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  مقدمة 
من بين أهمة من العلوم  الموضوعات الّتي شغلت بال الباحثين، في ميادين عد

ويعزى ذلك إلى أن . اإلنسانية، موضوع الصحافة عامة، والصحافة المكتوبة بصفة خاصة

هذا الخطاب اإلعالمي صار في العقود األخيرة، بل منذ بداية القرن الماضي، الميدان 

ف شرائح المجتمع، بكّل توجهاتها اإليديولوجية األمثل الّذي تتفاعل فيه خطابات مختل

وتباين مواقعها في المؤسسات المتعددة للدولة، بما يجعل منها جسرا ... والسياسية والثّقافية

ويتجلى هذا الدور، . رابطا بين الفئات والشّرائح المذكورة أعاله وبين الدول ومؤسساتها

 الوسائل االعالم قرية مصغّرة، تلعب فيهبوضوح، مع حلول العولمة الّتي جعلت من 

فضال عن . والوسائط اإلعالمية دور الوسيط الذي تلتقي فيه الخطابات، تتجاذب وتتصارع

أن عالم ما بعد الثّورة الصناعية واإلعالمية قد شهد ظهور صراعات ونزاعات سياسية 

زاعات المحلية وب والنن وعدد كبير من الحران عالميتاوإيديولوجية نتجت عنها حرب

 ،ال تزال العديد من النّزاعات قائمة في مختلف جهات العالم إلى حد اآلنو. والجهوية

تقدم تكنولوجي  بسبب المعطيات العالمية والدولية الجديدة من أخرىحيث اتخذت أبعادا 

وهو األمر الذي . بروز الواليات المتحدة األمريكية كأول قوة في العالملوسائل اإلعالم و

العلوم اإلنسانية تل مكانة مركزية لدى الباحثين في  يحالصحافيجعل الخطاب 

فقد اتجه عدد من الباحثين في علم االجتماع وعلوم اللسان والسيميولوجيا . واالجتماعية

 إلى استكشاف خصائصه الّتي جعلت منه خطابا يتجاوز مجرد وظيفة *واألنثروبولوجيا

  . شخص آلخرنقل الخبر من هيئة ألخرى أو من 

على حد تعبير باتريك  "يفرض ويبني الفضاء العام" خطاب الصحافيالخطاب ظل 

فهو فضاء يتأسس على اللّغة الّتي تضطلع بوظيفة تشكيل رؤية للعالم، تعكسها . 1شارودو

مرآته "و" مرآة الحدث المحدبة"ليست صادقة تماما، إذ هي، في الوقت نفسه، " مرآة"

كما " للحدث"، للوهلة األولى، خطاب إخباري وناقل الصحافيلخطاب وألن ا". المقعرة

يدلنا على ذلك تعدد األغراض الّتي تندرج في النّوع اإلخباري، إالّ أن األساليب الّتي 

                                                 
 فعلم االجتماع مثال يهتم بأثر الوسائل اإلعالمية على الرأي العام، أما السيميولوجيا فتدرس األنماط الّتي يتمشهد بها - *

 للجماعات تحت تأثير  االجتماعية على دراسة كيفية تشكل الرابط االجتماعياالخبر، وتقتصر الفلسفة واألنثروبولوجي

  ...وسائل اإلعالم

1 - P. Charaudeau (1997), Le discours d’information médiatique : construction du miroir social, Paris, 
Nathan. 
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 تعرض بها هذه األخبار وما يكتنفها من تعليقات وانتقادات وشروحات، يجعلنا نعتبر أن

 خاصة إذا علمنا أن نقل الخبر ،ي من أجله وضع الخبرهو الغاية المحورية الّذ" الرأي"

ذاته يخضع لزيادة ونقصان وتحوير، تعكس رؤية الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية للعالم 

  .وللوجود

تُسخَّر اللّغة الصحافية، في سبيل تحقيق هذه الغاية، لخدمة البعد الحجاجي ومن أجل 

وفي سبيل ذلك تتبنّى . حيفة والعمل بهاعلى االقتناع بطروحات الص" الجمهور"حمل 

من : ةالصحافيالجريدة استراتيجيات خطابية ترتبط، من جهة، بطريقتها في تنظيم مادتها 

 واستخدام الرسوم تقسيم الصفحاتخالل مظهرها الشكلي كاختيار عنوان الجريدة وطريقة 

وترتبط، من جهة .  الخوالصور والمظاهر التّيبوغرافية والطبوغرافية وعنونة المقاالت

أخرى، بالمتن اللّغوي البحت الّذي تعكسه األساليب التّداولية والحجاجية من مقاطع 

تجدر اإلشارة إلى أنّه بإمكاننا أن . ..وروابط حجاجية وتوظيف لظاهرة تعدد األصوات

فة ؛ على اعتبار الصحاالصحافيننظر إلى هذه األخيرة على أنها الميزة الفارقة للخطاب 

تتجسد الظاهرة في . هي الفضاء الّذي تتفاعل فيه خطابات مختلف الفاعلين في المجتمع

صياغة عناوين المقاالت وفي أساليب االستشهاد وفي ظواهر أخرى لغوية وداللية 

  ...كالسخرية وتوظيف الظّواهر البالغية كاالستعارة والتشبيه والكناية

 الجزائري، الّذي عرف، الصحافيللخطاب " زعيةالتّنا"ا كلّه في إطار الصبغة يتم هذ

منذ أن قررت الدولة الجزائرية، فتح قطاع الصحافة المكتوبة على المبادرة الخاصة بعد 

، وبعد عشريتي نظام الحزب 1988األحداث األليمة الّتي أعقبت الخامس من أكتوبر 

قابة بكّل أنواعها على الصولةالواحد، اللّتين فرضت فيهما الرفقد . حافيين في جرائد الد

الحظنا أن أغلب الجرائد الّتي أنشأت بعد التّاريخ أعاله، عكست مختلف التّيارات 

والتي تشكلت " الحزب الواحد"اإليديولوجية والثقافية والسياسية الّتي تفاعلت في ظّل نظام 

ميزت، " نازعيةخطابات ت"وتمظهرت، من جراء ذلك، . منها الطبقة السياسية الجزائرية

وال تزال، الساحة اإلعالمية الجزائرية لسنوات، فصارت الجريدة تعكس رؤية كّل 

مجموعة سياسية أو إيديولوجية فاعلة في الساحة السياسة واإلعالمية الجزائرية للعالم، 

  .كّل جريدة" لمنظار"وخضعت كّل األحداث الّتي صاحبت هذه الفترة 
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 عن كثب، وتفاعلنا معها بقراءتنا، شبه المستمرة، لما كان لقد عايشنا هذه المرحلة

وتجلى لنا التّأثير الخطير والهام للجرائد باختالف لغاتها، على . يصدر من جرائد ومجالت

وقد أثار انتباهنا األساليب . القراء وعلى الطّبقة السياسة وعلى األحداث ذاتها

" الفضاء العام" في إطار ايدة على تبنيهواالستراتيجيات الخطابية الّتي دأبت كّل جر

 خاصة إذا حداث، وعن آرائها وإيديولوجياتها؛الجزائري للتّعبير عن مواقفها تجاه األ

اللّذان ميزا الساحة السياسية واإلعالمية " القطبية"وتلك " التناقض"عرفنا أن ذلك 

ناولها لمجموعة من كّل جريدة في ت" رؤية"الجزائرية، ما هي إال نتيجة منطقية لـ 

األحداث المتعلقة بالقضايا المصيرية للجزائر، كسن مختلف قوانين التّعريب وقضية قانون 

  ...األسرة وكّل اللّجان والتشريعات الّتي أنشئت في سبيل إصالح المنظومة التّربوية

وما، وقد  على القراء وعلى الرأي العام، عم فعاالاكنّا نشعر، آنذاك، أن للجريدة تأثير

والحظنا ما لالستراتيجيات . ألساليب المختلفة، اللّغوية منها وغير اللّغوية، يد في ذلكلكان 

اللّغوية من توجيه تنازعي للخطاب جسدته عناوين المقاالت والمفردات المنتقاة وكيفية إدراكها 

لوصول لخدمة غاية حجاجية واضحة، وكذا االستشهاد ودوره في تدعيم الحجاج في سبيل ا

وتميزت البنى الحجاجية لجل المقاالت بإدراجها، بصفة اتساقية، لعدد من . إلى إقناع القارئ

  .األساليب السردية والتحاورية والتفسيرية لخدمة الغاية اإلقناعية

هذا كلّه دفعنا إلى التّساؤل عن طبيعة هذه االستراتيجيات التّخاطبية للخطاب 

تطع التّجرد من طابعه التّنازعي، وعن بنية هذا الخطاب سيي لم ذ الجزائري الّالصحافي

لمقاالت الصحف " الرأي"بعد ة الّتي تؤكد بوضوح الصحافيواع من خالل بعض األن

  .الجزائرية

ال ينظر بحثنا هذا في مدى تأثير الصحف الجزائرية في الرأي العام والقارئ 

نا كنّا ندرك درجة ذلك التّأثير ، بسبب الجزائري، فهذا ال يدخل في مجال اهتمامنا، رغم أنّ

معايشتنا لهذه الصحافة منذ نشأتها حتّى يوم الناس هذا؛ إنّما سعينا هذا هدفه استكشاف 

  .مختلف االستراتيجيات الخطابية للمقاالت أو للصحيفة، من خالل مظاهرها اللّغوية المختلفة

جية والنظرية التّداولية القتناعنا تبنّينا، في سبيل ذلك، بعض إجراءات النّظرية الحجا

  :بأنّها تمكّننا من الوصول إلى غايتنا، بسبب جمعها بين خاصيتين من خصائص اللّغة البشرية
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في أن جريان اللّغات البشرية في االستعمال  للّغة البشرية تتمثّل الخاصية األولى – 

فا على مجال ووقما هو إال نتاج الركام المعرفي اإلنساني الذي يصعب حصره 

  .معرفي واحد

 تضع هذه اللّغات في متناول المتخاطبين مجموعة من الوسائل تمكنهم من – 

  ". الركام المعرفي"توظيف فعال لهذا 

 الجزائري، في اعتقادنا، هو نتاج مجموعة من المعطيات الصحافي     والخطاب 

ودليلنا . متواجدة لعقود من الزمن.. .التّاريخية واإليديولوجية والسياسية والثقافية واللغوية

على ذلك هو أن الحركة الوطنية الجزائرية منذ ظهورها في بداية القرن الماضي، اتخذت 

من الصحافة سالحا شديد الفعالية في نضالها ضد المستعمر الذي بات يتفنن في طمس كّل 

الجزائريين، أتعلق ما له عالقة بالهوية الجزائرية في سبيل فرض سيطرته النهائية على 

 فيولم يتوان هو أيضا .  بالمجال االقتصادي والسياسيماألمر بالمجال الثقافي واللغوي، أ

توظيف هذا السالح لبلوغ أغراضه؛ وقد دل على هذا الوضع عدد الجرائد والمجالت، 

باللغتين العربية والفرنسية التي أصدرتها اإلدارة الفرنسية، من جهة، واألحزاب 

  . يات الجزائرية، من جهة أخرىوالجمع

تحتل الصدارة في العديد من األحداث، أكان ذلك في الفترة " القضية اللغوية"وكانت 

وهو األمر الذي جعلنا نفرد لها مكانا في هذه المقدمة، . االستعمارية أو بعد االستقالل

طرحت هذه فهي حقا معضلة ألنه منذ أن ". المعضلة اللغوية"نتحدث فيه عما أسميناه 

 من إيجاد حل نهائي لها، بل كانت يونتمكن الجزائرضية منذ الفترة االستعمارية، لم يالق

إضافة إلى أن مدونتنا في .  ها الجزائرعرفتحاضرة في جل النقاشات المصيرية التي 

 من إشارة، مباشرة أو غير مباشرة، ان الموضوع الذي تناولته، لم تخلغالبها، ومهما ك

  .قضيةإلى هذه ال
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  ...المعضلة الّلغویة وآثارها
مما ال شك فيه أن الصراع اللّغوي والثّقافي في الجزائر لم يكن وليد فترة استقاللها، فقد 

امتدت جذوره إلى الفترة االستعمارية الّتي تميزت بإرادة االستعمار الفرنسي في محو معالم 

لم تنج الحركة الوطنية من آثار . قافة واللّغة الفرنسيةالثّقافة والهوية الجزائرية، وإحالل محلّها الثّ

هذا الصراع، أكان ذلك في تصديها لإلدارة االستعمارية أم من خالل تفاعل مختلف عناصرها، 

  .*1949فقد بلغ هذا الصراع أشده من خالل ما عرف باألزمة البربرية عام 

بعد االستقالل، نظرا للنّهج السياسي كان من الطبيعي أن يمتد هذا الصراع إلى فترة ما 

والثّقافي واإليديولوجي الّذي تبنّته قيادات الجزائر، مباشرة بعد االستقالل، والذي تميز باألحادية 

والشمولية وبالرغبة الملحة في استعادة ما طمسه االستعمار الفرنسي، دون أن ينطلق ذلك من 

 معطيات هذا المجتمع الثّقافية وتنطلق من أسس  تأخذ بعين االعتبار،سياسة رشيدة وحكيمة

  .تقلّص من حدته، أو على األقل، علمية دقيقة تعمل على تجنّب ذلك الصراع

، رغبة ملحة ، ظهرت، بعد االستقاللما يتعلق بالبعد العربي لهوية الجزائريينففي

المتعاقبة للدولة  ومشروعة في التّعريب، وهو األمر الّذي أدى إلى تسخير مختلف الحكومات

فقد نصت العديد من التّشريعات . الجزائرية لكّل الوسائل المادية والبشرية إلنجاح هذه العملية

الجزائرية على ضرورة بسط هذه العملية وتعميمها تدريجيا، وفق مخطّطات تشمل قطاعات 

  ...1التّعليم والثّقافة واإلعالم واإلدارة

اإلستراتيجية الّتي ينبغي اتّخاذها في سبيل تحقيق هذا  حول 2ظهر، خالل ذلك، تصوران

  :الهدف

يسعى األول إلى ضرورة التّعريب الشّامل والسريع لكّل مجاالت الحياة االجتماعية 

تمثّلت حجج أصحاب هذا االتجاه في قدرة اللّغة العربية على مسايرة وقد  .والثّقافية الجزائرية

يعبر هذا الموقف عن . عريقة احتوت كّل المعارف اإلنسانيةالعصر، كونها لغة حضارة قديمة و

                                                 
 Ali Guenoun (1999), Chronologie du mouvement berbère, un combat et des:  انظر في ذلك كتاب- *

hommes, Alger, Casbah Editions, pp 91 - 107  
 الّذي تنص مادته الخامسة على أن اللّغة العربية 1963، ودستور الجزائر عام 1962ميثاق طرابلس عام : انظر في ذلك

 الّذي أكّد ما جاء في ميثاق طرابلس، من 1963هي اللّغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية، وميثاق الجزائر عام 

ء اللّغة العربية كرامتها ونجاعتها كلغة حضارة لكّل الجزائريين، والمؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير ضرورة إعطا

، الّذي يعتبر التّعريب مهمة ضرورية للتشييد الوطني وتقدم الثّورة، وقانون تعميم استعمال اللّغة العربية 1975الوطني عام 

 والمراسيم والقرارات الّتي مست جميع المستويات التعليمية والثقافية نضيف إلى ذلك عددا كبيرا من المناشير. 1991

  ...واإلعالمية واإلدارية
1 - K. Taleb Ibrahimi (1997), Les Algériens et leurs (s) langue (s), Alger, les Editions El Hikma, pp 190 – 200.   
2 - Ibid, p. 221.  
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بالحرمان تجاه الدولة الّتي وضعت على رأس المؤسسات الهامة في الدولة " المعربين"شعور 

الموالين لقوى "وبـ " التغريبيين"، وهو ما جعلهم يتّهمون هؤالء بـ "تقنوقراطيين مفرنسين"

  ".االستعمار

لعملية التعريب بالضعف والديماغوجية، لكونها ترفض األخذ بعين تميز هذا التصور 

االعتبار المعطيات الحقيقية للشّعب الجزائري الّذي خرج بعد االستقالل منهكا ومصابا باألمية 

 من سكانه، ومعطيات البحث اللّساني الّتي تنص على أن يكون تطوير اللّغة %90في أكثر من 

  .ير الوسائل المالئمةخاضعا لعامل الزمن ولتوف

يدعو التصور الثّاني، على عكس األول، إلى الذّهاب، تدريجيا، نحو تحقيق التعريب 

وأهدافه، بتوخي التّفكير العقالني والعمل التدريجي والتحلي بالصبر في معالجة القضايا واقتراح 

والميثاق الوطني عام  1964تجسد هذا التوجه في ميثاق الجزائر عام . الحلول المـناسبة لها

1976ئيس السابق هوكان مصطفى األشرف  .*اري بومدين على هذا النّهج، وقد حرص الر

التّعريب، شرخا ثقافيا بين الفئات  محقّا فيما ذهب إليه، إذ خلق األسلوب الّذي سارت عليه عملية

هو موجود في ستجيب، في واقع األمر، إلى ما يالمثقّفة للمجتمع الجزائري، وهو شرخ ال 

  .**المجتمع الجزائري

  

  

  

، عن هذا األسلوب، فئتان متنافرتان لم تعرفا اتّحادا في المواقف ضمن انبثقت لقد 

: نشأتها إلى مصادر ثالثويعود تكوينها  *ما عرفته الجزائر من أحداث؛ فئة معربة
                                                 

 الّذين دافعوا بشدة على هذا التوجه الكاتب والوزير السابق لحكومة الرئيس هواري  من بين المثقّفين الجزائريين- *

بومدين، السيد مصطفى األشرف، الّذي دعا إلى عدم الخضوع للعاطفة في معالجة هذه القضية الحساسة، وتوخي الصرامة 

طرق التقليدية الّتي ال تستجيب لواقع اللّغة في العمل المستمر والطويل لمزيد من الفعالية، وهو الّذي انتقد بشدة ال

وتطورات العالم والمجتمع في تعليم اللّغة العربية، وانتقد أيضا الروح الّتي سادت فكرة التعريب، المتميزة برغبة في الثأر، 

  .واالجتماعيةوبتشجيع الرداءة، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا سينعكس بالسلب على جميع مستويات الحياة الثقافية 

 الّتي نشرت استجوابا للسيد مصطفى األشرف، عام Temps modernes     انـظر، في سبيل االستزادة، المجلة الفرنسية 

  .213، والذي نقلت األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي مقاطع منه في المرجع المذكور، ص 1963

 الواقع فئتان متمايزتان لغويا، تمايزا تحدده حدود مضبوطة، فنجد  لو دقّقنا قليال في األمر، لوجدنا أنّه ال يوجد في-  **

من الفرانكوفونيين، وهم كثيرون وال توجد لدينا إحصائيات لذلك، من يتحدث اللّغة العربية أو يقرأ بها بل ويكتب بها 

  . ةأحيانا، ونجد من المعربين من يتقن نسبيا أو كلية استعمال اللّغة الفرنسية كتابة وقراء

  . نتحدث في هذه النقطة بالذّات عن فئة المعربين في الفترة االستعمارية- *
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، رغم تعليمها مصدر الزوايا التقليدية المتواجدة بكثرة في جنوب البالد والتي استطاعت

جمع طالب (التقليدي، أن تشكّل قطب العديد من الّذين تعلّموا فيها لسنوات، فئة الطّالب 

اإلدارة بكانوا، غالبا، في عالقة، مباشرة أحيانا، وغير مباشرة أحيانا أخرى، ) زاوية

  .االستعمارية

الّذين تعلّموا اإلدارة الفرنسية، وهي فئة بثم هناك فئة كانت على عالقة وطيدة جدا 

، والّذين Lycées Franco-musulmansفي المدارس الحرة والثّانويات الفرنسية المسلمة 

كونتهم فرنسا لكي يكونوا همزة وصل بين الجزائريين األهليين واإلدارة، وهم فئة قليلة 

جدا، إلى درجة أن تأثيرهم على المجتمع لم يكن له وجود بسبب قلّة عددهم، من جهة، 

  .لتي لم تكن في خدمتهم، من جهة أخرىاعالقتهم مع اإلدارة الفرنسية و

أخيرا، هناك فئة الّذين تعلّموا في المدارس الحرة على أيدي إطارات جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين، ثم واصلوا تكوينهم في الجامعات العربية مثل جامع الزيتونة 

  .1 سوريا والعراقوالقرويين وجامعة األزهر وبعض جامعات

أما بعد االستقالل، فيمكن اعتبار الفئة المعربة، استمرارا للفئات المذكورة سابقا، 

قسم التوجه الشعبوي : ولكنّها بدأت تتفرد شيئا فشيئا، إذ انقسمت بدورها إلى ثالثة أقسام

لوطني، الوريث لمبادئ الحركة النهضوية واإليديولوجية الوطنية لحزب جبهة التّحرير ا

هناك أيضا . 1954 نوفمبر وهي الفئة الّتي ال تزال تنادي بوالئها الدائم لمبادئ أول

في النّضال ) نسبة لجمال عبد الناصر( الّذي يتبنى نفس التوجه الناصري ** القوميالتوجه

من أجل الوحدة العربية، وهم الطّلبة الّذين درسوا، منذ بداية االستقالل، في الجامعات 

 الّذي نشأ في ***أخيرا، هناك التوجه اإلسالموي. مصرية والسورية والعراقيةال

العشرينيات من القرن الماضي وعرف أوجه بعد قيام الثّورة اإليرانية، وهو توجه ال 

. يميز، في إيديولوجيته، بين اإلسالم واللّغة العربية، إنّهما، بالنسبة له، وجهان لعملة واحدة
                                                 

1 - K. T. Ibrahimi, Op. Cit., p 220. 
من أجل ...  نسبة إلى حزب البعث الّذي أنشأه مجموعة من المثقّفين العرب أمثال ميشال عفلق وكلوفيس مقصود- **

يتميز هذا .  يساري، حكم بلدان مثل سوريا والعراق لعقود من الزمنإعادة بعث أمجاد العرب، وهو حزب ذو توجه

  .الحزب، إذا حكمنا عليه من خالل فترات حكمه، بالشمولية والقمع على غرار النّهج الستاليني في االتحاد السوفيتي سابقا

 الفترة، للقمع في العديد من البلدان تعرض، منذ تلك. 1924 نشأ هذا التوجه بمصر، غداة سقوط الدولة العثمانية عام - ***

العربية، إالّ أنّه عرف توسعا ال مثيل له في السبعينات مع حكم الرئيس المصري السابق أنور السادات، بتشجيعه لهذه الفئة 

نحى شعبويا وقد اتّخذت، في سياستها، م. لكسر شوكة الحركات اليسارية الّتي باتت تهدد النّظم الحاكمة في البلدان العربية

عرف هذا التوجه . يسعى إلى تعبئة الشّعوب من أجل قلب األنظمة العربية واإلسالمية الّتي تعتبرها موالية للغرب وإلسرائيل

  .ازدهارا في عصر نظام حكم الرئيس السابق الشاذلي بن جديد
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ات كلّها، مع مرور األحداث، تتّفق في العديد من مواقفها، وتتّفق فيما بينها صارت هذه الفئ

على ما هو مطلق وغير قابل للنّقاش، هو اإلسالم واللغة العربية والتّاريخ المجيد للدولة 

المسلمين " تغريب"، وتتّفق أيضا في اعتبار الغرب مصدر شقائه بسبب محاولته 1اإلسالمية

الوجه "، "الفرانكفونيون"د من شخصياتهم وهويتهم، فصار معارضوهم، وحملهم على التجر

  .لمحاوالت فرنسا لطمس هوية الجزائريين" التغريبي

هناك فئة المفرنسين الّذين تعلّموا وتكونوا باللّغة الفرنسية خالل المرحلة االستعمارية 

ية، هو إيمانها واعتقادها إن ما ميز هذه الفئة، أثناء المرحلة االستعمار. وبعد االستقالل

وتمسكها بالقيم األساسية للثّقافة الفرنسية الّتي تشكّلت بعد قيام الثّورة الفرنسية، والتي 

الّذي طبع أعمال مونتسكيو وجان جاك روسو " الكوني"و" اإلنساني"عرفت بطابعها 

 والذّوبان في هناك من آمن بهذه األفكار إلى حد الدعوة إلى االندماج... وفيكتور هوجو

بوتقة فرنسا االستعمارية، وهناك من آمن بها مع رفضه فكرة االندماج، أمثال مناضلي 

من بين . حزب الشّعب الجزائري والنخبة المثقّفة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

، *الّذين طبعوا، أدبيا وثقافيا، هذا االتّجاه مولود فرعون، كاتب ياسين، مولود معمري

د ديب، مالك حداد وغيرهم، فهم المثقّفون الّذين نشأت في وعيهم فكرة العنف الّذي محم

عن طريق هتك ذاكرتهم ومخيالهم وقطعهم عن أصولهم "طبع العالم الرمزي للفرنسية، 

  .2..."بجعلهم أشخاصا منعدمي الجذور ومغتربين وال شخصية لهم

مباشرة اإلطارات السياسية  ساهمت هذه الفئة في منح جزائر ما بعد االستقالل 

الّتي وقع على كاهلها تسيير البالد بعد خروج ... واالقتصادية والطبية والقضائية والتعليمية

  .االستعمار وترك البالد دون طبقة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، تتولى تسيير شؤون البالد

لمدرسة الجزائرية بعد االستقالل، تشكّلت فئة أخرى من المفرنسين، تكونت في ا

باللّغة الفرنسية ليس إالّ، وتبنّت النّمط الغربي في نظرتها إلى الحياة، وبالخصوص 

انقسمت هذه الفئة إلى ثالث فئات، يصعب التّمييز بينها، أحيانا، وهي فئة . الفرنسي منه

 على عدم الّذين تبنّوا اللّغة الفرنسية كوسيلة للنّضال، كرد فعل *مناضلي الحركة البربرية
                                                 

1 - K. T. Ibrahimi, Op. Cit. p 223. 
 الّتي أسدتها له Honoris Causaد رفض استالم شهادة الدكتوراه الفخرية  نذكر أن الكاتب مولود معمري كان ق- *

تعد أعمال كاتب ياسين أعماال مناهضة للسياسة االستعمارية تجاه . األكاديمية الفرنسية أثناء فترة االحتالل

فرعون ومحمد دون أن ننسى أعمال مولود . الجزائريين، خصوصا، والبلدان الواقعة تحت نير االستعمار، عموما

  .ديب ومالك حداد وغيرهم
2 - Ibid, p 224. 
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بهويتهم األمازيغية، كما يتصورونها هم، ويذهبون إلى حد عدم " المعربين"اعتراف 

  . االعتراف بعربية هؤالء، معتبرين إياها دخيلة على المجتمع الجزائري

تتقاسم الفئة الثّانية من المفرنسين نفس هذا التوجه، بنضالهم من أجل إعادة االعتبار 

  .لشّعبيةللّهجات والثّقافات ا

أخيرا، هناك التوجه المتشبث بقوة باللّغة الفرنسية، وهو التوجه المهمين على 

  .التوجهين اآلخرين بسبب تواجده في أغلب دواليب النّظام والحكم

المعروف أن هؤالء استطاعوا أن يطوروا أفكارا متطرفة وبعيدة كّل البعد عن واقع 

 رقي وال ازدهار الوقد ظهرت آثار هذا التّطرف في اعتقادهم بّأ. الثّقافة والمجتمع في الجزائر

فهم، كما تشير إلى ذلك . وتطبيقه كلية على الجزائر" النّمط الغربي"للجزائر إالّ باستنساخ 

، يناهضون وينددون بنمط  يعود بالجزائر إلى مرحلة القرون 1األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي

  .عنه، وهو الذّوبان الكلّي في النّمط الغربي" تغريبا"ال يقّل الوسطى، بدعوتهم إلى نمط 

ما ميز النّقاش في الساحة الثّقافية واإلعالمية، لجزائر ما بعد االستقالل، هو انعدام 

ويعتبر . الحوار بين الفئتين المتصارعتين والمتنازعتين، ونفي كّل فئة لوجود قرينتها

هازا ألفكار غيرها، وهو األمر الّذي صبغ هذه خطاب كّل فئة مرافعة ألفكارها وإج

  . الخطابات بصبغة التطرف والالمعقول واالبتعاد، غالبا، عن واقع المجتمع الجزائري

، على غرار اإليديولوجية الرسمية، أن التعريب هو خيار أساسي "المعربون"يعتقد 

 الّتي "المهمة المقدسة"، فهو "هال يقبل النّقاش وال رجعة في"بالنّسبة لسياسة الوطن، خيار 

  .*يتعين على كّل جزائري االلتزام بها، ببذل كّل الجهود وتوفير كّل الوسائل لتحقيقها

عودة الجزائر إلى مرحلة لأن عملية التّعريب ما هي إالّ محاولة " المفرنسون"يعتقد 

  .* اإلنسانية والعالميةالقرون الوسطى واالبتعاد عن واقع العلم والتقدم والعصرنة والقيم

                                                 
1 - K. T. Ibrahimi, Op. Cit. p 226 - 227. 

 يتجلّى عنصر التطرف، عند هؤالء، في التّصريحات الكثيرة لبعض شخصيات التيار اإلسالموي، وهي تصريحات -  *

 الّذين " االندماجيين الجدد"و" أذناب االستعمار"و" نالتغربيي"على " الحرب"تكاد تشبه نداءات للقتل، فهي تدعو إلى شن

وفي أعمال بعض المثقّفين ". األصيل"مع واقع المجتمع الجزائري " فرض واقع ثقافي لغوي ومتناقض تماما"يسعون إلى 

هم الّتي تفتقد العديد من طروحات... أمثال الدكتور أحمد بن نعمان والدكتور عثمان سعدي والدكتور أحمد بن محمد

  .  المنشورة إلى أدنى شروط البحث العلمي والصرامة العلمية

 يحتجون، في ذلك، بما آلت إليه الجزائر وبعض البلدان العربية واإلسالمية من سوء األوضاع من جراء التواجد -  *

 اإلرهاب الّذي أودى لقد مكّن ذلك من ظهور. القوي لهذه اإليديولوجية في نظام الحكم وفي المعارضة اإلسالموية القوية
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المسائل حّل المونولوج محّل الحوار بين الفئتين، وصارت كّل فئة تناقش األوضاع و

هذا األمر  أدى، مؤخّرا، .  مسؤولية كّل ما يحدث، وتحميلهااألخرىوالقضايا، بإقصاء 

اللة الّذي تتداوله الصحف والشّخصيات السياسية للد" مشروع المجتمع"إلى ظهور مصطلح 

يمكن تلخيصهما في كلمتيننرين اإليديولوجيين الّذيعلى التّناقض الواضح بين التّصو  :

  ".العصرنة"بمقابل " األصالة"

تشير األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي، في هذا اإلطار، إلى أن العالقة الّتي سادت 

، رمزيا، على وال تزال تسود الوضع بين مختلف اللّغات المتواجدة في الجزائر مبنية

هيمنة كرستها مختلف السياسات اللّغوية والثّقافية عن طريق التّشريعات الّتي . 1الهيمنة

يعود سبب ذلك إلى رغبة الدولة . سنّتها مختلف الحكومات الجزائرية منذ االستقالل

الجزائرية في الخروج من الوضع المزري للثّقافة والهوية الجزائرية؛ وضع ميزته 

 عديدة لطمس كّل المعالم المشكّلة للهوية الجزائرية، بغرض فرض وضع جديد، محاوالت

  .مختلف كّل االختالف عما كان عليه الجزائريون منذ قرون

تجدر اإلشارة، في هذا المقام، إلى أن الفضاء اللّساني الجزائري تتداخله لغات 

لي لسكّان شمال إفريقيا، شكّلتها الّتي تشكّل اللّسان األص****هناك اللّغة األمازيغية. عديدة

مجموعة من اللّهجات المتواجدة هنا وهناك، أهمها اللّهجة القبائلية المتواجدة ببالد القبائل 

وبالجزائر العاصمة، ثم ) والية تيزي وزو، بجاية وبعض نواحي البويرة وبومرداس(

ة الّتي ينحصر استخدامها في اللّهجة الشّاوية المتواجدة في شرق الجزائر، فاللّهجة الميزابي

ورقلة، واللّهجة الترقية الّتي تنحصر هي أيضا في أقصى عدد من ضواحي غرداية و

  . البالدشرق وغربإضافة إلى بعض الجيوب األمازيغية في . جنوب البالد

ات، يمنذ بداية السبعينف. لم تعرف هذه اللهجات محاوالت للتوحيد إالّ منذ زمن قريب

  . والت إلعادة االعتبار لهاظهرت هناك محا

                                                                                                                                               
تمس بأدنى حقوق الرجل والمرأة في الحياة، على غرار " رجعية"بحياة مئات اآلالف من األرواح، ومن وضع تشريعات 

  .قانون األسرة الجزائري الّذي ال يزال موضوع سجاالت مستمرة بين الفئتين المتنافرتين في المجتمع
1 - K. Taleb Ibrahimi, Op. Cit. p.53. 

 ال يوجد، في الواقع، لغة اسمها اللّغة األمازيغية، بل هناك محاولة لوضع لغة نمطية، لكن لم تشكّل إجماعا لدى -  **

المتكلّمين األمازيغ، مثلما هو الحال بالنّسبة للّغة العربية أو الفرنسية بل هناك رفض لها من بعض الفئات بسبب عدم 

، معنى ذلك أن هذه اللّغة ال يفهمها إالّ فئة قليلة جدا من المتكلّمين األمازيغ، استنادها على عنصر الواقعية االستعمالية

  .ويعود ذلك إلى أن هذه اللّغة تكاد تخلو من الكلمات األساليب الّتي تشكّل المعجم الّذي يستخدمه المتحدثون األمازيغ
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وقد عانت هذه اللّغة من الهيمنة، األمر الّذي جعلها تنحصر، من الناحية االستعمالية، 

  .في المناطق المذكورة أعاله

يعود سبب ذلك إلى أنّه من الناحية التاريخية، عرفت شمال إفريقيا غزوات 

وندال والرومان والفينيقيون ال: وتوسعات لشعوب كثيرة، على حساب شعوب المنطقة، منها

وقد زادت سياسة الدولة الجزائرية من تكريس . والعرب واألتراك واإلسبان والفرنسيون

  .هذه الهيمنة بسبب عدم أخذها بعين االعتبار هذه اللّغة في تشريعاتها

هناك اللّغة العربية الّتي تبنّاها األمازيغ بعد دخول اإلسالم إلى شمال إفريقيا، وهو 

والمقصود هنا هي اللّغة العربية . مر الّذي جعلها تتّخذ طابع القداسة لدى الجزائرييناأل

، لغة اإلبداع الفكري  والصحافة واإلعالمالفصحى، لغة القرآن الكريم، لغة المثقّفين

واألدبي، لغة المدرسة والتعليم واللغة المشتركة بين الدول العربية في التعامالت السياسية 

مار طمسها عن طريق مختلف إنّها اللّغة الّتي حاول االستع. فية والديبلوماسيةوالثّقا

 الثّقافية والتّعليمية، واللغة الّتي حاولت كّل حكومات الدولة الجزائرية إعادة اسياساته

االعتبار لها وتكريسها كلغة كّل الجزائريين عن طريق تعميمها في المجال التربوي 

  .1والتعليمي والثّقافي

هناك أيضا اللّهجات العربية المنتشرة في مختلف مناطق الجزائر؛ في شرقها 

  .وغربها ووسطها وجنوبها

إضافة إلى الدائرة األمازيغية والدائرة العربية، هناك المكانة الّتي تحظى بها اللّغات 

فقد فُرضت على الجزائريين، عنوة، .  بالجزائر، وبالخصوص اللّغة الفرنسية*األجنبية

وقد ساهمت في ذلك الفئة القليلة . أثناء االستعمار، وفرضت نفسها إراديا، بعد االستقالل

من اإلطارات الجزائرية الّتي كان لها الحظّ في التّعليم أثناء االستعمار، وبعثات المتعاونين 

  .الفرنسيين وغير الفرنسيين الّذين أوفدتهم الجزائر في مرحلة البناء ما بعد االستقالل

م انحصار هذه اللّغة في المجال التّعليمي، بتعميم استعمال اللّغة العربية على رغ

جميع المستويات ، وبصفة نسبية في المجال اإلداري، إالّ أنّها عرفت توسعا ال مثيل له 
                                                 

زائر وانتصار اللّغة العربية، مطبعة الكاتب ، القضية اللّغوية في الج)1991(شحادة الخوري :  انظر في ذلك- 1

  .انظر أيضا كتاب خولة طالب اإلبراهيمي المذكور أعاله. العربي، دمشق
 هناك التركية الّتي نجد آثارها في بعض مدن الجزائر كتلمسان، الجزائر العاصمة، المدية وبجاية، واإلسبانية في - *

قة لقرون، واإليطالية في الشّرق نتيجة التعامالت التجارية القديمة غرب البالد بسبب التواجد اإلسباني في المنط

  .بين المنطقتين
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، وفي المجال اإلعالمي، فضال عن كونها لغة االستعمال 1على مستوى االستعمال اليومي

ن الفرانكفونيين يسيطرون على جميع إ، إذ يقال في مرحلة ما في العديد من الوزارات

وزارة الشّؤون الدينية : الوزارات، ما عدا بعض الوزارات الّتي تركت للمعربين مثل

  .*ووزارة التربية

من الناحية اإلعالمية، شهدت الصحف الناطقة بالفرنسية، بعد االستقالل، تواجدا 

نوعية، إذ شكّلت المحور الّذي كانت تدور حوله النقاشات  من الناحية الكمية وال2مهيمنا

  .بين رجال السياسة خارج السلطة وداخلها

بمرور الزمن، تكونت في مخيلة الجزائريين صور شكّلتها شبكة التعامالت اللّغوية 

 ورمزا للتقدم"، "رمزا للتّفتح على القيم الكونية"واالجتماعية، حيث صارت اللّغة الفرنسية 

رمزا للمحافظة على القيم والهوية، ولغة اإلسالموية "، وصارت اللّغة العربية "والعصرنة

، ألن ذلك يعد مساسا باإلسالم "واألصولية، ولغة القداسة الّتي ال يحقّ ألحد المساس بها

وقد زاد من حدة هذه التمثّالت طغيان الهوائيات المقعرة الّتي سمحت للجزائريين . ذاته

طالع على ما تقدمه القنوات األجنبية من برامج، كسرت الملل الّذي ساد القناة باال

  .     الجزائرية الوحيدة

من الناحية التّربوية، عممت الدولة الجزائرية نظام المدرسة األساسية الّذي عربت 

غة أجنبية كّل مواده التعليمية من االبتدائي إلى الثّانوي، فصارت اللّغة الفرنسية تُعلّم كل

وثم . األلمانية واإلسبانية وغيرها من اللغات األجنبية األخرىو  اإلنجليزيةعلى غرار

 أما في الجامعة، ؛1989 – 1988التّعريب النهائي للمستوى الثانوي في السنة الدراسية 

  . ميةفقد تم تعريب كّل العلوم اإلنسانية، وال تزال الفرنسية هي لغة التعليم في الشّعب العل

تجدر اإلشارة إلى أن الصراع اللّغوي في الجزائر ال يزال قائما بين الفئتين 

فئة المعربين وفئة المفرنسين، وهذا على جميع المستويات؛ فمن ناحية : المذكورتين

ياسة واإلعالميين عما التّشريع في األحوال الشّخصية ال يزال الجدال قائما بين رجال الس

ففي الثامن . 1984 عليه المجلس الشّعبي الوطني سنة الّذي صادق" سرةقانون األ"يسمى 

                                                 
2 – K. Taleb Ibrahimi, Op. Cit., p 40. 

 هذه الوضعية جعلت الفئة األولى تتّهم الثّانية بإنتاجها لألصوليين واإلرهابيين، والثّانية ترد عليها بأنّها هي الّتي -  *

  .مزرية القتصاد البالد، بسبب تواجدها الكلّي في دواليب الحكم والقرارتتسبب في الوضعية ال
3 - Ibid, p 40. 
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من شهر مارس من كّل سنة، نشاهد هناك تظاهرات مساندة لهذا القانون، تنظّمها أحزاب 

وجمعيات تابعة للتّيار اإلسالموي والمحافظ، هذه الجمعيات تنشط على مستوى المساجد 

اصمة وبعض المدن الجزائرية األخرى؛ وجمعيات وبعض األحياء الفقيرة في الجزائر الع

 اليسارية المعتدلة منها *مناهضة للقانون، تابعة في غالبيتها، لمناضلين من األحزاب

والمتطرفة، وبعض األحزاب الجهوية، وهي تنشّط أساسا على مستوى المعاهد 

  .والجامعات

ي غير موجود إالّ في نحن، وإذ نصرح بذلك، فإنّنا ال ننفي أن هذا التصور القطب

 اللّغتين ،أذهان النّاس، فالواقع يؤكّد لنا أن فئة كبيرة من الجزائريين تتحدث، بتفاوت كبير

وأكثر، وأن األحزاب السياسية والجمعيات الثّقافية مشكّلة من مناضلين غير منسجمين من 

جد القارئ مطّلع على الناحية اللّغوية، وأن القارئ للصحف الجزائرية قارئ مزدوج إذ ت

لكن طبيعة الصراع هي . الصحف الصادرة باللّغة العربية وتلك الصادرة باللّغة الفرنسية

  .      الّتي خلقت هذه الوضعية، الّتي حاولت، وال تزال، فئات في السلطة وخارجها تكريسها

" ربينالمع"لعّل أفضل مكان شكّل الميدان الخصب لذلك الصراع والنّقاش بين 

إن من يعود إلى مجمل الدراسات والمقاالت الّتي نشرت في . هو المدرسة" المفرنسين"و

الداخل والخارج، سيالحظ أنّه ما عدا بعض الدراسات الّتي اكتفت بوصف واقع المدرسة، 

أكان هذا الوصف تاريخيا أو تزامنيا، فإن طغيان منطق الصراع يكاد يكون المنطق 

  . االمهيمن عليه

، في مقدمة مقال لها نشرته في الجزائر، أن 1تالحظ األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي

المدرسة صارت موضوع سجال، يصاحب فيه اإليديولوجي المنطق الديماغوجي وسوء 

يكمن الرهان في الدفاع و". Guerre de positionsحرب المواقع "النّية السياسية الّتي تعكس 

ت سياسية واقتصادية ورمزية، تنتج عن التحكّم في السوق اللّغوية عن مصالح وحسابا

إضافة إلى أن تعليم اللّغات في الجزائر صاحبته صراعات وضغوطات في . الجزائرية

                                                 
  ... كحزب العمال والحزب االشتراكي الثّوري-  *

1 - K. Taleb Ibrahimi (2000), Les langues dans l’école algérienne, passions, tabous et malentendus, in 
Réflexions, N°05, Alger, Casbah Éditions, (à paraître). 
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المجتمع بسبب فقدان الجزائري لمعالم واضحة لهويته وتاريخه وذاكرته، يستطيع بها أن 

  .يحدد مفهومه لألمة

ظهور بعض الطابوهات والممنوعات تضعها أطراف ) الصراع(نتج عن هذا النّقاش 

االتهام "و) الرمزية(معينة بمثابة حدود يمنع تجاوزها، وإال كان مآل ذلك المحاكمة 

  .*"انعدام الوطنية"و" بالخيانة

مسألة تعريب الجامعة، ومكانة اللّغات : من بين المسائل الّتي أسالت الحبر الكثير

ا اللّغة الفرنسية، في المنظومة التّربوية الجزائرية، وقضية تعليم مادة األجنبية، بما فيه

  ... التّربية اإلسالمية

لقد بلغ الصراع أشده، حينما قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فتح ملف المدرسة 

في شهر مـاي من عام " اللّجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية"الجزائرية بإنشاء 

لجنة من مئة وستين عضوا، جلّهم جامعيون ويشتغلون بطريقة ال تكون هذهت. 2000

ها مهمة وضع الخطوط العريضة يلإمباشرة أو غير مباشرة في هذا القطاع، وقد أسندت 

  . لإلصالح المزعوم

لقد استقطبت هذه اللّجنة كّل األنظار، وظهرت الصراعات اللّغوية واإليديولوجية 

، *تناقلتها الصحف، وتفاعلت معها الطّبقة السياسية والمجتمع المدني، هابشدة في نقاشات

وقد كان ذلك سببا في إخفاق هذه اللّجنة في بعث حركية جديدة للتغيير تتجاوز الوضع 

  .الحالي للمنظومة الجزائرية

من ينظر في الصحافة الّتي تابعت هذا الحدث، منذ إنشاء اللّجنة، سيالحظ الحدة 

، مثل "المفرنس"ت فيها الصحف الناطقة بالفرنسية تدافع بها عن طروحات التيار الّتي كان

، ويالحظ أيضا نفس الحدة في دفاع "...Liberté" ،"Le Matin" ،"La Tribune"جريدة 

                                                 
بأنّهم هم الّذين ساهموا في تحطيم المدرسة الجزائرية بعدم توفيرهم لها الوسائل " المفرنسين"أقرانهم " المعربون" اتّهم - *

بأنّهم " ينالمعرب" "المفرنسون"ويتهم . المادية الالّزمة لتطويرها باعتبارهم المتحكّمون في مراكز القرار االقتصادي والمالي

ألفكار األصولية والالتسامح، وبفرضهم " تسريبهم"جعلوا من المدرسة عشّا إلنتاج التطرف واإلرهاب، عن طريق 

 كارثة المنظومة التربوية الجزائرية، عن طريق تعريب " مصدر"المدرسة األساسية في بداية الثمانينات الّتي تعد

ش من حاملي الشّهادات، ال يتقنون لغة واحدة، وال يتحكّمون حتّى في المستويات التعليمية المختلفة، وتخريج جيو

إالّ أن النقطة الوحيدة الّتي يتّفق فيها الجميع هو الحالة المزرية للمنظومة التربوية الجزائرية، . تخصصهم الّذي تكونوا فيه

لي عبد العزيز بوتفليقة إلى إنشاء لجنة الّتي وصفها الرئيس السابق محمد بوضياف بالمنكوبة والتي حملت الرئيس الحا

  .وطنية القتراح حلول إلصالحها
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على الطروحات اإليديولوجية للتيارين "... الصحافة"و" اليوم"و" الشّروق اليومي"

  ".اإلسالموي والوطني المحافظ"

لم تكن المدرسة هي الميدان الوحيد الّذي كانت تجري فيه النّقاشات المتناقضة، بل 

فبعدما صادق المجلس الشّعبي . امتد ذلك إلى المنظومة التّشريعية للدولة الجزائرية

الوطني، في حكومة الشّاذلي بن جديد، على قانون األحوال الشّخصية الجزائري الملقّب 

ودورها في المجتمع، " وضع المرأة"، لم يسكت النّقاش على 1984بقانون األسرة، عام 

" انتقاصا من قيمة المرأة الجزائرية"إلى اعتبار هذا القانون " العصراني"فقد ذهب التيار 

لدورها في تأدية رسالتها ضمن مجتمع عصري، يسمو نحو القيم العصرية " إضعافا"و

يضا عودة إلى العصور الوسطى الّتي ، ويرى فيه أ*واحترام حقوق اإلنسان األساسية

للمرأة؛ وفي هذا السياق، صارت اللّغة " القامع"و" التفكير الرجولي المتسلّط"طغى عليها 

لها، إذ صارت اللّغة الفرنسية، في مخيلة النّاس، " القامع"للمرأة أو " المحرر"تلعب دور 

  . الدينرمزا لتحرر المرأة من قيود الرجل واألعراف والتقاليد و

أصولها "، فيرى، في هذا القانون، إعادة للمجتمع وللمرأة إلى "التيار المحافظ"أما 

من كّل ما هو غريب ودخيل على " الحفاظ على شرفها"، ويرمز إلى "حةاإلسالمية السم

  . المجتمع الجزائري المسلم

ركات ظلّت الحركات النّسوية المناهضة لهذا القانون، في نظر هذا التيار، ح

هدف ت" استراتيجية غربية"لإلسالم وللمسلمين، ويدخل وجودها ضمن " معادية"و" تغريبية"

ألنّها هي المحافظة على قيم وتقاليد وعادات هذا " إبعاد المرأة المسلمة عن دينها"إلى 

إالّ أن اإلشكالية الّتي طُرحت بحدة، وارتبطت ارتباطا وثيقا بما سبق قوله، هو . الدين

الحجاب"ة قضي" رمزا لقمع المرأة وإلخضاعها "، فالجمعيات النسوية ترى في هذا الزي

                                                 
 ظهرت هناك جمعيات نسوية كثيرة تابعة ألهم األحزاب اليسارية المتواجدة في الساحة السياسية الجزائرية، لمناهضة - *

ن أجل توعية المرأة، وبخاصة غير هذا القانون، إذ كانت، في الثامن من شهر مارس من كّل سنة، تنظّم تجمعات نسوية م

، وجمعية ترقية المرأة )نداء أو صرخة المرأة(ثيغري نتمطوث : المثقّفة، بخطورة هذا القانون على تحررها، أشهرها 

، وفي مقابل هذا، أنشأت بعض ...الّتي كانت ترأسها الوزيرة الحالية للثّقافة السيدة خالدة مسعودي" راشدة"الريفية، وجمعية 

ألحزاب اإلسالموية جمعيات نسوية للوقوف بوجه الجمعيات السابقة الذّكر، وهي تنشط على المستوى الخيري ا

أما االتحاد العام للنّساء الجزائريات، الموالي لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد انطفأ نوره بتغيير الحزب . واالجتماعي

  .   ات الجماهيرية التابعة للحزب أثناء الحكم االشتراكي التخطيطيإليديولوجيته، حيث شكّل هذا االتجاه إحدى المنظّم
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، أما التيار اإلسالموي المحافظ، باختالف توجهاته وجمعياته، فهو "األبدي لسيطرة الرجل

  .**" للمرأة، وحفظا لشرفها وكرامتها ودينهاةستر"يرى فيه 

فقد رأينا كيف كان . ة الحجابلقد وصل النّقاش إلى فرنسا، وذلك بخصوص قضي

رد فعل الرأي العام الجزائري، باختالف تياراته وتوجهاته، حينما أقدم بعض مديري 

انويات الفرنسية على منع بعض الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل المؤسسة الثّ

 االستعمار  بعض الجزائريين، صورةةلخيفقد أعادت هذه األحداث، إلى م**،**التعليمية

، هذه المرة، على أحد "بتهجمه"الفرنسي الّذي ال يزال يسعى إلى محاربة الدين اإلسالمي 

  .رموز هذا الدين وهو الحجاب

يمكن أن نخلص، في آخر هذا العرض، إلى أن اللّغة في الجزائر شكّلت محور 

ة، وصارت القضايا االنقسامات المستمرة بين مختلف التوجهات واإليديولوجيات الجزائري

خير من جسد هذه النّقاشات . تدور في فلك اللّغة... المدرسة والمرأة: األخرى مثل

واالنقسامات بوضوح الصحافة الجزائرية المكتوبة، وهذا في غياب إعالم سمعي بصري 

يتناول هذه القضايا بواقعية، فقد تفاعلت الصحافة الجزائرية، رغم ما أصابها من ويالت 

، مع األحداث بحقّ، واستعرضت األحداث وعلّقت عليها 1988ما بعد أحداث أكتوبر منذ 

  . 1، بأسلوبها في تناول الحدث"الرأي العام"وعالجتها، وصنعت بحقّ 

  ...المدّونة 
                                                 

، تدفّق الجمعيات النسوية إلى شوارع 1988، الّذي شهدته الجزائر بعد أكتوبر "االنفتاح الديمقراطي" شهدت فترة -  *

ة الّتي دعت إليها الجزائر العاصمة، في مظاهرات مناهضة أو مساندة لقانون المرأة والحجاب، أشهرها تلك المظاهر

كرد فعل على مظاهرات سابقة نددت بقانون األسرة، وقد شارك فيها عشرات اآلالف من النّساء " رابطة الدعوة اإلسالمية"

لكن ذلك ال يعني أن المظاهرات المناهضة لهذا . المرتديات للحجاب، المنتميات لكل الجمعيات واألحزاب اإلسالموية

  .  شاركة للنّساء المتحجباتالقانون ال نجد فيها م

**  - حف الناطقة باللغة العربية، إالّ أنحف الجزائرية، وبخاصة الصأسال هذا الموضوع الحبر الكثير في بعض الص 

 Le Monde وLe Figaro: تناوله كان خاصا بالنّسبة لبعض الصحف والجرائد الفرنسية ذات الشّهرة الكبيرة، أمثال

ألمر الّذي جعل العديد من الباحثين، في مختلف العلوم اإلنسانية في فرنسا، يتعجبون لهذا األمر ، وهو اLibérationو

  .ويتساءلون عن جدوى هذه الضجة الّتي أحدثتها هذه القضية في فرنسا

 Claire Oger (1999), Le foulard entre tchador et mantille, enquête de voisinage dans le:    انظر في ذلك
tissu journalistique, in « Langage et société », N° 90, Paris, Maison des sciences de l’homme, p. 29.  

 Le"الجزائرية بعنوان " Le Matin" حول يومية J. P. Esquenaziانظر الدراسة الّتي أنجزها الباحث جان بيير إسكينازي  -  1

Matin un journal déchiré  "في كتابه" : l’écriture de la réalité, pour une sociologie du discours médiatique" ،

، يشرح فيها استراتيجية الجريدة في تقديم ومعاجلة الخبر 2002، عام Presses Universitaires de Grenobleالصادر عن 

  . لكه، والتهديد اإلرهابي المستمر لصحافييهاضمن السياق الصعب المتميز بقمع السلطة للجرائد واألحزاب الّتي ال تدور في ف
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فضلنا أن تكون المدونة، الّتي انتقيناها للتّحليل، محدودة ومغلقة من النّاحية الزمانية، 

تخراج واستكشاف البنى الحجاجية واألشكال الخطابية الّتي تسم ويبرر ذلك سعينا الس

الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب ذا الصبغة التنازعية، خالل فترة حاسمة من تاريخ 

الجزائر المعاصرة، عرفت فيها البالد تحوالت ال مثيل لها في الميادين االجتماعية 

رأس هذه األحداث سقوط عشرات اآلالف من ، وعلى ...والسياسية والثّقافية واألمنية

الجزائريين من جراء األحداث الدموية األليمة لّتي تلت توقيف المسار االنتخابي أواخر 

وقد تفاعلت الصحافة بكّل أنواعها، وعلى اختالف لغاتها، مع هذه . 1991شهر ديسمبر 

ها ساهمت كثيرا في دون مبالغة، إنّوكانت طرفا فاعال فيها، بل نقول، األحداث، بل 

  .الوضع الّذي آلت إليه الجزائر

، وهي الفترة الّتي عرفت 2000 و1989حصرنا، إذن، عينتنا في الفترة الممتدة بين 

إذ . فيها الساحة السياسية واإلعالمية والثّقافية واالجتماعية، تحوال يمكن وصفه بالجذري

وجي حكمت به لعقود من الزمن، نّظام تخلّت الجزائر، خاللها، عن نظام سياسي وإيديول

وظهرت . اشتراكي ذي اقتصاد تخطيطي، ودخلت نظام االقتصاد الحر والمبادرة الخاصة

 وقد سمح بذلك التّعديل الّذي أجري على الدستور والّذي ؛أحزاب سياسية عديدة ومتباينة

ت أحزاب قامت ، فُأنشئ"جمعيات ذات طابع سياسي"نص على حقّ المواطنين في إنشاء 

على أساس اللّغة والثّقافة، وأخرى على أساس الدين، وأخرى على أساس األيديولوجية 

االشتراكية، وأنهت األحزاب غير المعترف بها نشاطها السري ودخلت نطاق الشّرعية 

فأصبح الحزب الحاكم، الّذي شغل الميدان وحيدا لعقود، . بحصولها على اعتماد قانوني

  .  األطراف المشكلة لحلبة الصراع السياسي و االنتخابيمجرد طرف من

وقد طرأت تغييرات مماثلة على الحقل اإلعالمي، حيث ُأنشئت صحف ومجالّت 

 ميادين اإلخبار الصحافيكثيرة، منها اليومية واألسبوعية والشّهرية، وقد شمل النشاط 

اإلعالمية للقطاعين العام والثقافة والنشاط الحزبي، خاصة أم عمومية، وإن فتح الساحة 

، الّذي 1والخاص كان بقرار أصدرته الحكومة الّتي كان يرأسها السيد مولود حمروش

سمح للصحافيين بإنشاء جرائد خاصة بتوفيره لهم وسائل الطّبع والمقرات، وصرف 

عامين من مرتّبات العاملين، فصارت الجزائر من جراء ذلك دولة تعددية، ودليل  ذلك ما 

                                                 
   .، وذلك بعد حكومة المرحوم قاصدي مرباح1988 هو ثاني رئيس حكومة عرفته جزائر ما بعد أحداث أكتوبر -  1
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 الجزائري في تلك الفترة، على الرغم من االنحرافات الّتي الصحافيل عليه األرشيف شم

  .سجلها البعض بشأن توجهات بعض الجرائد

إن تحديد المدونة لم يشمل اإلطار الزمني فحسب، بل تجاوز ذلك إلى الموضوعات 

رز األحداث الّتي الّتي تناولتها المقاالت بالتحليل والتّحرير، وذلك بالوقوف على بعض أب

  .شكلّت مواضيع النّقاش الحاد بين مختلف األطراف الفاعلة بالجزائر

لقد ارتبط هذا النقاش بأوجه عدة تخص المواطن الجزائري، من حيث ماضيه 

حتى وإن لم يكن التطرق لهذه األوجه جديدا، بحكم أن . وحاضره ومستقبله وثقافته وهويته

بل في أطر الحزب الواحد، إال أنّه أخذ أبعادا غير مسبوقة مثل تلك المسائل قد أثيرت من ق

  .بعد ظهور التعددية الصحافية

تجدر المالحظة، في إطار اختيارنا للمقاالت، أنّه تعذّر علينا، في كثير من األحيان، 

إيجاد مقاالت فصل فيها نهائيا بين الموضوعات، فهي مترابطة ومتداخلة ومتشابكة ألنّها 

 اتصاال وثيقا بالهوية الوطنية الجزائرية وباألبعاد التّاريخية والحضارية تتّصل كلّها

  .والمستقبلية للجزائر الحديثة

الّتي طرحت على الساحتين " المسألة اللّغوية الجزائرية"يتعلق الموضوع األول بـ 

، آنذاك، نسيةالسلطات الفر فقد عملت. الثّقافية والسياسية منذ فترة ما قبل الثّورة التحريرية

ثم . على استغالل هذه المسألة للتفريق بين الجزائريين وكسر شوكة الحركة الوطنية

اشتدت هذه القضية اللّغوية حين اتّخذت أبعادا خطيرة كادت تعصف، في العديد من 

وقد زاد في تعقيد المسألة السياسات اللّغوية . األحيان، بكيان الجزائر الفتية المستقلّة

قافية الّتي انتهجتها مختلف حكومات الدولة الجزائرية والّتي تميزت بإقصاء بعض والثّ

 العناصر المشكلّة للشّخصية والهوية الجزائرية، األمر الّذي انعكس سلبا على الرقي

  .والتطور الثقافي والسياسي لجزائر االستقالل

التّعريب؛ فقد  قضية" لمسألةا"من بين القضايا الّتي شملتها المقاالت الّتي تناولت هذه 

عن سياسة التّعريب واللّغة العربية والعروبة، " المدافعين"شملت مدونة البحث مقاالت 

لسياسة التّعريب المنتهجة منذ " المعارضين"المتطرفة منها والمعتدلة، ثم مقاالت 

  ".لةاآلراء المعتد"مقاالت يمكن أن نصف أصحابها بذوي بعض االستقالل، إضافة إلى 
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من المدونة أيضا مقاالت عن القضية األمازيغية؛ إذ تصدى البحث بالتّحليل لمقاالت 

قراطية والحرية وحقوق رمزا للمطالبة الديم"برة إياها المدافعين عن هذه القضية، معت

  ".اإلنسان

هناك أيضا ردود أفعال الصحافة على تصريحات ممثّل الحكومة السيد بن عمر عبد 

ني، وهو وزير سابق لإلعالم واالتّصال في حكومة أحمد أويحيى في الفترة الحقّ زرهو

الرئاسية للرئيس األسبق اليامين زروال، بعد التّصريحات الّتي أدلى بها في شأن الصحافة 

  .الجزائرية النّاطقة بالفرنسية

عرضنا ، حيث ت"مسألة المنظومة التّربوية"أما القضية الثّانية للمدونة، فقد شملت 

  .للمنظومة التّربوية، ولمواقف المعارضين لها، وبعض المواقف المعتدلة" لمقاالت المساندين

، "قانون األسرة"يدور الموضوع الثّالث في فلك قضية المرأة الجزائرية، وموضوع 

  .موقف مساند مدافع، وآخر مضاد ومعارض: وهو موضوع لم نجد فيه أكثر من موقفين

السريعة للمدونة عن استحالة التّمييز بين القضايا الثّالث في العديد تكشف لنا القراءة 

 متعارضين ومتصارعين،  تواجد مشروعي مجتمعمن المقاالت، وسبب ذلك يعود إلى

  ".بالتنازعية والقطبية"انعكس تأثيرهما على الصحافة الّتي تميز خطابها، نتيجة ذلك 

مدونتنا من قضايا وملفّات، نود أن لما انطوت عليه   بعد هذا الوصف المختصر
  .نسجل بعض المالحظات فيما يتعلّق بهذه المدونة

شملت المدونة مقاالت نشرت في جرائد ناطقة باللّغة العربية وأخرى ناطقة باللّغة 

  .الفرنسية

 شارك في كتابة المقاالت صحافيون، تفاوتت شهرتهم، ورجال إعالم، 

صون، وعلماء ورجال الساء...ياسةومتخصوالقر.  

، التعليقات )وهي قليلة(شملت المدونة أنواعا صحفية كالمقاالت اإلخبارية 

ة، بريد القراء ومقاالت الصحافية، المقاالت االفتتاحية، الزوايا الصحافية، األعمدة الصحافي

  .الرأي
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هو أنّنا لم ، لسبب واحد ولعدد جرائدنا و أنواعها عشوائياكان اختيارنا فأما عن العينة، 

 – وذلك خدمة ألهدافنا في هذا البحث –نقصد جريدة بعينها أثناء الجمع، فقد راعينا فقط 

لم نكن نقصد جريدة أو جرائد . مقاالت محدودة تناولت المواضيع الّتي اخترناها للدراسة

 مصنّفة مسبقا ضمن تيار أو آخر، ألن هذا المعطى متذبذب تذبذب األحداث في بعينها

  .زائر، وال يمكن أن يشكّل معيارا نقيس عليه خطابا معيناالج
. أما لغة الجرائد، فقد أردنا لها أن تكون مزدوجة، ازدواجية الثّقافة في الجزائر

الّذي جرت فيه " الفضاء العام"شكلّت الجرائد الجزائرية النّاطقة باللّغتين العربية والفرنسية 

وقد بلغ عدد الجرائد النّاطقة بالعربية تسع جرائد، . ةكّل النقاشات حول القضايا الجزائري

، وأربع منها "األحرار"و" اليوم"، "الخبر"، "المساء"، "الشّعب: "خمس منها يومية وهي

  ".الوقت"و" ليبدو ليبيري"، " الثّقافيالشّروق"، "الشّروق: "أسبوعية وهي

، "La Nation"ية واحدة وهي أما الجرائـد النّاطقة باللّغة الفرنسية فنجد منها أسبوع

، "Liberté" ،"Le Matin" ،"El Watan"،" Le Jeune Indépendant ":وسـبع يومـيات هـي 

"El Moudjahid" ،"Le Quotidien d'Oran"و "La Tribune."  

أما عن الصحف النّاطقة باألمازيغية، فقـد آثرنا إبعـادها ألن الساحة اإلعالمية 

" Asalu"األولى بعنوان :  الفترة، لم تعرف إالّ جريدتين حزبيتينالجزائريـة، في تلك

 ، وقد صدرت عن حزب التجمع من أجل الثّقافة والديمقراطية)le sentierبمعنى الثنية أو (

RCD والثّانية جريدة ،"Amaynut) "النّاطقة باسم جبهة القوى االشتراكية ) الجديدFFS .

  .بسرعةوقد اختفتا عن الساحة اإلعالمية 

نعتقد أن أسباب توقّف هاتين الجريدتين عن الصدور تعود إلى عدم قدرة الحزبين 

على تحمل عبء إصدارهما، خاصة إذا علمنا أن مقروئيتهما محدودة جدا، زيادة على 

ذلك، فقد ظهرت جرائد خاصة كثيرة موالية ألبرز األحزاب السياسية بالجزائر، وهي 

عة، فكان الحزب الوحيد المثابر على إصدار جرائد باللّغتين جرائد ذات مقروئية واس

  .وباستمرار هو حزب جبهة التّحرير الوطني

يبدو واضحا أن الصدور المستمر غير مرتبط بالمردودية االقتصادية وحتى القيمة 

األدبية للمنشورات اإلعالمية بقدر ما يرتبط باإلمكانات المرصودة لهذه المؤسسات 

إن الفائدة المرجوة ليست . باعتبارها وسائل للدعاية السياسية واأليديولوجية) الجرائد(
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مردودية اقتصادية، كما هو الحال بالنسبة للجرائد الخاصة، بل مردودية غير مباشرة، 

 .تحصل حينما تنال األحزاب أصواتا انتخابية مقابل استثمارها

  ... من الناحية المنهجيةو
كان أن نتخير الوسائل اإلجرائية والنظرية الكفيلة بأن رأينا أنّه من الضروري بم

تمكننا من تحليل مدونتنا وفقا لألهداف التي سطرناها أثناء شروعنا في إنجاز هذا البحث؛ 

األمر الذي دفعنا إلى االستعانة ببعض ما أنجزته اللسانيات التداولية ولسانيات النص في 

  .  دراستها للبعد التداولي للخطاب

حجاجية عديدة، نشأت كّل منها في " نظريات" في هذا المجال، إلى وجود نشير،

 وهو ما حيانا، ومستقل بذاته أحيانا أخرى؛مجال معرفي خاص، مرتبط بمجاالت أخرى، أ

دفعنا إلى انتقاء مجموعة من اإلجراءات النّظرية الحجاجية والتداولية الّتي تخدم غايتنا 

" التنازعية" للغة؛ مع مراعاة الخاصية ياقي والمقاميالبعدين الشّكلي السبجمعها بين 

 الجزائري الّتي صبغت هذا األخير في مجمل النّقاشات الّتي جرت في الصحافيللخطاب 

  ...، في كّل القضايا السياسة والثقافية واالجتماعية1988بالدنا ما بعد أكتوبر 

للفيلسوفين " بالغة الجديدةلل"وقفنا، في هذا اإلطار، عند بعض اإلجراءات النّظرية 

بيرلمان وتيتيكا، لكونهما أخرجا الحجاج من صبغته العقالنية المفرطة الّتي أضفتها 

ثم نظرنا في . الديكارتية على البالغة الكالسيكية، إلى اعتباره ممارسة يومية وطبيعية

و معهود في النّمط الحجاجي للفيلسوف األمريكي ستيفن تولمين الّذي خرج بنظريته عما ه

هذا المجال، نحا به نحو تخليص الحجاج من ربقة المنطق واالستدالل الصارم، وتقريبه 

. وهو في ذلك يتفق تمام االتفاق مع بيرلمان وتيتيكا. من مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية

وقد نجح في اقتراح شكل يلخص بوضوح الكيفية الّتي يتم بها الحجاج في االستخدامات 

  .ة واليوميةالعادي

للمقطع "أما اللّساني الفرنسي جان ميشال آدام فتبنى بدوره هذا الشّكل في صياغته 

" النظرية الحجاجية في اللّغة"، وتبنينا هذا اإلجراء، إضافة إلى بعض إجراءات "الحجاجي

م للساني الفرنسي أوسفالد ديكرو، الّذي يتفق فيها مع بيرلمان وتولمين في العديد من المفاهي

؛ بل قد جاءت العديد منها استمرارا للنّظريتين الحجاجيتين، وبخاصة في نظرية ئيةااإلجر

  .الساللم الحجاجية ونظرية المعارف المشتركة ونظرية الروابط الحجاجية
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لم نهمل، في إطار الحديث عن نظرية ديكرو الحجاجية، التّطرق إلى نظرية 

دورا ال يمكن االستهانة به في إتمام العملية اإلضمار التخاطبي، ألن لهذه األقوال 

  .الحجاجية

من خالل جهود الفيلسوف " النظرية الحجاجية العربية"يضا أن نتناول أ لم يفتنا اكم

، باعتبار أننا تناولنا خطابين مختلفين من االمغربي طه عبد الرحمن، وكانت غايتنا من هذ

ويدخل هذا في .  النّاطق باللّغة العربيةفيالصحاحيث اللّغة، تبيان أثر ذلك على الخطاب 

  .إطار توجهنا المنهجي الراهن المتمثل في البحث في إشكالية قراءة التراث

وألن هدفنا هو تحليل الخطاب الصحافي، اعتمادا على إجراءات النّظرية الحجاجية 

ئناس لالست والتداولية، قمنا بعرض مختصر لمختلف المنهجيات والنّظريات المختلفة،

  .ببعض مفاهيمها الّتي تساعدنا في مقاربة بعض الظّواهر الخطابية

الّتي وضع معالمها آدم، والتي حاول " النظرية التّداولية النّصية"تناولنا، في األخير، 

أن يدرج فيها العديد من المفاهيم النّظرية واإلجرائية التّداولية والحجاجية، كمفهوم المقطع 

  ...حليل المقطعي واالتساق واالنسجاموأنواع المقاطع والت

 إالّ في إطار الجهود الّتي تحققت في هذا المجال الصحافيولم يكن تناولنا للخطاب 

روث ونو انغباتريك شارودو وجان ميشال آدم ودومينيك م: على أيدي لسانيين أمثال

ويو موريس م: وبعض الباحثين في مجال الصحافة واإلعالم أمثال... أموسي وغيرهم

  .وجان فرانسوا تيتو وكلود جامي وآن ماري جاني وجان بيير إسكينازي وغيرهم

  :وبناء على ما سبق، قسمنا بحثنا إلى ثالثة أبواب

يتمثل العنصر األول في لمحة تاريخية : ين، إلى عنصرالباب األولتعرضنا، في 

، وما 1830جزائر عامعن تطور الصحافة الجزائرية منذ دخول االستعمار الفرنسي إلى ال

 استعرضنا أهم حيث. نات تفاعلت معها الصحافة بقوةصاحب ذلك من أحداث ورها

اختصرنا هذه ف ،صحافة على نشرها والتّفاعل معهااأليديولوجيات الّتي عملت ال

األيديولوجية اإلصالحية الّتي تبنتها جمعية العلماء المسلمين : األيديولوجيات في

يديولوجية االندماجية، واأليديولوجية الشيوعية للحزب الشيوعي الجزائريين، واأل

الجزائري واأليديولوجية الراديكالية لحزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات 

  .الديمقراطية
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بعدها، تناولنا رهانات هذه الصحافة منذ اليوم األول من االستقالل، وما صاحب ذلك 

  .باقي القطاعات األخرى للدولة الجزائريةمن أحداث مست القطاع اإلعالمي و

يتمثل العنصر الثاني في عرض بعض الدراسات الّتي ُأنجزت حول اإلعالم 

والصحافة الجزائرية، وذلك لكي نتمكن من حصر المجال المنهجي الّذي ستنحصر فيه 

  .دراستنا

  ،"الخصائص والمنهج: الصحافة"، الّذي عنوناه الباب الثّانياستعرضنا، في 

 بالدراسة، وذلك من خالل الصحافيبعض المناهج الّتي تناولت الصحافة والخطاب 

 عنصر التّداولية وتحليل  ثم.بعض ما أنجزته علوم اللسان وعلوم المجتمع واإلنسان

الخطاب، عن طريق تحديدنا لمفهوم الخطاب ومختلف مقاربات تحليله، كالمقاربة التّلفظية 

ة وإثينوميثودولوجيا المحادثات اليومية والمقاربة التّفاعلية والتواصلية وتحليل المحادث

بفرنسا وسويسرا والحوارية وتعدد األصوات لدى باختين والسوسيولسانية والمدرسة 

أوستين (والمقاربة التّداولية الفرنسية في تحليل الخطاب ومقاربة األعراف االجتماعية 

  .و المقاربة السيميائية) رلوسي

دها، إلى تحليل الخطاب ومنهج الدراسة النّصية، حيث عرضنا مفهوم  تطرقنا، بع

آدم النّصية . م. اللّسانيات التّوجيهية والسياق وعالقته بالتّناص، وبعض مفاهيم نظرية ج

  .كاالتساق واالنسجام ومفهوم المقطع وأنواع المقاطع

 بتعرضنا ثم درسنا عنصر الحجاج والنظريات الحجاجية المعتمدة في التحليل،

نظرية "، فـ"نمط تولمين الحجاجي"لبيرلمان وتيتيكا وبعض مبادئهاّ، ثم" للبالغة الجديدة"

من منظور " النّظرية الحجاجية العربية"لديكرو وأنسكومبر، واستعرضنا " الحجاج في اللّغة

 كانت لنا وقفة بعالقة النص بالحجاج، ثم تحدثنا عن البعد. الدكتور طه عبد الرحمن

  .الحجاجي للمفردات

حددنا أيضا عالقة ظاهرة تعدد األصوات بالحجاج، بعدها تطرقنا إلى نظرية 

 الّتي واألساليبأشرنا، في هذا المحور، إلى عنصر التبليغ التنازعي . التمثّالت االجتماعية

، فصال تعرضنا فيه لمظاهر ا، في المحور األخير من هذا البابثم أوردن. يهافيتجلى 

 المكتوب، حيث تحدثنا عن مكونات نظام الصحافة المكتوبة كتعدد الصحافيلخطاب ا

ين العرضيين، ثم مفهوم التنظيم وعنوان الجريدة المتلفظاألصوات وأصحاب المقاالت و
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 واختيار الخبر وتنظيمه ثم التنظيمواألدوار وعالقتها بالمكان وعقد القراءة في 

  .المجموعات التّحريرية

خير، تطرقنا إلى مفهوم العقد، حيث أشرنا إليه في الخطاب اإلعالمي في األ

والمكونات الداخلية والخارجية للعقد التّبليغي وعقد القراءة والغايتين المتناقضتين للعقد 

  . غاية األخبار وغاية اإلغراء: التّبليغي اإلعالمي

 رأينا ،جزائري الالصحافي نتمكن من مقاربة الخطاب لكي و،الثالثالباب وفي 

ضرورة دراسة الوظائف الحجاجية والتّداولية لعناوين المقاالت، انطالقا من خمسة 

وثالثين عنوانا لجرائد باللّغة العربية واللّغة الفرنسية، حيث عكفنا على دراسة البعد 

عناوين؟ أي حد يتم استخدام اللّفظ كاستراتيجية في الإلى التّناصي لهذه العناوين، ثم تساءلنا 

نظرنا، بعدها، في العناوين باعتبارها أفعاال كالمية، وفي مختلف االستراتيجيات الّتي 

. توظّف في االستشهاد، ثم درسنا دور الخطاب المروي وأثره الحجاجي في العناوين

  . أخيرا، بينّا كيف يتم التأثير الحجاجي لداللة األلفاظ في االستشهاد

بارها أول ظاهرة تلفت انتباه القارئ بعد عنوان الجريدة، بعد دراستا للعناوين، باعت

أينا دراسة البنى الحجاجية لخطاب المقاالت في الصحافة الجزائرية، بتناولنا للمقال ترا

االفتتاحي على أنّه الواجهة التي تعكس بصدق توجه الجريدة والزاوية التي ينظر من 

البالغية والبيانية في المقال االفتتاحي، وما خاللها لألحداث، فرأينا كيف توظّف الظّواهر 

. الصحافيأغراض ذلك، ثم الكيفية الّتي تتجلّى عليها الحوارية والسخرية في هذا النّوع 

  . أخيرا، نظرنا في البعد الحجاجي للسرد في المقال االفتتاحي

وعالقته انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة مقاالت الرأي، بدراستنا لجانب الحوارية فيها 

 عكفنا أيضا على دراسة ؛بالحجاج، ثم عالقة هذا األخير بالمفردات وكذا بعدها الحواري

ودرسنا النّوع الثّالث الّذي يدخل . توظيف الصحافي للظّاهرة البالغية ألغراض حجاجية

وأخيرا، تناولنا . ة من حيث بعدها الحجاجيالصحافية رقفي صحافة الرأي وهو الو

  .اعلية لبريد القراءالوظيفة التف
  

  ...وفي األخــير 
  إنجازنا سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في كّل مرحلة من مراحلسع يال

 الكريمة نذكر مشرفتناهذا البحث، وساهم في الوصول به إلى هذا الحد؛ في مقدمة هؤالء 
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معرفيا طوال فترة البحث، مزودة األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي الّتي كانت لنا سندا معنويا و

إيانا بنصائحها وإرشاداتها الوجيهة وكتبها ومراجعها القيمة، كلما سدت أمامنا األبواب وطالنا 

   .الشّعور باليأس

ال ننسى بالذّكر والشّكر األصدقاء والزمالء الّذين لم يبخلوا علينا، هم أيضا، بنصائحهم، 

 خالل كّل خطوات إنجازه؛ نذكر بالخصوص مراجعتهقراءة هذا البحث ووتحملوا عبء 

 أنيسة بن تريدي وشمس الّدين شرقي وملوك رابح وبروان محمد الصادق واألزهاري ريحاني

  .واألستاذ توات
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I -ورهانات دراسات، تاریخ:  الجزائریةالصحافة:  الباب األول.  
  :التاریخ والرهانات :   الفصل األول- 1     

لم يكن الصراع المتعدد األبعاد الّذي لمسناه في الصحافة الجزائرية وليد أحداث 

 أو نتيجة لمختلف السياسات الثّقافية والسياسية الّتي انتهجتها مختلف 1988أكتوبر

إن من يعود بنا إلى البدايات األولى . فحسب  رية منذ االستقالل،حكومات الدولة الجزائ

 سيشهد أن مالمح هذا الصراع كانت بارزة *1919من تاريخ الحركة الوطنية ما بعد 

بوضوح، نتيجة مختلف سياسات القمع والسلب والنّهب التي انتهجتها القوات الفرنسية 

اسية، شهدت الساحة الجزائرية بروز مقاومات بالجزائر؛ فمن الناحيتين الثّقافية والسي

مسلحة في مناطق مختلفة من البالد، أبرزها مقومة األمير عبد القادر في الغرب ومقاومة 

وحركات سلمية أمثال حركة الشبان الجزائريين وجمعية العلماء ...المقراني في بالد القبائل

د ابن باديس في الثّالثينات من القرن المسلمين الجزائريين الّتي أسسها الشّيخ عبد الحمي

الماضي، من أجل الحفاظ على مالمح الشّخصية والهوية الجزائرية الّتي ما فتئ االستعمار 

ظهرت، إضافة إلى ذلك، . الفرنسي يطمسها لبسط توسعه االقتصادي والتّجاري والثّقافي

 الحقوق والواجبات بين ، تدعو إلى المساواة في"االندماجية"شّخصيات وأحزاب لُقّبت بـ 

الجزائريين والفرنسيين، نجد أيضا الحزب الشّيوعي الفرنسي الّذي أسسته مجموعة من 

هناك أيضا . المثقّفين الفرنسيين في الثّالثينيات، ثم انضم إليه مثقفون جزائريون فيما بعد

وهو الحزب الّذي قام على فكرة االستقالل السياسي للجزائر، " حزب الشّعب الجزائري"

حركة انتصار الحريات "الّذي انشقّت عنه مجموعة من المناضلين السياسيين أسسوا 

 لقد أدى توسع االستعمار وانتشار «: في الوقت ذاته؛ يقول صالح فياللي" الديمقراطية

إلى اضطهاد السكان وتفقيرهم، وعلى المستوى االقتصادي، أصبحت ... مؤسساته

                                                 
 هي الفترة الّتي عرفت نهاية صراع دولي، نتج عنه خذالن نخبة جزائرية مثقفة، رفضت السلطات االستعمارية - *

فقد رفضت الحكومات الفرنسية الّتي تناوبت على الحكم بالجزائر محاورة العناصر الفاعلة للحركة . تحقيق مطالبها

وجمعية ) MTLD(الذي تحول بدوره إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية  )P.P.A(الوطنية من حزب الشّعب 

 هناك دواعي التّفكير في أسلوب جديد ومن هنا ظهرت... العلماء المسلمين الجزائريين والحزب الشّيوعي الجزائري

في النّضال يأخذ بعين االعتبار المعطيات السياسية واالستراتيجية الجديدة الّتي أفرزتها الحربان العالميتان، من 

  : انظر في ذلك. جهة، وبدء انحسار نفوذ اإلمبراطورية الفرنسية في إفريقيا وآسيا، من جهة أخرى
- M. Keddache (1981), Histoire du nationalisme algérien, question nationale et politique algérienne 

(1919 – 195*), Tome 1, Alger, SNED. 
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ة في تناقض مع الرأسمالية االستعمارية، أما على المستوى السياسي، الرأسمالية الوطني

وعلى ... فإن سياسة التّمييز العنصري قد تم رفضها من طرف الطّبقة أو النّخبة الوطنية

المستوى اإليديولوجي، فإن التّقاليد العربية اإلسالمية، وفرت قاعدة أساسية للمعارضة 

  .1»جية االستعمارية محل تساؤل وبالتّالي أصبحت اإليديولو

يمكن القول، انطالقا مما سبق، إن االستعمار تسبب في ظهور الحركة الوطنية 

وساهم في تطورها واشتدادها؛ فبعد أن كانت تنتج سياسة المهادنة والمطالبة بالتّساوي في 

االستقالل الحقوق بين الجزائريين األهالي وبين المعمرين الفرنسيين، أصبحت تطالب ب

ال يدّل دائما على وحدة وتجانس " الحركة الوطنية"لكن مصطلح . السياسي الكامل

فمنطلقات ورؤى وفلسفات أولئك . األحزاب والتّيارات والجمعيات الّتي تشكّلت منها

وهؤالء أدت إلى اختالف يكاد يكون جذريا بينها، تجلّى هذا االختالف، بوضوح، في 

وذلك من خالل برامجها ومختلف ...ار وإلى قضايا الشّعب الجزائرينظراتها إلى االستعم

  .نشاطاتها

، *نعمل فيما يلي على استعراض سريع أليديولوجيات الفاعلين في الحركة الوطنية

إضافة إلى دور الصحافة في تطورها وإسهامها في قيام الثّورة التّحريرية، وذلك بتبيان 

  . الصراع الثّقافي واإليديولوجي لجزائر ما بعد االستقاللالعناصر الّتي ال تزال تشكل محور 

تأسست هذه األخيرة : ** الصحافة وأیدیولوجية الحرآة اإلصالحية– 1 – 1

على فكرة مفادها أن التّغيير في العقليات والذّهنيات سيؤدي حتما إلى تغيير المحيط 

                                                 
الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثّقافية، : األزمة الجزائرية): تحت إشراف( سليمان الرياشي - 1

  .19، ص 1997لعربية، بيروت، الطّبعة الثّانية، مركز دراسات الوحدة ا
 نحاول أن نتجنّب في عملنا هذا الجانب التأريخي قدر اإلمكان، ألن ذلك سيبعدنا عن غايتنا في هذا البحث، بل -  *

سنكتفي بعرض أهم إيديولوجيات األحزاب والحركات الجزائرية، مع التّركيز على أهم االختالفات الّتي أسست 

  .ولوجي لجزائر ما بعد الثّورة التّحريريةللصراع الثّقافي واإليدي
 هي حركة تأسست متأثرة بما آلتّ إليه الوضعية الثّقافية والدينية للجزائريين جراء السياسة االستعمارية الّتي شجعت - **

ي قامت الطّرقية والشّعوذة، فقد تبنّت اإلصالح كفكرة ومنهج للنّضال، مستلهمة معالمه من الحركة النّهضوية الّت

جمال الدين األفغاني، محمد : بالمشرق العربي من أجل إعادة إحياء مجد العربية واإلسالم، وكان من بين زعمائها

  ...عبده، الكواكبي، محمد رضا وغيرهم
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 يغير ما بقوم حتى يغيروا ما إن اهللا ال {: االجتماعي، وذلك انطالقا من قوله جّل وعال

  .1} بأنفسهم

تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين انطالقا من هذا المبدأ، حيث انصب 

 على اإلصالح الديني والثّقافي معتبرة  إياه الطّريقة المثلى لتجنيد الرأي العام «اهتمامها 

ال، طالب العلماء بحرية تدريس وفي هذا المج. الجزائري ضد اإليديولوجيا االستعمارية

، إيمانا منهم بأن تحقيق هذين المطلبين سوف *اللّغة العربية وفصل الدين عن الدولة

  .2»يضمن الوجود المتميز لألمة الجزائرية وبالتّالي تسهيل مهمة فصلها عن فرنسا 

لوطن، في سبيل ذلك، قام زعماء الجمعية بتأسيس المدارس والمعاهد في كّل أنحاء ا

وقد تم ذلك لوقف الطّمس الّذي . تقوم بتعليم اللّغة العربية وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

أصاب اعتقاد الجزائري الديني، وصونه من الشّعوذة والخرافة الّتي شجعها االستعمار عن 

 19 في جريدة البصائر بتاريخ **يقول الشّيخ البشير اإلبراهيمي. طريق النّهج الطّرقي

 ونعني بالتّعليم المسجدي ذلك التّعليم الّذي «، متحدثا عن طبيعة ذلك التّعليم 1947سبتمبر 

وعلوم . تلتزم فيه كتب معينة في العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وأصول وأخالق

ونسميه ... والعلوم الخادمة للدين من تاريخ وحساب وغيرهما. لسانية من قواعد ولغة وأدب

                                                 
  .42 سورة األنفال، اآلية -  1
شته الجزائر في تلك الفترة، والدليل  يبدو أن نقطة الفصل بين الدين والدولة لم تستجب في الواقع إالّ للظّرف الّذي عا- *

على ذلك أن الحركة اإلسالمية، الّتي تبنت العديد من أسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي من بين زعمائها 

، رفضت بالذّات هذه النّقطة معتبرة إياها ...األوائل رجاالت من الجمعية أمثال الشيخ أحمد سحنون وعبد اللطيف سلطاني

كون أن اإلسالميين الذين يعتبرون " الالئيكين"فمن بين مآخذ خصومهم . فكرة مسيحية ال تمت بصلة إلى الدين اإلسالمي

أنفسهم امتدادا وتواصال إليديولوجية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يرفضون فكرة الالئكية رغم أن زعماء الجمعية 

  .تبنوها ظرفيا، كإيديولوجية
  .23، ص ...مة الجزائرية، الخلفيات السياسية واالجتماعية األز-  2

 أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين، إلى جانب الشّيخ عبد الحميد بن باديس ومجموعة أخرى من الشّخصيات الّتي - **

لقرويين، وهم تلقت تعليمها في معاهد جامعات المشرق العربي وبعض بلدان المغرب العربي، مثل األزهر والزيتونة وا

ترّأس الجمعية منذ وفاة الشّيخ عبد الحميد بن باديس أي من . ممن تتلمذوا على أيدي زعماء النّهضة العربية أو طلبتهم

  . بالجزائر العاصمة1965 ماي 19توفي بتاريخ . 1955 إلى عام 1940عام 
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ا ألنه كان من فجر اإلسالم إلى اآلن ما زال يلقى في المساجد، وما زالت تقوم به مسجدي

  .1»من غير انقطاع ثالثة من أقدم مساجدنا وأعظمها، األزهر والزيتونة والقرويين 

ارتبط اسم الجمعية بمؤسسها عبد الحميد بن باديس الّذي حدد نهجها بمقولته 

، وجعل فلسفتها ترتبط ارتباطا "ة لغتنا، الجزائر وطننااإلسالم ديننا، العربي: "المشهورة

وثيقا بالفكر المتواجد آنذاك بالمشرق العربي، الرتباطه المعروف بزعماء النّهضة 

بالمشرق العربي أمثال رشيد رضا ومحمد عبده، وتبتعد عن كّل ما يِرد من فرنسا من 

لته يرفض األفكار المستوردة إن طبيعة المجتمع الجزائري المسلم جع «أفكار وفلسفات 

  .2»من فرنسا وفي المقابل يتقبل األفكار الواردة من المشرق 

  : لخّص عبد الحميد بن باديس هوية الجزائري في بيته الشّعري المشهور

            شعب الجزائري مسلم     وإلى العروبة ينتسب

 1935 وأنشئت عام "المنتقد"و" الشّهاب"أنشأ عبد الحميد بن باديس عام مجلتي 

، ساهمت كلّها في ترويج فكرة األمة الجزائرية والدفاع عن أصالتها "البصائر"جريدة 

  .العربية واإلسالمية

 تركيز العلماء على « عن المؤرخ شارل روبير أجيرون أن 3نقل صالح فياللي

بية، وبالتّالي  اإلسالمية كان محاولة منهم لمواجهة اإليديولوجيات األجن–الهوية العربية 

لقد سعت، بناء على ذلك، إلى نشر . *»إنهاء حالة االغتراب السياسي والثّقافي لمجتمعهم 

                                                 
  .23لى، الشّركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، ص ، الجزء الثّالث، الطّبعة األو)1981( آثار محمد البشير اإلبراهيمي - 1
  .23، ص ... األزمة الجزائرية-  2
  .24 المرجع نفسه، ص -  3
أم " Les amis du manifeste" "حزب أحباب البيان" أكانت هذه اإليديولوجيات محلية، مثل االندماجية الّتي نادى بها -  *

الحزب الشّيوعي الفرنسي الّذي تشكل في بداية نشأته من فرنسيين ولدوا بالجزائر، أو أجنبية كالشّيوعية الّتي كان ينادي بها 

تلك الّتي كانت السلطات االستعمارية تكرسها عن طريق الطّرقية وبعض العلماء اإلداريين من الجزائريين من بشاغاوات 

 وجريدة 1932عام " الرشاد"اإلخالص و"ريدتين أو ج" البالغ الجزائري" جريدة 1919وبعض علماء الدين الذين أنشأوا عام 

فقد تصدى عبد الحميد ابن باديس لبيان فرحات عباس الّذي اعترف فيه بعدم قدرته على . 1937عام " صوت المسجد"

اكتشاف ما سمي باألمة الجزائرية، في رد حاسم رفض فيه فكرة اندماج المجتمع الجزائري في البوتقة الثّقافية الفرنسية 

لكن هذا ال ينفي أن الجمعية، في العديد من ). 420انظر في هذا محفوظ قداش، المرجع السابق، ص (لمسيحية الغربية ا

مواقفها اتجاه العديد من األحداث، منذ نشأتها إلى قيام الثّورة التّحريرية، لم تكن تلتزم خطها األول الّذي سطّرته لنفسها، 
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تعاليم الدين السليم ومحاربة الخمر واآلفات االجتماعية ومحاربة األمية والبطالة والتّبذير 

  .وكّل ما من شأنه أن يمس بإحدى تعاليم الدين اإلسالمي

  : الطرقية– 2 – 1
في مقابل ذلك، هناك النّهج الطّرقي الّذي عمل االستعمار على استغالله لتدعيم 

وتعزيز قيمه الّتي من أجلها اكتسح الجزائر، حيث ) من الحضارة(تواجده التّحضيري 

لكن تجدر اإلشارة إلى أن الطّرق . وظّفه، في الثّالثينات، لمجابهة الحركة اإلصالحية

وغيرها، شكّلت، منذ البدايات ... جزائر، مثل التّيجانية والقادريةالموجودة منذ قرون في ال

األولى لدخول االستعمار، الحصن الحصين لمجابهة المد المسيحي والتّبشيري الّذي حملته 

 جيوش المبشرين، بل كانت زواياها توفر للمقاومة المسلحة جيوش المقاتلين، إالّ أن

صالحه وأهدافه، إذ سمح لها بعد ذلك بإنشاء جرائد االستعمار استطاع تطويعها لخدمة م

  . وجمعيات بهدف مجابهة المد اإلصالحي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

، يتلخص 19321 عام *"جمعية علماء السنة الجزائريين"لقد أنشأ بعض الطّرقيين 

 هذه الجمعية جريدة وأشهر جرائد". العقيدة المذهبية السنية"شعارها في العمل على تدعيم 

  . وغيرها**"صوت المسجد"و" النجاح"

، "اإلساءة والمساس بالوحدة الوطنية"كانت هذه الجمعية تُعيب على جمعية العلماء 

واتهمتها أيضا ". الزيغ عن سبيل السلف الصالح وزرع الفتنة والبلبلة بين المسلمين"و

  ".يمان وباعتقاد الجزائريين الّتي ال عالقة لها بإ***بنشر تعاليم الوهابية"

                                                                                                                                               
فقد أشرنا، قبل قليل، أن منطلق قيام . االستعمار وبعده، يصنّفونها ضمن التّيار اإلدماجياألمر الّذي جعل خصومها، أثناء 

هذه الجمعية تأسس حول االبتعاد قدر اإلمكان عن النّشاط الحربي والتكثيف من العمل التّربوي والتعليمي، رغم مشاركتها 

.  القاضي باالندماج السياسي للشّعب الجزائريVioletteفي المؤتمر اإلسالمي الّذي انعقد من أجل مساندة مشروع فيوليت 

  ).462 – 447انظر محفوظ قداش، المرجع السابق، ص (
 من بين الذين أنشأوا هذه الجمعية، رجال ساهموا في إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى جانب الشّيخ عبد - *

  .هذا األخير ومن معه بالوهابيينالحميد بن باديس، لكنّهم انشقّوا عنها، متهمين 
 إلى 1962، الخطاب اإليديولوجي عبر الصحافة الجزائرية الصادرة باللّغة العربية من سنة )1999( أحمد حمدي - 1

  .130، رسالة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، ص 1988
، 1947 جانفي 31 بتاريخ 65ر اإلبراهيمي في مجلة البصائر، العدد  انظر في هذا المقال الّذي نشره الشّيخ البشي-  **

  .يتهجم فيه على جريدة صوت المسجد بأسلوب ناقد الذع وساخر
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فالخطاب اإلسالموي الجزائري ما .  الغريب في األمر أن التاريخ يعيد نفسه دائما كلّما تعلّق األمر بالظّاهرة الدينية- ***

أما خصومهم الحاليين في الصحافة والسلطة . سه امتدادا للخطاب اإلصالحي لجمعية العلماءبعد االستقالل يعتبر نف
فصار مصطلح الوهابية الّذي يشير إلى نهج في . والمعارضة فيلقّبونهم بنفس ما لقّبوا به من قبل من طرف رجال الطرقية
رن الثّامن عشر، والقاضي بالعودة إلى األصول اإلصالح العقائدي والذي انتهجه المصلح محمد بن عبد الوهاب في الق

  . األولى لإلسالم، لقبا ذا داللة سلبية تلقّب بها الحركة اإلسالمية الراديكالية بالجزائر
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  : الحزب الّشيوعي الجزائري– 3 – 1
هو حزب أنشأه شيوعيون من أصل أوروبي، بإيعاز من الحزب الشّيوعي الفرنسي؛ 

كان يهدف إلى تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمسلمين الجزائريين من أجل 

لجزائريين بسبب إيديولوجيته التّخفيف من أعباء هؤالء؛ لم يلق تعبئة شعبية من ا

المناهضة للدين اإلسالمي، من جهة، ومواالته للحزب الشّيوعي الفرنسي الّذي لم تختلف 

رغم ذلك، . مواقفه في العديد من األحيان عن مواقف اإلدارة االستعمارية، من جهة أخرى

م الشّغل استطاع الحزب أن يدمج جزائريين كمناضلين في صفوفه، بسبب اندماجه في عال

الّتي بدأت نشاطها بالجزائر عام ) CGT(ضمن ما يسمى الكونفدرالية العامة للشّغل 

 مواقفه «تكمن نقطة ضعف هذا الحزب في عجزه على التّعبئة النّضالية بسبب . 1935

  .1»اإلدماجية أحيانا، واالستقاللية أحيانا أخرى 

لمطالبة باإلصالحات نشاطات الحزب الشّيوعي كانت أساسا محصورة في ا «إن 

أما مسألة الوطنية فقد اعتبرت من خصوصيات أوروبا ... االقتصادية واالجتماعية

وعلى هذا األساس تم رفض . الصناعية والتي ليست لها عالقة ببلد غير صناعي كالجزائر

تعليمات الشّيوعية العالمية في أواخر العشرينيات الّتي دعت إلى تبني عمل أي حركة 

 جعله في مواجهة مع الوطنيين «إضـافة إلى أن ذلك . 2»إلى إزالة االستعمـار تهدف 

، ألنّه لم يعترف عمليا بتطلّعاتهم الشّرعية والوطنية؛ بل ذهب إلى أبعد من *الجزائريين

  .ذلك عندما اتّهمهم بالعمالة للفاشيين

                                                 
1  - Hassan Remaoun (sous la dir.), (2000), L’Algérie, histoire, société et culture, Alger, Casbah Éditions, p. 

51. 
  .26، ص ...لجزائرية األزمة ا-  2
، كذلك 329 إلى 321، من الصفحة "Histoire du nationalisme algérien"محفوظ قداش :  انظر في ذلك كّل من-  *

الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكّرات معاصر، الفترة "كتاب عبد الرحمن بن براهيم بن العقون الموسوم بـ 

نجده يقول عن هذا . 190، ص 1984، الجزائر، الشّركة الوطنية للكتاب، ، الجزء الثّاني"1945 – 1936الثانية 

أما الحزب الشّيوعي، وإن لم يكن له كبير أثر في الجزائر، نظرا إلى أن الشّعب الجزائري، لعراقته في : "الحزب

 عليها بشيء وهو ويزيد... إسالميته، يرى فيه الحزب األبعد عن المسلمين من بقية األحزاب االستعمارية األخرى

استغالله للطبقة الشغيلة الجاهلة لمجرد أغراضه الحزبية وهو الدافع الّذي جعله يحرض العمال الشّمال إفريقيين في 

، فلما رأى منهم أعماال ال تتّفق مع أهدافه، بدأ يكيد للجمعية 1926عام " جمعية نجم الشّمال اإلفريقي"فرنسا على إنشاء 

، األمر الّذي أدى برجال النّجم إلى االبتعاد عنه بعد سنة واحدة فقط، 1929تها اإلدارة الفرنسية سنة ويحاربها حتّى حلّ

  .191 – 190، ص ..."واالستقالل بأعمالهم الوطنية الصرفة لصالح شعوبهم وأوطانهم الشّمال إفريقية
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األهالي الّذين فقَد الحزب الشّيوعي الجزائري، نتيجة لسياسته هذه، بعض قادته من 

 في األخير، فإن هذا الحزب الّذي كان يرى أن 1.»تحولوا تدريجيا نحو معسكر الوطنيين 

الصراع في الجزائر هو صراع بين طبقة بروليتارية ضد أخرى برجوازية وليس صراعا 

بين مستعِمر ومستعمر، لم يتمكن من االنضمام إلى صفوف الثّورة التّحريرية إالّ بعد 

، وبعد اشتراط قادة الثّورة تخليهم عن انتمائهم 1956 من قيامها، أي في مارس *ينسنت

  .الحزبي

أدرك هذا الحزب، على غرار األحزاب والجمعيات األخرى، أهمية وخطورة 

 ناطقة باللّغة الفرنسية، عمرت إلى ما 1938حيث عمل على إنشاء جريدة عام  الصحافة،

، وكانت له قبل )الجزائر الجمهورية (Alger républicainبعد االستقالل، وهي جريدة 

منبر األهلي  ( La Tribune Indigène Algérienne، جريدة 1927ذلك، أي عام 

 أنشأ جريدتين، األولى ناطقة باللّغة الفرنسية وهي جريدة 1943في عام ). الجزائري

  ".ر الجديدةالجزائ" والثّانية ناطقة باللّغة العربية وهي ،Liberté) الحرية(

 18 قد أوقفت عن الصدور بتاريخ Alger républicainتجدر اإلشارة إلى أن جريدة 

 وبوعالم خالفة وعبد Henri Allegهنري عالق : ، حيث كان على رأسها1965جوان 

  .**الحميد بن الزين

، عاد إلى الواجهة تحت رئاسة هذا األخير، لكنّه لم يلبث 1988بعد أحداث أكتوبر 

أما عن صحافيي الجريدة . اختفى عن الصدور، ثم عاد إلى األكشاك في اآلونة األخيرةأن 

 2004 إلى 1990 الّتي عمرت من Le Matinبعد هذا التّوقف، فقد أنشأ بعضهم جريدة 

  . بعد أنّ  توقفت عن الصدور بسبب عدم قدرتها على دفع مستحقاتها

                                                 
  .26، ص ... األزمة الجزائرية-  1
  . باريس الشّيوعي–واقفه، إذ كان دوما يخضع، في قراراته، لمحور موسكو  لم يكن هذا الحزب حرا في اتخاذ م-  *

يعد عبد الحميد بن الزين رئيس تحرير هذه الجريدة عام .  هم مناضلون في الحزب الشّيوعي الجزائري-***

 حزب ، هو الّذي أنشأ، إلى جانب مجموعة من رفاقه المناضلين في الحزب الشّيوعي الجزائري،1965 إلى 1962

الجبل  "La montagne et la plaine: من بين مؤلفاته . Parti d'avant garde socialisteالطّليعة االشتراكية

 1990، وهو عبارة عن سيرة ذاتية صدرت عام "سجن المبيز "Lambèse و1980الصادر بالجزائر عام " والهضبة

  .عن دار االجتهاد بالجزائر
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التّيار الي ساري الموجود آنذاك لم يكن محصورا، نشير، في آخر هذا المبحث، أن

من النّاحية اإلعالمية والسياسية، في الحزب الشّيوعي الفرنسي ومن بعد الجزائري، بل 

صاحب الجريدة  Le Parti Populaire Français" الحزب الشعبي الفرنسي"كان هناك 

  .Matin Oranالجهوية 

  : االندماجيون– 4 – 1
ال إصالحات على جميع المستويات من أجل تحسين تهدف حركة االندماج إلى إدخ

. ظروف الجزائريين االجتماعية واالقتصادية والقانونية والتمتع بنفس حقوق الفرنسيين

 Les" الشبان الجزائريين"على أن هذه الحركة تعود جذورها إلى حركة  *يجمع المؤرخون

jeunes Algériens صيات المثقفة باللّغة ، على يد بعض الشّخ1911، الّتي نشأت عام

والمطالبة بتمثيل الجزائريين المسلمين في ***الفرنسية، كانوا ينادون بفكرة التّجنيس

المجالس المنتخبة، مع االحتفاظ بالتّشريعات اإلسالمية الّتي تنظم حياة الجزائريين، كّل 

هم بالرفض قوبلت مطالب. ذلك في إطار النّظام االستعماري وتحت سيادة الحكومة الفرنسية

لم يكن ذلك كافيا، حيث يشير قانون . إالّ القليل منها، وذلك بعد الحرب العالمية األولى

                                                 
  ).المذكورون أعاله(وحسن رماعون وصالح فياللي محفوظ قداش :  انظر في ذلك- **

، وهم طبقة "حزب األتراك"يشير محفوظ قداش إلى أن هذه الحركة لم تكن حزبا سياسيا رغم أن البعض كان يلقبهم بـ 
قة الراشدية بالجزائر، حل: متوسطة خرجت شيئا فشيئا من الطّبقة الشّعبية، أنشأوا ألنفسهم شركات ونوادي وحلقات مثل

وكانت من بين ... الصالح باي بقسنطينة، حلقة الشّبان الجزائريين بتلمسان، شركة األخوية بمعسكر، حلقة التّقدم بعنابة
اللّتان أنشأهما االخوة فقّار بوهران، " إفريقية" وEl Misbah" المصباح"جريدتا : الصحف والجرائد الصادرة عن هذه الحركة

 Le Musulman والمسلم 1907 عام Kaoukab Ifriqiya وكوكب إفريقيا 1906جزائر عام  بالEl Hilalوجريدة الهالل 
إالّ أن أحمد حمدي يذهب إلى أبعد من ... 1911 بجيجل عام L'étendard Algérien بقسنطينة والعلم الجزائري 1909عام 

ن القوانين والمراسيم الصادرة من  جاء موازيا للغزو االستعماري ومدعما ببعض م«ذلك باعتباره الخطاب االندماجي 
إن الخطاب االندماجي ينطلق أساسا من ... اإلدارة الفرنسية دونما أدنى مراعاة لتقاليد وعادات وديانة المجتمع الجزائري

أحمد حمدي، المرجع : لالستزادة ينظر .»مفهوم االستعماريين وتشبثهم بسياسة اإللحاق المنبثقة عن سياسة نظام السيف 
  .75، ص Histoire du nationalisme Algérien: و. 140لسابق، ص ا

 نذكر أن الحركة الوطنية كانت قد حاربت فكرة التّجنيس بشدة، وما أدّل على ذلك من تلك المقاالت المنشورة في -  **
 وقد جاء في بعض أعداد جريدة البصائر لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وصحيفة األمة لحركة نجم شمال إفريقيا،

 نقول للشّعب أن سياسة االندماج وترك قانون األحوال الشّخصية يشكالن خطرا كبيرا، إذ في حالة حدوثهما نفقد «: أعدادها
، وهذا بعدما اتهمت االندماجيين بالمارقين والمرتدين وحاملي أوسمة »جنسيتنا وكرامتنا، وكّل أمل في استرجاع حريتنا 

 إن الشّعب الجزائري ال يعمل من أجل الحصول على حقّ المواطنة لبعض المئات «: تقول، في مكان آخر  و.الشّرف الفرنسيين
من أنصاف المثقفين، بينما أغلبية الجماهير في حاجة إلى الخبز والملبس، ليس من أجل أقلية محظوظة بينما أغلبية الشّعب الجزائري 

  .143 السابق، ص أحمد حمدي، المرجع: انظر. »... ليست سعيدة
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 أنّه على  Sénatus Consult:  والمسمى1863الجنسية الفرنسي الصادر في عام 

الجزائري، الّذي يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية، أن يتخلى عن التزاماته 

  .كان يخضع لها تحت طائلة التّشريع اإلسالميالدينية الّتي 

يشير محمد رماعون أنّه، من النّاحية اإليديولوجية، كان هؤالء الئكيين أمثال أمحمد 

والمشرقي، والقاضي بن حبيلس واألمير خالد، وفيما " الوطني المسلم"برحال ذوي االتجاه 

  .1رنسيةللثّورة الف" التنويري"بعد فرحات عباس المتأثر بالتّوجه 

" فيدرالية المنتخبين الجزائريين"سعدان، . بن جلول ود. أنشأ هذا األخير، بصحبة د

Fédération des élus Algériens تتلخّص مطالبها بحقوق أكثر واالندماج 1927، عام ،

 كان من بين الحجج الّتي قدمها االندماجيون في الدفاع «: التّدريجي في األمة الفرنسية

 حصول اليهود الجزائريين على الجنسية الفرنسية الّتي سمحت لهم بتحسين عن أفكارهم

  .2»أوضاعهم وممارسة حقّهم في النّشاط السياسي 

 Les Amis، أنشأ فرحات عباس حركـة أحباب البيان والحرية 1944في مارس 

du manifeste de la liberté ائريين ، يطالب من خاللها بحرية التّعبير والكلمة لكّل الجز

ويحارب، بكّل األشكال، تعدي القوى االستعمارية على الشّعوب الضعيفة، والمساهمة في 

تكوين عالم جديد يحترم فيه اإلنسان في شتى أنحاء العالم، وإنشاء جمهورية جزائرية 

  .3بنظام فيدرالي في جمهورية فرنسية جديدة

  الوفاق الفرنسي" جريدة :كان لالندماجيين مجموعة من الصحف والجرائد أهمها

 لفيدرالية المنتخبين La justice" العدالة"، جريدة L'entente franco-musulmane" المسلم

 1944، صدرت عام L'égalitéجريدة المساواة " ألحباب البيان والحرية"المسلمين، وكان

د ، كانت ق"الشبان الجزائريين"نشير في األخير إلى أن حركة . 4في ظروف عسيرة

ساهمت في تشكيل حركة االندماج الّتي كان لها األثر البالغ والدور الهام في الحركة 

                                                 
1 - H. Remaoun, Op. Cit., p 49. 

  .22، ص ... األزمة الجزائرية-  2
  .290 - 282عبد الرحمن بن إبراهيم العقون، المرجع السابق، ص :  لالستزادة، ينظر-  3

4 - M. Keddache, Op. Cit., p 678. 
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لقد زودت الثّورة . *الوطنية، وتواصل تأثيرها على الساحة الجزائرية بعد االستقالل

والجزائر المستقلة فيما بعد بنخبة ال يستهان بها من اإلطارات، ساهمت بفعالية في بناء 

  . بسبب كفاءاتها العالية في التّسيير1962 جويلية 5عد الجزائر ما ب

  : الحرآة المطالبة باالستقالل– 5 – 1
 عديدة، سياسية واقتصادية وعالمية، إلى نضج سريع للحركة الوطنية 1أدت ظروف

وشجع راديكاليتها، نذكر منها االضطهاد المستمر الّذي كانت تعاني منه كّل الطّبقات في 

 وأثرها 1917ئري، فيما عدا األوروبيين، وقيام ثورة أكتوبر البلشفية عام المجتمع الجزا

، 1926على المهاجرين الجزائريين الذين أسسوا حركة نجم شمال إفريقيا بفرنسا عام 

وهي الحركة الّتي نادت، منذ تأسيسها، باستقالل الجزائر السياسي والتّام وإعادة االعتبار 

 لألمة الجزائرية، وانتهاج النّضال والكفاح المسلح في سبيل للبعدين العربي واإلسالمي

  . **تحقيق تلك األغراض

لقد تميزت هذه الحركة بصبغتها اليسارية بسبب تعاطف الحزب الشّيوعي الفرنسي 

معها، وقد جعل ذلك برنامجها وأهدافها تتّسم بالطابع االشتراكي، تصل أحيانا إلى حد 

  .الشّعبوية

 على المسألة الوطنية «يدعو األول إلى التّأكيد : ياران سياسيانتقاسم الحركة ت

وتحقيق استقالل الجزائر عن طريق كفاح الطّبقة العاملة، وكان يطمح إلى إقامة نظام 

اشتراكي في جزائر ما بعد االستعمار، كما طالب بالتّحالف مع حركة العمال الفرنسيين 

حالف االستراتيجي مع الشّيوعية العالمية والحزب الشّيوعي الفرنسي، فضال عن التّ

                                                 
د تتردد في خطاب العديد من الصحف و شخصيات الجد" الالئكيون واالندماجيون"و" االندماجيون" ال تزال عبارتا -  *

، وهي عبارات ذات داللة سلبية تنم عن صراع قديم بين االندماجيين، من جهة، "اإلسالموي"و" الوطني المحافظ"التّيارين 

قائما إلى وأصحاب الراديكالية الوطنية، من جهة أخرى، وبدرجة أقل جمعية العلماء المسلمين، هذا الصراع الّذي ال يزال 

  .وقتنا هذا، تجسده الصحافة الجزائرية بوضوح
1 - H. Remaoun, Op. Cit., p 351. 

 ال ننسى أيضا فشل مختلف األحزاب والجمعيات والتّيارات الّتي سادت الجزائر ما بين الحربين العالميتين، في الوصول - **

وقف الحركي، القمع الّذي تعرض له الجزائريون مباشرة بعد فوز لقد زاد من راديكالية هذا الم. إلى فك قيود الشّعب الجزائري

فرنسا وحلفائها على ألمانيا النّازية، في واليات ومناطق الشّرق الجزائري بسبب خروج بعض المناضلين في مظاهرات نادوا 

  .من خاللها باستقالل الجزائر
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ومن مطالب هذا التّيار نقد ... والمضطهدين من طرف االستعمار في المجتمعات األخرى

برجوازية األهالي والقيم التّقليدية في المجتمعات المستعمرة بصفة عامة وفي المجتمع 

  .*ادركان على رأس هذا التّيار السيد حاج علي عبد الق. 1»بصفة خاصة 

، المعروف بمصالي الحاج، ***أما التّيار الثّاني، فقد ترّأسه أحمد بن أحمد مصالي

الّذي تميز عن األول بإيمانه باألمة الجزائرية وبقيمها الّتي تميزها عن األمة الفرنسية، هذا 

ما جعل نضال هذا التّيار ينصب على مفهوم الوطنية والنّضال القومي، مع االبتعاد عن 

فهوم الصراع الطّبقي، وقد زاد من راديكاليتها انضمام العمال والفالحين إلى صفوفها، م

هؤالء هم من كان يعاني بصفة مباشرة ويالت القمع واالضطهاد وسلب األراضي 

  .والممتلكات

" الشعبوية"و" بالعفوية"تجدر اإلشارة إلى أن إيديولوجية مصالي الحاج قد وصفت 

 وألنه ركّز على «، بسبب افتقار نضاله الستراتيجية واضحة للعمل، "العربية اإلسالمية"و

الثّقافة العربية اإلسالمية كبديل للهوية الوطنية، معتبرا اإلسالم كأساس للشخصية الوطنية 

وبهذا المعنى استعمل الراديكاليون الهوية . وكعامل حاسم في توحيد الشّعب وتكامله

ائري كوسيلة إلثبات شرعية الفروق الثّقافية والسياسية بين العربية اإلسالمية للشّعب الجز

األمتين الفرنسية والجزائرية، وبالتّالي البرهنة على شرعية فرضية االستقالل الّتي وحدت 

                                                 
  .28، ص ... األزمة الجزائرية-  1

 إفريقيا وأحد الوجوه البارزة في الحركة الوطنية، هاجر إلى فرنسا بعدما استولت  أحد مؤسسي حركة نجم شمال-  *

انخرط في الحزب . اإلدارة االستعمارية على ممتلكات عائلته، ثم انخرط في الكونفدرالية العامة للعمل بعدما تزوج بفرنسية

نجم شمال إفريقيا دام طويال، انخرط في حركة ، وبعد صراع مع قادة 1948في . الشّيوعي الفرنسي، وبعد مدة انسحب منه

  .فرحات عباس لمساندة هذا األخير

 إلى جانب حاج علي عبد 1926 من أبرز الشّخصيات المؤسسة للحركة الوطنية، حيث أنشأ نجم شمال إفريقيا عام - **

، وأخيرا الحركة الوطنية 1946 فحركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1937القادر، ثم حزب الشّعب الجزائري عام 

هاجر فيما بعد إلى فرنسا . نشأ في تلمسان في ظل عائلة عريقة تنتمي إلى الطّريقة الصوفية الدرقاوة. 1951الجزائرية عام 

. نجم شمال إفريقيا، انفصل عن الحزب الشّيوعي الفرنسي بسبب مواقف هذا األخير الّتي لم ترضيه= حيث أنشأ حركة 

نفي مرة إلى سجن المبيز ثم إلى . El Oummaبعد توقفها عن الصدور، أنشأ جريدة األمة . El Ikdamة اإلقدام أنشأ جريد

في .  سجن بصحبة الشّاعر مفدي زكريا والمناضل حسين لحول1937في عام . 1941مدينة برازفيل بالكونغو، عام 

. 1961، بعد رفضه المشاركة في مفاوضات سنة Le cri du peupleنداء الشّعب :  أنشأ جريدة شهرية تحمل اسم1962

  . بعد مرض عضال1974وافته المنية عام 
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والمؤكد، في هذه المرحلة، أن برنامج الحركة . 1»أغلبية الشّعب الجزائري تحت قيادتهم 

وعي الفرنسي بسبب اعتقاد زعمائه أن األمة لم يجد استحسانا من قبل الحزب الشّي

ضف إلى ذلك تصريح زعيم . الجزائرية لم تتشكل بعد، بل ال زالت في مرحلة التّكوين

القائل بوجود أكثر من عشرين قومية يتشكل منها الشّعب ) موريس ثوريز(هذا الحزب 

 قطع وهو ما أثار حفيظة الحزب، حيث أقبل زعيمه مصالي الحاج على. الجزائري

  .روابطه به، بصفة نهائية

فيما بعد، ُأنشئ حزب الشّعب الّذي لم يدم وجوده سوى سنتين، حيث أقدمت 

فأعاد الكرة بعد الحرب العالمية الثّانية، . السلطات الفرنسية على حظره وتوقيف نشاطه

 من أجل المشاركة في االنتخابات MTLDبإنشائه لحركة انتصار الحريات الديمقراطية 

 ألف جزائري في مدن عديدة 45التّشريعية، وذلك بعد القمع الّذي ذهب ضحيته أكثر من 

  .من الشّرق الجزائري

نشير، في هذا اإلطار، إلى أن هذه الحركة الراديكالية عرفت خالفات عديدة، نجد لها 

يسير بها يعود مصدر هذه الخالفات إلى الطّريقة الّتي كان . أثرا في جزائر ما بعد االستقالل

، واالختالف في اتّباع النّهج اإليديولوجي *حزب الشّعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية

أهم مسألة من المسائل الّتي . الّذي سيعمل على بناء مستقبل الجزائر المستقلة، من جهة أخرى

  .1949كادت تعصف بالحركة الوطنية في ذلك، ما سمي باألزمة البربرية عام 

ن بوادر هذا النّزاع كانت موجودة قبل ذلك، أي في الثّالثينات في حركة نجم يبدو أ

 على 1936إذ أقدم أمين عام هذه األخيرة، وهو عمار عيماش عام . شمال إفريقيا

                                                 
  :انظر أيضا كتاب محمد حربي. 30، ص ... األزمة الجزائرية-  1

  - Le FLN ( 1980), Mirage et réalité, des origines à la prise du pouvoir, Paris, jeune Afrique, p. 
25. 

