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 استهالل

 اعتبار لذاتوابلعلم كالتقى، إذا مل يكوان ال كذات الفىت، كهللا

“Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jika kedua 

hal itu tiada padanya maka tak bisa disebut pemuda” 

(Imam al Ghazali) 
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 إهداء

 كأحبتيهما احلياة ىذه أجل من صليا اللذاف الرضبة كاسعة كأّمي ضبيد أيب كمها لوالوالدّم، .٠
 .لكما األمور كتسهيل كضباية كرعاية كبلكما حياة هللا أطاؿ كدعمتٍت،

 واجبال ىذا عمل يف كشجعوا كدعموا اعدكاس الذين عائليت أفراد كصبيع كأخوايت إلخواين .٧
 .كتيسَته كضبايتو أمورؾ كل هللا حفظ النهائي،

 واجبال ىذا إسباـ يف خاصة ادلساعدة، من سلتلفة أنواعنا يل قدموا الذين جلميع أصدقائي .٠
 .األمور عليكم يسهل أف دائمنا هللا جزاىم النهائي،
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 توطئة

 ىذا أكمل الذم شخصيا، أان خصوصا. خلقو ملذات كل جعل الذم ادلُتالع رب تعاىل هلل احلمد
صل هللا عليو كسلم  دمحم رسوؿ هللا إىل دائما سبلـكال ةالصبل أرسل .كطبلقة بسهولة النهائي الواجب

 .كعلى آلو كصحبو أصبعُت كادلرسلُت األنبياء خامتنبينا العظيم ك  انسيد
 ابللغة لتغريدات النقدم اخلطاب ربليلربت ادلوضوع " كبعد، قد سبت كتابة ىذا البحث العلمي

النقدم  اخلطاب )ربليل تويًت على الشخصي حسابو يف ماكركف الفرنسي إديانويل للرئيس العربية
الستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية  فاف ديك("

احلكومية ماالنج. كاعًتفت امعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية ج كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية
 أهنا كثَتة النقصاف كاخلطاء رغم أنو قد بذؿ جهده إلكماذلا. الباحث

لذالك كىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ كالزمبلء األحباء. ك 
 فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إىل: يقدـ الباحث

 .ماالنج إبراىيم مالك موالان جامعة مدير الدين زين دمحم الدكتور األستاذ حضزة .٠
 .ماالنج إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلـو كلية عميد فيصل دمحم الدكتور فضيلة .٧
 موالان جامعة اإلنسانية العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة قسم رئيس الباسط عبد الدكتور فضيلة .٠

 .ماالنج إبراىيم مالك
 العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة بقسم األكادميكي يف كادلشرؼ مصطفى عارؼ أستاذ فضيلة .١

 .ماالنج إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية
 يف ككمشريف دلادة معلويت من كإحدل فيصل دمحم األستاذ الدكتور لفضيلة موصوؿ كالشكر .٢

 .أيضا البحث ىذا
 كخاصة الثانوية، مدرسة يف ادلتوسطة، مدرسة يف اإلبتدائية، مدرسة يف كـرادل األساتيذم صبيع .٣

 .كالرضبة الصرب بكل يعلمٍت الذين ماالنج إبراىيم مالك موالان جامعة يف األساتيذم صبيع
 بيت يف أصدقائي كيف ،٧٣٠٤ دلرحلة كخاصة كأدهبا العربية اللغة قسم يف أصدقائي صبيع .٤

 .أموركم هللا أسعدك  معيشتكم هللا صلح العقد،
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 مستخلص البحث
 الفرنسي إديانويل للرئيس العربية ابللغة لتغريدات النقدم اخلطاب ربليل. ۰۲۰۲ عارف رمحن،
. البحث النقدم فاف ديك( اخلطاب )ربليل تويًت على الشخصي حسابو يف ماكركف

اىيم العربية كأدهبا لكلية العلـو اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبر العلمي، يف قسم اللغة 
 الدكتور دمحم فيصلادلشرؼ: اإلسبلمية احلكومية ماالنج. 

 تويًت ديك، فاف ماكركف، إديانويل النقدم، اخلطاب ربليل اخلطاب، ربليل الكلمات ادلفتاحية:

 النص كىي ديك، فاف ظريةن لتحليل الثبلثة ادلكوانت ربديد إىل الدراسة ىذه هتدؼ
 لديهم الباحثوف. نوعينا كصفينا نوعنا البحث من النوع ىذا يستخدـ. كالسياؽ االجتماعي كاإلدراؾ
 البياانت مصادر كانت. الثانوية البياانت كمصادر األكلية البياانت مصادر كمها للبياانت، مصدرين

 كانت. ماكركف إديانويل الفرنسي للرئيس العربية ابللغة تغريدات ۲١ ىي الدراسة ىذه يف األكلية
 متابعة مث الفرنسي، للرئيس العربية ابللغة تغريدات ۲١ صبع ىي الدراسة ىذه يف البياانت صبع تقنية

 منوذج البياانت ربليل تقنية تستخدـ. ادلبلحظات تدكين كتقنيات االستماع كتقنيات القراءة تقنيات
 ربليل عملية يستند إىلك  فهمها لتسهيل البياانت الباحث بسطي البياانت، ربليل تقنية يف. ديك فاف

 من .كالسياؽ االجتماعي كاإلدراؾ النص ربليل تتضمن كاليت ديك فاف منوذج النقدم اخلطاب
 كما. كاذليكل الفوقي كاذليكل الصغرم الكلي اذليكل كىي ربليلية، ىياكل ۳ ىناؾ النص، حيث
بناء  داليل، زبطيطي، موضوعي،: كىي للتحليل، عناصر ٣ كاف الثبلثة العناصر من مبلحظتو سبت

 االجتماعي كاإلدراؾ النص ربليل على ىذه التحليل تقنية تركز لذلك. ببلغي أسلويب، ،اجلملة
 .كالسياؽ
 اذليكل الكلي كىي تراكيب، ۳ إىل النص (۲) حيث من الدراسة ىذه نتائج تقسيم مت

 يف .لبناف يف االنفجار موضوع العاـ كربماأل ذليكلا يغطي. اذليكل الفوقيك  اذليكل الصغرمك 
 ابلقلق الشعور من بدءا. كمنهجي منظم سلطط على أبكملو النص سلطط حيتوم ،اذليكل الصغرم

 كىي عناصر، ١ إىل تقسيمها يتم ،اذليكل الفوقي يف .ادلقدمة ادلساعدة أنواع كصبيع كالدعم
 الرئيس قلق على حيتوم فهو الداليل، الصعيد علىك . كالببلغة كاألسلوب بناء اجلملةك  الدالالت
 كاضحة كتغريداتو بلبناف، الوثيقة كعبلقتو ادلقدمُت، كالدعم كادلساعدة االنفجار، من الفرنسي
 كىو الرئيسي، ادلوضوع على بناء اجلملة العنصر حيتوم. إجيايب شخص أنو تظهر كتغريداتو كمباشرة،

. سلتلفة اقًتاف أدكات استخداـ كأيضنا الضمائر من سلتلفة اعأنو  ابستخداـ نفسو، الفرنسي الرئيس
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 أنو على إليو يُنظر جيعلو شلا ادلختارة ادلفردات من متنوعة رلموعة على األسلويب العنصر حيتوم
 من العديد إىل ابإلضافة للغة، اثبت أسلوب على اخلطايب العنصر حيتوم. كمسؤكؿ إجيايب شخص
 .اجملازية اللغة أسلوب يستخدـ كال سؤكؿم شخص أنو تثبت اليت الصور

 سلطط يستخدـ الباحث أفىو  االجتماعي اإلدراؾ حيث من الدراسة نتائجكمن ( ۰)
 ينظر الرئيس أف الواضح كمن إجيابية العربية ابللغة العشر الفرنسي الرئيس تغريدات ألف. الشخص

 .شقيقو أنو على لبناف إىل
 اليت العشر التغريدات معٌت أكالن،: نقطتُت يف ياؽالس حيث من البحث نتائج كجاءت( ۳)

. لبناف يف حدثت اليت األزمة حل كأراد حقنا ساعدىا كاليت العربية ابللغة الفرنسي الرئيس نشرىا
 ابلنفاؽ فيها اهُتم كاليت العربية ابللغة الفرنسي الرئيس نشرىا اليت العشر التغريدات معٌت اثنينا،

 (.اىرالتظ ادلاكرة، ادلنافق،)
ABSTRACT 
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Emmanuel Macron's Arabic Tweets on his Personal Twitter Account (Van 
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Keywords: Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Emmanuel Macron, 

Van Dijk, Twitter 

This study aims to determine the 3 components of van Dijk's theory 

analysis, namely text, social cognition and context. This type of research uses a 

qualitative descriptive type. Researchers have 2 data sources, namely primary data 

sources and secondary data sources. The primary data sources in this study were 

14 Arabic-language tweets of French president Emmanuel Macron. The data 

collection technique in this study was to collect 14 Arabic-language tweets of the 

French president, then continued with reading techniques, listening techniques and 

note-taking techniques. The data analysis technique uses the van Dijk model. In 

the data analysis technique, the researcher simplifies the data to make it easier to 

understand and in accordance with the critical discourse analysis process of van 

Dijk's model which includes text analysis, social cognition and context. In terms 

of text, there are 3 analytical structures, namely macro structure, superstructure 

and micro structure. And what the three elements observed were 6 elements of 

analysis, namely thematic, schematic, semantic, syntactic, stylistic and rhetorical. 

So this analysis technique focuses on text analysis, social cognition and context. 

The results of this study in terms of (1) text are divided into 3 structures, 

namely macro structure, superstructure and micro structure. The overall macro 

structure covers the theme of the explosion in Lebanon. In the superstructure, the 

schema of the entire text has a neat and systematic schema. Starting with a sense 
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of concern, support and all kinds of assistance provided. In the microstructure, it 

is divided into 4 elements, namely semantics, syntax, stylistics and rhetoric. On 

the semantic element, it contains the French president's concern about the 

explosion, the assistance and support provided, his close relationship with 

Lebanon, his tweets are clear and straightforward and his tweets show that he is a 

positive person. The syntactic element contains the main subject, namely the 

French president himself, using various kinds of pronouns and also using various 

conjunctions. The stylistic element contains a variety of selected vocabulary 

which makes him seen as a positive and responsible person. The rhetorical 

element contains a firm style of language, as well as several pictures that prove 

that he is a responsible person and does not use metaphorical language style. 

(2) The results of the study in terms of social cognition that the researcher 

uses a person scheme. Because the French president's 14 Arabic-language tweets 

are all positive and it's clear that the president views Lebanon as his own brother. 

(3) The results of the research in terms of context are 2 points. First, the 

meaning of the French president's 14 Arabic-language tweets that he really helped 

and wanted to solve the crisis that occurred in Lebanon. Second, the meaning of 

the French president's 14 Arabic-language tweets that he was accused of being 

hypocritical (hypocrite, cunning, pretending). 

ABSTRAK 

Rahman, Arief (2021) Analisis Wacana Kritis pada Cuitan Berbahasa Arab 

Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam Akun Twitter Pribadinya 

(Analisis Wacana Kritis Van Dijk). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Dr. M. Faisol Fatawi, M.Ag. 

Kata kunci: Analisis Wacana, Analisis Wacana Kritis, Emmanuel Macron, Van 

Dijk, Twitter 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 3 komponen analisis teori van 

Dijk, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks. Jenis penelitian ini menggunakan 

jenis deskriptif kualitatif. Peneliti memiliki 2 sumber data, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah 

14 cuitan berbahasa Arab presiden Prancis Emmanuel Macron. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 14 cuitan 

berbahasa arab presiden prancis, kemudian dilanjutkan dengan teknik baca, teknik 

simak dan teknik catat. Teknik analisis datanya menggunakan model van Dijk. 

Dalam teknik analisis data, peneliti menyederhanakan data menjadi lebih mudah 

dipahami serta sesuai dengan proses analisis wacana kritis model van Dijk yang 

meliputi analisis teks, kognisi sosial dan konteks. Dari segi teks terdapat 3 struktur 

analisis yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Dan hal yang 

diamati ketiga unsur tersebut ada 6 elemen analisis yaitu tematik, skematik, 

semantik, sintaksis, stilistik dan retoris. Jadi teknik analisis ini terfokus pada 

analisis teks, kognisi sosial dan konteks. 

 Hasil penelitian ini dari segi (1) teks adalah terbagi menjadi 3 struktur 

yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Pada struktur makro secara 

keseluruhan meliputi tema ledakan di Lebanon. Pada superstruktur, skema pada 
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keseluruhan teks memliki skema yang rapi dan sistematis. Diawali dengan rasa 

keprihatinan, dukungan serta segala macam bantuan yang diberikan. Pada struktur 

mikro, terbagi menjadi 4 elemen, yaitu semantik, sintaksis, stilistik dan retoris. 

Pada elemen semantik berisikan keprihatinan presiden Prancis terhadap ledakan 

yang terjadi, bantuan serta dukungan yang diberikan, hubungan yang erat dengan 

Lebanon, cuitannya jelas dan tidak berbelit-belit serta cuitannya menunjukkan 

bahwa ia merupakan pribadi yang positif. Pada elemen sintaksis berisikan subjek 

utamanya yaitu presiden prancis sendiri, menggunakan berbagai macam kata ganti 

serta juga menggunakan berbagai kata hubung. Pada elemen stilistik berisikan 

berbagai kosa kata pilihan yang menjdikannya dipandang sebagai pribadi yang 

positif dan penuh tanggung jawab. Pada elemen retoris berisikan gaya bahasa 

yang tegas, juga beberapa gambar yang membuktikan bahwa ia merupakan 

pribadi yang penuh tanggung jawab dan tidak adanya pemakaian gaya bahasa 

metafora. 

(2) Hasil penelitian dari segi kognisi sosial bahwa peneliti memakai skema 

person. Karena pada 14 cuitan berbahasa arab presiden prancis yang semuanya 

berisi hal positif dan telah jelas bahwa presiden memandang Lebanon sebagai 

saudara sendiri. 

(3) Adapun hasil penelitian dari segi konteks adalah terdapat 2 poin. Yang 

pertama, makna dari 14 cuitan berbahasa arab presiden prancis bahwa ia memang 

benar-benar membantu dan ingin menyelesaikan krisis yang terjadi di Lebanon. 

Yang kedua, makna dari 14 cuitan berbahasa arab presiden Prancis bahwa ia 

dituding hipokrit (munafik, licik, berpura-pura). 
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 حمتوايت البحث
 صفحة الغبلؼ
 أ ...................................................................... تقرير الباحث

 ب ............................................................................ تصريح
 ج .................................................................. تقرير جلنة الباحث

 د ........................................................................... استهبلؿ
 ق ............................................................................. إىداء
 ك .............................................................................. توطئة

 ز .................................................................. مستخلص البحث
 ح .................................................................... زلتوايت البحث

 ط ...................................................................... كؿاقائمة اجلد
 مقدمة الفصل األول:

 ۲ .......................................................... خلفية البحث - أ
 ١ .......................................................... أسئلة البحث - ب
 ١ ......................................................... أىداؼ البحث - ج
 ١ ........................................................... فوائد البحث - د
 ٢ .......................................................... حثربديد الب - ق
 ٢ ...................................................... الدراسات السابقة - ك
 ۸ ......................................................... البحث منهجية - ز

 ۸ ............................................. نوعية منهج البحث -٠
 ۸ ................................................ مصادر البياانت -٧
 ۸ .............................................. تقنية صبع البياانت -٠
 ۹ ............................................. تقنية ربليل البياانت -١
 اإلطار النظري الفصل الثاين:

 ۲۲ .............................................. كسائل التواصل االجتماعي - أ
 ۲۳ .................................................................. تويًت - ب
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 ۲٣ ............................................................... اخلطاب - ج
 ۰۰ .......................................................... ربليل اخلطاب - د
 ۰١ .................................................. ربليل اخلطاب النقدم - ق
 ۰٣ ........................................ ربليل اخلطاب النقدم لفاف ديك - ك

 ۰۸ ......................................................... النص -٠
 ۳۲ .................................................. موضوعي ( أ

 ۳۲ ................................................... طيربطي ( ب
 ۳۲ ................................................... دالالت ( ج
 ۳۲ ................................................. بناء اجلملة ( د
 ۳۲ .................................................... أسلويب ( ق
 ۳۲ .....................................................ببلغي ( ك

 ۳۳ ............................................. اإلدراؾ االجتماعي -٧
 ۳١ ........................................................ السياؽ -٠

 عرض البياانت وحتليلها الفصل الثالث:
 ۳٢ ............................................ السَتة الذاتية إديانويل ماكركف - أ

 ۳٣ .................................................. عرض البياانت كربليلها - ب
 ۳۸ ......................................................... النص -٠

 ۳۸ .............................................. اذليكل الكلي ( أ
 ۳۹ ............................................ اذليكل الصغرم ( ب
 ١١ .............................................. اذليكل الفوقي ( ج

 ١١ ............................................... دالالت (٠
 ١۷ ............................................. بناء اجلملة (٧
 ٢۲ ................................................ أسلويب (٠
 ٢۲ ................................................ ببلغي (١

 ٢۳ ............................................. اإلدراؾ االجتماعي -٧
 ٢١ ........................................................ السياؽ -٠



 

 ف 

 اخلالصة واإلقرتاحات الفصل الرابع:
 ٢۷ ............................................................... اخلبلصة - أ

 ٣۲ ............................................................ اإلقًتاحات - ب
 ٣۲ ............................................................... قائمة ادلصادر كادلراجع

 ٣٢ ....................................................................... السَتة الذاتية

 ولاائمة اجلدق

 ۰۸ ..................................... مفهـو العناصر اخلطاب عند فاف ديك: ۲اجلدكؿ 
۰۹ .............................. ند فاف ديكاذليكل لعناصر التحليل اخلطاب ع :۰اجلدكؿ 
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 الفصل األول
 ادلقدمة

 خلفية البحث - أ
 التفاعل ىذا شكل ينعكس أف ديكن. البعض بعضها مع تتفاعل اجتماعية سللوقات البشر

 سواء اللغة، خبلؿ من آخر إىل شخص من معينة نوااي لنقل االتصاؿ يستخدـ. اتصاؿ شكل يف
 أىدافنا أك نواايان نقل يف صعوبة سنجد اللغة، بدكف. اإلشارة لغة أك مكتوبة أك شفهية كانت

 بشكل االجتماعية التفاعبلت تعمل كلن اليومية التفاعبلت يف صعوبة سنواجو كما لآلخرين،
ا، االجتماعي التفاعل سيكوف جيد. ابللغة،  بعضها مع ادلتبادلة كالعبلقات التواصل بسبب جيدن

 من التطور يف استمر العلم أف كالدليل .للغاية أساسي علم أبواب لفتح أداة أيضنا ىي اللغة. البعض
 .اللغة كىي الرئيسية أبداتو اآلف كحىت آلخر حُت

 كىي كظائف، ثبلث للغةا أف تعٍت فوقيةال ظائفالك  .فوقية كظائف ذلا اللغة كانت  لذلك،
 ادلادم الواقع الفكرية الوظيفةيفيض  .النصية كالوظائف الشخصية كالوظائف الفكرية الوظائف

 حقيقة الشخصية الوظيفة يفيض. كتطبيقها التجربة بفهم ادلتعلقة تلك إىل ابإلضافة جيكالبيولو 
 الوظيفةبينما  .القارئ أك كادلستمعُت الكتاب أك ادلتحدثُت بُت االتصاؿ بعملية تتعلق اجتماعية

 يسُتماتّ ) السياؽ يف النص إنشاء هبا يتم اليت ابلطريقة ادلتعلقة السيميائية احلقائقيفيض  النصية
(Matthiessen)، لّيداماى ؛٣ص. ، ٠٦٦٧ (Halliday) كمارتُت (Martin) ،ص. ٠٦٦٠ ،

٧٦). 
 جيب". الشيء" عن اللغة للتعبَت كظيفة إىل الوظيفة ىذه تشَت. الفكرية الوظيفة يعٌت األكؿ

 لالتمثي ىذا من فقط ألنو عنو التعبَت سيتم لشيء بتمثيل مصحوابن " الشيء" عن التعبَت يكوف أف
 ىذه من. عنو التعبَت ادلراد" الشيء" مع يتماشى دبا اللغة معٌت صورة فهم اللغة دلتحدثي ديكن

 العامل يف ذبربتو يشمل كىذا احلقيقي، العامل ظواىر مع ذبربتو لغة الكاتب أك ادلتحدث جيسد الوظيفة
 .(٠٠٧، ص. ٠٦٤٠)ىالّيدام،  اخلاص شعوره أك الداخلي

بة يف التفاعل شخصية. ىذه الوظيفة ىي إجراء يتم ازباذه للتجر الوظيفة ال يعٌت كالثاين
، فإف الوظائف الشخصية ىي (٢٣، ص. ٧٣٣٣) (Saragih) سراجيويقوؿ  االجتماعي.

إجراءات يقـو هبا مستخدمو اللغة يف تبادؿ اخلربات اللغوية اليت تتمثل يف كظيفة اخلربة. تعمل 
جتماعية، دبا يف ذلك التفسَت من قبل ادلتحدثُت الوظائف الشخصية على بناء التفاعبلت اال
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كصلتها ابلرسائل. تصف ىذه الوظيفة الشخصية قدرة ادلتحدث على ادلعٌت كعامل يف عملية 
 التفاعل.

