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 7107ألزمة قطر  العربية األطر الخبرية لتغطية الصحف اإللكترونية
  محمد جاد المولى حافظ عويس

 : تمهيد

تػػيتأ أةمػػر معػػل مػػا الػػدوؿ العل)يػػر الل)ػػا  ماػػل والوػػعودير وايمػػالات وال)حػػليف  فػػأ ظػػؿ ظػػلوؼ 
)يف معل والدوؿ العل)ير  وياوير وأمنير اع)ر يشهدها العالـ العل)أ، وويعلة حالر مف عدـ الثقر والتعاوف

عالمًيا  ما مضايا ايلهاب والجماعات المتعلفػر التػأ تهػدد نيػاف الػدوؿ  وأمنًياالل)ا فأ التعامؿ وياوًيا وا 
العل)يػػر ووجودهػػا، وانعنوػػت هػػة  الحالػػر فػػأ الت)ػػايف الن)يػػل فػػأ الموامػػؼ الوياوػػير ل ػػدوؿ العل)يػػر مػػف ت ػػؾ 

ن)يل فأ العالمات؛ المل الةي أفضى إلػى ظهػول مالمػد جديػدة الجماعات والحلنات، وما ت)عه مف توتل 
ل منعقر العل)ير تهيأء يةناء الالاع وةيادة حدته، ولػـ تنػف ووػااؿ ايعػالـ عامػر والاػحؼ ايلنتلونيػر 
دالة تػػداعياتها الوياوػػير  خااػػر )معػػةؿ عػػف هػػةا الاػػلاع، )ػػؿ شػػالنت )دلجػػر ن)يػػلة فػػأ معالجػػر الةمػػر وا 

 ونلير.واالمتاادير والع

وُتشػػػػنؿ الاػػػػحافر ايلنتلونيػػػػر أ)ػػػػلة ماػػػػادل المع ومػػػػات والخ)ػػػػال أهميػػػػر ل جمهػػػػول خػػػػالؿ فتػػػػلات 
الةمػػات والاػػلاعات؛ )اضػػؿ الوػػمات التػػأ تتميػػة )هػػا مػػف تااع يػػر ونقػػؿ فػػولي ل حػػداث ومحتػػو  متعػػدد 

المنانيػر والةمنيػر  وتع)يقاتهػا ع ػى الجهػةة المحمولػر، وتالشػأ القيػودإلػى موامعهػا الووااع، ويول الػدخوؿ 
التأ تحوؿ دوف الواوؿ إليها، وتةداد أهميتها فأ ظؿ الةيادة المضعلدة فأ عدد موتخدمأ اينتلنت فأ 

، ومػػف منع ػػؽ اعتمػػاد الاػػحؼ ايلنتلونيػػر  0 7107موػػتخدـ عػػاـ  يػػوفم  071العػػالـ العل)ػػأ والػػةي ) ػػ  
ر، ياتػػلأ أف تتػػيثل خػػالؿ عم هػػا )النظػػاـ ع ػػى مػػيـ وأوػػاليب عمػػؿ فػػأ معالجتهػػا ل قضػػايا العل)يػػر والدوليػػ
 . Arnold and Merrill, 2004  7الوياوأ واالمتاادي واالجتماعأ الوااد نينظمر حاضنر لها  

)ػيف ووػااؿ ايعػالـ و)ياتهػا  إلى ثمر الت)اعفأ هةا الوياؽ، يشيل المدخؿ الوظياأ لووااؿ ايعالـ 
مػػا نانػػت ووػااؿ ايعػػالـ هػػأ مػػف حيػػث الاػػؿ والممالوػػر الوياوػير واالجتماعيػػر والعػػل الحانمػػر لهػػا، ول

المهنيػػػػر مؤووػػػػات وعنيػػػػر )الدلجػػػػر الولػػػػى، فلنهػػػػا توػػػػتجيب ل ضػػػػ وع الوياوػػػػير واالجتماعيػػػػر وتومعػػػػات 
 جمهولهػػػػػػػػػػػا، وتع)ػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػف الماػػػػػػػػػػػػالد الوعنيػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػأ تحػػػػػػػػػػػػددها القػػػػػػػػػػػػو  الااع ػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػأ المجتمػػػػػػػػػػػػا 

Denis McQuail, 1994, 21)  3   ويشػيل .Bruce Williams, 2003   إلػى أنػه مػف المػلجد أف
تتنػػػاوـ ووػػػااؿ ايعػػػالـ مػػػا الحنومػػػر فػػػأ المومػػػؼ والوياوػػػات )شػػػيف الحػػػداث والقضػػػايا الدوليػػػر، )يػػػد أف 

    .4 االلت)اع القوي )يف ووااؿ ايعالـ والحنومر ي)لة )شنؿ ن)يل فأ أومات الةمات

                                                           

 مال.جامعر )نها، ن ير اآلداب، مدلس الاحافر )قوـ ايعالـ ، 
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يلنتلونيػر ال تتومػػؼ فقػع ع ػػى إف أهميػر دلاوػر ت عيػػر الاػلاعات والةمػػات الن)ػل  فػأ الاػػحؼ ا
تيثيلهػػا فػػى اتجاهػػات الػػلأي العػػاـ نحوهػػا، ولنػػف فػػأ الت)اعهػػا الم)اشػػل )الوياوػػر الخالجيػػر ل ػػدوؿ، مػػف هنػػا 

فػػأ هػػةا الوػػياؽ، ، و  5 (Wimal, 1984)تػػيتأ أهميػػر تػػيعيل ووػػااؿ ايعػػالـ لقضػػايا الاػػلاع والةمػػات 
قضػػػػايا الوياوػػػػر الخالجيػػػػر ياػػػػدل فػػػػأ وػػػػياؽ إلػػػػى أف ايعػػػػال ايعالمػػػػأ ل (Douglas, 1995)يشػػػػيل 

 ،(6)اليديولوجير الوياوير والثقافير )عليقر تعةة )ناء اولة ةهنير فأ عقػؿ الجمهػول تجػا  القضػايا الدوليػر
، أي تلجمر الخ)ال إلى الجمهول Domestication of Newsوتعلؼ هة  الظاهلة )اوـ توعيف الخ)ال 

 المومؼ الوياوأ والثقافر الواادة فأ المجتما. المح أ وتيعيلها )علؽ تتناوـ ما 

عػف تلنيػة الاػحؼ  حػوؿ ت عيػر حػلب الخ ػيو الولػى (Lynda, et al., 2003) دلاوػر ونشػات
، National Story(7) مخت ػؼ القػو  الااع ػر التػأ تعػةة تػوعيف الحػدث وجعػؿ الحػلب ماػر وعنيػرع ػى 

أ ل ػدوؿ العل)يػر وأنمػاع م نيػر الاػحؼ ايلنتلونيػر وهو ما يػدعونا إلػى الوػؤاؿ حػوؿ تػيثيل التوجػه الوياوػ
ويتاػػؽ هػػةا  وماػػادل الخ)ػػال فػػى إنتػػاج العػػل الخ)ليػػر ل ةمػػر الحاليػػر )ػػيف الػػدوؿ العل)يػػر الل)ػػا ومعػػل،

  مػف ضػلولة التياػيؿ النظػلي ل مت يػلات المػؤثلة 7100العلح ما ما أندته دلاور  عدلأ لضا وآخلوف، 
يػػر، خااػػر الملت)عػػر )اليػػديولوجيات والموامػػؼ الوياوػػير ونمػػع الم نيػػر، وأف فػػأ عم يػػر )نػػاء العػػل الخ)ل 

يعأ ال)ػاحثوف أف القيمػر المنهجيػر فػأ دلاوػر العػل الخ)ليػر ايجا)ػر ع ػى التوػاؤؿ الػةي يقػوؿ مػف ياػنا 
 . 8 ويشنؿ العل الخ)لير

 الدراسات السابقة:

والقضايا الدولير، فقد حظأ هةا الموضوع نظًلا لهمير دلاوات تح يؿ أعل ووااؿ ايعالـ ل ةمات 
 ، إلػى 9 (Mathew and Joseph, 1992)  )يهميػر خااػر فػأ الدلاوػات الوػا)قر؛ حيػث هػدفت دلاوػر

تح يػػػؿ العػػػل ايعالميػػػر لحػػػلب العػػػلاؽ ع ػػػى النويػػػت، ونشػػػات نتػػػااو الدلاوػػػر اوػػػتخداـ ووػػػااؿ ايعػػػالـ 
ا ومعقًدا ناويًا ومتع ًعا لتحقيؽ ةعامر عل)يػر ع ػى الملينير العل التأ تاول اداـ حويف عدًوا متوحشً 

)ػػلاةهـ ني)عػػاؿ ومنااػػليف ل عدالػػر  حوػػاب النويػػت، وتعةيػػة اػػولة القػػوات الملينيػػر فػػأ مواجهػػر العػػدو، وا 
 والحلير.

دول ووااؿ ايعالـ فأ إدالة الاػلاع، )ػالتع)يؽ   01  0997واخت)لت دلاور  محمود ع)د الاتاح،  
انيػر، ومػػد أجليػت الدلاوػػر ع ػى اػحؼ الهػػلاـ الماػلير، والثػػولة العلاميػر، والليػػاأ ع ػى حػلب الخ ػػيو الث

الوػػػعودير، والنػػػوال ال )نانيػػػر، والشػػػلؽ القعليػػػر، واالتحػػػاد ايمالاتيػػػر، ونشػػػات نتااجهػػػا وجػػػود اتوػػػاؽ )ػػػيف 
مير، المومػؼ الوياوػػأ ل دولػػر مػػف اػلاع حػػلب الخ ػػيو الثانيػػر ومضػػموف الخ)ػال الػػوالدة فػػأ اػػحاها اللوػػ

وأشالت أيًضا إلى أف الاحؼ موضا الدلاور أنثل مياًل لواؼ الخ)ػال التػأ تؤيػد موماهػا الوياوػأ مػف 
 الالاع فأ الخ يو )اييجا)ير، وواؼ الخ)ال التأ تعالأ هة  الموامؼ )الو )ير.
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 7113، أعػل الت عيػر الاوليػر لحػلب العػلاؽ  00 (Dimitrova et al., 2005)واخت)ػلت دلاوػر 
 48مومًعػػا إلنتلونًيػػا فػػأ الوػػاعات الولػػى )عػػد ايعػػالف عػػف الحػػلب فػػأ  746لاػػاحات اللايوػػير لػػػ ع ػػى ا

أف حػلب العػلاؽ نانػت أهػـ خ)ػل )عػد الوػاعات الولػى مػف )ػدايتها، نتااجهػا نشات ودولر فأ أل)ا مالات، 
ا ايخ)اليػػر نمػػا مػػدـ معظػػـ هػػة  الموامػػا ت عيػػر حػػوؿ الحػػلب وجع هػػا ماػػتها اللايوػػر، نمػػا أعػػلت الموامػػ

الجن)يػػر أخ)ػػػال الحػػلب )شػػػنؿ مخت ػػػؼ عػػف الموامػػػا ايخ)اليػػر الملينيػػػر؛ حيػػػث لنػػةت الموامػػػا ايخ)اليػػػر 
"، )ينمػا لنػةت الموامػا Responsibility Frameالجن)يػر )شػنؿ ن)يػل ع ػى إعال"الموػاولير عػف الحػلب 

" والموػاعدات اينوػانير Conflict Frameايخ)الير الملينيػر )دلجػر أن)ػل ع ػى إعال"الاػلاع العوػنلي 
 وت عير ووااؿ ايعالـ. 

، إلى معلفر مد  تااعؿ أجندة اللأي العاـ ما أجندة ايعالـ  07 (Thomas, 2006) ووعت دلاور
الملينأ وأجندة ايدالة الملينير ل)ناء شلعير الحلب ع ى العلاؽ خالؿ فتلتيف ةمنيتيف ُتظهػل دعػـ الػلأي 

  والتااع تيييد اللأي العاـ  مالس/أ)ليؿ 7113ل حلب ع ى العلاؽ  مالس/ أ)ليؿ  العاـ العالمأ المنخاأ
، ونشػػات نتػػااو الدلاوػػر وجػػود عالمػػر اػػحياتأ نيويػػولؾ تػػايمة وواشػػنعف )ووػػت ، )ػػالتع)يؽ ع ػػى 7114

تااعػػؿ )ػػيف وياوػػر ال)يػػت ال)ػػيأ وتلتيػػب أجنػػدة ووػػااؿ ايعػػالـ فػػأ النقػػاع الجوهليػػر مػػف الحػػلب، مثػػؿ 
ضػااء شػلعير وعنيػر ودوليػر  التخ ص مف )ؤل ايلهاب فأ العالـ، والقضاء ع ى أوػ حر الػدمال الشػامؿ، وا 

ل حػػلب ع ػػى العػػلاؽ، و)ػػلة ةلػػؾ أثنػػاء التاػػاع نوػػ)ر تيييػػد الػػلأي العػػاـ، ولػػـ يظهػػل هػػةا التااعػػؿ خػػالؿ فتػػلة 
 انخااأ دعـ اللأي العاـ. 

