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دراسة تحميل الخطاب الصحفي الميبي بصحيفة الرسمية 

  قايا المماططة طمموذاًا 

 محمد سالم ممسى المطفي. د

– عقم هيأة التدريس بكمية اإلعالم 

 ي ذامعةبطغاز- سم الصحافة

 

مقدمة  

تعد المواطنة من أىم المبادئ والقيم التي تعكس فاعمية الفرد والجماعة في بناء المجتمع 
. ألنيا المحدد لجميع أنواع السموك السياسي واالقتصادي والثقافي والتنموي في المجتمع 

وفي ظل التطور التكنولوجي الذي عرفتو وسائل االتصال واإلعالم والذي قام بإلغاء 
الحدود الفاصمة بين الزمان والمكان وسمح بالتدفق الالمتناىي لممعمومات تبرز قضية المواطنة 
ومدى الحاجة إلى تعزيزىا وترسيخيا في المجتمع في ظل كل المتغيرات والعوامل التي أصبحت 

. من الممكن أن تؤثر في الفرد بشكل أو بآخر 

وعميو فإن خطاب المواطنة يكتسب أىمية متزايدة نظرًا لمدور الذي تمعبو الصحافة في 
توجيو الرأي العام والتأثير بو فضاًل عن كونو معبرًا عن االتجاىات السياسية السائدة في أي دولة 

 .



2 
 

وقد أثار ذلك تساؤالت لدى الباحث حول األسس المتبعة في معالجة الخطاب الصحفي 
والقضايا التي قام بطرحيا والمقاصد التي ييدف إلييا واالستراتيجيات التي أتبعيا في ظل نقص 
المعمومات والدراسات التي تتناول ىذا الموضوع بالدراسة أو التحميل وبالتالي تبمورت فكرة تحميل 

. الخطاب الصحفي بالصحيفة موضع الدراسة والتحميل 

المشكمة البحثية 

 تتحدد مشكمة البحث في تحميل الخطاب الصحفي الميبي لصحيفة الرسمية في موضوع 
أدوات و أو قضية المواطنة بما تتضمنو من التعبير عن مقاصد وما تستخدمو من استراتيجيات

تحقق انسجام النص واتساقو مع القضية المطروحة مع واقعيا المعاش وتقوم المشكمة البحثية 
. عمى تساؤالت محددة دقيقة من أجل الوصول إلى نتائج عممية واقعية

تساؤالت البحث 

ما  المؤثرات و القضايا التي تشكل خطاب المواطنة في صحيفة الرسمية ؟ - 1

التي ييدف إلييا خطاب المواطنة في صحيفة الرسمية ؟  (األىداف  )ما  المقاصد - 2

 عناصر االتساق الداخمي التي تحقق انسجام خطاب المواطنة في صحيفة الرسمية مع ام- 3
واقعيا بالمجتمع؟ 

ما  عناصر االتساق الخارجي التي تحقق انسجام خطاب المواطنة في صحيفة الرسمية مع - 4
واقعيا بالمجتمع ؟ 

المطهج المستخدم في البحث 

 يعتمد البحث عمى منيج تحميل الخطاب وىو من أنسب المناىج العممية لكشف وفيم 
االستراتيجيات التي أتبعتيا الصحيفة في تناوليا لخطاب المواطنة ومدى تحقق انسجام الخطاب 

. بشقيو الداخمي والخارجي مع حقيقتيا لدى أفراد المجتمع
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محدة التحميل  

 يعتمد ىذا البحث عمى وحدة تحميل الخطاب المستخدمة في البحث عمى استخدام الفكرة 
كوحدة تحميل وذلك لتحميل الموضوعات والقضايا والمؤثرات التي تعبر عنفكرة وحقيقة المواطنة 

من خالل ما نشرتو صحيفة الرسمية، وكذلك تستخدم الفقرة كوحدة تحميل الخطاب لمعرفة 
. والوقوف عمى مدى اتساق النص بشقو الداخمي والخارجي مع واقع المواطنة في المجتمع

مذتمع البحث مالعيطة  

 مجتمع البحث يتكون من صحيفة الرسمية التي تصدر عن الييأة العامة لإلعالم والثقافة 
بواقع عدد كل أسبوع حيث تصدر ىذه الصحيفة كل يوم أربعاء وبالتالي مجتمع البحث يتمثل في 

دراسة كل المقاالت التي تناولت خطاب المواطنة والتي نشرت في صحيفة الرسمية في الفترة 
 . 2015 ديسمبر 9 حتى 2015 مارس 10الزمنية الممتدة 

 ديسمبر 9 وحتى 2015 مارس 10 اعتبارًامنالثالثاءدرت وتمثمتعينةالبحثفياإلعدادالتيص 
 مارس تاريخ صدور 10تاريخ حيث يمثل وىينيايةالفترةالزمنيةالمحددةلمبحثكماسبقذكرىا 2015

ىا ،وقد ستة شيور عمى صدورنياية  2015 ديسمبر 9أول عدد من ىذه الصحيفة فيما يمثل 
  ـ:وجاءتيذىاألعدادعمىالنحوالتالي. عددًا 21 األعداد الخاضعة لمتحميل بمغت  

عدد 
مسمسل 

عدد تاريخ العدد  اليوم
المقاالت 

رقم العدد 

 1 9 2015 مارس 10 الثالثاء 1
 2 4 2015 مارس 17 الثالثاء 2
 3 2 2015 مارس 24 الثالثاء 3
 4 4 2015 مارس 31 الثالثاء 4
 5 1 2015 أبريل 7 الثالثاء 5
 6 4 2015 يونيو 14 الثالثاء 6
 7 1 2015 أبريل 21 الثالثاء 7
 8 2 2015 أبريل 28 الثالثاء 8
 9 1 2015 مايو 5 الثالثاء 9
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 10 2 2015 مايو 12 الثالثاء 10
 11 2 2015 مايو 19 الثالثاء 11
 12 2 2015 مايو 26 الثالثاء 12
 13 2 2015 يونيو 2 الثالثاء 13
 14 3 2015 يونيو 9 الثالثاء 14
 15 6 2015 يونيو 16 الثالثاء 15
 16 6 2015 يونيو 23 الثالثاء 16
 17 4 2015 يونيو 30 الثالثاء 17
 18 4 2015 يوليو 7 الثالثاء 18
 19 4 2015 يوليو 14 الثالثاء 19
 20 6 2015يوليو 21 الثالثاء 20
 21 6 2015 يوليو 28 الثالثاء 21

جميعيا لتحميل الخطاب خضعت  مقااًل 69 عددًا احتوت عمى 21المجموع 

 

: مبررات اختيار العيطة 

. صحيفة حديثة العيد في الصدور - 1

. منتظمة من حيث الصدور - 2

. تتناول معظم القضايا الوطنية التي تركز عمى المواطنة - 3

. تتضمن العديد من اآلراء واالتجاىات لمختمف التوجيات السياسية عمى الساحة الميبية - 4

تتميز بمعالجة الموضوعات من مختمف زواياىا من خالل كتابيا أصحاب الخبرة الصحفية - 5
. والخبرة السياسية 
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تحميل الخطاب  فات اإلذرائية لمؤشرات تعريال

 :-التي يتشكل مطها خطاب المماططة المؤشرات–أمال 

 -:الققايا التالية مؤشر المحدة المططية ميتم التعرف إليه من خالل  .أ 

.  دعم بطاء الدملة بمؤسساتها التطفيوية مالتشريعية مالققائية   قية -1/أ

عمى دعم بناء  فييا الخطابات الصحفية التي تقوم فييا الفكرة األساسية أسس ىذىاآللية  وتدرس
. الدولة بمؤسساتيا التنفيذية والتشريعية والقضائية 

: التحوير من خطر التقسيم مالذماعات التخريبية   قية - 2/أ

 عمى التحذير ية فييا  التي تقوم فييا الفكرة األساسوتدرسيذىاآلليةأسسالخطاباتالصحفية
. من خطر التقسيم والجماعات التخريبية

: استعراض تقحيات الشهداء من أذل المطن  قية-3/أ

التي تقوم الفكرة األساسية فييا عمى استعراض تضحيات وتدرسيذىاآلليةأسسالخطاباتالصحفية
.  الشيداء من أجل الوطن 

: تأثير األمقاع في المحيط اإل ميمي مالعربي  قية-4/أ

 فييا عمى مدى يةالخطابات الصحفية التي تقوم الفكرة األساسأسس ىذىاآللية وتدرس 
. تأثير األوضاع وتأثيرىا بالمحيط اإلقميمي والعربي 

:  تدعيم المقدرات مالقطاعات اال تصادية  مؤشر -ب

الفكرة األساسية فييا عمى دعم تبنى الخطابات الصحفية التي وتدرسيذىاآلليةأسس 
. القطاعات والمقدرات االقتصادية

: تعميق التماسك االذتماعي مالثقافي مالتربمي لمكمطات مفئات المذتمع مؤشر- ج

تعميق التماسك  التي  تتجسد  فييا فكرة أسسالخطاباتالصحفية وتدرس ىذه اآللية 
. االجتماعي والتربوي
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 : ذغرافيا المكان مداللة المططية الذامعةمؤشر- د 

 اداللة جغرافيا المكان وارتباطو تترسخ فييا وتدرسيذىاآلليةأسسالخطاباتالصحفيةالتي 
. بفكرة المواطنة 

 

مقاصد الخطاب  - 2

 ويدرس ىذا األساس المقاصد التي يرميإلييا الخطاب الصحفي في صحيفة الرسمية 
:  متمثمة في خطاب المواطنة وىذه المقاصد ىي 

:  معرفية  .أ 

 ويدرس ىذا األساس الخطابات الصحفية التي تيدف فييا الفكرة األساسية إلى التعريف 
. بقيمة المواطنة وأىميتيا 

:  يمية  .ب 

 ويدرس ىذا األساس الخطابات الصحفية التي تيدف فييا الفكرة األساسية إلى تأصيل 
. قيم المواطنة في قرار ىذه الخطابات 

 :سممكية  .ج 

 ويدرس ىذا األساس الخطابات الصحفية التي تيدف فييا الفكرة األساسية إلى إحداث 
 . سموكيات تعزز المواطنة في قرار ىذه الخطابات 

استراتيذيات الخطاب  .3

وتدرس ىذه االستراتيجيات التي تتضمنيا الخطابات الصحفية المعالجة عمى صفحات الصحيفة 
:-  موضع الدراسة والتحميل ، وتمثل ىذه االستراتيجيات  فيما يمي 

استراتيجية اإلقناع  .أ 

ـ :تعتمد ىذه االستراتيجية عمى استخدام األساليب اإلقناعية المتمثمة في
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  عرض الحقائق

ويدرس ىذا األسموب كيفية عرض الحقائق ضمن الخطاب الصحفي بصورة منطقية لتساىم في 
. تحقيق االتجاىات واألفكار واآلراء التي يتركز عمييا الخطاب

  استخدام الحجج

أسموب  استخدام الحجج يتضمن  عرض  المعمومات والبيانات التي يتناوليا الخطاب الصحفي 
من خالل االستشياد باألرقام واإلحصائيات والسنوات من أجل تحقيق درجة اإلقناع المطموبة 

. ومخاطبة العقل

  البراىين

استخدام األمثمة الواقعية التي تدعم ب وىو اعتماد الخطاب الصحفي عمى البراىين التي تعنى 
 .استراتيجية اإلقناع يحقق بما.قيمة الخطاب الفكري

  األدلة

وىو أن يتركز الخطاب الصحفي المنشور عمى صفحات الصحيفة موضع الدراسة والتحميل عمى 
مصادرىا المعموماتية بيدف و األدلة الواقعية في معالجة الخطاب الصحفي من خالل الحقائق 

. تحقيق اإلقناع

  استخدام المؤكدات المفظية

إن ـ لقد ـ نفس ـ كل ـ  )ويقصد بيا ما يعتمد عميو الخطاب الصحفي من مؤكدات المفظية مثل 
 . بيدف تحقيق اإلقناع (، من المؤكد ، البددون شك

  الحوار

يقصد بو الخطاب الصحفي الذي يعتمد عمى السرد الحواري لمموضوع الذي يتضمنو الخطاب 
. ويركز بشكل مباشر عمى أسموب الحوار

حام  فاستراتيجيةاإل .ب 
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وىو أن يقوم الخطاب الصحفي باستخدام أسموب يظير طغيان عمى ذات المخاطب دون رضا 
. األخير بمعنى إبراز االىتمام لقيمة الموضوع

 استراتيجية االستمالة  .ج 

وىو أن يقوم الخطاب الصحفي باستخدام أسموب يقوم عمى االستمالة العاطفية والتأثير عميو 
. وجدانياً 

اطسذام الخطاب الصحفي  .4

وىو إيجاد االنسجام النيائي أو الكامل الذي يتحقق من خالل توافر عنصري االتساق والسياق 
 .في الخطاب الصحفي 

