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ABSTRACT 

This research aimed to study persuasion strategy in speeches on the occasion of the 

terrorist attack in New Zealand, given that speeches on the occasion of this incident 

have a communicative value and are full of strategy of persuasion and influence. The 

preachers use specific strategies to persuade the target both New Zealanders and non-

citizens who feel sad and broken heart. This research uses the qualitative, descriptive, 

analytical approach as it analyzes all the persuasive and influencing strategy found in 

the texts of speeches on the occasion of the terrorist attack in New Zealand to answer 

the research question: What are the persuasive and influencing strategies that the 

preachers use in speeches on the occasion of the terrorist attack in New Zealand?  This 

research predicts that persuasive used while giving speech or sermon plays an 

important role in increasing the influence of listeners or audiences. At the end of the 

research, it presents some findings, recommendations and suggestions for the 

upcoming researchers. 
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 ملخص البحث
 
 
 
 

اإلقناع يف ا٠تطب ٔتناسبة ا٢تجـو اإلرىايب يف  ؼ ىذا البحث إىل دراسة اسًتاتيجياتيهد
نيوزيلندا نظرًا إىل أف ا٠تطب ٔتناسبة ىذه اٟتادثة ٢تا قيمة تواصلية ومليئة باسًتاتيجية اإلقناع 

دفُت سواء ا١تواطنُت النيوزلنديُت والتأثَت. يستخدـ ا٠تطباء اسًتاتيجيات معينة إلقناع ا١تسته
انكسار القلب. يستخدـ ىذا البحث ا١تنهج الوصفي ١تواطنُت الذين يشعروف باٟتزف و وغَت ا
اإلقناع والتأثَت ا١توجودة يف نصوص ا٠تطب  يلي النوعي إذ حيلل كل اسًتاتيجياتالتحل

ما اسًتاتيجيات  ث :لئلجابة عن سؤاؿ البح ٔتناسبة حادثة ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزيلندا
ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزلندا  اإلقناع والتأثَت اليت يستخدمها ا٠تطباء يف ا٠تطب ٔتناسبة حادثة

مثل  الكبلـ أو ا٠تطبة اسًتاتيجية اإلقناع يف أثناء إلقاءـ ااستخد أف   البحث إىل توصل؟ 
ورًا ىاًما يف زيادة يلعب د ماسًتاتيجية التسمية، واسًتاتيجية العطفية، واسًتاتيجية توظيف الرق

ا١تستمعُت أو ا١تستهدفُت. ويعرض البحث يف هنايتو بعض النتائج والتوصيات  التأثَت عند
 واالقًتاحات للباحثُت القادمُت.
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 إهداء
 

 إىل الذي شجعٍت على تعلم اللغة العربية

 إىل الذي يساعدوين منذ صغار

 إىل القلب احملبوب أيب العزيز
 
 

 إىل من رب تٍت باٟتب واٟتناف

 إىل اليت تقف معي دائًما

 إىل القلب واللب حيايت أمي العزيزة
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 الشكر والتقدير
 
 

صطفى وبعد. اصطفى وال سيما حبيبو ا١تهلل وكفى وصبلًة وسبلمًا على عباده الذين  اٟتمد

ى فضلو حيث أتاح يل إ٧تاز ىذا العمل بفضلو، وأحاطٍت برعايتو فإين أشكر اهلل عز وجل عل

 ٍت القوة يف شق طريقي ٨توييل لكل عسَت، وأ٢تمٍت الصرب وأعط اإل٢تية العظيمة، ويس ر

 أخَتاً.و هلل أوالً  . إف اٟتمدىذا البحث إكماؿ

بن  وأتوجو ٓتالص شكري وتقديري إىل أستاذي و مشريف احملبوب الدكتور عبد القادر  

 ،يل من علم نافع ، وما قدمتمساعديتأستاذي مل يد خر جهدًا يف  سليماف. إف

ثوب  بسوومبلحظات قيمة ومستمرة، فأسأؿ اهلل أف يل ،وألف نصائح مفيدة ،وتوجيهات

 الصحة والعافية والسبلمة وأف يطيل يف عمره على طاعتو. فلو جزيل الشكر.

ن ) ٤تمد عصري يدير إىل أيب وأمي العزيز كر والتقوكذلك أتقد ـ بأٝتى عبارات الش  

طلب وحب العلم منذ  نفسيذين غرسا لبن عبد الرٛتن و مصباح بنت عبد اٟتميد( ال

صغار. وقدما يل كل غايل ونفيس. فبل أملك إال الدعاء ٢تما بطوؿ العمر وحسن العمل 

 اين يلعبوف دوراً مهم  وبلوغ اٞتناف. وال أنسى شكر وتقدير أيضًا ٞتميع  أخوايت احملبوبيُت الذ

 يف مساعديت حوؿ إكماؿ ىذا البحث العلمي.



 ح 
 

قدموا يل ي األحباء الذين رين أف أتقدـ بأٚتل التحيات لكل أصدقائكما يس     

٘تك ن حىت أ مباشر لمي سواء كاف بشكل مباشر أو غَتيف إ٧تاز ىذا البحث الع ا١تساعدات

 .ىذا العمل. جزاىم اهلل كل خَت من إكماؿ

 فيدوت ةأؿ ربنا أف جيعل كل أعملنا خالصوأخَتاً، يف أف أكوف قد وفقت، واهلل أس   

 حياتنا. يف كتب لنا النجاح والسعادةعل اهلل أف يسه ل كل أمورنا ويٚتيع الناس. ل
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 الفصل األول : المدخل إلى البحث
 
 
 
 

 المقدمة :
 

ساف. ىذا ألف االتصاؿ يعترب حياة اإلنيغيب عن االتصاؿ ىو الشيء الذي ال ديكن أف 

اة . االتصاؿ أيضًا أداآلخرينتواصل مع التفاعل و التعامل و اليف حياتنا يف أثناء  جزًءا أساسًيا

ديكن أف يكوف بُت شخصُت لآلخرين. االتصاؿ  لنقل معلومات أو آراء أو أفكارمن أدوات 

ة. منذ زمن بعيد، ٧تد أف الناس ن ٥تتلفاكمأيكوف يف مكاف واحد أو أف  أو أكثر وديكن

خر للتواصل مع اآلخرين السيما عندما ٖتدث آلمن حيث لالكبلـ أو ا٠تطاب  يلقوف

 حادثة ما.

٣تموعة من الناس لنشر أفكارىم يتخذىا شخص أو ا٠تطاب والكبلـ ىو وسيلة 

للتواصل مع الناس. راء. الكبلـ أىم وسيلة وهتم إىل قبوؿ ىذه األفكار أو اآلخرين ودعلآل

قيمة معينة  سيئًا. كبلـ مفيد ىو كبلـ فيو اً أو كبلم امفيدً  اً يكوف كبلم أف كنالكبلـ دي

األشياء  السِتء فهوكبلـ ال اأم وصيات.با١تعلومات وا١تعارؼ مثل احملاضرات أو التومليء 

على عقوؿ  تأثَتالمهم جدا يف  دور الكبلـ باألمر ا١تذمومة. نبلحظ أف  ا١تليئةو  ةالسلبي

عل أف جيالقوة. الكبلـ ديكن  م. الكبلـ لوسلوكياهتالناس و غيَت معتقدات الناس ويستطيع أف ي

 أوبالعكس. بالسعادة مليئة حياتنا
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بعض ا١تهارات عندما يلقي الكبلـ أو ا٠تطاب. من أىم تلك  حيتاج اإلنساف  إىل

. إف ىذه ا١تهارات  ىي اسًتاتيجيات اإلقناع والتأثَت اليت يوظفها لتوصيل الرسائل إىل ا١تتلق ُت

ا١تهارة تلعب دورًا مهم ا جًدا يف ٖتقيق ٧تاح عملية االتصاؿ والتواصل. بدوف ىذه ا١تهارة، 

 ثًا وال فائدة.الكبلـ أو ا٠تطاب يكوف عب
 
 

 مشكلة الدراسة :
 

خرين ودعوهتم ٣تموعة من الناس لنشر أفكارىم لآلإف ا٠تطاب وسيلة يتخذىا شخص أو 

 لكبلـ وا٠تطبة ٔتناسبة حدوث حادثةخر بايلقي الناس من حُت إىل آإىل قبوؿ ىذه األفكار. 

