
 أ
 

 يف وسائل األعالم على اإلنرتنت: انقل عاصمة إندونيسي 
 (Teun Van Dijk)  حتليل اخلطاب النقدي تيون أ. فان ديك 

 
 حبث جامعي

 
 إعداد:

 خالدة نور وحيدية
١٨٣١٠٠٧٢رقم القيد:   

 

 
 

 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 كلية العلوم اإلنسانية 

ة ماالنجإبراهيم اإلسالمية احلكوميجامعة موالان مالك   
٢٠٢٢ 



 ب
 

 نقل عاصمة إندونيسيا يف وسائل األعالم على اإلنرتنت:
 (Teun Van Dijk)  ون أ. فان ديكي حتليل اخلطاب النقدي ت 

 
 حبث جامعي

 ( S-١) مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجان  
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية  

الك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجوالن مجامعة م  
 

 إعداد:
 خالدة نور وحيدية

١٨٣١٠٠٧٢رقم القيد:   
 املشرف:  

 د. أمحد ديين هداية هللا، املاجستري
١٩٨٥٠٣٢٩٢٠٠٩٠١١٠٠٥رقم التوظيف:   

 

 
 

وأدهبا قسم اللغة العربية   
 كلية العلوم اإلنسانية

كومية ماالنج جامعة  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احل  
٢٠٢٢ 



 
 

 أ  
 

 تقرير الباحثة
 

 لبة : اأفيدكم علما أبنين الط
 خالدة نور وحيدية :   االسم 

 ١٨٣١٠٠٧٢:  رقم القيد
حتليل اخلطاب   نقل عاصمة إندونيسيا يف وسائل األعالم على اإلنرتنت: : البحثموضوع 
 (Teun Van Dijk)   ون أ. فان ديك يالنقدي ت

ى أحد يف  عحضرت وكتبت بنفسي وما زدته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا اد  أ
لى ذلك ولن تكون  فأن أحتمل املسؤولية ع  ،حنيتأتليفه وتتبني أنه من غري    املستقبل أنه من
جامعة   قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية  و مسؤويلأاملشرف  املسؤولية على

 موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  
 

 

 م ٢٠٢٢ يونيو ٢٨حتريرا مباالنج، 

 الباحثة  

 
 ١٨٣١٠٠٧٢رقم القيد : 

 
 



 
 

 ب   
 

 تصريح 
 

نقل "   نور حتت العنوان  خالدة نور وحيدية هذا تصريح أبن رسالة البكالوريوس لطالبة ابسم  
ون أ.  يعاصمة إندونيسيا يف وسائل األعالم على اإلنرتنت: حتليل اخلطاب النقدي ت

جملس للتقدمي إىل واملراجعة من قبل املشرف وهي صاحلة مت ابلفحص قد  "فان ديك
قسم للحصول على درجة البكالوريوس يف    وذلك   شروط االختبار النهائي الستيفاء  املناقشة  

اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية  جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 .ماالنج

 

 م ٢٠٢٢ يونيو ٢٨ماالنج، 

 املوافق

 
 

 



 
 

 ج  
 

 تقرير جلنة املناقشة
 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته :

 خالدة نور وحيدية :   االسم
 ١٨٣١٠٠٧٢ : رقم القيد

نقل عاصمة إندونيسيا يف وسائل األعالم على اإلنرتنت: حتليل اخلطاب  :          العنوان
    ون أ. فان ديك يالنقدي ت

يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية    (S-١)درجة سرجان    هاواستحقاق  هاللجنة جناحاوقررت  
 العلوم اإلنسانية جبامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 
 م ٢٠٢٢يونيو  ٢٨حتريرا مباالنج، 

 

 

 

 جلنة املناقشة 
 (املناقش رئيس)  املاجستري      الدكتور احلاج أمحد  -١

 ١٩6٩٠4٢٥١٩٩٨٠٣١٠٠٢ رقم التوظيف:     
 (املناقش األول)  املاجستري  ،أمحد ديين هداية هللاالدكتور    -٢

 ١٩٨٥٠٣٢٩٢٠٠٩٠١١٠٠٥ رقم التوظيف:     
 ( ةالثاني  ةاملناقش ) املاجستريريسفايت يوريسا،  فىن -٣

 ١٩٨٧٠١٢4٢٠١٥٠٣٢٠٠4 رقم التوظيف:     

 ،يمزك

 



 
 

 د  
 

 استهالل
 

 

 ستعمرامل كافح سهل ألن  "جهادي أ

 " أمتكم  كافح ألن   أصعب جهادكمولكن  
 سوكارنو-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ه  
 

 إهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 نفسي أحاول النهوض بعد السقوط وال أتعب أبدا من إسعاد أحبائي  أن -١

 أيب احملبوب الكرمي يف حيايت "ديدن هداية" الذي يستقتل احلياة ألطفاله  -٢ 

 أمي احملبوبة العزيزة يف حيات "رفة املكرفة" اليت دعا يل ابلظفر يف كل وقت -٣

 اع الشكاوى األصدقاء املوجودن دائما هناك وال يتبعون من مس -4 

 

 بقاءهم ويسر أمورهم عسى هللا أن يطولشكرا لكم و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 و  
 

 ة توطئ
 

نقل عاصمة إندونيسيا يف احلمد هللا قد متت هذا البحث اجلامعي حتت العنوان :"  
". لكن الباحثة  فان ديك ون أ. يوسائل األعالم على اإلنرتنت: حتليل اخلطاب النقدي ت

 اله.  النقائص واألخطأ رغم أنه قد بذل جهده إلكمقد اعرتف أن هناك كثري من 

فاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة  يتقصد كتابة هذا البحث الست
قسم اللغة العربية وأدهبا لكاية العلوم اإلنسانية جبامعة موالن مالك إبراهيم  ( S-١) سرجان 

لكل شخص يعطي دعمة   اإلسالمية احلكومية مباالنج. فالباحثة تتقدم كلمة الشكر
 ومساعدة للباحثة يف إعداد هذا البحث اجلامعي خصوصا إىل :  

براهيم اإلسالمية احلكومية الدكتور زين الدين، مدير جامعة موالن مالك إ فضيلة. ١
 ماالنج 

الدكتور حممد فيصل، عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالن مالك إبراهيم   فضيلة.  ٢
 ومية ماالنج اإلسالمية احلك

رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  كلية العلوم اإلنسانية   ،الدكتور عبد الباسط فضيلة. ٣ 
 جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

املشرف يف كتابة هذا البحث اجلامعي، جزاكم   ، أمحد ديين هداية هللا  الدكتور   فضيلة.  4 
 هللا خري اجلزاء 

 الدعاءالدعم وتدفقا مستمرا من ذين قدما والدي الل . ٥

الذي قدم النصح وحمرض يف حليمي زهدي، مدير معهد الدار النون    الدكتور  فضيلة.  6
 جزاكم هللا خري اجلزاءعملية إكمال هذا البحث جامعي، 



 
 

 ز  
 

 على مرافقة وتلوين القصة يف عملية املستوى  مون راهبة. شكرا لكالن رفاق السالح دار.  ٧
 وس البكالوري

  أرجو الباحثة أن تكافئهم هللا سبحانه وتعلى بوفرة يف الدنيا ويف األخرة. أتمل الباحثون    
 أيضا أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لالخرين. 

 
 خالدة نور وحيدية 

 ١٨٣١٠٠٧٢رقم القيد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ح  
 

 

 مستخلص البحث
نت: حتليل وسائل األعالم على اإلنرت نقل عاصمة إندونيسيا يف " (٢٠٢٢)خالدة نور ، وحيدية

.  كلية العلوم اإلنسانية   .ي، قسم اللغة العربية وأدهباعماالبحث اجل  ."ون أ. فان ديكياخلطاب النقدي ت
 ، أمحد ديين هداية هللاالدكتور املشرف: . احلكومية ماالنججامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .املاجستري
 تيون أ. فان ديكاب، أبعاد النص، نقل عاصمة،  اخلط  حتليل:  األساسيةالكلمات 

لدراسة كيفية إعالن وسائل  لباحثةا اأزعجت األخبار املتعلقة بنقل العاصمة اإلندونيسي
هتدف إىل معرفة كيف أعلنت وسائل  .ااإلعالم الشرق أوسطية عن أخبار نقل العاصمة اإلندونيسي

هذا  .ون أ. فان ديكيت، استنادا إىل نظر ااإلندونيسي اإلعالم عرب اإلنرتنت عن أخبار نقل العاصمة
البيانت الرئيسية هي ثالثة أخبار من ثالث وسائل مصادر    النوع من البحوث هو حبث نوعي وصفي.

إندونيسيا ( يب يب سي، "١ ، وهي:اإعالم على اإلنرتنت تقدم تقارير عن نقل العاصمة اإلندونيسي
إندونيسيا ختتار عاصمة جديدة يف ظل تعرض  ( سي أن أن، "٢" )صمة من جاكراتاتقرر نقل الع

))نوسانتارا((    اإلندونيسيون يودعون جاكرات  ( عكاظ، "٣" )  ةجاكارات للغرق مبعدل خطري يف حبر جاو 
من تتبع البيانت املكتوبة املتعلقة ابملعلومات املتعلقة بنقل   ةمصدر البيانت الثانوي".    ةالعصامة اجلديد 

التوثيق من مجع البيانت تقنيات طريقة تستخدم  .ون أ. فان ديكيتونظرية  اإلندونيسيالعاصمة ا
ميلوس،    النموذج التفاعليةحتليل البيانت    طريقةتستخدم    ، واستخالص النتائج.كتابةءة، و خالل القرا

، هربمان، وسلدان من خالل ثالث مراحل، وهي مجع البيانت، وتكثيف البيانت، وعرض البيانت
لألخبار الثالثة هلا أوجه تشابه، أي فيما يتعلق بنقل  األكربيةالبنية نتائج البحث حول  االستنتاج.

 العلويةمث على البنية  هلا فئة خمتلفة.األخبار ومع ذلك، فإن كل  العاصمة اإلندونيسية اجلديدة.
-١بار حتليل األخ استنادا إىل ابلكامل بناء على املخطط، يبدأ كل خرب ابلعنوان كملخص وقصة.

،  النحوتقدم عناصر داللية ، و  اجلزئيةالبنية أخريا، فإن مجيع  ، يبدو أن كل منها يبدأ بعنوان.٣
رسم ) اخلطابيةواألسلوب مع عناصر املعجم مع خيارات الكلمات املختلفة يف كل خرب، والعناصر 

رسم عليها ابلكامل ابستخدام واالستعارات( يف مجيع القصص اإلخبارية الثالث مت العثور  البياين



 
 

 ط  
 

 يلثالث هيف شكل نقل البيانت املتعلقة بنقل العاصمة اجلديدة. من القصص اإلخبارية ا البياين
 استعارة.
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The news about the capital relocation of Indonesia is not a common issue, which 

makes foreign media interested in discussing it. The large number of   reports related to this 

issue became the background for researchers to examine how the middle eastern media 

discoursed on the news. Researchers chose three online media as the object of this study: 

BBC'araby, CNNarabic.com, and okaz.com. This research was conducted to find out how 

the three online media discussed issues related to the capital relocation of Indonesia. This 

research was conducted based on the perspective of Teun A. Van Dijk. This research 

focuses on the text dimension of the theory of critical discourse analysis proposed by Van 

Dijk. This type of research is qualitative research that is descriptive. The primary data 

sources are three news from three online media that report on the relocation of the 

Indonesian national capital, namely; (1) BBC'araby, "(2) "إندونيسيا تقرر نقل العصامة من جاكرت 

CNNarabic.com,  ارات للغرق مبعدل خطري يف حبر جاوةإندونيسيا ختتار عاصمة جديدة يف ظل تعرض جاك  (3) okaz.com, 

 The secondary data source was obtained from .”اإلندونيسيون يودعون جاكرات.. ))نوسانتارا(( العصامة اجلديدة

tracing written data related to information on the transfer of the Indonesian National Capital 

and the theory of Teun A. Van Dijk. Data collection techniques use read, record, and draw 

confusion techniques. The data analysis technique uses miles, Huberman, and Saldana's 

interactive model through three stages, namely data collection, data condensation, data 

presentation, and conclusion drawing. The results of the research on the macro structure of 

the three news have similarities, namely regarding the transfer of Indonesia's new capital 

city. However, each news story has a different category. Then on the superstructure entirely 

Based on the scheme each news begins with the title as a summary and story. Based on the 

analysis of news 1-3 it appears that each begins with a title. Finally, the microstructures all 

present semantic elements (background, details, intent, and prepositions), syntax (sentence 

form, coherence, and pronouns), stylistics with lexicon elements are found With different 

word choices in each news, and rhetorical elements (graphics and metaphors) In all three 

news stories were found entirely using graphics in the form of conveying data related to 

the transfer of the new Capital. In addition, from the three news stories, it is also a metaphor. 
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Pemberitaan tentang pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukanlah suatu isu 

biasa, hal inilah yang membuat media luar tertarik untuk turut membahasnya. Banyaknya 

pemberitaan terkait isu tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti bagaimana 

media timur tengah mewacanakan berita tersebut. Peneliti memilih tiga media online 

sebagai objek penelitian ini: BBC'araby, CNNarabic.com, dan okaz.com. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana tiga media online tersebut 

mewacanakan isu terkait pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

dengan berdasarkan perspektif Teun A. Van Dijk. Adapun penelitian ini berfokus pada 

dimensi teks dari teori analisis wacana kritis yang dikemukakan Van Dijk.  Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer adalah tiga 

berita dari tiga media online yang memberitakan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, 

yaitu; (1) BBC’araby, “(2) ”إندونيسيا تقرر نقل العصامة من جاكرت CNNarabic.com,   إندونيسيا ختتار عاصمة
جاكرات..))نوسانتارا(( العصامة  اإلندونيسيون يودعون   ,okaz.com (3) جديدة يف ظل تعرض جاكارات للغرق مبعدل خطري يف حبر جاوة
 Adapun sumber data sekunder diperoleh dari penelusuran data tertulis terkait .”اجلديدة

informasi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dan teori Teun A. Van Dijk. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik baca, catat, dan menarik kesimpulan. Teknik 

analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga 

tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian pada struktur makro pada tiga berita tersebut mempunyai 

kesamaan yaitu mengenai pemindahan Ibu Kota baru Indonesia. Meskipun demikian, tiap-

tiap berita memiliki kategori yang berbeda. Kemudian pada superstruktur seluruhnya 

Berdasarkan skema setiap pemberitaan diawali dengan judul sebagai summary (ringkasan) 

dan story. Berdasarkan analisis berita 1-3 terlihat bahwa setiap dimulai dengan judul. 

Terakhir, pada struktur mikro seluruhnya menghadirkan unsur semantik (latar, detil, 

maksud, dan pranggapan), sintaksis (bentuk  kalimat, koherensi, dan kata ganti), stilistika 

dengan elemen leksikon ditemukan Dengan pilihan kata yang berbeda-beda disetiap 

beritanya, dan unsur retoris (grafis dan metafora) Pada ketiga berita ditemukan seluruhnya 

menggunakan grafis berupa penyampaian data terkait pemindahan Ibu Kota baru. Selain 

itu dari ketiga berita ditemukan juga metafora. 

 

 



 
 

 ك  
 

 

 

 

وايت البحثحمت  
 أ ..................................................... تقرير الباحثة 

 ب  ......................................................... تصريح
 ج ............................................... تقرير جلنة املناقشة

 د ........................................................ استهالل 
 ه .......................................................... إهداء
 و ........................................................... ة توطئ

 ح ....................................... مستخلص البحث )العربية(
 ط .................................... مستخلص البحث )اإلجنليزية( 

 ي .................................. )اإلندونيسية( مستخلص البحث 
 ك ................................................. حمتوايت البحث

 ١ ........................................... الفصل األول: مقدمة
 ١ ................................................ خلفية البحث -أ

 ١٠ ............................................. أسئلة البحث -ب 
 ١٠ .............................................. لبحثفائدة ا -ج
 ١٠ .............................................. حدود البحث -د
 ١١ ........................................ تعريف املصطلحات -ه

 ١٣ ................................... الفصل الثاين: اإلطار النظري
 ١٣ ................................. عالم على االنرتنتوسائل األ -أ

 ١4 .................................................. األخبار -ب 
 ١6 ............................................ العاصمة الدولة  -ج



 
 

 ل  
 

 ١٧ .............................................. حتليل اخلطاب -د
 ١٩ ...................................... حتليل اخلطاب النقدي -ه
 ٢٠  ................. حتليل اخلطاب النقدي بقلم تيون أ. فان ديك  -و

 ٢٣ ................................. جية البحثالفصل الثالث: منه
 ٢٣ ................................................ أنواع البحث -أ

 ٢٣ ........................................... مصدر البيانت  -ب 
 ٢٥ ........................................ مجع البيانت  طريقة -ج
 ٢6 ........................................ حتليل البيانت  طريقة -د

 ٢٨ .......................... الفصل الرابع: عرض البياانت وحتليلها 
 ٢٩ .............................................. عرض البيانت  -أ

 ٢٩ .................... (Struktur Makro)موضوعي  / كربيةاألبنية  -١
 ٢٩ ..........................   BBC ‘Arabyعلى موقع  ربأ( اخل       
 ٢٩ ......................   CNNarabic.comعلى موقع  رباخلب(      
 ٣٠ .............................. Okaz.comعلى موقع  رباخلج(      

 ٣٠ ........................ Superstruktur))ختطيطي  /علويةالبنية  -٢
 ٣٠ ............................ BBC ‘Araby على موقع رباخلأ(       

 ٣٢ ........................ CNNarabic.comعلى موقع رب اخلب(     
 ٣٣ .............................. Okaz.com  على موقع رباخلج(     

 ٣٥ ............................... (Struktur Mikro) زئيةاجلبنية   -٣
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث  .أ

العاصمة هي مدينة تشكيلها خصيص ا لتكون مركز حكومة الدولة، وبشكل أكثر   
طبقا لقاموس اإلندونسي، فإن     حتديد ا تعمل عاصمة الدولة كمركز مكتيب لقادة احلكومة.

بيئة حكومية ابإلضافة إىل بيئة تستخدم ألغراض خاصة مثل املناطق الصناعية  هي    العاصمة 
وهي أتيت من  capital city يف اللغة اإلجنليزية تسمى  واملكاتب واملتاجر وما خالفه.

ميكن أن نستنتج أن    (. ٧، ص. ٢٠٢٠تعين )الرأس( )هدي،  caput الكلمة الالتينية 
 .ركز األعمال ومركز السلطة وسياسات الدولةة ومالعاصمة هي مكان ملركز احلكوم

يعد وجود عاصمة يف بلد ما معيار ا ملصادر سياسية واقتصادية وتنموية وأشياء  
أخرى مهمة جتعل العاصمة تتمتع بسحرها اخلاص وامتيازها عن املدن األخرى. أغسطس 

رة جافا على اصمة إىل مناطق خارج جزي، قدم الرئيس جوكو ويدودو خطة لنقل الع٢٠١٩
، شرق كاليمانتان. أصبح خطاب وضع العاصمة يف كاليمانتان،  وجه التحديد

بناء  على   ابلفلجكارااي، أول مدينة جديدة مستقلة يف بداية االستقالل اإلندونيسي.
، ص.  ٢٠٠6تقرأ )وجانرك،  ١٩٨٥لعام  ٢٨6كتاابت آويل غ.س يف جملة كرتين رقم 

نغ كارنو فكرة مل تتحقق، وهي جعل املاجستري، كان لدى بو   يف الواقع، اتبع روزينو  (:٢-١
ألن حكومة إندونيسيا مل    ملاذا؟  تقريبا يف فلجكراي.  عاصمة إندونيسيا يف كاليمانتان.

ومع ذلك،   مجيع املدن املوجودة اليوم هي تراث استعماري.  تنشئ مدينتها اخلاصة. 
ل حتتفظ ابلعاصمة  يت تعترب أقل اسرتاتيجية، ال تزاقيمها التارخيية، فإن جاكرات، الوابلنظر إىل  

مت تعزيز هذا املوقف    ،١٩6١لعام    ٢الرئيس رقم   جلمهورية إندونيسيا، حىت من خالل نص
.١٩64ن م ١٠  القوي مرة أخرى، ليتم ذكره الحق ا يف القانون رقم
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إىل منطقة   ١٩4٩-١٩46يف  اترخييا ، حدث نقل العاصمة اإلندونيسية
سومطرة الغربية، بوكيتنغي خالل والية الرئيس  مث يف   رات بسبب حرب اإلستقالل.يوجياكا

. كما كانت  ١٩4٩ويونيو  ١٩4٨سوكارنو الذي شكل حكومة الضرورة بني ديسمرب 
بعد ذلك، عادت العاصمة إىل جاكرات     بورين يف مقاطعة أتشيه عاصمة البالد ملدة أسبوع.

