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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, Al-

Jazeera, 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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 وهتميشه على أساس نظرية فان دايك املعىناملفردات يف مغاالة  ردو

 أمنوذجًا( العاملن ويادياملو رةواجلزي العربيّةقنوات ال)قصف قاعدة عني األسد يف 

1نسب قاسمي رضاعلي
2ميرأحمدي رضا سيد؛ 2ضيغمي علي؛ 

 

  رانيا مسنان،، مسنان جبامعة وآداهبا العربية اللغة قسم يف الدكتوراه طالب .1

 رانيا مسنان، .مسنان جبامعة وآداهبا العربية اللغة قسم يف مساعد أستاذ .2

 (04/10/2021. تأريخ القبول: 22/04/2021: االستالم تأريخ) 

 امللخّص

بناءً على مل اواجلزيرة وامليادين والع العربيّةي: ه عربيّة قنواتأربع اهلادف للكلمات يف  االستخدامَ الباحثون تتبع 

الكلمات تُستخدم بشكل طبيعي للتعبري عن بعض الذي يرى بأن  "فان دايك"من وجهة نظر حتليل اخلطاب النقديّ

على نطاق  يستخدم هذااملوضوع يف عامل اإلعالم والسياسةفيعربعن القيم واملعايري  لكن البعض اآلخرو رأي،

مت  ،اهلادفوبعد االختيار  «قاعدة عني األسد»قصف حول ورة كاملذالقنوات  أخبار مجع متّ وهلذه الغاية، .واسع

عالم استخدمت مصطلحات اإلنتائج البحث بأنّ وسائل  ريتشو. صلة مبوضوع البحث أكثر هلا اربخ 40 حتليل

  األسدنيقاعدة ع» ،«ةيالعراق  األسدنية.)قاعدة عبالصواريخ اإليرانيّ قصفخمتلفة لوصف املوقع الّذي 

 املفرداتالتعمّق يف املعىن الكامن وراء هذه  ظهريحيث  ة(يكيّالعاصمة األمر»،«ةيّللتحالف الدول قواعد»،«ةيكيّاألمر

قاعدة »عبارة كثار من استخدام د اإلكّيؤف .خمتلفة يف أذهان اجلمهور تظهر أربعة معانٍ األربعهذه الكلمات  أنّب

ني ني العراقيّالقوميّة موقع اهلجوم الستفزازعلى عراقيّ وسائل اإلعالم املعادية إليران، من قبل «ةيّ األسد العراقنيع

 ةاستخدامها على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم اإليرانيّ متّ اليت «ةيكيّاإلمر  األسدنيقاعدة ع»عبارة وضد إيران 

قواعد »عبارة  ريما تشك ؛ريوالغة على مكان تتمركز فيه القوات األمريكيّمتّ اهلجوم  أنّ تشري إىل واملوالية هلا

ضت للهجوم من أجل إدخال إيران كدولة ة قد تعرّتتمركز فيها قوات دوليّ اليتإلی أنّ القاعدة  «ةيّللتحالف الدول

العاصمة »استخدام الصاروخيّ، أما القصف  هبذا برمتهإذ أعلنت احلرب علی العامل  ؛هحماربة وخطرة للعامل كلِّ

ة األمريكيّ كز للقواتهي كأهم مربل  مهملة نائيّة،ست منطقة يتعرضّت للهجوم ل اليتنّ املنطقة تعين بأف «ةيكياألمر

 .نييّرانيشجاعة اإلمغاالة يف  غري مسبوق لتدلّ على جومضت هلتعرّ

 سةيالرئلمات كال

  د. األسنيقاعدة ع ،شيوالتهم املغاالة ،فان دايك ،ل اخلطاب النقديّيحتل
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 ةقدمامل

إلنشاء مجيع وسائل  الرئيسألن السبب  ،ارتباطًا وثيقًا األيديولوجيابترتبط وسائل اإلعالم 

ال أنّه شك  كما ال وسائل حتاول نقل أفكارها إىل اجلمهور.هذه ال أصحاب اإلعالم هو أنّ

ولكن تسعى  نة جلمهورها،ة معيّأهنا تنوي نقل أيديولوجيّ صراحةً وسيلة إعالم تعلن أية

نوي القيام أهنا ت األهنا إذا أعلنت جهرً؛ إىل حتقيق هذا اهلدف ايًمجيع وسائل اإلعالم خف

 صدّق هذه الوسائل.يُال واجلمهور ،ز من قبل اجلمهورسيتم اهتامها بالتحيّو بذلك،

 إيدئولوجيتهالنقل ابة املفردات هي إحدى الطرق اليت تستخدمها وسائل اإلعالم كبوّف

 .عربها ةياخلفواملعاين 

عن األيديولوجيا والسلطة إىل إظهار كيفية استخدام  نظريّتهيسعى فان دايك يف 

خمتلفة لتحقيق  ارقويعتقد أن هناك ط اجلماعات املعادية لتقنيات اللغة لتحقيق أهدافها

تُستخدم بعض الكلمات  فان ديك،نظرية وفقًا لو .لكلماتلاهلادف ختياراالها احدإ ،ذلك

يستخدم إذ  قيم ومعايريعن  يعرب لكن البعض اآلخر للتعبري عن رأي، بشكل طبيعيّ

االختيارالدقيق للكلمات  يتمّف؛ ق واسع يف عامل اإلعالم والسياسةهذااملوضوع على نطا

يف وسائل اإلعالم إلبراز املعىن ونقل األيديولوجية أو لتهميشها بسبب السياسات الستخدامها 

 .اخلاصة ةاإلخباريّ

تضارب  نيالباحث ثركأ واجهي ،العريبّيف اإلعالم  ةيرانيّاإل األخبار سردل خالومن 

اول تقد م روايتها حتإذ من نظرهتا اخلاصة  إىل األحداث نظرت اليت يديولوجيات املختلفةاإل

 ريغبشكل  اجلمهور على طرقًا خمتلفة لفرض سردها لتستخدم هذه الوسائو، للجمهور

 دة للجمهورحمدّيصال رسالة إل تستخدموإحدى هذه الطرق هي اختيار مفردات  ،مباشر

 .هذه الكلماتعرب

يف أربع  إيراناملتعلقة ب خباراألحناول يف هذا البحث تسليط الضوء على كيفية تغطية و

 «ةيرانيّاإل والعامل ةاللبنانيّ وامليادين ةالقطريّ واجلزيرة السعودية العربيّة» :هي عربيّة قنوات

نسعى إذ  ؛تركيزنا يف البحث على املفردات ينصبّف ،لييتحلال يّوصفالنهج املعلى ن يمعتمد

الكلمات  عن طريق اختيار املقصود للجمهور نقل وسائل اإلعالم معناها يةشف كيفكل

 .ةاهلادف

 الصاروخيّالقصف  بعد ةات األربعقنواستُخدمت يف هذه ال اليتاألخبار  نايتقصّقد و

 لألخبار هادف رختياوبعد ا ،يةالعراق قاعدة عني األسد يف مريكيّةاألت على القوا يراينّاإل

لتحقيق  دقيقة مفردات اختيار لهذه الوسائ بأنّه كيف تستخدم رينش تتماشى مع البحث اليت
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 من هذه القنوات ةواحد لّكأنّ ل يه هذه القنوات األربع اريختال سيوالسبب الرئ .أهدافها

إذ إن العربيّة اشتهرت  رانيإاملتعلّقة بخبار األبالنسبة إلی  خریا ختتلف عن األيدئولوجيإ

عنها ولكن األوىل موقفا حمايدا  اأن تقف اواجلزيرة وامليادين حاولت ،مبواقفها املعادية إليران

داة والثانية إىل املواالة بعض الشيء، أما العامل فهي قناة حكوميّة إيرانيّة تتبع إىل املعا تتجه

 سياسات الدولة.

