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Abstract
Regardless of the clear meaning of the words, the words also convey the implicit
meaning behind them to the audience. Undoubtedly, vocabulary is one of the places
where the ideology of media owners is hidden, this is one of the most important
reasons why the media is very sensitive in choosing words to write news texts so that
they can indirectly target the ideology. In this research, we tried to determine how
those in power use words cleverly and purposefully to induce their own attitude in the
media, a topic that was selected for research and analysis. The issue is Iran's attack on
US military bases in Iraq after the assassination of “Sardar Soleimani”. Researchers
examined the meaningful use of words on four news channels: Al- Arabiya, AlJazeera, Al-Maydeen, and Al-Alam, based on a critical discourse analysis from Van
Dijks point of view. For this purpose, the news of these networks on this topic was
collected and after purposeful selection, forty news texts that had the most relevance to
the research topic were analyzed. The results show that the media used different terms
to describe this base bombed by Iranian missiles. Including: Ain Al-Assad base in Iraq,
American base Ain al-Assad and International coalition bases and US capital. A closer
look at the meaning behind these words shows that these four words create four
different meanings in the mind of the audience
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(قصف قاعدة عني األسد يف القنوات العربيّة واجلزيرة وامليادين والعامل أمنوذجًا)
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رضاعلي قاسمي نسب1؛ علي ضيغمي2؛ سيد رضا ميرأحمدي
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(تأريخ االستالم .2021/04/22 :تأريخ القبول)2021/10/04 :

امللخّص
تتبع الباحثون االستخدامَ اهلادف للكلمات يف أربع قنوات عربيّة هي :العربيّة واجلزيرة وامليادين والعامل بناءً على
حتليل اخلطاب النقديّ من وجهة نظر"فان دايك" الذي يرى بأن بعض الكلمات تُستخدم بشكل طبيعي للتعبري عن
رأي ،ولكن البعض اآلخر يعربعن القيم واملعايري فيستخدم هذااملوضوع يف عامل اإلعالم والسياسة على نطاق
واسع .وهلذه الغاية ،متّ مجع أخبار القنوات املذكورة حول قصف «قاعدة عني األسد» وبعد االختيار اهلادف ،مت
حتليل  40خربا هلا أكثر صلة مبوضوع البحث .وتشري نتائج البحث بأنّ وسائل اإلعالم استخدمت مصطلحات
خمتلفة لوصف املوقع الّذي قصف بالصواريخ اإليرانيّة(.قاعدة عني األسد العراقية»« ،قاعدة عني األسد
األمريكيّة»«،قواعد للتحالف الدوليّة»«،العاصمة األمريكيّة) حيث يظهر التعمّق يف املعىن الكامن وراء هذه املفردات
بأنّ هذه الكلمات األربع تظهر أربعة معانٍ خمتلفة يف أذهان اجلمهور .فيؤكّد اإلكثار من استخدام عبارة «قاعدة
عني األسد العراقيّة» من قبل وسائل اإلعالم املعادية إليران ،على عراقيّة موقع اهلجوم الستفزازالقوميّني العراقيّني
ضد إيران وعبارة «قاعدة عني األسد اإلمريكيّة» اليت متّ استخدامها على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم اإليرانيّة
واملوالية هلا تشري إىل أنّ اهلجوم متّ على مكان تتمركز فيه القوات األمريكيّة والغري؛ كما تشري عبارة «قواعد
للتحالف الدوليّة» إلی أنّ القاعدة اليت تتمركز فيها قوات دوليّة قد تعرّضت للهجوم من أجل إدخال إيران كدولة
حماربة وخطرة للعامل كلِّه؛ إذ أعلنت احلرب علی العامل برمته هبذا القصف الصاروخيّ ،أما استخدام «العاصمة
األمريكية» فتعين بأنّ املنطقة اليت تعرضّت للهجوم ليست منطقة مهملة نائيّة ،بل هي كأهم مركز للقوات األمريكيّة
تعرّضت هلجوم غري مسبوق لتدلّ على مغاالة يف شجاعة اإليرانيّني.

الكلمات الرئيسة
حتليل اخلطاب النقديّ ،فان دايك ،املغاالة والتهميش ،قاعدة عني األسد.
 الكاتب املسؤول
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ترتبط وسائل اإلعالم باأليديولوجيا ارتباطًا وثيقًا ،ألن السبب الرئيس إلنشاء مجيع وسائل
اإلعالم هو أنّ أصحاب هذه الوسائل حتاول نقل أفكارها إىل اجلمهور .كما ال شك أنّه ال
تعلن أية وسيلة إعالم صراحةً أهنا تنوي نقل أيديولوجيّة معيّنة جلمهورها ،ولكن تسعى
مجيع وسائل اإلعالم خفيًا إىل حتقيق هذا اهلدف؛ ألهنا إذا أعلنت جهرًا أهنا تنوي القيام
بذلك ،وسيتم اهتامها بالتحيّز من قبل اجلمهور ،واجلمهور اليُصدّق هذه الوسائل.
فاملفردات هي إحدى الطرق اليت تستخدمها وسائل اإلعالم كبوّابة لنقل إيدئولوجيتها
واملعاين اخلفية عربها.
يسعى فان دايك يف نظريّته عن األيديولوجيا والسلطة إىل إظهار كيفية استخدام
اجلماعات املعادية لتقنيات اللغة لتحقيق أهدافها ويعتقد أن هناك طرقا خمتلفة لتحقيق
ذلك ،إحداها االختياراهلادف للكلمات .ووفقًا لنظرية فان ديك ،تُستخدم بعض الكلمات
بشكل طبيعيّ للتعبري عن رأي ،لكن البعض اآلخر يعرب عن قيم ومعايري إذ يستخدم
هذااملوضوع على نطاق واسع يف عامل اإلعالم والسياسة؛ فيتمّ االختيارالدقيق للكلمات
الستخدامها يف وسائل اإلعالم إلبراز املعىن ونقل األيديولوجية أو لتهميشها بسبب السياسات
اإلخباريّة اخلاصة.
ومن خالل سرد األخبار اإليرانيّة يف اإلعالم العريبّ ،يواجه أكثر الباحثني تضارب
اإليديولوجيات املختلفة اليت تنظر إىل األحداث من نظرهتا اخلاصة إذ حتاول تقد م روايتها
للجمهور ،وتستخدم هذه الوسائل طرقًا خمتلفة لفرض سردها على اجلمهور بشكل غري
مباشر ،وإحدى هذه الطرق هي اختيار مفردات تستخدم إليصال رسالة حمدّدة للجمهور
عربهذه الكلمات.
وحناول يف هذا البحث تسليط الضوء على كيفية تغطية األخبار املتعلقة بإيران يف أربع
قنوات عربيّة هي« :العربيّة السعودية واجلزيرة القطريّة وامليادين اللبنانيّة والعامل اإليرانيّة»
معتمدين على املنهج الوصفيّ التحليلي ،فينصبّ تركيزنا يف البحث على املفردات؛ إذ نسعى
لكشف كيفية نقل وسائل اإلعالم معناها املقصود للجمهور عن طريق اختيار الكلمات
اهلادفة.
وقد تقصّينا األخبار اليت استُخدمت يف هذه القنوات األربعة بعد القصف الصاروخيّ
اإليراينّ على القوات األمريكيّة يف قاعدة عني األسد العراقية ،وبعد اختيار هادف لألخبار
اليت تتماشى مع البحث نشري بأنّه كيف تستخدم هذه الوسائل اختيار مفردات دقيقة لتحقيق
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أهدافها .والسبب الرئيس الختيار هذه القنوات األربع هي أنّ لكلّ واحدة من هذه القنوات
إيدئولوجيا ختتلف عن األخری بالنسبة إلی األخبار املتعلّقة بإيران إذ إن العربيّة اشتهرت
مبواقفها املعادية إليران ،واجلزيرة وامليادين حاولتا أن تقفا موقفا حمايدا عنها ولكن األوىل
تتجه إىل املعاداة والثانية إىل املواالة بعض الشيء ،أما العامل فهي قناة حكوميّة إيرانيّة تتبع
سياسات الدولة.