ادثة ا٢تجـو اإلرىايب على ما يف العامل. ومن اٟتوادث اليت جذبت انتباه العامل يف ىذا العاـ ح

النيوزيلندا. وىذا النوع من ا٠تطب ملئ  ن يف مدينة كرايستشَتس جنويبي  ا١تسجد  

ىذه  و مواقفهم ٕتاه ألنو حياوؿ أف خياطب اٞتمهور ويوج  تأثَتالباسًتاتيجيات اإلقناع و 

 نة.اٟتادثة احملز 

لكنهم ال ينتبهوف يف اٟتقيقة يستطيع الناس أف يفهموا ىذه ا٠تطب واألفكار فيها 

ى ىذا البحث أف ٖتليل ا٠تطاب ا٠تطب. فَت  إىل وجود إسًتاتيجيات اإلقناع والتأثَت يف تلك

 . اإلقناع والتأثَتىذه اإلسًتاتيجيات ودورىا يف مهمة ١تساعدة القراء على إدراؾ وسيلة

دثة يف أثناء ىذه اٟتا يف خطب اليت ألقيتعلى الرغم من أمهية اسًتاتيجيات اإلقناع 

فة فيها. من ىنا ظ  س ىذه ا٠تطب واالسًتاتيجيات ا١تو غَت أنو ال توجد ورقة ْتثية واحدة تدر 
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حياوؿ الباحث أف يقدـ دراسة ٖتليلية إلسًتاتيجيات والتأثَت ا١تستخدمة يف خطب عدد من 

جدين يف مدينة كرايستشَتس يف ا٠تطباء يف أثناء حدوث حادثة ا٢تجـو اإلرىايب يف ا١تس

 اتيجيات والتأثَت.سًت ا٠تطب ىي خطب غنية با ى أف ىذهدا ألف الباحث ير نيوزيلن

 الدراسة : سؤال
 

 حياوؿ ىذا البحث أف جييب عن السؤاؿ ْتثي آيٍت :

ما اسًتاتيجيات اإلقناع والتأثَت اليت يستخدمها ا٠تطباء يف ا٠تطب ٔتناسبة حادثة  -1

 ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزلندا؟
 
 

 أهداف الدراسة :
 

 ؼ ىذا البحث إىل :يهد

ا٠تطباء يف ا٠تطب ٔتناسبة  ستخدمهاي اليت والتأثَت اإلقناع معرفة اسًتاتيجيات -1

 يف نيوزلندا. حادثة ا٢تجـو اإلرىايب
 
 

 أهمية الدراسة : 
 

 تكمن أمهية ىذا البحث :

 ٔتناسبة ا٠تطب نصمساعدة القراء يف معرفة اسًتاتيجيات اإلقناع والتأثَت يف  -1

 .نيوزلندا يف إلرىايبا ا٢تجـو حادثة
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 اإلسهاـ يف تقدمي ا١تزيد من الدراسات اٞتديدة جملاؿ ٖتليل ا٠تطاب. -2

 

 حدود البحث :
 

 ٔتا يلي :حدود البحث تتحدد 

أجريت ىذه الدراسة على ا٠تطب ٔتناسبة حادثة ا٢تجـو  الحدود الموضوعية : -1

 اإلرىايب يف ببلد نيوزيلندا. 

وثانياً  نيوزيلندا جاسندا أردف،رئيس وزراء أواًل الكبلـ من  الحدود البشري : -2

مسجد النور والكبلـ من  الكبلـ من اإلماـ ٚتاؿ الفودة عند خطبة اٞتمعة يف

 اٝتو جاستُت ترودو. وزراء كندارئيس 
 
 

 مصطلحات البحث :
 

ا٠تطاب نصوص منظمة لو قيمة تواصلية. ٖتليل ا٠تطاب ىو أحد  تحليل الخطاب :

الذي حياوؿ ٖتليل الظاىرة اللغوية على مستوى يتجاوز مستوى  مستويات الدرس اللغوي

 مهما بلغ طولو واختلفت أنواعو. وا١تنطوؽ اٞتملة أو التفو ة ليشتمل على النص ا١تكتوب

 (.2417سهَت، عبد الرٛتن )
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اإلقناع ىو فن يستطيع ا١تتحدث أو الكاتب من خبللو بناء الرأي  إستراتيجيات اإلقناع :

 بقوؿٍ  نفس السامع  على تؤثرمعتقدات اٞتمهور. إذف إسًتاتيجيات اإلقناع  العاـ وتغيَت

 (.2414نورية عيسى ) بو وإف مل جيد بربىاف. وقيصد  

بنيوزيلندا يف  يف مدينة كرايستشَتس تإف ىذه اٟتادثة حدثنيوزيلندا : الهجوم اإلرهابي في 

لشرطة النيوزيلندية مقتل أكدت ايف أثناء صبلة اٞتمعة.  ـ2419مارس سنة  15التاريخ 

استهدؼ مسجدين يف مدينة كرايستشَتس   حادث إطبلؽ نار إرىايب  شخصا يف 49

طبلؽ النار مسجد النور يف منطقة "دينز أفينيو" وسط  إواستهدؼ  .جنويب الببلد

 .كرايستشَتش، ومسجدا آخر يف ضاحية لينوود اجملاورة
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 الفصل الثاني
 
 
 
 

  االطار النظري
 

يناقش ىذا البحث العلمي اإلطار النظري والدراسات السابقة. اٟتديث عن اإلطار النظري 

 ٖتليل ا٠تطاب وإسًتاتيجيات اإلقناع. ٤تورين مهم ُت ومها٢تذا البحث يتطلب اٟتديث عن 
 

  اوالً : تحليل الخطاب
 

بة أو حيمل معٌت الكبلـ بُت اثنُت بوساطة شفهية أو مكتو  معجم المعانيا٠تطاب عند 

هو بياف أجزاء الشيء ووظيفة كل أجزاء فيها ويقـو فمرئية. أما التحليل عند معجم ا١تعاين 

يركز  ،ومن ىذا ا١تنطلق عمل على جعل النص واضحًا جلياً.على الشرح والتفسَت والتأويل وال

ص على اللغة واألسلوب والعبلقات ا١تتبادلة بُت األجزاء والكل، لكي يصبح معٌت الن للاحمل

بشكل منطقي،  ورمزيتو واضح ُت، من حيث يعتمد التلخيص ١تا فيها من تنظيم ا١تعلومات

 ص. وقدرًة على فهم الن

ٖتليل ا٠تطاب يف وجهة نظر الدكتور مشا بنت ٤تمد بن خالد آؿ هنياف الكاتب يف 

 ٖتليل اللغة ا١تستعملة يف ا٠تطاب، من حيث احملتوى أو ا١تضموف، ومن مقالة االٖتاد ىو 

حيث البنية والًتكيب. وكيفية استخداـ ىذه اللغة من جانب ا١تتكلم أو الكاتب إليصاؿ 

 .معاٍف ٤تددة للسامع أو القارئ
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أما مفهـو ٖتليل ا٠تطاب حسب رأي الباحثة مرضيانا بنت مت إسحاؽ فهو 

تعٍت  استخداـ اللغة ا١تعينة وراء حدود اٞتملة أو الكبلـ، أو الًتابط بُت اللغة واجملتمع أو

من االتصاالت اليومية. كل مقاربة تسعى إىل وصف وحدة أو ا١تتكلمات اٟتوار التفاعلي 

 (2449لغوية أكرب من اٞتمل تسمى ٖتليبل للخطاب. ) مرضيانا، 

ٖتليل يف ورقة العمل ا١توسومة بعنواف " (2417) خيتلف الباحث سهَت عبد الرٛتن  

نو يرى أف ٖتليل يف ٖتليل ا٠تطاب حيث إحثُت يف تعر "عن معظم الباا٠تطاب االعبلمي

ا٠تطاب ىو أحد ا١تناىج ا٠تاصة بالدراسات الكيفية والتفسَتية ويعتمد على مهارات 

الباحث يف البحث واالستدالؿ من خبلؿ البيانات اللغوية يف عبلقتها بالبيانات االجتماعية 

 وا١تعرفية
 

 ثانياً : إستراتيجيات اإلقناع
 

اإلسًتاتيجية يف ْتثو بأهنا ٣تموعة من اإلجراءات واألفعاؿ  (2441قد عرؼ ٤تمد )

وا١تمارسات اليت يتبعها ا١تدرس وتنظيمو للموقف التعليمي من حيث إعداده ألنشطة تعليمية 

( يف ْتثها أف اإلسًتاتيجية 2411ت عائشة )وأوراؽ عمل الطلبة وأساليب التقومي. مث قال

لغرض ا١تنشود وىي خطة ذات بعدين أي أو٢تما البعد ىي خطة يف ا١تقاـ األوؿ للوصوؿ إىل ا

 التخطيطي والثاين البعد ا١تادي.
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( فهو عملية هتدؼ Wikipediaوأما اإلقناع حسب ما ورد يف موقع وكيبيديا )

إىل تغيَت موقف أو سلوؾ شخص ما أو ٣تموعة ما ٕتاه حدث معُت، أو فكرة، أو شيء، أو 

كلمات مكتوبة أو منطوقة لنقل ا١تعلومات   شخص، أو ٣تموعة. يتم ذلك باستخداـ

( أف اإلقناع ىو فن وعلم نتوخى 2417) منها. قاؿ فطيمةوا١تشاعر أو لبلستدالؿ أو مزيج 

من خبللو طرح ا١تواضيع بشكل ٥تتلف. ىي وسيلة للتأثَت على ا١تواقف وا١تعتقدات 

ىا نقل والسلوكيات أي ىدفو تغيَت من خبلؿ استخداـ كلمات وحركات هتدؼ عرب 

 ا١تعلومات وا١تشاعر والتعبَت االستداللية قصد ٖتقيق مكاسب مهنية وشخصية واجتماعية.

إلقناع اليت يلجأ إليها ا١تتحد ث  "المقالة منتدى لتوحيد"حسب  سًتإتياتاال منىذه 

 الػمخاطبُت:

  المنطقأو  العاطفة على االعتماد -1

طيع أف نؤكد إمكانية االعتماد عليها يف ىذا نو ليس ىناؾ قاعدة ثابتة نستأواقع األمر يظهر 

قناع ا١تستهدفُت بالرسالة منطقيا، حيث إلكن درجة تأثَت االستمالة العاطفية تزيد عند . اجملاؿ

د مدى استخداـ د  ا١تتحد ث حيتعتمد يف ىذه اٟتالة على استمالة دوافع الفرد إىل حد ما. و 

حياوؿ ا١تتحد ث أف ١تستهدفُت، و النظر يف طبيعة ابعد تدقيق و ا١تنطقية أاالستماالت العاطفية 

 م.سلوب ا١تناسب للتعامل معهاألالختيار ١تستهدفُت وبُت ا ةخربة سابقة بينيستغل  
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  التخويفاستراتيجية  -1

ف نسبة كبَتة من اجملموعات اليت تتعرض لدرجة معتدلة من التخويف تتأثر أتؤكد التجارب 

ٕتاه قضية  لدى ا١تستهدفُت ا٠توؼ حياوؿ ا١تتحد ث أف يثَتليها. إبالنصائح اليت تستمع 

ديكن أف يقبلوا رأي ا١تتحد ث ف ا١تستهدفُت بالرسالة أويرجع السبب يف ذلك إىل  معي نة.

