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              الملخص                                           

 جيا ت  ووعاا ئييييا  ي اتجمتع  اعماار  يحي  حي جديلهي نوع  ية االفتتاحيةفاصحالالنصوص 
 وعد. األكث ية الياحقة ون الشاب على ؤث  ترناع اليياسات ويؤولني عن ع ائاهتم اليت 

 .اتجمتع   ي على أو ها اعمغلوبة األغلبية أو هلم روت ال نعم اروت ية هذهفاصحالالنصوص  تاترب
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ون األدوائ وا له طويلة على ال غم  اتلفت  ةث اللغويو هذا النوع ون النصوص  ي البح أمه وعد 
تقييم هذا النوع عرب عدسات ليانيات النص  قالةاعماحليوية  ي تشكي  اتجمتع . حتاول هذه 

لدئاسة اعتعدت هذه ا .عي  أككال الكتاباتجبالذي يهتم  ي اعمقام األول  ي عازوة التوار  
تقنية  ماستخدا مت ي الصحف و  يلدئاسة النوع التح ي   التحليلي على اعمنهج الورفي النوعي

رحيفة القدس الا يب بني سبتعرب  وقالة ونعشوايية هادفة  ي اختيائ حوايل واية ومخيني 
قة الش ق على عضايا اليالم األبدي واالستق ائ  ي ونط ت، واليت ت كز 2102وأب ي   2102

 صحيفةال ي النيخة اإللكتونية ون  ةالبيانات اعماتعدة للدئاسة ووجود كانتاألوسط.
تصدئ  ي لندن ونذ عام  بش اسةويتقلة سياسية ع بية يووية  رحيفة ،. القدس الا يباعمذكوئة
هو اعمايائ األساسي  ّتياقالايتضح ون التحلي  أن  .ون عب  الالجئني الفليطينيني 0191
نيات النص يلاب دوئا هاوا  ي تشكي  النص، ويتجلى ذلك ون خالل وجود واظم لليا

اإلحالة بنوعيها الداخلية واخلائجية، والور ، والتا يف أو التحديد،  وث  ّتياقالاعنار  
 إطالعيا ويفتقد النص ،والضعاي  والتك ائ  ي النصاالسم اعمورول كائة و اإلاسم ريغة الفا ، و 

خ ى وث  أ نصية سامهت أيضا واايري . باإلضافة إىل ذلك،والتضام االستبدال واحلذف
نص الهذا   ي دئاك القيعة التوارليةإوالتناص  ي  واعموعفية، ،يةلو قباعم، و قصوديةواعم نيجاماال
 .انياعم

 ليانيات النص، االفتتاحية الصحافية، ج يدة القدس الا يبالكلعات اعمفتاحية: 
 

TEXTLINGUISTIC PERSPECTIVE IN NEWSPAPER EDITORIAL TEXTS:  
AL-QUDS AL-‘ARABI NEWSPAPER AS A CASE STUDY 

 
ABSTRACT 

 
Newspaper editorial texts are argumentative genre which occupies a prime position 
in the contemporary society such that policy makers are made accountable for their 
decisions which affect teeming mass of the people. It has been regarded as the voice 
of the voiceless or the silent majority of the society. This type of texts has been 
neglected in linguistic research for a long while, in spite of its vital roles in shaping 
the society. The present paper attempts an evaluation of this genre via the lenses of 
text linguistics which is primarily interested in the communicative bent of all forms of 
writings. This study adopted a qualitative descriptive analytical methodology to 
study the editorial genre in newspapers and a purposeful random technique was 
used in selecting about one hundred and fifty articles of al-Quds al-‘Arabi newspaper 
between September 2012 and April 2013, which center on issues of everlasting peace 
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and stability of the middle-east region. The adopted data for the study resides in the 
electronic version of the newspaper. Al-Quds al-‘Arabi is a fiercely independent, 
political daily Arabic newspaper which is published in London since 1989 by 
Palestinian refugees. It is clear from the analysis that cohesion is the basic standard 
of text linguistics which plays significant role in the formation of the text, this is 
demonstrated by the presence of most elements of cohesion such as demonstrative 
pronouns, relative pronouns, pro-forms, references (internal & external), conjuncts, 
deitics, tenses and repetition in the text, whereas, there is absolutely no substitution, 
deletion and collocation whatsoever. In addition, other standards such as coherence, 
intentionality, acceptability, situationality and intertextuality also contributed to the 
actualization of the communicative value of this particular text.    
                                
Keywords: Textlinguistics, newspaper editorial, Al-Quds Al-‘Arabi newspaper 

 
                                                        المقّدمة                                               
وهي  ،ز الكثري ون األيحاث  ي علم الّلغة الا بّية التّـقـليديّة على حتلي  الّنصوص الّدينّية كّ توعد 

ك ست الّدئاسات للّنصوص الواعاّية   . نادئا والتّايل الّشا  الا يبّ الق آن واألحادي  الّنبويّة وبا
منط وتعّيز ون الكتابة الّلغة الا بّية الفصحى  اليت هي "، الا بّية الّصحافّية النصوصوث  "

ون وساي  االّتصال اجلعاهريّي للّناطقني بالّلغة الا بّية  وسيلة احلديثة، وميكن القول بأنّه أوس 
وعد اجتذبت عضايا وتنّوعة وث   ة هتدف إىل سّد هذه الفجوةلّدئاس ي الاامل احلدي . وهذه ا

 ونتج وأيقظ الّنصّية، والنّص، وحتلي  اخلطاب، وحتلي  الّنصوص، والظّ وف احمليطة بالّنّص،
جانب ليانيات النص الذي يتعّث    وئ الوعت. وو  ذلك، فننّ مبلّنّص انتباه الّلغوّيني الا ب ا
 ذب انتباههم. جية مل يقة الّشعوليّ بط   الّنص ليانيات واايري  ي

 اايرياعم  ي يتجلى والذيونظوئ ليانيات النص ز على ت كّ  قالةوبالّتايل فنّن هذه اعم          
البح  على "وبدأ الّنصّية" ون ج يدة "القدس الا يّب". وياتعد  االفتتاحيةالّنصوص  ونالّنصّية 

كائ أ. لقد ا حقيقياقّ ئة جتاله نصّ ه خصايص و" لاتوارليّ  ا"حدث بورفهاترب الّنّص يي ذالو 
تلخيصها بأّّنا )االّتياق،  ومتّ  الّنصّية الّتأسييّية" اايرياعمذا اعمبدأ "بإىل ه  ودئسلريدي بوج اند 

 اايرياعمخبائيّة، واعموعفّية، والّتناص(. ثانيا، هناك "إلواالنيجام، واعمقصوديّة، واعمقبولّية، وا
. تيتخدم  ي حتديد أنواع الّنّص وتقييعه عة( واليتياعمال، والفاالّية، و ودةجلالّتنظيعّية" وهي )ا

 ي الّنصوص  الّنص ليانيات اايريعمالّتطبيق اعمناسب  أّوال، الف ضّية اعمقتحة هلذا البح  تشع و 
وغري بالّلغة الا بّية لّنصوص للعتلّقني الّناطقني ا أوثال هذه تيه  فهموالىت الّصحافّية الا بّية 
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للعتاّلعني  ي فصول تاليم الّلغة  الّنصليانيات  تدئيس واايري ثانيا،. على اليواء هبا الّناطقني
للّنصوص  ة لفهملغويّ ال وهائات الطالب  يتطو   ي ريكثب يياعدالا بّية على مجي  اعميتويات 

                                                                                                الّصحافّية.            
                        الّدراسات الّسابقة                                      

اليت أج يت  ي  ات(، ولقد جاءت الّدئاس0191وفقا لتاوجوت )                   
(، الذي عام بتحلي  1610ن جاكوبيون )ونكليزيّة إلبالّلغة ا االّتياق حول وعت وبك 

 الّنصوص األدبّية و  اإلكائة إىلتكيب النحوي والّتوازي  ي ال
النوعني  إىل االّتياق بتقييم أّول ون عام (0161) هاليداي كانالّشا .
سفائتفيف ورف عووائك وغ ينباوم وليش و . اعماجعيّ  واالّتياق النحويّ  االّتياق ومها
وينيكي وض  جوتعلة  ي سياعها. اجلاليت ت تكز  ّتياق ودئسوا اعميزاتالا( 0192)
 ة احملتعلة للّدئاساتعلى الّتطبيقات األسلوبيّ  از تكوقّي يب ي ونظوئ تطّتياق الا( 0196)

