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 قدمة م

لبنية التي تحدد عالقة امنذ نشأته في بداية السبعينات من القرن الماضي أزمة ُمَركَّبَة تشمل  ااإلعالم الممول سعودي   يعيش

ة اإلعالم ورسالته ل هذه األزمة وظيفهذا اإلعالم بالجهة المالكة أو المالكين والحدود بين االقتصادي والسياسي، كما تطو

لألزمة الذي  المهنية؛ حيث التناقضات على مستوى البعد الهوياتي للخطاب ومنظومته القيمية، فضالا عن المظهر المالي

لى جعل الصحافة المكتوبة في حالة "موت سريري" كما يجاهر بذلك بعض مسؤوليها؛ وهو ما دفع بعض المؤسسات إ

 تسريح جميع موظفيها أو وقف الطبعة الورقية واالكتفاء بالحامل اإللكتروني. إغالق منصاتها و

 

"إعالم  سق التسلطيالذي يتماهى أو يشتغل من داخل النعالمي اإلنموذج تؤكد هذه الحالة لإلعالم الممول سعودي ا قاعدة ال

لسياسي الواحد ي يقوم على خدمة المنظور ا في خمسينات وستينات القرن الماضي والذا ومتداوالا ما كان معروفا ك الوالء"

في مكونات  فهو يمتلك مشروعيته فقط من خالل سلطة خارجية قهرية دون أن يتمكن من التأثير الحقيقي والفرد الواحد.

 خليجية التي فرضتوقد ظهر ذلك بشكل جلي في األزمة الالرأي العام ال داخل السياق المحلي أو اإلقليمي وال حتى الدولي. 

ا بري ا وجوي ا وبحري ا على دولة قطر، في  ، 2017حزيران /يونيو 5خاللها السعودية واإلمارات والبحرين ومصر حصارا

ول الحصار دوألن عقب بث تصريحات مفبركة منسوبة لألمير الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، عبر وكالة األنباء القطرية. 

صاحب لهذا فعل سياسي، فإن الخطاب الملقطر كخالل عملية العزل الشامل  سعت لتحقيق نوع من "االغتيال المعنوي" من

ها من الفعل كشف عن نفسه من حيث هو خطاب إسقاطي يسعى للهيمنة على الخصم من خالل التوسل بمقوالت تستمد قوت

الخطاب تقوم على  ة لهذايَ ان  لغة عدائية دون أن تصل إلى التحقق الفعلي على مستوى الواقع. في حين أن األيديولوجيا البَ 

ا ال زوما منطق تبريري يمزج بين الشيء ونقيضه، ويعتمد "الدعاية والتضليل والتدليس". وهذا ما يجعل منه خطاب مأ

 . يسعى إلى بناء معرفة حقيقية

 

ولى، وكيف أن هذه ا الذي يعيش أزمة هوية منذ بدايته األل سعودي  اإلعالم المموَّ  تسعى هذه الدراسة إلى فهم وتفسير حالةو

على ُمساَءلة بنية ووظيفة هذا اإلعالم الدراسة  الخليجية. وتركزأكثر مع األزمة  تفت معالمها الكبرى وبرزاألزمة تكشَّ 

 عناوين لصحف تمث ِّل نموذج "إعالم الوالء" 
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محمد بن  ،حملة ولي العهد السعودي، فضالا عن ر هذه الوظيفة بسبب تراجع أسعار النفط والعائدات اإلعالنيةومدى تأث  

ا  إلعالم،ضد رجاالت اسلمان،  واختياراته األيديولوجية ومحاولة الوقوف على النظام ة تفكيك بنيته الخطابيوتحاول أيضا

فترض أنه يمتلك ه لهذا الخطاب في تعاطيه مع القضايا السياسية موضوع الخالف، ومع خصم/طرف ثان يُ القيمي الموج   

ذلك من خالل التركيز على نماذج تحليلية من اإلعالم مقومات الجيرة واألخوة ووحدة الجغرافيا والتاريخ المشترك. كل 

باعتماد مرجعية "التحليل النقدي للخطاب" كما سنوضح مرتكزاتها  فزيوني والصحافة المكتوبة واإلعالم االجتماعييالتل

 الحقاا. 

 

 اإلعالم السعودي: البنية والوظيفة .1

مشبببحون، تميز بالطفرة النفطية الخليجية والصبببعود وفي ظل وضبببع إقليمي خليجي  ل عقد سببببعينات القرن الماضبببي،اطو

المتنامي إليران القائم على البحث عن هيمنة سبببياسبببية إقليمية وتصبببدير الثورة الخمينية نحو محيطها الخارجي، ومحاوالت 

دي مجال مال السببببببعوال  في النه  الوهابي، دخل رأسالا ي ممثَّ ن  تصببببببدي دول الخلي  لهذه الثورة والدفاع عن المذهب السبببببب  

 ا اسبببتثمارية ذات ربحية عالية في المجال السبببياسبببي واأليديولوجي؛ ولهذا تم تأسبببيساالسبببتثمار في اإلعالم باعتباره سبببوقا 

يومية إخبارية شببباملة  لت حينها "أول صبببحيفة عربية دولية، التي شبببكَّ 1977 يوليو/تموزفي  ،الشبببرق األوسبببط"" صبببحيفة

وقد أراد  مجموع العواصبببببم العربية والعالمية".ع باألقمار االصبببببطناعية إلى زَّ وتصبببببدر من العاصبببببمة البريطانية لندن وتُ 

ه باألخبار السياسية اإلقليمية، والقضايا هة للقارئ العربي في كل مكان في العالم ومد  جَّ وَ مُ أن تكون " الصحيفةالقائمون على 

ومحمد علي  هشام ،نيمملوكة لألخو الصحيفةون االجتماعية، واألخبار االقتصادية والرياضية". ورغم ما كان يروج عن ك

المعروفة في مجال االسبببتثمار اإلعالمي، فإن المالك  "المجموعة السبببعودية لألبحاا والتسبببويق"شبببركة  يصببباحب ،حافظ

ميزانية خاصة  الصحيفةتأسيس  ا هو األمير تركي بن سلمان آل سعود، الذي رصد منذ بدايةمعا  وللصحيفةالحقيقي للشركة 

   .(1)دعم من المنظور السعودي في تناول القضايا السياسية والدينية في المنطقة العربية والعالم وذلك لتقديمها لتغطية نفقات

 

 أن الشرق: أهمها ،سياسة تحريرية خاصة تقوم على جملة تعاقدات منذ انطالقتها األولىالصحيفة وقد اعتمد القائمون على 

وتنته   ،اإلسرائيلي-الصراع العربي من قضية ا معتدالا وأنها "جريدة سعودية تتبنى موقفا  ،"جريدة العرب األولى" األوسط

ورغم هذا االختيار الوسطي الظاهر، فإن السياق العام  .(2)ا يقوم على االعتدال والتقارب مع العالم الخارجي"ا تحريري  خط  

تعيش حاالت من التنازع بين  الصحيفةعل ، جالساخنةل عقد السبعينات وضغط القضايا السياسية العربية المنطقة الخلي  طو

 هذا التنازعيجد وضببغط الشببارع العربي في الدفاع عن القضببايا التي يعتبرها قضببايا عادلة مصببيرية. ولها موقف المالكين 

، مع غلبة واضبببحة في الصبببحيفةالكثير من دالالته في التعدد الواضبببح لرءسببباء التحرير الذين تعاقبوا على رئاسبببة تحرير 

: أهم هؤالءكان و ،نفسببها الصببحيفةين األخيرين للوجوه اإلعالمية السببعودية التي تم إعدادها وصببناعتها داخل دهاليز العقد

  .يوسف الدوسريو عادل الطريفيو طارق الحميدو عبد الرحمن الراشدو عثمان العمير

 

ل إليها التي أُ  ،لندن ،من العاصمة البريطانية "المجلة"تم إصدار أسبوعية  ،1980وفي العام  لي لما قامت وتقوم دور تكميوك 

هة الموجَّ وباسبببببتحداا النسبببببخة اإلنجليزية للمجلة  عبر التوجه لجمهور جديد خارج الدائرة العربية" رق األوسبببببطالشببببب" به

ن خالل التركيز مللقارئ الغربي في حين أن محتواها التحريري كان ينزع نحو "التحليل اإلخباري للقضايا العربية الراهنة 

 .(3)طقة"اع السياسة السعودية في المنالمقترحات لصنَّ ولمعلومات وتقديم ا على األفكار التي تختفي وراء األخبار

 

خالد بن سلطان بن عبد العزيز بشراء أسهم جريدة "الحياة اللندنية" لبنانية المنشأ التي تأسست  قام األمير ،1988وفي العام 

العربي المكتوب عبر نجاحها في  في العاصمة البريطانية، والتي كان لها موقع خاص في المشهد اإلعالمي 1946في العام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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فرض نمط إعالمي جديد في الصحافة العربية يستمد الكثير من خصائص الصحافة اإلنجليزية. وقد عمل المالك الجديد على 

سية مع الخط التحريري  الصحيفة إعادة إصدار سيا الشرق  لصحيفة"بهوية سعودية خالصة"، تتقاطع في بعض القضايا ال

آل  طالما ابتعدت عن انتقاد لصببببببحيفةلفي السببببببياسببببببة التحريرية  األمير خالدات التي تنفي تدخل أكيدورغم الت األوسببببببط.

، (4)هم أحرار في كتابة ما يشبباءون شببريطة عدم نقد العائلة المالكة أو الكشببف عن فسبباد الحكومة الصببحفيين ...وأنسببعود

طبعة خاصبة لها من العاصبمة  كما لم يسبمح بصبدور. 1996إال في العام  السبعوديةفي  الصبحيفةلم يتم السبما  بتداول  فإنه

  .2005الرياض إال في العام 

 

، سببارع فزيونية الفضببائيةيوضببمن سببياق سببياسببي مختلف تميز بانتشببار ظاهرة القنوات التل ،تسببعينات القرن الماضببي وفي

دة. وهكذا تم ديجا عن أربا  اقتصادية واستثمارات سياسية المال السعودي مرة أخرى لالستثمار في هذا القطاع الجديد بحثا 

يفزيون "مركز تل التابعة لمجموعة باالسببم نفسببه، (MBC1)" 1"إم بي سببيإطالق قناة وإذاعة وتليفزيون الشببرق األوسببط 

وهي شبببركة تجارية خاصبببة برأسبببمال ، 1991في عام  ،(Middle East Broadcasting Center) الشبببرق األوسبببط"

عبد  فهد بن ،صبببهر الملك السبببعودي الراحل، وليد اإلبراهيم ،صبببالح كامل ورجل األعمال سبببعودي، موزع بالتسببباوي بين

ع في برامجها ( قناة فضببائية شبباملة، تبث من العاصببمة البريطانية لندن، وتجم1لحظة انطالقتها )إم بي سببيكانت و العزيز.

