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                                                             إعالم   الدول   الخلیجیة   المقاطعة   لقطر   في   مرحلة   حاسمة

                                        ورقة   ألقیت   في   منتدى   جریدة   االتحاد   الثاني   عشر   في   19   أكتوبر   2017   بأبوظبي

  

 منصور   النقیدان

  المقدمة

بعد نظر وجهات فیها احتضنتني التي االتحاد، جریدة مع سنوات ست أكمل الشهر هذا في                 

العالم عمت التي االضطرابات بدایات مع بي ألمت حیرة إثر الكتابة عن ثمانیة لشهور                انقطاع

أعیش كنت مقالة ثالثمئة من أكثر خالل ومن االتحاد جریدة فعبر ، ،2011 أوائل في                 العربي

واالنكسار، بالعلو والشعور أحیانًا والفخر والخوف والشكوك والقلق الحیرة فصول            مواسمي،

بدایة ومع الماضي یونیو ومنذ الجمیل، الماضي إلى والحنین التاریخ والغرقفي الذات،              وجلد

كنت شیئًا، فیها أكتب لم أسابیع أربعة من أكثر الحیرة، من جدیدة بدوامة أمر كنت الخلیجیة                  األزمة

أن لي نظر وجهات سمحت لقد الطریق، وأتلمس أتماسك بدأت ثم وحیرتي، أحزاني، في                غارقًا

لي وأتاحت مستقبلنا، على الخوف من خجلى كلمات وأنفث حیرتي، عن وأعبر شكوكي،               أبث

اإلعالم وسائل على قاسیًا أكون بأن النور یریا لن أنهما موقن شبه كنت مقالتین عبر                 الفرصة

 وعلى   نفسي   وزمالئي.أنا   ممتن   لجریدة   االتحاد.

اإلعالم وسائل في وأعلق وأكتب أشارك فإنني واإلعالمیون الكتاب أیها منكم واحد وألنني               

 الخلیجیة   حول   مایجري،   فإن   هذه   المقدمة   ذات   صلة   مباشرة   بما   سأعرضه   في   الدقائق   التالیة.

األنصاري عبدالحمید هما قطریان زمیالن یصحبنا كان المنتدى في شاركت كلما سنوات              منذ

االتحاد، جریدة في الكتابة في استمرارهما دون حالت القطریة الخلیجیة األزمة عبدالملك،              وأحمد

 ولهذا   هما   الیوم   غائبان.

             یمكننا   وصف   هذین   الزمیلین   بأنهما   یمثالن   حالتین   صادقتین   للمثقفین   القطریین.

واحد األنصاري عبدالحمید قطر. داخل یذكر إعالمي حضور أي بعیدة سنوات منذ لهما یكن لم                 

في الشریعة كلیة عمید كان قطر، في المسلمین واإلخوان القرضاوي نفوذ تعاظم ضحایا               من

یشیر الثالثة األلفیة من األولى السنوات في أحیانًا كان حین وغریبًا وحیدًا بدا وربما قطر،                 جامعة

محاولته في صعب موقع في الدوام على كان قطري كمثقف المسلمین. لإلخوان المدمر الدور                إلى

كویتیة. جریة في لمقاالته روابط األنصاري إلي یرسل اآلن یتوازن. أن وسیاسیًا نفسیًا               المكلفة

 وأرد   علیه   جواباً   مشجعاً   ولكنه   مشوب   باأللم   واألسى.

قضایا فیه یتناولون صالون لعقد قطریًا أكادیمیًا عشر اثني مع سعى فقد عبدالملك أحمد أما                 

في اإلصالح یرید (الشعب : عنوان تحت نشر كتاب في األوراق هذه وجمعت قطر، في                 اإلصالح

أحمد سألت االتحاد لجریدة سابق منتدى وفي ،2012 العام لبنان في الكتاب طبع أیضا).                قطر
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وحصلت الدوحة، مطار في وصودرت نسخة مئة أحضرنا لي: قال الكتاب، مصیر عن               عبدالملك

 على   نسختین   فقط.

أكثر یبدو عبدالملك أحمد بلدهما، موقف اتخذا وكالهما خلیجیة صحف في ینشران الیوم               كالهما

قدر الكتابة إلى األنصاري یعمد بینما األزمة، بتطورات ومساسًا مباشرة أكثر ومقاالته              حماسة،

 مایستطیع   عن   قضایا   أخرى.   وكالهما   ملتزمان   بوصف   المقاطعة   الخلیجیة   بالحصار.