أسئلة البحث
حناول يف حبثنا هذا أن جنيب على هذين السؤاليْن:
-1كيف توظّف قنوات"العربيّة واجلزيرة وامليادين والعامل" املفردات لتمثيل صورة القصف
اإليراينّ على القواعد األمريكيّة يف العراق؟
-2كيف تنقل هذه الوسائل معانيها اخلفيّة وإيدئولوجيتها للجمهور عن طريق اختيار
املفردات؟
الفرضيات
-1هذه القنوات األربع تقوم بتغطية القصف الصاروخيّ اإليراينّ على القواعد األمريكيّة عرب
اختيارها اهلادف للمفردات بشكل يتماشى مع مصاحلها.
-2ختتار هذه القنوات األربع ،املفردات اليت ختفي فيها أيديولوجية وسائل اإلعالم وراء
الكلمات لدى تصوير القصف الصاروخيّ اإليراينّ.

سابقة البحث
قد متّ إجراء العديد من الدراسات حول كيفية انعكاس األخبار اإليرانيّة يف وسائل اإلعالم
الغربيّة وحتدّث مؤلفو هذه املقاالت أو الكتب عن الطرق املختلفة اليت تتمسّك هبا وسائل
اإلعالم لنقل معانيها املقصودة للجمهور .وبالرغم من تقصّينا الكثري إال أننا مل جند مقاالً
أو كتاباً يتحدث مباشرة عن دور املفردات يف مغاالة وهتميش املعىن يف وسائل اإلعالم
العربيّة والسيما من وجهة نظر اختيار املفردات اهلادفة والذكيّة؛ هلذا اعتربنا املوضوع
مناسبًا للبحث العلمي ،أما املقاالت أو الكتب اليت تقترب من حبثنا أو أجزاء من حبثهم
تتعلق مبوضوع مناقشتنا فهي كما يلي:
ينااقش عبادالقادر طااا ( )1998يف كتاباه «صاورة اإلسااالم يف اإلعاالم الغاريبّ» كيفيااةحماولة وسائل اإلعالم الغربيّة تقد م صورة سلبية عن اإلسالم عرب اساتخدام طارق خمتلفاة
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منااها االختيااار اهلااادف للكلمااات حيااث يقااول :إنّ اإلكثااار ماان اسااتخدام «اإلسااالم املقاتاال،
واإلرهاب اإلساالمي ،واإلساالم اإلرهاايب» يف هاذه الوساائل ليسات إلّاا حماولاة هادفاة لغارس
صورة سلبيّة عن اإلسالم يف أذهان الرأي العام الغريبّ.
 «إيرانوفوبيا يف حمادثات سي إن إن اإلخبارية؛ دراسة تساتند إىل هناج حتليال اخلطاابالنق ا ا ااديّ» لش ا ا ااريفي وزمالئ ا ا ااه (1395ها ا ااا ) .نش ا ا اارت يف جملّ ا ا ااة "مطالع ا ا ااات انق ا ا ااالب
اس ااالمي"(دراس ااات يف الث ااورة اإلس ااالميّة) إذ س ااعى املؤلف ااون إىل معرف ااة بني ااة اللغ ااة ال اايت
اسااتخدمها فريااد زكريا،م اذيع برنااامج  GPSلتصااميم أيديولوجيااة معاديااة إليران،وأظهااروا
حتيّز خطاب زكريا حول إيران.
 أظهاار تاجيااك ورمضااان جناااد ( )1393يف مقاهلمااا «حتلياال خطاااب قناااة يب يب ساايالفارسيّة حاول احلارب العراقيّاة اإليرانيّاة» املنشاورة يف جملاة "رسانه"(وساائل اإلعاالم) بأنّاه
كيف حاولت القناة ،املبالغة يف التعبري عن اإلحباطات عرب استخدام األساليب غري املباشرة
لتغرس يف مجهورها إحساسًا يشعر باملرارة جتاه احلرب املفروضة على إيران وإجنازاهتا.
أشااار متق ااي زاده ونقااي زاده يف مقالت ااهما «خطاااب اإلع ااالم الغااريبّ يف تغطي ااة أح ااداثالشرق األوسط» (2017م) املنشورة يف جملة آداب الكوفة بتقريار وكالاة "رويتارز" الربيطانيّاة
عن الوضع يف العراق من منظارها اخلاص.
كمااا أشااار متقااي زاده و نقااي زاده يف حبااث آخاار «أثاار القضااايا األيديولوجيااة علااى كيفياةترمجاة األخبااار العربيّاة» ( 1396هاا ) .إلاای التغايريات الّاايت تواجاه هبااا النصااوص اخلربيّاة
خااالل الترمجااة (دراسااة ترمجااة خاارب تاارجم ماان اجلزياارة القطريّااة يف وكالااة أنباااء فااارس
اإليرانيّ ااة عل ااى أس اااس من ااط جولي ااان ه اااوس) يف مقالت ااهما املطبوع ااة يف جملّة"جس ااتارهای
زبانی"(البحوث اللغوية) جبامعة تربيت مدرس بطهران.
قااام آقاغاال زاده ودهقاااين ( 1393ه اا) .يف مقالتااهما «حتلياال أساااليب ثياال اختياااراألخب ااار ،بن اااءً عل ااى هن ااج حتلي اال اخلط اااب النق اادي» ال اايت نش اارت يف جمل ااة "جس ااتارهای
زباانی"(البحوث اللغوية)جبامعااة تربيات ماادرس بفحااص وحتلياال لتااأثري العواماال غااري اللغويّاة
علااى اختيااار الكلمااات املسااتخدمة يف األخبااار اإلعالميااة ،وخلص اا إىل أن أيديولوجيااة العااامل
ونظرة األفراد واجلماعات ومعتقداهتم تلعب دورًا يف بنية اللغة.
 تناول الدكتور ساامي مسالم (1976م) يف أطروحتاه املكتوباة يف لبناان «الصاورة العربيّاة يفصااحافة االحتاااد األملاااينّ» وأوضااب بأنّااه كيااف أدت املعتقاادات إىل تشااوية الصااورة العربيّااة يف
أملانيا.
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 أشاار عاداليت نساب ( 1395هاا ) .يف أطروحتاه جبامعاة الشاهيد تشامران يف األهااواز«حتليل خطاب رواية الثاورة يف األدب العاريبّ املعاصار بنااءً علاى التطاورات يف مصار» إىل أنّاه
كيف كان ملؤلفي الرواية تأثري كبري يف دفع التطورات السياسية بشكل غري مباشر.
 قااام قااامسي نسااب وآخاارون ( 1398هاا ) .بتحلياال خاارور أمريكااا ماان االتفاااق النااوويّاإليااراينّ يف خطاااب قنااار "العربيّااة" و"املنااار"املنشااورة يف جملّااة جسااتارهای زبااانی(البحوث
اللغوية) جبامعاة تربيات مادرس مان منظاار علام اللغاة وركازوا علاى أ ّن وساائل اإلعاالم كياف
تستخدم سبالً خمتلفة لنقل املعاين اخلفيّة إىل املتلقّني بشكل غري مباشرٍ.