 أسئلة البحث

 :نيْن السؤاليهذعلى  هذا أن جنيبيف حبثنا حناول 

القصف املفردات لتمثيل صورة  "امليادين والعاملوواجلزيرة  العربيّة"قنوات وظّفكيف ت-1

 يف العراق؟ مريكيّةاأل على القواعد يراينّاإل

عن طريق اختيار  للجمهور تهايدئولوجيوإة معانيها اخلفيّ كيف تنقل هذه الوسائل-2

 املفردات؟

 اتيفرضال

عرب  مريكيّةاأل على القواعد يراينّاإل الصاروخيّ القصفة يتقوم بتغطهذه القنوات األربع -1

 .يتماشى مع مصاحلهابشكل اهلادف للمفردات  ارهايختا

ختفي فيها أيديولوجية وسائل اإلعالم وراء  اليتاملفردات  ،ختتار هذه القنوات األربع-2

 .يراينّاإلالصاروخيّ تصوير القصف دى ل اتالكلم

 سابقة البحث

يف وسائل اإلعالم  ةيرانيّاإل من الدراسات حول كيفية انعكاس األخبار إجراء العديد متّقد 

وسائل  هبا كتتمسّ اليتالكتب عن الطرق املختلفة  هذه املقاالت أو ث مؤلفوة وحتدّالغربيّ

مقاالً  جندمل إال أننا  ريثالك نايتقصّمن رغم وبال اإلعالم لنقل معانيها املقصودة للجمهور.

يف وسائل اإلعالم  ش املعىنيوهتم عن دور املفردات يف مغاالةمباشرة تحدث يكتاباً  أو

املوضوع  اعتربنا هلذا ؛ةيّكالذاهلادفة واملفردات  اختيار ما من وجهة نظريوالس العربيّة

أجزاء من حبثهم  تقترب من حبثنا أو اليتالكتب  املقاالت أو، أما مناسبًا للبحث العلمي

 لي:ما يهي كفتتعلق مبوضوع مناقشتنا 

 يااةكيف «صاورة اإلسااالم يف اإلعاالم الغاريبّ   » يف كتاباه  (1998) ينااقش عبادالقادر طااا   -

اساتخدام طارق خمتلفاة    عرب  صورة سلبية عن اإلسالم ة تقد موسائل اإلعالم الغربيّ ةاولحم
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 املقاتاال، سااالم  اإل» ثااار ماان اسااتخدام  كاإل إنّ :يقااول حيااث  اهلااادف للكلمااات  منااها االختيااار  

 غارس لهادفاة  سات إلّاا حماولاة    يليف هاذه الوساائل    «رهاايب اإلساالم  اإلو اإلساالمي، رهاب اإلو

 .ة عن اإلسالم يف أذهان الرأي العام الغريبّصورة سلبيّ

اخلطااب   دراسة تساتند إىل هناج حتليال    إيرانوفوبيا يف حمادثات سي إن إن اإلخبارية؛» -

"مطالعاااااااات انقاااااااالب يف جملّاااااااة  نشااااااارت (هاااااااا. 1395) زمالئاااااااهوشاااااااريفي ل «النقاااااااديّ

 الااايتساااعى املؤلفاااون إىل معرفاااة بنياااة اللغاااة   إذ  (ةيّالثاااورة اإلساااالم يف دراساااات ")ياساااالم

أظهااروا و،لتصااميم أيديولوجيااة معاديااة إليران   GPSبرنااامج  عيذاسااتخدمها فريااد زكريا،ماا  

 حول إيران. ز خطاب زكرياحتيّ

حتلياال خطاااب قناااة يب يب سااي    » يف مقاهلمااا (1393) تاجيااك ورمضااان جناااد   أظهاار -

أنّاه  ب (وساائل اإلعاالم  "رسانه")املنشاورة يف جملاة    «ةيرانيّا ة اإلة حاول احلارب العراقيّا   الفارسيّ

املباشرة  استخدام األساليب غري عرباإلحباطات  عن ريالتعب املبالغة يف ،كيف حاولت القناة

 .اوإجنازاهت احلرب املفروضة على إيرانباملرارة جتاه  شعريإحساسًا  امجهورهلتغرس يف 

يف تغطياااة أحاااداث  خطاااب اإلعاااالم الغااريبّ  » متقاااي زاده ونقااي زاده يف مقالتاااهما  أشااار -

ة الربيطانيّا  "رويتارز"  وكالاة  وفة بتقريار كاملنشورة يف جملة آداب الم( 2017) «الشرق األوسط

 .منظارها اخلاصعن الوضع يف العراق من 

ة ياافكيأثاار القضااايا األيديولوجيااة علااى »يف حبااث آخاار  متقااي زاده و نقااي زاده أشاااركمااا -

 ةيّااات الّاايت تواجاه هبااا النصااوص اخلرب يريإلاای التغاا( هاا.   1396) «ةترمجاة األخبااار العربيّاا 

)دراسااة ترمجااة خاارب تاارجم ماان اجلزياارة القطريّااة يف وكالااة أنباااء فااارس        خااالل الترمجااة 

يف مقالتاااهما املطبوعاااة يف جملّة"جساااتارهای   نيّاااة علاااى أسااااس مناااط جولياااان هااااوس( اإليرا

 .بطهران ت مدرسيجبامعة ترب ة(يزبانی")البحوث اللغو

حتلياال أساااليب  ثياال اختيااار    » يف مقالتااهما(هااا.  1393) قاغاال زاده ودهقاااين آقااام -

"جساااتارهای الااايت نشااارت يف جملاااة    «بنااااءً علاااى هناااج حتليااال اخلطااااب النقااادي     األخباااار،

ة اللغويّاا تااأثري العواماال غااريلبفحااص وحتلياال ت ماادرس يااامعااة تربة(جبيزباانی")البحوث اللغو 

ا إىل أن أيديولوجيااة العااامل  وخلصاا ،علااى اختيااار الكلمااات املسااتخدمة يف األخبااار اإلعالميااة   

 .بنية اللغة تلعب دورًا يفومعتقداهتم األفراد واجلماعات ونظرة 

يف  العربيّاة الصاورة  » توباة يف لبناان  كامليف أطروحتاه   (م1976) مسالم تناول الدكتور ساامي   -

يف  العربيّااةالصااورة  ةيتشااووأوضااب بأنّااه كيااف أدت املعتقاادات إىل    «صااحافة االحتاااد األملاااينّ 

 أملانيا.
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 هااوازيف األد تشامران  يشاه الامعاة  جب تاه يف أطروح (هاا.   1395نساب )  اليتعاد  أشاار  -

أنّاه  إىل  «املعاصار بنااءً علاى التطاورات يف مصار      الثاورة يف األدب العاريبّ   ةيروا حتليل خطاب»

 .مباشر ة بشكل غريياسيالسكبري يف دفع التطورات  كيف كان ملؤلفي الرواية تأثري

بتحلياال خاارور أمريكااا ماان االتفاااق النااوويّ   (هااا.  1398) آخاارونقااام قااامسي نسااب و -

جسااتارهای زبااانی)البحوث  املنشااورة يف جملّااة"و"املناااراإليااراينّ يف خطاااب قنااار "العربيّااة"  

 فكيا مان منظاار علام اللغاة وركازوا علاى أّن وساائل اإلعاالم         ت مادرس  يا امعاة ترب جب ة(ياللغو

 خمتلفة لنقل املعاين اخلفيّة إىل املتلقّني بشكل غري مباشرٍ. تستخدم سبالً

يف جملااة حبااوث يف  يف مقالتااهم املطبوعااة ه. (1399)وآخاارونقااامسي نسااب  قااامكمااا -

بتحليل خطااب طلباات أمريكاا املتكارّرة للتّفااوض ماع إياران يف         ة جبامعة أصبهانياللغة العربّ

حااروف  قنااوات "العربيّااة" و"اجلزيرة"و"امليادين"بأنّااه كيااف تسااعى وسااائل اإلعااالم إىل توظيااف    

 .هاوهتميش املباين يف مبالغة املعاين

هذا دراسة  تأنّ معظم األحباث اليت تناول املماثلة هوز هذا املقال عن املقاالت يّميوما 

هذه الدراسات بأخبار  قلّما اهتمّتة وأجريت على وسائل اإلعالم باللغة اإلجنليزيّ  املوضوع

 ة من منظار املفردات.يران يف وسائل اإلعالم باللغة العربيإ

غري هذه املقالة كسربنا غور املوضوع بدراسة األمثلة العديدة، ال أننا  ية هيزة الثانيوامل

وموضوع البحث  ة عابرة تقريبااليت درست املوضوع دراسة سطحيّ الكتب واملقاالتمن 

 .خيتلف عن البحثني األخريين

 فان دايك عندش يالتهماملغاالة و

سات هاذه   يه أنّاه ل يا فالشاك  لكناه ّّاا    وساردها،  األحاداث  اختياار  ه اإلعاالم هاو  يا عل زكّا ري ما

