
  مرصاتهمجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  - 2019 ديسمرب – ثامنالعدد ال -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

 

71 
 
 
 
 

  آليات تحليل الخطاب اإلعالمي للصحف الليبية
  صحيفتي الصباح وليبيا اإلخباريةلدراسة تحليلية 

  كلية اللغات –كلية الفنون واإلعالم 
  جامعة طرابلس

  غالم أبو القاسمخالد د.          . د. حمزة امحمد الثلب
  قسم اإلعالم            قسم الرتجمة

hamza_ethelb@hotmail.comgulam74@yahoo.co.uk  
                                                                                                                               

  :امللخص
منطلقـة مـن تقدم هذه الدراسة �اذج تطبيقيـة آلليـات تحليـل الخطـاب اإلعالمـي للصـحف الليبيـة. 

 ولإلجابة عىل استخدامها؟األدوات املستخدمة يف كتابة النصوص اإلعالمية اإلخبارية، وكيفية  السؤال عن
التـي تتنـاول األحـداث الليبيـة  األخبـار يف املسـتخدمةاللغويـة تستعرض الدراسة األدوات  ؛هذا السؤال

 السياسية الجارية، وذلك بالتطبيق عىل كافة املواد التحريرية األخبارية التي نرشتها أعداد مختلفـة مـن
، والبـالغ 2019صحيفتي الصباح وليبيا األخبارية الليبيت� خـالل الفـرتة مـن أول أبريـل وحتـى سـبتمرب 

  عدداً، �عدل عددين من كل شهر. 24عددها 
العديد من األدوات اللغويـة التـي تـأ� تحـت مسـمى  اتالعينة استخدم صحيفتيوتجادل الدراسة بأن  

ــيم ( ــل التعت ــل النقــدي للخطــاب، مث ــتملص (Concealmentالتحلي ) وطريقــة تقــديم Evading) وال
 )، وغ�هـا مـن األدوات األخـرى،Representation of Social Actorsالشخصيات الفاعلة يف املجتمع (

ة مختلفـة أثناء تغطيتها لهذه األحداث بصياغات وأهداف وم�رسات اجت�عية وعوامل سياسية وسياقي
 التي من شأنها أن توجه رأي القارئ نحو قضايا ما، �ا يتوافق مع النهج الكتا�مصاحبة للنص اإلخباري، 

  فت�.يامل�رس من قبل هيئة تحرير الصح
للخطاب عىل وجـه  والتحليل النقديوتناولت هذه الدراسة أيضاً أهمية استخدام تحليل الخطاب عامة 

الخصــوص يف مجــال الدراســات اإلعالميــة، مــن منظــور اللغــة واســتخداماتها، وبالســياقات االجت�عيــة 
ذا األسـلوب شكاليات التي تواجـه هـالخطاب اإلعالمي، موضحًة كذلك اإل والثقافية والسياسية املحيطة ب

  بسبب غموض مفهومه وتداخل طبيعته مع العلوم األخرى مثل السياسة واالجت�ع.
  التحليل النقدي للخطاب، الصحف اإلخبارية، أدوات لغوية، اإلعالم الكل�ت املفتاحية:
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Abstract 
This study presents practical forms on the mechanisms for analyzing the 
media discourse in the Libyan newspapers. It examines the tools that are 
used to write news texts, and how they are employed. To answer this 
question, the study reviews the linguistic tools used in news dealing with 
the current events in Libya, and applying them to all edited news materials 
produced by different issues of the Libyan newspapers Al-Sabah and 
Libya Al-Ekhbaria during the period from April to September 2019, two 
issues of each newspaper per month . 
The study argues that the sample newspapers have used some language 
tools that come under the umbrella of critical discourse analysis, such as 
concealment, evading, and representation of social actors while covering 
these events. Such use is usually accompanied by various social and 
political practices that are in the context of news production. These 
practices are the goals of newspapers which will guide the readers' opinion 
on certain issues in line with the editorial guidelines . 
This paper also addresses the importance of using discourse analysis in 
general and critical discourse analysis in particular in the field of media 
studies, from the perspective of language use. It highlights the social, 
cultural and political contexts surrounding media discourse, explaining the 
complications when applying such model due to the fact that such field is 
too broad and its multidisciplinary nature when overlapping with other 
fields such as politics and sociology . 
Keywords: Critical Discourse Analysis, newspapers, linguistic tools, 
media 
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  :. املقدمة1
ستخدام تحليل الخطاب يف الدراسات والبحوث اإلعالمية من خالل قدم هذه الدراسة �اذج تطبيقية ال ت

ولهـا لألخبـار واألحـداث التي تستخدمها وسائل اإلعـالم أثنـاء تنا واألدوات اللغويةإبراز بعض األساليب 
التي من شأنها أن توجه رأي القارئ نحو بعض القضايا التي قد تخدم سياسة تحرير الصـحيفة. الجارية، 

سـتخداماتها يف النصـوص االنقدي للتعرف عـىل هـذه األدوات و وقد استعانت الدراسة بتحليل الخطاب 
ح وليبيـا اإلعالمية التي خضعت للتحليل، واملتمثلة يف األخبار السياسية التي تم نرشها بصحيفتي الصـبا 

  .   2019األخبارية خالل الفرتة من أول أبريل وحتى يوليو 
وخالل هذه الدراسة أيًضا سنتناول بعض التعقيدات التي قد تبدو مصـاحبة عنـد التفكـ� يف اسـتخدام 

ولعل أبرز هذه التعقيـدات  ،امة ويف الدراسات اإلعالمية خاصةتحليل الخطاب يف الدراسات اإلنسانية ع
لتنـوع الطـرق واألدوات،  وذلـك) 1(واسـتخداماتهد اتفاق محـدد حـول مفهـوم الخطـاب هو عدم وجو 

ن كل من هذه األساليب تحتـوي يف حـد ذاتهـا عـىل اسـتخدامات مختلفـة، وكـ� أن اختيارهـا إ وحيث 
وسوف يتب� لنا كـل هـذا  )2ب( النصوص التي يشتمل عليها الخطاوتحديدها يعتمد بشكل أسايس عىل

  التحليل.  الحقاً يف محور
خباريـة اإل لألدوات التي شملتها التغطية  عىل الفحص النقدي ءيف هذه الدراسة هو أن نسلط الضو أملنا 

صحف العينة وحول مدى مالءمتها املحتملة لإلجابة عىل السؤال الخـاص �شـكلة البحـث. هـذا مـا  يف
، والتـي ووصـفها األدوات اللغوية املستخدمة يف عينـة الدراسـة لبعضتحديد بوا إليه هذه الدراسة، تص

  تأ� تحت منهج التحليل النقدي للخطاب.
  :. مشكلة الدراسة2

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مؤداها أن األدوات اللغوية قـد تكـون الفاعـل الـرئيس والفعـيل الـذي 
سـاعد عـىل اسـتدامة السـلطة بـل ور�ـا تيجعل الصحيفة أو الوكالة اإلعالمية تؤثر عىل رأي الجمهـور، 

ن هذه األدوات اللغوية توظف إعالمياً، فقد بدأ لنا أن مشكلة الدراسة ترتبط باستخدام إ وحيث  القا�ة
وسائل اإلعالم ألدوات وأساليب قد تؤثر أو توجه القراء نحـو قضـايا مـا، �ـا يتوافـق مـع الـنهج الكتـا� 

