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 الممخص 
" تيدف دراستنا التي تتمحور حول "تحميل استراتيجية خطابات رئيس الجميورية خالل نياية العيدة الثالثة     

الى التعرف عمى األطر التي تقدم من خالليا خطابات الرئيس مع الوقوف عمى ما حممتو ىذه المضامين 
 حياة المجتمع السياسي الجزائري. و التأثير من الخطاب السياسي في لمحاولة معرفة قوة النفوذ

آليات الخطاب السياسي الرئاسي عند عبد العزيز بوتفميقة وما ما ىي  وقد انطمقنا من تساؤل رئيسي مفاده: 
دورىا في الحياة السياسية في الجزائر ؟ و كيف استمال الرئيس  الشعب الجزائري من خالل خطاباتو السياسية 

 ؟  2102منذ 
 ىذه االشكالية قادتنا الى طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:

 طاب السياسي؟ وكيف يمكن تمييز الخطاب السياسي عن بقية الخطابات في المجتمع؟ما المقصود بتحميل الخ-
 ما القضايا واألفكار التي تناوليا المحتوى السياسي لمخطاب؟ -    

 ما مفيوم االستراتيجية عموما ، وما مفيوميا في الخطاب السياسي؟ -
بحث تضمنت مقدمة وثالثة فصول وخاتمة لإلجابة عن ىذه التساؤالت اعتمدنا في دراستنا عمى خطة      

تناول أوليا نسق الخطاب السياسي و الثاني استراتيجيات الخطاب السياسي في الخطاب الرئاسي الجزائري أما 
 في فصميا التطبيقي تحميل خطابات مكتوبة ، سمعية بصرية و رسائل مكتوبة.

و ذلك  ي التواصمي و المنيج السيميولوجيقد اعتمدنا في تحميمنا عمى منيجين لمدراسة ،المنيج االثنوغراف     
 .انطالقا من عينة قصدية تحصر فترة  زمن العمل المحددة

 خرجت ىذه الدراسة بمجموعة من النتائج أىميا:

سي بين التشكيالت السياسية والسمطة وجوب تبني الخطيب اتصال سياسي فعال كوسيمة لتفاعل السموك السيا -
 لتمرير الرسائل و البرامج الصادرة من النظام السياسي الحاكم.

ييدف الخطاب السياسي باألساس الى إضفاء المشروعية عمى إجراءات السمطة السياسية في الماضي  -
حتى يكسب خطابو  الحاضر و المستقبل و ىذا ما نممسو من خالل الحجج و البراىين التي وظفيا المرسل

برجوعو الى ماعاناه الشعب الجزائري خالل الحقبة االستعمارية و ما مصداقية  و يكون أكثر إقناعا و تأثيرا  
 يجب فعمو من انجازات و مشاريع  تنموية في الحاضر لتأمين مستقبل الجيل القادم .

ذبة، باالستناد في دعم الحجج    خطاب سياسي رئاسي يحمل العديد من الصور التعبيرية و األلفاظ الع -
 والبراىين الى األمثال الشعبية و قد تكون مستوحاة من الشريعة االسالمية .

في  القضايا السياسية التي يسعى الخطاب السياسي الجزائري معالجتيا و تحقيقيا عمى مستوى الواقع  تتمثل -
 مشاريع استثمارية تنموية، مشاركة قوية في االنتخابات، التكفل بالشباب و ترقية حقوق المرأة..
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يظير من خالل التحميل أن الخطاب الرئاسي في الغالب منمقا و عمى شيء من التعقيد أحيانا في الصياغة  -
ة المباشرة في اإللقاء وحتى خروج المرسل و قد يظير مفكرا بو مسبقا و معدا بينما تتسم لغتو بالبساطة و التمقائي

 عن النص المكتوب  .
توظيف الرئيس ألكثر من استراتيجية في بناء خطابو السياسي ،االستراتيجية التضامنية ، االستراتيجية  -

 التوجييية و االستراتيجية االقناعية و كميا من أجل بموغ غايتو و تحقيق ىدفو.
 الكممات المفتاحية: -

 االستراتيجية اإلقناعية.، تضامنية، اإلستراتيجية التوجيييةاإلستراتيجية ال جية الخطاب، الخطاب السياسي،إستراتي
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Synthèse 

           

      L’objectif de notre étude consiste à analyser  la stratégie du discours du Président 

de la République Abdelaziz BOUTEFLIKA durant la fin du troisième mandat    

(2012-2014). Notre travail a pour dessein d’identifier les paramètres qui participent à 

l’élaboration du discours Présidentiel tout en focalisant sur le contenu afin de détecter 

la force du discours en question ainsi que son impact sur la vie de la société politique 

algérienne. 

     Notre problématique  s’articule autour des questions suivantes : Quelles sont les 

mécanismes du discours politiques Présidentiel en la Personne du Président 

Abdelaziz BOUTEFLIKA  et quels en sont leurs impact dans la vie politique 

algérienne ? comment a t-il Procédé pour arriver à l’adhésion du Peuple algérien à ses 

visions et attentes à travers ses différents discours depuis 2012 ?  

      Cela nous mène à poser les questions suivantes :  

- Quel est le but de l’analyse du discours Politique ? 

- Comment peut- on discerner entre le discours politique et le reste des discours de la 

société ? 

- Quelles sont les problématiques et idées autour duquel s’articule le discours 

politique ? 

- Que signifie le concept " Stratégie " d’une manière générale et quelle en est sa 

signification dans le discours politique ? 

     Pour répondre à ces questionnements nous avons articulé notre travail de 

recherche sur trois volets : une introduction  suivie par trois chapitres et une 

conclusion. 

     Le premier chapitre prend en charge le discours politique, le second chapitre 

s’intéresse aux stratégies du discours présidentiel algérien .le troisième chapitre se 

veut pratique ; il insiste sur l’analyse des discours écrits ; audio-visuels et messages 

écrits. 

     Deux méthodes confortement notre analyse: la méthode ethnographique 

communicative et la méthode sémiologique. 

     Nous avons choisi comme échantillon dans notre travail de recherche, comme 

stipulé auparavant, la période du troisième mandat  du Président de la République 

Abdelaziz BOUTEFLIKA (2012-2014). 

     Notre étude a aboutit aux résultats suivants:  

- L’émetteur doit utiliser un discours efficace comme moyen d’interaction 

comportementale politique entre les partis politiques et L’Etat. Il jouera ainsi le rôle 
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de canal de transmission des messages et des programmes émanant du pouvoir 

publique en place. 

     Le discours politique a pour but ; en principe d’assurer une légitimité sur les 

activités politiques du pouvoir relevant du passé soit –elles, du présent et du futur; et 

c’est cela en fait que l’on doit percevoir à travers la stratégie argumentative utilisé par 

le Président de la République (l’émetteur). Pour donner une assise solide à son 

discours et mieux convaincre, il fait appel à des arguments forts en se référant aux 

souffrances vécues par le peuple algérien durant la période coloniale et propose les 

projets d’investissement à réaliser pour assurer le développement présent et sécuriser 

l’avenir des générations futures. Notons par ailleurs que le discours de l’émetteur est 

riche en proverbes, dictons populaires algériens, digressions, figures de styles, versets 

coraniques,….  Cette stratégie lui permet l’adhésion du peuple (récepteur) à ses 

projets et à ses visions et par la même assurer son aura.  

        Les problématiques politiques auxquelles aspire le discours politique algérien a 

pour but non seulement  de traiter mais également de réaliser sur le terrain des projets 

d’investissement dans le but d’ assurer le développement du pays, d’ intéresser le 

peuple algérien à participer en force dans les élections , de prendre en charge les 

problèmes de la jeunesse et promouvoir le statut de la femme algérienne. 

                 

Mots clés: Stratégie du discours – Discours politique - Stratégie solidaritaire -  

Stratégie d’orientation - Stratégie argumentative.  
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Abstract 

 

      Our study, which deals with " the strategy of speeches of the President of the 

republic Abdel Aziz Bouteflika during the end of the third mandate ", aims at 

knowing the borders through which the president speeches are presented and focusing 

on the implications that they have carried to try to know the power of authority and 

the impact of the political speech on the life of the Algerian political society. 

      And we have started from the principal question which is: what are the mechanics 

of the political présidencial speech of ABDEL AZIZ  BOUTEFLIKA ?and what is its 

role in the political life in Alegeria ? and how did the prisident ABDEL AZIZ 

BOUTEFLIKA induce the Alegerian  people through his political speeches since 

2012 ? 

This problematic led us to ask the following some suk-questions: 

- What is intended by the analysis of the political speech ? And how can we 

distinguish between the political speech and the other speeches in the society ? 

- What are the issues and the ideas that have been dealt with in the political content of 

the speech ? 

- What is generally meant by the strategy ? and what is its definition in the political 

speech ?  

      To answer these questions,  we adopted, in our study, a reseach strategy that 

included an introduction, three chapters and a conclusion. 

      The former dealt whith the layout of the political speech, the second with the 

strategies of the political speech in the Algerian presidential speech, while in its 

experimental chapter, we dealt with analysis of written speeches, audio-visial and 

written letters. 

      In our analysis, we adopted two approaches of study : the ethnographic 

communicative approach and the semiological approach and this is from a delibrite 

sample that limits the period of time of the determined work.   

     This study came out with a set of the following most important results : 

- The speaker should adopt a political effective contact as a means of interaction of 

the political behaviour between the political formations and the authority to pass the 

messages and the programmes issued by the ruling political system. 

- The political speech aims basically at legimizing the actions of the political 

authority in the past, the present and the future and this is what we can touch through 

the arguments and evidences that have been employed by the sender by recalling the 

sufferings of the Algerian people during the colonial era and what must be done as 
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achievements and developed projects in the present to secure the future of the next 

generation. 

- The political issues that the Algerian political speek seeks to treat and achieve at the 

real level are represented in investment and development projects, a great 

participation in the elections, taking care of the youth and the promotion of the 

woman rights. 

- Through the analysis, we can see that the presidential speek is mostly polished and 

sometimes on a bit of complexity in drafting and it can seem that is has been though 

of and prepared before.whille its used language is caracterazed by simplicity and the 

direct spontaneity in diction and even the sender can get out of the written text. 

- The political presidential speek carries various expressive images, and fresh words 

based on popular sayings to support arguments and evidences and they can be taken 

from the Islamic Sharia.    

- Employment of the President more than a strategy to build a political speech, 

corporate strategy, strategic guidelines and strategic and persuasive whole in order to 

attain and achieve his goal than. 

Key words 

The speek strategy, the political speek, the solidarity strategy, the guiding strategy, 

the persuasive strategy.         
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 مقدمــة
 

 أ
 

 قدمةم

يرتكز كل عمل سياسي عمى محاولة ضبط العالقة بين الحاكم و المحكووم  وذو ا الضوبط يحتواج إلوى      
ذوو  ذوو ييور ليظوي يت سوة لوي التورارات والتووااين والمواقوي السياسوية  وما وا موا سوموكات متعوةةة ما وا موا

ليظووي كالاطوواب السياسووي الوو ي يعتمووة عمووى التووول قبوول اليعوول لمتووماير عمووى سووموكيات ال موواذير المسووت ةلة 
وتو ي  ا إلى الو  ة التي تاةم مصالح السياسي وتحتق أذةالو،  و لوي كول ااحووال لياو، يحتوق التواصول 

 بين  الاطيب و مستتبم، سواء بالكالم أو بالكتابة.

اسي ذو مؤشر عمى مةى تطور وتتةم الم تمعات  ووسيمة إلصالح ا وتو ي  ا ورقي الاطاب السي     
إ  أن مال ذ ا الاوع من الاطابات يعتبر ااكار إقااعا وتمايرا و ااتشارا بين الشعوب  إ ا تم استعمال ا 

ة  التي كوسيمة لماصح واإلرشاة لي أمور الحياة والتيم والمباةئ  و إن أذم ما يميزه ذو ارتباط، بالسياس
ترتكز عمى الواقع   الممارسة السياسية  التيكير السياسي و المغة السياسية  عمما أن الاطاب بحة  ات، 

 عمي ا.     االستالءموضوع الريبة ال ي يصارع كل اطيب من أ م، و ب،  لموصول الى السمطة التي يرية 

يس م رة اطاب عيوي  تمتائي  يرسم، كما ياتمي ذ ا اااير عن باقي الاطابات ااارى باعتباره ل   
المرسل ليعبر عن اايعاالت، و اواطره   بل ذو اطاب  و بااء لغوي و أسموبي ااص ُأِعة إعةاةا متتاا 
يمتاز بمغة سياسية تواصمية   بالريم من أا ا تعتمة عمى الوضوح  البساطة و ااسموب المباشر لي 

ييك رموز شيرت ا  و يحمل ةالالت ا الموحية لموصول الى  الطرح اال أا ا تبحث عن متمق  و كياءة حتى
 اايراض الضماية الايية التي يسعى المرسل ايصال ا.  

يحتل تحميل الاطاب السياسي مكااة م مة  ة حساسة لي البحث السياسي المعاصر لرؤساء     
 ال التعبير عن سياسة بمةه حيث يشغل الرئيس المكااة العميا لي م  ال م وريات لي ماتمي بمةان العالم 

االةالء  سياسي أوالإ راء الحوار  أو سياسيال طابالسياسي ال ي يتوم بيلتاء الا الياعل باعتباره
ا ي أو م موعة أذةاي محةةة بعيا حيث يتوم بتوصيل رسالة واضحة ل ا ذة بالتصريحات السياسية 

السياسي المتبع لي الكشي عن رؤيت، سواء  تر ع اذمية الطرح السياسي ال ي يتةم، م ما ااتمي اظام،
ي واحة لمسياسة الاار ية أو الةاامية لمبالة التي ت عل الحياة السياسية تتميز بسياةة اطاب سياس

 )اطاب الحاكم( .



 مقدمــة
 

ب  
 

اظرا اذمية ذ ا الموضوع و حيويت، البالغة  راوةتاا لكرة معال ت، آا ين عمى عاتتاا لتح باب المغامرة    
 ال محاولين من ذ ه  الةراسة تتةيم كل ما يتعمق بالاطاب السياسي باعتباره متعةة ااصوات لي ذ ا الم

ما، اطابا متتاا معتة  ي علو المستويات  و بعض التعابير والصيغ ااسموبية يم م الي ا المرسل   مما 
 الباية   و أار عمى المتمتين و بيستراتي يات  ماتمية ذاةلة.

ماتمي االستراتي يات الموظية لي الاطاب السياسي ال زائري لمرئيس "عبة العزيز  معرلة وب ةي   
 لصولاالاة و  متةمة عمى تضمات بحث اطة عمى ااةراست لي اااعتمةبوتيميتة " ا اية الع ةة الاالاة  

 . لمةراسة التطبيتية و الاظرية  الما  ية ال وااب تغطية أ ل من ااتمة و 

ضم المبحث ااول  و ال ي ُقسم بةوره االاة مباحث  الاطاب السياسي اسق :وب اليصل ااولُعاِوَن 
أاواع، و متاربات  ماذية االتصال السياسي و اما  ،  ام المبحث الاااي ال ي تطرق الى الاطاب 

  تحميم، وصوال الى المبحث الاالث ال ي كان موضوع، الاطاب السياسي و ماتمي آليات،.

الاطاب الرئاسي  استراتي يات الاطاب السياسي ليكان تحت عاوان  الاااياليصل أما باصوص 
مسويات ا و ماتمي وسائم ا المغوية أما المبحث  بالتطرق الى االستراتي ية التضاماية  ابتةأال زائري  

 ال  الاااي لتة ألرة بالتطرق الى االستراتي ية التو ي ية وصوال الى االستراتي ية االقااعية ال ي م ةاا
    و لي اااير تتايات وآليات االقااع. مسويات استعمال ذ ه االستراتي يةام  بماذية االقااع و التماير

تضمن الشق التطبيتي ال ي عرضاا لي،  ممة من التتايات استاةم ا المرسل سواء لي  اليصل الاالث
 لتة تااولاا لي، تحميل الاما ج الماتارة من اطابات اطاب السياسي المكتوب أو السمعي البصري  

   الةراسة.لما تتتضي، متاربات  ُةِرست ولتارسائل  و 
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 :دراسةالتعريف بال

تحميؿ الخطب كالرسائؿ السياسية التي ألقاىا السيد رئيس  تتمحكر دراستنا األكاديمية حكؿ       
(، تاريخ الخطب ك الرسائؿ 2014-2012) الجميكرية الجزائرية عبد العزيز بكتفميقة نياية العيدة الثالثة

يات التي ُكِظَفت دراسة اآلليات ك االستراتيج، سنحاكؿ  2012مام  10سبؽ مكعد االنتخابات التشريعية 
 متبعيف في ذلؾ منيجي التحميؿ اإلثنكغرافي التكاصمي ك التحميؿ السميكلكجي.    في ىذه الخطب كالرسائؿ

 :الدراسة إشكالية

لى إجراءات محكر نقاش كاسع منذ عقكد ك الزاؿ مستمرا شكؿ تحميؿ الخطاب كمجمكعة مف اإل     
يعكد سبب ذلؾ الى رغبة الباحثيف ك النقاد ك المحمميف الى الكصكؿ الى عمـ ينظر في كقتنا ىذا ك 

كقد ارتبطت المسانيات بيذا ، مف خطابات ميما تنكعت ك اختمفت بعاد الحقيقية لما ينتجو االنسافاأل
 .االنساني دبي ك السياسي كباعتبارىا تدرس المغة التي تشكؿ كعاء االنتاج الفكرم ك األع المكضك 

الذم كاف ليـ صدل بالغ في الساحة السياسية الرئيس عبد العزيز بكتفميقة مف أبرز القادة السياسييف،     
ذلؾ لخبرتو ك حنكتو في  بمداف العالـ  حيث يمقى احتراما شديدا في العالـ العربي ك سائرالجزائرية، 

 .المجاؿ السياسي ك الفكرم
سمكب الخطاب صائص ك آليات أدراسة خعمى المتمقيف،  دفعنا بك تأثير كبير  لخطابو قيمة عمميةك 

 قمنا بطرح التساؤؿ الرئيسي التالي: حيث  السياسي لو.
عبد العزيز بوتفميقة وما دورىا في الحياة السياسية في الرئاسي عند  ليات الخطاب السياسيآما ىي 
 ؟ 2012من خالل خطاباتو السياسية منذ  و كيف استمال الرئيس  الشعب الجزائري ؟الجزائر 

 التساؤالت الفرعية التالية:ف ىذه االشكالية المطركحة تقكدنا الى طرح مجمكعة مف إ

كيؼ يمكف تمييز الخطاب السياسي عف بقية الخطابات  المقصكد بتحميؿ الخطاب السياسي ؟  ك ما -
 مع؟في المجت

 القضايا كاألفكار التي تناكليا المحتكل السياسي لمخطاب؟ ما  -

 ما مفيـك االستراتيجية عمكما ، كما مفيكميا في الخطاب السياسي؟ -
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 ما ىي االستراتيجية التضامنية ك ماىي آلياتيا في الخطاب الرئاسي الجزائرم؟ -

 الرئاسي الجزائرم؟ماىي االستراتيجية التكجييية ك ما ىي آليات التكجيو في الخطاب  -

 ماىي االستراتيجية اإلقناعية ك ما ىي أىـ آليات اإلقناع في الخطاب الرئاسي الجزائرم؟ -

 :أسباب اختيار الموضوع

إف أم بحث عممي ال يخمك مف دكافع ذاتية ك أخرل مكضكعية أثارت ميكلنا مف أجؿ التعمؽ في مكضكع  
 :البحث

 دوافع ذاتية:

 التطمع الى كشؼ خباياه. المسبؽ بمكضكع الدراسة ك الميداف السياسي خاصة مف أجؿ االىتماـ -

مف ىذا المكضكع لتحصيؿ معرفة أكبر بمفاىيـ حكؿ المساىمة  في الدراسات االتصالية  الرغبة في  -
 الخطاب السياسي.

 دوافع موضوعية:

 قابمية المكضكع لمدراسة ك البحث منيجيا ك معرفيا. -
 التي اعتنت بالخطاب السياسي عمى امتداده الجماىيرم .   االتصالية الدراساتقمة  -
 نقص الدراسات العممية التحميمية المتعمقة بمضمكف الخطابات الرئاسية ك انعكاساتيا. -
 دراسة طرؽ ك أساليب تحقيؽ اإلقناع ك التأثير في الخطاب السياسي. -
 لقائيا.إليؼ الخطب ك أتحميؿ عمميات ت -
 تزكيد الباحثيف بدراسة تحميمية نقدية لمخطاب الرئاسي الذم يعبر عف مكقؼ صانع القرار. -

 الدراسة:أىداف 
التعرؼ عمى األطر التي تقدـ مف خالليا خطابات رئيس  في يتمثؿ اليدؼ الرئيسي مف الدراسة

 .ياعمى ما حممتو مضامين ، كالكقكؼ(عبد العزيز بكتفميقة)الجميكرية
 معرفة قكة النفكذ ك التأثير مف الخطاب السياسي كشدتو في تكجيو حياة المجتمع السياسي. -
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المقصكد  أفكاره( كالخارجية التي أسيمت في انتاجو ك معرفة مككنات الخطاب الداخمية)مضامينو ك -
 منو.
 لتحقيقيا . الثقافية...( كالتي يسعى صاحب الخطاب الكشؼ عف األبعاد) السياسية، االجتماعية، -

 : الدراسةأىمية 

ك الدراسات اإلعالمية  في البحكثتستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف حداثة استخداـ تحميؿ الخطاب      
ألقكل نفكذا، لعالقتو بالسمطة التي تسخر كسائؿ االعالـ باألخص الخطاب السياسي األكثر انتشارا ك اك 

، ىذا فضال عما يمتمكو فيو تعامال حقيقيا مع مشكالتو، الذم يرل تدعيـ تداكلو بيف الجميكر لبثو ك
ز أىمية التأصيؿ النظرم لممكضكع . ك مف ىنا تبر يرية الخطاب السياسي مف تقنيات تكاصمية ك تأث

معرفة العناصر بغية التكصؿ إلى  دراسةكمناقشة إشكاليات استخداـ تحميؿ الخطاب السياسي في ال
استخداميا في الخطابات ك  مع  الكقكؼ عمى كيفية تكظيؼ المغة ك االتصالية االقناعية البالغية،
تكمف أىمية ىذا البحث في معرفة أىـ اإلستراتيجيات المتبعة مف ِقَبؿ صاحب الخطاب رئيس ك   .السياسية

 يقة، خاصة نياية العيدة الثالثة.عبد العزيز بكتفمالجميكرية 

 :مفاىيم إجرائية

 مف المفاىيـ التي نكع ك طبيعة تحديد إلى  الغالب في دراسة أم تطرقو الذم المعرفي المجاؿ يفضي     
 خبرة ككنو مجاؿ ىي معرفي مجاؿ أم خاصية دامت ما ك ، الدراسة ىذه معيا تتعامؿ أف المحتمؿ
 لتحديد الدافع األساسي ىك دائما يككف ال قد الغمكض فإف الباحثيف ك المتخصصيف مف لمعديد مشترؾ

 داللتو تحديد التي تفرض ىي الدراسة ضمف لممصطمح الكظيفي االستخداـ طبيعة إنما ك ، المصطمحات
 نرل بعينيا مؤشرات كفؽ منيا كؿ استخداـ تـ المفاىيـ مف مجمكعة تكجد ىذا بحثنا في ك. ما نحك عمى

 . الدراسة إلشكالية العاـ المسار ك المؤشرات( تتماشى ىذه أنيا )أم

 إستراتيجية الخطاب -

 الخطاب السياسي  -

 اإلستراتيجية التضامنية -

 اإلستراتيجية التوجييية. -
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 اإلسترتيجية اإلقناعية. -

 إستراتيجية الخطاب:

فمفيـك  ،المستقؿمصطمح مؤلؼ مف لفظيف، اإلستراتيجية ك الخطاب ك لكؿ لفظ مفيكمو      
 اإلستراتيجية مفيكـ عاـ أما مفيكـ الخطاب فيك خاص.

تعرؼ عمى أنيا:" طرؽ محددة لتناكؿ مشكمة ما، أك القياـ بميمة مف  مفيوم اإلستراتيجية العام: -1-1
الميمات، أك ىي مجمكعة عمميات تيدؼ إلى بمكغ غايات معينة ، أك ىي تدابير مرسكمة مف أجؿ ضبط 

 1". معمكمات محددة، ك التحكـ بيا

، ذات بعديف بعد تخطيطي كبعد مادم. كلتحقيؽ  عميو يتضح أف االستراتيجية خطة لمكصكؿ إلى اليدؼك 
 المبتغى البد أف يرتكز العمؿ عمى البعديف عمى الفاعؿ الرئيس، فيك الذم يحمؿ السياؽ، ك يخطط لفعمو

 ليختار مف اإلمكانيات ما يفي بما يريد فعمو.
      الؿ أدكات مسبقة، ك تتجسد مف خ افتراضاتكبالتالي فاإلستراتيجية: " ىي عمؿ عقمي، مبني عمى 

 2".استعمالياكسائؿ تتناسب مف خالؿ كسائؿ تناسب سياؽ  ك
ف الخطاب معد مسبقا الربط بيف االستراتيجية ك الخطاب يعني أ مفيوم اإلستراتيجية في الخطاب: 1-2

مخطط لو، كبالتالي فإف المرسؿ ىك الذم يختار االستراتيجية التي تستطيع أف تكصمو إلى المبتغى 
 اليدؼ بأفضؿ حالة.تحقيؽ ك 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عبد الرحمف العبداف ك راشد الدكيش، "استراتيجيات تعمـ المغة العربية بكصفيا لغة ثانية "، مجمة أـ القرل)المغة العربية   1-

 .324ـ،ص 1997ق/1418العدد السادس عشر،(، السنة العاشرة، 1ك أدابيا
، دار الكتاب الجديد المتحدة، 1عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،"  إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية"، ط - 2

 . 55ص 2004لبناف -بيركت
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 :  الخطاب السياسي -2

 قبؿ التطرؽ لتعريؼ الخطاب السياسي البد مف تعريؼ الخطاب:     

  الخطاب :

اطبو بالكالـ مخاطبة كخطابا جاء في لساف العرب: " الخطاب ك المخاطبة: مراجعة الكالـ، ك قد خ -
 1ىما يتخاطباف".ك 

لغكم، يعتبر صفقة بيف المتكمـ ك المستمع، نشاطا متبادال كيعرفو مايكؿ شكرت :" الخطاب إتصاؿ 
ك بالتالي فإف الخطاب ىك تجربة ديناميكية تساىـ  2بينيما، ك تتكقؼ صيغتو عمى غرضو اإلجتماعي".

 فييا أطراؼ متعددة عف طريؽ التفاعؿ، مف أجؿ تحديد األدكار.

 أما الخطاب السياسي:

قناعو  ىك تركيب مف"  :عرفو مازف الكعر      الجمؿ مكجو عف قصد إلى المتمقي بقصد التأثير فيو كا 
بمضمكف الخطاب عف طريؽ الشرح كالتحميؿ كاإلثارة كيتضمف ىذا المضمكف أفكارنا سياسيةن، أك يككف 

 3."ىذا الخطاب سياسيًّا مكضكع

 مقصكد اب المكجو عف قصد إلى متمؽيراد بو خطاب السمطة الحاكمة في شائع اإلستخداـ، ك ىك الخط
بقصد التأثير فيو ك إقناعو بمضمكف الخطاب، ك يتضمف ىذا المضمكف أفكارا سياسية، أك يككف مكضكع 

 ىذا الخطاب سياسيا.

 نازال إتصاال تمثؿ السياسي االتصاؿ كسائؿ إحدل كىي المخرجات مف مجمكعة ىك السياسي الخطاب
 يطكركف الذيف السياسة رجاؿ جميع عمى بؿ الحاكـ عمى يقتصر ال ك المحككـ إلى الحاكـ مف
 4.لإلقناع ستراتيجياتإ

                                                           
1

سارة ميمز،" الخطاب" ، ترجمة: يكسؼ بغمكؿ، منشكرات مخبر الترجمة في األدب ك المسانيات،جامعة منتكرم،  -2 .361ص ،1994، صادر بيركت ،1، ط1منظكر،"  لساف العرب" ،جابف  -
 phillipe breton serge proux ," léxplosion de la communication ",casbah edition ,Alger - 4 122ص،2008، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف،1يكسؼ جميؿ أبكداىكد،" نحك خطاب سياسي ديمكقراطي" ط -3 .05،ص2004قسنطينة 

,2000 p27 
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 مكقؼ تبرير أك ىدؼ بتحقيؽ ترتبط أك لنشاطاتيا السمطة بممارسة تتعمؽ مدكنة رسالة ك بالتالي فيك كؿ
أك السمطة ك ذلؾ لمكصكؿ إلى  ، فيك يعبر عف كالـ الحككمةالحكـ أطراؼ أحد أك ـكالحا رؤية تمرير أك

 اليدؼ السياسي المنشكد.

   يمكف تعريؼ االستراتيجية التضامنية ك إنطالقا مف الدراسات التداكلية بأنيا:   اإلستراتيجية التضامنية:
االستراتيجية التي يحاكؿ المرسؿ أف يجسد بيا درجة عالقتو بالمرسؿ إليو ك نكعيا، ك أف يعبر عف  "

مدل احترامو ليا ك رغبتو في المحافظة عمييا أك تطكيرىا بإزالة معالـ الفركؽ بينيما بتفيـ حاجات 
جماال ىي محاكلة التقرب مف المرسؿ إليو، ك  1تقريبو". الجميكر كا 

 تقديـ بيا المرسؿ يرغب التي اإلستراتيجية بأنيا التكجييية اإلستراتيجية تعرؼ   التوجييية: اإلستراتيجية
فعال  ىنا التكجيو يعد كال ، إليو المرسؿ أك المخاطب لصالح أنيا يفترض كنكاه أكامر ك تكجييات كنصائح

انما فحسب، لغكيا  ىالدايتصنيؼ  حسب الشخصية بالعالقات تعنى التي المغة كظائؼ مف كظيفة يعد ك 
 2إليو ك سمككو". المرسؿ تكجيات في كتأثيره المرسؿ سمكؾ عف تعبير أنيا عمى تعمؿ  "المغة إف إذ

يسعى مف خالليا المرسؿ إلى إحداث تغيير في المكقؼ  ىي اإلستراتيجية التي اإلستراتيجية اإلقناعية:
 الفكرم أك العاطفي لممرسؿ إليو بغية إقناعو.  

 السابقة:الدراسات 
بشكؿ كبير في التكجيو  كقد ساعدتنا الخطاب السياسيدراسات سابقة عالجت مكضكع تحميؿ  ىناؾ     

 النظرم ك المنيجي ليذا البحث ك ىذه الدراسات ىي:
 وسائل في السياسي " االتصالسعكد  العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف سعد الدراسة األولى:
 3. السعودي" المجتمع في اإلعالم وتأثيره

 اإلعالـ كسائؿ تمثميا التي األىمية سعكد آؿ العزيز عبد بف محمد بف سعكد بف سعدتعالج دراسة      
 الجميكر احتياجات كتمبية ،لمجتمعا ألفراد السياسية التنشئة في كالمساىمة السياسية المعرفة نشر في

                                                           
 .18، ص1999الرياض،  الككثر، ، مكتبة1خيرية، ط جمعو عثماف :تحقيؽ البالغة" ، اهلل الدىمكم،" حجة - 2 .257ص ظافر الشيرم،عبد اليادم بف  ،  مرجع سبؽ ذكره - 1

 المجتمع في اإلعالـ كتأثيره كسائؿ في السياسي " االتصاؿسعكد  العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف سعد - 3
 عمى لمحصكؿ مقدمة السعكدم، رسالة المجتمع كأفراد اإلعالـ كسائؿ مف عينة عمى ميدانية تحميمية ، دراسة السعكدم"

 اإلعالـ العميا، قسـ كاإلعالـ، الدراسات الدعكة اإلسالمية، كمية سعكد بف محمد اإلماـ اإلعالـ، جامعة في الدكتكراه درجة
 ،منشكرة. 2006السعكدية،  العربية المممكة
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 بالنظاـ الخاصة السمات إلى كبالنظر .السياسية كالقيـ االتجاىات تككيف في كبالتالي تأثيرىا السياسية،
 خصائص ككذلؾ ،لمجتمعا أفراد كبيف بينو القائمة العالقات كطبيعة السعكدم، لمجتمعا في السياسي
  العربية السعكدية.كعبر عينة بحث ممثمة لمجتمع البحث تتككف مف: المممكة في اإلعالمي النظاـ

 :اإلعالـ كسائؿ عينة :الك أ

 صحيفة الكطف (. ك صحيفة الرياض، صحيفة عكاظ، صحيفة اليكـ):يمي ما كشممت الصحؼ عينة - أ

 ر إلى حجـ جميكرىا  كتنكع خصائصو)القناة األكلى مف التمفزيكف السعكدم( بالنظ :التميفزيكف عينة -ب
بالنظر إلى حجـ العينة مف جانب، كصغر حجـ جميكر  محطات اإلذاعة المسمكعة، تك قد إستبعد

 الراديك مقارنة بالتمفزيكف ك الصحؼ.

 ثانيا: عينة الجميكر

 كطالب كأساتذة خاصال كالقطاع الحككمي القطاع إلى المنتسبيف مف الجميكر عينة اختيار تـ كقد
 العينة كاستخدمت المممكة لمناطؽ الرباعي الجغرافي التقسيـ خالؿ مف كذلؾ الجنسيف، مف الجامعات
 االستبانة كزعت، حيث لمجتمعا فئات لكافة العينة تمثيؿ ضماف يمكف حتى الطبقية، العشكائية

 :اآلتي النحك عمى كجاءت مفردة،( 1000)عمى

 أساتذة ،مفردة 250 الجامعات طالب، مفردة 250 الخاص القطاع، مفردة 250 الحككمي القطاع -
( 506ة )اإلحصائي لممعالجة الصالح االستبانات ىذه مف المتحقؽ مجمكع بمغ كقد .مفردة 250 الجامعات
 .مفردات

" مف تقسيمو التساؤالت سعكد آؿ العزيز عبد بف محمد بف سعكد بف سعد" إنطمقت دراسة الباحث
 لكسائؿ السياسي المحتكل يسعى الجكىرية، الخاصة بمضمكف كسائؿ اإلعالـ مف حيث األىداؼ التي

 ك أىـ القضايا ك األفكار التي يتناكليا المحتكل السياسي، ك الخاصة بالجميكر لتحقيقيا اإلعالـ

  اإلعالـ كسائؿ في السياسي للممحتك  التعرض خالؿ مف لتحقيقيا الجميكر يسعى التي األىداؼك 
بتساؤالت خاصة بالعالقة بيف كسائؿ اإلعالـ ك الجميكر. ك لإلجابة عف ىذه التساؤالت ك أخرل  ليختميا

بابيف  ،تياكتساؤال الدراسة مشكمة ، السابقة الدراسات ، الدراسة الى مدخؿفقد قسـ الباحث بحثو إلى 
 كخاتمة.
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       كسائؿ اإلعالـ إلى اأكليم تطرؽ فصميف عبر نظرم مف الدراسةال لإلطار خصو الذم األكؿ بابال 
أما  السياسي، الكظائؼ  كالعكامؿ المؤثرة فيو االتصاؿ ، مستكياتالنظرية المداخؿاإلتصاؿ السياسي،  ك

 السعكدملمجتمع ا خصائص ،السعكدية العربية المممكة في السياسي االتصاؿ الفصؿ الثاني فقد تضمف،
 اإلعالـ كسائؿ بيف العالقة ك اإلعالـ ككسائؿ السياسي النظاـ بيف العالقة ،السياسي باالتصاؿ كعالقتيا
 .كالجميكر

 األكؿ الفصؿ ففي: فصكؿ خمسة ضـ الذم كالميدانية التحميمية الدراسة لنتائج الثاني الباب خصص كقد
 جمع كأدكات الدراسة كمنيجيا نكع :عمى اشتممت التي لمدراسة، المنيجية اإلجراءات استعراض تـ منو

 الزمني اإلطار الثبات، ك اختبار الصدؽ إجراءات ،تياعينا ك الدراسة مجتمع الدراسة، كبيانات المعمكمات
 .لمبيانات اإلحصائية كالمعالجة الدراسة لعينات كالجغرافي

 مف عينة مسح حيث تـ التحميمي، ك الميداني بشقيو بالعينة منيج المسح الدراسة ىذه في الباحث استخدـ
 ( . 506) عددىـ بمغ السعكدم لمجتمعا أفراد

 العالقة نتائج كعرض، الميدانية ك التحميمية الدراسة نتائج عرض تـ كالرابع كالثالث الثاني الفصكؿكفي 
 نتائج كأسفرت نتائجيا. كمناقشة الدراسة تساؤالت عف لإلجابة فخصص الخامس الفصؿ أما. بينيما
 الخالصات التالية: ك تاالستنتاجا عف الدراسة

لى تحقيقيا إلى السعكدية اإلعالـ لكسائؿ السياسي المضمكف يسعى التي األىداؼ في نسبي تكافؽ -  كا 
 . الترتيب في االختالؼ مع كالصحؼ فزيكفالتم تناكليا التي القضايا أىـ قائمة بيف االتفاؽ مف نكع

 بنسبة السياسية المعرفة عمى الحصكؿ في الذاتية مصادرىا عمى السعكدية اإلعالـ كسائؿ اعتماد -
 . مرتفعة

 الحككمة مسؤكلي مشاركة مف أكبر بنسبة السياسية القضايا مناقشة في شاركت اإلعالـ كسائؿ -
 .كالجميكر

 .الجميكر لدل المحمية االىتمامات سيادة إلى يشير مما الجميكر، قضايا قائمة المحمية القضايا تصدر -
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 الصحؼ مييات السياسية، المعرفة لمصادر الجميكر ترتيب قائمة العربية التمفزيكف قنكات تصدرت -
 اإلذاعة في المتمثمة السعكدية اإلعالـ كسائؿ عمى تفكؽ الذم، الشخصي تصاؿفاإل فاإلنترنيت،
 كالمجالت. كالتميفزيكف

 قبؿ السياسي النظاـ قرارات عف تمييدية معمكمات تقديـ في يقؿ السعكدية اإلعالـ كسائؿ دكر -
 تكفير في الكسائؿ ىذه نجحت بينما المحمية، السياسية القرارات صناعة في المساىمة كفي صدكرىا،
 النطاؽ عمى السياسية المعرفة في أسيمت نياأ كماالسياسي  بالنظاـ المتعمقة كالقرارات المعمكمات كمتابعة
 . الخارجي مف أكثر المحمي

مقاربة سيميائية تداولية  -دراما االتصال في الخطاب السياسي الفيممي ،"كماؿ يعقيؿ  الدراسة الثانية:
 1".-لنماذج الخطاب السياسي الفيممي

تناكلت ىذه الدراسة تحميؿ نمكذجيف مف نماذج خطابات سياسية فيممية، دراسة نمكذجيف الرئيس      
كآؿ جكر في حممتيما االنتخابية لمرئاسيات سنة  السابؽ لمكاليات المتحدة األمريكية جكرج كككر بكش،

حممتو االنتخابية لسنة كنمكذج لرئيس الجميكرية الديمقراطية عبد العزيز بكتفميقة أثناء  2000
.ناقشت إشكالية ميمة تمثمث في البحث عف مدل التداخؿ ك االنسجاـ بيف الكظيفتيف المرجعية 2009

لخطاب االعالمي السمعي البصرم؟ ك ىؿ التركيز عمى طريقة إخراج االتصالية كالجمالية الفنية في بنية ا
 ىذا الخطاب كحدىا كافية لتحقيؽ التأثير ك االقناع لمدعاية؟ أك المضمكف كحده كاؼ لتحقيؽ ىذه الغاية؟ 

ج مف الخطابات ذتـ اعتماد عمى التحميؿ السيميائي ككف اف الدراسة متعمقة بتحميؿ نما منيجية الدراسة:
  ؛ الف أىـ المقاربات التي تجمع بيف الصكت ك الصكرة ك المكسيقى ك الحركة ك األداء سية الفيمميةالسيا

 كالمكف ك الرمز ك المغة..ىي المقاربة السيميائية.  

قد تـ إنجاز ىذا البحث مف خالؿ تقسيمو الى ثالثة فصكؿ، فالفصؿ األكؿ تـ تخصيصو لمخطاب 
شكالو، ك التعريج عمى مفيكـ الخطاب السياسي الفيممي ك اآلليات التي السياسي ك التطرؽ الى آلياتو ك أ

يعتمد عمييا في اإلخراج، ك خصص الفصؿ الثاني لدراسة البناء الدرامي في الخطاب السياسي الفيممي 

                                                           
1
 -مقاربة سيميائية تداكلية لنماذج الخطاب السياسي الفيممي -كماؿ يعقيؿ،" دراما االتصاؿ في الخطاب السياسي الفيممي - 
قسـ عمـك االعالـ  رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة ماجستير في االعالـ، كمية العمـك االنسانية ك الحضارة اإلسالمية، "

 ..منشكرة2012-2011كاالتصاؿ، جامعة كىراف، الجزائر،
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مع التركيز عمى العناصر الدرامية المعتمدة،أما الفصؿ الثالث فقد خصص لمجاني التطبيقي كالذم عرض 
عة مف التقنيات ك دكرىا في الخطاب السياسي ،أما في الجزء األخير مف الفصؿ فقد تـ فيو مجمك 

 تخصيصو لتحميؿ النماذج المختارة ك دراستيا كفقا لـ تقتضيو المقاربة السيميائية التداكلية.

 أسفرت نتائج الدراسة عف اإلستنتاج التالي:

 طاب االجتماعية ك التاريخية ك االعالمية.لتحديد السياؽ المرجعي لمفيمـ يجب ضبط  مرجعية الخ -

يرتبط المضمكف السردم لمخطاب مف خالؿ تحديد مضمكنو بشكؿ خاص مع إبراز قيمتو االعالمية  -
 اإلخبارية.

 مف ناحية المضمكف الشكمي لمفيمـ البد مف مراعاة تحديد المشاىد ك ترتيب المقطات ك بنيتيا الشكمية. -

 التكاصمية ك التبميغية لمخطاب السياسي الفيممي اال بتفاعؿ ك تداخؿ جمالياتال يمكف تحقيؽ األىداؼ  -

 العرض المرئي  ك القدرات الخطابية لمساسة. 

،" انعكاسات الخطاب الرئاسي لعبد العزيز بوتفميقة عمى الممارسة كىيبة حمكدم الثالثة: الدراسة
 1اإلعالمية في الجزائر)صحافة مكتوبة وقطاع التمفزة( " .

  ناقشت الدراسة إشكالية ميمة تمثمت في معرفة مدل انعكاسات الخطاب الرئاسي الرسمي لمرئيس     
ماىي ردكد أفعاؿ الصحافييف إزاء  عبد العزيز بكتفميقة عمى األداء الصحفي الميني في الجزائر؟ ك

التطرؽ الى  الخطاب بما يحمؿ مف تطابؽ ك تناقض بيف الممارسة اإلعالمية نظريا ك إعالميا؟ مع
 محتكل الخطاب الرئاسي عمى محتكل كسائؿ اإلعالـ المرئية ك المكتكبة في سؤاؿ فرعي جكىرم.

                                                           
حافة مكتكبة كىيبة حمكدم،" انعكاسات الخطاب الرئاسي لعبد العزيز بكتفميقة عمى الممارسة اإلعالمية في الجزائر)ص - 1

، رسالة 21/08/01إلى 27/04/99مف الزمنية الفترة في الرئيس خطابات لمضمكف كصفية تحميمية كقطاع التمفزة( " دراسة
قسـ عمـك اإلعالـ  جامعة الجزائر،كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ، كاالتصاؿ، اإلعالـ عمـك في ماجستير شيادة لنيؿ مقدمة

 منشكرة. ،2003-2002ك اإلتصاؿ،
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ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف المحتكل الكامف لمخطاب الرئاسي بخصكص األداء االعالمي، كما سعت 
       ؿ فيـ سياستو ك تحديد مكقفو مف أج الى فيـ رؤية صاحب الخطاب "الرئيس عبد العزيز بكتفميقة"

 كطبيعة القرارات التي يتخذىا.

 أكثر مف منيج تمثؿ في منيج المسح تـ استخداـفيما يتعمؽ بالمنيج  كأدكاتيا الدراسة يةبالنسبة لمنيج
المنيج التاريخي ك المنيج المقارف مف أجؿ تماسؾ البحث ك اإلجابة عف أىدافو ك إشكالياتو.أما 

في  عامميف كمسؤكليف الصحفييف مف اإلعالـ رجاؿكافة   شمؿ الدراسة ىذه فيبخصكص مجتمع البحث 
. كنظرا لصعكبة اإللماـ الكامؿ لمجتمع البحث كاف مف كالمكتكبة البصرية السمعية اإلعالمية القطاعات

 عشريف ك بمائة العينة حجـ تحديدالضركرم استخداـ العينة الطبقية مف أجؿ تقسيـ مجتمع البحث.تـ 
 األجيزة التالية: عمى مكزعيف إعالميا

 صحفي في قطاع الصحافة العمكمية. 30-

 صحفي في قطاع الصحافة الخاصة. 70-

 صحفي في قطاع التمفزة. 20-

ُأدرج أسمكب تحميؿ المضمكف ألنو كاف  لزاما عمى الباحث اتباعو مف أجؿ تحميؿ مضمكف الخطابات 
 الرئاسية.

 نتائج الدراسة كانت كالتالي:

 جية مف الخاصة الصحؼ ك جية مف السمطة أم الجانبييف مف كؿ يمارسيا ضغكطات كجكد - 
 مع تصطدـ يالكن لخدمتيا المرئية ك المكتكبة إلعالـ كسائؿ تجند الرئاسي الخطاب حسب فالسمطة آخرل
 السمطة. عمى ضغط أداة تستخدـ ك العاـ الرأم بدكرىا تند التي المستقمة الصحؼ سياسة

 تعترض الدكلة ؿكمشا بكجكد المشترؾ االىتماـ في اإلعالمي ك الرسمي السياسي الخطاب يتكافؽ  -
 يا فمتناقضة.أسباب تشخيص ك األزمة قراءة لكف الخطابيف بيف متطابؽ المعرفي الظاىرم فالمحتكل

يا بالرأم عالقت اطار في الدكلية الصحافة عمؿ بشأف االعالمي ك الرئاسي الخطابيف رؤية تتطابؽ -
 العاـ الجزائرم.
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 االعالميع الكاق لكف بالجزائر تعبير ك صحافة حرية بكجكد يتباىى بكتفميقة لمرئيس الرسمي طابخال -
 . رادعة قكانيف كجكد عف يكشؼ الميداني

لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية  ،"عكاشة مكدحدراسة م الدراسة الرابعة:
 .1"االتصال

كالذم يعتبر مرجعا ميما نظرا إللماـ صاحبو بجميع آليات تحميؿ لغة الخطاب السياسي لمختمؼ     
في الكشؼ عف أغكار السياسة ك مقاصدىا في  صرية.تمثمت إشكالية الدراسةرؤساء الجميكرية الم

ك صؼ صريح ك منظـ لخطاب السمطة  بإعطاء سي. الخطاب السياسي ك جعؿ المغة ىدفو األسا
ثير ك التفاعؿ باإلضافة إلى التعرؼ عمى مككنات الخطاب الداخمية أباعتباره خطابا ك اسع االنتشار ك الث

 أفكاره، ك العكامؿ الخارجية التي أسيمت في إنتاجو. ك مضامينو ك

ينة الدراسة فقد اختار المؤلؼ في دراستو عمى المنيج االثنكغرافي التكاصمي،أما بخصكص ع اعتمد 
 ، كمحمد أنكر السادات.خطابات الرئيسيف جماؿ عبد الناصر

 تكصمت الدراسة الى النتائج التالية:

     يحمؿ مضاميف المجتمع ، كقيمو كيرتبط بظركفو ك متطمباتو  اجتماعيالخطاب السياسي خطاب  -
 ك يصكر ما فيو مف مكرثات ك تفاعالت .

إقناعي تأثيرم ك تكجييي، ك مف ثـ ييتـ بالفكرة ك المضمكف كليس مقصده مقصد الخطاب السياسي  -
 بناء نص جماؿ يتمتع باإلبداع البالغي ك المغكم.

المباشر مع  الخطاب السياسي كحدة تكاصمية تامة يتمتع بالتماسؾ ك التسمسؿ المنطقي، ك التفاعؿ -
  الكاقع الخارجي.

 منيا : اعتباراتبطريقة عمدية لعدة   ىذه الدراسات السابقةقد إخترنا 

                                                           
1
 ،، دار النشر لمجامعات1ط ،" لغة الخطاب السياسي دراسة لغكية تطبيقية في ضكء نظرية االتصاؿ "، محمكد عكاشة - 

 . 2004مصر .
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أىـ الركائز األساسية التي يقكـ عمييا  معرفةك  تقديـ اطار نظرم حكؿ منيجية الخطاب ك استخدامات،
الخطاب السياسي مع مختمؼ آليات تحميمو ، مع التعرؼ عمى منيج جديد لتحميؿ الخطاب "المنيج 

ربط بف عالمية فقد كاف ليا دكر في إثراء دراستنا بالأما بخصكص الدراسات اإل .االثنكغرافي التكاصمي" 
 لما لو عالقة جكىرية بيف العممية االتصالية ك العممية السياسية. ،ماىك إعالمي ك ماىك سياسي

 :المتبع في الدراسةمنيج ال

لى دراسة إجؿ الكصكؿ أ تختمؼ مناىج الدراسة باختالؼ طبيعة المكضكع المراد دراستو ك مف      
لى إ قربياأمكضكعية جادة يتكجب عمينا اختيار المنيج الذم يمثؿ الدليؿ الذم يقكدنا الى احسف النتائج ك 

 مف بكاسطة طائفة العمـك في الحقيقة عف لمكشؼ المؤدم الطريؽ" ىك العممي المنيج الف ،المكضكعية
 يصؿ حتى عممياتو كتحدد البحثي، العمؿ سير تكجو التي المنتظمة الخطكات ك ،اإلجراءات القكاعد
   1". نتيجة إلى الباحث
 النمكذج ك المقاربة مع احتراـ البحثي العمؿ في المنيجية القكاعد ك األدكات تحديد عمى المنيج يقـك    

 التي الذىنية العمميات لتسييؿ يقدميا التفسيرات التي ك القائدة، األفكار ، المفاىيـ يضـ الذم النظرم
 مف التأكد ك تبيانيا إمكانية مع العمـك مف عمـ في الحقائؽ المتكخات بمكغ خالليا مف الباحث يحاكؿ
       مبادئيا مف انطالقا الكاقع لترجمة فكرية منطمقات تبني مف تمكننا أك النظرية المقاربة فأل صحتيا

الذم نحف بصدد  ك نظرا لطبيعة المكضكع  2.عمييا المحصؿ لمنتائج تفسيرات تكفير مع كنظرتيا لظكاىر
 :خداـ المنيج اآلتيدراستو قمنا باست

  :التواصل –/منيج أتنوغرافيا 1
 يعرؼ عمماء األنتربكلكجيا األمريكيكف، كمنيـ "اتكسكف"، "سميث" ك "ديالمكنت" المنيج اإلثنكغرافي     

بأنو " الطريؽ التي يتـ مف خالليا كصؼ ثقافة مجتمع ما، ك ىك المنيج الذم يستخدمو الباحث لمالحظة 
 3السمكؾ في بيئتو ككضعو الطبيعي ، ك يتكصؿ مف خالؿ ىذه المالحظات إلى معنى ليذا السمكؾ ".

       عمى الكصؼ كالتحميؿ ،باستخداـ الكممة ك العبارة عكضا عف االرقاـ  يعتمد المنيج اإلثنكغرافي    
 ك الجداكؿ االحصائية .

                                                           
 .1ص ، 1986 ، القاىرة ، اإلعالـ كمية ، "المبادئ سساأل اإلعالـ بحكث ،" حسيف محمد سمير  - 1

2 - Robert K. Merton," éléments de la théorie et de méthode sociologique" , Armand Colin 
,Paris ,1997 ,p38. 
3
 - Hammersley, M. & P. Atkinson," Ethnography : Principle and Practice", London, 
Routledge, 1995,P10 .                                 
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          : " يسعى البحث اإلثنكغرافي إلى الكشؼ غير المتكقع، أك المستكرىكبرماف"ك يشير"مايمز" ك" 
      عمقة لمجتمع الدراسةأك المسككت عنو مف خالؿ دراسة الظاىرة ، إعتمادا عمى مشاركة الباحث المت

  1لكنو األداة الرئيسية في جمع المعمكمات ك تصنيفيا ك تحميميا". ك
 في المسانيات، تعتمد األنتربكلكجية الميدانيةكسيمة لتحميؿ الخطاب األثنكغرافيا التكاصمية ىي ك 

ز اإلتصاؿ مع أعضاء )األثنكجرافيا(. ك ىي تأخذ مف المغة ك الثقافة ك البناء، بذلؾ فيي تستخدـ لتعزي
 الفريؽ في إتخاذ القرارات، ك تميز بعضيا عف الجماعات األخرل،ألمكر أخرل.

كنظرية يتـ استخداـ ىذا المنيج في ىذه الدراسة في تصنيؼ تحميؿ الخطاب كفؽ عمـ المغة النصي 
       في الخطاب لمرئيس  فيمكننا حصر عناصر المنيجية المقترحة لتحميؿ مظاىر اإلتساؽ ؿاالتصا

 عبد العزيز بكتفميقة كاآلتي:
 أوال: المعنى العام

 ثانيا: اإلتساق
 أدكاتو داخؿ ك خارج النص فيي:

 اإلحالة وىي نوعان: 1
 اإلحالة المقامية)اإلحالة إلى خارج النص(. -
 إلشارة.)اإلحالة داخؿ النص( ك عناصرىا: الضمائر ك أسماء ا اإلحالة النصية أكالمقالية -
 اإلستبدال )داخل النص( 2
 (داخل النص) الحذف 3
 الوصل و الفصل)داخل النص( 4
 ضمير الفصؿ -  
 العطؼ - 
 الوصل بالعناصر المعجمية)داخل النص( 5
 الترادؼ -  
 التضاد - 
 

                                                           
1
 - Miles, M & A. Huberman ,"Qualitative Data   Analysis", Thousand Oaks: Sage Publication. 
USA,1999 , p15. 
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 ثالثا: المنيج األثنوغرافي التواصمي ويتكون من العنصرين اآلتيين:
، ختاـ (المحتكل )زمف الخطاب، مكاف الخطاب، مكضكع الخطاب . عنكاف الخطاب، قائؿ الخطاب، 1

 . الخطاب
. المستكل التحميمي كىك أربعة: مستكل األصكات )يدرس أصكات المغة(، مستكل الصرؼ )مستكل  2

الجمؿ(، مستكل  الصيغ المغكية(، مستكل النحك)مستكل التركيب الذم يختص بتنظيـ الكممات في
المنفردة كمعرفة أصكليا، تطكرىا التاريخي كمعناىا الحاضر ك كيفية المفردات )يدرس الكممات 

 استعماليا(.
بالنسبة  ركالف بارث " لتحميؿ الصكرة المتحركة إعتمدنا عمى مقاربة " التحميل السيميولوجي: /2

عمـ يدرس حياة العالمات  فرناند دم سكسير" الذم عرفو:" . ك مف آباء ىذا العمـ "لمخطابات المنطكقة
 :" عمـ السيمياء مذىب الطبيعة الجكىرية، أما شارؿ ساندرس بيرس فيعرفو في كسط الحياة االجتماعية"

 1كعات األساسية لمداللة الممكنة ".التنك  
 تحديد عينة الدراسة:

 يمثؿ الذم الكمي المجتمع مفردات مف المحدكد العدد نتقاءا عممية نظـالتي ت ىي المعاينة إف عممية     
 .البحث مجتمع

 :الدراسةمجتمع  -1
 نظرا الدراسة نتائج لتحقيؽ دراستيا الباحث يستيدؼ التي المفردات مجمكع أك األكبر المجتمع ىك     
  البشرم أك الزماني ، المكاني إطاره تعريؼ خالؿ مف تعريفو يتطمب مفيـك مجرد ىك البحث مجتمع ألف
 منو يختار الذم المصدر يمثؿ العينة فإطار ، االنتماء دالالت أك ،السمات، الخصائص خالؿ مف أيضا

 بعض ك لنيايات،ا البدايات، حيث مف البحث مجتمع حدكد كيمثؿ محددا اختيارا العينة مفردات الباحث
 2ات.كالسم الخصائص،

ألقاىا الرئيس "عبد العزيز ك يمثؿ مجتمع البحث في ىذه الدراسة جميع الرسائؿ ك الخطابات التي     
خطابات، مف  07رسالة ك 28( كالتي تمثؿ 2014-2009"خالؿ العيدة الثالثة ) بكتفميقة

 . 08/05/2012الى  20/01/2009
 

                                                           
1
         . 115، ص 1986 ، ابريؿ06، مجمة الدراسات العربية ، العدد  السيمياء عند بيرس" " ،عادؿ فاخكرم - 

 .130ص ، 2000عالـ الكتب ، القاىرة ،اإلعالمية" ، الدراسات في العممي ، " البحثالحميد عبد محمد- 2
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 عينة الدراسة: -2
ىي إختيار جزء صغير مف كحدات مجتمع البحث إختيارا عشكائيا،أك منتضما، بأسمكب العدد       

 قصديا، ليشكؿ ىذا الجزء مف كحدات مجتمع البحث المادة األساسية لمدراسة.أك تحكميا  العشكائي
ك في البحث العممي فإف العينة ىي:"الجزء الذم يختاره الباحث كفؽ طرؽ محددة ليمثؿ مجتمع البحث  

  1تمثيال عمميا سميما.
 خالؿ مف كيسجؿ منيجيا معيا الباحث يتعامؿ التي المفردات مف محدكد عدد عف عبارة ىي العينة     
 في البحث لمجتمع ممثال يككف أف العدد ىذا في يشترط ، المطمكبة األكلية البيانات التعامؿ ىذا

 التي العينة، ىذه في الكحدة ىي فالمفردة المجتمع ىذا خالليا مف يكصؼ التي كالسمات  صالخصائ
 تحت أيضا تعرؼ التي ، العمدية العينة باعتماد قمنا كقد ، ىذه دراستنا في لخطاباتا مف العدد تمثؿ
  2.النمطية العينة أك القصدية العينة ، الغرضية العينة مثؿ متعددة أسماء
خطابات  ثالث إال العيدة الثالثة نياية لـ تشيد فترة حكـ الرئيس عبد العزيز بكتفميقة خاصة خالؿ     

ك قد   2012، كاف أىميا االنتخابات التشريعية  مناسبات حساسة كانت تستدعي ذلؾ فيألقاىا سياسية 
 لعدة اعتبارات: بطريقة عمدية قصديةك منيا خطاباف لمتحميؿ  اختيارتـ 
تشابو مكضكع الخطاب األكؿ الذم تـ اسقاطو مع الرسالة األكلى الذم قمنا بتحميميا أال ك ىك الذكرل  -

 المزدكجة لتأميـ الحركقات.  
كىي الفترة التي تشكؿ االطار  نياية العيدة الثالثة مف حكـ الرئيس عبد العزيز بكتفميقة خالؿ كرىاصد -

 الزمني لمدراسة .
 الخطابات متعمقة بزمف تاريخي مرتبط بتاريخ الشعب الجزائرم. -
ىي االنتخابات التشريعية  فترة القاء الخطابات المراد دراستيا تكافقت ك حدث سياسي حساس أال ك - 

 ، كبالتالي فإنيا تمقى متابعة عمى نطاؽ كطني.2012
ك العينة التي تمت دراستيا كانت مف أجؿ معرفة مختمؼ اآلليات ك االستراتيجيات المستعممة ك المكظفة  

ة كخاصة في ىذه المرحمة، كذلؾ محاكلة الكشؼ عف طبيعة كؿ ىذه مف طرؼ رئيس الجميكري
 المضاميف ك كؿ ما يرتبط بأىداؼ الدراسة.   

                                                           
1
 أحمد بف مرسمي،" مناىج البحث العممي في عمـك االعالـ ك االتصاؿ"،ديكاف المطبكعات الجامعية،الساحة المركزية - 
 .131ص ،دالحمي عبد حمدم بؽ ذكره،س مرجع - 2 .170ص ،2003الجزائر، -بف عكنكف -
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بالنسبة ، ك ستتـ الدراسة  مكتكبتاف ك خطاباف سمعياف بصرياف رسالتاف ك مكتكباف خطاباف نار اخت   
. تتككف تمؾ التحميالت عبر  ك فؽ مبادئ االتساؽ في نظرية تحميؿ الخطاب ك نظرية االتصاؿلممكتكب 

ربعة: الصرؼ ك النحك ك المفردات أما أالتحميمي، ك ىك ك يككف المستكل  كىما:النص كالسياؽ. بعديف
 السمعي البصرم كفؽ التحميؿ السميكلكجي  ؿ" ركالف بارث".

 إختيار الخطابات ك الرسائؿ المراد دراستيا كاف كاألتي:
-2012ية العيدة الثالثة )ا لمفترة المحددة في الدراسة ك ىي نياإختيار الخطابات ك الرسائؿ كفق -

د اإلنتخابات األكؿ : خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة بمناسبة اإلعالف عف مكع( الخطاب 2014
 .2012فيفرم  09 ، 2012التشريعية لعاـ

 .2012،مام 1945مام  08لمجازر  67لذكرل الػ : خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة بمناسبة االثاني
 أما الرسائؿ: 

رسالة رئيس الجميكرية بمناسبة الذكرل المزدكجة لتأميـ المحركقات ك تأسيس االتحاد العاـ  األكلى:
 .2012فيفرم  19،لمعماؿ الجزائرييف

 .2012مارس 07،رسالة رئيس الجميكرية بمناسبة االحتفاؿ باليـك العالمي لممرأة الثانية:
 



 
 
 

 ولالفصل ال 
 السياسي الخطاب نسق 
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 : نسق االتصال السياسيالفصل األول

االتصاؿ السياسي ظاىرة إنسانية اجتماعية تككنت منذ ظيكر التجمعات اإلنسانية كارتبطت بتككيف      
الفرد االجتماعي ك السياسي ك تفاعمو مع بيئتو السياسية داخؿ ك خارج مجتمعو فقد كاف االتصاؿ 

مى الرغـ مف قدـ السياسي أحد العكامؿ المؤثرة في التنظيمات االجتماعية األكلى في تاريخ االنساف. ك ع
إال أف االىتماـ باالتصاؿ السياسي لجماعة اإلنسانية ، باعتباره سمككا انسانيا لمفرد ك ا السياسياالتصاؿ 

كعمـ  لو نظرياتو ك مجاالت اىتمامو لـ يبدأ إال حديثا . ك المتأمؿ لتاريخ تطكر الفكر السياسي يمحظ أف 
 ختالؼ ظركؼ العصر الذم عاشكا فيو.ارؤل المفكريف ك الفالسفة لممكضكعات اختمفت ب

كاف  الفكر اليكناني القديـ، باالعتبارات الفمسفية كاألخالقية ككقد ارتبطت المعرفة السياسية، منذ        
اىتماـ المفكركف كالسياسيكف منصب عمى دراسة أنكاع الحككمات ك النظـ السياسية التي تعمؿ في ظميا. 

نجده في كتاباتيـ  نظرتيـ إليو نظرة مثالية دكف االىتماـ بالكاقع، كىذا ما أما بالنسبة لممجتمع فقد كانت
        ي ػػالى مكاضيع ذات الصمة بمكضكع االتصاؿ السياسي، حيث ربط أفالطكف بيف السمكؾ السياس

كاالستعداد الطبيعي لمفرد حسب مكقعو في المجتمع ، كرأل أنو البد مف تصنيؼ األفراد حسب المكاف 
استعداداتيـ كقدراتيـ الفطرية حسب الطبقة االجتماعية  التي ينتمكف إلييا . فالسياسي عند ك  يتكافؽ الذم

كاف المؤىؿ بمعرفتو ألمكر السياسة، كلتكلي زماـ الحكـ ك قدرتو عمى االتصاؿ السياسي في أفالطون 
ف لـ يصؿ الى الحكـ.  1المجتمع حتى كا 

ف سياسي بطبعو، ك أف القانكف في أم دكلة يجب أف يككف لو فقد اعتبر اإلنساف كائ أرسطوأما      
ذلؾ أف   ،شعكب أسمى مف حكمة أعقؿ المشرعيفالصكت األعمى ، كأف الحكمة الجماعية لشعب مف ال

األفراد يتصمكف سياسيا ك اجتماعيا ك يتشارككف في أمكر حياتيـ كيكمؿ بعضيـ البعض ك بالتالي 
شركة بيف قـك يعيشكف معا لتحقيؽ  أرسطو ك الدكلة في نظر ة ضركرية،مشاركة أفراد المجتمع في السمط

 أفضؿ حياة ممكنة.  

                                                             
 2002 االسكندرية، النشر،سي"، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك عبد ربو صابر،" االتجاىات النظرية في تفسير الكعي السيا - 1

 .44ص 
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تميز الفكر السياسي منذ مرحمة العصر اليكناني القديـ حتى نياية العصكر الكسطى، بتركيزه عمى      
قمة النظاـ السياسي ك إىمالو لعممية االتصاؿ السياسي بيف الدكلة ك أفراد المجتمع  ك سيطرة المنيجية 

مجردة بعيدان عف ه العيف الالحدث مف الطبيعة مباشرة ككما ترا عتمد عمى نقؿ الكاقع أكتالتي  االنطباعية
إف قضية ك  .في دراسة المكضكعات السياسية ك ارتباطيا بالفمسفة ك سيادة التنظير الفمسفي  التخّيؿ

نظريات تعدد بالرغـ مف  لمجتمع السياسية لـ يكف ليا كجكد مف قبؿاالتصاؿ السياسي ك الكعي بحاجات ا
المفكريف السياسييف ك االجتماعيف حكؿ طبيعة العالقة بيف الحاكـ بالمحكـك في كتاباتيـ العديدة أمثاؿ: 

نشاط  قضاء عمى القطيعة التي كانت بيف اال أنيـ لف يتكصمكا الى نتيجة في ال ، هوبز، لوك، روسو
 الذم سائدا في الفكر السياسي.السمطة ك نشاط األفراد 

اية عصر النيضة تغير الفكر السياسي ك االجتماعي مف خالؿ طرح الفالسفة ك المفكريف مع بد      
ألفكار معبرة عف التغيرات السياسية ك االجتماعية ك المعرفية الجديدة في أكربا تستند في أساسيا عمى 

 ما غير السياسيمبادئ الديمكقراطية ك الحرية ك المساكاة، ك كاف مف أىـ ىذه التغيرات ذات االرتباط بالت

 1:يمي 

التغيرات االجتماعية  أىميا: انتقاؿ أكربا مف التنظيـ اإلقطاعي الى النظاـ الرأسمالي ك ظيكر الطبقة  -1
 البرجكازية الجديدة.

 التغيرات السياسية مف خالؿ ظيكر الدكلة القكمية كحدكث تفتت سياسي إقطاعي .-2

 الديني التي أعادت تشكيؿ العالقة بيف العابد ك المعبكدالتغيرات الدينية مثؿ حركة االصالح  -3

 بالتالي أثرت في االتصاؿ السياسي ك االجتماعي .ك  

التغيرات المعرفية ، كالحركة االنسانية ك العممية ك الفمسفية ، ك تأثير تطكر المعمكمات ك المعارؼ  -4
 عمى عالقة السمطة السياسية بالمجتمع.

، عرؼ االتصاؿ جون ميمتون  الدم ك بعد ظيكر نظرية الميبرالية عمى يدفي القرف السادس عشر مي
السياسي مرحمة ميمة مف التطكر، حيث أكدت ىذه النظرية عمى حرية التعبير ك االتصاؿ ك المشاركة 

 السياسية عبر قنكات االتصاؿ المختمفة كرفض احتكار النظاـ السياسي في كافة مجاالتو كأشكالو.
                                                             

 .26المرجع نفسو، ص  - 1
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 ك االجتماعيةكغيرىا مف الدراسات االنسانية عصر النيضة قد تأثرت الدراسات السياسية منذ ل     
تماـ بالسياسة في االطار ك االتجاه نحك التجريب كالمنيج العممي. كمف ىنا بدأ االى بالنزعة التحريرية

ميدت ألراء التي ، ك  ة()ما كراء الطبيع تافيزيقيةيالمكالبعد عف التأمالت الفمسفية المثالية ك  الكاقعي
كدكره في المجتمع ك الحياة السياسية، ك لفتت االنتباه الى  باإلنساف لالىتماـالمفكريف في عصر النيضة 

، ك كاف لذلؾ أثره الكاضح في االىتماـ الديمقراطية مكضكعات عامة كالمشاركة السياسية، ك الحرية ك
آراء كانط ك ىيجؿ ك ماركس ك غيرىـ مف المفكريف باالتصاؿ السياسي، ك ىك ما اتضح فيما بعد في 

كنبيكا الى أىمية العالقة بيف السياسة ك المجتمع  ،الحديثة لمديمقراطيةكضع األسس  الذيف ساىمكا في
حيث شيد القرف الثامف عشر مكلد كثير مف األفكار التي كاف ليا آثارىا في الفكر االجتماعي 

مت بفعؿ الثكرة الصناعية ك ما أحدثتو مف تطكرات في كسائؿ السياسي، نتيجة لمتغيرات التي ت ك
 االتصاؿ.

 المبحث األول:  ماهية االتصال السياسي و نماذجه:

عالـ اليـك ىك عالـ اتصاؿ ، ك بو تتقارب المسافات ك تتالشى الحدكد ، إذ يعتبر االتصاؿ مف      
 لكاسع لتبادؿ الحقائؽ ك األراء بيف الناس .المكاضيع الحيكية األساسية في المجتمع فيك يشكؿ المجاؿ ا

في عبارتو الشييرة " كؿ شيء في السياسة اتصاؿ، حيث أف ماىية األدكار ك الكظائؼ  ألموندعبر      
لدرجة تجعؿ مف الصعب عمى النظـ  المتعددة التي تقـك بيا كسائؿ االتصاؿ في خدمة النظاـ السياسي

في مقدمة شيفي  ك يؤكد الباحث األمريكي  1عمى كسائؿ االتصاؿ" .السياسية أف تتعايش دكف االعتماد 
كتابو )االتصاؿ السياسي( أف ىناؾ نكعا مف التداخؿ القكم بيف سياسات العالـ كتكتيكات كسائؿ االتصاؿ 
يعكد ألياـ يكليكس قيصر في العصر الركماني القديـ ، ك ازدادت أىمية في العصر الحديث حيث صار 

 الـ.الفرد أف يختار حككمتو بدكف كسائؿ االع مف الصعب عمى

 

 

 

                                                             
 .71، ص2006، أطمس لمنشر ك االنتاج االعالمي، القاىرة ،2حناف يكسؼ ،" االعالـ ك السياسة"، ط - 1
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 :السياسي المطمب األول:  االتصال

 تعريف االتصال: -1

ك التي اقتبست أك ترجمت الى  في المغات األكربية COMMUNICATION يعكد أصؿ كممة      
التي تعني "الشيء  COMMUNISالمغات األخرل ك شاعت في العالـ الى جذكر الكممة الالتينية 

التي كانت تعني في القرنيف العاشر ك الحادم  COMMUNEمف ىذه الكممة اشتقت كممة المشترؾ"  ك 
لمجماعات في كؿ مف فرنسا كايطاليا، قبؿ  عشر " الجماعة المدنية " بعد انتزاع الحؽ في اإلدارة الذاتية

كنة باريس" في القرف الثامف ب" ككمأف تكتسب الكممة المغزل السياسي ك األيديكلكجي فيما عرؼ 
فمعناه" يذيع أك يشيع" ك ىذا الفعؿ اشتؽ  COMMUNICAREأما الفعؿ الالتيني لجذر الكممة عشر،

 الذم يعني"  بالغ رسمي " أك بياف أك تكضيح حككمي.  COMMUNIQUEمف الالتينية كالفرنسية نعت 
تصؿ"  ك االسـ يدؿ عمى شبكة الطرؽ أك شبكة أما في المغة العربية فيعكد أصؿ الكممة الى الفعؿ "ي

 1كصؿ الشيء بالشيء كصال ". عّرفيا مختار القامكس " بأنيا االتصاالت.

 كلكف ماىي الدالالت االصطالحية التي تشير إلييا الكممة ؟ 

 ىدؼ( حكؿ مكضكع أك فكرة لتحقيؽ اآلراءتبادؿ  -التفاىـ -المشاركة االتصاؿ عممية تتضمف )     
 برنامج( بمعنى أنو سمسمة مف العمميات ك األحداث المستمرة ك المتحركة دائما لتحقيؽ أىداؼ معينة.

ك االتصاؿ ليس كيانا جامدا ك ثابتا في دنيا الزماف ك المكاف ك لكنو عممية ديناميكية، يتـ استخداميا لنقؿ 
 2االجتماعية ك الخبرات المشتركة. المعاني ك القيـ

" أنو نكع مف التفاعؿ يحدث بكاسطة الرمكز، الحركات ، الصكر، المغة أك شيء آخر : يارد عرفوك ي     
 كمنبو لمسمكؾ، ذلؾ أف عممية االتصاؿ تتطمب أخذ ك رد بيف المرسؿ ك المستقبؿ ك ىذا يسمى بالتفاعؿ.

:" نعمة الجاحظ كما استخدـ الجاحظ لفظة البياف لمتعبير عما نسميو باالتصاؿ ، فالبياف كما يراه     
   ص إالىية حباىا اهلل ليبني االنساف لتككف كسيمة بينيـ يعبركف عف حاجاتيـ ك يعرفكف بيا مكاضع النق

 3ك الشبية ك الحيرة التي تمفيـ.

                                                             
 .14ص المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، ىناء حافظ بدكم،" االتصاؿ بيف النظرية ك التطبيؽ"، - 1
2

 .11دار الشركؽ، عماف، ص  ،1صالح خميؿ أبك أصبع،" االتصاؿ الجماىيرم"، ط -
3

 .75، ص1968، 3، ط1أبي عثماف عمرك بف الجاحظ،" البياف ك التبييف"، تحقيؽ كشرح: عبد السالـ محمد ىاركف، ج -
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ك ليس شيئا  اإلنسانية" تعريؼ آخر حيث يرل أف:" االتصاؿ أساس العالقات " تشارلز كوليك قدـ      
         المعمكمات كاألفكارخاللو يمكف أف تتطكر ىذه العالقات، كىك يشمؿ الرمكز ك قائما بذاتو، ك مف 

 1.التجارب" ك

" تعريؼ لالتصاؿ بأنو العممية التي يتفاعؿ بمقتضاىا متمقي ك مرسؿ الرسالة جيهان رشتيكتقدـ "      
   في مضاميف اجتماعية معينة ، ك في ىذا التفاعؿ يتـ نقؿ أفكار ك معمكمات بيف األفراد عف قضية معينة 

ت أك معنى مجرد أك كاقع معيف ، فنحف حيف نحاكؿ االتصاؿ نشرؾ اآلخريف ك نشترؾ معيـ في المعمكما
يقصد بالمعمكمات  . ك الاآلراءك األفكار ، فاالتصاؿ يقـك عمى مشاركة المعمكمات ك الصكر الذىنية ك 

األخبار أك الحقائؽ، بؿ المقصكد ىك أم مضمكف يعمؿ عمى التقميؿ مف عدـ اليقيف أك عدد البدائؿ 
و ك اإلقناع تحت لتكجيالمحتممة في ظرؼ مف الظركؼ. ك بيذا المعنى تدخؿ العكاطؼ ك اآلراء ك ا

صاؿ، ك ليس مف الضركرم قصر االتصاؿ عمى استخداـ الرمكز، بؿ أف يتـ عف طريؽ مصطمح االت
 2لتي تنقؿ معمكمات ىامة ك أساسية.استخداـ المعاني الكاممة أك المغة الصامتة ا

االتجاىات، فيك  المعمكمات، بؿ يتعداىا الى نقؿ الميارات ك اآلراء كيقتصر عمى نقؿ  فاالتصاؿ ال
           يشكؿ عممية متكاممة تنطكم عمى مجمكعة متنكعة مف الكظائؼ التي ترتبط أساسا بمحتكل االتصاؿ.
إذا فاالتصاؿ يشكؿ قكة ىائمة لمتأثير في الجماىير ك في تككيف الرأم العاـ ك تعديمو ألنو يقـك عمى 

 خريف. باآل لالتصاؿالفنية أساس فيـ الجكانب النفسية ألفراد المجتمع ك الميارة 

 

 

 

 

 

                                                             
،عالـ الكتب لمنشر ك التكزيع،  1ط المشاركة السياسية" ،عالـ ك السياسة، كسائؿ االتصاؿ ك ثركت مكي ،" اال - 1

 .18، ص 2005القاىرة،
 .19، صالمرجع نفسو  - 2
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 ضبط مفهوم السياسة: -2

يدؿ عمى أف دراسة السياسة حديثة العيد بؿ إف ليا  االنساف المعاصر بات انسانا سياسيا، ك ىذا ال     
  POLISجذكر قديمة ، فقد ارتبطت السمطة ك نظاـ الحكـ، كأصؿ الكممة التيني يتككف مف شقيف 

 د اليكناف كانت تعني فف التدبير ك معناىا فف التدبير، أم أف السياسة عنTECHNEكمعناىا المدينة ك
دارة المدينةك  ك السياسة عند العرب تعني الرياسة ك ساس األمر سياسة، قاـ بو أك القياـ عمى الشيء  1ا 

     2بما يصمحو. 

 ك لكف ماىي دالالت الكممة اإلصطالحية؟

      اآلجؿ العاجؿ أك في المنجى الطريؽ إلى بإرشادىـ الخمؽ اصطالح بأنيا السياسية القكاميس تعرؼ     
 يتخذىا أك يزاكؿ السياسة الذم بأنو السياسي تعرؼ ك الداخمية، الدكلة أعماؿ إدارة ك الحكـ فف بأنيا ك

 3. لو حرفة

 عند السياسة ك أمرىـ، كتكلى دّبرىـ أم "القكـ ساس" الفعؿ معنى ك ساس فعؿ مف سياسة كممة     
 4يصمحو. بما الشيء عمى القياـ السياسة ك بو، قاـ سياسة األمر ساس ك الرياسة، تعني المسمميف العرب

ك تؤكد المكسكعة الفرنسية أف السياسة ىي فف الحكـ في الدكلة. ك في القامكس األمريكي " السياسة أحد 
العمـك االجتماعية الذم يبحث في النظرية ك التطبيؽ السياسي، ك في نظـ الحككمة ك االدارة كىك عمـ 

اىات السياسية ك خططيا أكاديمي يشمؿ النظرية السياسية ك نظـ الحككمات ك القانكف العاـ ك االتج
 دكلية ك السياسية الخارجية.اإلدارة العامة ك العالقات الك 

مف أجؿ  النضاؿف السياسة ىي كفاح مف أجؿ المشاركة في السمطة ك أ ماكس فيبرعمى حد تعبير ك 
 ل الجماعات داخؿ الدكلة الكاحدة.تكزيع السمطة، سمطة ، سكاء عمى المستكل الدكلي أك مستك 

                                                             
1

محمد محمكد، مجمة الفكر  :محمد عمي محمد،" السياسة بيف النظرية ك التطبيؽ"، مراجعة عمي عبد المعطي محمد، -
 .202، ص 1983، بيركت، 36، 35العربي ، ع

2
 .13، ص 1983حامد الفقي، القاىرة،  :، تحقيؽ" الطرؽ الحكيمة في السياسة الشرعية" إبف القيـ الجكزية،  -

3
، 1ط صاصيال، عرب السياسية" ، ترجمة: محمد المؤلفات معجـ بيزيو:"  اميؿ،أفميفھ دك شاتميو ،أكليفيو  فرانسكا -

 07 .ص المقدمة عف ، ،1997لبناف،،  بيركت ،كالتكزيع كالنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة
  108 .، ص1999،بيركت الثالثة، الطبعة ،2 الجزء ،صادر دار ،"العرب لساف" منظكر، ابف - 4
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 -السياسة عمـ حكـ الدكؿ ك المبادئ التي تتأسس عمييا الحككمات، ك التي تحدد عالقتيافعمـ 
بالمكاطنيف ك الدكؿ األخرل، فالسياسة في المنظكر اإلسالمي مكضكعيا التدبير لشؤكف  -الحككمات

 الناس ك الرعاية، ك ىدفيا تحقيؽ الصالح .

 لبسط نفكذىا تسعى اجتماعية فئة بيف متكاصؿ صراع عف عبارة ":بأنيا السياسية ديفرجيه  عرؼ     
 عمى تكفير تحرص ليا مناىضة فئة كبيف الخيرات ، بجميع كالتمتع كمو المجتمع مصير في كالتحكـ
 كدمج األفراد في الكطني، الكئاـ لتحقيؽ فعالة أداة الى الدكلة أجيزة كتحكيؿ األفراد لجميع كالعدالة األمف
 1."العدالة  تسكده مجتمع

كسيطرتيا  سمطتيا بسط تحاكؿ فئة فئتيف، بيف صراع ما إال ىي ما السياسة بأف التعريؼ ىذا يرل
 .الدكلة مقدكرات مف الجميع ليستفيد ليا إفتكاكيا تحاكؿ أخرل فئة مقابؿ فقط، لمصالحيا خدمة المطمقة

يرل أف السياسة نتيجة طبيعية لإلجتماع البشرم، ك ىي تشكؿ ضركرة بشرية، إذ  ابن خمدونك نجد      
يقكؿ بشأنيا:" إف اآلدمييف بالطبيعة اإلنسانية يحتاجكف في كؿ إجتماع الى كراء كارع ك حاكـ يزرع 
د بعضيـ عف بعض فال بد أف يككف متغمبا عمييـ، ك ال تتـ قدرتو، ك ىذا التغمب ىك الممؾ ك ىك أمر زائ

       مؾ فيك التغمب عمى الرئاسة إنما سككد ك صاحبيا متبكع ك ليس عمييـ قير في أحكامو، ك أما الم
 2ك الحكـ بالقير".

     " فقد ربط السياسة بالسمطة مستندا الى أنو ما مف مجتمع إال ك يككف فيو مف يقكد ليون ديجيت "أما     
ك مف يخضع كمف يأمر كمف يطيع كمف يضع القرارات كمف ينفذىا، كجميع ىذه األمكر تنطكم تحت 

      مف خالؿ رؤيتو لمسياسة عمى أنيا تكمف في:  هارولد الزويلالسمطة "، ىذه الرؤية قد أيده الباحث  
        ستخداـ السمطة" النشاطات التي تقـك بيا جماعة النخبة القكية مف أجؿ تحقيؽ مصالحيـ الخاصة با

ك أف دراسة السياسة ىي دراسة التأثير ك مف يمارسو،أما المؤثركف فيـ أكلئؾ الذيف يحصمكف عمى أكثر 
فيي عامة احتراـ ك ىؤالء ىـ جماعة النخبة،أما البقية  دخؿ، مما يمكف الحصكؿ عميو مف أمف،

 3الشعب".

                                                             
 قالمة، قالمة، لجامعة مديرية، النشر السياسية "، التعددية الى األحادية مف الجزائرم السياسي النظاـ النكر،" عبد ناجي - 1

 .10، ص 2006

2
 .139ص  بيركت، ،عبد الرحمف إبف خمدكف، "المقدمة"، دار إحياء الثراث -

3
 .12،ص2009األردف، ، دار أسامة لمنشر ك التكزيع01الياشمي،" االعالـ الدبمكماسي ك السياسي"، طمجد  -



السياسي الخطابالفصل األول                                                                     وسق   
 

27 
 

عمى دراسة كؿ مالو عالقة بحكـ المجتمع، بمعنى :" أف عمـ السياسة ينصب ريمون أرون يرل كما      
آخر  إنو ينصب عمى دراسة عالقات السمطة بيف األفراد ك بيف الجماعات، كما يبحث في تدرج السمطة 

 1.داخؿ الجماعات الكبيرة"

انطالقا مف كؿ ىذه التعاريؼ يمكف الكصكؿ الى أف االتصاؿ السياسي يشكؿ نظاما داؿ أك غير داؿ، لو 
ك مف خاللو يتحقؽ ما بيف  ساؽ)البنيات( السياسية كمغة جافةمرجعي سياقي سياسي ك يعتمد األناطار 

كما يحدث الصراع، كما يسمح االتصاؿ السياسي بتناكؿ الظكاىر  المرسؿ ك المتمقي مقكلة اإلنسجاـ.
ؿ المنتخب، ك إنما السياسية بنظرة جديدة، فاالنتخابات لـ يعد ينظر الييا كإختيار يقـك بو الناخبكف ألج

 تعدل ذلؾ ليصبح منتدل ك منبر اتصالي أيف يختار المحككمكف فريقا ك سياسة في الكقت نفسو.

 العالقة بين العممية االتصالية و العممية السياسية : -3

إف ىناؾ عالقة جكىرية ما بيف العممية االتصالية ك العممية السياسية، فإذا كاف عالـ السياسة يقـك      
بكف ليا ك إذا كاف يعمى القكة فإف رغبات مف يمتمككف القكة ال بد أف تنتقؿ الى مف يتكقعكف أنيـ يستج

 فإف األمر يستمـز ك جكد كسائؿ التي تقـك بالتعبير الرمزم عمى القيـ عالـ السياسة يبنى عمى الشرعية
كاف ذلؾ ينبغي إيجاد قنكات تنقؿ المعايير اإلجرائية، ك إذا كاف عالـ السياسة يقـك عمى المشاركة فإف ك 

 2ف الى صانعي القرار.مصالح ك مطالب المكاطني

بتحديد مكقع نظاـ االتصاؿ في النظاـ السياسي ، كشبو الكظيفة االتصالية بالدكرة  ألموندك قد اىتـ     
الرئيسي لمتعبير باعتبارىا تمثؿ المدخؿ  الدمكية، ككز عمى الجانب الكظيفي لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم،

فالجانب  عمييا عف المصالح في المجتمعات الديمقراطية ، عمى الرغـ مف أف النخب السياسية قد تسيطر
الكظيفي ليا يتمثؿ في التنشئة السياسية ، كالتعبير عف مصالح المجتمع ، كتأييد القرارات ك السياسات 

فنظاـ أف كؿ شيء في السياسة اتصاؿ كؿ بك انتيى ألمكند الى الق العامة ك غيرىا مف الكظائؼ.
االتصاؿ ىك إحدل القنكات الرئيسية لتدفؽ المعمكمات مف النخب السياسية الى الجماىير، كأيضا لنقؿ 

 3ات ك تصكرات الجماىير الى النخب.مشاكؿ ك طمكح

                                                             
محمد نصر مينا،" االعالـ السياسي بيف التنظير ك التطبيؽ"، دار الكفاء لمنشر ك التكزيع، االسكندرية،  - 1

 .140.ص2007
2

 .141 صالمرجع نفسه،  -
3

  .66، ص1997القاىرة ، مكتبة نيضة الشرؽ، ،:دراسة في ترتيب األكلكيات " كالسياسةحمادة بسيكني ،"كسائؿ االعالـ  -
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" استخداـ الصفكة الحاكمة ك ىـ المسؤكلكف عف صانعي القرارات في  :هارولد الزويل تناكؿ      
السياسات العامة لكسائؿ االتصاؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة فاالتصاؿ في مفيكمو يعني استخداـ 
الرمكز المالئمة مف أجؿ تنفيد السياسات المكضكعة ك شبو الزكيؿ المجتمع باليـر قمتو الحكاـ ك قاعدتو 

  المحككميف ك ك الفئة الكسطى،ىي باألحرل الفئة التي تقـك عمييا عممية االتصاؿ بيف الحاكـ المحككميف 
 1.ك اسميا الزكيؿ في مثمثو الخبراء المتخصصيف"

يؤكد الباحثكف في مجاؿ السياسة ك االتصاؿ عمى أىمية العالقات المتبادلة بينيما فالعالقة بيف ك      
ال منيما يتأثر ك يؤثر باآلخر فاالتصاؿ يمثؿ حمقة الكصؿ لرجاؿ الطرفيف عالقة كثيقة لمغاية ك ك

تكصيؿ ك  السياسة مع الجماىير ك النخبة، ك كذلؾ يعد أحد القنكات الرئيسية لمتعبير عف مصالح الجماىير
رغباتيـ ك مطالبيـ الى الحككمة ك صانعي القرارات فالسياسة بعالميا الخاص ك العاـ ال يمكف تصكرىا 

ك مف ناحية أخرل يؤثر النظاـ  خراآلبدكف كسائؿ اتصاؿ جماىرية تربط بينيا كبيف مفردات المجتمع 
أداء ك  قدمة ك اتجاىاتالسياسي في النظاـ االتصالي مف حيث ممكية الكسائؿ ك محتكل الرسائؿ الم

حجـ ىذا التأثير الذم يمارسو النظاـ السياسي  ازدادالقائميف باالتصاؿ داخؿ ىذه المؤسسات االتصالية ك 
 ياسية عمى نظاـ االتصاؿ في حالة البمداف النامية مرتبطا بسمات المجتمعات النامية ك طبيعتيا الس

 االقتصادية ك االجتماعية.ك 

 االتصال السياسي: -4

يحتؿ االتصاؿ أىمية كبيرة ، ذلؾ أنو ال تكجد حككمة أك حزب سياسي أك أية منظمة سياسية ال       
تستثمر في ىذا الميداف الذم عرؼ تطكرا كبيرا ك أصبح أكثر تعقيدا ، ك كما ال يخفى عمى كؿ كاحد أف 

كجو مف أكجو االتصاؿ االتصاؿ يشكؿ القناة التي يعّبر بيا الفرد عمى تطمعاتو ك بالتالي فيك يشكؿ 
 االجتماعي ككجكد اتصاؿ سياسي يتطمب كجكد اتصاؿ اجتماعي، فماذا نعني باالتصاؿ السياسي؟

ك االتصاؿ السياسي ىك تبادؿ المعمكمات بيف الحاكـ ك المحككميف عف طريؽ قنكات إرساؿ ك بث 
 فإف االتصاؿ السياسي ىك مجمكعة الرسائؿ بومعيزة مييكمة أك شكمية )غير رسمية( ك حسب األستاذ

الصادرة مف الحكاـ ك المكجية الى المحككميف ، كتبميغيا بكاسطة دعائـ كسائؿ االعالـ ك االتصاؿ، كما 

                                                             
1

 .74ص  "،  االعالـ ك السياسة"  ،حناف يكسؼ ،  مرجع سبؽ ذكره -
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بالمحككميف ك فف  تصاؿلاليعني أيضا مجمكعة مف التقنيات المستعارة مف محترفي االستشارة السياسية 
 1.العالقات العامة ك االشيار تعديميا أك تغييرىا التسكيؽ السياسي ك سبر األراء ك

فاالتصاؿ السياسي ىك مجمكعة التقنيات التي يمتمكيا حقؿ سياسي أك تنظيـ سياسي لمتأثير عمى   
 االتجاىات ك التصرفات السياسية لمجميكر العاـ.

بنفسو كىذا راجع كقد يقـك في بعض األحياف رجؿ التمثيؿ السياسي بالكقكؼ عمى سير عممية االتصاؿ  
عف النص المكتكب كىذا ما  الى كفاءتو كقدراتو ك مياراتو االتصالية كىذا ما نممسو مف خالؿ خركجو

أصبح  كما  بو الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في خطاباتو ك كيفية تحكمو ك في تكجيو الرأم العاـ. اشتير
االتصاؿ السياسي عنصرا ميما في أداء السمطة ك القائميف عمييا ، فمف يستحكذ عمى ىذه السمطة يسعى 
جاىدا الى السيطرة عمى كسائؿ االتصاؿ لتحقيؽ أىدافيـ في البقاء في السمطة ، كما أف القادة السياسييف 

 يميمكف دائما لمتحكـ في المعمكمات المتاحة لممكاطنيف.

صاؿ السياسي الى تكطيد العالقة بيف الفرد ك النظاـ السياسي مف خالؿ الكسائؿ التي يمتمكيا يسعى االت
حزب ما أك مرشح لمتأثير عمى مكاقؼ ك سمكؾ الجميكر الذم ييتـ بو بصكرة إيجابية لمكصكؿ إلى 

 . أىدافو

 المطمب الثاني: نماذج االتصال السياسي: 

 التي  تكفر االتصاؿ نماذج استخداـ يمكف ك الكاقعي، لمعالـ كنظرم مبسط تمثيؿ ىك النمكذج     
 كعكاممو كمتغيراتو كبناءاتو االتصاؿ عمميات لتفسير الطرؽ أنكاع كأفضؿ أبسط كالمتخصصيف لمباحثيف
 التي التصكرية الرؤل حسب كتصنيفاتيـ المعقد، ك تختمؼ تصكراتيـ البشرم التفاعؿ مف نكع باعتباره

 2نيؼ عمى أساس المغة كالتفسير كنكعية شكميا.التص تـ ضكءىا عمى

 ك يمكف تصنيؼ النماذج النظرية حكؿ االتصاؿ السياسي الى: النمكذج االستراتيجي ، النمكذج النسقي
 النمكذج السمككي ، النمكذج النقدم، النمكذج الحكارم .

                                                             
جكف مارم ككترم،" مقدمة في االتصاؿ السياسي"، ترجمة: الطاىر بف خرؼ اهلل، المجمة الجزائرية لالتصاؿ، معيد  - 1

  .87، ص 1990، 04ع  الجزائر، ك االتصاؿ، عمـك االعالـ

 .72، ص 2002 مصر، الجامعية، المعرفة دار كاإلعالـ "، االتصاؿ عبد اهلل محمد عبد الرحمف ،" سكسيكلكجيا - 2
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 :   le model stratégiqueالىموذج االستراتيجي -1

بيف  مساكاة عدـ فكرة عمى يقكـ ، Hugues Cazenaveحسب يقـك النمكذج االستراتيجي      
 ما عادة السياسي المجاؿ في الكحيد ىك  فالمرسؿ ،األطراؼ المشاركة في العممية االتصالية السياسية، 

 فيـ ، إلييا الكصكؿ الطريؽ في أك السمطة رجاؿ أك مف جيكش قائدم اكانك  سكاء الحكاـ، ىـ يككف
 خاضع نوفإ  الحاكمة لفئةا إلى المرسؿ منتميا يككف ال ما حالة في كلكف الكممة ألخذ المؤىميف كحدىـ
 ناطؽ باسمو.ك  حيث يمثمو القائد ألكامر

كؿ  في إنيـ المتمقيف دكر لممحككميف يككؿأنو   حيف في الحاكـ، ىك المرسؿ يككف ك في أغمب األحياف 
 لمتصكيت أك  ك تكجيو الرأم العاـ حكؿ قضية معينة لتعبئتيـ الرئيس، لمساندة اك مناسبة مدعككف لحظة
 الدراسة في أساسا تكمف اإلستراتيجي النمكذج عمى المعتمدة الكتابات النظرية أىمية إف ما، مترشح لصالح

 1لبمكغ اىدافو. يستعمميا الحاكـ التي كالكسائؿ تقنيات لمختمؼ المفصمة

االستراتيجي في تحقيؽ البراغماتية النفعية بشكؿ أكسع إذ أف معظـ الحكاـ يحاكلكف تكمف حدكد النمكذج 
التأثير عمى عكاطؼ المحككميف ك ليس عمى مستكل إدراكيـ مف خالؿ اعتماد ىذا النمكذج بشكؿ أكبر 

 عمى  الدعاية التي تمعب عمى عقالنية الجماىير أك الحشكد عكض عقالنية األفراد .

 le modèle systémiqueقي أو المنظوماتي: النموذج النس-2

أعماؿ مؤسس ىذا  بفضؿ الثانية، العالمية الحرب بعد ما يعكد تاريخ ميالد التحميؿ النسقي إلى     
 .La Cybernétiqueمنظر عمـ التحكـ المعمكماتي نوربرت وينر االتجاه  

تيدؼ ىذه النظرية الى التعريؼ بالمبادئ العالمية المحددة لسير ك عمؿ جميع األنساؽ سكاء أكانت  
تمميذ كينر نظرية أخرل في اطار ىذا  كمود شانونسكسيكلكجية أك ميكانيكية أك فيزيائية ، كقد طكر 

طي لممعمكمات بيف النمكذج ك ىي النظرية الرياضية لإلتصاؿ ك التي تقكـ أساسا عمى فكرة السير الخ
 المرسؿ ك المستقبؿ.