ألهنم ال يريدوف أف يواجهوا مشكلة جديدة ويف حالة جديدة غَت مستقر ة قد تكوف أسوأ ٦تا  

 كانوا عليو اآلف.

 ستهدفين.واالتجاهات الموجودة لدى الم البدء باالحتياجات -3

خياطب ا١تستهدفُت باحتياجاهتم ويساعدىم يف ٖتديد األساليب اليت  أفا١تتحدث حياوؿ 

م يؤمنوف أف ٖتققها ف يعمل على خلق احتياجات أكرب بدال من ستكوف أ إقناعهم فرصة ألهن 

قناع ا١تستهدفُت عندما يبدو أكثر فاعلية يف إ ستكوف الرسالة فا١تتحد ث يعلم أف  جديدة ٢تم. 

 .التفكَت فيو من قبل على األقل ؤوابدل أو بالفع موسيلة لتحقيق ىدؼ كاف لديه اهنأ٢تم 

 ربط المضمون بالمصدر أو المرجع -4

و اآلراء اليت يقو٢تا ١تصادر معينة أو أحياف بنسب ا١تعلومات يقـو ا١تتحدث يف بعض األ

ف يتذكروا أًتة من الزمن سوؼ يتذكروف ا١تضموف دوف ف ا١تستهدفُت بعد فأو يبلحظ .مراجع

عملية االقناع، يف  تساعد كثَتا علىوا١تصادر اليت يعتربىا ا١تستهدفوف ثابتة وصادقة  .ا١تصدر

  .قناعمامهم لئلأىل نظرة سلبية قد تشكل مانعا إتؤدي  قدا١تصادر بعض ف أحُت 
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 درجة الوضوح والغموض في الرسالة -5

قناع ا١تستهدفُت، فكلما كانت الرسالة واضحة إمهية كبَتة يف أضوح يف الرسالة ٘تثل درجة الو 

إال أف الوضوح يف  .قناعاإكثر أصبحت أوال ٖتتاج ٞتهد يف تفسَتىا واستخبلص النتائج 

ف تنشط يف مقاومة تلك أا٢تدؼ من الرسالة ا١تعروضة قد يعطي الفرصة الٕتاىات ا١تستقبلُت 

دؼ الضمٍت يًتؾ للمستهدؼ الفرصة لكي يعمل ذىنو ويستنتج ف ا٢تأالرسالة، يف حُت 

 .ا٢تدؼ من غَت أف يشعر بالتوجيو ٨تو ا٢تدؼ

 التأثير المتراكم والتكرار -1

ىل إو الرسالة أف يؤدي تكرار الرأي أقناع وديكن التكرار من العوامل اليت تساعد على اإل

حياف قد التكرار يف بعض األف أال إو موضوع. أي قضية أتعديل االٕتاىات العامة ٨تو 

فراد ف األأوقد اتضح  .ف يكوف التكرار مع التنويعأيسبب الضيق وا١تلل ويتطلب ذلك 

ع من قنا كثر استعدادا لئلأو مربر واحد أكثر من سبب أا١تستهدفُت الذين عرض عليهم 

قناع الناتج من التعرض و سبب واحد. كذلك فإف اإلأالذين عرض عليهم مربر واحد 

 .كرب من التعرض مرة واحدةأًتاكم للموضوع ا١ت
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  الدراسات السابقة
 

 يف العامل العريب على الرغم من قلة عدد الدراسات السابقة اليت ترك ز على ٖتليل ا٠تطاب

ولكن ىناؾ عدد من الباحثُت العرب بدؤوا يقبلوف على  بوصف خطاب ٔتناسبة اٟتادثة

 ٖتليل ا٠تطاب.  دراسة خطابات ونصوص يف ضوء منهج

من الدراسات ا١تهمة يف ٣تاؿ ٖتليل ا٠تطاب دراسة  قاـ هبا الباحث صبلح الدين 

( ٖتت العنواف "ٖتليل ا٠تطاب العريب ا١تعاصر يف ضوء نظرية التلقي ومعيار القصدية 2418)

: رواية موسم ا٢تجرة إىل الشماؿ. ىدؼ ىذا البحث إىل بياف مفهـو نظرية التلقي وعناصرىا 

دى ا١تتلقي والكشف عن ٘تثبلت ا٠تطاب العريب ا١تعاصر يف رواية موسم ا٢تجرة إىل الشماؿ ل

 وٖتليلها يف ضوء نظرية التلقي. استخدـ الباحث ا١تنهج التحليلي لتحقيق أىداؼ ْتثو. 

ٖتليل ا٠تطاب السياسي ٞتبللة  ( ْتثًا موسوًما بعنواف2449الباحثة مرضيانا ) أجرت

ة االتصاؿ. من بلؿ )مالك األردف( يف ضوء علم اللغة النصي ونظريا١تلك اٟتسُت بن ط

ٖتليل مظاىر االتساؽ يف ا٠تطاب ا١تكتوب للملك حسُت بن طبلؿ  أىداؼ ىذا البحث

ومعرفة األساليب ا٠تطابية ا١تتنوعة اليت استخدمها ا١تلك حسُت يف إقناع ا١تتلقي يف خطابو 

يف التحليلي حيث يتم استخداـ ىذا ا١تنهج  السياسي. استخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفي

ىذا البحث األساليب ا٠تطابية ا١تتنوعة اليت استخدمها ا١تلك  تصنيف ٖتليل ا٠تطاب. فتناوؿ

 حسُت يف إقناع ا١تتلقي.
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هتتم بتحليل ا٠تطاب يف ٣تاؿ اإلعبلـ مثل دراسة  عبد السبلـ  وىناؾ دراسة أخرى

عبلـ اٟتديثة ٨تو القضايا الرياضية". يهدؼ ( بعنواف "إتهات خطاب وسائل اإل2419(

ىذا البحث إىل دراسة ا٠تطاب اإلعبلمي ٕتاه األزمات والقضايا الرياضية اليت واجهت 

الرياضة ا١تصرية. استخدـ الباحث ا١تنهج النوعي التحليلي وقاـ الباحث بتحليل خطب يف 

 1744لباحث ما يزيد عن وسائل اإلعبلـ اٟتديثة ٨تو القضايا الرياضية يف مصر وٚتع ا

 مادة ٖتليلية للخطاب اإلعبلمي.

( وٝت اىا 2417وىناؾ درسة أخرى يف ٖتليل ا٠تطاب اإلعبلمي أجراىا عبد الرٛتن )

إشكالياتو مع مناذج تطبيقية". يهدؼ ىذا البحث ٖتليل ا٠تطاب اإلعبلمي يف أنواعو،أدواتو،"

شكالية ٖتليل ا٠تطاب وعرض مناذج تطبيقية إىل معرفة أنواع ٖتليل ا٠تطاب وأدواتو ومعرفة  إ

 لتحليل ا٠تطاب باستخداـ  ا١تنهج التحليلي الكمي.

ىناؾ أيضا البحث العلمي الذي يتعلق بأفعاؿ الكبلـ. قاـ الباحثاف صباح  مث،

. اعتمد ىذا "دراسة تداولية لكبلـ يف سورة مرمي،أفعاؿ اببحٍث عنوانو "( 2417وسوسن )

بلمح كشف عن ا١تأىداؼ ىذا البحث  الوصفي التحليلي. من البحث على ا١تنهج ال

 ومعرفة مقاصده. التداولية يف القرآف الكرمي،

سًتاتيجيات اإلقناع يف ا٠تطاب اإلشهاري ا ْتثًا يف (2415) قد مت ساكنة

. لقد أبرزت الباحثة وسائل اإلقناع اللغوية وفص لتها تفصيبًل مقنًعا مثلما حل لت السياسي

  .ات اإلقناع ا١تو ظفة يف ا٠تطاب اإلشهاري السياحياسًتاتيجي
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( بعنواف 2415) عائشة وأخَتاً، الدراسة السابقة اليت قامت هبا من الباحثة اٝتها

اسًتاتيجية اإلقناع يف آيات الرٛتة ا١تبدوءة ب )قل(. ىدؼ ىذا البحث استخرج اسًتاتيجية 

منهج والتداولية. استخدمت الباحثة  ةاإلقناع يف آيات الرٛتة ووظائف الفعل )قل( اللغوي

 أىداؼ يف ىذا البحث.تحليل اللغوي والتداويل لتحقيق ال
 
 

 التعقيب على الدراسات السابقة ذات الصلة
 

متناولًة ٖتليل ا٠تطاب أوٖتليل النصوص تدور ىناؾ عدد من الدراسات السابقة    

الدراسات السابقة اليت ترك ز  ديف ا٠تطب. على الرغم من وجو  اسًتاتيجية اإلقناع ا١توجودة

األدوات اللغوية اليت تسهم يف  من اسًتاتيجية اإلقناع غَت أف الباحثُت ال حيللوف كثَتًا على

  إ٧تاح اسراتيجيات اإلقناع يف ا٠تطاب.