 Le parti c'estالحزب هو أنا "حاج في هذه الفترة بسلطته المطلقة على الحزب، إذ عرفت عنه عبارة  عرف مصالي ال-  *

moi"هذا . ، كان يعين اإلطارات العليا للحزب بنفسه وبدون أية استشارة، ولم تكن آراؤه قابلة ألن تناقش من طرف الحزب

 إطارات الحزب بسبب فشله في توحيد مناضليه من جهة، ومن جهة أخرى، يشير محفوظ قداش إلى ظهور صراع بين

حزب "وإطاراته، الدليل على ذلك األزمة الّتي كادت تعصف به بإقدام مناضلين من فيدرالية فرنسا على تشكيل ما عرف بـ 

هات ويعود سبب هذا الفشل أيضا إلى عجز الحزب عن تأسيس إيديولوجيا تعمل على توحيد مختلف التّوجي". الشّعب القبائلي

  ).805 – 804محفوظ قداش، المرجع السابق، ص . (اإليديولوجية والثّقافية الّتي شكلت النّخبة النّضالية لحزب الشّعب
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االنسحاب منها بسبب خالفه اإليديولوجي مع مصالي الحاج حول هوية الشّعب الجزائري 

ض مناضلي حزب الشّعب وحركة انتصار ، حاول بع1948في نوفمبر . األمازيغية

الحريات الديمقراطية تأسيس حركة شعبية بربرية بالمهجر، بإيعاز من واعلي بناي وعمار 

ولد حمودة، وهما مناضالن بارزان في فيدرالية فرنسا، وقد أقدمت قيادة الحزب على حّل 

 ذلك يتمثّل في  عزل ، وما نتج عن1الفيدرالية الّتي كان العنصر البربري فيها قويا جدا

قادة اللّجنة المركزية للحزب في الجزائر بما فيهم آيت أحمد وتعويضه ببن بلة في قيادة 

 بالمنحى البربري لبعض مناضلي -المنظمة الخاصة، مع العلم أن آيت أحمد قد ندد 

  . الفيدرالية

ى الحزب ثم تم تمزيق الحركة البربرية، مما أدى ببعض أعضائها إلى االنضمام إل

 وقد أدى تطهير الحركة البربرية إلى عزل الكوادر المهمة في الحركة، «الشّيوعي، 

وبالتّالي تسهيل مهمة صعود كوادر رديئة إلى قيادة الحزب، إذ لم يبق من الجماعة 

  .2»البربرية في الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية إالّ آيت أحمد

ية جبهة الّتحریر الوطني أثناء الّثورة  الصحافة وإیدیولوج– 6 – 1
  :الّتحریریة

إذا نظرنا إلى المنحى اإليديولوجي لجبهة التّحرير الوطني منذ اندالع الثّورة 

جسدت االتجاه األول عبارة . التّحريرية، نجده اتّخذ منحيين متتاليين ومتناقضين في الزمن

، حيث اعتمد قادة »المبادئ اإلسالمية  دولة جزائرية ديمقراطية ضمن «بيان أول نوفمبر 

الثّورة على الوتر العربي واإلسالمي لحمل الشّعب الجزائري على تبني الثّورة وبالتّالي 

احتضانها، واكتساب دعم الدول العربية واإلسالمية، الّتي نالت استقاللها في تلك الفترة؛ 

حضارية مشتركة بين على أن الثّورة هي حرب ضد مستعمر عمل على طمس معالم 

حاولت إطارات . أما المنحى الثّاني فهو الّذي نتج عن مؤتمر الصومام. شعوب هذه الدول

الثّورة تجسيد ذلك على الميدان إذ أعلنت حربا أخرى على األشخاص الذين يتناولون 

  .الخمور وعلى غير المصلين وأصحاب العادات واألخالق الّتي تمس بالدين اإلسالمي

                                                 
1 - A. Guenoun, Op. Cit., p. 21. 

  .32، ص ... األزمة الجزائرية-  2
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توظيف اإلسالم، في نفس هذا اإلطار، أفضل طريقة لعزل الحركات واألحزاب كان 

  .الوطنية الّتي رفضت االلتحاق بالثّورة

لم تكن جبهة التّحرير حزبا تقليديا كما هو األمر بالنّسبة لألحزاب والحركات 

األخرى؛ بل هي حركة ضمت في صفوفها مزيجا من النّخب المتفاوتة من حيث 

فقد رأينا انضمام الحزب الشّيوعي وجمعية العلماء . ت والثّقافات والنّزاعاتاإليديولوجيا

هذا كلّه . إلى صفوفها... المسلمين الجزائريين واالندماجيين من أحباب البيان والحرية

وهو األمر الّذي . أدى إلى ظهور خالفات ونزاعات خطيرة بين قياداتها على السلطة

األولى من اندالعها، إضافة  إلى مختلف الضربات الّتي أضعف من شوكتها في السنوات 

  .تلقتها جبهة التّحرير من القوات العسكرية الفرنسية وفي مختلف أنحاء الوطن

، "إعادة ترتيب البيت"أجبرت هذه الظّروف القيادة الثّورية إلى عقد مؤتمر من أجل 

  .فكان ذلك في منطقة الصومام ببجاية

طة التّحول اإليديولوجي للثّورة الجزائرية، ومنه ظهر االتجاه شكّل هذا المؤتمر نق

الثّاني الّذي سيطرت عليه النّزعة الماركسية بسبب تواجد إطارات الحزب الشّيوعي 

  .الجزائري بقوة في صفوف إطارات الجبهة

، المعروف بمهندس الثّورة بعد * فقد عرف التّوجه اليساري للمناضل عبان رمضان

  . ماممؤتمر الصو

 الشّيوعية وكان من بين النّقاط الّتي تبناها هذا **هناك أيضا بصمات عمار أوزغان

  . البرنامج أولوية الداخل على الخارج، وأولوية السياسي على العسكري

                                                 
ن عضوا في لجنة التّنسيق والتّنفيذ  قائد ثوري من منطقة القبائل، أحد أبرز إيديولوجيي جبهة التّحرير الوطني، حيث كا- *

 ثم عضوا في المنظمة السرية، األمر 1943انخرط في حزب الشّعب سنة . الّتي أخذت على عاتقها تنظيم مؤتمر الصومام

استغل وقته هناك لإلطالع على أعمال ماركس ولينين، بعد خروجه . الّذي كلّفه السجن لمدة ست سنوات باأللزاس الفرنسية

ثم أسندت له مهمة تنظيم مؤتمر الصومام الّذي . لسجن التّحق بصفوف جبهة التّحرير الوطني بالجزائر العاصمةمن ا

  . وافته المنية بعد أن تمت تصفيته الجسدية من رفاقه في الكفاح1955وفي ماي . اصطبغ برنامجه بصبغته هو
 أيضا بتعاطفه مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ، عرف1945 الكاتب األول للحزب الشّيوعي الجزائري سنة - **

التحق بصفوف جبهة التّحرير .  الّتي كان يرأسها أحمد طالب اإلبراهيميLe jeune musulmanإذ كان يكتب في جريدة 

  .1964، ووزير السياحة عام 1962بعد انتهاء الثّورة التّحريرية، شغل منصب وزير الفالحة عام . 1955الوطني عام 
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تعمل الفئة األولى : هاتان النّقطتان شكلتا محور النّزاع بين فئتين من الثّوار

ياسي إلى جانب النّضال العسكري، على تطويع الفئة الثّانية المعروفة بإيمانها بالنّضال الس

فكان عبان . الّتي تولي األهمية القصوى للعمل العسكري على حساب النّضال السياسي

رمضان ينتمي إلى الفئة األولى، وهو الّذي جعله يدفع الثّمن غاليا بسبب مواقفه تلك، حيث 

ل في مسار الثّورة، بانقالب الجناح العسكري وشكّل ذلك نقطة تحو. تمت تصفيته جسديا

في . وقد استمر الصراع وال يزال حتى بعد االستقالل. ضد الجناح السياسي في الجبهة

، أعلن عن إنشاء الحكومة المؤقتة، وهي مؤسسة شكّلتها شخصيات ذات مشارب 1958

  ...الحيوإيديولوجيات مختلفة ومتناقضة، منها الراديكالي والشّيوعي واإلص

يمكن القول، نظرا لما آلت إليه األوضاع أثناء الثّورة وبعدها، أن جبهة التّحرير 

الوطني تمكّنت من تعبئة الشّعب الجزائري في حربها ضد المستعمر الفرنسي، وأن تكسب 

ود المجتمع الدولي بعزل هذا األخير لفرنسا في مختلف المحافل الدولية، لكنّها لم تستطع 

خلّص من تلك التّناقضات الداخلية الّتي كادت أن تعصف بها في أكثر من مناسبة، أن تت

ويعود ذلك، كما سبق القول، إلى طغيان التّناقض . وأن تذهب جهودها في مهب الريح

اإليديولوجي في صفوفها، وعجزها على صياغة مشروع متجانس يتجاوز التّناقضات 

  .المعروفة

ع لمختلف اإليديولوجيات والنّزعات الّتي شكلت أرضية بعد هذا االستعراض السري

التّفاعل والصراع في الحركة الوطنية الجزائرية منذ البدايات األولى من القرن الماضي، 

سيتضح للقارئ أن ما تعيشه الجزائر منذ أن حازت على استقاللها من صراعات سياسية 

ة، ال يمكن له أن يخرج عن رهانات وثقافية وإيديولوجية على مستوى السلطة والمعارض

لم تتمكن الجزائر، في هذا المجال، من . وصراعات الحركة الوطنية أثناء االستعمار

الخروج من اإلطار العام الّذي تجلى عليه الصراع، من أجل بناء دولة عصرية تتفاعل 

  .فيها مختلف إيديولوجياتها في قالب متجانس ومنسجم ضمن إطار ديمقراطي

  .خل الصحافة، الّتي واكبت هذا التّطور، هي ذاتها، من تجسيد لهذا الصراعلم ت
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يتعلق الجانب اإليجابي لهذا الصراع في أن التّعددية الحزبية واإليديولوجية للحركة 

 في عدد الجرائد والمجالت الصادرة في الجزائر نفسها منذ 1الوطنية صاحبتها تعددية

 نشير، أوال، وعلى سبيل المثال، أن عدد .لثّورة التّحريريةدخول االستعمار إلى قيام ا

، سبعة * بلغ مائتين وسبعة عشر جريدة1939 و1830الجرائد الّتي ظهرت ما بين 

وستون منها ناطقة باللّغة العربية، ومائة وخمسون منها ناطقة باللّغة الفرنسية، شملت كّل 

هذا، بغض . ية المتواجدة على الساحة الجزائريةالتوجهات السياسية والثّقافية واأليديولوج

  .النّظر عن الفترة الّتي استغرقتها الجرائد واألعداد الّتي صدرت منها

، فنجد ما يقارب خمسين جريدة، نصفها باللّغة 1940أما عن فترة ما بعد سنة 

  .العربية أو مزدوجة اللّغة

  :توزعت هذه الصحافة بين ثالث فئات

  . الصحافة الرسمية للسلطات االستعمارية-           

  . صحافة األوروبيين القاطنين بالجزائر-

  ".األهليين" صحافة الجزائريين أو -

بالنّسبة لهذه األخيرة، فقد كان دورها هام جدا في التوعية والتعبئة في صفوف 

جريدة كلّما الجزائريين، إلى درجة أن السلطات االستعمارية لم تتوان عن توقيف أية 

 .شعرت بخطورتها في التّوعية السياسية

، في هذا اإلطار، إلى أن الصحافة المسلمة كانت تعيش تحت 2يذهب محفوظ قداش

رحمة الرقابة االستعمارية، فقد عرفت صعوبات عديدة بسبب تحرش اإلدارة الفرنسية بها 

اية القرن الماضي هو أول عائق واجهه القارئ الجزائري في بد. في مناسبات عديدة

الحظر على الجرائد والمجالت العربية الوافدة من المشرق أو بعض بلدان المغرب 

                                                 
 F. Z. Guechi (1982), La presse algérienne de langue arabe à la fin de la seconde guerre:  انظر مقدمة رسالة- 1

mondiale au déclenchement de la révolution de novembre 1954, doctorat 3ème cycle, 2 tomes, Paris.  
مختلف األيديولوجيات واألحزاب الّتي شكّلت الحركة الوطنية، وهي  ذكرنا بعضها قبل قليل أثناء استعراضنا ل- *

نحن نعلم أن الحركة الوطنية قد تجاوزت . جرائد ومجالت شكّلت، في رأينا، ألسنة حال األحزاب والحركات

 ...نيةواالجتماعية واالقتصادية والدي... المجال إلى المجاالت األخرى الثقافية كالموسيقى واألدب والفنون2هذا 
2 - M. Keddache, Op. Cit., p. 38. 
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العربي، وقد ازدادت هذه المراقبة بعد اندالع الحرب العالمية األولى، وبخاصة الصحافة 

م تشمل ل. األجنبية النّاطقة باللّغة الفرنسية، ِلما لها من تأثير خطير على الشّباب المثقف

المراقبة الصحافة األجنبية فقط، بل تجاوزتها إلى صحافة الجزائريين غير الموالين 

  .لإلدارة االستعمارية

بعد إعالن . ، ازداد عدد الجرائد والمجالت النّاطقة باللّغة العربية1919بعد 

اإلصالحيين عن نواياهم، واجهت الصحافة نفس الصعوبات، فقد كان االستعمار يدرك 

طورة الصحافة في التّوعية والتّعبئة، األمر الّذي جعله يصدر األوامر وراء األوامر خ

لتوقيف الصحف الصادرة من مختلف الجهات؛ أهم هذه األوامر، األمر الصادر عن 

، الصادرة عن El Kazirna والقاضي بإيقاف جريدة الثّكنة 1923اإلدارة الفرنسية سنة 

  .الحزب الشّيوعي

 14لمؤرخون إلى القول بأن أول صحيفة ظهرت بالجزائر يعود تاريخها إلى يذهب ا

كانت أول صحيفة أنشأتها . ، مباشرة بعد احتالل الجيوش الفرنسية للجزائر1830جوان 

:  للجزائر، تُسمىاهذه السلطات العسكرية بهدف الدعم المعنوي لرجالها ودعم احتالله

"L'Estafette d'Alger" "بمطبعة طبعت بها صحيفة " جزائربريد ال"Le Moniteur 

Algérien" "ل في "المرشد الجزائريجانفي 27، وهي جريدة حكومية، صدر عددها األو 

عربية ركيكة وفي نطاق ضيق ال يتجاوز فترة «الفرنسية و: ، ناطقة باللّغتين1832

، وهـي جريدة "األخبار"، جريـدة 1839، وقد صدرت، عام 1»المقاومة الوطنية األولى

، كانـت في البداية بمثابة ورقة لإلعالنات التينيةغـير حكومية كتب عنوانها بأحرف 

باتجاه المعمرين، وفي نفس الوقت باتجاه بعض الجزائريين المسلمين القالئل الّذين 

 ال يسمح -وقد تلت هذه الصحف ظهور صحف عديدة . 2يحسنون القراءة باللّغة الفرنسية

 وهي صحف ناطقة باللّغتين العربية والفرنسية، منها ما يصدر -مقام بتعدادها لنا هذا ال

عن السلطات االستعمارية، ومنها ما يصدر عن مختلف الهيئات الموالية أو المعارضة 

                                                 
، الصحافة المكتوبة في الجزائر بين األصالة واالغتراب، مجلة المستقبل العربي، عدد )2000( فوضيل دليو - 1

  .48خاص، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ص 
2 - C. Souriau – Hoebrechts (1969), La presse maghrébine, Paris, CNRS, p. 69.   
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لالستعمار ولسياسته، أكانت فرنسية مثل األحزاب والسياسة والنقابات الفرنسية والجمعيات 

 المسلمين، أم األحزاب والجمعيات الّتي يترّأسها جزائريون المتعاطفة مع الجزائريين

  .أصليون

نذكر أنّه حتّى جبهة التّحرير الوطني لم تحرم نفسها من لسان يشرح مواقفها تجاه 

الغريب في . الثّورة آنذاك ، أكان ذلك للجزائريين أنفسهم أم لألوروبيين والمجتمع الدولي

لجبهة التّحرير الوطني أثناء الثّورة، لم تشيرا إلى دور األمر أن الوثيقتين األساسيتين 

الصحافة بعد الوصول إلى بلوغ األهداف المرجوة من الكفاح المسلّح وهو االستقالل 

  .واستعادة السيادة

، أثبت أن 1في دراسة حول هذا الموضوع أجراها األستاذ إبراهيم إبراهيمي

الّذي اختفى " الدعاية"ة في الثّورة هو مصطلح المصطلح الشّائع الدال على دور الصحاف

إذ . من هذا المصطلح" ماركسية"مباشرة بعد االستقالل لتحّل محله مصطلحات أخرى أقل 

  .استخدم ألول مرة في برنامج مؤتمر الصومام" الدعاية"إن مصطلح 

 الجزائريين فلم يستخدم إالّ في حالة واحدة للتّعبير عن إعالم" اإلعالم"أما مصطلح 

ذوي األصل األوروبي بالجرائم الشّنيعة الّتي ترتكبها القوات الفرنسية في مدن وقرى 

في برنامج مؤتمر الصومام يقصد به، حسب النّص ذاته، " الدعاية"فـ . ومداشر الجزائر

، والرد في أسرع وقت ممكن على األكاذيب الّتـي Le maquisتسييس مواقع الكفاح 

تلف وسائل اإلعالم والدعاية لإلدارة االستعمارية، أكانت في الجزائر أو في تنشرها مخ

  ...فقد كانت الحرب نفسية ودعائية قبل أن تكون حرب سالح ودبابات وقنابل. فرنسا ذاتها

نذكر أنه من بين الجرائد التي أصدرتها قيادة جبهة التّحرير الوطني، جريدة المجاهد 

El Moudjahidإنشاؤها عام . للّغة الفرنسية النّاطقة با مباشرة بعد اندالع الثّورة، 1956تم 

  .1957ثم انتقلت عنوة إلى تونس بسبب محاصرة اإلدارة الفرنسية لها، وذلك في نوفمبر 

                                                 
1  - Brahim Brahimi (2002), Le droit à l’information à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, 

Alger, Éditions SAEC - Liberté, p. 14 - 24. 
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لعبت هذه الجريدة دور النّاطق باسم جبهة التّحرير في الخارج، تسمع صوتها للعالم، 

ي فرضته السلطات الفرنسية آنذاك، حتّى ال يسمع عن طريق كسرها الجدار اإلعالمي الّذ

  .إالّ صوت واحد في هذه القضية

 Monique، نقال عن الباحثة الفرنسية مونيك غادان "غانية موفق"تشير الصحافية 

Gadant اإليديولوجية المتّبعة من قبل هذه الجريدة، باعتبارها القول إ، إلى وسيلة "ن

 الوحدة واالنسجام التّام للمجموعة، الّتي تضطر إلى إخفاء  موضوع«، تتأسس على "دعاية

الصراعات بين األشخاص والعصب، ليصل الوضع إلى حد تقديم وفاة المناضل عبان 

األهم في هذا كلّه هو حظر كّل خبر أو . 1» -  وليس تصفية - رمضان على أنه استشهاد 

  .ختلف قيادات الثّورةمعلومة من شأنها أن تكشف عن وجود صراعات داخلية بين م

يعكس هذا سياسة السلطات الجزائرية مباشرة بعد االستقالل بقمعها وإقصائها كّل 

األصوات الّتي ترن برنين غير رنينها، كما كان الحال بالنّسبة للجرائد الصادرة بين 

  .، وما آلت إليه1965 و1962

 قامت بإصدار El Moudjahidبعد إدراك السلطات االستعمارية لخطورة سالح 

، وهو ما يوحي بحق إلى الدور الدعائي لها )66 إلى العدد 63من العدد (أعداد مزيفة منه 

فقد استطاع الشّعب الجزائري أن ينخرط في صفوف الثّورة، في . خارج البالد وداخلها

مدن ومداشر الجزائر، وكان للثّورة صدى عميق في الخارج، إذ شكلت محفزا لشعوب 

  .لخروج من نير االستعمارأخرى ل

هناك أحداث سياسية أخرى كان لها األثر البالغ هي أيضا في تطور الصحافة في 

الجزائر قبل االستقالل، إذ شعر الكولون، آنذاك، أن اإلدارة الفرنسية قد تخلّت عنه 

 *لمصلحة البلد األم، فقام بإنشاء تنظيم عسكري سري يحمل اسم منظمة الجيش السري

                                                 
1  - Ghania Mouffok (1996), Être journaliste en Algérie, Paris, reporters sans frontières, p. 24. 

. Jouhaud وChalle وSalan تنظيم عسكري تشكّل من مجموعة من الضباط السامين في الجيش الفرنسي، أمثال  و- *

عمل هذا التّنظيم على تخريب العديد من المراقف االقتصادية واالجتماعية ومن اغتيال العديد من المثقفين وإطارات الثّورة، 

وقد حاولت اغتيال الرئيس الفرنسي األسبق شارل ديغول في أكثر من . ود فرعونمن بين هؤالء الكاتب الجزائري مول

وقد سارعت أعمالهم التّخريبية تلك في هجرة عشرات اآلالف من الفرنسيين نحو فرنسا في زمن قياسي، خوفا من    .مناسبة

  .الرد الردعي لجيش التّحرير الوطني على اعتداءات التّنظيم السري
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OAS فاع عن وجوده في أرض الجزائر وعلى مبدأ الجزائر الفرنسيةللد L'Algérie 

Française ،صدى الجزائر "، فكانت أشهر الجرائد الّتي عبرت عن آرائهم ومواقفهم

، الّتي تعرضت هي أيضا لنفس La dépêche d'Algérieو L'écho d'Alger" العاصمة

الجريدة الوحيدة، من بين الجرائد . الثّورةاإلجراءات القمعية الّتي تعرضت لها جرائد 

" جريدة الجزائر"الفرنسية، الّتي لم تتعرض للمصادرة والتّوقيف، لكونها تابعة لإلدارة، هي 

Le journal d'Alger ري، فيالّتي تعرضت محالّتها للتّفجير من طرف منظّمة الجيش الس 

  .19621أفريل سنة 

، بعدما كانت تتجاوز 1962 جويلية 5ائر، في لم يبق من الجرائد الفرنسية بالجز

 La dépêcheالعشرات منذ دخول االستعمار، سوى بعض الجرائد الجهوية كجريدة 

d'Algérieادرة بالجزائر العاصمة، والص L'écho d'Oranو Oran républicain 

   الصادرة بقسنطينة La dépêche de Constantineالصادرتين بمدينة وهران وجريدة 

  . بعنابةLa dépêche de l'estو

  : الصحافة بعد االستقالل – 7 – 1
خرجت القوات الفرنسية من الجزائر، تاركة وراءها خرابا وفسادا عميقين من جراء 

فقد وجدت مؤسسات الدولة نفسها . حرب تحريرية دامية استغرقت أكثر من سبع سنوات

ي الوقت الّذي ُأفرغ فيه الريف من سكّانه شبه مفرغة من إطاراتها السياسية والثّقافية، ف

هذه المدن الّتي كانت تسيرها نخبة من . الذين توجهوا نحو المدن بحثا عن فرص العيش

المثقفين الفرنسيين تعرضت هي أيضا لإلهمال بسبب هجرة هؤالء، إثر األعمال التّخريبية 

وجدت الجزائر نفسها، نتيجة . الّتي تعرضت لها الجزائر من ِقبل منظمة الجيش السري

  .لذلك، في وضعية مزرية بسبب خراب نسيجها االقتصادي واالجتماعي

خلقت هذه الوضعية، إضافة إلى تلك الصراعات الداخلية الّتي نشبت بين قيادة جبهة 

إذ . التّحرير غـداة مؤتمر الصومام، وضعا جديدا على المستوى السياسي واالقتصادي

، حيث نشب خالف بين اللّجنة 1962حاد على السلطة في صيف ظهر هناك صراع 

 والحكومة المؤقتة، تسبب في دخول الجيش الحدودي CNRAالوطنية للثّورة الجزائرية 
                                                 

1 - Christiane Souriau – Hoebrechts, Op. cit., p. 84.  
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 على رأس *واستيالئه على السلطة بإبعاد الحكومة المؤقتة وتنصيب الرئيس أحمد بن بلة

  .السلطة

صحافة، فقد تميزت هذه المرحلة بفرض كان لهذه األحداث األثر البالغ على ال

فقد تم إنشاء يومية باللّغة . السيطرة على هذا القطاع الحساس بشكل يكاد يكون مطلقا

، تلتها يومية باللّغة العربية هي يومية 1962 في سبتمبر Le peupleالفرنسية هي الشّعب 

المكتب السياسي لجبهة قام . باللّغة الفرنسية سنة بعد ذلك" الجيش"، ومجلة "الشعب"

 La dépêche de Constantine, La:  اليوميات الفرنسية وهي**التحرير الوطني بتأميم

dépêche d'Alger, L'écho d'Oran, En nasr, Oran républicain, El joumhouria, Alger 

le soir وعادت جريدة Alger républicain ى النّاطقة باسم الحزب الشّيوعي الجزائري إل

  .الظهور، حيث استأنفت نشاطها في اليوم األول من االستقالل

. تميزت هذه المرحلة، أيضا، بغياب نصوص تشريعية تحكم هذا القطاع الحساس

هذه الفترة عرفت بكون الممارسة اإلعالمية كانت  ... «: يقول إسماعيل معراف قالية

ستعمارية الّتي كانت تستمد روحها مقيدة بحيث قامت السلطة بتأميم وتصفية الصحافة اال

ثم نالحظ أن هذه المرحلة التّاريخية الصعبة قد عرفت حل ... من مبادئ الثّورة الفرنسية

وزارة اإلعالم واستبدلت بمديرية عامة لإلعالم، فأصبح اإلعالم واقعا تحت أوامر الرئيس 

 فـي Révolution Africaine  بظهور أسبوعية الثّورة اإلفريقية«و. 1»وتوجيهاته مباشرة 

 النّاطقة باسم الحزب Alger républicain، باإلضافة إلى يومية 1963فبراير /شباط

                                                 
ناضل في حزب الشّعب الجزائري وحركة انتصار الحريات .  بمغنية، والية تلمسان1918أحمد بن بلة من مواليد  - *

، ثم فر من السجن 1952، سجن عام 1947عين مسؤوال في المنظمة السرية عام . 1945الديمقراطية بعد حوادث ماي 

تعرف هناك على قادة مصر وتأثّر أيما تأثّر بهم، خاصة الرئيس جمال . انتقل إلى مصر كممثل للجنة الخارجية للحركةو

  ...كان من بين القادة البارزين في الثّورة التّحريرية إلى جانب آيت أحمد، بوضياف وخيضر. عبد النّاصر

 االتفاق على النّهج الّذي سيشكل النّظام االقتصادي والسياسي ، تم1961 بعد مؤتمر طرابلس الّذي انعقد في أوت -  **

والثّقافي واإليديولوجي للجزائر الفتية، وهو النّهج االشتراكي، الّذي تبنت بمقتضاه الدولة الجزائرية سياسة التّأميمات، 

فأنشأ الرئيس أحمد بن . ع ما استلبباعتبار أن العدو األجنبي قام بسلب كّل خيرات الشّعب الجزائري، فآن األوان السترجا

وقد دعم هذا التّوجه االشتراكي، مؤتمر جبهة التّحرير الوطني الّذي خرج بميثاق الجزائر . بلة نظام تعاونيات التّسيير الذّاتي

ظر على ، وهو ما كرس لسنوات النّظام االشتراكي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، وكرس أيضا الح1964عام 

  .التّعددية السياسية واإلعالمية
  .43، اإلعالم حقائق وأبعاد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص )1999( إسماعيل معراف قالية -  1
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الشّيوعي الجزائري، الّتي استأنفت نشاطها في اليوم األول من االستقالل، وذلك على 

 عكس صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الّتي كانت رائدة اإلعالم الجزائري

  1». من التّأميم 1964إبان االستعمار، واستثنيت الحقا عام 

 Le"، أول يومية جزائرية 1962أنشئت، إلى جانب هذه التّأميمات، في سبتـمبر 

peuple " يومية 1962باللّغة العربية، في شهر ديسمبر " الشّعب"باللّغة الفرنسية، ثم ،

، وباللّغة العربية، خمس سنوات بعد 1963النّاطقة باللّغة الفرنسية عام " الجيش"ومجلّة 

  .، وهي النّاطقة باسم المؤسسة العسكرية الجزائرية1968ذلك، أي في 

 أن اليوميات المذكورة أعاله كانت متواضعة النّوعية، 2يرى الباحث فوضيل دليو

 ألف نسخة 15 إلى 10من :  ألف نسخة من بينها50مما جعل سحبها مجتمعة ال يتجاوز 

 Le Peuple ، والباقي من نصيب يوميتي"الشّعب" من نصيب اليومية المعربة الوحيدة كانت

، بينما كانت الصحف الفرنسية Révolution Africaine واألسبوعية ،Alger Républicainو

 ألف 120 تسحب مجتمعة La dépêche d'Algerالمهيمنة على الساحة اإلعالمية بقيادة 

  .1963نسخة قبل تأميمها عام 

يرجع هذا التّفوق إلى الخبرة الطّويلة واإلمكانات المادية الكبيرة والقراء التّقليديين 

  .حتّى في وسط الجزائر

الصحف الصادرة طوال  (19653هذا جدول لقائمة الصحف الّتي صدرت عام 

  ).السنة

  

  

  
 
  
 

                                                 
  .49دليو، المرجع السابق، ص .  ف-  1
  .50 -  49 المرجع نفسه، ص -  2

3 - C. Souriau – Hoebrechts, op. cit., p. 199. 
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"          الثورة اإلفريقية"، ظهرت األسبوعية النّاطقة بالفرنسية 1963في شهر فيفري 

"Révolution Africaine " ر عن منجزات الثّورة الجزائرية وتشيد بكفاح دوللتشكّل قناة تعب

للجزائر العالم الثّالث الواقعة تحت سيطرة االستعمار، وتشيد أيضا باالختيار االشتراكي 

خارج الجزائر، وقد تداول على رئاسة تحريرها كّل من المحامي الفرنسي جاك فيرجاس، 

، والمؤرخ محمد حربي وإطار سابق في )زوجة المجاهد رابح بيطاط(وزهرة ظريف 

وقد تداولت على الكتابة فيها أقالم كثيرة . الحزب الشّيوعي الجزائري هو عمر أوزغان

 نبي والفرنسي روجي غارودي وكاتب ياسين ومحمد حربي أمثال الفيلسوف مالك بن

  .والشّاعر بشير الحاج علي وغيرهم

لم تدم هذه المرحلة طويال، حيث قام مجموعة من الضباط الذين استولوا على الحكم 

 ونصبوا الرئيس أحمد بن بلة على رأس السلطة، بتنحية هذا األخير من رأس 1962عام 

الّتي قادها وزير الدفاع في " التصحيح الثّوري"ب عرف بعملية الدولة، في إطار انقال

ونُصب هذا . 1965 جوان من سنة 19 في *حكومة أحمد بن بلة، السيد هواري بومدين

  .1979األخير على رأس الجمهورية الجزائرية إلى غاية وفاته في ديسمبر 

ة القيادة الجديدة عرفت هذه الفترة بإحكام السيطرة على اإلعالم وتوجيهه لخدم

   .للجزائر آنذاك" الخاص"والنّظام االشتراكي 

امتدت هذه المرحلة، سياسيا، من االنقالب الّذي قام به الرئيس هواري بومدين، إلى 

عرفت الصحافة، في هذه المرحلة، تطورا . وفاته وتسلم الرئيس الشّاذلي بن جديد السلطة

فبعدما كانت الصحف ال تصل سوى إلى ثلث . ة الكميةملحوظا وتوسعا معتبرا من النّاحي

بلديات الوطن، أصبحت توزع على ستة أسباع منها، وقد بلغ عدد سحبها أربع مائة ألف 

وقد أنشئ . نسخة، بعدما كان سحبها في المرحلة السابقة ال يتجاوز خمسون ألف نسخة

                                                 
 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، هو من مواليد مدينة قالمة، بالشّرق الجزائري، عام  ثاني رئيس-  *

. 1951درس في مدينة قسنطينة في المدرسة الكتانية، ثم انتقل إلى الزيتونة، ومنها التّحق باألزهر عام . 1932

 عين قائد الوالية 1957في عام .  الثّورةالتّحق فيما بعد بصفوف. ثم درس في المدرسة الحربية لإلسكندرية

 كان على 1965 في االنقالب على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وفي 1962شارك عام . الخامسة

فكان الخالف محتدما ما بين . رأس االنقالب على الرئيس أحمد بن بلة، بعدما كان وزيرا للدفاع في تلك الفترة

  .1963اسية واستراتيجية وعسكرية، وبخاصة قضية أحداث القبائل عام الرجلين في قضايا سي
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خاصة باإلعالم أوكلت للصحافة ظهور أول الئحة "لهذا القطاع وزارة تتكفل بتسييره، إثر 

كما تميزت هذه الفترة بتوقيف يومية . دور الخدمة العمومية، وقننت تبعيتها للحكومة

 - في إطار صفقة سياسية مع حزب جبهة التّحرير الوطني - الحزب الشّيوعي الجزائري 

كبير، ، وقد أعطي لها الدفع الEl Moudjahid «1 إلى Le Peupleكما تم تحويل يومية 

حيث صارت النّاطق باسم كّل أجهزة الدولة الجزائرية، وأصبحت بذلك مسيطرة على 

الجزائر "إلى جانب هذه اليومية، ظهرت أسبوعية. ساحة اإلعالم المكتوب في البالد

  الّتي استقر سحبها في حوالي مائة ألف نسخة في نهاية هذه Algérie Actualité" األحداث

ة كانت تعكس طبيعة النّظام الجزائري بكّل تناقضاته، حيث كان المرحلة، وهي أسبوعي

هناك وزراء وإطارات عليا في أجهزة الحكومة والحزب تكتب مقاالت تحت تسميات 

) 1970عام (ظهرت هناك أيضا مجالت وزارية عديدة نذكر منها الثّقافة . مستعارة

  ...واألصالة وألوان والوحدة والشّرطة

حلة أيضا التّعريب التّدريجي لكّل من يوميتي النّصر في من مميزات هذه المر

، والجمهورية في الغرب الجزائري، بداية من سنة 1972الشّرق الجزائري في بداية عام 

  .، مع أن قرار التّعريب شمل الصحيفتين على حد سواء1976

ية، حيث عرف اإلعالم في هذه الفترة التّركيز الملحوظ على الوسائل السمعية البصر

تم تعيين إطارات تابعة للحزب على رأس المؤسسة التّلفزيونية واإلذاعية، وذلك من أجل 

التّهليل لسياسة الدولة وتمجيد مختلف المشاريع االقتصادية واالجتماعية الّتي شرعت 

 وسيلة أخرى في يد السلطة تستعمله ليس فقط «الجزائر في إنجازها، حيث صار اإلعالم 

السياسية بل أيضا للتّرويج للمشاريع التّنموية، فكانت الكاميرا مالزمة للعمل للحمالت 

، حيث تصور بشكل مكثف القرى وهي تبنى واألشجار وهي تغرس والشّباب *الحكومي

وهم في رحالت التّطوع، وتتابع أيضا التّدشينات ووضع الحجر األساس للبناء والتّشييد، 

متابعات ميدانية إلنجازات متعددة في مجال السكن فكانت نشرات األخبار عبارة عن 

                                                 
  .47 - 46إسماعيل معراف قاليه، المرجع السابق، ص :  انظر-  1
 يبدو أن هذه العقلية لم تختف من الشّاشة الجزائرية الحالية، إذ سيطر على النّشرة اإلخبارية للثّامنة خطابات -  *

  .التّنقالت الماراطونية لوزراء حكومته من أجل إنجاز المشروع التّنموي للرئيسالرئيس عبد العزيز بوتفليقة و
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وإصالح الطّرقات وتعبيدها، كما أن الميكروفون كان ال يتردد في تسجيل أصداء الفالحين 

  .1» ...المستفيدين من نتائج تطبيق الثّورة الزراعية

عرفت الصحافة الجزائرية حدثا خاصا في هذه الفترة، ارتبط بالتّصويت على 

الوطني والدستور ألول مرة في تاريخ صحافة ما بعد االستقالل، لعب اإلعالم الميثاق 

، وتجسد هذا األخير من خالل إشراك 2دوره الطّبيعي في نقل األخبار وصنع الرأي العام

فقد . ء بآرائهم حول قضايا ترتبط مباشرة بالمواطن وبمصيرهالماليين الجزائريين في اإلد

عامة في النّظر إلى الدولة والمجتمع مخالفة تماما لما كان استطاعت أن تعكس توجهات 

ولكن هذا كلّه لم يغير من منهج الممارسة اإلعالمية للسلطة، . يهيكله الخطاب الرسمي

فالمسؤولون اإلعالميون يعينون، كما أشرنا، . حيث ظل اإلعالم حبيس السياسة الشّمولية

وقد فُرض .  المهنية واالحتراف من جراء ذلكالعتبارات سياسية وإيديولوجية، فغابت

الحظر على الصحافيين الّذي يسيرون في الخط المغاير للخط الّذي سطرته السلطة آنذاك، 

حيث عرف الصحافي في هذه المرحلة وفي المرحلة الالحقة، شتى أنواع الرقابة 

تقسيم ألهم وسائل قبل أن نختم هذه المرحلة، هذا ... والتوقيف عن الكتابة وعن العمل

  :اإلعالم المكتوبة والسمعية البصرية

  .El Moudjahidو" الجمهورية"و" النّصر"و" الشّعب: " اليوميات– 1

  .El Hadef وAlgérie actualité:  األسبوعيات– 2

األولى : ، إضافة إلى ثالث قنوات إذاعيةRTA اإلذاعة والتّلفزيون الجزائري – 3

  . والثّالثة مفرنسةمعربة، الثّانية قبائلية

  .APS وكالة األنباء الجزائرية – 4

  .ONCIC الديوان الوطني للتّسويق السينيماتوغرافي – 5

  .SNED الشّركة الوطنية للنّشر والتوزيع – 6

  .ANEP الوكالة الوطنية للنّشر واإلشهار – 7

                                                 
  .49 إسماعيل معروف قالية، المرجع السابق، ص -  1

2 - Belkacem Mostefaoui (1982), L’usage des médias en question, Alger, O.P.U.  
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  .كانت وزارة اإلعالم والثّقافة تسيطر وتسير جميع هذه الوسائل

  :ب جبهة التّحرير الوطني فقد كان بحوزتهأما حز

1  - Révolution Africaine" باللّغة الفرنسية" الثّورة اإلفريقية.  

  ".باللّغة العربية" المجاهد -  2

  : الصحف والمجالت التّابعة للمنظمات الجماهيرية مثل-  3

4  - L'unité" وهي تابعة لالتّحاد الوطني للشّبيبة الجزائرية"الوحدة ،.  

5  - Révolution et Travail" لالتحاد الوطني للعمال الجزائريين"الثورة والعمل ،.  

6  - l'Algérien en Europe "لودادية الجزائريين بأوروبا"الجزائري بأوروبا ،.  

لسان حالها، وكانت تصدر باللغتين " الجيش"أما المؤسسة العسكرية فقد شكّلت مجلة 

   .العربية والفرنسية

) ونقصد بذلك الجيش(الرئيس هواري بومدين، قررت السلطة الفعلية بعد وفاة 

تنصيب العقيد الشّاذلي بن جديد على رأس الدولة الجزائرية، وقد كان لهذا التّغيير على 

رأس السلطة األثر العميق في تطور وتيرة األحداث بالجزائر، حيث طرأت هناك تغيرات 

فقد شهدت الجزائر . ها والسياسية والثقافية واإلعالميةعلى جميع المستويات االقتصادية من

إالّ أن هذا االنفتاح لم يكن ليخرج . االقتصادي والسياسي والثقافي" االنفتاح"نوعا من 

اإلعالم الجزائري من معاناته، رغم بعض التّطور الّذي حدث لهذا القطاع الّذي ال يمكن 

  .فصله عن الثّقافة عموما

 20، رغم عدد سكانها البالغ 1985 إن جزائر عام 1راهيم إبراهيمييقول األستاذ إب

  :مليون نسمة، لم تكن تتوفر إالّ على

  . قناة تلفزيونية-

                                                 
1 - B. Brahimi (1997), Le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie, Éditions Marinoor,  

pp. 13 – 14. 
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العربية منها " يوميات صباحية ال يتجاوز سحبها خمس مائة ألف نسخة 4 -

 ، الّتيHorizons، ومسائيتين، إحداهما باللّغة الفرنسية "والمفرنسة على حد سواء

، الّتي ال )المساء(كانت تسحب ما يقارب مائة ألف نسخة، وأخرى باللّغة العربية 

  .يتجاوز سحبها ثالثين ألف نسخة

 الّتي Algérie Actualité بعض المجالت ذات السحب الضعيف، فما عدا أسبوعية -

تجاوز سحبها مائة وثمانين ألف نسخة، لم يتجاوز سحب باقي المجالت عشرة 

  .آالف نسخة

  . داران للنّشر، ال تتجاوز منشوراتهما مجتمعة مائة كتاب-

 ثالث وثالثون مكتبة تابعة للدولة منتشرة في اثنتي عشرة والية شمالية، من بين -

  .ثمانية وأربعين والية

 مكتبة خاصة تبيع بعض الكتب والصحف األجنبية الّتي بلغ عددها مائة وخمسين -

لفرنسية وأربعون باللّغة العربية؛ الصحافة الوطنية عددا، منها تسعون باللّغة ا

  .كانت توزع في ألفي نقطة بيع عبر التّراب الوطني

، يسيطر عليه حزب جبهة التحرير UJEI اتحاد للصحافيين والكتّاب والمترجمين -

الوطني، لذا وجدنا أن الصحافيين الثّمانمائة والكتّاب المائتين، لم يكونوا أعضاء 

  .النّقابةفي هذه 

  . مؤسسة لإلنتاج السينماتوغرافي، ال تنتج إالّ فيلمين أو ثالث سنويا-

إن هذه األزمة الّتي عانى منها القطاع الثقافي الجزائري يرجعها المؤرخون إلى 

، الّذي كرس احتكار الدولة لوسائل الثّقافة واإلعالم،    1982قانون اإلعالم المؤرخ عام 

، وهو أول قانون يخصص القطاع 1982 فبراير 6إلعالم في  لقد صدر قانون ا«

منذ االستقالل، وبالتّالي تم إلغاء التّشريعات الموروثة منذ عهد االستعمار، ) اإلعالمي(

  فكّل النّصوص المعتمدة خالل سنوات  . 05/07/1973وذلك بموجب األمر الصادر في 

لملف منفصلة، من ذلك قانون ، كانت تعالج القضايا الخاصة با)1980 – 1962(
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 وقانون 1968 وكذا قانون الصحافي في سبتمبر 1967المؤسسات الصحافية في نوفمبر 

  .1» 1973النّشر في أفريل 

أنّه أقر احتكار إنتاج وتوزيع اإلعالم ) 1982قانون (المالحظ في هذا التّشريع 

خيرة االستثمار في هذا  المصور للدولة، وال يحقّ لغير هذه األ-المكتوب والسمعي 

المجال، كامتالك الصحف أو المجالت أو مؤسسات إذاعية وتلفزيونية، فقد كانت إحدى 

مواد القانون تنص على أن للصحافي الحقّ والحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر 

 ، وقد قيدت هذه الجملة األخيرة بمادة أخرى تقيد"في إطار ما يخوله له القانون"الخبر 

عمل الصحافي إذا كان عمله ذلك يمس باألمن الداخلي للبالد وبكرامة المواطن وحقوقه 

الدستورية، وهذا يعني أن السلطة لها الحق في معاقبة أي صحافي يحاول أن يبرز عيوب 

النّظام القائم، مما دعا الصحافيين إلى تسمية التّشريعات الجزائرية في مجال اإلعالم، 

  .Code pénal bis 2*وبات المكرربقانون العق

، وبعض المجالت "العصر"ظهرت، في هذه الفترة، مجلة رسمية دينية هي 

ويوميتين مسائيتين هما " أسبوعية المنتخب"و" اإلرشاد"و" التّذكير: "اإلسالمية الخاصة مثل

ة، مع  الناطقة باللّغة الفرنسيHorizonيوميتا المساء الناطقة باللّغة العربية ويومية 

تخصيص الصفحة األخيرة باللّغة اإلنجليزية في البداية، لكن هذه الصفحة اختفت نهائيا 

  .بعد فترة

ال بد أن نشير إلى أن الصحافة الجزائرية عرفت قفزة نوعية في تاريخها بعد 

، وهو ما يدعونا إلى الحديث عن المرحلة الالحقة الّتي امتدت من 1988أحداث أكتوبر 

  .1991 إلى 1989بداية 

                                                 
  .65 – 64 إسماعيل معراف قاليه، المرجع السابق، ص -1
 يرى الصحافيون أن هذا القانون يحتوي على مواد عقابية للصحافي والجريدة، أكثر من احتوائه على مواد تنظم -  *

  .هذا القطاع
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 على جميع األصعدة في الجزائر، **"الزلزال" بمثابة 1988كانت أحداث أكتوبر 

وقد تجلى ذلك بوضوح في اإلعالم . وبصفة خاصة على صعيد الممارسة اإلعالمية

المكتوب الّذي عرف تطورا كميا ونوعيا فريدا منذ أول صحيفة ظهرت بالجزائر بعد 

  .دخول االستعمار

ظاهرات االحتجاجية الّتي مست غالبية واليات التّراب الوطني، ثم اإلعالن بعد الم

عن سلسلة من اإلجراءات الجوهرية، أهمها اإلعالن عن تعديل الدستور وإقرار مبدأ 

وقد . التعددية والسياسة والحزبية واإلعالمية والحق في اإلبداع واالبتكار الفني والعلمي

فهو الّذي .  في استفتاء عام1989 فبراير 23ب على دستور كان ذلك بعد مصادقة الشّع

ينص في مادته السادسة والثالثين على عدم إجازة حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية 

  .1وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ واإلعالم إالّ بمقتضى أمر قضائي

 الصحافة ولعّل أبرز إنجاز حققه قطاع اإلعالم الجزائري في هذه الفترة، هو بروز

، الّتي كان على رأسها مجموعة من الصحافيين "كما يدعوها البعض*أو الحرة"الخاصة 

فقد قُدمت لهم مبالغ مالية تعادل . الّذين مارسوا مهنتهم في صحف ومجالت القطاع العام

أجرتهم لمدة عامين للسماح لهم بإنشاء صحف خاصة بهم، وذلك انطالقا من جانفي 

ن نجاحات هذه الصحافة جلبها للقراء بشكل فاق كّل التّصورات، إذ وكان م. 1991

. تعددت الصحف واختلفت أنواعها ولغاتها، وتراجعت مبيعات صحف الدولة بصفة كبيرة

وقد أرجع نجاح هذه الصحافة منذ بدايتها إلى رغبة الجماهير وتعطشها لقراءة خطاب 

الّذي اعتاد قراءته من قبل، خاصة في طريقة " الرتيب"مختلف كّل االختالف عن الخطاب 

وكان للتعددية والسياسة وما رافق ذلك من حرية التّعبير، الدور الكبير في . تناول األخبار

  .ذلك

                                                 
 في التّغيير شبه الجذري 88 والباحثين هذا المصطلح نظرا ألثر أحداث أكتوبر  استخدم العديد من الصحافيين- **

  .على سياسة النظام الجزائري
  .1989 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية لسنة -  1
  .وفي المعارضةنتفق تماما مع هذه التّسمية نظرا لخضوع هذه الصحافة لمنطق الجماعات المتصارعة في السلطة  ال -  *
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لقد كان لمسؤولي هذه الصحف دور في هذا النّجاح لتجسيدهم لقناعاتهم السياسية 

وال . ق اإلنسان والجمعيات النّسويةالّتي كانت قريبة من المجتمع المدني كجمعيات حقو

من اإلشهار الّذي خُصصت له مساحات عديدة في صفحات هذه " الصحافة"ننسى استفادة 

  .الصحف

" العناب"و" كالنّهار"في هذه الفترة تدعم اإلعالم العمومي الجهوي بإصدارات جديدة 

" الحياة"و" النور"و" الخبر"وظهرت صحف خاصة نذكر منها "... األوراس"و" العقيدة"و

 Le"، و"Le Soir d'Algérie"و"... الشروق العربي"و" بريد الشّرق"و" الجزائر اليوم"و

Quotidien d'Algérie"و ،"L'Hebdo Libéré"و ،"Le Nouvel Hebdo" ،"El Watan"و ،"Le 

Matin" حف الحزبية مثلو" الوقت"و" النبأ"و" النهضة"و" المنقذ"، وبعض الص"Libre 

Algérie ..."حف المتخصصة كـياضي"و" الوفاء: "والصين"و" الـرو" عالء الد"Al 

Simsar ..." اخرة مثلوالس" :El Manchar "آفة"و إرجاع أسبوعية "؛ وقد "الصح تم

 بفضل قانون –إلى جبهة التّحرير الوطني، وحولت معظم الصحف العامة " المجاهد"

شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة، تراقبها  إلى -  1990 لسنة 90/7اإلعالم رقم 

ومنها الحصول على مقر مجانا "وبتقديم مساعدات شتى للتأسيس، ... انتقاليا لجان وصاية

مع االحتفاظ بحق العودة إلى المؤسسات اإلعالمية األصلية في حالة " لمدة خمس سنوات

 المنحدر من أصل شيوعي كما تميزت هذه الفترة باستفادة اليسار. فشل المشروع الجديد

جبهة "، الّتي كانت قد منحت لجهاز Alger Républicain" الجزائر الجمهورية"من يومية 

  .1"مع نهاية عهد الرئيس بن بلة" التّحرير الوطني

 األسبق السيد مولود *تجدر اإلشارة، في هذا اإلطار، إلى أن رئيس الحكومة

ن الصحافة في عهده من أي نوع من أنواع حمروش، هو الشّخص الوحيد الّذي لم تعا

التّوقيف عن الصدور أو الحجز أو محاكمة الصحافيين أو الحظر أو الرقابة أو التّحرش، 

 من جريدة الوطن، 2وهذا باعتراف الصحافيين أنفسهم، من بينهم الصحافي أحمد عنصر
                                                 

  .51 فوضيل دليو، المرجع السابق، ص -  1
ثم عين بمكتب البرتوكول برئاسة الجمهورية، كان عضوا بارزا . من مواليد قسنطينة تلقى تكوينه العسكري بالعراق -  *

 حكومة،  عين أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ثم رئيس1984في اللّجنة المركزية لحزب جبة التّحرير الوطني، في 

 في حزب جبهة Réconciliationويعد أحد أبرز رجال السلطة المدافعين عن المنحى اإلصالحي . 1990عام 

  .1999 أفريل 15التّحرير الوطني، كان من المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية في انتخابات 
2 - A. Ancer (2001), Encre rouge, le défi des journalistes algériens, Éditions El Watan. 
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 مولود حمروش في دفع الذي كرر المقولة السابقة عدة مرات، ليتبين الدور الّذي لعبه

  .الصحافة قدما إلى آفاق أحسن وأفضل

تليها مرحلة ندعوها بمرحلة سنوات الجمر، وهي أسوأ مرحلة مرت بها الصحافة 

الجزائرية، حيث عرفت حالة الطّوارئ وأزمة سياسية وأمنية كادت تعصف بكيان الدولة 

، وقدوم الرئيس محمد 1991سمبر الجزائرية، مباشرة بعد توقيف المسار االنتخابي في دي

في هذه .  أشهر بعد ذلك، وظهور اإلرهاب وإعالن حالة الطّوارئ6بوضياف ثم اغتياله 

المرحلة طال االعتقال الكثير من الصحافيين ومسؤولي الصحف، أضف إلى ذلك 

 األدهى من ذلك كلّه،. المصادرات والتوقيفات المفاجئة للكثير من الصحف والصحافيين

أن الموت استطاع أن يطال أرواح العديد من الصحافيين في الصحف المعربة والمفرنسة 

 في هذه الفترة مس ل اغتيال لصحفيمعي البصري؛ وأوال القطاع السي وعموصحفي

الصحافي والكاتب الروائي طاهر جاووت على مقربة من بيته، وقد اغتيل خمسة 

، وسبعة صحافيين 1995 وتسعة صحافيين عام 1994 و 1993وعشرون صحافيا ما بين 

  .1 صحافيين في ظروف غامضة4إضافة إلى اختفاء . 1996عام 

إن هذا العدد من رجال اإلعالم المغتالين في الجزائر فقط، فاق عدد الّذين سقطوا 

في الميدان من خالل تغطياتهم للحروب والنزاعات في مختلف أنحاء العالم ككولومبيا 

  ...فياويوغسال

نتيجة لهذه الوضعية، اضطر بعض الصحافيين إلى االمتناع عن التّوقيع بأسمائهم، 

واختار بعضهم المنفى والقنوات األجنبية وفضل الغربة وآالمها، وأصبح ينظر إلى مهنة 

وبسبب احتكار الدولة . الصحافي على أنها مهنة الموت، ال يمارسها إالّ من يؤمن بها حقا

بع والنّشر، باتت الصحف حبيسة التّحرش الّذي كانت تمارسه السلطة على لوسائل الطّ

إلشهار، إذا كان الدولة ل احتكار صدار قانونفقد تم إ. الصحف الّتي تمشي في غير خطها

وفي هذه الفترة كرس . هذا األخير يسرب حسب مزاج المسؤولين إلى الصحف الخاصة

، وهو Imprimaturاإلذن بالطبع "يد عبد السالم قانون رئيس الحكومة السابق السيد بلع

القانون الّذي بموجبه يمكن للنظام أن يراقب كّل ما يصدر عن الصحف من مقاالت، 
                                                 

1 - B. Brahimi, op. cit., pp. 105 – 106.  
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وبمقتضاه أيضا يحق ألية جهة معنية في السلطة تعليق صدور أية جريدة، وهذا كله في 

  .سبيل كبت جماح هذه الصحافة الفتية

 إلى أن جّل الصحف عانت من تحرش السلطة، ما عدا نشير في هذا اإلطار

إن هذا الوضع . والحقيقة أن تفسير ذلك ليس باألمر الهين. جريدتي الشّعب والمجاهد

إن السلطة في الجزائر قائمة على إجراء . يعكس طبيعة النّظام السلطوي الجزائري

كان الصراع . ة للدولة الجزائريةالتّوازنات بين مختلف العصب ومجموعات النّفوذ المشكل

وباعتبار أن أشهر الجرائد الجزائرية . بين مختلف تلك المجموعات حادا في تلك الفترة

والمنتمية إلى الصحافة الخاصة قد أثبتت والءها إلى كّل مجموعة من تلك المجموعات، 

  .فقد انعكس هذا سلبا، على الصحافيين

هذا الصراع بين الصحافة والسلطة لجوء هذه األخيرة نشير أيضا إلى أنّه من نتائج 

: إلى تعليق الصحف إداريا، بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة، بصفة قانونية أو غير قانونية

كانت السلطة تحتج لذلك بحالة الطّوارئ والمساس بأمن واستقرار البالد أو نشر معلومات "

" الجزائر اليوم" تم التّعليق النّهائي لجريدة فقد..." تهدد البالد أو تمس بمؤسسات الدولة

 "La Tribune"المعروفة بوالئها لرئيس الحكومة السابق السيد مولود حمروش، وجريدة 

" Liberté"ذات التوجـه المتعاطف مع حزب جبهة القوى االشتراكيـة أو يوميـة 

 "L'Authentique"دة جريالمتعاطفة مع حزب التجمع من أجل الثّقافة والديمقراطية أو 

التّابعة لشركة يملكها جنرال في السلطة، وجريدة الوطن الناطقة باللّغة الفرنسية الّتي يقال 

  .أنها تحت حماية مجموعة من الجنراالت

عن الصدور بسبب الضغوط الّتي مورست عليها، 1هذه بعض الصحف الّتي اختفت

  .لسبب أو آلخر

 La: " آلتية عن الصدور بسبب صعوبات مالية، توقّـفت الصحف ا1992سـنـة 

semaine d'Algérie" ،"Les Nouvelles de l'Est" ،"Le quotidien d'Algérie".  

                                                 
1 - B. Brahimi, op. cit., p. 146.  
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لصعوبات " Ruptures" لنقص اإلشهار، و"Le Journal"، توقّفت جريدة 1993في 

" مالجزائر اليو"لنشرها تصريحات بعض الزعماء اإلسالمويين، و" الصح آفة"مالية، و

  .لديون بلغت اثنين وعشرين فاصل ست ماليين دينار" السالم"ألسباب سياسية، و

لنفس " العنّاب"، لصعوبات مالية، و"Alger Républicain"، توقّفت جريدة 1994في 

فقد كانت تنتمي إلى تّيار في " الحوار"، أما جريدة "العقيدة"و" األوراس"األسباب، كذلك 

، فقد اختفت 1995ي، دعا إلى الحوار الوطني؛ أما عام حزب جبهة التّحرير الوطن

، "العالم السياسي"، "الحياة العربية"، "الحدث"، "الهدف: "الجرائد اآلتية بسبب صعوبات مالية

. بعد تعليقه مدة شهر، فكانت بالتّالي األسباب سياسية ومالية" L'Hebdo Libéré"واختفى 

  .ا، ألسباب ماليةفقد اختفى، هو أيض" المنتخب"أما 

إن ما عانت منه الصحافة قبل االستقالل وبعده يدخل ضمن فكرة كون الصحافة 

الجزائرية ظلت دائما صحافة نضالية تكمن مهمتها في إعالن الحرب اإليديولوجية على 

فإذا كان دور الصحافة قبل االستقالل يكمن في إعالن ". الداخلي"أو " الخارجي"العدو 

و خارجي هو فرنسا االستعمارية، فإن صحافة االستقالل خاضت هي أيضا حرب على عد

 البالد " خونة"و" حزب بفرنسا" و*"أعداء الثّورة"معركة التّنمية والبناء والتّشييد ضد

 أن البيان األول الّذي نشرته حركة 1وترى غنية موفق". المصالح العليا للوطن"و

داث الدامية الّتي شهدتها بعض مناطق البالد عام  غداة األح**الصحافيين الجزائريين

، يشكل نقطة القطيعة بين سلطة ال تعترف ألي صحافي أو مؤسسة صحافية بالقيام 1988

بمهمته الطّبيعية، وبين صحافيين قرروا إحداث القطيعة النّهائية مع سلطة لم تجتهد إالّ في 

  .قمعهم

                                                 
 هي األلقاب الّتي كان يلقب بها الصحافيون والسياسيون المعارضون للسلطة، قصد إبعادهم، والحد من قدرتهم -  *

  .و السياسي يقاضى لمجرد إلصاق اللّقب عليهوكان الصحافي أ. على التّأثير على مختلف سياسات الدولة
1 - G. Mouffok, op. cit., p 24. 

، ولم تدم طويال بسبب ظهور الصحافة الخاصة الّتي استطاعت أن 1988 هي نقابة تأسست بعد أحداث أكتوبر -  **

 في مختلف ولكنّها كانت فاعلة جدا. تستقطب الصحافيين الذين كانوا يشتغلون في الصحافة العمومية

النّقاشات الّتي جرت على الساحتين السياسية واإلعالمية من أجل النّظر في دور ومستقبل الصحافة 

  .الجزائرية في عصر التّعددية، وفي صياغة التّشريعات الّتي تنظم القطاع اإلعالمي الجزائري
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تي أسست نظام مراقبة صارم على نشأت هذه الحركة من أجل مناهضة السلطة الّ

مستوى مختلف جرائد الدولة الجزائرية، إذ اشتملت كّل جريدة على هيئة تعمل على 

 المشكّلة -  الهيئة - وهي . مراقبة كّل ما يكتب على مستوى الهيئات التّحريرية لكّل جريدة

  .من عدد من الصحافيين الموالين للسلطة، ومعينين من جهاز المخابرات

أسست الحركة غداة األحداث المذكورة من مجموعة قليلة من الصحافيين، منهم من ت

. ينتمي إلى الصحافة النّاطقة باللّغة الفرنسية، وأخرى إلى الصحافة النّاطقة باللّغة العربية

استطاعت أن تتحول إلى نقابة عمالقة، تطالب بحقوق الصحافيين في الحرية وتحسين 

شكّلها الصحافيون المبتدءون الذين تقع عليهم " نقابة"فهي . ية والمهنيةاألوضاع االجتماع

ونشأت أيضا لسد الفراغ الّذي ". الموالون"عادة المهام الشّاقة الّتي ينفر منها الصحافيون 

 وهي اتحاد الصحافيين والكتّاب والمترجمين الّتي لم تنجح إالّ - تركته نقابة الحزب الواحد 

فمن بين األشياء الّتي . فيين والكتّاب والمترجمين ينسحبون من صفوفهافي جعل الصحا

حققتها الحركة، قدرتها على لم شمل الصحافيين من أجل معارضة مشروع قانون اإلعالم 

إالّ أن . *الّذي وضعته لجنة وطنية تحت وصاية وزارة الثّقافة لحكومة قاصدي مرباح

روع، األمر الّذي عجل ذهاب حكومة قاصدي المجلس الشّعبي الوطني، رفض هذا المش

مرباح، وتعويضها بحكومة مولود حمروش الّتي كان لها األثر اإليجابي في تطور 

لكن هذه الحركة لم تعش طويال، حيث أنه حينما ظهرت . 1830الصحافة الجزائرية منذ 

  .ئياالصحف الخاصة، لم يعد هناك مبررات لوجودها، مما سارع في تالشيها نها

                                                 
يزي وزو، انخرط في صفوف االتحاد العام  ببني يني، بمنطقة ت1938 اسمه الحقيقي، عبد اللّه خالف، من مواليد - *

 ثم في صفوف جبهة التّحرير الوطني، ثم في الجيش الشّعبي الوطني، كان مقربا UGEMAللطّالب المسلمين الجزائريين 

والرئيس األسبق هواري بومدين، بعد االستقالل تلقى ) مؤسس جهاز االستجبارات الجزائرية(من عبد الحفيظ بوصوف 

عين فيما بعد على رأس المخابرات الجزائرية في وزارة الدفاع إلى وفاة الرئيس . ألكاديمية العسكرية بموسكوتكوينا با

وفي . 1988 ثم رئيس حكومة عام 1982بومدين، تقلد منصب وزير الصناعات الثّقيلة في عهد الشّاذلي بن جديد عام 

 اغتيل بصحبة ابنه وسائقه وأخيه 1993 أوت 21، في "MAJDمية الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتّن" أنشأ 1990

  .وحارسه بناحية برج البحري بالعاصمة
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، في إصدار قانون يسمح للصحافيين **يكمن ذلك الدور اإليجابي لحكومة حمروش

وتم ذلك عن طريق إعانة مالية تقدر بصرف ما يبلغ سنتين من . بإنشاء جرائد خاصة بهم

راتب الصحافي إضافة إلى تسهيل الحصول على قروض من البنوك، ووضع مطابع 

  .الدولة تحت تصرفهم

اتجاه يدعو إلى العودة إلى الثّوابت :  الجزائرية اتجاهين متعارضينأفرزت األزمة

يدعو فيه أصحابه إلى استلهام القيم " عصرانيا"واألصالة العربية واإلسالمية، واتجاها 

وصل . اإلنسانية والديمقراطية الّتي شكلت محور التطور الهائل الّذي توصل إليه الغرب

لقطيعة شبه النّهائية في النّظر إلى كّل األحداث الّتي الحال بهذين االتجاهين إلى حد ا

أفرزتها األزمة الجزائرية بعد توقيف المسار االنتخابي التّشريعي الّذي شرعت الدولة 

يفوز باألغلبية ) الفيس(الجزائرية في تنظيمه والذي جعل حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

  .االنتخاباتالساحقة من األصوات في الدور األول من 

حمل هذا التّوقيف العديد من مناضلي الفيس إلى رفع السالح ضد السلطة، وهو ما 

أدخل الجزائر في دوامة من العنف ذهب ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص إلى يومنا 

  .هذا، ناهيك عن التحطيم شبه الكلي للبنيات التحتية القتصاد البالد

ين داخل الساحة السياسية واإلعالمية أسفرت هذه الوضعية عن ظهور اتجاه

بكّل الوسائل المتوفرة لدى الدولة، " اإلرهاب"الجزائرية، اتجاه يدعو إلى استئصال ظاهرة 

يشكل االتجاه األول . واتجاه آخر يرمي إلى المصالحة الوطنية والحوار بين المتصارعين

مقراطية، وحزب الطّليعة التّجمع من أجل الثّقافة والدي: مجموعة من األحزاب مثل

أما الثّاني فقد شكلته األحزاب . االشتراكية وشخصيات في السلطة والمؤسسة العسكرية

اإلسالمية الجزائرية وحزب جبهة التّحرير الوطني حين كان على رأسه عبد الحميد 

                                                 
فقد كان مسؤول . بين مختلف العصب الّتي شكلت السلطة الجزائرية" األبدي" كان يدرك جيدا حقيقة الصراع - **

لجمهورية في عهدة الرئيس الشّاذلي بن جديد، وهو ما البروتوكول في عهد الرئيس هواري بومدين، وأمين عام سابق لرئاسة ا

الدليل على ذلك إجماع الصحافيين على أن نجاح الصحافة الجزائرية على المستويين . جعله يدرك بحق خصوصية هذا النّظام

  .العربي واإلفريقي كان نتيجة السياسية اإلعالمية الّتي انتهجها هذا الرجل

  .د عنصر وغانية موفق وإبراهيم إبراهيمي في مؤلفاتهم المذكورة سابقاأحم: انظر في ذلك أيضا
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مهري، وحزب العمال الّذي ترأسه السيدة لويزة حنون، وشخصيات سياسية معروفة 

  .السابق أحمد طالب اإلبراهيمي ومولود حمروشكالوزير 

لقد دفع الصحافيون، من جراء هذه القطبية، الثّمن غاليا، إذ تعرض الصحافيون 

إذ اغتيل ثالثة وخمسون . لالغتيال تارة وللتّوقيف والسجن ومصادرة الجرائد تارة أخرى

وتعرض أربعة . خابي، وذلك منذ توقيف المسار االنت1995 ديسمبر 5صحافيا إلى غاية 

صحافيين لالختطاف، وستة صحافيين لمحاولة اغتيال فاشلة، ناهيك عن التّوقيفات 

والتّحرشات القضائية والغلق النّهائي للجرائد أو تعليقها، والتّحرشات المالية بإرغام 

  .الجرائد على دفع مستحقاتها المقدرة بماليين الدينارات

، فكانت فيها الصحافة في واجهة "الجمرسنوات "سادت هذه القطبية طوال 

، إذ لم تتمكن هذه الجرائد من "للمصالحة"والداعين " لالستئصال"الصراعات بين الداعين 

وقد عرفت الجزائر منذ هذه السنوات نقاشا . الخروج من هذا المنطق القطبي والتّنافري

ومشروع " إسالمي وطني محافظ"مشروع : عن وجود مشروعي مجتمع متناقضين

يأتي هذا بسبب عدم تمكن ". عصراني ديمقراطي متفتح على القيم اإلنسانية والعالمية"

الجزائريين من حل إشكاالت عديدة جوهرية، طرحت على ساحة النّقاش منذ السنوات 

األولى من نشأة الحركة الوطنية، وال تزال تطرح بحدة في الوقت الحالي، دون أن تجد 

  .سية والمثقفون حال نهائيالها الطّبقة السيا

الكلي لإلرهاب ولمظاهره االجتماعية والثّقافية والتّربوية، " االستئصالي"مثلت التيار

 Ruptures وLiberté وEl Watanو Le Matin: مجموعة من الجرائد اليومية أمثال

، كانت تدافع بصراحة وقوة على هذا التّوجه ...والخبر Le Soir d'Algérieو

، أكان ذلك في المقاالت الّتي تعرض فيها الصحيفة لخبر ما، أم كان ذلك "لياالستئصا"

الخبر أمنيا أم سياسيا أم ثقافيا أم اجتماعيا أم في مقاالت الرأي والمقاالت التّعليقية، وبصفة 

خاصة ومركزة في المقاالت االفتتاحية الّتي تعبر عن توجه الصحيفة السياسي 

  .واإليديولوجي
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 الثّاني مثّلته مجموعة من الجرائد اليومية واألسبوعية أشهرها أسبوعية الحق االتجاه

  . *...La Tribune ويومية Le Quotidien d'Oran ويومية La Nationوأسبوعية 

فبعد التّقتيالت الجماعية . كانت هذه الجرائد تدافع بقوة عن خيار المصالحة الوطنية

، شككت جهات كثيرة داخل 1997 و1996ها عامي الّتي عرفتها الجزائر في بعض مناطق

الوطن وخارجه أن تكون مثل هذه األعمال من صنيع الجماعات المسلحة فقط، وقد لقبت 

، بسبب تشكيكها فيما تحمله الصحافة ?Le qui tue quiمن يقتل من : هذه الجهات بـ

بية هي الّتي من أخبار مفادها أن المجموعات اإلرها" االستئصال"الرسمية وصحافة 

تسببت وحدها في التّقتيالت الجماعية وفي اغتيال بعض الشّخصيات السياسية واإلعالمية، 

نشير أيضا إلى أن جميع النّقاشات الّتي تُمتّ بصلة إلى . في السلطة أو في المعارضة

يها الّتي أشرنا إل" القطبية المشروعية"قضايا اجتماعية وثقافية ولغوية، تمحورت جلّها في 

أبرز مثال على ذلك ما جرى أثناء أعمال اللّجنة الوطنية إلصالح المنظومة . سالفا

التربوية من نقاشات حادة تناقلتها وسائل اإلعالم، مما أثار حفيظة أحزاب وشخصيات في 

الّذي اتخذته هذه النّقاشات، وعن تشكيلة هذه " المنحى التّغريبي" حول 1السلطة وخارجها

  .تي لم تنج هي ذاتها من التّشكيك في وطنيتها وجزائريتهااللّجنة، الّ

 

 

 

 

 

                                                 
 بعض الجرائد إلى شخصيات -  حقيقيا كان أم اعتباطيا – ذهب العديد من الصحافيين ورجال السياسة إلى إسناد - *

 بوالئها إلى Libertéفقد عرفت يومية . معروفة في الساحة االقتصادية والمالية وأحزاب سياسية نشيطة في الساحة

حزب التّجمع من أجل الثّقافة والديمقراطية، ذلك ألن ممولها الرئيسي، وهو رجل األعمال إسعد ربراب، المعروف 

 بجبهة القوى االشتراكية، La tribune ويومية La nationوقد قيل أيضا عن عالقة أسبوعية . بتعاطفه مع هذا الحزب

  . لعصبة في الجيش  El Watanالوطنية، وجريدة الّتي دافعت عن اتجاه المصالح 
مذكرات شاهد، الصادر بدار الحضارة، :  بعنوان2001 انظر في ذلك الكتاب الذي أصدره رابح خدوسي عام - 1

  .الجزائر
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  :دراسات عن الّصحافة الجزائریة :  الفصل الثاني– 2
لكي نتمكّن من حصر لألعمال والدراسات الّتي أنجزت حول الصحافة الجزائرية، 

نا على اطّلع.  بغرض معرفة النّقطة من مجال الدراسة الّتي يمكن أن نموقع فيها بحثنا

، وهو ما ساعدنا على إيجاد ما سنستنير به في بحثنا لفهم *بعض ما ُأنجز في هذا اإلطار

  . الخطاب الصحافي الجزائري

نشير إلى أن ما عثرنا عليه من األعمال الّتي تناولت الصحافة يمكن حصره في 

ي تناولت المجال األول هو مجال الدراسات التاريخية الّت. عدد محدود من المجاالت

أبحاث تاريخية عامة تدور حول التطور العام للصحافة وعالقتها : نوعين من األبحاث

 عن تاريخ 1باألحداث الّتي سايرت هذا التطور، منها دراسة كريستيان هوبرشت سوريو

تطور الصحافة المغاربية بعامة أثناء الفترة االستعمارية، مباشرة بعد حصول هذه الدول 

اللها، وهي دراسة مستفيضة وموثّقة تعرضت فيها الباحثة لكل األحداث على استق

والجرائد الّتي ظهرت قبل وبعد االستعمار، وعن عوامل ظهورها وتأثيرها على الساحتين 

  .السياسية والثّقافية

، ال تقّل أهمية عن األولى، تناولت هذه المرة الصحافة 2هناك دراسة أخرى

دودة من تاريخ الجزائر، أثناء االستعمار، وهي الفترة الممتدة ما الجزائرية في حقبة مح

لم يشر الدكتور محمد ناصر، في هذه الدراسة، إالّ إلى الصحف . 1939 إلى 1847بين 

العربية، محددا واقع هذه الصحافة في تلك الفترة وظروف نشأتها واتّجاهاتها المختلفة، 

ثم تعرض لكّل الصحف الّتي صدرت في . ثير فيهاوما للصحف الوافدة من المشرق من تأ

  .تلك الحقبة، صحيفة صحيفة، بداية من نشأتها حتّى ظروف اختفائها عن الصدور

                                                 
  . لم نعثر على دراسة واحدة في تحليل الخطاب الصحافي الجزائري في مكتبات أقسام اللّغة العربية وآدابها-  *
 . ذكرها في الصفحات السابقة تم-  1
، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، 1939 إلى 1847، الصحف العربية الجزائرية من )1980(محمد ناصر .  د- 2

  .الجزائر
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 تعتبرها صاحبتها تكملة لدراسة محمد ناصر وزهير إحدادن، رصدت 1هناك دراسة

ات إلى اندالع الثّورة فيها الصحافة الجزائرية النّاطقة باللّغة العربية منذ أواسط األربعيني

؛ وهي صحافة لم تحض 1954التّحريرية، أي بعد نهاية الحرب العالمية الثّانية إلى 

فقد . بالدراسة بنفس الدرجة التي حظيت بها بالدراسة الصحافة النّاطقة بالفرنسية

استخدمت الباحثة منهج تحليل المحتوى بغرض استكشاف مساهمة هذه الصحافة في تطور 

وضاع السياسية واالجتماعية والثّقافية لجزائر ما قبل الثّورة التّحريرية، وكذا منافستها األ

فقد أثبتت هذه الدراسة أنّه رغم الظّروف القاسية الّتي . لقرينتها النّاطقة باللّغة الفرنسية

، فرضها االستعمار على الشّعب الجزائري، عموما، وعلى الصحافة الناطقة باللغة العربية

بصفة خاصة، إالّ أن هذه األخيرة كانت نشيطة جدا في التوعية والتعبئة وفي إثارة مسائل 

  .الساعة آنذاك

 دراسة نال بها درجة دكتوراه من الدرجة الثّالثة في األدب 2للدكتور محمد ناصر

؛ تناول فيها ظروف نشأة وتطور المقالة الصحافية الجزائرية من سنة 1971العربي عام 

، مع التّطرق إلى تعريفات المقالة والمناخ السياسي واالجتماعي الّذي 1931 إلى 1903

الديني (عاشت فيه الصحافة الجزائرية، وأثر الصحافة المشرقية، واتّجاهات المقالة 

  ).واالجتماعي والسياسي واالقتصادي

اول بالبحث تطور جريدة أما النّوع الثّاني من الدراسات التّاريخية، فهي تلك الّتي تتن

 درجة 3أو أكثر من حقبة ألخرى، مثال ذلك البحث الّذي نال به الباحث زهير إحدادن

النّاطقة بالفرنسية من " المجاهد"الدكتوراه، وهي دراسة لمضمون الصفحة األولى لجريدة 

. 1982 إلى سنة 1965 وقد شملت عينته الفترة الممتدة من سنة .خالل صفحتيها األولى

وقد استعرض في بداية بحثه الظّروف الّتي نشأت وتأسست فيها الصحافة الجزائرية منذ 

  .، ثم أهم مراحل تطور هذه الصحافة منذ االستقالل1830

                                                 
1 - F. Z. Guechi (1982), La presse algérienne de langue arabe de la fin de la seconde guerre mondiale au 

déclenchement de la révolution de novembre 1954, doctorat 3ème cycle,  tomes, Paris.  
، رسالة 1971 إلى 1903نشأتها، تطورها وأعالمها من : ، المقالة الصحفية الجزائرية)1971( محمد ناصر-  2

  . دكتوراه من الدرجة الثالثة في األدب العربي، جامعة الجزائر
3 - Z. Ihadadène (1984), La presse algérienne de 1965 à nos jours, thèse de doctorat, université de droit, 

d’économie et de sciences sociales, Paris.  
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 الذي تناول فيه السياسة اإلعالمية الجزائرية 1هناك بحث الدكتور صالح بن بوزة

 1979ها قطاع اإلعالم من سنة  ومختلف المستجدات الّتي عرف1988 إلى سنة 1962من 

  . باستعراضه لمختلف القوانين واللوائح والتوصيات المتعلقة بالسياسة اإلعالمية1988إلى 

  :ثم تناول تحليل مضمون األخبار الخارجية للجريدتين المذكورتين، مركّزا على

  . أخبار حركات التّحرر الوطني في العالم الثّالث-

  .لعمود الصحافي القضايا الدولية في ا-

، األولى تتناول بالدراسة 2مثلما نجد أيضا، دراستان لألستاذ نصر الدين العياضي

الخبر الصحفي في الجرائد اليومية الناطقة باللغة العربية، تناول فيها الباحث الخبر 

، وهي فترة هامة من تاريخ 1991 إلى 1965الصحافي في الجرائد اليومية الجزائرية من 

وكان هدفه تزويد الصحافيين . ئر الحديث، مليئة باألحداث وغنية بالمشاريعالجزا

وأصحاب القرار في الجزائر ببعض المعطيات العلمية التي تساعدهم على التقييم 

الموضوعي للتجربة الجزائرية، وتمكنهم من تفسير بعض جوانب النقص والقصور في 

  . استخدام الخبر

الثّورة "، فهي دراسة تحليلية لجريدة 1983ي أنجزها عام  الت3أما الدراسة الثّانية

دراسة والتحليل ، خالل عشر سنوات من حياة الجريدة، تناول فيها الباحث بال"والعمل

فهي مذكّرة تقدم بها لنيل شهادة ". 1980 إلى 1971من سنة " الثورة والعمل"جريدتي 

  .اسية واإلعالمية بجامعة الجزائرالماجستير في العلوم اإلعالمية، بمعهد العلوم السي

  :وكان يهدف إلى

                                                 
، مع دراسة تحليلية 1988 إلى 1962السياسة اإلعالمية الجزائرية من سنة : "، المعنون)1992(صالح بن بوزة  -  1

، أطروحة دكتوراه دولة في اإلعالم، معهد علوم اإلعالم ""المجاهد"و" الشعب"لألخبار الخارجية في جريدتي 

 .واالتصال جامعة الجزائر

دراسة : 1991 إلى 1965، الخبر الصحفي في الجرائد اليومية الجزائرية من )1995( نصر الدين العياضي -  2

  .زائروصفية تحليلية، رسالة دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الج
، رسالة 1980 إلى سنة 1971من سنة " الثورة والعمل"، دراسة تحليلية لجريدة )1983( نصر الدين العياضي -  3

  .ماجستير في العلوم اإلعالمية، جامعة الجزائر
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 توضيح مدى استجابة الصحيفة وقدرتها على ترجمة النّصوص الرسمية المتعلقة -

  .باإلعالم

شكال قصور الصحيفة في عكس تلك التّوصيات أ تحديد جوانب و-

  .وضعفها في التّعبير عن مشاكل العمال

  .راها الباحث أساسية لتطوير الصحيفة تقديم جملة من االقتراحات الّتي ي-

 يعالج فيها مسألة التطور الفنّي لمجلة 1هناك أيضا دراسة للباحث أحمد بن مرسلي،

المجاهد األسبوعية، حيث تطرق فيها إلى مدى استخدام المجلة للعناصر الطباعية، أنواع 

  .المواضيع، أساليبها، إخراجها، نشرها وطرق عرضها للعناوين والصور

يتمثّل النّوع الثّاني من األعمال المنجزة حول الصحافة الجزائرية، إلى جانب 

الدراسات التاريخية، في شهادات الصحافيين عن أحداث عايشوها أثناء ممارستهم لمهنة 

 الّتي تعرضت فيها إلى ظروف *"غنية موفق"أهم هذه األعمال شهادة الصحافية . الصحافة

ة وما صاحب هذا الظّهور من تطور ومعاناة، حيث تناولت ظهور الصحافة الخاص

الصحافة الجزائرية في المرحلة الدموية الّتي عاشتها جزائر التسعينات وما صاحبها من 

فقد تعرض . غير معلنة، دفع فيها الصحافيون الثّمن غاليا جراء مواقفهم" حرب أهلية"

لكتابة والصدور، وتحرشت العدالة على العديد منهم لالغتيال ، وفرضت الرقابة على ا

  .2الجرائد وعلى أصحابها

 الّتي يسرد فيها تجربته الصحافية منذ نشأة الصحافة 3نجد أيضا شهادة أحمد عنصر

، وقبل ذلك حركة الصحافيين الجزائريين الّتي "الوطن"الخاصة، فهو من مؤسسي جريدة 

ق مطالبة السلطة بتحسين ظروف ظهرت من أجل إعادة االعتبار للمهنة، عن طري

                                                 
، مذكرة ماجستير في العلوم )1979 -  1962(، التطور الفني لمجلة المجاهد األسبوعية )1982( أحمد بن مرسلي-  1

  .المية والصحفية، جامعة الجزائراإلع
  ، فـ "El Haq"، ثم أسبوعية "Le jeudi d’Algérie"، ثم أسبوعية "Algérie actualité" صحافية سابقة بأسبوعية - *

"L’opinion" وأخيرا أسبوعية ،"La Nation "هها المصالحاتيتعيش حاليا في المنفى بباريس . المعروفة بتوج

  . 1993منذ 
2 - G. Mouffok (1996), Être journaliste en Algérie, Paris, Reporters sans frontières. 
3 - A. Ancer (2001), Encre rouge, le défi des journalistes algériens, Alger, Éditions El Khabar. 
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الصحافيين؛ فهي شهادة عن كيفية نشوء الحركة المذكورة وعن التيارات السياسية الّتي 

إنها أيضا .  وعن ظروف اختفائها1988تخللتها، عن مواقفها الجريئة بعد أحداث أكتوبر 

 التحرشات شهادة عن معاناة الصحافيين من جراء االغتيال المستمر لهم، من جهة، ومن

المستمرة للسلطة عليهم، من جهة أخرى، كالخنق المالي للجرائد والمتابعات القضائية 

وقد ركّز الصحافي أحمد عنصر، في هذا ... للصحافيين، ومنع الجرائد عن الصدور

  .الناطقة بالفرنسية، بما فيهم هو نفسه" الوطن"الكتاب، على معاناة صحافيي جريدة 

 اتّخذت منحى أكاديميا في معالجتها للصحافة وقضاياها أولها هناك دراسات أخرى

من الدرجة الثّالثة في علوم اإلعالم، تقدم بها الباحث  أصله أطروحة دكتوراه 1كتاب

، عالج فيها مسألة 1979بجامعة الحقوق واالقتصاد والعلوم االجتماعية بباريس عام 

 الشّرح والتعبئة والتجنيد الّتي صاحبت استخدام وسائل اإلعالم الجزائرية أثناء حملة

  : وذلك عبر أربعة أقسام1976الميثاق الوطني في ماي من سنة 

  .سيرورة االتصال السياسي في فترة استثنائية:  نقاش ماي-

  . انفجار سجل موضوعاتي مغلق-

 مفهوم حرية التّعبير والوظائف المخصصة لوسائل اإلعالم الجماهيرية -

  .1976لمنشورة في الصحافة في ماي في الرسائل ا

  . ما بعد النّقاش أو حصيلة االتصال السياسي-

وقد استخدم في تحليل هذه العناصر كلّها منه تحليل المحتوى، ألنّه، كما يشير هو 

إلى ذلك، هو المنهج األنسب لدراسة األفكار والتوجهات الكبرى الّتي احتوتها رسائل 

 اء الّتي جاءت كردفعل على مشروع الميثاق الوطني، بغرض المشاركة في إثرائهالقر.  

 العالقات غير 2نجد أيضا دراستان للباحث إبراهيم إبراهيمي تناول في األولى منهما

، حيث انتقد فيها 1988 و1962المستقرة بين السلطة والصحافة والمثقّفين في فترة ما بين 

                                                 
1 - B. Mostefaoui (1982), L’usage des médias en question, la presse algérienne face au débat de mai 1976 

sur l’avant projet de la charte nationale, Alger, OPU.  
2 - B. Brahimi (1989), Le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, Paris, L’Harmattan. 
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 على استخدام التيار اإلصالحي الديني، المتواجد استيالء السلطة على الفضاء العام بتأكيده

  .على مستوى السلطة، لوسائل ومؤسسات الدولة من السيطرة على حقل الثقافة واإلعالم

جاء الحديث، في هذه الدراسة، أيضا، عن حقل حقوق اإلنسان الّذي همشت فيه 

 حتّى أحداث 1985الرابطات الّتي أنشئت في الثمانينات لهذا الغرض، أي في جوان 

  .1988أكتوبر 

أما الدراسة الثّانية، فقد نشرها في الجزائر، ويتناول فيها المرحلة الواقعة ما بين 

هذه المرحلة الّتي عرفت فيها الجزائر بروز الحركة الجمعوية نتيجة . 19951 و1989

مرحلة وهي ال.  الّتي مكّنت الشّعب من الحصول على حريات أكثر1988أحداث أكتوبر 

يتناول، في هذه . الّتي أدخلت الجزائر في دوامة من العنف لم يعرف لها الجزائريون مثيال

الدراسة، معاناة الصحافة الجزائرية بعدما أثبت النّظام قدرته على التأقلم مع جميع 

األوضاع، ابتداء من توقيف المسار االنتخابي وخلع الرئيس األسبق الشاذلي بن جديد، 

سيطرة على جميع الميادين، بما في ذلك اإلعالم، وبخاصة المكتوب منه، وبسط ال

جاء الحديث أيضا عن قدرة الصحافيين . باستخدام كّل الوسائل المتوفّرة بحوزته

الجزائريين على التصدي لكل ما من شأنه اعتراض سبيلهم على اإلعالم الحر وقدرتهم 

  .أيضا على الهيمنة

وفيها استعرض عالقة  الدولة، 2ها على شهادة الدكتوراهللباحث دراسة أخرى حاز ب

 62المجال اإلعالمي بالسلطة، ومختلف الممارسات الّتي عرفها قطاع اإلعالم خالل فترة 

المذهب الجزائري في اإلعالم ثم السياسة اإلعالمية في : وقد عالج في هذا اإلطار. 87 –

  .الثقافي وقضية الحق في اإلعالمالجزائر ثم اإلطار اإليديولوجي والسياسي و

 جمع فيه مقاالت ودراسات نشرها في العديد من المجالّت 3صدر له مؤخّرا كتاب

هي مقاالت . الدولية والجرائد الوطنية، خالل الربع األخيرالقرن من الماضي الماضي

احتوت شهادات وتحليالت للحقل اإلعالمي الجزائري، توزعت على ثالثة فصول؛ 
                                                 

1 - B.Brahimi (1998), Le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie, Alger, Éditions Marinoor. 
2 -B.Brahimi (1987), Le pouvoir et la presse en Algérie, Doctrine de l’information et l’idéologie politique, 

thèse de doctorat d’état, Paris 2.  
3 - B.Brahimi (2002), Le droit à l’information, à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, Alger, 

Éditions SAEC – Liberté.  



 72

في الفصل األول، سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على الميدان اإلعالمي، يعرض، 

وفيه نجد التفاتة إلى األسلوب الذي انتظم به اإلعالم أثناء الثورة التّحريرية من خالل 

يعرض، في الفصل الثّاني، العالقات بين السلطة ". وثيقة الصومام"و" بيان أول نوفمبر"

جاء ذلك في مرحلة ما . هذه األخيرة التعلّم العسير للديمقراطيةوالصحافة، وكذا محاولة 

  .2002 إلى 1988بعد أكتوبر 

  .أما القسم الثّالث، فقد خصصه للمقابالت الّتي أجرتها معه بعض الصحف الجزائرية

دراسة أخرى ، تناول فيها الكيفيات الّتي تجسد فيها 1أنجز لألستاذ أحمد حمدي

 الجزائري عبر الصحافة الجزائرية الصادرة باللّغة العربية في الفترة الخطاب اإليديولوجي

، فقد تبنى منهج تحليل المحتوى لدراسة الخطابات 1988 إلى 1962الممتدة من 

اإليديولوجية الّتي تفاعلت مع الخطاب السياسي الجزائري، مثل الخطاب اإلصالحي 

من خالل عينة من الجرائد، وقد والخطاب االندماجي والخطاب الوطني الراديكالي، 

أما العينة . استعان، في بعض تحليالته، بالمنهج المقارن، وبخاصة في تحليل النتائج

هذا كله من ". الثورة والعمل"و" الشّعب"األسبوعية، ويومية " المجاهد"فتشكّلت من جريدة 

  .    خالل تحليله لمحتويات المقاالت االفتتاحية لهذه الصحف

 أنجزتها عن صورة اللّغة الفرنسية وفرنسا 2اذة آسيا لونيسي دراسة جامعيةولألست

، مستخدمة 1994 و1991في الصحافة الجزائرية النّاطقة باللّغة الفرنسية الصادرة ما بين 

. في ذلك منهجية تحليل الخطاب المستلهمة من المدرسة الفرنسية في تحليل الخطاب

ألمثل إلنتاج الخطابات والستكشاف الصراعات الكامنة فالصحافة هي الفضاء االجتماعي ا

وكانت الباحثة تسعى، من خالل تحليلها هذا للصحافة،  إلى النظر في . في المجتمع

خطاب، باللغة الفرنسية، يتمحور حول هذه األخيرة؛ وهدفها من خالل ذلك معرفة ما إذا 

                                                 
 إلى 1962، الخطاب اإليديولوجي عبر الصحافة الجزائرية الصادرة باللغة العربية من سنة )1999( أحمد حمدي - 1

، دراسة تحليلية في المقال االفتتاحي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة 1988

  .زائر،الج
2 - A.Lounici (1998), L’image de la langue française et de la France dans la presse algérienne 

francophone : Analyse du discours et lecture des représentations à travers des articles parus entre 
1991 et 1994, doctorat  thèse unique, Grenoble.  
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ن جهة، وإنتاج الخطاب، من كان هناك ارتباط بين الوقائع السوسيولوجية والسياسية، م

  .جهة أخرى

من الناحية المنهجية، اعتمدت الباحثة على شبكة تحليلية تضمنت دراسة المعالم 

 وضمائر الشخص وأزمنة les déictiquesاستخدام المبهمات ( الزمانية والمكانية 

ت ؛ ودرست ألفاظ الخطاب من ناحية اإلطار القيمي الذي تضطلع به كالنعو...)األفعال

ومن ناحية األلفاظ المقترضة من اللغة العربية التي تكاد تتواجد في كل ... والصفات

ثم عكفت في التحليل على الظواهر غير اللغوية التي تتضمنها النصوص . مقاالت المدونة

مثل المزدوجات واألقواس والكتابة بالخط المائل، نظرا لدورها في حمل المتلفظ على 

  . ى المسافة التي يضعها بينه وبين خطابهتأسيس عالقة مبنية عل

في األخير درست أيضا الظواهر المساعدة والمكملة للنص مثل الصور 

  .     والكاريكاتير، نظرا لدورها هي أيضا في تأدية الدالالت

من بين األبحاث األكاديمية الّتي أنجزت في هذا المجال، مذكرة أحمد بن زليخة الّتي 

حافة الّذي يشير تناول فيها خطاب الصلطة، وخطاب الصحافة الجزائري في مواجهته للس

 Laالمقال االفتتاحي وركن : إلى أزمة هذه األخيرة وذلك من خالل ركنين صحافيين

chronique . نته بين شهري ديسمبروهي الفترة 1992 وجانفي 1991وقد حصر مدو 

ه حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحل الّتي تم فيها توقيف المسار االنتخابي الّذي حاز في

  . على األغلبية الساحقة للمقاعد البرلمانية

تتشكّل هذه المدونة من خمس أسبوعيات ويوميتين كلّها ناطقة باللّغة الفرنسية، وهي 

 Algérie Actualité ،El Forkane ،L’hebdo libéré ،L’éveil: أسبوعيات: على التوالي

  .Le Matin وEl Watan :ين، ويوميتLa semaineو

أما طغيان األسبوعيات فمرده، حسب الباحث، إلى المقال االفتتاحي الّذي تحتويه كّل 

  .أسبوعية والذي يعلن ويؤكّد التوجه اإليديولوجي والسياسي لها

تبنى الباحث، للوصول إلى تحقيق أهداف هذا البحث، المنهج البراكسيماتي الّذي 

اربة خطاب من خالل خطاب آخر منتج للمعرفة؛ وألن الخطاب سعى من ورائه إلى مق
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اإلعالمي هو خطاب سوسيولغوي، فإن هذا المنهج سيسمح بتناول االستعماالت اللّغوية 

  .1كظواهر إلنتاج المعنى في الخطاب

دائما في إطار األبحاث الجامعية الّتي تناولت الصحافة الجزائرية بالدراسة، نجد مذكرتين 

قضايا الصراع الحضاري " تناولت 2ستير تناولتا الصحافة اإلسالموية في الجزائر، أوالهماللماج

المذكرة ". النبأ"و" العقيدة"من خالل جريدتي " المعاصر في تصور الصحافة الوطنية اإلسالمية

 تناول فيها صاحبها اإلعالم اإلسالمي المعاصر في الجزائر من خالل بعض نماذج 3الثّانية

  ".النهضة"و" المنقذ"و" العقيدة"صحافة اإلسالموية الحزبية والجمعوية، وهي ال

 تطرقت إلى ظاهرة العنف من خالل التناول اإلعالمي لها، 4هناك مذكرة

  .وبالخصوص الصحافة المكتوبة، وذلك في جزائر التسعينيات

افة  تناولت فيها صاحبتها المرجعية الثقافية عبر الصح5هناك مذكّرة أخرى

الجزائرية، متبعة في ذلك المنهج السوسيوثقافي لدراسة عينة من الصحف الخاصة في 

  .فترة التعددية الحزبية

زيادة على هذه الدراسات واألبحاث الجامعية، هناك مجموعة من المنشورات 

والكتب تهدف الرأي العام بطرح قضايا راهن الصحافة الجزائرية، واستعراض بعض 

نة من مسارها الطويلالقضايا السحافة في فترة معيمن بين .ياسية الّتي تفاعلت معها الص

 ، يطرح La face cachée du mensonge"6" "الوجه الخفي للكذب:"هذه المنشورات، كتاب

فيه قضايا الصحافة الجزائرية بعدما تحررت من ربقة إحكام السلطة والسيطرة عليها عن 

                                                 
1 - A. Ben Zelikha (1993), Approche du discours journalistique, mémoire de magister, Montpellier 3. 

، قضايا الصراع الحضاري في تصور الصحافة الوطنية اإلسالمية، نموذج العقيدة والنبأ، )1996( بن عمروش فريدة -  2

  .مذكرة الماجستير، جامعة الجزائر
العقيدة، المنقذ، (، اإلعالم اإلسالمي المعاصر في الجزائر، نماذج من الصحف المكتوبة )1995( لعقاب محمد -  3

  .، مذكرة الماجستير، جامعة الجزائر)النهضة
، التناول اإلعالمي لظاهرة العنف في الجزائر من خالل الصحافة المكتوبة، مذكرة )1997( حسنين صفوان عصام -  4

  .الماجستير، جامعة الجزائر
، المرجعية الثقافية من خالل الصحافة المكتوبة، دراسة سوسيو ثقافية لعينة من الصحف )2001(حسينة بوعدة  -  5

  .الخاصة في فترة التعددية الحزبية، مذكرة الماجستير، جامعة الجزائر،
6 - A. Mahmoudi (1991), La face cachée du mensonge, Alger, SEC. 
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يطرح أيضا . ل اإلعالم والتحرشات على الصحافي الموظّفطريق مختلف التّشريعات حو

رهانات هذه الصحافة الّتي ستخوض ميدانا خطيرا وملغّما، مختلفا كّل االختالف عن 

أحد هذه الرهانات هو كيف لهذه . الميدان الّذي خاضته سابقا في فترة حكم الحزب الواحد

 ظّل اقتصاد السوق وتعدد النقابات الصحافة أن تقوم بمهمتها اإلعالمية السامية في

  ...الذاتية الموضوعية لإلعالم واألخبار: واألحزاب ورهان اإلشهار، والثنائية 

، بعدما أصدر * يجهز فيه على األستاذ أحمد شلبي1لقد صدر له، أيضا، كتاب آخر

التها للسلطة بموا" االستئصالي"هذا األخير كتابا يتّهم فيه الصحافة الخاصة التابعة للتيار 

بالعميل لقوى في ) تعود الهاء على أحمد شلبي(فقد اتّهمه . ولقوى المال والنفوذ بالجزائر

 لطة والمعارضة ولطبقة من المثقّفين الفرنسيين، وهي قوى معارضة للديمقراطية وأليالس

  .انفتاح ديمقراطي، وبتعاطفه مع اإلسالموية الراديكالية

ه، في زمرة الكتب الّتي تسعى إلى تكريس االستبداد يدخل هذا الكتاب، في نظر

  ". المستقلة"، و"الديمقراطية"، و"الصحافة الحرة"والتسلّط، بتهجمها المستمر على 

الّذي " االستئصالي"، فهو مرافعة ضد التيار 2أما الكتاب الّذي نشره أحمد شلبي

وذلك بتواطئها مع قوى نافذة ساهمت صحفه في إيصال الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، 

هي القوى الّتي ال تعترف إالّ بأمر واحد وهو . في السلطة وفي االقتصاد والمالية

تعتبر هذه الصحافة، إذن، وسيلة، ال أكثر، في أيدي تلك القوى توظّفها كلّما . المصلحة

  . شعرت بالخطر على مصالحها، أو الفوز بمصلحة أكبر

، يعالج فيه مختلف قضايا الصحافة الجزائرية بدءا 3باحهناك أيضا كتاب أمحمد ر

، مرورا بالتحرشات الّتي كانت 1988بالحرية الّتي تشكّلت في حضنها بعد أحداث أكتوبر 

  .أجهزة في السلطة سببا فيها، واالغتياالت الّتي تعرض لها الصحافيون خالل العشرية الحمراء

                                                 
1 - A. Mahmoudi (2000), Presse algérienne, les nouveaux boucs émissaires, Alger, ENAP. 

 وأستاذ الحقوق بجامعة ليون، وقد عرف بمواقفه 3 باحث في معهد الدراسات الشرق األوسط الحديث بباريس - *

  ".المصالحة الوطنية"والمناهض لتيار " االستئصالي"المناهضة للصحافة الخاصة المنتمية إلى التيار 
2 - A. Chalabi (1999), La presse algérienne au dessus de tout soupçon, Alger – Paris, INA-YAS. 
3 - M. Rebah (2002), La presse algérienne, journal d’un défi, Alger, Chihab Éditions. 
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  : خـــالصــة
لبعض ما ُأنجز في مجال تناول الصحافة الجزائرية بعد هذا العرض المختصر 

المكتوبة وتحليلها، استطعنا أن نخلص إلى مجموعة من المالحظات المهمة بالنسبة لبحثنا، 

  :يمكن تلخيصها فيما يلي

 بغض النّظر عما كُتب من منشورات لتنوير الرأي العام واإلدالء بشهادات 

 الجزائرية، نالحظ أن جل ما أنجز من دراسات الصحافيين حول ماضي وراهن الصحافة

دراسة تاريخية، تناولت مختلف المراحل الّتي مرت بها : أكاديمية يمكن تصنيفه في نمطين

أشرنا إلى أشهر وأهم هذه الدراسات في . الصحافة الجزائرية في تطورها عبر الحقب

. دن وفاطمة الزهراء غشياستعراضنا السريع ألعمال الدكتور محمد ناصر وزهير إحدا

هي أعمال أحاطت بإسهاب بما أنتجته الجزائر من صحف وجرائد أثناء الحقبة 

االستعمارية، ثم هناك الدراسات الّتي تناولت بالدرس والتّحليل الصحافة الجزائرية بعد 

االستقالل، وهي دراسات شملت بعض اشهر الصحف الجزائرية، وأساليب تطورها 

ها لألخبار وتقديمها لألحداث، كتلك الّتي أنجزها نصر الدين العياضي وكيفيات عرض

  .وأحمد بن مرسلي

أما بالنسبة للدراسات األخرى الّتي تناولت، بصفة آنية، الصحافة، فهناك دراسة 

األستاذ بلقاسم مصطفاوي حول دور الصحافة كوسيلة تبليغية فاعلة أثناء بعض األحداث 

ت بها البالد، وفي هذه الدراسة، طبعا، النّقاش الّذي سبق االستفتاء على المصيرية الّتي مر

  .مشروع الميثاق الوطني

أما ما يخص موضوع تحليل الخطاب الصحافي كخطاب مستقّل، له ما يميزه عن 

الخطابات األخرى، فقد ألفيناه في الدراسة الّتي أجراها الباحث أحمد بن زليخة، منتهجا في 

هج البراكسيماتي الّذي يعتمد على العالقة الموجودة بين الرغبة في التّواصل ذلك المن

ونجده أيضا في الدراسة الّتي أنجزتها األستاذة آسيا لونيسي . واستقرار المعنى في المجتمع

حينما درست خطاب الصحافة الجزائرية الناطقة باللّغة الفرنسية باعتباره هيكال لمجموعة 

الصور االجتماعية تَبنيها مجموعات من األشخاص تنظر من خاللها إلى من التمثّالت و

  . اآلخرين



 77

لكنّنا لم نعثر، حسب علمنا، على دراسة حول البعد التّداولي والحجاجي للصحافة 

الجزائرية المكتوبة، وهو األمر الّذي شجعنا على تبنّي إجراءات النّظرية التّداولية 

 الخطاب، بدراستنا للبنى الّتي تنتظم عليها خطابات الجرائد ونظريات الحجاج لتناول هذا

وهو، في اعتقادنا، يساهم في فهم أدقّ للصحافة لقدرتها على التّأثير في القراء . والصحف

 .وصنع الرأي العام
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  ثانيالباب ال

 
 
 
 
 

 : الصحافة الجزائریة        
 ورهانات  دراسات، تاریخ     
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II الخطاب الصحافي، الخصائص والمنهج: الباب الثاني –   
 

قبل الشروع في عرض إجراءات المنهج التي نعتمدها في دراسة الصحافة 

الجزائرية، رأينا أنه من الضروري أن نستعرض مختلف المناهج التي اعتُمدت في دراسة 

طلق فيها إنها مناهج ان. وتحليل الصحافة عموما، والخطاب الصحافي بصفة خاصة

أصحابها من مجاالت مختلفة في علوم اللسان وعلوم المجتمع واإلنسان، نظرا لألشواط 

الجبارة التي قطعتها هذه العلوم في تطورها، وفي قدرتها على تناول قضايا عديدة عجزت 

فهي مناهج جديرة باالهتمام نظرا لما تقترحه . عن إيجاد حلول لها منذ زمن ليس ببعيد

ائل وأدوات تساعدنا على فهم واضح للعديد من القضايا اإلنسانية واالجتماعية علينا من وس

  . التي أفرزتها الحياة العصرية

رغم ذلك، اعتمدنا إجراءات مختلفة عما سيتم عرضه من مناهج تحليلية للصحافة؛ 

ويكمن سبب ذلك في أن المناهج السالفة الذكر عاجزة، في نظرنا، عن اإلجابة على 

إننا سنخضع مدونتنا إلجراءات النظريات . ية التي سيقوم هذا البحث باإلجابة عنهااإلشكال

الحجاجية والتداولية النصية التي نعتقد أنها تساعدنا على فهم االستراتيجيات الخطابية 

  .للصحافة الجزائرية المكتوبة

انطالقا مما سبق قوله، سنتعرض قبل كل شيء إلى خصائص الخطاب الصحافي، 

  . ليسهل علينا اختيار المنهج المناسب للدراسةوذلك

مميزات الخطاب الصحافي:   الفصل األول– 1  
:  الخطاب الّصحافي المكتوب وخصائصه  –1 – 1        

ال يمكن الحديث عن المظاهر واألنماط التلفّظية في الصحافة المكتوبة لو لم يسمح 

 في الصحافة المكتوبة هو الّذي سيمكّننا من معنى ذلك أن تحديدنا للتنظيم. لنا التنظيم بذلك

.اإلبراز، بوضوح، مختلف األنماط التلفظية الّتي تساهم في عقد القراءة  

يجعلنا هذا التنظيم نميز في صلب المقال الصحافي من جهة، ومختلف المتدخلين 

ي فقد تعطي الصحيفة الكلمة مباشرة للصحافي، أو تفض: "الخارجيين من جهة أخرى 



 80

يتجلّى هذا الحضور، بوضوح، . 1"عليه حضورا على مستوى وسيط بينه وبين القارئ

ويتجلّى . على مستوى بعض المعالم التيبوغرافية، وذلك في الخطاب المنقول والمباشر

ذلك في وضع األقوال بين المزدوجتين أو المعقوفتين، أو كتابتها بخطّ مائل أو مخالف 

.الصحافيللخطّ الّذي وردت به أقوال   

"فصحيفة  Le Matin مثال، تضع األقوال الخارجة عن أقوال الصحافي بين " 

"، وهو ما نالحظه أيضا في صحيفة  » «مزدوجتين  Le Soir d'Algérie ، بينما تستخدم "

"صحيفة  Liberté من " األحرار"وتبتعد صحيفة . الخطّ المائل، باإلضافة إلى المزدوجتين" 

ا بعض المؤشّرات اللغوية الّتي تشير إلى أن القول المذكور هو األسلوب المباشر بإيراده

:لشخص آخر غير الصحافي، مثال ذلك   

".1998 ماي 2الصحافة ... "أن الصحافيين ...  صرح السيد إيدان وايت -  

".    1998 ماي 2الصحافة ... " وقال السي إيدلن وايت نحن -                   

".          1998 ماي 2الصحافة ..." أن يتحركوا وأنّنا سعداء  فعلى أهل المهنة-

   

إن من يقرأ المقال، ال يكاد يميز، في بعض مقاطعه، بين أقوال الصحافي وأقوال 

"وتميل ". وهو األمين العام للمنظّمة الدولية للصحافيين"السيد إيدان وايت  La Tribune" 

"و La Nouvelle République "انا وأحي"  El Watan إلى توظيف نفس التقنية الّتي توظّفها "   

"Liberté". 

إن مستويات التلفّظ تتجلّى أيضا، وبوضوح كبير، في االستجوابات الصحافية، إذ 

نميز فيما بين أقوال الصحيفة، الّتي تظهر عادة في مقدمة االستجواب أو لنقل الكالم 

 توضع من أجل شرح أو توضيح كلمة أو السابق لالستجواب، وبعض التوضيحات الّتي

"أو " عن التحرير"جملة، ونجدها بين قوسين، وهي متبوعة بعبارة  Note de la rédaction: 

                                                 
1 - C. Jamet, A. M. Jeannet (1999), La mise en scène de l’information, Paris, 
l’Harmattan, p. 41.  
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NDLR أما كالم الصحافي ، الّذي يتجلّى في األسئلة الّتي يطرحها على المستجوب، ". 

.فنجدها غالبا بخطّ مخالف لخطّ الشّخص المستجوب  

وان االستجواب هو عبارة قالها الشّخص المستجوب، يوردها النّاشر غالبا ما يكون عن

وفي بعض األحيان، ال نجد العبارة ذاتها في . كما هي أو بتصرف منه، خدمة لغاية معينة

االستجواب، بل نجد ما يوحي بمعناها، مثلما هو الحال في هذا االستجواب الّذي قامت به 

"صحيفة  Le Quotidien d'Oran  "على "حافي عبد الحميد بن زين، والّذي عنونته للص

" "الصحافة أن تبقى La presse doit survivre " ،" Le Quotidien d'Oran, 14 Décembre 

2000 ، حيث ال نجد أثرا لهذا الفعل الكالمي، ونحن في هذا نعتقد أن الكالم هو للناشر الّذي "

جياللي عن رأيه في . لّذي طرحه بقول عبد الحميد بن زين أثناء رده على السؤال ا

مستقبل وكفاح الصحافة، والذي قال فيه إن هناك صحف ستختفي لسبب أو آلخر، وهناك 

.صحف أخرى ستتطور وتقوى، وهي الّتي ستواصل كفاحها الديمقراطي  

"وفي استجواب للصحافي عبد الرحمن محمودي، عنونته صحيفة  Le Matin بـ " 

" ة المستقلّةاستراتيجية تحطيم ضدحافة الخاصف في قولين "الصالناشر قد تصر نجد أن ،

:من أقوال الصحافي، يقول فيهما   

يجب أن نعد العدة لهذه االستراتيجية الّتي تسعى إلى الزيادة في ضخامة  "– 1

".الوسائل السمعية والبصرية الثّقيلة ومن مجمع الصحافة العمومية  

". "الصحـافة قـطعة قطعة" حقيـقية لتحطيم إنّـها استـراتيجية "– 2 Le Matin, 

6 Novembre 2000." 

محمودي أثناء االستجواب، . ر. وجاء قول النّاشر ذاك استنتاجا لما قاله الصحافي ع

.1"الصحافة الجزائرية، كباش الفداء الجدد"وفي كتابه   

 كثيرة من الصحيفة إضافة إلى دور المتخاطبين والمتلفظين الّذي يتجلّى في عناصر

 هناك دور مكان التلفّظ – وسيأتي الحديث عن هذا الدور بإسهاب في الفصول الالحقة -

                                                 
1 - Abderrahmane Mahmoudi (2000), La Presse Algérienne, les nouveaux boucs 

émissaires,  Alger, ENAP.  
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وهو ما يسمح لنا بالتمييز "الّذي يتجلّى أيضا أثناء كتابة المقاالت خارج مقر الصحيفة، 

 ورغبة بين الحدث والمكان الّذي يصاغ فيه الخبر، إنّه عالمة على صناعة الخبر نصيا،

ويظهر ذلك في . 1"في أن ال يتلفّظ بالحدث خارج جغرافيته الّتي هي جغرافية الجريدة

اليوم، غدا، : التاريخ الّذي يصاحب الجريدة يوميا دون انقطاع، أو في العبارات مثل 

وهي عالمات لغوية تشير إلى نقطة من الزمن صدر فيها الملفوظ أو ... األسبوع الماضي

مات أخرى تساهم في تمشهد الملفوظات، لتوفّر للقارئ العناصر الكفيلة ببناء المقال، وعال

رأي حول القضايا المطروحة، بأسلوب يجعل الصحيفة تشّكل مخزونا موضوعيا لألخبار، 

.وهي بذلك تبتعد عن اإلثارة الّتي تنقص من هيبتها وموضوعيتها  

:كتوبة   مكّونات التنظيم التلّفظي للّصحافة الم– 1 – 1– 1  

نقوم في مباحث هذا الفصل بالتدقيق فيما ذكرناه سابقا عن العناصر الّتي تساهم في 

بناء اإلطار التلفّظي للخطاب المكتوب، وهو ما يتمثّل في كيفية اندراج خطاب المتلفظين 

.في الملفوظ  

:  تعّدد األصوات – 1 – 1 – 1– 1  

والشّاذ . وف أن لكّل قاعدة شواذاتشكّل هذه الظاهرة نمطا عاما في الحديث، والمعر

والمقصود هنا، أن اقتران . في هذه الظاهرة هو الكالم غير المباشر أو لنقل الكالم المنقول

يجتمع : "مثال ذلك. الفاعل المتكلّم بالمتحدث ال يتم في مثل هذه األنواع من الخطابات

 الطبق الرئيسي 2003الية ومن المرتقب أن يكون قانون الم[...] اليوم مجلس الوزراء 

فقد أكّدت مصادر مطلعة من رئاسة الجمهورية للشّروق اليومي أن قانون . في االجتماع

المالية هو الموضوع الوحيد المسطّر في جدول األعمال، غير أن بعض المعلومات أفادت 

مجلس الوزراء إذ تؤكّد هذه المصادر أن [...] أنّه سيتم التطرق لمسألة البلديات العالقة 

).1، ص 24/12/2002: الشّروق اليومي ..."(سيقوم بحّل هذه المجالس   

قد تبرأ من األقوال الّتي هي " الشّروق اليومي"المالحظ في هذا المثال أن صحفي 

محّل سجال ونقاش بين مختلف األطراف الفاعلة في السلطة والمعارضة، إذ يسند القول 

                                                 
1 - C. Jamet, A. M. Jeannet, La mise en scène de l’information, p. 41. 



