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مقّدمة..
تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية خــال الســنوات الخمــس األخيــرة علــى وجــه التحديــد، 
الدولــة، حيــث  تحــوالٌت جذريــة طالــت مختلــف قطاعــات  اســتتبعتها  نوعيــًة  طفــراٍت 
ــز مكانتهــا بيــن الــدول  وضعــت قيــادة المملكــة خطــة تنمويــة شــاملة، تهــدف إلــى تعزي

الكبــرى.

وفــي الوقــت الــذي شــهد فيــه العالــم أجمــع النجاحــات المتتاليــة التــي ُتحّققهــا المملكــة، 
اســتمّرت بعــض األطــراف اإلقليميــة فــي اســتهداف المملكــة، خاصــة بعدمــا انتهجــت 
الســعودية سياســَة المكاشــفة، وتعريــة الجهــات الســاعية إلــى زعزعــة أمنهــا واســتقرارها، 
المملكــة،  مــن  النيــل  لمحاولــة  »الجزيــرة«،  قناتهــا  رت  َســخَّ التــي  قطــر،  دولــة  ومنهــا 

وتشــويه صورتهــا.
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مشكلة الدراسة:

ُتمّثل قناة الجزيرة إحدى أدوات التحريض والهدم في المنطقة 
العربية، واعتادت دولة قطر على استخدامها كساح يستهدف زعزعة 
أمن واستقرار الدول والجهات التي تختلف مع سياساتها ومشروعها 

المريب في المنطقة.

وقد سعت بعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية، إلى محاولة إقناع الدوحة بالعدول عن موقفها المناوئ 

للمصالح العربية، والذي ُيهّدد األمن اإلقليمي والعربي، ووقف 
دعمها للجماعات اإلرهابية، وإيقاف أبواقها اإلعامية عن التحريض 

ضد دول المنطقة، إال أن هذه المحاوالت ُقوبلت بتعّنت قطري، 
وإصرار على المضي في سياساتها التخريبية، مما اضطر المملكة 

وبعَض الدول العربية األخرى، إلى قطع عاقاتها الدبلوماسية مع 
الدوحة في يونيو 2017م.

ومنذ قرار المقاطعة، كّثفت قناة الجزيرة سياساتها التحريضية ضد 
السعودية بشكل خاص، وسّخرت كّل أدواتها في سبيل ذلك.

وبناًء على ذلك، يمكن تحديد مشكلة الدراسة في الكشف عن آليات 
التحريض اإلعامي في خطاب قناة الجزيرة تجاه المملكة العربية 

السعودية، عبر رصد وتحليل المواد المنشورة على حسابها الرسمي 
في منصة »تويتر« بشأن المملكة.
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           أهداف الدراسة:

 التعــّرف علــى حجــم تغطيــة قنــاة الجزيــرة للمحتــوى الخــاص بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.

 استكشاف مجاالت تغطية القناة للمحتوى الخاص بالمملكة.

 التعّرف على القضايا والموضوعات التي ركزت عليها الجزيرة في هذا اإلطار.

 رصد أطر تناول الجزيرة للقضايا والموضوعات الخاصة بالمملكة.

 التعــّرف إلــى األشــكال الفنيــة التــي اعتمــدت عليهــا القنــاة فــي تقديــم المحتــوى 
الخــاص بالســعودية.

 رصد المصادر التي اعتمدت عليها الجزيرة في استقاء معلوماتها.

الخاصــة  والموضوعــات  القضايــا  نحــو  الجزيــرة  قنــاة  خطــاب  اتجــاه  استكشــاف   
لمملكــة. با

 التعــّرف علــى درجــة االســتثارة فــي خطــاب قنــاة الجزيــرة بشــأن المحتــوى الخــاص 
بالســعودية.

 رصد توازن العرض في تغطية القناة القطرية لقضايا وموضوعات المملكة.

اإلطار النظري للدراسة
تهتــّم نظريــة األطــر اإلعاميــة أو »التأطيــر اإلعامــي« بدراســة أثــر الوســيلة، حيــث تقــوم 
النظريــة علــى فرضيــة أساســية مفادهــا أن لوســائل اإلعــام قــدرًة عاليــة علــى اختــزال 
الوقائــع واألحــداث، وتقديمهــا للجمهــور مــن خــال أطــر »Frames« محــّددة، َتحمــل 
معانــي وأفــكار ُتســاعد الجمهــور علــى إدراك تلــك الوقائــع واألحــداث، بشــكل يتوافــق 

مــع توّجهــات الوســيلة اإلعاميــة.
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فاألطــر الخبريــة إحــدى األدوات المهمــة التــي ُتســتخدم فــي تنفيــذ السياســات التحريريــة 
للمؤسســات اإلعاميــة، وُتجّســد المبــادئ والقيــم التــي َتتحّكــم فــي عــرض األحــداث 
والقضايــا المختلفــة، عبــر مجموعــة مــن اآلليــات، مثــل »االنتقــاء، االســتثناء، التأكيــد، 
اإلبــراز، التهميــش، والتجاهــل«. مــا يعنــي أن األطــر ُتســتخدم فــي تنظيــم المحتــوى الــذي 

ُتقّدمــه الوســيلة اإلعاميــة للجمهــور.

مــن هــذا المنطلــق، فــإن نظريــة األطــر ُتعنــى بدراســة الجوانــب التــي َرّكــزت عليها الوســيلة 
اإلعاميــة فــي تناولهــا لألحــداث والوقائــع المختلفة عبر مســتويين..

من خال اختيار هذه الوسائل ألحداث معّينة، والتركيز عليها دون غيرها. األول: 

نــي: مــن خــال دراســة الجوانــب التــي َســَعت الوســيلة إلى إبرازها أثناء تناولها لألحداث. لثا ا

وفــي هــذا الصــدد، ُينّبهنــا »والتــر ليبمــان Walter Lipmann«، إلــى ضــرورة التمييــز 
بيــن الحقائــق كمــا تجــري علــى أرض الواقــع »Truth«، ومــا تبثــه وســائل اإلعــام 
دة َتختلــف عمــا َتنقلــه  مــن معلومــات حولهــا »News«، بمعنــى أن الوقائــَع المجــرَّ
ــل هــذه الوســائل فــي صياغتهــا، َتخــرج عــن إطــار  وســائل اإلعــام، ألنــه وبمجــرد َتدخُّ

الحيــاد والموضوعيــة.

ــاة  ــر قن ــة تأطي ــَة األطــر، بهــدف الكشــف عــن كيفي وقــد اســَتخدمت الدراســُة نظري
أهــم  علــى  والتعــّرف  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الخــاّص  لمحتواهــا  الجزيــرة 
ــاة فــي تناولهــا، فضــًا عــن طبيعــة  ــا والموضوعــات التــي ركــزت عليهــا القن القضاي

هــذا التنــاول.

مجتمع وعّينة الدراسة:
قامــت الدراســة بتحليــل محتــوى الحســاب الرســمي لقنــاة الجزيــرة علــى تويتــر، خــال الربــع 
األول مــن العــام الجــاري )1 ينايــر – 31 مــارس 2020(، وذلــك مــن خــال المســح الشــامل 

لجميــع المــواّد المنشــورة علــى الحســاب خــال هــذه الفتــرة.

نظــرية األطر

التركيز
 دراسة الجوانبعلى أحداث معينة

التي تم إبرازها

دراسـة الجوانب التي اهتمت الوسيلة بها عبر..
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وَيشــهد العــام الحالــي منــذ بدايتــه، العديــد مــن األحــداث المحليــة واإلقليميــة والدولية، التي 
القــت تفاعــًا كبيــرًا مــن قبــل وســائل اإلعــام العالميــة، كمــا تتزامــن هــذه الفتــرة مــع تحقيــق 
المملكــة العربيــة الســعودية عــددًا مــن المنجــزات علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة، مثــل 
اختيــار الريــاض عاصمــًة للمــرأة العربيــة لعــام 2020م تحــت شــعار »المــرأة.. وطــن وطمــوح«، 

ورئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين، وانطــاق فعاليــات مواســم الســعودية.

ولذلــك كان مــن المهــم التعــّرف علــى كيفيــة تنــاول قنــاة الجزيــرة لهــذه النجاحــات، مــن أجــل 
استكشــاف مــدى التزامهــا بالتــوازن والحياديــة فــي تناولهــا لمختلــف األحــداث المتعلقــة 

بالمملكــة.

أدوات التحليل:
اعتمدت الدراسة على عدد من أدوات التحليل..