وفيها   مهم جداً مثل ا٢تجـو ا١تسل ح على ا١تسجدين إف الكبلـ أو ا٠تطبة ٔتناسبة ما      

نقـو بتحليلها ألف ا٠تطيب أو ا١تتحدث سوؼ يلقي الكبلـ  يت ديكن أفكثَت من األدوات ال

ٟتايل ىناؾ كثَت من ١تستمعُت أو ا١تستهدفُت ٔتناسبة أحد حادثة. يف ىذا العصر اا على ا١تثَت

أو الكبلـ ٔتناسبة حادثة ما سواء يف داخل ببلد أو خارجها ولكن نبلحظ أف ال  ا٠تطب

ا٠تطيب أو  ىم شيء أو ما ىي اسًتاتيجية مستخدمة عنديوجد أي ورقة البحث تشرح عن أ

قـو البحث عن يالكبلـ. فهذا األمر ال بد على الباحثُت ليبدؤوا ب ا١تتحدث يف أثناء إلقاء

 ٖتليل ا٠تطاب ٔتناسبة أحد حادثة.
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 الفصل الثالث
 
 
 
 

 المقدمة
 

اإلجابة عن  الطرؽ واإلجراءات لتحقيق ىدؼ البحث وتناوؿ الباحث يف الفصل الثالث  

أسئلتو  من خبلؿ ا١تنهج ا١تستخدـ، مثلما يتحدث عن عينة البحث، وأدوات ٚتع البيانات 

 و إجراءات ٖتليلها.
 
 

 منهجية االبحث
 

سًتاتيجيات حليلي النوعي إذ حيلل الباحث كل اىذا البحث ا١تنهج الوصفي التاستخدـ 

ثة ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزيلندا من اإلقناع والتأثَت ا١توجودة يف نصوص ا٠تطب ٔتناسبة حاد

 قـو بتحليلها وشرحها.مل ا١تؤثرة ٢تا قيمة تواصلية مث يخبلؿ استخراج الكلمات أو اٞت
 
 

 مجتمع البحث
 

وا١تواطنُت  كبلـ الرؤساء يف أ٨تاء العاملقاـ الباحث بتحليل اسًتاتيجيات اإلقناع من  

ـو اإلرىايب يف نيوزيلندا يف السنة ة ا٢تجالكبلـ ٔتناسبة حادث الذين يعطُت النيوزيلنديُت

2419. 
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 عينة البحث
 

رئيس كبلـ من و  ،نيوزيلندا اٝتها جاسندا اردفكبلـ رئيس وزراء مت اختيار عينة البحث من  

إماـ مسجد النور اٝتو ٚتاؿ الفودة يف أثناء مث كبلـ من الكندا جاسنت ترودو.الوزراء بدولة 

 ٟتادثة.اٞتمعة األسبوع بعد ىذه ا خطبة
 
 

 إجراءت البحث
 

 تناوؿ الباحث بعض ا٠تطوات ٞتمع بيانات البحث وىي كما يلي :

 قـو البحث مث حدد األىداؼ ٢تذا البحث.اختار الباحث العنواف ا١تناسب لي -1

ْتث الباحث عن الكبلـ أوا٠تطاب يف اإلنًتنت ووسائل اإلعبلـ ٔتناسبة حادثة  -2

 ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزيلندا.

الباحث ثبلث خطب ٔتناسبة حادثة ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزيلندا ماد ة اختار  -3

 للتحليل.

اطلع الباحث على الدراسات السابقة  ا١تتعلقة ٔتوضوع ىذا البحث من الرسائل  -4

 اٞتامعية وا١تقاالت والكتب.

 يجيات اإلقناع والتأثَتبعد ٚتع البيانات وا١تعلومات، حلل الباحث إسًتات -5

ث خطب ٔتناسبة حادثة ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزيلندا مث تقـو ا١توجودة يف ثبل

 بشرحها.
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قاـ الباحث بعرض نتائج البحث مع شرحها عن إسًتاتيجيات اإلقناع يف ا٠تطب  -6

 ٔتناسبة ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزيلندا. 
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 الفصل الرابع
 
 
 
 

 نتائج البحث 
 

لت إليها الدراسة اٟتالية اليت ىدفت إىل معرفة يتضمن ىذا الفصل عرضا للنتائج اليت توص 

بلثة بيانات أو دا. فهناؾ ثإسًتاتيجيات اإلقناع يف ا٠تطب ٔتناسبة ا٢تجـو اإلرىايب يف نيوزيلن

مسجد النور اٝتو ٚتاؿ خطبة إماـ سيقـو الباحث بتحليلها. ا٠تطبة األوىل ىي خطب 

رئيس وزراء نيوزيلندا والثانية خطبة ة. الفودة الذي ألقى خطبة اٞتمعة ٔتناسبة ىذه اٟتادث

جاستُت ترودو.  رئيس وزراء كندا الذي اٝتووأما الثالثة فخطبة الذي اٝتها جاسندا أردف 

خطبة الرموز التالية :حدد الباحث لكل   

 الرقم الكبلـ الرمز

 -1 اإلماـ ٚتاؿ الفودة (1خ )

(2خ ) وزراء نيوزيلندا جاسندا أردفرئيس    2-  

(3خ ) وزراء كندا جاستُت ترودوئيس ر    3-  
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 النتائج ا١تتعلقة هبذا البحث على النحو التايل :
 

 العطف استدرار ستراتيجيةا -2
 

ه االسًتاتيجية تزيد اسًتاتيجية من اسًتاتيجيات اإلقناع. توظيف ىذ استدرار العطف 

ف موجودة االستمالة العاطفية عند إقناع ا١تستهدفُت. اسًتاتيجية استدرار العط درجة

 يف ا٠تطبة والكبلـ ٔتناسبة حادثة ا٢تجـو اإلرىايب كما يلي :

 

 استدرار العطف الكبلـ /ا٠تطبة

 Broke the hearts of millions around the - (1خ )

world. 

- We are brokenhearted but we are not 

broken. 

- We are determined to not let anyone 

divide us. 

- The solidarity in New Zealand is 

extraordinary. 

- Your loved ones did not die in vain. 

- Your martyrdom is a new life for New 

Zealand. 

- We are here in our hundreds and 
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thousands unified for one purpose. 

 .It is with extreme sadness - (2خ )

- Absolutely no place in New Zealand and 

in fact have no place in the world. 

- Our thoughts and our prayers are with 

those who have been impacted today. 

- We were not chosen for this act of 

violence because we condone racism 

- We utterly reject and condemn you. 

 I rise today to express Canada’s deepest - (3خ )

condolences to all those grieving in New 

Zealand. 

- Express Canada’ deepest sympathy and 

support. 

- We mourn with you. 

- We feel your pain and we love you. 

- We will stand by you in the difficult days 

and weeks.  
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 :التوضيح      

ة كثَتًا وىي أكثر يوظفوف اسًتاتيجية إثارة العاطف لبحث أف ا٠تطباءيبلحظ يف بيانات ا      

وجد الباحث أف اإلسًتاتيجية العاطفية ٢تا قوة  االسًتاتيجيات استخداًما لدى ا٠تطباء.

على ذلك ما ٧تده إقناعية وتستطيع أف تزيد التأثَت عند ا١تستمعُت أو ا١تستهدفُت. ومن أمثلة 

(. يف بداية خطبتو إذ يقوؿ : "أف ٜتسُت من الناس قتيبلً 1خ )سجد النور يف كبلـ إماـ م

يضا يشعروف باٟتزف الناس يف أ٨تاء العامل أ ،نية وأربعُت جرحيًا وبسبب ىذه اٟتادثةاوٙت

العامل مع  القلب." ٟتظنا أف يقصد ا٠تطيب بأف الناس يف أ٨تاء واالضطراب وانكسار

باٟتزف شعروف يأيضا  ا١تواطنُت النيوزيلنديُتغَت  دثة.اٟتاواجهة ىذه م ا١تواطنُت النيوزيلنديُت

القلب.   وباإلضافة، استخدـ ا٠تطيب نفس اسًتاتيجية يف خطبتو إذ  واالضطراب وانكسار

مة لكننا مل ننكسر." ىذا الكبلـ ىو كبلـ منب و. استخدـ ا٠تطيب يقوؿ : "قلوبنا ٤تط  

 يف حالة ا١تسجد بأف ىذه اٟتادثة مل اسًتاتيجية استدرار العطف ليجذب انتباه ا١تستمعُت

نيوزيلندا. إف ىذا القوؿ يكوف ا١تثاؿ لدى ا١تواطنُت النيوزيلندين تكسر وحدة ا١تواطنُت يف 

 وكذلك لدى الصحفيُت الذين كتبوا يف الصفحة األوىل يف اٞتريدة.

" أفكارنا ( إذ يقوؿ واصفًا 2نيزويلندا خ ) و يبلحظ يف كبلـ رئيس وزراءاألمر نفس       

". استخدـ رئيس الوزراء ىذه االسًتإتية ليظهر اليـويف ىذا  تأثروا الذين أولئكودعاءنا مع 

الشعب واٟتكومة أيضا يشعروف باٟتزف كما ىو اٟتاؿ مع عائلة الضحايا ١تواجهة ىذه  أف 

 اٟتادثة.



