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The Political Intentions of Arab Sports Journalism Discourse 

About 2018 World Cup 

(A Text study of samples from the Arabic Journals) 

Football is a political tool which nations achieve many goals by it, as 

the most popular sport; countries are trying to improve their image to the 

world and are a means of raising many political issues. Politicians and media 

have used the 2018 World Cup to direct political messages to the world, and 

the success of these messages has proved that the role of sport is not 

negligible in guiding public opinion. 

The study addresses the political intentions in a sample of Arab 

newspapers during the 2018 World Cup using the criterion of 

"Intentionality", one of the seven criteria set by De Beaugrand, in light of 

other textual criteria: Cohesion, Coherence, acceptability, Informativity, 

Situationality, and Intertexuality. And explains how those criteria were used 

to achieve political purposes in press texts. 

The study found that the political intentions achieved in the sample 

of the study are seven intentions, which were characterized by textual 

standards in varying degrees, all achieved in some texts, and in other texts 

achieved some, and all worked to support the political objective, as tools 

used by the sender to achieve his political purpose. 

ياضي العربي حفي الرِّ  2018حول كأس العالم  المقاصد السياسيَّة في الخطاب الصَّ

 )دراسة نصيَّة لنماذج من الصحف العربيَّة(

تعدُّ كرة القدم أداة سياسيَّة تحقِّق الّدول بواسطتها أهددداف ا كريددرةع باعتاارهددا الرياضددة األكرددر        

جماهيريّة؛ فعن طريقها تحاول الّدول تحسين صورتها أمام العالمع كما أنهددا وسدديلة ة ددارة   ددايا 

وو كددأس العددالم  ياسدديُّوو واةعيميددُّ لتوجيددر رسددايل سياسدديّة  2018سياسيَّة كريرة. و د استغل السِّ

 للعالمع وأ ات نجاح هذه الرسايل أو دور الرياضة ال يُستهاو بر في توجير الرأي العام.

ة لدديل فتددرة كددأس       ياسة التي وردت في عينة من الصحف العربيددّ تعالج الدراسة المقاصد السِّ

لتددي وضددعها دي بوجراندددع مستخدمة معيار "القصدية"ع وهو أحد المعايير الّساعة ا 2018العالم 

ةع والتندداّ ع  ةع والمو فيددَّ اكع والحاددكع والمقاوليددَّ ية األلددرَّب السددَّ وذلك في ضوء المعددايير النصددّ

ياسددية فددي النصددو   واةعيميَّةع ويوضددك كيددف اسددتُخدمت تلددك المعددايير لتحقيددق المقاصددد السِّ

 الصحفيَّة. 

لتددي تحققددت فددي عينددة الدراسددة هددي سدداعة و د توصلت الدراسة إلى أو المقاصددد السياسددية ا      

تجلَّت المعايير النصية فيها بدددرجات متفاوتددةع تحققددت كلهددا فددي بعددي النصددو ع وفددي مقاصد 

نصو  ألرَّ تحقق بع هاع وعملت كلها على دعم المقصد السياسيع باعتاارهددا األدوات التددي 

 يستخدمها الُمرسل لتحقيق مقصده السياسي.
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ياضي العربيالمقاصد السياسيَّة في ا حفي الرِّ  2018حول كأس العالم  لخطاب الصَّ

 )دراسة نصيَّة لنماذج من الصحف العربيَّة(

 

تعدُّ كرة القدم أداة سياسيَّة تحقِّق الّدول بواسطتها أهداف ا كريرةع باعتاارها الرياضة األكرر            

ام العالمع وبها يحاول السياسيّوو جماهيريّة وشعايّة؛ فعن طريقها تحاول الّدول تحسين صورتها أم

ا أداة لتسليط الّ وء  اكتساب شرعيَّة دوليَّةع كما أنها وسيلة ة ارة   ايا سياسيَّة كريرةع وهي أي  

ا لتحسين صور الدول   على موضوعات  د تكوو بعيدة عن أذهاو الجماهيرع كما أنها تُستَخدم أي  

آلرع ويتمُّ ذلك عن طريق استغيل الّصحف   أو األشخا  من جانبع وتشوير آلرين من جانب

 ووسايل اةعيم المريية والمكتوبة.

ياسيُّوو واةعيميُّوو كأس العالم        لتوجير رسايل سياسيّة إلى العالمع   2018و د استغل السِّ

سواء كانت بصورة مااشرة أو بصورة غير مااشرةع وأ ات نجاح هذه الرسايل أو دور الرياضة 

 بالغ األهّمية وال يُستهاو بر في توجير الرأي العام نحو مقاصد عدَّة. 

ا معيار "المقصديَّة"ع وهو أحد المعايير يحاول هذ       ا الاحث معالجة هذه المقاصد مستخدم 

السَّاعة التي وضعها دي بوجراند التي تمكننا من وصف النّص بأنر عمل تواصلي. وتعالج 

ياسة التي وردت في عينة من الصحف العربيّة ليل فترة كأس العالم   الدراسة المقاصد السِّ

النّصية األلرَّب السَّاكع والحاكع والمقاوليَّةع والمو فيَّةع والتناّ ع  في ضوء المعايير 2018

ياسية في  واةعيميَّةع ويوضك كيف استُخدمت تلك المعايير النصيّة لتحقيق المقاصد السِّ

 النصو  الصحفيَّة.  

 مقدِّمة:

ياضة: -1 ياسة والرِّ  السِّ

عتاارها أحد العوامل المهّمة لتحريك الكرير من تستغل السياسية الدوليَّة رياضة كرة القدم با      

شؤونها؛ فقد تعمل على تحسين العي ات بين الدول و د تقود إلى األزمات؛ ألنر تشّكل ميدان ا 

ا للتفاعل السياسي بين الدول؛ ولذلك ُوجدت كرير من المطالاات بفصل األلعاب الرياضية  واسع 

ا عن السياسة الدوليةع وأو تك وو مجّردة من أي شكل أو رمز سياسيع وذلك لتجنّب فصي  تام 

اآل ار السلايّة لأللعاب الرياضية على السياسة؛ ولكن هذا األمر لم يفلك والّدليل على ذلك هو 

 الدور الذي تقوم بر السياسة حتى اآلو عار المجال الرياضي. 

النتصار في المجال  وتسعى الدول الستخدام الرياضة الكتساب شرعيّة دوليةع وتحويل ا      

الرياضي إلى انتصار سياسي يعمل على دعم سلطتها. و د شهد التاريخ ذلك من  ال؛ كما حدث 

في ألمانياع حيث استغل هتلر الرياضة للدعاية لنظامر  1936في األلعاب األولماية في عام 

ا عن طريق النشاطات الري اضية إلى  السياسيع و د سعت ألمانيا الشر ية بعد االنفصال أي  

انتزاع اعتراف العالم بنظامها السياسي وكسر العزلة التي فرضتها ألمانيا الغربية وبقية دول 

 . (1)أوربا عليها
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كما  تسهم الرياضة في رفع الروح المعنوية للدول الصغرَّ؛ حيث تستغل هذه الدول فوزها        

فسة الدول الكارَّ وهزيمتهاع مّما في المناساات الرياضية لتظهر أنها دولة  وية  ادرة على منا

 .(2)يعّوض النقص الذي تشعر بر تجاه الدول الكارَّ في المجاالت األلرَّ

 لسانيات النص: -2

رت لسانيَّات النّص في الساعينيَّات من القرو العشرين على أيدي علماء مرل فاو دايك        تطوَّ

Van Dijk  وروبرت دي بوجراندDe Beaugrande ضعا األسس العامة لنظرية نحو اللذين و

النّص الحديث في الرمانينات من القرو العشرين؛ إذ انتقل االهتمام من لسانيَّات الجملة إلى  

 .J. R لسانيَّات النّص ال سيَّما بعد ظهور المنهج الوظيفّي في التحليل اللغوّي على يد فيرث 

Firth ع وهاليدايM.A.K. Halliday ع وبالمرR. Palmerهايمز ع و Dell H. Hymes ع

 .H. Pوجرايس   Charles William Morris وظهور المنهج التداوالي على يد موريس

Grice  وأوستنJ. L. Austin (3). 