ش  هاليداي وحين ن نقطة انطالق لباض الّدئاسات البحثّية  ي األسلوبّية. عدمو  االتياق،
بـانوان  اق،ّتيالهذه الّلحظة عن اواألكث  كه ة حىت وضيحا ( الكتاب األكث  ت0196)
ياق، وحّدد مخية تّ الاذا الكتاب يشهد يحق لوجود نظ ية . وه"جنليزيّةإلّتياق بالّلغة االا"

        جعّي.اعما االّتياقعتان و الابدال، الستاحالة، احلذف، إلوهي اهلذا اعمفهوم  أعيام
                                                                               

ّتياق الا  والور  ومها وظه ان ون وظاه عاجل علعاء الّلغة والبالغة الفص قد ف          
الّتفيري والبالغة وعلم  ي الّتاث الا يّب. وت ى ظهوئ اعمادة وباث ة  ي ثنايا يحوث الّنحو و 

هــ( عن الور  091) وثال ذلك، عول سيبويهأالم بصّفة ووجزة غري كاولة. وون الك
الفص :  ))...مل جيز أن تدخ ،...ولو علتها بالواء حينت((. وعوله عن القط  مباىن
بتدأ((. أوا ))هذا باب بدل اعما فة ون النك ة، واعما فة ون اعما فة، وعط  اعما فة ون اعم

هب ا ابن و هــ( عد ذك  الفص  والور  مباىن البالغة. وتناول اعموضوع أيض222اجلاحظ )
هــ  ي كتاب الصناعتني( 212هــ( والايك ي )260هــ( واجل جاين )292هــ( واعمربد )292)

                                              جاز الق آن وغريهم.هــ(  ي إع112والباعالين )
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ّنج ثانّيا، اعلية، و الّنج ونحى  أّوال،ومها: "نيجام النوعني ون اال عد مّت حتديد          
 تكز علىاعمنيجام الاعلّية ون االّنج ونحى " Ramasawmy (2111001.) "ونحى اعمنتج

نيجام ون حي  الك ح ّنج ونحى اعمنتج ون ا  ثّ و  الّنص.  جتاوب وتفاع  القائئ
 "والوح ممّيزة  ي ونتج الّنّص بنفيها

 (Ramasawmy, 2004, p.14.) ّنج ونتج  خدامالاديد ون الّدئاسات الكعّية باست إن
 بدال بنية الّنصوص.  ي "اجلعلة بني اعمشتك اعميتوى" جانبنيجام مل تااجل الاعمنحى ون ا

( وكاوغنييي 0191غ ينهال ) نظ  خطاء بشك  عام، وثالاأل كزت على ت ذلك، ون
 يزات الّنحوية وث  اجلعلة والكالم.اعمعلى  يديتولال  ي(  ي منوذج الّتحو 0199)
                                      فّيةاعن اللغة العربية الصح مختصرة نبذة

                  
، بنيويّة )عبد الفتاحالة، و اجعيّ اعموظيفّية، العّيزة، اعملغة خاّرة هبا تتعّيز باخلصايص  للّصحافة

فية الّلغات الّصحن افنّن الّلغة الا بّية ال ختتلف كثريا عن غريها و بالتايلو  (.021 ، ص،0116
ا  بّية احلديثة بيبب وظيفتهون الّلغة الا اممّيز  افّية نوعاوتاترب اللّغة الا بّية الّصح  ي هذا الّصدد.

ة غالوظيفة االجتعاعّية لل أن فيه ككّ  الا (. ومم012، ص، 2101)الكوالين،  الف يدةوممّيزاهتا 
ديد ون وساي  الا على الّ غم ون ظهوئفّية أث ت على أسلوهبا إىل حّد  كبري. االا بّية الّصح

تنتش   اليت ساي اعم يية واعميعوعة ون الو  بقي الّصحيفة واإلذاعة تّتصال، الاإلعالم اجلديدة ل
            (.22، ص ،2111، وساي  االّتصال اجلعاهريّي )خلي  ون أوس  وأس ععلى نطاق 

                                                 
عماليني باّتصال الّية لالا بّية احلديثة اعمكتوبة وسيلة وطنّية ودول لّلغةا ون ث أربحتو           

الّيياسّية  وتوف  الّصحيفة اعمالووات"الاامل الا يّب وخائجه. ون الّناس  ي مجي  أحناء 
 تا ب عن وجهات، و عة األف اد واجلعاحياة  تؤث  تأثريا إجيابيا  ياليت  واالجتعاعّية والثقافّية

وناظ ات  حتدثألحداث واعمواضي  اعمختلفة، و ناكس على اوتباينة وأفكائ خمتلفة، وت ئانظأ
                                         (.012، ص ،2101 )الكوالين،" ناعشات بني الّناسوو

                                                                     
                  وصّتساق في الّنصالعناصر ا
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لانار  اإلحالّية اليت هلا واىن وكّونات الّنص    ون ،تتضّعن اإلحالة :ّتساقيةالا اإلحالة )أ(
عة فال ولكّنها وبه والباد والتذّكري، والّتأني  إخلوظيفّي كالّتكلم، واخلطاب، والغيبة، والق ب، 

وهذا ياين أن هذه "اعمفّي ،  جوع احملال إليه اعميّعى باعم جاّية أوب   يفهم اعمقصود ونها إال
الحق، وهذا الّيابق أو الاّلحق ييّعى اليابق أو الالانار  اكتيبت الّتذك  ون الّ جوع إىل 

غويّا"، وإن كان وشائا إليه ئيّا"، فنن كان وذكوئا  ي الّنص مّسي "عنص ا إكائيّا لا"عنص ا إك
خائج الّنص كأن حيي  ضعري اعمتكّلم إىل ذات اعمتكّلم، أو وا كابه ذلك مما يوجد  ي اعمقام 

                                                                                (.009ص،  ،0112 )الزناد، " اخلائجي فهو عنص  إكائّي غري لغويّ 
ووقاوّية. وتنقيم اإلحالة الّنصّية بدوئها إىل  م اإلحالة االّتياعّية إىل نصّيةوتقي           

، وهي نوع ون اإلحالة اعمشتكة يأيت فيه الضعري باد و جاه القبلّية اإلحالةعيعني: األّول: 
اء هنا تاود إىل و جاها "الّشعس"، وون هلعلى ظاه  الّنص، وثال: "والّشعس وضحاها"، فا

وثال: "هذا البيت/بيته مجي ، واإلحالة الظّ فّية: وثال: "ييكن  ي  :سمّيةالا اإلحالةأوثلتها 
ج ، فالت ذلك رباحا. أيلت الثّياب؟ : وثال: "ه  غالفعلّية واإلحالةالجوس"، 

عب  و جاه  ي  ، وهي نوع ون اإلحالة اعمشتكة يأيت فيه الّضعريالبعديّة اإلحالة: والثّاني
 اإلحالة)اهلل(.  "، ي ج  الّضعري )هو( إىل اعم ج ، وثال: "ع  هو اهلل أحدسطح الّنص

تيان بالّضعري للّداللة على أو  وا، غري وذكوئ اال"هي  ،ا يف دي بوج اندوفقا لت: الخارجّية
 ،حّيان دي، ت مجة/ )بوج اند "ون سياق اعموعف عليهنّه ميكن الّتا ف إ ي الّنص وطلقا بيد 

(1998, p. 301 أن هذه اإلحالة تصلح إلزالة  ون هذا الّتا يف ويبدو تصايّل.الاعموعف ا ياىن
باض الّضعاي  اليت اليا ف و جاها إال بالاودة إىل الذي عي  أو ألقي فيه هذا الكالم،  ضغعو 

وون وظاه  هذا الانص  هو استاعال األدوات اإلكائيّة وث : "هذا"، و"ذلك"، و"اليوم"، " 
                                                                                                 و"أنت" اخل.   و"هنا"، و"أنا"،

، وتنقيم إىل ضعاي  وجوديّة، وث : "أنا"، و"أنت"، و"حنن"، و"هو": الّضمائر( ب) 
خل. وبالّنظ  إىل ..ا.و"هم"، و"هن" اخل. وضعاي  ولكّية، وث : كتايب، وكتابك، وكتاهبم، وكتابه،