هذه الدراسـة إىل  ىعالم الليبية، ومن خالل ذلك تسعوسائل اإل امل�رس من قبل هيئة تحرير وصحفيي 
  ، ومن هنا يتبلور السؤال الرئيس لهذه الدراسة، وهو: ومناقشتها وتحليليها هذه األدوات إبراز

ومـا نوعيـة  ؟استخدامها يتم وكيفية ؟بة النصوص اإلخبارية بصحف العينةما األدوات املستخدمة يف كتا
  دم يف هذه الدراسة؟تحليل الخطاب املستخ

وعليه، ارتأينا يف هذه الورقة بسط بعض آليات الخطاب اإلعالمي والرتكيز عىل صحيفتي الصباح وليبيـا  
لغوية معربة تعكـس أدوات التحليـل النقـدي للخطـاب  �ستوياتالصحف ، وذلك لغنى هذه خباريةاإل 

 ية يف وسائل اإلعـالم لهـا تـأث�اإلعالمي. وهذا املفهوم داخل يف فرضية الدراسة وهو أن امل�رسات اللغو
 ،يف اتجاهات معينة ترغبها الصحيفةالذي يحرك استجابات الجمهور  ،عىل مضمون النص اإلعالمي مبارش

أعـاله بغيـة تحقيـق ات تبلورت يف مشكلة الدراسة ونتج عنهـا سـؤال البحـث وك� تقدم، فهذه الفرضي
  مع انتهاء الشق التحلييل.  تيةاألهداف اآل 
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  :. أهداف الدراسة3

وهـذه ، لهـذه الخطابـات ونبيـاً ويبقـى الجمهـور هـم املسـتهلكتظل امل�رسـة اإلعالميـة نشـاطاً خطا
امل�رســات اإلعالميــة تأخــذ مــن اللغــة عربــة لهــا، واألدوات اللســانية أو اللغويــة تتنــوع، ويســتخدمها 

يف ن تـربو اإلعـالم يع ن ممتهنـيإالحـال فـ وبطبيعـةتنوعها، ووفق سياقات محددة.  باختالفالصحفي� 
 استخداماتهمحقيقة األمر نشطاء وفاعل� ومشارك� يف الخطاب اإلعالمي، ونحن يف هذه الدراسة نحلل 

  حسب نظريات التحليل النقدي للخطاب، ونهدف إىل:
ـ عرض �اذج تطبيقية آللية تحليل الخطاب اإلعالمي الليبي، مـن خـالل التعـرف عـىل بعـض األدوات 1

    يف صحيفتي العينة أثناء تناولها لألخبار واألحداث الجارية. واألساليب اللغوية املستخدمة 
  ـ التعرف عىل أنواع تحليل الخطاب. 2
  ــ وصف بعض إشكاليات تحليل الخطاب. 3

يف ات واألسـاليب اللغويـة املسـتخدمة ، فإن الدراسة تركز بشكل عـام عـىل األدو األهدافوحسب هذه 
إطـار التحليـل النقـدي للخطـاب، مـع املـرور عـىل بعـض الخطاب اإلعالمي الليبي، والتـي تـأ� تحـت 

  وامليول السياسية أو التوجهات الفكرية فقط إذا اضطر الباحثان إىل ذلك.  االنحيازيات
  :. أهمية الدراسة4

تستمد هذه الدراسة أهميتها من حداثة اسـتخدام تحليـل الخطـاب يف البحـوث والدراسـات اإلعالميـة 
وجه الخصوص، مع تركيز بحـوث اإلعـالم عـىل التحليـل الكمـي بيـن� قلـت  العربية عامة والليبية عىل

الذي )3(ية العملية يف مجال تحليل الخطابالدراسات الكيفية، ومن ثم قلت الكتابات النظرية والتطبيق
أنواعـه واسـتخداماته يف حـد ذاتـه أهميـة ورضورة لـدى البـاحث� يف املجـال وعـىل  يعد التعرف عليه 

التي �كن الباحـث مـن �ً يف دراسة البحوث اإلعالمية، ث يعترب تحليل الخطاب مصدراً مهاإلعالمي، حي
ة التعرف عىل أهم األساليب و األدوات اللغوية املستخدمة يف وسائل اإلعالم عامة ووسائل اإلعالم الليبيـ

  عىل وجه الخصوص، وذلك من خالل عرض �اذج تطبيقية لعينة من الصحف الليبية. 
  :ج الدراسةمنه. 5

استخدم الباحثان املنهج الوصفي والتحلييل من خالل دراسة �اذج من مضام� إعالمية بوسائل اإلعـالم 
ة خبارية الصادر العامة للصحافة  وصحيفة ليبيا اإل الليبية، متمثلة يف صحيفة الصباح الصادرة عن الهيئة 

صحيفة يف كل شهر خالل الفـرتة مـن أبريـل عن الهيئة العامة للثقافة، حيث تم اختيار عددين من كل 
مـن صـحيفة  اً عـدد 12عـدداً بواقـع  24ليكون إج�يل األعداد املستخدمة يف الدراسة  2019إىل سبتمرب 

من صحيفة ليبيا اإلخبارية،  وذلك باالعت�د عىل منهج التحليل النقدي للخطاب من خالل  12الصباح و
    ) أسفله: 1ملنهج، ك� هو موضح يف الجدول رقم (توظيف بعض األدوات املستخدمة يف هذا ا
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  تقديم الشخصيات العامة  التملص  التعتيم
  العمم  التحوط  سميةالصيغ اال 

  الشمل الج�عي  اإلخفاء  فرتاض املسبقاال 
  التجميع    

  دمة يف الدراسةخيوضح أدوات التحليل النقدي للخطاب املست 1جدول   
إىل شـهر  2019بريـل لسـنة أ ة مدتها سـتة أشـهر، مـن بدايـة شـهر وقد تم تحديد األخبار يف فرتة زمني 

املواضيع السياسـة  وتناولتطرابلس بداية الحرب الدائرة جنوب سبتمرب من نفس العام، م� يعني من 
فقط، �عنى عندما تكون األخبار يف صحف العينة تشمل تحركات الحكومة محليـاً أو دوليـاً، أو األخبـار 

مـنظ�ت مثـل األمـم املتحـدة أو  التي تنقل األحداث امليدانية ب� الطرف�، أو الترصيحات الدولية مـن
ة تخـتص بشـكل مبـارش باألحـداث الجاريـة يف تحاد األورو� التي تخص ليبيا. وللتوضيح فإن الدراسـاال 

ا، يف ليبي املقروءةوك� ذكر، عينة الدراسة من الصحف  ،ع األطر املكانية والزمنية للبحثليبيا، وهذا لوض
  كعينة للدراسة لسبب�:  املقروءةويأ� اختيار الصحافة 

دقية، رغـم املصادر اإلعالميـة صـــ تعد الصحافة املطبوعة من أهم وسائل اإلعالم يف املجتمع، بل أك� 1
يقـة ي � تعرتف حتـى اآلن بالوثلكرتونية واملرئية واملسموعة، خصوصاً يف ليبيا التتطور وسائل اإلعالم اإل

لكرتونية، أو املسموعة أو حتى املرئية، كمصادر رسـمية يعتـد بهـا فاملحـاكم التـي ال تعتمـد إال عـىل اإل
  �ا يف ذلك القرارات السيادية الصادرة عن الدولة.  إعالنات وقرارات الصحافة املطبوعة، 