فإنّه من الصعب أن  »هو ماكعن الواقع  تعبّرال إذ  ؛نهاييوتب األحداثاملرآة يف سرد ك لالوسائ

 : 2019،يبيالعطا ( «ناة يات معيشخصا و اأحاداث  هاا يعناد تبنّ  اديا حما موقفاا  ،فة مايخذ صحتتّ

وسااائل إعااالم   يااتم ساارد األحااداث املماثلااة بشااكل خمتلااف يف        يف معظاام األحيااان،  و .(115

 ناة مان باني العدياد مان     اإلعاالم جمارد اختياار أحاداث معيّ     وساائل ليست مهمّة »حيث  خمتلفة

  .(81 :1391زاده ي)مهد هلذه األحداث معىنبل من مهمتها هي إعطاء  ،األحداث

 الايت وخاصة على األحداث  تسليط الضوء،-1سرد األحداث:يف طريقتان  لذه الوسائهلو

 الاايتوخاصااة هتماايش األحااداث   التااهميش،-2تتماشااى مااع معتقااداهتم وأهاادافهم اإلعالميااة  

قوة الصديق  مغاالةتتم حماولة  ،كل خطاب يف»ة.تتعارض مع معتقداهتم وأهدافهم اإلعالميّ
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مبكونااات تااه يهوش قااوة العاادو ويحماولااة هتماا مااا تااتمّك ،ماان خااالل التركيااز اإل ااايبتّااه يوهو

  .(7: 1390،زادهل غ)آقا «اللغة

نقال  ة يا ما وساائل اإلعاالم الغرب  يسوالحتاول العديد من وسائل اإلعالم  يف هذا السياق،و

دقيقة  اختيار كلمات مستهدفةعرب املقصودة لألخبار املتعلقة بإيران إىل مجاهريها  صورهتا

 «االنتفاضااة»ن عااالً يبااد «الفوضااى»و «الثااوّار» نعاا الًيبااد «نيتماارّدامل» كلمااة إن اسااتخدام»مااثال 

ن االستشهاد هاي واحادة مان عشارات كلماات مساتخدمة للمغااالة أو هتمايش         عالً يبد «القتل»و

أن روت وساائل اإلعاالم    بعدف (23: 1385زاده، يمهدو اد)معتمدجن «لاملعىن يف هذه الوسائ

ة هلاااذه ياااالطبقااات التحت  تتباااعفاااإن حتليااال اخلطاااب النقااادي ي  ،األحااداث مااان منظاااور معااني  

املستمع أو القارئ بأنّه كيف حاول كاتب هاذا   ويكتشف إيديولوجية النصوص وخيربالروايات 

هنااااك مساااتويات مااان املعااااين وراء  »حياااث  إيصاااال معنااااه اخلفاااي للجمهاااور اخلاااربي الااانص 

 .(70: 1390،)عظيمي فرد«إليها النص يشري اليتالنصوص سوى املعاين الواضحة 

 واالجتمااعيّ  علاى فحاص املنظاور الفكاريّ     تسااعد  الايت العالماات   ىإنّ املفردات هي إحاد 

ق يف يالتااادقاسااتخدام املفااردات و  عاارب  ش يوالتاااهم املغاااالة  اللجااوء إىل  نكاا ميإذ  ؛للمتحاادثني 

ط اللثااام عاان يمياا ل النقااديّفااإنّ ا لّاا الاانص ماان قباال وسااائل اإلعااالم، نشاار بعاادو ارهاااياخت

واجلمال ويكتشاف األياديولوجيات    ة للكلماات  إنتار املعااين اخلفيّا   بينما يعيد ظاهر النصوص،

حتليال اخلطااب هاو يف الواقاع     » يعتقاد باأنّ   " فاان داياك  "وهذا هاو السابب يف أن    يف النصوص

وساااندرس هاااذه القضاااايا بالتفصااايل يف قسااام    (30: 1995 كيااان دافاااا) «حتليااال أياااديولوجيّ

 .التطبيق للبحث

 يف العراق مريكيّةاهلجوم على القواعد األ

فيلاق القادس التاابع للحارس الثاوري اإلسااالمي       قائاد  ساليماين، القاسام   اللاواء  استشاهاد  بعاد 

الشاااعب  طلاااب ،مريكااايّة قاااام هباااا اجلااايش األ يف عملياااة إرهابيّااام 2020.  / اهااا1398عاااام 

 وماااةكاحلالااايت قامااات فإحااادى مااان السااايناريوهات  .هالااايعلاااى اغت ردلااال السااالطات ياااراينّاإل

الصاااروخي علااى القواعااد األمريكيّااة يف هااو القصااف الشااعب  مشاااعرللتجاااوب مااع  مهايبتصاام

 على نطاق واساع يف وساائل اإلعاالم العامليّاة والعربيّاة      عني األسد بالعراق حيث مت نشر اخلرب

 .ةة اخلاصّياستها اإلعالمي اهلجوم بناءً علی سريل قناة تفسكفحاولت 
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 ة املفردات يف اإلعالمأمهيّ

باإلضاافة إىل املعاىن الواضاب     ا،أوسالبي كاان   إ ابياا  ،ضامين  معاىنً  هلاا  من الكلماات  الكثري

 حياث  وساائل اإلعاالم   دة جلمهاور من هذه الكلمات ينقل رسالة حمدّ أيّ حتديدو الذي تنقله،

 «مسااتورة يف كاال كلمااة ويف معناهااا  ة أويااجل يهااوأيديولوجيااة خاصااة  هناااك يف كاال خطاااب، »

 .(40: 1388، و فرقاينري)بش

ولوجياة اإلعاالم   هاادف لنقال إيدي  بشاكل  اإلعاالم باذكاء و  يتم اختيار املفردات يف وساائل  و

عاان رأي مثاال  يااتم اسااتخدام بعااض الكلمااات بشااكل طبيعااي للتعاابري »املطلوبااة للجمهااور؛ حيااث 

ة ولكن البعض اآلخر يعتماد علاى أنظماة القايم واملقادمات اخلفيّا       ذلكقبيحة ومجيلة وما إىل 

 «ر الكلمااات املختااارة القاايم واملعااايري يف االفتراضااات مثاال املساالم وغااري املساالم ويعكااس اختيااا  

(VanDijk,Teun.A1998,31) أن اختيااار الكلمااات يف الاانص يعتمااد علااى   "الفكااريف" يعتقاادف

لغاة وساائل اإلعاالم     إنّكماا   (Fairclough,N.1998.116)ة بني املشاركني العالقات االجتماعيّ

متشاهبة  عن معانٍ يف التعبريث يتسبب نوع أيديولوجية املتحدّ»ة. إذ نحازبل مليست حمايدة 

ة فااان دايااك  يااوفقًااا لنظر ى هااذا التحيااز يتجلّاا»و (33: 2000،كياادا )فااان «بكلمااات خمتلفااة 

السليب لآلخرين على مستويات خمتلفة من  اإل ابية الذاتية والتعبري باستخدام استراتيجية

 حماربة أو أواستخدام مصطلحات مثل إرهابية و (9: 1385زاده، يمهدو ادمعتمدجن) «اللغة

 تتعاارض ماع تفكاري    تتماشاى أو الايت  ة للمجموعات إىل االستقالل أو ليرباليّ يةساع أو ةدمتمرّ

إذا  كمناها أنّا   ةريأمثلاة شاه   كهناا » مفاردات لل هادف وذكيّ وسائل اإلعالم ليس سوى اختيار

نات ال  كإذا ة وجبماعاة ملناصارة املصالحة العامّا    تادعوهم   جلماعاات فقاد  ا ىنات تفضّال إحاد   ك

تصااف مجاعااة بأنّهااا حتااارب  قااد يف الشااأن اخلااارجيّضااغط و جبماعااةتفعاال فربّمااا تاادعوهم 

 «ةيّنفصااااالة االكااااتهم فسااااوف تاااادعوعم باحلريناااات ال تتفااااق مااااع قضااااكلالسااااتقالل أمّااااا لااااو 

  .(45: 2010)محود،

عمليااة »أو  «عمليااة استشااهادية » عاان باادالً «ةعمليااة إرهابيّاا » ب أنّ اسااتخدام مصااطلب يااال ر

 إلعااااالماملفااااردات يف وسااااائل ا ة اختيااااارعلااااى تطبيااااق اسااااتراتيجيّمثااااال آخر هااااو« ةانتحاريّاااا