مدينة اإلعالمية بال أقدمت المجموعة على االنتقال لمقرها الجديدة ،2002اإلخباري والترفيهي واالجتماعي. وفي العام  بين

سبببة مشبباهدة قوية دبي باإلمارات، التي تحولت حينها لعاصببمة اإلعالم العربي، وقد تمكنت القناة في البداية من تحقيق نفي 

  .(5)السعوديةفي العالم العربي، خاصة في المملكة العربية 

 

ناة متخصببببببصببببببة في عرض األفالم وهي ق، (MBC2)" 2"إم بي سببببببيبإطالق قناة  قامت المجموعة ،2003وفي العام 

موعة واتهامها فية مكتوبة. ورغم االنتقادات التي طالت المجر  الترفيهية الناطقة باللغة اإلنجليزية مصببببببحوبة بترجمة حَ 

ـ"نشر الثقافة الليبرالية على الطريقة األم على  ،2004ي العام ف ،اركية ممزوجة بثقافة العنف"، فقد أقدمت المجموعة أيضا يب

وفي  .وهي قناة متخصببببصببببة في أفالم الكارتون وبرام  األطفال في العالم العربي، (MBC3)" 3"إم بي سببببيقناة  إطالق

ركية ي( التي تعرض المسببببببلسببببببالت األمMBC4) "4"إم بي سببببببي إطالق قناةب، قامت المجموعة مرة أخرى 2005العام 

باحية األم ية المترجمة وبرام  النسببببببباء وتليفزيون اليوالبرام  الصبببببب حد،رك هذا ال لت  واقع. ولم يقف األمر عند  بل عم

ألفالم ( التي تقدم على مدار السبببباعة اMBC action)"إم بي سببببي أكشببببن" على إطالق قناة  ،2007في العام  ،المجموعة

 . (6)ركية وأفالم الحركة والتشويق..ياألم

 

ذهبت إليه إدارة  جد الكثير من دالالتها فيمات "إم بي سبببي"ة لتجربة مجموعة رَ ط   ؤَ ـبببببببببمُ والمالحظ أن السبببياسبببة اإلعالمية ال

ها، وإنما القيام المجموعة، حينما اعتبرت أن التوجه العام للمجموعة ال يقوم على "امتالك فكر أو أجندة أو عقيدة إليصببببببال

محتوى ي الوذلك عبر زيادة نسبببببببة المشبببببباهدة واالسببببببتثمار ف. ا للمحافظة على ريادتهابعمل مهني لخدمة المجموعة مادي  

الل خلطة هو تحقيق أكبر نسببببة مشببباهدة ممكنة من خ" إم بي سبببي"بهذا المعنى يكون الهدف الرئيس لقنوات . (7)"العربي

  ركية.يمع نمط الحياة األم ىونشر نمط معين من الثقافة الليبرالية، التي تتماه( 8)برامجية منوعة"

 

على إطالق "قناة العربية "وهي أول قناة فضببائية إخبارية  ،2003عام  ،وفي خطوة جديدة وغير متوقعة، أقدمت المجموعة

"تهتم باألخبار السببياسببية والرياضببية واالقتصببادية، مع و، "فزيون الشببرق األوسببطيتل مركزمتخصببصببة تابعة لمجموعة "

وقع ويكيليكس ا". وقد كشفت تسريبات ما واقتصادي  ا واجتماعي  تركيز واضح على المشروع السعودي، والتروي  له، سياسي  

من نصببببببيب األمير عبد العزيز بن فهد بن عبد  ها تَُعد  من أرباح %50وأن  ،أن ملكية محطة العربية تعود لوليد اإلبراهيم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://wikileaks-a.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post_07.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
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العزيز الذي ينتمي للجنا  الليبرالي في األسرة السعودية الحاكمة. وهو من يقف خلف التوجه السياسي والفكري للقناة وذلك 

الشارع العربي، وذلك على شاكلة إمبراطورية روبرت  واتجاهاتية إعالمية للهيمنة على خيارات بهدف تأسيس إمبراطور

  . (9)وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست وصحيفةمردوخ المالكة لقناة فوكس نيوز، وأستراليان فوكس نيوز 

 

اأن تعرف أكثر" "وقد عملت القناة منذ انطالقتها على تبني شببعار  وهو الشببعار الذي يقوم  ،لسببياسببتها التحريرية اعام   إطارا

سيس قناة  أنسياق ظهورها يؤكد لكن القراءة الموضوعية ل، المواثيق الدوليةتعب  ر عنه ما ك على أولوية الحق في المعرفة تأ

أن انطلقت  قناة الجزيرة التي سبقلعن الخطاب اإلعالمي الحاكمة في السعودية بعدم رضى النخبة السياسية  العربية ارتبط

في محاولة تطويع القناة القطرية، تم تأسبببيس قناة العربية لمنافسبببة الجزيرة ومحاولة  النخبةهذه . وبعد فشبببل 1996في العام 

هو أن ا التوجه وما يؤكد هذ، (10)أنه وجد ضببببالته في الجزيرة منذ انطالقتها انتزاع نسبببببة من الجمهور العربي الذي يبدو

 من قناة الجزيرة وهدفه هو وضببببببع  أكثر اعتداالا ا بديالا ل خيارا قناة العربية تمث   "اعتبر أن ، وليد اإلبراهيم، أحد مالكي القناة

كمنفذ إعالمي هادئ  "فوكس نيوز" من "سببببببي إن إن" في الموقع نفسببببببه الذي تحتله "لجزيرةـبببببببببببب"ابالنسبببببببة ل "العربية"

 . (11)ة صراخ"م في صورقدَّ ومتخصص معروف بالتغطية الموضوعية وليس اآلراء التي تُ 

 

حافة زل مجموع مؤسببسببات اإلعالم السببعودي من حيث بنيته ووظيفة خاصببة في حقلي الصببتمن خالل هذه النماذج التي تخ

 :اآلتيةالمالحظات  رصديمكن  ، إلعالم دول الحصارالمكتوبة واإلعالم التليفزيوني، باعتبارها ممثالا 

 ما يجعلم ؛كمةبصبببورة مباشبببرة أو غير مباشبببرة ألحد أفراد األسبببرة الحا ن أغلب المنافذ اإلعالمية كانت مملوكةأ: أواًل  -

لتأكيد هيمنة  فهو تابع للدولة السببببببعودية وأحد أجهزتها األيديولوجية ،اإلعالم السببببببعودي "إعالم أمراء ال إعالم مجتمع"

لتمركز واالحتكار وجود حالة من اية العامة لهذا اإلعالم تقوم على نما يؤكد أن الب، موديمومة حكم أفراد األسببببببرة المالكة

  التي تطبع المنظور السعودي لوسائل اإلعالم في عالقتها بالدولة والمجتمع.

 

ها؛ فبالرغم من ر عن وجهة نظر سببببببعودية خالصببببببة أو وجهات النظر المتناغمة معب   عَ ن هذه النماذج اإلعالمية تُ أ: اثانيً  -

العامة لهذه  و"قناة العربية: أن تعرف أكثر"، فإن األهداف ،رب األولى"الشبببعارات المختارة "الشبببرق األوسبببط: جريدة الع

ور العربي الجمه التجاهاتجديدة  أطروجهة نظر األسرة السعودية الحاكمة ومحاولة رسم  وتروي التجارب تتحدد في نشر 

سبببعودي من ر عن الموقف القضبببايا تهم الشبببأن السبببعودي أو تعب    بشبببأنسبببواء داخل الحدود الجغرافية العربية أو خارجها 

  القضايا األساسية الكبرى.

 

اإلقليمية أو العربية  ه في مجمله للخارج في صورتهجَّ وَ ظ أن اإلعالم السعودي مُ الحَ يُ  ،: من خالل النماذج المعروضةاثالثً  -

لرسالة اإلعالمية ن محتوى اف لهذا اإلعالم هو المتلقي الخارجي فقط. وإذا حدا العكس فإأو الدولية وكأن المتلقي المستهدَ 

 صبببببحيفتيمثل  ،بال يخرج عن نطاق اإلعالم الترفيهي أو إعالم العالقات العامة، كما هو األمر في اإلعالم المحلي المكتو

تانا أو قنوات ، أو قنوات رو"إم بي سببببببي"ر عن ذلك قنوات ب   عَ فزيوني الفضببببببائي كما تُ يعكاظ والوطن، أو في اإلعالم التل

 خليجية.