ـ عدم قدرة الباحث� عىل الحصول عىل أعداد متواصلة من الصـحف الورقيـة الليبيـة األخـرى، و�كـن 2
ن تلك املحاوالت كشفت عن عدم د�ومة صدور معظم الصحف الليبيـة يف الفـرتة التـي أجـري إ القول 

يا، وك� يف ليب وانتشاراً خبارية، واللت� تعدان أك� توزيعاً ح وليبيا اإل با صحيفتي الص باستثناءفيها البحث، 
ب� عدد ثالث صحف رسمية باإلضافة إىل صحيفة فربايـر الصـادرة عـن الهيئـة العامـة  األهم من�ثالن 

  للصحافة، وذلك وفقاً ملكتب التوثيق واملعلومات بالهيئة العامة للصحافة.   
  :. تحليل الخطاب6

من الصعب إعطاء تعريف واحد لتحليل الخطاب كأسـلوب يسـتخدم يف البحـث العلمـي، كـ� يالحـظ  
ألنــه يوجــد إىل حــد كبــ� الكثــ� مــن  ؛أن تحليــل الخطــاب هــو مفهــوم صــعب Faircloughف�كلــف 

تحليـل عمومـاً، ومـع ذلـك،  )4(التعريفات املتعارضة واملتداخلة الناتجة عن نظريات ومجاالت مختلفـة
وآخـرون "مـن األفضـل وصـف تحليـل Wetherellوكـ� يـراه ويـذرل   ؛اب يفحص استخدام اللغةالخط

إنها مجموعـة مـن األسـاليب والنظريـات املسـتخدمة يف و الخطاب عىل أنه دراسة الحديث والنصوص. 
هج انـومع ذلـك، هنـاك عـدد مـن مختلـف امل )5"(والسياقاالجت�عية دراسة اللغة املستخدمة واللغة 

وأشكال تحليل الخطاب، مـن بينهـا املحادثـة، تحليـل اللغويـات النقديـة وخطـاب مـا بعـد  اتالنظريو 
األخـ� هـو وهـذا النـوع ) 6البنيوية، تحليل الصورة، التحليل السيميولوجي، وتحليل الخطاب النقـدي (

تـم تطـويره  Critical discourse analysis (CDAالتحليل النقدي للخطاب (،الذي يهم هذه الدراسة
 Teun Van Dijk، تيون فان ديـكFairclough Norman، نورمان ف�كلف منهمعل�ء بعضالبواسطة، 
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يحلل اللغـة ضـمن هياكـل أكـرب، ويستكشـف اآلثـار املرتتبـة عـىل حيث " Ruth Wodakوروث وداك 
وبعبـارة ) Taylor)7 تـايلورالكل�ت واألشكال النحوية التي استخدمت يف سياقات  محـددة" كـ� يـراه 

الوظائف األيديولوجية للغة من خالل إنتـاج أو إعـادة إنتـاج  ، تحليل الخطاب يعنى بالتحقيق يفأخرى
  غة.  للا

بشـدة عـىل الفئـات  عنـده� يعتمـد ذلك أيًضا تحليل الخطـاب Meyerوماير  Wodakوداك رىوك� ي
ورغم ذلك ال�كن إعطاء قا�ـة نهائيـة  ،لة، الوضع، الوقت، التوتر، الجدلاللغوية مثل الشخصيات الفاع

ألن اختيارها يعتمد بشكل أسـايس  ؛من األدوات واألساليب اللغوية ذات الصلة بتحليل الخطاب النقدي
وكل واحـد مـن هـذه األسـاليب يحتـوي هـو نفسـه عـىل  )8(عىل النصوص التي يشتمل عليها الخطاب

استخدامات مختلفة. تايلور، عىل سبيل املثال، يقدم أربعة أساليب مختلفـة لتحليـل الخطـاب النقـدي. 
األول، وفقاً لتايلور، يركز عـىل "االخـتالف والعيـوب يف اللغـة كـأداة للتعبـ�، حيـث يضـيف:  االستخدام

ستخدمة الكتشافها كيف يتغ� ويتصل هذا االختالف بحاالت وبيئات "محللو الخطاب يدرسون اللغة امل
 يركز عىل نشاط استخدام اللغة،الثا� "االستخداميف املقابل، . "م� مختلف�اجت�عية مختلفة أو مستخد

الخطـاب عـن أ�ـاط يف اللغـة  مسـتخدمو تحليـلوليس اللغة نفسها". بين� الخيار الثالث يبحـث فيـه 
 والـنهج الرابـعع خاص أو نشاط، مثل عائلـة املصـطلحات واملعـا� الخاصـة مـن حولـه، مرتبطة �وضو 

هـا باسـم "املجتمـع" أو املحتمل هـو البحـث عـن أ�ـاط يف سـياقات أكـرب بكثـ�، مثـل تلـك املشـار إلي
 )9(."الثقافة"

 والرابـع هـ� األقـرب لهـذه الدراسـة ألنهـ� الخيـارين الثـا�ومن األربعة األساليب املذكورة أعاله، فإن 
 م عند تناول األخبار، ك� هويعنيان باستخدام اللغة يف سياقات اجت�عية وسياسية من قبل وسائل اإلعال 

  :اال�دوات يف محور التحليل واملناقشة ح يف األساليب واأل موض
  :. التحليل واملناقشة7

التي يستخدمها اإلعالم يف طرح أفكـارهم  واألدوات اللغويةك� تقدم تربز هذه الدراسة بعض األساليب 
فيون إىل اسـتخدام عبـارات قـد ال يـدركها ري مع�، فعند الكتابة يتجه الصحوتعقيبهم عىل حدث إخبا

كـل فالقضـايا الجدليـة يف املجتمعبعـض  معينـا اتجـاهالقارئ التي من شأنها أن تجعلـه يبنـي اعتقـادا 
ويف هـذا الشـأن، يقـول  خطابا يهدف للـرتويج لفئـات معينـة مـن املجتمـع. املؤسسات اإلعالمية تتبنى

ن الخطاب اإلعالمي يسعى الستدراج القراء لبناء تصور ذهني اتجاه حدث مع� وفق إ )10(محمد يطاوي
وهذا التمثيل الذهني تنتجه املؤسسة  ،ملؤسسة اإلعالميةما يعده مسبقا فريق التحرير العامل يف هذه ا

القارئ يف بعـض األحيـان غـ� مـدرك لهـا. ومـن هـذه األدوات  لغوية تجعلباستخدام أدوات اإلعالمية 
ــيم ( ــتملص (Concealmentالتعت ــة يف املجتمــع Evading) وال ــديم الشخصــيات الفاعل ــة تق ) وطريق

)Representation of Social Actors .(  
  :Concealmentالتعتيم .1

) Nominalizationاللغوية ويتضمن كل من التحويل للصيغة االسمية ( االسرتاتيجياتالتعتيم هو أحد 
)، وهـذه األدوات عبـارة عـن اسـرتاتيجيات تربـك الـنص وتجعـل Presuppositionاملسـبق ( واالفرتاض
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 االسـرتاتيجيةوتلجـأ املؤسسـات اإلعالميـة السـتخدام هـذه  ،ه غامضة وتشـكل لبسـاً يف اسـتيعابهمعاني
حجب الفاعل الرئيس يف الحدث. �عنى آخـر، جعـل الـنص غامضـاً مـن حيـث للتشويش عىل القارئ و 