ايخ)اليػػر ل مقاومػػر ايوػػالمير ال )نانيػػر العػػل ،  03   7117دلاوػػر  عػػه ع)ػػدالعاعأ نجػػـ، وتناولػػت 
فأ الاحافر العل)ير، مف خالؿ تح يؿ مضموف احياتأ الوعف الوعودير وتشليف الوػولير خػالؿ الحػلب 

، وتواػػ ت إلػػى وجػػود ت)ػػايف فػػأ االوػػتلاتيجيات التػػأ  7116أووػػعس  -ايوػػلااي ير ع ػػى  ل)نػػاف  يوليػػو
خ)اليػر التػأ تناولػت مضػير المقاومػر ال )نانيػر، وهػةا الت)ػايف اعتمدت ع يها الاحياتاف فأ تدعيـ العػل اي

ملت)ع )عام أ م نيػر الاػحؼ واليديولوجيػر الوػاادة، و)ػلة واضػًحا التنػاوـ )ػيف اػحيار الػوعف الوػعودير 
 والتوجه الوياوأ ل نظاـ الوعودي، وانوجـ مومؼ احيار تشليف ما مومؼ النظاـ الوولي.

، تح يػؿ تػيعيل الموامػا ايخ)اليػر فػأ  04  (Dimitrova and Ahern, 2007)واوػتهدفت دلاوػر
، )ػػػالتع)يؽ ع ػػػػى موامػػػػا اػػػحؼ نيويػػػػولؾ تػػػػايمة 7113أملينػػػا و)ليعانيػػػػا وماػػػػل ومعػػػل لحػػػػلب العػػػػلاؽ 

 71-والجالديػػاف والهػػلاـ ومومػػا منػػاة الجةيػػلة، وتػػـ تنةيػػؿ الاػػاحات اللايوػػير خػػالؿ فتػػلة الحػػلب اللوػػمير 
و)للت الدلاور اختيال الااحر اللايوير ل موما )ينها أنثل الاػاحات  –7113مايو  0إلى  7113مالس 

التػػػػأ يتاػػػػاحها جمهػػػػول اينتلنػػػػت، ولػػػػـ تت)ػػػػا الدلاوػػػػر أي لوا)ػػػػع ل موضػػػػوعات المنشػػػػولة ع ػػػػى الاػػػػاحر 
اللايوػػػير، وأظهػػػلت نتػػػااو التح يػػػؿ أف )نػػػاء إعػػػال "ماػػػر الحػػػلب" تػػػـ )شػػػنؿ مخت ػػػؼ فػػػأ ووػػػااؿ ايعػػػالـ 
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إعال الحػلب والاػلاع العوػنلي فػأ ووػااؿ ايعػالـ العل)يػر أنثػل )المقالنػر )ووػااؿ الدولير؛ حيث اوتخدـ 
 ايعالـ التا)عر لقوات التحالؼ التأ اوتخدمت إعال إعادة )ناء العلاؽ. 

اػولة الاػيف فػأ ووػااؿ ايعػالـ الوػتلالير مػف ، معلفر  Xiufang, 2012  05واوتهدفت دلاور  
تمدت ع ى نظليتأ الاولة الوعنير وتح يؿ ايعال ايعالمأ، وع)قت خالؿ تح يؿ العل ايعالمير، واع

خػالؿ  ABCفػأ منػاة   Foreign Correspondentو)لنػامو  ،SBSفػأ منػاة Dateline ع ػى )لنػامو 
، وأظهػػلت النتػػااو أف نػػال ال)لنػػامجيف ياػػول الاػػيف )شػػنؿ وػػ )أ ع ػػى 7118وحتػػى  7115الاتػػلة مػػف 

ف مػف النػػاحيتيف االمتاػادير وال)يايػر، وياػول )لنػامو الملاوػؿ الجن)ػػأ الاػعيد الوياوػأ، ولننهمػا محايػدا
الاػػيف إيجا)ًيػػػا ع ػػى الموػػػتو  الثقػػافأ، وتػػػـ توظيػػػؼ شػػنؿ العػػػلأ والاػػول والماػػػع حات اليديولوجيػػػر 

 فأ )ناء هة  العل. 0989والشواهد التاليخير الحتجاجات واحر تياناميف 
ايولااي أ  -ى إلقاء الضوء ع ى الالاع الا وعينأ إل، Katy Steele, 2014 (06)ولمت دلاور  

 ,The Electronic Intifada" مف خالؿ تح يؿ موامػا إخ)اليػر ومؤووػات ف وػعينير ع ػى اينتلنػت، هػأ
Ma’an News Agency, and The Palestinian News Chronicle." وتـ اختيال ثالثيف مقالر ،

 Land Rightsنشػات نتػااو الدلاوػر أف إعػال "حقػوؽ اللأ" مف المقاالت االفتتاحير ومقاالت الػلأي، و 
نػػاف الموضػػوع النثػػل انتشػػاًلا، أعقػػب ةلػػؾ إعػػال "الهيمنػػر" و"الالإنوػػانير" و"العنػػؼ العوػػنلي" و"الضػػحير 

ع ػػػػػى حقيقػػػػػر أضػػػػػلال قاػػػػػص ايخ)اليػػػػػر حاولػػػػػت إضػػػػػااء شػػػػػلعير الحقيقيػػػػػر"، نمػػػػػا وجػػػػػدت الدلاوػػػػػر أف ال
 الا وعينييف.

، تػػػيثيل اليديولوجيػػػر الوياوػػػير ل ػػػدوؿ فػػػى )نػػػاء العػػػل  07   7105مػػػاد جػػػا)ل، تناولػػػت دلاوػػػر  عو 
ايخ)اليػػر أثنػػاء الحػػلوب: دلاوػػر مقالنػػر )ػػيف اػػحياتأ الشػػلوؽ الماػػلير والشػػلؽ القعليػػر خػػالؿ الحػػلب 

، واعتمػػدت ع ػػى أداتػػأ تح يػػؿ المضػػموف وموػػالات ال)لهنػػر، وخ اػػت 7104ايوػػلااي ير ع ػػى معػػاع وػػةة 
نتػاج العػل ايخ)اليػر أثنػاء الحػلب نتااو الدلاو ر إلى أف تيثيل اليديولوجير الوياوير ل دولر فػى اػياور وا 

فػػػاؽ )ػػػامأ التػػػيثيلات التػػػأ يمنػػػف أف تػػػؤثل فػػػى الع ميػػػر ايخ)اليػػػر، مثػػػؿ أنمػػػاع الم نيػػػر والقيػػػود التشػػػليعير 
 وماادل الخ)ال.

النػووي )ػيف إيػلاف وال ػلب  تيعيل الالاع ، Johannes Scherling, 2016  08اخت)لت دلاور  و 
مػػػف خػػػالؿ تح يػػػؿ أعمػػػدة الػػػلأي واوتنشػػػاؼ ع)يعػػػر التػػػيعيل فػػػأ ووػػػااؿ ايعػػػالـ ال)ليعانيػػػر والملينيػػػر، 

مواما إعالمير  الجالدياف، وايند)ندنت، والت يجلاؼ، والػدي أ ميػؿ   8ايخ)الي ل قضير، وتـ تع)يقها ع ى 
وفػػونس نيػػوة ، ونشػػات نتػػااو الدلاوػػر أف الاػػحؼ  و نيويػػولؾ تػػايمة، ووػػأ إف إف، والواشػػنعف )ووػػت،

نثيًلا ما توتخدـ ن مر "القو " عندما تشػيل إلػى ال ػلب )اعت)ػال   "مػو  عالميػر"، القػو  ال ل)يػر ؛ ممػا يشػيل 
إلػػى أف ال ػػلب لديػػه اليػػد الع يػػا فػػأ الاػػلاع، نمػػا أشػػالت إلػػى أف االوػػتخداـ المتنػػلل لماػػع د "ايلهػػاب" 

 ؽ ا ر وثيقر )يف االثنيف فأ ةهف القلاء.ول)عه )ليلاف ناف لخ 
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 التعميق عمى الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها:

ل مضػػموف ايخ)ػػالي  يالحػػظ أف معظػػـ دلاوػػات التػػيعيل الوػػا)قر لنػػة ع ػػى تح يػػؿ العػػل ايعالميػػر -0
عػػل لقضػػير مػػا، أو تح يػػؿ العػػل ايدلانيػػر فػػأ أةهػػاف جمهػػول ووػػااؿ ايعػػالـ، أو التااعػػؿ )ػػيف ال

 الوياوير والعل ايعالمير وأعل اللأي العاـ فأ ويامات وياوير وثقافير مخت ار.

نمػػػا ت)ػػػيف اهتمػػػاـ دلاوػػػات العػػػل ايعالميػػػر ل قضػػػايا الدوليػػػر لقػػػوة تػػػيثيل ووػػػااؿ ايعػػػالـ فػػػى إدلاؾ  -7
الجمهػػػول وتقييمػػػه لت ػػػؾ القضػػػايا؛ وهػػػو مػػػا دفػػػا ال)احػػػث إلػػػى دلاوػػػر عوامػػػؿ )نػػػاء العػػػل الخ)ليػػػر فػػػأ 

ل ةمػػػػر  Meta-Analysisلاػػػػحؼ ايلنتلونيػػػػر العل)يػػػػر، )اوػػػػتخداـ الموػػػػتو  الثػػػػانأ مػػػػف التح يػػػػؿ ا
 .7107القعلير 

)ايضػػػافر إلػػػى نػػػؿ مػػػا وػػػ)ؽ، فقػػػد تمػػػت االوػػػتاادة مػػػف العػػػل المنهجيػػػر والنظليػػػر ل دلاوػػػات الوػػػا)قر  -3
 وأدوات وأواليب القياس والتقييـ والتح يؿ والتاويل وعلؽ علأ النتااو.

 لدراسة:مشكمة ا

إف ع)يعػػر العالمػػات الوياوػػير )ػػيف الػػدوؿ تػػؤدي دوًلا )ػػالًةا فػػأ تحديػػد اتجاهػػات الت عيػػر ايخ)اليػػر 
الخ)ليػر لهػة  القضػايا، فيػتـ تينيػد  العػل )نػاء وتشػنيؿتؤثل )دلجر ن)يلة فأ ل حداث والقضايا المخت ار، و 

توجهػات الوياوػير واليديولوجيػر ل ػدوؿ وتةداد موة وتيثيل الموامؼ وال )عأ العل وتجاهؿ ال)عأ اآلخل،
فى المضاميف ايخ)الير أومػات الةمػات، )اعت)ػال مػا تتمتػا )ػه هػة  الحػداث مػف ع)يعػر اوػتثنااير تحػاوؿ 
نؿ دولر أف ت)لة مف خاللها موماها الوياوأ، )ؿ وت)لل ما مامت )ه مف إجلاءات أمػاـ الجمهػول، الوػيما 

 ،ماػػل –لةمػػر، ونظػػًلا لت)ػػايف الموامػػؼ الوياوػػير ل ػػدوؿ العل)يػػر الل)ػػا إةا نانػػت لهػػا عالمػػر م)اشػػلة )هػػة  ا
وال)حليف مف ناحير ومعل مف ناحير ثانير والنويت وُعماف واللدف مػف ناحيػر ثالثػر  ،توايمالا ،والوعودير

أا)د مف الهمير )مناف اخت)ال تيثيل الموامؼ الوياوير ل ػدوؿ فػى )نػاء وتشػنؿ  - 7107مف أةمر معل 
تػيثيل التوجػه و)نػاًء ع ػى ةلػؾ تحػددت مشػن ر الدلاوػر فػأ اخت)ػال لعل الخ)لير فأ الاحؼ ايلنتلونير، ا

فػػأ الاػػحؼ  7107الوياوػػأ ل ػػدوؿ العل)يػػر ونمػػع الم نيػػر فػػى )نػػاء وتشػػنيؿ العػػل الخ)ليػػر لةمػػر معػػل 
 ايلنتلونير العل)ير. 