 ذلك يف دبا كبيئتها، اللغة بُت العبلقة عن تعبَت ىو النص. النصية الوظيفة يعٌت الثالث
 كىي كرسالة، كظيفتها يف اللغة تفسَت ىي للغةا النصية ظيفةالو . كادلنطوقة ادلكتوبة اللغوية البيئات
 مرتبطة اللغة أف دبعٌت. نفسها للغة جوىرية كظيفة أنو على ىذا تفسَت يتم. اللغة يف النص تشكيل
 اليت اخلربات تنظيم على تعمل فهي اللغة، يف النصية الوظائف استخداـ مع الظرفية، ابجلانب
 .األشخاص بُت كادلعٌت التجربة معٌت يف كاحدة بةذبر  يف االتصاؿ فيها يتشكل

 استخدامنا األكثر اجلماىَتم االتصاؿ كسائل فإف كادلعلومات، التكنولوجيا تطور جانب إىل
 قادر موقع ىو االجتماعي التواصل كسائل. االجتماعي التواصل كسائل ىو اليـو اجملتمع قبل من

 ليس اإللكًتكين. الفضاء عرب كالتواصل وماتادلعل كمشاركة آخرين أبشخاص ما شخص ربط على
 التواصل كسائل أيضنا اآلف لديهم الريفية، ادلناطق ذلك يف دبا احلضرية، ادلناطق يف األشخاص فقط

 يوتيوب، فيسبوؾ، تويًت، مثل استخدامنا األكثر االجتماعي التواصل كسائل بُت من. االجتماعي
 مدكانت شكل يف االجتماعي التواصل كسائل أيضناكغَت ذالك. يوجد  كاتساب انستغراـ، لُت،

 يف أنو إنكار ديكن ال. صحفية شركة كتديرىا اخلاص للقطاع شللوكة اإلنًتنت، عرب إعبلـ ككسائل
 التواصل كسائل استخداـ كيفية بسهولة متصل كل سيتقن للغاية، كسريعة قصَتة زمنية فًتة

 سيصدركف مث الرسائل على احلصوؿ األسهل نم أنو ادلتصلوف سيجد لذلك احلالية، االجتماعي
 .آرائهم

 من كلكن ادلتصل، ينقلها اليت الرسالة دبحتول يتعلق فيما اخلاص رأيو أك تصوره فرد لكل
 كمناقشة آرائهم عن للتعبَت الوقت لديهم يكوف عندما القضية نفس فرد كل يناقش أف ادلعتاد

 نقل أجل من لذلك،. األفراد من العديد آراء يليسبث عاـ رأم تكوين ادلناقشة نتائج مث القضية،
 ،آخر .ينقلوهنا اليت الرسالة تلقي من ادلتصلوف يتمكن حىت كسيط إىل ادلتصلوف حيتاج الرسالة،
 موقفنا ادلتصلوف يتخذ مث ادلتصلُت، بُت نقاش ىناؾ مث ادلتصل، من رسالة بسبب العاـ الرأم حيدث

 أك إجيابية آراء شكل يف ادلتصلُت ىؤالء آراء تكوف أف ديكن. تصلادل ينقلها اليت الرسالة زلتول ذباه
 .سلبية آراء

 تتميز. العادلي اجملتمع قبل من استخدامنا االجتماعي التواصل كسائل أكثر أحد تويًت يعد
 ادلرسلة الرسائل يف تنعكس اليت ادلتغَتة ادلوضوعات خبصائص تويًت يف االجتماعي التواصل كسائل
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 كأفكار اىتمامات تصف" احلقيقي الوقت" معلومات تويًت كيصبح خدميها،مست قبل من
 دلعرفة أكرب بشكل استكشافو ديكن مصدرنا أصبح تويًت لذلك، نتيجة. مستخدميها كاىتمامات

 احلياة رلاؿ يف االجتماعي التواصل كسائل تطور سيصبح. ادلستخدمُت من ادلبليُت كاىتماـ اىتماـ
 .السياسي النشاط ىو أحدىا البشرية، األنشطة عن نفصلي ال شيئنا االجتماعية
 الدعاية. السياسية الدعاية مصطلح عن السياسية األنشطة مناقشة فصل ابلطبع ديكن ال
. اجملتمع يف تتطور قضية أك رأم لقيادة السياسيوف يستخدمها اليت األساليب إحدل ىي السياسية
 ترتيب سيتم التقنية، ىذه ابستخداـ. كالغاايت داؼاألى لتحقيق تقنيات السياسية الدعاية تتطلب

 ادلستهدؼ ابلكائن كثيقنا ارتباطنا كترتبط ترتيبنا كأفضل منهجية أكثر بشكل النشاط خطوات
، التكنولوجي كالتقدـ ابلتعددية يتمتع رلتمع مواجهة يف. ادلقصود  األنشطة بعض تتطلب اليـو
 يف النظر خبلؿ من ادلناسبة التقنيات الفعالة الدعاية تستخدـ أف جيب. الصحيحة التقنية الدعائية
 يلي فيما .االجتماعية كالثقافية كالسياسية االجتماعية كالبيئة الدعائية كالقدرات ادلستهدفة الظركؼ

 التألق ،االتصاؿ اسم :نواعأ ٣ىناؾ  (٠٣ص. ، ٧٣٧٣) الدين نور عند الدعاية تقنيات بعض
 .عربة تقنية ،الًتاص بطاقة ،عادم قـو ،الشهادات ،العموميات

. تويًت على االجتماعي التواصل لوسائل نشط مستخدـ ماكركف، فرنسا إديانويل رئيس
 ٧٠ يف تويًت على كتب البداية يف. تغريدة ٦٦٣٤ ىناؾ تويًت، على الشخصي حسابو يف كالدليل،

 تذكر ابلعربية، اتغريداهت يف. العربية ابللغة منها ٠١ تغريدات، ٦٦٣٤ بُت كمن. ٧٣٧٣ يونيو
 الفرنسية الدكلة قدمتها مساعدة أك ربيات أك دعم أك تضامن على احتول سواء. لبناف صبيعها

 .اللبنانية الدكلة كسيادة ابستقبلؿ كاالعًتاؼ اللبنانية الدكلة يف حدث الذم لبلنفجار
 ربليل نظرية خداـابست الدراسة لبلىتماـ ادلثَت من ماكركف، إديانويل كتبها اليت التغريدات من

 فاف ألف". االجتماعي اإلدراؾ" ابسم أيضنا تُعرؼ ديك فاف نظرية ألف. ديك لفاف النقدم اخلطاب
 بل فحسب، النص النظرية ىذه ربلل ال. اخلطاب إنتاج يف مهم عنصر ادلعرفية العوامل أف يرل ديك
 لو اخلطاب أف ديك فاف فكص. النص إنتاج مت كدلاذا النص إنتاج كيفية دراسة إىل أيضنا ربتاج
 النص بنية استخداـ يتم النص، بُعد يف. كالسياؽ االجتماعي كاإلدراؾ النص كىو أبعاد، ثبلثة

 إنتاج عملية تتضمن االجتماعي، اإلدراؾ بُعد يف. معُت موضوع على للتأكيد اخلطاب كاسًتاتيجية
 ىذه تتماشى. اجملتمع يف لةادلشك خطاب سيتطور السياؽ، بُعد يف .للمؤلف الفردم اإلدراؾ نص

 لبلىتماـ مثَت البحث ىذا. فرنسي لرئيس العريب التغريد كىو أال الدراسة، ىذه موضوع مع النظرية
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 دكلة لغة بل لغتو، ليست تغريدات بكتابة فرنسا دكلة يف األكؿ الشخص قياـ لكيفية نظرنا للغاية
 الدكلة على ربتوم كلها غة العربية،ابلل تغريدات ٠١ من .تويًت على الشخصي حسابو على أخرل

 ترجع االىتماـ أشكاؿ كل. ذلك كضلو كاىتماـ كمساعدة كحب دعم على احتوت سواء اللبنانية
 .سابقة فرنسية كاستعمار مستعمرة كانت اللبنانية الدكلة أف حقيقة إىل
 أسئلة البحث - ب

 من الفرنسي للرئيس العربية اللغة لتغريدات ديك لفاف النقدم اخلطاب ربليل يتم كيف -٠
 نصو؟ انحية

انحية  من الفرنسي للرئيس العربية للتغريدات ديك لفاف النقدم اخلطاب ربليل يتم كيف  -٧
 االجتماعي؟ إدراكو

الفرنسى من  للرئيس العربية اللغة لتغريدات ديك لفاف النقدم اخلطاب ربليل يتم كيف  -٠
 سياقو؟ انحية

 أهداف البحث - ج
 من انحية الفرنسي للرئيس العربية التغريدات على النقدم ديك افف خطاب على ةرفدلع -٠

 .نصو
من انحية  الفرنسي للرئيس العربية التغريدات على النقدم ديك فاف خطاب على ةرفدلع -٧

 االجتماعي. إدراكو
من انحية  الفرنسي للرئيس العربية التغريدات على النقدم ديك فاف خطاب على ةرفدلع -٠

 سياقو.
 البحثفوائد  - د

 النظرية فوائد   -٢
 رلاؿ يف خاصة اللغوية العلـو تطوير يف البحث ىذا يساىم أف ادلتوقع كمن

 نظرية حوؿ كمفاىيم أفكار تطوير شكل يف النظرية الفوائد تكوف أف .اخلطاب ربليل
 يكوف أف ادلتوقع من آخر،. االجتماعي التواصل كسائل على تويًت على العاـ الفضاء

 اخلاصة التحليل أيضنا يدرسوف الذين اآلخرين للباحثُت إضافينا جعنامر  البحث ىذا
 .ديك أك نظرية لفاف بتويًت
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 تطبيقية فوائد   -٠
 التواصل كسائل تطوير يف البحث ىذا يساىم أف أيضنا ادلتوقع كمن
 أف االعتبار يف األخذ مع تويًت، االجتماعي التواصل مواقع كخاصة االجتماعي،

 ابلطرؽ مقارنة أسهل اجتماعية حركة بناء جيعل أف االجتماعي واصلالت كسائل كجود
 إىل اجلديد اإلعبلـ صبهور دعوة على قادران  البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع من. األخرل
 الفورم القبوؿ كعدـ حبكمة، االجتماعي التواصل كسائل استخداـ يف النقدم التفكَت
 على تغريدة يكتب شخص كأىداؼ ااينو  كمعرفة عامنا نقاشنا أصبحت اليت للقضااي
 .الفرنسي الرئيس تغريدات العربية كخاصة تويًت،

 حثحتديد الب - ه
 ادلؤلفوف حيد تركيزنا، أكثر ربليبلن  كتوفر ربليلها ادلراد ادلشكبلت تنتشر ال حىت

 الرئيس تغريدات يقصر ادلؤلف أف ىي التحديد .ربليلها يتعُت اليت ادلشكبلت من
 طالب نفسو ادلؤلف ألف التحديد، كجو على العربية ابللغة يداتالتغر  على الفرنسي

 يكتب ال الفرنسي الرئيس ألف التحديد ىذا يُعطى .كآداهبا العربية اللغة يف متخصص
 على يكتبها سلتلفة بلغات تغريدة ۳.۰٢۲ ىناؾ بل فحسب، العربية ابللغة تغريدات
 كتبت تغريدة ٠١ العربية ابللغة التغريدات كتضمنت .تويًت على الشخصي حسابو

 يشهد الذم لبناف إىل موجهة صبيعها، ۰۲۰۲سبتمرب  ۲إىل  ۰۲۰۲أغسطس  ٣ يف
 .لبلده البحر الساحل على انفجارا

 الدراسات السابقة - و
  STIKطالبة ،٧٣٧٣عاـ  يف (Syadza Putri Ramadhana)رمضاان  فًتم من شدزا. ٠

 مشركع عن اإلببلغ حوؿ ديك لفاف النقدم اخلطاب ربليل بعنواف سورااباي الصحفي
 اإلنًتنت عرب اإلعبلـ كسائل يف (RUU PKS) اجلنسي العنف على القضاء قانوف

tempo.co، كصفي ادلستخدـ البحث أسلوب. ٧٣٠٦ ديسمرب – سبتمرب طبعة 
 ثبلثة إىل ديك لفاف النقدم اخلطاب ربليل تطبيق ينقسم الدراسة، ىذه يف. نوعي
 العنف على القضاء قانوف دلشركع اإلخبارم النص إنتاج مت فكي النص،: كىي أبعاد،

 كربديدان  هبم، اخلاصة اإلعبلـ ككسائل الصحفيُت قبل من (RUU PKS) اجلنسي
tempo.coنصوص لصانعي الذىٍت ابلوعي يتعلق ما أم االجتماعي، اإلدراؾ ؛ 
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 خطاب ربط كيفية أم االجتماعي، السياؽ األخبار نصوص كتابة يف األخبار
 من البحث نتائج تظهر. اجملتمع يف ادلوجودة االجتماعية ابلظركؼ االتصاؿ

tempo.co على ادلوجودة األخبار أف tempo.co إجيابيات عن فقط تكتب 
 موضوع ىو درستو الذم كالبحث الدراسة ىذه بُت الفرؽ. األطراؼ من عدد كسلبيات
 يف يكمن بدراستو قمت ذمال يكالبحث البحث ىذا بُت التشابو فإف بينما. الدراسة
 .ديك لفاف النقدم اخلطاب ربليل كىي ادلستخدمة، النظرية

 Raden)جامعة رادف فتاح طالب ،٧٣٠٥ يف (Tria Agustina) اجوستينا . من تراي٧

Fatah)   الرأم ربديد يف االجتماعية احلركة خطاب ربليل بعنوافاالسبلمية احلكومية 
 ٢إىل  ٠من  الفًتة #bijakbersosmed  (hastag)اشتاغاذل على دراسة) تويًت عرب العاـ

 اذلاشتاغ حيتوم الدراسة، ىذه يف. نوعي كصفي ادلتبع البحث أسلوب(. ٧٣٠٤أكتوبر 
bijakbersosmed# رئيسية زلاكر ثبلثة على تويًت على االجتماعي التواصل مواقع على 

 األخبار انتشار من حلدا: كىو االجتماعي، التواصل كسائل يف احلكيم ابخلطاب تتعلق
 اإلجيابية كالرسائل االجتماعي، التواصل كسائل استخداـ كأخبلقيات ،(اخلداع) ادلزيفة
 على تكوف أف إىل التصنيفات ىذه كل سبيل حيث. االجتماعي التواصل كسائل على

 على الًتكيز ىو بدراستو قمت الذم كالبحث الدراسة ىذه بُت الفرؽ. اإلجيايب اجلانب
 يكمن بدراستو قمت الذم يكالبحث البحث ىذا بُت التشابو فإف بينما. الدراسة موضوع

 البحث يتم الذم كاذلدؼ ديك لفاف النقدم اخلطاب ربليل كىي ادلستخدمة، النظرية يف
 .تويًت ىو أيضنا عنو

 ىو ،٧٣٠٦ عاـ يف (Danang Aryono) أريونو دااننج من الثالث السابق البحث . كاف٠
 كوسيلة banggaber@ احلساب انستغراـ بعنواف سورااباي من حفيص STIK طالب
 ادلستخدمة البحث طريقة(. فاف ديكلػ النقدم اخلطاب ربليل دراسة) االجتماعي للنقد
 النظرية، يف التحليل من مستوايت ثبلثة الباحث كجد الدراسة ىذه يف. نوعية طريقة ىي

 عمل يف ادلنقولة الرسالة الباحث يبلحظ حيث اذليكلي، التحليل ىو األكؿ ادلستول
@banggaber .دلبدع االجتماعي اإلدراؾ ربليل من الثاين ادلستول يركز 
@banggaber، فهمي ريزاؿ(Rizal Fahmi)، ادلنظور ربديد يف ادلبدع إدراؾ على 

. اجملتمع بظركؼ االجتماعي النقد مقارنة كيفية ىو الثالث ادلستول. عملو يف التحليلي
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 بُت التشابو فإف بينما .الدراسة موضوع ىو درستو الذم كالبحث الدراسة ىذه بُت الفرؽ
 ربليل كىي ادلستخدمة، النظرية يف يكمن بدراستو قمت الذم يكالبحث البحث ىذا

 .ديك لفاف النقدم اخلطاب
 كىو ،٧٣٧٣عاـ  يف Tasaqofatul Anis Mardhiyah)) مرضية األنيس تسقفة . من١

 التواصل كسائل على احلاضرة نقل خطاب بعنواف IAIN Purwokerto يف طالب
 .Kumparan) يوتوب على فاف ديك لنموذج النقدم اخلطاب ربليل) االجتماعي

 مستول على الدراسة، كجدت ىذا يف. نوعية طريقة ادلستخدمة البحث طريقة كانت
 ،احلاضرة نقل موضوع تدعم اليت الفرعية ادلوضوعات ،(ادلوضوعي) اذليكلي النص ماكرك

 إخبارم كزلتول كقوائم عناكين على( التخطيطي) الصغرم اذليكل نص مستول كحيتوم
 اذليكل نص مستول العاـ، كاحملتول االفتتاح أك ادلقدمة أك القارئ جذب على يعمل

 كاسًتاتيجية الكلمات اختيار ( كجد، الببلغةاألسلوب ،النحول الدالالت،) الفوقي
 مناقشة يف Kumparan معٌت عند كتعزيز ادلصطلح أتكيد كإعادة ادلعلومات، لتوضيح
 Kumparan أف كجد االجتماعي، اإلدراؾ مستول على مث. احلاضرة نقل موضوع
 السياؽ مستول على. إلزامي غَت كشيء احلاضرة لنقل تستجيب كانت كوسيلة

 افيم للسياسة، كصانعة للحكومة عند السياسة فإف احلاضرة، للخطاب نقل االجتماعي
 التنموم التخطيط كزارة أيدم يف اخلطاب إىل الوصوؿ يف ابلتأثَت يتعلق
 ىذه بُت الفرؽ. للسياسات ادلنفذة اجلهة ابعتبارىا  (Kementerian Bappenas)الوطٍت

 البحث ىذا بُت التشابو فإف بينما .الدراسة موضوع ىو درستو الذم كالبحث الدراسة
 النقدم اخلطاب ربليل كىي ادلستخدمة، لنظريةا يف يكمن بدراستو قمت الذم يكالبحث
 .ديك لفاف

 ك (Defi Ismawati) إمساكايت ديفيك  (Okta Viana Putri) فًتم فياان أككتا من .٢
 يف (Sri Waljinah) كاجلينة سرمك  (Clarita Loreyna Alfani) ألفاين لورينا كبلريتا

 النقدم اخلطاب ربليل بعنواف يوجياكارات احملمدية جامعة طبلب من ،٧٣٠٦ عاـ
 التواصل كسائل على الشباب فكاىة من (Homonymy) ذبانس نكات الستخداـ

 إنشاء مت الدراسة، ىذه يف. نوعية طريقة ىي ادلستخدمة البحث طريقة. االجتماعي تويًت
 ذبانس حوؿ تويًت على االجتماعي التواصل مواقع على إجراؤىا مت اليت التغريدات
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(Homonymy) الكلمات ألف للقراء الدعابة التعبَتات لنقل ادلراىقوف ستخدمهاي اليت 
 ديكن. سلتلفة معاين أك معاين ذلا كلكن الكتابة، يف كالتشابو الصوت نفس ذلا ادلستخدمة

 ادلثَتة الطبيعة ىذه. لبلىتماـ مثَتة قصة أك حداثن  أك نشاطنا تغريدة يف األفكار تكوف أف
 التواصل كسائل أك اإللكًتكين الفضاء يف بسهولة تنتشر الفكرة ذبعل اليت ىي لبلىتماـ

 الًتكيز ىو بدراستو قمت الذم كالبحث الدراسة ىذه بُت الفرؽ. تويًت على االجتماعي
 بدراستو قمت الذم يكالبحث البحث ىذا بُت التشابو فإف بينما .الدراسة موضوع على

 ادلستخدمة النظرية لكن النقدم، اخلطاب ربليل كىو ،ادلستخدمة النظرية يف يكمن
 عنو البحث يتم الذم كاذلدؼ (Norman Fairclough) فَتكبلؼ نورماف إىل تنتمي
 تويًت. ىو أيضنا

 يف بتحليلو قمت الذم كالبحث أعبله السابق البحث بُت االختبلؼ يكمن
 يف األخبار مثل الدراسة موضوع السابق البحث استخدـ. الدراسة قيد الدراسة موضوع

 ابدلوضوع يتعلق فيما لكن. أيضنا تويًت كىناؾ كيوتيوب نستغراـإك  اإلنًتنت على الصحف
 ابللغة التغريدات كابلتحديد أجريتو، الذم البحث عن خيتلف فهو تويًت، يستخدـ الذم
 .ماكركف إديانويل الفرنسي للرئيس العربية

 البحث منهجية - ز
 البحث نوعية منهج -٠

. النوعي البحث مناىج يتضمن يان كصف دراسيان  حبثان  البحث ىذا يستخدـ
 يف ادلشاركوف يفهمو ما ظاىرة فهم إىل يهدؼ الذم البحث ىو النوعي البحث

 كعن كلي بشكل كالعمل، كالدافع، كاإلدراؾ، السلوؾ، ادلثاؿ سبيل على البحث،
 خبلؿ من ك طبيعي خاص سياؽ يف كلغة، كلمات شكل يف الوصف طريق

 الوصفي البحث (. ٣، ص. ٧٣٠٣مولونغ، ) تلفةادلخ العلمية األساليب استخداـ
 .(٠٧، ص. ٧٣٣٣رسبلف، ) معينة رلموعة أك موقف أك فرد خصائص كصف ىو

 السلوؾ مثل البحث موضوع يف ربدث اليت الظواىر الدراسة ىذه تصف
 الشخصي حسابو يف العربية ابللغة الفرنسي الرئيس تغريدات على بناءن  األفعاؿ أك

 .البحث من نوعينا كصفينا نوعنا البحث ىذا يستخدـ لسببا ذلذا. تويًت على
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 البياانت درامص -٧
 كمها حبثو، يف ادلؤلف سيستخدمها اليت البياانت مصادر من نوعافيوجد 

 (:٠٧٦، ص. ٧٣٣٠الثانوية )بنجُت،  كالبياانت األساسية البياانت
 البياانت األساسية - أ

 احلصوؿ مت اليت تالبياان مصدر ىو البحث ىذا يف األساسية البياانت
 للرئيس الشخصي تويًت حساب على العربية التغريدات ۲١توثيق  من عليها