تها مجي  الّضعاي  ّتياق، ميكن الّتعّيز بينها وبني أدوائ الكالم اليت تندئج حتالالّضعاي   ي ا
حالة اإل وجدت الّدالة على اعمتكّلم واعمخاطب، وهي إحالة إىل خائج الّنّص بشك  منطّي، وال
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ة ون ضعنها اخلطاب تنّوعاعمتوبة كاعمطابات اخلّتياعّية إال  ي الكالم اعميتشهد به، أو  ي الا
ّنّص جيب أن الي دّي، وهو ختي  جيب أن ينطلق ون الّنّص نفيه، يحي  إن اإلحالة داخ  ال
يتاع  فيها تكون نصّية، والّنّص بذلك االعتبائ ال خيلو ون إحالة سياعّية )خائج الّنّص( ت

أنت"، ئئ/الق اء( الّضعاي : )"الّضعاي  اعمشرية إىل اعمتكّلم )"أنا"، و"حنن"( أو إىل )القا
 اّتياق و"أنتم"، و"أنتعا"...( وهذا مما يتاّلق بأدوائ الكالم، أوا الّضعاي  فلها دوئ وهّم  ي

ثنية )"هو"، مجاا وت ،إف ادا الغيابالّنّص ألّّنا تلاب أدوائا أخ ى، وتندئج حتتها ضعاي  
وم ب بط ّيا بشك  منطّي، إذ تقو"هي"، و"هم"، و"هن"، و"مها"(. وهذه الّضعاي  حتي  عبل

، 0196، هاليداي وحين؛ 09، ، ص0199أجزاء الّنّص، وتص  بني أعياوه )خطايب، 
                                                      (. 20،ص

فّية فنّن مثة إوكانات عديدة لتصنيف أمساء اإلكائة إوا حيب الظّ   :اإلشارة اسم (ج)
يب الباد )"اآلن"، و"غدا"(، والظّ فّية اعمكانّية، وث : )"هنا"، و"هناك"(، أو حالّزونّية، وث : 
 والبادّي، مساء اإلكائة دوئ  ي ال ّبط القبليّ ك"(، والق ب )"هذا"، و"هذه"(. وأل)"ذلك"، و"تل

ّنّص.               يابق، ولذلك تياهم  ي اّتياق الالزء اجلالحق باوبابائة أخ ى، أّّنا ت بط 
                                                                                

)خطايب،  وهو ععلّية تتّم داخ  الّنّص بتاويض عنص   ي الّنّص بانص  آخ  ستدالل:ال)د( ا
ستبدال حتت وفهوم اإلحالة ال(. ويندئج ا99ص،  ، 0196هاليداي وحين، ؛ 01، ، ص0199

ّتياق، وون وظايفه ال، ياد وصدئا أساسّيا ون وصادئ اته عبلّية، وبذلكليبب أن مجي  حاال
الّتوارلّية ئفاه اعمل  عن اعمتلّقي، حي  إن كلعة واحدة تغين عن ذك  والووات كثرية سبق 
ذك ها، ألّن تك ائ الكلعات عد يؤدي  ي باض األحيان باعمتلّقي إىل اعمل  أو تفضي إىل إطالة 

ستبدال  الّتياق  ي االليداي وحين وثاال يؤّكد وفهوم اوعد ض ب ها غي.الّنّص أكث  مما ينب
                                                           كالآليت:                                                    

0- فأسي هذه وثلووة جدا، علّي أن أحص  على أخ ى حادة.                               

                        
2- ه  تظّن أن جون يا ف ويبقا؟ـــ أظن أّن أي كخص ياع .                             
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2- بالطّب  أنت توافق على وعوع اعما كة؟ عال توبدلدوم بصوت هادئ: أفت ض ذلك...       

                   
      تبدال تناوهلا الباحثان، وهي ثالثة:                                       ومثة أعيام لالس

                        
          سم وث  "نفس"، "آخ ون"، "آخ ".       المسّي ويتّم هذا باستخدام اااستبدال  -ا

 -ب                                                                             
استخدام الفا  وث : ياع . استبدال فالّي وهو   

      استبدال عويّل ويتّم ذلك باستخدام الكلعات "ال"، و"كذلك"، و"ذلك".           -ج
                        

هو عالعة داخ  الّنّص، وهو استاباد الابائات الّيطحّية اليت ميكن حملتواها )ه( الحذف: 
ن يوّس  أو يادل بواسطة الابائات الّناعصة، )بوج اند دي، أو أن يقوم  ي الّذهن اعمفهووّي أ

( وهو عبائة عن كيء غري 222-222، ، ص0116؛ فض ،  210، ، ص0119، ت مجة: حّيان
ستبدال إال بكون األّول استبداال التلف احلذف ون حي  الاالعة عن اوذكوئ، وباد الذّك  الخي

 ؛ خطايب،211 ،، ص0119اعمبىن الادوّي )بوج اند دي، ت مجة: حّيان، أو االكتفاء ب بالّصف 
 ا ثّ وؤ  ستبدال تتك أث ا، فيخّلف واحدا ون عنار ها ليكونال( ألّن عالعة ا20، ، ص0199

ستبدال، اليهتدي به اعمتلّقي إىل الانص  اعمفتض، وبذلك يتعّكن ون و ء الف اغ الذي خيلقه ا
لاالعة احلذف، لوجود ف اغ بنيوّي  ي اجلعلة أو الّنّص ال ميكن  واألو  خالف ذلك بالّنيبة

الّنّص الّيابق. ويقّيم هاليداي  للعتلّقي ولؤه إاّل باالعتعاد على وا وئد  ي اجلعلة األوىل أو
 مسيّ ال( وهي: احلذف ا p. 142-167،وحين وحين احلذف إىل ثالثة أعيام )هاليداي

سم داخ  اعم ّكب، وث : )أّي ععيص ستشتي؟ اقصد به وي واحلذف الفالي واحلذف الظ  ي.
)أّي عباة ستلبيني؟ هذه هي األحين(، ياين هذه  هذا هو األفض (، أي هذا القعيص. أو

مسّي اليق  إال  ي األمساء اعمشتكة الالبقاة اليت حذفت  ي اجلواب، ويقّ ئ الباحثان أن احلذف ا
                                                                                                   . 127)، ص، 2001 عفيفي،؛ 21 ،، ص0199)خطايب، 

سم وفاول ون )ور  الّشيء بغريه(، إذا جاله ون ااعمورول  ي األر  الموصول:  االسم )و(
واناها  متاوه، ومسّيت األمساء اعمورولة بذلك، ألّّنا توّر  بكالم بادها هو ون متام

  إىل كالم باده، فتقب  ي ال يتّم بنفيه، ه(. وواىن اعمورول أنّ 001، ص ،2112)الياو ايّي، 
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مسا، فنذا مّت باده كان حكعه حكم ساي  األمساء الّتاوة، وجيوز أن يق  فاعال اتصله به ليتّم 
يت"، مساء وث : "الأل(. وون ووروالت ا021، ، ص0199 فا إليه )ابن يايش،ووفاوال ووضا

" الداخلة على الّصفة اعمشّبهة، و"ون"، و"وا"، وكّلها واائف بصالهتا لوايتلااليي" "ل"األىل" ا
؛ 019، ، ص2111راحل،  فبياّنا مبا بادها، وتبنّي كّلها باجلع  بادها )الّزخمش ّي، حتق: فخ 

                                                                                    p. 44 ,1992). اخلطيب، و اجاة: ياقوب،؛ 021-001، ، ص2112الّياو ايّي، 
االّتياعّية. وهو حتديد للطّ يقة اليت  الور  عنص  ون عنار  اإلحالة: الّربط أو الوصل( ز) 

 هاليداي وحين،؛ 22، ، ص0199 ،يتابط هبا الاّلحق و  الّيابق بشك  ونّظم، )خطايب
سباب بني اجلع  وجا  اعمتواليات وتابطة وتعاسكة. وظيفته تقويّة األ( و 229، ، ص0196

، ، ص0199 ،)خطايب  وزوينّ ببّ ور  إضا ّي وعكيّي أو نقيضّي وس وينقيم هذا اعمظه  إىل
       .                                                (229، ، ص0196، هاليداي وحين؛ 22
الااطفة، وال ّابطة، واإلضافّية،  ضا ّي باألدوات وث  "الواو"  اإلويكون ال ّبط بالور 
والتتيبّية واإلضافّية،  واإلضافّية، و"الفاء" الااطفة اليببّية، ستئناف، و"أو" التخيرييّة،الوا

( و"كذلك" اإلضافّية و"أي" الّتفيرييّة، 222، ، ص2119، د.ت؛ خلي ،  والوئاعيّ  )حينني
الور  اإلضا ّي أو الّتعاث  الّداليّل اعمعّث   ي الابائة "باعمث "...، وتدئج هذه األدوات حتت 