21 
 

لكبلـ. (. فهناؾ األمر نفسو يف ىذا ا3كندا خ )  مث، يبلحظ عند كبلـ رئيس وزراء   

 أننا أدرؾ ، العامل وحوؿ ونيوزيلندا كندا يف ىنا ا١تسلمُت ألصدقائناقاؿ رئيس الوزراء : " 

طوؿ الزماف". من ىذا الكبلـ  مّتانبك سنقف. م٨تبك و٨تن ، مبأ١تك نشعر. ممعك ٨تزف

ل رئيس الوزراء يف كبلمو لطمأنة سًتاتيجية العاطفية استخدمت من قبسنجد ىناؾ ا

 سلمُت بأف شعب كندا يقفوف معهم.ومواساة ا١ت

 

  ستراتيجية التسميةا -1
 

التسمية ا١تعينة يف كبلمهم. ىذه سًتاتيجية حظ يف كل خطبة استخدـ ا٠تطباء باإذا يبل

السيء ا١تعُت الذي يناسب لو.   سًتاتيجية مستخدمة لتسمية ا١تهاجم مع عمليتو باسما

حايا وعائلتهم. استخدـ صوصًا الضوكذلك التسمية اٞتيدة ١تن تأثروا يف ىذه حادثة خ

 سًتاتيجية التسمية كما يلي : ا٠تطباء ا

  :التسمية لمهاجم
 

 

 التسمية الكبلـ /ا٠تطبة

 The terrorist - (1خ )

- Anti-Muslim  

 Terrorist - (2خ )
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- Extremist 

 A monster - (3خ )

- A terrorist 

- A coward 

- Hateful individual 

 

 :التوضيح

". سنجد أيضًا أف رئيس وزراء   إرىايبباء يستخدـ نفس التسمية وىي "نبلحظ أف كل ا٠تط

ميات ١تهاجم يف ىذه اٟتادثة أي "ذئب"، و" كندا جاستُت ترودو يستخدـ أربعة التس

ذئب" ألف ىذه التسمية نتباه ىي " اال. التسمية اليت تستحق "بغيض"و "جب اف"وإرىاب"، 

ا١تهاجم بصورة اٟتيواف ألف عمليتو  اء كندا يسمي. ىذا ٔتعٌت رئيس وزر اسم اٟتيوافب تتعلق

 طف. اجم مثل اٟتيواف دوف ا١تشاعر العواصفة إنسانية وىذا ا١ته ة عنخارج

 

 :التسمية لعملية الهجوم اإلرهابي 
 

 

 التسمية الكبلـ /ا٠تطبة

 Evil ideology - (1خ )
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- Terrorism 

- Extremism 

- Islamophobia 

 Extreme violence - (2خ )

- Terrorist attack 

- Extremist view 

- Racism 

 Terrorist attack - (3خ )

- Islamophobia 

- Hateful ideology 

 

 :التوضيح

ىجـو استخدـ ا٠تطباء كلمة متساوية لتسمية عملية ا٢تجـو اإلرىايب وىي " يبلحظ

". نبلحظ أيضًا أف الكلمات ا١تستخدمة ٢تا قيمة قوية وتستطيع أف تقد ـ الصورة إرىايب

بية لعملية ا٢تجـو اإلرىايب لدى ا١تستمعُت خصوصا ا١تواطنُت يف نيوزيلندا. فمثبل كلميت " السل

رىايب ىي عملية ا٢تجـو اإل أف إىل "  تشَتاإليديولوجية الشيطانية" و"أعماؿ عنف متطر فة

ة أبدًا أبدا ومن يعملها ىو من إخو قبل وال ي   ة ٘تاًماأيديولوجية شريرة شيطانية ومرفوض

 طُت.االشي
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 :التسمية لضحايا 
 

 

 التسمية الكبلـ /ا٠تطبة

 Their blood has watered the seeds of hope - (1) خ

- Martyrs of Islam 

- Martyrs of New Zealand 

- New Zealand’s unity 

 Christchurch was the home of these victims - (2خ )

 Our friends - ( 3خ )

- Murdered 

- Loved ones  

 

 :التوضيح

نبلحظ وصف ا٠تطباء ٞتميع الضحايا بتسميات إجيابية  ٗتتلف مع تسمية ١تهاجم وعملية 

قتلى أو  واا٢تجـو اإلرىايب. استخدـ ا٠تطباء كلمات إجيابية وجيدة ١تن تأثروا سواء كان

ماـ ٚتاؿ الفودة استعمل كلمة "شهداء" مرتُت لوصف القتلى يف اٟتادثة ٦تا اإلجرحى. ٧تد 

( لضحايا يتسمية 2القتلى ال ديوتوف عبثًا وال سدى. مث، وصف خ ) إىل أف يشَت 

"Victimsىذه التسمية وىم الضحايا وف ". ىذا يدؿ أف من تأثروا يف ىذه اٟتادثة يستحق
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". ىذه our friends ( لضحايا بتسمية "3بسبب ا١تهاجم. وباإلضافة، وصف خ )

أصدقائهم ليس عدو ىم. ك ىذه اٟتادثة التسمية رائعة جدا ألف ببلد كندا يعترب الضحايا يف

ة ١تهاجم وعملية ا٢تجـو اإلرىايب ألف ا١تهاجم ستخدـ ا٠تطباء بكلمات سلبية وسيئولكن ا

.  ىو العدو 

 

 ستراتيجية توظيف الرقما   -3
 

و العدد. توظيف الرقم سًتاتيجية دورىا إلقناع ا١تستمعُت أو اٞتمهور باستخدـ الرقم أاالىذه 

ربىاف مقنع ألف العدد أو الرقم يكوف كـ األفكار أو اآلراء ا١تستمعُت بشكل قد  يستطيع أف ي

 أو الدليل يف إثبات شيء ما. استخدـ ا٠تطباء توظيف الرقم كما يلي :

 

 توظيف الرقم الكبلـ /ا٠تطبة

 .Broke the hearts of millions - (1خ )

- Human beings from across the globe who fill 

the hearts of millions. 

- Your departure is an awakening not just for 

our nation but for all humanity. 

- We are here in our hundreds and thousands, 
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unified for one purposes.  

 No place in New Zealand - (2خ )

- No place in the world  

- We are a proud of more than 200 ethnicities 

and 160 languages. 

 

 

 We will stand you in the difficult days and - (3خ )

weeks to come. 

 

 :التوضيح

جد الباحث أف ا٠تطيب ا١تستمعُت. و  وف العدد كالوسيلة إلقناعستخدمنبلحظ أف ا٠تطباء ي

 عند ا٠تطبة. استخدـ ا٠تطيبأكثر  ستخدـ توظيف الرقم األوؿ وىو إماـ ٚتاؿ الفودة ي

األمر الرائع عند كبلـ إماـ ٚتاؿ  ا١تستمعُت. ستطيع إلقناعرقم لتجميل كبلمو حىت يبالعدد وال

ئة وألف شخص هبدؼ ٨تن ٧تمع ىنا  ما"َت. قاؿ الئلماـ الفودة يستخدـ الرقم كبَت وصغ

معوف يف مكاف واحد ت. إذا ٨تلل ىذه اٞتملة أهنا ٖتمل ا١تقصود بأف كثَت من الناس جي"واحد

 الدعم لضحايا يف ىذه اٟتادثة ويدين عملية ا٢تجـو اإلرىايب.أي تقدمي واحد هبدؼ 
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ىذه حادثة، استخدـ رئيس وزراء كندا ومن أجل ذلك، رغم أف كبلمو بسيط عن 

" لتشَت أف ببلد كندا سوؼ Weeks" و "Daysسًتاتيجية توظيف الرقم إذ يقوؿ "با

 تساعد ببلد نيوزيلندا طوؿ الزماف. 

 

  ة التكرارستراتيجيا  -4
 

عوامل اليت تساعد على اإلقناع وديكن أف تؤدي تكرار الرأي أو الإف ىذه اإلسًتاتيجية من 

سًتاتيجية التكرار يف كل العامة ٨تو أي قضية أو موضوع. فا الرسالة إىل تعديل االٕتاىات

 الكبلـ أو ا٠تطب كما يلي :

 :(2ج )الخطبة 

i. We are brokenhearted but we are not broken. We are determined to not let 

anyone divide us. We are determined to love one another and to support each 

other. This evil ideology of white supremacy did not strike us first, yet it has 

struck us hardest. But the solidarity in New Zealand is extraordinary. 

  :التوضيح

 ىناؾ التكرار  يف ىذه الفقرة من نص ا٠تطبة اٞتمعة. قاؿ ا٠تطيب بقوؿ " يبلحظ الباحث

We areطيب يف ىذا يف بداية اٞتملة. فهذه اٞتملة تكوف تكراراً. قصد ا٠ت " ثبلث مرات

 حادثة ا٢تجـو اإلرىايب. رغم روف ما شعر ٚتيع الضحايا بسببشعالسياؽ أف كل الناس ي

ك، قاؿ ا٠تطيب أف الناس سوؼ نكسر. ومن أجل ذلوف باٟتزف ولكن قلوهبم مل تشعر م يأهن
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ىنا تستطيع أف تزيد  "  ثبلث مرات٨تن"وتعاوف فيما بينهم. إذف، باستخدـ كلمة  يتعاونوف

 التأثَت عند ا١تستهدفُت أو ا١تستمعُت ألف ىناؾ أداة التكرار عند الكبلـ.
ii. To the people of New Zealand, thank you for your peace. Thank you for your 

haka. Thank you for your flowers. Thank you for your love and compassion. 

To our prime minister, thank you. Thank you for your leadership. It has been 

a lesson for the world's leaders. Thank you for holding our families close, and 

honouring us with a simple scarf. Thank you for your words and deeds of 

compassion. Thank you for being one with us. 

 

Thank you to the New Zealand government and to all the wonderful people 

who have shown us that we matter, and are not forgotten. Thank you to 

our police force and frontline services. You put our lives before your 

own, every day. Thank you to the neighbours, for opening your 

doors to save us from the killer. Thank you to those who pulled over their cars 

to help us. Thank you to those who brought us food and helped us when we 

found it difficult to stand.  

  Thank you New Zealand for teaching the world what it          means to love 

and care. To my brothers and sisters, those           who are here today to 

perform the weekly Friday prayer,    thank you for coming together once 

again. It is easy to feel lost after the trauma you and I experienced. But the 

promise of Allah made to us is true. Thank you for anger that is restrained and 

your mercy that is overflowing. Thank you for your steadfastness. 