 یمكننا   أن   نلمس   غیاب   زمیل   أو   زمیلین      أیضاً   كانا   معنا   في   العام   الماضي.

كما النفهم أن من الخوف بالخوف، الخلیجیین واإلعالمیین الكتاب غالبیة حال اختزال یمكن               

من أمام نبدو أن من الخوف حماسة، األكثر المواقف النتخذ أن من والخوف نظهر، أن                 نحب

نظر في نكون أن من والخوف أبواق، وكأننا واألمریكیین األوربیین الصحفیین من              یحترموننا

أقل أو والء، وأقل وطنیة، أقَل نحتسب أن الوجل مهادنین، متهاونین قیاداتنا عیون وفي                الداخل

في النكون أن من الخوف قرارات، من السیاسیة وقیاداتنا حكوماتنا ماتتخذه إزاء وغبطة               بهجة

من قادمون ینافسنا أن من الخوف بالبنان، إلیهم یشار الذین والمثقفین والكتاب المعلقین               صدارة

 أقصى   المدینة   یطیحون   بنا   ویحتلون   مكاننا.

أن عن وأقالمنا ألسنتنا یلجم هي، كما األشیاء رؤیة وبین بیننا ویحول مایقتلنا هو الخوف                 

 نفصح   ونتحدث   عما   نحن   علیه   ومایجب   أن   نكونه.

وعلى الخلیجیة، اإلعالم وسائل وبثته ونشرته أذاعته بما محصورة التالیة والشرائح الورقة              هذه

من أكثر وتحلیل استعراض على قامت الورقة وهذه واإلماراتیة. السعودیة اإلعالم وسائل              األخص

 103   من   المواد   اإلعالمیة   مابین   مقالة   وتقریر   وبرنامج   حواري   ووثائقي   وتفصیلها   كالتالي:.

أبوظبي قناة ومن األولى القناة أبوظبي تلفزیون من مواد 4 عربیة، نیوز سكاي بثتها مادة 13                

إعالم وسائل نشرتها مقاالت عن عبارة مواد و10 الشارقة، تلفزیون من مواد 6               الریاضیة،

الشرق السعودیة الصحف من صحفیة 33مادة نیوز، جلف فیها بمنا باإلنجلیزیة ناطقة              إماراتیة

القناة على البرامج من 2 العربیة، قناة بثتها برامج 5 وغیرها. الریاض، عكاظ،               األوسط،

 اإلخباریة   السعودیة،   و4   برامج   بثتها   قناة   ال   MBCاألولى.

4 ووثائقي، وتقریر ولقاء حواري برنامج مابین الجزیرة بثتها مادة 14 القطري اإلعالم ومن                

  مواد   من   الجزیرة   اإلنجلیزیة،   6   مواد   من   تلفزیون   قطر،   و2   من   تلفزیون   العربي   الجدید.

جوالت أهم من لواحدة مشهًدا األخیرة الخلیجیة األزمة في اإلعالمي المیدان اعتبار              یمكن
واإلمارات السعودیة بین للخالف األبرز الوجه ولكون جهة، من عبره األزمة النطالق              المعركة،
خلفیات على اعتمد الدوحة من الممول أو الرسمي القطري واإلعالم جهة، من              والبحرین

  أیدیولوجیة   وأخالقیة   ال   یسفر   عن   حقیقتها   سوى   الجدال   اإلعالمي.

ماهو وبین للدوحة) المقاطعة (الدول التحالف نظر لوجهة الممثلة القنوات بین المقارنة وكانت               
لقطر الطویل واالستثمار الجزیرة قنوات شبكة وجود ظل في عادلة غیر للدوحة تابع أو                ممثل
لعدم ظلًما أكثر المسألة تصبح اإلنجلیزیة الجزیرة قناة وجود مع فیها، العرب والقومیین               واإلخوان
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القنوات، وتعدد الرقمي اإلعالم تطّور مع خاصة نهائًیا یكن لم ذلك ولكن یكافؤها. ما                وجود
 وعملیة   فرز   المتأثرین.