 83

وهو مصدر معروف ومحدد، يمكن ". لعة من رئاسة الجمهوريةالمصادر المطّ"األول إلى 

.ألي العودة إليه إذا اقتضت الحاجة ذلك  

أما في المصدر الثّاني، وهو مصدر معارض، إذا حكمنا على مضمونه، ومصدر 

 حافي، وإن كان قد أقحم نفسه بطريقة غير مباشرة في القول، إالّ أنالص مجهول فإن

وجليا باستعراضه للرأيين المعارضين والمسندين لمتحدثين مختلفين، تبرءه يبدو واضحا 

فال يمكن في أي حال من األحوال إسناد مضامين القولين إلى الصحافي، فهذا األخير لم 

. يلعب إالّ دور رجل اإلعالم النّاقل لألخبار  

:نّه ينقسم إلىأإذا حلّلنا هذا القول، وجدنا   

لموقف الوحيد الّذي يتبنّى فيه الصحافي األقوال الصادرة وهو ا: حديث الصحافي. 1

...".يجتمع اليوم مجلس الوزراء: "عنه، وهو   

.حديث المصادر المطّلعة من رئاسة الجمهورية. 2  

".بعض المعلومات"حديث . 3  

وهنا يتجلّى، . نالحظ في الحديثين األخيرين أن المتكلّم ليس هو نفسه المتحدث

عـدد التبليغ، إذ تـتدافع أقـوال عديدة ومتـزامنة وأحيانا متضاربة، بوضوح، مفهوم ت

.في نـص واحد  

... فقد ذكرت مصادر: "إن العالمة الوحيدة الّتي تشير إلى كالم الصحافي هي قوله

.وهنا يندمج الصحافي مع الهيئة الّتي يشتغل فيها". للشّروق اليومي  

ب والسمعي البصري، هو التجلّي البارز إن ما ميز الخطاب الصحافي المكتو

لظاهرة تعدد األصوات، وهذا يعود، بطبيعة الحال، إلى ظاهرة التنظيم في هذا الخطاب، 

الّذي تعمل فيه الصحيفة على إشراك عدد ال حصر له من المتخاطبين، في إطار ما يسميه 

"بالفضاء العمومي "شارودو  Espace public". باختصار شديد، إلى  أشرنا، فيما سبق، 

الكيفية الّتي تتداخل بها األصوات في المقال الصحافي، وهو ما دفعنا إلى اإلسهاب في هذه 
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النّقطة حتّى نتبين بوضوح هذه الظاهرة في الخطاب الصحافي، من جهة، ودورها في 

.عملية التبليغ واإلقناع من جهة أخرى  
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: عنوان الجریدة – 2 – 1 – 1– 1  

يفة، عن طريق عنوانها، صوتا من األصوات الّتي تتدخّل في تأدية العملية تعد الصح

..." الخبر"صرحت : التبليغية، الدليل على ذلك أنّه أثناء استعراض العناوين الصحافية نقول

"أو أكّدت ..." اليوم"أو قالت  Le Matin..." حيفة، الّتي تشّكل نظرة . إلى آخرهالص إذ تعد

تميزة عن باقي الصحف األخرى، المتلفظ األول للخبر، ويعتبر إمضاؤها خاصة وفلسفة م

، "إيراد الصحيفة لخبر معين"حاجبا لباقي اإلمضاءات األخرى، على اعتبار أنّنا نتحدث عن 

فالمخيلّة الشّعبية تعتبر العنوان هو المتلفظ الرئيس، ما عدا ذلك . وليس إيراد الصحافي له

حافي واألشخاص والهيئات الخارجية، فما هي إالّ أصوات مساعدةمن األصوات كالص .  

إنّه محمل . فالعنوان هو الّذي يحمل الصحيفة مسؤولية ما يقال باسمها من خطابات

: "بمجموعة من الدالالت اإليحائية، منها الّتي تحيل إلى منطقة ما La Dépêche de 

Kabylie" أو" Le Quotidien d'Oran "، "و" اليوم" ما يحيل إلى الزمن كـ ومنها  Le Soir 

d'Algérie" ره "... المساء"واللة وال يبقى منها إالّ ما يحيل على تاريخه وتصووتختفي الد

. للعالم والخطابات الّتي تصدر عنه  

وللعنوان، أيضا، وظيفة تعيينية، تعمل على اإلشارة إلى الخبر عن طريق تنصيب 

لك يعتبر نفسه العين الّتي يالحظ بها ما أنتجه هو نفسه وما نفسه كمالحظ كفء، وهو بذ

إنّه بذلك يضمن انسجام الخطابات . أنتجه مختلف المتدخّلين في الفضاء الّذي يسيطر عليه

.المتداخلة والمتدخّلة في الصحيفة  

والمعروف أن القارئ إذا أحس بأن المقال قد مس به، فإنّه سيرسل برسالة احتجاج 

فيها على الجريدة نشر ذلك الخبر أو تحريفه، فيكون العنوان بذلك هو المسؤول عن يعيب 

.الضرر الّذي أحدثه المقال في القارئ  

: أصحاب المقاالت – 3 – 1 – 1– 1  

تشكّل . إن من يتصفّح جريدة، يالحظ إيراد أسماء أعالم أعلى المقال أو في أسفله

وهي تتميز عن األسماء األخرى الّتي . بة المقالهذه األسماء إمضاءات المسؤولين عن كتا

فالصحيفة هي حيز أعلى تسمح لعدد محدود من . قد ترد في حيز معين من المقال

.المتلفظين بإظهار هوياتهم  
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إن جّل المقاالت الّتي تصدر في الصحف الوطنية، إن لم نقل كلّها، مقاالت ممضاة 

ويلعب اإلمضاء دورا تقويميا . ك المختصراتمن طرف أصحابها، وال نستثني في ذل

فغياب . ف لسد حاجتهابالنّسبة للصحافي، خاصة إذا كان راتب هذا األخير غير كـ

والصحافي في هذا الميدان يعتبر غياب . اإلمضاء يعتبر تغييبا للهوية على حساب الوظيفة

داية التسعينات في الجزائر، وهو ما وجد فعال في الثّمانينات وب. اإلمضاء بمثابة عقوبة له

.حيث كان يحكم أحيانا على الصحافي بعقوبة عدم إمضاء مقاالته  

يلعب اإلمضاء أحيانا دورا في اإلعالء بشأن الصحافي، وهو ما يجعل مقاالته تشكّل 

من بين من يكتب في . مرجعية هامة لكّل من أراد التأكّد من صحة حيثيات األخبار

ب الصحافي، هناك القراء الّذين يشاركون بطريقتهم في الخطاب، الصحيفة، إلى جان

ويتجلّى ذلك في بريد القراء الّذي يعتبر ركنا مهما جدا في إثراء الحوار أثناء وجود 

"فقد رأينا صحيفة . أحداث ذات أهمية في المجتمع Le Matin مثال، تفتح صفحاتها في " 

خ الجزائر المعاصرة، ترتبط بما يصدر عن الدولة من العديد من المناسبات الهامة من تاري

أو تشكيل هيئات لتدارس قضايا اجتماعية " قانون تعميم استعمال اللّغة العربية"قوانين 

أو أثناء تعرض الصحافيين لمضايقات " إنشاء لجنة إصالح المنظومة التربوية"وتربوية 

اشتهر هذا الركن في هذه الصحيفة، حيث وقد ... السلطة والعدالة، أو لمحاوالت االغتيال

 من الجرائد األخرى ارانتشاصارت الجريدة الّتي يشارك فيها القراء أكثر مقروئية و

.النّاطقة باللغة الفرنسية  

"هناك صحف أخرى ال نجد فيها مكانا لبريد القراء مثل جريدة  Le Soir 

d'Algérie  تدخل ضمن بريد القراء، فهي تنشر ، وتتخير الصحف، غالبا، المقاالت الّتي"

مقاالت لمحامين وأساتذة جامعيين واختصاصيين في مختلف مجاالت المعرفة مع مراعاة 

األفكار الّتي يحتويها المقال، إذ يقّل عدد المقاالت الّتي تخالف سياسيا وإيديولوجيا توجه 

"لجريدة وهي الظاهرة نفسها الّتي الحظناها أثناء تصفّحنا . الصحيفة Le Matin". 

يجرنا هذا إلى القول بأن المخاطب ال يندرج في هذا النّوع من الخطاب أصال، 

باإلضافة إلى هذه . إنّه ال يتدخّل في الخطاب والنّقاش إالّ نادرا. باعتباره مخاطبا محتمال

ار المقاالت الّتي ترد من القراء واالختصاصيين، هناك ما يرد من مختلف وكاالت األخب
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ـصحيفة مسندة إياها لنفسها المن أخبار تتميز باالختصار في الصياغة، حيث توردها 

أشارت وكالة األخبار ... حسب وكالة األخبار الجزائرية: دون نسيان ذكر المصدر

... الفرنسية  

إذا اعتمدنا على مقياس المكان، والمقصود به مقر الصحيفة، نقول إن هناك نوعين 

منهم من ينتقل إلى شتى أنحاء الوطن والعالم لرصد األخبار وإيصالها إلى : ينمن الصحافي

الصحيفة في وقت قصير، وهو ما يتجلّى لنا في بعض العالمات اللّغوية الدالة على الملكية 

وهو ما يضفي على الجريدة صفة الجدية ... مبعوثنا الخاص من... من مراسلنا: مثل 

الجريدة الّتي تنتقل إلى أي مكان من العالم لتخاطب القارئ بما والمصداقية، باعتبارها 

.يحتاج معرفته من األحداث  

ومنهم الّذين يكتبون من مقر الصحيفة، ويلعب إمضاؤهم في ذلك دور تشخيص 

الخبر، باعتبار هذا األخير نافذة على الحدث بمنظار الصحافي، وليس الحدث ذاته كما هو 

.في الواقع  

:  المتلفظون العرضيون – 4 – 1 – 1– 1  

هناك، أخيرا، الّذين يتدخّلون عرضيا أو بالصدفة في الخطاب الصحافي، وتشير إلى 

ذلك بعض العالمات التيبوغرافية كإمالة للخطّ أو األقواس، ويستعان بهذه األقوال لجعل 

دث ما، أقوال الصحافي أكثر مصداقية، وهي غالبا أقوال الختصاصيين أو شهود على ح

أو شخصيات سياسية أو اجتماعية، تضفي على أقوال الصحافي طابع الموضوعية وتجعله 

.يحتمي وراء تلك األقوال من أية مضايقة  

: 1يمكن أن نمثّل لمختلف المتدخّلين في بناء الخطاب الصحافي بالشّكل التالي  

                                                       

                                                 
1 - C. Jamet, A. M. Jeannet, La mise en scène de l’information, p. 151. 
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   الجريدةعنوان .1

↓ 

  أصحاب المقاالت                            .2

 

 المقاالت الممضاة         انعدام اإلمضاء 

 الصحافيون              القراء والمدعوون    

        الماكثون في مقر الصحيفة      المبعوثون الخواص

  الممثّلون االجتماعيون المذكورون .3
 

عنوان الجريدة يلعب دور المتلفظ الجامع، والمتكلّم الجامع يالحظ القارئ، هاهنا، أن 

باعتباره المسؤول األول عن كّل األقوال " وهو الّذي يمثّل كّل المتلفظين والمتكلمين"

  .الصادرة عن مختلف المتلفظين المذكورين أعاله

:  التنظيم– 5 – 1 – 1– 1  

يكتسي أهمية بالغة، إذ هو إن مفهوم التنظيم في الخطاب الصحافي واإلعالمي، 

المفهوم الّذي تتمحور حوله العديد من الوسائل اإلجرائية والتحليلية، ويضفي طابعا خاصا 

ومتميزا على هذا الخطاب، األمر الّذي يؤكّد لنا ضرورة تناوله وتحليله بالكيفية الّتي 

.تجعله يتميز عن الخطابات األخرى  

J. F. Têtu وM. Mouillaudإن التنظيم، كما ذهب إلى ذلك  ليس أجهزة "، 

تكنولوجية ذات طبيعة مادية فقط، إنّه ال يشكّل الركيزة الجامدة للقول، بل هو الموقع الّذي 

إن التنظيم في وسائل االتصال ال يلعب دور السياق، إذ يمكن . 1"يتشكّل من خالله القول

ن سياقات عديدة، ويضفي السياق أن ينفصل القول عن سياقه، ويمكن لألول أن يندرج ضم

على القول إحدى متغيرات المعنى، أما الموقع، فهو يلعب دور المشكّل أو القالب، الّذي 

                                                 
1 - M. Mouillaud et J. F. Têtu (1989), Le journal quotidien, Lyon, PUL, p. 101. 
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فال يمكن فصل العنوان عن الكتابة، وعن الغالف، الّذي يحتوي، "تتشكّل فيه األقوال 

.1"زمنيا، الكتاب، وعن الصفحة ذات األعمدة للصحيفة  

لتنظيم في الصحافة المكتوبة، تظهر في العديد من الظّواهر، سنتطرق إن تجلّيات ا

.إليها بالتّفصيل، إالّ أن الظاهرة األكثر وضوحا هي شكل الجريدة وعنوانها  

: عنوان الجریدة – 6 – 1 – 1– 1  

إن العنوان يحيل إلى هوية الجريدة، ويعكس أحيانا توجهاتها اإليديولوجية 

إن . هذا فقط، بل أحيانا يحيل إلى الفترة الّتي يتلقّى فيها القارئ الخبروالسياسية، ليس 

.ى بعض عناوين الصحف الجزائرية، توحي لنا ببعض خصائص العنوانلنظرة سريعة إ  

 "Le Matin"  مثال، تحيل إلى الفترة الصباحية الّتي يحصل فيها القارئ على

ة باللغة الفرنسية، أنّه بسبب والمثير في هذه الصحيفة الناطق. أخبار األمس

االنتشار الواسع لمقروئيتها في الواليات المشكّلة لمنطقة القبائل، أضيف إلى 

، *وإذا نظرنا إلى لون العنوان. العنوان مقابل باألمازيغية، مكتوب بخطّ التيفيناغ

ذ وجدنـاه يشير إلى اللّون الرمز إليديولوجية الصحافيين المؤسسين للصحيفة، إ

 Alger"إن المعروف في هذا اإلطار أن هؤالء كانون يشتغلون في جريدة 

Républicain" التابعة للحزب الشّيوعي الجزائري سابقا.  

، جريدتان، األولى حكومية، والثّانية حرة، كانتا "Le Soir d'Algérie"و" المساء" 

 Le Soir"الحكومية، إالّ أنHorizons " "تصدران مساء، إلى جانب جريدة 

d'Algérie"  نوات األخيرة طابعها المسائي، وصارتقد فقدت في األشهر والس

  .صباحية على غرار جّل اليوميات الجزائرية

الناطقة الرسمية باسم الحزب المحّل، الجبهة اإلسالمية " المنقذ"إذا أخذنا صحيفة  

يديولوجي ه يشير إلى التوجه اإلافينأل، "الفيس"لإلنقاذ، المدعو باختصار 

لإلسالموية الراديكالية الّتي تهدف إلى إقامة دولة إسالمية، بإقصاء كّل 

                                                 
1 - M. Mouillaud et J. F. Têtu, p. 101. 

  .  قد يكون حكمنا هذا نسبيا، بل خاطئا- *
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التوجهات واألحزاب واإليديولوجيات الّتي ال تندرج ضمن هذا التيار، وقد 

يحيلنا هذا العنوان إلى عنوان كتاب للفيلسوف المسلم أبو حامد الغزالي، وهو 

  ".المنقذ من الضالل"

.مثلة عن الكيفيات الّتي تتجلّى بها هوية الصحيفة من خالل العنوانهذه فقط بعض األ  

إن أول قول تقع عليه أبصارنا بمجرد النّظر في ما يعرض من الجرائد يوميا، هو 

ويكتسي العنوان . إنّه يشكّل عمودا من بين األعمدة األخرى المقترحة للقراءة. العنوان

ى، وقد ضربنا أمثلة لذلك حينما أوردنا بعض العناوين أهمية بالغة من حيث تأدية المعن

.وما تّؤديه من داللة من حيث غاية واضعيه في التبليغ واالتصال  

إن العناوين الّتي تعد أصواتا إليديولوجيات وسياسات مختلفة، تتجاذبها الطبيعة 

نا، ومتناحرة إن عناوين الصحف هي بمثابة عناوين لفلسفات متناقضة أحيا. السجالية لها

.أحيانا أخرى ونظرات للوجود متناقضة أيضا  

فإذا كان عنوان الجريدة هو الموقع الّذي تندرج من خالله الجريدة في عالم الجرائد 

إذ إن العنوان ال . األخرى، فهو يحيل في الوقت نفسه إلى اختالفه معها ومصارعته لها

ن األخرى، وأنّه بمجرد اختيار القارئ له يظهر إالّ ككيان مختلف ومتباين عن باقي العناوي

عن باقي الجرائد، تفقد الجريدة عنوانها، ويصير العنوان هو الغالف الّذي يتضمن القراءة، 

.بعدما كان موضوعا للقراءة  

ن االنسجام واالستمرارية، وتجعل القارئ يستأنس اعنوللهذه الوضعية تضمن 

مع باقي الجرائد ومختلف اإليديولوجيات بمحتويات الجريدة، ويشاركها في حوارها 

هذا الوضع يجعل الجريدة ". بريد القراء"والسياسات الموجودة، عن طريق مساهمته في 

.تلعب دور الوساطة بين المواطن والهيئات األخرى  

ـ  إن العنوان يلعب دور هيئة مؤسسة غير مصرح بها، في غالب األحيان؛ ف

"، و"يومية إخبارية حرة"تكون أرادت لنفسها أن " الشّروق" Le Quotidien d'Oran ، رغم "

"، و"نشرية وطنية لألخبار"إحالتها إلى اإلطار الجهوي الوهراني، فهي  Le Soir d'Algérie "

"، و"يومية حرة" El Watan"  ة" تؤكّد على عبارةبإضافة أداة التعريف " يومية حر" Le " ،  
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"و Liberté حقّ"وبإضافتها لعبارة "  - القارئ   – في المعرفة وواجب الصحافي - ، " في اإلخبار

لقارئ الّذي اتحاول أن تتجرد من النّزعة الحزبية واالنتمائية السلبية بتوجهها اليومي إلى 

 ا، أنينتظر، ضمنيLiberté ل فيهستقوم بواجبها المنوط بها وهو اإلخبار، في مجتمع تحص 

.ي المجتمع من أحداث وتطوراتالمواطن على حقّه من معرفة ما يدور ف  

"وقد تلعب  La Dépêche de Kabylie دور المؤسسة المحلية أو الجهوية، إذ يطغى " 

على مضامين مقاالتها كّل ما له عالقة بما يجري في منطقة القبائل من أحداث سياسية 

.وتظاهرات ثقافية واجتماعية  

 الخصائص الّتي تلعب دورا تبليغيا نشير في خاتمة هذا العنصر إلى أنّنا لن نورد إالّ

ال تخدم  لعنوان، إذ سنتغاضى عن الخصائص األخرى، رغم أهميتها، ألنّها اوتخاطبيا في 

.أغراضنا في هذا البحث  

:  األدوار وعالقاتها بالمكان- 7 - 1 – 1-  1  

نتناول في هذا المبحث، أحد األنماط المكونة لتنظيم الخطاب اإلعالمي، وهو 

قبل ذلك ارتأينا أن نتناول مفهوم الدور من الناحية التداولية، التي تحاول أن . اراألدو

.تضع المتخاطبين، كال في مكانه وفق ما تقتضيه العملية التبليغية والسياق  

إن الذّات تكتسي وضعية خاصة بمجرد إدراجها في الخطاب، وتنفرد بقيمة تخالف 

 الذات هذه القيمة وهذه الوضعية، التي تسمح لها لكن ما الذي يكسب. فيها الذوات األخرى

 بالقيام بالدور الذي أنيط بها في الخطاب؟ 

إن التداولية برفضها التصور الذي يحصر وظيفة الخطاب في كونه أداة لنقل 

 على مجموعة من العالقات، هذه العالقات االمعلومات كانت قد قدمت تصورا جديدا مبني

؛ فاللغة في هذا اإلطار تحتوي على زمرة 1 القانوني والمسرحمستمدة من مفهومي النسق

هذه األدوار . من العالقات اإلنسانية، تجعلها تنتقل بسهولة من الوضع القانوني إلى الدور

وهو ما يشكل إعادة اعتبار للفكرة . يختار منها المتكلم ما يناسبه ويعرضه على المتلقي

.ثابة مسرح يختار فيها كل دوره المناسبالقديمة التي مفادها أن الحياة هي بم  

                                                 
  .20  ص،"Nouvelles tendances en analyse du discours" في كتابه مانغنو انظر في ذلك دومينيك - 1



 92

إن المتكلم يعلن عن وضعه وعن دوره المنبثق عنه وعن اإلستراتيجية التي تنتج 

حيال ذلك في لعبة التأثيرات المتبادلة فإذا كان دور المعلم في أية منظومة اجتماعية، هو 

 تتحقق أصال بتوفر إعطاء معلومات، وهذا يجرنا إلى الحديث عن األفعال الكالمية التي

ذلك النسق القانوني االجتماعي الذي يجري فيه الحديث؛ وقد أفاض التداوليون البحث في 

هذه الظاهرة، بإقرارهم الحتمية االجتماعية التي تنتظم عليها العالقات التواصلية، إذ 

" فُتحت الجلسة"أن يتلفظ بعبارة " مفوض اجتماعيا وقانونيا"يصعب على أي شخص غير 

 كالمية وبالتالي اجتماعية، تسهم في تحقيق اليشمل أفعا" التفويض"هذا . ي المحكمةف

العديد من األقوال، فال يحق مثال ألي شخص أن ينصب نفسه آمرا ويتلفظ بالصيغ 

والعبارات الدالة على األمر، في غياب مجموعة من الشروط تسمح له بذلك، مثل قدرته 

 المتلقي أن يكون مأمورا وتوفر الشروط القانونية على القيام بفعل األمر، وقابلية

.واالجتماعية التي سيتحقق بها هذا الفعل  

إن دور الصحافي، باعتبار أن دور المعلم هو توفير المعرفة، هو اإلخبار، بإعالم 

 من لتحققالقارئ بما بحوزته من معلومات، والتنقل إلى أي مكان للبحث عن الخبر، وا

وقد أدرك رجال السياسة هذا . و النافذة التي ينفذ منها القارئ إلى العالمصحته، وبالتالي فه

الدور الخطير المسند للصحافي، مما جعلهم يتعاملون معه باإلغراء أحيانا وبالقمع أحيانا 

فلو أحصينا المرات العديدة التي تعرض فيها . واألمثلة على ذلك كثيرة جدا. أخرى

 إلى يومنا هذا، أللفنا 1962م للمضايقة والتوقيف منذ الصحافيون الجزائريون وجرائده

وبخاصة أن القوانين والتشريعات التي وضعت في سبيل تقنين هذا . في ذلك كتبا عديدة

.القطاع، اعتبرها جل الباحثين والصحافيين ورجال السياسة تشريعات قمعية واستفزازية  

إلنسانية في العالم، يدرك والمطلع على مختلف التقريرات الصادرة عن المنظمات ا

ما يرتبط بالسياسة في مع اصحالالخطورة التي تطبع العمل الصحافي حينما يتعامل 

فباإلضافة إلى دوره كحامل لألخبار، يضطلع الصحافي بدور التعليق على . والسلطة

 االفتتاحيتتكفل بتحقيق هذا الدور كالعمود تي الالخبر، وقد وجد العديد من األركان 

...عليق الصحافي ومقاالت الرأيوالت  
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هذا الدور يسمح للجريدة بفتح باب النقاش على مصراعيه، وهو ما يؤكده إيراد 

العديد من الجرائد لبريد القراء، وبالتالي فهي تنصب نفسها كاآلمر األكبر الذي ينظم 

:  فيها الصحافيوناالخطاب والنقاش، وهي بذلك تتحمل مسؤوليتها التي قد يشاركهـ

1."توضح األقوال في الغالب، بين اسم الجريدة وإمضاء أصحابها"  

إن كّل التّشريعات في العالم، تجعل الجريدة مسؤولة مسؤولية قانونية وجزائية تجاه 

وهو ما يجعل . األقوال الصادرة عن الصحافيين، الذين تربطهم بجرائدهم عالقات تواطؤ

اسم األفكار هو الرابط بين الصحافي إمضاء الصحافي ملزما للجريدة، فالتعاطف وتق

تتبرأ مقدما مما يصدر فيها من " بريد القراء"والقارئ، مما يجعل الجرائد أثناء فتحها لركن 

 اأفكار قد ال يستسيغها طرف من السلطة أو من المعارضة أو أية قوة أخرى، ونفتح قوس

بالجزائر، حينما كانت لنشير في هذا المقام إلى ظاهرة سادت الوسط اإلعالمي المكتوب 

إذ كان العديد من الوزراء . جميع الصحف الصادرة اليومية منها واألسبوعية ملكا للدولة

واإلطارات العليا للحزب والدولة ينشرون مقاالتهم، عارضين فيها آراءهم التي لم تكن 

 ردع دوما متجانسة مع سياسة النظام، تحت أسماء مستعارة، وهذا تجنبا لما سيالقونه من

.إذا عرفوا بأسمائهم الحقيقية  

الدور اآلخر المنوط بالصحافي هو دور يشبه دور المعلم، إذ نجد القارئ عند صباح 

كل يوم ينتظر ما تحتوي عليه الجريدة من أخبار ومعارف يجهلها، علما أن العمر الزمني 

 األسلوب الذي فهو يتعامل أكثر مع. للخبر في الجريدة ال يتجاوز األربع والعشرين ساعة

ستتناول به كل جريدة الخبر، ألنه في الوقت الحالي، هناك وسائل إعالمية أخرى تسبق 

.الجريدة في إيراد الخبر  

لقارئ ايكمن دور الصحافي أيضا، في تنظيم المعرفة التي يرغب في إيصالها إلى 

طريقة  الار فهو يخت. بتنظيم األخبار في أركان ومساحات جغرافية وزوايا لتناول الخبر

وهو يحكم في . الّتي يراها تفيد القارئ في إدراك الخبر، وتفيده هو في بناء تصوره للعالم

ذلك مختلف التقنيات واألنواع الصحافية، فنجده يبرز العناوين بأحجام يراها مناسبة ويقدم 

                                                 
1 - C. Jamet, A. M. Jeannet, La mise en scène de l’information, P. 35. 
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نوعا صحفيا كالتعليق أو التحقيق أو االستجواب، حسب ما تقتضيه الحاجة، ويستخدم 

.لصور واألشكال والرسومات والخرائط على حساب المكتوب أحياناا  

الصحيفة، " جدية"تضطلع الصحيفة بدور المحاجج، للدفاع عن فكرة بتوظيف فكرة 

إذ كـنّا نسمع، في وقت من األوقات، بصحف جزائرية جادة في تناول الخبر كجريـدة 

El Watan لذاتية وعن التعامل بأسلوب أو  التي تعمل قدر اإلمكان في سبيل االبتعاد عن ا

نجد أيضا عالمات أخرى توظف في سبيل ". مصدر نقمة الصحافة"بآخر مع السلطة، 

جدية الجريدة وهي السماح لشخصيات مرموقة باستخدام الصحيفة منبرا لإلدالء بآرائها 

 التي وفرت الصفحة األخيرة Le Matinفي كل ما يحدث مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة 

، أو ذلك الركن الذي تفتحه جريدة *رشيد بوجدرة ويسمينة خضرة: لكاتبين مرموقين هما

Le Quotidien d'Oran كل يوم خميس لمجموعة معروفة من الصحافيين يتناقشون في 

.قضية من قضايا الساعة  

طريقة تعتمد على العقل وطريقة تعتمد على : وباعتبار أن الحجاج يتم بطريقتين

وأحاسيس القراء، تعمل عدة صحف على استخدام هذه الطريقة الثانية، إثارة عواطف 

ويتجلى ذلك في توظيف الكاريكاتير مثال وهو تقنية منتشرة كثيرا في أغلب الصحف 

Libertéاليومية الجزائرية، أشهرما يمثلها كاريكاتير ديالم في  و  Le Hic في Le Matin 

. ثة أشهر الرسامين الكاريكاتيريين وهو سليم، وقد عرفت الجزائر الحدي"الخبر"وأيوب في 

ثم بعض األركان التي تجعل القارئ يرتبط بجريدته ويصير مواظبا على قراءتها، ليس إال 

.ألنه يجد فيها ما يشفي غليله ويضع حدا لعواطفه المثارة  

نشير في هذا المقام إلى أن هذه األدوار هي أدوار منوطة بالصحيفة التي يعتبر 

 أحد مكوناتها، ونعمل على اإلسهاب في تناولنا الستراتيجية الصحافـي في الصحافي

الفصول التطبيقية لهذا البحث، أثناء دراستنا لالستراتيجيات الخطابية التي تكتنف النص 

.الصحافي في مكوناته  

                                                 
هو اسم مستعار، اسمه الحقيقي محمد مولسهول، هو أديب وكاتب جزائري، اشتغل كضابط في الجيش الوطني الشعبي  -  *

 ,A quoi rêvent les loups :للجزائر، قبل أن يتفرغ للكتابة الروائية باللغة الفرنسية، من بين أعماله
L’écrivain, l’automne des chimères…  
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ن يتغير دور أالمالحظ، في حديثنا عن األدوار، أنه يحدث في اللقاء الصحافي 

 للمعلومات، إلى دور يقترب من دور القارئ، وهو السؤال عن الخبر، الصحافي من ناقل

.ويتكفل المجيب بأداء وظيفة الصحافي التي وجد من أجلها  

: عقد القراءة– 8 – 1 – 1– 1  

سبق لنا وأن أشرنا إلى هذه الظاهرة، إال أننا أدرجناها في عنصر العقد التبليغي، 

ت التنظيم، أو لنقل إحدى الظواهر التي يتجلى وهي، في الوقت ذاته، تشكل إحدى مكونا

وقد كان حديثنا عن عنوان الجريدة، وإن كان يدخل عموما ضمن تحديدنا . فيها التّنظيم

، )العنوان(نضيف إلى هذا العنصر .  أساسا في عقد القراءةالمكونات التنظيم، متضمنـ

يتجلى بها عقد القراءة، إنه عنصرا آخر ال يقل أهمية، وهو يبين لنا بوضوح الكيفية التي 

.اختيار الخبر  

: اختيار الخبر وتنظيمه– 9 – 1 – 1– 1  

إن ما يميز النص الصحافي المكتوب، عن غالبية النصوص، هو تعدد مداخله، 

وتعدد مستويات قراءاته، إن العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال، لمعرفة 

قارئ في قراءة جريدته اليومية، وصلت إلى نتيجة مفادها المدة الزمنية التي يستغرقها ال

.أن الشخص ال يتجاوز عشر دقائق يوميا عند تصفحه للجريدة  

لكي نتمكن من تفسير هذه الظاهرة، نعمل على تحليل ظاهرتين، يعتبرهما 

األركان : المختصون من أحدث ما وصلت إليه تقنيات عرض الخبر الصحافي، وهما

وفي إطار حديثنا عن هذين العنصرين، نورد أمثلة من الصحافة . ريريةوالمجموعات التح

.الجزائرية المكتوبة تبين فيها الكيفية التي توظف بها هذه األخيرة تلك التقنيات  

: ن الترآـــي– 10 – 1 – 1– 1  

إن حديثنا عن التركين، هو حديث عن بنينة النص الصحافي، وبالتالي ما المقصود 

ي هذا اإلطار؟ إن لكل هيئة تحرير أسلوبها في إعطاء الشكل النهائي لجريدتها، بالبنْينة ف

إن تمحور األشكال واألركان يعكس . هذا الشكل يمثل هوية هذه األخيرة وواجهتها

هيرمان . شخصية الجريدة، ويحدد ت  T. Hermann لوغران . وج J. Lugrin وظيفة الركن 
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 إن هذا التحديد،  وإن كان جامعا، إال أنه ال 1هافي ترتيب األخبار لتسهيل الوصول إلي

.يمكن أن نكتفي به لتحديد الوظائف المركزية للركن  

انطالقا من هذه المالحظة، حدد الباحثان السابقان أربع وظائف لألركان تعتبر 

.مركزية في عملية بنْينة النص والخبر الصحافيين  

تقرار للجريدة، بجعل القارئ يستأنس الوظيفة األولى، هي أنها توفر نوعا من االس

بها، وهي بذلك تشكل قالبا مستقرا، نسبيا، تفرغ فيه األخبار والمعلومات مهما اختلفت 

وهذا االستقرار تفرضه نظرة الصحافيين المشكلين للجريدة، إلى العالم وإلى . وتباينت

. مع من أحداثالمجتمع، ورغبتهم في إشراك القارئ في النقاش حول ما يجري في المجت

هناك ظواهر تتميز بها الصحافة الجزائرية، وتعكس بعض التصورات المشتركة 

للصحافيين، مهما اختلفت جرائدهم، واللغات التي يكتبون بها، حول الكيفية التي نتصور 

من بين هذه الظواهر، التي تتجلى .بها القارئ الجزائري وهو يتصفح جريدته يوميا

 المقروءة، الناطقة منها باللغة العربية واللغة الفرنسية، إدراج بوضوح في أغلب الجرائد

صفحة كاملة تعرض فيها األخبار بصفة ساخرة أحيانا، وغامضة ومبالغ فيها أحيانا 

 تستند غالبا إلى اإلشاعة، وينعدم فيها المصدر، Brèvesأخرى، وهي أخبار مختصرة 

 بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتشبه في أسلوبها، إلى حد كبير، حديث الشارع في

"منها  Le radar de Liberté Liberté لجريدة " " و  Périscoop لجريدة "  Le Soir d'Algérie 

.ليومية الرأي" الطحطاحة"ليومية الخبر، و" سوق الكالم"و  

ختلفت عن تلك التي تعرض في اإن األخبار التي تعرض في هذا الركن، وإن 

إال أن ذلك ال يمنعها من التعرض للتكذيبات أحيانا، وللردع األركان األخرى الجادة، 

 " استحدثت في ركنle Soir d'Algérieالدليل على ذلك أن يومية . أحيانا أخرى

Périscoop" مساحة سمتها»Boomerang«* تدرج فيها تكذيبات األشخاص أو الهيئات التي 

  .ذكرت بالسوء في هذا الركن

                                                 
 هي وسيلة يستخدمها السكان األصليون ألستراليا في الصيد، فهي حينما ترمى باتجاه الفريسة ترتد إلى راميها، بسبب -  *

  .الشكل الذي صنعت عليه
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كان في مثل هذه الجرائد  يستجيب لرغبة في تنظيم إن وجود هذا النوع من األر

وبنْينة األخبار، من جهة، والحاجة إلى المشاركة في الحديث عن كل ما يجري في 

ق لمتعالالمجتمع من مواقف قد يعجز الصحافي لسبب أو آلخر، أن يتأكد من صحة الخبر 

  .عات والمضايقاتفالغاية من ذلك هو تجنب المتاب. خبر، رغم معرفة العامة لهالب

هذا االستقرار في التركين يجعل القارئ يعتاد على مجموعة من الصفحات، قد 

وهناك من يتوجه مباشرة نحو الصفحة . بها قبل باقي الصفحات أيكتفي بقراءتها، أو يبد

الرياضية، وهناك الصفحات التي تعد خصيصا للمرأة، وهناك صفحات موجهة للشباب، 

 التي تخصص منذ سنوات الصفحة الوسطى Le Soir d'Algérieريدة مثلما هو الحال في ج

  .وركن للمرأة. للشباب، يطرحون فيها مشاكلهم ورغباتهم وحاجاتهم

الوظيفة الثانية للتركين تتمثل في تصنيف األخبار الذي يتوقف على نظرة خاصة 

رى، حسب للعالم، فاألسلوب الذي تعرض به األخبار الدينية يختلف من جريدة إلى أخ

نظرة كل منها إلى الظاهرة الدينية، نفس الظاهرة نالحظها في عرض الصفحات الثقافية 

  .واالجتماعية، وهذا يستجيب إلى ميول القارئ وتوجهاته الفكرية االجتماعية

يذهب شارودو في هذا االتجاه، في حديثه عن األخبار السياسية والثقافية 

ى الصفحات واألركان أن تتوافق في الوقت نفسه مع إنه يتعين عل: "واالجتماعية، فيقول

للتبليغ " الفضاء العام" ويشكل هذا التنظيم، انتظام 1"أكبر المجموعات الفكرية للرأي العام

وال أدل على ذلك من إفراد العديد من الصحف الجزائرية على الخصوص . والتواصل

العديد من القراء هاتفونا، : ثلأو قراءتنا في بعض الصحف لعبارات م" بريد القراء"لركن 

 وبطبيعة الحال فإن –أو اتصلوا بنا، ليتعاطفوا معنا في قضية ما، أو لإلدالء بآرائهم لنا 

  . حول قضية من القضايا–اآلراء تتوافق 

أما الوظيفة الثالثة للتركين، والتي تتمثل في التسلسل التدريجي للخبر، فهي تتكفل 

وزيعا تسلسليا يخضع لدرجة أهمية كل ركن، وهو ما يجعل بتوزيع األركان والصفحات ت

العناوين المدرجة في الصفحة األولى من الجرائد تأخذ حصة األسد في المعالجة داخل 

                                                 
1 – P. Charaudeau, Le discours de l’information médiatique, p. 160. 
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صفحات الجريدة؛ وهنا نتساءل، هل يخضع هذا التدرج في تسلسل األخبار إلى منطق 

 بأسلوب –عنى المكان  بم–معين؟ إن ما هو معروف أن األخبار ال تصل إلى الجريدة 

وفي هذا . إنها نتاج لتتابع األحداث، التي ال يمكن، في األغلب التنبؤ بها. منطقي ومتسلسل

من الناحية الخطية، تبدو الجريدة  «:  أنّهM.Mouillaud وJ. F. Têtuاإلطار يصرح 

  1 » . شاءامجرد رصف ألركان يمكن للقارئ أن يتناولها كم

 لو تصفحنا الجرائد اإلخبارية ا يمكن لها أن تكون مطلقة، ألننـإالّ أن هذه القاعدة ال

لوجدنا أن العنصر الجغرافي يلعب دورا هاما في تجانس األخبار، وهو ما يخلق أركانا 

  .أركان األخبار الوطنية والجهوية والعالمية: قارة ومنسجمة مثل

أحدى الوسائل لتشكيل أما الوظيفة الرابعة واألخيرة، فهي التي تجعل التركين يشكل 

إن اجتماع الوظائف الثالثة هو الذي يضفي عنصر الهوية على . هوية خاصة بالجريدة

وهذا تؤكده بعض المعطيات التي تميز كل جريدة عن األخرى، كالخطوط . الجريدة

عنصر قد ال افهذ.المستخدمة، وطريقة عرض الصور واألشكال والرسوم، وعدد الصفحات

  .سوقاليفرضه منطق 

  :المــجموعات التحریریة  – 1 – 10 – 1 – 1– 1

  :في الحقيقة، هناك نوعان من المجموعات التحريرية

    النص المتعدد-

   البنية العليا  -

ستركز دراستنا لهذا المبحث على البنية العليا لسببين هما أنها هي التقنية األكثر 

  .تستجيب إلى مقاصد تبليغية جليةورودا واستعماال في غالبية الجرائد، إضافة إلى كونها 

  ما المقصود بالمجموعات التحريرية؟

  2 »إنّه إقامة لمستوى وسيط في بنْينة النصوص الصحافية، يقع بين الجريدة والمقال  «

                                                 
1 - M. Mouillaud, J. F. Têtu, P. 117. 
2 - G. Lugrin (2000), Le mélange des genres dans l’hyperstructure,  in Semen, N° 13, 

Université de Franche-Comté, p. 65. 
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إن ضرورة وجود هذه المجموعات تعود إلى الحاجة إلى تنظيم الخبر باختالف 

  . عناصره، األمر الذي سييسر الوصول إليه

 بد في هذا اإلطار من تحديد بعض المصطلحات التي استخدمت أصال في النقد وال

: هناك مصطلحا. األدبي، وقد استعيرت وأعيدت صياغتها في الدراسات اإلعالمية

. ويعد العالم ف. المناص والنص المحيط وقد استخدمهما جيرار جينيت ألول مرة

: ص اإلعالمية في كتابه المشهور، أول من وظف المصطلحين في تحليل النصو1فراندسن

"News Discourse" إن المناص الصحافي هو مجموع العناصر التي ترتبط بالمقال، والتي 

  .بإمكانها توجيه وتأثير القراءة، بل وإثارتها

إن النص المحيط يضم العناصر الخارجة عن المقال والتي تبدو مؤثرة بل ضرورية 

 المحيط يضم الوحدات التحريرية التي تسبق أو تحيط فالنص الصحافي. لتلقي هذا األخير

  :يمكن لهذه العناصر أن تصنف في زمرتين. أو تندمج في هيكل النص

  نص الجريدة المحيط -

 نص المقال المحيط -

أما الثاني ... عنوان الجريدة، اإلشارات إلى األركان، الفهرس: ويندرج ضمن األول

، والعناوين الفرعية، والرسومات وتعليقاتها le leadفنجد فيه العناوين ومداخل المقاالت و 

فالمقال يتشكل من ... والهوامش والتنصيصات واإلمضاءات والمصادر ورؤوس الحروف

  .قلبه ومن محيطه

بعد هذه التعريفات الموجزة، يمكن لنا أن ننتقل إلى تحديد دقيق للمجموعة التحريرية 

قع بين الجريدة باعتبارها العنصر األعلى لتلك عنصر اختياري لبنينة الخبر، ي: "على أنّها

انظر "البنينة، والمقال، العنصر األدنى، المستوى الوسيط واالختياري والمستوى األعلى، 

  ":في ذلك الشّكل التالي

                                                 
 Discourse structuring, production and"جاء توظيف هذا المصطلح ألول مرة في الملتقى الموسوم بـ1 - 

reception strategiesمحاضرة بعنوان ، حيث ألقى فيه "News discourse, the paratextual of new 
texts "  
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  :العناصر المبنينة*  

 المستوى األعلى

  

  

  

  )اختياري(المستوى الوسيط 

  

  

  المستوى األدنى

 1نَْينة الخبرالمستويات الثالث لَب
  

 عن احدهمأإذا كان هذا التحديد يشمل البنية العليا والنص المتعدد، فما الذي يميز 

  اآلخر؟

إن التمييز بين العنصرين سيتبين بوضوح حينما ندرك أن البنية العليا ال يمكن بحال 

حثون هذا الفضاء يسميه البا. من األحوال أن يتجاوز حدها الصفحتين أثناء فتحنا للجريدة

عكس النص . بمساحة النسخ، التي تضم عددا من األخبار تندرج ضمن موضوع واحد

  .المتعدد الذي يتجاوز مساحة الكتابة

يعد استخدام تقنية البنية العليا في الصحافة الجزائرية من بين أكثر األنماط التنظيمية 

ية في هذه  صارت تستخدم هذه التقنية بصفة يومLe Matinفجريدة . في هذا المجال

وبعض الصحف " اليوم"، وLe Soir d'Algérieاألشهر األخيرة، وبدرجة أقل جريدة 

ولكن التقنية الثانية تسمح ببناء الملفات وبرصف عدد كبير جدا من . الناطقة باللغة العربية

                                                 
1 - J. M. Adam, G. Lugrin (2000), L’hyperstructure: un mode privilégié de présentation 

des événements scientifiques, in « les carnets du CEDISCOR », N° 6, Presse de la 
Sorbonne Nouvelle, p. 134. 

الجريدة ونصها 

 المحيط

 المجموعات التحريرية

نصه المحيطقلب المقال و  
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المعلومات واألخبار، وال أدل على  ذلك من تلك الصفحات التي تفردها جريدة اليوم 

 . الذي تنظمه منذ مدة عند نهاية كل أسبوعForumللمنتدى 

موزعة بطريقة معينة في الصفحتين، الإن البنية العليا تتكون من عدد من األغراض 

منها العمود والمقال اإلخباري والتعليق والكاريكاتور والرسوم واألشكال واللقاءات 

  ... واالستجوابات والصور

فة البنية العليا تكمن في الزيادة في عدد ويمكن أن نذهب بالقول إلى أن أهمية وظي

المداخل الممكنة، والتقصير من حجم المقاالت، وإقامة روابط بين مختلف مكونات البنية 

الخبر بجعله في شكل عرض أو مشهد مسرحي، إنه أفضل وسيلة لتمرير العليا، ومشهدة 

 حجاجي معين ال بعض ما لم ترغب الجريدة أو الصحافي في التصريح به، باستخدام نمط

نتهاء من االنتقال بين األنواع الصحافية الواردة في مساحة اليمكن أن نلمسه إال بعد ا

  .الكتابة

كخالصة للقول، نعتبر أن الغاية من بنْينة الخبر الصحافي، هي ضمان عملية التلقي 

ئ محور كما أريد لها وهذا بالحرص على مراعاة المتلقي في الفعل التبليغي يعتبر القار

  .هذه العملية، وهو ما يجسد بوضوح عقد القراءة كما تحدثنا عنه سالفا

  : العقد في الخطاب اإلعالمي – 2 – 1
قبل الحديث عن هذا المفهوم، كما اصطلح عليه المختصون في تحليل الخطاب 

الصحافي، المكتوب منه على الخصوص، رأينا أن من الضرورة بما كان أن نتناوله 

  .أحد األسس التي تبنى عليها العملية التخاطبية والتبليغيةباعتباره 

 بكونه يحيل إلى ما يجعل الفعل التبليغي معترف به 1فقد عرفه معجم تحليل الخطاب

إنه الشرط لكي يتحقق التفاهم واإلفهام بين أطراف . من األطراف وذلك من ناحية المعنى

نى، وهو الهدف األسمى من أي فعل الخطاب، ويتمكنوا من التفاعل عن طريق بناء المع

  . تواصلي–تبليغي 

                                                 
1 - D. Maingueneau, P. Charaudeau (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, p. 138. 
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والمالحظ أن العديد من العلماء والنقاد والمحللين، قد سبق أن تناولوا هذا المفهوم، 

دون استخدام مصطلح العقد التبليغي فقد تناوله بنفنيست في تأسيسه لما سماه بالقطبية 

اط خطابي وتناولها باختين في تنظيره التي يتأسس عليها كل نش" أنت"و" أنا"الموجودة بين 

 وقد رأينا أن هذا ؛le déjà ditللحوارية، التي يقول عنها إنها تبنى على ما سبق قوله 

أوستين "المفهوم قد سيطر في تحديد ماهية األفعال اللغوية عند أصحاب الفلسفة التحليلية 

ننا نشير إلى أن مفهوم ، وبالخصوص سيرل، أثناء حديثه عن النية الجماعية  ولك"وسيرل

ال يمكن تقنين هذه الظاهرة، إنما التعاقد  نهأالعقد في هذا المقام هو مفهوم مجازي، بمعنى 

يتم عادة بأسلوب ضمني، وخرق العقد في هذا السياق ال يؤدي إلى عقاب مماثل لعقاب 

  .الشخص الذي لم يحترم قاعدةً منصوصا عليها في إحدى تشريعات المجتمع

في العملية التبليغية إذن هو الشروط التي يتحقق في ظلها أي فعل تبليغي فالعقد 

  ".شفهيا كان أو مكتوبا، داخليا كان أو حواريا تعدديا "مهما كان شكله 

على بعض عن طريق صفات  اإنه يسمح لألطراف المتخاطبة بالتعرف بعضهـ

اء كل منها، وباالتفاق الهوية التي تميز كل عنصر منها، وبمعرفة الغاية التي تكمن ور

على غرض موضوع التبادل أو المناسبة وهو ما يسميه شارودو بـالمناسبة وتفهم أهمية 

  .التي تحدد ذلك الفعل) وهي الظروف(العوائق المادية 

سنتبنى في هذا المبحث التصور الذي وضعه شارودو لتحديد ماهية العقد باعتباره 

مي، معتمدين في ذلك على الكتاب الذي أصدره عام العوائق المقامية للخطاب اإلعال"حد أ

، والذي ضمنه حوصلة أعماله فيما يتعلق باألدوات السيمولسانية لتحليل الخطاب 1997

اإلعالمي، واكتشاف آليات بناء المعنى االجتماعي عن طريق مالحظة الظواهر اللغوية، 

محللون، بتحليل الخطاب وهو في رأينا أفضل ما ألف في هذا الميدان، منذ أن اهتم ال

  .اإلعالمي انطالقا مما وفرته اللسانيات والسيميائية من أدوات إجرائية

لكالم ا عن الكيفية التي يتبادل بها أعضاء التركيبة االجتماعية 1يتساءل شارودو

وعن التأثير والتأثر الجاري بينهم وعن قدرة بعضهم على إقناع البعض اآلخر، أكثر من 

                                                 
1 - P. Charaudeau, Le discours d’information médiatique, P.67 
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لهم إسداء قيمة معينة للفعل التواصلي؟ وكيف يتمكنون من بناء المعنى؟ ذلك كيف يمكن 

  .إذا انعدم اإلطار المرجعي لذلك

لإلجابة على ذلك يشبه شارودو المقام التبليغي بمشهد مسرحي تعتريه عوائق المكان 

. ةوالزمان والعالقات والكالم، المتحكمة في التبادالت االجتماعية التي تشكل قيمتها الرمزي

هذه العوائق تتحقق بضبط وتنظم الممارسات االجتماعية بغرض إضفاء قيمة مؤسسة 

 هذا األسلوب يسمح ببناء التعاقدات والمعايير السلوكية اللغوية التي، إن انعدمت، ،ايهلعـ

  . انعدم التواصل والتبليغ اإلنساني

قيمة للفعل فالمقام التبليغي إذن هو الوحيد الذي له القدرة على إعطاء معنى و

ومنه جاء "وهو ما يجبر أطراف العملية التبليغية على احترام عناصر هذا المقام . التبليغي

هذا االعتراف . فهي باحترامها له تعترف له ولغيره بوجودها"". العوائق التبليغية"مفهوم 

عوائق  هذه النية تضمن وجودها ال"النية المتبادلة"ينبثق عنه ما أسماه بعض فالسفة اللغة 

يربط ) التخاطبية(الذي جعل شارودو يقول إن األطراف "أي االعتراف"وهو. المذكورة

إنها تتواجد . سبق حول ما يشكل معطيات هذا اإلطار المرجعمـالبينها نوع من االتفاق 

في وضعية تخضع فيها لمقصد واستراتيجية محددين وتخضع أيضا لعقد بغرض 

  .بادل الكالمي، بسبب إقحام نفسها في هذا التبادلاالعتراف بشروط تحقيق نمط من الت

وهنا نخلص، إلى جانب شارودو، إلى نتيجة وهي أن مدلول أي فعل تبليغي يتوقف 

  .بالضرورة على عقد تبليغي

قبل المرور إلى تحديد مكونات هذا العقد، نشير إلى أن شارودو نفسه يرفض إعطاء 

فمفهوم العقد . هب إلى ذلك العديد من الباحثينصبغة قانونية وفقهية لمفهوم العقد، كما ذ

عنده، يختلف عن ذلك العقد االجتماعي لجان جاك روسو، إنه مفهوم يتأسس على ذلك 

التصور الذي جعل األشخاص يلتقون، ويتبادلون بناء المعنى بغرض التواصل انطالقا من 

 ال يعطي شارودو مثا.مجموعة من المعطيات، وهذا يستلزم االعتراف المتبادل بين هؤالء

لرجل السياسي أو نقرأ له، نكون قد أخضعنا الذلك بالخطاب السياسي، فحينما نستمع إلى 

. أنفسنا لمجموعة من المعطيات والمتغيرات التي ستسمح لنا بفهم مغزى الخطاب السياسي



 104

م إال أن مصطلح العقد، قد أضاف جديدا لمفهو. بالنسبة لي، العقد يكتسي قيمة إجرائية"

إن المقام يتحدد بمكونات الهوية والمناسبة والعقد هو المقام منذ اللحظة الّتي . المقام

نطرح هنا مشكال يتعلق بالوسيلة . 1 األطراف، بالمعطيات المختلفة للتبادلايعترف فيهـ

بمعنى أن مفهوم العقد كما . التي تتوسط أحيانا األطراف وتحول دون التقائها أحيانا أخرى

إن . ابقا، يطرح علينا إشكاال حينما نتحدث عن التبادل في الحاالت الطبيعيةشرحناه س

يشير . الصحافي ال يخاطب قراءه أو مشاهديه مباشرة ويتبادل أطراف الحديث معهم

شارودو أن علم وسائل اإلعالم هو الذي يتكفل بدراسة هذا اإلشكال بتساؤله عن تأثير 

. ية كما هي موجودة في الظاهرة التبليغية العاديةالوسائط المادية في العملية التبادل

ويضرب مثاال على ذلك بالصحافة المكتوبة التي تؤثر فيها مجموعة من المتغيرات من 

اليومية واألسبوعية والشهرية، التي ال يمكن أن نتغاضى عنها في دراستنا للتبادل : نمط

  .في الخطاب الصحافي المكتوب

  :خلية والخارجية للعقد التبليغي المكونات الدا– 1 – 2 – 1

  :قسم شارودو العوائق التي تشكل العقد التبليغي إلى نمطين

   نمط المعطيات الخارجية– 1

   نمط المعطيات الداخلية– 2

سنبتدئ بالحديث عن النمط الثاني، الذي وإن كان يكتسي أهمية في التحديد المنهجي 

لنمط األول هو الذي شكل حجر األساس في واإلجرائي لمفهوم العقد التبليغي، إال أن ا

  .تشكيل هذا المفهوم

  : المعطيات الداخلية– 1 – 1 – 2 – 1

كيف : يشير شارودو إلى أنها معطيات خطابية بحتة، تمكننا من اإلجابة عن السؤال

إنها معطيات التحليل إلى سلوكات األطراف أثناء التبادل الكالمي،  Comment direالقول؟ 

) األيقونية(يبهم في الحديث وأدوارهم أثناء الكالم واألشكال اللغوية وغير اللغوية وإلى أسال

  .التي يستعملونها، وفقا للعوائق المقامية المفروضة عليهم
                                                 

 اإلعالمي ، في عددها العشرين، والصادرة عن مرصد الحكيMédiatiquesحوار أجرته مجلة  - 1
Observatoire du récit médiatiqueالتابع للجامعة الكاتوليكية ،Louvain  2000 وذلك في جوان.   
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  :هذه المعطيات تتوزع على ثالثة فضاءات للسلوكيات اللغوية

أخذ "هو الفضاء الذي يتعين فيه على المتكلم أن يحل مشكل : فضاء الكالم ♦

وفرض نفسه " باسم من األسماء"إنه مجبر على تبرير أخذ الكلمة ". الكلمة

كمتكلم، وتحديد هوية المخاطب أو الشخص الذي يوجه له الكالم، فهو يعمل 

 .على احتواء حقه في التبليغ

أثناء بناء المتكلم لهويته ولهوية مخاطبه، يرسي بمعيته عالقات : فضاء العالقة ♦

 .اء واالحتواء واالعتداء والتواطؤالقوة والتحالف واإلقص

وهو الفضاء الذي تعالج وتنظم فيه ميادين المعرفة، وأغراض : الموضوع فضاء ♦

التبادل، أكانت محددة بتضمنها في عوائق المقام بإدراج المشاركين في الخطاب 

فهو مطالب، من جهة، باتخاذ موقف إزاء الموضوع الذي فرضه العقد . لها

" لنمط التدخل"أي باختياره " و باقتراح موضوع آخر بدلهبقبوله أو رفضه أ"

وباختيار الموضوع انطالقا من نمط ..." التوجيه أو اإلعادة، أو االستمرار"

، وهذا كله باتباع "وصفي أو سردي أو حجاجي"تنظيمي وخطابي محدد 

  .التعليمات التي فرضتها عوائق المقام

  : المعــطيات الخارجــية– 2 – 1 – 2 – 1

هي المعطيات التي تتحكم في التنظيم السلوكي، وهذا في ميدان ممارسة اجتماعية 

معينة، للمتخاطبين الذين يتبادلون داخل هذا الميدان، ثوابت تميز تبادالتهم، والتي تستقر 

تدعم هذا التنظيم وهذه الثوابت، خطابات لتمثيل . في فترة ما أثناء إرساء تلك الممارسة

.  وهو ما يحدد اإلطار التعاقدي الذي يضفي معاني على األفعال التبليغيةيضفي عليها قيما

 :هذه المعطيات، التي تشكل شروطا، يجمعها شارودو في أربع مجموعات

 

  

  :شـــروط الغایة  – 1
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إن الغاية تتحدد . وهي الشّروط التي تسير بالفعل التبليغي نحو غاية وهدف ما

نحن : "وهي الّتي تسمح باإلجابة عن السؤال. عليه التبادلانطالقا من المعنى الّذي يتأسس 

، إن أي غاية ألي خطاب لغوي هو "?On est là pour quoi direهنا نتحدث عن أمر ما 

وهنا يعرض شارودو لغايات أربع يمكن أن تتداخل  .استدراج المتكلم اآلخر لتبني نيته

  .أحيانا، في التبادل

 محاولة المتكلم حمل المستمع أو المخاطب على  وهي تكمن في:الغاية الجعلية ♦

 .Faire faireفعل أي تصرف بأسلوب معين 

على نفسها " المتكلم" في هذه الغاية، تفرض وسائل اإلعالم :غاية اإلخبار ♦

التموضع بأسلوب معين تجاه الزمان والمكان، وهي بذلك تتصور عدم معرفة 

 .Faire savoirاآلخر للخبر 

 وهي محاولة حمل اآلخر على االعتقاد أن ما قيل هو الحقيقة :الغاية اإلقناعية ♦

Faire croire. 

 Faire وهي حمل اآلخر على التأثير عاطفيا في الغير:الغاية اإلغرائية ♦

ressentir.  

  :شــروط  هـویة األطراف  – 2

: إن هوية األطراف المجندة في التبادل الكالمي، تتحدد باإلجابة عن األسئلة اآلتية

   يتبادل الكالم مع من؟ من يكلم من؟ أو من هو الذي يوجه إليه الكالم؟من

أو ... إنّها تتحدد بتداخل مجموعة من الصفات الشخصية كالسن والجنس والعرق

صفات تكشف  عن المرتبة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وصفات عن الجانب النفسي 

  .الذي يتصوره أطراف التبادل

ن نحصر هذه الصفات أو بعضها في الفعل التبليغي، انطالقا من  البد أاغير أنن

فيمكن أن نتعرف على الصحافي أثناء إجرائه لمقابلة وهو ما يختلف عن . عنصر اإلفادة
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 في هذا الشرط في مقال 1وقد توسع شارودو. في شباك البريد) الصحافي(تواجد هذا 

ص، في المجال اإلعالمي، إلى بتقسيمه لألشخا Le français dans le monde بمجلة 

  :إنّـيـتين

 : إنّــية اإلنتاج ♦

. يكمن دور الصحافي في نقل الخبر، ومحتوى هذا الخبر هو أحداث موجودة مسبقا

وهو ما يجعلنا نقول إن هذه اإلنية ال يمكن أن تكون مبتكرة للحدث أو للمعرفة فهي باحثة 

  .لخبر وناقلة لهاعن 

  : الصعوباتأنواع من هذه الوظيفة تعتريها ثالثة

 وهي ذلك الكم المعتبر الذّي يمكن أن يشكل الخبر، وهي : صعوبات ترتبط بالكم -

. تفرض على الصحافي، ألسباب لها عالقة بمعوقات الزمان والمكان، أن ال يعرضها كلها

  .وهو األمر الذي يدفعه إلى االختيار انطالقا من بعض المعايير التي يضعها لنفسه

في هذا اإلطار يلتجئ . وهي ترتبط بمصدر الخبر: ترتبط بالنوعية صعوبات -

الوكاالت، المبعوثين، مخبرين من كل نوع، وسائل اإلعالم "الصحافي إلى مصادر مختلفة 

  ..."األخرى 

 هناك صعوبات نوعية أخرى ترتبط بالناحية االقتصادية والتنافسية تجاه المشتغلين -

التفرد عن اآلخر في نظر ى ل منهم إلبار، مما يدعو كـاآلخرين في مجال اإلعالم واألخ

عن طريق محاولة بناء هوية خاصة تستقطب عددا أوسع من القراء . الجمهور

  .والمستمعين والمشاهدين

  : إنّــية التلقي ♦

في اإلطالع " التي يجسدها القارئ، أو المشاهد والمستمع"يكمن دور هذه األخيرة 

على األخبار التي تقدم للقارئ ويؤولها طبقا لحاجات " اعالقراءة، المشاهدة، االستم"

  .معرفته أو أفعاله

                                                 
1 - P. Charaudeau (1994), Le contrat de communication médiatique, in « Médias :faits et 

effets » (N° spécial « le français dans le monde »), Paris, Hachette, p 10. 
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والمعروف أنه قد . إالّ أن الهوية االجتماعية لهذه اإلنية غير معروفة بالنسبة إلنية اإلنتاج

وضعت هناك مؤسسات ووسائل عديـدة لتحديد هوية الجمهور الهدف، ولكن نتائجها تـبقى 

إال أن الصفة الوحيدة والمؤكدة . ستمرارية التي تسبغ الحركية االجتماعيةدائما نسبية بسبب اال

  .لهذا الجمهور الهدف، هي كونه يلعب دورا فاعال في مشاركته في الحياة العامة للمجتمع

  :شـــرط  المـــناسبة  – 3

ما هو الغرض من : يتحدد هذا الشّرط، انطالقا من اإلجابة عن السؤال التالي

 وهو ما يتطابق ?De quoi est il question dans cet échange  هذا التبادل؟ الحديث في

إنه نوع من الغرض العام الذي . مع عالم الخطاب المسيطر، والذي يشكل محور التبادل

قد تندرج فيه بعض األغراض الجزئية، يعترف به أطراف التبليغ منذ البداية حتى ال 

  .أنفسهم مبعدين عن المناسبة ايجدو

   : شــرط الّتـــنظيم  – 4

ما هو المحيط الذي يندرج فيه : إنّه يتحدد انطالقا من اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  يتواجد المتخاطبون؟ ما هي قناة البث المستعملة؟) مادي(الفعل التبليغي؟ في أي مكان 

  التبادل، فهو أقل ظهورااإنه يشكل الظروف المادية والمكانية الذي يجري فيهـ

فيظهر أحيانا على شكل تركيب مشهدي موضوع بأسلوب استراتيجي، مثلما هو . وانتظاما

" من خالل النقاش وحصص المنوعات الغنائية واأللعاب"الحال في وسائل اإلعالم السمعية 

  . أو اإلشهار

  .1"إن التنظيم هو الذي يحدد متغيرات اإلنجاز ضمن العقد التبليغي"

  :حافة المكتوبةالتنظيم في الص – 3 – 1
 فهي مكونة من الكلمات والرسوم والرسوم *إن الصحافة هي أساسا مساحة للنسخ

وهي بذلك تدرج هذه الوسيلة اإلعالمية في عالم . البيانية والصور، تتواجد كلها على ورق

المكتوب الذي يتميز بعنصر البعدية بين الشخص الذي يكتب وبين القارئ بسبب غياب 

                                                 
1 - P. Charaudeau, Le discours d’information médiatique ; p. 70. 

 ألن الكتابة ميزتها اإلبداع، Écritureويختلف عن مصطلح الكتابة scripturale   Une aire هو ترجمة لمصطلح- *

  .عكس النسخ الذي هو رسم للكلمات على الورق
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م بين اإلنيتين، ـلإنية التلقي، بعضها عن بعض، ونشاط تصوري إلدراك العا إنية البث و

ن لإلنتاج وللفهم، وبمسار بصري متعدد التوجيه بحيث يمكث ان متباعداينبثق عنه منطلقـ

إن الذي يكتب، يمتلك القدرة على : المكتوب على حاله ويصير أثرا يمكن العودة إليه

  . على التذكر وإعادة تركيب القراءةالمحو والتصحيح، والذي يقرأ يقدر

إن الغياب المادي بين إنّيات التبادل في الصحافة المكتوبة يجعلها واسطة إعالمية 

فهناك . تعجز عن مطابقة زمن الحدث مع زمن الكتابة و زمن إنتاج الخبر و زمن القراءة

 تتابع زمن وضع المنتوج، وزمن نقل الصحيفة من مكان لآلخر، وزمن للقراءة، هو

لمجموعة من األزمنة، ينتج عنه اختالل بين فترة بروز الحدث وبين الفترة التي يتعرف 

  .فيها القارئ عليه

أما النشاط اإلدراكي، فهو أكثر تحليال مما هو مشاهد أو مسموع، فقد تتبعه حركة 

 بصرية تحيط بجميع نواحي مساحة الكتابة، من البداية إلى النهاية، وأحيانا في جميع

فهي عمليات اقتران بين . إن العملية اإلفهامية تتم بطريقة انتظامية ومتعالية. االتجاهات

  .مختلف التحليالت

إن المكتوب يلعب دور إقامة الحجة إلبراز الحقيقة، وهو ما يخالف المسموع الذي 

إن هذه الخصائص المميزة للنظام في . يتميز بعدم قابليته للتجزئة، وبقصر مدة وروده

لصحافة، تجعل منها وسيلة إعالمية فائقة الفعالية في تحليل التعليقات واألعمدة واألخبار ا

والتأمالت، وكل ما من شأنه أن يعمق من مدلول الخبر عن طريق إبراز أبعاده ومكوناته، 

وهي فاعلة أيضا في إثارة نشاط فك . ساؤل عن انعكاسات ذلك على األحداثالتـ و

األحداث والملفات وأخبار صفحات : ء معقولة في أركان مثلالترميز، وجعل األشيا

 .الشؤون العامة اليومية، وفي العناوين والشعارات اإلشهارية

 

 

  

  :عــقــد الــــقراءة
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استخدم كلود جامي وآن ماري جاني مصطلح عقد القراءة للداللة على خضوع 

إن . 1، وهي تتكفل بتقنين التلقيالقراءة لمجموعة من المعايير، أقل ما يقال عنها إنها مرئية

الندماج في ـل، تتوقف على قابلية القارئ )نظرية القراءة(القراءة، بمفهومها اإلجرائي 

إنه يقبل االندماج في النص، ويصير . فهذا ينطبق على القارئ في سياقنا هذا. الخطاب

بدو في البداية بذلك هيئة نشيطة، إذ إن قراءته تلك تختلف حركية عبر الصفحات التي ت

إنه يدرج نفسه في منطق . مجرد مساحة مقسمة ولعبة من المتغيرات  التيبوغرافية

  .مؤسساتي وسياسي وإيديولوجي يتميز به عقد القراءة

إن عنوان الجريدة على سبيل المثال ثري بتلميحات لها عالقة بتاريخه وبمكانته في 

يضا وبأسلوب آخر في عناوين الصحف هذا العامل نجده أ. المشهد اإلعالمي والسياسي

والجرائد الجهوية والمحلية لقد أثبتنا في دراسة أنجزناها ولم ننشرها بعد، عن األساليب 

التي تنظم بها األركان والبنى العليا في الصحافة المكتوبة، أن القارئ هو المحور الرئيس 

  . في العملية التي تقتضي تنظيم األخبار والمعارف في الصحيفة

  :الغایات المتناقضة للعقد التبليغي اإلعالمي

إن أي عقد تبليغي ال يحمل الصحافي على االلتزام الكلي بالعوائق المختلفة التي 

إن التزامه ذلك يتوقف عندما يختار وينجز مشروعه الكالمي الشخصي، . حددناها سالفا

لعقد التبليغي إذن، في هذا فإلزامية ا. باختياره نمط العبارات التي يراها مناسبة إلنجازه

أي فعل تبليغي فعال "اإلطار نسبية، فهو يتكامل مع المشروع الكالمي، وهذا ما يجعل 

  .1"2حرا، ولكنها حرية تحت الرقابة

من هنا يمكن القول إن تحليل الكيفيات التي تسير عليها الخطابات االجتماعية هو 

والخطابية للتعاقدات التبليغية التي تندرج محاولة في مرحلة أولى لوصف العوائق المقامية 

وصف االستراتيجيات التي تظهر بصفة متكررة في ظل  تيأضمنها، وفي مرحلة ثانية يـ

  .هذه الحقول التعاقدية

                                                 
1 - C. Jamet, A. M. Jeannet, La mise en scène de l’information, p. 39. 
2 - P. Charaudeau, Le discours d’information médiatique, p. 71.  
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هذا هو الشرط الوحيد الذي يسمح لنا بدراسة خصوصيات النص اإلعالمي عموما 

تجرد من إنتاج فعلي ت) خصوصيات النص(إنها . والصحافي المكتوب بصفة خاصة

  . للمعنى إذا أفرغت من المضامين اإللزامية التي تندرج فيها

نشير إلى قضية بالغة األهمية ترتبط بالغايات التي تتجاذب العقد التبليغي، والتي 

تخلق بينها توترا تنعكس آثارها على النمط الديموقراطي لإلعالم، الذي يقتضي أن لكل 

.  إلى الخبر، إال أن هؤالء ال تتوفر لديهم نفس الشروط لذلكالمواطنين الحق في الوصول

إن الخبر لكي يتوفر على المصداقية، على مصادره أن تتجرد من كل ما من شأنه إضفاء 

إضافة إلى ذلك، ال يمكن لوسائل اإلعالم أن تعطي . الشك عليها، وهو أمر صعب المنال

 وهو كالم لفاعلين –تحيل إدراجه الكلمة للجميع، وأن تنقل كالم كل هؤالء، إذ يس

  . في ظل تمشهد درامي، بسبب عوائق الزمان والمكان–مجهولين 

وهذا يعتبر خرقا للقاعدة القائلة بأنه على اإلعالم أن يكون أكثر مصداقية ممكنة، مع 

هذا يجرنا إلى القول إن مقصدية العقد . حفاظه على جذب أكبر عدد ممكن من المتلقين

: غاية اإلخبار التي تستجيب لمنطق السوق: دد بتحقيق غايتين متناقضتينالتبليغي تتح

إغواء أكبر عدد ممكن من األشخاص للتمكن من العيش في ظل المنافسة، ومنطق 

  .اإلغواء في سبيل التربية: أخالقي

ن العقد التبليغي اإلشهاري الذي ان الغايتـامن بين األمور التي تتجلى فيها هاتـ

 اإلخبار عن المنتوج وصفاته، وغاية إغواء أكبر عدد ممكن من األشخاص نجد فيه غاية

إال أنه في هذا النوع من العقد، تطغى الغاية األخيرة، ويصير اإلغواء هو القاعدة . القتنائه

  .المشكلة له

 

 
 

  :غــــایة اإلخــــبار
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دوث إن الهدف منها هو أن نقدم للقارئ كل ما حدث وما يحدث وما هو بصدد الح

ويتحقق ذلك بنمطين . في عالم الحياة االجتماعية، في نفس الفضاء، أو في فضاء مغاير

  .من النشاط اللغوي

   عن طريق نقل المعطيات كما هي موجودة في العالم: الوصف-

في الحالتين، .  وهو تنوير متلقي الخبر بأسباب ونتائج ظهور تلك المعطيات: الشرح-

  . المعطيات ذاتها، إنما في أساليب نقلهايطرح مشكل الحقيقة، ليس في

  :هذا اإلشكال يجعل الوسيلة اإلعالمية تتموضع بالنسبة لعنصري الزمان والمكان

  ماذا يحدث في هذا الوقت بالذات ؟: بالنسبة للزمان، فهي تسعى إلى اإلجابة عن السؤال

الم، أكانت قريبة وبالنسبة للمكان، فهي مدعوة إلى نقل األحداث من أماكن معينة من الع

هذا البعد هو الذي جعل هذه الوسيلة اإلعالمية تتوفر على . من المتلقي أم بعيدة عنه

إضافة ". الحقيقة"وتعد الصورة أفضلها لتأدية . مجموعة من الوسائل لمعرفة تلك األحداث

إلى شبكة الوكاالت والمبعوثين الخواص، ومختلف المؤسسات والمجموعات االقتصادية 

  . د األحداثوشهو

إن العائق الذي تواجهه وسائل اإلعالم باستمرار هو المتعلق بالمصداقية ألنها 

 المتلقي يعتقد أن ما قيل –تستقي مشروعيتها والعمل على جعل اآلخر " وسائل اإلعالم"

فقول الحقيقة يعطي االنطباع بأن المرسل يتحكم في العالم في تلك الفترة التي . هو الحقيقة

  .، وال يمكن ألحد أن يعارض هذه الحقيقة بمجرد بروزهاايهـيظهر ف

 faireأخيرا إن هذه الغاية هي الّتي توفر للعقد التبليغي اإلعالمي عائق اإلخبار 

savoirوهو األمر الذي يضفي على إنية اإلنتاج طابع الجدية وبالتالي المصداقية ،. 

  :غــــایــة اإلغراء

ة في وضع تنافسي، يجعلها تدفع بالمتلقي المجهول، غالبا، إن اإلنية اإلنتاجية موجود

. إلى تبني محتويات الخبر أو الرسالة، مع علمها أنه غير سلبي وال يمكن احتواؤه بسهولة

هذه العملية تفرض عليها صياغة مجموعة خاصة من االستراتيجيات للوصول إلى 
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اسيسه المكبوتة، وكل ما هو الهدف، بإثارة المتلقي باللعب على مشاعره وعلى بعض أح

إن العقد التبليغي اإلعالمي يتجاذبه . مناقض لما هو معقول وموافق للغاية اإلخبارية

ن، عائق مبني على تجنب التمشهد اإلعالمي، وعائق مبني على مجموعة من اعائقـ

  .االستراتيجيات المبنية بدورها على خصوصية ذلك التمشهد

ستحالة دراسة الخطاب اإلعالمي دون التنويه بأهمية يشير شارودو في األخير إلى ا

إنه يسمح للباحث بتعاطي النمط التلفظي والحجاجي . العقد التبليغي وبمحتوياته ومكوناته

والسردي للنصوص اإلعالمية، ووصفها وتأويلها بما تقتضيه كل خاصية من خصائصها 

  .في إطار العوائق وفضاء استراتيجيات العقد التبليغي

فة إلى السماح للباحث بالتخلص من الفكرة القائلة بأن اإلعالم يتفرد عن باقي إضا

 إذ إن للصحافي ولآللة manipulerالسلطات، بقدرته الفائقة على توجيه سلبي للعقول 

والباحث في هذا . اإلعالمية مشاكل يسعيان إلى تجاوزها في كيفية التأثير على القارئ

 النقاط السلبية واإليجابية لكل جهاز إعالمي عن طريق  القدرة على إظهارهلاإلطار 

 .مقارنته بينها
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مناهج تحليل الّصحافة بين علوم الّلسان وعلوم :  الفصل الثاني– 2
  :المجتمع واإلنسان

  : في علوم المجتمع واإلنسان  – 1 – 2
  :تـقـدیم

ي تحليلها لم تعرف الصحافة، باعتبار خطابها منتوجا اجتماعيا، طريقة وحيدة ف

وال نعتقد بوجود منهج وحيد لدراستها نظرا لطابعها الفريد والمعقّد في . وتحديد وحداتها

آن واحد، فهي فريدة من نوعها ألنّها تنظّم التبليغ أو التّواصل داخل المجتمع الواحد، 

أما . الّذي تتفاعل فيه كّل الذّوات الفاعلة المشكّلة للمجتمع" الفضاء العام"وتسمح بتنظيم 

  .كونها ذات طابع معقّد، فذلك يعود إلى التّعقيد الّذي يميز اللّغة البشرية

باإلضافة إلى كونها تنقل األخبار والمعلومات بين مختلف أفراد وجماعات 

فاإلعالم واإلشهار "تتفاعل في المجتمع، " رهانات رمزية"المجموعة الواحدة، تظّل حبيسة 

يعمل الخطاب ...). اللّغة، الصورة، اإليماءات(لية يستندان إلى أنماط وأدوات دال

خطابية للظّواهر الّتي ترتبط mises en scène اإلعالمي واإلشهاري على إجراء مشهدات

  .1"بواقع األحداث بنفس درجة ارتباطها بالمتخيل

أما الرهان األول فهو رهان تمثيلي، إذ إن المكونات المختلفة لهذا الخطاب تحمل 

فراد على بناء صور ذهنية، تتشكّل في أنماط تمثيلية اجتماعية مشتركة، تلعب دور األ

  . التأويلي لكّل ما يتلقاه من أخبارfiltreالمرشِّح 

يكمن الرهان الثّاني في لعب الصحافة دور تنظيم وتثبيت أنظمة القيم والمعتقدات 

  ...).لية أم جهويةأكانت قومية أم مح(الّتي تصير معايير لمختلف المجموعات 

 عرض اآلراء واألفكار السياسية، لألغلبية – وهو الرهان الثّالث –تلعب أيضا دور 

  .واألقلية

                                                 
1 - G. Lochard, H. Boyer (1998), La communication médiatique, Paris, Seuil, coll. 

Mémo, p. 08. 
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هذه الرهانات الثّالثة، تجعل الصحافة تخضع لقوة التّنظيم والمراقبة من ِقبل 

والمال، ، ومن ِقبل قوى االقتصاد ...)اإلدارة، األمن، مختلف المجالس(مؤسسات المجتمع 

  .بسبب خضوعها لمنطق البيع والشّراء

عرفت الصحافة تطورا ورقيا ال مثيل لهما منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية 

 كمؤسسة من مؤسسات الدولة يستحيل االستغناء عنها *القرن العشرين، وفرضت نفسها

واليات وتفردت ال. في دولة خاضعة ألسس التّسيير الحديث والمعصرن للمجتمعات

 للقرن الماضي، بدراستها لهذه الظّاهرة، أكان ذلك في العلوم ىالمتّحدة، في البدايات األول

  ...اإلنسانية أو المجال العسكري أو السياسي واإلشهاري

تكمن، وذلك "هذه األهمية الّتي كانت تكتسيها هذه الدراسات في كّل مجاالت الحياة، 

نية، في إنجاز عدد ال حصر له من الدراسات حول الدعاية، قبل اندالع الحرب العالمية الثّا

  .، أثّرت بدورها على مجمل العلوم اإلنسانية1"والمقروئية والعنصر التأثيري

  :ومنهجية تحليل المحتوى الّصحافة  1 – 1 – 2

عدت منهجية تحليل المحتوى، الّتي هي من أبرز األدوات المنهجية واإلجرائية 

ة، أهم أسلوب لدراسة هذه األخيرة لعقود من الزمن، بل احتلّت الريادة في لتحليل الصحاف

: ذلك؛ وقد جاء في معجم الصحافة المكتوبة أن هذا المصطلح يقصد به، حسب برلسون

تقنية للبحث والوصف الموضوعي والمنظّم والكمي للمحتوى الظّاهر ألي عنصر تبليغي "

  .2"بهدف تأويله

ن ذلك في الوصول إلى اكتشاف العناصر التي ال تظهر جليا في تكمن الغاية م

  .الخبر ومعرفة مميزاتها السوسيولوجية، كل ذلك يتم بأسلوب موضوعي ومنتظم

                                                 
لتّنفيذية والقضائية، بل نجدها أحيانا تأثّر بوضوح على  هذا ما جعلها تفرض نفسها كقوة رابعة، بعد القوة التّشريعية وا- *

القوى الثّالث وتفرض سلطانها عليها، فقد أسقطت حكومات وتسببت في قيام حروب وساهمت في عصرنة مجتمعات 

  ...وفي دمقرطتها
1 - J. Y. De Lahaye (1985), Journalisme, mode d’emploi, des manières d’écrire la 

réalité, Grenoble, ELLUG, p. 34.  
  .  المقصود هنا هو التأثير الّذي تُحدثه الصحافة واإلشهار على القارئ والمجتمع ككل

2 - Pierre Dalloz (sous la dir.) (1989), Lexique de la presse écrite, Paris, Dalloz, p. 08.  
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ظهرت هذه المنهجية في الواليات المتحدة األمريكية، متأثرة في ذلك بأعمال هاريس 

حث في مجال التّجارة والسياسة، والبنويين األمريكان في تحليل الخطاب، وهذا في إطار الب

حيث أن هذه المنهجية لم تهتم في بداياتها بالخبر ذاته، بل بمقاطع محددة في المجالت 

. والجرائد من العالمات حول السلوكات واآلراء ومواقف الشّخص أو الجماعة أو المجتمع

وشروط إنتاجه، موسكوفيسي فكرة التّمييز بين النص . فقد استوحت هذه المنهجية من س

ومن هنا فإن الدراسات األولى في تطبيق هذه المنهجية، كانت تسعى عبر استجوابات شبه 

موجهة في مواضيع كاألواني وتأثيثات البيت بهدف حصر شروط اإلنتاج الّتي تسببت في 

 لذلك اتجهت عناية الدارسين في مجال العلوم اإلعالمية واالتصالية. "االقتراحات المناسبة

 حسب –إلى التّركيز على طرائق تحليل المضمون باعتبارها أسلوبا تطبيقيا خاصا، يمهد 

Berelson – ،لوصف المضمون الظّاهر لوسائل االتصال وصفا موضوعيا منتظما وكميا 

بمعنى أنه يساعد الباحث على إنجاز التّحليل الكمي القابل للتّحقيق تجريبيا، وتحليل 

  .1"ا حدده كّل من السويل والزرسفيلد وبرلسون أساساالمضمون الظّاهري، مثلم

  :أما ما يعاب على هذه المنهجية فيتمثل في

 إخضاعها تحليل اللّغة إلى تحويل منطقي رياضي دون الحديث عن أسسه -

وتطبيقاته، إذ كيف يمكن تحديد الوحدات الحسابية في زمر متراصة للتّراكيب؟ وما هو 

  .نمط تشكيل اختالفاتها

 االعتماد على التّباين بين الوصف والتأويل ألنها تفرق بين الموضوع والمنهجية -

  في فعل المعرفة، وهو ما يحدث خلال في اإلدراك الحقيقي لبعد األشياء؟

  :التحليل المستوحى من تقاليد البحث الميثولوجي – 2 – 1 – 2

ي أسسه من علوم إذا كان التّحليل الذي يستند إلى منهجية تحليل المحتوى يستوح

، فإن التّحليل المستوحى من تقاليد البحث الميثولوجي Marketingالسياسية وعلم التسويق 

بعبارة أدقّ من األبحاث حول األساطير والحكايات "يأخذ أسسه من األنماط اإليثنولوجية، 

                                                 
 إلى 1962زائرية الصادرة باللّغة العربية من سنة ، الخطاب اإليديولوجي عبر الصحافة الج)1999( أحمد حمدي - 1

  .31، رسالة دكتوراه الدولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، ص 1988
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وية ، فقد استطاع كلود ليفي ستروس، بتطبيقه للمنهجية البني1"الخرافية وقصص األجانب

على روايات عديدة لنفس الحكاية الخرافية أو األسطورة في نفس السياق الحضاري، أن 

هذه األساطير الّتي ... "للثّقافة" األسس الذّهنية األولى"يكشف عن نمط متجانس يعكس 

ُأبعدت عن الحركية السريعة للتّاريخ واستحوذ عليها األفراد، شكّلت معدنا أصيال يستند 

وظّف بعض السوسيولوجيون هذه الوضعية، فجعلوا من . 2"ألجناس في دراستهعليه عالم ا

أشتات بعض األحداث اإلعالمية أساطير، تعكس األسس الذّهنية األولى لنا، فاغتيال 

كينيدي جعل من عائلته ومنه هو أسطورة تتناقلها . ف. الرئيس األمريكي األسبق ج

 السينماتوغرافية، فال يزال المخرجون األجيال عن طريق وسائل اإلعالم والصناعة

. والمنتجون يصنعون أفالما سينماتوغرافية ووثائقية عن حدث االغتيال وعن عائلة كينيدي

أسطورة، على غرار ملحمة " Le tour de Franceدورة فرنسا "ألم تعد مسابقة الدراجات 

النحو "لت عولس لهوميروس، في ذهن الفرنسيين ؟ باإلضافة إلى أحداث أخرى شكّ

، *الّذي يتعين على اللّساني السيميولوجي أن يتموضع أمامه لدراسة الصحافة" الميثولوجي

إالّ أن هذه الطريقة لم تتمكّن من الثّبوت أمام معطيات العقل والعلم والواقع، إذ يكفي أن 

  .نعود إلى التأويل المؤسساتي لظاهرة معينة ليسقط الطابع األسطوري لها

صائه لمختلف طرق ومنهجيات تحليل الصحافة قام أحمد حمدي بتعيين وفي إح

  :المنهجيات اآلتية

 الّتي تهدف إلى دراسة النّماذج المختلفة من :المنهجيات المقارنة - 3 - 1 - 2

التّنظيمات، ودراسة النّظم االجتماعية في مجتمعات مختلفة ودراسة األنساق الثّقافية، وهي 

السياسة اإلعالمية الجزائرية : "ها الدكتور صالح بن بوزة في دراستهالمنهجية الّتي طبق

  ".المجاهد"و" الشعب" مع دراسة تحليلية لألخبار الخارجية في جريدتي 1988 – 1962

                                                 
1 - J. Y. De Lahaye, op. cit., p. 39. 
2 - Ibid, p. 40. 

واقعية، طبقا لهذا المنهج، للواقع  نموذجا لهذه النّظرة غير الParis-match شكّلت الدراسة الّتي أجريت على مجلة -  *

  .واألحداث
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  :التحليل اإلحصائي  - 4 - 1 -  2

هي طريقة يقوم اإلحصائي فيها بجمع الكم الكبير من المعطيات تسمح له بوصف 

سائل واألدوات الّتي أدى بها الخطاب وظيفته وتأثيراته، ويقوم التحليل وتحديد الو

اإلحصائي على جمع المعطيات من حيث الكم، وهو بذلك يحولها إلى صورة رياضية 

يقوم . تتشكّل من أرقام وصور بيانية تمكّن الباحث من مالحظة نسبة التّكرار والمالحظة

انات، ثم يتم فحصها ونقدها وتحليلها، وصياغتها في اإلحصائي، في هذا اإلطار، بجمع البي

  :   شكل جداول وأشكال ورسوم بيانية وخرائط توضيحية مختلفة، ومن مزاياه

  . تجرد الباحث من العواطف والحكم بموضوعية على الظّواهر-

  . في الوصول إلى نفس النّتائج إذا تعددت الدراسات لنفس الظّاهرةالباحث ثّبات -

  .راب نتائجه من الدقة بسبب وضع الباحث لقوانينه في صورة كمية اقت-

  . التنبؤ الدقيق بظاهرة من الظّواهر بسبب دقة النّتائج-

  . مساعدة التّنبؤ على حل المشكلة واإلجابة عن أسئلتها-

  : في علوم اللسان – 2 – 2
  :المناهج اللغویة البنویة   – 1 – 2 – 2
  :لحقول الّدالليةتحليل ا – 1 – 1 – 2 – 2

 Saint Cloudوهي المنهجية الّتي طورها علماء مخبر اإلحصاء المعجمي بسان كلو 

األمة، المواطن : بباريس، حيث أنجزوا دراسات معتبرة حول حقوق الداللة لـ

  .A. Geoffroy، ومفهوم الشّعب لدى سان جوست لـ R. Robinواإلقطاعـية لـ 

هوم ال داللة له إالّ في إطار العالقات الرابطة بين فحوى هذه الطّريقة هو أن المف

كلماته ومفرداته، لذلك يقوم الباحث بوضع عدد من المفاهيم الّتي يريد دراستها وإخضاعها 

للتّجربة العلمية، ثم يستخرج منها روابط عالقات مفرداتها، بعد ترتيبها وتصنيفها حسب 

  .دالالت محددة منذ البداية

  :بوضع عدة روابط منهاويقوم الباحث 
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 وهي الكلمات الّتي تقع بمحاذاة المفهوم المدروس وتسمى : رابطة عالقة المفاهيم-

  .مشتركة إذا كانت إيجابية وغير متناقضة ومتعارضة إذا كانت سلبية ومتناقضة

وتضم كّل النّعوت والصفات وأشكال الحال وكّل ما يشير إلى :  رابطة النّعوت-

  .مدروسصفات المفهوم ال

 هي األفعال الّتي يحتويها المفهوم المدروس وكذلك الفاعل : رابطة األفعال-

  .والمفعول به

 وتضم الكلمات المترادفة الّتي لها نفس عالقات المفهوم : رابطة التّرادف-

  .المدروس

، بدراسة المفردات والسياسة لحرب D. Maldidierمالديدي . وقد قام الباحث د

 Analyse linguistique du vocabulaire de la guerre: حتهالجزائر في أطرو

d'Algérie d'après six quotidiens parisiens حيث قام بدراسة المفردات المستعملة ،

ورصد تواترها في ... إبان الثّورة الجزائرية كالجهاد والمجاهد والمسبل والفدائي والثّورة

 تثبت أن الثّورة قد خلقت أو بعثت الروح إطار لساني، وذلك بهدف الحصول على نتائج

  .في مفردات جديدة أو مجددة

:التحليل المورفولوجي للّصحافة – 2 – 1 – 2 – 2  

وهو التّحليل الّذي يفكّك الجريدة إلى كّل مكوناتها بهدف قياس العالقة الداخلية 

لمعهد الفرنسي وقد وضع مؤسس ا. ألقسامها وبالتّالي القدرة على المقارنة بين الجرائد

كايزر، هذه الطّريقة وقد سماها باسمه، إذ كان يطمح من ورائها إلى . للصحافة، السيد ج

تشكيل بطاقات تعريفية لكّل جريدة، والوصول في األخير إلى توفير بطاقة سوسيولوجية 

وكان من بين اهتمامات كايزر وضع وحدات حسابية وتصنيف . للخبر ومراقبة تطوره

  :ولكن ما عيب على هذه المنهجية والسوسيولوجية هو كونها. ألركانا

 سكونية، وهذا ما يجعلها عاجزة عن وضع تصنيف للحوادث الخطابية -

  .واالجتماعية المختلفة الّتي هي نفسها عناصر متحركة وغير مستقرة
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 تجريبية، وهي بذلك تقصي المادتين اللّغوية والسوسيولوجية الّتي تشكل الجريدة، -

زمة حول النّقل االجتماعي الّالحفاظ فقط على المعطيات الّتي ال توفر المعلومات المع 

  ...الطّول، حجم الكتابة: مثل. للجريدة

تعتمد هذه الطّريقة على التّكميم والتقييس :  إحصاء المفردات – 3 – 1 – 2 – 2

طة حيث يقوم الباحث عبرها بإحصاء شامل لكّل مفردات النّصوص المدروسة بواس

الحاسوب الّذي يصنف الكلمات إلى أسماء وأفعال وحروف، ثم يتم ترتيبها في جدول 

أبجدي وجدول تواتر ورودها في النص المدروس، وهي الطّريقة الّتي تسمح بإجراء مسح 

ومن سلبيات هذا المنهج أنه يفتت النص . أولي للنّص باستخراج قائمة بمفرداته األساسية

ائما حسب نسبة ورودها معزولة عن السياق النّصي الّذي وردت إلى مفردات مرتبة د

  .ضمنه، وبالتّالي يصعب تحديد معانيها، ذلك أنه ال معنى لمفردة ما خارج سياقها النّصي

هي الطّريقة الّتي انبثقت من المدرسة : تحليل العناصر الفاعلة – 2 – 2 – 2

اللسانيين، أمثال بارط وجريماس الشّكالنية الروسية، وطورها بعض السيميائين و

وياكبسون، وهي تتمثل في تحليل العناصر الفاعلة في الخطابات ومساراتها السردية، 

بالتّمييز بين العناصر المساعدة والمعارضة، وتحديد أدوار ووظائف هذه العناصر 

  .وصفاتها المميزة

س نظريـة األفعال وهو الطّريقة الّتي تعتمد أس: يلالتحليل التداو – 3 – 2 – 2

 .Gغوتـيه . الباحـث الكندي جا الكالمية الّتي أسس لها أوستين وسورل، وقد طوره

Gouthies ليجعلها قادرة على تحليل الخطاب اإلعالمي الجماهيري معتبرا أن اللّغة الّتي 

تعزيزية أو تحريضية أو توجيهية أو "  تشكل خطابا ما ينبغي أن تمييز بصفات محددة

ومن هنا فإن التّحليل التّداولي ينطلق من صفات النص لتحديد ..." ية أو تعبيريةتصريح

  .المفاهيم الخاصة بدالاللته وواقعه اللّغوي

. هناك أيضا التحليل التلفظي وهو األسلوب الّذي وظفه اللّساني األمريكي ز

تقطيع ويعمل على . ، اللّساني الفرنسيJ.Duboisاديبو.  وطوره جZ.Harrisهاريس



 121

النص وإجراء تحويالت نحوية على جملة، بغية ردها إلى بنيتها األكثر بساطة، فتسهل 

  .بذلك مقارنتها ببعضها وتصنيفها ضمن فئات متعادلة نحويا

وتعمل هذه الطّريقة على تفكيك النص إلى وحداته األولية وإجراء جملة من 

اكيب جديدة لنفس المعنى، األمر التّحويالت واالفتراضات النّحوية من خالل تشكيل تر

الّذي يحدد األغراض الّتي يستهدفها المالحظ، ويتميز هذا األسلوب بالطّول والشساعة، 

  .مما يجعله صالحا للنّصوص القصيرة فقط
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:التداولية وتحليل الخطاب:  الفصل الثالث– 3  
قود، وال كمجموعة من اإلجراءات، محور نقاش واسع منذ ع" *تحليل الخطاب"شكّل 

زال مستمرا إلى وقتنا هذا، ويعود سبب ذلك إلى رغبة الباحثين والنقاد والمحللين في 

بعاد الحقيقية لما ينتجه اإلنسان من خطابات مهما تنوعت الوصول إلى علم ينظر في األ

وقد ارتبطت اللّسانيات بهذا الموضوع، باعتبارها تدرس اللّغة الّتي تشكل وعاء . واختلفت

  اإلنساني...ج الفكري واألدبي والسياسياإلنتا

تحليل " أول من وضع مصطلح Z.Harrisهاريس . وكان اللّساني األمريكي ز

، وغايته في ذلك السعي نحو صياغة مجموعة من اإلجراءات الشّكلية من أجل "الخطاب 

ة المكتوب منه والمنطوق، وذلك انطالقا من إجراءات المنهجي: تحليل اإلنتاج الكالمي

  .التّوزيعية

ثم ظهرت هناك توجهات كبرى تسعى إلى تحليل الخطاب بمنطلقات مختلفة 

ومتباينة، منها ما يسمى بالمدرسة الفرنسية في تحليل الخطاب، ومنها أيضا المدرسة 

وتفرعت عن هاتين المدرستين توجهات كثيرة، تلتقي وتتباين أحيانا، . األنجلوسكسونية

  .1خرىوتختلف وتتناقض أحيانا أ

قبل أن نعرض باختصار لبعض التّوجهات النّظرية لتحليل الخطاب، ارتأينا أن نحدد 

  :بعض المفاهيم األساسية في هذا المجال

:الـــخــطاب  
عرف هذا المصطلح اضطرابا نظرا الرتباطه بتصورات مختلفة للغة، انعكست 

الملفوظ وهناك من إذ هناك من يربطه بالنّص، وهناك كذلك من يربطه ب. على تحديده

يميزه عن اللّغة الّتي تشكل نظاما لمجموعة من القيم المفترضة، وهو بذلك استخدام للغة 

 بين De Sausssureضمن سياق خاص، وهو التّحديد الّذي يقترب من تمييز دوسوسير

                                                 
في ...  إن تحليل الخطاب، كممارسة، عرف منذ القديم، حيث يمكن لنا إدراج التّراث العربي من تفسير ونقد وتأويل-  *

  .هذا اإلطار
1 - D. Maingueneau (1987), Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, 
Hachette. 
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 هو اللّغة: " في تعريفه للخطاب على أنّهJ. Duboisديبوا . وفي هذا يقول ج. اللّغة والكالم

بالمفهوم "، فهو بذلك مرادف للكالم 1"أثناء استعمالها، إنّها اللّسان المسند إلى الذات المتكلمة

  ".السوسيري

 أنه إذا كانت اللّغة هي نظام تشترك فيه 2وفي الخطاب نفسه، هناك من يرى

 كأن .  هو استعمال محصور لهذا التنظيم– على عكس ذلك –مجموعة لغوية ما، فإن

  ...الخطاب اإلسالموي أو االشتراكينتحدث عن 

ونعني به ..." الصحافي، اإلداري"وقد نقصد به، في نفس هذا اإلطار، نوع الخطاب 

خطاب الممرضات، خطاب "أيضا اإلنتاجات الكالمية الخاصة بمجموعة من المتكلمين 

  ..".الخطاب السجالي، التّعاليمي"، أخيرا، نقصد به أيضا وظائف الكالم ..."الشّباب

:تـــحليل الخطاب  
كّل تقنية تسعى إلى التّأسيس العام : "يعرف جورج مونان تحليل الخطاب بأنّه

والشكلي للروابط الموجودة بين الوحدات اللّغوية للخطاب المنطوق أو المكتوب، في 

 – من النّاحية اإلجرائية –هذا اإلقرار بوجود مستوى . 3"مستوى أعلى من مستوى الجملة

ن مستوى الجملة، هو الّذي فتح المجال لتعريفات أخرى أخذت بعين االعتبار أعلى م

العناصر الخارجية غير اللّغوية، وهو األمر الّذي أحدث تذبذبا في المفهوم، كما أشرنا إلى 

ذلك سابقا، إالّ أنه تمكن من أن يدرك األبعاد الحقيقية لإلنتاج الكالمي الّذي ال يخضع في 

  .ين إلى عراقيل النّظام اللّغوي كما حدده دوسوسيرالكثير من األحاي

 في معجمه، معتبرا إياه جزءا من اللّسانيات  يحدد   هذا المفهوم4وقد حدد جان ديبوا

  .القواعد الّتي تقود إنتاج تتابع من الجمل المبنية

انطالقا من هذا التصور، اتسع مجال البحث اللساني ليشمل أبعدا عدة، لم تكن تؤخذ 

فقد صارت شروط إنتاج الملفوظ عناصر جديرة . عين االعتبار في البحث اللساني البنويب

                                                 
1 - J. Dubois et al (2001), Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, p.150. 
2 - P. Charaudeau, D. Maingueneau, (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, Editions 
du Seuil. 
3 - G. Mounin (1974), Dictionnaire de la linguistique, Quadrige/PUF, p. 26. 
4- J. Dubois et al. op. cit., p. 150. 
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وصارت األنماط التعبيرية المختلفة للغة، كونها حوارا أو محادثة أو نصا مبنْينا . بالدراسة

وصار ينظر إلى اللغة كونها أفعاال .على شكل فقرات ومقاطع، مواضيع جديرة بالدراسة

وتمت معرفة القوانين الخطابية التي تتحكم في . ائف اجتماعية ومؤسساتيةذات أبعاد ووظ

ولم يعد الحديث، بناء على ذلك، عن مستوى واحد . كل ما يتلفظ به اإلنسان من ملفوظ

للغة، وهو المستوى الشكلي والمصرح به، بل هناك المستوى اإلضماري الذي تتم معرفته 

  . من السياق المتعدد األبعادبتوسل بعض عناصر اللغة ممزوجة بعنصر

. ، الّذي يشير إلى أسلوب آخر في إدراك اللّغة"لسانيات الخطاب"ظهر مصطلح 

لعبت التّداولية، باختالف فروعها، دورا أساسا في تغيير النّظرة إلى اللّغة، وتدعم هذا 

  :منها  1التوجه بمجموعة من األفكار

ذلك أنّه ليس تتابعا لمجموعة من أن الخطاب هو تنظيم مجاوز للجملة، معنى 

تعتبر " ممنوع التّدخين"الكلمات، بل هناك بنى يخضع لها، تتجاوز بنى الجملة، فعبارة 

  .خطابا، رغم عدم استيفائها لشروط الجملة

فهو موجه نحو غاية معينة ويحدث أن ينحرف عن تلك الغاية نحو غايات أخرى، 

، أو سأعود إلى الحديث عن ... علي أن أقول هذاكان: ثم يعود إلى غايته األصلية، مثل

نجد ذاك كثيرا في الحوارات . وهو كّل ما من شأنه أن يوجه كالم المتكلم... هذه النّقطة

  .والمحادثات

إذ هناك من يرى أن اللّغة هي أقوال تتحول إلى أفعال مختلفة : نّه نمط من األفعالأ

دعم هذا التوجه بنظرية األفعال الكالمية الّتي وقد ت. باختالف السياقات الّتي ترد فيها

  .طورها أوستين وسيرل

 فالخطاب تفاعل يتجلى في المحادثات الّتي يسعى فيها أصحابها إلى التّنسيق بين 

ويشمل هذا النّمط الخطابي كّل ما يصدر عن المتكلم . مختلف ملفوظاتهم أثناء تحاورهم

  ...ر، كالمحاضرات، والخطابات والسياسةمن خطاب، أحضر المستمع فيه أم لم يحض

                                                 
1- P. Charaudeau, D.Maingueneau, op. cit, p. 187. 
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ال يكون الخطاب خطابا إالّ إذا تبنته هيأة تشكل محور المعالم الزمانية، والمكانية 

. والشخصية، وتشير إلى موقفها اتجاه ما تقوله، أو أن تسند مسؤولية هذا األخير إلى الغير

لى العناصر الذاتية الكامنة في ومن بين ما يتضمنه هذا التوجه، الدراسات الّتي أجريت ع

  .اللّغة

ويخضع الخطاب لمجموعة من المعايير االجتماعية واألخالقية، تتكفل قوانين 

ال يمكن لها أن تصدر دون ... الخطاب بتبيانها، فاألفعال الكالمية كاألمر والوعد والنهي

  .ةالخضوع لمعايير حددتها األخالق والقيم االجتماعية والثقافية والديني

أخيرا، ال يؤول الخطاب إالّ بإدراجه في خطابات أخرى، فلكل نوع خطابي أسلوبه 

إن تأويل أي خطاب من أي نوع كان، . في التّكفل بتسيير مختلف العالقات التّخاطبية

  .يقتضي ربطه أو مقابلته بخطابات ألنواع خطابية أخرى

إجراءاتها " سانيات الخطابل"بعد تعرضنا لبعض األفكار األساس الّتي استمدت منها 

النّظرية، سنعرض باختصار لبعض المقاربات في تحليل الخطاب، شكلت التّوجهات 

  .العصرية في تحليل الخطاب بكّل أنواعه

  : المقاربة الّتلفظية – 1 – 3
تعتمد هذه المقاربة ربط العديد من العناصر اللّغوية بعوامل خارجية، في إطار 

ويعد اللّساني الفرنسي إيميل . اب وفهم آليات توظيف اللّغةدراسة شروط إنتاج الخط

ومن بين المواضيع التي . 2 هو مؤسس هذه المقاربة الّتي سميت بنظرية التّلفظ1بنفنيست

ويخضع هذا األخير لوضعية . تدرسها اآلثار الّتي تشير إلى عنصر الذاتية في الخطاب

فتتكفل هذه المقاربة بدراسة . 3للتّلفظتتشكل فيما أسماه بنفينست بالجهاز الشّكالني 

                                                 
 لساني فرنسي تتلمذ على يد اللساني المشهور أنطوان مييي، وهو يعتبر من اللسانيين البنويين التابعين لنهج دو سوسير -  1

يل اللغوي وبنية العالقات بين األشخاص ونظرية عرفت أعمله بإثارته لبعض القضايا مثل طبيعة الدل. وحلقة براغ

 .التلفظ
 يحدد بنفنيست هذا المصطلح بأنه إجراء للغة من خالل فعل فردي، وقد ميز ههنا بين التلفظ كحدث والملفوظ كنتاج - 2

 .ونتيجة لهذا الحدث
3 - E. Benveniste (1974), Problèmes de linguistique générale, T2, Gallimard, pp. 79 – 88. 
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وهي الوحدات اللّغوية ) ضمائر الشّخص، الظّروف الزمانية والظروف المكانية(المبهمات 

  .الّتي تسمح للمتكلم باالرتباط بالواقع

أوركيوني الّتي قامت . ومن بين الّذين أسهموا في تطوير هذه النّظرية، كاترين ك

ية الّتي يمكن أن يندرج فيها عنصر الذاتية، وقامت أيضا بإحصاء كّل الوحدات اللّغو

نجد أيضا كيليولي الّذي عمل . بدراسة عنصر التّضمين في اللّغة، على اختالف مظاهره

على بناء نموذج شكالني وصوري للتّلفظ انطالقا من إجراءات المنطق الرياضي بتحديده 

رو بتطويره لنظرية قوانين الخطاب، ديكاف إلى هؤالء وينض. للعمليات الصورية للخطاب

 .وتأسيسه لنظرية الحجاج في اللّغة

  :المقاربة التبليغية – 2 – 3
 مؤسس هذه المقاربة، وذلك بحصره مكونات العملية *يعد اللّساني رومان ياكبسون

المرِسل، المتلقي، الوضع، المرجع، القناة والخطاب، وقد أسند : التبليغية في ستة عناصر

الوظيفة التعبيرية للمرِسل، الوظيفة التبليغية للمتلقي، :  عنصر من هذه العناصر وظيفةلكّل

الوظيفة االصطالحية للوضع، الوظيفة السياقية للمرجع، الوظيفة االتصالية للقناة، وأخيرا، 

  .الوظيفة االصطالحية للخطاب

ولها، ألن التّبليغ لقد اعتبر الوظيفة التبليغية أهم وظيفة، وباقي الوظائف تتمحور ح

يعترف ياكبسون نفسه أنّه من الصعب إيجاد خطابات تنحصر، . هو الماهية األولى للّغة

تماما، في وظيفة من هذه الوظائف الست، ومنه فإن الصيغة الكالمية ألي خطاب تخضع 

  .للوظيفة المهيمنة

، فهو ال **ن الوضعأهم ما يؤخذ على هذا الشّكل هو الكيفية الّتي حدد بها ياكبسو

يختلف عن تحديد دوسوسير له، فاللّغة بهذا المنظور هي مجموعة من الرموز المنتظمة 

                                                 
 رومان ياكبسون لساني أمريكي، روسي األصل، هو من مؤسسي حلقة براغ، له أعمال رائدة في اللّسانيات والصوتيات - *

 ,Essais de linguistique générale: من أشهر أعماله... وأمراض الكالم والفلكلور والدراسات األدبية والنقدية
Questions de poétique, Charpente phonique du langage... .  

 Énonciation de la subjectivité dans le: أوركيوني، بالخصوص. ك.  انظر في ذلك أعمال ك-  **
langage, les interactions verbales . 
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وقائمة مغلقة من العالمات، والواقع أن اللّغة هي نمط معقّد من العناصر اللّغوية وغير 

  .اللّغوية، تتداخل فيما بينها وفق قواعد مضبوطة

 الرائدة في هذا *D. H. Hymes، أعمال هايمز تدخل أيضا، في إطار هذه المقاربة

المجال، من بين أهم المفاهيم الّتي لخّصت بوضوح هذه األعمال، مفهوم الملكة التبليغية، إذ 

ال تكفي وحدها لتأويل وفهم ) بمفهوم تشومسكي(يرى هايمز أن الملكة اللّغوية للمتكلّم 

يكتسبها اإلنسان في محيطه االجتماعي، ملفوظات اآلخرين، بل هناك مجموعة من القدرات، 

الملكة : هذه القدرات الّتي يدعوها هايمز. تسمح له بالتواصل بفاعلية وفق مقامات خاصة

التبليغية، هي مجموع الوسائل الكالمية وغير الكالمية، يتم توظيفها لضمان نجاح العملية 

سائل شبه الكالمية وغير الكالمية، ، ويشترط في اكتسابها التحكّم في األدوات والو1التبليغية

  . للملفوظات المنتجةAppropriation contextuelleإضافة إلى قواعد االحتياز السياقي 

يأتي هذا المفهوم معارضا لمفهوم تشومسكي للملكة الكالمية، باعتبار أن األهم في هذه 

لجمل في عدد غير محصور العملية هو قدرة المتكلّم على االستعمال المتجانس لعدد قليل من ا

من هنا، فالمتكلّم . من السياقات، وليس إنتاج عدد غير محدود من الجمل المتماسكة نحويا

   .قادر على التحكّم في قواعد المحادثة الّتي تسمح بتبادل الكالم وتوزيع األدوار

  :مقاربة تحليل المحادثة – 3 – 3
لّغة نشاطا اجتماعيا تفاعليا، والتي تدخل هذه المقاربة ضمن األعمال الّتي تعتبر ال

نشأت في الواليات المتّحدة األمريكية في نهاية الثّمانينات؛ وقد جاء في معجم تحليل 

الخطاب أنّه ليس من السهل بما كان الحديث عن تحديد مصطلح المحادثة، فهو يستخدم 

 في المجتمع، وبمعنى authentiquesبالمعنى العام ليقصد به التبادالت الكالمية الحقيقية 

  .2أخص أنماط معينة من األحاديث، بغض النّظر عن المقامات واألزمنة الّتي صدرت عنها

  :تشكّلت هذه المقاربة من مجموعة من األعمال، نذكر منها

                                                 
 Langage in culture and: أعماله أشهر من التواصل، إثنوغرافيا مجال في أمريكي باحث هايمز. هـ. د - *

societyو The ethnography of speakingو Vers la compétence de communication.  
1 - C. Bachmann et al. (1981), Langage et communications sociales, Paris, Hatier, p. 53.  
2 - P. Charaudeau, D. Maingueneau (S. la dir.) (2002), Dictionnaire d’analyse du 

discours, Paris, Seuil, p. 41 et 143. 
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  : التفاعلية الّرمزیة- 4 -  3
تي  الّتي تتناول بالدراسة المحادثات اليومية الّ*E.Goffman تشمل أعمال غوفمان 

، إذ **تخضع لالحترام المتبادل بين المتحادثين، مع الحفاظ على السير الحسن للمحادثة

ينطلق غوفمان من مبدأين تأسست عليهما مختلف المقامات والوضعيات الّتي تتم بها 

يحقّ ألي فرد في المجتمع أن يطالب اآلخرين، وذلك من الناحية : المحادثات، أولهما

لته بما يتناسب ومقامه، وهذا عمال بمبدأ المشاركة الّذي تحدث عنه األخالقية، معام

  .جرايس، مطوال، والّذي يتحكّم في كّل تبادل كالمي ناجح

من هذا المبدأ، يطالب المجتمع الفرد بالتّحلّى بالمكانة الّتي طالب بها اآلخرين 

  . 1االعتراف بها

واعد الّتي تخضع لها محادثات نتيجة لذلك، تعد األعراف االجتماعية أهم الق

تتشكّل هذه األخيرة من تبادالت تأكيدية وأخرى تصحيحية، تحيل األولى على . األشخاص

مقاطع استهالل وإنهاء المحادثة مثل صيغ التحية، أما الثّانية فتسمح باستمرار التوازن 

متحادثين، وبخاصة التفاعلي للمحادثة، أي بإنهاء المحادثة دون أن تترك أثرا سلبيا على ال

  .إذا أصيبت المحادثة في فترة ما بخلل

نشير، في األخير، إلى أن غوفمان يؤكّد بشدة على احترام القواعد النحوية 

  . لتتحقّق***واللّسانية، على اعتبار أن القواعد العرفية تتوقّف على هذه القواعد

                                                 
 Les rites: كتاب في جزئين بعنوان:  يعتبر غوفمان رائدا في هذا النّمط من تحليل المحادثات اليومية، فمن أعماله- *

d’interaction و La mise en scène de la vie quotidienne.  
  ".ne pas perdre la face" "الحفاظ على ماء الوجه" يستخدم فرانسوا فالهو، في هذا المجال، عبارة - **

1 - Erving Goffman (1973), La mise en scène de la vie quotidienne, 1 – la présentation 
de soi, Paris, Les Editions de Minuit, p. 21. 

يلتزم كّل يستجيب هذا األسلوب، في النّظر إلى اللّغة والمجتمع، لالستعارة القديمة الّتي تعتبر المجتمع مسرحا  -  ***

شخص فيه بدوره المنوط به، ويحترم في ذات الوقت قواعد اللّعبة الّتي قِبل أن يلعبها وفق نسق قانوني معروف 

  .ومضبوط
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  :إثنوغرافيا الّتواصل  -1– 4 – 3

 اعتبار موضوع اللّغة ظاهرة ثقافية اجتماعية تتحكّم فيه تنطلق هذه المقاربة من

 في تطوير هذه األعمال التي *مجموعة من الوظائف، وقد ساهمت أعمال هايمز وجمبرز

أسست لمفاهيم، مثل السجل الكالمي، أفعال الكالم وألعاب اللّغة، وهذا ضمن الوضعيات 

  ).ايمزله(التفاعلية االجتماعية، وكذا الملكة التبليغية 

لقد تأسس التحليل التفاعلي للعملية التبليغية على بعض عناصر نظرية تشـومسكي، 

 analyse componentielleفـي مفهوم الملكة اللّـغوية، وذلك بالـقيام بتحلـيل بالقسمة 

لسلسلة من القواعد النّحوية ومن المفردات الّتي تتشكّل عليها العالقات بين مكونات العملية 

هذا اإلجراء سيسمح بتوضيح "يغية، إضافة إلى النّظام الّذي تخضع له هذه األخيرة، التبل

  .1"خصوصية ومحتوى لسانيات مؤسسة اجتماعيا

ينطلق من هذه المقاربة، ال بد أن يخضع للمعطيات في األخير، فإن أي تحليل 

  :اآلتية

زمانية والمكانية، أي الجو  اإلطار التّفاعلي والتواصلي الّذي تندرج فيه األبعاد ال-

  ... العالقات الرابطة بينهمافة إلىالنّفسي للمحادثة والمشاركون فيها، إض

 – القناة – الغاية من النّشاط الكالمي والقناة الّتي تسمح بهذه العملية، وهي -

  .مكتوبة أو منطوقة، مباشرة أو غير مباشرة

  .، وهي معايير غير لغوية معايير التّفاعل الّتي تسمح بسير التّفاعل-

 قواعد التّأويل الّتي تضفي دالالت على السلوكات التّواصلية، في السياقات الّتي -

  .يتحقق فيها الخطاب

                                                 
 Engager la conversation, introduction à la:  تجلت أعمال جمبرز في هذا المجال في كتابيه-  *

sociolinguistique interactionnelleو Sociolinguistique interactionnelle : Une approche 
interprétative  

1 - C. Bachmann et al., op. cit., p. 77. 
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  : إثنوميثودولوجيا المحادثات اليومية– 5 – 3
يشمل أساس هذه المقاربة الذات االجتماعية، المنشئة للفعل التّواصلي للحقيقة 

ية، عن طريق معارفه وتمثّالته واستراتيجياته الخطابية لغرض بلوغ االجتماعية اليوم

يتأسس البحث ال على فعل كالمي منعزل، بل يشمل سلسلة التّفاعالت عن . غايات محددة

طريق الملكات والقدرات في سبيل تحقيق نشاطات المحادثات الّتي تجري بين أعضاء 

 الّذي 1 رواد هذه المقاربة، شغلوف وساكسومن بين. المجتمع الواحد ضمن الحياة اليومية

أن التّنظيم والفعل االجتماعيين قابالن للتّحليل باعتبارهما تنظيمات منظمة ومحددة  يفترض

تأثر سلوكات : فالتفاعل هو تمشهد للمتخاطبين يتم وفق النّمط التّالي. بأعراف ومؤسسات

قة المنسقة لقطبي المحادثة، يضع وفي إطار هذه العال. أحدهما في اآلخر بأسلوب متبادل

المتكلم إجراء تفاعليا، ضمن اللّعبة التّخاطبية تحدده أدوار محددة مسبقا وقواعد دقيقة 

  ...مصدرها الملكة التّبليغية

  :انطالقا من هذا، حدد ساكس وزميله هيريتاج أربع مسلّمات لتحليل هذا الخطاب

-نْيبن أن يكون التّفاعل منظما بأسلوب م.  

  . توجه مساهمات المتدخلين وفقا للسياق-

  . تخضع حيثيات التّفاعل للنقطتين السابقتين-

  . يخضع تحليل التّفاعالت انطالقا من المعطيات الطّبيعية-

  :وساكس، وفق النّمط التّالي E.Schegloffوتنتظم المحادثة، حسب شغلوف 

نّداء واالستجابة مثلما يحدث في  يشمل ملفوظات السالم، أو ال: اإلجراء االفتتاحي-

  .المكالمة الهاتفية

 ويشمل مرحلة تحضيرية يستخدم فيها المتكلم أشكال الختام ليعلم : اإلجراء االختتامي-

  .المستمع بانتهاء التّبادل، مرحلة االختتام وتحتوي على األشكال الثّنائية الدالة على االختتام

                                                 
 opening up » بعنوان 1973  عام  Semiotica انظر العمل الذي نشره األمريكي ساكس في مجلة- 1

closing »  وكذا المقال الذي نشره في مجلة Langage بعنوان1972 عام «The preference for self 
correction in the organisation of repair 



 131

  : المقاربة السوسيولغویة – 6 – 3
لنحو الجماعة اللّغوية، استطاع ) بمفهوم تشومسكي(إخضاعه لنحو المتكلّم المثالي فب

جمبرز أن يحدد التنوع اللّغوي الذي يتجلى في مجموعة لغوية ما باختالف فئاتها من 

ويكون هذا ... حيث السن الجنس، مستوى التكوين، المستوى االقتصادي، األصل، العرق

ي للمستمع المؤول الّذي يولي اهتمامه لكل خلل يحدث في أية قد أسس لعلم اجتماعي لغو

باعتبار أن التأويل هو أهم عنصر من نظرية جمبرز، فقد حدد األسباب الّتي . محادثة

تعيق عملية الفهم المتبادل، حيث يرجع البعض منها إلى عناصر تنغيمية تظهر وجود 

ر إلى العالم الرمزي ورؤية العالم لدى تنوع في االستعمال اللّغوي، ويرجع البعض اآلخ

  .1المتخاطبين الّتي تصبغ خطاباتهم باقتضاءات ثقافية مختلفة

  :المقاربة التباینية  – 1 – 6 – 3

 أن أي إنتاج لساني يتّسم باالنتظام هو إنتاج كفيل بأن يشكّل موضوعا *يعتقد اليبوف

ن دراسة ميدانية، ويعود ذلك، للدراسة، هو موضوع يمكن تناوله كنشاط اجتماعي ضم

حسبه، إلى أن التغييرات الّتي تُصيب اللّغة مصدرها تغييرات في المجتمع، وتشمل هذه 

التغييرات المستوى األسلوبي الفردي بتجليها في أسلوب كّل متكلّم في الحديث، وعلى 

مجموعة المستوى االجتماعي الّذي يظِهر مختلف استخدامات المتكلّمين على مستوى ال

  .اللّغوية الواحدة

 ألقاها اليبوف بمدينة بولونيا بإيطاليا 2لقد تجلّت هذه المقاربة، بوضوح، في محاضرة

، حينما أثبت أن االختالف في نطق بعض األصوات في اللّغة اإلنجليزية، على 1972عام 

 كثيرة ، وأصوات)الغذاء (mealو) لحم (meat: في كلمات مثل" ea"غرار الكسرة الطويلة 

  .3في اللّغة اإلنجليزية، مصدرها تطور حدث في المجتمع اإلنجليزي منذ القرن السادس عشر

                                                 
1 - C. Bachmann et al., op. cit., p. 50. 