 

: هناك تطور ملحوظ على مسبببتوى الوعي السبببياسبببي لدى القائمين على اإلعالم السبببعودي بالدور الحاسبببم لوسبببائل ارابعً  -

مدت حيث اعتُ  ؛ا منذ سبعينات القرن الماضياإلعالم في توجيه الصراعات السياسية ومحاولة كسبها. وهذا األمر بدا واضحا 

من جهة  "تصببببببدير الثورة اإليرانية" :لوهابي من جهة، ومواجهة مقولةالصببببببحافة المكتوبة كأذرع إعالمية لنشببببببر الفكر ا

ل مث   فزيوني يُ يحيث اإلعالم التل ؛دة بذات القوة وربما أكثرمَ واليوم يبدو أن ذات السبببياسبببة اإلعالمية ما زالت معتَ . (12)ثانية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A5%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A5%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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 فيا كما سبببيتبين ذلك الحقا  الخليجية،محطة األزمة  ، مثلآلية سبببياسبببية لمواجهة المحطات الصبببعبة التي تجتازها السبببعودية

  رة لهذا الخطاب.على مستوى تحليل الخطاب أو األيديولوجيا المؤط    سواءالتحليل  سياق

 

 . اإلعالم المحلي على حافة اإلفالس 2 

سبببببَ تبدو أزمة اإلعالم الممول سبببببعودي ا ُمَركَّبَة؛ إذ تشبببببمل أبعاداا مختلفة ترتبط بالرءية والهوية الُمؤَ  ة للخطاب اإلعالمي سببببب  

ا آخر لألزمة يتمثل في الصببعوبات المالية التي جعلت بعض الوسببائل  وتناقضبباتها الداخلية، كما يصببارع هذا اإلعالم مظهرا

رف أزمة مالية فزيونية، فإن اإلعالم السبببببعودي لم يعيسبببببواء تعلق األمر بالصبببببحافة المكتوبة أو التلتعيش حالة اإلفالس. و

"رءية  دء تنفيذالماضببيين، والتي تزامنت مع التراجع الكبير ألسببعار النفط وب ينمؤسببسبباته خالل العامبالشبباكلة التي طالت 

ن الجانب العديد من األمراء ورجال المال واألعمال والصبببحفيين. وأل شبببملتكبها من اعتقاالت اوما و"، 2030 السبببعودية

لى الوضبببع العام ر من جبل األزمة فإننا سبببنكتفي بالوقوف عل الجانب الظاها يشبببك   المالي في أزمة اإلعالم الممول سبببعودي  

مراء ألذي اختاره اء سياسة االقتصاد الريعي والمنظور االحتكاري اا جرَّ ا خاص  لبعض النماذج اإلعالمية التي تعاني وضعا 

ت الكثير من ركز جعلاإلعالم السعودي، وكيف أن االضطرابات التي طالت السوق النفطية العالمية وسياسة االحتكار والتم

   .ارتهاكما يجهر بذلك المسؤولون في إد المنافذ اإلعالمية السعودية تجد نفسها إما مفلسة أو على شفير اإلفالس

 

دة من أقدم ل واحمث   ، تُ "مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر" رغم أن صحيفة "الجزيرة" السعودية التي تصدر عن

قها األسبوعية ا في الداخل السعودي، ورغم مالحاألكثر انتشارا و 1972ية التي تأسست في العام العناوين الصحفية السعود

مبيعاتها في  تها في نشببر أرقامأالمتخصببصببة وامتالكها لعينة وازنة من األقالم في الداخل السببعودي والعربي والدولي وجر

ل الصببحافة ا من دق ناقوس الخطر بشببأن مسببتقبد بد  لم يج ،فإن رئيس تحريرها، خالد بن حمد المالك، (13)صببدر صببفحاتها

إلنقاذ "ان من الملك سبببببلمان وولي العهد محمد بن سبببببلم كال  دعا  بالصبببببحيفةفعبر عموده اليومي  المكتوبة في السبببببعودية.

حافة حافة المحلية من مخاطر اإلغالق". وتحت عنوان "بيني وبين الصبببببب لد  ،(14)"!الخوف عليها ..الصبببببب ن أاعتبر خا

سعودية تواجه بعد خمسة عقود من انطالقتها مصير اإلفالس وأن الصحفييالم ن يتهددهم ؤسسات الصحفية التاريخية في ال

صببحفية اء تراجع اإلعالنات التي كانت على الدوام مصببدر اسببتمرار هذه الصببحف، وألن المؤسببسببات الشبببح العطالة جرَّ 

عهد إلنقاذ المطلوبة، فإنه لم يبق سبببوى تدخل الملك وولي ال اسبببتكملت كافة سببببل الترشبببيد وسبببياسبببة التقشبببف المالي بنظره

 الوضع. 

 

في ، لعرف اأحمد عبد الرحمن  ،ر عنها خالد بن حمد المالك، كتب الصبببببحفي السبببببعوديا على صبببببرخة اإلنقاذ التي عبَّ ورد  

ة أدركوا ا أهل الحصببببباف"ي "مناشبببببدة إلنقاذ الصبببببحافة من تيار الموت". فتحت عنوان ال يخلو من حذاقة، صبببببحيفة المدينة

ما تعيشبببببه  ا أنمعتبرا ، من تيار الموت قبل اإلعالن عن وفاتها" دعا العرف  إلى "إنقاذ الصبببببحافة السبببببعودية ،الصبببببحافة"

شبه ما  الصحافة المكتوبة في الداخل السعودي يتم اإلعالن سكون بحالة الموت السريري، وفي حالة عدم التدخل السريع يأ

نبض الشبببارع "ل ث   مَ تُ  ألن هذه الصبببحافة ؛أن المملكة العربية السبببعودية سبببتفقد أحد مبررات وجودهاو عن وفاتها، الرسبببمي

سعودي  سانال شعب، المواطن  ول  الحريةمش أو من ارتفاع ها هذا الصوت من االمتداد والتَّقل ص ما يعتري رغموصوت ال

 . (15)أو انخفاضه"

 

هي األخرى عن إغالق "صبببحيفة النادي" الرياضبببة، وتسبببريح جميع وكانت مؤسبببسبببة عكاظ للصبببحافة والنشبببر قد أعلنت 

ة يفا بالصببحقتا الشببرق "التي تصببدر في الدمام أقدمت على وقف الطبعة الورقية واالكتفاء مؤ صببحيفةموظفيها. كما أن إدارة 

  ."لة لتقليل النفقاتواإللكترونية في محا
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مية في الداخل هو أن األزمة المالية التي طالت المؤسببسببات اإلعالد هذه التجارب الصببحفية إن العنصببر المشببترك الذي يوح   

لالسبببببعودية مرتبطة بتراجع اإلعالنات التي ظلت  ى أن أصبببببحاب إل هرهذا التراجع بدويُعزا المالي األول. و موردها تشبببببك  

مير محمد بن سببببلمان ل األبَ ق  قلوا من الشببببركات التي تقدم اإلعالنات كانوا من بين األمراء ورجال المال واألعمال الذين اعتُ 

ميفيما  ر عنه ا عبَّ ميعني أن اإلعالم السببعودي كان أول ضببحية لهذه الحملة، وهذا  وهو ما ،"حملة مكافحة الفسبباد"بـبببببببب سببُ

سابق لصحيفة الرياض سعوديين ونائب رئيس التحرير ال ، الذي اعتبر أن هللا الجحالن عبد ،األمين العام لهيئة الصحافيين ال

دد صفحاتها إلى لت عا والشواهد عليه كثيرة. فالصحف قلَّ ا كبيرا الورقية تعاني مشكالت كثيرة، وأن هناك تراجعا  "الصحافة

حف ا، والسببببب هو تراجع اإلعالنات بشبببكل كبير وأن دخل صبببحيفة واحدة قبل سبببنوات يفوق دخل كل الصبببالنصبببف تقريبا 

مكتوبة تمر بمرحلة ن أن الصبببحافة السبببعودية اليتبيَّ  ،هذا المنظورمن  .(16)"ر في اسبببتمراريتهاا، وهذا سبببيؤث   مجتمعة حالي  

 اناك خططا ها كثيرة تهدد اسببتمراريتها، وأن صببحف الشببرق ومكة والوطن والمدينة والبالد، تعاني ديونا "دامت  عصببيبة ما

فان كل   يوالتوزيع ل بعضببببها لصببببحف إلكترونية لتجنب دفع تكاليف الطباعة والورق، والتوزيع، بخاصببببة أن الطباعة يلتحو

 .(17)"للنسخة الواحدة، فيما تباع النسخة الواحدة بنصف التكلفة اا واحدا دوالرا 

 

الل السبببنتين خحتى القنوات الفضبببائية السبببعودية أو تلك التي تتبع لدول الحصبببار  أصبببابتوالمالحظ أن هذه األزمة المالية 

ا من را كبي اعددا  طالتعملية تسببببببريح جماعي على بي سببببببي"  فقد أقدمت قناة العربية التابعة لمجموعة "إم ؛الماضببببببيتين

فيما تتباين األرقام كانوا يعملون في القناة منذ تأسببيسببها. ون ين واإلداريين من أصببحاب الرواتب العليا الذييالصببحفيين والفن

، فإن ذات الجماعي سببياسببة التسببريح بشببأن العدد النهائي لألشببخاص الذين شببملتهم عملية التسببريح بالقناة، ومدى اسببتمرار

ا من الحملة شببببببهدتها قناة "سببببببكاي نوز عربية" المملوكة لإلمارات، والتي قامت هي األخرى بحملة تسببببببريح طالت عددا 

مالت بين ين وحتى المذيعين. وبصبببببرف النظر عن التفسبببببيرات المتباينة التي واكبت هذه الحيوالصبببببحفيين والفن ينريالمد

ع المشرفين على أن النزوع نحو مزيد من التمركز المالي وهيمنة الخطاب الواحد دف واضحفالاألسباب التحريرية والمالية، 

وجوه إزاحة األصبببوات المعارضبببة، أو تلك التي انتهت مدة صبببالحيتها ووجب تغييرها بأصبببوات و إلىاإلعالم السبببعودي 

   جديدة.