أواًل: تحليــل المضمــون، وذلــك بهــدف التحليــل الكمــي لنســبة الموضوعــات المتعلقــة 
بالســعودية، والتــي نشــرها حســاب قنــاة الجزيــرة، مقارنــة بإجمالــي مــا تــّم نشــره علــى 

الحســاب خــال فتــرة الدراســة.

ثانيــًا: التحليــل النقــدي للخطــاب، وذلــك مــن أجــل التحليــل الكيفــي للخطــاب، عبــر تحديــد 
الســمات العامــة للخطــاب اإلعامــي للقنــاة، والتعــرف علــى طبيعــة تنــاول الحســاب 
عــن  فضــًا  الدراســة،  فتــرة  خــال  نشــرها  والتــي  بالمملكــة،  المتعلقــة  للموضوعــات 
األســاليب التــي اعتمــد عليهــا لمحاولــة إقنــاع المتلقــي بمحتــواه. وكذلــك مــن خــال 
اســتخدام »المربــع اإليديولوجــي« للعالــم الهولنــدي »تويــن فــان دايــك«، للتعــّرف علــى 
)أنــا واآلخــر( فــي خطــاب حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر، ورصــد األســاليب المســتخدمة 

لمحاولــة تشــويه صــورة المملكــة العربيــة الســعودية )اآلخــر( فــي القنــاة القطريــة.

من 01 يــنــايــر
إلى 31 مارس

الرياض عاصمة 
المرأة العربية

المملكة رئيسة 
مجموعة العشرين

انطالق فعاليات 
مواسم السعودية
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البيئة السياسية المحيطة:
التــي  والدوليــة  اإلقليميــة  األحــداث  مــن  العديــد  بدايتــه  منــذ  2020م  العــام  شــهد 
اســتحوذت علــى اهتمــام العالــم أجمــع، وأصبحــت مــادًة يوميــة فــي وســائل اإلعــام 
والعســكرية  السياســية  األحــداث  بكثافــة  الدراســة  إجــراء  فتــرُة  فاتســمت  الدوليــة، 
واالقتصاديــة، التــي لــم َيقتصــر تأثيرهــا علــى مــكان وقــوع الحــدث فقــط، بــل امتــّد لُيلقــي 

بظالــه علــى مــا هــو أبعــُد مــن ذلــك.

ويمكن تقسيم تلك األحداث إلى نوعين..

1. أحداث آنية، مثل:

تنفيــذ الواليــات المتحــدة األمريكيــة عمليــة أدت إلــى مقتــل قائــد فيلــق القــدس فــي   
الحــرس الثــوري اإليرانــي قاســم ســليماني.

ظهــور فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( فــي الصيــن،   
وانتشــاره فــي أغلــب دول العالــم.

إعــان الرئيــس األمريكــي »دونالــد ترامــب« خطته   
للســام بين الفلســطينيين واإلســرائيليين.

إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.  

2. أحــداث متجــّددة، وهــي تلــك التــي وقعــت فــي وقــٍت ســابق، ولكنهــا ما زالت مســتمرة 
حتــى اآلن، مثل:

الصراع في سوريا.  

الصراع في ليبيا.  

الحركات االحتجاجية والتطّورات السياسية في العراق ولبنان والسودان.  

اتسمت..
فترة إجراء الدراسة بكثافة األحداث 

الدولية واإلقليمية على مختلف 
الّصعد.
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نتائج الدراسة التحليلية:
توّصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهّمها:

أواًل: من حيث حجم التناول

بلــغ إجمالــي المــواّد المنشــورة علــى حســاب قنــاة الجزيــرة بتويتــر )2,911( مــادة، خــال 
فتــرة الدراســة )91 يومــًا(، أي أّن متوّســط التغريــد اليومــي للقنــاة بلــغ )32( تغريــدة، 
منهــا،  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  المتعلقــة  المــواّد  إجمالــي  أن  النتائــج  وأظهــرت 
وَنشــرها حســاُب القنــاة خــال فتــرة الدراســة بلــغ )411( مــادة، بمتوســط نشــر يومــي بلــغ 

)5( مــواّد تقريبــًا.

وُتوضــح هــذه النتائــج أن نســبَة تنــاول حســاب قنــاة الجزيــرة للموضوعــات المتعلقــة 
بالمملكــة خــال فتــرة الدراســة، بلــغ 14% مــن إجمالــي المــواّد المنشــورة. وُتعــّد هــذه 
النســبة مرتفعــة، خاصــة إذا تــّم النظــر إليهــا فــي ســياق البيئــة اإلقليميــة والدوليــة 
الزاخــرة باألحــداث المهّمــة، األمــر الــذي يعكــس االهتمــام الكبيــر الــذي ُتوليــه الجزيــرة 

للمملكــة.

المواد المتعلقة إجمالي الموادالشهر
بالمملكة

النسبة المئوية للمواد 
الخاصة بالمملكة

11%1008106يناير

16%932145فبراير

16%971160مارس

14%2911411المجموع

2,911
مادة 

411
مادة متعلقة
بالمملكلة 

5
متوسط النشر 

اليومي 

%14
من إجمالي المواّد 

المنشورة

خالل فترة الدراسة، بمتوسط )32( تغريدة يوميًا
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ثانيًا: من حيث مجاالت التناول
ع مجــاالت تنــاول قنــاة الجزيــرة للمــواّد المتعلقــة بالمملكــة  َد وتنــوُّ أظهــرت نتيجــُة التحليــل َتعــدُّ
العربيــة الســعودية، واحتــّل المجــاُل »السياســي« قمــَة أولويــات القنــاة القطريــة، حيــث بلغــت 
المجــال  الثانيــة  المرتبــة  فــي  تــاه  بالمملكــة،  المتعلقــة  المــواد  إجمالــي  مــن   %42 نســبته 
»العســكري« بنســبة 25%، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء المجــال »الحقوقــي« بنســبة بلغــت %19، 
وحصــل المجــال »االقتصــادي« علــى المرتبــة الرابعــة بنســبة 9%، وجــاء المجــال »الصحــي« فــي 
المرتبــة الخامســة بنســبة 5% مــن إجمالــي المــواد المنشــورة فــي الحســاب والمتعلقــة بالمملكة.

وَيرجع احتالُل المجال السياسي المرتبَة األولى إلى سببين رئيسيين..

ــرة لمحاولــة تشــويه صــورة  ــر الــذي أولتــه الجزي ــل األول منهمــا فــي االهتمــام الكبي يتمّث
المملكــة العربيــة الســعودية داخليــًا وخارجيــًا، خاصــة فيمــا يتعّلــق بموقفهــا مــن القضيــة 
للــدول  الداخليــة  الشــؤون  المملكــة فــي  تدّخــل  الفلســطينية ومــن إســرائيل، وادعــاء 

األخــرى، فضــًا عــن الهجــوم المســتمّر عليهــا بســبب مقاطعتهــا لدولــة قطــر.

ــد القنــاة القطريــة »تســييس« العديــد مــن الملفــات،  أمــا الســبب الثانــي فيتمّثــل فــي تعمُّ
مثــل اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الســعودية لمواجهــة تفّشــي فيــروس كورونــا 
فــي البــاد، حيــث ســعت الجزيــرة إلــى محاولــة إثــارة مشــاعر المســلمين، والمزايــدة علــى 
اإلجــراء الســعودي الخــاّص بتعليــق العمــرة، وممــا ُيدّلــل علــى ســوء نوايــا القنــاة، تركيزهــا 
علــى هــذا اإلجــراء دون غيــره، مــا ُيظِهــر أن قنــاة الجزيــرة لــم تكــن تقــوم بتغطيــة إجــراءات 
المملكــة لمواجهــة هــذا الوبــاء إســوًة بمــا فعلتــه مــع الــدول األخــرى، وإنمــا ســعت إلــى 

اســتهداف المملكــة والتحريــض ِضّدهــا.

45    40    35    30    25    20    15    10    5    0

%42

%25

%19

%9

%5

المجال 
السياسي

المجال 
العسكري

المجال 
الحقوقي

المجال 
االقتصادي

 المجال
الصحي
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كما توجد العديد من األمثلة األخرى الدالة على مزايدات القناة و«تسييســها« للقضايا 
المختلفــة، تحقيقــًا ألهــداف إيديولوجيــة، كنشــرها الفيديــو الــذي تداولــه ُرّواد مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وُيظِهــر مجموعــة مــن المعتمريــن األتــراك َيهتفــون لألقصــى، وُيعــّد 

ذلــك نوعــًا مــن التأييــد والترويــج أيضــًا لهــذا التصــّرف المرفــوض دينيــًا وإجرائيــًا.