 ايًائيميوسا  ايل وحدة دالّاة لساان  كإنّ  س،كالععلى بل  ايليجتم أو ايون ذوقكيال األلفاظارياخت»

 الايت ة يّة للممارساة السالطو  يّا دئولوجيات االيا ة تقف خلفهاا املرجع يّالرسالة اإلعالم يف حتضر

 .(46: 2019طاوي،ي) «ةيّاها الرسالة اإلعالمتتوخّ

سرد ذي معىن ملاا يريدوناه وخلاق     ني على إنشاءاختيار الكلمات املناسبة السياسيّ يساعدو

ة ياار اخلارجياافة الشاارق األوسااط عاان وز ينقلاات صااح»أيضًااا؛ حيااث  معااىن خاااص جلمهااورهم 
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بااأن  الدبلوماساايّ ك يف الساالنيلعاااملع اياامجإىل أصاادرها مااات يتعل (يفيدلياافي)د يلياإلساارائ

واساتبداهلا   ة الساالم" يف حالا  العربيّاة ع العالقاات ماع الادول    يا "تطب لمةكستعمال اعن  توقّفواي

دة يا )جر «العاامل العاريب   ة يفيا للغا ايلبس اع أثريلمة تطبكأنّ ل أوضبو ة احلسنة"ري"اجل لمةكب

اهنااا أن كة األربااع بإميّاااإلخباردراسااة النصااوص هلااذه القنااوات و .(1: 1420،األوسااطالشاارق 

هااذه  ظّفااتوإذ  ؛يف وسااائل اإلعااالم ةاهلادفاا فاارداتختيااار املة اليااقيق احلقيلنااا املصاااد نيّباات

ساتراتيجياهتم الرئيساة   افإحادى   ،ةاستراتيجيات خمتلفة لتحقيق أهدافها اإلعالميّا  قنواتال

ميكن أن حتمل محلًا دالليًا إ ابيًا أو  اليتاختيار الكلمات » وهوهي استخدام رأي فان دايك 

وساااائل  حصاااة كااابرية يف أخباااار واساااتخدام هاااذه التقنياااة هلاااا (VanDijk,1999,91)« سااالبيًا

 .تنعكس يف األمثلة التالية اليتاإلعالم و

 يراينّوصف اهلجوم اإل

خ قاوات حارس   يصاوار  أمطرت األساد. نيدة للحظة استهداف قاعدة عا ي..مشاهدة جداملطرك"

دت كا أ ايًبالسات  اصااروخً 15ثر من كيف العراق بأ مريكيّةاأل  األسدنيقاعدة ع ةيالثورة اإلسالم

بعاااد هجاااوم إياااران علاااى القواعاااد    .(2020رينااااي8العاااامل،)قناة متطابقاااة ةيّاااإعالم مصاااادر

مان بلادان    هم بأنّه مل  ار  أي بلاد  يرأ أبدوا بعض اخلرباء العسكريني يف العراق، مريكيّةاأل

املصاااادر نفسااااه ) ةيااااة الثانياااااحلاااارب العامل بعااااد مريكيّااااةاأل علااااى مهامجااااة القواعاااادالعااااامل 

 ماا قامات باه   الواليات املتحدة هي القوة العسكرية األوىل يف العامل فكان  ألنّ ؛(2020ريناي9،

 .هؤالء اخلرباء ةإيران فريدًا يف نظر

،حاولت ةيرانيّا اإلجاراءات اإل اإلخبارية التقليل مان شاأن    ن املواقعم حاولت العديد وبينما

"املطار  نييف العاراق باساتخدام مفردت   مريكيّاة األ وصف هجوم إيران علاى القواعاد   قناة العامل

أطلقات   الايت وشابه الصاواريخ    .أطلقات علاى القواعاد    الايت ة الصواريخ يمكبالغ يف تل"وأمطرت

يف هاذه   بقطارات املطار  ه الصاواريخ  يإنّ تشب .هايعلت سقط يتلاقطرات املطر ب القواعدعلى 

إنّ اسااتخدام و .ماان الصااواريخ ملهامجااة هااذه القاعاادة  العبااارة يعااين أنااه مت اسااتخدام العديااد 

 يسلط الضوء قوة عسكرية يف العامل، أوىل كتلمي يالّذ البلدهامجة قاعدة ملدة يصواريخ عد

العاااامل جتعااال قنااااة  جناااد ذاكاااه .نييااارانيّالعمااال الشاااجاع لإ ويظهااار ياااراينّعلاااى اهلجاااوم اإل

اتاب هاذا الانّص    كاختارهاا   لّايت ك وراء املفاردة ا يا حسب قاول فاان دا   ةً علیيها خفتيدئولوجيإ

 قناااة العاااملها تسااتخدما الاايتوالعبااارة األخاارى  هرييف تعااب اضاايبااالغ أيلوصاافه عاان اهلجااوم و

 هي: يراينّلضوء على وصف اهلجوم اإللتسليط ا
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ة العاامل كلماة   استخدمت قناف (2020ريناي16العامل،)قناة «ةيرانيّخ اإليمن الصوار وابلٌ» 

إلی  ليتخيّ (206: 1387بن فارس،إ) «األمطار الغزيرة»تعين  واملفردة يف هذا اخلرب، «وابل»

ساقطت علاى القواعاد     الايت  ةيرانيّا الصاواريخ اإل  اان أو مشااهدً كا املتلقّي هلذه األنبااء مساتعما   

 يسااعد علاى إباراز   ار الغزيرة باألمط إن تشبيه الصواريخ إذ  ؛مثل األمطار الغزيرة مريكيّةاأل

هاا املغااالة لعمال    ية إىل مجهاوره وف رسالة خفيّ النص اإلخباريّ اتبكمعىن هذه العبارة وينقل 

 . األسدنيقاعدة ععلى هبجومها  إيران

خ يعشااارات الصاااوار تكّااادوم ياااال»ها قنااااة العاااامل هاااي:تساااتخدما الااايتوالعباااارة األخااارى 

مت  فاي هاذه اجلملاة،   ف.(2020ريناا ي8،العاامل )قناة «العاراق  يف أمريكيّاة رب قاعادة  كأ ةيرانيّاإل

 ماا  تعاين تادمري شايء    اليتو "تكّالكلمة األوىل هي"د استخدام كلمتني للمغاالة يف عمل إيران،

 املصااطلب لتبااالغ يف تاادمري   اسااتخدمت القناااة هااذا  حيااث  (424: 10،ر1414باان منظااور، ا)

 الااايت ىاملفاااردة األخااارو .ةيرانيّاااالصاااواريخ اإلب عااارب قصااافهايف العاااراق  مريكيّاااةالقاعااادة األ

رب كا اساتخدام كلماة "أ   ني هاو يارانيّ عان شاجاعة اإل   وصافها ها قناة العامل للمغااالة يف  تستخدما

أكاارب قاعاادة  علااى ا الشااك فيااه أنّ اهلجااوم  ّّ األسااد".نيباادالً عن"قاعاادة عاا "أمريكيّااةقاعاادة 

ة السابب اساتخدمت قناا    وهلاذا  ةيا والتقن يتطلاب املزياد مان الشاجاعة     وأكثرها تقدمًا أمريكيّة

قنااااة املياااادين  ماااا أنّك مااان أجااال تساااليط الضااوء علاااى املعاااىن املقصاااود  العااامل هاااذه العباااارة 

 ن،ياديااامل )قناااة «غاارب العااراق يف ربكاااأل يهااو» لمااة لنقاال نفااس املعااىن كاسااتخدمت نفااس ال

  .(2020انون الثاينك8

خ يطهاران صاوار   تأطلق»: اهلجومعن  ريكلمات أخرى للتعب العربيّةواستخدمت قناة  هذا

 8 العربيّااة)قناة « األساادنيقاعاادة عاا  سااتهدافا»و م(2020رياافربا 11العربيّااة)قناة «ةيسااتيبال

وال توجاد عالماة علااى    إباال  فقاط  ل هاو  وكاان هادفهم الارئيس يف هاذا اخلاارب     ( 2020ر يناا ي

للمبالغاااة يف  آخااار اقًاااياملياااادين طر ةاساااتخدمت قنااااكماااا  .هيااااملبالغاااة فو اخلاااربهاااذا  إباااراز

 ،نياديااامل )قناااة «خيصااوارال عشااراتإطااالق » عاارب اسااتخدام العاادد:  عن عماال إياارانريالتعااب