 

 إعالم   الدول   المكافحة   لإلرهاب   واإلعالم   القطري:   المضمون   والمتلقي

قطر: بخصوص أساسیة رسائل أربع وجود الثالث التحالف دول إعالم مضمون من              الظاهر
بقطر الثقة ُیمكن ال الثالثة: المنطقة. في فوضى خلقت قطر الثانیة: اإلرهاب. تدعم قطر                األولى:
بل مسّوغ أمٌر قطر ومقاطعة عزل الرابعة: الریاض. في الحل وأن الحبال، كل على تلعب                 فهي
حصار هذا األولى رئیسة: رسائل خمس وجود القطري اإلعالم مضمون من والظاهر              وضروري.
خلقت اإلمارات الثالثة الخلیجي، الصف تشقان واإلمارات السعودیة الثانیة: مقاطعة،            ولیس
أولى وهما قطر سیادة انتهاك یریدان واإلمارات السعودیة الرابعة: ومصر. الیمن في              الفوضى
ویخافون شعوبهم یقمعون والبحرین ومصر واإلمارات السعودیة والخامس: باإلرهاب،           باالتهام

 من   الحریة.

العربي. الرأي ثالثًا: الخلیجي. الرأي ثانیًا: المحلي. الرأي أّوال: هم: الرسالة هذه من                المستهدفون
السیاسات صّناع على تأثیره بهدف الغربي العام الرأي خامسًا: الغرب. في السیاسات صناع               رابعًا:

 وأیضاً   ألغراض   تعزیز   القوة   الناعمة.

 فكیف   أبلت   هذه   الرسائل؟

 الرأي   المحلي

بالنظر بدقة هذا قیاس ُیمكن ال ولكن المحلي، الرأي كسب في نجح قد التحالف بأّن القول ُیمكن                    هنا
  إلى   غیاب   الجدل   العلني   في   الموضوع.

قدمت برامج هناك كان المحتوى، حیث من األداء تفاوت لإلرهاب المكافحة الثالث للدول               وبالنسبة
شراسة أكثر هجومیة سیاسة تتبنى أخرى كانت بینما أبسط. وبدرجة ومحدثة، غنیة رسالة               للمشاهد
احتوت والمؤثرة السریعة الرسائل إیصال في األنجح كانت وبعضها أحیانًا، باألشخاص             وارتباطًا

 على   آراء   أكثر   جرأة.

یبث الذي األبرز الیومي البرنامج هو قطر، قناة على الحقیقة برنامج كان القطري، الجانب على                 
بشكل الیومیة األحداث یتناول أن ویحاول متناوب، إعداد وفریق واحد مذیع له ویتفرغ ثابت                بشكل
یمثل أنه ویبدو أیًضا، الواحد الرأي یمثل وهو ضیف. من أكثر له ینتقي دفاعي وبأسلوب                 دائم،
في القطاعات كل من خبراء فیه ویشارك الجزیرة. قناة حتى أفكاره وتستخدم البرامج، لبقیة                النواة
استمر أنه ویالحظ األفكار. یخدم دام ما بالوقت یلتزم وال أیًضا. القطریة المرأة فیه وتشارك                 قطر،

 لما   یقرب   مئة   یوم   ویتطور   بشكل   مالحظ،   من   ناحیة   الضیوف   ومن   ناحیة   المقدم.

 الرأي   الخلیجي

الخارجیة للسیاسة القبیح الوجه إظهار في ( خصوصًا واإلمارات (السعودیة الحلفاء إعالم نجح               
الدفاع. موضع في قطر ووضع جدل، مثار والثانیة األولى الرسالتین جعل في نجح فقد                القطریة.
منقوصًا جاء النجاح هذا ولكن تمامًا. نفسه عن التهمة یدفع أْن القطري اإلعالم یستطع لم                 وهنا
العام فالرأي الرابعة. الرسالة على أخص وبشكل الثالثة الرسالة على اإلعالمي التركیز              بسبب
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المقاطعة. تستحق أنها على أو بقطر الثقة عدم على التركیز قبل وقت إلى بحاجة كان                 الخلیجي
حصل ما أنَّ واعتبار التباكي األول: أمرین: إلى لجأت نفسها عن الدفاع في قطر فشلت لما                  ولذلك
بانتاج وذلك المضادة، الحملة الثاني: الكویت). (ُعمان، أخرى خلیجیة لدول یحصل قد وأنه               مبالغة،
في الفوضى وبین وبینهما اإلرهاب وبین واإلمارات السعودیة من كل بین تربط مقابلة               مادة
ما وهو األمرین، في قطر على للرد اإلماراتي) (السعودي التحالف إعالم انساق وقد               المنطقة.
واإلصرار للمقاطعة، "اإلنسانیة" األبعاد على قطر تركیز ونالحظ الخلیجي. العام الرأي             شتت
بعید "إنساني" جدل في الخلیجي العام الرأي أدخل ألنَّه هذا كل "الحصار"... عبارة استخدام                على
األولى الرسالتین على التركیز األفضل كان الخلیجي للرأي إنه أي األصلي. السیاسي الجدل               عن

  والثانیة.   وترك   الثالثة   والرابعة.