أمــا فيمــا يتعلــق بحصــول المجــال »العســكري« علــى المرتبــة الثانيــة مــن تنــاول حســاب 
ــا المملكــة، فيرجــع ذلــك إلــى حجــم تغطيــة القنــاة الكبيــر لألزمــة  ــرة لقضاي قنــاة الجزي
ــاة إلــى محاولــة تشــويه دور الســعودية فــي تحالــف دعــم  اليمنيــة، حيــث َســَعت القن
الشــرعية فــي اليمــن، وإظهارهــا بصــورة الدولــة المنهزمــة أمــام انتصــارات متتاليــة 

َتعّمــدت  كمــا  االنقابيــة،  الحوثــي  لميليشــيا 
القنــاة االدعــاء بــأن الــدول الغربيــة ترفــض إمــداَد 
ســفن  بمــرور  الســماح  أو  بالســاح،  المملكــة 
الشــحن الســعودية الُمَحّملــة باألســلحة، بدعــوى 
إلــى  أنهــا تســتهدف المدنييــن اليمنييــن، إضافــة 
ذلــك، َخّصصــت القنــاة العديــد مــن مواّدهــا لتنــاول 
والتــي  الحوثــي،  لميليشــيا  اإلجراميــة  الهجمــات 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  اســتهدفت 

وفيمــا يتعلــق بحصــول المجــال »الحقوقــي« علــى المرتبــة الثالثــة، فيرجــع ذلــك إلــى 
محــاوالت قنــاة الجزيــرة النيــَل مــن القيــادة الســعودية وخاصــة ســمّو ولــّي العهــد 
األميــر محمــد بــن ســلمان، مــن خــال الســعي إلــى تحريــض الــرأي العــام الســعودي ضــد 
قيــادات ومؤسســات البــاد، لزعزعــة األمــن واالســتقرار فيهــا، وذلــك باســتخدام ملــف 
حقــوق اإلنســان، ووصــل األمــر بالقنــاة إلــى درجــة اعتبــار إجــراءات المملكــة لمواجهــة 
بـــ  ُحّريــات المواطنيــن، ووصــف هــذه اإلجــراءات  الفســاد والمفســدين، خطــرًا علــى 

»االعتقــاالت«.

وممــا ُيبرهــن علــى نوايــا الجزيــرة تجــاه المملكــة، اعتمادهــا فــي كثيــر مــن األحيــان علــى 
إلــى مصــادر معلوماتهــا المتعّلقــة بهــذا  فعــل »المبنــي للمجهــول« فــي اإلشــارة 

ها. ــم ُتَســمِّ ــة ل ــى ُمنّظمــات حقوقي الملــف، أو إرجــاع هــذه المعلومــات إل

أمــا بخصــوص المجــال »االقتصــادي« فُيمكــن تفســيُر حصوله علــى المرتبة قبل األخيرة 
فــي تنــاول حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر لقضايــا المملكــة، إلــى أن القنــاة َوجــدت 
صعوبــة فــي تحريــف هــذا الملــف تحديــدًا، والــذي يعتمــد علــى مؤشــرات وإحصائيــات 
االقتصاديــة  باإلجــراءات  الدوليــة  المؤسســات  تقاريــر  إشــادة  مــع  خاصــة  رقميــة، 
الســعودية ومؤشــرات األداء اإليجابيــة، ولذلــك جــاء تنــاول هــذا المجــال ضعيفــًا مقارنــًة 
بالمجــاالت األخــرى، وإْن َغَلــب عليــه االعتمــاد علــى الــكام الُمرســل، واالدعــاءات التــي 

ال تســتند إلــى أدلــة وبراهيــن حقيقيــة.

اعتبرت..
قناة الجزيرة إجراءات المملكة في 

مكافحة الفساد »خطرًا« على 
المواطنين!
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وفيمــا يتعلــق بحصــول المجــال »الصحــي« علــى المرتبــة األخيــرة، فيرجــع ذلــك إلــى أّن 
َتفّشــي فيــروس كورونــا ُيعــّد الحــدَث األبــرز علــى مســتوى العالــم خــال الفتــرة الزمنيــة 
للدراســة، والتــي امتــدت مــن بدايــة ينايــر وحتــى نهايــة مــارس 2020م، وبالنظــر إلــى أّن 
ــخ 2 مــارس  لت بتاري ــة الســعودية ُســجِّ ــة بالفيــروس فــي المملكــة العربي ــة إصاب أوَل حال
2020م، كان تنــاول الجزيــرة لهــذا اإلطــار قليــًا، إال أن ذلــك لــم يمنــع القنــاة القطريــة من 
اســتغال هــذا الوبــاء العالمــي لمحاولــة اإلضــرار بالمملكــة، وخلــق حالــٍة مــن البلبلــة حــول 

اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا لمواجهتــه.

ثالثًا: من حيث الموضوعات التي تناولتها القناة
دت الموضوعــاُت والقضايــا التــي تناولتهــا قنــاة الجزيــرة القطريــة وتتعلــق بالمملكــة  َتعــدَّ

العربيــة الســعودية، وأهّمهــا:

1. األزمة اليمنية
احتلــت األزمــة اليمنيــة المرتبــَة األولــى فــي تنــاول قنــاة الجزيــرة بنســبة 37,5% مــن 
إجمالــي القضايــا المتعلقــة بالمملكــة، وَمّثلــت األزمــة اليمنيــة أحــَد أهــّم الملفــات التــي 
ســعت القنــاة إلــى اســتغالها، لمحاولــة تشــويه صــورة المملكــة والنيــل منهــا، حيــث 
كشــف تحليــُل محتــوى المــواّد المنشــورة فــي هــذا الملــف، أن قنــاة الجزيــرة قّدمــت 

مجموعــًة مــن األطروحــات تمحــورت حــول:

3. حقوق اإلنسان2. ولّي العهد1. األزمة اليمنية

6. العالقة مع قطر 5. اقتحام الحرم المكي 4. الوضع االقتصادي

9. موضوعات متفرقة8. فيروس كورونا7. القضية الفلسطينية

%37,5%19%7

%6 %6 %6

%5%5%2-1
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 محاولــة الوقيعــة وبــّث روح الفرقــة بيــن تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، وتعّمــد 
إظهــار وجــود أجنــدات خاصــة ومتعارضــة لــكلٍّ مــن الريــاض وأبــو ظبــي فــي اليمــن مــن 
جانــب، والســعي إلــى الوقيعــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والحكومــة اليمنيــة 
مــن جانــب آخــر، وذلــك مــن خــال اإليحــاء بتخّلــي المملكــة عنهــا لصالــح أهــداف خاصــة.

 التأكيد على أن اليمن لم َيُعْد أولويًة بالنسبة للسعودية.

 المســاواة بيــن الســعودية وقــوات التحالــف مــن جانــب، وميليشــيا الحوثــي االنقابيــة 
مــن جانــب آخــر.

 اســتخدام الحــرب النفســية، مــن خــال التأكيــد علــى الخســائر المتالحقــة بحــّق 
والتأكيــد  االنقابيــة،  الحوثــي  لميليشــيا  المتتاليــة  واالنتصــارات  الســعودية، 
علــى أن المملكــة شــرعت فــي محادثــات ســرية مــع الحوثييــن، وذلــك لإليحــاء 

بهزيمتهــا وفشــلها.

 االدعاء بأن قوات التحالف تستهدف المدنيين اليمنيين.

 تحميــل المملكــة مســئولية الظــروف المعيشــية الصعبــة التــي ُيعانــي منهــا الشــعب 
اليمنــي.

ــة َترفــض إمــداد المملكــة بالســاح، بدعــوى  ــدول األوروبي ــد مــن ال ــأن العدي  الزعــم ب
ــن فــي اليمــن. اســتخدامه ضــد المدنيي

2. ولّي العهد
حصلــت المــواّد التــي تناولــت ســمّو ولــّي العهــد األميــر محمــد بن ســلمان علــى المرتبة 
الثانيــة فــي تنــاول قنــاة الجزيــرة للموضوعــات الخاصــة بالمملكــة، وذلــك بنســبة %19، 
وكان الفتــًا أن القنــاة القطريــة ســعت إلــى النيــل مــن ســمّو ولــّي العهــد علــى وجــه 
التحديــد، ومحاولــة تشــويه صورتــه ســواًء أمــام الشــعب الســعودي أو أمــام المجتمــع 
الدولــي، ممــا ُيؤّكــد علــى أن األميــر محمــد بــن ســلمان ُيمّثــل أحــَد أهّم القــوى المؤّرقة 
للقنــاة ومــن يقــف وراءهــا، ولذلــك تــّم وضــع ســمّوه علــى رأس قائمــة المســتهدفين.