 (. ٥، ص.٢٠١٨  وحدة جلمهورية إندونيسيا )هتصيت،ن خالل إعالن استقالل الدولة املم

عند نقل عاصمة إندونيسيا، من الضروري أن يكون لديك نص أكادميي كمرجع  
( أن هذا ١٠، ص.٢٠٢١صرح اببيناس )  لتشكيل مشروع قانون حول عاصمة الوالية.

قة  ة البحثية، حبيث يتم استخدام طريالنص األكادميي هو يف األساس جمموعة من األنشط
ابإلضافة على ذلك،   القانونية أو غريها من األحباث. جتميع تعتمد على أساليب البحث

هناك حاجة أيض ا إىل هذا النص األكادميي لشرح احلجة املتعلقة خبيارات السياسة اليت  
راسة نظرية، ودراسة  جيب أن تبدأ مجيع السياسات من د  ستصبح معيار ا ملشاريع القوانني.

عالوة     لدولة، وكذلك التأثري على اجملتمع.اسة للعبء املايل للدولة ومكسب اللمبادئ، ودر 
 ذلك، يتم إجراء تقييم وحتليل للقوانني واللوائح جبميع أشكاهلا. 

األسباب الشائعة لتحريك العاصمة هي االعتبارات االجتماعية واالقتصادية،  
دونيسيا هذه العوامل الثالثة يف  تعترب إن  االعتبارات اجلغرافية.واالعتبارات السياسية، و 

حتليلها لنقل عاصمتها، ليس فقط حملي ا، ولكن أيض ا من جتربة البلدان األخرى يف العامل 
ستوفر التجارب من خمتلف البلدان اليت نقلت عواصمها مدخالت    اليت نقلت عواصمها.

يف إندونيسيا  يل أكثر مالءمة لدراسة املشكالت واعتبارات ميكن استخدامها كمواد لتحل 
. يف مشروعة عاصمة الدولة، إندونيسيا النص األكادميي حبيث (١١٩،  ٢٠١٨)هتصيت،  

بشأن  ٢٠٢٢لعام  ٣يتم إصدار نتائج القرار اخلاص بنص قانون مجهورية إندونيسيا رقم 
 ، سيتم بناء٢٠4٥نيسيا وفق ا لرؤية إندو   .٢٠٢٢يناير  ١٨عاصمة الوالية يوم الثالاثء، 

-٢٠٢٢يق هدف إندونيسيا كدولة متقدمة. وفق ا للمراحل يف الية لتحقعاصمة الو 
، فإن املرحلة األولية لالنتقال إىل منطقة عاصمة الوالية هي بناء البنية التحتية  ٢٠٢4
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واإلسكان،   الرئيسية مثل القصر الرائسي ومبىن جملس نواب الشعب أو جملس شورى الشعب
مث حيتفل رئيس مجهورية   مل مخسمائة ألف األويل.ونقل اجلهاز املدين للوالية الذي يع

، قم ٢٠٣٥-٢٠٢٥يف     يف العاصمة الدولة اجلديدة.   ٧٩إندونيسيا ابلذكرى العيد امليالد  
 . ببناء العاصمة الوطنية كمنطقة أساسية قوية وتطوير املرحلة التالية من املدينة 

مل يتسبب    مناقشة. ذا املوضوع مثري لالهتمام دائم ا لل كمعلومات وطنية، فإن ه
املناقشات    بل تسبب أيض ا يف أشياء سلبية من خمتلف دوائر اجملتمع. يف إجابة إجيابية 

املتعلقة بنقل العاصمة القومية يف وسائل اإلعالم مشغولة للغاية يف كل من وسائل اإلعالم 
ل اإلعالم عرب ويزورها الكثريون، وال سيما يف وسائاملطبوعة واإللكرتونية وال تقل انشغاال  

شر املعلومات، فإن الوسيلة الرئيسية لوسائل اإلعالم هي استخدام ألنه يف ن  اإلنرتنت.
اللغة، وميكن استخدام ذلك من خالل وسائل اإلعالم على اإلنرتنت اليت يتم تطويرها 

عد أكثر وسائل اإلعالم فعالية  خاصة يف منصات األخبار على اإلنرتنت اليت ت  حالي ا. 
 .(44، ص.٢٠١٩نا، )فرتي

، ينطلق هذا البحث من مالحظات الباحث على عدد امن املناقشة أعاله
املنشورات يف وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت املتعلقة مبختلف املعلومات حول نقل عاصمة  

إخبارية على  يف هذه البحث، أراد الباحثون معرفة كيف أبلغت عدة مواقع   الدولة.
، وسي إن إن العربية  (Okaz)  ، وعكاظ(BBC)ة قناة يب يب سي عريب  اإلنرتنت، يف هذه احلال

(CNN) عن نقل عاصمة الدولة. يف هذا البحث استخدم الباحث حتليل اخلطاب النقدي ،
لتيون فان أ. ديك. تستخدم هذه الدراسة التحليلية عادة يف حتليل نصوص األخبار والشعر 

الة من خالل  خدم ملعرفة كيفية نقل الرسحتليل اخلطاب هو طريقة تست والقصصالقصرية.
يستخدم الباحث     (. 6، ص.  ٢٠٢٠الكلمات والعبارات واجلمل واالستعارات )رمضان،  

 يف تطبيقه أسلوب حتليل اخلطاب النقدي ألنه ميكن أن حيقق أقصى قدر من النتائج. 

تطبيقه على أنه حيتوي على ثالثة أبعاد،   البحث يف حتليل اخلطاب النقدي يف
، والسياق  (Kognisi sosial)االجتماعي  ، واإلدراك(Teks)هي: النص و 
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. يف هذا البحث، يقتصر البحث على حتليل أبعاد النص،   (Konteks sosial)االجتماعي
وكيف مت إنتاج نص األخبار اخلاص بتحريك عاصمة الدولة من قبل الصحفيني من الشرق 

 (Struktur makro) كربية األعناصر هي بنية    وسط ووسائله اإلعالم اخلاصة هبم مع ثالثة األ
 . (Struktur mikro) زئيةاجلوبنية  (Superstruktur) علويةالوبنية 

فيما يتعلق بتحليل حترك العاصمة الوطنية اإلندونيسية يف وسائل اإلعالم عرب  
اإلنرتنت: دراسة لتحليل اخلطاب النقدي بواسطة فان ديك، يشري الباحث إىل عشر 

سابقة مبا يف ذلك: البحث األول القائم على جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية  دراسات  
بعنوان خطاب اإلسالموفوبيا يف فرسا يف   ٢٠٢١تى عام احلكومية ماالنج حلسنزان حيا

اجلزيرة نت على أساس نظرية تيون أ. فان ديك. طرق البحث املستخدمة هي طرق وصفية  
مع تقنيات القراءة وتدوين املالحظات، وحتليل البيانت من  ونوعية، تقنيات مجع البيانت 

واستخالص النتائج )هيايت،  خالل ثالث مراحل لتقليل البيانت، وعرض البيانت، 
للخطاب اإلخباري أبكمله    كربيةاألبنية  (  ١   (. ونتائج هذه الدراسة هي: ٩، ص.  ٢٠٢٠

ومع ذلك، هناك    بار أبكملها.له موضوع واحد كبري تدعمه املوضوعات الفرعية يف األخ
وع  لبعض ولكنها غري مدرجة يف املوضخرب واحد حيتوي على أخبار فرعية مرتبطة ببعضها ا

تستويف متام ا بنية العناوين الرئيسية والرائدة   علويةالبنية ( ٢العام للخطاب اإلخباري، 
ئة األخبار ولكن على ال تتم كتابة خط التاريخ جنب ا إىل جنب مع هي   واهليئات اإلخبارية.

لألخبار أبكملها على عناصر داللية    زئيةاجلبنية    (٣اجلانب اآلخر من صفحة األخبار، و  
)التماسك، وصيغة مجلة فعل ماضي يتم   النحو(، و قصد واالفرتاض)اخللفية والتفاصيل وال

برازها،  تسليمها بشكل استنتاجي وترتيب أولوايت الكلمات أو العبارات(. اجلمل اليت تريد إ
: إبراز الكلمات أو اجلمل بعالمات اقتباس، واالستعارات ابستخدام رسم البياينواخلطابية )

 ملعىن الفعلي(. أسلوب اللغة عن طريق نقل الكلمات واجلمل ضمني ا، وليس اب 

عربيتنا اليت كتبها هانيك    مث أخذ املزيد من البحث من املقاالت العلمية يف جملة
أردنية للسيطرة على  –. أخبار خطة مصرية ٢٠٢١  محيدي عزيز. حملئتسكة، و حمبوب 
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الطريقة املستخدمة    تعدد جهات القرار يف محاس حتليل اخلطاب النقجي لتيون أ. فان ديك. 
نتائج هذه الدراسة    ريقة النوعية مع التحليل الوصفي ومجع البيانت مع التوثيق. هي الط

على خمطط   علويةالينية    (٢ضوع،  املوضوع أو املو حيث يتم تضمني    كربيةاألبنية  (  ١هي:  
على عناصر داللية وبنية   زئيةاجلبنية ( ٣متماسك يبدأ من االفتتاح واحملتوى واخلتام، 

 وأسلوب وخطاب.

. حتليل اخلطاب ٢٠٢٠،سرايدي،  مزيد من البحث كتبه أسرت وجينيت، مببج 
لة  جم   لنموذج تيون  أ. فان ديك." بقلم نينو واريزمان حتليل  ٢١٢النقدي لشعر "مناجات  

أسلوب البحث    سلمباري بسا: جملة أحباث تعليم اللغات اإلندونيسية واإلقليمية واألجنبية.
تصف نتائج التحليل   املستخدم نوعي مع حتليل اخلطاب النقدي تيون  أ. فان ديك.

يف بنية    فيه.ليل هيكل النص بثالثة جوانب حت  العناصر الثالثة لنموذج تيون فان ديك.
، حتتوي القصيدة على موضوع جتليات صالة املؤلف على الظواهر االجتماعية  كربيةاأل

، ترتيب  علويةالبنية   والسياسية والدينية والثقافية يف ديناميات احلياة الدميقراطية يف إندونيسيا.
واملعجم،  على عناصر التفاصيل، والنية، ، واليت حتتوي زئيةاجلبنية  املقاطع املرتابطة.

اإلدراك االجتماعي الذي    ، والتعبريات.رسم البيايناجلملة، والضمائر، و واالستعارة، وشكل  
يناقش الوضع الشخصي للمؤلف فيما يتعلق بتقييمه للظواهر االجتماعية والسياسية  

وتقييم دور املؤلف، ووسائل    ، وتقييم الناس له، ٢٠١٩والثقافية يف االنتخاابت الرائسية لعام  
وكذلك احلكومة، وكيف الكاتب. يفهم األحداث من اإلعالم، واألجهزة األمنية، 

واألخري هو السياق االجتماعي، حيث متيل ممارسة احلكومة للسلطة إىل التعسف،    حوله.
لى  بناء  ع  وتستفيد من سهولة الوصول إىل السلطة عرب األجهزة األمنية إلطالق دعايتها. 

" حتتوي على معىن بنية النص  ٢١٢ستنتاج أن قصيدة "مناجاة نتائج الدراسة ، ميكن اال
اقرتاح    واإلدراك االجتماعي والسياق االجتماعي وفق ا لنموذج اخلاص تيون أ. فان ديك. 

هذا البحث هو أنه من املؤمل أن يتخذ الرئيس وطاقمه موقف ا مرن ، وميكن هلذا البحث أن 
 لمني يف إندونيسيا والعامل.على احلاالت اليت حلت ابملس  يفتح أعينهم
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الدراسة الرابعة السابقة اليت كتبها فرنكا أنون برتوي، نفرهادي، وأبري بندي، 
، والنص اإلخباري على كمباس ونظرية املؤامرة األساسية: حتليل اخلطاب النقدي ٢٠٢٠

 Budapest International Research and Critics)جملة برسي   لـتيون أ. فان ديك.

Institute).    منهج البحث املستخدم وصفى نوعي مع مجع البيانت والتوثيق واملالحظة
تظهر أوجه    وأظهرت النتائج الفروق والتشابه بني القصتني االخباريني. واملالحظات.

ميال  للصحفيني التشابه اليت تعكس هياكل اخلطاب الثالثة واختالفها يف القصة األوىل 
مث     شخصيات النخبة العاملية.امات قوية بنظرايت املؤامرة اليت تربط  للمشاركة يف الرتويج الهت

 يعكس اخلرب الثاين معاين خمتلفة ومقرتحات داللية.

كتب املزيد من البحث حممد خملص، أكرب املسجد، هيين كوسوما ويداينينجروم  
ف طاب النقدي لنموذج تيون فان ديك يف الصحبعنوان حتليل اخل  ٢٠٢٠وآخرون يف عام  

جملة جريام   . كورونعلم عن بعد بسبب جائحة  عرب اإلنرتنت مع ذكرايت املاضي عن الت
)حركة الكتابة النشطة(. استخدم الباحث أسلوب حتليل احملتوى مبنهج نوعي مع تقنيات  

التحليل املستخدمة  ريقةط  مجع البيانت وهي تقنيات التوثيق وتقنيات القراءة والكتابة. 
تيون  على ثالثة أبعاد للنص استنادا إىل نظرية    ا البجثحتتوي نتائج هذ ى.هي حتليل احملتو 

  كربيةحول متاسك وخمططات النصوص، وأبعاد البنية األ العلوية. أبعاد البنية فان ديك 
حول املوضوع/ املوضوع، وهي مناقشة ذكرايت املاضي أو تقييمات تطبيق سياسات التعلم 

جلزئية،  م والثقافة يف مجهورية إندونيسيا، وأبعاد البنية اعن بعد اليت يدعمها وزير التعلي
التماسك، ومتاسك السببية، ومتاسك التناقضات، والضمائر، واملعاجم، والرسومات، 

 .واالستعارات 

جامعة احملمدية مشال سومطرة اليت كتبها موتيا    حبث اجلامعيذلك، حبث من  د  نع
فرباير  لسياسية يف قواعد الرأي يف إصدارمع االهتمام ابلتنوع يف السنة ا ٢٠٢٠ديفي، 
يستخدم أسلوب البحث    من جريدة إنذار: حتليل اخلطاابت بقلم تيون فان ديك.  ٢٠١٩

تتضمن نتائج الدراسة حتليال  لبنية النص واإلدراك   هذا تقنيات التحليل النوعي الوصفي.
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يف حتليل بنية النص،   بناء  على نتائج مناقشة البحث،  االجتماعي والسياق االجتماعي.
حيمل هذا اخلطاب موضوع ا   هناك أفكار أو موضوعات عامة حتاول طرحها يف اخلطاب.

د ا إىل اإلدراك االجتماعي، يعرب كتاب استنا  تمام ابلتنوع يف السنة السياسية.متعلق ا اباله
وتقييم حدث  اخلطاب عن آراء بناء  على ما يرونه ويسمعونه ويشعرون به على خلفية املعرفة  

يف اخلطاب، أعرب مؤلف اخلطاب عن رأي مفاده أنه كمواطنني يف جمتمعنا، جنتمع     معني.
وجيادل وخيتار، وهناك دائم ا  م التعددية ويفي ابحلقوق الدميقراطية،  مرة أخرى كمجتمع حيرت 

لذلك، ابلطبع، هناك حاجة إىل    فارق بسيط يف احلكمة، أي "الفصل، ال طالق ". 
ملسؤول كخطوة إسرتاتيجية ومستدامة من خالل التعليم متعدد الثقافات الذي التضامن ا

يف مسية وغري الرمسية، وحىت بشكل غري رمسي يتم من خالل مجيع املؤسسات التعليمية، الر 
ميكن اعتبار هذا مبثابة ختفيف التوترات والصراعات اليت ال هناية هلا يف    اجملتمع األوسع.

أخري ا، يرتبط السياق االجتماعي، وخلق   قومية ذات سيادة وكرمية. رحلة إندونيسيا كدولة
جملتمع األوسع فيما يتعلق ابلصراعات اخلطاب ارتباط ا وثيق ا ابخلطاب الذي يتطور يف ا

 ياسية ومصاحل معينة يف اآلراء الدميقراطية واختاذ اخليارات.الس 

ليل حت،٢٠١٩، مث متت كتابة البحث السابق بواسطة رحنا ماحيسي ريتناين
جانج لقضية القدس لقناة الغاد،  ن جورو اب ا تو مج احملاورة  ديك يف برنلفان  النقدي  اخلطاب  

الطريقة املستخدمة    . حلكومية ماالنججامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية ا  حبث اجلامعي
نتائج هذه  تتضمن     هي الطريقة النوعية وجلمع البيانت ابستخدام املالحظة غري التشاركية.

العام للموضوع الفلسطيين، وحتديدا  حالة فلسطني احلالية ومناقشة   كربيةاألبنية الدراسة 
أيض ا إىل حتليلني،  علويةالتنقسم بنية   احلل الفلسطيين من خالل مؤمتر نصوص القدس. 

من  ككل  علويةاليتكون خمطط البنية   لكل بيانت.  علويةالالشاملة وبنية  علويةالبنية  ومها
يتضمن القسم االفتتاحي البيانت األوىل والثانية، ويتضمن   افتتاح وجسم وخامتة وخامتة.

، وأقسام اخلامتة واخلتام يف البيانت  6قسم احملتوى البيانت الثالثة، حىت البيانت 
لذلك فإن الباحث الذي يذكر هذا اخلطاب لديه خمطط منهجي وأنيق.تتكون    السابعة.
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هي الدالالت والنحو واألسلوب على نطاق واسع من أربعة عناصر، و  زئية اجلبنية 
حتتوي العناصر الداللية على: بيان ماجستري مدرس بكالوريوس الذي يدعم حل    والبالغة.

قضية فلسطني بناء  على خلفيته كممثل إلندونيسيا، يستخدم العنصر النحوي الكثري من 
كار  نطاق واسع هي ضمائرن لتمثيل أف اجلمل اإلخبارية، والضمائر املستخدمة على

العنصر األسلويب املستخدم هو اختيار اإللقاء املهذب     ووجهات نظر الشعب اإلندونيسي.
من العناصر    واملنتظم، يتوخى ماجستري مدرس بكالوريوس احلذر الشديد بشأن ما يقوله.

، ابستخ  دام بعض االستعارات. اخلطابية، يكون أسلوب اللغة املستخدم اثبت ا، وليس مطوال 

)جورنل دراسات اللغة،    ابسندو ، فإن البحث املأخوذ من جملة  على ذلك عالوة  
واألدب اإلندونيسي، والتعلم( كتبه ريري أماندا فيرتاين، وإريزال غاين، وسيهارول  

. حتليل اخلطاب النقدي ألخبار اإلنرتنت يف حالة احتيال السفر للعمرة ٢٠١٩  رمضان.
أسلوب البحث املستخدم نوعي مع توثيق وحتليل حمتوى النص  (  ك  يفان د   أ.  ن)منوذج تيو 
  كربية األإىل أن اخلطاابت اخلمسة تفي مبعظم العناصر    البحثتشري نتائج هذه     اإلعالمي.

 العنصر غري املوجود هو عنصر بالغي صغري، عنصر تعبري.   واجلزئية.

.  ٢٠٢١  انغون.ا أنيسة بوراوين حبث سابق بقلم رمسة مفيدة، نوري أجنرايين، إير 
ك يف نص األخبار لطالب الفصل يحتليل اخلطاب النقدي ألبعاد النص لنموذج تيون فان د 

: جملة تعليم اللغة اإلندونيسية  لعوا رميا جملة  .تنجريانج ٢٨الثناوية الثامن من مدرسه 
يل احملتوى،  طريقة البحث  املستخدمة هي هنج نوعي مع تقنيات وصفية لتحل   وآداهبا.

نيات مجع البيانت ابستخدام دراسات الواثئق مع تقنيات القراءة وتدوين وتق
تظهر نتائج البحث أنه يف حتليل اخلطاب النقدي، فإن أبعاد نص منوذج   املالحظات.
النحوية لعناصر شكل اجلملة، فقد وجد أن    كلية( استخدام البنية  ١   ك هي؛يتيون فان د 

لطالب يستخدم يف الغالب شكل اجلملة ة يف نص أخبار ااستخدام أشكال اجلمل 
النحوية لعناصر الضمري أن استخدام الضمائر يف  فوقية( وجد استخدام البنية ٢  النشط؛

( وجد ٣  نص أخبار الطالب يستخدم يف الغالب ضمائر امللكية وضمائر املفرد الغائب؛
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النصوص اإلخبارية  دام اإلنكار يف النحوية لعنصر اإلنكار أن استخ دقيقةاستخدام البنية 
( وجد استخدام البنية اجملهرية  4  للطالب كتبه عدد قليل جد ا من الكتاب/ الطالب؛

األسلوبية لعناصر املعجم استخدام املعجم يف نصوص األخبار ذات اختيارات الكلمات 
 املختلفة، مثل كلمة مواطن.