إدراك الفاعل� األساسي� يف حدث مع� حتى ال يتسنى للقراء وضع اللوم عىل فئة أو حـزب أو ج�عـة 
معينة من املشارك� يف الحدث الذي �كن أن يكون حادثاً أو اعتصاماً أو سطواً أو عملية قتل أو غ�هـا 

وسوف نب� استخدام هذه األدوات يف األمثلة التي تم جمعها  ،ادث التي تتناولها وسائل اإلعالممن الحو 
  حسب املنهجية السابق ذكرها. وليبيا اإلخباريةمن صحيفتي الصباح 

  Nominalizationسمية الصيغ اال .2
 ىبدل األفعال، �عنـ تخدام األس�ءباس ونقلها سمية رسد الحوادث واألخبارإىل الصيغ اال  يقصد بالتحويل

نحـوي وهـو الصـحيح حتـى يشـعر  صـورة فعـلأن األحداث التي من املفرتض أن ينقلهـا الصـحفي يف 
سمية تجعل الداللة من ااملخاطب بقيمة الحدث أو الخرب ويدرك حيثياته، تجد أن الخرب قد نُقل بصيغة 

 التـي هو أيضاً أحد أدوات اإلخفاء لالسمويف الحقيقة، أن التحويل  ،ث الزمن واملشارك� مخفية �اماً حي
ــاً  ــا الحق ــريج عليه ــيتم التع ــتم ،س ــادًة ي ــداً  وع ــرتاتيجية عم ــذه االس ــتخدام ه ــْن  اس ــّل ِم ــرى ك وي

ألنهـم  ؛أن استخدام هذه األداة تعترب مهمة يف بعض العلوم الهندسية وغ�هـا) 12(وف�كلف)11(هاليداي
استخدامها يف نصوص صحفية وإخبارية فإنهـا عـادًة  مصدر تعميم وتجريد البد منه�، ولكن عندما يتم

يقصد بها "حجب هوية الفاعل ومسؤوليته". ونرفـق هنـا بعـض األمثلـة مـن صـحيفتي الصـباح وليبيـا 
  اإلخبارية:   

  )109لعدد ا – 01/09/2019: وقوع خسائر كب�ة (الصباح 1مثال 
يف هذا املثال، نرى أن الصحيفة أشارت إىل وقوع خسائر يف القتال الحاصل عىل أطراف مدينة طـرابلس. 

الفعل "خرس" لكـان مـن الواضـح أن نعـرف  استخدامسم جمع والفعل هو "خرس"، ولو تم او"خسائر" 
  األسفل:يف  2وهذا يبدو جليا يف املثال رقم  ،بد الخسائر ومن هو الطرف املترضرمن هو الذي تك

  )109لعدد ا – 01/09/2019: العدوان املسلح عىل العاصمة (الصباح 2مثال 
ـاح كلمة "العدوان" اسم، واملصدر "َعـَدا" و   ، سـيعرف القـارئ امللـمبـديهياواالعتـداء تعنـي الظُّلـم الرصُّ

بتفاصيل الرصاع املسلح حول العاصمة من هو املعتدي ولكن ال يبدو هذا جليا لبعض القراء من أمـاكن 
 عمنوىل، فكرة للمتلقي الفعل قد ال يعطي، ولو للوهلة األ بدل من  االسممختلفة من العا�. فاستخدام 

أسفله مـن صـحيفة  3فمثًال، يف املثال  ويطمسه يخفي الفاعل الحقيقي نفسه قام بالعدوان ويف الوقت
ليبيا اإلخبارية، ر�ا تتجنب الصحيفة ذكر دولة معينة تدعم الطرف الليبي املعتدي عىل العاصمة، فبدل 
أن يسمي الكاتب الدولة بعينها التي تعتدي عىل العاصمة، يلجأ الكاتب إىل الحيادية أو لحجـب هويـة 

  وان. الدولة املسؤولة يف هذا العد
دد العـ – 06/08/2019 –: حرص حكومة بالده لوقف العـدوان عـىل العاصـمة (ليبيـا اإلخباريـة 3مثال 
562(  

  )100العدد  – 18/08/2019 –السلبية لبعض األطراف الخارجية (الصباح  التدخالت إن: وقال 4مثال 
سـمية باسـتخدام العبـارة غ اال اسرتاتيجية التحويـل إىل الصـيأعاله أن الكاتب لجأ إىل  4نالحظ يف املثال 

ن هذا االستخدام ال يعطي للقارئ التفاصيل الالزمة حول من هي األطـراف إ األسمية "التدخالت"، حيث 
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ـاع  الخارجية التي تتدخل يف الشؤون الليبية. وينتج عـن هـذا طمـس مسـؤولية هـذه األطـراف يف الرص
ـاع" اعبارات  استخداماتأسفله تب� ذلك يف  7و 6و 5الحاصل يف ليبيا. واألمثلة  سمية مثل "أشكال الرص

  و"األع�ل العدائية" والقتال"، حيث يصعب معرفة من الفاعل واملسؤول عىل الحدث.
  )44لعدد ا – 20/05/2019: كل أشكال الرصاع (الصباح 5مثال 
  ) 551لعدد ا – 30/04/2019: تطالب بالوقف الفوري لألع�ل العدائية (ليبيا اإلخبارية 6مثال 
  )556لعدد ا – 18/06/2019: ليشمل القتال العنيف (ليبيا اإلخبارية 7مثال 
سمية أحد اسرتاتيجيات التعتيم اإلعالمي التـي ممكـن أن تخفـي األداة أال وهي التحويل للصيغ اال هذه 

ة الطرف املشارك يف العملية بطريق يصعب عىل املتلقي استنباطها عفويًا لعدم ذكر الفاعل واألداة الثاني
التي رأينا أنه من املهم أن نعرج عليهـا يف هـذه املقالـة والتـي أيضـا تعتـرب أحـد اسـرتاتيجيات التعتـيم 

  هي "االفرتاض املسبق". اإلعالمي 
  Presuppositionاالفرتاض املسبق. 3

 أن النص اإلخباري يحتوي عىل كل التفاصيل املطلوبة أو عىل كل املعا� الدقيقـة، ونر�ا يعتقد املخاطب
ن هناك أيضا معا� مخفية وأخرى يتلقاها القـارئ إ )13(واقع عكس الحقيقة. يقول رتش�دسنوهذا يف ال
مسل�ت ويفرتضها عىل أنها حقيقة مسلم بها وهي يف األصـل عكـس ذلـك. االفـرتاض املسـبق عىل أنها 

 أنها أمر مفروغ منه أو يف النص ويقدمها عىل مربوط باملعني يف النصوص وهو أن الكاتب يفرتض معا�
يقوم بعض الصحفي� ببناء نصوصهم وتركيب جملهم يف بعض األحيان عىل أنها مسـل�ت ) 14(مسلم به

 أو عىل األقل تحتوي عىل مسل�ت. وعادًة يتناول القارئ النص اإلخباري بشكل عشوا� يفتقر إىل الرتكيز
وهـذه  ،النص والخرب نفسه (املصـدر أعـاله)واملالحظة املستمرة يف معانيه وربطها بالسياقات املحيطة ب