.  ويليام اليبوف لساني أمريكي مختص في دراسة التغييرات اللّغوية لدى الزنوج األمريكان في غيطوهات نيويورك- *

 Le parler و The social stratification of english in New York city: من أشهر أعماله
ordinaire dans les ghettos noirs des États-Unis  و Sociolinguistique.  

  ".حينما نستخدم الحاضر لشرح الماضي"، "On the use of the present to explain the pass: " هي بعنوان-  2
3 - J. B. Marcellesi, B. Gordin (1974), Introduction à la sociolinguistique, Paris, 

Larousse, pp 198 – 199.  
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لقد فتح ذلك آفاقا جديدة على البحث اللّساني االجتماعي، فقد سمحت بدراسة 

العالقات المتبادلة بين التنوعات المختلفة على مستوى البنى النّحوية، ومحيطها اللّغوي، 

  .ين العوامل االجتماعية الّتي تستخدمها، من جهة ثانيةمن جهة، وب

تمكّن اليبوف من حصر السلوكات اإليمانية والعادات الكالمية والصوتية الخاضعة 

  .للتغييرات طبقا للمحيط االجتماعي

  :المقاربة الّتفاعلية بفرنسا وسویسرا – 7 – 3
) بجنيف (E. Roulet 1رولي. تأسست هذه المقاربة بسوسيرا وفرنسا على أيدي إ

  3موشلر. مدينة ليون وبعض اللّسانيين أمثال جبC. K. Orecchioni  2أوركيوني. ك. وك

J. Moeschler وويلسون والثنائي سبيريرWilson  وSperber .  

  :رولي أن تحليل المحادثة ينطلق من نمطين من الدراسة. يرى إ

  :اسية وهي تشمل مستويات أس: الدراسة التّراتبية -

  .وهو أصغر وحدة ينتجها المتكلم، ويرتبط بدورة الكالم : الفعل الكالمي •

ويتشكل على األقل من فعلين .  أصغر وحدة يتشكل منها التّفاعل:التّبادل •

يتكون (، قد يكون التّدخل بسيطا ويسمى كّل مكون للتّفاعل تدخال. كالميين

  .من المتحاورين، أو معقدا وذلك بحضور العديد )من فعل كالمي واحد

 الّتي تسعى إلى إثبات الوظيفة اإلنجازية لكّل عنصر في : الدراسة الوظيفية-

  .التّبادل، زد على ذلك تجسيد الوظائف الّتي تربط بين مختلف مكونات التّدخل

                                                 
 Échanges, interactions, actes du langage dans la:من أعماله,  لساني سويسري من مدرسة جنيف- 1

structure de la conversation (1981), Un modèle et un instrument d’analyse et de 
l’organisation du discours (2001)  

أوركيوني من المدرسة العليا للمعلمين، حازت على شهادة الدكتوراه في اللسانيات الدولة وأستاذة . ك.  تخرجت ك-  2

 Énonciation de la subjectivité dans le langage, L’implicite, Les:، من مؤلفاتها2بجامعة ليون 
interactions verbales, La connotation….  

: ساني سويسري وأستاذ بجامعة جونيف، عرف بأعماله في مجال اللسانيات النفسية، من مؤلفاته العديدة جاك موشلر، ل-  3
Argumentation et conversation, La pragmatique du discours, Théorie pragmatique et 
pragmatique conversationnelle, Introduction à la linguistique contemporaine…  
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والمقاربة الّتي تعتمد على مفهومي التّجانس والحصافة في تناول المحادثات، طورها 

فالتّجانس في هذا اإلطار ال يعني به البناء السوي .  وولسونموشلر والثاني سبيربر

أما ما ... لمختلف العناصر اللّغوية للمحادثة، فهو النّاتج من مجموعة من الغايات التّفاعلية

أضافته أوركيوني ومن تشتغل معهم في هذا الميدان، في مجال تحليل المحادثة، فهو 

تيكية والحركية واإليمائية، الّتي أهملتها المقاربات إضافتها في التّحليل للمظاهر األكوس

  .األخرى

  :الحواریة وتعّدد األصوات لدى باختين – 8 – 3
أثرت أعمال باختين في الحوارية على التّصور اللّساني للّغة حديثا، حيث صار 

يكمن سر نجاح هذه . التّفاعل الكالمي محور أي نظرية تتناول اللّغة كموضوع للدراسة

إذ يرى . نّظرية في نظرتها إلى اللّغة على أساس وظائفها التّواصلية والمبنْنة للواقعال

باختين بأن التّعبير ليس فعال فرديا، لكنه نشاط اجتماعي حددته مجموعة من العالقات 

فالحوار إذن، ال يمكن حصره فيما يجري بين شخصين في المحادثة اليومية، . الحوارية

ويدخل المونولوج ضمن أنواع . ّل إنتاج كالمي صادر عن اإلنسانإنّه يشمل أيضا ك

الحوار بكونه كالما صادرا من شخص نحو شخص آخر، ولو كان غائبا، ويخضع لنفس 

مكونات الحوار، وهو األمر الّذي جعل باختين يضفي عليه بعدا تفاعليا، بنفس درجة 

  .1ة النّشاط الكالميالحوار، فهذا البعد التّفاعلي للمونولوج أثبتته حواري

فاللّغة، إذن، ليست هي األشكال المجردة، وال التّلفظ المونولوجي وال الفعل النّفسي 

الفيزيولوجي إلنتاجه، بل هو الظّاهرة االجتماعية للتّفاعل الكالمي، المتحقق بالتّلفظ 

  .والمتلفظين فالتّفاعل الكالمي يشكل إذن الحقيقة األساسية للغة

 ال يشكل الحوار العملية الكالمية الدائرة بين شخصين أو أكثر، إن بناء على ذلك

اإلنتاج  الكالمي اإلنساني كله يدخل ضمن الحوار، نظرا لما يحيل عليه هذا األخير من 
                                                 

هو من  , يعد باختين مؤسس مفهوم الحوارية العتقاده بأن أي خطاب ما هو إال نتاج تداخل مستمر لخطابات أخرى- 1
كان دوما يتبنى .  بروسيا، زاول دراسته بجامعة سان بترسبورغ، تخرج منها بشهادة في التاريخ والفيلولوجيا1895مواليد 

كرس حياته للبحث النقدي واألدبي، . أمثال فولوشينوف ومدفديفأسماء مستعارة في منشوراته، وهي أسماء ألصدقائه 
 François Rabelais et la:األول حول الكاتب الفرنسي إمانويل رابلي بعنوان: فأنجز أشهر عمليه في هذا المجال

culture populaire sous la renaissance.شعرية "  وعمل آخر حول الشاعر الروسي دوسطويفسكي بعنوان

  .…Esthétique de la création verbale: يفسكي، هناك أيضادوسطو
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إن الخطاب المكتوب، حسب باختين هو . إعادة صياغة وتحوير وتكرار لخطابات سابقة

فكرة (ويدحض ) على سؤال( فهو يجيب : جزء من حديث أيديولوجي على مستوى أعلى"

...  ويستبق إجابات واعتراضات افتراضية ويبحث عن مساندة) حقائق معينة(ويؤكد ) ما

فكل تلفظ مهما كانت درجة داللته وتمامه، ال يشكل سوى جزءا من تواصل كالمي غير 

  1".منقطع للحياة اليومية واألدب والمعرفة والسياسة

ن استطاعت أن تأثر فعال على العديد من الدراسات اللّسانية المالحظ أن أعمال باختي

وجوليا  G.Genette والنقدية، مثلما هو الحال بالنّسبة ألعمال النّاقدين جيرار جينيت

 وفي تعدد  O.Ducrot في موضوع التّناص، وأعمال ديكرو J.Kristévaكريستيفا

 في تحليل  J.M.Adam آدم. م.  وج D.Maingueneau األصوات، وأعمال مانغنو

  .الخطاب

  :المدرسة الفرنسية في تحليل الخطاب – 9 – 3
ظهر هذا التوجه بفرنسا على أيدي مجموعة من اللّسانيين والنقاد والفالسفة أمثال 

 وديبوا في الستينيات  M.Pêcheux وميشال بيشوJ.Lacan والكانAlthusserألتُوسير

 الفرنسية الخاص "Langages" عشر من مجلة والسبعينيات، بعد صدور العدد الثّالث

  .1969سنة " التحليل اآللي للخطاب"بتحليل الخطاب، وصدور كتاب ميشال بيشو 

وتشكّل دراسة الخطاب السياسي نواة هذه المدرسة، وهي دراسات أقامها لسانيون 

وحاة من المست" نظرية اإليديولوجيا"ومؤرخون وفق منهجية جمعت بين اللّسانيات البنوية و

. كارل ماركس، ومن أعمال النّاقد النّفساني الكانللتوسير أفرنسي اللفيلسوف اإعادة قراءة 

 ما هو إيديولوجي وما هو لساني لحيث تمحورت هذه المنهجية في التّفكير في العالقة حو

  .2مع تجنب حصر الخطاب في التّحليل اللّغوي البحت، أو ذوبان الخطاب في اإليديولوجيا

مانغنو، وهو . األول تحليل للخطاب، يمثله د: رع عن هذه المدرسة توجهانوتف

متأثر بالتيار النّفساني، حيث يفكك مكونات اللّغة للوصول إلى المعنى، إذ يولي األهمية 

                                                 
1 - Mikhael Bakhtine (1977), Le Marxisme et la philosophie du langage, trad. Marina 

Yaguello, Paris, Les Editions de Minuit, p. 163. 
2 - P. Charaudeau, D. Maingueneau, op. cit., p. 201.  
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للمدونة الّتي تنم على قيمة تاريخية، ثم الحرص على أن ال ينصب االهتمام فقط على 

ثم . للّغوية، بل ينظر إليها كذلك باعتبارها وحدات لغوية بحتةالوظيفة الخطابية للوحدات ا

إقامة عالقات هامة مع نظريات التّلفظ اللّسانية، واالهتمام بما هو خطابي متعدد، أخيرا 

 .التّفكير في األنماط الّتي يثبت فيها المتكلم في الخطاب

وجه الثاني المسمى ويدعى هذا التوجه بالتوجه التحليلي، وهو الذي يتعارض مع الت

مفصلة الخطاب على شكل " التي تسعى إلى   Approche intégrativeالمقاربة اإلدماجية

  1".شبكة من السالسل ما بين النصية، كمشاركة في تنظيم الكالم المندرج ضمن مكان محدد

والمعروف أن ما ميز مدرسة تحليل الخطاب الفرنسية باختالف نظرياتها وتوجهاتها، 

فقد شكل خطاب . وفها على دراسة الخطابات االجتماعية، خاصة الخطاب السياسيهو عك

رجل السياسة محور الدراسة السوسيولوجية لقنواته وشفراته، أو لسانية للخطاب السياسي 

فمانغنو مثال، اختص بدراسة الجانب اللفظي لهذا الخطاب العتقاده بوجود عالقة . نفسه

تكفل ميشال بيشو بتحليل هذا الخطاب تحليال آليا، مستخدما . ياوطيدة بين اللفظ واأليديولوج

في ذلك الحاسوب لمعرفة العالقة بين درجة اطراد الكلمات وورودها وعالقة ذلك 

هناك من حلله تحليال نفسيا، مستمدا أسسه من نظرية هاريس بهدف معرفة . باأليديولوجيا

 . اللية بثراء في تركيب العباراتإلى أي مدى يمكن للكلمات أن تثري مخزوناتها الد

     

 

  :المقاربة الّتداولية – 10 – 3
هي تيار نشأ بامتزاج وتقاطع مجموعة كبيرة من األفكار والنظريات تتفق في الطّابع 

 الّذي C.Morris موريسلوأقدم تعريف لها يعود إلى السيميائي شار. االستعمالي للغة

يدرس العالقة بين العالمات ومستعملي هذه حصرها في جزء من السيميائية الّذي 

ثم بدأت تنحصر شيئا فشيئا فأصبحت تطلق على النّظرية الّتي تدرس اللّغة . العالمات

 فقد حصر الهولندي هانسون. باعتبارها مجموعة من األفعال، يسمح السياق بتحقيقها

Hanssonالتّداولية في ثالث درجات :  

                                                 
é -Ibid, p. 202. 
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  . وتشمل مختلف نظريات التّلفظ:  تداولية من الدرجة األولى-

وتدرس األسلوب الّذي يرتبط فيه القول بقضية :  تداولية من الدرجة الثّانية -

مطروحة، حيث تكون هذه األخيرة متباينة مع الداللة الجانبية للملفوظ فهي 

  .تتناول بالدراسة قوانين الخطاب والظواهر الضمنية للّغة

 .تشمل نظريات أفعال الكالم: لثة  تداولية من الدرجة الثّا-

  :المقاربة الّسيميائية – 11 – 3
هي المقاربة الّتي وضع أسسها اللّسانية واإلبستيمولوجية دوسوسير والسيميائي 

، والّتي صارت فيما بعد مع جريماس وكلود ليفي  C. S. Pierce بيرس. س. األمريكي ش

لّتي تماثل اللّغة في اشتغالها الوظيفي ستروس وروالن بارت تدرس األشكال االجتماعية ا

وقد كان لها األثر الواضح في ...). الموضة، الرقص، الخرافة، نظام القرابات األسرية(

الدراسة النّقدية، حيث انحصرت في هذا الميدان على دراسة سردية النص كممارسة دالة 

الصحافة المكتوبة واإلذاعة (ثم توسع مجال هذه السيميائية ليشمل الدراسات اإلعالمية 

 .والسيميائية) والتلفزيون

 

  

  :مقاربة األعراف االجتماعية – 12 – 3
 ،Pierre Bourdieuتشكّلت هذه النّظرية في عمل الفيلسوف الفرنسي بيير بورديو 

الّذي يرى بأن كّل فعل كالمي توفّرت فيه السلطة يحتوي أسلوبه ومفرداته ونطقه على 

لطة، فاألسلوب في الحديث، مثال، يعتبر عنصرا من الجهاز الّذي يسعى عناصر هذه الس

به صاحبه إلى إنتاج وفرض صورة عن أهميته، ويساهم في الوقت نفسه في فرض 

  .وجوده

يكمن السر في وجود فعل السلطة في المجموعة الّتي قامت بتفويض السلطة 

لّتي تحدد هي ذاتها األعراف للشّخص الّذي يراعي في بسطها مجموعة من الشّروط ا
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يعتبر بورديو الكيان االجتماعي عالما من التبادالت الرمزية، يلعب فيه الفعل . *االجتماعية

االجتماعي دور الفعل الّذي يخضع لفك الرموز عن طريق شفرة ثقافية تتحكّم في 

دد، أبدا، بالعالقة عالقات القوة اللغوية ال تتح"يشير بورديو إلى أن . التفاعالت الرمزية

، بل باالعترافات الّتي تضفيها المجموعة على ناطق الفعل 1"بين الملكات اللّغوية المتواجدة

الكالمي، فال يمكن لفعل األمر أو التّهديد أن يتحقّق إذا لم تتوفّر في العملية التبليغية 

  .الشّروط الّتي تسمح بذلك

 بورديو تتلخّص في قدرة رجل السياسة يمكن، انطالقا مما سبق، القول إن نظرية

على االستعمال السوي لقدراته الخطابية، وقدرته، أيضا، على تكييفها مع أي مقام كان، 

  .بتوظيفه لما توفّره له اإليديولوجيا والثّقافة من عناصر السلطة والقوة

ية بهذا االستعراض لمقاربات تحليل الخطاب نكون قد حددنا بعض األسس المنهج

الّتي سنستند إليها في بحثنا، والّتي أثبتت العالقة بين اللّسانيات التّداولية كإجراءات من 

جهة، وتحليل الخطاب كممارسة تقتضي االستعانة بتلك الوسائل اإلجرائية للوصول إلى 

  .فهم كنه الخطاب اإلنساني وفهم خطاب مدونتنا اإلعالمية، من جهة أخرى

ة إلى بعض المفاهيم النّظرية الّتي تدخل ضمن المقاربة نستند لتحقيق هذه الغاي

  .التّداولية، وفق تصور متجانس شرحنا أسسه ومعالمه في مقدمة بحثنا

نعرض في هذا المقام لنقطة اختالف بين مجموعة من الباحثين، نعبد بها الطّريق 

تالف في رفض يكمن هذا االخ. إلجراءات اللّسانيات النّصية الّتي سيعتمدها هذا البحث

علما، أو مجموعة من " تحليل الخطاب"ألن يشكل   A.Reboulموشلر وروبول 

إنّهما يعتبران الجهود . اإلجراءات المتجانسة يمكن أن نحلل بها الخطاب كإنتاج إنساني

ويعود سبب ذلك إلى . الّتي بذلت منذ عشرين أو ثالثين سنة تحت وجهة مآلها االنسداد

نت تعتمد على ا الّتي وإن ك– في نظر هؤالء –" الخطاب"هوم النّظرة الخاطئة لمف

المعطيات اللّغوية للجملة، إالّ أن تحديدهم لها يبدو غريبا إذ إنهم ال يميزون بين الخطاب 

                                                 
  . في هذه النقطة بالذات، يكون بورديو قد استخلص نظريته تلك من نظرية أوستين الّذي يتحدث عن اإللزام وشروط النجاح- *

1 - Pierre Bourdieu (1982), Ce que parler veut dire, l’économie des échanges 
linguistiques, Paris, Fayard, p. 68. 
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الّذي يقصد به اللّغة اليومية الّتي تشير إلى مجموعة من الجمل، وضع حدودها األشخاص 

ل هذه النّظرة إلى الخطاب هي نظرة غير مؤسسة، الّذين أنتجوها، والمقصود بذلك أن مث

كفيلة بتفسير ظواهر عديدة كالروابط بين الجمل، الوبين الخطاب كمجموعة من العناصر 

  .1واستخدام الروابط واختيار أزمنة األفعال

حظ أن التّقسيم اآلني للّغة والمتمثّل في كلمات الزيادة على هذا االعتراض األول، ن

ت، وجمل شكّلتها كلمات، وخطاب شكّلته جمل، هو تقسيم غريب، خاصة شكّلتها أصوا

فيما يخص النّقطة األخيرة، مصدره النّحو التّوليدي، الّذي دفع بأصحاب هذا التّقسيم إلى 

القول بوجود ملكة وتأدية خطابيين، وقواعد إعادة الكتابة متمثلة في مفهوم االنسجام 

  .بق مع مفهوم السالمة النّحوية لدى تشومسكيفهو يتطا. وبالكيفية الّذي يتحقق

إنّهما يرفضان، إطالقا، وجود كائن يسمى الخطاب، يتجسد في ما يسمى  بالذاكرة 

  ...الخطابية الّتي تعكسها ضمائر العائد، ومختلف مرجعيات الخطاب

  :ويعيدان مصدر ما سمي، في رأيهم، بتحليل الخطاب، إلى أمرين قابلين للتّعليق

ل األمر األول في وجود عناصر ال يمكن تأويلها إالّ بالعودة إلى معلومات   يتمث

  :تتضمنها الجملة، مثال ذلك

  . شرب زيد الخمرة، هو سكران-

الّذي ربط " هو"إن سكر زيد مصدره شربه للخمرة، وجاء ذلك نتيجة الضمير العائد 

  .بين الجملتين

  .بط التّداوليةيمكن لهذه الظّاهرة أن تنطبق أيضا على الروا

 يستحيل تأويل وتفسير مجمل خطاب ما بالرجوع إلى ما  يكمن األمر الثّاني في أنه

يربط بين مختلف الجمل، كأن نفسر ونؤول محتوى خطاب الرواية بمجرد الربط بين 

" الخطاب" حول مفهومي 2لن نطيل في عرض مختلف االعتراضات. الجمل المكونة لها

 - ن بالخطاب، محصور في الملفوظ اشير فقط أن ما يقصده الباحثن". تحليل الخطاب"و

                                                 
1 - J. Moeschler, A. Reboul (1998), La pragmatique du discours, Armand Colin, p. 07. 

  . سيجدها القارئ في كتاب موشلر وروبول المذكور سابقا-  2
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الجملة الّذي يشكل الوحدة الطّبيعية الّتي تتوفر على الحصافة العلمية، وأن أي تحليل 

وقد استندا في ذلك إلى نظرية ويلسون . للخطاب ال يمكن أن يخرج عن هذا اإلطار

مركزي بخضوعه لمبدأ وحيد ذي بعد وسبربر الّتي تسعى إلى تفسير اشتغال النّظام ال

والمتمثل في أنه أثناء المرحلة األخيرة للمعالجة ". 1الحصافة القصوى"تعميمي يسمى 

ضمن العملية التّبليغية، تؤخذ المظاهر الداللية والتداولية للملفوظات بعين االعتبار، 

سب موشلر معنى ذلك أن مبدأ الحصافة يقتضي، ح. وتطور الذوات استنتاجات سياقية

وروبول، أن يكتفي المحلل بمعالجة الملفوظات باعتماد السياق، دون اللّجوء إلى عناصر 

كإجراءات تستند إلى أسس " تحليل الخطاب"أخرى لتفسيرها، وهو ما جعلهما يقصيان 

  .علمية وموضوعية ال تقبل النّقاش

شارل وكومبيت نشير في هذا اإلطار إلى مناقشتين آلراء موشلر وروبول، األولى ل

  .آدم. م. والثانية لـ ج

ينطلق شارول وكومبيت من فرضية تلخص آراء روبول وموشلر، مفادها أنه ال 

وجود لموضوع خاص بتحليل الخطاب خارج تأويل الملفوظات انطالقا من مبدأ الحصافة 

القصوى، فإنّه يأتي يوم يندمج فيه تحليل الخطاب بتداولية ويلسون وسبربر، وهو أمر 

يستحيل وروده بسبب الكم الهائل من األبحاث الدائرة حول عالمات التّنظيم المقطعي 

للخطاب، والّتي تطرح أسئلة مختلفة تماما عن تلك الّتي تهتم بتأويل الملفوظات المعزولة 

  .2في السياق

زيادة على ذلك، يشير شارول وكومبيت إلى العديد من الدراسات، في الميدانين 

تي استطاعت أن تكشف العديد العلم النّفس اللّغوي في مجال االنسجام والتناسق، اللّساني و

آدم، فبعد اتهامهما .م.من القضايا، ال يمكن حصرها في مبدأ الحصافة القصوى أما ج

بالتّقليصيين، عاب عليهما عدم التّمييز، أثناء التّحليل، بين الوحدات الكبرى للنّص، 
                                                 

1 - M. Charolles, B. Combettes (1999), Contribution pour une histoire récente d’analyse 
du discours, in « Langue française », N° 121, Février, Larousse, p. 93. 

 يمكن للقارئ أن يعود لفهم الكيفية الّتي طبق بها موشلر وروبول نظرية ويلسون وسبربر على تصورهم للتّداولية -

 Structure et : ، بعنوان1994، في ديسمبر 84، العدد "Pratiques"والحجاج في مقال نشره موشلر في مجلة 
interprétabilité des textes.  

2 - M. Charolles, B. Combettes, Op. Cit. p. 94. 



 140

وهو ما أدى بهم إلى نفي . رى، والوحدات الصغرى لهالمقصود بها القضايا الكب

وقد أشار . 1ى ما هو أخصلاالختالفات العميقة للمستوى المعقد ذي تأثير ما هو أعم ع

إلى المقال السابق لشارول وكمبيت إلثبات الصبغة غير التّعميمية لنظرية ولسون 

 إقصاءهما ألبحاث رائدة في وقد عاب عليهما أيضا, وسبربر، الّتي انطلق منها الباحثان

مانغنو، . مالديديي ود. بيشو ود. باختين وميشال فوكو وم. هذا الميدان، أمثال أعمال م

  .*وبعض أعمال علماء النّفس اللّغوي أمثال برونكارت

                                                 
1 - J. M. Adam, La linguistique textuelle, des genres de discours aux textes, Paris, 
Nathan. p. 23. 

آدم، الّتي تبنيناها، والّتي انطلق فيها إلثبات عكس ما ذهب إليه . م. سيجد القارئ في المباحث الالحقة اقتراحات ج-  *

  .وبولموشلر ور
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:تحليل الخطاب واللسانيات الّنصية:  الفصل الرابع– 4  
لى أهم الدراسات الّتي شملت هذا لمدونتنا حاولنا أن نطلع ع" النصية"نظرا للطّبيعة 

الميدان، والّتي اقترحت وسائل وإجراءات كفيلة بفهم شامل ودقيق للنّصوص، انطالقا من 

ومن بين الّذين عكفوا على تناول النّصوص، . التّقدم الهائل الّذي وصلت إليه اللّسانيات

لته نتاج تفاعل مستمر وقوفا على الدراسات التّداولية الّتي أخرجت النص من عزلته وجع

مع عوامل السياق، جان ميشال آدم وميشال كومبيت وبول برونكارت وهيرالدج واينرايش 

إالّ أن ما شد انتباهنا، وجعلنا نتبنى بعض إجراءاته وجّل ما . وجورج كاليبر وغيرهم

 La: 2، هي النّتائج الّتي صاغها هذا األخير، في كتابه1توصل إليه األستاذ جان ميشال آدم

linguistique textuelle: des genres de discours aux textesفي الفصل الّذي عنونه ، :

والّذي حاول فيه أن يقنّن لجّل أعماله في هذا الميدان منذ " التداولية اللّسانية والنصية"

السبعينيات من القرن الماضي، أي منذ البدايات األولى، كما يقول هو، لما نشره هو 

 الفرنسية منذ "Pratiques"في مجلة   Charrollesو  Combettesزمالئه أمثال وبعض 

، مرورا بما أصدره وهو في سويسرا، وأن يضع أيضا معالم لنظرية تداولية تتناول 1974

  .النص كموضوع للدراسة

نشير قبل ذلك إلى أن جّل النّظريات، الّتي يمكن إدراجها ضمن تلك الّتي تدخل 

النص، تنظر إلى أن الجملة ال تشكل في حال من األحوال الوحدة القاعدية ضمن لسانيات 

. للتّبادالت الكالمية والخطابية، بل تعتبر النص هو الوحدة الّتي يتم فيها التّبليغ والتبادل

ومن هنا فإن النص قد يكتسب انسجامه وحصافته من خالل التّبادل والتفاعل، ويتجاوز 

 لالهتمام بأنواع النّسيج النّصي النّاتجة عن ممارسة المتكلمين إطار الجملة الملفوظ

  .الكالمية

الملكة "ولكي تتم هذه الممارسة على أحسن وجه، ينبغي أن تتوفر لدى المتكلمين 

  . بصفة متسقة ومنسجمةالنّصوص وفهمهاالّتي تمكنهم من إنتاج " النّصية
                                                 

 باحث فرنسي بجامعة لوزان السويسرية، عرف باهتاماته الكثيرة في مجال لسانيات النص والخطاب، وبدراساته -  1

 Linguistique Textuelle, Les Textes Types etمن أعماله : المستفيضة للصحافة المكتوبة
Prototypes,   Le Texte Narratif....  

  .1999الباريسية، عام  Nathan صدر عن دار النّشر -  2
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نيات النّصية هي ذاتها التّداولية يتساءل جان ميشال آدم عن إمكانية أن تكون اللّسا

، وهو ذو Pragma يتشكل من Pragmatiqueالنّصية، مستدال على ذلك بأن المصطلح 

 والمتكلمون يتمرسون باللّغة فعليا عن طريق Actionأصل إغريقي يحمل معنى الفعل 

 من C.Ballyما يؤكد ذلك ما ذهب إليه اللّساني شارل بالي. النّصوص ال الكلمات والجمل

لذلك إذا كانت غاية التّداولية هي .  « Interaction»أن اللّغة هي وسيلة في خدمة التّفاعل 

دراسة هذا البعد من الخطاب، وإذا كان هذا األخير، كما حددناه سابقا، ال يتم إالّ 

  .1بالنّصوص، وجب إذن أن تكون النّصوص هي موضوع التّداولية

لهذا المصطلح إلى النّظر في استخدامه لدى ويذهب جان ميشال آدم في تحليله 

 .F وأمبرتو إيكو وفرانسيس جاكF. Nef بعض اللّسانيين والفالسفة أمثال فريديريك نيف 

Jacques وجان ماري شافر J. M. Schaeffer  وجاك موشلر وآن روبول، الّتي ال 

ذلك عن المنحى تتناسب تماما مع منظوره له، نظرا لكونه اتخذ مناٍحي عديدة ومبتعدا ب

اللّساني البحت، إذ منهم من صبغه بصبغة فلسفية، ومنهم من أعطاها صبغة ذهنية 

Cognitive ،ومنهم من اقترب كثيرا من المنحى اللّساني بدراسته لألفعال الكالمية ،

  .واالقتضاءات والمبهمات، ومن هؤالء سورل وأوستين وديكرو

  الّلسانيات الّتوجيهية ؟ – 1 – 4
ان ميشال آدم، أثناء تحليله لما كان يعرف باللسانيات النّصية، تصور أورد ج

 2وفي تعريفه. المختص في هذا الميدان الباحث فاينرايش الّذي تحدث اللّسانيات التّوجيهية

لها يشير إلى أن النّظرية النّحوية تقتضي مفهوما حواريا للغة، فالنّموذج األساس للتّبليغ 

ويندرج الدليل ". أو قارئ"ومستمع " أومؤلف"دلي بين متكلم والتواصل هو نموذج تبا

اللّغوي، ضمن هذا التّواصل الحواري، بكونه مقطعا نصيا، يفرض فيه المرسل على 

انطالقا من هذا التّصور، يعتبر الدليل اللّغوي فعال . المتلقي أن يتبنى موقفا أو سلوكا معينا

الّتي تتوافق مع هذه النّظرية يمكن تسميتها توجيهيا في وضعية خطابية، واللّسانيات 

وقد تبنى العديد من اللّسانيين هذا التوجه . باللسانيات التّداولية، أو اللّسانيات التّوجيهية

                                                 
1 - J. M. Adam, La linguistique textuelle, p. 119. 
2 - H. Weinreich (1979), Les temps et les personnes, in Poétique, N°39, Paris, Editions 
du Seuil, p. 339. 
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يميزون بين  التوجيهي للنّظرية اللّسانية، األمر الّذي جعل بعض اللّسانيين، ومنهم شارول،"

بية ذات األبعاد النّصية الضيقة، واالرتباطات خير المصاحبات التّركياأل اما سماه هذ

إن العالقات الرابطة بين هذه االرتباطات ... الخطابية ، كالعائد والروابط ، وصيغ التّقديم

ال تشكل العالمات الّتي . بل تأويلية وحسابية" ضمن الجملة الواحدة"ليست بنوية أو محلية 

إنّها تحتوي على . المشكلة للخطابتضمن هذه االرتباطات عالقات بين الوحدات 

. اإنّها إذن ذات طبيعة داللية وتداولية أساس. تنحو نحو تأسيس لتمثيل محتواها" توجيهات"

إالّ أنه يصعب علينا، انطالقا مما سبق، أن نحدد التّأويل الدقيق ألي نص انطالقا من النية 

 التّوجيهات الّتي يوفرها لنا هذا ، والوصول إلى التأويل المناسب للنّص انطالقا من مختلف

األهم في فهم النص "وفي هذا اإلطار يستعين آدم بما توصل إليه ديكرو من أن . األخير

ليست فقط تلك التّوجيهات الّتي تتوفر للمتلقي، بل هناك أيضا تلك المناورات الّتي يجبر 

  .1"ره على اتّباعهبها هذا األخير على التّفاعل معها، زيادة على المسلك الّذي تجب

نتهى به، نتيجة أن المعنى التّوجيهي يقصد منه بناء السياق الضروري لكّل اهذا ما 

ومن هنا، وتجنبا ألي تطرف، ينطلق آدم من فرضية مفادها أن معنى الوحدات . تأويل

فهو لذلك، ينطلق من فرضية للساني جورج . اللّسانية غير متماسك وذا طبيعة غير موحدة

نموذج :  الّذي يقترح أن المعنى يخضع لنموذجين مختلفين مرجعياG. Kleiber كليبر

وصفي، وهو الّذي يوحي إلى الشّروط الضرورية والنموذجية الّتي ال بد أن تتوفر لدى أي 

كيان لكي يتحقق، والنموذج التّوجيهي الّذي يحيل إلى الوسيلة الّتي تصل إلى بناء مرجع 

الثاني يساهم في وضع آليات دينامية كالمبهمات واالستدالالت األول إسنادي ، و. خاص

الّتي ال تشكل مميزات المرجع، بل هي حواجز أكثر ما يقال عنها إنها محكمة، الهدف 

هي بنفس درجة ... الواجب والقدر والحرية: معنى ذلك أن كلمات مثل. منها بلوغ الغاية

ن الكلمات األكثر تجريدا تمتلك نواة أل... الطّائرات والدبابات: استقرار كلمات مثل

 كما ذهب إلى ذلك –يستطيع المتلفظون التّمييز والفصل بينها، والسبب في ذلك يعود 

 إلى أن الذوات المتكلمة لكّل مجموعة خطابية تستند إلى ركام غير M. Bakhtineباختين 

 والحكم مثال تساهم في فاألمثال. متناه من السياقات لالستخدامات السابقة لكلمات بالغة

                                                 
1 - J. M. Adam, La linguistique textuelle, pp. 122 – 123. 



 144

الّتي تؤسس معنى الكلمات لمجموعة " المعاني العامة أو المشتركة"استقرار المواضع 

 هو الّذي يوفر ،Du déjà ditن الشّاسع الموجود فيما قيل ابمعنى آخر، إن الخز. معينة

  .1المادة لمؤولي رموز اللّغة

  : مسألة الّسياق– 2 – 4
  :اق في ثالثة عناصريحدد جان ميشال آدم السي

 وهو السياق أو وضعية التّفاعل االجتماعي الخطابي، فهو إذن : السياق الخارجي-

  .سياق وضعية التّلفظ والتأويل

  . والمقصود به سياق النص المصاحب والتشكيل النّصي: المحيط اللّغوي المباشر-

عية الخلفيات الثّقافية  والمقصود بها بالتّمثالت االجتما:  المعارف العامة المشتركة-

  .في التّاريخ وفي الذاتية المشتركة

 بأن السياق بأنواعه الثّالثة يتدخل في عملية التّأويل التّداولي للخطاب، 2إن اإلقرار

  :ن تتمخض عنه  ثالثة نتائج أيمكن 

 تحتاج الجملة دائما، مهما كانت إلى سياق، يسند للجمل الّتي نجدها في كتب – 1

 واللّسانيات سياقات تأويلية مبنية على القوالب اللغوية الجامدة تساهم في البناء النّحو،

إالّ أنّنا نجد في الجمل الّتي تصدر ضمن مقام محدد، تأويالت تشير إلى . التّأويلي لها

  ...معاني اإلخبار أو اإلشادة أو الوصف أو التّهكم

  :إلى المنال يتم اختيار السياق انطالقا من سهولته وقربه – 2

  :ويتحكم في هذه العملية مبدآن

 يتفوق السياق الخاص، دوما، على السياق العام، ذلك أن وجود هذا األخير يتوقف -

  .على غياب األول

                                                 
1 - J. M. Adam, La linguistique textuelle, p. 124. 
2 - Ibid., p. 125. 
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 إذا توفر هناك النص المصاحب فال حاجة لنا إلى البحث عن المقام الخارجي ألن -

  . في الذاكرةهذا األخير يعتبر أصعب المنال من العناصر المثبتة

 يتضمن السياق الذاكرة الّتي تعتبر واقعا تاريخيا وذهنيا، إذ يفقد السياق وجوده -

يكتسي السياق اللّغوي والخارجي والمعارف العامة وضعا تمثليا داخليا، . خارج الذات

... المبهمات والضمير العائد: وينطلق تأويل بعض الوحدات النّصية مثل. تعالجه الذاكرة

  .عودة إلى ما توفره لنا الذاكرة من معطيات ومعارفبال

فالتّفاعل اللّغوي أو الخطابي يتوقف على ذاكرة التّفاعالت واألقوال السابقة ويسعى "

 فكرة عن وضع 2 ويعطي التّشكيل1".إلى بناء ذاكرة جديدة تكون قاعدة لتفاعل الحق

 الخطابي يسمح بتعبئة معارف إن الشّكل كنموذج مختصر للتّمثل. الذاكرة كما يتصورها

إنّها ال تستدعي الذاكرة العامة للعالم وال مختلف المعارف الموسوعية . جزئية ومفيدة مؤقتا

للذّوات، والمخزنة منذ وقت بعيد، بل تكتفي بالمعارف الجاهزة في الذاكرة منذ زمن 

رة النّصية أو وتسمى هذه المعارف الّتي يشترك فيها المتخاطبون شعوريا بالذّاك. قريب

وتعمل . الخطابية أو النّصية المصاحبة ، وهي الّتي تسمح بحدوث التّفاعل وتهدف إليه

 إلى تلك لاألحداث المقامية الخارجة عن اللّغة بتغذيتها باستمرار، بالملفوظات الّتي تحي

  .األحداث أو أنها تجسدها

الوقت نفسه، يساهم نقول، ختاما، إن التّشكيل النّصي هو نظام حركي متحرك في 

في تدرج النص، وهو أيضا مستقر نسبيا إذ يسمح باالستمرار، والتّكرار وإعادة بعض 

فالقول بأن الذاكرة الخطابية تتغذى دوما باألحداث السياقية . "العناصر المخزنة في الذاكرة

 .3"ت الخطابيةوالسياقية النّصية، هو تأكيد على الميزة التّدرجية والجزئية لبناء نص للتّمثال

 
  :الّتناص والّسياق 

                                                 
1 - J. M. Adam, op. cit., p. 126. 

  . نعتقد أن المقصود بالتّشكيل هو إمكانية تلخيص مختلف الخطابات وتقديمها في شكل نماذج أو مقاطع-  2
3 - Ibid, p. 127. 
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 من حادثة اآدم مثال لتثبيت العالقة بين التّناص والسياق مأخوذ. م. يضرب لنا ج

أثناء . في بيتها" السيدة مارشال"، حيث اغتيلت امرأة تدعى 1991وقعت بفرنسا في جوان 

د وجد مكتوبا على وق. كان يشتغل عندها" عمر رداد" يدعى ا مغربياذلك اتهمت الشّرطة شاب

مع اإلشارة إلى الخطأ اإلمالئي الّذي ) قتلني عمر (Omar m'a tuerباب قبو بيتها عبارة 

 استخدم الطّالب الفرنسيون هذه العبارة، بقليل من التّصرف، في ،tuerجاء في الفعل 

 .R ضد مشروع لوزير التّربية االشتراكي في تلك الفترة وهو 1998مظاهراتهم عام 

Allègreفجاءت العبارة . ، وهو مشروع إلصالح المنظومة التّربوية والجامعية الفرنسية

، لإلشارة إلى تدني المستوى التّعليمي الفرنسي )قتلني أليغر (Allègre m'a tuer: كالتّالي

الّذي تسببت فيه تلك القوانين والتشريعات الّتي كانت تسنها الحكومة الفرنسية االشتراكية 

فالذّاكرة الجماعية .  الخطأ اإلمالئي السابق إلى هذه الظّاهرةلإليها الوزير، ويحيالّتي ينتمي 

الفرنسية قد ربطت بين خطأ إمالئي جاء في عبارة كتبت إثر حادثة قتل ووضعية المنظومة 

، وهو "ضحية"فقد استوحى سياق التّناص قوته من ملفوظ صدر من . التّعليمية الفرنسية

  .ه الطّلبة لذواتهم، معتبرين أنفسهم ضحايا للمنظومة سابقة الذّكرالملفوظ الّذي أسند

  :الّلسانيات الّنصية – 3 – 4
بعدما حددنا فيما سبق المعالم النّظرية الّتي يمكن أن تقوم عليها دراسة النّصوص، وهذا 

عناصر انطالقا مما حدده جان ميشال آدم، سنعمل فيما سيأتي على التّحديد التّدريجي لبعض ال

 وفق اإلطار الّذي وضعه آدم – وهي عناصر سنستضيء بها في عملنا هذا –اإلجرائية 

وبعض الذين يندرجون ضمن تيار اللّسانيات النّصية الّتي يمكن أن تشكل ما سمي فيما سبق 

  .بالتّداولية النّصية

، أن الحديث عن مفهوم لسانيات النص هو بحث مؤسس على 1يرى جان ميشال آدم

  :وعة من االفتراضاتمجم

وهو ما أكدته أعمال ". متكلمة كانت أم كاتبة"الحديث عن وجود ملكة نصية للذّوات 

ويدوسون في مجال تعليمية اللّغات األجنبية، وكذا بعض األبحاث في مجال اللّسانيات 

                                                 
1 - J. M. Adam (1986), Dimension séquentielle et configurationnelle du texte, in 

« Degrés », N° 46-47, été-automne.  
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 بين وقد حددت بكونها القدرة المشتركة. النّفسية والمعرفية، فيما يتعلق بكيفية إنشاء السرد

  .1مجموعة معنية، على إنتاج النّصوص وتحديد نحويتها ومقبوليتها المقامية

ال يمكن اعتبار النص سلسلة من الجمل المتتابعة دون أن يربط بينها رابط، بل هي 

  :نتاج متجانس ومتناسق ومترابط، ذو بناء مزدوج

  ).البعد السيميائي(وهو نظام اللّغة :  بناء أولي-

  ).البعد الداللي الموسع( اإلطار الخطابي للغة : بناء ثانوي-

االنسجام والتناسق والترابط، ال بد من تحديد : من أجل وضع وصف شامل للمفاهيم

  :مستويين

إن اللّسانيات ال . لألدلة والجمل وتتابع الجمل" بنوي مصغر" مستوى محلي -

ن بها في البنْينة الداخلية تستغني عن أوصاف اللّغة النّحوية والمورفولوجية، بل تستعي

  .والخارجية للجمل

، يشمل نماذج من التّرتيبات المقطعية من "مستوى بنوي أعلى" مستوى أشمل -

جهة، والمعنى ضمن المقام من جهة أخرى، المقصود بذلك بنية النص الداللية العليا أو 

صوص أو مقاطع نصية الموضوعية، واألفعال الكالمية الجامعة ، الّتي تتجلى في شكل ن

  . الداللي السابق–باعتبارها تناسقا تداوليا، على خالف االنسجام المنطقي 

معنى هذا . االفتراض الرابع يقتضي تحديد االنسجام النّصي باعتباره انسجاما تفاعليا

أنه يتعين على اللّسانيات النّصية أن تشمل جانبا منهجيا يدرس األنماط الخطابية للتّفاعل 

  .للّغوي، وهو الّذي يتجسد في التّداولية النّصيةا

بعد هذا التّحديد الشّامل لما يمكن أن يشكل مفهوم لسانيات النص أو اللّسانيات 

النّصية التّداولية، نستطيع اآلن أن نحدد ماهية النص على أنه ذلك الخطاب الّذي يسمح 

من المهم . فاعل بين المتخاطبين نتاج التّ– النص –بإجراء تأويل ضمن مقام محدد، إنّه 

 المكتوب غير محرر بطريقة اعتباطية ودون مراعاة ألية غاية، إن أن نشير إلى أن النص

                                                 
 أو درجـة المطابقـة أو       Adaptabilité توماس عنصرا ثالثا وهو القابلية علـى التّكيـف           – تصنف شيرلي كارتر     - 1

  .المالئمة السياقية
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الهدف من إنتاجه هو إحداث أثر في القارئ االفتراضي، ويكون ذلك في مقال صحفي أو 

  ...طلب توظيف أو ترشح

يشترط أن تتوفر فيه "  تبليغيإطراد" توماس النص على أنّه –وتحدد شيرلي كارتر 

مقاييس االنسجام والتناسق ومقاييس القصدية والقبول واألخبار، ثم المقاييس : سبعة مقاييس

إن غياب أي من هذه المقايـيـس سيفقـد النص خاصيته التّبليغية . المقامية والتناصية

  ".non texte اال نص"والتواصلية ويجعل منه 

 أنها تجسد العالقات التّبادلية بين العناصر النّصية البحتة واألبعاد تكمن أهمية المقاييس في

  .التّداولية

وبغض النّظر عن هذه التّحديدات، ارتأينا أن ننظر في مصطلح النص وفي داللته 

  .لكي نبين بوضوح ما قصدناه قبل قليل

ا كلمة  الّتي تفرعت عنهTextusفـفي الثّقافة اإلغريقية والالتينية، تحتوي كلمة 

Texteعلى داللتين :  

إذا كان النّسيج المادي يتكون من السدى واللحمة "، إذ إنه  داللة النّسيج والنسج-

  .1"فإن النص يتكون من الحروف والكلمات المجموعة بالكتابة... والمنوال

نب التّرابط واالتساق اأضيف إلى مفهوم النص غايات أخرى إلى ج:  داللة الوثاق-

ام، وهي تثبيت المعلومات وتجذير السنن وترسيخ السلوك، إذ صار النص مصدرا واالنسج

فصار يقال النص الديني والنص "في المعامالت الدينية والقانونية واألدبية والتعليمية 

وكّل نوع من هذه األنواع يمكن أن تستخرج ... األدبي والنص العلمي والنص التّعليمي

ف يمكن أن يحتوي على أجزاء، وكّل جزء يمكن أن يحتوي على منه أصناف، وكّل صن

أما في الثّقافة العربية، فتحتوي . 2..."أجزاء صغرى، وكّل جزء يمكن أن يفصل إلى جمل

  : على دالالت عديدة هي" النص"كلمة 

                                                 
  .16ص ، المفاهيم معالم، نحو تأويل واقعي، المركز الثّقافي العربي، )1999( محمد مفتاح- 1
  .17المرجع السابق، ص محمد مفتاح،  -2
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:  البروز والظهور وغاية الشّيء ومنتهاه، يقول الشّريف الجرجاني في هذا المعنى-

ما ال يحتمل إالّ معنى "،  وهو أيضا "داد وضوحا على الظّاهر لمعنى في المتكلمهو ما از"

إن النص هو ما "فقد جاء في بعض المعاجم الحديثة . 1"واحدا، وقيل ما ال يحتمل التّأويل

اجتهاد " ومنها جاءت القاعدة الفقهية 2".ال يحتمل إالّ معنى واحدا أو ما ال يحتمل التّأويل

  ". منصوص صراحة في القرآنفيما هو غير

الكتاب، ويشترك في المعنى مع كلمات أخرى مثل الفصاحة والبيان والوحي والكلمة 

  .والخطاب، وهي كلمة تدل كلّها على الظّهور والبيان والوضوح والبروز والكشف

 داللة الكرم الّذي هو أشمل داللة من الكتاب، حيث يتميز باالستقالل والفائدة، -

  ".قال فالن كالما مفيدا"أو " كالم اللّهفالقرآن "

 داللة النّسيج، إذ يقال قديما عن الشّعر بالمهلهل والمرقش والمحبر، وشبهت -

  .القصائد بضروب من النّسيج والحياكة

  . داللة الصياغة والنظم والتركيب بين أجزائه كما تركب الآلليء في السوار-

أحد أعضائه اختل الجسد كله وذلك انطالقا  ويشبه النص بالجسد الّذي إذا أصيب -

من مجموعة من المقاييس البنوية والجمالية كاالتصال والتناسب واالنتظام بمقابل 

  .االنفصال والمباينة

لم يقتصر البالغيون العرب علىتشبيه الكالم بالماء "، إذ "الكالم ماء" ويحمل داللة -

مصطلحات بالغية ونقدية مثل االنسجام وإنّما تعدوا ذلك فجعلوا من الماء وحركاته 

وتأتي ... فاالنسجام هو أن يأتي الكالم منحدرا كتحدر الماء المنسجم... واالطراد

مسبوكة غير متقطعة من غير ظهور كلفة على النّظم وال تعسف في السبك " القصيدة"

  .3"بحيث يشبه تحدرها باطراد الماء لسهولته وانسجام

                                                 
  ".نص"، كتاب التّعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، مادة )1995( الشّريف الجرجاني - 1
  .18، ص المرجع السابق محمد مفتاح، - 2
  .26 المرجع السابق، ص محمد مفتاح،- 3
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دات المختلفة للنّص تشترك كلّها في أن النص هو بناء متماسك ومنه فإن هذه التّحدي

  :ن من العالقاتاومنسجم ومتسق، يربط بين أجزائه نوع

  . عالقات شكلية وبنوية ترتبط بما للغة من أجزاء نحوية وصرفية وصوتية-

  . عالقات معنوية ترتبط بالسياق وبما له عالقة بالمعارف المكتسبة-

  :اق واالنسجام االّتس– 1 – 3 – 4

لن ننفرد في هذا المقام بشرح مقياسين من المقاييس المحددة سابقا، ألنّنا نعتقد أن 

القصدية والقبول واألخبار والمقاييس المقامية والتناصية ستتكفل بعض عناصر البحث 

 بالمعنى المحدد سالفا، أي " نصا"بتحديدها، بقي لنا أن نعرف الكيفية الّتي تجعل من النص

فنحن في هذا اإلطار نتساءل عما يجعل النص ناجحا وعن . ا يجعل النص تبليغيام

  .الوسائل الكفيلة بقياس نجاحه وفاعليته

  .وهو ما يفضي بنا مباشرة إلى تحديد مفهومي االنسجام واالتساق النّصيين

ربط كما حدده هاليداي، مجموعة الوسائل اللّغوية الّتي تضمن ال"أما االتّساق فهو، 

بين العناصر الداخلية والخارجية للجمل، والّتي تسمح لملفوظ مكتوب أو منطوق أن يتجلى 

، وهي الضمير العائد، الروابط، االقتضاءات، تتابع أزمنة [...]على شكل نص 

  1...".األفعال

يشكّل النص، انطالقا من هذا . إن االتساق النّصي يسمح بتدرج الموضوع وتقدمه

توازنا بين أخبار مفترضة وأخبار احتوتها الجمل، وهي أخبار جديدة تضمن تقدم التّعريف 

  .الموضوع وتدرجه

  : أيضا، ضمن االتساق النّحوي بينM.A.K.Halliday ياويميز هاليد

  .ويشمل العناصر المتسلسلة والعناصر المحتواة:  ما هو تركيبي-

ات والضمائر والتوابع الفعلية ويشمل الضمير العائد كالمبهم:  ما هو غير تركيبي-

  .واالسمية

                                                 
1 - P. Charaudeau, D. Maingueneau, Op. Cit. p. 99. 
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  :ثم هناك االتساق المعجمي الّذي يحتوي على

  . العناصر المتكررة-

  . العناصر المطردة ضمن نفس الحقل المعجمي-

قد يالحظ القارئ أنّه من الصعب التّمييز في التّحديدات السابقة بين االتساق واالنسجام، 

. لنّقاد والباحثين لم يميزوا منذ أمد غير قصير بين المفهومينوهذا يعود إلى أن العديد من ا

وأما االنسجام، فهو مفهوم كان مدار اهتمام النّقاد وكان يقصد به المستوى الشّامل للعمل 

عن  المث، حيث ترتبط عناصره في شكل منسجم، فاالنسجام يظهر في ألف ليلة وليلة 1األدبي

ن أجلها كّل الحكايات، مهما اختلفت أغراضها وتناقضت، طريق الفكرة األساس الّتي بنيت م

  .وهي فكرة منع الملك من أن يمل ويقتل الجارية

يشير جان ميشال آدم ، في إطار مشروعه لوضع أسس ما سماه التّداولية النّصية، 

، ويقصد به بنية تداولية شاملة وهو ما أشرنا إليه في مذكرة 2إلى مفهوم التّجانس التّداولي

، وذلك بصدد حديثنا عما أسماه الدكتور 3دمناها لنيل شهادة الماجستير في اللّغة العربيةق

أحمد المتوكل باألغراض، وهي اجتماع مجموعة من األفعال الكالمية في نص، مهما بلغ 

السؤال، األمر، (يمكن لكّل فعل كالمي . حجمه، لتشكل غرضا، أو فعال كالميا جامعا

أن يشكل مقطعا نصيا، هذه المقاطع تتشابك أو تتداخل ...) اجالوعد، السرد، الحج

وال يمكن أن نتغاضى عن . وتتسلسل لتشكل غرضا تأثيريا يقصده المتكلم أو الكاتب

  .المنحى الحجاجي لهذه المقاطع، وهو ما سنبينه الحقا

  :التحليل المقطعي – 2 – 3 – 4

                                                 
1 - J. M. Adam (1977), Ordre du texte, ordre du discours, in « Pratiques », N° 13, Janvier 

77, Cresef, p.. 107. 
2 - M. Mouillaud, C. K. Orecchioni (sous la direction) (1984), Le discours politique, 

2ème Édition, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, p. 189. 
، الخطاب تمثيل للعالم، مدخل إلى دراسة الظّواهر التّداولية في اللّغة العربية، الخطاب المـسرحي               )1997(مر بلخير  ع - 3

  .نموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر
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ى اإلغريق النص الغنائي عرف النص منذ القدم، محاوالت لتصنيفه، إذ نجد لد

... والدرامي والسخرية، وعند العرب نجد من جهة الوصف والهجاء والمدح واإلشادة

  .ومن جهة أخرى النص الشّعري والنص النّثري

الخطاب، وثمة محاوالت أكثر دقة لضبط /وفي العصر الحديث هناك ثنائية السرد

اولة السويسريين سنولي وبرونكات وبان  محالأدق وأشمل إلنتاج النص المكتوب، منها مث

مثال تقسيمهم النّصوص إلى السرد والحكي الخطابي والخطاب النّظري والخطاب ضمن 

 1وفي محاولة له لوضع مقاييس دقيقة لتصنيف الخطابات، اقترح أندري بتيجان. المقام

  :األسس اآلتية

  ... الخياليشمل الرواية العاطفية، رواية علم:  المحتوى الموضوعي-

  .الحكاية بمقابل الوصف بمقابل الحجاج:  التنظيم الشّامل-

" مقطع السيرة الذّاتية"النص الّذي يطغى عليه ضمير المتكلم :  التنظيم الداخلي-

  ".مقطع السرد"الفعل المنقضي + مقابل النص الّذي تطغى عليه ضمائر المتكلم والغائب 

بمقابل النص " مقطع رسالة"يحيل إلى زمن التّلفظ النص الّذي :  النمط التّلفظي-

  ".مقطع السرد الخيالي"المنقطع عن ذلك الزمن 

المتمثل في الربورتاج، والشكوى والسرد " الجدي"النص :  النمط التّواصلي-

  .التّاريخي، مقابل السرد الخيالي

  .لحجاجيالنص المخبر أو اإلخباري مقابل النص ا:  القصدية التّبليغية-

تعليق "مقابل النص التّعبيري " وصفة األدوية"النص التّوجيهي :  أفعال الكالم-

  ".صحفي

  .نص غرضه التّسلية مقابل نص غرضه التّعليم والتثقيف:  الوظيفة التّأثيرية-

مطوية "أو لمجموعة من النّاس " رسالة لشخص" موجه لشخص بعينه : المرسل إليه-

  ".سياحية

                                                 
1 - André Petit Jean (1989), Les typologies textuelles, in « Pratiques », N° 62, p. 94. 
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طلبات "، أو نص معهود "نظرية أو خيال"نص إبداعي : جتماعي النمط اال-

  ".التّوظيف، رسالة تعزية

  .نص شفوي مقابل النص المكتوب:  السند-

يعترف بتيجان أن تقسيمه هذا تنقصه الدقة إذ إنه يتعذر تحديد وضع لهذه المقاييس 

  .المتباعدة وغير المتجانسة، فهي تفتقد إلى قوة التّعميم

آدم أكثر تعميما ودقة، إذ يقول عنها اللّساني . م.اءت تصنيفات جومن هنا ج

  . 1برونكارت أنها تكاد تكون غير قابلة للنّقاش والرد. ب. السويسري ج

 من مجموعة من االفتراضات األساسية وأخرى فرعية، لبناء اإلطار 2ينطلق آدم

  :العام الّذي يندرج فيه موضوع تصنيف النّصوص

  .إن النص هو وحدة تبليغية تفاعلية للغة: مة األولىفرضية العاال* 

 إن النص ليس تسلسال للمفردات أو الجمل أو القضايا أو :فرضية العامة الثّانيةال* 

  .أفعال التّلفظ، بل هو نتاج مترابط، متناسق ومتجانس

  :وتتّفرع عن هذه االفتراضات ثالثة افتراضات فرعية

  .نظام اللّغة واإلطار الخطابي: نظامين من البنينة يتحدد وضع النص ب: األولى-

منها ما هو خاص : يخضع الوضع الخطابي لنوعين من التّمثيالت:  الثّانية-

والمقصود بالبعد . بالبعد التّشكيلي منها ما يرتبط بالمجموعات النّصية أو المقطعية

  .التّشكيلي الجانب الخاص بالمرجعية والحجاج

  .استمرار بمقابل التّدرج والتقدم/نص تحت الثّنائية تكرار يرضخ ال: الثّالثة-

                                                 
1 - J. P. Bronckart (1996), Activité langagière, textes et discours, pour un 

interactionnisme socio discursif, Lausanne - Paris, Delachaux et Niestlé, p. 220. 
2 - J. M. Adam, Linguistique textuelle, typologie (s) et séquentialité, in « apprendre 

/enseigner à produire des textes écrits », colloque international, université de Namur 
(Belgique) 7 – 9 septembre 1986, J. L. Chiss et Laurent et al Editions, Bruxelles, 
De-Boeck, pp. 22 – 23. 
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يجب التّمييز بين المستوى النّصي العام والمستوى : فرضية العامة الثّالثةال* 

  ".وقد شرحنا ذلك سابقا"النّصي الجزئي 

النص عبارة عن بنية مقطعية ومن هنا تتفرع ثالث : فرضية العامة الرابعةال* 

  .فرضيات

  .تكمن غاية لسانيات النص في وصف كيفية إنتاج المقطع:  األولى-

 تخضع نماذج البنى المقطعية لمجموعة من العوائق على مستويات : الثّانية-

مستوى البنى السطحية ومستوى شكل النص وكون النص سردا مكتوبا أو شفويا أو "كثيرة 

  ..."كونه حجاجا

طعية غير مترابطة من جهة، وأخرى يتجلى النص في شكل بنية مق:  الثّالثة-

  :متجانسة العناصر، منها

 .البنية البسيطة الّتي ال تحتوي إالّ على مقطع واحد •

  . البنية المعقدة الّتي تحتوي على عدد ال نهائي من المقاطع •

  :أما البنى غير المترابطة فهي على نوعين

" وصف"السرد ] [سرد[اج الحج" مقاطع متعاقبة لنماذج مختلفة في عالقة االحتواء – 1

نجد  قائمة التّوابل ولوازم الطّبخ تعرض في شكل مخالف  اننأمثال ذلك ]". سرد[حوار "

  .لطريقة الطّبخ

 مقاطع لنماذج متداخلة، حيث يسيطر مقطع على باقي المقاطع سيطرة الحجاج – 2

 .في نص يطغى عليه ظهور مقاطع الوصف والسرد

 
 
 
 

  

  :المقـطع – 3 – 3 – 4

البنية 

 المتجانسة
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المستوى الوسيط للبنْينة، الموجود "أن المقطع هو " معجم تحليل الخطاب"اء في ج

  .1"بين الجملة والنص، وهو مستوى الفترات والقضايا الجامعة 

إنّنا إذا أخذنا هذا التّعريف كما هو، فإنّنا لن نفهم ماهيته، إالّ إذا أدرجناه في بعده 

  :يتمثل هذا المخطط فيما يلي. 2نّصيةاألشمل الّذي يسميه آدم مخطط تنظيم ال

إن النص هو، من جهة، تمظهر تداولي، ومجموعة من القضايا من جهة أخرى، 

  :يشمل التّنظيم التّداولي ثالثة أبعاد

  .ا حجاجيا بعد-

  .ا تلفظيا بعد-

  .ا مرجعيا دالليا بعد-

  : أما المجموعة المتسلسلة من القضايا، فقد تنتظم في شكلين

  . عام يتكفل بتحديده نحو الجملة أو نحو النص تنظيم-

  ".أنواع المقاطع" تنظيم خاص بالمقطعية -

تعمل هذه المكونات الخمسة على تحديد مختلف المخططات اإلضافية لتنظيم 

  :النّصية

 التوجه الحجاجي العام، وهو يسمح بتحديد كّل نص على أنّه موضوع لغاية وهو -

  ".القصدية"كات وتمثالت الغير، هنا يتدخل مفهوم التّأثير في معتقدات وسلو

  .هذا التّوجه يحدده تحليل األفعال الكالمية أو األغراض

 التثبيت التّلفظي الشّامل، وهو الّذي يضفي على النص صبغة تلفظية كأن يحدده -

  ...إن كان خطابا شفويا أم مكتوبا أم خطابا علميا أم أدبيا

                                                 
1 - P. Charaudeau, D. Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, voir « la 

séquence ». 
2 - J. M. Adam (1991), Cadre théorique d’une typologie séquentielle, in « Etudes de 

Linguistique Appliquée», N° 83, juillet-septembre, Paris, Didier Eruditions, p. 09.  
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ها عناصر وضعت في عالقة مع بناء الفضاءات  التكفل بالقضايا، باعتبار-

  ".عوالم االعتقاد أو الفضاءات الذّهنية"الداللية 

 البعد الداللي الشّامل الّذي يتجلى في البنى الداللية الجزئية وهي الموضوع في -

  :النص ومن هنا، ينتهي جان ميشال آدم إلى تحديد المقطع فيما يلي

  :صية هو بنية شكلهاالمقطع الّذي هو البنية النّ

  . شبكة من العالقات التّراتبية-

 كيـان مستقل نسبيا، يتكون من نظام داخلي خاص، يجعله في عالقة -

فالنّص باعتباره بنية مقطعية، . استقاللية مع المجموعة الشّاملة الّتي ينتمي إليها/ترابط

 في نسق تراتبي غير هذه المقاطع تتشكل. يتكون من عدد ال متناه من المقاطع التّامة

  .مترابط

  :يلخص جان ميشال آدم مخطط التّنظيم المقطعي فيما يلي

  

1          النص   

   سلسلة من القضايا                          تمظهر تداولي  

      ترابطية       مقطعية          غاية تأثيرية      تمعلم تلفظي    تناسق داللي

  )العوالم)                          (انسجام         (                     

  

 ناقصة أم –النص إذن هو بنية تراتبية معقدة تحتوي على عدد ال نهائي من المقاطع 

أما المقطع فهو احتواء لعدد محدود من .  من نفس النّموذج أو مختلفة النّماذج–كاملة 

 التّحديد اآلدمي يؤكده فان دييك بقوله إن هذا. القضايا الجامعة أو مـن عدة قضايا أولية

تركب . المقاطع هي وحدات بنوية، مستقلة نسبيا، تُدرج عددا من القضايا الكبرى وتنظمها

فالتّنظيم الخطي لنص ما، يمكن أن يدرك على أنه . هذه األخيرة عددا مختلفا من القضايا
                                                 

1 - J. M. Adam (1991), Les textes : types et prototypes, Paris, Nathan, p. 21. 
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 – على اختالفها – القضايا تشكل هذه. نتاج تركيب وتمفصل ألنواع مختلفة من المقاطع

  .مقاطع سردية ووصفية وتفسيرية وحجاجية وحوارية

  : أنواع المقاطع– 4 – 3 – 4
  :المقطع الّسردي – 1 – 4 – 3 – 4

، "شعريته"نشير في البداية أن السرد عرف اهتماما منقطع النّظير منذ أرسطو في 

مرورا ) 1776(رديي دي باتو وتناوله المدارس األوروبية منذ قرون، انطالقا من بيرا

وصوال ) 1983 (Paul Ricoeurوبول ريكور ) Vladimir Propp) 1928بفالديمير بروب 

 .Pوبريموند ) 1969 (G. Genetteوجينيت ) A Greimas) 1966إلى غريماس 

Brémond) 1973( وسيولغوية األمريكيةوشكل أيضا محور اهتمام الس ،) البوف

تتفق هذه االتجاهات في ) 1985 (Fayolالنّفس المعرفي فايول وعالم ) 1967وفاليتسكي 

فكرة أساسية وهي أن القصة المروية تستدعي شخصيات تتفاعل ضمن أحداث منظمة في 

  .إطار تتابعي

 الّذي أقر بأن  U. Ecoوقد برزت فكرة المقطع السردي، في مالحظة أمبرتو إيكو

ينطلق آدم من هذه . ايا الكبرى بدل الجملاألولوية في الدراسة السردية، تشمل القض

المالحظة لوضع نموذج المقطع السردي عن طريق تحديد الرابط أو الروابط بين مختلف 

1القضايا، إضافة إلى تجميعها على شكل قضايا كبرى مؤسسة لمقطع يؤسس هو نفسه النص .

قدم نحو نهاية ما، فما الّذي إذا كان السرد، انطالقا مما سبق، هو تسلسل لقضايا مترابطة تت

  يجعل هذا المقطع يختلف عن بقية المقاطع الّتي يمكن أن تشترك معه في هذا التّحديد؟

  :ينطلق آدم لتحديد ماهية السرد من ستة مكونات

  : تتابع األحداث– 1

. لكي يتسنى لنا الحديث عن السرد، ال بد من وجود تسلسل لألحداث في الزمن

ولكن هذه الخاصية وحدها ال . منية هي أهم عنصر محرك للتّجربة اإلنسانيةفالخاصية الز

تكفي لتحديد السرد، ألن هناك خطابات أخرى كالوصفات والتعليق الصحافي ، يتوفر فيها 

  .عنصر الزمن، إالّ أنه ال يتدخل في تحديد اإلطار السردي لها
                                                 

1 - J. M. Adam, Les textes : types et prototypes, p. 45. 
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  : الخطاب، وهولذلك جاء العنصر الثّاني لتحديد العنصر السردي في

  :وحدة الموضوع – 2

وهو ما يعني ضرورة توفر الذّات، الّتي قد تكون حركية أو جامدة، تتفاعل مع 

  .فالذات هنا تشكل عامل وحدة الفعل. الزمن في إطار موضوع واحد

  :االسنادات المحولة  – 3

ديد، المقصود بهذا هو ذلك التّحول في األحداث، أو االنتقال من وضع إلى وضع ج

وهو ما سماه غريماس بقلب المحتويات، وهو المفهوم الّذي شكل حجر الزاوية للسيميائية 

  .إن القصة، انطالقا من هذا المفهوم هي تحويل لحالة معينة إلى عكسها. السردية لغريماس

  :العملية – 4

يشمل هذا المفهوم االنتقال من وضعية أولية، مرورا بوضع تحويلي للوصول إلى 

  :ضعية نهائية، وهو ما يبينه الشّكل التّاليو

     الوضعية األولية                  تحويل                  الوضعية النّهائية

  )النهاية)                     (الوسط)                     (البداية       (

  :الّسببية الّسردیة للحبكة – 5

حداث وتتعقد، خاضع لسببية ليست بالضرورة صارمة إن األسلوب الّذي تنتظم به األ

أو منطقية، إن منطقها هو منطق القضايا الكبرى أثناء بناء الحبكة، حيث تنتظم فيه 

 :األحداث تراتبيا، كما يشير إلى ذلك الشّكل التّالي

 

 

 

  1المقطع السردي

  

  وضعية نهائيةوضعية أولية                                                  

                                                 
1 - J. M. Adam : Les textes, types et prototypes, p. 57. 
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  )5ق س(العقدة         الفعل أو التّقييم         حل العقدة  )        1ق س(

  )4ق س)             (3ق س)        (2ق س                (

  .قضية سردية: المقصود بـ ق س

  ):صریحا أو تلميحيا(الّتقييم األخير   – 6

جنيه من التّفاعل المستمر ينطبق هذا المفهوم على الخالصة أو على ما يمكن 

في القصص الخرافية، وهي أصال ليست " العبرة"ألحداث القصة، وهو يشكل غالبا 

  :ضرورية في أي سرد، كما بينه الشّكل التّالي

  المقطع السردي

  

  الوضعية األولية                                          وضعية نهائية     العبرة

  Ω       ق س5  الفعل أو التّقييم         حل العقدة     ق س     العقدة    1ق س

   4             ق س3         ق س2            ق س
  

  :تداولية السرد

لسرد باعتبار هذا األخير بأبعاده الحوارية الّتي أشار إليها ليتجلى اإلطار التّداولي 

  .باختين في تنظيره لمبدأ الحوارية

لتّداولية للسرد قد أشير إليها منذ شيشرون، ويالحظ ذلك في ويبدو أن الميزة ا

ينضاف إلى ذلك قاعدة شد . ، في الخطاب1الحرص على اإليجاز واإليضاح واالحتمال

  .االنتباه وإثارة اهتمام المتلقي، بتسليته أو تثقيفه وبمخاطبة قلبه تارة وعقله تارة أخرى

قد تتعارض ومبدأ شد " تصاد في الكالمأو قانون االق"نشير إلى أن قاعدة اإليجاز 

االنتباه وإثارة االهتمام، وهو ما يحد من فعالية تتبع في محاولة منه لضبط القواعد 

  : أن هناك قواعد ثالث يخضع لها السرد2آدم. م. المؤسسة للسرد، يؤكد ج

                                                 
1 - Ibid, p. 59. 
2 - J. M. Adam, B. Leclerc Adam (1988) : Un genre du récit : le monologue narratif au 

théâtre, in « Pratiques », N° 59, septembre, p. 60. 
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  . قاعدة اإليجاز– 1

  . قاعدة اإلخبار– 2

  . قاعدة اإلثارة– 3

ولى فقد أشرنا إليها فيما سبق، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة أما القاعدة األ

الثّانية الّتي تشكل اإلطار المرجعي الّذي يفرض على السارد أن يأتي بمعلومات جديدة 

  .مجهولة لدى المتلقي، عن األحداث وعن الشّخصيات، الغائبة منها والحاضرة

.  تتكفل بإثارة عواطف وأحاسيس المتلقيأما قاعدة اإلثارة، فهي قاعدة تداولية بحتة،

ويتم ذلك عن طريق األسلوب الّذي يتم به عرض األحداث، وكيفية تعقدها وانحاللها، 

وفي هذا اإلطار تتدخل قاعدة اإلخبار بقوة . واألحداث الّتي تتوسط العنصرين السابقين

  .ء انحاللهااثنأأثناء تعقد األحداث 

، فهي خاضعة لمبدأ الحوارية الّذي يصبغ 1ت عند باختينأما تداولية السرد كما تجل

 خطاب يخضع ّلكّل الخطابات الصادرة عن اإلنسان مهما كان نوعها، ومنها السرد، إذ ك

لحضور المرسل والمتلقي، وأي خطاب صادر عن المتكلم فهو موجه بالضرورة إلى 

 .مستمع، حاضرا كان أم غائبا

 

 

 

 

 

  :ع الوصفيالمقط  – 2 – 4 – 3 – 4

                                                 
1 - T. Todorov (1981), Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique, Paris, Editions Seuil. 
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شكّل الوصف، منذ القديم، محورا للنّقاش حول قيمته األدبية، وحول قدرته على أن 

يشكل نموذجا خطابيا مستقال عن النّماذج األخرى المعروفة، إذ تعرض لإلقصاء من قبل 

  .*رسهابعض النّقاد واألدباء، حيث اعتبروه رصفا، يمكن ألي شخص أن يم

الذين أعادوا االعتبار للوصف عن طريق اعتباره نموذجا يعد آدم وبتيجان، من األوائل 

أو معنوية، /إذ يعد الوصف تعدادا لمجموعة من العناصر مادية و. مستقال للمقطع الوصفي

تتحكم فيه ) المقطعي(هذا التّنظيم . ويخضع هذا التّعداد لتنظيم خاص قد يكون خطيا أو تراتبيا

  :ثالث عمليات أو مراحل

  : التقدیم

صود بهذا المفهوم، هو أنه في المقطع الوصفي، يتم تقديم الشّيء الموصوف والمق

قبل أن تسند إليه صفاته، عن طريق العنوان الغرض ، وقد يتأخر هذا التّقديم، وتسمى هذه 

العملية بتأخير تقديم الموصوف ، كأن يوصف شيء أو شخص، ثم يقدم في األخير على 

تّأخير صبغة حجاجية عن طريق إعادة تقديم وقد يأخذ هذا ال. أنه هو الموصوف

  .الموصوف بأسلوب آخر، يسعى من خالله إلى التّأثير في المتلقي

 :عملية العرض

تكمن هذه العملية في عرض مختلف األوصاف واألوجه الخاصة بما تم تقديمه في 

هو كلي، إذ يدخل التّقديم فيما . آدم العرض قاعدة الوصف. م. ويعتبر ج. العنوان الغرض

  .ويتكفل العرض بالتّجزئة

 :عملية التعليق

تضمن هذه العملية إقامة عالقات بين مختلف العناصر المعروضة، ويتم هذا الربط 

: لدوات من قبيأبطريقة مشابهة أو استعارية، أي باستخدام التّشبيهات أو االستعارات، ب

  ...كأنه، مثل ، يخيل إليك كأنه

 :عملية اإلدراج

                                                 
  : لن نتعرض في هذا المقام إلى حيثيات هذا االقصاء، لكننا ندعو القارئ إلى العودة إلى مرجعين آلدم- *

- La description, collection : que sais-je?, PUF, 1993 
- Les textes : types et prototypes. 
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 العملية في إدراج مقطع وصفي في مقطع وصفي آخر، مما يضمن تساهم هذه

اتساع المقطع الوصفي الكلي، الّذي يشكل في األخير نمطا تراتبيا من المقاطع المدرجة 

كمن يصف قصرا بعدد من األوصاف الخاصة بمكوناته، ثم . الواحدة ضمن األخرى

بأوصاف أخرى، وتستمر " ةروقالّتي هي القاعات والغرف واأل"توصف هذه المكونات 

  .هذه العملية إلى ما ال نهاية

  : مالحظة

آدم في األخير إلى أن بعض الخطابات كثيرة الورود مثل وصفات . م. يشير ج

إلى آخر، تعتبر مقاطع ... الدواء، وقواعد اللّعب والمذكرات والتعليمات، ووصفات الطّبخ

  .شياءلألفعال، أي أنها تصف أفعاال أكثر مما تصف األ

  :المقطع الحجاجي – 3 – 4 – 3 – 4

حينما نتحدث، فنحن نسعى إلى التّأثير في أفكار ومعتقدات الغير، وحديثنا هذا ال يتم 

إن التّسلسالت الحجاجية الممكنة في أي "بطريقة اعتباطية، بل يخضع لتنظيم خاص 

 دون 1". تشتمل عليهاوليس فقط باألخبار الّتي. خطاب، ترتبط بالبنية اللّغوية للملفوظات

  .أن ننسى دور السياق في تأويالت المتلقي للخطابات الحجاجية، وكذا دور قوانين الخطاب

آدم مثال، يحاول به أن يحدد ويضبط المقطع الحجاجي، وهو كما . م.يضرب لنا ج

يتشكل المثل من مقدمة ونتيجة، يتوسطها ". إن األميرة شقراء، لكنّني ال أحبها: "يلي

باستنتاج مفاده أن الرجال يحبون النّساء " األميرة الشّقراء"نتاج أو حتى المقدمة است

الشّقراوات، وهو ما يمثل معطى ولكوني رجال فإنّه يتعين على أن أكون محبا لهذه 

  .األميرة

 :يمكن أن نمثل لذلك بالشّكل التّالي

  

  )ميرةأحب األ(نتيجة ...... استنتاج)...... األميرة شقراء(المعطى 

                                                 
1 - O. Ducrot, C. Anscombre (1980), L’argumentation dans la langue, Bruxelles, Pierre 

Mardaga Editeurs, p. 07.  
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                         الرجال يحبون الشّقراوات

لكن ما بين االستنتاج والنتيجة هناك عارض، مفاده أنني ال أحب األميرة، وهو ما 

  :من شأنه أن يغير من صيغة الحجاج، وهذا يبينه الشّكل التّالي

  ال قالقضية ]       تطبيق االعتراض[لكن          )...... معطى(القضية ق 

  

  تطبيق القاعدة االستنتاجية

وفي بحثنا عن أسباب هذا االعتراض، سنصل إلى أن األميرة سيئة السلوك وبذيئة 

  :اللّسان، هذا يفضي بنا إلى الشّكل التّالي

  احتجاج ودحض للمعطى ...... لكن)...... معطى(القضية ق 

  )لوك وبذيئة اللّساناألميرة سيئة الس)                     (األميرة شقراء(

   نتيجة ق                                 نتيجة ال ق           

  )أنا ال أحبها)                              (أنا أحبها  (        

يبدو من خالل ما سبق أن شكل آدم ال يختلف عن شكل تولمين، وقد اعترف آدم بتبنيه 

 فيه فينطلق أقل تعقيدا منه دون أن يبتعد عن الشّكل األساس، لهذا الشّكل، إالّ أنه اقترح شكال

  :من المثلين التّاليين

  . هارلم فرد سويسري-

  . عمر فرد فرنسي-

  :تتوقف هاتان القضيتان على قضيتين أخريين هما

  ".مدينة سويسرية" ولد هارلم بلوزان -

  ".مدينة فرنسية" ولد عمر بإيفيان -

  :قدمة لنتيجة محملة، تتدخل قضية ثالثة وهيلتشكّل القضية الثّانية م
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  . المولودون بلوزان هم غالبا سويسريون-

  . المولودون بإيفيان هم غالبا فرنسيون-

وما يمكن أن يدعم هذه العملية، كون هذه الحالة خاضعة لقانون الجنسية المعمول به 

  .بسويسرا

يحدث أن يكون وليا يمكن أن يكون هناك اعتراض على هذه العملية، وهو أنه قد 

هارلم أجنبيين أو أنه لم يطالب بجنسيته السويسرية حينما بلغ الثّامنة عشر من عمره أو 

  .أنه لم يدرس ولم يمكث طويال بسويسرا وأنه يتوفر على الجنسية األلمانية

  :وهذه الوضعية الحجاجية الجديدة يمثلها الشّكل التّالي

  قضية...... من المحتمل]...... استنتاج)...... [2(اقتراح 

  )نتيجة(الضامن          إالّ أنه         )        معطيات(

  )اعتراض(                   والوسيلة      

  .تلعب روابط الحجاج دورا كبيرا في تحويل المسارات الحجاجية ألي خطاب كان

  :يآدم شكال مختصرا فيما يل. انطالقا من الشّكل السابق يقترح جان م

  فرضية سابقة       معطيات       اإلسناد       من المحتمل إذن       نتيجة

  اعتراض       فرضية جديدة)      االستنتاجات)    (مقدمات                 (

  3            ق ح4            ق ح2          ق ح 1ه           ق ح.ح.ق

  .قضية حجاجية: ق ح

تتأسس على ق ) 3 – 2 – 1ق ح (دي من ثالث قضايا كبرى يمثل هذا الشّكل القاع

أما الفرضية الجديدة فيمكن لها أن تشكل فرضية سابقة لمسار ). وهي فرضية سابقة(ح ه 

 .حجاجي جديد

 

  

  :المقطع الّشرحي – 4 – 4 – 3 – 4
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إن اإلشكال الّذي يطرح بمجرد الرغبة في تحديد المقطع النّموذجي الخاص بالشّرح 

  . تحديد نص الشّرح هو 

نظرا لالرتباط الوثيق بين نص الشّرح والنص الحجاجي، اضطر الباحثان كومبيت 

 إلى التّمييز بينهما، باعتبار غاية الثّاني هي اإلقناع عن طريق R. Tomassone 1وتوماسون

 في لواأليتمركز  ابينمـ. تحويل  معتقدات وتمثالت الغير باستعمال استراتيجيات محددة

  .خبار هذا الغير بدل التّحويل في معتقداته وتمثالتهإ

أما في قضية تفضيلهما لمصطلح النص اإلخباري على نص الشّرح، فإن هذا 

 ماهية إخبارية، فإنّه يسعى إلى اإلجابة على سؤال، للوصول إلى ااألخير، وإن كان ذ

ذي يتميز بكونه يخبر عكس النص اإلخباري الّ. نتيجة، وهو ما يقربه من النص الحجاجي

  .دون الرغبة في الوصول إلى نتيجة معينة

وصفية أو حجاجية أو "إالّ أنّه نظرا النعدام الشّبه التّام للنّصوص األحادية النّموذج 

  ...فإنّنا نجد نصوصا يندمج فيها الشّرح باإلخبار وبالعرض وبالحجاج..." سردية

  .أو كيف/انطالقا من اإلجابة على لماذا وآدم النّموذج المقطعي للشّرح . م. ويبني ج

  :وتتجلى في الشّكل التّالي، وهو الشّكل الّذي وضعه الفيلسوف اللّغوي جرايز

  شكل أولي      لماذا      شكل معقد      ألن      شكل الشّرح

  موضوع أولي          موضوع معقد            موضوع الشّرح

  :ل كولتيي ملخصهثم يعرض لنا شكال آخر لدانيا

  . مرحلة النّتيجة← مرحلة حل اإلشكال ←مرحلة المساءلة 

آدم نموذجا آخر للمقطع الشّرحي وبحديثه عن قضايا . م.وفي مرحلة جديدة يقترح ج

  :الشّرح الكلية يتمثل فيما يلي

  .يناسبه الشّكل األولي": 0رمز يدل على قضية الشّرح الكلية األولية  "– 0

  ).سؤال(إشكال : 1قضية الشّرح الكلية ): أو كيف س؟( لماذا س؟ – 1

                                                 
1 - B. Combettes, R. Tomassone (1994), Le texte informatif, aspects linguistiques, 

collection Prisme, De Boeck, Belgique, p. 06.  



 166

  ).اإلجابة(الشّرح : 2قضية الشّرح الكلية :  ألن– 2

  . تقييم–نتيجة : 3 قضية الشّرح الكلية – 3

 أو بعضها –وقد يتكون المقطع الشّرحي من مجموعة من الشّروح المتتالية، تتخللها 

إن العرب نطقت على سجيتها : "ل بن أحمد بعض الشّروح الفرعية، مثال ذلك قول الخلي–

وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها   ) 2(، وعرفت مواقع كالمها )1(وطباعها 

، فإن أكن أصبت العلة فهو الّذي )4(واعتللت أنا بما عندي إنه علة لما عللته فيه ) 3(

لبناء عجيبة النّظم فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة ا)... 5(التّمست 

)... ب(، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة )أ(واألقسام 

  .1"6فإن سنح لغيري علة لما عللته من النّحو هي أليق مما ذكرت بالمعلول فليأت بها 

  :نمثّـل لهذا القول بالشّكل التّالي

          1      2      3      4                 6  

              

                                  أ     ب           

  : المقطع الحواري – 5 – 4 – 3 – 4

يختلف النص الحواري، عن النّصوص األخرى، لنقل المقاطع األخرى، رغم 

اشتراكه معها في العديد من الخصائص، بكونه يتجلى في صورة أقل تنظيما، ووجوده 

هذا االختالف جعل العديد من الباحثين ينفون . حضور متحاورين على األقليتوقف على 

عن الحوار كونه نمطا خطابيا مستقال، مستدلين في ذلك بأن الحوار يتشكل من أجزاء 

وهو ما من شأنه أن يفقدها انسجامها ... وبقايا من المقاطع الحجاجية والسردية والوصفية

ا الرأي يرفضه العديد من الباحثين الذين يعتبرون من هذ. وتناسقها وترابطها أي نصيتها

جهة أن الحوار هو الشّكل الطّبيعي للغة، ويعتبرون أن الحوار تنظمه قواعد محكمة 

  .*تضمن له وحدته وحصافته

                                                 
  .66-65مازن المبارك، دار النّفائس، بيروت،  ص .، تحقيق د5اإليضاح في علل النّحو، ط ): 1986( أبو القاسم الزجاجي - 1
  ...باختين وفيجوتسكي. أوركيوني وم. ك. آدم و ك. م.  انظر في ذلك ج- *
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إن ما يميز الحوار عن األشكال التّعبيرية األخرى هو طابعه التّبادلي إذ يشترط 

بتبادل أحاديث متتابعة ومتسلسلة، يكون فيها كّل حديث ويتميز . وجود شخصين على األقل

يتجاذبان أطراف "تابعا لحديث سابق ومنشئا لحديث الحق، وهو ما يتوافق مع العبارة 

، بمعنى أن إسهام كّل طرف يتوقف على ما قاله الطّرف اآلخر فيما سبق، وقد "الحديث

  .ة المتتابعة والمتسلسلةوصف الحوار بالتّالي بأنه بنية من التّبادالت الكالمي

آدم النص الحواري باعتباره بنية تراتبية من المقاطع، تدعى، غالبا . م. يحدد ج

  :ويمكن تحديد نوعين من المقاطع. التّبادالت

  . المقاطع االتصالية، وهي االفتتاح واالختتام-

  . المقاطع التّعاملية، وهو ما يشكّل قلب المحادثة أو محتواها-

ن أأن نجد في الخطاب العادي، حوارات تفتقد إلى المقاطع العطفية، غير لكن يمكن 

ذلك قليل، ألن هناك العديد من القواعد االجتماعية واألخالقية ومن قوانين الخطاب، تحمل 

. المتحاورين على استخدام المقاطع األولى لضمان استمرارية الحوار وعدم انقطاعه

النص الحواري، ال بد من تحديد التّبادل كأصغر وحدة لنتمكن من المرور من المقطع إلى 

  :حوارية، فنقول

  إلى اللّقاء: أس    أو  صباح الخير : 1أ

  إلى اللّقاء: ب س      صباح الخير : 1ب

 التّبادالت، منها الثّنائية أو –تدخالت، تشكل مجموعة المقاطع " العرف"يلي هذا 

  .الثّالثية

  ماذا تقرأ ؟: 1أ

  .سانيات النّصية في اللّاكتاب: 1ب

  .هذا جميل! اللّسانيات النّصية: 2أ

  .تدخل رد فعلي: 1 وب ا مبادرتيتدخال: 1يشكل أ

  .تدخل تقويمي: 2وأ
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  .الثّنائية المركبة: ثالثي، ليقتصر علىا/ثنائيا: آدم هذا التّقسيم. م. ويتجاوز ج

  . جواب مثبت–سؤال : أ

  . شكر مثبت–خدمة : ب

  :مثال ذلك

  ]  أ.       [كم الساعة: أ

  ].... ب– 1أ[إنها السادسة  : 1ب 

  ب.                         شكرا: 2أ

 يشكل تدخال مزدوجا يختتم 1 تدخلين بسيطين، فإن ب 2 وأ1إذا كان التّدخالن أ

  :وفي المثال التّالي، تتعقد األمور أكثر]. ب[ويفتتح التّبادل ) أ(الزوج األول 

  .ساعةهل لديكم ال! عفوا: 1أ

  .إنّها السادسة! أجل: 1ب

  .شكرا: 2أ

  :يمكن لهذه المقاطع أن تظهر كما يلي

  ]أ[عفوا                    : 1أ

  ] ج–ب [هل لديكم الساعة        : 1أ

  ]ب[أجل                   : 1ب

  ] د–ج [إنّها السادسة                       : 1ب

                        دشكرا                      : 1أ

تتوافق مع ما ذكرناه سابقا في أنواع )  ج-  ب –أ (يشكّل هذا النص ثالثة تبادالت 

  :التّدخالت

   مقطع اتصالي لالفتتاح،-

  . يليه مقطع تعاملي-
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  . في األخير نجد مقطع االختتام-

ة ليس ويذهب آدم بعيدا بالقول إن الحوار يتركب من مجموعة من األفعال الكالمي

  ...إالّ، تتخلله مقاطع وصفية وسردية وشرحية

  : الطبيعة الحوارية للنّماذج النّصية-

يشكل هذا المبحث نظرة عن الصبغة الحوارية الّتي تميز كّل نموذج نصي تناولناه 

إذ . سابقا، وهذا انطالقا من المالحظة السابقة القائلة بان الحوار هو الشّكل الطّبيعي للغة

 أن نفترض أن النّصوص، مهما كان نوعها، انبثقت عن الحوار، وهو ما جعلها تحافظ بإمكاننا

  .على صبغتها األولى، رغم التّطور والتفرد الّذي وصلت إليه النّصوص على اختالفها

فالمقطع السردي، يتجلى في إمكانية صياغة الحبكة في األحداث، وفي حلها، فتنتظم 

  .تسهل العملية التّأويليةاألحداث بصفة متجانسة وواضحة 

فيتجلى الحواري فيهما عن طريق عزل . أما بالنّسبة للمقطعين الحجاجي والشرحي

عنصر من الموضوع المعالج وتقديمه للمتلقي بأسلوب يناسب معارفه ومعتقداته 

حيث إنه إذا تصور المتكلم أن نقطة ما في حديثه يمكن أن تستعصي على ... وأحاسيسه

  .مل على تقديمها له في مقطع شرحيالمستمع، سيع

أما تصور أن نقطة ما في موضوع خطابه قد تقبل الرد، سيعمل على تقديمها في مقطع 

  .حجاجي

نفس المالحظة بالنّسبة للمقطع الوصفي، إذ يسعى المتكلم إلى التّدقيق في عناصر 

  .من الموضوع يتصور أنها ستتسبب في تدرج الموضوع
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  :تحليل الخطاب والنمط الحجاجي لّلغة : الفصل الخامس– 5
حينما هممنا بدراسة هذا النّمط الخاص الّذي تتميز به اللّغة، والّذي اعتبره جان 

كما حددها ياكبسون، وجدنا أنفسنا أمام " الوظيفة السابعة من وظائف اللّغة "1ميشال آدم

جرائية الّتي سنعتمدها ، اختيار األدوات اإل*واسع حيث صعب علينا في البدايةركام معرفي 

في دراسة موضوعنا، إالّ أن األمور بدأت تتضح لدينا أثناء مالحظتنا بأن األبحاث الّتي 

إنّه . امتدادا للموروث البالغي الجم وتحويال لوجهته في ذات الوقت"شكلت هذا المحور تعد 

  .2"حقل دراسي في أوج التّجدد

إذ لم . المنطق والجدل والخطابة والفلسفةامتزج الحجاج قديما بالدراسات البالغية و

يعتبر اإلغريق البالغة فنا للزخرفة بقدر ما اعتبروها حذقا للكالم وفنا للتّفكير والجدل 

وتبوأت مكانة مرموقة في العصر الوسيط وعصر النّهضة . والتأثير على نفوس الجماهير

ة خاصة في تدريس ما كان الّذي اعتبره بعض النّقاد عصر البالغة، فقد كانت ذات منزل

  .يسمى باإلنسانيات الكالسيكية

  :إالّ أن فضاء البالغة سرعان ما بدأ يتالشى بعد حلول العصر الصناعي، وهذا لسببين

 اقترانها بالخطابة والجدل الّذي جعل النّاس ال يميزون فيها بين اإلقناع واإلغراء، -

عواطف الجمهور وبعقله أيضا ودفعه دفعا المغالطة والمناورة والتالعب ب"حيث اتهمت بـ 

  .3"إلى القبول باعتباطية األحكام وال معقوليتها

 السبب الثّاني يعود إلى طغيان العقالنية الّتي عملت على محاربتها، بحجة أن -

الروح العلمية ترفض االستدالالت الّتي ال يمكن أن تخضع للبرهنة، وقد كان ديكارت أول 

  .ةمتزعمي هذه النّزع

                                                 
1 - J. M. Adam, Les textes : types et prototypes,  p. 103. 

 في الصفحات القادمة، وفي إطار استعراضنا ألهم النّظريات الحجاجية، رأينا بأنه من الضروري أن نعـرض فقـط                   - *
  .للنّظريات الّتي نتصور أنها ستساعدنا على بناء اإلطار اإلجرائي والنظري لبحثنا

لة اللّغة واألدب لمعهد اللّغة     ، نظريات المحاجة، اكتشاف جديد خصب، ترجمة محمد يحياتن، مج         )1997( إيف جانري    - 2
  .280، ، ص 11العربية وآدابها، جامعة الجزائر، ع 

لبرلمـان  "  الخطابة الجديـدة –مصنف في الحجاج  "، الحجاج، أثره ومنطلقاته وتقنياته من خالل        )ت.د( عبد اللّه صولة   - 3
  .229، ص "...وتيتيكاه
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 في ذلك الحجاج من بابها الواسع بعدما أقصيت من الدراسات اعادت البالغة، بم

بنظرية "األدبية بصفة خاصة واإلنسانية بصفة عامة، وامتزجت بأحكام ما يسمى 

 اللوكان ذلك من خ. آدم، المذكورة أعاله. م.، قد استدللنا على ذلك بمقولة ج"التّواصل

  :1سبيلين

النّزعة الّتي قوامها عدم النّظر إلى السلوكات البشرية بحسبانها  األول يتعلق ب- 1

آلية بسيطة من القيود والمصالح، وهذا يعني بالضرورة االحتفاء باألسباب والحجج الّتي 

جناس وعالم النّفس كما أن عالم االجتماع وعالم األ. يتذرع بها األفراد لتبرير أعمالهم

  .ين الفواعليعنون كذلك بمجاري المفاوضات ب

 أما الثّاني فهو تلك النزعة في اللّسانيات الّتي استطاعت أن تتخلص من الوهم – 2

القائم على اعتبار اللّغة نظاما لرسم الواقع، بل اللّغة حسب التّصور الجديد للسانيات هي 

  .نظام تتحول به األقوال في الواقع إلى أفعال

  :يكاالبالغة الجدیدة لبيرلمان وتيت – 1 – 5
يرجع الفضل في استعادة البالغة لصيتها في عصرنا هذا إلى العمل الجبار الّذي 

، تلته 1958تيتيكا في كتاب صدرت طبعته األولى سنة .  وأ*بيرلمان. قدمه العالمان ش

  .1992طبعات أربع، آخرها طبعة عام 

بالغة يعتبر هذا العمل دحضا لحجج واستدالالت العقالنيين الذين أجهزوا على ال

القديمة والخطابة بإعادة االعتبار لما هو محتمل مقارنة بالضروري وإعطاء األهمية 

على جميع أنواع الخطابات، بما " البالغة الجديدة"لآلراء على حساب الوقائع، فقد عممت 

  .في ذلك الخطاب العلمي

للنّظرية "سنعمل في هذا اإلطار على عرض، أقل ما يقال عنه أنه عرض مختصر 

لبيرلمان وتيتيكا، وهذا من أجل أن يستأنس القارئ ببعض " البالغة الجديدة"أو " الحجاجية
                                                 

  .238، ص المرجع السابق إيف جانري، - 1
  .أستاذ الفلسفة والقانون بجامعة بروكسل: نبيرلما.  ش- *

وعلى كتابي كريستيان بلونتان    .  نظرا لتعذر وصولنا إلى الكتاب، اعتمدنا على المرجع السابق لألستاذ عبد اللّه صولة            
Essais sur l'argumentation إضافة إلى كتاب فيليب بروتون وجيل فوتيير ،Histoire des théories de 

l'argumentation.  
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المفاهيم الّتي سنعمل على توظيفها خالل هذا البحث، من جهة، ومن جهة أخرى لنقرب، 

  .ولو باختصار، هذه النّظرية إلى فهم القارئ العربي المبتدئ

انبه عمل آخر ال يقل أهمية منه، وقد نشير أيضا في هذا المقام، أن هذا العمل ج

عمل أيضا على تعميم الحجاج على كّل ما يصدر عن اإلنسان من سلوك ومعرفة، وصار 

تولمين . الحجاج انطالقا من ذلك ممارسة يومية مؤكدة، وهو الكتاب الّذي أصدره س

لروح ولعل انتقادات تولمين ل". اللغة أثناء االستعمال" "Language in use"بعنوان 

. العقالنية الديكارتية كانت أكثر دقة وقساوة من تلك الّتي وجهها بيرلمان وتيتيكا لها

يحدد بيرلمان وتيتيكا موضوع الحجاج بأنه درس . سنعود إلى هذه النّقطة في فصل الحق

لتقنيات الخطاب الّتي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التّسليم بما يعرض عليها من 

فغاية الحجاج هي جعل العقول تذعن لما . ن تزيد في درجة ذلك التّسليمأطروحات أو أ

فأنجع الحجاج ما وفق في جعل حدة اإلذعان . يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان

  .1تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب

عت النّظرية التّداولية باختالف يالحظ القارئ لهذا التّحديد النّزعة التّأثيرية الّتي طب

  .بروتون. آدم وف. م. نظرياتها، وقد أكد ذلك ج

إن االقناع الّذي هو غاية الحجاج يقع في منطقة وسطى بين البرهنة أو االستدالل، 

إن الحجة في نظر بيرلمان ال يمكن تمييزها عن البرهان الرياضي هذا التّصور استوحاه 

فعال، فقد . كان يسعى إلى وضع قواعد لبناء المعرفة العامةبيرلمان من أرسطو الّذي 

، الّتي اعتبرت امتدادا ألعمال هذا "البالغة الجديدة"شكلت أعمال أرسطو نقطة انطالق 

فاألول يرتبط بالحقيقة . فقد ميز أرسطو بين التفكير التّحليلي والتفكير الجدلي. األخير

وقابلة " آراء مقبولة عموما"لمقدمات الّتي تشكل ن الثّاني ينطلق من اأوالمنطق، في حين 

وقد حاول . لالحتمال بهدف الوصول إلى حمل الغير على قبول آراء وطروحات أخرى

بروتون . بيرلمان أن يعطي لهذا الفكر األخير بعدا ايبستمولوجيا كامال، أو ما سماه ف

                                                 
  .299، ص ... عبد اللّه صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته- 1
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 Rationalitéل العلم قوتير اعتباطا، العقالنية االنتقالية بانتظار بلوغها مجا. وج

transitoire en attendant la science1.  

إن االستدالل المنطقي يرتبط بمقدمات غير قائمة على التّعدد واالشتراك بحيث ال 

أما الحجاج فمن مميزاته . ترتبط عناصر هذه المقدمات إالّ بما يفهمه النّاس وال يقبل أي تأويل

فاالستدالل مجاله المنطق، أما . رتبط أكثر بالمقامأن عناصره تكون متعددة ومختلفة وت

  .الحجاج فمجاله الخطابة

 موضوع تلقي قلال بد من اإلشارة إليها وتتعـ" البالغة الجديدة"نقطة أخرى في 

الحجة، الّذي يطرح قضية المقدمات، المأخوذة على أنها مسلمات يقبل بها الجمهور، وهو ما 

اختيار هذه المقدمات وطريقة صوغها وترتيبها له في حد ذاته "إن . يسمح للحجاج بالتّحقق

تستمد هذه المقدمات وجودها مما هو سائد في أذهان المجموعة الفكرية، . 2"قيمة حجاجية

  :وهي

إن الوقائع ال . وهو ما يشترك فيه عدة أشخاص أو بين جميع النّاس: الوقائع* 

  .ق ممكنة للحجاجتكون عرضة للدحض أو الشّك وتشكل نقطة انطال

هي أنظمة أكثر تعقيدا من الوقائع، حيث تعمل على الربط بين هذه : الحقائق* 

  ).حقائق دينية مفارقة للتّجربة(ومدارها نظريات علمية أو مفاهيم فلسفية أو دينية . األخيرة

وهي شأنها شأن الوقائع والحقائق، تحظى بالموافقة العامة، لكن  :االفتراضات* 

ن لها والتسليم بها ال يكونان قويين حتّى تأتي في مسار الحجاج عناصر أخرى اإلذعا

: ويتغيران بتغير الحاالت. وتحدد االفتراضات بالقياس إلى العادي والمحتمل. تقويهما

والعادي . فالعادي بالنّسبة إلى سائق في حالة طبيعية هو السير فوق المعدل األدنى للسرعة

  .اب راجال هو السير فوق المعدل األقصى للسرعةبالنّسبة إلى سائق أص

  .بتغير الجماعات البشرية يتغير العادي في كّل مجال من مجاالت الحياة

                                                 
1 - P. Breton, G. Gauthier (2000), Histoire des théories de l’argumentation, Paris,  

Editions La Découverte et Cyros, p. 36. 
  .311 - 308، ص المرجع السابق عبد اللّه صولة، - 2
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 إن القـيم بالنّسبة إلى مجاالت القانون والسياسة والفلسفة غذاء أساسا، فهي الّتي :القيم* 

  .يعول عليها في جعل السامع يذعن لما يطرح عليه من آراء

  .مثل العدل والحق: مجردة  :لقيم نوعانوا

  .الوطن والكنيسة: محسوسة

  :1السلميات* 

إن سلمية القيم في البنية الحجاجية أهم من القيم نفسها فالقيم وإن كانت تسلم بها 

  .تسليم بها تكون مختلفة من جمهور إلى آخرالمستمعين، فإن درجة الجماهير عدة من 

  :والسلمية بعد ذلك نوعان. فع فالجميل درجات وكذلك النّا

  . مثل اعتبار العدل أفضل من النّافع:مجردة

 اعتبار اإلنسان أعلى درجة من الحيوان، واإلله أعلى درجة من :مادية محسوسة

  .اإلنسان

 Les وهو ما كان معروفا لدى اإلغريق بـ :المشتركة أو المواضع المعاني* 

topos : الجدلي، وتنقسم المواضع إلى مواضع وهي المصنفات المسخرة لالستدالل

ومواضع خاصة . مشتركة وهي خاصة بالعلوم المختلفة مثل القانون والفيزياء والسياسة

  .وتكون وقفا على علم بنوعه أو نوع خطابي بعينه ال تتعداه إلى غيره

رها مجموعة من التّقنيات اعتبايشترط بيرلمان في تحديده للنّظرية الحجاجية ب

 تجعل الذّوات تؤمن بالطّروحات الّتي تعرض عليها، أن يكون للحجاج تأثير على الخطابية

بالمفهوم البالغي، أي "الغير وإقناعهم بصحة معتقدات المخاطب، وهو ما يخالف الصورة 

وهو ما أدى ببيرلمان . ى الخطابلء رونق عاالّتي يكمن دورها في إضف" المحسنات

 ألنها ظواهر شكلية محضة، دورها ضعيف في العملية وتيتيكا إلى إهمال هذه الظّواهر

؛ هذه التّقنيات "التقنيات الحجاجية"تتحدد انطالقا من تحليل " البالغة الجديدة"إن . الحجاجية

                                                 
 فهذا المفهوم وظفه ديكرو في وقت الحـق بمعنـى سـلم             . بـ هرميات ونحن نفضل سلميات      ترجمها عبد اللّه صولة    - 1

  . وهو مفهوم يحمل معنى السلمية والتراتبيةLes échelles argumentativesالحجاج 
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محور الخطاب ذاته عن طريق البنى الحجاجية الّتي تكونه، :  محورين هامينلتدور حو

  ".الخطاب"صاحب محور أثر الخطاب على المستمع انطالقا من قصد 

في المحور األول تتم دراسة الحجج وتصنيفاتها، وفي المحور الثّاني الوضعية 

  .التّبليغية الّتي تشكل فعل الحجاج

ويحذر بيرلمان في هذا السياق من مخاطر عزل حلقة من الحجاج عن السياق الّذي 

  .تندرج ضمنه

 بين أربع تقنيات –ن وتيتيكا  وهذا في نظر بيرلما–انطالقا من ذلك يمكن التّمييز  

  :خطابية

 وهي حجج مبنية على شكل الحجج المنطقية والرياضية، إالّ :1الحجج شبه المنطقية

أن فيها ما يثير االعتراض، فوجب من أجل ذلك تدقيقها بأن يبذل في ذلك جهدا غير 

ناقض وتبقى هذه الحجج معتمدة على البنى المنطقية مثل التّ). أي تأويلي(شكلي محض 

  .والتماثل التّام أو الجزئي والتعدية

صديق صديقي هو صديقي، وهو بناء شبه رياضي، : يضرب لنا مثل الصيغة

استخدمه معلمو الرياضيات في تعليم القانون القائل بأن اإليجاب هو نتيجة الجتماع 

  ...عنصرين إيجابيين، وسلب السلب ينتج عنه اإليجاب

ليل الرياضي كونها ذات صفة غير جبرية، ألنه يمكن في  تتميز عن التّحاإالّ أنه

  ...بعض السياقات أن يكون صديق الصديق عدوا

  .وطرائق الفصل التّقنيتان األخريان هما طرائق الوصل -  3

 أما طرائق الوصل فهي الّتي تقرب بين العناصر المتباينة، وتتيح إقامة ضرب من 

يكل أو لغاية تقويم أحد هذه العناصر بواسطة اآلخر التّضامن بينها لغاية إبرازها في ه

  .تقويما إيجابيا أو سلبيا

                                                 
1- P. Breton, G. Gauthier, op., cit., pp. 41 - 53. 
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هذه التّقنيات تسمح بتقريب العناصر المتميزة، قد يكون الوصل موجودا في الواقع، 

  .أو أنه يستحدث لغرض ما مثلما هو الحال في القياس

 وإفساد االلتحام أما طرائق الفصل فهي التّقنيات المستخدمة لغرض إحداث القطيعة

الموجود بين عناصر تشكل عادة كال ال يتجزأ، أو على األقل كال متضامة أجزاؤه في 

فوفق هذه الطّرائق، يحدث فصل داخل المفهوم الواحد . نطاق منظومة فكرية واحدة

بمالحظة انعدام االنسجام بين العناصر المكونة له، وبحمل أعراضه على جوهره 

 من أنواع الحجج شبه المنطقية تلك الّتي تعتمد البنى 1ء حقيقةومحاكمة ظاهره في ضو

  :المنطقية وهي أنواع

المقصود بهذا العنصر هو وجود قضيتين في نطاق مشكلتين :  انعدام المالئمة-

  ].المطر ينزل وال ينزل[كأن يقال . إحداهما نفي لألخرى ونقض لها

تّعريف من حيث هو تعبير على  والتماثل التّام مداره على ال: التّماثل والحد-

وليس المعرف به تمام المعرف على الحقيقة، لهذا سمي حجاجا . المعرف به والمعرف

وهو من قبيل تحصيل " األب يبقى دائما أبا"، أو "الرجل رجل: "شبه منطقي، مثال

الرجل "والمعرف به وهو " أبا"أو " رجل"الحاصل، إذ ال نجد فيه معنى المعرف وهو 

لهذا قيل عن مثل هذه القضايا أن أحد ركنيها أو لفظيها ورد على الحقيقة واآلخر ". األب"و

  .على وجه المجاز

 تتمثل هذه الحجج في معالجة وضعيتين : الحجج القائمة على قاعدة العدل-

إحداهما بسبيل من األخرى، معالجة واحدة، وهو ما يعني أن الوضعيتين متماثلتان ولو 

وقاعدة العدل هي الّتي تقتضي معاملة واحدة لكائنات أو وضعيات . اشرةبطريقة غير مب

  .داخلة في مقولة واحدة

إن التّعدية هي وجود عالقة واحدة تربط بين عناصر ثالثة، بحيث :  حجج التّعدية-

وضروب العالقات الّتي تقوم على . تربط بين أ وب، بنفس طريقة ربطها بين أ وج

تّساوي والتفوق والتضمن وأهم عالقات التّعدية ذات الصبغة التّعدية هي عالقات ال

                                                 
  .324، ص المرجع السابق عبد اللّه صولة، - 1



 177

الحجاجية شبه المنطقية عالقة التّضمين وهي العالقة المنطقية الّتي تبين أن قضية ما 

  .تتضمن قضية أخرى

إذا كانت الحجج شبه المنطقية تعتمد على :  الحجج المؤسسة على بنية الواقع-

 تستمده من عالقاتها ببعض الصيغ المنطقية صحة الموضوع لما له من بعد عقالني

والرياضية، فإن الحجج القائمة على بنية الواقع تستخدم الحجج شبه المنطقية للربط بين 

 بها، اأحكام مسلم بها وأحكام يسعى الخطاب إلى تأسيسها وتثبيتها وجعلها مقبولة ومسلم

نا جاء وصفها بكونها حجج حكام دون اآلخر، ومن هبحيث ال يمكن التّسليم بأحد األ

  .وصل، أو قائمة على االتصال

هذه الحجج الّتي تعتمد بنى الواقع ال تصف الواقع بقدر ما تعرض اآلراء المتعلقة 

ومن ضروب . بهذا الواقع، إذ يمكن لهذه اآلراء أن تكون وقائع أو حقائق أو افتراضات

يكون بين ظاهرة ما وبين نتائجها أو االتصال بين هذه اآلراء أحكام الوصل التّتابعي الّذي 

والوصل التّواجدي الّذي يكون بين شخص وبين أعماله، وعموما بين الجوهر . مسبباتها

قياس العرض على  "1وتجلياته، كأن يقال عن طفل ما إنه عظيم باعتبار أن أباه فالن

  ".الجوهر

عناصرها من هذه التّقنية الحجاجية تستلهم :  االتصال المؤسس لبنية الواقع-

في هذا السياق . استحداث بعض الروابط تؤسس لبنية الواقع، مثال ذلك المثال أو القياس

 رابط ن ثمةأتقترح العملية الحجاجية رابطا بين عناصر من الواقع، ال يبدو للوهلة األولى 

وعليه أن يتحمل وحده نتائج فشله . على الخطيب أن يستحدث ويقترح روابط دالة. بينها

  .ي ربطه بين مختلف العناصرف

  . يؤتى بالمثال في الحاالت الّتي ال توجد فيه عادة مقدمات:المثال

إن الحجاج بواسطة المثل تقتضي وجود بعض الخالفات في شأن القاعدة الخاصة 

  .الّتي جيء بالمثل لدعمها وتكريسها
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، فإن  لئن كانت الغاية من المثال هي تأسيس وتكريس القاعدة: االستشهاد-

االستشهاد من شأنه تقوية درجة التّصديق بقاعدة ما معلومة وذلك بتقديم حاالت خاصة 

  .بوضع القول ذي الطّابع العام

 هو كائن نموذج يصلح على صعيد السلوك ال لتأسيس قاعدة عامة أو دعمها : النموذج-

  .سج على منوالهناليصلح للحض على عمل ما واالقتداء به ومحاكاته و ايضأفحسب، إنّما 

 تظهر القيمة الحجاجية في القياس باعتباره أداة للبرهنة وحين ينظر إليه : التمثيل-

يمثل بالنّسبة ] أ[وصيغة هذا التّماثل العامة هي أن العنصر . على أنه تماثل قائم بين البنى

  ].د[إلى العنصر ] ج[ما يمثله العنصر ] ب[إلى العنصر 

فهي . الستعارة عن نظرة البالغيين القدامىابيرلمان إلى تختلف نظرة :  االستعارة-

إنّما مبنية على أساس تمثيل تكثّف، بين الموضوع . بالنّسبة له حجة وليس صورة

وبالتّالي ال يمكن تحليل . فاالستعارة هي حصيلة تفاعل ال نتيجة استبدال. والحامل

 فيه واإليجاز هو االندماج بين االستعارة إالّ حجاجيا من حيث أن وجه الكثافة واالندماج

وال يمكن معرفة أحد العنصرين أهو الموضوع وأم . واحدالأحد عناصر الموضوع 

  .1حد من السياقين المقالي أو المقامي لكي نفهماالحامل، وهو يحتم علينا أن نستنجد بو

أسيسه تدور التّقنيات الحجاجية الثّالث حول بناء الواقع أو ت:  الفصل بين المفاهيم-

والتّقنية الرابعة الّتي اقترحها بيرلمان هي الفصل بين . أو إيجاد رابط موجود في الواقع

  .المفاهيم

  .إن الفصل بين المفاهيم يقتضي وجود وحدة بينها ومفهوم واحد لها

فهي عناصر عائدة إلى اسم واحد يعينها، وإنّما وقع الفصل بينها ألسباب دعا إليها 

وم على كسر وحدة المفهوم بالفصل بين عناصره المتضامن بعضها مع والذي يق. الحجاج

، 2، والواقع هو الحد 1الظّاهر هو الحد . الواقع أو الحقيقة/بعض، بسبب الثّنائية ظاهر

بمعنى أن األشياء أو األشخاص والمعطيات كلّها يمكن أن يكون لها حدان ظاهر زائف 

  .وواقع حقيقي
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وهو ما " للظّاهر 1ن الحدين يتم عن طريق موافقة الحد يرى بيرلمان أن الفصل بي

يخطر بالذّهن ويدركه الفكر منذ الوهلة األولى، فهو المعطى الراهن المباشر، في حين أن 

، ومقارنة به فإنّه ال يمكن أن يكون 1 لما كان تمييزه ال يكون إالّ في عالقته بالحد 2الحد 

فسه سعيا منا إلى القضاء على ما يمكن أن نلمحه في  ن1إالّ نتيجة فصل نحدثه داخل الحد 

  .1" هذا من تناقضات بينها توقظ فكرنا من غفلته وانخداعه بها1مظاهر الحد 

 المادة حين حولBarclay   يضرب لنا بيرلمان مثاال على ذلك بنص لبيركالي

ة الّتي توجد ال توجد هناك المادة، إذا كنا نقصد بهذه الكلمة المادة غير المفكر: "يقول

خارج الفكر، لكن إذا عرفنا المادة على أنها شيء محسوس، ويكمن وجودها في ما هو 

إن الفصل بين المفاهيم ليس عزال للروابط بين . 2"قابل لإلدراك، إذن نقول بوجود المادة

  .عناصر منعزلة بعضها عن بعض، إنّه تحويل جذري لبنية هذه العناصر

 Réelوالخطابات فيتم عن طريق التّمييز بين ما هو حقيقي أما الفصل في األقوال 

شبه علمي : ، مثلPseudo من قبيل شبه كذا بطرائق، أو Apparentوبين ما هو ظاهر 

Pseudo scientifiqueهذا : الال كذا أو غير كذا، أو بجمل اعتراضية مثل: ، أو بـ إن

أو بوضع ... م أو يتوهم أنه عالمالعالم إن صح أنه عالم، أو  ببعض أفعال من قبيل يزع

  .الكلمة بين مزدوجتين، وهو ظاهرة كثيرة االستعمال في الصحافة اليومية

يعترف بيرلمان في األخير أن الفصل كإجراء حجاجي يرفضه الفالسفة المضادون 

للميتافيزيقا واإليجابيون والذرائعيون والظاهريون أو الوجوديون، الذين ال حقيقة لهم إالّ 

يما هو ظاهر، رغم رفضهم هذا إالّ أنهم ال يتحرجون من توظيفه في خطاباتهم ف

  .3وتحليالتهم، بل وال يمكنهم االستغناء عنه

                                                 
  .344سابق، ص المرجع ال عبد اهللا صولة، - 1

2 - P. Breton, G. Gauthier, op. Cit., p. 53. 
3 - Ibid, p. 54. 
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:1 نمط تولمين الحجاجي– 2 – 5  
 الّتي ظهر فيها كتاب بيرلمان وتيتيكا المذكور ببروكسل، – 1958 –في نفس السنة 

 أيضا ثورة على المفاهيم العقالنية الّتي جمدت ظهر كتاب آخر عالج نفس الظّاهرة، ويعتبر

.2"وجوه استعمال الحجاج"البالغة؛ إنّه كتاب فيلسوف القانون اإلنجليزي ستيفن تولمين    

المثير، في هذا، أنّه رغم االختالف البين الموجود في النّظريتين، ورغم كونهما 

ج من ربقة المنطق واالستدالل فيلسوفين في القانون، إال أنّهما اتفقا في تخليص الحجا

.الصارم، وتقريبه من مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية والفلسفة والقانون  

ويكمن االختالف بينهما في أن بيرلمان كان يهدف إلى تطوير نظرية بالغية جديدة 

مستقاة من النّمط األرسطي ومضادة للعقالنية الديكارتية، ويسعى من خاللها إلى إعادة 

.تبار للمحتمل في مقابل الضروري، وإبراز أهمية اآلراء بمقابل الوقائعاالع  

منطقة " فقد كانت أعماله مضادة للمنطقية  – وهو ما سنبينه فيما يأتي –أما تولمين 

الّتي سادت الفكر منذ أرسطو حتى كارناب ) الفلسفة Carnap إذ كان يسعى إلى إصالح . 