 

 . خطاب الهيمنة 3

تاذ اللغة في للخطاب لدى أسببببببات الخطاب، نجد أن المنظور التحليلي دون الدخول في التفريعات الكثيرة والمتباينة لنظري

"اللغة  يقوم على أن ماهية الخطاب ووظيفته تتحدد في، (Norman Faircloughف )ونورمان فيركلالحياة االجتماعية، 

شببببببكال أ ةموع للممارسببببببة االجتماعية من وجهة نظر معينة؛ وأن أي خطاب يُحيل على مجالمسببببببتخدمة باعتبارها تمثيالا 

ية. في حين أن ا )من الصببورة( وجميع الممارسببات االجتماعا صببوري  ا أو خطابا ا لغوي  التواصببل اإلنسبباني سببواء أكان خطابا 

لغة. وحينما وظيفة أي خطاب تتحدد في مدى تشببببببكيل أو إعادة إنتاج الهويات الجماعية والعالقات االجتماعية من خالل ال

ا من نظام خطابي أكبر داخل مؤسببببسببببة معينة أو مسبببباحة معيتتحقق هذه الوظيفة، فإن كل خ نة من طاب يصبببببح حينها جزءا

نظر خاصببببببة  ر عن وجهة(، وبالتالي تتحدد الداللة العامة للخطاب باعتباره "ممارسببببببة اجتماعية محددة تعب   18(المجتمع"

يال قضببببية حة، أو صببببياغة موقف محدد بأفراد أو جماعات، في حين أن الغاية من إنتاج هذا الخطاب، هو بناء معرفة جديد

 ومجاالا الهدم، ا يقوم بالضببببببرورة على جدلية البناء وا اجتماعي  (. وهذا ما يجعل من كل ممارسببببببة خطابية "نظاما 19خالفية)

 . (20)واأليديولوجية" للصراع االجتماعي والسياسي باعتباره أحد مجاالت الهيمنة الثقافية
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صبببببعود المنذ اإلعالمي السبببببعودي في السبببببياق الراهن، البد أن يالحظ أن هذا الخطاب تميز ع لتحوالت الخطاب إن المتتب   

 الا ثَّ مَ مُ  شببخصببية الفرد الواحد العلني والمكشببوف نحو التمركز حول بالنزوع، سببلمانمحمد بن األمير  ،ولي العهدالسببياسببي ل

ن من الهيمنة على العملية السياسية في البالد، بُعيدَ عالمية بعدما تمكَّ م في دواليب العملية اإليتحكَّ  باتفي األمير الجديد الذي 

وما عملية اعتقال رجاالت اإلعالم السبببببعوديين الذين احتكروا المشبببببهد اإلعالمي  إزاحة خصبببببومه داخل األسبببببرة المالكة.

وقيامه بتصعيد أسماء جديدة ، طاللألكثر من ثالثة عقود من الزمن، ومنهم صالح كامل ووليد اإلبراهيم والوليد بن  العربي

الذي ا لهيئة اإلذاعة والتليفزيون السبببعودي، وتركي الدخيل رئيسبببا  2017داوود الشبببريان الذي تم تعيينه في العام ك موالية له

تحرير  ن في رئاسبببببببةي   ، وجميل الذبياني الذي عُ 2015 كانون األول/في يناير، لقناة العربية وقناة الحدا اعام   امديرا ُعي  ن 

يقوم بوظيفة مستشار بالديوان  2015، وسعود القحطاني الذي أصبح في العام 2015 كانون األول/في ديسمبر جريدة عكاظ

، وعادل الطريفي وزير اإلعالم السببعودي السببابق، 2017السببعودي ورئيس التحاد األمن اإللكتروني والبرمجيات في العام 

في  يألوسببط وصبباحب برنام  يومي على قناة العربية، لتدبير المشببهد اإلعالمومشبباري الذايدي الصببحفي بجريدة الشببرق ا

التمركز الذي يؤكد مقولة هيمنة الفرد الواحد والخطاب الواحد على الخطاب اإلعالمي  اإال آلية لتفسبير هذ ،الداخل والخارج

 السعودي في الداخل والخارج.

 

الضببببيقة  الدائرةكانت قريبة من ا مي السببببعودي، فإن هناك أصببببواتا ورغم هذه الصببببورة الظاهرة التي تميز الخطاب اإلعال

األمير  لصببناعة القرار السببعودي خالل السببنوات الخمس الماضببية، تمضببي أبعد من هذا الطر  من خالل التأكيد على "أن

اإلعالم  رجالا قبيل حملة االعتقال التي طالت محمد بن سببببلمان كان يسببببيطر على جميع وسببببائل اإلعالم الممولة سببببعودي  

لة المالكة وكبار المسببببببؤولين ورجال األعمال األثري اء المتهمين السببببببعوديين إلى جانب أكثر من ثالثمئة من أفراد العائ

اري والترفيهي م قبضته بشكل كامل على اإلعالم السعودي بكل أشكاله اإلخبك  بن سلمان كان يُح   وأن محمد ،(21)بالفساد"

لخاص ا، أجرى فريق االتصاالت 2017و 2016على مدى سنتي "و ،ملته الشهيرة ضد الفسادوالسياسي قَبل الشروع في ح

توفر بمحمد بن سببلمان حمالت لتخويف أي شببخص يختلف معهم، وأن سببعود القحطاني، المسببتشببار اإلعالمي لولي العهد ي

هة ألغلب لموج   لسبببياسبببة اإلعالمية ان أن اوبذلك يتبيَّ . (22)على "قائمة سبببوداء بأسبببماء" اإلعالميين غير المرضبببي   عنهم"

ألمير محمد بن اسياسة  ليست إالا، تقوم على هيمنة الخطاب الواحد الذي يخدم وجهة واحدة وسائل اإلعالم الممولة سعودي  

يشببتغلون ين الذمن الصببحفيين السببعوديين وغير السببعوديين العاملين  تم اعتماد جيش إعالمي ،سببلمان. ولتحقيق هذا الرهان

الرأي  فيير للخارج والتأث "2030"رءية السببعودية بهدف بناء إمبراطورية إعالمية غايتها األولى تسببويق  اب األميرلحسبب

  العام العربي على المدى المتوسط والبعيد.

 

ن ، فلحصار وقطرلألزمة الخليجية والصراع الرمزي بين دول الا رءية وسائل اإلعالم الممول سعودي  تتناول وألن الدراسة 

  م:حك  المنزع الخطابي القائم على الهيمنة والتَّ  ذاتتعوزنا النماذج التحليلية التي توضح 

 عتبر أنايا اليوم، مع قناة روسبب، عواد العواد، ففي مقابلة تليفزيونية حصببرية أجراها وزير الثقافة واإلعالم السببعودي :أواًل 

مة قطر ت التطرف واإلرهاب.. وأن الجانب اإلعالمي في أزسياسي وأمني، وهو مرتبط بملفا ف"الخالف مع قطر هو خال

ن وتدعو للفرقة ييج للتطرف وتسبببببتضبببببيف اإلرهابمرتبط بقناة الجزيرة، ال باعتبارها قناة إعالمية ولكن باعتبارها قناة ترو   

رار وزعزعة االسبببتقوعدم االسبببتقرار في المنطقة. وهنا نتحدا عن قناة لديها أجندة سبببياسبببية هدفها األسببباسبببي التأثير على 

 . (23) اليوم" من قناة الجزيرة منذ سنوات لم يعد مقبوالا األمور تغيرت وما كان مقبوالا  ،األمن في دول متعددة.. اليوم

 

ا ا عام  م تأطيرا األول بتصببريف السببياسببة اإلعالمية للدولة، يقد    فتصببريح المسببؤول السببعودي الذي يفترض أن يكون المعنيَّ 

سبببياسبببية في أبعادها الزمنية الثالثة. فهو يقر بأن الصبببراع بين قطر ودول الحصبببار هو صبببراع سبببياسبببي لصبببلب األزمة ال
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ي العام العربي والدولي ضبببد أا. والغاية من هذا الملفوظ الخطابي هو محاولة اسبببتمالة الروأمني؛ وهو صبببراع ممتد تاريخي  

التي تتهمها هذه الدول  لحصبببار من جهة وقناة الجزيرةقطر. في حين أن الشبببق اإلعالمي في الصبببراع هو بين إعالم دول ا

زال توظفها لزعزعة ت ة وظفتها واليلديها أجندة سبببياسببب لإلرهاب، وأنوالدعوة اإلرهابيين  واسبببتضبببافة  للتطرف يتروالب

المسكوت وإذا كان الصراع السياسي الخليجي معروفة أسبابه منذ تسعينات القرن الماضي، فإن  االستقرار في دول متعددة.

ل "قناة اإلرهاب واإلرهابيين وأنها مصدر زعزعة استقرار العديد من الدول عنه في مضمرات الخطاب بكون الجزيرة تمث   

يحتاج أكثر من قراءة وتوضببيح. فإشببارة المسببؤول السببعودي إلى أن الجزيرة مسببؤولة عن زعزعة االسببتقرار في  العربية"

ا بهشبباشببة النظم السببياسببية الحاكمة في هذه الدول، فإنه يتضببمن إحالة ا صببريحا اعترافا البلدان العربية، إلى جانب أنه يتضببمن 

ا عدا لصبببراع بين إعالم دول الحصبببار والجزيرة بُ امباشبببرة إلى ثورات الربيع العربي باعتبارها النقطة الخالفية التي أعطت 

 باء القطرية وما استتبعه من أحداا أخرى. ا. وهو ذات البعد الذي سيتفجر أكثر مع حدا قرصنة موقع وكالة األنمختلفا 

 

أننا والمتلقي  للدَّراس توضببحا، إن عملية الرصببد والمتابعة لمحتوى الخطاب اإلعالمي العربي خالل الثورات العربية عموما 

، رل الحصبببببباكنا بصببببببدد خطاب إعالمي واحد تتقاطع حوله كل القنوات العربية بما في ذلك الجزيرة والقنوات التابعة لدو

األوسط  الشرق في صحيفةخاصة العربية وسكاي نيوز واإلخبارية السعودية. واألمر نفسه على مستوى اإلعالم المكتوب 

سة الكويتية. ففي بداية و عكاظ والوطن مثلالمحلية  الصحفومجلة المجلة وحتى  سيا لثورات العربية االخلي  اإلماراتية وال

ا غير ا حدثا تغطية التطورات الميدانية والسببببببياسببببببية للثورات العربية باعتباره انخرطت جميع هذه الوسببببببائل اإلعالمية في

نس، مسبببوق في المشببهد السببياسببي واإلعالمي العربي، لكن بعد صببعود التيار اإلسببالمي إلى الحكم خاصببة في مصببر وتو

اع السببببياسببببي فالصببببر ، ومن ثم(24)تغيرت اتجاهات الخطاب اإلعالمي لدول الحصببببار وانحرفت عن المسببببار السببببابق

لصراع مع واإلعالمي الذي بدأ منذ تسعينات القرن الماضي، شهد لحظة تحول حاسمة خالل ثورات الربيع لتكتمل صورة ا

 قرصنة موقع وكالة األنباء القطرية وإعالن الحصار الشامل على دولة قطر. 