تتشدق كانت أْن فبعد الحقیقي. وجهها إلظهار الجزیرة دفع أّنه هو التحالف، فیه نجح مهم                 أمٌر
هذا القطریة. السیاسة تسیرها أداة وكأنها اآلن ظهرت فإنها قطر، حكومة عن وباالستقالل               بالمهنیة

 كان   معروفاً   للخبراء   والمتابعین   ولكن   اآلن   ظهر   بشكل   فاقع   الیمكن   المغالطة   حوله.

 الرأي   العربي

المقاطعة الدول إعالم فاتت مهمة نقطة هنا ولكن الخلیجي. الرأي عن قیل ما تكرار ُیمكن                 هنا
وترجمته لإلرهاب قطر دعم على التركیز تم فقد القطري، اإلعالم منها واستفاد لإلرهاب               المكافحة
في قطر خلقتها التي الفوضى على التركیز یجب كان حین في المسلمین. لإلخوان قطر                بدعم
الجدل وتحّول المسلمین، اإلخوان عن اإلرهاب تهمة دفع على رده ركز القطري اإلعالم               المنطقة.
كان العربي للمشاهد قطر. بسبب تضرر الذي العربي للمشاهد بالنسبة أهمّیة أقل موضوع               إلى

 األفضل   التركیز   على   فوضى   المنطقة   بسبب   قطر   فقط.

المشاعر وحشد أخالقي؛ قالب في وضعها رسالة على المحافظة القطري اإلعالم حاول              لقد
الذین البعیدین المسلمین بعض عند كبیر أثر لهما وكان الحج، أو رمضان في سواء                اإلسالمیة،
أنها على لإلمارات القطریین تصویر محاولة أّن كما الرد. سماع من یتمكنوا ولم التهمة                سمعوا
المسلمین اإلخوان عناصر ذلك في ساعدهم شیوخها، لشیطنة الدؤب والسعي اإلسالم تكافح              دولة

  الذین   لم   یتوقفوا   یوًما   عن   تشویه   صورة   القیادة.

 خالصة

مضاعفة فعلیه العام الرأي في أكبر اختراقًا التحالف ودول واإلمارات السعودیة إعالم یحقق               -لكي

إن آخر بمعنى السیاسیین، تصریحات أو الدبلوماسي الكالم من أكثر الشعبي الخطاب على               التركیز

فإن قطر، على الضغط في دولیًا تنجح قد إستراتیجیة اإلرهاب ودعم باإلرهاب قطر وصف                كان

ما بین التمییز وفي اإلرهاب معنى توضیح في أكثر دقة یتطلب العربیة المنطقة في                نجاحها

ویتوجب كما العربي. الجمهور مخاطبة یستوجب ما وبین به، األجنبي الجمهور مخاطبة              یستوجب

التركیز من أكثر ألخ، ... اإلرهاب هذا ضحایا مع ومقابالت والشهادات األمثلة عرض في                التعمق

 على   نقل   التصریحات   السیاسیة   لهذا   المسؤول   أو   ذاك   في   وصف   قطر   باإلرهاب.
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ضمن میدیا السوشال على وتسویقها الخلیج دول لمواطني الموجهة الرسالة بین التفریق              -یجب

من كثیرا أن أي أفریقیا. شمال أو الشام بالد منطقة ضمن تسویقه یمكن ما وبین الخلیج، دول                   نطاق

العربي، الربیع دول لمواطني ورفض تحفظ محل هي األمریكیة بالسیاسات المرتبطة             القضایا

في ذلك مراعاة یتطلب وهذا الخلیج دول مواطني لغالبیة كذلك تكون ال وقد خصوصًا، الشام                 وبالد

  السرد   وطریقة   عرض   المادة.

 

ورفض تحفظ محل السیاق وهذا ونطاقه، التعریف تحدید دون بكثرة یستخدم اإلرهاب              -مصطلح

قبل من والتوظیف لالستغالل جاهز قوي مدخل هو كما العربي، المجتمع قطاعات من كثیر                عند

بین یفصل وال اإلسالم یشوه واإلماراتي السعودي اإلعالم بأن ومفاده واإلخوان، الجزیرة              أنصار

  اإلرهاب   والجهاد   أو   حتى   نضال   الفلسطینیین.

 

    انتهى

 