لتساليط الضاوء علاى عادد      يف هذه العبارة هو"استخدام كلمة "عشرات.م(2020انون الثاينك8

 .عمل إيران من خالل تضخيم عدد الصواريخ ميفختو ،ةيرانيّالصواريخ اإل

باستخدام هذه املصطلحات لوصاف اهلجاوم   ال كان للجزيرة موقف مزدور يف هذا اجملو 

 رة،ياااااجلز )قناااااة «بااااالعراق  األساااادنيقاعاااادة عااااعلااااى  إيااااراينّ صااااارو  سااااقو » يااااراينّاإل

 نيدتعااالقا اسااتهداف»و (2020ريناااي25 رة،ياااجلز )قناااة «رانيااإهجمااات »و (2020ريناااي25

 «خيالصااوار عشااراتوم ياالا اأطلااق فجاار»و (2020ريناااي8رة ياااجلز قناااة) «خيالصااوار عشااراتب
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 يف اساااتخدام عبارر"سقو "و"صاااارو " يف هاااذه القنااااة،    (2020رينااااي8 رة،يااااجلز )قنااااة

يف اسااتخدام هااذه القناااة من"عشاارات   ومااع ذلااك، .اليوجااد تسااليط الضااوء علااى عماال إيااران  

باإلضااافة إىل  .بكلمة"عشارات" ه يا املبالغااة فومت تساليط الضاوء علااى عمال إياران      خ"،يالصاوار 

ذي مل لّااا يااراينّاإلاسااتخدمت قناااة اجلزياارة "اهلجمااات واالستهداف"لوصااف اهلجااوم    ذلااك،

 هاو  من هاذه األخباار   الرئيسولكن الغرض  ،ههتميش أو عليه يكن الغرض منه تسليط الضوء

 .اإلعالم فقط

 الصواريخة يف استهداف الدقّ

 هجااوم إيااران علااى القواعااد    لفتاات انتباااه وسااائل اإلعااالم بعااد     الاايتكاناات إحاادى القضااايا   

،يف هااذا ائل اإلعااالم وساا تانقساامحيث ؛ةيرانيّااهااي دقااة اسااتهداف الصااواريخ اإل   مريكيّااةاأل

ة اإل ابيّا  مان الزواياا   تهميشاها ب تقام على هذه القضية أو تزكّور .إىل جمموعتني ،اجملال 

شااها ونقاال  يهتم أوالصااواريخ  أدقّصاانع ني علااى ياارانيّة لإلتبااالغ يف القاادرة العلميّاا   ةوالساالبيّ

 التااهميش هااو يف هااذا الصاادد العربيّااةكااان اهلاادف الاارئيس لقناااة  .ة للجمهااورمعانيهااا اخلفيّاا

أخطااأت » ن اسااتخدام مفااردات مثاال  م اا ثارهاكبإ،تااهيّظرن تحاادّث عنااه فااان دايااك يف   يلااذي ا

 «حمادودة  ةيّا ماد خساائر »و «الاة جاد  يقل خسائر»و ،«ال إصابات»و «هدافهاأمل تصب »و «هدافهاأ

 «نيأمااااريكيّ ينيركعساااا يّقتاااال أيمل »و «دون وقااااوع إصااااابات»و (2020ريناااااي8 ،العربيّااااة)قناة

ف يوترصا اساتخدام هاذه املفاردات    عارب  هذه القنااة   نوت وقد .(2020ريناي17، العربيّة)قناة

علااى زكيالترودقيقااة ني علااى بناااء صااواريخ  ياارانيّاإلك يف قاادرة شااكّت أن ،بعااضعلااى بعضااها 

 .اجلمهورة يف أذهان العسكريّإيران  اتقدر التقليل منوهي  تريدها، اليتة الرسالة اخلفيّ

عاارب املطلااوب  معناهاااأن تبااالغ يف  اللبنانيّااة حاولاات قناااة امليااادين   ماان ناحيااة أخاارى،  و

انون الثاااين كاا8 ن،ياديااامل )قناااة «فادحااة خسااائر» مثاال ىكلمااات أخاار ماان اسااتخدام ثارهاااكإ

 «اإلصاابات عادد   ادة يفيا ز»و (2020انون الثااين  ك8 ن،ياديامل )قناة «مةيجس أضرار»و (2020

 (2020شااابا 10ن،ياديااا)قنااااة امل «ادة يف اإلصااااباتياااز»و (2020شااابا 10ن،يادياااامل )قنااااة

ونقال   ياراينّ اإل اهلجاوم وصاف   املغااالة يف  يها س مان اساتخدام هاذه املفاردات     يوالغرض الارئ 

 .العربيّةختتلف عن قناة  اليتة فيّاخلرسالة ال

ة مفاااردات أخاارى للتأكيااد علااى دقّااا    اإليرانيّااة  اساااتخدمت قناااة العااامل  وماان جهااة أخاارى    

 15)قناةالعااااامل،  «أمريكيّااااة قاعاااادة  ريتاااادم »منااااها:  تاااادمريها  قااااوةو ةيرانيّاااا الصااااواريخ اإل

 (2020رينااا ي 15 )قناااة العااامل،  «ةيااات عالياابتقن  األسااد نيدمّاارت قاعاادة عاا  »و (2020ريناااي
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 ومشااتقاهتا ريتاادمالكلمااة  يشااري اسااتخدامُإذ  (2020ريناااي9 العااامل،)قناة «معظمهااا ريتاادم»و

 .فادحة أصابت أهدافها وأحلقت خسائر ةيرانيّإىل أنّ الصواريخ اإل

قنااة العاامل لتساليط الضاوء      هايإل تكان استخدام الكلمات البديلة طريقة أخرى جلأكما 

 «ةيرانيّا أبعاد عان احلادود اإل   »وصاف هاذه القاعادة     يف تإذ قالا ،ةيرانيّا دقاة الصاواريخ اإل  على 

دقاة هاذه    أن تصاوّر  تحاولا فنراهاا   .« األساد نيقاعادة عا  » الً عان يباد  (2020ريناي 9 )العامل،

إذ  علی حساب قاول فاان داياك      مباشرةٍريغ نيإلی املتلقّ ةاخلفيّدئولوجية ياإلونقل  الصواريخ

 أنّبا ن االساتنتار  كميفا  ،ةيرانيّا عان احلادود اإل  قاعدة أمريكية باالعراق   القاعدة أبعدانت ك لو

هاذا   ىفاأدّ  ،مساافة طويلاة  ت بعاد أن اجتااز   أهدافهاأصابت  إذ ،ادقيقة جدًالصواريخ كانت 

 .املغاالة يف املعىنإىل  ريالتعب

قاد  »ت اساتخدم إذ ، ل عاابر كبشا  ةيرانيّا دقاة الصاواريخ اإل  إىل أشارت قنااة اجلزيارة   كما 

كانت دقااة الصااواريخ  فحسااب.نييف اجلملاات «امتفحمًاا اخلّااف حطامًاا قااد»و «اقًاايعم اخلّااف حفاارً

 أمريكيّةأنشأت قواعد  اليتأيضًا حتتوي على العديد من الرسائل لدول املنطقة  هاياملغاالة فو

 لي:يما ك بالدهايف 

ماان قاعاادة عااني   حلّقااتاغتالاات الشااهيد السااليماين قااد    الاايتكاناات الطااائرة املساارية  -1

 اياران ردً إل ةيا واملعادوستتلقى الدول ا يطة  يراينّللهجوم اإل هذه القاعدة فتعرضت ،األسد

 .ةيرانيّاألراضي اإلعلى  هلجوم أمريكيّقواعدها  سلّمتإذا  ،ّاثالً

عتاااراض الصاااواريخ  ايف قاعااادة عاااني األساااد   املوجاااودة ات املتطاااوّرة مل تساااتطع املعااادّ -2

أن تكاون حاذرة وأن ال   ة يا املعاد اب علاى الادول اجملااورة      فلهذا السابب  وحتييدها، ةيرانيّاإل

ات يا ألنّ اإلمكان نشرهتا الواليات املتحدة حلماية هذه الدول يف أراضايها  اليتات عدّتفتخر باملُ

حتمااي أعااداء أن  املسااتوردة اتوال ميكاان هلااذه املعاادّ  عااالٍ ىمسااتو هااي يفني ياارانيّة لإالعلميّاا