  التوضيح:

نا قطعة الحظمعة من اإلماـ ٚتاؿ الفودة. إذا ىذه الفقرة ىي الفقرة األخَتة عند خطبة اٞت 

". Thank you"ىي ا١تتكر رة سًتاتيجية التكرار. الكلمة من ىذا الكبلـ ىناؾ ا
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يلعبوف دورًا ىذه الكلمة ست عشرة مرة ليهدي ويشكر كل الطرؼ الذين  ستعمل ا٠تطيبي

 نيوزيلندا ١تواجهة حادثة ا٢تجـو اإلرىايب.يف مساعدة ومعاونة ودعامة ببلد مهًما جًدا 

فعاؿ السلوكية اليت ترتبط بالسلوؾ االجتماعي للمتكلم. األإف الشكر والتقدير من 

  يد التأثَت لدى ا١تستمعُت ألهنم يشعروفتز  أف إذف،  باستخدـ الكلمة اٞتيدة تكرارًا تستطيع

اإلىداء والشكر من ا٠تطيب أو ا١تتكلم. فلذلك، التكرار يف ىذا السياؽ  كأهنم حصلوا على

 أمر مهم جدا إلقناع ا١تستمعُت.

 

 :(1)الكالم خ 

i. These are people who I would describe as having extremist views 

that have absolutely no place in New Zealand and, in fact, have no 

place in the world. 

  :التوضيح

. ىذه اٞتملة ٖتمل ". ىذه الكلمة تكر رت مر تُتno placeىي "ىنا  فكلمة متكر رة

قبل يف أ٨تاء العامل ال سيما يف ببلد نيوزيلندا. فهذا مرفوضة ال ت  عملية اإلرىابية الا١تقصود أف 

م يف ىذه حادثة. وجد الباحث لقي التسمية ١تهاجوكيد من رئيس الوزراء. قالو بعد يىو الت

. ىذا زيد التأثَت إلقناع ا١تستهدفُتمة تواصلية قوية جدا ويستطيع أف يأف ىذه الكلمة ٢تا قي

 ٘تاًما. ةقبل عملية اإلرىابية وىي مفروضيدؿ أف اٟتكومة النيوزيلندية ال ت
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ii. In fact, for many, New Zealand was their choice. The place they 

actively came to, and committed themselves to. The place they 

were raising their families, where they were part of communities 

who they loved and who loved them. It was a place that many came 

to for its safety. A place where they were free to practice their 

culture and their religion. 

 

 :التوضيح

يف الفقرة الواحدة. فهذه  ". ىذه الكلمة تكر رت أربع مراتPlace"ىيىنا  الكلمة ا١تتكر رة 

ندا ال سيما ٣تموعة هبا ا١تواطنُت النيوزيل عٌت أف ىذا ا١تكاف ىو مكاف ٥تتارالكلمة ٖتمل ا١ت

أصلها  كرايستشَتسا يدؿ أف مدينة  عيش واستمرار اٟتياة اليومية ىنا. ىذمن الضحايا لت

اف والس عادة. فلذلك عيش باألما عملية اإلرىابية. اجملتمع ىنا يا١تدينة اإلمانية والس بلمة ال فيه

ا خطَتًا و غَت أمن كما قاؿ ليست مكانً  كرايستشَتسقنع ا١تستمعُت أف مدينة  ىذا الكبلـ ي

 حدث ا٢تجـو اإلرىايب ىنا. خروف أف ىذه مدينة غَت أماف لتعيش هبا ألف قد اآل
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 :(3الكالم خ )

 .(3مل جيد الباحث اسًتاتيجية التكرار يف خطبة )

 

 إستراتيجية االحتكام إلى عامة الناس  -5

 

ـ الكلمة اليت تشَت إىل عامة الناس رغم أف اسًتاتيجية دورىا تقنع ا١تستهدفُت باستخدىذه اال

قوؿ ىكذا. ا١تثاؿ ىنا : " كل يعلم أف الناس األخرين ال تقوؿ ىكذا ولكن يكفي واحد ت

 اٟتكومة تساعد الشعب". فكلمة كل ىنا تشَت إىل االحتكاـ إىل عامة الناس.

 :الحتكاـ إىل عامة الناس كما يلياسًتاتيجية ا  

 

 االحتكاـ إىل عامة الناس الكبلـ /ا٠تطبة

 .We are brokenhearted but we are not broken - (1ج )

- We are determined to love one another and to 

support each other. 

- We are told by our prophet, Mohammed. 

- Our loss of you is a gain to New Zealand's unity 
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 Our thoughts and our prayers are with those - ( 2ح )

who have been impacted today. 

- We represent diversity, kindness, compassion. 

- We utterly reject and condemn you. 

 Our friend and ally suffered the worst terrorist - (3خ )

attack in their history 

- Our hearts ache for the mothers and fathers 

- We mourn with you. 

- We feel your pain 

 

 :التوضيح 

أثناء بكلمة اليت تشَت إىل اٞتمع ليس مفرد يف  نبلحظ يف ىذا السياؽ أف استخدـ ا٠تطباء 

" الحتكاـ إىل عامة الناس. our" و"Weكلمة "  وفستعملتقنع ا١تستهدفُت. ا٠تطباء ي

ة اقصدوف ىكذا. ىذه أدؿ ىكذا ولكن الناس أٚتعُت أيًضا يا٠تطباء ال تعٍت أنو فقط تقو 

م حيص لوف الدعم من إلقناع ألف ا١تستهدفُت سوؼ يشعروف أهنمن أدوات إسًتاتيجية ا

 ".our" و"weخرين عندما يستمعوا إىل كلمة "اآل
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 استراتيجية البدء باالحتياجات الموجودة لدى المستهدفين  -6

 

خياطب ا١تستهدفُت باحتياجاهتم ويساعدىم يف ٖتديد األساليب اليت  أفا١تتحدث حياوؿ 

م يؤمنوف أف ٖتققها ف يعمل على خلق احتياجات أكرب بدال من ستكوف أ إقناعهم فرصة ألهن 

أكثر فاعلية يف إقناع ا١تستهدفُت عندما يبدو  ستكوف الرسالة فا١تتحد ث يعلم أف  جديدة ٢تم. 

. التفكَت فيو من قبل على األقل ؤوابدل أو بالفع موسيلة لتحقيق ىدؼ كاف لديه اهنأ٢تم 

 اسًتاتيجية البدء باالحتياجات ا١توجودة النحو التايل :

 

 االحتياجات لكبلـا /ا٠تطبة

 Oh Allah, grant the word peace, security and - (1خ )

prosperity. 

- Oh Allah, protect New Zealand and protect 

New Zealanders. 

 .There is heightened security - (2خ )

- Police are working hard to ensure that people are 

able to move around their city safely. 
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 ,It is our responsibility to maintain this freedom - (3خ )

so that those who choose to practice faith can do 

so without fear of violence. 

 

 :التوضيح

نبلحظ يف ىذا السياؽ ىناؾ أداة اسًتاتيجية من اسراتيجيات اإلقناع أال وىو البدء 

دفُت. عرفنا لكل حادثة ا٢تجـو اإلرىايب الناس أو ا١تواطنُت يف باالحتياجات لدى ا١تسته

سًتاتيجية تأيت إلزالة االذلك ا١تكاف يشعروف با٠توؼ وقلة الثقة بأمن وسبلمة الدولة. فهذه 

 تاج إىل البيئة السبلمة و األمن والسعادة.با٠توؼ وقلق ألف من طبيعة الناس حيالشعر 

خطبتو قد دعا ا٠تطيب بدعاء طلب على السبلمة ( يف هناية 1ى ا٠تطبة عند خ )نر 

ذب سًتاتيجية ٕتاالواألمن لدولة النيوزيلندا وطلب على ٛتاية ا١تواطنُت النيوزيلنديُت. ىذه 

انتباه الباحث ألف استعمل ا٠تطيب وسيلة الدعاء إلقناع ا١تستهدفُت. إف الدعاء ىي سبلح 

د حدث ىذه اٟتادثة ا٢تجـو اإلرىايب ا١تسلم. فلذلك الدعاء يف طلب األمن والسبلمة بع

تستطيع أف تأثَت الفكرة وا١تشاعر ا١تواطنُت النوزيلنديُت لكي ىم ال يشعروف با٠توؼ وقلق 

 بعد ىذا. 
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نيوزيلندا إذ يقوؿ أف ىناؾ األمر نفسو قد قالت رئيس وزراء (، 2مث يف الكبلـ خ )

 بأماف مدينتهم يف التنقل على لناسا لضماف ّتد تعملتشديد األمن يف أ٨تاء الدولة والشرطة 

وسبلمة دوف خوؼ. فهذا الكبلـ يستحق  االنتباه لدى القارئ وا١تستهدفُت ألف ىذا يدؿ  أف 

اٟتكومة بتعاوف الشرطة الببلدية ٖتمل مسؤوليتهم لزيادة ولتأكد األمن والسبلمة لدى 

سنجد أف رئيس وزراء تريد أف ا١تواطنُت النيوزيلنديُت يف أ٨تاء الدولة. إذا ٨تلل ىذا الكبلـ 

ف عملية ا٢تجـو اإلرىايب قد بأ كرايستشَتستأثَت وإقناع ا١تستهدفُت ال سيما الناس يف مدينة  

 دث عملية ا٢تجـو اإلرىايب مرةٖتوالشرطة ٖتاوؿ لضماف األمن والسبلمة حىت ال  انتهت

رايستشَتس ال ا١تكاف. ٦تكن بعد يستمع ىذا الكبلـ الناس يف مدينة ك أخرى يف ذالك

 يشعروف ٓتوؼ وقلق.