 

جزيرة في ل دول الحصبببار لقناة البَ ق   ا به منلكن ما يسبببتوقف أكثر في خطاب المسبببؤول السبببعودي، هو أن ما كان مسبببموحا 

سببعودية وما بعدها، لم يعد كذلك اليوم. وفي التصببريح إقرار ضببمني بأن دول الحصببار خاصببة ال 2011 السببابق، أي خالل

لمتداخلة ل محصلة مجموعة من العناصر اهي مرحلة األمير محمد بن سلمان التي تمث   ، ودخلت مرحلة تحول سياسي جديد

ماعية للمملكة بني سبببياسبببة مغايرة عن السبببابق. فالتراجع الكبير الذي طال مرافق الحياة االقتصبببادية واالجتالتي أوعزت بت

قتصببببادي ماكنزي عن المسببببتقبل اال دوالر للبرميل، وصببببدور تقرير 100اء االنخفاض الكبير ألسببببعار النفط لما دون جرَّ 

رحلة القادر سي لشخصية محمد بن سلمان باعتباره "رجل المسهما في عملية التسويق اإلعالمي والسياأ، للبالدوالسياسي 

كبها سياسة إعالمية وأن هذا التغيير ما كان ليتحقق إال عبر صدمة سياسية في الداخل توا ،على إنقاذ السعودية من االنهيار"

 ايرة جغرافي  ا دولة صببببببغا، والحجر على دولة قطر باعتبارها وعربي  جديدة تقتضببببببي الهيمنة على المشببببببهد اإلعالمي إقليمي  

دول  وخارجة على اإلجماع الخليجي، وإسكات صوت الجزيرة المزع  عبر ذريعة تهمة اإلرهاب وزعزعة االستقرار في

  العالم العربي". 

 

صببار؛ وسببائل اإلعالم التابعة لدول الحالتي تقدمها  في العديد من المواد اإلعالمية الخطابي نجده متداوالا  ذات المنطق ا:ثانيً 

، وخالل إحدى حلقات برنام  "مرايا" الذي على التأثير ل المنفذ اإلعالمي األول لمنافسة الجزيرةالتي تمث    ،ففي قناة العربية

لماذا الخالف " :الشرق األوسط، نجده يتساءل صحيفةصاحب العمود اليومي في ، مشاري الذايدي ،ه الصحفي السعوديد  ع  يُ 

قد   ، (25)"؟مع قطر لدفع بأن هذا الخالف ليس بين قطر والسببببببعودية، وال بين قطر ودول الخلي م اإلوي  ،جابة من خالل ا

 األزمةعربي بدعوى حضببببببور مصببببببر كطرف مركزي في الصببببببراع. وفي هذا األمر اعتراف بأن -ريطَ ولكنه خالف قَ 
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ل ةالخليجي إلعالمية من ثورات الربيع العربي ل في تباين المواقف السبببياسبببية واتمثَّ يحلقة الحقة مرتبطة بسبببياق أكبر  تشبببك  

ونتائجه المرتبطة بصعود تيار اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في بلدان عربية عبر صناديق االقتراع خاصة في مصر. 

هي مع "شبببببكات تنظيم اإلخوان في العالم وليس مع قطر أو فمعركة دول الحصببببار اليوم بنظر مشبببباري الذايدي  ،وبالتالي

يز بين يأن الدولة أو النظام في قطر ذابا في مياه اإلخوان وصار من العسير التم"اإلشكال األكبر في نظره هو شعبها"، لكن 

ومن هنا تصبببببببح مواجهة المكابرات القطرية هي مواجهة مع اإلخوان ومن يحالف جماعة اإلخوان. وفي  ؛الماء والزيت

عبر هذا النموذج  .(26)ينية وثلة من موتوري اليسبببار العالمي"مقدمة حلفاء اإلخوان على مسبببتوى العالم هي الجماعة الخم

تكرار ذات الخطاب سببببواء  عنال يتوانى ، الذايدي يرامشبببب،   الخطابت  ن  التحليلي ونماذج أخرى كثيرة ومتعددة، نجد أن مُ 

بذلك لتأكيد منطق وهو يسعى  ؛(27)األوسطالشرق  صحيفةعموده اليومي في في  وأعلى قناة العربية  "مرايا"في برنام  

 ة اآلخر وذلك وفق مستويين اثنين:نَطَ ي  ي يقوم على تعميم األحكام والتركيب بين عناصر متنافرة واستدعائها لشَ د   حَ 

شعبية وعودة مصادرة خيارات الشعوب العربية التي تعيش للسنة السابعة على التوالي حيرة متواصلة بين التطلعات ال -أ

ا م التعبير عنه شبببعبي  ا تا انتخابي  ل في لحظة تاريخية خيارا تيار اإلخواني بالرغم من أنه شبببكَّ الديكتاتوريات، والتصبببدي لل

  بصورة ديمقراطية.

ه سياسي من خالل فرض توجالوطنية  ى استقالل القرار السياسي والسيادةتحجيم الدور القطري والسعي للسيطرة عل -ب

لخلي . وفي ذات ا مع دولة الماللي ضببد مصببالح دول اباعتباره تحالفا يقوم على نقد وانتقاد أي تقارب محتمل مع إيران، 

ول الحصار الوقت هو تحالف مع فيلق القدس وحزب هللا ونظام بشار األسد. وهذا الربط يقود صاحبه إلى أن معركة د

 . ن كانت تبدأ منها" وأن الحل يكمن في "إيفاء قطر بالتعهدات"إ"تتجاوز قطر و

 

. ففي عموده عكاظ صببببببحيفةرئيس تحرير ، ا، نجده لدى اإلعالمي جميل الذيابيي أيضببببببا د   ق التحليلي الحَ ذات المنط ا:ثالثً 

ا لموقف قطر في ا كويتي  عتبر أن هناك انحيازا اخيبة الدوحة ووساطة الكويت"، "اليومي "جدار الماء" وفي مقاله المعنون بـبب

القضبببايا  ا بشبببأنليها بالفشبببل، ألن أمير الكويت لم يكن واضبببحا خالفها مع دول الحصبببار؛ وأن الوسببباطة الكويتية محكوم ع

ظ أن الحَ يُ  ،هوفي هذا التوج. (28)الخالفية الكبرى في منطقة الخلي ، ولم تعتمد الصببببرامة المطلوبة تجاه ممارسببببات قطر"

م يحظ لموقف لا عن حل جديد من طرف ثالث مسببتقل. وألن هذا اهناك مصببادرة مقصببودة على فعل الوسبباطة باعتباره بحثا 

ا من التأكيد يابي بد  رفضببببببوا مقاربة الذيابي، وما جاء من اتهامات في حق أمير الكويت، لم يجد الذ ناء العمود الذيبقبول قرَّ 

أممية من  أن المطالب الثالثة عشببببر والمبادئ السببببت ليسببببت مطالب خليجية وإقليمية فقط، بل في حقيقتها مطالب"على أن 

في  بيلذياة لخطاب ايَ والالفت للنظر أن المقوالت البان  . (29)"الدولية بشببببببأن محاربة اإلرهاب ضببببببمن مبادئ المعاهدات

خبارية إوهي خدمة  ،ها في إحدى مداخالته التليفزيونية على "قناة الحدا"ت، تجد تمظهراعكاظ بصببببببحيفةعموده اليومي 

ل قطر يمث    إسببببقاط النظام في"ا أن معتبرا  لموت"تابعة لقناة العربية، حيث يمضببببي إلى أن "النظام في قطر يرقص رقصببببة ا

وأن دول الخلي  بصبببببببدد مرحلبة حرجبة من حيباة قطر ، خطوة جبديبدة نحو التصببببببحيح ونحن في اتجباه إسببببببقباط النظبام

 . (30)والقطريين"

 

 :أن نستنت  اآلتييمكن  ،ومن خالل هذه النماذج الخطابية التمثيلية الثالثة وأخرى كثيرة

 .ا تتحدد في كونها بنية ثابتة لكن بتمظهرات متعددةللخطاب اإلعالمي الممول سعودي  البنية الداللية  -

لمحلي ا  الخطاب اإلعالمي السبببعودي ومواقف ورءية األمير الجديد على مسبببتوى ت  ن  هناك ضبببرب من التواطؤ بين مُ  -

  واإلقليمي والدولي.

فالمسببببببكوت عنه في  ،وبالتالي م والهيمنة.حك  يفة المركزية لهذا الخطاب حول فكرة واحدة تقوم على التَّ الوظ تتمحور -

ا ا. ولهذا السبببببب تحديدا ا جامحا ا تملك طموحا جميع النماذج التمثيلية السببببابقة هو أن "قطر هذه الدولة الصببببغيرة جغرافي  
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ا التحكم في قواها الناعمة"وجب إسقاط نظام الحكم في قطر بشتى الطرق والوسائل و ، وهو المضمون الذي نجده أيضا

ا وبأسلوب دعائي في منصات مختلفة )عكاظ والرياض..(؛ تُوظَّف فيه أصوات وجهات ممالئة.   صريحا

 

خاص من في تغريدة على حسببببابه ال ،صبببباحب موقع ويكيليكس، جوليان أسببببان  ار عنهوهذه التخريجات هي ذاتها التي عبَّ 

ضد قطر، وأن  أن وسائل اإلعالم السعودية تستخدم كل الحيل" حيث أكد ة؛فارة اإلكوادور بالعاصمة البريطانيسمقر داخل 

 .  (31)ة بشكل متزايد مع تصاعد األزمة القطرية"كَ رَ ب  فَ إعالمية مُ  قناة العربية تنشر مواد

 

قناة العربية على وجه التحديد، تؤكد أننا بصدد و، افهذه الشهادة المقدمة من الخارج في حق وسائل اإلعالم السعودية عموما 

سعودية متعددة يتم توجيهها لخدمة مشروع األمير الجديد في سعودية تجارب إعالمية  وأن هذا المشروع يقتضي تحقيق  ،ال

اإزاحة  تتمثَّل فيمعادلة كبرى  ا، ومحاولة كبح ا وحتى اجتماعي  ا وسياسي  لتطبيع الجبهة الداخلية اقتصادي   من يعتبرهم خصوما

وإسببكات صببوت الجزيرة. لكن يبدو أن تأكيدات جوليان أسببان  بأن قناة العربية "تلجأ للفبركة مع تصبباعد  القطرية ةالسببياسبب

قطر دفعت أمواالا طائلة لموقعين إخباريين حتى ال تنشببببببر "بأن  الحقيقة غير على إليه القول بنسبببببببةوأنها قامت  "،األزمة

ا عن قيام قطر ب يوضببببببح أن أزمة الخطاب اإلعالمي  ،(32)دعم عدد من اإلرهابيين المطلوبين من الواليات المتحدة"أخبارا

مركب النقص" الذي تمت مراكمته منذ انطالقة الجزيرة في تسعينات القرن الماضي "ا تجد داللتها العامة في الممول سعودي  

وبهذا من هامش الحرية واالسبببتقاللية بين الوسبببيلة والمالك.  د  مَ تَ سببب  وعدم قدرة القنوات األخرى على منافسبببة مهنيتها التي تُ 

من الممارسة المضللة والتضليلية التي تسعى  ايصبح اللجوء إلى الفبركة اإلعالمية محاولة للتغطية على نقص قائم وضربا 

تصبح مقوالت دعم اإلرهاب  وهنا،إلخفاء حقيقة معينة ال يريد منت  الخطاب أن تصل إلى الجمهور وبناء عالم غير حقيقي. 