 الحجاج، عند تولمين، هو شكل من التفكير أشمل وأعقد إن. المنطق في الخطاب العقالني

.من القياس األرسطي  

اشتهرت نظرية تولمين في الحجاج بنفس درجة اشتهار نظرية بيرلمان بسبب النّمط 

لم تكن غاية تولمين القضاء على المنطق ذاته، بل كان يسعى . الواضح الّذي وضعته للحجاج

فقد كان يهدف إلى . والمنطق الرياضي" األرسطي"ي إلى وضع حد لصورية المنطق الصور

وبالتالي، جاءت نظريته امتدادا . إصالح وتجديد المنطق ليتوافق والتطورات اإليجابية الحديثة

وتوسيعا للمنطق الّذي يتوقّف عن كونه علما صوريا ليكون علما تطبيقيا يمكن أن يشمل 

استاء من االتساع والفرق بين المنطق الصوري فقد "الخطابات العادية والمناقشات اليومية، 

.3"ومحاوالتنا اليومية لالستدالل، وتوفير الحجج، والمحفّزات إلثبات آرائنا ومواقفنا المختلفة  

                                                 
 ".The use of arguments: " فيلسوف في القانون، عرف بنظريته الرائدة في الحجاج، أشهر أعماله-  1
 إنّها ترجمة األستاذ عبد إهللا صولة؛ نحن نتبنّاها ألنّها تشير بحقّ إلى مختلف الطرق واإلجراءات الّتي بني عليها -  2

: Philippe De Brabanterونحن في هذا نعتمد على الترجمة الفرنسية لـ . الحجاج في شتّى أنواع الخطابات

"Les usages de l'argumentation " ادرة عن مطبوعاتالصP.U.F بفرنسا1993 عام .  
3 - P. Breton, G. Gauthier, op. cit., p. 55. 
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:فقد نتج عن صورية المنطق نتيجتـان سلبيتـان  

  .تجريد المنطق من جزء كبير من إمكاناته التطبيقية -

  .لوجيالوصول به إلى االنسداد اإلبستيمو -

 نظريته تلك تعد في إطار تعليقه على نظرية تولمين الحجاجية، يشير بلونتين إلى أن

 امتدادا وتطويرا وتطبيقا في ميدان الحجاج ألفكار بعض – وذلك في نظر تولمين نفسه –

، فهو مرافعة من أجل تحليل الممارسات الحجاجية الملموسة، بالعودة إلى 1معاصريه

.2"الحجاج"و" المنطق"للكلمات مثل " ديةاالستعماالت العا"  

:المعطيات والضمانات *   

: مثاال ليبين مضامين هذين المصطلحين بما يلي 3يضرب تولمين  

جاءت هذه . ذو جنسية بريطانية" هاري"، ستكون نتيجة ذلك أن "ولد هاري ببرمودا"

 النتيجة ممكنة بسبب الضامن، وهو كّل شخص ولد ببرمودا فهو مواطن بريطاني.

:انطالقا من هذا، يمكن وضع الشّكل التالي   

.ولد هاري ببرمودا] : م[المعطى   

.كّل شخص ولد ببرمودا فهو مواطن بريطاني] : ض[الضامن   

.هاري مواطن بريطاني] : ن[النتيجة   

 ]ن [ إذن ]                                                  م [ 
  

 

 

]ض [    

)ر أنباعتبا(  

 

                                                 
 . وأوستينRyle وUrmson وHare أمثال -  1

2 - C. Plantin (1990), Essais sur l’argumentation, Paris, Éditions KIMÉ, p. 22.  
3 - S. Toulmin (1993), Les usages de l’argumentation, trad. Philippe de Barbanter, Paris, 

P.U.F, p. 122. 
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:السند *   

، فالسند في المثال ]ض[هو المعطيات المشتركة الّتي تضمن تحقيق ] س[السند 

السابق هو القوانين والتشريعات الّتي تنظّم العالقات بين إنجلترا ومستعمراتها القديمة في 

.إطار ما يسمى بالكومنويلث  

 ]ن [       إذن ]                                            م [ 
   

 ]ض [ 
 

   

  ]س [ 

البريطاني يسمح بجنسية المولود في برمودا الّتي . قانون الجنسية"

"هي مستعمرة بريطانية قديمة  
 

:االعتراض *   

الشروط الّتي تحيل إلى الظّروف الّتي يتم من خاللها إلغاء "هو ] ع[االعتراض 

اقع الّتي تتدخّل لتجعل من الضمان وهي، في نظرنا، معطيات الو. 1"سلطة الضمان

.عنصرا في الحجاج  

.أجنبيين" هاري"ن في مثالنا هذا، هو كون أبوي اضمال  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- S. Toulmin, Op.Cit. p.124. 
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 ]ن [ إذن ]                                                         م [ 

)هاري مولود في برمودا( )هاري مولود في برمودا(    

 

]ض        [   

) كّل شخص ولد ببرمودا هو مواطن بريطانيباعتبار أن(  

 

 ع [ إالّ أن[  

)إذا كان أبواه أجنبيين(  

 

]س         [   

)بمقتضى قانون الجنسية البريطاني(  

 

:ونلخّص هذا الشّكل فيما يلي   

 ]ن ]                                                             [ م [ 

 

]ض  [                          
                     

 
  

 ]ع           [ 

]                   س                          [    
 

، نفس الصدى الّذي وجدته نظرية 1ك بلونتينللم يجد هذا الشّكل، كما ذهب إلى ذ

 بيرلمان، إالّ أن المستفيد الكبير من نظرية تولمين هي أقسام علوم اللّغة في الواليات

أدام لتحليل . م.  أن المقطع الحجاجي الّذي وضعه ج2غولدر. ويشير ك. المتّحدة وكندا

ونحن بدورنا نتبنّى هذا . الخطابات اإلشهارية واألدبية، مأخوذ من نمط تولمين الحجاجي

:الشّكل لما له من أهمية في فهم الخطابات الحجاجية لمدونتنا، وذلك لألسباب اآلتية   

ا بتوظيف المعطيات اللغوية المختلفة في إطار انسجام الخطاب كونه يسمح لن -

  .واتساقه

ويسمح لنا أيضا بتوظيف المعطيات الفكرية واالجتماعية المشتركة الّتي تلعب  -

 .دورا هاما في تأدية الحجاج من خالل الوقوف على مقدمته

                                                 
1 - C. Plantin, Essais sur l’argumentation, p. 29.  
2 - C. Golder (1996), Le développement des discours argumentatifs, Lausanne Delachaux 
et Niestlé, p. 160. 
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كما يسمح لنا، وهو األساس، بالمزج بين المعطيات اللّغوية والمعطيات  -

  .           الفكرية إلدراك البعد الحقيقي للحجاج

:نظریة الحجاج في الّلغة  – 3 – 5  
تقترن هذه الجملة المشكّلة للعنوان باألعمال الّتي قام بها الفرنسيان أوسوالد ديكرو 

ويشير . وجان كلود أنسكومبر في السبعينيات من القرن الماضي، في إطار لسانيات الجملة

" وهي ما سندرسه الحقا" هذه النظرية نشأت في إطار دراسة الروابط بلونتين أن. ك

.*ودورها في التوجيهات المختلفة الّتي تضفيها على الخطاب  

:التداولية المندمجة  – 1 – 3 – 5  

إن اإلطار العام الّذي تتموضع فيه نظرية ديكرو وأنسكومبر هو إعادة النّظر في 

ن علم الداللة والتداولية، كما نظر لها الفالسفة اإليجابيون االعتقاد القائل بوجود تعارض بي

وقد رأينا، فيما سبق، أن تحديد الفيلسوف والسيميائي . الجدد، خاصة األمريكان منهم

األمريكي شارل موريس كان قد ميز في تحديده بين علم الداللة وعلم التراكيب والتداولية، 

فالعالقة بين العالمات . العالمات والمعاني واالستعمالانطالقا من العالقات القائمة بين 

تفضي بنا إلى علم التراكيب، والعالقة بين العالمة ومعناها تفضي بنا إلى علم الداللة؛ أما 

العالقة بين العالمة ومستعمليها فتفضي بنا إلى التداولية، وهذا يستلزم تحليل ملفوظ معين 

ثانيا، إن . ـلبنية النحويةل اإلخباري الّذي يخضع بدوره يتوقّف أوال على تحديد المحتوى

ثالثا، ال ". الداللة"شروط البناء النّحوي السليم تخضع هي األخرى للمحتوى اإلخباري 

معنى هذا كلّه، أن التحليل . يمكن لهذا األخير أن يتجاوز النّشاط الكالمي للملفوظات

كيبيا، مع الحرص على هذا الترتيب وليس التداولي يستلزم تحليال نحويا، ثم آخر تر

.1عكسه  

 

 

 التداولية ← علم الداللة ← علم التراكيب ← الملفوظ ق
                                                 

التداولية المندمجة ونظرية الساللم : ي هذا المبحث على دراسة أبرز المفاهيم المشكّلة لهذه النظرية، وهي سنقتصر ف-  *

  .   الحجاجية، ثم الروابط الحجاجية والمعارف المشتركة
1 - O. Ducrot, J.C. Anscombre, L’argumentation dans la langue, p. 17. 
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الوصف (  

)اللغوي لـ ق  

المحتوى ( 

)اإلخباري لـ ق

القيمة الفعلية (   

)لـ ق  
 

ويشير ديكرو وأنسكومبر أنّهما، بعد إقصائهما للعنصر التركيبي، يسعيان، من خالل 

إلى دحض هذا التصور الّذي يرفضه واقع اللّغة، وترفضه الدراسات الّتي أدمجت عملهما، 

بين العنصر الداللي والتداولي لملفوظات اللّغة، كتلك الّتي قام بها بنفنيست حول الضمائر، 

.أو تلك األعمال الّتي أقيمت على االقتضاء  

هو عالقة "ول إن الحجاج إذا تحدثنا عن موقع الحجاج ضمن هذه النظرية، فإنّنا نق

داللية تربط بين األقوال في الخطاب تنتج عن عمل المحاجة، ولكن هذا العمل محكوم 

، لذلك فإن 2 شروط محددة حتّى تؤدي إلى ق1بقيود لغوية، فال بد أن تتوفّر في الحجة ق

 بمعطيات الحجاج مسجل في بنية اللّغة ذاتها وليس مرتبطا بالمحتوى الخبري لألقوال وال

.       1"بالغية مقامية  

هذا ما جعل . فالخطاب وسيلة للحجاج، وهو في الوقت نفسه منتهى هذه الوسيلة

الفعل الحجاجي المتمثّل في حمل الطّرف اآلخر، : ديكرو يميز بين نوعين من األفعال 

، وفعل االستدالل الّذي يعرف على أنّه فعل 2، على فهم ق1بمقتضى إصدار قول ق

:مثال ذلك، الحوار التالي . 2توقّف تحقيقه على إنتاج ملفوظي  

.اتّصل بي أحمد ودعاني لزيارته: أ  

إذن أنت هو زيد ؟: ب  

).أ(فعال استدالليا ارتبط بما قاله ) ب(يعتبر ما قاله   

:أما في الحوار التالي  

.إنّه صغير: ج  

.رغم ذلك فهو قوي: د  

                                                 
  .   361 – 360اج في اللّغة، منشورات كلية اآلداب، جامعة منوبة، ص ، نظرية الحج)ت.د( شكري المبخوت-  1
 .10 المرجع نفسه، ص -  2
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ومن هنا، يصل ). د(جة الّتي توصل إليها ما يشير إلى النتي) ج(ال يوجد في قول 

ديكرو إلى نتيجة مفادها أن الحجاج واالستدالل شيئان مختلفان تماما، فالحجاج يقع على 

أي الطريقة الّتي . مستوى الخطاب، أما االستدالل فهو يرتبط بالمعتقدات المتعلقة بالواقع

.تحدد بها الوقائع  

:جيةنظریة الساللم الحجا – 2 – 3 – 5  

يدخل هذا التوجه في دراسة الحجاج في اللّغة في إطار االستمرار في ذلك التيار 

وينطلق ديكرو من أن هناك بعض . الّذي انبثق من أعمال بنفنيست عن الذّاتية في اللّغة

العناصر اللّغوية الّتي ترتبط بعملية التلفظ، وقد نُظر إليها على أنها ترتبط فقط بالسجلّ 

.اللّغوي  

إن القيمة الحجاجية . "ن العديد من هذه العمليات التلفظية تتضمن وظائف حجاجيةإ

للملفوظ غير ناتجة فقط عن المعلومات الّتي يحتويها، بل قد تحتوي الجملة على 

مورفيمات وتعابير أوصيغ، زيادة على محتواها اإلخباري، تفيد إعطاء توجه حجاجي 

.1"و أخرىللملفوظ، وحمل المتلقي إلى وجهة أ  

إقرار التالزم في "يرى شكري المبخوت أن نظرية الساللم الحجاجية تنطلق من 

 الحجة ق ونتيجته ن، ومعنى هذا التالزم هنا هو أن الحجة ال –عمل المحاجة بين القول 

تكون حجة بالنّسبة إلى المتكلّم إال بإضافتها إلى النتيجة مع اإلشارة إلى أن النتيجة قد 

.2"ا وقد تبقى ضمنيةيصرح به  

:مثال ذلك  

ماذا تريد أن تفعل اليوم ؟: أ  

أال ترى أن الطقس جميل ؟: ب  

يمثّل حجة لفائدة نتيجة ضمنية هي الخروج للنزهة مثال، ) ب(إن االستفهام في قول 

لكن في العالقة الّتي تربط القول بنتيجته سمات أساسية . وإن لم يقع التصريح بهذه النتيجة

                                                 
1 - O. Ducrot (1980), Les échelles argumentatives, les Editions de Minuit, p. 19. 

  .363سابق، ص المرجع ال شكري المبخوت، -  2
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 إذ هناك مجموعة من الملفوظات يمكن أن تشكّل حججا لنتيجة واحدة تتفاوت من مميزة،

:بارد، صقيع، قارس، تكون بها جمال هي: فإذا افترضنا للماء أوصافا هي. حيث قوتها  

. الماء بارد– 1  

. الماء صقيع– 2  

. الماء قارس– 3  

السباحة في مسبح "ي وإذا افترضنا أيضا أن أحد هذه الملفوظات قدم حجة لنتيجة ه

أقوى في سلّم الحجج من الملفوظين ) 3(، فإنّنا نجد الملفوظ "مغطى بدل الذّهاب إلى البحر

 إلى أن الظّواهر ا، ويعود سبب هذا االختالف في قوة الحجاجات وضعفهـ)2(و) 1(

مثال ) 2(فالقول . الحجاجية تتطلّب دوما وجود طرف آخر تقيم معه عالقة استلزام

معتدل، بارد، "من الوحدات الّتي تستعمل لوصف الماء " أو سلم"ود ضمن مجموعة موج"

فإذا كان الماء صقيعا فهو يستلزم منطقيا أنّه بارد بما أن موقعه في مراتب ..." صقيع

. 1"البرودة يجعله أقوى  

:إذا أخذنا القول التالي  

وتحصل على ) ق(= فقد نجح بامتياز في امتحان البكالوريا ). ن(= زيد ذكي : أ

).’ق(= جائزة رئيس الجمهورية   

المالحظ أن النتيجة قدمت لتدعمها حجتان، ألن المتكلّم يعتقد أن القولين يدعمان 

. نتيجة واحدة هي ذكاء زيد  

فالقوالن إذن يشكّالن، حسب ديكرو، قسما حجاجيا، فالقسم الحجاجي هو أن يقدم المتكلّم 

 حجتين لفائدة النتيجة، ولكن إذا نظر في العالقة بين القولين، فإن المتكلّم قولين معتبرا إياهما

:قد يعتبر إحدى هاتين الحجتين أقوى من األخرى بالنّسبة إلى النّتيجة، إذ يمكن أن يقول  

زيد ذكي، فقد نجح في امتحان البكالوريا بامتياز، بل تحصل على جائزة رئيس : ب

.الجمهورية  

                                                 
  .364بق ، ص اسـالالمرجع شكري المبخوت،  -  1
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 على أنّهما حجتان اقدمـ) أ(في أن الملفوظين في المثال ) ب(و) أ(ين يكمن الفرق ب

جاءت الحجج مرتّبة بحيث تكون الحجة الثّانية أقوى من ) ب(لفائدة نتيجة، لكن في المثال 

وهو ما . فالقبول باألولى قد يستلزم القبول بالثّانية، لكن العكس غير صحيح. الحجة األولى

:لييمثّله الشّكل التا  

         ن              

’   ق  

      ق

":بتصرف"ولتوضيح ذلك، يضرب لنا ديكرو المثل التالي   

. لزيد أطروحة من الدرجة الثّالثة بل ودكتوراه دولة أيضا–ج   

. رأيي أال تكلّف زيدا بهذه المهمة، فهو كفء لكنه ال يلتزم بالمواعيد–د   

لى سلم حجاجي واحد، ألن المعروف أن  ينتميان إ’أن ق وق) ج(المالحظ في 

العرف الجامعي يصنع ترتيبا على أساس القوة بين األطروحة من الدرجة الثّالثة ودكتوراه 

).ق(من " الّتي قد تكون زيد ذكي"األصلح لتدعيم النتيجة ) ’ق(الدولة، مما يجعل   

سم حجاجي تحدده ، فيقدم لنا ظاهرة أخرى وهي أنّه ينتمي إلى ق)د(أما المثال 

فـ هو كفء : أي أن للحجتين وجهتين متقابلتين. ، وهو على عكس األول)ن(النتيجة ال 

ال تكلف زيدا "، فتدعم النتيجة "ال يلتزم بالمواعيد"، أما "كلف زيد بمهمة"تدعم النتيجة 

بنية من وهذا يعني أن ترتيب الحجج في سلّم حجاجي واحد بالنّسبة إلى بعض األ". بالمهمة

.ال يقتضي انتماء الحجج إلى قسم حجاجي واحد" ’ق وق"قبيل   

أو " تقريبا: "هناك بعض من الظواهر اللّغوية تجعل السلّم الحجاجي مطلقا، مثل

:، مثال ذلك"كاد"  

. كاد زيد يتأخّر عن الموعد–م   

. ليلى هي تقريبا حبيبة زيد–ن   
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ال تعني ) ن(الموعد المحدد، كما أن أن زيدا وصل في ) م( المثال ال يعني افي هذ

ـ " لكن"و" بل"أن ليلى ليست حبيبة زيد، بدليل اختيار الربط بـ  على اعتبار أن الربط ب

يؤلّف بين حجتين من " لكن"لجملتين مثبتتين تسير وجهة حجاجية واحدة، والربط بـ " بل"

:سلّمين حجاجيين مختلفين  

  .خّركاد زيد يتأخّر عن الموعد، بل تأ -

 .كاد زيد يتأخّر عن الموعد لكن وصل في الوقت المحدد -

 . ليلى هي تقريبا حبيبة زيد، بل هي حبيبته -

  .ليلى هي تقريبا حبيبة زيد لكنّها صديقته -

 أقوى من ق، إذا كان ’ويلخّص ديكرو هذه القضية في أنّه إذا كانت هناك جملة ق

، لكن ’’ يفوق في كل مرة ق’ن ق، وإذا كا’كل قسم حجاجي يتضمن ق متضمنا أيضا ق

 ’ يؤدي إلى نتيجة ن’إذا لم يتوفّر هذا الشّرط، فإنّه يوجد شرط آخر، إذ هو يكفي أن ق

.1’’أقوى من ن  

تكمن أهمية نظرية الساللم الحجاجية في إخراج قيمة القول الحجاجي من "أخيرا، 

ال يمكن الحكم عليها حيث المحتوى الخبري للقول، وهذا يعني أن القيمة الحجاجية 

ليست قيمة مضافة ... بالصدق أو الكذب ألنّها ال تخضع لشروط الصدق المنطقي، فهي 

.2"إلى البنية اللّغوية، بل مسجلة فيها، يتكهن بها التنظيم الداخلي للغة  

إذا كانت الوجهة الحجاجية للقول تحدد قيمته، على اعتبار أنّه تدعيم لنتيجة ما، وإذا 

برنا أن القول الّذي يندرج ضمن قسم حجاجي يقوم على قوة وضعف بعض مكوناته اعت

بالنّسبة إلى نتيجة ما، فإن مفهوم السلم الحجاجي بتركيزه المتدرج والموجه لألقوال، يبين 

ال يتحدد بالمحتوى الخبري للقول ومدى مطابقته لما هو موجود ] أي الحجاج[بوضوح أنّه 

فالحكم على . ل هو رهن اختبار حجة ما بدل أخرى بالنّسبة إلى نتيجة مافي العالم، ب

                                                 
1 - O. Ducrot, Les échelles argumentatives,  p. 26. 

  .  370، ص المرجع السابق:  شكري المبخوت-  2
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الحجاج أساسه القوة والضعف، على اعتبار طابع التدرج فيه وليس اعتبارا للصدق 

.والكذب  

:نظریة المعارف المشترآة  – 3 – 3 – 5  

بلونتين . يشير ك C.Plantin ته مع  إلى أن مفهوم المعارف المشتركة يمكن مشابه

 إلى -حسب ديكرو–يحيل ] المعارف المشتركة[، فهو "القالب اللغوي الجامد "مفهوم 

فهو مبدأ حجاج . 1مبادئ عامة ومشتركة قُدمت على أساس أنّها مقبولة من قبل المجموعة

عام من المبادئ الّتي يستعملها المتخاطبون ضمنيا للحمل على قبول نتيجة ما، ويقف عليه 

".هذا الفلم مهم"في جملة " مهم"بلونتين مثال كلمة . يضرب لنا ك.  اللّغةاالستدالل في  

يمكنك : فهي حجة موجهة، ال لنتيجة واحدة، بل لمجموعة من النّتائج، على غرار

ال " مهم"فهنا، المسند ... أن تشاهده، يمكنك انتقاءه، يمكن أن يحصل على جائزة أوسكار 

تسمح بمجموعة من " معرفة مشتركة"نّه يتضمن إحالة إلى يحيل إلى خاصية للفلم، بل إ

فهو وسيلة لغوية تربط بين بعض الكلمات، وتنظّم . "النّتائج ضمن مجموعة كالمية ما

 معنى هذا أنّها تلعب دور تقييد 2".الخطابات الممكنة والمنسجمة في هذه المجموعة

.من احتماالت الحجاجالمسارات الّتي تربط بين الحجة والنتيجة دون التضييق   

في تحديد ديكرو لهذا المفهوم يمكن أن نستنتج : يمكن أن نوضح ذلك بما يلي 

:الحقائق اآلتية   

  .تتطلّب العالقة الحجاجية وجود معرفة مشتركة بين الحجة والنتيجة .1

 .ضمن قوة محددة" أقل"أو " بأكثر"للمعارف المشتركة أشكال تتحدد  .2

" أقل"و+] ورمزه " [أكثر"ة من خالل التأليف بين أشكال المعارف المشترك .3

  ].  -،-[و+] ،-[و] -،[+و+] ،: [+أربعة، وهي ] - ورمزه [

:مثال ذلك  

. اشتر لزينب هذه الهدية فثمنها مئة دينار–أ   

                                                 
1 - P. Charaudeau, D. Maingueneau,  op. cit., p. 197. 
2 - C. Plantin, L’argumentation dans la langue, p. 66. 



 191

. ال تشتر لزينب هذه الهدية فثمنها مئة دينار–ب   

. اشتر لزينب هذه الهدية فما ثمنها إالّ مئة دينار–ج   

.      ال تشتر لزينب هذه الهدية فما ثمنها إالّ مئة دينار –د   

تنطبق عليه المعرفة ) ب(والقول +) ، (+ تنطبق عليه المعرفة المشتركة ) أ(فالقول 

تنطبق ) د(والقول ) -، (+ تنطبق عليه المعرفة المشتركة ) ج(والقول +)  ، -(المشتركة 

، ومن )أ(ثّمن مرتفعا، الئقا بالهدايا، يستعمل فمن يجد ال). -  ، -(عليه المعرفة المشتركة 

، ومن يعتبر أن الهدية )ب(يعتبر هذا الثّمن رغم ارتفاعه غير الئق بهدية زينب يستعمل 

، ومن يعتقد أن الثّمن غير مرتفع، ال يليق )ج(يجب أن ال يكون ثمنها مرتفعا، يستعمل 

).د(بهدية زينب، سيستعمل   

ل شبكة من المعارف المشتركة تمثّل مسارات حجاجية لذا فالعامل الحجاجي يشكّ

.ينبغي اتّباعها لبلوغ نتيجة ما  

:الّروابط الحجاجية – 4 – 3 – 5  

، إلى "النّظرية الحجاجية في اللّغة"أشار ديكرو وأنسكومبر، أثناء صياغتهما لـ 

 يريدها ظاهرة لغوية جد مهمة تتدخّل بطريقة مباشرة في توجيه الحجاج الوجهة الّتي

المتكلّم، فهي عناصر لغوية تلعب دورا أساسيا في اتّساق النص وفي ربط أجزائه 

إذا كانت الوجهة الحجاجية محددة بالبنية : "والمعنى، ويسميها ديكرو الروابط الحجاجية

ونجد مكونات ... اللّغوية، فإنّها تبرز في مكونات متنوعة ومستويات مختلفة من هذه البنية

 ذات خصائص معجمية محددة تؤثّر في التعليق النّحوي وتتوزع في مواضع أخرى

متنوعة من الجملة، ومن هذه الوحدات المعجمية حروف االستئناف بمختلف معانيها 

وما اتّصل بوظائف نحوية مخصوصة كحروف التعليل ..." بعض، كّل، جميع"واألسوار 

. 1"أبدا"و" قطّ"أو ما تمحض بوظيفة من الوظائف   

                                                 
  .377سابق، ص المرجع ال شكري المبخوت، -  1
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الّتي تتدخّل في " كلمات الخطاب"وقد درس ديكرو هذه الظواهر في إطار تعيين 

العنصر السببي للملفوظات، وهي عوامل تتعامل فيما بينها بطرق مختلفة ومتعددة، بحيث 

.يمكن أن نميز بين الملفوظات عن أقواها حجاجيا، أو لنقل عن الفروق الحجاجية الكامنة بينها  

: بين نوعين من هذه الروابط منها1آدام. م. ويميز ج  

ق الشّامل ا وهي الّتي تلعب دورا هاما في االنسجام واالتسـ: الروابط الحجاجية-

للخطاب، وهذا من ناحية أنّها تسمح بتدرج وتسلسل القضايا، فهي إذن تكتسي بعدا نصيا 

...". الفاء، لكن، إذنالواو،"وتتمثّل في بعض العناصر النّحوية مثل أدوات االستئناف   

وهي الّتي تضمن البعد التلفّظي لبعض الروابط عن طريق :  العوامل الحجاجية-

ضمانها لتحقيق التجانس التداولي للجملة أو للقول، وتتمثّل فيما يكون داخل القول الواحد 

، "تقريبا"، "منذ: "الحصر والنفي، أو الظّروف مثل: من عناصر تدخل على اإلسناد مثل

نكاد ال نجد هذا التّمييز في أغلب الدراسات الّتي تناولت هذه الظّاهرة، فقد "... على األقل"

.جمع المفهومين، غالبا، تحت اسم الروابط بسبب صعوبة التمييز بين النوعين في التّحليل  

اقترنت الروابط فيما سبق بالدراسات الداللية والنّحوية، وهو ما جعل بعض الدارسين 

الكلمات الوسائل "أو " كلمات فارغة"برونها يعت mots outils  أي أن دورها ال يتجاوز *"

أما البعد الحجاجي والتداولي لها، فقد برز مع ديكرو، في إطار . الربط بين الجمل والقضايا

 .، وهي النّظرية التداولية الّتي تشكّل جزءا من النّظرية الداللية"للتداولية المندمجة"صياغته 

: المثال التالياللمن خـ)  الحجاجي-التداولي (ويمكن أن نتبين هذا البعد   

. لن تصير فقيرا، فقيمة الوجبة تبلغ مئتي دينار– 1  

.وإذا أردنا أن ندعم نتيجة معاكسة، أمكننا أن نستعمل الحجة نفسها  

. ستصير فقيرا، ألن قيمة الوجبة تبلغ مئتي دينار– 2  

                                                 
1 - J. M. Adam (1984), Des mots aux discours, l’exemple des principaux connecteurs, in 

« Pratiques »,   N° 43, CRESEF, p. 107.   
 تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن الدراسات الداللية القديمة كانت قد أهملت دراسة بعض الروابط، بسبب اعتبارها -  *

ويعود الفضل للنّظرية الحجاجية في إثبات وظائفها واستعماالتها ... même ،tiens ،mais: ، مثل"فارغة"أشكاال 

  . الفعالة في اإلقناع



 193

ول الحجة يصلح للنتيجة ولضدها، فهو قول محايد بالنّسبة المالحظ إذن أن الق

.تسعت إمكانات الربط بينه وبين جمل أخرىالوجهته الحجاجية، لذلك   

. لن تصير فقيرا فما قيمة الوجبة إالّ مئتا دينار– 3  

. ستصير فقيرا، فما قيمة الوجبة إالّ مئتا دينار– 4  

). 3(ستساغ، وهو حسن ومقبول في الجملة غير م) 4(نالحظ أن الربط في الجملة 

يعود سبب ذلك إلى دخول القصر على الجملة الّتي استعملت حجة، فوضع حدا من 

لن تصير "احتماالتها الحجاجية وتوجهت بذلك وجهة إيجابية، أي وجهة تدعم النتيجة 

".فقيرا  

اإلخبارية، فإنّهما المالحظ في الجملتين هو أنّهما، وإن كانتا متّفقتين من الناحية 

فالمستمع لن يفهم أبدا األسباب الّتي ستجعله فقيرا . تختلفان تماما من الناحية الحجاجية

.لوجبةا لبا دينار مقـ200حينما يدفع   

ه البعد الحجاجي التداولي للروابط، المثاالن لومن بين ما يمكن أن نبين من خال

:ن االتاليـ  

.   يب محفوظ لم يقرأ زيد كّل روايات نج– 5  

. قرأ زيد بعض روايات نجيب محفوظ– 6  

بغض النّظر عن القيمة اإلخبارية للجملتين، فإن البعد الحجاجي لهما جعلنا نضفي 

الّتي يمكن ) 6(، عكس )5(سلبية على ما يخص معرفة روايات نجيب محفوظ بالنسبة لـ 

انية إعطاء زيد معلومات إضافية أن يتوجه المستمع بسماعها أو قراءتها إلى االعتقاد بإمك

.عن روايات نجيب محفوظ  

يسير هذا التصور إلى جنب تحديد ديكرو وأنسكومبر للحجاج على أنّه تقديم لقول، 

ليفهم منه مباشرة ) أ(ال يقصد من هذا التعريف تقديم القول . الغاية منه إفهام قول آخر

 أو أن - 1مانغنو.  ذهب إلى ذلك د كما–إن هذا ليس من مهام اللّسانيات ). س(القول 

                                                 
1 - D. Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, p. 118.  
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إن المقصود بتحديد ديكرو وأنسكومبر ). س(ليفهم المستمع القول ) أ(يتلفّظ المتكلّم بالقول 

، ليتسنّى للمتكلّم توجيه الخطاب وجهة معين عن طريق "حمل المستمع على فهم ما"هو 

تي درسها اللّسانيون من بين الروابط الّ. بناء إطار يفرضه على المستمع بتلفّظه ذلك

الّذي يلعب دورا أساسا " لكن"بكثرة، نظرا لتعدد استعماالتها التداولية والحجاجية، الرابط 

.في تغيير الوجهة الحجاجية لألقوال كلّما اقتضى السياق ذلك  

إذا وقفنا على تحديد ديكرو للحجاج على أنّه تقديم القول ق لحمل المستمع على فهم 

: هو كما يلي " لكن"طع الحجاجي الّذي يظهر فيه الرابط ، فإن المق1ق  

لكن ... ق     س←

:وهو ما يمكن أن نمثّل له بما يلي   

.زيد أديب، لكن كتاباته سيئة  

يفهم، من هذا المثال، أن األديب شخص له كتابات جيدة، وباعتبار أن زيدا أديب، 

غير من الوجهة الحجاجية " لكن" أن دخول فإن كتاباته ال يمكن لها إالّ أن تكون كذلك، إالّ

. للملفوظ، فُأخرج زيدا، من جراء ذلك، مما هو معروف، فصارت كتابات زيد سيئة

:ويمكن تلخيص ذلك في المربع الحجاجي التالي  
 

             كتاباته سيئة                لكن      زيد أديب

   س      لكن         ق
 

     ال ج                ج

  كتابات زيد سيئة        زيد كتاباته جيدة
 

تلعب قوانين الخطاب دورا ال يستهان به في عملية تأويل الملفوظات أثناء عمل 

لدي بعض من الوقت : مثال ذلك. الروابط وذلك بتدخّلها في تحديد المحتويات الحجاجية

صر المدة الّتي ستمكّنني من ال ينفي ق" قليل من الوقت"لقضاء عطلة خارج البلد، فـ 

فاالحتجاج هنا يتوقّف على الدور الّذي تؤديه قوانين الخطاب . قضاء عطلتي خارج البلد

في تحديد دالالت األقوال، إذ إن الوضعية التبليغية للمتكلّم " الشمول واإلخبار واإلفادة"
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 ويبدو في هذا السياق أن .مثال" الوقت الالّزم"، بدل "قليل من الوقت"جعلته يستعمل كلمة 

...هناك ظروفا نفسية واجتماعية تمنعه من التّصريح بالكمية الالّزمة من الوقت  

إضافة إلى ارتباط الروابط بقوانين الخطاب، فهي تساهم أيضا في بناء األقوال غير 

فقد . المصرح بها بفضل مختلف االستنتاجات الّتي يقوم بها المتخاطبون أثناء الخطاب

ليس الفعل النفسي في تأسيس اعتقاد ما "بط ديكرو الحجاج بفعل االستنتاج والمقصود به ر

فنقول عن المتكلّم إنّه . حول بعض العالمات، ولكنّه فعل كالمي يستلزم تحقيقه إنتاج الكالم

يقوم بفعل استنتاجي حينما يتلفّظ بقول ما ويعود في نفس الوقت إلى معطى معين يقدمه 

:مثال ذلك. 1"أنّه نقطة انطالق الستدالل سيؤدي إلى إصدار القولعلى أساس   

.لن أخرج معك إلى السينما، حذائي يؤلمني  

إن رفض الخروج مع شخص إلى السينما بحجة ألم الحذاء ال يمكن أن يشكّل حجة، 

ع لذا فإنّه إذا رجعنا إلى السياق الّذي قيلت فيه هذه العبارة، فقد نجد أن رفض الخروج م

:الشّخص إلى السينما سببه  

  .االنشغال بالمطالعة أو مراجعة االمتحان -

 .انتظار صديق -

  ...التّعب، المرض -

تي جعلت المستمع يستنتج غير الإن الفاء االستئنافية الموظّفة وفق سياق معين هي 

.ما تم التّصريح به، وهنا يتدخّل الفعل االستنتاجي في التأويل الصحيح للدالالت  

:الخطاب والحجاج  – 4 – 5  
بعد استعراضنا ألهم النّظريات الّتي حاولت أن تؤسس للحجاج في اللّغة، نؤثر أن 

نطرح تساؤال يتعلّق بالمسار الّذي يسير فيه بحثنا، والذي نحاول فيه أن نبين العالقة بين 

نظام ، والخطاب ك-  على حد تعبير بيرلمان –الحجاج، كإجراء وكمجموعة من التقنيات 

بأسلوب آخر، كيف . من المعطيات اللّغوية، في سبيل تحقيق العملية التبليغية والتواصلية

 يتجسد الحجاج في الخطاب ؟

                                                 
1 - O. Ducrot, J. C. Anscombre, L’argumentation dans la langue, p. 10. 
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ارتأينا، في بداية هذا المبحث، أن نعرض رأي الفيلسوف المغربي األستاذ طه عبد 

 ذلك على  في هذه القضية، نظرا لمعالجته لها بصفة شاملة ومحكمة، معتمدا في1الرحمن

يلخّص األستاذ طه عبد . اطّالعه الواسع على التّراث العربي والغربي في آن واحد

جاءت مسلسلة وشكّلت األعمدة " دعاوى"الرحمن العالقة بين الخطاب والحجاج في ثالث 

.  الخطاب*التي بني عليها ما سماه بتكوثر  

طابية، والمقصود الدعوى األولى هي أن األصل في تكوثر الكالم هو صفته الخ

بذلك أن الكالم ليس مجرد وحدات مرتّبة بأسلوب معين، إنّه البناء الّذي تقف عليه العملية 

إن الخطاب بهذا المعنى يقف على قصدين اثنين مع اعتبار أن الكالم أصل في . التواصلية

:كّل تواصل   

سون وبنفنيست من القصد األول هو التوجه إلى الغير، ومعناه ما ذهب إليه ياكب -

  ).المرسل والمرسل إليه(أن ال وجود للتواصل إالّ بوجود قطبي الخطاب 

فال يكون المنطوق به كالما حقّا حتّى تحصل من . "القصد الثّاني هو إفهام الغير -

 الناطق إرادة إفهام الغير، وما لم تحصل منه هذه اإلرادة، فال يمكن أن يعد

ما لفظ به فهما ممن التقطه، ألن الملتقط ال يكون متكلّما حقّا، حتّى ولو صادف 

  . 2"م ما فَِهم، سواء أوافق اإلفهام الفهم أو خالفهمستمعا حقّا حتّى يكون قد ُأفِْه

وما يحدد ماهية الكالم هو العالقة التخاطبية وليس العالقة اللّفظية المنفردة، والدليل 

المخاِطب باالعتماد على ما هو متناثر على ذلك أن المخاطب ال يدرك مدلوالت كالم 

                                                 
  . ، المركز الثّقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب1، اللّسان والميزان، أو التكوثر العقلي، ط )1998( طه عبد الرحمن-  1
 في تحديد لمفهوم التكوثر والتكوثر العقلي، يرى أن الكوثر يشكّل إحدى مشتقّات التكاثر والكثرة؛ فالتكاثر يتعلّق بما هو - *

؛ أما التكوثر فهو خاص بالعقل الّذي هو دائم ...المحاصيل الزراعية مادي محسوس كتكاثر النّسل والمال والبناء و

التجدد ومتقلّب دون انقطاع، فهو يتّسم بالفاعلية، بل هو أسمى الفاعليات اإلنسانية وأقواها، ومن ميزاته التسامي 

ل، وإذا قصد، فال بد أن باستمرار، وهو أيضا فعل قصدي وطالب للمنفعة، فالعقل يسعى دائما إلى القصد وإالّ تعطّ

  .   يطلب ما ينتفع به وإالّ انحط
  . 214، ص لمرجع نفسه طه عبد الرحمن، . د-  2
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قصد المخاطب منه عند النّطق به والذي يدعو "ومحفوظ في المعاجم، بقدر االعتماد على 

.        1"المستمع إلى الدخول في تعقّبه مقاميا، ال تحقيق حده معجميا  

 ال  الدعوى الثّانية هي أن األصل في تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية، إذ إنّه

 ىلخطاب بدون حجاج، وهو ما يتم بوضوح حينما يضيف األستاذ قصدين معرفيين إ

:  لقصدين السابقين وهماا  

قصد االدعاء وقصد االعتراض، وهما قصدان مؤسسان على قاعدة أن الخطاب 

.أصل في كل تعامل  

عتقدا  أمـا قصد االدعاء فهو أن ال يكون الخطاب خطابا، حتّى يكون النّاطق به م-

لما يقوله، ويكون أيضا على استعداد إلقامة الحجة على ما يقول سعيا وراء ذلك إلى إقناع 

فخلو الخطاب من هذا القصد يجعل المخاِطب غير ملزم . الغير بما دار عليه الخطاب

ألن الخلو من االستعداد "العتقاده أو كاذبا في كالمه، وهو بذلك عابث باعتقاد غيره، 

 يجعل النّاطق، إما متحكّما بقوله، فال يتوسل إالّ بالسلطان، وإما مؤمنا بقول غيره للتّدليل

، فإذن "المدعي"فيتبين أن المخاطب يحتاج إلى أن يدرك رتبة ... فال يحتاج إلى برهان

 .2"المدعي هو عبارة عن المخاِطب الّذي ينهض بواجب االستدالل على قوله

 بالمخاِطب، فإن قصد االعتراض يرتبط بالمخاطَب ابطإذا كان قصد االدعاء مرت

ذلك ألن فقْد المنطوق له لهذا الحقّ "الّذي له حقّ مطالبة المتكلّم بإيراد الدليل على ادعائه، 

يجعله، إما دائم التّسليم بما يدعيه النّاطق، فال سبيل إلى تمحيص دعاويه، وإما عديم 

و أمر مخالف لما هي عليه العملية التواصلية الّتي تنبني ، وه3"المشاركة في مدار الكالم

وتتكوثر وتتطور وتتسوى على التبادل والتفاعل وعرض الحجج ودحضها واإلتيان بحجج 

  .الخ...جديدة

                                                 
  .215، ص السابقالمرجع طه عبد الرحمن، . د -  1
  .225، ص نفسه المرجع -  2
  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-  3
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عبارة عن المخاطَب الّذي ينهض بواجب المطالبة بالدليل على "فالمعترض إذن هو 

  .1"قول المدعي

صل األستاذ طه عبد الرحمن إلى نتيجة مفادها أن بعد عرض هذين القصدين، ي

هو الّذي يقوم بتمام المقتضيات التعاملية "الخطاب الموجود بين المخاِطب والمخاطَب 

، إذ إن حد الحجاج أنّه كّل منطوق به موجه إلى الغير "بالحجاج"الواجبة في حقّ ما يسمى 

  . 2"إلفهامه دعوى مخصوصة يحقّ االعتراض عليها

  :مالحظة

يبدو هنا الفرق في تصور العرب، ومنهم األستاذ طه عبد الرحمن، لمفهوم الحجاج 

الّذي يكون فيه المستمع في نفس مرتبة المتكلّم، وهو ما يجعلنا نقول إن المتكلّم والمستمع، 

لبنفنيست، عضوان فاعالن في التفاعل الّذي يصير هو نفسه متكلّما وفقا لمبدأ العكسية 

، الّذي يحمل معنى التفاعل أو l’interactionي، وهو ما يوافق مفهوم التفاعل الخطاب

  . interالنّشاط المتواجد بين األطراف المتخاطبة، أو التبادل، وهو ما تشير إليه السابقة 

 على األقّل في المراجع – اهلهذه الظّاهرة في تحديد مفهوم الحجاج لم نجد 

فهي تعريفات .  أثرا في تعريفات الغربيين لمفهوم الحجاج–  الّتي اطّلعنا عليها3األجنبية

مثال ذلك تعريف بولنتين الّذي يقول . تجعل من المستمع كائنا سلبيا يقع عليه فعل الحجاج

الحجاج هو العملية الّتي من خاللها يسعى المتكلّم إلى تغيير نظام المعتقدات : "فيه

  .4"للّغويةوالتصورات لدى مخاِطبه بواسطة الوسائل ا

لن نناقش هذه العبارة الّتي أقصت دور الوسائل األخرى غير اللّغوية في الحجاج، 

  .إنّما نشير فقط إلى الدور السلبي للمخاطَب في هذه العملية

تشتد هذه الظّاهرة عندما ننظر إلى تعريف بيرلمان وتيتيكا حينما يحددان موضوع 

 األذهان على التّسليم بما يعرض للّتي تتكفّل بحمالحجاج في دراسة التقنيات الخطابية ا

                                                 
  .226، ص السابق المرجع طه عبد الرحمن،. د-  1
  .، والصفحة نفسها المرجع نفسه-  2
  ... انظر ديكرو، بيرلمان وتيتكا، بلونتين، تولمين، أدام-  3

4 - C. Plantin, Essais sur l’argumentation, p. 146. 
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عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التّسليم؛ فالغاية من الحجاج تكمن في جعل 

  .العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان

ربي، وقد الّتي طبع بها اإلنسان الغ" السيدة"هذا في رأينا يقدم لنا فكرة عن العقلية 

شاهدنا ذلك في األساليب والحجج الّتي احتج بها االستعمار لالستيالء على بلدان 

  .وحضارات كثيرة وعريقة

بعد تحليله ذلك، يصل األستاذ طه عبد الرحمن إلى نتيجة مفادها أن الحجاج هو 

وال األصل في الخطاب، وأن العالقة االستداللية هي عالقة أصلية يتفرع عليها سواها 

  .تتفرع على سواها

إذا تضمن الخطاب عالقة تخاطبية، فيجب إذن ردها إلى العالقة االستداللية، "إذ إنه 

كما أن الفهم الزم من . فالتوجه إلى الغير الزم من لوازم االدعاء، فال يدعي إالّ من يتوجه

به اللّسان العربي لوازم االعتراض، فال يعترض إالّ من فهم، والشّاهد على ذلك ما يختص 

معا، وهو بالذّات " االستدالل"ومعنى " القصد"من استعمال لفظ واحد للداللة على معنى 

في " غلبه بالحجة"، كما يفيد "حج البيت الحرام: "في قولنا" قصد"الّذي يفيد " حج"الفعل 

  . 1"حاجه، فحجه: "قولنا

صل في تكوثر الحجاج هو صفته  أما الدعوى الثّالثة والتي يعتبر فيها أن األ

المجازية، فإنّه يتجاوز فيها التّصريح الثّاني الّذي يعتبر فيه الحجاج قائما على مجرد 

عالقة استداللية بين جانبين اثنين، ألنّه لو كان الحال كذلك لكان المدعي مدعيا فقط 

من االلتباس، والمعترض معترضا فقط، وماهية الحجاج تقوم في كونه ينطوي على قدر 

هذا األخير هو الذي يميز الحجاج عن البرهان؛ والذي يجعل االلتباس في الحجاج يبتعد 

هو أن االلتباس الذي يقوم به الحجاج ليس هو تعدد " دليل فاسد"عن المغالطة التي هي 

معاني اللّفظ الواحد، وال أن أصله غموض في تركيب الجملة الواحدة في الدليل، إنّما 

  :صل في االلتباس الحجاجي هو أن الحجاج يجتمع فيه اعتباران اثناناأل

  . اعتبار الواقع -
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  .اعتبار القيمة -

معنى ذلك أن الحجاج يزدوج فيه طلب معرفة الواقع وطلب االشتغال بقيمته، وقد 

توافق قيمة المستدّل على واقعه، فتصادف مقتضياته الحجاجية مقتضياته البرهانية، وقد 

  . فتصادم مقتضياته األولى مقتضياته الثّانيةتخالفها،

هذا االزدواج، كما يقول األستاذ طه عبد الرحمن، ليس ازدواجا متوازيا يتقابل فيه 

طرفان مستقالن، إنّما هو ازدواج التعلّق الّذي يجعل أحد الطّرفين مستتبعا لآلخر، إذ 

  .لقيمة المطلوبةيكون فيه طلب العلم بالحقيقة الواقعة تابعا لطلب العلم با

أما عن أسبقية القيمة عن الواقع، فإن األصل أن القيمة هي األصل الّذي يتفرع عنه 

الواقع والعكس غير صحيح، وذلك ألن القيم قائمة في األشياء ذاتها، غير الواردة على 

هي عالمة اإلنسان من الخارج؛ إنّما اإلنسان هو الّذي أقامها في األشياء، فهو الّذي وضعها، و

  .1"هو نفسه أحد هذه القيم الّتي هي ثمرة عمل اإلنسان" الواقع"ومعنى "ظهوره في الوجود، 

المجاز على أنّه كّل منطوق به إلى الغير إلفهامه دعوى مخصوصة  من هنا يحدد

  .يحقّ له االعتراض عليها بحسب القيمة الّتي تحملها

مطلوب في الحجاج وهو االزدواج بين ينبني هذا التّعريف بالمجاز على االلتباس ال

واقع الدعوى وقيمتها، وواقع الدعوى لديه هو ظاهرها أو عبارتها، أما قيمتها فهي باطنها 

فالمجاز هو . أو إشارتها، بحيث يكون المجاز هو االستدالل بعبارة الدعوى على إشارتها

عددا في التركيب، وتعالق جمع بين العبارة واإلشارة، وهو أيضا تعدد في الداللة وليس ت

بين معنيين، أحدهما واقعي أو حقيقي والثّاني قيمي أو مجازي، تعالق بين شيئين يكون فيه 

فحينئذ ال عجب أن نجد اللّسان العربي قد جعل "األول منهما واسطة في حصول الثّاني، 

: ير عن معنيينلهذا الجمع الّذي يؤسس االلتباس الحجاجي أصال معجميا، إذ استعمل للتعب

، فأطلق على المعنى الواقعي "قصد"الواقعي والقيمي، لفظين مشتقين من نفس الفعل، وهو 

  . 2"المقصد"وعلى المعنى القيمي اسم " المقصود"

                                                 
  .231، ص السابقالمرجع طه عبد الرحمن، .د -  1
  .فحة نفسهاصال، نفسه المرجع -  2
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يتجلى من خالل ذلك أن حقيقة الحجاج ليست هي مجرد الدخول في عالقة استداللية 

معنى أن ما يحدد حقيقة الحجاج هو العالقة إنّما هي الدخول فيها على مقتضى المجاز، ب

المجازية وليست العالقة االستداللية، وهو ما جعل اللّسان العربي يطلق على الحجاج 

المجازي اسم االعتبار، ومقتضى االعتبار هو االستدالل بالعبارة على العبرة الّتي تحتها، 

  .فسهأي االستدالل بالمقصود على المقصد، وهو مقتضى المجاز ن

: ويفضي هذا إلى حقيقة أخرى وهي أن االدعاء ادعاءان واالعتراض اعتراضان

أحدهما ادعاء المعنى الواقعي واآلخر هو ادعاء المعنى القيمي، وهناك االعتراض على 

  .المعنى الواقعي واالعتراض على المعنى القيمي

ازية هوالعالقة إن الشيء الّذي ال يختلف فيه اثنان هو نموذج العالقة المج

فاالستعارة ، كما يذهب إلى ذلك البالغيون هي أدّل ضروب المجاز على . االستعارية

 المجاز الّذي يقوم على عالقة المشابهة بين المعنى – االستعارة –العالقة المجازية، فهي 

وهذا ما جعل األستاذ طه عبد الرحمن يقر على أن العالقة . الحقيقي والمعنى القيمي

  .ستعارية هي أدّل ضروب المجاز على ماهية الحجاجاال

  :النّص والحجاج – 5 – 5
بعد هذا االستعراض الموجز لماهية الحجاج، وعالقته بالخطاب، سنعمل فيما يأتي 

 –على استعراض بعض الظّواهر التداولية الّتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحجاج، وهي 

 الكالم – الّتي يوظّفها المتكلّم بشتى أنواعها  تتدخّل في تحديد االستراتيجيات–ظواهر 

  . للوصول إلى إحداث أثر في المتكلّم–الشفاهي أو المكتوب 

 الحجاج ال يتم ن أننتنا الّتي نشتغل بها، ارتأينا أن نبيقبل هذا، ونظرا لطبيعة مدو

هذا . حكمشكال إالّ إذا استطاع المتكلّم أن يبني الوحدات اللّغوية وفق نسق مضبوط وم

التنسيق نكاد ال نجده في الخطاب الشفاهي الّذي يخضع أكثر العتبارات خارجة عن اللّغة 

هوية المستمع، السياق المتعدد األبعاد، الوضعية النفسية الّتي تجري فيها العملية "

، غير أن الخطاب الكتابي هو الّذي يخضع خضوعا تاما لمجموعة محددة ..."الحجاجية

د والعالقات تجعل من الخطاب ينحو منحى واضحا يدركه المتكلّم كلّما تقدم في من القواع

قراءة النص.  



 202

إن ما هو معروف لدى أي شخص هو أن الحجاج لكي يتمكّن من أداء وظيفته 

، حيث إنّه إذا نقصت "شامال"األساسية وهي اإلقناع والتأثير في الغير، ال بد أن يكون 

 1وهو ما جعل كارولين قولدر.  العملية، وفقد التّحليل تجانسه وقوتهحلقة في بنائه، تعثّرت

تعتبر أنّه يتعين أن يكون الحجاج خاضعا لمقتضيات بنوية وتركيبية ولتنظيم خاص غير 

 الحجة ←الحجة : مشروط بالضرورة لما وضعه تولمين وجسده جان ميشال أدام فيما يلي

 أن يبني حجاجه ضمن تسلسل يسمح للمتلقي من طبإذا على المخا.  الخاتمة←المضادة 

تتبع بنائه والوصول، في األخير، إلى تقبل مواقفه، ويمكّنه أيضا من إدراك دالالت 

أمام أي " يغلق له الباب"الوحدات المعجمية المصاغة في الخطاب، كما أرادها له بحيث 

  .تأويل يبعده عن مقاصده

  :، في خطابه، عنصرينمعنى هذا كلّه أن المحاجج يتوخى

عنصر الحوارية الّذي يساهم في استمرار الحجاج من نقطة االبتداء إلى  -

  .النّهاية

عنصر التجانس الّذي يسمح بإدراج أنواع متضادة من الحجج، وذلك  -

  .بخضوعه لمقتضيات البناء اللّغوي للّغة المكتوبة

د هذان العنصران في وحدة شكلية هي النصيتجس.  

العنصر األول في هذا المقام ألنّنا نعتقد أن مختلف العناصر النّظرية ال يهمنا 

ما .  وبوضوحاالتداولية الّتي تعرضنا لها في هذا البحث، نجد فيها عنصر الحوارية مجسد

يهمنا، في هذا اإلطار، هو كيف يتجسد الحجاج في النّص باختالف مظاهره وأنواعه 

 ومكوناته ؟ 

ذا السؤال تجرنا حتما إلى الحديث عن أنواع النّصوص، وعن إن اإلجابة عن ه

فنحن، قبل أن نتناول هذه الظّواهر الّتي نعتبرها . مفهومي التجانس والتناسق النّصي

ظواهر تركيبية ومركّبة، نود أن نشير إلى الظّواهر اإلفرادية الّتي تؤثّر بوضوح في مسار 

                                                 
1 - C. Golder, Le développement des discours argumentatifs, p. 155. 
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لشّحنة الداللية الّتي يضفيها عليها المتكلّم في العملية الحجاجية، وهي المفردة ودور ا

.ـبناء الحجاجي لخطابهال  

: المفردات ودورها الحجاجي – 6 – 5  
ال يتم اختيار المفردات أثناء الحديث بصفة اعتباطية، بل إن هناك اعتبارات خاصة 

هذا ال بموضوع الحديث ذاته الّذي يفرض على المتكلّم اختيار الكلمات المناسبة، لكن 

يعني أن لكّل موضوع مفرداته، إذ إن العديد من المواضيع يشترك فيها عدد من 

إالّ أن الداللة الّتي يمكن . إنّما ما يمكن لنا اإلقرار به هو أن لكّل حديث مفرداته. المفردات

أن يضفيها المتكلّم على كّل مفردة هي الّتي تميز أي خطاب عن آخر، وهي الّتي تجعل 

ومن هنا، يمكن أن نتحدث عن . حاديث تختلف رغم اشتراك المفردات المشكّلة لهااأل

.الدور الحجاجي ألي مفردة في حديث من األحاديث  

 تكاد تنعدم في اختيار المتكلّم للمفردة في " البراءة"يبدو، من خالل ما سبق، أن

توب الّذي يجبر صاحبه على خطابه، وتتعقّد هذه القضية أكثر إذا تعلّق األمر بالنّص المك

توخّي الدقة والصراحة في اختيار المفردات، إذ تكون هذه األخيرة مشحونة بدالالت 

"إن استخدام جريدة . ضمنية يسكت الكاتب عن التّصريح بها Le Matin الكلمات " 

intégrisme أو  fondamentalismeأو islamisme1* يعكس النّظرة السلبية لصحافيي 

ى فئة معينة من رجال السياسة ورجال الدين بالجزائر وبأي بلد مسلم، ويشير لالجريدة إ

نالحظ هذه الظاهرة في استخدام . إلى موقف إيديولوجي لفئة سياسية تجاه فئة أخرى

                                                 
 كثير ما ال نجد هناك تمييز واضح في استخدام هذه المصطلحات في األدبيات السياسية واإلعالمية، فال يهمنا في هذا -*

لذلك ترجمنا هذه . لالمقام عرض ما يميز مصطلحا عن اآلخر،إنما المهم بالنسبة لنا هو تمييز دالالتها أثناء االستعما

  :المصطلحات بما يلي

   Fondamentalisme األصولية بالنسبة لـ -

  ... ألن التطرف قد ينطبق على صاحب قضية دينية أو لغوية أو عرقية Integrisme التطرف بالنسبة لـ -

الفكر  "la pensée islamique وهو ما له عالقة بالدين االسالمي مثل  Islamique اإلسالمي بالنسبة لـ -

  "االسالمي

العالم  "Le monde musulman  وهو ما له عالقة بالثقافة اإلسالمية مثال  Musulman المسلم بالنسبة لـ -

  "اإلسالمي

 وهو ما له عالقة بالحركات السياسية التي ظهرت حديثا في العلم اإلسالمي Islamisme اإلسالموية بالنسبة لـ -

 ق الشريعة اإلسالميةوالعربي والتي تدعو إلى تطبي
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" الهجرة"الصحافة الفرنسية، المكتوبة منها والمنطوقة، لكلمة  immigration الّتي تشير 

ويسند البعد السلبي لهذه . منها المجتمع الفرنسي بسبب المهاجرينإلى المشاكل الّتي يعاني 

.الكلمة إذا تعلّق األمر بالمهاجرين المغاربة واألفارقة  

، يوحي إلى دالالت ترتبط باإلرهاب fondamentalismeفمصطلح األصولية 

مع العلم أن مصطلح األصولية ... والفساد والنّشوز عن كّل ما هو عصري وحضاري

ه، إذا نظرنا إليه من المنظور المعجمي التأثيلي، وجدناه يدّل على عكس ما يدّل عليه ذات

. في الصحافة  

اعلم أن أصول الفقه من أعظم : "، في تحديد معنى أصول الفقه 1يقول ابن خلدون

العلوم الشرعية وأجلّها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النّظر في األدلّة الشرعية من حيث تؤخذ 

وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ : "وفي مكان آخر".  األحكام والتكاليفمنها

ولو نظرنا . 2"األئمة ومران المطالعين له على االستدالل فيما يرومون االستدالل عليه

، فإنّنا immigrationأيضا إلى استخدام األدبيات األمريكية والكندية لمصطلح الهجرة 

اإليجابية لداللته، إذ يوحي بأنّها أمم تشكّلها الهجرة، بل وإن ندرك في ذلك الشّحنة 

.وجودها مرتبط بالمهاجرين  

 في الصحافة الفرنسية بعد terroristeلو نظرنا أيضا إلى ما يوحي به مصطلح 

اندالع الثّورة التحريرية، لوجدنا أن هذا النّعت المسند إلى المقاومين الجزائريين، قد سعت 

لصحافة إلى إقناع الرأي العام الفرنسي، ومعه الجزائري، ببطالن قضية من خالله ا

وهو ما نالحظه أيضا في استخدام مصطلح الصحافة الغربية، في مجملها، لنفس . هؤالء

أما الصحافة الموالية لقضية هؤالء، فإنّها . هذا المصطلح لتنعت به المقاتلين الفلسطينيين

برئتهم ولوصف ما تقوم به القوات اإلسرائيلية من قتل تستخدم نفس هذا المصطلح لت

.وتدمير وتشريد وهدم للمنشآت الفلسطينية  

                                                 
 .810، المقدمة، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللّبناني، بيروت، لبنان، ص )1967(عبد الرحمن ابن خلدون  -  1
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 سجاليـا، خاصة إذا تعلّق األمر اتعكس هذه المفردات ذات األبعاد الحجاجية بعد

في هذا اإلطار، وفي دراسة لمارك أنجونو حول استخدام . بتكرارها في نفس النّص

صطلح الرفيق الصحف الشيوعية لم camarade نقلتها لنا روث أموسي، الحظت، من ،

 المواطن الّذي يحتمل أبعادا citoyenجهة، أن المصطلح جاء على نقيض مصطلح 

إيديولوجية تتعلّق بالتوجه اليميني الرأسمالي، ويشير المصطلح، من جهة أخرى، إلى 

ن مجرد ا وحتّى وإن كـ...رفيق العمل ورفيق الكفاح ورفيق الطابور ورفيق الحزب

عبارة أو صيغة احترام، فإنّه لن يتجرد من مفهوم الصداقة والتضامن ضمن الجماعة 

.1النّضالية  

حينما نتحدث عن البعد الداللي والحجاجي للمفردة، ندهش، أحيانا، لبعض 

االستعماالت الّتي توحي بعكس، بل إلى نقيض، ما وضعت المفردة من أجله، ويتم هذا 

فمصطلح الديمقراطية، في صحافة . بصفة خاصة عند بعض رجال السياسة والصحافيين

الحكومة وحزب جبهة التحرير الوطني في الثّمانينيات، كان يعني انضواء جميع التيارات 

. مهما تناقضت توجهاتها وإيديولوجياتها في الحزب ذي التوجه األحادي واإلقصائي

، يقصد به ، 2001 الّتي تشكّلت بعد أحداث ربيع *مواطنةومصطلح الحوار، لدى حركة ال

المختومة وغير القابلة "حسب العبارة المستخدمة في الئحة مطالبها، قبول الئحة القصر 

وهو المفهوم الّذي يتناقض تماما ومفهوم الحوار الّذي يقصد به التحاور ". للتفاوض

وبالتالي، كثيرا ما يأخذ .  المتفاوضينومناقشة كّل ما من شأنه أن يشكّل نقطة اختالف بين

الحجاج بعدا سجاليا يتسبب في االنحراف الداللي للعديد من الكلمات، ويعود سبب ذلك، 

.في رأينا، إلى المنحى الّذي يتّخذه الحجاج أثناء جريانه  

                                                 
1 - Ruth Amossy (2000), L’argumentation dans le discours, Paris, Nathan, p. 147. 

 وهي حركة استطاعت أن تجمع ضمنها ممثّلين عن القرى واألحياء والدوائر لمنطقة  كانت تلقّب بحركة العروش،-  *

مباشرة بعد األحداث الدامية الّتي اندلعت في هذه المنطقة في أفريل ) تيزي وزو وبجاية ومناطق من البويرة(القبائل 

  . 2001من سنة 
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:تعّدد األصوات :  الفصل السادس– 6  
الّتي أسسها أوسوالد " اج في اللّغةالتلفّظ والحج"اقترن مفهوم تعدد األصوات بنظرية 

ديكرو والتي تشكّل استمرارية لحوارية باختين، إالّ أنّه لم يكن السباق إلى تحديد 

المضامين الّتي قام عليها المفهوم، بل سبقه إلى ذلك ميخائيل باختين، عند تأسيسه لمفهوم 

وقد أشارت الناقدة جوليا كرستيفا. الحوارية J.Kristéva ذا المفهوم بحديثها عن تلك  إلى ه

المجموعة من العالقات الصريحة الّتي يقيمها النّص مع بقية النّصوص، والتي يصير فيها 

نشير فقط إلى أن العديد من اللّسانيين والنّقاد سبق . المتكلّم متعددا، وقد دعي ذلك بالتّناص

يرار جنينيتلهم أن تحدثوا بطريقة أو بأخرى عن هذا المفهوم، فقد دعاه ج G.Genette 

رولي.بـ التعالي النصي وإ E .Roulet  باالزدواجية الصوتية ، وجان بيتارJ.Peytard 

. بالمتحدث اآلخر  

انتقل المصطلح إلى الدراسات اللّغوية واألدبية من الموسيقى، والمقصود به 

د اشتهر هذا االستعمال المتعدد ألصوات مختلفة ومتباينة في مقطوعة موسيقية واحدة، وق

 .Celtiquesالنّمط من الموسيقى عند الشّعوب الباسكية والكلتية 

إن العديد من اللّفظات والتراكيب النحوية : " ،في تعريفه لهذا المصطلح1يقول نولكه

ويكمن الهدف األسمى لنظرية تعدد التبليغ في ... تضع في الواجهة بنى متعددة التبليغ

. نسق كبير من العالقات المحددة بين شكل القول وتأويلهكونها تسمح بتجسيد وإظهار 

فالتأويل إذن، هو المجال الّذي يتجلّى فيه تعدد التبليغ، وهو ما يفسر تطور هذا المفهوم في 

الدراسات األدبية والنّقدية الّتي وظّفته لتجسيد العالقة الضمنية بين المؤلّف وشخوصه 

.على التصريح بأشياء دون اإلعالن عن نفسهاواألصوات المجهولة الّتي تعمل   

 قد انحصرت في ميادين نظرية – رغم اتساعها –المعروف أن نظرية تعدد التبليغ 

.محددة، سنحاول أن نقف عند بعضها  

                                                 
1 - H. Nolke (1993), Le regard du locuteur, Paris, KIME, p. 220.  
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:في الّلسانيات  – 1 – 6  
يتواجد هذا المفهوم على مستوى القول، عن طريق اآلثار الّتي يتركها أصحابها فيه، 

إن حضور ... ذلك جليا في ضمائر الشّخص والنّعوت الّتي تشير إلى الذّاتيةويبدو 

مشاركين في الخطاب نفسه، هو ظاهرة مدمجة في اللّغات الطبيعية، إنّها تحيل إلى ذاتها 

إالّ أنّنا إذا تعمقنا أكثر فيها، وجدنا أنّها ال تحمل في ذاتها آثار المتكلّم . أثناء االستعمال

. 1قط، بل تتجاوز ذلك إلى آراء أخرىوالمستمع ف  

يعود الفضل، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، في التحديد النّظامي والمنهجي لهذا المفهوم 

فالمتكلّم . إلى اللّساني الفرنسي أوسوالد ديكرو الّذي ميز بين مفهومي المتكلّم والمتلفظين

يترك آثارا في هذا األخير، تشير " أي المتكلّم"إنّه . هو المسؤول األول عن القول الصادر

ديكرو، . هي محور اهتمام أ" الكائنات المجردة"هذه . إلى وجود متحدث أو متحدثين وراءه

ويضرب مثاال على ذلك بهذه العبارة الّتي . فالمتكلّم الحقيقي ال يشكّل وزنا في نظريته

لعبارة هو العصير، المتكلّم في هذه ا". اُشرب باردا: نجدها على ظهر زجاجة العصير

، لكن األهم بالنّسبة لمن يهمه تأويل هذا "أنا"ويشير إلى ذلك ضمير المتكلّم المحذوف 

قد يكون مخترع العصير : األشخاص أو الهيئات الذين يقفون وراء هذا الكالم: القول، هو 

*...أو مخترعيه، قد يكون صانعه أو صانعيه، قد يكون مسوقه أو مسوقيه  

 في هذا اإلطار، النّقاط الرئيسية لنظرية تعدد التبليغ، وتعد ظاهرة النّفي أبرز سنقدم،

.مثال جسد به ديكرو نظريته  

".هذا الحائط ليس بأبيض: "مثال ذلك   

.نالحظ في هذا المثال تواجد رأيين متعارضين  

.هذا الحائط أبيض : 1ر  

. غير مبرر1ر : 2ر  

                                                 
1 - D. Maingueneau, P. Charaudeau, op. cit., p. 444.  

 نشير فقط إلى أن ديكرو لم يطور نظرية تعدد التبليغ بنفسه، إنّما تناولها العديد من الباحثين، كّل بأسلوبه، أهمهم على -  *

  .  الخصوص بعض اللّسانيين السكاندينافيين أمثال نولكه وأولسن
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حائط ليس بأبيض هو اعتقاد شخص آخر ببياضه إن السبب في قول المرسل إن ال

هو حتما " 1الّذي يعارض ر) "2ر(نالحظ أن ). 2ر(، وهو مخالف لرأي المرسل )1ر(

إالّ أنّه . رأي المرسل، وهو أمر مثبت ألن المرسل ال يمكن له أن ينفي ما صرح به

لّتي أسهمت في مثل هذه المالحظات هي ا. "يستحيل أن ندرك المسؤول عن الرأي األول

.   1"تطوير نظرية تعدد التبليغ  

 – النّفي في هذا المثال –مما ال شك فيه أن وجود رأيين قد جسدته أدوات نحوية 

:الّتي تكشف عن سلسلة من االحتماالت الممكنة   

  . هذا الحائط ليس بأبيض– )1(

 . أدرك ذلك– أ – )2(

.وهو ما يتأسف عليه جاري [...] – ب –      

  اذا ذلك ؟ لم– أ – )3(

.إنّه اعتقاده هو [...] – ب –       

.                      ، بل العكس، إنّه أسود [...]– ج –       

تحيل إلى الرأي ) 2(في " أكانت حوارية داخلية أو حوارية"نالحظ أن ردود األفعال 

 إلى الرأي ، فهي توحي"حوارية داخلية كانت أو حوارية) "3(للمرسل، أما " النّفي"السلبي 

ارتبط ) 3(والمالحظ أيضا أن ما جاء متسلسال في ). 1(الّذي احتواه " الضمني"اإليجابي 

.الّذي يبتعد عنه المرسل بأسلوب مصرح به) 1(بمحتوى   

إن هذه االزدواجية في إمكانية التسلسل ال يمكن أن يكون لها وجود إالّ في صيغة 

.النّفي  

:كرو في تعدد التبليغ فيما يلي يمكن لنا أن نلخّص نظرية دي  

                                                 
1 - D. Maingueneau, P. Charaudeau, op. cit., p. 445. 
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 هناك عدد من الكائنات الخطابية، منها المتكلّم والمخاطب، وهما المرسل ومتلقّي -

هذه الكائنات قابلة ألن تتالعب بالممثّلين الّذين يشبهون بالعرائس . فعل الحديث

marionnettes. 

راء بإنتاجها لمجموعة  هناك مجموعة من الممثّلين وهم كائنات مجردة تتبادل اآل-

، ويقترن كّل رأي بمتحدث وبمرسل " بالمعنى األوستيني لهذا المفهوم"من األفعال األولية 

.لقون لهذه اآلراءاإنّهم خـ. والمالحظ هنا أنّه ال وجود للممثّلين إالّ بوجود اآلراء. إليه  

النظرية بما يجري وبحديثنا عن التّمثيل والممثّلين، يمكن لنا أن نشبه مضمون هذه 

هذا الحدث " مؤلّف"أثناء جريان الحدث الدرامي في المسرحية، يجد صاحب . في المسرح

 إلى جانب هذه –نفسه، بمعية كائنات خطابية على وشك الدخول إلى الركح كممثّل 

 في هذه اللّحظة بالذّات يقترن الحدث الدرامي بأحداث درامية أخرى لضمان –الكائنات 

.  النّصانسجام  

يشكّل اإلطار الّذي تجري فيه األحداث " أو المسرحية"إذا اعتبرنا أن المسرح 

تمثّل سلسلة من األحداث الدرامية المتعددة، " أي النّص"، فالمسرحية "أي الخطاب"الدرامية 

.وتشكّل األدوار اآلراء الّتي تحدد بدقّة  

. ومنعدمة األحكام" ة افتراضيةأي ذات مرجعي"إن اآلراء هي وحدات داللية ممثّلة 

...تتجسد في المعطيات الخارجية أو اللّسانية والمعطيات الذهنية إلخ" اآلراء"إنّها   

. أما الكائنات الخطابية، فهي كائنات قابلة ألن تعد مسؤولة عن اآلراء المعبر عنها

.وحدات لسانية بحتة، تشكّل الخطاب" الكائنات"فهي   

:الخطاب في تحليل  – 2 – 6  
إالّ أن ما . ال ينكر ديكرو وأتباعه بأنّهم استوحوا نظريتهم من أعمال ميخائيل باختين

يجعلها تختلف عن نظرية باختين، هو أن هذا األخير تجاوز القول كمستوى يتواجد فيه تعدد 

التبليغ، إلى نصوص بأكملها تتفاعل فيها مختلف أصوات المؤلّفين والشّخوص والشّخصيات 

إالّ أن . الخيالية، وبعض األصوات المجهولة الّتي ال تظهر هويتها صريحة في النّص

التداخل بين النظريتين يتجلّى بوضوح أثناء التحليل، إذ إن الوصول إلى التماس الشّكل 
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التعددي التبليغي لنص معين، مهما كانت طبيعته، يتوقّف على تحليل الوحدات اللغوية لهذا 

  . النّص

" أنا" أن الشّخص الّذي يتكلّم، والذي يظهر صورته عن طريق الضمير 1ير مانغنويش

:بنمطين من العمليات " التبنّي"في القول، هو الّذي يتبنّى هذا القول، ويرتبط هذا   

  .مصدر معالم الحديث، أي إدماج القول في مقام الحديث" الشّخص"أن يكون  -

 ..."إثبات، أمر، استفهام"مي الصادر أن ينصب نفسه مسؤوال عن الفعل الكال -

.إن التلفّظ بإثبات ما، هو االعتقاد بأن اإلثبات صحيح، وأنّه ضامن لهذه الحقيقة  

.*"رأيتك البارحة بصحبة الرئيس: "فقولنا   

يفضي بنا إلى القول بأن المتلفّظ هو ذلك الّذي تحدده العناصر المشكّلة لعملية 

إن لم يظهر مصرحا به، بل دلّت عليه تاء المتكلّم في الفعل و"إن تواجد أنا : الحديث

يشير إلى اقتران الفاعل في الجملة بالمتحدث، فكاف المخاطبة تشير إلى المتحدث " رأيتك"

وزمن . إليه الّذي عينه المتحدث، والرئيس يحيل إلى شخص ُأقصي من زوج المتحادثين

.التلفّظالفعل يشير إلى الزمن السابق لعملية   

                                                 
1 - D. Maingueneau (1998) : Analyser les textes de communication, Paris, Dunant, p. 
115.     
* - « Je vous ai vu hier avec le président ».   
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:التمّثالت االجتماعية :  الفصل السابع– 7  
إالّ أنّنا، في تلك . منذ أن بدأنا البحث، كانت فكرة التمثّالت االجتماعية تساورنا

الفترة، لم نجد الخانة المنهجية لبحثنا كي نستغّل هذه الفكرة، فخشينا أن يكون حديثنا عن 

وفي مرحلة متقدمة منه، شعرنا . ي لهذا البحثإقحاما قد يضر بالمسار المنهج" التمثّالت"

أنّنا بحاجة إلى إدراج هذه النقطة، وذلك بسبب إدراكنا للعالقة الوطيدة بين الخطاب كإنتاج 

فردي والتمثّالت االجتماعية كبناء ذهني، في مرحلة أولى، وكتصور جماعي في مرحلة 

لتقي وتتجمع لتصير تصورات إن التمثّالت الّتي هي ظواهر فردية ومجزأة ت. ثانية

وتنتهي بتشكيل اآلراء والمواقف والمعتقدات "جماعية تهيكلها مختلف الشّبكات االجتماعية، 

.1"والقوالب االجتماعية الجامدة   

وباعتبار اللّغة ظاهرة اجتماعية، فإنّها تعتبر إحدى الوسائل الّتي تنعكس فيها 

ل أعمال موسكوفيسي التمثّالت االجتماعية، وقد تبين، من خال Moscovici وهو مؤسس  "

 إلى – وهي غايته القصوى –، أنّه كان يسعى )هذا النوع من الدراسات النّفسية االجتماعية

وينديش، في هذا . يؤكّد أ. إقامة روابط بين النّشاط اللغوي وتمظهر التمثّالت االجتماعية

هذا التفاعل الّذي . 2لتفاعل االجتماعياإلطار، أن التمثّالت االجتماعية تتبنّى في ظّل ا

.أنّه يتجسد، أساسا، في اللّغة" التداولية واللّسانيات االجتماعية"أثبتت اللّسانيات التفاعلية   

، في دراسة أقامها على بعض المفردات الخاصة R. Harry 3هاري. فقد أثبت ر

اض ضمن النّشاط بالعواطف واألحاسيس، أن المفردات تستخدم كوسيلة لتحقيق أغر

اإلنساني، وبالخصوص لتفسير نشاط الغير، دون أن يشكّل سلوكه ذاك التزاما فرديا، 

وقد أثبت أيضا أن البنية النحوية، الّتي هي نتاج البنية . وتفسيرا شخصيا لظاهرة ما

الفكرية، هي نفسها وسيلة تعكس كيفية تمظهر التمثّالت االجتماعية، وما أدّل على ذلك من 

.الختالف الموجود في اللّغات فيما يتعلّق بتقسيم الضمائرا  
                                                 

1 - A. Lounici (1999), Médias et représentations : Gestion du plurilinguisme et 
processus de création/diffusion des représentations, Actes du colloque sur la place 
des formes d’expressions populaires dans la définition d’une culture mondiale, Tizi-
Ouzou, p. 99.    

2 - U. Windish (1990), Le prêt à penser : Les formes de la communication et de 
l’argumentation quotidiennes, L’âge d’homme, p. 52.    

3 - Denise Jodelet (sous la direction) (1998), Les représentations sociales, 5ème édition, Paris, 
PUF, pp. 149 – 169.  
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بي . هذه الفكرة يدعمها ب B. Py البنية اللّسانيات أثبتت منذ وقت طويل أن بقوله إن 

لعالم، االمعجمية للغة ما تلعب دورا هاما في الكيفية الّتي يدرك بها مستعملو هذه اللّغة 

لي للسويسري النّاطق باأللمانية بين مصطلحي حيث يضرب لنا مثال بالتمييز الدال

bilingueازدواجي اللغة  و  zureisprachig على الناطق المزدوج اللّغة، فهو   الدالين1

حينما يستخدم كلمة ازدواجي اللغة، يقصد بها اآلخر، وحينما يتحدث عن نفسه، يستخدم 

.2المصطلح األلماني السابق  

 سابقا، وسيلة تتجسد فيها التمثّالت االجتماعية، إضافة إلى كون اللّغة، كما ذكرنا

.فهي نفسها موضوع للتمثّل  

إن من يمعن النظر في بعض الكلمات الّتي وظّفتها الساحة اإلعالمية والسياسة 

تها مدونتنا، يالحظ اختالال واختالفا في تصور كلّ لالجزائرية، في المرحلة الّتي شم

الختالف إلى تمثّل كّل مجموعة للعالم والمجتمع، وإلى يعود هذا ا. مجموعة لدالالتها

فكلمة . أسلوب كّل منها في الحجاج في سبيل اإلقناع والتغيير من معتقدات وآراء الغير

طاعة المرأة هللا "و" احترام تعاليم اإلسالم"و" الستر"بالنسبة لفئة معينة تعني " الحجاب"

حرمان المرأة "و" سيطرة الرجل"رى، فال تعني إالّ ، أما بالنّسبة لفئة أخ"ولرسوله ولزوجها

مع العلم أن مصطلح الحجاب ال يقصد به "... خضوعها لسلطان الرجل"و" من حريتها

" اإلسالم"و" البربرية"قس على ذلك مفردات كـ. أكثر من رداء خاص ترتديه المرأة

...*"اللّغة الفرنسية"و" لعربيةاللّغة ا"و" االزدواجية اللّغوية"و" المرأة"و" الديمقراطية"و  

تكمن أهمية دراسة التمثّالت االجتماعية في موضوعنا، كون الصحافة الجزائرية 

تشكّل مرآة عاكسة لمختلف التيارات السياسية والثّقافية واإليديولوجية الجزائرية باختالفاتها 

الّتي مصدرها وتناقضاتها، ولمختلف الصراعات اللّغوية المحتدمة، هذه الصراعات 

االختالف شبه الكلّي في إدراك العالم، وقد غذّتها مختلف األحداث منذ الفترة االستعمارية، 

.وزادت من حدتها طبيعة السياسات اللغوية والثّقافية لجزائر ما بعد االستقالل  

                                                 
 .Zureisprachig لم نتمكن من إيجاد مقابل عربي دقيق للمصطلح -  1

2 - B. Py (édi.), (2000) : Analyses conversationnelles et représentations sociales, 
TRANEL, Institut de linguistique, Université de Neuchâtel, p. 11.    

  .   سنشرح هذه الفكرة في القسم التطبيقي، عند الوقوف على العديد من المفردات- *
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ونحن بهذا نعكف على دراسة التمثّالث االجتماعية لبعض الظّواهر الثّقافية 

 الجزائرية، كما تتمظهر في الصحافة الجزائرية، حيث سنعرض، من خالل واالجتماعية

أسلوب حجاج كّل صحيفة، كيفية إدراك الصحافي الجزائري لتلك الظّواهر، وقد أشرنا 

ى أنّنا نعتبر للصحافة، لدراسة هذه الظّواهر، فمرده إاأما اختيارنا . إلى بعضها فيما سبق

اعيا، تسمح لكل المجموعات بالتعبير عن آرائها ومعتقداتها، الصحافة فضاء سياسيا واجتم

الّذي يسمح بنشأة الرأي العام، عن طريق " الفضاء العام"وهي أيضا وسيلة لتنظيم 

.التبادالت الحجاجية  

إضافة إلى أن الواقع الجزائري أثبت أن كّل المحاوالت، الّتي قامت فيها مختلف 

وهو . بير الصحافي الحر، وهذا منذ االستقالل، باءت بالفشلالسلطات الجزائرية بقمع التع

.ما يعكس بوضوح الوجود الفعلي لصراع حاد وآلراء مختلفة  
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  :  التبليغ التنازعي:  الفصل الثامن– 8
يعد السويسري أولي ونديش أول من وضع هذا المصطلح إلعادة النّظر في ذلك 

التّبليغ  تبادال متناسقا للمعلومات، يشمل الباث المفهوم التّقليدي للتواصل الّذي يعتبر 

ويبدو أن هذا الشّكّل، الّذي وضعه ياكسبون أساسا، قد خضع لإلثراء . والمتلقي والخبر

والزيادة، لكنّه لم يخرج عن إطاره العام والسكوني الّذي تميز به والّذي يقتضي أن تكون 

. المتخاطبون دون أدنى صراع أو نزاعاألخبار كلّها مفهومة ومعتقدا بها ويتقاسمها  

وهو ما يرفضه الواقع وترفضه كّل المعطيات االجتماعية والسياسية 

فالحقيقة الّتي ال يشك فيها أحد هي أن التفاعالت في أي مجتمع ال تخرج ... والديبلوماسية

 أن الحياة اليومية إالّ أنّنا ال نزعم"في تأسيسها عن هذا الطابع النّزاعي للعملية التبليغية، 

.1"أو الحياة االجتماعية هي كلّها نزاعات وحروب شاملة، رمزية كانت أم حقيقية  

الغرض من وراء ذلك هو تجلية الظّواهر التبليغية، وهي كثيرة، الّتي تدخل ضمن 

إن من . التّبليغ التنازعي أكثر من دخولها ضمن تبليغ متناسق ومنسجم ال تشوبه شائبة

، ولو خاطفة، على العديد من الظّواهر السياسية واإلعالمية الجزائرية منذ يلقي نظرة

عقود، يالحظ هذا المظهر التنازعي للتبادالت اللّغوية والخطابية بين مختلف األطراف 

وقد انعكس ذلك بوضوح على الخطابات الصحافية . المتنازعة في الساحة الجزائرية

ديد من المالحظين السياسيين على أن طبيعة النظام في العتبارات عديدة أهمها إجماع الع

الجزائر يتميز بتقاسم المجموعات الضاغطة  أو ما يسمى في الخطاب السياسي 

، للسلطة، األمر الّذي يجعلها في نزاع مستمر les clansواإلعالمي الجزائري بالعصب 

انعكس ذلك . ن االمتيازاتمن أجل االستيالء على مختلف المناصب وحيازة  أكبر عدد م

استطاعت أن تخلق لنفسها جرائد ومجالّت " العصب"على الميدان اإلعالمي، ألن تلك 

هذه ... تدافع عن مصالحها وتدعم توجهاتها األيديولوجية والسياسية واالقتصادية والثّقافية

.في النّزاع قد انعكست بوضوح على خطابات المقاالت" االستمرارية"  

                                                 
1 - Uli Windish (1987), Le K.O verbal : La communication conflictuelle, Lausanne, l’âge 

d’homme p. 17. 
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 مثل بسيط عن التبليغ التنازعي الّذي ميز الميدان السياسي واإلعالمي هذا إذن

الجزائري، وقس على ذلك ما جرى وال يزال بين خطابات المثقّفين والجامعيين والطلبة 

.أثناء مخاطباتهم في مختلف ساحات ومدرجات الجامعات  

نضال وكفاح "ا هي  ال تكمن وظيفة اللّغة فقط في تبليغ األخبار والمعلومات بقدر م

إنّها وظائف اجتماعية للّغة تنضاف إلى الوظيفة الدائمة الوجود، . وهزيمة ومقاومة وثورة

.1"هي التبليغ  

يدخل عملنا هذا ضمن المحاوالت الرامية إلى فهم هذا المنطق النّزاعي للتبليغ في 

فس  اإلطار أن الصحافة الجزائرية المكتوبة من خالل مظاهرها اللّغوية، رافضين في ن

يندرج عملنا هذا في نظرية سوسيولوجية خاصة بهذه الظّاهرة، إن غايتنا هي أن نفهم 

. كيف تتجسد هذه التبادالت التبليغية النّزاعية في المظهر اللّساني الحجاجي والتداولي للّغة

ومن هنا جاء العديد من نصوص عينتنا متمظهرا في قالب حجاجي غالبا ما ينحو نحو 

.2"إن الموضوع األول للخطاب النّزاعي هو الخصم. "السجالية  

أما ... قد يكون هذا اآلخر عدوا شخصيا أو منافسا أو خصما سياسيا أو إيديولوجيا

ما يميز هذا اآلخر (أو الخصم) في إطار التخاطب النّزاعي فهو بعده السلبي. فإذا كان 

مة جديدة، فإن الخطاب التّنازعي يهدف، على الخطاب التّعليمي يسعى إلى اإلتيان بمعلو

.عكس ذلك، إلى رفض الخبر الّذي شكل أساس اعتقاده من قبل  

فالخطاب التناّزعي هو خطاب مضاد لخطاب آخر، إذ إن غاية  صاحبه هي أن 

يستفيد خطاب هذا اآلخر من خطابه بغرض رفضه ونفيه ودحضه والحطّ منه، وفي 

.األخير فرض خطابه هو  

مثير في كّل ذلك أن صاحب هذا الخطاب ال يأخذ في الحسبان ، خصمه فقط ، وال

اهتماما خاصا، معنى ذلك أن األهداف الّتي يسعى " الجمهور الشّاهد على النّزاع"بل يولي 

:إليها من خاللها صاحب الخطاب النّزاعي، تصب كلّها في  

                                                 
1 - Uli Windish, op. cit., pp. 18 – 19.  
2 - Ibid, p. 25. 
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  .محاربة أفكار وطروحات الخصم -

 .انتصار أفكاره وطروحاته -

قد يتشكّل هذا الجمهور من "إشراك الجمهور وإشهاده على رهانات النّزاع  -

بالنّسبة للصحافة "والمشاهدين والمستمعين " بالنّسبة للصحافة المكتوبة"القراء 

بالنّسبة للصراع السياسي في الحملة "والمنتخبين " السمعية والبصرية

  "..."االنتخابية

ي خطاب نزاعي ليس الطّرف ذاته بقدر ما هو تعدد يشير ونديش أن المقصود من أ

األطراف، أي كّل من هو طرف في النّزاع، من منتخبين ومثقّفين وسياسيين وإعالميين، 

.مشارك في التّبليغ النّزاعي، بصفة مباشرة أو بغيرها  

، ليس فقط إغراء اآلخر وجعله 1إن الخطاب النّزاعي، كما يذهب إلى ذلك ونديش

حضور الجمهور الشّاهد، إنّما هو نوع من المشهدة تتّخذ مظهرا مشهديا ومذهال مشاركا ب

.ومسرحيا، يذهب، أحيانا، إلى حد اللّهو  

وهو أيضا تحريف وتحويل وتغيير وتصحيف لخطاب الغير، والهدف من ذلك 

 ، وبالتالي احتواؤه*بالمعنى الّذي أكّده الفيلسوف األلماني فنجنشتاين"فرض قاعدة لعبة 

ومن هنا يمكن الحديث . وامتصاصه، عن طريق ترجمته، بما يخدم مصالحه الحجاجية

).تعدد األصوات(عن أكثر من خطاب ضمن الخطاب التنازعي   

يتم التهجم على هوية الخصم، انطالقا من نتائج ذلك، ويتم أيضا اإلضفاء عليه هوية 

.أخرى، خطابية كانت أم رمزية وشخصية  

" ضحية" "المهاجم" أن العنصر التناظري يظّل مستمرا، إذ يصير ومما ال شك فيه

".مهاجما" "الضحية"و  

.هذا الوضع يعتبره ونديش قاعدة من قواعد التخاطب التنازعي  

                                                 
1 - Uli Windish, op. cit.,  p. 26.    

  . 11 إلى الصفحة 09المذكور سابقا، من الصفحة   انظر كتابنا- *
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 ل اإلجابة إلى خطاب تنازعي جديد، ألنا القاعدة الثّانية فهي أن تتحوحية"أمالض "

" الشّهود"، خاصة إذا كانت بحضور "لمهاجما"لن تظل ساكتة بل تعمل على اإلجابة عن 

.ألن الصمت يضفي طابع الحقّ على خصمه  

أما القاعدة األخرى، وهي قاعدة خطابية أساسا، فتكمن في أن التبليغ التنازعي ليس 

جمعا بين التبليغ المتناسق والتنازع، بل هو امتالك لبنيته خاصة ومتفردة، فالمتخاصمان 

فالخطاب األول تحدده العالقات الّتي انعدمت . ا هو الحال في أي حوارال يتساويان، مثلم

فيها المساواة، وهي عالقات تراتبية في األصل، ويسعى إلى تكريس هذه الالمساواة وتلك 

.إن الرغبة في الهيمنة هي الخاصية المركزية للخطاب التنازعي. التراتبية  

القا من نوعين من العالمات، وهي يحدد ونديش شكل الخطاب التّنازعي، انط

:عالمات لسانية أصال  

: العالمات القابلة للعزل-  1  
هي عالمات لسانية، تشير في أي نص مكتوب إلى معارضة صاحب النص لخطاب 

:خصمه، وتتشكل في  

  .المعجم -

  .العالمات الكتابية -

: المعجم–أ   

لبعض " شهود" ألفاظ وهي. هناك ألفاظ تحمل داللة الشّتم والحطّ من شأن الخصم

التحوالت الّتي يحدثها صاحب الخطاب التنازعي بخطاب الخصم، مثل ما تشير إليه 

الفرانكفوني، المعرب، األصولي، البعثي : كلمات في الصحافة الجزائرية على غرار

وهي كلمات تختلف في داللتها أحيانا لتشير إلى ضد ما وضعت له في ... والشّيوعي

.األصل  

...".يزعم، يصرح، يؤكّد"ال التّصريحية الّتي تقدم لخطاب اآلخر األفع  

...".من الحماقة التأكيد بـ... من الخطأ أن يقول"أفعال التقييم   
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أشكال النّفي المختلفة والكثيرة وبعض الظّروف والنعوت واألفعال وأزمنة هذه 

 المتكلّم إلى عدم تحمل مضامينها، وهي عالمات تسمح بعزل األفعال، الّتي يسعى فيها

: ملفوظات خطاب اآلخر عن ملفوظات خطابه، مثل soi-disant ،prétendu ،en 

apparence... ،présenté comme.... 

...إالّ أن... فعال: أدوات الحصر والقصر  

.هناك نبرة المتكلّم في الخطاب الشّفوي  

: العالمات الكتابية–ب   

  " ".المزدوجتان  •

 ).tiret(الشَّرطة  •

 .القوسان •

 .عالمات التعجب •

 .عالمات االستفهام •

 ".إلى آخره"النّقاط الثّالث الّتي تشير إلى عبارة  •

 .الفواصل •

 .Majusculesاستخدام الحروف الكبيرة  •

 ...عالمات أخرى كاإلمالة والبروز •

نيات الّتي تستخدمها نضيف، زيادة على هذه العالمات الّتي حددها ونديش، التّق

...الصحافة المكتوبة في اإلثارة كالتركيز على كلمة أو عبارة في العنوان  

:االستراتيجيات الخطابية  – 2  
ونديش إنّه إذا كانت العالمات الكتابية غايتها تقديم وعرض خطاب الخصم . يؤكّد أ

توفير وسائل التعامل مع االبتعاد عن مضامينه، فإن االستراتيجيات الخطابية تسمح له ب

:هذه االستراتيجيات يمكن تلخيصها فيما يأتي. معه واحتوائه للتالعب به  
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  ".كذكر االستشهاد بين مزدوجتين"الخطاب المباشر والمنقول  -

 .الخطاب المنقول غير المباشر، عن طريق تحويله -

 .األشكال المختلفة للنفي والدحض -

 .السخرية والتّظاهر بالجدية -

 .الفضح -

 .représentation fantasmatique *مثيل االستيهاميالت -

 .استراتيجية الحرب الخفية -

 قد أخذ بعين االعتبار **قبل االنتقال إلى نقطة أخرى، نشير إلى أن تحليلنا للمدونة

معظم هذه الظّواهر الّتي تجلّت فيها، وهو األمر الّذي يبرر لجوءنا إلى وضع هذا التقديم 

خطاب التنازعي وخصائصه، وبعض المفاهيم األخرى الّتي نعتبرها واستعراض مفهوم ال

.مهمة في التحليل  

تتوقّف أية عملية لتحليل الخطاب عامة، والخطاب التنازعي بصفة خاصة، حسب 

:ونديش، على األخذ بعين االعتبار مجموعة من المسائل، أهمها ثالث  

  .مسألة الحجاج في الخطاب اليومي -

 . االجتماعيةمسألة التمثّالت -

  .مسألة البعد العاطفي للخطاب خاصة وألي سلوك اجتماعي عامة -

:فالحجاج في الخطاب اليومي يتشكّل في هذه النقاط  

  .التلفّظ بإثباتات بهدف تشكيل خطاب ومكان أثناء النّزاع الكالمي -

                                                 
  . ادع من حلم أو هلوسة االستيهام هو تصور تخيلي خ- *

 ليدرك القارئ أيضا أنّنا إذا تحدثنا عن هذه الظّواهر في تحليلنا فذلك قد يتم وفق المنهجية الّتي رسمناها في بداية - **

البحث وهي البحث عن فهم البعدين الحجاجي والتداولي للخطاب الصحفي الجزائري المكتوب، دون أن يكون بحثنا 

التنازعي لهذا الخطاب، بل إن اللّجوء إلى معرفة هذا الطّابع التنازعي له في هذا التقديم ما هو إالّ هذا معرفة الطابع 

  .إضاءة إضافية للبعدين المذكورين لمدونتنا
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تطوير استراتيجيات خطابية تهدف إلى مضاعفة مصداقية الخطاب  -

 ".السياسية وغيرهااالجتماعية و"ومكانته 

  .بناء شكل حجاجي أساسه اللّغة -

ومن هنا، فإن أي مشروع حجاجي تتوفّر فيه المصداقية ال بد أن يأخذ بعين االعتبار 

وجهة النّظر ورؤية العالم والتمثّالت االجتماعية والهوية االجتماعية لخصمه "ويدمج 

.1"وللجمهور المستهدف  

ل عن طبيعة العالقات بين المرسل والمخاطب هذا اإلدماج يجرنا إلى التساؤ

.والجمهور المستهدف التي قد تكون عالقات واقعية وموضوعية  

.وقد تكون عالقات ترغب فيها الذّات المتكلّمة إلى وضعها بينها وبين اآلخرين  

.وقد تكون عالقات وهمية  

الت ويخلص ونديش إلى أن المزج بين الحجاج اليومي وبين العالقات والتمثّ

:االجتماعية وهوية المخاطبين االجتماعية، يفضي إلى دراسة القضايا اآلتية  

االستراتيجيات واإلجراءات الخطابية المستعملة في سبيل إضفاء الشّرعية  -

  . على الخطاب الخاص

االستراتيجيات واإلجراءات الخطابية المستعملة في سبيل إسقاط شرعية  -

 .خطاب الخصم

 وإضفاء الشّرعية ma place" مكاني"يسمح لي بتثبيت الفعل الحجاجي الّذي  -

 .عليه

 خصمي ؟" مكان"الفعل الحجاجي الّذي يسمح لي بنفي وإزالة الشّرعية على  -

التصور أو التمثّل االجتماعي الّذي يسنده المتكلّم لنفسه، بواسطة نشاطه  -

 .اللّغوي والحجاجي

                                                 
1 - Windisch, Le K.O verbal..., p. 68. 
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 لغيره ليسمح له بالتحدث التصور أو التمثّل االجتماعي الّذي يسنده المتكلّم -

 .عنه بذلك األسلوب

الّتي يريد المتكلّم أن يفرضها ) واقعية، مرغوب فيها، وهمية(طبيعة العالقة  -

 .بواسطة النشاط اللّغوي" اآلخر"مع 

وفي أقصى حد قد تكون العالقة استيهامية إذ قد تكون الغاية تحبيبا أو  -

 .تبغيضا

:غية األخرى ودورها في الحجاج االستعارة والّظواهر البال– 1 – 8  
لقد أشار ونديش إلى أن االستعارة تدخل ضمن الوسائل الّتي يوظّفها المتكلّم لإلجهاز 

مهما كانت نوعية "على خصمه، فهي بالتالي أسلوب حجاجي ال يمكن ألي مخاطب 

دارس من هنا، فرضت االستعارة نفسها ووجودها على المتكلّم وال. االستغناء عنه" خطابه

وقد شد انتباهنا، في مدونتنا، ذلك التوظيف الكثيف . باختالف العصور واألنواع الخطابية

لالستعارة ولظواهر بالغية أخرى كالتشبيه الّذي هو من جنس االستعارة باعتبارها نتاج 

.التمثيل والقياس، والكناية أيضا، الّتي جاءت نتيجة االستلزام أو اللّزوم  

ا بعد أن هناك إجماعا من العلماء، قديما وحديثا، على أن االستعارة وقد تبين لنا فيم

يقول عبد القاهر . تضطلع بدور ووظيفة أصلية في الخطاب هو دورها الحجاجي

اعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون للّفظ أصل في : "الجرجاني في تعريفه لالستعارة

ه حين وضع، ثم يستعمله الشّاعر أو غير الوضع اللّغوي معروف تدّل على أنّه اختص ب

.1"الشّاعر في غير ذلك األصل، وينقله إليه نقال غير الزم فيكون هناك كالعارية  

 على – حسبه – الحجاجي لهذا التعريف إذ ينبني *يشير طه عبد الرحمن إلى البعد

:على أمرين"، الّذي ينبني هو نفسه "مبدأ ترجيح النظم والمقتضى النظمي"  

                                                 
  .29يروت، ص ريتر، دار المسيرة، ب. هـ: ، أسرار البالغة، تحقيق)1983( عبد القاهر الجرجاني -  1
طه عبد الرحمن إلى أن هذا المفهوم لالستعارة، كما عرفها الجرجاني، مبني على أساسين أساس جدالي .  يشير د-  *

  .وأساس تأسيسي
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فليس النظم هو مجرد توالي األلفاظ في عملية النطق، وإنّما :  مقتضيات العقل– 1

.هو تناسق داللتها فيما بينها تناسقا يستوفي شرائط التعليل العقلي  

ليس النحو هنا هو مجرد النظر في الصور اإلعرابية للجملة :  قوانين النحو– 2

 في أسباب التفاضل التعبيري والتبليغي لهذه لتبين وجود سالمتها التركيبية، بل هو النّظر

.1"الجملة، فضال عن قيامها بشرائط السالمة التركيبية  

المقتضى "هناك أيضا ". بالمقتضى المعنوي"هذان األمران يدخالن ضمن ما أسماه 

أن القول االستعاري يصير تركيبا خبريا أصليا ال ينحصر في الربط بين "وهو " النظمي

وبزيادة هذا . بل يضيف إليهما عنصرا ثالثا هو ذات المخِبر. خبر بهمخبر عنه وم

العنصر، يكون عبد القاهر قد نقل القول االستعاري من مرتبة الداللة المجردة إلى مرتبة 

.2"التداول الّتي تتوخى مقتضيات مقام الكالم  

رة تعود وفي األخير، يؤكّد طه عبد الرحمن أن أصول نظرية الجرجاني في االستعا

:بتأثّره إلى جانبين اثنين  

أحدهما أساليبه في الحجاج متعارف عليها كالرد على أقاويل المعترض وعلى شبه "

تأويله، وكالتوجه إلى المخاطب وافتراض علمه واقتناعه بما يلقى إليه وبناء األحكام 

ز مفهومي والثّاني الجهاز الحجاجي للمناظرة، وهو جها. والقواعد على هذا االفتراض

متأصل في المجال التداولي العربي اإلسالمي؛ فقد عمد الجرجاني إلى اقتباس عناصر 

: مختلفة منه في تكوين تصوره لالستعارة، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

" الدليل والشاهد"و" المعارضة"و" االعتراض"و" التقرير"و" اإلثبات"و" الدعوى"و" االدعاء"

 أداته اإلجرائية األساسية في وصف *"االدعاء"، كما جعل مفهوم "القياس"و" االستدالل"و

.3..."آليات االستعارة، ونقله إلى هذا المجال البالغي بكّل أوصافه المشهورة  

                                                 
  .306، ص المرجع السابقطه عبد الرحمنن اللّسان والميزان، .  د-  1
  .306 المرجع نفسه، ص -  2
، وفصل "االستعارة بين الحساب والحجاج"، الفصل الموسوم بـ "ن والميزاناللّسا" انظر فصل كتاب طه عبد الرحمن - *

  ".تكوثر الخطاب"
  .309، ص المرجع نفسه -  3
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ليؤول على ضوئه ما سمي باالستعارة المكنية " االدعاء"ينطلق السكاكي من مفهوم "و

مراد به الطائر بادعاء أنّه " الذّل"، فعنده أن "مةواخفض لهما جناح الذّل من الرح: "مثل

عينه بقرينة إضافة الجناح الّذي هو من خواص الطائر ولوازمه إليه، وليس المراد من 

 د الخضوع حتّى يكون مستعمال في معناه الحقيقي، بل الذّل المفروض هو أنالذّل مجر

.1"عين الطائر ادعاء  

هوم االستعارة، من مفهوم القياس، إذ تعتبر االستعارة ينطلق بيرلمان، في تحديده لمف

ضربا من أضرب القياس، وقد استند في ذلك إلى تحديد أرسطو لالستعارة باعتبارها قياسا 

هو ) ج(بقولنا إن ) أ(إذ يمكن وجود االستعارة في تعييننا ). د(هو ) ج(و) ب(هو ) أ(بين 

كانت الشّيخوخة ترتبط بالحياة كما يرتبط المساء فإذا ) "ج(هو ) أ(، أو حينما نصرح أن )د(

.2الشّيخوخة هي المساء: الشّيخوخة بمساء الحياة، أو أن نقول) استعاريا(بالصباح، فإنّنا ننعت   

) كصورة بالغية(ويعمد بيرلمان إلى إخراج االستعارة من طابعها التصويري 

هي أكثر " الشّباب صباح"تعارة وإدخالها المجال الحجاجي الخطابي، إذ يذهب إلى أن اس

، ألن الحس اإلنساني يميل أكثر إلى غضاضة الشّباب "الشّيخوخة مساء"تعبيرية من 

، ومنه فإن إثارة االنتباه يكون أشد في استعارة "الشّيخوخة"وحيويته منه إلى جفاف 

ويميز ". الشّيخوخة"منه في استعارة  " الشّباب" Le Guern التصويرية  بين االستعارة 3

واالستعارة الحجاجية، انطالقا من الوظائف الثّالث للخطاب، كما ) نسبة للصور البالغية(

:تصورتها البالغة الالتينية  

  .الوظيفة التعليمية واإلخبارية -

 .الوظيفة االستمتاعية -

  ).الحض على الفعل(الوظيفة التأثيرية  -

                                                 
، )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشّعري : محمد مفتاح. د:  أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة، نقال عن-  1

  .85المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص 
2 - Michel Le Guern (1981), Métaphore et argumentation, in « L’argumentation », 

centre de recherches en linguistique et sémiologie, université Lyon II, P.U.L, p. 66  
3 - Ibid, p. 71. 
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 اللّتين تدعمهما الوظيفة الثّالثة، فاالستعارة الحجاجية تتوقف على الوظيفتين األوليين

ومن هنا، فإن االستعارة التصويرية . أما االستعارة التصويرية فتتوقّف على الوظيفة الثّانية

.الجمالية تصير حجاجية إذا اقترنت بالوظيفة اإلقناعية أو التأثيرية للخطاب  

 االستعارة، ألن يبقى أنّه من الخطأ الفصل النّهائي بين ما هو جمالي وإقناعي في

الحجاج ال يمكن فصله عن الخاصية العاطفية، وقد أظهر ونديش ما لهذا العنصر من دور 

في الخطاب التنازعي الّذي ينبني، كما أشرنا قبل قليل، على العنصر الحجاجي 

. ، والعنصر العاطفي وعنصر التمثالت االجتماعية)اإلقناعي(  

لنائب العام لخطاب تتخلّله استعارات وصور إن الغاية من استخدام المحامي أو ا

بالغية أخرى هو التأثير في القاضي وحمله على قبول مرافعته على أنّها الحقيقة الّتي بها 

.سيحكم على المتهم أو يفرج عنه  

 أن هناك كلمات، تنحو منحى ساخرا وسلبيا إذا وظّفت للداللة Le Guernوقد الحظ 

الّتي ما إن وظّفت في مقام معين إالّ وأشارت إلى " الحمار"ة على الرجل مثال ، مثل كلم

ما هو سلبي في اإلنسان من خالل تصرفاته، ويعود سبب ذلك إلى احتواء الكلمة على 

ومن هنا فإن االستعارة . وحدتين دالليتين، توحيان بذلك، كلّما أطلقت الكلّمة على اإلنسان

ن ينظر إليها على أنّها نتاج تركيب بين كلمتين أو قد تحتويها الكلمة بمفردها، بعدما كا

فالوحدتان الدالليتان . أكثر têtu و) المتعنّت ( bête اللّتان تحتويهما اللّفظة هي ) األحمق (

فكلّما استخدمت كصفة إال ودلّت على . الّتي أضفت على الكالم بعدا استعاريا حجاجيا

.اف بعض الحيوانات في مختلف الثقافاتوهو ما الحظناه في استخدامنا ألوص. االستعارة  

:ظاهرة السخریة – 2 – 8  
تتم السخرية بواسطة مجموعة من الوسائل واألدوات واإلجراءات الخطابية بهدف 

فالغاية من ذلك ليس هو السعي لبناء خطاب مضاد . وبخطابه" اآلخر"االستهزاء بـ 

فالنشاط الخطابي . لضحك منهلخطابه، لكن النزول به نحو االستهزاء به والسخرية وا

إن السخرية ليست بالعملية السهلة فهي تحتاج إلى إعادة ". اآلخر"موجه كلّية نحو خطاب 

معنى ذلك أن . صياغة خطاب اآلخر، وهو في الوقت نفسه، يقوي من وضعية المتكلّم
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. ديتهإثبات الخصم بأنّه أضحوكة وهازئ هو في الوقت نفسه إثبات لذكاء المتكلّم ولج

والمقصود بتوجيه هذا الخطاب ليس إلى الخصم ذاته، إنّما إلى الجمهور الشاهد على 

:وتقع السخرية على. العملية الخطابية  

  .المعنى العام للخطاب -

 .معنى بعض المفردات الّتي يحتويها الخطاب -

  .  شكل الخطاب ذاته -

الكتابية تُعرف السخرية، في الخطاب المكتوب، من خالل بعض العالمات 

[...]. كالمزدوجتين وعالمات التعجب والنقاط الثّالث الّتي تشير إلى عدم اكتمال الخطاب 

ظاهرة سياقية، أساسا، تتقوى فيها عناصرها :"مانغنو إلى أن السخرية هي. ويشير د

. 1التفاعلية وشبه الكالمية، وهو ما يفسر االهتمام الكبير لعلماء التداولية بها  

لنظريات الّتي تناولت السخرية، فقد تناولتها البالغة القديمة باعتبارها تعددت ا

ظاهرة تشير إلى موقف تلفّظي ، فهي، إن صح القول، اختالل بين المعنى الجانبي 

وتظهر في محتوى النص، في المبالغة في بعض الظواهر والكلمات، . والمعنى المجازي

متكلّم، وفي الكتابة في المزدوجات والتغيير في وفي الخطاب الشّفوي في نبرة وإيماءة ال

...شكل الكتابة  

أما لدى ويلسون وسبربر ، فالسخرية هي إحالة أو استشهاد وهي في الوقت نفسه 

إنّها نوع من االستشهاد يحال به إلى خطاب شخص يقول فيه أشياء في غير : "ذاتية الداللة

.   2"موضعها نظرا لما هو عليه السياق  

سخرية لدى برندونر وال Berrendonner هي تلفّظ مفارق ، حيث يجعل المتكلم 

.خطابه غير متحقّق في الوقت الّذي يتلفّظ فيه به، وهو في نفس الوقت تحقيق لخطابه  

وهي لدى ديكرو ومانغنو ظاهرة متعددة األصوات، فالمتكلّم يقلّد، في خطابه، كالما 

أما الطابع المتعدد األصوات . فع من قيمة خطابهبهدف الحطّ منه، وفي الوقت نفسه للر

                                                 
1 - D. Maingueneau, P. Charaudeau, op. cit., p. 330. 
2 - Ibid. p. 331. 
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النّظر إلى هذا النوع من التلفّظ كمشهدة"للسخرية فقد تجلى في  ، يسمع فيها المتلفّظ خطاب  

الهاء تعود على (شخص مثير للسخرية يتحدث بجدية، ويبتعد المتكلّم بالتالي عن خطابه 

يا له من : "فحينما نقول. 1"يعطي له الكلمةبالنبرة واإليماءة، في الوقت الّذي ) الهازئ

لشخص أحمق وأبله، فنحن نسند هذا الكالم لشخص آخر، في إطار مشهدة !" رجل ذكي

. العملية التلفّظية  

أما القيمة التداولية للسخرية، فتكمن في أنّها تعد خرقا ألحد أحكام جرايس وهو حكم 

، "اآلخر"اصية الحطّ من قيمة خطاب ، فهي، في الوقت نفسه، تؤكّد على خ"الوضوح"

ضد القوالب المنطقية الّتي يخضع لها المتلفظون في ..." المدافع عن"وتلعب دور 

.خطاباتهم أمام الجمهور الّذي يفرض عليهم قواعد األدب واللّياقة  

وتلتقي االستعارة بالسخرية في كونهما تشكالن مسألتين مفتوحتين وتحلّلهما كلّ 

.ل الخطاب انطالقا من مقتضياتهمانظرية لتحلي  

:القيمة الحجاجية لألقوال الّضمنية – 3 – 8  
يتوقّف الحجاج، في اللّغة أساسا، على األدوار الّتي تضطلع بها الدالالت الّتي 

وهو األمر . تحتويها الخطابات، والّتي يعمل المتكلّم على عدم التّصريح بها ألسباب عديدة

سلطة األقوال الضمنية"أموسي تتحدث عن الّذي جعل الباحثة روث  " في الحجاج   le 

pouvoir de l'implicite dans l'argumentation  . المسار الحجاجي ألي وهذا يعني أن

خطاب يتوقّف على مدى ما يحتويه هذا األخير من دالالت تسير نحو الوجهة الّتي يريدها 

ا أشكاال منطقية يتضمنها الملفوظ، والمواضع إن المواضع البالغية باعتباره: "لها المتكلّم

إن القول الضمني . 2"التداولية باعتبارها مبادئ تتابع مضمرة، هي كلّها مواضع ضمنية

فال . يضفي على الحجاج ميزة القوة ألنّه يلزم المخاطب بتكملة العناصر غير المصرح بها

 اتي تتشكّل منها، لذا يقوم المخاطب هاهنتشتمل القوالب المبتذلة مثال، على كّل الدالالت الّ

. مع الخطاب" تعاون"بعملية حّل الرموز وتفكيكها بغاية إحداث   

                                                 
1 - D. Maingueneau, Analyser les textes de communication, p. 152. 
2 - R. Amossy, L’argumentation dans le discours, p. 151. 
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نضيف إلى ذلك أن المتكلّم يتجنّب التّصريح باألقوال المضمرة الّتي تساهم بفعالية 

في اإلطار الحجاجي للنص، لكي ال تكون مدعاة لالحتجاج والدحض، وهي تقوي الحجاج 

ضا بسبب عرضها لمعتقدات وآراء تشكّل المقدمات الّتي ال يمكن إعادة النّظر فيها، أي

فهذه المقدمات تسمح للمتكلّم بالتّصريح . وهي المقدمات الّتي ينبني عليها الحجاج كلّه

أما عملية تأويل هذه األقوال غير . بأشياء وبالقدرة على نفيه لمسؤولية كونه صرح بها

 فقد تتطلّب دراسة مختلف الملكات الموسوعية والمعارف المشتركة بين المصرح بها،

فاألقوال الضمنية كانت دائما مرتبطة بالمعارف المشتركة للمتخاطبين، وما . المتخاطبين

أدّل على ذلك من أن أرسطو كان يسعى إلى أن تكون مقدمات منطقه محشوة بدالالت 

 تسهل على المستمعين ترجمتها، فكيف يمكن التّصريح يتعين أن ال يصرح بها كلّها والّتي

.بأشياء يمكن اعتبارها معارف يشترك فيها الجميع  

تتوقّف الظواهر المضمرة على القدرات االستنتاجية للمتخاطبين، الّتي تستند بدورها 

إلى المعطيات اللّغوية البحتة للملفوظات، وعلى معطيات مقامية، وعلى معطيات ترتبط 

.ماه جرايس  أحكام المخاطبة، أو قوانين الخطاب، حسب تعبير ديكروبما س  

من أشهر الظواهر الضمنية الّتي تتدخّل بفعالية في التأثير على الوظيفة الحجاجية 

للخطاب نجد مقتضى القول الّذي نعرفه من خالل صيغته اللّغوية؛ أما وظيفته، فتكمن في 

يعتبر ديكرو االقتضاء فعال كالميا يلعب . للخطابأنّه يضمن التماسك واالنسجام العضوي 

دورا هاما في تحديد العالقات بين المتخاطبين، وهي الّتي تسير بالحجاج نحو الهدف 

.المرسوم له في بداية الخطاب  

: حجاجية عناوین المقاالت– 4 – 8  
ا أثناء اطالعنا على العناوين الّتي كانت توضع على رأس المقاالت، أثار انتباهن

األساليب الّتي كانت تصاغ بها هذه العناوين، وهو األمر الّذي جعلنا نتساءل عن األهداف 

 والّتي بدت - الّتي يسعى إليها الصحافيون أو هيئات التحرير من اتباع مثل هذه األساليب 

 والّتي تبـدو لنا مغايرة لما هو –لنا وكأنّها خاضعة لمنطق خطابي وحجاجي معينين 

في المؤلّفات األدبية والفكرية والعلمية األخرى ؟ خاصة إذا تعلّق األمر معمول به 

.بالمقاالت الّتي تدخل ضمن صحافة الرأي  
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:البعد اإلخباري لعناوین المقاالت – 1  

يوجد شبه إجماع على أن العناوين تضطلع بالوظيفة اإلخبارية، وهي الوظيفة 

يقول ). إخباري أو مقال رأي(ن صنفه األساسية في أي صحيفة أو أي مقال مهما كا

، 1"هو اإلخبار: تنتمي العناوين إلى نمط مقامي، أو لنقل خطابي: "شارودو في هذا السياق

.يتحكّم فيه عقدان تلفظيان، حسب تعبير شارودو) العنوان(وهو نمط   

وهو الّذي يقتضي اإلخبار عن الواقعة كما حدثت في الواقع، :  عقد أصالة الخبر–أ 

.ون أي تعديل أو تحريف، وهو ما يستلزم عنصر الموضوعيةد  

من المتعارف عليه، في الصحافة المكتوبة، أنّه إذا كان المقال، أحيانا، هو نتاج 

مخاض طويل، فإن العنوان يأتي تتويجا لهذا المقال من جهة، فهو آخر ما يقيده الكاتب 

ل، فهو العقد الّذي يبرر وجود النّشاط على الصفحة ليكون إشارة الدخول إلى عالم المقا

.اإلعالمي  

وبالموضوعية ) الصحافي(هناك عقد أخالقي يربط اإلنية المخبرة  : عقد الجدیة–ب 

وهو ما يجعل الصحافي يختفي، أحيانا، . – حتّى ال يبقى الخبر سريا –بإلزامية نقل الخبر 

ومؤسساتية أحيانا ) صحافيينمجموعة من ال(ضمن ذات مخبرة قد تكون جماعية أحيانا 

...).الصحيفة، المجلة(أخرى   

إالّ أن M. Mouillaudو J. F. Têtu العناوين تضطلع كلّها يعترضان على فكرة أن 

هناك مثال عناوين األركان الّتي تكاد تخلو نهائيا من اإلخبار، . على اإلخبار في ذاتها

 2"المحيط الثّقافي"ي تنظيمها إلى فهي خاضعة ف... الوطن، األحداث، الثّقافة: مثل

هذا االقتضاء يجعل عناوين . للصحيفة، الّذي يجعل هذه العناوين تحمل معلومات معينة

المقاالت، وإن لم تكن تصريحية تماما، توجه القارئ إلى أن يستنتج أشياء قد ال يصرح 

العنوان أو المقال ذاته، بل قد يكون استنتاج أو تصريح الص حافي نتيجة منظومة بها نص

إن استراتيجية التسمية لدى أي كاتب تعتمد على رؤاه . "أفكاره وخلفياته وأيديولوجياته

                                                 
1 - P. Charaudeau (1983), Langage et discours, Paris, Hachette, p. 101. 
2 - J. F. Têtu, M. Mouillaud, op. cit., p. 118.  
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. 1"الفكرية وعلى مرجعيته األيديولوجية واستيحاءاته النفسية من خالل عمله الّذي ينتجه

.والمقصود بالتسمية هاهنا العنوان  

لعنوان يضطلع بوظيفة تواصلية أساسا، إذ يشير الناقد المغربي محمد بنيس إلى أن ا

يتّجه مباشرة نحو تعيين مرجعية النص وغرضه، وذلك باإلحالة على موضوع "إنّه 

.2" القارئ–الرسالة، ابتغاء التواصل الفوري مع السامع   

:مثال ذلك هذا العنوان الّذي جاء في جريدة ناطقة بالفرنسية  

 Colloque sur l'arabisation  ملتقى حول التّعريب 

 ? Raison où es-tu     أين أنت أيها العقل ؟

)El Watan, Décembre 1994( 

 بخطّ عريض، وهو Colloque sur l'arabisationحيث وضع العنوان األصلي 

إحالة إلى تنظيم ملتقى حول التّعريب، إالّ أن التساؤل الّذي طرحه الصحافي، والّذي يمثّل 

ن اعتباره نتيجة لما تمخّض عن الملتقى وما جاء فيه من أفكار عنوانا فرعيا، ال يمك

فالصحافي، عند عرضه آلراء . وآراء، بل هو استنتاج لشخص معارض أصال لهذه الفكرة

بعض المشاركين في الملتقى، كانت تعليقاته تطغى على أقوال وآراء هؤالء، وهو ما من 

، خاصة إذا تعلّق "عقد الجدية"ج عن شأنه أن يعطينا فكرة ولو أولية عن كيفية الخرو

.األمر بإحدى القضايا الّتي ال زالت تسيل الحبر الكثير منذ عشرات السنين  

تجدر اإلشارة إلى أن للخصائص الّتيبوغرافية والطبوغرافية للعناوين تأثير على 

والتأثير عنصر شد انتباه القارئ وإعطائه أقّل قدر من المعلومات تسمح له بقراءة المقال، 

نحن نعلم أنّه نادرا ما يشكّل العنوان اختصارا . عليه وعلى منظومة أفكاره ومعتقداته

إذ ... للمقال، عكس ما هو موجود في عناوين الكتب والمقاالت العلمية والفكرية واألدبية

يضطلع العنوان، في صحافة الرأي، في األغلب، بوظيفة اإلثارة وشد االنتباه، وهو في 

يحتوي على بناء حجاجي يكاد يكون محكما، يجعل القارئ، قبل الخوض في قراءة ذاته 

                                                 
  . 337 ص  السعودية،،33، العدد "عالمات في النقد"، الطريق إلى النص، مجلّة )1999( سليمان حسين-  1
  . 112، دار توبقال للنّشر، الدار البيضاء، ص 1، الشّعر العربي الحديث، بنياته وإبداالتها، ج )1990(محمد بنيس.  د- 2
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صلب المقال، يبني، بوعي أو بدون وعي، شكال حجاجيا يكون بمثابة المنظار الّذي يقرأ 

ومنها، فإن . من خالله ما جاء في المقال، هذا الشّكل يكاد يكون مفروضا عليه مسبقا

 الحضور في العناوين هدفها حمل القارئ على فهم القصة استراتيجية االقتضاء الدائمة

 حينما compliceوعلى أن يكون قارئا جيدا، بمعنى ضمان أن يكون هذا األخير مشاركا 

  .يتتبع أحداث القصة إلى آخرها
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  الباب الثالث              
 
 

       البنى الحجاجية لخطاب المقاالت في 
افة الجزائریةالصح  
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III البنى الحجاجية لخطاب المقاالت في الصحافة :  ـ الباب الثالث
 الجزائریة

 بعض المعطيات النظریة واإلجرائية للتحليل التداولي والحجاجي : الفصل األولـ 1
 للمقال

من أن الجملة ال يمكن لها أن تفي بالغرض في دراسة أي *آدم. م. ينطلق األستاذ ج

وقد . ب، وهو ما جعله يقترح المقطع، الّذي يستجيب للقصور الجديد للّغةنص أو خطا

ذهب إلى النظر إلى اللغة على أنها مجموعة من المقاطع المترابطة والمنسجمة والمتسقة 

إن األسلوب الّذي تشكّل فيه النص هو الّذي . يستجيب للخاصية التفاعلية للخطاب اإلنساني

قام محدد، وهو الّذي يجعله نتاج العملية التفاعلية بين يسمح بإجراء تأويل ضمن م

.المتخاطبين  

بناء على ذلك، نعتمد في دراسة بعض نصوصنا الصحافية، على التّحليل المقطعي 

الّذي نركّز فيه على المقطع الحجاجي، أما تناولنا للمقاطع األخرى فيتم على أساس أنّها 

.تؤدي وظائف حجاجية  

عدين االتساقي واالنسجامي لهذه النّصوص باعتبارهما إجرائين ننظر أيضا في الب

يتدخّالن في تحقيق البعد التفاعلي بعامة، والبعد الحجاجي بخاصة، بالتطرق إلى العناصر 

الداخلية والخارجية المشكّلة لها مثل الروابط الحجاجية وأزمنة األفعال واالستعارات 

...والمجاز  

لخصوص الحجاجي منه، يستجيب للغاية التبليغية هذا التّحليل المقطعي، وبا

تلزم هذه األخيرة المخاطب على بناء شكل وفرضه على المخاطب وحثّه على . 1للخطاب

إنه الشكل الّذي يتكون، أوال، في دماغ المخاطب، ثم تتم ترجمته إلى نص عن . قبوله

الحجاج كممارسة ف. طريق إخضاعه لمختلف قوانين اللّغة وعناصر السياق والمقام

، فهو يعد جمعا 2"ال يمكن له أن يتم مع أي كان وفي أي مكان وفي أي موضوع"وكسلوك 

. بين المعطيات اللّغوية ومعطيات السياق  

                                                 
  .الموسوم منهج الدراسة النصية أشرنا إلى هذا العنصر في الباب الثاني من هذا البحث في العنصر - *

1 - J. P. Bronckart (1985) : Le fonctionnement du discours, Delachaux, et Niestle éditeurs, Neuchâtel, 
Paris.  