اللغة، واألدب وآخر حبث مأخوذ من جملة ابسندو )جورنل دراسات 
إلندونيسي، والتعلم( كتبها عاي سييت اجلليحة وإنسيب سوهرمان وسيسيب جيلس، ا

. حتليل اخلطاب النقدي لنموذج " تيون فان ديك " ضد نص اخلطاب اإلخباري  ٢٠٢١
الطريقة املستخدمة هي طريقة وصفية مع   . إندونيسيا  عرب اإلنرتنت لشبكة سي ان ان

نتائج حتليل عدة أنباء ذاتية الصحفيني ووكاالت اإلعالم يف تظهر   هنج الطريقة النوعية. 
تقدمي األخبار، فهناك جوانب أثريت وبعضها أسقط ضمنا  من خالل الرواايت اليت يتم 

ال حتتوي مجيع األخبار على العناصر األربعة املذكورة أعاله، فكل خرب مت إنشاؤه    بناؤها.
وجية واختالفات يف التغليف، لذلك ال ميكن أن أيديولبواسطة مؤلفني خمتلفني به نقاشات  
 يفي بعناصر حتليل اخلطاب النقدي. 

وجه التشابه واالختالف بني هذا البحث والبحث السابق أعاله هي أوجه التشابه  
مث    يف البحث العشر السابقة، وحتديدا  يف طريقة حتليل اخلطاب النقدي تيون فان ديك.

خيتلف االختالف مع   مها كائنات نصية إخبارية.خدم كاليف سبع دراسات سابقة است
املوضوعات اإلخبارية اليت أاثرهتا األحباث السابقة عن هذا البحث، وحتديدا  املتعلقة بنقل 

مث هناك أيض ا اختالفات يف األشياء يف الدراسات الثالث السابقة اليت    عاصمة إندونيسيا. 
ز ابستخدام الشعر، واملوتيا ديفي ابستخدام دي عزيكتبها هانيك ماهلياتوسيكا وحمبوب محي

 اآلراء، والربامج التلفزيونية. 

من خالل مجيع البيانت أعاله، فإن اهلدف من هذا البحث هو معرفة كيف أن  
، (Okaz.com)، وعكاظ  (BBC ‘Araby)شكل أبعاد النص يف أخبار قناة ويب يب سي عريب  
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بناء  على منظور فان   العاصمة اإلندونيسيبنقل اتتعلق (CNN ‘Arabic) وسي إن إن عريب 
 .زئية اجلبنية و  علويةالوبنية  كربيةاألبنية ديك مع وصف 

 أسئلة البحث  .ب

   عند التفكري يف هذه اخللفية، فإن صياغة املشاكل اليت تنشأ هي:

على األخبار نقل العاصمة اإلندونيسية يف   كربيةاألما أشكال حتليل البنيية  -١
 عالم على اإلنرتنت أساس نظرية تيون أ. فان ديك؟وسائل األ

على األخبار نقل العاصمة اإلندونيسية يف   علويةالما أشكال حتليل البنيية  -٢ 
 وسائل األعالم على اإلنرتنت أساس نظرية تيون أ. فان ديك؟

على األخبار نقل العاصمة اإلندونيسية يف   ةزئياجلما أشكال حتليل البنيية  -٣
 عالم على اإلنرتنت أساس نظرية تيون أ. فان ديك؟وسائل األ

 فائدة البحث  .ج

  ئد البحث؛اهذا البحث له فوائد من الناحية التطبيقة وفيما يلي وصف لف

 الفوائدة التطبيقة   -١

. كيفية تشكيل  العاصمةتصبح مرجعا للبحوث املتعلقة ابلنص اإلخباري لنقل      
لك قمع املفردات. حىت يتمكن القراء من اجلمل، واختيار الكلمات اللغوية، وكذ

 .كتابة نص جيد وصحيحمعرفة كيفية  

         ثحدود البح  . د

تصر  يف هذا البحث، ستحلل الباحثة عملية نقل العاصمة اإلندونيسية. ستق
الباحثة حبثها على املواقع اإلخبارية العربية الشهرية ومنها: يب يب سي عريب، عكاظ.كوم، 

وتسرتجع كل موقع إخباري حبثي األخبار املتعلقة بنقل العاصمة   سي إن إن عربيك.كوم.
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أبكرب عدد من املشاهدات. مث مجعت   اإلندونيسية على الصفحة الرئيسية للموقع اليت حتظى
 عينات إخبارية كلها على أهنا بيانت أولية.   4

لتحليل األخبار، استخدم الباحث نظرية حتليل اخلطاب النقدي تيون أ. فان 
النص  . يقرتح فان ديك يف نظريته ثالثة أبعاد للبناء على حتليل اخلطاب على أساس ديك 

(Teks)    وبناء اإلدراك االجتماعي (Kognisi sosial)والسياق االجتماعي(Konteks sosial) 
. يف هذا البحث، ستقوم الباحثة بتحليل اخلطاب حول أبعاد النص املقسم إىل عدة هياكل  

 . زئية اجلوبنية  علويةالوبنية  كربيةاألا يف ذلك؛ بنية داعمة بعضها بعض، مب

 تعريف املصطلحات  .ه

 حتليل اخلطاب لنموذج تيون فان ديك -٣
منوذج حتليل اخلطاب فان ديك هو منوذج اخلطاب األكثر استخدام ا 
للتحليل. يف هذه احلالة، ألن فان ديك يشرح عناصر اخلطاب حبيث ميكن 

ن كتاب فان ديك أن حتليل اخلطاب النقدي هو مصطلح  استخدامها عملي ا. نقال  ع
النقدية، وما إىل ذلك عام للكتابة واملنطوقة، ينمو من علم اللغة النقدي، السيميائية  

(. ي ص و ر  ١٧، ص. ١٩٩٥للتحقيق يف اللغة واخلطاب والتواصل )فان ديك، 
السياق  اخلطاب مع فان ديك بثالثة أبعاد، هو النص واإلدراك االجتماعي و 

 االجتماعي. 
 وسائل االعالم على االنرتنت -٥

عملية تقدمي  ت عر ف الوسائل كأشكال وقنوات اليت ميكن استخدامها يف 
املعلومات. ي عر ف اإلنرتنت على أنه حالة اتصال تشري إىل اإلنرتنت أو ما ي عر ف  

يض ا بوسائل عر ف وسائل االعالم على االنرتنت أ  ( www)   عموم ا بشبكة الويب العامل
كل ما يتعلق ابالتصال اجلماهريي. بشكل عام، وسائل   اإلعالم السيربانية، أي
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االعالم على االنرتنت هو مجيع أشكال الوسائل اخلاصة اليت ميكن الوصول إليها  
 من خالل شبكات اإلنرتنت وكوسيلة لالتصال عرب اإلنرتنت.

اإلعالم من "اجليل اإلعالم على اإلنرتنت هي من وسائل    يقال إن وسائل
ل اإلعالم املطبوعة مثل الصحف واجملالت والكتب ووسائل  الثالث" بعد وسائ

، ص.  ٢٠٢١اإلعالم اإللكرتونية مثل التلفزيون والراديو والفيديو/ األفالم )هسمان،  
٧.) 

 األخبار   -٦

احلديثة، اليت حدثت  األخبار هي معلومات حقيقي ة. إعالم األحداث 
خبارية متتد قليال  إىل املاضي  يات والسلبيات. من خالل األحداث اإلمؤخر ا، اإلجياب

واملستقبل. بشكل عام، األخبار هي تقرير عما حيدث يتم تسليمه من خالل الوسائل 
املطبوعة و الوسائل اإللكرتونية ووسائل اإلعالم على اإلنرتنت. مع تطور عصر 

الم على اإلنرتنت أكثر طلب ا.  تزايد، أصبحت األخبار يف وسائل اإلعمتطور بشكل م
افة إىل ذلك، فإن مزااي تقدميه تكون أيض ا أسرع للقراء أو يطلق عليها عادة  ابإلض

 .مبستخدمى االنرتنت
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                   الفصل الثاين

 اإلطار النظري 
 عالم على االنرتنتوسائل األ .أ

ت. وسائل اإلعالم  وسائل اإلعالم لنشر الشيء الذي حتتاجه خمتلف االهتماما
مع تطور العصر، بدء ا من وسائل اإلعالم املطبوعة مثل . هي أيضا واحدة من نقاط القوة

الصحف واجملالت والوسائط اإللكرتونية مثل التلفزيون والراديو، أصبحت وسائل اإلعالم 
عرب اإلنرتنت أكثر رغبته. وذلك ألن تطور اإلنرتنت يصل إىل الوسائط عرب اإلنرتنت 

رب اإلنرتنت بوصول أوسع إىل مجيع  هولة من خالل اهلواتف احملمولة. تتمتع الوسائط عبس 
أحناء العامل من خالل الوصول إىل اإلنرتنت. بقصد نشر مجيع احملتوايت املوجودة يف هذه  

، ٢٠١6الوسائط وتبادهلا بسهولة بني املستخدمني عرب شبكة اإلنرتنت املتاحة )كوسوما،  
 (. 6٢ص. 

صحفية على ى اإلنرتنت هي شكل من أشكال املنتجات العالم عل وسائل اإل
اإلنرتنت. ت عر ف الصحافة على اإلنرتنت أبهنا "نقل احلقائق أو األحداث اليت يتم إنتاجها  
وتوزيعها عرب اإلنرتنت". إن خصائص وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت اليت متيزها عن غريها 

افة عرب اإلنرتنت للجمهور هي القدرة على اختيار  من وسائل اإلعالم التقليدية يف الصح
األخبار اليت يرغبون يف احلصول عليها حبرية، وميكن أن يكون كل خرب مقدم ا مبفرده، حبيث  
ال يضطر الناس إىل القراءة ابلتسلسل لفهمها، السماح بتخزين األخبار والوصول إليها  

ملنشورة للقراء أكثر اكتماال  بكثري بسهولة مرة أخرى.بواسطة القراء، يكون عدد القصص ا
األخرى، ويسمح بنقل املعلومات مباشرة إىل القراء، ويتيح لفريق التحرير من الوسائط 

تضمني النص والصوت، الصور ومقاطع الفيديو واملكونت األخرى يف األخبار اليت يتلقاها 
 ( ٢٨، ص ٢٠٢١القراء، وتسمح بزايدة مشاركة القارئ يف كل خرب )فاضلة، 
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 األخبار   .ب

نتيجة األحداث واحلقائق املعاجلة. يصبح جزء ا  األخبار هي معلومات حقيقية 
من حياة اإلنسان يف التفاعالت االجتماعية اليت حتدث حولنا ويف مجيع أحناء العامل.  
األخبار هي قصة أو تقرير عن حدث أو حدث واقعي جديد وغري عادي بطبيعته. لذلك 

ث يكون هلا قيمة  ث يف األخبار حتدث فعلي ا يف وقت جديد حبيفإن األحداث اليت حتد
صدمة وميكن أن تشبع فضول كثري من الناس، وهذه األحداث ال حتدث بشكل منتظم 

 (. ١٠ص.  ،٢٠٢١وطبيعي، بل حتدث خارج املألوف وغري املتوقع ) سيمي، 

، األخبار ال أتيت من تلقاء نفسها، ولكن جيب البحث عنها. بدال  من ذلك 
شرة  إىل مسرح األحداث أو األحداث يذهب الصحفيون بصفتهم صائدي األخبار مبا

اليت يشتبه يف استخدامها كمواد إخبارية فقط. بعد ذلك يتم معاجلتها ونشرها يف وسائل 
اإلعالم املختلفة سواء يف وسائل اإلعالم املطبوعة مثل الصحف واجملالت أو وسائل  

 . لفزيون والراديو واإلنرتنتاإلعالم اإللكرتونية مثل الت

م املستخدمة كمفاهيم أساسية يف إعداد التقارير وفق ا لـ )إينوتج،  العناصر والقي
 (، منهم:١١-6، ص. ٢٠١٨

 عنصر - ١

ابعتباره أسرع شكل من أشكال التقارير، فهو األكثر أساسية يف مفهوم (أ
ر دفئ ا تقدمي األخبار. هبدف أن تصبح املوضوعات اليت متت مناقشتها أكث

 انطباع ا أبهنا "قدمية". وأحداث  وال ختلق 
كحقيقة موضوعية، حيث جيب أن تكون األخبار موضوعية. وهذا يعين أنه    (ب 

 جيب اإلبالغ عنها بصدق، كما هي، وحيادية. 
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كمادة للرتمجة الفورية، جيب إذاعة التغطية اإلخبارية بلغة واضحة. ألنه ال   ( ج
بسهولة. مثل األخبار املتعلقة ابلسياسة   ميكن للجمهور فهم كل األخبار

يجة  والقانون واالقتصاد، جيب أن يبدأ كل شيء ابخللفية والسبب والنت
 والوضع وعوامل أخرى.

 
ستخدام األخبار املقدمة يف وسائل اإلعالم كتسجيالت وتوثيق، ميكن أيض ا ا(   د

ستوضح   كتوثيق. تتأثر ابلواثئق مثل الصور كتوضيح ملوضوع اخلرب، فإهنا 
 حمتوى األخبار أكثر من جمرد تقدمي مجلة طويلة. 

 درجة - ٢
 ندر  ( أ

من منظور صحفي، األخبار شيء غري عادي. لذلك، ال ميكن تسمية  
املثال، ال ميكن حتويل املعلومات  حدث غري عادي ابألخبار. على سبيل

 املتعلقة أبشجار اجلوافة اليت حتمل اجلوافة إىل أخبار. 
 بدعة (ب 

ابألخبار إذا حدث للتو. كلما مت عرض األخبار أكثر   احلدث يسمى 
واقعية، زادت قيمة اخلرب. أما حقيقة اخلرب يف النظرية الصحفية فهناك ثالث  

 ( املشكلة الفعلية.٣( الوقت الفعلي، و٢( التقومي الفعلي، ١فئات هي: 

 القرب (ج

القرب  تقارب األخبار ينقسم إىل نوعني، التقارب اجلغرايف والنفسي.
ما اقرتب احلدث اجلغرايف الذي يشري إىل موقع األحداث اليت وقعت. كل 

من اجلمهور، زادت أمهية قراءة األخبار. التقارب النفسي، التقارب املرتبط  
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ابحتياجات وأفكار ومشاعر وعلم النفس لشخص لديه الشيء يف  
 بار. األخ

 توليد االهتمام البشري (د

خص يسمع اث اليت تسبب املشاعر ألي شليس هناك عدد قليل من األحد
أو يشهد. جيب اإلبالغ عن املعلومات اليت جتعل الناس يبكون ويغضبون  
ويضحكون. على سبيل املثال، خبصوص أم ألقت طفلها يف النهر دون  

 مراقبة.

 إحداث أتثري على اجملتمع (ه

ألخبار دث خربا  إذا كان له أتثري كبري على املصلحة العامة. مثل ايصبح احل
تأثري هبوط أسعار ابئعي  املتعلقة ابخنفاض أسعار النفط بعد االرتفاع احلاد ل

 املواد الغذائية كاحتياج إنساين أساسي. 

 املعلومات  (و

اإلعالم املعلومات تكون حاجة أساسية للمجتمع. وابلتايل، حتاول وسائل 
 مجع ومعاجلة ونشر املعلومات املختلفة اليت حيتاجها اجملتمع. 

 تواصل مع األشخاص املهمني ( ز          

يصبح وجود املعلومات املتعلقة ابألشخاص املهمني أخبار ا مهمة أيض ا.             
 مثل نقاش حول حياة املسؤولني والفنانني

 العاصمة الدولة .ج

عاصمة الدولة كأهم دور يف الدولة. كن رمز ا لألمة ومركز ا للحكومة حىت تتمكن 
يف تقدمي اخلدمات أو حتسني رفاهية املنظومة. تعد عاصمة الوالية  ة وكفاءة  من العمل بفعالي
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املدينة األكثر استدامة يف العامل، ورمز ا للهوية الدولة، وقوة دافعة للبالد يف املستقبل. 
ابإلضافة إىل ذلك، تعترب عاصمة الوالية أيض ا تطور ا اسرتاتيجي ا من خالل االستفادة من 

 :العنقودية داعمة  ٢العنقودية اقتصادية و 6ع دة فيها ماملزااي املوجو 

 العنقودية اقتصادية  - ١  

 صناعة التكنولوجيا النظيفة (أ
 صيدلية متكاملة (ب 
 صناعة الزراعة املستدامة (ج
 السياحة البيئية والسياحة الصحية(د
 الكيماوايت ومنتجات املشتقات الكيماوية (ه
 طاقة منخفضة الكربون( و

 العنقودية داعمة -٢

 التعليم يف القرن احلادي والعشرين كتلة(أ
 4،٠املدينة الذكية واملركز الصناعي  (ب 

 حتليل اخلطاب . د

واليت تشري إىل (،  discursus)  ديسجورجسأتيت كلمة خطاب من الكلمة الالتينية  
القواعد والعادات اليت تكمن وراء استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة. اخلطاب هو وحدة  

(. اخلطاب عبارة عن ٣٣، ص. ٢٠١٩وق مجلة أو فقرة )أراتت، كاملة وأعلى للغة ف
سجل لغوي كامل متعلق أبحداث االتصال، ويتكون عادة  من مجل كاملة هلا عالقة تفاهم 

(. وابلتايل، فإن نقطة االتصال لتحليل اخلطاب ٢٠٢٠البعض )سوريوايت،  مع بعضها
 مرتبطة بدراسة اللغة واستخدام اللغة.
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على نطاق واسع يف التخصصات ذات املعاين حتليل اخلطاب  يستخدم مصطلح  
وما إىل ذلك )بدارا،  املختلفة مثل علم النفس وعلم االجتماع والسياسة واالتصال واألدب  

(. وفق ا حملمد أ.س هناك ثالث وجهات نظر للغة يف حتليل اخلطاب ١6، ص ٢٠١٣
، وهذا (positivisme-empiris)(. األول هو الوضعية التجريبية  4-6،ص.  ٢٠١١)أيرينتو،  

الرأي يؤكد على القواعد يف اللغة اليت تتوافق مع القواعد النحوية لأللياف الداللية يف نقل  
اخلطاب. ال حيتاج اإلنسان إىل معرفة املعىن الذايت أو القيمة اليت تكمن وراء بيانه، ألن  

حظ التحليل اللغوي األهم هو أن اللغة املستخدمة صحيحة أم ال. يف هذا النهج، يال 
 كيف جيب أن تكون اجلملة أو اخلطاب جيد ا. 

، يتأثر هذا الرأي بشدة ابلتفكري الفينومينولوجي.  (kontruktivisme)اثني ا، البنائية  
ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون للموضوع القدرة على التحكم يف معاين معينة يف كل 

ا وحتريكها عبارات هادفة. يعتمد كل بيان  خطاب. اللغة املفهومة يف هذا الرأي حتكمه
ذايت والكشف عن الذات للمتحدث. لذلك، على فعل خلق املعىن، أي فعل التكوين ال

يعترب حتليل اخلطاب يف هذا الرأي أحد التحليالت لكشف بعض املقاصد واملعاين.والثالث  

من أشكال  هو وجهة النظر النقدية، ومن وجهة النظر يؤكد حتليل اخلطاب على شكل
راد أشخاص ا حمايدين ال يعترب األفالقوة اليت حتدث يف عملية إنتاج املعىن وإعادة إنتاجه. 

ميكنهم التفسري حبرية وفق ا ألفكارهم، ألهنم يرتبطون ارتباط ا وثيق ا ويتأثرون ابلقوى  
يلعب من وجهة النظر هذه، ت فهم اللغة على أهنا وصف     االجتماعية املوجودة يف اجملتمع.

ك،  اب معينة واسرتاتيجيات فيها. لذلدور ا يف تشكيل موضوعات معينة وموضوعات خط
يتم استخدام حتليل اخلطاب للكشف عن القوة املوجودة يف كل عملية لغوية، واحلدود 
املسموح هبا للخطاب، ووجهات النظر املستخدمة، واملوضوعات اليت متت مناقشتها.  

لرأي أن اللغة دائم ا ما تشارك يف عالقات القوة، ال سيما  ابإلضافة إىل ذلك، يرى هذا ا
أفعال التصوير املختلفة يف اجملتمع. ألنه ابستخدام منظور نقدي،  يف تكوين املوضوعات، و 

 ي عرف هذا الرأي أيض ا ابسم حتليل اخلطاب النقدي.
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 حتليل اخلطاب النقدي .ه

املتضمن يف النهج   حتليل اخلطاب النقدي هو أحد األساليب يف حتليل اخلطاب 
اللغة املستخدمة. يف   ليل اخلطاب النقدي على فهمالثالث )وجهة نظر نقدية(. يساعد حت

اللغة، فهي ليست جمرد أداة اتصال، ولكنها تستخدم أيض ا كأداة لتنفيذ اسرتاتيجية القوة  
(. يستخدم حتليل اخلطاب النقدي كمحاولة للكشف عن ١٨، ص. ٢٠٢٢،  )هداية

النقدي أيض ا  ني العلم والسلطة. ابإلضافة إىل ذلك، يستخدم حتليل اخلطاب العالقة ب
احلياة االجتماعية اليت يتم تصويرها يف النص. وظائف حتليل اخلطاب النقدي  النتقاد

 لتشكيل املعرفة والبصرية يف السياق. 

