتحػدة :غمػب طػكؿ

الكقفػػات بػػيف الكممػػات التػػي تزيػػد عػػف ثػػانيتيف ()++ل كىػػك أكثػػر الأطابػػات اسػػتأداما لمكقفػػات الطكيمػػة؛
ألنػػو كػػاف بمثابػػة استحقػػار كػػؿ فوػرة بعػد األأػػرل بتسمسػػؿ مػػنظـ كبنغمػػة الأطػػاب الياداػػة التػػي غمبػػت
عم ػػى مجم ػػؿ الأط ػػاب األمم ػػيل إق ػػافة إل ػػى تكقف ػػو كقف ػػات طكيم ػػة عن ػػد كمم ػػات معين ػػة بوص ػػد إبرازى ػػا

اكايصاليا كاقحة لمجميكر العالمي الذم يتموى الأطاب.
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بينم ػػا ف ػػي الخطابػػػات اللماىيريػػػةل غم ػػب عميي ػػا الكقف ػػات الوص ػػيرة ب ػػيف الكمم ػػات التػ ػي كان ػػت
متكاصمة مف قبؿ الرايس باستثنا كقفاتو الطكيمػة التػي كػاف الجميػكر المتموػي يجبػره عمييػا فيكقفػو لييمػؿ
كيكبػر عنػد آيػة قرآنيػة معينػةل أك عنػد ذكػر اسػـ شػييدل أك تكػرار الػرايس لكممػات معينػة كعبػارات معينػػة

ارتبطت بالثكرة عمى كجو التحديد كمنيا :يا لبؿ ما ييزؾ ريح ،كانيػا لثػكرة حتػ النصػر حتػ النصػر
حت النصر.
 -1استأدـ الرايس في أطابو المنطكؽ حركػات إشػارية مرافوػة لػو أثنػا إلوػا الأطػابل كىػي تػؤثر
بشػكؿ قػكم فػي عمميػة التكاصػؿ بينػو كبػيف الجميػػكرل الػذم تكيػؼ مػع الػرايس فػي كػؿ أطاباتػػو

كىي إف عبرت عمى شي فرنيا تعبر عف مدل االسػتجابة كالتفاعػؿ بػيف الػرايس كجميػكره كمػف
أبػ ػػرز تمػ ػػؾ اإلشػ ػػارات :الوػ ػػبالت التػ ػػي كػ ػػاف يكزعيػ ػػا عمػ ػػى الجميػ ػػكر كبػ ػػرز ذلػ ػػؾ فػ ػػي الأطػ ػػاب
الجمػػاىيرم تحديػػدال كمنيػػا شػػارة النصػػر أيقػػال كالتػػي أصػػبحت شػػعا ار لمث ػكار إلػػى يكمنػػا ىػػذال
إقافة إلى رعشة شفاه الرايس التي أصبحت جز مف شأصيتو عوب الحادث الذم ألـ بػو فػي

الصح ار الميبية أثنا كقكع طاارتو.

 -2ساىـ تكمـ الرايس بالميجة المصرية إلى كجػكد ظػاىرة اإلبػداؿ الصػكتي فػي أطاباتػول كأكثػر مػا
جا عميو إبداؿ الواؼ باليمزةل إبداؿ الذاؿ بالزامل إبداؿ الثا بالسػيفل ككػذلؾ نطوػو الجػيـ تػارة

بالجيـ الواىريةل كتارة أأرل بالجيـ الفصيحةل إقافة إلى تسييمو لميمػزة مثػؿ (آكػؿ كأشػرب مػف
بيكتكـ)ل كاألصؿ (أأكؿ).

العمػػارم عمػػى أبنيػػة األفعػػاؿ المجػػردة أكثػػر مػػف اعتمػػاده عمػػى أبنيػػة
 -3اعتمػػد الأطػػاب السياسػػي ٌ
األفعاؿ المزيدةل فود بمن عدد األفعػاؿ المجػردة مااػو كتسػعة عشػر فعػالنل بينمػا بمػن عػدد األفعػاؿ
ال.
المزيدة ستة كتسعيف فع ن

 -4ق ٌؿ كركد الصين المجردة كالصين المزيػدة فػي الأطابػات الجماىيريػة (بيػت لحػـل جنػيفل نػابمسل
قمويميةل طكلكرـ) إقافة إلى قمة كركدىا في أطاب تابيف أميؿ الكزيرل كيرجع السبب فػي ذلػؾ
إلػػى أف ال ػرايس فػػي ىػػذه الأطابػػات اسػػتأدـ العاميػػة بكث ػرة م ارعػػاة لمجميػػكرل كككنيػػا أطابػػات

شعبية لـ تتأذ طابعان رسميان.