 .من الصواريخ اإليرانيّةإيران 

فيجااب علااى  ةعلااى قاعاادهتا العسااكريّ يااراينّمل تاارد الواليااات املتحاادة علااى القصااف اإل -3

جاااوم اهلعلاااى  عنااادما ال تااارد دولاااةٌ اهااانّإ إذ ؛أيضًاااا الااادول ا يطاااة باااإيران أن تكاااون حاااذرةً 

 تتركهاسااحاارب اناادلعت  لااو،إذ فلاان تااأر ملساااعدة الاادول اجملاااورة    عسااكري علااى نفسااها، ال

 دفن أن تسااتهكاامي الاايتقااة يالدقالصااواريخ  هااذه الاادول، تتلقّىسااويف هااذه احلالااة .دةً يااوح

 حلظة. يف أيّ خمتلفة منها مناطق
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م وخاصااة التقااادّ  ،ةيرانيّاا التطاااوّرات اإلأن تعرقاال   مريكيّااة العقوباااات األ ن تقاادر  و لاا مل-4

 يااراينّعلااى االكتفاااء الااذار اإل قااةيأفضاال وث ة هااييااهااذه الصااواريخ الدقو يااراينّالعسااكري اإل

 .نييرانيّم اإلتقدّن هلا أن تعرقل كميال العقوبات  أنّالذي يدلّ على 

 واألضرار معدّل اخلسائر

قصاف  بعاد ال  حلقت بقاعدة عني األسد اليتتباين موقف وسائل اإلعالم حول مدى اخلسائر 

 الوسااائل اإلعااالم ومتّ املغاااالة والتااهميش علااى جاادول أعمااال كاال ماان      تكانااحيااث  ،يااراينّاإل

ساابّبها اهلجااوم   الاايت ني ماان حجاام األضاارار مااريكيّتسااليط الضااوء علااى هااروب املسااؤولني األ  

ن مفااردات يادياااة املاسااتخدمت قنااإذ  ا،كاايمرقباال وسااائل اإلعااالم املعارضااة أل  ماان يااراينّاإل

ني مااريكيّاملساؤولني األ  إنّلااة قائ للمغااالة يف املعاىن  وذلااك  «شاف كيقارّ و ي عتاارف،ي» ة مثال خاصّا 

 اعترفاوا باذلك   نآلاهم ر ولكانّ اضار اآلن يف تقاد م معلوماات عان حجام األ     حلددين كانوا متردّ

 .سبب من األسبابل

 )قنااة   األساد نيلقاعدة عا  يراينّالقصف اإل  يفنييّركبإصابة عس اجمددً تعترف اكيأمر-

 ( 2020الثاينانون ك 31ن،ياديامل

 ( 2020انون الثاينك 31ن،ياديامل وم )قناةيال هو عترافاتاال آخرو-

 (2020شبا 22ن،ياديامل )قناةانٍ ارتفاع عدد إصابةيب يف عترفيالبنتاغون -

 (2020انون الثاينك 31ن،يادي)قناةاملامب بوقوع إصابات تر أقرّ مثّ-

 (2020شبا 22ن،يادي)قناةامل ترامب بإصابات يف صفوف جنوده أقرّو-

 26ن،ياديا امل ؟)قناة األساد نيا عان خساائرها يف عا   كا يف تساتّرت أمر يكل؛يلالتض شافكان

 ( 2020انون الثاينك

 26ن،ياديااامل )قناةاالرجتااار الاادماغيّ   بالصااداع أونيابعاان حجاام املصاا   امااؤخّرً فش ااك-

 (2020انون الثاينك

 ماا و أقارّ إذ عندما ياتم اساتخدام كلماات مثال االعتاراف و      ؛ةهذه املفردات هلا رسالة خفيّ

 حااول إخفااء املوضاوع   هاذه املعلوماات    فهذا يعاين أن مصادر   ،يف النص اإلخباريّ كشابه ذال

واالعتاراف   احلاق اضاطر إىل قباول    ولكنّه اآلن وعلاى الارغم مان رغباتاه،    يف األخبار املاضية 

فلام  يف الساابق  خسائر فادحة انت كد يكأأنّه بالتببال املخاطب  خطريف هبذه احلقيقة املريرة

 .عنها ثحدّالت ون يفمريكيّولون األؤرغب املسي
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يف اجلملاة األوىل لإشاارة إىل   "اد،استخدمت قناة امليادين كلماة "جمادّ  باإلضافة إىل هذا

بال  ،إخفااء الواقاع   إىل  ونمريكيّا ولون األاملساؤ هباا  لاوذ  ي الايت  املارّة األوىل  يذه ها سات ها  يه لأنّ

 ينياعتاراف املسائول  علاى  ط الضاوء  ياملقصود بتسل بالغ يف املعىنيف هإخفاءيف  ةياألسبقلديهم 

حياث   املاذكورة يف إحادى العباارات    «عترافاات االآخر» القنااة هاذه  اساتخدمت   كماا  .نيمريكيّاأل

هااذه تسااتنتج ماان   الاايتة والرسااالة اخلفيّاا  املغاااالة يف املعااىن إىل اسااتخدام هااذه املفااردة  أدّى 

اولااة ا  فمااا زالاات تسااتمرّ  ا،ضاايموا اعترافااات يف املاضااي أ ني قاادّمااريكيّاأل العبااارة هااي أنّ 

ة اسااتخدمت قناااة العااامل الكلمااات نفسااها للمغاااالة يف سااريّ   كمااا  .ة يف إخفاااء الواقااعيااكرياألم

 ا.ضًيأإخفائهم الواقع ني ومريكيّاألاملسؤولني 

 (2020ريناي17العامل، )قناة.األسد نيع يحول جرح أمريكيّة اعترافات..اركاإلن بعد-

 (2020ريناي17العامل، اة)قن.شفكتت.بدأت احلقائق .مريكيّاأل يام من النفيأ بعد-

 ( 2020ريفربا10العامل، )قناة ا.سابق اعترف مريكيّةة األيزكادة املريانت القكو-

 (2020ريناي29 العامل، )قناة .دةيمعلومات جدشف كيالنبتاغون -

يّااااااااااااااا. أمريك ايجنااااااااااااااد 50بإصااااااااااااااابة  مريكيّااااااااااااااةوزارة الاااااااااااااادفاع األ اعترفاااااااااااااات-

 (2020ريناي29)قناةالعامل،

 (2020ريناي16العامل، )قناةيليفة الديلصح ريتقر شفك-

اسااتخدمت القناااة    يف بدايااة مجلتااها األوىل،  «اعترافااات » باإلضااافة إىل اسااتخدام كلمااة  

االعتراف فاا هياااملغاااالة فو املعااىن املقصااودإلبااراز  لتااوفري تأكيااد آخاار «بعااد اإلنكااار» أيضًااا كلمااة

 ةيالتصارّفات السالب  عن ريالتعاب يف ناوع مان املغااالة     وهاو  أكثار مارارةً   الذي مت بعد الرفض هاو 

 .أيضًااستُخدمت هذه املفردات يف اجلزيرة  وقد ني.مريكيّمسؤولني األلل

 (2020ريناي17رة،ياجلز )قناةا يجند11بإصابة  تقرّواشنطن -

 (2020ريناي22رة،ياجلز )قناة. ةياجلمعة املاض شفكقد ان البنتاغون كو-

 (2020ريناي22رة،ياجلز )قناةيّ.ترامب خالل مؤ ر صحف أقرّ يف السابق،-

 (2020ريناي25رة،ياجلز )قناةنيأمريكيّ ل إصابة جنوديتفاص شفكيتاغون بنال-

 .(2020ريناي25رة،ياجلز )قناة .من ارجتار عانوني ايًجند 11بنتاغون بأنّ ال أقر -

 الاة كو شافت ك» .اآلخر لنقل املعىن اخلفي نفس هذه املفردات العربيّةاستخدمت قناة كما 

 «لياستهدف القاعدة يف أرب يبالعراق يف القصف الّذ ات احلشديشيلية مكعن مشار م"ي"تسن

 «قاال وأعلان  » مثال  اأيضا كلماات أخارى    العربيّاة وظّفت قنااة  ف .م(2020ريناي8 ،العربيّة )قناة

كاناات  ّااا اسًااكمعا نيمااريكيّ األنيولاملسااؤعاان  يف نقاال اخلاارب  «اعتاارفو اعتااراف» باادالً عاان 
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 املبالغاة يف  تمّن،حىت ال تا يدامثال العاامل وامليا    ىالقناوات األخار   تستخدم علاى نطااق واساع يف   