االتساق  - أ

 -ـ: قسمين ىمااألجزاء التي تشكل الخطاب الصحفي وينقسم إلىتماسك ىو 

:- االتساق الداخمي مهم يتكمن من  -  أمال 

االستهالل  .أ 

 .مقدمة في خطاب المواطنة و تعبر عن الموضوع مباشرة ىو كل قول أو جممة أو فقرة تتخذ 

تقطية الربط   .ب 

: وتتجسد فيما يأتي

  الربط بين المقدمة مالذسم مالخاتمة

وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي ربطا فكريا ولغويا بين المقدمة والجسم والخاتمة بحيث يظير 
. لبناء القوي السميم لمخطابا

  الربط بين العام مالخاص
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وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي ربطا لمفكر العام لمخطاب والفكر الخاص بيدف إيجاد 
. التسمسل المنطقي لبناء الخطاب

 

   الربط بين المططق مالطتيذة

 التي والنتيجة في العرض واالستيالل وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي ربطًا بين المنطق 
 . يسعى إلييا 

   المتتمات الزمطية

إضافة  ) وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكرارًا الستخدام متتمات زمنية متمثمة في 
 .( ، فضال عن ، وتأسسيًا عمى ذلك إلى ، زيادة عمى ، ميما 

   القمائر

أنا ، نحن ،  ) وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكرارًا الستخدام الضمائر الوجودية كـ 
وما ترمز لو من دالالت تربط بين ( الخ ........ىو ، ىي ، ) وضمائر الغائب  (أنت ، أنتم 

. وما يتضمن من أفكار أجزاء الخطاب 

  الظرف 
:-  ىي الظروف ويتمثل ذلك في  دور الظرف في تحقيق االتساق ، وأنواع 

 
 
 
 
  ظرف مكان :

 وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكرارًا الستخدام ظرف المكان وما يرتبط بو من 
. دالالت تسيم في تحقيق االتساق الذىني 
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  ظرف زمان: 

 وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكرارًا الستخدام ظرف الزمان لتحقيق االتساق الذىني 
. لمخطاب 

   أسماء اإلشارة

 وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكرارًا الستخدام أدوات اإلشارة وما يرتبط بو من 
. دالالت تسيم في تحقيق االتساق الداخمي لمخطاب 

االتساق الخارذي  - ثاطيا  

 :-ذي من خالل ميتحقق االتساق الخار

المقارطة • 

 .الخطابالصحفيالتً ٌتضمنها .وىو عقد مقارنة بين المواقف واألحداث والوقائع 

االفتراض • 

 من خالل الدراسة افتراضا  لتحقيق االتساق الخارجيعينة وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي 
. معمومات واقعية ممموسة

بالما ع الداخمي  مقترطة حقيقة ارتباطية • 

 وىو أن يتضمن الخطاب الصحفي عينة الدراسة عرض حقيقة منطقية وربطيا بالواقع الداخمي
. الذي يعكس واقعية الخطاب ومعموماتو 

 السياق  .1

 :-يتحقق السياق من خالل 

شكل المقال   .1
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 (1):-تتمثل أنواع المقاالت في الخطاب الصحفي في 

 

 : المقال االفتتاحي .أ 

 يقوم عمى شرح وتفسير األخبار واألحداث اليومية عمييا بما يكشف عن سياسة الصحيفة 
. تجاه األحداث والقضايا الجارية في المجتمع 

العممد الصحفي   - أ

أو عمود تضعو الصحيفة تحت  ((نير  )) ىو مساحة محدودة من الصحيفة ال تزيد عن 
تصرف أحد كبار الكتاب بيا يعبر من خالل ما يراه من آراء وأفكار أو خواطر أو انطباعات 

 .  التي تحدث مشكالتالموضوعات والقضايا والمن حول 

المقال التحميمي   - ب

.  يقوم عمى التحميل العميق لألحداث والقضايا والظواىر التي تمثل الرأي العام 

المقال الطقدي  - ت

. وتحميل اإلنتاجاألدبي والعممي والفني وتفسير  ىو الذي يقوم عمى عرض 

 

 

 

 

 

 العطمان  (2

                                                           
 230-183 ،ص (1990 عالمالكتب، : القاهرة ) 4،طفنالكتابةالصحفيةاروقأبوزٌد،ف(1)
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 (:- 1)من خاللويتمثمفيمدىإسيامالعناوينفيتحقيقتماسكالخطابالصحفيوبالتاليانسجامو

 :-وتنقسمإلىأنواع العناوين، .أ 

 :- وىي ثالثة أنواع : عناوين موضوعية 1/أ

  وتعتمد حاًل تعييناصريحاوىي العناوين التي تعّين  الموضوع األساسي لممقال  :استباقية 
 .لو ونياية 

 المقال و ينتيجو  الكاتب وىيالعناوينالتيتعتمدالمجازوالكتابةأساسًالمدخوإللى : استعارية 
 .أمالتعميقالموضوعأوبيانأىميتو

 المقال وىيالعناوينالتيتحممفكرةمضادةلعنوان:عناوينساخرة   .

 . وىيالعناوينالتيتيدفدائمًاإخبارالمتمقيموضوعًاما:العناويناإلخبارية 2/ أ

 ومن العناوينالوصفيةوىيالعناوينالتيتصفنصوصاً 3/ أ 
 . لكنياليمكنيالوقوفعمىنتائجوالمقال خالاللعنوانالوصفييستطيعالمتمقيمعرفةفحوى

لمقاريء المفترض ، وفييايكونالعنوانمناسبًالمايغريجاذباً : العناويناإلغرائية 4/أ 
 . وينجحممايناسبنصيمحدثًابذلكتشويقًاوانتظارًالدىالقارئ

اب عناوينالتناصوىيالعناوينالتيتناصفيياالكت 5/ أ
 . معآياتقرآنيةأوأحاديثشريفةأوأبياتشعريةأومثألوحكمأوحتىمقطعغنائي

 أشكااللعناوين .ب 

 . وىيالعناوينالتيتزيدفيياعددكمماتالعناوينأكثرمنخمسكممات : عناوينطويمة 1/ب

 . وىيالعناوينالتيالتزيدفيياعددكمماتالعنوانأكثرمنثالثكممات :عناوينمختزلة  2/ب

 اإلثارة الشكمية . 3

 :-وتتحقق اإلثارة الشكمية من خالل 

                                                           
 جامعة الملك  :الرٌاض ) ،غٌرمنشورةرسالةدكتوراه، 2009-1999 أمٌنةعبدالرحمنبنالمهرس،المقالةالنسوٌةالسعودٌة،دراسةنقدٌة(1)

  (2009 قسماللغةالعربٌة، – كلٌةالدراساتالعلٌا-سعود 
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 استخدام أرضيات  .أ 

 .ونعنى ىنا وجود الخطاب الصحفي داخل أرضية 

 استخدام صور الكاتب  .ب 

  .  مدعما بصورة  كاتبووىيأنالخطابالصحفيموضعالتحميمكان

 استخدام األلوان  .ج 

 ممونا ، من حيث الصفحة التي نشر بيا أو المساحة التي وىيأنالخطابالصحفيموضعالتحميمكان
 .نشر عمييا أو صورة الكاتب المصاحبة لو 

اإلطار الطظري لمبحث  

:  اإلطار المعرفي لمبحث ويتكون من مبحثين 

اإلطار الطظري لتحميل الخطاب : المبحث األمل 

الوحدة المغوية األساسية التي تحمل مضمونًا معينًا في شكل  )) يعرف الخطاب عمى أنو 
قناعو بمضمون رسالة أو  جمل متوالية موجية من باث أو متكمم إلى متمق بقصد االتصال بو وا 

 (.1)((إبالغو بشيء ما وىو تفاعل مباشر بين طرفي االتصال 

 

:  بثالثة مستويات من التحميل يمرتحميل الخطابووفقا لمنظور مدرسة فيبنا لتحميل الخطاب  فإن 
 . (2)ىي المضمون واالستراتيجيات الجدلية والمالمح المغوية  

 كما تستند ىذه الدراسة عمى نظرية تحميل الخطاب التي تيدف إلى إعطاء وصف 
الدراسة وذلك من خالل بعدين لموصف ىما النص  موضوع صريح ومنظم لموحدات المغوية 

 (.1 :-)والسياق
                                                           

: القاهرة  ) 1دراسة لغوٌة تطبٌقٌة فً ضوء نظرٌة االتصال ، ط: لغة الخطاب السياسيمحمود عكاشة ، (1)

 . 40ص  (2005دار النشر للجامعات ، 
الدار المصرٌة : القاهرة  ) 1اطر نظرٌة ونماذج تطبٌق ، ط : تحليل  الخطاب اإلعالميمحمد شومان ، (1 )

  .90ص  ( 2002اللبنانٌة ، 
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. بنية الخطاب الداخمية التي تتألف منيا المفردات والتراكيب والجمل  :  الطص-1

سياق لغوي يرتبط بنية النص الداخمية وسياق غير لغوي ويعني : وفيو نوعان :  السياق-2
بدراسة الخطاب في ضوء الظروف الخارجية والمؤثرات المباشرة عميو، وظروف إنتاجو ويدخل 

في ذلك خصائص السياق اإلدراكية واالجتماعية والثقافية والمشاركين في الحدث  وارتباط 
. الخطاب بالزمان والمكان 

المماططة في ليبيا  : المبحث الثاطي 

المنزل الذي تقيم بو : لفظ المواطنة مأخوذة في المغة العربية من الوطن" تعريف المواطنة لغة 
 (.2")وىو موطن اإلنسان ومحمو

ىي التزامات متبادلة بين األشخاص والدولة فالشخص يحصل عمى حقوقو "المواطنة و 
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة انتمائو لمجتمع معين وعميو في الوقت ذاتو 

 (.3")واجبات يتحتم عميو أداءىا

فيناك المواطنة السياسية والمواطنة االقتصادية : وتتعدد صور المواطنة في المجتمع
. (4)والمواطنة االجتماعية وغيرىا لتشكل كل متكامل يضمن تماسك المجتمع وتحقق التقدم فيو 

 

المماططة في ليبيا  

العصر الحجري التي وُجدت في كل آثار تتجذر المواطنة في ليبيا قديما في التاريخ حيث تدل 
 عمى وجود أوجو من الشبو بين مواطن  وغيرىا من المناطق األثرية من توكرة وطرابمس وفزان

تمك الحضارات من جية وعمى قيام اتصال جغرافي بينيا وبين الحضارة التي انتشرت في كال 
. (5) من جية أخرى  وتونس والمغرب من  في مصر

                                                                                                                                                                      

  7 ، ص مرجع سابقمحمود عكاشة ، (2)
  .338 ص ( 1993دار إحٌاء التراث العربً ،: بٌروت  ) 2، ط 15 جلسان العربابن منظور ،  (3)

بدون مكان نشر ،  مكتبة الفالح للنشر ) 1 ، ترجمة عادل الهواري سعٌد مصلوح ، طموسوعة العلوم االجتماعية، مٌشٌلمان(4)

  .110ص  (1994والتوزٌع ، 
 . 53-50ص  ( 2011دار كنوز المعرفة ، : عمان  ) ، 1 ، طالمواطنة وإشكالية الدولة ، سٌدٌولدٌب( 4)
 9-7ص(1966منشوراتالجامعةاللٌبٌة، : بدونمكاننشر ) ،بدونطبعة،دراساتفيتاريخليبياالقديمكمالعبدالعلٌم(1)
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 من و مجموعة عرقية عمى األخرىأالواقع المجتمعي في ليبيا بعدم غمبة أي أقمية ويتسم 
المجموعات أو االقميات المتواجدة في ليبيا  وبالتالي فإن سمة الحياة متقاربة ومتشابية في 

 . (1)المجتمع الميبي 

كما شكل التطور الحضاري لممجتمع الميبي ودخولو تحت مظمة النظام السياسي الذي تشكل بعد 
. اإلسالم مكونا ىاما بوعي الميبيين بيويتيم وتفاعميم مع محيطيم العربي واإلسالمي 

ولى لبنات أغير أن العامل االبرز في انصيار المجتمع الميبي مع بعضو البعص وظيور 
 لمعاىدة الصمح التركية االيطالية  الرافض الميبيينىو موقف حسبرأيالباحثاالنتماء واليوية 
تنازل الدولة العثمانية عن لبيبا وخضوعيا بالتالي لمسيادة ،والتي مثمت (اوشي)المعروفة باسم 

والتي االيطالية وقد برز موقف ىذا الرفض في تشكل المقاومة الوطنية في كافة مناطق لبيبا 
 حتىبين أقاليميا ليبيا ومواصمة حركة العمل  أنحاء كافة في  عمى توحيد حركة المقاومة تأكد
 1951 تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وقد تكممت تمك الجيود الوطنية بإعالن االستقالل عام تم 
  . (2 )م

السياسات المتبعة في ليبيا مفيوم واضح لممواطنة أو تمكينو حيث عممت تمك تظير ولم 
 البالد وذلك من خالل اعتماد  أجزاء معينة منلمناطقي فياالقبمي والمؤثر السياسات عمى تعزيز 