إىل ا١تواطنُت الكنديُت ليس  يبلحظ الباحث أف ىذا القوؿ موجو (.3ننتقل إىل خ )

تعلق ١تواطنُت كنديُت ولكن ىذا القوؿ يإىل ا١تواطنُت النيوزيلنديُت. رغم أف ىذا القوؿ  موجو

 كندا مسموح ليؤمن باالحتياجات لدى ا١تستهدفُت يف كندا. قاؿ رئيس وزراء بأف الناس يف

يف أي ديانات أو معتقدات موجودة يف ببلد كندا دوف خوؼ. السؤاؿ ىنا ١تاذا قاؿ رئيس 

شعروف با٠توؼ وعدـ السبلمة ١تمارسة ملة ٦تكن ا١تسلموف يف ببلد كندا يوزراء هبذه اٞت

اإلسبلـ. ىذا ألف قد عرفنا يف الغرب ىناؾ األمر الذي يسب إىل خوؼ لدى ا١تسلمُت 

". فلذلك، ما قاؿ رئيس وزراء يستطيع أف Islamophobiaمارسة دين اإلسبلـ وىي "١ت

   تأثَت وإقناع ا١تستهدفُت يف كندا بأهنم ديكن أف ديارس اإلسبلـ دوف خوؼ وقلق.
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 ربط المضمون بالمصادر أو المراجع أو الدليل  -7

 

صدر أو ا١ترجع أو الدليل. عندما ربط هبا ا١ت االكبلـ وعملية اإلقناع سوؼ تكوف أكثر تأثَتً  

لقى الكبلـ ألف ا١تستهدفُت سوؼ يتذكروف مضموف الكبلـ األمر أىم شيء يف أثناء يىذا 

 نية أو اٟتديث النبوي أو من حقائق.اآلية القرآجع أو ا١تصدر أو الدليل من االذي فيها ا١تر 

ف أية االقناع، يف حُت عمل تساعد كثَتا علىوا١تصادر اليت يعتربىا ا١تستهدفوف ثابتة وصادقة 

  .قناعمامهم لئلأىل نظرة سلبية قد تشكل مانعا إتؤدي  قدا١تصادر بعض 

جـو ولكن يف ىذا السياؽ حيلل الباحث بالدليل ا١توجود عند الكبلـ ٔتناسبة ا٢ت

 :اإلرىايب. فالدليل كما يلي

 

 الدليل الكبلـ /ا٠تطبة

 We are told by our prophet Muhammad that - (1خ )

you can never truly show gratitude to almighty 

god if you are incapable of loving your fellow 

man. 

- Last week’s events are proof and evidence to the 
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entire world that terrorism has no colour, has 

no race and has no religion. 

 يوجد أداة اسًتاتيجية ربط يبلحظ الباحث أف ىناؾ ال - (2خ )

 الدليل أو الربىاف يف ىذا الكبلـ.

 The Quran tell us : “The true servants of the - (3خ )

Most Merciful are those who behave gently and 

with humility on earth, and whenever the 

foolish quarrel with them, they reply with word 

of peace”. ( Surah Al-Furqan verse 63) 

 

 :التوضيح 

يبلحظ الباحث أف ا٠تطيب أو ا١تتحد ث يعطي الدليل أو الربىاف يف كبلمهم كوسيلة إلقناع 

لقي ا٠تطيب بدليل ا١تفهـو من اٟتديث النبوي ي (2خ )ا١تستهدفُت وزيادة التأثَت. نبلحظ يف 

صيحة من ا٠تطيب ١تستمعُت لكي ىم عن األمر ليعمل عمل ٤تمود يف اٟتياة. ىذا ىو الن

يبتعيدوف من عملية السيئية مثل اإلرىاب. مث، قاؿ ا٠تطيب بأف ىذه اٟتدثة تكوف الربىاف أف 

اإلرىاب ال لوف وال عرؽ وال دين لو. رغم أف ىذا ليس من الربىاف اٟتيقيقي ولكن قاؿ 

ألف عندما ا١تستمعُت  " عند كبلمو جيعل ىذا القوؿ كالربىافأدلة وبراىُتا٠تطيب بكلمة "
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تعلق بالدين اإلسبلـ فقط كما قاؿ العلماء ا القوؿ سوؼ يعلم أف اإلرىاب ال ييستمعوف ىذ

 الغربيُت من قبل.

،  يبلحظ الباحث أف ىناؾ ال يوجد أداة اسًتاتيجية ربط الدليل أو (1خ )مث يف 

 الربىاف يف ىذا الكبلـ.

لقي رئيس حظ الباحث أف ي. يبلمن رئيس وزراء كندا (3خ )ننتقل يف الكبلـ 

آلية القرآنية عند كبلمو. قرأ رئيس وزراء الًتٚتة من آية ثبلثة وستُت من لالًتٚتة ا الوزراء ذكر

سورة الفرقاف. ىذا الكبلـ جيذب انتباه الباحث ألف رغم أنو غَت ا١تسلم ولكن رئيس الوزراء 

إقناعية ألف لر ٛتن. إف ىذا الدليل لو قوة عباد ا رب عنرٚتة اآلية القرآنية وىذه اآلية ٗتيقرأ ت

 عن ىذه اٟتادثة. اىذه اآلية ٖتمل معٌت مناسبً 
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 الخاتمة:
 
 
 
 

 جـو اإلرىايب يف نيةزيلندا ٢تا قيمة تواصلية. توصلخطاب ٔتناسبة ا٢توجد الباحث أف لكل 

ب ٔتناسبة سًتاتيجية اإلقناع ا١توجودة يف ثبلثة خطاالأف ىناؾ سبع أدوات  إىل الباحث

التكرار، و توظيف الرقم، و التسمية، يوزيلندا أال وىي استدرار العطف، و ا٢تجـو اإلرىايب يف ن

البدء باالحتياجات وربط ا١تضموف بالدليل أو ا١تصادر. رأي و االحتكاـ إىل عامة الناس، و 

مع   الباحث أف السبب ا١تتحدث ا٠تطيب يلقي الكبلـ ا١تنبو والرائع ألف ىذا الكبلـ ٗتتلف

ذب واحملزنة حىت ٕت كبلـ أو خطبة أخر. إف ىذا الكبلـ جاء بسبب حدث اٟتادثة اٟتزينة

 انتابو ومشاعر الناس يف أ٨تاء العامل.

جها بوسيلة ٖتليل ا٠تطاب استخر ديكن اتواصلية يف ا٠تبلصة، إف لكل كبلـ ٢تا قيمة 

ل النص أو الكبلـ. ومن لكي األخرين يعرفوف ما ىو ا١تعلومات أو العلم بالتفاصيل يف داخ

أجل ذلك، ٖتليل ا٠تطاب أيضًا يساعد يف فهم ما ا١تقصود الذي يريد أف خيرب ا٠تطيب يف  

كبلمو ألف يف بعض األحياف ا١تستمعُت ال يعرفوف ا٢تدؼ أو ا١تقصود من ا٠تطيب أو 

 ا١تتكلم.
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 :التوصيات واالقتراحات
 

ائج واستناداً إىل مناقشتها آنفاً، ديكن تقدمي اًء على ما مت التوصل إليو يف ىذا البحث من نتبن

 التوصيات وا١تقًتحات اآلتية :

 إجراء البحث العلمي النوعي عن ٖتليل ا٠تطاب خصوصا ا٠تطاب بُت رؤساء. -

ـ رؤساء أو شخص ما إجراء البحث العلمي النوعي عن ٖتليل ا٠تطاب من كبل -

 اليت حيدث يف العامل. ٔتناسبة اٟتوادث

ج أدوات اإلقناع وأفعاؿ الكبلـ من  ا استخر الذي يرك ز على لعلمي البحث ا إجراء -

 كبلـ ا١تتحدث أو رؤساء يف العامل.
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 المصادر والمراجع
 
 

 المراجع العربية

(. البحث يف قضايا الراىن وسلطة النموذج الغريب يف 2417حفري، فطيمة الزىرة. )

 عة الوادي.مناذج لكتب ٥تتارة. اٞتام -ٖتليل ا٠تطاب السردي

 

(. ٖتليل مضموف ا٠تطاب االتصايل سوسيولوجيا فهم 2411ٛتزة، كرمي ٤تمد. )

 اآلخر. كلية اآلداب ّتامعة بغداد.

 

(. اسًتاتيجية اإلقناع يف آيات الرٛتة ا١تبدوءة ب )قل(. 2415خضر أٛتد،عائشة. )

 اؽ.دراسة مقاربة لغوية تداولية. كلية الًتبية للبنات ّتامعة ا١توصل، العر 

 

(. ٖتليل ا٠تطاب وأزمنة ا١تعٌت عند األصولُت. جامعة 2417دب و، الطيب. )

 األغواط، اٞتزائر.

 

(. ورقة العمل ا١توسومة بعنواف ٖتليل ا٠تطاب 2417سهَت، عبد الرٛتن. )

 االعبلمي، أنواعو، وأدواتو، وإشكالية، مع مناذج تطبيقية.
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كبلـ يف سورة مرمي. دراسة (. أفعاؿ ال2417صباح حدادي، سوسن بوعنداس. )

 تداولية. كلية اآلداب واللغات ّتامعة عبد الرٛتن مَتة، ّتاية.

 

(. ٖتليل ا٠تطاب العريب ا١تعاصر يف ضوء نظرية 2418صبلح الدين، منَت الدين. )

التلقي ومعيار القصدية : رواية " موسم ا٢تجرة إىل الشماؿ للطيب صاحل أمنوذًجا. اٞتامعة 

 ا١تية ماليزيا.اإلسبلمية الع

 

(. إتاىات خطاب وسائل اإلعبلـ اٟتديثة 2419عبد الس بلـ، مصطفى ٤تمد. )

 ٨تو القضايا الرياضية.دراسة ٖتليلية مقارنة. كلية اإلعبلـ ّتامعة القاىرة.