 .ماكركف إديانويل الفرنسي
 البياانت الثانوية - ب

 الداعمة أك اإلضافية للبياانت مصدر ىو البحث ىذا يف الثانوية البياانت
 ركالصو  كالصحف كاجملبلت كالكتب النصوص مثل الباحثوف يستخدمها اليت

 .ىذا البحث يف الداعمة األساسية البياانت ابعتبارىا
 البياانت صبع تقنية -٠

 ىي األكؿ التقنية. تقنيات ٠ ىناؾ الدراسة ىذه يف البياانت صبع تقنيات
 تويًت حساب نشرىا العربية ابللغة تغريدات ۲١ بعناية الباحثوف قرأ. القراءة تقنية

 التقنية ىذه تتم. االستماع تقنية ىي ةالثاني التقنية. الفرنسي للرئيس الشخصي
 ادلنطوقة اللغة ابستخداـ ىنا استمع مصطلح يتعلق ال .اللغة استخداـ دلراقبة

. (۹۰، ص. ۰۲۲٢ ماحسوف،) ادلكتوبة اللغة ابستخداـ أيضنا يتعلق بل فحسب،
 يف الصلة ذات األشياء الباحث سجل. ادلبلحظات تدكين تقنية ىي الثالثة التقنية
 التقنيات ىذه ُتستخدـ. اخلطاب لتحليل ديك فاف نظرية ابستخداـ ۲١ يداتالتغر 

يستند ك  االجتماعي كاإلدراؾ النص جوانب حوؿ البياانت كصبع البحث عند الثبلثة
 .ديك فاف نظرية السياؽ إىل

 البياانت ربليل تقنية -١
 جهد ىو (Biklen) كبيكلُت (Bodgen) بودجنيقوؿ  البياانت ربليل

 ديكن كحدات إىل كفرزىا البياانت، كتنظيم البياانت، مع العمل خبلؿ من يبذؿ
 مت كما مهم ىو ما كإجياد عليها، كالعثور األمناط عن كالبحث كتوليفها، إدارهتا،
 .(٧١٥، ص. ٧٣٠٤)مولونغ، . إخباره جيب ما كربديد تعلمو
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 فاف منوذج ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البياانت ربليل تقنية كانت
 ربليل على فقط لبلعتماد كافينا ليس اخلطاب أف النموذج ىذا يوضح. ديك

 ذاآخر، هب .مراعاهتا جيب إنتاج دلمارسة نتيجة سول ليس النص ألف النص،
 ىذا يكوف كيف معرفة نكتسب حىت النص، إنتاج كيفية رؤية أيضنا ديكنالتحليل 

 عند. اخلطاب يف مهم عنصر النص عامل منوذج فاف ديك أف ربليل يرل. النص
 ربليل كىي التحليل، لبناء أبعاد ثبلثة ديك فاف صاغ النقدم، اخلطاب ربليل إجراء
 بنية كيفية ىو فحصو يتم ما النص، بُعد يف. كالسياؽ االجتماعي كاإلدراؾ النص
 حسابو على كتاابتو يف الفرنسي الرئيس استخدمها اليت اخلطاب كاسًتاتيجية النص

 اذليكلك  ةاذليكل الصغري كىي مكوانت، ٠من  النص يتكوف .تويًت على الشخصي
 كزبطيطية، موضوعية، ىي الثبلثة اذلياكل من لوحظ كما. الكلية اذليكلك  الفوقية

 دراسة تتم االجتماعي، اإلدراؾ بُعد يف. كببلغية كأسلوبية، كضلوية، كداللية،
 السياؽ عدبُ  فإفبينما  .الفردم اإلدراؾ تتضمن اليت النص إنتاج عمليات

 منوذج جوىر يتمثل. اجملتمع يف يتطور الذم اخلطاب بناء دراسة ىو االجتماعي
إيراينتو، ) كاحد ربليل يف للخطاب الثبلثة األبعاد بُت اجلمع يف ديك فاف حبث

 .(٧٧١، ص. ٧٣٠٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النص
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 الثاين الفصل
 اإلطار النظري

 االجتماعي التواصل وسائل - أ
 التواصل كسائل تصعد. الرقمية للتكنولوجيا شيوعنا األكثر رمزال االجتماعية الوسائط تعد

. اليـو العادلي اجملتمع يفضلها اليت الرقمية التكنولوجيا منتجات سلم قمة إىل االجتماعي
 كبتح  كإنستغراـ  كتويًت  الفيسبوؾ ك :االجتماعي التواصل كسائل من سلتلفة أنواع ىناؾ

 خدمات مقدمي من كبلمها لكن. اخلدمة يف خلاصةا خصائصو منها لكل. كغَتىابينًتس 
 ارتفع. فائض االجتماعي التواصل كسائل مستخدمي عدد. االجتماعي التواصل كسائل
 .ابدلليارات اآلف الرقم. قصَت كقت يف حاد بشكل البياين الرسم

 من يعمل الذم التكنولوجي التطور أشكاؿ من شكل ىي االجتماعي التواصل كسائل
 العامل عادة عليو يُطلق أك جديد عامل يف البشر يربط الذم اإلنًتنت اـاستخد خبلؿ

 إىل االجتماعي التواصل كسائل كجود أدل لقد. البشرم التواصل عملية غَّت  كقد االفًتاضي
 كالتواصل لوجو، كجهان  التواصل على السابق يف تقتصر كانت اليت االتصاؿ، عملية تغيَت

 على نتائج التغيَتات ذلذه ، ابلطبع. سبامنا اآلف تغَتت كقد ،اجلماىَتم كاالتصاؿ اجلماعي،
 .كادلؤسسية كالتنظيمية الفردية ادلستوايت

 االجتماعي التواصل كسائل تعريف .٠
 النشر أدكات ىي االجتماعي التواصل كسائل فإف ،(Gunelius) جوانليوس يقوؿ

 كادلشاركة احملادثة يف ادلتجذرة .٧٣ الويب كأىداؼ كادلواقع اإلنًتنت عرب كالتواصل
 ذلك يف دبا عديدة، أشكاالن  االجتماعي التواصل كسائل تتخذ أف ديكن. كادلشاركة
 كالصور كالبودكاست ككيكي الويب كمدكانت الرسائل كلوحات اإلنًتنت منتدايت
 الربيد النشر، جدراف ادلختلفة، الصور ادلدكانت، مثل تقنيات. الفيديو كمقاطع

 ،۰۲۲٢ ،ةسيما) اجملموعات إنشاء ادلوسيقى، مشاركة الفورية، لالرسائ اإللكًتكين،
 (.۰۲ ص.
 يزاؿ ال االجتماعي التواصل كسائل تعريف إف (Heidi Cohen) كوىُت ىايدم قالت
 مدعـو ألنو ىذا. نفسها االجتماعي التواصل كسائل استخداـ تطور مع يتطور أك يتغَت

 تسمح اليت األساسية كاألنظمة نولوجياابلتك مرتبطة االجتماعية الوسائط أف حبقيقة
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 بُت للرسائل احلر كالتبادؿ التعاكف حيدث حبيث التفاعلي الويب على زلتول إبنشاء
 بسيطة، بعبارات. (٧٥٦-٧٥٥، ص. ٧٣٠٢ ،(Liliweri) )ليليويرم ادلستخدمُت

 على تركز إعبلمية منصة عن عبارة ىي االجتماعي التواصل كسائل إف ديك فاف قاؿ
. كتعاكهنم أنشطتهم يف تسهيلهم خبلؿ من القائمة الركابط لتقوية ادلستخدمُت كجود
 اإلنًتنت عرب كسيلة أهنا على االجتماعي التواصل كسائل إىل النظر ديكن ، لذلك

 .االجتماعية الركابط ككذلك ادلستخدمُت بُت العبلقات تقوية على تعمل( ميّسر)
 االجتماعي التواصل كسائل كظائف .٧

 خلية" تشبو االجتماعي التواصل كسائل كظيفة فإف ،(Kietzmann) تزمافكييقوؿ  
 على ، البعض ببعضها مرتبطة" كتل" من يتكوف شبكة عمل إطار تشكل اليت" النحل
 :(٧٦٧، ص. ٧٣٠٢)ليليويرم،  التايل النحو

 ابلتفصيل توضح االجتماعي التواصل كسائل من كتلة ابعتبارىا اذلوية - اذلوية ( أ
 بعض. اآلخرين ابدلستخدمُت يتعلق فيما ىوايهتم عن ادلستخدموف يكشف كيف

 .كادلوقع كادلهنة كاجلنس كالعمر االسم ىي اذلوية عن ادلهمة ادلعلومات
 مع تتواصل اليت ادلستخدـ أنشطة على ربتوم كتلة عن عبارة - احملاداثت ( ب

 سهيللت االجتماعي التواصل مواقع من العديد تصميم مت. اآلخرين ادلستخدمُت
 .األخرل اجملتمعات أك اجملموعات مع كالشخصية الشخصية احملاداثت

 القياـ على ادلستخدمُت االجتماعي التواصل كسائل تساعد - ادلشاركة ( ج
 ذلك من أمهية أكثر. الرسائل كتبادؿ الرسائل كتلقي الرسائل توزيع أم ،"ابدلشاركة"

 .مشًتؾ دبعٌت" زلتول" على للحصوؿ الرسائل" دبشاركة" ادلستخدموف يقـو حيث
 إىل كظيفينا االجتماعي التواصل كسائل يف اجملموعات كتل تشَت - اجملموعات ( د

 حىت أك رلموعات أك رلتمعات تكوين خبللو من للمستخدمُت ديكن الذم ادلدل
 إذا فقط" اجتماعية" أكثر تشكيلها يتم اليت الشبكة ستصبح. جديدة رلتمعات
 العمل ركح ارتفعت كلما" ذلك على عبلكة األشخاص، من أكرب عددنا تضمنت
 ".اجلماعي

 كسائل تتميز. العامل يف استخدامنا االجتماعي التواصل كسائل أكثر أحدتويًت  يعد
 الرسائل يف تنعكس اليت ادلتغَتة ادلوضوعات خبصائص تويًت يف االجتماعي التواصل
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 تصف" لفعليا الوقت يف" معلومات تويًت كيصبح مستخدميها، قبل من ادلرسلة
 ديكن موردنا تويًت أصبح لذلك، نتيجة. مستخدميها كاىتمامات كأفكار اىتمامات
 سيصبح. ادلستخدمُت من ادلبليُت كاىتماـ اىتماـ دلعرفة أكرب بشكل استكشافو

 ينفصل ال شيئنا للناس االجتماعية احلياة عامل يف االجتماعي التواصل كسائل تطور
 .السياسي النشاط وى كأحدىا البشرم، النشاط عن
 الدعاية مصطلح عن السياسي النشاط عن احلديث فصل ابلطبع ديكن ال

 لقيادة السياسيوف يستخدمها اليت الطرؽ إحدل ىي السياسية الدعاية. السياسية
 لتحقيق تقنيات السياسية الدعاية تتطلب. اجملتمع يف تتطور قضية أك رأم

ا أكثر النشاط خطوات ستكوف ،التقنية ىذه ابستخداـ. كالغاايت األىداؼ  تنظيمن
 ادلستهدؼ ابلكائن كثيقنا ارتباطنا كترتبط األمثل النحو كعلى منهجي بشكل

 بعض تتطلب تكنولوجيان، كادلتقدـ التعددم اليـو رلتمع مواجهة يف. ادلقصود
 الفعالة الدعاية تستخدـ أف جيب. الصحيحة األساليب الدعائية األنشطة
 كالبيئة الداعية كقدرة ادلستهدفة، الظركؼ إىل النظر خبلؿ من الصحيح األسلوب

 .للمجتمع كالثقافية كالسياسية االجتماعية
 (:۳۲ ، ص.۰۲۲۰) الدين نور عند الدعاية تقنيات بعض يلي فيما

 تسمية أك فكرة إعطاء خبلؿ من دعاية ىو األمساء استدعاء. ادلتصل اسم (٠
 معينة أفكارنا يرفضوف الناس جعل ىو اذلدؼ. معينة رلموعات أك ألفراد سيئة
 التقنية ىذه يف ادلتأصلة اخلصائص إحدل. أكالن  منها التحقق/تصحيحها دكف
 إسقاط بقصد ادلعارضُت الستهداؼ سيئة أمساء يستخدموف ادلركجُت أف ىي
 .معينة رلموعات أك أفراد إىانة أك

" احلكمة اتكلم" بػ ما شيء ربط ىي ادلتؤللئة العموميات. العموميات التألق (٧
. أكالن  منها التحقق دكف عليها كتوافق تقبلها معينة رلموعات جلعل ادلستخدمة

 إنشاء مت. كسامية نبيلة أبشياء أنفسهم إلبراز التقنية ىذه ادلركجوف يستخدـ
 دعم يف ادلشاركة من يتمكنوا حىت الناس تصورات على للتأثَت التقنية ىذه

 .الدعاية أفكار
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 األنشطة يف التقنية ىذه ُتستخدـ عاـ، بشكل. تالتوصيا - الشهادات (٠
. السياسية األنشطة يف أيضنا استخدامها ديكن كلكن دلنتج، التجارية

 كمكانة عالية سلطة لو ابرز شخص اسم تستخدـ دعائية تقنية ىي الشهادات
 تدعم البارزة الشخصية إف ابلقوؿ كإقناعو ما شيء اقًتاح يف اجتماعية

 .الداعية
 ىذا. فكرة لتحديد طريقة تستخدـ دعاية ىو ىذا الدعاية أسلوب .عادم قـو (١

 الطبيعة تثار ما كغالبنا اجلمهور، خدمة خبصائص نفسو يعّرؼ األسلوب
 .الدعاية ىذه يف" الشعبوية"

 خاطئة بياانت يستخدـ أك حقيقة خيتار دعائي أسلوب ىو. الًتاص بطاقة (٢
 بشكل ىذه الدعاية تقنية تستخدـ. فقط الدعاية من اجليد اجلانب إلظهار

 .للدعاية اجليد اجلانب على الضوء لتسليط اإلعبلـ كسائل عاـ
 االختبلؼ لكن الًتاص، بطاقة مثل تقريبنا نفسها ىي التقنية ىذه. عربة تقنية (٣

 الذم النجاح نشر خبلؿ من تتم ىذه الدعاية تقنية أف ىو التقنية ىذه يف
 مدة أيضنا ذلا التقنية ىذه. زائد بشكل الدعاية أك الدعاية رلموعة حققتو
 .أطوؿ

 تويرت - ب
 اتصاؿ على كالبقاء التواصل العمل كزمبلء كالعائلة لؤلصدقاء تسهل خدمة عن عبارة تويًت
 ،۰۲۲۰ عاـ يف. ۰۲۲٣ عاـ يف تويًت إصدار مت. للرسائل كادلنتظم السريع التبادؿ خبلؿ من
 أبحدث ادلستخدمُت تربط الفعلي الوقت يف معلومات شبكة" أبنو الحقنا تويًت كصف مت

 ".شلتعة جيدكهنا اليت كاألخبار كاآلراء كاألفكار األحداث
 تصنيفهم ديكن تويًت عرب يتواصلوف الذين األشخاص من الغرض أف الباحثُت بعض كجد
 مشاركة تويًت دلستخدمي ديكن. حدث كنقل سلتلفة كركابط كزلادثة يومية زلادثة أنو على

. حرفنا ۲١۲ إىل تصل كركابط فيديو كمقاطع صور شكل يف كمشاركتها( تالتغريدا) الرسائل
 ذكينا كىاتفنا ابإلنًتنت اتصاالن  فقط يتطلب فهو ما، حد إىل سهل استخدامو أف كما

 .إليو كاالنضماـ تويًت إىل الوصوؿ من لتتمكن
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 معرفة للمستخدمُت ديكن حيث البحث، خباصية أيضنا مزكد تويًت فإف ذلك، إىل ابإلضافة
 العبارات إبراز خبلؿ من أم معينة، دبوضوعات ادلتعلقة تويًت على ادلتداكلة ادلعلومات
 ذلذه اآلخرين ادلستخدمُت استخداـ كيفية دلعرفة حبث عمليات كإجراء الرئيسية كالكلمات
 .تغريداهتم يف كالكلمات العبارات

 تويًت خصائص .٠
 ، ص.۰۲۲۰ أكاتمي،) ليسًت كصفها خبصائص جديدة إعبلـ كوسيلة تويًت يتميز
۲۹-۰۲:) 

 رقمي ( أ
 يرسلها اليت ادلختلفة التنسيقات رقمنة ببساطة يتم. الرقمنة نظاـ تويًت يستخدـ

 النص تسليم يتم. تويًت صفحة يف موضح ىو كما عرضها يتم حبيث ادلستخدموف
 .كزماف مكاف أم يف تنتشر كالصور

 التفاعل ( ب
. آخرين مستخدمُت بتغريدات بربطها متغريداهت أك ومستخدم لرسائل تويًت يسمح

 .التقليدية الوسائط عن دييزه ما ىو التفاعل ىذا
 تشتت ( ج

 .مًتابط شيء كل ألف ادلستهلكوف، ىم كمن ادلعلومات منتجي بُت ربيز ىناؾ
 الواقعية ( د

 تسليمها يتم اليت الرسائل مع التفاعل خبلؿ من دلستخدميو ذبربةتويًت  يوفر
 .احملمولة اذلواتف أك الكمبيوتر أجهزة عرب عادةن  سليمهات يتم كاليت ، افًتاضينا

 تويًت زلتول .٧
 (:۳۲-۰۸ ، ص.۰۲۲۹تويًت )إندراي،  على احملتوايت تتضمن

 الرئيسية الصفحة ( أ
 ىذا. ادلتابعُت األشخاص من تغريدات رلموعة رؤية ديكنك الرئيسية، الصفحة يف

 .الزمٍت ابجلدكؿ أفضل بشكل معركؼ احملتول
 صيالشخ ادللف ( ب

 .إرساذلا مت اليت كالتغريدات الشخصية البياانت الصفحة ىذه تعرض
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 اتبع ( ج
 مستخدـ أصبح إذا. لنا صداقات تكوين يريدكف آخركف مستخدموف ىم ادلتابعوف

 اخلط على يتابعو الذم الشخص تغريدات فستظهر شخص، حلساب اتبعنا آخر
 .الزمٍت

 يتبع ( د
 تظهر حبيث اآلخرين دلستخدمُتا متابعة ىي ادلتابعة فإف ادلتابع، عكس على

 .الزمٍت اخلط على متابعتو يتم الذم الشخص أرسلها اليت التغريدات
 إعبلف ( ق

 ادلستخدمُت كبُت بينك ربدث اليت األنشطة أك التفاعبلت أك التغريدات يعرض
 .اآلخرين

 مفضل ( ك
 احلساب صاحب قبل من عليها عبلمة كضع مت اليت التغريدات رلموعة ىي

 كابلتايل الصفحة من زبتفي ال حىت مفضلة أهنا على التغريدات ييزسب يتم. كمفضلة
 التغريدات على عبلمات كضع يساعد. الحق كقت يف بسهولة قراءهتا ديكن

 .التغريدات تتبع تسهيل يف أيضنا ابدلفضلة
 مباشرة رسالة ( ز

 الرسائل ترسل ألهنا القصَتة الرسائل خدمة نفسها ىي ادلباشرة الرسائل كظيفة
 الرسالة رؤية من آخر مستخدـ أم يتمكن أف دكف ادلستخدمُت بُت ةمباشر 

 فقط ادلباشرة ادلراسلة إجراء ديكن. إليو الرسالة إرساؿ مت الذم ادلستخدـ ابستثناء
 ادلباشرة الرسالة مرسل يكوف أف بقصد. ما شخص حساب تتبع اليت للحساابت

 .معركفنا شخصنا
 قائمة ( ح

 اإلصبايل العدد رؤية ادلستخدمُت على ليسهل دةكاح رلموعة يف ادلتابعات ذبميع
 .يتابعوهنم الذين للمستخدمُت
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 الشائعة ادلوضوعات ( ط
 يفتويًت  مستخدمي من العديد قبل من مناقشتها تتم ساخنة مواضيع بعشرة قائمة
 خاصة ، دقائق بضع كل الشائعة ادلوضوعات قائمة ربديث يتم. الوقت نفس
 يف أتثَت لو )#(hastag  استخداـ يعترب. شائعة ةاجلديد ادلوضوعات تصبح عندما
 تويًت على الشائعة ادلوضوعات تتأثر ، ذلك إىل ابإلضافة. شائعة موضوعات إنشاء
 تويًت مستخدمو أعاد اليت اإلخبارية الوسائط دبصادر اخلاصة ابلتغريدات أيضنا

 عادة ىي ةطويل لفًتة تدـك اليت ادلوضوعات كانت إذا تتفاجأ ال لذلك. تغريدىا
 .الدكلية كاألحداث العادلية الشخصيات حوؿ كاألخبار العاجلة األخبار

 اخلطاب - ج
 حوؿ لؤلحداث كامل سجل ىو اخلطاب، اإلصلليزية اللغة يف يسمى الذم اخلطابكاف 

 كحدة بُت عبلقة كذلا كاجلمل اجلمل من أكرب لغوية كحدة اخلطاب يكوف ما عادةن . التواصل
 من ، ذلك كمع. الناس قبل من للخطاب كمتنوعة عديدة تعريفات كضع مت. كأخرل لغوية

 اللغوية الوحدة ىو اخلطاب أف على أساسي بشكل تؤكد فإهنا كادلختلفة، العديدة التعاريف
 ضلوية كحدة أكرب أك أعلى النحوم اذلرمي التسلسل يف يكوف حبيث اكتماال، األكثر

 (.۰٣۷ ، ص.۰۲۲۷ ،(Chaer)شاير)
 من سلسلة عن عبارة اخلطاب فإف ،(١۲۹ ، ص.۰۲۲۳) كأصدقائو (Alwi) علوم يقوؿ

 عن احلديث أف أيضنا كذكر. كحدة كتشكل آبخر عرضنا تربط اليت الصلة ذات اجلمل
 جيب اخلطاب، عن البحث يف الباحث يرغب عندما لذلك اجلمل، معرفة يتطلب خطاب