كمااا قااام قااامسي نسااب وآخاارون(1399ه ) .يف مقالتااهم املطبوعااة يف جملااة حبااوث يفاللغة العربّية جبامعة أصبهان بتحليل خطااب طلباات أمريكاا املتكارّرة لل ّتفااوض ماع إياران يف
قنااوات "العربيّااة" و"اجلزيرة"و"امليادين"بأنّااه كيااف تسااعى وسااائل اإلعااالم إىل توظيااف حااروف
املباين يف مبالغة املعاين وهتميشها.
وما مييّز هذا املقال عن املقاالت املماثلة هو أنّ معظم األحباث اليت تناولت دراسة هذا
املوضوع أجريت على وسائل اإلعالم باللغة اإلجنليزيّة وقلّما اهتمّت هذه الدراسات بأخبار
إيران يف وسائل اإلعالم باللغة العربية من منظار املفردات.
وامليزة الثانية هي أننا سربنا غور املوضوع بدراسة األمثلة العديدة ،ال كغري هذه املقالة
من الكتب واملقاالت اليت درست املوضوع دراسة سطحيّة عابرة تقريبا وموضوع البحث
خيتلف عن البحثني األخريين.
املغاالة والتهميش عند فان دايك
ما يركّاز علياه اإلعاالم هاو اختياار األحاداث وساردها ،لكناه ّّاا الشاك فياه أنّاه ليسات هاذه
الوسائل كاملرآة يف سرد األحداث وتبيينها؛ إذ ال تعبّر عن الواقع كما هو« فإنّه من الصعب أن
تتّخذ صحيفة ما ،موقفاا حمايادا عناد تبنّيهاا أحاداثا وشخصايات معيناة» )العطاييب:2019،
 .)115ويف معظاام األحيااان ،يااتم ساارد األحااداث املماثلااة بشااكل خمتلااف يف وسااائل إعااالم
خمتلفة حيث «ليست مهمّة وساائل اإلعاالم جمارد اختياار أحاداث معيّناة مان باني العدياد مان
األحداث ،بل من مهمتها هي إعطاء معىن هلذه األحداث (مهدي زاده.)81 :1391
وهلذه الوسائل طريقتان يف سرد األحداث-1:تسليط الضوء ،وخاصة على األحداث الايت
تتماشااى مااع معتقااداهتم وأهاادافهم اإلعالميااة -2التااهميش ،وخاصااة هتماايش األحااداث الاايت
تتعارض مع معتقداهتم وأهدافهم اإلعالميّة«.يف كل خطاب ،تتم حماولة مغاالة قوة الصديق
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وهويتّااه ماان خااالل التركيااز اإل ااايب ،كمااا تااتمّ حماولااة هتمايش قااوة العاادو وهويتااه مبكونااات
اللغة» (آقاغل زاده.)7 :1390،
ويف هذا السياق ،حتاول العديد من وسائل اإلعالم والسيما وساائل اإلعاالم الغربياة نقال
صورهتا املقصودة لألخبار املتعلقة بإيران إىل مجاهريها عرب اختيار كلمات مستهدفة دقيقة
مااثال «إن اسااتخدام كلمااة «املتم ارّدين» بااديالً عان «الث اوّار» و«الفوضااى» بااديالً ع ان «االنتفاضااة»
و«القتل» بديالً ع ن االستشهاد هاي واحادة مان عشارات كلماات مساتخدمة للمغااالة أو هتمايش
املعىن يف هذه الوسائل» (معتمدجناد ومهدي زاده )23 :1385،فبعد أن روت وساائل اإلعاالم
األحااداث م اان منظ ااور معااني ،ف ااإن حتلي اال اخلطاااب النق اادي يتتب ااع الطبقااات التحتي اة هل ااذه
الروايات ويكتشف إيديولوجية النصوص وخيرب املستمع أو القارئ بأنّه كيف حاول كاتب هاذا
ال اانص اخل ااربي إيص ااال معن اااه اخلف ااي للجمه ااور حي ااث «هن اااك مس ااتويات م اان املع اااين وراء
النصوص سوى املعاين الواضحة اليت يشري إليها النص»(عظيمي فرد.)70 :1390،
إنّ املفردات هي إحادى العالماات الايت تسااعد علاى فحاص املنظاور الفكاريّ واالجتمااعيّ
للمتحاادثني؛ إذ ميك ان اللجااوء إىل املغاااالة والت ااهميش عاارب اسااتخدام املفااردات والت اادقيق يف
اختيارهااا وبعااد نشاار الاانص ماان قباال وسااائل اإلعااالم ،فااإنّ ا لّال النقااديّ ميايط اللثااام عاان
ظاهر النصوص ،بينما يعيد إنتار املعااين اخلفيّاة للكلماات واجلمال ويكتشاف األياديولوجيات
يف النصوص وهذا هاو السابب يف أن "فاان داياك " يعتقاد باأنّ «حتليال اخلطااب هاو يف الواقاع
حتلي اال أي ااديولوجيّ» (ف ااان دايا اك  )30 :1995وس ااندرس ه ااذه القض ااايا بالتفص اايل يف قس اام
التطبيق للبحث.
اهلجوم على القواعد األمريكيّة يف العراق
بعاد استشاهاد اللاواء قاسام الساليماين ،قائاد فيلاق القادس التاابع للحارس الثاوري اإلسااالمي
ع ااام 1398ه اا2020 / .م يف عملي ااة إرهابيّااة ق ااام هب ااا اجل اايش األمريكاايّ ،طل ااب الش ااعب
اإلي ااراينّ الس االطات للاارد عل ااى اغتيالااه .فإح اادى م اان الس اايناريوهات ال اايت قام اات احلكوم ااة
بتصااميمها للتجاااوب مااع مشاااعر الشااعب هااو القصااف الصاااروخي علااى القواعااد األمريكيّااة يف
عني األسد بالعراق حيث مت نشر اخلرب على نطاق واساع يف وساائل اإلعاالم العامليّاة والعربيّاة
فحاولت كل قناة تفسري اهلجوم بناءً علی سياستها اإلعالمية اخلاصّة.