لغوية أصليَّةع تارز   ومن بين التعريفات التي تناولت "النّص" تعريف هارتماو لر بأنرب"عيمة    

. وذهب هاليداي ور يَّة حسن إلى أو النّص وحدة دالليَّةع وهو ال (4)الجانب االتصالي والسيميايي"

ا بشرط أو تكوو بين  يتعلَّق بالجمل؛ بل يتحقَّق بواسطتها... وأو كّل متوالية من الجمل تشّكل نص 

بها  يتحقّق التي الوسيلة إال لجملا وليست دالليةع وحدة فالنصعناصر هذه الجمل عي ات؛ 

 .(5)النصّ 

؛ فيرَّ أو النّص تشكيلة  أّما دي بوجراند فهو يركِّز في تعريفر للنّص على الجانب التداوليّ       

لغويَّة ذات معنى تستهدف االتّصالع ويُ اف إلى ذلك ضرورة صدوره عن مشارك واحدع ضمن 

روي أ و من جمل أو فترة زمنيَّة معيَّنةع وليس من ال َّ و يتألَّف النص من الجمل وحدها؛ فقد يتكوَّ

كلمات مفردةع أو أيَّة مجموعات لغويَّة تحقّق أهداف االتصددالع ومن جهة ألدرَّ فقد يكدوو بين 

لة المتاادلة ما يؤهّلها ألو تكوو مقاال    .(6)بعي النصو  من الصِّ

 ويمكن القول إو أبرز سمات تحول الاحث اللغوي إلى لسانيات النصع أو األليرة لم تعد        

تكتفي باستخراج المعايير التي تحكم العمليات التي تتحقق في المستويات اللغويَّة الصوتية 

متمرِّلة في تحديد  والصرفيَّة والنحويَّة والدالليَّة؛ بل انتهت إلى أبعد من ذلكع فقد اهتمَّت بالتداولية 

أوجر االتصال وشروطر و واعده ولواصر وآ اره وأشكال التفاعل وعواملر ومظاهره وعي تر  

ية ومعاييرها وال سيَّما الربط والتماسك والمقصدية...  .(7)بالنصِّ

ية التي يعد روبرت دي بوجراند من         يقودنا هذا الكيم إلى الحديث عن المعايير النصِّ

نيِّين األوايل الذين طرحوها في كتابر "النّص والخطاب واةجراء"؛ إذ يقولب"وأنا أ ترح اللِّسا

ية  ا ةيجاد النصو  واستعمالها" Textualityالمعايير اآلتية لجعل النصِّ ع (8)أساس ا مشروع 

ية اآلتية ا أو تتوافر فير المعايير النصِّ  بمنطلق ا من أّو النّص حدث تواصلي يلزم لكونر نص 

ب يتحقق هذا المعيار عند روبرت دي بوجراند بواسطة الترابط Cohesionالساك  -1

الرصفي القايم على النحو في بنير السطحيةع حيث المساحة للجملع والتراكيبع 
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والتكرارع واةحاالتع والحذفع والروابط... إنر المنظور اللساني الوصفي القايم على  

 .(9)االتساق

 ب ويتحقق بواسطة الروابط المعنويّة الموجودة في النّص. Coherenceالحاك  -2

ب أي األهداف التي يسعى النّص إليهاع ومقاصد المؤلّف  Intentionalityالمقصديّة  -3

 التي يريد الوصول إليها من ليلر.

 ب وتتعلّق بمو ف المتلقّي من  اول النّص.Acceptabilityالمقاوليّة  -4

 ب أي تو ّع المعلومات الواردة في النّص.Infomativityاةعيميَّة  -5

 ب وتتعلّق بمناساة المو ف للنّص.Situationalityالمقاميَّة  -6

ب ويت ّمن العي ات بين نّص ما ونصو  ألرَّ مرتاطة Intertexualityالتناّ   -7

 .(10)بر

وهذه العناصر بع ها يتصل بالنّص نفسر؛ ويتمرّل في الّساك والحاكع وبع ها يتّصل        

بمنتج النّص ومتلقّير كالمقصديَّة والمقاوليَّةع أّما المقاميَّة والتناّ  فيتّصيو بظروف إنتاج 

 النّص وتلقّير.

 المقصديَّة:●

رل الحديث عن مقصد المتكلّم أو غرضر من  اهتمَّ كرير من النُّحاة القدامى بد"القصد"ع في م     

ف ابن جنّي ) هد( الكيم بأنرب"كل لفظ مستقّل بنفسر مفيد لمعناه"ع و ال في  392الخطاب؛ فيعرِّ

. في بّد أو يحقِّق فايدة (11)موضع آلرب"فكل لفظ استقل بنفسرع وجنيت منر  مرة معناهع فهو كيم"

ا. ألّو فايدتر تلك هي التي تحقق حتّى يُطلق علير كيم؛ أي ال بّد  أو ي ا أو مقصد  حمل غرض 

 العملية االتصاليَّة.

ا من ليل منا شتهم ما يُسمى        واتّ ك اهتمام اللغويِّين العرب القُدامى بالقصد أي  

بد"التعيين"؛ أي التعريف والتنكير في الماتدأ والخار في الجملة؛ حيث وضع النُحاة  اعدة تذهب 

صل في الماتدأ التعريفع وأّو األصل في الخار أو يكوو نكرة؛ وذلك ألو ال فايدة من إلى أّو األ

اج )   316اةلاار عن النكرةع واالبتداءع واالبتداء بالنكرة يؤدِّي إلى اللاسع فقال ابن السرَّ

لّم بر. أال هد(ب"إنما امتنع االبتداء بالنكرة المح ة ألنر ال فايدة فيرع وما ال فايدة فير في معنى للتك

ترَّ أنك لو  لتب رجل  ايمع أوب رجل عالم لم يكن في هذا الكيم فايدة ألنر ال يستنكر أو يكوو 

ا" ا أو عالم  هد( عن ابن الدهاو  ولر   686. و د نقل الرضي األستراباذي ) (12) في الناس رجل  ايم 

إفادة المخاطَب "إذا حصلت الفايدة فألار عن أي نكرة شئتع وذلك ألو الغرض من الكيم 

ف ابن هشام )(13)م موو الكيم" هد( إلى أو الكيم هو القول المفيد بالقصدع   761. و د عرَّ

والمراد بالقصد هنا هو ما دّل على معنى يحسن السكوت عليرع وكاو العلم بر ضروري ا ةفادة 

 .(14)الكيم

"يناغي للمتكلم أو يعرف هد( عن دور القصد في فهم النص فيقولب 255ويتكلم الجاحظ )     

أ دار المعانيع ويوازو بينها وبين المستمعين وبين أ دار الحاالت...حتى يقسم أ دار الكيم على 

أ دار المعانيع ويقسم المعاني على أ دار المقاماتع وأ دار المستمعين على أ دار تلك  
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رض األساسي من الكيمع  هد( أو القصد هو الغ 471. ويرَّ عاد القاهر الجرجاني )(15)الحاالت"

اع ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصده"  .(16)فيقول إّو الناسب"يكلم بع هم بع  

د على أهمية معنى الغرض أو القصد من       و د أفاض العرب في هذه الظاهرة وغيرها مّما يؤكِّ

الكيم الذي يعدُّ محور  العملية االتصالية؛ فالكيم ال يُنقل من متكلّم إلى متلقٍّ إاّل لمقصد ماع وإاّل 

 فهو درب من اللغو وال فايدة من وراير.

ا من معايير النصيَّة الساعةع وعّرفر بأنرب"يت من مو ف  و د عّد دي بوجراند القصد       معيار 

ا يتمتع بالساك وااللتحامع  منشئ النص من كوو صورة ما من صور اللغة  صد بها أو تكوو نص 

وأو مرل هذا النص وسيلة من وسايل متابعة لطة معينة والوصول إلى غاية بعينهاع وهناك مدَّ 

ا من الناحية العملية حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة  متغيّر للتغاضي في مجال القصدع  ايم 

. فالنص ليس بنية عشوايية؛ وإنّما هو عمل يقصد بدر أو يكدوو متناسدق ا (17)للساك وااللتحام"

 .(18)بلوغها ومترابط ا مدن أجدل تحقيق هددف محدّددع فهو عمل مخدطط لر غايدة يدود

ويشترط ليعاّر منشئ النص عن القصد الذي يروم إيصالر إلى المتلقي أو يمتلك اللغة في       

مستوياتها المعروفة؛ ومنها المستوَّ الدالليع من ليل معرفتر العي ة بين الدوال والمدلوالتع 

تي كذلك معرفتر بقواعد تركياهاع وسيا ات استعماالتهاع وعلى اةجمال معرفتر بالمواضعات ال

 .(19)تنظّم إنتاج الخطاب بها

في بد أو تكوو هناك عي ة بين األدوات اللغويَّة ومستعملها؛ حيّث إنّر يجب أو يوظفها من       

أجل مقاصد ما "فالمعاني ال تكمن في األدوات اللغويّة المستعملةع بل لدَّ المتكلم الذي يستعمل 

.  فقصدية النّص ال تتوفر فقط في (20)ونواياه" تلك األدوات ويوظفها بشتى السال لتحقيق مقاصده

 الداللة الكامنة فير؛ وإنما في نية منتج النّص في أو يوّصل تلك الداللة إلى المتلقي.

وترتاط القصدية بالمتلقي؛ ألو الهدف منها هو الفهم الذي هو تحديٌد لمراد المتكلمع وتعيين       

ع وبطايعة الحال فإو المتلقي ال (21)العديدة في اللغةللمعنى المقصود من اللفظ ضمن محتميتر 

ا  د يكوو أضيق أو أوسع من معنى  ا لاص  يكتفي بتحرير  صد المؤلف؛ وإنما يشّكل لنفسر  صد 

المؤلفع وهذا يتو ّف على  دراتر اللغويّة و دراتر المعرفيّةع فيتشارك كّل من معنى المتلقي 

 ومعنى المؤلف في إنتاج النّص. 