وقد تمحورت األطروحاُت الرئيسية التي تناولت األمير محمد بن سلمان حول:

 االدعاء بأن سمّو ولّي العهد َدّمر االقتصاد السعودي.

 الزعم بأن سياسات سمّوه َتذهب بالمملكة إلى الهاوية.

 محاولــة الوقيعــة بيــن األميــر محمــد بــن ســلمان وأمــراء األســرة الحاكمــة، واإليحــاء 
بوجــود حالــة انقســام حــادة داخــل األســرة.
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3. انتهاك حقوق اإلنسان
َخّصــص حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر، العديــَد مــن المــواّد التــي تتنــاول ملــف حقــوق 
اإلنســان فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فــي محاولــة لتشــويه صورتهــا أمــام المجتمــع 

الدولــي، وتحريــض الشــعب الســعودي ضــد قيــادة بــاده ومؤسســاتها.

وكان مــن الماحــظ اســتخدام الجزيــرة لهــذا الملــف 
تحديــدًا بشــكل ممنهــج، فاســتهدفت فــي الجانــب 
بــن  األميــر محمــد  العهــد  ولــّي  منــه ســموَّ  األكبــر 
متعلقــًا  المركــزي  الطــرح  كان  ولذلــك  ســلمان، 
بشــخص ســمّو ولــّي العهــد، أمــا الجانــب اآلخــر فــكان 
َيســتهدف مؤسســات وسياســات الســعودية بشــكل 
مــن   %7 الجانــب  هــذا  نســبة  شــّكلت  وقــد  عــام، 

إجمالــي المــواد المتعلقــة بالمملكــة، والمنشــورة علــى حســاب القنــاة خــال فتــرة الدراســة.

واعتمــدت األطروحــات التــي تضّمنهــا هــذا الملــف، علــى عــدد مــن االدعــاءات العبثيــة غيــر 
المســتندة إلــى أدلــة ملموســة، والمكتفيــة بــكالم ُمرســل دون َســَنٍد أو برهــان، فضــًا عــن 
االعتمــاد علــى مزاعــم منظمــاٍت حقوقيــة لــم ُتســّمها، إضافــة إلــى ذلــك، َوّظفــت الجزيــرة 

إجــراءاِت المملكــة فــي مكافحــة الفســاد، إلظهــار أنهــا تقييــد للحقــوق والحريــات.

4. تدهور الوضع االقتصادي
خّصــص حســاب قنــاة الجزيــرة 6% مــن المــواد المتعلقة بالســعودية، لإليحاء بأن االقتصاد 
الســعودي ُيعانــي مــن حالــة تدهــور وتراجــع. وهاجمــت القنــاة السياســات االقتصاديــة 

التــي تتبعهــا المملكــة، وتضّمنــت أهــّم األطروحــات فــي هــذا المجــال:

 الســعودية بدأت حرب أســعار النفط مع روســيا، بعدما أّثر خفُض اإلنتاج على اقتصادها، 
وقــد تكــّرر هــذا الطــرح فــي العديــد مــن المواّد، بهدف إلقاء المســئولية على المملكة.

 المملكة ُتعِلن عن سياسات تقشفية جديدة إنقاذًا القتصادها الُمرَهق.

 َتراجع أرباح شركة أرامكو، وانتقاد عرض أسهمها لاكتتاب العام.

5. اقتحام الحرم المكي عام 1979
أثــار حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر، قضيــة اقتحــام الحــرم المكــي علــى يــد جماعــة 
جهيمــان العتيبــي عــام 1979م، مخّصصــًا لهــذه الحادثــة عــددًا مــن المــواد، بلغــت نســبتها 
6% مــن إجمالــي المــواد المتعلقــة بالمملكــة، وتمحــورت أطروحــة القنــاة الرئيســية حــول 

التشــكيك فــي الروايــة الرســمية الســعودية الخاصــة بتحريــر الحــرم المكــي.

يكشف..
التناول الكثيف لسمّو ولّي العهد 

في مواّد الجزيرة، أنه أحد أهّم القوى 
المّؤرقة لمن تمّثله القناة.

14

www.alqarar.sa @alqarar_sa



6. العالقة مع قطر
اهتّمــت قنــاة الجزيــرة بالتعــّرض لمــا أســمته األزمــة الخليجيــة، حيــث خّصصــت لهــا %6 

مــن موادهــا الخاصــة بالمملكــة.

وتمحورت األطروحات الرئيسية التي عرضتها القناة في هذا الشأن حول:

ِض دولــة قطــر إلــى حصــار - حســب توصيفهــا - جائــٍر مــن قبل الــدول العربية األربع،   َتعــرُّ
الســعودية واإلمارات والبحرين ومصر، َنتج عن أزمة مفتعلة وُمعّدة ُمســبقًا.

 إثبــات قــدرة دولــة قطــر علــى الصمــود أمــام الحصــار االقتصــادي المفــروض عليهــا، 
وانتصارهــا علــى الــدول المحاِصــرة.

 قضاء حصار دولة قطر على العمل الخليجي المشترك.

7. القضية الفلسطينية
ــة الفلســطينية، فــي عــدد  ــرة موقــَف المملكــة مــن القضي ــاة الجزي ــاول حســاب قن تن
مــن المــواد بلغــت نســبتها 5% مــن إجمالــي المــواد المتعلقــة بالســعودية، وكشــفت 
األطروحــات التــي عرضتهــا الجزيــرة فــي هــذا الشــأن، محاوالتهــا الحثيثــة لتشــويه صــورة 

الســعودية، وذلــك علــى مســتويين..

َطــت فــي حقــوق   األول تمّثــل فــي الزعــم بــأن المملكــة العربيــة الســعودية َفرَّ
الفلســطيني. الشــعب 

 أما الثاني فتثّمل في االدعاء بأن المملكة َتسعى إلى التطبيع مع إسرائيل.

8. فيروس كورونا 
تناولــت الجزيــرة القطريــة فــي حســابها الرســمي علــى موقــع تويتــر، َتطــّورات انتشــار 
ــة الســعودية، وذلــك فــي مــواّد بلغــت نســبتها %5. ــا فــي المملكــة العربي فيــروس كورون

وفــي هــذا الصــدد ُلوحــظ أن قنــاة الجزيــرة هّمشــت اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتها 
المملكــة لمواجهــة تفشــي الفيــروس، بينمــا رّكــزت بشــكل كبيــر علــى قــرارات المملكــة 

االحترازيــة الخاصــة بمناســك العمــرة وزيــارة األماكــن المقّدســة.

زعمت أن المملكة فّرطت في حقوق 
الشعب الفلسطيني، وتسعى للتطبيع 

ادعاءات
القضية الفلسطينية
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وفــي هــذا الصــدد َتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بتاريــخ 29 ينايــر، عرضــت قنــاة الجزيــرة فيديوجرافيــك 
ــا، الــذي ُتعــّد الصيــن َمصــدَره، وقالــت إنــه »َتَســّلل إلــى أكثــر مــن 20  يتنــاول فيــروس كورون
دولــة، منهــا فرنســا - ألمانيــا - الواليــات المتحــدة - اليابــان - والســعودية«، ولوحــظ أن الجزيرة 
ذكــرت المملكــة العربيــة الســعودية التــي لــم ُتســّجل أيَّ حالــة إصابــة بالفيــروس قبــل وخــال 

هــذا التاريــخ، بينمــا تجاهلــت إيــران التــي ُتعــّد مــن أكبــر 
بــؤر الفيــروس فــي العالــم، إلــى جانــب الصيــن وإيطاليــا 
وكوريــا الجنوبيــة، وذلــك بهــدف إثــارة الخــوف والذعــر 
بيــن المواطنيــن الســعوديين والمقيميــن علــى أرض 
المملكــة، وخلــق حالــة مــن الفوضــى فــي البــاد، ممــا 

ُيدّلــل علــى أن القنــاة َتســتغل كلَّ الظــروف، حتــى ولــو كانــت تتعلــق بصحــة وحيــاة اإلنســان، 
مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا السياســية.

جديــٌر بالذكــر أن وزارة الصحــة الســعودية، أعلنــت عــن تســجيل أول حالــة إصابــة بفيــروس 
مــارس2020م.  2 الموافــق  االثنيــن  يــوم  المســتجّد  كورونــا 

9. موضوعات متفّرقة
إضافــًة إلــى مــا ســبق، َتضّمــن حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر أيضــًا مجموعــًة أخــرى مــن 
الموضوعــات المتفّرقــة التــي تخــّص المملكــة العربيــة الســعودية، مثــل عاقاتهــا الثنائيــة مــع 

عــدد مــن دول العالــم.