  داة من قبل بعض الصحفي�:من املقالة تب� استخدام هذه األ  بعض األمثلة
: طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الجامعة العربية بالخروج عن صمتها اتجاه 8مثال 

  )118دد الع – 12/09/2019األزمة الليبية (الصباح 
 أعاله هو أن الجامعة العربية صامتة أو ملتزمة الصمت تجاه الوضـع 8يف املثال  االنتباهأول ما يسرتعي 

ـة أويف ليبيا. نحن ال نناقش هنا ما إذا كانـت الجامعـة العربيـة متكاسـلة أو  عد�ـة الفاعليـة أو  مقرص
ظ حـنل ،الذي يوظفه اإلعـالماللغوي أو االستعاري  االستخداممهيمن عليها من بعض الدول، نحن يهمنا 

أنه كالم مبارش من وزير الخارجية الليبية محمد سيالة، بل استخدام الصحفي  منقوال عىلأن الخرب ليس 
 أسفله حيث تم افرتاض 9يفرتض حالة مسبقة ويقدمها عىل أنها شبه مسلمة. وينطبق الحال عىل املثال 

 ،جـدل فيـهأمر واقع ال  حظ أنه تم تقديم هذه "التقدمات" عىل أنهاأن قوات الوفاق تحرز تقدمات. نل
تي أمر مستمر يف زمن املضارع املستمر وال اففي هذه العبارة ساق الكاتب الخرب عن التقدمات عىل أنه

  دون توقف. توحي أن التقدم يحدث تدريجيا 
  )71لعدد ا – 01/07/2019: التقدمات التي تحرزها قوات الوفاق (الصباح 9مثال 

 أسفله من صحيفة الصباح التي تفرتض أنه هناك كم 10املسبق يف مثال  اضفرت اال ألداة  اً نرى أيضاً توظيف
  هائل من الضحايا يف صفوف القوات التي قدمت إىل طرابلس. 
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  )71لعدد ا – 01/07/2019: وخاصة أمام الكم الهائل من الضحايا ب� صفوف مقاتليه (الصباح 10مثال 
العـدد  – 16/06/2019الدولة املدنية الد�قراطية (الصباح : مؤكدا أنه ال تراجع عن هدف بناء 11مثال 

60(  
يف  هـو موضـحمن أحد االفرتاضات املسبقة التي يقدمها اإلعالم هو أن الهدف بناء الدولة املدنيـة كـ� 

املدنيـة". أعاله، حيث يفرتض كاتب الخرب أن الحرب الجارية يف طرابلس هـدفها "بنـاء الدولـة  11املثال 
حظ كيف يسـتخدم التوظيف اللغوي فقط للعبارات، نليف الجانب السيايس والرتكيز عىل دون الخوض و 

. دقيق والتقييم الجديل لحيثياتهاتدون الوتقدمها للقارئ عىل أنها مسل�ت اإلعالم أدوات تروج ملقوالت 
لــة مــن اســتخدام لهــذه األداة يف عبــارات مثــل "حلح اً أســفله نــرى مزيــد 15و14و 13و 12يف األمثلــة 

وحدوث "جـرائم وانتهاكـات" و"قصـف  يساعي األملانية" والتي تفرتض أن هناك مساعاملختنقات" و"امل
  للمدني� واملرافق الحيوية" من طرف من أطراف النزاع.  

: أنه تم التواصل مع جميع الوزارات ومؤسسات املجتمـع املـد� لحلحلـة املختنقـات (الصـباح 12مثال 
  )33العدد  05/05/2019
  ) 33العدد  05/05/2019: بتعزيز املساعي األملانية لح�ية الالجئ� (الصباح 13ال مث

 ارتكبتهـا القـوات املعتديـة بحـق املـدني� (ليبيـا اإلخباريـة التـي: لتوثيق الجرائم واالنتهاكات 14مثال 
  )551العدد  – 30/04/2019

: وشدد "الغانم" عىل رضورة وقف االشتباكات وقصف املدني� وتـدم� املرافـق الحيويـة (ليبيـا 15مثال 
  ) 552 – 07/05/2019اإلخبارية 

 )Fairclough)15 املخفي تجاه أمر ما. يبـ� ف�كلـفدا�ا ما يصاحب االفرتاض املسبق نوع من التقييم 
ألنه ما تقدمه مؤسسة إعالمية عـىل أنـه أمـر  ؛لغوياستخدام أن االفرتاض املسبق موجود ومحيط بكل 

البعض عىل أنه أمر جديل يجب الوقوف عليـه والخـوض فيـه ويف تفاصـيله.  يراهمسلم به ومفروغ منه 
 الـرتويجمات هـذه األدوات تهـدف إىل ن معظـم اسـتخداإوفق دراسـات التحليـل النقـدي للخطـاب فـ

و�ا أن هدف هذا البحث هو عرض بعض األسـاليب  ،للخربينة تتبع املؤسسات النارشة مع أليدولوجيات
اللغوية يف الخطاب اإلعالمي وتبيان أهمية تحليل الخطأ النقدي، نحن نتمسك بهذه األهـداف البحثيـة 

  دون الخوض يف األيديولوجيات وامليول السيايس للمؤسسات.
  Evadingالتملص    .4

 اإلعالم أن يكون لها التزام أخالقي تجاه القضـايا السـاخنة وأنالشائع ب� الناس أنه "يجب" عىل وسائل 
 بعيداً عن التحيز، ولكن، ويف الواقع، تجد عباراتهم تجزم بفكـرة أو موضـوع أو ر�ـا اً يكون خطابها متزن

تحاول جاهدًة تقف مع طرف وعندما تريد الوسائل اإلعالمية أن  ،تخدم أو تروج لطرف مع� دون غ�ه
هاتهـا ومصـالحها بشـكل موضـوعي حتـى ال ينتبـه املتلقـي لهـا، ويف نفـس الوقـت تٌجنـب أن �رر توج

لغويـة تجعـل الرسـالة تصـل الصحفي املسؤولية وتجعله يبعث الرسالة التي يريدها باسـتخدام أدوات 
دون أن تضعه يف موضع املسؤولية أو تعطي انطباًعا أن الصحفي أو املؤسسة روجـت للفكـرة للجمهور 

  تقيي� إيجابيا لها.أو قدمت 
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ـوطية Modalityيستخدم اإلعالم يف هذا اسرتاتيجية تعرف باملوقفية ( )، ولهـا تـراجم أخـرى مثـل املرش
) وهي تشمل التحـوط Evading. ويف هذا البحث، نعرج عىل أداة تعرف بالتملص (الصيغيةو والكيفية 

)Hedging) واإلخفاء (Suppression(، فالتملص حسب فرايدمنFriedman)16( هو أال يأخذ املتحـدث
 )Webster-Merriam)17 بسرت و -ضية أو حدث جديل. وحسب تعريف معجم ماريمقتجاه  اً ثابت اً موقف

فالتملص هو إفادة أو عمل يتجنب التعامل مع يشء ما مثل حدث سيايس أو غ�ه، وفقط يعرج ضـمنيا 
  ما بطريقة غ� مبارشة.  اتجاه قضية

  Hedgingالتحّوط .5
فإن التحّوط هو أن يستخدم الصحفي عبارات تُعرب عن رأيه )Machin & Mayr)18 حسب ماك� وماير 