 -5ندر استأداـ الصين في صػكرة الماقػي كػكف ياسػر عرفػات بشأصػيتو التػي تع ٌػكد عمييػا شػعبو
مف الوادة العظاـ الذيف ال يستغرقكف بالبكا عمى الماقي كالكقػكؼ عميػو أاصػة اكاف كػاف ىػذا
الكقػا الػذم حمػـ
الماقي متعث انر صعبانل فكاف شديد الحػرص عمػى الحاقػر كصػكال لممسػتوبؿ
ٌ
بو مع شعبو إلنشا دكلة فمسطينية مستومة.
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 -6الحظػػت الباحثػػة شػػيكع الفعػػؿ المقػػارع فػػي الأطابػػات الرسػػميةل فأطػػاب األمػػـ المتحػػدة –كمػػا
سبؽ -كاف الرايس حريصا عمى عرض صمكد شعبو المستمر في ظؿ تزايد كاسػتم اررية بشػاعة
االحتالؿ الصييكنيل كفي أطاب الكحدة الكطنية عرض الرايس لصمكد المأيمػات الفمسػطينية
في الشتات كالداأؿ الفمسطيني مستأدما األفعاؿ المقارعة نحك :تكتب" :ىػذه األمػة قػررت أف

تكتب تاريأا باحرؼ مف نكر كنار"ل إقافة إلى حجـ الأطاب في األمـ المتحػدة الطكيػؿ نسػبيا
مما أتاح لمرايس التعدد كالتنكع في استأداـ األفعاؿ.

 -7بمػػن عػػدد م ػرات كركد الجمػػؿ البسػػيطة فػػي الأطابػػات ثػػالث كسػػتيف جممػػةل بينمػػا بمغػػت الجمػػؿ
المركبػػة مااػػو كسػػبع كسػػبعيف جممػػة كنالحػػظ زيػػادة الجمػػؿ المركبػػة فػػي الأطابػػاتل كمػػا جػػا ت

ال ممت ػػدة (مكس ػػعة)ل بينم ػػا ن ػػدرت الجم ػػؿ البس ػػيطة
أغم ػػب الجم ػػؿ البس ػػيطة ف ػػي الأطاب ػػات جمػ ػ ن

الوصػػيرةل كالحظػػت الباحثػػة أف أغمػػب الجمػػؿ البسػػيطة ال ػكاردة فػػي الأطابػػات جم ػالن فعميػػةل فػػي
حيف كاف عدد مرات الجمؿ االسمية ثماني مرات فوط.

 -8ال كجػػكد لمتػرادؼ التػػاـ فػػي الأطػػاب العمػػارمل كفػػي ىػػذا تكافػػؽ مػػع مػػف قػػالكا بػػاف ال تػرادؼ تػػاـ
في المغةل بينما ينطبؽ مصطم" ،التوارب الداللي" عمى الأطاب العمارم كىك ما تناسب
 -9مع ألفاظ الأطابات المدركسػةل حيػث تواربػت األلفػاظ كتعػددت الػدالالت الأاصػة لكػؿ لفػظ مػف
األلفاظ بممم ،كاحد عمى األقؿ كما تـ إيقاحو.

 -10ع ػػدـ كركد المش ػػترؾ المفظ ػػي ف ػػي الأط ػػاب العم ػػارم ف ػػال كج ػػكد لمف ػػظ كاح ػػد ي ػػدؿ عم ػػى معني ػػيف
متبػػاينيفل بينمػػا تكافو ػػت الد ارسػػة مػػع مصػػطم " ،تعػػدد المعنػػى" كىػػك أف لكػػؿ لفػػظ مػػف األلفػػاظ
المتفوػػة دالالت تأتمػػؼ فيمػػا بينيػػال كتحػػددت ىػػذه الداللػػة مػػف أػػالؿ السػػياؽ الػكاردة فيػػول كنػػدرة
كقكع ظاىرة األقداد في الأطاب العمارمل كىك ما يتكافؽ مع الوكؿ بندرتو في العربية.