وعالعة الّش ح وث : "أعين"، "بتابري آخ "، وعالعة الّتعثي  اعمتجّيدة  ي الّتابري: "وثال"، 
بالور  الاكيّي )أو الّنقيضّي( يكون على عكس وا هو وتوّع   ي عامل    و"حنو".         
 ببّ الفاحتة للعوضوع. أوا الور  اليّ  ي األدوات: "إمّنا" و"لكن"، و"أوا"...ف" الّنّص، ويتعّث  

و"إمّنا"،  "، و"الفاء" الّيببّية، و"ون ّث"، و"غري أّن"،ويتعّث   ي الانار  ال ّابطة وث : "ألنّ 
يت مجلتني و"ب " ووظيفته إب از الاالعة اعمنطقّية بني اجلع ، وميّث  الور  الّزويّن عالعة بني أط وح

   p. 23 ,1988). ،وتتاباتني زونّيا، ووثاله "ث"، و"الفاء" )خطايبّ 
التك ي   ك ائ أوتاالتياق اعماجعي ون عنص ين ومها ال تضعن :المعجميّ  ّتساقالا( ح)

ّقق بوساي  ككلّية ّتياق األخ ى  ي أنّه ال يتحالعنار  ا عن ّتياق اعماجعيّ الميتاز ا .والتضام
ّنّص، وتتعّث  هذه بني عنار  الّنّص، ب  ون خالل إعادة الانار  الّلغويّة  ي ال حنويّة لل ّبط

 الّنّص. وينقيم إىل الانار   ي وتادفات يتّم اختيائها داللّيا وتتابط باضها و  باض عرب
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                          (. 0196عيعني: وهي الّتك ائ أو الّتك ي  والّتضام )هاليداي وحين، 
   

ادة عنص  الّتك ائ كك  ون أككال االّتياق اعماجعّي يتطلب إع: لّتكرار أو الّتكريرا
 ؛016 ،عفيفّي، ص ؛21 ،واجعّي، أو وجود و ادف له، أو كبه و ادف )خطاب، ص

: (. وهو إلعادة والّتديد والّ جوع، )الّزئكشّي، حتقيق299 ،ص ،0196، وحين هاليداي
                                                             إب اهيم، د.ت.(     

بادلّية بني ّتياق اعماجعّي، وهو ون الّدالي  على عالعة تالهو الّنوع الثّاين ون ا: الّتضام
  ي وظاه  هي: ويتجّلى هذا االّتياق على اعميتوى اعماجعيّ "الانار  الّلغويّة  ي الّنّص. 
ات  ي حني يقوم الّتوائد فيقوم الّتالزم على عالعة داللّية بني الكلعالّتالزم، والـّتوائد، والّتنا ي، 

                       (.016، ، ص0120)فائث،  "على عالعة أفقّية حنويّة بني عنار  الّلغويّة
                                                                

على  اللغة  ي االنيجام وظاه  وناعشة خمتلف سيتم ،البح  ون القيم هذا  ي: نسجامالا
حول وقولة   ي الّتاث الا يّب القدمي، تدوئ)أ( المقام:                         .وجه االختصائ

(. وعد  20، ، ص2111)لك  وقام وقال(، و)وطابقة الكالم عمقتضى احلال(، )عبد اتجميد، 
م و   يقيد الزوايّن والباد اعمكايّن للكالم، حكانت فك ة اعمقال لدى البالغّيني و تّبة بالبا

اعمتكّلم بصياغة كالوه على وجه وانّي، فنّوا يّتص  كالوه مبح  هذه الّصياغة فييّعى )اعمقام(، 
وإوا أن يّتص  بزون هذه الصياغة فييّعى )احلال(، فكّ  كالم ال بد له ون باد زوايّن ووكايّن 

؛ خفاجي 069، ، ص0199، باعمقال )اليكاكي معمقا، لذلك ائتبطت فك ة احلال وايق  فيه
                                                                                    (.                     012 ،، ص0112وعبد الازيز، 

 احلقيقة العة بنيتناول القدواء ون البالغّيني وغريهم فك ة اتجماز  ي دئاستهم للا )ب( المجاز:
ه غري اعماىن فاحلقيقة هي الّلفظ الّدال على ووضوعه األعلى، واتجماز هو وا أئيد ب"واتجماز، 

س " واتجماز احلكعّي "اتجماز اعم   اوينقيم اتجماز إىل عيعني ومه اعموضوع له  ي أر  الّلغة اّتياعا
                                       (.212 ،، ص0112، الاقلّي" )اجل جاين، حتقيق: ئضا أو

                                                                          



                                                                                Issues in Language Studies (Vol. 5 No. 2 - 2016)  
  

Textlinguistic Perspective in Newspaper Editorial Texts: Al-Quds Al-‘Arabi Newspaper  

as a Case Study  68 

 

د ع ينة متن  ون أن له واىن لفظ استاع   ي غري اعماىن الذي وض  له، و  وجو  )ج( االستعارة:
ى تص حيّية، يعّ يكون اعم اد هو اعماىن األرلّي؛ فنذا حذف فيها اعمشّبه وبقي اعمشّبه به ت

، ؛ الّيكاكي22-21 ،ص ،0112، واالستاائة اليت حذف فيها اعمشّبه تيّعى وكنّية )اجل جاين
                                              (.110-261، ، ص0199

، ، ص0111، الكناية أّّنا االنتقال ون الاّلزم إىل اعملزوم، )اجل جاينّ  القدواء عّ ف الكناية:)د( 
( أو ت ك الّتص يح بذك  2، ، ص0199إىل الاّلزم، )الّزخمش ّي، ( أو االنتقال فيها ون اعملزوم 61

(.         11، ، ص0199وك )الّيكاكّي، لينق  ون اعمذكوئ إىل اعمت الشيء إىل ذك  وا يلزوه، 
                                                       

، حي  جيا  الّتشبيه اخلفّي الفنون البيانّية اليت هلا أث  على األسلوب الّتشبيه ون( الّتشبيه: ه)
ظاه ا، والبايد ع يبا، والغايب حاض ا.                                                          

                                         
، ون روئ الّلغة ن )الّنّص( روئة واتتضّعن اعمقصوديّة ووعف ونتج الّنّص ون كو  المقصوديّة:

 خطة حمّددة )بوج اند نيجام وون ثّ وسيلة عمتاباةالّتياق واال  باعصد هبا أن تكون نّصا يتعتّ 
  .(011، ، ص0119 ،حّيان دي، ت مجة/
نّصا وّتيقا ونيجعا ذا  هو اجّتاه وتلّقي الّنّص إىل أن تؤّلف جمعوعة الوعاي  الّلغويّةالمقبولية: 

 طّة وا )أبو غزالةااون لتحقيق خة ورّلة وا وون ثّ اكتيابه وا فة جديدة أو عياوه بالتّ نفا
      (.20، ، ص0111 ،وأمحد

عما وض  ي وقاب  ي حتظى به باض وعاي  الّنّص اهو الّداللة على ودى الّتوع  الذ خبارية:إلا
( وهي ودى وا 22، ، ص0111 ،)أبو غزالة وأمحد عدم الّتوّع ، أو اعمالوم  ي وقاب  اتجمهول،

التوّع .                                              جيده وتلّقي الّنّص  ي ع ضه ون جّده وعدم
                                                                 

ّنّص وووعف واعاة ني الميّث  وصطلح اعموعفّية تيعية عاّوة للاواو  اليت تقيم رلة بالموقفّية: 
 ،(211، ص، 0111 كان ووعفا حاض ا أم عابال لالستجاع )أبو غزالة وأمحد،أوا، سواء 

جاعه )بوج اند، دي، فاعموعفّية هي الّدواف  اليت جتا  الّنّص و تبطا مبوعف سايد ميكن است 
، الذي إلضافة، هي تتاب  األحداث الّصاحبة للّنّص الّلغويّ (. وبا012، ص: ت مجة: حّيان
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            (.  222، ص، 0119 يؤثّ  تأثريا عويّا  ي االّتصال بني ونتج الّنّص ووتلّقيه )حّيان،
        

: يتضّعن الاالعات بني نّص وا ونصوص أخ ى ذات رلة، مت الّتاّ ف إليها  ي خربة الّتناص
بق فلم ي رة لنصوص متاهت فيعا بينهاهو تشكي  نص جديد ون نصوص سابقة وخالسابقة. 