فقــد تناولــت قنــاة الجزيــرة األزمــَة الليبيــة فــي المــواّد المتعلقــة بالمملكــة، بنســبة بلغــت 
ّج باســم المملكــة فــي الملــف الليبــي بشــكل تحريضــي، فــي  2%، حيــث حرصــت القنــاة علــى الــزَّ
محاولــة منهــا لتشــويه دورهــا فــي ليبيــا، عبــر االدعــاء بتدّخلهــا فــي الشــأن الداخلــي الليبــي، 

وتأجيــج الصــراع عبــر تمويــل مــن أســمتهم القنــاة »مرتزقــة« قــوات المشــير خليفــة حفتــر.

كمــا تناولــت القنــاة العالقــات الســعودية-األمريكية فــي عــدد مــن المــواد بلغــت نســبتها 
ــة  1,7% مــن إجمالــي المــواد المتعلقــة بالمملكــة، فضــًا عــن العاقــات الســعودية اإليراني

بنســبة %1.

وتناولــت القنــاة أيضــًا مــوادَّ متفرقــًة ِبِنَســٍب تــكاد ال ُتذكــر، وال َيجمُعهــا تصنيــٌف ُموّحــد، 
ســوى توصيفهــا بأنهــا »تحريضيــة«، اعتمــدت فيهــا الجزيــرة علــى مصــادر مجهولــة، ومــن 
أمثلــة هــذه المــواّد الزعــُم بــأن »المملكــة العربيــة الســعودية تقــوم بتجنيــد جواســيس فــي 
الدنمــارك وهولنــدا«، و»تفاعــل واســع مــع مقطــع ُمصــّور لمعتمريــن أتــراك َيهتفــون نصــرًة 

ــاء أدائهــم مناســك العمــرة«. للمســجد األقصــى أثن

وُتوضــح هــذه الفئــة مــن المــواّد محاولــة قنــاة الجزيــرة تشــويه صــورة المملكــة فــي مختلــف 
الملفــات، وحرصهــا علــى وجــود مــادة مخّصصــة لهــا بشــكل دائــم أيــًا كان مصدرهــا وموضوعهــا.

أزمة كورونا..
أثبتت أن الجزيرة تستغّل حتى الظروف 

الصحية واإلنسانية، لتحقيق أهداف سياسية.
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رابعًا: من حيث األطر المستخدمة
َســَعت قنــاة الجزيــرة القطريــة إلــى تضليــل الــرأي العــام، والتأثيــر علــى إدراكــه تجــاه القضايــا 
والموضوعــات المتعلقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــال تأطيرها بالشــكل الذي 

َيخــدم أجندتهــا، ومــن أهــم األطــر التــي اعتمــد عليهــا حســاب القنــاة علــى تويتــر مــا يلــي:

إطار الصراع:
اهتمــت قنــاة الجزيــرة بتنــاول العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 

َوفــق إطــار »الصــراع«، ومــن أمثلــة ذلــك:

1. مهمــة قــوات تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن والــذي تقــوده الســعودية، حيــث 
حاولــت القنــاة تضليــَل الــرأي العــام والتأثيــر علــى إداركــه لمهّمــة التحالــف، والمتمثلــة 
فــي اســتعادة الشــرعية المســلوبة مــن الحكومــة اليمنيــة علــى يــد ميليشــيا الحوثــي 
االنقابيــة، وســعت القنــاة إلــى تهميــش مهمــة اســتعادة الشــرعية، والتركيــز علــى 

ــل الصــراع إلــى: تحوي

 صــراع بيــن المملكــة والحكومــة الشــرعية، واإليحــاء بأن الهدف األساســي للمملكة 
مــن قيادتهــا للتحالــف هــو تحقيــق مكاســب خاصــة، وليــس اســتعادة الشــرعية 

وتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي اليمــن.
 صراع بين المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

بتبّنــي خطــاب ميليشــيا  َتْكَتــِف  لــم  الجزيــرة  التأطيــر أن قنــاة  ويظهــر مــن هــذا 
اإلقليميــة  أجندتهــا  تنفيــذ  فــي  ســاعدتها  وإنمــا  االنقابيــة فحســب،  الحوثــي 

بإيــران. المرتبطــة 

2. تناولــت القنــاة القطريــة مــا أســمته »األزمــة الخليجيــة«، عبــر تأطيرهــا مــن منطلــق 
الصــراع بيــن الريــاض والدوحــة، وتصويــر المملكــة على أنها تســعى إلى فرض اإلماءات 
والتحّكــم فــي القــرار القطــري، متجاهلــًة السياســات المارقــة للنظــام القطــري الحاكــم، 

والــذي يســتهدف زعزعــة األمــن واالســتقرار اإلقليمييــن.

إطار االهتمامات إطار الصراع
اإلنسانية

إطار االستراتيجيةإطار المسئولية
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3. ســعت قنــاة الجزيــرة إلــى النيــل مــن ســمّو ولــّي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، مــن 
خــال المــزج بيــن إطــاري »الصــراع« و«الشــخصية«، حيــث حاولــت تضليــَل الــرأي العــام، 
عبــر االدعــاء بوجــود صــراع علــى الســلطة بيــن ســمّو ولــّي العهــد، وبعــض أفــراد األســرة 

الحاكمــة فــي المملكــة.

إطار المسئولية
اســتخدمت قنــاة الجزيــرة إطــار »المســئولية« فــي 
تدهــور  مســئولية  إللقــاء  أيضــًا،  اليمنــي  الملــف 
األوضــاع فــي اليمــن ومعانــاة الشــعب اليمنــي علــى 

قــوات التحالــف، وخاصــة الســعودية.

إطار االهتمامات اإلنسانية
الجمهــور  إدراك  علــى  التأثيــر  أجــل  مــن  العاطفــي  الجانــب  اســتغال  الجزيــرة  حاولــت 
الســعودي، وســعت إلــى تنــاول بعــض المــواّد َوفــق إطــار »االهتمامــات اإلنســانية«، 
مثــل الزعــم بــأن المواطــن الســعودي ُيعانــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وَيتعــّرض إلــى 
التنكيــل والتعذيــب، وال يســتطيع التعبيــَر عــن رأيــه بحريــة، وذلــك بهــدف تحريــض الــرأي 

العــام ضــد مؤسســات الدولــة وقياداتهــا.

وفــي مثــال آخــر تســاءلت الجزيــرة »كيــف يمكــن للنســاء فــي الســعودية انتــزاع الحقــوق 
ورفــض الظلــم؟«، ُمتجاهلــًة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة، 
ــزاع« والــذي َيعنــي أخــذ الشــيء  ــاة القطريــة اســتخدمت لفــظ »انت ــا أن القن وُياحــظ هن
ــّر البــاد إلــى حالــٍة مــن الفوضــى  ــل وُيؤّكــد علــى أن هــدف القنــاة هــو َج بالقــوة، مــا ُيدّل

والعنــف.

إطار االستراتيجية
أظهــر تحليــل خطــاب حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر، أن القنــاة اســتخدمت مصطلحــاٍت 
اســتراتيجيًة دالة على سياســاتها التحريرية التحريضية والمعادية للمملكة، ومنها »َتَخّلي 
الســعودية«،  »تــوّرط  الحوثييــن«،  اليمنــي«، »انتصــارات  الجيــش  عــن  التحالــف  قــوات 

»تنامــي قــوة الحوثييــن«.

تنــاول  فــي  الخبريــة  اأُلُطــَر  اســَتخدمت  الجزيــرة  قنــاة  أن  َيّتضــح  الســابق،  العــرض  مــن 
المحتــوى المتعّلــق بالمملكــة العربيــة الســعودية، بالشــكل الــذي يتوافــق مــع السياســات 

التحريريــة للقنــاة، والتــي تســتهدف المملكــة وتســعى إلــى النيــل منهــا.