  و د أكَّد جددوو سديرل الربط بين العادارة اللغويَّة ومراعداة مقداصد المتكلِّمين؛ حديث عددددَّ       

نة في القول ة المت مَّ ا ومكون ا أساسي ا من مكونات القوَّ ن في القول عنصر   .(22) الغرض المت مِّ

 ولكي تُدرك مقاصد النّص ال بّد من إدراك مستويين فيرب

 مفهوم الخطاب أو المعنى المستلزم. -معنى الحرفي.               منطوق الخطاب أو ال -

ا أو مت من اع فالمقاصد الصريحة هي تلك         وهذا يعني أو "القصد في النص  د يكوو صريح 

نة هي تلك التي ترتاط  المرتاطة بالمعاني المااشرة للكلمات والجملع في حين أو المقاصد المت مَّ

 .(23)هذا الفعل أو ذاكع في إشارة واضحة إلى أفعال الكيم"بالمغزَّ من استخدام 
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ويقوم هذا الاحث بمعالجة المقاصد السياسية التي وردت في عينة مختارة من الصحف       

العربية التي صدرت ليل فترة انعقاد كأس العالمع وكيف استطاع الُمرسل التعاير عن تلك 

التي توافرت في كّل نّص من النصو  الصحفيّة المقاصد في ضوء المعايير النصية األلرَّ 

 المختارة. والمقاصد السياسيّة التي وردت في عينة الّدراسة ليل انعقاد كأس العالم كما يليب

 المقصد األول: ويحقّقه ظهور إردوغان بصحبة الالعب مسعود أوزيل: -

(ع  9/7/2018و د جاء في عينة الدراسة في الخار المنشور في جريدة األهرام بتاريخ )     

وهو لار مصحوب  زلزال "صورة أردوغاو" يهدد باعتزال مسعود أوزيل دولي ا"ع وعنوانرب"

 بالّصورة التاليةب 

 

  الذي نتج عن  و د استعاو بها الُمرِسل في إطار إي اح الخار الذي يتناول ما يخّص القلق      

ظهور اليعب األلماني أوزيل )وهو تركي األصل(  بصحاة الرييس التركي إردوغاو  ال كأس 

ا سياسي ا  العالمع وهو ما هّدد مستقالر الكروي. وتأتي هذه الّصورة بمصاحاة الخار بوصفها مقصد 

 اعدة  وهو استغيل حزب إردوغاو هذه الّصورة في دعايتر االنتخابيّة الرياسيّة لكسب

ا ضّد  جماهيريَّةع كما أو ظهور أوزيل  د انتُقد؛ ألو ألمانيا ترَّ أو الرييس إردوغاو يمارس  مع 

 معارضير السياسيّين وضّد اةعيميّين ويسجن الّصحفيّين.

الغااء السياسي" )كما نقلت و د وصف االتحاد األلماني صورة أوزيل مع إردوغاو بد"       

ووصف ظهوره  عن صحيفة زماو التركية(. 2018يولية  23جريدة اليوم السابع بتاريخ 

بصحاتر بد"الزلزال" داللة على لطورة مو فر؛ وهو ما يعكس دور الرياضة في تحريك الرأي  

 العام.

 ة كما يليبو د تحقق المقصد السياسي في هذا الخار في ضوء بعي المعايير النصيَّ      

 ب و د ظهر في النص من ليل استخدامب السبك -

وهو وسيلة نحويَّةع و د  ال عاد القاهر الجرجاني عنر أنر "باب د يق المسلك   "الحذف":●  

لطيف المألذع عجيب األمرع شاير بالسحرع فإنك ترَّ فير ترك الذكر أفصك من الذكرع والصمت 

ع وتظهر هذه األهمية للحذف في كّل عيّنة الدراسة متمرّلة في  (24) عن اةفادة أزيد من اةفادة"

ياسيَّة غير المعلَن عنها في المواد الخاريّة؛ فهنا على سايل المرال يظهر الحذف ابتداء  المقاصد الس

من العنواوب "زلزال "صورة إردوغاو" يهدد باعتزال مسعود أوزيل دولي ا"؛ حيث يتمرّل الحذف 

 هنا في عدم ذكر ساب تهديد صورتر مع إردوغاو لمستقالر الكروي؛ والمتمرّل في أنّر رييس يقمع

معارضير...وهذا هو العنصر المحذوف على مدار الخار كلّر. والحذف بدوره يعّول على معرفة  
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المتلقّي بالسياق الخارجي للنّص؛ أي السياق السياسي واالجتماعي الذي من ليلر يفهم طايعة 

 األشخا  التي يتناولها الخارع وبالتالي فهم النّصع والمقصد األساسي منر.

ب وهو وسيلة معجميَّة يسعى الُمرِسل عن طريقها إلى التأكيد على المعنى بذكر التكرار اللفظي● 

ة على مدار النّصع و د تمرّل هنا في تكرار كلمة "االستغناء" وكلمة  الكلمة نفسها أكرر من مرَّ

"انتقادهع انتقادات" بالمفرد والجمعع وهذا التكرار يعكس الرفي التاّم لتصّرف اليعب  

ا تكرار التعاير المجازي "كاش فداء" على لساو والده يُظهر رف ر هو  مسعودأوزيل. و أي  

 ليتهام الموّجر البنر.

ب ظهر الحاك في هذا النّص عن طريق استخدام األلفاظ والتراكيب االنفعاليّة التالية على الحبك -

  فشلر/ / اليرالتشكيك بو استغيلها/ ال غوط/ انتقادات/ كاش فداء// و ك/ "زلزال امتداد النصب

ا". استُخدمت هذه األلفاظ والتراكيب في النّص  انتقاده/اةهانة/الجرح/الجدل/أذيال الخياة/لطأ فادح 

ا من العنواوع وبالتالي فهي تعكس حاك النّص وعي ة الحاك   الخاري لتربط أجزاء النّص كلها بدء 

أوزيل لظهوره مع الرييس بمقصد الُمرِسل؛ وهو إظهار حّدة االنتقادات التي ُوّجهت لمسعود 

 التركي.

ب و د تحقق في النّص عن طريق اال تااسات التي وردت على لساو والد اليعب أوزيل؛  التناصّ  -

حيث تناّصت مع نّص الخار األصلي لدعم مو ف أوزيل بأنر لم يقم بهذا الفعل ليانة ؛ وإنما أدب ا 

 النتماير إلى تركيا موطنر األصلي.

ال تااسات نورد اال تااس المتمرل في رد فعل والد أوزيل على بياو مدير المنتخب ومن بين ا       

األلماني بيرهوف الذي ت ّمن استاعاد أوزيل عن فريقرع يرد نّص كيمرب"هذا الاياو و ك برأيي 

 أو )بيرهوف( يهدف إلى إنقاذ نفسر". 

ِسل هنا فيما يخّص أوزيل؛ حيث ب و د تمرّلت في المعلومات التي استعاو بها الُمراإلعالميَّة -

 يمكن إيجازها فيب

 تعّرض أوزيل النتقادات كريرة في ألمانيا بعد ظهوره بصحاة الرييس التركي إردوغاو. -

 التشكيك في والء اليعب أللمانيا. -

تصدريك مددير المنتخب األلمداني بيرهوف باالسدتغناء عن اليعدب أوزيل؛ ألنر لدم يوّضك   -

 ميبسات تلك الصورة.

 دفاع والد أوزيل عن مو ف ابنرع واستنكار االتهام الموّجر لر. -

 إهداء أوزيل ورفيقر إلكاي جوندوجاو  ميصين إلى رييس تركيا مكتوب ا علير "إلى رييسي". -

ع لكنّها انتشرت وأ ير الجدل حولها ليل فترة  2018التقطت الّصورة في لندو  ال مونديال  -

 عالم.كأس ال

وترتاط تلك المعلومات بمعيار المقاوليَّة الذي يهدف إلى إ ناع المتلقي بالمعلومات الواردة في       

الخارع فالنّص لن يكوو مقاوال  لدَّ المتلقي إاّل إذا ُدِعم بمعلومات كافية؛ فالمقاوليَّة تمرِّل رّد فعل 

 لما في النّص من معلومات.
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لمقصد السياسي لهذا النّص الخاري  د اتّ ك في ضوء عي تر  وتجدر اةشارة هنا أو ا      

 بالمعايير النصيّة األلرَّب الساك والحاك والتناّ  واةعيميَّة والمقاولية.