 ي عالعة و   ونها إال األث ، والميكن إال للقائئ النعوذجي أن يكتشف األر ، فهو الدخول
واعميتقب  وتفاعله و  الق اء تفاع  بواسطتها النص و  اعماضي واحلاض  نصوص بط ق خمتلفة "ي

 (. p. 148 ,1996صوص األخ ى )عزام،والن
ية الدراسة                               منهج                                      

                  
 النوع هلذا واألسلويب اللغوي التوجه تقييم  ي النوعي التحليلي الورفي اعمنهج الدئاسة تتبىن هذه

 ون اعماتعدة البيانات ائاختي  ي ادفةاهل الاشوايي االختيائ تقنية مت استخدام .هتوارلو  نصال ون
 بني نش ت اليت الا يب القدس ون ج يدة ةيفارح افتتاحيا نّصا ومخيني واية ون جمعوعة
 تصلةو ايالقض بيبب تناوله اعمختائ النصعلى   ختيائاال وع   .2102 وأب ي ; 2102 سبتعرب

            .األوسط الش ق ونطقة  ي اليياسي واالستق ائ واهلدوء الدايم اليالم بتحقيق
                                                                                             البيانات                  

 ،كتونّية ون رحيفة القدس الا يبّ البيانات اعميتخدوة هلذه الّدئاسة وشتّقة ون الّنيخة اإلل
نش  ال ت اجل يدةة. بدأيوالثقاف لقضايا االجتعاعّيةكة اعمّتحدة تغطي ا ي لندن، اعمعل ج يدةهي و 

دعم تو  نش  ع يبّ  يب  ه ،، واليياسّية، واعميتقّلة""اليووّية :شاائالحتت  0191 ي عام 
 كّلفون عب  الفليطينّيني اعمغتبني و اجل يدة  مت تأسيسون الّدول الا بّية.  والوحدة الّتضاون

 يوويا بالتحديد ، وينش تح ي ، الذي يشغله ونذ ذلك احلنيال ةسائي وهعةعبد البائي عطوان 
 ألف رحيفة. نيمخية عش  آالف ومخي

(Al-Quds_Al-Arabi ) 

ّية اهتعاوا بقضايا الصحايف الا ب لكوّنا أكث طيبة مساة  القدس الا يبّ جل يدة و            
 جماهبة أكث  يه وبالتايل، .الفليطيين لشابعن ا ا ي دفاعه كابوية  عووية ع بية

وث  رحيفة  ،بينها وبني ج ايد أخ ى حتظى باإلعبال س ايي ، وخاّرة عند اعمقائنة إل
كعا يتبني و  .ةة الياودييلكاعماحلياة، واليت ميلكها أف اد ون الاايلة دائ وسط أو ألالش ق ا

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Quds_Al-Arabi
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 ليت جتالها تا ضا يتقلةاعمولكيتها حي   ون  ها الفايقز يّ ون كاائه، تؤكد الصحيفة  مت
ألخ ىالصحف اليووية القووية الا بية البائزة ا خبالف ها بكّ  سهولةوجهة نظ       

(Al-Quds_Al-Arabi)        

 تزل تايش أّوا وأسوة عاكت ومل 2119اعتبائا ون عام  القدس الا يبّ ج يدة و            
ة الفليطينّية. لقضيّ للقووّية الا بّية احلاّدة والّدفاع عن ا ةوا وف هي، األخ ى لّصحف الا بّيةل

مساة وكه ة،  وعد مّتت حماوالت عدوية وبالغة ون عب  دول ع بية  عديدة إلزالة هذه ااجل يدة
                 لكن احملاوالت باءت بفش  مل يشهد وثله الّتأئيخ البش ّي   

(Abdel Bari Atwan)  

والمناقشةالّتحليل   
ذا اتجمال يتم القيام اعمقالة  ي هذا اعمقام  ي ععلية حتلي  النص اعماتعد للدئاسة و ي ه وضخت

 ون تألفييية اليت تبتقييم واايري ليانيات النص أو واايري دي بوج اندية، أوال اعماايري التأس
 اعماايري التنظيعية اليت قصودية واعمقبولية واإلخبائية واعموعفية والتناص، ثاالتياق واالنيجام واعم

 تتكون ون اجلودة والفاالية واعمالءوة.                            
لتأسييية نواة تشك  اعماايري ليانيات النص اكعا ذك نا آنفا، : معايير الّتأسيسّيةالأ. 

آلخ  بداية باالتياق ك، سيتم النظ   ي تقييعها واحدا تلو االتحلي  هبذه اعمقالة وبناء على ذل
                                       واالنيجام إذ مها ميثالن نقطة ائتكائ هلذه الاعلية. 

                                                            
. النصب الصلة اتو ذ اايريو ا ونواظعاالتياق واالنيجام   ثمينسجام: الاو  ّتساقالا
   :يلي وا النص هذا  ي ظه ت اليت االتياق واالنيجام عنار و 

"اإلحالة االتساقّية" هو الّياّيد  ي النص احلايل، واألوثلة  ي هذا الّصدد وا يلي: ياء الغايب 
 ي "يتحّ ك"، و"يقوم" و"يلتقي"  ي الّيط  األّول؛ و  ي "ييتضيف"  ي الّيط  الثّاين و"يوعف" 
 ي الّيط  الثّال ، وتاء الّتأني   ي "بادئ ت"  ي الّيط  الّيادس، و ي"دائ ت"  ي الّيط  الّتاس ، 
 و ي "أوفدت" و"فالت"  ي الّيط  الثّاون عش .                  

 هذا  ي أيضا ياليياع أو اخلائجي االتياق على الاثوئ مت :السياقي أو الخارجي االتساق 
النص، و وثال هذا على النحو التايل: اليط : 29، " ي تقدي  نا إن اعمعلكة الا بية الياودية مل 

http://en.wikipedia.org/wiki/%20%20Al-Quds_Al-Arabi
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حالة اخلائجية وهي ". ونون اعمتكلم  ي هذه الابائة متث  اإلاللجنة توفق  ي ع ائها وقاطاة هذه
 تشري إىل اعمشائ إليه خائج النص إطالعا.                          

 اليت تعاسكةاألدوات اعم ون واحدة متث  الضعاي  (:يريةالضم) والالحقة السابقة اإلحالة
 :يلي وا فهوماعم هذا على األوثلة باض .النص هذا  ي االتياق حتقيق دئاكإ على تاستحوذ

اليط : 0-2، "وييتضيف  ي القاه ة اجتعاعا للجنة ال باعية اليت اعتحها ون أج ..." ؛ 
اليط : 09، "إي ان أئسلت وزي  خائجيتها علي أكرب راحلي حلضوئ االجتعاع".  ي اعمثال 
األول إمنا ها  ي الكلعة "اعتحها" حتي  إحالة سابقة إىل اللجنة ال باعية اليابقة هلا  ي الابائة. 

أوا  ي اعمثال الثاين، ها  ي الكلعة خائجيتها حتي  إحالة سابقة إىل إي ان  ي الابائة.             
                        

. االتياق يقحتق  ي حيويا دوئا الور  لاب النص، هذا  ي :العطف أو الربط أو لصالو 
باض األوثلة على هذه الظاه ة وا يلي: اليط : 2-6، "ولكن يبدو أن هذا الاذئ الذي عد 

،9-6"؛ اليط : يكون رحيحا مل يقن  الكثريين  
"ألنّ  اعمعلكة بادئت بنئسال نايبه األوري عبد الازيز بن عبد اهلل"؛ اليط : 02-06، "ب  إنّ  وزي  

."حكووته نّ أكد أاخلائجية اعمص ي     
 هذا  ي كبري بشك  وائدةال تعاسكةاألدوات اعم ون واحدة اإلكائة اسم متث  :اإلشارة اسم

النص لتجييد االتياق واالنيجام. وت د باض األوثلة  ي هذا الصدد على النحو التايل: 
اليط : 02، "وهذا ال يافيها ون اهتام آخ ين هلا بالتدخ   ي الشأن اليوئي بفاعلية ضد 
النظام"؛ اليط : 01، "وك  دولة هلا أسباهبا اعمنطقية  ي ذلك"؛ اليط : 21-20، "وضافا إىل 

ذلك أن ووعفها هذا سيكون ووض  استغ اب".                                                
      

هو  نصال هذا ّتياق اعميتخدوة على نطاق واس   يال  اوون بني عنار: الموصولاالسم 
"اعموروالت"، و أوثلة على ذلك تشع : "الذي"  ي الّيط : 9، "ولقاء ونظووة أردعاء سوئية 
الذي اناقد بائيس"؛ اليط :1، "دائت تكهنات عديدة حول اليبب ال يييي الذي دف  