حيتوي اخلطاب النقدي على االفرتاض األساسي أبنه ميكن استخدام لغة يف  
ينة مع عناصر الوصف، والشفقة، وحتريك جمموعة معينة مبعىن مقنع ولكن وسائط مع

، ٢٠٢١لنسبة للخصائص يف حتليل اخلطاب النقدي فهي؛)جليها وأصحبها،  أما اب   خفي.
 ( ١٧٠ص. 

ابدرة، ي فهم اخلطاب على أنه فعل. يتم تفسريه أيض ا على أنه شكل من أشكال  -١
واملناقشة،   شيء يستخدم للتأثري،لذلك فإن اخلطاب هو  التفاعل والتواصل.

أيض ا شيء يتم التعبري عنه  واإلقناع، والدحض، وما إىل ذلك. اخلطاب هو 
 بوعي وحتكم.

مقام، يف سياق اخلطاب يفحص أيض ا سياق التواصل مثل من يتواصل أو  -٢
 يتواصل ومع من يتواصل وملاذا ويف أي مواقف واستخدام أي وسائط للتواصل. 

يكون نفذت يف سياق اترخيي. عند  اخلطاب، ميكن أن اترخيي ، لفهم نص -٣
ور اخلطاب وكيف مت تطويره. ملاذا ميكن تشكيل التحليل وجب معرفة مكان تط

 اخلطاب وكيف يتم تشكيل عملية اخلطاب.  
 أس، انظر كيف ميكن للخطاب أن يسيطر على اجملتمع. -4



20 
 

 
 

 إقناع وإيصال إيديولوجيا، اخلطاب الذي تستخدمه اجملموعة كأداة املهيمن يف  -٥
 ور. قية يف نظر اجلمهالقوة اليت ميتلكها جلعلها تبدو شرعية وحقي

 بقلم تيون أ. فان ديك  حتليل اخلطاب النقدي . و

حتليل اخلطاب النقدي هو هنج واحد يف حتليل اخلطاب. هناك العديد من النماذج  
غالب ا هو منوذج اليت تستخدم حتليل اخلطاب النقدي. أحد هذه األساليب اليت يتم تطبيقها  

حتليل اخلطاب النقدي من منظور تيون أ. فان ديك. حتليل اخلطاب النقدي يوضح منوذج 
اب ال يكفي فقط لالعتماد على حتليل النص وحده، ألن  فان ديك أن البحث يف اخلط

 (.٢٢١،ص.  ٢٠١١النص هو فقط نتيجة ملمارسة إنتاج جيب مراعاهتا أيض ا )أيرينتو، 

، واإلدراك (Teks)ثة أبعاد، وهي: النص نه حيتوي على ثالخطاب فان ديك أب
يتمثل جوهر حتليل فان    . (Konteks sosial)والسياق االجتماعي،   (Kognisi sosial)االجتماع

كيف  ما تتم دراسته   ديك يف دمج األبعاد الثالثة يف وحدة حتليل واحدة. يف ب عد النص
خدمة للتأكيد على موضوع معني. يف ب عد تكون بنية النص واسرتاتيجيات اخلطاب املست

فيني. مث  االجتماعي، تتضمن عملية إنتاج نصوص األخبار اإلدراك الفردي للصح اإلدراك
يف ب عد السياق االجتماعي، ندرس بناء اخلطاب الذي يتطور يف اجملتمع حول مشكلة ما 

 (.٢٢4، ص. ٢٠١١)أيرينتو، 

لنص. ينقسم ب عد النص يف منظور فان  يف هذه البحث، ركز الباحثون على أبعاد ا
 إىل ثالثة أبعاد. حيث األبعاد مرتبطة ببعضها البعض. األبعاد هي:ديك 

   كربيةاأل  البنية -١
يوضح املعىن العام الذي ميكن مالحظته من خالل املوضوع    كربيةاألبنية  

الذي يطرحه اخلطاب. بعبارة أخرى، التحليل البنيوي الكلي هو حتليل نص متعلق 
،  ول على موضوع مركزي )بكري وآخرونلظروف االجتماعية احمليطة للحصاب

هلا عنصر واحد، وهي املوضوعي. يعرض هذا  كربيةاأل(. بنية ٨، ص. ٢٠٢٠
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عنصر نظرة عامة على النص. ميكن أن يطلق عليه الفكرة الرئيسية أو امللخص أو  ال
يوضح املوضوع املفهوم الرئيسي يف النص. املواضيع تصف ما يريد الصحفيون قوهلم.  

 (.٢٣٠، ص. ٢٠١١السائد واملركزي واألهم حملتوى النص )أيرينتو، 
 علوية البنية ال -٢

هي بنية خطابية مرتبطة إبطار النص، وكيفية ترتيب أجزاء   علويةالبنية 
حيتوي على  علويةال(. البنية ٧٥، ص. ٢٠١٥النص يف األخبار أبكملها )صبور، 

، حيلل كل ما ميكن مالحظته من املوضوعات علويةالنية  عناصر وهي التخطيطي. يف ب
 اليت طرحها املؤلف يف اخلطاب.

   زئيةالبنية اجل  -٣
مالحظة معىن النص الذي ميكن مالحظته من ترتيب اجلمل  زئيةاجلبنية 

يشري اهليكل   .واختيار الكلمات وأسلوب اللغة وما إىل ذلك املستخدمة يف النص
تأكيد عليه يف ي اجلانب الداليل )املعىن الذي تريد الإىل معىن مكان اخلطاب. يغط

جلوانب النحو )التقاط تشمل ا(. واالفرتاضات  القصدالنص( اخللفية والتفاصيل و 
يغطي اجلانب .  القصد من وراء اجلمل يف األخبار( شكل اجلملة والتماسك والضمائر

البالغي طي اجلانب  وأخريا، يغ  األسلويب )ما هو اختيار الكلمة لالستخدام( املعجم.
رسم )مع الرتكيز اإلجيايب أو السليب على اجلهات الفاعلة أو األحداث يف األخبار( 

 . ستعارةواال البياين
 . هيكل خطاب فان ديك١اجلدول  

 كربيةالبنية األ
 النص  املعىن العاملي للنص الذي ميكن مالحظته من خالل املوضوع املطروح بواسطة

 علويةالبنية ال
 املقدمة واجلسم واخلامتة واالستنتاج  نص، مثلخمطط ال

 زئيةالبنية اجل
 اختيار الكلمات واجلمل واألمناط املستخدمة يف النصيتم مالحظة املعىن احمللي للنص من خالل  
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أما ابلنسبة للبىن الثالثة يف ب عد النص، فلكل منها عناصر مرتابطة وتشكل وحدة  
 :  ناصر خطاب فان ديك واحدة تلو األخرىوتدعم بعضها البعض. فيما يلي وصف لع

 . عناصر حتليل خطاب فان ديك٢اجلدول  

 عنصر املتبعشيء   هيكل اخلطاب
حتليل املعىن العاملي للنص  كربيةبنية األ    

الذي ميكن مالحظته من 
 املوضوع املطروح )موضوعي(

 موضوع

حتليل إطار النص، مثل  علويةبنية ال
املقدمة واملدلول واخلتام 
 واخلالصة )ختطيطي /ثلم(

 خمط ط

املعىن احمللي للنص الذي ميكن  زئية بنية اجل    
ل اختيار مالحظته من خال

الكلمات واجلمل واألمناط 
املستخدمة يف النص 

 )دالالت(

، تفصيل، قصد، خلفية
 االفرتاض

حتليل كيفية نقل اآلراء  األكربيةبنية       
 )النحو(

، متاسكشكل اجلملة،  
 الضمائر

حتليل كيفية اختيار الكلمات  علويةية النب
 املستخدمة )أسلويب(

 معجم

كيف وأبي وسيلة يتم حتليل   زئية بنية اجل  
 الرتكيز على )خطايب(

 االستعارة  ،بياين  الرسم
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث 
 أنواع البحث .أ

ألساليب ي ست خد م هذا البحث أبنواع البحث النوعي الوصفي. وي ست خد م أساس  ا
نطاق واسع لفحص وثيقة يف شكل النصوص والصور ومقاطع الفيديو ووسائل  النوعية على  

اإلعالم األخرى هبدف فهم القضااي الثقافية يف سياقات إجتماعية معينة. وفقا مع الرأي 
( أن البحث النوعي يتطور كوسيلة حبث يف سياق املشاكل ٢٠٢٠)هرداين و أصحابه، 

 والسلوك البشري.  االجتماعية والثقافة املتعلقة ابلظواهر 

إبجراء حبث وصفي إىل مادة الوسائل اإلعالم على اإلنرتنت اليت مرت عملية 
مجع الواثئقة )أرشيفات األخبار على اإلنرتنت(. يف هذه احلالة، يبحث الباحث خرب حول  

من هذا البحث نقل عاصمة إندونيسيا يف وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت. أما ابلنسبة الغرضة  
يف نقل   زئية وبنية اجل علوية وبنية ال كربية األكل اخلطاب بنية هو تقدمي حملة عامة عن هي

عاصمة إندونيسيا يف وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت مع هنج حتليل النص لنموذج حتليل 
 اخلطاب النقدي تيون أ. فان ديك.  

 در البياانت امص  .ب

مها مصادر البيانت األساسية  يستخدم هذا البحث مصدرين للبيانت، و 
 بيانت الثانوية؛ الومصادر 

 مصادر البيانت األساسية  -١
مصادر البيانت األو لي ة هي البيانت اليت أتيت من جمموعة البيانت اليت  
مأخوذ من قبل الباحث من مصدر البيانت األصلي أو البيانت اجلديدة. البيانت 

د  من عدة مصادر البيانت تتكو ن من: جمموعة اليت حب  ث ت  مع الباحث الذي و   ج 
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صوص )األخبار(. يف هذا البحث، تشري مصادر البيانت األولية إىل أخبار  الن من
 . نقل العاصمة

اإلندونيسية يف وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت بناء  على نظرية تيون أ. فان   
 وجودة يف اجلدول التايل.ديك. أم ا البيانت األولية املستخدمة يف هذا البحث م

 العاصمة اإلندونيسيةنقل    األخبار.  ٣اجلدول

 حلقة الوصل موضوع اتريخ  رقم
٢٩ ١ 

أبريل  
٢٠١٩ 

 إندونيسيا تقرر نقل
العصامة من جا 

 كرات

48098380-https://www.bbc.com/arabic/world 

٢ ٢6 
سطس أغ

٢٠١٩ 

 إندونيسيا ختتار
 عاصمة جديدة يف

 تعرض جاكراتظل  
 للغرق مبعدل خطري

 يف حبر جاوة

https://arabic.cnn.com/travel/article/2019/08/26 

 

١٨ ٣ 
يناير  
٢٠٢٢ 

 اإلندونيسيون
 يودعون

 ار جاكرات..))نوسانتا
(( العصامة 

 اجلديدة

https://www.okaz.com.sa/news/local/2094403 

 

 مصادر البيانت الثانوية -٢

مصادر البيانت الثانوية هي مصادر البيانت اليت أتيت من البحث اليت 
ه مصادر البيانت الثانوية تعمل للت جن ب ف ع ل ت  ابجملموعة واملعاجلة الذاتية. هذ

ستطيع أن  البيانت غري الصحيحة اليت توجد من نتائج البحث. البيانت الثانوية ت
ز البحث. البيانت الثانوية هي البيانت اليت توجد من خالل الواثئق املتعلقة برتكي

https://www.bbc.com/arabic/world-48098380
https://arabic.cnn.com/travel/article/2019/08/26
https://www.okaz.com.sa/news/local/2094403
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العلمية،   ات حث باتوجد من البحث يف البيانت املكتوبة، مثل األوراق العلمية، ال 
ومراجع الكتب، والبيانت األخرى اليت هلا إرتباط. تلك مصادر البيانت هتدف إىل 

 تعزيز البيانت األساسية اليت توجد.
 مجع البياانت  طريقة .ج

مجع البيانت اليت فعلت مع الباحث يف هذه احلالة هي: استخدام  طريقة
 النتائج.  ، واستخالصكتابةالتوثيق من خالل القراءة، و  طريقة

 القراءة طريقة -١
اليت تفعل العملية الفيزايئية ملعاجلة املعلومات. يف  طريقةالقراءة هي  طريقة

 فعلت: الطريقةهذه 
إقرأ النص اإلخباري حول نقل عاصمة إندونيسيا بتدقيق للحصول (أ

 على تصو ر عن ذلك اخلطاب.
يا واحدا  نعيد قراءة النصوص اإلخبارية املتعلقة بنقل عاصمة إندونيس (ب 

قرات اليت تدل  كيف  فواحدا. مث نـ ر ك  ز  على الكلمات العبارات والف
 خطاب نقل العاصمة اإلندونيسية بناء  على نظرية تيون أ. فان ديك.  

 الكتابة   طريقة -٢

كتابة البيانت من خالل املستندات اليت متت   طريقة التسجيل هي طريقة
مة العبارات، واجلمل، والفقرات. مث ن س ج  ل  قراءهتا ومراقبتها. بعد قراءة وفهم كل 

ونيسيا بناء  على نظرية تيون أ. فان كل شيء الذي يدل  على نقل عاصمة إند
 ديك. 
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 استخالص النتائج طريقة -٣
يف هذه احلالة، بعد املرور بع د ة  مراحل يف مجع البيانت، هناك املرحلة  

معاجلة استخالص النتائج يف هذا البحث   األخرية املفعولة هي استخالص النتائج.
 قام به الباحث بفهم نص اخلرب الذي متت قراءته ومراقبة التسجيل.

 حتليل البياانت طريقة . د

   بعد مجع البيانت، يقوم الباحث بتحليل البيانت ابستخدام النموذج 
  فكيك حتليل اخلطاب. يهدف حتليل اخلطاب إىل أن يكون شكال من أشكال التحليل لت

ومعىن معنيني. فإن اخلطاب نفسه هو حماولة للتعبري أو البيان. يتم الكشف ميا يف ذلك   نية
 املتحدث. وضح الذات يف موقف 

نقدي بقلم تيون أ. فان ديك. مما  يستخدم الباحثة يعين حتليل اخلطاب ال 
مات يؤكد اجلانب اللغوي يف أكثر وسائل األعالم. يتعلق هذا اجلانب بكيفية تنظيم الكل 

لغوية مبمارسة اللغة. وينصب يف أشكال مجل معنية مفهومة وليس فقط كمسألة طريقة 
اليت يكون هبا لنمط الرتتيب واالندماج والرتتيب أتثري معني، مما الرتكيز هتا على الكيفية 

 جيعل موقف أحدا الطرفني أكثر فائدة من اآلخر.  

اد. حيث األبعاد مرتبطة  ينقسم ب عد النص يف منظور فان ديك إىل ثالثة أبع
ميكن  املعىن العاملي للنص الذي كربية هي البنية األاألول،  ي:ببعضها البعض. األبعاد ه

خمطط النص،    علوية هي البنية ال. الثاين،  النص  مالحظته من خالل املوضوع املطروح بواسطة 
حظة املعىن احمللي مال   يتم  زئية هيالبنية اجلز الثالث،  مثل املقدمة واجلسم واخلامتة واالستنتاج

 . للنص من خالل اختيار الكلمات واجلمل واألمناط املستخدمة يف النص

. التصرف  العاصمةمعلومات حول نقل    ثةمجع الباح،  أما ابلنسبة للمراحل
بشكل انتقائي، واختيار املكونت يف بنية النص اإلخباري يف شكل موضوعي وختطيطي 

مث قم بعمل     بناء على املكونت الثالثة املذكورة أعاله. اخلطايبوداليل وحنوي وأسلويب و 



27 
 

 

سي للبيان الذي جيب احلفاظ عليه. تقييم البيانت اليت مت ملخص أسا
مجعها إىل مرحلة الرتكيز على البيانت. إذا كان األمر كذلك، فإن البيانت جاهزة لإلجابة  

 بحث. على املشكلة قيد ال
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الفصل الرابع 
البياانت وحتليلها عرض   

 
نتائج البيانت اليت مت احلصول عليها من أخبار  ةقدم الباحثتيف هذا الفصل، س

ون فان ديك. هناك  يوعكاظ بناء على وجهة نظر ت ن العربيةأن أيب يب سي عريب وسي 
  البنية ، و كربية األ البنيةجوانب من أبعاد النص يف دراسة حتليل خطاب فان ديك، وهي: 

 (١ثالث قصص إخبارية بعنوان:  ة، حلل الباحثا البحث. يف هذزئية اجل البنية، و يةعلو ال
إندونيسيا ختتار عاصمة جديدة يف ظل  ( ٢ ;إندونيسيا تقرر نقل العصامة من جاكرات

اإلندونيسيون يودعون ( ٣ ;تعرض جاكارات للغرق مبعدل خطري يف حبر جاوة
مجيع األخبار حول   االثالثة األخبار أعاله  ثل. متجاكرات..))نوسانتارا(( العصامة اجلديدة

نقل عاصمة إندونيسيا. تدفقت األخبار على مواقع خمتلفة بعد توقف هذه األخبار يف 
لعام  ٣وسائل اإلعالم وعندما مت سن نقل العاصمة اإلندونيسية مبوجب القانون رقم 

  .٢٠٢٢يناير  ١٨يف  ٢٠٢٢

حيث عقد الرئيس جوكو   ٢٠١٩أبريل  ٢٩، اقتصرت على ا البحثيف هذ
أعلن جوكو   ٢٠١٩أغسطس    ٢6ودو اجتماعا حمدودا مع وكالة التخطيط الوطين، و  يدو 

بشأن    ٢٠٢٢لعام    ٣أثناء إهناء القانون رقم    ٢٠٢٢يناير    ١٨ويدودو نتائج االجتماع، و 
ة يتم  والسبب يف هذا التقييد هو أن األخبار املتعلقة ابلقضااي املثار  نقل العاصمة الوطنية.

  ف يف تلك الفرتة الزمنية. اإلبالغ عنه بشكل مكث

اليت يدعم فيها كل جزء ويرتبط   بنيةيف بعد النص، جيمع فان ديك بني العديد من ال 
اليت تدعم بعضها البعض يف كل جزء وترتبط ببعضها البعض. وهو يتألف   ببعضه البعض.

تكون األشياء اليت  ، كربيةاأل البنية يف  . زئيةاجل البنية و  علويةال البنية و  كربية األ البنيةمن 
،  والنحو، وهي الدالالت، زئيةاجل البنية التخطيطية، و  علويةال البنية لوحظت موضوعية، و 
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من نصوص األخبار العربية   ا البحثمت احلصول على النص يف هذ .طابيةواخل األسلوب و 
 . باحثةلل  ساسيةاليت مت حتديدها مسبقا يف البيانت األ

  اانتعرض البي .أ

 س م( )  (Struktur Makro)موضوعي  /كربيةألبنية ا -١
على عنصر واحد موضوعي. حتليل النص املرتبط   كربيةاأل بنية حيتوي ال

ابلظروف االجتماعية احمليطة من أجل احلصول على موضوع مركزي واحد.  
ابختصار، يالحظ هذا العنصر املواضيعي نص املوضوع املثار يف األخبار. فيما يلي 

 :  كربيةاألالبنية فصيل لثالث قصص إخبارية من خالل ت
 ( ١س م. )  .٢٠١٩أبريل  ٢٩يف  BBC ‘Arabyعلى موقع   رب اخل أ(

على يب  اخلربهو اخلطوط العريضة الواردة يف  هذا اخلرباملوضوع الوارد يف 
   و:اليت مت حتليله، وه  اخلرب ونيب سي العريب. رؤيته من عن

 ة من جاكارات". "إندونيسيا تقرر نقل العاصم

س  )  .٢٠١٩أغسطس  ٢٦يف  CNNarabic.com موقععلى  رب اخلب( 
 ( ٢م.

على  اخلرباملوضوع الوارد يف هذا اخلرب هو اخلطوط العريضة الواردة يف 
رؤيته من ، اخلربعريب. يظهر املوضوع املعلومات األساسية يف  سي أن أن

 و:اليت مت حتليله، وه اخلرب ونعن

عرض جاكارات للغرق مبعدل اصمة جديدة يف ظل ت"إندونيسيا ختتار ع
 خطرية يف حبر جاوة".

