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يســتند البحــث احلالــي إلــى املنظــور اللغــوي يف َســْبر أغــوار العالقــة مــا بــن وضــع أُطــر القضايــا 

ــدرج  ــا. وتن ــٍة بعينه ــٍة وبالغي ــرداٍت لغوي ــاٍت ومف ــى تركيب ــة املســتندة إل ــة اإلخباري ــة؛ واســتخدام اللغ املهم

ــة مــن  ــج ذات الدالل ــم باســتخالص النتائ ــي تهت ــة ضمــن حقــل البحــوث االســتقرائية الت الدراســة احلالي

ــة فــإن وســائل اإلعــالم تســتند  ــا للدراســة احلالي ــة. ووفًق ــة املعين التراكــم العلمــي حــول الظاهــرة البحثي

يف بنــاء اإلطــار اخلبــريَّ إلــى اســتخدام كلمــاٍت مقتضبــٍة ولكنهــا ُموِحيــة وُمْفَعمــة باملعانــي بشــأن القضيــة 

ــٍة  ــًرا ذا دالل ــاري تأثي ــروز اإلخب ــك الكلمــات تكتســب مــع الب ــّد أن تل ــة؛ بي ــة اإلخباري ــة محــل التغطي املعين

واعتبــاٍر يف األنســاق املعرفيــة والوجدانيــة للمتلقــن؛ وتدفعهــم دفًعــا لتبنــي منظــورًا أُحادًيــا لتلــك القضيــة 

ووصــم الــرؤى املخالفــة بالعدائيــة وتعريــض الواقــع االجتماعــي -الــذي نظَّمــه املنظــور األُحــادي- للتهديــد 

واالنهيــار، وقــد حتظــى تلــك الكلمــات املقتضبــة بالشــيوع واالنتشــار فيمــا بــن وســائل اإلعــالم املختلفــة 

فيمــا ُيعــرف بتأثيــر التدفــق. 

الكلمــات الدالــة: اللغــة اإلخباريــة- آليــات بنــاء األُطــر اخلبريــة- نظريــة األُطــر- البحــوث االســتقرائية-بناء 
القصــص اخلبرية.

The Present Study use Linguistics-Semiotic Perspective to explore The 
Relationship between News Frames Building of Salient Issues and The Use of 
Specific News Reporting Language especially Words used and Vocabulary, 
Sentence Structure, and Paragraphing. The Present Study is Classified in 
Deductive Research Field that deal with The Scientific Accumulation in News 
Framing Research to deduct the Traits of News Reporting Language that   
News Media use to build the Salient Issues Frames to Affect The Receivers› 
(Audience) Cognitions and Attitudes. The News Media Manipulate Specific 
Loaded- Words and Rhetorical Language in Reporting Salient Issues, and 
Then These Words gains Saliency and Becomes the Unique Perspective for 
Audience to interpret These salient Issues.   
Key Words: News Reporting Language- Techniques of News Framing 
Building- News Framing Theory-Deductive Research- News Stories 
Reporting.

ملخص الدراسة

Abstract
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شــهد العقــد الثــاني مــن األلفيــة الثالثــة مــرور ثالثــة عقــود علــى بحــوث األُطــر اخلبريــة    
ــة. وُتعــد  ــدول املتقدمــة أم النامي ــة ســواًء يف ال ــا يف الســياقات الثقافيــة املختلف وتطبيقاته
ــاري  ــدور اإلخب ــر اســتخداًما يف تفســير ال ة اإلطــار التفســيري األكث ــّ ــر اخلبري ــة األُط نظري

يف إضــفاء املغــزى والداللــة علــى مشــكالت الواقــع االجتمــاعي، وقضــاياه لوســائل اإلعــالم 
املهمـة التـي تنـتج عـن التفـاعالت بــني أنظمتـه الفرعيـة سـواًء السياسـية أم االقتصــادية أم 

  االجتماعية. 

أن     على  اإلعالم  بوسائل  اإلخبارية  املضامني  حتليل  ببحوث  املهتمون  الباحثون  ويتفق 
، هو الفكرة املحورّية الوارّدة يف املضمون اخلبرّي  The News Frameاإلطار اخلبرّي  

التغطية  محل  املعينة  القضية  ومسار  ومراميه،  املضمون،  هذا  سياق  حتدد  والتي 
معلوماٍت  وتوظيف  والبروز  االنتقاء  استراتيجيات  استخدام  خالل  من  وذلك  اإلخبارية؛ 

عم اجلوانب املنتقاة من بعينها دون األخرى، فضًال عن التركيز على تفصيالٍت بعينها تد
اهتمامات  أجندة  تضع  ال  اإلعالم  وسائل  أن  احلالي  الطرح  ويعني  االجتماعي،  الواقع 
القضايا   نحو  واجتاهاته  معارفه  تشكيل  على  بالقدرة  تتمتع  بل  فقط؛  العام  الرأي 
على   والقدرة  النسبي  بالثبات  اخلبريَّة  األُطر  وتتسم  املختلفة.  والصراعات  واملشكالت 

ر الواقع االجتماعي وتقدميه بشكٍل انتقائي ومقصود؛ مبا يساعد الرأي العام على  تفسي
وإفرازاته عبر الزمن.    -أي الواقع االجتماعي-تنظيم أنساقه املعرفية والوجدانية بشأنه  

وبكلمٍة أخرى فإن األُطر اخلبريَّة ُتضفي املغزى والداللة االجتماعية على حركة األحداث 
وجتعله الذي املختلفة  اخلبري  اإلطار  فإن  الصدد  هذا  ويف  العام.  الرأي  لدى  مفهومة  ا 

تتبناه الوسيلة اإلعالمية املعينة إمنا يهدف بشكٍل أساسي إلي توجيه اهتمام الرأي العام  
األُطر   أيًضا  بذلك  ويرتبط  املهمة؛  القضية  جوانب  من  غيره  دون  واحٍد  بجانٍب  وإقناعه 

الق تلك  ُمسوِّغات  ُتشكِّل  ألطرافها،  التي  البارّزة  والسمات  لها،  املقترحة  واحللول  ضية 
  )1( فضًال عن الشخصيات الفاعلة املرتبطة بها عبر الزمن. 
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يستند إليهـا  Schemata of Interpretationوُحتدد األُطر بكونها أنساًقا تفسيرية    
ــن األحــداث والقضــايا واملشــكالت، ــه م ــاعي وُمخرجات ــع االجتم ــم الواق ــرد يف فه ــا  الف كم

تساعد الفرد على إضفاء املغزى والداللة على هذا الواقع، وبدون تلك األنساق التفسـيرية 
يعجز الفرد عن التعاطي مع تلك األحداث والقضايا واملشكالت، ومـع مـرور الـزمن يصـبح 
ــه  ــى فهمــه وتصــبح ُمدركاتــه وخبرات الفــرد معــزوًال عــن واقعــه االجتمــاعي وغيــر قــادر عل

علــى اتخــاذ القــرارات الرشــيدة  -أي الفــرد-مــن ثــّم يفتقــر القــدرة محــدودة ومنقوصــة؛ و
بشأن تلك األحداث والقضايا واملشكالت وتداعياتها، وتأثيراتها عليه وعلـى املحيطـني بـه. 

)2(  

وُتعد اللغة بأدواتها املختلفة مبثابة الرافد األبرز الذي تستند إليه املضامني اإلخبارية     
يف معاجلة األحداث والقضايا البارّزة، كما أنها اجلسر الرئيس   بوسائل اإلعالم املختلفة 

  للوصول إلى الرأي العام والتأثير يف معارفه واجتاهاته نحو تلك األحداث والقضايا.  