                                                             
مجمة العمـك االنسانية ك االجتماعية، قسـ عمـك  ،نبيمة بكخبزة :ىكؽ كازاناؼ " نماذج االتصاؿ السياسي" ،، ترجمة - 1

 .04، ص2004، الجزائر،  15، العدد03االعالـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر
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 معيا يتفاعؿ التي األنساؽ مجمكع في يعمؿ النمكذج النسقي عمى تحميؿ االتصاؿ السياسي بكضعو
 لممجتمع. كالمككنة الثقافي اإلجتماعي، السياسي، اإلقتصادم، النظاـ في جميع ميادينو،

 األطراؼ مختمؼ المعمكمات بيف تبادؿ ك بالتالي فإف ىذا النمكذج يعرؼ االتصاؿ السياسي كعممية
بو مف  يحيط كما كمو السياسي النظاـ بيف ك جية مف ىذا نسبيا مستقمة كبنية السياسي لمنظاـ المشكمة

 جية أخرل.

 تخضع األنساؽ لثالثة مبادئ أساسية :

أكالىا : مبدأ الترابط المتبادؿ الذم يفيد بأف مختمؼ )األنساؽ( مككنات انسؽ السياسي تعتمد في تكاجدىا  
 عمى بعضيا البعض ك أف النسؽ نفسو يتفاعؿ مع المحيط الذم يتكاجد فيو.

 ثانيا: مبدأ الكمية كالذم يقدر العناصر المككنة لو . 

ير الذم يؤثر ف ظاىرة ما تؤثر عمى سبب كقكعيا ىذا االخك أخيرا مبدأ : رد الفعؿ الذم يبيف كيؼ أ
  1بدكره عمى الظاىرة.

  Le modèle comportementalisteالسموكي  النموذج -3

هارلد الزويل " " ، التي تعكد الى الباحثاف " الحقنة تحت الجمد ترجع جذكر ىذا النمكذج الى نظرية     

 أفراد منعزليفمككنا مف  "  كالتي كانت تحمؿ المجتمع باعتباره مجتمعا جماىيريا بول الزرلسفيد ك

 .تحقف كسائؿ االعالـ أرائيـ ك مكاقفيـ دكف أف يككف ليؤالء أية مقاكمة سمبييفك 

 كسائؿ لعالقة التصكر ىذا نفي أك إثبات ىدفيا مبريقيةإ بحكث برنامج عمى السمككي النمكذج يقـك
 بأية ماذا، يقكؿ مف،" الشييرة االسئمة مف سمسمة في البرنامج لخص الزكيؿ  ىذا لقد بالجميكر،اإلعالـ 

تأثير؟ ىذا السؤاؿ الذم يسمح لمباحث بتجزئة ك تحميؿ أم حالة مف حاالت االتصاؿ كخاصة  كبأم قناة
ذ بعيف االعتبار أفعاؿ االتصاؿ السياسي ، ىذا األخير الذم يعرؼ بحسب ىذا النمكذج بككنو تنظيـ يأخ

مرسؿ)مف( رسالة)ماذ( مستقبؿ)لمف( كسيمة اعالمية )بأية قناة( ك نتائج معينة )بأم تأثير( يقدـ ىذا 

                                                             
 05، صالمرجع نفسو - 1
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مف االنتقاؿ الخطي لممعمكمة، تركز خاصة عمى مسألة التأثير التي أصبحت  الكصؼ االتصاؿ كسيركرة 
 1طار ىذا النمكذج النظرم.حرب في اجكىرية )مركزية( في جميع الدراسات التي جاءت بعد ال

في ىذا الحقؿ نتيجة لمدعاية المشاعة أثناء الحربيف  الزرسفيمدك  الزويلكانت بداية دراسة كؿ مف    
العالميتيف األكلى ك الثانية ك بعد ذلؾ ركز في بحثو عمى " االتصاؿ االنتخابي" عمى الجماىير مع بكؿ 

تكصؿ مف خالؿ بحكثو التي أجراىا الى تأكيد نظرية "التأثيرات المحدكدة " كمف ثمة تبياف  الزرسفيمد
ميكانيزمات دفاع األشخاص المعرضيف لكسائؿ االعالـ يمكف أف تترجـ ىذه الميكانيزمات في قكة االنتقاء 

أيضا مجمكعة مف  االدراكي ك في تخزيف المعمكمات المنتقاة مف طرؼ األفراد، كما أظيرت ىذه الدراسات
المتغيرات كالسف، االنتماء السياسي أك شبكات العالقات الشخصية الداخمية ك المتداخمة التي تحد مف 
تأثير الكسائؿ االعالمية ، كقد ركزت ىذه البحكث أيضا عمى ميكانيـز " التدفؽ الثنائي لالتصاؿ" ىذا 

 ئؿ االعالـ ك الجميكر. التدفؽ الذم يمعب بمكجبو قادة الرأم دكر الكسيط بيف كسا

التي ك  يظؿ ىذا النمكذج الصيغة الكحيدة التي سيطرت عمى بحكث االتصاؿ منذ الحرب العالمية الثانية  
  ك الذم يتميز بعدـ تحديد   الزويلبالطابع العممي لمسؤاؿ ، البرنامج الذم أتى بو  فرانسيس بالكصفيا 

قؿ دراسة المرسميف ، دراسة المتمقيف ، دراسة تأثيرات ك تجزئة حقؿ البحث الى بحكث تحتية متنكعة، ح
ك ما يضفى عمى ىذا النمكذج طابع الريادة ك التفكؽ مقارنة ، دراسة قنكات انتقاؿ المعمكمة ،  الرسائؿ

 2ئؿ االعالـ زيادة عمى تأثيراتيا.بالنماذج األخرل ىك أنو ركز عمى مصداقية كسا

 النموذج النقدي: -4

       هوركايمرك  هابرماسترجع أصكؿ ىذا النمكذج النظرم الى مدرسة فرانكفكرت ك الى أعماؿ      
العقؿ" فاالتصاؿ بالنسبة إلييـ ليس مجرد انتقاؿ  حيث كاف تركيزىـ الكبير عمى" ماركيزأيضا ك   أدرنوك 

مجمكعة شركط لممعمكمات بيف مرسؿ ك متمقي ، أم ليس مجرد سيركرة لتدفؽ الرسائؿ ، ك إنما ىك 
إلنتاج حقيقة إجتماعية أك سياسية معينة، ىذه الحقيقة تتشكؿ مف خالؿ التعامؿ بيف الطرفيف، تعامؿ يقـك 

 أساسا عمى انتاج المعاني ك الرمكز ك تمعب فيو المغة، الحكار، الحجج دكرا رئيسيا.

                                                             
1 - Ludwig Von Bertalanffy ,"Théorie générale des systémes , Paris ,Dunod ,1973.p06. 

 .  128ص السياسي"،تصاؿ ىكؽ كازناؼ،"االمرجع سبؽ ذكره،  - 2



السياسي الخطابالفصل األول                                                                     وسق   
 

33 
 

مبريقية الدراسات اإل ك خاصة أطركحة التأثيرات القكية في النمكذج النقدم إذا كاف ىذا النمكذج السمككي
التأثيرات )تركز عمى " التأثير المحدكد" فإف النمكذج النقدم يركز بالعكس عمى أطركحة لبول الزرسفيميد

، ىذه التأثيرات تظير جميا عمى المدل البعيد ، ك لعؿ تتبع تأثيرات كسائؿ االعالـ (القكية لكسائؿ االعالـ
لألفراد عمى مدل بعيد خير دليؿ عمى ذلؾ ، ك إذا كاف النمكذج  عمى اآلراء السياسية ك االجتماعية

السمككي يركز عمى تغيير اآلراء في عممية التأثير، فإف النمكذج النقدم يرل أف التركيز يجب أف يككف 
  1فيي كذلؾ ميمة في تقييـ التأثير.عمى عممية االستقرار في اآلراء 

 Le Modèle Dialogique وذج الحواري:النم -5

ارتبط ظيكر ىذا النمكذج النظرم بظيكر المجتمع الرأسمالي لكصؼ حقيقة االتصاؿ العصرم فيو      
فاالتصاؿ حسب ىذا النمكذج ىك تبادؿ لألدكار كبالتالي الحركة المعككسة لو   فكؿ فرد يمكف أف يككف 

النمكذج الحكارم يختمؼ الى حد التضاذ مع  مرسؿ أك مستقبؿ في سيركرة االتصاؿ )الحكار( ك بيذا فإف
  النمكذج االستراتيجي في ىذه النقطة .

جج أكثر يسعى االتصاؿ السياسي مف خالؿ ىذا النمكذج الى خدمة المصالح العامة، كليذا يستعمؿ الح
     اإلقناعية الحجج كالبراىيف فتبادؿ ، العاـ الصالح تحقيؽ إلى الكصكؿ ىك عقالنية لبمكغ ىذا اليدؼ ك

 شريحة عريضة مصالح يمس كما العامة المصمحة كاقع في انصب إذا إال معنى ليا تككف اف يمكف ال
 عمى ىنا كالمالحظL’universalité.العالمية  صفة اكتساب إلى االتصاؿ يصؿ بيذا ك ، المجتمع مف
 18.2 القرف في سائدا كاف الذم السياسي النظاـ مع النقاط مف العديد في يتقاطع النمكذج ىذا أف

 وظائف االتصال السياسي:

يقتصر عمى مفيـك تبادؿ الرسائؿ بيف الحكاـ ك المحككميف ، بؿ ينبغي  االتصاؿ السياسي ال      
النظر الى عالقتو بالنسؽ السياسي الذم يحدث فيو كبكظيفتو التي يؤدييا في اطار ىذا النسؽ ك يقصد 

استعماؿ ىذا األخير في مختمؼ الظركؼ السياسية لتحقيؽ أىداؼ معينة بكظيفة االتصاؿ السياسي مدل 
 ، فإذا نظرنا الى االتصاؿ السياسي كعممية اتصالية باعتباره يحكم مركزاتيا األساسية عمى سبيؿ المثاؿ

 االنتخابات كنظاـ اتصالي ، يحتاج الى كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ لبث رسائمو.

                                                             
1
- Jûrgen Habermas," l’espace Public " ,Paris ,Payot,1978.p70    

2 - E .Goffman ," La mise en scène de la vie quotidienne" ,Paris ,Ed, de Minuit ,1973.p 30      
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 :السياسي في اتجاىيف ك يمكف تناكؿ كظيفة االتصاؿ

فأف كظيفة االتصاؿ السياسي شبيية بالدكرة الدمكية " إنو ، " الموند" و" كولمان* الكظيفة األكلى كحسب "
العنصر السياسي الذم يسمح لمنسؽ السياسي بتحقيؽ ك إنجاز نفسو ك بدكف اإلتصاؿ فإف الكظائؼ 

ا ، يتضح أف االتصاؿ بمثابة شرياف حياة مف خالؿ ىذ، 1يمكف أف تكتمؿ" األخرل لمنسؽ السياسي ال
 "" السياسية كنظاـ فإف االتصاؿ ىك العصب الذم يتحكـ في ىذا النظاـيقكؿ أف وينز النظاـ السياسي،

 .فبدكف اإلتصاؿ يعجز النظاـ عمى المحافظة عمى كحدتو ك تكاممو ، ك بالتالي إستقراره ك إستمراريتو 

فالنظاـ السياسي يشكؿ عمبة سكداء يتـ "، دافيد إستون تحكيمية عمى حد تعبير " أما الكظيفة الثانية :* 
داخميا تحكيؿ المدخالت الى مخرجات ، ىذه األخيرة ينجـ عنيا ردكد أفعاؿ تشكؿ شكال آخر لممدخالت  

.        كالمدخالت قد تككف عمى شكؿ مطالب )تكفير الخدمات الصحية مثال( أك اتجاىات ك مكاقؼ..
ت يتجسد التحكيؿ داخؿ المؤسسات السياسية، مف خالؿ إصدارات قرارات ك إجراءات تنظيمية ك انعكاساك 

 النتائج تشكؿ لتغذية رجعية.

        فاالتصاؿ يضمف كظيفة التالحـ بيف الحاكـ  ،ال يقتصر فعؿ االتصاؿ عمى التحكيؿ بؿ يتعداه ك
، ك بعبارة أخرل عمى الحكاـ أف يمبكا تمنيات ك انسجاـ  ك محككمييـ ، في حيف عمى  احتياجاتالمحكـك

فاالتصاؿ السياسي ىك الكحيد الذم يضمف التقارب  ىؤالء تقبؿ قرارات اإلكراىية الصادرة عف الحكاـ.
 الذم غايتو المثمى تحقيؽ التكامؿ ك التعارؼ.

في تجانس القيـ ك تشكؿ قيـ النظاـ السياسي فاالتصاؿ يسعى إليجاد * في حيف الكظيفة الثالثة تتمثؿ 
القيـ المشتركة ك المعركفة بيف الحكاـ ك المحككميف ، كينبغي عمى الخطيب )الرجؿ السياسي( مراعاة 

جتماعي  لمجماىير.  الفضاء السكسيكا 

 اإلنظاـمكيف المحككميف حد المفكريف يذىب لمقكؿ بأف االتصاؿ " يبني شرعية النظاـ ك ذلؾ تك نجد أ
بطريقة كاضحة لمقيـ المشتركة اك بطريقة ضمنية لمنظاـ الرمزم الذم ىك نكعا ما ترجمة حية لمقيـ 
المشتركة ك الشرعية تبنى عمى أساس كجكد الكسائؿ التي تقـك بالتعبير الرمزم عف القيـ ك المعايير، مثال 

 راية بمد أك نشيدىا الكطني أك شعارىا.

                                                             
 .91ص "مقدمة في االتصاؿ السياسي"، ف خرؼ اهلل، الطاىر ب: مارم ككترم، ترجمة  جكف،  مرجع سبؽ ذكره -1
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عف قراراتيا ك بالتالي فاالتصاؿ يشكؿ كسيمة لنقؿ  باإلعالـأما الجانب اإلعالمي فيكمف في قياـ الدكلة 
المعمكمات بشكؿ عمكدم بيف الحاكـ ك المحككميف إذ يتطمب مف النظاـ السياسي أف يزكد كؿ مف 

ف يكفر لو كؿ يرشحو لشغؿ منصب ما أك لمقياـ بدكر معيف بكؿ الخبرات الالزمة ليذا المنصب ك أ
المعمكمات ك المعارؼ السياسية المالئمة بحيث يصبح عمى دراية تامة أك كافية بحقائؽ أك مجريات 

 1الحياة السياسية ك قادرة في الكقت نفسو عمى التنبؤ بالتطكرات المحتممة ك التفاعؿ معيا.

 المطمب الثالث: االتصال السياسي بين النموذجية و القراءة السيميائية:

 سيميولوجيا االتصال السياسي: -1

  لمكشؼ عف المحتكل الضمني لالتصاؿ السياسي كاف البد عمينا تكظيؼ السيميكلكجيا كأداة لمتحميؿ     
السيميكلكجيا بأنيا العمـ الذم يدرس المبادئ العامة  بيريتو كشؼ خبايا ىذا المحتكل كالذم يعرفوك 

 2كالتكضيح ك يقيـ لو نمطا. signeالمتعمقة بتسيير نظـ اإلشارة 

 االتصال الرمزي: 1-1

 لنيابة عف عالمة أخرل مردفة ليابعالمة العالمة أم العالمة التي تتيح قصد االرمز موريس يسمي      

إذ يشمؿ كؿ الشعارات ، الصفات ك الشارات فيقاؿ أف الثكر شعار القكة ك الحمامة رمز السالـ...ىذه 
كنشير الى أف  السياسة لتقكية رسائميـ ك تمريرىا قصد التأثير في المحككميف.األنكاع يستعمميا رجاؿ 

نفسية تحميمية، مثال إلقاء  باعتباراتالرمز ال يقتصر عمى كممة كاحدة بؿ تتعدد،كما أف تفسيره قد يرتبط 
ل المتمقيف نظرا لمغز تأثير في نفكس  خطاب تحت راية متعددة األلكاف يعطي الخطاب أكثر ك قعا ك

ذلؾ الرمز ، حيث يجمب االنتباه خاصة إذا كاف شفكيا، ذلؾ ألف الرمز يدعـ الخطاب سكاءا كاف يحمؿ 
 رمكز ضمنية أك ظاىرة .

ف الرمز سكاء كاف شفكم أك مرئي يشكؿ مؤشر حكؿ مضمكف االتصاؿ السياسي إذ ك نصؿ الى القكؿ بأ
يعمؿ عمى ترسيخ )برنامج سياسي لمرشح ما( حتى ك إف كاف البرنامج يشمؿ عدة نقائص إال أف قكة 

                                                             
1 - G.A almond," political developement  " , Little brown and company, Boston,1970,p31. 

2
 .197، 196مرجع سبؽ ذكره، جكف مارم ككترم، تر: طاىر بف خرؼ اهلل، "مقدمة في االتصاؿ السياسي"، ص ص  -
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الرمز ك مدل تأثيره بإمكانو تغطيتيا ك ىذا ما نممسو مف خالؿ خطابات رئيس الجميكرية عبد العزيز 
 .بكتفميقة 

 االتصال الوهمي: 1-2

فالكىـ يعتمد عمى الرمز لرمزم لدرجة يصعب التفريؽ بينيما، يكجد تداخؿ بيف االتصاؿ الكىمي ك ا     
ك االتصاؿ الرمزم يميؿ الى المنطقية ك العقالنية ك بالتالي فالرمز يترجـ نكع مف الحقيقة في حيف إف 

 األسطكرة تحرفو.

" التفكير الحالـ لشعب مف الشعكب مثمما يعتبر الحمـ أسطكرة الفرد" جون هاريستون ك األسطكرة حسب 
فيي األباطيؿ ك األحاديث العجيبة، ك بالتالي إنفعاؿ حكؿ صكرة ك تحت ق<ق الصكرة يمكننا إدراج 
جميع المشاعر ك المكاقؼ ك األفعاؿ التي تنحك الى الرمز مف أجؿ التكحيد ك المشاركة فيي تخاطب 

قكؿ ك حسب بعض الدارسيف لألساطير المؤسسة لمكاليات المتحدة االمريكية حيث يقكؿ العكاطؼ ال الع
MAUNTRAS  يقؼ الكعي السياسي األتمريكي عمى األساطير األتية)األمة الككنية، األرض ":

 1الممجأ...(.

الصييكنية(، أضفت فاألسطكرة السياسية المتمثمة في طغياف معتقد جماعي )أرض الميعاد بالنسبة لمحركة 
عمييا كؿ سيمات القداسة بغية إلياب النفكس ك تماسؾ نسيج الجماعة ك بالتالي فاألسطكرة بيذا المفيـك 

 تشكؿ حافز لمعقؿ السياسي باعتبارىا معبئة ك شاحنة لمكجداف.

 االتصال بالدال و اإلشارة: 1-3

في دماغ المستمع سمسمة األصكات التي  أم الصكرة الصكتية الحسية التي تحدثيا Signifierالداؿ      
ا أكثر تجريدا مف الصكرة تمتقطيا إذناه ك تستدعي إلى ذىف ىذا المستمع صكرة ذىنية أك فكرة أك مفيكم

الداؿ ك المدلكؿ متشابية ك الفرؽ بينيما يكمف في ككف الداؿ يشكؿ  ، ك طبيعة العالقة بيف2الصكتية
ؿ ال يؤدم الى فيـ كاضح مف أذف متمقي الرسالة في حيف تحدث كاسطة بيف الداللة ك المدلكؿ، فالدا

 اإلشارة تعاكنا.

                                                             
 .57ص محمد سبيال،" لمسياسة بالسياسة في التشريح السياسي"، دار إفريقيا الشرؽ، المغرب، - 1
،ص 1996الثقافي العربي، بيركت، لبناف،  ركزمال ،2عبد اهلل ابراىيـ، سعيد الغانمي ، عكاد عمي،" معرفة اآلخر"، ط - 2

74. 
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أما االشارة فيي مجمكعة أدلة متنكعة ناجمة بصفة عفكية يقكـ بيا االنساف بكاسطة جكارحو ك ىك يريد 
أف يعبر عف مكنكف نفسو كمحتكل شعكره، ألف الفرد في بعض األحياف قد يعجز  في ايجاد ألفاظ 

فكرة ما فيشير ليا ك تككف االشارة أقكل مف أم تعبير، سكاءا كانت ىذه االشارة مرفكقة  إليصاؿ كمماتك 
 بألفاظ لتساعده أم تعينو أك تككف منفصمة تماما عف المفظ.

فمإلشارة قدرة عمى اإلثارة ك إنتقاء اإلستجابات عند المتمقي ك تتجمى في النظرات الصكتية ك اإليماءات 
 التمثيؿ ال سيما بإستخداـ تعابير ينبغي عمى رجاؿ السياسة إمتالؾ قدرة فائقة في ممارسة ففالكجيية. إذ 

الكجو ك حركات الجسـ ، فالسبابة المرفكعة مثال عند النطؽ بجممة ميمة تثير إنتباه المتمقي ك الداؿ غالبا 
جتماعية مقارنة بظكاىر إاالتصاؿ ك المعنى ما يككف مندرجا في الداللة اإليحائية ك يصعب الفصؿ بيف 

مثاؿ لباس رئيس الجميكرية فعند إرتدائو البرنكس لو داللة سياسية ك إجتماعية ك إذا كانت  أخرل
لإلتصاؿ  الدالالت اإليحائية تجمب رمزا مضمرا بيف الحكاـ كالمحككميف فإنيا تعطي بعدا خاصا

 1السياسي.

 ،أنواعه ومقاربات تحميمه:المبحث الثاني:الخطاب

 المطمب األول: مفهوم الخطاب

ازدىر مفيـك الخطاب بظيكر مباحث عمـ المسانيات كما تال ذلؾ مف تطكرات منيجية ك نقدية      
امتدت لتشمؿ حقكؿ أخرل كعمـ االجتماع ك غيره مف العمـك ك المعارؼ المعاصرة التي جعمت مف 

القضايا ك األفكار المطركحة ك فؽ ما  تحميمو ركيزة أساسية لفيـ ك تحميؿ كمناقشة النصكص كك الخطاب 
 تمميو حدكد ك ميكانيزمات التمقي ك التأكيؿ ك التفكيؾ ك التركيب ككذا آفاؽ الحكار ك التكاصؿ.

 المدلول المغوي لكممة الخطاب:

يحمؿ مفيـك " الخطاب " عدة تعريفات ، كيعكد ىذا التعدد الى طبيعة العالقة التي تربطو بمجاؿ مف     
 ت كاأللسنية أك عمـ النفس ، أك غيرىا مف الحقكؿ المعرفية، ك يمكف أف نجد مفاىيـ عامة أخرلالمجاال

:" ىك محادثة خاصة ذات طبيعة  discours الخطاب  في المعاجـ ففي" معجـ السيميائيات" نجد أف

                                                             
 دار المريخ لمنشر، ،ساعد خضر العرابي الحارثي تر: جكف ميكؿ، رالؼ لكينتشايف، " االعالـ كسيمة كرسالة"، - 1

 .27، ص1989السعكدية، 



السياسي الخطابالفصل األول                                                                     وسق   
 

38 
 

" الخطاب أف  ككرد في معجـ المسانيات:  1األفكار بالكالـ أك الكتابة ". شكمية، تعبير شكمي كمنسؽ عف
، فالمعنى  2نياية". ة تشكؿ رسالة ذات بداية ككحدة مساكية لمجممة أك أكبر منيا مؤلفة مف متتالي

المشترؾ ىك في طبيعة الكالـ  ميما اختمؼ شكميا سكاء لفظية أك غير لفظية، بشرط أف تككف كفؽ 
 عناصر متناسقة تشكؿ الخطاب تبدأ بمقدمة، عرض لتنتيي بخاتمة. 

نجد في "لساف العرب" أف الخطاب يعتمد عمى مراجعة الكالـ بيف طرفيف عمى األقؿ يتـ مف في حيف 
 خاللو تبادؿ رسائؿ لغكية.

أما في معجـ المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب :" فإنو يربط بسياقات معينة لنشاطات األفراد     
 خطابات ، يحيؿ عمى نكع مفبحيث أف مصطمح خطاب مف حيث معناه العاـ المتداكؿ في تحميؿ ال

التناكؿ لمغة، أكثر مما يحيؿ عمى حقؿ بحتي محدد، فالمغة في الخطاب ال تعد بنية اعتباطية بؿ نشاطا 
 3فراد مندرجيف في سياقات معينة ".أل

فالخطاب " في  ميشال فوكوكبالتالي فإف مفيـك المغة مرتبط بالمغة ك ىذا عكس ما يشير إليو     
ىك نمط مف أنماط تنظيـ المعرفة في عالقتيا بالمؤسسات المادية، ك مف ثـ فميس  الُفَككماستعمالو 

بمفيـك لغكم في األساس ، بؿ لو عالقة بممارسات السمطة ك صكرىا، التي غالبا ما تتجذر في تنظيمات 
 4بني عمى معارؼ منيجية متميزة " .تسيطر كتن

في تحديده لمفيـك الخطاب ،كما يرفض اسناد الخطاب الى يرفض المنطمؽ المساني  ميشال فوكوإذا فإف 
 ما لمخطاب اسناده الى ذاتية " رفضت أثناء تحميمي ،ذاتية ما، كىذا ما قالو في كتابو "حفريات المعرفة " 

ذا كنت قد تحدثت عف الخطاب فمـ يكف ذلؾ البتة لغرض أف ُأَبِيَف كيؼ أف ميكانيزمات المغة راتيا تطك ك  كا 
 5ذاتيا كاممة". تحافظ عمى

 
                                                             

 .158، ص2010منشكرات االختالؼ، الجزائر،  ، العربية لمعمـك ناشركف،01" معجـ السيميائيات"، طفيصؿ األحمر،  - 1

 .38صيقية في ضكء نظرية االتصاؿ "، " لغة الخطاب السياسي دراسة لغكية تطب محمكد عكاشة، ، مرجع سبؽ ذكره - 2

،  منشكرات االختالؼ ، الدار 01" المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب"، ترجمة: محمد يحياتف، طدكمينيؾ مانغكنك،  - 3
 .38، ص 2008العربية لمعمـك ناشركف، الجزائر ، 

4
 "،عجـ المصطمحات الثقافة ك المجتمعجديدة،  ملكرانس غركسبيرغ ، ميغاف مكريس، "مفاتيح اصطالحية  طكني بينيت، - 

 .324، ص 2010،  المنظمة العربية لمترجمة، بيركت، 01ط ترجمة: سعيد الغانمي،
 .182، ص 1987،بيركت، لبناف، 02حفريات المعرفة "، ترجمة : سالـ يفكت، المركز الثقافي العربي،طميشاؿ فككك،" - 5
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 المدلول االصطالحي لمخطاب: 

بية كالمسانية المقاربة حمؿ مصطمح الخطاب عدة دالالت مختمفة باختالؼ المنطمقات االد     
،   فقد نجد أف:لممفيـك

 تنجزه المساف الذم أك العمؿ طكر في المغة بمعنى :" لمغة الفعمي االنجاز أم لمكالـ مرادؼ لخطابا -
 .                            1". كنياية بداية ليا مرسمة تشكؿ متتالية مف يتككف أنو كما معينة ذات

مفاىيـ تخص دالالت الكالـ مراعيا المقاـ، كالسياؽ الذم يقاؿ فيو ىذا الكالـ، كلقد تحدث  سيبويه درس 
الجميكر عف مفيـك الكالـ بطريقة تقترب مما قاؿ بو المعاصركف عف الخطاب الذم ستكجب مراعاة حاؿ 

في عممية  التكاصؿ، ككؿ ما مف شأنو أف يساعد كاختيار المفظ المناسب، كقنكات االتصاؿ كالمستيدؼ 
الجممة أكسع مف الجممة ذاتيا في حيف تخمى عف مصطمح  سيبويهكنفس الصدد استخدـ التخاطب، 

ضـ مفيـك الكالـ بضـ بعض الكممات  الكالـ الذم يقترب مف الخطاب، ك كؿ ما أراد أف يصؿ اليو ىك
المعاني النحكية  بيفبطريقة خاصة كصكال إلى المعاني النحكية، مع مراعاة السياؽ الكالمي دكف الفصؿ 

كالبالغية، فيك إذف ال يعتني بالنحك فحسب أك يعزلو، أك يجعمو مستقال عف الظاىرة االجتماعية كأغراض 
مقاـ السامع كالكسائؿ المكصمة لمكالـ، بؿ يجعؿ كؿ ذلؾ كاّل متكامال متناسقا، مازجا بيف ك المتكمـ،

 .الباث كالمتمقي، مف خالؿ القناة، كالفيـ، كالسياؽ

فجعؿ العامؿ مرتبطا بالمعمكؿ، كنظر إلى نظرة شاممة نحك النحك  عبد القاهر الجرجانيكانت نظرة -
كاعمـ " حيث يقكؿ في ىذا الصدد: الكالـ عمى أنو كّؿ ال يتجزأ بؿ كظؼ النحك لخدمة العممية التكاصمية

الذم طمبتو بالفكر، كلكنو أف ما ترل أنو البد مف ترتيب األلفاظ كتكالييا عمى النظـ الخاص، ليس ىك 
الة تتبع المعاني في فإنيا ال مح شيء يقع بسبب األكؿ ضركرة مف حيث األلفاظ إذا كانت أكعية لممعاني

   ، كلقد انتقى الجرجاني معنى النحك كأعطاىا الخاصية التكاصمية، كفي ىذا المعنى يؤكد 2مكاضيعيا"
     في تحديد الطاقة االستيعابية لمنحك ككضعو  نيالجرجاعمى النيج الذم سمكو  عبد السالم المسدي

ؽ، كالعممية التكاصمية في المرتبة األكلى ال لشيء إال ألنو يعبر عف مقاصد المتكمـ، كأغراض الناط
ركز عمى كجكب عمـ المخاطب بمحتكل الخطاب حتى  الجرجاني أما عف الحدث الكالمي فإف الخطابية

                                                             
 .21،ص 1997البيضاء، الدار -بيرةت العربي، الثقافي المركز ،3ط ي"،الركائ الخطاب تحميؿ يقطيف،" سعيد -1

 .53، ص 2001 ،بيركت ،،، دار المعرفة3محمد عبدك ، ط :، تحقيؽ"دالئؿ اإلعجاز ،"عبد القاىر الجرجاني -2
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تككف الفائدة، كيصؿ الفيـ إلى المتمقي بسرعة كسيكلة، كاستنباط قانكف مف التناسب بيف طاقة التصريح 
 1الرسالة. في الكالـ كعمـ السامع بمضمكف

تمؿ ك حسب الجرجاني لحدكث تكافؽ مع طاقة الخطاب يجب تجاكب المرسؿ مع المرسؿ إليو كي تك
كيؤكد الجرجاني عممية التكاصؿ، ك تستطيع الرسالة اف تنتقؿ مف ذىف المخاطب الى المتمقي المستيدؼ 

كؿ ذلؾ مف خالؿ شرحو لمطاقة التي يتضمنيا الخطاب كالتي يككف عمى إثرىا قابال لالمتداد أك التقمص 
التي يسمعيا مستطمعا أك يككف ال يخمك السامع مف أف يككف عالما بالمغة كبمعاني األلفاظ  فيقكؿ: "

اللفظ أسرع إلى قلبه مه  جاىال بذلؾ، فإف كاف عالما لـ يتصكر أف يتفاكت حاؿ األلفاظ معو فيككف معنى

.كان جاهال كان ذلك في وصفه أبعد"معىى لفظ آخر، وإن 
2

 

ـ ساعد عمى فيـ محتكل الخطاب مف خالؿ النظـ، كالتركيب المحكي الخطاب حسب نظرة الجرجاني
لأللفاظ التي تككف خادمة لممعاني، فحسف التأليؼ كتكخي المعاني النحكية كأحكاـ النحك ىي التي تجعؿ 

 .، كعممية التكاصؿ دائمة كمستمرةالفيـ أسيؿ، كأكثر نفكذا

ىذا بالنسبة لبنية الخطاب، أما في تحديده لمكظيفة اإلبالغية، يرل أف داللة الخطاب أثناء العممية 
نما ىي مرتبطة  ب التكاصمية ال  ك بالتالي قصد المتكمـ أك الباث مف إعالـ السامع بخطابو،تتعمؽ بالمغة كا 

كنخمص إلى القكؿ بأف الجرجاني يركز عمى  عمى قصد الخطيب. لحمكلة الداللية لمخطاب تتكقؼإف اف
منا ننظر إلى عمى قاعدة اإلسناد التي تجع منطقية المغة كفؽ منظكر نحكم، كيقيـ داللة الخطاب المغكم

 لمسند كىك محتكل الخطاب اإلبالغيثالثة أطراؼ أساسة في عممية اإلبالغ كتكصيؿ الخطاب كىي: ا
 حداث فائدة الكالـ، كثالث األمكركىك الشيء الجديد بالنسبة لمسامع، كالمسند إليو أك المخبر عنو كىك إ

في نفسو ثـ يبثو إلى متمقيف، كعف ىذا  ناقؿ اإلسناد أك المخبر أك الباث كىك الذم يقـك بتركيب الكالـ
  لمكالـ كالكاضع لو، كالمؤلؼ لو فإّف االعتبار ينبغي أف يككف بحاؿ الكاضع األخير يقكؿ الجرجاني: "

 3.ى حاؿ المعاني معو ال مع السامع"الكاجب أف ينظر إلك 

ؿ كظائؼ المغة المنبثقة لمخطاب إنطالقا مف نظريتو حك رومان جاكوبسون لقد كاف  تنظير العالـ المساني 
 مرسؿ، المرسؿ إليو، قناة االتصاؿالمف النظرية االتصالية ، حيث تكصؿ الى كظائؼ المغة الستة 

                                                             
  .767تكنس، ص  ،التكنسية لمنشر ، الدار1 ط،  "المسانيات كأسسيا المعرفية ،"عبد السالـ المسدم -1
 .180، ص  ،عبد القاىر الجرجانيسبؽ ذكره ،  رجعم -2
 .180، ص نفسو رجعالم  -3
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بدءا بالكظيفة  ك كؿ عنصر مف ىذه العناصر الستة يقـك بدكره،الرسالة، شفرة االتصاؿ، كالمرجع، 
الكظيفة االفيامية إذا كاف اليدؼ التأثير عمى التعبيرية التي ترتبط بتكضيح المرسؿ لمرسالة المغكية ، 

ك تككف الكظيفة تنبييية التي مف شأنيا المحافظة عمى العممية االتصالية ك جعميا مستمرة  إذا  المتمقي،
، كقد تختمؼ الكظيفة  ىدؼ العممية تقكية االتصاؿ كالصالت االجتماعية أك لفت انتباه المرسؿ إليوكاف 

إذا كاف اليدؼ مف العممية التكاصمية إبراز الرسالة ازىا شكؿ الرسالة االبداعي الى كظيفة شعرية بإبر 
أما إذا كاف ىدؼ الرسالة ىك فؾ شعرية المغة أك شرح بعض الكممات المعجمية  ،كالتركيز عمى شكميا

 ياالة تركز عمى ما ىك مكجكد خارجفيي كظيفة ما كراء المغة أك الكظيفة المعجمية، أما إذا كانت الرس
  .كتحيؿ عمى أشياء بعينيا فيي بذلؾ تكلد الكظيفة المرجعية

حكؿ الخطاب إذ يرل أف الخطاب مشابو لمنص إال في بعض العناصر المتميزة روالن بارث"تختمؼ نظرة "
تسمسمت لتككف نصا، حيث يقكؿ في كتابو لذة ككف أف النص أك الخطاب نسيج مترابط ، مف الكممات 

سيبقى خاضعا لميسيسة، كما يبدك أف الكتابة ستبقى خاضعة لمصمت، كلتميز  النص "يبدك أف الكالـ
 1اإلشارات، كعمى كؿ حاؿ فإف ثمة معنى سيبقى دائما لكي تحقؽ المغة بو متعة تككف خاضعة لمادتيا"

فالمغة إذف تتشكؿ مف مكسيقى أصكات، تقدـ معنى، أك مجمكعة أصكات ليا معنى، إنيا رمكز يتعرؼ 
 مقي أك السامع، فتككف خطابا مف تمؾ اليسيسات المغكية. عمييا المت

 المطمب الثاني: مقاربات تحميل الخطاب:

بعد عرضنا لبعض الفركؽ ك االختالفات التي شممت مفاىيـ الخطاب في مختمؼ المجاالت المعرفية      
الخطاب ك التي التي استمدت منيا االجراءات النظرية ، سنستعرض باختصار بعض مقاربات تحميؿ 

 شكمت التكجيات العصرية في تحميمو بكؿ أنكاعو.

 مفظية: المقاربة الت  -2-1

بنظرية  ُعِرفت مؤسس ىذه النظرية ك التي ايميل بنفنيست أعماؿ ترجع أصكؿ ىذه المقاربة الى     
كما تقـك بدراسة  ،التمفظ  مف أىـ المكاضيع التي تناقشيا اآلثار التي تشير الييا الذاتية في الخطاب

 لممتكمـ بالكاقع.تربط اّلتي  الكحدات الّمغكية

                                                             
 .19، ص2002،مركز اإلنماء الحضارم، ، بيركت ،2ط ، منذر عياشي :، ترجمة"لذة النص، "  ،ركالف بارث -1
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 تحميل المحادثة:مقاربة  2-2

؛ كقد جاء في معجـ ، تدخؿ ىذه المقاربة ضمف األعماؿ اّلتي تعتبر الّمغة نشاطا اجتماعيا تفاعميا     
تحميؿ الخطاب أّنو ليس مف الّسيؿ بما كاف الحديث عف تحديد مصطمح المحادثة، فيك يستخدـ بالمعنى 

في المجتمع، كبمعنى أخّص أنماط معّينة  authentiquesالعاـ لُيقصد بو التبادالت الكالمية الحقيقية 
تشكمت ىذه المقاربة انطالقا مف  1.درت عنيامف األحاديث، بغّض الّنظر عف المقامات كاألزمنة اّلتي ص

 تراكـ عدة أعماؿ أىميا:

كضعيات التي تكز عمى مبدأيف تأسست عمييما مختمؼ الر إذ ي غوفمانتشمؿ أعماؿ  التفاعمية الّرمزية: –
يحّؽ ألّم فرد في المجتمع أف يطالب اآلخريف، كذلؾ مف  تتـ مف خالليما المحادثات المبدأ األكؿ: بحيث

فتسمح باستمرار  لنجاح العممية اتصالية ،أما الثاني:الناحية األخالقية، معاممتو بما يتناسب كمقامو، 
التكازف التفاعمي لممحادثة، أم بإنياء المحادثة دكف أف تترؾ أثرا سمبيا عمى المتحادثيف، كبخاصة إذا 

 .ة في فترة ما بخمؿأصيبت المحادث

اعتبار أّف بالقكاعد النحكية كالّمسانية، ّكد بشّدة عمى احتراـ قد أغكفماف مف خالؿ ىذه األعماؿ نجد أف 
 لتتحّقؽ. العرفية تتكّقؼ عمى ىذه القكاعد القكاعد

   إثنوغرافيا الت واصل: –2-3

ك قد ساىمت مجمكعة مف الكظائؼ، ظاىرة ثقافية اجتماعية تتحّكـ فيوتعتبر ىذه المقاربة المغة      
الكضعيات التفاعمية  ضمففي تطكيرىا مف خالؿ تأسيس بعض المفاىيـ  هايمز وجمبرزأعماؿ 

 ككذا الممكة التبميغية )ليايمز(. االجتماعية

لقد تأّسس التحميؿ التفاعمي لمعممية التبميغية عمى بعض عناصر نظرية تشكمسكي، في مفيـك الممكة 
لسمسمة مف القكاعد الّنحكية كمف  analyse componentielleالمّػغكية، كذلؾ بالػقياـ بتحمػيؿ بالقسمة 

                                                             
1 - P. Charaudeau, D. Maingneneau (S. la dir.) , Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, 
Seuil,2002, p. 41 et 143. 
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فة إلى الّنظاـ اّلذم تخضع لو المفردات اّلتي تتشّكؿ عمييا العالقات بيف مكّكنات العممية التبميغية، إضا
 1". ىذا اإلجراء سيسمح بتكضيح خصكصية كمحتكل لسانيات مؤسََّسة اجتماعيا "ىذه األخيرة،

 :التّاليةلمشركط مقاربة، ال بّد أف يخضع إّف أّم تحميؿ ينطمؽ مف ىذه ال

الجك  لتييئة ّزمانية كالمكانية،اإلطار التّفاعمي كالتكاصمي اّلذم تندرج فيو األبعاد ال األخذ بعيف االعتبار –
 …بينيـ مجمكعة الركابط الّنفسي لممحادثة كالمشارككف فييا، إضافة إلى

مكتكبة أك منطكقة، مباشرة  –القناة  –مف الّنشاط الكالمي كالقناة اّلتي تسمح بيذه العممية، كىي  يدؼال –
 أك غير مباشرة.

 كىي معايير غير لغكية.معايير الّتفاعؿ اّلتي تسمح بسير الّتفاعؿ،  –

 قكاعد الّتأكيؿ اّلتي تضفي دالالت عمى الّسمككات الّتكاصمية، في الّسياقات اّلتي يتحقؽ فييا الخطاب. –

  المقاربة الس يميائية: 2-4

كاّلتي صارت  ش. س. بيرسكالسيميائي األمريكي دوسوسير  كضع أسسيا الّمسانية كاإلبستيمكلكجية     
ماثؿ األشكاؿ االجتماعية اّلتي ت ةسادر ب  تيتـ ،جريماس وكمود ليفي ستروس وروالن بارتفيما بعد مع 

ـّ تكسع مجاؿ ىذه الّسيميائية ، الّدراسة الّنقديةكانت في بدايتيا مرتبطة بكقد ، الّمغة في اشتغاليا الكظيفي ث
 السيميائية. ليشمؿ الّدراسات اإلعالمية )الّصحافة المكتكبة كاإلذاعة كالتمفزيكف( ك

 عمى الة، كذلؾ بتحديد كظائفيا الستلقد عرفت سيميائيات التكاصؿ تقدما فعميا في مجاؿ تحميؿ الرس
في إبرازىا ضمف  روالن بارت، الذم كجد حرصا كبيرا لدل الىماؿ الكاضح لمكضكع "الداللة"الرغـ مف ا

تكجيات سيميائيات الداللة، إف كصؼ المغة بأنيا نظاـ لمتكاصؿ يتضمف قدرا كبيرا مف االنسجاـ سمح 
 -سنف الرسالة  -المتمقي -الرسالة  -الباث): جاكبسونلمدراسة المسانية باالىتماـ بالنمكذج الذم رسمو 

محصكر عؿ جممة محدكدة مف الخصائص التي مرجعيتيا(. ذلؾ ألنو مكنيا مف تجاكز التطبيؽ المساني ال
 جاكبسونتشتمؿ عمى الظاىرة المغكية الى القراءة المسانية لمنصكص كمظاىر التعبير األخرل. كاذا كاف 

أشار الى نمكذج آخر مف التمقي ال يككف بيف  لوتمان حصر الخطاب بيف مرسؿ كمرسؿ اليو إال أف
                                                             

     1 - Bachmann C. et al," Langage et communications sociales", Paris, Hatier,1981,p77. 
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و الحكار الداخمي مثمما ىك الشأف بالنسبة الى السيرة الذاتية الباث كالمتمقي، كانما ىناؾ خطاب يتجؿ في
 1فيككف بيف الباث كذاتو .

بيذا االستعراض لمقاربات تحميؿ الخطاب نككف قد حّددنا بعض األسس المنيجية اّلتي سنستند إلييا في 
ائؿ اإلجرائية لمكصكؿ إلى تحميؿ الخطاب كممارسة تقتضي االستعانة بتمؾ الكستي أظيرت ، كالدراستنا
 .الخطاب اإلنساني  فيـ 

 المطمب الثالث: أشكال الخطاب و أنواعه:

كثانييما متمقي الخطاب، كبيف  خطيب)مرسؿ(اإليصاؿ بيف طرفيف: أحدىما اليقـك الخطاب عمى     
الرسالة مف مؼ مضمكف في ذىف المتمقي، كبطبيعة الحاؿ يخت تأثيرلثاني ىناؾ رسالة ىدفيا الاألكؿ كا

بالغيا كيمكف أف نتعرؼ خطاب إلى آخ ر. كيتنكع كيختمؼ الخطاب بتنكع طبيعة الرسالة المراد إيصاليا كا 
 2:إلى ثالثة أنكاع "منذر عياشي "كلقد قسميا عميو مف المكضكع ،األسمكب ك المصطمحات المكظفة

  :الخطاب القرآني النوع األول:

متفرد عف غيره مف الخطابات كفي كؿ  نيائي في دكالو كمدلكالتو،كىك خطاب إالىي، مطمؽ كال      
كأىـ ما يميزه ىك مرجعيتو فاهلل سبحانو  .مستكياتو الصكتية، المعجمية، التركيبية، اإليقاعية كالتداكلية

كتعالى ىك المرسؿ، كالقرآف كممة اهلل نزلت عمى رسكؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ، فيك كممتو التي 
ؿ كؿ صفاتو كال نيائيتو كبقائو عمى خالؼ األنكاع األخرل مف الخطابات التي تفرض بعض تحم

النظريات المعاصرة مثؿ مكت المرسؿ بمجرد االنتياء مف إنجاز عممو كخركج عممو إلى النكر كتسممو مف 
 .قبؿ المتمقيف

 )النفعي(: صاليتالخطاب اإل لنوع الثاني: ا

عالمية إلى آخره.كنماذجو متعددة سياسية،       قناعية، كاجتماعية، كا  رشادية ككعظية كقضائية كا   - كا 
إلى أربعة أصناؼ: الخطاب النيضكم كجعمناه يدكر حكؿ قضية …: " صنفنا الخطاب د.الجابرييقكؿ 

                                                             
 2ع ،مجمة دراسات أدبية كلسانية ، ترجمة: محمد السرغيني  "،التحميؿ السيميكطيقي لمنصكص ،"جماعة انتركفيرف- 1

 .26ص  ، 1986
 .213ص،2002 سكريا، مركز اإلنماء الحضارم، ، 1ط،" مقاالت في األسمكبية "منذر عياشي، - 2
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النيضة عامة كالتجديد الفكرم كالثقافي خاصة، كالخطاب السياسي كمحكرناه حكؿ "العممانية" كما يرتبط 
شكاليتيا، كالخطاب القكمي كركزناه حكؿ " التالـز الضركرم" بيا كالديم اإلشكالي الذم يقيمو  –قراطية كا 

الفكر العربي بيف الكحدة كاالشتراكية مف جية كبينيما كبيف تحرير فمسطيف مف جية ثانية. كيأتي الخطاب 
شكالية األصالة لمعاالفمسفي أخيران ليعكد بنا إلى صمب اإلشكالية العامة لمخطاب العربي الحديث كا صر، كا 

 1.كالمعاصرة "

      صاليت، كالرسالة، كالخطاب اإلتمقيالم ، كباثال :الثالثة العناصرإال بكجكد  صاؿاإلتعممية  ال تكتمؿ
الخبر كاإلفياـ، عبر  غايتيا،صاؿ ىك تاإل باعتبار أفمباشرة، عمى لغة نفعية استيالكية  إاليقـك ال 

فإف المرسؿ يقكؿ فييا لغتو المكتسبة طبيعيان، كيخضع عفكيان كدكف  ك بالتاليالرسالة المنقكلة ىك ىدفيا، 
 صكتان أك نحكان كصرفان كتركيبان  تكمؼ أك إعماؿ لمذىف إلى قضاء المككنات القاعدية المتعارؼ عمييا:

 .كمعنى كداللة كىك في التزامو ىذا يعبر عف خضكعو إلى قضاء االتفاؽ الحاصؿ مع المرسؿ إليو

  الخطاب اإلبداعي ) الشعري (: والنوع الثالث:

    نماذجو متعددة ىي األخرل، كلكف يتميز عف األكؿ بأنو خطاب يقكـ عمى مبدأ األجناس األدبية.     
المرسؿ  -الرسالة  -)المرسؿ  جاكبسونقـك الخطاب الشعرم اإلبداعي عمى ستة عناصر كما حددىا ي

تغطي كافة كظائؼ المغة بما فييا الكظيفة قناة اإليصاؿ(  -رمكز اإليصاؿ أك الشفرة  -السياؽ -إليو
خذ النص سماتو األدبية. فمقد كجد أف السمة األساسية التي مف أجميا كجد النص ىي االتصاؿ، ىذا كيأ

في نظرية االتصاؿ ، كليس  جاكبسونالخاصة مف خالؿ تدرج كظائؼ عناصر االتصاؿ، كالتي فصميما 
 2.مف خالؿ احتكاره لكاحدة منيا

 أنكاع الخطاب عمكما عمى الشكؿ التالي :أخذ يمكف 

 خطاب شفيي أك مكتكب )حسب القناة المستعممة(. -

 خطاب مباشر أك غير مباشر. -

 بضمير المتكمـ أك خطاب بضمير الغائب حسب المسافة بيف المحفؿ التمفظي كممفكظو.خطاب  -

                                                             
مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت،  ،5، ط"دراسة تحميمية نقدية ،الخطاب العربي المعاصر "محمد عابد الجابرم، - 1

 16، ص 1994
 .215ص ،منذر عياشي مرجع سبق ذكره،- 2
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 خطاب تعميمي أك تسجيمي : تبعا لمعالقة بيف المتمفظ كالمتمقي. -

 و.خطاب صريح أك ضمني كفقا لطبيعة العالقة بيف الخطاب كالكاقع الداؿ عمي -

األخرل، لكف لكحده الخطاب األدبي خطاب كتبقى ثمة تقاطعات ما بيف الخطاب األدبي كالخطابات 
إحساس ال تمنح لغتو العصية ذاتيا سكل لشخكص بعينيـ. كما أنو يعيد كاقع منتج كفؽ ما يتالءـ 

 كخصكصية الخطاب األدبي األدبية أك الفنية.

 الخطاب السياسيالمبحث الثالث: 

 قبيؿ السياسية مف القضايا حكؿ كالمكاقؼ األفكار كاقتراح اآلراء عف لمتعبير حقؿ السياسي الخطاب     
 إقناعيا السياسي خطابا الخطاب كيعتبر أنكاعيا، بيف كالفصؿ السمطة كاقتساـ كالديمقراطية الحكـ شكؿ
 يمكنناك  كبراىيف تكظيؼ حجج طريؽ عف الدعكل بصدقية كالتسميـ القبكؿ عمى المخاطب حمؿ إلى ييدؼ
 1سياسي. يدؼب سياسي رجؿ طرؼ مف يقاؿ عندما سياسيا، خطابا مؤقتا اعتباره

 المطمب األول: ماهية الخطاب السياسي:

 مفهوم الخطاب السياسي: - 1

 في السمطة ذكم مف الساسة تعددت كاختمفت تعاريؼ الخطاب السياسي، فمنيـ مف يعرفو بخطاب      
مقصكد ، بقصد  الدكلة ك منيـ مف يراه خطاب سياسي مكجو مف السمطة الحاكمة عف قصد الى متمؽ

 التأثير فيو ك اقناعو بمضمكف الخطاب ، ك يتضمف ىذا المضمكف أفكارا سياسية.

فالخطاب السياسي حقؿ لمتعبير عمى اآلراء ك اقتراح األفكار ك المكاقؼ حكؿ القضايا السياسية مف     
اب السياسي خطابا قبيؿ شكؿ الحكـ كالديمكقراطية ك اقتساـ السمطة كالفصؿ بيف أنكاعيا، كيعتبر الخط

 إقناعيا ييدؼ الى حمؿ المخاطب عمى القبكؿ ك التسميـ بصدقية الدعكل عف طريؽ تكظيؼ حجج

 

 
                                                             

1 - Christan BAYLON ," sociolinguistique société, langue et discours", Nathan 
Université,1996,p.248. 
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 : الزويلبراىيف ك يمكننا اعتباره مؤقتا عندما يقاؿ مف طرؼ رجؿ سياسي في ىدؼ سياسي ، لذا يقكؿ ك 

ؿ ما الذيف يأخذكف حصة األسد مف  ك " دراسة السياسة ىي دراسة التأثير كتأثيرىـ ك ذك التأثير ىـ أكلئؾ
 1يمكف أف يتقاسمو المجتمع" .

كما يعبر عنو عمى أنو :" كالـ يكجو الى الجماىير في مناسبة مف المناسبات ، كىك عممية نقؿ    
 2لمرتبطة بعمؿ النظاـ السياسي." المعاني ذات الداللة السياسية ا

ىك محاكلة تجسيد أك  ة أك القادة لتحقيؽ ىدؼ سياسيك الخطاب السياسي ىك كالـ الحككمة أك السمط  
العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك قد تككف تمـ العالقة محؿ تحميؿ ديماغكجية ك تزييؼ مف الحاكـ كما قد 
تككف صادقة، ك مسألة التزييؼ ك الصدؽ تبقى نسبية ، فما يككف صادقا عند فئة يككف عكسو عند فئة 

سي قد يككف حكؿ قضية سياسية ك قد يتجاكزىا ك عادة ما يركز عمى أخرل ك مكضكع الخطاب السيا
القضايا الكطنية ك ال يرتبط بمدة زمنية باستثناء حالة االنتخابات، بؿ يخضع لمظرؼ السياسي ك تتسـ 
لغتو حسب التككيف الثقافي لمزعماء السياسييف ك يمكف القكؿ أف الخطاب السياسي ىك لغة الرجؿ 

يما خطابيا " ممفكظا يضـ عدد مف الجمؿ ك يسير عمى الترابط بينيما مف حيث السياسي يشكؿ تنظ
التالصؽ بيف الجمؿ ك مف حيث طريقة الترتيب ك القرف كتركيب مجمكعة الدالئؿ بناءا عمى قكاعد 

 -حسب الخطاب السياسي-،إذ يفترض 3التركيب فالكممة الكاحدة تؤثر تأثيرا متفاكتا مختمفا في كؿ مرة "
لمخطاب )الرجؿ السياسي( ك متمؽ ال تنحصر كظيفتو عمى استيالؾ الخطاب فحسب بؿ تتعداىا  مرسال

 الى قراءة ك تأكيؿ مضامينو ك الخطاب السياسي يسعى الى تحقيؽ ىدفيف أساسييف اإلقناع ك اإلعالـ. 

 بيف جكىرية اختالفات لكجكد السياسي الخطاب كصاحب العادية المغة يكجد اختالؼ بيف  مستعمؿ   
 أىـ كيمكف حصر نفسيا، القضية يتناكالف ككنيما مف الرغـ عمى السياسي الخطاب كلغة المغة العادية

 :اآلتية النقاط في فبينيما االختالؼ كجكه

 أدنى جية إلى الحككمية أك الحزبية أك السياسية السمطة ىي عميا جية مف السياسي الخطاب ( يصدر1
 .لو المتمقي العادم المكاطف في أساسا متمثمة

                                                             
 أسعد عف نقال االفتتاحي، المقطع ،"قصد؟ كبأم لمف، كسيمة، ،بأية يقكؿ يقكؿ،ماذا مف :السياسة " اركلد،ھ السكيؿ - 1

 .48،ص 1936 ، نيكيكرؾ ، السياسة عالـ مكسكعة الباحثيف، مف كلجنة مفّرج
، كالثقافة لمتربية العربية المنظمة :ـ.األساسي"، د العربي كآخركف،" المعجـ العايد أحمد - 2  . 404 ص كالعمـك
 .49،ص 2001أحمد حمدم،" جذكر الخطاب االيديكلكجي الجزائرم"، دار القصبة، الجزائر، - 3
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 إيديكلكجيا مستمدة مف بنية كىي التماسؾ مف درجة عمى نظرية بينة بككنو السياسي الخطاب ( يتسـ2
 السياسي الخطاب عف المغة العادية تتسـ بينما القائـ السياسي النظاـ يتبناىا التي اإليديكلكجية ىي معينة

 بكساطة الشعب فئات ككنيا تحتكم اإليديكلكجية سكل أك النظرية البنية إلى تفتقر كىي بالبساطة،
 مينتيـ. أك ليست حرفتيـ السياسة أف بمعنى أم عادييف أشخاص

 كذالؾ كيككف في الصياغة أحيانا التعقيد مف شيء كعمى منمقا الغالب، في السياسي الخطاب ( يككف3
 .كالمباشرةكالتمقائية  بالبساطة العادية المغة تتسـ بينما مسبقا بو مفكرا

 الماضي في السمطة السياسية إجراءات عمى المشركعية إضفاء إلى باألساس السياسي الخطاب ( ييدؼ4
 .اإلنجاز عمى عف قدراتيا بعيدا إيديكلكجيا نقدا كذلؾ كيتضمف . كالمستقبؿ كالحاضر

 طبيعتيا في لغة آمرة إذف فيي السمطة، عمييـ تمارس لمف التكجيو ىك السياسي الخطاب مف ( القصد5
 أساسا كالتذكير المستقبمية الخطط كاإلجراءات كتكضيح كجدت، إف كاإلخفاقات األخطاء تبرير إلى كتميؿ

 1 .بالكاجبات

 خطاب دكف مف سياسة تكجد ال الكقت نفس في ك السياسة، في الكؿ الخطاب السياسي يعتبر ك " ال  
  كيكجيو الفعؿ يعمؿ ما ىك الكالـ ك الفعؿ مف تستخمص فالسياسة إذف .اآلخر مف يتأسس سياسي، فكؿ

 ظاىرة خالؿ مف الكالـ االجتماعية، ك التأثير عالقات خالؿ مف مبدئيا تتأسس السياسة ك .معنى كيكسبو
 ىذا كؿ مف ينشأ حيث األغراء ك كاإلقناع الحكار فضاءات بتأسيس يسمح ما ىذا ك الخطابات، تبادؿ
 2السياسي". الفعؿ فكرة

 

 

 

 

                                                             
        العممي النشر ، المترجـ كتدريب الترجمة في الخطاب تحميؿ دكر :الديف محي حميدم، ترجمة كريستينا، شافنر، - 1

 .122،ص 2007 الرياض، سعكد، الممؾ جامعة كالمطابع،

2 - Charaudeau, Patrick ," Le discours politique  " , Vuibert, Paris, 2007, P29. 
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 ينقسـ الخطاب السياسي الى ثالثة أنكاع: أنواع الخطاب السياسي: -2

 كمعمكمة، منيجا التعميمية المؤلفات السياسية المكف ىذا كيشمؿ :التعميمي األكاديمي السياسي الخطاب -أ
منيج  في الغرض تكارم يستبعد ال ذلؾ لكف غرض، كؿ منزىة عف بالخطاب لمتعريؼ تسعى أدبيات كىي

 التعريؼ.

 بالمناسبات األعـ في الغالب يرتبط دعائي تحريضي، نص كىك :الجماهيري السياسي الخطاب -ب

 أخذنا فمك الطرفة، أك األغنية أك الشعار أك النص المتكامؿ أك السياسي الخبر شكؿ كيأخذ األزمات،ك  
 الشخصية صكرة ترسـ األكؿ طرائؼ فإف السادات، أك الناصر كعبد مثال حكؿ زعيميف السياسية الطرائؼ

 دالالت كتصبح إلخ، ..كاألغنية الشعار كىكذا ،"المراكغ" صكرة لمثاني ترسـ بينما ،"إيجابا أك سمبا القكية"
 .السياسي الخطاب تفكيؾ في مساعدة كعكامؿ منيجية جدكل أكثر كالمكاف الزماف

 في تتكاصؿ فكرية أك تيارات مفكركف يبدعو الذم الخطاب كىك :اآليديولوجي التنظيري الخطاب -ج
 الضغط ك جماعات كاألحزاب السياسية المنظمات كتركجو كتتبناه تاريخية، مراحؿ عبر البناء ىذا تشييد

 مف المقدمات بقدر مقكالتو صحة عمى يبرىف بعناية مبني كنص الخطاب ىذا المصالح، كيبدك كجماعات
 .صاحبو نظر كجية مف المنطقية كالنتائج

 عناصر الخطاب السياسي:  -3

يتشكؿ الخطاب السياسي مف جممة مف العناصر المترابطة فيما بينيا، إذ يشكؿ نسيجا لغكيا ك غير      
 لغكم تتشابؾ فيو مجمكعة مف الكسائؿ ك العالمات كفؽ قكاعد تركيبية ك داللية ك ىي:

اسية الالزمة، ثـ يقـك بإرسالو نحك كىك الذم يحدث الخطاب ك يعمؿ عمى شحنو بالمادة السيأ( المرسل: 
المتمقي الذم يتحدد حسب نكعية الرسالة ، كبالتالي فالمرسؿ يعمؿ عمى تحقيؽ الكظيفة التعبيرية في 
الخطاب السياسي ك يكيفو حسب األحكاؿ ك المقامات التي يقتضييا ك يرفقو بما يجذب المتمقي ك يثير 

 إىتمامو.
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 الذم المعنى عف رمكز تعبر في أفكاره بصياغة االتصاؿ عممية يبدأ الذم الشخص أك الييئة كىك    
 مراحميا في االتصاؿ عممية انيارت رمكز كاضحة، في أفكاره صياغة عف المرسؿ ىذا عجز فإذا يقصده،
ك يمكف تسميتو بالراسؿ أك المصدر، كىك ذلؾ الشخص الذم يريد نقؿ أفكار ك أراء مف خالؿ  .األكلى

في  طريقة  بدكر عائؽ القياـ شأنيا مف العكامؿ مف بمجمكعة المرسؿ أخر كيتّأثررسالة الى شخص 
 1سبيؿ المثاؿ ال الحصر.معالجة لممعمكمات ك األفكار التي يرغب في بثيا ك ىي عمى 

 عف التعبير في الخطأ المحتمؿ فإف الحالة ىذه كفي المرسؿ، نفسو ىك الرسالة مصدر يككف كقد   
 المشكمة كلكف بكضكح، المعنى تنقؿ في رمكز األفكار ىذه صياغة عف الشخصي عجزه مف ينبع أفكاره،

 بمرحمتيف الحالة ىذه في الرسالة صياغة تمر حيث نفسو  المرسؿ ىك المصدر يككف ال حيف تتضاعؼ
      ااّلتصاؿ عمى قادر غير المصدر كاف إذا الرسالة صالح في ذلؾ كقد  يككف كاحدة، مرحمة مف بدال
 عمى الرسالة يضفي الذم الحد إلى عالية المصدر عف الرسالة نقؿ يتّكلى الذم المرسؿ تككف ميارات أك

 2.كالتأثير االقتاع عمى أكبر قدر أك أكثر كضكحا

، الذم يمثؿ الكحدة األصغر في إنتاج الرسائؿ  كما يعتبر المرسؿ منتج الخطاب ك القائـ باالتصاؿ   
المفاىيـ الخاصة بالعالقات التنظيمية داخؿ المؤسسات اإلعالمية كىذا المفيـك اإلعالمية ، كيعتبر أحد 

يمتد ليشير الى كؿ مف يعمؿ في بناء أك تشكيؿ الرسالة االعالمية ميما اختمفت األدكار أك المكاقع كقد 
ك االعالمية يتجاكز حدكد الفرد أ فرض مفيـك القائـ باالتصاؿ  نفسو منذ أف أصبح انتاج الرسالة

           معقد مف األدكار ك المكاقع التي تساىـ في ىذا العمؿ.  الجماعات الصغيرة ، ك أصبح يعتمد عمى تنظيـ

حيث أصبح التخصص ك تقسيـ العمؿ الداخمي احد الخصائص األساسية في تنظيـ المؤسسات     
القائـ باالتصاؿ، كيطمؽ المفيـك االعالمية ، ك يحتاج الى العشرات مف األفراد الذيف يطمؽ عمى كؿ منيـ 

حيث ال ينفرد أم منيـ بمسؤكلية  -الرسالة االعالمية-ايضا عمى المجمكع في عالقتو بالمنيج النيائي
 االنتاج.

                                                             
، 1995ناصر محمد العديمي ،" السمكؾ االنساني ك التنظيمي منظكر محمي مقارف "، معيد االدارة العامة، الرياض،  -- 1

 .456ص
، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 1ط حسف عماد مكاكم ، ليمى حسيف السيد،" االتصاؿ ك نظرياتو المعاصرة "، - 2

 .46،45، ص ص1998
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 لمقائـ األساسية الميمة الفني أف  1اإلبداع مجاؿ في باالتصاؿ لمقائميف العممية الدراسات بعض ذكرت
 فكرية تستند الى ركائز ثالث : رؤية ىك كالتفسير التفسير، ىي المبدع باالتصاؿ

 .الفكرة أك النص -1

 .يطرحيا التي كالقضايا المجتمع بيا يمكج التي األحداث -2

 .الكاقع بيا يمكج التي األحداث كمف النص مف باالتصاؿ القائـ مكقؼ-3

 مف ككذلؾ ثقافتو، ك ذاتومف  نابع خاص بفكر كاألحداث النص مع المبدع باالتصاؿ القائـ يتعامؿ     
 بقضايا إحساسو كمف المينة أفراد بقية مع لمعمؿ كتزاممو بممارستو كيكتسبيا يتعمميا التي المينية القيـ

 خصائصو مف كالمككنة، باالتصاؿ لمقائـ االجتماعية بالتنشئة العممية المعركفة ىذه كتنتج مجتمعو،
 ككذلؾ ينتمي إلييا، التي بالمؤسسة كمعرفتو كبالمجتمع، بالجميكر كمعرفتو المينية، الشخصية، كقيمو

  .غيره عف ينفرد تجعمو التي الخصائص

 أوال: خصائص القائم باالتصال و االحساس بالذات:

ال يكجد ىناؾ نمكذج مكحد لعدد مف الخصائص التي يمكف أف ترسـ صكرة القائـ باالتصاؿ      
ناع المتمقي، اال أف ىناؾ عددا مف البحكث أجريت عمى أك إقاصرىا في عالقتيا بالمحتكل كالمحتكل  كعن

      بعض ىذه الخصائص ك بصفة خاصة الخصائص ك السمات العامة مثؿ: الدخؿ ك النكع ك الطبقة 
 ك كذلؾ السمات الفكرية أك العقائدية ،التي تؤثر عمى مصداقية القائـ باالتصاؿ ك ثقة المتمقي بو.

 .قية، الجاذبية، كالقكةاعمى ثالث خصائص اساسية ىي : المصد يركز دارسك االقناع اآلف

يعتمد قياس مصداقية القائـ باالتصاؿ عمى عنصريف الخبرة، كزيادة الثقة في القائـ  :المصداقية
 باالتصاؿ.

كيفسر مفيـك الخبرة بمدركات المتمقي عف معرفة القائـ باالتصاؿ لإلجابة الصحيحة عف  السؤاؿ أك   
قدرة، الذكاء ، االنجاز الميني ال مطركحة ك مكقفو السميـ منيا، ك ىذه تعتمد عمى التجربة كالقضية ال

 .المركز االجتماعي
                                                             

ـ،  1993القاىرة،  لمكتاب، المصرية العامة الييئة، الفتاح عبد ىناء : ترجمة " اإلخراج، فف جماليات، " ىنبر زيجمكنت - 1
 .57ص
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يشارؾ في االتصاؿ بشكؿ مكضكعي  بأنوكيشير عنصر الثقة الى إدراؾ المتمقي عف القائـ باالتصاؿ   
ك دكف تحيز، ك المصدر أك المرسؿ يميؿ الى تقديـ معمكمات مكضكعية عما يمكف أف يحدث في العالـ 

 الحقيقي.

التي هوفالند ويس ك مف بيف الدراسات التي عالجت نقطة المصداقية لدل القائـ باالتصاؿ ، دراسة 
طرديا مع درجة المصداقية. ك أف التغير في االتفاؽ مع  اطيابارتبانتيت الى إمكانية تغيير االتجاىات 

 القائـ باالتصاؿ عبر الزمف يميؿ الى التزايد مع الدرجة العالية. 

انتيت الى أف القائـ باالتصاؿ الخبير أكثر تأثيرا في االقناع عف غير بيرنبوم . و ستيجذر أما دراسة 
 1حيز.الخبير، ك اف الخبرة تزيد تاثير المصدر المت

نظرا لصعكبة قياس ىذه الخاصية مكضكعيا، فقد ركز كثير مف الباحثيف عمى محددات خاصة الجاذبية: 
بأف القائـ  ليذا المفيـك تتمثؿ في المكدة ك كذلؾ الحب ، التشابو ك التماثؿ، كذلؾ بناء عمى الفرض القائؿ

  باالتصاؿ الذم يشاركو في األراء، كاالتجاىات، مما يقكداف الى المكدة كالتفاعؿ بينيـ كصكال الى الحب 
 كالتعاطؼ.

أما في مجاؿ الدراسات ك البحكث العممية ليست ىناؾ دراسات كافية عف مكضكع الجاذبية في مجاؿ 
ك التي انتيت الى أف  1965في عاـ . و أورونسون ميمز االتصاؿ يإستثناء الدراسة الكحيدة التي أجراىا 

 الجاذبية ليا تأثير في تغيير األراء كما أنيا تعزز القدرة االقناعية لمشخص المتحدث أك القائـ باالتصاؿ.

يممؾ البعض المصداقية أك الجاذبية ، كلكف يظؿ ليـ تأثير في تغيير  قد القوة القائم باالتصال: 
كيـ ، ىؤالء يككف ليـ القكة، التي يمكف ادراكيا مف خالؿ قدرة القائـ باالتصاؿ اتجاىات األفراد ك سمك 

 عمى التدقيؽ ك التمحيص ،الضبط ك التنظيـ ك إدراؾ المتمقي لذلؾ.

في دراسة لو حكؿ قكة القائـ باالتصاؿ أنيا يقؿ تأثيرىا في المدل الطكيؿ عف كميمان ك قد رأل 
ما تستخدـ التيديد النفسي الذم يؤدم الى االنفجار ك ينتج عنو التحدم  المصداقية ك الجاذبية ألنيا غالبا

 لدل المتمقي.

 
                                                             

 .48ص حسف عماد مكاكم ، ليمى حسيف السيد،" االتصاؿ ك نظرياتو المعاصرة "، مرجع سبؽ ذكره، - 1
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 ثانيا: تأثير االنتماءات و الجماعات المرجعية:

يعتبر االنتماء، عنصرا محددا الشخصية ألنو يؤثر في طريقة التفكير أك التفاعؿ مع العالـ المحيط      
مف خالؿ مفيـك الجماعات التي ينتمي إلييا مثؿ: الجماعات بالفرد كما أف الفرد يتـ كصفو أيضا 
 التعميمية، االجتماعية، التنظيمات...إلخ.

  ك جماعات االنتماء تعتبر في نفس الكقت الجماعات المرجعية التي يشارؾ الفرد أعضاءىا في الدكافع
 حكامو أك قيامو بسمكؾ معيف.الميكؿ ك االتجاىات ك يتمثؿ الى قيميـ ك معاييرىـ في إتخاذ قراراتو أك أك 

ك بالتالي فإننا نتكقع تأثيرا عمى القائـ باالتصاؿ في إتخاذ قراراتو االعالمية في اطار مدركاتو عف معايير 
الجماعة التي ينتمي إلييا، باالضافة الى تأثير المينة، الحياة اليكمية لتصبح جزءا مف خبراتو ك تجاربو 

االتصالي بتأثير الجماعات المرجعية ك التنظيمات  ييتـ في نمكذجويمي ر المختزنة.كىذا ما جعؿ الباحث 
 األخرل في إطار السياؽ االجتماعي األكبر عمى كؿ مف المرسؿ ك المستقبؿ.

 ثالثا: تأثير السمطة 

 السمطة بيف العالقة في تحديد كبير دكر ليا كاالقتصادية كاالجتماعية الفكرية األنظمة اختالؼ إف     
 مف جيازا تككف أف يمكنيا فيما الرابعة، تككف السمطة أف األخيرة ليذه فيمكف اإلعالـ، ككسائؿ السياسية

 كعي في تشكيؿ كبير حد إلى كتسيـ السياسي، المشيد في تتحكـ الصحافة أف عف فضالن  الدكلة. أجيزة
 غطاء دكف عمميا تمارس أف جية سياسية أم أك سياسي أم يستطيع كال معيف، حدث أم تجاه الجميكر
 األفكار بعض طرح عمى التركيز بكاسطة السياسية، ترتيب االىتمامات بميمة تضطمع أنيا كما . إعالمي

 تبني إلى يؤدم بالنتيجة ما كىك كالحكار السياسي، النقاش مف أخرل كمفاىيـ أفكار كالمفاىيـ كاستبعاد
 1الشرعية كالقبكؿ . سبيا يؾ مما كالمفاىيـ، األفكار ليذه الجميكر

 ليست أنيا إذ القائمكف باالتصاؿ، ليا يتعرض التي السياسية كالتأثيرات الضغكط أشكاؿ كتختمؼ     
ف دائما ، السمطة مف ناجمة ضغكطنا  بالضغكط مقارنة األكبر الثقؿ تمثؿ ضغكط  السمطة كانت كا 

                                                             
 72، ص2004،، دار الفجر، مصر 1عزيزة عبده،" االعالـ السياسي ك الرأم العاـ"، ط - 1
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 المحتكل عمى بالضركرة تنعكس كالتي لمصحفييف، السياسية مف الميكؿ بعضيا يأتي التي األخرل،
 1جماعات الضغط . مف اآلخر البعض كيأتي اإلخبارية، كقصصيـ مقاالتيـ تتضمنو الصحفي الذم

 رابعا: رسم التوقعات عن الجمهور المتمقين: 

، فمف الكاجب عميو باعتبارىا مكجية اليو  إف معرفة المرسؿ لجميكره  شرط أساسي في بناء الرسالة     
جميكره ك معرفة ميكالتو ، رغباتو استخداماتو ك حتى  مختمؼ ردات فعمو االيجابية ك السمبية نحك دراسة 

  مختمؼ القضايا ك ذلؾ لتمبية اشباعاتو.

أيا كانت الضغكط ك الضكابط التي يرتبط بيا القائـ باالتصاؿ ، فإنو يجب أف يبدأػ أكال برسـ تكقعاتو و 
ألنكاع الرسائؿ االعالمية ك محتكاىا ك شكميا   اختيارهعف خصائص الجميكر ك تصكراتو ، الذم يؤثر في 

 حتى يحقؽ اليدؼ  االتصالي الذم يسعى إليو.

متمقيف ىي أكلى الخطكات في العممية االعالمية، ك ذلؾ بتحديد حجـ كبذلؾ فإف دراسة جميكر ال  
 الجميكر ك تصنيفو في فئات مف حيث الخصائص العامة ك االجتماعية ك السمكؾ االتصالي مع كسائؿ
االعالـ حتى يكمف التخطيط السميـ لمنشر ك اإلذاعة المرئية ك المسمكعة لمكصكؿ الى فئات الجميكر 

 ممية االعالمية.المستيدفة مف الع

 قائـ باالتصاؿ ك جميكر المتمقيف مف خالؿ عدد مف البحكث ك الدراسات الخاصة بالعالقة بيف ال   
 ىذه العالقة في ثالثة نماذج تفسر ىذه العالقة ك ىي: 2دنيس ماكويليصنؼ 

 النموذج األول : الهيمنة

اإلشيار أك التأييد لفكرة أك المكضكع، ك يرل حيث يتمثؿ دكر القائـ باالتصاؿ في الدعاية أك ككالة      
الجميكر بالتالي ىدؼ أك سكؽ مستيدفة يكجو إلييا رسالتو، ك ىنا يحدد القائـ باالتصاؿ جميكره حسب 
أىدافو، ك التأثير بأم شكؿ فيو ك كمثاؿ عمى ذلؾ الحمالت اإلشيارية ، الدعاية السياسية أك مكضكعات 

ة الخيرية.ك في ىذه الحالة تتطمب العممية معرفة رجع الصدل بشكؿ فكرم الخدمة العامة كحمالت التكعي
 ك ىي مف مؤشرات نجاح أك فشؿ القائـ باالتصاؿ.

                                                             
 القائـ في السياسي العامؿ لتأثير دراسة تحميمية العراؽ، في الصحفي العمؿ الضمداكم،" بيئة فاخر إبراىيـ خميؿ - 1

 .62، ص 2008 بغداد، اإلعالـ كمية -بغداد منشكرة ، جامعة غير ماجستير رسالة ، باالتصاؿ"
2 - Mc Quail D.," Mass Communication Theory, An Introduction", 3 rd ed, London: Sage 
Publications, 1994,p185. 
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 النموذج الثاني: التوحد

 رضاه حيث يتبنى القائـ باالتصاؿ معايير مينية يككف ليا األكلكية في بناء العالقة مع الجميكر ك     
العناصر المشتركة مع الجميكر المتمقيف ، ك في ىذا النمكذج ال يصبح  أم تبني القائـ باالتصاؿ بعض

 التأثير السريع لإلتصاؿ ممحا ، مثؿ نمكذج الييمنة.

 أنماط التكحد لمعامميف في مجاؿ اإلعالـ حيث كجد أف ىناؾ ثالثة أنماط كانتور ك قد حدد 

 الى حاجات ىذا الجميكر.ييتـ برغبات الجميكر ليقؼ في المنافسة التجارية دكف النظر  -1

الذم يتكجو الى المينة مف خالؿ التنظيـ ك تقدير المعايير األكاديمية لتقديرات الجميكر فيتكحد دكف  -2
 اإلىتماـ لسمكؾ ك دكافع الجميكر.

يتميز باالرتباط الفمسفي ك التقميدم لمدكر االجتماعي لممؤسسة االعالمية حيث يتكحدكف مع المبادئ  -3
 المنشكدة.

            عمى أساس من المعرفة النموذج الثالث: بحث القائم باالتصال عن دعم العالقة مع الجمهور
 االستجابة:و 

ليست ىناؾ أىداؼ مصاغة، أك أىداؼ مؤسسية ك لكنيا رغبة القائـ باالتصاؿ في أف يتصؿ      
ك إىتمامات، ردكد أفعاؿ جميكر باألخريف. ك ىذا النمكذج ييتـ بالدرجة األكلى باإلستجابة الى حاجات 

 1كح.كالطم المشكالت في كاحدة، كيشترككف ثقافة إلى كالمستقبؿ المرسؿ مف كؿ ينتمي المتمقيف، حيث

كفي ىذا المجاؿ نجد أف ىناؾ كثيرا مف القائميف باالتصاؿ يركف أف الفرؽ في النماذج الثالث يكمف في 
يذا يمكف أف نرل أف القائـ باالتصاؿ ك إف بك  باالتصاؿ.  العائد المنتظر مف العالقة كما يراىا القائـ

كاف ىك العنصر األكؿ في عممية االعالـ ، إال أنو ال يمثؿ بدايتيا ، حيث يمكف أف تبدأ العممية مف 
 تأثيرات األىداؼ العامة ، المؤسسية،أك حاجات الجميكر المتمقيف.

                                                             
اسماء حسيف حافظ ،" القائـ باالتصاؿ  في الصحافة االقميمية" ، دراسة ميدانية، ، المجمة المصرية لبحكث االعالـ ،  - 1

 .124-123ص  ،2001االعالـ ، العدد العاشر ،  جامعة القاىرة كمية
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مرسؿ ك المتمقي فالمرسؿ يحدث قكال بينما المتمقي كتتضمف ثنائية ال ب( الخطاب أو الرسالة السياسية:
ية ك تأكيميا، كىف تحقؽ يستقبؿ ىذه األقكاؿ ، ك يعمؿ عمى فيـ انساقيا الداللية ك المسانية ك السيميائ

 الكظيفة.

ىي أساس عممية االتصاؿ كميا، ك تعتمد عمى مجمكعة مف الرمكز محددة المعنى، ك كمما زادت نسبة   
 تمؾ بالرسالة ىنا المرسؿ ك المتمقي عمى المعنى المقصكد زاد الفيـ المشترؾ بينيما. كنعنياالتفاؽ بيف 
 التي الرمكز عبر اآلخريف إلى نقميا المتصؿ يرغب التي أك االتجاىات المشاعر أك اآلراء أك المعمكمات

مف كؿ  خميطا تككف أف أك اإلشارات، مثؿ أكحركية ، الكتابة مثؿ صكرية أك الكالـ، صكتية مثؿ تككف قد
 يفيـ فرد أم أف كالمتمقي، إذ المرسؿ عند الرسالة معاني تتطابؽ أف بالضركرة كليس .األشكاؿ ىذه 

  ك ىناؾ عدة اعتبارات  خاصة بالرسالة: الخاصة. بطريقتو كيستخدميا المعمكمات

  ترميز الرسالة: -1

 معيف ترتيب كضعناىا في إذا التي الرمكز في المتّمثمة البنائية العناصر مف مجمكعة كيتضمف      
 معاني ذات الرمكز مف مجمكعة إلى األفكار تحكيؿ الرسالة ىي المتّمقي،" أف عند مغزل ليا يصبح
 1الراسؿ ك المستقبؿ" . بيف مشتركة

 مضمون الرسالة:  - 2

 التي المعمكمات فيالمضمكف  ىذا كيتّمثؿ أىدافو، عف ليعبر المصدر يختارىا التي الرسالة مادة ىك    
 .تقترح التي كاألحكاـ تستخمص التي كاالستنتاجات تقدـ

 معالجة الرسالة:  -3

 إذ ك المضمكف، رمز الرسالة بيا سيقدـ التي لمطريقة بالنسبة المصدر ّيتخذىا التي القرارات إلى كتشير   
 يذكرىا لـ التي الجكانب تكممة ميمة يترؾ لممتّمقي كقد رسالتو، في الحقائؽ كؿّ  يذكر أف المصدر يستطيع

 ىي الرسالة أف القكؿ يمكف كعميو بأفضؿ شكؿ،  أىدافو التي تّحقؽ القرارات فرد كؿّ  كّيتخذ الرسالة، في
 كالمستقبؿ. المرسؿ بيف مشتركة معاني ذات رمكز األفكار إلى تحكيؿ عف عبارة

 
                                                             

 .345ص  2000، االسكندرية، الجامعية الدار الميارات"، بناء مدخؿ التنظيمي، السمكؾ أحمد ماىر،" - 1
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 ج( المرسل إليه: 

 تفسير إلى بغية  التكصؿ رمكزىا بحؿّ  كيقـك الرسالة إليو تكجو الذم الشخص أك الجية ىك      
 أيضا .  كيمكف تسميتو1التي يقـك بيا " المختمفة السمكؾ أنماط في ذلؾ كينعكس معناىا كفيـ محتكيات
 في المرسؿ يرغب كأفكار آراء مجمكعة يتّمقى الذم- الجماعة أك -الشخص كىك اليدؼ، أك إليو بالمرسؿ

 .إليو كسيمة في نقميا كيتـ في رسالة، صياغتيا تتـ حيث ّبثيا

ىك الذم يقـك بإعادة فؾ رمكز الرسالة المكجية إليو مف المرسؿ ك يفسرىا تبعا إلطاره الداللي، ك يخفؽ "
 2.في تفسير معنى الرسالة المقصكدة ألسباب متنكعة" 

 عند كالذاتية العكامؿ المكضكعية مف بمجمكعة يتّأثر بدكره فالمستقبؿ لممرسؿ، بالنسبة الشأف ىك كمثمما   
 كمشترؾ عاـ فيـ إلى التكصؿ ىك مف ااّلتصاؿ اليدؼ أف كبما الرسالة، في الكاردة لممعمكمات معالجتو
 العكامؿ لتأثير كنظرا المرسؿ، رغبة مع ّيتفؽ سمككا إليو تّبني المرسؿ يقتضي ما كىذاالرسالة.  لمعنى

قبؿ  مف منتظرا يكف لـ بسمكؾ إليو المكجية لمرسالة تبعا يستجيب فقد المستقبؿ كالذاتية  عمى المكضكعية
 .كالمستقبؿ المرسؿ بيف مشترؾ خبرة مجاؿ كجكد يتّطمب مما المرسؿ،

 كيتضمف ىذا العنصر مجمكعة مف العناصر يجب عمى القائـ باالتصاؿ أف يضعيا في حسابو كىي:  

 . حاجات الفرد.1  

 .الدكافع االجتماعية لمفرد.2   

 3. البيئة االجتماعية التي يعيشيا الفرد.3   

 د( المقام: 

العالقة بيف المرسؿ ك المتمقي ال تتـ بشكؿ اعتباطي أك خبط عشكائي، ك إنما تتـ حسب الظركؼ      
المختمفة لمخطاب ك ما يتطمب ذلؾ مف خصائص لغكية ك غير لغكية يمكف أف نسمييا " قرائف الخطاب 

ث سكاء االطار اك المكضكع الذم يقع تحتو الحديعصام نور الدين أك الحديث" ، ككما يرل الدكتكر 
 عف بقية األطرك لكؿ إطار سمات تميزه أكاف فكاىة أك ركاية أك خطبة أك شعر أـ أم مرسمة آخر،

                                                             
 .26، ص  " االعالـ ك السياسة، كسائؿ االتصاؿ كالمشاركة السياسية ثركت مكي،، مرجع سبؽ ذكره  - 2 . 30االسكندرية، ص الجامعية، المعرفة دار االجتماعية " ، الخدمة في االتصاؿ تكنكلكجيامحمد السيد فيمي،"  - 1
 .27، ص2005" االقناع االجتماعي"، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، عامر مصباح، - 3
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         تؤثر لغكيا في المكضكع ك في اختبار الكممات ك ضركب االستعماؿ ك طكؿ التراكيب المغكية ك 
 1أك قصرىا.

 ه( قناة التبميغ:

نقصد بيا الكسيمة المستعممة لنقؿ الرسالة السياسية، كفي الخطاب السياسي يمكف أف تككف كسائؿ ك      
   ية سمعية)الراديك، التمفزيكف...(، الممصقات...(، أك تككف سمعية أك بصر المطبكعاتمكتكبة )الجرائد، 
 الظركؼ المحيطة. ك عالمات أخرل تفرضيا الضركرة أك أك بكاسطة كسائؿ

 أساسي بدكر كتقـك الكسيمة المستقبؿ، إلى الرسالة تمرير خاللو مف يتـ  الذم السند أك داةاأل ىيأك 
 خالليا تمر التي القناة ىي الكسيمة تككف كقد  المستقبؿ. إلى المرسؿ مف الرسالة تكصيؿ في ككسيط
 كالمستقبؿ ك يتـ االتصاؿ عبر القنكات التالية: المرسؿ بيف الرسالة

 أ( القناة الممسية. 

 ب( القناة البصرية.

 ج( القناة السمعية.

 يستخدـ االتصاؿ السياسي عامة ك الخطاب السياسي خاصة ىذه القنكات:

 .كىي التي تستخدـ في االطار االجتماعي ك العالقات االنسانية أ( القناة الممسية:

اعتمادا أساسيا عمى ما يعرؼ باالتصاؿ غير كىي التي ترتبط بالرؤية،  ك تعتمد  :ب( القناة البصرية
المفظي، ك تستخدـ فييا االشارات ك الحركات الجسمية، ك تعبيرات الكجو ك العينيف ك العالمات ك الرمكز 
ك تعد المثيرات البصرية ميمة جدا لإلنساف، فالعناكيف البارزة في الصحؼ ك غيرىا تعد مف األحداث 

           كتثير مشاعرنا ك تغرينا بالتكاصؿ مع أصحاب االشارة أك الرمز ، 2الميمة التي تمفت انتباىنا
 أك الحركة.

                                                             
 الممتقى، قسـ المغة العربية ك آدابيا، جامعة باجي مختار، عنابة، "محاضرات السيمياء ك النص األدبي "البشير إبرير، - 1

 .66، ص 2002الكطني الثاني،

 .  31ـ ، ص1991برنت. د ركبف ،" االتصاؿ ك السمكؾ االنساني"، معيد االدارة العامة، جامعة الممؾ سعكد  - 2
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ك ىي التي تقـك عمى االتصاؿ المفظي ك قكامو األصكات المغكية، ك تدخؿ فييا ج(القناة السمعية: 
فات األصكات لتؤدم داللة رمزية مثؿ المكسيقى التي تؤدم دالالت خاصة، كسالـ الجميكرية، ك المعزك 

 الكطنية التي تؤدل في المناسبات.

 كىناؾ قنكات أخرل آخر يتـ مف خالليا إرساؿ الرسالة مثؿ اليكاء ك نقمو، الحديث الشفاىي المذياع

 ت.التمفاز كالصحؼ ك األنترنيك  

 المطمب الثاني: آليات الخطاب السياسي:

لغة  –ك ىذه األخيرة يستعمؿ الخطاب السياسي لغة الخشب ، كتعني لغة الكىـ ك الكذب ك الخداع،      
تنتج مفيكما مف الخشب يككف بنفس الدرجة مف االصطناع ، كالخياؿ كتيدؼ الى القضاء عمى  -الخشب

 1مككنات المغة  كبالتالي تصبح كسيمة لمدعاية كالتضميؿ ك التكجيو االجتماعي.

  تبميغالقد يستعمؿ الخطاب السياسي المغة المعمقة التي ال تبحث عف اتصاؿ حقيقي، فيي تعمف    
نتيجة  ات األخيرة..()سنضع الممس تفرض القرار )إعالف ألداء الخدمة الكطنية(.كما يستعمؿ لغة الفنافك 

صائيات ك األرقاـ ...كما )الجكلة الثانية..(،إضافة الى لغة اإلح أك المغة الرياضية )تمزيؽ العالقات...(
ف مميكف شييد...(، يقكؿ في ىذا الشأ)بمد ال نجد في الخطاب السياسي استراتيجية التقديـ اإليجابي مثال

إضفاء الصيغة المثالية عمى الذات،  يضفي عمى الخطاب نكعا مف الجمالية ك األثر في جوزيف غايل 
 2النفكس.

ة صكت الشعب، إذ تنفي النخبة السياسية المذىب العنصرم كقد يستخدـ الخطاب السياسي استراتيجي   
نحف.."، كما  ك ترجعو الى الجماىير مثال:" الشعب اليريد أجانب.."، كقد نعني استثمار مقكلة الضمائر"

 قرار بعد األحداث التي تعرفكنيا"يستعمؿ الفعؿ " تعرؼ" مثال، كأف يقكؿ الخطيب: لقد تـ كضع ىذا ال
     كماداـ الخطاب السياسي يسعى الى تحديد سمكؾ معي اك مكقؼ لممخاطبيف إتجاه برنامجو السياسي

                                                             
المجمة  ،ترأ. محمد مزياف، عبد القادر شعباني لغة الخشب ك االتصاؿ حكؿ بعض المعكقات الداللية"، ،"س.فركند  - 1

 .174 ص ، 1998 ،الجزائر،17الجزائرية لالتصاؿ، معيد االعالـ كاالتصاؿ،ع
 .87صياسي"، محمد سبيال،" لمسياسة بالسياسة في التشريح الس ،مرجع سبؽ ذكره  - 2
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أك أفكاره ك الحصكؿ عمى ثقتيـ فيك ممـز لتحقيؽ ىذه الكظيفة يإقناعيـ، كاإلقناع يعرؼ" عمى انو 
 1الرامية الى إقناع المرسؿ إليو". اإللتجاء مف طرؼ القائؿ الى مجمكعة مف السبؿ

  ك اإلقناع يعني أيضا التكجو الى المستمع أك الشاىد أك القارئ ك إستمالتو بإستخداـ العاطفة ك الخياؿ
 كتدعيميا بالحج ك األدلة النافذة، ك جعمو يسمـ ك يقتنع بما يقكلو المرسؿ.

  خطابا إعالميا إذ تزداد أىميتو ك خطكرتو في ككنو يعتمد لنقؿ أطركحاتو السياسي كما يشكؿ الخطاب 
غاياتو عمى كسائؿ االتصاؿ ك االعالـ الجماىيرية التي ما فتئت تتطكر بشكؿ يجعؿ العالـ قرية ككنية ك 

 صغيرة تمتقي فييا األمـ ك الشعكب في لمح البصر.

صال لو نقطة انطالؽ ك استقباؿ عبر قناة كفي األخير نصؿ لمقكؿ أف الخطاب السياسي يشكؿ تكا
اإلرساؿ، فاتحاد الكممات ، كتآلفيا ميـ بقدر األثار التي يحدثيا، ك ليس بالمفاىيـ التي يرجع إلييا، كما 

 أف المفردات السياسية المفصكلة عف السياؽ الذم قيمت فيو تبقى ميمة، ك الخطاب األكثر فعالية 

أف الخطاب فاردينان دومون " ىك األكثر تعبيرا ك بالغة كتقديما لألدلة ك البرىاف حيث يرل  احوك نج
كىنا يتمكف المتفرج مف المشاركة في  .ليس مجمكعة مف المفاىيـ بقدر ما ىك مجمكعة مف البراىيف" 

مثال كقكلو " . عندما يمجأ الى المغك ك الحشك 2الخطاب، كما أنو قد يستعمؿ لغة مفركغة سيميائيا
 الديمكقراطية...الديمكقراطية" ك ىذا في المسائؿ السياسية الحساسة.

كنجد في الخطاب السياسي " إستراتيجية التعمية أك التعتيـ" التي تعمؿ عمى إبراز محاسف صكرة 
 السياسي، ك التستر عمى كؿ خمفياتو األخالقية ك اإلجتماعية.

     كربط الفكرة  يدفةاسي طرؽ متعددة لتكصيمو الى الفئة المستكلتحقيؽ اإلقناع يسمؾ الخطاب السي   
 أف الشيء يصبح سبيال لإلنتماءأك البرنامج السياسي التي تشكؿ مكضكع الخطاب برمزية معينة.إذ 

 

                                                             
 القكمي،عبد الحميد تكنسي،" الخطاب االشيارم، مككناتو، ك أليات إشتغالو،" المجمة العربي لمثقافة، مركز اإلنماء  - 1
 .90، ص1991، لبناف، 85.84ع 

 .192ص  سي"، ترجمة: الطاىر بف خرؼ اهلل،، جكف مارم ككترم، " مضمكف االتصاؿ السيامرجع سبؽ ذكره  - 2
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الخطاب ال يركز في طرح فكرة عمى قمتيا بؿ يشحنيا دالليا ك تصبح الفكرة رمزا لإلنتماء " صكرة رئيس ك 
 :" في الصحؼ )الخبر األسبكعي مثال( تحت شعارعبد العزيز بوتفميقة الجميكرية السيد " 

 "ك لمكعبة رب يحمييا" الرمزية ىنا تحقؽ اإلنتماء .