 أهمية الدراسة:

وػعى إلػى ايجا)ػر عػف وػؤاؿ منهجػأ حػوؿ النيايػر التػأ تػؤعل تن)ا الهمير ال)حثير ل دلاور مف أنهػا ت -0
انعالمًػػػا مػػػف التوجػػػه الوياوػػػأ ل ػػػدوؿ وأنمػػػاع الم نيػػػر، إةا مػػػا  7107)هػػػا اػػػحؼ الدلاوػػػر أةمػػػر معػػػل 

وضعنا فأ االعت)ال الدول الةي تقوـ )ه الاحافر نووي ر إعالمير فػأ تجوػيدها ل حػداث، مػف خػالؿ 
موماهػػا مػػػف الةمػػػر، والعػػل ايخ)اليػػػر التػػػأ تقػػدـ )هػػػا لؤيتهػػػا مػػا تقدمػػػه مػػف أعلوحػػػات ولؤ  تعنػػػس 
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ومنظولها ل حدث ومد  الت)اعها )مومؼ دولها، وحدود وموالات هةا االختالؼ خاار ما أةمر معل 
7107. 

تيتأ أهمير هة  الدلاور فأ دلاوتها ينتاج العل ايخ)الير مف أنها لـ تقتال ع ى تح يؿ مواد اللأي  -7
فػػػأ اػػػحؼ الدلاوػػػر، )ػػػؿ مامػػػت )دلاوػػػر المػػػواد ايخ)اليػػػر المنشػػػولة أيضػػػا )اعت)الهػػػا  فقػػػع التػػػأ نشػػػلت

خعاً)ػػا، وهػػو مػػا يتاػػؽ ومدلوػػر العػػالـ الهولنػػدي "فػػاف ديػػؾ" والػػةي دلس الناػػوص ايخ)اليػػر )اعت)الهػػا 
، وهو ما أوجػد ثػلاًء فػأ العم يػر التح ي يػر التػأ لػـ تعػد مااػلة ع ػى  News as A Discourse خعاً)ا

 د اللأي فقع نما اعتادت النثيل مف دلاوات العل ايخ)الير فأ المدلور العل)ير.موا

 أهداف الدراسة وتساؤالتها:

تػيثيل التوجػػه الوياوػػأ ل ػػدوؿ العل)يػػر وأنمػػاع م نيػػر  تحػدد الهػػدؼ الػػلايس لهػػة  الدلاوػػر فػػأ اخت)ػػال
خػالؿ الاتػلة  لونير العل)يػرالاحؼ ايلنتفأ  7107الاحؼ فى )ناء وتشنيؿ العل الخ)لير لةمر معل 

 ويتالع عف هةا الهدؼ اللايس التواؤالت الالعير اآلتير: ،7107يوليو  5وحتى  7017يونير  5مف 
مػا الػدوؿ  7107ما أعل المعالجر ايخ)الير التأ مدمت )ها الاػحؼ ايلنتلونيػر العل)يػر أةمػر معػل  -0

 العل)ير الل)ا؟

اػػحؼ ايلنتلونيػػر العل)يػػر فػػأ تػػدعيـ العػػل الخ)ليػػر التػػأ مػػا االوػػتلاتيجيات التػػأ اعتمػػدت ع يهػػا ال -7
 اوتخدمتها؟

مػػػا الماػػػادل التػػػأ اعتمػػػدت ع يهػػػا الاػػػحؼ ايلنتلونيػػػر العل)يػػػر فػػػأ الت عيػػػر الخ)ليػػػر لةمػػػر معػػػل  -3
 ؟7107

مػػا الشخاػػيات المحوليػػر التػػأ لنػػةت ع يهػػا الاػػحؼ ايلنتلونيػػر العل)يػػر فػػأ الت عيػػر الخ)ليػػر لةمػػر  -4
 ؟7107معل 

جه التشا)ه واالختالؼ فأ العل الخ)لير التأ اوتخدمتها الاحؼ ايلنتلونير العل)ير فأ تناوؿ ما أو  -5
 ؟7107أةمر معل 

مػػا أوجػػه التشػػا)ه واالخػػتالؼ )ػػيف موػػالات ال)لهنػػر التػػأ اوػػتخدمتها الاػػحؼ ايلنتلونيػػر العل)يػػر فػػأ  -6
 ؟7107تناوؿ أةمر معل 

 التعريفات اإلجرائية لمدراسة:

 يقاد )ها ت ؾ العم ير الاحاير التأ يقوـ )ها المحللوف ونتاب اللأي؛ لنقؿ )يانػات ةالتغطية الخبري :
فػػػأ شػػػنؿ أخ)ػػػال أو تحقيقػػػات أو أحاديػػػث أو تقػػػاليل أو مقػػػاالت  7107ومع ومػػػات عػػػف أةمػػػر معػػػل 

 احاير أو اول أو لوـو ناليناتولير فأ إعال الوياور التحليلير ل احيار.
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  تػأ انػدلعت )ػيف الػدوؿ العل)يػر الل)ػا ػػػػػ ماػل والوػعودير وايمػالات : وهأ الةمر ال7107أزمة قطر
 توال)حليف ػػػػػ ومعل )عػد نشػل تاػليد منوػوب لميػل معػل ع ػى ونالػر الن)ػاء القعليػر ينتقػد فيػه مػلالا

؛ ممػػا عدتػه الػػدوؿ العل)يػػر الل)ػػا خلوًجػػا 7107القمػر ايوػػالمير الملينيػػر التػػأ انعقػدت فػػأ الليػػاأ 
 اع العل)أ.عف ايجم

 اإلطار النظري لمدراسة:

 : Media Framing Analysis Theoryنظرية تحميل اإلطار اإلعالمي -

منػػة ظهػػول ماهػػـو تح يػػؿ ايعػػال ايعالمػػأ والحاجػػر ماوػػر إليػػه لاهػػـ المحتػػو  ايعالمػػأ، وتشػػيل 
Doris A. Graber, 1989) يد ل لوػالر  ، إلى أف الدلاوات ايعالمير مد اهتمت )دلاوػر المحتػو  الاػل

)ينه تح يؿ المحتػو  الظػاهل  ف، لتح يؿ المضمو Holstiايعالمير، موتندة فأ ةلؾ إلى تعليؼ "هولوتى" 
ةاء ةلػؾ فقػد أهمػؿ ال)ػاحثوف دلاوػر المحتػو  الضػمنأ ل لوػالر  لالتااؿ تح ياًل موضوعيًا ونميًا منتظمًا، وا 

قػػػأ ياوػػػل اللوػػػالر، )عػػػلؽ تتخعػػػى حػػػدود ايعالميػػػر، وتػػػل  "دوليػػػس جلا)ػػػل" أف نػػػاًل مػػػف الماػػػدل والمت 
المحتػو  الظػػاهل لالتاػػاؿ؛ ومػػف ثػػـ ين) ػػأ أال يقتاػػل التح يػػؿ ع ػػى الن مػػات والجمػػؿ، )ػػؿ يجػػب أف يمتػػد 

ويػػػل  –ليشػػػمؿ الوػػػياؽ الػػػةي ينػػػدلج المضػػػموف فػػػأ عياتػػػه، أو )ن مػػػر أخػػػل ، تح يػػػؿ المحتػػػو  الضػػػمنأ 
 . 19 ل لوالر ايعالمير -الاليد 

أي نيػؼ تظهػل  Frame -Buildingر تااع ير دينامينير تتضمف )ناء ايعػال وُيعد االتااؿ عم ي
،  71 أي التااعؿ )يف أعل ووااؿ ايعػالـ ومعػالؼ الجمهػول  Frame- Settingالعل؟، ووضا ايعال

)واوػػػعر التنػػػلال، )ػػػؿ )تلنيػػػب و)نػػػاء  ومػػػد أشػػػال "انتمػػػاف" فػػػأ نموةجػػػه إلػػػى أف عم يػػػر )نػػػاء ايعػػػال ال تػػػتـ
اليػر مػػف خػالؿ: تعليػؼ القضػػير، وتحديػد أوػػ)ا)ها، وتشػخيص المشػن ر  القػػو  الااع ػر التػػأ القاػص ايخ)

 تخ ؽ المشن ر ، ووضا الحناـ الموضوعير، وتقييـ الو)اب وتيثيلاتها، ومف ثـ امتلاح الح وؿ. 

وهةا النموةج هو الةي ووؼ تعتمد ع يه هػة  الدلاوػر؛ حيػث وػيتـ تع)يػؽ آليػات ومنهجيػات تح يػؿ 
عػػاب ع ػػى ناػػوص إخ)اليػػر ولػػيس مػػواد لأي فقػػع؛ ولػػةا فهػػأ تػػيتأ فػػأ إعػػال توجهػػات مدلوػػر العػػالـ الخ

 " الػػػػػػػػػػػةي ح ػػػػػػػػػػػؿ أخ)ػػػػػػػػػػػال ووػػػػػػػػػػػااؿ ايعػػػػػػػػػػػالـ )اعت)الهػػػػػػػػػػػا خعاً)ػػػػػػػػػػػاVan Dikeالهولنػػػػػػػػػػػدي "فػػػػػػػػػػػاف ديػػػػػػػػػػػؾ 
News as Discourse وتعػػد هػػة  المدلوػػر مػػف المػػدالس الدوليػػر فػػأ تح يػػؿ الخعػػاب، التػػأ اتوػػعت ،

 . 70 ماالة ع ى تح يؿ ومياس مواد اللأي فقعمجاالتها ولـ تعد 
 نوع الدراسة ومنهجها: -

إلػػى  ، التػػأ توػػعىEvaluative Researchتنتمػػأ هػػة  الدلاوػػر إلػػى الدلاوػػات الواػػاير التقييميػػر 
تقييـ ظاهلة )عينها، وتجػاوة واػؼ المحتػو  الظػاهل ل مػادة ايعالميػر إلػى النشػؼ عػف المعػانأ النامنػر، 

)عاد المخت ار ل ظاهلة ايعالميػر؛ ل واػوؿ إلػى نتػااو تح ي يػر دميقػر ومايػدة حػوؿ أ)عػاد واالوتدالؿ ع ى ال
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القضير محؿ الدلاور، واعتمدت الدلاور ع ى المنهجيف اآلتييف: منهو المود ايعالمأ، والمنهػو المقػػػالف 
ث اوػتخداـ ل خلوج )خالاات واوػتنتاجات حػوؿ أشػناؿ االتاػاؽ واالخػتالؼ )ػيف اػحؼ الدلاوػر، مػف حيػ

العػػل التػػأ مػػدمت )هػػا الاػػحؼ ايلنتلونيػػر العل)يػػر هػػة  الةمػػر، واالوػػتلاتيجيات التػػأ دعمػػت )هػػا العػػل 
 الموتخدمر.

 مجتمع وعينة الدراسة: -

يتمثؿ مجتما الدلاور فأ الاحؼ ايلنتلونير العل)ير، ونظلًا لما تاتلضه ع)يعػر الدلاوػر مػف لاػد 
 مف الاحؼ، فقد تـ تحديد العينر ال)حثير فيما ييتأ: مجمؿ توجهات وموالات عينر الدلاور

 http://www.ahram.org.eg موما جليدة الهلاـ المالير  -0

 http://www.alriyadh.com اللياأ الوعودير موما جليدة  -7

 http://www.alittihad.aeموما جليدة االتحاد ايمالاتير  -3

 http://www.akhbar-alkhaleej.com أخ)ال الخ يو ال)حلينير موما جليدة  -4

 http://www.raya.com/portal موما جليدة اللاير القعلير  -5

 http://www.addustour.com موما جليدة الدوتول اللدنير  -6

  http://www.alanba.com.kw/newspaper موما جليدة الن)اء النويتير -7

 http://omandaily.om موما جليدة ُعماف العمانير  -8

 الدراسة من الصحف اإللكترونية العربية: معايير اختيار عينة -

شػػع)ير الاػػحؼ والموامػػا ايخ)اليػػر ع ػػى موػػتو  الػػوعف العل)ػػأ، ويوػػل الواػػوؿ إليهػػا، ومػػد اعتمػػد  -0
فػأ تحديػد عينػر الاػحؼ ايلنتلونيػر؛ حيػث ت)ػيف تاػدل الاػحؼ  Alexaال)احث ع ى موما ألنوا 

 ير ع ى اينتلنت.عينر الدلاور ملانة متقدمر ل مواما النثل تااًحا وشع)

تتوـ مواما الاحؼ )دلجر ن)يلة مف التااع ير والاولير فػأ ت عيػر الحػدث، وثػلاء المحتػو  الاػحاأ؛  -7
أف الموػػػتخدميف ياضػػػ وف الموامػػػا التػػػأ تحتػػػوي ع ػػػى المةيػػػد مػػػف إلػػػى  الدلاوػػػاتتشػػػيل معظػػػـ حيػػػث 

 .الووااع المتعددة والعناال التااع ير

لاهػػا ال)احػػث إلػػى أف الاػػحؼ ايلنتلونيػػر عينػػر الدلاوػػر تمثػػؿ خ اػػت الدلاوػػر االوػػتعالعير التػػأ أج -3
لؤيػػر إعالميػػر واػػحاير ل)ياػػر الاػػحافر فػػأ نػػؿ دولػػر؛ )اضػػؿ تيثيلهػػا فػػى الجمهػػول والنخػػب الوياوػػير 

مػػا تتمتػػا )ػػه مػػف ماػػدامير ن)يػػلة لػػد  جمهولهػػا ع ػػى اينتلنػػت، إلػػى  واػػانعأ القػػلال، )ايضػػافر إلػػى
 عل.جانب الت عير المنثار لةمر م
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نشػات الدلاوػػر االوػػتعالعير عػػف وجػود مؤشػػلات ت)ػػايف أولػػى )ػػيف الاػحؼ فػػأ مجػػاؿ أعػػل المعالجػػر  -4
 ايخ)الير لةمر معل، وهو ما يومد ل )احث )نشؼ حدود هةا الت)ايف وم)للاته.