الجزيرة..
لم َتْكتِف بتبّني خطاب ميليشيا

الحوثي، بل ساعدتها في تنفيذ أجندتها 
اإلقليمية المرتبطة بإيران.
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خامسًا: من حيث شكل المحتوى
لجــأت قنــاة الجزيــرة إلــى عــرض المحتــوى الخــاّص بالمملكة العربية الســعودية، باســتخدام 
مختلــف الفنــون اإلعاميــة، فجــاءت فــي المرتبــة األولــى فئــة »نــّص وفيديــو تقريــري« 
بنســبة 33,6% مــن إجمالــي المــواّد الخاصــة بالمملكــة، تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة فئــة 
»نــّص وفيديــو خبــري« بنســبة 28,2%، وَتســاوى فــي المرتبــة الثالثــة كلٌّ مــن فئتــي 
»نــّص وحلقــة كاملــة« و«نــّص ورابــط خبــري« بنســبة 9,2% لــكلٍّ منهمــا، وفــي المرتبــة 
الرابعــة جــاءت فئــة »نــّص وصــورة« بنســبة 6,4%، أمــا فئــة »نــّص وفيديــو تحليلــي« 
فحصلــت علــى المرتبــة الخامســة بنســبة 5,8%، وبينمــا حّلــت فئــة »نــّص فقــط« فــي 
المرتبــة السادســة بنســبة 5,4%، تذّيلــت فئــة »نــّص وفيديــو جــراف« ترتيــَب األشــكال 
اإلعاميــة بنســبة 2,2% مــن إجمالــي المــواّد المنشــورة علــى حســاب الجزيــرة، والمتعلقــة 

بالمملكــة، خــال فتــرة الدراســة.

تحليل ُملّون يخدم اإليديولوجيا
ُتظِهــر هــذه النتيجــة أن حســاَب قنــاة الجزيــرة غلــب عليه الطابع التحليلــي، ُمقارنًة بالخبري، 
فــي تغطيتهــا للقضايــا والموضوعــات المتعّلقــة بالمملكــة، فلــم َتكَتــِف الجزيــرُة بفبركــة 
األخبــار الســلبية عــن المملكــة، وإنمــا ســعت إلــى تفســيرها وتشــكيلها بمــا يتوافــق مــع 

سياســات القنــاة المعاديــة للمملكــة.

وكان الفتــًا أن القنــاة القطريــة حرصــت علــى »تكــرار المحتــوى« لضمــان تحقيقــه أكبــَر 
قــدٍر مــن المشــاهدة، وتنّوعــت طــرق التكــرار ســواًء بعــرض نفــس المحتــوى دون تغييــر، أو 

عرضــه مــع إجــراء بعــض التغييــرات عليــه.

كمــا كــّررت عــرَض المحتــوى الواحــد فــي شــكل فيديــو خبــري، وفيديــو تقريــري، وآخــر 

نّص وفيديو تقريري

نّص وفيديو خبري

نّص وحلقة كاملة

نّص ورابط خبري

نّص وصورة

نّص وفيديو تحليلي

نّص فقط

نّص وفيديو جراف

%33.6

%9.2

%6.4

%5.4

%28.2

%9.2

%5.8

%2.2
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تحليلــي، وقامــت القنــاة أيضــًا بتقطيــع حلقــات البرامــج الكاملــة الخاصــة بالمملكــة، إلــى 
ــة. عــدد مــن األجــزاء، لعرضهــا تباعــًا إلــى جانــب المــادة الكامل

إضافــًة إلــى ذلــك، أنتجــت قنــاة الجزيــرة عــدة أفــام وصفتهــا باالســتقصائية والوثائقيــة، 
تتنــاول  جمهورهــا،  لــدى  مصداقيــًة  إلكســابها 
القضايــا المتعلقــة بالمملكــة بشــكل تحريضــي، مثــل 
ــه  ــذي اّدعــت في فيلــم »مــوت علــى الحــدود«، وال
بالتجنيــد  تقــوم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن 
الدفــاع  أجــل  مــن  اليمنييــن،  للشــباب  العشــوائي 
وتعّمــدت  الحوثــي،  ميليشــيا  هجمــات  ضــد  عنهــا 
بجانــب  متكــّرر،  بشــكل  أجــزاء  علــى  المــادة  عــرَض 

المشــاهدة والتفاعــل. أكبــر قــدر مــن  عرضهــا كاملــة، وذلــك لتحقيــق 

الُمبّيتــة«،  النوايــا  آخــر حمــل اســم »المهــرة..  القنــاة فيلمــًا  أنتجــت  وباألســلوب ذاتــه، 
حاولــت مــن خالــه تشــويه صــورة المملكــة، واختــاق مــا زعمــت أنــه الهــدُف الحقيقــي 

وراَء الوجــود الســعودي فــي محافظــة المهــرة اليمنيــة.

سادسًا: من حيث المصادر التي اعتمدت عليها القناة
جــاءت المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا قنــاة الجزيــرة فــي اســتقاء معلوماتهــا كاشــفة 
وناســفة لمصداقيتهــا، حيــث جــاءت فئــة »رســمي غيــر ســعودي« مــن المصــادر فــي 

.%21,7 بنســبة  األولــى  المرتبــة 

بينما احتّلت المصادر »المجهولة« المرتبة الثانية بنسبة %21.

وفي المرتبة الثالثة »إعامي غير سعودي« بنسبة %19.

وفي المرتبة الرابعة »آراء معارضة للمملكة« بنسبة %15,6.

وفي المرتبة الخامسة »شهود عيان« بنسبة %10,7.

وفي المرتبة السادسة »أكثر من مصدر« بنسبة %5,8.

وفي المرتبة السابعة »رسمي سعودي« بنسبة 5,5% فقط.

وفي المرتبة الثامنة »إعامي سعودي« بنسبة %0,7.

وُتشــير هــذه النتائــج إلــى أن تبّنــي قنــاة الجزيــرة وجهات نظر الجهــات األخرى المعارضة 
أنــه حتــى فــي  الرســمية الســعودية، وكان الفتــًا  الروايــة  للمملكــة، بينمــا تتجاهــل 
المــّرات القليلــة التــي أشــارت فيهــا الجزيــرة إلــى الروايــة الرســمية الســعودية، كان ذلــك 

حساب الجزيرة..
حرص على »تكرار المحتوى« لتحقيق 

مشاهدات أكبر، سواًء بعرض المحتوى 
دون تغيير، أو بتغيير طفيف.
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ــرة علــى االســتخدام  ــم، كمــا اعتمــدت الجزي ــم باســتخدام لغــة التشــكيك أو التهّك يت
الُمجتــزأ للروايــة الرســمية الســعودية، بالشــكل الــذي ُيؤّثــر علــى مضمونهــا بمــا يخــدم 

أجنــدة القنــاة.

وَتكشــف هــذه النتائــج أيضــًا أن القنــاة افتقــدت إلــى المصــادر الموثوقــة، وهــو مــا 
َيظهــر مــن خــال اعتمادهــا بشــكل كبيــر علــى فئــات المصــادر التــي َتفتقــد المصداقية، 
مثــل )المجهولــة - شــهود العيــان(، ولذلــك َبــَرز الفعــل المبنــي للمجهــول، فــي العديــِد 

مــن مــواّد القنــاة.

كمــا أظهــر تحليــُل حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر، أن معيــار صاحيــة النشــر الخــاّص 
بالمــواّد التــي تتنــاول المملكــة، هــو أن تكــون ســلبيًة وتنتقــد الســعودية، ولذلــك 
ــر معروفــة ومــن دول  ــة غي ــان علــى مواقــع إخباري ــاة فــي بعــض األحي اعتمــدت القن

مختلفــة، مصــدرًا لألخبــار المتعلقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

كمــا اســتقت القنــاة معلوماتهــا مــن حســابات ســوداء مثــل »معتقلــي الــرأي« المعروف 
بأجندتــه المعاديــة للمملكــة، فضــًا عــن االعتمــاد علــى موقــع »ميــدل إيســت آي« 
الــذي تتطابــق سياســاته التحريريــة مــع سياســة القنــاة، وفــي المقابــل تجاهلــت القنــاة 

َزهــا الواضــح. المصــادَر اإلعاميــة الســعودية بشــكل شــبه تــاّم، مــا ُيظِهــر َتَحيُّ

سابعًا: اتجاه القناة
أظهــرت نتيجــة الدراســة أن اتجــاه القنــاة وحســابها علــى تويتــر نحــو القضايــا والموضوعــات 
المتعلقــة بالمملكــة كان ســلبيًا فــي المقــام األول، وذلــك بنســبة 92%، مقابــل اتجــاه 
َيتَمظهــر بالحيــاد وتبلــغ نســبته 8% مــن إجمالــي المــواد التــي نشــرها الحســاب بشــأن 

المملكــة، بينمــا لــم ُتنشــَر أّي مــادة إيجابيــة تجــاه الســعودية.

%92%8
محايد )ظاهرًا(سلبي

افتقدت القناة للمصداقية من 
خالل استخدامها بشكل كبير لـ..