قي، كما يحكم د مجمكعة مف الدالالت اإليحائية بيدؼ إقناع المتمكيمكف أف يككف الخطاب إيحائيا يكل
 ك الصكر البالغية ك االستعارات ، كلعبة الكممات. الخطاب عمى البياف

 " ك التي تعني خداع الجماىير ك تضميميا بالشعاراتالديماغوجيةكما يستعمؿ الخطاب السياسي " 
 الكعكد الكاذبة. ك 

 الخطاب السياسي عبر وسائل االعالم:المطمب الثالث: وظائف 

 كالتالي: ةكظائؼ المغة السياسي

  نشر المعمومات :

إف أكثر كظائؼ المغة السياسية كضكحا ىي كظيفة نشر المعمكمات عف األكضاع أك الشخصيات      
غير ة أك السياسية، فالسياسيكف يزكدكف دائما الميتميف بالسياسة كالجميكر بتقارير ك معمكمات رسمي

تاعب التي يكاجيكنيا جراء تمؾ األنشطة ك عادة يتـ التطرؽ الى ذلؾ مف رسمية عف أنشطتيـ، ك الم
 خالؿ مقابمة شخصية أك صحفية أك مؤتمر صحفي ك غيرىا مف األشكاؿ اإلتصالية.

يستطيع  كنقؿ مثؿ ىذه المعمكمات الى أفراد الجميكر أمر في غاية األىمية ، ذلؾ ألف الجميكر ال  
لكصكؿ الى السياسييف بطريقة مباشرة ، ك بالتالي يبني معرفتو كتصكراتو عف الساسة بكاسطة ما يسمعو ا

أك يراه منيـ شخصيا ، ىذه المعرفة التي يكتسبيا يشكؿ بيا كجيات نظره ك مشاركاتو السياسية ك الصكر 
حكم معاني ضمنية ذات عادة ت  المتككنة مف الكممات ىي التي تحرؾ عجمة السياسة، كما أف الرسائؿ

 أىمية ك داللة بالنسبة لممتمقي .

كالصكرة المفظية أيضا تعد مادة خصبة لمتأكيالت ك فيـ معاني غير مقصكدة ، كما أف الرسائؿ تعكس   
نماذج ك أنماطا ك تقكؿ الكثير مف األشياء، فالخطاب السياسي يختمؼ بإختالؼ النظاـ السياسي، كما أف 

عمى الرسائؿ مع مركر الكقت يدؿ عمى أف ىناؾ تغيرا ما حدث في األكضاع التي التغيير الذم يطرأ 
 تعكس كجية نظر مرسميا عف الكاقع تناكلتيا الرسائؿ السابقة اضافة الى أف كممات رسائؿ السياسة قد 
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كتمد المتمقي بمؤشرات عف صدؽ أك عدـ صدؽ المرسؿ ك درجة جديتو ك الرسائؿ قد تعطي مؤشرات 
غير ظاىرة، فيناؾ معاف رمزية لمكممات، كقد تككف الكممات عف رمكز بحتة، كما أف طريقة عف أمكر 

 1الحديث تتضمف معاني قكية أيضا.

  ترتيب األولويات:

في دراستو عف ترتيب األكلكيات أنو ليس ىناؾ شؾ في أىمية كسائؿ االعالـ  محمد وفائييرل      
لمسياسييف ، بغض النظر عما إذا كانت العامؿ الحاسـ في نتيجة االنتخابات أـ ال. كقد عبر عف ذلؾ 

 .بالتيز و انتمان مدير إحدل الحمالت االنتخابية بأف كسائؿ االعالـ ىي الحممة 

غطية االعالمية تجعالف لممكضكعات أك الحاالت أك األشخاص شيئا مف إف أىمية الشخص كالت  
       األىمية . كبالمقابؿ فإف األكضاع أك الحاالت أك األشخاص الذيف يتـ تجاىميـ مف قبؿ السياسييف
أك كسائؿ االعالـ ، مف المتكقع جدا أال يككنكا جزءا مف أكلكيات الجميكر.ك فيما يخص التحكـ في نشر 

مات اك االشخاص لمنقاش كمات فإف لمسياسييف ، دكافعيـ الخاصة في عممية إبعاد أك ضـ المعمك المعم
 السياسي. 

 التفسير والربط: 

الخطاب السياسي محدد بأىداؼ مقصكدة ك غايات مرسكمة ، فالسياسي يتكجو الى الجميكر مف      
الجميكر يمكنو بيا أف يفسر المشيد خالؿ كسائؿ االعالـ لغرض ايصاؿ رسالة محدكدة المقاصد الى 

السياسي ك تكضيح أىمية األحداث ك تحديد أسبابيا ك عالقتيا باألحداث األخرل ليصدركا أحكاما عمى 
 بعض األكضاع.

  كما أف بإمكانيـ السيطرة عمى الكممات ك التعبيرات ك القضايا التي تتغير معانييا تبعا لمكاقفيـ  
فيا في خطاباتيـ حيث تأتي أىمية المعاني المفظية في السياسة مف حقيقة كيقكمكف باستخداميا ك تكظي

جماعات تستفيد مف المعاني  لممعتقدات ك السمكؾ السياسي . كىناؾ أفراد ك أنيا تصبح أسسا

                                                             
 .46ص  ،" االتصاؿ ك نظرياتو المعاصرة " حسف عماد مكاكم ك ليمى حسف السيد،مرجع سبق ذكره،  - 1
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عندما تصبح قاعدة لمسمكؾ ك التفاعؿ مف قبؿ الجميكر، ك غالبا ما تككف ىذه الجماعات مف المفظية 
 1التي تتيح ليـ مراكزىـ السيطرة عمى المعاني.النخبة السياسية 

إف السيطرة عمى التكقعات ىي إحدل العكامؿ الميمة المؤثرة عمى تككيف الحقيقة كبالتالي فيي عنصر    
ت بالكممات تكتيكا سياسيا معركفا ىاـ لمحكـ عمى انجازات السياسييف. كتبقى السيطرة عمى التكقعا

كيبقى لكسائؿ االتصاؿ الدكر الفاعؿ في ىذا األمر، لك اىممت ىذه خصكصا في كقت االنتخابات. 
أىمية فمف يمقى التفاعؿ ك القبكؿ مف  الكسائؿ لتغطية حدث لسياسي ما ك لـ تقـ بتفسيره جيدا ك إعطائو
 تككيف رأيو السياسي ك الحكـ عميو.الجميكر ذلؾ ألف الجميكر إعتمد عمى ما تبثو كسائؿ االعالـ في 

 ماضي و التنبؤ بالمستقبل:قراءة ال

ىك كظيفة رئيسية لمغة السياسية، فالماضي الذم لـ نعد نراه إال في أجساـ التماثيؿ يمكف إحياؤه       
بالكممات التي قد تككف صادقة أك غير صادقة في عممية إسترجاع ما حصؿ في الماضي ك ىذا ينطبؽ 

المستقبؿ فييا الكثير أك القميؿ مف الحقيقة، كالسياسيكف أيضا عمى المستقبؿ ، حيث الصكر الكالمية عف 
يتنبؤكف بالتطكر المستقبمي بشكؿ يظف معو أف ليس ىناؾ مشكالت سكؼ تعترض طريقيـ ك بخاصة أنو 

 ال يكجد ىناؾ متسع إلختبار الحقائؽ ك التنبؤات أثناء عممية التنبؤ.

ك مثؿ ىذه التنبؤات  .كالمستقبؿ الماضي في اقضاي تتناكؿ السياسييف أحاديث أكثر إف الكاقع كفي   
 النظر أف حيف في حدثت، لتجارب كنماذج أدلة يقدـ التفاعؿ؛ فالماضي ك لمسمكؾ الطريؽ لتحدد ميمة،
 أف يكضح قد المستقبمي فالتكقع الحالية؛ كالتفاعالت لمسمككيات نتائج لتكقع محاكلة يعد المستقبؿ إلى

 مستقبمية أنشطة عف كثيرة كعكد عمى يحتكم كقد النجاح، أك اإلخفاؽ إلى تؤدم سكؼ ما عمؿ نتيجة
 أماـ يطرحكف البمداف مف العديد في السياسيكف كالقادة. االنتخابية الحمالت في بجالء يظير ما كىذا
 لتنفيذىا خططنا كيقدمكف المدل، طكيمة كالسياسية كاالجتماعية كالتنمية االقتصادية لمتطكير برامج الناس
 خيالية. أمنيات مجرد الكاقع في كىي أىدافيا، كبمكغ

                                                             
، 2002،" الخطاب االعالمي العربي ك السعكدم"، مركز الممؾ عبد العزيز لمحكار الكطني، الرياض، عمي القرني  - 1

 .     40ص
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 لف تمقى فيي أكاديمية، دراسات أك تجارب عف عبارة المستقبؿ تتناكؿ التي الرسائؿ كانت إذا ك   
 لدل كأىمية شأف ذات ستككف إنياف سياسية، كأنشطة لبرامج خططنا كانت إذا أما ، بيا يميؽ اىتمامنا

 1.عنو تتحدث الذم المستقبؿ شكؿ كستحدد الجميكر،

 استثارة الفعل و القرار: 

  األنشطة لتكجيو المغة الستخداـ العديدة النماذج أحد كالسمكؾ، المفظي التنبؤ بيف الربط يعد     
 أك شفيية تعميمات أك قضائي أمر أك تشريع بشكؿ تككف كقد كتحريكيـ، الناس تكجيو عمى قادرة فالرسائؿ
 بسبب لممصدر استجابة بيا مقتنعان  يكف لـ لك حتى المتمقي يتقبميا سكؼ الرسائؿ ىذه مسؤكؿ، مف خطية
 .كسمطتو مكقعو

 يحدث كما كالمصطمحات، كالمفاىيـ الكممات خالؿ مف القداسة مف نكع السياسي بالخطاب يحيط كقد  
 التي السياسية، أك االجتماعية أك الدينية الطقكس مف بشكؿ يغمؼ بحيث العربي الخطاب في غالبنا

 .  كالعالقات األشياء عمى كالحكـ لإلدراؾ معكقات أك قيكد إلى تحكليا

 أمزجة...االنتماء أك الكره أك الخكؼ أك فاألمؿ األمزجة؛ كتككيف السمكؾ في دكرىا ليا كالكممات
ا ضركرية، عادة الشعب،ىادئة  السياسييف عمى فإف كارثة تحدث فعندما الككارث؛ حاالت في خصكصن  كا 

 االقتصادم االستقرار عمى لمحفاظ العادية األحكاؿ في حتى ميمة الثقة كحاالت .كالتفاؤؿ األمؿ ركح
 .الخكؼ مع كييبط اآلماؿ مع يصعد المالي فالسكؽ

 الكعد أك باألذل التيديد باستخداـ السياسيكف يقكـ فعندما كالفعؿ، السمكؾ عف بالكممات يستعاض كقد  
 يحؿ سكؼ الجيش بأف التيديدفمثال  الفعؿ، لتأثير مساك   تأثير ليذا يككف فقد العدك، تأنيب أك بالمساعدة

 أعضاء أف تضمف التي الدكؿ بيف العالمية كالمعاىدات اإلضراب، ىذا ينيي قد المضربيف العماؿ محؿ
 يردع االتفاقية ىذه مثؿ كجكد مجرد فإف الحرب، حالة في البعض بعضيـ كيساعد يدعـ سكؼ االتفاقية

 2ة.المعاىد تمؾ دكؿ مف دكلة ألم التعرض محاكلة مف جية أم

                                                             
سعد بف سعكد بف محمد بف عبد العزيز آؿ سعكد،" االتصاؿ السياسي في كسائؿ االعالـ ك تأثيره في المجتمع السعكدم  - 1

 محمد اإلماـ جامعةأطركحة دكتكراه اعالـ،   "السعكدمالمجتمع  كأفراد اإلعالـ كسائؿ مف عينة عمى ميدانيةدراسة تحميمية 
 .88، ص 2006، كمية الدعكة ك االعالـ، قسـ االعالـ ، المممكة العربية السعكدية ،اإلسالمية سعكد بف

 .256مرجع سبؽ ذكره، عبد اليادم بف ظافر الشيرم،" استراتيجيات الخطاب، ص - 2
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 يمعب فيو االتصاؿ دكرا فعاال،إذ أنو ال في األخير يمكف استخالص أنو ال يمكف تصكر قرار سياسي ال
بؿ ينبغي النظر الى عالقتو بالنسؽ  ،ـ ك المحككميف فقطايقتصر عمى مفيـك تبادؿ الرسائؿ بيف الحك

 السياسي الذم يحدث فيو ك بكظيفتو التي يؤدييا في إطار ىذا النسؽ ك ىذا لتحقيؽ أىداؼ معينة .

 



 
 
 

 الفصل الثاني
       استراتيجيات الخطاب السياسي 
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 استراتيجيات الخطاب السياسي في الخطاب الرئاسي الجزائري: الفصل الثاني:

ازدىر مفيـو الخطاب بظيور مباحث عمـ المسانيات وما تبل ذلؾ مف تطورات منيجية و نقدية      
امتدت لتشمؿ حقوؿ أخرى كعمـ االجتماع و غيره مف العمـو و المعارؼ المعاصرة التي جعمت مف 

و تحميمو ركيزة أساسية لفيـ و تحميؿ ومناقشة النصوص و القضايا و األفكار المطروحة و فؽ  الخطاب
 ما تمميو حدود و ميكانيزمات التمقي و التأويؿ و التفكيؾ و التركيب وكذا آفاؽ الحوار و التواصؿ.

 وقبؿ دراسة استراتيجية الخطاب السياسي البد مف التطرؽ مفيـو االستراتيجية.

ع مصطمح االستراتيجية الى المجاؿ العسكري وىو يشير ىناؾ الى طرؽ الوصوؿ الى أىداؼ يرج     
 ليشمؿ االستعماؿ حيث مف ويتسع ليشمؿ المفيـو ىذا وتعدىعسكرية بعيدة المدى لتحقيؽ سياسة معينة، 

 . مختمفة يؼ تعارليذا المصطمح  نجدو  كثيرة معرفية عموما

 ... لمصراع الكمي الوضع تعالج التي والوسائؿ الخطط إلى ينصرفاف وفف عمـ " : ىي العاـ مفيوميا في
 1". السياسة ىذه تحقيؽ اجؿ مف

     انيأيضا بكو وعرفت ، كمي بشكؿ الوضع في والتحكـ ما سياسة لتحقيؽ تخطيط عممية فاإلستراتيجية
 ضبط مف أجؿ مرسومة تدابير ىي أو ، الميمات مف بميمة القياـ أو ، ما مشكمة لتناوؿ محددة طرؽ "

 2."بيا  والتحكـ محددة معمومات

 العبارات باختيار المرسؿ ابي يقوـ عممية لكونو بو ارتبطت فقد الخطاب في اإلستراتيجية مفيـو عف أما  
 وكذا لكيفية إنتاجو يخطط بخطابو التمفظ قبؿ فيو ، المناسب السياؽ اختيار وكذا ، المناسبة والكممات

 دقيقا المغة استعماال استعماؿ عمى الحرص كؿ يحرص فالمرسؿ ، إليو المرسؿ إلى معناه إيصاؿ كيفية
 إلى باإلضافة لغوية لديو كفاية تكوف وأف بد ال العمميات ذهبي القياـ مف يتمكف وحتى ، والسياؽ يتواءـ
 . التداولية الكفاية

 

                                                             
 .66، ص1981 ، بيروت ، والنشر لمدراسات العربية المؤسسة ،1،ج العسكرية" ،" الموسوعة وآخروف األيوبي ىيثـ - 1
 53 ص "،إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"  ، الشيري ظافر بف اليادي عبد، سبؽ ذكره مرجع - 2
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  إرادتو أجؿ تنفيذ مف ، بخطابو لمتمفظ المرسؿ يتخذه الذي المناسب المسمؾكما تعرؼ عمى أنيا "      
  المغوية وغير العبلمات المغوية استعماؿ خبلؿ مف ، أىدافو لتحقيؽ تؤدي التي ، مقاصده عف والتعبير

 ىذا خبلؿ مف 1المرسؿ"  ويستحسنو ، المتنوعة بعناصره – التمفظ سياؽ – السياؽ يقتضيو لما وفقا
 المرسؿ تمكف التي الخطاب اختيار إستراتيجية في أساسي شرط التواصمية الكفاءة أف لنا يتضح التعريؼ

 . التواصمية أىدافو تحقيؽ مف

باعتبار أف الخطاب ىو عبارة عف بناء لغوي مركب مف مستويات تمثؿ الجوانب التي بواسطتيا يكتمؿ 
المستوى  ، يالصرف المستوى – المستويات ىذه مف مستوى كؿ في تتجسد اإلستراتيجية فإفالبناء 

 ينـ مستويات الخطاب مختمؼ في جيد بشكؿ الصوتي وتجسدىا المستوى ، التركيبي المستوى ، المعجمي
 .وقدراتو المرسؿ كفاية عف

 معايير تصنيف االستراتيجيات:

 اجتماعي: معيار منيا في ثبلثة معايير عامة حصرىا يمكفو معايير التصنيؼ،  و تختمؼ تتعدد     
معيار شكؿ لغة الخطاب، ومعيار ثالث ىو معيار  وىو معيار العبلقات التخاطبية، ومعيار لغوي، وىو

 .ىدؼ الخطاب

تختمؼ بينيـ مسافات و العبلقات ما بيف  بيف أطراؼ الخطاب التي : يتـالعبلقة التخاطبية معيار    
 اتيجيات نصطمح عمى إحداىاف استر نستطيع أف ُنعي  والبعد، انطبلقا مف ىذه الروابط    القرب 

 يندرج صنٌؼ آخر مف وتحت ىذا المعيار أيضًا، أي معيار العبلقة التخاطبية، .التضامنية باالستراتيجية
آليات صريحة تسيـ في توجيو المرسؿ  االستراتيجيات ىو االستراتيجية التوجييية التي تتجس د مف خبلؿ

وغير االجتماعية في إعطائيا المرسؿ نفوذًا  االجتماعيةلممرسؿ إليو، ومف خبلليا يبرز دور السمطة 
  .يمارسو 

                                                             
 .62 ص ، نفسو المرجع - 1
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معيار داللة الشكؿ المغوي، إذ يكوف واحدًا  أما المعيار الثاني لتصنيؼ استراتيجيات الخطاب، فيو     
ما قصدًا غير مباشر، بأف  مف صنفيف، إم ا قصدًا مباشرًا، أي أف القصد يتضح في الخطاب مباشرة، وا 

 التمميحية. باإلستراتيجية، ويمكف اف نصطمح عمييا شكؿ الخطاب معنى مستمزمًا مفيكوف ال

ويتجم ى ىذا المعيار في  والمعيار الثالث لتصنيؼ االستراتيجيات ىو: معيار اليدؼ مف الخطاب،     
، ويعدُّ اليدؼ اإلقناعي مف لى أىـ األىداؼ التي يسعى اإلنساف إ الخطاب بشقي و: المكتوب والشفيي 

 1.نسمييا استراتيجية اإلقناع تحقيقيا، وبذلؾ يمكننا أف نصن ؼ استراتيجية

يتوخ ى استراتيجية واحدة في  المرسؿ في الخطاب الواحد استراتيجيات مختمفة، أو يستعمؿ ويمكف أف     
     التقميدي الذي يقسِّـ الخطاب إلى سياسي أصناؼ متعددة مف الخطاب، مما يجعؿ االكتفاء بالتصنيؼ

 يمكف إعادة تصنيؼ أشكاؿ الخطاب حسب االستراتيجية إلى خطاب إقناعيو إلخ،  ...ديني، إداري، و و
 الخطابي دور المرسؿ إليو الذي يمارس معو المرسؿ فعمو تجاىؿيمكف  كما ال.تمميحي، أو مباشر أو

لتضامنية عف الخطاب ذي ا فبالنظر إلى ىذا العنصر السياقي  نستطيع أف نمي ز الخطاب ذا االستراتيجية
 إلى فرض الغرض مف الخطاب بأسموب مباشرة االستراتيجية التوجييية، الذي يتجو مف خبلؿ أدواٍت لغوي ةٍ 

 .مباشر
تحديد وظيفة المغة مف وجية نظٍر تداولية بمعزٍؿ عف  مما سبؽ، يمكف القوؿ إنو ال يمكف     

اىا في الخطاب المرسؿ، وال يمكف ت االستراتيجيات التي يستخدميا حديد ىذه االستراتيجيات التي يتوخ 
جمااًل عف السياؽ بعناصره بمعزؿ عف  . المتعددة المقاصد التي لديو، وعف المرسؿ إليو، وا 

االستراتيجية  نا قد اخترنافي ظؿ التعدد و التنوع في االستراتيجيات المتاحة لمدراسة، فإنو      
التضامنية،االستراتيجية التوجييية و استراتيجية االقناع و التأثير، لمدراسة و التحميؿ و كيؼ تـ توظيؼ 

 ". كؿ واحدة عمى حدى في الخطاب السياسي  مف قبؿ المرسؿ، رئيس الجميورية "عبد العزيز بوتفميقة

 

 

                                                             
الصادرة  والممارسات الواقعية،استراتيجية الخطاب بيف الدراسات النظرية  عبداليادي بف ظافر الشيري،" مقاؿ : - 1
منشورة عمى الموقع  ،11:35،عمى الساعة 21/09/2010يـو

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=102961 
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 الخطاب الرئاسي الجزائري:المبحث األول: اإلستراتيجية التضامنّية و مميزاتيا في 

ىناؾ عامبلف يؤثراف عمى المرسؿ في اختيار إستراتيجية خطابو، مف حيث اعتبار عبلقتو مع غيره     
 وىذاف العامبلف ىما:

 العبلقة السابقة بينو و بيف المرسؿ إليو التي قد تتدرج مف الحميمية الى االنعداـ التاـ ويسعى     
 ى تعويضيا مف خبلؿ إيجادىا بالخطاب.المرسؿ، في ىذه الحالة، ال

السمطة، فقد يمتمكيا أحد طرفي الخطاب عمى الطرؼ اآلخر، عندما يعمو اآلخر درجة. و قد ال يمتمكيا 
أي منيما عندما تتساوى درجاتيما، أو عندما ال يربطيما أي عبلقة.  و ينبني تحديد إستراتيجية الخطاب 

لمعبلقات بيف الناس الى صنفيف : ليتش ـ و ىو مرد تصنيؼ اجتماعيا عمى ىذيف العامميف بشكؿ عا
براون وجيممان يسميو  الصنؼ العمودي و محوره السمطة، والصنؼ األفقي الذي يتحدد عمى أساسو " ما

 1معيار التضامني ة كبعد اجتماعي". 

تتجسد االستراتيجية التضامنية مف خبلؿ  عبلمات لغوية معينة، تشير الى رغبة المرسؿ في التضامف    
 مع المرسؿ إليو، مما يجعمو يستنتج أف المرسؿ قد ـ تنازالت عف سمطتو التي يتمتع بيا.

ه توصؼ ىذ ويظؿ استعماؿ اإلستراتيجية التضامنية مرىونا بقصد المرسؿ و بيدؼ الخطاب.     
االستراتيجية بالدليؿ عمى العبلقة بيف طرفي الخطاب مف خبلؿ شواىد لغوية، إذ " تعد  صيغ الخطاب 
واحدة مف الوسائؿ المسانية التي يجعميا المرسؿ عبلمة عمى توجيو الخطاب الى المرسؿ إليو مف الناحية 

 النفسية

الضمائر، واألسماء، وعبارات التودد التي تمثؿ كبل  مف عبلقات الرتبة  واالجتماعية. وىذه الصيغ مثؿ : 
 2و التضامف بيف المرسؿ و المرسؿ إليو".

 

 

 
                                                             

1 - Geoffrey Leech ," Principles of pragmatics ", Longman group limited, London, 1996,p126. 
2
 - William Bright ," International encyclopedia of linguistics ", v olume 1,1992, p 23.               
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 المطمب األول: ماىية االستراتيجّية التضامنّية:

إف المرسؿ يسعى الى تأسيس عبلقة بسيطة بالتمفظ بالخطاب ، بأف يتقرب مف المرسؿ إليو، بما      
" مقتضاه أف يجعمو واثقا  بأف المرسؿ يميؿ إليو ميبل طبيعيا خاليا مف أي دوافع أو أغراض منفعية، إذ إف 

يأتي المتكمـ بفعؿ القوؿ عمى وجو الذي يبرز بو داللتو القريبة و يقوي أسباب االنتفاع العاجؿ بو ، فبل 
كؿ تبادؿ بيف  معمـو أفيخفى أف ىذا الضرب مف التيذيب يولي األىمية في التخاطب لعممية التبادؿ ، و 

  عمى سعي كؿ منيما الى تحقيؽ أغراض تكوف مشتركة أو متساوية بينيما طرفيف يكوف مبناه  أساسا
والى طمب األعواض عف أعمالو التي ال يأتي الطرؼ اآلخر بمثميا، لذلؾ، تجد المتكمـ في ىذه المرتبة 

      ما يمكف مف عاجؿ المنفعة لنفسومف التعامؿ حريصا عمى أف يحفظ التواصؿ ، حتى يجمب أقصى 
ولمخاطبو ، فيجتيد في التوسؿ بما يجمب إقباؿ المخاطب عمى سماعو و فيـ مراده و تمقيو لو بالقبوؿ 

 1طمعا في أف يبادلو نفس الحرص عمى التواصؿ و عمى الوصوؿ الى المنفعة المشتركة ".

جعؿ كؿ مف المرسؿ و المتمقي في مستوى وغرض توظيؼ ىذه االستراتيجية في الخطاب، مف أجؿ      
واحد بتقميص المسافات و القضاء عمى الحواجز التي تكوف سببا في خمؽ الطبقية و الفرقة و الشتات، في 
األخير تصبح العبلقة أحسف مما كانت عميو في البداية. وىنا يمكف القوؿ أف ىذه االستراتيجية تعمؿ عمى 

و التي يسعى طرفي الخطاب الى المحافظة عمييا و تطويرىا لتحقيؽ  خمؽ و تعزيز الروابط االجتماعية
 التضامف .

 عناصر اإلستراتيجّية التضامنّية: -1

ىناؾ عدد مف العناصر اإلجتماعية التي تسيـ ، منفردة أو مجتمعة ، في إختيار اإلسترتيجية      
بتجاربيـ االجتماعية و خصائصيـ التضامنية، إذ " يختص التضامف بالمسافة االجتماعية بيف الناس، و 

االجتماعية المشتركة )مثؿ الديانة و الجنس و السف ومسقط الرأس و العرؽ و المينة و االىتمامات( 
، ونتيجة ليذا يتبمور عدد مف العناصر الداعية الى  2ومدى استعدادىـ لممشاركة في مسائميـ الشخصية"

 استعماليا، ومنيا:

 

                                                             
 .223ـ، ص 1998، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، 1طو عبد الرحمف،" المساف والميزاف أو التكوثر العقمي"، ط - 1
 .  192ـ، ص 1990ىدسوف،" عمـ المغة االجتماعي"، ترجمة: محمد عياد، عالـ الكتب، القاىرة ،  - 2
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 التشابو/ االختبلؼ االجتماعي. مدى -1

 مدى تكرار االتصاؿ. -2

 مدى امتداد المعرفة الشخصية.-3

 درجة التآلؼ، أو كيفية معرفة طرفي الخطاب لكؿ منيـ. -4

 مدى الشعور بتطابؽ المزاج أو اليدؼ او التفكير. -5

 األثر اإليجابي/السمبي. -6

 العبلقة التخاطبي ة، باعتبار ما كاف و ما سيكوفو تجتمع تمؾ العناصر في إطار واحد ىو اطار      
فعمى ىذه العناصر يتأسس الخطاب. وحتى لو كاف ىدؼ الخطاب ينحصر في مجرد التبميغ، فإف المرسؿ 
يتمف ظ بخطابو بعد أف يضع نفسو مكاف اآلخر،و يضع اآلخر مكاف نفسو حتى يقؼ عمى تصور كاؼ 

" أصؿ األصوؿ في ىذا  لخطابو مف حيث اختيار إستراتيجية مناسبة لمسياؽ في إنتاجو، وبيذا، فإف 
النموذج ىو أسبقية العبلقة التخاطبية بيف المتكمـ و المخاطب ، فما تكم ـ أحد و إال و أشرؾ معو 

 1المخاطب في إنشاء كبلمو، كما لو كاف يسمع كبلمو بأذف غيره، و كأف الغير ينطؽ بمسانو".

الو ليذه االستراتيجية بالمحافظة عمى العبلقة التي تربطو بالمتمقي يحاوؿ المرسؿ مف خبلؿ استعم     
و استمراريتيا باستعماؿ كؿ الوسائؿ و األدوات التي نممسيا  ديمومتياوتثبيتيا مف  أجؿ المحافظة عمى 

مف خبلؿ تمفظو بيا في خطابو إال أف ىذه العناصر في بعض األحياف تبدو غير ثابتة التي يصرح جزء 
 حيف يتجاىؿ الجزء األخر.    منيا في

و يتأسس اختيار االستراتيجية التضامنية عمى العناصر السابقة، كما أف المرسؿ قد يؤسس بيا عبلقتو   
مع األخريف، و ليذا أىميتو في العبلقات االجتماعية، حيث ال ينحصر دور الخطاب عندىا في التبميغ 

محافظة عمييا، ألنو " إذا انبنى الكبلـ عمى عبلقة لفظية بؿ يتجاوز الى تأسيس العبلقات و تنقيتيا و ال
فينبغي أف تكوف تابعة لمعبلقة التخاطبية، و ال أدؿ  عمى ذلؾ مف أف المفظ المخاطب بو سوؼ يتحدد ال 

 بالمدلوؿ الموضوع لو و المحفوظ في المعاجـ، و إنما بالقصد الذي يكوف لممتكمـ منو عند النطؽ بو

                                                             
 .50، ص2000،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،2طو عبد الرحمف،" في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكبلـ"، ط - 1
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 1تمع الى الدخوؿ في تعقبو مقاميا، ال الى تحقيؽ حده معجميا".و الذي يدعو المس 

 اإلستراتيجّية التضامنّية:استعمال المطمب الثاني: مسوغات 

بيدؼ تحقيؽ أغراض متعددة  الستعماليالبلستراتيجية التضامنية مسوغات كثيرة ، تدعو المرسؿ      
بمناسبة اإلعالن عن موعد اإلنتخابات خطاب رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة  تمثيل من منيا:

 :2112التشريعية لعام 

و من الشباب الغيور عمى في قولو:" المحافظة عمى العبلقات االنسانية و الحرص عمى استمراريتيا  -1
ُمْنَتَخبًا، معززا بذلك  ناخبا ووطنو أنتظر أن يغتـنم ىذا الـموعد االنتخابي الحاسم ليثبت حضوره فيو، 

 ". انخراطو في عممية بناء حاضر وطنو و مستقبمو

التأكيد عمى المحافظة عمى العبلقة التي تربط المتمقي بالمرسؿ الذي يمثؿ السمطة، لتأسيس عبلقة  -2
ىبة صريحة الناخبات،  إننا ننتظر إذن، من الناخبيـن ووطيدة تربطيـ و تحقؽ أىدافو، مثاؿ في قولو:" 

إلى اإلدالء، بكل سيادة، بصوتيم الحر في التعبير عن اإلرادة الشـعبيــة. و ال يجب أن يغيب عنيم أنيم 
يتحممون مسؤولية تفويض النيابة عنيم، في التصرف في مقدرات البالد و ممارسة سمطة الشعب 

توقــع مــن الــجـمـيع ما سيزيدني إنــنــي أ"،" لمـمرشحيـن و الـمرشحات الذيـن سيرسو عمييم اختيارىم .
اعتزازا بالشعب الجزائري األبي، بكل فــئاتـو و أحزابو ونقاباتو الـممتزمة بوطنيتــيا، و شبابو الـمتوثب 
لمنيوض بمجتمعو، و ذلك ثقة مني بأن الـمؤسسات و الييئات و جميع الفاعميـن السياسييـن سيقومون 

د الجيد لـممارسة الشعب سيادتـو، في كـنــف جــو ال مكان فيو لزرع بدورىم عمى أتم وجو، و في اإلعدا
 ".الريبة و البمبمة

 تحسيف صورة المرسؿ أماـ المرسؿ إليو. -3

الديمقراطية التي نروم بناءىا تمر :" تفعيؿ التضامف في حياة الناس، و منحيـ الحرية ،مثاؿ في قولو -4
السياسية التعددية، من خالل مساىمتو في األنشطة الحزبية  عبر الـمشاركة الحرة لمـمواطن في الحياة

و ممارستو لحرية التعبير و احتكامو إلى صندوق االقتراع، و عبر تجنيب مقدسات الشعب، و ثوابت 
و أنتظر من األحزاب السياسية، و النقابات، وتـنظيمات الـمجتمع "."  ىويتو، الـمزايـدة و الـمتاجرة بيا
                                                             

 .215العقمي، ص  طو عبد الرحمف،" المساف و الميزاف أو التكوثر ، مرجع سبؽ ذكره - 1
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ل سويا عمى تعبئة الناخبيـن و الناخبات، و ال سيما الشباب منيم، من أجل القيام بما الـمدني، أن تعم
توجبو الـمواطنة النصوحة الصادقة، من إقبال عمى الوفاء بالواجب الـمدني والسياسي، واختيار لمبرامج 

 ". و الرجال والنساء، و اإلدالء بحكميم في صالحيم و أىميتيم

 التأدب. طريؽ مف لتعميـوا التفييـ طرؽ تيسير -5

لألحزاب و القوائم :" الت مختمفة و متعددة ، مثاؿ في قولوااستثمار إستراتيجية التضامف في مج -7
الـمستقمة الـمشاركة، حق ممارسة التقصي و الـمراقبة، في كل مرحمة من مراحل االقتراع. و ستسير 

تشكيميا لمجنة الـمستقمة لـمراقبة االنتخابات التي ىي األخرى عمى سالمة الـمسار االنتخابي، من خالل 
ستؤدي مياميا بقوة القانون، بعيدا عن كل وصاية أو تدخل، و ىي مسؤولة في ضبط الحممة 

و تـنفيذا أيضا، ألحكام القانون "،"  االنتخابية الرسمية و عمى ضمان اإلنصاف فييا بيـن الـمترشحيـن
ي، ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة، ميمة اإلشراف عمى العضوي الـمتعمق بالنظام االنتخاب

االنتخابات، و النظر في سائر مسار اإلقتراع، من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعالن النتائج من 
قبل الـمجمس الدستوري. المجنة ىذه مخولــة، عــن طريــق اإلخطــار أو بمبادرة منيا، التخاذ قرارات 

الحترام القانون، مــن طرف األحزاب الـمتـنافسة و من طرف الييئات الـمكمفة بتـنظيم نافذة، ضمانا 
 ".االنتخابات

إعطاء األولوية في االستعماؿ لئلستراتيجية التضامنية في حالة تقديـ المرسؿ خدمة معينة ، لتعزيز  -8
 الصداقة. 

 ستراتيجّية التضامنّية:لالالمطمب الثالث: الوسائل المغوّية 

ال يتجسد الخطاب إال بوسائؿ لغوي ة، وبالتالي فإف ىذه الوسائؿ تعد مؤشرا عمى استراتيجية الخطاب      
المنتقاة، ولذلؾ " ينبغي عمينا أف نتوقع أف كؿ المغات ليا وسائميا لمداللة عمى االختبلفات االجتماعية 

تفسير ذلؾ بقولنا: إف التضامف و القوة مف  التي تدؿ عمى كؿ مف التضامف أو القوة او كمييما. ويمكننا
أىـ العوامؿ المؤثرة في عممية االتصاؿ االجتماعي المباشر بيف األفراد. ويمكننا أيضا أف نقوؿ إن يما 

 1تعبراف عف حاجة الفرد لتحديد رؤيتو لطبيعة ىذه العبلقات ".

                                                             
 .196ـ، ص1990الـ الكتب، القاىرة، ع ىدسوف،"عمـ المغة االجتماعي" ، ترجمة: محمود عياد، - 1
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اب الرئيس عبد العزيز بوتفميقة خط تحميل خالل من خطاب السياسي ال في المستعممة األدوات بّينوسن
 : 2112بمناسبة اإلعالن عن موعد اإلنتخابات التشريعية لعام 

 و تنقسـ ىذه الوسائؿ الى قسميف رئيسيف ىما:

 األدوات، مثؿ اإلشاريات . -

 اآلليات: وىي كؿ ما يختاره الخطيب لينتج رسالتو مف أدوات لغوية و التي تعتبر عماد الخطاب.  -

إذ يؤكداف  المرسؿبعض األدوات المغوية و اآلليات الخطابي ة التي يستعمميا ليفنسون  وبراون يحدد  -
مما يجعؿ ىذه األشكاؿ تجسد  المستمعالميؿ الى استعماؿ أشكاؿ التأدب االيجابي لمتقارب بيف المتكمـ و 

مجموعة . كما قد تكوف االستراتيجية التضامنية. وقد تكوف ىذه ىي إستراتيجية التفاعؿ الرئيسة وسط ال
و تتضمف ىذه االستراتيجية مف الناحية المسانية ذكر  خيارا يستعممو الشخص المرسؿ في مناسبة معينة.

واستعماؿ التعابير البذيئة في بعض األحياف، خصوصا بيف  األلقابواستعماؿ  الشخصيةالمعمومات 
ما، ومف الشواىد عمى ىذه االستراتيجية الذكور، و استعماؿ الميجة المشتركة و التعبيرات العامة دو 

نحن بصدد القيام بيذه الخطوة . مثاؿ في قولو": 1استعماؿ بعض األدوات المغوية مثؿ : نحف، و دعنا"
 ".األولى

 أما بالنسبة الى االشاريات المستعممة، فإف ىناؾ ما يسمى:

االجتماعية و ىي:" التي تشير لتمثيؿ لفروؽ الفردية االجتماعية التي تتعمؽ بأطراؼ الخطاب  باالشاريات
و بأدوارىـ وعبلقاتيـ تشير تمؾ العناصر الى ىوي ات أطراؼ الخطاب االجتماعية، أو عبلقاتيـ 

مرسؿ والمرسؿ االجتماعية.إذ تعد  إشاريات العبلقة عبلمة عمى العبلقة بيف المتكمـ و المرجع، أو بيف ال
إليو، أو بيف المرسؿ و المشاىد ،أو درجة الرسمي ة التي يتطمبيا السياؽ مف المرسؿ بعض العبلمات مثؿ: 

نقاباتو الـممتزمة :" . مثاؿ في قولو2استعماؿ صيغ معينة لمخطاب، وألقاب التبجيؿ، وصيغ القرابة "
 ". الشباب الغيور عمى وطنو"،" بوطنيتــيا، و شبابو الـمتوثب

و يمكف االعتماد في تصنيؼ العبلمات المغوي ة، ومعرفة أدوارىا عمى ما يمكف أف نسميو بالنماذج      
األصوؿ. وىذه النماذج تسير وفقا لما تقتضيو معايير العبلقة األصؿ بيف الطرفيف، وىي عدـ توف ر أي 

                                                             
1 -Yule,George," pragmatics" ,Oxford University press, 1996, p65. 
2
 - B.J Haslett ," comunnication ,Strategic action in context ", ELA publisher,1987,p p 41-42. 



 الفصؿ الثاني                 استراتيجيات الخطاب السياسي في الخطاب الرئاسي الجزائري
 

75 
 

رسمية أكثر منو نحو عبلقة، أو أف العبلقة األصؿ ىي عبلقة السمطة التي تنحو بالخطب نحو ال
 التضامنية، ومف ىذه األصوؿ:

الضمائر المحددة بوضعيا في المغة لمداللة عمى أطراؼ الخطاب، فيي " لممتكمـ وحده، ونحف لممتكمـ  -
 1المعظـ نفسو، أو معو غيره. وأنا ىو األصؿ و نحف ىو الفرع. ولممخاطب خمسة ."

و األصؿ في نداء المرسؿ إليو ىو استعماؿ أداة النداء حسب موقعو، فنداء القريب لو أداتاف ىما:  -
اليمزة و أي. ونداء البعيد لو أدوات كثيرة منيا : أيا، ىيا، يا لنداء القريب و البعيد . وعند عدـ استعماؿ 

االشارة حسب وضعيا في المغة  أي منيما، فإف النداء يكوف باالسـ األوؿ لممنادى. و تستعمؿ أسماء
 ".أييا الـمواطنون األفاضل أيتيا الـمواطنات الفضميات،:" فالقريب لمقريب و البعيد لمثمو. مثاؿ في قولو

 :أسماء اإلشارة و التي يختمؼ استعماليا باختبلؼ موقعيا في المغة، سواءا لمقريب أو لمبعيد ، مثؿ -

 ".المجنة ىذه مخولــة"،" استحقاقا مصيرياىذه االنتخابات التشريعية تشكل " 

توى ا إذ يتوجب عمى المرسؿ تبميغ المحتجنب الفكاىة والطرفة في بداية الخطاب باعتباره خطابا رسمي -
 و التعبير عنو رسميا، و سوؼ نستعرض ىذه األدوات و اآلليات فيما يمي:

 األدوات المغوية:  -1

 ( العمـ:1

إلسـ مف كنية و لقب مع مراعاة الترتيب لمداللة عمى التضامف. و قد يمجأ العمـ و المتمثؿ في ا     
المرسؿ لتسبيؽ االسـ عمى المقب في حالة ما إذا كانت مرتبة المرسؿ أعمى مف المرسؿ إليو ، أو تساوت 
المراتب و تشابيت العناصر التي تربطيـ مثؿ السف ،الدرجة الوظيفية أو المينة. يمكف التعبير عف 

ؿ المرسؿ المراتب بينو و بيف المرسؿ إليو داللة عف القرب المادي أو القرب العاطفي. و قد يمجأ تجاى
 المرسؿ الى استعماؿ الكنية بدال مف االسـ في حالة اعتباره التضامف مع قدر قميؿ مف الرسمية.  

  

                                                             
 .226دار المعارؼ ، القاىرة، ، ص  ،1ج ،4، ط عباس حسف،" النحو الوافي" - 1
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 ( ألفاظ المعجـ:2

بألفاظ تكوف مرادفة ليا بحيث تمثميا لمداللة  استبدالياقد يختار المرسؿ ألفاظا مف المعجـ مباشرة أو      
عمى التضامف و التقرب مف المرسؿ إليو، مما يجعميا مؤشرا لغويا في خطابو، مف خبلؿ إنجاز األفعاؿ 

 المغوية.

إذا كاف الخطاب الرسمي مباشر مع المرسؿ إليو و بالتالي يكوف التعارؼ بيف طرفي الخطاب حديثا  
فعؿ لغوي بانتقاء لفظ الوعد  اختياريبل عمى التضامف وىنا يمجأ المرسؿ الى ويكوف الوعد بتجديده دل

أن جاليتـنا في الخارج ستعرب، في الـموعد االنتخابي القادم، عن ارتباطيا بوطنيا :" المعجمي : مثؿ
 ".بـمشاركة مشيودة، إن شاء اهلل

نياية تعبر عف الموضوع ، إال أنيا فعؿ إنشائي يستعمؿ في  التحيات بالرغـ مف أنيا ال استعماؿ
 ".والســــالم عمـيـكـــم ،شكرا عمى حسن اإلصغاء:" الحديث أو ختاـ الجمسة. مثؿ

 ( اإلشاريات:3

تصنؼ االشاريات في المغة العربية حسب معايير كثيرة، مثؿ العدد، الجنس، ويعد المرجع المرسؿ      
اإلشاريات في االستراتيجية التضامنية فوائد كثيرة ، منيا تأسيس العبلقة االجتماعية إلستعماؿ  أو قربو. و

واإلسياـ في تطويرىا. و قد تكوف مؤشرا عمى االنتماء الى جماعة معينة، مثبل،  أو دليبل عمى االتفاؽ 
 المرسؿ. أو التمفظ بو مف قبؿ ،فة ذلؾ الرأيمعيا في الرأي، خصوصا إذا لـ يسبؽ لممرسؿ إليو معر 

 ".النساء الرجال و ...و الـمواطــنات الـمواطنيـنفي قولو:" مثاؿ 

و يتخذ المخاطب أولوية في مخاطبة المرسؿ إياه قبؿ الغائب، إذ يأتي في ترتيبو بعد المتكمـ " و إنما كاف 
المتكمـ أولى المخاطب أولى بأف يبدأ بو مف قبؿ أف المخاطب أقرب الى المتكمـ مف الغائب، فكمما كاف 

 1بأف يبدأ بنفسو قبؿ المخاطب، كاف الذي ىو أقرب مف الغائب أولى بأف يبدأ مف الغائب".

 

                                                             
-350، ص ص 1975دارالكتب العممية، بيروت، ،2، ج3ط عبد السبلـ ىاروف، :الكتاب"، تحقيؽ و شرح"  سبويو، - 1

352. 
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 المغوية: اآلليات -2

 ( المكاشفة :1

يعتبر كشؼ الذات عنصرا مف عناصر التضامف، أو دليبل عمى القرب، و يتفاوت الناس مف اطبلع      
الخصوصيات. فالمرسؿ قد ال يفصح بكؿ ما لديو حتى لممرسؿ الغير عمى األشياء العامة الى كشؼ أدؽ 

ف أقر بيا ، ولكنو ال يحددىا.  اليو الذي يعمـ عنو بعض الحقائؽ ، وا 

 ( نكراف الذات:2

نكراف الذات آلية مف آليات التضامف يستعمميا المرسؿ ليتحدث عف نفسو أو عف غيره، وىذه ميزة      
 استعماليا في خطابو االعبلمي المرئي عندما يقدـ نفسو لمجميور .صاحب السمطة الذي يكثر مف 

 ( اإلعجاب:3

، ألنو يعطي رفضوو  استقباحوأسموب التعجب لو دالالت عديدة قد تدؿ عمى استحساف أمر ما أو      
 نوعا مف الدىشة و الحيرة و عدـ التقبؿ في بادئ األمر.

الذي تـ تداولو مؤخرا  يتقرب المرسؿ مف المرسؿ اليو  كما يمحؽ بعض الدارسيف المدح كداللة إعجاب،
 مباشرة أو عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الحديثة.   

 ( التصغير:4

   يمجأ المرسؿ الى آلية التصغير بالتقميؿ مف شأنو باالبتعاد عف الرسمية و الحواجز لتقريب الزماف      
حيث تعتبر ىذه اآللية مف الوسائؿ األكثر استعماال و المكاف الذي يربطو بالمتمقي داللة عمى التضامف ، 

 مف طرؼ الخطيب بحيث يضع نفسو في مرتبة واحدة مع المرسؿ اليو خاصة اذا كاف ذا مرتبة أدنى.
يبقــــى عميـنا جميعا أن نكون فـــي مستوى ىذا االستحقاق الفــاصــل بإقبـال جمـاعــي مثاؿ في قولو" 

و الخروج بمجمس شعبي وطني يتمتع بالشرعية و الـمصداقية وكفيل  حاشد عمى مكاتب االقتراع،
 ".بإعطاء دفع نوعي في سبيل إنجــــاح االصـــــالحات
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 ( الطرفة:5 

عمى أنيا مف استراتيجيات التأدب   ليفنسون وبراون تعد المداعبة مف آليات التضامف التي يصنفيا      
االيجابي، فالطرائؼ " تتأسس عمى الخمفية المعرفية المشتركة و كذلؾ عمى القيـ، و ليذا ، فإنو يمكف 

ونممس أثر الخطاب بالطرفة عندما يكوف المرسؿ  .1استعماليا لتثبت تمؾ الخمفية أو تمؾ القيـ المشتركة"
 ث عيد بو، أـ ال.ذا سمطة سواء أكاف المرسؿ إليو حدي

 ( الميجة:6

تتعد الميجات المستعممة في البمد الواحد أو اإلقميـ، وتعد الميجة مف العبلمات التي تميز إنساف      
 آخر.

ينتج المرسؿ خطابو فإنو قد يراعي ىذه  و عندما فقد يعرؼ بيا البمد، أو ىذا اإلقميـ، أو ىذه القرية. 
الفروؽ الميجية بينو و بيف المرسؿ إليو، فيستعمؿ ليجة المرسؿ إليو نفسيا، أو قريب منيا، و مراعاتو 

 ليست بقصد إفيامو معنى الخطاب، بؿ يتعمؽ قصده بالتعبير عف تضامنو معو و التقرب إليو.

و مف  ممرسؿ أف يستعمميا في خطابو حسب أكثر مف مستوىو بما أف األمر يتعمؽ بالميجة ، فإنو يمكف ل
أبرز المستويات المغوية التي تجسدىا ىو المستوى الصوتي، و يمكف كذلؾ استعماليا في مستوى 

 2الداللة.

 ( ذكر خصائص المرسؿ اليو:7

نت أولي و لـما ك،:"  إف ذكر المرسؿ لبعض مناقب المرسؿ اليو تعزز العبلقة بالمرسؿ اليو .مثؿ     
نفس العناية لمـمواطن الـمقيم خارج الوطن و ذاك الـمقيم داخمو، فإنني كمي ثقة أيضا في أن جاليتـنا 

في الـموعد االنتخابي القادم، عن ارتباطيا بوطنيا بـمشاركة مشيودة، إن شاء اهلل  في الخارج ستعرب
 ".مواصمة نيوضو التـنمويمشاطرًة شعَبيا سعَيُو الـجماعي في سبيل بناء دولتو القوية و 

 

 
                                                             

1
 - P Brown & S levinson,  "  universal in language usage" , politeness phenomena, p 129. 

 .313ص   "، " إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ، الشيريعبد اليادي بف ظافر ، مرجع سبؽ ذكره - 2
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 المبحث الثاني: االستراتيجية التوجييية ومميزاتيا في الخطاب الرئاسي الجزائري:

االستراتيجية المناسبة و التي تحقؽ عممية التخاطب وفؽ مقتضى مف  اختياريحتار المرسؿ في  قد     
 مراعاة لعبلقتو  مع المرسؿ إليو.  التخمؽالتأدب و 

 قصده تبميغ عمى المرسؿ إصرار ىي الدارسيف بعض رأي في اإلستراتيجية ليذه المرسؿ اختيار وسبب   
 تقتضي ال األفعاؿ واإلرشاد وىذه والتحذير النصح خبلؿ مف إليو المرسؿ توجيو وكذا الخطاب وراء مف

 إليو المرسؿ عمى قيدا يفرض أف اإلستراتيجية ىذه باستعماؿ يود أنو كما ، الخطاب في المرونة استعماؿ
ف  بآخر أو بشكؿ  مف بنفعو لمصمحتو توجييو أو عميو خطابيا فضوال يمارس وأف بسيطا  قيدا كاف وا 
 التدخؿ مف نوعا يكوف قد التوجييي الخطاب مف النوع وىذا أخرى جية مف الضرر عف وبإبعاده ، جية

 ى المرسؿ إليو.عم والضغط

 التوجييية:المطمب األول: ماىية االستراتيجية 

يعتمد ىذا النوع مف االستراتيجية عمى جذب اىتماـ الناس المعنييف بيا، واستثارة بواعثيـ وكسب      
ثقتيـ وشحذ إرادتيـ وتعديؿ مواقفيـ واتجاىاتيـ وعواطفيـ تعديبل يدفعيـ إلى القياـ باألعماؿ المطموبة 

ذكاء وعقبلنية. وىى تعنى بالدعوة واإلقناع منيـ طواعية واختيارًا بينما ال تنكر ما لدى اإلنساف مف 
وكسب الثقة وتنمية الروح المعنوية ويترتب عمى ذلؾ تمكينيـ مف المشاركة فى اتخاذ قرارات بشأنيا 
شراكيـ فى عممية وضع ىذه القرارات واالعتماد عمى تعاونيـ فى تطويرىا كما تراعى ىذه االستراتيجية  وا 

  .عية السائدة بيف الناس فى مجاالتياخصائص الثقافات والقيـ االجتما

 وىنا المتخيؿ إليو المرسؿ صنفيف، اإلستراتيجية ىذه استعماؿ عند إليو، المرسؿ العمماء صنؼكما      
 والديمومة بالعمـو الحالة ىذه في الخطاب ويمتاز إليو بالمرسؿ مستقيمة معرفة عمى المرسؿ يكوف

 يكوف قد ىنا بالخطاب التمفظ عند الحاضر إليو المرسؿ فيو الثاني الصنؼ أما، وقت لكؿ والمناسبة
 أف البد الخطاب، فيو يدور الذي السياؽ ضيؽ ىو ذلؾ في والسبب عميو، مقتصرا التوجيو أو الخطاب

 لمخطاب الدارسوف استبعد وقد بينيما المشتركة المعرفة وكذا الفرد، ميزات االعتبار بعيف المرسؿ يأخذ
 كاف وىذا المغة تؤدييا التي الوظائؼ أىـ إحدى باعتباره ذلؾ تجاوز بؿ لغوي فعؿ مجرد التوجيو كوف

 1.جاكسوف روماف"تصنيؼ

                                                             
 والنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة ، 2ط ،زكريا ميشاؿ  تر: "، المغة ووظائؼ المغوي تواصؿف، " الجاكسو  روماف - 1

 .128، صـ 1985ت،بيرو  ، والتوزيع
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 غير النظاـ ىذا أف عمى التوجيو عمى الدالة األفعاؿ تحقيؽ في المغوي النظاـ عمى التوجيو فعؿ ويعتمد   
ىذه العناصر نابعة بدءا مف  ،اإلنجازية قوتو التوجييي لمفعؿ تعطي عناصر وجود يستدعي مما كاؼ

سمطة المرسؿ صاحب الخطاب و المتحكـ في مضمونو وصوال الى المتمقي  ليتـ بعدىا الحكـ عمى 
التأثير الذي حققو الباث مف خبلؿ رسالتو و ىنا ما يعرؼ بتحقيؽ اليدؼ و بالتالي نجاح العممية 

 االتصالية.

 التوجييية:المطمب الثاني: مسوغات استعمال االستراتيجية 

 :وىي التوجييية اإلستراتيجية استعماؿ ترجح التي المسوغات مف عدد ىناؾ     

 . السمات مف عدد في اإلختبلؼ -1

 اب.الخط طرفي بيف االتصاؿ في تكرار وجود ـعدالطابع الرسمي في العبلقات التواصمية مع   -2

 التناسب االجتماعي أو الطبقي. الفكري أو عدـ بالتفاوت الشعور-3

 .التي تضمف استمرار اإلحتراـ المتبادؿ بيف الطرفيف ةالترتيبيالحفاظ عمى   -4

عاد المرتبة في المتكافئيف غير الخطاب طرفي بيف العبلقة تصحيح -5  . األولى اتيسير إلى اتيوا 

 . الذاتية لتونز بم االرتفاع أو االستعبلء في المرسؿ رغبة -6

 والتأكيد ، خطابو مقتضى أقصى حصوؿ وعمى ، الفعؿ انجاز عند قصده تنفيذ عمى المرسؿ إصرار -7
 1. بمدلولو والتمسؾ خطابو تعقب عف يتوانى ال انو عمى

 إليو باإلساءة أو العامة والتعميمات األنظمة ضد تحد أو ، لتعميماتو أو لممرسؿ واضح تحد حصوؿ -8
 يتحداه انو أو الحوار أو النقاش في حدوده يتجاوز قد إليو المرسؿ باف المرسؿ يشعر عندما أو سمطتو رغـ
 ا.م بفعؿ

 . التوجييية اإلستراتيجية الستعماؿ التفاعمي السياؽ مناسبة -9

 
                                                             

 .329عبد اليادي بف ظافر الشيري،ص مرجع سبؽ ذكره،- 1
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 إلستراتيجية التوجييية:لالمطمب الثالث: الوسائل المغوية 

  خبلؿ مف الوسائؿ ليذه وسنعرض الوسائؿ مف مجموعة باستعماؿ التوجييية اإلستراتيجية تتحقؽ     

 :1445مايو  8الذكرى الذكرى السابعة و الستين لمجازر خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفميقة بمناسبة 
 ( األمر: 1

مف  قسما الغزالي أمثاؿ مف العمماء بعض عده وقد ، الكبلـ في دورانا الصيغ أكثر مف األمر صيغة     
 الكبلـ، التي أفعاؿ نظرية حسب التوجييية األفعاؿ مف األمر فيعتبر المحدثيف عند أما،  1الكبلـ أقساـ
 . اوستين  أنشاىا

 ، الجازمة وىي البلـ ) استعماليا عف عبارة العرب لغة في األمر،" السكاكي تعريؼ تعريفاتو فمف    
 صيغ مف المغة أئمة بيف شائع ىو ما مف لؤلمر تعريفو في السكاكي" 2(أسماء وعدة مخصوصة وصيغ
 . أمرا عمى اعتباره أنفقوا مف وكذا  األمر

 3".كؼ غير فعبل منو ادني ىو ممف األعمى بو يطمب لفظ " فيو األصولييف عند تعريفو أما    

 التوجيو تحقؽ في أساسيا شرطا المرسؿ ومرتبة السمطة شرط ويبقى ، كثيرة بأساليب األمر ويتحقؽ     
أن تكونوا في مستوى .....،من ىذا المنظور ِإنِّي َأِىيُب بكم أبناء الجزائر،:" باألمر. مثاؿ في قولو

 ".أدعو الجميع إلى الخروج يوم االقتراع"،" التحّدياِت التي تواجو األمة

 ( النيي:2

 دونو ويقارب ىو مف إلى مرتبة اعمي ىو ممف ويصدر التوجييية اإلستراتيجية آليات إحدى ىو     
 4".دونو ىو ممف بالقوؿ الفعؿ ترؾ استدعاءو عرؼ النيي عمى أنو: " . األمور مف كثير في األمر النيي

                                                             
 .396لبناف، ص  / الحديثة، بيروت العمـو دار ، األصوؿ" عالـ مف صفىتالمس ،" الغزالي محمد بف محمد حامد أبو - 1

 .318، ص 1987بيروت،  العميمة، الكتب دار ، 2زوزور، ط نعيـ عميو، وعمؽ ضبطو العموـ" ، مفتاح السكاكي ،"  - 2
 
 .252، ص 1982، 6ط ، اإلسبلمي" التشريع " أصوؿ ، اهلل حسب عمى - 3
 
، دار الكتب العممية، 1،" قواطع االدلة في الوصؿ"، تحقيؽ: حسف إسماعيؿ الشافعي ، ط السمعاني المظفر أبو - 4

 .128،  ص 1997بيروت،
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 محذوة والنيي ، تفعؿ ال : قولؾ في الجاـز ال وىو واحدمف بيف صيغ النيي صيغة أصمية " لمنيي حرؼ 
 صادؼ فاف ،المذكور بالشرط االستعبلء سبيؿ عمى يكوف أف تفعؿ، ال : استعماؿ أصؿ أف األمر حذو
ال ، الوجوب أفاد ذلؾ  . الفور حقيما والنيي واألمر (...) فحسب الترؾ طمب أفاد وا 

 ( التحضيض و العرض:3

 طمب " وىو بالتحضيض التوجيو ىذا ويسمى المستقبؿ في شيء فعؿ إلى إليو المرسؿ يوجو قد     
ال ، األساسية األداة وىي ىبل أدواتو ومف  " 1بحث الفعؿ  التحضيض كميا ومعناىا " لوال ، لوما ، أال ، وا 
ذا والحث ذا ، تحضيضا كف المستقبؿ وليت وا     المخاطب تركو فيما وتوبيخا لوما كف الماضي ولييف وا 

 2".الترؾ فيو يقدر أو

 ( النداء:4

 األساسية وأداتو المرسؿ اتجاه فعؿ ردة اتخاذ عمى إليو المرسؿ يحمؿ ألنو توجييية آلية النداء يعد     
 ".أييا الســادة األفاضل ،أيتيا السيدات الفضميات" الياء". مثاؿ في قولو"

 :المعجـ بألفاظ التوجيو( 5

 تارة وبالوصية تارة بالنصح وذلؾ ، التوجيو عمى تدؿ التي المعجمية األلفاظ بعض المرسؿ يستعمؿ     
إن البالَد عمى أعتاِب مرحمٍة مصيرية، ال  :". مثاؿ في قولواالقتراح أو اإلشارة وأ المناشدة وأ التوسؿ أو

، الذي ُيَقدُِّر أىميَة الحدث  خياَر لنا فييا إاّل النجاح، لذا فأنا عمى يقيٍن من أنَّ الشعَب الجزائريَّ األبيَّ
 ".وحساسيَة الظرف، لن يخمَف وعده ولن يْخُذَل وطَنو في ىذا الموعد الممحوظ من ىذه الّسنة الغرّاء

بأن شباَب الجزائر الذي تخّرج بالماليين من المدرسة الجزائرية، الواعي الُمتفتِّح عمى عالم  أنا واثقٌ "  
يتربَُّص لمن المعرفة الحديثة وتكنولوجيات االتصال، الُمدِرك لتحدّيات العولمة ومخاطرىا، سيتصدَّى 

ألجنبي. أنو سيبرىُن مّرة أخرى بالبالد شرِّا، واثق بأنو سيتصدَّى لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل ا
أنو أىٌل لممسئولية، سيرفع التحديَّ وَيْصَدح بصوتو عالًيا، راِفًعا الوطَن شامخا، جاعاًل ىذه االنتخابات 

 ". في جزائرنا الحبيبة  وثبًة أخرى في مسيرة البناء والتجدُِّد الوطني، ويوم االقتراع ُعْرًسا لمديمقراطية

                                                             
 .69،ب ت، ص  1تحقيؽ: محمد محي الديف عبد المجيد، ج  ، عف كتب األعاريب" المبيب مغني "، ىشاـ ابف - 1
 .144/ 8" ، عالـ الكتب، بيروت، المفصؿ شرح"  ، يعيش ابف - 2
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  قب:( التوجيو بذكر العوا6

 الفعؿ ، بنتائج يخبره فأك ، اغرب آليات استخداـ ، ما فعؿ إلى إليو المرسؿ ، المرسؿ يوجو
. صريحة غير أوامر انيأ عمى الخطابات بعض الشاطبي صنؼ وقد ، الفعؿ ذابي قاـ عز وفوائده إلى

دون   إن دولة الحق والقانون والديمقراطية التي نصبو إلى استكمال بنائيا ال تتحقق:" مثاؿ في قولو
الساحة السياسية الوطنية وتنشيطيا من   تعبئة كل فئات الشعب، لبذل الجيود وضميا من أجل تأطير

جية وحماية إقتصاد البالد وتحريكو من جية ثانية. ذلكم ىو السبيل األنجع والوحيد الذي يضمن 
 ".وق شعبنا ومستقبل بمدناحق

 ( التوجيو المركب:7

 المرسؿ توجيو في المرسؿ يستعمؿ أف وىو التوجييية اإلستراتيجية آليات مف آلية المركب التوجيو     
مثؿ استعماؿ النيي و أسموب األمر المضاد  أسموبيف بيف يجمع وقد ، واحد خطاب في آلية مف أكثر إليو

 1. التوجيو تحقيؽ في اآلخر احدىما يدعـ حيثلو شكبلف ولكنيما ليسا كذلؾ، 

 المبحث الثالث: استراتيجية اإلقناع و مميزاتيا في الخطاب الرئاسي الجزائري:

ىي الفكرة أو مجموعة األفكار أو األحاسيس أو القضايا أو االتجاىات أو الخبرات  الرسالة اإلقناعية     
 التي يريد المرسؿ نقميا الى المستقبؿ و التأثير عميو طبقا ليا.

 لفيـ الرسالة اإلقناعية البد لتطرؽ لمفيومي اإلقناع و التأثير. 

 

 

 

 

 

                                                             
 .363ص بد اليادي بف ظافر الشيري ،ع، المرجع نفسو  - 1
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 المطمب األول: ماىية اإلقناع و التأثير

يعرؼ اإلقناع بأنو:" عبارة عف فعؿ مؤثر في الرأي أو في وجية النظر، إذ  االقناع و التأثير:تعريف -1
 1يتـ عف طريؽ المناقشات أو التفسيرات".

كما يعرؼ بأنو:" تأثير المصدر في المستقبميف بطريقة مناسبة و مساعدة عمى تحقيؽ األىداؼ     
 2الرسائؿ محددة ليذا التأثير".المرغوب فييا عف طريؽ عممية معينة، أيف تكوف 

و يعرؼ عمى انو:" أي اتصاؿ مكتوب أو شفوي أو سمعي أو بصري ييدؼ بشكؿ محدد الى التأثير عمى 
 3االتجاىات و االعتقادات أو السموؾ".

 :" االقناع يخضع لمقوانيف التي تحكـ عممية اإلدراؾ و المعرفةمحمد عبد الرحمن عيسوييعرفو 

و الدافعية، فيو يقوؿ في ذلؾ إف الفرد يميؿ الى االقناع بااليحاءات التي يعتقد أنيا تصدر مف  
 4األشخاص ذو المكانة االجتماعية البراقة".

 و المعمومات إما ايحاء أو تصريحاويمكف تعريفو بأنو: " عممية ايصاؿ األفكار واالتجاىات و القيـ     
 5شروط موضوعية و ذاتية مساعدة و عف طريؽ عممية االتصاؿ".عبر مراحؿ معينة و في ظؿ حضور 

فظاىر  يرتبط بمفيـو اإلقناع بمفيـو آخر و ىو التأثير و يكاد ىذاف المفيوماف يكوناف متبلزميف.و     
لفظ التأثير يشير الى عممية تبدأ مف المصدر الى المستقبؿ مع توفر إرادة لذلؾ، في حيف أف مصطمح 

الى الحالة التي يكوف عميو الفرد بعد التعرض لعممية االقناع و استقباؿ الرسائؿ و تفاعمو الػتأثر يشير 
فيو نتيجة لمتأثير " فالتأثير ىو إرادة و فعؿ لتغيير االتجاىات و االعتقادات أو األراء، أو عمى  معيا

ف خبلؿ عممية التأثير      المحققة م األقؿ تعديميا أو ترسيخ قيـ و أفكار جديدة ،أما التأثر فيو النتيجة
 و بيذا الشكؿ يكوف التأثير مرادفا لئلقناع، والتأثر مرادفا لئلقناع ، و يعرؼ التأثير عمى أنو أي تغيير في

 

                                                             
 .30،ص2006محمود شماؿ حسف،" الصورة و اإلقناع"، دار األفاؽ العربية، القاىرة ، - 1
 .16، ص2005االقناع االجتماعي"، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عامر مصباح،" - 2
 .189،ص 1993، مجدالوي، األردف ،1" االتصاؿ االنساني و دوره في التفاعؿ االجتماعي"، ط ، ابراىيـ أبو عرقوب - 3
 .14، ص2005، دار الكتب العممية، بيروت، 1طو عبد اهلل محمد سبعاوي" أساليب االقناع في منظور االسبلمي "، ط - 4
 .17امر مصباح ، ص عمرجع سبؽ ذكره،  - 5
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 1سموؾ الفرد المخاطب نتيجة التعرض االتصالي سواء كاف التغيير ظاىريا أو ذاتيا" . 

ي يطرأ عمى مستقبؿ الرسالة كفرد، فقد تمفت الرسالة يمكف تعريؼ التأثير عمى أنو " بعض التغيير الذ    
انتباىو و يدركيا، وقد تضيؼ الى معموماتو معمومات جديدة ، و قد تجعمو يكوف اتجاىات جديدة أو يعدؿ 
اتجاىاتو القديمة ، و قد تجعمو  يتصرؼ بطريقة جديدة أو يعدؿ سموكو السابؽ ،فيناؾ مستويات عديدة 

ىتماـ الى حدوث تدعيـ داخمي لئلتجاىات الى حدوث تغيير عمى تمؾ االتجاىات ثـ لمتأثير ابتداء مف اال
  2في النياية إقداـ الفرد عمى سموؾ عمني".

يعني أف طبيعة العبلقة بيف كؿ مف المرسؿ و المستقبؿ تتضمف حدوث شيء ما نطمؽ عميو  وىذا   
اصطبلحا " األثر أو التأثير" أي النتيجة التي يريد المرسؿ أف يتركيا عمى المستقبؿ و ىذا األثر ينحصر 

 في نواحي ثبلثة ىي:

 الناحية الذىنية. -

 الناحية الوجدانية -

 الناحية السموكية -

يتسـ ىذا األثر باألنية وفي االتصاؿ الذي يحدث وجيا لوجو يكوف أسرع، فاحمرار الوجو يأتي لحظة  و  
حدوث اإلحراج. كما أنو لثنائية االتصاؿ بيف المرسؿ و المستقبؿ و تبادؿ األدوار بينيما في جعؿ األثر 

 ال يقتصر حدوثو مف قبؿ المرسؿ فقط ، فقد يؤثر المستقبؿ أيضا.

 ستطيع المرسؿ أف يعرؼ مصدر حدوثو االتصاؿ الجماىيري فيتسـ التأثير بالبطء و ال يأما في    
فضبل عف أنو يأخذ أبعاد أكثر تتمثؿ في دور العوامؿ المتغيرة في البيئة االجتماعية و االقتصادية، وفي 

 ظروؼ المستقبؿ نفسو، و في تأثير وسائؿ االعبلـ.

إلقناع و ىو اإليحاء الذي يشير الى التأثير غير مباشر في وىناؾ مصطمح آخر قريب مف مصطمح ا    
سموؾ اآلخريف عف طريؽ النفوذ النفسي و القدرات السيكولوجية لممقنع." اليقؼ اإلقناع و التأثير عند حد  

 التأثير عمى األفراد و الرأي العاـ و إنما يتعدياف ذلؾ الى مجاالت أخرى كالحمبلت االجتماعية

                                                             
 .26، ص1995محمد عمر الطنبولي، " التغيير االجتماعي"، منشأة المعرض، االسكندرية،  - 1
 .35، ص2006األردف،  ، دار أسامة المشرؽ الثقافي،1بلمي "، طمحمد جماؿ الفار،" المعجـ اإلع - 2
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سياسي كالحمبلت االنتخابية التي يقـو بيا السياسي إلقناع الشعب بضرورة االنتخابات والتسويؽ ال   
فيمجأ إلستعماؿ كافة الوسائؿ و السبؿ إلقناع الجميور و الوصوؿ الى أكبر نسبة ممكنة مف األصوات 

  1ليتأىؿ الى المنصب المنشود".

بعض  كعممية بأنو:" عممية االتصاؿ تتضمفيعرفاف اإلقناع دونالد روبرت و ولبر شيرام كما نجد    
 حاجاتو وطرؽ في النظر إعادة أو لمحيطو إدراكو تقييـ إعادة إلى المعمومات التي تؤدي بالمستقبؿ

 2."اتجاىاتو أو معتقداتو، أو االجتماعية، عبلقاتو أو التقائيا،

 3التالية: المراحؿ عبر تتـ اإلقناع عممية أف ليونبرجير ىربرتيرى مراحل عممية اإلقناع:  -2

 :الشيء إدراك مرحمة 2-1

الجديد،  االتجاه أو التصور أو الفكرة مرة ألوؿ الجماعة أو الفرد فييا يختبر التي المرحمة وىي       
 المرحمة تتركز ىذه أىمية أف عمى العمماء ويتفؽ مطمقا، ذلؾ يرفض وقد لو قيؿ مما الفرد يتحفظ قد وىنا
 .والتبني اإلقتناع عممية في التالية المراحؿ سمسمة إلى الطريؽ مفتاح كونيا في

  :واالىتمام المصمحة مرحمة 2-2

 لدى تتولد االتجاه و أو األمر ىذا في مصمحتو وجود مدى تممس الجماعة أو الفرد يحاوؿ وفييا      
 أكثر الفرد ويصبح بشأنيا، المعمومات مف إلى مزيد والسعي الفكرة وقائع عمى التعرؼ في رغبة الفرد

 .بالفكرة النفسية الناحية مف  ارتباطا

  :الوزن أو التقسيم مرحمة 2-3

     في ىذه المرحمة يحاوؿ الفرد أف يجد الفكرة التي تناسبو و ما ستقدمو لو في ظؿ االتجاه الجديد      
 و الظروؼ الحالية و إذا استعصى عميو األمر يمجأ الى  إخضاعيا لمتجريب العممي.

 

 
                                                             

 .22عامر مصباح، ص مرجع سبؽ ذكره،  - 1
 .171،ص 1978 القاىرة،  الفكر، دار اإلعبلـ" ، لنظريات العممية رشتي،" األسس أحمد جيياف - 2
 .25،ص 1974 الجامعية، اإلسكندرية، الكتب دار لئلعبلـ" ، السوسيولوجي المدخؿ النكبلوي،" وأحمد الخشاب أحمد -- 3
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  :المحاولة مرحمة 2-4

 التعرؼ عمى ومحاولة ناحية مف الجماعة أو الفرد قبؿ مف الشيء نبض جس أو تجريب أو اختبار     
ذا ثانية، ناحية مف منيا االستفادة كيفية  عمى نطاؽ ويطبقيا يتبناىا أف يقرر فإنو بفائدتيا اقتنع ما وا 
 1.رفضيا يقرر فإنو بجدواىا يقتنع لـ إذا أما واسع،

  :التبني مرحمة  2-5

 جزءا وتصبح الجديدة بالفكرة وعمميا شفييا الكامؿ االقتناع حالة إلى الجماعة أو الفرد يصؿ وفييا     
 .الجماعة و لمفرد واالجتماعي الثقافي الكياف مف

 النظر واألفكار وجيات تقديـ حد عند يقؼ ال متكامؿ، عمؿ ىي اإلقناع عممية أف نخمص ىنا مف     
 األوؿ الطرؼ نحو أفكار ويميؿ ويرحب يتفيـ أف الثاني الطرؼ مف يتطمب إنما اآلخر، لمطرؼ والقناعات

 أجؿ اإلقناع(  مف القائـ بعممية ) األوؿ لمطرؼ لئلنصات باألحرى أو لبلستماع مستعد يكوف أف ثـ ومف
 اإلقناع عممية بأف القوؿ فيمكف وتبنييا، الفكرة مع التعاطي أراد إذا وبالتالي إليو بتوصيمو يرغب فيميا
 باألمر ليست االقتناع وعممية األوؿ، الطرؼ بفكرة الثاني الطرؼ اقتنع بأف ىدفيا وحققت بنجاح تمت

  . معا والقمب العقؿ إيماف تتطمب فيي السيؿ،

  بعممية االقتناع القائـ فيو المستقبؿ أو المستيدؼ أما اإلقناع بميمة المصدر يقـو االقتناع عممية في   
 وجود بعض إلى -الوقت نفس في – ونحتاج المصدر، ميارة عف أكثر إلى اإلقناع عممية وتحتاج

 .لديو االستعداد ىذا خمؽ عمى مساعدتو أو المستقبؿ لدى االستعداد

 أصناف الحجاج: -3

 بإنتاجيصنؼ الحجاج الى صنفيف ىما حجاج توجييي و حجاج تقويمي، ألف المرسؿ قد يكتفي      
أو اف يؤسس بتمؾ الحجج المفترضة  خطابو دوف تفكير فيما لدى المتمقي مف حجج قد يواجيو بيا،

 خطابو.

                                                             
نزىة حانوف،" األساليب اإلقناعية في الصحافة المكتوبة الجزائرية، ميثاؽ السمـ و المصالحة نموذجا ،دراسة لجريدتي  - 1

النصر والخبر"، رسالة ماجستير في عمـو االعبلـ و االتصاؿ، جامعة منتوري، كمية العمـو االنسانية واالجتماعية، قسـ 
 .18،ص 2008قسنطينة ،الجزائر، ـو االعبلـ واالتصاؿ،عم
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 الحجاج التوجييي:  3-1

الدعوى بالبناء عمى فعؿ التوجيو الذي يختص المقصود بالحجاج التوجييي:" ىو إقامة الدليؿ عمى      
عمما أف التوجيو ىو فعؿ ايصاؿ المستدؿ لحجتو الى غيره ، فقد ينشغؿ المستدؿ بأقوالو مف  بو المستدؿ،

إلقاؤه ليا و ال ينشغؿ بنفس المقدار بتمقي المخاطب ليا ورد فعمو عمييا، فتجده يولي أقصى عنايتو الى 
ألقوالو الخاصة، غير أف قصر اىتمامو عمى ىذه القصود و األفعاؿ الذاتية قصوده و أفعالو المصاحبة 

ىذه الجانب الذي يصمو بالمخاطب و يجعؿ ىذا  يفضي بو الى تناسي الجانب العبلقي مف االستدالؿ،
 1األخير متمتعا بحؽ االعتراض".

يكوف أكثر ذاتية في  يكتفي المرسؿ في ىذا الصنؼ بقصده فقط في تكويف حججو و تنظيـ خطابو، و    
 منصب عمى إثراء الخطاب و كسب الوقت . اىتماموتعاممو مع المتمقي ألف كؿ 

 الحجاج التقويمي: 3-2

المقصود بالحجاج التقويمي:" ىو إثبات الدعوى باالستناد الى قدرة المستدؿ عمى أف يجرد مف نفسو      
فياىنا ال يكتفي المستدؿ بالنظر في فعؿ القاء الحجة الى  ذاتا ثانية ينزليا منزلة المعترض عمى دعواه،

و يبني أدلتو عمى مقتضى  المخاطب واقفا عند حدود ما يوجب عميو مف ضوابط وما يقتضيو مف شرائط،
 ما يتعيف عمى المستدؿ لو اف يقـو بو، مستبقا استفساراتو و اعتراضاتو ، و مستحضرا مختمؼ األجوبة 

 2 ميا و اقتناع المخاطب بيا."ومستكشفا امكانات تقب

يكتنؼ ىذا الصنؼ مف الحجاج ما يسمى بالحوار الضمني، وغرضو درؾ الشؾ المتوقع مف المرسؿ      
 إليو.

 

 

 

                                                             
 .227صالتكوتر العقمي"،  طو عبد الرحمف،" المساف و الميزاف أو ،مرجع سبؽ ذكره  - 1

 .228ص المرجع نفسو ،  - 2
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 ضوابط التداول الحجاجي: -4

 : منيا ابي يمتـز أف المرسؿ في يفترض التي الحجاجية الضوابط مف عدد ىناؾ     

 قاببل شيء كؿ فميس ، العرفية والثوابت الدينية الثوابت مثؿ الثوابت إطار ضمف الحجاج يكوف أف -
 .الحجاج أو لمنقاش

 عدـ التحديد عف ينشأ لئبل محددا، الخطاب عميو يحؿ الذي والمرجع محددة، األلفاظ داللة تكوف أف -
 . المصطمحات تأويؿ في مشكمة الدقيؽ

 .بفعمو أو بقولو التناقض في المرسؿ يقع أال -

ال ،ؿالعق يقبمو لما الحجاج موافقة -  .الحجة ووىف الخطاب زيؼ بدا وا 

إمكانية  أو المرسؿ الحجج إليو المرسؿ قبوؿ يسوغ مما الخطاب، طرفي بيف المشتركة المعارؼ توفر -
ال تفنيدىا أو مناقشتيا  . اإلقناع بؿ واإلفياـ الفيـ عممية وتوقفت بينيما الحجاج انقطع وا 

 ألف " اإلمكاف قدر الواقع إلى تكوف ما اقرب إليو المرسؿ عف صورة تكويف اعتباره في المرسؿ يأخذ أف -
 بانجاز محموالتو المطالبوف بفحواه المقصودوف فيـ ، بو المعنييف بتنوع أساسا مرتبط الحجاج بناء

خراجو صياغتو في المشاركوف  1." وا 

 . العاـ لمسياؽ الحجاجي الخطاب مناسبة -

 . عنيما واالبتعاد والمغالطة اإليياـ مف الحجاج خمة ضرورة -

 . الحجاج فيو يدور الذي اؿلمجا ضمف وبخاصة ، واسعة لثقافة المرسؿ امتبلؾ -

 اإلقناع " وىو إليو المرسؿ مع الحجاج مف ىدفو تحقيؽ مف يمكنو الضوابط ذهبي المرسؿ فتمسؾ إذف -

 ".المعنييف قبؿ مف ابي والوعي إدراكيا يتفاوت متعددة آليات بتوسؿ اإلقناع ىذا ويتـ "

 

                                                             
 الجديد الكتاب دار ،1ط ، "المعاصرة الببلغة في وتطوره بيرلماف عند الحجاج مفيـوف،" األمي محمد سالـ محمد  - 1

 .64ص ،2008 ،المتحدة
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 استراتيجيات اإلقناع: -5

 يرى البعض حيف في مبلحظتو يمكف الذي العمني السموؾ عمى االتصالية النظريات بعض تؤكد     
 ما منيا لتعريؼ اإلقناع أخرى وسائؿ وىناؾ سافر، بشكؿ والصاـر لمتغير القابؿ التابع الشيء أنو اآلخر
 نجاح عمى معيار الداللة باعتبارىا مواقفو، أو لمفرد الذاتية واآلراء األفكار، في التغيرات عمى يؤكد

 1اإلقناع.

 القبيؿ، فإف ىذا مف التي الذاتية والعوامؿ التغيرات كانت إذا أنو التعريفات، ىذه مثؿ تفترض و   
  عمى مفاىيـ القائـ اإلقناع فإف األغراض بعض أجؿ ومف لمتأكيد، ذلؾ تتبع سوؼ السموؾ في تعديبلت

 .األىمية مف كبير درجة عمى يكوف قد الطريقة بيذه أفكار أو

 اإلقناع، باعتباره يستيدفو الذي اليدؼ ىو لمسموؾ الواقعي التعديؿ أف أساس عمى يقـو الفصؿ وىذا
 كانت العممية إذا ما لتقرير المعيار وباعتباره النظرية، الصياغات في لمتغيير القابؿ التابع الشيء

 2ال. أـ نجحت قد االتصالية

 يعتبر السموؾ العمني العامؿ األساسي في دنيا الحمبلت السياسية بإعتباره المعيار الناجح لئلقناع    

 ثقؿ النتائج ىذه مثؿ ولكف ومشاعرىـ الناس أفكار كما تعتبر نداءات االستعطاؼ أداة ميمة  لتغيير 
واالقتراح، وبناءا عمى ذلؾ فإف التأسيس  التنشيط محاولة في العمنيبالسموؾ  قورنت إذا أىميتيا

 إلستراتيجية إقناعية ىو جوىر و لب أي حممة إقناعية ناجحة.

تستعمؿ استراتيجية االقناع مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المرسؿ النفعية، بالرغـ مف تفاوتيا تبعا لتفاوت    
لبيع بضاعتو، وقد يستعمميا المرشح لرئاسة الدولة أو  مجاالت الخطاب أو حقولو. فقد يستعمميا التاجر

المؤسسة لحمؿ الناخبيف عمى انتخابو ، و ألىمية ىدؼ الخطاب و انعكاسو عمى استراتيجية الخطاب  
فقد استنتج )طو عبد الرحمف( أصميف لمتخاطب المبني غمى قانوف عمـ الكبلـ . وىذاف األصبلف ىما: 

ينبغي لممرسؿ في األصؿ األوؿ ، أي في العاقمية " أف يكوف سموكو التخاطبي )العاقمية والمعاقمة( . إذ 

                                                             
 .27 ،ص1،2003 ط ،لمكتاب، القاىرة العامة المصرية الييئة ،اإلقناعي" واالتصاؿ اإلعبلـ شرؼ،" وسائؿ العزيز عبد - 1

 .37ص، 2000والتوزيع، القاىرة، والنشر لمطباعة قباء دار الصحفي" ، التحرير في الفنية ،" األساليبشرؼ العزيز عبد - 2
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التالي: ليكف سموكؾ موجيا  المبدأيتحدد بقصد معيف، وكؿ سموؾ قاصد يعتبر عمبل بحيث يضبطو 
 1بيدؼ معيف وأف مف شروط التعقؿ : أف يكوف بمقدوره تحقيؽ اليدؼ المطموب ".

ر وىذا ما ر انتياج إستراتيجية منتقاة لتحقيقو، وىي إستراتيجية  يبر  أولوية االىتماـ بيدؼ الخطاب، كما يبر 
 اإلقناع.

 المطمب الثاني: مسوغات استعمال استراتيجية اإلقناع:

ىناؾ عدد مف المسوغات التي ترجع استعماؿ االقناع، فمما يرجح استعماليا دوف غيرىا مف      
 االستراتيجيات مايمي:

و استمراريتيا ذلؾ ألنيا ناتجة مف حصوؿ االقناع  ديمومتياقوة تأثيرىا التداولي في المتمقي فرضت  -1
 ينتابيا ضغط أو سيطرة. عند المرسؿ اليو التي غالبا ال

اختبلفيا عف باقي االستراتيجيات التي تمجأ الى القوة لتحقيؽ ىدفيا أو ممارسة عمميا في غياب  -2
 لممتمقي ،ألف إقناعو ىدؼ يسعى الى تحقيقو أي مرسؿ في خطابو.االقتناع الذاتي 

األخذ بتنامي الخطاب بيف طرفيو عف طريؽ استعماؿ الحجاج، فالحجاج شرط في ذلؾ، ألف مف  -3
شروط التداوؿ المغوي شروط التداوؿ المغوي شرط اإلقناعية، فالمرسؿ " عندما يطالب غيره بمشاركتو 

نما تتبع في تحصيؿ اعتقاداتو، فإف مطالبتو  ال تكتسي صبغة اإلكراه ، وال تدرج عمى منيج القمع، وا 
غرضيا سببل استداللية متنوعة تجر  الغير جر ا الى اإلقتناع برأي المحاور و قد تزدوج أساليب اإلقناع 

بيا بأساليب اإلمتناع ، فتكوف، إذ ذاؾ ، أقدر عمى التأثير في اعتقاد المخاطب ، وتوجيو سموكو لما يي
 2ىذا االمتناع مف قوة في استحضار األشياء، ونفوذ في إشيادىا لممخاطب ، كأنو يراىا رأي العيف." 

الرغبة في تحصيؿ اإلقناع ، إذ يغدو ىو اليدؼ األعمى لكثير مف أنواع الخطاب، خصوصا في  -4 
اإلقناع، حتى و لو كاف ذا سمطة تخولو  العصر الحاضر، عندما يفضؿ المرسؿ استعماؿ إستراتيجية

استعماؿ بعض اإلستراتيجيات األخرى، ومرد  ذلؾ أف المرسؿ إليو قد تغي رت ثقافتو و إدراكو لكثير مف 

                                                             
 .154،أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكبلـ"، صطو عبد الرحمف،" في مرجع سبؽ ذكره،  -- 1
 .38المرجع نفسو، ص  - 2
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العواطؼ لـ تعد تنطمي  غةأف  إستراتيجيات دغد األمور، ولـ يعد بالتالي، يتقب ؿ بعض اإلستراتيجيات، كما
 عميو.

قناع سمطة عند المرسؿ في خطابو، و لكنيا سمطة مقبولة إذا استطاعت أف تقنع إبداع السمطة، فاإل -5
 المرسؿ إليو، إذ ال تحقؽ إستراتيجية اإلقناع نجاحيا إال عند التسميـ بمقتضاىا، إما قوال أو فعبل. 

و ما جعؿ اإلقناع سمطة مقبولة، ىو كوف الحجاج ىو األداة العامة مف بيف ما يتوسؿ بو المرسؿ مف 
أدوات أو آلي ات لغوية. و" مف ىنا يكوف اإلقناع ىو مجاؿ المبحث الحجاجي  نظرا الى كونو محد د المقاـ 
. أم ا أىـ وظيفة حجاجية في ىذا المجاؿ، بعد اإلعداد لقبوؿ األطروحة أو  و المخاطب و اإلطار القولي 

 1الفرضي ة فيي الدفع الى العمؿ".

 و ىذا يعزز انتماءعدة، فيمارسيا أي مرسؿ، تمارس عمى جميع األص شمولية إستراتيجية اإلقناع، إذ -6
 الخطابية. و كفاءتو ستراتيجية الى الكفاءة التداولية عند اإلنساف السوي بوصفيا دليبل عمى ميارتوىذه اإل

 .المرسؿ يتركو الذي األثر إلى راجع ذاىو  الدعوة في كثيرا تستعمؿ إذ تربوية نتائج مف تحققو ما -7

 . دعواه أو المرسؿ بنتائج إليو المرسؿ تسميـ عدـ استباؽ -8

 . الخطاب تأويؿ سوء خشية -9

 ر.لآلخ الخطاب طرفي احد مف التسميـ أو معينة قيمة حوؿ االتفاؽ عدـ -10

 

 

 

 

 

                                                             
و تطوره في الببلغة المعاصرة "، عالـ الفكر ، الكويت،  محمد سالـ ولد محمد األميف،" مفيـو الحجاج عند بيرلماف -- 1

 .67ـ، ص2000مارس،  -المجمد الثامف والعشروف، العدد الثالث، يناير
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 المطمب الثالث:  تقنيات وآليات اإلقناع:

تنقسـ آليات اإلقناع الى قسميف: يمثؿ أحدىما العبلمات غير المغوي ة، سواء أكانت مصاحبة لمتمف ظ      
مف تنغيـ و إشارات جسدي ة و ىيئة معينة. في حيف يمث ؿ القسـ اآلخر ممارسة الخطاب بما يناسب العمؿ 

 .الذىني ، و ذلؾ يتجس د باستعماؿ المغة الطبيعي ة بوصفيا العبلمة الرئيسية

   فسموؾ المرسؿ نفسو مف اآللي ات التي تسيـ في إقناع المرسؿ إليو، وىو " ما يكوف بكيفي ة المتكمـ      
و سمتو فأما بالكيفية و الس مة فأف يكوف الكبلـ بنحو يجعؿ المتكمـ أىبل أف يصدؽ و يقبؿ قولو. 

 1والصالحوف ىـ المصد قوف سريعا باألكثر في جميع األمور الظاىرة ".

وىناؾ دراسات عديدة نظرت في تأثير الحركات الجسدية و استعماؿ نغمات الصوت في الخطاب      
عند التواصؿ عف بعد مف أجؿ إقناع المرسؿ إليو. إذ يمكف تصنيفيا في عبلمات الخطاب،  عندما 

ؿ:" إف تصاحب التمفظ بو، الى العبلمات المغوية، فيتواكب ما ىو خطابي مع ماىو حجاجي، ويسوغ القو 
حركات الخطيب و نبرتو و تموجاتو الصوتية ىي عناصر محض خطابية لكف ماذا عف األوجو البيانية 

؟ إف االستعارة و المبالغة والطباؽ ىي وسائؿ ببلغية مف حيث  التي عادة ما تحصر الببلغة فييا وحدىا
عف حجج بطريقة مرك زة مع  ، ولكنيا ايضا حجاجية مف حيث إنيا تعبرالتأثيرإنيا تساىـ في االمتاع و 

 2جعميا اكثر تأثيرا و إصابة ".

ومف آليات االقناع غير المغوية أيضا، ما يسمى باألدلة المادية، مثؿ البصمات، أو التسجيؿ      
 الصوتي في التحقيقات الجنائية ، وكذلؾ الوثائؽ.

الى أف الكتابة السطرية ما ىي اال امتداد لمعيف و الوسائؿ مارشال ماكموىان وقد أشار العالـ الكندي      
المسموعة امتداد لؤلذف و الصورة امتداد لمعيف، و اليـو في ظؿ ىيمنة خطاب الصورة البد مف القوؿ إف 

، فالصورة ليست بيت الشـؤ في ىذا العالـ بقدر أحداثو، فميا  أرسطوالتفكير دوف صورة مستحيؿ ما ذكر 
ييمف ماداـ مضمونيا يتسع و يتسع ليشمؿ كؿ شيء إنيا ال تكؼ عف التدفؽ و الحضور كؿ الحؽ أف ت

 و التوالد بشكؿ ربما سيثير السخرية مف الكممات .

                                                             
 .10-9ص ـ، 1979وكالة المطبوعات، الكويت، أرسطو طاليس،" الخطابة "، حققو وعمؽ عميو بدوي عبد الرحمف، - 1
،" طبيعة الببلغة ووظيفتيا"، ترجمة: الغروس المبارؾ، مجمة نوافذ، النادي األدبي بجدة، العدد السادس أوليفي ريبوؿ - 2

 .  74ـ، ص2001عشر، ربيع اآلخر، جويمية، 
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" كؿ الخطابات الميممة لمصورة و تقنياتيا جاءت نتيجة ألساليب اإلقناعية التي تتضمنيا و سرعة     
اإلقناع و تخاطب كؿ المغات ناىيؾ عمى قوة إثارة األلواف استيعابيا أي ىي أسرع و أقوى مف الكممة في 

و ما تحممو مف معاني و مدلوالت حيث تشير الدراسات الى أف الصورة التي تتضمف ألواف كثيرة ليا تأثير 
 و تستميؿ أكثر مف الصورة الخالية مف األلواف  وىنا نممس إبداع مرسؿ الصورة في كيفية تناولو لؤللواف

فالصورة ىي جوىر الفنوف العوامؿ تساىـ في ببلغة الصورة  مراعاتيا لسياقاتيا كؿ ىذهتنسيقيا و و 
البصرية و رغـ حاجة بعض الفنوف الى الكممة و الصوت لمتعبير عف األشياء إال أف الصورة خمقت لغة 
 جديدة استحوذت عمى طاقة البصر فاعتقمت عقمو و مخيمتو، حيث كاف المتمقي في الماضي يذىب الى
الصورة بحثا عف المعرفة لكف يبدو أف األمر اختمؼ ففي العصر الحاضر أصبحت الصورة تأتي إليو دوف 

                    نفسية بيف الصورة ىناؾ عبلقة جاك بودربارأف يستطيع مقاومتيا و ليذا قاؿ الفرنسي 
اآلليات النفسية التي تؤدي  وعف إمكاف وجود نقمو مضادة في ىذه العبلقة فيذا يعود الى ،و موضوعاتيا

الى ترويض األعيف حيث يؤدي ىذا الترويض الى ذىوؿ العقوؿ بالصور و قبوليا بما تحممو مف 
مضاميف و إيماءات و ىنا يكمف الظفر الكبير الذي حققتو تكنولوجيا االتصاؿ في أنيا تتدخؿ بقوة في 

ختيا الرقمية دوف أف يطمب أو يدري أف انتاج وعي المتمقي مف خبلؿ فضاءات ثقافة الصورة خاصة بنس
الصورة تتعدى عمينا فعبل فيي تقتحـ إحساسنا الوجداني و تتدخؿ في تكويننا العقمي بؿ إنيا تتحكـ في 

و ىي مثمما تسمب عمينا راحتنا النفسية فيي أيضا تمتعنا متعة مف نوع جديد و بالغة  قراراتنا االقتصادية
وىذا طبعا  والثقافية د فعمنا السياسي و االجتماعي و تؤثر في توجياتنا الفكريةالتأثير تماما مثمما تدبر ردو 

و اإلغواء  و التصوير باالعتماد عمى األلواف و اإلضاءةال يأتي باإلبيار البصري كأسموب إقناعي 
 1بالتمميحات أو التصريحات في الحركة و الكممة و إبراز بعض مكونات الجسد األنثوي عمى نحو خاص"

ذلؾ ألف مف األسباب التي تجعؿ المرسؿ يعطي لمجسد مؿ ىذا اإلىتماـ ىو ما يقتضيو اإلقناع، ألف  ،
 مف شروطو جاذبية الرسالة الوافدة عبر الصورة، و ىذا إلستثارة الجميور. 