 أدوات الدراسة: -

  اعتمدت الدلاور ع ى أداتيف أواويتيف:
يجلاءات المهمر فأ مجاؿ دمر التح ػيالت ع ػى أوػاس إة إنه يعد مف اأوالهما: تحميل المضمون الكيفي؛ 

أنػػػه يوضػػػد ال)عػػػاد الخايػػػر ل محتػػػو ، نمػػػا أنػػػه يعنػػػس وػػػماتها واتجاهاتهػػػا التػػػأ تعػػػد الوػػػاس فػػػأ 
ومد تػـ تحنػيـ أداة الدلاوػر )علضػها ع ػى عػدد دلاوات الثل الةي يحدثه المحتو  ع ى الجمهول، 

ايلنتلونيػػػػر وايعػػػػالـ الوياوػػػػأ ل تينػػػػد مػػػػف  فػػػػأ مجػػػػاؿ الاػػػػحافر (*)مػػػػف الوػػػػاتةة المتخااػػػػيف
 االحيتها لتحقيؽ ال لأ منها. 

وهأ أداة تمند التح يؿ مؤشلات نوعير )شيف النياير التأ وعى مف خاللها أخراهما: أداة مسارات البرهنة: 
نػػػؿ خعػػػاب اػػػحاأ إلػػػى ت)ليػػػل الفنػػػال والعلوحػػػات ةات الاػػػ ر )القضػػػير ال)حثيػػػر، فػػػأ تػػػدعيـ 

ليػر التػأ ت)اينػت نحوهػا موامػؼ الػدوؿ وياوػًيا، وانعنوػت ع ػى أعػل ت عيػر الاػحؼ العل ايخ)ا
 ايلنتلونير.

 وحدة التحميل والقياس: -

خ)ػػػل، ومقػػػاؿ افتتػػػاحأ، وعمػػػود مقػػػاؿ، وتقليػػػل، وتحقيػػػؽ، ولوػػػـ  -حػػػدد ال)احػػػث الػػػنص الاػػػحاأ 
الاػحاير التػأ نشػلت  نوحػدة ل تح يػؿ، ومػد تػـ تح يػؿ نػؿ الناػوص -ناليناتولي ولوػااؿ القػلاء ... الػ  

، أما وحدة القياس فنانت 7107)الاحؼ ايلنتلونير العل)ير حوؿ الةمر )يف الدوؿ الل)ا العل)ير ومعل 
، حيػػػث الوػػػ)اب 7107الانػػػلة داخػػػؿ نػػػؿ موضػػػوع اػػػحاأ يتنػػػاوؿ أةمػػػر معػػػل مػػػا الػػػدوؿ العل)يػػػر الل)ػػػا 

 والنتااو واالنعناوات والشخايات المحولير والح وؿ المقدمر.
لنػؿ موامػػا الاػػحؼ  الصددفحة الرئيسدديةوهػػأ فػػأ هػة  الدلاوػػر المػػواد ايخ)اليػر فػػأ وحددة التحميددل: 

 (Li, 2001)ايلنتلونير العل)ير عينر الدلاور، ويشال إليها أيًضػا )الاػاحر التمهيديػر أو اللايوػير، ويؤنػد 
 . 77 ينتلنتهة  العليقر هأ النثل شيوًعا واوتخداًما فأ تح يؿ محتو  الخ)ال ع ى ا أف

وفأ هةا الوياؽ، تػـ االعتمػاد ع ػى مواعػد ال)يانػات ع ػى اينتلنػت التػأ تعمػؿ ع ػى ألشػار المحتػو  
 لوا)ع رلـ يتـ ات)اع أي ، نما/https://web.archive.orgايخ)الي ل احؼ ايلنتلونير، وأهمها ماعدة 

 .7107أةمر معل  ل موضوعات المنشولة؛ ل وموؼ ع ى التيعيل المتةامف والاولي لت عير
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 :العينة الزمنية 

ل احؼ ايلنتلونير العل)ير خالؿ شهليف، مف تالي  )داير الةمر فػأ الااحات اللايوير تح يؿ تـ 
، ناتػػلة ةمنيػػر مناوػػ)ر فػػأ دلاوػػات تح يػػؿ مضػػموف ووػػااؿ ايعػػالـ؛ 7107-8-5وحتػػى  7107 -5-6

 ى المنعقر العل)ير والدولير.حيث تميةت هة  الاتلة )ثلاء أحداث الةمر وتداعياتها ع 
 :نتائج الدراسة

مع الدول العربية األربع  7107األطر الخبرية التي قدمتها الصحف اإللكترونية العربية ألزمة قطر  -0
 والبحرين(: ،واإلمارات ،والسعودية ،)مصر

 في صحف األهرام والرياض واالتحاد وأخبار الخميج: 7107أواًل: أطر أسباب أزمة قطر 

 وحر الولى: إعال دعـ معل لإللهاب والجماعات المتعلفر:العل 

تحدثت جليدة الهلاـ المالير فأ مقالها االفتتاحأ "لأي الهػلاـ" عػف دعػـ معػل لجماعػات إلها)يػر 
، ونتػػب فػػالوؽ جويػػدة "لػػـ ينػػف وليً)ػػا أف تتمػػلد معػػل ع ػػى الػػدوؿ العل)يػػر  73 عديػػدة ع ػػى لأوػػها ايخػػواف
ال وتجمػا حشػود ايخػواف وايلهػا)ييف ع ػى ألاضػيها، وأف تهػدد أمػف الوػعودير الن)ل، وأف تتملد ع ى م

"، واتاقػت جليػدة الليػاأ الوػعودير مػا الهػلاـ  74 وال)حليف وأف تضا تاوًلا لنهاير نؿ النظمر وايمالات
نتيجػر ء المقاععر جػا المم نر العل)ير الوعودير ملال اةاتخإلى أف  فيما يتع ؽ )يو)اب الةمر؛ حيث أشالت

)هػػدؼ شػؽ الاػؼ الػػداخ أ الوػعودي، ودعػػـ  ؛لالنتهانػات التػأ تمالوػػها الوػ عات فػأ الدوحػػر، وػلًا وع نػاً 
، وفػػأ مم نػػر ال)حػػليف الوػػعودير نشػػاعات الجماعػػات ايلها)يػػر المدعومػػر مػػف إيػػلاف فػػأ محافظػػر القعيػػؼ

 . 75  الشقيقر
وألجػا لاػيس يػة ع ػى إعػال ايلهػاب، واتاقت جليدة االتحاد مػا جليػدتأ الهػلاـ والليػاأ فػأ التلن

تعمػػؿ ع ػػى شػػؽ الاػػؼ إلػػى أنشػػعر معػػل المشػػ)وهر، التػػأ  أوػػ)اب الةمػػر حمػػد الحمػػاديتحليػػل االتحػػاد 
يػػواء ايخػػواف و ع ػى إوػػقاع النظػاـ الشػػلعأ فػػأ المنامػر  ، والعمػػؿالمتعػػلفيف واحتضػافالػداخ أ الوػػعودي،  ا 

 .  76  و)ينها مي يشيات الحوثأ االنقال)ير فأ اليمفودعـ وتمويؿ الجماعات الملت)عر )ليلاف،  ،ودعمهـ

نمػػا ألقػػت جليػػدة أخ)ػػال الخ ػػيو ال)حلينيػػر الضػػوء ع ػػى أوػػ)اب الةمػػر فػػأ إعػػال إاػػلال دولػػر معػػل 
ع ػػػى المضػػػأ فػػػأ ةعةعػػػر المػػػف واالوػػػتقلال فػػػأ مم نػػػر ال)حػػػليف والتحػػػليأ ايعالمػػػأ ودعػػػـ النشػػػعر 

 .  77 )عر )ليلاف ل قياـ )التخليب ونشل الاوضى فأ ال)حليفايلها)ير المو حر وتمويؿ الجماعات الملت
 العلوحر الثانير: إعال دعـ معل ل عاااير فأ الدوؿ العل)ير:

اهتمت جليدة الهلاـ )التلنية ع ى الدول العاااأ الةي تقػوـ )ػه معػل فػأ نثيػل مػف الػدوؿ العل)يػر، 
لليػاأ )نشػل موضػوعات تؤنػد ت)نػأ معػل م ػؼ ، واتاقػت معهػا جليػدة ا 78 منها ال)حليف والوعودير وووليا
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مػػا تنتهجػػه الوػػ عات القعليػػر مػػف وياوػػات تػػؤدي إلػػى الوميعػػر )ػػيف شػػعوب العااايػػر فػػأ الػػدوؿ العل)يػػر، و 
، نمػػا أنػػدت جليػػدة االتحػػاد دعػػـ معػػل ل عااايػػر فػػأ الػػدوؿ العل)يػػر خااػػر الوػػعودير وال)حػػليف،  79 المنعقػػر
، وتعمػػدت جليػػدة أخ)ػػال  31 مم نػػر ال)حػػليفو اايػػر فػػأ القعيػػؼ معالضػػأ الوػػعودير أو الحلنػػات العاودعػػـ 

الدولػػػػر المعاديػػػػر ل عػػػػلب  الخ ػػػػيو التلنيػػػػة ع ػػػػى وياوػػػػر معػػػػل العااايػػػػر فػػػػأ المنعقػػػػر وتعاونهػػػػا مػػػػا إيػػػػلاف،
 . 30 )مشلوعها العاااأ التووعأ ايلها)أ

 قااها العلب:العلوحر الثالثر: إعال الخلوج عف ايجماع العل)أ وعدـ الوفاء )تعهداتها ما أش

خػػػلؽ أجمعػػػت الاػػػحؼ الل)ػػػا ع ػػػى عػػػدـ وفػػػاء معػػػل )التةاماتهػػػا وتعهػػػداتها مػػػا أشػػػقااها العػػػلب، و 
الػػدوؿ )ػػالتومؼ عػػف العمػػاؿ العداايػػر ضػػد  الخ يجػػأ االتاامػػات التػػأ ومعتهػػا تحػػت مظ ػػر مج ػػس التعػػاوف

، ولنػػةت اػػحيار  37 اأعػػدـ تنايػةها اتاػػاؽ الليػو  ، والومػػوؼ ضػد الجماعػػات والنشػاعات ايلها)يػػر،العل)يػر
نتيجػػػر عػػػدـ التػػػةاـ الوػػػ عات القعليػػػر )اتاػػػاؽ الليػػػاأ يعػػػادة الوػػػالاء  الليػػػاأ ع ػػػى أف المقاععػػػر جػػػاءت

 .  33 ومواا ر دعمها وتموي ها واحتضانها ل تنظيمات ايلها)ير، 7104واالتااؽ التنمي أ له 
 في صحيفة الراية القطرية: 7107ثانًيا: أطر أسباب أزمة قطر 

 وحر الولى: إعال لفأ معل الوااير ع يها والنيؿ مف ويادتها:العل 

نشػػلت جليػػدة اللايػػر القعليػػر نثيػػًلا مػػف الموضػػوعات التػػأ اهتمػػت )تنػػاوؿ وػػ)ب اتخػػاة دوؿ الل)ػػاعأ 
جػػلاءات اي مثػػؿ هػػة  اتخػػاة، وأشػػالت إلػػى أف فػػلأ الواػػاير ع ػػى معػػلالعل)ػػأ مػػلال المقاععػػر فػػأ إعػػال 