بناء األُطر      الرحى يف عملية  ل قطب  ُمتثِّ اللغة اإلخبارية  السابق فإن  الطرح  ويف ضوء 
الت على الواقع االجتماعي، وتضطلع بدور النافذة التي  اخلبريَّة التي ُتضفي املغزى والدال

الظواهر   أي  واملحدد  العام  جانبيه  يف  االجتماعي  واقعه  الفرد  خاللها  من  يستكشف 
  )3(واملشكالت والقضايا وصوًال إلى األحداث والوقائع املحددة. 

  أوًال: أهداف الدراسة:  
للغة  1( اإلعالم  وسائل  استخدام  آليات  على  التعرف  الرأي  )  مع  التواصل  اإلخبارية يف 

  العام وإقناعه بأُطروحاٍت بعينها بشأن املشكالت والقضايا املهمة.  

  ) استقراء استخدامات اللغة اإلخبارية يف ِبْنية النص اإلخباري والقصص اخلبريَّة. 2(

ملفردات 3( املتلقي  وبلّورة  اإلخبارية،  اللغة  استخدامات  بني  والفلسفي  النظري  الربط   (
  تلك اللغة ذهنًيا يف أنساقه املعرفية والوجدانية.  

 ثانًيا: نوع الدراسة وحدودها:  
؛ Deductive Researchتنتمــي الدراســة احلاليــة إلــى حقــل البحــوث االســتقرائية    

هيم واملعلومــات والــرؤى واألُطروحــات اجلديــدة مــن خــالل التــي تهــتم باســتخالص املفــا
الدراســة املتعمقــة للمتغيــرات، التــي حتكــم ظــاهرًة مــا مــن الظــواهر أو مشــكلةً مــا مــن 
املشكالت املجتمعية املهمة. وترتبط البحوث االستقرائية بالتراكم العلمي املنظَّم حيـث يـتم 

ملقــوالت النظريــة التــي مت طرحهــا االســتعانة بهــذا الــنمط مــن البحــوث يف تأكيــد صــحة ا
ــّم تســـتخلص البحـــوث  واختبارهـــا مـــن خـــالل العديـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث؛ ومـــن ثـ
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االستقرائية نتائج جديدة ال تتسم بالكم، ولكنها تتسم بالنوع وُتضيف مفاهيم ورؤى فكريـةً 
ا جديدًة إلى التراث العلمـي، ُتسـهم بـدورها يف تطـوير تلـك املقـوالت النظريـة، وتفـت ح آفاقـً

ــد مــن الدراســات والبحــوث يف اجلوانــب اجلديــدة التــي مت  جديــدة للبــاحثني إلجــراء املزي
  استخالصها من خالل تطبيقات البحوث االستقرائية. 

وتتبــع البحــوث االســتقرائية آليــة االنتقــال مــن املقــوالت العامــة للنظريــة إلــى التفاصــيل    
ــوالت  ــك املقـ ــة بتلـ ــوث The Top/Down Approachاملرتبطـ ــرتبط البحـ ــا تـ . كمـ

االستقرائية ارتباًطا عضوًيا ووظيفًيا بالبحوث الكيفية التي تـتمعن وتقتـرب مـن التفاصـيل 
الدقيقــة يف دراســتها للظــواهر واملشــكالت والقضــايا املهمــة. وبصــفٍة عامــة فــإن البحــوث 

يـات االسـتقرائية تنـزع إلـى عمليـة التأكيـد والتسـليم بصـحة املقـوالت التـي تطرحهـا النظر
ّي والــنقص يف تلــك املقــوالت الســتثارة  الرصــينة أو علــى العكــس قــد تطــرح جوانــب العــَ
البــاحثني إلعــادة النظــر يف بعضــها، أو إعــادة اختبارهــا يف ســياقاٍت اجتماعيــٍة وثقافيــٍة 

  )4(مختلفة أو يف أُطٍر زمنيٍة مغايرة.  

ــالتعرف علــى دور اللغــة اإلخباريــة يف     بنــاء األُطــر التفســيرية وتهــتم الدراســة احلاليــة ب
للقضــايا البــارّزة ودورهــا يف إقنــاع الــرأي العــام بــالرؤى املعينــة دون غيرهــا بشــأن تلــك 
القضايا، والتي تتفق مع سياسات وسـائل اإلعـالم، ومراميهـا، وتوجهاتهـا سـواًء السياسـية 

  أم األيديولوجية.  

  واصل مع الرأي العام: ثالًثا: آليات استخدام وسائل اإلعالم للغة اإلخبارية يف الت
تســتند وســائل اإلعــالم يف بنــاء اإلطــار اخلبــريَّ إلــى اســتخدام كلمــاٍت مقتضــبٍة، ولكنهــا    

ُموِحيــة وُمْفَعمــة باملعــاني بشــأن القضــية املعينــة محــل التغطيــة اإلخباريــة؛ بيــّد أن تلــك 
ــاق ــاٍر يف األنسـ ــٍة واعتبـ ــأثيًرا ذا داللـ ــاري تـ ــروز اإلخبـ ــع البـ ــب مـ ــات تكتسـ ــة  الكلمـ املعرفيـ

ا لتبنــي منظــوٍر أُحــادي لتلــك القضــية ووصــم الــرؤى  والوجدانيــة للمتلقــني؛ وتــدفعهم دفعــً
للتهديـد   -الـذي نظَّمـه املنظـور األُحـادي-املخالفة بالعدائية وتعريض الواقع االجتمـاعي    

واالنهيار. وقد حتظى تلك الكلمات املقتضبة بالشيوع واالنتشار فيمـا بـني وسـائل اإلعـالم 
ــة )media Frame-Inter)5ختلفــة فيمــا ُيعــرف بتــأثير التــدفق امل ــةٌ وأدل ؛    وثمــة أمثل

متعددٌة يف شأن بناء اإلطار اخلبريَّ من خـالل الكلمـات املُوحيـة واملُْفَعمـة بالـدالالت، ومـن 
  أبرز تلك األمثلة ما يلي:  

وصـف قاسـم   ) استخدام وسائل اإلعالم األمريكيـة كلمـاٍت ومفـرداٍت لغويـة متحيـزة يف1(
قائـد فيلـق القـدس يف احلـرس اإليرانـي مثـل: "السـفاح"، و"القاتـل"، و"مهنـدس   (*)سليماني
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ة  احلروب اإليرانية" وقـد انتقلـت املفـردات اللغويـة ذاتهـا إلـى النصـوص والقصـص اخلبريـَّ
بوسائل اإلعالم يف بعـض الـدول العربيـة الداعمـة الغتيـال سـليماني. علـى اجلانـب اآلخـر 

سائل اإلعالم اإليرانية مفردات لغوية ُموحية يف وصـف سـليماني بــ"الشهيد"، استخدمت و
و"القائــد"، و"العظــيم" كمــا انتقلــت تلــك املفــردات ذاتهــا إلــى بعــض وســائل اإلعــالم العربيــة 
الرافضــة لالغتيــال ومنهــا وســائل اإلعــالم الســورية، وتلــك التابعــة للحــوثيني يف الــيمن، 

  ، وتلك التابعة حلركة املقاومة اإلسالمية "حماس" يف غزة.  والتابعة حلزب اهللا يف لبنان

ت وســائل اإلعــالم الهولنديــة اليمينيــة املعارضــة لتواجــد املســلمني علــى األراضــي 2( ) تبنــَّ
الهولندية إطارًا خبرًيا مخادًعا يستخدم مفردتني لغويتني مْفَعمتني بالدالالت اإليجابية أال 