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أمهيّة املفردات يف اإلعالم
الكثري من الكلماات هلاا معاىنً ضامين ،إ ابياا كاان أوسالبيا ،باإلضاافة إىل املعاىن الواضاب
الذي تنقله ،وحتديد أيّ من هذه الكلمات ينقل رسالة حمدّدة جلمهاور وساائل اإلعاالم حياث
«هناااك يف كاال خطاااب ،أيديولوجيااة خاصااة وهاي جلي اة أو مسااتورة يف كاال كلمااة ويف معناهااا»
(بشري و فرقاين.)40 :1388،
ويتم اختيار املفردات يف وساائل اإلعاالم باذكاء وبشاكل هاادف لنقال إيديولوجياة اإلعاالم
املطلوبااة للجمهااور؛ حيااث «يااتم اسااتخدام بعااض الكلمااات بشااكل طبيعااي للتعاابري عاان رأي مثاال
قبيحة ومجيلة وما إىل ذلك ولكن البعض اآلخر يعتماد علاى أنظماة القايم واملقادمات اخلفيّاة
يف االفتراضااات مثاال املساالم وغااري املساالم ويعكااس اختيااار الكلمااات املختااارة القاايم واملعااايري»
( )VanDijk,Teun.A1998,31فيعتقااد "فريكاالف" أن اختيااار الكلمااات يف الاانص يعتمااد علااى
العالقات االجتماعيّة بني املشاركني ( )Fairclough,N.1998.116كماا إنّ لغاة وساائل اإلعاالم
ليست حمايدة بل منحازة .إذ «يتسبب نوع أيديولوجية املتحدّث يف التعبري عن معانٍ متشاهبة
بكلمااات خمتلفااة» (فااان داي اك )33: 2000،و«يتجلّ اى هااذا التحيااز وفقًااا لنظري اة فااان دايااك
باستخدام استراتيجية اإل ابية الذاتية والتعبري السليب لآلخرين على مستويات خمتلفة من
اللغة» (معتمدجناد ومهدي زاده )9 :1385،واستخدام مصطلحات مثل إرهابية أو حماربة أو
متمرّدة أو ساعية إىل االستقالل أو ليرباليّة للمجموعات الايت تتماشاى أو تتعاارض ماع تفكاري
وسائل اإلعالم ليس سوى اختيار هادف وذكيّ للمفاردات «هنااك أمثلاة شاهرية مناها أنّاك إذا
كنات تفضّال إحادى اجلماعاات فقاد تادعوهم جبماعاة ملناصارة املصالحة العامّاة وإذا كنات ال
تفعاال فربّمااا تاادعوهم جبماعااة ضااغط ويف الشااأن اخلااارجيّ قااد تصااف مجاعااة بأنّهااا حتااارب
لالسا ااتقالل أمّا ااا لا ااو كنا اات ال تتفا ااق ما ااع قضا ايتهم فسا ااوف تا اادعوعم باحلركا اة االنفصا اااليّة»
(محود.)45 :2010،
ال ري اب أنّ اسااتخدام مصااطلب «عمليااة إرهابيّ اة» باادالً عاان «عمليااة استشااهادية» أو «عمليااة
انتحاريّ ااة» ها ااو مثا ااال آخرعلا ااى تطبيا ااق اسا ااتراتيجيّة اختيا ااار املفا ااردات يف وسا ااائل اإلعا ااالم
«اختياراأللفاظ اليكون ذوقيا أو جتميليا بل على العكس ،إنّ كل وحدة دالّاة لساانيا وسايميائيًا
حتضر يف الرسالة اإلعالميّة تقف خلفهاا املرجعياات االيدئولوجيّاة للممارساة السالطويّة الايت
تتوخّاها الرسالة اإلعالميّة» (يطاوي.)46 :2019،
ويساعد اختيار الكلمات املناسبة السياسيّني على إنشاء سرد ذي معىن ملاا يريدوناه وخلاق
معااىن خاااص جلمهااورهم أيضًااا؛ حيااث «نقلاات صااحيفة الشاارق األوسااط عاان وزي ار اخلارجي اة
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اإلساارائيلي (ديفيادليفي) تعليمااات أصاادرها إىل مجياع العاااملني يف الساالك الدبلوماسايّ بااأن
يتوقّفوا عن استعمال كلمة "تطبياع العالقاات ماع الادول العربيّاة يف حالاة الساالم" واساتبداهلا
بكلمة "اجلرية احلسنة" وأوضب أنّ لكلمة تطبيع أثرا سلبيا للغاياة يف العاامل العاريب» (جريادة
الشاارق األوسااط .)1 :1420،ودراسااة النصااوص هلااذه القنااوات اإلخباريّاة األربااع بإمكاهنااا أن
تبايّن لنااا املصاااديق احلقيقياة الختيااار املفااردات اهلادفاة يف وسااائل اإلعااالم؛ إذ وظّفاات هااذه
القنوات استراتيجيات خمتلفة لتحقيق أهدافها اإلعالميّاة ،فإحادى اساتراتيجياهتم الرئيساة
هي استخدام رأي فان دايك وهو «اختيار الكلمات اليت ميكن أن حتمل محلًا دالليًا إ ابيًا أو
س االبيًا» ( )VanDijk,1999,91واس ااتخدام ه ااذه التقني ااة هل ااا حص ااة ك اابرية يف أخب ااار وس ااائل
اإلعالم واليت تنعكس يف األمثلة التالية.
وصف اهلجوم اإليرا ّ
ين
"كاملطر..مشاهدة جديدة للحظة استهداف قاعدة عاني األساد.أمطرت صاواريخ قاوات حارس
الثورة اإلسالمية قاعدة عني األسد األمريكيّة يف العراق بأكثر من 15صااروخًا بالساتيًا أكادت
مص ااادر إعالميّا اة متطابق ااة (قناةالع ااامل8،ين اااير .)2020بع ااد هج ااوم إي ااران عل ااى القواع ااد
األمريكيّة يف العراق ،بعض اخلرباء العسكريني أبدوا رأيهم بأنّه مل ار أي بلاد مان بلادان
العا ااامل علا ااى مهامجا ااة القواعا ااد األمريكيّا ااة بعا ااد احلا اارب العاملي ااة الثانيا اة (املصا اادر نفسا ااه
9،يناير)2020؛ ألنّ الواليات املتحدة هي القوة العسكرية األوىل يف العامل فكان ماا قامات باه
إيران فريدًا يف نظرة هؤالء اخلرباء.
وبينما حاولت العديد من املواقع اإلخبارية التقليل مان شاأن اإلجاراءات اإليرانيّاة،حاولت
قناة العامل وصف هجوم إيران علاى القواعاد األمريكيّاة يف العاراق باساتخدام مفردتني"املطار
وأمطرت"لتبالغ يف كمية الصواريخ الايت أطلقات علاى القواعاد .وشابه الصاواريخ الايت أطلقات
على القواعد بقطرات املطر اليت سقطت عليها .إنّ تشبيه الصاواريخ بقطارات املطار يف هاذه
العبااارة يعااين أنااه مت اسااتخدام العديااد ماان الصااواريخ ملهامجااة هااذه القاعاادة .وإنّ اسااتخدام
صواريخ عديدة ملهامجة قاعدة البلد الّذي ميتلك أوىل قوة عسكرية يف العامل ،يسلط الضوء
عل ااى اهلج ااوم اإلي ااراينّ ويظه اار العم اال الش ااجاع لإي اارانيّني .هكااذا جن ااد قن اااة الع ااامل جتع اال
إيدئولوجيتها خفيةً علی حسب قاول فاان داياك وراء املفاردة الّايت اختارهاا كاتاب هاذا الانّص
لوصاافه عاان اهلجااوم ويبااالغ أيضاا يف تعاابريه والعبااارة األخاارى الاايت اسااتخدمتها قناااة العااامل
لتسليط الضوء على وصف اهلجوم اإليراينّ هي:
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«وابلٌ من الصواريخ اإليرانيّة» (قناةالعامل16،يناير )2020فاستخدمت قناة العاامل كلماة
«وابل» يف هذا اخلرب ،واملفردة تعين «األمطار الغزيرة» (إبن فارس )206 :1387،يتخيّل إلی
املتلقّي هلذه األنبااء مساتعما كاان أو مشااهدًا الصاواريخ اإليرانيّاة الايت ساقطت علاى القواعاد
األمريكيّة مثل األمطار الغزيرة؛ إذ إن تشبيه الصواريخ باألمطار الغزيرة يسااعد علاى إباراز
معىن هذه العبارة وينقل كاتب النص اإلخباريّ رسالة خفيّة إىل مجهاوره وفيهاا املغااالة لعمال
إيران هبجومها على قاعدة عني األسد.