األفعال
المبنية للمجهول
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ثامنًا: درجة االستثارة
خلصــت نتائــج الدراســة إلــى أن قنــاة الجزيــرة انتهجــت سياســًة تحريضيــة فــي أغلــب المــواّد 
التــي نشــرتها علــى حســابها بتويتــر حــول المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث بلغــت نســبة 
المــواّد ذات الطابــع »التحريضــي« 89%، مقابــل 11% للمــواّد المّتســمة بـــ »الهــدوء«، 

مــن إجمالــي المــواّد الخاصــة بالمملكــة خــال فتــرة الدراســة.

تاسعًا: من حيث توازن العرض
أوضحــت نتائــُج التحليــل أن قنــاة الجزيــرة لــم َتلتــزم بالمهنيــة والحياديــة فــي عــرض المــواّد 
المتعلقــة بالمملكــة، حيــث بلغــت فئــة المــواّد التــي »َتعــِرُض وجهــة نظــر واحــدة« نســبة 
86,6% مــن إجمالــي المــواّد الخاصــة بالســعودية، بينمــا حصلــت فئــة المــواد التي »تعرض 

وجهــات النظــر المختلفــة« علــى نســبة 13,4% فقــط.

وبطبيعــة الحــال، فقــد اهتّمــت القنــاة بعــرض وجهــة النظــر المعارضــة للمملكــة فــي 
ــِف بعرضهــا، وإنمــا َتبّنتهــا وعــّززت حضورهــا،  ــم َتكَت ــل ول ــا والمجــاالت، ب مختلــف القضاي

وشــملت هــذه الممارســة - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - تبّنيهــا لـــ:

 وجهــة نظــر ميليشــيا الحوثــي، واعتمادهــا علــى المتحدث العســكري باســم الميليشــيا، 
وعــرض الكثيــر مــن المــواّد نقــًا عــن قنــاة »المســيرة« التابعة للميليشــيا.

 وجهة النظر الروسية فيما يتعّلق بحرب أسعار النفط.

ــر الســعودية، شــريطة أن يكــون المضمــون ســلبيًا   مــا ُينَشــر فــي وســائل اإلعــام غي
ــدة«. ــه بصــورة »الحقائــق الُمؤّك ــج ل تجــاه المملكــة، والتروي

%89
%11 طابع تحريضي

متسم بالهدوء

تـــوازن 
العرض %86.6

%13.4
وجهة نظر واحدة

وجهات نظر 
مختلفة
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أمــا فيمــا َيتعّلــق بالمــواّد التــي َتَمظهــرت بنقــل وجهــات النظــر المختلفــة، فلــم يكــن ذلــك 
ــد التشــكيك فــي الروايــة الســعودية  نابعــًا مــن مبــدأ الحيــاد والموضوعيــة، بدليــل َتعمُّ
وَتهميشــها، فــي مقابــل التأكيــد علــى الروايــات األخــرى المعارضــة، والعمــل علــى إبرازهــا 
وتعزيزهــا، فاعتــادت الجزيــرُة - مثــًا - اســتخدام عبــاراٍت تســبق الروايــة المؤّيدة لسياســات 
المملكــة، والمعارضــة إليديولوجيتهــا، مــن قبيــل )مــا وصفــه، حســب، مــا أســماه، مــا 
اعتبــره.. إلــخ(، بينمــا ال ُتســتخدم تلــك العبــارات عندمــا يتعلــق األمــر بجهــٍة أو موقــٍف 

َيتماهــى مــع سياســاتها التحريريــة.

عاشرًا: من حيث التفاعلية
كان الفتــًا خــال رصــد تعليقــات المتابعيــن علــى عّينــة اســتطاعية بلغــت )10( 
مــواّد قدمتهــا الجزيــرة، وتمّيــزت باالتجــاه الســلبي نحــو المملكــة العربيــة الســعودية، 
نســبَة  أن  واالقتصــادي،  والحقوقــي  والعســكري  السياســي  بيــن  مــا  وتنّوعــت 
م بلغــت 89%، مقابــل 6,5% للتعليقــات  التعليقــات المعاِرضــة للمحتــوى المقــدَّ
إجمالــي  مــن   %4,5 نســبة  علــى  المحايــدة  التعليقــات  حصلــت  فيمــا  المؤيــدة، 
موقــف  ثبــات  علــى  ُيدّلــل  ممــا  االســتطاعية،  العّينــة  مــواّد  علــى  التعليقــات 
المؤّيديــن للمملكــة وسياســاتها، وقــوة حجتهــم أمــام مناوئيهــا، حتــى مــن خــال 

التعليقــات: فتضّمنــت  للمملكــة،  معاديــة  منّصــة 

 السخرية من محتوى حساب قناة الجزيرة.

الداخليــة  وتأييــد سياســاتها  الســعودية، ودعــم  القيــادة  فــي  الثقــة  علــى  التأكيــد   
والخارجيــة.

 تفنيد ادعاءات القناة.

 كشف نوايا القناة القطرية ومحاوالتها المستميتة الستهداف المملكة.

 وعيًا عاليًا بالمخططات التي ُتحاك ضّد المملكة، ومحاولة تشويه صورتها ودورها.

%6.5
تعليقات مؤيدة

%89
تعليقات معارضة

%4.5
تعليقات محايدة
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فــي المقابــل، اّتســمت تعليقــاُت معارضــي سياســات المملكــة، علــى المحتــوى المقــّدم 
مــن الجزيــرة، بالعــزوِف شــبه التــاّم عــن الــرّد بالحجــة والمنطــق علــى تفنيــدات مؤّيــدي 
المملكة، الذين شــّكلوا خّط دفاع أول أمام سياســات الجزيرة التحريضية ِضّد الســعودية.

وجــود  االســتطاعية،  العّينــة  خــال  مــن  وُلوحــظ 
مجموعــة مــن الحســابات »الوهميــة« التــي تقــوم 
ــد محتــوى حســاب  بتســجيل اإلعجــاب، وتعيــد تغري
إلــى  وصولــه  نطــاق  لتوســيع  تويتــر،  علــى  القنــاة 

المســتخدمين، بهــدف التأثيــر علــى الــرأي العــام.

وتشــترك هذه الحســابات في متابعتها لشــخصيات 
واألبــواق  الجزيــرة،  قنــاة  مذيعــي  مثــل  بعينهــا، 

اإلعاميــة التــي تتماهــى سياســاتها مــع سياســات القنــاة القطريــة مثــل »العربي الجديد« 
ــاة الشــرق«، فضــًا عــن بعــض المنظمــات والشــخصيات مثــل »االتحــاد العالمــي  و«قن

لعلمــاء المســلمين« و«يوســف القرضــاوي« و«رجــب طيــب أردوغــان«.

وقــد تعّمــد حســاب قنــاة الجزيــرة َتكــرار المحتــوى المتعّلــق بالمملكــة، لتحقيــق الوصــول 
إلــى المتابعيــن، وبالتالــي زيــادة احتماليــة التعليــق وتســجيل اإلعجــاب وإعــادة التغريــد.

وقــد لجــأ حســاب قنــاة الجزيــرة علــى تويتــر، إلــى اســتخدام مجموعــٍة مــن األدوات 
الرقميــة بهــدف إيصــال محتواهــا إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المســتخدمين، منهــا:

 الهاشــتاق: واســُتخِدم فــي المحتــوى الخــاّص بالمملكــة بشــكل مكثــف، حتــى ُيحّقــق 
أكبــر قــدر مــن االنتشــار، وأوضحــت نتيجــُة التحليــل أن نســبة المــواّد المتضمنة هاشــتاقًا 

أو عــدة هاشــتاقات بلغــت 91,5%، مقابــل 8,5% مــادة لــم تتضّمنــه.

 الروابــط اإللكترونيــة: حــرص حســاب الجزيــرة علــى تضميــن المــواّد المتعلقــة بالمملكــة، 
»فيســبوك«  مثــل  األخــرى،  المنّصــات  علــى  القنــاة  لحســابات  إلكترونيــة  روابــط 
إلــى متابعتهــا، واعتمــدت  الجمهــور  ببعــض، ودفــع  لربطهــا بعضهــا  و«يوتيــوب«، 
ــة التــي أنتجتهــا  ــة علــى هــذه األداة بشــكل خــاّص مــع المــواد الفيلمي ــاة القطري القن

المملكــة. الســتهداف 

لوحظ..
تفاعل مجموعة من الحسابات 

الوهمية، بتسجيل اإلعجاب وإعادة 
تغريد مواّد حساب الجزيرة على تويتر.