التيميش والتذويب لمنظام القبمي والمناطقي تارة وانتياج سياسة العصا والجزرة مع المكون القبمي 
 تارة أخرى ، وىو ما أدى الحقا مع تفاقم المشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية يوالمناطق
واألحداث التي وقعت بعدىا أحبط اآلمال المنتظرة من التغيير، .(3)2011 فبراير  17إلى ثورة 

 وىو ما انـــــــتج واقعا مريرا لمغاية من جية الفوضىاألمنيةوأصبحت البالد تعيش حالة من 
أسباب برزأاعـــــــ،ويمكنإرج من جية أخــــــرىمارسةـــــــفكرومــواطنةكـــــمنالتحدياتالتيتواجيالموضــــــــــاعف 

:- (4)ىمايميـــاالزمةالتمك 

 .م2011عدم استيعاب السياسيين الميبيين لمتغيير الحاصل  الذي قام بو الميبيون سنة  .1

عدم اتفاق السياسيين والمفكرين الميبيين  عمى مشروع وطني يحدد التوجو السياسي . 2
. واالقتصادي واالمني

                                                           
 منظمةهٌفوس، – مركزالبدائاللعربٌللدراسات : القاهرة )1،طالمواطنةوالمكوناتالمجتمعيةفيالمنطقةالعربية،( محرر )ولٌدحدوق( 2)

 .48ص( 2015

 2008بدونمكاننشر،برنٌقللطباعةوالترجمةوالنشر،)1الجزءاألول،ط – التاريخالسياسيومستقباللمجتمعالمدنيفيليبياابراهٌمعمٌش،(3(

 .116 ،38،42ص(

  137-135ص(2012مجلةالبٌان، : الرٌاض )محكماستراتيجيتقدير : التغييروماالتاألمةواقعاإلصالح، (محرر )مصطفىعالم(4 )

،   (2016 السبٌللفهماألزمةاللٌبٌة،  – الحوارالمجتمعً " مركزلٌبٌاللدراساتاالستراتٌجٌةوالمستقبلٌة، – إٌبرت –‘مؤسسةفرٌدرتش( 1 )

 http://festunis.orgموقع المؤسسة على اإلنترنت 

 

http://festunis.org/
http://festunis.org/
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. ضعف اداء الحكومات المتعاقبة وىو ما ميد لمفوضى واستشراء الفساد . 3

. تدخل دول أجنبية في شؤون ليبيا واتخاذىا ساحة لصراعاتيا اإلقميمية . 4

التاريخية كشكل لغطاء رديات وتتخذ االزمة السياسية طابع الصراع السياسي الذي تغذيو  الس
اليوية وىو ما أفرز تصاعدا لمنزاعات المحمية والجيوية والفيدرالية ىذا إضافة إلى الواقع القبمي 

 (.1)مختمف أرجاء ليبيا في 

ورغم التحديات التي تواجو ليبيا كوطن يتمتع فيو جميع االفراد بحقوق المواطنة اال ان ىناك 
العديد من المؤشرات وان كانت ضئيمة  تدل عمى استمرار بعض  الروابط  التي تعزز روح  

:- المواطنة  بين أجزاء ليبيا  من أبرزىا 

. (2)عقد العديد من جمسات الحوار لتحقيق المصالحة السياسية في البالد •

 (.3)استمرار النقل الجوي بين المناطق الميبية•

. (5)ومصرف لييببا المركزي (4)المؤسسات السيادية في البالد كالمؤسسة الوطنية لمنفط عمل •

 

. (6)استمرار المسيرة التعميمية والثقافية في البالد رغم الصعوبات •

 

االطار التحميمي لمبحث 

يقمم تحميل الخطاب عمى تحميل الققايا التي شكمت خطاب المماططة في الخطاب الصحفي  
 الميبي 

                                                           
 .50ص ، مرجع سابق،( محرر )ولٌدحدوق(2)
 العدد صحيفة الشرق االوسط ،، "أطرافالحواراللٌبٌٌوقعونعلىاتفاقالصخٌراتوسطشكوكحوإلمكانٌةتنفٌذه"، لحسنمقنع-خالدمحمود(3 )

 http://aawsat.com، موقع صحٌفة الشرق االوسط على االنترنت ،  2015  دٌسمبر 18، 13534

 
 

 ، ، 2014 أكتوبر 1 ،24 موقعأخبارليبيا، "معتقةتسٌٌررحاالتداخلٌةبٌنمطاراألبرقومطار("4)

http://www.akhbarlibya24.net 

 2016http://www.eanlibya.com ماٌو 21 ، موقععينليبيا،"بٌنصنعاللهوالمغربٌلتوحٌدالمؤسسةاتفاق: الوطنٌةالنفط("5)

،  2016 ٌونٌو 5،بوابةالوسطموقع ، ، "تصإللىتوافقبشأنتوزٌعطبعةالدٌنارالجدٌدة«لٌبٌاالمركزي »إدارة" (6)

http://www.alwasat.ly 
 

 /http://www.alwasat.ly، 2016 ٌناٌر 9، بوابةالوسط موقع ، "نقصالكتابأزمةالعامالدراسٌفٌلٌبٌا" ، طارقالروٌمض(1)

 

http://aawsat.com/
http://aawsat.com/
http://www.akhbarlibya24.net/
http://www.eanlibya.com/
http://www.eanlibya.com/
http://www.eanlibya.com/
http://www.alwasat.ly/
http://www.alwasat.ly/
http://www.alwasat.ly/


17 
 

  عدد من الققايا  التي تتمثل في اآلتي تعزيز المحدة المططية مولك من خاللمؤشر -- أمال
 -:

 بمؤسساتها التطفيوية مالتشريعية مالققائية  ةدعم بطاء الدمل قية  .أ 

يتصدر الخطاب الصحفي الذي يتضمن مؤشر دعم بناء الدولة بمؤسساتيا التنفيذية 

  مقاال 69 مقااًل من أصل19والتشريعية والقضائية خطاب المواطنة إذ يبمغ عدد ىذه المقاالت 

 إلى طبيعة المرحمة التي تعيشيا  في ذلك التي  شكمت  خطاب المواطنة، وربما يرجع السبب

. ليبيا والجيود المبذولة لحل األزمة السياسية

: وتتمثل أسس تحميل الخطاب الذي تضمن مؤشر دعم بناء الدولة فيما يمي 

 :-التي تمثمت في اآلتي :مقاصد الخطاب - 1

 (ليبيا كي ال يضيع الوطن  ) وتبرز في مقال أحمد إبراىيم الفقيو المعنون :المقاصد المعرفية * 

وال بد أن ندق ناقوس الخطر؛ ألن كل التقارير تقول إن  ))حيث يورد الكاتب في خاتمة مقالو 

(  (الميم إني بمغت فاشيد ........... حجم الجريمة يزداد بوتيرة يومية 

يتمثل المقصد السموكي لمخطاب في مقال أحمد إبراىيم الفقيو والذي جاء : المقاصد السممكية * 

والذي دعا فيو إلى اعتصام الشعب في بيوتيم لمدة  (احتجاج األغمبية الصامتة  )تحت عنوان 

ثالثة أيام كوسيمة لإلعالن عن موقف أفراد الشعب مما يحصل في البالد ورغبة منيم في إنقاذ 

أن يرابط الناس كل الناس في كل أنحاء ليبيا في  ))البالد وىنا يقول الكاتب في ىذا الصدد 

(  (بيوتيم ويمتزمون فييا ممتنعين عن ممارسة أي عمل لمدة ، لكي يكون ليا األثر المطموب 

 :-التي تمثمت في اآلتي : استراتيذيات الخطاب - 2
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: التالية ت االستراتيجيااستخدام الخطاب الصحفي الذي تضمن مؤشر دعم بناء الدولة 

 -: وتم فييا استخدام أساليب اإلقناع التالية استراتيذية اإل طاع - أ

المشيد  )ويتمثل ذلك في مقال أحمد إبراىيم الفقيو والذي جاء تحت عنوان :  عرض الحقائق * 

ولعل من أىم أسباب  ))حيث يرد في ىذا المقال في ىذا المقطع  (الميبي وأساليب التفاؤل 

التفاؤل ىو حقيقة وجود اتفاق من حيث المبدأ عمى رئاسة حكومة الوفاق الوطني ، وىناك موافقة 

واستعمال .......من البرلمان عمى النسخة الموقع عمييا باألحرف األولى من الصيغة النيائية 

(  (حقائبيا وتقديميا لنيل موافقة البرلمان 

حصائيات في مقال طارق :الحذج  استخدام *   تم استخدام الحجج المستندة إلى أرقام وا 

حيث يقول الكاتب في ىذا المقطع من المقال  ((براءة لمذمة وتبيانًا لمحقيقة  ))الجروشي المعنون 

 وعدد التصويت عمى عمر الحكومة 81 من 67عدد من وافق عمى تشكيل الدولة بالمناصفة  ))

 ((  76 من 66 شيرًا وعدد التصويت عمى كامل المسودة 18من سنة إلى 

 تضمن الخطاب الصحفي الخاص بمؤشر دعم بناء الدولة براىين مستندة إلى أمثمة :البراهين * 

حيث يورد  ((احتجاج األغمبية الصامتة  ))واقعية وىو مايبرز في مقال أحمد إبراىيم الفقيو 

 ))الكاتب مثااًل واقعيًا عمى فعالية الفكرة التي يطرحيا حيث يقول في ىذا المقطع من مقالو   

وذكرني األستاذ شرف الدين بما أن شعبًا عربيًا ىو الشعب المبناني بما سبق أن استخدم ىذه 

لى الحراك المميشاوي الذي شيد فترة من  الوسيمة من وسائل االحتجاج إلظيار موقفو إلى العالم وا 

(  (الفترات 

 تتمثل األدلة التي برزت في الخطاب الصحفي الخاص بدعم بناء الدولة في مقال :األدلة * 

عمر الكدي وذلك حين استشيد الكاتب بتصريحات إبراىيم الدباشي مندوب ليبيا في األمم 
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ثمة مالحظات سبقني إلييا مندوب ليبيا في األمم المتحدة  ))المتحدة وذلك في ىذا المقطع 

 .( (إبراىيم الدباشي الذي اقترح أن تكون قرارات مجمس الدولة ممزمة لمحكومة 

في مقال إبراىيم  (لقد  ) في تكرار استخدام المؤكد المفظي ت وتمثل:المؤكدات المفظية * 

وىو ما نراه في ىذا  ((ليبيا بين الحوار المستحيل والمستقبل الغامض  ))الينقاري والمعنون 

ييامنا بان لدينا حقًا سياسيون وأىل  ))المقطع  ولقد مممنا الحوارات الكاذبة وبين الضحك عمينا وا 

رأي قادرون عمى حل مشاكمنا بينما ىم ال يقدرون عمى شيء مما أوتوا وتحسبيم جميعًا وقموبيم 

لقد اختمطت لدينا األوراق حتى لم نعد نفيم ما يريده )) كما يبرز في ىذا المقطع ( (شتى 

 .( (الالعبون بمصيرنا دوليين كانوا أو محميين 

:  اطسذام الخطاب  .3

تحقق في الخطاب الصحفي الذي تناول دعم بناء الدولة بمؤسساتيا التنفيذية والتشريعية 

:- وذلك من خالل توافر عناصر انسجام الخطاب الصحفي التي نجمميا فيما يمي

 

:  تحققت عناصر االتساق الداخمي المتمثمة في :االتساق الداخمي 

بيانًا  ))في مقدمة مقال طارق الجروشي المعنون االستيالل  تمثل استخدام :ااالستهالل  * 

حيث ابتدأت المقدمة بذكر آيات من القران الكريم وحديث شريف لمرسول ( (لمذمة وبيانًا لمحقيقة 

ولتكن  ): انطالقًا من قولو تعالى  ))حيث يقول الكاتب في ىذه المقدمة  (صمى اهلل عميو وسمم)

ولقولو صمى اهلل عميو   (منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر
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وسمم من رأى منكم منكرًا فميغيره بيده ، فإن لم يستطع فبمسانو ، فإن لم يستطع فبقمبو وذلك 

(   (أضعف اإليمان 

: تقطية الربط * 

  المشيد الميبي  ))ويبرز ذلك في مقال أحمد إبراىيم الفقيو : الربط بين العام مالخاص

حيث يقوم الكاتب بربط الحادثة التي تطرق إلييا في المقدمة وىي ( (وأسباب التفاؤل 

إن ما  ))استيداف المظاىرة السممية في الكيش باألزمة التي تعيشيا البالد حيث يقول 

حدث في بنغازي ليس إال جزءًا من المأساة التي تعيشيا ليبيا منذ ثورة الشعب عمى 

 ( (النظام السابق 
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  دعوة  ))ويتمثل ذلك في مقال أحمد إبراىيم المعنون ب : الربط بين المقدمة مالخاتمة