ِخيــرت  الــرأي العــام الهولنــدي بعدالــة املســابقة التــي طرحهــاوهمــا "حــق التعبيــر" إلقنــاع 
عضــو مجلــس النــواب الهولنــدي يف ديســمبر  -Geert Wildersبالهولنديــة:  -فيلــدرز 
إلعــادة إنتــاج رســوم كاريكاتوريــة جديــدة مســيئة للرســول صــلى اهللا عليــه وســلم  -م2019

سياسـي اليمينـي املـذكور عـن لُتعقد تلك املسـابقة مبقـر البرملـان يف الهـاي. وقـد تراجـع ال
تلــك املســـابقة يف ضـــوء املخـــاوف التـــي طرحتهــا وســـائل اإلعـــالم ذاتهـــا مـــن ردود الفعـــل 

مليـار نسـمة علـى مسـتوى العـالم،   1,9الغاضبة من ِقبل املسلمني الـذين يتخطـى عـددهم  
مليـون مسـلم  25مليون منهم أكثر من   53ويعيش منهم على األراضي األُوروبية نحو أكثر  

ــكلون يُ  ــرويج 4,9شـ ــى النـ ــافة إلـ ــي، باإلضـ ــاد األُوروبـ ــكان يف دول االحتـ ــدد السـ ــن عـ % مـ
ا إلحصــائيات  م، وتتوقــع اإلحصــائيات ذاتهــا أن تصــل نســبة 2016وسويســرا وذلــك وفقــً

% من مجموع السكان يف الدول املذكورة خالل العقـود الثالثـة القادمـة . 4,7املسلمني إلى  
)6(  

ا مـن ) استخدمت وسائل اإلعالم  3( البريطانية املطبوعة واملسـموعة واملرئيـة إطـارًا خبريـً
"تريـزا مـاي" يف إصـرارها علـى   -السـابقة–كلمتني فقط؛ لدعم رئيسة الوزراء البريطانيـة  

ــان يف "إرادة الشــعب"  ــل الكلمت ــي. وتتمث  Will of Theاخلــروج مــن االحتــاد األُوروب
People ا إل بــراز موقــف حــزب املحــافظني مــن ؛ وقــد كــان هــذا اإلطــار اخلبــريَّ مالئمــً

احلفــاظ علــى القــيم الدميقراطيــة العريقــة للمملكــة املتحــدة التــي حتتــرم إرادة مواطنيهــا 
م بــاخلروج مــن 2016% يف االســتفتاء الــذي أُجــرى يف يونيــو 51,9الــذين صــّوتوا بنســبة 

يـزا مـاي" االحتاد األُوروبي. وجديٌر بالذكر أن وسائل اإلعالم البريطانية التي عارضـت "تر
قد استخدمت اإلطار ذاته بالتركيز على أن اخلروج من االحتاد األُوروبي ليس إرادة جميع 

  !!. Not The Will of The Peopleفئات الشعب البريطاني  
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) اســتعانت وســائل اإلعــالم باالحتــاد األُوروبــي بإطــاٍر خبــريِّ متحيــز يتــألف مــن كلمــٍة 4(
كــي تتنصــل دول االحتــاد الثمانيــة والعشــرون مــن ؛ لTerrorismواحــدٍة هــّي "اإلرهــاب" 

ــودها  ــي يسـ ــوب التـ ــن دول اجلنـ ــازحني مـ ــني النـ ــاجرين والالجئـ ــن املهـ ــد مـ ــتقبال املزيـ اسـ
الصراعات، وبخاصٍة الدول ذات األغلبية املسلمة. وقد أسهم هذا اإلطار اخلبري املتحيـز 

ى املجتمعـات األُوروبيـة، يف إقناع الرأي العام األُوروبـي بخطـورة الهجـرة غيـر النظاميـة علـ
كما كان اإلطار ذاته حجةً للساسة األُوروبيني يف إضفاء املشروعية على القرارات اخلاصة 
بتجاهل املهاجرين، على الرغم من تعارضها مع القيم اإلنسانية، وااللتزامات الدولية التـي 

  ُيؤطِّر لها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 

ت وسائل اإلع5( الم األمريكية اخلطاب السياسي للحزب الدميقراطي املطالب بعـزل ) تبنَّ
الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" واستعارت يف هذا الصدد كلمتني لبناء إطارهـا اخلبـرّي 

؛ أي إساءة اسـتخدام السـلطة. وقـد دأبـت وسـائل اإلعـالم  Abuse of Powerأال وهما 
طــار البــروز الــالزم إلحــراج الــرئيس املناصــرة للحــزب الــدميقراطي علــى إكســاب هــذا اإل

"ترامب" والتأثير على شـعبيته، وبخاصـٍة يف ظـل دعـم احلـزب اجلمهـوري لـه وعـدم تخليـه 
ــة مــن الــرأي العــام األمريكــي التــي تؤيــد  عنــه، فضــًال عــن وجــود قطاعــاٍت ليســت بالقليل

ة سياســـات الـــرئيس "ترامـــب" حيـــث يعتقـــدون أنـــه أعـــاد القـــوة والهيبـــة للواليـــات املتحـــد
  األمريكية. 

) اســتخدام وســائل اإلعــالم الصــينية إلطــاٍر مكــوِّن مــن أربــع كلمــات هــّي "االنفصــال"، 6(
و"تهديد الوحدة الوطنية" لتشكيل اجتاهاٍت سلبيٍة لدى الصينيني والرأي العام العاملي نحو 

ي أ-"اإليغــور املســلمني" املقيمــني يف تركســتان الشــرقية التابعــة حلــدود الصــني اجلديــدة!! 
ال" لوصـف مسـلمي -تلك التي تبتعد عن ُسور الصني العظيم . كذلك استخدام كلمة "البنغـّ

"الروهينجيــا" باعتبــارهم وافــدين علــى ميامنــار مــن بــنجالديش؛ وبالتــالي فهــم ليســوا مــن 
  السكان األصليني للبالد، وينبغي تطهير ميامنار منهم!!.  

حــدة أو كلمــة واحــدة هــّي "داعــش" ) دأبــت وســائل اإلعــالم علــى نحــت مفــردة لغويــة وا7(
لإلشارة إلى تنظيم الدولة اإلسالمية يف بالد العـراق والشـام، ولصـق هـذه املفـردة اللغويـة 
ار األسـد يف تبريـر العنـف  باإلرهاب ليكون ذلك إطارًا خبرًيا تفسيرًيا استند إليه نظام بشـَّ

حيلــه منــذ مــارس عــام املفــرط ضــد املقاومــة الشــعبية املســلحة يف ســوريا والتــي تطالــب بر
ار األسد أكثر مـن نصـف مليـون قتيـل 2011 م، وقد َخلَّف العنف املفرط من ِقبل نظام بشَّ
مليـون الجـئ يف مختلـف دول  5,6مليون نازح داخـل األراضـي السـورية، ونحـو   6,6ونحو  

  )7(م. 2018العالم؛ وفًقا لتقديرات ديسمبر من عام 



 

 
14 14 

 بنـاء األُطـر التفسـيرية بشـأن األفـراد والتنظيمـات ) وال يقتصر دور اللغـة اإلخباريـة يف8(
ا. علــى ســبيل املثــال فقــد دأبــت وســائل اإلعــالم  واملؤسســات بــل ميتــد ليشــمل الــدول أيضــً
الداعمة لإلدارة األمريكية سواًء الدميقراطية منها أم اجلمهوريـة علـى اسـتخدام مفـردات 

 إحـداهما ذات دالالٍت إيجابيـٍة لغوية تستند إلى آلية التضاد أي توظيـف مفـردتني لغـويتني
ــلبيٍة أال وهـــّي "األعـــداء" ويف هـــذا الصـــدد  أال وهـــّي "األصـــدقاء" والثانيـــة ذات دالالٍت سـ
ف اإلعالم األمريكي دول االحتاد األُوروبي وكندا واليابان وبعض الدول العربية ضمن  ُيصنِّ

ــيا االحتا ــمالية، وروسـ ــا الشـ ف كوريـ ــنِّ ــني ُيصـ ــى حـ ــدقاء، علـ ــة األصـ ــة فئـ ــة، واجلمهوريـ ديـ
  اإلسالمية اإليرانية، واجلمهورية العربية السورية ضمن فئة األعداء!. 