 ، وهي:اخلربرؤيته من شرفة أيضا 
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أعلن الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو أن املنطقة ابلغاابت شرق جزيرة 
بورنيو ستتحول إىل العاصمة اجلديدة إلندونيسيا، وذلك يف وسط خماوف 

 املزدهم والذي يغرق سريعا، جاكارات. حول استدامة املركز السياسي للبالد 

 ( ٣س م.)  .٢٠٢٢يناير    ١٨يف   Okaz.comموقع على  األخبارج( 
املوضوع الوارد يف هذه القصة هو اخلطوط العريضة الواردة يف األخبار  

   :على يب يب سي العريب. رؤيته من عناوين األخبار اليت مت حتليلها، وهي

 ))نوسانتارا(( العاصمة اجلديدة". "اإلندونيسيون يودعون جاكارات ..

 ( س س)   (Superstruktur) ختطيطي  /علويةلبنية ا -٢
يدرس كيف تبدأ بنية النص   على عنصر واحد ختطيطي. علويةالحتتوي البنية 

يف القصة اإلخبارية، هناك خمططان مهمان، ومها   من املقدمة واحملتوى واإلغالق.
(. يف املاألخبار أو الكتابة كتوى )حم (story) والقصة (summary) امللخص

. فيما يلي شرح لثالث قصص شرفة اخلربشيئان، ومها العنوان و امللخص هناك 
 :علويةالإخبارية من خالل البنية 

 ( ١س س.)  ٢٠١٩أبريل   ٢٩يف  BBC ‘Arabyعلى موقع  األخبار أ( 
 أما ابلنسبة للبيانت التخطيطية حول هذا اخلرب، وهي: 

 ( ١. ١)س س. العنوان: عم (summary)ملخص 
 العاصمة من جاكارات". "إندونيسيا تقرر نقل 

 ١مث على شرفة األخبار: الفقرة 
قررت السلطات يف أندونيسيا تغيري العاصمة احلالية جاكاراات، حسبما أعلن 

 وزير التخطيط.  

 ( ٢. ١)س س. )املقدمة، احملتوى، اخلتام( وهي: (story) يف عناصر القصة
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 ٣-6احملتوايت يف الفقرات ر يف عنصر امللخص. وترد  شرفة األخبا ترد املقدمة يف
طرحت فكرة نقل العاصمة عدة مرات منذ استقالل البالد عن هولندا يف  −

 .١٩4٥عام 
، خلص مسح إىل أن املدينة الضخمة تعاين أسوأ اختناق  ٢٠١6ويف عام   −

ليصلوا   مروري يف العامل. ويتعني على جهاز الشرطة مرافقة وزراء احلكومة
 األوقات احملددة هلا. إىل اجتماعاهتم يف 

ويقول وزير التخطيط إن ازدحام حركة املرور يف جاكرات يكلف االقتصاد   −
 مليار دوالر( يف السنة.  6،٨تريليون روبية ) ١٠٠

وخالل العقدين املاضيني، ابشرت السلطات مشروعا إللغاء مركزية   −
ة للمجالس  ة السياسية واملوارد املالياحلكومة، يف حماولة ملنح املزيد من السلط

 البلدية.
وتعترب جاكرات واحدة من أسرع املدن غرقا يف العامل، إذ يقول ابحثون إن   −

 .٢٠٥٠أجزاء كبرية من املدينة قد تغرق ابلكامل حبلول عام 
مرت خالل السنوات العشر املاضية، والزالت   ٢،٥وقد غرق مشال جاكرات  −

 سم سنواي.  ١٥-١مستمرة يف الغرق مبعدل 
 هنرا. ١٣ة ساحلية تقوم على أرض مستنقعات، ويقطعها وجاكارات مدين  −
ويقع نصف املدينة حتت مستوى سطح البحر. ومن أحد األسباب الرئيسية   −

 هلذا استخراج املياه اجلوفية اليت تستخدم للشرب واالستحمام.
 ( ٣. ١)س س. :٢١ختام اخلرب يف الفقرة 

ر، استطاعت حتقيق ذلك، ربايل وكازاخستان وميامناإذا كانت بلدان أخرى، كال 
 فإن إندونيسيا بدورها قادرة على حتقيق األمر. 
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  ٢٠١٩أغسطس   ٢٦يف  CNNarabic.com موقععلى  األخبارب( 
 ( ٢س س.)

 أما ابلنسبة للبيانت التخطيطية حول هذا اخلرب، وهي: 
 ( ١. ٢)س س. العنوان:مع  (summary)ملخص 

ظل تعرض جاكارات للغرق مبعدل خطري   عاصمة جديدة يف إندونيسيا ختتار"
 " يف حبر جاوة

 ١مث على شرفة األخبار: الفقرة 
أعلن الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو أن املنطقة ابلغاابت شرق جزيرة 
بورنيو ستتحول إىل العاصمة اجلديدة إلندونيسيا، وذلك يف وسط خماوف 
 حول استدامة املركز السياسي للبالد املزدهم والذي يغرق سريعا، جاكارات. 

 ( ٢. ٢س. )س  )املقدمة، احملتوى، اخلتام( وهي: (story) يف عناصر القصة
وترد املقدمة يف شرفة األخبار يف عنصر امللخص. وترد احملتوايت يف الفقرات 

٩-٥ 
أن املشروع الطموح لنقل  اإلندونيسية سي أن أن  شبكة وذكرت −

مليار  ٣4تريليون روبية، أي ما يعادل  4٨6العاصمة سيكلف حوايل 
 .عوامأ ١٠دوالر، وقال مسؤولون سابقا  إن عملية النقل قد تستغرق 

شخص، وفقا  لألمم  ماليني ١٠وت عد جاكارات موطنا  ألكثر من  −
مليون شخص يف املنطقة الكربى للمدينة،   ٣٠املتحدة، مع تقدير وجود  

 .ما جيعلها من أكثر املناطق احلضرية اكتظاظا  يف العامل
ضا  من أسرع املدن غرقا  يف العامل، وفقا  للمنتدى االقتصادي وهي ت عترب أي −

مبعدل خطري بسبب  (Java Sea) ملي، إذ أهنا هتبط حنو حبر جاوةالعا
 .اإلفراط يف استخراج املياه اجلوفية
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وتقبع املدينة على أراضي مستنقعات، وهي حتتضن البحر من جهة  −
 خاصالشمال، ما جيعلها عرضة  للفيضانت بشكل 

م على وتفاقمت أزمة تلوث اهلواء، الناجتة من االزدحام املروري شبه الدائ −
طرقاهتا، بشكل كبري إىل درجة رفع بعض السكان دعوة قضائية ضد 

 .احلكومة اإلندونيسية يف يوليو/متوز

 ( ٣. ٢)س س. :١٣و١٢ ختام اخلرب يف الفقرة

يف العامل، مع متتلك إندونيسيا أغلبية بورنيو، وهي اثلث أكرب جزيرة  −
 .ليةاحتفاظ كال من ماليزاي وبروني أبجزاء من منطقتها الشما

واجلزيرة مغطاة مبساحات شاسعة من الغاابت املطرية، ولكنها تعرضت  −
 .غاابت شديدة يف األعوام األخرية لتجريف

 ( ٣س س. )  .٢٠٢٢يناير    ١٨يف   Okaz.comموقع على  األخبارج( 
 للبيانت التخطيطية حول هذا اخلرب، وهي: أما ابلنسبة 

 ( ١. ٣)س س. مع العنوان: (summary)ملخص 
 دونيسيون يودعون جاكارات ..))نوسانتارا(( العاصمة اجلديدة". "اإلن

 ١مث على شرفة األخبار: الفقرة 
أقر الربملان اإلندونيسي اليوم )الثالاثء(، مشروع قانون نقل العاصمة من جاكرات  

 .»كاليمانتان« على جزيرة بورنيوإىل 

 ( ٢. ٣س . )س  )املقدمة، احملتوى، اخلتام( وهي: (story) يف عناصر القصة
 وترد املقدمة يف شرفة األخبار يف عنصر امللخص. وترد احملتوايت يف الفقرات 

٨-٣ 
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  أعلن وزير التنمية الوطنية اإلندونيسية سوهارسو مونوارفا أمس )اإلثنني(،  −
 . العاصمة اجلديدة للبالد اليت تقرر تشييدها يف جزيرة بورنيوأن 

اصمة اجلديدة مبجلس وقال خالل اجتماع للجنة اخلاصة لتأسيس الع −
النواب وسط جاكرات: لقد تلقيت أتكيدا من الرئيس )اجلمعة( أن العاصمة  

 . اجلديدة سوف يطلق عليها نوسانتارا
هو يصف أرخبيل مجهورية  وأضاف: )هذا االسم( مشهور عامليا وسهل، و  −

 . إندونيسيا، وأعتقد أننا مجيعا نتفق مع اسم نوسانتارا
تعين »أرخبيل«، هي اسم قدمي لألرخبيل املاالوي  يذكر أن نوسانتارا واليت  −

 الذي يضم إندونيسيا وبروني وماليزاي وسنغافورة واألجزاء اجلنوبية 
ويدودو، خططا لبناء عاصمة  ، أعلن الرئيس اإلندونيسي جوكو  ٢٠١٩ويف   −

جديدة كاملة يف غاابت بورنيو يف منطقة ما بني مدينيت ابليكباابن  
كرات مل تعد حيوية كمركز إداري للبالد بسبب  وساماريندا. وقال إن جا 

 .الفيضانت املتكررة واالزدحام املروري الدائم ورداءة اهلواء
مليار دوالر، وكان   ٣٢وتقدر تكلفة إقامة العاصمة اجلديدة أبكثر من  −

مقررا يف البداية أن يتم وضع حجر األساس ملشروع البناء يف أغسطس 
ت احلكومة على تعليقه. وستكون  أجرب   ١٩-، لكن جائحة كوفيد٢٠٢٠

العاصمة اجلديدة مقرا للحكومة، بينما ستظل جاكرات العاصمة احلالية اليت  
 .قتصاديماليني شخص، املركز التجاري واال ١٠يقطنها أكثر من 
 ( ٣. ٣)س س. :٩ ختام اخلرب يف الفقرة

فقد  تكون إندونيسيا الدولة الثالثة يف جنوب شرق آسيا اليت تنقل عاصمتها،  
، ٢٠٠٣نقلت ماليزاي اجملاورة هلا عاصمتها اإلدارية إىل بوتراجااي يف عام 

 .٢٠٠6وغريت ميامنار عاصمتها إىل نيبيداو يف عام 
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 م إ( ) (Struktur Mikro) زئيةجلبنية ا  -٣
مبعىن النص الذي ميكن مالحظته من إعداد اجلمل،  زئيةاجلتتعلق البنية 

على  زئيةاجلحتتوي البنية  غة املستخدمة يف النص.واختيار الكلمات، وأسلوب الل 
.  فيما يلي تفصيل طابية، وهي الداللية والنحوية واألسلوبية واخلظأربعة عناصر 

 : زئيةاجلخالل البنية   لثالث قصص إخبارية من
 ( ١)م إ.  ٢٠١٩أبريل   ٢٩يف  BBC ‘Arabyعلى موقع األخبار أ( 

 ( ١.١م إ.)(Semantik)  دالالت( ١
درس علم الدالالت املعىن الذي يريد التأكيد عليه يف النص ي     

 واالفرتاض. قصداإلخباري. وهو يتألف من اخللفية والتفاصيل وال
 (١. ١. ١)م إ. اخللفية -أ

ميكن  نقلها. الباحثوناخللفية هو عنصر ملعرفة النية اليت يريد      
تستخدم  أن يكون سببا لتربير األفكار اليت يقرتحها النص، واليت

خلفية  لتوفري اخللفية اليت جيب محلها حيث سيكون معىن النص.
 (6)الفقرة  يف هذا اخلرب:

طرحت فكرة نقل العاصمة عدة مرات منذ استقالل البالد عن 
  ١٩4٥هولندا يف عام 

 (٢. ١. ١)م إ. التفاصيل -ب
تتعلق التفاصيل ابلتحكم يف املعلومات اليت يعرضها الصحفي 

سواء مت وصفها ابلطول أو االختصار. تفاصيل اخلرب يف األخبار، 
 (١٣و  ١١،١٢  ،١٠)الفقرات  هي: 
جاكرات واحدة من أسرع املدن غرقا يف العامل، إذ يقول وتعترب  −

ابحثون إن أجزاء كبرية من املدينة قد تغرق ابلكامل حبلول عام 
٢٠٥٠. 
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مرت خالل السنوات العشر  ٢،٥وقد غرق مشال جاكرات  −
 سم سنواي.  ١-١٥زالت مستمرة يف الغرق مبعدلاملاضية، وال

عات، ويقطعها وجاكارات مدينة ساحلية تقوم على أرض مستنق −
 هنرا. ١٣

ويقع نصف املدينة حتت مستوى سطح البحر. ومن أحد  −
األسباب الرئيسية هلذا استخراج املياه اجلوفية اليت تستخدم 

 للشرب واالستحمام.
 (٣. ١. ١)م إ. القصد -ج

إىل ما إذا كان نص اخلرب قد مت نقله صراحة   القصدر  يشري عنص
أم ال. يستخدم الصحفيون ممارسات لغوية معينة إلبراز احلقيقة 

 (١٩،  ١٨،  ١٧  الفقرات) وإخفاء احلقيقة.
وتباينت ردود األفعال يف ابالنغكاراي بشأن نقل العاصمة إىل   −

 مدينتهم اليت تشتهر ابهلدوء.
وية ليب يب سي "آمل أن تتطور  الثانوقال أحد طالب املدارس  −

 املدينة وأن يصبح التعليم جيدا كما هو احلال يف جاكرات". 
لكنه أبدى قلقة من استخدام األراضي والغاابت، وقال   −

 "سنخسر ما تبقى لنا من الغاابت".
 (4. ١. ١)م إ. االفرتاض -د

بيان يستخدم لدعم معىن النص من خالل توفري  االفرتاض هو 
الفقرة ) حلقيقته. األدلة املسبقة على النحو التايل،فرضية موثوقة 

١6) 
يسود اعتقاد أبن مدينة ابلبالنجكاراب، الوقعة على بعد مئات  
الكلوكرتات إىل الشمال الشرقي يف وسط منطقة كاليمانتان، هي  
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املدينة املرشحة. وكان مؤسس إندونيسي، سوكارنو، قد افرتح جعلها 
 اضي.  العاصمة يف امل 

 ( ٢. ١م إ.) (Sintaksis) والنح( ٢
يعين كيفية عرض آراء املصدر يف األخبار. أما ابلنسبة  النحو هنا 

والتماسك    وأشكال اجلملة  لبعض العناصر اليت يتم مالحظتها حنواي، وهي
   الضمائر.و 

 (١. ٢. ١)م إ. اجلملة شكل -أ
حيتوي  يهدف شكل اجلملة إىل أن يكون جزءا من اخلطاب الذي  

دىن من بنية املوضوع واملسند، ويشري جتويده إىل أن  على احلد األ
تستخدم أشكال اجلمل يف هذه القصة  اخلطاب كامل ومعناه.

 . اإلخبارية أمناطا استنتاجية
 (٢. ٢. ١)م إ. التماسك -ب 

التماسك هو العالقة بني اللقاءات املعروضة، وجزء التماسك  
 ( ٣)الفقرة هو: ألخبار  هذا  يف

اجلديد للعاصمة. لكن وسائل اإلعالم ومل يتضح املكان  −
الرمسية أفادت أبن مدينة ابالنغكارااي، يف جزيرة بورنيو، ضمن  

 أبرز املدن املرشحة. 
لكنه أبدى قلقة من استخدام األراضي والغاابت، وقال  −

 (١٩)الفقرة  "سنخسر ما تبقى لنا من الغاابت".

 (٣. ٢. ١)م إ. الضمائر -ج
ة إىل مكان وجود الشخص يف تستخدم الضمائر لإلشار     

 .  اخلطاب أو األخبار
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تباينت ردود األفعال يف ابالنغكاراي بشأن نقل العاصمة إىل  −
 (٧١)الفقرة  مدينتهم اليت تشتهر ابهلدوء.

لكنه أبدى قلقة من استخدام األراضي والغاابت، وقال  −
 (٩١)الفقرة  الغاابت"."سنخسر ما تبقى لنا من 

ان أخرى، كالربازيل وكازاخستان  وأضاف أنه إذا كانت بلد −
وميامنار، استطاعت حتقيق ذلك، فإن إندونيسيا بدورها 

 (٢١)الفقرة  قادرة على حتقيق األمر.

 ( ٣.١م إ.) (Stilistik) األسلوب( ٣
اختيار الكلمات املستخدمة يف النص. العنصر  األسلوب يدرس   

 امللحوظ هو املعجم.
 (١. ٣. ١)م إ. املعجم-أ

 :يمة أو املعجم يف هذا اخلرب هاستخدام الكل 
ويقول وزير التخطيط إن ازدحام حركة املرور يف جاكرات يكلف االقتصاد  

 (٨)الفقرة . مليار دوالر( يف السنة  ٨،6تريليون روبية ) ١٠٠
 ( ٤.١م إ.) (Retoris) اخلطابية( ٤

بكيفية وطريقة الرتكيز يف النص. هناك العديد من  اخلطابيةتتعلق 
  رسم البياين ، وهي اخلطابية  جيب مالحظتها يف هذه األجزاء اليت

 واالستعارات.
 (١. 4. ١)م إ. رسم الببياين -أ

رسم رسومات إلظهار ما يظهره الشخص يف النص. العنصر 
 هنا هو يف شكل صور معروضة على صفحات األخبار.  الببياين
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 يب سي . على موقع يب١صورة اخلرب 

 ه كعنصر رسوميعالوة على ذلك، يف الصورة أدن

 
 يب سي . على موقع يب٢صورة اخلرب 

  مث الرسم املميز بعالمات اقتباس، 

قال الوزير، ابمبانج برودجونيغورو، إن الرئيس اإلندوتيسي، جوكو 
 (٢ الفقرة)ويدودو، اختار نقل العاصمة يف "قرارهم". 

 عالوة على ذلك، العناصر الرسومية ابستخدام اخلط العريض، وهي

 تغيري العاصمة؟  ملاذا −
 احملتملة؟ ما هي اخليارات  −

 (٢. 4. ١)م إ. االستعارات-ب
تستخدم االستعارات أيضا كأدلة لفهم معىن النص. ميكن أن  
تكون االستعارات يف اخلطاب عبارة عن عبارات ولغات وأقوال، 

 (٢١ الفقرة. )كأسباب لالعرتاف آبراء معينة للجمهور
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استطاعت  كازاخستان وميامنار، إذا كانت بلدان أخرى، كالربازيل و 
 حتقيق ذلك، فإن إندونيسيا بدورها قادرة على حتقيق األمر.

م  )  ٢٠١٩أغسطس    ٢٦يف    CNNarabic.com  موقع على    األخبارب(  
 ( ٢إ.
 ( ١. ٢م إ.) (Semantik) دالالت( ١

 (١. ١. ٢)م إ. اخللفية -أ
ة إندونيسيا ختتار عاصم"  اخلربيف    ايفاإلعداد الذي اختذه الصح

تعدة يف تعدض جاكارات للغرق مبعدل خطري يف حبر جديدة يف ظل  
 (4)الفقرة  وهي: "،جاوة

وقال ويدودو يف خطاب عرب التلفزيون: "كدولة كبرية مستقلة منذ 
عاما ، مل خترت إندونيسيا قط عاصمتها اخلاصة"، مضيفا  أن  ٧4

عمال واأل جدا  كمركز احلكم "العبء الذي حتمله جاكارات اآلن ثقيل
 واخلدمات". والتجارة واألمور املالية التجارية

 (٢. ١. ٢)م إ. التفاصيل -ب
 (٥)الفقرة  :والعناصر التفصيل هلذا اخلرب ه

وذكرت شبكة سي أن أن اإلندونيسية أن املشروع الطموح لنقل 
 ٣4تريليون روبية، أي ما يعادل  4٨6العاصمة سيكلف حوايل 

قا  إن عملية النقل قد تستغرق مليار دوالر، وقال مسؤولون ساب
 .أعوام ١٠
 (٣. ١. ٢)م إ. القصد -ج

وهي ت عترب أيضا  من أسرع املدن غرقا  يف العامل، وفقا  للمنتدى  
مبعدل  (Java Sea) االقتصادي العاملي، إذ أهنا هتبط حنو حبر جاوة
 (٨)الفقرة   خطري بسبب اإلفراط يف استخراج املياه اجلوفية.
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 (4. ١. ٢إ. )م االفرتاض -د
 (١٠)الفقرة يف هذا اخلرب:  االفرتاض

ومل يتم إعطاء اسم للموقع اجلديد، ولكن أعلنت احلكومة عن خطط  
نقل العاصمة يف أبريل/نيسان. ويتطلب النقل موافقة الربملان من 

 املباشرة فيه. أجل 
 ( ٢. ٢م إ.) (Sintaksis) النحو( ٢

 (١. ٢. ٢)م إ. اجلملة شكل -أ
اجلملة أن يكون جزءا من اللفظ الذي حيتوي يقصد من شكل 

على بنية دنيا للموضوع واملسند، ويشري جتويده إىل أن الكالم كامل 
ومعناه. يستخدم شكل اجلمل يف هذه القصة اإلخبارية منطا 

 استنتاجيا.
 (٢. ٢. ٢)م إ. التماسك -ب 

 (١)الفقرة  التماسك يف هذا اخلرب:
املركز السياسي للبالد   ...ذلك يف وسط خماوف حول استدامة −

 املزدحم والذي يغرق سريعا ، جاكارات. 