تغريدات
متضمنة هاشتاق

تغريدات
لم تتضمن

%91,5 %8.5
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المرّبع اإليديولوجي لـ »فان دايك«
أنا واآلخر

ُيشير المرّبع اإليديولوجي لـ »فان دايك«، إلى استخدام )التهويل والتهوين/ 
التجميل والتشويه(، فيلجأ المتكّلم أو الكاتُب إلى تضخيم وتهويل حسناته 

وسيئات غيره، وتقليل وتهوين سيئاته وحسنات غيره، وذلك من أجل تجميل 
كلِّ ما له وَمن معه، وتشويه كلِّ ما ِلغيِره وَمن هو ِضّده.

ووفق هذا المرّبع، فإن ضمير »أنا« يعود على الشخص أو الجماعة أو الدولة، 
وأيضًا َمن تتوافق سياساته معها، أما »اآلخر« فُيعّبر عن الشخص أو الجماعة 

أو الدولة التي تتعارض سياساُتها مع »األنا«.

ِضُح  وبالتطبيق على تناول قناة الجزيرة لقضايا المملكة العربية السعودية، َيتَّ
قت المرّبَع اإليديولوجي لـ »فان دايك«، وذلك على النحو التالي: أنها َطبَّ

تعزيز الصفات واألفعال 
اإليجابية للشخص أو الجماعة..

تضخيم اإليجابي لـ )أنا(

تهوين الصفات واألفعال 
السلبية للشخص أو 
الجماعة..
تهوين السلبي لـ )أنا(

تعزيز الصفات واألفعال 
السلبية لآلخر..

تضخيم سلبيات اآلخر

تهوين الصفات واألفعال 
اإليجابية لآلخر..

تهوين إيجابيات اآلخر

المربع 
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أواًل: تضخيم وتهويل حسناته وسيئات غيره.

مواجهــة  فــي  قطــر  دولــة  دور  بتعظيــم  الجزيــرة  قنــاة  قامــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
»الحصــار« - حســب وصفهــا -، ووصفــت مــا قامــت بــه الــدول العربيــة األربــع بـــ »االنتهــاك 

الجســيم« لحقــوق اإلنســان.

ثانيًا: تقليل وتهوين سيئاته وحسنات غيره.

فلــم تتطــّرق الجزيــرة إلــى سياســات قطــر المعاديــة للــدول العربيــة، ودعمهــا للتنظيمــات 
اإلرهابيــة، بــل أرجعــت ســبب المقاطعــة إلــى االختــاف فــي وجهــات النظــر، كمــا أنهــا 
تجاهلــت محــاوالت الــدول العربيــة إلثنــاء الدوحــة عــن سياســاتها، مثــل اتفاقــي الريــاض 

2013 - 2014م.

وَينطبــق هــذا المثــاُل أيضــًا علــى قيــادة المملكــة لتحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، 
حيــث حرصــت القنــاة علــى إظهــار قــوات التحالــف بالُمرَتِكبــة للجرائــم بحــق المدنييــن 
شــًة مــا قامــت بــه ميليشــيا الحوثــي المســلحة باالنقــاب  اليمنييــن، متجاهلــًة أو ُمَهمِّ
علــى الحكومــة الشــرعية فــي اليمــن، كمــا تجاهلــت التضحيــاِت التــي تقــوم بهــا المملكــة 

العربيــة الســعودية للحفــاظ علــى وحــدة واســتقرار اليمــن.

بشــأن  الجزيــرة  تناولتهــا  التــي  القضايــا  مختلــف  علــى  النمــوذج  ذلــك  قيــاُس  وُيمكــن 
المملكــة، حيــث ُتعــّزز وجهــة النظــر المعارضــة أو المعاديــة للمملكــة، فــي مقابــل التحريــض 

ضــد الدولــة الســعودية وقياداتهــا.

آليات التحريض اإلعالمي ضد السعودية
ختامــًا.. أظهــر تحليــل محتــوى الحســاب الرســمي لقنــاة الجزيــرة علــى منصــة تويتــر، خــال 
ــًا تحريضيــًا ضــد المملكــة، لمحاولــة  الربــع األول مــن عــام 2020م، أن القنــاة تبّنــت خطاب

تشــويه صورتهــا وزعزعــة أمنهــا واســتقرارها، معتمــدًة علــى عــدد مــن اآلليــات، منهــا:

 اســتخدام أســلوب الضــّخ اإلعالمــي المكّثــف للمــواّد المتعلقــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، وذلــك مــن أجــل التأثيــر فــي أجنــدة المتابعيــن، وترتيــب أولوياتهــم، بحيــث 

ــات. يكــون اســتهداف المملكــة فــي مقّدمــة تلــك األولوي

 َتعّمــد تأطيــر األحــداث والوقائــع الخاصــة بالمملكــة بشــكل تضليلــي، والتركيــز علــى 
األخبــار الســلبية أيــًا كان مصدُرهــا، ودون التأّكــد مــن مصداقيتهــا، وتجاهــل اإلنجــازات 
التــي حققتهــا المملكــة، مثــل نجاحهــا فــي تــرّؤس قمــة العشــرين، واختيــار الريــاض 

عاصمــة للمــرأة العربيــة 2020م.
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 االعتمــاد علــى المصــادر غيــر الموثوقــة، مثــل )المجهولــة - شــهود العيان - الحســابات 
الســوداء المعاديــة للمملكــة - المواقــع اإلخباريــة التــي َتتماهــى أجندُتهــا مــع أجنــدة 

الجزيــرة فــي اســتهداف المملكــة - الشــخصيات الموّجهــة(.

ؤى المؤّيــدة   َتبّنــي وجهــات النظــر المعارضــة للمملكــة والتركيــز عليهــا، مــع تجاهــل الــرُّ
لهــا، وتهميشــها والتشــكيك فيهــا - فــي حــال ذكرهــا -.

 توظيــف اللغــة بالشــكل الــذي َيخــدم سياســتها التحريريــة، كاســتخدام األفعــال المبنية 
للمجهــول، واالعتمــاد علــى التوصيفــات التــي تتماشــى مــع أجندتهــا وتوّضــح ميولهــا، 
كـــ »جماعــة الحوثــي«، وتجّنــب وصــف »ميليشــيا« أو »جماعــة مســلحة«، فضــًا عــن 
التاعــب بحــروف الجــّر لتغييــر الحقائــق، كعبــارة »الحــرب علــى اليمــن«، بــدل »الحــرب 

ر أن المملكــة َتشــّن حربــًا علــى اليمــن. فــي اليمــن«، لُتصــوِّ

 اتبــاع سياســة »الكــذب الممنهــج«، وتبّنــي أســاليب »جوســيف جوبلــز« وزيــر الدعايــة 
السياســية النــازي األلمانــي خــال ُحكــم »أدولــف هتلــر«، والقائمــة علــى مبــدأ »اكــذب 
واكــذب، حتــى ُيصّدقــك النــاس«، فاعتمــدت القنــاة علــى نشــر األكاذيــب واالدعــاءات 
التــي تســتهدف المملكــة، بشــكل يخــدم أجنــدة قطــر، وَتعّمــد تكــرار هــذه األكاذيــب 
واســتفتاءات..  وتقريريــة  وتحليليــة  خبريــة  )مــواّد  المختلفــة  العــرض  أدوات  َوفــق 
وغيرهــا(، حتــى ُتصبــح هــذه األكاذيــب مستســاغًة لــدى عامــة المتابعيــن، ومــن ثــّم 

َيســهل تصديُقهــا فــي مراحــل الحقــة.

 عــرض جــزء مــن الحقائــق فــي بعــض المــواد، إلســباغ شــيء مــن المصداقيــة علــى 
المحتــوى، وإيهــام واســتغفال المتابــع، ومــن ثــم بنــاء مجموعــة مــن األكاذيــب علــى 

تلــك المعلومــات، بالشــكل الــذي يتوافــق مــع إيديولوجيــة القنــاة.

 اســتخدام التأويــل، خاصــة فــي تنــاول تصريحــات المســئولين الســعوديين، لتحريــف 
مضمــون التصريحــات. واتخــذ التأويــل أشــكااًل عــدة، منهــا اجتــزاء التصريــح، أو وضعــه 

فــي غيــر ســياقه، وغيرهــا مــن حيــل تضليليــة.

 االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى أدواٍت إقناعيــة خفيــة وغيــر مباشــرة، كعــرض القنــاة - 
علــى ســبيل المثــال - تقريــرًا يتنــاول العاقــات العربية-اإلســرائيلية، واســتخدام لقطــاٍت 
لقــادة المملكــة واإلمــارات، عنــد الحديــث عــن ترحيــب بعــض الــدول بفكــرة التطبيــع 

مــع إســرائيل، دون ذكرهمــا صراحــة.
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