والعب ااارة األخ اارى ال اايت اس ااتخدمتها قن اااة الع ااامل ه ااي«:اليااوم دكّاات عش اارات الص ااواريخ
اإليرانيّة أكرب قاعادة أمريكيّاة يف العاراق» (قناةالعاامل8،ينااير.)2020ففاي هاذه اجلملاة ،مت
استخدام كلمتني للمغاالة يف عمل إيران ،الكلمة األوىل هي"دكّت" واليت تعاين تادمري شايءماا
(اباان منظااور،1414،ر )424 :10حيااث اسااتخدمت القناااة هااذا املصااطلب لتبااالغ يف تاادمري
القاع اادة األمريكيّ ااة يف الع ااراق ع اارب قص اافها بالص ااواريخ اإليرانيّااة .واملف ااردة األخ اارى ال اايت
استخدمتها قناة العامل للمغااالة يف وصافها عان شاجاعة اإليارانيّني هاو اساتخدام كلماة "أكارب
قاعاادة أمريكيّااة"باادالً عن"قاعاادة ع اني األسااد"ّّ.ا الشااك فيااه أنّ اهلجااوم علااى أكاارب قاعاادة
أمريكيّة وأكثرها تقدمًا يتطلاب املزياد مان الشاجاعة والتقنياة وهلاذا السابب اساتخدمت قنااة
العااامل ه ااذه العب ااارة م اان أج اال تس االيط الضااوء عل ااى املع ااىن املقص ااود كم ااا أنّ قن اااة املي ااادين
اسااتخدمت نفااس الكلمااة لنقاال نفااس املعااىن «وه اي األك ارب يف غاارب العااراق» (قناااة املي اادين،
8كانون الثاين.)2020
هذا واستخدمت قناة العربيّة كلمات أخرى للتعبري عن اهلجوم «:أطلقت طهاران صاواريخ
باليسااتية» (قناةالعربيّااة 11فرباي ار2020م) و«اسااتهداف قاعاادة ع اني األسااد» (قناةالعربيّااة 8
ينااير  ) 2020وكاان هادفهم الارئيس يف هاذا اخلاارب هاو لإباال فقاط وال توجاد عالماة علااى
إب ااراز ه ااذا اخل اارب واملبالغ ااة فيااه .كم ااا اس ااتخدمت قن اااة املي ااادين طريقًااا آخ اار للمبالغ ااة يف
التعاابريعن عماال إيااران عاارب اسااتخدام العاادد« :إطااالق عشاارات الصااواريخ» (قناااة املي اادين،
8كانون الثاين2020م).استخدام كلمة "عشرات"يف هذه العبارة هو لتساليط الضاوء علاى عادد
الصواريخ اإليرانيّة ،وتفخيم عمل إيران من خالل تضخيم عدد الصواريخ.
و كان للجزيرة موقف مزدور يف هذا اجملال باستخدام هذه املصطلحات لوصاف اهلجاوم
اإليا ااراينّ «سا ااقو صا ااارو إيا ااراينّ علا ااى قاعا اادة ع ااني األسا ااد با ااالعراق» (قنا اااة اجلزي اارة،
25يناااير )2020و«هجمااات إي اران» (قناااة اجلزي ارة25 ،يناااير )2020و«اسااتهداف القاع ادتني
بعشاارات الصااواريخ» (قناااة اجلزيارة 8يناااير )2020و«أطلااق فجاارا الياوم عشاارات الصااواريخ»
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(قن اااة اجلزيا ارة8 ،ين اااير )2020يف اس ااتخدام عبارر"سقو "و"ص ااارو " يف ه ااذه القن اااة،
اليوجااد تسااليط الضااوء علااى عماال إيااران .ومااع ذلااك ،يف اسااتخدام هااذه القناااة من"عشاارات
الصاواريخ" ،مت تساليط الضاوء علااى عمال إياران واملبالغااة فياه بكلمة"عشارات" .باإلضااافة إىل
ذلااك ،اسااتخدمت قناااة اجلزياارة "اهلجمااات واالستهداف"لوصااف اهلجااوم اإليااراينّ الّ اذي مل
يكن الغرض منه تسليط الضوء عليه أو هتميشه ،ولكن الغرض الرئيس من هاذه األخباار هاو
اإلعالم فقط.
الدقّة يف استهداف الصواريخ
كاناات إحاادى القضااايا الاايت لفتاات انتباااه وسااائل اإلعااالم بعااد هجااوم إيااران علااى القواعااد
األمريكيّااة هااي دقااة اسااتهداف الصااواريخ اإليرانيّ اة؛حيث انقساامت وس اائل اإلعااالم ،يف هااذا
اجملال ،إىل جمموعتني  .وركّزت على هذه القضية أو قامت بتهميشاها مان الزواياا اإل ابيّاة
والساالبيّة لتبااالغ يف القاادرة العلميّ اة لإياارانيّني علااى صاانع أدقّ الصااواريخ أو هتميشااها ونقاال
معانيهااا اخلفيّاة للجمهااور .كااان اهلاادف الاارئيس لقناااة العربيّااة يف هااذا الصاادد هااو التااهميش
الااذي يتح ادّث عنااه فااان دايااك يف نظريّتااه،بإكثارها م ان اسااتخدام مفااردات مثاال «أخطااأت
أهدافها» و«مل تصب أهدافها» و«ال إصابات» ،و«خسائر قليلاة جادا» و«خساائر ماديّاة حمادودة»
(قناةالعربيّا ااة8 ،ينا اااير )2020و«دون وقا ااوع إصا ااابات» و«مل يقتا اال أيّ عس ا اكريني أما ااريكيّني»
(قناةالعربيّة17 ،يناير .)2020وقد نوت هذه القنااة عارب اساتخدام هاذه املفاردات وترصايف
بعضااها علااى بعااض ،أن تش اكّك يف قاادرة اإلياارانيّني علااى بناااء صااواريخ دقيقااة والتركيزعلااى
الرسالة اخلفيّة اليت تريدها ،وهي التقليل من قدرات إيران العسكريّة يف أذهان اجلمهور.
وماان ناحيااة أخاارى ،حاولاات قناااة امليااادين اللبنانيّااة أن تبااالغ يف معناهااا املطلااوب عاارب
إكثارهااا ماان اسااتخدام كلمااات أخاارى مثاال «خسااائر فادحااة» (قناااة املياادين8 ،كاانون الثاااين
 )2020و«أضرار جسيمة» (قناة امليادين8 ،كانون الثااين  )2020و«زياادة يف عادد اإلصاابات»
(قن اااة امليااادين10،ش اابا  )2020و«زيااادة يف اإلص ااابات» (قن اااة امليااادين10،ش اابا )2020
والغرض الارئيس مان اساتخدام هاذه املفاردات هاي املغااالة يف وصاف اهلجاوم اإلياراينّ ونقال
الرسالة اخلفيّة اليت ختتلف عن قناة العربيّة.
وماان جهااة أخاارى اس ااتخدمت قناااة العااامل اإليرانيّااة مف ااردات أخاارى للتأكيااد علااى دقّ اة
الصا ااواريخ اإليرانيّ ا اة وقا ااوة تا اادمريها منا ااها« :تا اادمري قاعا اادة أمريكيّا ااة» (قناةالعا ااامل15،
يناااير )2020و«دمّاارت قاعاادة ع اني األسااد بتقني اات عالي اة» (قناااة العااامل 15 ،يناااير)2020
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و«تاادمري معظمهااا» (قناةالعااامل9 ،يناااير )2020إذ يشااري اسااتخدامُ كلمااة التاادمري ومشااتقاهتا
إىل أنّ الصواريخ اإليرانيّة أصابت أهدافها وأحلقت خسائر فادحة.
كما كان استخدام الكلمات البديلة طريقة أخرى جلأت إليها قنااة العاامل لتساليط الضاوء
على دقاة الصاواريخ اإليرانيّاة،إذ قالات يف وصاف هاذه القاعادة «أبعاد عان احلادود اإليرانيّاة»
(العامل 9 ،يناير )2020باديالً عان «قاعادة عاني األساد» .فنراهاا حاولات أن تصاوّر دقاة هاذه
الصواريخ ونقل اإليدئولوجية اخلفيّة إلی املتلقّني غري مباشرةٍ علی حساب قاول فاان داياك إذ
لو كانت القاعدة أبعد قاعدة أمريكية باالعراق عان احلادود اإليرانيّاة ،فايمكن االساتنتار باأنّ
الصواريخ كانت دقيقة جدًا ،إذ أصابت أهدافها بعاد أن اجتاازت مساافة طويلاة ،فاأدّى هاذا
التعبري إىل املغاالة يف املعىن.