                      ".       ىل وقاطاة اجتعاع اللجنةإالياودية 
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 ئاكدإ  ي جهاز أداة وتعاسكة مت استخداوه والذي ساهم هو: التحديد وأ التعريف
االتياق  ي النص. وتشع  باض األوثلة على هذا اعمفهوم وا يلي: اليط : 1، "عن اجتعاع 
اللجنة"؛ اليط : 1، "وقاطاة اجتعاع اللجنة"؛ و ي اليط : 01، "وقاطاة اعمعلكة الجتعاع 
 جلنة".                                                                        
النص   ي االتياق حتقيق تيهي   ي أيضا إىل حد كبري اعمفهوم هذا ييهم :الفعل صياغة 

خدم ونتج النص التايل، استوب .بالتغيريات التكيبية ون حي  ريغ األفاال  ي التاكيب النحوية
ستع ائي الع  ال ابط االقول عن احلوادث اليت مت انقضايها واليت حت إلثبات ريغة الفا  اعماضي

 ،4 اليط :: ددالص هذا  ي عليلة أوثلة تكفي باحلكاية أو احلوادث الباعية  ي عامل النص.
"اعمعلكة الا بية الياودية غابت عن اجتعاع اللجنة، الذي اناقد على ويتوى و زئاء اخلائجية"؛ 
و ي اليط : 09-01، "إي ان أئسلت وزي  خائجيتها عليّ  أكرب راحلي حلضوئ االجتعاع؛ 
وكذلك فالت ت كيا، اليت أوفدت وزي  خائجيتها احملنك أمحد داوود أوغلو لكي ميثلها  ي اللقاء 
اخل. عالوة على ذلك، نالحظ استخدام ريغة اعمضائع وث : اليط : 0-2، "ال ييس حمعد 
و سي يتح ك على أكث  ون جبهة هذه األيام؛ يقوم جبولة أوئوبية، يلتقي خالهلا اعميؤولني 
الكبائ؛ وييتضيف  ي القاه ة اجتعاعا للجنة ال باعية اليت اعتحها ون أج  إجياد خم ج سياسي 
لألزوة اليوئية يوعف سفك الدواء" اخل.  كعا استخدم ونتج النص ريغة االستقبال  ي: 
اليط : 21، "وضافا إىل ذلك أن ووعفها هذا سيكون ووض  استغ اب"؛ اليط : 22، "األو  
       الذي سيصب  ي وصلحة إي ان".    
 إدئاك  ي  واس نطاق على وائدةال اعماجعي االتياق وحدةهو  التك ائ: المعجميّ  ّتساقالا 

 ال سالة قاطإس  ي كبري بشك  ساهم ذلك، إىل باإلضافة. النص هذا  ي واالنيجام االتياق
 وا الظاه ة هذه على األوثلة باض .لنصذا اهل الثانوية أو اجلانبية اعموضوعات وكذلك اعم كزية
ه ان، "وص "، ط ي ان"،إ"اعمعلكة الا بّية الّياوديّة"، "اجتعاع"، "الّلجنة"، "الّيوئيّة"، " :يلي

اه ة  ي هذا هذه كلها كهادة ردق على وجود هذه الظعليعّية"إل"اعمنطقة"، و"ا عاه ة، "ت كيا"،
                                                                                          .نصال
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اهيم احملّددة، فتتابط على سليلة ون الاالعات واعمفاحلايل حيتوى الّنّص  :الّترابط المفهوميّ 
نها األلفاظ عة، ووهذه اعمفاهيم والاالعات  ي اعمقال لتكون كتلة وتعاسكة وتالمحة وونيج

زوة الّيوئية"، أل"الّياوديّة"، "وقاطاة"، "ا : "الّلجنة"، "ال ّباعّية"، "اجتعاع"،اآلتيةوالابائات 
 ي و"دولة" وضعاينها وبدايلها وث : "اعمعلكة"، "الّياوديني"، "الااه  الّياودّي"، "

لفاظ ذه األوتاّد ه .اخل ا للّدول الاظعى  ي اعمنطقة"ّسيت ناديأو" االجتعاع"، "ال ّباعي"،
 هي اليت خ ىاأل الابائات أو األلفاظ أو قضاياال أيضا هناك .ّولّيةاأل مفاهيمال تاوالابائ 
وأوا  .النص  ي األساسية اعمفاهيم إسقاط أيضا تعزز  مما النص  ي تكعيلية أو داععة عنار 

ائجّية"، "الّنظام"، وزي  اخل: "اعمنطقة"، "ثانويةال مفاهيمالاأللفاظ والابائات الّتالّية فهي 
اخلائجّية"،  "ت كيا"، وضعاينها وبدايلها وث : "وزئاء، وي ان"إ"ال ّييس"، "وص "، " "احلكووة"،

سباهبا أا ن ئيييها وحكووتها"، "كّ  دولة هلأخائجّيتها"، و"حكووته"، " عليعّية"، "وزي إل"ا
عن  ي اآلتية: طه ان،  ي النص تك موقفال ومفهوم .ّّنا تفتح الباب اعمصى ّي"ألاعمنطقّية" و"

 اآلتية: اجتعاع  ي النص تتعث   ي المؤثرة األشياء أو الحوادثبائيس، وكة، عاه ة. بينعا 
اللجنة ال باعية، األزوة اليوئية، وقاطاة اجتعاع اللجنة، سفك الدواء.                         

                                                                
كعّيا الذي " ووا ي ادفه ون ضعاينه وبدايله و كزا حتوئيةيال األزوة" متث مركز تحكمّي: 

عمذكوئة  ي تتعحوئ حوله مجي  احلوادث واألنشطة  ي الاالعات داخ  النص. ومجي  الدول ا
 عامل النص تاع  وجتتع  حماولة إجياد احللول لألزوة اليوئية. 

 ي  صودية الف عيةة واعمقييييم اعمقصودية إىل عيعني ومها اعمقصودية ال يقتن: المقصوديّة
  .ععلية تفكيك النص

متّث  اعمقارد  ايلاحل الفك ة احملوئيّة اليت ميكن استيااهبا ون النص: الّرئيسة المقاصد. أ
للجنة الّ باعّية اجتعاع ا عن الّياوديّة ةنظ ة كاولة عمقاطاو عمنتج الّنّص هي حماولة نقدية ة يال ييي

زوة الّيوئيّة يوعف سفك الّدواء.                                        ألجياد خم ج سياسّي إل
                                          

  تعن  ي الابائات اآلتية:فتك  ي النص يتم حتليلهة اعمقارد الف عيّ أوا : الفرعّية المقاصد. ب
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ي إىل اعتاح "بادئ ال ييس و س، اليوئية"زوة ألي ان  ي اإلي دوئ أة ال ت يد "اعمعلكة الياوديّ 
زوة ألسياسّي  خم ج جيادإلعليعية الاظعى  ي اعمنطقة إلتشكي  اللجنة ال باعّية ون الدول ا

"عد تفش  ، اعّية"بية الياودية مل توفق  ي ع ائها وقاطاة اللجنة ال ب  "اعمعلكة الا، الّيوئية"
تكعن  ة:المقبوليّ                                             زوة اليوئيّة".أل ي ح  االلجنة 
اعمقبولّية واالستناد إىل وبادئ  وظاه  التنّبه عمايائ ونو  اعما فّية ةاخللفيّ حتقيق وايائ اعمقبولية  ي 

ّتياق الا بّية النار  االالنص حتت الا ض، تضعني ونتج الّنّص غ ايس التااونّية الّضعنّية  ي 
، واجلواب، ستئنافّية، و"الفاء" الااطفةالذه الانار  أدوات ال ّبط "إن" ااعمتأّرلة. وون ه

لفق ات اعمكّونة للّنّص( واإلضافّية، و"التتيب" وكذلك "الواو" الوارلة التكيبّية والّنصّية )بني ا
      ة  ي:يّ و"أّوا...ف" الفاحتة للعوضوع. وئدت "إن" ال ّابطة االستئناف

"إنّ  اعمعلكة الا بية الياوديّة مل توفق  ي ع ائها وقاطاة هذه اللجنة".                           
                      

وون أوثلة وئود استخدام ال ّابط "الفاء"  ي التكيب:                                            
                      

"فاعمعلكة الت يد أي دوئ إلي ان  ي األزوة اليوئيّة ألّنا تدعم الّنظام باعمال واليالح."          
                       

.ف" الفاحتة للعوضوع  ي الّتكيب:                                  .وون أوثلة استخدام "أّوا.
                      