 المقصد الثاني: ويحققه الظهور الالفت لرئيسة كرواتيا خالل انعقاد كأس العالم: -

ا؛ حيث كاو لها  تمرل صورة رييسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش - ا سياسي ا مهم  مقصد 

ح ور لفت أنظار العالمع وأصاحت حديث الصحف العالمية وموا ع التواصل االجتماعيع وكاو 

 من أبرز ما نُشر عنهاب

* سفرها من بيدها لروسيا بمالها الخا  وليس على حساب الّدولة من دوو الطايرة الرياسية  

 لها من دالل الطايرة أ ناء توّجهها لموسكو.المخّصصة لهاع و د نشرت مقطع فيديو 

* ح رت مااراة بيدها وروسيا مرتدية الزّي الرياضي بجوار انفاتينو رييس اتحاد كرة القدم 

ورييس الوزراء الروسي دميتري آناتوليفيتش ميدفيديفع و امت باالحتفال بفريقها بحماس عند 

 وتوكوالت السياسيّة.تسجيل الفوز على روسياع متخلّية عن  واعد والار

* أظهرت العديد من الفيديوهات لحظات ظهورها في غرفة تاديل الميبس ليعاين الكروات بعد 

 المااراة.

*  امت بجولة في مدينة سوتشي الروسية التي أ يمت فيها المااراة بين روسيا وكرواتياع والتقطت 

 بعي الصور مع سّكاو المدينة وتحّد ت معهم.

ا سياسي ا وهو زيادة شعايّة الرييسة الكرواتيَّة في العالمع فلم يكن      مرلت هذه األحداث كلّها مقصد 

 . 2018أحد يعرفها بهذه الّصورة  ال كأس العالم 

 و د جاءت معظم المواد الصحفيّة الخاّصة بالفريق الكرواتي مرفقة بصورة لها. ومن بينهاب    

( في الصفحة األولى تحت عنواوب"كرواتيا جميلة .. كروي ا 13/7/2018في الجريدة الكويتية ) -

 ورياسي ا".

 

 اتّ ك هذا المقصد في ضوء المعايير النّصية التاليةب      

ب وذلك عن طريق طريق توظيف االستادالع وهو عملية تتّم دالل النّصع عن طريق السبك -

 الخار على النحو التاليب "رييسة  ع  و ظهر في النصّ (25)تعويي عنصر في النّص بعنصر آلر
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كرواتيا الحسناء كيتاروفيتش ...الرييسة الكرواتية...كيتاروفيتش...الحسناء الكرواتية...الرييسة 

 الحسناء...الرييسة الكرواتية".

  ب و د اتّ ك هنددا في اال تااسات التي أوردهددا الكاتب في الخددار على لسدداو رييسددة التناص -

 كرواتياع ومنها ما يليب

 * "و الت كيتاروفيتشب إنها تف ل أو تكوو مشجعة عادية وتحب أو تشجع بيدها بطريقة  د 

 تكوو "غير اليقة بمنّصة كاار الزّوار"".  

* "فالمرة الماضية أتيت مع صديقتي لمتابعة لقاء روسيا وإساانياع واشتريت تذاكر المااراة من 

  انيةع وتفاعلنا مع الجمهور الروسي". مالي الخا ع لقد أحاات كل

واالستعانة بهذه اال تااسات يدعم المقصد السياسي الرييس من وراء ظهور رييسة كرواتيا      

بصورة الفتة للنظر؛ وهو التأكيد على تواضعها وبالتالي نشر صورتها لدَّ العالمع وشّد األنظار 

 إلى بلدها. 

طريق ذكر معلومات تدعم المقصد السياسي من وراء هذا  ب و د تحققت في النّص عن اإلعالمية  -

 الخارع والمعلومات التي وردت في النّص على النحو التاليب 

 * سافرت رييسة كرواتيا روسيا في طايرة عادية على حسابها الخا  مع جمهور بيدها.

 * نزلت لمشاركة فريق منتخب بيدها فرحة الفوز عقب انتهاء المااراة.

ييسة كرواتيا أو ترتدي  ميص منتخاها على أو تجلس في منّصة كاار الزّوارع فسمك  * فّ لت ر

 لها المنظّموو بارتداير في المنّصة.

 * اشترت تذاكر المااراة من مالها الخاّ .     

ا لحماسها الشديد.  * لفتت مؤازرتها فريقها أنظار العالم؛ نظر 

و د  الت جريدة "جوتارنجي ليست" عن هذا  * اجتمع أع اء حكومتها مرتدين  ميص منتخاهمع 

 االجتماعب"لم يساق أو عقد اجتماع وزراء بهذا الشكل".

 أسهمت هذه المعايير في دعم المقصد السياسيع ومن  َمَّ تُحقّق المقاوليَّة لدَّ المتلقِّي.       

شعاهاب" ( تحت عنواو الخارب"كيتاروفيتش تهنّئ 9/7/2018وفي جريدة السياسة الكويتية ) -

 أراكم في النهايي"".  جاءت المعايير النصية فير على النحو التاليب

 ب و د جاء في النّص متمري  في اال تااسات المنقولة على لساو كيتاروفيتشع منهابالتناص -

 *  ولهاب"برافوع إني فخورة بهذا الشعبع وأمنك  الة لشعار  ميص المنتخبع وكذلك للاحر

 األدرياتيكيع ونهر الدانوب ونهر درافاع فلتحتفلوا طول الليل والنهار"

والاحر األدرياتكي هو أحد فروع الاحر المتوسط الذي يحدُّ كرواتيا من الجنوبع أما نهر      

الدانوب فهو يمر في أراضي العاصمة الكرواتيّة. واال تااس هنا يعكس دعم كيتاروفيتش لمنتخب 

فرحة تأهلر للمربّع الذهايع وكأو فوز المنتخب هو فوز للشعب كلّر و وة   بلدهاع ومشاركتها

 ألرضر. 

* وتواصل كيمها عن المنتخبب"كاو الشااو رايعينع آمل في أو نصل إلى المااراة النهاييةع 

 الشااو يمكنهم القيام بذلكع وأرَّ أنهم في مزاج جيد...أراكم في المااراة النهايية".
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عيار التناّ  هنا لدعم المقصد السياسي األساسي من ظهور كيتاروفيتش ليل استُخِدم م      

 فترة انعقاد كأس العالمع فإظهار دعمها للمنتخب بتلك الصورة يعزز صورتها لدَّ العالم.  

 المقصد الثالث: يحققه استضافة رئيس الشيشان المنتخب المصري في العاصمة جروزني: -

رييدددس الشدديشاو  ديدروف للمنتخب المددصري انتقددادات كددريرةع و د أ ددارت است افة        

وبخاّصة الّصور التي جمعتر بالّيعب المصري محّمد صيحع ووّجهت تساؤالت كريرة حول 

ساب إ امة المنتخب المصري في جروزني عاصمة الشيشاوع وتلك الّصور التي انتشرت في 

 د صيح صفة "المواطن الفخري". الّصحف ووسايل اةعيم لر وهو يمنك محم

 

 ومن المواضدع التي ورد فيهدا هذا المقصد التقرير الددذي ورد في جدريدة الشدرق األوسددط     

 ( بعنواوب "هل حاول رييس الشيشاو استغيل محمد صيح سياسيا؟".2018/ 25/6)

فهو محاولة  أّما المقصد السياسي من وراء ظهور رييس الشيشاو بصحاة محمد صيح     

تحسين صورة الرييس الشيشاني أمام العالم؛ إذ إنر متَّهم بقمع الحّريات وانتهاك حقوق اةنساو 

وتصفية المعارضين لر؛ حيث يعّد ماعو  ا لاوتين في الشرق األوسطع والصوت الفعلي للمسلمين 

في   الروس في الخارج. ويأتي تحقيق هذا المقصد عن طريق است افة المنتخب المصري

ا للشعايّة الكايرة التي  عاصمة الشيشاو رغم بعدها عن  لب األحداث في بطولة كأس العالمع نظر 

 حظي بها اليعب المصري محّمد صيح في أنحاء العالم. 

هذا هو المقصد الذي أشيع عن است افة رييس الشيشاو للمنتخب المصريع وتداولت وسايل     

اةعيم الصور التي جمعتر بمحّمد صيح. رغم نفى  ديروف االتهامات التي ُوّجهت إلير. و د 

 تحقق هذا المقصد في ضور المعايير النصية التاليةب 

تحد ت عن شيء واحد هو ... ةجمال في مرلب"ب وتمرّل في النّص في التفصيل بعد االحبك -

استقالر حيث استغيل  ديروف لشعاية صيح الطاغية في جميع أنحاء العالم ألهداف سياسية ع 

ودار معر حول ملعب أحمد آرينا وحر  على التقاط عدة صور مع نجم ليفربول وهداف 

ى تطايق تليغرام "محمد صيح الدوري اةنجليزي الممتازع وكتب  ديروف عار  ناتر الرسمية عل
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مواطن فخري لجمهورية الشيشاو. نعم هذا صحيك! و عت مرسوما بمنك العب كرة القدم العظيم 

 والعب المنتخب المصري وليفربول هذه الجايزة الكارَّ"". 

 يأتي التفصيل هنا لدعم المقصد األساسي؛ حيث اهتمام  ديروف بمحمد صيح..     