 .النحو ابسم ادلعركؼ أك اجلمل علم فهم الباحث على
 اخلطاب أبف القوؿ أيضنا ديكن. غَته أك اللغوم السلوؾ يف يتجلى منظم حدث ىو اخلطاب

 ابلتماسك إحساس أك التماسك من حالة إلنتاج ادلًتابطة االفًتاضات من رلموعة عن عبارة
 اخلطاب، زلتول من ذاتو حبد التماسك أك التماسك ينشأ أف جيب. القارئ أك للمستمع

 من ينشأ أف جيب القارئ أك ادلستمع بو يشعر الذم ماسكابلت اإلحساس من الكثَت لكن
 القناة على بناءن  خطاب، شكل على االتصاؿ أحداث سبييز ديكن. اخلطاب عن التعبَت طريقة

 يستخدـ خطاب ىناؾ توزع اليت الوسائل على بناء. مهم ىو ما على بناءن  أك ادلستخدمة
 خطاب ىناؾ مهم، ىو ما على بناءن . ةادلكتوب اللغة يستخدـ خطاب كىناؾ ادلنطوقة اللغة
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 ىو ادلهم كاف إذا تفاعلي، خطاب فهناؾ االتصاؿ، زلتول ىو ادلهم كاف إذا تعاملية،
 (.۲ ، ص.۰۲۲١ بوددياف،) ادلتبادلة العبلقات

 اخلطاب تصنيف . أ
 اخلطاب أشكاؿ (٠

 ينقسم. اخلطاب تصنيف عند ككذلك للخطاب، سلتلفة تفسَتات اخلرباء قدـ
 دارما،) كإقناع كعرض كسرد، كصفي، خطاب إىل نوعو أك شكلو حسب اخلطاب،
 .(۰۷ ، ص.۰۲۲١

 وصفيال طاباخل ( أ
 شيئنا يصف أك يصف الذم اخلطاب من متنوعة رلموعة ىو الوصفي اخلطاب

 اذلدؼ. ادلؤلف كمشاعر كالتجارب ادلبلحظات من االنطباعات على بناءن  ما
 لنفسو كتب ما رأل أنو لو كما يبدك حبيث القارئ خياؿ سبكُت أك خلق ىو

 يستند إىل الذم اخلطاب أشكاؿ من شكل ىو الوصف. بو كشعر كاختربه
 يشم، يسمع، يرل،) يشعر أف للقارئ ديكن حبيث الفعلي، موقف ما شيئنا

 نقل نية اخلطاب ىذا يعطي. ادلؤلف صورةيستند إىل  يوصف دبا( كيشعر
 دارما،) للقارئ آخر شيء أك حركاتو طبيعة مع ما شيء عن انطباعات

  (.۰۷ ، ص.۰۲۲١
 السردم اخلطاب ( ب

 حدكث بسَتكرة خيربان الذم اخلطاب من متنوعة رلموعة ىو السردم اخلطاب
 خبلؿ من ،(زمنينا ترتيبنا) احلدكث ترتيب نقل اخلطاب ىذا حياكؿ. ما حدث
 من دركسنا القارئ يتعلم كحىت األحداث، من سلسلة أك لدراسة معٌت إعطاء
 أك اخلطوات أك ادلراحل عن كاضحة بصورة القارئ تزكيد ىو ؼاذلد. القصة

(. ۳١ ، ص.۰۲۲١ دارما،) حيدث ما لشيء التسلسبلت أك التسلسبلت
 توفَت أكذلما شقُت، ذك أساسنا ىو السردم اخلطاب من الغرض إف أيضنا كقاؿ

 .للقارئ مرنة ذبربة توفَت كالثاين القارئ، معرفة كتوسيع البصَتة أك ادلعلومات
 إنتاج ىو الثاين كاذلدؼ تفسَتم سرد أك إعبلمي سرد إنتاج ىو األكؿ اذلدؼ

 .موحي سرد أك فٍت سرد
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 العرضي اخلطاب ( ج
 أف ديكن شيء كصف أك نقل أك شرح إىل يهدؼ خطاب ىو العرض خطاب

 التأثَت نية دكف ما شيء إعبلـ ىو اذلدؼ. قرائو كآراء معرفة من يزيد أك يوسع
 اليت التوضيحية كالرسـو احلقائق توضح. القراء اقفكمو  كمشاعر أفكار على

 إف أيضنا كقاؿ. (۳٢ ، ص.۰۲۲١ دارما،) نقلو سيتم ما فقط ادلؤلف قدمها
 أك كصفو أك استكشافو أك ما شيء إخبار ىو التفسَتم اخلطاب من الغرض
 بشكل ادلعلومات ىي توصيلها يتم اليت ادلشكلة العرض، خطاب يف. شرحو

 موضوعينا تفسَتنا أك ربليبلن  أك كاقعية بياانت ادلعلومات تكوف أف ديكن. أساسي
 معيننا، منصبنا يشغل شخص عن حقائق تكوف كقد احلقائق، من جملموعة
ا نتذكره أف جيب كالذم  ىو التفسَتم اخلطاب من الرئيسي الغرض أف ىو دائمن
 .إطبلقا القارئ على يؤثر كال ادلعلومات مشاركة فقط

 يقنعادل طاباخل ( د
 على التأثَت إىل هتدؼ اليت اخلطاابت من متنوعة رلموعة ىو اإلقناع خطاب
(. ۳۷ ، ص.۰۲۲١ دارما،) ادلؤلف نقلها مسألة حوؿ القراء كآراء مواقف

 احلقيقة، إىل للوصوؿ كموجهنا عقبلنينا منهجو يكوف الذم اجلدؿ عكس على
 أك األدلة أيضنا اإلقناع يستخدـ اجلداؿ، مثل عاطفينا، هنجنا اإلقناع يستخدـ
 يتم أك الضركرة حسب الدليل استخداـ يتم اإلقناع يف فقط إنو. احلقائق

 ادلؤلف ينقلو ما أبف القارئ يف الثقة خللق األحياف بعض يف بو التبلعب
 مقنعة أك مقنعة تفسَتات على حيتوم خطاب ىو ادلقنع اخلطاب. صحيح

 الصرحية أك الضمنية للنداءات كاالمتثاؿ ابالعتقاد القارئ اىتماـ تثَت أف ديكن
 مع اإلقناع استخداـ ديكن ابلطبع، اإلقناع، تعريف من. ادلؤلف قدمها اليت

 يف أخرل، انحية من. اجلديل اخلطاب يف األساسي العنصر ىو ادلنطق. اجلدؿ
 يؤدم. مهمنا دكرنا أيضنا ادلشاعر تلعب ادلنطق، جانب إىل اإلقناع، خطاب
 اجلدؿ مبادئ الستخداـ اإلقناع إىل اإلقناع خطاب يف ادلنطقية العناصر إشراؾ

 أك أفكار قبوؿ على قادرين سنكوف أخرل، انحية من. األحياف من كثَت يف
 تكوف اإلقناع خطاب بنية فإف لذلك،. ابدلنطق ادلصحوبة غَت اآلخرين أفكار
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 اخلطاب أسلوب يبحث. سلتلف اإللقاء لكن اجلديل، للخطاب شلاثلة أحياانن 
 اإلقناع خطاب أسلوب يبحث بينما ادلنطقية، االستجاابت أتثَت عن يلاجلد
 ىي خاصية اجلديل للخطاب فإف ،بينما .العاطفية االستجاابت أتثَت عن

 انحية من. الكاتب استدالؿ عملية يف احلقيقة إلثبات يسعى الذم اخلطاب
 لقارئ،كا ادلؤلف إرادة مع توافق أك اتفاؽ إىل للوصوؿ اإلقناع يسعى أخرل،

 .ادلؤلف يريده دبا القارئ يقبل حىت القارئ إلقناع عملية كىي
 اإلعبلـ كسائل على القائم اخلطاب (٧

 مكتوب خطاب ( أ
 اخلطاب من نوع ىو ادلكتوب اخلطاب إف( ٢۲ ، ص.۰۲۲٢) مولياان يقوؿ
 من سلتلفة أشكاؿ تقدمي الواقع يف ديكن. الكتابة خبلؿ من نقلو يتم الذم

 فعالة كسيلة الكتابة تزاؿ ال اآلف، حىت. الكتابة خبلؿ من ربقيقها أك اخلطاب
 اإلبداع ديثل شيء أم أك العلمية كالرؤل ادلختلفة األفكار لنقل للغاية كفعالة

 .البشرم
 شفوم خطاب ( ب

 تقدديو يتم الذم اخلطاب من نوع ىو الشفوم اخلطاب أف أيضنا مولياان قاؿ
 اخلطاب من النوع ىذا على طلقيُ  ما غالبنا. مباشر بشكل شفهينا أك شفهينا
 مولياان يف( Willi Emonsend) ونسيندإدي كيلي يقوؿ. األقواؿ أك الكبلـ

. ادلكتوب اخلطاب على مزااي لو الشفوم اخلطاب أف( ٢۰ ، ص.۰۲۲٢)
 األغنية مثل عناصر على كحيتوم كمباشر، طبيعي إنو ادلزااي؛ بعض تشمل

 .سياقي إعداد كلو ،(اجلملة بنية فوؽ) فوقية طبيعة كلو كالتنغيم،
 ادلتحدثُت بعدد اخلطاب (٠

 حوار خطاب ( أ
 اخلطاب من نوع ىو احلوار خطاب أف( ٢۳ ، ص.۰۲۲٢) مولياان يقوؿ

 مكتوابن  اخلطاب من النوع ىذا يكوف أف ديكن. أكثر أك شخصاف بو يتحدث
 خطاب ىو احلوار خطاب أف( ١۲ ، ص.۰۲۲١) دارما يوضح. شفهينا أك

 ىناؾ. ذلك إىل كما الدرامية كالنصوص كادلقاببلت اذلاتفية اثتاحملاد من يتكوف
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 التماسك من إضافية عناصر مع التخاطبية الدراسة جلوانب عناصر عشرة
 يناقش كالذم احلوار، خطاب ربليل على التحليل مكوف يشتمل. كالتماسك

 ثة،احملاد كأجزاء الكبلـ، كأفعاؿ التخاطيب، التعاكف عناصر مثل احلوار، عناصر
 سلسلة كطبيعة ادلستمرة، كاحملاداثت كاخلتامية، االفتتاحية كاحملاداثت

 احلديث يتحوؿ الكود، كخرباء للمحادثة، النحوية كالعناصر اإلجراءات،
 .احملادثة كمواضيع

 مونولوج خطاب ( ب
 اخلطاب من نوع ىو ادلونولوج خطاب أف( ٢٠ ، ص.٧٣٣٢) مولياان يوضح
 كال ادلونولوج خطاب يتطلب ال عاـ، لبشك. كاحد شخص بو يتحدث الذم
 كال االذباه أحادم اخلطاب. كالقراء ادلستمعُت الستجابة للوقت زبصيصنا يوفر
 الشعر كقراء اخلطب ادلونولوج اخلطاب أشكاؿ بعض تتضمن. ادلتكلم حيبذ

 .ذلك إىل كما األخبار كقراء اجلمعة كخطب
 اخلطاب دعم عناصر (١

 الكلمة ( أ
 ادلعاين على بناءن  للكلمات معٌت التقليديوف فالنحويو  يعطي ما عادةن 

 الكلمة أك. كاحد معٌت ذلا لغوية كحدة ىي نظرىم يف كالكلمة. اإلثنوغرافية
 ،(Chaer)شاير) كاحد معٌت كذلا دبسافتُت، زلاط األحرؼ من صف عن عبارة

 أصغر) كحدة أكرب ىي الكلمة الصريف، ادلستول على. (۲٣۰ ، ص.۰۲۲۷
 كاليت كحدة، أصغر ىي الكلمة النحوم، ادلستول على ؛(مورفيم ىي كحدة
 ىي الكلمة. عبارة كىي أكرب، ضلوية كحدة يشكل مكوانن  ىرمي بشكل تصبح
 ضلوية كحدة تشكل اليت ابلعناصر يتعلق فيما أم اجلملة، بناء يف كحدة أصغر
 .(۰۲۹ ، ص.۰۲۲۷ ،(Chaer)شاير) كالذركة كاجلمل العبارات كىي أكرب،

 العبارة ( ب
 متقاربة، تكوف أف ديكن ال أكثر أك كلمتُت من رلموعات عن عبارة جلملا

 عمومنا العبارات تُعرَّؼ(. ٣٣، ص. ۰۲۲۲، كريدالكساان) ضعيفة كتكوف
 تُعرؼ أك منتجة، غَت كلمات رلموعات شكل يف ضلوية كحدات أهنا على
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 اجلمل يف النحوية الوظائف إحدل سبؤل اليت الكلمات رلموعات ابسم
 .(۰۰۹ ، ص.۰۲۲۷ ،(Chaer)رشاي)

 بندال ( ج
 فاعل من األقل على تتكوف كلمات رلموعة شكل يف ضلوية كحدة ىي بندال

، ص. ۰۲۲۲، كريدالكساان) صبلة تصبح أف على القدرة كلديها كخرب،
 بناء مع الكلمات من سلسلة شكل يف ضلوية كحدة عن عبارة اجلملة. (۲۰١
 أك كلمات شكل يف مكوانت توجد اإلعمار إعادة يف أنو يعٍت ىذا. تنبؤم

 العمل إىل ابإلضافة كأكصاؼ، كأشياء كغَتىا كمسندات تعمل عبارات
 .البند ىذا بناء إعادة يف موجودة تكوف أف جيب كمسندات

 اجلملة ( د
 أف حيتمل أك فعلينا كتتكوف هنائي ذبويد منط كذلا نسبينا، مستقلة لغة كحدة
 كحدة أصغر ىي اجلملة .(۲۲۳، ص. ۰۲۲۲، كريدالكساان) صبل من تكوف
 شكل يف الكامل العقل عن تعرب كاليت مكتوب، أك منطوؽ شكل يف لغوية

 كتقطعها عاٍؿ، بصوت كتذكب كأسفل، أعلى بصوت اجلملة نطق يتم منطوؽ،
 األصوات استيعاب أك اختبلط دينع صمت يتبعها اليت كتنتهي توقف، فًتات

 كبَت حبرؼ اجلمل تبدأ كتوبة،م التينية حركؼ شكل يف. التشكل عملية أك
 أيضنا يتضمن بينما تعجب؛ عبلمة أك استفهاـ عبلمة أك بنقطة كتنتهي

 النقطة تتطابق. كادلسافات كالشرطات كالنقطتُت الفواصل مثل الًتقيم عبلمات
 عبلمات أف حُت يف. النهائي التنغيم مع التعجب كعبلمة االستفهاـ كعبلمة
 كعبلمات الفًتات تتبع ادلسافات فإف ادلؤقتة، فاتالتوق تعادؿ األخرل الًتقيم

 ىناؾ كاف إذا اخلطاب تشكيل سيتم. كصمت التعجب كعبلمات االستفهاـ
 اخلطاب قواعد على بناءن  ابلتسلسل موقعهما ربديد يتم أكثر، أك خطاابف

 (.۳۲۲ ، ص.۰۲۲۳ علوم،)
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 حتليل اخلطاب - د
 اخلطاب ربليل تعريف . أ

 استخداـ يستخدـ ما غالبنا. اليومية احلياة يف ُتسمع مألوفة كلمة ىي خطاب كلمة
 ،كالسياسة ،النفس كعلم اللغة دراسات بُت تًتاكح سلتلفة زبصصات يف اخلطاب كلمة

 كفهم منظور لديو ابلطبع زبصص كل. التخصصات من كغَتىا كاألدب ،كالتواصل
 .اخلطاب دلصطلح
 اكتماال، األكثر اللغوية ةالوحد ىو اخلطاب أبف جيادؿ( ۰۷، ص. ۲۹۹۷) اترجياف

 كهناايت بداايت كلو جيداف، كسباسك سباسك كلو كاجلمل، اجلمل من أعلى كىو
 يف (James Deese) ديس جيمس .كتابيا أك شفهيا تسليمو كديكن كمستمر، كاضحة،

 االفًتاضات من رلموعة عن عبارة اخلطاب أف على ينص( ٣، ص. ۰۲۲۹) سومارالف
 أف جيب. القارئ أك للمستمع ابلتماسك إحساس أك ابلتماسك اسإحس إلنتاج ادلًتابطة

 اإلحساس من الكثَت لكن اخلطاب، زلتول من ذاتو حبد التماسك أك التماسك ينشأ
 التعبَت أم التعبَت، طريقة من ينشأ أف جيب القارئ أك ادلستمع بو يشعر الذم ابلتماسك

 .اخلطاب عن
 إىل األكؿ ادلقاـ يف اخلطاب يشَت ،(۰۲۲۲) نتوإيراي قاؿ االجتماع، علم عامل يف بينما

 كحدة اخلطاب يعترب اللغوم، ابدلعٌت. اللغة الستخداـ االجتماعية السياقات بُت العبلقة
 األشكاؿ من فعل رد ىو اللغوية الدراسة ىذه يف اخلطاب ربليل. اجلملة من أكرب لغوية

ا تويل اليت الرمسية اللغوية  اجلمل أك العبارات أك الكلمات تلوحدا االىتماـ من مزيدن
. الرمسي اللغة علم عكس اخلطاب ربليل. العناصر ىذه بُت ادلتبادلة العبلقات رؤية دكف
 اليت النحوية العبلقات مثل اجلملة فوؽ ادلستول على الواقع يف الرمسي اللغة علم يركز

 صحيحت اثلثة كمجموعة النقاد آراء تريد. اجلملة من أكرب مستول على تتشكل
 اليت القول كوكبة على النموذج ىذا يف اخلطاب ربليل يؤكد. البنيوية نظر كجهات
 ديكنهم زلايدين أشخاصنا األفراد يُعترب ال. ادلعٌت كاستنساخ إنتاج العملية يف ربدث
 ابلقول كيتأثركف كثيقنا ارتباطنا مرتبطوف ألهنم ، أفكارىميستند إىل  حبرية التفسَت

 .(٣، ص. ۰۲۲۲ اراينتو،) اجملتمع يف دةادلوجو  االجتماعية
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 النقدم، البحث منوذج يف اخلطاب ربليل تضمُت يتم النصي، التحليل دراسات رلاؿ يف
 النصوص إىل يُنظر حبيث السلطة، على صراع أهنا على الرسائل يرل تفكَت منوذج كىو

 كابلتايل،. أخرل إىل رلموعة من كاذليمنة اذليمنة أشكاؿ من شكل أهنا على اإلخبارية
 غَت رلموعة موقف بتهميش مهيمنة رلموعة فيها تقـو سبثيل كسيلة ىو اخلطاب فإف

 النظرية فإف النقدم، النموذج ىذا فهم خبلؿ من. (۲۸، ص. ۰۲۲۲ اراينتو،) مهيمنة
 قدمو الذم اخلطاب فهم كلكن اللغوية، البيئة من مأخوذة ليست ابلطبع ادلستخدمة

تتمثل أكرب مسامهة (. Michael Foucault dan Althusser) كألتوسَت لتفوكو  ميشاؿ
يف تقدمي اخلطاب كممارسة اجتماعية. يلعب اخلطاب دكرنا يف ضبط األفراد  لتفوكو 

كتطبيعهم كأتديبهم. كيف الوقت نفسو، يف تصور ألتوسَت، يلعب اخلطاب دكرنا يف ربديد 
 .(۲۹، ص. ۰۲۲۲ اراينتو،) األفراد ككضع الشخص يف موقع معُت

 اخلطاب ربليل مناىج . ب
 األشكاؿ من فعل رد ىو اللغة علم دراسة يف (۰۲۲۰) راينتوإيقوؿ  اخلطاب ربليل

ا تويل اليت الرمسية اللغوية  اجلمل أك العبارات أك الكلمات لوحدات االىتماـ من مزيدن
 كجهات أك مقارابت ثبلث ىناؾ اللغة، فهم يف. العناصر ىذه بُت العبلقة رؤية دكف
 :كىي ،نظر

 (Positivisme-Empiris) ذبريبية نظر كجهة - الوضعية (٠
. أنفسهم خارج كاألشياء البشر بُت جسر أهنا على اللغة إىل يُنظر التدفق، ىذا يف
 أم دكف اللغة استخداـ خبلؿ من مباشر بشكل البشرية التجارب عن التعبَت يتم

 كذلا كضلوية، منطقية راتعبا ابستخداـ عنها التعبَت يتم طادلا ربريفات، أك عقبات
 فيما. كالواقع الفكر بُت الفصل التفكَت ىذا مسات كمن. التجريبية ابلتجربة عبلقة
 حيتاجوف ال الناس أف ىي الفهم ذلذا ادلنطقية النتيجة فإف اخلطاب، بتحليل يتعلق

 افك إذا ما ىو ادلهم ألف البياف، كراء تكمن اليت الذاتية القيم أك ادلعاين معرفة إىل
 ربليل يهدؼ. كدالالت لنحويةا صحيح شكل يستند إىل إجراؤه مت قد البياف

 بعد اخلطاب يُقاس. ادلشًتؾ كالفهم كاللغة اجلملة قواعد ترتيب كصف إىل اخلطاب
 (.كالدالالت لنحوايستند إىل ) الكذب/احلقيقة يف النظر خبلؿ من ذلك
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   (Konstruksivisme)البنائية نظر كجهة (٧
 اللغة إىل يُنظر يعد مل. التجريبية الوضعية النظرة كيرفض ذلك عكس ىو التدفق ىذا
 لنقل كوسيلة ادلوضوع عن فصلها مت بل ادلوضوعي، الواقع لفهم أداة رلرد أهنا على

 اخلطاب أنشطة يف مركزم كعامل ادلوضوع الواقع يف البنائية تعترب. العبارات
 يف ىي عبارة كل. ىادفة عبارات اكتنشيطه ربكمها اللغة. االجتماعية كالعبلقات