مثل "أعتقد" أو "افرتض" أو "عىل ما يبدو". فالتحّوط هو أن املتحدث أو الكاتب يستخدم ميزات لغوية 
تعطـي  نفسـه الوقـت�كنه من االبتعاد عن توضيح املوضوع الذي يناقشه واالبتعاد عن التفاصيل، ويف 

فهي يف الحقيقـة تخلـق غمـوض (املصـدر أعـاله). ومـن  ،أنه دقيق جًدا يف نقله للتفاصيل انطباًعا عىل
جانب آخر، فاستخدام التحّوط يف الكالم يلطف محتوى النص وتجده أك� انتشارًا يف الخطب السياسـية 

ذه االسـرتاتيجية دا�ـا إللصـاق الكـالم حيث تك� فيها املراوغات الكالمية. والوسائل اإلعالمية توظف هـ
بجهة ثانية حتى تبعد عنها بعض الشكوك. وهذه بعض األمثلة من الصحيفت� الليبيتـ� الصـباح وليبيـا 

  اإلخبارية: 
لعدد ا – 01/07/2019االجت�ع حسب ما جاء عن إدارة إعالم حكومة الوفاق (الصباح  : وتناول16مثال 

71(  
 يةاالسرتاتيجأن الكاتب نسب الكالم الذي يريد أن يرسده إىل إدارة اإلعالم وهذه  أعاله 16نرى يف املثال 

متبعة كث�ا يف الكتابة الصحفية وخاصـة عنـدما يفتقـر الـنص اإلخبـاري املكتـوب أو املقالـة إىل تقيـيم 
حفي أو أسـفله نالحـظ أن الصـ 17وخاصة يف سياقات جدلية. وإذا نظرنا إىل املثال وتبنيه لألحداث  ً ارأي

ال يؤكد وال ينكر، ويقـف )Halliday)19ملوقف، ك� يراه هاليدايالكاتب � يكن حاسً� يف رسده. وهذا ا
 يعلم أن عنارص تابعـة إن الكاتبالكاتب ب� قطبي النفي واإلثبات، حيث ال يوجد إال "أنباء". ر�ا نقل 

لحفرت قامت بعمل مع�، ولكن األسلوب الصـحفي يف توظيـف هـذه األدوات يحـتم عـىل اإلعـالم هـذا 
  لتصل الرسالة للمتلقي عىل حدوث يشء مع� بين� الوكالة اإلخبارية � ترصح به يقينا.  التوظيف

  )71د العد – 01/07/2019: أنباء عن قيام عنارص تابعة لخليفة حفرت (الصباح 17مثال
أسفله أن الكاتب تحّوط يف نقله باستخدام عبـارة "أن مـا ينرشـ" ليبقـى عـىل درجـة  18ونرى يف املثال 

وسطية ب� تحديد النقل من عدمه، وتبقى االحت�لية قا�ة أن هناك أشياء تنرش. ومن الصعب جـًدا أن 
  نرش" ليست مقتبسة من كالم الرساج.  هذه العبارة "أن ما ي هنا ب� كالم الرساج والصحفي ألن�يز 

: وأضاف الرساج ... أن ما ينرش تباعاً من تقارير عن تدخل فرنيس مساند للقوات املعتدية خلق 18مثال 
  )553العدد  – 14/05/2019 –من فرنسا (ليبيا اإلخبارية  اً غاضب اً ليبي اً عام اً رأي
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أسفله وه� "حيـث مـن  20و 19اردة يف املثال� ومن بعض العبارات اللغوية التي تفيد التحّوط هي الو 
هذه التعب�ات  ىل الكاتب نفسه فاعًال للحدث وتبقاملرتقب" و"كان الحديث قد" وه� عبارات ال تجع

  يف دائرة الحيازة االستعارية. 
  )561لعدد ا – 30/07/2019: حيث من املرتقب أن (ليبيا اإلخبارية 19مثال 
لعـدد ا – 23/07/2019 –عاد مجدداً عن املسـار السـيايس (ليبيـا اإلخباريـة : وكان الحديث قد 20مثال 
560(.  

  Suppression: .اإلخفاء6
 يف الـنص أو الخـرب عـىل الـرغم أن لهـا وزنـاً  أشياء غ� موجودة وغ� مـذكورةبكل بساطة، اإلخفاء هو  

يتحتم عـىل تحليـل الخطـاب نقـدياً وعنـد )20(جودة واملذكورة يف الـنص أو الخـرباألشياء املو  يعادل �اماً 
 املحلل أن ينظر للعنارص املتضمنة للحدث يف النص اإلخباري وغ�ها املخفية أو التي تم تنحيتها، مـاك�

ويعترب اإلخفاء أحد أدوات التعتـيم أيضـا حيـث يـوفر مسـاحة للكاتـب  )Machin & Mayr)21 وماير 
النصوص اإلخبارية عادًة ذات صـبغة سياسـية أو  فمن املعلوم أن ،الصحفي أن يتالعب ويراوغ يف النص

جميع العنارص املهمة واملشارك� يف الحـدث أو القصـة أو التقريـر اإلخبـاري أمـر  إدراجبعد  ،اقتصادية
أن الدوافع غالبـا مـا  عىل الرغمالعنارص يقلل من ك�لية النص تلك مهم للمتلقي أو املخاطب، وإخفاء 

وهنا يف هذه األمثلة املختارة وفق منهجية البحث املذكورة أعاله نب� بعـض العنـارص  ،يدولوجيةأ تكون 
املخفية حسـب أداة اإلخفـاء التـي يسـتخدمها الصـحفيون وهـي أسـلوب ُمتبـع عـادة يف جـل تقـارير 

  الشبكات العاملية: 
ه س، ولكن ما تم إخفاءللقوات املعتدية عىل طرابل اً عسكري أسفله نرى جلياً أن هناك دع�ً  21يف املثال 

و�ـا أن تحليـل الخطـاب  ،للمتلقـي مهـ�ً  اً هو الذكر ملن يقوم ويقدم هذا الدعم، حيث يعترب هذا أمـر 
حيانًـا أ حيانًا كل الـنص كوحـدة كاملـة و أ النقدي يتعامل يف بعض األحيان مع كل وحدة لغوية منفردة و 

عىل كل وحدة لغوية  هنا منهجاً، فإنا نقفكل النصوص للوكالة اإلخبارية كوحدة واحدة تقدم خطاباً م
 ودراستها يف النص العام لخطاب املؤسسة. ففي هذه املقالة، نحن فقط نب� األساليب اللغوية واألدوات

وخطاباته كجزء من م�رسات اجت�عية يف مؤسسات اجت�عية فاعلـة  هالتي يوظفها اإلعالم لطرح أخبار 
  يف املجتمع. 