حيث يعرض في المقدمة تقديم ليون وثيقة ( (لقبول الوثيقة عمى أن يعقبيا عودة لمشعب 

حول الوفاق ثم يسرد في مقالو أسبابًا في جميع فقرات المقال لدعوتو لمقبول بيا إلى أن 

يصل لمخاتمة التي يطرح فييا رأيو في الوثيقة التي طرحيا في المقدمة حيث يورد الكاتب 

وأقول ختامًا إن ىذا االعتماد عمى الوثيقة سيكون ناقصًا ما لم يتم االتفاق  ))في مقالو 

عمى نقطة أساسية ورئيسية ستكون الفيصل في تصحيح أي حوار في الوثيقة أو إنصاف 

 ( (أي طرف سيكون مظمومًا في ىذه المصالحة وىي العودة إلى الشعب 

   الربط بين المططق مالطتيذة

ليون يدق مسمار جحا في  ))من مقال عمر الكدي المعنون الجزء ويتمثل ذلك في ىذا 

من الميم في ىذه المرحمة الدقيقة اختيار حكومة ترأسيا شخصية ( )) (جدار المؤتمر الوطني 

سياسية قوية وفي الوقت نفسو تتمتع بكفاءة إدارية عالية والبدء فورًا في إعادة البناء وعندما 

(  (تنعكس اإلصالحات االقتصادية إيجابيًا عمى الميبيين سينسون الحرب ويفضمون السالم 

   الظرف كأداة ربط

محمد عمي شعيب والمعنون ب  أمن مقال الجزء أسيم استخدام ظرف الزمان ، في ىذا 

في تحقيق اتساق ذىني لممقال المذكور  ((الحوار ىو الطريق الصحيح لحل المشكمة الوطنية  ))

نحن خرجنا من مرحمة مظممة من الديكتاتورية تقرب من  )) الجزءحيث يقول الكاتب في ىذ

(. (نصف قرن، وكل ما يحدث اليوم ىو في العمق نتاج ىذه النواة المظممة 
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 االتساق الخارذي

 :-تحقق االتساق الخارذي من خالل 

 حقيقةارتباطيةبالما عالداخمي : 

 ((  ليبياالوفاقأوالطوفان )) استخداميذااألسموبمنأساليباإلقناعفيمقاإلبراىيمالفقييالمعنونمتم

)) الجزء حيثيردىذااألسموبفييذا

نمامنمعطياتح والبدأنيذىالتصريحاتالتيتشيربإنياءالمفاوضاتإلىالنتيجةالمأمولةلمتصدرمنفراغوا 

 ((  قيقيةتحتميذاالحاللذيالبديمميإالالطوفان

 )) ويبرزذلكفيمقالعمرالكديوالذيجاءتحتعنوان: االفتراض* 

 )) حيثيقواللكاتب (( ليونيدقمسمارجحافيجدارالمؤتمرالوطني

وفيتقديريإنالمسودةالرابعةستنجحميسألنياأتتبحمسحريفيبالدالتخمومنالسحرةوالمشعوذين،ولكنأل

ناألزمةانفرجتاجتماعيًاقباللكشفعنمسودةالحوارمنخالاللمصالحاتالتيشيدتياالمنطقةالغربية،وال

 . ((تيتوجتبتباداللمحتجزينوالترتيباتاألمنيةبينالمناطق

 السياق 

 الحوارىوالطريقمحاللمشكمةالوطنية )) تنوعتأشكااللخطابالصحفيويمثميامقال : شكاللخطاب 

 (( حكومةالوفاقاألبدية )) ومقالتقريريويمثميمقال(( 

كمااتخذتشكاللمقااللعموديرغمعدمتطابقالشروطمعنايةالعمودعميياحيثاليوجدعنوانثابتميذاالعم

. ود

 تنوعت أنواع العناوين التي حفل بيا الخطاب الصحفي وىو ما عمل عمى  : العطمان

محمد عمي شعيب أتحقيق نوع من االتساق الخارجي وتبرز العناوين االستباقية في مقال 

أما العناوين الساخرة  ((الحوار ىو الطريق لحل المشكمة الوطنية  ))الذي كان عنوانو    
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 تتمثل و ((حكومة الوفاق األبدية  ))عز الدين أبوبكر خريج . فتبرز في عنوان مقال  د

 ((توافق دولي ومحمي حول الحكومة  ))العناوين اإلخبارية في عنوان مقال إبراىيم الفقيو 

ليبيا بين الحوار المستحيل والمستقبل  ))والعناوين الوصفية في مقال إبراىيم الينقاري 

وعنوان (( كي ال يضيع الوطن ...... ليبيا )) والعناوين اإلغرائية   (  (الغامض 

كما تتنوع العناوين  ((ليون يدق مسمار جحا في جدار المؤتمر الوطني  ))التناحر 

وأما  ((احتجاج األغمبية الصامتة  ))المختزلة والطويمة فأما العناوين المختزلة فتمثميا 

    ((دعوة لقبول الوثيقة عمى أن تعفييا عودة إلى الشعب  ))الطويمة فتمثميا عنوان 

 تحققتاإلثارةالشكميةمناأللوانوالصورواألرضياتفيمقاالتعدةمنأبرزىا: اإلثارة الشكمية : 

    )) براءةلمذمةوتباينًالمحقيقة،المشيدالميبيوأسبابالتفاؤل،وغيرىافيماخمتمقاالت

(  )) (ليبيابينالحوارالمستحيموالمستقباللغامض)) و (( حكومةالوفاقاألبدية

 )) مناستخداماأللوانفيماتماستخداماإلطارفيمقال (( غمبصوتالعقلتوأخيراً 

 . ((الحوارالميبييوالطريقمحاللمشكمةالوطنية

 التحوير من خطر التقسيم مالذماعات التخريبية  قية - ب

 تبرز أسس تحميل الخطاب الذي تضمن مؤشر التحذير من خطر التقسيم والجماعات 

: التخريبية فيما يمي 

مقاصد الخطاب  - 1

:   وقد تضمن المقاصد اآلتية 

  ن  تم دمج المقاصد المعرفية والقيمية في ىذاالجزء م: المقاصد المعرفية مالقيمية

التغمب عمى تنظيم داعش في ليبيا خطة  ))مقال عارف النايض والمعنون ب 
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يتعين عمينا استحضار ونشر القيم )) حيث يقول الكاتب ( (لمتعافي من الكارثة 

 .((والفضائل المتأصمة في النفس البشرية كالرحمة واإليمان واألمل 

  لمكاتب عمر القويري  ((انقطاع األمل  )) وتتمثل في مقال :المقاصد السممكية

عميكم الوعي جميعًا جيدًا لحجم المؤامرة عمى  ))من المقال الجزء وذلك في ىذا 

 ومعول ناً وكونوا عو... وانقموا اإليجابي ... ارفعوا معنويات الشعب ... وطننا ليبيا 

وادخموا معارككم وأنتم متسمحون بسالح اإليمان وحب الوطن ...بناء ال معول ىدم 

)). 

استراتيذيات الخطاب  - 2

 استخدم الخطاب الصحفي الذي تضمن مؤشر التحذير من خطر التقسيم والجماعات 

 -: التالية االستراتيجياتالتخريبية 

 -:  استخدمت استراتيجية اإلقناع األساليب اآلتية :استراتيذية اإل طاع - أ

  ليبيا  )) من مقال محمد األشيب المعنون ب  الجزء يتمثل البرىان في ىذا:البراهين

أقرب إلى الفرقاء الميبيين االىتداء بتجربة شبو مماثمة ( )) (يحب عزل المتطرفين أواًل 

شممت أشواط المصالحة في مالي بعد الضربة الفرنسية فقد تركز الحوار عمى استبعاد 

 .( (التضحيات المتطرفة ضمن منظور ارتضاه الشركاء كافة 
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  إما إخوتيا أو دعشتيا ال خيار  )) تبرز األدلة في مقال الكاتب سميمان عبود :األدلة

ورغم إن  ))من المقال بتقارير لجيات أمنية الجزء حيث يستشيد الكاتب في ىذا ( (لكم 

تقارير االستخبارات الغربية أكدت في مناسبات عديدة ارتفاع أعداد المتطرفين 

 .( (اإلسالميين المتسممين إلى ليبيا 

  سالمة  )) وىو ما يرد في مقال المعوج والمعنون ب :استخدام المؤكدات المفظية

ىذا ما يبدو مؤكدًا  )) الجزء وىو ما يتمثل في ىذا ( (الشعب الميبي في سالمة وحدتو 

وىذا ما تآمر عميو دعاة االنفصال واألنانيون وساعدىم في ذلك أعداء العرب ... 

ىذا ما خططوه ورسموه لكم منذ زمن بعيد ليجعموكم عبيدًا فوق ... وأعداء اإلسالم 

 .( (أرضكم وغرباء في وطنكم وأعداء لبني جمدتكم 

 سالمة الشعب  ))ويبرز ذلك في مقال مفتاح العوج والمعنون ب : اإلفحام استراتيذية

حيث يفند الكاتب الدعوات التقسيمية لمبالد وذلك باستخدام ( (الميبي في سالمة وحدتو 

أسموب االستفيام االستنكاري وذلك لمتأكيد عمى وحدة البالد وذلك كما يبرز في ىذا 

كيف نسي ىؤالء كل ىذه المصاىرة بين من ىم في شرق البالد  ))الذي نورده الجزء 

(  (... لن ييدأ ولن تستقيم حياتو إال بوحدتو وتقاربو أكثر وأكثر ... وغربيا أو جنوبيا 

 ىا يوسف أي )) ويتمثل ذلك في مقال خديجة بسيكري والمعنون :الة ماستراتيذية االست

حيث تصف الكاتبة أحوال الوطن في رسالة إلى ولدىا يوسف وفي اختيار ( (الحزين 

 اسم يوسف داللة عمى مدى الحب والعاطفة وكمنا يعرف مدى قصة نبينا وسيدنا يوسف 

غدر إخوتو بو وىي ترسم صورة مشابية لحال الوطن وذلك عبر ومدى محبة والده لو و 

 ))ري الذي اتبعتو الكاتبة في المقال وفي ىذا الصدد تقول الكاتبة ثاألسموب األدبي الن

يوسف أييا الحزين ما بين جسد الوطن متمرغًا في عبق يشبيو متدثرًا سجاد كتمك التي 
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مألنيا بضجيجنا وفرشنا صفائيا بصراخنا سماء احتارت فينا نوجو صوبيا أعيرتن 

(  (.... وأدعيتنا 

اطسذام الخطاب الصحفي  - 3

يتسم الخطاب الصحفي بتحقيق لعنصر االنسجام من خالل توافر عناصر انسجام 

: الخطاب الصحفي التي تتمثل في 

   االتساق الداخمي

  ))  عنوان في مقال الكاتب الطاىر بودوارة والذي جاء تحتاالستيالل  يتمثل :االستهالل 

ويتقمص دورىا (( خرافة )) وذلك حين يبدأ الكاتب بالتعريف بشخصية ( (حديث خرافة 

لمحديث فيما بعد عن حال الوطن ومخاطر تقسيمو وذلك عمى أيدي االنتيازيين والطامعين 

.  بالسمطة

  تقنية الربط المتمثمة في :تقطية الربط  :

  حيث تقول الكاتبة في  ((تحت حماية الرايات المرعبة  ))مقال سعاد سالم والمعنون

بعد عام فقط عمى ثورة فبراير ما عاد الحكم شيئًا يحرك القمب وال  ))مقدمة مقاليا 

الحل )) لتأتي بعد ذلك الخاتمة ربطًا بالمقدمة ( (النشيد الوطني وال حتى المنتخب 

ال نجونا من داعش ... اآلن ضرورة انتصار الحرية لينضم تحت رايتيا الجميع  وا 

 ( (فمن ننجو من الذين يريدون الحياة بأي ثمن ولو تحت رايتيا 

  داعش  ))التالي من مقال الجزء  والتي يتضمنيا :الربط بين المططق مالطتيذة

وحتى ال تسقط العاصمة كما سقطت  ))وسمان بن ساسي أبقمم ( (وسقوط الثوار 

درنة وسرت في يد داعش يجب البدء في حوار عسكري واالبتعاد عن محاولة 
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لتأتي بعد ذلك النتيجة في رأي الكاتب ( (احتكار الجيش إلى مدن ومناطق بعينيا 