 -11تكزعت ألفاظ الأطاب العمػارم عمػى عػدد مػف الحوػكؿ الدالليػة كىػي :حوػؿ الثػكرةل حوػؿ العػدكل
حوؿ السالـل حوؿ السالحل حوؿ الشعارل حوؿ الوػرل كالمأيمػاتل حوػؿ األعػالـل حوػؿ األلوػاب

لألسػػما كاألعػػالـل حوػػؿ المعاىػػداتل كحممػػت األلفػػاظ فيمػػا بينيػػا مككنػػات دالليػػة أاص ػة تػػدؿ
عمى المعنى العاـ الكمي لكؿ حوؿ مف الحوكؿ التي تنتمي إلييا ىذه األلفاظ.

 -12اسػػتأدـ الػرايس فػػي أطاباتػػو المصػػاحبات المفظيػػة التػػي بػػرزت مػػف أػػالؿ الأطابػػاتل كأىػػـ مػػا
جػػا ت عميػػو قػػمف مسػػتكييف الكصػػؼ كالمكصػػكؼل أك المقػػاؼ كالمقػػاؼ إليػػول كجػػا فػػي

الد ارس ػػة ع ػػددا م ػػف المص ػػاحبات المفظي ػػة كلي ػػدة الظ ػػركؼ السياس ػػية الفمس ػػطينية الحديث ػػةل مث ػػؿ:
"الغصف األأقر"ل "أمير الشيدا "ل "قكـ الجباريف"ل " جبؿ النار".
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 -13اس ػػتفاد الػ ػرايس عرف ػػات م ػػف أ ػػالؿ تغيي ػػر ألف ػػاظ الأطاب ػػات ف ػػي تكس ػػع ال ػػدالالت الت ػػي أ ػػدمت
مواصػػده اكايصػػاؿ رسػػالتول كىػػذا مػػا اتقػػ ،مػػف أػػالؿ تتبػػع الأطابػػات عمػػى المس ػتكل الزمنػػيل
فاأتمفت ألفاظو كلكف حممت نفس الداللة فيما قبؿ كبعد اتفاؽ أكسمك.

197

المصادر:

المصادر كالمرالع
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 )7البرىػػاف فػػي عمػػكـ الوػرآفل لمزركشػػى (بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػداهلل)ل تحويػػؽ محمػػد أبػػك الفقػػؿ
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 )20حكار مع أبك عمارل عبده مباشرل دار المعارؼل الواىرةل د.طل د.ت.
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 )25أطاب الرايس مف موره في المواطعة أثنا حصارهل راـ اهللل 2003ـ.

 )26الأطابةل أرسطك طاليسل حووو كعمػؽ عميػو :عبػد الػرحمف بػدكمل ككالػة المطبكعػات -الككيػتل
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الشبابل الواىرةل د.طل د.ت.
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 )52فصكؿ في فوو المغةل رمقاف عبد التكابل مكتبة الأانجيل الواىرةل ط3ل 1987ـ.

 )53فوو المغة العربية كأصااصيال إميؿ بديع يعوكبل دار العمـ لممالييفل بيركتل ط1ل 1982ـ.
 )54فوو المغة كسر العربيةل لمثعالبيل الفصؿ السادس عشر مف الباب الثالثيفل د.طل د.ت
 )55فوو المغةل عمي عبد الكاحد كافيل نيقة مصر لمطبع كالنشرل ط1ل د.ت.
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النشر لمجامعاتل مصرل ط1ل 2005ـ.
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 )66المغةل فندريسل ترجمة :عبد الحميػد الػدكاأميل كمحمػد الوصػاصل مطبعػة لجنػة البيػاف العربػيل
الواىرةل د.طل 1995ـ.

 )67المغة العربية معناىا كمبناىال تماـ حسافل اليياة المصرية العامة لمكتابل د.طل .1973
 )68مبادئ المسانياتل أحمد محمد قدكرل دار الفكرل دمشؽل ط3ل 2008ـ.

 )69المأصصل ابف سيدهل دار الطباعة الكبرل األميريةل ج13ل د.طل د.ت.

 )70الممع في المغة العربيةل أبػك الفػت ،عثمػاف (ابػف جنػي) (ت392:ىػػ)ل تحويػؽ :سػمي ،أبػك مغمػيل
دار مجدالكم لمنشرلعمافل د.طل 1988ـ.