كما أشارت قنااة اجلزيارة إىل دقاة الصاواريخ اإليرانيّاة بشاكل عاابر ،إذ اساتخدمت «قاد
خلّااف حفارًا عميقًاا» و«قااد خلّااف حطامًاا متفحمًاا» يف اجلملااتني فحسااب.كانت دقااة الصااواريخ
واملغاالة فيها أيضًا حتتوي على العديد من الرسائل لدول املنطقة اليت أنشأت قواعد أمريكيّة
يف بالدها كما يلي:
-1كاناات الطااائرة املساارية الاايت اغتالاات الشااهيد السااليماين قااد حلّقاات ماان قاعاادة عااني
األسد ،فتعرضت هذه القاعدة للهجوم اإليراينّ وستتلقى الدول ا يطة واملعادياة إلياران ردًا
ّاثالً ،إذا سلّمت قواعدها هلجوم أمريكيّ على األراضي اإليرانيّة.
-2مل تس ااتطع املعا ادّات املتطا اوّرة املوج ااودة يف قاع اادة ع ااني األس ااد اعت ااراض الص ااواريخ
اإليرانيّة وحتييدها ،فلهذا السابب اب علاى الادول اجملااورة املعادياة أن تكاون حاذرة وأن ال
تفتخر باملُعدّات اليت نشرهتا الواليات املتحدة حلماية هذه الدول يف أراضايها ألنّ اإلمكانياات
العلميّاة لإياارانيّني هااي يف مسااتوى عااالٍ وال ميكاان هلااذه املع ادّات املسااتوردة أن حتمااي أعااداء
إيران من الصواريخ اإليرانيّة.
-3مل تاارد الواليااات املتحاادة علااى القصااف اإليااراينّ علااى قاعاادهتا العسااكريّة فيجااب علااى
ال اادول ا يط ااة ب ااإيران أن تك ااون ح ااذرةً أيضً ااا؛ إذ إنّهااا عن اادما ال ت اارد دولااةٌ عل ااى اهلج ااوم
العسااكري علااى نفسااها ،فلاان تااأر ملساااعدة الاادول اجملاااورة ،إذ لااو اناادلعت حاارب س اتتركها
وحيادةً .ويف هااذه احلالااة ساتتلقّى هااذه الاادول ،الصااواريخ الدقيقااة الاايت ميكان أن تسااتهدف
مناطق خمتلفة منها يف أيّ حلظة.
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-4مل و ل ان تقاادر العقوب ااات األمريكيّااة أن تعرقاال التط اوّرات اإليرانيّ اة ،وخاصااة التق ادّم
العسااكري اإليااراينّ وهااذه الصااواريخ الدقياة هااي أفضاال وثيقااة علااى االكتفاااء الااذار اإليااراينّ
الذي يدلّ على أنّ العقوبات ال ميكن هلا أن تعرقل تقدّم اإليرانيّني.
معدّل اخلسائر واألضرار
تباين موقف وسائل اإلعالم حول مدى اخلسائر اليت حلقت بقاعدة عني األسد بعاد القصاف
اإليااراينّ ،حيااث كان ات املغاااالة والتااهميش علااى جاادول أعمااال كاال ماان الوسااائل اإلعااالم ومتّ
تسااليط الضااوء علااى هااروب املسااؤولني األمااريكيّني ماان حجاام األضاارار الاايت س ابّبها اهلجااوم
اإليااراينّ ماان قباال وسااائل اإلعااالم املعارضااة ألمريكاا ،إذ اسااتخدمت قنااة املياادين مفااردات
خاصّاة مثال «يعتاارف ،يقارّ ويكشاف» وذلااك للمغااالة يف املعاىن قائلااة إنّ املساؤولني األمااريكيّني
كانوا متردّدين حلد اآلن يف تقاد م معلوماات عان حجام األضارار ولكانّهم اآلن اعترفاوا باذلك
لسبب من األسباب.
أمريكا تعترف جمددًا بإصابة عسكريّني يف القصف اإليراينّ لقاعدة عاني األساد (قنااةامليادين 31،كانون الثاين)2020
وآخر االعترافات هو اليوم (قناة امليادين 31،كانون الثاين)2020البنتاغون يعترف يف بيانٍ ارتفاع عدد إصابة(قناة امليادين22،شبا )2020مثّ أقرّ ترامب بوقوع إصابات (قناةامليادين 31،كانون الثاين)2020وأقرّ ترامب بإصابات يف صفوف جنوده (قناةامليادين22،شبا )2020انكشاف التضليل؛كيف تساتّرت أمريكاا عان خساائرها يف عاني األساد؟(قناة املياادين26،
كانون الثاين)2020
كش اف مااؤخّرًا عاان حجاام املص اابني بالصااداع أو االرجتااار الاادماغيّ(قناة املي اادين26،كانون الثاين)2020
هذه املفردات هلا رسالة خفيّة؛ إذ عندما ياتم اساتخدام كلماات مثال االعتاراف وأقارّ وماا
شابه ذالك يف النص اإلخباريّ ،فهذا يعاين أن مصادر هاذه املعلوماات حااول إخفااء املوضاوع
يف األخبار املاضية ولكنّه اآلن وعلاى الارغم مان رغباتاه ،اضاطر إىل قباول احلاق واالعتاراف
هبذه احلقيقة املريرة فيخطر ببال املخاطب أنّه بالتأكيد كانت خسائر فادحة يف الساابق فلام
يرغب املسؤولون األمريكيّون يف التحدّث عنها.
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باإلضافة إىل هذا،استخدمت قناة امليادين كلماة "جمادّدا"يف اجلملاة األوىل لإشاارة إىل
أنّه ليسات هاذه هاي املارّة األوىل الايت يلاوذ هباا املساؤولون األمريكيّاون إىل إخفااء الواقاع ،بال
لديهم األسبقية يف إخفاءه فيبالغ يف املعىن املقصود بتسليط الضاوء علاى اعتاراف املسائوليني
األمريكيّني .كماا اساتخدمت هاذه القنااة «آخراالعترافاات» يف إحادى العباارات املاذكورة حياث
أدّى اسااتخدام هااذه املفااردة إىل املغاااالة يف املعااىن والرسااالة اخلفيّ اة الاايت تسااتنتج ماان هااذه
العبااارة هااي أنّ األمااريكيّني ق ادّموا اعترافااات يف املاضااي أيض اا ،فمااا زالاات تسااتمرّ ا اولااة
األمريكي اة يف إخفاااء الواقااع .كمااا اسااتخدمت قناااة العااامل الكلمااات نفسااها للمغاااالة يف سااريّة
املسؤولني األمريكيّني وإخفائهم الواقع أيضًا.