وىنا تكمن أىمية نجاح الحوار العسكري فأىم نتائجو  ))ا الجزء والتي تضمنيا ىذ

ستكون بفعل جيش موحد ووقف االقتتال في المنطقة العربية وحماية الحدود جنوبًا، 

ضعاف التطرف شرقًا  والقضاء عميو بعد ذلك في معارك سرت وبنغازي ودرنة لن  وا 

 ( (تنتيي في ظل التشرذم والتفرقة والتحارب 

  تكرار استخدام الضمائر المتمثمة بالدالة عمى الفاعمين وذلك لمداللة عمى : القمائر

 ))من مقال جزأين وحدة المصير الذي يجمع بين أبناء الشعب الواحد ويبرز ذلك في 

قضيتنا تم تدويميا وتحولت ليبيا إلى مادة وصفقة  )) وورد فيو حيث ((قمم أحمر 

كما تردنا الدالة عمى الفاعمين في المقال ( (تساوم بيا الدول وتتقاسم بيا مصالحنا 

 .(..... من طرق بابنا رحب بنا وأكرمناه  ))نفسو وذلك حيث يقول 

  أسيم ظرف المكان في تحقيق االتساق الذىني في الخطاب الصحفي :ظرف المكان 

ال  )) ((قمم أحمر  ))الخاص بالتحذير من خطر التقسيم والذي جاء تحت عنوان 

وذلك .... يمومن متعد أو متجاوز إال نفسو في شرق البالد وغربيا وشماليا وجنوبيا 

 .( (د واحد ال يقسم وال يقبل المراوغات سفي ج

  في تحقيق االتساق النفسي  )) وقد أسيم استخدام ظرف الزمان اآلن :ظرف الزمان

من مقال سعاد سالم والذي جاء تحت لجزء لمخطاب الصحفي ويبرز ذلك في ىذا ا

تقول الكاتبة حيث  ((يبدأ التطرف حين يختفي دفتر الرسم  ))عنوان

 ..((فحتىاآلنمنجزىمجثثوأطرافمقطوعةوخراباتوعبوديةوأسواقنخاسةوقطعالطريق))

  من مقال محمد األشيب الجزء  ويظير ذلك في ىذا :التعارض باالستدراك ب لكن

بدييي من يتعرض لإلقصاء فيو حقو أن يبحث في  )) ((التقسيم  ))والمعنون  
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الوسائل المتاحة كافة إليجاد موقع لو في أي تسوية مرتقبة لكن من يكون مدعو 

لممشاركة عمى قدم المساواة ليس مقبواًل أن يقص أو يرىن االتفاق النيائي بسقف 

 .((تعجيزية أعمى من المطالب التي تفيم عمى إنيا 

 :االتساق الخارذي 

 )) التاليمنمقالمحمداألشيبوالمعنونالجزء ويبرزذلكفي: حقيقةما عيةمرتبطةبالما عالداخمي• 

 (( )) ليبيايحبعزاللمتطرفينأوالً 

المشكمةفيخالفاتالفصائموالقوىالمتناحرةفيميبياإنياأكبرمناالختزالفيفكرةإقامةحمقةحكوميةتقفاللتصدعالراه

نعرفتالبالدتشكيمحكوماتواتخاذبرلماناتعجزتجميعًاعنالسيطرةعناألوضاعالميدانيةجراءوجودمميشياتوتنظ

 . (( يماتالتخضعمغيرسمطةالسالح

 (( التقسيم )) منمقالمحمداألشيبالمعنونبالجزء ويمثمذلكيذا : المقارطة •

)) حيثيقارنالكاتببينوضعميبياوالعراق

وماحدثفيالعراقبخمفيةاألزمةالسياسيةالتيانفجرتفيوجيالجميعقبألنيدخمتنظيمداعشعمىالخطميسبعيدًاعنتكرا

رمالمحيفالمحاصصةالتيميدتمالنغالقفيالطرقوالتمسكبأكثرمنحكومةشرعيةييددبانسداداألفقفيميبياالمشر

 . (( عةأبوابياعمىكالالحتماالت

 :السياق 

 من خطر التقسيم حذير تنوعت أشكال الخطاب الصحفي المتضمن مؤشر الت

سالمة الشعب في سالمة  ))و  ((قمم أحمر  ))والجماعات التخريبية بين عمودي مقال 

)) أما المقاالت التي اتخذت الشكل التحميمي فتمثمت ب مقال عارف النايض ( (وحدتو 

 .((داعش وأسطورة الثوار )) و (( انغماسية التبرير )) و ( (خطة لمتعافي من الكارثة 
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 تنوعتأنواعالعناوينالتيحفمبياالخطابالصحفيالذيتضمنمؤشرالتخديرمنخطرالتقسيموممارسةالجما

 )) واستعاريةمثل (( عزاللمتطرفينأوالً  ... ليبيا )) عاتالتخريبيةمابينعناويناستباقيةمثل

خباريةمثل (( يوسفأيياالحزين  (( قممأحمر )) ووصفيةمثل (( خطةلمتعافيمنالكارثة )) وا 

غرائية  . ((حديثخرافة )) وقناصييمثل (( ىميوحدداعشالميبيينمثمماتوحدواضدالقذافي )) وا 

  تنوعت أساليب اإلثارة الشكمية التي استخدمتيا المقاالت التي تشكل :اإلثارة الشكمية 

الخطاب الصحفي الخاص بالتحذير من خطر التقسيم ما بين استخدام الصور الخاصة 

خطة لمتعافي من  ))بالكتاب في جميع ىذه المقاالت وما بين استخدام األلوان باستثناء 

، كما تم استخدام األرضيات ( (الكارثة ، انغماسية التبرير ، داعش وأسطورة الثوار 

 . ((داعش وأسطورة الثوار ، خطة لمتعافي من الكارثة  ))باستثناء مقالي 

استعراض دماء الشهداء متقحياتهم من أذل المطن   قية - ج

 عند تحميل الخطاب الصحفي الذي يستعرض دماء الشيداء وتضحياتيم من أجل الوطن 

 -:يتضح إن ىذا الخطاب يستند إلى ما يمي 

 مقاصد الخطاب  .1

 مقاصدمعرفية : 
وذلكعبرالتطرقإلىدماءالشيداءوتضحياتيمودورتمكالتضحياتفيإنقاذالوطنويبرزذلكخاتمة

 (( )) الفرقبينالحقوالباطميغيرمفيومالمفتىالمقال )) مقالطارقالخرازالمعنون
وفيالنيايةالبدمنالتضحيةالستئصااللورمالذيكانينتشرفيجسدالوطن،فتحيةلمنماتفيسبي

 (( لديننيووطنيوشعبيوالخزيوالعارلمنباعوتاجرفيالدين
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 مقاصدقيمية : 
ويتمثاللمقاصدالقيميةفييذاالخطابمنخاللقيمةالوفاءلمشيداءوالتيتبرزفيمقاألنيسالعرقوب

 !! (( كسرتمالقوارير ))يالمعنون
 )) حيثيقولفيخاتمةمقاليالتيرثافيياالشييدةانتصارالحصائري

رحمتتمكالفتاةالخجولةمصحوبةبزغاريدتصمأذنيمصوصاألرواحالشريفةالمختبئفيجحرال
 . ((عاروالخطيئةالمظممووسطصمتيواآلخرأحمق

إستراتيذيات الخطاب  - 2

 استخدم الخطاب الصحفي الذي يستعرض دماء الشيداء وتضحياتيم عددًا من األساليب 

: اإلقناعية التي تتمثل فيما يمي 

  وقد برزت في مقال طارق الخراز المعنون بين الحق والباطل يغير :استخدام الحذج 

 ولو 2015مدينة بنغازي التي لم تسجل خالل عام  ))مفيوم المفتى المقال يقول الكاتب 

 % 85حادثة اغتيال واحدة بعد سيطرة الجيش الميبي والشرطة والشباب المساند عمى 

 ( (من المدينة 

  وذلك ( ( !!كسرتمالقوارير)) في مقالو بي  تتمثل في استعانة الكاتب أنيس العرقو:األدلة

صمى اهلل عميو  )في معرض رثائو لمشييدة انتصار الحصائري بحديث شريف لمرسول 

ذات األحمق واألبمو ىو الذي  )) من المقال  الجزءحيث يقول الكاتب في ىذا (وسمم 

نال من بوزيد وأبو قعيقيص ترصد النتصار الحصائري في الظممات دون شفقو أو أن 

 ((ن رفقًا بالقوارير أ (صمى اهلل عميو وسمم  )ر ُسمعًا آلخر وصايا الرسول يُيع
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الحمار  - 3

 ويتمثل في الحوار االفتراضي الذي أجراه الكاتب الصديق بودوارة مع الشييد مفتاح بوزيد 

.    ويرثيو فيو 

  االستمالة ةاستراتيذي

 اعتمدىا  االستمالة من خالل مخاطبة المشاعر الوجدانية لمقارئ والتييةاستراتيج تبرز 

إليك قبل أن تموت معًا من جديد  ))الخطاب الصحفي والذي يستعرض دماء الشيداء في مقال 

والتي جاءت عمى ىيئة حوار عدد فييا الكاتب مناقب الشييد مفتاح بوزيد التي تجعل من بطاًل 

سعيدًا ملء السمع ...... وأنت اآلن ىناك  ))من وجية نظر الكاتب حيث يقول في ىذا المقطع 

(  (والبصر، بطاًل يتمتم باسمو السحاب وأسطورة يتغرغر بيا الغيم في زمن الجفاف 

االطسذام  
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 توافرت العديد من عناصر في تحقيق انسجام الخطاب الصحفي وذلك من خالل تحقيق 

:  عنصري االتساق والسياق وتتمثل عناصر االتساق فيما يمي 

 حيث يفتح ( ( !!كسرتمالقوارير ))العرقوبيويبرز ذلك في مقال أنيس : االستهالل

عممتنا السير والحكاوي إن  ))الكاتب مقالو باستعراض مفيوم الفروسية حيث يقول 

الفارس ال يقتل من يدير لو ظيره وال يجيز عمى األعزل، اشتداد عمى األعداء ، 

 (  (لينين عمى الضعفاء ، ىكذا ىي الفروسية والبطولة والنبل والقوة 

 : تقطيةالربطمطخاللمايميت تحقق : تقطية الربط

  إليك قبل أن تموت معًا من  )) وتتمثل في مقال :الربط بين المقدمة مالخاتمة

لمكاتب الصديق بودوارة من خالل تكرار المقدمة نفسيا في الخاتمة ( (جديد 

ىل وصمت الفكرة ؟ إال زلنا بحاجة إلى المزيد من  ))والمتمثمة في ىذا المقطع 

النقاش التي كانت ىي المقدمة وتكررت في الخاتمة وىو ما يدل عمى تأكيد مناقبية 

.  ومآثر الشييد مفتاح بوزيد 

 تماستخدامالضمائربنوعيياالوجوديةوتمكالتيتدلعمىالغائبفيالخطابالصحفيالذييس:القمائر

: تعرضدماءالشيداءفيمايمي

 المتمثمة في أنت ونحن في مقال إليك قبل أن نموت من تكرار القمائر المذمدية 

أنت اآلن ىناك رمزًا يتكمم فيما نصمت  ))جديد لمكاتب الصديق بودوارة حيث يقول 

(  يتكمم ، نصمت)وىنا جمع لمضمائر الوجودية مع أفعال متضادة في المعنى ( (نحن 

 .وىو داللة 
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 حيث يورد (  ( !!كسرتمالقوارير))العرقوبي وتبرز في مقال أنيس  : قمائر الغائب

وذلك لإلشارة إلى من يقومون بعممية االغتيال وصفاتيم  ((ىؤالء  ))ضمير الغائب 

فرسان الخشب ىؤالء يسرقون السمع ويحيون  ))كما يتمثل في ىذا المقطع من المقال 

في حمكة الظالم وسط نواقيس ال يعمميا إال من بو ىوس أو فوبيا من الحياة ووضوح 

 ( (الصورة 

 تماستخدامظرفالمكانوالزمانفييذاالمقطعمنمقال: ظرمف المكان مالزمان (( 

 (( لكنكاآلنيناكونحناآلنينا (( )) إليكقبألنتموتمنجديد

 . ونفسياً  ً وذلكمإلشارةإلىمكانةالشييدومقارنةبأحوااللبشروىوحققانسجاماذىنيا

 ( الذي ) تماستخداماالسمالموصول : االسم الممصمل 

الجزء لمداللةعمىإنالقتمةالذينقتمواالشيداءىمفئةواحدةواناختمفتأسماءضحاياىموىومايتضحفييذا

 !!(( )) كسرتمالقوارير))من مقال أنيس العرقوبي

 ((   ذاتاألحمقاألبميالذينالمنبوزيدوابوقعيقيصترصدالنتصارالحصائري

االتساق الخارذي  

 : تحقق االتساق الخارذي من خالل استخدام 

 (( الفرقبينالحقوالباطمبغيرمفيومالمفتيالمقال )) وتماستخداميافيمقالطارقالخرازالمعنون:المقارطة- 

 2014 حيثقارنبينوضعمدينةبنغازيفيشيريأغسطسوديسمبرعام

ووضعمدينةبنغازيبعدسيطرةالجيشعميياواستخدمفييذىالمقارنةعددًامنالمتماتالزمنيةكأدواتربطإضافةإلىع