تعاوف لهو دليؿ واعا ع ى عدـ وجود م)للات شػلعير لهػة  ايجػلاءات التػأ ضد دولر شقيقر فأ مج س ال
 ،وهةا )حد ةاته انتهػاؾ لوػيادتها ندولػر ،فلأ الوااير ع ى الدولر ، )ؿ )هدؼاتخةت )التنويؽ ما مال

  . 34 اوهو أمل ملفوأ مععيً 

 مر:العلوحر الثانير: إعال مناالة معل ل شعوب العل)ير المعال)ر )الحلير والنلا

يف معػل تػدفا ضػػلي)ر )ػعػدد مػف النػاديمييف اهتمػت جليػدة اللايػر القعليػر )للقػاء الضػوء ع ػى لؤيػػر 
مناالتها ل شعوب الموتضعار حوؿ العالـ ودعمها لثولات الل)يا العل)أ ول شعوب المظ ومر التأ خلجػت 

 ا)ااًوػػػ امخعًعػػػ)ػػػلة يالحاػػػال ع ػػػى معػػػل  وػػػيناليو، نمػػػا اهتمػػػت الجليػػػدة )تينيػػػد أف  35 ل معال)ػػػر )حقومهػػػا
دوال عػػػاء مةيػػػد مػػػف الإعع)ػػػل  ،دعػػػـ الشػػػعب الا وػػػعينأ ومعػػػاع وػػػةة فػػػألتهمػػػيو دولهػػػا اللااػػػد والمميػػػة 

المشػػػػهد  إلػػػػىحلنػػػػر فػػػػتد  فػػػػأوماػػػػل وعػػػػودة محمػػػػد دحػػػػالف القيػػػػادي المػػػػتهـ )الاوػػػػاد واللشػػػػوة  لإلمػػػػالات
 .  36 الا وعينأ
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 ردنية واألنبا  الكويتية وعممان العممانية:في صحف الدستور األ  7107ثالثًا: أطر أسباب أزمة قطر 

 العلوحر الولى: علح أو)اب الةمر مف وجهر نظل علفأ الةمر  الدوؿ العل)ير الل)ا ومعل :

حلات جليدة الدوتول ع ى علأ أو)اب الةمر مف وجهر نظل علفيها، دوؿ الحاال التأ تل  
وجماعػػػػػر الحػػػػػوثأ  خػػػػػواف الموػػػػػ ميفجماعػػػػػر ايعػػػػػـ أف الوػػػػػ)ب يتمثػػػػػؿ فػػػػػأ دعػػػػػـ الجماعػػػػػات ايلها)يػػػػػر ود

والجماعػػػات المواليػػػر ييػػػلاف فػػػأ ال)حػػػليف، ومعػػػل التػػػأ تػػػل  أف الوػػػ)ب يتمثػػػؿ فػػػأ لفػػػأ فػػػلأ الواػػػاير 
، نما حلات جليدة الن)اء النويتير ع ى علأ أوػ)اب الةمػر مػف وجهػر نظػل الل)ػاعأ العل)ػأ  37 ع يها

 ،ت الجويمر التأ تمالوها الو عات فأ الدوحر ولًا وع نػاً نتيجر لالنتهانا ومعل؛ حيث جاء ملال الوعودير
 نشػػػعر ايلها)يػػػر لمعػػػل  نتيجػػػر دعػػػـ ال)حػػػليف، وجػػػاء مػػػلال واحتضػػػاف جماعػػػات إلها)يػػػر وعااايػػػر متعػػػددة

الدوحػػر توااػػؿ دعمهػػا وتموي هػػا  )وػػ)ب أف ايمػػالات، ومػػلال ؿ الجماعػػات الملت)عػػر )ػػليلافيػػالموػػ حر وتمو 
 الجماعػػػػاتدعػػػػـ )وػػػػ)ب  ماػػػػل، )ينمػػػػا جػػػػاء مػػػػلال يلها)يػػػػر والمتعلفػػػػر والعااايػػػػرلتنظيمػػػػات ااواحتضػػػػانها 

، وع ى النقيأ ةنلت الجليدة )ياف وةالة الخالجير القعليػر الػةي عػدإل ايجػلاءات تػدخاًل ايلها)ير فأ ويناء
معػػػا ، نمػػػا نشػػػلت جليػػػدة ُعمػػػاف الُعمانيػػػر )عػػػأ الموضػػػوعات التػػػأ تشػػػيل إلػػػى أف وػػػ)ب  38 فػػػأ وياوػػػتها

 .  39 وتموي ه )دعـ ايلهابهو اتهامها  معلدير وايمالات وال)حليف ومال عالماتها ما الوعو 

 العلوحر الثانير: إعال فلأ الوااير ع ى معل مف دوؿ المقاععر:

ف الهػػدؼ مػػف القػػلال ويػػل الم)ػػلل اهتمػػت الاػػحؼ الػػثالث )نشػػل )يػػاف وةالة الخالجيػػر الػػةي اعت)ػػل أ
وهػػو  ،أوػػاس لهػػا مػػف الاػػحر والػػةي اتخػػة )التنوػػيؽ مػػا ماػػل، واضػػدالقػػااـ ع ػػى مػػةاعـ وادعػػاءات ال و 

 .حد ةاته انتهاؾ لويادتهافأ وهةا  يها،فلأ الوااير ع 
الملينيػػر  –العلوحػػر الثالثػػر: إعػػال عػػدـ وفػػاء معػػل )التةاماتهػػا و)قػػلالات القمػػر العل)يػػر ايوػػالمير 

 )اللياأ:

الملينيػػر؛ حيػػث  –ر الليػػاأ ايوػػالمير اتاقػػت الاػػحؼ الػػثالث ع ػػى عػػدـ وفػػاء معػػل )قػػلالات ممػػ
.  41 لأس ماامػر مهػددات المػف الخ يجػأ والعل)ػأ والػدولأ ع ػىقمر، التأ وضعت عهلاف لفضت ملالات ال

التاػػػاؿ )اعنػػػدما )ػػػادل أميلهػػػا مهمػػػر  )عثػػػت الدوحػػػر )لوػػػالرجليػػػدة الدوػػػتول "فػػػأ ونتػػػب عليػػػب اللنتػػػاوي 
ر إعػػادة انتخا)ػػه، م)ػػؿ أف يعػػلأ ع يػػه تعػػويل العالمػػات )ػػاللايس اييلانػػأ حوػػف لوحػػانأ لتهناتػػه )مناوػػ)

، نمػا أشػالت الن)ػاء النويتيػر إلػى  40 العل)يػر –الثنااير )ػيف ال) ػديف، لافضػًا مقال)ػر ممػر الليػاأ الملينيػر 
دأ)ت ع ى ننث التةاماتها الدولير، وخػلؽ االتاامػات التػأ القعلير الو عات  )ياف ال)حليف الةي جاء فيه أف

 . 47 تحت مظ ر دوؿ مج س التعاوف لدوؿ الخ يو العل)يرومعتها 
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 مع الدول العربية: 7107أطر التأثيرات الناجمة عن أزمة قطر  -7

 في صحف األهرام والرياض واالتحاد وأخبار الخميج: 7107أواًل: أطر التأثيرات الناجمة عن أزمة قطر 

 لير والجوير معها: إعال المقاععر الد) وماوير لقعل وو ؽ الحدود ال)لير وال)ح -

الد) وماوػير، وو ػؽ المقاععر اتاقت جلااد الهلاـ واللياأ واالتحاد وأخ)ال الخ يو ع ى تينيد إعال 
 الحدود ال)لير وال)حلير والجواء الجوير أماـ العيلاف القعلي نتيجر وياوتها العدوانير تجا  الدوؿ العل)ير.

 ااد القعلي نتيجر المقاععر:إعال الخواال االمتاادير التأ تن)دها االمت -

نمػػػا اهتمػػػت الاػػػحؼ الل)ػػػا )نشػػػل الموضػػػوعات التػػػأ توضػػػد الخوػػػاال االمتاػػػادير التػػػأ أاػػػا)ت 
 ىمػؿ حتػشػلنر وػعودير ع ػى ال 388 االمتااد القعلي جػلاء المقاععػر، وأشػالت جليػدة الهػلاـ إلػى عػـة

خوػاال وأشػالت جليػدة الليػاأ إلػى أف ،  43 ف وحب اوتثمالاتها التأ تقدل )م يالات الدواللات مف معلاآل
، نمػػػا اهتمػػػت جليػػػدتا  44 فػػػأ معػػػل )م يػػػالات الػػػدواللات تضػػػلب معاعػػػات الوػػػال والوػػػهـ والتجػػػالة والعامػػػر

االتحاد ايمالاتير وأخ)ال الخ يو ال)حلينير )التلنية ع ػى إعػال الخوػاال االمتاػادير التػأ ألمػت )االمتاػاد 
 والجواء الجوير أماـ عيلانه. القعلي نتيجر المقاععر وو ؽ الحدود

 إعال اوتقواء معل )قو  إم يمير ودولير وال)حث عف دول يهدد المف القومأ العل)أ: -

الماػػػلير إلػػػى وػػػعأ معػػػل لداء دول إم يمػػػأ ياػػػب فػػػأ ماػػػ حر الػػػدوؿ  أشػػػالت جليػػػدة الهػػػلاـ
القعليػر تلتنػة )التينيػد  الن)ل ، ويهدد أمف وماالد الدوؿ العل)ير، وأشال شليؼ عا)ديف إلى أف اللهانػات

ع ى ض وع أملينير وتلنير وتهديدات إيلانير م)عنر لدوؿ الخ يو، مػا محاولػر إخػلاج ماػل مػف المعادلػر 
لقػػػاء الةمػػػات فػػػأ عليقهػػػا؛ ) يػػػر تعثلهػػػا عػػػف دولهػػػا  واالناػػػلاد )هػػػا الحقًػػػا )ال)حػػػث عػػػف مػػػدخالت جديػػػدة وا 

ف يد) وماوػيانتقاد يدة اللياأ الوعودير تقليًلا عف نما نشلت جل ،  45 االوتلاتيجأ فأ حماير المف العل)أ
 ، واالوػتقواءوخ)لاء محاولر معل "تشعيب" الةمر الخ يجيػر مػا الػدوؿ الداعيػر لمنافحػر ايلهػاب و)للمانييف

م يمير مف )ينها إيلاف وتلنيا فأ محاولر لتهديد المف القومأ الخ يجأ والعل)أ  . 46 )يعلاؼ دولير وا 

دخوؿ إيػػػلاف وتلنيػػػا فػػػأ م ػػػب ة االتحػػػاد ايمالاتيػػػر، نتػػػب وػػػالـ النعيمػػػأ أنػػػه )ػػػوع ػػػى موػػػتو  جليػػػد
لػػػدوؿ الخ ػػػيو  ى النمػػػو االمتاػػػاديفػػػالحػػػدث، تليػػػد معػػػل م ػػػب العاولػػػر، وجعػػػؿ النػػػةاع معػػػواًل ليػػػؤثل حتمػػػًا 

ع ػػب معػػل الحمايػػر مػػف دولتػػيف ويػػل ، وأشػػالت أخ)ػػال الخ ػػيو ال)حلينيػػر إلػػى أف  47 لػػناع وال ػػاةوأوػػعال ا
يلاف – يفعل)يت ، ونت)ت فوةير لشػيد أف هػةا االوػتقواء معػدـو الاااػدة فػأ ظػؿ وجػود ميواويأمل  -تلنيا وا 

 . 48 القاعدة الملينير
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 في صحيفة الراية القطرية: 7107ثانًيا: أطر التأثيرات الناجمة عن أزمة قطر 

 إعال الحاال ع ى معل مف الل)اعأ العل)أ: -

لنػػةت جليػػدة اللايػػر القعليػػر فػػأ تػػيعيل ت عيتهػػا ل ةمػػر ع ػػى إعػػال فػػلأ الحاػػال ويػػل الم)ػػلل 
ف الموضػػػوعات، وأشػػػالت إلػػػى أف معػػػل لػػػـ تتػػػيثل وػػػ ً)ا ع يهػػػا )ػػػًلا و)حػػػًلا وجػػػًوا، مػػػف خػػػالؿ عػػػدد ن)يػػػل مػػػ

 . 49  تهأفش )الحاال المالوأ، وأنها

 إعال المواءلر القانونير لدوؿ الحاال: -

نشػػلت اللايػػر القعليػػر نثيػػًلا مػػف الموضػػوعات التػػأ ت)ػػلهف ع ػػى عػػدـ مانونيػػر الحاػػال الماػػلوأ 
 الػةي أنػد مػأ محمػد ع)ػدال المػالنأايعالع ى علح وجهػات نظػل ايعالميػيف، ومػنهـ:  وحلاتع يها، 