   رائيـلقد عد الفبلسفة القدماء الببلغة أداة المغة التي يتـ مف خبلليا التأثير في سموؾ األفراد و آ        
و إذا نحف طالعنا تعريفات الببلغة نجد أنيا تركز عمى انتقاء األلفاظ المناسبة بغية التأثير في اآلخر 

                                                             
 .48ص ،" د شماؿ حسف،" الصورة و اإلقناعمحمو مرجع سبؽ ذكره ،  - 1
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" القدرة عمى أرسطو بأنيا أداة تستيدؼ كسب عقوؿ الناس بالكممات"، و يعرفيا أفالطون حيث يعرفيا 
 1كشؼ جميع السبؿ الممكنة لئلقناع في كؿ حالة بعينيا".

التي يحدث  اليومية عمى األلفاظ، وال نعني بذلؾ األلفاظ االعتيادية الببلغة تعتمد بالدرجة األولىإف     
ة و الدقيقة ، و إنما نعني باأللفاظ ىنا تمؾ األلفاظ البميغالبعض بيا األفراد لغرض االتصاؿ مع بعضيـ

 بحيث  ة إقناع األخرلببلغتستيدؼ اموب لدى الجميور المستيدؼ. و الى إحداث األثر المط التي تبمغ 
       سيمة يعتمد عمى المغة و لكي يكوف فعاال و مؤثرا البد مف استعماؿ لغة واضحة و مفيومةاإلقناع 
داث حالة مف اإلعجاب لدى ، و في الوقت نفسو تشتمؿ عمى ألفاظ بالغة الداللة في محاولة إلحو بسيطة
إف المغة التي تفتقر الى الببلغة  و ي وجية نظر المرسؿ.بدقة األلفاظ، لينتيي بعد ذلؾ الى تبن المتمقي

تضح ا غ بيا الى مستوى اإلقناع و مف ىناتصبح مجرد ألفاظ خالية مف قوة التأثير، ذلؾ التأثير الذي يبم
  فر األلفاظ عند االتصاؿثمة عبلقة بيف المغة و الببلغة إذ تنطمؽ ىذه العبلقة مف مقولة أف المغة تو  وأن

 غة تضفي عمى المفظ داللة مؤثرة.وأف الببل

فإنو دعاية لحممة انتخابية لمرشح معيف ل وتنظيم عند المرسؿ و إف ما نبلحظو في الحمبلت االنتخابية أف
      رشح أثناء لقائو بالييئة الناخبةالى استعماؿ لغة دقيقة مصاحبة لمصورة و ىي التي تعرض الميعمد 

عف انشغاالتيـ و تساؤالتيـ مع طرحو لوجية نظره في بعض الظواىر االجتماعية  باإلجابةو حواره معيـ 
فالدقة و الوضوح في استعماؿ المغة مع إبراز صورة تعكس ثقتو بنفسو وقدرتو عمى تحمؿ مسؤولية 

 انطباعا حسف عنو و ىذا ما يسعى المرشحوف اليو لمفت االنتباه .نحو ، ىذا سيم المنصب المرشح لو

خطاب الرئيس عبد العزيز   تحميل خالل من خطاب السياسي ال في المستعممة األدوات ىذهبّين وسن   
 :1445مايو  8الذكرى السابعة و الستين لمجازر بوتفميقة بمناسبة 

 : البالغية اآلليات -أ
ىي  بؿ ، إنشائية جمالية ال وظيفة لتؤدي الببلغي سياقيا عف عزليا يتـ قد الببلغية األساليب"       
 خاصية التحوؿ عمى تتوفر الببلغية األساليب معظـ أف يتبيف ىنا ومف استداللية اقناعية وظيفة تؤدي
  2" . تداولية أبعاد وإلفادة حجاجية مقاصد نجازوإل تواصمية أغراض ألداء

                                                             
لمتمفزيوف عمى االطفاؿ"، المجمة العربية لمعمـو االنسانية ، السنة  رسي،" األثار السمبية و االيجابيمحمد محمود الم - 1

 .228ص ، 54ـ، العدد 2014

 .50 ص ، 2008 ، والنشر لمدراسات صفحات ، "ونصوص مداخؿ والحجاج التداولية ،" الحباشي صابر - 2
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 : التفريع -1
إلى  يعود ثـ ، األمر أوؿ في كميا حجتو المرسؿ يذكر أف وىو أجزائو إلى الكؿ تقسيـ وأ التفريع     
 دليؿ منيا بمثابة جزء فكؿ الحجاجية اتيقو عمى ليحافظ وذلؾ أجزاء ذات كانت إف أجزائيا وتعداد تفنيدىا
  أرواح أولئك الذين راحوا ضحايا لمتقتيل في شتى" و مف أمثمتو في خطاب الرئيس:  1.دعواه عمى

ورجاال، شيوخا و أطفاال ُعّزال خرجوا عمى  في سطيف وقالمة وخراطة، نساًءا  مناطق البالد، وخاصة
، طرح الرئيس في خطابو الشيداء الذيف دفعوا أرواحيـ  "غرار الشعوب المنتصرة عمى الطغيان النازي

ثمنا في سبيؿ الجزائر عبر سائر أنحاء الوطف، وبعدىا خص  و ركز عمى بعض المناطؽ مثؿ  سطيؼ 
 و قالمة. خراطة

، شيداِء المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة 1445مايو  8رى شيداء وفاًءا لذك"  :و في قولو
أول نوفمبر المجيدة، األخياِر األبراِر الذين ضحوا أجيااًل متتالية بالغالي والّنفيس من أجل أن يحيا 

ْت ُىِويُتُيم وفاًءا لكل الذين اْقتِمُعوا من أرضيم وُصوِدرَ ."،"  أبناؤُىم وأحفاُدُىم في حرية وعّزٍة وكرامة
وماتوا فقًرا وجيال ومرضا، مقيورين مشّرديَن منفييَن في وطنيم وأقصى الجزر البعيدِة، الذين 

في كل ِشبٍر من أرضنا الثائرة، َمحشورين في زنازَن مظممة أو محتشداٍت   استشيدوا صابريَن صامدين
وفاًءا "،" ر جماعية، بال اسم وال عنوانبائسة، مْحُروقين في مغاراٍت منسيٍة أو مدفونين أحياًءا في مقاب

لذكرى شييداِت وشيداء الواجب الوطني بكل شرائحيم وفئاتيم، وفي مقدمتيم أفراد الجيش الوطني 
الشعبي العتيد وكافة األجيزة األمنية، الذين تصّدوا آللة الموت واإلرىاب المقيت، كي تبقى الجميورية 

 "ًة متألقة.واقفًة متوّحدةً متصالحة، قويًة شامخ
 ا نحبيـ في سبيؿ استرجاع الحرية     عرض الرئيس في خطابو أصناؼ مف الشيداء الذيف قضو       

و الذيف يستحقوف كؿ الفخر و التبجيؿ و اإلكبار لما قاموا بو و لما قدموه ،ىذه التضحيات كميا التي 
ليس بالجياد و انما المساىمة في  عرضيا المرسؿ كحجج داعمة اقناعية مف أجؿ اكماؿ ما بدأه أجدادنا ،

 .2012بناء وتنمية الجزائر و القياـ بالواجب أال و ىو الخروج بقوة و التصويت في االنتخابات التشريعية 
 : التمثيل -2

   فصبل الجرجاني عقد وقد حججو وبياف االحتجاج مف المرسؿ ليتمكف صورتيف بيف صمة عقد ىو      
اتفؽ  مما أف واعمـ " الصدد ىذا في فيقوؿ " الببلغة أسرار " كتابو في " وتأثيره التمثيؿ مواقع في "

                                                             
 .494 ص ، "الخطاب استراتيجيات ،" الشيري ظافر بف اليادي عبد مرجع سبؽ ذكره ، - 1
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عف  ونقمت معرضو في باختصار ىي برزت أو المعاني أعقاب في جاء إذا التمثيؿ أف عميو العقبلء
 1.صورتو إلى األصمية صورىا

 :الموازنة3-

 صورة أماـ يكوناف والقارئ السامع فؤلف اإلمتاع ، أما واإلقناع اإلمتاع بيف جمعي أسموب الموازنة "     
 يدؿ بالرأي يأخذ اإلنساف تجعؿ الوازنة فؤلف اإلقناع يتعرفانو، وأما جديد وأمر معروؼ شيء بيف تربط
لقد كان ثمُن استرجاع الحرّية والسيادة الوطنية باىظا،  : ".و مف األمثمة في الخطاب 2"الدليؿ عميو

في ىذا القوؿ  ".البالد والنظام الجميوري وتكريِس األمن والّسمم والمصالحةمثمو كان ثمُن صون وحدة 
وازف المرسؿ بيف الثمف الذي دفعو الشعب الجزائري مف أجؿ استرجاع الحرية و االستقبلؿ و بيف حماية 

 المبذولةوحدة الببلد و النظاـ و تكريس األمف و السمـ ، وأراد أف يقنع المرسؿ إليو أف يقدر ىذه الجيود 
ما نصبو إليو مف تقدـ   وتثمف بمواصمة التشييد واإلصبلح لبموغحؽ قدرىا حتى تحفظ ىذه المكاسب 

 .ومكانة محترمة بيف األمـ

 :الكناية-4
"  الحرب أوزارىا وضعت:" .مثاؿ في قولو حينئذ معناه إرادة جواز مع معناه الـز بو أريد لفظ لكنايةا      

 و أخذ الجزائر استقبلليا.كناية عف: نياية الحرب 
  :االستعارة -5

ال يمجأ المرسؿ الى إستعماليا كثيرا باعتبارىا ال تستعمؿ ألفاظ حقيقية إال إذا تأكد انيا قد تكوف أبمغ      
مف الحقيقة حجاجيا، وىذا ما يرجع تصنيفيا ضمف أدوات السمـ الحجاجي، إذ " تعرؼ االستعارة 

  3بكونيا تمؾ االستعارة التي تيدؼ الى إحداث تغيير في الموقؼ الفكري أو العاطفي لممتمقي". الحجاجية
 بالنبات باالنساف حيث حذؼ المشبو شبو المرسؿ" وفاًءا لكل الذين اْقتِمُعوا من أرضيممثاؿ في قولو:" 

ى سبيؿ االستعارة )النبات( و ترؾ المشبو بو )االنساف( و لـز لو )اقتمعوا( بقرينة تدؿ عميو عم
 المكنية.غرض المرسؿ مف استخداـ االستعارة ىنا :ىو تقوية المعنى و تأكيده.

                                                             
1
 .88ص ،1999، بيروت ، العصرية المكتبة ،02ط ،الفاضمي محمد :تحقيؽ ، "الببلغة أسرار الجرجاني،"  القاىر عبد - 

 .694مرجع سبق ذكره، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص  - 2
 .134، ص2001عمر أوكاف،" المغة و الخطاب"، أفريقيا الشرؽ،- 3
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في  االستعارة أف اعمـ":قولو في القزويني عند تعريفيا ورد وقد الببلغية، الحجاج آليات إحدى ىي     
 وضع، ثـ حيف بو اختص أنو عمى الشواىد تدؿ معروفا المغوي الوضع في أصؿ لمفظ يكوف أف الجممة

        :. مثاؿ في قولوالـز غير نقبل إليو وينقمو األصؿ، ذلؾ غير في الشاعر غير أو الشاعر يستعممو
      شبو المرسؿ االنساف بالجميورية حيث حذؼ المرسؿ"،  تبقى الجميورية واقفًة متوّحدةً متصالحة" 

 و ترؾ المشبو بو و كنى لو و لـز لو بأحد لوازمو "واقفة " عمى سبيؿ االستعارة التصريحية.

 :البديع -6

 .شيوخا و أطفاال -شاباتيا وشبانيا -تضاذ: نسائيا و رجاليا

 المحتؿ،االستعمار. ترادؼ:

 جناس:العمـ و العمؿ )نوعو ناقص(.

 .آبائيـ وأجدادىـسجع: 

 قصد االستمالة و التأثير ينشد الى خطابا باعتباره المجاؿ الببلغي إلى ينتمي السياسي الخطاب     
 أي دائما تخدـ بذلؾ و لئلقناع، فف الوقت نفس في فيي الكبلـ، فف الببلغة أف بما و .الفعؿ أو االنخراط
 منطقيا ما يبلءـ ىذا و معيف، متمؽ جميور إلى ما أثر أو ما فكرة إيصاؿ إلى ييدؼ الخطاب لوف مف
 .السياسي الخطاب متمقي

 لئلقناع فف ىذه األخيرة أف باعتبار و بالببلغة، الصورة مفيـو اإلغريؽ عند القدـ منذ ارتبط قد و 
 ذىف إلى لموصوؿ تسعى فيي تحسينية، وظيفة و حجاجية ظيفة، و مزدوجة وظيفة إذف الببلغية فممصور
يكوف  أف خاصة السياسي الخطاب لمنتج يسمح واستعماليا  .اإلقناع ألجؿ عامة المتمقي بصفة أو القارئ
 طرؼ مف بالرسالة المنقولة تشبعا و دراية أكثر يجعمو المتمقي طرؼ مف تحميميا أف كما إقناعا، أكثر

 .السياسي الخطاب صاحب

 التي المقارنات و التشبييات مف خبلؿ السياسي الخطاب إنتاج في بالغة أىمية الببلغية الصور تضفي   
 كما . األصمي الخطاب مف نقميا المراد الضمنية استيعاب الرسائؿ و فيـ عمى المتمقي الجميور تساعد

 الخطاب الممؿ مف و الشاؽ الجانب تعويض ألجؿ ضروريا عامبل المقاـ ىذا في الببلغية تعتبر الصور
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 موجية لغايات السياسية أصحاب الخطابات طرؼ مف واسع بشكؿ المستعممة الوسائؿ أحد أيضا تعتبر و
يضاحو المعنى نقؿ اختار فقد وبالتالي .بالتحديد المجاؿ ىذا في خاصة سمفا مسطرة و  أغمب في وا 

 واحد. آف في والمعنى الشكؿ نقؿ لتعذر الببلغية وذلؾ األساليب وردود مواضيع

 المغوية: الوسائل -ب

االجراءات األدبية والمسانية التي يعتمدىا نجد مف أدوات االقناع في الخطاب السياسي بعض      
المخاطب لتعزيز تواصمو مع المتمقي، ليحقؽ التأثير و االستمالة، كانتقاء المفردات الموحية،  التراكيب 
البسيطة الواضحة إلثارة المشاعر و االنفعاالت ، وكذلؾ االعتماد عمى أسموب التكرار الذي يؤدي الى 

التمميح ، كاستدعاء الشخصيات  ىف، والمجوء الى التضميف و االيحاء وزيادة حضور الموضوع في الذ
مثاؿ في قولو مف  ية مثؿ و الوقائع التاريخية التي تعزز االتصاؿ و تكوف فاعمة في نفوس المتمقيف.التراث

كباٍر عمى  1445نستحضُر اليوَم الذكرى األليمَة لمثامن من مايو :" الخطاب ُمَترحمين في خشوع وا 
 مناطق البالد  ح الشيداء الزكّية الّطاىرة، أرواح أولئك الذين راحوا ضحايا لمتقتيل في شتىأروا

في سطيف وقالمة وخراطة، نساًءا ورجاال، شيوخا و أطفاال ُعّزال خرجوا عمى غرار الشعوب   وخاصة
 حامميَن األعالمالمنتصرة عمى الطغيان النازي، محتفمين ُمبتيِجين بنياية الحرب العالمية، ُمساِلمين 

آمميَن في َنْيِل حقِّيم المشروع في الحريِة والكرامة، بعد مشاركة شعبيم في الحرب العالمية المنتيية 
وفاًءا لذكرى شييداِت وشيداء الواجب الوطني بكل شرائحيم وفئاتيم، وفي  "،"ضد النازية والفاشية.

زة األمنية، الذين تصّدوا آللة الموت واإلرىاب مقدمتيم أفراد الجيش الوطني الشعبي العتيد وكافة األجي
وفاًءا لمعيد المقّدس "،" المقيت، كي تبقى الجميورية واقفًة متوّحدةً متصالحة، قويًة شامخًة متألقة.

لمذاكرة وضّد الّنسيان، أخاطبكم أْنُتم الحافظين لألمانِة، األوفياء لمرسالِة، القادريَن عمى رفع التحّدي 
في كل المنعرجات الحاسمة التي واجيت الوطِن. أنُتْم الذين حفظُتم الّدروَس والِعبر، واْكَتَوْيُتم فعمُتْم   كما

 ".تنة و ويالتيابجحيم االستعمار وشروره، ولييب الف
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 :التكرار1-

   دعواه إلثبات المرسؿ يعتمده إذ المغوية، الحجاج أساليب أبرز المعاودة عميو يطمؽ ما أو التكرار     
باإلفياـ  عنيا عبر عدة خطابية وظائؼ (والترداد بالترديد أيضا يسمى ما وار )أولمتكر  أو قضيتو،
ثبا المعنى وتقرير أمره، مف والتشييد الكبلـ وتوليد والكشؼ واإلفصاح     1.وتوا 

 2:إلى األثير ابف" صنفيا فقد التكرار أنواع عف أما
 المعنى وفي المفظ في راالتكر )أ( 
 المفظ دوف المعنى في راالتكر )ب(

لقد عممتنا منطقة سطيف عمى غرار كل مناطق وطننا، بأنيا عبر التاريخ قمعة من  :"مثاؿ في قولو
إن سطيف اليوم قطب  "،" قالع الصمود والمقاومة، وصرح من صروح العمم واألدب والفنون والرياضة.

التكرار في المفظ ". من مدينة سطيف، ىذه المدينة العريقة والرمز "،"اقتصادي كبير وثقافي وجامعي
 مدينة سطيؼ.
و نحن نستحضر ذكرى ذلكم اليوم األليم، نتذّكر بعظيم اإلكبار الثمن الباىظ الذي دفعو و في قولو:" 

 التكرار ففي المعنى دوف المفظ. ".الجزائري بأجيالو المتعاقبة من أجل حرّيتو و كرامتو الشعب
 التكرار في المعنى.". استرجاع السيادة الوطنية "،"استرجاع الحرّية:" في قولو و

 ".مرحمة حّساسة مفتوحة عمى إفرازات عولمة كاسحة"،" مرحمًة مفصمية في تاريخ البالدو في قولو:" 
 التكرار في المعنى.

 التضمين:-2

   اإلقناع عمميات بامتياز في يوظؼ فيو السياسي، الخطاب بإنتاج أساسيا مقترف عنصر التضميف      
 ضرورية ووسيمة لئلببلغ فعالة ىو أداة و الخطاب، صاحب يريد ما إلى المتمقي أو السامع استدراج و

 كانت أيف كيفا و كما الخطاب طبيعة مع مباشرة الماضي يتناسب في التأثير و التبميغ كاف إذا و لمتأثير.
 تماما تغيرت قد األشياء فاف السياسي التواصؿ مجاؿ في المغة لفاعمية لمخطابة المحققة مبلزما الشعرية
 .المغة بوضوح سمطة تجسد التي السياسية الببلغة و السياسية المغة مرجعيات بعدىا مف تغيرت

  
                                                             

 .231 ص، 2005، القاىرة ، الجامعية لمكتاب الحديثة األكاديمية ،01ط ،"واالتصاؿ والخطاب النص،" العبد محمد - 1
 .232ص لمرجع نفسو،ا - 2
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 و في ختاـ ىذا الفصؿ و بعد عرضنا لمختمؼ االستراتيجيات الموظفة يمكننا استنتاج ما يمي:     
استخداـ المرسؿ االستراتيجية التضامنية لمتعبير عف العبلقات التخاطبية التي تربطو مع المتمقي، بحيث  -

المرسؿ عف تمؾ العبلقة بأدوات لغوية  ويمكف أف ُيعب ر ،مف عائمة واحدةوكأنيما  يصبح طرفا الخطاب
ذي يدؿ عمى الضمير )نحف( ال تجمع األطراؼ التخاطبية، مثؿالتي  اإلشارية المغوية األدواتمتعددة 

 المرسؿ و المتمقي.الجمع بيف 
 مصمحة فيو ما إليو)الييئة الناخبة( الى  المرسؿ توجيو بغرض التوجييية استعمؿ المرسؿ اإلستراتيجية -

 يمكنو التي واآلليات الوسائؿ مف مجموعة عمى ذلؾ في لو )الخروج بقوة لبلنتخابات التشريعية(، واعتمد
 بشكؿ واعتمد إليو المرسؿ مع خطاباتو جؿ في واضحة اآلليات ىذه اإلستراتيجية، وجاءت هىذ تحقيؽ مف

 واضح بشكؿ اآلليات ىذه استعمؿ وقد..الكبلـ في استعماال األكثر انيأ بحكـ األمر والنيي عمى الفت
 .بخطالم فيـ خاطئل تمقي لمم مجاال يترؾ لـ وكذا ف الغموضع ابعيد
 و نداء... ينيو أمر بيف تنوعت فقدالخطاب السياسي الرئاسي الجزائري  في التوجيو آليات تعدد -

 المغة في استعماال األكثر انيلكو والنيي األمر ىيالمستعممة مف طرؼ الرئيس  التوجيو آليات أكثر -
 .وضوحا العربية واألكثر

مواطنيف لمخروج الى ال إقناع مف تمكنو انيأل اإلقناع إستراتيجية عمىالرئيس عبد العزيز بوتفميقة  اعتمد -
 التصويت يـو االقتراع.

 تبايف آليات االقناع في الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري.  -

 ذلؾ وات ضح إقناعا، و تأثيرا أكثر خطابو يكوف حتى والببلغي الحجاجي الخطاب عمىالرئيس  اعتمد -
 . والكناية االستعارة فييا استعمؿ التي النماذج تحميؿ خبلؿ مف



 
 
 

 الفصل الثالث
 دراسة تطبيقية لنماذج  

 الخطاب السياسي
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 :الجزائري الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي

األول: خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفميقة بمناسبة اإلعالن عن موعد  المكتوب تحميل الخطاب
 .2102اإلنتخابات التشريعية لعام 

 وَّال: المعنى العامأ
ىذا الخطاب  مكجو لمشعب الجزائرم حيث أعمف رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة عف اجراء     

كذلؾ في خطاب متمفز مساء الخميس كصؼ فيو ىذا  2012مام  10االنتخابات التشريعية في 
االنتخابات التشريعية المقبمة في  بإجراء الجديدةاالستحقاؽ بالمصيرم، كأنو سيستيؿ المرحمة االصالحية 

. ك أضاؼ رئيس 2012مام  10ك الذم أصبح سارم المفعكؿ كذلؾ في  ،اطار أحكاـ النظاـ االنتخابي
بعد مركر  الجزائريةالدكلة أف ىذه االنتخابات تشكؿ استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب الستكماؿ بناء الدكلة 

سنة عمى استرجاع سيادتيا بحيث تصبح دكلة تسكدىا الحكامة الفضمى كالمكاطنة الكاعية في خمسيف 
 كنؼ العدالة االجتماعية كالتضامف الكطني.

كتابع الرئيس في ىذا االطار أنو اتخذ جميع الترتيبات لضماف شفافية اإلنتخابات ، مشيرا في ذلؾ إلى    
تحت المراقبة المباشرة لممثمي المترشحيف في جميع مكاتب  عممية االقتراع ك الفرز، أنيما ستجرياف

كلمقكائـ المستقمة المشاركة حؽ ممارسة التقصي كالمراقبة في كؿ مرحمة مف  لألحزابالتصكيت ، ك أف 
 مراحؿ االقتراع .

ؼ، بحيث ستتكلى لجنة متألفة حصريا مف قضاة ميمتيـ االشراؼ اكما تطرؽ الرئيس إلى ميمة اإلشر 
عمى االنتخابات كالنظر في سائر مسار االقتراع مف بداية ايداع الترشيحات الى غاية اعالف النتائج مف 

 قبؿ المجمس الدستكرم . 
" ىذا المكعد  متابعة لمالحظيف دكلييف مف أجؿ " الجزائرك في نفس الصدد ذكر رئيس الجميكرية بدعكة 

" مبرزا اف الحككمة قد قامت  " قررنا دعكة مالحظيف دكلييف لمتابعة االنتخابات القادمة :االنتخابي قائال
 بتكجيو الدعكة لعدد مف المنظمات التي تنتسب إلييا .

إننا ننتظر إذف مف الناخبيف  " :رض حديثو عف أىمية المشاركة الشعبية قاؿ رئيس الجميكريةكفي مع
كالناخبات ىبة صريحة إلى اإلدالء بكؿ سيادة بصكتيـ الحر في التعبير عف االرادة الشعبية".  كما شدد 
ة الرئيس عمى كؿ مسؤكؿ أك عضك في الحككمة أك مكظؼ ساـ أك اطار مسير في مؤسسة عمكمي
 يترشح لالنتخابات التشريعية المقبمة أف يمتـز باالمتناع عف استعماؿ كسائؿ الدكلة اثناء حممتو االنتخابية .

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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، دعكة ليذه الفئة مف المترشحيف لالنتخابات التشريعية المقبمة ال سيما الكزراء جو الرئيس في خطابوكك 
  التي يترشحكف فييا في إطار زيارات عمؿ أك تفقد تابعة لقطاعاتيـ الكالياتمنيـ لتفادم التنقؿ إلى 

ناع كاالمت كعمى صعيد آخر يطرح ىذا التأكيد لرئيس الجميكرية عمى عدـ استعماؿ الكزراء لكسائؿ الدكلة
التي يترشحكف فييا إمكانية استمرار ىؤالء في مزاكلة  الكالياتمف التنقؿ في زيارات عمؿ كتفقد إلى 

لة ىؤالء مف مناصبيـ لتفادم النشاط الحككمي في الكقت الذم كانت فيو أحزاب سياسية تطالب باستقا
                                       ..                                       استعماؿ كسائؿ الدكلة

ك لـ يفكت المرسؿ فرصة الخطاب الذم ألقاه لمتأكيد عمى ضركرة اىتماـ األحزاب السياسية في برامجيا  
ميمة ستككف ممقاة عمى عاتؽ األحزاب السياسية التي ىي مطالبة بانشغاالت المكاطنيف ، مؤكدا أف " ال

بتقديـ كاقتراح برامج مف شأنيا إقناع المكاطنيف بالتكجو إلى صناديؽ االقتراع " ، كما دعا األحزاب 
السياسية ك النقابات ك تنظيمات المجتمع المدني إلى العمؿ ًسكيا عمى تعبئة الناخبيف ك الناخبات 

 مام . 10إلنتخابات التشريعية المقررة يـك لممشاركة في ا
ك في األخير دعا رئيس الدكلة في خطابو، أف دكر األحزاب السياسية في تحقيؽ مصداقية االنتخابات 

يتمثؿ  رالتشريعية المقبمة كجدكاىا كاحتراـ ضكابطيا بال استثناء دكر ال بديؿ عنو، مضيفا بأف ىذا الدك 
في إعداد برامج جادة مجدية تتساكؽ حقا كانشغاالت المكاطنيف كفي انتقاء كتزكية المرشحيف كالمرشحات 
القادريف عمى أداء الميمة النيابية حؽ أدائيا كفسح المجاؿ رحبا أماـ المرأة كالشباب بما يمٌكف مف إثراء 

 .كالشبانيةالتركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستكرية بالكفاءات النسكية 

  .الخطاب في تحميل مظاهر االّتساق

 مظاىر االتساؽ:

 اإلحالة .0

 الضمائر: -0
 الضمائر المكجكدة في ىذا النص ىي:

 ......)السطر األكؿ( .تلػقػد تعػيػػد (1
يبدك جميا مف ىذا الخطاب ، بأف المرسؿ استخدـ ضمير متصؿ"التاء"ك التي تعكض " أنا" في نصو  -

 ك القانكف.     عمى أنو تعيد بتعميؽ المسار الديمقراطي ك تعزيز دعائـ دكلة الحؽكيقصد بو ذات المتكمـ 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 . ....)السطر الرابع(يـ ك مستقبؿ أبنائ يـمستقبميا التي يتكقؼ عمي (2
 الضمير المتصؿ"ىا" ىنا يعكد إلى القرارات، أما الضمير "ىـ" فيعكد عمى المكاطنيف -

 تعكد مفسر سبؽ التمفظ بو.ك المكاطنات، ك ىي إحالة قبمية، 
 ............)السطر الثامف( .نا، ك مف منطمؽ إرادتػناتجربة شعب( 3
و، كىذا لجذب انتباه القراء لمنص. -  استخدـ المرسؿ ضمير "نحف" أم "نا" في نصِّ

 ك يقصد ب"نحف" ىنا ىك الرئيس عبد العزيز بكتفميقة كالشعب الجزائرم كذلؾ.
 . لسطر التاسع(......)ايا  عبرت عن( 4
 الضمير المتصؿ "ىا" )إحالة بعدية( عائد عمى األراء ك المقترحات، كىذه اإلحالة تجعؿ النص متسقا. -
 . (السادس عشر الػحكامة ...)السطر ىا، بحيث تصبح دكلة تسكديااسترجاع سيادت( 5
استقالليا بعد خمسيف  الضمير المتصؿ"ىا")إحالة بعدية( يقصد بو الدكلة الجزائرية ك التي استرجعت -

        سنة مف االستعمار الفرنسي آف اصبحت دكلة تسكدىا المكاطنة الكاعية في كنؼ عدالة إجتماعية
 ك تضامف كطني عمى حد تعبير الرئيس.

 . (الكاحد ك العشركف ا .....)السطرياألخرل... مف خالؿ تشكيم ىيستسير ( 6
 . (الثاني ك العشركف مسؤكلة ....)السطر ىيبقكة ..... ، ك يا ستؤدم ميام( 7
الضمائر في الجممتيف "ىي" ك "ىا"يقصد بيما األحزاب السياسية كالقكائـ المشتركة، حيث أف ليـ حؽ  -

ممارسة التقصي ك المراقبة في كؿ مراحؿ اإلقتراع ، كما انيا المسؤكلة عف ضبط الحممة اإلنتخابية 
 يف . الرسمية،كضماف اإلنصاؼ بيف المترشح

 . (الثامف ك العشركف ...........)السطر ياإلرساؿ مالحظيػػػ( 8
الضمير "ىا" يعكض المنظمات الدكلية التي ننتسب إلييا بالعضكية أك الشراكة عمى إرساؿ مالحظيف  -

 لمتابعة اإلنتخابات ك ذلؾ بعد إرساؿ ليـ دعكة مف الحككمة الجزائرية.
 . (الرابع كالثالثكف ..............)السطروأثناء حممت( 9
استخدـ المرسؿ الضمير المتصؿ الذم يعكض أم مسؤكؿ أك عضك في الحككمة، أك مكظؼ ساـ،أك  -

إطار في مؤسسة، يترشح إلى االنتخابات أف يمتـز باالمتناع عف استعماؿ كسائؿ الدكلة أثناء حممتو 
 االنتخابية.

 السادس  ....)السطر ىإل ولحرية ... ك احتكام وفي األنشطة ...ك ممارست وخالؿ مساىمت( 10
 . (ك الثاثكف
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 يعكض الضمير في ىذا السطر المكاطف الذم يسعى لممشاركة الحرة في الحياة السياسية. -
 . (التاسع ك الثالثكف ......)السطريـالشباب من( 11
 . (طر الكاحد ك األربعكف....)السيـك أىميتيـ في صالحيـ اإلدالء بحكم( 12
 ..............)السطر الثامف ك األربعكف( .الحر يـبصكت( 13
 .....)السطر التاسع ك األربعكف( .يـعن ...يتحممكف مسؤكلية  يـأن يـأف يغيب عن( 14
 ...)السطر الخمسكف( .. ىـاختيار  يـالذيػف سيرسك عمي( 15
 ؾ لتعبئتيـ مف طرؼ االحزاب السياسية، ك النقاباتيعكض الضمير "ىـ" الناخبيف ك الناخبات،كذل -
 ك منظمات المجتمع المدني لمقياـ بالكاجب المدني ك اإلدالء بأصكاتيـ . 

 ..)السطر الخامس ك الخمسكف( .وبمجتمع ..و، ك شبابيابكطنيتػػ..  وكنقابات وك أحزابػو فػػئات( 16
 ....)السطر السادس ك الخمسكف( . يػػـىؤالء ممزمكف بتحمؿ مػػسػػؤكليػاتػ( 17
 ...)السطر السابع ك الخمسكف( ومارسة الشعب سيادتػ..معمى أتـ كجوىـ سيقكمكف بدكر ( 18
 )السطر الثامف ك الخمسكف(. االنتخػػػػػابات يوكػػؿ ما تقتض ..،ػيػػـممزمكف بتحمؿ مػػسػػؤكليػات( 19
 ك الخمسكف(...)السطر التاسع يالكؿ أنكاع اإلخالؿ بضكابط( 20
 ..)السطر الستكف(فيو هأنتظر أف يغتػنـ ىذا الػمكعد االنتخابي الحاسـ ليثبت حضكر  وعمى كطن( 21
 ..)الكاحد ك ستكف(وك مستقبم وفي عممية بناء حاضر كطن ومعززا بذلؾ انخراط( 22
ـ ىذا ، حيث أكد الرئيس عميو بكجكب إغتناكؿ ضمير ىنا في ىذه األسطر يعكض الشباب الجزائرم -

  المكعد إلثبات حضكره، معززا بذلؾ انخراطو في عممية بناء حاضره ك مستقبمو.
 ...)السطر الثاني ك ستكف(وك ذاؾ الػمقيـ داخم( 23
 ..)السطر الثالث ك ستكف(بػمشاركة مشيكدة يابكطن ياعف ارتباط( 24
 )السطر الرابع كستكف( . وك مكاصمة نيكض  ..وبناء دكلت.. الػجماعي وي سعيى  يامشاطرةن شعبى ( 25
مف المالحظ أف الضمير ىنا يرجع لمجالية الجزائرية المقيمة خارج الكطف، معززا بذلؾ المرسؿ ثقتو في  -

  .الجالية بمشاطرة شعبيا سعيو الجماعي في سبيؿ بناء دكلتو ك المشاركة في االنتخابات التشريعية
 الخامس ك ستكف(..)السطر كـبو أمام تبعد الكفاء بما التزم( 26
الضمير المتصؿ األكؿ يعكض الرئيس عبد العزيز بكتفميقة عمى أنو أكفى بالعيد الذم قطعو لمشعب  -

 الجزائرم ، أما الضمير "كـ" فترجع عمى الشعب الجزائرم كمما يدؿ أف الخطاب كاف مكجيا ليـ .
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 (..)السطر الكاحد ك سبعكفنحك الغد األفضؿ نافػػػي مسيرة بالد( 27

الضمير في آخر الخطاب يقصد بو الرئيس ك الشعب الجزائرم أم الحاكـ ك المحكـك ، حيث حث  -
المرسؿ في األخير أف عمييـ أف يككنكا في مستكل ىذا اإلستحقاؽ بإقباؿ جماعي حاشد عمى مكاتب 

 اإلقتراع .
 أسماء اإلشارة:-2

تعميؽ الػمسار الديمقراطي ك تعزيز دعائـ دكلة الػحؽ ك  ....)السطر الخامس(،)ذلؾ:ذلؾمف أجؿ  -1
ك تمكيػف  ة ال نقص فيياييئات الػمنتخبة مف التمتع ك االعتداد بمشركعيػالالقانكف، مف خالؿ تمكيػف 

ك الػمكاطػػنات مف الػمساىمة، عمى أكسع ما تككف الػمساىمة، في اتخاذ القرارات التي يتكقؼ  الػمكاطنيػف
 . (ميـ ك مستقبؿ أبنائيـعمييا مستقب

إصدار نصكص تشريعية جديدة شممت القكانيػف الػمتعمقة ذلؾ: ......)السطر الثامف(،)ذلؾك قد تـ  -2
بالنظاـ االنتخابي كاألحزاب السياسية كالتػنظيمات الػجمعكية كتمثيؿ الػمرأة في الػمجالس الػمنتخبة ك حاالت 

 (.قكانيػف اإلعالـ ك البمدية ك الكاليةالتػنافي مع العيدة البرلػمانية ك كذا 

 (.االنتخابات التشريعية ،)ىذه: االنتخابات التشريعية...)السطر الرابع عشر( ىذه  -3
لجنة متألفة حصريا مف قضاة، ميمة  ...)السطر الخامس ك العشركف( ،)ىذه:مخكلػػة ىذهالمجنة  -4

راع، مف بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعالف اإلشراؼ عمى االنتخابات، ك النظر في سائر مسار اإلقت
 (.النتائج مف قبؿ الػمجمس الدستكرم

أتكقػػع مػػف الػػجػمػيع ما سيزيدني ....)السطر الرابع ك الخمسكف( ،)ذلؾ: ثقة مني بأف الػمؤسسات ذلؾ -5
بكطنيتػػيا، ك شبابو الػمتكثب اعتزازا بالشعب الجزائرم األبي، بكؿ فػػئاتػو ك أحزابو كنقاباتو الػممتزمة 

 (.لمنيكض بمجتمعو
الػمؤسسات ك الييئات ك جميع  ....)السطر السابع ك الخمسكف( ،)ىؤالء:ممزمكف بتحمؿ ىؤالءإف  -6

 (.الفاعميػف السياسييػف
 (.الػمكعد االنتخابي ....) السطر التاسع ك الخمسكف( ،)ىذا:الػمكعد االنتخابي ىذاأف يغتػنـ  -7
 ثباتالػمكعد االنتخابي الحاسـ إل إغتناـ الشباب ...)السطر ستكف(،)ذلؾ:انخراطو ذلؾا بمعزز  -8
بان ال  (.حضكرفيو، ناخبا كميٍنتىخى
 ...)السطر الكاحد كالستكف( ،)ذاؾ:المكاطف المقيـ في الجزائر(.الػمقيـ داخموذاؾ   -9



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

107 
 

 (.التشريعية تػنظيـ االنتخابات ..)السطر السادس كستكف( ،)ىذه: الخطكة األكلى بيذهالقياـ  -10
 ....)السطر السابع ك الستكف( ،)ىذا: االنتخابات التشريعية(.االستحقاؽ الفػػاصػػؿ ىذامستكل  -11
 :لاإلستبدا-2

بدؿ  لؾ ىذا : العرب قكؿ ىذا عمى  في المكاف " كالدليؿ التبادؿ أك المبادلة بمعنى مصدر االستبداؿ
الشيءى  منظكر:" كتبدَّؿ ابف قاؿ ، العرب لساف نفسو في المعنى كرد كقد. 1ىذا " مكاف ىذا ىذا، أم
بدال..ك استبدؿ  منو كبدَّلو: اتخذ الشيء منو بدالن ، كأبدؿ اتخذ كاستبدلو ، ك استبدؿ بو ، كمىو  ، بو كتبدؿ

 2.الشيء بغيره، ك تبدلو بو إذا أخذه مكانو. ك المبادلة التبادؿ"
محؿَّ  لغكم عنصر المبادلة ، إذ ىك "إحالؿ ىعف معن يخرج فمـ  االصطالحي معناه في االستبداؿ كأما

 3.كاحد" لغكم سياؽ في آخر عنصر
"، ففي ىذا الصدد يستخدـ  بعد الكفاء بما التزمت بو أمامكـك ىك : "  النص في قكلي بداؿستؾ إىنا

فريؿ الػمػاضػػػي  15فػػػي خػػطػػابي يػـك تعػيػػدت المرسؿ ىذه الجممة إشارة إلى الجممة فيما قبميا ، " أم 
 ".بمػبػاشػػرة تعميؽ الػمسار الديمقراطي ك تعزيز دعائـ دكلة الػحؽ ك القانكف

 الحذف:-3
ىك عالقة داخؿ النص ، يشكؿ فييا العنصر المحذكؼ أك المفترض عالمة داللية مع العنصر السابؽ 

 4عنو في النص.
لألحزاب ك القكائـ الػمستقمة الػمشاركة، حؽ ممارسة التقصي ك الػمراقبة كما "  ثمة حذؼ في الجممة ىي:

في كؿ مرحمة مف مراحؿ االقتراع. ك ستسير ىي األخرل عمى سالمة الػمسار االنتخابي، مف خالؿ 
ف، بعيدا عف كؿ كصاية أك تشكيميا لمجنة الػمستقمة لػمراقبة االنتخابات، التي ستؤدم مياميا بقكة القانك 

  ."ىي مسؤكلة في ضبط الحممة االنتخابية الرسمية ك عمى ضماف اإلنصاؼ فييا بيػف الػمترشحيػف، ك تدخؿ
" ، حيث أشار المرسؿ بتعكيضيا بضمير ألحزاب ك القكائـ الػمستقمة الػمشاركةالمحذكؼ ىنا عبارة: "ا  -

 جنة مستقمة.الغائب "ىي" باإلشارة إلييا، أنيا ستسير عمى المسار االنتخابي ك تشكيميا ل

                                                             
 .143، ص 2007دار الكتب العممية ، بيركت، ، 1ط ،سيبكيو" عند الجممة حسف عبد الغني جكاد األسدم،" مفيـك - 1

 راد ،3 خميؿ، ط المنعـ عبد مراجعة حيدر، أحمد تحقيؽ: عامر منظكر،  بف مكـر بف محمد الديف جماؿ العرب، لساف - 2
          . 11/56 2003-ق1424لبناف،/العممية، بيركت الكتب

3
 .206ص 2006مصر الجامعية، دار المعرفة ، 1ط ،المعاصر"  المغكم البحث في جديدة " آفاؽ ، نحمة احمد محمكد - 

 المختار، مؤسسة بحيرم، حسف سعيد :ترجمة ،"النص بناء مشكالت إلى النص مدخؿ عمـ،"ارزيناؾ ك زتسيسالؼ - 4
 . 125،ص2003 ط مصر، رة،ھالقا
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ك يكجد حذؼ ثاف أشار المرسؿ إليو مرة بصمة المكصكؿ الذم يشير إلى الجنة المستقمة لمراقبة  -
 ."التي ستؤدم مياميا بقكة القانكف، بعيدا عف كؿ كصاية أك تدخؿاإلنتخابات ، باإلشارة إلى مياميا :" 

مسؤكلة عف ضبط الحممة اإلنتخابية مرة أخرل بتعكيضو بضمير الغائب "ىي"ك اإلشارة إلييا أنيا ك 
 الرسمية كضماف إلنصاؼ بيف المترشحيف.

 الوصل و الفصل:-4
 بشكؿ مع السابؽ الالحؽ بيا يترابط التي لمطريقة بأنو:" تحديد الكصؿ "حسف رقية"ك "ىاليدام" يعرؼ
 تحتاج متماسكة تدرؾ ككحدة كلكي خطيا متعاقبة جميمة متتالية عف عبارة النص أف ىذا كمعنى 1 منظـ"
 .النص أجزاء بيف تصؿ متنكعة عناصر إلى

 الكصؿ أداة، ك النص في الجمؿ بيف تربط التي الركابط أم؛ النص، ىذا في الكصؿ مف كثير ىناؾ
 :كىي بعدىا، كالجممة السابقة الجمؿ بيف تصؿ

 ، االعتداد بمشركعيػة ك ....القانكف، مف خالؿ تمكيػف ك  ..تعزيز دعائـ  ك -1
 .الػمكاطػػنات مف الػمساىمة ك تمكيػف الػمكاطنيػف ك -2
البمدية  ك ..كذا قكانيػف  ك ...حاالت التػنافي  ك ...تمثيؿ الػمرأة  ك ..التػنظيمات ك ..األحزاب  ك -3
 الكالية. ك
 ما كرد في عمى ضكء  ك، ...مف منطمؽ  كقد تـ ذلؾ ،  ك  -4
 المدنيتػنظيمات الػمجتمع  ك الشخصيات الكطنية كلتي... الػمقترحات ا كاآلراء  -5
 التضامف الكطني كالػمكاطنة ، في كنؼ العدالة االجتماعية  كتسكدىا الػحكامة   -6
 الفرز تحت الػمراقبة كستجرم عممية االقتراع  ك  -7
 .. الػمتابعة كستتكفؿ الييئات الكطنية لمػمراقبة  ك  -8
 . الػمراقبة ك القكائـ الػمستقمة الػمشاركة، حؽ ممارسة التقصي كلألحزاب   -9

 ..عمى ضماف ك ..ىي مسؤكلة في ضبط  ، كتدخؿ أكبعيدا عف كؿ كصاية  -10
 .النظر في سائر مسار اإلقتراع ك ،.. تػنفيذا أيضا ك -11
 .بمبادرة منيا أكعػػف طريػػؽ اإلخطػػار  -12
 بتكجيو الدعكة..،.. قد قامت الحككمة ك  -13

                                                             
بيركت، الدار البيضاء  المركز الثقافي العربي، ،01ط الخطاب"، انسجاـ إلى النص مدخؿ لسانيات ، " خطاب محمد - 1

 .23 ،ص ـ1983
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 .الشراكة أكالتي ننتسب إلييا بالعضكية   -14
 مع الػمالحظيػف الدكلييػف كاإلشراؼ عمييا،  ك -15
 إطار مسٌير أك مكظػػؼ سػػاـ، أكعضك في الحككمة،  أك عمى كؿ مسؤكؿ ك -16
 ؿ...عف القياـ بأية زيارة عم ك  -17
  احتكامو إلى صندكؽ االقتراعك ممارستو لحرية التعبير  كاألنشطة الحزبية  -18
 الػمتاجرة بيا. كثكابت ىكيتو، الػمزايػدة  كعبر تجنيب مقدسات الشعب، ك  -19
 تػنظيمات الػمجتمع الػمدني،ك النقابات،  ك أنتظر مف األحزاب السياسية، ك -20
 ال سيما الشباب منيـ، كالناخبات،  كالناخبيػف  -21
 أىميتيـ. ك ...اإلدالء بحكميـ في كالنساء،  ك الرجاؿ ك اختيار لمبرامج ك  -22
 ..،الػمرشحات ك تزكية الػمرشحيػف كفي انتقاء  ك ،...انشغاالت ك تتساكؽ حقا -23
 الشبانية. كبالكفاءات النسكية  .. الشباب بما ييمىكِّف ك ...فسح الػمجاؿ ك -24
 ،الناخبات كمف الناخبيػف  -25
 ،ال يجب أف يغيب عنيـ ك  -26
 ..الػمرشحات كممارسة سمطة الشعب، لمػمرشحيػف ك مقدرات البالد  -27
 ..ذلؾ مف خالؿ التفعيؿ ك كفاءة، ك ..خيرة النُّخىب  ك ..أفضؿ -28
 تضحيات شعبيا. ك ..إنجاحيا إنجاحا  ك ..الخطكات  ..االنتقاؿ إلى ثـ -29
 ، .شبابو الػمتكثب لمنيكض ك ،..نقاباتو الػممتزمةك أحزابو  ك بكؿ فػػئاتػو -30
 ،جميع الفاعميػف السياسييػف ك، الييئات كذلؾ ثقة مني بأف الػمؤسسات ك   -31
 الشعب... لػممارسة في اإلعداد الجيدك   -32
 ..التصدم الحاـز كشركط الػمنافسة الحرة الشريفة  -33
 .. مف الشباب الغيكر عمى كطنو ك -34
بان، معززا بذلؾ انخراطو في عممية بناء حاضر كطنو ك ناخبا  -35  مستقبمو. كميٍنتىخى
 ...ذاؾ الػمقيـ ك لػما كنت أكلي نفس العناية لمػمكاطف الػمقيـ خارج الكطف ك -36
 .مكاصمة نيكضو كبناء دكلتو القكية  -37
 تعميؽ الػمسار كالقانكف  ك بناء دكلة الحؽ -38
 ..إصدار العدة القانكنية كالػمجتمع الػمدني،  كالفعاليات السياسية الكطنية  -39
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 ..تكفير الشركط الػمالئمة ك -40
 ..يبقػػػػى عميػنا جميعا أف نككف فػػػي مستكل ك -41
 .الػمصداقية ككفيؿ بإعطاء دفع  ك ..الخركج بمجمس شعبي كطني  ك -42
كرد الكصؿ بيف الجمؿ في ىذا النص بالربط بيف العبارات بإستعماؿ "الكاك" الذم يساعد المتمقي عمى    

 فيـ الجممة المعطكفة عمى العاطفة ك بالتالي يتمقى ما يسعى المرسؿ إيصالو.
 ناؾ إختياراف أك أكثر.أما " أك" يساعد المتمقي أف يختار بيف المعطيات المعينة ، ك ى

 "ثـ" باإلضافة عمى أنيا تربط بيف الجممة ك الجممة فيي أيضا تمثؿ لممتمقي إضافة فكرة لفكرة أخرل ثانية.
 اإلتساق المعجمي: )التعبيرات السياقية(:-5

 ..".الرجاؿ كالنساء،  الكطني ك الػمحمي،  ك الػمكاطػػنات الػمكاطنيػف" مثؿ:التضاد: 
 مثؿ:" .كثيرا في التكسع في التعبير األدبي كالفني، كخاصة في مجاؿ الصناعة البالغيةيفيد  الترادف:

 البرلماف" . و مجمس شعبي كطني، لػمكاطف الػمقيـ خارج الكطفاو جاليتػنا في الخارج
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 . 2012خطاب بمناسبة اإلعالف عف مكعد اإلنتخابات التشريعية لعاـ  عنوان الخطاب:
، تقمد 1937مارس  02: رئيس الجميكرية الجزائرية مف مكاليد  الرئيس عبد العزيز بكتفميقةقائل الخطاب: 

عدة مناصب: كزيرا لمشباب كالسياحة في أكؿ حككمة مستقمة ثـ كزيرا لمخارجية. انتخب رئيسا لمجميكرية 
 (.2019- 2014-2009-2004-1999ألربعة عيدات )
 .2012فبراير 09يـك الخميس  زمان الخطاب:
 مقر رئاسة الجميكرية بقصر المرادية بالجزائر العاصمة. خطاب متمفز ألقاه الرئيس مف مكان الخطاب:

 . 2012مام  10اإلعالف عف مكعد اإلنتخابات التشريعية يـك موضوع الخطاب: 
. ..اإلخبار منيا اإلقناع، اإلرشاد، يتضمف الغرض عدة أىداؼ يسعى إلييا المرسؿ المقصد من الخطاب:

 كالغرض يأخذ شكميف أحدىما صريح ك الثاني ضمني خفي.
لمجميكر مكضحا اليدؼ مف كراء مباشرة )أ( الغرض اإلتصالي الصريح: كىك الذم يصرح بو المتحدث 

 الخطاب .
 ك ال يصرح بو، كيكمئ إليو باإلشارة ك )ب( الغرض الضمني الخفي: كىك الذم يضمره السياسي،

 مف فحكل السياؽ.كيفيـ  التمميح،
يـك الخميس  2012التشريعية لعاـ  االنتخاباتك الغرض مف ىذا الخطاب ىك اإلعالف عف مكعد إجراء 

تخذ كافة إقد مصيريا عمى حد تعبير المرسؿ ك  استحقاقاك الذم سيشكؿ  2012مام  10المكافؽ لػ 
ز تحت المراقبة المباشرة لممثمي ستجرم عممية االقتراع ك الفر  حيثالترتيبات لضماف شفافية االنتخابات 
 ك ىذا ىك الغرض الصريح الذم لمحت اليو المفردات ك التراكيب ،المرشحيف في جميع مكاتب التصكيت

 ك التصكيت بقكة. الخركج يـك االقتراعك الغرض المضمر الخفي كسب تعاطؼ الجماىير كتأييدىا لو ب
 المستوى التحميمي:

 1أربع مستكيات ىي :ينقسـ المستكل التحميمي الى 

 في الدراسة(.)ال نتطرؽ لو مستكل األصكات كيدرس أصكات المغة . -1
 مستكل الصرؼ أك مستكل الصيغ المغكية . -2
 مستكل النحك أك مستكل التركيب الذم يختص بتنظيـ الكممات في جمؿ أك مجمكعة كالمية. -3

                                                             
 .43ـ، ص 1973ترجمة : أحمد مختار عمر ، منشكرات جامعة طرابمس، ،أسس عمـ المغة" ماريكبام،" - 1
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ا ، تطكرىا التاريخي ، مستكل المفردات الذم يختص بدراسة الكممات المنفردة ك معرفة أصكلي -4
 معناىا الحاضر ك كيفية استعماليا.

 الثاني: المستوى الصرفي:

عمـ الصرؼ ىك ذلؾ الفرع مف عمـك المغة الذم ييتـ " بأحكاـ بنية الكممة مما لحركفيا مف أصالة ك   
 1.زيادة ك صحة ك إعالؿ ك شبو ذلؾ"

 أوال: األفعال

 النحك اآلتي في الجدكؿ : فعال، مكزعيف عمى 60كرد في الخطاب نحك 

 البناء لممجيكؿ مستقبؿ ماض مضارع الفعؿ

 01 10 12 37 العدد

 01.66 16.66 20 61.66 %النسبة

مغ حيث ب %20( ك زمف الماضي 37حيث يبمغ عدده ) %61.66نسبة الفعؿ المضارع  ارتفاع -1
 10اإلنتخابات التشريعية يكـ فعال. ك ىذا يعني سيطرة مكضكع الخطاب )إلعالف عف مكعد  12عدده 
 (عمى الحدث الذم يرتبط بزمف انتاجو. 2012مام 

مطة خطاب الس لممجيكؿ كالبناء  قط، فالخطاب السياسي ال يستخدـكرد المبني لممجيكؿ مرة كاحدة ف -2
 ألف صاحبو مكجكد يمقي الخطاب بنفسو.يسند الفعؿ إلى صاحبو مباشرة ، ك 

لة عمى أحداث ستنجز في المستقبؿ  المرسؿ عالمة زمف المستقبؿ في عشرة أفعاؿ لمدال استخدـ -3
"              سنستيؿ الػمرحمة اإلصالحية الػجديدةليجعؿ ىناؾ أمال يسعى إليو الشعب الجزائرم، مثؿ: " 

ستسير ىي "،" تخاباتك ستتكفؿ الييئات الكطنية لمػمراقبة ك الػمتابعة عمى التأكد مف مراعاة قانكف االن" 
 " . ستؤدم مياميا بقكة القانكف، بعيدا عف كؿ كصاية أك تدخؿ"،"  األخرل عمى سالمة الػمسار االنتخابي

 

                                                             
، 1ط ابك عبد ا بدر الديف، ابف الناظـ، " شرح ابف ناظـ عمى ألفية ابف مالؾ" ، تحقيؽ : محمد باسؿ عيكف السكد، - 1

 .    582ـ،ص2000لبناف ، دار الكتب العممية بيركت،
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 عمى النحك التالي: كزناأعشرة  كردت أفعاؿ الخطاب عمى

 النسبة العدد الكزف

 فىعىؿى   فعؿ:

 فىًعؿى 

 فىعيؿى 

15 

04 

01 

25 

06.66 

01.66 

 11.66 07 فىعَّؿ

 15 09 أىٍفعىؿ

 21.66 13 تىفىعَّؿ

ؿ  03.33 02 تىفىاعى

 01.66 01 ًإٍنفىعىؿ

 10 06 ًإٍفتىعىؿ

 03.33 02 ًإٍستىٍفعىؿ

 يالحظ ما يأتي عمى تمؾ األبنية:

"ك صيغة"  (%33.32الثالثي المجرد أعمى نسب الخطاب ) -1  ( .%25) استخداماأكثر األكزاف  فىعىؿى

 تأتي لمداللة عمى التكثير، ك القكة ك اإلرادة مثؿ: مٌكف، شٌكؿ، قٌرر." التي فىعَّؿ صيغة " -2

 ك صيغة "أفعؿ" الذم يرد لمتعدم مثؿ: أقاـ، أثبت، أعربكا لمدخكؿ في الشيء مثؿ:أصبح. -3

 كرد بناء " تىفىعَّؿ " لمداللة عمى االستجابة مثؿ: تعٌيد، تحٌمؿ، تعٌمؽ، تكٌقع. -4

، إنتظر، إغتنـ." ل ًإٍفتىعىؿ كرد بناء "-5  مداللة عمى المطاكعة مثؿ: إلتـز

 كصيغة "تفاعؿ" لمداللة عمى المشاركة مثؿ: تساكؽ .-6
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 " التي تدؿ عمى الطمب مثؿ: إستفاء. ًإٍستىٍفعىؿ كبناء " -7

 ثانيا: األسماء:

حيث  كىك يفكؽ عدد األفعاؿ، كلكف ىذا ال يعني جمكد تراكيب الخطاب، اسما( 178كرد في الخطاب)  
كاف" عمى التركيب اإلسمي  األسماء في تراكيب فعمية ك تراكيب إسمية دخؿ فييا عنصر الزمف "كردت 

 فتعطيو زمنا ماضيا أك حاضرا أك مستقبال)ستككف( أك كقكع الخبر جممة فعمية، فيصبح التركيب متحركا.

الزماف ك قد جاء ( مصدرا، ك المصدر يدؿ عمى حدث مجرد مف 100كرد في الخطاب نحك )*المصدر: 
 عمى النحك التالي:

 مراقبة، المنافسة، األنشطة. مثؿ: الفرز )أ( إستخدـ المرسؿ المصادر ذات الحركة ك الحيكية،

 )ب( كردت بعض المصادر مزيدة، مثؿ: إقتراع، انتخاب، اشتراؾ، استقباؿ، استحقاؽ، اصالح، اعالـ.

 منطمؽ، مسار، مساىمة، مسؤكلية.)ج( جاءت معظـ تمؾ المصادر ميمية، مثؿ: مكعد، 

 )د( إستخدـ المرسؿ المصدر الصناعي، مثؿ: حرية، شعبية، شرعية، أرضية، تشريعية.

 المشتقات:*

اسـ الفاعؿ، اسـ المفعكؿ، الصفة المشبية، اسـ التفضيؿ، اسـ المكاف، اسـ الزماف، اسـ اآللة. كتعطي 
 المفردات كثراء في الدالالت.المشتقات مركنة في لغة الخطاب، كتزيدىا سعة في 

 ( مشتؽ عمى النحك التالي: 78المرسؿ حكالي ثمانية ك سبعيف) استخدـ 

 اسـ الفاعؿ اسـ المشتؽ
 المفعكؿ

الصفة 
 المشبية

 اسـ
 التفضيؿ

 اآللة سما المكاف اسـ الزماف اسـ

 00 16 13 06 08 11 24 العدد

 00 20.51 16.66 07.69 10.25 14.10 30.76 %النسبة
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 التعميؽ عمى الجدكؿ: 

، ك ىذا العدد يعني تأثر المرسؿ بالحدث ك معايشتو انفعاالتياتعبر المشتقات عف الحالة النفسية ك -أ
 إياه.

الفاعؿ عمى الكصؼ أقكل مف  اسـفي الخطاب، ك داللة  استخداماالفاعؿ أكثر المشتقات  اسـيعد  -ب
، ؼ "مقيـ" أقكل مف "يقيـ" العناية لممكاطف المقيـ خارج الكطفك لما كنت أكلي نفس داللة الفعؿ، مثؿ: 

 1الفاعؿ غير مقيد بزماف. اسـألف صيغة الفعؿ ترتبط بزماف، ك 

( مرة لمداللة عمى زماف كقكع 13الزماف ) اسـ ستخدـكا ( مرة،11المفعكؿ نحك) اسـالمرسؿ  استخدـ-ج
 " . االنتخابي القادـ عف ارتباطيا بكطنياجاليتنا في الخارج ستعرب في المكعد  الفعؿ، مثؿ: "

             ."  كتمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبةالمكاف إلى مكاف كقكع الفعؿ، مثؿ: "  اسـيشير  -د

 ".ستجرم عممية االقتراع ك الفرز تحت المراقبة المباشرة لممثمي المرشحيف في جميع مكاتب التصكيت"

الفاعؿ، ك أقكل في الداللة، فإسـ الفاعؿ يدؿ عمى مف  اسـالصفة المشبية أقكل عمى الكصؼ مف  -ق
 قاـ  بالفعؿ عمى كجو الحدكث ك التجدد، ك الصفة المشبية تدؿ عمى مف قاـ بالفعؿ عمى كجو الثبكت"

 ".المكاطنة الكاعية

ما تككف المساىمة في أوسع ساىمة عمى الميشير إسـ التفضيؿ إلى الحالة المزاجية لممرسؿ، مثؿ: " -ك
نريد االنتخابات التشريعية المقبمة مجرد منافسة مف أجؿ الفكز بالمقاعد بؿ تسابقا مف   " ، "اتخاذ القرارات
 . "البرامج ك خيرة النخب أفضلأجؿ ترجيح 

ضمير الجمع المتكمـ" نحف" مرة كاحدة  في التعبير عف مكقؼ الشعب الجزائرم مف  استخدـ *الضمائر: 

نحف بصدد القياـ بيذه الخطكة األكلى المتمثمة في تنظيـ االنتخابات اإلنتخابات التشريعية، مثؿ: " 

ـ "، بينما غاب ضمير المتكمـ "أنا" أم غياب ذات المرسؿ عف الكالـ ك حضكر الكالالتشريعية القادمة

                                                             
 . 88ص ـ،1988دار المعارؼ ،  ،01، طابداع الداللة في الشعر الجاىمي، مدخؿ أسمكبي"محمد العبد،"  - 1
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ستسير ىي األخرل عمى عمى لساف الجميكر، إستخدـ ضمير الفصؿ "ىي" لمتأكيد ك التعظيـ، مثؿ:"

 " . ىي مسؤكلة في ضبط الحممة االنتخابية الرسمية " ، "سالمة المسار االنتخابي

الفاعؿ في ىذا الخطاب كرد جمعا كالمتكمـ فردا، كيعد ضمير الجمع المتكمـ الذم يراد بو الحاكـ  

لقد  "نا" الفاعميف في الخطاب المباشر، مثؿ: " استخدـفمقد  محكـك معا سمة رئيسية في ىذا الخطاب،كال

إننا ننتظر إذف مف الناخبيف كالناخبات ىبة  " ، "قررنا دعكة مالحظيف دكلييف لمتابعة االنتخابات القادمة

 " . صريحة

عمت بنية الخطاب السطحية مع العالـ ، فتفااستخدامياالمرسؿ الظركؼ، كتكسع في  استخدـ * الظرف:

فالمرسؿ ال يكتفي بالتركيب في الداللة، بؿ يحيؿ إلى العالـ الخارجي ليؤكد مضمكف التركيب  الخارجي.

عمى تجربة شعبنا ك مف منطمؽ إرادتنا  ااآلف ك قد تـ ذلؾ بناءبتحديده زمانيا ليقنع بو المتمقي، مثؿ: " 

"فالظرؼ الزماني "اآلف" حدد زمف التركيب ك ربطو بالكاقع الخارجي. كيحدد الظرؼ المكاني  الكطنية

فسح المجاؿ رحبا أماـ المرأة ك الشباب بما يمكف مف إثراء التركيبة البشرية  مكاف الحدث، مثؿ: "

 " .  " أماـ" ظرؼ مكاف.لمؤسساتنا الدستكرية

(، ك ىؤالء مرة 06( ك ذلؾ)03(، ىذه)02سـ إشارة: ىذا)( إ12كرد في الخطاب نحك)*أسماء اإلشارة: 
 يربط الالحؽ بالسابؽ مف التراكيباإلشارة يؤدم كظيفتيف في الخطاب. األكلى حيث  اسـكاحدة، ك 

 فيحقؽ التماسؾ في الخطاب، ك الثانية: ربط الخطاب بالعالـ الخارجي 

يفتح لنا الباب الستكماؿ إعادة بناء الدكلة إف ىذه االنتخابات التشريعية تشكؿ استحقاقا مصيريا  مثؿ"
مف الشباب الغيكر عمى كطنو أنتظر أف يغتنـ ىذا المكعد االنتخابي الحاسـ ليثبت حضكره  " ، " الجزائرية
 " . فيو ناخبا
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ك عمى ضكء ما  (، لمكصؼ ك مثاؿ ذلؾ"08استعمؿ المرسؿ اإلسـ المكصكؿ نحك)*اإلسم الموصول: 

عبرت عنيا األحزاب السياسية ك الشخصيات الكطنية ك تنظيمات  التيكرد في اآلراء كالمقترحات 

جرت عمى الصعيديف الكطني ك المحمي حكؿ اإلصالحات السياسية  التيالمجتمع المدني في المشاكرات 

 . سة الديمقراطيةأرل أننا قد ىيئنا األرضية التشريعية لمدخكؿ في مرحمة جديدة مف الممار 

 الثالث: المستوى التركيبي

تنقسـ الجمؿ عمى أساس البنية الداخمية إلى: بسيطة، مركبة، تركيبية، ك قد قاـ المؤلؼ بإحصاء تمؾ 
 عمى النحك التالي:فكردت االشكاؿ في الخطاب، 

 تركيبية مركبة بسيطة نكع الجممة

 24 30 72 العدد

 19.04 23.80 57.14 %النسبة

 

اعتمد الخطاب عمى التراكيب النحكية البسيطة النابعة مف السياؽ المباشر، فقد شكمت الجممة البسيطة -1
 ( مف الجمؿ.57.14%)

  ( %19.04( ك ىي بذلؾ تزيد عف نسبة الجممة التركيبية )%23.80كردت الجممة المركبة بنسبة )-2
 ك يرجع ذلؾ إلى مكضكع الخطاب.

 أوال: الجممة البسيطة:

اآلف، ك قد تـ ذلؾ، بناء عمى تجربة كرد معظميا مف النكع الطكيؿ الذم يحتكم عمى متعمقات ، مثؿ: "  
ك تػنفيذا أيضا، ألحكاـ القانكف العضكم الػمتعمؽ بالنظاـ  " ، "شعبنا، ك مف منطمؽ إرادتػنا الكطنية

خابات، ك النظر في سائر االنتخابي، ستتكلى لجنة متألفة حصريا مف قضاة، ميمة اإلشراؼ عمى االنت
"، ك يرجع ىذا الطكؿ إلى أف الخطاب معد، ك قد حاكؿ المرسؿ أف يضمف خطابو كؿ ما  مسار اإلقتراع
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فامتد التركيب ليشمؿ مضاميف طكيمة.ىذا أمر، ك اآلخر أف  تفيض بو نفسو حكؿ الحدث الخارجي،
 كر حضكر.الخطاب ينقؿ إلى المتمقي عبر كسائؿ اإلعالـ ، ك ليس ىناؾ جمي

 ثانيا: الجممة المركبة:

إف ىذه االنتخابات كردت الجممة المركبة طكيمة إلحتكائيا عمى أكثر مف تركيبيف بسيطيف، مثؿ:"     
التشريعية تشكؿ استحقاقا مصيريا، يفتح لنا الباب الستكماؿ إعادة بناء الدكلة الػجزائرية، بعد مركر 

تصبح دكلة تسكدىا الػحكامة الفضمى ك الػمكاطنة الكاعية، في خمسيػف سنة عمى استرجاع سيادتيا، بحيث 
 ." كنؼ العدالة االجتماعية ك التضامف الكطني

 ثالثا: الجممة التركيبية:

ك عمى كؿ مسؤكؿ أك عضك في الحككمة، أك مكظػػؼ يعد الطكؿ أبرز ظكاىرىا، ك مثاؿ ذلؾ " 
ابات التشريعية الػمقبمة، أف يمتـز باالمتػناع عف سػػاـ، أك إطار مسٌير في مؤسسة عمكمية، يترشح لالنتخ

    " استعماؿ كسائؿ الدكلة أثناء حممتو االنتخابية كعف القياـ بأية زيارة عمؿ إلى الكالية التي يترشح فييا
ك الجممة الشرطية تكقظ في الذاكرة التكقيع ك النتيجة ك الحتمية المنطقية كما تتضمف أفكارا كثيرة يعبر 

 ممة طكيمة، ك تعمؿ عمى تماسؾ بنية الخطاب، ك ترابطيا.عنيا بج

كيرجع  ،إستخدـ المرسؿ الربط السياقي كثيرا في الخطاب، فقد استخدـ جممة الصفة، ك جممة الحاؿ
  ذلؾ إلى اعتماد المرسؿ عمى الكصؼ في سرد الحدث.

 النحك التالي:( جممة عمى 126كرد في الخطاب نحك )الجممة اإلسمية و الجممة الفعمية : 

 فعمية اسمية نكع الجممة

 13 113 العدد

 10.31 89.68 %النسبة
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ك يتميز كؿ نكع منيما   (%89.68يالحظ في الجدكؿ التالي زيادة نسبة الجممة اإلسمية في الخطاب )
 بسمات خاصة، كىي:

 أوال:الجممة االسمية:

تػـ إصدار استخدـ المرسؿ الجممة اإلسمية إلعطاء حقائؽ ثابتة، كفي مقدمة الخطاب، مثؿ:"      
" .  كالجممة اإلسمية التي تخمك مف الفعؿ تدؿ عمى الثبات ك اإلستمرار، ك قد  نصكص تشريعية جديدة

ك ليذا جاءت  استخدـ المرسؿ الجممة اإلسمية إلعطاء حقائؽ إخبارية يقنع بيا المتمقي كمقدمات ثابتة،
 في مكاضع اإلحتجاج.

االبتداء أتى في بعض الجمؿ، ك تعطي داللة التأكيد، كاستخدـ "إف" يؤدم كظيفة نفسية إلى جانب  
إننا ننتظر إذف، مف الناخبيػف كالناخبات، ىبة صريحة الكظيفة الداللية، ك يظير ذلؾ مف خالؿ المثاؿ:" 

 ." إلى اإلدالء

ك لػما كنت أكلي نفس العناية "كاف" في بعض التراكيب اإلسمية، مثؿ:" استخدـ المرسؿ الناسخ    
ك يبقػػػػى عميػنا جميعا أف نككف فػػػي مستكل ىذا " ، "  لمػمكاطف الػمقيـ خارج الكطف ك ذاؾ الػمقيـ داخمو

 ". االستحقاؽ الفػػاصػػؿ

لقد أيتُّخذت كافة  التحقيؽ :" استخدـ الرئيس المؤكدات في التركيب اإلسمي، مثؿ:" لقد" التي تفيد   
  لقد قررنا دعكة مالحظيػف دكلييػف لػمتابػعػة االنتخػػابػات القادمة " ، " الترتيبات لضماف شفافية االنتخابات

إف ىؤالء ممزمكف بتحمؿ " ، "  إف ىذه االنتخابات التشريعية تشكؿ استحقاقا مصيرياك"إف" لمتأكيد مثؿ: " 
 ". مػػسػػؤكليػاتػيػػـ

 مكدىا، ك لتصبح ذات حركة ك حيكيةأدخؿ المرسؿ عنصر الزمف في بعض التراكيب، ليخرجيا عف ج  
كذلؾ مف خالؿ كسيمتيف، ىما: مجيء الخبر في التركيب االسمي جممة فعمية، كدخكؿ الفعؿ في أم 

تحقاقا إف ىذه االنتخابات التشريعية تشكؿ اس مكضع مف الجممة يحقؽ الحركة، ك يعطييا زمنا مثؿ: "
 " . مصيريا

 تميزت بعض التراكيب بطكليا، ك ذلؾ ألسباب:
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الديمقراطية التي نرـك بناءىا تمر عبر الػمشاركة الحرة لمػمكاطف في الحياة كقكع الخبر جممة مثؿ:"  )أ(
 " . إف ىؤالء ممزمكف بتحمؿ مػػسػػؤكليػاتػيػػـ " ، " السياسية التعددية

االنتخابات التشريعية تشكؿ استحقاقا مصيريا، يفتح لنا الباب الستكماؿ إف ىذه )ب(تعدد الخبر مثؿ:" 
 " . إعادة بناء الدكلة الػجزائرية

 ثانيا: الجممة الفعمية:

 ( فعمية،ك أىـ ميزاتيا:10.31جممة) 13كردت في الخطاب نحك 

(جمؿ في حيف كردت جممة كاحدة في زمف 08كردت معظـ جمؿ الخطاب في زمف المضارع )    
 ( جمؿ فقط.04الماضي، ككرد في زمف المستقبؿ )

تتحمػػؿ الييػئات اإلداريػة، في الكطف، مسؤكلية ضماف حياد أعكانيا حيادا طكؿ الجممة الفعمية مثؿ:"    
سنستيؿ الػمرحمة اإلصالحية الػجديدة، عمى بركة ا، بإجراء " ، "   تاما، في كؿ ما يتعمؽ باالنتخابات

عية الػمقبمة، في إطار أحكاـ النظاـ االنتخابي الذم أصبح سارم الػمفعكؿ، ك ذلؾ في االنتخابات التشري
 " . 2012مايك  10يـك 

الكصؼ ـ  كردت بعض الجمؿ في زمف المستقبؿ داللة عمى اكتساب الحياة لمحدث، التكضيح،  الشرح
 ."  ستتكلى لجنة متألفة حصريا مف قضاة، ميمة اإلشراؼ عمى االنتخابات مثؿ:"

 الجممة اإلنشائية:

المرسؿ عمى األسمكب اإلخبارم في الخطاب، لعدـ حضكر المتمقي أمامو،فمـ ترد الجمؿ االنشائية  اعتمد
 كثيرا سكل:

ؿ " ك النداء ال أيتيا الػمكاطنات الفضميات،أييا الػمكاطنكف األفاضكرد في الخطاب سبع مرات:"  النداء:
ك قد استخدـ النداء في اركة مف المتمقي في بناء المكضكع،  مش يتطمب استجابة مباشرة مف المنادل أك

، كإستراتيجية لمكضكع أك فتح قناة اإلتصاؿ، يستيؿ بو اب مكجيا إلى الجميكر المستيدؼافتتاح الخطا
    .تضامنية،أك تكجييية
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 :يالمستوى الدالل: الرابع

الداللية التي تشكؿ مكضكع  مفردات الخطاب ك داللتيا ك البنى ك ىك المستكل الذم يقـك عمى دراسة
الخطاب، ك المضمكف االديكلكجي ليذه المفردات، فالمفردات تحمؿ في داللتيا االنطباعات الداخمية 

 لممرسؿ.

تدخؿ مفردات الخطاب عمى اإلطار المضمكنى الذم يدكر حكؿ مكضكع الخطاب، ك قد كردت مفرداتو 
 ؿ اآلتية:في مجاالت الحقك 

تعد مفردات حقؿ االنتخاب مف أكثر المفردات تداكال في الخطاب، كيرجع ذلؾ إلى حقل اإلنتخاب: 
الييئة الناخبة(،حيث بمغ  استدعاءمكضكع الخطاب األساسي)اإلعالف عف مكعد اإلنتخابات التشريعية أك 

مفردة ك تركيبا مثاؿ:" االنتخابات التشريعية، النظاـ االنتخابي،  مكاتب اإلقتراع، الفرز، مجمس  72نحك 
  شعبي كطني، الحممة االنتخابية، إعالف النتائج، المجالس المنتخبة، مكاتب التصكيت،المكعد االنتخابي.    

دكلة بعدة مفردات كتراكيب منيا ما كرد مباشرة ىذا مف جية عبر المرسؿ عف مصطمح الحقل الدولة:
مثؿ:"الدكلة الجزائرية ،كسائؿ الدكلة، دكلة الحؽ ك القانكف"،كمف جية أخرل لمح لممصطمح مثؿ:" مجمس 

 شعبي كطني، الحككمة، الييئات اإلدارية، اإلدارة المحمية، الييئات الكطنية". 

 اب السياسية، اإلصالحات السياسيةدة: المسار الديمقراطي، األحز ( مفر 19كقد بمغ نحك)حقل السياسية: 
 الممارسة الديمقراطية، الحياة السياسية، فعاليات سياسية كطنية.

الجزائرم كييئة ناخبة ك منتخبة  ترددت كممة الشعب في الخطاب، يشير بيا إلى الشعبحقل الشعب: 
 ية، سمطة الشعب " . مثاؿ:" الشعب، شعبنا، مقدسات الشعب، اإلراة الشعب

  " عمى بركة اكرد تركيب إصطالحي في حقؿ الديف مرتيف في الخطاب مف خالؿ قكلة:" حقل الدين: 
 " .إف شاء ا" 

ىك النمط التعبيرم الخاص، الذم يتميز بالثبات، ك يتككف مف كممات تشكؿ كحدة التراكيب الداللية: 
 ى معنى اصطمحت عميو الجماعة المغكية مثؿ: معنكية كاحدة تحكلت عف معناىا األصمي إل

كىي عبارة عف مصاحبة بعض األلفاظ المغكية ألفاظا أخرل بعينيا لمتعبير عف  أوال:المصاحبات المفظية:
. ك تنقسـ المصاحبات إلى مصاحبات قديمة كأخرل حديثة كليدة  معنى خاص يتككف مف ىذا التالـز

  الظركؼ السياسية كاإلجتماعية الحديثة.
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 " أم: تتصرؼ بكؿ حرية ك بعيدا عف كؿ تدخؿ.  كؿ كصايةالقديـ مثؿ: "  بعيدا عف 
 " تعني المغة، الديف..    مقدسات الشعب"                   
 " تعني: البرلماف، مجمس النكاب، مجمس الشعب. ممارسة سمطة الشعب"                   

        تعبير عف ممارسة السمطة السياسية ة " تعني: الػحكامة الفضمى ك الػمكاطنة الكاعي الحديث مثؿ:"
     المكاطنيف  لشفافية، التزكيد بالمعمكمات، حقكؽ ككاجباتكتشمؿ ا ك إدارتيا لشؤكف المجتمع ك مكارده

 ك المكاطنات.
 " تعني التحرم. ممارسة التقصي"                   

كىي عبارة عف كممتيف أك أكثر كترتبط عناصره فيما  يرات المغوية أو التعبيرات االصطالحية:ثانيا: التعب
 بينيا ارتباطا دالليا عضكيا كثيقا، كقد يتحقؽ المعنى اإلجمالي مف حصيمة المعاني المفردة كمف ذلؾ:

 كىي التي تفيـ مف خالؿ المعنى اإلجمالي لمتركيب مثؿ: تعبيرات المصاحبة: -
 "  تعني بعد أكسع لمديمقراطية يؽ الػمسار الديمقراطيتعم " 
 " تعني محطة ىامة  تشكؿ استحقاقا مصيريا" 
 " تعني التحرم كالمتابعة حؽ ممارسة التقصي ك الػمراقبة" 
 " تعني المدة الزمنية التي يقضييا النائب داخؿ البرلماف العيدة البرلػمانية" 
 كىي الكحدة التي تممؾ تكجيو المعنى العاـ لمتعبير.تعبيرات الوحدة المغوية المركزية:  -

 " تعني القاعدة التشريعية. األرضية التشريعيةك أىـ تمؾ الكحدات في الخطاب: لفظ التشريعية، مثؿ:" 
 " تعني إنتخاب نكاب البرلماف   االنتخابات التشريعية" 
 " تعني القكانيف التي يشرعيا البرلماف لمنصكص التشريعية"  

 "  تعني اإلتجاه الديمقراطي   الػمسار الديمقراطيك لفظ المسار، مثؿ :" 
 " تعني مراحؿ اإلقتراع الػمسار االنتخابي"                     

 " تعني حقو الدستكرم لػممارسة الشعب سيادتػوك لفظ سيادة، مثؿ: "  
 " تعني اإلستقالؿ.      كر خمسيػف سنة عمى استرجاع سيادتيابعد مر  "               

كىي تمؾ التعبيرات التي تأخذ شكؿ األسمكب المغكم، كيقصد مف تركيبيا غاية  ت المجازية :االتعبير ثالثا: 
ستسير ىي  أسمكبية ك تأتي لتحسيف أسمكب ك تجميمو، كيمؾ االستغناء عنيا بكممة كاحدة. مثؿ: "

 " ، كناية عف شفافية اإلنتخابات            األخرل عمى سالمة الػمسار االنتخابي
 "،  كناية عف تتناسب مع إنشغاالت المكاطنيف تتساكؽ حقا ك انشغاالت الػمكاطنيػف" 
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 كناية عف اإلختيار         " ىبة صريحة إلى اإلدالء "
 ." كناية عف الشفافيةة ك البمبمةفي كػنػػؼ جػػك ال مكاف فيو لزرع الريب" 

كىي عبارة عف جمع بيف لفظيف مف حقميف داللييف مختمفيف في صكرة مضاؼ  رابعا: المزاوجات المفظية:
 كمضاؼ إليو، لتحقيؽ غايات أسمكبية تفيـ مف التركيب، مثؿ:

 " تعني: التحرم         ممارسة التقصي  "

 مف الغش     " تعني : النزاىة  شفافية االنتخابات"  

 " تعني: االلزاـ بتطبيؽ القانكف.            قكة القانكف"  

 " تعني الجمعيات ك المنظمات.  كتػنظيمات الػمجتمع الػمدني"  

التعبير السياقي تؤديو عالقة كممة بأخرل في التركيب. كتتنكع التراكيب التي ترد عمى  التعبيرات السياقية:
تنكعا كبيرا، ألنيا في حقيقة األمر تمثؿ جميع العالقات الممكنة بيف مفردات  منكاليا التعبيرات السياقية

 المغة، كأىـ تمؾ العالقات في الخطاب ما يأتي:
  كالتػنظيمات الػجمعكية، نصكص تشريعية، الػمسار الديمقراطيعالقة الصفة بالمكصكؼ، مثؿ: -أ

 .النظاـ االنتخابي، الػمجتمع الػمدني، يةالشخصيات الكطن ، األحزاب السياسية، الػمجالس الػمنتخبة
أنتظر مف األحزاب السياسية، ك النقابات، كتػنظيمات الػمجتمع الػمدني، أف "  عالقة الفعؿ بحرؼ مثؿ:-ب

مف الشباب الغيكر عمى كطنو أنتظر أف يغتػنـ ىذا " ،  " تعمؿ سكيا عمى تعبئة الناخبيػف ك الناخبات
 " .  ليثبت حضكره فيوالػمكعد االنتخابي الحاسـ 

 " أنتظر" المعنى األكؿ تعني:  أتكقع            المعنى الثاني تعني: أتمنى
الكفاء  اإلشراؼ عمى االنتخابات،، التػنظيمات الػجمعكية الػمرأة فيعالقة المصدر بحرؼ جر، مثؿ: -ت

 .بالكاجب الػمدني
صندكؽ ، حرية التعبير، فية االنتخاباتشفا، قكانيػف اإلعالـ: عالقة المضاؼ بالمضاؼ إليو، مثؿ-

 .سمطة الشعب، مقدسات الشعب، االقتراع
 عالقة المعطكؼ بالمعطكؼ عميو، كالتي تتككف مف الناحية الداللية نكعا مف األنكاع اآلتية:-ج
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 أحكاـ النظاـ االنتخابي، نصكص تشريعية"  " ، لػمشاكرات، ااآلراء كالػمقترحاتالترادؼ، مثؿ: "  -
لمجنة  ،الييئات الػمكمفة بتػنظيـ االنتخابات" ، " ألحكاـ القانكف العضكم الػمتعمؽ بالنظاـ االنتخابي

 . " الػمسار الديمقراطي، الحياة السياسية التعددية ت " ، "الػمستقمة لػمراقبة االنتخابا

     الكطني " ، "  ية ك الكاليةالبمد"، "  األحزاب السياسية كالتػنظيمات الػجمعكيةداللة التكامؿ، مثؿ: "   -
 " . التقصي ك الػمراقبة " ، " االقتراع ك الفرز" ، " ك الػمحمي

 .الػمحميك  الكطني، ك الػمكاطػػنات الناخبيػف كالناخبات، الػمكاطنيػفالتضاد، مثؿ: النساء كالرجاؿ ،  -
  تػنظيـ مشاكرات كاسعة التحديد الكمي، مثؿ: -
  .: بعد مركر خمسيػف سنةمثؿالتعبيرات الزمانية،  -
 مؤسسة عمكمية، الػمجمس الدستكرم، مكاتب التصكيت، الػمجالس الػمنتخبة التعبيرات المكانية، مثؿ: -

 مؤسسات دستكرية

 خصائص التركيب السياقي:

ىك اسـ أك عبارة تالزمت بنيتيا، لمداللة عمى مفيـك في حقؿ مف حقكؿ المعرفة. ك قد جاء المصطمح: 
الخطاب مفردات ك تراكيب، أخذت داللة اصطالحية، ك دخمت المعجـ السياسي ، كقد كردت تمؾ في 

المصطمحات أشكاال متنكعة ، فقد يأتي المصطمح اسما مجردا   ك قد يأتي مضافا إليو الحقة  ك قد يأتي 
 1تركيبا مف كممتيف، ك قد يصؿ إلى ثالث كممات.

 زب، الحككمة، الشعب، الدكلة، البالد.االسـ، مثؿ: النظاـ، الحالنوع األول: 

 ى االتجاىات ك المذاىب ك األنظمةالمصدر الصناعي )المختـك بالنياية :"ية"( لداللة عمالنوع الثاني: 
 مثؿ: الجمعكية، التشريعية، اإلجتماعية، الدكلية.

 اسـ جامد+ ية : جمعكية. -

 مصدر+ية : حككمية.أرضية. -

 اسـ جمع +ية : شعبية. -

                                                             
 .130مرجع سبؽ ذكره، محمكد عكاشة، ص  - 1
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 تككف الكممة دخيمة، مثؿ : ديمكقراطية.  ك قد

الدكلة ، الػمسار الديمقراطي، النظاـ االنتخابي سككف أكثر مف كممة، مثؿ:التركيب ك  النوع الثالث:
 الػمجتمع الػمدني، مجمػػس شعبػػي كطػنػػي، الػمجالس الػمنتخبةمثؿ: مشتقات ، كيدخؿ في ذلؾ الالػجزائرية

 .الػمجمس الدستكرم

 و األشكال البالغية :الداللة 

    اإلستعارة: كىي مف أكثر صكر المجاز في الخطاب، ك أىـ الصكر التي تبدك فييا المغة المجازية -1
الستكماؿ إعادة بناء  االنتخابات التشريعية تشكؿ استحقاقا مصيريا، يفتح لنا البابأك التصكيرية، مثؿ:" 

ف حيث ترؾ المشبو )االنتخابات( ك حذؼ المشبو " ، لقد شبو المرسؿ االنتخابات باالنسا الدكلة
 بو)االنساف( ك لـز لو بأحد لكازمو )يفتح الباب( عمى سبيؿ االستعارة المكنية.

 مقدسات الشعب" كناية عف الفكز في االنتخابات التشريعية  "  مف أجؿ الفكز بالػمقاعد الكناية: مثؿ:" -2
 ديف ك اليكية الجزائرية." كناية عف الحفاظ مقكمات الشعب، المغة، ال

)أك الرمز المغكم( بمف يستخدميا كىك المستكل الذم ييتـ بدراسة عالقة اإلشارة  المستوى التداولي:
ككيفية تحقؽ االتصاؿ مف خالليا. إف المرسؿ يستخدـ المغة كالمؤثرات البالغية في الخطاب بقصد التأثير 

قناعو، فالمغة أداة لممارسة   الفعؿ عمى المتمقي في سياؽ معيف.في المتمقي كا 

كييتـ التداكليكف بدراسة فاعؿ الخطاب أك منتجو )المرسؿ( كعالقتو بالمتمقي، كىـ بذلؾ يقتربكف مف 
الخطاب مف خالؿ سياقو الخارجي. كيراعى في تحميؿ الخطاب دراسة السياؽ الذم كرد فيو مقطع مف 

 1خمي )سياؽ نصي(.الخطاب، كينقسـ السياؽ إلى سياؽ خارجي كسياؽ دا

 

 

 

 

                                                             
 .531المرجع نفسه، ص - 1
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 أوال:السياق الخارجي:

 يتضمف السياؽ الخارج عف النص ما يأتي:

 بكتفميقة )سبؽ التعريؼ بو(.الرئيس عبد عزيز المرسل: 

ك ىك المستمع أك القارئ الذم يتمقى الخطاب، ك المتمقي في ىذا الخطاب الجميكر الجزائرم المتمقي: 
أيتيا الذم تمقى الخطاب عبر كسائؿ االعالـ ، ك قد كجو المرسؿ اليو الخطاب مباشرة مف خالؿ النداء" 

ك الػمكاطػػنات  الػمكاطنيػفتمكيػف أييا المكاطنكف األفاضؿ " .أك مف خالؿ قكلو:"  الػمكاطنات الفضميات،
مف الػمساىمة، عمى أكسع ما تككف الػمساىمة، في اتخاذ القرارات التي يتكقؼ عمييا مستقبميـ ك مستقبؿ 

 " . أبنائيـ

كىك الذم يفسر مف خالؿ نص الخطاب ك مثؿ ذلؾ ما تحيؿ إليو الضمائر في ثانيا: السياق الداخمي: 
" ، فالضمير في سيادتيا .يفسر في ضكء  ى استرجاع سيادتيابعد مركر خمسيػف سنة عممثؿ قكلو:" 

 السياؽ السابؽ فمرجع الضمير " الدكلة الجزائرية " .

 ك ىناؾ نكعاف مف المعنى يحددىما السياؽ الداخمي:

المعنى السياقي الذم يتحدد مف خالؿ السياؽ، أك ما يمكف أف يسمى تنكعات الحديث، أك الختالؼ  -
" . السيادة في القكؿ األكؿ تعني  لػممارسة الشعب سيادتػو" ، "  سترجاع سيادتياا " السياؽ، مثؿ:

 اإلستقالؿ ك  أما السيادة في القكؿ الثاني تعني ممارسة الحرية ك الحقكؽ المدنية .

جميع المعاني السياقية التي تأتي بيا الكممة، كمثاؿ ذلؾ المعاني المعجمية التي يحصييا المعجـ لمفظ  -
حد ، ك مثاؿ ذلؾ كممة " تشريعية "التي تعني في "نصكص تشريعية" القكانيف ، أما في " أرضية الكا

 تشريعية " فتعني الضمانات ك الشركط الالزمة    

   " اإلنتخابات التشريعية " فتعني إختيار نكاب الشعب .

 غير مباشر.الى نكعيف : خطاب مباشر ك خطاب  كليكف الخطابادك يقسـ الت

"ك ىذا ما  نحف عف نفسو ب " أنا" المتكمـ أك " ك ىك الذم يعبر بو المرسؿأوال: الخطاب المباشر: 
) أنا+ أنتـ، أك  المرسؿ أف يستخدـ ضمير المتكمـ الجمع الذم يعني  اعتاد الحظناه في خطابنا ، بحيث
(، مثؿ: "  إننا ننتظر " ، "  مالحظيػف دكلييػفقررنا دعكة " ، " ىيئنا األرضية التشريعية الحاكـ ك المحكـك
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" . يالحظ أف األسمكب المباشر يتميز بالجماعية نحف بصدد القياـ بيذه الخطكة األكلى" ك مثؿ: "  إذف
 )نحف( ال بالفردانية الذاتية المتمثمة في " أنا " .

    آلخر، ك أدائو بطريقة غير حرفية  خطاب اينبثؽ مف تقمص خطاب لثانيا: الخطاب غير المباشر: 
 ك ىذا يتطمب تغيير الزمف ك الضمائر كاإلشارات كي تتسؽ مع سياؽ الخطاب في اتجاىاتيا ك إحاالتيا.

ك قد ينقؿ القكؿ عف غيره مثؿ اإلقتباس المباشر، كقد يعدؿ فيو عف طريؽ الحكى عنو أك الحيث 
 بمسانو.ك لـ يرد في الخطاب شيئا مف ذلؾ.  

 إعتمد المرسؿ عمى أدلة مف خارج النص ك أدلة مف داخمو.لوسائل اإلقناعية : ا

 أوال:األدلة الخارجية:

تنظيـ أجزاء الخطاب كالتسمسؿ المكضكعي، ك الترتيب المنطقي ألجزاء ىذا المكضكع، كتسميـ كؿ فقرة -أ
إلى أختيا التي تمييا دكف إنقطاع أك خمؿ في تطكر المكضكع، فقد بدأ الخطاب، بإستيالؿ، ك ىك المقدمة 

ا ك عاطفيا، لتمقي مكضكع اإلفتتاحية التي يفتح بيا المرسؿ قناة اإلتصاؿ مع المتمقي ك يييئو نفسي
الخطاب االساسي ثـ إنتقؿ إلى عرض المكضكع، فأكجز في تفاصيمو. بدأ الحديث بدعكة الييئة الناخبة 

، لينتقؿ بعد ذلؾ بتقديـ الضمانات الكافية مف أجؿ سير ىذه  2012مام 10لإلدالء بصكتيا بقكة يـك 
عضكم المتعمؽ بالنظاـ اإلنتخابي مع دعكة جميع العممية في شفافية تامة ككفقا لما يتطمبو القانكف ال

الييئات ك األحزاب ك الجمعيات كمالحظيف مف خارج الكطف ليختتـ خطابو ، بدعكة الجميع لممشاركة في 
 .  كالخركج بمجمس شعبي كطني يتمتع بالشرعية ك الػمصداقيةىذا الحدث 

اسية، كىك )اإلعالف عف مكعد قيمة المكضكع يتناكؿ الخطاب مكضكعا ميما في الساحة السي-ب
 ( ك ىي قضية تشغؿ الشعب الجزائرم .2012اإلنتخابات التشريعية لسنة 

 : استعاف المرسؿ بكسائؿ لغكية يدعـ بيا خطابو في التأثير ك اإلقناعثانيا: األدلة الداخمية: 
ء كاألفكار استحضار الحدث، ك األشياء ك ذلؾ عف طريؽ زمف المضارع حيث يمنح األحداث ك األشيا

 مى إعتبار ما كاف في الحكاية عنوكقد إستطاع المرسؿ أف يكظؼ زمف المضارع في الحدث الماضي ع
بعد الكفاء بما التزمت بو أمامكـ، بخصكص استكماؿ بناء دكلة الحؽ ك القانكف ك تعميؽ الػمسار مثؿ:" 

        الكطنية ك الػمجتمع الػمدنياسية الديمقراطي، مف خالؿ تػنظيـ مشاكرات كاسعة مع الفعاليات السي
 بصدد القياـ بيذه الخطكة األكلى ك إصدار العدة القانكنية الضركرية، ك تكفير الشركط الػمالئمة، نحف
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الػمتمثمة في تػنظيـ االنتخابات التشريعية القادمة. ك يبقػػػػى عميػنا جميعا أف نككف فػػػي مستكل ىذا 
 " .االستحقاؽ

        زمف المضارع ليجعؿ حضكر لمحدث مما يؤكده ك يكثقو مف خالؿ ذكر المكاف كما استخدـ      
ك ىذا يمنح الفكرة ك الحدث قكة في حقؿ عاطفة المستمع، ك قد أدل زمف المضارع إلى  كالزماف،

إننا ننتظر إذف، مف الناخبيػف كالناخبات، ىبة صريحة إلى إستحضار الكاقع كما تفاعؿ معو، مثؿ :" 
ء، بكؿ سيادة، بصكتيـ الحر في التعبير عف اإلرادة الشػعبيػػة. ك ال يجب أف يغيب عنيـ أنيـ اإلدال

 . يتحممكف مسؤكلية تفكيض النيابة عنيـ

ك اإلثارة ك التكرار  اإلىتماـ بالعرض أكثر مف اإلىتماـ بالبرىاف، ك اإلعتماد عمى أساليب التككيد      
 .في عممية إقناع 

 خصائص األسموب:

 تميز الخطاب بعدد من الخصائص األسموبية و هي:

      فيك يحتكم عمى جمؿ في شكؿ مسند ك مسند إليو أك مسند إليو، البنية المتناسقة لتراكيب الخطاب -
    يتمثؿ في إعداد برامج جادة مجدية تتساكؽ حقا ك انشغاالت الػمكاطنيػف، ك في انتقاء ك مسند. مثؿ: " 

أنتظر أف يغتػنـ ىذا الػمكعد االنتخابي الحاسـ ليثبت حضكره فيو، " ، " ك تزكية الػمرشحيػف كالػمرشحات 
بان  " .  كيرجع سبب ىذا التناسؽ أف الخطاب تـ إعداده ك تنقيحو قبؿ إرسالو، فكردت تراكبيو  ناخبا كميٍنتىخى

 تامة. 