)) الجزء ويبرزاستخداميذىالروابطفييذا ( اليوم – اآلن – حينيا ) ددمنظروفالزمانوىي

حينياكانتحصيمةقتمىالغدرممنقضوافياغتياالتممنيجةلمعسكريينبالجيشوالشرطةواإلعالميينوالناشطينوأئم
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 ( اليوم ) أمااستخدامظرفالزمان (( ضحيةخاللشيرسبتمبرفقط 80 ةالمساجدقدوصمت

 اليومنردبصوتعالعمىشيخالسياسةونوجيرسالةلمؤيدييومنصدقينقوهلل)) الجزء فييذىالمقارنةفتتمثمفييذا

 . ((ولوحادثةاغتيالواحدة 2015 انظرواإلىمدينةبنغازيالتيممتسجمخاللعام: 

السياق  

ن لم تمتزم ما بين افتتاحية مقال طارق : شكل المقال   تنوعت أشكال المقال وحتى وا 

ومقال تحميمي  ((إليك قبل أن تموت معًا من جديد )) ومقال افتتاحي ومقال عمودي الخراز

وما يالحظ عمييا عدم تطبيقيا لمخصائص العممية العامة التي تميز أنواع (  ( !!كسرتمالقوارير))

المقاالت ضمن المعروف إن المقال االفتتاحي ال يذكر اسم المحرر فما تم ذكر اسم كاتب 

. المقال في االفتتاحية أيضا تكرار األمر مع المقال العمودي الذي افتقد لمعنوان الثابت 

 (( إليكقبألنتموتمعًامنجديد )) أغرائيويتمثمفيعنوان : انحصرتفيثالثةأنواعيي: أطماعالعطامين

 !!((. كسرتمالقوارير))وتناصيمثل (( الفرقبينالحقوالباطمبغيرمفيومالمعنىالمقال )) وعنوانوصفي

 كسرتمالقوارير))كما تنوعت أشكال العناوين حيث برزت العناوين القصيرة في  : شكل العطمان

)) كما ظيرت العناوين الطويمة في مقال طارق الخراز !!(( 

 (( الفرقبينالحقوالباطمبغيرمفيومالمعنىالمقال

: اإلثارة الشكمية

 !!(( كسرتمالقوارير))التزمتجميعالمقاالتبوضعصورةلمكاتبعميياواستخداماأللوانباستثناءمقال

 إضافة إلى لمكاتبأنيسالعرقوبيالذيانفردبوضعصورتينأحدىمالمكاتبواألخرىممشييدةانتصارالحصائري

عدم استخدامو لأللوان 

. وفيماانفردمقااللكاتبطارقالخرازبوضعاإلطارانفردتمقااللصديقبودوارةباستخداميمألرضية
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 تأثيراتاألمقاعفيالمحيطاإل ميميمالعربي  قية  .د 

عندتحمياللخطابالصحفيالذييتناولتأثيراتاألوضاعفيالمحيطاإلقميميوالعربيوجدالباحثأنالمقاالتالتي 

 : تناولتذلكالمؤشراتبعتاألسسالتاليةفي

 : مقاصدالخطاب .1

 :  تنوعتالمقاصدالتيتضمنياالخطابالصحفيالذيتناوليذاالمؤشروالتييمكنأننجمميافيمايمي

 معرفيةالمقاصدال : 

 ويتبينذلكفيمقالعمرأبوالقاسمالككميوالذيجاءتحتعنواناألنظمةالعشوائيةحيثيقواللكاتبفيخاتمةمقالو

 ((

ىذاماينطبقوبشكمماعمىالثوراتالتيأطاحتباألنظمةالعشوائيةليبيانموذجًافبسببغيابقيادةسياسيةمست

نيرةموحدةعمىمستوىالوطنوبسببغيابخطةإلرساءنظامبديممنشورُدمرالبيتاألولومازالتالمخاطرمحد

 . ((قةبالبيتالثاني

 ويبرزذلكفيالدعوةالتيأطمقياالكاتبخالدالسحاتيفيختاممقاليالمعنون : المقاصدالسممكية (( 

اجعات والتييدعوفيياإلىالقيامبمر (( الثوراتالعربيةووعودالتغير

 )) منالمقااللمشاراليولجزءنقديةلمسارىذىالثوراتوىومايتضمنييذاا

كماأناألمريتطمبمراجعةنقديةموضوعيةلكثيرمنالتوجياتوالمفاىيمالفكريةوالسياسيةعمىسبياللتأم

عادةقراءةاألموربنظرةمترويةثابتةتستيدفتصحيحاألخطاءإنوجدتواإلشادةباإلنجازاتالجيدة  (( لوا 

. 
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 الخطاباستراتيذية- 2

 (( الثوراتالعربيةووعودالتغير)) مؤشر استخدمالخطابالصحفيوالذييتناول

  .  اإلقناعالتيتضمنتعددًامناألساليباإلقناعيةاستراتيجية

 (( األنظمةالعشوائية )) ويبرزذلكفياستعانةالكاتبعمرأبوالقاسمالككميفيمقالو: األدلة 

 )) بتصريحممرئيسجمالعبدالناصروىومايبرزفييذاالمقطعمنالمقال

 )) لقدعبرجمالعبدالناصرعنيذاالتوجو

نمانبحثعنالنظرياتفيحياتناأوبعضقريبمنيذا  (( نحنالنبحثعنحياتنافيالنظرياتوا 

 (( الثوراتالعربيةووعودالتغير )) إضافةإلىاستعانةالكاتبخالدالسحاتيفيمقالو

 )) يانفيالثورةلممفكرالمغربيمصطفىمحسنحيثيقواللكاتبفييذاالمقطعمنالمقالببنصمنكتاب

ويطرحالكاتبسؤااًلميمًاىوكيفيمكناالستفادةمنفرصوآفاقيذاالمناخالثوريالجديدفيإعادةالنظرالفكر

 (( يوالسياسيفيمستقباللنيوضالعربيورافعةلإلمكاناتوتحقيقمقاصدىالتنمويةوالتحديثيةالمتكاممة

 ((األنظمةالعشوائية))منمقال ( لقد ) ويبرزذلكتكراراستخدامالمؤكدالمفظي: المؤكداتالمفظية 

 اطسذامالخطاب .3

 : تحققانسجامالخطابمنخاللتوافرعددمنعناصراالتساقوالسياقالتينجمميافيمايمي

 االتساق الداخمي 

 :-تمثل االتساق الداخمي من خالل توافر العناصر التالية 

 ويتمثمفيالتقديمالذيبدأبيالكاتبمقاليوفييتعريفممسياقالذيوردفييتعميقعمى : االستهالل (( 

 )) منالمقالالجزء وىومايتضحفييذا (( عمىجناحالتريزيوتابعيقفو
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قفة عمىجناحالتبريزيوتابعو (( الفريدفرجصريالكاتبالمسرحيالمئعة فيالعرضالمسرحيالكويتيمرا

عرض المأخوذعنحكايتينمنحكاياتألفميمةوليمةأضافالمخرجعمىال

صبغةشعبيةكويتيةفيتعميقاتالمجاميععمىأحداثالمسرحيةمالفتنظريتعميقمازالراسخًافيذاكرتيمنذأكث

 (( رمنثالثينسنةيقولوالتبريزيباعبيتيماشراليبيتثاني

 تقنيةالربط 

 : تتمثمتقنيةالربطفييذاالخطابفيمايمي 

 (( الثوراتالعربيةووعودالتغير )) ويمثمذلكمقااللكاتبخالدالسحاتي : الربطبينالمقدمةوالخاتمة 

 )) حيثيقواللكاتبفيمقدمةمقالو

إذاكانتالثورةفيزمناالستبدادوالطغيانمجردحممعابرفإنتحقيقالتغيربعدنجاحالثورةحممكبيرباتساعالك

 كماإناألمريتطمبمراجعةنقدية )) ثميعودليربطيذىالمقدمةبالخاتمةعبرقولو (( ونكمو

 .............

ومعالجةكاللعقباتالتيقدتحولدونإحداثالتغييراإليجابيفييافكاللشعوببانتظارأنتجنيثمارالثوراتوأنتمم

 ((  سالتغيرواقعًامعاشًاإلشعاراتبراقة

 االتساق الخارذي 

 تحقق االتساق الخارجي من خالل توفر عنصر المقارنة 

: المقارطة

بينحالبطممسرحيةعمىصباحالتبريزيوبينحاالألنظ((األنظمةالعشوائية))وتبرزالمقارنةفيمقارنةالكاتبفيمقال

 )) منالمقالالجزء مةحيثيقولفييذا
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نييسردليمويوفيموتحتيذاالوىمكانيستزيدمنا لقدكانعمىصباحالتريزييوىمذاتيتيبأنميقافمةكبيرةفيياكمنفيسوا 

 . ((الستدانةفيمإلىأنانفضحأمرىوكذلككانحاليذىاألنظمة

 

 السياق

 اتخذ المقالين الذي تناول  : شكل الخطاب

شكمين فقط من أشكال الخطاب أحدىما تحميمي مؤشرتأثيراتاألوضاعفيالمحيطاإلقميميوالعربي

))  في واالخر عمودي وتمثل ذلك في  (األنظمةالعشوائية)) وتمثل ذلك في مقال 

 . ((الثوراتالعربيةووعودالتغير

 أطماع العطامين : 

تندرجأنواعالعناوينالتيتشكممنياالخطابالذيتناولمؤشرتأثيراتاألوضاعفيالمحيطاإلقميميوالعربيتحت

 . واحدوىوأنياوصفيةمختزلةوشكل نوع

 تباينالمقالينفياستخدامعناصراإلثارةالشكميةالمستخدمةحيثاستخدممقال:  اإلثارةالشكمية (( 

 (( الثوراتالعربيةووعودالتغير

لميست((األنظمةالعشوائية))جميععناصراإلثارةالشكميةمنأرضيةوألوانوصورةلكاتبالمقاألمامقال

 .                            خدمإالعنصرًاواحدًامنعناصراإلثارةالشكميةىوصورةالكاتب

ـ :تدعيم المقدرات مالقطاعات اال تصادية لمدملةمؤشر -  تاطيا

 إلى ييدفالخطابالصحفيالخاصتدعيمالمقدراتوالقطاعاتاالقتصاديةلمدولة: مقاصد الخطاب - 1

 :-تحقيق عدة مقاصد ىي 
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  ييدف الخطاب الصحفي الخاص بدعم المقدرات االقتصادية إلى تحقيق :  مقاصد معرفية

مالنا العام  ))مقاصد معرفية ويتمثل ذلك في افتتاحية رئيس ديوان المحاسبة والمعنون ب 

والذي استعرض فيو إنجازات ديوان المحاسبة (( ودور ديوان المحاسبة في الرقابة عميو 

 )) الذياستعرضفييإنجازاتمستقبميةاألملالذزء : الماضية والمستقبمية وىو ما يتمثل فيما يمي 

وسيقومديوانالمحاسبةبتقديمتقريرىالسنويعنأداءالحكومةوسيكونالشعبعمىاطالعتامبيذاالتقريرلمعرف

   )) والذيتطرقإلىإنجازاتسابقةالثاطيالذزء أماةتقديماألداءليذىالحكومةوالجياتالتابعةليا

كماساىمالديوانفيحثالجياتالتابعةلياوالتيمياعالقةبحياةالمواطنمباشرةوخاصةفمايتعمقباألدويةوالم

 (( الخ .... عداتالفنية

  مقاصد

ريإللىانتياجعدةسياساتاقتصاديةلمواجيةعجزاألتتمثاللمقاصدالسموكيةفيدعوةالكاتبسعدا:سممكية

 (( )) ىمنحندولةعمىشفااإلفالس )) لميزانيةمنقبمحكومةموحدةوذلكفييذاالمقطعمنالمقااللمعنون

 : يمكنممحكومةأنتواجييذاالعجزدوناالختالطالنقديمدىالمصارفبعدةسياساتماليةونقديةىيكالتالي

 قفاللسفاراتفيالخارجواقتصارىاعمىالدواللالعبةفيالعالمألننفقاتياعاليةجداً  ..... رفعسعرالفائدة

 . ((الخ........ 