علومات الموجودة في النّص الخاري داعمة للمقصد السياسي المذكورع ب جاءت الماإلعالمية -

باةضافة إلى عرض لاعي الحقايق التي تنفي التهم الموّجهة إلى الرييس الشيشانيع ويمكن 

 عرضها فيما يليب

* "أ ار عدم احتفال محمد صيح بهدفر في مرمى السعودية الشكوك حول ما تردد عن استياير   

سياسيا من  ال رم او  ديروف رييس جمهورية الشيشاو ليل مشاركة مصر في من استغيلر 

 كأس العالم الحالية في روسيا".

كاو   * دفاع الفيفا عن االتهام الموّجر للمنتخب المصري؛ من بينها أنر أكد أو "التيار غروزني

اعتااره أف ل ألسااب فنية بتجاور ملعب التدريب مع فندق اة امة حيث إنر ميصق للفندق وب

ملعب تدريب من الميعب المتاحة وياعد مقر اة امة عن المطار بساع د ايق فقط ف ي عن  

 الهدوء".

 * منك  ديروف وسام المواطن الفخري لمحّمد صيح؛ وذلك أ ناء مأدبة لوداع الفريق.

ا من العاي كرة القدم المشهورينع حيث ا لتقى من * ساق لقديروف أو استقال في جروزني كرير 

  ال مع دييغو مارادونا ورونالدينيو .

ويأتي تعليل المعلومة األليرة بأنر مع است افة روسيا لكأس العالم ولمعاو اسم صيح في        

العالم  د زاد من االنتقادات في ظل العي ات المتوترة بين بريطانيا وروسياع وانتشار هذه 

 الاريطاني. االنتقادات والهجوم على صيح في اةعيم

* ذكر التقرير بعي المعلومات التاريخيّة عن  ديروف؛ حيث يذكر أنر كاو صاحب والده مع  

ا للشيشدداو بقرار من الرييس الروسدددددي   الجهددداديين ضّد الروسع  ّم ُعيّن بعد وفددداتر رييس 

ديروف لتلميع فيديمير بوتين. يسرد التقرير هذه المعلومات  ّم يطرح تساؤالب "هل يحتاج  

 صورتر؟" 

 ويحققه االتهام بالقرصنة الموّجه إلى السعودية: المقصد الرابع: -

ا للسعوديَّة بالقرصنة؛ حيث اتهمها        فقد وّجر االتحاد األوربي لكرة القدم )يويفا( اتهام 

( غير القانونيَّة في المملكة ةذاعة مااريات كأس العالم دوو الحصول  beoutQباست افة  ناة )

 ( القطريَّة.bein Sports على إذو. وهذا بناء على ما رّددتر ورّوجت إلير  نوات )

ا           أّما المقصد السياسي هنا فهو أّو دولة  طر  د اتُّهمت بإيوايها اةرهابيّين الذي دفع بع  

لمقاطعتها سياسي ا وا تصادي ا؛ مرل السعودية مصر والاحرين واةماراتع  من الدول العربيّة

 وبالتالي فهي  د استغلت الرياضة لتشوير صورة المملكة العربية السعودية.

 ومن بين األلاار التي تحقق فيها هذا المقصدع ما يليب       

ا على2018/ 13/7في جريدة "اال تصاديَّة" السعودية ) -   لساو وزارة اةعيم  (ع يأتي لار 

 السعوديَّةع على النحو التاليب 
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ينفي اةعيم السعودي اتّهام  ناة "بي إو ساورت" للسعودية بالقرصنةع ويتّهمها باةساءة         

إليها بما نساتر إلير من  رصنة. وفي العدد نفسر يأتي عنواو المقالب" الاادعب يتاجروو بالرياضة  

 ما يليبلتمرير رسايل كاذبة". و د تحقق هذا المقصد عن طريق بعي المعايير النصيَّةع ك

 ب و د تحقق عن طريقبالسبك -

ا نوعاوب إحالة نصيّةع وإحالة مقاميّة؛ أما اةحالة النصيّة فتتّم عن   ● اةحالةب واةحالة عموم 

طريق ال ماير وأسماء اةشارةع واالسم الموصولع وهي تكوو إّما  اليّة وفيها يشير العنصر 

اع أو بعدية وفيها يشير العنصر المحيل إلى  المحيل إلى عنصر آلر متقّدم علير وهي األكرر شي وع 

ع وهي عي ة  ايمة بين األسماء والمسّمياتع ووظيفتها وحدة النّص في (26)عنصر آلر يلحقر

 .(27)ضوء ترابط جملر

أّما اةحالة المقامية فهي إحالة لارجيةع وفيها يحيل عنصر في النّص إلى عنصر لارجيع       

وال تتدلل تلك اةحالة في إطار الساكع وإنما ننظر إليها في إطار سياق المو ف الخا   

 .(28)بالنص

رع ويمكن واةحالة النصيّة ال يخلو منها نص من النصو ع فهي أداة الترابط بين الجمل في      

 أو نذكر المرال التالي لإلحالة النصيةب 

الذراع اةعيمية الرييسة لدولة  طر  ها"و د ساق أو حذرت السعودية بث  ناة الجزيرةع ألن     

توفر منصة  هالدعم اةرهاب وتعزيز عدم االستقرار في المنطقةع كما أن هاتستخدم التي

. ووزارة اةعيم على  قة بأو "بي إو ساورت" تتسم بالعنف. التي هملإلرهابيين لنشر رسايل

 ها تواجه التيلتشوير السعودية من أجل صرف االنتااه عن الف ايك والتهديدات  هاصممت حملت

 القنوات حالي ا". اةحالة هنا كلّها إحالة  اليةع فالمحيل يشير إلى سابق علير. تلك

راكيب التي ترات اةرهاب على  طر ● االستادالب و د ورد في النّص في االستادال بين الت

و نواتهاع على سايل المرالب "تنظيم الحمدين اةرهابي...الدولة المار ة...النظام القطري  

 اةرهابي...".

ب و د جاء في النّص الخاري في استخدام اةجابات عن أسئلة محذوفة مقدَّرةع تلك الحبك -

طريق وصف  طر بإيوايها اةرهابيّينع ومن  ّم فكّل اةجابات التي تنفي التهمة الموّجهة إليها عن 

 ما يصدر عن  نواتها بعيد عن التصديق. ويت ك ذلك في المرال التاليب

 الذراع اةعيمية الرييسة لدولة  طر  ألنر"و د ساق أو حذرت السعودية بث  ناة الجزيرةع     

لدعم اةرهابع وتعزيز عدم االستقرار في المنطقةع كما أنها توفر منصة إعيمية   التي تسخدمها

لإلرهابيين لنشر رسايلهم التي تتسم بالعنفع و د اضطرت السعودية إلى حظر بث  ناة "بي إو  

ع إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في لنفس السابساورت" على أراضيها 

وزارة اةعيم على  قة بأو "بي إو ساورت" صممت حملتها لتشوير سمعة السعودية  السعوديةع

 صرف االنتااه عن الف ايك والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالي ا". من أجل
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فالسؤاالو المقدَّراو في المرال األول والمرال الراني هماب"لماذا حذرت السعودية بث  ناة       

ذا اضطرت السعودية إلى حظر بث  ناة "بي إو ساورت؟" وجوابهما "ألنر... الجزيرة؟!ع "لما

لنفس الساب" يعكساو رفي السعودية لقناة "بي إو ساورت" القطرية لمخالفتها ولدعمها 

اةرهابع ومن  م فمن المنطقي أال تمارس القرصنة عن طريق بث  ناة ألرَّ مخالفة. أما في  

بة هنا تعكس أو  ناة "بي إو ساورت" كانت بمرابة أداة استخدمتها المرة الرالرة "من أجل" فاةجا

 طر ليل المونديال لتشوير صورة السعوديةع والسؤال المقدَّر هناب"لماذا صممت  ناة "بي إو 

 ساورت" حملتها لتشوير السعودية؟". 

ا عن طريق ذكر األلفاظ والتراكيب االنفعاليَّة التي تع كس غ ب * ظهر الحاك في النص أي  

 السعودية الشديد تجاه الحملة التي وجهتها  طر عن طريق  ناتهاع وعلى سايل المرالب"كاذب

 ومسيء/حملة تشهير إعيمية مغرضة/دعم اةرهاب وتعزيز عدم االستقرار في المنطقة"

و د ظهرت هذه األلفاظ والتعايرات بكرافة في النّص ابتداء من العنواوع وهي تظهر مدَّ أ ر       

السياسة في الرياضةع فلم تكن كرة القدم مجّرد لعاة للهو فحسب؛ وإنّما هي أداة تستخدمها الدول  

 لاث رسايل سياسيَّة إلى العالم. 