. للمتحدث الذات عن كالكشف الذات تكوين فعل أم ادلعٌت، خللق فعل األساس
 نوااي عن للكشف ربليل دبثابة يكوف أف النموذج ىذا يف اخلطاب بتحليل يُقصد
 يديل الذم للموضوع اخلفية النوااي عن للكشف زلاكلة ىو اخلطاب. معينة كمعاين
 .ببياف

 (Kritis) نقدية ظرن كجهة (٠
 إنتاج كإعادة إنتاج لعملية حساسية األقل البنائية نظر كجهة يصحح الرأم ىذا

 صحة عدـ/حقيقة على اخلطاب ربليل يركز ال. كمؤسسينا اترخيينا ربدث اليت ادلعٌت
 ىذا يف. البنيوية ربليل يف احلاؿ ىو كما التفسَتية العمليات أك النحوية الًتاكيب
 ادلعٌت إنتاج عملية يف ربدث اليت القول رلموعة على اخلطاب ربليل يؤكد النموذج،

 حبرية يستند إىل التفسَت ديكنهم زلايدين أشخاصنا األفراد يعترب ال .إنتاجو كإعادة
 يف ادلوجودة االجتماعية ابلقول كيتأثركف كثيقنا ارتباطنا يرتبطوف ألهنم أفكارىم،

 معينة موضوعات تشكيل يف دكرنا يلعب سبثيل أهنا على اللغة تُفهم. اجملتمع
 للكشف اخلطاب ربليل يستخدـ. فيها كاسًتاتيجيات معينة خطاب كموضوعات

، لتصبح هبا ادلسموح احلدكد ىي ما: لغوية عملية كل يف ادلوجودة القوة عن  خطاابن
 .مناقشتها تتم اليت ادلوضوعات ىي كما استخدامها، جيب نظر ككجهات

 حتليل اخلطاب النقدي - ه
 النقدم اخلطاب ربليل تعريف . أ

 اإلفصاح، يتم. بياانن  يطرح الذم للموضوع اخلفية النوااي عن للكشف زلاكلة ىو اخلطاب
 يتبع تفسَت مع ادلتحدث موضع يف نفسو الشخص كضع طريق عن أخرل، أمور بُت من
 نم .اجلملة من أكرب لغوية كحدة اخلطاب يعترب اللغوم، ابدلعٌت. للمتحدث ادلعٌت بنية
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 ككتابينا شفهينا التواصل، يف اللغة استخداـ ىو اخلطاب فإف ،(Cook) كوؾ نظر كجهة
 (.٣، ص. ۰۲۲٣ إراينتو،)

 بعد. ادلشًتؾ كالفهم كاللغة اجلملة قواعد كصف إىل ىنا اخلطاب ربليل يهدؼ بينما
 ادلختلفة الوظائف يدرس اخلطاب ربليل أف القوؿ ديكن ، أعبله اخلطاب معٌت رؤية

 إحدل اخلطاب ربليل يعد ،(Stubs) بسستو  نظر كجهةيستند إىل . للغة( اغماتيةالرب )
 الشكل من كل يف طبيعي، بشكل ادلستخدمة اللغة ربلل أك تفحص اليت الدراسات

 يف االستخداـ دراسة على يؤكد اخلطاب ربليل أف أيضنا ستابس قاؿ. كادلكتوب ادلنطوؽ
 يف أيضنا كوؾ جيادؿ ،بينما .ادلتحدثُت بُت تالتفاعبل يف خاصة االجتماعية، السياقات

 للتواصل ادلستخدمة اللغة ىو كاخلطاب اخلطاب، تناقش دراسة ىو اخلطاب ربليل أف
 (.۷ ، ص.۰۲۲٣ إراينتو،)

 النهاية يف ذلك، كمع. اللغة دراسة أهنا على اللغة تُفهم ال النقدم، اخلطاب ربليل يف
 يتم اليت اللغة لكن ربليلية، كمواد النص يف غةالل ىذا النقدم اخلطاب ربليل يستخدـ

 اللغة ربليل يتم ال. التقليدم اللغوم ابدلعٌت اللغة دراسات عن قليبلن  زبتلف ىنا ربليلها
 ىنا كالسياؽ. ابلسياؽ االرتباط خبلؿ من أيضنا كلكن فقط، اللغوم الوصف خبلؿ من

يقوؿ  .القوة شلارسة ذلك يف دبا معينة، كشلارسات ألغراض ُتستخدـ اللغة أف يعٍت
 من اخلطاب النقدم اخلطاب ربليل يرل ، (Fairclough dan Wodak)ككداؾ فَتكلوؼ
 يؤدم. االجتماعية ادلمارسة أشكاؿ من كشكل كالكتابة الكبلـ يف اللغة استخداـ

 األحداث بعض بُت جدلية عبلقة إىل اجتماعية شلارسة أنو على اخلطاب كصف
 .تشكلها اليت االجتماعية كالبٌت دلؤسساتكا كادلواقف اخلطابية

 اخلطاب كشلارسة النص كىي أبعاد، ثبلثة إىل اخلطاب ربليل فَتكبلؼ مفهـو يقسم
 النظر خبلؿ من ادلثاؿ سبيل على ابللغوايت، النص يرتبط ىنا. االجتماعية كادلمارسة

 تشكل فككي كالتماسك، نطقادل ككذلك اجلملة، كتركيب كالدالالت، ادلفردات، إىل
. النص استهبلؾ ك اإلنتاج بعملية متعلق بعد ىي اخلطاب، شلارسة. الوحدات بُت الفهم
 إنشاء عند الركتينية كاإلجراءات العمل كسلططات العمل أمناط ادلثاؿ، سبيل على

 دبجتمع يتعلق فيما اإلعبلـ كسائل بسياؽ يتعلق بُعد ىي االجتماعية كادلمارسة. األخبار
 (.۰٣، ص. ۰۲۲۰ أريس،) ياسيةس ثقافة أك معُت
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 إيراينتو،) التايل النحو على عاـ بشكل كىي اخلطاب، ربليل ىذا يف مناىج عدة ىناؾ
 (:۲٢ ، ص.۰۲۲٣

 النقدم اللغوم التحليل (٠
 يعترب. ابإليديولوجيا كيربطها اللغة على اخلطاب ربليل النقدم اللغة ربليل يركز

 اللغة علم فكرة جوىر يتمثل. القواعد إىل النظر عند كاقعية أكثر النقدم اللغة ربليل
 دبعٌت. معينة أيديولوجية كمعاين مواقف اللغة قواعد ربمل كيف معرفة يف النقدم
 اذليكلك  اللغة اختيار يف النظر خبلؿ من األيديولوجي اجلانب مبلحظة يتم آخر،

 وية،النح كالًتاكيب الكلمات اختيار خبلؿ من اللغة، تُفهم. ادلستخدمة النحوية
 اللغة حيث. معيننا أيديولوجينا معٌت كحيمل عنو للتعبَت اختياره يتم اختيار أهنا على
 .معينة معاين إىل تؤدم معينة مفردات اختيار خبللو من ديكن تصنيف نظاـ ىي

 االجتماعي لئلدراؾ ديك فاف هنج (٧
 دجيك فاف تركيز ينصب. ديك فاف بواسطة ىذا االجتماعي اإلدراؾ هنج تطوير مت

 ألنو االجتماعي اإلدراؾ النهج ىذا يسمى. كالبلجئُت كالواقعية العرقية القضااي على
 خبلؿ من اخلطاب إىل يُنظر ال. اخلطاب إنتاج يف مهم كعنصر ادلعرفية العوامل يرل
 من. االجتماعي اإلدراؾ تسمى عملية أيضنا يشمل بل فحسب، اخلطاب بنية

 هتميش إىل دييل اخلطاب أف بلحظةم ديكن ادلثاؿ، سبيل على النص، ربليل
 من النوع ىذا فإف ك،دج فافيقوؿ  ذلك، كمع. العاـ اخلطاب يف األقليات
 إىل دييلوف أهنم يركف الذين النصوص لصانعي اإلدراكي اجلو يف فقط ينمو اخلطاب
 االجتماعي، اإلدراؾ حوؿ شامل حبث إجراء خبلؿ من لذلك،. األقليات هتميش
 بشكل اخلطاب رؤية ديكن كابلتايل الركابط، ىذه مدل رؤية على قادرنا سيكوف
 .كامل

 حتليل اخلطاب النقدي لـفان ديك - و
مت طرح مفاىيم كأكصاؼ كمنهجيات سلتلفة لتحليل اخلطاب النقدم من قبل العديد من 

، كىو عامل لغوم معركؼ ببناء ربليل اخلطاب النقدم يف مناذج فاف ديكاخلرباء، دبا يف ذلك 
فهم اخلطاب كنص كلكنو يُفهم من كحدة كاحدة من النص، ياالجتماعي، حيث ال اإلدراؾ 

تعلق ابلنضاؿ من أجل حقوؽ اإلدراؾ االجتماعي، ككذلك السياؽ. إذا كاف ىناؾ نص م
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، فإف النص ال يقف دبفرده بل ىو شكل من أشكاؿ سبثيل احلالة اإلنسانية احلالية أك ادلرأة
النص. لذلك ال ديكن خلطاب فاف ديك احلديث عن الظركؼ االجتماعية كراء ظهور 

اخلطاب أف يذكر كما لو كاف النص مساحة فارغة، على العكس من ذلك، النص جزء 
 .(۲۹، ص. ۰۲۲۹)راىنا،  صغَت من بنية أكرب، أم اجملتمع

إف اخلطاب بوصفو عملية تواصلية " :التايل النحو على ديك فاف قبل من ىنا اخلطاب تعريف
. (۲۸۲٢، ص. ۰۲۲٣)إبراىيم، " ج لغوم معزكؿ عن السياؽ كأطراؼ التواصلرد منتجمل

دبعٌت أنو ىذه العملية التواصلية سبثل تفاعاال بُت ادلرسل كادلتلقي، كيًتتب عليو فعل إصلازم؛ 
كليست رلرد كلمات معزكلة عن كاقعها؛ كيؤكد فاف دايك ىذا ادلعٌت يف تعريف آخر لو 

فة عامة أبنو حدث تواصلي معُت، كلكنو ديثل تفاعاال لفظيا يعرؼ اخلطاب بصوؿ "يقحيث 
أم ؛ (۰۰۰، ص. ۰۲۲١)فاف ديك، " أك توظيفا لغواي مكتواب أك منطوقا بصفة خاصة

 .ابعتباره شلارسة تؤثر يف الواقع
فاف  منوذج ألف االجتماعي، اإلدراؾ دكر االعتبار يففاف ديك لػ النقدم اخلطاب ربليل أيخذ
 األحباث، من الكثَت ديك فاف أجرل. االجتماعي اإلدراؾ ابسم أيضنا يُعرؼ التحليلي ديك

. النصوص خبلؿ من عنها التعبَت كمت العنصرية على ربتوم اليت ابألخبار يتعلق فيما خاصة
 الربدلاف، يف ادلناقشات ، اإلدارة رللس اجتماعات العمل، مقاببلت اليومية، احملاداثت

 ىي األفبلـ الصور، األخبار، االفتتاحيات، العلمية، ادلقاالت ت،اإلعبلان السياسية، الدعاية
 االفًتاض يؤكد. (١، ص. ۰۲۲۸)سوبور إمساعيل،  ديك فاف يبلحظها اليت األشياء

 للغة كأف سلتلفة كظائف يف ُتستخدـ اللغة أف على النقدم اخلطاب لدراسات األساسي
 كربريك كالتبلعب، كالشفقة، كالوصف، ،كالتأثَت األمر، يف األمر تكوف فقد سلتلفة، عواقب

 .(۷۷، ص. ۰۲۲۹ )ىارايسبوكو، اإلقناع أك اجملموعات
 االجتماعي كاإلدراؾ النص كىي ثبلثة، إىل النقدم اخلطاب ربليل أبعادفاف ديك  يقسم

 من النصوص فحص يتم ما عادة (.۰۰١، ص. ۰۲۲۰)إيراينتو،  االجتماعي كالسياؽ
 يستخدـ. نقلها النص مؤلف يريد اليت اخلفية ادلعاين على ثورللع اللغوم التحليل خبلؿ

. النص صانعي من رلموعات أك األفراد قبل من نص إنتاج كيفية لشرح االجتماعي اإلدراؾ
 يربط بينما. كاأليديولوجيات كاألعراؼ كادلواقف ادلعتقدات االجتماعي اإلدراؾ يشمل
 مت. اخلطاب على اجملتمع يف تتطور اليت ادلعرفةك  االجتماعية ذليكلاب النص االجتماعي السياؽ
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 ديك فاف أاثر. هبولندا أمسًتداـ جامعة يف كأصدقاؤه فاف ديك بواسطة النظرية ىذه تطوير
 .األكركبية الصحف يف األخبار ربليل يف كالبلجئُت كالعنصرية العرؽ قضااي كأصدقاؤه

 االجتماعي كاإلدراؾ النص كىي بناء، أبعاد ثبلثة على حيتوم أبنو ديك فاف خطاب يوصف
 :التايل النحو على كالسياؽ

 

 

 

 
 

 لػفاف ديك النقدم اخلطاب ربليل . منوذج٠الصور 
 

 (۰۰٢، ص. ۰۲۲۰إيراينتو، )
 :كالتايل ديك فاف طوره الذم النقدم اخلطاب لتحليل الثبلثة األبعاد شرح

 النص -٢
. اآلخر منها كل ميدع مستوايت،/ىياكل عدة من النص يتكوف ديك، فاف يقوؿ

 اذليكلك  الفوقية اذليكلك  ةاذليكل الصغري كىي تراكيب، ثبلثة إىل النص بنية تنقسم
 .ةكليال

 ۱اجلدول: 
 مفهوم العناصر اخلطاب عند فان ديك

 اذليكل الكلي
 مناقشة ادلعٌت العادلي للنص ادللحوظ من ادلوضوع

 الصغري اذليكل
 استنتاجاتإطار النص مثل مقدمة كزلتوايت كإغبلؽ ك 

  اذليكل الفوقي
 يتم مبلحظة ادلعٌت احمللي للنص من خبلؿ اختيار الكلمات كاألساليب اليت يستخدمها النص

 ادلوضوع أك ادلوضوع من مبلحظتو ديكن الذم للنص العاـ ادلعٌت ىو الكلي يكلاذل
 كاحملتول ادلقدمة مثل النص، عمل إطار ىي يكل الصغرماذل. النص يثَته الذم

 

 

 

 

 السياق

 

 

 اإلدراك االجتماعي

 النص
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 مبلحظتو ديكن الذم للنص احمللي ادلعٌت ىي كاذليكل الفوقي. كاالستنتاج تاـكاخل
 ىو اذليكل. النص يف ادلستخدمة كاألمناط كاجلمل الكلمات اختيار خبلؿ من

 (.۰۰٣-۰۰٢، ص. ۰۲۲۰إيراينتو،) البعض بعضها كيدعم مًتابطة كحدة،
 :كالتايل  اجلدكؿ يف موضح ىو كما النص، لتحليل مكوانت ٣ ىناؾ

 ۲اجلدول: 
 اذليكل لعناصر التحليل اخلطاب عند فان ديك

 وحدة من التحليل لعناصرا تركيب اخلطاب

 موضوعي ياذليكل الكل
)ىو ادلوضوع كادلوضوع طرحها 

 يف قصة إخبارية(

 الكامل النص ادلوضوع

 ي ربطيط ماذليكل الصغر 
)كيف يتم مناقشة األقساـ 
 كترتيب األخبار ابلكامل(

 املكال النص ربطيط
 زلتوايت، مقدمة،)

 (خاسبة ،استنتاج
 دالالت ياذليكل الفوق

)ادلعٌت الذم يريد توضيحو يف 
 نص اخلرب(

 فقرة اخللفية
  احلدث( )خلفية

 فقرة التفاصيل
 اجلزء كصف)

 (ابلتفصيل
 فقرة ادلعٌت

 ، صريح-إجيايب)
 (ضمٍت-سليب

 فقرة االفًتاض
 أهنا يعتقد فرضية)

 (صحيحة
 اجلملة بناء

)ما ىو شكل اجلملة كالًتتيب 
 شكل
 اجلملة

 اجلملة
؛ ادلوضوع موضع)
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، السليب-اإلجيايب ادلختار(
 (النهاية-البداية

 اجلملة منطق
 (شًتاؾاإل كلمة)

 اجلملة الضمائر
 الشخص( موقع)

 أسلويب
)كيف ىي الكلمات 

 ادلستخدمة(

 الكلمة معجم
 (ادلفردات اختيار)

 ببلغي
 الًتكيز()كيف يتم 

 اجلملة -نصال الرسم
)صورة، أحرؼ 

 أحرؼة، مائل-ةغامق
 (تعجب عبلمة، كبَتة

 اجلملة اإلستعارة
 (ثل، ادلرلازم، التعبَت)

 موضوعي ( أ
 الفكرة أهنا أيضنا القوؿ ديكن. للنص العاـ الوصف إىل ادلكوف ىذا يشَت

 عنو التعبَت ادلؤلف يريد ما ادلوضوع يصف. للنص الرئيسية الفكرة أك الرئيسية
 أك األخبار حملتول كاألىم كادلركزم السائد ادلفهـو ادلوضوع يوضح. كتاابتو يف

، ۰۲۲۰إيراينتو،) موضوع أك موضوع أنو على ادلوضوع إىل يشار لذلك. ادلقالة
 يصف. الكلي اذليكل ىو األكؿ النص ربليل يف ادلضمن ادلوضوع(. ۰۰۹ص. 

 عرض أك رؤية عند للمؤلف األساسية الفكرة أك ادلطركحة األفكار ادلوضوع
 (.۰۳۲-۰۰۹، ص. ۰۲۲۰إيراينتو،) حدث

 حتطيطي ( ب
 تقدمي خبلؿ من العاـ ادلعٌت لدعم للمتصلُت اسًتاتيجية ادلخططات تكوف قد

 يف نقلها يتم ادلهمة ادلعلومات كانت إذا ما يعتمد. الداعمة األسباب من عدد
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 اذليكل يركز ، آخر دبعٌت. اخلطاب يف ادلوزع ادلعٌت على اخلتاـ يف أك البداية
 الحقنا أييت أف ديكن جزء كأم أكالن، أييت الذم اجلزء على التخطيطي

 خبلؿ من اإلخفاء جهود تنفيذ مت. ادلهمة ادلعلومات إلخفاء كاسًتاتيجية
، ص. ۰۲۲۸تراي أغوستينا، ) بركزنا أقل يبدك حبيث النهاية يف ادلهم اجلزء كضع
۰٣.) 

 دالالت ( ج
 من تنشأ زللية معاين أهنا على ديك فاف سلطط يف الدالالت فتصني يتم

 االىتماـ من كثَتنا اخلطاب ربليل يركز. النص مبٌت يف معينة معٌت عبلقات
 قصد عن إخفاءه يتم أنو دبعٌت الضمٍت، أك الصريح ادلعٌت مثل النص أبعاد على

 األجزاء تالدالال ربدد ال أخرل، بعبارة. عنو يتحدثوف أك الناس يكتب ككيف
. احلدث من معينة جوانب إىل أيضنا تؤدم بل فحسب، اخلطاب بنية يف ادلهمة
. كالتسمية كاالفًتاضات كالنية كالتفاصيل اخللفية من ادلعٌت أك الدالالت تتكوف

 ُتستخدـ. إعطاؤه جيب الذم ادلعٌت على يؤثر األخبار من جزء ىو اإلعداد
، ص. ۰۲۲۸أليكس صبور، ) النص معٌت أخذ دلكاف أساس لتوفَت التفاصيل

۷۸.) 
 بناء اجلملة ( د

 بناء حيدد. اجلمل أك الكلمات من رلموعات يف معنا الكلمات كضع ىو النحو
 اجلملة شكل عناصر مع(. كالًتتيب الشكل) اجلمل اختيار كيفية اجلملة

 (.۸۲، ص. ۰۲۲۸أليكس صبور، ) كالضمائر كالتماسك
 أسلويب ( ه

 كيفية يف عنصر ىو ادلعجم. األسلويب اذليكل يف مهمنا عنصرنا ادلعجم يعد
 اختيار إف. ادلتاحة ادلمكنة الكلمات سلتلف من للكلمات الباحث اختيار

 يوضح أيديولوجي عنصر على حيتوم قد كلكنو مصادفة، رلرد ليس الكلمات
 (.۰٢٢، ص. ۰۲۲۰إيراينتو، ) الشيء حقيقة الشخص يفسر كيف
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 بالغي ( و
 عنو التعبَت يتم الذم األسلوب ىي ىنا الببلغي ادلستول على اإلسًتاتيجية

 الكلمات ابستخداـ ادلثاؿ، سبيل على. يكتب أك ما شخص يتحدث عندما
 نقل بكيفية كثيقنا ارتباطنا كترتبط مقنعة كظيفة ذلا الببلغة. الزائدية أك ادلفرطة
 ةكاجملازي الرسومية العناصر على الًتكيز يتم الببلغة، يف. للجمهور الرسالة

 (.۸١-۸۳، ص. ۰۲۲۸أليكس صبور، )
 الرسم (٠

 أنو يعٍت ما كىو) سبييزه أك عليو التأكيد مت ما لفحص جزء ىو العنصر ىذا
 يف. النص من مبلحظتو ديكن كالذم ما شخص قبل من( مهمنا يعترب

 الكتابة من أجزاء خبلؿ من البيانية الرسـو تظهر اإلخبارم، اخلطاب
 كمسطرة كمائلة غامقة أحرفنا تخدـاس. األخرل الكتاابت عن زبتلف

 أك التوضيحية التسميات استخداـ ذلك يتضمن. أكرب حبجم كمصنوعة
. الرسالة أمهية لدعم اجلداكؿ أك الصور أك الرسومات أك النقطية البياانت