 

(. اسًتاتيجية اإلقناع يف ا٠تطاب اإلشهاري السياحي. ٖتليل 2415قرمي، سكينة. )

 ة. كلية اآلداب واللغات ّتامعة ٤تمد خيضر، بسكرة.مطويات سياحية ١تدينة بسكر 

 

(. ٖتليل ا٠تطاب السياسي ٞتبللة ا١تلك اٟتسُت بن 2449مت إسحاؽ، مرضيانا. )

طبلؿ )ملك أردف( يف ضوء علم اللغة النص ي ونظرية االتصاؿ. اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية 

 ماليزيا.
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مات الز ٥تشري: دراسة تطبيقية يف (. الت ماسك النص ي يف مقا2416نور اٟتانيلة، )

 درجة دكتوراة يف اللغة العربية وآداهبا، كلية الدراسات العليا، اٞتامعة األردنية. ضوء ٨تو النص  

 

(. اسًتاتيجيات اإلقناع يف ا١تواقع اإللكًتونية لؤلحزاب 2414نورية، عيسى. )

اإللكًتوين الرٝتي ٟتزب جبهة  السياسية اٞتزائية. دراسة ٖتليلية على عينة من مضامُت ا١توقع

. كلية العلـو االجتماعية، جامعة 2414التحرير الوطٍت خبلؿ احمللة االنتخابية لرئاسيات 

 عبد اٟتميد بن باديس.
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 المالحق
 

 (2خ ) -2
"Last Friday I stood in this mosque and saw hatred and rage in the eyes of the terrorist 

who killed 50 people, wounded 48 and broke the hearts of millions around the world. 

Today, from the same place I look out and I see the love and compassion in the eyes 

of thousands of fellow New Zealanders and human beings from across the globe who 

fill the hearts of millions. The terrorist tried to tear the nation apart with evil ideology. 

Instead we have shown that New Zealand is unbreakable. And that the world can see 

injustice an example of love and unity. 

  

 

We are brokenhearted but we are not broken. We are determined to not let anyone 

divide us. We are determined to love one another and to support each other. This evil 

ideology of white supremacy did not strike us first, yet it has struck us hardest. But the 

solidarity in New Zealand is extraordinary. 

 

To the families of the victims, your loved ones did not die in vain. Their blood has 

watered the seeds of hope. The beauty of Islam and the beauty of our unity. They were 

the best of us, taken from us on the best of days, in the best of places, and performing 

the best of actions. They are not just martyrs of Islam, but they are martyrs of this 

nation, New Zealand. 

 

Our loss of you is a gain to New Zealand's unity. Your departure is an awakening not 

just for our nation, but for all humanity. Your martyrdom is a new life for New 

Zealand and a chance of prosperity for many. Our assembly here, with all the shades 

of our diversity, is a testament of our giant humanity. 

 

We are here in our hundreds and thousands, unified for one purpose. That hate will be 

undone and love will redeem us. We are told by our prophet, Mohammed, that you 

can never truly show gratitude to almighty God if you are incapable of loving your 

fellow man. To the people of New Zealand, thank you for your peace. Thank you for 

your haka. Thank you for your flowers. Thank you for your love and compassion. 

 

To our prime minister, thank you. Thank you for your leadership. It has been a lesson 

for the world's leaders. Thank you for holding our families close, and honouring us 

with a simple scarf. Thank you for your words and deeds of compassion. Thank you 

for being one with us. 

 

Thank you to the New Zealand government and to all the wonderful people who have 

shown us that we matter, and are not forgotten. Thank you to our police force and 

frontline services. You put our lives before your own, every day. Thank you to the 

neighbours, for opening your doors to save us from the killer. Thank you to those who 

pulled over their cars to help us. 
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Thank you to those who brought us food and helped us when we found it difficult to 

stand. Thank you, New Zealand, for teaching the world what it means to love and 

care. To my brothers and sisters, those who are here today to perform the weekly 

Friday prayer, thank you for coming together once again. It is easy to feel lost after the 

trauma you and I experienced. But the promise of Allah made to us is true. Thank you 

for anger that is restrained and your mercy that is overflowing. Thank you for your 

steadfastness. 

 

Islamophobia kills. Muslims have felt its pain for years around the world. 

Islamophobia is real. It is a targeted campaign to dehumanise and irrationally fear 

Muslims. To fear what we wear. The choice of food we eat. To fear the way we pray 

and the way we practise our faith. 

 

We call on governments around the world, including New Zealand's and its 

neighbouring countries, to bring an end to hate speech and the politics of fear. 

 

The martyrdom of 50 people and the injury of 42 did not come overnight, it was the 

result of the anti-Muslim rhetoric of some political leaders, media agencies and others. 

 

Last week's events are proof and evidence to the entire world that terrorism has no 

colour, has no race and has no religion. The rise of white supremacy and right wing 

extremism is a great global threat to mankind and this must end now. 

 

I want to take this opportunity to thank my Muslim and non-Muslim brothers and 

sisters for attending today. And I would like also to thank our international guests who 

have come to our support and aid in these difficult times. 

 

Have mercy upon us all. Oh, Allah, grant the word peace, security and prosperity. 

 

Oh, Allah, protect New Zealand and protect New Zealanders." 
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 (1خ ) -1

Read the Prime Minister's full statement below: 
It is with extreme sadness that I tell you that, as at 7 p.m. tonight, we believe that 40 

people have lost their lives in this act of extreme violence.10 have died at Linwood 

Avenue Mosque, 3 of which were outside the mosque itself.A further 30 have been 

killed at Deans Avenue Mosque. 

 

There are also more than 20 seriously injured who are currently in Christchurch A&E. 

It is clear that this can only be described as a terrorist attack. 

From what we know, it does appear to have been well planned. Two explosive devices 

attached to suspects' vehicles have now been found and they have been disarmed. 

 

There are currently four individuals who have been apprehended but three are 

connected to this attack who are currently in custody, one of which has publicly stated 

that they were Australian born. 

 

These are people who I would describe as having extremist views that have absolutely 

no place in New Zealand and, in fact, have no place in the world. 

While we do not have any reason to believe at this stage that there are any other 

suspects, we are not assuming that, at this stage. The joint intelligence group has been 

deployed and police are putting all of their resources into this situation. 

The defense force are currently transporting additional police staff to the region. 

Our national security threat level has been lifted from low, to high. This, I want to 

assure people, is to ensure that all our agencies are responding in the most appropriate 

way. That includes at our borders. 

 

Many of you would have seen that Air New Zealand has canceled all turbo prop 

flights out of Christchurch tonight and will review the situation in the morning. Jet 

services both domestically and internationally are continuing to operate. 
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I say again, there is heightened security; that is, of course, so we can assure people of 

their safety, and the police are working hard to ensure that people are able to move 

around their city safely. 

 

I have spoken this evening to the mayor of Christchurch and I intend to speak this 

evening to the imam, but I also want to send a message to those directly affected. 

In fact, I am sure right now New Zealand would like me to share a message on their 

behalf, too. 

 

Our thoughts and our prayers are with those who have been impacted today. 

Christchurch was the home of these victims. For many, this may not have been the 

place they were born. In fact, for many, New Zealand was their choice. 

The place they actively came to, and committed themselves to. The place they were 

raising their families, where they were part of communities who they loved and who 

loved them. It was a place that many came to for its safety. A place where they were 

free to practice their culture and their religion. 

 

For those of you who are watching at home tonight, and questioning how this could 

have happened here, we -- New Zealand -- we were not a target because we are a safe 

harbor for those who hate. We were not chosen for this act of violence because we 

condone racism, because we are an enclave for extremism. We were chosen for the 

very fact that we are none of these things. Because we represent diversity, kindness, 

compassion, a home for those who share our values, refuge for those who need it. And 

those values, I can assure you, will not, and cannot, be shaken by this attack. 

 

We are a proud nation of more than 200 ethnicities, 160 languages. And amongst that 

diversity we share common values. And the one that we place the currency on right 

now -- and tonight -- is our compassion and support for the community of those 

directly affected by this tragedy. 

 

And secondly, the strongest possible condemnation of the ideology of the people who 

did this. 

You may have chosen us -- but we utterly reject and condemn you. 
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 ( 3خ ) -3
Mr. Speaker, 

 

Before we begin, our hearts go out to the people of Utrecht and the Netherlands, who 

are reeling in the aftermath of a tram shooting. It’s in the early stages, but we do know 

that there are fatalities, and a number of injuries. Police are looking at it as a possible 

terrorist incident. 

 

We stand with our Dutch friends as they grapple with the consequences of this 

violence, and we will be reaching out to our counterparts to offer our unwavering 

support. 

 

Prime Minister Rutte addressed this House mere months ago, and he spoke of the 

close ties between our countries. Canada will be there for the Netherlands in the 

difficult days ahead. 

 

Mr. Speaker, I rise today to express Canada’s deepest condolences to all those 

grieving in New Zealand. 

Just a few days ago, our friend and ally suffered the worst terrorist attack in their 

history. An attack motivated by Islamophobia. Fifty men, women, and children 

murdered at prayer. Dozens injured. Gunned down by a monster. A terrorist. A 

coward. 

 

I spoke with Prime Minister Ardern to express Canada’s deepest sympathy and 

support, and praised her compassionate leadership in the wake of this tragedy. 

Our hearts ache for the mothers and fathers, sisters and brothers, partners and friends 

who never had the chance to say goodbye to their loved ones. Loved ones killed by a 

hateful individual who ascribed to a hateful ideology. 

 

Mr. Speaker, Canada is home to over a million Muslims who live and thrive in a free 

and open, secular democracy. It is our responsibility to maintain this freedom, so that 

those who choose to practice faith can do so without fear of violence. 
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To our Muslim friends here in Canada, in New Zealand, and around the world, know 

that we mourn with you. We feel your pain, and we love you. We will stand by you in 

the difficult days and weeks to come. 

 

The Qur’an tells us: ‘the true servants of the Most Merciful are those who behave 

gently and with humility on earth, and whenever the foolish quarrel with them, they 

reply with words of peace.’ 

 