فردية أو جماعية  وداللية ومعرفية، أو إسببببقاطات مجرد انزياحات لغوية ووحدة الصببببف الخليجي ومحاربة الفكر اإلخواني

وفق برنام  عملي يقوم به فريق موحد ومتجانس بهدف إخفاء حقيقة سببببياسببببية  ،مدروسببببة بعناية ومخطط لها بدقة متناهية

الرأي العام العربي والدولي، أو إحالل ثقافة  تأثير إعالمي جديد من أجل التأثير األكبر على ثقافةواقتصادية ضاغطة لخلق 

نخلص إلى أن الجانب المسببببببكوت عنه في الخطاب اإلعالمي لدول الحصبببببببار هو أن  ،وبهذا التناول. (33)جديدة مكانها

ي واقع األمر، محاوالت إلخفاء حقائق كبرى مرتبطة ل فاإلسببببببقاط الواعي لتهم اإلرهاب وتمويل المشبببببباريع الجهادية، يمث   

ركي العتماد يومسبببباعي الكونغرس األم 2011أيلول /سبببببتمبر 11 تفجيرات يبوجود انتحاريين سببببعوديين ضببببمن انتحاري

  قانون جاستا.

 

 أنتوني هبباروود وفي مسببببببعى للوقوف على المسببببببكوت عنببه في الخطبباب اإلعالمي المواكببب لألزمببة الخليجيببة، ذهببب

(Anthony Harwood ،) أن التشخيص الحقيقي للصراع الخليجي هو أن "السعودية تستخدم جميع األذرع اإلعالمية إلى

وأن الصراع بين الفريقين صراع ، (34)ل من قطر عبر التهديد بإسقاط النظام الحاكم أو عبر األخبار الكاذبة والتضليل"ي  للنَّ 

الخالف ليس على الجزيرة وإنما في محاولة فرض صبببببوت إعالمي واحد "ن أن متعدد ومفتو  على أكثر من جبهة. في حي

والهيمنة على جميع المنافذ اإلعالمية أو جعلها تابعة للصببببببوت السببببببعودي". ولتفنيد تهمة دعم القناة لإلرهاب وزعزعة 

غلق الجزيرة مقابل  ماذا سبببيحدا إذا ما وافقت قطر على" :االسبببتقرار السبببياسبببي في الخلي ، تسببباءل الصبببحفي البريطاني

ل بين الجزيرة التي تمث    اشبببباسببببعا  افهذا السببببيناريو بنظره يظل غير مقبول وال مبرر له، ألن هناك فرقا  .إغالق قناة العربية"

  .(35)"غير عقالنيةإخبارية محترمة" والعربية التي تقدم صورة عن "قناة  مؤسسة"
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ا يتضببببمن حزمة من ا سببببالبا ما يتم تناول مفهوم األيديولوجيا في الثقافة السببببياسببببية واإلعالمية العربية باعتباره مفهوما  عادة

في حين أن األصببول المعرفية األولى  .األحكام القيمية التي تسببتند على معرفة غير علمية أو وعي زائف حيال قضببية معينة

د مجموعببة بشببببببريببة للتعبير عن احتيبباجبباتهببا قنبباعببات والمعتقببدات التي توحبب   للمفهوم تحيببل على "جملببة من األفكببار وال

ا، ا للعالم أو الكيفية التي يتم عبرها بناء هذا العالم معرفي  ا خاص  م منظورا "تقد    فكل أيديولوجيا ،وبهذا المعنى. (36)ورغباتها"

ية تؤطره عبر مجموع مقوالته الخط يديولوجياأوكل خطاب إعالمي يحمل  هااب يتم التواصبببببببل مع المتلقي  التي من خالل

ها مُ  ها، . (37)"  الخطابت  ن  لتحقيق األهداف التي يبتغي يدافع عن حدة  يديولوجية وا حد أ حدا أن يكون للخطاب الوا قد ي و

وجيا ما األيديول :ا نكون بصبببدد أكثر من أيديولوجيا تتصبببارع داخل الخطاب الواحد. والسبببؤال الذي يطر  نفسبببه هناوأحيانا 

المخرجات العامة لهذا الخطاب  فيا؟ وكيف أمكن لهذه األيديولوجيا أن تؤثر ة لخطاب اإلعالم الممول سبببببعودي  رَ ط   ؤَ ـبببببببببببمُ ال

  اإلعالمي؟ 

 

ا صببريحة خطابا  ا، تفيد بأننا إزاء شبببكات إعالمية تتبنى بصببورةإن الصببورة الغالبة على المشببهد اإلعالمي الممول سببعودي  

اسببية والدينية للمجتمع من األيديولوجيا الليبرالية في أصببولها الغربية بعد محاولة تكييفها مع الخصببوصببية السببيا ينهل ليبرالي  

ة، إال أمثلة وما الشبببببببكات والقنوات الترفيهية من إذاعة وتليفزيون العرب وقنوات روتانا، وقنوات خليجي ،(38)السببببببعودي

ي ذات السببببببياسببببببة ة على القنوات اإلخبارية ال تتردد في التأكيد على تبنلتوضببببببيح هذا االختيار. كما أن اإلدارات المتعاقب

لسعودي نفسه، امرجعيته في المجتمع  هذا التوجه اإلعالمييجد . و(39)التي تبثهااإلعالمية وترجمتها على مستوى المواد 

ية القائمة على ن الواجهة الدينالتيار الليبرالي واسببببببع االنتشببببببار في المملكة العربية السببببببعودية بالرغم م"حيث يالحظ أن 

محمد  ،عية الشيخحضور السلفية الوهابية كأيديولوجيا موجهة لسياسة المملكة منذ تولى آل سعود سدة الحكم بتحالف مع الدا

 . (40)في مجتمع بالد الحرمين" ،بن عبد الوهاب

 

جعيات واألهداف التي تميز اء تبيان المرالوهابية جرَّ  وبالنظر إلى التنافر الموجود بين األيديولوجيا الليبرالية واأليديولوجيا

لمبررات التي تعمل اا من ا يجدون عددا كل أيديولوجيا على حدة، فإن القائمين على السياسة اإلعالمية لإلعالم الممول سعودي  

ائف محددة تضطلع بوظدامت هذه المؤسسات اإلعالمية  على ضمان حالة التساكن والتعايش بين هاتين األيديولوجيتين، ما

ركية في العاصمة يألما في وثيقة مسربة عن السفارة اا تقوم على تقاسم األدوار بين الداخل والخارج. وهذا ما نجده مثبتا سلفا 

سعودية شبكات القنوات الترفيهية المملوكة لأل ،ال شاء  سة إن سيا سعوديين الرياض، حيث تم التأكيد والبرهنة على أن  مراء ال

الواسع على  وأن هذه القنوات نجحت في تحقيق درجات كبرى من التأثيرالتأثير والتحكم في الشباب السعودي؛  كانت بهدف

مخاطبة الجمهور لسنة. هذا في الوقت الذي تم فيه توجيه القنوات اإلخبارية خاصة قناة العربية  18-14ما بين جيل الشباب 

حيث  ؛اسبببعودي   لإلعالم الممول ةتكشبببف أحد محددات األيديولوجيا الموجهوبذلك ي (.41)العربي ومقاومة نفوذ قناة الجزيرة

عربية وباقي القنوات الترفيهية موجهة في المقام األول للشببببببباب السببببببعودي ومن بعده الشببببببباب العربي، في حين أن قناة ال

 خاصة الشرق األوسط والحياة تم توجيههما للخارج.  الصحفالقنوات اإلخبارية األخرى وبعض 

 

ا فا ا مغلَّ ا، سبببيالحظ أن هذا الحضبببور يأتي دوما المتابع لحضبببور األيديولوجيا الوهابية في وسبببائل اإلعالم الممول سبببعودي  إن 

الفكر اإلخواني، ورغم أن هذا الموقف معروف منذ سبببعينات القرن الماضببي، فإن األزمة الخليجية  ةا برفض ومعاداومقترنا 

أحد الوجوه  ،الشبببيخ األردني األصبببل اإلماراتي الجنسبببية، وسبببيم يوسبببفل يمث   وجاه. أوضبببحت بصبببورة جلية معالم هذا االت

الدينية واإلعالمية المعروفة في وسبببائل إعالم دول الحصبببار. فقد اسبببتغل إطاللته اليومية على قناة أبوظبي اإلماراتية ليقدم 

، أي بعد أيام قليلة من قرصببببببنة 2017زيران ح/يونيو 11، في (42حلقة خاصببببببة بعنوان "اإلعالم القطري ودعاة الفتنة")
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وخاللها قام بما أسبببماه عملية مسبببح تاريخي شبببامل "لإلعالم اليهودي منذ ، 2017 أيار/مايو 23 ، فيوكالة األنباء القطرية

قناة ما قامت به "أن ا م( إلى عهد اإلعالم القطري وخاصبببة قناة الجزيرة" معتبرا ى هللا عليه وسبببلَّ عهد الرسبببول محمد )صبببلَّ 

عاء يحتاج في النص القرآني، فإن هذا االد    شببببد من القتل كماأوألن الفتنة  .(43)ة"نالجزيرة في دول الربيع العربي يعتبر فت