 تتم الذم اجلزء. ادلقطع أمهية على للجمهور ادلميزة ادلقاطع ىذه تؤكد
 من يريد حيث مهمنا، ادلتصل يعتربه مالذ اجلزء ىو سلتلف بشكل طباعتو

 (.۰٢۸، ص. ۰۲۲۰إيراينتو، للجزء ) أكثر ينتبو أف اجلمهور
 اجملاز (٧

 النص، خبلؿ من فقط الرئيسية الرسالة الكاتب ينقل ال اخلطاب، يف
 أك الزخرفة أك الزخرفة ابالستعارات يُقصد. اجملازية التعبَتات أيضنا كلكن
 القرائن ىي معينة استعارات استخداـ يكوف أف ديكن. األخبار توابل

 بشكل معينة استعارات الكاتب يستخدـ. النص معٌت لفهم الرئيسية
 األفكار أك اآلراء بعض أسباب لتربير للتفكَت، كأساس اسًتاتيجي
 كاألمثاؿ، اليومية، كالتعبَتات الناس، معتقدات ادلؤلف يستخدـ. للجمهور

 ادلأخوذة التعبَتات حىت كردبا ة،القددي كالكلمات كاألسبلؼ، كالنصائح،
 الرئيسية )إيراينتو، الرسالة لتعزيز صبيعها تستخدـ اليت ادلقدسة اآلايت من

 (.۰٢۹، ص. ۰۲۲۰
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 كسائل قبل من كالببلغة كاالقًتاحات كاجلمل الكلمات بعض استخداـ إف
 يُنظر ال. الصحفي اسًتاتيجية من كجزء ديك فاف قبل من يفهم اإلعبلـ

 فحسب، تواصل كسيلة أهنا على معينة كأمناط كصبل كلمات اـاستخد إىل
 العاـ الرأم على للتأثَت سياسي تواصل كسيلة أهنا على إليها يُنظر بل

 ىيكل. ادلعارضُت أك ادلعارضُت من كالتخلص الشرعية كتعزيز الدعم كخلق
 لينق عندما تتم اليت كاإلقناع الببلغة عملية دلعرفة فعالة كسيلة ىو اخلطاب
 (.۰۰۸-۰۰۷، ص. ۰۲۲۰ ،إيراينتو) رسالةال شخص

 اإلدراك االجتماعي -٠
 بنية ألف ، فقط النص بنية على اخلطاب ربليل يقتصر ال ديك، فاف نظر كجهة من

 للكشف. كاأليديولوجيات كاآلراء ادلعاين من عدد إىل تشَت أك ُتظهر نفسو اخلطاب
 يعتمد. االجتماعي كالسياؽ اإلدراؾ ربليل الضركرم من للنص، اخلفي ادلعٌت عن

 قبل من يُعطى ادلعٌت كلكن ، معٌت لو ليس النص أف افًتاض على ادلعريف النهج
 (.۰٣۲، ص. ۰۲۲۰ ،إيراينتو) اللغة مستخدـ
 ادلعرفية الظواىر ارتباط مدل كاحد كقت يف ادلعرفية للدراسات النهج ىذا يفحص

 ،ىارايسبوكو) التواصلية قفكادلوا كاألحداث اللفظية كالتفاعبلت اخلطاب ببنية
 اخلطاب دراسات أف االجتماعي اإلدراؾ مصطلح يؤكد(. ۷۹، ص. ۰۲۲۹
 دلستخدمي الفردية التجارب أك الذايت ابدلعٌت أساسي بشكل مهتمة ليست النقدم

 استخداـ كإساءة ابلسلطة أكرب بشكل النقدم اخلطاب دراسات هتتم. اللغة
 االجتماعية اجملموعات مثل اجلماعات ذلك يف ادب إنتاجها كإعادة كاذليمنة السلطة

 االجتماعي اإلدراؾ يشمل. ادلؤسسات أك ادلنظمات أك االجتماعية احلركات أك
 كادلواقف ادلعرفة عن فضبلن  للمجتمع، ادلشًتكة االجتماعية كالتصورات ادلعتقدات

 مناذج بناء يف دكرنا أيضنا االجتماعي التمثيل يلعب. كاأليديولوجيات كادلعايَت كالقيم
 أك جملتمع الدينية للمشاعر اإلثٍت أك اجلنساين التحيز سيظهر مث. الشخصي التمثيل
 (.۸۸، ص. ۰۲۲۹ ،ىارايسبوكو) ألعضائو الفردية ادلواقف يف ما رلتمع
 سلططات كىي االجتماعي، اإلدراؾ يف النماذج أك ادلخططات من العديد ىناؾ

 يصف. األحداث كسلططات ألدكارا كسلططات الذاتية كادلخططات الشخص
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 الذاتية ادلخططات تتعلق. كيدركهم اآلخرين الشخص يصف كيف الشخص سلطط
 إدراؾ بكيفية يتعلق الدكر سلطط. ككصفو كفهمو لنفسو الشخص رؤية بكيفية

 استخداـ يتم. اجملتمع يف الشخص يشغلو الذم كادلوقع الدكر ككصف الشخص
إيراينتو، ) سبر اليت األحداث تقريبنا يـو لك كنسمع نرل ألننا األحداث سلطط

 (.۰٣۳-۰٣۰، ص. ۰۲۲۰
 السياق -3

 من النص، يف البحث عند. اجملتمع يف اخلطاب تطور كيفية إىل البعد ىذا يشَت
 حوؿ اخلطاب كبناء إنتاج كيفية دراسة خبلؿ من النصوص بُت الًتابط الضركرم

 نقطتاف لو للمجتمع لالتحلي ىذا فإف ديك، فافيقوؿ  .اجملتمع يف ما شيء
 النحو على ،(۰۷۳-۰۷۲، ص. ۰۲۲۰إيراينتو، ) كالوصوؿ السلطة: مهمتاف

 :التايل
 ديتلكها اليت ادللكية شكل ىي السياؽ ىذا يف إليها ادلشار القوة. القوة شلارسة ( أ

 اآلخرين على أتثَت اجملموعة أك الشخص ذلذا يكوف ككيف رلموعة أك شخص
 شكل يف القيمة ادلوارد ملكية إىل ىنا القوة تستند(. اذليمنة احلالة ىذه يف)

 تصرفات مثل اإلقناع أشكاؿ يف ككذلك كادلعرفة كالوضع ادلاؿ مثل مادم
 الظركؼ خبلؿ من ما شخص على السيطرة أك التأثَت يف رلموعة أك شخص
 .كادلعرفة كادلواقف ادلعتقدات مثل العقلية

 كسائل إىل للوصوؿ اىتمامناديك  فاف ربليل يويل. اإلعبلـ كسائل إىل الوصوؿ ( ب
 سيتم احلالة، ىذه يف. اجملتمع يف رلموعة كل بُت الوصوؿ يتم كيف. اإلعبلـ
 ابلسلطة يتمتعوف الذين األشخاص من رلموعة أك شخصنا أف كيف توضيح

 خبلؿ من. اإلعبلـ كسائل إىل الوصوؿ حيث من أكرب فرصة لديهم كالسيطرة
 على كالقدرة القوة ابلتأكيد الناس من موعةرل أك شخص ديتلك التأثَت، ىذا

 ديكن اليت اخلطاب كزلتوايت موضوعات كربديد أكرب صبهور كعي يف التحكم
 .للجمهور كمناقشتها نشرىا
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 الثالث الفصل
 عرض البياانت وحتليلها

 ماكرون إميانويل الذاتية السرية - أ
 ۰۲ يف بفرنسا أمياف يف كلد. ماكركف فريدريك ميشيل جاف إديانويل ىو احلقيقي امسو

 يف األعصاب علم أستاذ ماكركف، ميشيل جاف ابن ىو ماكركف. ۲۹۷۷ديسمرب 
 مدرسة مديرة جدتو، مع ينسجم كاف. وزنوغ ماكركف كفرانسواز بيكاردم، جامعة
 سنوات، عشر دلدة البيانو درس. الوقت لبعض معو كعاش أمي، منزؿ يف نشأت
 مدرسة يف سنوات لعدة درس. ادلوسيقي أمياف معهد يف الثالثة جائزتو على كحصل
 مدرسة يف دراستو يواصل أف قبل اليسوعيوف أسسها اليت أمياف يف بركفيدنس ال ليسيو

Elite Lycee Henri-IV جامعة يف الفلسفة درس. ابريس يف الثانوية Paris-Ouest 

Nanterre La Defense ريكور لبوؿ كمساعد عمل. جامعية شهادة على كحصل 
 ,La Memoire“ ريكور كتاب ربرير يف ساعد حيث ۰۲۲۲ ك ۲۹۹۹ عامي بُت

I’histoire, I’oubli”.معهد من العامة الشؤكف يف علمية درجة على أيضنا حصل 
 الوطنية ادلدرسة يف كبَت حكومي كموظف التدريب يف ادلشاركة قبل ، السياسية العلـو

 برجييت من كجمتز  ماكركف. ۰۲۲١ عاـ يف كزبرج ،(ENA) لئلدارة
 يف معها. مرة ألكؿ هبا التقى فرنسية معلمة كىي ،(Brigitte Trognieux)كستركنيو 

 من تبلغ برجييت ككانت فقط عامنا ۲٢ العمر من تبلغ كانت عندما الثانوية، ادلدرسة
 سابق زكاج من (Trognieux) كستركنيو  أطفاؿ مع الزكجاف يعيش. عامنا ۳۹ العمر

 .فرنسا يف
. ۰۲۲۸ك  ۰۲۲١ عامي بُت الفرنسية االقتصاد كزارة يف مايل كمفتش فماكرك  عمل

 برائسة الفرنسي النمو على التأثَت جلنة مقرر انئب منصب شغل ،۰۲۲۷كيف عاـ 
 Rothschild & Cie يف مستثمرنا مصرفينا ليصبح ادلنصب ترؾ مث. أاتيل جاؾ

Banque .عاـ إىل ۰۲۲٣ عاـ من االشًتاكي احلزب يف عضونا ماكركف كاف 
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 لئلليزيو، العاـ األمُت انئب منصب شغل ،۰۲۲١إىل  ۰۲۲۰كمن عاـ . ۰۲۲۹
 كالبياانت كالصناعة لبلقتصاد كزيران  تعيينو مت. ىوالند الرئيس موظفي يف ابرز عضو كىو

 أرنود زلل ليحل ،۰۲۲١أغسطس  ۰٣ يف لفالس الثاين الوزراء رللس يف الرقمية
 أمَت ككالة يف كعضو فرنسا رئيس منصب شغل فرنسي سياسي ماكركف. مونتبورغ

  يف. سابقنا فرنسينا مستثمرنا مصرفينا سابقنا ماكركف كاف. ۰۲۲۷مايو  ۲١ منذ أندكرا
 كالشؤكف الصناعي كالتجديد لبلقتصاد كزيران  اليمُت أدل ،۰۲۲١أغسطس  ۰٣

 ىـز ،۰۲۲۷ لعاـ الفرنسية الرائسية االنتخاابت يف. فالس مانويل حكومة يف الرقمية
 مارين على كبَت بفارؽ متقدما األصوات، من ادلائة يف ۲٣.٣٣ بنسبة لوابف مارين
 رئيس أصغر فوزه جعلو. األصوات من فقط ادلائة يف ۳١ على حصلت اليت لوابف،
 (.۰۲۲۷ كيكيبيداي،) عامنا ۳۹ العمر من يبلغ التاريخ يف فرنسي

 األمر بدأ. اإلسبلـ إبىانة ماكركف لإديانوي الفرنسي الرئيس اهتم األخَتة، اآلكنة يف
 كاريكاتورية صورة عرضو بعد ابيت صموئيل ادلعلم رأس قطع عن ماكركف ربدث عندما
 عن" تتخلى لن" فرنسا أبف ماكركف كتعهد. التعبَت حرية دركس يف لطبلبو. دمحم للنيب

 يريدكف اإلسبلميُت ألف قُتلت( Paty) ابيت" إف كقاؿ للنيب، الكاريكاتورية الرسـو
 الدكؿ من العديد غضب الفرنسي الرئيس تصرحيات من الغضب كأاثر". مستقبلنا

ا الدكؿ ىذه تكن كمل. ادلسلمة األغلبية ذات  أيضنا قاطعت بل فحسب، احتجاجن
 (.۰۲۰۲ موستيندا، لوسياان) الفرنسية ادلنتجات

 عرض البياانت وحتليلها - ب
 ٢ يف تويًت على حسابو على عربيةال ابللغة تغريدات كتابة ماكركف إديانويل بدأ
 تغريدات من ۲١ يلي فيما. لبناف يف التفجَتات أعقاب يف ،۰۲۰۲ أغسطس/آب

 :تويًت على الشخصي حسابو على العربية ابللغة الفرنسي الرئيس
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أعرُب عن تضامٍت االخوم مع اللبنانيُت بعد االنفجار الذم تسبب بعدد كبَت من  .٠
اف فرنسا تقف اىل جانب لبناف  .كخّلف اضراٍر جسيمةالضحااي ىذا ادلسأ يف بَتكت 

 .لبناف ىلإىناؾ مساعدات كاسعافات فرنسية يتّم االف نقلها  .دائمان 
 .لبناف ليس كحيدان  .٧
 ! حببك اي لبنا .٠
 .يتحدد اآلف مستقبل لبناف .١
يهدؼ ادلؤسبر ادلنعقد اليـو إىل حشد اجلهود، كصبع إمكانيات اجملتمع الدكيل من أجل  .٢

 .حتياجات سكاف بَتكت بطريقة ملموسةتلبية ا
إنّنا نرسل رسالة كاضحة: ضلن كاجملتمع الدكيل كاألصدقاء كالشركاء األقرب إىل لبناف،  .٣

 .لن نتخلى عن الشعب اللبناين
ستكوف أكلويتنا يف العمل لصاحل الشعب اللبناين، متجهة ضلو تلبية االحتياجات  .٤

لفاعلة ادليدانية، يف رلاالت الصحة كالغذاء األكثر إحلاحان اليت أعربت عنها األطراؼ ا
 .كالتعليم كاإلسكاف

جيب أف تستمر جهودان ألجل طويل، كسنويل اىتمامان كبَتان لتوزيع ادلساعدات على  .٥
 .السكاف يف ادليداف بطريقة فعالة

تتضمن اجلهود اليت نبذذلا للمساعدة، دعم إجراء ربقيق حيادم كذم مصداقية  .٦
آب/أغسطس، كىو مطلب ىاـ كمشركع  ١ر الذم كقع يف كمستقل بشأف االنفجا

 .للشعب اللبناين، إهنا مسألة ثقة
إّف الشعب اللبناين شعب حر كذك سيادة، كيعود األمر إىل السلطات اللبنانبة يف  .٠٣

العمل على منع سقوط البلد، كتلبية التطلعات اليت يعرب عنها الشعب اللبناين بطريقة 
 .شوارع بَتكتمشركعة يف ىذه األثناء يف 

يتحدد اآلف مستقبل لبناف، لصاحل لبناف نفسو، كابلتعاكف مع شركائو الدكليُت  .٠٠
 .الذم يقفوف إىل جانبو
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أقوؿ للبنانيُت إنكم كأخوة للفرنسيُت. ككما كعدتكم، فها أان أعوُد إىل بَتكت  .٠٧
الستعراض ادلستجّدات بشأف ادلساعدات الطارئة كللعمل سواين على هتيئة الظركؼ 

 .بلزمة إلعادة اإلعمار كاالستقرارال
احلرية كاحلوار كالتعايش: إهنا قيم مًتّسخة يف لبناف، ىذا البلد الذم يستمّد قّوتو  .٠٠

من التاريخ ادلئوم لدكلة لبناف الكبَت. سيتمّكن لبناف من التعايف من األزمة اليت ديّر هبا. 
 .إىل جانب الشعب اللبناينكدعوين أقوؿ لكم ابلنيابة عن الفرنسيُت إننا سنقف دائمان 

يف بَتكت ألربّقق من كصوؿ ادلساعدات الطارئة إىل مكاهنا الصحيح كإىل  .٠١
األشخاص ادلناسبُت. كيف ادلرفأ، تتجّلى شبرة ما بذلناه من جهود. ففي أقل من شهر، 

 .أصلزت أفرقتنا دبعّية اجملتمع ادلدين اللبناين عمبلن استثنائيان. فكل التحّية ذلم
 اليت النقدم اخلطاب لتحليل فاف ديك نظرية ابستخداـ تغريدة ۲١ صفح سيتم

 .كالسياؽ االجتماعي كاإلدراؾ النص حيث من كىي فرعية، مناقشات ۳ على ربتوم
 النص -٢

 ىو دراستو تتم الذم كاذلدؼ النص، بياانت ربليل عملية ىو النص ربليل
 النص لشرح قراتكالف كاالقًتاحات كاجلمل ابدلفردات يتعلق فيما النص بنية

 كمتماسك شامل بشكل النص تشكل عناصر النص يف يوجد. كتفسَته
. كاستخدامها اللغة دراسة مع النص ربليل يتعامل. معيننا معٌت يعطي حبيث

اذليكل  كىي عناصر، ثبلثة إىل النص مستول فاف ديك يقسم احلالة، ىذه يف
 .اذليكل الفوقيك  ،اذليكل الصغرمك  ،الكلي

 ياذليكل الكل ( أ
 ادلوضوع. يادلوضوع كىو للتحليل، كاحد عنصر ىناؾ ،اذليكل الكلي يف
 أك اخلطاابت موضوعات توفر. للخطاب شامل أك عادلي عنصر ىو

. نقلها سيتم اليت اآلراء عن عامة حملة ربليلها مت اليت اإلخبارية الكتاابت
 ذهى يف ادلوضوع أف يتضح الفرنسي، للرئيس العربية ابللغة تغريدة ۲١ يف
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 آب ١ يف لبناف دكلة يف حدث الذم االنفجار حوؿ يدكر التغريدات
 كالدعم. فرنسا ستقدمها اليت ادلساعدة عن احلديث كاف سواء ،۰۲۰۲
 ذلك على تدؿ. اللبناين للشعب ذلك كضلو كاحلماس كادلادم ادلعنوم
 .تغريداتو كل يف" لبناف" كلمة

 اذليكل الصغري ( ب
 كىو للتحليل، كاحد عنصر وجدي ،اذليكل الصغرم ربليل قسم يف

 أشكاؿ اختبلؼ من الرغم على اخلطاب، عرض سياؽ يف. التخطيطي
 عاـ بشكل تشتمل افًتاضينا ادلقدمة ادلعلومات فإف كسلططاتو، النص
 عاـ بشكل ادللخص يتميز أكالن،. ادلخططات من كاسعتُت فئتُت على

 اخلطاب زلتول أك قصةال: اثنينا(. الشرفة) كالرئيسية العنواف مها بعنصرين،
 تقدـ أف ديكن كاليت النص من األكىل الفقرة يف ادلقدمة رؤية ديكن. ككل
 مها ادلخطط ىذا عنصرا. ادلقالة يف شرحو سيتم ما على عامة نظرة إبجياز

 الفرنسي الرئيس تغريدة نص ىيكل. أمهية األكثر تعترب اليت العناصر
 قصَتة احلساب يف اتالتغريد. كختاـ فتح استخداـ دكف عاـ بشكل
 سلتلفة تغريدات يلي فيما. مباشرةن  اخلطاب زلتوايت نقل خبلؿ من نسبينا

 كردت كاليت لبناف، يف حدثت اليت ابالنفجارات تتعلق الفرنسي للرئيس
 .تويًت على تغريداتو يف

 اللبناين للوطن االخوة وروح والدعم احملبة
النفجار الذم تسبب أعرُب عن تضامٍت االخوم مع اللبنانيُت بعد ا -1

 بعدد كبَت من الضحااي ىذا ادلسأ يف بَتكت كخّلف اضراٍر جسيمة
... 

 ! فحببك اي لبنا -2
إنّنا نرسل رسالة كاضحة: ضلن كاجملتمع الدكيل كاألصدقاء كالشركاء  -3

 .األقرب إىل لبناف، لن نتخلى عن الشعب اللبناين



 

١٠ 

 ... إّف الشعب اللبناين شعب حر كذك سيادة -4
 ... نيُت إنكم كأخوة للفرنسيُتأقوؿ للبنا -5
كدعوين أقوؿ . سيتمّكن لبناف من التعايف من األزمة اليت ديّر هبا...  -6

لكم ابلنيابة عن الفرنسيُت إننا سنقف دائمان إىل جانب الشعب 
 .اللبناين

 بقلق يشعر الفرنسي الرئيس أف يتضح( ۲) معطيات إىل كاستنادان 
 ١ يف بلبناف بَتكت اءمين يف كقع الذم االنفجار إزاء ابلغ
 ٢ يف التغريدة كتبت. األخوة عن بتعبَت ۰۲۰۲ أغسطس/آب

 اذلائل االنفجار أدل. لبلنفجار التايل اليـو ،۰۲۰۲ آب/أغسطس
 ٢۲۲ زبزين يتم أنو أتكد ما. شخص ۰۲۲ من أكثر مقتل إىل
 .ادليناء مستودعات أحد يف األمونيـو نًتات من طن
 اللبنانية للدكلة الفرنسي رئيسال حب أف يتضح( ۰) معطيات من

 اليـو يف ،۰۲۰۲ أغسطس ٣ يف التغريدة كتابة سبت. جدا قوم
 ادلساعدات أنواع كل حشد للبناف، حببو. األكىل للتغريدة التايل

 .حدث الذم االنفجار من التعايف على لبناف دلساعدة
 من ادلقربُت كشركائو الفرنسي الرئيس أف( ۳) معطيات من يتضح
. كحده االزمة ىذه حيل لبناف يدع لن. كشأنو لبناف يًتكوا نل لبناف

 ىذه تثبت. معنا ادلشكلة ىذه حل يف كزمبلؤىا فرنسا ستساعد
. للغاية قوم اللبنانية الدكلة مع ابألخوة فرنسا إحساس أف التغريدة

 .۰۲۰۲ أغسطس ۹ يف التغريدة ىذه كتابة سبت
 تعًتؼ للبناف بهاحب فرنسا أف يتضح ،(١) معطيات إىل كاستنادان 

 كال فرنسا ربتل مل. سيادة كذات مستقلة دكلة لبناف أبف أيضنا
 .كثَتنا الببلد أحب ألنو تستعمرىا،

 الفرنسي الرئيس أف تغريدتو عرب يتضح( ٢) معطيات إىل كاستنادان 
 سبتمرب ۲ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. األخ مثل لبناف إف قاؿ

۰۲۰۲. 