شخص، وفقا  لألمم   ماليني  ١٠ت عد جاكارات موطنا  ألكثر من   −
املنطقة الكربى  مليون شخص يف    ٣٠املتحدة، مع تقدير وجود  

. للمدينة، ما جيعلها من أكثر املناطق احلضرية اكتظاظا  يف العامل
 (6)الفقرة 

اسم للموقع اجلديد، ولكن أعلنت احلكومة عن مل يتم إعطاء  −
خطط نقل العاصمة يف أبريل/نيسان. ويتطلب النقل موافقة 

 (١٠)الفقرة  الربملان من أجل املباشرة فيه.
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مبساحات شاسعة من الغاابت املطرية، ولكنها  اجلزيرة مغطاة  −
)الفقرة  غاابت شديدة يف األعوام األخرية. تعرضت لتجريف

١١) 

 (٣. ٢. ٢)م إ. رالضمائ -ج
 (٧)الفقرة الضمائر يف هذا اخلرب: 

وهي ت عترب أيضا  من أسرع املدن غرقا  يف العامل، وفقا  للمنتدى   −
 (Java Seaحبر جاوة )االقتصادي العاملي، إذ أهنا هتبط حنو 

   مبعدل خطري بسبب اإلفراط يف استخراج املياه اجلوفية.

 أعوام. ١٠تستغرق قال مسؤولون سابقا  إن عملية النقل قد  −

 ( ٣. ٢م إ.)  (Stilistik) األسلوب( ٣
 (١. ٣. ٢)م إ. املعجم -أ

 (6)الفقرة املعجم يف هذا اخلرب: 
شخص، وفقا  لألمم  ماليني ١٠ت عد جاكارات موطنا  ألكثر من 

مليون شخص يف املنطقة الكربى   ٣٠املتحدة، مع تقدير وجود 
 رية اكتظاظا  يف العامل.للمدينة، ما جيعلها من أكثر املناطق احلض

 ( ٤. ٢م إ.) (Retoris) اخلطابية( ٤

 (١. 4. ٢)م إ. رسم البياين-أ
 اخلرب:رسم البياين يف هذا 

 
 . على موقع سي أن أن٣صورة اخلرب                   
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مث هناك أيضا عناصر رسومية مع عالمات اقتباس، على النحو 
 (4و٥)الفقرة  التايل:
عاما ، مل خترت إندونيسيا قط   ٧4ة منذ كدولة كبرية مستقل " −

 عاصمتها اخلاصة" 

جدا  كمركز   العبء الذي حتمله جاكارات اآلن ثقيل" −
 واخلدمات". والتجارة واألمور املالية واألعمال التجارية احلكم

 (٢. 4. ٢)م إ. االستعارات -ب 
 (٥)الفقرة اخلرب: ذا فف ه االستعارات 

أن املشروع الطموح لنقل  شبكة سي أن أن اإلندونيسية وذكرت 
 ٣4تريليون روبية، أي ما يعادل  4٨6العاصمة سيكلف حوايل 

مليار دوالر، وقال مسؤولون سابقا  إن عملية النقل قد تستغرق  
 أعوام ١٠

 ( ٣م إ. ).  ٢٠٢٢يناير   ١٨يف   Okaz.comموقع على  األخبارج( 
 ( ١. ٣م إ.) (Semantik) دالالت( ١

 (١. ١. ٣)م إ. اخللفية -أ
 (4)الفقرة  اخلرب:يف هذا  اخللفية         

قال خالل اجتماع للجنة اخلاصة لتأسيس العاصمة اجلديدة مبجلس 
النواب وسط جاكرات: لقد تلقيت أتكيدا من الرئيس )اجلمعة( أن  

 العاصمة اجلديدة سوف يطلق عليها نوسانتارا 
 (٢. ١. ٣)م إ. التفاصيل -ب

 (٨ة )الفقر اخلرب: يف هذا  التفاصيل
مليار دوالر،  ٣٢تقدر تكلفة إقامة العاصمة اجلديدة أبكثر من 

وكان مقررا يف البداية أن يتم وضع حجر األساس ملشروع البناء يف  
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أجربت احلكومة على  ١٩-، لكن جائحة كوفيد٢٠٢٠أغسطس 
تعليقه. وستكون العاصمة اجلديدة مقرا للحكومة، بينما ستظل 

ماليني شخص،   ١٠يقطنها أكثر من  جاكرات العاصمة احلالية اليت 
 املركز التجاري واالقتصادي.

 (٣. ١. ٣)م إ. القصد -ج
 (٧)الفقرة اخلرب: يف هذا  القصد

ويدودو، خططا لبناء  ، أعلن الرئيس اإلندونيسي جوكو ٢٠١٩يف 
عاصمة جديدة كاملة يف غاابت بورنيو يف منطقة ما بني مدينيت  

جاكرات مل تعد حيوية كمركز إداري  ابليكباابن وساماريندا. وقال إن 
للبالد بسبب الفيضانت املتكررة واالزدحام املروري الدائم ورداءة  

 اهلواء. 
 (4. ١. ٣)م إ. االفرتاض -د

 (٥)الفقرة اخلرب: يف هذا  االفرتاض   
أضاف: )هذا االسم( مشهور عامليا وسهل، وهو يصف أرخبيل  

 . تفق مع اسم نوسانتارا مجهورية إندونيسيا، وأعتقد أننا مجيعا ن 
 ( ٢. ٣م إ.) (Sintaksis) النحو( ٢

 (١. ٢. ٣)م إ.  اجلملة شكل -أ
يقصد من شكل اجلملة أن يكون جزءا من اللفظ الذي حيتوي 

دنيا للموضوع واملسند، ويشري جتويده إىل أن الكالم كامل على بنية  
 منطا استنتاجيا. اخلرب اومعناه. يستخدم شكل اجلمل يف هذ
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 (٢. ٢. ٣)م إ.  التماسك -ب 
 اخلرب: يف هذا  التماسك

مليار دوالر،   ٣٢تقدر تكلفة إقامة العاصمة اجلديدة أبكثر من   −
حجر األساس ملشروع البناء  وكان مقررا يف البداية أن يتم وضع 

أجربت احلكومة   ١٩-، لكن جائحة كوفيد٢٠٢٠يف أغسطس  
 (٨)الفقرة  على تعليقه.

الدولة الثالثة يف جنوب شرق آسيا اليت  وبذلك تكون إندونيسيا  −
تنقل عاصمتها، فقد نقلت ماليزاي اجملاورة هلا عاصمتها اإلدارية  

ميامنار عاصمتها إىل ، وغريت ٢٠٠٣إىل بوتراجااي يف عام 
 (٩)الفقرة  .٢٠٠6نيبيداو يف عام 

 (٣. ٢. ٣)م إ.  الضمائر -ج
 : يف هذا األخبار الضمائر

مة اجلديدة، الذي يوفر إطار  ينص مشروع قانون العاص  −
عمل قانونيا للمقرتح الطموح للرئيس جوكو ويدودو، على 

 (6)الفقرة  كيفية متويل تطوير العاصمة وإدارهتا. 

 (٥)الفقرة   ...وأعتقد أننا مجيعا نتفق مع اسم نوسانتارا. −

 ( ٣. ٣م إ.)  (Stilistik) األسلوب( ٣
 (١. ٣. ٣)م إ. املعجم -أ

 (١)الفقرة : باريف هذا األخ املعجم
أقر الربملان اإلندونيسي اليوم )الثالاثء(، مشروع قانون نقل العاصمة  

 . بورنيو من جاكرات إىل »كاليمانتان« على جزيرة 
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 ( ٤. ٣م إ.) (Retoris) اخلطابية( ٤

 (١. 4. ٣)م إ. رسم البياين -أ
 اخلرب:يف هذا  رسم البياين

 
 موقع عكاظ. على ٤صورة اخلرب                    

 العنصر الرسومي التايل بني قوسني، كما يلي:
، مشروع قانون نقل )الثالاثء(أقر الربملان اإلندونيسي اليوم  −

 على جزيرة بورنيو.  »كاليمانتان« العاصمة من جاكرات إىل 
أعلن وزير التنمية الوطنية اإلندونيسية سوهارسو مونوارفا أمس  −

د اليت تقرر تشييدها يف  ،أن العاصمة اجلديدة للبال)اإلثنني(
 »نوسانرتا«. جزيرة بورنيو، ستحمل اسم 

قال خالل اجتماع للجنة اخلاصة لتأسيس العاصمة اجلديدة  −
مبجلس النواب وسط جاكرات: »لقد تلقيت أتكيدا من الرئيس  

 أن العاصمة اجلديدة سوف يطلق عليها نوسانتارا.  )اجلمعة(
أرخبيل مجهورية    شهور عامليا وسهل، وهو يصف هذا االسم( م- −

 . إندونيسيا، وأعتقد أننا مجيعا نتفق مع اسم نوسانتارا
، هي اسم قدمي »أرخبيل«يذكر أن نوسانتارا واليت تعين  −

لألرخبيل املاالوي الذي يضم إندونيسيا وبروني وماليزاي  
 .وسنغافورة واألجزاء اجلنوبية من الفلبني
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 (٢. 4. ٣)م إ. االستعارات -ب 
 (٢اجلملة  ٧)الفقرة اخلرب: هذا يف  االستعارات 

وقال إن جاكرات مل تعد حيوية كمركز إداري للبالد بسبب الفيضانت 
 . املتكررة واالزدحام املروري الدائم ورداءة اهلوا 

 ب. حتليل البياانت
   ( Struktur Makro) موضوعي /كربيةاأل بنية -١

 BBC ‘Araby  موقع على  اخلرب  أ(
س   رمز يف يطابق وهواليت مت حتليلها،  اخلربميكن مالحظة ذلك من عنوان 

للمعىن العاملي وجدت، أي املوضوع الذي   كربيةاأل ا البنية لذلك، على  .١م.
  اخلربوجهة نظر الصحفي يف نشر هذ  أثري حول نقل العاصمة اإلندونيسية. 

أنه يريد أن يشرح ما هو السبب وراء اختيار إندونيسيا لنقل العاصمة وإخبار    وه
اء كيف أن االعتبارات من عدة أحزاب تتعلق بنقل العاصمة إىل منطقة  القر 

 كاليمانتان. 

 CNNarabic.com موقع  على اخلرب  ب(
. ٢س م. رمز يف يطابق، اخلربيعرض املوضوع املعلومات األساسية يف 

هو أن الرئيس جوكو ويدودو سينقل عاصمة   اخلرباملوضوع الذي سيتم نقله يف  
"الغاابت شرق جزيرة بورنيو ستتحول إىل  أن أن سيإندونيسيا. كشفت 

العاصمة اجلديدة إلندونيسيا" لتوضيح أن الرئيس جوكو ويدودو يريد وضع 
 خطة لنقل العاصمة اجلديدة.

 Okaz.com موقع علىاخلرب  ج(
اليت عادة ما تكون مبثابة   اخلربيظهر املوضوع يف جوهره املعلومات الواردة يف 

 . ٣س م. رمز يف يطابق وهومن عنوان اخلرب،  تلك ظة وضوع. وميكن مالحامل
   ولذلك، فإن املوضوع الذي أثري كان حول نقل العاصمة اجلديدة وكذلك تسميتها. 
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 ( Superstruktur) ختطيطي  /علويةال بنية -٢
 BBC ‘Araby  موقع على  اخلرب  أ(

أي أن   ،١. ١س س. رمز يف يطابق( العنوان)يشرح عنصر امللخص 
وقد نوقش هذا األمر عدة مرات  ختارت نقل عاصمتها من جاكرات. إندونيسيا ا

ويف الوقت نفسه،  .١٩4٥منذ أن حصلت إندونيسيا على استقالهلا يف عام 
يتعلق  وفيما  أوضح الرتاس اإلخباري أن إندونيسيا قررت تغيري العاصمة احلالية. 

ينقل  ، ٢. ١س س . رمز يف يطابقبعناصر القصة )املقدمة، احملتوى، واخلتام( 
استطالع للرأي أن سبب انتقال العاصمة اإلندونيسية يعاين من أسوأ ازدحام 
مروري ويعد من بني أسرع املدن غرقا يف العامل ألن السبب الرئيسي هو تناول  

 ١٠ام من السكان البالغ عددهم املياه اجلوفية املستخدمة للشرب واالستحم
ابلتعبري عن  ٣. ١س س. رمز يف يطابق ماليني نسمة. واختتمت هناية اخلرب 

 األمل واالضطراابت لسكان كاليمانتان احملليني.
 CNNarabic.com موقع على اخلرب   ب(

أبن إندونيسيا  ١. ٢س س. رمز يف يطابق يشرح عنصر امللخص العنوان
ويف الوقت نفسه،   اختارت عاصمة جديدة ألن جاكرات كانت على وشك الغرق.

الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو أعلن أن منطقة  أوضح العنصر الرئيسي أن
الغاابت يف جزيرة كاليمانتان هي منطقة العاصمة اجلديدة. يشرح عنصر القصة 

بعض املشاكل املوجودة يف مدينة  ٢. ٢س س. رمز يف يطابق )احملتوى واخلتام(
 جاكرات ابإلضافة إىل الوقت واإلنفاق املقدر لصناديق تنمية العاصمة. واختتم

 ببيان حول منطقة بورنيو. ،٣. ٢س س. رمز يف يطابق اخلرب
 Okaz.com موقع علىج( اخلرب 

أن اإلندونيسيون   ١. ٣س س.  رمز يف يطابق يشرح عنصر امللخص العنوان
ويف الوقت نفسه، أوضح  يودعون جاكرات.. ))نوسانتارا(( العصامة اجلديدة. 
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خطة قانون لنقل العاصمة الوطنية    العنصر الرئيسي أن الربملان اإلندونيسي قد أقر
. مث يف القصة )احملتوى واخلتام(  ٢٠٢٢يناير  ١٨إىل كاليمانتان يوم الثالاثء 

معىن اسم " نوسانتارا" وكذلك   ٢. ٣س س.  رمز يف يطابق وهو شرح عكاظ
سبب حتويل رأس املال وكذلك األموال املقدرة اليت مت إنفاقها وخطة تركيب  

ببيان مفاده أن   ٣. ٣س س.  رمز يف يطابق ختتم اخلرب األساس األولية. وا
 إندونيسيا ستصبح اثلث دولة يف جنوب شرق آسيا. 

 ( Struktur Mikro)  زئيةاجل بنية -٣
 BBC ‘Araby  موقع على  اخلرب  أ(

 ( Semantik)   دالالت( ١
 اخللفية -أ

ميكن  نقلها. الباحثوناخللفية هو عنصر ملعرفة النية اليت يريد       
ن يكون سببا لتربير األفكار اليت يقرتحها النص، واليت تستخدم أ

  لتوفري اخللفية اليت جيب محلها حيث سيكون معىن النص.
من القارئ  يب يب سيتطلب  ،١. ١. ١م إ. رمز يف يطابق

معرفة خلفية النقل املخطط له للعاصمة قبل مواصلة مناقشة أسباب 
يب يب سي عريب أن خطة وأوضحت    نقل العاصمة إىل منطقة أخرى.

نقل العاصمة نوقشت عدة مرات منذ استقالل إندونيسيا عن هولندا 
. مث أثريت هذه املناقشة مرة أخرى يف حكم الرئيس ١٩4٥يف عام 

 جوكو ويدودو. 
 التفاصيل -ب

تتعلق التفاصيل ابلتحكم يف املعلومات اليت يعرضها الصحفي 
 هوختصار. تفاصيل اخلرب أو اال ، سواء مت وصفها ابلطولاخلربيف 

، تشرح يب يب سي عريب اجلزءهذا . ٢. ١. ١م إ. رمز يف يطابق
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ابلتفصيل أحد أسباب نقل العاصمة اإلندونيسية من جاكرات وكذلك 
تود يب يب سي عريب أن تعلم اجلمهور أن خطة نقل  سبب حدوثها.

إندونيسيا عاصمة إندونيسيا هلا أحد األسباب الكبرية اليت جتعل 
 طط لنقل العاصمة جاكرات إىل مناطق أخرىخت

 القصد -ج
إىل ما إذا كان نص اخلرب قد مت نقله صراحة   القصديشري عنصر  

ممارسات لغوية معينة إلبراز احلقيقة وإخفاء   ايفأم ال. يستخدم الصح
تشرح يب  . ٣. ١. ١م إ. رمز يف يطابق اخلرب هذا يف زءاجل احلقيقة.

عليقات السكان احملليني يف كاليمانتان  صراحة كيف أن تيب سي عريب  
  هي املنطقة اليت من املرجح أن تكون نقطة تطوير العاصمة اجلديدة. 

وأعربوا عن قلقهم إزاء أكرب الكنوز فضال عن سبل عيشهم اليت 
ومن نحية أخرى، أيملون أيضا أن تتطور املنطقة من حيث  ستفقد.

   رات.التعليم كما هو احلال يف جاك
 اضاالفرت  -د

بيان يستخدم لدعم معىن النص من خالل توفري االفرتاض هو  
مل يتم .  4.  ١.  ١رمز م إ.فرضية موثوقة حلقيقته. األدلة املسبقة على  

التأكد من هذا البيان بوضوح، لكن الكثري مقنع مع منطقة  
كاليمانتان على بعد مئات الكيلومرتات إىل الشمال الشرقي. 

 طر الكارثة. حدها األدىن من خاجعلها يف 
 ( Sintaksis) النحو (٢

يعين كيفية عرض آراء املصدر يف األخبار. أما ابلنسبة لبعض  النحو هنا 
   الضمائر.و والتماسك  ل اجلملة شكو  العناصر اليت يتم مالحظتها حنواي، وهي
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 ل اجلملةشك-أ
يهدف شكل اجلملة إىل أن يكون جزءا من اخلطاب الذي  

ة املوضوع واملسند، ويشري جتويده إىل احلد األدىن من بنيحيتوي على  
أمناطا    هذا اخلربيف    ل اجلملةشكتستخدم    أن اخلطاب كامل ومعناه.

 .  استنتاجية
 التماسك -ب 

التماسك هو العالقة بني اللقاءات املعروضة، وجزء التماسك  
  يب يب سييستخدم . ٢. ٢. ١م إ. رمز يف يطابقألخبار  هذا  يف

ن". وتؤكد كلمة "لكن" أن يب يب سي  متاسك املعارضة لكلمة "لك
عريب تريد أن تنقل أنه ابإلضافة إىل املوقع غري الواضح للعاصمة  
اجلديدة، هناك معلومات من مصادر أخرى تفيد أبن منطقة  

 كاليمانتان هي اليت ستصبح منطقة العاصمة اجلديدة.  
املعارضة لكلمة "لكن". وتؤكد ( اتساق  ١٩هناك أيضا )الفقرة  

لكن" أن يب يب سي عريب تريد أن تنقل أنه ابإلضافة إىل كلمة "
توقعات الطالب يف بورنيو لديهم شعور ابلقلق بشأن أراضي الغاابت 

 املتبقية اليت سيتم استخدامها كمبىن العاصمة اجلديدة.
 الضمائر -ج

تستخدم الضمائر لإلشارة إىل مكان وجود الشخص يف 
.  ١. ١م إ. رمز يف  يطابق اخلرب هذا يف جزء. اخلطاب أو األخبار 

الذي يف  ضمري املتصلالضمري "هم" يف كلمة "مدينتهم" هو . 4
األفعال يف ابالنغكاراي" اليت أظهرت  دهذه احلالة "تباينت ردو 

 استجاابت متفاوتة. 
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وعالوة على ذلك، فإن الضمري "ه" يف كلمة "لكنه" )الفقرة 
الب املدارس" وهو يف هذه احلالة "أحد ط املتصل( هو ضمري ١٩

( الذي قال ليب يب سي عريب إنه أيمل أن تتطور منطقته ١٨)الفقرة 
 )بورنيو( وأن يكون التعليم هناك جيدا كما هو احلال يف جاكرات.

 املتصل( هو ضمري  ٢١نه" )الفقرة  فإن الضمري "ه" يف كلمة "أ
( الذي يقول ليب يب ٢٠وهو يف هذه احلالة "وزير التخطيط" )الفقرة  

ريب يف مقارنته مع البلدان األخرى اليت متكنت من نقل سي ع
 العاصمة. مث ستتمكن إندونيسيا أيضا من نقل العاصمة.

 ( Stilistik)  األسلوب (٣
  املعجم -أ

م  رمز يف يطابق استخدام الكلمة أو املعجم يف هذا اخلرب هو                          
النقل بودي كاراي  "وزير التخطيط" هو والد وزير . ١. ٣. ١إ.