 ني.مريكيّاملسؤولني األ إخفاء

 قنااااةأعاااراض االرجتار) مااان واجلاااا عوأمريكيّااا ايجناااد11إنّ  مريكااايّش األياجلااا قاااال-

 .م(2020ريناي17،العربيّة

 )قناااااااااة يف الصااااااااباق بعااااااااد القصااااااااف الصاااااااااروخيّ  أعلاااااااان  مريكاااااااايّس األيالاااااااارئ-

 م(2020ريناي17،العربيّة

 ،العربيّااااة )قناااااة. ة حماااادودةيااااماد بوقااااوع خسااااائر  مريكيّااااةوزارة الاااادفاع األ أفااااادت-

 (2020ريناي8

 وصف قاعدة عني األسد

 تساليط الضاوء   تمّفا  ،مفردات خمتلفاة لتسامية قاعادة عاني األساد     استخدمت وسائل اإلعالم 

 فاارداتاملهااذه  ة ماانيّااأب أنّ اسااتخدام يااروال ريااده أصااحاب هااذه الوسااائلعلااى املعااىن الااذي ي

 :براز معانيها املقصودةالكلمات التالية إل استخدمت قناة العاملف .ة للجمهورخفيّينقل رسالة 

. ا تلّااااة  األساااادنيقاعاااادة عاااا علااااى ه عاااان اهلجااااوم تيولمسااااؤعلاااان ياحلاااارس الثااااوري -

 (2020ريناي8العامل،)قناة

 (2020ريناي8)قناةالعامل، ا تلّةة يالقاعدة اجلوعلى ة ناجحة يعملذت نفّ-

 (2020ريناي29قناةالعامل،) أمريكيّة ةيإرهابان قوات  تضمّنيتي عراقنيتي جونيقاعدت-

. مريكيّااااااااااةاأل األسااااااااااد نيقاعاااااااااادة عاااااااااا ةيرانيّاااااااااالثااااااااااورة اإلحاااااااااارس اسااااااااااتهدف ا-

 (2020ريناي17)قناةالعامل،

اجلمااالت  يف «ا تلّااة» باادالً عاان  «ةيّااالعراق» لمااةكف يااالعااامل توظقناااة كااان بإمكااان  قااد 

اتاب هاذا   كده يا ري ياملقصاود الاذ   ن تنقال املعاىن  كا استخدام هذه املفردة مل تإالّ أن  ،املذكورة

 مريكايّ وإرهااب اجلايش األ   مريكايّ االحاتالل األ علاى  ركّاز  يف هذه العبارات  اتبكال ألنّ ؛النص

لتوجيااه إىل القااوات األمريكيااة  «ةإرهابيّاا»وإىل قاعاادة عااني األسااد  «ةا تلّاا»إضااافة صاافة عاارب 

املسااألة  .حااتالل وإرهاااباموقااع قااوات  رسااالة جلمهااوره بااأنّ املكااان الااذي هامجتااه إيااران هااو  

ة باني إياران   الكلماات هاي العالقاات الوديّا     فيها بعناية يف اختيار هاذه  التفكري متّ اليتاألخرى 

 أذهاااان يف خطااارلي « األسااادنيعااا» لقاعااادة «ةيّاااالعراق» صااافة اخلااارب اتااابك مل خيتااار والعاااراق

أرض علااى  هتاااجم العااراق ومل حتتاالّ الاايت مريكيّااةإيااران هامجاات القااوات األ   أنّباا اجلمهااور
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 كلمات أخرى إليصاال معناهاا اخلفايّ    العربيّةما استخدمت قناة ك، وجارٍ صديقٍ بلدٍالعراق ك

 .للجمهور

 (2020ريناي8 ،العربيّة )قناة يف العراق للتحالف الدويلقواعد على اهلجمات  دانت-

 (2020ريناي8،العربيّة )قناة .ةيعراقة يركعس قواعدعلى اهلجوم  ن هذايند-

 (202ريناي8،العربيّة)قناة. قوات التحالف يف العراقو مريكيّةالقوات األعلى أطلقت -

 نيمنشااأتعلاى  ة يّاألضارار الناجتااة عان الضاربات الصااروخ    و للخساائر  امًا ييتق كهناا  إنّ-

 (202ريناي8 ،العربيّة )قناة. نيتيّعراق نيتيّركعس

 (2020ريناي8 ،العربيّة )قناة. نيتيعراق نيتيرك عسنياألقل قاعدتعلى استهدفت -

ا تلّاة وعاني األساد     عاني األساد  » :اساتخدمت مصاطلحات مثال    الايت لقناة العاامل   اوخالف

ة يااالدول للتحااالفقواعااد » مصااطلحات العربيّااةقناااة اسااتخدمت  ،القاعاادةلوصااف  «مريكيّااةاأل

 :عدة أهداف هوراء سعت إذ القاعدة عن ريللتعب «وقواعدعسكرية عراقية

علاااى القاااوات   مل يقتصااار ياااراينّإنّ القصاااف اإل إذ ؛يّعاااامل إياااران كتهدياااد  عااان تعبّااارل-1

ة دول يف العاامل  ة لعادّ قاوات عساكريّ   قواعاد  هتااجم إياران  تدلّ علاى أنّ  بل  ،فحسب مريكيّةاأل

 .اجملتمع الدويلّ تهامج ويف الواقع

 العربيّاة حاولات قنااة   ف افحاة داعاش،  كم يتاها يف العاراق ها   مهمّ قوات التحالف الدويلّ-2

التنظاايم عاارب  ضاادلاات القتااال أجّ ألنّهااا عطّلاات أو ف إيااران كحليااف وماادافع عاان داعااش يااتعر

 مهامجة هذه القاعدة.

 .ةني هبذه القضيّني العراقيّجزء من أرض العراق لتوعية القوميّ قامت إيران بغزو-3

قاعادة  »:  األساد نيعن قاعادة عا   اهريتعب يف ةيالتال استخدمت قناة امليادين املفرداتكما 

  .«يف العراق مريكيّةالقاعدة األ»و «مريكيّةالقاعدة األ»و «مريكيّةعني األسد األ

 (2020شبا 10ن،ياديامل )قناة .مريكيّةاأل  األسدنيلقاعدة ع...مريكيّش األياجل-

 ( 2020انون الثاينك8،نياديامل )قناة. مريكيّةاأل  األسدنيارة قاعدة عيبز ترامب قام-

 (2020الثاينانون ك13،نياديامل)قناة . مريكيّةاألالقاعدة على ...وقال حرس الثورة-

انون كا 8ن،ياديا امل )قنااة . يف العراق مريكيّةالعاصمة األمعروفة باسم   األسدنيقاعدة ع-

 (2020الثاين

قناااة امليااادين   تنويهااا الاايتدة أدى اسااتخدام هااذه الكلمااات إىل نقاال الرسااالة ا اادّ    وقااد

  األساد نيعان قاعادة عا    ريلتعاب ل« مريكيّاة العاصامة األ » اساتخدام ف .بشكل غري مباشر للجمهور

 إجااراءقيمااة علااى سااتخدم امليااادين هااذه املفااردة لتسااليط الضااوء    إذ ت ،ةيّاامعااان خفوراءهااا 
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 كعاصمة للوالياات املتحادة.   ها يف مهامجة قاعدة عني األسدياملغاالة فوني وشجاعتهم يرانيّاإل

املبالغاة يف  و الوالياات املتحادة   جتارّ   لتسليط الضوء على عادم  رياستخدمت القناة هذا التعبف

قنااة   ىانات لاد  كماا  ك .اضًا يأ مريكيّةالعاصمة األعلى  يراينّاإلجوم اهلعلى  ردّلعدم ال ضعفها

قااوات  تضاامّ قاعاادة »و «ةيّاا العراق األراضااي» ماان الًكااإذ اسااتخدمت   ؛ة متوازنااةياار اجلزياارة 

 «أمريكيّة

 )قناااااااااة. ةيّااااااااعراقال  األساااااااادنيعاااااااا قاعاااااااادةعلااااااااى ...واشاااااااانطن تقاااااااارّ بإصااااااااابة  -