 

استراتيذيات الخطاب   .2

 اتسم الخطاب الصحفي باستخدام استراتيجية واحدة ىي استراتيجية اإلقناع وتعدد أساليب 

:  اإلقناع التي استخدميا ذلك الخطاب والتي نجمميا فيما يمي 

  انييار الدينار  ))ريل المعنون ب أل وتبرز في مقال سعد ا:حقائق ارتباطية بالما ع

حيث يورد الكاتب عدد من الحقائق والتي اتبعيا ( (الميبي في سوق المشمش 
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ب رأي الكاتب إلى سعر صرف الدينار الميبي سمصرف ليبيا المركزي والتي أدت بح

ولكم ىذه الظواىر التي سادت من قبل مصرف ليبيا  ))ويبرز ذلك في ىذا المقطع 

المركزي التجار يضعون االعتماد لدى مصرف ليبيا المركزي ويحولون الدوالرات إلى 

 .ً))السوق الميبي ويبيعون الدينار بأضعاف ما ىو مقرر رسميا
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 (( الحالةالبنغازيةعشبالمدنياكمون )) ريلاألويبرزذلكمقالسعد: استخدام الحذج 

 )) منمقالو الجزءحيثيوردالكاتبإحصائياتتتعمقبوضعمدينةبنغازياالقتصاديوذلكفييذا

 30 منأقسامالمدينةظمتتحتالقصفوالدماروىناكنحو % 30 إن

 " أيارتفاعاألسعار   "  ألفمنسكانالمدينةنزحتعنالمدينةووصمتمعدالتالتضخم

 . مماشكمعبئًاعمىالمستيمكالمحميفيالمدينة % 100 إلىأكثرمن

 (( حواراتميدورة )) وتتمثمفيمقااللكاتبمحمداألشيب:براهينال 

)) الجزء تعامألزمةتراجعأسعارالنفطحيثيقولفييذاالحيثيوردالكاتبمقااًلواقعيًالكيفية

مناألمثمةالتيأقربإلىضغوطشحالمواردالنفطيةذاتالبعدالواحدإنالدولةكالجزائراضطرتمموا

 جيةالموقفبإلغاءأجندةالتوظيففيالقطاعالعامخالاللسنةالجديدةتحتتأثيرتراجعالمداخيل

)).  

اطسذام الخطاب   .3

 تحقق انسجام الخطاب الخاص بدعم الموارد االقتصادية لمدولة وذلك من خالل توافر 

: العناصر التالية 

 :- تحقق االتساق الداخمي من خالل استخدام العطاصر التالية : االتساق الداخمي 

  مالنا العام ودور ديوان المحاسبة في  ))وىو ما يبرز في مقدمة مقال : االستهالل

والتي بدأىا الكاتب بالتأكيد عمى دور الرقابة حيث يقول في ىذه ( (الرقابة عميو 

إن الرقابة بمختمف أنواعيا وأشكاليا يجب أن تكون موجودة أينما وجد  ))المقدمة 
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من جيات رقابية متنوعة  ...  المال العام فتمجأ الدولة إلى أساليب الرقابة المتنوعة 

 .((التي تمحق الضرر بالمال العام ... من داخل الجيات اإلدارية 

   تقطية الربط

 تتمثل تقنية الربط المستخدمة في الخطاب الصحفي الخاص بدعم المقدرات االقتصادية 

: لمدولة فيما يمي 

  وتتمثل في التساؤالت التي طرحيا الكاتب في مقدمة : الربط بين المقدمة مالخاتمة

ىل لدينا القدرة عمى الولوج  )) ((ىل ىناك مكان لمتنمية في بالدنا  ))مقالو المعنون 

( (إلى عصر الحداثة والتقدم وطرح رواد التخمف الذي عشنا فيو قرونًا وليس عقودًا 

إن ركيزة التنمية ىي المعرفة وىذا  ))ثم يأتي بعد ذلك باإلجابة في خاتمة مقالو 

اليتأتى إال بتطوير البنية التعميمية في بالدنا وانتشاليا من النظرية إلى التطبيق 

 ( (العممي 

  ((  اليوم )) أسيمتكراراستخدامظرفالزمان:((اليمم  ))تكرار استخدام ظرف الزمان 

 )) ريلألمنمقااللكاتبسعداالجزء فيتحقيقاتساقذىنيممخطابالصحفيوىومايبرزفيمقاليذا

 (( )) انييارالدينارالميبيفيسوقالمشمش

 ... نحناليومدولةذاتبناءاتيشةأطبقعميياالجيموالجاىمونبأمورالحكم

 ... أعطيالخبزلخبازه )) ولميؤمنأحدبحكمةأدمسميث

 . ((واليوممصرفميبياىوبؤرةالفسادواإلفسادالمالي

 (( ليبيابينالنفطوالمميشيات )) التاليمنمقالالجزء ويتمثمذلكفي: االستدراك ب لكن 

 )) حيثيقواللكاتب

خصائصالثوراتالتيتأكألبناءىاليستجديدةوتخضععادةلميولوتبايناتالمواقفإزاءالمشروعاتالم
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لىمنطقالوفاقوالتفاىمات  جتمعيةالتييرادفرضيالكنعندمايتعمقاألمربسقفالمصالحالكبرىترنوا 

.)) 

السياق  

 ال شكل المق
اتخذتشكاللمقااللعموديواالفتتاحيةوالتحميميويالحظعميياالخمطبينالقواعدالتحميميةوا:

إلخراجيةفعمىسبياللمثالمقالوزارةالصحةومحاولةالحدمنالفساديأخذالطابعالتقريريمممقا
لفيماتقدمةالصحيفةعمىأنيمقاالفتتاحي،كمايالحظعدمالتزامالعمودالصحفيباألسساإل

 . خراجيةوالتحريريةمنحيثوجودعنوانثابتميذاالفنالتحريري
 تنوعتأنواعالعناوينبينعناوينإخباريةوالتيتتمثمفي: أطماعالعطمان (( 

 ليبيابينالنفطوالمميشيات )) ووصفيةوتمثمو (( مالناالعامودورديوانالمحاسبةفيالرقابةعميو

 انييارالدينارالميبيفيسوقالمشمش )) و (( الحالةالبنغازيةبالمينيياكمون )) وساخرةمثل(( 

غرائيةمثل((   . ((ماوراءالسوقالسوداءلمنقداألجنبيفيبالدنا )) وا 

 أشكااللعطمان :  

غمبتالعناوينالطويمةعمىالخطابالصحفيالخاصبمؤثردعمالمقدراتاالقتصاديةباستثناءعنوانق

 ((.  ليبيابينالنفطوالمميشيات)) صيرواحدوىو

 اإلثارة الشكمية : 

تنوعتأساليباإلثارةالشكميةحيثتبايناستخداماأللوانواألرضياتفيالمقاالتالتيتشكاللخطابالصحف

 : )) يفيمايالحظاستخداماإلطاراتفيمقاليناثنينيما

 و (( مالناالعامودورديوانالمحاسبةفيالحفاظعميو

 حيث  ((وزارةالصحةومحاوالتإنعاشالقطاعوالحدمنالفساد))

  .صاحبتجميعيذىالمقاالتصورًاشخصيةلكاتبيا
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 فئاته مالتماسكاالذتماعيمالثقافيمالتربميمذميعمكمطاتالمذتمعمؤشر  تعزيز -  ثالثا 

 التماسكاالجتماعيوالثقافيوالتربويمجميعمكوناتالمجتمعوفئاتيفيمايمي تعزيز تبرزأسستحمياللخطابممؤشر

 :

 :- تتمثل مقاصد الخطاب الخاصة بيذا المؤشر فيما يمي : مقاصدالخطاب .1

 (( التعميموالضميراالجتماعي )) ويتمثمذلكفيخاتمةمقالمنىبنحميدوالمعنون : مقاصدمعرفية 

 )) حيثتقواللكاتبةفييذىالخاتمة

إنماوصإللييالتعميماليومميسبسببنتيجةالحربالقائمةفيالبالدولكنبسببغيابالضميروالوعياالجتماع

 (( يوالذيكانسيمعبدورًافيإعادةبناءالبالد

 (( القراءةفنالحياةالرائع )) وتبرزالمقاصدالسموكيةفيخاتمةمقال : مقاصدسممكية

 )) لمكاتبخالدالسحاتي

كميذاياصديقيبفعاللقراءةالتيييبالعقمطريقالعمموالمعرفةواإلبداعفمنقبمعمييافيكموقتولنجعميادينمحي

 (( المختبئات )) كماتبرزىذىالمقاصدفيمقالسعادسالموالذيجاءبعنوان (( اتنا

  )) حيثتقواللكاتبةفيخاتمةمقاليا

مؤسفأننسممميماليومماأخذتيمناضالتقطعنشوطًافياأللفميمونجعميميعطمونناويعطمونناقوسالحيا

.((  ة،قفي،وأوقفيكميذااليراء،فمنينجوالمستقبمبدونك

 استراتيذياتالخطاب .2
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تبرزاستراتيجياتالخطابالمتبعةفيالخطابالصحفيالذيتناولتعميقالتماسكاالجتماعيوالثقافياالجتماعيوالثقافيوا

 :   لتربويمجميعمكوناتالمجتمعوفئاتيفياستراتيجيةاإلقناعالتياستخدمتاألساليباآلتية

 ( لقد ) ويتضحذلكمنخاللتكراراستخدامالمؤكداتالمفظيةممثمةب: المؤكداتالمفظية 
  .لمكاتبفوزيعبدالحفيظ (( رسبنافيجميعالمواد )) مراتوذلكفيمقال 3 الذيبمغتكراره
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 القراءة فن الحياة الرائع  ))وقدتماستخدامالحوارفيمقااللكاتبخالدالسحاتي: الحوار
 . حيثقامالباحثبإجراءحوارمفترضبينيوبينصديقيالذياليقرأوقاممنخالليذاالحواربسردلفوائدالقراءة((

 اطسذامالخطاب .3

ه وفئات المجتمع التماسكاالجتماعيوالثقافيممكونات تعزيز توفراالنسجامفيالخطابالصحفيوالذييتناول

 - : توافرعناصراالتساقالمتمثمةفي:-وذلكمنخالل

 تحقق االتساق الداخمي من خالل توفر العناصر التالية  : االتساق الداخمي

-: 

 (( المختبئات )) ويتمثمفيمقالسعادسالمالمعنون : االستهالل 

لىالدفاععنحقوقالمرأةالمكتسبةويبرزذلك  الجزء ىذا في والذييدعوا 

 منالمقااللذيتقومفييبتعريفالنصرمنوجيةنظرىاتقواللكاتبةفيمقدمةىذاالمقال

 .(( اليمكنكانتزاعيمني = النصر،ردالفعل = النصرىوالتزامينتييبالفوز،الفعل))

 الربطالتالية أدوات تمثمتتقنيةالربطفياستخدام : تقطيةالربط : 

 الربطبيطالمقدمةمالخاتمة : 
ويبرزذلكفيمقااللتعميموالضميراالجتماعيحيثتقومالكاتبةبعرضألىميةالضميراالجتماع

 )) يفيالتنميةوتعرفيحيثتقواللكاتبةفييذىالمقدمة
إنالتنميةوالتقدمالبشرييقومانعمىالمسؤوليةاالجتماعيةفتقاسقيمةالفردفيمجتمعيبمدىتحمل
ىالمسؤوليةتجاىنفسيوتجاىاآلخرينوالضميراالجتماعييتمثمفيكيفيةتأثيرالضميرالمشترك

 (( المتماسكممجموعمنالناسعمىباقيالمجتمع
 )) قوليابثمتقومالكاتبةبعدذلكبالربطبينالتعميموالضميراالجتماعيفيالخاتمة

إنماوصإللييإنماوصإللييالتعميماليومميسبسببنتيجةالحربالقائمةفيالبالدولكنبسببغيابال
 (( ضميروالوعياالجتماعيوالذيكانسيمعبدورًافيإعادةبناءالبالد
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 فيالمقااللمعنون (( اليوم )) ويتمثمذلكفياستخدامظرفالزمان: ظرفالزمان 
)) الجزء فييذا(( تعامالألىممعاألطفالفيأوقاتاألزمات))

 إنمايشيدىأطفالنافيميبيامنظروفمروعةسوفتتركصورًاالتنسىقدتؤثرعمىصحتيمالنفسية
 (( التعميموالضميراالجتماعي )) كماتكرراستخداميذاالظرففيمقال (( الخ.... 