 سومادي.

 ( Retoris) اخلطابية( ٤
بكيفية وطريقة الرتكيز يف النص. هناك العديد من األجزاء  اخلطابيةتتعلق 

 واالستعارات. رسم البياين، وهي اخلطابيةاليت جيب مالحظتها يف هذه 
 رسم البياين -أ

رسومات إلظهار ما يظهره الشخص يف النص. العنصر 
   شكل صور معروضة على صفحات األخبار. الرسومي هنا هو يف

. على ١صورة اخلرب    ١.  4.  ١م إ.  رمز  يف  يطابق  اخلرب  هذا  يف  جزء
 . يب يب سيموقع 

يب يب سي عريب تعرض صورا مللعب جيلورا كارنو الرئيسي 
يب يب سي عريب يريد أن يظهر ابلتفصيل جو جاكرات   ومنطقة سينااين.
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ظهر بشكل غري مباشر يف نفس الوقت أن  املليئة ابملباين العالية اليت ت
ابلسكان، وهذا هو السبب الرئيسي لنقل مدينة جاكرات مزدمحة جدا  

إدراج هذه الصورة للتأكيد على النص وأيضا من أجل توفري   العاصمة.
 رؤية توضيحية للقارئ. 

. ٢صورة اخلرب  ١. 4. ١م إ. رمز يف يطابق اخلرب هذا يف جزء
عرضت يب يب سي عريب صورة مليناء  كما. يب يب سيعلى موقع 

ي عريب إظهار مدى مالءمة فكرة مصب هنر أجنكي. أراد يب يب س
سم كل عام" اليت كان سببها   ٢٥"ينخفض منسوب مشال جاكارات  

 الرئيسي هو اإلفراط الشديد يف تناول املياه لالستحمام والشرب.
. ١م إ. رمز يف يطابق هومث الرسم املميز بعالمات اقتباس، 

وتشدد اجلملة "قرار مهم" على أن نقل العاصمة مدرج يف . ١. 4
 قرار هام. 

عالوة على ذلك، العناصر الرسومية ابستخدام اخلط العريض، 
ابستخدام اخلط الغامق من مجلة  ،١. 4. ١م إ. رمز يف يطابق هو

إظهار شرح أوضح   يب يب سيالسؤال أعاله يف النص اإلخباري، أراد  
مجلة السؤال. كان من املفرتض أن يرغب صحفي  يف الفقرات بعد

 يف أن يويل القراء مزيدا من االهتمام للقسم.
 االستعارات -ب 

تستخدم االستعارات أيضا كأدلة لفهم معىن النص. ميكن أن  
تكون االستعارات يف اخلطاب عبارة عن عبارات ولغات وأقوال، 

  يطابق  اخلرب هذا يف جزء. كأسباب لالعرتاف آبراء معينة للجمهور 
 . ٢. 4. ١م إ. رمز يف
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يف هذا العنوان اإلخباري إندونيسيا تقرر نقل العصامة من 
جاكرت ميكن أن نفهم ابلفعل أن إندونيسيا ختطط لنقل العاصمة من 

ليس ذلك فحسب، بل يف هذا اخلرب، توضح يب يب سي   جاكرات. 
 عريب ذلك بعبارة "إذا كانت بلدان األخرئ استطاعات" مما يعين

مقارنة البلدان األخرى القادرة على نقل العواصم مثل الربازيل 
لذلك، ستكون إندونيسيا هي الدولة التالية   وكازاخستان وميامنار. 

 الوطنية.  القادرة على حتريك العاصمة
 CNNarabic.com موقع على اخلرب   ب(

 (Semantik)   دالالت (١
 اخللفية -أ

إندونيسيا ختتار عاصمة "  اخلربيف    ايفالذي اختذ الصح  اخللفية
جديدة يف ظل تعدة يف تعدض جاكارات للغرق مبعدل خطري يف حبر 

 .١. ١. ٢م إ. رمز يف يطابق "،جاوة
أن  ا اخلربإظهارها يف هذ سي أن أنتوضح اخللفية اليت يريد 

إندونيسيا مل خترت أبدا عاصمتها اخلاصة منذ االستقالل. ويف هذه 
عاصمة ألن العبء الذي تتحمله جاكرات اخللفية، أضيف أيضا نقل ال

 ثقيل جدا يف الوقت الراهن. 
 التفاصيل -ب

. ٢. ١. ٢م إ. رمز يف يطابق هوالعناصر التفصيل هلذا اخلرب 
ابلتفصيل أن مشروع بناء عاصمة إندونيسيا  سي أن أنتقدم 

 اخلربيكلف الكثري من املال ويستغرق وقتا طويال. إذا كان قارئ 
قراءة هذه الفقرة، فمن املؤكد أنه غري قادر على  فاته سي أن أن
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معرفة مقدار املال الذي مت إنفاقه والوقت الذي مت إنفاقه على 
 اجلديدة.  العاصمة

 القصد -ج
صراحة أن مدينة جاكرات هي واحدة من   القصديوضح عنصر  

 جزءأسرع املدن غرقا يف حبر جاوة بسبب اإلفراط يف تناول املياه. 
 .٣. ١. ٢م إ. رمز رمز يف يطابق اخلرب هذا يف
 االفرتاض -د

مت العثور على .  4.  ١.  ٢م إ.  رمز  يف  يطابق  اخلرب  هذا  يف  جزء
االفرتاض يف اجلملة "مل يتم إعطاء اسم للموقع اجلديد" مما يعين أنه 

 سيكون هناك اسم للعاصمة اجلديدة إلندونيسيا. 
 ( Sintaksis) النحو (٢

 اجلملة شكل -أ
اجلملة أن يكون جزءا من اللفظ الذي حيتوي   يقصد من شكل

جتويده إىل أن الكالم كامل على بنية دنيا للموضوع واملسند، ويشري 
ومعناه. يستخدم شكل اجلمل يف هذه القصة اإلخبارية منطا 

 استنتاجيا.
 التماسك -ب

يستخدم هذا . ٢. ٢م إ.  رمز يف يطابق اخلرب هذا يف زءاجل
إظهار   سي أن أن"بذلك" حيث أراد    عبارة  اخلرباجلزء من متاسك  

أنه من مجيع العروض السابقة حول اإلعالن عن جزيرة بورنيو اليت 
ستصبح العاصمة اجلديدة، هناك شعور ابلقلق بشأن جاكرات اليت 

 ال تزال تتحمل عبء البالد ويف التنبؤ ابلغرق. 
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شكل التماسك يف هذا اخلرب هو يف كلمة "جيعلها" كواصلة 
ماليني   عشرةي موطن لجملة السابقة. أن جاكرات هتوضيحية لل

مليون شخص يف املنطقة احلضرية   ٣٠شخص مع ما يقدر بنحو  
للمدينة مث تسمى إندونيسيا املدينة األكثر اكتظاظا ابلسكان يف 

 العامل. 
استخدام متاسك املعارضة لكلمة "لكن". وتؤكد سي أن أن  

فة إىل عدم وجود اسم أنه ابإلضا  سي أن أنعبارة "لكن" على أن  
يعطى ملوقع العاصمة اجلديدة، فإن خطة نقل العاصمة، اليت أعلن 

جيب أن حتصل على موافقة مسبقة من جملس  عنها يف أبريل
 النواب. 

اتساق املعارضة  (١١وعالوة على ذلك، هناك أيضا )الفقرة 
تريد أن تنقل  سي أن أنلكلمة "لكن". وتؤكد كلمة "لكن" أن 

انب منطقة كاليمانتان كمنطقة عاصمة جديدة كبرية ذلك إىل ج
مغطاة ابلغاابت املطرية. وهذا هو ، الغاابت اليت لديها كثافة عالية 

 من املطر. كما شهدت بورنيو إزالة الغاابت من قبل.
 .٢. ٢. ٢م إ.  رمز يف قيطابالبيان أعاله 

 الضمائر -ج
ضمري "هي" ال.  ٣.  ٢.  ٢م إ.    رمز  يف  يطابق  اخلرب  هذا  يف  جزء
يف "مدينة جاكارات" يف الفقرة  ؤنث( كضمري منفسيل م٧)الفقرة 
 السابقة.

ن" كإضافة إىل ضمري غيب )هم( يف صيغة و استخدام "و 
 على كلمة "مسؤولون".مذكر سامل اجلمع 
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  (Stilistik) األسلوب( ٣
 املعجم -أ

 سي أن أن . ١. ٣. ٢.إ م رمز يف يطابق اخلرب هذا يف جزء
كلمة "موطنا" اليت تعين املنزل يف الواقع منطقة لسكان   استخدام

 مدينة جاكرات للتوقف عنها وأكثر من ذلك كمصدر رزقهم.
  (Retoris) اخلطابية( ٤

 رسم البياين -أ
.  ٣صورة اخلرب  ١. 4. ٢م إ. رمز يف يطابق اخلرب هذا يف جزء

ثريا سي أن أن أظهر رمسا بيانيا على األخبار صورة مل تكن خمتلفة ك
عن األخبار األوىل، وهي صورة مدينة جاكرات يف الليل كانت أكثر 
وضوحا مع اآلالف من الربيق يف املباين. واصفا ذلك أبن حمتوى هذا  

سكان جيعله متعطشا للهواء النقي  اخلرب أبن جاكرات مدينة مكتظة ابل
بسبب االختناقات املرورية الدائمة. ابإلضافة إىل صورة العنصر  

 ، هناك أيضا استخدام األحرف العريضة.الرسومي
يطابق يف مث هناك أيضا عناصر رسومية مع عالمات اقتباس، 

هو تعبري عن الرئيس جوكو ويدودو ، حيث اجلملة  .  4.  ٢م إ.    رمز
األوىل لديها نية أن الرئيس اإلندونيسي لديه رغبة قوية يف نقل 

خترت أبدا   العاصمة ألنه انطالقا من خلفية إندونيسيا، اليت مل
عاصمتها اخلاصة منذ عقود منذ االستقالل. ويف اجلملة الثانية، أكد  

ذي تتحمله جاكرات ثقيل جدا  الرئيس جوكو ويدودو أن العبء ال
ابلفعل. ويبدو أن هلذا التعبري معىن ضمنيا يتمثل يف دعوة الشعب 

 اإلندونيسي إىل مواصلة دعم مشروع نقل العاصمة.  
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ومي، من املفرتض أن يريد الصحفي مع هذا العنصر الرس 
 من القارئ أن يويل املزيد من االهتمام هلذا اجلزء. 

 االستعارات  -ب 
.  ٢. 4. ٢م إ. رمز يف يطابق اخلرب هذا يف  االستعارات جزء

ينظر إىل املقطع اجملازي على هذا اخلرب يف عبارة "سيكلف" اليت تعين 
ة التقديرية اليت  يريد اإلبالغ عن أن التكلف سي أن أن اإلنفاق. 

 تريليون دوالر.   4٨6حتتاجها إندونيسيا للعاصمة اجلديدة ستكلف 
 Okaz.com موقع على اخلرب ج(  

 ( Semantik)   ( دالالت١
  اخللفية -أ

. ٣م إ.  يطابق يف رمزاخلرب  يف    عكاظ  حايفاخللفية اليت اختذ الص    
وزير "نوسانتارا" كاسم للعاصمة اجلديدة واردة يف تعبري  ،١. ١

التنمية الوطنية، الذي تلقى أتكيدا من رئيس إندونيسيا أبن العاصمة 
وهذا يثري إجيابيات وسلبيات من عدة ابري تسمى "نوسانتارا". 

امسا للعاصمة اجلديدة. بسبب امسه األيقوين  ٨٠أطراف واختيار 
 على وجه الدولية.

 يلالتفاص-ت
يف  .٢. ١. ٣م إ. يف هذا اخلرب يطابق يف رمز التفاصيل

، يذكر ابلتفصيل، مقدار األموال املقدرة الالزمة لبناء  اخلربا هذ
لكن هذا ليس  مليار دوالر. ٣٢العاصمة اجلديدة، واليت تزيد عن 

التفسري الوحيد للتأخري يف وضع حجر األساس بسبب الوابء. كما  
مت توضيح أن العاصمة الوطنية اجلديدة ستكون مركز احلكومة، بينما  

 كز التجاري واالقتصادي يف جاكرات.  سيبقى املر 
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 القصد -ج
هو صراحة ملاذا مل تعد جاكرات يف  ا اخلربجزء من القصد من هذ

موقع اسرتاتيجي كمركز إداري للبالد بسبب سلسلة من الفيضانت 
 .٣. ١. ٣م إ. يطابق يف رمزواالزدحام الدائم وضعف اهلواء. 

 االفرتاض -د
". ومل يثبت بوضوح ما أعتقد " هي يف اجلملةا اخلرب مقدمة هذ 

إذا كان مجيع املواطنني يتفقون مع اسم العاصمة اجلديدة، أي 
 . 4 . ١. ٣م إ.  يطابق يف رمز"نوسانتارا". 

 ( Sintaksisالنحو )  (٢
 اجلملة شكل -أ

يقصد من شكل اجلملة أن يكون جزءا من اللفظ الذي حيتوي 
يده إىل أن الكالم كامل جتو على بنية دنيا للموضوع واملسند، ويشري 

 منطا استنتاجيا.ا اخلرب ومعناه. يستخدم شكل اجلمل يف هذ
 التماسك -ب 

اتساق املعارضة لكلمة "لكن". وتؤكد كلمة عكاظ استخدم 
تريد أن تنقل أنه ابإلضافة إىل البداية املخطط هلا   عكاظ"لكن" أن 

ت لوضع األساس يف منطقة العاصمة اجلديدة، كانت هناك أتخريا
 بسبب الوابء. 

كلمة "وبذلك" حيث يود   اخلربيستخدم هذا اجلزء من متاسك 
أن يبني أنه من مجيع العروض السابقة حول االنتهاء من  عكاظ

اصمة وتسمية العاصمة اجلديدة، التصديق على مشروع قانون الع
 ستصبح إندونيسيا اثلث دولة يف جنوب شرق آسيا تنقل العاصمة.  

 .٢. ٢. ٣م إ. بق يف رمزيطاالبيان أعاله 
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 الضمائر -ج
الضمري . ٣. ٢. ٣م إ. يف هذا اخلرب يطابق يف رمز الضمائر

( هو بند يف اجلملة "عاصمة 6"ها" يف كلمة "إرادهتا" )الفقرة 
جديدة" اليت حتدد يف هذه الفقرة يف مشروع قانون العاصمة اجلديدة 

 كيفية متويل وإدارة العاصمة اجلديدة.
ك، يف كلمة "أعضاء" اليت هي ضمري مسترت عالوة على ذل

)ضمري مسترت تقديره أن( يف هذه الكلمة ما هو املقصود هو وزير 
ضمري مث يف كلمة "أننا" هو  التنمية الوطنية أي سوهارسو مونوارفا.

"حنن"، يف هذه الكلمة ما هو املقصود هو لنا مجيعا الشعب  متكلم
 اإلندونيسي. 

 ( Stilistikاألسلوب )  (٣
 املعجم -أ

عنصر . ١. ٣. ٣م إ. يف هذا اخلرب يطابق يف رمز املعجم
املعجم الوارد يف هذا اخلرب هو يف كلمة "الربملان اإلندونيسي" اليت 
هتدف إىل اجمللس التمثيلي للشعب اإلندونيسي الذي أقر مشروع 

 ١٨القانون ليصبح قانون ، والذي ترأسه بوان مهراين يوم الثالاثء 
 . ٢٠٢٢يناير 

 ( Retorisاخلطابية ) (٤
 رسم البياين -أ

صورة اخلرب    ١.  4.  ٣م إ.  رمز  يف  يطابق  اخلرب  هذا  يف  البياينرسم  
عرض صورة   عكاظ،  اخلربمن أجل متثيل جو يتطابق مع حمتوى  .  4

. كل ما يف األمر أن الصورة سي أن أنتكاد تكون هي نفسها اليت  
ية بوضوح يف جاكرات. االختناقات املرورية املرئ عكاظاملعروضة 
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ابإلضافة إىل صورة العنصر الرسومي، هناك أيضا استخدام األحرف 
 العريضة.

 . ١. 4. ٣م إ. رمز يف يطابقالعنصر الرسومي التايل بني قوسني، 
(، مميز ابسم اليوم امللحق بني ١الرسم البياين املوجود يف )الفقرة  

حدث مهم،  على أنه يف ذلك اليوم كان هناكقوسني. وهذا يدل 
وهو التصديق على خطة قانون العاصمة اجلديدة. مث األقواس على 
اسم منطقة كاليمانتان كتأكيد على املنطقة اليت مت متريرها كمنطقة 

 العاصمة اجلديدة.
(، مميز ابسم اليوم امللحق بني ٢الرسم البياين املوجود يف )الفقرة  

ك حدث مهم، على أنه يف ذلك اليوم كان هنا قوسني. وهذا يدل
وهو إعالن وزير التنمية الوطنية، سوهارسو مونوارفا، عن تسمية 
العاصمة اجلديدة. مث اسم نوسانتارا، الذي أصبح االسم اجلديد 

 للعاصمة يف كاليمانتان يف وقت الحق.
(، مميز ابسم اليوم امللحق بني ٣الرسم البياين املوجود يف )الفقرة 
ك اليوم كان هناك حدث مهم، قوسني. وهذا يدل على أنه يف ذل

 وهو أتكيد رئيس إندونيسيا اسم األرخبيل يف اجتماع جلنة خاصة.
(، حيث يظهر على اسم 4ويقع الرسم البياين يف )الفقرة 

( معىن ٥ويوضح الرسم البياين املوجود يف )الفقرة . العاصمة اجلديدة
 ملة التالية.كلمة أرخبيل املوصوفة يف اجل

 االستعارات  -ب 
عكاظ  . ٢. 4. ٣م إ. يف هذا اخلرب يطابق يف رمز تعارات اس

يعرض عبارة "مل تعد حيوية" اليت حتمل معىن الرئيس جوكو ويدودو  
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تؤكد على مدى عدم صالحية جاكرات لتحمل عبء البالد وجيب  
 نقلها حقا.  

 ج. تلخيص البياانت  

باري يف ون أ. فان ديك يف النص اإلخينتائج حتليل اخلطاب النقدي لنموذج ت
 اجلدول التايل:

 إطار نتائج التحليل  .  ٤  اجلدول
 استنتاج نتائج التحليل بنية اخلطاب رقم

١. 
 س م

 اجلديدة  اإلندونيسية  العاصمة  نقل ١.م س
 يف اجلديدة العاصمة نقل إلهناء)

 الوطنية والوكالة للرئيس حمدود اجتماع
 (للتنمية

 اإلخبارية القصص موضوع
 أي ك،مشرت  شيء لديه الثالث
 اإلندونيسية العاصمة نقل حول

 كل  فإن  ذلك، ومع .اجلديدة
 وهي  خمتلفة،  فئة  هلا  إخبارية  قصة

 ركزت  األوىل  اإلخبارية  القصة  أن 
 نقل إلهناء األولية اجلهود على

 اجتماع يف اجلديدة العاصمة
 الوطنية والوكالة للرئيس حمدود
 الثانية األخبار وركزت .للتنمية

 موقع  بشأن  يالرمس  اإلعالن  على
 كاليمانتان  يف اجلديدة العاصمة
 على الثالث اخلرب وركز. الشرقية

 الوطنية العاصمة قانون  إقرار
 ".نوسانتارا"  تسمية  عن  فضال

 اجلديدة  اإلندونيسية  العاصمة  نقل ٢.مس  
 العاصمة موقع  بشأن الرمسي اإلعالن)

 (الشرقية  كاليمانتان  يف  اجلديدة
 اجلديدة  إلندونيسيةا  العاصمة  نقل ٣.مس  

 فضال الوطنية العاصمة قانون  إقرار)
 (نوسانتارا"  تسمية  عن

٢. 
 