ويتضــح مــن األمثلــة الســابقة قــدرة اللغــة اإلخباريــة علــى اختــزال الواقــع االجتمــاعي يف    
كلمــاٍت أو مفــرداٍت لغويــٍة محــدودة ممــا يســاعد الــرأي العــام علــى التعــاطي والتفاعــل مــع 
ا  األحداث والقضايا املهمة، ويجعل عملية متابعة تطَّورات تلك األحـداث والقضـايا إعالميـً

ورة التي ال تتطلب املزيد من اجلهد الـذهني أو الفكـري. ويف ضـوء الطـرح من األمور امليس
احلــالي يعتقــد بعــض البــاحثني أن اللغــة اإلخباريــة هــّي العامــل احلاســم يف حتديــد تفاعــل 
الرأي العام مع األحداث والوقائع املختلفة وبخاصٍة تلك التي حتمل تـداعياٍت سـلبيٍة عليـه 

  )8(عنوية للمجتمع الذي ينتمي إليه.  أو تهدد املقدرات املادية وامل

ويف السياق ذاته، فقد تنجح اللغة اإلخبارية يف تغيير اإلطار اخلبرّي السـائد مـن خـالل    
تكرار بعض املفـردات اللغويـة الدالـة، والتـي حتمـل رمـوًزا عاطفيـة ووجدانيـة تخاطـب بهـا 

راسـته التـي أجراهـا عـام مشاعر املتلقي ووجدانه. فعلى سبيل املثال؛ توصـل الباحـث يف د
م 2008والتــي بــدأت يف أواخــر ديســمبر -م علــى احلــرب اإلســرائيلية علــى غــزة 2009

ــاير  ــر ينـ ــرة  -م2009وامتـــدت إلـــى أواخـ ــاة اجلزيـ ْيمن لقنـ ــَ ــار اخلبـــري املُهـ إلـــى أن اإلطـ
اإلخبارية كان "العدوان الوحشي" اإلسرائيلي على غزة إال أن هذا اإلطار قد تراجـع ليحـل 

طـــار "املأســـآة اإلنســـانية" الـــذي يختـــزل تلـــك احلـــرب يف نتائجهـــا الكارثيـــة علـــى محلـــه إ
ــل املراســلني  ــرر مــن ِقب ــك عــن االســتخدام املتك ــتج ذل ــد ن ــادي. وق املســتويني البشــري وامل
ــار"،  ــة: "احلصـ ــة التاليـ ــردات اللغويـ ــرة للمفـ ــاة اجلزيـ ــذيعني بقنـ ــررين واملـ ــدين واملحـ واملُوفـ

ــاك ــدنيني"، و"انتهـ ــتهداف املـ ــهداء"،  و"اسـ ــحايا"، و"الشـ ــان"، و"الضحية/الضـ ــوق اإلنسـ حقـ
و"إبــادة بشــرية"، و"األبريــاء"، و"إبــادة جماعيــة"، و"مأســآة إنســانية"، و"التشــرد منــذ عــام 

  )9(م"، و"شالل الدم"، و"األمراض النفسية" وغيرها.  1948

وتكمن خطورة تغيير اإلطار اخلبرّي يف املثال السابق إلى جتاهل الفاعل املعتدي ممـثًال    
ا يـتم  يف إسرائيل واختزال العدوان يف آثاره اإلنسانية، ومن ثّم بدًال من إدانة إسرائيل دوليـً
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استثارة املجتمع الدولي لتوجيه املعونات واملسـاعدات اإلنسـانية لغـزة لتخـرج إسـرائيل مـن 
  معادلة العدوان واالعتداء الوحشي على الشعب الفلسطيني يف غزة!.  

من ناحيٍة أخرى، تستخدم اللغة اإلخبارية عباراٍت وجمـًال حتمـل دالالٍت عميقـة تختـزل    
القضية أو املشكلة وجتعلها مفهومـة وملموسـة لـدى الـرأي العـام؛ شـريطة أن يتمتـع الـرأي 

ع تلــك العبــارات، والتشــبيهات، والصــور البالغيــة، العــام بثقافــة عريضــة بشــأن التعامــل مــ
  واألمثال وغيرها. 

علــى ســبيل املثــال يــتم اســتخدام عبــارة "إمنــا أُكلــت يــوم أُكــل الثــور األبــيض!!" للتعبيــر عــن 
تــداعيات الفرقــة واالنقســام والتنــافر، كمــا يــتم اســتخدام املثــل العربــي "َجنــت علــى أهلهــا 

يصل حلد اخليانة، ويـتم اسـتخدام عبـارة "حتـى ال نبكـي براقش" لإلشارة إلى الغباء الذي 
ــن تــداعيات احلــدث أو املشــكلة يف  ــر عــن النــدم واخلــوف م ــنب املســكوب" للتعبي ــى الل عل
املســتقبل وضــرورة االحتــراز لهــا، ويــتم اســتخدام املثــل العربــي "إلــى حيــث ألقــت رحلهــا أم 

ة. واألمر الذي ال ريب فيه أن تلـك َقْشَعم" لإلشارة إلى القطيعة والنبذ يف العالقات الدولي
التشبيهات واألمثال جتعـل اللغـة اإلخباريـة معقـدة وغيـر ذات داللـة لـدى األفـراد الـذين ال 
يتمتعون مبعارف رصـينة تضـمن لهـم فهـم تلـك اللغـة، واالنفعـال برموزهـا الضـمنّية املهمـة 

  عة املغزى والداللة. التي تختزل الوقائع واألحداث والقضايا وجتعلها ميسورة الفهم وساط

وعلى الرغم من الـدور الـذي تضـطلع بـه اللغـة اإلخباريـة يف بنـاء األُطـر اخلبريـة إال أن    
ــة  ــة التراكمي ــة يف التغطي ــردات اللغوي ــدو املف ــث تب ــٍة بحي ــٍة بالغ ــتم باحترافي ــة ت ــك العملي تل

خباريــة؛ لألحــداث والقضــايا وكأنهــا نســيج تلــك التغطيــة دون افتعــال مــن ِقبــل الوســيلة اإل
ونظًرا لذلك فقد دأبت وسائل اإلعـالم علـى التنصـل مـن االتهامـات املوجهـة لهـا بـالتحيز. 
ويف السياق ذاته تبدو من األهمية مبكان اإلشارة إلى اخلطـأ اللغـوي النـاجت عـن اسـتخدام 
مصطلح "التأطير" لوصف عملية بناء األُطر ألن هـذا املصـطلح يفتـرض مـن البدايـة حتيـز 