ا، وأن ا وعفوي  ا شببببببعبي  . فالميزة األسببببببباس التي طبعت الثورات العربية، هو أنها كانت اختيارا ُعدَّ باطالا نة وإال أكثر من بي   

ض إرادتها للشبببببببارع، في حين أن قناة الجزيرة نقلت هذه األحداا كما نقلتها بقية القنوات العربية الشببببببعوب خرجت بمح

ا. لكن حكم الشببيخ وسببيم بأن "رجال الدين من اإلخوان المسببلمين هم سبببب والدولية، بما في ذلك قناة العربية الممولة سببعودي  

شر هذه الفتنة" فيه ال شيخ وسيم،فالبي    كثير من التعميم والتعويم.الفتنة" وأن الجزيرة هي "مصدر لن  نة الوحيدة التي يقدمها ال

هي أن قناة الجزيرة ما دامت تنقل هذه األحداا فإنها بذلك "تتماهى مع الفكر اإلخواني وفكر التنظيمات الجهادية المسلحة"، 

بنى أو تتقاطع مع الفكر اإلخواني في اليمن ولجميع األحزاب السياسية في الدول العربية التي تت وجب التصدي لها"وبالتالي 

 . (44)أو الكويت وتونس ومصر"

 

يسببببتوقف أكثر في تحليل الشببببيخ يوسببببف وسببببيم هو هذا المزج الكلي بين ما هو ديني وسببببياسببببي، وتوظيف مقوالت وما 

ال تحظى بقبول شبببعبي، فقد قام ا أنه يدافع عن أطروحة يديولوجيا آنية. وألنه كان يعي جيدا أومرجعيات الحقل الديني لخدمة 

"لماذا تتعاطفون اليوم مع قطر ومع الجزيرة وال تتعاطفون مع ليبيا أو مصببببببر أو  :بطر  سببببببؤال اسببببببتنكاري على الهواء

ي يسعى صاحبه ق  ر عن وعي شَ سوريا، ودور قطر فيما آلت إليه أوضاع هذه البلدان؟" والجواب هو أن هذا السؤال الذي يعب   

ول الناس، يؤكد أننا بصدد أطروحة غير منسجمة مع الخيارات العامة للشعوب العربية. وهذا التناول لوحده لالستخفاف بعق

كاف لتوضببيح الجانب األبرز في أيديولوجيا الخطاب اإلعالمي لدول الحصببار والذي يقوم على تبني أي أيديولوجيا تبريرية 

كانت أم إخوانية أم وهابية. ولهذا يتبين أن معاداة الشببببببيخ وسببببببيم طالما تخدم أهداف مالك الوسببببببيلة اإلعالمية، ليبرالية 

لأليديولوجيا اإلخوانية، ليس غاية بحد ذاتها وإنما وسببببببيلة، بصببببببرف النظر عن ماهية هذه األيديولوجيا ووظيفتها الدينية 

 والسياسية. 

"خيانة اإلخوان  واحد، اختير له كعنوان ا في حوار ذي اتجاهوفي لقاء مع قناة الشاهد الكويتية حل الشيخ يوسف وسيم ضيفا 

 نظرهفي ها وفيها يذهب إلى "ضببببرورة فضببببح األيديولوجيا اإلخوانية في دول الخلي  العربي"، ألن ،المسببببلمين في الخلي "

بذات القوة  مسبببؤولةأنها  عن انتشبببار الفكر التكفيري، كماو المسبببؤولة عن جانب كبير من الصبببراع الدائر في منطقة الخلي 

شباب الخليجي في خاليا تنظيم الدولة بسوريا والعراقوا ولوجيا اإلخوانية وهذا الهجوم على األيدي. (45)لدرجة عن تجنيد ال

صبببع على أسبباس إلاا لألزمة بدل وضببع ل في واقع األمر تعويما وتحميلها تبعات ما يقع في الخلي  وحتى العالم العربي، يمث   

خوانية" هي قناع الناس بأن قطر ومن ورائها "األيديولوجيا اإللمنطق التبريري إلالصبببببراع. فهو يسبببببعى إلى اعتماد ذات ا

 عودي داخلي.ا، وهو مرتبط بسياق سا ال يمكن تعميمه كلي  ا واحدا ل منظورا أصل الداء. والحال أن هذه المقاربة تمث   

 

ن القرن الماضبببي، خالل القبضبببة األمنية عود لفترة الخمسبببينات ميومعلوم أن وصبببول األيديولوجيا اإلخوانية لدول الخلي  

ا عن لنظام جمال عبد الناصببببر ومالحقته لقادة وعناصببببر جماعة اإلخوان المسببببلمين، الذين انتقل بعضببببم لدول الخلي  بحثا 

ا يسعى إلى الخوض ا سياسي  مالذات آمنة؛ وهذا ما جعل أنشطة هؤالء ذات طابع تربوي فكري تربوي ودعوي ولم تكن تيارا 

بعد 1979لت في المملكة العربية السعودية كانت في العام ج   لكن تبقى حالة االستثناء التي سُ . (46)راع على السلطةفي الص

فهذه  .(47)فت مئات القتلىمحاصببببببرة الحرم المكي من قبل مجموعة جهيمان العتيبي التي امتدت ألسبببببببوعين كاملين وخلَّ 

ا من الرفض السببعودي لكل ما هو إخواني في د نوعا من أحداا دامية ولَّ ها التجربة غير المسبببوقة للنظام السببعودي وما واكب

ا. وعلى مدى أكثر من ثالثة عقود كاملة عملت ا وإعالمي  الوهابية السببببلفية" والتروي  لها سببببياسببببي  "يديولوجيا مقابل دعم األ

في مقابلة دعم كل ما هو سبببببلفي وهابي.  الدولة السبببببعودية على تبني هذا النه  القائم على الرفض الكلي لكل ما هو إخواني
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حينما أقدم األمير محمد بن سببلمان ضببمن "سببياسببته اإلصببالحية الجديدة" على  2018جاءت في العام  ىة الكبرألكن المفاج

ا لرو  اإلسببالم الذي عرفته المملكة العربية ا من مسببؤولية الدفاع عن الخطاب الوهابي السببلفي، واعتبره مخالفا التنصببل كلي  

الواشنطن بوست ووسائل  صحيفةالسعودية قبل أحداا الحرم المكي والتصدي لنظرية والية الفقيه الشيعية. ففي مقابلة مع 

ل النظام السببببببعودي خالل العقود الثالثة بَ أن "اسببببببتخدام الفكر الوهابي من ق   بن سببببببلماناركية أخرى، اعترف يإعالمية أم

أن تمويل المدارس الدينية والمسببباجد، الذي أسبببهم في انتشبببار الفكر الوهابي، و ،الماضبببية، كان بطلب من الحلفاء الغربيين

 . (48)استُخدم ضمن الحرب الباردة للوقوف ضد االتحاد السوفيتي، واستخدام موارد المملكة ضمن هذه الحرب"

 

ا للدولة ا شبببرعي  را كن اختيايم ن أن حضبببور األيديولوجيا الوهابية الموجهة للخطاب اإلعالمي السبببعودي، ليتبيَّ  ،بهذا التناول

طوال هذه  يها من قبل النظامنل مؤسبببس الدولة السبببعودية تم وفق ظروف سبببياسبببية خاصبببة، وتببَ السبببعودية. فاعتمادها من ق  

ع "الربيع القطري تم التخلي عنها بسهولة متناهية ضمن مشرو-الفترة كان بإيعاز خارجي، وخالل لحظة الصراع الخليجي

لتعاطي مع هذه وهذا التناول بدوره يقود إلى االسبببببتنتاج بأن ا. (49)سبببببلمان" الذي يمثله األمير محمد بن السبببببعودي الجديد

جتمع ومواجهة األيديولوجيا كان يتم من خالل منظور تبريري يسبببببعى لتبرير مواقف العائلة الحاكمة من أجل التحكم في الم

 يديولوجيا اإلخوانية.أليديولوجيات المخالفة بما فيها االخصوم السياسيين واأل

  

 . الدعاية والفبركة 5

فعملية  ،. وبالتاليل الخطاب إيصببالها للمتلقي وإقناعه بأبعادها المادية والرمزيةرسبب  لكل خطاب إعالمي رسببالة قيمية يريد مُ 

للرسالة اإلعالمية من  رط   ؤَ ـمُ ال أن تقود إلى استيعاب النظام القيمي ارسالة إعالمية من شأنه ةالبحث في المحتوى القيمي ألي

التواصبببل  والمتابع للمنتوج اإلعالمي لدول الحصببببار سببببيالحظ أن وسببببائل حيث بنيتها الخطابية ومقاصببببدها األيديولوجية.

ارات جعلت من هذه بل إن الدينامية العامة لتفاعل المواقف والخي ،بقوة منذ البداية األولى للصراع ةاالجتماعي كانت حاضر

حكم في وسائل الكاشف لحقيقة الصراع والنظام القيمي الموجه لكل خطاب إعالمي على حدة. وألن عملية التالوسائل الوجه 

قراطية المعلومة، التواصل االجتماعي مسألة غير قابلة للتحقق في السياق اإلعالمي الجديد القائم على "سلطة التشبيك وديم

وجيا أن يكون صانع أضحى بإمكان الفرد الواحد المالك ألبجديات التكنولوتالشي هيمنة الدولة على الرسالة اإلعالمية"، فقد 

بروز نظام لا وناقله وناشبببره وسبببط الناس. ولعل هذا الوضبببع اإلعالمي الجديد من شبببأنه أن يكون مدعاة الحدا والخبر معا 

يل والتهيي  والتهري  وا كذب والتضببببببل مة من خالل مقوالت ال عا خذ دالالته ال يأ قد  يد  جد كة والتجريح لتعتيم والفبرقيمي 

 والقذف. 