أف موػػاعأ معػػل القانونيػػر لنوػػل الحاػػال الجػػاال وػػوؼ تػػنجد فػػأ ظػػؿ نشػػاع د) وماوػػأ وحضػػول دولػػأ 
 . 51 ن)يليف

 إعال الخواال االمتاادير لدوؿ الحاال: -

فػأ نثيػل مػف الموضػوعات،  -دوؿ الحاػال –تعمدت اللاير القعلير إ)ػلاة خوػاال العػلؼ الثػانأ 
ملنػة الجةيػلة ، ونقػؿ تومعػات الخاول الن)ل مف حاػال معػلهأ الوعودير النوالي إلى أف وأشال االد 
ينعنس اوتملال الةمر الخ يجير اللاهنر فأ )عأ جوان)ها و )يًّا ع ى الوضا االمتاادي فأ ل دلاوات أف 

 . 50 الوعودير

إعػػػػال مواجهػػػػر ايلهػػػػاب وتعةيػػػػة الشػػػػلانر مػػػػا الواليػػػػات المتحػػػػدة الملينيػػػػر فػػػػأ مجػػػػاؿ منافحػػػػر  -
 ايلهاب:

ايلهػػاب والانػػل  جليػػدة اللايػػر القعليػػر دولػػر معػػل ع ػػى أنهػػا مػػف الػػدوؿ اللااػػدة فػػأ محال)ػػر مػػدمت
)ػػيف  وػػتلاتيجيراالشػػلانر المتعػػلؼ، وألقػػت الضػػوء ع ػػى تاػػليد وةيػػل خالجيػػر معػػل حػػوؿ أهميػػر اتااميػػر ال

تقـو  التأ تـ إ)لامها فأ ظؿ تااعد الةمر، وأضاؼ أف معلفأ منافحر ايلهاب  معل والواليات المتحدة
 . 57 جهود معل فأ منافحر ايلهاب دوؿ الحاال تععؿ ، وأف)واج)اتها فأ محال)ر ايلهاب والتعلؼ

يلاف: -  إعال تعةية التعاوف العونلي واالمتاادي ما تلنيا وا 

 اهتمت جليدة اللاير )ايشالة إلى ةيالات الوفود العونلير )يف معل وتلنيا فأ إعال تعةية التعاوف
ى واػػوؿ دفعػػات العوػػنلي وتملنػػة الجنػػود التػػلاؾ فػػأ القاعػػدة العوػػنلير التلنيػػر فػػأ معػػل، )ايضػػافر إلػػ

العديد الجوير أمس لت تحؽ ن)يلة مف الجنود التلاؾ خالؿ تاامـ الةمر )يف معل ودوؿ الحاال إلى ماعدة 
 . 53 )القوات الموجودة

https://web.archive.org/web/20170609071525/http:/www.raya.com/Home/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fdd5f0ff-42b3-4713-ad2b-8fa0900a6fc0
https://web.archive.org/web/20170609071525/http:/www.raya.com/Home/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fdd5f0ff-42b3-4713-ad2b-8fa0900a6fc0
https://web.archive.org/web/20170609071525/http:/www.raya.com/Home/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fdd5f0ff-42b3-4713-ad2b-8fa0900a6fc0
https://web.archive.org/web/20170707004157/http:/www.raya.com/Home/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4b1b3f33-661d-4459-b790-506a797125f4
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فددي صددحف الدسددتور األردنيددة واألنبددا  الكويتيددة  7107ثالثًددا: أطددر التددأثيرات الناجمددة عددن أزمددة قطددر 
 وعممان العممانية:

 التو د أثناء الةمر:إعال الالاع وو)اؽ  -

م يػػال  07" مػا الدوحػػر )قيمػر 05وػ عت الاػحؼ الػػثالث الضػوء ع ػػى اػاقر )يػا مقػػاتالت "إؼ 
لـ يمأ ومت عويؿ، هػأ دوالل ما الواليات المتحدة الملينير فأ ظؿ الةمر، ونتب عليب اللنتاوي أنه 

م يػػػال دوالل،  07)قيمػػػر  "05 إؼ" دولػػر اللاعيػػػر لإللهػػػاب عػػاالات لأيػػاـ فقػػػع، حتػػػى نانػػت واشػػػنعف ت)يػػػا 
تيف )حػػػليتيف أمػػػلينيتيف )ةيػػػالة لإلمػػػالة ل مشػػػالنر فػػػأ تػػػدلي)ات مشػػػتلنر )ػػػيف يتةامنػػػًا مػػػا ميػػػاـ مععتػػػيف حػػػل)

 . 54 ال) ديف

يلاف: -  إعال التدخؿ الخالجأ خاار تلنيا وا 

قػر، الػثالث ع ػى أنػه مػف تػيثيلات الةمػر ةيػادة التػدخؿ التلنػأ واييلانػأ فػأ المنع الاػحؼاتاقت 
، وانعػػػالؽ نشػػػل مػػػوات فػػػأ ماعػػػدة عوػػػنلير تلنيػػػر فػػػأ معػػػلوأشػػػالت إلػػػى موافقػػػر ال)للمػػػاف التلنػػػأ ع ػػػى 

، و)ينت الن)اء  55 المناولات ال)حلير )يف معل وتلنيا، ووجود )عأ عناال الحلس الثولي اييلانأ )قعل
،  56 وتلنيػر وػيةيد الةمػرالنويتير أف اعتماد معل ع ى مو  إم يميػر دوليػر ووجػود مواعػد عوػنلير أملينيػر 

نشػاء ماعػدة عوػنلير  وأشالت جليدة ُعماف الُعمانير فأ )عأ الموضوعات إلى أف لجوء معل إلى تلنيػا وا 
 .   57 تلنير ويعقد الةمر الحالير

 :7107أطر التقييم األخالقي ألزمة قطر  -3

 تحاد وأخبار الخميج:في صحف األهرام والرياض واال  7107أواًل: أطر التقييم األخالقي ألزمة قطر 

 العلوحر الولى: إعال الضحير:

لنةت الهلاـ ع ى إ)لاة أف مال أنثل الدوؿ الل)ا التأ دفعت تضحيات مف دماء أ)نااها الةيف 
اوتشهدوا فأ الحلب ع ى ايلهاب الػةي تمولػه معػل؛ ممػا يوػتوجب لفػا دعػاو  مضػااير دوليػر ضػد معػل 

لةامهػا ، وأنػد منػـل محمػ 58 ل شػهداءل قااص  د أحمػد ضػلولة تقػديـ معػل إلػى المحنمػر الجناايػر الدوليػر، وا 
، نما اهتمت جليدة اللياأ )ػالتلنية ع ػى ضػحايا وياوػات الدوحػر الداعمػر  59 )دفا التعويضات ل ضحايا

لفػا دعػاو  تعالػب )ونشػعاء  مواعنػوف هادشػن، وأشالت جليدة االتحاد إلػى م)ػادلة  61 لإللهاب فأ ال)حليف
معػػػل أياديهػػػا ، نمػػػا أشػػػالت جليػػػدة أخ)ػػػال الخ ػػػيو إلػػػى أف  60 يلهػػػاباضػػػحايا لتعويضػػػات  اودفػػػمضػػػااير 

 . 67 م عخر )دماء ال)لياء الةيف وقعوا ضحايا لجلااـ القو  ايلها)ير



Arab Media & Society (Issue 25, Winter/Spring 2018)  

 78 7102ألمزةة ططر  العربية األطر الخبرية لتغطية الصحف اإللكترونية

 العلوحر الثانير: إعال إنوانأ يعنس دعـ دوؿ الحاال ل شعب القعلي:

ر معل ومواندتها ل شعب القعلي، ونت)ػت عمدت الاحؼ الل)ا إلى إ)لاة الجانب اينوانأ لةم
) ػأ  ،وػندًا ل شػعب القعػلي الشػقيؽ وداعمػر لمنػه واوػتقلال وػتظؿ المم نػر جليدة الليػاأ الوػعودير أف 

المقاععػر  )يػاف، نما نشػلت االتحػاد أف  63 ما تلتن)ه الو عات فأ الدوحر مف ممالوات عدااير فعالنظل 
حدة ع ى الشعب القعلي الشقيؽ الػةي هػو امتػداد ع)يعػأ وأاػيؿ حلص دولر ايمالات العل)ير المتيعنس 

أف الشػػػعب القعػػػلي جػػػةء أاػػػيؿ مػػػف ، نمػػػا اهتمػػػت أخ)ػػػال الخ ػػػيو )تينيػػػد  64 يخوانػػػه فػػػأ دولػػػر ايمػػػالات
المنظومر الخ يجير والعل)ير، وأف ايجلاءات التأ اتخةتها الػدوؿ الل)ػا موجهػر ل حنومػر القعليػر لتاػحيد 

 . 65 تاتيت منظومر مج س التعاوف الخ يجأ موالها الواعأ إلى

 العلوحر الثالثر: إعال التحليأ ايعالمأ ضد الدوؿ العل)ير ع)ل "منوات الجةيلة":

ل ةمر أف معل لـ تدعـ الجماعات ايلها)ير فقع،  اتضد مف خالؿ تح يؿ مضموف جليدة الهلاـ
ها، ونتب أحمد يووؼ أحمد أنػه إةا نػاف )ؿ وعت جاهدة ل تحليأ ع ى الدوؿ العل)ير ع)ل ووااؿ إعالم

،  66 هػػةا النظػػاـ يػػدعى أف اتهامػػه )ػػدعـ ايلهػػاب لػػيس وػػو  افتػػلاءات فػػلف آلتػػه ايعالميػػر تشػػهد )ػػالعنس
تػةعـ أنهػا حيػث  ؛اختػلاع يمثػؿ ممػر التنػامأ الجةيػلة أف منػاةالق)الف فأ جليدة اللياأ إلػى  يووؼوأشال 

 . 67 فينع)ؽ ع يها مقولر  فامد الشأء ال يععيه  ؛نوافنايلة الشعوب والديموملاعير وحقوؽ اي

جعػػػؿ منػػػاة أشػػػالت النات)ػػػر هػػػلة المهيػػػلي إلػػػى أف حمػػػد )ػػػف جاوػػػـ وفػػػأ جليػػػدة االتحػػػاد ايمالاتيػػػر، 
لنػه ال يشػالؾ  ؛الشالع الماػليوعم ت ع ى إثالة وضب أناؽ ع يها الم يالات، و ، ل حقاد"الجةيلة" من)لًا 

، وأشػػالت جليػػدة  68 الثليػػاء الماػػلييف ثػػلاءهـ وهػػـ يج وػػوف فػػأ فنػػادؽ مػػد ينػػوف حمػػد )ػػف جاوػػـ يمت نهػػا
دالتهػػا، )مػػا يخػػدـ المػػف شػػلوع الػػدوؿ المقاععػػر  أخ)ػػال الخ ػػيو إلػػى أنػػه مػػف ت ييػػل وياوػػات منػػاة الجةيػػلة وا 

  . 69 القومأ العل)أ وال يتعالأ ما ماالد الخ يو والعلب
 في صحيفة الراية القطرية: 7107ًيا: أطر التقييم األخالقي ألزمة قطر ثان

 العلوحر الولى: إعال الضحير:

وػػػػعت جليػػػػدة اللايػػػػر القعليػػػػر )دلجػػػػر ن)يػػػػلة إلػػػػى نشػػػػل نثيػػػػل مػػػػف الموضػػػػوعات التػػػػأ تلنػػػػة ع ػػػػى 
الػػةي  ،ل جنػػر الوعنيػػر لحقػػوؽ اينوػػافالمتضػػلليف مػػف الحاػػال، منهػػا إلقػػاء الضػػوء ع ػػى تقليػػل أاػػدلته ا

 )شنؿ م)اشػل مػف مػلال معػا العالمػات وحاػال معػل،تضللوا شخاًا  03304يقؿ عف  ما ال أوضد أف
تشتيت ماات اُلول وانتهاؾ حؽ التنقؿ، والتع يـ، والعمؿ، وحلير اللأي، وايمامر والتم ػؾ، إضػافر إلػى وتـ 

 . 71 الحلماف مف ممالور الشعاال الدينير
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جماعػػر ايخػػواف الموػػ ميف وحلنػػر حمػػاس وواػػمهما )الجماعػػات  العلوحػػر الثانيػػر: الهجػػـو ع ػػى
 ايلها)ير:

تنػػاوـ ةلػػؾ أف الجليػػدة وتػػل  ، حمػػاس حلنػػر مقاومػػر وليوػػت إلها)يػػرأشػػالت جليػػدة اللايػػر إلػػى أف 
الفت ما اللؤير ايولااي ير التأ ع)إلل عنها لايس الوةلاء ايولااي أ )نياميف نتنياهو ماااًل إف مقاععر معل 

اوػػتق) ت الوػػعودير الوػػيد خالػػد مشػػعؿ الػػلايس أف والالفػػت أيضػػًا أنػػه وػػ)ؽ  ،إوػػلاايؿ شػػلينر ل عػػلبجع ػػت 
ولنػػػػف  ،ولػػػػـ تنػػػػف حمػػػػاس ومتهػػػػا حلنػػػػر إلها)يػػػػر 7105الوياوػػػػأ لحلنػػػػر حمػػػػاس يوليػػػػو  ل منتػػػػبالوػػػػا)ؽ 

 .  70 ضلوليات الحم ر الحاليإلر ضد معل توتوجب تانياها إلها)يإلر اآلف حتى تنتمؿ داالة المةاعـ

 العلوحر الثالثر: إعال وياب المواولير االجتماعير والخالمير لووااؿ ايعالـ:

التاػعيد ايعالمػأ ألقت جليدة اللاير الضوء ع ى )ياف مج ػس الػوةلاء القعػلي الػةي جػاء فيػه أف 
، نمػػا اتهمػػت الجليػػدة دولػػر واوػػتقلالها معػػل يمفهػػو محاولػػر ل موػػاس )ػػ إعالميػػر ف)لنػػاتالػػةي أمػػيـ ع ػػى 

وأف موػػؤوليف ن)ػػالًا فػػأ الحنومػػر ايمالاتيػػر نامشػػوا  ،ولاء اختػػلاؽ ونالػػر الن)ػػاء القعليػػر )ػػالوموؼمػػالات اي
 . 77 ملانر ونالر الن)اء القعلير

فدي صدحف الدسدتور األردنيدة واألنبدا  الكويتيدة وعممدان  7107ثالثًا: أطر التقييم األخالقي ألزمدة قطدر 
 العممانية:

 ياب المواولير االجتماعير والخالمير لووااؿ ايعالـ:العلوحر الولى: إعال و

اهتمػػػت جليػػػدة الدوػػػتول )ػػػالتلنية ع ػػػى االنتهانػػػات ايعالميػػػر التػػػأ تعلضػػػت لهػػػا ونالػػػر الن)ػػػاء 
 فػأ أةمػرونالػر وتوػ))ت الوليػر ل تحقيقػات فػأ القلاػنر التػأ تعلضػت لهػا النتػااو الإلػى  وأشالتالقعلير، 

ل)ػاعأ المقاععػر )الوػعأ لالشي  تمػيـ ، نما نشلت اتهاـ ا الخ يجيات ومال)يف الدوحر وثالث مف جالاته
،  73 حلير التع)يل فأ )الدنا، فأ ت ميد إلى مع ب إوالؽ منػاة الجةيػلةفأ والؽ ووااؿ ايعالـ والتحنـ ي

عالمهػا وأشالت جليدة الن)اء النويتير عف ونالر الن)اء اللوػمير الوػعودير إلػى مولهػا إف الدوحػر توػتخدـ إ
االنقال)يػػػر، ونق ػػػت عػػػف ونالػػػر الن)ػػػاء دير ودعػػػـ وموػػػاندة مي شػػػيات الحػػػوثأ فػػػأ تػػػيجيو الاتنػػػر فػػػأ الوػػػعو 

ال)حلينير أف معػل تحػلأ إعالمًيػا وتػدعـ النشػعر ايلها)يػر الموػ حر فػأ ال)حػليف، )ينمػا نق ػت عػف وةالة 
ادلتها الدوؿ الثالث يؤنػد التخعػيع )يانات معا العالمات التأ أالخالجير القعلير )يانها الةي تضمف أف 

 .  74 ايعالمير التأ تضمنت النثيل مف االفتلاءات ل حمالتالمو)ؽ 

العلوحػػر الثانيػػر: الهجػػـو ع ػػى جماعػػر ايخػػواف الموػػ ميف وحلنػػر حمػػاس وواػػمهما )الجماعػػات 
 ايلها)ير:

نػػػػر حمػػػػاس نشػػػػلت الدوػػػػتول موضػػػػوعات تتع ػػػػؽ )اتهػػػػاـ الل)ػػػػاعأ العل)ػػػػأ لإلخػػػػواف الموػػػػ ميف وحل 
موػػػيلر ليوػػػت محػػػاًل لالتاػػػاؽ، وهػػػأ تخضػػػا ل تجاة)ػػػات )ايلهػػػاب، ونتػػػب لحيػػػؿ ولا)يػػػر أف هػػػةا الواػػػؼ 
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 إلػىالدولػر القعليػر أف واػؼ الجماعػر )ايلهػاب ياتقػل تػل  نثػل، و أالوياوير والتنافس ع ى الو عر ليس 
نػف امتػلاح إدلاج الجماعػر إة نيػؼ يم؛ ل ف وعينير تقاـو االحػتالؿيحماس حلنر تحل فالدليؿ والموضوعير، 
خواف ال)حليف يشػالنوف فػأ ال)للمػاف والحنومػر، وهػـ ح اػاء لحنومػر متحموػر ل حػلب و فأ موااـ ايلهاب،  ا 

خػػواف الػػيمف، ، و ع ػػى معػػل التجمػػا اليمنػػأ لإلاػػالح، يقػػات وف إلػػى جانػػب التحػػالؼ العل)ػػأ ع ػػى ج)هػػات و ا 
قعػل )ػػاحتضاف جماعػات إلها)يػر ل دير فػأ )يػاف لوػمأالوػعو  ، ونق ت الن)اء النويتير اتهاـ 75 يمنير عديدة

، ونق ػػت )يػػاف منهػػا جماعػػر ايخػػواف الموػػ ميفو  ،وعااايػػر متعػػددة توػػتهدؼ ضػػلب االوػػتقلال فػػأ المنعقػػر
إالال الحنـ القعلي ع ى اتخاة مو ؾ معاد لمال، وفشؿ نؿ المحاوالت يثنااه عػف مال الةي تناوؿ "

 . 76 أوها تنظيـ ايخواف ايلها)أدعـ التنظيمات ايلها)ير، وع ى ل 
 :7107أطر الحمول المقدمة في الصحف لحل أزمة قطر  -4

 في صحف األهرام والرياض واالتحاد وأخبار الخميج: 7107أواًل: أطر الحمول المقدمة ألزمة قطر 

 تناية معل معالب الدوؿ الل)ا نشلع لعودة العالمات الد) وماوير: -

ؿ الةمر ما معل ملهوف )تنايػةها الشػلوع التػأ مػدمتها النويػت اتاقت الاحؼ الل)ا ع ى أف ح
 )ندًا، هأ: 03 تتضمفلها، والتأ 

.القعلير اللاضأ الثوليما إيلاف وم ادلة عناال الحلس  الد) وماوأإعالف معل خاأ التمثيؿ    .0                                

                           . عونلياوف تع أيل قاعدة العونلير التلنير وومؼ  الاوليايوالؽ  .7

                 . إعالف معل معا عالماتها ما نؿ التنظيمات ايلها)ير وع ى لأوها ايخواف وتنظيـ داعو .3

الػػػدوؿ  فػػػأأفػػػلاد أو منظمػػػات إلها)يػػػر والمػػػدلجيف ضػػػمف مػػػوااـ ايلهػػػاب  يل القعػػػليإيقػػػاؼ التمويػػػؿ  .4
                  . الل)عر

عنااػػل أخػػل   أيإيػػواء  ـوعػػد ،عػػل جميػػا العنااػػل ايلها)يػػر المع و)ػػر لػػد  الػػدوؿ الل)ػػاتوػػ يـ م .5
                  . موتق)اًل 

                 . إوالؽ منوات الجةيلة والقنوات التا)عر لها .6

                 . تدعمها معل )شنؿ م)اشل أو ويل م)اشل التأإوالؽ ووااؿ ايعالـ   .7

شػػػػاوف الػػػػدوؿ الداخ يػػػػر وماػػػػالحها الخالجيػػػػر ومعػػػػا االتاػػػػاالت مػػػػا العنااػػػػل  أفػػػػومػػػػؼ التػػػػدخؿ  .8
                 . المعالضر

 ا عف الضحايا والخواال وجميػا مػا فػات مػف نوػب ل ػدوؿ العل)يػر )وػ)ب الوياوػردفا معل تعويضً    .9
.القعلير                                  
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                 . والعل)أعها الخ يو ت تـة معل )يف تنوف دولر منوجمر ما محي .01

يضػػػاح نػػػؿ أنػػػواع الػػػدعـ  ،توػػػ يـ معػػػل نػػػؿ مواعػػػد ال)يانػػػات الخااػػػر )المعالضػػػيف المػػػدعوميف منهػػػا .00 وا 
                 . المقدـ منها

ال تعد  01لموافقر ع ى هة  الع )ات خالؿ ا .07  .  يرمأياـ وا 

لة نػػؿ شػػهل ل وػػنر الولػػى، ومػػلة نػػؿ ثالثػػر إعػػداد تقػػاليل متا)عػػر دوليػػر لالتاػػاؽ حػػاؿ التواػػؿ إليػػه مػػ .03
                 . أشهل ل ونر الثانير

 في صحيفة الراية القطرية: 7107ثانًيا: أطر الحمول المقدمة ألزمة قطر 

 الحوال )يف الدوؿ الل)ا ومعل: -

 اهتمت جليدة اللاير القعلير )نشل الموضوعات التأ تعنس حلص الدوحر ع ػى الحػوال مػا أشػقااها
الشػي  محمػد )ػف ع)ػػد العػلب لحػؿ الةمػر دوف الموػاس )وػػيادتها أو فػلأ الواػاير ع يهػا، ونشػلت تينيػػد 

 . 77 ا هو حؿ أي أةمر مف خالؿ الحوالاللحمف وةيل الخالجير أف الخيال االوتلاتيجأ لدولر معل داامً 

 دعـ جهود أميل النويت ووواعته لحؿ الةمر: -

ت تتناوؿ دعـ م)ادلة أميػل النويػت لحػؿ الةمػر، ونتػب اػالد نشلت جليدة اللاير القعلير موضوعا
نشػػيد مجػػددًا )حنمػػر وموػػاعأ اػػاحب الوػػمو الشػػي  اػػ)اح الحمػػد الجػػا)ل الاػػ)اح أميػػل دولػػر النػػوالي "

 . 78 "النويت الشقيقر فأ حؿ هة  الةمر الماتع ر

نبدا  الكويتيدة وعممدان فدي صدحف الدسدتور األردنيدة واأل  7107ثالثًا: أطر الحمول المقدمدة ألزمدة قطدر 
 العممانية:

  الحوال )يف الدوؿ الل)ا ومعل ودعـ مواعأ أميل النويت لحؿ الةمر: -

أجمعت الاحؼ الثالثر ع ى أهمير دعـ مواعأ أميل النويت ل وواعر )يف الل)اعأ العل)أ ومعل 
مػا أملينػا و)ليعانيػا  لحؿ الةمر، ونشل ت عير منثار تعةة مػف هػةا ايعػال الػةي تقػود  النويػت )التعػاوف

 الحتواء الةمر.