عــالم. ويبــدو هــذا االفتــراض غيــر منهجــي وغيــر علمــي، يف ظــل تأكيــد وســائل وســائل اإل
اإلعالم اإلخبارية على أنها تلتزم بقيم احلياد واملوضوعية، والنزاهة، والدقـة، واإلنصـاف، 
ا اســـتخدام مصـــطلح "بنـــاء األُطـــر"؛ ألنـــه أكثـــر  والتـــوازن. ومـــن ثـــّم فـــإن األرشـــد منهجيـــً

  ية واملنهجية.  موضوعية ودقة من الناحيتني النظر
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ا: اســــتقراء اســــتخدامات اللغــــة اإلخباريــــة يف ِبْنيــــة الــــنص اإلخبــــاري والقصــــص  رابعــــً
  اخلبرية: 

دأبــت وســائل اإلعــالم اإلخباريــة علــى توظيــف املفــردات اللغويــة ذات الــدالالت واملعــاني    
ــة والوجدانيــة-والرمــوز املثيــرة  ؛ يف The Loaded Words -ألنســاق املتلقــي املعرفي

النصــوص والقصــص اخلبريــة التــي تتنــاول مــن خاللهــا القضــايا املهمــة، واملشــكالت ذات 
ة  االعتبـــار علـــى املســـتويات املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة. ومـــن خـــالل التغطيـــة التراكميـــّ

Cumulative Coverage ؛ تــتمكَّن تلــك الوســائل مـن بنــاء أُطرهــا اخلبريــة التفســيرية
ويتم توظيف املفـردات اللغويـة املعينـة يف ِبنيـة القوالـب اخلبريـة   لتلك القضايا واملشكالت.

ل لبنـات  من أخباٍر بسيطٍة ومركبٍة مرورًا بالقصص اخلبرية. وجتد تلك املفردات التـي ُمتثـِّ
ة وبخاصـــٍة مقــدمتها وخامتتهـــا.  بنــاء اإلطـــار اخلبــرّي موقعهـــا يف نســيج القصـــة اخلبريــّ

اإلطار اخلبـرّي إال عبـر مـدى زمنـي تراكمـي ال يقـل عـن   وتدعيًما ملا سبق ذكره ال يتم بناء
  )10(أسبوعني متتابعني من التغطّية اإلخبارية للقضية البارّزة.  

وفيما يلي أمثلة على أمناط استخدام اللغة اإلخبارية يف القصص اخلبرّية التي تناولـت    
  لعربية:  قضايا مهمة بالفضائيات اإلخبارية العربية، وتلك املوجهة باللغة ا

  )11() أمناط وآليات استخدام اللغة اإلخبارية يف مقدمة القصص اخلبرية:  1(

ج اإلخبـاري  (أ) استخدام أسـلوب التسـاؤل (االسـتفهام: ؟)، حيـث يقـوم املراسـل ومعـه املنـتِّ
بتوظيف املفردات اللغوية املثيرة الهتمام املشـاهد والقـادرة علـى تهيئتـه لقبـول أُطروحاتهـا 

  ة البارّزة محل التغطية، ومثال على ذلك:  بشأن القضي

"ما مستقبل األزمة السورية بعد مقتل أكثـر مـن نصـف مليـون، وهجـرة أكثـر مـن خمسـة   -
ماليني مواطن سـوري؟!!. وُتسـهم هـذه املقدمـة يف بنـاء إطـار االهتمامـات اإلنسـانية حـول 

  األزمة السورية.  

القصة اخلبرية؛ ويف هـذا الصـدد يتبنـى (ب) تبني التصريحات البارّزة للمصادر البشرية ب
  املراسل تصريًحا ساطًعا يسهم يف بناء اإلطار اخلبرّي للقضية، ومثال على ذلك:  

ــامني - ــوزراء اإلســرائيلي بني ــرئيس ال ــا قــدس"؛ وهــو تصــريح ل ــي إن نســيتك ي لت ميين "شــُ
لف اإلسـرائيلي يف الت عامـل مـع نتنياهو يعكس بدوره اإلطار اخلبـرّي الـذي يؤكـد علـى الصـَ

  قضية تهويد القدس!!!. 
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ج  (ج) صياغة أبـرز مـا جـاء يف احلـدث بكلمـاٍت موحيـٍة؛ حيـث يقـوم كـٌل مـن املراسـل واملنـتِّ
اإلخباري بانتقاء مفردات لغوية بعينها للتأثير يف وجدان املشاهد أو على العكـس مخاطبـة 

  :  عقله عبر األرقام واإلحصائيات، أو مخاطبة االثنني مًعا، ومثال ذلك

م". ويخاطــب هــذا 2019"الكــوليرا تلــتهم الــيمن: مليــون وأربعمائــة إصــابة حتــى نهايــة  -
النمط من صياغة مقدمة القصة اخلبرية وجدان املشاهد وعقلـه يف آٍن واحـد، وُيسـهم يف 

  م. 2015بناء إطار االهتمامات اإلنسانية بخصوص األزمة اليمنية التي بدأت منذ مارس 

ج الفنـــي بتـــوريط (د) أســـلوب االنخـــراط و التـــوريط؛ وفيـــه يقـــوم كـــٌل مـــن املراســـل واملنـــتِّ
  املشاهدين يف املوافقة على طرٍح بعينه للقضية البارّزة محل التغطية؛ ومثال ذلك: 

" ال يختلــف اثنــان حــول أهميــة املشــاركة يف االنتخابــات لتــدعيم العمليــة الدميقراطيــة".  -
يف تدعيم إطار املشاركة السياسـية مـن   -كمّيةعبر التغطية الترا-وُيسهم األسلوب احلالي  

  ِقبل املشاهدين بقطاعاتهم املختلفة، وخصائصهم الدميوجرافية املتنوعة.  

  (هـ) استخدام املرجعّية التاريخية يف بناء مقدمة القصة اخلبرية؛ ومثال ذلك:  

، هـــ583"القــدس عربيــة منــذ أن حررهــا صــالح الــدين األيــوبي مــن الصــليبيني يف عــام  -
م". وُيسهم هذا النمط من الصياغة يف بناء اإلطار اخلبري الذي يؤكد على 1183املوافق  

  الهوية العربية للقدس. 

نات البديعيـة وغيرهـا.  (و) استخدام املقدمة البالغية التي تعتمد على التشبيهات، واملُحسِّ
  ل ذلك:  ويستخدمها املراسل اإلخباري بُْغية التأثير يف وجدان املشاهدين؛ ومثا

" مدينة سامراء: أصلها ُسرَّ من رأي ولكنها باتت أثًرا بعد َعْني". وُيسهم هذا الـنمط مـن   -
  الصياغة يف إبراز اإلطار اخلبري اخلاص بتدمير العراق ومدنها التاريخية!.  