 (2020ريناي17رة،ياجلز

 (2020ريناي8 رة،ياجلز )قناة. ةيّالعراقاألراضي  خ حنويإلطالق الصوارونشرت...-

 (2020ريناي17رة،ي)قناة اجلز .نييكيّأمر اتضمّ جنودً اليت األسد نيقاعدة ع-

)قناااااااااة  نويكيااااااااأمر هااااااااا جنااااااااود يف نتشااااااااريعلاااااااای قاعاااااااادة   راينّياااااااااهلجااااااااوم اإل-

 (2020ريناي17رة،ياجلز

 يف هذه اجلملة: «فيتستض» ةً يف اختيارها هييككانت اجلزيرة ذ اليتالكلمة األخرى و

 قناة) «أمريكيّةقوات  فيتستض اليتة يالعراق  األسدنيقاعدة ععلى  إيراينّارو  ا صيبقا»

األربعاء علی قاعدة  ران فجريشنّته إ يذال اهلجوم الصاروخيّ»و (م2020ريناي17رة،ياجلز

)قناة  «ةييكقوات أمر فانيتستض نياللت ري األسد وقاعدة حرنيع

إىل ة استخدمت اجلزيرة هذه املفردة إلرسال رسالة ضمنيّ حيثم(2020ريناي8،رةياجلز

حيث  مثل قطر ىأخر ال يف بلدانوالعراق  يف ادائم یتبقال  مريكيّةالقوات األ مجهورها بأنّ

كضيوف مؤقتني وسوف  بقوني نا بليحتالل أراضاقوموا بيمل إهنم ف ةلديها قواعد عسكريّ

 .عاجالً أم آجالًيغادرون هذا البلد 

 لنتائجا

عن  ريخمتلفة للتعبانتقائية ومفردات  تعالم استخدماإلأنّ وسائل إىل نتائج البحث  ريتش-

  األسدنيقاعدة ع ،ةيّالعراق  األسدني)قاعدة ع ة مثلبالصواريخ اإليرانيّ قُصفاملوقع الّذي 

 الغراض خمتلفة: ة(يكيّالعاصمة األمر ة،يّللتحالف الدول قواعدة، يكيّاألمر

ة تؤكّد على عراقيّ استُخدمت بكثرة يف وسائل اإلعالم املعادية إليران اليتالكلمة األوىل 

استخدامها  يتمّ اليتة يلمة الثانكني ضد إيران والني العراقيّالستفزاز القوميّ ؛موقع اهلجوم

ة تشري إىل اهلجوم على مكان تتمركز فيه القوات على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم اإليرانيّ

ضت ة قد تعرّتتمركز فيها قوات دوليّ اليت إلی أنّ القاعدة رياألمريكية والكلمة الثالثة تش
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إذ أعلنت احلرب علی  ؛هللهجوم من أجل إدخال إيران كدولة حماربة وخطرية للعامل كلّ

تعرضّت للهجوم  اليتالقصف اجلوّي والكلمة الرابعة تقول أيضا إنّ املنطقة  له هبذاكالعامل 

للمغاالة  ،وذلكضت للهجومتعرّ هي اليت  ةة بل العاصمة األمريكيّيمهّاأل يلةست منطقة قليل

 .ةيكيّعاصمة األمراشتهر بال ييف تصرف إيران وشجاعتها بسبب اهلجوم على هذا املكان الّذ

 ،«كاملطر» هذه املفردات باستخدامها راينّيقناة العامل يف وصفها للهجوم اإل بالغت-

متّ  كختلق صورة يف أذهان مجهورها بأنّ هنا إذ ؛«دكّت»و ،«أمطرت»، «وابل من الصواريخ»

ني اإليرانيّشجاعة  عن رييف التعب تبالغ ذاكوهإطالق صواريخ كثرية على قاعدة عني األسد 

 .ةة أمريكيّقاعدة عسكريّ همقصفل

نقل معانيها املقصودة للجمهور باستخدام  ش وحاولتيإلی التهمقناة العربيّة الذت - 

ة من أجل التقليل من شأن العمليات اإليرانيّة والتشكيك يف دقّة الصواريخ كلمات خاصّ

ال »و «مل تصب أهدافها»و «هاأخطأت أهداف»اإليرانيّة بإكثارها م ن استخدام مفردات مثل 

مل يقتل أيّ »و «دون وقوع إصابات»و «خسائر مادية حمدودة»و «اخسائر قليلة جدً»و «إصابات

 .«عسكريني أمريكيّني

إكثارها من  ط الضوء على معناها املطلوب عربقناة امليادين اللبنانيّة أن تسلّ سعت-

زيادة يف عدد »و «أضرار جسيمة»و «خسائر فادحة»:خرى مثل األكلمات الاستخدام بعض 

 ووكان الغرض الرئيس من استخدام هذه املفردات ه .«ادة يف اإلصاباتيز»و «اإلصابات

 املغاالة يف وصف اهلجوم اإليراينّ

 ،«عترفا» ،«أقرّ» يرة باستخدامها املفردات مثلزأبرزت قنوات العامل وامليادين واجل-

 ،وإهنماألمريكيني ليسوا صادقني مع الرأي العامحقيقةً أنّ املسؤولني  «تعترف جمدداً»

 .واألضرار خيفون معدّل اخلسائر

 صحّة نظريّة فان دايك عن مت التأكيد علىإذن وعلى أساس ما درسناه أثناء البحث 

 عرب اختيار يتمّ نقلها بصورة غري مباشرة ،مقصودة لوسائل اإلعالموجود أهداف خفيّة 

قاعدة ل الصاروخيّ اإليراين قصفالبالضبط لدى دراسة أخبار كلمات وهو ما رأيناه دقيق لل

اإليرانيّة  والعامل اللبنانيّة وامليادينالقطريّة واجلزيرة السعوديّة عني األسد يف قنوات العربيّة 

 .اليت اتبعت السياسات املعلنة وغري املعلنة للجهات التابعة هلا
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 واملراجع املصادر

 .يگوفرهنانتقادي، هتران،شركت انتشارات علمي  فامتنگه. ( حتليل 1390زاده فردوس،) لگآقا 

بااارئيس مجهااور ايااران  گكينامتامتمصاااحبه لااري  فامتامتامتنگ( حتلياال ه. 1388)بشريحساان وفرقاااين علااي،

 .62-33ص2مشاره  هارچ دوره ، نشريه جهاين رسانه، رگديومقايسه آن با سه رئيس مجهور 

 انيقم،تب(،معجم مقاييس اللغة،1387أمحد)ابن فارس 

 .دارصادروت،ريبالطبعة الثالثة،اجمللّدالعاشر،ه.ق(لسان العرب،1414)منظوربن ا

ل اخلطاب النقدي للخطاب يمقاربة التحل ل اخلطاب الصحفي؛يحتل م(2019) يبيهتاين سهل العط

، 3اجمللاد  الرياض،العدد التاسع، ة،ية واإلجتماعيجملة العلوم اإلنسان ة،ييف الصحف السعود

 .138-114ص

ة صاااورة يتشاااو ة يفياااة واإلعاااالن الغربي؛دورالدعاليّياإلعاااالم التضااال م(2010) ميعباااداحلل محاااود

 .مركز الدراسات والترمجة،وتريب لبنان، ،اإلسالم،الطبعة األوىل

مجهاوري اساالمي   ه. ( هتاجم نظامي آمريكا به عراق وتاثري آن بر امنيت 1396سهرايب حممد )

 .68-39ص38ايران، فصلنامه مطالعات و روابط بني امللل، مشاره 

ايااان نامااه دكتااري. هتااران،  پهااا. ( نشااانه شناسااي خربدرتلويزيااون.  1390عظيمااي فردفاطمااه)

 عالمه طباطبايي. اهگدانش

 فامتامتامتنگحتلياال « بازمنااايي ايااران درمطبوعااات غاارب (»1385زاده حممااد) اد كاااظم، مهااديژمعتماادن

-1.ص36"،"لوموند"و"دي ولت"فصلنامه علوم اجتماعي مشاره اردينگانتقادي"نيويورك تاميز"،"
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 پاچامتانتقادي،  هاي اهگوديدهاي رايج  هاي رسانه؛انديشه ه. ( نظريه1391مهدي زاده سيد حممد)

 دوم، هتران، انتشارات مهشهري.

جمموعاااة مااان  قاااات،يطبم وجمااااالت وتيمفااااه ل النقااادي للخطااااب؛يااا(التحل2019طااااوي حمماااد)ي

وقراطي ميالاادزكاملرأملانيا،-باارلني،الطبعااة األوىل طاااوي،ير؛حممااد يإشااراف وحتر ،نيالباااحث
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