ىيئنا األرضية التشريعية لمدخكؿ في مرحمة :"   استخدـ المرسؿ مفردات ك تراكيب غنية بالداللة، مثؿ -
"، فكممة "ىيئنا" تكحي اإلستعداد ك التحضير، ك كممة " الممارسة  جديدة مف الػممارسة الديمقراطية

الديمقراطية " ك التي تكحي تجسيد الديمقراطية عمى أرض الكاقع ، ك استخدـ مفردات مثؿ:" اإلستحقاؽ" 
 في الداللة مف المرحمة أك المحطة ة أك المرحمة ، كلفظ االستحقاؽ أقكل في الخطاب التي تكحي المحط

 "، فكممة "ىبة صريحة "  إننا ننتظر إذف، مف الناخبيػف كالناخبات، ىبة صريحة إلى اإلدالءك في قكلو:" 
 ك التي تعني خركج  الناخبيف ك الناخبات بكثرة ك االدالء بأصكاتيـ قكة.
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جمؿ مف النكع البسيط، ك اعتمد في الربط بينيا عمى أدكات العطؼ البسيطة استخدـ المرسؿ معظـ ال -
عمى كؿ مسؤكؿ أك عضك في الحككمة، أك مكظػػؼ سػػاـ، أك )الكاك، ثـ، أك،ال،حتى الفاء (، مثؿ: " 

قصد التكصؿ إلى تػنصيب مجمػػس شعبػػي كطػنػػي جػػديد، ثـ " ،"   إطار مسٌير في مؤسسة عمكمية
"،  كاستخدـ الكاك في بناء دكلة الحؽ ك القانكف ك تعميؽ الػمسار " ، " لى الخطكات اإلصالحيةاالنتقاؿ إ

معظـ جممو، ك يرجع ذلؾ إلى استغراقو في الكصؼ ك استرسالو في الكالـ ك تأثره بالخطاب المنطكؽ 
 الذم يعتمد عمى الجمؿ البسيطة.

الفكز  من أجلالتشريعية الػمقبمة مجرد منافسة  ال نريد االنتخاباتاستخدـ أدكات ربط جديدة: مثؿ"  -
       ".ىذه الركابط النصية أدت إلى تماسؾ الخطابترجيح أفضؿ البرامج من أجلبالػمقاعد، بؿ تسابقا 

 بنيتو. اتصاؿك 

"     اآلف، ك قد تـ ذلؾ، بناء عمى تجربة شعبناالتنكع في الجممة مف خالؿ النعكت ك الظركؼ، مثؿ:" -
 " . يبقػػػػى عميػنا جميعا أف نككف فػػػي مستكل ىذا االستحقاؽ الفػػاصػػؿ" 

ك يؤدم ىذا التنكع إلى التجديد ك الحركة ك دفع الممؿ عف المتمقي ك استمرار عممية التمقي ك التأثير في 
 المستقبؿ. 

 حزاب السياسيةلشعب الجزائرم، األاستخدـ المركبات االسمية، مثؿ: الصفات، اسـ المكصكؿ، مثؿ: ا-
 المجمس الدستكرم.

استخدـ المرسؿ ضمير الجمع بديال لممتكمـ المفرد: يعدؿ المرسؿ عف ضمير المتكمـ "أنا" إلى ضمير -
الجمع "نحف" أم جميع الشعب، ليشركو معو في الخطاب، ك ليحقؽ غرضا سياسيا، ك ىك جذب مشاعر 

عطائو الثقة في إرادتو مثؿ لقد قررنا  " ، "سنستيؿ الػمرحمة اإلصالحية الػجديدة :"الجميكر ك التأثير فيو كا 
" ، فيك يخص نفسو باإلفراد ك الشعب  ال نريد االنتخابات التشريعية الػمقبمة" ، " دعكة مالحظيػف دكلييػف

 )الجميكر(، فالمرسؿ يتحدث بمساف الجماعة.  

 "   عبرت عنيا األحزاب السياسية اآلراء كالػمقترحات التي" استخدـ اسـ المكصكؿ لمكصؼ في قكلو: -  
ك قد قامت الحككمة بتكجيو الدعكة لعدد مف الػمنظمات الدكلية، التي ننتسب إلييا بالعضكية أك " 

"، كيعد اسـ المكصكؿ مف سمات الخطاب المكتكب ك يؤدم إلى طكؿ الجممة ك تماسؾ بنية الشراكة
 الخطاب.
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كما لألحزاب ك القكائـ الػمستقمة  في الجممة، مثؿ: " استخدـ المرسؿ ضمير الفصؿ لمتركيز عمى ركف-
الػمشاركة، حؽ ممارسة التقصي ك الػمراقبة، في كؿ مرحمة مف مراحؿ االقتراع. ك ستسير ىي األخرل 

 "عمى سالمة الػمسار االنتخابي

عمى كطنو  مف الشباب الغيكراستخدـ المرسؿ اسـ  اإلشارة لمعناية بالمشار إليو، ك تأكيده ، مثؿ": "  -
" ، ك قد  نحف بصدد القياـ بيذه الخطكة األكلى" ، "  أنتظر أف يغتػنـ ىذا الػمكعد االنتخابي الحاسـ

 شاركت ىذه العناصر معا في التأثير في المتمقي ك إقناعو بمضمكف الخطاب . 
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 السابعة و الستين لمجازر: خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى نيالثا المكتوب تحميل الخطاب

 0445مايو  8 

 أوَّال: المعنى العام

. 1945مام  08لممجازر المخمدة  لػ  67يتناكؿ الخطاب مكضكع سياسي حكؿ الذكرل الػ      
، أما الجانب 08/05/1945المكضكع الصريح الذم يعمف عنو الخطاب ىك االحتفاالت المخمدة لمجازر 

كة الشعب الجزائرم لمخركج لمتصكيت بقكة ك دعـ حزب معيف في المسككت عنو في المكضكع ىك دع
، فالمفردات تشير بشكؿ غير مباشر عما 2012مام  10لػ  المكافؽاالنتخابات التشريعية يـك الخميس 

إننا نعيش يخفيو المرسؿ، فالمكضكع  يتجاكز االحتفاالت المخمدة ك زيارة العمؿ التفقدية العادية لمكالية " 
مة مفصمية في تاريخ البالد تتطمب تضافر الجيكد لتحقيؽ كثبة نكعية في مسيرة التنمية كالتجدد اليـك مرح

بعد نصؼ قرف مف استرجاع السيادة الكطنية "، كما يستخدـ المرسؿ مفردات ك تراكيب كميا تشير الى 
الجميع الى الخركج " أدعك  ىدؼ يسعى اليو المرسؿ ك ىك الدعكة لمخركج الى االنتخاب ك التصكيت بقكة

االصالحات كالتطكر الديمقراطي  يـك االقتراع خركجا حاشدا لتخكضكا مرحمة جديدة مف مسيرة التنمية ك
الحر في انتخاب ممثمييا مف أم  اختيارىافي كطنكـ الجزائر " ، " أدعك كؿ الشرائح كالفئات أف تعبر عف 

التي ستككف مغايرة لسابقاتيا متميزة مف حيث المشاركة  كانكا في ىذه االنتخابات التشريعية انتماءاتجاه أك 
األكسع لمختمؼ التيارات السياسية ككذا مشاركة كاسعة منتظرة لمنساء كالشباب عمى قكائـ الترشيحات 

 كذلؾ ثمرة لمتطكر الديمقراطي في بالدنا ".

كف الخطاب، فالمكضكع لجأ المرسؿ إلى التسمسؿ المكضكعي ليمج منو إلى عقؿ المتمقي كيقنعو بمضم   
 يتسمسؿ منطقيا كينتقؿ عبر الفقرات كفؽ تطكر منظـ، تترابط الجمؿ ك تتناسؽ في إطار المكضكع.

ذات  الجميكر مف خالؿ مفردات ك تراكيببدأ المرسؿ خطابو بمقدمة حماسية خاطب فييا مشاعر    
    ك منيـ مف حمؿ لكاء النصر "دالالت كجدانية "عزيمة نسائيا ك رجاليا فمنيـ مف ناؿ شرؼ الشيادة 

كما استخدـ الصكر كالمحسنات البديعية ليؤثر بيا  ك استخدـ المجاز مثؿ " كضعت الحرب أكزارىا ".
عمى كجداف المتمقي ك يفتح قناة االتصاؿ ك يستخدـ المرسؿ النداء " أيتيا السيدات الفضميات ، أييا 

داخؿ فقراتو  لالنتقاؿمتمقي ، ثـ يستخدمو داخؿ المكضكع السادة األفاضؿ " في افتتاح الخطاب كتنبيو ال
 فيك الفاصؿ بيف أفكار المكضكع.
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خطابو بمقدمة عامة تحدث فييا عف ما قدمو الشعب الجزائرم مف تضحيات في سبيؿ ىذا  افتتحفقد     
الكطف، لينتقؿ إلى تينئة فريؽ كفاؽ سطيؼ لكرة القدـ إثر فكزه بكأس الجميكرية. " أجد نفسي سعيدا كأنا 

مر إلى الفقرة أرل الفرحة ما تزاؿ تغمركـ عمى إثر نيؿ فريقكـ العتيد كفاؽ سطيؼ كأس الجميكرية " . لي
المكالية عبر النداء فكجو الحديث إلى الجميكر المتمقي الذم يرتبط بمكضكع الخطاب " مف مدينة سطيؼ 

 ". ضر الذكرل األليمة لمثامف مف مامنستح

كما عرج إلى فئة الشباب ككنيـ ال يعرفكف رمكز الجزائر مف المجاىديف كالشيداء داعيا إلى إعادة    
فانو لزاما عمى   زائرم بشكؿ صحيح مؤكدا عمى ضركرة حماية اليكية الكطنية " لذاكتابة التاريخ الج
كخاصة عمى أجيالو الجديدة أف يدرككا بكؿ كعي أف ما حققتو البالد مف حرية كاستقرار   الشعب الجزائرم

 .   كتقدـ كديمقراطية إنما كاف نتيجة تضحيات غالية كجيكد جبارة يجب أف تقدر حؽ قدرىا"

ا الرئيس إلى مصالحة كطنية أعمؽ مما ىي عميو، مشددا عمى أف الدكلة ال تتحاكر بالعنؼ كال مع كدع
سنة  50أصحاب العنؼ، كأضاؼ عمى أف الدكلة الجزائرية المستقمة كبركح متسامية كرؤية مستقبمية منذ 

سية، عمى أساس عممت عمى إقامة عالقات صداقة كتعاكف مع دكؿ العالـ، كفي مقدمة ذلؾ الدكلة الفرن
 ـ كخيرا مشتركا بيف شعكب المنطقةالمصالح المشتركة إيمانا منيا بجعؿ البحر المتكسط فضاء سال

متطمعة إلى نظاـ دكلي أكثر إنصافا كتضامنا كتسامحا. كما دعا إلى المشاركة المكثفة في االنتخابات 
ا إال النجاح، معتبرا االنتخاب بمثابة التشريعية ، كقاؿ إف البالد عمى أعتاب مرحمة مفصمية ال خيار فيي

     األمانة العظمى، معبرا عف أممو في أف يككف النجاح في مستكل الرىانات المعقكدة عمى االنتخابات.
" ادعك الجميع الى الخركج يـك االقتراع خركجا حاشدا لتخكضكا مرحمة جديدة مف مسيرة التنمية 

 ".ئركطنكـ الجزاكاالصالحات كالتطكر الديمقراطي في 

ك يختتـ خطابو بمناشدة الشعب كالخركج بشكؿ حاشد لممشاركة في االنتخابات كالتعبير بشكؿ حر، ألف 
االنتخابات التي ستجرل  ستككف مغايرة لسابقاتيا مف حيث الضمانات مف قضاء، إدارة محايدة، صحافة 

ة، يكفؿ حؽ المشاركة لمجميع بما فييا حرة كمراقبيف أجانب، مما يتيح إنتخاب مجمس كطني سميـ التركيب
  .األحزاب الجديدة مف أجؿ مراجعة الدستكر لمكاكبة تحكالت المجتمع كمكاصمة اإلصالحات

سنة مف االستقالؿ مرت بالنسبة لجيمو مثؿ رمشة عيف، مخاطبا الشباب بقكلو  50كأكضح المرسؿ أف 
مشيرا إلى أف المرحمة مفتكحة عمى إفرازات  "إف المستقبؿ لكـ كعميكـ التصدم لمف يتربص بالجزائر"،
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لمصداقية البالد كمحطة فاعمة في مسار  اختبارالعكلمة الكاسحة، معتبرا االنتخابات القادمة بمثابة 
ييـ كماتكا اإلصالحات، مشددا عمى ضركرة المشاركة القكية "كفاءا لمشيداء كلكؿ الذيف اقتمعكا مف أراض

تبقى الجميكرية في المغارات أك تـ دفنيـ أحياءا، ككفاءا لمذيف ماتكا حتى  حرقكاأي جكعا كقيرا كمرضا أك 
كقاؿ: "أخاطبكـ ألنكـ قادركف عمى رفع التحدم، أنتـ الذيف تعرفكف ما يحيط بالبالد مف مخاطر  .كاقفة "

سنة  67معقدة، عميكـ أف تبرزكا لمعالـ كجو الجزائرييف، مستجيبيف لنداء الكطف كما خرج الشعب قبؿ 
ارىا الحر في انتخاب عمى النازية" ، كدعا الرئيس كؿ الشرائح إلى التعبير عف اختي باالنتصار لالحتفاؿ

ممثمييا في أم اتجاه أك إنتماء، مضيفا أف حزبو معركؼ كال غبار عميو، بدكف ذكره لجبية التحرير 
مضيفا إف جكدة النصكص التشريعية كالتنظيمية  أفصؿالكطني، "كلكف أقكؿ لكـ صكتكا عمى مف تركنو 

حات كالقكانيف مف قبؿ الفاعميف مف أجؿ ليسا غاية في حد ذاتيا كلكف اليدؼ ىك التطبيؽ السميـ لإلصال
 .تشكيؿ مؤسسات دستكرية غير مطعكف في مصداقيتيا

  .الخطاب في تحميل مظاهر االّتساق

 :مظاهر االتساق

 اإلحالة

 الضمائر:

 الضمائر المكجكدة في ىذا النص ىي:

 ا بو..)السطر األكؿ( .ىا نمتقي اليـك بما حبا( 1

 ..)السطر الثاني(.ومزاعم تالفضيعة دمارا كخرابا لكنيا قد سفي ه... بمجازر  التي أرادىا ىيك ( 2

 ..)السطر الثالث(.ياكرجال يابفضؿ عزيمة نسائ( 3 

 ،...)السطر الرابع(.ىامف حمؿ لكاء ... كضعت الحرب أكزار  يـمف ناؿ شرؼ..، كمنيـ فمن( 4

 امس(.،...)السطر الخيافي تعميرىا كتنميت يـليس( 5

تعددت الضمائر ك إختمفت مف متصمة "ىا"ك "التاء"ك منفصمة "ىي" كميا يقصد بيا مدينة سطيؼ أما  -
 "ىـ" فيقصد بيا شيداء سطيؼ .



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

134 
 

 ...)السطر السادس(.نيا، بأنامنطقة سطيؼ عمى غرار كؿ مناطؽ كطن ناعممت( 6

 ."نا" يقصد بيا المرسؿ ك الشعب الجزائرم أما "ىا" تعكد عمى سطيؼ -

 ..)السطر الثامف(.كـعمى إثر نيؿ فريق كـتغمر ( 7

 "كـ" تعكد عمى مكاطني مديتة سطيؼ.  -

ف لـ يسعد  هأبال( 8  الحظ.......)السطر التاسع(. همف جميؿ البالء ...، كا 

 الضمير المتصؿ يعكد عمى فريؽ شباب بمكزداد. -

 ىك يحرز الكأس..)السطر العاشر(. ( 9

 يعكد عمى كفاؽ سطيؼ بمناسبة فكزه بكأس الجميكرية.الضمير المنفصؿ"ىك"  -

 ا..)السطر الحادم عشر(.ىالكرة الجزائرية، كجميكر  ىيالفائز األكبر (  10

 ....)السطر الثاني عشر(.كـمع ناكىنيئا ل( 11

 "ىي" )إحالة قبمية( تعكد عمى الكرة الجزائرية، أما "كـ" المرسؿ ك المكاطنيف. -

 الجميؿ...)السطر الثالث عشر(. يـألف يضطمعكا بميام ياكشبان ياشابات( 12

 ...)السطر الرابع عشر(.ىـكأجداد يـمآثر آبائ( 13

 "ىا" تعكد عمى سطيؼ ، أما "ىـ" تعكد عمى شباب ك شابات سطيؼ. -

ن ياباشرت( 14  ...)السطر الخامس عشر(هكطني أؤكد  لرىافو الجزائر عمى كافة الصعد، كا 

 الجزائر، أما "ىك" تعكد عمى الرىاف الكطني."ىا" تعكد عمى  -

 ...)السطر السادس عشر(.والقابض بالنكاجد عمى كطنيت والغيكر عمى كطن( 15

 ..)السطر السابع عشر(.ناعالمو في مستكل التحديات التي تكاج ويجعم( 16

 م.الضمير "ىك"يعكد عمى الشباب الجزائرم ػأما "نا" تعكد عمى المرسؿ ك الشعب الجزائر -

 المشركع ..، )السطر الثاني ك العشركف(. يـحقِّ ( 17
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"ىـ" تعكد عمى نساءنا كرجاال، شيكخا ك أطفاال عيٌزال ك الذيف خرجكا عمى غرار الشعكب المنتصرة عمى  -
 الطغياف النازم، محتفميف ميبتيًجيف بنياية الحرب العالمية

 الشعب..)السطر الثالث ك العشركف(. ونستحضر ذكرل..، .. دفع نحف( 18

 "نحف" المرسؿ ك الشعب الجزائرم، "ىك" الشعب الجزائرم. -

 ..)السطر الرابع ك العشركف(. و.ك كرامت والمتعاقبة مف أجؿ حرٌيت وبأجيال( 19

 "ىك" تعكد عمى الشعب الجزائرم الذم دفع ثمف الحرية بكؿ ما يممؾ. -

 الجزائرية..)السطر الخامس ك العشركف(.الدكلة ت عمم( 20

 "التاء" يقصد بيا الدكلة الجزائرية )إحالة قبمية(. -

 الدكلة الفرنسية..)السطر السادس ك العشركف(. يامقدمت( 21

 الدكلة الجزائرية المستقمة.  "ىا" يقصد بيا -

 الكفيمةي بمساعدة..)السطر التاسع ك العشركف(. ىاكحد ىي( 22

 بيا المرسؿ القراءةن المكضكعيةن لمتاريخ، بعيدنا عف حركًب الذاكرًة كالٌرىانات الظرفيًة. "ىي " يقصد -

 الثقة..)السطر الثالثكف(. هتسكد( 23

 "ىك" تعكد عمى المستقبؿ اليسير. -

 البالد..)السطر الثاني ك الثالثكف(. والجديدة ... أف ما حققت وأجيال( 24

 "ىك" تعكد عمى الشعب الجزائرم. -

ؽَّ ( 25  ..)السطر الثالث ك الثالثكف(.ىىاقىًدر   يجب أٍف تيقىدَّرى حى

"ىا" تعكد عمى التضحياتو الغالية كالجيكد الجبارةو التي دفعيا الشعب الجزائرم ك عمى األجياؿ الجديدة  -
 أف يدرككىا. 

 ثكرةن تحريريةن..)السطر األربعكف(. ياخكضً ( 26

 "ىا" يقصد بيا الجزائر. -
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 اختبارا لمصداقيًة البالد...)السطر الخامس ك األربعكف(. يايجعم مما( 27

 "ىا" يقصد بيا االنتخاباًت التشريعية المقبمة. -

ٍت ىيًكيتي يـ اٍقتًمعيكا مف أرض( 28  ..)السطر السابع ك األربعكف(.ييـكصيكًدرى

 ..)السطر الثامف ك األربعكف(.نا... أرض كأقصى ...، يـمنفييفى في كطن( 29

 ..)السطر الثاني ك الخمسكف(.ىيـكأحفادي  ىيـأف يحيا أبناؤ  (30

 ...)السطر الثالث ك الخمسكف(.يـ، كفي مقدمتتيـكفئا يـبكؿ شرائح( 31

"ىـ" يقصد بيا شيداًء المقاكمة الشعبية كالحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر المجيدة، األخياًر األبراًر  -
 كالٌنفيس ك شييداًت كشيداء الكاجب الكطني. الذيف ضحكا أجياالن متتالية بالغالي 

..)السطر السادس ك الخمسكف(. كـأخاطب( 32  أٍنتـي

 ..)السطر السابع ك الخمسكف(.تـيالذيف حفظ أنتيـٍ في .....  متيـٍ فع  كما( 33

يٍ ( 34  ...)السطر الثامف ك الخمسكف(.تيا..ك كياله،بجحيـ .. كشركر  تـيكاٍكتىكى

كف ما يحيطي بالبالد...)السطر التاسع ك الخمسكف(. أنتـٍ  (35  الذيف تقدِّري

 "أنتـ" يقصد بيا شيداء المقاكمة الشعبية ك الحركة الكطنية ك ثكرة أكؿ نكفمبر. -

 ، ...)السطر الستكف(.اهمف أم مصير ال تيحمد عقب ًتياكصيان( 36

 "ىا" تعكد عمى البالد أما "ىك" المصير. -

 الجماعي...)السطر الثالث ك الستكف(. كـكتجند كـالتزامى ( 37

 "أنتـ" تعكد عمى أبناء الجزائر، نساءنا كرجاال، كبارا كشبابا. -

 الكطنية...)السطر الرابع ك الستكف(. توالمشيكد، ...عف قضيفو العالي، ...مكق وىاتفنا بصكت (38

 ."ىك" تعكد عمى الشعب الجزائرم الذم خرج قبؿ سبعة ك ستيف عاما -

 السطر الخامس ك الستكف(.يا...)في انتخاًب ممثمي  الحرِّ  ىااختيار ( 39

 "ىا" يقصد بيا الشرائح ك الفئات الجزائرية. -



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

137 
 

 ...)السطر السادس ك الستكف(.يامغايرةن لسابقات( 40

 "ىا" يقصد بيا االنتخابات التشريعية. -

 السطر الثامف ك الستكف(.نظيفة...) ناا شعبى.. يريدىا......التي كفرنا بالدنا. ( 41

 "نا" يقصد بيا المرسؿ ك الشعب الجزائرم ، أما "ىا" الضمانات التي كفرتيا الدكلة مف أجؿ االنتخابات. -

ا بأداًء كاجاؾكما عيدن( 42  الكطني...)السطر الكاحد ك السبعكف(. بؾ..، ممتًزمن

 ..)السطر الثاني ك السبعكف(.ؾ..كأىمية صكت ؾ.،.. لدكر  تؾالدستكرم، كاعينا متحمِّالن مسئكلي ؾحقٌ ( 43

 "أنت" تعكد عمى الشعب الجزائرم. -

 ...)السطر الرابع ك السبعكف(.يايعكس كاقع األمة كتطمعات( 44

 "ىا" تعكد عمى األمة. -

    ،...)السطر السابع ياكتمبيت يا، حريصيف عمى تبميغيـ، مراعيف النشغاالتًيـبمنتًخًبيً  يـالذم يربط( 45
 ك السبعكف(.

 .)السطر الثامف ك السبعكف(.يـ، بصفتوعمى أحسف كج يـألداء ميام ىـجيكد( 46

 "ىـ" يقصد بو األحزاب الفتية الناشئة. -

 ...)السطر الثمانكف(.يا، ...، تيٍمًميكـكتزكيتكـ جديرةن بأصكات يايجعمي ( 47

كاالتجاىات كالكفاءات أما  "أنتـ" تعكد "ىا" تعكد عمى ىيئةن تشريعية شاممة لمختمؼ الشرائح كالفئات  -
 عمى الشعب الجزائرم.

 ...)السطر السادس ك الثمانكف(.ه، .. الذم تتمقاياغاية في حد ذات اأف نىعدَّىى ( 48

كالتنظيمية الجديدة ، أما "ىك" تعكد عمى التطبيؽ   النصكص التشريعية "ىا" تعكد عمى االصالحات ك -
 السميـ ليذه السياسات.

 ...)السطر السابع ك الثمانكف(.ياكال في مشركعيت  ياالجماعي ...مصداقيت نامرام( 49

 "نحف" المرسؿ ك الشعب الجزائرم، أما "ىا" تعكد عمى المؤسسات الدستكرية. -

 ..)السطر التاسع ك الثمانكف(.ىـ،.... بالد يـ،معنى بمكاطنت( 50
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 "ىـ" يقصد بيا الجزائريات كالجزائرييف. -

 ...)السطر الكاحد ك التسعكف(.ياثقافة جماعية يتحمى ب ىي (51

 ....)السطر الثاني ك التسعكف(.و محصمة تطكر..، تبمغ كىي  (52

 "ىي" يقصد بيا الديمقراطية أما "ىك"  ترجع عمى الشعب الجزائرم. -

 في إقامة دكلة المكاطنة...)السطر الخامس ك التسعكف(.يـ التي تناسب( 53

 ى الجزائريات كالجزائرييف. "ىـ" تعكد عم -

 تقتضي تحكيـ الضمير الكطني،...)السطر السادس ك التسعكف(. ىي  (54

 "ىي" تعكد عمى أمانات المكاطنة الكاعية الراشدة. -

 السياسية كاألخالقية لمطعف....)السطر السابع ك التسعكف(.يـ يعرض أىميت( 55

 ...)السطر الثامف ك التسعكف(.ناأف يقتنعكا بأف ىذه المرحمة مف حياة بالد يـفال بد ل( 56

 .)السطر التاسع ك التسعكف(.توالمنتخبة كتحط مف القيمة... أليمٌ  نامجالس ( 57

 "ىـ" يقصد بيا المرشحيف كالمرشحات ،أما "ىك" فتعكد عمى المكاطف . -

 أف يككف...... )السطر المائة(. ىكاليـك  مناإف أم( 58

 "نحف" المرسؿ ك الشعب أما "ىك" نجاح اإلنتخابات التشريعية في مستكل الجيكد. -

 ...)السطر المائة ككاحد(.ئياالتي نصبك إلى استكماؿ بنا( 59

 .)السطر المائة ك إثناف(.يا.مف أجؿ... كتنشيط يالبذؿ الجيكد كضم (60

 القانكف كالديمقراطية."ىا" يقصد بيا دكلة الحؽ ك  -

 ..)السطر المائة ك ثالثة(.ناكمستقبؿ بمد ناالسبيؿ ..حقكؽ شعب ىك (61

الساحة السياسية   "ىك" يعكد عمى تعبئة كؿ فئات الشعب، لبذؿ الجيكد كضميا مف أجؿ تأطير -
 ك الشعب . الكطنية كتنشيطيا مف جية كحماية إقتصاد البالد كتحريكو مف جية ثانية، اما "نحف" المرسؿ

..)السطر المائة ك أربعة(. أناف ( 62  عمى يقيفو مف أفَّ الشعبى
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 "أنا" يقصد بو الرئيس نفسو. -

 ..)السطر المائة ك خمسة(.وكلف يٍخذيؿى كطنى  هلف يخمؼى كعد( 63

- .  "ىك" تعكد عمى الشعبى الجزائرمَّ األبيَّ

 سبعة(.ا كاثؽه بأف شبابى الجزائر..)السطر المائة ك أن (64

 "أنا" تعكد عمى الرئيس عبد العزيز بكتفميقة. -

 ..)السطر المائة ك ثمانية(.ىاالميدًرؾ لتحدٌيات العكلمة كمخاطر ( 65

 "ىا" تعكد عمى العكلمة. -

 عالينا..)السطر المائة ك عشرة(. توكيىٍصدىح بصك ( 66

 "ىك" يقصد بو شبابى الجزائر. -

 ائة ك إحدل عشر(.الحبيبة..)السطر الم نافي جزائر ( 67

 "نحف" يقصد بو المرسؿ الرئيس عبد العزيز بكتفميقة ك الشعب الجزائرم. -

 أسماء االشارة:-2

 الربكع الجميمة..)السطر األكؿ(،)ىذه: مدينة سطيؼ(. ىذه-1

 المدينة حاضرة..)السطر الخامس(،)ىذه:مدينة سطيؼ(. ىذه-2

 ( .1945مايك  8المناسبة مرة أخرل..)السطر الثامف(،)ىذه:الذكرل السابعة ك الستيف لمجازر  بيذهك -3

 المنطقة المتميزة..)السطر الخامس عشر(،)ىذه:سطيؼ(. ىذه-4

 المدينة العريقة كالرمز..)السطر الثامف عشر(،)ىذه: سطيؼ(.ىذه -5

 (.1945مام  80مجازر اليـك األليـ..)السطر الثالث ك العشركف(،)ذلؾ:  ذلكـ--6

الثمف الباىظ الذم دفعو الشعب  ..)السطر الخامس ك العشركف(،)ذلؾ:ذلؾكعمى الٌرغـ مف كؿ -7
    الجزائرم بأجيالو المتعاقبة مف أجؿ حرٌيتو ك كرامتو(.
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  الكطنيةاسترجاع الحرٌية كالسيادة  المكاسب المعتبرة..)السطر الرابع ك الثالثكف(،)ىذه: ىذهتيٍحفىظى -8
 كديمقراطيةو(. كتقدـو   كحدة البالد كالنظاـ الجميكرم، األمف كالٌسمـ كالمصالحة.،حرية كاستقرارو 

الٌسياًؽ...)السطر الرابع ك األربعكف(،)ىذا: ثكرةن تحريريةن كبرل ، تنميةو شاممةو مستدامة  ىذاكفي -9
صالحاتو سياسيةو  كاعتماد ديمقراطيةو أصيمة، تعٌززٍت ببرنامج إنجازات إقتصادية كاجتماعية معتبرةً، كا 

كاسعةو، تيدؼ أساسنا إلى تمتيًف دعائـ دكلة الحؽ كالقانكف في مجتمعو متماسؾ، تتأصؿ فيو الحرياتي 
 الفرديةي كالجماعيةي كحقكؽي اإلنساف(.

 ..)السطر الثامف ك الخمسكف(،)ىنا:(ىنا كىناؾجغرافيةو مضطربةو  -10

 طر الكاحد ك الستكف(،)ىذا: (المنظكر..)الس ىذامف  -11

...)السطر الثالث ك الستكف(،)ىذا:ىذا مثؿ  -12  (1945مام  08اليـك

 (.2012االنتخابات التشريعية...)السطر السابع ك الستكف(،)ىذه:االنتخابات التشريعية  ىذهفي   -13

ثمرةن لمتطكر...)السطر الثامف ك الستكف(،)ذلؾ: المشاركةي األكسعي لمختمؼ التيارات الٌسياسية  ذلؾك  -14
 ككذا مشاركةه كاسعةه منتظرةه لمنساء كالشباًب عمى قكائـ الترشيحات(.

 (.2012االنتخاباتي متميزة..)السطر التاسع ك الستكف(،)ىذه: االنتخابات التشريعية  ىذهستككف  -15

مف اإلجراءات..)الطر الكاحد ك السبعكف(،)ذلؾ: قضاءنا مستقال ك إدارةن محايدةن  ذلؾإلى غير  -16
 (. كأحزابنا فاعمةن كجمعياتو نشيطةن يقظة كصحافة حرة كمراقبة كطنية كدكلية

مجمس....)السطر الرابع ك السبعكف(،)ذلؾ:أف تىيبَّ أيُّيا الشعبي   مف خالؿ انتخاب ذلؾك  -17
ا بأداًء كاجبؾ الكطني كممارسًة حٌقؾ الدستكرم، كاعينا   رم، كما عيدناؾ فيالجزائ المكاعيد اليامة، ممتًزمن

الذم نريديه عالينا مسمكعنا، كمؤثِّرا   متحمِّالن مسئكليتؾ الكاممة، فاعال مقدِّرا لدكرؾ الحيكم كأىمية صكتؾ
 في صناعة القرارات كتحديد السياسات(.

كاكبة تحٌكالت...)السطر الثالث ك الثمانكف(،)ذلؾ: مراجعةي الدستكر، كالذم مف أجؿ م ذلؾكؿ  -18
سيككف فاتحة عيدو جديد،ال سيما فيما يتعمؽ بترقية الحكـ الراشد كتحديث مؤٌسسات الجميكرية، ككذا 

 تكسيع مجاؿ الحقكؽ كالحرٌيات(.

تنصيب مؤسسات دستكرية ال  السياسات مف قبؿ..)السطر السادس ك الثمانكف(،)ىذه:تشكيؿ ك ىذه -19
 كال في مشركعيتيا(.  شائبة في مصداقيتيا
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...)السطر الثامف ك الثمانكف(،)ذلؾ: تشكيؿ ك تنصيب مؤسسات دستكرية ال شائبة في ذلؾلتحقيؽ  -20
 كال في مشركعيتيا(.  مصداقيتيا

 عترؾ االنتخابي(.المرحمة مف حياة بالدنا...)السطر التاسع ك التسعكف(،)ىذه: دخكؿ الم ىذه -21

 التصرفات الشائنة ك غير المرضية(. التصرفات الدكنية..)السطر المائة(،)تمؾ: تمؾ -22

ىك السبيؿ...)السطر المائة ك خمسة(،)ذلؾ: تعبئة كؿ فئات الشعب، لبذؿ الجيكد كضميا  ذلكـ -23
الد كتحريكو مف جية الساحة السياسية الكطنية كتنشيطيا مف جية كحماية إقتصاد الب  مف أجؿ تأطير

 ثانية(.

الٌسنة الغٌراء..)السطر المائة ك ثمانية(،)ىذا:المكعد لإلنتخابات  ىذهالمكعد الممحكظ مف  ىذا -24
 (.2012مام ىذه: لسنة 10التشريعيةيـك 

 .االنتخابات..)السطر المائة ك اثنا عشر(،)ىذه:االنتخابات التشريعية ( ىذهجاعالن  -25

 ىك إحالؿ عنصر لغكم محؿ عنصر آخر في سياؽ لغكم كاحد. اإلستبدال:2-

النص ك ىك:" بأنيا عبر التاريخ قمعة مف قالع الصمكد كالمقاكمة، كصرح مف  في قكلي ىناؾ إستبداؿ
صركح العمـ كاألدب كالفنكف كالرياضة". ، ففي ىذا الصدد يستخدـ المرسؿ ىذه الجممة إشارة إلى الجممة 

 منطقة سطيؼ عمى غرار كؿ مناطؽ كطننا". فيما قبميا،" عممتنا

نو لرىاف كطني أؤكده مف ىذه المنطقة المتميزة إلى كؿ   ىناؾ إستبداؿ قكلي آخر في النص ك ىك :" كا 
الشاب الجزائرم" يستخدـ المرسؿ ىذه الجممة إشارة إلى الجممة فيما قبميا" إف سطيؼ اليـك قطب 

 اقتصادم كبير كثقافي كجامعي"

    :الحذف-3

ف لـ يسعده   ثمة حذؼ في الجممة ىك:" عمى ما أباله مف جميؿ البالء بأناقة كفاعمية لنيؿ الكأس، كا 
 الحظ، فقد ناؿ إعجاب جميع الرياضييف في الجزائر" 

المحذكؼ ىنا عبارة :"  أىنئ فريؽ شباب بمكزداد" حيث أشار المرسؿ بتعكيض شباب بمكزداد بضمير   -
 يو عمى أنو أبمى بالءا حسف ك إف لـ يسعده الحظ.الغائب "ىك" باإلشارة إل
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حذؼ آخر في الجممة ىك:" نحف نستحضر ذكرل ذلكـ اليـك األليـ.... الثمف الباىظ الذم دفعو الشعب 
 الجزائرم  "

.... أركاح أكلئؾ الذيف 1945المحذكؼ ىنا عبارة:" نستحضري اليكـى الذكرل األليمةى لمثامف مف مايك   -
مناطؽ البالد "حيث أشار المرسؿ بتعكيض الذكرل األليمة لمثامف مف مايك   لمتقتيؿ في شتىراحكا ضحايا 

 باليـك األليـ ، ك أركاح الذيف راحك ضحايا التقتيؿ بالثمف الباىظ الذم دفعو الشعب الجزائرم. 1945

جديد فييا   تدخؿ حركؼ الربط عمى الجممة أك عدد مف الجمؿ فتساه في إفادة معنى الوصل و الفصل:-4
ك مضيفة لمعاف في الجممة ك السمسمة الجممية ، كما أنيا تحمؿ العبء األسمكب  إنيا حركؼ عاممة

 النحكم لمجممة ك السمسمة الجممية.    

 كطباع مجبكلة عمى الكـر كالشجاعة كالكطنية -1

 نسائيا كرجالياالمحتؿ باألمس بمجازره الفضيعة دمارا كخرابا...، عزيمة  كىي التي أرادىا -2

 شرؼ الشيادة، كمنيـ مف حمؿ.. ليسيـ في تعميرىا كتنميتيا،  فمنيـ مف ناؿ -3

 كبكابة لألمؿ في اإلرتقاء كالنيضة. -4

 كالمقاكمة، كصرح مف صركح العمـ كاألدب كالفنكف كالرياضة. -5

 كبيذه المناسبة مرة أخرل أجد نفسي سعيدا كأنا أرل.. -6

ف لـ يسعده..كفاعمية لنيؿ الكأس -7  ، كا 

 فقد ناؿ ...، كيبقى كفاؽ.. كىك ... -8

 كفي كؿ الحاالت، فإف الفائز األكبر ىي الكرة الجزائرية، كجميكرىا -9

 فينيئا لمرياضييف جميعا، كىنيئا لنا معكـ. -10

 كثقافي كجامعي سيؤىؿ ال محالة شاباتيا كشبانيا.. -11

 ر آبائيـ كأجدادىـكالعمؿ كالتنمية كالرقي، مستميميف مآث -12

نو لرىاف -13  .كطني،.. المتطمع إلى الرقي كالسمـ كاإلستقرار، ... العربي كاإلسالمي  كا 
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14- .. كبارو  المدينة العريقة كالرمز،.. في خشكع كا 

 في سطيؼ كقالمة كخراطة، نساءنا كرجاال، شيكخا ك أطفاال..  كخاصة -15

 ك نحف نستحضر ذكرل.. -16

 كرؤيةو..  مف كؿ ذلؾ، عممت الدكلة الجزائرية المستقمة ك بركحو متساميةو كعمى الٌرغـ  -17

 صداقة ك تعاكف مثمر مع مختمؼ دكؿ العالـ، كفي مقدمتيا.. -18

 ك خيرو مشترؾ بيف شعكب المنطقة، متطمعة إلى نظاـو دكليٍّ أكثر إنصافا كتضامنا كتسامحا. -19

 اىـ كاالحتراـ المتبادؿ كالشراكة المفيدة. الذاكرًة كالٌرىانات الظرفيًة،.. كالتف -20

 استرجاع الحرٌية كالسيادة..، كالنظاـ الجميكرم كتكريًس األمف كالٌسمـ كالمصالحة.. -21

 فإنو لزاـ عمى الشعب الجزائرم، كخاصة عمى أجيالو.. -22

،..  كاستقرارو  -23  كتقدـو كديمقراطيةو

 ما نصبك إليو مف تقدـ كمكانة ...  كاإلصالح لبمكغكاعتزازو كتثمف بمكاصمة التشييد  -24

 التأقمـً ك زيادةى اليقظة كالتعبئة، كالتمكفى مف العمـك ك التكنكلكجيات.. -25

نجاًز تنميةو شاممةو مستدامة كاعتماد ديمقراطيةو أصيمة، -26  كبرل كا 

صالحاتو سياسيةو كاسعةو.. دعائـ دكلة الحؽ كا -27  لقانكف..كاجتماعية معتبرةً، كا 

 الحرياتي الفرديةي كالجماعيةي كحقكؽي اإلنساف.-28

 كفي ىذا الٌسياًؽ، -29

 أك مف حيث ما سيترتَّبي عنيا.. -30

ٍت ىيًكيتيييـ، كماتكا فقرنا كجيال كمرضا، -31  كصيكًدرى

كقيف في مغاراتو منسيةو أك مدفكنيف.. -32  أك محتشداتو بائسة، مٍحري

 أكؿ نكفمبر..كالحركة الكطنية كثكرة  -33

 كالٌنفيس مف أجؿ أف يحيا أبناؤىيـ كأحفاديىيـ في حرية كعٌزةو ككرامة. -34
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 .. كفئاتيـ، كفي مقدمتيـ ..ككافة األجيزة األمنية.. المكت كاإلرىاب.-35

ٍيتـي بجحيـ االستعمار كشركره، كلييب الفتنة ك كيالتيا. -36  كالًعبر، كاٍكتىكى

 ...، ... اإلصالح كتغيير.ىنا كىناؾ، .. كصيانًتيا  -37

 كرجاال، كبارا كشبابا -38

 التزامىكـ كتجندكـ -39

 في كطنكـ الجزائر.  التنمية كاإلصالحات كالتطكر الديمقراطي -40

41-  ،  اتجاهو أك انتماءو

 ككذا مشاركةه كاسعةه منتظرةه لمنساء كالشباًب عمى قكائـ الترشيحات، كذلؾ ثمرةن لمتطكر -42

 محايدةن كأحزابنا فاعمةن كجمعياتو نشيطةن يقظة كصحافة حرة كمراقبة كطنية كدكلية. ك إدارةن  -43

 .. كممارسًة حٌقؾ الدستكرم،... كأىمية صكتؾ -44

 مجمس.  كمؤثِّرا في صناعة القرارات كتحديد السياسات. كذلؾ مف خالؿ انتخاب -45

ًبيف -46  جديدة كبرامج جادة حصيفة..ذكم كفاءة كمصداقية، حامميفى رؤل    كاختيار منتخى

 كالفئات كاالتجاىات كالكفاءات، -47

لإلضطالع -48  مما يجعمييا جديرةن بأصكاتكـ كتزكيتكـ، أكثر مصداقيةن كتأىيال ن

 كفي مقٌدمتيا مراجعةي الدستكر، كالذم سيككف فاتحة عيدو جديد، -49

 ات.كتحديث مؤٌسسات الجميكرية، ككذا تكسيع مجاؿ الحقكؽ كالحريٌ  -50

 كاالستجابة لمقتضيات التنمية، كخاصة خدمة مصالح المكاطنات كالمكاطنيف. -51

 كالتنظيمية الجديدة..  كالنصكص التشريعية -52

 كالجزائرييف يضطمعكف حسا ك معنى بمكاطنتيـ، حقكقا ك كاجبات، ك يسيمكف بكؿ .. -53

 كاقتصاديا كاجتماعيا ك ثقافيا نحك األفضؿ. -54

 آليات ىي ثقافة جماعية يتحمى بيا الجميع سمطة كمعارضة ممارسة ك -55
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 كمجتمعا مدنيا كجميع ...، كىي محصمة تطكر اجتماعي عميؽ، تبمغو األمـ ك الدكؿ -56

 مسارات طكيمة كأنساؽ ليست بالضركرة متطابقة كال متشابية. -57

 إف رصيد الجزائر طافح بالتجارب كالدركس، ك فيو ما يكفي مف العبر -58

 كالجزائرييف عمى إستنباط البرامج الكجيية .... في إقامة دكلة المكاطنة كالحؽ ك القانكف.  -59

 كىي تقتضي تحكيـ..، -60

  ..إيمانا كاحتسابا، في اختيار البرامج ك المرشحيف كالمرشحات األكفاء الخاليف مما يعرض أىميتيـ -61

 ..ك أما المرشحكف ك المرشحات -62

 شائنة ك غير المرضية..التصرفات ال -63

 كتحط مف القيمة المعنكية كاألخالقية.. -64

 كشرح الرىاف الكبير المعقكد عمييا. -65

 إف دكلة الحؽ كالقانكف كالديمقراطية -66

 الساحة السياسية الكطنية كتنشيطيا مف جية كحماية..  كضميا مف أجؿ تأطير -67

 األنجع كالكحيد الذم يضمف حقكؽ شعبنا كمستقبؿ بمدنا.كتحريكو مف جية ثانية. ذلكـ ىك السبيؿ  -68

 الذم ييقىدِّري أىميةى الحدث كحساسيةى الظرؼ، لف يخمؼى كعده كلف يٍخذيؿى كطنىو، -69

 المعرفة الحديثة كتكنكلكجيات االتصاؿ، الميدًرؾ لتحدٌيات العكلمة كمخاطرىا، -70

 الفتنة كالفرقة كحسابات التدخؿ األجنبي. -71

 سيرفع التحدمَّ كيىٍصدىح بصكتو عالينا، -72

 مسيرة البناء كالتجدًُّد الكطني، كيـك االقتراع عيٍرسنا. -73

 كرد الكصؿ بيف الجمؿ في ىذا النص بالربط بيف العبارات بإستعماؿ: -

"   إف دكلة الحؽ كالقانكف كالديمقراطية"الكاك" الذم يفيد الجمع  بيف المعطكؼ ك المعطكؼ عميو مثؿ :"  -
 في سطيؼ كقالمة كخراطة، نساءنا كرجاال، شيكخا ك أطفاال".  " كخاصة
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"أك" التي إف كقعت بعد الطمب ، فيي إما لمتغيير أك لإلباحة، ك الفرؽ بيف المعنييف، أف اإلباحة يجكز  -
كقيف في مغاراتو  " ، " مٍحري منسيةو أك  فييا الجمع بيف الشيئيف أما التخيير فال مثؿ :"  اتجاهو أك انتماءو

 مدفكنيف".

ف لـ يسعده الحظ، فقد ناؿ إعجاب جميع الرياضييف في  - "الفاء" التي تككف لمترتيب ك التعقيب مثؿ :" كا 
إلى   الجزائر"، " كفي كؿ الحاالت، فإف الفائز األكبر ىي الكرة الجزائرية"، " كجميكرىا الذم أصبح يميؿ

 لمرياضييف جميعا" .التشجيع بأسمكب حضارم رصيف، فينيئا 

"ال" تثبت األكؿ ك تنفي الثاني بحيث يقتصر الحكـ عمى ما قبميا مثؿ :" إف سطيؼ اليـك قطب  -
 اقتصادم كبير كثقافي كجامعي سيؤىؿ ال محالة شاباتيا كشبانيا ".

 اإلتساق المعجمي: )التعبيرات السياقية(: -5

 شيكخا ك أطفاال، الماضي العسير كمستقبؿ يسير.: نسائيا كرجاليا، شاباتيا كشبانيا،  التضاد 

 الترادؼ: دمارا كخرابا ، ينا ؿ ك يحرز .
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 .1945مام  08لمجازر 67: خطاب بمناسبة الذكرل الػ عنوان الخطاب

عبد العزيز بكتفميقة، رئيس الجميكرية، قد جاء ىذا الخطاب بمناسبة إشراؼ الرئيس عمى  قائل الخطاب:
 ك زيارة العمؿ ك التفقد التي قاـ بيا لكالية سطيؼ. 1945مام  08االحتفاالت المخمدة لذكرل مجازر 

ام م 08لمجازر  67، المصادؼ لمذكرل الػ 2012مام  08: يـك الثالثاء المكافؽ لػ زمان الخطاب
1945. 

 .1945مام  08الجزائر، سطيؼ، القاعة المتعددة الرياضات بممعب  مكان الخطاب:

 .1945مايك  8: الذكرل السابعة ك الستيف لمجازر  موضوع الخطاب

  .تراحيتضمف الغرض عدة أىداؼ يسعى إلييا المتحدث منيا: اإلقناع  اإلرشاد، اإلق المقصد من الخطاب:

، كتفقد 1945مام  08المشاركة في االحتفاالت المخمدة لذكرل مجازر  الغرض مف ىذا الخطاب ىك
 ذم دلت عميو المفردات ك التراكيبالكالية في إطار زيارة العمؿ العادية ليا ، ك ىذا الغرض الصريح ال

 ىك دعكة الشعب الجزائرم لمخركج لمتصكيت بقكة في االنتخابات التشريعية .أما الغرض المضمر الخفي  
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 المستوى التحميمي:

 المستوى الصرفي:

 أوال: األفعال

 فعؿ، مكزعيف عمى النحك اآلتي في الجدكؿ : 125كرد في الخطاب نحك 

 البناء  لممجهول أمر مستقبؿ ماض مضارع الفعؿ

 04 01 11 29 80 العدد

 3.20 0.8 8.80 23.20 64 %النسبة 
 

 تحميل الجدول:

، كىذا يعني إرتباط الخطاب %)23.20(( عف نسبة الفعؿ الماضي %64(زيادة نسبة الفعؿ المضارع  -
بزمف إنتاجو ، تأثر المرسؿ بالحدث ، ك أف مكضكع الخطاب ىك قصد المرسؿ، كليست األحداث 

 08الثالثاء (الماضية التي ذكرىا التي تؤدل كظيفة ثانكية لمكضكع الخطاب الذم يرتبط بزمف االنتاج 
 .) 2012مام 

كرد في الخطاب نحك عشرة أفعاؿ في صيغة المضارع دخمت عمييا السيف لمداللة عمى المستقبؿ  -2
يستخدـ السياسيكف زمف المستقبؿ في خطبيـ لدفع حركة العمؿ السياسي إلى األماـ، كبعث الشعكر 

كة: " ستككف ىذه باألمؿ. لجأ المرسؿ إلى المستقبؿ إلقناع المتمقي بفكرة الخركج لمتصكيت يـك اإلقتراع بق
       اإلنتخابات متميزة مف حيث الضمانات العديدة التي كفرناىا لتككف كما يريدىا شعبنا نظيفة شفافة " 

كسيرفع التحدم " . ك يعد الحديث عف المستقبؿ سمة في  نو سيبرىف مرة أخرل أنو أىؿ لممسؤكلية" إ
 ير مف مشاكؿ إجتماعية ك إقتصادية .خطاب السمطة ليدفع بو مرارة الكاقع الذم تعيشو الجماى

قمة صيغ المجيكؿ في الخطاب، فالخطاب السياسي ال يستخدـ صيغ المجيكؿ إال ناذرا في حاالت  -3
 تستدعي ذلؾ .
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 عشر كزنا عمى النحك التالي: عمى إحدلكردت أفعاؿ الخطاب 

 %النسبة العدد الكزف

 فعؿ:   فىعىؿى 

 فىًعؿى 

 فىعيؿى 

53 

12 

02 

42.4 

09.6 

01.6 

 12 15 فىعَّؿ

 05.6 07 فىاًعؿ

 09.6 12 أىٍفعىؿ

 12 15 تىفىعَّؿ

ؿ  0.8 01 تىفىاعى

 01.6 02 ًإٍنفىعىؿ

 03.2 04 ًإٍفتىعىؿ

 01.6 02 ًإٍستىٍفعىؿ

 100 125 المجمكع

 تحميؿ الجدكؿ:

استخداما في ك صيغة " فعىؿ " مف أكثر صيغ األكزاف %53.6الثالثي المجرد أكثر نسب الخطاب 
 ك ىي مف أكسع األكزاف داللة.  %42.4الخطاب 

كردت صيغ أىٍفعىؿ لمتعدية، ك ىي تحمؿ داللة القدرة عمى الفعؿ مثؿ: أبرز، أدرؾ  أقاـ، أخرج. كمثميا 
فَّر، ثىمَّف  نىظَّـ.  صيغة " فىعَّؿ " التي تكحي بالقدرة ك االرادة مثؿ: شىكَّؿ ، قىدَّر، كى
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 فاعؿ " لمداللة عمى الحركة كالمفاعمة مثؿ: كاجو، خاطب، ساعد صادر، باشر.استخدـ صيغة " 

 كرد بناء " تفاعؿ " لمداللة عمى المشاركة مثؿ: تعاكف.

مَّؿ. قَّؽ تىحى  كرد بناء " تىفىعَّؿ " لمداللة عمى المطاكعة، كاالستجابة مثؿ: تىذىكَّر، تىطىمَّب، تىحى

 حكؿ مثؿ: إستشيد، إستحضر.كرد بناء " إستفعؿ " لمداللة عمى الت

 كرد بناء " إفتعؿ " لمداللة عمى المطاكعة مثؿ: إجتمع، إقتنع.

 كرد بناء " انفعؿ " لمداللة عمى المطاكعة مثؿ: اندفع. 

 ثانيا: األسماء:

كتحمؿ داللة زيادة عدد األسماء أف المرسؿ يريد إقناع المتمقي  250بمغ عدد األسماء في الخطاب نحك 
 1ثابتة، كاألسماء تعطي داللة اإلستقرار كالثبات.بحقائؽ 

كعدـ الحركة  ككثرتيا ال تعني جمكد الخطاب كردت تمؾ األسماء كثيرا في التراكيب اإلسمية المؤكدة،
كالحيكية، فقد جاءت تمؾ األسماء في تراكيب فعمية كتراكيب إسمية جاء خبرىا جممة فعمية أك دخمت 

لقد كاف ثمف كصارت ذات زمف، مثؿ: "  ، فتحكلت مف الجمكد إلى الحركةعمييا "كاف" أك إحدل أخكاتيا
 استرجاع الحرية ك السيادة الكطنية باىظا " .

 * المصادر :

تتميز  ك مصدرا )260 (المصدر ما دؿ عمى حدث مجرد مف الزماف، كقد كرد في الخطاب نحك 
 بالخصائص التالية :

التحكؿ مثؿ: استفعاؿ: استقرار، أك ما دؿ عمى المطاكعة إف معظميا كرد عمى أكزاف ذات داللة عمى 
 مثؿ : إفتعاؿ: إقتراع، إنتخاب، إحتراـ.

 معظـ المصادر أكزانيا مزيدة مثؿ: إستقالؿ، إستعمار، إنتماء، إستجابة .

 كرد في الخطاب كثير مف المصادر الميمية مثؿ:مسؤكلية، مكعد، مصداقية، مساىمة.

 ناعي مثؿ: حرية، شعبية، عالمية، كطنية.استخدـ المرسؿ المصدر الص
                                                             

 . 46ص ـ،1981، جامعة الككيت،الككيت 1األبنية في المغة العربية"، ط نيفاضؿ صالح السامرائي،" معا - 1



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

151 
 

كقد أخذت تمؾ المصادر معاني اصطالحية في المعجـ السياسي التي تعطي األسماء الجامدة داللة 
 المركنة ك الحيكية مثؿ: الجميكرية، الديمكقراطية. 

 لمشتقات :* ا

 كردت المشتقات في الخطاب عمى النحك التالي:  

اسـ  اسـ الفاعؿ المشتؽ
 المفعكؿ

الصفة 
 المشبية

اسـ 
 التفضيؿ

 االلة اسم اسـ المكاف اسـ الزماف

 00 18 08 06 03 20 25 العدد

 00 22.5 10 7.5 3.75 25 31.25 %النسبة
 

يعد اسـ الفاعؿ أكثر المشتقات استخداما في الخطاب، كىك اسـ مشتؽ لمداللة عمى مف كقع منو الفعؿ، 
 مثؿ: مرشح، محتؿ، ممثؿ. يتقيد الفعؿ بزمافيفيد اإلطالؽ كاالستمرار بينما 

مرة لمداللة عمى أماكف  18مرة، كاستخدـ اسـ المكاف نحك (20) استخدـ المرسؿ اسـ المفعكؿ نحك
 ارتبطت بيا األحداث، مثؿ: مجتمع، محطة، مدخؿ.

الذم يشير إلى الذات المتكممة  )نحف(أك  )أنا(عف الخطاب المباشر بالضمير الضمائر  عبرت *الضمائر:
إلى الجميكر المتمقي. كيعد ذلؾ أحد سمات الخطاب المكجو إلى  )أنتـ(أك الفاعمة، كيشير الضمير 

 الجميكر، ألداء كظائؼ بالغية تأثيرية القصد منيا كسب مشاعر الجميكر ك إقناعو.

جزائرم األبي الذم يقدر أف الشعب ال : يستخدـ المرسؿ اسـ المكصكؿ في الكصؼ "*اسم الموصول
لمكصكؿ أحد سمات أىمية الحدث كحساسية الظرؼ لف يخمؼ كعده كلف يخذؿ كطنو ". كيعد اسـ ا

 ، كيعد عنصرا رئيسيا في الربط، ألنو يؤدم إلى تشابؾ التراكيب كتماسكيا.الخطاب المكتكب

ينقسـ الظرؼ إلى ظرؼ زماف، كظرؼ مكاف، فظرؼ الزماف مثؿ: " نمتقي اليـك في ىذه الربكع  *الظرف:
الجميمة " ، " إننا نعيش اليـك مرحمة مفصمية في تاريخ البالد ". " اليكـ " ظرؼ أشار إلى زمف أداء 

جغرافية الخطاب. كظرؼ المكاف مثؿ: " أنتـ الذيف تقدركف ما يحيط بالبالد مف مخاطر معقدة في 
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مضطربة ىنا كىناؾ الحريصيف عمى استقرار البالد ". " ىنا، ىناؾ " ظرؼ مكاف." كاضعيف المصمحة 
 العميا لمكطف فكؽ كؿ اعتبار منتخبيف"    " فكؽ " ظرؼ مكاف.

اسـ اشارة، كقد يرد اسـ اإلشارة لمتعظيـ ك التأكيد مع ذكر (23) كرد في الخطاب نحك *اسم اشارة:
ىذه االنتخابات متميزة مف حيث الضمانات العديدة "، أك يرد لذكر المشار إليو مف العالـ  المشار مثؿ: "

 الخارجي مثؿ: " مف ىذا المنظكر إني أىيب بكـ أبناء الجزائر".

 المستوى التركيبي:-الثالث

 ي:تقسـ الجمؿ عمى أساس البنية الداخمية إلى: بسيطة، مركبة، تركيبية كقد كردت في الخطاب كالتال

 التركيبية      المركبة      البسيطة       نكع الجممة     

 68      65       71         العدد       

 33.33     31.86      34.80     %النسبة      
 

 تحميؿ الجدكؿ :

اعتمد المرسؿ في الخطاب عمى التراكيب النحكية البسيطة النابعة مف السياؽ المباشر، فقد شكمت الجممة 
 مف الجمؿ، كيرجع ذلؾ إلى أف الخطاب مكجو إلى متمؽ متنكع. (34.80%)البسيطة 

لي كردت الجممة المركبة أقؿ أنكاع الجمؿ، ألنيا احتكت عمى أكثر مف تركيبيف بسيطيف  حيث شكمت حكا
، ألنيا (33.33%)، في حيف زادت نسبة الجممة التركيبية في الخطاب عف الجممة المركبة  (%31.86)

 أكثر تماسكا، كتحتكم عمى جمؿ فرعية، كتتضمف أفكارا طكيمة تتناسب كمكضكع الخطاب .
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 :ص خاصة ، في جميع الخطاب ، كىي ك يتمتع كؿ نكع منيا بخصائ

 :أوال:خصائص الجممة البسيطة

نحف كردت الجمؿ البسيطة قصيرة كطكيمة، فالقصيرة مثؿ: "مف مدينة سطيؼ" ، ك طكيمة  مثؿ: " 
 نستحضر ذكرل ذلكـ اليـك األليـ ".

 كردت بعض الجمؿ البسيطة مستقمة كمفككة.

 ثانيا :خصائص الجممة المركبة :

ؿ الجممة الفعمية أك تجانس معظـ التراكيب في الشكؿ مف حيث يستخدـ جميع التراكيب البسيطة داخ
شرؼ الشيادة، كمنيـ مف حمؿ لكاء النصر بعد أف كضعت الحرب   فمنيـ مف ناؿ االسمية مثؿ: "

 أكزارىا ".

عممت الدكلة  الربط باألداة مثؿ: " ،يطة أكثر مف الربط السياقي استخدـ المرسؿ أدكات الربط البس
منذ خمسيف عاما عمى إقامة عالقات صداقة كتعاكف  كرؤيةو مستقبمية الجزائرية المستقمة كبركحو متساميةو 

 مثمر مع مختمؼ دكؿ العالـ".

تحتكم الجمؿ المركبة عمى تركيبيف فأكثر، مثؿ: " عممت الدكلة الجزائرية المستقمة  بركح متسامية ك رؤية 
 مستقبمية ..، عمى إقامة عالقات صداقة كتعاكف مثمر مع مختمؼ دكؿ العالـ ". 

 : الجممة التركيبيةثالثا: خصائص 

 التجانس بيف التركيب المستقؿ ك التركيب غير المستقؿ، فكالىما فعمياف أك اسمياف .

 إف لـ يسعده الحظ، فقد ناؿ إعجاب جميع الرياضييف في الجزائر". * الفعمياف مثؿ: "

 كفاءنا لمعيد المقٌدس لمذاكرة كضٌد الٌنسياف ". * اسمياف  مثؿ: "

 التركيبية كتترابط فيما بينيما، كقد ساعد ىذا التماسؾ كجكد أداة ربط. تماسؾ أجزاء الجممة
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: " لقد عممتنا منطقة كردت معظـ الجمؿ التركيبية عمى شكؿ: تركيب مستقؿ + جممة كصفية، مثؿ
سطيؼ عمى غرار كؿ مناطؽ كطننا، بأنيا عبر التاريخ قمعة مف قالع الصمكد كالمقاكمة، كصرح مف 

   ب كالفنكف كالرياضة".صركح العمـ كاألد

 : الجممة االسمية و الجممة الفعمية

 يشارؾ نكع الجمؿ)اسمية اك فعمية( في داللة تراكيب الخطاب، كقد كردت كاآلتي:

 الفعمية         االسمية           نكع الجممة        

 72             132         العدد          

 35.30        64.70         %النسبة         
 

%(، أما الجممة الفعمية 64.70يالحظ زيادة نسبة الجمؿ االسمية عمى الجممة الفعمية التي تقدر بنسبة )
 %( ، ك يتميز كؿ نكع منيا بمميزات كىي:35.30فكردت بنسبة )

 الجممة االسمية : -1

إلقناع المتمقي بيا، كدفع الشؾ عف نفسو في استخدـ المرسؿ الجممة االسمية إلعطاء حقيقة تقريرية ثابتة 
إف سطيؼ : " بعض مكاضع الخطاب. كقد كردت معظـ تراكيبيا اسمية مصدره بػ "إف" التي تفيد التأكيد

 إف رصيد الجزائر طافح بالتجارب كالدركس ". اليـك قطب اقتصادم كبير كثقافي ك جامعي " ، "

لقد كانت الجزائري  : "غالبا في الحكاية عف الماضي مثؿ أدخؿ المرسؿ كاف )أك إحدل أخكاتيا(، كتأتي
 مع حركًة التاريخ " ،" لقد كاف ثمفي استرجاع الحرٌية كالسيادة الكطنية باىظا ".  إيجابية التفاعؿ

إف أممنا اليـك ىك أف يككف نجاح  استخدـ ضمير الفصؿ بيف المبتدأ كالخبر لمداللة عمى التأكيد مثؿ: "
 شريعية في مستكل الجيكد ".اإلنتخابات الت

كرد معظميا مف النكع الطكيؿ مثؿ: " إف البالدى عمى أعتاًب مرحمةو مصيرية، ال خيارى لنا فييا إاٌل النجاح 
، الذم ييقىدِّري أىميةى الحدث كحساسيةى الظرؼ، لف يخمؼى  لذا فأنا عمى يقيفو مف أفَّ الشعبى الجزائرمَّ األبيَّ

 الطكؿ إلى أف الخطاب معد.كعده ". ك يرجع ىذا 
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 الجممة الفعمية: -2

(  كىذا يعني أف عنصر 10( أكثر مف زمف الجممة في الماضي )62عدد الجممة في زمف المضارعة )
 الزمف ارتبط بمكضكع الخطاب الذم يتناكؿ حدثا معاصرا لقكلو.

     استخدـ المرسؿ المؤكدات اإلقناعية في التركيب الفعمي مثؿ: " لقد " التي تكررت مع الزمف الماضي 
مع حركًة   لقد كاف ثمفي استرجاع الحرٌية كالسيادة الكطنية باىظا " ، " لقد كانت الجزائري إيجابية التفاعؿ "

 التاريخ ".

    ؿ تراكيب فعمية متتالية في زمف كاحد كصيغة كاحدة: المرس التجانس في التراكيب الفعمية، فقد استخدـ
   ". " أجد نفسي سعيدا كأنا أرل الفرحة

نمتقي، نستحضر  ،التركيب الفعمي يتفاعؿ مع العالـ الخارجي، كذلؾ مف خالؿ استخداـ األفعاؿ: أرل
ستخدـ المرسؿ كىي أفعاؿ تتفاعؿ مع العالـ الخارجي حيث يتجو المتمقي بكجدانو إلى الحدث. كما ا

 اإلشارة كالظرؼ " نمتقي اليـك في ىذه الربكع الجميمة بما حباىا ا مف طبيعة خالبة ".

 الجممة االنشائية:  

نشاء، كالخبر كؿ كالـ يحتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو، كاإلنشاء كؿ كالـ ال يحتمؿ  ينقسـ الكالـ إلى خبر كا 
حقيقة تقريرية أك ثابتة كاإلنشاء يمثؿ المغة مف جانبيا الصدؽ كالكذب لذاتو، كاألسمكب الخبرم يؤكد 

 المتحرؾ.

 ك يعد  األسمكب الخبرم أساس الخطاب فمـ يرد في الخطاب أساليب إنشائية إال:

كقد استخدـ فيو " أم" : " أيتيا السيدات الفضميات، أييا السادة األفاضؿ " التي كردت خمسة  النداء:
 كظائؼ اتصالية.مرات بيف فقرات الخطاب ألداء 

 آميؿي أف تىيبَّ أيُّيا الشعبي الجزائرم"  طمبي ك داللتو الرجاء. "التمني ك النداء: كرد مرة كاحدة في قكلو: 

    يدؿ فعؿ األمر في األصؿ عمى طمب القياـ بحدث، كما يبعث نكعا مف الحكار غير المباشر  األمر:
ك مأمكر كقد كرد في الخطاب جممتاف  الكالـ بيف آمرقي عف طريؽ تناكب أك مشاركة بيف المرسؿ كالمتم
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أدعك كؿ الشرائح كالفئات، أف تعبر عف إختيارىا  " ،أدعك الجميع إلى الخركج يـك االقتراع" فقط: " 
 ". غرضو: طمب المكاطنيف لمخركج لمتصكيت يـك االنتخابات. الحر

اب المختمفة كتعرب أكثر مف غيرىا مف إف األساليب اإلنشائية تبعث الحيكية كالحركة في مراحؿ الخط
 األساليب عف حاجة المرسؿ إلى مساىمة المتمقي الذم يصبح طرفا مشاركا في الخطاب.

 مستوى الداللة : –الرابع 

ىك المستكل الذم يقـك عمى دراسة مفردات الخطاب كداللتيا كالبنى الداللية التي تشكؿ مكضكع الخطاب 
 لمفردات، فالمفردات تحمؿ في داللتيا االنطباعات الداخمية لممرسؿ.كالمضمكف اإليديكلكجي ليذه ا

 تدؿ مفردات الخطاب عمى اإلطار المضمكني الذم يدكر حكلو مكضكع الخطاب، كقد كردت مفرداتو في 

 مجاالت الحقكؿ اآلتية :

مكضكع : تعد مفردات حقؿ الحرب مف أكثر المفردات تداكال في الخطاب، ك يرجع ذلؾ إلى حقل الحرب
  ( كأمثمة ذلؾ مجازر، الثكرة، مقاكمة  الشيادة، التقتيؿ1945مام  08الخطاب السياسي )مجازر 

 الدمار.

 مثؿ: الطغياف، االحتالؿ، المحتؿ. :حقل االستعمار

 الجيش الشعبي العتيد، األجيزة األمنية، آلة المكت. :حقل الجيش

، ذكرل شيداء المقاكمة الشعبية 1945مام  08مثؿ: ذكرل شيداء  :1945مام 08حقؿ مجازر 
كالحركة الكطنية، ذكرل شييدات كشيداء الكاجب الكطني، ذكرل العيد المقدس لمذاكرة ك ضد النسياف، 

 ذكرل ذلكـ اليـك األليـ.

مثؿ: نداء الكطف، اإلقتراع، تيارات سياسية، قكائـ الترشيحات، مشاركة سياسية، الكاجب  :حقل االنتخابات
 الكطني، الحؽ الدستكرم، مجمس كطني شعبي، ىيئة تشريعية، منتخبيف  ممثمي األمة.

: مثؿ: الديمقراطية، المجتمع المدني، معارضة، سمطة ممارسة، الساحة السياسية، الفاعميف، حقل السياسة
 اؿ السياسي.المج
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: كىي التراكيب التي تأتي في قالب لغكم متماسؾ ألداء داللة خاصة أك تعبر عف معنى التراكيب الداللية
يدخؿ معيا في عالقة ثابتة ، كتستخدـ ككحدات متكاممة في الكالـ. كالمعنى الداللي ليا يتحقؽ مف خالؿ 

 سية كىي:تضاـ المفردات في تركيب خاص. كيتمثؿ ذلؾ في صكر أربع رئي

 المصاحبات المفظية   -2القكالب المفضية              -1

 المزاكجات المفظية  -4التعبيرات المغكية             -3

كىي تراكيب لغكية عرفية تجرل عمى ألسنة أبناء المغة لمتعبير عف فكرة أك معنى  أوال: القوالب المفظية:
ما، دكف تغيير جكىرم في عناصرىا كأبنيتيا المغكية. كتنقسـ ىذه التعبيرات إلى تعابير جاىزة مشتركة 

 كر(.)تعبيرات تراثية مجيكلة النسب(، كتعابير جاىزة خاصة أك ما يعرؼ باالقتباس )قرآف، حديث، مأث

حتسابا ". الشاىد: عف أبي ىريرة رضي ا عنو أف رسكؿ ا صمى ا عميو       كمثاؿ ذلؾ: " إيمانا كا 
      ك سمـ قاؿ: "مف صاـ رمضاف ايمانا ك احتسابا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو، ك مف قاـ رمضاف إيمانا 

 حتسابا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو "كا   ك إحتسابا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو، كمف قاـ ليمة القدر إيمانا
 االقتباس مف الحديث الشريؼ أدخمو المرسؿ في سياقو. 

ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى مثاؿ: " فمنيـ مف ناؿ شرؼ الشيادة، كمنيـ مف حمؿ لكاء النصر"، الشاىد: قاؿ ا تعالى "
مىٍيًو  ا عىاىىديكا المَّوى عى دىقيكا مى اؿه صى ٍف يىٍنتىًظري  ۖ  ًرجى ـٍ مى ًمٍنيي ٰى نىٍحبىوي كى ٍف قىضى ـٍ مى " ۖ  فىًمٍنيي ا بىدَّليكا تىٍبًديالن مى ، )سكرة  كى

 (، اقتباس ضمني مف القرآف الكريـ.23األحزاب :اآلية 

 مثاؿ: " صكف كحدة البالد " أم حماية البالد ك ىك تعبير تراثي.

ض األلفاظ المغكية ألفاظا أخرل بعينيا لمتعبير كىي عبارة عف مصاحبة بع ثانيا: المصاحبات المفظية:
. ك تنقسـ المصاحبات إلى مصاحبات قديمة كأخرل حديثة كليدة  عف معنى خاص يتككف مف ىذا التالـز

 الظركؼ السياسية كاإلجتماعية الحديثة. 

 القديـ مثؿ: " المنعرجات الحاسمة " تعني المحطات الحساسة.

 ستعمار" تعني قاسيتـ ك عانيتـ مف كيالت االستعمار." اكتكيتـ بجحيـ اال           

 " مستجيبيف لنداء الكطف" تعني ممبيف النداء.           



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

158 
 

 " سفيت مزاعمو " تعني خيبت ظنو.           

 الحديث مثؿ: " عكلمة كاسحة " تعني عكلمة شاممة .

 " تكريس األمف" تعني تكفير األمف.             

: كىي عبارة عف كممتيف أك أكثر كترتبط عناصره فيما المغوية أو التعبيرات االصطالحيةثالثا: التعبيرات 
 بينيا ارتباطا دالليا عضكيا كثيقا، كقد يتحقؽ المعنى اإلجمالي مف حصيمة المعاني المفردة كمف ذلؾ:

لنكاجد عمى كىي التي تفيـ مف خالؿ المعنى اإلجمالي لمتركيب مثؿ: " القابض با تعبيرات المصاحبة: -
 كطنيتو " تعني المتمسؾ بشدة عمى كطنيتو.

 " حمؿ لكاء النصر " تعني عاش الحرية ك االستقالؿ.

 " كضعت الحرب أكزارىا " تعني انتيت الحرب .

 كىي الكحدة التي تممؾ تكجيو المعنى العاـ لمتعبير. تعبيرات الوحدة المغوية المركزية: -

الشجاعة، مثؿ " طباع محبكلة عمى الكـر كالشجاعة " تعني كـر  ك أىـ تمؾ الكحدات في الخطاب: لفظ
 مكاطني أىؿ سطيؼ. " الذيف أبدكا شجاعة منقطعة النظير" تعني القكة.

ك لفظ إيمانا مثؿ: " ايمانا ك احتسابا " تعني أجرا ، " ايمانا منيا بضركرة جعؿ البحر األبيض المتكسط " 
 تعني اعتقادا ك ظنا.

 المجازية :التعبيرت 

كىي تمؾ التعبيرات التي تأخذ شكؿ األسمكب المغكم، كيقصد مف تركيبيا غاية أسمكبية ك تأتي لتحسيف 
أسمكب ك تجميمو، كيمؾ االستغناء عنيا بكممة كاحدة. مثؿ: "كضعت الحرب أكزارىا" كناية عف نياية 

كدرت ىكيتيـ " كناية عف الحرب، " اقتمعكا مف أرضيـ " كناية عف الطرد ك الخركج بتعسؼ   " ص
الطمس، " لتككف كما يريدىا شعبنا نظيفة شفافة " كناية عف نزاىة االنتخابات مف التزكير، " دفع عجمة 

 صيركرة بالدىـ سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا نحك األفضؿ " كناية عف المساىمة في تنمية البالد.

ظيف مف حقميف داللييف مختمفيف في صكرة مضاؼ كىي عبارة عف جمع بيف لف رابعا: المزاوجات المفظية:
كمضاؼ إليو، لتحقيؽ غايات أسمكبية تفيـ مف التركيب، مثؿ: " قالع الصمكد " تعني الصبر، " ركاسب 
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الماضي " تعني المخمفات ك البقايا، " استرجاع السيادة " تعني اإلستقالؿ، " مسيرة التنمية " تعني التقدـ 
 ار " تعني االستبداد  كالظمـ.كالتطكر، " جحيـ االستعم

التعبير السياقي تكارد أك تالـز كممتيف أك أكثر عمى صكرة شائعة في المغة، كذلؾ  التعبيرات السياقية:
لمتماثؿ بيف المالمح المعجمية المككنة لكؿ منيما، كال يككف ىذا التالـز إجباريا كما ال يشكؿ كحدة داللية 

قي تؤديو عالقة كممة بأخرل في التركيب. كتتنكع التراكيب التي ترد عمى أك نحكية كاحدة. فالتعبير السيا
منكاليا التعبيرات السياقية تنكعا كبيرا، ألنيا في حقيقة األمر تمثؿ جميع العالقات الممكنة بيف مفردات 

 المغة، كأىـ تمؾ العالقات في الخطاب ما يأتي:

عة خالبة، التكقيت الحساس المقاكمة الشعبية، مثؿ: الربكع الجممية، طبي عالقة الصفة بالموصوف،
 مغارات منسية، محتشدات بائسة.

مثؿ: ناؿ شرؼ الشيادة، ناؿ إعجاب جميع الرياضييف في الجزائر، المعنى األكؿ:  عالقة الفعل بحرف
 استشيد ، المعنى الثاتي: كسب التقدير.

 مجتمع متماسؾ.، مثؿ: األمؿ في االرتقاء، القانكف في عالقة المصدر بحرف جر

 ، مثؿ: الغيكر عمى كطنو، القابض بالنكاجد.عالقة الصفة بحرف جر

 ، مثؿ: دكؿ العالـ، مؤسسات الجميكرية، شباب الجزائر، فئات الشعب .عالقة المضاف بالمضاف إليه

 ، كالتي تتككف مف الناحية الداللية نكعا مف األنكاع اآلتية:عالقة المعطوف بالمعطوف عميه

، مثؿ: الحدث كالظرؼ، التصرفات الشائنة كالتصرفات الدكنية، المعترؾ االنتخابي كالمنافسة الترادف -
 االنتخابية.

 ك إدارة محايدة. قضاء مستقؿ ، مثؿ: تشكيؿ كتنصيب، أحزاب فاعمة كجمعيات نشيطة، داللة التكامل  -

 ، مثؿ: سمطة كمعارضة، حقكؽ ككاجبات، نساء ك رجاؿ.التضاد -

 ، مثؿ: شرح الرىاف الكبير، مشاركة كاسعة.تحديد الكميال -

 الحافظيف لألمانًة، األكفياء لمرسالةً  ، مثؿ:التحديد الكيفي -
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 سبعة كستٌيف عاما. بعد نصؼ قرف، قبؿ ، مثؿ:التعبيرات الزمانية -

 مف مدينة سطيؼ، ىذه المدينة العريقة ، مثؿ: التعبيرات المكانية -

 السياقي:خصائص التركيب 

: ىك اسـ أك عبارة تالزمت بنيتيا، لمداللة عمى مفيـك في حقؿ مف حقكؿ المعرفة. ك قد جاء المصطمح
في الخطاب مفردات ك تراكيب، أخذت داللة اصطالحية، ك دخمت المعجـ السياسي ، كقد كردت تمؾ 

إليو الحقة  ك قد يأتي المصطمحات أشكاال متنكعة ، فقد يأتي المصطمح اسما مجردا  ك قد يأتي مضافا 
 تركيبا مف كممتيف، ك قد يصؿ إلى ثالث كممات.

، مثؿ: األمة، الشعب، الدكلة. تمؾ المفردات كغيرىا ذات داللة إصطالحية حديثة في النوع األول: االسم
 المعجـ السياسي.

 ذاىب ك األنظمةى االتجاىات ك الم)المختـك بالنياية :"ية"( لداللة عم النوع الثاني: المصدر الصناعي
 مثؿ الحرية، التشريعية، الديمقراطية، الكطنية، كلو صكر منيا :

 اسـ جامد+ ية : كطنية  -

 مصدر+ية : تنمية، مصداقية  -

 اسـ مفعكؿ +ية :مسؤكلية  -

 اسـ جمع +ية : شعبية ، جميكرية  -

 ك قد تككف الكممة دخيمة، مثؿ : ديمقراطية 

 صيغ مبالغة +ية : شفافية. -

 الكرة الجزائرية  الحرب العالميةالثكرة التحريرية،  ك سككف أكثر مف كممة، مثؿ: النوع الثالث: التركيب
 كيدخؿ في ذلؾ المشتقات مثؿ: الشعب الجزائرم، مؤسسات الجميكرية.

 الداللة و األشكال البالغية :
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قناعو بمضمكف إعتمد المرسؿ عمى أشكاؿ بالغية مثؿ الكناية كاإلستعارة لمتأثير في  المتمقي، كا 
الخطاب.ك المعنى البالغي ىك المعنى المجازم الذم يعدؿ إليو المتكمـ مف المعنى الحقيقي المعجمي 

 الذم كضع لو في أصؿ المغة، كمف أمثمة ذلؾ:

: مثؿ: " كي تبقى الجميكرية كاقفة "، شبو المرسؿ الجميكرية باإلنساف حيث أبقى اإلستعارة -1
 رية ( ك حذؼ المشبو بو )اإلنساف( عمى سبيؿ االستعارة المكنية.المشبو)الجميك 

: " كضعت الحرب أكزارىا " كناية عف نياية الحرب. " حمؿ لكاء النصر " كناية عف الكناية -2
 االستقالؿ، كقد عممت تمؾ المعاني البالغية عمى إظفاء حس جمالي عمى لغة الخطاب.

 

 )أك الرمز المغكم( بمف يستخدميا ييتـ بدراسة عالقة اإلشارة : كىك المستكل الذمالمستوى التداولي
ككيفية تحقؽ االتصاؿ مف خالليا. كييتـ التداكليكف بدراسة فاعؿ الخطاب أك منتجو )المرسؿ( كعالقتو 
بالمتمقي، كىـ بذلؾ يقتربكف مف الخطاب مف خالؿ سياقو الخارجي. كيراعى في تحميؿ الخطاب دراسة 

 فيو مقطع مف الخطاب، كينقسـ السياؽ إلى سياؽ خارجي كسياؽ داخمي )سياؽ نصي(.السياؽ الذم كرد 

 عف النص ما يأتي: السياق الخارج: يتضمف أوال:السياق الخارجي

 .بكتفميقة: الرئيس عبد عزيز أوال: المرسل

الشعب الجزائرم، ك قد كجو المرسؿ خطابو )الجميكر( مباشرة مف خالؿ النداء " أيتيا  ثانيا : المتمقي:
"  كمف خالؿ ضمير المخاطبيف " أنتـ" .ىذا إلى جانب  السيدات الفضميات، أييا السادة األفاضؿ

 المفردات ك التراكيب التي تتعمؽ بالمتمقي، مثؿ: الشعب الجزائرم.

يتناكؿ دراسة المغة ك التراكيب، ك محتكيات الخطاب، ك مضمكنو  :ثانيا: السياق الداخمي)النصي(
 الداخمي، ك األفكار. 

 : الوسائل اإلقناعية

ىي األدلة ك البراىيف ك األساليب التي يستعيف بيا المرسؿ إلقناع جميكر المتمقيف كتنقسـ إلى نكعيف: 
 المغة ك األسمكب ك ترتيب األفكارأدلة خارجية )خارج خطاب العالـ الخارجي(، ك أدلة داخؿ الخطاب )
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 ك أجزاء الخطاب(. 

 أوال:األدلة الخارجية:

 لقد تفاعمت لغة الخطاب مع العالـ الخارجي، فقد ارتبطت البنية الشكمية لمجمؿ الفعمية بالعالـ الخارجي

تفاعمت معو مف خالؿ إستخداـ محددات زمنية تربط زمف الخطاب بزمف خارجي معيف، الماضي، ك  
، األمس، ىذه األسماء الظرفية تفيد زمف الحدث مثؿ: " نمتقي اليـك في ىذه الربكع الجميمة". مستق بؿ، اليـك

، قبؿ ك قد يذكر المرسؿ تاريخ الحدث: " سبعة كستٌيف عاما". كتحديد تاريخ الزمف يؤكد  في مثؿ ىذا اليـك
ك الظرؼ: ىنا، ىناؾ، ذلؾ، مثؿ: صدؽ الحدث. كيحدد المرسؿ مكاف الحدث باإلحالة إليو باسـ اإلشارة أ

"ىذه الربكع الجميمة " كما يمكف أف يذكر أسماء أماكف مكضكع الخطاب: سطيؼ، قالمة، خراطة. كذكر 
 الزمف كالمكاف يؤكد أف مكضكع الخطاب ال ينفصؿ عف الكاقع الخارجي، كأف تفسير ىذا الخطاب 

 كتحميمو يتـ في ضكء العالـ الخارجي .

 داخمية :ثانيا:األدلة ال

 استعاف المرسؿ بكسائؿ لغكية يدعـ بيا خطابو في التأثير ك اإلقناع:

 استخداـ لغة تناسب المتمقي، يستطيع فيميا ليككف ىناؾ إدراؾ مشترؾ بيف المتمقي كالمرسؿ. -01

: يعد التكرار أكثر األدكات البالغية إستخداما في الخطاب لما لو مف أثر لممتمقي الذم التكرار -02
 يتفاعؿ مع المرسؿ مف خالؿ األساليب التي إستخدميا في التكاصؿ معو كقدرتو عمى استخداميا.

     : مثؿ كممة " الشباب " ، " الديمقراطية " ، " العكلمة " كقد يكرر التركيب مثؿ تكراره تكرار المفظأكال: 
 " إسترجاع الحرية كالسيادة الكطنية " .

خرابا" كيعمؿ  –نتذكر " ، " دمارا  –المعنى دكف المفظ، مثؿ: " نستحضر: أم تكرار الترادف ثانيا: 
 التكرار عمى تأكيد المعنى كالتأػكد مف كصكلو إلى المتمقي بالمفظ أك المعنى.

مثؿ: " الكرة  إلسـ الذم يشمؿ أسماء تدخؿ تحتو: كىك ااإلسم الشامل أو األساس المشتركثالثا: 
 بمكزداد، كفاؽ سطيؼ. ككممة " الجزائر " يدخؿ تحتيا سطيؼ، قالمة  الجزائرية " : يدخؿ تحتيا شباب

 خراطة.ك 

 : مثؿ الحرية، الكرامة، النصر. : الكممات العامةرابعا
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: مثؿ أدكات التأكيد الحرفية: إف، لقد كالمفظية مثؿ: كؿ  كما إستخدـ إستخداـ المؤكدات الحرفية -03
 ." أنا عمى يقيف" ،" البد عمينا " ، " أنا كاثؽ بأف "  المؤكدات التركيبية مثؿ: "يجب أف يعمؿ" ،

 إستخداـ المحسنات كالبياف لمتأثير عمى المتمقي كتشخيص األحداث كتكضيح المعاني. -04

تنسيؽ أجزاء الخطاب كتنظيمو: فقد بدأ الخطاب بمقدمة فتح بيا قناة اإلتصاؿ مع المتمقي  -05
ستدرجو بيا إلى مكضكع الخطاب ليستنت ج منو أف مستقبؿ الجزائر مرىكف بالخركج الحاشد لمشباب يكـ كا 

اإلقتراع. كقد تحقؽ التسمسؿ المكضكعي في الخطاب مف خالؿ الفقرات التي تسمـ الفكرة التي تمييا في 
 تطكر منطقي، فكؿ فقرة تنتيي بفكرة تفتح بابا ألخرل مترتبة عمييا، ك لـ تشد كاحدة منيا.

 لبراىيف أك البراىيف الخطابية: كتنقسـ إلى:اإلستعانة بالحجج كا -06

البراىيف الجاىزة: مثؿ القرآف الكريـ، الحديث النبكم، األمثاؿ، األقكاؿ المأثكرة، كقد قاـ المرسؿ  -أ
باإلقتباس غير المباشر: حيث أدخؿ النص القرآني في سياؽ خطابو في قكلو: " منيـ مف ناؿ شرؼ 

 ". الشيادة كمنيـ مف حمؿ لكاء النصر

ىذه اإلقتباسات تكحي بتعمؽ المرسؿ بتراث العركبة كما أنو أقاـ الحجة اإلقناعية كالتأثير مف خالؿ 
 البرىنة العقمية.

البراىيف غير الجاىزة: كىي األدكات األسمكبية التي إستخدميا المرسؿ في الخطاب مثؿ المقابمة بيف  -ب
 ؿ يسير"  كتقابؿ المعاني يبرزىا كيكضحيا.المعاني " تجاكز ركاسب الماضي العسير ، نحك مستقب

القياس المضمر: مثؿ الكـ كالكيؼ، كما يقـك عمى الرأم كاإلحتماالت. كيتدخؿ في ذلؾ أساليب  -07
فأنا عمى يقيفو مف أفَّ  "ا كتضامنا " ، ك الرأم الشخصي التفضيؿ " متطمعة إلى نظاـو دكليٍّ أكثر إنصاف

 " أنا كاثؽه بأف شبابى الجزائر ".   الشعبى الجزائرمَّ األبيَّ " ،

الظف كالتكقع: " سيتصدَّل ًلمىف يتربَّصي بالبالد شرِّا " ، " سيبرىفي مٌرة أخرل أنو أىؿه لممسئكلية " ، " سيرفع 
 التحدمَّ كيىٍصدىح بصكتو عالينا ".

ألمثمة التي تماثؿ اإلقناع المنطقي: يتحقؽ في النتائج المنطقية التي تأتي نتيجة أسباب، ككذلؾ ا -08
نظائرىا. عرض المرسؿ أحداث تاريخية ليصؿ مف تمؾ النماذج التاريخية إلى نتائج منطقية مثؿ: " كما 

، قبؿ  سبعة كستٌيف عاما، مكٌحدا ميعبىئنا، ىاتفنا بصكتو العالي  خرج الشعبي الجزائرم، في مثؿ ىذا اليـك
ةو عف قضيتو الكطنية" ، " أدعك الجميع إلى الخركج يـك ميعبرنا عف مكقفو المشيكد، مدافعنا بشجاعةو كشيام

في   االقتراع، خركجا حاشدا لتخكضكا مرحمة جديدةن مف مسيرة التنمية كاإلصالحات كالتطكر الديمقراطي
 كطنكـ الجزائر".
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 : خصاص األسموب

 يتميز أسمكب المرسؿ بالخصائص التالية:

 الخطاب ، ك قد كرد في عدة صكر، كىي :: يعد التكرار مف أبرز ظكاىر التكرار -1

* تكرار المفظ، مثؿ تكرار كممة " كفاءا " في: كفاءا لذكرل الشييدات، كفاءا لمعيد المقدس كفاءا لكؿ 
الذيف اقتمعكا، ك كممة " شباب " مثؿ: شباب بمكزداد، شباب الجزائر، ك تكرار الفعؿ " ناؿ " في " فمنيـ 

د ناؿ إعجاب جميع الرياضييف في الجزائر " ، كفعؿ "سيتصدل" في " مف ناؿ شرؼ الشيادة  " ، " فق
 سيتصدَّل ًلمىف يتربَّصي بالبالد شرِّا، كاثؽ بأنو سيتصدَّل لدعاة الفتنة كالفرقة".

ثارة المتمقي، كيؤدم  * تكرار الترادؼ: مثؿ: الحدث، الظرؼ، خرابا، دمارا، كيعمؿ التكرار عمى التأكيد، كا 
كىي  التنبيو المستمر لممتمقي حتى ال يغفؿ، كتذكيره بما قد يغفؿ عنو عف طريؽ تكراره كظيفة إتصالية، 

 ثانية.

إستخداـ جمؿ بسيطة غير متداخمة: إستخدـ المرسؿ معظـ الجمؿ مف النكع البسيط  ك إعتمد في  -02
ك يرجع ذلؾ  الربط بينيا كعمى أدكات العطؼ البسيطة )الكاك،أك،ال(، ك إستخدـ الكاك في معظـ جممو،

إلى إستغراقو في الكصؼ ك إسترسالو في الكالـ ك تأثره بالخطاب المنطكؽ الذم يعتمد عمى الجمؿ 
 البسيطة.

ك العبارات كزيادة  األسمكب التجميعي: ك يعني إستخداـ الصفات ك التعميقات التي تصاحب األلفاظ -03
الصيغ تعميقا أك صفة لتقكية المعنى كالتأكيد في المعنى عمى سبيؿ المدح، ك الثناء أك الذـ، كتأتي تمؾ 

قرار معنى معيف لمسامع. مثؿ: " الشعب الجزائرم األبي " ، " الثكرة التحريرية الظافرة " ، " أركاح  عميو، كا 
الشيداء الزكية الطاىرة " ، " الحكـ الراشد " كىذا األسمكب يستخدـ كثيرا في عبارات المدح كالصفات 

 كاإلطراءات.

طناب: يمجأ المرسؿ إلى اإلطناب في الكالـ حتى يفرغ فكرتو كيستكفييا شرحا ك تفصيال مف اإل-04
خالؿ كـ مف األلفاظ في تراكيب متكالية ك متصمة، كيرجع ىذا اإلطناب إلى أف العقؿ يركز طاقاتو عمى 

ك أثناء ذلؾ التحرؾ نحك األماـ ببطء حتى يستدرؾ ما فاتو، ك قد يسرع خشية النسياف كضياع الفكرة، 
يمجأ إلى التكرار، كتنبيو السامع، كيستخدـ الكصؼ كالتأكيد، كالمترادفات، كالجمؿ االعتراضية كالحالية 
كالكصفية، كيمجأ إلى مكمالت الكالـ حتى ال يترؾ شيئا لممتمقي يستنبطو أك يفسره، بؿ يكجو المتمقي إلى 

ؼ مدينة سطيؼ: " نمتقي اليـك في ىذه الربكع ما يراه، كيمارس أدكات التكجيو كاإلقناع، كمف ذلؾ كص
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" بأنيا عبر  ،لة عمى الكـر كالشجاعة كالكطنية"الجميمة بما حباىا ا بو مف طبيعة خالبة كطباع مجبك 
كالمقاكمة، كصرح مف صركح العمـ كاألدب كالفنكف كالرياضة " . " قطب  التاريخ قمعة مف قالع الصمكد
 " ، " ىذه المدينة العريقة كالرمز" . اقتصادم كبير كثقافي كجامعي

 إستخداـ المغة التصكيرية: ك ذلؾ مف خالؿ كثرة التراكيب الجمالية التي تخرج المغة عف جمكدىا -05

 رتابتيا ك تمنحيا الحيكية ك الحركة ك اإلثارة، ك مثاؿ ذلؾ قكلو: " عممت الدكلة الجزائرية المستقمة ك  

مستقبمية منذ خمسيف عاما عمى إقامة عالقات صداقة ك تعاكف مثمر مع مختمؼ كرؤيةو   بركحو متساميةو ك 
 ، فالدكلة ال تعمؿ عالقات صداقة بنفسيا.يقي عممنا كبركح متسامية .....دكؿ العالـ " ، كاألسمكب الحق

إستخداـ المغة الحية المعاصرة التي يستخدميا الخطاب اليكمي: كردت مفردات الخطاب مف المحيط  -06
اإلجتماعي الذم يعيش داخمو المتمقي كالمرسؿ، فجاءت بسيطة كمفيكمة، فالغرض الفكرة أكال كقد سمؾ 
الطريؽ إلييا مف خالؿ مفردات سريعة الفيـ لدل جميع المستكيات، كقد حققت تمؾ المغة إدراكا مشتركا 

ستكعبت قصد المرسؿ كعبرت عف أفكاره .  بيف طرفي اإلتصاؿ كا 

ب بيف األلفاظ كالتراكيب: مثؿ: " تصٌدكا آللة المكت "، حيث ناسب بيف الفعؿ مراعاة التناس -07
 الذيف حفظتـي الٌدركسى كالًعبر كالمفعكؿ، فالفعؿ تصدل يناسب المفعكؿ بو آلة المكت. أما التركيب " أنتيـٍ 

ٍيتـي بجحيـ االستعمار كشركره "،  فالدركس كالعبر تحفظ كجحيـ اإلستعمار كشركره  يكتكل بو. كاٍكتىكى

إستخداـ المرسؿ ضمير الجمع بديال لممتكمـ المفرد: يستغني المرسؿ عف ضمير المتكمـ " أنا " إلى  -08
ضمير الجمع " نحف " أم جميع الشعب، ليشرؾ الشعب معو في الخطاب لتحقيقو لغرض سياسي، كىك 

سو، يقكؿ: " نستحضري اليكـى جذب مشاعر الجميكر ك التأثير فيو ك إعطائو الثقة في إرادتو أف يحكـ نف
 " ، " إننا نعيش اليـك مرحمةن مفصمية في تاريخ البالد ".   1945الذكرل األليمةى لمثامف مف مايك 

إستخداـ األسمكب المباشر: إستخدـ المرسؿ األسمكب المباشر مع الجميكر حيث خاطب " أنا "  -09
خاطبكـ أٍنتـي ب الخطاب كاألفعاؿ المباشرة، مثؿ: " أالمتكمـ ، " أنتـ " المخاطبيف، كيتبيف ذلؾ مف تراكي

" آميؿي أف تىيبَّ أيُّيا الشعبي الجزائرم " ، كاإلتصاؿ ،" ًإنِّي أىًىيبي بكـ أبناء الجزائر " "،الحافظيف لألمانةً 
 المباشر يعمؿ عمى حيكية الخطاب كفعاليتو، كيبعث الحركة كالنشاط في أكصالو.
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رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس  تحميل الرسالة األولى:
 .االتحاد العام لمعمال الجزائريين

 أوال: المعنى العام

بمناسبة الذكرل المزدكجة لتأسيس االتحاد العاـ  رسالةال ىذه في أكد الرئيس عبد العزيز بكتفميقة    
محمد " تالىا نيابة عنو المستشار برئاسة الجميكرية السيد  كالتي لمعماؿ الجزائرييف كتأميـ المحركقات

أنو الى جانب المجيكدات الجمة التي بذلتيا الدكلة في اقتناء التجييزات كبناء المنشات  "عمي بكغازم
كفقنا في إقامة أشكاؿ مف الشراكة المفيدة مع شركات أجنبية "الصناعية كتككيف الكفاءات كالميارات فقد 

تكييؼ نصكصنا التشريعية مع ذلؾ كمما اقتضى األمر، لكف دكف التنازؿ عف سيادتنا الكطنية كعمى كفي 
تحقؽ انجازات مشيكدة في الكشؼ عف احتياطات " . كاستطاعت الجزائر بفضؿ ذلؾ أف"مكاردنا الطبيعية

لغاز كتكرير ضخمة مف المحركقات كتطكير كاستغالؿ حقكؿ ىامة مف الغاز كالبتركؿ كتمييع كمعالجة ا
البتركؿ كبناء شبكة نقؿ مترامية األطراؼ مدعمة بأنابيب غاز عابرة لمقارات كذلؾ بالتزامف مع تككيف 

 ".كتكظيؼ عشرات اآلالؼ مف الشباب في ىذا القطاع

في  بالدكر الذم يمعبو العماؿ الجزائرييف في بناء البالد ك تطكيرىاالجميكرية  كفي ىذا الصدد أشاد رئيس
ة دقيقة مف ميجدر التذكير في ىذا المقاـ بالدكر الذم اضطمع بو العماؿ رجاال ك نساء في كؿ مرح قكلو:"

تاريخ بالدنا المعاصر. لقد كانكا مناضميف كاعيف متبصريف مف أجؿ االستقالؿ في مطمع القرف الماضي، 
فاع عف الجميكرية، كمجاىديف أشاكس إباف حرب التحرير ، كبناة غداة التحرر التزمكا اليقظة في الد

يؤكد بأف البالد قد دخمت التاريخ مف بابو الكاسع منذ تأميـ كما  ". كأسيمكا في استقرار البالد كأمنيا
المحركقات ، فقد قطعت أشكاطا ىامة مكنتيا  مف التحكـ في المحركقات "ما مكننا مف تطكيرىا عف 

ك أف األىـ مف ذلؾ ىك خمؽ مناصب  ،"قاراتطريؽ الشراكات الدكلية ، ك كضع أنابيب الغاز العابرة لم
  شغؿ.