"أّوا إي ان فهي إىل جانب فهعها لاعلّية الّتحّول اجلائيّة  ي وص ."                             
                       

يات يتو اعمخبائيّة وهي، إلالثة ويتويات ا( ث0190يفتض بوج اند دي ودئسلري ) اإلخبارية:
يتخدوة لعات اعموالك شفت نظ ة ناعدة على تلك الابائات. وكنخفضةاعمتوسطة، و اعمو  االّيةال
ون مجي  أحناء  طتوساعميتوى اعمخبائيّة فيه على إلأن اعمنتج استخدم وايائ االّنّص  هذا  ي

 ةاعمتخلف ةخفضناعم أو الدئجة الاالية خبائيّة إىلإلعا لييت هناك حاجة ل ف  ويتوى اك الّنّص،
                                                                    ون أي كلعة أو تابري.  



                                                                                Issues in Language Studies (Vol. 5 No. 2 - 2016)  
  

Textlinguistic Perspective in Newspaper Editorial Texts: Al-Quds Al-‘Arabi Newspaper  

as a Case Study  75 

 

 الش ق طقةون  ي يق  والذي دبلوواسية سياسية وناوئة هو النص هلذا اإلعداد: الموقفّية
 ح  إجياد  ي ع تفا اليت اعمضط بة الدبلوواسية-اليياسية اليلطة إدائة أظه ت أّنا. األوسط

 األلفاظ أو ضونتج الّنّص باام ايائ اعموعفّية هو اسخدوون الّتأث  مب .اليوئية لألزوة دايم
          ثلة ذلك وا يلي:وأذا الّنّص. وون هلائات اليت تبنّي اعموعف الاعلّي لابا

"احلكووة اعمص يّة مل تاّلق وطلقا على وقاطاة اعمعلكة الجتعاع جلنة بادئ ال ييس و سى إىل 
اعتاح تشكيلها ون الدول اإلعليعّية الاظعى  ي اعمنطقة؛ وهي الياوديّة وت كيا و إي ان إىل جانب 
وص  الدولة الّداعّية." واأللفاظ حتتها الّيط  متّث  اعمنطقة الّش ق األوسط اليت هي اليياق 

                                الطبياّي للّنّص  ي هذا الصدد.           
        :                                                                     يضا الّتابري الّتايلّ أو 

                       
"ت كيا ت ى أن وص  دولة على أبواب الّنهوض، وبصدد استاادهتا دوئها القيادّي وال ّيادّي  ي 
اعمنطقة". واأللفاظ أو الابائ ات حتتها اليط  تشري أيضا عن كينونة ووعفيّ ة اليت حياول ونتج 

هو نّص  احلايل الّنصّ  هذا عمفيد أنون او نطقة الش ق األوسط. والّنّص متثيلها  ي الّنّص، وهي 
ي يق   ي ونطقة الذواالجتعاعي واجلغ ا ّي  كشف كّ  ون الّيياق الثّقا ي  واعاّي، وبالّتايل

                                                                        الّش ق األوسط. 
غ اض الناجتة نص وثانيا ون خالل األية الالتناص أساسا ون نوع يتم جتييد وايائ: الّتناص

وتقييعّي.  ايوقن جديّل، دبلوواسي، حنن بصدد وااجلته هو نص سياسّي،الّنّص الذي  ونه.
           صطلحات الّيياسّية اعميتخدوة  ي الّنّص تصّدق هذه احلقيقة:             اعم تومث

                                                                     
ة"، "الّدول زوة الّيوئيّة"، "وزي  خائجيتها"، "الاالعات الّدبلوواسيّ أل"احلكووة اعمص يّة"، "ا

عليعّية"، إللتها اسالوّية الطّائية"، "وزي  اخلائجّية"، "عز إلعليعّية"، "وزئاء اخلائجّية"، "القعة اإلا
الابائة الّصحّية  ونتج الّنصّ تخدم يضا، اسأو  استاادة دوئها ال ّيادّي والقيادّي  ي اعمنطقة"."و

ت الّيياسّية والّصحّية ج ايه ععلّية ج احّية  ي القولون"، يلعح كّ  هذه اعمصطلحاإالّتالّية: "باد 
خدوي الّلغة جتا  ويت رحّية سبق الاهد هبا ممانصوص سياسّية و   يلّنّص وتداخله إىل تشابه ا
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                     ّتصالّية.الا طبياّيا واعاّيا  ي ثقافتهم ااال لغويّ ّص اعمذكوئ وثالا بّية ياّدون الن
      

                    
                                                             ب. المعايير التّنظيمّية 

                 
وهي اليت تضعن  تياق،ال  ا  الكفاءة هلذا النص  ي إثبات ونتج النص وسايتتعثّ  :الكفاءة

نيجام ال  وساي  اتوفّ يضا، أ إىل الكفاءة شريظاه  النص. وي الشبكة االنتقالية القواعدية علي
ئية اعمفهووة داخ   ااعملحوظة  ي كيان النص، وهي الوساي  اليت تأيت لتوثيق الشبكة االستع

مما يضعن  نيجامالوا تياقالالنص. تربز كفاءة هذا النص  ي حتقيق ونتج النص وظاه  ا
ات اعما فية.                 اليي   ي اعمااجلة ويضعن استع ائية ععلية استجاع اعمالوو  

ونتج النص و  عنار   عن  ي تفاعالتتهلذه الدئاسة فتكم دأوا فاالية النص اعميتخ: الفعالّية
عا يتاّلق بانار ها في صورااعمقصودية واعمقبولية واإلخبائية والتناص وتااوله و  عنار ها، خ

 اعمُؤث ة.          
فق  ي حتقيق النصية ونتج النص و تحلي  باعماايري التأسييية، أن ضوء الون تبنّي  : مةئالمال

فاءة والفاالية، وأن الكي عليه رفة فوتصف بالكفاءة والفاالية، مما يضوأن النص الذي أنتجه 
تاع  ميكن ن النص اعميا وتاائضني، وذلك ألوتكاوالن وليي"الكفاءة والفاالية"  اعمايائي

الحظ ون اعمفهم ئسالته. و تف    ي اعمتلّقي تأثريا إجيابّياأنه يؤثو وكّ ،  وااجلته بيي  غري ممّ  وال
     لغوّيّ. الام نظالنيجام، حيب وقتضيات التياق واال  عنار  اربز توفّ يائ أن النص اعمخت

      
                                        اتمة          الخ                          

ّنصوص الّصحافّية، وعد حاولت هذه الّدئاسة حتليال ووجزا لتطبيق واايري ليانيات الّنص  ي ال
يتم استخدام و  توضيح نّص حت ي ّي ون رحيفة القدس الا يّب. وكشف الّتحلي  أنّه ال

وث   خ ىاأل الّتياقاعنار  وتوجد  ي النص. تضام على اإلطالق االستبدال واحلذف وال
را عنار  االّتياق اعماجعّي خصو كانت سم اعمورول، و الالّضعاي ، واسم اإلكائات، وا
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جنح  أنّه ك فيه،مما ال كو على نطاق واس  لتحقيق الّنصّية  ي البيانات.  ةيتخدووالّتك ائ 
 الشعس وضوح واضحةال فعن ،النصونتج النص احملل  إىل حد كبري  ي تطبيق واايري ليانيات 

لاعود الفق ي أن اعمايائ األب ز  ي النص احملل  هو االتياق أو التعاسك الذي ميكن اعتبائه ا
والتناص  اعموعفية،، و للنص. سامهت أيضا اعماايري األخ ى وث  االنيجام، واعمقصودية واعمقبولية

 ية. وون اعمالحظ أن  ي اعمقاالت التح يإىل حد كبري  ي إدئاك النصية والويام النصي واالتصال 
ييري واعمزايدة  ي فهم ونتج النص اعمختائ عد استخدم اعماايري النصية بالفاالية مما تؤدي إىل الت

                                                             النص وإدئاك واانيه للعتلّقي.      
                              