(ز) اســتخدام اجلانــب املعلومــاتي يف صــياغة املقدمــة مبــا يســهم يف تنظــيم واقــع القضــية 
  غطية اإلخبارية لدى املشاهد؛ ومثال ذلك:  البارّزة بالت

فقط!! إال أنهـا جنحـت يف بلـوغ املركـز األول  2ألف كم 115"تبلغ مساحة دولة ِبنني نحو   -
م!". وُيسهم هذا النمط مـن املقـدمات 2019يف إنتاج القطن بإفريقيا يف ديسمبر من عام 

ــدول اإلفريقيــة يف ظــل تبنــي األمم املتحــدة  ــاء إطــار التنميــة املســتدامة لل اإلخباريــة يف بن
قمة تاريخية يف سـبتمبر مـن عـام ألهداف التنمية املستدامة التي اعتمدها قادة العالم يف  

  م. 2015
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  :  ) أمناط وآليات استخدام اللغة اإلخبارية يف خامتة/خالصة القصص اخلبرية2(

(أ) اســـتخدام أســـلوب التســـاؤل (االســـتفهام: ؟)، ويف هـــذا الصـــدد يســـتهدف املراســـل 
بـذهن اإلخباري أن يكون التساؤل الذي ُيثيره يف خالصة القصة اخلبرية هو آخر ما يعلـق 

  املشاهد ويجدر به أن يتذكره عبر الزمن؛ ومثال ذلك: 

"قصٌف وحشي، وعشرات القتلى يسقطون يومًيا يف غزة جراء العدوان اإلسرائيلي الذي   -
دخل يومه العاشر؛ أين املجتمع الدولي من هذه اإلبادة البشـرية؟. وقـد أسـهم هـذا الـنمط 
من الصـياغة يف تعزيـز اإلطـار اخلبـري اخلـاص باالهتمامـات اإلنسـانية يف معاجلـة اللغـة 

  م. 2008/2009اإلعالم للحرب اإلسرائيلية على غزة  اإلخبارية ببعض وسائل 

(ب) اســتخدام املقدمــة البالغيــة يف صــياغة خامتــة القصــة اخلبريــة لتختــزل القضــية يف 
  كلماٍت محدودٍة ومْفَعمٍة بالدالالت سواًء السلبية أم اإليجابية؛ ومثال ذلك:  

  قول الشاعر:   "انقسم الثّوار يف لبنان طائفًيا ومذهبًيا، ونسوا أو تناسوا -

تأبى الرماح إذا اجـتمعن تكسـًرا. . . وإذا انفـردن تكسـرت أحـاًدا. . الوحـدة هـّي الضـامن 
لنجـاح ثـورة الشـعب اللبنـاني". وُيسـهم الـنمط احلـالي مـن الصـيغة البالغيـة يف بنـاء إطــار 

  "الوحدة الوطنية" يف سياق ثورات الربيع العربي.  

 اجلانـب املعلومـاتي واالستشـراف؛ ويسـتخدمها (ج) استخدام الصـيغة التـي جتمـع مـا بـني
ج اإلخباري لتقدمي معلومات منظَّمة عن احلدث، فضـًال عـن حـث  املراسل باالتفاق مع املنتِّ

  املشاهد على متابعة تَطّورات احلدث يف املستقبل؛ ومثال ذلك:  

رات التركيـة "مئات العربات املدرعة، وعشرات الدبابات، واملدفعية املتنقلة تـدعمها الطـائ-
يف عمليــٍة عســكريٍة نوعيــٍة ضــد املقــاتلني األكــراد يف شــمال شــرق ســوريا؛ ويبــدو أن األفــق 
ورات خطيــرة يف مســتقبل الصــراع بــني تركيــا وأكــراد ســوريا!!!". وُيســهم هــذا  يحمــل تطــَّ
الطــرح اللغــوي اإلخبــاري يف تعزيــز إطــار الصــراع بوصــفه إطــارًا تفســيرًيا لعمليــة "نبــع 

  م. 2019ركية ضد أكراد سوريا يف أكتوبر من عام السالم" الت

(د) اســتخدام احلجــج واالنتقــادات الضــمنّية يف صــياغة خامتــة القصــة اخلبريــة لتوجيــه 
االنتقادات ملواقف أشخاٍص أو مؤسساٍت أو دوٍل بعينها من القضـية البـارّزة التـي تطرحهـا 

  الوسيلة اإلخبارية؛ ومثال ذلك: 

الذي يصـلي بـه جمـٌع مـن املسـلمني املسـاملني يف نيوزيلنـدا، ولكـن " النور هو اسم املسجد  -
ذلــك لــم يشــفع لهــم فُقتلــوا بــدٍم بــارد.. فهــل كــانوا إرهــابيني؟ أم متطــرفني؟، وهــل ُوصــف 
ــدين.. تلــك األوصــاف والتحيــزات ُينعــت بهــا  ــه إرهــابي مســيحي أو إرهــابي مت ــل بأن القات
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مط مـن اللغـة اإلخباريـة يف إثـارة التفكيـر املسلمون فقط.. فأين العدالة؟. وُيسهم هـذا الـن
بشأن عدم اخللط بني اإلرهاب واإلسالم فيمـا ُيعـرف بإطـار "اإلسـالموفوبيا" الـذي يسـود 

  وسائل اإلعالم الغربية اليمينية.  

كما يتم أيًضا توظيف اللغة اإلخبارية يف بناء اإلطار ضمن نسيج القصة اخلبرية، وذلك    
ة بطرح تصريحات املصادر البشرية املؤيدة واملعارضـة للحـدث من خالل التفاصيل اخلاص

  أو القضية البارّزة موضع التغطية. وثمة ثالثة أمناط لتلك التصريحات:  

، والتـي تطـرح تصـريحات املصـدر The Direct Quotationsاملباشرة  االستشهادات -
كمـا هـّي -أحد أطراف القضية أو اخلبير أو املحلل اإلخبـاري أو شـهود العيـان    –اخلبرّي  

  . -دون تدخل يف صياغتها

ــة  - ، وتطــرح تصــريحات املصــدر The Partial Quotationsاالستشــهادات اجلزئي
 ا ومعانيها. اخلبرّي بعد التدخل يف صياغتها مع احلفاظ على فحواها وداللته

، وفيهــا يتبنــى املحــرر أو The Indirect Quotationsاالستشــهادات غيــر املباشــرة  -
-أي املصدر اخلبري–املراسل رأّيًا ألحد أطراف القضية دون التصريح بكينونته أو هويته  

 .)12(   

 ويف األغلب األعم فإن استخدام اللغة اإلخبارية املوحية يكون يف منـط االستشـهادات غيـر
املباشـــرة دون املباشـــرة واجلزئيـــة. وينبغـــي أن تتنـــاغم مفـــردات اللغـــة اإلخباريـــة يف هـــذا 
ــة  ــنمط أو األمنــاط املســتخدمة يف صــياغة مقدمــة القصــة اخلبري ــًدا مــع ال الصــدد حتدي

 وخامتتها.  

املتلقي   وبلّورة  اإلخبارية،  اللغة  استخدامات  والفلسفي بني  النظري  الربط  خامًسا: 
  غة ذهنًيا:  ملفردات تلك الل

ني رئيســني مــن التطبيقــات أولهمــا:     وت بحــوث ودراســات األُطــر اخلبريــة علــى منطــَّ انطــَّ
يتعلق مبحتوى وسائل اإلعالم اإلخبارية، واملصادر املعلوماتيـة والبشـرية التـي تسـتند إليهـا 
تلك الوسائل يف صياغة محتواها اإلخباري حتديًدا، فضًال عـن األطـراف والقـوى الفاعلـة 

الصـراع أو االخـتالف يف وجهـات النظـر داخـل القالـب اإلخبـاري الـذي يحـوي التي ُتشكِّل  
املحتوى املذكور (خبر/تقرير خبرّي/قصة خبرّية). وثانيهما: يتعلق بتعامل املتلقي مع ذلـك 
ا للمعلومــات املســتقاة منــه، ويتضــمن ذلــك تبنــي املتلقــي  ــً املحتــوى اإلخبــاري وبلّورتــه ذهني

تـوى اإلخبـاري حـول القضـية أو القضـايا املهمـة، فضـًال عـن للتفسيرات التي يطرحها املح
إلــى  -أي املتلقــي-قــدرة املحتــوى اإلخبــاري علــى اختــزال الواقــع لديــه، ومــدى اســتناده 
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املحتوى اإلخباري التراكمي يف عمليـة التنمـيط أي بنـاء قوالـب وصـّورًا جامـدة عـن الواقـع 
 )31(مبا فيه من أشخاٍص، وجماعاٍت، ومؤسساٍت، ودول. 