 

١٧ 

 اللبنانيُت كل تطمئن فرنسا أف يتضح( ٣) معطيات إىل كاستنادان 
 كضباس دعم ىذا. احلالية األزمة من سيتعاىف لبناف أف العامل كحىت
 يعيشها اليت األزمة حلل دائمنا لبناف سيدعم أنو كما. اللبنانية للدكلة
 .۰۲۰۲سبتمرب  ۲ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. حالينا لبناف

 افرنس تقدمها اليت ادلساعدة أشكال كل
 .لبناف ىلإىناؾ مساعدات كاسعافات فرنسية يتّم االف نقلها ...  -1
كصبع إمكانيات اجملتمع الدكيل من أجل تلبية احتياجات سكاف ...  -2

 .بَتكت بطريقة ملموسة
ستكوف أكلويتنا يف العمل لصاحل الشعب اللبناين، متجهة ضلو تلبية  -3

لفاعلة االحتياجات األكثر إحلاحان اليت أعربت عنها األطراؼ ا
 .ادليدانية، يف رلاالت الصحة كالغذاء كالتعليم كاإلسكاف

جيب أف تستمر جهودان ألجل طويل، كسنويل اىتمامان كبَتان لتوزيع  -4
 .ادلساعدات على السكاف يف ادليداف بطريقة فعالة

تتضمن اجلهود اليت نبذذلا للمساعدة، دعم إجراء ربقيق حيادم  -5
 ١ر الذم كقع يف كذم مصداقية كمستقل بشأف االنفجا

آب/أغسطس، كىو مطلب ىاـ كمشركع للشعب اللبناين، إهنا 
 .مسألة ثقة

فها أان أعوُد إىل بَتكت الستعراض ادلستجّدات بشأف ...  -6
ادلساعدات الطارئة كللعمل سواين على هتيئة الظركؼ البلزمة إلعادة 

 .اإلعمار كاالستقرار
إىل مكاهنا  يف بَتكت ألربّقق من كصوؿ ادلساعدات الطارئة -7

الصحيح كإىل األشخاص ادلناسبُت. كيف ادلرفأ، تتجّلى شبرة ما بذلناه 
من جهود. ففي أقل من شهر، أصلزت أفرقتنا دبعّية اجملتمع ادلدين 

 ... اللبناين عمبلن استثنائيان 
 إحداىا سلتلفة، مساعدات فرنسا أرسلت( ۲) معطيات إىل استنادان 
. االنفجار ضحااي إلجبلء نافلب إىل إسعاؼ سيارات عدة إرساؿ



 

١٠ 

 من يـو بعد ،۰۲۰۲ أغسطس/آب ٢ يف التغريدة ىذه كتبت
ا سريعة فرنسا أف يثبت كىذا. االنفجار كقوع  ادلساعدة تقدمي يف جدن

 .الكارثة مع كالتعامل
 ادلشكلة ىذه مع فرنسا تتعامل ال( ۰) معطيات إىل استنادان 

 على اللبنانيُت دلساعدة معان  للعمل الدكيل اجملتمع ذبمع بل كحدىا،
أغسطس  ۹ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. ادلطلوبة االحتياجات تلبية

۰۲۰۲. 
 اجلالية مع أيضنا تعمل فرنسا فإف ،(۳) البياانت إىل كاستنادان 
 أيضنا ادلتربعوف يستمع. إحلاحنا األكثر االحتياجات لتلبية اللبنانية

 كاالحتياجات. بمطلو  ىو ما دلعرفة اجملاؿ يف األصدقاء إىل
 كادللبس الغذاء ككذلك األدكية، مثل الصحي القطاع يف ىي ادلطلوبة
أغسطس  ۹ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. التعليمية كادلرافق كادلأكل
۰۲۰۲. 
 أم يف ستستمر الفرنسية ادلساعدات أف( ١) معطيات إىل اكاستنادن 

 كديكن فورية، بطريقة حلها يتم لن ادلشكبلت ىذه حل ألف. كقت
 سيستغرؽ األمر أف من الرغم على. ما حد إىل طويل كقت يف حلها
 اىتمامنا تويل تزاؿ ال لكنها ، تًتكو لن فرنسا أف إال طويبلن، كقتنا

 كتابة سبت. بكفاءة اللبناين للشعب ادلساعدة تقدمي دلواصلة كبَتنا
 .۰۲۰۲أغسطس  ۹ يف التغريدة ىذه

 على تقتصر ال الفرنسية عداتادلسا أف( ٢) معطيات إىل اكاستنادن 
 التحقيق يف فرنسا تساعد كما. كالغذاء كالكساء الصحة رلاالت

 إف أيضا فرنسا كقالت االنفجار؟ يف عامبل كاف ما. االنفجار يف
 أيضا ىذا ألف مصداقية، ذا يكوف أف كجيب حياداي كاف التحقيق
أغسطس  ۹ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. اللبناين الشعب مطلب
۰۲۰۲. 



 

١١ 

 بَتكت إىل عاد الفرنسي الرئيس أف( ٣) معطيات إىل كاستنادان 
 حيتاجها اليت كادلساعدات كصلت اليت ادلساعدات سَت دلراجعة
 ىذه كتابة سبت. كمستقرة مواتية ظركؼ خللق ىو ىذا. ىناؾ الناس

 .۰۲۰۲أغسطس  ۳۲ يف التغريدة
 مع اـق أبنو الفرنسي الرئيس اعًتؼ( ۷) معطيات إىل كاستنادان 
 من ىذا يتضح. عادية غَت أبمور العبلقة ذات كاألطراؼ اللبنانيُت

. ادلناسبُت كالشخص ادلكاف إىل كصلت ادلقدمة ادلساعدة خبلؿ
 أقل يف مت قد االستثنائي الشيء أف الفرنسي الرئيس كشف كما
 .۰۲۰۲سبتمرب  ۲ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. شهر من

 لبنان مع وثيقة عالقة
 .يس كحيدان لبناف ل -1
 .يتحدد اآلف مستقبل لبناف -2
يتحدد اآلف مستقبل لبناف، لصاحل لبناف نفسو، كابلتعاكف مع  -3

 .شركائو الدكليُت الذم يقفوف إىل جانبو
 حيل لن لبناف. دبفرده يكوف لن لبناف أف( ۲) البياانت إىل استنادنا

 يف كاضح كىذا. كزمبلؤه فرنسا تساعده كسوؼ. بيديو الكارثة ىذه
 ىذه كتابة سبت. مباشرة الفرنسي الرئيس كتبها اليت أعبله غريدةالت

 .۰۲۰۲ أغسطس ٣ يف التغريدة
 ادلفضل البلد مستقبل ستحدد فرنسا أف( ۰) البياانت إىل استنادنا
 احلاضر يف لبناف حالة على للغاية قلقة فرنسا أف يثبت كىذا. للبناف

 هبذا متقاربة فكلبنا فرنسا بُت العبلقات تكن مل لو. كادلستقبل
 عن النظر بغض تتدخل كلن يدىا رفعت قد فرنسا لكانت الشكل،
 .۰۲۰۲أغسطس  ۹ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. لبناف يف الوضع
 نفسو ىو التغريدة من األكؿ اجلزء أف( ۳) البياانت إىل استنادنا
. أطوؿ( ۳) البياانت يف التغريدة لكن ،(۰) البياانت يف التغريدة
 ربديده يتم لبناف مستقبل أف لو تغريدة يف الفرنسي رئيسال كأكضح



 

١٢ 

 استعداد على دكليُت شركاء مع يعمل الذم. الشخصية دلصاحلو
 .۰۲۰۲أغسطس  ۹ يف التغريدة ىذه كتابة سبت. للمساعدة

 اذليكل الفوقي ( ج
 خبلؿ من مبلحظتو ديكن الذم للنص احمللي ادلعٌت ىي اذليكل الفوقي

 ربليل قسم يف. النص يف ادلستخدمة كاألمناط كاجلمل الكلمات اختيار
بناء ك  الدالالت، كىي للتحليل عناصر أربعة ىناؾ ،اذليكل الفوقي

 .كالببلغة كاألسلوب، ،اجلملة
 دالالت (٢

 زللية معاين أهنا على ديك فاف سلطط يف الدالالت تصنيف يتم
 معاين تبٍت اليت االفًتاضات كبُت اجلمل بُت العبلقات نتيجة تنشأ

 كالتفاصيل طبعال مع التحليل ىذا يتعامل. النص بنية يف ينةمع
 .كاإلفًتاض كادلعٌت

 طبعال ( أ
 الفرنسي الرئيس مساعدة كانت. حداثن  تصف فقرة ىي طبعال

 ١ يف حدث الذم ابالنفجار مدفوعة للبناف كدعمو
 أكؿ ىي النقطة هبذه ادلتعلقة كالتغريدة. ۰۲۰۲ أغسطس/آب

 أك ۰۲۰۲ أغسطس/آب ٢ يف اكتبه الفرنسي للرئيس تغريدة
 :كالتايل التغريدة .لبلنفجار التايل اليـو يف

تسبب بعدد كبَت من الضحااي ىذا  بعد االنفجار الذم...
 ...ادلسأ يف بَتكت كخّلف اضراٍر جسيمة

 التفاصيل ( ب
. ابلتفصيل كصفها مت اليت الفقرات من أجزاء ىي التفاصيل

 العربية التغريدات ثرأك ىو ادلعيار فإف ادلناقشة، ىذه يف لكن
 تكشف. كاسع نطاؽ على كتابتها أك مناقشتها سبت اليت



 

١٣ 

( فرنسا رئيس) الكاتب أف أيضنا تفاصيل طرحت اليت التغريدات
 مساعدة على ربتوم تغريدات شكل يف تفاصيل يستخدـ

 :كالتايل تغريداتو ككانت. للبناف كدعم
 ار الذم أعرُب عن تضامٍت االخوم مع اللبنانيُت بعد االنفج

تسبب بعدد كبَت من الضحااي ىذا ادلسأ يف بَتكت كخّلف 
ىناؾ  .اف فرنسا تقف اىل جانب لبناف دائمان  .اضراٍر جسيمة

 .لبناف ىلإمساعدات كاسعافات فرنسية يتّم االف نقلها 

  لبناف ليس كحيدان. 

  يهدؼ ادلؤسبر ادلنعقد اليـو إىل حشد اجلهود، كصبع
ن أجل تلبية احتياجات سكاف إمكانيات اجملتمع الدكيل م

 .بَتكت بطريقة ملموسة

  إنّنا نرسل رسالة كاضحة: ضلن كاجملتمع الدكيل كاألصدقاء
 .كالشركاء األقرب إىل لبناف، لن نتخلى عن الشعب اللبناين

  ستكوف أكلويتنا يف العمل لصاحل الشعب اللبناين، متجهة
نها ضلو تلبية االحتياجات األكثر إحلاحان اليت أعربت ع

األطراؼ الفاعلة ادليدانية، يف رلاالت الصحة كالغذاء 
 .كالتعليم كاإلسكاف

  جيب أف تستمر جهودان ألجل طويل، كسنويل اىتمامان كبَتان
 .لتوزيع ادلساعدات على السكاف يف ادليداف بطريقة فعالة

  تتضمن اجلهود اليت نبذذلا للمساعدة، دعم إجراء ربقيق
بشأف االنفجار الذم كقع  حيادم كذم مصداقية كمستقل

آب/أغسطس، كىو مطلب ىاـ كمشركع للشعب  ١يف 
 .اللبناين، إهنا مسألة ثقة

  أقوؿ للبنانيُت إنكم كأخوة للفرنسيُت. ككما كعدتكم، فها
أان أعوُد إىل بَتكت الستعراض ادلستجّدات بشأف 



 

١٤ 

ادلساعدات الطارئة كللعمل سواين على هتيئة الظركؼ البلزمة 
 .عمار كاالستقرارإلعادة اإل

  احلرية كاحلوار كالتعايش: إهنا قيم مًتّسخة يف لبناف، ىذا البلد
الذم يستمّد قّوتو من التاريخ ادلئوم لدكلة لبناف الكبَت. 
سيتمّكن لبناف من التعايف من األزمة اليت ديّر هبا. كدعوين 
أقوؿ لكم ابلنيابة عن الفرنسيُت إننا سنقف دائمان إىل جانب 

 .للبناينالشعب ا

  يف بَتكت ألربّقق من كصوؿ ادلساعدات الطارئة إىل مكاهنا
الصحيح كإىل األشخاص ادلناسبُت. كيف ادلرفأ، تتجّلى شبرة ما 
بذلناه من جهود. ففي أقل من شهر، أصلزت أفرقتنا دبعّية 

 .اجملتمع ادلدين اللبناين عمبلن استثنائيان. فكل التحّية ذلم

 ادلعٌت ( ج
 - سليب أك صريح - موجب على تومرب فقرة ىي ادلعٌت

 على يدؿ كىذا. صرحية تغريداتو يف عنها عرب اليت النوااي. ضمٍت
 تغريداتو. اإلجيايب اجلانب يطرح( فرنسا رئيس) الكاتب أف

 يعٍت الصريح. الصرحية اإلجيابية التغريدات نوع يف أيضنا مدرجة
 ذهى يف(. KBBI ،۰۲۰۲) معقد كغَت كصرحينا كحازمنا كاضحنا

. تغريداتو كل ىو الفرنسي الرئيس تغريدات معٌت النقاش، نقطة
 .معقدة غَت كاضحة بطريقة كتنقل إجيابية تغريداتو كل ألف

 اإلفًتاض ( د
 أهنا يعتقد فرضية على ربتوم فقرة ىو ادلسبق االفًتاض
. إجيايب شخص الرئيس أف تغريداتو يف الواضح من. صحيحة

 الرئيس تغريدات يف ًتاضاالف ، النقاش من ادلرحلة ىذه يف
 تغريدات ىي تغريداتو كل ألف. تغريداتو كل ىو الفرنسي



 

١٥ 

 كىي السابقة، النقطة تقريبا نفسها ىي النقطة ىذه. إجيابية
 .عٌتادل

 بناء اجلملة (٠
 أك إجيابية كصورة شخصية تقدمي يف كاالسًتاتيجيات الطرؽ تتم

 يف(. ملةاجل) النحو ابستخداـ ابلسياسة التبلعب طريق عن سلبية
 كالفئات النحو كقواعد الضمائر ابستخداـ ذلك يتم اجلمل، معاجلة
 ككضع للمجهوؿ ادلبنية أك النشطة اجلمل كاستخداـ احملددة النحوية
 التحليل ىذا يتعامل. ذلك إىل كما ادلعقدة اجلمل كاستخداـ اجلمل

 .كالضمائر كالًتابط اجلملة شكل مع
 اجلملة شكل ( أ

ا مهمنا ۲ التغريدة يف لنشطةا اجلمل استخداـ يعد  ألف جدن
 .ادلساعدة كستوفر ابألخوة الشعور ىي األساسية الكلمة

، ۹، ۷، ٢، ۲ التغريدات يف النشط الصوت استخداـ يعد
 رئيس أف ىي األساسية الكلمة ألف للغاية مهمنا أمرنا ۲١، ۲۰

 .ادلساعدة سيقدـ فرنسا
، ۲۰، ۸ ،٣، ۰ التغريدات يف النشط الصوت استخداـ يعد
ا أمرنا ۲۳  فرنسا رئيس أف ىي األساسية الكلمة ألف للغاية مهمن

 .الدعم سيقدـ
 لؤلخبار الرئيسي ادلوضوع ىو ماكركف، إديانويل فرنسا رئيس
 .بنفسو مكتوبة تصرحياتو ككل

 الًتابط ( ب
 يطلق أف ديكن أك مضاؼ اقًتاف ىو االقًتاف من األكؿ النوع
 كصل كحلقة كظيفة لو قًتافاال ىذا. مركب ارتباط أيضنا عليو
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 يكوف عندما. ادلوقف نفس ذلا اليت كالفقرات كاجلمل اجلمل بُت
 من النوع ىذا استخداـ ادلضموف فمن ، ادلوضع نفس ما لبند

 ذلا كالفقرات كاجلمل اجلملتُت أف القارئ يعرؼ حىت. االقًتاف
 اليت االقًتاف أدكات أمثلة من. كاإلحلاح كالوزف ادلوضع نفس
 ذلك، كمع". مع ،كذلك  ك،" الكلمات النوع ىذا إىل يتنتم
 سول يوجد ال العربية، ابللغة الفرنسي الرئيس تغريدات يف

، ۹، ۸، ۷، ٣، ٢، ۲ التغريدات يف أم ،"ك" العطف حرؼ
۲۲ ،۲۲ ،۲۰ ،۲۳ ،۲١. 

 االسم، يوحي ككما. الوقت اقًتاف ىو االقًتاف من الثاين النوع
. زمنية عبلقة ذلما فقرتُت أك صبل أك صبلتُت يربط النوع ىذا فإف

 غَت أك ادلتساكية اجلمل يف االقًتاف ىذا استخداـ ديكن
 النوع ىذا إىل تنتمي اليت االقًتاف أدكات على أمثلة. ادلتساكية

 الرئيس تغريدات يف لكن". التايل منذ،، بعد" الكلمات ىي
 ،"بعد" العطف حرؼ سول يوجد ال العربية، ابللغة الفرنسي

 .۲ تغريدة يف أم
 ىذا يهدؼ. ادلوضوعي االقًتاف ىو االقًتاف من الثالث النوع

 أك ادلؤلف ينقلو حدث من الغرض شرح إىل ادلوضوعي االقًتاف
 النوع ىذا إىل تنتمي اليت االقًتاف أدكات على أمثلة. ادلتحدث

 الرئيس تغريدات يف لكن". لكي جل،،أللػ " الكلمات ىي
 يف أم ،"لػ" اقًتاف سول يوجد ال ،العربية ابللغة الفرنسي

 .۲١ ،۲۰، ۲۲، ۲۲، ۹، ۸، ۷، ٢ التغريدات
 كظيفة لو االقًتاف ىذا. االقًتاف أتثَت ىو االقًتاف من الرابع النوع

 ىي ادلرتبطة اجلملة فإف لذا. شيء عن انجم حدث لوصف
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 تنتمي اليت االقًتاف أدكات على أمثلة. السبب أتثَت أك نتيجة
 لكن". يف النهايةك  كابلتايل، حىت،" الكلمات ىي عالنو  ىذا إىل
 سول يوجد ال العربية، ابللغة الفرنسي الرئيس تغريدات يف

 .۲١ ادلقطع يف أم ،"حىت" العطف حرؼ
 لو االقًتاف ىذا. ادلقارف االقًتاف ىو االقًتاف من اخلامس النوع

 أدكات على أمثلة. فقرتُت أك صبل أك صبلتُت كربط دلقارنة كظيفة
". كا مثل،" الكلمات ىي النوع ىذا إىل تنتمي اليت االقًتاف

 سول يوجد ال العربية، ابللغة الفرنسي الرئيس تغريدات يف لكن
 .۲۰ رقم تغريدة يف أم ،"مثل" العطف حرؼ

 الضمائر ( ج
 معينة أمساء زلل لتحل تعمل اليت الكلمات من نوع ىو الضمَت

 استخداـ من يُقصد. مباشر بشكل ذكرىم يتم مل أشخاص أك
 لفًتات كليس فعالية أكثر بشكل اجلملة تسليم يتم أف الضمائر

 ثبلثة ىناؾ ، العربية ابللغة الفرنسي الرئيس تغريدات يف. طويلة
" أان" ادلفرد األكؿ الشخص ضمَت ىو األكؿ الضمائر، من أنواع

 إبرازه مت الذم كالشخص. ۲۳، ۲۰، ۲ التغريدات يف ادلوجود
 لذلك ماكركف، إديانويل. الفرنسي الرئيس نفسو، ادلؤلف ىو

" ضلن" األكؿ اجلمع ضمَت ىو الثاين". أان" الضمَت يستخدـ
 كادلقصود .۲١، ۲۳، ۹، ۸، ۷، ٣ التغريدات يف ادلوجود
 مع عبلقات ذلا اليت كالدكؿ فرنسا دكلة ىو" ضلن" بضمَت
 التغريدات يف ادلوجود" أنت" ادلفرد ضمَت ىو كالثالث. فرنسا
 اليت. لبناف بلد ىو" أنت" بضمَت كادلقصود. ۲۳ ك ۲۰

 .الفرنسية الدكلة قبل من كمساعدهتا دعمها ستواصل
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 أسلويب (3
ا األسلوب علم يويل  ادلؤلف هبا يعرب اليت للطريقة االىتماـ من مزيدن
 ترصبة ديكن آخر، دبعٌت. كوسيلة اللغة ابستخداـ نظره كجهة عن

 طريقة ىو ذاتو حد يف غةالل أسلوب. لغة أسلوب أنو على النمط
 معينُت أشخاص قبل من معينة سياقات يف اللغة الستخداـ
 اختيار أك ادلعجم مع فقط يتعامل التحليل ىذا. معينة كألىداؼ
 .ادلفردات

 معجم ( أ
 العربية ابللغة تغريداتو يف الفرنسي الرئيس اختارىا اليت ادلفردات

 دلصداقية،ا الكفاءة، األخ، الدعم،  ادلساعدة" مفردات مثل
 كحكيم إجيايب شخص الفرنسي الرئيس أف توضح ،"ادلستقلة
 اجيابية الفرنسي الرئيس صورة جيعل ما كىذا. كمسؤكؿ كموثوؽ