إف المحركقات  :"لمشعب الجزائرم ية أكد عمى أف مكارد المحركقات تبقى مسخرة لتحقيؽ الرفاىك    
كالمكارد المالية التي تدرىا عمى البالد كانت إلى حد اآلف كستبقى مسخرة لتحقيؽ الرخاء لكافة الشعب 

يا البالد ىي التي تؤدم تأف اإلصالحات التي باشر رئيس الدكلة عمى   "، كفي سياؽ آخر شددالجزائرم
إلى بناء دكلة الحؽ ك القانكف ك فتح المجاؿ الكاسع لمشعب في اتخاذ القرارات التي تيميـ بدءا مف البمدية 
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 ة مام المقبم 10بيـ في انتخابات إلى غاية البرلماف ، ك عميو دعا المكاطنيف لممشاركة في اختيار نكا
 .كما حث الشباب الجزائرم عمى استغالؿ الكرشة السياسية ك المؤسساتية لبناء الدكلة ك تطكيرىا

  لرسالة:ا في تحميل مظاهر االّتساق

 مظاىر االتساؽ:

 اإلحالة .2

 الضمائر: -2
 الضمائر المكجكدة في ىذا النص ىي:

 األكؿ(...)السطر نا، يذكر دناالستقالؿ بال.... ىذا الذم نتأىب فيو مناعا( 1
 .ككافة العامالت كالعماؿ الجزائرييف السيد عبد المجيد سيدم السعيد"نحف" تعني المرسؿ ك  -
 ...)السطر الثالث(.تحرير الكطف كتشييده( 2
 "ىك" يقصد بو الكطف.  -
 ..)السطر الرابع(.بالدنا المعاصر( 3
 .امالت كالعماؿ الجزائرييفككافة الع السيد عبد المجيد سيدم السعيد"نحف" يقصد بو المرسؿ ك  -
 ..)السطر السابع(.حضكر في كؿ معركة يـل( 4 
 .العماؿ رجاال ك نساء"ليـ" تعني  -
 ...)السطر الثامف(.ما يزاؿ اليـك عمى ذلؾ ىكك  (5
 .االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف"ىك" يقصد بو المرسؿ  -
 ...)السطر التاسع(.الجمع تاستطاع( 6
 .نقابيةالمنظمة عمى ال"التاء" تعكد  -
 ..)السطر الحادم عشر(..نااالستقرار لبالد( 7
 ...)السطر الثاني عشر(.ضمف الثالثية،  هنسجؿ كنثمف دكر  ناإن( 8
 ...)السطر الثالث عشر(.مع المشيد ونقدر تكيف ناأن( 9
، أما الجزائرييفككافة العامالت كالعماؿ  السيد عبد المجيد سيدم السعيد"نحف" يقصد بو المرسؿ ك  -

 .االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف"ىك" ترجع عمى 
 ..)السطر السابع عشر(.مف االبتكارات نيازم (10
 .فئة العماؿ كالعامالت "ىا" يقصد بيا المرسؿ-

 ..)السطر الثامف عشر(..ناطمكحات جديدة ككبيرة لبالد ييالد ..ا،يكما فعؿ أسالف( 11
 ...)السطر التاسع عشر(.قرار وفي منااألبكاب حيث أعمف أكسع  ناتاريخ بالد( 12
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 ...)السطر العشركف(.في ذلؾ اليـك ناكما أكد( 13
 ...)السطر الكاحد ك العشركف(.العميقة في مقدرة تناثق ( 14
ككافة  السيد عبد المجيد سيدم السعيد"ىا" يقصد بيا المرسؿ األجياؿ،أما " نحف" يقصد بو المرسؿ ك  -

 .لعماؿ الجزائرييفالعامالت كا
 ...)السطر الثالث ك العشركف(.الشركات األجنبية ياالتي ىجرت( 15
 .سكناطراؾ"ىا" تعكد عمى  -

 ....)السطر الرابع ك العشركف(.منذ ذلؾ التاريخ  اىاقطعن( 16
 "ىا" ترجع عمى األشكاط ك المراحؿ. -

 ...)السطر السادس ك العشركف(.ما نزاؿ نسعى ناإن( 17
 ...)السطر السابع ك العشركف(.ناكلشعب ناالقتصاد ...عمى الكجو ياتثمين( 18
، أما"ىا" فتعكد عمى  ككافة العامالت كالعماؿ الجزائرييف عبد المجيد سيدم السعيد "نحف" المرسؿ ك -
 .لتنمية االقتصادية الكطنية كلمتطكرات الجيكسياسية الدكليةا

 ...)السطر الثامف ك العشركف(.اسات الطاقكيةمف تصكر كتنفيذ السي ناالذم مكن ىك (19
 .المحركقات"ىك" يقصد المرسؿ بو 

 )السطر الكاحد ك الثالثكف(. ...إلى جانب المجيكدات نا ا، بحيث أنىلتطكير ( 20
 "ىا" تعكد عمى المكارد الطاقكية. -

 ..)السطر الثاني ك الثالثكف(.إلى إقامة أشكاؿ مف الشراكة البالغةقنا كف( 21
 ..)السطر الثالث ك الثالثكف(..ناالكطنية عمى مكارد نابسيادت ..مع ذلؾ،  نناقكاني( 22
 ...)السطر الرابع ك الثالثكف(.إنجازات كبيرة تحقق ناأف بالد( 23
 ..)السطر السابع ك الثالثكف(.لضركرة ناا نكلي عنايتنأن( 24
 .كالعماؿ الجزائرييف ككافة العامالت عبد المجيد سيدم السعيد "نحف" المرسؿ ك - 

 ..)السطر التاسع ك الثالثكف(.يامنذ تأسيس هما بذلك ( 25
 "ىك" تعكد عمى العامؿ أما "ىا" عمى مؤسسة سكناطراؾ. -

 ..)السطر الكاحد ك األربعكف(..ت، بينما ارتفع..الجزائر تأصبح( 26
 "التاء" تعكد عمى الجزائرك الثانية تعكد عمى صادراتيا. -

 ..)السطر الثالث ك األربعكف(.، مف بيف األكلكيات..لقطاعي هكتكفير ( 27
 "ىك" يعكد عمى الغاز الطبيعي. -

 ..)السطر الثالث ك األربعكف(.يـكاستحقاق يـبجدارت( 28
 ...)السطر الرابع ك األربعكف(.ىـكال بفكر  ىـلف يبخمكا ال بجيد يـأن( 29
 .العامميف بسكناطراؾ"ىـ" يقصد المرسؿ بيـ  - 
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 ....)السطر الخامس ك األربعكف(.ياالتي سيتعيف عمى قطاع المحركقات مكاجيت( 30
 .التحديات الجديدة "ىا" ترجع عمى -

 ....)السطر السادس ك األربعكف(.القدرات اليائمة مف  تشكم( 31
 .....)السطر السابع ك األربعكف(. نياالتي استفاد م( 32
 "التاء" تعكد عمى القدرات . -

 ..)السطر الثامف ك األربعكف(.عمى البالدىا المحركقات كالمكارد المالية التي تدر إف ( 33
 .)السطر التاسع ك األربعكف(..ناإلى يكمت أسيم ياكمف المؤكد أن (34
 . المحركقات كالمكارد المالية "ىا" تعكد عمى -

 ...)السطر الخمسكف(..أمتناانعكاسا لما يحدك ( 35
 ..)السطر الكاحد ك الخمسكف(.ناشعبفي مقدكر كؿ فرد مف ( 36
 .ككافة العامالت كالعماؿ الجزائرييف عبد المجيد سيدم السعيد "نحف" تعكد عمى المرسؿ ك -

 ....)السطر الثاني ك الخمسكف(.الثابتة ناالسمطات العمكمية، إرادت توباشر  (37
 .اليائمة  حجـ كأبعاد برامج االستثمارات"ىك" تعكد عمى  -

 ....)السطر الثالث ك الخمسكف(.كؿ ىذه ىاالتي تنتظر (    38
 "ىا" تعكد عمى المسائؿ. -

 ...)السطر السادس ك الخمسكف(.يا؛ ىذه اإلصالحات التي نتكصؿ بفضىاباشرنا( 39
 .إلصالحات السياسية العميقة"ىا" تعكد عمى ا -

 مسكف (.....)السطر السابع ك الخيـالحر لممثمي ىـ، كفي اختيار يـالتي تخص( 40
 "ىـ" تعكد عمى المكاطنيف.-

 ...)السطر الستكف(.في مايك المقبؿ مف أجؿ إعزاز  بيـانتخاب نكا( 41
 .الجزائريات كالجزائرييف"ىـ" تعكد عمى  -

 ....)السطر الكاحد ك الستكف(.جدير بثقة الشعب برمتو،( 42
 "ىك" تعكد عمى الشعب. -

 ..)السطر الثاني ك الستكف(.نابالد فرصة أماـ الشباب ليسترجع ميمة ترسيخ( 43
 .ككافة العامالت كالعماؿ الجزائرييف عبد المجيد سيدم السعيد "نحف" تعكد عمى المرسؿ ك -
 أسماء اإلشارة:-2
 (.2012...)السطر األكؿ(،)ىذا:عامنا الذم نتأىب فيوىذا  -1
فبراير تأسيس االتحاد  24إحياء يـك  ...)السطر الثاني(،)ىذيف:ىذيف الحدثيف بالنسبة لمتالـز القائـ -2

 (.1971، كتأميـ المحركقات عاـ 1956العاـ لمعماؿ الجزائرييف عاـ 
 ...)السطر الثالث(،)ىذا:المقاـ أك الذكرل(.المقاـ ىذايجدر التذكير في  -3
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 ...)السطر السادس(،)ىذا:اإلنعتاؽ الكطني(.االلتزاـ بكؿ ىذاضحكا في سبيؿ  -4
التطمعات االجتماعية كالكاجب الكطني لمعماؿ  ..)السطر الثامف(،)ذلؾ:العيد:ذلؾـ عمى ما يزاؿ اليك  -5

 (.الجزائرييف
ألجياؿ الجديدة المتككنة كالمؤىمة كالمتفتحة ....)السطر السادس عشر(،)ىذه:األجياؿ ىذه استمتـز  -6

 (.عمى العالـ المعاصر
 (.1971فبراير  24يـك  ...)السطر الثامف عشر(،)ذلؾ:اليـك ذلؾ -7
 (.1971فبراير  24يـك  ..)السطر الثاني ك العشركف(،)ذلؾ:ذلؾ التاريخ -8
 ...)السطر الثالث ك العشركف(،)ىذه:البتركؿ ك الغاز الطبيعي(.لمكارد الطبيعيةىذه ا -9

 (.إنجازات كبيرة ...)السطر الرابع ك الثالثكف(،)ذلؾ:ذلؾاألىـ مف  -10
 (.سكناطراؾ .)السطر السابع ك الثالثكف(،)ىذه:...ىذه المؤسسة الكبرل -11
 (.سكناطراؾ ...)السطر التاسع ك الثالثكف(،)ذات:النفطية ذات المقاـ الدكلي  الشركة -12
 (.صادراتنا أكثر مف ثالث مرات اعارتف ...)السطر الثاني ك األربعكف(،)ذلؾ:ذلؾكمع  -13
 الخمسكف(،)ىذا:يكمنا(...)السطر في تمكيؿ منجزات كبرل ىذا -14
التي باشرتو  االستثماراتج حجـ كأبعاد برام ...)السطر الثالث ك الخمسكف(،)ىذه:المسائؿ، ىذهكؿ  -15

 (.السمطات العمكمية
التي باشرتو  االستثمارات ..)السطر الرابع ك الخمسكف(،)ىذا:االطار:اإلطار بالقسط األكفىىذا  -16

 (.السمطات العمكمية
 ...)السطر الخامس ك الخمسكف(،)ىذه:الجكدة(.جكدة الجديدة في المقاربةال ىذه -17
...)السطر السادس ك الخمسكف(،)ىذه:االصالحات السياسية اإلصالحات التي نتكصؿىذه  -18

 العميقة(.

إقامة دكلة الحؽ كالقانكف كفتح المجاؿ  ...)السطر التاسع ك الخمسكف(،)ىذه:األرضية المؤسسةىذه  -19
لمشاركة المكاطنيف في القرارات التي تخصيـ، كفي اختيارىـ الحر لممثمييـ في المؤسسات، بدءا كاسعا 

 .(بالمجالس الشعبية البمدية كالمجالس الشعبية الكالئية، إلى غاية البرلماف

النيابة عمى األمة في  ...)السطر الثاني ك الستكف(،)ىذه:ىذه الكرشة السياسية كالمؤسساتية -20
 (.المراجعة الدستكرية
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 اإلستبدال:-2

كما أكدنا في ذلؾ اليـك كمف جديد، ثقتنا العميقة في مقدرة الشباب ك ىك:"  النص في قكلي بداؿستإ -
"، ففي ىذا الصدد يستخدـ المرسؿ الجزائرم عمى استالـ مصير صناعة حساسة كتكنكلكجيا جد متطكرة

المجيد أعمنا فيو قرار تأميـ المحركقات،  1971فبراير  24يـك  إلى الجممة فيما قبميا:"ىذه الجممة إشارة 
 " .  مؤكديف بكؿ قكة استمرار المسار المؤدم إلى اكتماؿ االستقالؿ الكطني

لف يككف مف العدؿ كال مف األمانة الظف باإلشادة كالتنكيو عف  ك ىك:" النص في آخر قكلي بداؿستإ -
طارات "، ففي ىذا الصدد يستخدـ المرسؿ ىذه ىذه المؤسسة الكبرل عمى ما بذلكه منذ تأسيسيا عماؿ كا 

 ".كرغـ كجكد بعض المآخذ عمى سكناطراؾ الجممة إشارة إلى الجممة فيما قبميا:"

" ، انطالقا مف ىذه األرضية المؤسسة عمى المزيد مف الديمقراطيةكىك:" النص في قكلي بداؿستإ -     
استكماؿ إقامة دكلة الحؽ  الصدد يستخدـ المرسؿ ىذه الجممة إشارة إلى الجممة فيما قبميا:"ففي ىذا 

كالقانكف كفتح المجاؿ كاسعا لمشاركة المكاطنيف في القرارات التي تخصيـ، كفي اختيارىـ الحر لممثمييـ 
 ".اية البرلماففي المؤسسات، بدءا بالمجالس الشعبية البمدية كالمجالس الشعبية الكالئية، إلى غ

 الحذف:-3

كىك ما يزاؿ اليـك عمى ذلؾ العيد، مساىما في ذات اآلف في تحسيف  ثمة حذؼ في الجممة ىك :"     
 ". ظركؼ المعيشة كالعمؿ لمعماؿ

"، حيث أشار المرسؿ  االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف منظمة نقابية بارزةالمحذكؼ ىنا عبارة: "   -
التطمعات االجتماعية كالكاجب  بتعكيضو بضمير الغائب "ىك" باإلشارة عمى أنو إستطاع الجمع بيف

 .الكطني لمعماؿ الجزائرييف

التي تتقدـ عمى كقع ما جاء بو زمنيا مف االبتكارات العممية  ثمة حذؼ آخر في الجممة ىك :"    
 " كالتكنكلكجية 

ر"، أشار ألجياؿ الجديدة المتككنة كالمؤىمة كالمتفتحة عمى العالـ المعاصا ارة: "المحذكؼ ىنا عب  -
 المرسؿ إليو بصمة المكصكؿ بالدكر المتنامي الذم تقـك بو ىذه األجياؿ.

 ". التي ىجرتيا الشركات األجنبية ثمة حذؼ في الجممة ىك :"     
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المرسؿ إليو بصمة المكصكؿ عمى أف شركة "، أشار آبار البتركؿ كالغاز  المحذكؼ ىنا عبارة: " -
 التكفؿ بشجاعة كاقتدار القميؿ المتكفر مف اإلطارات كالميندسيف كالتقنييف العامميفاستطاعت بسكناطراؾ، 

  في أبار البتركؿ ك الغاز.

أنيا أسيمت إلى يكمنا ىذا في تمكيؿ منجزات كبرل كانت انعكاسا لما " ثمة حذؼ في الجممة ىي :" 
قداـيحدك أ  ".متنا مف ىمة كا 

" حيث أشار المرسؿ بتعكيضو بضمير الغائب المحركقات كالمكارد المالية  المحذكؼ ىنا عبارة: "  -
 .إلى حد اآلف ستبقى مسخرة لتحقيؽ الرخاء لكافة الشعب الجزائرم"ىي" باإلشارة عمى أنيا 

 الوصل و الفصل:-

 ،1971تأميـ المحركقات عاـ  ك -0
 .المؤسساتيةك تشييده. ىذه الكرشة السياسية ك تحرير الكطف  -2
 ...نساء كالذم اضطمع بو العماؿ رجاال  -3
 أمنيا. كسيمكا في استقرار البالد كأ ...،ناة غداة التحرركب،  ..مجاىديف أشاكس ك  -4
 لـ يبخمكا باألركاح.ك شيء  .ضحكا في سبيؿ ىذاك معركة...،  كاف ليـ حضكر في كؿك  -5
 ،اليـك عمى ذلؾ العيدىك ما يزاؿ  ك  -6
 ..في معالجة المناخ العاـك العمؿ لمعماؿ،  كتحسيف ظركؼ المعيشة  -7
 التحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف.كاأرباب العمؿ ك التشاكر بيف الحككمة ك  ..،..نثمف دكرهك   -8
 ظيكر تعددية نقابية حقيقية.ك  -9

 ..العامالتك فئة العماؿ  -10
 ياؿ الجديدة المتككنة كالمؤىمةبالدكر المتنامي لألجك  -11
 .التكنكلكجيةك االبتكارات العممية  ....التي تتقدـ ك ، ..المتفتحة ك  -12
 ،ال ريب مقتضيات جديدةك تفرض  -13
 كبيرة لبالدنا.ك ستككف لدييا طمكحات جديدة ك   -14
 تكنكلكجيا جد متطكرةك صناعة حساسة  ...مف جديد، ثقتنا العميقة ك  -15
 ..التقنييفك الميندسيف ك بالفعؿ، لقد استطاع القميؿ المتكفر مف اإلطارات  ك  -16
 ..ألشكاط التيكاالغاز التي ىجرتيا الشركات األجنبية. ك اقتدار باستغالؿ آبار البتركؿ ك  -17
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 ،مع ذلؾك  -18
 ..لمتطكرات الجيكسياسيةك الكطنية  -19
لى تسييؿ إقامة عالقات تعاكف منصفة ك لشعبنا، ك خدمة القتصادنا  -20  قابميةك ا 
 ...االضطرابك ، اتقاء لركح التصادـ ..البمداف المستيمكةك البمداف المنتجة  -21
 ..تنفيذ السياسات الطاقكيةك تصكر  -22
 ،تككيف الرجاؿك بناء المنشآت الصناعية ك  -23
 ،في تكييؼ قكانيننا مع ذلؾك  -24

  ..تكريرك معالجة الغاز ك تمييع ك البتركؿ، ك تطكير كاستغالؿ حقكؿ جد ىامة مف الغاز ك  -25
 ..تكظيؼك ألىـ مف ذلؾ، تككيف ا. ك ...بناء أنظمة نقؿ ك نشاطات االستغالؿ ك  -26
 ..رغـ أننا نكلي عنايتنا كرغـ كجكد بعض المآخذ عمى سكناطراؾ، ك  -27
طارات ىذه المؤسسة الكبرلك التنكيو عف عماؿ ك مف األمانة الظف باإلشادة  كال العدؿ -28  ا 
 ، 1971فبراير  24بالخصكص منذ ك  -29
 ،بفضؿ صناعة الغازك  -30
 ..تكصيؿ المساكف بالغاز الطبيعيك مع ذلؾ، فإف تمكيف السكؽ الكطنية ك   -31
 الفالحة،ك تكفيره لقطاعي الصناعة ك  -32
نني متيقف مف أنيـ لف يبخمكا ال بجيدىـ ك  -33  ..بفكرىـ في سبيؿ رفع التحديات كالا 
 ..االجتماعيةك الثقافية ك حقيؽ االنجازات االقتصادية كت -34
  ..ستبقىك المكارد المالية التي تدرىا عمى البالد كانت إلى حد اآلف ك إف المحركقات  -35
 ..مف المؤكد أنيا أسيمت إلى يكمناك -36
 اليائمة  أبعاد برامج االستثماراتك حجـ  -37
 ..لظرؼ الجيكم الباحث عف االستقراراك  -38
 ..تخصيص الشبيبة في ىذا اإلطار بالقسطك   -39
 .في اختيارىـ الحر لممثمييـ في المؤسساتك  -40
 المجالس الشعبية الكالئية،ك بدءا بالمجالس الشعبية البمدية  -41
 ركح المسؤكليةك الجزائرييف إلى تكخي الجد ك ، ندعك الجزائريات  -42
 ..المؤسساتية الكبرلك ىذه الكرشة السياسية  -43
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 مف خالؿ تقكية األمةك عمى درب الحداثة مف خالؿ تعزيز الدكلة ك الطمأنينة، ك السمـ  -44
يتبيف مف خالؿ دراسة ىذه الرسالة أف المرسؿ إقتصر في الربط بيف تراكيب النص عمى استعماؿ"الكاك" 

استطاع القميؿ المتكفر مف  "،" الجزائرييفك ندعك الجزائريات   فقط كالتي تفيد الجمع بيف المتعاطفيف، مثؿ:"
 ".التقنييفك الميندسيف ك اإلطارات 

 اإلتساق المعجمي: )التعبيرات السياقية(-5
رجاال ك ،  العماؿ كالعامالت، البمداف المنتجة كالبمداف المستيمكة ،الجزائريات كالجزائرييف"  مثؿ:التضاد: 

 .نساء
ك البتركؿ ك الغاز،  المكارد الطبيعية غير المتجددة ،اليائمة  االستثمارات ك منجزات كبرل الترادؼ:مثؿ:"

 .المفتكح لمحكار كالتشاكر
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تأسيس االتحاد  رسالة رئيس الجميكرية بمناسبة الذكرل المزدكجة لتأميـ المحركقات ك عنوان الرسالة:
 .العاـ لمعماؿ الجزائرييف

الرئيس عبد العزيز  السيد محمد عمي بكغازم مستشار لدل رئاسة الجميكرية نيابة عمىقائل الرسالة: 
 بكتفميقة، رئيس الجميكرية.

 .2012فيفرم  09زمان الرسالة:
 الجزائر. مكان الرسالة:

 .2012الجزائرييف الذكرل المزدكجة لتأميـ المحركقات ك تأسيس االتحاد العاـ لمعماؿ:  موضوع الرسالة
  المقصد من الرسالة:

المزدكجة لتأميـ المحركقات ك تأسيس االتحاد  )أ( الغرض اإلتصالي الصريح: بمناسبة الذكرل المزدكجة
حيث قاـ ك ككؿ سنة بتينئة العماؿ ك العمالت الجزائريات ك االشادة بالمنظمة  العاـ لمعماؿ الجزائرييف

ككاف ليـ حضكر في كؿ معركة خاضتيا الجزائر مف  قكلو:"النقابية ك الدكر التي لعبتو منذ سنكات في 
لقد ظؿ االتحاد  . أجؿ االنعتاؽ الكطني، كضحكا في سبيؿ ىذا االلتزاـ بكؿ شيء كلـ يبخمكا باألركاح

 ة".العاـ لمعماؿ الجزائرييف عمى كؿ امتداد تاريخو منظمة نقابية بارز 
  1971فبراير 24)ب( الغرض ضمني الخفي: بعد التينئة كالتذكير بالماضي منذ تأميـ المحركقات في 

 مام المقبؿ 10ك استرجاع الجزائر استقالليا االقتصادم كامال ، دعا المكاطنيف لممشاركة في انتخابات 
لترسيخ بالدنا أكثر االدالء بأصكاتيـ بحرية ممارسيف في ذلؾ حقيـ الدستكرم ك فرصة أماـ الشباب ك 

 فأكثر في السمـ ك الطمانينة.
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 المستوى التحميمي:

  المستوى الصرفي  -0

 أوال: األفعال

 فعال، مكزعيف عمى النحك اآلتي في الجدكؿ : 91كرد في الرسالة نحك 

 المستقبؿ الماضي المضارع الفعؿ

 05 42 44 العدد

 5.49 46.15 48.35 %النسبة

 يأتي:يالحظ ما 

(. ك ىذا يعني ارتباط %46.15(عف نسبة الفعؿ الماضي )%48.15زيادة نسبة الفعؿ المضارع) -1
الرسالة بزمف انتاجيا، ك تأثر المرسؿ بالحدث، ك أف مكضكع الرسالة قصد المرسؿ ك ليس االحداث 

 الماضية التي ذكرىا المرسؿ.

كرد في الرسالة نحك خمسة أفعاؿ في صيغة المضارع دخمت عمييا السيف  لمداللة عمى المستقبؿ،  -2
 ". كستبقى مسخرة لتحقيؽ الرخاء لكافة الشعب الجزائرممثؿ:" 
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 كردت أفعاؿ الرسالة عمى تسعة أكزاف عمى النحك التالي:

 %النسبة العدد الكزف
 فعؿ: فىعىؿى 

 فىًعؿى 

31 

05 

34.06 

5.49 
 21.97 20 فىعَّؿى 
 4.39 04 فاعؿ
 7.69 07 أفعؿ
 6.59 06 تفعَّؿ
 3.29 03 انفعؿ
 7.69 07 افتعؿ
 8.79 08 استفعؿ

 بالحظ مايمي:

" مف أكثر صيغ األكزاف استخداما في  %39.55الثالثي المجرد أكثر نسب الرسالة  -1 ك صيغة "فىعىؿى
 .%34.06الرسالة

لمداللة عمى التكثير، ك القكة كاالرادة مثؿ: مٌكف،حٌقؽ، عٌزز، ك "فاعؿ" التي صيغة "فٌعؿ" التي ترد  -2
، ك التكثير مثؿ: ضاعؼ  .  تدؿ عمى المشاركة مثؿ: باشر،الحركة مثؿ: قاـك

 بناء "أفعؿ"لمداللة عمى الدخكؿ في الشيء مثؿ:أصبح، أكصؿ،أسيـ. -3

 ، استرجع.  "استفعؿ" التي تدؿ عمى القدرة مثؿ: استكمؿ، استفاد -4
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 ثانيا: األسماء:

( إسما كىك عدد يفكؽ عدد األفعاؿ، ك لكف ىذا ال يعني جمكد تراكيب الرسالة، فقد 246كرد في الرسالة )
كردت األسماء في تراكيب فعمية ك تراكيب اسمية دخؿ فييا عنصر الزمف ، مثؿ دخكؿ "كاف" عمى 

كمستقبال أك كقكع الخبر جممة فعمية، فيصبح التركيب التركيب االسمي ، فتعطيو زمنا ماضيا أك حاضرا أ
 1متحركا.

( مصدرا، ك المصدر يدؿ عمى حث مجرد مف الزماف ك قد كرد 160كرد في الرسالة نحك)*المصدر: 
 عمى النحك االتي:

 معظـ المصادر أكزانيا مزيدة مثؿ: استقالؿ، تأميـ، استرجاع. -

 الميمية، مثؿ: منحنى، مشيد، مكرد،مأخذ.كرد في الخطاب كثير مف المصادر  -

 استخدـ المرسؿ المصدر الصناعي، مثؿ: حرية، شعبية. -

 المشتقات:*

 ( مشتؽ عمى النحك التالي:66ستكف)إستخدـ المرسؿ حكالي ستة ك 

 إسـ المشتؽ

 الفاعؿ 

الصفة  إسـ المفعكؿ
 المشبية

 إسـ  إسـ التفضيؿ

 الزماف

 إسـ

 المكاف 

 14 06 09 06 08 23 العدد

 21.21 09.09 13.63 09.09 12.12 34.84 %النسبة

 

يعد اسـ الفاعؿ أكثر المشتقات استخداما في الرسالة، كداللة اسـ الفاعؿ عمى الكصؼ أقكل مف داللة  -أ
ؼ" الباحث" أقكل  ،"كدة نكعية جديدة الظرؼ الجيكم الباحث عف االستقرار في إضفاء ج"  الفعؿ، مثؿ:

 مف "يبحث " ألف صيغة الفعؿ ترتبط بزماف، ك اسـ الفاعؿ غير مقيد بزماف.
                                                             

 .193تماـ حساف،" الغة العربية، معناىا ك مبناىا"، ص مرجع سبؽ ذكره ،  - 1
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( مرة 14اسـ المكاف يأتي في المرتبة الثانية بعد اسـ الفاعؿ، كاستخدمو المرسؿ نحك) -ب
بالمجالس ، لمساكف، االمؤسسة الكبرللمداللة عمى أماكف اربطت بيا االحداث مثؿ:   %21.21بنسبة

 . بمجمس كطني جديد لشعبية البمدية كالمجالس الشعبية الكالئية، ا

لقد يشير اسـ التفضيؿ إلى الحالة الكجدانية المزاجية لممرسؿ، فيمجأ إليو عندما تنتابو مشاعر حادة:"  -ج
المجيد تاريخ بالدنا مف أكسع األبكاب حيث أعمنا فيو قرار تأميـ  1971فبراير  24دخؿ يـك 
 "  ارتفعت صادراتنا أكثر مف ثالث مرات خالؿ ذات الفترة "،"المحركقات

 * الظرف:

  تعمؿ الظركؼ عمى تفاعؿ التراكيب الذم يأتي فيو مع العالـ الخارجي ك يحددىا زمانيا ك مكانيا "االف" ،
إف المحركقات كالمكارد المالية التي تدرىا عمى البالد كانت إلى حد اآلف كستبقى مسخرة لتحقيؽ الرخاء  "

 " .  لكافة الشعب الجزائرم

 *أسماء اإلشارة:

     ( إسـ إشارة ، كقد استخدميا المرسؿ لمتاكيد، ك لإلحالة إلى العالـ الخارجي20كرد في الرسالة نحك)
يجدر  "،"في عامنا ىذا الذم نتأىب فيو إلحياء الذكرل الخمسيف الستقالؿ بالدنا" ك التفاعؿ معو، مثؿ :

التذكير في ىذا المقاـ بالدكر الذم اضطمع بو العماؿ رجاال ك نساء في كؿ مرحة دقيقة مف تاريخ بالدنا 
 ".المعاصر

 *اإلسم الموصول:

 لذيف التكريـ المستحؽ اإ( مرة لمكصؼ ك مثاؿ ذلؾ:" 17استخدـ المرسؿ اسـ المكصكؿ نحك)
مازالكا  الذينخص بو اليـك فئة العماؿ كالعامالت ليس مجرد تمجيد لمماضي بؿ إنو تذكير بالدكر 

يضطمعكف بو في تنمية البالد، كبالدكر المتنامي لألجياؿ الجديدة المتككنة كالمؤىمة كالمتفتحة عمى العالـ 
 ".التكنكلكجية مف االبتكارات العممية ك تتقدـ عمى كقع ما جاء بو زمنيا التيالمعاصر، ك

 الثالث: المستوى التركيبي

تنقسـ الجمؿ عمى أساس البنية الداخمية إلى: بسيطة، مركبة، تركيبية، ك قد قاـ المؤلؼ بإحصاء تمؾ 
 االشكاؿ في الرسالة، فجاءت عمى النحك التالي:
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 تركيبية مركبة بسيطة نكع الجممة

 28 24 36 العدد

 31.81 27.27 40.90 %النسبة

 

 أوال: الجممة البسيطة:

 ك تتميز الجممة البسيطة بما يأتي: % 40.90تشكؿ الجممة البسيطة أعمى نسبة في الرسالة 

 استخدـ المرسؿ التراكيب االسمية ك لكنيا ال تتصدر ب "إف" ألنو يقصد اإلخبار، ك ليس اإلقناع . -1

أدخؿ المرسؿ عنصر الزمف في بعض التراكيب االسمية، ليخرجيا عف جمكدىا، كلتصبح ذات حركة  -2
 ".مساىما في ذات اآلف في تحسيف ظركؼ المعيشة كالعمؿ لمعماؿك حيكية، مثؿ:" 

 ثانيا: الجممة المركبة:

 مف الجمؿ،  ك تتميز بما يأتي: %27.27تشكؿ 

 أحداث الماضي. سردالجممة، العتماد المرسؿ عمى طكؿ  -1

استخدـ المرسؿ الربط في عدد مف الجمؿ، ك أكثر أدكات الربط الكاك التي تعد مف صفات الخطاب  -2
 .الذم يعتمد عمى الحكي ك ذكر الخصكصيات ك الكصؼ

 ثالثا: الجممة التركيبية:

( ك تتميز %31.81)كردت الجممة التركيبية في المنزلة الثانية مف ناحية االستخداـ، حيث بمغت نسبتيا 
 بما يأتي:

 كردت التراكيب مباشرة، ك بسيطة، ك تميزت بالطكؿ الذم تكلد عف طكؿ الفكرة. -1

 تماسؾ مظـ التراكيب عف طريؽ أدكات العطؼ خاصة "الكاك" ك تداخميا. -2
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 ( جممة عمى النحك التالي:88كرد في الخطاب نحك ) الجممة اإلسمية و الجممة الفعمية :

 فعمية اسمية الجممةنكع 

 23 65 العدد

 26.13 73.86 %النسبة
 

 أوال:الجممة االسمية:

 ( ، ك تتميز بما يأتي:%73.86حيث بمغت) تشكؿ الجممة االسمية نسبة أعمى مف الجممة الفعمية،

المستحؽ إف التكريـ استخداـ المؤكدات في الجممة االسمية، مثؿ "إف" التي تعطي داللة التأكيد مثؿ:"  -1
إف تحكمنا التاـ في مكاردنا مف "،" الذم نخص بو اليـك فئة العماؿ كالعامالت ليس مجرد تمجيد لمماضي

 ".المحركقات ىك الذم مكننا مف تصكر كتنفيذ السياسات الطاقكية المناسبة لتطكيرىا

عمى أكسع نطاؽ  ىذه الجكدة الجديدة في المقاربة ستعزز عممياالتكرار، مثؿ تكرا المسند إليو: " -2
باإلصالحات السياسية العميقة التي باشرناىا؛ ىذه اإلصالحات التي نتكصؿ بفضيا إلى استكماؿ إقامة 

 ".دكلة الحؽ كالقانكف كفتح المجاؿ كاسعا لمشاركة المكاطنيف في القرارات التي تخصيـ

لقد كانكا مناضميف  دخكؿ عنصر الزمف في التركيب االسمي عف طريؽ الفعؿ الناسخ "كاف" مثؿ:" -3
ككاف ليـ حضكر في كؿ معركة "،" كاعيف متبصريف مف أجؿ االستقالؿ في مطمع القرف الماضي

 ".خاضتيا الجزائر مف أجؿ االنعتاؽ الكطني

 ثانيا: الجممة الفعمية:

(،مف مجمكع جمؿ الرسالة %26.13ثاللثة ك عشركف جممة فعمية تمثؿ نسبتيا) كرد في الرسالة حكالي
 جممة اسمية ك فعمية ، ك تتميز بما يأتي: 88تصؿ نحك التي 

 .% 05.49، ك المستقبؿ %46.15ك الماضي  %48.35تشكؿ زمف المضارع فييا أعمى نسبة  -1

ستمتـز ىذه األجياؿ بكاجبيا كما كظؼ المرسؿ زمف المستقبؿ مف أجؿ دفع الحماس ك األمؿ مثؿ:"  -2
 " .ة ككبيرة لبالدنافعؿ أسالفيا، كستككف لدييا طمكحات جديد
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قصر الجممة الفعمية كقمة مكمالتيا، فال نجد تراكـ المفاعيؿ ك ال امتداد لمتركيب الفعمي إلى سطكر،  -3
 ".أسيمكا في استقرار البالد كأمنيا"،" تفرض كال ريب مقتضيات جديدةمثؿ:" 

 الجممة اإلنشائية:

اعتمد المرسؿ عمى األسمكب االخبارم في الرسالة، لعدـ حضكر المتمقي أمامو، ك ألف مكضكع الرسالة 
يتناكؿ حدثا كقع في الماضي ، كلـ ترد الجمؿ االنشائية ، ك السبب في ذلؾ يرجع إلى أف المرسؿ لـ يقرأ 

 الخطاب عبر كسائؿ االعالـ.  الرسالة أماـ الجميكر، فمـ تأت فيو إشارات مباشرة إلى الجميكر،ألنو تمقى

 المستوى الداللة:: الثالث

تدخؿ مفردات الرسالة في اإلطار المضمكنى الذم يدكر حكؿ مكضكع الرسالة، ك قد كردت مفرداتيا في 
 مجاالت الحقكؿ اآلتية:

كالكاجب ،  منظمة نقابية بارزة ،العماؿ رجاال ك نساء، االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف مثؿ:حقل العمل: 
  ، عالـ الشغؿ.أرباب العمؿ ،تحسيف ظركؼ المعيشة كالعمؿ لمعماؿ، الكطني لمعماؿ الجزائرييف

صناعة المحركقات ، آبار البتركؿ كالغاز ،سكناطراؾ، كتأميـ المحركقات:  مثؿحقل المحروقات: 
احتياطات ضخمة مف ، مكاردنا الطبيعية، السياسات الطاقكية، المكارد الطبيعية غير المتجددة، العالمية

المحركقات، كتطكير كاستغالؿ حقكؿ جد ىامة مف الغاز كالبتركؿ، كتمييع كمعالجة الغاز كتكرير 
 .البتركؿ، بناء أنظمة نقؿ كاسعة مدعمة بأنابيب غاز

لشعبية البمدية بالمجالس ا،  دكلة الحؽ كالقانكفالحككمة،  الجميكرية،: مثؿ: بالدنا، الكطف، حقل الدولة
 .بمجمس كطني جديد، كالمجالس الشعبية الكالئية، إلى غاية البرلماف

 أوال:القوالب المفظية:

نص  02البقرة: الريب فيهالشاىد " ،ففي ظركؼ جديدة، تفرض كال ريب مقتضيات جديدة مثؿ:"
 قرآني أدخمو المرسؿ في سياقو .
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 المصاحبات المفظية: ثانيا: 

 تنقسـ المصاحبات إلى مصاحبات قديمة كأخرل حديثة كليدة الظركؼ السياسية كاإلجتماعية الحديثة. 
مساىما في ذات اآلف في  "،"كضحكا في سبيؿ ىذا االلتزاـ بكؿ شيء كلـ يبخمكا باألركاح القديـ مثؿ:"

 ".الفياستمتـز ىذه األجياؿ بكاجبيا كما فعؿ أس"،" تحسيف ظركؼ المعيشة كالعمؿ لمعماؿ
فإف ىذه المكارد الطبيعية غير المتجددة ما تزاؿ تشكؿ رىانا ىاما بؿ مصيريا في بعض الحديث مثؿ:"  

 ".األحياف بالنسبة لمتنمية االقتصادية الكطنية كلمتطكرات الجيكسياسية الدكلية
 ثالثا: التعبيرات المغوية أو التعبيرات االصطالحية:

 فيـ مف خالؿ المعنى اإلجمالي لمتركيب مثؿ:كىي التي ت تعبيرات المصاحبة: -
 تأميـ المحركقات.":  تحكمنا التاـ في مكاردنا مف المحركقات" 

ا منذ : أم ارتفع عدد المكظفيف فيي"1971لقد ارتفع تعداد العامميف بسكناطراؾ بخمسة أضعاؼ منذ "
 تأميميا

":  القدرات اليائمة لقد شكمت القدرات اليائمة مف مكاردنا مف المحركقات عامال حاسما في تشييد البالد "
 تتمثؿ في الغاز ك البتركؿ. 

 كىي الكحدة التي تممؾ تكجيو المعنى العاـ لمتعبير. تعبيرات الوحدة المغوية المركزية: -

كتحقيؽ االنجازات االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية "  ك أىـ تمؾ الكحدات في الرسالة: لفظ "تحقيؽ"، مثؿ:
" تعني: تجسيد المشاريع في مختمؼ المجاالت عمى أرض الكبرل التي استفاد منيا شعبنا منذ االستقالؿ

 الكاقع.

إف المحركقات كالمكارد المالية التي تدرىا عمى البالد كانت إلى حد اآلف كستبقى مسخرة لتحقيؽ الرخاء " 
 " تعني: تطكير ك تحسيف المستكل المعيشي.الشعب الجزائرملكافة 

 التعبيرت المجازية :

": دكلة الحؽ ك القانكف التي تعتمد عمى الحرية في  األرضية المؤسسة عمى المزيد مف الديمقراطيةمثؿ: " 
 اختيار المكاطنيف لممثمي المجمس الشعبي الكطني.



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

184 
 

محطة  لبالدنا":، ميمة نرل فييا اليـك كحدة المنحى التاريخي إنيا ميمة شاحذة لميمـ تنتظر الجميعمثؿ:" 
 ىامة ك حاسمة في  مستقبؿ البالد.

 رابعا: المزاوجات المفظية:

 " : البتركؿ ك الغاز. المكارد الطبيعية غير المتجددة" 

 " : القرارات السياسية في مجاؿ الطاقة. السياسات الطاقكية" 

 " : مراجعة الدستكرالكرشة السياسية كالمؤسساتية الكبرل " 

 التعبيرات السياقية:

التطمعات االجتماعية الكاجب ، منظمة نقابية، االنعتاؽ الكطني عالقة الصفة بالمكصكؼ، مثؿ:-أ
 .الشركات األجنبية، الكطني

 .مألل باإلنجازات ، المتفتحة عمى العالـ ، الدكر المتنامي لألجياؿعالقة المصدر بحرؼ جر، مثؿ: -ب

بسيادتنا  ،مكاردنا الطبيعية، صناعة المحركقات، حرب التحرير عالقة المضاؼ بالمضاؼ إليو، مثؿ:-ت
 .الكطنية

 عالقة المعطكؼ بالمعطكؼ عميو، كالتي تتككف مف الناحية الداللية نكعا مف األنكاع اآلتية:-ث

 ك الكطف ك البالد. يكريةالجم كلجزائر الترادؼ، مثؿ: ا -

 استقرار البالد كأمنيا.، تحرير الكطف كتشييده داللة التكامؿ، مثؿ:  -

 .العماؿ كالعامالت، رجاال ك نساء، البمداف المنتجة كالبمداف المستيمكةالتضاد، مثؿ  -

 .أشكاط كبرل، قطع  كفتح المجاؿ كاسعا التحديد الكمي، مثؿ: -

، القرف الماضي ،: الذكرل الخمسيفالتعبيرات الزمانية، مثؿ - عشرات  ،1971فبراير 24يـك ، اليـك
 .خالؿ األربعيف سنة الماضية ،اآلالؼ

 البرلماف.المؤسسات،  بالمجالس الشعبية البمدية كالمجالس الشعبية الكالئية،   التعبيرات المكانية، مثؿ: -
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 خصائص التركيب السياقي:

 المصطمح:

 الكطف، الحككمة، الدكلة.النكع األكؿ:اإلسـ مثؿ: 

النكع الثاني: المصدر الصناعي )المختـك بالنياية :"ية"( لداللة عمى االتجاىات ك المذاىب ك األنظمة، 
 مثؿ: الجميكرية، إجتماعية، عالمية.

 اسـ جامد+ ية : نقابية، مينية.  -

 مصدر+ية : الثالثية، العممية،الصناعية. -

 اسـ جمع +ية :شعبية -

 .الجيكسياسية ف الكممة دخيمة، مثؿ : التيكنكلكجية،ك قد تكك 

المنشآت ، الكجو األنسب، المكارد الطبيعيةالنكع الثالث: التركيب ك سككف أكثر مف كممة، مثؿ: 
 .الغاز كالبتركؿ، الصناعية

 الداللة و األشكال البالغية :

أىمية حجـ كأبعاد برامج في مقدكر كؿ فرد مف شعبنا أف يممس مف خالؿ اإلستعارة: مثؿ:"  -0
"، لقد شبو المرسؿ الشيء المادم بشيء معنكم حيث حذؼ المشبو ك تمرؾ  إرادتنا الثابتة  االستثمارات

 المشبو بو ك لـز ك كنى)يممس( لو عمى سبيؿ االستعارة المكنية.

عمى إعتماد  " كنايةكمف المؤكد أنيا أسيمت إلى يكمنا ىذا في تمكيؿ منجزات كبرلالكناية: مثؿ:"  -2
الجزائر عمى المكرد الكحيد في إقتصادىا أال ك ىك البتركؿ إلى يكمنا ىذا منذ تأميـ المحركقات في 

1971. 
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 المستوى التداولي:

 الرئيس عبد عزيز بكتفميقة: رئيس الجميكرية الجزائرية )سبؽ التعريؼ(.المرسل: 

ككافة العامالت  الجزائرييف،األميف العاـ لالتحاد العاـ لمعماؿ  السيد عبد المجيد سيدم السعيد: المتمقي
العاـ لمعماؿ  الذكرل المزدكجة لتأميـ المحركقات كتأسيس االتحادبمناسبة الذكرل  كالعماؿ الجزائرييف،

 .الجزائرييف

 الوسائل اإلقناعية :

 أوال:الوسائل المغوية، مثل :

لقد كانكا مناضميف كاعيف متبصريف مف  الستنتاج،"مف أجؿ" :"أدكات اإلقناع: مثؿ أدكات التعميؿ ك ا -
ككاف ليـ حضكر في كؿ معركة خاضتيا الجزائر مف أجؿ "،" أجؿ االستقالؿ في مطمع القرف الماضي

 " أم بسبب أك نتيجة ذلؾ. االنعتاؽ الكطني

تمجيد لمماضي بؿ إنو إف التكريـ المستحؽ الذم نخص بو اليـك فئة العماؿ كالعامالت ليس مجرد مثؿ:" 
ىذه المكارد الطبيعية غير المتجددة ما تزاؿ تشكؿ رىانا ىاما بؿ مصيريا في بعض "،" تذكير بالدكر

 ".أم لكف.األحياف

ك ىي أدكات تأتي في الخطاب المنطكؽ ك المكتكب معا لإلقناع المنطقي ، كقد أكثر المرسؿ مف تكظيؼ 
 ىذه األدكات اإلستنتاجية.

إف تحكمنا التاـ في مكاردنا مف المحركقات ىك الذم مكننا مف تصكر كيد: ك منيا إف،مثؿ:" أدكات التك  -
 ".إف االعتراؼ بجدارتيـ كاستحقاقيـ مشركع تماما" ،"  كتنفيذ السياسات الطاقكية

 ك األداة ك الحرؼ ك المترادفات.  التكرار، كىك ظاىرة في الرسالة، ك يتحقؽ في تكرار الجممة ك المفظ -

 اإلكثار مف الكصؼ ك الشرح، ك التفاصيؿ، رغبة في تكضيح كؿ شيء ك إقناع المتمقي. -

 ثانيا: الوسائل غير المغوية:

 التسمسؿ المكضكعي في الرسالة ك تتابع الفقرات في إتساؽ مستمر، كترابطيا. -

الخطاب ك تأتي االحاالت االحتجاج بالعالـ الخارجي : االشارة الى العالـ الخارجي يعني االحالة خارج  -
يجدر التذكير في ىذا المقاـ بالدكر الذم اضطمع "  متمثمة في االشارة الى المكاف ك الزماف، أكال: المكاف:
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طارات ىذه المؤسسة الكبرل عمى ما بذلكه منذ "،" بو العماؿ رجاال ك نساء كالتنكيو عف عماؿ كا 
 1د المكاف يعطي مؤشرا لفيـ السياؽ."تحديتأسيسيا

في عامنا ىذا الذم نتأىب فيو ثانيا: الزماف: تأتي االشارة في الرسالة مشيرة الى زمف االلقاء مثؿ:" 
فبراير تأسيس االتحاد العاـ لمعماؿ  24إلحياء الذكرل الخمسيف الستقالؿ بالدنا، يذكرنا إحياء يـك 

التفاعؿ يتزامف ك لحظة  ك يعني ىذا أف مكضكع ".1971، كتأميـ المحركقات عاـ 1956الجزائرييف عاـ 
 الكالـ.

 خصائص األسموب:

 تتميز الرسالة بعدد من الخصائص األسموبية و هي:

يميؿ المرسؿ الى استخداـ الجمؿ البسيطة غير المتداخمة، ك مف ثـ  :عطؼ الجمؿ بدال مف تداخميا -
 ا في الخطاب .يستخدـ أدكات العطؼ البسيطة ، منيا الكاك التي تعد أكثر األدكات العطؼ استخام

طكؿ الجممة ، كيرجع ذلؾ الى طبيعة المرسؿ في السرد ك كثرة التفاصيؿ ، كقد استخدـ أدكات أدت  -
ىذه الكرشة السياسية كالمؤسساتية الى الطكؿ مثؿ ، أدكات الربط، االسـ المكصكؿ، اسـ االشارة مثؿ:" 

ثر في السمـ كالطمأنينة، كعمى درب الكبرل فرصة أماـ الشباب ليسترجع ميمة ترسيخ بالدنا أكثر فأك
  ". الحداثة مف خالؿ تعزيز الدكلة كمف خالؿ تقكية األمة حتى تكاكب نسؽ العكلمة

لقد عطؼ الجمؿ كتكالييا: استخدـ المتكمـ جمال بسيطة غير متداخميا كربط بينيا بأداة "الكاك" مثؿ:"  -
كالتقنييف العامميف لدل سكناطراؾ آنذاؾ، التكفؿ بشجاعة استطاع القميؿ المتكفر مف اإلطارات كالميندسيف 

كاقتدار باستغالؿ آبار البتركؿ كالغاز التي ىجرتيا الشركات األجنبية. كاألشكاط التي قطعناىا منذ ذلؾ 
 ". التاريخ

 اسناد الجممة الى فاعميا المباشر، ال نجد في الرسالة الجممة المبنية لممجيكؿ، فالشكؿ التصريحي ىك -
  األقرب الى المتكمـ.

 
                                                             

، مركز الكحدة العربية 01ط، محمد سميـ السيد،" تحميؿ الخطاب السياسي الناصرم، دراسة العقائد ك السياسة الخارجية" - 1
 .64ص ـ،1983
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 رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لممرأة تحميل الرسالة الثانية:

 أوال: المعنى العام

يذه السنة في سياؽ ميزتو اإلصالحات التي استفادت منيا ىذه الشريحة ل ىااالحتفاؿ بعيدعاشت المرأة    
أكضح الرئيس   في ىذا السياؽة، حقيؽ مبدأ المساكاة كخدمة التنميتعزيزا لتكريس المسار الديمقراطي كت

االستحقاقات ليست  ''مارس أف ىذه  8بكتفميقة في رسالة بمناسبة اليـك العالمي لممرأة المصادؼ ؿ
كسابقاتيا فعمى المرأة إذف أف تفتؾ مكانتيا الحيكية مف خالؿ صناديؽ االقتراع كتعبر بكثافة كحماس عف 

في ىذا الصدد إلى أف ذلؾ مف شأنو أف ''يتيح  كأشار ،''كعزميا عمى تعميؽ المسار الديمقراطيطمكحاتيا 
تطبيؽ ما جاء مف مساكاة في الدستكر في الحقكؽ كالكاجبات بيف المكاطنات كالمكاطنيف أسكة بما 

 ''كالطيبيف كالطيباتاستميمناه مف أسمى معتقداتنا التي تسكم بيف المؤمنيف كالمؤمنات كالقانتيف كالقانتات 
نيكض باألسرة لم الجزائربأف جميع االستراتيجيات كالخطط كالبرامج التي اعتمدتيا كما ذكررئيس الدكلة 

التكافؤ تكريسا لمبدأ المساكاة بيف المكاطنات كالمرأة ''تيدؼ إلى ضماف التمكيف لممرأة كبناء ثقافة 
 ." كالمكاطنيف

فإف  التسريع'' في تغيير الكاقع نحك األحسف ''''كأبرز بالرغـ مف أىمية كؿ ىذه المبادرات التي مف شأنيا 
األمر يحتاج إلى العمؿ عمى جميع الجبيات خاصة مف طرؼ المجتمع المدني كالجمعيات النسائية 

 .''أجؿ خمؽ مناخ داعـ لممشاركة التي ىي جكىر الديمقراطيةبالتحديد مف 

ىذه السنة يجرم في ''ظرؼ خاص مف مارس  08بذكرل  تطرؽ الرئيس في رسالتو عمى أف االحتفاؿكما 
يميزه تنفيذ اإلصالحات التي ترمي إلى تعميؽ المسار الديمقراطي''. مكضحا في ىذا الصدد أف ىذه 

مفاصؿ أساسية في الحياة السياسية مما أحدث حيكية كبيرة في المجتمع اإلصالحات السياسية ''مست 
سيككف مف نتائجيا إعطاء دفع جديد لمتجربة الديمقراطية في بالدنا كحفز لمطبقة السياسية حتى تتفاعؿ 

 .''كالجزائرييف في التنكع كاختالؼ الرأم كتكافؤ الفرص في التنافس االنتخابي الجزائرياتأكثر مع رغبة 

سية كاالجتماعية ككذا في المجاالت السيا الجزائريةذكر رئيس الجميكرية بالمكتسبات التي حققتيا المرأة  
أقرت في دستكرىا جممة مف المبادئ تسمح لممرأة بممارسة كاجباتيا كحقكقيا  الجزائرالثقافية، مؤكدا أف 

إباف حرب التحرير الكطني السترجاع الحرية  بشكؿ كامؿ في كؿ القطاعات عرفانا ليا بنضاليا، خاصة
 .                              .كالسيادة، ككذا نضاليا المستمر لبناء الكطف كرفع التحدم

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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كما تطرؽ بيذه المناسبة إلى الجيكد المبذكلة إلزالة العراقيؿ التي كانت تحكؿ دكف تمدرس المرأة، مثمنا 
تعتز بالنسبة المسجمة في تمدرس اإلناث ككذا تفكؽ  الجزائرحت ما تـ تحقيقو مف مكتسبات، إذ أصب

بمدية  1541عددىف مقارنة بالذككر في مرحمة التعميـ العالي كذلؾ بفضؿ إنجاز ألفي ثانكية عمى مستكل 
كالية، مشيرا إلى أف التزايد الذم شيده عدد اإلناث في مختمؼ  48ميـ العالي عبر مؤسسة لمتع 98ك

مياديف النشاط يؤكد األثر اإليجابي لسياسات التككيف كالتشغيؿ كالحماية االجتماعية التي استفادت منيا 
رئيس الدكلة كاعتبر ، المرأة، كما سمحت ليا ىذه السياسات بالمساىمة في الحياة االقتصادية بشكؿ كاسع

لـ يكف ممكنا تحقيقو مف طرؼ الدكلة كحدىا لكال  ىذا التحدم مف أجؿ كصكؿ المرأة إلى المعرفة ''
 الجزائراالنخراط المتكامؿ لمعائالت نساء كرجاال في ىذه العممية كمرافقتيا''. مضيفا أف تككيف المرأة في 

 .'' ينبع مف ''قناعة عميقة يتقاسميا كؿ مف الدكلة كالمجتمع كترجع أسسيا إلى تاريخنا

؛ شدد الرئيس بكتفميقة عمى ضركرة التكامؿ بيف السياسات العمكمية التي تنتيجيا الحككمة األخيركفي 
 .''األىداؼ المسطرة التي ''ينبغي أف ال تتأخركاألنشطة المحققة مف أجؿ التنمية حتى يتـ تجسيد 

  لرسالة:ا في تحميل مظاهر االّتساق

 مظاىر االتساؽ:

 اإلحالة .3

 :الضمائر -0

 الضمائر المكجكدة في ىذا النص ىي:

 ...)السطر األكؿ(.تنفيذ اإلصالحات هيميز ( 1

 "ىك" يقصد المرسؿ بو عمى ظرؼ خاص . -

 ..)السطر الثاني(.محطة مميزة ناهالذم كرس( 2

 "ىك" يقصد بو ىذا المقاء . -

 ....)السطر الرابع(.الدكلة فييا التي انتيجت( 3

 . السياسات العمكمية "ىا" تعكد عمى -

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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لزامي...في مجاؿ  نالسياست ( 4  ..)السطر السادس(.تومجانية التعميـ كا 

 "نا" يقصد المرسؿ بيا الكلة الجزائرية أما "ىك" فتعكد عمى التعميـ.  -

 ..)السطر السابع(.هىياكؿ التككيف بمختمؼ أطكار ( 5

 .منشآت كىياكؿ التككيف"ىك" تعكد عمى  -

لتحاق( 6  ...)السطر الثامف(.ناعبر كامؿ تراب ..بالتعميـ العالي ياكا 

 يا المرسؿ ك الشعب الجزائرم."ىا" تعكد عمى البنت أما "نا" فيقصد ب-

 ..)السطر التاسع(.مقارنة بالذككرىف تفكؽ عدد( 7

 ...)السطر الحادم عشر(.الدراسة فلمبنات المكاتي لـ يستطع ( 8

 "ىف" يقصد المرسؿ بيف اإلناث. -

 ..)السطر الرابع عشر(.كؿ مف الدكلة يامف قناعة عميقة يتقاسم ناالمرأة في بالد( 9

 )السطر الخامس عشر(. ......ناإلى تاريخ ايكترجع أسس( 10

 "نحف"" فيقصد بيا المرسؿ ك الشعب الجزائرم،أما "ىا" تعكد عمى تككيف المرأة. -

 ..)السطر السادس عشر(.ىادكرا رائدا مشيكدا عمى الرغـ مف قمة عددت كأد (11

 عشر(...)السطر الثامف همف طرؼ السمؼ كثيرا ما تـ حصر يا ل...، ياكيمدد ميمت( 12

 ..)السطر العشركف(.وتكاصؿ القياـ ب تمازال ياعمى أكمؿ كجو تجاه مجتمع وأدت ( 13

 "التاء" ك "الياء" تعكد عمى األـ ك المرأة الجزائرية. -

 ...)السطر الثاني  العشركف(.األطر تككضع..جممةىا الجزائر في دستكر  تأقر ( 14

 "التاء" ك "ىا" تعكد عمى الجزائر. -

 ..)السطر الثالث ك العشركف(.بشكؿ كامؿ ياكحقكق ياكاجبات بممارسة( 15
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 ...)السطر الثالثكف(.القانكف المتعمؽ بتكسيع مشاركة المرأةو الذم تضمن( 16

 ..)السطر الرابع ك الثالثكف(.ديمغرافيا مف جية أخرل ياتمثم( 17

 "ىا" يقصد بيا المرأة، أما "ىك" تعكد عمى القانكف. -

 ...)السطر الخامس ك الثالثكف(.يا ا ستتحمؿ الدكلة مسؤكلياتنمجتمع يايعرف (18

 .ستتحمؿ الدكلة مسؤكلياتيا الدستكرية كاممة"ىا" تعكد عمى التطكرات  -

 ....)السطر الثامف ك الثالثكف(.ا الحككمةيالتي تنتيج( 19

 .السياسات العمكمية "ىا" تعكد عمى  -

 ..)السطر الكاحد ك األربعكف(..ؽتقاسـ المسؤكليات كالحقك  همجتمع يسكد( 20

 "ىك" يقصد بو المجتمع.-

 ..)السطر الثاني ك األربعكف(.لتقكيـ المسار هالذم تـ اختيار ( 21

 "ىك" يقصد بو الحدث. -

 ...)السطر الثالث ك األربعكف(.مف قبؿ المؤسسات ناتطكرات مجتمع( 22

 "نا" فيقصد بيا المرسؿ ك الشعب الجزائرم .  -

 ...)السطر الرابع ك األربعكف(. ىات الكاجب اتخاذاإلجراءا( 23

 "ىا" ترجع عمى اإلجراءات. -

 ...)السطر الخامس ك األربعكف(.ىماال يكفياف لكحد ( 24

 . لقانكف كعمؿ الحككمةا "ىما" يقصد المرسؿ -

 ...)السطر السادس ك األربعكف(.يفلكاجبات ..يفاحتراـ حقكق ( 25

 "ىف" يقصد بو المرأة. -
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 .....)السطر السابع ك األربعكف(.ولمكاجية التحديات التي يجب رفع ياكافة أعضائ (26

 "ىا" تعكد عمى األمة. -

 ..)السطر التاسع ك األربعكف(.ا ىذه السنة ليس ككؿ السنكاتلناحتفا( 27

 "نا" يعكد عمى المرسؿ ك الشعب الجزائرم. -

 سكف(....)السطر الخمكتكقد الشمعة ياكسيادة شعب ياحريت( 28

 ..)السطر الكاحد ك الخمسكف(.المرأة األـ كالسيدة. ياكتكـر في ياذات ...الذكرليا إن( 29

 "ىا" تعكد عمى الجزائر. -

 ......)السطر الثالث ك الخمسكف(.كجدار متيف ففكق (30

 "ىف" تعكد عمى النساء . -

 الخمسكف(....)السطر الرابع ك يـالجزائريكف كالجزائريات كطن يايتأمؿ في( 31

 . الجزائريكف كالجزائريات ، أما "ىـ" فيقصد بيـتاريخيةالحظة مل"ىا" تعكد عمى ا -

 ..)السطر السابع ك الخمسكف(.المرأةىا قد تككف باقة الكرد التي تتمقا( 32

 "ىا" تعكد عمى باقة الكرد. -

 الخمسكف(....)السطر التاسع ك كؿ المجتمع ىيفي كاقع األمر  يا. لكن..ياأن (33

 "ىا"ك "ىي" يقصد المرسؿ المرأة الجزائرية. -

 ....)السطر الستكف(.أساس األمةىي إف األـ  نابؿ ال نغالي إذا قم (34

 "نا"المرسؿ ك الشعب الجزائرم ك "ىي" األـ. -

 ...)السطر الكاحد ك الستكف(.بو الشرائع تا تكريس لما جاءيلكن( 35
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 ..)السطر الثالث ك الستكف(.مكجكدة حيث يككف اإلنساف ييف( 36

 "ىا" ك" التاء" تعكد عمى المرأة.-

 ر..)السطر الرابع ك الستكف(.أف الجزائ ينامؤخرا بإصالحات سياسية ارتأ نالقد بادر ( 37

 " نا" المرسؿ ك الشعب الجزائرم. -

 تكف(....)السطر الخامس ك السإعطاء دفع جديديا سيككف مف نتائج( 38

 .الحياة السياسية"ىا" يقصد المرسؿ بو  -

 ...)السطر السادس ك الستكف(.كحفز لمطبقة السياسية نافي بالد( 39

 " نا" المرسؿ ك الشعب الجزائرم. -

 ...)السطر الثامف ك الستكف(.مكاصمة ياىذه نرـك مف خالل ( 40

 .حزمة اإلصالحات"ىا" يقصد المرسؿ بيا  -

 ...)السطر السبعكف(.مف أىـ آليات اإلصالح ىاباعتبار ( 41

 . المؤسسات كمنيا عمى كجو التحديد منظمات المجتمع المدني "ىا" تعكد عمى -

 ..)السطر الثاني ك السبعكف(.القكم ننايعكس إيما... العمكد الفقرم ىاباعتبار ( 42

 ، أما " نا" المرسؿ ك الشعب الجزائرم.األحزاب"ىا" تعكد عمى  -

 ...)السطر السادس ك السبعكف(.حؽ ىي... كانطالقا مف ككفيا تمؼ أشكالبمخ( 43

 . حرية الصحافة"ىا" تعكد عمى التعددية أما "ىي"  -

 ..)السطر السابع ك السبعكف(.لكافة المكاطنيف يـكمف خالل( 44

 .ألصحاب المينة"ىـ" تعكد عمى ا -

 الثاني ك الثمانكف(....)السطر لمنيكض باألسرة نابالد ياالتي اعتمدت( 45
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 أما "نا" تعكد المرسؿ ك الجزائرييف. االستراتيجيات كالخطط كالبرامج"ىا" تعكد عمى  -

 ...)السطر الرابع ك الثمانكف(.ياكتعزيز مشاركت ياالخاصة بالمرأة كحمايت ...يابالتزام (46

 "ىا" تعكد عمى المرأة. -

 ك الثمانكف(....)السطر السابع جكىر الديمقراطية ىيالتي ( 47

 .كالجمعيات النسائية"ىي" يقصد بيا  -

 ..)السطر الثامف ك الثمانكف(..وكتحديث ..المرأة في إصالحيو أف تؤد ...يفحقكق( 48

 "ىف" تعكد عمى النساء، "ىك" حقيقة الدكر في العممية اإلنتخابية.-

 ثمانكف(....)السطر التاسع ك الايفعمى المرأة إذا أف تفتؾ مكانت ياكسابقات( 49

 ...)السطر التسعكف(.ياكعزم ياكتعبر بكثافة كحماس عف طمكحات( 50

 "ىا" تعكد عمى اإلستحقاقات أما الثانية تعكد عمى المرأة.-

 :أسماء اإلشارة-2

 (.-2012-..)السطر األكؿ(،)ىذه:السنةالسنة باليـك العالمي لممرأة ىذه -1

 الثاني(،)ىذا: المقاء(....)السطر المقاء الذم كرسناهىذا  -2

 (.الكضعية االجتماعية كاالقتصادية ...)السطر الخامس(،)تمؾ:المتعمقة بالمرأة بصفة خاصة تمؾ -3

الجيكد مف حيث إنجاز منشآت كىياكؿ التككيف  ...)السطر السابع(،)ذلؾ:بإزالة العراقيؿ بصفة ذلؾ -4
 (.بمختمؼ أطكاره

النسبة المسجمة في تمدرس اإلناث ككذا  ...)السطر العاشر(،)ذلؾ:بفضؿ إنجاز ألفي ثانكية ذلؾ -5
 (.تفكؽ عددىف مقارنة بالذككر في مرحمة التعميـ العالي

برامج لمحك األمية كبرامج تككيف في بعض الميف  التحدم....)السطر الثاني عشر(،)ىذا:ا ىذ  -6
 (.تخاصة لفائدة نساء المناطؽ الريفية كالنساء الماكثات في البي
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التسيير الحسف لمخمية  ..)السطر السادس عشر(،)ىذا:الدكر المحدد ليا مف طرؼ السمؼ كثيرا ىذا  -7
 (.العائمية

نضاؿ المرأة ال سيما في حرب التحرير  ...)السطر الثامف عشر(،)ىذا:الكاجب الذم أدتو  ىذا -8
 (.الكطني

نضاؿ المرأة ال سيما في حرب التحرير  ...)السطر العشركف(،)ىذا: :اإلرث الذم تعتز بو، ىذا -9
 (.الكطني

سياسات التككيف كالتشغيؿ كالحماية  ...)السطر الثالث ك العشركف(،)ىذه:السياسات بالمساىمة ىذه -10
 (.االجتماعية

 (.تعديؿ قانكني األسرة كالجنسية ...)السطر الرابع ك العشركف(،)ىذا:حرصا عمى إرساء تكازف. ىذا -11

تكسيع مشاركة المرأة  .)السطر التاسع ك العشركف(،)ىذه:النساء..ىذا:المبدأ ىذا ..ة كأقميةالفئ ىذه -12
 (.منو تخصيص حصة لمنساء كفي المجالس المنتخبة 

الكقت الذم ينبغي فيو لممرأة أف تتكلى المسؤكلية  ..)السطر الثاني ك الثالثكف(،)ذلؾ:الحيف ذلؾ  -13
 (.كحسب النسبة التي تمثميا ديمغرافيا االجتماعية كفقا لمدكر الذم تقـك بو في المجتمع مف

تكامؿ بيف السياسات عالقة  ...)السطر السابع ك الثالثكف(،)ىذا:التكافؽ تجسيد األىداؼ ىذا -14
 (.نشطة المحققة مف أجؿ التنميةالعمكمية التي تنتيجيا الحككمة كاأل

 ...)السطر الثامف ك الثالثكف(،)ىذا:التقدـ(.التقدـ الذم نحتفؿ بو اليـك ىذا -15

مشاركة المرأة في تنمية األمة بصفة تكاممية مع كؿ ..)السطر الكاحد ك األربعكف(،)ىذا: الحدث ىذا -16
 (.أعضاء المجتمع

مرافقة تطكرات مجتمعنا مف قبؿ  الرابع ك األربعكف(،)ىذه:...)السطر األىداؼ حسب نظرنا ىذه -17
 (.المؤسسات ك الطبقة السياسية

الخمسيف الستعادة حريتيا  ..)السطر الثامف ك األربعكف(،)ىذه:الذكرلالسنة ليس ككؿ السنكات ىذه -18
 (.2012سنة كسيادة شعبيا
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الخمسيف الستعادة  الخمسكف(،)ىذه: الذكرل...)السطر الكاحد ك الذكرل يسقط فييا النسياف ىذه -19
 (.حريتيا كسيادة شعبو

الخمسيف الستعادة  ...)السطر الثاني ك الخمسكف(،)ىذه: الذكرلالذكرل تمثؿ لحظة تاريخية ىذه -20
 (.حريتيا كسيادة شعبو

 مرأة(....)السطر الخامس ك الخمسكف(،)ىذا:اإلحتفاؿ باليـك العالمي لماليـك عنكاف اعتراؼ ىذا -21

..)السطر السادس ك الخمسكف(،)ىذه:مناسبةاإلحتفاؿ باليـك العالمي حاممة لمعاني التقدير يذهك -22
 لممرأة(.

 ...)السطر الخامس ك الستكف(،)ىذه:إصالحات سياسية(.نرـك مف خالليا ىذه -23

 ـ...)السطر الكاحد ك السبعكف(،)ىذه:األحزاب(.حزاب إلى سدة الحكاأل ىذه -24

التمكيف لممرأة كبناء ثقافة التكافؤ  ي..)السطر الثاني ك الثمانكف(،)ىذه:المبادرات"المبادرات التىذه  -25
إيفاء الجزائر بالتزاميا باالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية  ، تكريسا لمبدأ المساكاة بيف المكاطنات كالمكاطنيف

 "(.تالخاصة بالمرأة كحمايتيا كتعزيز مشاركتيا في مختمؼ المجاال

خمؽ مناخ داعـ  ...)السطر الرابع ك الثمانكف(،)ىذا:المنطمؽ"المنطمؽ فإف النساء مدعكاتىذا -26
 " (.لممشاركة التي ىي جكىر الديمقراطية

 ...)السطر السادس ك الثمانكف(،)ىذه:اإلستحقاقات(.ىذه االستحقاقات ليست كسابقاتيا -27

 اإلستبدال:-2
  يشكؿ ىذا المقاء الذم كرسناه محطة مميزة لتقكيـ التطكرات المنجزةك ىك:"  النص في قكلي بداؿستإ -
تحتفؿ الجزائر ىذه السنة  ففي ىذا الصدد يستخدـ المرسؿ ىذه الجممة إشارة إلى الجممة فيما قبميا:" "

 ".باليـك العالمي لممرأة في ظرؼ خاص يميزه تنفيذ اإلصالحات

 98بمدية ك 1541بفضؿ إنجاز ألفي ثانكية عمى مستكل  ك ىك:" النص في آخر قكلي بداؿستإ -
يحؽ  "، يستخدـ المرسؿ ىذه الجممة إشارة إلى الجممة فيما قبميا:"كالية 48مؤسسة لمتعميـ العالي عبر 

اليـك لمجزائر، أف تعتز بالنسبة المسجمة في تمدرس اإلناث ككذا تفكؽ عددىف مقارنة بالذككر في مرحمة 
 ".عاليالتعميـ ال
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تـ الشركع في برامج لمحك األمية كبرامج تككيف في بعض الميف ك ىك:"  النص في آخر قكلي بداؿستإ -
""، يستخدـ المرسؿ ىذه الجممة إشارة إلى خاصة لفائدة نساء المناطؽ الريفية كالنساء الماكثات في البيت

 ".المناسب لبنات المكاتي لـ يستطعف الدراسة في الكقتالجممة فيما قبميا:" ا

 الحذف:-3

 "إنيا الذكرل التي تكـر فييا الجزائر ذاتيا كتكـر فييا المرأة األـ كالسيدة. ثمة حذؼ في الجممة ىي :"

السنة التي ستطفئ فييا الجزائر الشمعة الخمسيف الستعادة حريتيا كسيادة  المحذكؼ ىنا عبارة: "  -
"، حيث أشار المرسؿ بتعكيضو بضمير الغائب "ىي" باإلشارة  شعبيا كتكقد الشمعة الحادية كالخمسيف

 إلييا أنيا الذكرل التي تطفئء فييا الجزائر الشمعة الخمسيف إلستعادة سيادتيا.

 " التي تتمقاىا المرأة في ىذا اليـك عنكاف اعتراؼ كعرفافحذؼ آخر في الجممة:" 

المرسؿ إليو  بصمة المكصكؿ الذم يشير إلى  "، أشار قد تككف باقة الكردالمحذكؼ ىنا عبارة: :"   -
 باقة الكرد التي تتمقاىا المرأة بمناسبة اليـك العالمي لممرأة . 

 " .ىي حؽ ألصحاب المينة كمف خالليـ لكافة المكاطنيف حذؼ في الجممة:"

ائب "، حيث أشار المرسؿ بتعكيضو بضمير الغ حرية الصحافة ليست امتيازاالمحذكؼ ىنا عبارة: "   -
 "ىي" باإلشارة إلييا أنيا حؽ ألصحابيا ك بالتالي لكافة المكاطنيف.

 الوصل و الفصل:-4
 ،لشركع في العمميات المقبمةثـ التقكيـ التطكرات المنجزة  -1
 بصفة عامة ..القتصادية كاالثقافية سمحت بتحسيف الكضعية االجتماعية ك االجتماعية ك  -2
لزاميتوك المبنية عمى مبدأ مجانية التعميـ ك  -3  ا 
 ؾ..ذلك ىياكؿ التككيف بمختمؼ أطكاره، ك كذا الجيكد المبذكلة مف حيث إنجاز منشآت ك  -4
لتحاقيا بالتعميـ العاليك كانت تحكؿ دكف تمدرس البنت  -5  ..ا 
 ..مؤسسة لمتعميـ 98كبمدية  1541ذلؾ بفضؿ إنجاز ألفي ثانكية عمى مستكل ك  -6
 ..النساء الماكثات ك برامج تككيف في بعض الميف خاصة لفائدة نساء المناطؽ الريفية ك   -7
 مرافقتياك ذلؾ بفضؿ إنجاز ألفي ثانكية اال في ىذه العممية ك  اؿرجك نساء  -8
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 ...بما أف "األـ ك ترجع أسسيا إلى تاريخنا. ك المجتمع ك  -9
 ..يمدد ميمتياك الذم يأتي قبؿ المدرسة ك  -10
 غدا رفع تحديات أخرل.ك عمييا اليـك ك  -11
 لدعـ ىذا اإلرث الذم تعتز بوك  -12
 القطاعات  فيك حقكقيا بشكؿ كامؿ ك كاجباتيا  ..التنظيمية ك كضعت األطر التشريعية ك  -13
 لحماية االجتماعية التي استفادت منيا المرأةكاالتشغيؿ ك  -14
 بطبيعة الحاؿ،ك  -15
نما أصبح مبدأ شامال يجسده جميع المكاطنيف ك ـ يعد األمر مبدأ مجردا فم -16  المكاطناتك ا 
 سيأتي الكقت الذم ينبغي فيو لممرأةك  -17
 في انتظار ذلؾ الحيف الذم سكؼ لف يتأخر بالنظر لمتطكراتك  -18
 برنامج السياسة الكطنية لمتنمية.ك حماية حقكؽ المرأة في صمب أىداؼ ك ترقية  -19
 ..القة تكامؿيجب أف تكجد عك تكجد بالفعؿ  -20
 ...سيتـ بفضؿ ىذا التكافؽك األنشطة المحققة مف أجؿ التنمية. ك  -21
 ..بالتالي تسييؿ مشاركة المرأة في تنمية األمةك  -22
 لكاجبات.كاالحقكؽ ك يتعمؽ األمر باإلرتقاء إلى مجتمع يسكده تقاسـ المسؤكليات ك  -23
 لحككمة تحديد اإلجراءاتيتعيف عمى اك الطبقة السياسية.  ك مف قبؿ المؤسسات -24
 .لتحمؿ الكامؿ لكاجباتيفكا...عمى الجمعيات التي تنشط داخميا اتخاذ تدابيرك   -25
 ..الكرامة لجميع المكاطنيفك المساكاة ك ال يمكف أف يتحقؽ مطمب االستقاللية ف -26
 .الكحدة ك الكفاء ك الخمسيف عمى طريؽ التضامف ك تكقد الشمعة الحادية ك سيادة شعبيا ك  -27
 .لسيدةكاتكـر فييا المرأة األـ ك  -28
 ر مجاىدات..تكقك  تنتعش الذاكرة فتستعيد فييا األجياؿ مالمح شييدات عظيماتك  -29
 .ثباتك حجرا بصبر ر يبنى البيت الكبيك الجزائريات كطنيـ الحر ك   -30
 ...يتطمعكف إلى المستقبؿك يتفاعمكف مع الحاضر بقناعة ك  -31
 ..الكممات التي تمقى في مناسبةقد تككف ك عرفاف ك  -32
 أنيا لبنة أساسية في صرح المجتمع أك -33
 ال نغالي إذا قمنا إف األـ ىي أساس األمة. بؿ -34
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 ة..عزيز لمفكر كت لنكاميسكالكنيا تكريس لما جاءت بو الشرائع ك -35
 حاضرة حيث يتطمب المكقع.ك مؤثرة حيث يككف المكقؼ ك فاعمة حيث تككف الحركة ك  -36
 .بادرنا مؤخرا بإصالحات سياسية لقد -37
 تكافؤ الفرص في التنافس االنتخابيك اختالؼ الرأم ك الجزائرييف في التنكع ك  -38
 تطكير المجتمع بالتكامؿك نشر حقكؽ اإلنساف ك ترقية ك لمضي في حماية كا -39
 شكيؿ الرأم العاـكتطرفا أساسا في التفاعؿ مع قضايا المجتمع ك  -40
 التثقيؼ كالتكجيو التي تستيدؼ كافة فئات المجتمعك البناء إلى جانب التكعية  ك -41
 لرأم اآلخركاالمؤسسات الدستكرية ك النظاـ الديمقراطي ...الحيكم الذم ك  -42
 المحاسبة.ك كانت في المعارضة تضطمع بدكر المراقبة  أكسدة الحكـ ...النزييةك  -43
 حقكؽ االنسافك  استقالليو جزء ال يتجزأ مف الحريات العامةك  لما كانت حرية اإلعالـك   -44
 ..خالليـ  كمف ..انطالقا مف ككف حرية الصحافة ليست ك  -45
 الميني ذلؾ باالحتكاـ إلى ضكابط الضميرك لكطف كاخدمة اإلنساف ك   -46
 كاليةالك لجمعيات كااألحزاب السياسية ك مف ثمة فإف قكانيف اإلعالـ ك  ..احتراـك النزاىة ك  -47
 المشاركة السياسية لممرأة عمى مستكل المجالس المنتخبةك  -48
 دكر المرأة السياسي.ك لجمعكية كاالممارسة الحزبية ك  التعبيرك حرية الرأم  ..مزيدا مف ك  -49
 المرأة كلبرامج التي اعتمدتيا بالدنا لمنيكض باألسرة كا الخططك  -50
 المكاطنيفك بناء ثقافة التكافؤ تكريسا لمبدأ المساكاة بيف المكاطنات  ك -51
 تعزيز مشاركتيا في مختمؼ المجاالت.ك حمايتيا ك المكاثيؽ الدكلية الخاصة بالمرأة ك  -52
 بالرغـ مف أىمية كؿ ىذه المبادراتك  -53
 مف ىذا المنطمؽ فإف النساء مدعكاتك   -54
 تحديثو.ك إصالح المجتمع  -55
 عزميا عمى تعميؽ المسار الديمقراطيك تعبر بكثافة كحماس عف طمكحاتيا ك  -56
 المكاطنيفك الكاجبات بيف المكاطنات ك  -57
 الطيبات.ك لطيبيف كاالقانتات ك لقانتيف كاالمؤمنات ك تسكم بيف المؤمنيف  -58
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 اتساؽ في تسيـ أنكاعيا التي بكؿ الكصؿ أدكات أنيا تحتكم عمى يتبيف مف خالؿ دراسة ىذه الرسالة
 مختمفة: النص كبصكر

)الكاك( ك )أك( كتندرج مف خالؿ قكلو:"  األداتيف بكاسطة اإلضافي بالكصؿ الربط يتـ :اإلضافي الكصؿ -
 أكسدة الحكـ ...النزييةك "،" تطكير المجتمع بالتكامؿك نشر حقكؽ اإلنساف ك ترقية ك لمضي في حماية كا

 ".المحاسبةك كانت في المعارضة تضطمع بدكر المراقبة 
"ثـ" :  تربط بيف الجممة ك الجممة فيي أيضا تمثؿ لممتمقي إضافة فكرة لفكرة أخرل ثانيةك ذلؾ في -

 " .لشركع في العمميات المقبمةثـ التقكيـ التطكرات المنجزة قكلو:" 
 اإلتساق المعجمي: )التعبيرات السياقية(:-5

 ، اإلناث ك الذككر" .الرجاؿ كالنساء،  ك الػمكاطػػنات الػمكاطنيػف" مثؿ:التضاد: 
 السمفك األجياؿ ". البنات ك اإلناث، البالد ك الدكلة،الترادف:مثل: " 
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 . رسالة رئيس الجميكرية بمناسبة االحتفاؿ باليـك العالمي لممرأة عنوان الرسالة:
 الجزائرية.: رئيس الجميكرية  الرئيس عبد العزيز بكتفميقةقائل الرسالة: 
 .2012مارس  07: زمان الرسالة
 .بالجزائرحفؿ نظـ بفندؽ األكراسي  :مكان الرسالة

 . االحتفاؿ باليـك العالمي لممرأةموضوع الرسالة: 
 المقصد من الرسالة:  

كـر رئيس إلتصالي الصريح: تينئة النساء الجزائريات بعيدىف في اليكـ العالمي لممرأة ، )أ( الغرض ا
الجميكرية، السيد عبد العزيز بكتفميقة، ست مجاىدات، بعضيف أرامؿ شيداء كالبعض اآلخر أميات 
شيداء، إلى جانب تكريـ إطارات كممثالت بعض مف شرائح المجتمع، كذلؾ خالؿ االحتفاؿ باليـك 

عالمي لممرأة، تقديرا لكفاحيف المرير ضد االستعمار الفرنسي كلدكرىف في ترقية حقكؽ المرأة كتحقيؽ ال
 .التنمية

 )ب( الغرض الضمني الخفي: المشاركة في االنتخابات التشريعية بقكة كذلؾ بممارسة حقيـ بكؿ حـز .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 المستوى التحميمي:

 المستوى الصرفي -0

 أوال: األفعال

 فعال، مكزعيف عمى النحك اآلتي في الجدكؿ : 131كرد في الرسالة نحك 

 المبني لممجيكؿ المستقبؿ الماضي المضارع الفعؿ

 04 06 38 83 العدد

 03.05 04.58 29 63.35 %النسبة
 

(، ك فائدة ىذا الزمف في الخطاب : إستحضار األحداث، %63.35حقؽ زمف المضارع أعمى نسبة) -1
، ك ىذا يؤدم إلى تأكيد كجكدىا، ك يتفاعؿ مع العالـ الخارجي مباشرة، ك يكثؽ 1لممتمقيك تصكيرىا 

 األحداث ك األفكار، ك يحددىا مكانيا ك زمانيا، ك يعبر عف الحركة ك التفاعؿ.

( ألف المتكمـ لـ يستغرؽ %29كرد زمف الماضي في الحكي عف األحداث الماضية: ك قد كرد قميال ) -2
 الماضي بسبب المكضكع الذم يدكر حكلو الخطاب . في الحديث عف

كرد زمف المستقبؿ في سياؽ رؤية المتكمـ لما ستككف عميو األمكر، ك قد عبر عف ذلؾ مف خالؿ  -3
كسيأتي الكقت  "،" في تكريس ىذا المبدأ الذم سيسمح بتعزيز كجكد المرأة في الييئات المنتخبةقكلو:" 

 ." ى المسؤكلية االجتماعيةالذم ينبغي فيو لممرأة أف تتكل

 لـ  يتكسع المرسؿ في المني لممجيكؿ، ألف الرسالة كردت مباشرة. -4

 

 

 

                                                             
 .69ص، ـ1998، القاىرة التكزيع،، دار الفكر العربي لمنشر ك 1ط ،بحكث في تحميؿ الخطاب اإلقناعي" "،محمد العبد - 1
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 كردت أفعاؿ الرسالة عمى عشرة أكزاف عمى النحك التالي:

 النسبة العدد الكزف
 فعؿ:فىعىؿى 

 فىًعؿى 

55 

08 

41.98 

06.10 
 12.97 17 فعَّؿ
 03.81 05 فاعؿ
 07.63 10 أفعؿ
 07.63 10 تفعَّؿ
 05.34 07 تفاعؿ
 02.29 03 انفعؿ
 07.63 10 افتعؿ
 04.58 06 استفعؿ

 يالحظ ما يأتي عمى تمؾ األبنية:

، ك يرجع ذلؾ إلى %48.98زيادة نسبة األفعاؿ المجردة ) -1 (، فمـ يرد مجردا سكل صيغة فىعىمىك فىًعؿى
" ميؿ لغة الرسالة إلى محاكاة الخطاب اليكمي ، تكرار صيغ  ثابتة، ك قد تكسع في إستخداـ "فىعىؿى

 ( لما ليا مف دالالت متعددة مثؿ: قاؿ،راـ، منح،رجع،سقط.41.98%)

لـ يستخدـ المرسؿ صيغ نادرة اإلستعماؿ ، ك تمثؿ صيغ األكزاف األبنية المتداكلة في الخطاب  -2
 اليكمي.

       كىي تكحي أيضا بالمشاركةاستخدـ عدد كبير مف صيغ المطاكعة، مثؿ: تفٌعؿ، فاعؿ، افتعؿ،  -3
 ك التفاعؿ. كاستخدـ صيغتي التعدية فٌعؿ،أفعؿ.  

         ، ك االسـ يدؿ عمى الثبات ( إسما كىك يفكؽ عدد األفعاؿ306)كرد في الخطاب ثانيا: األسماء:
 1ـ الحركة لغياب عنصر الزمف فيو.ك االستقرار ك عد

                                                             
 .19ـ. ص2007، 02لمنشر ك التكزيع، طفاضؿ صالح السامرائي:"معاني األبنية في المغة العربية" ، دار عمار  - 1
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، ك المصدر يدؿ عمى حدث مجرد مف الزماف كقد ( مصدرا290كرد في الخطاب نحك )*المصدر: 
استخدـ المرسؿ كثيرا مف المصادر المجرة كالمزيدة التي تكحي بالحركة)اإلستقرار، التكافؿ، اإلنجازات، 

 المغامرات(.

 المشتقات:*

 ( مشتؽ عمى النحك التالي: 91إستخدـ المرسؿ حكالي ثمانية ك سبعيف)

إسـ  إسـ الفاعؿ المشتؽ
 المفعكؿ

صفة ال
 المشبية

إسـ 
 التفضيؿ

إسـ  إسـ الزماف
 المكاف

 إسـ

 اآللة

 02 46 13 01 06 06 17 العدد

 02.19 50.54 14.28 01.09 06.59 06.59 18.68 %النسبة
 

(، %50.45( مرة بنسبة )46اسـ المكاف أكثر المشتقات في الرسالة، ك استخدمو المرسؿ نحك ) -أ
 االحداث مثؿ: مناطؽ، مؤسسة، مدارس، مجالس.لمداللة عمى أماكف اربطت بيا 

( ، كداللة اسـ الفاعؿ أقكل عمى الكصؼ %18.68يأتي إسـ الفاعؿ في المنزلة الثانية حيث بمغ ) -ب
 مف داللة الفعؿ.

اسـ الزماف الذم يدؿ عمى  زمف كقكع الفعؿ ك قد احتؿ المرتبة الثالثة بعد اسـ الفاعؿ بنسبة  –ج 
 مرة مثؿ: مؤخرا، مكعد، مقبؿ، مرحمة... 13حكالي (حيث تكرر 14.28%)

 *الضمائر:  

 أكالىما: التفاعؿ مع العالـ الخارجي ، فالضمير "أنا" يحيؿ إلى مفيـك خارجي في العالـ الخارجي .

 ثانييما: الربط ، فالضمير قد يحيؿ عمى سابؽ في سياؽ الكالـ.

ك زمانيا ك يعمؿ عمى التفاعؿ المباشر مع العالـ  يقـك الظرؼ بتحديد السياؽ المغكم، مكانيا* الظرف: 
، لحظة.."، ك ظرؼ المكاف مثؿ:" البعيدة، أماـ".    الخارجي .استخدـ ظرؼ الزماف: مثؿ" السنة، اليـك
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( إسـ إشارة ، كقد استخدميا المرسؿ لمتاكيد، ك لإلحالة إلى 27كرد في الرسالة نحك) *أسماء اإلشارة:
السنة باليكـ العالمي لممرأة في ظرؼ خاص  ىذهتحتفؿ الجزائر  عؿ معو، مثؿ :"العالـ الخارجي ك التفا
ا المقاء الذم كرسناه محطة ىذالتي ترمي إلى تعميؽ المسار الديمقراطي. يشكؿ  يميزه تنفيذ اإلصالحات

 " .   مميزة لتقكيـ التطكرات المنجزة

أما بالنسبة لمبنات كصؼ ك مثاؿ ذلؾ:" (،لم33استعمؿ المرسؿ اإلسـ المكصكؿ نحك)*اإلسم الموصول: 
ال يمكف " ، " لـ يستطعف الدراسة في الكقت المناسب فقد تـ الشركع في برامج لمحك األمية المكاتي

    " يأتي قبؿ المدرسة كيمدد ميمتيا الذم تعكيض دكر المرأة الكامف في التسيير الحسف لمخمية العائمية ك
تضمنو القانكف المتعمؽ بتكسيع مشاركة المرأة في المجالس  الذمعرؼ مبدأ الحصص )المحاصة( " 

 ".المنتخبة نقاشا كاسعا

 الثالث: المستوى التركيبي

تنقسـ الجمؿ عمى أساس البنية الداخمية إلى: بسيطة، مركبة، تركيبية، ك قد قاـ المؤلؼ بإحصاء تمؾ 
 االشكاؿ في الرسالة، فجاءت عمى النحك التالي:

 تركيبية مركبة يطةبس نكع الجممة

 26 29 06 العدد

 42.62 47.54 09.83 %النسبة
 

 أوال: الجممة البسيطة:

 ( ك تتميز بما يأتي:%09.83تشكؿ الجممة البسيطة )

ال يمكف تعكيض دكر المرأة الكامف في كردت معظـ الجمؿ مثبتة، كناذرا ما تأتي منفية، مثؿ:"  -1
 ".التسيير الحسف لمخمية العائمية

يساىـ القانكف العضكم  "،فعمية"األـ ىي أساس األمة كردت الجممة البسيطة اسمية ك فعمية، مثؿ:" -2
 ".المصادؽ عميو في إتماـ المنظكمة القانكنية الكطنية 
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 استخدـ المرسؿ جمال بسيطة خالية مف المتعمقات ك جمال ذات متعمقات أدت إلى طكليا. -3

 ثانيا: الجممة المركبة:

 (، كتتميز بما يمي:%47.54ة المركبة أعمى نسبة في الرسالة)تشكيؿ الجمم

استخدـ المرسؿ أدكات العطؼ التي تربط بيف تراكيب الجممة المركبة ك يرجع سبب كثرة استخدامو  -1
 لمربط إلى انفعالو كسرعتو في األداء.

 النفعاؿ ك التكرار.امتداد بعض الجمؿ المركبة ، فشممت نحك ثالثة تراكيب بسيطة، تحت تأثير  -2

استخدـ التراكيب المتجانسة، حيث كرد االسمي مع االسمي ك الفعمي مع الفعمي ، ك استخدـ الجممة  -3
 المختمفة أك المتنكعة.

 ثالثا: الجممة التركيبية:

( ك تتميز %42.62كردت الجممة التركيبية في المنزلة الثانية مف ناحية االستخداـ، حيث بمغت نسبتيا )
 يأتي:بما 

تتميز بالطكؿ، ك يرجع ذلؾ إلى طكؿ الفكرة، ك كثرة ما بيا مف متعمقات أك جمؿ ثانكية تأتي داخؿ  -1
 التركيب.