ة علـــى أن املتلقـــي يـــركن     رو نظريـــة األُطـــر اخلبريـــّ ا للمســـتوى الثـــاني يؤكـــد منظـــِّ ووفقـــً
لالختزال؛ نظًرا ملستويات التعقيد التي يتسم بها الواقع االجتماعي، واحتوائه على العديد 
من القضايا واملشكالت. ويف هذا الصدد يجد املتلقي يف األُطر اخلبرّية مناًطا للتمييـز يف 

ار األحكام والتقييمات على تلك القضـايا واملشـكالت. وتسـتند عمليـة اختـزال الواقـع إصد
التي ُمتارسها وسائل اإلعالم اإلخبارية على اآلليات اللغوية التي تقـود املتلقـي عبـر الـزمن 

لرؤية الواقع االجتمـاعي مـن زوايـٍة أُحاديـة؛ وُتعـرف تلـك العمليـة   -أي التغطية التراكمّية-
  )Framing Process  .)14عاجلة األُطر وبلّورتها ذهنًيا إجماًال مب

علــى ســبيل املثــال يــتم تنمــيط صــورة املســلمني يف البلــدان األُوروبيــة علــى أنهــم يحملــون    
ثقافة مغايرة للثقافة األُوروبية، كما يتبنى قطاعٌ من الرأي العـام األُوروبـي الـذي مييـل إلـى 

ي تطرحهـا وسـائل اإلعـالم اإلخباريـة وتـربط فيهـا بـني اليمني املتطرف األُطر اخلبرّية التـ
اإلسالم والتطرف واإلرهاب. ويعني ذلك أن وسائل اإلعالم اإلخبارية تقوم بعملية تعضـيد 
الصّور النمطّية لدى املتلقني من خالل أُطرها اخلبرية التراكمّية. ويف هـذا السـياق، دأبـت 

اليمينيـة علـى اسـتخدام املفـردات اللغويـة بعض الصحف والقنوات التليفزيونية األمريكيـة  
ذات الــدالالت الســلبية يف تكــريس الصــور النمطَّيــة عــن املهــاجرين املســلمني إلــى الواليــات 

  املتحدة األمريكية، والدول األوروبية لدى الرأي العام الغربي، ومن أبرز تلك املفردات:  

  .  Islamist Terroristاإلرهابيون املسلمون      -

  .  Bearded Jihadisاجلهاديون املُلَْتحون        -

  .  Bearded Arabsاملُلَْتحون العرب         -

  .  Woman in Burqasاملرأة ذات البرقع "النقاب"    -

وثمــة مثــاٌل آخــر؛ الســتخدام اللغــة اإلخباريــة يف التــأثير يف كــٍل مــن الــرأيني العــامني    
الســعودية التــي دأبــت علــى وصــف احلــوثيني (العربــي والعــاملي)، مــن ِقبــل وســائل اإلعــالم 

باملفردات اللغوية السلبية التاليـة : "ميليشـيا احلـوثي"، "املليشـيات اإلرهابيـة"، "امليليشـيات 
اإلرهابية التابعة إليران"، "فبركات إعـالم احلـوثيني"، "االنقالبيـون احلوثيـون"، "اخلـارجون 

ــي أســهمت يف ــى الشــرعية"؛ وغيرهــا مــن املفــردات الت ــة ســلبية عــن عل ــاء صــورة ذهني  بن
  احلوثيني، ويف تبرير احلرب السعودية على اليمن لدى الرأيني العامني (العربي والعاملي).  
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ة خـالل عمليـة إخضـاعها للدارسـة     ويف السياق ذاته؛ ثمة تصنيفاٌت عـدة لألُطـر اخلبريـّ
طيـة الـذي حتظـى النظرية واملنهجّية، وأبرزها تصنيف األُطر اخلبرية مـن حيـث منـط التغ

، The Thematic Frameبه قضية بعينها. ويف هذا الصـدد يبـرز مفهـوم اإلطـار العـام 
. وُيشــير األول إلــى تنــاول The Episodic Frameيف مقابــل اإلطــار امللمــوس املحــدد 

القضــية يف ســياقها العــام عبــر التغطيــة الوثائقيــة املجــرّدة، فضــًال عــن إســناد املســؤولية 
لقضية املعينة، وتطورها إلى ُمسّوغات وأسباب عامة. أما اإلطار امللموس اخلاصة بنشوء ا

فيميل إلى تقدمي وقائع محددة وأحداث ملموسة وجلّية ويهتم بإسـناد املسـؤولة عـن تفـاقم 
القضــية املعينــة إلــى أشــخاٍص أو جماعــاٍت أو مؤسســاٍت بعينهــا. علــى ســبيل املثــال، يعــزو 

ضـية اإلرهـاب الـدولي إلـى أسـباٍب عامـٍة تـرتبط بالتـاريخ اإلطار العام الوثائقي مسـؤولة ق
االســتعماري مــن ِقبــل الــدول املتقدمــة للــدول الناميــة، وتفــاوت الثــروات بينهمــا، والتبــاين 
ــى  ــدولي إل ــزو اإلطــار املحــدد مســؤولة اإلرهــاب ال ــى حــني يع ــٍل منهمــا. عل ــني ك الثقــايف ب

قاعدة/ جماعة طالبان/ داعش/ تنظيم جماعاٍت وتنظيماٍت بعينها، ودوٍل بعينها (تنظيم ال
بوكو حرام/ أفغانستان/ إيران..). وُتشير بعض الدراسات إلى أن اإلطار املحدد ُيسـهم يف 
تبني املتلقي ألُطروحات وسائل اإلعالم اإلخبارية بشأن القضايا واملشكالت املهمة بدرجـٍة 

  )15(أكبر من اإلطار العام املجرد.  

إلطار امللموس املحدد يف عملية التغيير ومن ثّم تتبناه بعـض وسـائل وغالًبا ما ُيستخدم ا   
ْورَات ــَّ ــة يف تفســير االحتجاجــات، واإلضــرابات، والعصــيان املــدني، والث ، اإلعــالم اإلخباري

ا للســــلطة والنظــــام   System Challengingحيــــث يعــــد هــــذا اإلطــــار مناهضــــً
Coverage/Frame  .)16(  

وتســتخدم وســائل اإلعــالم لغــةً إخباريــةً ثَّوريــة تســودها مفــردات مثــل: "التغييــر احلتمــي"، 
"العدالة االجتماعية"، "احلريات"، "اإلصالح"، "إسقاط النظام"، "وحدة املـواطنني"، "الفشـل 
احلكــومي"، "متكــني الشــعب"، "رفــع الظلــم"، "إنصــاف املهمشــني"، "املســاواة"، "املصــاحلة 

رحل"، "رحيل احلكومة"، "الشعب يريد"، "سـلمية"، "إرادة اجلمـاهير"، "مكافحـة الوطنية"، "ا
  الفساد"، "الدميقراطية" وغيرها. 