 
 

 المصادر                                                                               
 والمراجع 

 المصادر والمراجع العربّية                                    
 . حتق: احلينك ح اعمفصّ  للزخمش يّ (. 0199ابن يايش، ووّفق الدين يايش بن علّي. )

.2ج ،ةبريوت: عامل الكتب/وكتبة الّنهضة الا بيّ                         اعمبائك،          
. القاه ة: اهليئة ودخ  إىل علم لغة الّنصّ م(. 0111أبو غزالة، إهلام وأمحد علي خلي . )

.                                      2للكتلب، ط/            اعمص يّة الااّوة                
                                                

 . حتقيق: حمعد ئكيد ئضا. بريوت: دائأس ائ البالغةم(. 0112اجل جاين، عبد القاه . ) 
 اعما فة.                     
ضا. . تاليق: حمعد ئكيد ئ دالي  اإلعجاز  ي علم اعمااينم(. 0111اجل جايّن، عبد القاه . )
للطباعة والّنش ، الطباة األوىل.                                           دائ اعما فة            

                                          
م( و اجاة : ياقوب، إوي ، 0112. )اعماجم اعمفصّ   ي اإلع اباخلطيب، طاه  يوسف. 

                             بريوت: دائ الكتب                  الالعّية.                     
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يق: حمعد أبو . حتقب هان  ي علوم الق آنالّزئكشّي، بدئ الدين حمعد بن عبد اهلل.)د.ت(. 

دائ اعما فة.                                                            الفض  إب اهيم، بريوت: 
                                                

: فخ  . حتقاعمفصّ   ي علم الا بيّةم(. 2111الّزخمش ّي، أبو القاسم جائ اهلل حمعود بن عع . )
راحل عدائة، بريوت:            دائ ععائ.                                                    

                                       
وت:اعم كز . بري نيــيج الّنّص: يح   ي وا يكون به اعملفوظ نصّا م(.0112الزناد، األزه . )

الثقا ّي                                                                                          
الا يّب.                                              

لطباة . بريوت: دائ الكتب الالعّية، اوفتاح الالومم(. 0199وب يوسف. )اليكاكي، أبو ياق
 الثّانّية.               

.           0،ج/2. ععان: دائ الفك ، ط/وااين النّحوم(. 2112الياو ايّي، فاض  راحل. ) 
                     

امل . القاه ة: عاب واإلج اءالّنّص واخلطم(. ت مجة: متّام حّيان. 0119بوج اند، ئوب ت دي. )
 الكتب.              

.             2.القاه ة: عامل الكتب. ط/الّلغة الا بيّة واناها ووبناهام(. 0119حّيان، متام. )
                    

. دولة عماار ةأدوات ال ّبط  ي الا بيّة احينني، أمحد طاه  والوئاعّي، ناوان نايلي. )د.ت(.  
الا بّية   اإلوائات  

اعمّتحدة: جاواة اإلوائات الا بّية.                                                              
ليانيات النص:ودخ  إىل انيجام  (.0199خطايب، حمعد. )                        

. بيزوت: اعم كز الثّقا ّي الا يّب.         اخلطاب  
البالغة الا بية بني التقليد (. 0112وعبد الازيز ك ف. ) خفاجي، حمعد عبد اعمنام، 

. بريوت: دائ اجلي ، والتجديد   
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الطباة األوىل.                                                                                  
                

الّتوزي .     ائ اعميرية للّنش  و . ععان : د ي الّليلنيّات وحنو الّنصّ م(. 2119خلي ، إب اهيم. )
                      
          . القاه ة: دائ غ يب للطّباعة والّنش .البالغة واالّتصالم(. 2111عبد اتجميد، مجي . )
                      

  افة. د.م.. ونشوئات وزائة الثقالنقد والداللة حنو حتلي  مسياين األدب(. 0116عزام، حمعد. )
                        

بة زه اء . القاه ة: وكتحنو النص: اجّتاه جديد  ي الّدئس النّحويّ  م(.2110عفيفي، أمحد. )
 الش ف، الطّباة األوىل. 

ة . القاه ة: لوجنعان، الش كة اعمص يبالغة اخلطاب وعلم النص(. 0116فض ، رالح. )
 الااعمّية.                   

األجنبّيةالمصادر والمراجع   
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وروبية، يلتقي أ يام، يقوم بجولةألكثر من جبهة هذه اأمحمد مرسي يتحرك على  الرئيس
الكبار، ويستضيف في القاهرة اجتماعا للجنة الرباعية التي       المسؤولين خاللها

           .السورية يوقف سفك الدماء      زمةأليجاد مخرج سياسي لإ جلأاقترحها من 
العربية المملكة                                                                             

ن أغابت عن اجتماع اللجنة، الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية، متعذرة ب السعودية
 جرائه عملية جراحية فيإمير سعود الفيصل يمر حاليا بفترة نقاهة، بعد ألخارجيتها ا وزير

ن ألن هذا العذر الذي قد يكون صحيحا لم يقنع الكثيرين، أالقولون، ولكن يبدو 
اهلل نجل العاهل السعودي لتمثيل  عبد العزيز بن مير عبدألرسال نائبه اإت ببادر  المملكة

صدقاء أولقاء منظومة  كثر من اجتماع، من بينها قمة عدم االنحياز في طهران،أفي  بالده
 .      باريس الذي انعقد سورية

لى مقاطعة اجتماع إالسعودية  دارت تكهنات عديدة حول السبب الرئيسي الذي دفع
زمة السورية أليران في اإلدور  يأيران فيها، فالمملكة ال تريد إ  برزها مشاركةألجنة، ال
تصريحات على لسان مسؤولين  كثر من مرةأ  نها تدعم النظام بالمال والسالح، وكررتأل

                                                                 .سدألنها لن تسمح بسقوط نظام اأفيها ب
يضا تدعم أيران للنظام صحيح، ولكن المملكة إالسعوديين حول دعم  كالم المسؤولين

قل، وهذا ال يعفيها من اتهام آخرين لها بالتدخل في ألبالمال على ا    المعارضة السورية
 .بفاعلية ضد النظام الشأن السوري

بادر الرئيس مرسي  لجنة الحكومة المصرية لم تعلق مطلقا على مقاطعة المملكة الجتماع
وهي السعودية وتركيا  قليمية العظمى في المنطقة،إللى اقتراح تشكيلها من الدول اإ
ن حكومته أكد أالمصري  وزير الخارجية  نإلى جانب مصر الدولة الداعية، بل إيران إو 

 .لى ثالثيإتحول        ستطلع المملكة على ما جرى تناوله في االجتماع الرباعي الذي
                                                                                                                                                              

وكذلك فعلت تركيا،  كبر صالحي لحضور االجتماع،أرسلت وزير خارجيتها علي أيران إ
اللقاء، وكل  وغلو لكي يمثلها فيأحمد داوود أا المحنك خارجيته     وفدت وزيرأالتي 

             .       سبابها المنطقية في ذلكأدولة لها 
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النهوض، وبصدد استعادتها دورها القيادي والريادي  بوابأن مصر دولة على أتركيا ترى 
خوان إلرئيسها وحكومتها جاءا من رحم حركة ا نألى ذلك إ في المنطقة، مضافا

نفسها لحزب العدالة والتنمية بزعامة     المنطلقات نهما يتماهيان معأي أمسلمين، ال
يكون مقتصرا على الجوانب السياسية فقط  ردوغان. التقارب مع مصر لنأرجب طيب 

برز على قوة مصر ألتحتية، والدليل ا عمار وبناء بنىإلى عقود إيضا أنما سيترجم إو 
                 .لى معدالت قياسيةإالماضية  يام القليلةألاالقتصادية ارتفاع البورصة في ا

                                    
نها تريد في إفي مصر حاليا، ف لى جانب فهمها لعملية التحول الجاريةإيران فهي إما أ

 كبرألعلى الدولة العربية السنية ا قليمية، واالنفتاحإلالوقت نفسه كسر عزلتها الدولية وا
الدبلوماسية والتجارية مع مصر   العالقات عمق تاريخا وحضارة، ومحاولة استعادةألوا

.                                                            عليها مريكي المفروضألكأحد خيارات خرق الحصار االقتصادي ا
                                                                                            

نها ألاللجنة،  ن المملكة العربية السعودية لم توفق في قرارها مقاطعة هذهإفي تقديرنا 
لى إمضافا  يران التي ال تريد الجلوس معها،إمام أعلى مصراعيه    تفتح الباب المصري

الرئيس  بلن العاهل السعودي استقأن موقفها هذا سيكون موضع استغراب، خاصة أذلك 
 ي نجاد، فيأمشاركته،  ثناءأذهلت الجميع أحمدي نجاد بحفاوة أيراني محمود إلا
ولكنها  زمة السورية،ألاللجنة قد تفشل في حل ا .سالمية الطارئة في مكةإلعمال القمة اأ
مر ألا سبابها هي،ألسست ناديا للدول العظمى في المنطقة، رفضت السعودية عضويته، أ

 .قليميةإليران التي تريد فك عزلتها اإصلحة الذي سيصب في م
 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                   

 