االعتماد عمى أداة الربط بشكؿ مكسع ، فقد ترد أكثر مف أداة في تركيب، كمثاؿ ذلؾ:                -2
لزاميتو لقد أدت المبادئ األساسية لسياستنا في مجاؿ التربية ك  "  " .المبنية عمى مبدأ مجانية التعميـ كا 

 ( جممة عمى النحك التالي:61كرد في الخطاب نحك )الجممة اإلسمية و الجممة الفعمية : 

 فعمية اسمية نكع الجممة

 17 44 العدد

 27.86 72.13 %النسبة
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 أوال:الجممة االسمية:

 (، ك تتميز بما يأتي:  %72.13حيث بمغت )تشكؿ الجممة االسمية نسبة أعمى مف الجممة الفعمية، 

إف  "،"إف األمة في حاجة اليـك أكثر مف أم كقت مضى إلى كافة أعضائيا االبتداء بحرؼ التأكيد:" -1
 ".إنزاؿ المرأة منزلة الفرد الفاعؿ في المجتمع ليست منة مف أحد

ـ كاستقالليو جزء ال يتجزأ مف كانت حرية اإلعال االبتداء بالفعؿ الناسخ في سرد الماضي، مثؿ :" -2
 ". الحريات العامة

دخكؿ عنصر الحركة في بعضيا عف طريؽ إدخاؿ الفعؿ الناسخ عمييا أك كقكع المسند جممة فعمية ،  -3
 ".كتنتعش الذاكرة ىذه الذكرل يسقط فييا النسياف مثؿ:"

 ثانيا: الجممة الفعمية:

(مف مجمكع جمؿ الرسالة التي %27.86ؿ نسبتيا)كرد في الرسالة حكالي سبعة عشر جممة فعمية تمث
 جممة اسمية ك فعمية  قد تميزت بالخصائص التالية: 61تصؿ نحك 

 %04.58ك المستقبؿ  %29ك الماضي  %63.35يشكؿ زمف المضارع أعمى نسبة  -1

 .%03.05ك صيغة المبني لممجيكؿ

تكفمت المدارس الحرة بالتدريس المجاني لمبنات خالؿ فترة االستعمار كأدت  طكؿ الجممة الفعمية مثؿ:" -2
 ".دكرا رائدا مشيكدا عمى الرغـ مف قمة عددىا آنذاؾ

قد تككف باقة الكرد التي تتمقاىا المرأة في ىذا اليـك عنكاف "قد" ك "لقد"، مثؿ:"  تأكيد الجممة الفعمية ب -3
تي تمقى في مناسبة كيذه حاممة لمعاني التقدير لدكر المرأة التي اعتراؼ كعرفاف كقد تككف الكممات ال

لقد أدت المبادئ األساسية لسياستنا في مجاؿ "، " جرل العرؼ عمى أف يقاؿ عنيا إنيا نصؼ المجتمع
لزاميتو  ".التربية كالمبنية عمى مبدأ مجانية التعميـ كا 

 الجممة اإلنشائية:

أف الجممة اإلخبارية ىي األكثر استخداما، ك يرجع سبب  تفكجدبإحصاء جمؿ الرسالة ،  ت الباحثةقام
، أما الجممة اإلنشائية فقد اقتصرت بمناسبة االحتفاؿ باليـك العالمي لممرأةزيادتيا إلى مكضكع الرسالة 
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عمى النداء لمرة كاحدة فقط في افتتاحية الرسالة حيث استخدميا المرسؿ لفتح قناة اتصاؿ مع الحضكر مف 
 ".أيتيا السيدات الفضمياتالنساء ، ك قد استخدـ" 

 المستوى الداللة:: الثالث

 أوال:القوالب المفظية:

فَّ اٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍسًممىاًت لشاىد "، االمؤمنيف كالمؤمنات كالقانتيف كالقانتات كالطيبيف كالطيبات"  مثؿ:
اًبرى  اًبًريفى كىالصَّ اًدقىاًت كىالصَّ اًدًقيفى كىالصَّ اًشًعيفى كىاٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلقىاًنًتيفى كىاٍلقىاًنتىاًت كىالصَّ اًت كىاٍلخى

اًئمً  دِّقىاًت كىالصَّ دًِّقيفى كىاٍلميتىصى اًشعىاًت كىاٍلميتىصى اًفظىاًت كىالذَّاًكًريفى المَّوى كىاٍلخى ـٍ كىاٍلحى يي كجى اًفًظيفى فيري اًئمىاًت كىاٍلحى يفى كىالصَّ
ًظيمنا ﴿ ٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عى ـٍ مى دَّ المَّوي لىيي  .35األحزاب: ،﴾٥٣كىًثيرنا كىالذَّاًكرىاًت أىعى

 المصاحبات المفظية ثانيا:
 تنقسـ المصاحبات إلى مصاحبات قديمة كأخرل حديثة كليدة الظركؼ السياسية كاإلجتماعية الحديثة.  

 " أم المقاء الذم خصصكه مف أجؿ ىذه المناسبة. يشكؿ ىذا المقاء الذم كرسناه محطةالقديـ مثؿ:" 
 األسرة." أم كظيفة المرأة في دكر المرأة الكامف في التسيير الحسف لمخمية العائمية "  

كصفت بأنيا القدرة عمى قراءة لممعرفة ك معرفة القراءة كالكتابة  " أمبرامج لمحك األمية  "  الحديث مثؿ:
 .كالكتابة

 المرأة  أخذ " أم عرؼ مبدأ الحصص )المحاصة( الذم تضمنو القانكف المتعمؽ بتكسيع مشاركة المرأة"
 .%30ىا الدستكر بنسبة حصتيا ك نسبتيا في المشاركة في البرلماف ك التي أقر 

 ثالثا: التعبيرات المغوية أو التعبيرات االصطالحية:
كصكؿ المرأة إلى "  كىي التي تفيـ مف خالؿ المعنى اإلجمالي لمتركيب مثؿ: تعبيرات المصاحبة: -

 "  تعني: أم تتعمـ الكتابة ك القراءة. المعرفة
 األكلى في تعميـ أطفالياتعني: أم أنيا المسؤكلة األـ ىي المدرسة األكلى"  "
 " تعني:أم األجياؿ .مف طرؼ السمؼ  "
الكحدات  أىـ تمؾ ك كىي الكحدة التي تممؾ تكجيو المعنى العاـ لمتعبير تعبيرات الوحدة المغوية المركزية:  -

" تعني: تكريس مبدأ تكسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة  في الرسالة: لفظ "تكريس"، مثؿ:"
 صة لمشاركة المرأة في البرلماف.تخصيص ح
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" تعني: تطبيؽ البدء في تكريس ىذا المبدأ الذم سيسمح بتعزيز كجكد المرأة في الييئات المنتخبة. "
 القانكف المتعمؽ بمشاركة المرأة في أخد حصتيا في المجمس الشعبي الكطني.

 التعبيرت المجازية :

" الكصكؿ إلى مجتمع يسكده العدؿ المسؤكليات كالحقكؽ كالكاجباتاإلرتقاء إلى مجتمع يسكده تقاسـ مثؿ:" 
 ك المساكاة.

" أم أف  إف األمة في حاجة اليـك أكثر مف أم كقت مضى إلى كافة أعضائيا لمكاجية التحدياتمثؿ:" 
 األمة بحاجة مشاركة المرأة ك الرجؿ. 

 رابعا: المزاوجات المفظية:

 " تعني: الحرية استرجاع السيادة "

مىٍيوً  تشريعي تنظيمي ٍلميتىخىصِّصيفى في مىجاؿو ًعٍمًميٍّ " تعني: ا األطر التشريعية كالتنظيمية " دي عى  .ييٍعتىمى

 " تعني: القكانيف.النكاميس "

 التعبيرات السياقية:

 الرأم العاـ قضايا المجتمع،  آليات اإلصالح ،التنافس االنتخابي عالقة الصفة بالمكصكؼ، مثؿ:-أ
 .لحياة السياسيةا ،العمكد الفقرم، حقكؽ االنساف، اإلعالـحرية 

     لقد سمح نضاؿ المرأة ال سيما في حرب التحرير الكطني بمعب دكر  " عالقة الفعؿ بحرؼ مثؿ:-ب
نتائج السياسات العمكمية التي انتيجتيا الدكلة في المياديف االقتصادية كاالجتماعية " ، "  ال يستياف بو
 ".حت بتحسيف الكضعية االجتماعية كاالقتصاديةكالثقافية سم

 " سمح" المعنى األكؿ تعني: مشاركتيا في الثكرة التحريرية.        
 المعنى الثاني تعني: مكنت ك أعانت عمى تحسيف المستكل المعيشي. 

 مفاصؿ أساسية في، الفرد الفاعؿ في المجتمع ،ثابتات عمى المبدأ عالقة المصدر بحرؼ جر، مثؿ:-ت
 .الحياة السياسية

 .سدة الحكـ ، فئات المجتمع ،كاقع األمر، صرح المجتمع.  عالقة المضاؼ بالمضاؼ إليو، مثؿ:-ث
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 عالقة المعطكؼ بالمعطكؼ عميو، كالتي تتككف مف الناحية الداللية نكعا مف األنكاع اآلتية:-ج

 شعبي الكطني.، البرلمانك المجمس الحرية الصحافة ك حرية اإلعالـالترادؼ، مثؿ:  -

 .المراقبة كالمحاسبة، قكاعد النظاـ الديمقراطي كالمؤسسات الدستكرية داللة التكامؿ، مثؿ:  -

المؤمنيف كالمؤمنات كالقانتيف كالقانتات  ،المكاطنات كالمكاطنيفالتضاد، مثؿ:الحقكؽ كالكاجبات،  -
 . كالطيبيف كالطيبات

 .عانقاشا كاس، مبدأ شامؿ التحديد الكمي، مثؿ: -

 . الشمعة الحادية كالخمسيف،الشمعة الخمسيف  ،: اليـك كغداالتعبيرات الزمانية، مثؿ -

 .كالمؤسسات الدستكرية، المدرسة، البيت الكبير، المناطؽ البعيدة عف المدف التعبيرات المكانية، مثؿ: -

 خصائص التركيب السياقي:

 المصطمح:
 الحككمة.االسـ، مثؿ: الكطف ، الدكلة، النوع األول: 

المصدر الصناعي )المختـك بالنياية :"ية"( لداللة عمى االتجاىات ك المذاىب ك األنظمة النوع الثاني: 
 مثؿ: الجمعكية.

 اسـ جامد+ ية : عمكمية -

 .الثقافية،االجتماعية ،االقتصادية مصدر+ية : الكضعية، -

 األمية:اسـ جمع +ية  -

 ديمكقراطيةك قد تككف الكممة دخيمة، مثؿ : 

التشييد ، ىياكؿ التككيف ،المسار الديمقراطيالتركيب ك سككف أكثر مف كممة، مثؿ:  النوع الثالث:
 . الكطني
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 الداللة و األشكال البالغية :

الجزائر" ، شبو المرسؿ اإلنساف باإلرث حيث  كلدعـ ىذا اإلرث الذم تعتز بواإلستعارة: مثؿ: "  -1
 المشبو بو )اإلرث( عمى سبيؿ اإلستعارة المكنية. حذؼ المشبو)االنساف( ك ترؾ

" كناية عف شجاعة المرأة لما قدمتو نساء كقفف كجدار متيف في كجو كؿ األعاصير الكناية: مثؿ: " -2
 مف تضحيات في سبيؿ الكطف.

 المستوى التداولي:

 ريؼ(.الرئيس عبد عزيز بكتفميقة: رئيس الجميكرية الجزائرية )سبؽ التعالمرسل: : أوال

مف مختمؼ كاليات الكطف مف  الجزائرياتنخبة مف النساء  المتمقي في ىذه الرسالة ثانيا: المتمقي:
طارات، ككذا إعالميات كممثالت المجتمع المدني، كمنتخب ات كبرلمانيات، إلى مجاىدات، مسؤكالت كا 

نظـ بفندؽ األكراسي  الذم حفؿكىذا مف خالؿ ال.جانب الكزير األكؿ كبعض الشخصيات الحككمية
 لممرأة في اليـك العالمي لممرأة. رئيس الجميكرية، السيد عبد العزيز بكتفميقة مف أجؿ تكريـ  بالجزائر

 تمقى الجميكر الحاضر الرسالة، ك قد كجيا المرسؿ اليو مباشرة مف خالؿ النداء 

 " . أيتيا السيدات الفضميات" 

 الوسائل اإلقناعية :

 أوال:األدلة الخارجية:

مف خالؿ الخطاب المباشر مع المتمقي ك التحديد المكاني  االحتكاؾ المباشر مع العالـ الخارجي -
  ك ىذا يعمؿ عمى التفاعؿ مع العالـ الخارجي، إلى جانب اإلحالة إليو، ك الحديث عنو الزماني لمحدث،

 ك اإلقتباس المباشر.

تنسيؽ أجزاء القكؿ : سار مكضكع الخطاب في فقرات مرتبة يتمك بعضيا بعضا، تقدـ كؿ كاحدة  -
 لألخرل، ك تنتيي بفكرة تفتح بابا لما يمييا.

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ثانيا: األدلة الداخمية:

اإلخبار بالبراىيف الصادقة ك ذلؾ مف خالؿ البراىيف الجاىزة مثؿ : اإلستشياد بالقرآف الكريـ في قكؿ  -
ت بما استميمناه مف أسمى معتقداتنا التي تسكم بيف المؤمنيف كالمؤمنات كالقانتيف كالقانتاالمرسؿ: 

 "فَّ اٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍسًممىاًت كىاٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلقىاًنًتيفى كىاٍلقىاًنتىاًت ، قاؿ تعالى:" إكالطيبيف كالطيبات

في الجميكر ليقكم المعنى ك يؤكده، كمف  ةيؤثر كألية إقناعية م التكراراستخدـ المرسؿ جميع مستكيات  -
إف احتفالنا  "،إف األمة في حاجة اليـك أكثر مف أم كقت مضى إلى كافة أعضائيا المؤكدات الحرفية:"

 ".ىذه السنة ليس ككؿ السنكات

        استخدـ المرسؿ زمف المضارع ليجعؿ حضكرا لمحدث مما يؤكده ك يكثقو مف خالؿ ذكر المكاف -
 ك الزماف .

 خصائص األسموب:

 ة و هي:تتميز الرسالة بعدد من الخصائص األسموبي

 التكرار: يعد التكرار مف أبرز ظكاىر الرسالة ك قد كرد في عدة صكر، ك ىي: -

"  حرية اإلعالـ* تكرار المفظ، مثؿ تكرار كممة الحرية في:   ، حرية الصحافة،الحرية  كتكرار الفعؿ "تكـر
 ". إنيا الذكرل التي تكـر فييا الجزائر ذاتيا كتكـر فييا المرأة األـ كالسيدة في "

       المسؤكليات كالكاجبات، برامج لمحك األمية كبرامج تككيف، منشآت كىياكؿ* تكرار الترادؼ ، مثؿ 
 ك يعمؿ التكرار عمى التأكيد، ك إثارة المتمقي، كيؤدم كظيفة اتصالية.

   كردت مفردات الرسالة مف المحيط االجتماعي الذم يعيش داخمو المرسؿ ك المتمقي، فكردت بسيطة  -
ك مفيكمة، ك لـ يمجأ إلى الغريب ، ك لـ يتعمؽ في الفصحى فالغرض الفكرة أكال ك قد سمؾ الطريؽ إلييا 

 مف خالؿ مفردات سريعة الفيـ لدل جميع المستكيات.
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عطؼ الجمؿ ك تكالييا منسقة ك يأتي ىذا العطؼ عف طريؽ استخداـ الكاك كثيرا كىي التي تعمؿ عمى  -
شركع في برامج لمحك األمية كبرامج تككيف في بعض الميف خاصة لفائدة نساء تـ ال :"تكالي الجمؿ مثؿ

 ".المناطؽ الريفية كالنساء الماكثات في البيت

إف األـ "،" ألـ ىي المدرسة األكلىا فاستخداـ المرسؿ ضمير الفصؿ لمتركيز عمى ركف في الجممة:" إ -
 " .ةىي أساس األم

. إف ىذا الكاجب الذم أدتو عمى استخداـ المرسؿ إسـ اإلشارة لمتركيز عمى المشار إليو، ك تأكيده:"  -
إف ىذا التقدـ الذم نحتفؿ بو اليـك مف شأنو أف "،" أكمؿ كجو تجاه مجتمعيا مازالت تكاصؿ القياـ بو

 ".إف ىذه االستحقاقات ليست كسابقاتيا"،" يساعد عمى تطكير الذىنيات

يشكؿ ىذا المقاء الذم كرسناه محطة مميزة لتقكيـ التطكرات تخدـ اسـ المكصكؿ لمكصؼ مثؿ:" اس -
عرؼ مبدأ الحصص )المحاصة( الذم تضمنو القانكف المتعمؽ بتكسيع مشاركة المرأة في "،" المنجزة

كر الذم تقـك بو الكقت الذم ينبغي فيو لممرأة أف تتكلى المسؤكلية االجتماعية كفقا لمد "المجالس المنتخبة 
 ".في المجتمع

 تحتكم عمى تراكيب عمى أفكار طكيمة، ك مضاميف غنية، فكردت الجمؿ طكيمة ك مركبة. -
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 التحميل السيميولوجي :

إف عمـ السيميكلكجيا ليس عمما كليد العصر كما يضف كثير مف العمماء بؿ إنو أقدـ مف ذلؾ فقد اىتـ 
عمـك المسانيات منذ أكثر مف ألفي سنة ، ك يكمف دكرىا كأداة منيجية في  عمماء العرب بيذا الجانب مف

 تفكيؾ عالمات العالـ االجتماعي ك دخكؿ معناه الخفي.

 تاريخ السيميولوجيا: 

إف تاريخ السيميكلكجيا يعكد إلى بداية الميالد، إلى ألفي سنة مضت، ك يرل" إيكك" أف الركاقييف 
stoiciens ىـ أكؿ مف قاؿ بأف العالمة ،signe  داؿ ك مدلكال :signifié،signifiant  ك أف ،

 ك أف العالمة 1ا الفكرم عمى اكتشافات الركاقييفالسيميائيات المعاصرة ، ارتكزت في فمسفتيا ، ك بعد

شتى  ، أم ليس العالمة المغكية فقط ، ك إنما أيضا العالمة المنتشرة في2ىي كؿ أنكاع السيميائيات
 مناحي الحياة االجتماعية .

ك في بداية القرف الماضي بشر عالـ المسانيات" فرناند دم سكسير " بميالد عمـ جديد أطمؽ عميو إسـ 
"السميكلكجيا" ، ىذا العمـ الذم يدرس حياة العالمات داخؿ الحياة االجتماعية، كلقد  كانت الغاية المعمنة 

كيد بمعرفة جديدة تساعدنا عمى فيـ أفضؿ لمناطؽ ىامة مف الكجكد ك الضمنية ليذا العمـ الجديد ىي تز 
االنساني بأبعاده الفردية ك االجتماعية ك في نفس الفترة التاريخية تقريبا كاف الفيمسكؼ األمريكي "ساندرس 
بيرس" يدعك الناس إلى تبني رؤل جديدة في التعاطي مع الشأف االنساني ك قد أطمؽ عمى ىذه الرؤية 

السيمكطيقا" ك عمى الرغـ مف اختالؼ التسميتيف ك اختالؼ المنطمقات االبستمكلكجية، فإف ىذا العمـ إسـ "
 3كعي معرفي جديد الحد المتداداتو.سيشيع عند المؤسسيف معا، حالة 

 

 

                                                             
ىـ المدارس الفمسفية الييمينستية الرئيسية ككاف فالسفة ىذه الفترة مييتميف بالكسائؿ التي تحقؽ السعادة  لركاقييف:ا - 1 أصال مف العماؿ األجانب في أثينا ، أصميـ الحقيقي يعكد إلى الكنعانيف الفنيقيف القدامى مف أرض كنعاف ، كمع ىـ لمبشر.

ىؤالء حسب إيكك اكتشفكا أف اإلختالؼ في أصكات المغات ك حركفيا، أم شكميا الخارجي الذم يدعى بالداؿ ك تكجد 
 مرجعيات ك مدلكالت متماثمة .

 . 21ـ، ص 2002يائية أصكليا ك قكاعدىا" ،  منشكرات االختالؼ، رشيد بف مالؾ،"السيم - 2
 .09، ص2005سعيد بف كراد، "السيميائيات مفاىيمو ك تطبيقاتيا"،  دار الحكار لمنشر ك التكزيع ، دمشؽ ،  - 3
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 تعريفاتها:

بمعنى الخطاب أك العمـ   logosبمعنى العالمة  ك     semionاليكنانية  الكممة مف السيميكلكجيا انبثقت
 السيميائية أك بالعربية عميو يطمؽ الداللة، كما عمـ أك العالمات ،عمـsémiologieالكممة  تصبح ، كبذلؾ

 1.اإلشارات عمـ

ك تعرؼ ايضا:" العمـ الذم يدرس العالمات ك حياة الدالئؿ داخؿ الحياة االجتماعية، كقد تشكؿ فرعا مف 
 2.التالي فرع مف عمـ النفس العاـ " عمـ النفس االجتماعي ، ك ب

كما تعرؼ عمى أنيا عمـ خاص بالعالمات ، ىدفيا دراسة المعنى الخفي لكؿ نظاـ عالماتي فيي     
تدرس اإلنساف ك الحيكاف معا ك غيرىا مف العالمات غير المسانية باعتبارىا نسؽ مف العالمات مثؿ 

 3رائط ك الرسـك البيانية ك غيرىا.المحالتالتجارية ك اخعالمات المركر ك أساليب العرض في كاجية 

ك مف آباء ىذا العمـ "فرناند دم سكسير" الذم عرفو:" عمـ يدرس حياة العالمات في كسط الحياة 
كعات االجتماعية"، أما شارؿ ساندرس بيرس فيعرفو :" عمـ السيمياء مذىب الطبيعة الجكىرية ك التن

 4األساسية لمداللة الممكنة".

 سيميولوجيا الصورة عند روالن بارث:

 الؼ مكادىا ، نصكص أدبية، إ"شيار"اىتـ ركالف بارث بالفكتكغرافيا منذ بداية اشتغالو باألنساؽ عمى اخت
 المتعددة: فكتكغرافيا الصحافةفنكف تشكميمية، مكسيقى..إلخ، ك لقد حاكؿ مساءلة أنكاع الفكتكغرافيا 

 .المكضة، الفكتكغرافيا الفنية فكتكغرافيا اإلشيار،فكتكغرافيا

ىي تي تبيف ىذا النكع مف االنتاج، ك مف المساءلة الفكتكغرافية ىك استخراج التمثالت الذىنية ال ف اليدؼإ
تمثالت تتحكـ في السمككات اليكميةلالنساف ك في القيـ التي ينتجيا، كاستطاع "بارث" بدراستو ليذا النكع 

                                                             
 .25، ص1993البيضاء،، الدار تكبقاؿ دار ،03طالعالي، بف عبد . ع ترجمة: السيميكلكجيا"، درس بارث،" ركالف - 1
، مطبعة 1قدكر عبد ا الثاني،" تشكيؿ رسـك األطفاؿ ك إشكالية سميكلكجيا اإلتصاؿ في الفف التشكيمي المعاصر" ، ط - 2

 . 05ص  2003الشباب ، كىراف الجزائر 
 . 10ـ، ص1972ىرة ،: شكتي جالؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاأكندارتكؼ ،"األصكات ك اإلشارات"، ترجمة - 3
 .    115، ص 1986، ابريؿ06عادؿ فاخكرم "السيمياء عند بيرس"، مجمة الدراسات العربية ، العدد  - 4
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راد الثقافة االيديكلكجية التي تختبىء كراء ما يقدـ نفسو كطبيعة يتداكليا أفمف العالمات أف" يفضح" تمؾ 
 1مجتمع ما بكؿ بداىة ك عفكية.

غير المسانية في  ك قد اىتـ "بارث" بصفة خاصة بالصكرة االشيارية، ك لكف غيتـ أيضا باألنساؽ الداللية
 مصكرة ثالث رسائؿ:تحميمو السيميكلكجي، ك خاصة في بحثو "بالغة الصكرة فيرل أف ل

 الرسالة المغكية. -

 الرسالة التقريرية. -

 بالغة الصكرة. -

            
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 35، ص1994محمد نظيؼ"ماىية السيميكلكجيا"، إفريقيا الشرؽ لمنشر ك التكزيع، المغرب ، - 1
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 مقاربة روالن بارث لتحميل الصور

 المستوى الوصفي: -0

 المرسؿ بذكر تاريخو بإيجاز. -

 اسـ مبدع الرسالة.-

 اإلطار المادم لمرسالة.-

 عنكاف الرسالة.-

 :ينقسـ إلى التعييني:المستوى  -2

التي تتمثؿ في تحميؿ شكؿ الصكرة ك خطكطيا ك كؿ العناصر ك األشياء التي الدراسة المنفولوجية: -أ
 تحتكييا بالتفصيؿ.

تتناكؿ تحميؿ العناصر التي تتعمؽ بإختيار زكايا ك ما يقابميا مف جانب الدراسة الفوتوغرافية:  -ب
 إلى الجدلية الفكتكغرافية )الضكء كالظؿ(. المتمقي مف حركة العيف ىذا باإلضافة

ىك النص المرافؽ لمصكرة أم العنكاف كالشعارات ك كؿ ما ىك مكتكب ك ذلؾ الدراسة التيبوغرافية: -ج
 مف حيث طريقة كتابتيا ،الحجـ، قياس السطر، طراز الحرؼ، طريقة كضعيا،ك المساحة المخصصة ليا.  

 ا يسمى بالمدكنات المكنية ك يتـ تحميؿ األلكاف المستعممة طبيعتيا دراسة األكاف أك مدراسة األلوان: -د

 مدة طغيانيا.ك 

 المستوى التضميني: -3

يبحث في التفسيرات الخفية حيث يحمؿ المعطيات المنفمكجية ك الفكتكغرافية ك التيبكغرافية، ك يدرس 
 1يبكغرافي عمى الكظائؼ األلسنية .األبعاد السيككلكجية ك اإلجتماعية لأللكاف، ك يركك في التحميؿ الت

                                                             
، 2006دكتكراه، الجزائر كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ، " ، أطركحة  اإلشيار في التمفزة الجزائرية "،فايزة يخمؼ - 1

 .120ص
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رئيس الجمهورية بمناسبة اإلعالن عن موعد األول لالسمعي البصري  التحميل السميولوجي لمخطاب 
 :2102االنتخابات التشريعية لسنة 

 المستوى الوصفي:    -0

ك دخؿ الخضـ النظالي ثـ إلتحؽ  1937مارس  02الرئيس عبد العزيز بكتفميقة ، كلد بتاريخ المرسل: 
بصفكؼ  جيش التحرير الككني ك ىك في التاسعة عشرة مف عمره . ك كاف لو أف أنيط بميمتيف، بصفة 

بطا في .تقمد عدة مناصب منيا ظا1958، ك الثانية سنة 1957مراقب عاـ لمكالية الخامسة ، أكليما ستة 
 العضكية في أكؿ مجمس تأيسي كطني المنطقتيف الرابعة ك السابعة بالكالية الخامسة،بعد االستقالؿ تقمد 

، عيف كزيرا لمخارجية فضال عف عضكيتو في مجمس 1963ثـ كلي ، كزير الشباب ك السياحة ك في سنة 
 الثكرة تحت قيادة الراحؿ ىكارم بكمديف.

ؿ المنافسة االنتخابية مرشحا حرا لالنتخابات الرئاسية.ك انتخب في نية دخك  1998عمف في ديسمبر أ
أعمف عف ترشحو لمعيدة الثانية ثـ العيدة  2004فبراير  22رئيسا لمجميكرية. ك في  1999أفريؿ 15

 1.  2014أفريؿ 17يدة الرابعة في ك الع 2009الثالثة في 

ة متحركة سمعية بصرية ك ىي عبارة عف إف الرسالة المراد تحميميا عبارة عف صكر  وصف الرسالة:
مقر رئاسة الجميكرية بقصر  خطاب سياسي لرئيس الدكلة الجزائرية عبد العزيز بكتفميقة ألقاه مباشرة مف

 المرادية بالجزائر العاصمة ك تـ بثو عبر القنكات الكطنية.
 ليذه الرسالة حيزاف : االطار المادي :

 المرادية بالجزائر.ىك مقر الرئاسة بقصر  الحيز األول:
ىك حامميا القناة الجزائرية الثالثة، ك تعرؼ ايضا باسـ تمفزيكف الثالثة ك ىي ثالث قناة الحيز الثاني: 

انبثقت عف عف المؤسسة الكطنية لمتمفزيكف، تتكجو ىذه القناة الى العالـ العربي ك تسعى إلعطاء صكرة 
مـ العربي مع مكطنيـ حقيقية عف الجزائر ك ذلؾ بتكليد رابطة دائمة بيف مختمؼ الجاليات الجزائرية في الع

 1999 ديسمبركتجسد كاقعيا في  1998 نكفمبرالجزائرية الثالثة النكر في األصمي.ك قد تأسست القناة 
 .2001يكليك  05 كتـ افتتاح القناة رسميا في

 
                                                             

،"عبد العزيز بكتفميقة ، خطب ك رسائؿ "، المؤسسة الكطنية  -رئاسة الجميكرية–مديرية الصحافة ك االتصاؿ  -- 1
 ، مؤخرة غالؼ الكتاب.2008لالتصاؿ ك النشر ك اإلشيار ، كحدة ركيبة ، الجزائر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
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 سماتها:
 متنكعة.اختصاصاتها: 

 العربية.المغة : 
 الجزائر العاصمة.ر : المق

 حككمي.القطاع : 
 زكرياء شعباف.المدير: 

 .العاصمة الجزائر 000-16المرادية  184ص ب  المقر االجتماعي:
 .7كأف أس أس  ىكتبيرد ، استقطاب عمكدم(12207)كنايؿ سات عرب ساتعبر الساتل: 

 . 2012مكعد اإلنتخابات التشريعية لعاـ  كردت ىذه الرسالة تحت عنكاف: خطاب بمناسبة اإلعالف عف
 المستوى التعييني: -2

 أ( الدراسة المنفولوجية:
 صور الرئيس و هو يمقي الخطاب: -0 

  (05 احتكت الصكرة عمى عدة سنف) أنظر الممحؽ رقـالمقطع األول: 
ربطة عنؽ رمادية مرتكزا  برزت في ىذه الصكرة شخصية الرئيس مرتديا بدلة سكداء ك قميص أبيض ك

 الديمقراطيةيديو عمى منصة بنية المكف يظير فييا دائرة ذىبية المكف مكتكب فييا الجميكرية الجزائرية ب
عمى يميف عمى اليميف ك الثاني عمى اليسار الشعبية ، عمى ىذه المنصة مكبراف إثناف لمصكت األكؿ 

أبيض في ك  ر ك يظير اليالؿ األحمر ك النجمة كاممةالمنصة العمـ الجزائرم المكلبي الشكؿ أعاله أخض
األسفؿ برزت ىذه السنف كراء خمفية زرقاء كانت عينا الرئيس متجيتيف نحك أكراؽ الخطاب المكتكب عمى 

 المنصة ذلؾ الف ىذا الخطاب المتمفز ألقاه الرئيس بدكف جميكر.                                
 ( 06 حؽ رقـ)أنظر المم المقطع الثاني:

 سط المنصة الى الجية اليسرل منيااحتكت عمى نفس رمكز ك سنف الصكرة زاد فييا انحياز الرئيس مف ك 
 (  07 )أنظر الممحؽ رقـ المقطع الثالث:

كلى أضيؼ عمى ذلؾ انحياز الرئيس مف رة األسنف الصك  لثالث تضمف ىك األخر نفس الرمكز كالمقطع ا
 اليمنى منيا.كسط المنصة الى الجية 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86_%D8%A3%D8%B3_%D8%A3%D8%B3_7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86_%D8%A3%D8%B3_%D8%A3%D8%B3_7
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 ب( الدراسة الفوتوغرافية:
 صور الرئيس عبد العزيز بوتفميقة: -0

 P-R-P Plan Rapproché الصكر الثالث أخذت عف طريؽ المقطة المقربة إلى الصدر      
Poitrin  تيدؼ إلى تحديد الشخصية  الكحيدة التي تبرز في الصكرة متكاجد في مقر الرئاسة بحكـ أنو ،

 .2012مام  10اإلعالف عف مكعد اإلنتخابات التشريعية يـك  كاف بصدد
، أم مف  Angle Contre Plongééأما فيما يخص زكايا التصكير فقد تـ التصكير بالزاكية المنخفظة 

األسفؿ إلى األعمى ، أما في اطار جدلية الضكء ك الظؿ فقد ظير الضكء في المكف األزرؽ الذم جاء 
، ك ذلؾ برز بشكؿ أكضح ك في العمـ الجزائرمؼ المكف األبيض في القميص كخمفية لمصكرة ك في تكظي

في المكف األخضر الفاتح ك المكف األحمر ىذا يدؿ عمى أف ألكاف العمـ زادت الصكرة ضياء إلبراز 
 شخصية الرئيس.

      ال يكجد جميكر حاضر لخطاب رئيس الجميكرية ذلؾ ألف الخطاب السياسي متمفزالجمهور :  -2
 ؿ الجميكر ك تفاعالتو مع الخطاب.يمكف تتبع ردة فع ك المتمقي ىك جميكر كسائؿ اإلعالـ ك بالتالي ال

لمسنف المكنية دالالت متعددة تحمؿ في مجمميا الكثير مف اإليحاءات التضمينية  د( دراسة األلوان:
 أىميا:

الحقيقة أحيانا أك عمى اليدكء  األزرؽ ، لكف الخمفية كمكف السماء األزرؽ الذم قد يدؿ عمى المكف  -
 الثقة كالبراءة.   ،الكضكح

ك الذم يكحي عمى عدـ الخكؼ مف  رئيس كزكجيف مف مكبر الصكتبدلة ال األسكد، لكف مكفال -
أما عف الجدية ك الغمكض فإنيا تتجمى في لكف  المجيكؿ ك الشباب كيرمز لمييبة ك العظمة كالرفاىية.

 لبف أك التراب.المنصة البنية المكف كمكف ا

     المكف األخضر ، لكف نصؼ مساحة العمـ الجزائرم كمكف النبات ك الطبيعة ك الذم يرمز لالزدىار -
 ك ثركات البالد.

النبيمة، فإننا نجدىا في المكف األبيض، لكف  السالـ ك النقاء  التفاؤؿ كالرضا، الطيارة البراءة كالخمؽ -
 . النصؼ الثاني مف مساحة العمـ الجزائرم ك في لكف قميص الرئيس
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-1954المكف األحمر كمكف الكرد ك الدـ، لكف اليالؿ ك النجمة دليؿ عمى دماء شيداء ثكرة التحرير ) -
1962. ) 

                                                           دليؿ عمى األصالة ك الثقة.كمكف الفضة ك الرصاص   لكف ربطة عنؽ الرئيس الرمادية -

المكف األصفر الذىبي في الدائرة المكجكدة المنصة المكتكب عمييا الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  -
 الشعبية  الذم يبعث عمى الحركة،التحفيز كاألصالة. 

لقد تضمنت الصكر عدة بنيات مشكمة مف سنف ك رمكز ك ألكاف كميا تيدؼ الى التحميل التضميني:  -3
كصكؿ المرسؿ الى اقناع الجميكر الذم يتمقى الخطاب عبر كسائؿ االعالـ  إذ نجد المرسؿ نكع  في 

سنستيؿ الػمرحمة اإلصالحية الػجديدة، عمى بركة استعماؿ األدلة ك الحجج بدءا باالقتباس مثؿ قكلو :" 
ت ك االدارات التي سخرت ه كؿ االصالحات التي أنجز ر "، ك ذك، بإجراء االنتخابات التشريعية الػمقبمةا

نزاىة ك شفافية االنتخابات التشريعية. كما اعتمد عمى استمالة النفكس مف خالؿ ك ضماف حرصا عمى 
 التأثير عمى العكاطؼ ك األحاسيس إلستمالة عاطفة الجميكر.

 ت المنفولوجية :أ( تحميل المعطيا  

 مقاطع الرئيس: -0

كاف الرئيس عبد العزيز بكتفميقة ىك الشخصية الكحيدة البارزة في جميع صكر الخطاب ، حيث     
 ظيرت صكرتو كحده أماـ المنصة ك الخمفية فارغة اال  مف العمـ الجزائرم عمى يمينو.

تمقى ، ليختار المتكمـ لغة مكعالقة المتكمـ بال وفى ضكء مكضكع السياسي  الخطاب ىذا كتتشكؿ لغة  
متباينة فى التمقى ك الفيـ كعمى المتكمـ أف يختار   تناسبيـ عمى تعدد مشاربيـ ك مستكياتيـ ، فيـ أخالط

لغة التكاصؿ المناسبة ، كذلؾ مف خالؿ جمؿ قصيرة مركزة كمكثفة ك مكحية بالدالالت ك المضاميف  
كمكثفة فى طرح جديد غير تقميدل  كاالعتماد عمى اختزاؿ المعانى ك األفكار كاستخداـ أشكاؿ مترابطة 

فى تعابير لغكية سيمة األداء سريعة التأثير كالفيـ  كاختيار الجمؿ القصيرة غير المعقدة التى تتضمف 
يو المكقؼ ك أحكاؿ الجميكر ك ردكد أفعالو ، ك ظركؼ المكاف ك الزماف كما عم راعقد معنى مكثفان ، ك 
 قةيالرئيس عبد العزيز بكتفم كاستطاع كقد درس المرسؿ العناصر المؤثرة في التكاصؿ،  العالـ الخارجى

مغكية كغير فى ذلؾ بعناصر االتصاؿ الفعاؿ ك عناصر التأثير ك اإلقناع ال مكفقا مستعينا اأداءىا أداء
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مف  ، كال شؾ أف الخطاب المنطكؽ أكثر تأثيرا جيدا ، كما كظؼ عناصر الخطاب المنطكؽ تكظيفاالمغكية
فى ظاىره ، كيكظؼ العناصر الصكتية ك الحركية ك الييئة فتكمؿ دالالت  معفك ألنو مباشر ك  ،المكتكب

 .بطيءاأللفاظ ك تفسرىا ، ك استخدـ أداء معتدالن غير انفعالى كغير 

 أوال : لغة الديكور

 المنصة: -0

إف أكؿ شيء يجذب انتباه المشاىد لخطاب الرئيس ىك المنصة المكاف المخصص لمرئيس لإللقاء     
حيث يزيف بألكاف تجذب االنتباه بدءا بالمكف كالدائرة الذىبية التي تضمنت ىالؿ ك نجمة ك كتب عمييا 

 شعار الدكلة الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 العمم الجزائري: -2

يتضمف العمـ ،  يتألؼ مف لكنيف: أخضر كأبيض. كيتكسط العمـ ىالؿ كنجمة حمراكيفعمـ الجزائر    
أخضر كأبيض مف جية العمكد أك السارية كبينيما ىالؿ كنجمة بالمكف األحمركقد  قسميف متساكييف

التطمع إلى التقدـ كالرخاء أما  أعطيت داللة لكؿ لكف كرمز فاألبيض رمز السمـ بيف البشرية كاألخضر
 .كاليالؿ كالنجمة داللة لالنتماء إلى اإلسالـ حمر فيك رمز فضيمة العمؿ اإلنسانياأل

 ثانيا: لغة الجسد:

ستخداـ بعض اف يبكح بما فى نفسو كيعبر عما فى داخمو بأيستطيع الجسد  مف خالليا التى ةالمغ يى  
نبرات الصكت ليفيـ المتمقى ك أيدييـ أ أكمستخدميف تعبيرات الكجو  فراد يقـك بيا األ يالحركات الت

 .                                                  .                                           فضؿأ بشكؿة المعمكم
ال  يػػػػػار التػػػػػػػػفكر كاألػػػػػالتعبير عف كثير مف المعانى كالمشاع يف ةداة قكيأكيعد ىذا النكع مف االتصاؿ 

 . كيسر ةبسيكل اآلخريف أمتستطيع الكممات التعبير عنيا بدقو لتكصميا 
ك ارشادات أيضا االتصاؿ غير المفظى بأنو كؿ ما يصدر عف جسـ االنساف سكاء كانت حركات أكيعرؼ 

 إراديةك غير أ إراديةك الصكت كتغيير نبراتو سكاء كاف كؿ ذلؾ بطريقو أك ايماءات اك تعبيرات كجو أ
 . كالتى تؤثر فى عمميو االتصاؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ
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 لغة العيون: -0

ذا استطاع اإلنساف فؾ رمكزىا يصؼ    عمماء النفس كالباحثيف العيف بأنيا نافذة العقؿ كما يدكر بو، كا 
يستطيع معرفة ما يدكر بداخؿ الناس ، كمنطقة العيف كالحكاجب كالجفكف ىي مصدر التعرؼ عمى اآلخر 

تعرؼ مف خالؿ الصكر، حيث ال يمكف معرفة الشخص مف خالؿ أم منطقة في الجسد، لكف يمكف ال
 عميو ، حتى كلك كاف ممثما مف خالؿ عينو . 

كىذا يؤكد أف العيف أقكل عناصر االتصاؿ الجسدم الغير مباشر بيف البشر، كما أنيا أقكل أدكات لغة   
   الجسد، كمف خالؿ نظرة العيف تستطيع أف تتعرؼ عمى رد فعؿ اآلخر عمى رسالتؾ سكاء كاف إيجابيا 

ميتـ ، كالعيف ىي أكؿ مفاتيح الشخصية، بما تنقمو مف معاني تدكر بالعقؿ  أك سمبيا أك محايدا أك غير
    كتستطيع مف خالؿ فيـ ىذه المغة أف ترسؿ رساالت مختمفة إلى اآلخر، سكاء بإبداء الدىشة أك الفزع

   1 أك الرفض أك القبكؿ ككثير مف الرساالت األخرل عف طريؽ استخداـ ىذه اإليماءات .

لـ يرفع الرئيس تقريبا عيناه مف  الكرقة المكتكب بيا الخطاب ك ذلؾ ألف المتمقي اقتصر أثناء الخطاب 
ستكماؿ إعادة بناء الدكلة "اا أنو كاف يتذكر دالئؿ مف الماضيعمى جميكر ك سائؿ االعالـ فقط، كم

"  كما تحدث عف مشاعر ك أحاسيس تنتابو  الػجزائرية، بعد مركر خمسيػف سنة عمى استرجاع سيادتيا
إنػػنػػي أتكقػػع مػػف الػػجػمػيع ما سيزيدني اعتزازا بالشعب الجزائرم األبي، بكؿ فػػئاتػو ك أحزابو كنقاباتو "

      الػممتزمة بكطنيتػػيا، ك شبابو الػمتكثب لمنيكض بمجتمعو، ك ذلؾ ثقة مني بأف الػمؤسسات ك الييئات 
 ". ميػف السياسييػف سيقكمكف بدكرىـ عمى أتـ كجوك جميع الفاع

 ايماءات و حركات الوجه: -2

 ميدئيا مثؿ استخداـ األادأ يك متعمد فأثناء الحديث دكف تفكير مقصكد أستخدـ االيماءات كثيرا ت   
يككف كجو االنساف قادرا عمى . كما ختالؼ الثقافات اااليماءات تختمؼ ب هكف ىذثناء الحديث ، كلأ

احدة مثؿ تعبير الكجو عف ك  ف يتفكه بكممو احاسيس دكف التعبير عف عدد ال يحصى مف المشاعر كاأل
 التعبيرات ثابتو كمكحدة بيف كؿ الثقافات المختمفو . هك الخكؼ ، كتككف ىذأك الحزف أ  السعادة

                                                             
 ـ يكسؼ مزىر يحيى عباس، " لغة الجسد ال تتكمـ لقد فيمتؾ جيدا "، مكسكعة ميارات النجاح لمتنمية البشرية:  - 1

  www.sst5.comالمكقع االلكتركني:
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العبكس ذلؾ ك مف خالؿ مشاىد الرئيس في خطابو الذم ألقاه ظير الرئيس بمالمح تكحي بالصرامة ك ب
ألف الجزائر في مرحمة حساسة ك مصيرية عمى حد تعبيره ىذه المرحمة تتطمب تظافر الجيكد مف الييئة 
بىة ك أف كؿ الشعب الجزائرم ممـز بتحمؿ  الناخبة انطالقا مف مشاركة المرأة في االنتخابات ناخبة ك مينتىخى

 مسؤكلياتو، باستفاء كؿ ما تقتضيو االنتخابات التشريعية.

 وضعية الكتفين: -3

كضعية كتفي الرئيس كانت منتصبتيف عمى المنصة حانيا  رأسو  متجنبا النظر مباشرة في عدسة    
الكاميرا ذلؾ دليؿ عمى أف الرئيس فاقد لمثقة ك ينتابو شؾ في المشاركة السياسية في االنتخابات التشريعية 

 .2012مام  10الييئة الناخبة في االدالء بصكتيا يـك  كعزكؼ 2012

 :حركة اليدين -

لـ نالحظ أثناء القاء الخطاب أم حركة يد مف الرئيس ذلؾ راجع لعدـ كجكد تفاعؿ ك تجاكب مف    
الجميكر الذم يضطره الى استعماؿ جميع حركات الجسد مف أجؿ التعبير ك إيصاؿ الفكرة ما عدا تحركو 

 مرة الى يميف المنصة ك مرة الى يسارىا .

 نبرات الصوت: -5

مثؿ ة المختمف بو لمتعبير عف المشاعر ةكالنبرات الخاص ةيستخدـ الصكت فى االتصاؿ مف خالؿ الميج  
استخداـ نبرة الصكت بشكؿ جيد يجعؿ الشخص . ك الغضبالحزف أك  كأبالنفس  ةالتعبير عف الثق

 . وبعيف كمشاركيف لحديثكيزيد مف حماس المستمعيف اليو كيجعميـ متا هالمتحدث يدعـ كيؤكد مشاعر 

    لقد نكع الرئيس في نبرات صكتو حتى يتالئـ مع مكقؼ الكالـ  فقد قرأ بصكت ىادئ في المقدمة     
لقد أيتُّخذت كافة الترتيبات لضماف شفافية االنتخابات، ك ستجرم "  07:45ك رفع صكتو في الدقيقة 

لػممثمي الػمرشحيػف، في جميع مكاتب التصكيت. ك ستتكفؿ عممية االقتراع ك الفرز تحت الػمراقبة الػمباشرة 
" ،  ىذه الضمانات التي الييئات الكطنية لمػمراقبة ك الػمتابعة عمى التأكد مف مراعاة قانكف االنتخابات

قدميا الرئيس كميا مف أجؿ تحفيز الشعب الجزائرم لمذىاب الى مكاتب االقتراع ك التصكيت بقكة . ك بعد 
لفقرة عاد الستعماؿ  نبرة الصكت اليادئة ليكمؿ بيا قراءة فقرات الخطاب ماعدا الخاتمة ارتفع قراءة ىذه ا

ك يبقػػػػى عميػنا جميعا أف نككف فػػػي مستكل ىذا االستحقاؽ الفػػاصػػؿ بإقبػاؿ صكتو مرة أخرل في قكلو " 



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

225 
 

لشرعية ك الػمصداقية ككفيؿ جمػاعػػي حاشد عمى مكاتب االقتراع، ك الخركج بمجمس شعبي كطني يتمتع با
الػمعتمدة فػػػي  -بمػا في ذلؾ التعديالت الدستكرية  -بإعطاء دفع نكعي في سبيؿ إنجػػػػاح االصػػػػػالحات 

 ".مسيرة بالدنا نحك الغد األفضؿ

 المظهر: -

ى عمميو تؤثر ف يالت ةلكاف كغيرىا مف العكامؿ القكييعد المظير المتمثؿ فى الممبس كالتناسؽ فى األ   
ي، كىذا ما لدل المتمق ةف المظير كالشكؿ العاـ يعكس انطباعات ىامأ، حيث  ياالتصاؿ غير المفظ

 نممسو مف خالؿ البدلة كالزم الرسمي الذم يردتيو الرئيس ك الذم يكحي بالثقة ك الرسمية ك التفاخر . 

 ب( تحميل المعطيات الفوتوغرافية:

اعتمد المصكر في التقاط معظـ طكر مقاطع الخطاب عمى المقطة المقربة مف الصدر، ك ذلؾ     
ف تككف بديال أالجسد  ةيمكف لمغالظيار جميع مالمحو ك ايماءاتو ك نظراتو، ك حركات الكتؼ ألف 

كثر بكثير مف أعمؽ ك أك  ةحي ةف تنقؿ رسالأف العيكف تستطيع أ، كمثاؿ عمى ذلؾ  ةالشفيي ةلمرسال
.أما فيما يخص زكايا التصكير فقد اعتمد عمى الزاكية المنخفضة أم مف تحت الى فكؽ ك ىذا الكممات
رؤية الرئيس كىك يمقي الخطاب عمى المنصة بالعظمة ك الفخامة ك المشاىد يتبادر لو مف خالؿ  إلظيار

مى ك الرئيس في المرتبة العميا ، أما بالنسبة لمضكء فقد ركز المصكر عمى الرئيس أنو في المرتبة السف
 الرئيس باعتباره الشخصية األساسية ك الكحيدة في الخطاب المصكر.  

 ج( المعطيات التيبوغرافية:

ال يكجد معطيات تيبكغرافية في ىذا الخطاب ذلؾ ألف الرئيس قرأ الخطاب السياسي كما جاء مكتكب     
(، ك لغياب 2012الف عف مكعد االنتخابات التشريعية ادة أك تحريؼ أكال لطبيعة المكضكع )اإلعدكف زي

 .يضطر لمخركج عف ما كاف معد مسبقاالجميكر الذم بحماسو ك تفاعمو يجعؿ المرسؿ يتفاعؿ معو ك 

 د( دراسة األبعاد السيكولوجية و االجتماعية لأللوان:

اف المكف لغة غير لسانية لكنيا تماثؿ األنساؽ المسانية ، ك ىك أحد المعايير التي تحكـ مف خالليا عمى 
 األشياء ك لمكف ثالثة أبعاد: 
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ىك الصفة التي تميز أم لكف كنتعرؼ عمى مسماه كمظيره بالنسبة لغيرة ، فنقكؿ ىذا لكف  :نوع المون -
الخ ، فإذا قمنا ىذه الميمكنة لكنيا أصفر أم أف المكف …ؽ بنفسجي ، كىذا لكف أحمر ، كىذا لكف أزر 

ذا مزجنا مثال مادة لكنية  األصفر ىك مدلكؿ لكنيا كقد يمكننا تغيير مدلكؿ أم لكف بمزجو بمكف أخر . كا 
 . حمراء بأخرل صفراء كاف التركيب المكني الناتج برتقاليا كىذا يعني تغيير في مدلكؿ المكف أك مظيره

إذا قمنا أف ىذا المكف فاتح أك غامؽ دؿ ذلؾ عمى درجة المكف أم مقدار قربو مف األبيض  :المونقوة  -
فإذا كاف المكف قريبا يبدك لمعيف كاضحا  . أك األسكد ، كمف أحد ىذه العناصر المكنية األساسية المككنة لو

ر . كالمكف في كامؿ قكتو الطبيعية جميا ، أما إذا كاف بعيدا عنو فإنو يبدك لمعيف باىتا متداخال مع لكف آخ
 .1 يطمؽ عمية لكف نقي كطبيعي ككممة )لكف(تشمؿ بكجو عاـ األلكاف النقية

ال تظير القيمة المكنية بتجاذب لكنيف أك أكثر حيث يظير االختالؼ في كاحدة ، فيذا قيمة المون: -
 2الحدة عند التضاد يسمى بالقيمة.االختالؼ في 

 بالرئيس: دراسة األلوان الخاصة

يمنح ىذا المكف نكع  مف اليدكء ك السكينة بحيث يجد برز المكف األزرؽ كخمفية كراء منصة الرئيس     
 .اح لمتابعة الخطاب مرتالمتمقي نفسو 

العظمة، تجمى  الييبة كيكحي برسمية الخطاب كيكسب المرسؿ  المكف األسكد الذم ظير في بدلة الرئيس
     . برز المكف االخضر في العمـ لمكف الذم يعتبر مف األلكاف القكيةالرئيس ىذا االمكف البني في منصة 

يرمز الى التفاؤؿ كالنماء كاالزدىار كثركات البالد .أما كالنبات بحيث ك يعتبر ىذا المكف مف ألكاف الطبيعة 
      ار ك الجماؿ الكف األبيض الذم ظير في النصؼ الثاني لمعمـ ك قميص الرئيس ىك لكف النقاء كالكق

الجماؿ كىنا يرمز الى دـ شيداء  اليالؿ يرمز الى العاطفة كك السالـ.ك المكف األحمر في لكف النجمة ك 
 (.1962-1954ثكرة التحرير )

ك ظير المكف الذىبي .كالنقاء كالسمك ةفيذا المكف يرمز لمرفع ظير المكف الرمادم في ربطة عنؽ الرئيس 
 مييا شعار الدكلة الجزائرية ، ك كتابة الشعار مف ذىب يزيد مف قيمتو.في الدائرة التي كتب ع

 
                                                             

 www.startimmes.comمكقع ستار تايمز " عالـ التصميـ ك فنكنو". - 1
دار الغرب لمنشر  "، في أشير االرساليات البصرية في العالـ" سيميائية الصكرة ، مغامرة سيميائية قدكر عبد ا ثاني، - 2

 .149ص ،  2005 ك التكزيع، كىراف،
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 لمخطاب األول: استنتاج نتائج التحميل السميولوجي

 التعيني ك التضميني ، استخمصنا النتائج التالية :مف خالؿ التحميؿ الكصفي ،     

االيماءات غير المفظية التي تصدر عف الجسـ مف حركة   الرئيس عبد العزيز بكتفميقةلـ يستعمؿ  -
ماعدا تحريكو   كضعية الجسد ك حركاتو المختمفة لغايات الشرح ك االيضاح ك التأكيد العيف ك األطراؼ ك

 ليديو مرة الى يميف المنصة ك مرة عمى يسارىا اليصاؿ الفكرة ك ىذا راجع لغياب الجميكر. 

تكب لمخطاب دكف الخركج عنو ك االرتجالية التي عيًرؼ بيا الرئيس في كما لكحظ تقيده بالنص المك -
 أغمب الخطابات ك ىذا راجع لغياب الجميكر داخؿ القاعة ك اقتصر عمى جميكر كسائؿ االعالـ فقط.

تغيير نغمة الصكت ك سرعتو في االنتقاؿ مف مقطع ألخر ك حتى مدة الصمت تكصؼ عمى أنيا  -
 نظاـ لغكم كظفو المرسؿ.

منتصبتيف عمى المنصة حانيا  رأسو  متجنبا النظر مباشرة  وكضعية كتفيك  خاطب المرسؿ الجميكر  -
في عدسة الكاميرا ذلؾ دليؿ عمى أف الرئيس فاقد لمثقة ك ينتابو شؾ في المشاركة السياسية في االنتخابات 

 .2012مام  10كعزكؼ الييئة الناخبة في االدالء بصكتيا يـك  2012التشريعية 
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      رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السابعة ل انيالث السمعي البصري التحميل السميولوجي لمخطاب
 0445مايو  18و الستين لمجازر 

 المستوى الوصفي: -1

 وصف الرسالة:

صكرة متحركة سمعية بصرية ،متمثمة في خطاب سياسي رئاسي لمرئيس عبد العزيز بكتفميقة، ألقاه في     
 كتـ بثو عبر القنكات الكطنية. ، 1945مام  08ة سطيؼ بمناسبة أحداث كالي

 ليذه الرسالة حيزاف:اإلطار المادي: 

 " بسطيؼ.1945 مام 08: ىك القاعة المتعددة الرياضات لممركب الرياضي "الحيز األول

" القناة العمكمية الجزائرية الثانية، كىي عبارة عف قناة canal alegérie الحامؿ قناة "  الحيز الثاني:
 متنكعة، ناطقة بالمغة الفرنسية .

 المستوى التعييني:  -2

 أ( الدراسة المنفولوجية:

 صور الرئيس وهو يمقي الخطاب: -

 (08 ) انظر الممحؽ رقـ األول:الصورة 

ظيرت  في ىذه الصكرة شخصية الرئيس مرتديا بدلة سكداء ك قميص أبيض مع ربطة عنؽ رمادية      
يديو عمى منصة بنية المكف يظير فييا دائرة ذىبية مكتكب فييا الجميكرية الجزائرية الديمقراطية بمرتكزا 

يسار، عمى يميف الشعبية، عمى ىذه المنصة أربع مكبرات صكت إثنيف عمى اليميف ك إثنيف عمى ال
المنصة كأس بو ثالث أرباع ماء عمى يميف الرئيس ك المنصة العمـ الجزائرم كؿ ىذه السنف برزت كراء 

 خمفية زرقاء. 
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 (09 )أنظر الممحؽ رقـ الصورة الثانية:

احتكل عمى نفس رمكز كسنف الصكرة األكلى كاالختالؼ فييا إشارة الرئيس بيده اليمنى مف أعمى إلى 
 أسفؿ .

 (10: )أنظر الممحؽ رقـ الصورة الثالثة

 تضمنت  نفس رمكز ك سنف الصكرة األكلى أضيؼ عمى ذلؾ كضع يد الرئيس اليمنى عمى قمبو.

 (11: )أنظر الممحؽ رقـ الصورة  الرابعة

ىي األخرل بنفس الرمكز ك السنف السابقة في الصكر أضيؼ عمى ذلؾ إشارة الرئيس بيده المغمكقة كىي 
 تيتز. 

 صور الجمهور: -2

 (12 )أنظر الممحؽ رقـ :األولالصورة  

    بعد طمب مف الرئيس  ىذه الصكرة مف كراء الجماىير ك ىـ يقفكف كقفة ترحـ عمى الشيداء أيلتقطت  
 ك في األماـ منصة الرئيس ك ىك بدكره  كاقؼ دقيقة صمت. 

 (13 )أنظر الممحؽ رقـ: الصورة  الثانية

 يدييـ بإشارة رابعة أم عيدة رابعة .نساء ك الرجاؿ ييتفكف ك يمكحكف بأمجمكعة مف ال ظير فييا  

 (14 )أنظر الممحؽ رقـ :صورة الثالثةال

  . تضمنت ىذه الصكرة كجو امرأة  مرتدية خمار بنفسجي تبكي  

 ب( الدراسة الفوتوغرافية : 

 صور الرئيس عبد العزيز بوتفميقة:  -0

ابراز الشخصية  المقطة المتكسطة أك المقربة إلى الصدر، اليدؼ منياالصكر األربعة أخذت عف طريؽ   
إلعطائو أىمية أكبر ، أما فيما يخص زكايا التصكير فقد تـ التصكير بالزاكية المنخفضة أم مف األسفؿ 
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     إلى األعمى كعف جدلية الضكء ك الظؿ فقد ظير الضكء في المكف األزرؽ الذم جاء كخمفية لمصكرة 
 .المكف األبيض في القميص ك العمـ الجزائرم بألكانوك في 

 صور الجمهور: -2

 األول: الصورة 

  Du Grande  P-G-E Planأيلتقطت ىذه الصكرة باستعماؿ لقطة الجزء الكبير    

Ensemble ك عف الضكء فقد ظير جميا  ماـ منصة الرئيس ، كىك كاقؼ أ حتى يظير الجميكر      
  .الخمفية الزرقاءفي 

 :ةالثاني الصورة

 كىي المقطة التي G-P Gros  Plan  إلتقط المصكر ىنا الصكرة باإلعتماد عمى المقطة القريبة    
المراد  الشخص جذع لمكادر يقطع السفمي الحد أف مف أكتافو حتي أعمى رأسو.، أم شخصا تصكر

 . الشخص كتؼ مف شيء يظير الذقف بحيث أسفؿ ما إلى الذراع مفصؿ فكؽ مف المنطقة في تصكيره،
 انتباه كيكجو .شعره كتسريحة الشخص جنس عمى ىذا كيعتمد يقطعيا، ال أك الرأس العمكم الحد كقد يقطع

 بكضكح، كنسيجيا البشرة لكف رؤية يمكف كما  .تصكيره المراد الشخص كفـ عيني عمى المتفرج بالتركيز
 1خاصة. إضاءة أك خاص مكياج بدكف يرل فال لكف العينيف أما

  .Angle Normal De Prise De Vueكما اعتمد المصكر في تصكير ىذه المرأة عمى الزاكية العادية
                      ظيرت اإلضاءة في المكف الكردم الذم أعطى إضاءة إضافة الى إضاءة الكاميرا.

 ثالث:المقطع ال

    حركات ك أجساـ النساء ك الشباب ك الكيكؿ  إلظيار المقطة المقربة إلى الصدر إعتمد المصكر عمى    
، معتمدا في تصكيره عمى زاكية التصكير رابعةتردد اليتافات، ك أيدييـ المرفكعة الى األعمى بإشارة ىي ك 

 ، ك خمار إمرأة أبيض كاألخرل كردم العادية ،أما اإلضاءة ظيرت في لكف رمادم فاتح لقميص الكيؿ
 كما ظير الظؿ في ألبسة الداكنة المكف لمشباب.   

                                                             
    www.al.raeed.net/training  اإلعالمي كالتطكير لمتدريب الرائد مركز مكقع - 1
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 ج( الدراسة التيبوغرافية:

فؽ لمصكرة ، كعف األقكاؿ التي صدرت مف الرئيس فيي ارتجالية بعيدة عف المكا يقصد بيا النص    
 النص المكتكب:  

 أقوال الرئيس: -0

 سامحكني ك لكف حتى التصفيؽ يشجعني "شكية، شكية". -1

 ترحـ عمى أركاح الشيداء.دقيقة  -2

 ماكنت ألعمؿ لحزب ضد أخر انتمائي السياسي معركؼ ك الغبار عميو. -3

 شجعت كؿ المكاطنيف عمى أف يصكتكا حسب ضميرىـ ك اختيارىـ ك ميكليـ السياسي. -4

 أدعك الجزائرييف إلى صندكؽ اإلقتراع. -5

" جيمي طاب جنانك". -6  أشرت مف قبؿ كأكرر اليـك

 يكمؼ نفسا إال كسعيا.ال  -7

 عاش مف عرؼ قدره. -8

 كا يا جماعة الخير" رقصات بزاؼ في الرأس ك الكبير عيف ما قدكىاش" . -9

 قكة الشر تتربص السكء بالجزائر. -10

الشعب الجزائرم ضحى بالنفس بالنفيس مف أجؿ االستقالؿ ك ضحى في حرب أىمية البد أف  -11
 عد سبحانو ك تعالى.يبرىف أنو عمى كؿ شيء قدير ب

 أرجك مف الشباب أف يعممكا أكثر فأكثر مف خالؿ جمعيات ك األحزاب ك المنظمات الكطنية. -12

 جيمي طاب جنانك، طاب جنانك، طاب جنانك. -13

 سنة نضع اكميؿ كرد عمى الشيداء ك المجاىديف لكف دكرىـ قد انتيى في تسير البالد. 50 -14
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 جماعة. ىذا يعني ال نحقركىـ يا -15

 لكف البد أف تككف بررة بأبائنا ك أجدادنا. -16

 البد أف نككف فخكريف ، البد أف نعطييـ حقيـ ما أبمكه مف بالء حسف ضد المتطرفيف. -17

 البد أف نعيد لكؿ ذم حؽ حقو . -18

 نعمؿ أكثر مف أجؿ مصالحة كطنية أعمؽ ما ىي عميو. -19

ب العنؼ نتحاكر مع الذيف يتحاكركف بمصداقية بإيماف ال نتحاكر بالعنؼ ك النتحاكر مع أصحا-20
 الجزائر.

ىذا " ماىكش غمطة تاع الشباب الغمطة تعنا ألننا عممنا غمى  1832أرل مف الشباب مف ال يعرؼ  -21
 أساس محاربة األمية.

 البد مف كتابة التاريخ. -22

 الثقة في ىذا الشعب العظيـ ك إف أخطا فيك يصيب.-23

 حياة األمـ عمر قصير كخمس دقائؽ في تاريخ األمـ. سنة في 24-50

سنة ك ليبغا يحاسبنا  50الدكؿ التي تصكؿ ك تجكؿ في العالـ دكؿ ليا قركف ك" إحنا درنا في   -25
 نحاسبكه لما كانش يقرأ قريناه ك لما كانش ساكف سكناه ك مازاؿ المزيد لما كانش يتعالج عالجناه" .

 اب أنتـ تحافظكف عمييا.البالد في يديكـ يا شب -26

أنتـ يا شباب الجزائر " عشتـ مع الذيف حررك البالد قالكا مابقيناش قادريف البد تكجدكا أنفسكـ  -27
 لمسؤكليات قادمة".

 نكدع لكـ األمانة" فال تخزنزىا فال تترككىا لغيركـ يمعب بيا فيعبث بيا ردكا بالكـ يا أكالد". -28

ف البالد في االستقالؿ ك كيؼ كانت قبؿ أريافيا ك البكادم كقت عندكـ كيكؿ ك شيكخ يعرفك  -29
االستعمار ، ماكانش" عندنا تمفكف جكاؿ حتى الياتؼ غير المتحرؾ لـ يكف اال عند القميؿ مف الناس 
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       كيؼ كنتـ تتكممكف ممع بعضكـ، ميعرفكش ماكانش عندنا التمفزة لـ تكف عندنا انترنيت ك فيسبكؾ 
 ك الحاسكب ، ما يصدقكش العالـ كاف يعيش بدكف ىذه األشياء.ك إعالـ آلي 

أنتـ "حاسيف كؿ شيء جاىكذا ك ا جابفضؿ تضحيات كبيرة ىذا الشعب العظيـ  قدما قدسكه ىذا  -30
 الشعب قد ما قصرنا معاه".

مانعرفش شيعنا أكؿ رئيس  لمجميكرية الجزائرية " كايف شباب إكتشفكه ألكؿ مرة  ىذا معناه أننا  -31
تاريخ بالدنا شككف ىككريـ بمقاسـ، شككف ىك عباف رمضاف ، زيغكد يكسؼ،شككف ىك بف بكلعيد ربما 

 يعرفكه ألننا درنا فيمـ عميو،شككف ىك لطفي، حكاس ك عميركش".

      ال بدأف نعرؼ ماضينا حتى نبحث عف ماضينا البد أف نعرؼ مف نحف حتى نككف غدا نحف  -32
 ك النككف غيرنا.

المشكار طكيؿ معاكـ ، المشكار طكيؿ لبناء الجزائر أؤكد أف األسس صحيحة كفييا مف الخيرات ما -33
 يكفي ألكالدىا إذا عرفكا يتصرفكا.

أصارحكـ أف الجزائر كؿ كاحد يفكر في نفسو تفكير جماعي" ما عندناش ك مسؤكلية الجماعية  -34
 ماعندناش" .

ركىا في جكايو أخرل ما كرىناش ك لكف شعاؿ تكمؼ تككف عمى درنا طريؽ شرؽ غرب طمبكا منا ندي-35
 حساب األجياؿ الصاعدة.

سنعمؿ شيء ك نأخد بعيف االعتبار ىذه الطمبات لكف األمكر تأتي بالتي ىي أحسف "حتى قصر ما  -36
 بتناش في نيار يبتنى حجرة حجرة ".

 أطمب منكـ أف تضعكا لبنة "نتاعكـ". -37

 زغردم شكرا. -38

 بردا ك سالما عمى قمكبكـ ك قمكبنا. -39

 سنة بالنسبة لجيمي مرت كجمسة أحالـ تغميضت عيف كؿ المستقبؿ لكـ. 50 -40



 الفصل الثالث                   دراسة تطبيقية لنماذج من الخطاب السياسي الرئاسي الجزائري
 

234 
 

 :أقوال الجماهير -2

 .OHO-HO- ALLEZ-ALLEZبكتفميقة ، بكتفميقة  -1

 رابعة، رابعة، رابعة أم عيدة رابعة. -2

 لثقة في بكتفميقة". نحف لدينا شعار" الثقة في الكثيقة ك لكف نزعناىا، ا -3

 .FLNالجميكر تحيا  -4

 النصوص التي برزت: -3

  1945ماس  08عمييا ممصقة بالمغة العربية ك الفرنسية مكتكب كيتب النص األكؿ  بالخط العريض ل  
ئرية الشعبية الديمكقراطية عمى شكؿ دائرة الجميكرية الجزا ا النص الثانيأم ،مكف أبيض كراء خمفية زرقاءب

 بالمكف األصفر الذىبي  مزخرؼ ك حركات خط الثمث، مكجكد كسط منصة الرئيس البنية.

ذلؾ لتطابؽ األلكاف في   لمسنف المكنية ك دالالتيا سبؽ التطرؽ ليا في الخطاب السابؽ د( دراسة األلوان:
 الخطابيف ماعدا : 

     بأصابعيا األربعة، لكف الكركد الكردم، لكف خمار المرأة التي تبكي ك لكف خمار المرأة التي تشير  -
 ك الذم يدؿ عمى األنكثة ك البراءة. 

 التحميل التضميني: -3

إف ما جاء في صكر الرسالة إبداع جمالي راجع الى  ما تضمنتو مف رمكز لفظية ك غير لفظية تمثمت   
استرجاع السيادة في لغة الجسد مف اشارات ك حركات لمتعبير عف تضحيات الشعب الجزائرم في سبيؿ 

 الكطنية.

يحمؿ في طياتو  غرضيف يسعى المرسؿ مف خالليما  1945مام  08مدلكؿ عنكاف الخطاب السياسي 
الكصكؿ الى اليدؼ ك تحقيؽ الغاية مف الخطاب، فالغرض األكؿ صريح ك ظاىر أال ك ىك الذكرل 

ة بحقو في الحرية أما عف السابعة ك الستيف لمجازر الثامف مام ك خركج الشعب الجزائرم لممطالب
الضمني ك الخفي فيي طمب الرئيس الخركج الى صناديؽ االقتراع ك التصكيت بقكة .كيمكف تفسيرىا كفؽ 

 الجدكؿ  التالي:
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 مؤشر غير لفظي مؤشر لفظي

 التصكيت بكؿ حرية  -1945مام  08عنكاف 

 جيمي طاب جنانك -خركج المكاطنيف لإلنتخابات

عاش مف عرؼ -ال يكمؼ ا نفسا إال كسعيا 
الرقصات بزاؼ في الرأس ك الرجميف  -قدره

الشعب يبرىف  -قكة الشر تتربص بالجزائر-ماقدكىا
أرجكا مف الشباب أف -أنو عمى كؿ شيء قدير

سنة ك حنا نعمؿ أكاليؿ كركد عمى  50 -يعممكا 
 المجاىديف لكف دكرىـ انتيى في تسيير البالد.  

درنا ك لي باغي يحاسبنا  -في ىذا الشعبالثقة 
أنتـ يا شباب الجزائر البد أف تكجدكا  -نحاسبكه

 أنفسكـ لممسؤكليات القادمة.

قد ما قست  -نكدع لكـ األمانة ردك بالكـ ياشباب
البد أف نبحث عف  -ىذا الشعب قد ما قصرنا معو

ماضينا نعرؼ مف نحف حتى نككف غدا نحف ال 
حة ك فييا مف الخيرات أسس صحي -نككف غيرنا 

 -ما يكفي ألكالدنا إذاعرفكا كيفاش  يتصرفكا
 .ماعندناش التفكير الجماعي 

الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  -العمـ الجزائرم
إشارة مف اليميف إلى اليسار مف أعمى  -الشعبية

كضع يده عمى قمبو ردا عمى كالـ  -الى أسفؿ 
اشارة الرئيس  -قة"أحد أفراد الجميكر"الثقة في بكتفمي

 الى الجميكر بيده اليمنى ك ىي مغمكقة.          

 تحميل المعطيات المنفولوجية:

 مقاطع الرئيس: -0

إف أىـ ما كرد في ىذه المقاطع مف سنف ك رمكز صكرة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، العالمة البصرية     
 المشكمة لعامؿ القكة .
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 أكال:لغة الديككر

الرئيس ذات المكف البني تتكسط أعالىا دائرة صفراء ذىبية مزخرفة بخط عربي أصيؿ  تضمنت منصة  -
 نجمة كىالؿ مكتكب عمييا " الجميكرية الشعبية الديمقراطية الشعبية".

عرفت العمـ الجزائرم أحد رمكز الدكلة الجزائرية يحمؿ في طياتو كؿ تضحيات الشعب الجزائرم،  -
 النجمة  ك سي، اليالؿسيا الثانيديني، ك  األكؿ:  مدلكالفت العمـ الكطني الجزائرم مكاصفات أم مككنا

.أما شكؿ عمى ديف االسالـ ك شعارا لو ، حتى صار داللةبالمجتمع االسالمي  فقد ارتبط شكؿ اليالؿ
 .يي ترمز ألركاف االسالـ الخمس أك الصمكات الخمسفالنجمة 

ثة غير لفظية كظفيا الرئيس في خطابو كحركات يده مف أعمى الى ثانيا: لغة الجسد: لغة تكاصمية حدي
 أسفؿ أك مف اليميف الى اليسار ك حتى غمؽ اليد ك فتحيا اضافة الى حركات الكجو ك نظرات العيكف.

نبرات الصكت: المغة في أصميا ما ىي اال أصكات أك مقاطع صكتية فالصكت ىك البنية األساسية  -
أنو المادة الخاـ النتاج الكالـ، فالرئيس عبد العزيز بكتفميقة قد اختمفت ك تعددت  ألم لغة مف المغات كما

مستكيات  الصكت عنو في القاء الخطاب بيف أصكات جيكرة ك أخرل ميمكسة، ك كؿ حالة في اختالؼ 
 ىذه النبرات مف أجؿ ايصاؿ الفكرة التي يسعى المرسؿ الى ايصاليا . 

 مقاطع الجمهور: -2

الجميكر المتعدد ك المختمؼ عالمة بصرية مشكمة لمعنى ضـ جميع فئات الشعب الجزائرم ك اتفاقيـ    
مثىؿ كؿ متنكع بمباس تقميدم مختمؼ ك  السياسيعمى رأم كاحد ك ىي  حضكرىـ إلستماع الخطاب 

 مناطؽ الجزائر .

    في نفكس الجماىير  كما خالؿ تحميؿ صكر مقاطع الجميكر يظير لنا أف رسالة المرسؿ كاف ليا أثر
ريد النساء،ىتافات برابعة ك ىذا ما يثبتو رجع الصدل أك ردات فعؿ الحضكر المختمفة مف تصفيؽ، زغا

 كحتى كصؿ األمر الى البكاء بدمكع مؤثرة .  ،رابعة
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 ب( تحميل المعطيات الفوتوغرافية:

المتكسطة القريبة مف الصدر، مبرزا بذلؾ اعتمد المصكر في التقاط صكر مقاطع الرئيس عمى المقطة    
تعبيرات كجيو ،  أما فيما يخص زكايا التصكير فقد تـ التصكير بالزاكية المنخفضة تكحي أف الذم ينظر 
مف عيف الكاميرا ىك في المرتبة السفمى ك المنظكر في المرتبة العميا، أما مف حيث االضاءة فقد ظيرا 

 رئيس" .بقكة عمى الشخصية األساسية " ال

ا أما عف صكر مقاطع الجميكر فقد تعددت ك اختمفت المقطات المستعممة ، بيف المقطة   المقربة ىذا م
كبعده الشباب ك ىـ يصفقكف ك ييتفكف .كما لجأ الى لقطة الجزء الكبير  ،لكًحظى في المقطع األكؿ لمنساء

 الكقكؼ لمترحـ عمى الشيداء(. في تصكير جميع أفراد القاعة ك ىـ كاقفكف )لحظة طمب الرئيس منيـ

 اكتسحت الصكرة بتجمياتيا المختمفة العالـ الراىف، كبالتالي فقد دفعت بالمصكر الى التنكيع بيف المقطات 
ك زكايا التصكير مراعيا في ذلؾ اليدؼ الذم يسعى المرسؿ مف خاللو اف يصمو، فبالنسبة لزكايا 

يظير أف الناظر في نفس مستكل المنظكر، أم الجميكر  التصكير فقد اعتمد عمى الزاكية العادية حتى
الخارجي الذم ينظر في عيف الكاميرا في نفس درجة جميكر القاعة، ك استعمؿ الزاكية الغطسية أم مف 
فكؽ الى تحت حتى بيف أفراد القاعة ، ك الذم يجذب االنتباه ىك تصكيرىـ مف الخمؼ حتي يظير مف 

 قد كانت مقاطع صكر الجميكر أقؿ ضياءا مف تصكير الرئيس .    األماـ ، أما بالنسبة لمضكء ف

 ج( تحميل المعطيات التيبوغرافية:

ذكر الرئيس في خطابو الشفيي أكثر مف مكضكع ييدؼ مف خاللو الى تحسيس الشعب الجزائرم    
كإعطاء مكعد  بالفترة الحساسة التي عاشيا أجدادىـ ك مقارنتيا بما يعايشكنو مف أحداث في الكقت الحالي

 االنتخابات التشريعية نفس القدر مف األىمية.  

 تذكير الرئيس بانتمائه السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني. -

 التحدث عن جيل الثورة و عن تضحياته و دور األجيال الحالية في اكمال المسيرة النضالية. -

 حججه و براهينه.االقتباس من القرآن الكريم و األمثمة الشعبية  لتدعيم  -

 استحضار تاريخ الجزائر لإلشادة ببطوالت و تضحيات الشعب الجزائري. -
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 التأكيد عمى االصالحات و المشاريع المنجزة. -

 الرجوع الى موضوع المصالحة الوطنية. -

 :تحميل ما ورد عن الجمهور -2

قد عبر عف تأييده لمرئيس عبد مف خالؿ مالحظتنا لممقاطع المتعمقة  بالجميكر المستيدؼ فإننا نجده   
 ،ALLEZ .ALLEZ ALLEZالعزيز بكتفميقة  بطرؽ شتى مرة بيتافات باسمو ،" بكتفميقة ،بكتفميقة 

OH .HO.HO. كمرة ب"رابعة،رابعة "، أم عيدة رابعة ،" 

  د( دراسة األبعاد السيكولوجية و االجتماعية لأللوان: 

المكف ىك تفاعؿ بيف األشكاؿ ك األشعة الضكئية الساقطة عمييا فيؤلؼ بذلؾ المظير الخارجي ليذه     
األشكاؿ ، ك أف األلكاف في المكحة بانسجاميا ك ترابطيا تتحقؽ الكحدة الجمالية.كما يعتبر تفسير لحاالت 

أطكارىا العميقة مف حب ك فيزيكلكجية ك سيككلكجية مرتبطة ارتباطا ك ثيقا بحاالت النفس المتقبمة ك 
 1رمزية تالزمو في غالب األحياف.كراىية ك ارتياح ك طمأنينة ك غيرىا فمذا كاف لمكف 

 دراسة األلوان الخاصة بالرئيس: -0

برز المكف األزرؽ في الخمفية ك راء منصة الرئيس البنية التي تحمؿ دائرة بيا شعار الدكلة الجزائرية      
الذىبية المكف،  أما بقية األلكاف فظيرت في بدلة الرئيس السكداء ك قميصو األبيض مع ربطة عنؽ رمادية 

     أللكانو الثالثة األبيض،األخضر المكف. بجانب الرئيس رمز الدكلة الجزائرية أال كىك العمـ الجزائرم ب
 ك نجمتو ك ىاللو األحمر .)دالالت األلكاف كايحاءاتيا سبؽ التطرؽ ليا(.

مف أجؿ إلقاء رئيس  عتماد الدكلة الجزائرمإف ما الحظناه مف خالؿ دراستنا ليذيف الخطاباف ىك ا
عمى ديككر كاحد ثابت بػمكانو ك أشكالو ك بنفس ألكاف  الجميكرية " عبد العزيز بكتفميقة " خطاباتو السياسية

مادية ىذا يكحي عمى ثباتو عمى مبادئو ك برنامجو ر بيض يربطة عنؽ كف مع قميصو األمالبدلتو السكداء 
 ك استمراريتو عمى نفس المنيج ك الدرب الكاحد المعتمد عميو منذ تكلي الحكـ.السياسي 

                                                             
 االرساليات البصرية في العالـ"،مرجع سبؽ ذكره، قدكر عبدا ثاني،" سيميائية الصكرة ، مغامرة سيميائية في أشير  - 1

 .142ص
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 مهور:تفسير األلوان الطاغية عند الج -2

اختمفت ألكاف ألبسة الجماىير بيف األبيض ك الرمام ك المكف الكردم الذم ظير في خمار المرأة التي     
 تبكي أك المرأة التي ترمز بيدىا الى عيدة رابعة.)دالالت األلكاف كايحاءاتيا سبؽ التطرؽ ليا(.

 ستخالص نتائج التحميل السميولوجي:ا

 : التعييني ك التضميني، استخمصنا النتائج التاليةمف خالؿ التحميؿ الكصفي ، 

، لغة 1945مام  08تكظيؼ الرئيس عبد العزيز بكتفميقة خالؿ الخطاب الذم ألقاه بمناسبة أحداث  -
لفظية كأخرل غير لفظية تجسدت في لغة الجسد مف ايماءات الكجو، حركات الكتفيف ك األيدم ك نظرات 

 العيكف  ك حتى الديككر.

ك تنكع األساليب ك األليات المستعممة مف طرؼ المرسؿ ك ذلؾ مف خالؿ خطابو الشفيي  تعدد -
المباشر فقد نجد االستراتيجية التضامنية مف خالؿ تكظيفو لميجات المشتركة بينو ك بيف الجميكر 

جية ك استعماؿ النداء ك أسماء االشارة كداللة عمى التضامف كالقرب...الخ، أما االستراتي المستيدؼ،
التكجييية في استعمالو ألكثر مف صيغة تدؿ عميو بدءا بالعرض ك التحضيض، التكجيو بذكر 
  العكاقب...الخ، أما االستراتيجية االقناعية  نممسيا مف خالؿ تكظيؼ المرسؿ لإلقتباس مف القرآف الكريـ 

مؿ الصمت ك اإلستماع كاألمثاؿ الشعبية ك التحدث بالعامية التي تخاطب جميع فئات المجتمع  ، كاستع
 الى الجميكر. 

ذلؾ لمفت انتباه الجميكر  اجتماعي... حمؿ الخطاب السياسي ألكثر مف مكضكع ، تاريخي، -
 المستيدؼ.

 تمتع  الرئيس بكفاءة  ك ميارة في اإللقاء أثرث عمى الجميكر ك صمت بالبعض حتى البكاء.  -

 لمجميكر كحب الجزائر،التاريخ الجزائرم المجيد..اعتماد المرسؿ عمى مصطمحات الشحف الكجداني  -

لية إقناع بدءا باختياره لمدينة سطيؼ ك القاعة المتعددة الرياضات آاستعماؿ الخطيب المكاف كالزماف ك -
 ، لداللتو، عمى رمزية ىذا اليـك ك المكاف. 1945مام  08
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 خاتمة

الرئاسي منتوج سياسي مستمد من أيديولوجيا يتبناىا النظام السياسي القائم أي خط سياسي  الخطاب      
           معتمد، حيث  يعتبر أحد أىم المعايير األساسية في قياس مدى نضج وفعالية األنظمة الحديثة 

توضيح استراتيجية خطابات رئيس  و لحساسية و أىمية ىذا الموضوع حاولنا  من خالل ىذه  الدراسة
بوتفميقة خالل نياية العيدة الثالثة " وذلك من خالل تحميل رسائل و خطابات الجميورية عبد العزيز 

 مكتوبة و سمعية بصرية .

ومع االىتداء بنموذج تحميل الخطاب و فق عمم المغة النصي و نظرية االتصال و التحميل السميولوجي 
 و من تم تحقيق أىداف الدراسة و بعد اإلجراءات المنيجية توصمنا الى : لمصورة ل "روالن بارث"

 االجتماعية، البد من مراعاة الخصائص حتى يكون االتصال السياسي فعاال و الخطاب السياسي ناجح -
لمجميور المستيدف  و كذا توجياتو و توقعاتو، ىذه المعطيات تسمح بتحديد  الديمغرافية ثقافية وال

األىداف و صياغة الرسائل وفق استراتيجية تتماشى معيا، مع مراعاة الخطيب لعامل المغة التي يجب 
إختيارىا عمى أساس مالئمتيا لمجميور حيث أن الخطاب السياسي الجيد ىو الذي يضمن توازن مابين 

 ومية و المغة المتخصصة.المغة الي

محض دائم الحديث  أن خطاب الرئيس "عبد العزيز بوتفميقة " في مضمونو الكمي ىو خطاب سياسي -
عن السياسة حتى في المناسبات التي ال تتطمب الحديث عن السياسة، يظير ىذا الموقف من خالل 

 العينة المختارة لمتحميل خاصة الرسائل.

يسعى الخطاب السياسي الرئاسي معالجتيا و تحقيقيا عمى مستوى الواقع  تتمثل القضايا السياسية التي  -
 في مشاريع استثمارية تنموية، مشاركة قوية في االنتخابات، التكفل بالشباب و ترقية حقوق المرأة..

ييدف الخطاب السياسي باألساس الى إضفاء المشروعية عمى إجراءات السمطة السياسية في الماضي  -
ر و المستقبل و ىذا ما نممسو من خالل الحجج و البراىين التي وظفيا المرسل حتى يكسب الحاض

عاناه الشعب الجزائري خالل الحقبة  خطابو مصداقية  و يكون أكثر إقناعا و تأثيرا  برجوعو الى ما
 لقادم .االستعمارية و ما يجب فعمو من انجازات و مشاريع  تنموية في الحاضر لتأمين مستقبل الجيل ا
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استراتيجيات فقط ولكن ما تطرقنا تتعدد معايير تصنيف االستراتيجيات التي ال يمكن حصرىا في ثالثة  -
أوال: االستراتيجية  ىو،ليو في دراستنا في الفصل الثاني حول استعمال المرسل في خطابو السياسي إ

التضامنية بحيث يصبح من خالليا المرسل و المتمقي في مرتبة واحدة بدون رسميات و كأحسن وسيمة 
من االستراتيجية التضامنية عمى وظف وسائل لغوية خاصة تدل  ،لمتعبير عن تضامنو مع المتمقي

الذات و توظيفو لمضمير )نحن( إلشاريات، اإلعجاب، تأنيب الذات، المكاشفة، ألفاظ المعجم، إنكار ا
و أدوات  أما االستراتيجية التوجييية  فتتجّسد من خالل آليات الذي يدل عمى الجمع بين طرفي الخطاب.

التحذير، التوجيو المركب، العرض  النيي، لغوية تساىم في توجيو المرسل لممتمقي وىي األمر،
يعتمدىا المخاطب لتعزيز تواصمو مع المتمقي االستراتيجية اإلقناعية وىي التي  .التحضيض والتمني

 المفردات الموحية، والتراكيب البسيطة الواضحة واستعمالو آلليات كانتقاءاالستمالة،  ليحقق التأثير و
 تقريب ىو وتجميميا األساليب تنويع من ىدفو ألن بديعية ومحسنات و تمثيالت حجاجية من استعارات

 .الخطاب بمضمون إقناعو وبالتالي عميو في التأثير والزيادة المتمقي

االستناد في مع اظ العذبة، العديد من الصور التعبيرية و األلفعمى سياسي ال وخطاباعتماد المرسل في  -
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التي كالتصفيق و اليتاف و التمويح  و الشعارات، كما تساىم حركات و إشارات الرئيس) لغة الجسد( 

مقي الى أىدافو و إقناعو في تفسير كل ما تعجز عنو المغة فيي تساىم في فيم الفكرة و توجيو المتيوظفيا 
 بيا و ىذا يجعمو إقناعي مقصود.
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خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفميقة بمناسبة اإلعالن عن موعد اإلنتخابات : 10 الممحق رقم
 .2102فيفري  10التشريعية 

 بسن هللا الرحوي الرحين

 و الصالة والسالم على أشرف الورسليي

  يىم الديي  وعلى آله وصحبه إلى

 أيتها الـوىاطناث الفضلياث،

  أيها الـوىاطنىى األفاضل،

        ف٠ًَ حٌـّـخػـــٟ رّـزـخشــَس طؼ١ّك حٌـّٔخٍ حٌي٠ّمَحؽٟ  51ٌـمـي طؼـٙــيص فـــٟ هــطــخرٟ ٠ـَٛ 

ٚ طؼ٠ِِ ىػخثُ ىٌٚش حٌـلك ٚ حٌمخْٔٛ، ِٓ هالي طّى١ـٓ ١٘جخطـٕخ حٌـّٕظوزش ِٓ حٌظّظغ ٚ حالػظيحى رّشَٚػ١ـش ال 

حٌـّٔخّ٘ش، ػٍٝ أٚٓغ ِخ طىْٛ حٌـّٔخّ٘ش، فٟ حطوخً ٚ حٌـّٛحؽــٕخص ِٓ  ٔمض ف١ٙخ، ٚ طّى١ـٓ حٌـّٛحؽ١ٕـٓ
  حٌمَحٍحص حٌظٟ ٠ظٛلف ػ١ٍٙخ ِٔظمزٍُٙ ٚ ِٔظمزً أرٕخثُٙ. 

ِٓ أؿً ًٌه، طـُ اطيحٍ ٔظٛص طش٠َؼ١ش ؿي٠يس شٍّض حٌمٛح١ٔـٓ حٌـّظؼٍمش رخٌٕظخَ حالٔظوخرٟ 

ـّٕظوزش ٚ كخالص حٌظـٕخفٟ ِغ حٌؼٙيس ٚحألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌظـٕظ١ّخص حٌــّؼ٠ٛش ٚطّؼ١ً حٌـَّأس فٟ حٌـّـخٌْ حٌ
  حٌزٌَـّخ١ٔش ٚ وٌح لٛح١ٔـٓ حإلػالَ ٚ حٌزٍي٠ش ٚ حٌٛال٠ش.

ح٢ْ، ٚ لي طُ ًٌه، رٕخء ػٍٝ طـَرش شؼزٕخ، ٚ ِٓ ِٕطٍك اٍحىطـٕخ حٌٛؽ١ٕش، ٚ ػٍٝ ػٛء ِخ ٍٚى فٟ 
ظ١ّخص حٌـّـظّغ حٌـّئٟ، ٚ حٌشوظ١خص حٌٛؽ١ٕش ٚ طـٕ ح٢ٍحء ٚحٌـّمظَكخص حٌظٟ ػزَص ػٕٙخ حألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش

فٟ حٌـّشخٍٚحص حٌظٟ ؿَص، ػٍٝ حٌظؼ١ي٠ـٓ حٌٛؽٕٟ ٚ حٌـّلٍٟ، كٛي حإلطالكخص ح١ٌٔخ١ٓش، أٍٜ إٔٔخ لي 

  ١٘جٕخ حألٍػ١ش حٌظش٠َؼ١ش ٌٍيهٛي فٟ َِكٍش ؿي٠يس ِٓ حٌـّّخٍٓش حٌي٠ّمَحؽ١ش.

 أيتها الـوىاطناث الفضلياث،

  أيها الـوىاطنىى األفاضل،

ش حإلطالك١ش حٌــي٠يس، ػٍٝ رَوش هللا، ربؿَحء حالٔظوخرخص حٌظش٠َؼ١ش حٌـّمزٍش، فٟ اؽخٍ ٕٓٔظًٙ حٌـَّكٍ
  .2152ِخ٠ٛ  51أكىخَ حٌٕظخَ حالٔظوخرٟ حٌٌٞ أطزق ٓخٍٞ حٌـّفؼٛي، ٚ ًٌه فٟ ٠َٛ 

اْ ٌٖ٘ حالٔظوخرخص حٌظش٠َؼ١ش طشىً حٓظلمخلخ ِظ٠َ١خ، ٠فظق ٌٕخ حٌزخد الٓظىّخي اػخىس رٕخء حٌيٌٚش 
حث٠َش، رؼي ٍَِٚ ه١ّٔـٓ ٕٓش ػٍٝ حٓظَؿخع ١ٓخىطٙخ، رل١غ طظزق ىٌٚش طٔٛى٘خ حٌـلىخِش حٌفؼٍٝ ٚ حٌــِ

  حٌـّٛحؽٕش حٌٛحػ١ش، فٟ وٕف حٌؼيحٌش حالؿظّخػ١ش ٚ حٌظؼخِٓ حٌٛؽٕٟ.

ٌمي أُطُّوٌص وخفش حٌظَط١زخص ٌؼّخْ شفخف١ش حالٔظوخرخص، ٚ ٓظـَٞ ػ١ٍّش حاللظَحع ٚ حٌفَُ طلض حٌـَّحلزش 
شَس ٌـّّؼٍٟ حٌـَّشل١ـٓ، فٟ ؿ١ّغ ِىخطذ حٌظظ٠ٛض. ٚ ٓظظىفً ح١ٌٙجخص حٌٛؽ١ٕش ٌٍـَّحلزش ٚ حٌـّظخرؼش حٌـّزخ

 ػٍٝ حٌظؤوي ِٓ َِحػخس لخْٔٛ حالٔظوخرخص.
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وّخ ٌألكِحد ٚ حٌمٛحثُ حٌـّٔظمٍش حٌـّشخٍوش، كك ِّخٍٓش حٌظمظٟ ٚ حٌـَّحلزش، فٟ وً َِكٍش ِٓ 

ػٍٝ ٓالِش حٌـّٔخٍ حالٔظوخرٟ، ِٓ هالي طشى١ٍٙخ ٌٍـٕش حٌـّٔظمٍش  َِحكً حاللظَحع. ٚ ٓظَٔٙ ٟ٘ حألهَٜ
ٌـَّحلزش حالٔظوخرخص، حٌظٟ ٓظئىٞ ِٙخِٙخ رمٛس حٌمخْٔٛ، رؼ١يح ػٓ وً ٚطخ٠ش أٚ طيهً، ٚ ٟ٘ ِٔئٌٚش فٟ 

  ػزؾ حٌلٍّش حالٔظوخر١ش ح١ٌَّٓش ٚ ػٍٝ ػّخْ حإلٔظخف ف١ٙخ ر١ـٓ حٌـّظَشل١ـٓ. 

مخْٔٛ حٌؼؼٛٞ حٌـّظؼٍك رخٌٕظخَ حالٔظوخرٟ، ٓظظٌٛٝ ٌـٕش ِظؤٌفش كظ٠َخ ِٓ ٚ طـٕف١ٌح أ٠ؼخ، ألكىخَ حٌ
لؼخس، ِّٙش حإلشَحف ػٍٝ حالٔظوخرخص، ٚ حٌٕظَ فٟ ٓخثَ ِٔخٍ حإللظَحع، ِٓ ريح٠ش ا٠يحع حٌظَش١لخص اٌٝ 

خىٍس ِٕٙخ، غخ٠ش اػالْ حٌٕظخثؾ ِٓ لزً حٌـّـٍْ حٌيٓظٍٛٞ. حٌٍـٕش ٌٖ٘ ِوٌٛــش، ػــٓ ؽ٠َــك حإلهطــخٍ أٚ رّز

الطوخً لَحٍحص ٔخفٌس، ػّخٔخ الكظَحَ حٌمخْٔٛ، ِــٓ ؽَف حألكِحد حٌـّظـٕخفٔش ٚ ِٓ ؽَف ح١ٌٙجخص حٌـّىٍفش 
  رظـٕظ١ُ حالٔظوخرخص.