 

لمؤسبببسبببات التي تشبببرف على تنظيم سبببلوكيات محتوى ا (أوفكوم)ل انسبببحاب قناة العربية من "هيئة البث البريطانية" شبببكَّ 

 يتعلق بقناة الا ا، ألن األمر أوضبببربة لإلعالم الممول سبببعودي   (50)بيواألوراإلعالمية في منطقة الشبببرق األوسبببط واالتحاد 

ضد  لة األنباء القطريةكالوألن االنسحاب جاء بناء على شكوى  :ام باعتبارها لسان حال دول الحصار. وثانيا دَّ قَ ية التي تُ العرب

ر، الشيخ تميم ت إلى أمير قطبَ س  بثهما تصريحات مفبركة وكاذبة وليس لها أساس من الصحة نُ لقناتي العربية وسكاي نيوز 

نة والفبركة، ا تهمة القرصببوإذا كانت عملية االنسببحاب تؤكد ضببمني   الوكالة للقرصببنة.ض موقع بن حمد آل ثاني، عقب تعر  

أن يضرب عنصري  ل ضربة إلعالم دول الحصار والنظام القيمي الموجه لإلعالم في هذه الدول. وهو ما من شأنهث   مَ فإنها تُ 

مع  وسببببكاي نيوز خارج دائرة التنافسذين تنشببببدهما جميع المؤسببببسببببات، ويضببببع قناتي العربية لالنزاهة الموضببببوعية ال

  المؤسسات اإلعالمية المعترف بها في المنطقة.
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له بعناية،  مرتباان موقع وكالة األنباء القطرية، يتضبببببح أن السبببببيناريو كا قوبالعودة إلى بداية األزمة التي اندلعت مع اخترا

قات والتقارير والتحقي المصببببادرالعديد من ما تؤكده  ذ السببببيناريو. وهذاالجيش اإللكتروني لدول الحصببببار" هو من نفَّ "وأن 

توى الرقمي بن سلمان السيطرة الكاملة على البث والمحالدى  "أن خاشقجي جمال حيث اعتبر االستقصائية لجهات مختلفة؛

ع، كما أن مواقل"، و"فيسبببوك"، و"تويتر" وغيرها من الغوغالذي يتم إنتاجه في المملكة وأن فريقه بإمكانه الوصببول إلى "

لكتروني وأن "الجيش اإل، (51)"2030هذا الفريق يقوم بحمالت مدبرة على مواقع التواصببببببل االجتماعي لدعم رءيته عام 

كة وحمالت السببعودي بقيادة سببعود القحطاني"، قام بحمالت سببابقة ضببد منافسببي األمير محمد بن سببلمان داخل األسببرة المال

 عدم الوسببببببيلةين من يقوم بهذه األعمال الجسببببببام، لن إوبالتالي ف (.52)"إلسببببببرائيليأخرى تدعو إلى التطبيع مع االحتالل ا

  شن حمالت إعالمية متواصلة ومستمرة ضد قطر.ذلك  وبعد ةختراق وكالة األنباء القطريال

 

بداية األزمة نذ ا اعتمدت مل سببعودي  ، يالحظ أن السببياسببة اإلعالمية لإلعالم المموَّ خاشببقجي تصببريحاتا لما جاء في وتأكيدا 

عالمية اإل ا لصببببياغة خطط "الحربلكترونية األكثر اعتمادا اإلعلى موقع التواصببببل االجتماعي "تويتر" باعتباره المنصببببة 

وع ضبببببد قطر"، وتأليب الرأي العام الخليجي العربي والدولي ضبببببدها. والجولة البسبببببيطة بين محركات البحث في موضببببب

التي تختزل  هائل من األخبار والتعليقات والصببور من شببأنها أن تقود إلى كم   "الحرب اإلعالمية لدول الحصببار ضببد قطر" 

  النظام القيمي الموجه لهذه العينة من اإلعالم. 

 

 منلة قلي مأيابعد جميل الذيابي، الذي أكد  ،عكاظ صبببببحيفةأحد نجوم هذه الحمالت هو الصبببببحفي السبببببعودي رئيس تحرير 

سعودية أنه "ليس من الطبيعي أن تعتاد المعدالحصار ونجا  دولة قطر في إيجاد بدا سرعة ئل للمواد الغذائية ال ة القطرية بال

ا أن قطر مجبرة تماما  . وأنسالمطلوبة المواد الغذائية التركية أو اإليرانية، فالعثمانيون لهم طريقتهم وثقافتهم، وكذلك الفر

ي الذي تحول . فهذا التصبببريح التليفزيون"ه ومع األميرتعود والبد أن تعود.... والشبببعب القطري يجب أن يتحدا مع حكومت

تصريف  يختزل عملية (53)موقعهبسرعة فائقة إلى هاشتاغ/وسم تداوله السعوديون والخليجيون على نطاق واسع كل من 

ية ظر شخصا لوجهة نا عنصري  المواقف السياسية عبر نشاط "الذباب اإللكتروني أو حرب التغريدات"، كما يعكس منظورا 

شَ  سعودي لم يكتف فقط بمحاصرة قطر الجارة، بلقطرة نَطَ ي  تسعى ل سي ال سيا ميع المنافذ يسعى إلغالق ج . وكأن الوعي ال

األمر الواقع  ، وذلك في محاولة لفرض سببببياسببببةسأمامها. وهنا تأتي عملية تبخيس الدور التركي/العثمانيون واإليراني/الفر

لذباب اإللكتروني امتد إلى النَّ المحكوم بقانون الجغرافيا. ولم تقف ا ل من أعراض ي  ألمور عند هذه الحد، بل إن نشببببببباط ا

 ؛الحصبببار األسبببرة الحاكمة في قطر. وهو ما يعكس أحد مظاهر السبببقوط األخالقي لإلعالم االجتماعي الممول من قبل دول

ت القذف والنيل منهم عبر حمال أعراض األشبببخاص التطاول علىفالصبببراع السبببياسبببي أدواته وآلياته معروفة، لكن أن يتم 

عنق  بر لي   االبتزاز السببببياسببببي ع ىكشببببف عن الفشببببل في المقارعة النزيهة واللجوء إليفهذا التناول  لتشببببهير،والتجريح وا

   . (54)للكذبالحقيقة والتروي  

 

لفرض ذات الوصببباية ، بل أضبببحى وسبببيلة قطرولم تقف وظيفة الذباب اإللكتروني عند حدود الحمالت اإلعالمية للنيل من 

األبوية، لكن هذه المرة من خالل "وضبببع قوائم جديدة لإلرهاب" يتم ضبببمنها تصبببنيف كل األشبببخاص والهيئات السبببياسبببية 

أنها كيانات إرهابية أو مناصببببرة لإلرهاب. فعبر على ة التي تنتقد سببببياسببببة السببببعودية، واألمير محمد بن سببببلمان، يوالمدن

أكد المشبببرف العام على مكتب الدراسبببات والشبببؤون اإلعالمية في السبببعودية،  ،قحطانيتغريدات كثيرة ومتعددة لسبببعود ال

تقرير تليفزيوني على قناة  وُبثَّ  ،ألف حسبببببباب مصببببببطنع على تويتر لدعم قطر واإلسبببببباءة للمملكة" 23وجود "أكثر من 

كشببببف حسببببابات لمنشببببقين ل (55)الجيش اإللكتروني السببببعودي"بها دراسببببة موثوقة قام "عن  تحدااإلخبارية السببببعودية 

% 24% وتركيا 28% ولبنان 32ا بين قطر بنسبة للدفاع عن قطر وأن مصدر هذه الحسابات جاء موزعا  واسعوديين تفرغ
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اعتمدت على نوعية المصطلحات المعتمدة في التغريدات وطرق  -كما جاء في التقرير-وإذا كانت الدراسة %. 12والعراق 

ضبببيل أو حتى التغريد بذات التغريدة للتميز والتصبببنيف وإصبببدار األحكام، فإن المنطق التحليلي الرد أو إعادة التغريد أو التف

ر العملية اإلخبارية وطرق التعاطي مع وسببببببائل التواصببببببل االجتماعي" داخل المعتمد يوضببببببح وجود "منظور أمني يؤط   

لة إعالم سبياسبي لشبن الحمالت بتصبنيف ا، خاصبة منصبة تويتر التي أضبحت وسبيلإلعالم الممول سبعودي   ةالمنظومة العام

 المواقف واألشخاص ضمن قوائم اإلرهاب التي أضحت تهمة سهلة ورائجة في العالم االفتراضي، حتى وإن لم يكن لها سند

  في العالم الواقعي.

 

 خالصة

عالم الممول سببببببائل اإللوجية المؤطرة لويويدالنماذج التحليلية أعاله، والوحدات الخطابية والسببببببياقات األ ةتُظهر مجموع

 في اوالا ا ومتدما كان معروفا ك ا، أننا بصببببببدد نموذج إعالمي عربي خاص، يقوم على اسببببببتمرارية "إعالم الوالء"سببببببعودي  

ة هذا خمسببببينات وسببببتينات القرن الماضببببي والذي يقوم على خدمة المنظور السببببياسببببي الواحد والفرد الواحد. وتكمن أزم

ة دون أن يتمكن س. فهو يمتلك مشروعيته فقط من خالل سلطة خارجية قهريسَّ ؤَ وال مُ  سس   ؤَ ا غير مُ الخطاب في كونه خطابا 

ول الحصببار سببعت دمن التأثير الحقيقي في مكونات الرأي العام ال داخل السببياق المحلي أو اإلقليمي وال حتى الدولي. وألن 

لهذا  امل كفعل سبببياسبببي، فإن الخطاب المصببباحبلتحقيق نوع من "االغتيال المعنوي للخصبببم" من خالل عملية العزل الشببب

ستمد تمن خالل التوسل بمقوالت كما يتوهم الفعل كشف عن نفسه من حيث هو خطاب إسقاطي يسعى للهيمنة على الخصم 

قوم ة لهذا الخطاب تيَ ان  قوتها من لغة عدائية دون أن تصل إلى التحقق الفعلي على مستوى الواقع. في حين أن األيديولوجيا البَ 

ا ال مأزوما  اعلى منطق تبريري يمزج بين الشببيء ونقيضببه، ويعتمد "الدعاية والتضببليل والتدليس". وهذا ما يجعل منه خطابا 

 ا.ضحى خصما أا، بقدر ما يحاول النيل منه أو تدميره ألنه خر الصغير جغرافي  يسعى إلى بناء معرفة حقيقية بخصوص اآل

 .ي العلوم السياسيةإعالمي وباحث ف، عبد السالم رزاقد.*
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