لعدد ا – 12/09/2019الصباح املعتدية (: واتخاذ موقف واضح لوقف الدعم العسكري للقوات 21مثال 
ة ، فهذه الدول � تذكر. ويف الحقيقة أن طبيعة الكتابويوافقه أسفله يشابه املثال السابق 22 ) مثال118

وهذا نرشه الثلب يف مقالة مؤخراً يف املجلـة الدوليـة  –اإلخبارية يف العا� العر� تفتقر للجدل والتقييم 
أسـفله أيضـاً، يقـول الخـرب أن مـوغريني،  23ويف املثـال ) Ethelb)22لألدب املقـارن ودراسـات الرتجمـة 

طـال املـدني�، ولكـن اسة الخارجية لالتحاد األورو� تؤكد رفضـها للهجـ�ت التـي تمفوضة شؤون السي
  من يقوم بهذه الهج�ت.  ءالذي تم إخفا

  )71لعدد ا – 01/07/2019: والذي يعود لدول منحته دع� ملسلحي حفرت (الصباح 22مثال 
إطـالق النـار، والعـودة : من جانبها أوضحت موغريني أن الجهود األوروبية تنصب عىل وقـف 23مثال 

العـدد  – 16/06/2019ملسار التسوية السياسية، مؤكدة رفضها للهج�ت التي تطـال املـدني� (الصـباح 
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ن الكاتـب يتجنـب ذكـر إ هذه املقالة، نحن ندرج أداة اإلخفاء تحت اسرتاتيجية الـتملص حيـث  ) يف60
غ� مرحب بها عىل عاتقه، فيلجـأ إىل توظيـف حياناً تفادياً لوقع املسؤولية أو تلقي ردود أ الفاعل بعينه 

وباإلضافة إىل ما تم ذكره، نب� ونوضح يف الفقرات الالحقة بعض  ،كذا أدوات لغوية ر�ا تخدم موقفهه
  األدوات التي يستخدمها الصحفيون يف تقديم الشخصيات الفاعلة يف املجتمع أو الشخصيات العامة. 

  Representation of social actorsتقديم الشخصيات الفاعلة .7
هناك عدة أساليب تتبناها وسائل اإلعالم لتقـديم الشخصـيات الفاعلـة أو العامـة يف املجتمـع، وكـذلك 
املؤسسات والدول واملنظ�ت التي تقوم بأع�ل أو تتبنى سياسات وتوجهات معينة، وكل منها تحمل يف 

لغويـة يـتم توظيفهـا لتقـديم هـذه  مفـرداتمع  طياتها أهداف معينة. ال ننىس يف البداية بأننا نتعامل
ن األشـخاص إحسب منهج تحليـل الخطـاب النقـدي فـ ،التي تعرب عن هويتهم أو وظيفتهم الشخصيات

و أ بــ "الفـاعل� أو املمثلـ� االجت�عيـ�" ن قدمه وسيلة إعالمية معينة يسّمو املشارك� يف الخرب الذي ت
يف املجتمع والذين يخصهم الخرب أو لهـم عالقـة بـه أو  العامل�"املشارك�" يف الحدث، �عنى األشخاص 

مشارك� فيه بشكل فّعال. حيث يقوم تحليل الخطاب النقدي بتب� ملاذا تقوم وسـائل اإلعـالم بتسـمية 
ــخاص ب ــؤالء األش ــمه ــا، وتس ــت غ�ه ــميات وليس ــذه التس ــل أو ى ه ــرتاتيجيات التمثي ـــ "اس ــذه ب ه

توجـد يف كـل اللغـات أسـاليب محايـدة يف )24(Failrclough Fowler  & Van Dijk & )23(التقـديم"
ولكـن عنـدما تقـرر وسـيلة إعالميـة أن  )25(تقديم شخص ما أو الشخصيات العامة العاملة يف املجتمـع

حـول أوجـه معينـة مـن هـذه  االنتبـاهتختار طريقة معينة لتسمية شخص حتى يخدم أهدفها لجـذب 
طـاب مـا تنتهجـه التسمية، ال يتسنى لتحليل الخطاب النقـدي إال ربـط هـذه التسـمية أو التقـديم بخ

فتبـ� أن كـالم  اً أو تسلب قـوة أو نفـوذ اً عادة هذه التسميات تعطي قوة ونفوذ) 26(املؤسسة اإلعالمية
أدوات وهـي العمـم  قالـة عـىل ثـالثات نعرج يف هـذه املومن هذه التقد� ،ما ضعيف املتحدث نوعاً 

)Impersonalisation) والشمل الج�عي (Collectivization) والتجميع (Aggregation    .(  
أحياناً تذكر املؤسسة اإلعالمية الفاعل االجت�عي بشخصه أو تنزع :  Impersonalisationالعمم.8

ــ ــاالصــفة الشخصــية من ــي يتبعه ــة الت ــم املؤسس ــذكر اس ــذه  ،ه وت ــم" وه ـــ "العم ــمى ب ــة تس العملي
)Impersonalisationوهذا يعني أن الشخص يف هذه العملية  ، "التجرد" أو "املعمم") وترتجم أيضا إىل

 Van، وينسـب للمؤسسـة التـابع لهـا، فـان لـوين يةفة كونه "إنسان" أو الخصائص البرشتنزع منه ص
 Leeuwen)27(  ويستخدم هذا األسلوب يف بعض األحيان ألنه أسلوب صحفي منترشـ ويف أحيـان أخـرى

لنقل أيدولوجيات معينة وإرسال مفاهيم تخدم مصالح املؤسسة اإلخبارية املنتجة للخرب. ويقول مـاك� 
 ألنـه؛ وزناً ن استخدام العمم يف األخبار يزيد من ثقل الخرب ويجعله أك� إ )Machin & Mayr)28 وماير 

يعطي انطباعاً بأن املتحدث هو كامل الجهة املعنية وليس فقط مجرد شخص يعمل بـداخلها. واألمثلـة 
  أدناه من صحيفة الصباح وليبيا اإلخبارية تب� هذا التوظيف لهذه األداة: 

  )21لعدد ا – 21/04/2019الصباح الوطني (: طلبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق 24مثال 
  )100لعدد ا – 18/08/2019رب املجلس الرئايس ... عن صمت املجتمع الدويل (الصباح : أع25مثال 
  )44لعدد ا – 20/05/2019 حالوطنية للنفط عن إدانتها (الصبا : عربت املؤسسة 26مثال 
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 – 20/05/2019 حألف شخص (الصبا  75 بلغ أك� من : وأعلنت األمم املتحدة أن عدد النازح�27مثال 
  )44العدد 

: أعرب مجلس األمن الدويل عن قلقه العميق إزاء عدم االسـتقرار يف طـرابلس (ليبيـا اإلخباريـة 28ل مث
  )553العدد  – 14/05/2019

 – 25/06/2019: أعلن مطار معتيقة الدويل اسـتئناف حركـة املالحـة الجويـة (ليبيـا اإلخباريـة 29مثال 
  )557العدد
  )562العدد  – 06/08/2019 –التحاد ... (ليبيا اإلخبارية : عرب االتحاد األورو� .... ودعا ا30مثال 

داة العمـم يف تقـديم بعـض األشـخاص أ ض الصحف الليبية بع استخدام 30إىل  24حظ يف األمثلة من نل
الفاعل� عـىل مسـتوى الدولـة الليبيـة أو املسـتوى الـدويل. فعنـدما يقـال "وزارة الخارجيـة" أو "األمـم 

" فأن الخرب يتحصل عىل قوة من حيث الترصيحات والدالالت أك� منها لو تم املتحدة" أو "مجلس األمن
حظ أن األفعـال "طلـب" و"أعـرب" و"عـرب" و"أعلـن" ة. ومن جانب آخر، نلذكر أس�ء أو شخصيات عام

تحتاج إىل عامل برشي يقوم بها حسب داللة األلفاظ. ولكن نرى أنه تـم تجريـد هـذا العامـل وتبديلـه 
  ".  Metonymyما يعرف يف اإلنجليزية بـ "بـ"كناية" أو 