 )71ليجات الدقيميةل دراسة كصفية تاريأية فػي التراكيػب كالداللػةل حسػاـ البينسػاكمل العربػي لمنشػر
كالتكزيعل د.طل 1994ـ.

 )72المغة كالسياسة في عالـ ما بعد 11سبتمبرلمحمكد داككدل دار غريبل 2003ـ.

 )73مػػدأؿ إلػػى د ارسػػة الجممػػة العربيػػةل محمػػكد أحمػػد نحمػػةل دار النيقػػة العربيػػة لمطباعػػة كالنشػػرل
بيركتل د.طل 1988ـ.

 )74مدأؿ إلى عمـ المغػةل محمػكد فيمػي حجػازمل طبعػة جديػدة كمنوحػةل دار قبػا لمطباعػة كالنشػر
كالتكزيعل الواىرةل د.طل د.ت.

 )75المعجـ الكبيرل ج6ل حرؼ الأا ل ط2004ل1ـ.

 )76المزى ػػر ف ػػي عم ػػكـ المغ ػػة كأنكاعي ػػا ج ػػالؿ ال ػػديف الس ػػيكطيل ت ػػ :،محم ػػد ج ػػاد الم ػػكلى كآأػ ػرافل
منشكرات المكتبة العصريةل بيركتل د.طل ج1ل د.ت.

 )77المصػػاحبة فػػي التعبيػػر المغػػكمل محمػػد حسػػف عبػػد العزيػػزل دار الفكػػر العربػػيل الوػػاىرةل د.طل
1990ـ.

 )78مػػع عرفػػات فػػي فمس ػػطيفل تػػاري ،العالق ػػات الفمسػػطينية – اإليطالي ػػةل أنطكنيػػك ركبػػيل ترجم ػػة:
مجير األحمد(عكدة)ل منشكرات ك ازرة الثوافة الفمسطينيةل ط1ل د.ت.

 )79المعػػاجـ المغكيػػة فػػي قػػك د ارسػػات عمػػـ المغػػة الحػػديثل محمػػد أحمػػد أبػػك الفػػرجل دار النيقػػة
العربية لمطباعة كالنشرل ط1ل 1966ـ.

 )80مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاربػػبل جمػػاؿ الػػديف ابػػف ىشػػاـ األنصػػارمل تحويػػؽ :مػػازف المبػػارؾ
كآأريفل راجعو :سعيد األفغانيل ج1ل دار الفكرل ط2ل د.ت.

 )81المفصؿ في عمـ العربيةل الزمأشرمل دار الجيؿل بيركتل ط2ل د.ت.

 )82الموتقبل أبك العباس محمد بػف يزيػد المبػردل تحويػؽ :محمػد عبػد الأػالؽ عقػيمةل ج1ل عػالـ
الكتابل بيركتل د.طل د.ت.

 )83الممت ػػع ف ػػي التصػ ػريؼل اب ػػف عص ػػفكر االش ػػبيميل تحوي ػػؽ :فأ ػػر ال ػػديف قب ػػاكةل ج1ل دار األف ػػاؽ
الجديدةل بيركتل ط4ل د.ت.
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 )84مناى البحث في المغةل تماـ حسافل مكتبة األنجمك المصريةل 1955ـ.

 )85نظػػاـ االرتبػػاط كالػربط فػػي تركيػػب الجممػػة العربيػػةل مصػػطفى حميػػدةل الشػػركة المصػرية العالميػػة
لمنشر-لكنجمافل الواىرةل د.طل 1997ـ.

 )86ياسر عرفات الرقـ الصعبل رشيدة ميرافل مؤسسة الديار لمطباعة كالنشرل ط1ل د.ت.
رساتؿ كأبحاث عممية:
 )1البراجماتيػػة كالكارزماتيػػة فػػي شأصػػية ياسػػر عرفػػاتل أيمػػف طػػالؿ يكسػػؼل د ارسػػة فػػي النأبػػة
كالويػػادةل المػػؤتمر العممػػي الػػدكلي ياسػػر عرفػػات ذاك ػرة كطػػف كمسػػيرة شػػعبل جامعػػة األقصػػىل
غزةل 2005ـ.

 )2البالغ ػػة كتحمي ػػؿ الأط ػػابل عم ػػاد عب ػػد المطي ػػؼل مجم ػػة فص ػػمية عممي ػػة محكم ػػةل " مم ػػؼ الع ػػدد
البالغة كالأطاب السياسي.