2 - C. Golder (1992) : Le discours argumentatif : Impact de la finalité communicative sur les formes 
textuelles produites, pratiques N° 73, Mars 1992, Gresef, p. 16. 
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غولدر، أن يصنع خطابا حجاجيا إذا . ال يمكن لهذا الجمع بين المعطيات، حسب ك

ي تبرير ملفوظ بملفوظ آخر، عملية التبرير الّتي تتلخّص ف: لم تراع فيه عمليتان

.  الّذي يسمح للمخاطب باالبتعاد عن خطابه ليوفّر للمخاطب فضاء للتفاوض*والتفاوض

ردي للنصعملية التدعيم هذه تتحقّق في إطار المظهر الس ويشير جان ميشال آدم أن.  

 آدم .م. تداولية ج"نشير، بهذا الصدد، إلى أن تبنّينا لبعض اإلجراءات النّظرية لـ

، يحدد االتجاه الذي ينحوه تحليل المدونة بدءا بما يسمى بالروابط الحجاجية الّتي "النّصية

. تضطلع بدور استمرارية النص والحفاظ على انسجامه وإسهامه في االتساع والتدرج

ويتجلى . آدم، تلعب دورا هاما في االنسجام التلفظي والتداولي. م. فهي، كما يقول ج

لتداولي خاصة في دراسة نصوص ذات أبعاد سياسية، فيما يوسم باألفعال االنسجام ا

 تتحقّق بفضل – كما يسميها العرب القدامى –الكالمية الجامعة للخطاب ، إذ هي أغراض 

، تتمحور في ...)النّداء، الرفض، القسم، التقرير(مجموعة من األفعال الكالمية الجزئية 

ينها وتتداخل أحيانا، وتأتي متتابعة ومتسلسلة ومترابطة شكل مقاطع نصية تتشابك فيما ب

.وهذا كلّه من أجل خدمة الغاية الحجاجية الّتي من أجلها ُأنتج الخطاب. أحيانا أخرى  

أما دور المقطع السردي في هذه الدراسة، فيرتبط أساسا بوظيفة السرد في خدمة 

إذ تشير . ذا الّذي نحن بصدد دراستهالغاية الحجاجية، وخاصة إذا تعلّق األمر بخطاب كه

1فرانسواز ريفاز F.Révaz  الوظيفة الحجاجية هي الشّرط ذاته لوجود اإلنتاج " إلى أن

، وقد أثبتنا في دراستها للسرد في الصحافة المكتوبة، أن توظيفه ال يتم في "السردي

 الحوادث أو عرض الحوادث وسرد األحداث فحسب، مثلما هو الحال بالنّسبة لمقاالت

المقاالت الواصفة ألحداث ومناسبات سياسية وغيرها، إنّما يضطلع بدور هام في المقاالت 

.الّتي تدخل ضمن صحافة الرأي كالعمود الصحافي ومقاالت الرأي  

استنادا إلى ذلك، توصلنا إلى نتيجة فحواها أن مقاالت الحوادث ال تُقدم، بالضرورة، 

وفة، بل إن مقاالت الرأي هي الّتي توظّف فيها هذه البنى بقوة في شكل بنى سردية معر

                                                 
إذ إن ظاهرة التباعد في الخطاب تستحق عناية خاصة، فعندما يعمد " يقترح الدكتور صالح فضل مصطلح التباعد، - *

 ذلك عن وقد يتم. المتكلّم إلى اتخاذ موقف ال يدّل على التبني الكامل لما يقول، فإن هذا يؤدي إلى خلق مفارقة واضحة

هنا هناك دائما استيالء على كلمات اآلخرين أو إشارة إليها : طريق عالمات التنصيص أو غيرها، مما يجعلنا نتساءل

بالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، : صالح فضل. د". كموقف مقابل يدّل على التباعد عن الكلمة الخاصة

  .ذه العملية كثيرة الورود في السخرية والتهكّم والمحاكاةصالح فضل إلى أن ه. ويشير د. 103ص 
1 - F. Revaz (1997) : Le récit dans la presse, in pratiques N° 94, Université de Metz, juin, p. 27. 
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ومن هنا، فإن اختيار الصحافي للبنية السردية يخضع أصال . لدعم اإلستراتيجية الحجاجية

.لمقتضيات  تبليغية أكثر من خضوعه للنّوع الصحافي  

، M. Mouillaud وJ.F.Têtuنخلص إلى أن السرد الصحافي، كما ذهب إلى ذلك 

يضطلع بقيمة حجاجية، تنتج في الوقت نفسه عن البنية السردية والمقام التبليغي الّذي 

فوظيفة السرد في الصحافة تكمن في تنظيمه، بين المقام االفتتاحي . 1يتواجد فيه المتكلّم

واالنتهاء، لعملية قلب وتحويل المضامين، ألن األحداث في العالم والوجود تخضع لقانون 

ستمرار، األمر الّذي ال يخضع له السرد كظاهرة لغوية، إذ يعمل على صياغة تلك اال

.األحداث في إطار نظام يبتدئ ببداية ويختتم بخاتمة، يتخلّلهما تفاعل لألحداث  

ويشير المؤلّفان المذكوران إلى وجود خطاب خاص بالصحافة يجد في السرد وسيلة 

تستفيد الجريدة من : " يتحول إلى معرفة مشتركة.لبناء الرأي وإلعطاء تصور للعالم

لمحتوى نصي، إلى فكرة " االنغالق البنوي"الخاصية المغلقة، بالضرورة، للسرد لتمرير 

.2"شمولية الواقع الّذي يكون بالضرورة متخّيال  

ثمة حديث أيضا، في هذا المقام، عن الوصف أو المقطع الوصفي، الّذي يلعب دورا 

لقد بينا فيما سبق . ستراتيجية الحجاجية للمتخاطبين، بتدعيمه للبعد السرديبارزا في اإل

ويتم تبيان هذا كلّه في الخطاب الصحافي، باعتبار . دوره الّذي ال يستهان به في الحجاج

أن الصحافي غالبا ما يخفي ظهوره في الملفوظ، إذ يحرص على تقمص  دور المتفرج أو 

ومن جهة أخرى يلعب .  بمبدأ الموضوعية الصحافية من جهةالشاهد على الحدث، عمال

الصحافي، في وصفه لألحداث واألشخاص، دور المختص الّذي يعطي للقارئ صورة 

وكل ما من شأنه ... الواقع والعالم بوصفه للمكان والديكور والشّخصيات والدوافع النفسية

 وما من شأنه أيضا أن ال يحدث قطيعة أن ينقل الواقع بالمنطق الّذي يتقبله القارئ بسرعة،

.3"ذاكرة السرد"في البنية السردية للنص، فالوصف إذن هو   

يعتمد الصحافي على استخدام التّشبيهات واالستعارات ، في تسليط األضواء على 

بعض األحداث واألشخاص واألماكن على حساب أحداث وأشخاص وأماكن أخرى، وهو 

Mouillaudما جعل   الوصف في الصحافة بما تقوم به المعاجم من تحديدات، ألن  يشبه

الوصف الصحافي يساهم في إعطاء صورة تصير بعد مدة قالبا لغويا جامدا، إذ يصبح 

                                                 
1 - M. Mouillaud, J. F. Têtu : Op. Cit. p. 173.  
2- Ibid, p.175.  
3 - M. Mouillaud, J. F. Têtu Op. Cit.  p. 169. 
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إن أسلوب الصحافي في الوصف يجعل الواقع . النعت تحديدا يأخذ مكانه في المعاجم

ء سينوغرافيا لألحداث على بنا) الوصف(يظهر في شكل مشهد مسرحي، يعمل فيه 

.يتجلى أثرها في التأثير الحجاجي على القارئ... والشّخصيات والديكور  

ثمة إجراء آخر تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام، يسمى بالتفكير بالحجة، وهو 

إن االستشهاد في تعريفه الشائع هو إيراد قول . أسلوب كثير االستخدام في الصحافة

م الحجة بالضرورة والقوة، وهي فكرة تتقاطع مع إحدى الدعائم لشخص معين يقوم مقا

فالخبر ينحو إلى . المثل ، التصوير والمثال: الحجاجية الثّالث الّتي وضعها بيرلمان وهي

". مثاليا"أن يكون   

 بين ثالثة أنواع من هذه الحجج الّتي تضفي على الخبر والرأي 1يميز فيليب بروتون

:ب نفس الدور الّذي تلعبه الحجة، ويلع"الثقة"بعد   

تتوقّف مثل هذه الحجج على القدرات العلمية والتقنية واألخالقية :  الكفاءة– 1

والمهنية الّتي تضفي شرعية على النّظرة إلى الواقع المنبثق عنها، كحجة األديب أو 

ى المؤسسات وينطبق هذا أيضا عل... الخبير في االقتصاد أو المحلّل السياسي أو الفقيه

كنقابة األطباء أو المجلس اإلسالمي األعلى أو الديوان الوطني لإلحصائيات أو المجلس 

...الوطني االقتصادي واالجتماعي  

وقد يكون اإلعالن عن انعدام الكفاءة في ميدان معين، ضربا من هذه الحجج أو لنقل 

 غير المختص –فيكون رأيه ضربا من الكفاءة، ألنّه يعطي لصاحبه نوعا من المصداقّية، 

. حجة–  

ال تخضع هذه الحجج لمعايير نظرية أكثر مما تخضع للممارسة :  التجربة– 2

 ***.الفعلية في ميدان المتكلّم الّذي يتلفّظ بالقول

تزيد الحجة قوة حينما يصدر القول من شخص شارك في :  الشّهادة– 3

*****الحدث
.أو كان شاهدا عليه*  

                                                 
1 - P. Breton : L’argumentation dans la communication, pp 51 – 53. 

ن رأي يغنيك رأي صاحب التجربة ع:  بمعنى،"سال المجرب وال تسال الطبيب: " انظر المثل الشّعبي الجزائري-  **

  . صاحب االختصاص
*** - ة ال يمكن، بل وال يجوز دحضها  بإمكاننا أن نضيف في سياق دراستنا هذه االستشهاد بالنصيني الّذي يشكّل حجالد

  .أو إعادة النّظر فيها إالّ إذا خضعت هذه العملية لشروط، أهمها عدم الخروج عن التوجه العام للمتكلّم
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في اللّغة، عبارة عن الحاضر، وفي " يقول الشريف الجرجاني، هو والشاهد، كما

اصطالح القوم، عبارة عما كان حاضرا في قلب اإلنسان وغلب عليه ذكره، فإن كان 

.1"الغالب عليه الوجد، فهو شاهد الوجد، وإن كان الغالب عليه الحقّ، فهو شاهد الحقّ  

تقاطع مع الوظيفة الحجاجية لتعدد يالحظ، في هذا اإلطار، أن التفكير بالحجة ي

يستحضر الصحافي، ضمن بناء حجاجي معين، أصواتا أخرى يدعم بها . األصوات

ضمن التفكير : "حججه، وهي أصوات تعتبر حججا، إذ الدليل على ذلك يتلخص في أنّه

ففي التفكير المتعدد األصوات يوظّف . األصوات بدور الحجج) تلك(بالحجة، تضطلع 

فالخاصية األساسية للخطاب . 2"صحافي هذه األصوات إلضفاء صبغة الترابط على آرائهال

.الصحافي تكمن في أنّه يقول دائما شيئا جديدا أثناء نقله لقول سابق  

إن من بين األشياء الّتي أسست نظرية ديكرو الحجاجية، اعتماده في تحليل الخطاب 

تُعرف . بها المتكلّمون مباشرة، وأهمها االقتضاءاإلنساني، على المعاني الّتي ال يصرح 

تعرف أوركيوني . هذه المعاني عن طريق الصيغة اللّغوية للقول  C.K.Orecchioni هذه 

المعلومات، وإن لم يفصح عنها، الواردة بطريقة آلية ومدرجة في القول : "الظّاهرة بأنّها

. 3" نطاق الملفوظ الّذي يتجلى فيهالّذي يتضمنها أصال، بغض النّظر عن خصوصيته في

تشكيلها للخطاب قاعدة "تكمن وظيفة االقتضاء، كشكل من أشكال متضمنات القول، في 

انسجامه وتعدده " التغطية االقتضائية"تتركّب عليها األقوال المقرة، وتضمن، بفضل 

.4"الداخلي  

يما يسمى بالثّالثي أما أسباب انعدام اإلفصاح فهي كثيرة، ويمكن إدراج بعضها ف

الدين والسياسة والجنس، ويمكن إدراج البعض اآلخر في األسلوب الّذي يعتمده : الممنوع

ويبدو بالنّسبة لما نحن فيه، أن صعوبة الوصول . الصحافي في عرض آرائه والدفاع عنها

. القتضاءإلى المصدر والتأكّد من المعلومة هو الّذي يجعل الصحافي يتبنى استراتيجية ا

إالّ أن أساس اتباع هذا األسلوب يعود، في رأينا، إلى المنحى الحجاجي الّذي ينزع إليه 

.الصحافي أثناء دفاعه عن فكرة أو رأي أو دحضهما  

                                                 
  .124، ص ، المرجع السابق الشريف الجرجاني-  1

2 - C. Jamet, A. M. Jeannet, Les stratégies de l’information, p. 258. 
3 - C. K. Orecchioni (1986) : L’implicite, Paris, Armand Colin, p. 25. 
2- Ibid, p.130.  
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 أن اللجوء إلى مثل هذه االستراتيجية في أي خطاب، 1يؤكّد فيليب بروتون

أثر الجماعة "يحدث وبالخصوص في الخطاب اإلعالمي والسياسي، كثيرا ما  effet de 

communauté ، وهي كثيرة االستخدام، أماالغاية من وراء ذلك هو إضاءة قيمة جماعية "

تنقسم هذه القيم أو االقتضاءات . وإعادة إحيائها بهدف إثباتها، وتشكّل بالتالي حجة إقناعية

:الجماعية إلى ثالثة أصناف  

الّتي شاعت في مجتمع معين وتقادمت في  وهو مجموع األفكار : الرأي الشّائع–أ 

".العبقرية الشعبية"الزمن، وصار الرجوع إليها ضرورة حجاجية، مثل األمثال والحكم و  

تمثّل القيم سندا أساسيا لتطوير أي حجاج والسير به نحو :  القيم المشتركة–ب 

سمع أن قيم التضامن فكثيرا ما ن. " إن التّذكير بها في ذاته يعتبر حجة. نتائج مقبولة

". الحقرة"أو " كره الظّلم"و" الشّرف"، من قيم الشّعب الجزائري، إضافة إلى ذلك "واألخوة  

: مثل" القيم المتجسدة"وهي العدالة والحرية و" القيم المجردة"يتحدث بيرلمان عن 

بتمسكها بالقيم هي الّتي تتميز " المحافظة"فالمجتمعات "... الجزائر"و" الكنيسة"و" الوطن"

. فهي من مميزات النقد وتبرير فعل التغيير والروح الثّورية" القيم المجردة"المتجسدة، أما 

ونعتقد، في هذا السياق، أن النّقاش الجاري في الساحة السياسية واإلعالمية الجزائرية 

.*مبني على الصراع بين هذه القيم  

تميز عن القيم السابقة بكونها أكثر تجريدا وأقلّ  هي قيم، ولكنّها ت: المواضع–جـ 

إن : "تأكيدا، إنّها اقتضاءات تتميز بكونها مضللة وبصعوبة تأكّد المتخاطبين من صحتها

وجود المواضع واستعمالها الحجاجي يبين أن االعتقاد هو الّذي جعل وجودها ممكنا، 

.2"وف إلى حد مابوجود عالم رمزي نتطور فيه، تشكّل في نظام معر  

هو الّذي تحاول المواضع الحجاجية تحليله، بأسلوب أو بآخر، وهي " النّظام"هذا 

تشكّل، إلى حد بعيد، وسائل للمعرفة، تساهم في بناء الوسط المرجعي الّذي ) المواضع(

.أما انعدام هذه المواضع فيؤدي حتما إلى بروز ظاهرة العنف. يتفاعل فيه المتخاطبون  

ا هذا إلى الحديث عن ظاهرة لها تأثير بالغ على العملية الحجاجية، في الخطاب يجرن

عامة، وفي الخطاب الصحافي بصفة خاصة، وهي شديدة االرتباط بنظرة المتخاطبين 

                                                 
1 - P. Breton, L’argumentation dans la communication, p. 54.  

  .في نظر أصحابهما" مشروعين اجتماعيين" هذا الحديث عن الصراع في الجزائر هو حديث عن الصراع بين - *
2 - P.Breton, Op.Cit. p.59. 
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هذه الظاهرة . الجماعية والفردية إلى العالم وإلى االستعماالت واألنماط اللّغوية المختلفة

إنها تتكون، حسب دونيز جودلي. جتماع بالتمثّالت اللّغويةيسميها علماء النّفس واال Denise 

Jodelet  من مجموعة من عناصر إخبارية ومعرفية وإيديولوجية ومعيارية ومعتقدات ،

أنظمة تأويلية تحكم عالقاتنا بالعالم "تنتظم في ... ومواقف أو سلوكات وآراء وصور

.1"اصالت االجتماعيةوباآلخرين، وتوجه وتنظّم تصرفاتنا والتو  

لونيسي، تمثّالت لغوية متجزئة ومتقاطعة تلتقي لتشكيل .  األستاذة أ فهي، في نظر

تمثّالت اجتماعية، تُدرج ضمن شبكات اجتماعية لتصير جماعية وتشكّل آراء وسلوكات 

ترتبط هذه الظّواهر بالمعاني غير المصرح بها في . 2ومعتقدات وقوالب اجتماعية جامدة

لذا يتم االهتمام . قتضاءات وعالقاتها باألفكار والمواضع المشتركة بين المتخاطبيناال

بالخصوص، في الخطاب، بالمقدمات الّتي تشير إلى المحتوى الّذي يسعى من خالله 

هذه المقدمات تكون محشوة بمجموعة ال حصر لها . المتكلّم إلى تبرير مضامين حجاجه

تنضيدات توفّر للخطاب قواعده وتحدد شروط "ي شكل من متضمنات القول تنتظم ف

.3"إنتاجه  

أموسي في إطار تحديدها لمفهوم القوالب الجامدة، بين الفكرة . وقد ميزت ر

اعتبرت األولى معطى اجتماعيا شائعا يخضع لما يسمى لدى . الراسخة واالقتضاء

Doxaاإلغريق بـ  ئع، والثّاني معطى فرديا، ، أو ما ذكرناه سالفا تحت تسمية الرأي الشا

، فهذا يعني أن زيدا كان يدخّن، وهو رأي لشخص "انقطع زيد عن التدخين: "حيث إذا قلنا

ههنا يدخل ضمن خطاب جماعي، " الواجب"، فإن "عليك أن تقوم بواجبك: "ما، أما إذا قلنا

، فإن االقتضاء ومن هنا. فأفراد المجتمع كلّهم يدركون هذا الواجب ويعملون من أجل أدائه

يصير فكرة راسخة، ويساهم في تحقيق الغاية من الحجاج، حينما يتّخذ صبغة جماعية 

.ويكون فكرة شائعة  

القوالب "إن القالب الجامد في تعريف الباحثة روث أموسي في إطار تحديدها لمفهوم 

من صورة تمثّل جماعي يتشكّل "، نقال عن معجم االجتماع إلميليو فيالمس، هو "الجامدة

                                                 
1 - D. Jodelet  (sous la direction) (1998) : Les représentations sociales, 5ème édition, Paris, PUF, p. 53. 
2 - Assia Lounici (1999) : Médias et représentations, gestion du plurilinguisme et processus de 

création/diffusion des représentations, actes du colloque sur la place des formes d’expression 
populaires dans la définition d’une culture nationale, université de Tizi-Ouzou, p. 99. 

3 -R. Amossy (1994) : Stéréotype et argumentation, in « Le stéréotype : crise et     transformations », 
(sous la direction) Alain Goulet, CAEN, presses universitaires de CAEN, p. 50 
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فهي صورة جامدة وضعت مسبقا لتتحكم . 1"مبسطة لألشخاص والمؤسسات والمجموعات

وقد سبق أن عرضنا بعض القوالب اللغوية . في أسلوبنا في التفكير واإلحساس والعمل

الجامدة الّتي جاءت في مدونتنا مثلما يسند للمعرب من أوصاف من طرف المفرنس، 

.لمفرنس في نظر المعربوالحال كذلك بالنّسبة ل  

أما توظيف هذه القوالب في االستراتيجيات الحجاجية، فيعود إلى أن الخطاب 

تمتلك هذه األخيرة . االجتماعي يتشكّل من مجموعة متعددة من النّزاعات والضغوطات

منطقا خاصا بها تتجلى في الكالم، وهي في تفاعل وتداخل مستمرين وسابقين ألي عملية 

األمر الّذي يجعلها تتموضع في فضاء حواري يكون مشروطا بالتحكّم في .ةحجاجي

 .2استعمال مكونات القوالب الجامدة

آثر درس اللّسانيات االجتماعية هذه التمثّالت االجتماعية على االستعماالت اللّغوية، 

ساني الّذي ومنها الحديث عن التمثّالت اللّسانية أو اللّسانية االجتماعية وعن المخيال اللّ

يتشكّل من مجموع الصور الّتي ترتبط في ذهن المتكلّمين باللّغات الّتي يمارسونها وتلك 

فمن المعروف أن أي . الّتي يمارسها غيرهم، بإصدارهم ألحكام إزاءها وتقييمهم لها

والمعروف أيضا أن الصراع اللّغوي هو في . اتصال بين لغتين أو أكثر ينتج عنه صراع

يتجلى في ,  صراع إيديولوجي وسياسي بين مختلف المجموعات في مجتمع ماذاته

...االستعماالت اللّغوية أثناء الحجاج أو السجال  

أخيرا، نعرض بعض المبادئ النّظرية واإلجرائية الّتي تستند إليها دراستنا للبنية 

لحجاجي  ا–الحجاجية لمقاالت مدونتنا، مبادئ تساعدنا على رسم اإلطار النّظري 

. الّتي يندرج فيه تحليلنا لنّصوص المدونة–والتداولي   

نتطرق من خالل التحليل إلى بعض مبادئ نظرية األقوال المضمرة الّتي ترتبط 

مباشرة بالحجاج، وبارتباط هذا العنصر األخير برؤية المتكلّمين للعالم، وذلك بإشارتنا إلى 

، "البالغة الجديدة"تي وضعها بيرلمان في نظرية االقتضاءات وعالقتها ببعض المبادئ الّ

.وعالقة ذلك بالتمثّالت االجتماعية واللّسانية  

                                                 
1- R. Amossy, Stéréotype et argumentation, p.53. 
2 - Ibid, p.54.  

 Le journal de" في جريدة 1914 نشر عام Romain Rollandعن نص لـ  انظر كذلك الدراسة الّتي أجرتها الباحثة

Genève"  بعنوان"Au dessus de la mêlée " مثبتة فيه األبعاد والوظائف الحجاجية والتلفّظية للقوالب اللغوية

  .الجامدة
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:إن إضاءة آليات اشتغال النّصوص الصحافية سيتم من جانبين متكاملين ومتداخلين  

 جانب شكلي يدرس العناصر اللّغوية الشّكلية الّتي تضعها اللّغة في متناول – 1

.م باعتباره دعامة الحجاج المتحققالصحافي لتحقيق االنسجا  

 جانب ضمني يدرس الميكانيزمات الداللية الّتي مصدرها المجتمع والمنطق – 2

االجتماعي، والتي تشكّل قاعدة تستند إليها األشكال اللّغوية المذكورة، وتدعم بدورها 

.الوظيفة الحجاجية للخطاب الصحافي  

شملت األخيرة . ئي الّذي نبني عليه دراستنالقد رسمنا حدود اإلطار النّظري واإلجرا

مجموعة من المقاالت تراوحت، من حيث أنواعها بين مقاالت الرأي والعمود الصحافي 

مقال قصير يعلّق فيه صاحبه، بأسلوب "وبريد القراء وما يسمى بالورقة الصحافية، وهو 

"ريدةناقد وساخر، على أحداث معينة، ويظهر في كّل عدد من أعداد الج 1   . 

مقاالت صحافة "إن اختيارنا لهذه المقاالت، مرده إلى كونها تدخل فيما أسميناه 

وقد أثبتنا أيضا أن هذه الصحافة تتميز بأنّها تضطلع بوظيفة تربوية وإيديولوجية ". الرأي

فمقاالتها تتضمن، أساسا، أفعال . تتمثل في إلهام الرأي العام وتنويره  

...ويل واإلقناع والحجاج والتعليل والردع والدحض والبرهان والردالتعليق والتأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- P.Albert, Op.Cit. P.21 
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:الوظائف الحجاجية التداولية لعناوین المقاالت: الفصل الثانيـ 2  
إن الطابع الحجاجي لعناوين المقاالت الصحافية يتجلى، أساسا، في األفكار واألقوال 

ضافة إلى الكلّمات المستخدمة وطريقة صياغتها المتضمنة، فالسياق الّذي جاء فيه المقال، إ

وترتيبها، أضف إلى ذلك مختلف العالمات الّتي تجعل هذه العناوين  أفعاال كالمية تفرض 

على المتلقي سلوكات معينة تسهم في تغيير منظومة معتقداته وأفكاره؛ كّل هذا، إلى جانب 

طار الّذي يتجلى فيه العنصر ظواهر أخرى مرتبطة باالقتباس واالستشهاد، تشكّل اإل

.الحجاجي والتداولي لعناوين المقاالت  

نعرض على القارئ بعض هذه العناوين، محاولين تبرير اإلطار التداولي والحجاجي 

لكّل عنوان، عن طريق تأويل االقتضاءات الّتي احتواها كّل عنوان، معتمدين في ذلك على 

.وجهاتها الصحافية واأليديولوجية والثقافيةما نعرفه عن كّل صحيفة من حيث أفكارها وت  

).04/07/1989: الشّعب( لغة األئمة والمناضلين – 1  

رئيس :  اليوم األول من أشغال الندوة الوطنية الرابعة لتعميم اللّغة العربية– 2

المطالبة بهيئة . التخلي عن العربية معناه فتح الباب في وجه استعمار جديد: الحكومة

). 04/07/1989: الشّعب(ى مستوى الحكومة تفاديا لالجتهادات الفردية تنسيق عل  

).19/11/1989: الشّعب( التّعريب واألقدام السوداء في الجزائر – 3  

).29/07/1989: الشّعب( لغة كّل أمة روح ثقافتها – 4  

).10/06/2000: األحرار(تزحف الفرنسية ...  باسم الديمقراطية– 5  

). 05/06/2000: البصائر(ن ولغتهم  الجزائريو– 6  

).27/12/1990: المساء( آيت أحمد يرتد عن ميثاق جبهة التحرير الوطني – 7  

: المساء(الفرانكفونيون دمروا اللّغات األخرى بالجزائر :  ال تعريب بدون علم– 8

27/12/1990.(  

: المساء(ول الفعل يصدق الق": العاصمة" التّعريب في المجالس المنتخبة بـ – 9

27/12/1990.(  

مصادقون على مشروع قانون اللّغة العربية :  نواب المجلس الشّعبي الوطني– 10

).27/12/1990: المساء(رغم أنف آيت أحمد   
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أسبوعية (متى استعبدتم الشّعب وقد خلّفه الشهداء حرا :  أيها الفرنكوشيوعيون– 11

).1993 نوفمبر 16 – 09: الشروق  

).12/04/1990: الشّعب(ة الضاد والمشروع المضاد  لغ– 12  

أي مستقبل للغة الوطنية ؟ :  الندوة الوطنية لتعميم اللّغة العربية وتعميم استعمالها– 13

).03/07/1989: المساء(  

).23/11/1989: الشّعب(أم معركة هوية ؟ ...  معركة حجاب– 14  

).23/11/1989: لشّعبا( المؤامرة على المرأة المسلمة مستمرة – 15  

 المناداة بحرية المرأة، أهي دعوة للتفسخ واالنحالل على الطريقة العربية في – 16

).10/12/1989: الشّعب(المجتمع المسلم ؟   

: المساء(النساء احكمونا باإلسالم .  التجمع النسوي لرابطة الدعوة اإلسالمية– 17

24/12/1989.(  

الرابطة أم الجبهة ؟ : من جاء بالنساء. ة الدعوة اإلسالمية التجمع النسوي لرابط-  18

).24/12/1989: المساء(  

19 – 08 mars entre le code et le sabre (Liberté : 08/03/1989).
20 – Généralisation de la langue arabe : La logique partisane (El Watan : 
29/10/1996). 

21 – Recul des libertés démocratiques (El Watan : 08/10/1996).
L’enseignement de Tamazight suspendu / L’arabisation instrumentalisée 

22 – Arabisation des sciences exactes : Les universitaires « une utopie » 
(Liberté : 17/10/1996). 
23 – Des députés s’insurgent « Les vieux démons sont de retour » (Liberté : 
17/10/1996). 

24 – L’Éditorial : Les dégâts (Liberté : 17/10/1996).
25 – Généralisation de la langue arabe : 05 juillet : The day after (Liberté : 
19/12/1996). 

26 – Ce que prévoit la loi (Liberté : 19/12/1996).
27 – L’Éditorial : conjectures (Liberté : 19/12/1996).

28 – Généralisation de l’utilisation de la langue arabe : Premières mesures 
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alarmantes (El Watan : 31/06/1997). 
29 – Enseignement de la langue arabe : Des recommandations et après ? 
(Liberté : 06/12/1997). 

أغراضكم ال تخفى على : "المجتمع العربي اإلسالمي يرد على الالئكيين – 30

".الشّعب   

31 – Arabisation : « Pas de marche arrière » (La nouvelle république : 
11/06/1998). 

32 – Le tigre ne revendique pas sa tigritude (El Watan : 01/06/1998).
33 – Zerhouni a-t-il la mémoire courte ? (Liberté : 31/05/1995).

34 – Arabisation : Chasse aux sorcières. (Liberté : 29-30/09/1998).
35 – Zerhouni relaxe le GIA (Liberté : 29-30/09/1998).

 

نالحظ أن هناك توظيفا ألساليب كثيرة تدخل ضمن استراتيجيات تستخدم وسائل 

 التصريح المباشر وتوظيف تقنيات الحوارية وتعدد األصوات، وبين عديدة تتراوح ما بين

توظيف أساليب كالمية تؤدي أغراضا أخرى غير الّتي وضعت لها صيغتها اللّغوية، 

كاستخدام األفعال الكالمية المباشرة وغير المباشرة كاالستفهام الّذي يراد منه معاني أخرى 

 بعض الظواهر البالغية البديعية كالجناس كالتهويل والتخويف والتحدي، ثم توظيف

.والطباق مثال  

والمثير في كّل هذا أن مثل هذه العناوين كثيرا ما تحتوي على دالالت حجاجية 

واضحة شكلّتها االقتضاءات الّتي ضمنتها صيغها وعباراتها، وعلى أبعاد تداولية جعلت 

 على حد تعبير باتريك –والخطابية  االجتماعية ةمن هذه الصحافة، حقّا، مرآة للدينامكي

 لما كان يجري من نقاش حول مختلف القضايا الثقافية واالجتماعية لجزائر ما –شارودو 

. 1988بعد أكتوبر   

ـ2     1 :ـ البعد التناصي لعناوین المقاالت  
تكشف لنا عناوين المقاالت السابقة الذكر أن الصحافي يحبذ استخدام عبارات 

صيات معروفة ومرموقة وذات سلطة، أو مجرد أشخاص عاديين، ويكمن ومقوالت لشخ

 – 1 – في تدعيم محتوى المقال ، كما هو الحال بالنسبة للعنوان – في رأينا –السبب 

وهو مقال سعى فيه أصحابه إلى إجراء عرض حال لما توصلت إليه جهود الدولة 
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ة العربية في البالد، وهذا من خالل الجزائرية في مجال التّعريب وتعميم استعمال اللّغ

لن نقف على مضامين المقال، إنّما ". أشغال الندوة الوطنية الرابعة لتعميم اللّغة العربية"

.  *سنقتصر على دراسة العنوان وما يحمله من دالالت ذات أبعاد حجاجية وتداولية  

 العربية في يبدو، من خالل العنوان، أن هناك خطرا يحدق بالتّعريب وباللّغة

.الجزائر، خطر يتجلى في التخلي عن العربية، يؤدي إلى فتح الباب أمام استعمار جديد    

يمكن أن نحلّل العنوان السابق، اعتمادا على المبدأ القائل بأن القول يمكن أن تتعلّق 

به مستويات مختلفة ومتسلسلة من االقتضاءات، أي أنّه يمكن لقول أن يحيل إلى عدد ال 

:، وذلك كاآلتي1تناه من االقتضاءات المتسلسلة التراتبيةم  

عرفت الجزائر في فترة من تاريخها استعمارا عمل على محاربة كّل العناصر الّتي 

بعد خروج هذا االستعمار، أعيد االعتبار . شكلّت الهوية الجزائرية، وأهمها اللّغة العربية

 حالها، إن لم نقل تدهورت، وقد يؤدي هذا لهذه اللّغة، إالّ أن تلك الوضعية بقيت على

التدهور حتما إلى الرجوع إلى الوضعية األولى الّتي كان فيها االستعمار يحارب مكونات 

من هنا، حان الوقت لتدارك هذا الموقف، فالحّل إذن، وهو . الهوية الجزائرية وثقافتها

:الّذي يشكّل نتيجة المسار الحجاجي، يتجلى في العنوانين  

).قول رئيس الحكومة قاصدي مرباح( عدم التخلي عن العربية – 1  

قول ( المطالبة بهيئة تنسيق على مستوى الحكومة تفاديا لالجتهادات الفردية – 2

).صحافي  

يبدو أن القول الثّاني ال يمكن إالّ أن نعتبره قوال لشخص آخر أو لمجموعة من 

فهذا .  لى ذلك صياغته على شكّل توصية، والدليل ع)هيئة مشاركة في الندوة(األشخاص 

.القول يبدو نتيجة لدراسة معمقة أو مستفيضة لوضع اللّغة العربية في الجزائر  

وإذا تقصينا هذا العنوان من زاوية نظرية أفعال الكالم، يعد تصريح رئيس الحكومة 

 الجزائر بمثابة تحذير لكّل من يسعى إلى فرض وضع جديد ذو نتائج ال تحمد عقباها على

وهو تحذير موجه إلى فئتين من الناس . ككيان متميز عن البلدان والشّعوب األخرى

:هما) انطالقا من العنوان(  

                                                 
  . هي التقنية الّتي سنعتمدها في دراسة كّل عناوين المقاالت- *

1 - C. K. Orecchioni, L’implicite, p. 91. 
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").الفرانكوفونيون"قد يقصد به ( الساعون إلى التخلي عن العربية –أ   

. ذوو االجتهادات الفردية على مستوى الحكومة–ب   

) صيغة العنوان( المعطيات اللّغوية بناءا على ذلك نسجل تداخل مجموعة من

ومعطيات ) معطيات تاريخية يعرفها الجميع تتعلّق بتاريخ الجزائر الحديث(والتاريخية 

، هي الّتي شكلّت لنا السند الّذي اعتمدناه لدراسة )أسباب عقد الندوة(اجتماعية سياسية 

.المحتوى الحجاجي والتداولي لهذا العنوان  

 ، فقد جاء على صيغة الفعل الكالمي الدال 11ها العنوان رقم ثمة بنية أخرى تميز ب

. ، وعلى االستفهام في جزئه الثّاني"أيها"على النداء في جزئه األول، وقد دّل عليه الحرف 

لكن إذا تمعنا أكثر في هاذين الفعلين الكالميين، وجدناهما يدالن على الوعيد والتخويف 

. لهذه الصيغة كما يبينه التحليل التاليوالدليل على ذلك البعد الحجاجي  

:ننطلق، في هذا التحليل، من مجموعة من المعطيات  

االقتضاءات الّتي تحتويها الصيغة اللغوية، ودور قوانين الخطاب في :  لغوية-

.االستنتاج  

جرت العادة على (معربين : وجود فئات اجتماعية متميزة لغويا وثقافيا:  اجتماعية-

مصنّفين ضمن الشيوعيين  (ن، ومتفرنسي)ن فئة المحافظين واإلسالمويينتصنيفهم ضم

حزب فرنسا: والتابعين لما سمي .(  

منها ماّ ذكر أعاله، ومعطيات أخرى تتعلّق بإحدى شخصيات التاريخ :  تاريخية-

.العربي اإلسالمي ونقصد بذلك شخصية عمر بن الخطاب  

ن الجزائريين المحسوبين على الّتيار يتوجه العنوان ضمنيا إلى فئة من المثقّفي

، والمعروف، في مخيلة فئة من المجتمع "شيوعيون"الفرانكفوني، وساد االعتقاد أن هؤالء 

الجزائري، أن كّل ما هو فرانكفوني فهو بالضرورة فرنسي، وكّل ما هو فرنسي فهو 

ضاد للديانات وكّل ما هو شيوعي فهو م. مضاد لكّل ما هو جزائري، وبخاصة العربية

ومن هنا، فإن عبارة . وبالتالي فكّل ما هو مضاد للديانات فهو معاد للدين اإلسالمي

الفرانكوشيوعي تحمل داللة مناهضة للبعد العربي واإلسالمي للهوية الجزائرية الّتي 

:لخّصها الشيخ عبد الحميد بن باديس في بيته المشهور  
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سبوإلى العروبة ينت  شعب الجزائر مسلم   

وال يحقّ لهم التحدث باسم ) ثقافة(ومن هنا، فالفرانكوشيوعيون ليسوا بجزائريين 

:ومن هنا، تتجلى المتنافية اآلتية. الجزائر في خطاباتهم  

. الجزائري هو الّذي يتحلى بالقيم اإلسالمية ويتكلّم اللّغة العربية-  

.    شيوعي المذهب، وفرنسي اللّسان:  غير الجزائري-  

متى : "فعبارة. العنوان أيضا بتناصه مع قول مأثور عن عمر بن الخطابيتميز 

تستدعي المقولة وردت على لسان خليفة !" استعبدتم الشّعب وقد خلّفه الشهداء حرا ؟

، وقد عرف عن عمر بن "متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) "ص(الرسول 

: من هنا، فإن عبارة الصحافي. والشدة والقوةالعدل، : الخطاب شيم وخصال كثيرة منها

تدّل، أوال، على الوعيد، ألن سيف عمر !" متى استعبدتم الشّعب وقد خلّفه الشهداء حرا ؟"

.  ينزل بقوة على هؤالء الّذين استعبدوا هذا الشّعب الّذي خلّفه الشهداء حرا– مجازا –

 وقد عرفت الجزائر استبداد فرنسا الذي دام إضافة إلى ذلك، تدل على وجود مستبد جبار،

.أكثر من قرن من الزمن  

ينتمي الفرانكوشيوعيون إلى دولة استعمرت : يتضح لنا بذلك البعد الحجاجي للعنوان

من قبُل الجزائر واستعبدت شعبها، ثم حرر الشهداء الجزائر من استعباد فرنسا، فولد 

 رمزيا عن –رانكوشيوعيون ليحلوا محل فرنسا الشّعب الجزائري من جديد، ثم جاء الف

 نتيجة لذلك سينزل سيف عمر بن الخطاب على هؤالء ليحرر الشّعب من –طريق الثّقافة 

.جديد  

 نجد هذا األسلوب في تبني آراء اآلخرين مع بعض التحوير في صيغة العنوان

بولد سنغور   الذي وردت فيه مقولة معارضة للرئيس السينيغالي األسبق ليو32رقم 

Léopold Sédar Senghor الّذي دعا، في وقت ما، إلى حركة الزنوجة Négritude وقد . 

 Le nègre neارتفعت، آنذاك، أصوات تقول بأنّه ال حاجة للزنجي ألن يطالب بزنجيته 

revendique sa négritude والداللية، مقولة ، وهي مقولة تحاكي، من الناحية التركيبية 

Wole Soyinka 1صويينكا.جيري الحائز على جائزة نوبل والكاتب الناي ال يحتاج النمر  : 

                                                 
 ببلدة أبيوكوتا 1934والمسرحي والشاعر والمناضل السياسي النايجيري وول صيينكا عامولد الكاتب القصصي ـ   1

  .1986بنايجيريا، وهو أول كاتب أفريقي يتحصل على جائزة نوبل في اآلداب عام 
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Le tigre ne revendique pas sa tigritudeإلثبات نمرته  جاء هذا االستشهاد ليدعم فكرة . 

وهو . أن الجزائر بلد عربي، فهو بذلك ال حاجة له لسن قوانين ومراسيم إلثبات عروبته

شهاد المباشر بأقوال مشهورة لشخاصيات مشهورة أو التناص بمآثر ما يدعم فكرة أن االست

عالمية غايته األولى واألخيرة دعم الحجة بالمعارف المشتركة وهو أسلوب شائع لدى كلّ 

.متمرس بالحجاج  

(تتجلى ظاهرة التناص أيضا في مقال يومية  Liberté: 18/03/1998 الّذي ) 

، ومحيال "اإلنسان ذاك المجهول: " ألدوس هكسليتستدعي صيغة العنوان  تناصا مع كتاب

إلى تلك التشريعات في مجال التربية، الّتي ال تأخذ بعين االعتبار طبيعة الطفل، بل 

بكّل ما هو "، بحشو المدرسة "العودة إلى صغرهم"في " الكبار"هؤالء المشرعين " رغبة"

".أيديولوجي وديني  

على لسان صحفي للجريدة الناطقة باسم جمعية   والّذي جاء 6     أما العنوان رقم 

  لألستاذة *"الجزائريون ولغاتهم"العلماء المسلمين الجزائريين، فهو تناص مع عنوان كتاب 

خولة طالب اإلبراهيمي، وهو الكتاب الّذي أثار جدال في بعض األوساط الجزائرية الّتي ال 

 يكمن البعد الحجاجي لهذا العنوان في .تعترف للجزائر إالّ بلغة واحدة هي اللّغة العربية

معارضة عنوان الكتاب المذكور، عن طريق القول بأن الجزائريين أمة واحدة، يربطهم 

وطن واحد وهو الجزائر ودين واحد هو اإلسالم ولغة واحدة هي العربية، عمال بشعار 

 –ر وطننا الجزائ "– رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين –الشيخ ابن باديس 

". العربية لغتنا–اإلسالم ديننا   

:ومنه توجد هناك لغات أخرى غير اللغة العربية في البالد   

وبالتالي . هي لهجات يرجع أصلها إلى نفس أصول اللّغة العربية:  فاألمازيغية-

).جاء هذا في نص المقال( فهي عربية مصدر   

. الفرنسية هي لغة المستعمر األجنبي-  

مصادقون على مشروع " ، فإنّنا نتساءل فيه عن قائل عبارة 10وان رقم أما العن

...".قانون اللّغة العربية رغم أنف آيت أحمد  

                                                 
 Les algériens et leur(s) langue(s) ـ * ـ هو كتاب 
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لماذا هذا التساؤل ؟ ألنّنا ال نجد أثرا لهذه العبارة في نص المقال رغم إسناد 

سب الصحافي لها إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، ثم إن عدم استخدام الضمير المنا

:، يجعلنا نفهم أمرين"مصادقون"قبل   

أن يكون النواب هم الّذين تلفّظوا بهذه العبارة، بالتالي يكون الضمير المناسب  -

  .نحن: هو ضمير الجمع المتكلّم

أن يكون الصحافي هو المتلفّظ بهذه العبارة، فيكون الضمير المناسب هو  -

  .   هم: ضمير الجمع الغائب

كي يفهم القارئ أن الكالم " " ة لم توضع بين مزدوجتين أضف إلى ذلك أن العبار

ومن هنا، فالكالم للصحافي، وقد جاء ذلك قبيل مصادقة . لنواب المجلس الشعبي الوطني

لذا، يمكن االعتقاد أن النّواب هم الّذين . النواب على قانون تعميم استعمال اللّغة العربية

ات ومواقف حسين آيت أحمد ـ رئيس جبهة القوى تلفظوا بالعبارة السابقة تحديا لتصريح

FFSاالشتراكية  . في قضية التّعريب وقانون تعميم استعمال اللّغة العربية  

فإذا كان آيت أحمد معارضا لقانون التّعريب ، فإن النّواب، الّذين انتخبهم الشّعب، 

ذا الشّعب  نحن الّذين نمثّل ه– بالتّصريح والتضمين –يعارضون آيت أحمد بقولهم 

سنصوت على قانون التّعريب رغم أنفك يا آيت أحمد الّذي ال يمثّل إالّ جزءا من منطقة 

.من بين مناطق الجزائر الواسعة  

وهنا يمكن الحديث عن تداخل األصوات في العبارة المذكورة، فاألسلوب الّذي 

 الجماعة  وبخاصة إذا كانت هذه–صيغت به تحيل إلى فكرة أن ما يصدر عن الجماعة 

 ال يمكن إالّ أن يكون صحيحا وصادقا ال يقبل الرد والمنازعة، –ممثّلة للشّعب ولألمة 

وهذا لكي يتجنّب الصحافي مواجهة شخصية تاريخية ومحبوبة لدى فئة معتبرة من الشّعب 

.الجزائري  

إلى ! احكمونا باإلسالم :  في  صيغة مشابهة، إذ أسندت العبارة17ورد العنوان رقم 

النّساء المشاركات في المسيرة الّتي  نظمتها رابطة الدعوة اإلسالمية الّتي يرأسها الشّيخ 
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، والّتي غمرت شوارع العاصمة بالنساء المنتميات إلى مختلف األحزاب *أحمد سحنون

.1988والحركات اإلسالمية بالجزائر ما بعد أكتوبر   

افة إلى ذلك، إذ إن  الصحافي الّذي إننا ال نجد أثرا لهذا الشعار في متن المقال ، إض

، ثم إنّه ال توجد عالمات دالة على أن الكالم للنساء، )عميمور. م(نقل الحدث هو رجل 

فإن هذا التعدد الصوتي يحمل داللة حجاجية نفهم، من خاللها، أن رجاال . مثل المزدوجتين

ذه الكثرة على األغلبية في كثيرين ونساء ينادون بتطبيق الشّريعة اإلسالمية، تدّل ه

المجتمع، ومنطق األغلبية يقتضي أن يكون الحكم لها، إالّ أن الواقع يثبت العكس، ودلت 

، وعلى "األقلية"على االحتجاج على هذا الوضع الّذي تحكمه " احكمونا"صيغة األمر 

.سالميةإعطاء األمر للحكومة وللدولة بالشروع في التطبيق الفوري ألحكام الشّريعة اإل  

، إالّ أن الفرق بينهما -  23 – و– 22 –يظهر هذا األسلوب نفسه في العنوانين 

 كانوا قد أشاروا إلى قائلي العبارتين دون Libertéوبين ما سبق، أن صحافيي جريدة 

" "ضرب من اليوتوبيا"تعيين، فالقائل أن تعريب العلوم الدقيقة هو  utopie طلبة وأساتذة " 

ونحن نعلم أن أية .  من بين آالف طالب جامعة باب الزوار وأساتذتهاطلبت آراؤهم

جامعة في الجزائر تتشكل تركيبتها البشرية من أساتذة وطالب ذوي انتماءات أيديولوجية 

وبالتالي فإننا نتساءل عن البعد الحجاجي والتداولي لهذا التصريح، الّذي . وفكرية متباينة

فسه ليعبر عن رأيه ورأي جريدته حول موضوع حساس قد يكون من وضع الصحافي ن

.كتعريب الجامعة  

يتمثّل البعد الحجاجي للعبارة في أن الّذين يسعون إلى تعريب الجامعة أناس غير 

واقعيين في تفكيرهم وفي أفعالهم، فكيف لمجموعة من األشخاص، تعيش في زمن العولمة 

أكبر جامعة للعلوم التكنولوجية بالجزائر، مع العلمية والثقافية والتكنولوجية، أن تعرب 

 العلم أن العربية عاجزة عن مسايرة المسيرة التكنولوجية العالمية؟

" ، فعبارة 23        أما العنوان رقم   Les vieux démons sont de retour أسندت إلى  " 

 من هو ناطق ، وال نعرف*واحد أو مجموعة من البرلمانيين من المجلس الوطني االنتقالي

                                                 
ية بالجزائر، بسبب تاريخه الطويل في النضال من أجل  شخصية مرجعية معروفة ومحّل احترام بين الحركات اإلسالم- *

اإلسالم، فقد كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أثناء االستعمار، وعضوا بارزا في المعارضة 

  .اإلسالمية بعد االستقالل
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هذه العبارة وما هو انتماؤه السياسي وتوجهه األيديولوجي، ومن هنا، فليس صعبا 

. أن القائل ليس سوى الصحافية الّتي تابعت الدورة البرلمانية للمجلس المذكورجاالستنتا  

، فإنّنا ال نندهش "الشياطين الّذين عادوا إلى الواجهة"وإذا نظرنا إلى من هم هؤالء 

ـ إذ ا عرفنا أنّهم أوالئك الرجال الّذين حكموا الجزائر بالقوة تحت غطاء الحزب الواحد 

 ـ، لقد فرضوا آراءهم االستبدادية في الحكم على FLNحزب جبهة التحرير الوطني 

الشّعب الجزائري، فالشيطان رمز للشر، والشعب الجزائري عانى من ويالت هؤالء ومن 

 لتبعدهم عن الحكم، فتنفّست 1988حداث الخامس من أكتوبر شرهم لعقود، حتّى جاءت أ

الجزائر الصعداء ، إالّ أن هؤالء عادوا من جديد من أجل أن يفرضوا آراءهم على 

.الشّعب بعدما لفظهم سنوات قليلة من قبل  

بناء على ذلك، إن تغييب المتكلّم الحقيقي في هذه العناوين واالختفاء وراء متكلم قد 

. ال يكون قال هذا الكالم، يلعب دورا في إضفاء البعد الحجاجي على العنوانيكون أو  

:ـ الّلفظ ووظيفته الحجاجية في العنوان2ـ2  
أثناء تصفّحنا لبعض عناوين المقاالت الحظنا أن الصحف المعربة كثيرا ما تتعمد 

، فإن الحجاج فيها استخدام األساليب البديعية والتالعب باأللفاظ، فإذا كانت غايتها حجاجية

وقد الحظنا هذه الظاهرة بوضوح في الصحف . يرتبط بمخاطبة النفس قبل العقل

، "المنقذ"اإلسالمية، مثال ذلك هذه العناوين الّتي قرأناها في وقت من األوقات في صحيفة 

وهي عناوين ال يمكن لإلنسان أن . وهو لسان حال حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحلة

األقدام السوداء تعود إلى الجزائر : "ها بسبب ورودها في صيغة السجع، مثلينسا

ونجده أيضا ". الصاروخ المضاد في الرد على جمعية اإلصالح واإلرشاد"، أو "البيضاء

أو " مجلس الوالي يصادق على الوضع الحالي: "، مثل"الصح آفة"في الصحيفة الساخرة 

.*الكوما بعد تعيين الحكومة"أو " ةالصحراء الغربية في سهرة مغربي"  

إن استثمار هذه الظاهرة الّتي جاءت غالبة في عناوين مقاالت الصحافيين 

يعتبر بمثابة إعادة االعتبار لتراث يعتبره هؤالء المكون األساسي لهويتهم، " اإلسالمويين"

استثمار بل أكثر من ذلك، إنه . بل هو مصدر وجودهم ودرعهم الواقي ضد غزو اآلخر

. لما يعرفون ولما يشكل مخيالهم الثقافي  
                                                                                                                                               

ثر االنتخابات التشريعية  إ1992 هو مجلس أسسه الرئيس المرحوم محمد بوضياف بعد توقيف المسار االنتخابي عام - *

  .الّتي أحرز فيها حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ على األغلبية الساحقة
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عرفت هذه الظواهر البديعية قديما، وقد جرت العادة على توظيفها في مختلف 

 يفرد فصال بأكمله في 1فهذا الجاحظ. الخطابات المعرفية والفكرية واألدبية والسياسية

، أورد فيه أمثلة "المباب من األسجاع في الك"لتوظيف السجع، أسماه " البيان والتبيين"

.اشتهروا باستخدام هذا األسلوب في كالمهم... لخطباء وشعراء  

عرف التراث العربي مثل هذه الطريقة في عنونة الكتب، إالّ أن الهدف األساسي في 

توظيف هذا األسلوب، في هذا المقام، هو تسهيل الحفظ وتمييز الكتاب عن الكتب األخرى 

.لمجال المعرفيالّتي قد تؤلّف في نفس ا  

إذا تحدثنا عن الجناس مثال، نجد الجرجاني يذهب مذهبا يربط فيه الجناس بالعقل، 

أما التجنيس فإنّك ال تستحسن تجانس اللّفظتين إالّ إذا كان موقع معنييهما من : "فنجده يقول

لّمتين ، أي أن الجناس الحسن يرتبط بما يستحسنه العقل من معاني الك2"العقل موقعا حميدا

وعلى الجملة فال : "ويذهب نفس المذهب في السجع، إذ يقول. المشكلّتين لظاهرة الجناس

نجد تجنيسا مقبوال وال سجعا حسنا، حتّى يكون المعنى هو الّذي طلبه واستدعاه وساق 

.3..."نحوه وحتى تجده ال تبتغي به بدال وال تجد عنه حوال  

ا كانت عناوين المقاالت الّتي تناولت ظواهر انطالقا من هذه الحقيقة، نتساءل عما إذ

بديعية كالجناس والطباق والسجع راعى فيها أصحابها مالءمة ذلك للعقل وبالتالي تتأكّد 

).الحجاج الّذي يخاطب العقل(وظيفتها الحجاجية   

.تزحف الفرنسية... باسم الديمقراطية:   ما يلي5ورد في العنوان رقم   

:ي لهذه العبارة بما يلييمكن تفسير البعد الحجاج  

عرفت اللّغة الفرنسية بالجزائر انحسارا نتيجة انسحاب االستعمار الفرنسي من 

األراضي الجزائرية واستعادة الشّعب الجزائري حريته وسيادته، وعرفت اللّغة العربية 

... الّتي حاربها االستعمار، بشتى الوسائل، رجوعا اكتسح كّل المجاالت الثقافية واإلدارية

                                                 
، وهي حالة الغيبوبة الّتي يصاب بها  le coma المقصود بالكوما، في هذا العنوان، هي اقتراض من الكلمة الفرنسيةـ  *

  .اإلنسان إثر حادث ما أو مرض
علي أبو ملحم، دار مكتبة . د: ، تقديم1البيان والتبيين، ج : )1988( محبوب الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر بن- 1

  .251 – 237الهالل، بيروت، ص 
  .06أسرار البالغة،  ص :  عبد القاهر الجرجاني-  2
  .10 نفسه، ص -  3



 252

عرفت اللّغة العربية بعد حلول عهد . لم تعرف الجزائر في هذه المرحلة حكما ديمقراطيا

لتحتل مختلف الميادين الثقافية " تزحف"الديمقراطية، تراجعا، وبدأت اللّغة الفرنسية 

لكن باعتبار أن الشّعب . رغم أن الديمقراطية ال بد أن تكون في خدمة الشّعب. واإلعالمية

ومن هنا، جاء السجع في هذا . لم، فال مجال للفرنسية أن تحّل محل العربيةعربي مس

العنوان مدعما للوظيفة الّتي أراد الصحافي التأكيد عليها في مقاله، وهي الوظيفة 

. الحجاجية، بل السجالية  

. بودنا إبداء مالحظة أخيرة عن دور بعض العالمات في التوجيه الحجاجي للخطاب

حافي نقطتين بعد كلّمة الديمقراطية، فهو في اعتقادنا ال يقصد حينما وضع الص

الديمقراطية كمبدأ مطلق، بل كممارسة خاصة بالسلطة وبعض األحزاب السياسية ورجال 

، وكتصور شخصي للديمقراطية في ذهن 1988اإلعالم في جزائر ما بعد أكتوبر 

.الصحافي  

ذي يحكم المقال السابق، بتوظيف  نكاد نجد نفس المنطق ال12ّفي العنوان رقم 

فحرف الضاد هو الحرف الّذي . لغة الضاد والمشروع المضاد: صاحبه للجناس الناقص

" التغريبي"يميز اللّغة العربية عن باقي اللّغات، أما المشروع المضاد، فهو ذلك المشروع 

العربية الّتي تعد الّذي تكمن غايته في طمس معالم الشّخصية الجزائرية ومحاربة اللّغة 

سناد هذه الشّخصية، وإعادة اللّغة الفرنسية إلى أوجها كما كانت عليه في مرحلة ما قبل 

.االستقالل  

فالعنوان إذن يعد تحذيرا لما آلت وستؤول إليه وضعية الهوية والثّقافة في الجزائر 

ها لما هو خير إذا لم يقم أصحاب الحّل والعقد بتدارك هذه الوضعية والعمل على توجيه

.للبالد والعباد  

نجد نفس هذا المنطق القائل بوجود مشروع مضاد لكّل ما هو جزائري من لغة 

" التّعريب: " الّذي يحتوي على طباق بين3ودين وأخالق وعادات وتقاليد، في العنوان رقم 

، "حرا"و" استعبدتم" يحتوي هو أيضا على طباق بين 11؛ و العنوان رقم "األقدام السوداء"و

، سمحت السلطات 1988إذ إنّه بعد االنفتاح الّذي عرفته الجزائر ابتداءا من أكتوبر 

، بالعودة إلى 1*"األقدام السوداء"الجزائرية لبعض األوروبيين وأبنائهم الّذين عرفوا بتسمية 

                                                 
 .1830 بعد غزو الجيوش الفرنسية للجزائر عاموهم الفرنسيون الّذين استوطنوا الجزائر واستعمروها   ـ*
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البالد، وهو ما لقي معارضة بعض الشّخصيات الجزائرية والمنظّمات الثورية معارضة 

إن عودة هؤالء يرمز إلى عودة فرنسا إلى الجزائر بعدما ضحى أكثر من مليون . ةشديد

.شهيد الستعادة السيادة  

االستعباد مضاد الحرية، واألقدام السوداء أعداء : تصبح المعادلة إذن كالتالي

.الجزائر، إذن أعداء التعريب والعربية  

أن المنطق الحجاجي الّذي جاءت نالحظ، من خالل عناوين المقاالت الّتي أوردناها، 

العربية في مقابل :  مبني على المتنافية اآلتية12 و11 و 9 و 5 و 3عليه العناوين 

.وكّل الظواهر األخرى تنتظم وفق هذه المعادلة. الفرنسية  

≠التّعريب  . األقدام السوداء   5رقم  

≠الحريـة  . االستعباد   11رقم   

≠الضـاد  . المشروع المضاد   12 رقم 

يسود هذا المنطق في جل المقاالت الّتي شكلّت مدونتنا العربية، ولعّل هذا هو ما 

جعل الرأي الشائع يقول إن الصحف المعربة في الجزائر تنتمي إلى نفس التوجه 

. األيديولوجي العربي اإلسالمي المحافظ، وذلك ما يجانب الحقيقة  

 المنطق المذكور بوضوح، هو العنوان رقم إن العنوان الوحيد، الّذي ال ينطبق عليه

 الّذي يتوفّر على طباق بين الفعل والقول، أي القول بعروبة الدولة والمؤسسات 9

الجزائرية، والعمل على تجسيد ذلك؛ وفي ذلك إشارة إلى ما قامت به الجبهة اإلسالمية 

دارية للمجلس الشعبي لإلنقاذ فيما يتعلّق بإصدار تعليمة تقضي بتعريب كافة الوثائق اإل

البلدي لبلدية الجزائر العاصمة، وفرض استعمال اللغة العربية في المراسالت مع المصالح 

فوعود الجبهة فيما يتعلّق بالتّعريب . الخارجية مثل الوالية وباقي مؤسسات الدولة

.واستعمال اللّغة العربية في اإلدارة قد تحقّقت في الواقع  

عية الّتي ذكرناها، فنقول إنّها جسدت مبدأ المالءمة الّذي تحدث أما عن الظواهر البدي

عنه الجرجاني والّذي يكمن في مالءمة اللّفظ للمعنى، وهو ما يؤدي بنا إلى القول بأن هذه 

وظيفة شد االنتباه واإلثارة، من جهة، ووظيفة حجاجية، من جهة : الظواهر تؤدي وظيفتين

ا وحجاجيا واضحا للصحافي، مبني على منطق واضح أخرى، إنها تعكس توجها خطابي

.مدعم بحجج مصادرها مختلفة ، أهمها الحجة التاريخية والحجة الثقافية  
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:ـ العناوین آأفعال آالمية3ـ2  
إذا نظرنا إلى العناوين، فيما يلي من البحث، تتجاوز كونها أفعاال كالمية منفصلة 

 أفعاال كالمية جامعة أو أغراضا على حد تعبير عن سياقها الذي تشكلت فيه إلى اعتبارها

 للخطاب، من جهة، وتساهم 1مانغنو تتدخل بوضوح في سريان العملية التبادلية والتفاعلية

فهي نصوص جامعة ومختصرة لنصوص أوسع . في تشكيل المسار الحجاجي لهذا األخير

ريق التبادل، مما يحقّق منها، وهي في الصحافة تساهم في تأسيس العملية التفاعلية عن ط

فرضيتنا السابقة التي مفادها أن الصحافة هي المرآة الّتي تتجسد فيها العالقات والحركية 

.االجتماعية، أما الخطاب فهو السند المادي لها  

ال بد من اإلشارة، بادئ ذي بدء، إلى قضية أثارها بعض الباحثين في مجال 

عة الخطاب اإلعالمي الّذي هو أصال خطاب إخباري، الدراسات اإلعالمية ترتبط بطبي

يتناقض األمر . فمصداقية الخبر تكمن في كون ملفوظاته مصوغة بأسلوب تقريري

وبالتالي . واالستفهام مثال مع الطبيعة اإلخبارية ألي خطاب صحفي مهما كان نوعه

 نتساءل أين تتجلى الخاصية اإلنجازية ألي خطاب صحفي ؟

، بهذا الصدد، إلى أنّه من السهل الحصول على فعل كالمي في J. F. Têtuيشير 

إن تنظيم الصفحة ذاته وتتابع الملفوظات والعناوين والتراتبية الّتي تفرضها : "اإلعالم

.2"الّتيبوغرافيا والسينوغرافيا تتناسب وما أسماه أوستين الفعل الكالمي  

فيتمثّل في أن اإلخبار يضطلع بمهمة أما الجانب التأثيري لهذه األفعال الكالمية، 

production d'opinion صناعة الرأي وقد أبرزنا، فيما سبق، االستراتيجيات المتعددة . 

. الّتي يوظّفها الصحافي والجريدة للوصول إلى التّأثير على القراء، بدءا بالعنوان مثال  

 جامع يتحقق فيه *يتجدر اإلشارة في األخير، أن العنوان في ذاته هو فعل كالم

  ّ.عنصر اإلنجازية

                                                 
  .186تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص :  انظر كتابنا-  1

2 - C. Jamet, A. M. Jeannet : Les stratégies de l‘information, voir préface de J.F.Têtu, Paris, L’Harmattan, 
p. 12. 

  .أفعال كلّامية وهو نتيجة لما ذهب إليه أوستين في أن خطابات اإلنسان كلّها - *
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تظهر لنا أغلب عناوين المقاالت الّتي نحن بصدد دراستها، للوهلة األولى، على أنّها 

 19 ، 15 ، 12 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 1: أقوال تقريرية، مثال العناوين

.35  و34 ، 32 ، 31 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20،   

لكن إمعان النظر فيها، يكشف أن المقاالت الّتي تحتوي على الفعل التقريري قليلة 

.جدا نسبة إلى المقاالت الّتي تدّل على أفعال أخرى، وإن كان ظاهرها تقرير وإخبار  

  الّذي هو عنوان العمود الصحافي، نجد صاحب 1لننظر، مثال، في العنوان رقم 

ستتوج أشغال الندوة الوطنية " مثل تلك التظاهرات، ذلك ألنّه المقال يشكّك في مدى نجاح

بصدور لوائح ال تختلف عن المئات من مثيالتها السابقة الّتي أحرزتها اللّقاءات الخاصة 

كما ال يساورنا أدنى شك في أن مصير هذه التوصيات سيكون أشبه . بقضية التّعريب

ا يؤكّد هذا التشكيك هو إقراره أن وم...". بمصير قصيدة شعر في ختام جلسة سمر

التّعريب أو ما يسمى بتعميمه يتوقّف على أبوابه النشاط االقتصادي من تجارة ومالية "

..."وصناعة وغيرها، وهو المجال الّذي يحدد في حقيقة األمر مصير اللّغة العربية  

سر يالحظ القارئ، حينما يطالع المقال، وجود أفعال كثيرة كالتأسف والتح

وهي أفعال ركّبت بأسلوب نتج عنه فعل التشكيك، وقد تم ذلك وفق تطور ... والنّصيحة

:حجاجي معين يتجلى فيما يلي  

.تيئيس: الفقرة األولى  

.تأسف: الفقرة الثانية  

.تفسير: الفقرة الثالثة  

.توجيه: الفقرة الرابعة  

.تحذير: الفقرة الخامسة  

ذي تحكم فيه الملفوظات شكّل البنية الحجاجية للمقال يمكن أن نقول إن هذا المنطق الّ

االفتتاحي، فالغرض من هذا المقال كما يتبدى، من خالل العنوان هو التشكيك في تلك 

.التظاهرات الّتي يسمع فيها الكثير دون أن تتجسد مقرراتها في الواقع  

;  الّذي يظهر فعل التحذير فيه واضحا2أما العنوان رقم  ادر عن رئيس  ألنّه ص

الحكومة، فيصعب اعتباره عنوانا للمقال الّذي طغت عليه أفعال العرض والتقرير 
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إالّ . بل هو تدعيم للتوجه األيديولوجي للصحيفة... واالقتراح والوصف والتقديم والتفسير

أن ذلك يستجيب لمنطق حجاجي ال يحيل عليه العنوان وال على مختلف األفعال الكالمية 

إن قارئ المقال . ضمنها المقال بطريقة مباشرة، إنّما يستشف من أسلوب العنونةالّتي ت

. يالحظ بسهولة عرض لتقارير مختلف اللّجان الوالئية والوزارية في قضية التّعريب

. 1988تقارير تكاد تجمع على تراجع عملية التّعريب بعد أكتوبر   

إذ أن رئيس الحكومة .لطة المتكلمإن الداللة التحذيرية لصيغة العنوان تنبع عن س

يجسد قوة الدولة ويحيل على القمع،باعتباره، في المخيلة الشعبية مسؤوال سابقا لجهاز 

.  المخابرات  

 ، وذلك من خالل الطباق 3إن صيغة التحذير ترد أيضا في عنوان المقال رقم 

هن كّل جزائري، الموجود بين التّعريب وما تحيل إليه الكلّمة من دالالت راسخة في ذ

وكذالك الحال بالنسبة لعبارة األقدام السوداء الّتي تحيل على ظاهرة خاصة من تاريخ 

فالجمع بين هذه الكلّمات في سياق الجزائر بعدما حكمها الحزب الواحد الّذي . الجزائر 

الّذي كان يمجد إلى حد بعيد الثّورة بما تحمله من دالالت بما في ذلك اللّغة العربية، هو 

.دفعنا إلى استنتاج فعل التحذير  

إذ .  فعال تقريريا يسير إلى داللة غير التقرير وهي االستنكار5يتضمن العنوان رقم 

يتجلى ذلك فيما تشير إليه الكلّمات الّتي تتركّب منها العبارة، وقد شرحنا من قبل المنطق 

ن نبين االستـنكار بطـرح يمكن أ. الحجاجي لهذا العنوان والدالالت الّتي يحيل إليها

كيف للغة استخدمت، : - ونعتقد أن الصحافي كان قد طرحه على نفسه –السؤال التالي 

وال تزال، وسيلة حرب على المكونات المختلفة للشّعب الجزائري أن تعود بقوة بعدما قرر 

؟هذا الشّعب أن يحيا حياة كريمة في ظّل الديمقراطية الّتي هي حكم الشّعب   

آيت أحمد عن ميثاق " ردة"  الذي يشير إلى 7نجد ظاهرة التشهير، في العنوان رقم 

جبهة التحرير الوطني الّذي وقّعه إلى جانب شخصيات جزائرية تاريخية أمثال محمد 

البشير اإلبراهيمي ومحمد خيضر والفضيل الورثالني وحسين األحول وأحمد بن بلة 

شهير، تورد الجريدة الوثيقة ذاتها باختالف إمضاءات ولتدعيم هذا الت... وامحمد يزيد

إلى جانب التشهير، ثمة فعل إلقاء . المشاركين في صياغتها ومن بينهم إمضاء آيت أحمد

، إذ )الفرانكفونيين(التهمة، ولكن هذه المرة ليس ضد شخص معين بل ضد فئة مثقّفة 

يرمز إلى وضع هؤالء في سجن كتبت هذه العبارة بخطّ أبيض داخل إطار أسود، وربما 
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 الّذي يشير إلى الّذين ساهموا في وضع حد للدور الّذي 8نلحظ هذا في العنوان رقم . أسود

فهو، إلى جانب تطويره . كان يضطلع به معهد اللّسانيات والصوتيات بجامعة الجزائر

جنبية األخرى للبحث في اللّغة العربية، كان أيضا يساهم في تطوير البحث في اللّغات األ

في معهد : "كاإلنجليزية واإلسبانية واأللمانية، وقد جاءت خالصة المقال على ما يلي

اللسانيات، المتخرجون منه يتهمون الفرانكفونيين بعرقلة دخول اللغات إلى الجزائر، بل 

ية، لقد عملوا المستحيل لإلساءة إلى اللّغات الّتي دخلت مثل اإلنجليزية واأللمانية واإلسبان

ورغم تعطّش الجزائريين لمعرفة هذه اللّغات األخرى غير أنّنا ال نجد في السوق سوى 

).وال خلّي... و دي(الفرنسية   

  وهو تحد للسيد حسين آيت أحمد الّذي 10وتتجلى نبرة التحدي في العنوان رقم 

دت فيها األصوات في الصقانون التّعريب، وقد تعد يغة الّتي نادى إلى مسيرة شعبية ضد

إلى ..." مصادقون على مشروع قانون اللّغة العربية رغم أنف آيت أحمد"كتبت بها عبارة 

وفي هذا اإلطار ، هذا . درجة أن الصحافي أبى إالّ أن يضيف صوته إلى صوت النواب

 في صفحة واحدة بعنوان 9 و 8 و 7الرأي جسدته جريدة المساء الّتي أوردت المقاالت 

الوطنية وشوكة في حلق المتآمرين، حيث اتّخذت موقفين تجاه فئتين من النّاس، " ترمومتر"

فهي، من ناحية، تشهر بشخص وتهاجم مجموعة من األشخاص، ومن ناحية أخرى، 

تبارك ما أقدم على فعله حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في شأن تعريب اإلدارة في بلديات 

.ل، بالطبع، ضمن الدفاع عن اللّغة العربيةيندرج هذا الفع. الجزائر العاصمة  

، حيث عنونت جريدة 21نجد الظّاهرة نفسها بنفس األسلوب في العنوان رقم  El 

Watan تراجع الحريات الديمقراطية :  مقالين بعنوان رئيسي Recul des libertés 

démocratiques تعليق التعليم باألمازيغية : فعنونت المقال األول.  L'enseignement de 

Tamazight suspendu اتخاذ اللّغة العربية كمطية :  والعنوان الثّاني، L'arabe 

instrumentalisée. 

فالعنوان األول المجاور للثّاني يعد استنكارا، وبخاصة إذا عرفنا أن األمازيغية، في 

لجزائرية، مما الفترة الّتي كتب فيها هذا المقال، قد تم إدراجها ضمن المنظومة التعليمية ا
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 الذي نادت 1*"المحفظة"يعد خرقا اللتزام قطعته الدولة الجزائرية على نفسها إثر إضراب 

.إليه الحركة الثقافية البربرية  

يشغل الحيز المجاور للمقال السالف الذكر، إطاراً آخر يشنع عنوانه بعملية استغالل 

.حليةاللغة لعربية مطية لتحقيق أغراض شخصية و مشبوهة ومر  

يعتبر، إذن، التراجع عن تدريس األمازيغية واستغالل اللّغة العربية كمطية للوصول 

إلى تحقيق أغراض شخصية ومرحلية ومشبوهة من طرف فئة في السلطة، تراجعا 

إذ . للحريات الديمقراطية، وهو تراجع يعبر عنه بنوع من التحسر إزاء وضعية معينة

.شنيع بموقف آخر في المجال نفسهيتجلى ذلك في استنكار موقف الت  

 ، 30 ، 28 ، 24 ، 23: أما التخويف والتهويل، فيبدوان جليا في العناوين اآلتية

 استعماال لصيغة لغوية تستخدم غالبا للداللة – 23 –حيث نجد في العنوان . 35 و 34

ة على وجود أشخاص أو جماعة من األشخاص عاثت فسادا، ثم تلي مرحلة هدوء، وفجأ

يستيقظ هؤالء ليعودوا إلى تصرفاتهم، خاصة وأن الصيغة جاءت بأسلوب يوحي إلى 

.التأكيد، حيث صيغ في زمن الحاضر، والصيغة ال يمكن أن نفهم منها إالّ ما أوحت إليه  

Libertéوفي المقال االفتتاحي لجريدة  وهو نفس العدد  (24، في عنوان المقال رقم 

Dégâts «" الخسائر"، تشير كلّمة )ابقالّذي جاء فيه المقال الس  إلى القطع في أن اللّغة » 

العربية إذا طبقت باألسلوب الّذي جاء به قانون تعميم استعمال اللّغة العربية، فإن الخسائر 

، فإن كان التحذير في المقولة "إقصاء فئة كبيرة من كفاءات البالد"ستكون كبيرة، أهمها 

، فإن التحذير هنا جاء "مجموعة من النواب"ا أسماه الصحافي السابقة جاء على لسان م

على لسان الصحافي الّذي كتب العمود الصحافي، وهو بالتالي يضيف صوته إلى صوت 

. 10النّواب، ويؤكّد مقولة هؤالء، وهو ما الحظناه في العنوان رقم   

ات وزير اإلعالم   فال يحذر من القانون ذاته، بل من تصريح28أما العنوان رقم 

السابق عبد الحق زرهوني حول بالصحافة الناطقة بالفرنسية متّهما إياها بأال عالقة لها 

.بالشعب، وهي في خدمة فرنسا وغير دستورية في آن  

                                                 
هو التسمية التي أطلقت على مقاطعة تالميذ وطالب منطقة القبائل للدراسة قرابة سنة كاملة :" المحفظة"إضراب ـ *

  مما انجر عنه إعالن السنة البيضاء1996ـ1995
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 الّتي نجدها في المعجم alarmantesوما زاد من حدة التحذير، استخدام كلّمة 

".منذر بالخطر"، "مخيف"، "مثير"، "مقلق: "ةاالزدواجي اللّغة مرادفة للكلّمات اآلتي  

 الذي يتطرق إلى القضية 34نفس هذا األسلوب في التحذير نجده في العنوان رقم 

" "مطاردة الساحرات: "ذاتها باستخدام عبارة Chasse aux sorcières  –، وهو سلوك "

لدينية قد  عرف في القرون الوسطى في الغرب، إذ كانت السلطات ا–مطاردة الكاهنات 

ثم صار استعمال العبارة في مجال . أعلنت حربا على كّل شخص تُشتم فيه رائحة السحر

... السياسة للداللة على إقبال سلطة معينة على اضطهاد هيئة سياسية كانت أم دينية

.فالمقصود إذن بالساحرات، في هذا المقال، هم الصحافيون الّذي يكتبون باللّغة الفرنسية  

حافي سيد أحمد سميان والمدعو أما الص) SAS ، فقد ذهب إلى ) وهو اختصار لالسم

" زرهوني"حد التهويل عن طريق التركيب بين كلّمتين ال يمكن أن تجتمعا في الواقع وهي 

، إذ كيف يمكن لوزير دولة وضعت نصب عينيها )الجماعة اإلسالمية المسلّحة" (الجيا"و

 حافيين فريسة سائغة سهلة محاربة هذه الجماعة إلى حدقدم لها الصاالستئصال، أن ي

إنّه استخدام مجازي، ونحن نعرف ما للمجاز من تأثير حجاجي للخطاب، وقد . المنال

.أشار إلى ذلك طه عبد الرحمن الّذي وضع المجاز في أعلى درجات الحجاج  

حو فئة   فهو صادر من حزب سياسي وموجه ن30أما التحذير في العنوان رقم  

الدعوة إلى التحالفات ضد "، محذّرا إياهم أن ما يسعون إليه يدركه الشّعب، كـ "الالئكيين"

اإلسالم في عقر داره قصد تحقيق مآرب انتخابية غير خفية على الشّعب الجزائري 

..."المسلم  

. القراءإن لعنوان المقال دورا فعاال في أداء العملية التبليغية الجارية بين الجريدة و

فهو يضطلع بمهمة السعي من أجل إقامة عالقة تخاطبية غير مباشرة بين الجريدة 

والقارئ، من خالل دفعه إلى تبني أفكار وآراء الجريدة، وبالعمل على التّعبير عن 

معتقداته وأفكاره واإليعاز إليه بصواب التوجه العام للجريدة، وبالتفاعل معها كلّما اقتضى 

.تشترك العناوين في تأدية هذه الغاية، األنواع الخطابية األخرىو. األمر ذلك  

 انتباه القارئ باستخدام وسائل عديدة كاإلثارة في مرحلة أولى، ثم يتحقق ذلك بشد

وقد تنعدم . صياغة العنوان بأسلوب وفق منطق حجاجي يعكس مضمون النص أو يلخصه

.العالقة المباشرة بين العنوان والنص أحيانا  
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لم يكن إدراك تلك الظّواهر الخطابية التداولية الّتي كشف عنها تحليلنا لعناوين 

المقاالت، ممكنا لو لم نتوسل بعض إجراءات نظرية اإلضمار التخاطبي، حيث استعنّا 

. الخطاب الّتي تسهم بفعالية في العملية الحجاجية1بمفهوم االقتضاء وقوانين  

استمدت من نظرية أفعال الكالم الّتي وضحت لنا كما توسلنا أيضا مفاهيم إجرائية 

.كيف أن العناوين تعمل على إضفاء عنصر التفاعلية على المقاالت  

:ـ استراتيجيات االستشهاد4ـ2  
 كالكيننفضل، في مستهل هذا المبحث، االنطالق من مقولة للباحثة فرانسواز 

Françoise Claquin    ،حافةن، في الصأن ال ننظر إلى هذه الظّاهرة مفادها أنّه يتعي

على أنّها قائمة من االستشهادات، بل يحبذ النّظر إليها في إطار فضاء ) االستشهاد(

إنه يحيل إلى أسس أيديولوجية "متجانس، فمن المستحيل أن يكون االستشهاد محايدا 

.2"ونصية للخطاب المتمثّل  

الظّواهر النّصية، في أنّه يتميز االستشهاد، من النّاحية المادية عن غيره من 

ومكتوب بخطّ مغاير أو بنفس خطّ نص المقال مع اختالف "..." موضوع بين مزدوجتين 

وغالبا ما يسبق االستشهاد فعال تقديميا، قد يأتي قبل . في خاصية شكلية، كأن يكون مائال

...يقول فالن، أو يصرح فالن، أو يجيب فالن بقوله: أو بعد االستشهاد، مثل  

يضطلع االستشهاد بوظائف عديدة أهمها أنّه يحدث أثر أصالة وحقيقة الخبر والقول، 

كما يقوم باستحضار الشّخص المصرح بالقول كشاهد على الحدث، فالمعروف في القانون 

.أن الشّهادة هي من أقوى األدلّة المعتمدة في إدانة المتّهم أو في تبرئته  

اورة األشخاص، أو حملهم على األخذ والرد، يشغل االستشهاد، أيضا، وظيفة مح

.تحت رحمة الصحافي الّذي يراقب جريان الحوار  

أخيرا يمكن لالستشهاد الّذي يصاغ في عنوان المقال أو أحد عناوينه الفرعية أن 

).تناولنا هذه الظّاهرة في الفصل السابق(يغري القارئ بمطالعة كّل ما جاء في المقال   

                                                 
 Logic and    وعمل الفيلسوف االنجليزي جرايس Le dire et le dit, dire et ne pas dire أنظر ديكرو في أعماله  ـ1

conversation أنظر أيضا العمل الذي أنجزناه في مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية، وقد أشرنا إليه في الباب 

  .101الثاني من هذا البحث، ص 
2 - Françoise Claquin (1993): La revue de presse, un art du montage, in : Langage et société, N° 64, 
Université de Provence, Marseille, p. 44. 
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إذ من الطّبيعي أن . تشهاد هو حديث، أيضا، عن مصدر الخبروالحديث عن االس

، وهو )سواء أكان هذا  المصدر شّخصا بعينه أم هيئة(يتساءل القارئ عن مصدر الخبر 

ما سماه شارودو باإلنّية اإلعالمية ؛ وفي الغالب يشار إلى هذه األخيرة دون التّعريف بها 

حسب شهود عيان، : رات من هذا القبيلأو الكشف عن هويتها، وقد ترد في شكل عبا

تؤدي ... حسب مصدر من رئاسة الحكومة، حسب مصدر مجهول، حسب مصدر موثوق

األمرالذي ال يتناقض، . مثل هذه العبارات دور كشف لقناع عن سلوكات وسياسات معينة

إن هذا الدور ال يلغيه غموض . مبدئيا، مع مبدأ اإلخبار الذي من أجله وجدت الصحافة

).كما هو الحال بالنسبة لإلشاعة(هوية المصدر، بل حتى انعدامه   

 االستشهاد ذاته هو خطاب مروي نا هذا إلى الحديث عن الخطاب المروي، ألنيجر

عن شخص آخر، وأقّل ما يقال عنه أن الحدث يقوم عليه، معنى ذلك أن الحدث هو 

ارئ ال يعرف من األحداث إالّ ما عنصر جديد للواقع، ينقله الصحافي أو الجريدة، فالق

ترويه له الجرائد، وهو في الوقت نفسه عاجز عن التحقّق من صحة الخبر، عكس الجريدة 

فوصف . الّتي تملك القدرة على اإلتيان بشهود عيان للتحقّق من صحة الخبر المعلن عنه

دارد. ن. األحداث، كما يذهب إلى ذلك ج J.N.Darde ا تمت  غير مبني على أساس م

 بل على أساس ما تم سماعه وعلى أساس الخطابات الّتي – من قبل  الصحافي –مشاهدته 

.1ُأنتجت حول الحدث  

:ـ الخطاب المروي وظاهرة تعّدد األصوات في الّصحافة1ـ4ـ2  
نشير إلى إجماع الباحثين في هذا الميدان على أن الخطاب الصحافي هو نتاج 

صوات، منها ما اتّضحت هويته، ومنها ما لم تتضح، وهذا لتداخل عدد ال حصر له من األ

.يخضع أساسا الستراتيجيات خطابية وحجاجية مقصودة  تستهدف القارئ قبل كّل شيء  

: في فئتين متقابلتين– أو لنقل المصادر –لخّص شارودو هذه األصوات   

عوثين فئة إعالمية، تنقسم بدورها إلى المشتغلين في الجريدة كالصحافيين والمب -

الخواص وأرشيف الجريدة، ومشتغلين خارج الجريدة مثل الوكاالت اإلعالمية 

  .ووسائل اإلعالم األخرى غير الجريدة

  :فئة غير إعالمية، وتنقسم إلى -

                                                 
1 - J. N. Darde(1988) : Discours rapporté – discours de l’information, l’enjeu de vérité, in la presse, 

produit, production, réception, sous la direction de P. Charaudeau, p. 93.  
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منها الدول والحكومات واإلدارات واألحزاب ومختلف الجمعيات : قسم مؤسساتي

...ورجال السياسة والممثّلون االجتماعيون  

...كالشّهود العيان والخبراء: ر مؤسساتيوقسم غي  

درجة وجود تنضيد من "فيما بينها إلى – غير المنتهية –تتداخل هذه األصوات 

  1".األيادي الّتي تكتب، وتحت كّل قلم تُستدعى كمية من األصوات

ومن الضروري بهذا، . يتم هذا االستدعاء بوضوح في إطار الخطاب المروي

 إعادة كتابة الخطابات المروية تهدف غالبا لخدمة غرض حجاجي الصدد، اإلشارة إلى أن

أو إقناعي معين، وهو ما يفتح الباب لصاحب المقولة لمطالبة الجريدة بتصحيح أو بنفي ما 

.نقلته عنه من كالم باستعمال حق الرد  

في الخطاب الواحد،  إذا كان تعدد األصوات هو تداخل ال حصر له من األصوات

، وقد رأينا ذلك في عنوان - من الناحية الشّكلية –صوات ما ال يظهر مصدره فإن من األ

الذي يحاكي مقولة للكاتب النايجيري ) 01/06/1996(مقال في جريدة الوطن  Wole   

Soyinka  حافي دون أن يضع العنوان بين مزدوجتين، مع اإلشارة إلىأوردها الص 

 عن الضوابط الشكلية لالستشهاد دال على صاحب المقولة في متن نص المقال، والتخلي

وهناك . تبنّي الصحافي لهذه المقولة، دون تحفظ، لتدعيم حجته في موضوع المقال

أصوات أخرى يتم تعيينها على أساس خطاب مروي، سواء أوضعت بين مزدوجتين أم 

يؤخذ، . ذلكيبقى أن هذا الخطاب قد يقبل تأويال متعدد األصوات وقد ال يقبل . بين قوسين

هذه الظّاهرة تخضع . حينها، على أنّه خطاب مروي منقول عن شخص معين

.لالستراتيجية الحجاجية الّتي تبنّاها الصحافي منذ بداية المقال، دون التصريح بها  

تجدر اإلشارة إلى أن ثمة فرق بين تأويل الخطاب المروي على أنّه مجرد خطاب 

د األصوات للخطاب المرويمنقول من شخص والتأويل المتعد . يكمن هذا الفرق في أن

ستنفرج : "فإذا قال شخص. األول غايته ذكر ما قاله الشّخص بهدف نعته بما قال

.، فإنّنا نستنتج أن ذلك الشّخص متفائل"الوضعية  

أما التأويل متعدد األصوات فهو ليس نقال ألقوال المتكلّم باعتبارها نعتا له، بقدر ما 

من هنا، فإن . بنّي الصحافي لتلك األقوال ومتخفّيا وراءها وحمل المتكلم على الكالمهو ت
                                                 

1 - A. Krieg (2000) : Analyser le discours de presse, mises au point sur le discours de presse comme objet 
de recherche, in Communication, volume 20, n° 01, Université de Laval, Québec, p.81.   
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موضوع ملفوظ الخطاب المروي من هذا الصنف هو موضوع الحديث وليس الشّخص 

مثال ذلك ما جاء على لسان السيد لعمري، األمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال . القائل

" اتب الحالي لألستاذ ال يكاد يسد حاجاته أكثر من إحدى عشر يوماأن الر"التّربية من 

)Liberté, 25/01/1997 ، فهو خطاب نعتقد أن الصحافي يتبناه بكل حذافيره، إن ما )

فإذا . جعلنا نستنتج ما جاء على لسان الصحافي، هو السياق الذي ورد فيه هذا القول

تذمر األساتذة : "نظرنا إلى العنوان Le ras-le-bol des enseignants  فإنّه يشير إلى "

. الوضعية المزرية لألساتذة، وإلى ما سيؤول إليه الوضع إذا استمرت على تلك الحال

أما سياق المقال فيتمثّل في كون . يسرد في النص هذا التذمر ووضعية هؤالء األساتذة

النّاطق "إلى نعتها بأنها ، وقد وصل األمر 1"المعارضة"الجريدة تنتمي إلى خانة جرائد 

فالمقال يدخل ضمن فضح سياسة تجويع ". الرسمي للتجمع من أجل الثّقافة والديمقراطية

.األستاذ كي ال يؤدي مهمته على أحسن وجه  

لإلشارة، غالبا ما يحمل العنوان ملفوظات منسوبة ألصحابها، قد ترد أو ال ترد في 

عضو من : خضع للتأويل متعدد األصوات، مثلنص المقال، وهي ملفوظات غالبا ما ت

اإلصالح ليس غدا ): لجنة إصالح المنظومة التربوية(اللّجنة  La réforme n'est pas pour 

demain) Le Quotidien d'Oran: 19/08/2000 ، وهو ما يشير إلى ذلك الصراع )

 شكّلت تركيبة لجنة المحتدم الدائر بين مختلف التوجهات األيديولوجية والثقافية الّتي

إصالح المنظومة التّربوية، وقد أبعد الصراع اللّجنة عن أداء مهمتها على أحسن وجه 

جراء ما دار بين مختلف التوجهات من سجاالت تناقلتها الصحف، عالوة على تبني هذه 

تنطبق هذه المالحظات على العنوان الّذي . األخيرة واألحزاب السياسية لذلك الصراع

: "تناولناه في الفصل السابق بعنوان Les vieux démons sont de retour) "Liberté: 

17/10/1996 ضد الّذين يوظّفون اللّغة العربية " نواب ثائرين"والذي جاء على لسان ) 

.ليس لغرض إالّ لخدمة مصالحهم الشّخصية والمشبوهة  

ائرية والتأكيد على طابعها  إن إيالء أهمية لالستشهاد في المقالت الصحافية الجز

الحجاجي الّذي تتجلى معالمه في القدرة على التّأويل المتعدد األصوات، وعلى تأويل 

الخطاب المروي على حد سواء، نابع من كون الصحافي يتعمد ، أحيانا، نقل خطاب متكلّم 

                                                 
بعضها في على غرار مجموعة أخرى من الجرائد التي تنتمي إلى نفس التوجه السياسي وااليديولوجي ـ وقد ذكرنا ـ   1

  .هذا البحث ـ واتفقت في مواقفها في العديد من قضايا الساعة في جزائر التسعينيات
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م بمضمون ما ليس بغرض تبني أفكاره واالختفاء وراءه بقدر ما يفعل ذلك لنعت المتكلّ

 إلى أن كل لغة هفكلما تعلّق األمر بالكالم المترجم، كان من الضروري االنتبا. *األقوال

يحدث أن تطرأ ) ب(إلى اللّغة ) أ(تخترق الواقع بطريقتها، وعليه حين االنتقال من اللّغة 

اللة، وهذا التحريف قد يتعمالت صرفية ونحوية تؤثّر سلبا على الدده على الملفوظات تحو

.الصحافي في المواقف السجالية الّتي تفرض عليه ذلك أو التي يختارها هو  

نعود إلى اإلطار الحجاجي الّذي يتجلى فيه الخطاب المروي إذا ُأول على أساس 

كونه خطابا متعدد األصوات، خاصة إذا تعلّق األمر بالخطاب المروي غير المباشر الّذي 

ضف . له من األسلوب المباشر إلى األسلوب غير المباشريخضع هو نفسه لتحوير أثناء نق

مثال ذلك المقال الّذي . إلى ذلك أن معظم ما يرد على أفواه المتكلّمين هو كالم مترجم

، وهو "العجاب يالحق الحجاب ؟" بعنوان 1989 أكتوبر 24نشرته جريدة الشّعب بتاريخ 

نعرف إن كان كاتب المقال هو مبعوث المقال الّذي يغيب عنه إمضاء الصحافي، فنحن ال 

هذه الجريدة إلى فرنسا أم لهيئة التحرير أم هو تقرير لما سمع أو قرئ هنا وهناك في 

فال يوجد أي أثر أو قرينة دالة عن الكاتب الحقيقي . القنوات والصحف األجنبية والوطنية

افي يشتغل داخل مقر للمقال، في هذه الحال يمكننا أن نتصور أن كاتب المقال هو صح

الجريدة اعتمد، في كتابته للمقال، على بعض ما تحصل عليه من معلومات في بعض 

.الصحف والمجالّت والقنوات اإلذاعية والتلفزة  

نجد، في المقال، كالما منسوبا لعدة أشخاص، تصب أقوالهم كلها في توجه واحد 

زاولة الدراسة بسبب ارتدائهن الحجاب وهو مساندة قضية تلك الفتيات اللّواتي منعن من م

ففي النص كلّه ال نجد إالّ قولين وضعهما صاحب المقال بين . في المدارس الفرنسية

شفونمون . ب. مزدوجتين، تحيالن على أقوال وزير الداخلية السابق ج J. P. 

                                                 
 للشّيخ علي بلحاج، أحد Horizonتبادر إلى ذهننا ذلك االستجواب الّذي أجرته جريدة ي ونحن نكتب هذه األسطر، - *

، وهو العنوان الّذي أثار حفيظة الطبقة "الديمقراطيةنحن ضد "مؤسسي الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، والذي عنونته بما معناه 

 بتحفظ على... (رأةالسياسية الّتي اتّهمت الحزب، وعلى رأسه الشّيخ علي بلحاج، بمعاداة الديمقراطية واألمازيغية والم

  )العنوان

جيات الّتي تستخدمها الجريدة        نشير أيضا، في نفس هذا السياق، إلى أن االستشهاد هو استراتيجية من بين االستراتي

 لتبيان الواقع ضمن إطار حجاجي إقناعي، والمرور دون واسطة من –...  وهي الصور والرسوم واألرقام والبيانات–

 .Ceci est certain) "M. Mouillaud, J. F. Têtu: Op. cit., p... إن هذا مؤكّد"إلى القول " Ceci est... إن هذا"القول 

176 .(  
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Chevènement ي ، أما باقي األقوال فه*، وقول جاك فرجيس، المحامي الفرنسي المشهور

.    أقوال غير مباشرة باستثناء بعض الشّعارات الّتي يرفعها المتظاهرون  

من بين . عموما، فإن كّل األقوال الواردة في المقال مترجمة عن اللّغة الفرنسية

:األصوات الّتي ترددت في المقال  

 أصوات المتظاهرين الّتي جاءت في شعاراتهم، وهي شعارات وإن جاءت على -

ء، فهي من وضع الجمعيات والشخصيات اإلسالمية والعربية الّتي كانت وراء ألسنة هؤال

نظّمت "الّتي تشير الجريدة إلى أنّها " صوت اإلسالم"هذه المظاهرات، ومن بينها جمعية 

، والجمعية "آيات شيطانية"منذ أشهر المظاهرة المناهضة لسلمان رشدي صاحب كتاب 

.اإلسالمية بفرنسا  

الّذي رفض أن يصرح باسمه والذي تحامل على إمام مسجد " اإلمام" صوت -

. باريس متهما إياه بالالئكية وعدم تمثيله لمسلمي فرنسا  

 الّتي ذكرت الجريدة أنّها هي Associated Press صوت وكالة األنباء األمريكية -

.الّتي استجوبت اإلمام  

".تحامل: "يمي   إن كالم اإلمام جاء غير مباشر ومسبوقا بالفعل التقد  

وصاحبة ) زوجة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران( صوت السيدة ميتران -

France Libertéجمعية فرنسا الحريات  . وهو منقول بصفة غير مباشرة،  

.، وخطابه خطاب غير مباشر"صوت اإلسالم" صوت السيد نائب جمعية -  

. مي للمظاهرة صوت بعض المتظاهرات الموجودات في الصف األما-  

   يمكننا أن نتساءل عمن كان حاضرا في هذه المظاهرة ؟

 صوت شاب جزائري زاول دراسته في فرنسا، وهو من الفضوليين ولم يشارك -

.في المظاهرة  

. صوت المحامي جاك فرجيس، وهو مصوغ صياغة مباشرة-  

                                                 
التي أجمع الرأي العام الفرنسي على والقضايا  وقد لُقّب بمحامي القضايا الميؤوس منها، بسبب دفاعه عن الشخصيات - *

  .ضرورة إدانتها
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 لكنّه شوفنمون الذي جاء معارضا،. ب.  صوت وزير التربية الفرنسي السابق ج-

. مصوغا بصفة دبلوماسية  

.، وهو الصوت المعارض والمصرح"فرانس بلوس" صوت رئيس جمعية -  

".األقدام السوداء" أخيرا، صوت جمعية -  

هذه . أسلوبا مباشرا وأسلوبا غير مباشر: شمل المقال إذن نوعين من األساليب

لمظاهرة ولقضية الفتيات فئة مؤيدة ومساندة ل: األساليب وزعت على فئتين من النّاس

.المتحجبات، وفئة معارضة لها  

إن الفئة األولى شكّلتها أصوات المتظاهرين والمتظاهرات، وصوت اإلمام، صوت 

، وصوت المحامي جاك "صوت اإلسالم"السيدة ميتران، وصوت السيد نائب رئيس جمعية 

.فرجيس  

 وصوت رئيس جمعية تتشكّل أصوات الفئة المعارضة من صوت الوزير شوفنمون،

غير أن صوت الوزير هو الوحيد الّذي ". األقدام السوداء"وصوت جمعية " فرانس بلوس"

تتشكل الفئة األولى المساندة من المحامي فرجيس وصراخ . استخدم فيه األسلوب المباشر

.إحدى المتظاهرات كونه ينطوي على الخاصية الحجاجية  

 على – في تصورنا –قد أن البعد الحجاجي فرض أما بالنّسبة للفئة الثّانية، فنعت

الصحافي إيراد الكالم على أسلوب غير مباشر ليعرض فيها حجته ويقارعها بحجة 

ألن إيراد القول بصفة غير مباشرة قد يحدث تحويرا في المعنى يصعب على . معارضة

.القارئ معه أن يميز بين قول الصحافي وأقوال الوزير والمحامي  

فقد تعمد فيها . لى، إذن، بوضوح البعد الحجاجي في صيغة استشهادات المقاليتج

فحجج ). وقد أشرنا إلى أنه يشكّل إحدى وظائف االستشهاد(الصحافي عنصر الحوار 

األصوات الّتي وردت بأسلوب غير مباشر ال يمكن أن تصل في قوتها إلى درجة حجج 

لة من وزير حكومة، تسببت في وضع معين، أو الوزير والمحامي، إنّها سينوغرافيا مشكّ

إقصاء الفتيات المرتديات للحجاب من (لنقل أقرت، بطريقة غير مباشرة، هذا الوضع 

المدارس العمومية، ومحامي معروف بدفاعه عن القضايا الّتي تكون الحكومة أو الدولة 

).الفرنسية طرفا فيها  
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 وردت مترجمة عن الفرنسية، ونحن نشير، في األخير، إلى أن كّل تلك األقوال

ندرك جيدا المشاكل التي تطرحها الترجمة في جميع ميادين المعرفة، فما بالك بصاحب 

المقال الذي أخذ على عاتقه ترجمة مجموعة من العبارات والشعارات لفائدة جريدة 

المعروفة بتوجهها المحافظ والمعادي لكل ما هو فرنسي، وبخاصة في هذا " الشعب"

.لظرف الذي تقصى فيه فتيات مسلمات الرتدائهن الحجابا  

إن ظاهرة قرع الحجة بالحجة بصيغة االستشهاد كثيرا ما نجدها في المقاالت الّتي 

" المساء"ففي مقال في جريدة . يسعى أصحابها، من خاللها، إلى إثبات آرائهم وأفكارهم

التربية بين "ل عنوان ، يحم"آراء ومناقشات"، في صفحة 1989 جويلية 02بتاريخ 

إذ نجده . ، استخدم القارئ، وهو من والية المسيلة، هذا األسلوب"األصالة والفكر المعاصر

وهو قول ال نعرف (يقول مثال . تارة يذكر قوال، ثم يعارضه بقول آخر أو بآية قرآنية

 انعكاس إن مدرسة فرويد في علم النفس ما هي إالّ): "قائله إالّ أنّه يضعه بين قوسين

حضاري للبيئة الّتي ترعرع فيها وعبر عنها تعبيرا صادقا، فلم يتحرر من ثقافة المجتمع 

أما نحن، فلسنا من هذا المجتمع من : "، ثم يعارض هذا الكالم بقوله"اليهودي الكنائسي

ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى [شيء، وال نريد أن نكون منه إن شاء اهللا تعالى 
تّبع ملّتهمحتّى ت 1[ (وفي مقام آخر يستشهد بقول الرسول مـحمد .  ρ كّل : "في قوله) 

".مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه  

) ص(يبدو، من خالل هذا المقال، أن االستشهاد بالقرآن الكريم وبكالم الرسول 
اته، وفي مقاالت عديدة، ويشكّل  هذا يعتبر حجة ال جدال فيها، وقد تواتر في معظم فقر

" مرجع مئات الماليين من البشر"األسلوب دعامة الكثير من الناس باعتبار أن القرآن هو 

، وهو الحجة الواصفة "صادر عن خالق البشر"، فهو "كالمه مجاوز لكّل منطق بشري"و

 صفة –بعض  في رأي ال–التي ال يمكن ردها، واالستشهاد به إذن يضفي على المقال 

.هذا وحتى وإن تباين االستشهاد والمسار الحجاجي للمؤلّف. الحقيقة وحسن االستشهاد  

لقد عثرنا في أحد كتب الجاحظ على ما يدعم فكرة أن االستشهاد بالقرآن هو، في 

خطبت عند زياد : وقال عمران بن ِحطّان: "حد ذاته، منحى حجاجيا، حيث جاء ما يلي

                                                 
  .120 البقرة، اآلية  1
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 أقصر فيها عن غاية، ولم أدع لطاعن علّة، فمررت ببعض المجالس خطبة ظننت أنّي لم

.1"هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن: فسمعت شيخا يقول  

 استطاع أن يؤكد هذا المنحى بحديثه عن 2ونعتقد في هذا اإلطار أن مانغنو

. لدحض حجة أو تدعيم أخرىاالستشهاد الدليل، الذي يتم توظيفه أثناء العملية الحجاجية 

فهذا النوع من االستشهاد يوظف لما يحتويه من مضامين أو لثقل قائل الملفوظ، كالنص 

المقدس أو الشخصية ذات مكانة تاريخية أو سياسة أو دينية مرموقة، تضمن مصداقية 

ملفوظات معروفة لدى الناس جميعا، وهي ال , هذه االستشهادات هي غالبا. عملية التلفظ

مع مرور الزمن تدخل ضمن المعرفة المشتركة . تقبل أي تحوير أو تلخيص أو اختصار

.   للمتخاطبين وهي تشكل القاعدة التي تنطلق منها مقدمات الحجاج  

ونورد مثاال آخر عن أسلوب األخذ والرد باستخدام اآليات القرآنية كحجة لدحض 

، "منتدى القراء"، في صفحة 11/07/1989بتاريخ " المساء"ففي مقال لجريدة . حجج الغير

، وهو مقال سجالي طغى عليه "عفوا يا بنات حواء: "جاء الرد على مقال سابق بعنوان

يعرض، في كّل مرة، ما جاء ) كاتب المقال(االستشهاد باآليات القرآنية، حيث كان القارئ 

فكل حجج الخصم . على لسان خصمه ثم يدحضه بآية قرآنية، وأحيانا بحديث نبوي شريف

رد عليها بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي، إالّ أن عرضه لخطاب ذلك الخصم كان يتم 

بأسلوب مباشر حينا، و بأسلوب غير مباشر حينا آخر، مع إيراد أقوال أشخاص آخرين لم 

في  حين أن أسماء هؤالء نجدها في .تذكر أسماؤهم، بل استخدمت النعوت في  ذلك،

منهاالمقال األو الملحد الّذي وصف المرأة وهو "و" الفيلسوف العاق: "ل محّل الرد

والمثير في هذا المقال، أن ...". الكافر الّذي سمى المرأة الشيطان الجميل"و..." سكران

صاحب الرد لم يكن يخاطب صاحب المقال السابق إال ليرد على أفكار سادت ساحة 

دليلنا في ذلك طريقته في استخدام ضمائر . 1988النّقاش في فترة ما بعد أكتوبر 

: المخاطبة والغيبة، فكان تارة يخاطب صاحب المقال بقوله  

...".أقول لصاحب الموضوع"  

...".  إن البيت الشعري الّذي شئت أن تستشهد به"  

...".فهل أنت يا صاحب المقال"  
                                                 

  .  06 البيان والتبيين، ص -  1
2- D.Maingueneau (1991) : l’analyse du discours, Paris, Hachette, P.138 
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...".وهل أمك الّتي حملتك"  

يقف موقفا تعليميا إرشاديا وكأنّه يخاطب وتارة أخرى يخاطب أشخاصا آخرين، و

:الناس الّذين من نفس توجهه السياسي واأليديولوجي  

...".استشهد صاحبنا الغاضب"  

...".استشهد بالفيلسوف العاق"  

...".     استشهد بقول الملحد"  

...".يقول صاحب الموضوع"  

:وأخيرا   

...".وهل هكذا يكون المسلم، وهل هذا هو اإلسالم"  

حى إلينا كاتب هذا الرد بفكرة سبقت اإلشارة إليها، وهي أن االستشهاد في أو

الصحافة يلعب دور تأسيس الحوار، إضافة إلى تأسيس سينوغرافيا لوضعية خطابية 

تتجلى من خالل ما يوفّره لنا النص من عناصر، كاستخدام الضمائر واستدعاء 

اطبته صاحب المقال والقراء في آن واحد، المتحاورين، وقد رأينا ذلك في أسلوبه عند مخ

. وهو ما جعلنا نتصور أنّنا في قاعة يتناقش فيها شخصان حول قضية المرأة وحقوقها

وكان من بين الحضور، إضافة إلى الشخصين المتحاورين، أشخاص آخرون، منهم من 

ى فعندما أعطيت الكلمة للشّخص الثّاني تبنّ. هو مساند ألحدهما معارض لآلخر

:اإلستراتيجية اآلتية في الرد على أقوال األول  

; استخدام االستشهاد  – خاصة بالقرآن الكريم وباألحاديث النبوية كحجة دامغة 

الكافر "و" الملحد السكران"و" الفيلسوف العاق"لدحض حجج اآلخر الّتي اعتمدت أقوال 

 بهذه النعوت لينفي عنهم ، وهو ينعت هؤالء األشخاص"الّذي سمى المرأة الشيطان الجميل

.كل المصداقية  

، "فهل أنت يا صاحب المقال: " كان يخاطب تارة صاحب المقال بأسلوب مباشر

".صاحب النص"وتارة أخرى يخاطب أوالئك الذين من حوله بتغييب   

تأسست هذه االستراتيجية، في رأينا، وكانت ممكنة باإلدراك الواعي أو غير الواعي 

تعدد األصوات التي تشكّل أساس الخطاب الصحافي، حتى وإن كان ألهمية ظاهرة 
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الخطاب إخباريا بحتا، خال من أي عرض لفكرة أو لرأي، أو كان دفاعا عن سياسة أو 

إيديولوجية، كذلك بخضوع هذا الخطاب إلى التمثّالت االجتماعية ، للمشاركين في العملية 

 في ميدان علم النّفس *عة من الباحثينفالخطاب، كما ذهب إلى ذلك مجمو. التخاطبية

االجتماعي واللغوي، ما هو إالّ انعكاس ونتيجة للتصورات والتمثّالت االجتماعية الّتي 

.يبنيها الشخص عن قضية لغوية أو اجتماعية أو ثقافية  

يبدو، من خالل مدونتنا، أن االستشهاد باألقوال المترجمة هو النوع الطاغي  على 

الستشهادات، أما سبب ذلك، في رأينا، فيعود إلى هذه الثّنائية اللّغوية والثقافية باقي أنواع ا

الّتي شكّلت أطراف الصراع اللغوي والثقافي بالجزائر، قد انعكست على باقي الميادين 

فقد شكّلت هذه االستشهادات، أحيانا، نقاط انطالق المنحى الحجاجي . االجتماعية األخرى

يتم االرتكاز، . ل إلى دحض آراء وأفكار الشّخص أو الهيئة المقابلةللصحافي قصد الوصو

يمكن . دائما، على النّعوت الّتي يطلقها بعضهم على بعض وعلى االتهامات المتبادلة أحيانا

"أن نمثّل لهذا بمقال جاء في صفحة  Zappologies قانون األسرة الّتي تسير : "بعنوان " 

Le code de la famille qui recule) "El Watan: 02/03/1997القهقرى  نشير أوال إلى ). 