ا ) -  (ع الخار التاليب  7/2018/ 13وفي جريدة المدينة أي  

 

 

 و د ات ك المقصد في ضوء المعايير النصية التاليةب       

ب و د تحقّق عن طريق التكرارب حيث تكررت كلمة  )اةرهاب( ومشتقاتها  في النصع  السبك -

الداعمة لإلرهاب والجماعات   -منصة إعيمية لإلرهابيين -على سايل المرالب "دعم اةرهاب

اةرهابية"ع والتكرار هنا يهدف إلى التأكيد على وصف  ناة "بي إو ساورت" باةرهابع ولذا 

 من الاث على أرضهاع ومن  ّم فهي تنفي عنها اتّهامها بالقرصنة. منعتها السعودية

 ب ويتحقق عن طريقبالحبك -

● الربط النصي الذي تمرّل في السؤال ال مني واةجابة الظاهرةع كما في النص التاليب"إو  

وزارة اةعيم في المملكة العربية السعودية تدرك بأو  ناة "بي إو ساورت" تقف وراء هذا  

أحد فروع شاكة  "بي إو ساورت" هيط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة . الرب

 الجزيرة التي  امت بتنظيم حملة تشهير إعيمية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية".

ظهر الحاك هنا متمري  في السؤال ال منيب ما  ناة "بي إو ساورت"؟"ع الذي جاءت اةجابة        

ا للهدف الذي ترمي إلير  ناة "بي إو ساورت"؛ حيث إو اتهامها عنر بمراب ة تعريف أكرر وضوح 

د لصورتها أمام العالم.  السعودية بالقرصنة هو تشوير متعمَّ
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ا في التفصيل بعد اةجمال في النصِّ كلّر؛ حيث ورد الفقرة األولى  ي هنا أي   ● تحقق الحاك النصِّ

ب"رحات وزارة اةعيم السعودية أمس الخميس باةعيو الذي  من النّص الخاري ُمجَملةع كما يلي

أصدره االتحاد الدولي لكرة القدم أول أمس األربعاء بتكليف محام محلي التخاذ إجراءات  انونية 

لمكافحة القرصنة المسماة "بي أوت كيو" جاء ذلك في بياو مطول اليوم لوزارة اةعيم  

اياو الصادر عن وزارة اةعيم السعودية حتى نهاية النّص السعودية"ع  ّم تاعها تفصيل ذلك ال

 الخاري.

ب و د تحقق في النّص الخاري عن طريق المعلومات الواردة في بياو وزارة اةعيم اإلعالمية -

السعودية الذي يدور حول التأكيد على نفي تهمة القرصنة عن السعودية عن طريق إ اات أسلوب 

 القطرية اةرهابيةع كما ذكر الاياو.التشوير من  ِال القنوات 

 ( الخار التاليب 2018/ 11/7وفي جريدة الرياض ) -

 

 تحقق المقصد السياسي في هذا النّص عن طريقب     

ب و د جاء في استخدام االستادال في النّص؛ واالستادال هو عملية تتّم دالل النص  السبك -

تتم في المستوَّ النحوي أو المعجمي بين لتعويي عنصر في النص بعنصر آلرع وهي عي ة 

كلمات أو عااراتع ومعظم حاالت االستادال النصّي  الية؛ أي عي ة بين عنصر متألر وعنصر 

ا أساسي ا من مصادر ساك النصو  مع وبناء علير يعّد االستادال مصدر   .(29)متقدِّ

فة تشير كلّها إلى  نوات و د جاء االستادال في النّص عن طريق استخدام مصطلحات مختل      

 طر؛ في مرلب" ناة الجزيرة القطرية ... الراعي الرسمي لإلرهاب واةرهابيين ...  نوات 

اةرهاب القطرية...القناة اةرهابية ..."ع وكلّها توّكد وصف اةرهاب على  نوات الجزيرة ومن 

  ّم على  طر. 

ا في استخدام التكرار؛ حيث ت       كّررت كلمة "اةرهاب" بمشتقّاتها على مدار تحقّق الساك أي  

ا تكّررت كلمة "السياسة" بمشتقّاتهاع في مرلب"تسييس الرياضة  ا لمعناه. وأي   النّص كلّرع تأكيد 

مخالفة جسيمة ... إ حام المملكة دوافعر سياسية ... تسييس الرياضةع وتحويلها إلى ميداو سياسي 

ية ... تسييس الرياضة ... أ حموا السياسة في الرياضة  لتصفية الحسابات ...تحقيق أهداف سياس

... إ حام السياسة بالرياضة مرفوض ... إ حام السياسة في ميداو رياضي ... وجود مشكيت 

سياسية ... موضوعها مسيس أكرر من اليزم". وهذا التكرار يرّسخ أو   ية إتّهام  ناة "بي إو 

ضة؛ وإنّما أ يرت في األساس ألسااب سياسيّة بين  طر ساورت" للسعوديّة ال عي ة لها بالريا
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والسعوديةع استُخدمت الرياضة فيها أداة فقط. إضافة إلى ذلك تكرر كلمة "اةرهاب" في النّص 

 للتأكيد على المقصد السياسي نفسر.

 ب ويظهر في النّص في استخدامبالحبك -

 ● التفصيل بعد اةجمالب كما في ما يليب

ديث عن  ناة "بي إو ساورت" ب"هم ال يهمهم الربك المادي أو الخسارة... فالقناة في إطار الح -

ا   أهدافها بعيدة كل الاعد عن األمور الماديةع هي موجودة لتحقيق أهداف سياسيةع ووضعت أي  

ا من "فالقناة  أهدافها بعيدة...تحصده  طر"ع و د  للشوو الذي تحصده  طر ..."التفصيل هنا بدء 

 اةجمال في الاداية "هم ال يهمهم الربك المادي أو الخسارة". جاء بعد 

 ● يكرر في النّص ذكر الساب بعد النتيجة  الرع ومن النماذج على ذلكب

"لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء ولألساسع وتساءلنا لماذا غيرت  ناة الجزيرة الرياضية اسمها إلى   -

bein sports أو اسم الجزيرة يرمز عالمي ا فإو التغيير ساار ؟ باعتراف المسؤولين القطريينع

بساب عي تها الوطيدة إلى اةرهابع وساق أو صرحوا بهذا الشيءع وأو  ناتهم غير محاوبة 

 ع لذلك تم التغيير".باةرهاب

ا  bein sports" نوات - ا كايرة من المشتركي بسابتعاني كرير   ن...وانخفاضلسارتها أعداد 

ب غيء األسعارع ووجود الاديل الذي أ ر عليها وأفقدها سااينأعداد المشتركين يعود إلى 

مصدا يتهاع فالقناة لم تعد ذلك الميك والمتنفس الوحيد للشااب العربيع أصاك لديهم ليار آلر 

 اسمر )بي أوت كيو(ع بالتالي كاو هناك انخفاض حاد ألعداد المشتركين".

"ع والء  لوطنهم تأتي عي ة السب والنتيجة  الر   "bein sportsمقاطعة السعوديين لقناة وبصدد  -

كالتاليب"واآلو  ال مونديال روسيا تفاجأوا من انخفاض االشتراكاتع وساب ذلك لهم صدمة  

كايرةع كانوا يعتقدوو بأو حب السعودي لكرة القدم سيجعلر يشترك في  ناتهم عار أسالياهم 

 لى حساب وطنرع وصعقوا عندما شاهدوا المواطن يرفي ويتمسك بمقاطعتهم".الملتوية ع

ا في المراوحة بين األسلوب الخاري )المتمرل في ذكر المعلومات( واةنشايي  ● تمرّل الحاك أي  

)المتمرل في االستفهام(؛ حيث تعّد وسيلة من وسايل الحاك باعتاارها رابطة بين أجزاء النّصع 

 يب على النحو التال 

تقوم بالقرصنةع أين الحديث عنها؟ يوجد  نوات روسية  Boutq"هناك  نوات كريرة مما لة لقناة 

وجزايرية وأجهزة استقاال كريرة تاث المونديال والمااريات واألفيم وتكسر االحتكارع لماذاع 

؟ يمكن الحديث عن بقية القنواتع من يريد أو يتتاع القنوات المقرصنة لماذا ال  Boutqلماذا فقط 

؟ الواضك أو الحديث موجر للملكة بساب وجود Boutqمع  يتهم دول تلك القنوات مرلما حدث

 مشكيت سياسية".  

ب جاءت عي ات التعليل أداة من أدوات الحاك في هنا النّص لتعكس إرهابية  طر التعليل● 

و نواتهاع وإ اات أو الغرض األساسي من حملتها على السعودية هو سياسي اتخذ الرياضة غطاء  

الارامج من شأنها أو تف ك   ع ألوبأو القناة القطرية لم يكن فيها برامج لرع كما فيب"ولو تيحظ
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مخطدطاتهاع  د تحددث صددامات بين ال يوف وآراء مرلما كداو يحددث في المجدلسع ويحدث 

 ردة فعل ويعرف الجمهور أنها تحارب المملكة".

المعلومات التي تنفي تهمة ب و د تحقق في هذا النّص عن طريق المعلومات ذكر اإلعالمية -

  رصنة القنوات عن السعوديةع و اتها على  طر.