بعد اإلنكار..اعترافات أمريكيّة حول جرحي عني األسد(.قناة العامل17،يناير)2020بعد أيام من النفي األمريكيّ..بدأت احلقائق تتكشف(.قناة العامل17،يناير)2020وكانت القيادة املركزية األمريكيّة اعترف سابقا( .قناة العامل10،فرباير)2020النبتاغون يكشف معلومات جديدة( .قناة العامل29 ،يناير)2020اعترفا ا ا ا ا ا اات وزارة الا ا ا ا ا ا اادفاع األمريكيّا ا ا ا ا ا ااة بإصا ا ا ا ا ا ااابة  50جنا ا ا ا ا ا ااديا أمريكيّا ا ا ا ا ا ااا.(قناةالعامل29،يناير)2020
كشف تقرير لصحيفة الديلي(قناة العامل16،يناير)2020باإلضااافة إىل اسااتخدام كلمااة «اعترافااات» يف بدايااة مجلتااها األوىل ،اسااتخدمت القناااة
أيضًااا كلمااة «بعااد اإلنكااار» لتااوفري تأكيااد آخاار إلبااراز املعااىن املقصااود واملغاااالة فياه فااالعتراف
الذي مت بعد الرفض هاو أكثار مارارةً وهاو ناوع مان املغااالة يف التعابريعن التصارّفات السالبية
للمسؤولني األمريكيّني .وقد استُخدمت هذه املفردات يف اجلزيرة أيضًا.
واشنطن تقرّ بإصابة 11جنديا (قناة اجلزيرة17،يناير)2020وكان البنتاغون قد كشف اجلمعة املاضية( .قناة اجلزيرة22،يناير)2020يف السابق ،أقرّ ترامب خالل مؤ ر صحفيّ(.قناة اجلزيرة22،يناير)2020البنتاغون يكشف تفاصيل إصابة جنود أمريكيّني(قناة اجلزيرة25،يناير)2020 أقر البنتاغون بأنّ  11جنديًا يعانون من ارجتار( .قناة اجلزيرة25،يناير.)2020كما استخدمت قناة العربيّة نفس هذه املفردات لنقل املعىن اخلفي اآلخر« .كشافت وكالاة
"تسنيم" عن مشاركة ميليشيات احلشد بالعراق يف القصف الّذي استهدف القاعدة يف أربيل»
(قناة العربيّة8 ،يناير2020م) .فوظّفت قنااة العربيّاة كلماات أخارى أيضاا مثال «قاال وأعلان»
باادالً عاان «اعتااراف واعتاارف» يف نقاال اخلاارب عاان املسااؤولني األمااريكيّني معاكسً اا ّااا كاناات
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تستخدم علاى نطااق واساع يف القناوات األخارى مثال العاامل واملياادين،حىت ال تاتمّ املبالغاة يف
إخفاء املسؤولني األمريكيّني.
ق ااال اجلا ايش األمريكا ايّ إنّ11جن ااديا أمريكيّا اا عوجلا اوا م اان أع ااراض االرجتار(قن اااةالعربيّة17،يناير2020م).
الا ا ا اارئيس األمريك ا ا ا ايّ أعلا ا ا اان يف الصا ا ا ااباق بعا ا ا ااد القصا ا ا ااف الصا ا ا اااروخيّ (قنا ا ا اااةالعربيّة17،يناير2020م)
أفا ااادت وزارة الا اادفاع األمريكيّا ااة بوقا ااوع خسا ااائر مادي ا اة حما اادودة( .قنا اااة العربيّا ااة،8يناير)2020
وصف قاعدة عني األسد
استخدمت وسائل اإلعالم مفردات خمتلفاة لتسامية قاعادة عاني األساد ،فاتمّ تساليط الضاوء
علااى املعااىن الااذي يريااده أصااحاب هااذه الوسااائل والرياب أنّ اسااتخدام أيّاة ماان هااذه املفااردات
ينقل رسالة خفيّة للجمهور .فاستخدمت قناة العامل الكلمات التالية إلبراز معانيها املقصودة:
احلا اارس الثا ااوري يعلا اان مسا ااؤوليته عا اان اهلجا ااوم علا ااى قاعا اادة ع ا اني األسا ااد ا تلّا ااة.(قناةالعامل8،يناير)2020
نفّذت عملية ناجحة على القاعدة اجلوية ا تلّة (قناةالعامل8،يناير)2020قاعدتني جويتني عراقيتني تضمّان قوات إرهابية أمريكيّة (قناةالعامل29،يناير)2020اسا ا ا ا ااتهدف حا ا ا ا اارس الثا ا ا ا ااورة اإليرانيّ ا ا ا ااة قاعا ا ا ا اادة ع ا ا ا ااني األسا ا ا ا ااد األمريكيّا ا ا ا ااة.(قناةالعامل17،يناير)2020
قااد كااان بإمكااان قناااة العااامل توظي اف كلمااة «العراقيّ اة» باادالً عاان «ا تلّااة» يف اجلمااالت
املذكورة ،إالّ أن استخدام هذه املفردة مل تكان تنقال املعاىن املقصاود الاذي يرياده كاتاب هاذا
النص؛ ألنّ الكاتب يف هذه العبارات ركّاز علاى االحاتالل األمريكايّ وإرهااب اجلايش األمريكايّ
عاارب إضااافة صاافة «ا تلّاة» إىل قاعاادة عااني األسااد و«إرهابيّاة» إىل القااوات األمريكيااة لتوجيااه
رسااالة جلمهااوره بااأنّ املكااان الااذي هامجتااه إيااران هااو موقااع قااوات احااتالل وإرهاااب .املسااألة
األخرى اليت متّ التفكري فيها بعناية يف اختيار هاذه الكلماات هاي العالقاات الوديّاة باني إياران
والع ااراق مل خيت اار كات ااب اخل اارب ص اافة «العراقيّااة» لقاع اادة «عااني األس ااد» ليخط اار يف أذه ااان
اجلمهااور ب اأنّ إيااران هامجاات القااوات األمريكيّااة الاايت حتت الّ العااراق ومل هتاااجم علااى أرض
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العراق كبلدٍ صديقٍ وجارٍ ،كما استخدمت قناة العربيّة كلمات أخرى إليصاال معناهاا اخلفايّ
للجمهور.
دانت اهلجمات على قواعد للتحالف الدويل يف العراق (قناة العربيّة8 ،يناير)2020ندين هذا اهلجوم على قواعد عسكرية عراقية( .قناة العربيّة8،يناير)2020أطلقت على القوات األمريكيّة وقوات التحالف يف العراق( .قناةالعربيّة8،يناير)202إنّ هنااك تقييمًاا للخساائر واألضارار الناجتااة عان الضاربات الصااروخيّة علاى منشااأتنيعسكريّتني عراقيّتني( .قناة العربيّة8 ،يناير)202
استهدفت على األقل قاعدتني عسكريتني عراقيتني( .قناة العربيّة8 ،يناير)2020وخالفا لقناة العاامل الايت اساتخدمت مصاطلحات مثال« :عاني األساد ا تلّاة وعاني األساد
األمريكيّااة» لوصااف القاعاادة ،اسااتخدمت قناااة العربيّااة مصااطلحات «قواعااد للتحااالف الدولياة
وقواعدعسكرية عراقية» للتعبري عن القاعدة إذ سعت وراءه عدة أهداف:
-1لتعبّ اار ع اان إي ااران كتهدي ااد ع ااامليّ؛ إذ إنّ القص ااف اإلي ااراينّ مل يقتص اار عل ااى الق ااوات
األمريكيّة فحسب ،بل تدلّ علاى أنّ إياران هتااجم قواعاد قاوات عساكريّة لعادّة دول يف العاامل
ويف الواقع هامجت اجملتمع الدويلّ.
-2قوات التحالف الدويلّ مهمّتاها يف العاراق هاي مكافحاة داعاش ،فحاولات قنااة العربيّاة
تعرياف إيااران كحليااف وماادافع عاان داعااش ألنّهااا عطّلاات أو أجّلاات القتااال ضااد التنظاايم عاارب
مهامجة هذه القاعدة.
-3قامت إيران بغزو جزء من أرض العراق لتوعية القوميّني العراقيّني هبذه القضيّة.