 (summary) امللخص عنصر يشرح ١س س.
 نقل اختارت إندونيسيا أن  أي

 هذا  نوقش  وقد  .جاكرات  من  عاصمتها

 كل تبدأ املخطط، على بناء
. كملخص  بعنوان  إخبارية قصة

-١ األخبار حتليل إىل استنادا

 س س
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 حصلت أن  منذ مرات عدة األمر
 عام يف استقالهلا على إندونيسيا
 القصة بعناصر يتعلق وفيما .١٩4٥

 ينقل( واخلتام احملتوى، املقدمة،)
 انتقال سبب أن للرأي استطالع
 أسوأ من يعاين اإلندونيسية العاصمة
 أسرع بني من ويعد مروري ازدحام
 السبب ألن  العامل يف غرقا املدن

 اجلوفية املياه تناول هو الرئيسي
 من واالستحمام للشرب املستخدمة

 ماليني ١٠ عددهم البالغ  السكان 
 ابلتعبري اخلرب هناية واختتمت .مةنس
 لسكان واالضطراابت األمل عن

 .احملليني  كاليمانتان 

 .بعنوان يبدأ منها كل  أن  ،٣
 بعنوان األول اخلرب وكان

 العصامة نقل تقرر إندونيسيا"
 الثاين خلربا أما ،"جاكرات من

 ختتار إندونيسيا" بعنوان  فكان 
 تعرض ظل يف جديدة عاصمة
 يف خطري مبعدل للغرق جاكارات

 بعنوان الثالث اخلرب". جاو حبر
 يودعون اإلندونيسيون"

 العصامة((  نوسانتارا.. ))جاكرات
 "اجلديدة

  (summary) امللخص عنصر يشرح ٢س س.
 إندونيسيا أن العنوان  عن موضحا
 جاكرات ألن جديدة اصمةع اختارت
 يشرح. الغرق وشك على كانت
 بعض( واخلتام احملتوى) القصة عنصر

 جاكرات مدينة يف املوجودة املشاكل
 املقدر واإلنفاق الوقت إىل ابإلضافة
 اخلرب واختتم .العاصمة تنمية لصناديق

 .بورنيو  منطقة  حول  ببيان 
  (summary) امللخص عنصر يشرح ٣س س.

 أن ابلعنوان  علقيت فيما يوضح
.. جاكرات يودعون اإلندونيسيون "
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 يف  مث   ."اجلديدة  العصامة((  نوسانتارا))
 شرحعكاظ ( واخلتام احملتوى) القصة
 سبب وكذلك" نوسانتارا " اسم معىن

 األموال وكذلك املال رأس حتويل
 تركيب وخطة إنفاقها مت اليت املقدرة

 ببيان اخلرب واختتم .األولية األساس
 اثلث ستصبح إندونيسيا نأ مفاده
 .آسيا  شرق  جنوب يف دولة

٣. 
 

 العاصمة،  نقل  اخللفية  عنصر  يشرح  - ١.١م إ.
 عام منذ  طويلة لفرتة نوقش الذي

 مرة املناقشة هذه أثريت وقد. ١٩4٥
. ويدودو  جوكو  الرئيس  حكم  يف  أخرى

 (٢ الفقرة)
 أحد  ابلتفصيل  التفصيل  عنصر  يشرح-

 من اإندونيسي عاصمة نقل أسباب
. ذلك حدوث سبب وكذلك جاكرات

 (١٣،  ١٢، ١٠،١١ الفقرات)
 أن كيف قصدال عنصر يشرح-

 يف احملليني السكان تعليقات
 أن املرجح من حيث كاليمانتان،

 العاصمة تطوير نقطة املنطقة تكون 
 (١٩،  ١٨، ١٧  الفقرات. )اجلديدة

 منطقة موقع اإلفرتاض عنصر يشرح-
 مئات بعد على كاليمانتان 

 مما. الشرقي الشمال إىل يلومرتاتالك

 اإلخبارية القصص مجيع  يف
  عناصر مجيع  توجد  الثالث،

 اخللفية عناصر يف زئيةاجل البنية
. واالفرتاض القصدو  والتفاصيل

 نفس لديها أن  من الرغم على
 نقل خطة أي تقريبا، اخللفية

 .لاالستقال بداية من العاصمة
 صورهتا  هلا  إخبارية  قصة  كل  لكن

 ستختلف وابملثل، .اخلاصة
 يف االفرتاضو  قصد وال التفاصيل

 .   أخبار كل

 م إ
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 خطر من األدىن حدها يف جيعلها
 .الكارثة

  مل  إندونيسيا  أن   اخللفية  عنصر  يشرح- ١.٢م إ.
 منذ اخلاصة عاصمتها أبدا خترت

 أضيف اخللفية، هذه ويف .االستقالل
 الذي العبء ألن  العاصمة نقل أيضا

 الوقت يف جدا ثقيل جاكرات تتحمله
 (4 الفقرة. )الراهن

 بوضوح التفصيل عنصر يشرح-
 العاصمة تطوير مشروع مناقشة

 من الكثري يكلف الذي اإلندونيسية
 (٥  الفقرة. )طويال  وقتا  ويستغرق  املال

 أن  صراحة القصد عنصر يشرح-
 أسرع من واحدة هي جاكرات مدينة
  اإلفراط   بسبب  جاوة  حبر  يف  غرقا  املدن

 (٧  الفقرة. )ملياها  تناول  يف
 مل" اجلملة يف اإلفرتاض يشرح عنصر-
 يعين  مما"  اجلديد   للموقع  اسم  إعطاء  يتم
 للعاصمة اسم هناك سيكون  أنه

  (١٠  الفقرة. )إلندونيسيا  اجلديدة
 تسمية اخللفية عنصر يشرح- ١.٣م إ.

  التنمية   وزير  عنها  أعلن  اليت"  نوسانتارا"
 (4 ةالفقر . )متثيلية  بطريقة  الوطنية

 مقدار  التفصيل عنصر يشرح-
 العاصمة لبناء الالزمة املقدرة األموال
 أن أيضا مناقشة ومتت اجلديدة
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 مركزا  ستصبح  اجلديدة  الوطنية  العاصمة
 التجاري  املركز  سيبقى  بينما  للحكومة،

 (٨ الفقرة. )جاكرات  يف  واالقتصادي
 مل ملاذا صراحة القصد  عنصر يشرح-

  رتاتيجياس موقع  ذات جاكرات تعد 
 (٧ الفقرة. )للبالد  إداري كمركز

 يثبت وملاإلفرتاض  يشرح عنصر-
 املواطنني مجيع كان إذا ما بوضوح
 أي  اجلديدة،  العاصمة  اسم  مع  يتفقون

 (٥  الفقرة". )نوسانتارا"
 مع  اخلرب  هذا  يف  اجلملة  شكل  عنصر- ٢.  ١م إ.

 اجلهود  أن  كيف  تشرح  استنتاجية  مجلة
 العاصمة للنق للتخطيط األولية

 .اجلديدة
 مما" لكن" كلمة  التماسك عنصر-

 غري املوقع  إىل ابإلضافة أنه يعين
 هناك  اجلديدة،  العاصمة  ملوقع  الواضح

 أبن تفيد أخرى مصادر من معلومات
 ستصبح اليت هي كاليمانتان   منطقة
 (.٣ الفقرة. )اجلديدة  العاصمة  منطقة

 أنه أيضا" لكن" بكلمة يقصد  مث،
 يف الطالب توقعات إىل ابإلضافة

 بشأن ابلقلق شعور لديهم كاليمانتان
  سيتم  اليت الغاابت أراضي بقية

. اجلديدة العاصمة كمبىن  استخدامها
 (١٩ الفقرة)

 الثالث، اإلخبارية القصص يف
 استنتاجية  أشكال  على  العثور  مت 

 نقل خالل من أي اجلمل من
 وميكن. أوال املناقشة جوهر

  تسليم خالل من ذلك مالحظة
 اخلرب لعنوان وفقا العامة األمور

 اجلمل بعض مع  استمر مث أوال
 يف  التسليم  تدعم  اليت  التوضيحية

 ما  غالبا  الذي  التماسك.  البداية
 القصص من عليه العثور يتم

 كلمة هو الثالث اإلخبارية
 ما غالبا الذي الضمري". لكن"

 اإلخبارية القصص من يوجد
 ضمري متصل.  هو  الثالث
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 يف" هم" كلمة  يف الضمري عنصر-
 مث(. ١٧ الفقرة". )مدينتهم" كلمة

 الفقرة" )لكنه"  كلمة  على"  ه"  الضمري
 كلمة  على"  ه"  الضمري  فإن  ،مث (.  ١٩

 (٢١ الفقرة" . )نهأ"
 مع  اخلرب  هذا  يف  اجلملة  شكل  عنصر- ٢.  ٢م إ.

 الرمسي اإلعالن تشرح استنتاجية مجلة
 موقع بشأن ويدودو جوكو للرئيس

  .ديدةاجل  العاصمة
" جيعلها" كلمة  يف التماسك عنصر-

 أن.  السابقة  للجملة  توضيحية  كواصلة
 ماليني عشرةل موطن هي جاكرات
 مليون ٣٠ بنحو يقدر ما مع  شخص
 مث للمدينة احلضرية املنطقة يف شخص
 األكثر املدينة إندونيسيا تسمى

 الفقرة. )العامل يف ابلسكان اكتظاظا
6.) 
" لكن" بارةع وتؤكد ". لكن" كلمة  مث،

 إىل ابإلضافة أنه سي أن أن  أن على
 العاصمة ملوقع يعطى اسم وجود عدم

 اليت  العاصمة،  نقل  خطة  فإن  اجلديدة،
 حتصل أن جيب أبريل يف عنها أعلن
 . النواب  جملس  من  مسبقة موافقة  على
سي أن  أراد حيث" ذلكب"كلمة   مث،
 السابقة  العروض  مجيع   من  أنه  يظهر  أن 

 كاليمانتان  جزيرة عن اإلعالن  حول
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 هناك اجلديدة، العاصمة ستصبح اليت
 تزال  ال  اليت  جاكرات  بشأن  ابلقلق  شعور

. ابلغرق  التنبؤ  ويف  البالد  عبء  تتحمل
 (١ الفقرة)
 اجلملة يف" هي" الضمري من عنصر-
" ن و  و" الضمري مث". جاكارات مدينة"

 يف( هم) غيب ضمري إىل كإضافة
 (٥ الفقرة". )مسؤولون "  اجلملة

 مع   اخلرب  هذا  يف  اجلملة  شكل  عنصر- ٢.  ٣م إ.
 قانون مترير تشرح استنتاجية مجلة

 .الوطنية  العاصمة
 مع األخبار هذه التماسك عنصر -

 املخطط  البداية  إىل  ابإلضافة  أنه  كلمة
 العاصمة منطقة يف األساس لوضع  هلا

 بسبب أتخري هناك كان  ، اجلديدة
 (٨  الفقرة. )الوابء
 بني  من"  وبذلك"  كلمة  فإن  ذلك،  بعد 

 االنتهاء حول السابقة العروض مجيع 
 قانون خطة على التصديق من

 اجلديدة، العاصمة وتسمية العاصمة
 يف دولة اثلث إندونيسيا ستصبح
.  العاصمة تنقل آسيا شرق جنوب

 (٩ الفقرة)
 القصة هذه يف الضمري عنصر-

". إرادهتا" كلمة  يف" ها" مع اإلخبارية
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 و" تقد أع" الكلمات ،مث (. ٢ الفقرة)
 (٥  الفقرة". )أننا"

 وزير" اجلملة املعجم عنصر يشرح ٣.  ١م إ.
 تكون  أن هبا يقصد اليت" التخطيط

. سومادي كاراي  بودي النقل وزير والد 
 (٨ الفقرة)

 القصص مجيع يف املعجم عنصر
 خيارات مع. الثالثة اإلخبارية
 كل يف املختلفة الكلمات

 .أخبار
" موطنا" كلمة املعجم عنصر رحيش ٣.  ٢م إ.

 يتوقف اليت املنطقة هو احلقيقي املعىن
 من  وأكثر  جاكرات  مدينة  سكان  عندها
 .لرزقهم  كمصدر  ذلك

  (6 الفقرة)
 على اجلملة يف املعجم يشرح عنصر ٣.  ٣م إ.

 خمصص "اإلندونيسي الربملان" كلمة
 للشعب التمثيلي للمجلس

 ونالقان مشروع أقر الذي اإلندونيسي
 بوان  ترأسه والذي قانون، ليصبح

 يناير ١٨ الثالاثء يوم ماهاراين
 (١ الفقرة. )٢٠٢٢

 تشرح اليت الرسومية العناصر تظهر- 4.  ١م إ.
 إندونيسيا يف السكانية الكثافة

 يف جاكرات لغرق الكبري واالحتمال
 .اإلعالم  وسائل تقدمها  اليت  الصور

 اجلملة على االقتباس عالمات مع  مث 
  يتم العاصمة نقل أن يؤكد " مهم قرار"

 الفقرة. )للغاية خطري قرار يف تضمينه

 الثالث، اإلخبارية القصص يف
رسم    استخدمت  مجيعها  أن  تبني

 البيانت نقل شكل يف البياين
. اجلديدة العاصمة بنقل املتعلقة

 القصص  من  ذلك،  إىل  ابإلضافة
 أيضا هو الثالث، اإلخبارية
 .استعارة
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 مجلة يف العريض ابخلط. مث، (٢
 . السؤال

 اجلملة يف الوارد االستعارات عنصر-
" استطاعات  األخرئ  بلدان   كانت  إذا"
 القادرة  األخرى  البلدان  مقارنة  معىن  له

 وستكون  العاصمة حتريك على
 القادرة التالية الدولة هي إندونيسيا

 الفقرة. )الوطنية العاصمة نقل على
٢١) 

 تشرح اليت رسوميةال العناصر تظهر- 4.  ٢م إ.
 إندونيسيا يف السكانية الكثافة

 يف جاكرات لغرق الكبري واالحتمال
 مث  .اإلعالم  وسائل  تقدمها  اليت  الصور

  شرفة على جريئة مالبس أيضا ارتد 
  اقتباس  عالمات أيضا هناك .األخبار

. ويدودو جوكو الرئيس عبارة يف
 (4 الفقرة)
 عبارة يفاالستعارات  عنصر-
 اليت التقديرية التكلفة أن " سيكلف"

 اجلديد املال لرأس إندونيسيا حتتاجها
 . دوالر  تريليون  4٨6  ستكلف

 (٥ الفقرة)
 تشرح اليت الرسومية العناصر تظهر- 4.  ٣م إ.

 إندونيسيا يف السكانية الكثافة
 يف جاكرات لغرق الكبري واالحتمال

 مث  .اإلعالم  وسائل  تقدمها  اليت  الصور



71 
 

 

 الفقرات  يف  الواردة  وفةاملعق  األقواس  مع
٣، ٢، ١  ،4  ،٥. 
 تعد مل" بعبارةاالستعارات  عنصر -

 جوكو الرئيس أن تعين اليت" حيوية
 مالءمة عدم مدى على يؤكد ويدودو
 وجيب البالد عبء لتحمل جاكرات
 (٢ اجلملة  ٧  الفقرة. )حقا  نقلها
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الفصل اخلامس
 اخلامتة

 اخلالصة  -أ

ة يف الفصل الرابع من خالل حتليل اخلطاب ألبعاد استنادا إىل نتائج املناقش 
على ثالث قصص إخبارية مأخوذة من ثالث وسائل إعالم  تيون أ. فان ديك نص 

على نقل العاصمة   وسي أن أن وعكاظوهي يب يب سي عريب  عرب اإلنرتنت
 .عدة أشياء على النحو التايلمت   .اإلندونيسية اجلديدة

على نتيجة   الباحثة  تاإلخبارية الثالث، حصل للقصص  كربيةاألحتليل البنية  -١
مفادها أن األخبار الثالثة كانت متوافقة مع نظرية فان ديك اليت تقدم 

شيء مشرتك، أي حول   مموضوعا. موضوع القصص اإلخبارية الثالث لديه
هلا فئة   نقل العاصمة اإلندونيسية اجلديدة. ومع ذلك، فإن كل قصة إخبارية

ة اإلخبارية األوىل ركزت على اجلهود األولية إلهناء نقل خمتلفة، وهي أن القص
العاصمة اجلديدة يف اجتماع حمدود للرئيس والوكالة الوطنية للتنمية. وركزت 
األخبار الثانية على اإلعالن الرمسي بشأن موقع العاصمة اجلديدة يف كاليمانتان  

ية فضال عن تسمية  لى إقرار قانون العاصمة الوطنالشرقية. وركز اخلرب الثالث ع
 "نوسانتارا". 

على نتائج بناء على املخطط، تبدأ كل   الباحثة  ت، حصل علويةالحتليل البنية  -٢
  وقصة )مقدمة وحمتوى وختام(.  (summary) قصة إخبارية بعنوان كملخص

يبدأ كل منها بعنوان. وكان اخلرب األول بعنوان  ٣-١يبدو أن حتليل األخبار 
صامة من جاكرات"، أما اخلرب الثاين فكان بعنوان  "إندونيسيا تقرر نقل الع

للغرق مبعدل خطري  "إندونيسيا ختتار عاصمة جديدة يف ظل تعرض جاكارات
يف حبر جاو". اخلرب الثالث بعنوان " اإلندونيسيون يودعون جاكرات..  

 ( العصامة اجلديدة". ))نوسانتارا( 
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ائج قدمت عناصر داللية  على نت الباحثة  ت، حصل زئيةاجلالبنية أخريا، حتليل  -٣
            ، تماسك وال  )شكل اجلملة،النحو  (، و االفرتاض، و قصد)اخللفية، التفاصيل، ال

املعجم وجدت مع خيارات الكلمات  والضمائر(، واألسلوب مع عناصر 
واالستعارات( يف مجيع   رسم البياين) طابيةاملختلفة يف كل خرب، والعناصر اخل

يف   رسم البياينمت العثور عليها ابلكامل ابستخدام القصص اإلخبارية الثالث 
شكل نقل البيانت املتعلقة بنقل رأس املال اجلديد. ابإلضافة إىل ذلك، من 

 ية الثالث هو استعارة. القصص اإلخبار 
 التوصيات   -ب

 التالية:  توصيات ال الباحثة ، يقدم ا البحثواستنادا إىل نتائج هذ
لى وسائل التواصل االجتماعي، وخاصة األخبار  ملزيد من البحث يف إجراء البحوث ع

عرب اإلنرتنت، جيب معاجلتها ابلتفكري النقدي. جيب أن يكون لديك اسرتاتيجية يف 
أخباره. مث جيب عليك إجراء البحوث مع النظرية ورفع مواضيع خمتلفة من اختيار 

 أجل احلصول على رؤى حبثية أكثر تنوعا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





74 
 

 
 

 راجع ملدر واااملصقائمة 


 املصادر 
(. يب يب سي. يرجع من ٢٠١٩أبريل   ٢٩إندونيسيا تقرر نقل العاصمة من جاكرات. )

48098380-https://www.bbc.com/arabic/world 

.  ر جاوة جاكرات للغرق مبعدل خطري يف حبإندونيسيا ختتار عاصمة جديدة يف ظل تعرض  
(. سي أن أن. يرجع من  ٢٠١٩طس أغس  ٢6)

borneo-capital-new-https://arabic.cnn.com/travel/article/2019/08/26/indonesia 

(.  ٢٠٢٢يناير   ١٨) العاصمة اجلديدة. جاكرات..))نوسانتارا((اإلندونيسيون يودعون 
 https://www.okaz.com.sa/news/local/2094403يرجع من 

 
 املراجع العربية  

للسيطرة   أردنية   –أخبار خطة مصرية  (.  ٢٠٢١مهلئتسكة، هنك وحمبوب مهيدي عزيز. )
عربيتنا  . جملة يك فان دأ.  تيون النقدي لـ ليل اخلطاب حتيف محاس  القرار علىجعدد جهات 

 .٣٣٢-٣١١(: ٢) ٥لغة العربية. 
زيرة نت على أساس  جلا يففرنسا  يفموفوبيا الخطاب اإلس (. ٢٠٢١حيايت، حسنيزان. )

  ،جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ماجستري.رسالة    .ك يون أ. فان دينظرية ت
 ماالنج.

ن  اتو مج احملاورة ديك يف برنلفان النقدي ليل اخلطاب حت(. ٢٠١٩رتنان، رحن حماس. )
  ، . جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجانج لقضية القدس لقناة الغادجورو اب 
 ماالنج.

 

 

 

https://www.bbc.com/arabic/world-48098380
https://arabic.cnn.com/travel/article/2019/08/26/indonesia-new-capital-borneo
https://www.okaz.com.sa/news/local/2094403
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 سرية ذاتية 
 

من  تخترج م. ٢٠٠٠نوفمبري  ٢4 ت ولد  ،خالدة نور وحيدية
اتجنرياج. مث التحقت ابملدرسة   يف املدرسة اإلبتدائية مطلع األنوار
اتجنرياج. مث   يف د دار احلسنمعه املتوسطة اإلسالمية احلكومية

  ا ج. لديه نبندو   ٢التحقت ابملدرسة الثانوية احلكومة معهد الفالح  
ابجلامعة موالن مالك إبراهيم  التحقمث هواية صنع احلرف اليدوية. 

 حىت حصلت درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا.  ماالنج 
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 املالحق

 :خباراأل نص

 ا تقرر نقل العاصمة من جاكرات إندونيسيعنوان: ال

 ٢٠١٩أبريل  ٢٩ :اتريخ النشر
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إندونيسيا ختتار عاصمة جديدة يف ظل تعرض جاكرات للغرق مبعدل خطري يف عنوان: ال
 حبر جاوة 

 ٢٠١٩أغسطس  ٢6 :اتريخ النشر
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   اجلديدة اإلندونيسيون يودعون جاكرات..))نوسانتارا(( العاصمة عنوان: ال

 ٢٠٢٢يناير  ١٨ :اتريخ النشر
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