كنزة أو "وهي " معطوب لوناس"أن العنوان يتناص مع العنوان الفرعي ألغنية للمرحوم 

، وهي األغنية الّتي ألّفت بعد اغتيال الصحافي طاهر جاووت عام "العائلة الّتي تتطور

عائلة المقصودة، في هذه العبارة، ، وكنزة هي البنت الصغرى لهذا األخير؛ وال1993

هنا . حسب سياق المقال، هي عائلة الشّخصيات الّتي تشكّل االتجاه اإلسالموي بالجزائر

أيضا تتجلى القطبية السياسية واإليديولوجية التي أشرنا إليها في مواضع كثيرة من البحث، 

" عائلة اإلسالمويين"صحافي، والتي ينتمي إليها ال" العائلة"وهي " عائلة الديمقراطيين"فهناك 

.التي هي مجال هجوم الصحافي  

 في بداية مقاله هي لشيوخ 1إذن، فإن المقولة األولى الّتي طرحها صاحب المقال

أحمد سحنون، عبد اللطيف سلطاني وعباسي مدني : بارزين في الحركة اإلسالمية وهم 

الّتي تهدف إلى تفسخ الخلية سياسة فرنسا، (، أن 1984الّذين صرحوا، في منشور عام 

                                                 
  ...J. Piaget وS. Moscovici وD. Jodeletذلك أعمال  انظر في -  *

1  « la politique de la France visant la dégénérescence de la cellule familiale et au relâchement de ses 
mœurs, se perpétue toujours, et la mise en exergue d « un code de la famille » n’est pas autre chose 
qu’une entreprise tendant à éloigner la famille de la chariâ islamique » 
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نصب " قانون األسرة"العائلية وإلى انحالل أخالقها، ال تزال قائمة عن طريق وضع 

).األعين بغية تحقيق مشروع إبعاد األسرة عن الشريعة اإلسالمية  

 قد يعطينا ; لجأنا إلى الترجمة ألننا لم نتمكن من الحصول على المنشور المذكور

وبعدها بسطور، يعرض صاحب . ترجمة االستشهادات المترجمةذلك فكرة عن خطورة 

يتهمه  بالمهووس  المقال مقولة الشّيخ عبد اهللا جاب اهللا، Maniaco-dépressif،  ردا على

التغلغل الفاضح ألفكار الالئكية ذات : "االتهامات التي وجهها هذا األخيرلخصومه إذ قال

". التوجه الشيوعي  

ذا المقال عن حدوده، فصار سجاال يوظّف فيه السب خرج اإلطار الحجاجي له

، ثم يضيف إليها *"اوالد فميلية"والشّتم، وهو ما يكشفه استخدام الصحافي للعبارة الشعبية 

، وهو تناص يقصد منه، سجاال، أن العائلة الوحيدة الّتي تتميز "النّهضة"مباشرة كلمة 

يديولوجي للنّهضة، أما المعارضين لها، فهم بالشّرف هي عائلة المنتمين إلى التفكير األ

دون اإلشارة " للعبقرية الشعبية"لذا جاء االستشهاد المباشر . يدخلون فيما عدا هذه العائلة

إليها مباشرة مقصودة وذات بعد حجاجي خاص.  

تتجلّى خطورة الترجمة في بعض العبارات الّتي يبدو أن الصحافي قد ترجمها، 

جمتها، وهو ما يجعل الحجاج يتخذ منحى غير منحاه الّذي ينبغي أن يكون ولكنّه أساء تر

"بـ " الصحوة اإلسالمية"فقد ترجم الصحافي كلمة . عليه Renaissance Islamique " ،

الّتي تطلق على استفاقة " النّهضة"، ونحن نعلم الفرق بين 1واضعا إياها بين مزدوجتين

ن الركود، وهي مفهوم يرتبط بمجموعة من العالم العربي اإلسالمي بعد قرون م

... جمال الدين األفغاني، محمد عبده، طه حسين والكواكبي : الشّخصيات أمثال 

المقصود بها ظهور وبروز الحركات اإلسالمية كحركات شعبية بعد " الصحوة اإلسالمية"و

سبعينيات من أن عرفت البلدان العربية واإلسالمية انسحاب األنظمة االشتراكية في ال

.القرن الماضي  

                                                 
وعكس ذلك يمثل العائلة التي خرجت عن المعايير .  المقصود بها أبناء العائلة الشريفة، في اللهجة الجزائرية- *

   .االجتماعية واألخالقية السليمة، ولعل ذلك ما يقصده الصحافي بذلك االستخدام
أنه من وراء ذلك أراد أن يقول أن هؤالء لم يستفيقوا بعد، في الوقت الذي عرفت فيه األمة العربية واإلسالمية وكـ  1

نهضة منذ القرن التاسع عشر، ومنه فأنهم ال يزالون يعيشون مرحلة االنحطاط في الوقت الذي عرف العالم قفزة حضارية 

  فريدة من نوعها في التاريخ 
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"وقد وردت أيضا عبارة  Reproductrice des musulmans ، التي قد تكون ترجمة "

المعجم "، وهو استخدام سلبي، ويحيل إلى ذلك استخدامه لعبارة "منجبة المسلمين"لـ 

، وهي عبارة جاءت في المنشور المذكور للداللة على المهمة النبيلة للمرأة "الفالحي

الدعوة "سلمة الّتي تتكفّل بمهمة إنجاب المسلمين الّذين تقع على عاتقهم مهمة الم

".اإلسالمية  

 من 34أخيرا، هناك ترجمة الصحافي لآلية القرآنية كختام لتحليله، وهي اآلية 

: سورة النساء والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع [
واضربوهن[ ، وهي "أنتم اضربوا، واهللا ال يضيع أجر المحسنين"ارة  خاتما إياها بعب1

.     عبارة تشكل تعليقا على اآلية، وهو تفسير خاضع للتوجه األيديولوجي للصحافي     

                        

يرمي االستشهاد، أحيانا، إلى بناء صورة لألشخاص المرغوب في دحض أفكارهم 

 مقاالت يسعى فيها أصحابها إلى بناء نموذج لهؤالء النّاس والتشييع بهم وبآرائهم، لذا نجد

باالنطالق، أساسا، من أقوال بعض األصوات الّتي تصدر عن بعض األشخاص ال تذكر 

على هذا األساس، يمكن اعتبار هذه األصوات مجرد . هويتهم، بل يشار فقط إلى وظائفهم

نا التوجه األيديولوجي صوت واحد هو صوت الصحافي أو الجريدة، خاصة إذا عرف

نقابي وجامعي وعضو في لجنة إصالح المنظومة "فقد جاء على لسان . والسياسي لكليهما

" إنّنا نتعارك الند للند والمحافظين الّذين تسبب عدد منهم في فشل المدرسة": "التربوية

) (المقصود المنظومة التربوية( Le Quotidien d'Oran: 19/08/2000 هؤالء ). 

". يعملون على اإلبقاء على الوضع الحالي"لمحافظون الّذين ا  

الحصص الماراطونية، التي يحاول فيها مثقّفون (ونجده يتحدث بعدها عن تلك 

).وجامعيون إقناع أوالئك المحافظين في قضايا عديدة ومهمة، لكن دون جدوى  

، "يدعون دكاترةللتفكير المختلف للذين "ثم يقوم بشرح التوجه الحداثي المعارض 

"مستخدما مصطلحا ساخرا  Les douktours المقصود به أوالئك المثقّفين والجامعيين الّذين " 

.تكونوا في مختلف جامعات المشرق، وهم أساسا، في الغالب، ذوو تفكير محافظ  

                                                 
  .34 النساء، اآلية  1
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: "كانت الكلمات اآلتية Les douktours "و"  Les conservateurs "بمقابـل"  Les 

modernistes  "تدخل نعوت أخرى نعتت بها . ر كلّما تقدمنا في قراءة المقالتتكر ثم

تتهجم على لجنة إصالح المنظومة التّربوية المتكونة، "الّتي كانت " األحزاب اإلسالموية"

".من الحداثيين) اعتقاد المحافظين وعلى رأسهم األحزاب اإلسالموية(حسب اعتقادهم   

، يورد الصحافي استشهادا "حزاب اإلسالمويةاأل"و" المحافظين"أخيرا، للربط بين 

بلى، فرغم عدم انتماء : "أخيرا لنقابي جامعي، جاء فيه، وهو يرد على سؤال الصحافي

وهؤالء ". فإنّهم يتفقون معها إيديولوجيا) السياسية(هؤالء المحافظين إلى تلك التشكيالت 

".ي المحافظاللوب"كلّهم يشكّلون ما ورد بين المزدوجتين تحت اسم   

أشرنا، فيما سبق، إلى دور األفعال التقديمية ، وهي أفعال تتقدم بعض االستشهادات 

وفق مسار حجاجي معين، وال يشترط فيها أن تدّل تماما على الفعل الكالمي الّذي قدمه، 

بمعنى أن األفعال التقديمية من وضع الصحافي، وقد ال تدّل على مضمون الخطاب 

 األسلوب، غالبا، ما يدّل على عرض حدث معين أو شرح ظاهرة معينة أو هذا. المروي

وهي أفعال كالمية في (فحين ندرس السبيل الّذي سلكته هذه األفعال . تفسير خطاب ما

. ، نجدها خضعت لمنطق معين يخدم قضية معينة)نفس الوقت  

ها في أسلوب غير لننظر اآلن في هذا المقال الموالي الّذي جاءت استشهاداته كلّ

مباشر، والتي كثر فيها استخدام األسلوب غير المباشر للخطاب المروي مع تضمين كلّ 

خطاب فعال تقديميا، إذا نظرنا في عنوان المقال وجدناه يحمل داللة حجاجية واضحة 

اقتراحات بدعم الفرنسية واألمازيغية على حساب : "وجلية دون أن نكون قد قرأناه من قبل

). جانفي08: الحدث" (ية والتربية اإلسالميةالعرب  

جاء صوت اللجنة الفرعية األولى للجنة إصالح المنظومة التربوية، مقدما بالفعل 

".تخليص اللّغة العربية من صفة التلقين" "اقترحت"  

أن يعاد النّظر في النّصوص المعتمدة في تدريس "، من أجل "أوصى"يليه الفعل 

.اءت من لجنة عمل متفرعة عن اللّجنة السابقة، والوصاية ج"العربية  

 هؤالء على الكتب المستعملة في المدرسة الجزائرية ) وجهة نظر" (عرضت"ثم

.وهذا ينم عن انتصار واضح للماضي على حساب الحاضر  
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 األمازيغية " أوصت"ثم رورية (نفس هذه المجموعة فيما يخصبتسخير الوسائل الض

). مجال األمازيغيةللتهيئة اللّغوية في  

 سات " (اقترحت"ثمأن تكون األمازيغية إجبارية في المسارات التعليمية في المؤس

).التعليمية الموجودة في المناطق األمازيغية اللّسان  

 اقترحت أيضا إنشاء أكاديمية جزائرية للّغة والثّقافة والحضارة األمازيغية(ثم.(  

اإلبقاء على اللّغة الفرنسية لغة (اللغات األجنبية الفريق الّذي عني بمسألة " أكّد"و

).إجبارية في المقام األول  

" رأت"، ثم )االهتمام أكثر باللغات األجنبية في المرحلة الثّانوية(بإبداء " أوصى"و

أن يعاد (أيضا " رأت"و). اللّجنة الفرعية أن يحظى تدريس المواد العلمية باهتمام خاص(

).في التنشئة االجتماعية) العلوم اإلنسانية(النّظر في وظائفها   

إدماج التربية البدنية والمدنية في مادة واحدة تسمى التربية (من ثمة " اقترحت"و

).األخالقية  

أن يخضع األساتذة (اللجنة الفرعية الخاصة باإلصالح البيداغوجي أخيرا " اقترحت"و

).مهماتهم التعليمية بشكل أفضلإلى تكوين خاص بما يؤهلهم إلى أداء ... والمعلّمون  

أو باألحرى الّذي (تجدر اإلشارة ههنا، إلى أن الكالم الموضوع بين مزدوجتين 

هو كالم الصحافي أثناء نقله لتوصيات واقتراحات اللّجان ) وضعناه بين مزدوجتين

فالمصدر، في هذا السياق، هو خطاب اللّجان، رواه الصحافي مستخدما . المذكورة

ومن هنا، فإنّه رغم عدم تدخّل . وب المباشر، بعرضه لكل مقطع بفعل تقديمياألسل

 حافي النّاقل لألخبار بأمانة، إالّ أنحافي برأيه في هذه الخطابات، ولعبه دور الصالص

 حافي وجريدته فيما يخصاخلي للمقال وسياقه الخارجي يدالّن على تموضع الصالسياق الد

.القضايا المطروحة  

بيان صدر عن تجمع ) 08/10/1996(عرضت صحيفة المساء الصادرة بتاريخ لقد

أغراضكم ال (وقد حمل مقال الجريدة عنوان ". التجمع العربي اإلسالمي"نظمه حزب 

، ممثلين في "الالئكيين"، وتضمن المقال، الذي يعد بمثابة رد على )تخفى عن الشعب

ات زعيم الحزب المذكور أعاله تحت ، تصريح"التحالف لوطني الجمهوري"و" حركة مجد"

وأوضح وأضاف وأكّد، مع اإلشارة إلى أن القول الّذي ... اعتبر أن: أفعال تقديمية وهي
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 أورده –يستخدم غالبا لنقل األقوال بأسلوب غير مباشر " اعتبر أن"جاء بعد الفعل 

يتزعمه الدكتور "التجمع العربي اإلسالمي " بيان"الصحافي بين مزدوجتين، ليسنده إلى 

مساسا بمكونات (تعتبر " الالئكية"الّذي جاء فيه أن تصريحات األحزاب " علي زغدود

الهوية الوطنية ومحاولة لضرب البنية األساسية للمجتمع الجزائري الّتي تجذّرت عبر 

": التجمع"ونسبت التصريحات األخرى إلى ). القرون  

...).نه الصادرأوضح التجمع العربي اإلسالمي في بيا(  

 أن يتجرأ –) المقصود هو التجمع العربي اإلسالمي( أضاف - ومن الغريب(

...).هؤالء  

...).وفي هذا الصدد أكّد التجمع العربي اإلسالمي أن يتجرأ هؤالء(  

تسند في نهاية المقال " توضيحات"إالّ أن هذه التصريحات الّتي يعتبرها الصحافي 

 حق التساؤل عن حصول اتفاق بين جميع أعضاء ومناضلي ومن ثم".علي زغدود"إلى 

فالكالم المنقول قد يعبر : الحزب المذكور مع البيان، إن إنية الخطاب تبقى غامضة مبهمة

عن أفكار الحزب، صادر عن المسؤول األول عنه، على أساس أن اإلمضاء من الناحية 

. لتصرف باسم أشخاص آخرينالقانونية، يعد تفويضا يمنح لشخص ويسمح له بالحديث وا

أو ربما كان تعليق الصحافي الذي نقل لخبرمع بعض التحويرات التي تطرأ على الخطاب 

أثناء نقله، أو كالم صادر عن الهيئة التحريرية التي حورت بدوره كالم الصحافي 

.العتبارات ومقتضيات التحرير  

ات سابقة، وعلى نقل غير على تصريح" رد الفعّل"يشتمل هذا المقال الّذي يشكّل فعل

مباشر لخطابات سابقة غير مصرح بها إالّ في إطار نقل زعيم التجمع العربي اإلسالمي 

التنكّر لمضمون (إياها على أنّها أفعال جامعة ألفعال كالمية تنصب كلّها في التجرأ على 

لإلسالم كدين (، والتنكّر )أرضية الوفاق الوطني الّتي لم يجف حبر توقيعاتهم بعد عليها

التهجم العلني على عائلة األحزاب ذات التوجه الوطني والتي يعتبر (، )للدولة وللشعب

).التجمع العربي اإلسالمي واحدا من أعضائها  

والواقع أن الدافع الكامن وراء طرح هذه التساؤالت السابقة حول مصدر األقوال 

ردت بين مزدوجتين في عنوان المقال الّتي و" الالئكيين"والخطابات المروية هي عبارة 

التصريحات الّتي أدلت بها بعض (، وعبارة "الالّئكيين"التجمع العربي اإلسالمي يرد على "
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، وهي أقول الصحافي أو الهيئة التحريرية، إذ ال توجد )األحزاب ذات التوجه الالئكي

د لزعيم الحزب، على هناك قرينة واضحة في صلب المقال تدلنا على أن هذا الكالم مسن

الرغم من كون التوجه األيديولوجي للجريدة وللحزب المذكور يتقاطعان ويلتقيان في مثل 

.هذه القضايا المتعلّقة باللّغة وبالهوية الوطنيتين  

الّتي يتزعمها وزير التربية السابق " حركة الوفاء"نجد نفس التقنيات في عرض بيان 

، السيد أحمد طالب اإلبراهيمي، نشرته جريدة في حكومة الرئيس هواري بومدين Le 

Jeune Indépendant األولوية إلصالح المدرسة "، بعنوان 2000 جويلية 16بتاريخ   Une 

priorité: La réforme de l'école ، فقد ورد العنوان بين مزدوجتين لإلشارة إلى خطاب "

لّتي غلبت عليها المباشرة، مسند إلى بيان حزب الوفاء أو زعيمه، وجاءت التصريحات، ا

: مقدمة بمجموعة من األفعال هي décider و) قرر ( souligner و) أكّد ( affirmer ) أقر (

poursuivreو و) تابع ( condamner ).أدان (  

نكاد ال نقر تدخّل الصحافي أو الهيئة التحريرية في هذا المقال، ما عدا في وضعه 

عب علينا، أحيانا، إسنادها إلى قائل محدد، إذ بعض المصطلحات بين مزدوجتين والتي يص

هذا إذا تمعنا بدقّة في السياق الّذي . تعبر، في رأينا، عن موقف الصحافي أو الجريدة

مثال ذلك ورد مصطلح . استخدمت فيه تلك المصطلحات islamiste في جملة واحدة على 

démocrateأنّه من وضع الصحافي، ومصطلح  جتين، ثم أعيد، في  موضوعا بين مزدو

islamisteنفس الفقرة، استخدام مصطلح  .، لكن هذه المرة جاء موضوعا بين مزدوجتين  

االستخدام األول لمصطلحي يعود  islamisteو  démocrate إلى ما كان يدور في خلد 

فمصطلح  . الصحافي أو الهيئة التحريرية أثناء تحريرهما للمقال islamiste الّذي لم يرد 

ن مزدوجتين يشكّل صورة فئة معينة من المجتمع السياسي الجزائري، هي صورة بي

ومن ثمة، فإن الحزب . أو المحسوبة على التيار الديمقراطي" الديمقراطية"األحزاب 

أو المحسوبة على األحزاب " المحافظة"أو " اإلسالموية"المذكور يدخل ضمن فئة األحزاب 

.*االسالموية المحافظة  

                                                 
 حاولنا، قدر اإلمكان، أن نبتعد عن تبني التسميات واأللقاب الّتي تطلقها األحزاب والصحافة على نفسها أو على - *

  .غيرها، بوضعنا هذه األلقاب بين مزدوجات
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صطلح أما م démocrate حافي بين مزدوجتين، فنعتقد أنّه منالّذي وضعه الص 

، الّتي رفض "الوفاء"وضع الصحافي أو الهيئة التحريرية ليحدد التوجه الّذي تبنته حركة 

".ديمقراطية"الّتي ألصقت بها، وادعاؤها أنّها حركة " اإلسالموية"أصحابها صفة   

 والموضوع بين مزدوجتين فيصعب حصر islamisteأما االستخدام الثاني لكلمة 

 نعتقد أنّها إذ، "إسالموي"المصدر المتلفظ به، بل نشك في أن تكون ترجمة لمصطلح 

، ألنّه جاء في سياق تعليق السيد أحمد طالب اإلبراهيمي على "المسلم"ترجمة لمصطلح 

إن .  المنظومة التربويةانتقد فيها لجنة إصالح الّذيالشّيخ عبد اهللا جاب اهللا " تصريحات"

اعتبرت، حسب الصحافي، أن الرأي العام ) المسندة إلى الشّيخ جاب اهللا(التصريحات 

إن من يطّلع، جراء ذلك على أدبيات وتصريحات ". مسلم"الجزائري في مجمله هو رأي 

، سيكتشف أنّها ترفض مطلقا نعت نفسها أو نعت غيرها لها "اإلسالموية"األحزاب 

، الّذي تختلف دالالته ومرجعياته "المسلم"، بل تفضل مصطلح "اإلسالموية"زاب باألح

الّذي يحمل " إسالموي"السياسية واالجتماعية عن الدالالت والخلفيات المرجعية لمصطلح 

، islamisteداللة حصرية، أحيانا، وإقصائية، أحيانا أخرى، خاصة إذا عرفنا أن مصطلح 

: سيين مصطلحات مثليرادف عند خصومهم السيا intégriste و) أصولي ( intolérant  

و) غير متسامح( terroriste ، وغني عن القول أن الرأي العام الجزائري وغير )إرهابي (

الجزائري مصطلحات يتقزز من مثل هذه المصطلحات لما تحمله من دالالت ومرجعيات 

في توخي الحذر " حزب الوفاء"إضافة إلى هذا كلّه، يتجلى الدليل على رغبة زعيم . مسيئة

لئال يقع في فخ التطرف أو االنتماء التعسفي إلى أحد القطبين اللّذين ظهرا في جزائر 

عن ) تشييد مجتمع صالح ومتوازن(التّسعينات، هو تصريحه في آخر المقال، مؤكّدا على 

ـ ، مع تدعيم ارتباط"الروح الوطنية"و" القيم الديمقراطية"طريق تلقين األطفال  هم ب

".الثوابت الراقية  لهذه األمة "  

:ـ التأثير الحجاجي لداللة المفردات في االستشهاد2ـ4ـ2  
قد يتساءل القارئ، عند قراءته لهذا العنوان، عن داللته وعن المقصود بالتأثير 

أكدنا، في القسم النظري من بحثنا، . الحجاجي لداللة الكلمات الّتي وردت في مدونتنا

جي للكلمات عن طريق الشّحن الداللية والنفسية أثناء استخدامها في أي الدور الحجا

 المقال في وضعيتنا - هذه الشّحنات الّتي تحملها المفردات تضفي على الخطاب . خطاب
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، ال ينظر إليها 1أموسي. فالمفردة، كما تحيلنا إلى ذلك الباحثة ر.  بعدا حجاجيا واضحا-

فكلما . ل داللتها ومنحاها الحجاجي أثناء االستخدام الواحدككيان مكتمل ومغلق، إنّما تكتم

تغير االستخدام، كلّما شحنت المفردة بدالالت جديدة واتّخذت توجها حجاجيا آخر يصل 

.أحيانا إلى حد السجالية  

إذا نظرنا إلى هذه القضية من خالل المدونة الصحافية، وجدنا أنّه غالبا ما تستخدم 

لمفردات الّتي يتعمد الصحافي وضعها بين مزدوجتين، مسندا إياها إلى هذه العبارات أو ا

شخص ما تلفظ بها في المقام الّذي اكتنف كتابة المقال، أو أنّها موجودة في ذهنه حاملة 

وقد ترد في المقال الواحد مشبعة بدالالت عديدة ومتباينة، . بعدا حجاجيا أو سجاليا خاصا

إن البحث عن الداللة المعجمية لهذه . حجاجيا معيناحيث تضفي على المقال منحى 

الكلمات في القواميس غير مجد إذ إن الوضعية التخاطبية تضفي عليها دالالت جديدة 

و هنا يبدو البعد المتعدد األصوات لهذه . تخرج إلى حد بعيد عن الداللة المعجمية

ية التفاعلية، إضافة إلى المفردات واضحا، لكونه موجها نحو اآلخر في إطار العمل

العالقات السجالية واالجتماعية الّتي تربطه بالمفردات األخرى للخطاب في ذلك الفضاء 

فوضع المفردة بين مزدوجتين، أو التخلي . 2الّذي تتقاطع وتتجاوب فيه مختلف التلفّظات

حى عنهما أحيانا ، يشير إلى أن المفردات تدخل ضمن إجراء متعدد األصوات ذي من

بالتالي، ال يمكن تبرئة المفردة من أي تأثير على التوجه . سجالي وحجاجي معين

وفي نفس الوقت، تتشكّل رغبة استخدام المفردة المباشر وغير المباشر، . الحجاجي للمقال

في إعطاء داللة وتعريف جديدين للّفظة وإعادة تحديدها للتناسب والسياق الجديد للعملية 

.3التخاطبية  

إن تعريف "ير األستاذ عبد اهللا صولة أن الكلمة يمكن أن تكتسب بعدا حجاجيا، إذ يش

الكلمة تعريفا حجاجيا يقتضي منّا أن نأخذ في االعتبار دورها الداللي في الـتّأثير 

، 4... "على التسليم باألطروحات المعروضة عليه فيه... واإلقناع وفي حمل متلقي ما

بوحدات معنوية إضافية من خالل عالقتها بالمقال الّذي ترد فيه فمعناها المعجمي يثرى 

                                                 
1 - R. Amossy : L’argumentation dans le discours, p. 144.  
2- Ibid, p.144.  

  . في فصل الحجاجfondamentaliste" األصولي" مفردة في رأينا ذلك -  3
، منشورات كلية 01. ، ط01الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ج : )2000( عبد اهللا صولة- 4

  .70اآلداب، جامعة منوبة، ص 
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وهي قادرة في الوقت نفسه على التأثير في ذلك المقال والمقام "والمقام الّذي تستعمل فيه، 

بفضل ما لها من قيم داللية مختلفة، بعضها مستمد من اللّغة نفسها، وبعضها متأتّ من 

. 1"االستعمال والتداول  

حسب األستاذ صولة، ال تكتفي باالنفعال بحيثيات المقال والمقام بل تعمل فالكلمة، 

تغير طبيعتهما من خالل اختيارها وتحقيقها في الخطاب "هي أيضا على التأثير فيهما إذ 

إن الكلمة قادرة على التأثير في المقال الّذي يحتضنها والمقام الّذي تلقى ... دون غيرها

.2"على هذا مدار بعد الكلمة الحجاجيفيه داخل ذلك المقال، و  

تجدر اإلشارة إلى أن الداللة العالقة للكلمة الّتي تتشكّل من انتمائها الحضاري 

.لمستعمليها، هي الّتي تجعلها تؤثّر في السياق اللّغوي الّذي ترد فيه  

ات الّتي أما البعد المتعدد األصوات للكلمة، فقد بينه باختين حينما ذهب إلى أن الكلم

يستخدمها المتكلّم، مهما كان العصر الذي تستخدم فيه، هي كلمات سبق وأن تم استخدامها 

من قبل، وهي بالتالي تكون مشحونة برواسب داللية علقت بها جراء  استخدامها في 

تُكسب أيضا الخطاب الّذي "باإلضافة إلى بعدها الحواري التناصي، فهي . سياقات مختلفة

.  3"ا معنويا خاصا وبعدا حجاجيا أعمق في عالقته بمتلقيهترد فيه وقع  

هذه القضايا كلّها وقضايا أخرى، سنعرض لها فيما يأتي، عند حديثنا عن بعض 

المفردات الّتي كانت ترد بكثرة في مقاالت الصحافيين بخاصة، وفي األحاديث والخطابات 

مفردات، فيبرره اطّرادها في عدد أما اختيارنا لهذه ال. السياسية الجزائرية بصفة عامة

.كبير من المقاالت الصحافية وبريد القراء وتصريحات رجال الفكر والسياسة واإلعالم  

إن السمة الغالبة على مفردات المدونة، هي خضوعها، غالبا، لثالث فئات  شكّلت 

 1988أي ما بين (المتخاطبين في الفترة الزمنية الّتي واكبت النصوص الصحافية 

، فئتان متضادتان في استخدام المفردة وفئة تسعى للجمع بين الفئتين بتوخّي )2000و

.الموضوعية واإليهام باالبتعاد عن كّل ما هو إيديولوجي  

":َعَرَب" آلمة -  

                                                 
  . نفسه، الصفحة نفسها-  1
  .71، 70 نفسه، ص  -  2
  .75 ص  المرجع السابق، عبد اهللا صولة،-  3
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يذهب عبد اهللا صولة، وهو محق في ذلك، إلى أنّه من خصائص الكلمة ما يجعلها 

ي عليها معاني استمدتها من تاريخ استعمالها حيث إنها تضف"أوسع داللة من الجملة  

وبقيت تلك الكلمة تدور في عالم خطاب . الطّويل في جمل أخرى اضمحلّت وتالشت

فالجملة، على حد . 1"مستعمليها محملة بالدالالت الّتي غنمتها من استعمالها في تلك الجمل

أما الكلمة، . ال والتّالشيتعبير بول ريكور، لما كانت حدثا، كانت عرضة للتحول والزو

فالكلمة من حيث إنّها وحدة قابلة لالنتقال . "فإنّها تظّل قائمة بعد زوال الجملة واضمحاللها

تبقى إذ يضمحّل كيان الخطاب، وتظّل قابلة للدخول في استعماالت جديدة، وهكذا تعود 

 وهي تعود إليها الكلمة إلى المنظومة محملة بقيمة استعمال جديدة وإن كانت ضئيلة،

. 2"وتجعل لها تاريخا  

التعريب، المعرب، العربية، : مثل" عرب"إن االستخدمات المختلفة لمشتقات المفردة 

هي الّتي كانت تشكّل محور النقاشات الّتي سادت الجزائر في تلك الفترة، فكانت ... العرب

غت ببعد حجاجي، مهما كان كلّما استخدم أحد هذه المشتقات إالّ وأبدت داللة معينة واصطب

.المصدر الّذي وردت على لسانه هذه المفردات  

arabophoneإن مفردة  الّتي جاءت على لسان المرحوم " النّاطق باللغة العربية "

Libertéالشّيخ نحناح، والتي نقلتها جريدة  ، تدل على رفض هذا 20/05/2000 بتاريخ 

.اطق باألمازيغيةاألخير للتمييز بين الناطق بالعربية والنّ  

arabisantأما مفردة  ، فقد استخدمها السيد عبد القادر حجار للتمييز بين "المعرب "

أصحاب النزعة البربرية "المعربين، من جهة، وبين  Berbéristes " الفرانكوفونيين"و "

"أما الصحافي، فقد استخدم مفردة ". الشّيوعيين"و Islamo-bâathiste ، )يةاإلسالمية البعث" (

وهي سلبية المضمون في إطار هذا االستعمال، للداللة على مختلف الشّخصيات 

للهجوم على المشاركين "الّتي نظّمت اجتماعا بقاعة ابن زيدون " الوطنية"و" اإلسالموية"

فحين شعرت تلك الشخصيات أن هناك إجراءات ".في لجنة إصالح المنظومة التربوية

ة الثالثة من التعليم البتدائي، وكذا بعض اإلجراءات تخص إدخال الفرنسية منذ السن

، شنت حملة "الثوابت الوطنية"االستعجالية األخرى التي يرى فيها هؤالء خطرا على "

                                                 
  .74ه، ص  المرجع نفس-  1
  . نفسه، الصفحة نفسها-  2
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ضروسا على تشكيلة لجنة إصالح المنظومة التربوية باتهامهم بالتغريبيين وبالمنسلخين 

.عن الثوابت الوطنية  

 – وهي محمد لخضر لخضري –ة جزائرية  في السياق نفسه ، اتّهمت شخصي

المكلّفين بالتعريب بترقية "بسبب اتّهامها " الجبانة"بعض الصحف الناطقة بالفرنسية بـ 

بالبعثيين " اللّغة العربية Arabo-bâathiste و األجدر بنا أن نقول إن هذه الصفة ال ، 

بط بما تدل عليه بسبب ما توحي إليه من دالالت ترت" المحافظين"يستحسنها أحد من 

" وطنية"و" إسالموية"من قمع وشمولية لكل التوجهات المعارضة لها من " البعثية"

نجد هنا أن كلمات عربي ومسلم    . في بعض بلدان المشرق العربي"... ديمقراطية"و

، وهو )فالمعرب هو شخص رجعي ومحافظ بالماهية. (وإسالموي مترادفات في االستعمال

) (الستيالء أو الحفاظ على السلطة الّتي يعتبرها حقّا شرعياينشط في سبيل ا( El Watan: 

28/10/1996 بسبب تفكيره في أن يكون العالم، على ) متعصب وضيق العقل(، فهو )

) فالتعريب إذن هو إعادة أسلمة. (شساعته واختالفه، موحدا réislamisation الشّعب 

(الجزائري  El Watan: 16/07/2000.( 

"مفردة أما  arabiseur ، فقد وظّفها صحافي جريدة *" Liberté  31/05/1995 بتاريخ 

نقال عن أشخاص كانوا يشتغلون مع وزير اإلعالم السابق في الحكومة  للسيد ليامين 

زروال السيد عبد الحقّ زرهوني، إذ كان هذا األخير يطلق هذه المفردة على ناشري 

هنا، نتساءل عن جدوى نقل الصحافي لهذه المفردة الّتي و. الجرائد النّاطقة باللغة العربية

.تناقلتها أصوات كثيرة بداية من الوزير، مرورا باألشخاص الّذين اشتغلوا معه  

Le Jeune Indépendantوفي جريدة  ، نالحظ أن المرة الوحيدة )24/07/2000 (

فرضت على "الّتي " العملية"الّتي استخدمت فيها مفردة التعريب، جاءت للداللة على 

".حساب اكتساب المعارف  

arabo-islamiquesوجاءت مفردة  " األصوليون"الّتي كان " األسس" للداللة على 

(بسبب لجنة إصالح العدالة " االضمحالل"يدافعون عنها ضد خطر  La Tribune: 02-

03/06/2000 . 

                                                 
يمكن أن نستنتج أن الكلمة , وبالعودة إلى قواعد اشتقاق اللغة الفرنسية. موضوعة من الواضح أن األمر يتعلق بكلمة -  *

  .خرة واضحةابيد أن هذه الصيغة تحمل نبرة س. الذي وضع نصب عينيه تعريب اآلخرين تدل على ذلك الشخص
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El Watanويورد لنا صحافي  جعل الرئيس  التبرير الّذي 1994 ديسمبر 03 بتاريخ 

من لجنة " ينهي مهام السيد عبد القادر حجار"الجزائري السابق المرحوم هواري بومدين 

العملية بمثابة حرب صليبية على اللّغة ( وهو اعتباره هذه 1976 – 1975التعريب عامي 

.بتفريطه في القيام بها) الفرنسية  

مشروع يهدف (ب هو وجاء على لسان أحد زعماء حزب سياسي جزائري أن التّعري

) (إلى تهميش المثقّفين الّذين سيمنعون من التفكير باللّغات الّتي تكونوا بها El Watan: 

12/11/1996.( 

panarabismeأما القومية العربية  العربية اإلسالمية " و arabo-islamisme فتلتقيان (، "

) (لمعاداة أي فكرة ديمقراطية، ومنها المطالبة باألمازيغية Liberté: 14/09/1994 .(

الجريدة نفسها والتاريخ (هذان المفهومان يشكّالن، حسب قارئ من الجزائر العاصمة 

األفيون المشرقي (، )بنفسه L'opium oriental والذين ينادون بتينك الفكرتين يكونون قد ،

).  رضعوا من ثدي الناقة المشرقية  

ب جبهة القوى االشتراكية يعتبر ، فإن حز25/06/1998ليوم " الخبر"أما في جريدة 

، للرافضين لهذا القانون، بنية )تهميش سياسي واجتماعي ولغوي(أن قانون التعريب هو 

لغة غير طبيعية، بل هي (فاللّغة العربية إذن هي ". كأداة لإلقصاء"استخدام اللّغة العربية 

ضا مطية في يد وهو أي). لغة نخبة فوقية واصطناعية يريدون تطبيقها بصفة إجبارية

مناصب في الوزارات (ليس لهدف إالّ للحصول على ) العربية(على هذه اللّغة " المتباكين"

هو مقال ترجمته جريدة ...) (والسفارات والظّهور على عدسة الكاميرات La Nation 

 سبتمبر، عن أسبوعية رسالة األطلس الصادرة من 16 إلى 10األسبوعية الصادرة بتاريخ 

).1996 سبتمبر 01 إلى 26  

إعادة التعريب "وأيضا  réarabisation عملية إعادة اللّغة العربية (، والمقصود به هو "

) (إلى وضعها كلغة ثقافة El Watan: 20/11/1996.( 

سالح (وهي ) اللّغة الوطنية للشعب الجزائري(ومن جانب آخر، تعد اللّغة العربية 

أن اللّغة العربية في (لنت الحكومة الجزائرية ، لهذا أع)معنوي يمكن استخدامه ضد فرنسا

 نوفمبر 04-03: الشّعب) (الجزائر هي العنصر األساسي للهوية الثقافية للشعب الجزائري

1989.(  
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أما في مقال آخر، فإن التعريب يعد إيديولوجيا، تحارب بها األقدام السوداء الّذين 

لحضارة األوروبية ذات األصل يجسدون في مخيلة الشعب الجزائري المسلم رمز ا

وحين نتحدث عن التعريب في (فقد جاء على لسان أحد األساتذة الجامعيين . المسيحي

فرنسا على (الجزائر فإن ذلك يدخل في إطار الصراع بين الحضارة الغربية المسيحية 

ني إن التعريب عندنا يع: (، ويضيف قائال)والحضارة العربية اإلسالمية) وجه الخصوص

ويرى أن المدافعين عن هذا المبدأ ). تحقيق العدالة االجتماعية للفئات المظلومة المحرومة

) إيمانهم بأن الجزائر وطنهم والعربية لغتهم واإلسالم دينهم( ألنّهم ينطلقون من "مخلصون"

سبب فشل البالد إلى (ويرجع بعـض الشّخصيات الجزائرية . )19/11/1989: الشّعب(

).27/12/1990: المساء) (لمعربينالعربية وا  

وفي حديثه عن األزمة البربرية في الحركة الوطنية، أورد الصحافي، وذلك على 

يطالبون بهوية مع رفض (لسان بن يوسف بن خدة، مواقف دعاة البربرية من خالل الذين 

رية باإليديولوجية االستعما(، ويعود سبب ذلك إلى تأثّرهم )التراث العربي واإلسالمي

).16/10/1989: الشّعب) (واإليديولوجية الشيوعية في آن واحد  

قد تبلغ بعض الطروحات حد الغرابة والالمعقول، من ذلك رؤية الصحافي عبد 

العالي رزاقي للعلم الجزائري ولترتيب ألوانه على أنها تعكس هيمنة الفرنسية في البالد، 

العلَم الجزائري وتغير محوره في الفضاء " اتجاه"ويستوجب ذلك في رأيه إعادة النظر في 

ربما : (يقول بهذا لصدد. من اليمين إلى الشمال كلما علق على جدران المؤسسات الرسمية

بمجرد أن يصلب في جدران ) الهاء تعود على العلم(لكنّه "... الفرنسة"ال تشعرون بهذه 

أما )... ( اليسار إلى اليمينبمعنى أنّه يقرأ من" علما مفرنسا"المؤسسات الرسمية يصبح 

تعليمة أو مرسوما يقضي بأن يعلّق العلم على "نصدر : بمعنى" بتعريبه"وأن نقوم " عروبته"

 جوان 30: الشّروق الثقافي) (األخضر، النّجمة واألبيض(الجدران من اليمين إلى اليسار 

1994.(  

":فرنس" آلمة -  
ة ومشتقاتها ومفردات أخرى اطّرد نقتفي النهج السابق في دراستنا لهذه المفرد

.استخدامها في صفحات الجرائد الجزائرية  
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، إلى أن )1994جوان30:الشروق الثقافي(أشرنا، في تعليقنا عن المقال الصادر عن 

 ـ لدى صاحب المقال ـ إلى التوجه في الفضاء أثناء رمزياتوحي، " الفرنسة"داللة 

.ي جدران المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية العلم الجزائري ف*"تعليق"وليس " صلب"  

وقد اقترن مفهوم الفرنسة وفرنسا واللغة الفرنسية بالعوامل التاريخية واالجتماعية 

ففرنسا هي المستعمر وهي صاحبة اإليديولوجية الرامية إلى . والثّقافية للشّعب الجزائري

. ن اإلسالمي واللغة العربيةالدي: القضاء على أهم مقومات الشّعب الجزائري وهما

" إيديولوجيته"واقترنت مفردة الفرنسة أيضا بالحزب الشّيوعي الفرنسي الّذي ساهمت 

.الشّيوعية في إيصال الجزائر إلى وضعياتها الحالية  

الّذي تميز به مناضلو الحركة البربرية الّذين اختلفت " التشبع بالثّقافة الفرنسية"إن 

، والفرنسية هي أيضا الّتي "الشّعب"ضلي الحركة الوطنية بهوية هوياتهم عن باقي منا

شوهت رسومات بعض الرسامين المغفلين أو المتغافلين، إنّها حملة فرانكوفونية مقصودة (

).07/07/1989: المساء) (مضادة للتعريب ببالدنا  

دقّ واستخدام التلفزة الجزائرية، في بعض برامجها، للّغة الفرنسية هي محاولة ل

طبول التغريب لقيادة قافلة نحو المجهول، لكون عناصرها ما زالوا يحنّون رغم الشيب (

").ماما العكرية"إلى أيام   

 07/07/1989: المساء) (لمعالم التحرير ورموز األصالة(واستخدامها يعد تدنيسا 

.( 

بالد أصحاب الحّل والربط منذ االستقالل ورغم ذلك وصلت ال(المفرنسين " تعتبر"و

بغرض عرقلة ) 27/12/1990: المساء) (مندسون في دواليب الحكم(وهم ) إلى الهاوية

.تحقيق المشروع الوطني األصيل  

El Watan على حد تعبير صحافي –) الفرانكوفونيون(إنّهم   – 08/10/1996 يوم 

المتمردون " récalcitrants وازيون فرانكوبرج(على قانون تعميم استعمال اللّغة العربية، " 

العودة إلى التكوين ) إذا تم تطبيق قانون التعريب(لقد فرض عليهم ... ومن حزب فرنسا

                                                 
العلم الجزائري فقد وظّف " تعريب"، أما في "يصلب"العلم الجزائري، استخدم كلمة " لفرنسة"لصحافي  أثناء استخدام ا- *

  ".تعلق"كلمة 
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تحقيق العدالة االجتماعية للفئات المظلومة ( فال يعنيهم *"زوايل فرنسا"فهم ). منذ االبتدائي

).19/11/1989: الشّعب. (بالجزائر) المحرومة  

وجد الجزائريون المفرنسون مجاال (تها فبعد خروج فرنسا وإفراغ الجزائر من إطارا

) فسيحا أمامهم للعمل في المجال اإلداري باللّغة الّتي يعرفونها وهي اللّغة الفرنسية

، وقد وقف هؤالء  حجر عثرة أمام التعريب إلصرار بعضهم )4/11/1989-3: الشّعب(

للّغة الفرنسية في ومن ثم فإن بقاء ا) اللّغة الفرنسية(على بقائهم في سجنهم  الفكري (

)  هو من آثار الجريمة الّتي ارتكبتها فرنسا بالجزائر– أو إبقاءهم عليها –الجزائر 

).الجريدة نفسها واليوم نفسه(  

بالضالين ثقافيا والفاقدين "، وتارة أخرى "فافا"فالفرانكفونيون يلقّبون تارة بأبناء 

الحماة المتمسكين (إلى " مسجالّدي األ"، وهم أيضا الّذين تحولوا من "لشخصيتهم

) (والمستبسلين لألمازيغية El Watan: 11/12/1996 جماعات ضغط (إنّهم يشكّلون ). 

: الشّعب" (مافيا الفرنسة"لُقّبت بـ ) 11/05/2000: الـيوم) (لغوي وحضاري

)  بالخطر يدنو إليها رويدا رويدا– في المدة األخيرة –الّتي أحست ) (18/09/1989

 ***))مجتمع تغريبي فرانكوفيلي وأقلي(، إنّهم أقلية يسعون إلى إقامة )العدد نفسه: الشّعب(

)Le jeune indépendant: 18/07/2000.( 

) (عودة اللّغة الفرنسية(وقد اتُهم الرئيس بوتفليقة برغبته في  El Watan: 19-

20/05/2000 شكّلة للجنة وبالمساس بالثّوابت الوطنية حينما ظهرت تركيبة العناصر الم) 

واألدهى من ذلك، أن أصحاب هذا االتهام، والذين حاربوا  . إصالح المنظومة التربوية

يمثلون الجماعة التي أرسلت وال تزال بأوالدها للدراسة بالخارج ) هيمنة اللّغة الفرنسية(

)El Watan: 01/06/1998 ) (الوسيلة نحو العصرنة(فهم يدركون أنها ).  El Watan: 

12/11/1996.( 

:األمازیغية والبربریة -  
لن ندخل في التمييز المعجمي بين هاتين الكلمتين، إنّما نترك األصوات الّتي صدرت 

عنها تميز بينهما، وذلك انطالقا من األثر الحجاجي الّذي يضفيه كّل صوت على هذه 

لّتي وردت فيها الدالالت وفقا للسياق الّذي استعملت فيه، وقد تبين بعد قراءتنا للمقاالت ا
                                                 

  . كلمة في العامية الجزائرية تدّل على الحمار بصيغة الجمع- *
  .الشّيخ عبد اهللا جاب اهللا:  مأخوذ من استجواب الجريدة لزعيم حركة اإلصالح الوطني- *
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هاتان الكلمتان واشتقاقاتهما أن العديد من االستعماالت أخذت بعدا حجاجيا، أحيانا، وذهب 

.  إلى حد السجال، أحيانا أخرى  

هذا ). هي جزء من التّراث الوطني تدخل في إطار الثّقافة الشعبية(إن األمازيغية 

في إطار مناقشات حزب جبهة ) 1989 مارس 04(كالم أورده صحافي من جريدة المساء 

. فهو كالم عمار بن عودة. 1989التحرير الوطني في اجتماع لجنتها المركزية في مارس 

:وقد أورد آراء شخصيات ومناضلين في الحزب  

رافدا من (بالنّسبة لمحمد الصالح يحياوي؛ و)  قرنا14مسألة فُصل فيها منذ (فهي 

بالنّسبة ) مطلب على جبهة التحرير أن تتبناه(ثم إنها بالنّسبة لبوعالم باقي؛ ) روافد التّراث

تعميمها على جميع المستويات وجعلها لغة رسمية في (لقاصدي مرباح، ومن الضروري 

ال بد من عدم االعتراف " لهجة"في نظر صديقي؛ وهي ) البالد إلى جانب اللّغة العربية

. بالنّسبة لمتدخّل من أدرار) عقر دارهاخطّة اعتمادها تعد مكيدة للّغة العربية في (بها، فـ

تجدر اإلشارة إلى أن هذه اآلراء الّتي نقلها الصحافي ال يمكن اعتبارها أقواال مباشرة 

 كما اعتادت هذه الصحيفة فعله أحيانا –مزدوجتان أو قوسان (ألنّها خالية من أي إشارة 

). –تكلّمينالم ألقوالحينما يتعلّق األمر بالنقل المباشر واألمين   

والبربرية " لهجة"و" قضية"و" تراث"و" كلغة" أيضا بين األمازيغية 1وقد ميز هؤالء

عمار بن ) (ترمي إلى تقسيم البالد وفتح الباب من جديد لالستعمار الفرنسي... كحركة(

ذات طابع عرقي وطائفي تسعى إلى بلورة أفكار ومطامح األكاديمية (، وهي )عودة

فمشروع (، )محمد الصالح يحياوي) (س لدخول االستعمار من جديدالبربرية في باري

بوعالم ) (الحركة البربرية إن تحقّق في الواقع، ستكون اللّغة العربية في خطر واضح

بالداخل لضرب ) مناضلو الحركة البربرية(فالخطّة مرسومة من فرنسا وعمالئها (، )باقي

، ...)ظاهرة افتعلها االستعمار الفرنسي(ة ، والبربري)االستقرار وتفكيك أوصال المجتمع

دعاة البربرية فكانوا يطالبون بهوية متميزة مع (؛ أما ...)46/47نزعة ظهرت سنة (وهي 

فهم العناصر الملحدة الّتي تحارب اإلسالم (، ...)رفض التّراث العربي اإلسالمي

).16/10/1989: الشّعب) (والعروبة  

                                                 
يقي، محمد الصالح يحياوي، بوعالم باقي، عمار بن صد ر إلى أن كل األسماء التي ذكرت في هذه الصفحة ـ نشي ـ  1

  . 1989 هي ألعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني عام  ـعودة
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، هي تحديدات "لدعاة البربرية"و" للبربرية"حديدات تجدر اإلشارة إلى أن هذه الت

" "1954أصول ثورة أول نوفمبر "جاءت في كتاب السيد بن يوسف بن خدة  Les origines 

du 1er novembre 1954 ، وهي آراء ترجمها، أو لنقل أعاد صياغتها، الصحافي باللغة "

.العربية  

بعدما اشتكى " الشّيوعيين"و" وفونيينالفرانك"و" دعاة البربرية"هناك ربط واضح بين 

) (أقالم المعربين لم تحرك ساكنا(و) تهجم هؤالء عليه(السيد عبد القادر حجار من  El 

Watan: 20/05/2000.( 

...). انفصالي– ومن الناحية الجينية –فالبربري هو بالضرورة (  

يل ترقية لغته فهو يناضل منذ عقود من الزمن سادها االضطهاد والقمع، في سب(

) (األم، ومن أجل تشريع أساسي لها El Watan: 28/10/1996 المطلب البربري "أما ). 

Revendication berbère  " ياسة البربرية لفرنسا(فيعداستمرارا للس) ( El Watan: 

16/07/2000.( 

 الّذي" التجمع من أجل الثّقافة والديمقراطية"كما ذهب صحافي آخر إلى انتقاد حزب 

يعزف على وتر عاطفي فئوي مفاده أن األمازيغية اضطهدتها العربية، وعليه فال بد من (

).1990 مارس 06: الشّعب) (الدفاع عنها لكسب أكبر عدد ممكن من المناضلين  

، )ردة وكفرا بالنّسبة لإلسالم (– وهو رأي متطرف –وقد اعتبرت األمازيغية أيضا 

، )1990 مارس 06: الشّعب( بالالئكية خاصة بعدما أقرت األمازيغية  

نفس : الجريدة نفسها) (فمن وراء األمازيغية، إعادة الفرنسية إلى الساحة الوطنية(... 

فإن الّذين يسعون إلى طرد اللّغتين األمازيغية والفرنسية، بحجة التعريب، (؛ ومنه )التاريخ

في ( أي أثر لإلنجليزية يسيرون في نفس خطى أوالئك، بفرنسا، الّذين يريدون محو

) (فرنسا El Watan: 01/06/1998.( 

" الحركة الثّقافية البربرية"في نظر المنضوين تحت لوء " بعدا"وتعتبر األمازيغية 

).1994 جانفي 30 إلى 24من : الحدث(  

ألنّها " المطلب األمازيغي"الوقوف وجها لوجه أمام (ومن جانب آخر، يعتبر 

من بين األسباب الّتي جعلت السلطة تشجع ) ر العزيمة الديمقراطيةتحمل بذو) األمازيغية(
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فالعروبة . (الحركة اإلسالموية panarabisme  اإلسالموي يلتقيان في – والتوجه العربي 

) (معارضتهما لكل فكرة ديمقراطية أهمها المطلب األمازيغي Liberté: 14/09/1994.( 

األمازيغي إلى الساحة السياسية، تكون قد فالحركة األمازيغية، بإخراجها للمطلب 

أي مشروع شمولي، (إن مناضليها يرفضون ). وضعت أسسا للمطلب الديمقراطي(

ويدافعون عن األمازيغية كلغة وطنية ورسمية واحترام الحريات الديمقراطية وحقوق 

الهوية واللغة : ةلن يهدأ لهم بال حتّى يتم االعتراف الكامل بالثّالثية األمازيغي(و). اإلنسان

األزمة الجزائرية ال يمكن حلّها إالّ بالوسائل السياسية (، فهم متأكّدون من أن )والثّقافة

) (والسلمية والديمقراطية El Watan: 06/04/1998.( 

: المحافظ والعصراني-  
ندرج تحت هاتين المفردتين، مجموعة من الكلمات والمفردات الّتي تشكل صفات 

 فئات من السياسيين ورجاالت اإلعالم والثقافة على الفئات األخرى التابعة ونعوت أطلقتها

المفردات : إذ يمكن القول إن. لها إيديولوجيا وسياسيا ولغويا، أو المضادة أو المخالفة لها

فالحياة السياسية . الّتي ظهرت سابقا، تدخل ضمن هذا التصنيف الثنائي بل القطبي

 تطورت بأسلوب خاص وانتظمت في مجموعتين 1988د أكتوبر والثّقافية لجزائر ما بع

، لقّبت مجموعة نفسها، أو لُقّبت، بالديمقراطيين أحيانا والجمهوريين أحيانا *متنافرتين غالبا

أخرى، وهي مجموعة شملت األحزاب والشّخصيات المنتمية إلى أحزاب اليسار بكل 

"...    ن أجل الثقافة والديمقراطيةالتجمع م"كـ " الجهوية"أنواعها وبعض األحزاب   

من األحزاب " المحافظة"أو " الوطنية"وتتشكّل المجموعة الثّانية والملقّبة باألحزاب 

حزب جبهة "اإلسالموية، المعتدل منها والمتطرف، إضافة إلى بعض األحزاب كـ 

ترك في وبعض األحزاب الّتي تش" حزب التجمع الوطني الديمقراطي"و" التحرير الوطني

".بالثّوابت الوطنية"اإليمان   

أو " الالئكي"من بين المفردات الّتي ترد بكثرة في الصحف الجزائرية مصطلح 

" الفرانكوفوني"و" الشّيوعي"و" البربري"الّتي يقترن مدلولها بمفردات " الالئكية"

الفرنكوفيلي "و Francophile) "Liberté: 20/05/2000 " حزب فرنسا"و) 

                                                 
ع  قليلة هي المناسبات الّتي يلتقي فيها، مثال، أحزاب تمثّل اتجاهات متناقضة، حول قضية مشتركة، كمناسبة اجتما- *

 من اليسار المتطرف وشخصيات معروفة منذ االستقالل بعدائها اسانت إيجيديو الّتي جمعت أحزاب إسالموية متطرفة وحزب

  .لبعضها البعض، بسبب اختالفاتها السياسية واإليديولوجية، مثال حسين آيت أحمد وأحمد بن بلة
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" (جوازيالفرنكوبر"و El Watan: 08/10/1996 " (الديمقراطي"و)  La Nation du 18 au 

24 avril 1995 " النخبة الجزائرية المفرنسة"و) 07/07/1989: المساء" (التغريب"و) 

" زوايل فرنسا"و) 1990 مارس 06: الشّعب" (الكفرة والمرتدة"و) 16/10/1989: الشّعب(

أبناء "و) 1989 نوفمبر 4-3: الشّعب" (نسونالمتفر"و" المفرنسون"و) 1989 نوفمبر 19(

الغرباء في ديارنا "و" عديمو الشّخصية"و" الضالون ثقافيا"و" فافا Les étrangers de chez 

nous) "El Watan: 11/12/1996 ) 1989 سبتمبر 18: الشّعب" (مافيا الفرنسة"و) 

ار التغريبي التي"و) 2000 ماي 11: اليوم" (جماعات الضغط اللّغوي والحضاري"و

" (الالئكيون التغريبيون"و" األقلية الفرانكوفيلية"و" االستئصالي Le jeune indépendant: 

18/07/2000 مجموعة من الصحافيين التابعين "و" األقلية الالئكية"و" التيار االمعصرن"و) 

" (للتيار الالئكي Liberté: 14-15/07/2000 " الديمقراطيون أصحاب المدرسة العالمية"و) 

)Le jeune indépendant: 24/07/2000 " (الجبناء"و)  El Watan: 12/11/1996 (

الالّئكيون "و) 1998 جوان 25: الخبر" (الرافضون للتهميش السياسي واالجتماعي"و

" (المتجنّسون Liberté: 14/09/1994.( 

هذه، إذن، أغلب الصفات الّتي كانت تنعت بعض الشّخصيات السياسية والثّقافية 

زعماء األحزاب " أو المحافظ" الوطني"لجامعية وبعض رجال اإلعالم التابعين للتيار وا

ونالحظ أن من ". العصراني"والشخصيات السياسية واإلعالمية الّتي تنتمي إلى التيار 

ضمن كّل هذه المفردات والعبارات الّتي ذكرنا في هذا العمل، عبارتان فقط تحمل داللة 

التيار المعصرن : "حي به من الوجهة الحجاجية، وهماإيجابية، نظرا لما تو Le courant 

moderniste أما باقي العبارات، فكلّها توحي ". الديمقراطيين أصحاب المدرسة العالمية"و" 

إن المعجم ". زوايل فرنسا: "دالالت سلبية تصل، أحيانا، إلى حد الشّتم والبذاءة، مثل

يجابي والسلبي للمفردة إنّما المنطق الحجاجي والسياق الّذي اللّغوي ال يدلّنا عن الجانب اإل

فالديمقراطية الّتي تحمل داللة . ترد فيهما هما اللّذان يضفيان عليه صفة اإليجاب أو السلب

معجمية تتضمن حرية الشّعب في تقرير مصيره، قد تتحول في القاموس الصحافي 

).ونات الثقافية وهوية هذا الشّعبلطمس المك(واإلعالمي الجزائري إلى محاولة   

فالتسميات أو األوصاف لم تكن، غالبا، من وضع األشخاص الذين لقّبوا بها، إذ نجد 

مصادرها تختلف ما بين الصحافي ورجال السياسة وبعض الجامعيين واألساتذة 

...والنواب  
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 المجموعة وفي الضفة األخرى، نجد األلقاب والتسميات والصفات اآلتية تطلق على

الثّانية، وتحمل، على غرار األولى، دالالت ومرجعيات أغلبيتها سلبية، تنم عن نظرة ذات 

:منطق حجاجي معين، مخالف لمنطق الفئة األولى  

" (األصوليون" El Watan: 11/12/1996 " (اإلسالمويون البعثيون"و)  Liberté: 

20/05/2000 " (عفيون المشرق"و" الّذين رضعوا من ثدي الناقة المشرقية"و)  Liberté: 

14/09/1994 الشمولية ذات البعد الواحد والنظرة الموحدة ) السلطة"(و)  Totalitarisme, 

mono dimensionnel et uniciste " اإلقصائيون"و" األصوليون البعثيون"و" اإلرهابيون"و" 

" (العرب البعثيون"و El Watan: 12/11/1996 " (المحافظون" و) El Watan: 

28/10/1996 الدفعة "و" األصوليون"و" التّشكيالت اإلسالموية وغير اإلسالموية"و) 

salve islamisteاإلسالموية  " (إسالميو التحالف"و"  La tribune: 2-3/06/2000 التيار "و) 

" (بعض األحزاب المحافظة"و" المحافظ El Watan: 13/03/1996 اإلسالموية "و) 

" (ذوو الثوابت"و" المناضلة Le Jeune Indépendant: 24/07/2000 األحزاب "و) 

" (اإلسالموية المحافظة المدافعة عن جزأرة المدرسة Le Matin: 21/05/2000 ذوو "و) 

" (فيروسا"الّتي تشكّل " المدرسة األساسية Le Matin: 18/07/2000 " (الرجعيون"و)  Le 

Matin: 17/07/2000 " (أصحاب الصحوة اإلسالمية"و)  El Watan: 01-02/03/1997 (

" (المعربون"و" العقول الضيقة للمتعصبين المعربين" El Watan: 16/07/2000 المعرب "و) 

الذي يسعى إلى االستيالء على السلطة أو الحفاظ عليها معتقدا "وهو " الرجعي والمحافظ

" (أنّه هو األجدر بها El Watan: 28/10/1996.( 

 السياسي واإلعالمي الجزائري يندرج حاولنا التأكيد في هذا الفصل، أن الخطاب

بل إنّه . ضمن قطبية واضحة المعالم ومتجسدة بقوة في خطاب السياسيين واإلعالميين

خطاب يعكس نظرتين مختلفتين إلى العالم، مبنيتين وفق نمط يمنع بروز نظرة ثالثة 

ى درجة فقد وصل التخاطب بين المجموعتين إل. مخالفة أو معتدلة تتوسط النظرتين

يصعب معها على أي طرف أن يقترح نموذجا خطابيا جديدا، ألنّه بمجرد أن يحشر نفسه 

في الساحة ويعلن عن نظرته إلى األمور والقضايا محل النقاش، حتّى يجد نفسه محصورا 

في عدد من الكلمات والنعوت، تجعله يميل، إن بإرادة أو بغير إرادة منه، إلى مجموعة 

. ما  



 291

 السياسي واإلعالمي كلّه محصور في عدد من الكلمات تشكّل ثنائيات إن الخطاب

هذان المشروعان شكال ـ وقد ". مشروعين لمجتمعين متمايزين"تعكس ما يسمى بـ 

السياسية واأليديولوجية التي سادت الساحة " القطبية"أشرنا إلى ذلك في أكثر من مرة ـ 

وقد شملت، على التقريب، كل . 1988أكتوبر السياسية واإلعالمية الجزائرية منذ ما بعد 

وهنا، تتأكّد فكرة . الموضوعات التي أثيرت بالجزائر قبل وبعد توقيف المسار االنتخابي

أشرنا إليها قبل فحواها أن الكلمات أوسع من حيث الداللة من الجمل، بسبب اختفاء هذه 

.األخيرة مع الزمن، وثراء األولى بدالالت جديدة  

، وإبراز خصائص "للمشروعين المتمايزين" يمكن لنا بناء تصور شكلي ومن هنا،

بالوقوف فقط على الكلمات الّتي وردت في مقاالت مدونتنا، بكل ما تؤديه " مشروع"كّل 

.هذه الكلمات من دالالت حجاجية  

الّذي يستمد معالمه وأسسه من معطيات وخطابات تاريخية " المشروع"هناك 

الّتي لخّصها أحد " الثّوابت"معطيات شكّلت ما أسماه أصحابه  بـ هذه ال. وحضارية

: في البيت الشّعري المشهور1مصادر هذا التوجه وهو اإلمام عبد الحميد ابن باديس  

 وإلى العروبة ينتسب  شعب الجزائر مسلم

ي فه" اللّغة العربية"و" اإلسالم"لذلك، فإن كّل الكلمات والخطابات الّتي تدور في فلك 

أما الخطابات الّتي ال تحتوي على ما يمتّ بصلة إلى كلمة ". ثوابت هذه األمة"تدخل ضمن 

.، فهي مرفوضة وتدخل ضمن عالم خطابي ينبغي، بل يتوجب، محاربته"ثوابت"  

، ودليلنا "صراع وقائع"وليس " صراع خطابات وكلمات"إن الصراع في الجزائر هو 

، أن الفئتين شاركتا جنبا إلى جنب في حرب التّحرير على ذلك، من الناحية التاريخية

وعانت من ويالتها، وشاركتا أيضا في النّضال ضمن الحركة الوطنية المناهضة 

لذا نجد أن الخطابات الحجاجية بين المجموعتين تحيل كلّها على التاريخ، . لالستعمار

ذات " جغرافية"ى مرجعيات إل" الثوابت"وتحيل مجموعة ". ما قبل التاريخ"وأحيانا، إلى 

، أو ما "المحيط إلى الخليج"الّتي تمتد من " االنتماء إلى األمة العربية"عالقة بالتاريخ وهي 

الّتي تعد محور " أصالة"فكلمة ". المغرب العربي"إضافة إلى " بالمشرق العربي"يسمى 
                                                 

 العلماء نيات من القرن الماضي، فقد ترأس جمعيةهو من بين مؤسسي الحركة اإلصالحية بالجزائر في الثالثيـ   1

البشير اإلبراهيمي والعربي تبسي والفضيل الورثالني :  التي أسسها بصحبة مجموعة من رفقائه أمثالالمسلمين الجزائريين

  .التي كان لها الدور الفعال في مسيرة الحركة الوطنيةو...وتوفيق المدني
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 قرنا وإلى تعود إلى أربعة عشر" أصالة تاريخية"خطابات هذه المجموعة تحيل على 

تسعى إلى بناء دولة عصرية "الثّورة التحريرية، الّتي جاء في مقدمة بيان أول نوفمبر،  

، وتحيل أيضا على أصالة جغرافية جيوسياسية وحضارية وثقافية "وفق المبادئ اإلسالمية

مة األ"و" للوطن"ولغوية باعتبار أن الجزائر هي دولة من بين الدول الثّالث عشرة المشكّلة 

.الّتي تتقاسم اللغة والتاريخ والمصير" العربية  

 غالبية الشّعب الجزائري ذو لسان عربي، وأن ا المرجعية اللّغوية فتكمن في أنأم

نضال هذا الشّعب منذ السنوات األولى من الحركة الوطنية كان من أجل استرجاع اللّغة 

مسها واستبدال اللّغة الفرنسية بها، العربية، الّتي حاولت فرنسا، منذ بداية استعمارها، ط

بيان أول نوفمبر، وثيقة (وأن كّل دساتير الدولة الجزائرية والبيانات والعرائض والوثائق 

نصت على أن اللّغة العربية هي لغة ...) مؤتمر الصومام وميثاق جبهة التحرير بالقاهرة

ها وإعادتها إلى المكانة التي كانت لها الشّعب والدولة الجزائرية الّتي تتكفّل مستقبال بترقيت

ومن هنا، فكّل الكلمات الّتي أطلقت كألقاب هي كلمات ذات أبعاد . قبل دخول االستعمار

اللّغة العربية : الجزائرية" لألصالة"و" للثوابت"سلبية تدخل ضمن العنصرين المشكّلين 

ي تحيل على نقيض العنصر والدين اإلسالمي، ولكّل كلمة بعدها الحجاجي، فالكلمات الّت

، "الضالون ثقافيا"، "النخبة الجزائرية المفرنسة"، "الفرانكوفيلي"، "الفرانكوفوني: "األول هي

" البربري"وظلّت كلمتا ..." جماعات الضغط اللّغوي والحضاري"، "مافيا الفرنسة"

ون هؤالء تبنوا مرتبطتين أكثر بالجانب اللغوي أي باللغة الفرنسية، نظرا لك" البربرية"و

اللّغة الفرنسية كلغة نضال، كما تحيل أيضا، في بعض عناصرها، على العنصر الديني، 

كحركة والمسيحية كدين تبنته بعض الجماعات في " البربرية"وذلك حين يتم الربط بين 

.بالد القبائل  

" ةالكفرة والمرتد"و" التغريبي: "أما الكلمات ذات البعد الديني والحضاري فهي

مجموعة من الصحافيين التابعين للتيار "و" األقلية الالئكية"و" الالئكيون التغريبيون"و

"...الالئكيون المتجنّسون"و" الالئكي  

أما المرجعيات الّتي شكّلتها أدبيات وكلمات المجموعة الثّانية، فتحيل إلى أن بلوغ 

االعتماد على اللّغة الفرنسية، ، و"بالثوابت"العصرنة قد يتم دون االعتماد على ما يسمى 

، مع اإلشارة إلى أن مفهوم "غنيمة الحرب"الّتي اعتبرها الكاتب الجزائري كاتب ياسين 

الّتي " لغة العلم والتكنولوجيا"فهي . الغنيمة هو مفهوم ال يتعارض مع الدين اإلسالمي
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الئكية نمطا للحكم وقد تبنى هؤالء ال". قاطرة التقدم والعصرنة"تسمح للجزائري بركوب 

والمالحظ أن الحزب األول الّذي نادى بهذا المبدأ عالنية هو حزب . ولتسيير شؤون البالد

كحركة " البربرية"، وهو ما أكّد فكرة الربط بين "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"

ولة الجزائرية، مناضلة في سبيل إعادة االعتبار للّغة األمازيغية وجعلها وطنية ورسمية للد

الحركة " الّذين أسسوا هذا الحزب كانوا كلّهم ضمن *، ألن المناضلين األوائل"الالئكية"و

".     البربرية  

إن جّل األلقاب الّتي يصف بها هؤالء معارضيهم السياسيين واإليديولوجيين تتمحور 

أفيون "و) ين والسياسةمصطلح مرتبط بالد" (األصوليون: "في كلمتي اللّغة والالئكية، فنجد

" اإلسالمويون"و) وهو إحالة إلى الدين وإلى البعد الجغرافي المذكور آنفا" (المشرق

وهو إحالة إلى المعطى التاريخي " (الرجعيون"و) على الثّوابت المذكورة" (المحافظون"و

ب وهو إحالة إلى كّل ما هو سلبي لدى هؤالء كالتعص" (المعربون"و) المذكور سابقا

...).والرجعية والتخلّف وانعدام الوعي الحضاري ومعاداة العصرنة  

الّتي اعتبرناها مصدر األبعاد الحجاجية " بالقطبية"ومن هنا، تتشكّل ما أسميناه سابقا 

:فحينما ننظر في الكلمات نجد أنّها تتشكّل في متنافيات. لخطابات المجموعتين  

 المعرب ≠    المفرنس

)موياإلسال(اإلسالمي   الالئكي ≠  

 المحافظ ≠   العصراني

 المدرسة األصيلة ≠ المدرسة المتفتّحة على العالم

 التغريبيون أو أذناب فرنسا والغرب ≠   أفيون المشرق

 المتفتّح ≠   المتعصب

 التقدمي ≠    الرجعي
                                                 

 وكان أيضا من بين المجموعة األربعة والعشرين 1980سسي الحركة البربرية عامسعيد سعدي وهو من مؤ: هم بين من-  *

 حزب التجمع من أجل 1989 جوان من نفس السنة، وقد أسس عام 26في  الذين قُدموا للمحاكمة بمحكمة أمن الدولة

، ويعد أيضا )المدعو فرحات إيمازيغن إيموال(والمطرب فرحات مهني ) RCDالمعروف بـ (الثقافة والديمقراطية

اإلضراب عن المحفظة الذي عرفته منطقة القبائل عام "من مؤسسي الحركة البربرية، وقد لعب دورا محوريا في 

 LE Mouvement pour l’Autonomie deفة بـ والمعر(، وهو حاليا مؤسس حركة إستقاللية منطقة القبائل 1995

la Kabylie (وغيرهما...  
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 الديمقراطي  ≠    البعثي

 قائمة مغلقة ألن وهي متنافيات كثيرة لو قمنا بإحصائها لما توصلنا إلى وضع

نخلص، في هذا . الخطاب السياسي مبني، أصال، على االستمرارية في هذه المتنافيات

الفصل، إلى نتيجة مفادها أن الكلمات الّتي شكّلت األبعاد الحجاجية للخطاب الصحافي 

 الجزائري مشحونة بدالالت مبنية على أساس تدعيم الفكرة بمعارضة اآلخر، أي أن

مبني أصال على رفض تصور " مشروع المجتمع"قتضي إقصاء اآلخر، وأن وجوده ي

اآلخر ألي نمط اجتماعي مخالف، لكنّنا بهذا ال نقطع بعدم وجود أساليب وخطابات أخرى 

تخرج عن هذا اإلطار الّذي رسمته لنا مدونتنا، إنّما ما تأكّدنا منه، من خالل ما قرأناه 

ضايا على المستويات السياسية والثّقافية واإليديولوجية، أن واستمعنا إليه فيما يثار من ق

 من وجهة –هناك أصواتا أخرى تشارك األصوات المذكورة في الحوار، إالّ أنّها قليلة 

 لكي تتجلى بوضوح، ودليل ذلك السلوك الّذي اتبعه الرئيس الحالي السيد عبد –نظر كمية 

هر األولى من تولي منصب الرئاسة، قدرة فائقة في العزيز بوتفليقة الّذي أظهر، في األش

مخاطبة المفرنسين بلغة فرنسية متقنة، وفي مخاطبته أيضا للمعربين بإتقان وبأسلوب 

يصعب فيه على اإلنسان الّذي ال يتحكّم تحكّما تاما في أسرار وخبايا اللّغة أن يفهم بدقّة 

كّم، إلى حد بعيد في استخدام اللّغتين باإلضافة إلى ذلك ثمة فئة في المجتمع تتح. خطابه

 جسور"العربية والفرنسية، وتشتغل، في هذا اإلطار، في تعميم هذه الوضعية وفي مد"* 

.بين الفئتين اللّتين يصفهما العديد بالمتطرفتين  

يتم توظيف هذه الكلمات والخطاب بإيراد الصحافي لرأيه ولرأي اآلخر بأسلوب 

 التناص، إذ يعمل على إحضار مستمر ألصوات متعددة، حواري يطغى عليه عنصر

مساندة لفكرته أم معارضة لها مستخدما المزدوجتين أو مغيرا الخطّ أحيانا أو ترك السياق 

فالمزدوجتان، مثال، ال تحضر كلمة أو خطابا لشخص مذكور في المقال، . يتكفّل بإبرازها

كون رأي أو كالم الجماعة الّتي بل قد تحيل إلى شخص أو صوت ال يعرفه أحد، قد ي

                                                 
مخبر تترأسه األستاذة خولة .  بجامعة الجزائر، والذي ننتمي إليه12 الّتي يقوم بها المخبر رقم  على ذلك األعمالامثالن - *

واللّسانيات االجتماعية وتعليمية اللّغات، والذي يشمل على فرق  مخبر اللّسانيات: طالب اإلبراهيمي، وهو الموسوم بـ

. ة اإلنجليزية، وفيه مشروع إلدماج فرق تشتغل باللّغة األمازيغيةتشتغل باللّغة الفرنسية وأخرى باللّغة العربية وأخرى باللّغ

السيدة صافية  رحال من قسم اللغة الفرنسية، والسيدة اوريدة عمراني من معهد علوم اإلعالم : من بين المنتمين إليه

 غطاس رئيسة قسم التعليم واالتصال بجامعة الجزائر، وهي أستاذة التعليم العالي في اللغة اإلنجليزية، واألستاذة شريفة

  .العربية، الفرنسية واالنجليزية: ناطقة باللغات الثالث" جسور"وتصدر عنه مجلة. المكثف للغات
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ينتمي إليها الصحافي أو المعارضة، أو كالم شخص مجهول صدرت عنه الكلمة ثم تبنّتها 

.جماعة معينة  
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:البنى الحجاجية للمقال االفتتاحي: الفصل الثلثـ 3  
بالنّسبة للمدونة الّتي نعتمدها في هذا الفصل، راعينا عنصر األنواع الصحافية الّتي 

:دخل ضمن صحافة الرأي، إذ وقع اختيارنا على أربعة أنواع من المقاالتت  

.   المقال االفتتاحي– 1  

. مقاالت الرأي– 2  

.  بريد القراء– 3  

. الورقة– 4  

، فهو رسائل يضعها القراء، "المقال"ال يدخل بريد القراء في إطار ما يسمى بـ

منطق الحجاجي للمقال، وللتوجه وأحيانا تضعها الجريدة، لكنها تستجيب لنفس ال

. للجريدة... األيديولوجي والسياسي  

  المقال االفتتاحي

سننظر في هذا الفصل من الدراسة في األساليب الّتي يتم توظيفها من قبل محرري 

ويعتبر : "يقول عبد العزيز شرف. هذا النّوع الصحافي لتأدية الوظيفة الحجاجية للجريدة

ن أهم فنون المقال الصحافي العتماده في الشرح والتفسير واإليضاح المقال االفتتاحي م

على الحجج والبراهين، واإلحصاءات والبيانات، للوصول في نهاية األمر إلى إقناع 

، إنّما leading articleالقارئ وكسب تأييده، ذلك أن هذا المقال في مدلوله االصطالحي 

يث تعبيره عن رأي الصحيفة كمؤسسة، أو من يقود غيره في المقاالت ويتقدمها من ح

ولذلك فإن المقال ... حيث تناوله ألهم الموضوعات بالقياس إلى سياستها التحريرية

.  1"االفتتاحي كثيرا ما يكون غفال عن التوقيع  

أجمع الباحثون في مجال دراسة الخطاب الصحافي وتحليله، مهما تعددت مناهجه، 

فقد . *في الجريدة، هو المقال االفتتاحي" الرأي"س بوفاء وجالء بعد أنّه النوع الّذي يعك

                                                 
  .55فن المقال الصحفي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ص : )2000 (عبد العزيز شرف -  1
 –، إذ هناك من الجرائد "Éditorialاالفتتاحية "ئما عنوان حمل داي ال بد أن يعرف القارئ أن المقال االفتتاحي ال -  *

نقطة "و) الناطقة بالفرنسية" الوطن"بالنّسبة لصحيفة " (التعليق: " من تستعمل تسميات أخرى مثل–الجزائرية مثال 

، "états des lieux"، أحيانا، و)رأينا هو رأيكم" (راينا رايكم"، أو )النّاطقة بالعربية" اليوم"بالنّسبة لجريدة " (نظام

بالنّسبة " (لحظة تأمل"و") الخبر"بالنّسبة لجريدة " (الرأي"و") Le Quotidien d'Oran"بالنّسبة لجريدة (أحيانا أخرى 

 ").الشّعب"لجريدة 
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مقال يلزم رأي الجريدة، يوقّعه مسؤول التحرير أو : "جاء في معجم الصحافة المكتوبة أنه

إنّه . 1"يكون موقّعا باسم الجريدة نفسها، وال يكون هناك أكثر من عمود في عدد واحد منها

معينا من حدث ما ويعبر عن التوجه اإليديولوجي الفكري للجريدة، المقال الّذي يتخذ موقفا 

ويلزم الجريدة، من جراء ذلك، بمسؤولية أخالقية تجاه القراء؛ ويشترط من محرر العمود 

.أن يكون مسؤوال في الجريدة وذا إتقان كبير للكتابة وإجادة للّغة  

:يضطلع المقال االفتتاحي بوظيفتين  

 إن األخبار الّتي يحملها العمود منتقاة لخدمة التوجه العام :رية وظيفة إخبا– 1

.للجريدة  

مستوى الجريدة، بحيث تكون :  وهي على مستويات ثالثة: وظيفة انسجامية– 2

كّل معروضات الجريدة خاضعة للخطّ الوحيد الّذي رسمته الجريدة لنفسها، يليها مستوى 

بإخضاعها هي أيضا لفلسفة الجريدة الثّقافية الواقع عن طريق نقل أحداث هذا األخير 

وأخيرا مستوى اإليديولوجية المهيمنة الّتي يسعى إلى تكريسها ... واإليديولوجية والسياسية

.2بتجسيدها في خطاب حجاجي ظرفي  

:ومن خصائصه  

تتجلى، من الناحية الخطابية، في المقال " كهيئة"إن الجريدة :  خطاب مؤسساتي– 1

ويتفرد بكتابته أشخاص مرموقون في الجريدة، أي هم الّذين يرأسون الجريدة االفتتاحي 

ويمثّلونها في أي مكان، وهم الّذين لهم الحق في التوجيه السياسي واإليديولوجي لها، دون 

.أن ينافسهم في ذلك أحد من عشرات األشخاص المشتغلين فيها  

ا هيئة، يجعل العمود يشكّل ما ذكرناه عن الجريدة باعتباره:  خطاب لسلطة– 2

خطابا لسلطة ما في الجريدة، توجه الخطابات األخرى وتموضعها في الجريدة وتفرض 

عليها نوعا من التراتبية الخطابية، وتتفرد بسلطة اختيار الخطابات الّتي ستشكّل عدد 

.الجريدة، وهو من شأنه أن يقدم صورة للعالم تتناسب والتوجه العام لهؤالء  

 خطاب يتجلى فيه عنصر تحمل الهيئة أو الشّخص لمسؤولية ما جاء في تعليقه – 3

.على حدث أو واقعة ما  

                                                 
1- P.Albert, Op.Cit.P.121. 
2- A.Benzelikha, Op.Cit. p.114. 
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 خطاب بدون متكلّم محدد غالبا، وخطاب ملزم للجريدة كهيئة مختلفة عن – 4

 ويعبر في نفس الوقت عن خطاب ،"األنا"الهيئات األخرى، لذا ينعدم فيه استخدام ضمير 

والمؤسسات الّتي تتبنى نفس التوجه السياسي واإليديولوجي، هيئات المجموعة أخرى من 

كاألحزاب وبعض الشّخصيات البارزة في السلطة أو خارجها وبعض مجموعات 

...الضغط  

في إطار بنية اجتماعية " بناء الواقع" خطاب عن حدث ما، يتم عن طريقه – 5

 يصعب، بل يستحيل أحيانا، على إنّه. وثقافية، فهو خطاب عن حدث تال خطابا في حدث

القارئ الوصول إلى الحدث، لذلك يسعى العمود الصحافي إلى بناء تمثّل لذلك الواقع عن 

.يمتزج هذا التمثّل بخطاب إيديولوجي يتحدد انطالقا من الخطابات السابقة له. طريق اللّغة  

 مختلف  أخيرا وأساسا، هو خطاب حجاجي معروض بأسلوب منطقي، تتابع فيه– 6

عالقاته المنطقية بهدف الدفاع عن رأي وجعل القارئ يتبنى هذا الرأي، ودحض آراء 

.وأفكار الغير في آن  

Antoine Maurice 1يشير أنطوان موريس إلى أن استخدام الصور البالغية  

.*كاالستعارة والتشبيه وغيرهما، تساهم بحق في تأكيد هذه الخاصية  

ل االفتتاحي البعد االنسجامي المذكور آنفا، إذ يسعى إلى يدعم هذه الخاصية للمقا

 تأسيس برهنة تخضع إلى عدم التناقض بين مختلف العناصر المشكّلة إلطار فضاء النص

.من جهة، وفضاء الواقع من جهة أخرى، وذلك عن طريق الخطاب عن الحدث  

الواجهة "باختصار شديد، نقول إن المقال االفتتاحي ما هو إالّ  vitrine اإليديولوجية 

".للجريدة  

أشرنا سابقا إلى أن المقال االفتتاحي يعتبر المنبر الّذي يتم منه التعليق على حادثة      

حينية، وهو ما اشتركت فيه كّل األعمدة الّتي بين أيدينا، والتي جاءت في عينة الصحف 

:اآلتية  

  ).يومية (15/05/2000: اليوم -

 ).ميةيو (04/07/1989: الشّعب -
                                                 

1 - Antoine Maurice (2000) : Le point de vue de l’usage sur les genres journalistiques, l’exemple de 
l’éditorial, in « Revue de la faculté des lettres », université de Lausanne, N° 3-4, 2000. 

 ".أعلى درجات الحجاج" يذكّرنا هذا بما وصف به طه عبد الرحمن االستعارة بأنّها - *
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 ).أسبوعية (07/03/1994: الشروق الثّقافي -

:أما بالنّسبة للصحف الناطقة بالفرنسية فهناك  

- Liberté : 21/04/1998  - 14-15/07/2000 – 18/03/1998 )يومية( . 

- El Watan : 14/05/2000  - 28/01/1997 )يومية( . 

- Le Matin : 23-24/04/1994  )يومية( . 

- Le Quotidien d’Oran : 06/07/1998  )يومية( . 

- La Tribune : 27/02/1997 )يومية( . 

، تطرق المقال االفتتاحي لسير أشغال )15/05/2000" (الشّعب"فيما يخص جريدة 

الندوة الوطنية الرابعة لتعميم استعمال اللّغة العربية، حيث عنونها الصحافي عبد العزيز 

، وهو مقال براغماتي عن اللّغة العربية "؟...لغة األئمة ولغة المناضلين"لعيون بـ 

لها العداوة، بل من الّذين أخذوا على عاتقهم مهمة " يكنّون"والتعريب، ليس من الّذين 

فمن خالل العنوان، يمكن أن نستنتج أن المقال تشكيكي في مختلف التظاهرات . التعريب

.الّتي تنظّم سنويا في إطار عملية التعريب في الجزائر  

، الّذي تضمنه المقال، أفعال كالمية )التشكيك( لت هذا الفعل الكالمي الجامع تخلّ

هذا التّشكيك مرتبط بشروط . التيئيس والتأسف والتّفسير والتوجيه والتّحذير:  هي*جزئية

ما أسماه " هؤالء"الّتي على هؤالء التحلي بها، وقد قصد بـ " الواقعية الحكيمة"تتعلّق بـ 

ومن هنا، نتساءل عن المسار الحجاجي لهذا المقال، عن ". ا المعربةاألنتليجنسي"بـ 

األسباب الكامنة وراء عجز هؤالء المعربين من الوصول بالتعريب إلى درجة يرفع فيها 

إن ما أراد الكاتب إثباته، من خالل هذا . شأن اللغة العربية إلى مقام الرقي والسيادة

تمكّن من إعطاء اللّغة العربية مكانتها رغم جيوش المقال، هو كيف أن الجزائر لم ت

 العاملين المشتغلة في سبيلها والماليير الّتي تصرف في سبيل ذلك ؟

الوجهة  أن...) وأي نعم.... بدون شك(يؤكد الكاتب في البداية، من خالل عبارتي 

ة أخطر من اللّغة العربية تنتظرها أيام صعبة ومعرك(الّتي نحتها عملية التّعريب جعلت 

، وهي المعارك الّتي بدأت منذ محاوالت االستعمار )الّتي جرت حتّى اآلن المعارككّل 

                                                 
  .221، ص "تداولية لعناوين المقاالتالوظائف الحجاجية ال"فصل :  انظر- *
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إلى معركة تعريب اإلدارة والمؤسسات التعليمية الّتي الفرنسي الساعية لطمسها، إضافة 

هذا المنحى أو الوجهة تمثل في . تصدى لها أشخاص وهيئات في السلطة وخارجها

" المهرجانات"يرة الّتي تقام في سبيل التّعريب، أما مصير توصيات هذه الكث" المهرجانات"

، أما سبب ذلك حسب الكاتب )فسيكون أشبه بمصير قصيدة شعر في ختام جلسة سمر(

، أي كثرة الندوات )أن الّذي يكثر في الكالم غالبا ما يذهب جهده هباء منثورا (لىفمرده إ

فالتعريب، كما طبقته تلك . تطبيق ذلك على الواقعوالتوصيات حول التّعريب دون تجلي و

... معركة اللّغة العربية توجد(ومبرر ذلك أن " عملية ضد اللّغة العربية"، هو "األنتلجنسيا"

في أماكن وجهات أخرى من النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقافي وليس في القاعات 

تبة أبواب النشاط االقتصادي من يتوقف على ع(، وأن التّعريب الحقيقي )والصالونات

المجال الّذي يحدد في حقيقة األمر (، وهو في واقع األمر )تجارة ومالية وصناعة وغيرها

مصير اللّغة العربية، ألنّه الحقل الّذي تتالقى فيه المنظومة التربوية والجهاز اإلنتاجي 

إنتاج إطارات (لتّعريب إالّ من ، ولم تتمكن عملية ا)وبين التنمية الثّقافية والعلمية والتقنية

إيديولوجية لتزويد جبهة التحرير الوطني خاصة باإلطارات السياسية وبمناضلين لترؤس 

األثر السيئ (، وكان له ذلك ...)المجالس المنتخبة أو لتزويد الحقل الديني بالدعاة واألئمة

" اإلطارات المفرنسة"، أما مسببات هذا الوضع فراجعة إلى أن )على التماسك االجتماعي

في حين ال تجد ... في كافة الهياكل الثقافية واالقتصادية، أي قوى المال والعلم(أصبحت 

اإلطارات المعربة مكانتها إالّ في المجال اإليديولوجي لجبهة التحرير الوطني والحقل 

...).الديني  

:يختم الكاتب مقاله بتحذير من  

.ا اإليديولوجي والدينيأن تفقد اللّغة العربية حتّى مجاله  

.أن تصير لغة غرس البطاطا وجنيها  

.عودة االستعمار من جديد  

هذا هو، إذن، األسلوب الحجاجي الّذي سار عليه مقال جريدة الشّعب، والذي يمكن 

:أن نمثّل له بالشكل المقطعي التالي  

 

 
سيطرة اإلطارات المفرنسة على 
سلطة العلم والمال

االقتصار على تزويد صفوف جبهة 
التحرير بالمناضلين

ندوات 
 التعريب

توصيات غير 
 مطبقة

 
التأثير السلبي 
على التماسك 
 االجتماعي
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شير كلها ويبدو من خالل ذلك أن االقتضاءات الّتي سيطرت على أسطر المقال ت  

أما مقالد . من اختصاص فئة المعربين" عملية إيديولوجية"إلى أن التّعريب هو 

ويقتصر انشغال . الحكم، فهي بين أيدي المفرنسين الّذين ال يبالون البتة بهذه العملية

المعربين الوحيد على إقامة مهرجانات وندوات حول تلك القضايا الّتي يدافعون عنها، دون 

والغالب أن العناوين تتشكل فيها أحيانا االقتضاءات الّتي . لك أثر في الواقعأن يكون لذ

الّذي ..." لغة األئمة والمناضلين"بنيت حولها المقاالت، و نلمس ذلك مثال في العنوان 

أال  هل اللّغة العربية هي لغة األئمة والمناضلين فقط؟: يحيل بدوره إلى األسئلة اآلتية

ة التجارة واالقتصاد والتكنولوجيا؟ ما الّذي جعلها ال تكون كذلك يمكن لها أن تكون لغ

 رغم ما يصرف من أجلها من أموال طائلة؟

ويمكن لالقتضاءات الواردة في األسئلة الّتي يطرحها الصحافي في المقال االفتتاحي، 

ن أن تحيلنا على فكرة يشكل مضمونها اإلجابة نفسها على السؤال، بمعنى أن اإلجابة تكم

يمكن أن نضرب مثال بهذه األسئلة الّتي يطرحها الصحافي عبد العالي . في نص السؤال

، والتي )07/04/1994الشروق العربي  (رزاقي في افتتاحيته لملف عدد األسبوعية 

: جاءت كالتالي  

  ).في ثقافتنا الوطنية" المسكوت عنه"من يجرؤ على فتح ( -

هو " بالثقافي"عندنا " السياسي"ومن يجرؤ على االعتراف بأن ما يربط ( -

  ").المجاملة"

سيدة المواقف واآلراء والمعلومات " التبريرات"من أية نبتة نحن؟ ولماذا تصير ( -

  ).في حياتنا

- ) يشتركون في سمة واحدة وهي " باحثينا ومثقفينا"ومن يجرؤ على القول أن

 ).الخوف من المغامرة ؟

.نّصواألسئلة كثيرة تشمل، تقريبا، مجمل ال  
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وهي في الحقيقة أسئلة ال يقصد بها االستفهام، بقدر ما تشكل تصريحات وأفعال 

والتي " المسكوت عنها"فقد تجرأ الصحافي على الحديث عن القضايا . كالمية غير مباشرة

باحثينا "أيضا على القول بأن " تجرأ"ولقد . تتعلق بالثقافة الجزائرية وتاريخها وهويتها

".الخوف من المغامرة"ن في يشتركو" ومثقفينا  

 في " الالرأي"و" لالموقف"نتج عنه غرسنا " انعدام هذه الجرأة"يشير المقال إلى أن

بأدوات التجميل والمصبرات وعلب "تصرفاتنا، حتّى صار التعامل بالثقافة كالتعامل 

صاروا ، حتّى " وكتابها ومثقفيهاارجولة أكاديمييه"، وفقدت الجزائر جراء ذلك "السجائر

يبحثون عن شعر ورواية، وفن في بلد آخر وفي ثقافة أخرى نسوا أشعارهم وفنونهم الّتي 

، "المسكوت عنها"وتشكل األمازيغية وعالقتها بالعربية إحدى القضايا . أنتجها أبناء بالدهم

وكان من يمثلنا في جامعات أمريكا "، "فنسان"فرنسا فتحت لها أكاديمية في "رغم أن 

" سي محند وامحند"إالّ أن " إلى هذه األكاديمية" سياسيا" السوفيتي هم ممن ينتمون واالتحاد

ومن هنا يمكن أن نضع الشكل " الساسة في خضم البحث عن انتماء آخر"أضاعته 

:الحجاجي الّذي يصور األسلوب الّذي حاول به الكاتب حجاجه  

في القضايا الّتي السكوت عن القضايا الحساسة كان نتيجة الخوف من المغامرة 

.تخص الثقافة والهوية الجزائرية  

فة يشبه إلى حد بعيد التعامل بالمنتوجات التجارية مما أدى افصار التعامل بالثق

بمثقفينا إلى البحث في بلدان وأماكن أخرى عن أشعار وروايات وفنون هي في األصل 

.موجودة في بالدنا  

فتنا ومخالفة لها، بعيدة كّل البعد عن أسسنا نتيجة لذلك دخلت علينا ثقافات مغايرة لثقا

.الحضارية  

:ـ توظيف الظواهر البيانية1ـ3  
الالفت للنظر بالنسبة للعديد من المقاالت االفتتاحية توظيفها بعض الظواهر البالغية 

وقد أشرنا إلى هذه الظاهرة، . كاالستعارة والتشبيه والكناية، ليكون خطابها أكثر تأثيرا

قال االفتتاحي نوع يدخل في إطار صحافة الرأي الّتي تضطلع بوظيفة الحجاج وإلى أن الم

يقول طه عبد . واإلقناع، باستخدام كّل الوسائل الّتي توفرها لها اللّغة، وأهمها المجاز
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فال حجاج بغير مجاز، وال أدل على هذا من أن اللسان العربي يطلق على : "1الرحمن

" العبرة"، ومقتضى االعتبار هو االستدالل بالعبارة على "االعتبار"الحجاج المجازي اسم 

، والمقصود "الّتي تحتها أي االستدالل بالمقصود على المقصد، وهو مقتضى المجاز نفسه

.  هنا هو اإلقناع  

أثناء " لغة األئمة والمناضلين"نجد هذا التوظيف، مثال، في المقال األول المعنون بـ 

 تلك الندوات الّتي تنظم في قضية التّعريب، من كالم تشبيه الصحافي لما يجري في

وتوصيات، بقصيدة شعر في ختام جلسة سمر، وهو تشبيه يحدث أثرا تصويريا في دماغ 

وهو ما من "القارئ، ويختصر له الفكرة الّتي أراد الكاتب إيصالها، بطريقة كاريكاتورية، 

 إن ،2"ن الصرامة الفكريةشأنه أن يفتح الخطاب على سياقات جديدة، يخرج فيها ع

الصحافي عبد العالي رزاقي يشبه منتجي الثقافة في بالدنا بمنتجي أدوات مثل أدوات 

التجميل والمصبرات وعلب السجائر، وكأن الثقافة الّتي تحتوي، في رأيه على كلّ 

مقومات الشخصية الوطنية صارت سلعة مثل باقي السلع الموجودة في األسواق، فإنتاج 

هذه السلع ال يحتاج فيه صاحبه إلى المغامرة في اتخاذ موقف ما تجاه ما ينتجه، فما مثل 

 المشتري يختار ما يحلو له ويتوافق ومزاجه اعليهم إالّ أن يعرضوها في األسواق ويتركو

وهنا يكمن البعد الحجاجي لهذا التشبيه الّذي يقضي بعدم إنزال الثقافة إلى هذه . واحتياجاته

".ال رأي"و" ال موقف"إن حدث ذلك فإن مرده، عند منتجي الثقافة عندنا إلى المنزلة، و  

Le Matinوفي المقال االفتتاحي لجريدة  ، )24/04/1993–23( الصادرة بتاريخ 

عن محاوالت بعض الشّخصيات ) بتوقيع الجريدة نفسها(وفي سياق حديث الصحافي 

 الحديث ارية، جاء  أن كّل من حاولوقتراح إصالح للمنظومة التربوية الجزائالالوطنية 

" اللّوبيهات"قد دفعوا ثمن ذلك، ويعود السبب إلى مختلف (عن إصالح للمنظومة التربوية 

" الكامورا البعثية"، وشبه هذه الجماعات بـ )المدرسة الجزائرية" أدلجت"و" سيست"الّتي 

"La Camorra Baathiste "3 ،  

                                                 
، وهو بصدد الحديث عن عالقة الظّواهر البيانية كالمجاز واالستعارة، 232اللّسان والميزان، ص :  طه عبد الرحمن- 1

  .بالحجاج
2- A.Maurice, Op.Cit. p.96. 
3 - Dictionnaire de langue française, Paris, Hachette, 1992.   

جماعة من األشرار المنظمة والمنتظمة "يقصد بها في معجم اللّغة الفرنسية " الكامورا"، وكلمة "لمافياا"والمقصود بها 

 .، وتطلق حاليا على مافيا مدينة نابولي وضواحيها"تراتبيا، ظهرت في مملكة نابلي بإيطاليا، في القرن السادس عشر
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ين يؤمنون بفكرة البعث العربي وإحياء المجد أما البعثيون، فهم األشخاص الّذ

العربي، والمقصود بهؤالء، تلك الجماعات في السلطة وخارجها الّتي تتبنى التوجه العربي 

ومن هنا فإن البعد الحجاجي لهذه الكلمة يكمن في أن هذه الجماعات توظف كلّ . االسالمي

ا، خاصة إذا تعلق األمر بقضية للوصول إلى أغراضه) المعنوية(الوسائل، ومنها التصفية 

ويأخذ التشبيه بعدا واصفا، حينما يتعلق األمر بوصف اآلخر ماديا أو ". الثوابت الوطنية"

مثال ذلك ما جاء في المقال االفتتاحي لجريدة . معنويا، وذلك باعتماد استراتيجية االقتضاء

Liberté ودرت، وهو  حينما شبه الصحافي عبروس أوت15/07/2000 – 14 بتاريخ 

والتي " المدرسة الجزائرية األصيلة"رئيس تحرير الجريدة، الحملة الّتي شنها أصحاب 

حركة " يتزعمه المرحوم الشيخ نحناح وانالّذي ك" حمس"دعمتها أحزاب إسالموية مثل 

" "بالحملة الصليبية"الّتي يتزعمها الشيخ عبد اهللا جاب اهللا " اإلصالح الوطني Croisades " ،

ف يقترب إلى حد ما من داللة صحافي وهو وص Le Matin المذكورة سابقا، إذ إن الداللة 

االقتضائية لهذه الكلمة توحي بإمكانية توظيف أي وسيلة لقهر العدو، ومن ذلك التصفية، 

. ألن الحروب الصليبية كما وصفها بعض المؤرخين كانت تقضي على األخضر واليابس

 التشويش على فكرة إصالح المنظومة االّذين حاولو" نبالطفيليي"ثم تلى تشبيه هؤالء 

نتيجة إخفاق محاوالت بعض المقربين من الحركات اإلسالموية في إحداث (التربوية 

حفاري الخنادق "، مشبها إياهم بـ )في محاوالت إصالح المنظومة التربوية(البلبلة 

Les fossoyeursوالقبور  : أن هذه الكلمة تحمل معنيينوقد جاء في معجم اللّغة الفرنسية"   

.معنى حقيقي وهو حفار الخنادق و القبور  

معنى مجازي وهو بمعنى أن يكيد الشخص لغيره، وهو المعنى المقصود في هذا 

 بهذه التشبيهات،  الصحافي،ومن هنا يالحظ القارئ أن. التشبيه الّذي أورده الصحافي

 المعارضة للتوجه الثّقافي يحاول أن يرسم صورة أو بورتري لتلك الشّخصيات

.واإليديولوجي للجريدة  

Le Matinأما االستعارة فقد وظفها صحافي جريدة  لتلك "إلظهار إلى أي مدى يمكن  

هناك : أن تصيب بالضرر كّل من يمس مصالحه أو تسول له نفسه االقتراب منها" المافيا

ثم إطفاء شعلتهم ألنهم ) المقصود هنا هو مصطفى األشرف(آخرون أمثال هذا المفكّر 

تجرؤوا على الحديث عن هز شجرة جوز الهند الّتي تثمر في كّل سنة ثمارا مرة من 

 فالشجرة قصد بها المنظومة intolérance والال تسامح indigenceالخيال المحدود 
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المدرسية الجزائرية، أما الثمار المرة فهي أولئك األشخاص الّذين يتميزون في نظر 

. اتجاه كّل من يختلفون معهم في التفكير" بالخيال المحدود والال تسامح"، الجريدة  

ولفهم البعد الحجاجي لهذه االقتضاءات الّتي احتوتها العبارة، ال بد من فهم البنية 

الحجاجية العامة للمقال، فقد جاء مدافعا عن رغبة حكومة عبد السالم في فتح ملف 

لمدرسة الجزائرية في مهمتها لبناء مجتمع راق المنظومة التربوية بعد أن فشلت ا

" للصراعات اإليديولوجية والسياسية" من الزمن اومتوازن، بسبب خضوعها عقود

، فقد ظل مصير كلّ "محاولة لإلصالح"الّتي منعت أية  "  العصبولمختلف اللوبيهات و

 بأمنية وقد اختتم المنحى الحجاجي" الصمت القمعي"من حاول الحديث هذه األخيرة 

الصحافي في أن يكون هذا الحديث، الّذي باشرته الحكومة عن اإلصالح التربوي، لبنة 

".سقطت المصالح"إلصالح شامل حتّى ولو   

أما الكناية، فقد تم . نالحظ إذن أن االستعارة نفسها لخصت البعد الحجاجي للمقال

فقد وظفها . ستعاراتتوظيفها بنفس البعد الحجاجي الّذي وظفت فيه التشبيهات واال

La Tribuneصحافي جريدة  ، 27/02/1997 في عمودها الصحافي للعدد الصادر بتاريخ 

ليصف، من جهة، ما آلت إليه الحركة الديموقراطية الجزائرية من ترد و هي الّتي كانت 

يا القضا"، وما آلت إليه "الحركة الثّقافية البربرية"تتميز بالمطالبة المستمرة، على رأسها 

فجاءت الكناية . من جهة أخرى" الديموقراطية المرتبطة بالتحرر االجتماعي في مجمله

األولى للتعبير عن انحسار الحركة البربرية إلى درجة انفجارها إلى تيارات متعددة، وفي 

ذلك كناية عن عجز هذه الحركة على التجنيد واالقتراح والمطالبة بالقضايا الديموقراطية 

أما الثانية، فقد وردت في عبارة " قطب المطالبة الديموقراطية" في وقت ما مع أنها شكلت

معروفة،  تداولتها الصحافة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية بكثرة، للداللة على تخلي 

، تعني هذه Calendes grecquesالسلطة عن قضية أو قانون أو مطلب ما، وهي عبارة 

 كناية تضرب على المواقف والمقامات الّتي يتم فيها غرة الشهر لدى اإلغريق، وهي

جاء هذا في الحديث عن تأجيل الحكومة للنظر في . تأجيل القيام بأمرما إلى بداية الشهر

هذا . تعديل قانون األسرة إلى ما بعد االنتخابات التشريعية الّتي لم يحدد تاريخها بعد

الحركة الثّقافية "راطية، وعلى رأسها التأجيل لم يكن يحدث لو كانت المطالبة الديموق

لما بعد االنتخابات " التأجيل"ناهيك عن أن هذا . قوية على حكومة أحمد أويحي"البربرية

.وسط تالعبات سياسية أثناء الحملة االنتخابية" قانون األسرة"سيترك   
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:ـ الحواریة والتحاور في المقال االفتتاحي2ـ3  
 بعد تفاعلي، إذ الحيوية ويجعالنه ذا المقال عنصر إن هذين العنصرين يضفيان على

تتدخل فيه مجموعة من األصوات تتحاور وتتبادل أطراف الحديث وتتحاجج، ويتم ذلك 

، وذلك ليدعم "بالعبقرية الجماعية"باستحضار األمثال والحكم الّتي تدخل ضمن ما يسمى 

 أصوات المؤيدين في سبيل الصحافي رأيه باقتضاءات جماعية غير قابلة للنقاش وإحضار

.تدعيم الرأي أو المعارضين من أجل دحض فكرته أو انتقاد شخصيته والسخرية منه  

في حاالت عديدة، اختتم المقال بعبارات تدخل ضمن االقتضاءات التي تشكل قيما 

نقتصر هنا على حالتين، حالة واحدة عنون بها المقال، المقال األول . غير قابلة للنقاش

بآية قرآنية ) جريدة الشّعب المذكورة أعاله(مه صاحبه اختت ] كفى اهللا المؤمنين القتالو [ 1 ،

رأينا . وقد أخذت بعدا تحذيريا ألولئك الّذين ال يبالون بالمنحى الّذي اتخذته عملية التّعريب

فيما سبق أن الكثير من الصحافيين يعتمدون االستشهاد بالقرآن الكريم كدعامة حجاجية، 

ال يأتيه الباطل من بين يديه "معروف أن القرآن ليس بكالم البشر، وهو بالتالي كالم ألن ال

.، وهو كالم منزل من عند ذات إلهية متعالية"وال من خلفه  

أما المقال الثاني، وهو للصحافي أحمد قدوري، من جريدة األحرار، الصادرة يوم 

فقد جاءت خاتمته "  الفرنسيةتزحف... باسم الديمقراطية"، ويحمل عنوان 10/06/2000

ثوابت األمة "مذيلة ببيتين شعريين مشهورين لإلمام عبد الحميد ابن باديس، و يلخصان 

:فيما يلي" الجزائرية  

  وإلى العروبة ينتسب   شعب الجزائر مسلـم

 أو قال مات فقد كذب  من قال حاد عن أصله

المه جاء للرد على ومما ال شك فيه أن استحضار شخصية اإلمام ابن باديس وك

ويؤكد األستاذ ". إعادة اللّغة الفرنسية إلى حالها قبل االستقالل "أولئك الّذين يسعون إلى 

يشكل رافدا في مجرى ومسيرة الخطاب ... "أحمد حمدي أن الخطاب اإلسالمي

                                                 
  .25األحزاب، اآلية ـ   1
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اإليديولوجي الجزائري، ويسهم في ترسيخ قيم أساسية، يمكن اعتبارها الحجر األساس لهذا 

اب، إضافة إلى بلورة ما أصبح يعرف في األدبيات السياسية الجزائرية بالثوابت الخط

.1"الوطنية كالدين واللغة والوحدة الوطنية  

باستخدام " جيل أبناء الشهداء"ويأتي ذلك نتيجة مخاطبة الصحافي لنفسه وألمثاله من 

النفس والنفيس من بل ندافع على أحد مبادئ آبائنا الّذين ضحوا ب(، "نحن"ضمير الجمع 

، فقد أورد، بشأن األخير، )أجل أن تتحرر البالد من االستعمار بشكليه العسكري والثقافي

مقولة شاعت قبل كتابته المقال مضمونها أن االستعمار الفرنسي في الجزائر استعمار 

سنتصدى لمواجهة (ومن أجل عدم تثبيت هذه المقولة، يذهب الصحافي إلى القول " ثقافي

،  يستحضر بعد ذلك ) األفكار الّتي تريد فرنسة الجزائر بعدما فشلت بالنار والبارودهذه

وال يعتبرنا :(كالم الخصوم، بأسلوب غير مباشر، ليرد عليه ويدحض حججه، بقوله

ويكمن البعد الحواري أيضا ...). البعض بأننا متحجرون، بل ندافع عن أحد مبادئ آبائنا

ا الصحافي عبد العالي رزاقي في أسبوعية الشروق التي في تلك األسئلة الّتي طرحه

:تضمنت اقتضاءات تشكل في رأينا إجابات صريحة يمكن أن نذكر بعضها  

المسكوت "تجرأنا على فتح ) صحافيي الجريدة(نحن : اإلجابة عن السؤال األول

.في الثقافة الوطنية" عنه  

...وضوعات الّتي لها عالقة نحن تجرأنا على طرح الم: اإلجابة عن السؤال الثاني  

...نحن تجرأنا على القول بأن مثقفينا وباحثينا : اإلجابة عن السؤال الثالث  

...  نحن تجرأنا على االعتراف بأن ما يربط السياسي والثقافي : اإلجابة عن السؤال الرابع  

وما هو أكثر داللة في هذا لسياق ما صرح به في نقطة متقدمة من المقال بأن: 

"...) الملف"الشروق الثّقافي أقدمت على فتح (  

وفي األخير يفتح مجاال للحوار بمخاطبته لفئات من المثقفين ومن رجال السياسة 

ماذا نقول لعشاق سي محند أومحند سوى : (بقوله" عشاق سي محند أومحند"فنجده يخاطب 

مازيغية بالحروف ، ولدعاة كتابة األ)أن الساسة ضيعوه في خضم البحث عن انتماء آخر

لن تكون بديال وماذا نقول لدعاة األمازيغية بالحروف الالتينية سوى أن الفرنسية : (الالتينية

  ...).وأننا ال يمكن أن ننتمي للحضارة العربية اإلسالمية ما لم ... لألمازيغية

                                                 
  . 138 أحمد حمدي، المرجع السابق، ص - 1
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، ولمعارضيه دون ")المتوسطية"يا أهل " التواضع"فقليال من : (وألهل المتوسطية

، وال )وقليال من احترام موتانا البرابرة من أبوليوس إلى سي امحند أومحند: (ر أسمائهمذك

.شك أنّه يخاطب هنا مناضلي الحركة الثّقافية البربرية  

، ويعتبر "أنتم"و" نحن"إن الحوار، بينه وبين اآلخرين، جسده استخدامه للضمائر 

 هذه الظاهرة من 1مانغنو. ويعتبر د. توظيف األمثال والحكم الشعبية نوعا خطابيا مصغرا

، يكون ا النوع الخطابيفحينما يتلفظ الشخص بهذ.  الحواريةاأهم الظواهر الّتي تتجسد فيه

ويقدم ". عبقرية وحكمة الشعوب"قد أسس إلثبات مشروع مصدره كيان غير محدد هو 

ر نفسه خالل قوله ذلك بمثابة صدى لعدد غير متناه من الملفوظات السابقة ويحدث األم

ماذا يضر الشاة بعد "توظيف الصحافي عبد العالي رزاقي لمثل ال نعرف مصدره، وهو 

 وماذا يضر الجزائر إن فقدت رجولة أكاديمييها *"الذبح إذا تفنّن الجزارون في تعذيبها؟

وهنا تتجلى رغبة الصحافي ". وكتابها ومثقفيها، مادامت حاملة لماض عريق وشعب عتيد

لتدعيم حجته، باإلحالة إلى االقتضاءات الّتي تدخل، " العبقرية الشعبية"ناد إلى في االست

ولكي يفند صحافي جريدة . حسب أموسي، في إطار االقـتضاءات العامـة Liberté 

، "ومن يدور في فلكه" على حجج الشيخ نحناح 15/07/2000–14الصـادرة بتاريـخ 

كلمات والعبارات الّتي تحمل اقتضاءات ال يستعرض أقواله بأسلوب مباشر، ويقف على ال

الّتي تحمل داللة ثورة الشّعب " االنتفاضة: "من هذه الكلمات. يمكن إالّ أن تتعرض للنقد

قد دخلت المعاجم في كّل اللغات " انتفاضة"الفلسطيني على االحتالل اإلسرائيلي، ألن كلمة 

 أطفال عزل سالحهم الوحيد بمعنى خاص مرتبط بسياق الصراع المحتدم في فلسطين بين

فبالنسبة للشيخ نحناح، فنحن نعتقد . الحجارة وجيش مدجج بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا

على حد تعبيره ـ فقد عبر " تبركا بانتفاضة الشّعب الفلسطيني"أنه استخدم هذه الكلمة، 

عن ذلك في عدة مناسبات في التلفزيون وفي بعض تجمعاته ـ كرد فعل على بعض 

لسياسيين واإلعالميين، في السلطة وخارجها، الّذين يريدون إعادة اللّغة الفرنسية إلى ا

مساس (السنة األولى ابتدائي، وحصر مادة التربية اإلسالمية في مادة التربية المدنية هو
                                                 

1 - D. Maingueneau : L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, p. 146. 
صورة الشاة :  نشير إلى أن التشبيه أعاله هو في الحقيقة إضرار بالعملية الحجاجية للمقال ألنه يقدم لنا صورتين-  *

 الّتي فقد كتابها ومثقفوها وأكاديميوها رجولتهم، مما يجعل عملية المذبوحة الّتي يتفنن الجزارون في تعذيبها وصورة الجزائر

التشبيه غير منسجمة، ألن الجزائر في الصورة الثانية انعكاس للشاة المذبوحة في الصورة األولى، لكننا نلقي الجزائر في 

بين الميت والحي، وهو ما سياق التشبيه ذات ماض عريق أو شعب عتيد، أي أنها حية، والعنصر الحجاجي يكمن في جمعه 

  .ونعتقد أن المقصود من هذا التشبيه هو إظهار عدم تأثر الجزائر بتلك الرجولة المفقودة. ال يقبله المنطق وسياق المقال
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أما بالنسبة للصحافي فال يمكن أن ). بثوابت األمة الجزائرية، أهمها اللّغة العربية واإلسالم

ق هذه المشابهة على الوضع في الجزائر، خاصة وأنه وضعها بين مزدوجتين، ألن تنطب

االحتالل والمحتل، وهو ما ال نجده في : داللة االنتفاضة تقتضي وجود كيانين مستقلين

الساحة السياسية الجزائرية، إضافة إلى ذلك أن حزب الشيخ نحناح هو عضو من 

.االئتالف الحكومي  

حماية اللّغة العربية من الخطر "هي " االنتفاضة" الغاية من هذه زيادة على هذا فإن

، والمعروف حسب االقتضاءات اإليديولوجية لهذه الجريدة، أن االئتالف "الرسمي

الثوابت "الحكومي يتشكل أساسا من األحزاب الّتي تسعى من خالل برامجها إلى حماية 

إذن النتفاضة أن تقوم على سلطة تتشكل من فال يمكن . الّتي أسسها اللّغة العربية" الوطنية

لجنة إلصالح "، وهي السلطة الّتي أمرت بتشكيل "ثوابت"األحزاب الّتي تتفق على 

. الّتي لم تسلم من االنتقادات" المنظومة التربوية  

:ـ الّسخریة في المقال االفتتاحي3ـ3  
محلي يتم إن الظواهر المذكورة هي ظواهر متعددة األصوات على المستوى ال

أما السخرية فغالبا ما تقع خارج هذا اإلطار المقطعي، . تحديدها في إطار مقاطع الخطاب

إالّ أننا نجدها أحيانا في استخدام بعض الكلمات بتحويرها وباستعمالها في غير سياقيها 

والسخرية من الناحية التعددية الصوتية، هي في نفس درجة االستعارة الّتي . األصلي

وأخذناه بالمعنى " زيد صخرة"من أجل إبراز قيمة شخص معين، كأن نقول توظف 

. 1"إذ يقوم المتلفظ بتقليد نص أو نوع بغرض الحط منه. "*المخالف قاصدين بذلك السخرية

يتوقف هذا التقليد، في الخطاب الشفوي، على حركات وإيماءات المتكلم، أما في الخطاب 

ويرى مانغنو أن ما . ل بتأويل الخطاب على أنه سخريةالمكتوب فالسياق هو الّذي يتكف

 تحليل هذا الصنف "يجعل هذه الظاهرة تصنّف ضمن الظواهر متعددة األصوات هو أن

زئ اتلفظ بأقوال شخص هال يقوم فيه المتلفظ بمن التلفظ يتم على أساس تجسيد ما ridicule 

نبرات، في تلك اللحظة الّتي يسمح له يتكلم بجد، وباالبتعاد عنه ومخالفته له بالحركات وال

.2"فيها بالكالم  

                                                 
  ".تأكيد الذم بما يشبه المدح" نجد هذه الظاهرة في البالغة العربية تحت تسمية - *

1 - D. Maingueneau : Analyser les textes de communication, p. 152. 
2- Ibid, p.152. 
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وتتجلى السخرية في هذا المقطع من مقال الصحافي محمد بوازيدية من جريدة 

المدرسة الجزائرية مريضة، : (، حيث جاء فيه أن15/05/2000الصادرة بتاريخ " اليوم"

ين وال سياسيين وال قادة، ال شك في ذلك، مريضة ألنها تنتج متعلمين وال علماء، وال باحث

ونسبة كبيرة من الّذين ذهبوا في يوم من األيام إلى المدرسة الجزائرية، يجب على 

المجتمع أن يتحمل أميتهم وعلى الدولة أن تفكر في إعادة تمدرسهم، في محاولة يائسة 

ازون للقضاء على األمية، ولكن نسبة األمية ال تزال ترتفع من سنة إلى أخرى، والذين يجت

مراحل التعليم إلى الجامعة، أكثر المتخرجين منهم يحتاجون إلى إعادة تكوين فوري، 

وذلك من أجل تحسين مستواه في اللّغة األجنبية ظل يتعلمها لسنوات دون جدوى، ومن هنا 

).نجد مهندسين لم يدخلوا مخبرا في حياتهم وهكذا دواليك  

الصحافي يسخر ممن وصفهم نعتقد من خالل ما جاء في المقطع السابق أن 

الّذين ظلوا يطلقون مختلف األلقاب على المنظومة التربوية " بالمشتغلين بالسياسة"

إلى المنظومة التربوية والثقافية " إلعادة اللّغة الفرنسية بقوة"الجزائرية ليس لهدف إالّ 

وأصبحت : "ولهوال أدل على ذلك المقطع الّذي اختتم به مقاله االفتتاحي بق. واالجتماعية

اللّغة عند المشتغلين بالسياسة عندنا هدفا ال وسيلة تخاطب وتواصل مع أن كّل الدول الّتي 

" انتزعت استقاللها إعادت االعتبار إلى لغتها في المدارس والجامعات دون ضوضاء

.هنا يتمثل في المقطع المذكور آنفا" الضوضاء"و  

 التعابير والكلمات، فإن البعد الحجاجي أما فيما يتعلق بالسخرية في استخدام بعض

عائلة "حيث صارت كلمة . فيها يبرز بوضوح إذا نظرنا إلى اقتضاءاتها Famille تحمل " 

، داللتين "قانون األسرة"في االستعمال الصحافي الجزائري، فترة احتدم فيها النقاش حول 

.متناقضتين في االستخدام الغالب  

مفهوم العائلة إلى التشريع الجزائري الذي ينظم إن الصحافي يستند في تحديده ل

األحوال الشخصية للعائلة بعامة كالزواج والميراث والطالق، وهو الذي حصر مكوناتها 

.  في الزوج والزوجة واألطفال  

الّتي تتشكل من مجموعة من "سياسي، والمقصود به العائلة السياسية المعنى ال

 السلطة وخارجها تناضل من أجل اإلبقاء على األحزاب والجمعيات والشخصيات داخل

) األحزاب والجمعيات والشّخصيات(التشريع الحالي لألحوال الشخصية الجزائرية، وهي 

، فقد "اإلسالموي المحافظ"أو " الوطني المحافظ"الّتي تشكل ما أسمته الصحافة بالتيار 
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-La majorité islamo مرادفا لعبارةla famille politico-idéologiqueوردت عبارة 

conservatriceفي المقال االفتتاحي لجريدة الوطن  El Watan  في عددها الصادر بتاريخ 

) األغلبية اإلسالموية المحافظة( ، حين استخدمت عبارة كمرادف لعبارة28/01/1997

لة تقف والبعد الحجاجي في استخدام الداللة السياسية لكلمة العائلة هو اإلثبات بأن هذه العائ

بالمعنى التقليدي، تحت غطاء الحفاظ " للعائلة"موقف المعرقل للتطور الطبيعي والسوي 

، ألن كّل القضايا الّتي ال تزال محل نقاش في الساحة السياسية "ثوابت األمة"على 

واإلعالمية الجزائرية، تخضع دائما ودون أي استثناء لالقتضاءات الّتي تشكل المتنافيات 

:اآلتية  

بية عر   فرنسية≠

  عصراني أو ديموقراطي≠محافظ 

≠ديـني  علماني أو الئكي   

:ـ اإلطار السردي للحجاج4ـ3  
 المقطع السردي هو في الحقيقة ذو ماهية  نسعى، في هذا المبحث، إلى إثبات أن

 من تقديم وتعقد حجاجية، فاألسلوب أو القالب اللغوي والمقطعي الّذي تنتظم وفق القضايا

ن خاتمة، هو أصال موضوع لخدمة الغاية الحجاجية للنص الصحافي، لألحداث وم

ولكننا في هذا المقام سنثبت من خالل بعض . *وبخاصة إذا تعلق األمر بالمقال االفتتاحي

المقاالت الصحافية أن المقطع السردي قد يتغير في شكله رغم حفاظه على ماهيته، بمعنى 

آدم ففي بعض األحيان . م. ذي حدده األستاذ جأنه لن يظهر دوما باألسلوب الشكلي الّ

يتعمد الصحافي ترك األزمة على حالها، دون أن نلحظ فك هذه األزمة، مما يضفي على 

).بالمعنى العاطفي لهذه الكلمة (1المقال طابعا دراميا مستمرا ينعكس على البعد الحجاجي  

ذكورة سابقا، والتي يفتتح نالحظ ذلك مثال في المقال االفتتاحي لجريدة األحرار الم

رغم ما "فيها بحدث دفاع علماء الجزائر عن اللّغة العربية وعانوا من جراء ذلك ما عانوا 

                                                 
هذه القوة . السرد في أي خطاب ليس محايدا وال بريئا، بل يحتوي في ذاته على قوة الحجة"إلى أن ونديش  يذهب - *

 الحجاجية يمكن حصرها في التقويمات الّتي تتضمنها أجزاء السرد، والتي تهدف إلى توجيه تلقي السرد الوجهة الّتي

  ".يريدها السارد

Uli Windish(1990): Le prêt à penser : Les formes de la communication et de l'argumentation 

quotidiennes, Paris, l'âge d'homme, , p. 136. 
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قبل أن نواصل في التحليل " تحررت البالد من قبضة االستعمار"، أخيرا "لحق بهم من أذى

 وحتى على ال بد أن نعرف أن قيمة االقتضاءات تكمن في مساعدتنا على استمرار الحدث

فهم الحدث أو األحداث رغم عدم تصريح المتكلم لها، خاصة وأننا نتعامل مع نوع 

. صحافي تكمن أهميته في أنه يعتمد على الحجاج أكثر مما يعتمد على األخبار  

، "فك قيد العباد وأطلق لسان الخطباء للتكلم لغة الشّعب"، "التحرير"نتيجة لهذا 

". االنتماء المصطنع بالقوة قد زال مع زوال أهلهيكون"لكل ما حدث " كعبرة"و  

 تمثل نقطة انتماء المقطع السردي األول للمقال، لفوظها الماهذه العبرة الّتي احتو

وهو مقطع جاء صيغة السرد في الحكايات الخرافية على غرار ألف ليلة وليلة والفونتين 

آخر، ابتدأ مباشرة بالرابط إالّ أن هذا المقطع قد اندرج في مقطع . وحكايات أندرسن

، هذه المرارة تكمن في أن كّل ما جرى ..."ما حدث بعده كان أمر"، إذ إن "لكن"الحجاجي 

بسبب استرجاع اللّغة العربية كسند أساسي لمقومات ان للجزائر منذ عقود من الزمن ك

ودا في كّل هذه المحطات لم تؤخذ بعين االعتبار ولم تعرف صم"اللّغة العربية، وأن 

الهاء هنا يعود على اللّغة (وازداد التعنت في استعمالها ) تعميم اللّغة العربية(تطبيقها 

نتجند "إالّ أن الحل، حسب الصحافي، هو أن ..." ال سيما في اآلونة األخيرة) الفرنسية

جميعا للدفاع على هذه المبادئ لتحرير أنفسنا من الثقافات المفروضة ونختار طريقنا 

.لكن ذلك لم يعطنا حال لتأزم األحداث" نا دون توجيه خارجيبأنفس  

لكن : "هو الرابط الّذي استعمله الكاتب للدخول بنا في تأزم درامي لألحداث" لكن"إن 

. م. وقد أكد ج...". لكن كّل هذه المحطات في تاريخ الجزائريين "، ..."ما حدث بعده 

لكن "ي يضطلع بها الرابط ، وقبله ديكرو، إلى األهمية القصوى الّت1آدم mais  في التّوجيه "

في الخطاب والذي " لكن"الحجاجي والتأدية التداولية للخطاب، إذ إن االستعمال الوحيد لـ 

ال تتغير داللته هو االستعمال في سياق المنطق، حينما يمكن تسميته بالرابط المنطقي، أما 

جاجي، أي أنه يفضي إلى نتائج لم باقي االستعماالت في الخطاب عموما فهو استعمال ح

تشر إليها اقتضاءات الملفوظ، وعدد هذه النتائج يستحيل حصره، أي عدد ال نهائي، فحينما 

.السماء ماطرة لكن سأخرج: نقول  

إن المنطق يقتضي أنه إذا كانت السماء ماطرة، فإنه يستلزم من المتكلم المكوث في 

ل المتكلم يصدر عددا ال متناه من الملفوظات البيت، إالّ أن المنطق الحجاجي قد يجع
                                                 

1 - J. M. Adam (1984) : Des mots aux discours, l’exemple des principaux connecteurs, p. 107. 