ورية قد اصـطبغت بالصـبغة العامليـة وتكـررت     وقد الحظ الباحث أن املفردات اللغوية الثَّ
ــل:  ــة مثـ ــة املختلفـ ــياقات الثقافيـ ــاهرات بالسـ ــات والتظـ ــأخرى يف االحتجاجـ ــٍة أو بـ بدرجـ

، والســـودان، وتشـــيلي، والعـــراق، -أصـــحاب الســـترات الصـــفراء-اجلزائـــر، وفرنســـا       
م. وأضـحت تلـك املفـردات 2020م وبدايـة عـام  2019عـام    ولبنان، وإيران، وذلـك خـالل

اللغويــة الدالــة مبثابــة اللبنــات األساســية يف بنــاء إطــار التغييــر الــذي تبنتــه بعــض وســائل 
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ــٍة تلــــك التــــي تتبنــــى مفهــــوم التغطيــــة املباشــــرة   Liveاإلعــــالم اإلخباريــــة؛ وبخاصــ
Coverage/Event  .  

ة شـروًطا نظريـة وإجرائيـة ينبغـي توافرهـا؛ لكـي وِمالُك األمرِ فإن الباحث يعتقد أن ثم   
ــرأي العــام  ــاع ال ــارّزة وإقن ــر التفســيرية للقضــايا الب ــاء األُط ــة مــن بن ــتمكَّن اللغــة اإلخباري ت

  بصحتها وسالمتها وعدالتها، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:  

ت الداللـة أن يكون ثمـة انسـجاٌم واتسـاٌق بـني اجلـزء والكـل، أي بـني املفـردات اللغويـة ذا  -
ة؛ ألن املفـردات اللغويـة تكتسـب قـدرتها  والِبَناء العام لألخبار والتقـارير والقصـص اخلبريـّ

  يف التأثير يف األنساق املعرفية والوجدانية للمتلقني من خالل سمة التنظيم.  

االهتمــام ببنــاء الســياق العــام لألخبــار واملــواد اإلخباريــة؛ ألن املفــردات اللغويــة تكتســب  -
هــا ودالالتهــا مــن الســياق ولــيس مبعــزٍل عنــه. إذ أن الســياق هــو الــذي يحــدد مســار مغزا

اإلطار اخلبري املعني، كما يضمن تفعيل دالالت املفردات اللغوية بوصـفها اللبنـات البنائيـة 
  لذلك اإلطار اخلبرّي. 

التـي ال  جتنب استخدام املفردات اللغوية املثيرة الستفزاز املتلقني أو الصادمة لهم، وتلك  -
يتمتعــون حيالهــا بخبــراٍت ســابقة، كــاملفردات اللغويــة الغريبــة أو الصــّور البالغيــة املعقــدة 

حتــول دون فهــم املتلقــي لألخبــار، وتعــوق عمليــة بلّورتــه  -أي تلــك املفــردات اللغويــة-ألنهــا
  ذهنًيا للمعلومات التي يستقيها من املواد اإلخبارية املختلفة.  

اإلخبـاري؛ ألن تلـك اآلليـة هـّي التـي جتعـل املفـردات اللغويـة سـائدة مراعاة آلية التكرار    -
وشائعة لدى املتلقني؛ مما يجعلهم يستندون إليها يف إصدار أحكامهم وتقييماتهم للقضـايا 

املرجعّية التي يـتم اسـتدعاؤها   -أي تلك املفردات-البارّزة واملشكالت املهمة. كما أنها تظل
حــال إثــارة تلــك القضــايا واملشــكالت أو النقــاش  -ل املتلقــيمــن ِقبــ –بســرعٍة مــن الــذاكرة 
  حولها مع اآلخرين.  

االهتمام البالغ برصد وقياس األداء الصوتي للغة اإلخباريـة. وينطبـق ذلـك علـى كـٍل مـن   -
الراديـــو والتليفزيـــون دون الوســـائل املطبوعـــة إذ أن آليـــات الوقـــف، والتفخـــيم، والترقيـــق، 

ع الصوتية، وإشباع احلروف حال نطقها، وسالمة النطـق ووضـوحه، والَنْبر، وتقطيع املقاط
ا يف التـأثير يف األنسـاق املعرفيـة والوجدانيـة للمتلقـني وجتعلهـم أكثـر  تصب جميعها إيجابـً

  قدرًة على متثيل وبلّورة املعلومات املستقاة من األخبار واملواد اإلخبارية األخرى.  

  

  



 

               23 

  سادًسا: املقترحات: 

) التطوير النوعي لبحوث األُطر اخلبرية من خالل إجـراء مزيـد مـن البحـوث حـول دور 1(
اللغة اإلخبارية يف بنـاء األُطـر التفسـيرية للقضـايا البـارّزة، مـع األخـذ يف االعتبـار التـراكم 
العلمي يف البحوث العربيـة، والبحـوث التـي اهتمـت بدراسـة اجلوانـب واملالمـح اللغويـة يف 

  المي عامةً، واخلطاب اإلخباري خاصةً.  اخلطاب اإلع

ــة 2( ــاس دور اللغـ ــد وقيـ ــتقرائية، يف رصـ ــداخل االسـ ــة واملـ ــاليب الكيفيـ ــتخدام األسـ ) اسـ
ــة دون غيرهــا. والتعــاون يف هــذا الصــدد مــع  ة املعين ــّ ــر اخلبري ــة يف تكــريس األُط اإلخباري

يندرج ضمن فئة   املختصني واخلبراء اللغويني؛ على اعتبار أن هذا النمط من البحوث إمنا
  ) Interdisciplinary Research  .)17البحوث البينّية 

) ينبغــي أن متتــد بحــوث األُطــر ذات الطــابع الكيفــي إلــى اإلعــالم اجلديــد وشــبكات 3(
التواصل االجتماعي للتعرف على البيئة اللغوية لتلك الوسائل ومـدى قـدرتها علـى توظيـف 

ضايا املهمة يف املجتمـع املصـري، واستكشـاف مـدى اللغة يف بناء أُطروحاتها التفسيرية للق
وحدود تفردها يف ذلك، يف مقابل اعتمادها املتزايد على وسائل اإلعالم التقليدية يف بنـاء 

  تلك األُطروحات/األُطر التفسيرية.  

) إجـراء دراســات جتريبيــة وشــبه جتريبيــة الختبــار العالقــة الســببية بــني توظيــف اللغــة 4(
دالالت املعينـــة يف املضـــامني اخلبريـــة، ودورهـــا يف التـــأثير يف األنســـاق اإلخباريـــة ذات الـــ

املعرفية للمتلقني (القراء/املستمعني/ واملشاهدين)، مع االهتمام برصد قـدرات تلـك اللغـة 
ة  يف تشكيل معارف أولئك املتلقني واجتاهاتهم نحو القضايا البارّزة يف ضوء األُطـر اخلبريـّ

  لداللية. التي دعمتها تلك اللغة ا

) االستناد يف قياس معارف الرأي العام واجتاهاتـه نحـو القضـايا البـارّزة التـي تتناولهـا 5(
وسائل اإلعالم اإلخبارية إلى أدوات القيـاس الكيفيـة مثـل: املقـابالت املتعمقـة، وجماعـات 

  النقاش املركَّز، والتقارير الذاتية. 

املنظَّمــة إلنتــاج دليــل إلكترونــي الســتخالص األُطــر ) االســتناد إلــى اجلهــود املؤسســية 6(
ة بوســائل  ــّ ــة اخلبري ــروًزا يف التغطي ــر ب ــة األكث ة، مــن خــالل رصــد املفــردات اللغوي ــّ اخلبري
اإلعالم اإلخبارية، مع رصد السياقات التي ورّدت بها تلك املفردات اللغوية حيـث ال يوجـد 

كثيرة معتمدة باللغة اإلجنليزيـة منـذ دليل عربي يف هذا الصدد على الرغم من وجود أدلة  
  م!. 1999عام 
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