 )3التح ػػكؿ ال ػػديموراطي الفمس ػػطيني كأثػ ػره عمػػػى الأط ػػاب السياس ػػي لحرك ػػة المواكمػػػة اإلس ػػالمية "
حم ػػاس"2012-2006ل "رسػ ػػالة ماجس ػػتير"ل إب ػ ػراىيـ محمػػػد دحبػ ػػكرل برشػ ػراؼ :اراػ ػػد نعي ػ ػراتل
جامعة النجاح الكطنيةل كمية الدراسات العميال .2013

 )4الأطػػاب اإلعالمػػي الفمسػػطيني المعاصػػرل صػػادؽ عبػػد اهلل أبػػك سػػميمافل مجمػػة جامعػػة النجػػاح
لألبحاث(العمكـ اإلنسانية)ل م 22ل .2008

 )5الد ارسػػات المغكيػػة الحديثػػة فػػي مصػػر فػػي الفت ػرة مػػف( 1962-1932ـ)ل صػػادؽ عبػػد اهلل أبػػك

سػػميمافل رسػػالة ماجسػػتير إش ػراؼ أ.د عبػػد المجيػػد عابػػديفل كأ.د حممػػي أميػػؿل كميػػة اآلداب-

جامعة اإلسكندريةل 1987ـ.

 )6ركابط الجممة عند النحكييف الودما ل شريؼ مييػكبيل مجمػة كميػة الد ارسػات اإلسػالمية كالعربيػةل
دبيل ع.2009 .38

 )7الركاسػيل مجمػػة شػيرية تصػػدر عػف دااػرة اإلعػالـ كالثوافػػة بحركػة فػػت،ل محطػات كم ارحػػؿ ميمػػة
في حياة الرايس الشييد الرمز ياسر عرفاتل العػدد الثػانيل "عػدد أػاص فػي ذكػرل رحيػؿ ياسػر
عرفات العاشرة"ل ديسمبر-كانكف األكؿ.

 )8السياسػػة اإلس ػراايمي تجػػاه ال ػرايس ياسػػر عرفػػات 2004-2000ل أالػػد شػػعبافل مػػؤتمر الشػػييد
الرمػػز ياسػػر عرفػػات -تػػاري..،كذاكرةل مػػؤتمر عممػػي محكػػـل جامعػػة األزىػػر بغػزةل الجػػز األكؿل

2011ـ.

 )9شأص ػػنة الوػػرار السياسػػي الفمس ػػطيني ب ػػيف الصػػالحيات الوانكني ػػة كالكاريزمػػا الشأصػػيةل ع ػػال

فكزم أبك طول مؤتمر الشييد الرمز ياسر عرفات -تاري..،كذاكرةل مؤتمر عممي محكػـل جامعػة
األزىر بغزةل الجز األكؿل 2011ـ.
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 )10عالقة ياسر عرفات بالثكرات العالمية كانعكاساتيا عمػى الوصػية الفمسػطينيةل ارمػي محمػد فػارس
كىشػػاـ عبػػد الوػػادر أبػػك ىاشػػـل مػػؤتمر الشػػييد الرمػػز ياسػػر عرفػػات -تػػاري ..،كذاك ػرةل مػػؤتمر
عممي محكـل جامعة األزىر بغزةل الجز األكؿل 2011ـ.

 )11كاريزما عرفاتل عبد اإللو بموزيزل مجمة فت،ل .2546

 )12ليجات مأيـ عسكرل "دراسة صكتية داللية في ألفاظ األدكات المنزلية كالطعاـ كالشراب"ل
محمد عدناف محمد طول إشراؼ أ.د يحيى عبد الرؤكؼ جبرل جامعة النجاح ل نابمس-
فمسطيف.
المكاقع ا لكتركنية:
 )1الحكار المتمدفل أشكاؽ عباسل عدد1290ل 2006/8/18ـ.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43391

 )2الأطاب السياسي كأثره في تحريؾ الشعكبل أمجد أبك العالل مكقع الفكر اإللكتركني:

https://saed2.wordpress.com/2013/09/26

 )3المكقع اإللكتركني لمؤسسة الشييد ياسر عرفات -راـ اهللل

.http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/5

 )4حياة عرفاتل الجزيرة تكؾل 2007/11/14ـhttp://www.aljazeera.net.

204