 313

.  ، وهو ما أدخله ديكرو ضمن مفهوم الساللم الحجاجيةاحسب تعدد السياقات والنهائيته

le Matinأما البنية السردية في العمود الصحافي لجريدة  لم يكن :  فإنها تتجسد فيما يلي

هناك . والبؤس الثّقافيللجزائر مدرسة، وهو ما أنتج وضعية شكلت مصدرا للبطالة 

وبعض الشّخصيات " محاوالت األساتذة اليائسة"محاوالت للخروج من هذه الوضعية مثل 

إالّ ". غاليا"السياسية والثقافية على غرار مصطفى األشرف، الّذي دفع ثمن محاولته تلك 

، أنه بعدما قررت حكومة بلعيد عبد السالم فتح هذا الملف، فكت العقدة، وسيؤدي ذلك

حسب الصحافي إلى سقوط ذوي االمتيازات والمصالح، ويمكن أن نرسم الشكل المقطعي 

:لهذه البنية السردية  

 

 

 

 

 فك التأزم              التأزم   حالة ابتدائية

قرار حكومة بلعيد عبد   (وجود مدرسة جزائرية      فقدت المدرسة مصداقيتها        (

)                      السالم  بفتح ملف المدرسة)   أحالتنا عليها االقتضاءات  

 

                                            سيؤدي هذا حتما إلى زوال 

                                    المصالح واالمتيازات

Libertéأما المقطع السردي في مقال يومية  ، فقد تشكل من )15/07/2000 – 14 (

تمثل في تشكيل لجنة إلصالح " ورشة حقيقية"أن السلطات قد فتحت تقديم مضمونه 

المنظومة التربوية جل أعضائها متخصصون وذو تجربة في الميدان، غير أنه مجموعة 

على هذه اللجنة الّتي " حملة صليبية"من األحزاب السياسية لم تفوت هذه الفرصة لشن 

وال تزال تواصل بجد " الحملة"تأثر البتة بهذه إالّ أن تركيبة اللجنة لم ت. بدأت تبشر باألمل

وهذا ما يبينه " بالتيار اإلسالموي"عملها دون الخضوع للضغوطات من أسماهم الصحافي 

:الشكل التالي  
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     فك التأزم                        التأزم  الوضعية األولى

شن بعض األحزاب(تشكيل لجنة إصالح              ( عدم خضوع أعضاءاللجنة      (             

)للضغوطات ومواصلتهم العمل)               لحملة ضد اللّجنة)                  المنظومة التربوية  
 

هذه إذن هي الحاالت الّتي يتجلى فيها المقطع السردي ذو الوظيفة الحجاجية، والتي 

 الناحية الداللية والتداولية، تلعب فيه كّل من االقتضاءات والتناص دورا ال يستهان به من

في الوقت الّذي صارت فيه ظروف اإلشارة تلعب دورا هاما في تحديد المفاهيم، إذ تعمل 

.على توجيه اإلطار الداللي وتحدد مضامين األحداث  

)10/06/2000األحرار ... ( هذا الزحف :مثال ذلك  

)15/05/2000اليوم ... (  تلك هي المشكلة   

Cette déclaration de guerre … (Liberté 14 – 15/07/2000) 

Cette reculade … (El Watan 28/01/1997) 

وقد جاءت هذه العبارات نتيجة لوصول األحداث إلى وضعية ما وهي، لو أمعنا 

.النظر فيها، وضعية تأزم األحداث وتعقدها  
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:الحجاج في مقاالت الّرأي: الفصل الرابعـ 4  
هو مقال يتبع خبرا أو ملفا أو ل الرأي أو المقال الذي يتضمن التعليق إن مقا

فهو . روبرتاجا، يسعى فيه صاحبه إلى تحليل الخبر، ويشترط فيه الدقة والوضوح

يحرص على الصرامة والتتابع المنطقي للحجج، ويجد الحكم الشخصي مكانه ) "الصحافي(

.1"والوضوح فيه بشرط أن يتميز بالمنطق  

اق ا بالنسبة للمقاالت الّتي وقع اختيارنا عليها، فإن مضامينها لم تخرج عن نطأم

. الّتي تمت دراستها حتى هذه اللحظةالقضايا  

:ـ الحوار والحواریة والحجاج1ـ4  
أثبتنا خالل دراستنا للحجاج في العمود الصحافي، أن الصحافي كثيرا ما يعمد إلى 

إذ يسعى إلى عرض آراء اآلخر . راتيجية الحجاجيةاستخدام األسلوب التحاوري في اإلست

قصد مناقشتها ونقدها، بل أكثر من ذلك إذ نجده أحيانا يستحضر هذا اآلخر، بتسميته 

أحيانا، أو نعته بصفة من الصفات، أو باستخدام ضمائر المتكلم والمخاطب أو الغائب، 

الصحافي عاشور شرقي، فهذا . وهو استحضار غايته المشهدة الّتي ينبني عليه الحوار

: "يعلق على رد فعل الصحافة الفرنسية في مقال عنوانه  surenchère بعد أن " المزايدة "

صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون تعميم استعمال اللّغة العربية في ديسمبر 

                                                 
1- J.Y.M.Lagardette, Op. Cit. p.151. 



 316

، في يومية 1990 El Moudjahid  فقد وضع أمامه أصحاب تلك 30/12/1990 بتاريخ 

 Toute la France est officielle médias, ministres «: سميتهم مباشرة، في عبارةاآلراء بت

et associations ، وفي أماكن أخرى من المقال يستخدم Le Monde وفي مقام آخر »

: النعوت والصفات مثل Le ministre Gaulois نسبة إلى بالد الغال، وهي ( الوزير الغالي 

(ce journal si généreux) تسمية فرنسا سابقا ( أو  Le Quotidien de Paris «أو )  ces 

démocrates bien pensants (أو » l'arbre français  وفي أغلب فقرات المقال، يعمد )

الصحافي إلى مخاطبة هؤالء مباشرة باستخدام أسلوب النداء أحيانا، والضمائر، أحيانا 

Alors ! Messieurs «: يةأخرى، أما أسلوب النداء فيتجلى مثال في العبارة اآلت  وأثناء » 

« :مخاطبتهم مباشرة vous êtes vraiment mal placés « أو » vous qui avez l’esprit si 

cartésien : ، ونجده يتجاهلهم في نهاية المقال باستخدامه ضمير الغيبة في مخاطبتهم » 

» Faut-il rappeler à ces messieurs ه بعدما وظفه في  هذا األسلوب يكون قد عاد إلي» 

البداية ليصف رد فعل هؤالء، قبل أن يشرع في دحض حججهم، باستخدام السخرية 

Qu’est ce qui secoue si fortement l’arbre français «: واالستـهـزاء  ce  « أو » 

journal si généreux » Oui « أو »  ces démocrates bien pensants «.  

 الّذي اندرجت فيه هذه الظواهر من المقال، -  السجالي-أما اإلطار الحجاجي 

من يكون هؤالء الّذين يتصرفون تصرفا منافقا إذا : فيمكن أن نجسده في السؤال التالي

تعلق األمر بلغة كاللغة العربية في بلد كالجزائر، إلعطائنا دروسا في الديموقراطية، 

:ل بغرض الحجج اآلتيةتكون اإلجابة على السؤا" وبالخصوص إذا تعلق األمر باللغة  

".خيانة وطنية"اعتبارهم إصدار معهد باستور الفرنسي لمجلة باللغة اإلنجليزية   

.منعهم آلالف الشباب الفرنسي من تعلم لغتهم العربية في المدرسة  

 . من مقومات الشخصية الوطنيةا للسيادة الوطنية ومقومااعتبار الّلغة العربية رمز

.لة وسيدة في قراراتها فيما يتعلق بسياستها اللغويةأخيرا الجزائر دولة مستق  

فقد ) 16/04/1994 – 20: ليبدو ليبيري(بن مسعود من أسبوعية . أما الصحافي إ

سعى إلى محاورة أولئك الّذين اختاروا يوم السادس عشر من أفريل لالحتفال بيوم العلم، 

فنجده تارة يستخدم . اروهو بذلك يمتطي عنصر الضمائر واألفعال لدحض هذا االختب
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، ليضفي عليه أكثر من داللة، وتارة أخرى يستخدم المبني للمجهول أو "نحن"الضمير 

.ضمائر أخرى ليدل على دالالت جديدة  

 في موضع آخر فإن هذا الضمير ال 1لقد طغى استخدام الضمير نحن، وكما رأينا

اه من الدالالت حسب السياق يحمل دوما نفس الداللة، إذ بإمكانه أن يشمل عددا ال متن

في هذا المقال يمكن إحصاؤها فيما " نحن"فالدالالت الّتي يحتويها الضمير . الّذي يرد فيه

:يلي  

:  الصحافي والجريدة الّتي ينتمي إليها– 1  

...).إن الدليل الساطع على قولنا (  

:  الشّعب الجزائري– 2  

؛ ...)علماء والمفكرون في بالدنا التقتيل والتهجير القسري الّذي يتعرض له ال(

...).المهازل الّتي تعج بها حياتنا اليومية(  

: فئة من الناس في المجتمع الجزائري ال تؤمن بمبادئ العلم– 3  

ومازلـنا نحن نتساءل عما إذا كان لألشياء أسبابها المحددة وللطبيعة (...

...)قوانينها  

: المحافظون– 4  

...).ا المجيد وال زلنا نزهو بماضين(...   

: أفريل يوما للعلم16 الرجال في السلطة وخارجها ممن اختاروا تاريخ – 5  

التّخذنا من تاريخ ميالد أو وفاة ... لو كنا نؤمن بالتفكير العلمي ومنهجه (... 

...).العالمة ابن خلدون   

: المؤرخون– 6  

...).ف المثقفين كلنا يتذكر التصفيات الّتي قامت بها الثورة التحريرية في صفو(  

: الديمقراطيون الجزائريون– 7  

...).كاتب ياسين... كلنا يعلم الحصار الّذي فرضته سلطة الحزب الواحد على (  

                                                 
  .72المرجع السابق، ص : عمر بلخير-  1
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: الفئة اإليديولوجية الّتي ينتمي إليها الصحافي– 8  

...).كّل هذه اإلشارات تدل داللة واضحة على احتقارنا للعمل واستخفافنا بالعلماء (  

: كثيرة من الشّعب وفي السلطة فئات– 9  

...).وكيف يعقل أن تتميز كّل تصرفاتنا، أفرادا ومؤسسات بالعشوائية والفوضى (  

):الغرب خاصة( األجانب من شعوب ودول – 10  

في الوقت الّذي يخضع فيه غيرنا في كّل صغيرة وكبيرة لمبدأ التخطيط العلمي (... 

.(... 

، ...) يعني ذلك كله أننا أمة تكره العلم وتعاديه إالّ(... لحة مس الجماعات ال– 11

 معلم من بينهم أساتذة 1500وعلى ماذا يدل انخراط قرابة (... وهذا تؤكده العبارة السابقة 

).ن في صفوف اإلرهابجامعيو  

: األمة الجزائرية والعربية– 12  

). ...حتّى تتاح لنا العودة إلى تلك القمة الّتي بلغنا في عصر مضى (...   

فالمقال في أغلبيته مبني على أساس استحضار كّل هؤالء ومناقشتهم أحيانا أو 

. على األحداث وعلى ما يقول، أحيانا أخرىمإشهاده  

وفيما يخص القضية الجوهرية الّتي كتب من أجلها المقال، وهي اختيار يوم وفاة 

في عدم مشاركة الشيخ عبد الحميد بن باديس لالحتفال بيوم العلم، فقد فضل الصحا

، وهو بذلك "اختير"أصحاب هذا القرار، بصفة رمزية باستخدامه الفعل المبني للمجهول 

فكل الحجج الّتي عرضها . أراد أن يتجرد ويجرد من معه إشراك هؤالء في هذا االختيار

، فقد جاء بنفس "هم"في مقاله، جاءت لتدعيم هذه اإلدارة؛ أما توظيف ضمير الغائب 

أولئك الّذين يعادون (... ذي شرحناه في األسطر السابقة، فقد أراد أن يتبرأ من المنطق الّ

وفي المقال الّذي ...). أكثر الناس تفاخرا واعتزازا لكون (، وهم )العلم ويقتلون العلماء

:  والمعنون23/11/1989وقعه الصحافي أوصديق فوزي بيومية الشّعب الصادرة بتاريخ 

وقد جاء ذلك بعد خروج بعض الجمعيات النسوية "  المسلمة مستمرةالمؤامرة على المرأة"

.إلى الشارع تطالب بإلغاء قانون األسرة  
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الملفت للنظر أن الحوار والحوارية تجليا بوضوح في هذا المقال، إذ كان الصحافي 

ويناقشها، لكن بحضور شخص يستحضر أمامه حضورا " اآلخرين"يستحضر أفكار وآراء 

وقد لعبت . مزيا، وفي نفس الوقت يحضر أقوال هؤالء كما هي للرد عليهاتخيليا أو ر

.الضمائر في هذا المقال دورا ال يستهان به في إعطائه بعدا حواريا  

فكان في كّل مرة يسعى إلى التعبير عن عدم موافقته لفكرة معينة وتأثره بمحتواها، 

شرع في مخاطبة هذا الشخص الّذي ، ثم ي"من قساوة القلب: "والرد عليها باستخدام عبارة

أن ترى جمعية : فمن قساوة القلب: (وضعه أمامه ليحاوره في أفكار هؤالء قصد دحضها

...).نسائية في بلد المليون ونصف المليون شهيد   

...).أن ترى بعض الفتيات تهمش وتضلل وتشوه سمعتهن : ومن قساوة القلب (-  

...).الالمباالة في وسائل اإلعالم أن يكون تعميم : ومن قساوة القلب (-  

:ثم ينتقل بعد هذا األسلوب إلى إحضار هؤالء من خالل ما يقولونه  

...).فقالوا عن نصيب المرأة في نصف الميراث (  

...).ويزعمون أن الدين اإلسالمي دين رجعي (  

:ويذهب أحيانا إلى ذكرهم بإسناد نعت إليهم ذي داللة سلبية  

...). إلى مسألة القوامة وينتقل أعداء الحق(  

وفي الفقرة األخيرة تتبين لنا هوية الشخص الّذي وضعه أمامه ليحاوره، وهو كما 

وأخيرا اعلمي : (تشير إلى ذلك الفقرة األخيرة باستخدامه لضمير المخاطب المفرد المؤنث

...).أن جهل األمهات وجهل اآلباء لوظيفتهم   

:ا المقال فيمكن حصرها فيما يليأما األصوات الّتي ظلت حاضرة في هذ  

.صوت الجمعيات النسائية  

.صوت الّذين يدعون إلى االنحالل والمخالطة  

صوت األحزاب والشخصيات التي حتّى وإن لم تذكر بصفة مباشرة، فإنها تتجلى 

قالوا عن نصيب المرأة في نصف الميراث "من خالل األفكار الّتي جاءت بها، الّذين 

...  اإلسالمي دين رجعي ويزعمون أن الدين  
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اهللا عز وجل، الّذي كان يوظف في المقال كحجة لبعض حجج المعارضين " صوت"

.لقانون األسرة، وقد جاء ذلك بآيتين  

.، بحديث واحد عن االختالط)صلعهم(صوت الرسول   

.صوت الفرنسيات اللواتي استفتين عن مساواتهن بالرجال في الواجبات والحقوق  

القرآن والحديث النبوي وصوت : لها كانت حاضرة بأسلوب مباشرهذه األصوات ك

الفرنسيات، ونحن نتصور أن هذه المباشرة في االستشهاد غايتها تقوية الحجة، وبأسلوب 

غير مباشر لبعضها اآلخر، وهي أصوات المعارضين من الجمعية النسوية وسار في 

 لها، حسبه من الداخل والخارج، الّتي خطط" المؤامرة"كّل ما ذكر، جاء إلثبات . دربهن

فجاء كالمه كله، وقد أثبت ذلك في خاتمة المقال، تحت فعل كالمي جامع وهو التحذير 

.مما يحاك ضد المرأة المسلمة بخاصة، واألمة اإلسالمية بعامة  

:خـالصة  

بناء عل ما تم ذكره فإن هذا األسلوب في الحجاج يدخل ضمن ما يدعوه ونديش 

ال يقر حقائق ذاتية ومسلم بها، بتدعيمها بمبدأ وحيد هدفه شرح : "الّذيري بالحجاج الحوا

كّل شيء، لكنه يأخذ بعين االعتبار وجود وجهات نظر وملفوظات يتعين التحاور معها 

فالمتكلم، كما يشير إليه وينديش، يكون على وعي بغايته الحجاجية . 1"وتقييمها ونقدها

  . شيء في وضعية الشخص المحاورلخطابه إالّ أنه يتموضع، قبل كّل

:ـ األثر الحجاجي للمفردات وبعدها الحواري2ـ4  
نكاد نجزم أن مقاالت الرأي في الصحافة الجزائرية، فيما يتعلق بالقضايا الحساسة، 

مبنية على المبدأ التصويري الّذي ينبني على أساس استخدام القوالب اللغوية الجاهزة 

Étiquettesوالكلّمات األلقاب  .  وأن الحجاج في هذه المقاالت يتمحور حول هذه الكلّمات

فكما استعملت كلّمة، وبالخصوص إذا جاءت بين قوسين أو مزدوجتين، إالّ وصاحبتها 

ففي مقال للصحافي محمد السعيد بن وفاء، . جملة من العبارات الواصفة، غالبا لمضمونها

La Nationصادر عن أسبوعية   جاء استخدام هذه الظاهرة 28/04/1995 إلى 24 بتاريخ 

الديموقراطية والحائك واألقدام السوداء وأشياء : "فالمقال عنوانه. بأبعاد حجاجية واضحة

..."أخرى أيضا  « de la démocratie, du Haïk des pieds noirs et d′autres choses 

                                                 
1-U.Windisch, Le prêt à penser... p.159. 
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encore» لك خالل التعليق كثر استخدام هذه األلفاظ الموضوعة بين مزدوجتين، وذ، وقد 

على ظاهرة لجوء بعض الشخصيات السياسية والفنية الجزائرية إلى بالطوهات 

التلفزيونات األجنبية خاصة الفرنسية، حيث يصرحون فيها عن أشياء ال يتجرؤون على 

.قولها أثناء وجودهم بالجزائر، أو يدافعون عن قضايا، كانوا من المناهضين لها فيما سبق  

ضعه تلك الكلّمات بين مزدوجتين، فهو، من جهة، يبعدها عن كونها فالصحافي بو

 من تلفظه هو، ومن جهة أخرى، يضفي عليها بعدا حجاجيا، قد يصل أحيانا إلى حد

.السخرية  

«: ومن بين الكلّمات الواردة في المقال، كلّمة les exilés ، والمقصود بها أولئك »

جراء العنف الجاري حينها في الجزائر، وقد الّذين نفوا أنفسهم إلى فرنسا أو غيرها 

 وهي العبارة الّتي تنحو منحى ساخرا ألن الصمود، ،"بالّذين يصمدون من باريس"وصفهم 

في الحقيقة هو صمود في الجزائر الّتي اجتاحتها موجة من العنف فريدة من نوعها، لذلك 

 بعد ألف قد يتساءل القارئ عن جدوى الصمود في باريس ضد عدو موجود على

من هؤالء الصحافية مليكة بوصوف من القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية، . كيلومتر

le Soir d'Algérieوصحافية في يومية  «وقد أسندت كلّمة  . les exilés إلى الشّخصيات " »

les plus menacéesاألكثر عرضة للتّهديد  ، وهي إضافة إلى الصحافية السابقة، تضيف "

.لوزيرة الحالية للثقافة السيدة خليدة مسعودي، والمغني المغتال معطوب لوناسالنقابية وا  

ثمانون بالمائة منها مستمدة "أما عن الصحافية مليكة بوصوف الّتي نشرت رواية 

مطاردة في أحد "، فقد وصفها بأنّها، راسما التسمية بخط مائل، "من  الواقع وحقيقية

فريسة "وترك الجزائر " تتأسف لرحيل األقدام السوداء"، وهي الّتي "استوديوهات باريس

وينبني هذا الرأي، في . ، حسب تعبير الصحافية"متعصبين برابرة جاءوا من المجهول

".استئصالي"و" مبسط"نظر الصحافي على تفكير   

، وهو أما خليدة مسعودي فيتحدث عنها واصفا إياها بالمناضلة في الحركة النسوية

وهو رداء أبيض من وضع (ها كانت تناضل من أجل نزع الحايك يتعجب كيف أن

، )األتراك، ارتدته المرأة المغاربية في وقت االستعمار وبعده، وهو يغطي جل جسد المرأة

ألنّه " اإلسالم الطرقي"ثم هاهي اآلن تدعو إليه حاليا كبديل للحجاب، وكذلك بالعودة إلى 

على خالف اإلسالموية الّتي مصدرها عوالم " صيلةالثّقافة الجزائرية األ"يحمل في طياته 

وهي على نقيض كّل المثل الديموقراطية " شعبوية"هذه األفكار يعتبرها الصحافي . أخرى
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األفكار "وحوربت " الحايك"الّتي كان يدافع عنها أمثال خليدة مسعودي، حيث حورب 

". من النافذةالباب بعدما أخرجت"وهاهي هذه األفكار تعود من " المرابطية  

، الّذي جاء موظّفا لعدة مرات في يومية المساء "الفـرانكفونيون"أمـا مصطـلح 

"فرانكفونيون" مرات ما بين 7) (27/12/1990( "فرانكفونية"و  ، فقد كان العمود الفقري ) 

 الّذي " المشكّل اللّغوي"الّذي بني عليه المضمون الحجاجي للمقال والّذي يتلخص في أن

الّذين وقفوا أمام كّل مشروع علمي "  الجزائر منذ عقود مرده إلى الفرانكفونيينتعيشه

.يخدم اللّغات عموما في الجزائر، واللّغة العربية على الخصوص  

:ويمكن عرض الدالالت واألبعاد الحجاجية لهذه الكلّمة فيما يأتي  

عاد التّعريب عن العلم يتبجحون دائما بعدم علمية اللّغة العربية وابت" هم الّذين – 1

وهو األمر الّذي جعلهم يقفون حجر " أو عن اتباع أساليب علمية في منهجية التّعريب

.عثرة أمام اللّغة العربية والتّعريب  

، بل وقفوا أيضا ضد كّل ما من "االرتجالي" لم يكتفوا بوقوفهم أمام التّعريب – 2

طرد معهد اللسانيات من مقره بابن "شأنه أن يشكّل عملية علمية للتّعريب، على غرار 

".عكنون، والّذي نقده الوزير السابق أبو بكر بلقايد  

واالقتضاء الّذي تحتويه هذه العبارة " تسترت وراء غطاء الرئاسة" هذه الجماعة – 3

.يشير إلى صفة الجبن  

إن طرد بقايا المعهد من بن عكنون كان رد فعل مدروس من طرف  "-  4

". مقابل غلق ثانوية ديكارتالفرانكفونية في  

بعض  "ارة مصطلح الفرانكفوني مرادف، في سياق آخر من النص من عب– 5

مثل األستاذ بناني الّذي كان يومها رئيسا ) المعهد(المعربين الّذين ساهموا في تفتيته 

ثم هناك أيضا ... " لقد قيل إنه كان متفانيا في تحطيم المعهد وعرقلة مسيرته. للجامعة

كتور مولود قاسم نايت بلقاسم الّذي كان يشرف على المجلس األعلى للغة العربية ولم الد

...يكلّف نفسه ولو مرة واحدة زيارة تنسيق معه على علمنة التّعريب  

اللّغات سيما العربية " لن ترضى الفرانكفونية بأن يكون بوسع المعهد خدمة – 6

فتح آفاقا واسعة أمام المترجمين الجزائريين من منها ألنّها اللّغة األصل في التكوين، وكم ي

".جهة، والمساهمة في دفع حركة الترجمة في بالدنا من جهة ثانية  
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الفرانكفونيين بعرقلة دخول " أخيرا، يهتم المختصون المتخرجون من المعهد – 7

 المستحيل لإلساءة إلى اللغات مثل اإلنجليزية، الءلجزائر، فقد فعل هؤلى االلغات إ

، غير أننا ال نجد األلمانية، اإلسبانية، رغم تعطش الجزائريين لمعرفة هذه اللغات وغيرها

".في السوق سوى الفرنسية  

إلى هنا يكون الصحافي باستخدامه لكلّمة فرانكفوني، قد نجح في بنائه الحجاجي 

إلى الّذي أراد أن يثبت فيه ما للكلّمة من دالالت انتظمت وفق مسار وصل في النهاية 

فرض الفرنسية كلّغة علم وعمل وتعامل، بشتى لى اإلقرار بأن الفرانكوفونية تسعى إ

ويكون . الوسائل، والوصول إلى إقصاء باقي اللغات المتنافسة، الوطنية منها واألجنبية

.بالتالي قد رسم لنا بورتري للفرانكوفونيين والفرانكفونية  

بليل من يومية .أما الصحافي أ El Watan ، فقد استخدم كلّمة )08/10/1996( 

Francophone  للرد على المتمسكين بعملية التّعريب والّذين يتهمون خصومهم ،

" حزب فرنسا"و" المعاندين:"، وقد جاءت كلّمة فرانكفوني مرادفة لـ"بالمتمردين"

الّذين يطلق عليهم الصحافي لقب " المعربين"، وذلك في نظر "الفرانكوبورجوازية"و

آالف اإلطارات ذات القيمة "أما الفرانكفونيين في نظر الصحافي والجريدة فهم ". ثيينالبع"

األساتذة الجامعيين ذوي " و"العالية من الفنانين ورجال الثّقافة الّذين تفتقدهم الجزائر كثيرا

."تعريب متدرج وعلمي":  والّذين يناضلون من أجل"التجربة الكبيرة  

 "فرنكوشيوعي"لصحافي رشيد فضيل، فهو أما الفرانكوفوني لدى ا

يسعون " و"ال يهنئون إذا رأوا السلطة نابعة من الشعب وتخدم الشعب"والفرانكوشيوعيون 

وتبدو . "دائما إلى فصل الحكم عن قاعدته باسم الديموقراطية أو االشتراكية أو العصرنة

يقظ يمينيا، وعند الغذاء ينام ماركسيا ويحلم ديمقراطيا ويست"صفة االنتهازية فيه في أن 

يساريون "فهم أيضا . "والموائد العامرة مستعدا ألن يجمع بين النوم والحلم واليقظة

يسابقون اليسار يسارا إلى أقصاه ويمين ووسط وأركان وزوايا، وديموقراطيون متى 

 وهم "ال ُأريكم إال ما أرى": ، فهم ذوو فكر فرعوني يتلخص في المقولة اآلتية"شاءوا

الديموقراطيين رجاال ونساء يمارسون على الشعب أعنف أشكال "لديموقراطيون، وا

، "...الديموقراطية واإلرهاب وتشويه الحقائق وتسخين البندير من أجل حرب أهلية 

" فرانكوفوني" هذه القوالب المبتذلة الّتي تشير إليها كلّمة  "....يتالعبون بمصير الشعب "و

لك الّتي تنتمي إلى الّتيار اإليديولوجي الّذي يقوم على لدى بعض الصحف، وبخاصة ت
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، تشكّل صورة هؤالء عن خصومهم السياسيين، "الثوابت الوطنية"أساس المحافظة على 

إن : "تقول روث أموسي. لذا نلفي تحليالتهم وتفاعالتهم مبنية كلّها على أساس تلك القوالب

اآلخر والذوات في " صور"نسانية لتحديد اإلمفهوم القوالب المبتذلة يستخدم في العلوم 

، وهي صور لآلخر، أقل ما يقال عنها إنها ذات 1"معينة) بشرية(جريانها في مجموعة 

) El Watan 8/10/1996 ("بعثي جزائري"فهو " المعرب"أما . داللة سلبية إلى حد بعيد

ي الثقافي باإلقصاء والنف" ويتميز "قهر وإكراه لن ييحال أبدا أي مشكلّة"وصاحب 

 El watan) "المعارضين للتقدم والديموقراطية" وهو أيضا من ،"لغيره... والسياسي

30/12/1990) ."المصابين بمرض حب الظهور وإثبات الذات مهما كلّفه ذلك" ومن   

  "بمقابل محاربته للهيمنة الفرنسية، يرسل أوالده للدراسة في أرقى المدارس"وهو

طرد الفرنسية واألمازيغية باسم "، وفي نفس الوقت يسعى إلى )األوروبية أو األمريكية(

ألولئك الّذين، باسم األيديولوجية، يهدفون إلى " سلوكا إرهابيا"، وهو ما يعتبر "التّعريب

محو نهائي، من الذاكرة الجماعية المغاربية، ألي أثر ليوغرطة والقديس أوغسطين 

 .(El watan 01/06/1998)وأبوليوس 

:ن للحجاجاشبيه واالستعارة أداتـ الّت3ـ4  
نريد من خالل هذا العنصر أن نثبت، في مدونتنا، أن بعض الظواهر البيانية 

يوظفان حجاجيا في إطار أفعال كالمية جامعة، بمعنى أن هناك ) التشبيه واالستعارة(

.نصوصا تشكّل بنيات حجاجية مصاغة على أساس التشبيه أو االستعارة  

في هذا اإلطار ثالثة نصوص مبنية على أساس القياس التمثيلي استطعنا أن نحصي 

ال يحتاج : تحت عنوان" الوطن"النص األول هو لصحافي من يومية ". التصويري"أو 

le tigre ne revendique pas sa tigritudeالنمر بالمطالبة بنمرته  وهو عنوان يحمل  

:داللّتين  

تناص لصاحب جائزة نوبل في اآلداب ) العنوان(داللة أساسها عنصر التناص، وهو

)Wole soyinka ، الّذي حور مقولته الساخرة تلك انطالقا من مقولة الرئيس السينيغالي )
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1السابق Léopold Sédar Senghor* الّذي قال بمطالبة الزنوج بزنجيتهم، وهي المقولة الّتي 

.أثارت جدال كبيرا لدى المثقفين األفارقة  

، "الّذين يسعون إلى فرض التّعريب بشتى الوسائل" تشبيه داللة ساخرة، تكمن في

 Rudyard 2**وبخاصة رواية الكاتب اإلنجليزي(بالنمر الّذي وصفته األدبيات العالمية 

Kipling بأنّه الحيوان المفترس الوحيد الّذي يرفض الخضوع لقانون الغاب، الّذي اتفقت ) 

وقد تحدثنا (دها الصحافي في هذا المقال فجميع الحجج الّتي أور. عليه باقي الحيوانات

فهناك حديث عن الحالة . تصب في هذا السياق) عنها في أماكن عديدة من البحث

اللغوية، وعن " التصفية"الّذي أحدثوه، وعن " الفساد"، وعن )نفسيا(المرضية لهؤالء 

»كانشري«وهي أفعال ال تختلف عن أفعال النمر . الرغبة في طرد اآلخرين بلغاتهم  في  

فالمنطق، حسب الصحافي، يقتضي أن اإلنسان المقتنع . رواية الكاتب الهندي المذكور

، كما )الصحافي" (عربيته"لكي يثبت ويؤكد "القوة والعنف"بعربيته، ال يحتاج إلى استخدام 

" (نمرته"ال يحتاج النمر إلثبات  Wole Soyinka " (الزنجي وزنجيته"، ) Léopold    

Senghor.( 

ن ظاهر العبارة يمكن أن نفهمه على أساس أن من كانت اللغة العربية لغته، إ

. وكانت لديه القناعة العميقة بهذه الحقيقة، ال يحتاج إلى قانون يسن إثبات أمر مفروغ منه

بيد أن أهمية مثل هذه العبارات ال تكمن في معنى وحيد مباشر ينتج عن القراءة الحرفية 

 تأويلي، بل إن هذه األهمية تترتب، باألساس، عن قابلية العبارة للنص، وال حتى عن جهد

إن النمر هو الحيوان الوحيد الذي ال يقر بقانون الغاب الملزم لكل . لتأويالت متعددة

بناء على ذلك، ثمة قراءة . قانونه على اآلخرين) كأقلية(إنه يفرض . الحيوانات المتوحشة

التي تنادي بقانون التعريب،يشبه إلى حد ما وضع " يةاألقل"وضع : ممكنة للعبارة السابقة

.  النمر بالنسبة ألغلبية الحيوانات  

أما المقال الثاني، فهو لصحافي أسبوعية ليبدو ليبيري المذكورة سابقا، والّذي شبه فيه 

فإذا تتبعنا المسار الحجاجي للمقال، .  أفريل يوما للعلم، بالمشعوذين16يوم " كرسوا"الّذين 
                                                 

هو رئيس سابق لدولة السينيغال، ويعتبر من مؤسسي حركة فكرية وأدبية يطالب فيها الزنوج باالفتخار واالعتزاز ـ   *

سارتر هو من أوحى لهؤالء بهذه الفكرة في مؤلفه . ب.ن الكاتب الفرنسي جبزنجيتهم في أعمالهم الفكرية واألدبية، ويقال إ

Orphée noirلالستزادة ينظر.  كرد فعل على نظرة الغرب التقصيرية والعنصرية لكل ما هو إفريقي :Lilyan 
Casteloot(1967) : Les écrivains noirs de langue française, naissance d’une littérature, Université Libre de 

Bruxelles.                                      
 Le livre de la jungleكاتب إنجليزي من أصل هندي، حاز على جائزة نوبل في اآلداب، أشهر عمل له  ـ **
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و ال يؤمن بالقوانين " تقتيل وتهجير العلماء والمفكرين"لص إلى أن المشعوذ، تسبب في نخ

% 90الطبيعية الّتي أثبتها العلم، وجعل  قوى " من الجزائريين يؤمنون بأن الزلزال سببه 

بسبب عدوانيته الّتي تمثلت " يكره العلم ويعاديه"، و..."خفية تنزل العقاب على قوم انحرفوا

، وتسببه في قتل العلماء " معلم وأستاذ في صفوف اإلرهاب1500ط أكثر من في انخرا

.واالفتخار في نفس الوقت بالماضي العلمي للعلماء المسلمين  

زعيم حزب ) 27/12/1990" (المساء"وفي المقال الثالث، يصف صحافي يومية 

لتّعريب في ضد ا"، الّذي نظّم مسيرة "حسين آيت أحمد"جبهة القوى االشتراكية السيد 

، بالخائن والمرتد، فهو من الّذين يمشون ضد التاريخ، وممن يتطلعون إلى "1990ديسمبر 

أن يخالف ليعرف ويبرز "و" يحب الظهور واالرتقاء إلى الحكم"السلطة ويلهثون لها،  و

على الساحة، وهذا بالطبع يدفع إلى البحث عن أسباب جذب نسبة معينة من األتباع ولو 

أما " وجد حسين آيت أحمد نفسه فيما ال هم له سوى الحكم"وفي هذه الحال ". بالمغالطة

وال "الوطن والثوابت والمقومات والدين واللّغة وحتى الثورة، فال يعبء بها آيت أحمد 

وهو في هذا الحال يشبه أولئك الرجال . ما دامت ال توصله إلى سدة الحكم" جدوى له منها

إال الوصول إلى سدة تاريخ في كّل محطاته، والّذين ال هم لهم المستبدين الّذين حفظهم ال

".الغاية تبرر الوسيلة:"الحكم والمكوث فيه بشتى الوسائل عمال بمقولة الفيلسوف نيتشه  

 

 

 

1* الصحافيةالورقةالحجاج في : الفصل الخامسـ 5  
دقة في مقال قصير، تراعى فيه ال"يعرف معجم الصحافة هذا النوع الصحافي بأنّه 

الكتابة، ويتم فيه التعليق على حادثة في الواقع بنبرة نافذة وساخرة، ويظهر في كّل عدد 

.2"من أعداد الجريدة  

إنّه يوفر وجهة "منه إلى الصحافة بمعناها العام، " أقرب إلى األدب"إنّه نوع صحافي 

démystificateurنظر مدهشة، فاضحة لألوهام   وفي 1.".. بأسلوب ساخر ومفارق ووقح
                                                 

تفينا ببعض ما لم نعثر في مدونتنا على نماذج من هذا النوع من المقاالت في الصحافة الناطقة باللغة العربية، لذلك اك *1

 .جاء في الصحف الناطقة باللغة الفرنسية
2 - P.Albert, Op.Cit. p. 21. 
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إطار هذه الدراسة، وقع اختيارنا على ست مقاالت لثالثة صحافيين اشتهروا بهذا النوع 

سعد بوعقبة من يومية : من المقاالت في العشرية األخيرة في الصحافة الجزائرية، وهم

، السعيد مقبل من يومية "اليوم" Le Matin الشروق " وعبد العالي رزاقي من أسبوعية 

عرف هؤالء بأسلوبهم الساخر وبالتالعب باأللفاظ إلى حد السماحة وبقدراتهم فقد ". الثقافي

العجيبة على تحوير األلفاظ والكلّمات لخدمة األفكار الّتي يدافعون عنها، أو تلك الّتي 

والملفت للنظر أن زاوية الصحافي السعيد مقبل كانت . يسعون إلى دحضها وتحطيمها

Le Matinتشكّل دعامة يومية  إلى جانب الرسوم الكاريكاتورية للرسام علي ديالم ،  Ali 

Dilem  أحيانا أن يكتفي بقراءة مقاله واالطالع على *إذا بإمكان القارئ.  من نفس الجريدة

.الكاريكاتير لكي تتشكّل لديه صورة واضحة عن الحدث  

نقطة "أما براعة التالعب باأللفاظ، فإننا نلحظها بوضوح في المقال الصادر في ركن 

، ومقال آخر في نفس الركن يوم     جوان )2000 ماي 11(اليوم "من يومية " نظام

لجنة التغبية لن ترحم خزينة : "، للصحافي سعد بوعقبة، يحمل المقال األول عنوان)2000

فقد تفنن الصحافي بعبقرية في " التغبية"أما كلّمة ". لجنة العار التربوي"، والثاني "الدولة

ي إضفاء دالالت عليها تعكس بوضوح التوجه األيديولوجي للصحافي تحويرها وف

. للمقال) السجالي(والحجاجي   

إن الراء في : ، وقد تحولت الراء إلى غين لألسباب اآلتية"التربية"أصل كلّمة 

الفرنسية النمطية تنطق غينا، فحينما نطقت كلّمة التربية بهذا النطق، كان ذلك إحالة إلى 

" اللجنة الوطنية لإلصالح المنظومة التربوية"المتخصصين الّذين تشكلّت منها التركيبة من 

والّتي في اعتقاد الصحافي ومن معه، تتكون في أغلبها من شخصيات مفرنسة ال عالقة 

والالئكية على حساب " تكريس اللّغة الفرنسية"، بل همها الوحيد هو "بالثوابت الوطنية"لها 

باإلقامة الدائمة "، وتكريس خدمة مصالحها بمطالبتهم مثال "ريةمقومات الشخصية الجزائ"

وإعادة الفرنسية إلى السنة ... في األوراسي وبالهاتف النقال والسيارات والتعويضات

..."الثالثة ابتدائي وإلى كّل الفروع في الجامعة  

، وقد تحولت داللة الكلمة، بعد تحوير أحد أصواتها، إلى عكس ما دلت عليه وضعا

في المقال الثاني، " اإلصالح" وتحول - من الغباوة والغباء–فتحولت التربية إلى التغبية 

                                                 
 يتوقف ذلك على تجربتنا الشخصية وعلى آراء بعض األصدقاء والزمالء، قراء الجريدة، الّذين سألناهم في إطار هذه - *

 .الدراسة
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، ويعود السبب في ذلك إلى ما آلت إليه أعمال اللجنة الوطنية إلصالح "العار"إلى 

المنظومة التربية بعدما لوحظ هناك التوجه العام الذي أخذت تنحوه اللجنة بعد مدة من 

.جه مغاير للتوجه الذي أراده الطرف المحافظإنشائها، مهم تو  

هنا يمكن إدراك معانيه من خالل إدماج الصحافي لصوتين متعارضين، " العار"و

األولى هي األمير الحسن بن طالل والثانية بيل : وهما شخصيتان سياسيتان مرموقتان

اع ما حفظه عن األولى ركّزت على فكرة أن المدرسة العربية تعلم التلميذ استرج. كلنتون

أما الثانية فهي الّتي تمكن الطفل األمريكي . األستاذ، وال تعطي له فرصة التعبير واإلبداع

.من تخزين المعلومات وتكفل الكمبيوتر بهذه المهمة، ويتفرغ بذلك إلى التفكير واإلبداع  

 أما تجسيد هذه األفكار في الواقع الجزائري فقد تم باستحضار صوت السيدة مليكة

ال تلزم " لجنة العار"ونتيجة لذلك فإن " تحشو أمخاخ األطفال بالكلّمات المبتذلة"غريفو الّتي 

فقد استطاع أن يعلق على بعض " السعيد مقبل"أما الصحافي " المعتوهين سياسيا"إال 

األحداث االجتماعية والسياسية في العشرية األخيرة بطريقة ساخرة، وقد وفق إلى حد بعيد 

ففي المقال األول . عب باأللفاظ وفي اإلضفاء عليها صبغة ساخرة والذعة النقدفي التال

)10/07/1994 Le Matin عمل الصحافي على نقد إحدى الشخصيات السياسية ) 

الّتي رفضت ) الجزائرية عبد الحميد مهري، األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني

لتركيز على ثنائية، اللساني السويسري فردينان اإلجابة عن سؤال طرح باللّغة الفرنسية، با

Langue et Paroleدوسويسر، اللسان والكالم  الديماغوجية "فقد وصف هذا الرفض بـ . 

، ويعود سبب ذلك، حسب الصحافي نفسه، إلى أن هذه الشخصية جاءت "وضيق التفكير

رئيس (ولود حمروش ومن جهة أخرى، لم يمتنع السيد م. إلى التلفزيون لمخاطبة الجمهور

وهو أيضا عضو في حزب جبهة التحرير ) الحكومة في عهدة الرئيس الشاذلي بن جديد

.الوطني من التلفظ بجملة من األقوال باللّغة الفرنسية  

 حافي أنالشعب ال يطالب فقط باللّغة إنما يطالب أيضا "نتيجة لذلك، يعتبر الص

بير أما كلّمة البحث والمقصود بهذا األخير حرية التع" بالكالم chercher فقد تشمل دالالت 

(كثيرة في المقال الثاني  Le Matin 28/02/1995 البحث عن الشغل "، حيث شملت داللة )

الّتي " البحث عن المشاكل"، ثم "البحث عن ثانوية البنته"ثم " البحث عن مسكن"، ثم "البنه

ثم لدى الشرطة "  المقعرةتوائياعند سكان حيه بسبب اله"ثم " وجدها عند مناضلي الفيس"

، وفي األخير، بعدما أخبره "بسبب لحيته الّتي لم يقُصها بسبب نقص شفرات الحالقة
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شخص عن الرئيس الّذي سيحكم الجزائر كأن يكون عبد العزيز بوتفليقة أو أحمد طالب 

chercher à comprendreاإلبراهيمي، حاول أن يفهم  ة  من أين لهؤالء بهذه الفكر où ils 

ont été chercher cette idée ".يجدوا إالّ المشاكل" فلم ،  

حيـث كان في كّل مرة يستغل كّل ما توفره له اللّغة الفرنسية من ظواهر لغـوية 

 Le)ومعجمية، كاالشتراك اللفظي الّذي تجلى في المثال السابق أو فـي هـذا المقـال 

Matin 20/12/1994) ة االختالس باستخدام الكلّمة  الّذي تحدث فيه عن ظاهر voler فقد 

حاول أن يثبت ساخرا أن الرئيس األسبق الشاذلي بن جديد لم يختلس أموال الدولة، مركزا 

volerعلى مفهوم الطيران، ألن كلّمة  .  في اللّغة الفرنسية تحمل داللة السرقة والطيران

ن جامعة باب الزوار، فبأسلوب ساخر، برهن الصحافي، وقوفا على آراء المتخصصين م

وعلى ما يوفره علم الفيزياء من تجارب، وبتجربة رؤساء وملوك بعض الدول المتطورة 

تكنولوجيا أنه يستحيل على الرئيس الجزائري أن يطير، وقد أنهى برهنته تلك بتصريحه 

).مختلس(بأنه مني بالخذالن بسبب اعتقاده بأنه يحكم رئيس طائر   

 األسلوب الحواري الّذي جاء به، حيث ابتدأ بسؤال زعم أن وما ميز هذا المقال هو

Le Matinيومية  ، ثم كان في كّل مرة يتدخل لإلجابة عن )على قرائها( هي الّتي طرحته 

وقد تجلى ذلك في عبارات . شخص أو القارئ كان في كّل مرة يطرح عليه سؤاال جديدا

: مثل   Non ! Non أي ال   ? Des preuves  أو ! ال! ي ما هي األدلة؟ أ  

" عبد العالي رزاقي" نجده في مقال الصحافي اهذا األسلوب الحواري نفسه هو م

حيث أخذ " رموز سيادته"حتى في " مفرنس"حينما أراد أن يثبت أن المجتمع الجزائري 

 من اليسار إلى 1962كان يظهر في المؤسسات الرسمية منذ "مثال العلم الجزائري الّذي 

فكان في كّل مرة يطرح السؤال لمعرفة مسببات )". ر، النجمة واألبيضاألخض(اليمين 

.ذلك، فسأل المؤرخين، والمصورين والصحافيين، فلم يجد اإلجابة عن السؤال  

:ـ برید القراء ووظيفته التفاعلية6  
J. Y. M. Lagardetteيشير    الغاية من هذا الركن في أي صحيفة هو إعطاء "إلى أن

 لنفسها، وذلك باختيار الوسائل المادحة، وهناك بعض الجرائد هي الّتي )إيجابية(قيمة 

.1"تكتب تلك الرسائل  

                                                 
1- J.Y.M.Lagardette, Op. Cit p.86.  
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فبغض النّظر عن هذا العنصر، فإن فتح الجريدة صفحاتها لقرائها يدخل ضمن جعل 

على حد تعبير باتريك شارودو، تتناطح فيه األفكار واآلراء وتتالقح، " فضاء عاما"الجريدة 

وإيديولوجية وهيبة الجريدة  جراء ذلك، وبخاصة إذا لم تكتف الجريدة فتتدعم فلسفة 

بالرسائل الّتي تصب في منبعها اإليديولوجي والسياسي، مثلما هو الحال عنـد مناقـشة 

El Watanبعض أبرز الجرائد الجزائرية لقضايا مصيرية، مثل يوميتي الشعب،  . والمساء 

 بنفس النسبة الّتي نجدها في رسائل مادحيها لكن عرضها آلراء ورسائل معارضيها ليس

وقد يضفي ذلك على الجريدة صبغة الديموقراطية وحرية الرأي، بإثباتها . أو مسانديها

بأنها تشرك حتى معارضيها في المناقشات الّتي تفتحها في عدد كبير من " الرمزي"

 وانعدام الواقعية المسائل، ولكي تبعد كّل ما من شأنه أن يتهمها باالنحياز والتطرف

.والموضوعية  

 إلى جانب ذلك يعد هذا الركن تدعيما إيديولوجيا وحجاجيا للجريدة، ألن أغلب 

الرسائل الّتي تنشرها هذه األخيرة، هي رسائل لقراء الجريدة الّذين غالبا ما يكونون 

ة، وفي أحيان عديد. متأثرين بما جاء في الجريدة، ونستثني في ذلك رسائل المعارضين

، إلى اللّجوء إلى نشر رسائـل عـن مواضيع "الجدية"و" المهنية"تضطر الجريدة، بدافع 

El Watanيكتبها كبـار المختصين والجامعيـين، مثلما اعتادت يومية  أو الشروق  

.العربي على فعله منذ سنوات  

ومن هنا نعمل على دراسة بعض رسائل القراء، عن طريق دراسة خطاباتها وإبراز 

بخصوص هذا الركن، ) الجريدة(ية تعامل الجريدة معها وكيفية تعامل القراء معها كيف

أكانت لقراء مجهولين أو لشخصيات سياسية أو ثقافية معروفة في الساحة اإلعالمية أو 

.السياسية أو فيهما معا  

الرسالة األولى لنائب من جبهة القوى االشتراكية وهو محمد أرزقي فراد تحمل  •

نشرتها أسبوعية الشروق ) ؟!(يلة الشيخ أحمد حماني يكفر الّتيار األمازيغي فض: "عنوان

الثقافي المذكورة سابقا، وقد أبت هيئة تحريرها إال أن تعلق على مضمون هذه الرسالة 

ماذا تقول عن : "، وقد جاء فيها ما يلي"كلّمة ال بد منها"في مقدمة بأعلى الجريدة بعنوان 

  :و مقال يحمل هذه األبياترد على ملف أو دراسة أ

 لكنت مفضال تلك اللحودا  لو أنني عروبي كالهاللي  
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 له أبدا ويحترف السجودا  ولكـن العروبي ال مزايا 

ماذا يمكن أن ننشر لشخص يتطاول على عالمة مثل أحمد حماني؟ أعتقد أن أبسط 

حترام اآلخر ثالثا، ولهذا مبادئ الحوار والمناقشة هي امتالك اللّغة أوال، والثّقافة ثانيا وا

فإن مئات الرسائل الّتي وصلتنا حول الملفات الّتي ننشرها، ال تحمل مواصفات ومقاييس 

النشر ومن ثم فإننا نعتذر ألصحابها لعدم الرد عليها، وننشر بعض الردود مع غض 

".الطرق عن تطرفها، آملين من قرائنا الكرام أن تكون قلوبهم واسعة وصدورهم منشرحة  

نالحظ هاهنا أن الجريدة تتعامل بطرق مختلفة مع مختلف قرائها، وهو ما تشير إليه 

 العالم والعارف بمبادئ الحوار فاقتضاءات هذه المقدمة ، فهي تتصرف مع هؤالء تصر

أعتقد أن أبسط مبادئ الحوار والمناقشة هي امتالك اللّغة أوال والثّقافة ثانيا "والمناقشة 

، وهو األمر الّذي جعلها تقول، فيما بعد أن مئات الرسائل الّتي "الثاواحترام اآلخر ث

ال تحمل مواصفات ومقاييس "رفضت نشرها بخصوص موضوع الرسالة المنشور 

فالجريدة هاهنا تتخذ موقفا صريحا اتجاه الموضوع محل النقاش، وتنحاز بوضوح ". النشر

الّتي " المواصفات"طوال عن تلك إلى أحد طرفي الصراع، ومن هنا فإنه يمكن الحديث م

وماذا يمكن أن : "يبدو في هذا الكالم" االنحياز"هذا . وضعتها الجريدة لنشر بريد القراء

ننشر لشخص يتطاول على عالمة مثل أحمد حماني، ثم يصف أمثال أولئك القراء 

 تنصب ومن هنا فإن الجريدة على هذا األساس، ال تشكّل ميدانا للنقاش، بل. بالمتطرفين

.نفسها طرفا في النقاش رغم نشرها لبعض الرسائل الّتي استاءت من مضمونها  

، يتحدث تارة باسم هيئة "التحرير"الّذي وضعته الجريدة، بتوقيع " التقديم"وقد جاء 

التحرير، وذلك باستخدام الضمير نحن، وتارة أخرى باسم المسؤول عن الهيئة وذلك 

وماذا يمكن أن ننشر : "حالة األولى في الجمل اآلتية، نجد ال"أنا"باستخدام الضمير 

أما الحالة ..." أملين من قرائنا"، ..."ولهذا فإن مئات الرسائل الّتي وصلتنا..." "لشخص

والملفت للنظر فيما جاء في المقدمة من إيراد ..." أعتقد أن أبسط مبادئ الحوار: "الثانية

، أنّنا ال نجد لهما أثرا في مقدمة "سة أو مقالرد على ملف أو درا"لبيتين شعريين جاء في 

:الرسالة، مما جعلنا نضع االحتماالت اآلتية  

 أن البيتين جاءا فعال في مقدمة رسالة النائب، ولكن الجريدة لم تر بدا في إعادة -

.تكراره ثانية  
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 .الّتي لم تشأ الجريدة نشرها" الردود المتطرفة" أنّهما لرسالة أخرى تدخل ضمن -

انحياز الجريدة، إذ تورد أقواال متطرفة لشخص أثناء نشرها ألقوال شخص "وهو ما يدعم 

وما يدعم ذلك، استخدام الضمير . آخر، تتصور أنهما ينتميان إلى نفس الّتيار اإليديولوجي

قراء مساندون : في بداية الرد، للداللة على تمييز الجريدة بين نوعين من القراء" أنت"

. لها أيضان وقراء معارضومادحون لها،  

الحقائق التاريخية وبعض النصوص "أما عن مضمون الرسالة، فقد وظّف النائب 

بتكفيره "الّذي وقع فيه الشيخ أحمد حماني " الخطأ"إلثبات ) الحديث النبوي الشريف(الدينية 

".  طبعا يقتل– على حد تعبير النائب –والمرتد "، "بالردة"واتهام أصحابه " للتيار األمازيغي

، والجليل كما هو معروف ال يخطئ، لكن "بالجاللة"فالشيخ في بداية المقال جاء منعوتا 

فهو ". أواخر حياته"وقع في فترة من حياته، يتعين فيها أن ال يسقط فيه، وهي " الخطأ"

من شأنه أن يعمل على إذكاء نار الفتنة في الوقت الّذي تبذل فيه الجهود من أجل "خطأ 

" النائب"وفي آخر تحليله، يدعو " ح ذات البين ورأب الصدع بين األخوة المتناحرينإصال

(الشيخ أحمد حماني إلى التوبة، عمال بقول الرسول  ρ كّل بني آدم خطّاء، وخير ): "

على عالمة مثل أحمد حماني، الّذي " التطاول"وهو ما يفسر ذلك " الخطائين التوابون

.ي التقديمأشارت إليه هيئة التحرير ف  

الدكتور "أما الرسالة الثانية لألستاذ مصطفى األشرف ، والّتي جاءت ردا على  •

 :، ، فقد جاءت في الحقيقة ردا على شخصيتين"سعدي

ال يا مصطفى " الدكتور عثمان سعدي الّذي نشرت له الجريدة رسالة بعنوان -

األشرف بالمقال الّذي ، والّذي وصفه مصطفى ..."ليس اإلسالم ممرضا" هكذا عنه"لشرف 

باعة "، وقد وصفه وأمثاله بـ"كلّه قاذورات من حيث األهواء الجائرة واألكاذيب الملفقة"

األهواء الخسيسة واالندفاعات "وبذوي " بالمرتزقة"و" الحروف األبجدية للقاصرين

الّتي يعتبرونها وطنية، وما هي إال عواطف نكراء ليس لها مثقال ذرة من " الشوفينية

الهاء تعود (بالجهلة والسذج والعاجزين والناقمين من أبنائها "و..." لوطنية وال من المنطقا

).على اللّغة العربية  

عثمان سعدي، متجاهال بذلك الحدود . مدير جريدة الشعب الّذي نشر رسالة د-

نقاش مع األسف، فإنكم قد تجاوزتم حدود اللباقة وأدنى مقاييس ال": "...اللباقة"و" المهنية"

في المقال السابق قد " أن تجاوز مقاييس النّقاش والجدل"نالحظ ..." والجدل بنشركم بتاريخ
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عابته الجريدة على القراء، إال أنه في هذا المقال، فقد أعابه القارئ على الجريدة، والقارئ 

 تمثل حزبا عريقا في تقاليد الوعي السياسي، حزبا"ذو سلطة معنوية، على الجريدة الّتي 

 أن يعامل قدماء مناضليه ومنشئي – النون تعود على مصطفى األشرف –كان يعز علينا 

فكرته القومية األولى معاملة متزنة ال يشوبها تحيز أعمى وال شتم قبيح وال مساس 

".بالكرامة وتحريف فاحش للحقيقة والتاريخ  

اريخية وطنية فهي نابعة من كون الكاتب شخصية فكرية وسياسية وت" السلطة" أما -

الّذي تعد يومية الشعب " حزب جبهة التحرير الوطني"فهو من مؤسسي " ذات وزن ثقيل"

 لسان حالها ولسان حال الدولة الجزائرية، باعتبارها إلى جانب يومية –الّتي ناشرة المقال 

ذي الناطق باللّغة الفرنسية، اليوميتين الوحيدتين للجزائر قبل صدور القانون الّ" المجاهد"

فيما يخص " لمنجزاته التاريخية"يسمح بإنشاء جرائد خاصة، فقد جاء المقال جله عرضا 

وما يؤكد ذلك هو أن اليومية اكتفت بقولها ... بناء الجزائر السياسي والثقافي والدبلوماسي

، ونحن "مصطفى األشرف يرد على عثمان سعدي"في بداية المقال بعبارة مختصرة جدا 

مرة مس مقاٌل منشور الجريدةَ أو أحد أعضائها، إال وتكلّفت بالرد عليه، نعرف أنه في كل 

.هذا الرد ال نجد له أي مكان في المقال الّذي شمل الصفحة كاملة  

 ومن الرسائل الّتي يبدو توجهها الحجاجي واإليديولوجي موافقا للتوجه الحجاجي -

ياسة الرئيس بوتفليقة عند فتحه واإليديولوجي للجريدة، هذه الّتي يساند فيه صاحبها س

فيما يخص مسائل مصيرية بالنسبة للجزائريين، أهمها المنظومة التربوية، " تلورشا"

Le Matinفالرسالة نشرتها جريدة  ثالث خطوات أخرى : "، بعنوان25/05/1999 بتاريخ 

Faites encore trois pas Mr le Présidentإلى األمام سيدي الرئيس   التوجه والكّل يعرف" 

اإليديولوجي والسياسي للجريدة الّتي أنشأها صحافيون قدماء كانوا يشتغلون في يومية 

Alger Républicain وذلك قبل أن تختفي عن الصدور، ومن هنا نقول إن كّل الطروحات ،

علي براهيمي، : الّتي جاءت في مقال موقعه أحد منشطي الحركة الثقافية البربرية السيد

 وطروحات الجريدة في كّل القضايا الوطنية، وباألخص مسألة المنظومة يتناسب تماما

.التربوية والتعليمية الجزائرية  

فـقد جاء الحديث عن ثالث مسائل، سبق وأن تناولها الرئيس بوتفليقة وجاءت 

:مناسبة لتوجه المنشط والجريدة، وهي  
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  "الفوضوية واإلقصائية"البتعاد عن عملية التّعريب  ا •

العتبار لألمازيغية، وللغات األجنبية في الجزائر، ومن ضمنها اللّغة إعادة ا •

 .الفرنسية

الّتي أسهمت ) المسيحية منها واليهودية" (غير المسلمة"إعادة االعتبار للشخصيات  •

: أمثال" بسبب ارتباطها بالوطن الجزائري"بالنفس والنفيس في تحرير الجزائر، 

 Maurice 2** وموريس أودانMonseigneur Duval 1*رجل الدين المسيحي

Audin . 

:براهيمي الرئيس لتخطيها فهي.أما الخطوات الثالثة الّتي يدعو فيها ع  

"جعل األمازيغية لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللّغة العربية "-  

جعل المدرسة جمهورية وثالثية اللّغة، ومحايدة إيديولوجيا، ومتفتحة على الكونية  "-

Universalité ". ومفرغة من الطروحات الظالمية  

".مواطنة مؤسسة على جزأرة يرتضيها الجميع "-  

هذه الطروحات هي الّتي تبنتها والزالت األحزاب السياسية الّتي تنتمي إلى الّتيار 

، والّتي شاركت بعض شخصياته البارزة في الحكومة الّتي تلت "العلماني"و" الديموقراطي"

خليدة مسعودي وعمارة بن : ، أمثال1998تفليقة في أفريل مباشرة انتخاب الرئيس بو

.يونس من األرسيدي  

، فهي لشخص مجهول، لم 11/12/1996أما الرسالة الّتي نشرتها يومية الوطن يوم 

Opinionsيذكر اسمه، وذلك في ركن  يتبنى كّل طروحات األحزاب والشّخصيات " آراء" 

، حيث يتهم خصوم هذا األخير "وابت الوطنيةالث"والجمعيات الّتي تنتمي إلى الّتيار 

وهو في " عدم تسامحهم مع كّل من تشم فيه رائحة اإلسالم"بسبب " باألصولية الصهيونية"

من " المقومات واألبعاد الّتي تأسست عليها األمة الجزائرية" بوضوح"هذه األثناء يحدد 

للغة والثّقافة " لموالينا"تاريخ ولغة ودين وثقافة، في الوقت الّذي ينهال فيه على 

                                                 
جزائري، عرف بمواقفه المناهضة لسياسة فرنسا إزاء الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، قسيس فرنسي من أصل ـ   *

  . حقوق اإلنسان للدفاع عن ، وكان ممن أسسوا اللجنة الجزائرية1965وقد نال الجنسية الجزائرية عام 

نب الثورة التحريرية، مناضل فرنسي في الحزب الشيوعي الجزائري، شارك بمعية مجموعة من الفرنسيين إلى جاـ  **

  . وكان مصيره أن اغتالته السلطات الفرنسية بسبب نشاطه المناهض للسلطات االستعمارية
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، والّذين يدافعون عن اللّغة "المعادين لقانون األسرة الجزائري"الفرنسيتين، وعلى 

، والّذين ينهالون "بالجالدين"األمازيغية بدافع إعادة االعتبار للغة الفرنسية، ويتهمهم 

".بيينبمنتجة اإلرهاب واإلرها"بانتقاداتهم على المنظومة التربوية متهمين إياها   

هذا المقال، كما يبدو، مخالف، في روحه وظاهره، لألفكار واأليديولوجية الّتي بنيت 

، إالّ أن الشّيء المشترك بينهما هو اللّغة الّتي كتب بها، وهي اللّغة El Watanعليها يومية 

.الفرنسية  

يدخل ضمن " بريد القراء"يمكننا أن نشير في آخر هذا المبحث أن ركن 

ذاك يساهم في تدعيم التوجه أن جية التخاطبية والحجاجية العامة للجريدة، إذ االستراتي

العام للجريدة، بأن تستعرض جملة من المسائل قد ال تسمح لها عدد صفحات الجريدة 

بعرضها كلّية، علما أن الجرائد الجزائرية تفرد ما يقابل تسع صفحات لإلشهار الّذي يشكلّ 

الخطابات الّتي توردها الجريدة، وبخاصة في أن افة إلى أول مورد مالي للجريدة، إض

بريد القراء، المساندة منها والمعارضة، أكانت معتدلة أم متطرفة، تدخل كلّها في الخطاب 

.العام الّذي يشكّل تمثل الجريدة لألحداث وللعالم  
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 ةـــخاتم          
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  ةـــخاتم 
حافةإنالجزائرية أو يقرؤها من حين آلخر، يالحظ  من يتداول على قراءة الص 

حافة عن األحداثوجود فرق شاسع بين الصعرضأسلوبها في بو ،ور الّتي تعرضها الص 

 جريدة إيديولوجيتها في تناول فلكّل.  وبين الواقع ذاته،التعليق عليه ومعالجته ولخبرا

رة باستخدام مجموعة وتتدعم هذه الص. الحدث، وهو ما يعكس تمثلها للعالم ولألشخاص

 غوية يتم توظيفها بشكل يضفي على الجريدة هويتهاغوية وغير اللّمن اإلستراتيجيات اللّ

  ".الفضاء العام"ص من أجل أن تحتل مكانتها ضمن ويجعلها تتشخّ

ياسية، واحي الس انفتاحا نسبيا من النّ،1988 بعد أحداث أكتوبر،عرفت الجزائر

 ببروز المجتمع المدني بفعالية، االجتماعية، و"ت طابع سياسيجمعيات ذا"بالسماح بإنشاء 

 تميزت هذه الفترة .واإلعالمية بظهور جرائد خاصة غير تابعة للقطاع اإلعالمي العمومي

الّتي طرحت ...السياسية واإلعالميةو والثقافية االجتماعيةبفتح النقاش حول كل القضايا 

. زائرية، ولم تجد، لألسف، حلوال نهائية لهامنذ عقود من الزمن على ساحة النقاش الج

  . في هذا النقاش كل الحساسيات الّتي شكلت الطبقة السياسية والثقافية الجزائريةتوشارك

 فقد كان . بالهدوء والرزانة، في أي موضوع من الموضوعات،ما تميز النقاش قّل

 فيه تبادل التهم  الحضاري، ليتحول إلى سجال تستخدمالحوارمرة يتعدى حدود  في كّل

وهو يشكل عامال من بين العوامل الكثيرة الّتي . وشتى أنواع السب والشتم والسخرية

  .تسببت في عدم إيجاد حلول نهائية لقضايا الجزائري المتعددة األبعاد

 ساهمت الصحافة المكتوبة، بالخصوص، في هذا النقاش، حيث يعود لها الفضل في 

استطاعت هذه . باشراك جميع األطراف في النقاشطرح القضايا طرحا مباشرا و

الصحافة أن تستقطب القراء إلى درجة أنها صارت المنظار الّذي ينظر من خالله إلى كل 

لى األحداث، إ بها نفذوصار القارئ يختار النافذة الّتي ي. القضايا، أكانت وطنية أم دولية

أما الجريدة، فما فتئت . م والوجودحسب ما تمليه عليه ميوله ورغباته ونظرته إلى العال

والعمل، " الخصم"على " االعتراض"تبحث عن مختلف أساليب الحجاج واإلقناع في سبيل 

على النزاع، " القارئ المتفرج"في إطار تنازعي، على دحض أفكاره ومعتقداته، وإقناع 

نا، واختلفت وقد اتفقت أساليب الجرائد في حجاجها، أحيا.  ومعتقداتهاابصحة وحق أفكاره

  .في أحيان أخرى
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بساط النقاش، تستحوذ على كادت أن في الجزائر " قضية اللغة "أنة المالحظتجدر 

لم نكد نجد طرحا لقضية ما ثقافية كانت أم . لكل قضية" العمود األيديولوجي"فصارت هي 

سية إال وتحجج بعضهم البعض باللغة وما يحيط بها من رهانات سيااجتماعية أم سياسية، 

وقد . غير مباشرة وأو ثقافية، أكان ذلك بأسلوب تلميحي أو تصريحي، أو بصفة مباشرة  

متضادين،  ومتناقضين" مشروعي مجتمع"ذهب األمر بذلك الوضع إلى ظهور الحديث عن 

ونحن نعتقد أن هذا الوضع جاء نتيجة بلوغ النقاش . يكون فيهما اللقاء من المستحيالت

، وساهمت بعض األوضاع السياسية واألمنية الّتي مرت بها "انعدام النقاش" درجة 

 فقد انفردت الصحافة .الجزائر في المرحلة الّتي درسناها، بحدة في هذه الوضعية

الجزائرية المكتوبة، حسبما يقال، عن نظيرتها في كل بلدان الوطن العربي، بسبب عوامل 

  .كثيرة ال نرغب في حصرها في هذا السياق

 هناك دراسات كثيرة ا ال شك فيه، أنمم وه،هذه المقولة في بحثنا هذا، ألنّلن نناقش 

د كّؤفنحن ن. في الجزائر وخارج الجزائر، سبق لها وأن أحاطت هذا الموضوع بالبحث

 جريدة في حجاجها، أثناء صحافي وكّل فقط على نقطة من هذا التفرد، وهو أسلوب كّل

  .مناقشتها للقضايا المطروحة

حيث كانت الصبغة . تثن هذه الصحافة أي أسلوب حجاجي أثناء المناقشةفلم تس

التنازعية هي األسلوب المهيمن على الكتابة الصحافية، مهما تعددت األنواع الصحافية أو 

أنواع المقاالت، فكانت القاعدة التالية تتجسد بوضوح في كل نشاط إعالمي للجريدة، 

ر ، من جهة، والتمكين ألفكا"الخصم"ديولوجيات على أفكار وإي" االعتراض"كيف : وهي

  .إيديولوجية الجريدة من جهة أخرىو

فقد رأينا في هذا اإلطار كيف تم استغالل مختلف التقنيات الّتي انبثقت من ظاهرة 

، نظرا لما توفره هذه االستشهادن المقاالت وفي توتعدد األصوات في العناوين وفي م

افي أنه بإمكانه توظيفها كاستراتيجيات فعالة في الحوار الظاهرة من عناصر، يدرك الصح

وهذا عمال بمقولة ميخائيل باختين بأن الخطابات اإلنسانية ما . والحجاج )بمعناه الواسع(

ولم تتوان بعض الصحف في استنطاق السجل . هي إال تداخل ألصوات حاضرة أو غائبة

ولم .  الّتي كان الصحافي يدافع عنهاالعالمي لمقوالت مشهورة، ثم تبنيها لتدعيم الفكرة



 339

 من ذلك السجل التراثي العربي، في توظيف مقوالت مشهورة لشخصيات محورية ييستثن

األساليب البديعية الّتي تميز بها " االستثمار" وقد شمل هذا . لحضارة العربية اإلسالميةل

. ة حتّى قرون أفولهاالخطاب اللغوي منذ ما قبل بداية ازدهار الحضارة العربية اإلسالمي

 إذ كانت بعض الصحف المعربة ال تتوان في استخدام بعض األساليب البديعية كالسجع

نحن نعتبر أن هذه النظرة و.  للتفرد بنظرتها إلى الوجود، عن نظيراتها... الجناسو

موجودة حقا في أذهان أصحابها بسبب ظهورها المتواتر في صياغة العناوين وعبارات 

إضافة إلى وجودها بصفة خاصة في بعض جرائد التيار اإلسالموي أو المقاالت 

  .المتعاطفة معه

ستعارة والكناية كثيرة ستعانة باألساليب البالغية والبيانية كالتشبيه واالقد كانت االل

 فقد وظفت الجرائد ،الورود في مقاالت الصحافيين نظرا لوقعها الفعال في العقل والقلب

رنسية وباللغة العربية مثل هذه األساليب في مختلف األنواع الصحافية الناطقة باللغة الف

للجريدة، وفي المقال التعليقي " الواجهة اإليديولوجية"فتتاحي الّذي يمثل بحق الكالمقال ا

ولم يتوان صحافيو الزوايا . للجريدة" الرأي" بعد االفتتاحيالّذي يشكل إلى جانب المقال 

لتشكيل العنصر الكاريكاتوري و الحجاجية أساليبهمكثرة في بناء الصحافية في استخدامها ب

  .األكثر تبليغا من أي بناء حجاجي ما

 هي االستعارةهذه الظاهرة وما ذهب إليه الفيلسوف طه عبد الرحمن في أن تتّفق 

هي أبلغ وجوه  "االستعارة أعلى درجات الحجاج، وسبب ذلك، في اعتقاده، يعود إلى أن

نساقهما أ هذا المقام يتكون من المتكلم والمستمع ومن وأن ...بمقام الكالمتقيد اللغة 

  .1"المعرفية واإلدارية والتقديرية ومن عالقاتهما التفاعلية المختلفة 

 فهو .ستعارة وغيرها في سبيل مخاطبة الجانب النفسي للقارئيتم هذا التوظيف لال

.  عاطفيةمصحافي، أكانت حججا عقلية أ الحجج الّتي يقدمها اليتفاعل باستمرار مع كّل

حجج عقلية، يخاطب بها :  نوعان ال ثالث لهما الحجج نإ القول قد ذهب سقراط إلى حدو

  .العقل بكل ما يملك من ملكات استداللية واستنتاجية، وحجج نفسية تخاطب بها العاطفة

                                                 
 .312ص المرجع السابق  اللسان والميزان، ،طه عبد الرحمن. د -  1
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بما  وأللفاظاوظيفه  ما أثار انتباهنا بصفة خاصة، هو األساليب المختلفة في تأن إالّ

فقد تم توظيفها، أصال، من أجل تدعيم . يضفي عليها من دالالت، يصعب أحيانا حصرها

إذ ينبني هذا األخير على بناء صورة كاريكاتورية عن الخصم . البعد الحجاجي لمقاله

باستخدام أوصاف سلبية غالبا، ويضفي عليها بعدا حواريا يجعل فيه خطابه واقعا بمقابل 

 وجعل القارئ يبني صورة، يريدها الصحافي، ، الخصم، عن طريق استنطاقهخطاب

واضحة، يعتمدها في تأويل الخطابات واألحداث الّتي ترد إليه، بالصورة الّتي يريدها لها 

  .    الصحافي

اإليديولوجيات و يقوم ببناء بورتريهات عن األشخاص، – أي الصحافي –فهو بذلك 

  . عليهااالعتراض دحضها والّتي يرمي إلى دعمها أو

 عن البعد التنازعي منكان استخدام الصحافة الجزائرية المكتوبة ألسلوب السخرية ي

وقد استعان الصحافي لهذا الغرض بمجموعة من األدوات واإلجراءات الخطابية، بما . لها

من التالعب و ،ذكرناه آنفا من تحوير وتحويل لدالالت الكلمات واأللفاظ من جهة

  . على هذه األخيرة باعتبارها ظاهرة متعددة األصواتاالعتمادقتضاءاتها، ومن اب

كان الصحافي يهدف من وراء ذلك إلى بناء قفص كاريكاتوري يسجن فيه الخصم 

وقد أدرك الصحافيون الجزائريون . لعهود، حيث يصعب عليه الخروج منه بسهولة

وقد اشتهر الرسامون الكاريكاتوريون . خطورة الكاريكاتور في هدم األفكار وإعادة بنائها

، في إطار الصراع مع الخصوم  بهذا األسلوب في معالجة األحداثفي الصحافة الجزائرية

  .Le Matin ديالم من اليومية الناطقة باللغة الفرنسية ي أشهرهم عل.في السلطة أو خارجها

  مثالت ذهنية أسهمت هذه الظواهر السابقة الذكر إلى حد بعيد في بناء صور وت

و اجتماعية عن مختلف األشخاص والهيئات الفاعلين في الحقلين السياسي والثقافي في 

الت انبنت على مجموعة من المتنافيات يؤكد لنا البعد وهي تمثّ. المجتمع الجزائري

 فهو صراع مبني على نفي ما هو –الحقيقي  للصراع السياسي واإليديولوجي في الجزائر

 به في بناء العالم الخطابي االعترافين المتخاصمين، ونفي اآلخر وعدم مشترك وفعلي ب

    .وكانت الصحافة أهم واجهة تشكلت وتجلت فيها هذه الظاهرة. الخاص بكل خصم
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لعّل مثل هذه البحوث عن الصحافة الجزائرية، باستخدام أحدث الوسائل واألدوات 

 في البحث اللساني العربي، على اعتبار أن اإلجرائية اللسانية، سيساهم في فتح آفاق جديدة

هذا األخير يفتقر كثيرا إلى مثل هذه البحوث الّتي ستساعد على حل المشاكل العديدة الّتي 

  .الوقت الحالي تتخبط فيها اللغة العربية في

 ليس هذا فحسب، بل إن توظيف النصوص الصحافية كدعائم أثناء العملية التعليمية 

ئج ال يستهان بها، بخاصة الكتساب مهارات خطابية جديدة كمهارة سيعطي حتما نتا

 ...الحجاج واإلقناع والتعليل والتدليل والتأثير في القارئ أو المستمع
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  38بناي واعلي؛ 

  .193، 192، 181، 180، 121، 97بنفنيست؛ 

  .339، 338، 332، 295، 285، 73، 50، 14بوتفليقة عبد العزيز؛ 

  .90بوجدرة رشيد؛ 

  .60بوصوف عبد الحفيظ؛ 

  .323بوصوف مليكة؛ 

  .246، 57، 46، 14بوضياف محمد؛ 

  .72بوعدة حسينة؛ 

  .281، 275، 61، 60، 52، 49، 6بومدين هواري؛ 

  .110؛ .بويي هـ

 .208؛ .بـي ب

،179، 176، 175، 174، 171، 170، 169، 168، 167، 166، 22، 21؛ .بيرلمان ش

191 ،194 ،219 ،230 ،232 ،235. 

  .136، 131، 130؛ .بيشو م

  .49بيطاط رابح؛ 

 .134، 127، 125، 123؛ .تشومسكي ن

 .197، 194، 179، 177، 176، 168، 159، 24، 22تولمين ستيفن؛ 
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 .23تيتو جان فرانسوا؛ 

 .194، 176، 171 ،170، 168، 167، 166، 24، 22، 21؛ .تيتيكا أ

  .37ثوريز موريس؛ 

 .266، 248الجاحظ أبو عمر؛ 

  .305، 285، 276، 270جاب اهللا عبد اهللا؛ 

 .105، 23جامي كلود؛ 

 .105، 23جاني آن ماري؛ 

  .269، 57جاووت طاهر؛ 

 .231، 145الجرجاني الشريف؛ 

 .251، 248، 218، 217الجرجاني عبد القاهر؛ 

  .132، 116جريماس؛ 

 .127، 125؛ .جمبرز ج

 .268، 233، 207؛ ونيزجودلي د

  .49الحاج علي بشير؛ 

  .36 حاج علي عبد القادر؛

  .287، 281، 280حجار عبد القادر؛ 

  .49، 37حربي محمد؛ 

  .72حسنين صفوان عصام؛ 

  .308، 113، 112، 33، 30، 70حمدي أحمد؛ 

  .332، 62، 61، 60، 58، 56، 18حمروش مولود؛ 

  .90خضرة يسمينة؛ 

  .56، 47، 42دليو فوضيل؛ 

 .113، 111؛ .إ. دو الهاي ج

  .45ديغول شارل؛ 

،188، 187، 186، 185، 183، 181، 180، 179، 170، 139، 122، 22ديكرو أوسفالد؛ 

189 ،190 ،194 ،202 ،203 ،204 ،205 ،222 ،223 ،231 ،257 ،314،

315. 
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  73رباح امحمد؛ 

  .34، 33رماعون محمد؛ 

 .138، 136، 135، 134، 133روبول آن؛ 

 .202، 128؛ .رولي إ

  .27الرياشي سليمان؛ 

 .161الزجاجي أبو القاسم؛ 

  .281، 257، 256، 19زرهوني عبد الحقّ؛ 

 .126؛ .ساكس هـ

  129، 128سبيربر؛ 

  .269، 245، 28سحنون أحمد؛ 

  .34سعدان؛ 

  .293سعدي سعيد؛ 

  .338، 337، 9سعدي عثمان؛ 

  .269، 28سلطاني عبد اللطيف؛ 

  .243سنغور ليوبولد؛ 

  .138سورل؛ 

 .224، 108، 102، 101، 100، 99، 98، 93، 80، 22، 1 شارودو باتريك؛

 .334، 259، 239، 139، 136، 135؛ .شارول م

 .126؛ .شغلوف إ

  .73شلبي أحمد؛ 

.279، 278، 176، 175، 174، 173، 172، 170، 169، 168، 167، 166صولة عبد اهللا؛ 

  .332، 276، 275، 40، 62طالب اإلبراهيمي أحمد؛ 

  .295، 244، 25، 14، 11، 10، 9، 6طالب اإلبراهيمي خولة؛ 

،299، 257، 218، 217، 196، 195، 194، 193، 192، 191، 24، 22طه عبد الرحمن؛ 

304 ،343.  

  .270طه حسين؛ 

  .49ظريف زهرة؛ 
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  .36، 34، 29؛ عباس فرحات

  .269عباسي مدني؛ 

  .44، 40، 39عبان رمضان؛ 

  .315، 306، 57عبد السالم بلعيد؛ 

  .26؛ )األمير(عبد القادر 

  .46، 7عبد الناصر جمال؛ 

  .270، 29، 27عبده محمد؛ 

  . 7عفلق ميشال؛ 

  .68، 67، 61، 56عنصر أحمد؛ 

  .74، 66العياضي نصر الدين؛ 

  .38عيماش عمار؛ 

  44غادان مونيك؛ 

  49غارودي روجي؛ 

  .74؛ غشي فاطمة الزهراء

 .49؛ .غوتيه ج

 .124؛ .غوفمان إ

 . 228، 197، 179؛ .غولدر ك

  .45، 8فرعون مولود؛ 

  .136فوكو ميشال؛ 

  .49فيرجاس جاك؛ 

  .33، 29، 26فياللي صالح؛ 

  .286، 240، 60، 18قاصدي مرباح؛ 

  .42، 37، 33، 31، 29قداش محفوظ؛ 

  .38، 5  ؛قنون علي

  .319، 293، 49، 8كاتب ياسين؛ 

  115؛ .كايزر ج

  .270، 27الكواكبي؛ 
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 .160، 137، 135؛ كومبيت ميشال

  .112الزرسفيلد؛ 

  .112السويل؛ 

  130؛ .الكان ج

  . 72لعقاب محمد؛ 

  .110؛ .لوشار ج

  .96، 94، 92؛ .لوغران ج

  . 233، 74، 70؛ لونيسي آسيا

  .132، 113يفي ستروس كلود؛ ل

  .39لينين؛ 

  .130، 39ماركس كارل؛ 

 .136، 115؛ .مالديدي د

 . 78؛ محمودي عبد الرحمن

  .339، 324، 323، 15مسعودي خليدة؛ 

  .38، 37، 36مصالي الحاج؛ 

  .74مصطفاوي بلقاسم؛ 

  .54، 50، 47معراف قالية إسماعيل؛ 

  .323، 269معطوب لوناس؛ 

  .8لود؛ معمري مو

 .219، 145، 144؛ مفتاح محمد

  .26المقراني؛ 

  .7مقصود كلوفيس؛ 

،309، 266، 251، 222، 221، 206، 189، 136، 131، 130، 87، 22؛ مانغنو دومينيك

311. 

  .293مهني فرحات؛ 

  .299موريس أنطوان؛ 

 .180، 131؛ موريس شارل
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  .138، 136، 135، 134، 133، 129، 128؛ موشلر جاك

  .67، 61، 59، 44موفق غنية؛ 

 .23؛ مويو موريس

  . 310، 305، 280؛ )الشّيخ(نحناح 

 . 203، 202؛ .نولكه هـ

 .131، 118، 117، 112؛ .هاريس ز

 .125، 123؛ .هايمز د

  .92؛ .هيرمان ت

  .38ولد حمودة عمار؛ 

 .322، 313، 220، 217، 216، 215، 214، 213، 212، 210؛ ونديش أولي

  .129، 128ويلسون؛ 

 . 192، 166، 122، 116؛ ياكبسون رومان
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فـــهـــرس 

  المــصطــلحات
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  فـــهـــرس المــصطــلحات
  

 .164، 162، 112؛ تواصلية
 .92أخبار مختصرة؛ 

 198إدراج؛
 .139إسنادي؛ 

 .144إطراد تبليغي؛ 
 .116، 68إعالم الجماهيري؛ 

 .213؛ أفعال تصريحية
 .274، 273، 272، 263، 258استهاللية؛ /أفعال تقديمية

، 296، 278، 271، 236، 208، 200، 197، 192، 188، 168، 166، 160، 98، 80، 3إقناع؛ 
304 ،341 ،345 . 

 .108، 103ية اإلنتاج؛ إنّ
 .103إنّية التلقي؛ 

 .99اتفاق مسبق؛ 
 .139خطابية؛  ارتباطات

 . 256، 208ازدواجي اللغة؛ 
 .202ازدواجية صوتية؛ 

، 262، 260، 259، 258، 243، 237، 231، 230، 221، 215، 174، 44، 24، 3، 2استشهاد؛ 
265 ،266 ،267 ،268 ،269 ،270 ،271 ،272 ،277 ،307 ،322 ،342. 

، 311، 306، 304، 303، 299، 222، 220، 219، 218، 217، 196، 174، 124، 2استعارة؛ 
327 ،343. 

 .190، 135استنتاجات؛ 
، 342، 341، 218، 196، 194، 193، 192، 178، 171، 160، 159، 158، 134اعتراض؛ 

344. 
 .173، 169، 149، 142، 117افتراضات؛ 

 .228انسجام تداولي؛ 
 172انعدام المالءمة؛ 

 انعكاسية؛
 .143بنوي أعلى؛ 

 .143بنوي مصغر؛ 
 .147بنية تداولية شاملة؛ 

 .252، 220، 219، 168، 152، 148، 147، 111أثيري؛ ت
 .157تأخير تقديم الموصوف؛ 

، 163، 162، 137، 128، 126، 124، 123، 105، 104، 102، 101، 100، 99، 98تبادل؛ 
164 ،193 ،194 ،210 ،251 ،341. 

 .116تجريبية؛ 
، 123، 121، 119 ،118، 116، 112، 98، 97، 74، 70، 64، 24، 23، 22تحليل الخطاب؛ 
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130 ،131 ،133 ،134 ،135 ،137 ،150 ،166 ،205 ،215 ،219 ،222 ،
231 ،251. 

 .116تحليل العناصر الفاعلة؛ 
 .112، 111، 70، 68، 65تحليل المحتوى؛ 

، 135، 134، 133، 132، 131، 120، 118، 87، 76، 75، 24، 23، 22، 21، 3، 2تداولية؛ 
137 ،138 ،139 ،142 ،143، 144 ،147 ،155 ،156 ،168 ،179 ،180 ،188 ،
189 ،197 ،198 ،207 ،221 ،222 ،228 ،237 ،239 ،240 ،257 ،314 ،316 ،
251 ،300. 

 .146تدرج الموضوع وتقدمه؛ 
 .228، 187، 185، 165، 150، 141، 104، 94تدرج؛ 
 .94، 93، 91، 2تركين؛ 

 .112تسويق؛ 
 .141، 140تشكيل نصي؛ 

 .149تشكيلي؛ 
 تصنيف الصحف؛ 

 .194، 172تضمن؛ 
 .272، 245، 173، 122تضمين؛ 

 .98تعاقد؛ 
 .202تعالي نصي؛ 

 .193، 162تعاملية؛ 
، 268، 260، 259، 239، 231، 212، 202، 130، 129، 80، 79، 24، 23، 2تعدد األصوات؛ 

342. 
 . 172، 171تعدية؛ 
 .157تعليق؛ 

 .231تغطية اقتضائية؛ 
 .234، 229، 174، 137، 120، 5عل؛ تفا

 .124تفاعلية رمزية؛ 
 .231، 230تفكير بالحجة؛ 
 .168تفكير تحليلي؛ 
 .168تفكير جدلي؛ 

 .231تفكير متعدد األصوات؛ 
 .253، 189، 165، 157، 139تقديم؛ 

 .135تقليصي؛ 
 .251، 248، 172، 143تكيف، مالءمة؛ 

 .221تلفظ مفارق؛ 
 .174، 172، 171تماثل؛ 

 .344، 268، 235، 233، 220، 216، 215، 208، 207، 140، 75، 24تمثالت اجتماعية؛ 
 . 217، 174تمثيل؛ 
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 .299، 171، 40، 27، 10، 3تناقض؛ 
 .93، 91، 89، 87، 85، 84، 80، 79، 76، 24، 2تنظيم؛ 

 .109توجيه سلبي للعقول؛ 
 .322حجاج حواري؛ 

 .193، 176حد؛ 
 . 135وى؛ حصافة قص

 .320، 317، 309، 307، 239، 202، 198، 156، 155، 129، 98، 25، 23حوارية؛ 
 . 275، 272، 262، 261، 26، 259، 24خطاب مروي؛ 

 .250، 234، 232رأي شائع؛ 
 .314، 189، 153، 143رابط؛ 

 .330، 236، 25زاوية صحفية؛ 
 .116سكونية؛ 

 .315، 185، 182، 181، 179، 22ساللم حجاجية؛ 
 .170سلّميات؛ 

 .178، 149، 25سند؛ 
، 141، 140، 137، 135، 131، 126، 120، 118، 116، 113، 87، 84، 24؛ الحال / سياق

227. 
 .101الغاية؛  شروط

 . 177، 176صورية؛ 
 .177ضمانات؛ 

 .175، 174، 145، 112، 111ظاهر؛ 
 .147، 146، 141، 139، 134عائد؛ 

 .161، 157عرض؛ 
 .306، 210، 63، 61، 58، 44عصب؛ 

 .224عقد أصالة الخبر؛ 
 .225، 224عقد الجدية؛ 
 .106، 105، 97، 91، 76، 24عقد القراءة؛ 
 .108، 107، 106، 104، 100، 99، 97، 91، 24عقد تبليغي؛ 

 .100اإلعالم؛  وسائل علم
 .157 غرض؛ –عنوان 
 .106، 100، 98مقامية؛  عوائق
 .188حجاجية؛ عوامل 
 .102، 3إقناعية؛  غاية
 .108، 107، 102، 24اإلخبار؛  غاية
 .102جعلية؛  غاية

 .150فترات؛ 
 .175، 174، 172، 171فصل؛ 
  .101الكالم؛  فضاء
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 .80عمومي؛  فضاء
 .327، 322، 300، 252، 251، 228، 147، 143فعل كالمي جامع؛ 

 .234فكرة راسخة؛ 
 .172قاعدة العدل؛ 

 .234، 230، 185، 140قالب لغوي جامد؛ 
 .185، 84قالب؛ 

 .57قانون اإلذن بالطبع؛ 
 .152قضايا أولية؛ 

 .152، 150قضايا جامعة؛ 
   .154قلب المحتويات؛ 

 .233، 207قوالب اجتماعية جامدة؛ 
 .188 حجة؛ -قول

 .116قياس معجمي؛ 
 .232قيم مشتركة؛ 

، 242، 233، 232، 195، 170، 121، 118، 110، 62، 61، 36، 16، 15، 12، 10، 8قيم؛ 
276 ،307. 

 .84الفظ جامع؛ 
 .311، 81الفظ؛ 

 .139، 138، 24لسانيات توجيهية؛ 
 .140، 108، 102ما قيل؛ 

 .202متحدث آخر؛ 
 .139؛ المصاحبات التركيبية

، 147، 138، 131، 128، 127، 126، 123، 122، 120، 102، 101، 88، 87، 80، 79متكلم؛ 
156 ،165 ،182 ،183 ،187 ،189 ،190 ،192 ،193 ،194 ،197 ،198 ،199 ،202 ،
203 ،205 ،214 ،216 ،217 ،220 ،221 ،222 ،223 ،229 ،231 ،233 ،247 ،253 ،
261 ،262 ،278 ،298 ،311 ،314 ،315 ،322. 

 .84متكلم جامع؛ 
 .174، 173مثال؛ 

 .120مجاوز للجملة؛ 
 .176، 169، 167، 160، 82 محتمل؛

 .95محيط النص؛ 
 .324، 84مشكِّل؛ 

 .317، 222، 212، 97مشهدة؛ 
 .175مضاد للميتافيزيقيا؛ 
 المعالم الحجاجية؛

 .294، 234، 190، 177، 175، 158، 20معطى؛ 
 .102ة؛ لمقاب

 .143مقبولية مقامية؛ 
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 .223مقتضى القول؛ 
، 158، 157، 156، 155، 154، 153، 152، 151، 150، 148، 147، 138، 24، 22مقطع؛ 

160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،165. 
 .134 جملة؛ –ملفوظ 

 .104، 99، 98مناسبة؛ 
 .95مناص؛ 

 .176منطقة الفلسفة؛ 
 .170مواضع خاصة؛ 

 .233، 170، 140مواضع، معاني مشتركة؛ 
 .307، 262مواقف؛ 

 .221موقف تلفظي؛ 
 .113 ميثولوجي؛ نحو

 .104، 96نسخ؛ 
 .96، 94نص متعدد؛ 
 .96، 95نص محيط؛ 

 .141، 140نص مصاحب؛ 
 .271، 196، 174، 164، 153، 139، 138، 122نموذج؛  

 .193، 192، 139، 99، 14نية، قصد؛ 
 .98نية جماعية؛ 
 .99مشتركة؛ / نية متبادلة 

 .205وحدة داللية؛ 
 .326، 172فصل؛ 

 .173وصل تتابعي؛ 
 .173وصل تواجدي؛ 

 .292، 173وقائع؛ 
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 Phatique تواصلية
 Accord اتفاق مسبق

préalable 

 Confirmatifs إثباتية
 Brèves أخبار مختصرة

 Enchâssement إدراج
 Connexions discursives خطابية ارتباطات

 Bilingue ازدواجي اللغة 
 Diaphonie ازدواجية صوتية

 Illustration استشهاد
 Métaphore استعارة

 Inférences استنتاجات
 Prédicatif إسنادي

 Occurrence communicative اطراد تبليغي
 Restriction اعتراض
 Mass médias عالم الجماهيريوسائل اإل
 Présomptions افتراضات

 Verbes déclaratifs أفعال تصريحية
 Verbes introducteurs أفعال تقديمية استهاللية

 Persuasion إقناع
 Cohérence pragmatique انسجام تداولي
 Incompatibilité انعدام المالئمة

 Reflexivité انعكاسية
 Instance de production ية اإلنتاجإنّ

 Instance de réception إنّية التلقي
 Macro-structural بنوي أعلى
 Micro-structual بنوي مصغر

 Macro-structure pragmatique ة تداولية شاملةبني
 Hyperstructure بنية عليا
 Perlocutoire تأثيري

 Reformulation تأخير تقديم الموصوف
 Echange تبادل

 Empirique تجريبية
 Analyse du discours تحليل الخطاب

 Analyse actantielle تحليل العناصر الفاعلة
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 Analyse du contenu تحليل المحتوى
 Pragmatique تداولية
 Progression تدرج

 Progression thématique تدرج الموضوع وتقدمه
 Rubriquage تركين
 marketing تسويق

 Schématisation textuelle تشكيل نصي
 Configurationnelle تشكيلي

 Typologies de presse تصنيف الصحف
 Inclusion تضمن
 Implication تضمين
 Convention تعاقد

 Transtextualité تعالي نصي
 Transactionnelle تعاملية

 Polyphonie تعدد األصوات
 Transitivité تعدية
 Mise en relation تعليق

 Recouvrement présuppositionnel تغطية اقتضائية
 Interactivité تفاعل

 Interactionisme symbolique تفاعلية رمزية
 Raisonnement par autorité تفكير بالحجة
 Raisonnement analytique تفكير تحليلي
 Raisonnement dialectique تفكير جدلي

 Raisonnement polyphonique تفكير متعدد األصوات
 Ancrage تقديم

 Réductionniste تقليصي
  Adaptabilité تكيف، مالئمة
 Énonciation paradoxale تلفظ مفارق

 Identité تماثل
 Représentations sociales تمثالت اجتماعية

 Analogie تمثيل
 Contradiction تناقض
 Dispositif تنظيم
 Manipuler تضليل

 Argumentation dialogique حجاج حواري
 Définition حد
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 Pertinence optimale حصافة قصوى
 Dialogisme حوارية

 Discours rapporté خطاب مروي
 Connecteur رابط

 Opinion commune رأي شائع
 Le billet زاوية صحفية

 Statique سكونية
 Echelles argumentatives ساللم حجاجية

 Hiérarchies سلّميات
 Support سند 
 Contexte الحال / سياق
 Conditions de finalité الغاية شروط
 Formalisation صورية
 Garanties ناتضما
 Apparent ظاهر
 Anaphore عائد

 Aspectualisation عرض
 Clans عصب

 Contrat d’authenticité عقد أصالة الخبر
 Contrat de sérieux عقد الجدية
 Contrat de lecture عقد القراءة
 Contrat de communication عقد تبليغي

 Médiologie اإلعالم وسائل علم
 Paradigme عمود

 Thème-titre  غرض–عنوان 
 Contraintes situationnelle مقامية عوائق

 Opérateurs argumentatives عوامل حجاجية
 Visée séductrice إقناعية غاية
 Visée informative اإلخبار غاية
 Visée factitive جعلية غاية
 Périodes فترات
 Liaison وصل
 Espace de locution  الكالم فضاء
 Espace public عمومي فضاء

 Micro-acte de langage فعل كالمي جامع
 Idée reçue فكرة راسخة
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 Règle de justice قاعدة العدل
 Matrice قالب

 Stéréotype قالب لغوي جامد
 Imprimatur قانون اإلذن بالطبع

 Propositions élémentaires قضايا أولية
 Macro-proposition قضايا جامعة

 Inversion des contenus قلب المحتويات
 Stéréotypes sociaux قوالب اجتماعية جامدة

 Enoncé-argument  حجة-قول
 Lexicometrie إحصاء المفردات

 Valeurs قيم
 Valeur commune قيمة مشتركة

 Enonciateur متلفظ
 Archi-énonciateur متلفظ جامع
 Solidarités syntaxiques ةتركيبيالمجاورات ال

 Linguistique instructionnelle لسانيات توجيهية
 Déjà dit ماقيل

 Tiers parlant متحدث آخر
 Locuteur متكلم

 Archi-locuteur متكلم جامع
 Exemple مثال

 Transphrastique مجاوز للجملة
 Vraisemblable محتمل

 Péritexte محيط النص
 Formant مشكِّل
 Scénarisation مشهدة

 Anti-métaphysique مضاد للميتافيزيقيا
 Repérages argumentatifs المعالم الحجاجية

 Donnée معطى
 Interview ةلمقاب

 Acceptabilité intentionnelle مقبولية مقصدية
 Présupposé مقتضى القول

 Séquence مقطع
 Préconstruit خلفية

 Enoncé-phrase  جملة–ملفوظ 
 Propos مناسبة



 370

 Paratexte مناص
 Logicisme منطقة الفلسفة
 Lieux spécifiques مواضع خاصة

 Lieux مواضع، معاني مشتركة
 Attitudes مواقف

 Attitude énonciative موقف تلفظي
 Grammaire mythologique ميثولوجي نحو
 Scription نسخ

 Multitexte نص متعدد 
 Epitexte طنص محي

 Cotexte نص مصاحب
 Modèle نموذج

 Intention نية، قصد
 Intention collective نية جماعية
 Co-intentionnalité مشتركة/ نية متبادلة 
 Sémème وحدة داللية

 Dissociation فصل
 Liaison de succession وصل تتابعي
 Liaison de coexistence وصل تواجدي

 Faits وقائع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  



 371

  

  

  

  فـهرس الموضوعات      



 372

  فـهرس الموضوعات
 

  1……………………………………………………….........مقدمة

  

I  - الصحافة الجزائرية، دراسات، تاريخ ورهانات :الباب األول  
  26......................................التاریخ والرهانات :  الفصل األول– 1
  27................... الصحافة وأيديولوجية الحركة االصالحية– 1 -  1

  30............................................الطرقية – 2 – 1
  31....................  الحزب الشيوعي الجزائري- 3 – 1
  33........................................ االندماجيون– 4 - 1
  35.................... الحرآة المطالبة باالستقالل - 5 – 1

 الصحافة وأيديولوجية جبهة التحرير الوطني أثناء - 6 – 1   
  38..............................................................الثورة التحريرية
  45........................  الصحافة بعد االستقالل – 7 – 1

  64.........................ةدراسات عن الصحافة الجزائری: الفصل الثاني – 2
 

        II- الخطاب الصحافي، الخصائص : الباب الثاني

   76.......................……………………………………والمنهج
  76..............................مميزات الخطاب الّصحفي: الفصل األول – 1 

  76..................... الخطاب الصحفي المكتوب وخصاصه-1- 1
  79............. مكونات النظام التلفّظي للصحافة المكتوبة- 1- 1 -  1 .4

  79....................................ت تعدد األصوا- 1 – 1 – 1

  81............................... عنوان الجريدة- 2 – 1 – 1 – 1

  81............................ أصحاب المقاالت- 3 – 1 – 1 – 1

  83........................ المتلفظون العرضيون- 4 – 1 – 1 – 1

  84....................................... التنظيم– 5 – 1 – 1 – 1

  85............................... عنوان الجريدة- 6 – 1 – 1 – 1

  87.................... األدوار وعالقاتها بالمكان- 7 – 1 – 1 – 1



 373

  91.................................. عقد القراءة- 8 – 1 – 1 – 1

  91........................ اختيار الخبر وتنظيمه- 9 – 1 – 1 – 1

  91..................................... التركين– 10 – 1 – 1 – 1

  94............ المجموعات التحريرية- 1 – 10 – 1 – 1 – 1
5...............................................................................1

  97............................. العقد في الخطاب اإلعالمي-2 -

  100....... المكونات الداخلية والخارجية للعقد التبليغي- 1 – 2 – 1

  100..................... المعطيات الداخلية- 1 – 1 – 2 – 1

  101...................ت الخارجية المعطيا- 2 – 1 – 2 – 1
6...............................................................................1

  104....................... التنظيم في الصحافة المكتوبة-  3 – 

 واإلنسان مناهج تحليل الصحافة بين علوم اللسان وعلوم المجتمع: الفصل الثاني – 2
............................................................................110  

7...................................................................................2
  110............................ في علوم المجتمع واإلنسان – 1 – 

  111................ منهج تحليل المحتوى والصحافة – 1 – 1 – 2

  112...يد البحث الميثولوجي التحليل المستوحى من تقال- 2 – 1 – 2

  113.............................. المنهجيات المقارنة- 3 – 1 – 2

  114............................... التحليل اإلحصائي- 4 – 1 – 2
8...................................................................................2

  114........................................ في علوم اللسان-  2 – 

  114........................... المناهج اللغوية البنوية- 1 – 2 – 2

                    114.................. تحليل الحقول الداللية- 1 – 1 – 2 – 2

                    114...…لصـحافة   التحليل المورفولوجي ل- 2 – 1 – 2 – 2

                    116....................... القياس المعجمي- 3 – 1 – 2 – 2

  116........................... تحليل العناصر الفاعلة- 2 – 2 – 2

  116................................. التحليل التداولي- 3 – 2 – 2



 374

  118.............................التداولية وتحليل الخطاب: الفصل الثالث – 3
9...............................................................................3

  121.................................... المقاربة التلفظية-  1 -  

10.............................................................................3
  122....................................تبليغية المقاربة ال-  2 – 

11.............................................................................3
  123.............................. مقاربة تحليل المحادثة-  3 – 

12.............................................................................3
  124................................... التفاعلية الرمزية - 4 – 

13.............................................................................3
  125............................ إثنوغرافيا التواصل- 1 -  4 – 

14.............................................................................3
  126.................. إثنوميثودولوجيا المحادثات اليومية-  5 – 

..............………… ................ المقاربة السوسيولغوية– 6 – 3
.................................................................................127  

  127................................ة  المقاربة التبايني- 1 – 6 – 3



 375

15...................................................................................3
  128........................ المقاربة التفاعلية بفرنسا وسويسرا-  7 – 

16...................................................................................3
  129.................... الحوارية وتعدد األصوات لدى باختين-  8 – 

17...................................................................................3
  130...................... المدرسة الفرنسية في تحليل الخطاب-  9 – 

18...................................................................................3
  132........................................ المقاربة التداولية-  10 – 

19...................................................................................3
  132...................................... المقاربة السيميائية-  11 – 

20...................................................................................3
  132............................. مقاربة األعراف االجتماعية-  12 – 

  137.....................تحليل الخطاب واللسانيات النصية: ل الرابعالفص – 4
21.................................................................................4

  138..................................... اللسانيات التوجيهية-  1 – 

22.................................................................................4
  140........................................... مسألة السياق-  2 – 

23.................................................................................4
  142....................................... اللسانيات النصية-  3 – 

  146............................... االتساق واالنسجام- 1 – 3 – 4

  148................................. التحليل المقطعي- 2 – 3 – 4

  151.......................................... المقطع– 3 – 3 – 4

  153................................... أنواع المقاطع- 4 – 3 – 4

  153....................... المقطع السردي- 1 – 4 – 3 – 4

  157....................... المقطع الوصفي-  2 - 4 – 3 – 4

  158...................... المقطع الحجاجي- 3 – 4 – 3 – 4

  160....................... المقطع الشرحي- 4 – 4 – 3 – 4

  162..................... المقطع الحواري - 5 – 4 – 3 – 4



 376

  166................تحليل الخطاب والنمط الحجاجي للغة: الفصل السادس – 5
24...............................................................................5

  167.......................تيتيكا البالغة الجديدة لبيرلمان و-  1 – 

25...............................................................................5
  176................................. نمط تولمين الحجاجي-  2 – 

26...............................................................................5
  180.............................. نظرية الحجاج في اللّغة-  3 – 

  180............................... التداولية المندمجة- 1 – 3 – 5

  182......................... نظرية الساللم الحجاجية- 2 – 3 – 5

  186....................... نظرية المعارف المشتركة- 3 – 3 – 5

  187............................... الروابط الحجاجية- 4 – 3 – 5



 377

27...................................................................................5
  191........................................ الخطاب والحجاج-  4 – 

28...................................................................................5
  197.......................................... النص والحجاج-  5 – 

29...................................................................................5
  199.............................. المفردات ودورها الحجاجي-  6 – 

  202........................................تعدد األصوات: الفصل السابع – 6
30...................................................................................6

  103............................................. في اللسانيات-  1 – 

31...................................................................................6
  205........................................ في تحليل الخطاب-  2 – 

  207.................................التمثالت االجتماعية:  الفصل السابع - 7

  210......................................التنازعي التبليغ: الثامنالفصل -  8
32...................................................................................8

  217.غية األخرى ودورها في الحجاج االستعارة والظواهر البال-  1 – 

33...................................................................................8
  220.......................................... ظاهرة السخرية-  2 – 

34...................................................................................8
  222......................... القيمة الحجاجية لألقوال الضمنية-  3 – 

35...................................................................................8
  223................................. حجاجية عناوين المقاالت-  4 – 

  

  

  

III -  البنى الحجاجية لخطاب المقاالت في الصحافة: الباب الثالث  

  227..............................................................الجزائرية



 378

  بعض المعطيات النظریة واإلجرائية للتحليل التداولي والحجاجي:  الفصل األول-  1
  227................................................................... للمقال

  237.........الوظائف الحجاجية التداولية لعناوین المقاالت:  الثانيالفصل -  2
36.................................................................................2

  240......................... البعد التناصي لعناوين المقاالت-  1 -  

37.................................................................................2
  247.................... اللفظ ووظيفته الحجاجية في العنوان-  2 – 

38.................................................................................2
  251................................. العناوين كأفعال كالمية-  3 -  

39.................................................................................2
  257................................. إستراتيجيات االستشهاد-  4 -  

   الخطاب المروي وظاهرة تعدد األصوات في- 1 – 4 – 2

  259....................................................... الصحافة

  276...... األثر الحجاجي لداللة األلفاظ في االستشهاد- 2 – 4 – 2



 379

  295.....................البنى الحجاجية للمقال االفتتاحي : الفصل الثالث – 3
40...................................................................................3

  302.................................. توظيف الظواهر البيانية-  1 – 

41...................................................................................3
  306................... الحوارية والتحاور في المقال االفتتاحي-  2 – 

42...................................................................................3
  309............................. السخرية في المقال االفتتاحي-  3 – 

43...................................................................................3
  311.................................. اإلطار السردي للحجاج-  4 – 

  316.............................الحجاج في مقاالت الرأي:  الرابعالفصل -  4
44...................................................................................4

  316.............................. الحوار والحوارية و الحجاج-  1 – 

45...................................................................................4
  321.................لحجاجي لأللفاظ وبعدها الحواري التأثير ا-  2 – 

46...................................................................................4
  325......................... التشبيه واالستعارة أداتان للحجاج-  3 – 

  328........................الحجاج في الورقة الصحفية:  الخامسالفصل -  5

  331......................برید القراء ووظيفته التفاعلية:  السادسالفصل -  6

  337..............................................................خــاتمة

  342.............................................فهرس المصادر والمراجع 

  351.........................................................فهرس األعالم

  358....................................................فهرس المصطلحات

  369....................................................ملحـــق الصحف

 440....................................................فهرس الموضوعات
  

  

  

  



 380

  

  

  

  

  

  

  

  