 . لإلشارةإلىمستوىالتعميم
  السياق 

 غمب شكل المقال بين التحميمي في المؤشر الخاص  : شكل المقال

 )) ويتمثل ذلك في مقالتعزيزالتماسكاالجتماعيوالثقافيممكوناتالمجتمعوفئاتوب

اما  ((رسبنافيجميعالمواد)) و ((القراءةفنالحياةالرائع))  و  ((التعميموالضميراالجتماعي

و  ((تعامالألىممعاألطفالفيأوقاتاألزمات))المقال العمودي فتمثل في مقالين فقط ىما  في

 (( المختبئات)) 

 يغمب العناوين الوصفية عمى المقاالت الخاصة بمؤشر :   العناوينطمع

 القراءةفنالحياةالرائع))  ويتمثل ذلك في بتعزيزالتماسكاالجتماعيوالثقافيممكوناتالمجتمعوفئاتو

))  أما العناوين اإلخبارية فتمثل في  ((رسبنافيجميعالمواد))  و  ((المختبئات ))  و ((

 . ((التعميموالضميراالجتماعي)) و  ((تعامالألىممعاألطفالفيأوقاتاألزمات

 التعميم  )) مقال ءصاحبت صور الكتاب جميع المقاالت الخاصة باستثنا: اإلثارةالشكمية

، كما لم تستخدم األلوان واالرضيات في جميع المقاالت التي (  (والضمير االجتماعي 

 . ((المختبئات))  مقال ءتناولت ىذا المؤشر باستثنا
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ذغرافيا المكان مدالالته المططية الذامعة  :   مؤشر–رابعا 

 يعد االنتماء إلى جغرافيا المكان من أىم مؤشرات انتماء الفرد إلى وطنو وذلك لما يمثمو 

المكان من دالالت ومعان ترتبط بنشأة اإلنسان ونمط حياتو، وتتمثل أسس تحميل الخطاب ليذا 

:  المؤشر كما يمي 

 مقاصد الخطاب - 1

 ة يالمقاصد القيم

تتمثميذىالمقاصدفيقيمةاالشتياقوالحنينإلىالوطنممثاًلفيمدينةبنغازيكنموذجيمثاللوطنكل:

 (( )) رسالةإلىبنغازي )) ىوتبرزتمكالقيمةفييذاالمقطعمنمقال

 ... كمماتأممتاسمك ... شيءغريبمنكيسكنيمنذطفولتي

 ... شيءغريبيصعبتحديده ... شعرتبمذةغامضةالأدريماىومصدرىا

لىشيءمجيول  (( . حنينقاتموشوقمستمرا 
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 سممكية المقاصد ال :

ويبرزىذاالمقصدمنخاللدعوةكاتبالمقاألىاليمدينةبنغازيالصبرواستغاللمواىبيمممتغمبعمى

 (( )) بنغازيالصابرة)) منالمقااللمعنونا الجزء األزمةوىومايتمثمفييذ

ذاتمكننامناستخدام إذااستطعناالمضيقدمًاوأننعيشحياتناحبًافياآلالموالمصاعبوالخيباتوا 

 جميعمواىبناوكمشجاعتنافيمواجيةأحواليذىالحربإنجازذوشأنكبيريضافإلىالخيرالعام

)).... 

 الخطاب  استراتيذيات- 3

:  التالية التي اتبعيا الخطاب االستراتيجية ويتمثل ذلك في 

 م د تم استخدام األساليب اإل طاعية التالية  :  اإل طاعاستراتيذية-: 

  ((رسالة إلى بنغازي  ))من مقال الجزء  ويبرز ذلك في ىذا : الحقائق عرض 

بنغازي قصر المنار وميدان الفندق الذي تحدث من شرفتو السيد الزعيم محمد  ))

 1951إدريس السنوسيمعمنًا ميالد واستقالل دولة األمة الميبية الفتية في ديسمبر 

    ))

 وذلك ضمن اىين  تم استخدام األمثمة الواقعية التي تمثل البر :اهين البر 

بنغازي ))من مقال ِ  الجزء أساليب اإلقناع حيث يقول الكاتب في ىذا 

شاىدتكم يا أىل بنغازي تعيشون يومكم لما يأتيو سواء كان  )) ((الصابرة

مميئًا بالحزن أم الفرح أم باليأس أم بالمفاجأة وعندما ال تستطيعون تحقيق 

ما أروع كفاحكم وصبركم يا أىل ... نصر كبير تتمتعون باألشياء الصغيرة 
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بنغازي تممكون نوعًا من القدرة عمى الحياة وجموحًا لالستفادة منيا حتى 

.   ((الثمالة 

  استراتيذية

تتمثالستراتيجيةاالستمالةمنخاللذكرالمشاعراإلنسانيةالذاتيةواستخدامالتشبييممداللةعل:االستمالة

)) الجزء ىالقربفيالخطابالصحفيالذييتناولمؤشرًاجغرافياالمكانودالالتيويتمثمذلكفييذا

بنغازيتشتدبيالكتابةىذاالمساءويشتدبيالحنينإلىمدينةمتجذرةفيالعروقكماالدماء،تشببتفيالقمبكماالنب

 ... ض

 . ((إلىمدينةتندسبينالضموعوتتمركزبينالنبضوالنبضوترفمياالعين،ويرتميفيأحضانكالعبرالغريب

اطسذام الخطاب الصحفي  - 3

 اتسم ىذا الخطاب وذلك من خالل تحقيقو لعناصر االتساق بجزأيو الداخمي والخارجي 

: والمتمثمة في 

  االتساق الداخمي 

 والتي مثمت إشادة بكفاح ((بنغازي الصابرة)) ويبرز ذلك في مقدمة مقال :الستهالل  ا 

ما أروع كفاحكم  ))وصبر أىل مدينة بنغازي كنموذج لكفاح الوطن ككل تقول تمك المقدمة 

ذا ... عنيدة مثل تدفق ينبوع ... كفاحكم أصبح قوة أبعد من الرجاء ... يا أىل بنغازي  وا 

استمررتم عمى ىذا الكفاح وىذا الصبر أمكننا جميعًا أن نتعمم كيف نتخطى ىذه الحروب 

(  (القذرة ونخرج ببالدنا إلى بر األمان 

  تتمثل أدوات الربط التي أسيمت في تحقيق اتساق النص فيما يمي :تقطية الربط  :
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  نزيف  ))من المقال المعنون ب الجزء  ويتمثل ذلك في ىذا :ربط الخاص بالعام

حيث ربطت الكاتبة انطباعاتيا الشخصية بالوطن حيث تقول في ىذا العدد ( (الروح 

ال أريد أن أبيع ذاكرتي لك دفعة واحدة وال أريد أن أفتح كل خزائن الروح وال أريد   ))

قراءة محطات االنتظار الممتدة عبر العمر وأريد أن أقبض بالكالم عن حضورك 

الذي يمأل مكاني وزماني ويرمي بك عند حدود وطن كان عامرًا بالياسمين والشيح 

 ( (والعنبر 

 ( ياءالمتكمم ) أعطىتكراراستخدامالضميرالمتصل :القمائر 

 رسالةإلىبنغازي )) معظرفالمكانداللةعمىمدىقوةالمشاعرالشخصيةالتيتمربياالكاتبةفيمقال

 ))  الجزء تجاىمدينتيابنغازيويتمثمذلكفييذا(( 

 ... اكتبإليكأنينيوأمسيإليكحنينيوأتموأمامكرسائمعشقيالقديمةوأسكبتاريخحبيأمامأزقتكالخمفية

  ((  .يصعبعمّيتحديدمالمححبكبنغازيوانكساريأمامكوأمامعظمتك

 (اليمم )) استخدامظرفالزمان  :

 )) أسيماستخدامظرفالزمانفيتحقيقاالتساقالنفسيممخطابوذلكفيخاتمةالمقااللمعنون

 )) حيثتتساءاللكاتبةسعادسالمفيتمكالخاتمة (( لعنةبابالعزيزية

 (( ترىمنيممكاليوممفاتيحأقفالبابالعزيزيةبعدمااختطفتطرابمسمنجديد

 . كمايرداستخداميذاالظرفممداللةعمىطبيعةىذىالمرحمةالتيتمربياليبيااآلن

  ويتمثمفياستخداممايمي:االتساق الخارذي-:  

   لعنة  )) الكاتبة سعاد سالم في مقاليا المعنون وتتمثاللمقارنةالتيأوردتياالمقارطة

)) حيث تقول ((باب العزيزية 

فييذاالوقتتوسعتالمساحاتالتيبدأتتسوءالشاطئفيطريقالشطمتنفسالناسمحدوديالدخموالذينبالد
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كان أخر فطرابمسكانتتتحولرويدًارويدًاووقفًالحاللمشاريعإلىم ... خل

 . ((اليخصناوبالتأكيدحدثذلكفيمدنأخرى

  السياق 

 (( نزيفالروح )) اتخذتجميعالمقاالتشكاللعمودالصحفيباستثناءمقال : شكاللمقال 

 . الذياتخذشكاللمقااللتحميمي

  عطمان ال طمع

 )) اتسمتالعناوينبالتنوعوىيأسيمتفيتحقيقانسجامالنصويبرزىذاالتنوعفيالعناويناالستباقيةمثل

 )) والعناوينالساخرةمثل (( نزيفالروح )) والعناويناالستعاريةمثل (( رسالةإلىبنغازي

 (( بنغازيالصابرة )) والعناوينالوصفيةمثل (( لعنةبابالعزيزية

  .وىوماينسجممعموضوعاتمقاالتيا

  أخذت جميع العناوين شكل العناوين المختزلة ويتمثل ذلك في  :شكل العطمان ((

 . (( نزيفالروح))  و ((بنغازيالصابرة))  و  ((لعنةبابالعزيزية))  و  ((رسالةإلىبنغازي

  اإلثارة الشكمية :

 )) استخدمتالمقاالتجميععناصراإلثارةالشكميةالمتمثمةفيصورةالكاتبباستثناءمقالي

 (( نزيفالروح (( )) رسالةإلىبنغازي

 نزيفالروح )) لمكاتبةخيريةعبدالجميل،كمااستخدمتجميعالمقاالتاأللوانواألرضياتباستثناءمقال

)). 

 الطتائج

جاءت الخطابات الصحفية  المنشورة في  الصحيفة موضع الدراسة والتحميل مواكبة  .1

 .لواقع األحداث والوقائع في المجتمع الميبي 
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قامالخطابالصحفيالميبيالخاصبقضاياالمواطنةبربطالمستجداتواألحداثالسياسيةالجاريةاألحداث .2

  .والمستجداتالسياسيةبقضاياالمواطنة

 التي نشرت عمى صفحات الصحيفة موضع الدراسة والتحميل ركزتجميعالخطاباتالصحفية .3

 .عمى ترسيخ وتجسيد قضايا المواطنة  ودورىا في حل الخالف والصراع في ليبيا 

اعتمدت الصحيفة في نشرىا لمخطاب الصحفي عمى مجموعة من الكتّاب الذين لدييم  .4

 .المعرفة وعمق الفيم بالواقع الميبي وما يدور في محيطو 

اعتمدت الخطابات الصحفية عمى جميع أسس الخطاب السميم من حيث تركيبو وأدواتو  .5

 .وأجزائو وكيفية استعراضو لممعمومات 

يتسمالخطابالصحفيالميبيباعتمادىعمىاستراتيجيةاإلقناعواىتماميبتحقيقمقاصدمعرفيةب  .6

  .والمقاصدالقيميةوالسموكية ( اإلقحامواالستمالة  )شكمكبيرمقارنةباالستراتيجياتاألخرى

تتسمالطروحاتااليدلوجيةالتيتميزالخطابالصحفيفيصحيفةالرسميةبغمبةااليدلوجياالميبراليةالوس .7

   .طيةذاتالطابعالوطني

. يعانيالخطابالصحفيالميبيمنإشكاليةخمطالفنونالصحفيةفيفيمايخصشكاللمقاالتالصحفية .8

 

 

 

 

   

 المراذع مالمصادر
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 : الرياض )تقديراستراتيجيمحكم : األمةما عاإلصالحمماالتالتغيير، (محرر )مصطفىعالم .7

 (2012مجمةالبيان،
 : القاىرة ) 1دراسةلغويةتطبيقيةفيضوءنظريةاالتصال،ط: لغةالخطابالسياسيمحمودعكاشة، .8

(. 2005 دارالنشرلمجامعات،
 : القاىرة ) 1اطرنظريةونماذجتطبيق،ط : تحمياللخطاباإلعالميمحمدشومان، .9

 . ( 2002 الدارالمصريةالمبنانية،
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 المقاالت المطشمرة في شبكة اإلطترطت - ثالثا 
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 أسس تحميل خطاب المماططة
 

 المؤشرات التي يتشكل مطها خطاب المماططة مقاصد الخطاب  الخطابتاستراتيذيا
ةاستراتيذي  
 االستمالة

 ةاستراتيذي
 اإلفحام

 :-تعزيز المحدة المططية من خالل  .1 معرفية   يمية  سممكية  استراتيذية اإل طاع
دعم  بطاء الدملة بمؤسساتها التشريعية  .أ 

 مالققائية مالتشريعية 
 ةالتحوير من خطر التقسيم مالذماعات التخريبي .ب 

  تقطيات أم أساليب اإل طاع  
 عرض حقائق  .1
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 استخدام الحذج  .2
 البراهين  .3
 األدلة  .4
 استخدام المؤكدات المفظية  .5
 الحمار  .6

 استعراض تقحيات الشهداء من أذل المطن  .ج 
 .تأثيرات األمقاع في المحيط اإل ميمي مالعربي  .د 

 تدعيم المقدرات مالقطاعات اال تصادية .2
تعزيز التماسك االذتماعي مالثقافي مالتربمي لمكمطات  .3

 .مفئات المذتمع 
   . ذغرافيا المكان مدالالته المططية الذامعة .4

 

 اطسذام الخطاب الصحفي 
شكل  السياق

 الخطاب
االتساق 
 الخارذي

 االتساق الداخمي

 االستهالل تقطية  الربط المقارطة افتتاحي العطمان اإلثارة الشكمية
شكل  استخدام أرقيات

 العطمان
الربط بين  االفتراض طقدي طمع العطمان

المقدمة 
 مالخاتمة
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الربط بين    استبا ية  استعيارية  ساخرة      مختزل استخدام األلمان
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