المقصد الخامس: وقد تحقق في النصوص عن طريق استخدام الرمز في مباراة سويسرا  -

 وصربيا:

ل عي ة  ياس  ابتة دالل  قافة معيَّنة مع العنصر الذي       والّرمز هو إشارة اتصاليّة تسجِّ

أنر يقيم اتصاال  يُنقل فير هذا الرمز من الُمرِسل إلى المتلقِّي للفت انتااهر إلى أمر ما ؛ أي (30)تمرِّلر

د إشارة  تستدعي   يتعلَّق بهذا الرمز ويرير لدير تساؤالت عن دوافع مرسلرع وبالتالي فهو مجرَّ

سرا وصربيا الكرير من الخلفيات الرقافيَّة والتاريخيَّة. و د استُخدمت هذه الوسيلة في ماارة سوي

التي انتهت بفوز سويسرا على صربيا بهدفْين في مقابل هدف واحدع وبعد أو سّجل اليعااو  

عن طريق وضع اليدين متشابكتين بإصاعي السِّويسرياو شاكيري وجاكا الهدفين احتفي احتفاال  

كما هو موّضك  الموجود على علم ألاانيا.اةبهامع لتمريل رمز النسر الطايرع إشارة  إلى "النسر" 

( برفقة تقرير بعنواوب 6/2018/ 23في الّصورة التالية التي وردت في جريدة اليوم السابع )

 "اعرف أصل حكاية احتفال شاكيري وجاكا أمام صربيا".

 

ا سياسي ا يرجع        ولم تكن هذه الحركة مجّرد احتفال بالنصر؛ وإنّما حملت هذه الحركة مقصد 

إلى العي ة بين صربيا وألاانيا؛ فالّيعااو من أصول ألاانيّة كوسوفيّةع والمعروف أّو إ ليم 

قيلر كوسوفا متناَزع علير بين ألاانيا وصربيا منذ و ت طويلع وترفي صربيا االعتراف باست

منذ عشر سنواتع و د تساّات صربيا في تهجير كرير من العاييت منرع وكاو من بينها العايلتاو 

أما عن إشارة االحتفال فهى ترمز إلى علم ألاانيا هو علم  اللتاو ينتمي إليهما شاكيري وجاكا. 

لاانيا أول  أحمر اللوو يحتوَّ فى الوسط على رسم لنسر أسود لر رأساوع استعمل العلم الحالى أل

 .  1992أبريل  7مرة فى 
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في النّص؛ حيث يسرد النّص الخلفيات التاريخيّة لكّل من اليعاْينع   اةعيميةو د ظهر معيار      

 واألحداث التي مّر بها أ ليم كوسوفوع ويمكن إجمالها في النقاط التاليب 

 يعود اليعااو إلى أصول ألاانية.  -

ونصف مسجون ا في بلجراد لمشاكرتر في مظاهرات   ى رجب والد جاكا  يث سنوات  -

 . 1986ضد الحكومة الصربية 

 . 1999غادر شاكيري وعايلتر كوسوفو  ال اندالع الحرب التي انتهت  -

ا ونصف تقريا ا. -  استمرت حرب كوسوفو عام 

انتهت الحرب بمعاهدة كومانوفوع حيث وافقت القوات اليوغوسيفية على االنسحاب من  -

 لطريق مفتوحا أمام الوجود الدولى بها.كوسوفو لترك ا

الارلماو   ع حين أعلن2008فاراير  17كانت كوسوفو منطقة ذاتية الحكم ضمن صربيا حتى  -

دول   108الكوسوفوَّ باةجماع استقيلها وإعيو برشتينا عاصمة لهاع وحالي ا تعترف 

 باستقيل كوسوفو.

" الرنايي  د يتعرضاو لعقوبة من االتحاد الدولي "فيفا"ع و د ذكرت صحيفة إندبندنت أّو       

ع وهذا يعكس أهمية لغة الجسد في توصيل المقصد السياسي.  (31) سيةبساب للط الرياضة بالسيا

ة في عملية التواصل بين الُمرِسل والمتلقي وتحفيز  وبالتالي فقد تّمكن الّرمز هنا من لعب أداة مهمَّ

 بهذا الرمز أو بالتساؤل عن ماهيتر إو كاو يجهلر.تفكيره لتذّكر ما يتعلّق 

المقصد السادسب و د تحقق عن طريق استخدام الشعار "المجد ألوكرانيا" الذي هتف بر  -

 اليعب الكرواتي دوماغوي فيدا بعد فوز منتخار على منتخب روسياب

 يُعدُّ الشدعار السياسي أحد األدوات الرييسدة للّدعاية السياسديَّة؛ وذلك ألنّدر يقوم بتكددريف     

األحداث السياسيَّة التي تشمل معاني عديدة من ليل كلمات  ليلة تحويها عاارة يسهل حفظها. 

يم المسدِّي بأنَّر وتأتي أهّمية الشعار في أنّر يُتوّجر بر إلى جماهير كريرةع ويصفر د. عاد الس

ا" ا واعتصار   .(32) "الكلمة التي تختزل السياسة حاك 

  والمقصد السياسي من استخدام هذا الشعار هو انتصار اليعب الكرواتي ألوكرانيا ضد      

احتيل روسيا جزيرة القرم التي كانت تحت السيادة األوكرانية  ال سنوات. و د هُدِّد بالعقوبة من  

 تمنع استخدام الشعارات السياسيَّة في الميعب. الفيفا ألنّها

و د ُذكر هذا الشعار في لار نُشر على مو ع "أوكرانيا برس" بعنواوب" "المجد ألوكرانيا"       

(ع جاء فير معيار اةعيميَّة 2018/ 9/7تتساب في إ الة المدرب المساعد للمنتخب الكرواتي")

ا للمقصد السياسيي؛ حيث يذكر الخ  ار المعلومات التاليةبداعم 

ع وكاد يساب أزمة بين روسيا وكرواتيا. -  أ ار الشعار جدال 

ا في روسيا وإشارة سياسية شعار -  ."المجد ألوكرانيا" اعتُار كيد 

شعار "المجد ألوكرانيا" استُخدم في األساس لإلطاحة بالرييس األوكراني يانوكوفيتش  ال أربع  -

 كرانية.سنوات من  ِال المعارضة األو
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ا عن طريق الكاريكاتيرع و د ورد مّرة واحدة في عيّنة        ويُعاَّر عن المقصد السياسي أي  

 (ب 7/2018/ 9الدراسةع في جريدة األهرام ) 

ا          ا في الدرأي العدام سدلا ا أو إيجداب ا؛ نظر   ويُعدُّ الكاريكداتير من أكرر الفنوو الصحدفية تأ ير 

 ألنّر يصل إلى المتلقين على التيف  قافاتهم بسهولة لمقدرتر على جذب الجماهير عن طريق

طة صانعةع تهدف  الصورة التي تمرل وسيلة إ اال ومتابعة شديدين منهم. وبذلك يعد "  وة ضاغ

ا" ا وفن ا مع   .(33)إلى التغيير. ومن هذا المنطلق يصاك الرسم سيح 

 

ويعّد الكاريكاتير من أنجك الوسايل التي يستخدمها الُمرِسل للتعاير عن مقاصده السياسيَّة        

دوو كيم أو بمصاحاة جمل محدودةع تُصاغ بأسلوب سالر. ويتمرل الكاريكاتير هنا في 

 ينبشخصيت

الكرة األرضيّةب وترمز إلى العالم الذي يُقال على لسانر الكيم "القدم كرة وأنا كماو كرةع هي  -

مدلعينها وأنا مولّعيني"ع يقّدم الُمرِسل المقصد السياسي هنا عن طريقة استخدام التمريل؛ فاقدر ما 

ا على أو ترير شعوب العالم كلّر.     و د  ّدم   تكوو كرة القدم مدلّلة بين العايهاع هي  ادرة أي  

الُمرِسل مقصده هنا عن طريق استخدام المقابلة بين نوعين من الكرةع أحدهما تستخدم للترفير 

ا. ا بالغ   الرياضيع واأللرَّ تتأ ّر بهذا الترفير تأ ير 

الطايبب وهو الطايب النفسّي الذي يحاول معالجة العالم من اآل ار النفسية التي تصيار جّراء  -

رة القدم. وهذا يعكس أ ر  دم القدم في نفوس الشعوبع فهي ليست مجّرد لعاة ترفيهيّة؛ وإنّما هي ك

 وسيلة فاعلة تؤ ر في الشعوب سلا ا أو إيجاب ا.
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 الخاتمة:

ياسيَّة التي ت ّمنتها الّصحف العربية ليل فترة كأس العالم       بعد معالجة بعي المقاصد السِّ

 ع تايَّن ما يليب2018

ا للحشد الجماهيري الذي تتميَّز بر. - ة لاّث المقاصد السياسية؛ نظر   تمرِّل الرياضة وسيلة مهمَّ

 اآللر بطرق غير مااشرة.جاءت بعي هذه المقاصد مااشرةع وُعاِّر عن الاعي  -

 رصدت الدراسة ساعة من المقاصد السياسيَّة في العينة التي التارتها من الصحف العربيةع  -

 هي على النحو التاليب 

 ( المقصد األولب ويحقّقر ظهور إردوغاو بصحاة اليعب مسعود أوزيل.1)

 ونديال.( المقصد الرانيب ويحققر الظهور اليفت لرييسة كرواتيا ليل الم2)

 ( المقصد الرالثب ويحققر است افة رييس الشيشاو المنتخب المصري في العاصمة جروزني. 3)

 ( المقصد الرابعب ويحققر االتهام بالقرصنة الموّجر إلى السعودية.4)

( المقصد الخامسب و د تحقق في النصو  عن طريق استخدام الرمز في مااراة سويسرا 5)

 وصربيا.