 .الدكيل كاجملتمع اللبنانيُت نظر يف
 بالغي (4

 شكل يف تتم للتأكيد طريقة أك أسلوب األساس يف ىي الببلغة
 وماترس بنفسها فحصها مت اليت العناصر تشمل. مكتوب

 مت ما لفحص جزء ىو العنصر ىذا. مكتوب شكل يف كاستعارات
 ديكن كالذم ادلؤلف قبل من عليو الضوء تسليط أك عليو التأكيد

 عادةن  الرسومات تظهر النصية، ادلقاببلت يف. النص من مبلحظتو
 على. األخرل ابلكتاابت مقارنةن  الكتابة من سلتلفة أجزاء خبلؿ من

 أك التسطَت أك ادلائلة أك الغامقة األحرؼ استخداـ ادلثاؿ، سبيل
 الكبلـ أشكاؿ من شكل ىي االستعارةبينما  .أكرب حبجم األحرؼ

 .مقارانت على حيتوم
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 الرسم ( أ
 التغريدات يف تعجب عبلمة كجود أكذلا الرسومية، الناحية من
 بعد عادةن  ُتستخدـ ترقيم عبلمة ىي التعجب عبلمة. ۳

 اليت التأكيدات أك ادلشاعر إلظهار التعجبية اجلملة أك ادلداخلة
 أف التغريدة يف االستنتاج ديكن. اجلملة هناية إىل تشَت ما غالبنا

 كيتجلى. كثَتنا لبناف حيب أبنو بوضوح اعًتؼ الفرنسي الرئيس
 للبناف فرنسا قدمتو الذم كالدعم ادلساعدة أنواع كل يف ذلك
 حلالسا على حدث الذم االنفجار بعد فورنا األزمة حلل

 .اللبناين

(۲)  

(۰)   

 (۳)   
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(١)  

 EmmanuelMacron (۰۲۰۲)@ :مصدر
 الرئيس أف تصور اليت ۲۳ تغريدة يف ادلدرجة الصورة ىي كالثانية

 أف األكىل الصورة من يتضح كما اجتماعية، شخصية الفرنسي
 الصورة يف. ادليداف إىل مباشرة ذىبوا كرفاقو الفرنسي الرئيس
. اللبناين العلم لوف لوهنا دخاف منها تنبعث لةمقات طائرة الثانية
 دير الذم اللبناين للشعب كضباس دعم كجود على يدؿ كىذا
 كمساعدة كصوؿ مع تبتسم فتاة ىناؾ الثالثة، الصورة. أبزمة

 أعبلـ جنب إىل جنبان  كضعت الرابعة كالصورة. الفرنسي الرئيس
 كثيقة عبلقة تربطهما كلبناف فرنسا أف يثبت كىذا. كلبناف فرنسا
 من للتعايف كتدعمو دائمنا لبناف ستساعد فرنسا كأف للغاية
 .حالينا هبا دير اليت األزمة

 
 EmmanuelMacron (۰۲۰۲)@ :مصدر

 يف الفرنسي الرئيس أرفقها اليت الصورة تظهر ،۲١ تغريدة يف
 إىل يتوجو الشرؼ بدلة دكف فرنسا رئيس أف بوضوح لو تغريدة
 الصورة توضح. االنفجار موقع لتفقد لبنانيُت جنود برفقة ادليداف
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 متعجرؼ كغَت ككدكد اجتماعي رئيس ىو فرنسا رئيس أف
 .ابدلسؤكلية كمليء

 ازاجمل ( ب
 الباحث ذبد مل العربية، ابللغة الفرنسي الرئيس تغريدات يف

 أك الكبلـ يف شكبلن  أك تعبَتنا كانت سواء للغة، رلازاين  أسلوابن 
 .نصيحة أك مثبلن 

 ك االجتماعياإلدرا -٠
 ابللغة ماكركف إديانويل تغريدات جذبت االجتماعي، ابإلدراؾ يتعلق فيما

 عدـ من الرغم على احلدكث، اندر أمر ىذا ألف االىتماـ، من الكثَت العربية
 .العربية ابللغة التغريدات من الكثَت كجود

أحد اىم ادلوضوعات حيث يهتم بكيفية إدراكنا  ييعد اإلدراؾ االجتماع
نفسنا كلآلخرين، ككعينا ابذباىاتنا كدكافعنا كراء سلوكياتنا ككذلك كراء أل

سلوكيات اآلخرين. قدـ الكثَت من الباحثُت على مدار فًتات اترخيية متفاكنة 
  Mark) حيث يذكر مرؾ كوؾي من التعريفات لئلدراؾ االجتماع عددا

Cook)   عو أك أف اإلدراؾ االجتماعى ىو عملية إدراؾ موضو  ۲۹۷۹سنة
مثَتاتو األفراد. كىو يذكر أف عملية اإلدراؾ االجتماعى ىي عملية تكوين 
أحكاـ حوؿ األفراد اآلخرين. كىو يعرفها كذلك أهنا الطرؽ اليت يتفاعل أك 

)علي،  يستجيب هبا األفراد ذباه الغَت ابلفكر أك ابلشعور أك ابلعقل
۰۲۰۲:٢). 

 ككيفية للتحليل، طريقة ؤلفادل يقدـ ديك، فاف نص كتابة يف السبب، ذلذا
 اجملتمع يف حالينا ربدث اليت القضااي أك ابألحداث كعبلقتو النص تشكيل

فاف ديك لػ سلططات ١ توجد. ديك فاف ربليل منوذج أك سلطط ابستخداـ
 : ذلك يف دبا ربليلو، مت الذم النص يف االجتماعي اإلدراؾ ربليل يف
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 اآلخرين الشخص صفي كيف ادلخطط ىذا يصف. الشخص سلطط( ۲)
 لنفسو ادلرء رؤية بكيفية ادلخطط ىذا يتعلق. الذات سلطط( ۰. )كيدركهم

 ادلخطط ىذا يتعلق. الدكر سلطط( ۳. )ما شخص قبل من ككصفو كفهمو
 سلطط( ١. )اجملتمع يف كمكانتو دكره ككصف الشخص إدراؾ بكيفية
 بواسطة َتهكتفس دائمنا حدث كل تفسَت بكيفية ادلخطط ىذا يتعلق. احلدث
 .معُت سلطط

 ألف. الشخص سلطط أم األكؿ، ادلخطط ادلؤلف يستخدـ التحليل، ىذا يف
 من. لو كإدراكهم لآلخرين الشخص كصف كيفية يصف ادلخطط ىذا

 أنو على لبناف إىل ينظر الرئيس أف العربية ابللغة العشر تغريداتو يف الواضح
 كاليت كالدعم ادلساعدة من سلتلفة أنواع تقدمي خبلؿ من ىذا يتضح. شقيقو

ا تنحسر ال  حلل معنا ابلعمل كثيقة عبلقات تربطو اليت الدكؿ دعا كما. أبدن
 .لبناف يف حدثت اليت كاألزمات ادلشاكل

 السياق -3
 االجتماعية كالسلطة ادلشًتؾ ادلعٌت إنتاج يتم كيف يوضح ربليل ىو السياؽ

 ىناؾ. القانوف مع افقةكادلتو  القانونية كالبياانت اخلطاب شلارسة خبلؿ من
-۰۷۲: ۰۲۲۲ إيراينتو،) كالوصوؿ القوة كمها احملورية، النقطة أصبحا شيئاف
۰۷۰.) 

 اليت ادللكية شكل ىي السياؽ ىذا يف إليها ادلشار القوة. القوة شلارسة ( أ
 أتثَت اجملموعة أك الشخص ذلذا يكوف ككيف رلموعة أك شخص ديتلكها

 الفرنسي للرئيس أف ادلعركؼ من(. منةاذلي احلالة ىذه يف) اآلخرين على
 العادلية احلرب هناية بعد مباشرة ،۲۹۰۲ عاـ يف. لبناف على كبَتان  نفوذان 

 اإلمرباطورية تقسيم بعد للبناف فرنسا إبدارة األمم عصبة أمرت األكىل،
 الفرنسية، االستعمارية اإلمرباطورية من جزءنا رمسينا لبناف أصبح. العثمانية
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 دمشق من يُدار ككاف كلبناف، سوراي على الفرنسي نتداباال من كجزء
 أكلت لبناف، يف حصلت اليت االنفجار كارثة كمع(. ۰۲۲۸ كيكيبيداي،)

 السبب، ذلذا. كدعمها مساعدهتا بكل بلبناف الكامل اىتمامها فرنسا
 .لبناف على كبَت أتثَت ذلا يزاؿ كال كبَت ابحًتاـ فرنسا ربظى

 إىل للوصوؿ اىتمامنافاف ديك  ربليل يويل. بلـاإلع كسائل إىل الوصوؿ ( ب
 ىذه يف. اجملتمع يف رلموعة كل بُت الوصوؿ يتم كيف. اإلعبلـ كسائل
 الذين األشخاص من رلموعة أك شخصنا أف كيف توضيح سيتم احلالة،
 كسائل إىل الوصوؿ حيث من أكرب فرصة لديهم كىيمنة سلطة لديهم

 الناس من رلموعة أك شخص تلكدي التأثَت، ىذا خبلؿ من. اإلعبلـ
 كربديد أكرب صبهور كعي يف التحكم على كالقدرة القوة ابلتأكيد

. للجمهور كمناقشتها نشرىا ديكن اليت اخلطاب كزلتوايت موضوعات
ا مناسبة النقطة ىذه  إديانويل أف الواضح من ألنو فرنسا، لرئيس جدن

ا نشط ماكركف  اليت التغريدات سيما ال. تويًت على تغريداتو كتابة يف جدن
 .انفجار كارثة تشهد اليت اللبنانية للدكلة كمساعدة دعم على ربتوم
تويًت  حالة اكتب" بعنواف خربنا ،rmol.id اإلندكنيسية ادلواقع أحد كتب

 إيرينا، ريٍت" )األزمة لتجاكز معنا للعمل اللبنانيُت ماكركف يدعو ابلعربية،
 كتابة ىو الفرنسي رئيسال من الغرض أف النبأ كذكرت (.۰۲۰۲
 الفور على اللبنانيُت، كخاصة العرب، يفهم حىت العربية ابللغة تغريدات

 على الفرنسي الرئيس نشاط مع. بسهولة كيفهمونو الكتابة تعنيو ما
 الفرنسي للرئيس أصبح تويًت، على خاصة االجتماعي التواصل كسائل
 سيما ال العاـ، الوعي على كالتأثَت السيطرة يف أكرب كفرصة أكرب ىيمنة

 الذم االنفجار سياؽ يف كمساعدة دعم على ربتوم اليت تغريداتو يف
 .لبناف يف حدث
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 ىناؾ ،liputanislam.com موقع كىو ، اإلندكنيسية ادلواقع أحد يف
 يل،راخ" )ابلنفاؽ متهم ماكركف ، للبناف التضامن إظهار" بعنواف خرب

 التظاىر ىو آخر عٌتم. نفاؽ KBBI يف ادلنافق معٌت(. ۰۲۰۲
(KBBI،۰۲۰۲ .)تضامنا ابلعربية ماكركف إديانويل الفرنسي الرئيس غرد 

 أاثرت ، ذلك كمع. بَتكت يف ادلركعة التفجَتات بعد اللبناين الشعب مع
 مل اإلنًتنت مستخدمي من عددنا أف خاصة الواقع، يف جدالن  التغريدة

 .صحيح بشكل التضامن عن للتعبَت يستجيبوا
 إىل األسلحة تبيع تزاؿ كال إلسرائيل قددية صديقة فرنسا أف ىو بكالسب
 رسالة أف ذكر البعض. ۰۲۲٣ عاـ لبناف حاربت اليت الصهيونية الدكلة

. مرات عدة لبناف قصفت اليت إسرائيل دعم ألنو نفاؽ كانت ماكركف
 ماكركف أف ادليادين اللبنانية األنباء ككالة أفادت ذلك، إىل ابإلضافة

 عقوابت بفرض اللبنانيُت القادة كىدد. عوف ميشاؿ ابلرئيس التقى
 من عدد قاؿ. السياسية كالتغيَتات لئلصبلحات يرضخوا مل إذا عليهم

 لبناف شؤكف يف تدخبلن  كاف ماكركف فعلو ما إف تويًت مستخدمي
 االستعمارم احلكم من استقبلذلا لبناف دكلة انلت الواقع، يف. الداخلية
 .عقود سبعة من رأكث منذ الفرنسي
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 الرابع الفصل
 اخلالصة واإلقرتاحات

 اخلالصة - أ
 من تكونت كاليت اخلطاب لتحليل ديك فاف نظرية على ادلؤلف أجراه الذم البحث على بناءن 

 الفرنسي للرئيس العربية ابللغة تغريدة ۲١ يف كالسياؽ االجتماعي كاإلدراؾ النصي البحث
 :التالية االستنتاجات عن ادلؤلف أجراه الذم البحث نتائج أسفرت ماكركف، إديانويل

 النص .٠
اذليكل ك  اذليكل الصغرمك  اذليكل الكلي كىي مناقشة، ىياكل ۳ ىناؾ النص، حيث من

 .الفوقي
 اذليكل الكلي ( أ

 ىو ادلوضوع. موضوعي كىي فقط، كاحدة مناقشة كحدة على اذليكل الكلي حيتوم
 الرئيس تغريدات يف الوارد العاـ وضوعادل. أبكملو للنص عاـ موضوع أك عامة نظرة

 ساحل على كقع الذم االنفجار ىو العربية ابللغة ۲١ عددىا البالغ الفرنسي
 .۰۲۰۲ أغسطس/آب ١ يف بَتكت اللبنانية العاصمة

 اذليكل الصغرم ( ب
 التخطيطي. التخطيطي كىي فقط، كاحدة مناقشة كحدة على اذليكل الصغرم ربتوم

 قلق بسبب العربية ابللغة الفرنسي للرئيس تغريدة ۲١ يف ادلخطط بدأ. النص قصة ىو
 الفرنسي الرئيس انقش فقط ذلك كبعد. االنفجار من لبناف على الفرنسي الرئيس

 كالدعم ادلساعدة أنواع سلتلف ذلك يف دبا لبناف، بو حيظى الذم الكامل االىتماـ
 للبناف، كحبو ال، أـ لتكص اليت كادلساعدات االنفجار موقع كمراقبة كادلعنوم، ادلادم
 .لبناف مع االخوة احساس. ككثيقة
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 اذليكل الفوقي ( ج
 اجلملة، كبناء الداللة، علم كىي للمناقشة، كحدات ١ على الفوقي اذليكل ربتوم

 اخللفية كىي للمناقشة، كحدات ١ على الداللة علم حيتوم. كالببلغة كاألسلوب،
 كىي للمناقشة، كحدات ۳ على النحو حيتوم. ادلسبق كاالفًتاض كالنية كالتفاصيل

 للمناقشة، فقط كاحدة كحدة على األسلوب حيتوم. كالضمائر كالًتابط اجلملة شكل
 .كاالستعارات الرسومات كمها للمناقشة، كحدتُت على الببلغة حيتوم. ادلعجم كىي
 كالنوااي كالتفاصيل اخللفية يف مضيئة نقطة الباحث كجد الدالالت، حيث من

 يف ادلقدـ، كالدعم ادلساعدة ىو ابلتفصيل متفجر، حدث اخللفية يف. ضاتكاالفًتا
 لغة استخداـ كعدـ كحـز بوضوح عنو معرب صريح، - إجيايب استخداـ ىو النية

 حيث من .إجيابينا شخصنا فرنسا رئيس يكوف أف ىو ادلسبق االفًتاض يف معقدة،
 تستخدـ. كالضمائر كالًتابط اجلمل شكل يف مضيئة نقطة الباحث كجد النحو،
. كغَتىا ابألخوة كالشعور كالدعم ادلساعدة تناقش نشطة صببلن  تغريداتو يف اجلمل

 نقطة فإف ق،ادلنط حيث من .نفسو ادلؤلف ابعتباره فرنسا رئيس ىو الرئيسي كادلوضوع
 الربط أدكات على ادلستخدمة الربط أدكات تشتمل. االقًتاف أداة ىي الرئيسية ادلناقشة
 ادلؤثرة، كاالرتباطات ادلوضوعية، كاالرتباطات االقًتاف، كتوقيتات ية،اإلضاف

 منظور من ادلفرد ضمائر تغريداتو يف ادلوجودة الضمائر تشمل. ادلقارنة كاالرتباطات
 كجد األسلوب، حيث من .الثاين الشخص كضمائر اجلمع كضمائر األكؿ الشخص
 الرئيس اختارىا اليت رداتادلف خيارات تشمل. ادلعجم يف مضيئة نقطة الباحث
 أف يثبت كىذا. كالفعالية كاألخوة كادلصداقية كاالستقبللية كالدعم ادلساعدة الفرنسي
 ببلغية، نظر كجهة من .كمسؤكؿ كمسؤكؿ كحكيم إجيايب شخص الفرنسي الرئيس

. تعجب عبلمة ىناؾ بيانيا،. كاالستعارات الرسومات يف مضيئة نقطة الباحث جيد
 الباحثوف كجد. مزحة اعتبارىا ديكن كال اثبتة التغريدة أف إىل لتعجبا عبلمة تشَت
 ىو فرنسا رئيس أف نستنتج أف ديكن الصورة من. بصور مزكدة كانت تغريدات أيضنا
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 أك أمثاؿ أك إشارات الباحث ذبد فلم االستعارة أما. ادلسؤكلية ككامل جيد شخص
 .نصائح

 اإلدراؾ االجتماعي .٧
 اإلدراؾ ربليل لػفاف ديك يف سلططات ١ ىناؾ االجتماعي، ابإلدراؾ يتعلق فيما

 الذاتية كادلخططات الشخص سلططات ذلك يف دبا ربليلو، مت الذم النص يف االجتماعي
 كىو األكؿ ادلخطط يستخدـ الباحث لكن. األحداث كسلططات األدكار كسلططات

. لو كهمكإدرا  لآلخرين الشخص كصف كيفية يصف ادلخطط ىذا ألف. الشخص سلطط
 أف الواضح كمن إجيابية، العربية ابللغة ۲١ عددىا البالغ الفرنسي الرئيس تغريدات إف

 من سلتلفة أنواع تقدمي خبلؿ من ىذا يتضح. شقيقو أنو على لبناف إىل ينظر الرئيس
ا تنحسر ال كاليت كالدعم ادلساعدة  ابلعمل كثيقة عبلقات تربطو اليت الدكؿ دعا كما. أبدن

 .لبناف يف حدثت اليت كاألزمات ادلشاكل حلل معنا
 السياؽ .٠

 اليت ألخبارايستند إىل  .معنا ادلعٌت مشاركة كيفية ىي ادلهمة النقطة فإف السياؽ، ىذا يف
 تغريدات معٌت ىو األكؿ. نقطتُت ىناؾ أف استنتاج للباحثُت ديكن اجملتمع، يف تطورت
 يساعدىا الفرنسي الرئيس أبف تفيد يتكال العربية ابللغة ۲١ عددىا البالغ الفرنسي الرئيس

 أيضنا أراد حبيث العربية ابللغة تغريدات كتابة ىدفو كاف. لبناف يف األزمة حل كيريد حقنا
 تغريدتو معٌت أك معٌت لفهم اللبناين، اجملتمع كخاصة العريب، اجملتمع على األمر تسهيل
 الرئيس أف العربية للغةاب الفرنسي الرئيس تغريدات ۲١معٌت  أف ىو كالثاين. بسهولة
 كال إلسرائيل قددية صديقة فرنسا ألف ،(متظاىر مكر، منافق،) ابلنفاؽ متهم الفرنسي

 يُنظر كما. قبل ۰۲۲٣ يف لبناف مرة ذات حارب. الصهيونية للدكلة أسلحة تبيع تزاؿ
 ثقواي حىت بتغريداتو، لبناف، كخاصة الدكيل، اجملتمع تعاطف يلتمس أف يريد أنو على إليو
 .أكثر بو
 



 

٣٠ 

 اإلقرتاحات - ب
 ابللغة الفرنسي للرئيس تغريدة ۲١ على أُجريت اليت كاألحباث ادلبلحظات نتائج على بناءن 

 :التالية االقًتاحات تقدمي الباحثوف يود العربية،
 ىناؾ كانت إذا كالشيء، النظرية هبذه كبَتة دراية على ىم الذين كاخلرباء للباحثُت .٠

 .كمرجع استخدامها كعدـ تصحيحها فَتجى أخطاء،
 كمرجع أيضنا. أفضل بشكل اخلطاب فهم يف ادلسامهة البحث ذلذا النظرية الفوائد من .٧

 .للطبلب النقدم التحليل دراسات لتعميق
 على اعتمادنا نظر كجهات عدة من اخلطاب فهم ديكن أنو فهم يرجى البحث، من دلزيد .٠

 نظر كجهة من اخلطاب يف البحث ذاى يبحث. ادلستخدمة كالنظرية ادلوضوع بُت العبلقة
 .تنوعنا أكثر اخلطاب دراسات تكوف حىت التطوير إىل الورقة ىذه كربتاج ديك، فاف

 األخبار حوؿ التفصيل من دبزيد اخلطاب يفهموا أف جيب األخبار، كخرباء للقراء .١
 دية،عا كمعلومات قراءة، رلرد أهنا على األخبار يرل اآلف حىت رلتمعنا ألف. كادلعلومات

 ذبعل العادة ىذه أف كما. أخرل كمعاين معاين ربمل أف ديكن األخبار أف من الرغم على
 األخبار لفهم أيضنا مفيدة اخلطاب دراسات فإف ادلزيفة، ابألخبار بسهولة يستفز رلتمعنا

 .كعناية مشوالن  أكثر بشكل كادلعلومات
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ـ. مث  ۰۲۲۲غولوء سومنب سنة -من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية غولوء
دبعهد النقاية اإلسبلمية سنة  ۲ادلتوسطة اإلسبلمية التحق ابدلدرسة 

حق ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية سومنب سنة ـ. مث الت ۰۲۲١
ـ. مث التحق ابجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  ۰۲۲۷
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