 أيتها الـوىاطناث الفضلياث،

  أيها الـوىاطنىى األفاضل،

ى١١ٌٚـٓ ٌـّظخرـؼـش حالٔظوــخرـخص حٌمخىِش. ٚ لي لخِض حٌلىِٛش رظٛؿ١ٗ حٌيػٛس  ٌمي لٍَٔخ ىػٛس ِالكظ١ـٓ

ٌؼيى ِٓ حٌـّٕظّخص حٌي١ٌٚش، حٌظٟ ٕٔظٔذ ا١ٌٙخ رخٌؼؼ٠ٛش أٚ حٌشَحوش، إلٍٓخي ِالكظ١ـــٙخ اٌــٝ حٌـِحثــَ. 
  وــّــخ طــُ طٛؿ١ٗ حٌيػٛس ٌٕفْ حٌغَع اٌٝ رؼغ حٌـّٕظّخص غ١َ حٌلى١ِٛش.

 ىاطناث الفضلياث،أيتها الـو

  أيها الـوىاطنىى األفاضل،

طظلّــً ح١ٌٙـجخص حإلىح٠ٍـش، فٟ حٌٛؽٓ، ِٔئ١ٌٚش ػّخْ ك١خى أػٛحٔٙخ ك١خىح طخِخ، فٟ وً ِخ ٠ظؼٍك 

رخالٔظوخرخص. وّخ ٠ظؼ١ـٓ ػ١ٍٙخ حٌظؤوي ِٓ حٌظؼخْٚ حٌظخَ ٌإلىحٍس حٌـّل١ٍش ِغ ح١ٌٙجخص حٌٛؽ١ٕش ٌـَّحلزش حالٔظوخرخص 
  ١ٙخ، ٚ ِغ حٌـّالكظ١ـٓ حٌي١١ٌٚـٓ، فٟ وٕف حكظَحَ حٌمخْٔٛ.ٚ حإلشَحف ػٍ

ٚ ػٍٝ وً ِٔئٚي أٚ ػؼٛ فٟ حٌلىِٛش، أٚ ِٛظــف ٓــخَ، أٚ اؽخٍ ١َِّٔ فٟ ِئٓٔش ػ١ِّٛش، 

٠ظَشق ٌالٔظوخرخص حٌظش٠َؼ١ش حٌـّمزٍش، أْ ٠ٍظَِ رخالِظـٕخع ػٓ حٓظؼّخي ٚٓخثً حٌيٌٚش أػٕخء كٍّظٗ حالٔظوخر١ش 
  ٠ش ٠ُخٍس ػًّ اٌٝ حٌٛال٠ش حٌظٟ ٠ظَشق ف١ٙخ.ٚػٓ حٌم١خَ رؤ

 أيتها الـوىاطناث الفضلياث،

  أيها الـوىاطنىى األفاضل،

حٌي٠ّمَحؽ١ش حٌظٟ ََٔٚ رٕخء٘خ طَّ ػزَ حٌـّشخٍوش حٌلَس ٌٍـّٛحؽٓ فٟ حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش حٌظؼيى٠ش، ِٓ 

اٌٝ طٕيٚق حاللظَحع، ٚ ػزَ طـ١ٕذ هالي ِٔخّ٘ظٗ فٟ حألٔشطش حٌلِر١ش ٚ ِّخٍٓظٗ ٌل٠َش حٌظؼز١َ ٚ حكظىخِٗ 
  ِميٓخص حٌشؼذ، ٚ ػٛحرض ٠ٛ٘ظٗ، حٌـِّح٠ـيس ٚ حٌـّظخؿَس رٙخ.

ٚ أٔظظَ ِٓ حألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش، ٚ حٌٕمخرخص، ٚطـٕظ١ّخص حٌـّـظّغ حٌـّئٟ، أْ طؼًّ ٠ٛٓخ ػٍٝ طؼزجش 

حؽٕش حٌٕظٛكش حٌظخىلش، ِٓ حٌٕخهز١ـٓ ٚ حٌٕخهزخص، ٚ ال ١ّٓخ حٌشزخد ُِٕٙ، ِٓ أؿً حٌم١خَ رّخ طٛؿزٗ حٌـّٛ
الزخي ػٍٝ حٌٛفخء رخٌٛحؿذ حٌـّئٟ ٚح١ٌٔخٟٓ، ٚ حهظ١خٍ ٌٍزَحِؾ ٚ حٌَؿخي ٚحٌٕٔخء، ٚ حإلىالء رلىُّٙ فٟ 

 طالكُٙ ٚ أ١ٍ٘ظُٙ.
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ىٍٚ حألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش فٟ طلم١ك ِظيحل١ش حالٔظوخرخص حٌظش٠َؼـ١ش حٌـّمزٍــش ٚ ؿـيٚح٘خ ٚحكظَحَ 

ػٛحرطٙخ رـال حٓـظــؼـٕــخء، ىٍٚ ال ري٠ً ػٕٙخ ف١ٗ، ٠ظّؼً فٟ اػيحى رَحِؾ ؿخىس ِـي٠ش طظٔخٚق كمخ ٚ حٔشغخالص 
ـٓ ػٍٝ أىحء حٌـّّٙش ح١ٌٕخر١ش كك أىحثٙخ، ٚ حٌـّٛحؽ١ٕـٓ، ٚ فٟ حٔظمخء ٚ طِو١ش حٌـَّشل١ـٓ ٚ حٌـَّشلخص حٌمخى٠ٍ

ىِّٓ ِٓ اػَحء حٌظَو١زش حٌزش٠َش ٌـّئٓٔخطـٕخ حٌيٓظ٠ٍٛش  َّ فٔق حٌـّـخي ٍكزخ أِخَ حٌـَّأس ٚ حٌشزخد رّخ ٠ُ

  رخٌىفخءحص ح٠ٌٕٛٔش ٚ حٌشزخ١ٔش.

لَ فٟ إٔخ ٕٔظظَ اًْ، ِٓ حٌٕخهز١ـٓ ٚحٌٕخهزخص، ٘زش ط٠َلش اٌٝ حإلىالء، رىً ١ٓخىس، رظٛطُٙ حٌ

حٌظؼز١َ ػٓ حإلٍحىس حٌشـؼز١ــش. ٚ ال ٠ـذ أْ ٠غ١ذ ػُٕٙ أُٔٙ ٠ظلٍّْٛ ِٔئ١ٌٚش طف٠ٛغ ح١ٌٕخرش ػُٕٙ، فٟ 

حٌظظَف فٟ ِميٍحص حٌزالى ٚ ِّخٍٓش ٍٓطش حٌشؼذ، ٌٍـَّشل١ـٓ ٚ حٌـَّشلخص ح٠ٌٌـٓ ١َٓٓٛ ػ١ٍُٙ 
  حهظ١خٍُ٘ .

 أيتها الـوىاطناث الفضلياث،

  أيها الـوىاطنىى األفاضل،

 ٠َٔي حالٔظوخرخص حٌظش٠َؼ١ش حٌـّمزٍش ِـَى ِٕخفٔش ِٓ أؿً حٌفُٛ رخٌـّمخػي، رً طٔخرمخ ِٓ أؿً طَؿ١ق ال

أفؼً حٌزَحِؾ ٚ ه١َس حٌَُّٕوذ حٌــي٠َس رخ١ٌٕخرش ػٓ حٌشؼذ رؤِخٔش ٚ وفخءس، ٚ ًٌه ِٓ هالي حٌظفؼ١ً حألِؼً 
زــٟ ٚؽـٕــٟ ؿــي٠ي، ػُ حالٔظمخي اٌٝ ٌٍٕظٛص حٌظش٠َؼ١ش ًحص حٌظٍش، لظي حٌظٛطً اٌٝ طـٕظ١ذ ِـٍــْ شؼ

  حٌوطٛحص حإلطالك١ش حٌـّٛح١ٌش ٚأـخكٙخ أـخكخ ١ٍ٠ك رّمخَ رالىٔخ ٚ طؼل١خص شؼزٙخ.

أــٕــٟ أطٛلــغ ِــٓ حٌــــّـ١غ ِخ ٠ِ١ٓئٟ حػظِحُح رخٌشؼذ حٌـِحثَٞ حألرٟ، رىً فــجخطـٗ ٚ أكِحرٗ 
ظٛػذ ٌٍٕٙٛع رّـظّؼٗ، ٚ ًٌه ػمش ِٕٟ رؤْ حٌـّئٓٔخص ٚ ح١ٌٙجخص ٚٔمخرخطٗ حٌـٍّظِِش رٛؽ١ٕظــٙخ، ٚ شزخرٗ حٌـّ

ٚ ؿ١ّغ حٌفخػ١ٍـٓ ح١ٌٔخ١١ٓـٓ ١ٓمِْٛٛ ريٍُٚ٘ ػٍٝ أطُ ٚؿٗ، ٚ فٟ حإلػيحى حٌـ١ي ٌـّّخٍٓش حٌشؼذ ١ٓخىطـٗ، 
  فٟ وـٕــف ؿــٛ ال ِىخْ ف١ٗ ٌٍِع ح٠ٌَزش ٚ حٌزٍزٍش.

١فــخء وــً ِخ طمظؼ١ٗ حالٔظوـــــخرخص ح٠ٌِٕٙـــش، ِٓ اْ ٘ئالء ٍِِِْٛ رظلًّ ِــٔــئ١ٌٚـخطـٙــُ، رخٓظـ

  شَٚؽ حٌـّٕخفٔش حٌلَس حٌش٠َفش ٚ حٌظظيٞ حٌلخَُ ٌىً أٔٛحع حإلهالي رؼٛحرطٙخ.

ٚ ِٓ حٌشزخد حٌغ١ٍٛ ػٍٝ ٚؽٕٗ أٔظظَ أْ ٠غظـُٕ ٌ٘ح حٌـّٛػي حالٔظوخرٟ حٌلخُٓ ١ٌؼزض كؼٍٖٛ ف١ٗ، 

ْٕظََوزخً، ِؼُِح رٌٌه حٔوَحؽٗ  ُِ   فٟ ػ١ٍّش رٕخء كخػَ ٚؽٕٗ ٚ ِٔظمزٍٗ.ٔخهزخ ٚ

ٚ ٌـّخ وٕض أٌٟٚ ٔفْ حٌؼٕخ٠ش ٌٍـّٛحؽٓ حٌـّم١ُ هخٍؽ حٌٛؽٓ ٚ ًحن حٌـّم١ُ ىحهٍٗ، فبٕٟٔ وٍٟ ػمش أ٠ؼخ 

فٟ أْ ؿخ١ٌظـٕخ فٟ حٌوخٍؽ ٓظؼَد، فٟ حٌـّٛػي حالٔظوخرٟ حٌمخىَ، ػٓ حٍطزخؽٙخ رٛؽٕٙخ رـّشخٍوش ِشٙٛىس، اْ 

  ٓؼ١َُٗ حٌــّخػٟ فٟ ٓز١ً رٕخء ىٌٚظٗ حٌم٠ٛش ٚ ِٛحطٍش ٔٙٛػٗ حٌظـّٕٛٞ. شخء هللا، ِشخؽَسً شؼزَٙخ

 أيتها الـوىاطناث الفضلياث،

  أيها الـوىاطنىى األفاضل،

رؼي حٌٛفخء رّخ حٌظِِض رٗ أِخِىُ، روظٛص حٓظىّخي رٕخء ىٌٚش حٌلك ٚ حٌمخْٔٛ ٚ طؼ١ّك حٌـّٔخٍ 
فؼخ١ٌخص ح١ٌٔخ١ٓش حٌٛؽ١ٕش ٚ حٌـّـظّغ حٌـّئٟ، ٚ اطيحٍ حٌي٠ّمَحؽٟ، ِٓ هالي طـٕظ١ُ ِشخٍٚحص ٚحٓؼش ِغ حٌ

حٌؼيس حٌمخ١ٔٛٔش حٌؼ٠ٍَٚش، ٚ طٛف١َ حٌشَٚؽ حٌـّالثّش، ٔلٓ رظيى حٌم١خَ رٌٖٙ حٌوطٛس حألٌٚٝ، حٌـّظّؼٍش فٟ 
ــً طـٕظ١ُ حالٔظوخرخص حٌظش٠َؼ١ش حٌمخىِش. ٚ ٠زمــــٝ ػ١ٍـٕخ ؿ١ّؼخ أْ ٔىْٛ فـــٟ ِٔظٜٛ ٌ٘ح حالٓظلمخق حٌفــخط

ربلزـخي ؿّـخػــٟ كخشي ػٍٝ ِىخطذ حاللظَحع، ٚ حٌوَٚؽ رّـٍْ شؼزٟ ٚؽٕٟ ٠ظّظغ رخٌشَػ١ش ٚ حٌـّظيحل١ش 
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حٌـّؼظّيس  -رّـخ فٟ ًٌه حٌظؼي٠الص حٌيٓظ٠ٍٛش  -ٚوف١ً ربػطخء ىفغ ٔٛػٟ فٟ ٓز١ً أـــــخف حالطـــــالكخص 

  فـــٟ ١َِٔس رالىٔخ ٔلٛ حٌغي حألفؼً.

  ء.شىَح ػٍٝ كٔٓ حإلطغخ

 طــلـ١ـخ حٌــِحثــَ! 

 حٌـّـي ٚحٌوٍٛى ٌشٙيحثٕخ حألرَحٍ!

 ٚحٌٔــــالَ ػٍـ١ـىـــُ.
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      ابعة والستين لمجازربمناسبة الذكرى الس عبد العزيز بوتفميقةئيس ر الخطاب  :12 الممحق رقم
 .0091 ماي 10

 بسن هللا الرحوي الرحين

 والسالم على أشرف الورسليي و الصالة

 يىم الديي  وعلى آله وصحبه إلى

 أيتها السيداث الفضلياث،

  أيها الســادة األفاضل،

ٍٔظمٟ ح١ٌَٛ فٟ ٌٖ٘ حٌَرٛع حٌـ١ٍّش رّخ كزخ٘خ هللا رٗ ِٓ ؽز١ؼش هالرش ٚؽزخع ِـزٌٛش ػٍٝ حٌىََ 
ؼ١ؼش ىِخٍح ٚهَحرخ ٌىٕٙخ لي ٓفٙض حٌّلظً رخألِْ رّـخٍُٖ حٌف  ٚحٌشـخػش ٚحٌٛؽ١ٕش، ٟٚ٘ حٌظٟ أٍحى٘خ

ِِحػّٗ رفؼً ػ٠ِّش ٔٔخثٙخ ٍٚؿخٌٙخ ح٠ٌٌٓ أريٚح شـخػش ِٕمطؼش حٌٕظ١َ ارخْ حٌؼٍٛس حٌظل٠َ٠َش حٌظخفَس، 

شَف حٌشٙخىس، ُِٕٚٙ ِٓ كًّ ٌٛحء حٌٕظَ رؼي أْ ٚػؼض حٌلَد أُٚحٍ٘خ، ١ٌُٔٙ فٟ    فُّٕٙ ِٓ ٔخي
 ش كخػَس ِٓ كٛحػَ حٌـِحثَ، ٚرٛحرش ٌألًِ فٟ حإلٍطمخء ٚحٌٕٙؼش.طؼ١َّ٘خ ٚط١ّٕظٙخ، ٌظغيٚ ح١ٌَٛ ٌٖ٘ حٌّي٠ٕ

ٌمي ػٍّظٕخ ِٕطمش ٓط١ف ػٍٝ غَحٍ وً ِٕخؽك ٚؽٕٕخ، رؤٔٙخ ػزَ حٌظخ٠ٍن لٍؼش ِٓ لالع حٌظّٛى 
   ٚحٌّمخِٚش، ٚطَف ِٓ طَٚف حٌؼٍُ ٚحألىد ٚحٌفْٕٛ ٚح٠ٌَخػش.

ِخ طِحي طغَّوُ ػٍٝ اػَ ١ًٔ ف٠َمىُ   ٚرٌٖٙ حٌّٕخٓزش َِس أهَٜ أؿي ٔفٟٔ ٓؼ١يح ٚأٔخ أٍٜ حٌفَكش

 حٌؼظ١ي ٚفخق ٓط١ف وؤّ حٌـ٠ٍّٛٙش.

ِٓ ؿ١ًّ حٌزالء رؤٔخلش ٚفخػ١ٍش ١ًٌٕ حٌىؤّ، ٚاْ ٌُ ٠ٔؼيٖ   وّخ إٔ٘ت ف٠َك شزخد رٍُٛىحى ػٍٝ ِخ أرالٖ

 حٌلع، فمي ٔخي اػـخد ؿ١ّغ ح٠ٌَخػ١١ٓ فٟ حٌـِحثَ، ٠ٚزمٝ ٚفخق ٓط١ف ؿي٠َح رخٌظمي٠َ ٚ٘ٛ ٠لَُ حٌىؤّ

اٌٝ   ٌٍَّس حٌؼخِٕش، ٚفٟ وً حٌلخالص، فبْ حٌفخثِ حألوزَ ٟ٘ حٌىَس حٌـِحث٠َش، ٚؿٍّٙٛ٘خ حٌٌٞ أطزق ١ّ٠ً
 حٌظشـ١غ رؤٍٓٛد كؼخٍٞ ٍط١ٓ، ف١ٕٙجخ ٠ٌٍَخػ١١ٓ ؿ١ّؼخ، ١ٕ٘ٚجخ ٌٕخ ِؼىُ.

اْ ٓط١ف ح١ٌَٛ لطذ حلظظخىٞ وز١َ ٚػمخفٟ ٚؿخِؼٟ ١ٓئً٘ ال ِلخٌش شخرخطٙخ ٚشزخٔٙخ ألْ ٠ؼطٍؼٛح 
فٟ حٌؼٍُ ٚحٌؼًّ ٚحٌظ١ّٕش ٚحٌَلٟ، ِٔظ١ٍّٙٓ ِآػَ آرخثُٙ ٚأؿيحىُ٘ ٍحفؼ١ٓ طليٞ حإلطالكخص   ّٙخُِٙ حٌـ١ٍٍشر

ٚؽٕٟ أإويٖ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٕطمش حٌّظ١ِّس اٌٝ وً   حٌىزَٜ حٌظٟ رخشَطٙخ حٌـِحثَ ػٍٝ وخفش حٌظؼي، ٚأٗ ٌَ٘خْ

ٗ، حٌّظطٍغ اٌٝ حٌَلٟ ٚحٌٍُٔ ٚحإلٓظمَحٍ، رّخ حٌشزخد حٌـِحثَٞ حٌغ١ٍٛ ػٍٝ ٚؽٕٗ حٌمخرغ رخٌٕٛحؿي ػٍٝ ٚؽ١ٕظ
 ٠ـؼٍٗ فٟ ِٔظٜٛ حٌظلي٠خص حٌظٟ طٛحؿٗ ػخٌّٕخ حٌؼَرٟ ٚحإلٓالِٟ.

 أيتها السيداث الفضلياث،

   أيها الســادة األفاضل،

ََ حٌٌوَٜ حأل١ٌّشَ ٌٍؼخِٓ ِٓ ِخ٠ٛ  َُ ح١ٌٛ  5491ِٓ ِي٠ٕش ٓط١ف، ٌٖ٘ حٌّي٠ٕش حٌؼ٠َمش ٚحٌَِِ، ٔٔظلؼ

ظََك١ّٓ ٍٍ ػٍٝ أٍٚحف حٌشٙيحء حٌِو١ّش حٌطّخَ٘س، أٍٚحف أٌٚجه ح٠ٌٌٓ ٍحكٛح ػلخ٠خ ٌٍظمظ١ً فٟ  ُِ فٟ هشٛع ٚاوزخ
ال هَؿٛح ػٍٝ   ِٕخؽك حٌزالى، ٚهخطش  شظٝ ِّ فٟ ٓط١ف ٚلخٌّش ٚهَحؽش، ٔٔخًءح ٍٚؿخال، ش١ٛهخ ٚ أؽفخال ُػ

١ٓ رٕٙخ٠ش  ـِ زظٙ ُِ َٓ غَحٍ حٌشؼٛد حٌّٕظظَس ػٍٝ حٌطغ١خْ حٌٕخُٞ، ِلظف١ٍٓ  ُِٔخ١ٌِّٓ كخ١ٍِ حٌلَد حٌؼخ١ٌّش، 
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ًِ كمُِّٙ حٌّشَٚع فٟ حٌل٠َِش ٚحٌىَحِش، رؼي ِشخٍوش شؼزُٙ فٟ حٌلَد حٌؼخ١ٌّش حٌّٕظ١ٙش  َٓ فٟ ١َْٔ حألػالَ،َ آ١ٍِ

 ػي حٌٕخ٠ُش ٚحٌفخش١ش.

ٚ ٔلٓ ٔٔظلؼَ ًوَٜ ًٌىُ ح١ٌَٛ حأل١ٌُ، ٔظٌّوَ رؼظ١ُ حإلوزخٍ حٌؼّٓ حٌزخ٘ع حٌٌٞ ىفؼٗ حٌشؼذ 

   ٞ رؤؿ١خٌٗ حٌّظؼخلزش ِٓ أؿً ك٠َّظٗ ٚ وَحِظٗ.حٌـِحثَ

غُ ِٓ وً ًٌه، ػٍّض حٌيٌٚش حٌـِحث٠َش حٌّٔظمٍش ٚ رٍَٚف ِظٔخ١ِشٍ  َّ ٍٚإ٠ٍش ِٔظمز١ٍش ٌِٕ   ٚػٍٝ حٌ
ه١ّٔٓ ػخِخ ػٍٝ الخِش ػاللخص طيحلش ٚ طؼخْٚ ِؼَّ ِغ ِوظٍف ىٚي حٌؼخٌُ، ٚفٟ ِميِظٙخ حٌيٌٚش حٌف١َٔٔش، 

ٍَ ػاللخص طمَٛ ػٍٝ حٌّظخ ٍَ ٚ ه١ ٌق حٌّشظَوش، ا٠ّخٔخ ِٕٙخ رؼٍَٚس ؿؼً حٌزلَ حألر١غ حٌّظٛٓؾ فؼخء ٓال

ٍّٟ أوؼَ أظخفخ ٚطؼخِٕخ ٚطٔخِلخ. ٍَ ىٌٚ  ِشظَن ر١ٓ شؼٛد حٌّٕطمش، ِظطٍؼش اٌٝ ٔظخ

٘خٔخص حٌظَف١شِ، ٟ٘ ٚكي٘خ حٌىف١ٍشُ رّٔخػيس  َّ اْ لَحءسً ِٛػٛػ١شً ٌٍظخ٠ٍن، رؼ١ًيح ػٓ كَِٚد حٌٌحوَِس ٚحٌ

ٔز١ٓ ػٍٝ طـخُٚ ٍٚحٓذ حٌّخػٟ حٌؼ١َٔ ٔلٛ ِٔظمزً ١ٔ٠َ، طٔٛىٖ حٌؼمش ٚحٌظفخُ٘ ٚحالكظَحَ حٌّظزخىي حٌـخ
 ٚحٌشَحوش حٌّف١يس. 

 أيتها السيداث الفضلياث،

 أيها الســادة األفاضل، 

ُٓ طْٛ ٚكيس حٌزالى ٚحٌٕظخَ  ٌمي ُٓ حٓظَؿخع حٌل٠َّش ٚح١ٌٔخىس حٌٛؽ١ٕش رخ٘ظخ، ِؼٍٗ وخْ ػّ وخْ ػّ

ٍُ ٚحٌّظخٌلش. ٌٌح، فبٔٗ ٌِحَ ػٍٝ حٌشؼذ حٌـِحثَٞ، ٚهخطش ػٍٝ أؿ١خٌٗ  ّٔ ِْ حألِٓ ٚحٌ حٌـٍّٙٛٞ ٚطى٠َ

 ٍٍ ٍٟ أْ ِخ كممظٗ حٌزالى ِٓ ك٠َش ٚحٓظمَح ٍَ ٚى  حٌـي٠يس أْ ٠يٍوٛح رىً ٚػ ٠ّمَحؽ١ٍش، أّخ وخْ ٔظ١ـشَ ٚطمي
ٍَ َككَّ  ْْ طُمَيَّ ٍُ   طؼل١خٍص غخ١ٌش ٚؿٙٛى ؿزخٍسٍ، ٠ـذ أ لَِيٍَ٘خ، كظٝ طُْلفَعَ ٌٖ٘ حٌّىخٓذ حٌّؼظزَس رؼٕخ٠ٍش ٚحػظِح

 ِخ ٔظزٛ ا١ٌٗ ِٓ طميَ ِٚىخٔش ِلظَِش ر١ٓ حألُِ.  ٚطؼّٓ رّٛحطٍش حٌظش١١ي ٚحإلطالف ٌزٍٛؽ

ٟ طخ٠ٍن حٌزالى، طظطٍَُّذ طؼخفَ حٌـٙٛى ٌظلم١ك ٚػزٍش ٔٛػ١ٍش فٟ ١َِٔس إٔخ ٔؼ١ش ح١ٌَٛ َِكٍشً ِفظ١ٍش ف

ِى رؼي ٔظف لَْ ِٓ حٓظَؿخع ح١ٌٔخىس حٌٛؽ١ٕش.   حٌظ١ِّٕش ٚحٌظـيُّ

خٓش ِفظٛكش ػٍٝ افَحُحص ػٌّٛش وخٓلش، ّٔ طيهٍٕخ ػٙيح ِشلٛٔخٍ رخٌظلّي٠خص حٌّؼمّيس، حٌظٟ   أٙخ َِكٍش ك
ُِ ٚ ٠ُخىسَ ح َٓ ِٓ حٌؼٍَٛ ٚ حٌظىٌٕٛٛؿ١خص حٌلي٠ؼش، ػٙيح ؿي٠يح ِفظٛكخ طظطٍذ َٓػشَ حٌظؤلٍ ١ٌمظش ٚحٌظؼزجش، ٚحٌظّى

 ػٍٝ حٌظلٛالص حٌـخٍفش، ال ِىخْ ف١ٗ ٌٍشؼِٛد حٌؼؼ١فش. 

َُ ا٠ـخر١ش حٌظفخػً ُِ ط١ّٕشٍ   ٌمي وخٔض حٌـِحث ِغ كَوِش حٌظخ٠ٍن، فٟ هِٛػٙخ ػٍٛسً طل٠َ٠َشً وزَٜ ٚأـخ

ُْص هالي حٌٕٔٛحص حأله١َس رزَٔخِؾ أـخُحص الظظخى٠ش شخٍٍِش ِٔظيحِش ٚحػظّخى ى٠ّمَح ِّ ؽ١شٍ أط١ٍش، طؼ

ِٓ ىػخثُ ىٌٚش حٌلك ٚحٌمخْٔٛ فٟ ِـظٍّغ  خ اٌٝ طّظ١ ًٓ ٚحؿظّخػ١ش ِؼظزَس،ِ ٚاطالكخٍص ١ٓخ١ٍٓش ٚحٓؼشٍ، طٙيف أٓخ
 ِظّخٓه، طظؤطً ف١ٗ حٌل٠َخُص حٌفَى٠شُ ٚحٌـّخػ١شُ ٚكمُٛق حإلٔٔخْ. 

١خِق، طظـٍَّ  ّٔ ِٓ ك١غ حٌظٛل١ض   ٝ حأل١ّ٘شُ حٌمظٜٛ ٌالٔظوخرخِص حٌظش٠َؼ١ش حٌّمزٍش، ٓٛحءَ ٚفٟ ٌ٘ح حٌ

حٌلٔخّ أٚ ِٓ ك١غ ِخ ١ٓظَطَُّذ ػٕٙخ ِٓ حٔؼىخٓخٍص ِؼظزٍَس، ِّخ ٠ـؼٍٙخ حهظزخٍح ٌّظيحل١شِ حٌزالى. أٙخ ِلطش 
    فخطٍش فٟ حٓظىّخي رَٔخِؾ حإلطالف ٚحٌظلي٠غ.
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 أيتها السيداث الفضلياث،

   ـادة األفاضل،أيها السـ

 َٓ ى٠ َّ ح ٚؿٙال َِٚػخ، ِم٠ٍٛٙٓ ِش ًَ ٠ِٛظُُُٙ، ِٚخطٛح فم ْص ُ٘ ٍَ ٚفخًءح ٌىً ح٠ٌٌٓ حْلظٍُِؼٛح ِٓ أٍػُٙ ُٚطِٛى

َٓ طخِي٠ٓ َٓ فٟ ٚؽُٕٙ ٚألظٝ حٌـٍِ حٌزؼ١يِس، ح٠ٌٌٓ حٓظشٙيٚح طخر٠َ ٍَ ِٓ أٍػٕخ حٌؼخثَس،   ِٕف١١ فٟ وً ِشز

َْ ِظٍّش أٚ ِلظشيحصٍ  ٚل١ٓ فٟ ِغخٍحٍص ١ِٕٔشٍ أٚ ِيف١ٔٛٓ أك١خًءح فٟ ِمخرَ َِلش٠ٍٛٓ فٟ ُٔخُ َُ رخثٔش، ِْل
 ؿّخػ١ش، رال حُٓ ٚال ػٕٛحْ. 

، شٙيحِء حٌّمخِٚش حٌشؼز١ش ٚحٌلَوش حٌٛؽ١ٕش ٚػٍٛس أٚي ٔٛفّزَ 5491ِخ٠ٛ  8ٚفخًءح ٌٌوَٜ شٙيحء 

ٍِ ح٠ٌٌٓ ػلٛح أؿ١خالً ِظظخ١ٌش رخٌغخٌٟ ٚحٌّٕف١ْ ِٓ أؿ ٍِ حألرَح ً أْ ٠ل١خ أرٕخإُُ٘ ٚأكفخُىُُ٘ فٟ حٌّـ١يس، حأله١خ
ٍس ٚوَحِش.  ِّ  ك٠َش ٚػ

ٚفخًءح ٌٌوَٜ ش١ٙيحصِ ٚشٙيحء حٌٛحؿذ حٌٛؽٕٟ رىً شَحثلُٙ ٚفجخطُٙ، ٚفٟ ِميِظُٙ أفَحى حٌـ١ش 
حٌٛؽٕٟ حٌشؼزٟ حٌؼظ١ي ٚوخفش حألؿِٙس حأل١ِٕش، ح٠ٌٌٓ طظّيٚح ٢ٌش حٌّٛص ٚحإلٍ٘خد حٌّم١ض، وٟ طزمٝ 

 يس ًِظظخٌلش، ل٠ٛشً شخِوشً ِظؤٌمش.حٌـ٠ٍّٛٙش ٚحلفشً ِظٛكّ 

 َٓ ْٔظُُ حٌلخفظ١ٓ ٌألِخٔشِ، حألٚف١خء ٌٍَٓخٌشِ، حٌمخى٠ٍ ٚفخًءح ٌٍؼٙي حٌّمّيّ ٌٌٍحوَس ٚػّي ح١ٌّٕٔخْ، أهخؽزىُ أ
َّ   ػٍٝ ٍفغ حٌظلّيٞ وّخ ُْ ح٠ٌٌٓ كفظظُُ حٌّيٍٚ . أٔظُ ِٓ ُْ فٟ وً حٌّٕؼَؿخص حٌلخّٓش حٌظٟ ٚحؿٙض حٌٛؽ فؼٍظُ

٠ْظُُ رـل١ُ حالٓظؼّخٍ ٚشٍَٖٚ، ١ٌٙٚذ حٌفظٕش ٚ ٠ٚالطٙخ.ٚحٌِؼزَ، ٚحْوظَ  َٛ 

ْٚ ِخ ٠ل١ؾُ رخٌزالى ِٓ ِوخؽَ ِؼميس فٟ ؿغَحف١ٍش ِؼطَرٍش ٕ٘خ ٕٚ٘خن، حٌل٠َظ١ٓ  ٍُ ُْ ح٠ٌٌٓ طميِّ أٔظ
حِغز١ٓ فٟ ِٛحطٍش حإلطالف ٚطغ١١َ ِخ رؤٔفُٔٙ  َّ ػٍٝ حٓظمَحٍ حٌزالى ٚط١خٔظِٙخ ِٓ أٞ ِظ١َ ال طُلّي ػمزخٖ، حٌ

ُِ حٌٛؿَٗ حٌٕخطَغ ٌـِحثَ ح١ٌَٛ ٚؿِحثَ حٌغي. رم ْٚ ِٓ هالٌٗ ٌٍؼخٌَ ُُ َِ  ٕخػٍش ِٚٔج١ٌٛشٍ، رؤٍٍٓٛد ٍط١ٓ طُْز

١ُِ٘ذ رىُ أرٕخء حٌـِحثَ، ٔٔخًءح ٍٚؿخال، وزخٍح ٚشزخرخ أْ طىٛٔٛح فٟ ِٔظٜٛ  ِٓ ٌ٘ح حٌّٕظٍٛ أِِّٟ أَ

ىُ ٚطـٕيوُ ح َِ َٓ حٌظِح ي٠ ئوِّ ُِ ١ز١ٓ ٌٕيحء حٌٛؽٓ. حٌظلّي٠خِص حٌظٟ طٛحؿٗ حألِش،  ـِ ُِٔظ  ٌـّخػٟ، 

ؼزَجًخ، ٘خطفًخ رظٛطٗ   وّخ هَؽ حٌشؼُذ حٌـِحثَٞ، فٟ ِؼً ٌ٘ح ح١ٌَٛ، لزً ُِ ٓزؼش ٚٓظ١ّٓ ػخِخ، ِّٛكيح 
ح ػٓ ِٛلفٗ حٌّشٙٛى، ِيحفًؼخ رشـخػٍش ٚشٙخِشٍ ػٓ لؼ١ظٗ حٌٛؽ١ٕش، أىػٛ حٌـ١ّغ اٌٝ حٌوَٚؽ ٠َٛ  ًَ ؼز ُِ حٌؼخٌٟ، 

فٟ   ٌظوٛػٛح َِكٍش ؿي٠يسً ِٓ ١َِٔس حٌظ١ّٕش ٚحإلطالكخص ٚحٌظطٍٛ حٌي٠ّمَحؽٟحاللظَحع، هَٚؿخ كخشيح 
 ٚؽٕىُ حٌـِحثَ.

 َِّ ٍٖ أٚ حٔظّخٍء   أىػٛ وً حٌشَحثق ٚحٌفجخص، أْ طؼزَ ػٓ حهظ١خٍ٘خ حٌل ِّٞ حطـخ فٟ حٔظوخدِ ِّؼ١ٍٙخ ِٓ أ

سً ِٓ ك١ُغ حٌّشخٍوشُ حألُٚٓغ ٌّوظٍف وخٔٛح، فٟ ٌٖ٘ حالٔظوخرخص حٌظش٠َؼ١ش حٌظٟ ٓظىْٛ ِغخ٠َسً ٌٔخرمخطٙخ، ِظ١ِّّ  َِ

١خ١ٓش، ٚوٌح ِشخٍوشٌ ٚحٓؼشٌ ِٕظظَسٌ ٌٍٕٔخء ٚحٌشزخدِ ػٍٝ لٛحثُ حٌظَش١لخص، ًٌٚه ػَّسً ٌٍظطٍٛ  ّٔ حٌظ١خٍحص حٌ

حٌي٠ّمَحؽٟ فٟ رالىٔخ. ٓظىْٛ ٌٖ٘ حالٔظوخرخُص ِظ١ِّس ِٓ ك١غ حٌؼّخٔخص حٌؼي٠يس حٌظٟ ٚفَٔخ٘خ، ٌظىْٛ وّخ 

فش شفخفش، حٔظوخرخص ٔخؿلش رفؼً ِٔخّ٘ش حٌـ١ّغ، لؼخًءح ِٔظمال ٚ اىحٍسً ِلخ٠يسً ٚأكِحرًخ ٠َ٠ي٘خ شؼزٕخ ٔظ١
 اٌٝ غ١َ ًٌه ِٓ حإلؿَحءحص.  فخػٍشً ٚؿّؼ١خٍص ٔش١طشً ٠مظش ٚطلخفش كَس َِٚحلزش ٚؽ١ٕش ٚى١ٌٚش

خ حٌشؼُذ حٌـِحثَٞ، وّخ ػٙئخن فٟ ًُ أْ طَٙذَّ أ٠ُّٙ ُِ خ رؤى  آ ًِ ِِ حِء ٚحؿزه حٌٛؽٕٟ حٌّٛحػ١ي حٌٙخِش، ٍِظ
ٍح ٌيٍٚن حٌل١ٛٞ ٚأ١ّ٘ش طٛطه الً ِٔج١ٌٛظه حٌىخٍِش، فخػال ِميِّ ِّّ حٌٌٞ   ِّٚخٍِٓش كمّه حٌيٓظٍٛٞ، ٚحػ١ًخ ِظل

ح فٟ طٕخػش حٌمَحٍحص ٚطلي٠ي ح١ٌٔخٓخص. ًٌٚه ِٓ هالي حٔظوخد ِـٍْ ٚؽٕٟ   ٠َُٔيٖ ػخ١ًٌخ ًِّٔٛػخ، ِٚئػَِّ

ألِش ٚططٍؼخطٙخ، ٠ىفً كك حٌّشخٍوش حٌفؼ١ٍش ٌٍـ١ّغ رّخ ف١ٙخ حألكِحد شؼزٟ طؼيىٞ ١ٍُٓ حٌظَو١زش، ٠ؼىْ ٚحلغ ح
َٓ ٍإٜ ؿي٠يس ٚرَحِؾ ؿخىس كظ١فش، أٚف١خَء    حٌفظ١ش حٌٕخشجش، ٚحهظ١خٍ ِٕظَوز١ِٓ ًٚٞ وفخءس ِٚظيحل١ش، كخ١ٍِ
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ُِٙ، َِحػ١ٓ الٔشغخالطُٙ، ك٠َظ١ٓ ػٍٝ طز١ٍغٙخ ٚطٍز١ظٙخ، ٠َٓ ىِٚخ  ٌٍؼمي حألهاللٟ حٌٌٞ ٠َرطُٙ رّٕظِوز١ِِ ُِٔوِّ
ؿٙٛىُ٘ ألىحء ِٙخُِٙ ػٍٝ أكٔٓ ٚؿٗ، رظفظُٙ ِّؼ١ٍٓ ٌألِش، ٚحػؼ١ٓ حٌّظٍلش حٌؼ١ٍخ ٌٍٛؽٓ فٛق وً 
ٍْٛ ١٘جشً طش٠َؼ١ش شخٍِش ٌّوظٍف حٌشَحثق ٚحٌفجخص ٚحالطـخ٘خص ٚحٌىفخءحص، ِّخ ٠ـؼٍُٙخ  حػظزخٍ، ِٕظَوز١ِٓ ١ٓشىِّ

١ٍِٙخ ِمظؼ١خص حٌَّكٍش ؿي٠َسً رؤطٛحطىُ ٚطِو١ظىُ، أوؼَ ِظيحل١شً ٚطؤ١٘ ّْ ََ ِؼظزٍَس، طُ ال ًٌإلػطالع رّٙخ

ُْ ِٔظٜٛ حإلطالكخص ح١ٌٔخ١ٓش، ٚفٟ  حٌمخىِش، اً ٓظظٌَّٛٝ حٓظىّخَي طى١١ِف حٌّٕظِٛش حٌمخ١ٔٛٔش حٌٛؽ١ٕش، رّخ ٠ؼى
ي٠غ ِمّيِظٙخ َِحؿؼشُ حٌيٓظٍٛ، ٚحٌٌٞ ١ٓىْٛ فخطلش ػٍٙي ؿي٠ي،ال ١ّٓخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رظَل١ش حٌلىُ حٌَحشي ٚطل

ّٓٔخص حٌـ٠ٍّٛٙش، ٚوٌح ط١ٓٛغ ِـخي حٌلمٛق ٚحٌل٠َّخص. الص حٌّـظّغ   ِئ ّٛ وً ًٌه ِٓ أؿً ِٛحوزش طل

 ٚحالٓظـخرش ٌّمظؼ١خص حٌظ١ّٕش، ٚهخطش هيِش ِظخٌق حٌّٛحؽٕخص ٚحٌّٛحؽ١ٕٓ.

ٚحٌظٕظ١ّ١ش حٌـي٠يس ِٓ ؿٛىس، فبٔٗ ال ٠ّىٓ   ِّٙخ رٍغض حإلطالكخص ِٓ ؿيحٍس، ٚحٌٕظٛص حٌظش٠َؼ١ش

َٔؼيََّ٘خ غخ٠ش فٟ كي ًحطٙخ، ك١غ اْ حٌّزظغٝ ٘ٛ حٌظطز١ك ح١ٌٍُٔ حٌٌٞ طظٍمخٖ ٌٖ٘ ح١ٌٔخٓخص ِٓ لزً وً حٌفخػ١ٍٓ أْ 
ٚال   رٙيف طلم١ك َِحِٕخ حٌـّخػٟ حٌّظّؼً فٟ طشى١ً ٚ طٕظ١ذ ِئٓٔخص ىٓظ٠ٍٛش ال شخثزش فٟ ِظيحل١ظٙخ

 فٟ ِشَٚػ١ظٙخ.

ٓذ ٌـؼً حٌـِحث٠َخص ٚحٌـِحث١٠َٓ ٠ؼطٍؼْٛ كٔخ ٌظلم١ك ًٌه، ٠ـذ أْ ٔؼًّ ػٍٝ طٛف١َ حٌـٛ حٌّٕخ
ٚ ِؼٕٝ رّٛحؽٕظُٙ، كمٛلخ ٚ ٚحؿزخص، ٚ ٠ّْٔٙٛ رىً ٚػٟ ٚطزظَ، فٟ ىفغ ػـٍش ط١ٍَٚس رالىُ٘ ١ٓخ١ٓخ 

 ٚحلظظخى٠خ ٚحؿظّخػ١خ ٚ ػمخف١خ ٔلٛ حألفؼً.

ِٚؼخٍػش اْ حٌي٠ّمَحؽ١ش، لزً أْ طىْٛ ِّخٍٓش ٚ آ١ٌخص ٟ٘ ػمخفش ؿّخػ١ش ٠ظلٍٝ رٙخ حٌـ١ّغ ٍٓطش 
ِٚـظّؼخ ِي١ٔخ ٚؿ١ّغ حٌفخػ١ٍٓ فٟ حٌٔخكش ح١ٌٔخ١ٓش، ٟٚ٘ ِلظٍش ططٍٛ حؿظّخػٟ ػ١ّك، طزٍغٗ حألُِ ٚ حٌيٚي 

 ػزَ ِٔخٍحص ؽ٠ٍٛش ٚأٔٔخق ١ٌٔض رخٌؼٍَٚس ِظطخرمش ٚال ِظشخرٙش.

طٔخػي حٌـِحث٠َخص   اْ ٍط١ي حٌـِحثَ ؽخفق رخٌظـخٍد ٚحٌيٍّٚ، ٚ ف١ٗ ِخ ٠ىفٟ ِٓ حٌؼزَ حٌظٟ

ث١٠َٓ ػٍٝ آظٕزخؽ حٌزَحِؾ حٌٛؿ١ٙش ٚحٌّٕخ٘ؾ حٌظخثزش حٌظٟ طٕخٓزُٙ فٟ الخِش ىٌٚش حٌّٛحؽٕش ٚحٌلك ٚ ٚحٌـِح

 حٌمخْٔٛ. 

اْ حٌم١خَ رخٌٛحؿذ حإلٔظوخرٟ أِخٔش ػظّٝ ِٓ ر١ٓ أِخٔخص حٌّٛحؽٕش حٌٛحػ١ش حٌَحشيس، ٟٚ٘ طمظؼٟ طلى١ُ 

شل١ٓ ٚحٌَّشلخص حألوفخء حٌوخ١ٌٓ ِّخ ٠ؼَع حٌؼ١َّ حٌٛؽٕٟ، ا٠ّخٔخ ٚحكظٔخرخ، فٟ حهظ١خٍ حٌزَحِؾ ٚ حٌَّ
 أ١ٍ٘ظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش ٚحألهالل١ش ٌٍطؼٓ.

ٚ أِخ حٌَّشلْٛ ٚ حٌَّشلخص ح٠ٌٌٓ ٠ميِْٛ ػٍٝ ىهٛي حٌّؼظَن حالٔظوخرٟ فال ري ٌُٙ أْ ٠مظٕؼٛح رؤْ 

خفٔش حالٔظوخر١ش، ٌٖ٘ حٌَّكٍش ِٓ ك١خس رالىٔخ ال طٔٛؽ حٌزَظَّشَ حٌظظَفخص حٌشخثٕش ٚ غ١َ حٌَّػ١ش فٟ طؼخؽٟ حٌّٕ
طٍه حٌظظَفخص حٌي١ٔٚش حٌظٟ طّْ رظيل١ش ِـخٌٕٔخ حٌّٕظوزش ٚطلؾ ِٓ حٌم١ّش حٌّؼ٠ٕٛش ٚحألهالل١ش ٌويِش 

ظٗ فٟ حٌّـخي ح١ٌٔخٟٓ. ِّ  حٌّٛحؽٓ ألُ

اْ إٍِٔخ ح١ٌَٛ ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ٔـخف حإلٔظوخرخص حٌظش٠َؼ١ش فٟ ِٔظٜٛ حٌـٙٛى حٌظٟ رٌٌُض فٟ حٌظ١ّٙي ٌٙخ 
 ز١َ حٌّؼمٛى ػ١ٍٙخ.ٚشَف حٌَ٘خْ حٌى

ىْٚ طؼزجش وً فجخص   اْ ىٌٚش حٌلك ٚحٌمخْٔٛ ٚحٌي٠ّمَحؽ١ش حٌظٟ ٔظزٛ اٌٝ حٓظىّخي رٕخثٙخ ال طظلمك
حٌٔخكش ح١ٌٔخ١ٓش حٌٛؽ١ٕش ٚطٕش١طٙخ ِٓ ؿٙش ٚكّخ٠ش الظظخى   حٌشؼذ، ٌزٌي حٌـٙٛى ٚػّٙخ ِٓ أؿً طؤؽ١َ

 حألٔـغ ٚحٌٛك١ي حٌٌٞ ٠ؼّٓ كمٛق شؼزٕخ ِٚٔظمزً رٍئخ. حٌزالى ٚطل٠َىٗ ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش. ًٌىُ ٘ٛ حٌٔز١ً
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 أيتها السيداث الفضلياث،

   أيها الســادة األفاضل،

َّْ حٌشؼَذ  ٍٓ ِٓ أ ٍَ ٌٕخ ف١ٙخ االّ حٌٕـخف، ٌٌح فؤٔخ ػٍٝ ٠م١ اْ حٌزالَى ػٍٝ أػظخدِ َِكٍٍش ِظ٠َ١ش، ال ه١خ

ٍُ أ١ّ٘شَ حٌليع ٚكٔ ، حٌٌٞ ٠ُمَيِّ َّٟ َّٞ حألر ٌَُي ٚؽَٕٗ فٟ ٌ٘ح حٌّٛػي حٌـِحثَ خ١ٓشَ حٌظَف، ٌٓ ٠وٍَف ٚػيٖ ٌٚٓ ٠ْو

حء.  َّ ٕش حٌغ ّٔ  حٌٍّلٛظ ِٓ ٌٖ٘ حٌ

ظفظِّق ػٍٝ ػخٌُ  ُّ ؽ رخٌّال١٠ٓ ِٓ حٌّيٍٓش حٌـِحث٠َش، حٌٛحػٟ حٌ َّ أٔخ ٚحػٌك رؤْ شزخَد حٌـِحثَ حٌٌٞ طو

ٍِن ٌظلي٠ّخص حٌؼٌّٛش ِٚوخ ي ُّ ْ ٠ظَرَُّض رخٌزالى حٌّؼَفش حٌلي٠ؼش ٚطىٌٕٛٛؿ١خص حالطظخي، حٌ ْْ َُ ؽَ٘خ، ١ٓظظيَّٜ ٌِ

 ًٌ س أهَٜ أٔٗ أ٘ َّ ِ ُٓ ح، ٚحػك رؤٔٗ ١ٓظظيَّٜ ٌيػخس حٌفظٕش ٚحٌفَلش ٚكٔخرخص حٌظيهً حألؿٕزٟ. أٔٗ ١ٓزَ٘ ًَّ ش
َٓ شخِوخ، ؿخػالً ٌٖ٘ حالٔظوخرخص ٚػزشً أهَٜ فٟ  َّٞ ٠َْٚظَيف رظٛطٗ ػخ١ًٌخ، ٍحفًِؼخ حٌٛؽ ٌٍّٔج١ٌٛش، ١َٓفغ حٌظلي

خ ٌٍي٠ّمَحؽ١ش١َِٔس حٌ ًٓ َْ ِى حٌٛؽٕٟ، ٠َٚٛ حاللظَحع ُػ  فٟ ؿِحثَٔخ حٌلز١زش.  زٕخء ٚحٌظـيُّ

 حٌّـي ٚحٌوٍٛى ٌشٙيحثٕخ حألرَحٍ.

 طل١خ حٌـِحثَ،

 ٚحٌٔالَ ػ١ٍىُ ٍٚكّش هللا طؼخٌٝ ٚرَوخطٗ.
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وتأسيس  المحروقات رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم :10 الممحق رقم
 .2102فيفري  00،االتحاد العام لمعمال الجزائريين

 إلى السيد عبد الوجيد سيدي السعيد،

 األهيي العام لالتحاد العام للعوال الجزائرييي،

  وكافت العاهالث والعوال الجزائرييي،

فزَح٠َ  29اك١خء ٠َٛ فٟ ػخِٕخ ٌ٘ح حٌٌٞ ٔظؤ٘ذ ف١ٗ إلك١خء حٌٌوَٜ حٌو١ّٔٓ الٓظمالي رالىٔخ، ٠ٌؤَخ 
، رّغِٜ ٠ٌ٘ٓ حٌليػ١ٓ 5495، ٚطؤ١ُِ حٌّلَٚلخص ػخَ 5411طؤ١ْٓ حالطلخى حٌؼخَ ٌٍؼّخي حٌـِحث١٠َٓ ػخَ 

  رخٌٕٔزش ٌٍظالَُ حٌمخثُ ر١ٓ طل٠ََ حٌٛؽٓ ٚطش١١يٖ.

ن ش ىل١مش ِٓ طخ٠ٍ٠ٍـيٍ حٌظٌو١َ فٟ ٌ٘ح حٌّمخَ رخٌيٍٚ حٌٌٞ حػطٍغ رٗ حٌؼّخي ٍؿخال ٚ ٔٔخء فٟ وً َِك

رالىٔخ حٌّؼخطَ. ٌمي وخٔٛح ِٕخػ١ٍٓ ٚحػ١ٓ ِظزظ٠َٓ ِٓ أؿً حالٓظمالي فٟ ِطٍغ حٌمَْ حٌّخػٟ، ِٚـخ٘ي٠ٓ 

أشخّٚ ارخْ كَد حٌظل٠ََ ، ٚرٕخس غيحس حٌظلٍَ حٌظِِٛح ح١ٌمظش فٟ حٌيفخع ػٓ حٌـ٠ٍّٛٙش، ٚأّٓٙٛح فٟ 
  حٓظمَحٍ حٌزالى ٚإِٔٙخ.

ِٓ أؿً حالٔؼظخق حٌٛؽٕٟ، ٚػلٛح فٟ ٓز١ً ٌ٘ح ٚوخْ ٌُٙ كؼٍٛ فٟ وً ِؼَوش هخػظٙخ حٌـِحثَ 
  حالٌظِحَ رىً شٟء ٌُٚ ٠زوٍٛح رخألٍٚحف.

ٌمي ظً حالطلخى حٌؼخَ ٌٍؼّخي حٌـِحث١٠َٓ ػٍٝ وً حِظيحى طخ٠ٍوٗ ِٕظّش ٔمخر١ش رخٍُس، حٓظطخػض حٌـّغ 

ِحي ح١ٌَٛ ػٍٝ ًٌه ر١ٓ حٌظطٍؼخص حالؿظّخػ١ش ٚحٌٛحؿذ حٌٛؽٕٟ ٌٍؼّخي حٌـِحث١٠َٓ فٟ ٔفْ حٌّؼَوش. ٚ٘ٛ ِخ ٠
حٌؼٙي، ِٔخّ٘خ فٟ ًحص ح٢ْ فٟ طل١ٔٓ ظَٚف حٌّؼ١شش ٚحٌؼًّ ٌٍؼّخي، ٚفٟ ِؼخٌـش حٌّٕخم حٌؼخَ رّخ ٠ٛفَ 

  حالٓظمَحٍ ٌزالىٔخ.

إٔخ ٔٔـً ٚٔؼّٓ ىٍٖٚ ػّٓ حٌؼالػ١ش، ًٌىُ حٌفؼخء حٌّفظٛف ٌٍلٛحٍ ٚحٌظشخٍٚ ر١ٓ حٌلىِٛش ٚأٍرخد 
حث١٠َٓ. وّخ إٔٔخ ٔميٍ طى١فٗ ِغ حٌّشٙي حٌـي٠ي ٌؼخٌُ حٌشغً حٌٌٞ ٠ٔـً رَُٚ حٌؼًّ ٚحالطلخى حٌؼخَ ٌٍؼّخي حٌـِ

  فجخص حؿظّخػ١ش ١ِٕٙش ِخ حٔفىض طظٕٛع ِٓ ٠َٛ اٌٝ آهَ، ٚظٍٙٛ طؼيى٠ش ٔمخر١ش كم١م١ش.

اْ حٌظى٠َُ حٌّٔظلك حٌٌٞ ٔوض رٗ ح١ٌَٛ فجش حٌؼّخي ٚحٌؼخِالص ١ٌْ ِـَى طّـ١ي ٌٍّخػٟ رً أٗ طٌو١َ 

ِخُحٌٛح ٠ؼطٍؼْٛ رٗ فٟ ط١ّٕش حٌزالى، ٚرخٌيٍٚ حٌّظٕخِٟ ٌألؿ١خي حٌـي٠يس حٌّظىٛٔش ٚحٌّئٍ٘ش  رخٌيٍٚ حٌٌٞ

  ٚحٌّظفظلش ػٍٝ حٌؼخٌُ حٌّؼخطَ، ٚحٌظٟ طظميَ ػٍٝ ٚلغ ِخ ؿخء رٗ ُِٕٙخ ِٓ حالرظىخٍحص حٌؼ١ٍّش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١ش.

حؿزٙخ وّخ فؼً أٓالفٙخ، ففٟ ظَٚف ؿي٠يس، طفَع ٚال ٠ٍذ ِمظؼ١خص ؿي٠يس، ٓظٍظَِ ٌٖ٘ حألؿ١خي رٛ

  ٚٓظىْٛ ٌي٠ٙخ ؽّٛكخص ؿي٠يس ٚوز١َس ٌزالىٔخ.

حٌّـ١ي طخ٠ٍن رالىٔخ ِٓ أٚٓغ حألرٛحد ك١غ أػٍٕخ ف١ٗ لَحٍ طؤ١ُِ  5495فزَح٠َ  29ٌمي ىهً ٠َٛ 

حٌّلَٚلخص، ِئوي٠ٓ رىً لٛس حٓظَّحٍ حٌّٔخٍ حٌّئىٞ اٌٝ حوظّخي حالٓظمالي حٌٛؽٕٟ. وّخ أوئخ فٟ ًٌه ح١ٌَٛ 

ٓ ؿي٠ي، ػمظٕخ حٌؼ١ّمش فٟ ِميٍس حٌشزخد حٌـِحثَٞ ػٍٝ حٓظالَ ِظ١َ طٕخػش كٔخٓش ٚطىٌٕٛٛؿ١خ ؿي ِٚ
 ِظطٍٛس.
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ٚ رخٌفؼً، ٌمي حٓظطخع حٌم١ًٍ حٌّظٛفَ ِٓ حإلؽخٍحص ٚحٌّٕٙي١ٓٓ ٚحٌظم١١ٕٓ حٌؼخ١ٍِٓ ٌيٜ ٓٛٔخؽَحن 

طٙخ حٌشَوخص حألؿٕز١ش. ٚحألشٛحؽ حٌظٟ آٌٔحن، حٌظىفً رشـخػش ٚحلظيحٍ رخٓظغالي آرخٍ حٌزظَٚي ٚحٌغخُ حٌظٟ ٘ـَ
لطؼٕخ٘خ ٌِٕ ًٌه حٌظخ٠ٍن ِألٜ رخإلٔـخُحص حٌظٕخػ١ش حٌزخَ٘س حٌظٟ أٌلمض رالىٔخ رّظخف حٌفخػ١ٍٓ حٌىزخٍ فٟ 

  طٕخػش حٌّلَٚلخص حٌؼخ١ٌّش.

ِٚغ ًٌه، فبْ ٌٖ٘ حٌّٛحٍى حٌطز١ؼ١ش غ١َ حٌّظـيىس ِخ طِحي طشىً ٍ٘خٔخ ٘خِخ رً ِظ٠َ١خ فٟ رؼغ 
خْ رخٌٕٔزش ٌٍظ١ّٕش حاللظظخى٠ش حٌٛؽ١ٕش ٌٍٚظطٍٛحص حٌـ١ٓٛ١خ١ٓش حٌي١ٌٚش. إٔخ ِخ ِٔحي ٔٔؼٝ ؿخ٘ي٠ٓ اٌٝ حألك١

طؼ١ّٕٙخ ػٍٝ حٌٛؿٗ حألٔٔذ ِخ ٠ىْٛ هيِش اللظظخىٔخ ٌٚشؼزٕخ، ٚاٌٝ ط١ًٙٔ الخِش ػاللخص طؼخْٚ ِٕظفش ٚلخر١ٍش 

ٛحء، حطمخء ٌَٚف حٌظظخىَ ٚحالػطَحد فٟ حألٓٛحق ٌٍيٚحَ ٌفخثيس حٌزٍيحْ حٌّٕظـش ٚحٌزٍيحْ حٌّٔظٍٙىش ػٍٝ كي ٓ
  ح٠ٌٌٍٓ ٠ٍلمخْ حٌؼٍَ رخٌّـّٛػش حٌي١ٌٚش لخؽزش.

اْ طلىّٕخ حٌظخَ فٟ ِٛحٍىٔخ ِٓ حٌّلَٚلخص ٘ٛ حٌٌٞ ِىٕٕخ ِٓ طظٍٛ ٚطٕف١ٌ ح١ٌٔخٓخص حٌطخل٠ٛش 
خ حٌيٌٚش حٌـِحث٠َش فٟ حٌّٕخٓزش ٌظط٠َٛ٘خ، رل١غ إٔٔخ اٌٝ ؿخٔذ حٌّـٙٛىحص حالٓظؼّخ٠ٍش حٌـزخٍس حٌظٟ رٌٌظٙ

حلظٕخء حٌظـ١ِٙحص ٚرٕخء حٌّٕشآص حٌظٕخػ١ش ٚطى٠ٛٓ حٌَؿخي، ٚفمٕخ اٌٝ الخِش أشىخي ِٓ حٌشَحوش حٌزخٌغش حٌفخثيس 

ِغ شَوخص أؿٕز١ش، ٚفٟ طى١١ف لٛح١ٕٕٔخ ِغ ًٌه، وٍّخ حلظؼٝ حألَِ ٌىٓ ىْٚ حٌّٔخّ ر١ٔخىطٕخ حٌٛؽ١ٕش ػٍٝ 
  ِٛحٍىٔخ حٌطز١ؼ١ش.

رالىٔخ كممض أـخُحص وز١َس، ِٕٙخ حٌىشف ػٓ حكظ١خؽخص ػوّش ِٓ حٌّلَٚلخص، ال ؿيحي فٟ أْ 

ٚطط٠َٛ ٚحٓظغالي كمٛي ؿي ٘خِش ِٓ حٌغخُ ٚحٌزظَٚي، ٚط١١ّغ ِٚؼخٌـش حٌغخُ ٚطى٠ََ حٌزظَٚي، ٚٔشخؽخص 
حالٓظغالي ٚرٕخء أٔظّش ٔمً ٚحٓؼش ِيػّش رؤٔخر١ذ غخُ ػخرَس ٌٍمَحٍحص. ٚحألُ٘ ِٓ ًٌه، طى٠ٛٓ ٚطٛظ١ف 

  ػشَحص ح٢الف ِٓ حٌشزخد حٌـِحثَٞ.

ٍٚغُ ٚؿٛى رؼغ حٌّآهٌ ػٍٝ ٓٛٔخؽَحن، ٚ ٍغُ إٔٔخ ٌٟٔٛ ػٕخ٠ظٕخ ٌؼٍَٚس حٌم١خَ رزؼغ 

حٌظظ٠ٛزخص، فبٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ِٓ حٌؼيي ٚال ِٓ حألِخٔش حٌظٓ رخإلشخىس ٚحٌظ٠ٕٛٗ ػٓ ػّخي ٚاؽخٍحص ٌٖ٘ حٌّئٓٔش 

، 5495فزَح٠َ  29خٍد حٌو١ّٔٓ ٕٓش ٚرخٌوظٛص ٌِٕ حٌىزَٜ ػٍٝ ِخ رٌٌٖٛ ٌِٕ طؤ١ٓٔٙخ، أٞ ٌِٕ ِخ ٠م
  حٌٕفط١ش ًحص حٌّمخَ حٌيٌٟٚ.  حٌظخ٠ٍن حٌٌٞ حوظٔزض رؼيٖ طفش حٌشَوش

ٌمي طؼخػف حإلٔظخؽ حٌٕفطٟ هالي حألٍرؼ١ٓ ٕٓش حٌّخػ١ش، ٚرفؼً طٕخػش حٌغخُ، أطزلض حٌـِحثَ ِٓ 
  الي ًحص حٌفظَس.حٌزٍيحْ حٌَحثيس، ر١ّٕخ حٍطفؼض طخىٍحطٕخ أوؼَ ِٓ ػالع َِحص ه

ِٚغ ًٌه، فبْ ط٠ّٛٓ حٌٔٛق حٌٛؽ١ٕش ٚطٛط١ً حٌّٔخوٓ رخٌغخُ حٌطز١ؼٟ ػٍٝ أٚٓغ ٔطخق، ٚطٛف١َٖ 

ٌمطخػٟ حٌظٕخػش ٚحٌفالكش، ِٓ ر١ٓ حأل٠ٌٛٚخص رخٌٕٔزش ٌٕخ، ػٍٝ أٔٗ طُ لطغ أشٛحؽ وزَٜ ف١ّخ ٠وض طٛط١ً 
  حٌىَٙرخء اٌٝ وخفش أٍؿخء حٌزالى.

. اْ حالػظَحف رـيحٍطُٙ ٚحٓظلمخلُٙ 5495رٔٛٔخؽَحن رؤّش أػؼخف ٌِٕ  ٌمي حٍطفغ طؼيحى حٌؼخ١ٍِٓ

ِشَٚع طّخِخ، هخطش ٚإٟٔ ِظ١مٓ ِٓ أُٔٙ ٌٓ ٠زوٍٛح ال رـٙيُ٘ ٚال رفىَُ٘ فٟ ٓز١ً ٍفغ حٌظلي٠خص حٌـي٠يس 
  حٌظٟ ١ٓظؼ١ٓ ػٍٝ لطخع حٌّلَٚلخص ِٛحؿٙظٙخ.

ِال كخّٓخ فٟ طش١١ي حٌزالى، ٚطلم١ك ٌمي شىٍض حٌميٍحص حٌٙخثٍش ِٓ ِٛحٍىٔخ ِٓ حٌّلَٚلخص ػخ
 حالٔـخُحص حاللظظخى٠ش ٚحٌؼمخف١ش ٚحالؿظّخػ١ش حٌىزَٜ حٌظٟ حٓظفخى ِٕٙخ شؼزٕخ ٌِٕ حالٓظمالي.
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اْ حٌّلَٚلخص ٚحٌّٛحٍى حٌّخ١ٌش حٌظٟ طيٍ٘خ ػٍٝ حٌزالى وخٔض اٌٝ كي ح٢ْ ٚٓظزمٝ ِٔوَس ٌظلم١ك 

خ أّٓٙض اٌٝ ٠ِٕٛخ ٌ٘ح فٟ ط٠ًّٛ ِٕـِحص وزَٜ وخٔض حٌَهخء ٌىخفش حٌشؼذ حٌـِحثَٞ. ِٚٓ حٌّئوي أٔٙ
  حٔؼىخٓخ ٌّخ ٠ليٚ أِظٕخ ِٓ ّ٘ش ٚاليحَ.

حٌٙخثٍش حٌظٟ   فٟ ِميٍٚ وً فَى ِٓ شؼزٕخ أْ ٠ٍّْ ِٓ هالي أ١ّ٘ش كـُ ٚأرؼخى رَحِؾ حالٓظؼّخٍحص

١ٌش هط١َس، ٚحٌظَف رخشَطٗ حٌٍٔطخص حٌؼ١ِّٛش، اٍحىطٕخ حٌؼخرظش ٍغُ حٌّل١ؾ حٌيٌٟٚ حٌّؼطَد رفؼً أُِش ىٚ
حٌـٙٛٞ حٌزخكغ ػٓ حالٓظمَحٍ فٟ اػفخء ؿٛىس ٔٛػ١ش ؿي٠يس ػٍٝ حٌلٍٛي حٌظٟ طٕظظَ٘خ وً ٌٖ٘ حٌّٔخثً، 

  ٚطوظ١ض حٌشز١زش فٟ ٌ٘ح حإلؽخٍ رخٌمٔؾ حألٚفٝ ِٓ حٌّوطؾ حٌوّخٟٓ حٌـخٍٞ.

ش حٌؼ١ّمش حٌظٟ ٌٖ٘ حٌـٛىس حٌـي٠يس فٟ حٌّمخٍرش ٓظؼُِ ػ١ٍّخ ػٍٝ أٚٓغ ٔطخق رخإلطالكخص ح١ٌٔخ١ٓ
رخشَٔخ٘خ؛ ٌٖ٘ حإلطالكخص حٌظٟ ٔظٛطً رفؼٙخ اٌٝ حٓظىّخي الخِش ىٌٚش حٌلك ٚحٌمخْٔٛ ٚفظق حٌّـخي ٚحٓؼخ 

ٌّشخٍوش حٌّٛحؽ١ٕٓ فٟ حٌمَحٍحص حٌظٟ طوظُٙ، ٚفٟ حهظ١خٍُ٘ حٌلَ ٌّّؼ١ٍُٙ فٟ حٌّئٓٔخص، ريءح رخٌّـخٌْ 
  ٠ش حٌزٌَّخْ.حٌشؼز١ش حٌزٍي٠ش ٚحٌّـخٌْ حٌشؼز١ش حٌٛالث١ش، اٌٝ غخ

حٔطاللخ ِٓ ٌٖ٘ حألٍػ١ش حٌّئٓٔش ػٍٝ ح٠ٌِّي ِٓ حٌي٠ّمَحؽ١ش، ٔيػٛ حٌـِحث٠َخص ٚحٌـِحث١٠َٓ اٌٝ 

طٛهٟ حٌـي ٍٚٚف حٌّٔئ١ٌٚش فٟ حٔظوخد ٔٛحرُٙ فٟ ِخ٠ٛ حٌّمزً ِٓ أؿً اػِحُ رالىٔخ رّـٍْ ٚؽٕٟ ؿي٠ي، 
  ٌَّحؿؼش حٌيٓظ٠ٍٛش.ؿي٠َ رؼمش حٌشؼذ رَِظٗ، طٌٛٝ ٌٗ ِّٙش ح١ٌٕخرش ػٍٝ حألِش فٟ ح

ٌٖ٘ حٌٍٛشش ح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌّئٓٔخط١ش حٌىزَٜ فَطش أِخَ حٌشزخد ١ٌٔظَؿغ ِّٙش ط١َٓن رالىٔخ أوؼَ فؤوؼَ 

فٟ حٌٍُٔ ٚحٌطّؤ١ٕٔش، ٚػٍٝ ىٍد حٌليحػش ِٓ هالي طؼ٠ِِ حٌيٌٚش ِٚٓ هالي طم٠ٛش حألِش كظٝ طٛحوذ ٔٔك 
 َٜٔ ف١ٙخ ح١ٌَٛ ٚكيس حٌّٕلٝ حٌظخ٠ٍوٟ ٌزالىٔخ. حٌؼٌّٛش. أٙخ ِّٙش شخكٌس ٌٍُّٙ طٕظظَ حٌـ١ّغ، ِّٙش
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 2102مارس  10،رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لممرأة :19 الممحق رقم

 بسن هللا الرحوي الرحين،

 والصالة والسالم على أشرف الورسليي،

  وعلى آله وصحبه إلى يىم الديي،

 أيتها السيداث الفضلياث،

طلظفً حٌـِحثَ ٌٖ٘ حٌٕٔش رخ١ٌَٛ حٌؼخٌّٟ ٌٍَّأس فٟ ظَف هخص ١ّ٠ِٖ طٕف١ٌ حإلطالكخص، حٌظٟ طَِٟ  

اٌٝ طؼ١ّقك حٌّٔقخٍ حٌقي٠ّمَحؽٟ. ٠شقىً ٘قٌح حٌٍمقخء حٌقٌٞ وَٓقٕخٖ ِلطقش ١ِّقِس ٌظمق٠ُٛ حٌظطقٍٛحص حٌّٕـقِس ػقُ 
ٓ ِٓ هالي ِئشَ حص ط١ّٕش حٌزالى، أْ ٔظخثؾ ح١ٌٔخٓخص حٌؼ١ِّٛش حٌظٟ حٔظٙـظٙخ حٌشَٚع فٟ حٌؼ١ٍّخص حٌّمزٍش. ٠ظز١

حٌيٌٚققش فققٟ ح١ٌّققخى٠ٓ حاللظظققخى٠ش ٚحالؿظّخػ١ققش ٚحٌؼمخف١ققش ٓققّلض رظلٔقق١ٓ حٌٛػققؼ١ش حالؿظّخػ١ققش ٚحاللظظققخى٠ش 

  ٌٍّٛحؽ١ٕٓ رظفش ػخِش ٚطٍه حٌّظؼٍمش رخٌَّأس رظفش هخطش.

ٚحٌّز١ٕش ػٍٝ ِزيأ ِـخ١ٔش حٌظؼ١ٍُ ٚاٌِح١ِظٗ، ٚوٌح  ٌمي أىص حٌّزخىة حألٓخ١ٓش ١ٌٔخٓظٕخ فٟ ِـخي حٌظَر١ش

حٌـٙٛى حٌّزٌٌٚش ِٓ ك١غ أـخُ ِٕشآص ١٘ٚخوً حٌظى٠ٛٓ رّوظٍف أؽٛحٍٖ، ًٌٚه ربُحٌش حٌؼَحل١ً رظفش ٔٙخث١ش 
حٌظٟ وخٔض طلٛي ىْٚ طّيٍّ حٌزٕض ٚاٌظلخلٙخ رخٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ، كظٝ فٟ حٌّٕخؽك حٌزؼ١يس ػٓ حٌّيْ ػزَ وخًِ 

لك ح١ٌَٛ ٌٍـِحثَ، أْ طؼظِ رخٌٕٔزش حٌّٔـٍش فٟ طّيٍّ حإلٔخع ٚوٌح طفٛق ػيى٘ٓ ِمخٍٔش رخٌٌوٍٛ فٟ طَحرٕخ. ٠

ِئٓٔش ٌٍظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ػزَ  48رٍي٠ش ٚ 5195َِكٍش حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ًٌٚه رفؼً أـخُ أٌفٟ ػخ٠ٛٔش ػٍٝ ِٔظٜٛ 
  ٚال٠ش. 98

حٌّٕخٓذ فمي طُ حٌشَٚع فٟ رَحِؾ ٌّلٛ حأل١ِش أِخ رخٌٕٔزش ٌٍزٕخص حٌٍٛحطٟ ٌُ ٠ٔظطؼٓ حٌيٍحٓش فٟ حٌٛلض 
ٚرَحِؾ طى٠ٛٓ فٟ رؼغ حٌّٙٓ هخطش ٌفخثيس ٔٔخء حٌّٕخؽك ح٠ٌَف١ش ٚحٌٕٔخء حٌّخوؼخص فٟ حٌز١ض. اْ ٌ٘ح حٌظليٞ 

ِٓ أؿً ٚطٛي حٌَّأس اٌٝ حٌّؼَفش ٌُ ٠ىٓ ِّىٕخ طلم١مٗ ِٓ ؽَف حٌيٌٚش ٚكي٘خ ٌٛال حالٔوَحؽ حٌّظىخًِ 

 فٟ ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش َِٚحفمظٙخ. ٠ٕزغ طى٠ٛٓ حٌَّأس فٟ رالىٔخ ِٓ لٕخػش ػ١ّمش ٠ظمخّٓٙخ وً ٌٍؼخثالص ٔٔخء ٍٚؿخال
ِٓ حٌيٌٚش ٚحٌّـظّغ ٚطَؿغ أٓٔٙخ اٌٝ طخ٠ٍوٕخ. ٚرّخ أْ "حألَ ٟ٘ حٌّيٍٓش حألٌٚٝ" طىفٍض حٌّيحٍّ حٌلَس 

 ِٓ لٍش ػيى٘خ آٌٔحن. رخٌظي٠ٍْ حٌّـخٟٔ ٌٍزٕخص هالي فظَس حالٓظؼّخٍ ٚأىص ىٍٚح ٍحثيح ِشٙٛىح ػٍٝ حٌَغُ

اًح وخْ كمخ، ال ٠ّىٓ طؼ٠ٛغ ىٍٚ حٌَّأس حٌىخِٓ فٟ حٌظ١١َٔ حٌلٔٓ ٌٍو١ٍش حٌؼخث١ٍش ٚحٌٌٞ ٠ؤطٟ لزً  
حٌّيٍٓش ٠ّٚيى ِّٙظٙخ، ف١ٕزغٟ أْ ال ٕٔٔٝ أْ ٌ٘ح حٌيٍٚ حٌّليى ٌٙخ ِٓ ؽَف حٌٍٔف وؼ١َح ِخ طُ كظَٖ فٟ 

كَد حٌظل٠ََ حٌٛؽٕٟ رٍؼذ ىٍٚ ال ٠ٔظٙخْ رٗ ِٓ أؿً ِل١ؾ حٌِّٕي. ٌمي ّٓق ٔؼخي حٌَّأس ال ١ّٓخ فٟ 
حٌل٠َش ٚحٓظَؿخع ح١ٌٔخىس. اْ ٌ٘ح حٌٛحؿذ حٌٌٞ أىطٗ ػٍٝ أوًّ ٚؿٗ طـخٖ ِـظّؼٙخ ِخُحٌض طٛحطً حٌم١خَ رٗ 

  ِٓ أؿً حٌظش١١ي حٌٛؽٕٟ ٚػ١ٍٙخ ح١ٌَٛ ٚغيح ٍفغ طلي٠خص أهَٜ.

خ ؿٍّش ِٓ حٌّزخىة ٚٚػؼض حألؽَ ٌٚيػُ ٌ٘ح حإلٍع حٌٌٞ طؼظِ رٗ، ألَص حٌـِحثَ فٟ ىٓظٍٛ٘
حٌظش٠َؼ١ش ٚحٌظٕظ١ّ١ش حٌّالثّش حٌّٔخف ٌٍَّأس رّّخٍٓش ٚحؿزخطٙخ ٚكمٛلٙخ رشىً وخًِ ٚفٟ وً حٌمطخػخص. اْ 

ػيى حإلٔخع حٌّظِح٠ي فٟ ِوظف ١ِخى٠ٓ حٌٕشخؽ ٠ئوي ٌٕخ حألػَ حإل٠ـخرٟ ١ٌٔخٓخص حٌظى٠ٛٓ ٚحٌظشغ١ً ٚحٌلّخ٠ش 

خ حٌَّأس وّخ ّٓلض ٌٙخ ٌٖ٘ ح١ٌٔخٓخص رخٌّٔخّ٘ش فٟ حٌل١خس حاللظظخى٠ش رشىً حالؿظّخػ١ش حٌظٟ حٓظفخىص ِٕٙ
ٚحٓغ. وٌٌه طُ طؼي٠ً لخٟٔٛٔ حألَٓس ٚحٌـ١ٕٔش رفؼً اٍحىس ١ٓخٓش ِؼٍٕش رٛػٛف ٌٚ٘ح كَطخ ػٍٝ آٍخء 

 طٛحُْ أوؼَ فٟ حٌؼاللخص حٌؼخث١ٍش.
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ٚرطز١ؼش حٌلخي، طُ فٟ ٔفْ ح١ٌٔخق طى٠َْ ِزيأ ط١ٓٛغ ِشخٍوش حٌَّأس فٟ حٌّـخٌْ حٌّٕظوزش رّٛؿذ 

حٌّخىس حٌيٓظ٠ٍٛش حٌـي٠يس ِّخ ٠ؼظزَ ػظَٔش كم١م١ش ٌٍل١خس ح١ٌٔخ١ٓش طُ حٌشَٚع ف١ٙخ ِٓ هالي حٌيٓظٍٛ. فٍُ ٠ؼي 
ّٛحؽٕخص. ػَف ِزيأ حٌلظض حألَِ ِزيأ ِـَىح ٚأّخ أطزق ِزيأ شخِال ٠ـٔيٖ ؿ١ّغ حٌّٛحؽ١ٕٓ ٚحٌ

)حٌّلخطش( حٌٌٞ طؼّٕٗ حٌمخْٔٛ حٌّظؼٍك رظ١ٓٛغ ِشخٍوش حٌَّأس فٟ حٌّـخٌْ حٌّٕظوزش ٔمخشخ ٚحٓؼخ لي ٠زيٚ ِٕٗ 

طوظ١ض كظش ٌٍٕٔخء ٔٛػخ ِٓ ط١١ِّ ٌٖ٘ حٌفجش وؤل١ٍش ٌىٓ وخْ ِٓ حٌؼٍَٚٞ حٌزيء فٟ طى٠َْ ٌ٘ح حٌّزيأ 
  جخص حٌّٕظوزش.حٌٌٞ ١ّٓٔق رظؼ٠ِِ ٚؿٛى حٌَّأس فٟ ح١ٌٙ

١ٓٚؤطٟ حٌٛلض حٌٌٞ ٠ٕزغٟ ف١ٗ ٌٍَّأس أْ طظٌٛٝ حٌّٔئ١ٌٚش حالؿظّخػ١ش ٚفمخ ٌٍيٍٚ حٌٌٞ طمَٛ رٗ فٟ 

حٌّـظّغ ِٓ ؿٙش ٚكٔذ حٌٕٔزش حٌظٟ طّؼٍٙخ ى٠ّغَحف١خ ِٓ ؿٙش أهَٜ. ٚفٟ حٔظظخٍ ًٌه حٌل١ٓ حٌٌٞ ٓٛف ٌٓ 
ش ِٔئ١ٌٚخطٙخ حٌيٓظ٠ٍٛش وخٍِش. ٠ٔخُ٘ حٌمخْٔٛ ٠ظؤهَ رخٌٕظَ ٌٍظطٍٛحص حٌظٟ ٠ؼَفٙخ ِـظّؼٕخ ٓظظلًّ حٌيٌٚ

حٌؼؼٛٞ حٌّظخىق ػ١ٍٗ فٟ اطّخَ حٌّٕظِٛش حٌمخ١ٔٛٔش حٌٛؽ١ٕش حٌظٟ طؼغ طَل١ش ٚكّخ٠ش كمٛق حٌَّأس فٟ طٍذ 
  أ٘يحف ٚرَٔخِؾ ح١ٌٔخٓش حٌٛؽ١ٕش ٌٍظ١ّٕش.

ٙخ حٌلىِٛش طٛؿي رخٌفؼً ٠ٚـذ أْ طٛؿي ػاللش طىخًِ ٚػ١مش ر١ٓ ح١ٌٔخٓخص حٌؼ١ِّٛش حٌظٟ طٕظٙـ

ٚحألٔشطش حٌّلممش ِٓ أؿً حٌظ١ّٕش. ١ٓٚظُ رفؼً ٌ٘ح حٌظٛحفك طـ١ٔي حأل٘يحف حٌّٔطَس حٌٌٞ ٠ٕزغٟ أْ ال 
٠ظؤهَ. اْ ٌ٘ح حٌظميَ حٌٌٞ ٔلظفً رٗ ح١ٌَٛ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ٔخػي ػٍٝ طط٠َٛ ح١ٌٌٕ٘خص ٚرخٌظخٌٟ ط١ًٙٔ ِشخٍوش 

ظّغ. ٠ٚظؼٍك حألَِ رخإلٍطمخء اٌٝ ِـظّغ ٠ٔٛىٖ طمخُٓ حٌَّأس فٟ ط١ّٕش حألِش رظفش طىخ١ٍِش ِغ وً أػؼخء حٌّـ

  حٌّٔئ١ٌٚخص ٚحٌلمٛق ٚحٌٛحؿزخص.

وّخ ٠شىً ٌ٘ح حٌليع حٌٌٞ طُ حهظ١خٍٖ ٌظم٠ُٛ حٌّٔخٍ حٌّٕـِ وٌٌه فَطش ٌٍظٕزئ رآفخق ؿي٠يس ٌَّحفمش 

حص حٌٛحؿذ ططٍٛحص ِـظّؼٕخ ِٓ لزً حٌّئٓٔخص ٚ حٌطزمش ح١ٌٔخ١ٓش. ٠ٚظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىِٛش طلي٠ي حإلؿَحء
حطوخً٘خ رغ١ش حٌٛطٛي هالي حٌٕٔٛحص حٌمخىِش اٌٝ حأل٘يحف حٌّليىس. ٌىٓ ٠ٕزغٟ حٌظؤو١ي أْ حٌمخْٔٛ ٚػًّ 

حٌلىِٛش ال ٠ىف١خْ ٌٛكيّ٘خ ٌظـ١ٔي ٌٖ٘ حأل٘يحف كٔذ ٔظَٔخ رً ٠ـذ ػٍٝ حٌَّأس ٚػٍٝ حٌـّؼ١خص حٌظٟ 

  حٌظلًّ حٌىخًِ ٌٛحؿزخطٙٓ.طٕشؾ ىحهٍٙخ حطوخً طيحر١َ ٍِّٛٓش ِٓ أؿً فَع حكظَحَ كمٛلٙٓ ٚ

اْ حألِش فٟ كخؿش ح١ٌَٛ أوؼَ ِٓ أٞ ٚلض ِؼٝ اٌٝ وخفش أػؼخثٙخ ٌّٛحؿٙش حٌظلي٠خص حٌظٟ ٠ـذ 

ٍفؼٙخ. فال ٠ّىٓ أْ ٠ظلمك ِطٍذ حالٓظمال١ٌش ٚحٌّٔخٚحس ٚحٌىَحِش ٌـ١ّغ حٌّٛحؽ١ٕٓ اال رظظخفَ ؿٙٛى حٌـ١ّغ. 
ٌٕٔش حٌظٟ ٓظطفت ف١ٙخ حٌـِحثَ حٌشّؼش حٌو١ّٔٓ الٓظؼخىس اْ حكظفخٌٕخ ٌٖ٘ حٌٕٔش ١ٌْ وىً حٌٕٔٛحص أٙخ ح

ك٠َظٙخ ١ٓٚخىس شؼزٙخ ٚطٛلي حٌشّؼش حٌلخى٠ش ٚحٌو١ّٔٓ ػٍٝ ؽ٠َك حٌظؼخِٓ ٚحٌٛفخء ٚحٌٛكيس حٌٛؽ١ٕش. أٙخ 

  حٌٌوَٜ حٌظٟ طىََ ف١ٙخ حٌـِحثَ ًحطٙخ ٚطىََ ف١ٙخ حٌَّأس حألَ ٚح١ٌٔيس.

ٌٌحوَس فظٔظؼ١ي ف١ٙخ حألؿ١خي ِالِق ش١ٙيحص ػظ١ّخص ٚطٛلَ ٌٖ٘ حٌٌوَٜ ٠ٔمؾ ف١ٙخ ح١ٌٕٔخْ ٚطٕظؼش ح

ِـخ٘يحص ػخرظخص ػٍٝ حٌّزيأ ٚطل١ٟ ٔٔخء ٚلفٓ وـيحٍ ِظ١ٓ فٟ ٚؿٗ وً حألػخط١َ حٌظٟ ٘يىص حٌٛؽٓ. ٌٖ٘ 

حٌٌوَٜ طّؼً ٌلظش طخ٠ٍو١ش ٠ظؤًِ ف١ٙخ حٌـِحث٠َْٛ ٚحٌـِحث٠َخص ٚؽُٕٙ حٌلَ ٠ٚزٕٝ حٌز١ض حٌىز١َ كـَح 
. ٌلظش ٠مف ف١ٙخ حٌـ١ّغ أِخَ حِظلخْ حٌٌحوَس ٚٚحؿذ حٌؼَفخْ. ٠طَكْٛ أٓجٍش حٌّخػٟ كـَح رظزَ ٚػزخص

  رٛػٟ ٠ٚظفخػٍْٛ ِغ حٌلخػَ رمٕخػش ٠ٚظطٍؼْٛ اٌٝ حٌّٔظمزً رىؼ١َ ِٓ حألًِ.

لي طىْٛ رخلش حٌٍٛى حٌظٟ طظٍمخ٘خ حٌَّأس فٟ ٌ٘ح ح١ٌَٛ ػٕٛحْ حػظَحف ٚػَفخْ ٚلي طىْٛ حٌىٍّخص حٌظٟ 

ش وٌٖٙ كخٍِش ٌّؼخٟٔ حٌظمي٠َ ٌيٍٚ حٌَّأس حٌظٟ ؿَٜ حٌؼَف ػٍٝ أْ ٠مخي ػٕٙخ أٙخ ٔظف طٍمٝ فٟ ِٕخٓز

حٌّـظّغ. أٚ أٔٙخ ٌزٕش أٓخ١ٓش فٟ طَف حٌّـظّغ. ٌىٕٙخ فٟ ٚحلغ حألَِ ٟ٘ وً حٌّـظّغ. رً ال ٔغخٌٟ اًح لٍٕخ اْ 
 حألَ ٟ٘ أٓخّ حألِش.
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أِحي حٌَّأس ٌِِٕش حٌفَى حٌفخػً فٟ حٌّـظّغ ١ٌٔض ِٕش ِٓ أكي. ٌٚىٕٙخ طى٠َْ ٌّخ ؿخءص رٗ  اْ

حٌشَحثغ ٚحٌٕٛح١ِْ ٚطؼ٠ِِ ٌٍفىَس حٌظٟ ٔخػً ِٓ أؿٍٙخ ِئِْٕٛ رلك حٌَّأس ِٚيٍوْٛ أٔٙخ ١ٌٔض ٔم١ؼخ 
لف ٚكخػَس ٌٍَؿً فٟٙ ِٛؿٛىس ك١غ ٠ىْٛ حإلٔٔخْ ٚفخػٍش ك١غ طىْٛ حٌلَوش ِٚئػَس ك١غ ٠ىْٛ حٌّٛ

ك١غ ٠ظطٍذ حٌّٛلغ. ٌمي رخىٍٔخ ِئهَح ربطالكخص ١ٓخ١ٓش حٍطؤ٠ٕخ أْ حٌـِحثَ رلخؿش ا١ٌٙخ ِٔض ِفخطً 

أٓخ١ٓش فٟ حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش ِّخ أكيع ك٠ٛ١ش وز١َس فٟ حٌّـظّغ ١ٓىْٛ ِٓ ٔظخثـٙخ اػطخء ىفغ ؿي٠ي ٌٍظـَرش 
ؼَ ِغ ٍغزش حٌـِحث٠َخص ٚحٌـِحث١٠َٓ فٟ حٌظٕٛع حٌي٠ّمَحؽ١ش فٟ رالىٔخ ٚكفِ ٌٍطزمش ح١ٌٔخ١ٓش كظٝ طظفخػً أو

  ٚحهظالف حٌَأٞ ٚطىخفئ حٌفَص فٟ حٌظٕخفْ حالٔظوخرٟ.

اْ كِِش حإلطالكخص ٌٖ٘ ََٔٚ ِٓ هالٌٙخ ِٛحطٍش حٌّشٛحٍ ٚحٌّؼٟ فٟ كّخ٠ش ٚطَل١ش ٚٔشَ كمٛق 
حٌّـظّغ حٌّئٟ  حإلٔٔخْ ٚطط٠َٛ حٌّـظّغ رخٌظىخًِ ِغ ؿ١ّغ حٌّئٓٔخص ِٕٚٙخ ػٍٝ ٚؿٗ حٌظلي٠ي ِٕظّخص

رخػظزخٍ٘خ ِٓ أُ٘ آ١ٌخص حإلطالف ٚؽَفخ أٓخٓخ فٟ حٌظفخػً ِغ لؼخ٠خ حٌّـظّغ ٚطشى١ً حٌَأٞ حٌؼخَ ال١ّٓخ 
ػزَ لٕٛحص حٌلٛحٍ حٌٕشؾ ٚحٌزٕخء اٌٝ ؿخٔذ حٌظٛػ١ش ٚحٌظؼم١ف ٚحٌظٛؿ١ٗ حٌظٟ طٔظٙيف وخفش فجخص حٌّـظّغ. اْ 

ٌفمَٞ ٌٍل١خس ح١ٌٔخ١ٓش ٠ؼىْ ا٠ّخٕٔخ حٌمٛٞ رخٌيٍٚ حٌٙخَ حإلطالف حٌٌٞ شًّ حألكِحد رخػظزخٍ٘خ حٌؼّٛى ح

ٚحٌل١ٛٞ حٌٌٞ طئى٠ٗ حألكِحد فٟ حكظَحَ لٛحػي حٌٕظخَ حٌي٠ّمَحؽٟ ٚحٌّئٓٔخص حٌيٓظ٠ٍٛش ٚحٌَأٞ ح٢هَ 
ٓٛحء أٚطٍض حالٔظوخرخص حٌلَس ٚح٠ٌِٕٙش ٌٖ٘ حالكِحد اٌٝ ٓيس حٌلىُ أٚ وخٔض فٟ حٌّؼخٍػش طؼطٍغ ريٍٚ 

  خٓزش.حٌَّحلزش ٚحٌّل

ٌّٚخ وخٔض ك٠َش حإلػالَ ٚحٓظمال١ٌٗ ؿِء ال ٠ظـِأ ِٓ حٌل٠َخص حٌؼخِش ٚكمٛق حالٔٔخْ ال١ّٓخ فٟ 
ِـظّغ ٠ئْٓ رؼزخص ٌٍظؼيى٠ش رّوظٍف أشىخٌٙخ ٚحٔطاللخ ِٓ وْٛ ك٠َش حٌظلخفش ١ٌٔض حِظ١خُح رً ٟ٘ كك 

ـخي ٌظىْٛ حٌظلخفش رلك ألطلخد حٌّٕٙش ِٚٓ هالٌُٙ ٌىخفش حٌّٛحؽ١ٕٓ فبٔٗ رخص ِٓ حٌؼٍَٚٞ فٔق حٌّ
١ٍٓٚش ٌٍٕمي حٌزٕخء ٚإلطالف حٌّـظّغ ٚهيِش حإلٔٔخْ ٚحٌٛؽٓ ًٌٚه رخالكظىخَ اٌٝ ػٛحرؾ حٌؼ١َّ حٌّٕٟٙ 

ٚحٌِٕح٘ش ٚحكظَحَ حٌوظٛط١خص. ِٚٓ ػّش فبْ لٛح١ٔٓ حإلػالَ ٚحألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌـّؼ١خص ٚحٌٛال٠ش 

ٕظوزش ؿخءص ٌظّٕق حٌّٛحؽ١ٕٓ ِٔخكش أٚٓغ ِٓ حٌل٠َخص ٚحٌّشخٍوش ح١ٌٔخ١ٓش ٌٍَّأس ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌّـخٌْ حٌّ
٠ِِٚيح ِٓ حٌلمٛق ال١ّٓخ فٟ ِـخالص ك٠َش حٌَأٞ ٚحٌظؼز١َ ٚحٌّّخٍٓش حٌلِر١ش ٚحٌـّؼ٠ٛش ٚىٍٚ حٌَّأس 

  ح١ٌٔخٟٓ.

اْ ؿ١ّغ حالٓظَحط١ـ١خص ٚحٌوطؾ ٚحٌزَحِؾ حٌظٟ حػظّيطٙخ رالىٔخ ٌٍٕٙٛع رخألَٓس ٚحٌَّأس طٙيف اٌٝ 

ٌٍَّأس ٚرٕخء ػمخفش حٌظىخفئ طى٠َٔخ ٌّزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٛحؽٕخص ٚحٌّٛحؽ١ٕٓ. وّخ طٙيف أ٠ؼخ  ػّخْ حٌظّى١ٓ

اٌٝ ا٠فخء حٌـِحثَ رخٌظِحِٙخ رخالطفخل١خص ٚحٌّٛحػ١ك حٌي١ٌٚش حٌوخطش رخٌَّأس ٚكّخ٠ظٙخ ٚطؼ٠ِِ ِشخٍوظٙخ فٟ 
  ِوظٍف حٌّـخالص.

حٌظ٠َٔغ فٟ طغ١١َ حٌٛحلغ ٔلٛ حألكٔٓ فبْ حألَِ ٚرخٌَغُ ِٓ أ١ّ٘ش وً ٌٖ٘ حٌّزخىٍحص حٌظٟ ِٓ شؤٔٙخ 

٠لظخؽ اٌٝ حٌؼًّ ػٍٝ ؿ١ّغ حٌـزٙخص هخطش ِٓ ؽَف حٌّـظّغ حٌّئٟ ٚحٌـّؼ١خص حٌٕٔخث١ش رخٌظلي٠ي ِٓ أؿً 
هٍك ِٕخم ىحػُ ٌٍّشخٍوش حٌظٟ ٟ٘ ؿَٛ٘ حٌي٠ّمَحؽ١ش. ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك فبْ حٌٕٔخء ِيػٛحص اٌٝ ِّخٍٓش 

١ٍش حالٔظوخر١ش رّخ ٠ؼىْ كم١مش حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ّىٓ أْ طئى٠ٗ حٌَّأس فٟ اطالف حٌّـظّغ كمٛلٙٓ رىً كَِ فٟ حٌؼّ
  ٚطلي٠ؼٗ.

اْ ٌٖ٘ حالٓظلمخلخص ١ٌٔض ؤخرمخطٙخ فؼٍٝ حٌَّأس اًح أْ طفظه ِىخٔظٙخ حٌل٠ٛ١ش ِٓ هالي طٕخى٠ك 

٠ظ١ق ططز١ك ِخ ؿخء  حاللظَحع ٚطؼزَ رىؼخفش ٚكّخّ ػٓ ؽّٛكخطٙخ ٚػِِٙخ ػٍٝ طؼ١ّك حٌّٔخٍ حٌي٠ّمَحؽٟ رّخ
ِٓ ِٔخٚحس فٟ حٌيٓظٍٛ فٟ حٌلمٛق ٚحٌٛحؿزخص ر١ٓ حٌّٛحؽٕخص ٚحٌّٛحؽ١ٕٓ أٓٛس رّخ حٓظٍّٕٙخٖ ِٓ أّٓٝ 

  ِؼظميحطٕخ حٌظٟ طٔٛٞ ر١ٓ حٌّئ١ِٕٓ ٚحٌّئِٕخص ٚحٌمخٔظ١ٓ ٚحٌمخٔظخص ٚحٌط١ز١ٓ ٚحٌط١زخص.

 ٗ.ٚحٌٔالَ ػ١ٍىُ ٍٚكّش هللا ٚرَوخط
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 :11 رقم ممحقلا

 وىه

 

  

 

  

 

 :10 رقم محقالم
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 :00 رقم الممحق
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 :00 رقم الممحق

 

 :09 رقم الممحق
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