  Collectivization:الشمل الج�عي  .9
و الشمل الج�عي هو أن تصف املشارك� يف الحـدث عـىل أنهـم مجموعـة واحـدة وتـدعوهم بلقـب أ 

حظ هنا أنهم يف الحقيقة أفراد أو مجموعات منفردة. فاإلعالم أحيانـاً تسمية واحدة تصفهم جميعاً. وتل
يصف املجموعة عىل أنها شخصاً واحداً، وأحياناً يجمع كل الج�عات وال يفـرق بينهـا ليـدمج مجموعـة 

إنـه عنـدما يصـف اإلعـالم مجموعـة معينـة بالشـمل  )Van Leeuwen)29 مع أخرى. ويش� فان لوين 
ال يتجـزأ منهـا. يف األسـفل بعـض  اً الحقيقة يلصقها بأفعال تلك الج�عة ويجعلها جـزءنه يف إالج�عي ف

  األمثلة من صحيفتي الصباح وليبيا اإلخبارية تب� استخدام هذه األداة:
لعـدد ا – 21/04/2019: وأعلن املتظاهرون دعمهم لقوات ومقـاتيل الوفـاق الـوطني (الصـباح 31مثال 

21(  
  )556لعدد ا – 18/06/2019ليبيا اإلخبارية : وقوات حفرت (32مثال 
  )100لعدد ا – 18/08/2019: أعرب املجلس الرئايس ... عن صمت املجتمع الدويل (الصباح 33مثال 

لقـوات املسـلحة التـي تقاتـل مـع ل شـامالً اً واحـد اً أعاله أن الكاتب يستخدم وصف 31يتب� لنا يف مثال 
أعـاله يف وصـف  32حكومة الوفاق يف طرابلس ويصفها بـ "قوات الوفاق"، وهذا نفسه يحدث يف املثال 

"قوات حفرت". من املعلوم أن هذه القوات عبارة عن ج�عات وتشكيالت مختلفة، ولكن استخدام هذه 
 يفر�ا يـتم اسـتخدامه  واحد شاملعالم خلق تعب� االسرتاتيجية يف تقديم الفاعلي� االجت�عي� يتيح لإل 

أعـاله،  33يدولوجية تخدم بعض التوجهات. وكذلك استخدام عبارة "املجتمع الـدويل" يف املثـال أ أغراض 
  لعدة أطراف تتباين وجهات نظرها حول القضية الليبية.  اً ج�عي حيث يعترب شمالً
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  :Aggregationالتجميع .10
ويخـرب مـاك� ومـاير  ،خرط� يف حـدث معـ� بأرقـام وأعـداديتم وصف املشارك� واملنالتجميع هو أن 

 Machin & Mayr)30(  ،تجـد  قـدبأن هذه األداة تسمح للصحف أن يعاملوا املشارك� بأرقام إحصائية
 أناألمر الـذي البـد  ؛دقيقة غ�ألنها يف كث� من األحيان  ؛هذه األرقام تختلف من وسيلة إعالمية ألخرى

بحث موضوعي قامـت بـه املؤسسـة  هينتبه له عند استخدام هذه األداة هو أنها تعطي انطباًعا عىل أن
 )Van Dijk)31 اإلعالمية عند استخدام اإلحصائيات، وخاصة عندما يتم تقديم أرقام محددة، فان دايك 

ولكن الحقيقة أن هذه األعداد غالبًا ما يتم وضعها بشكل مبالغ فيه وغ� دقيق. والتجميـع أداة قريبـة 
نهـا تجمـع عـىل أسـاس أرقـام والثانيـة عـىل أسـاس إ من الشمل الج�عي من حيث استخدامها، حيـث 

  .املهمةسرتاتيجية اإلعالم لهذه اال  استخدام تب�من صحيفتي الصباح وليبيا اإلخبارية ج�عات.  األمثلة 
  )21لعدد ا – 21/04/2019: خرج اآلالف من سكان وأهايل العاصمة (الصباح 34مثال 
  )109لعدد ا – 01/09/2019: مقتل أك� من ألف من املدني� (الصباح 35مثال 
  )109لعدد ا – 01/09/2019ألف من املواطن� (الصباح  100: وترشيد أك� من 36مثال 
  )33العدد  05/05/2019الف املتظاهرين (الصباح : توافد آ 37مثال 
  )553لعدد ا – 14/05/2019: وحرق عدد من املنازل (ليبيا اإلخبارية 38مثال 

  .. الخا�ة8
سعت هذه الدراسة إىل عرض بعـض الـن�ذج التطبيقيـة التـي توضـح آليـة تحليـل الخطـاب اإلعالمـي 

النقـدي للخطـاب، والتعـرف عـىل بعـض األدوات للصحف الليبية، من خالل اسـتخدام مـنهج التحليـل 
رية، سية الجاخبارية التي تعالج األحداث الليبية السيااملواد التحريرية اإل بتخدمة واألساليب اللغوية املس

حتـى شـهر  2019خبارية، مـن بدايـة شـهر أبريـل لسـنة العينة، الصباح وليبيا اإل  اوالتي نرشتها صحيفت
  .  نفسه سبتمرب من العام

شف تحليل الخطاب استخدام الصحيفت� ألدوات لغويـة عديـدة، مثـل التعتـيم، الـتملص، االفـرتاض وك
املسبق، التحوط، اإلخفاء وغ�ها من األدوات األخرى، أثناء تغطيتها لهذه األحـداث بصـياغات وأهـداف 

، وتعرب عن مختلفة من شأنها أن توجه رأي القارئ نحو بعض القضايا التي تخدم سياسة تحرير الصحيفة
  رأيها السيايس.

وك� يوضح هذا التحليل بعـض اآلليـات املُشـار إليهـا يف منهجيـة البحـث، والالفـت لالنتبـاه يف الشـق 
النص للقراء وقـد خلـت  توجيه دون أوامر توجيهية مبارشة خاللتحلييل أن هذه األدوات استُخدمت ال

�اماً من تعاب� وأفعال األمر والنهي، بل تم استخدامها بطريقة تجعـل القـارئ يصـل إىل غايـة ونتيجـة 
يف جانـب آخـر. وتوظـف هـذه األدوات  هيف جانب معـ� أرادتـه الصـحيفة أو التشـكيك همعينة ترغيب

قـة، ألنهـا مـن امل�رسـات التـي بحرفية عالية من قبل الصحف وحتى لو � يـدرك الكاتـب هـذه الحقي
  اصة. عتادها اإلعالم العاملي و� يتم تسليط الضوء عليها بالشكل املطلوب يف العا� العر� عامة وليبيا خا
وناقشت هذه الدراسة التحليل النقدي للخطاب يف مجال الدراسات اإلعالمية بشكل عام، مـن منظـور  

عالمية، ورغم غموض مفهومه نسـبياً وتـداخل طبيعتـه مـع اللغة واستخداماتها، وخاصة يف النصوص اإل 
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يقوم بدور مهـم يف تقـديم نتـائج وتفسـ�ات أكـ� عمقـاً  لكنهالعلوم األخرى مثل السياسية واالجت�ع، 
  وارتباطاً بالسياقات االجت�عية والثقافية والسياسية املحيطة بالخطاب اإلعالمي.
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