ب و د تحقق عن طريق استخدام الشعار "المجد ألوكرانيا" الذي هتف بر  ( المقصد السادس6)

 اليعب الكرواتي دوماغوي فيدا بعد فوز منتخار على منتخب روسيا.

( المقصد السابعب وهو مقصد عام يخص تأ ير السياسية في الرياضةع و د ُعاّر عنر عن طريق  7)

 ة الصحف المختارة.استخدام الكاريكاتير الذي ورد مّرة واحدة في عين

و د تجلَّت المعايير النصية في هذه المقاصد بدرجات متفاوتةع تحققت كلها في بعي      

النصو ع وفي نصو  ألرَّ تحقق بع هاع عملت كلها على دعم المقصد السياسيع باعتاارها 

 األدوات التي يستخدمها الُمرسل من أجل تحقيق مقصده السياسي.

المقاصد السياسيّة هي مقاصد ضمنيّة؛ أي أنها ال تُفهم عن طريق المستوَّ  تايّن من الدراسة أو  -

السطحي للنصو ع وإنما على المستوَّ العميق لانية النّصع فالرسايل السياسيّة تُاث فيها بطريقة 

 غير مااشرة.
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 .1993(ع 2ع العلوم اةدراية )5الرياضع مجلد

 
د. محمد أحمد علي مفتيب الدور السياسي لأللعاب الرياضيةع مجلدة جامعدة الملدك سدعودع كليدة العلدوم اةداريدةع  (1)



ياضي العربي حول كأس العالم  حفي الرِّ  2018المقاصد السياسيَّة في الخطاب الصَّ
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اب433ع  1993(ع 2ع العلوم اةدراية )5الرياضع مجلد   ع وراجع أي  

Levermore. Roger, Sport and International Relations: An Emerging Relationship, 

London, Routlege, 2004, P.41. 

 

اب433د. محمد أحمد علي مفتيب الدور السياسي لأللعاب الرياضيةع   (2)  ع وراجع أي  

R. Espy, The Politics of the Olympic Games, Berkeley: University of California Press, 

1979, P.54. 

 ع 1985جلو المصريةع القاهرةع الطاعة الرانيدةع د. كريم زكي حسام الدينب أصول ترا ية في علم اللغةع مكتاة األن (3)

 .75د 74 

( د. سعيد حسن بحيريب علم لغة الدنصع المفداهيم واالتجاهداتع مكتادة لانداوع الشدركة المصدرية العالميدة للنشدرع 4)

 .108ع  1997لونجماوع بيروتع القاهرةع الطاعة األولىع 

 .16ع  1989المركز الرقافي العربي بيروتع الطاعة األولىع ( د. سعيد يقطينب انفتاح النص الرواييع 5)

( إلهام أبو غزالة وعلي لليل حمدب مدلل إلى علم لغة الدنصع تطايقدات لنظريدة روبدرت دي بوجرانددع وفولفدانج 6)

 .9ع  1992دريسلرع دار الكاتبع القاهرةع الطاعة األولىع 

ليل النصع مجلة عيماتع الندادي األدبدي الرقدافي بجدّدةع الجدزء ( د. سعيد بحيريب اتجاهات لغويَّة معاصرة في تح7)

 .135ع  2000الرالثع المجلد العشرع 

ع 1998روبددرت دي بوجراندددب الددنص والخطدداب واةجددراءع ترجمددة د. تمددام حسدداوع عددالم الكتددبع القدداهرةع  (8)

 103. 

د. أحمد مدداسب لسدانيات الدنصع نحدو مدنهج لتحليدل الخطداب الشدعريع عدالم الكتدب الحدديثع األردوع الطاعدة  (9)

 .83ع  2007األولىع 

 .104د 103د. أحمد مداسب لسانيات النصع   (10)

 ةع ( ابن جني  )أبو الفتك عرماو(ب الخصايصع تحقيقب محمدد علدي النجدارع الهيئدة العامدة لقصدور الرقافدةع القداهر11)

 .17  الجزء األولع 

ع 1996( ابن السراجب األصول في النحوع تحقيقب عاد الحسين الفتليع مؤسسة الرسالةع بيدروتع الطاعدة الرالردةع 12)

 .59الجزء األولع  

)الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن(ب شرح الرضي على الكافية البن الحاجبع تحقيدق وتصدحيك األستراباذي ( 13)

 .203ع الجزء األولع  1975لياياع  –يوسف حسن عمرع جامعة  ار يونس وتعليق د. 

جمال الدين(ب مغني اللايب عدن كتدب األعاريدبع تحقيدقب مدازو المادارك ومحمدد  أبو محمد عاد هللا( ابن هشام  )14)

 .357ع  2005علي حمد هللاع دار الفكرع بيروتع الطاعة األولىع 

(ب الايداو والتايدينع تحقيدق عادد السديم هدارووع دار الجيدلع بيدروتع د.تع ( الجاحظ )أبو عرماو عمرو بن بحر15)

 138-139. 

( عاد القاهر الجرجانيب داليل اةعجازع  رأه وعلق علير أبو فهر محمود محمد شداكرع مطاعدة المددنيع القداهرةع 16)

 .530ع الجزء األولع  1992الطاعة الرالرةع 

 .103واةجراءع  ( روبرت دي بوجراندب النص والخطاب 17)

 .27ع  2004ع الجزايرع 4-1( د. بشير إبريرب من لسانيات الجملة إلى علم النصع مجلة المو ف األدبيع العدد18)

( عاد الهادي بن ظافر الشهريب استراتيجيات الخطابع مقاربة لغوية تداوليةع دار الكتداب الجديددع لانداوع الطاعدة 19)

 .183ع   2004األولىع 

ولب تحليل الخطابع ترجمة دب محمد لطفي الزليطيع ود. منير التريكديع دار الفجدر للنشدر والتوزيدعع براوو وي (20)

 .227ع  1997

نصر حامد أبو زيدب فلسفة التأويلع دراسة في تأويدل القدرآو عندد محيدي الددين بدن عربديع دار الوحددةع لانداوع  (21)

 .284ع  1983الطاعة األولىع 

ة فدي التدراث اللسداني مسعود صحراويب التداول (22) ية عند العلماء العربع دراسة تداوليدة لظداهرة األفعدال الكيميدَّ

 .44ع  2005العربيع دار الطليعة للطااعة والنشرع بيروتع لاناوع الطاعة األولىع 

د. حسام أحمد فرجب نظرية علم النصع رؤيدة منهجيدة فدي بنداء الدنص النردريع مكتادة اآلدابع الطاعدة الرانيدةع  (23)

 .48ع  2009

 .146عاد القاهر الجرجانيب داليل اةعجازع الجزء األولع   (24)

 

اعدة األولدىع ( محمد لطابيب لسانيات النصع مدلل إلى انسجام الخطابع المركدز الرقدافي العربديع بيدروتع الط25)



 هناء كامل علي إبراهيمد. 
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 .19ع  1991

 .19محمد لطابيب لسانيات النصع مدلل إلى انسجام الخطابع  ( 26)

د. نعماو بو رةب المصدطلحات االساسدية فدي لسدانيات الدنص وتحليدل الخطدابع عدالم الكتدب الحدديثع األردوع   (27)

 .82-81ع  2009الطاعة األولىع 

 .17محمد لطابيب لسانيات النصع   (28)

 .19محمد لطابيب لسانيات النصع مدلل إلى انسجام الخطابع   (29)

محمود إبرا نب المدلل إلى السميولوجيا ) اموس اللسانيات وسميولوجيا االتصال(ع دار هومة للنشدر والتوزيدعع  (30)

 .31د.طع الجزايرع د.تع  

 عن مو ع )يي كورة(ب تقرير بعنواوب"العقوبة تهدد شاكيري وتشاكا بساب احتفال "النسر""ع نقي   (31)

https://www.yallakora.com/world-cup/2528/News/347864. 

 .300ع   2007د. عاد السيم المسّديب السياسية وسلطة اللغةع الدار المصرية اللانانيَّةع الطاعة األولىع  (32)

 .47ع  2004يوليو ع 643علي الراعيب عن الكاريكاتير واألغاني واةذاعةع كتاب الهيلع العدد ( 33)