كما استخدمت قناة امليادين املفردات التالية يف تعبريها عن قاعادة عاني األساد« :قاعادة
عني األسد األمريكيّة» و«القاعدة األمريكيّة» و«القاعدة األمريكيّة يف العراق».
اجليش األمريكيّ...لقاعدة عني األسد األمريكيّة( .قناة امليادين10،شبا )2020قام ترامب بزيارة قاعدة عني األسد األمريكيّة( .قناة امليادين8،كانون الثاين)2020وقال حرس الثورة...على القاعدة األمريكيّة( .قناة امليادين13،كانون الثاين)2020قاعدة عني األسد معروفة باسم العاصمة األمريكيّة يف العراق( .قنااة املياادين8،كاانونالثاين)2020
وقااد أدى اسااتخدام هااذه الكلمااات إىل نقاال الرسااالة ا ادّدة الاايت تنويهااا قناااة امليااادين
للجمهور بشكل غري مباشر .فاساتخدام «العاصامة األمريكيّاة» للتعابري عان قاعادة عاني األساد
وراءهااا معااان خفيّ اة ،إذ تسااتخدم امليااادين هااذه املفااردة لتسااليط الضااوء علااى قيمااة إجااراء
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اإليرانيّني وشجاعتهم واملغاالة فيها يف مهامجة قاعدة عني األسد كعاصمة للوالياات املتحادة.
فاستخدمت القناة هذا التعبري لتسليط الضوء على عادم جتارّ الوالياات املتحادة واملبالغاة يف
ضعفها لعدم الردّ على اهلجوم اإليراينّ على العاصمة األمريكيّة أيضًاا .كماا كانات لادى قنااة
اجلزياارة ر ي اة متوازنااة؛ إذ اسااتخدمت ك االً ماان «األراضااي العراقيّ اة» و«قاعاادة تض امّ قااوات
أمريكيّة»
واشا ا ا اانطن تق ا ا ا ارّ بإصا ا ا ااابة...علا ا ا ااى قاعا ا ا اادة ع ا ا ا اني األسا ا ا ااد العراقيّ ا ا ا اة( .قنا ا ا اااةاجلزيرة17،يناير)2020
ونشرت...إلطالق الصواريخ حنو األراضي العراقيّة( .قناة اجلزيرة8 ،يناير)2020قاعدة عني األسد اليت تضمّ جنودًا أمريكيّني( .قناة اجلزيرة17،يناير)2020اهلجا ا ا ااوم اإلي ا ا ا اراينّ علا ا ا اای قاعا ا ا اادة ينتشا ا ا اار فيها ا ا ااا جنا ا ا ااود أمريكي ا ا ا اون (قنا ا ا اااةاجلزيرة17،يناير)2020
والكلمة األخرى اليت كانت اجلزيرة ذكيةً يف اختيارها هي «تستضيف» يف هذه اجلملة:
«بقايا صارو إيراينّ على قاعدة عني األسد العراقية اليت تستضيف قوات أمريكيّة» (قناة
اجلزيرة17،يناير2020م) و«اهلجوم الصاروخيّ الذي شنّته إيران فجر األربعاء علی قاعدة
عني األسد وقاعدة حرير اللتني تستضيفان قوات أمرييكة» (قناة
اجلزيرة8،يناير2020م)حيث استخدمت اجلزيرة هذه املفردة إلرسال رسالة ضمنيّة إىل
مجهورها بأنّ القوات األمريكيّة ال تبقی دائما يف العراق وال يف بلدان أخرى مثل قطر حيث
لديها قواعد عسكريّة فإهنم مل يقوموا باحتالل أراضينا بل يبقون كضيوف مؤقتني وسوف
يغادرون هذا البلد عاجالً أم آجالً.

النتائج
تشري نتائج البحث إىل أنّ وسائل اإلعالم استخدمت مفردات انتقائية وخمتلفة للتعبري عناملوقع الّذي قُصف بالصواريخ اإليرانيّة مثل (قاعدة عني األسد العراقيّة ،قاعدة عني األسد
األمريكيّة ،قواعد للتحالف الدوليّة ،العاصمة األمريكيّة) الغراض خمتلفة:
الكلمة األوىل اليت استُخدمت بكثرة يف وسائل اإلعالم املعادية إليران تؤكّد على عراقيّة
موقع اهلجوم؛ الستفزاز القوميّني العراقيّني ضد إيران والكلمة الثانية اليت يتمّ استخدامها
على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم اإليرانيّة تشري إىل اهلجوم على مكان تتمركز فيه القوات
األمريكية والكلمة الثالثة تشري إلی أنّ القاعدة اليت تتمركز فيها قوات دوليّة قد تعرّضت
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للهجوم من أجل إدخال إيران كدولة حماربة وخطرية للعامل كلّه؛ إذ أعلنت احلرب علی
العامل كله هبذا القصف اجلوّي والكلمة الرابعة تقول أيضا إنّ املنطقة اليت تعرضّت للهجوم
ليست منطقة قليلة األمهّية بل العاصمة األمريكيّة هي اليت تعرّضت للهجوم،وذلك للمغاالة
يف تصرف إيران وشجاعتها بسبب اهلجوم على هذا املكان الّذي اشتهر بالعاصمة األمريكيّة.
بالغت قناة العامل يف وصفها للهجوم اإليراينّ باستخدامها هذه املفردات «كاملطر»،«وابل من الصواريخ»« ،أمطرت» ،و«دكّت»؛ إذ ختلق صورة يف أذهان مجهورها بأنّ هناك متّ
إطالق صواريخ كثرية على قاعدة عني األسد وهكذا بالغت يف التعبري عن شجاعة اإليرانيّني
لقصفهم قاعدة عسكريّة أمريكيّة.
 الذت قناة العربيّة إلی التهميش وحاولت نقل معانيها املقصودة للجمهور باستخدامكلمات خاصّة من أجل التقليل من شأن العمليات اإليرانيّة والتشكيك يف دقّة الصواريخ
اإليرانيّة بإكثارها من استخدام مفردات مثل «أخطأت أهدافها» و«مل تصب أهدافها» و«ال
إصابات» و«خسائر قليلة جدًا» و«خسائر مادية حمدودة» و«دون وقوع إصابات» و«مل يقتل أيّ
عسكريني أمريكيّني».
سعت قناة امليادين اللبنانيّة أن تسلّط الضوء على معناها املطلوب عرب إكثارها مناستخدام بعض الكلمات األخرى مثل «:خسائر فادحة» و«أضرار جسيمة» و«زيادة يف عدد
اإلصابات» و«زيادة يف اإلصابات» .وكان الغرض الرئيس من استخدام هذه املفردات هو
املغاالة يف وصف اهلجوم اإليراينّ
أبرزت قنوات العامل وامليادين واجلزيرة باستخدامها املفردات مثل «أقرّ»« ،اعترف»،«تعترف جمدداً» حقيقةً أنّ املسؤولني األمريكيني ليسوا صادقني مع الرأي العام،وإهنم
خيفون معدّل اخلسائر واألضرار.
إذن وعلى أساس ما درسناه أثناء البحث مت التأكيد على صحّة نظريّة فان دايك عن
وجود أهداف خفيّة مقصودة لوسائل اإلعالم ،يتمّ نقلها بصورة غري مباشرة عرب اختيار
دقيق للكلمات وهو ما رأيناه بالضبط لدى دراسة أخبار القصف الصاروخيّ اإليراين لقاعدة
عني األسد يف قنوات العربيّة السعوديّة واجلزيرة القطريّة وامليادين اللبنانيّة والعامل اإليرانيّة
اليت اتبعت السياسات املعلنة وغري املعلنة للجهات التابعة هلا.
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