 ومؼ الحلب ايعالمير )يف الدوؿ الل)ا ومعل: -

اهتمػػت الاػػحؼ الثالثػػر )يهميػػر ومػػؼ التاػػعيد ايعالمػػأ )ػػيف أعػػلاؼ الةمػػر نيوػػاس ل)ػػدء الحػػوال 
ايعالمير؛ ينجاح مواعأ أميل النويػت لحػؿ الةمػر ع)ػل )عيدًا عف الحلب وحؿ الةمر والج وس ل حوال 

الملاد هو ومػؼ اوػتخداـ ووػااؿ ايعػالـ مػف نػؿ عػلؼ فػأ شػحف الحوال، ونتب ع)داللحمف العوضأ أف 
 . 79 العلاؼ ل وموع فأ الهاوير
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 مسارات البرهنة التي استخدمتها الصحف اإللكترونية العربية في تعزيز األطر الخبرية المستخدمة: -5

الريداض واالتحداد وأخبدار الخمديج فدي تعزيدز أواًل: مسارات البرهنة التدي اسدتخدمتها صدحف األهدرام و 
 األطر الخبرية المستخدمة:

 الموال الوؿ: االوتشهاد )الدلر والحجو المنعقير: -

اعتمػػػدت الاػػػحؼ الل)عػػػر ع ػػػى موػػػال االوتشػػػهاد )الدلػػػر، ونتػػػب فػػػالوؽ جويػػػدة "تػػػيخلت الػػػدوؿ 
اعػدة عوػنلير لملينػا خػالج اللاضػأ العل)ير نثيًلا فأ موماها مف دوي ر معل، فمنة الوػماح )لمامػر أن)ػل م

الملينيػػػر، نػػػاف ين) ػػػأ أف يػػػدلؾ مػػػادة الخ ػػػيو أف الدوي ػػػر الاػػػ يلة تعمػػػا فػػػأ أدوال أن)ػػػل، وأف الوػػػالح 
، وجػػاء لأي  80 الملينػػأ فػػأ معػػل ال يهػػدد ويػػل الجيػػلاف العػػلب، فػػال هػػو ضػػد إوػػلاايؿ وال هػػو ضػػد إيػػلاف"

اللد ع ى المعالب الػةي وػ ـ إف ير معل الةي ماؿ فيه تاليد وةيل خالجاللياأ الةي و ع الضوء ع ى 
ع ػى موماهػا الػػلافأ  ماةالػت تاػليف الحنومػر القعليػر )ػػ أءل نويػت نػاف معػدًا موػ)قًا"، هػةا التاػليد ين)ػ

ونتػػب لضػػواف الوػػيد فػػأ جليػػدة  ، 80 لالمتثػػاؿ لمعالػػب الػػدوؿ المتضػػللة مػػف وياوػػتها الداعمػػر لإللهػػاب
مػػا  فاػأ لي)يػػا تقػؼ معػل ،لمومػػؼ مػف ماػل وػػ))ه االهتمػاـ )الشػلعير نمػػا ُيػةعـأحػٌد أفإل ا يظػفال االتحػاد "

.  87 "الموػػ إلحيف مػػف شػػتى الحجػػاـ واللػػواف ضػػدإل حنومػػر مج ػػس النػػواب المنت خػػب، والجػػيو الػػوعنأ ال ي)ػػأ
، لموػؤوليف القعػلييفمػا اناوص المنالمات الهاتاير )يف ايلها)ييف ع ػى ألأ ال)حػليف ونشلت ال)حليف 

 . 83 تح)ع محاوالت التناؿ مف العماؿ ايلها)يرلجاءت هة  الخعوة  ومد

 الموال الثانأ: اوتخداـ شعالات )الوير ووااير لهة  الةمر: -

اوػػتخدمت الاػػحؼ الل)عػػر موػػال الشػػعالات ال)الويػػر والواػػاير لهػػة  الةمػػر ناوػػتلاتيجير تػػدعـ )هػػا 
)ػ "إمالة ايلهاب" التأ تؤدي يد ا)حأ معل العل الخ)لير التأ ت)نتها خاار واؼ معل، حيث ش)ه مل 

م يمير )ينها مجلد دولر مـة وه)ها ال ، ووااها منـل محمد أحمد  84 دوًلا مش)وًها )الونالر عف مو  دولير وا 
وواات جليدة اللياأ فأ افتتاحيتها أو)اب الةمر ،  85 ثلوة عاا ر مف ال اة ت)ددها ع ى أعماؿ التخليب

أف يع ػؽ ع ػى الشػي  حمػد  يجػب الػ)عأونتػب محمػد الحمػادي "،  86  "جنػوف العظمػر")ينها شعول معل )ػػ 
  . 87 "أميل المتآمليف" )ف جاوـ )ف ج)ل آؿ ثانأ

 الموال الثالث: عقد مقالنات فأ الموامؼ واللؤ  والعلوحات: -

اف اعتمدت الاحؼ الل)عر ع ى موػال )لهنػر مػااـ ع ػى عقػد المقالنػات )ػيف الػلؤ  والعلوحػات لت)يػ
يلاف، وماؿ إف المعض ر فػأ  وتوضيد الاولة، فمثاًل تناوؿ أحمد يووؼ تنامأ مومؼ معل مف إولاايؿ وا 
وياوػػر النظػػاـ القعػػلي أنهػػا تنعػػوي ع ػػى تنامضػػات اػػػالخر نمػػا فػػأ الجمػػا فػػأ العالمػػات الحميمػػر )ػػػيف 

يػلاف الة ال تم ػؾ ثػلوات د)ػأ إمػومالػت إف  ، ومالنػت الليػاأ )ػيف إمػالة د)ػأ ومعػل، 88 نقيضيف نلولاايؿ وا 
ع)يعير أو ناعًا نما "دولر معل" التأ تمت ؾ ثلوات عاا ر مف الناع وال اة.. لنف الاػلؽ أف د)ػأ اوػتثملت 
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فػػلوـ نػػؿ الثػػلوات  ،فنػػلًا عاػػليًا مناتحػػًا فػػأ ايدالة حػػواؿ هػػة  ايمػػالة الاػػ يلة إلػػى اوػػـ عػػالمأ، أمػػا معػػل
ؾ أف )حػث حنامهػا عػف دول وياوػأ ع ػى لػخت ػؼ تمامػًا؛ ةالهاا ر، مقالنر ما عدد ونانها.. فلف الحػاؿ م

، ونتػػب محمػػد الحمػػادي  89 جػػةءًا ن)يػػلًا مػػف ت ػػؾ الثػػلوات إلػػى دعػػـ منظمػػات إلها)يػػر ةبموػػتو  المنعقػػر جػػ
، وأشػػال  91 معػل )ػػػاحتضاف جماعػات إلها)يػر وعااايػػر متعػددة توػػتهدؼ ضػلب االوػتقلال فػػأ المنعقػر يػتهـ

ا )ػيف ال)يػت ال)ػيأ ووةالة الة الملينير حوؿ المومؼ مف الةمػر، وخاوًاػايدالويد ةهلة إلى تنامضات 
 . 90 الخالجير

 ثانًيا: مسارات البرهنة التي استخدمتها صحيفة الراية القطرية في تعزيز األطر الخبرية المستخدمة:

 الموال الوؿ: االوتشهاد )الدلر والحجو المنعقير: -
تشهاد )الدلر والحجو فػأ الػلد ع ػى اتهامػات الػدوؿ الل)عػر لهػا اعتمدت جليدة اللاير ع ى موال االو

يػلاف، فنت)ػت هنػاء التػلؾ أنػه ع ػى معػل أف تػدفا ضػلي)ر منااػلتها ل شػعوب الموتضػعار  )دعـ ايلهػاب وا 
، ونتػػب  97 حػػوؿ العػػالـ ودعمهػػا لثػػولات الل)يػػا العل)ػػأ ول شػػعوب المظ ومػػر التػػأ خلجػػت ل معال)ػػر )حقومهػػا

  . 93 والنيؿ مف ويادتها والوااير ع يها حاال الدوؿ الل)عر لف ينجد فأ تلنيا معل االد النوالي أف
 الموال الثانأ: اوتخداـ شعالات )الوير ووااير لهة  الةمر: -

االد )ػف عااػاف مػلالات اوتخدمت جليدة اللاير شعالات )الوير ووااير لهة  الةمر؛ حيث واؼ 
وػػػالؽ الحػػػدود  الوػػػيد ال )ػػػدة عضػػػو مج ػػػس ، ونق ػػػت اللايػػػر عػػػف  94 تلنيػػػا معػػػلل)ينهػػػا محاولػػػر المقاععػػػر وا 

)يػػػاف دوؿ  ، نمػػػا واػػػؼخ)ػػػل معػػػا دوؿ شػػػقيقر عالماتهػػػا مػػػا معػػػل )الاػػػادـ والمؤوػػػؼواػػػاه ل الشػػػول 
،  95 الحاال )الاقيل الخجوؿ ويل المتواةف الخالأ مف المنعؽ والعقالنير والةي جاء لحاظ ماء الوجه فقع

 .  96 اعداايً  عد عمالً أف الحاال المالوأ ع ى دولر معل يُ ير القعلي نما نق ت تاليد وةيل الخالج
 الموال الثالث: عقد مقالنات فأ الموامؼ واللؤ  والعلوحات: -

، ولنػػةت الاػػحيار لتةامهػػا )ػػيمف المنعقػػرالػػدعـ الدوحػػر و  وامتنانػػهال)نتػػاجوف نشػػلت اللايػػر تاػػليحات 
الدوحػػر جػػة)ت " أف ني ػػأ تػػأ ن يمنػػتس"الالجاػػيف  الماػػوأ الوػػامأ ل مػػـ المتحػػدة لشػػؤوفع ػى تاػػليحات 

فػػأ الالجاػػيف تهديػػدًا إلها)يػػًا ، )ينمػػا تػػل  دوؿ أخػػل  انت)ػػا  العػػالـ لهميػػر دعػػـ الػػدوؿ الموتضػػيار لالجاػػيف
 . 97 لمف )الدهـ

ثالثًا: مسارات البرهنة التي استخدمتها صدحف الدسدتور األردنيدة واألنبدا  الكويتيدة وعممدان العممانيدة فدي 
 زيز األطر الخبرية:تع

 الموال الوؿ: االوتشهاد )الدلر والحجو المنعقير: -

اعتمػػدت الاػػحؼ الثالثػػر ع ػػى جم ػػر مػػف الدلػػر والحجػػو التػػأ تػػدعـ العػػل الخ)ليػػر ل ةمػػر القعليػػر، 
المومػػػؼ الملينػػػأ مػػػف معػػػل، )ػػػيف اتهامهػػػا )ػػػالتولع تاليخًيػػػا )ػػػدعـ ايلهػػػاب و)يػػػا  ومػػػالف عليػػػب اللنتػػػاوي
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وةيػػػػل ، )ايضػػػػافر إلػػػػى المقالنػػػػر )ػػػػيف اتهامػػػػات م يػػػػال دوالل 07)قيمػػػػر  "05إؼ "عػػػػاالات ل لقعػػػػواشػػػػنعف 
أمػاـ لجنػػر المواةنػػر وتاػػليحاته ، يػر)ايلها) ايخػػواف الموػػ ميف وواػػاه لجماعػر الخالجيػر لينػػس تي لوػوف 

 يػر،ات ايلها)مف ويل الوامعأ إدلاج الجماعر )لمتها فأ القػوااـ الوػوداء ل منظمػ هنوموله إلس، جفأ النون
ات )يان، ونشلت جليدة الن)اء  98 هناؾ إخواف إلها)يوف، وهناؾ إخواف وةلاء فأ حنومات تحالب ايلهاب

وةالات الخالجير ل دوؿ الل)عر التػأ اتهمػت معػل )ػدعـ ايلهػاب والجماعػات المواليػر ييػلاف، وع ػى الجهػر 
أف اخػػتالؽ أوػػ)اب التخػػاة إجػػلاءات ضػػد دولػػر  الخػػل  نشػػلت )يػػاف وةالة الخالجيػػر القعليػػر الػػةي جػػاء فيػػه

شقيقر فػأ مج ػس التعػاوف لهػو دليػؿ وػاعا ع ػى عػدـ وجػود م)ػللات شػلعير لهػة  ايجػلاءات التػأ اتخػةت 
  . 99 والهدؼ منها واضد وهو فلأ الوااير ع ى الدولر ،)التنويؽ ما مال

 الموال الثانأ: اوتخداـ شعالات )الوير ووااير لهة  الةمر: -

الاحؼ الثالثر ع ى توظيؼ الشعالات ال)الوير والوااير فأ معالجر الةمػر، فاػأ الدوػتول حلات 
وحلنػر حمػاس  جماعػر ايخػواف الموػ ميفل)عػأ الػدوؿ العل)يػر واػؼ لأينػا أف " لحيؿ محمد ولاي)ػر نتب

الحاػػاظ  ونتػػب حوػػف الهػػداد فػػأ الن)ػػاء النويتيػػر عػػف أهميػػر ، 011 "موػػيلر ليوػػت محػػاًل لالتاػػاؽ)ايلهػػا)يتيف 
 . 010 ال)يت الخ يجأ ع ى

 الموال الثالث: علأ وجهات النظل المخت ار فأ القضير: -

اهتمت الاحؼ الثالثر )علأ مخت ؼ وجهات النظل، فقد اهتمت الدوتول )للقاء الضوء ع ى إعالف 
ر فػػأ أوػوأ اػػدع تشػػهد  المنعقػػ" دعػػـ ايلهػػاب، واتهمهػػا )ػػ "دوؿ معػػا عالماتهػػا الد) وماوػير مػػا معػػل وػ)ا

معل االتهامات التأ وجهتها لها دوؿ خ يجير )دعـ ايلهاب، ومالت إنها  أنا، ونق ت الاحؼ منة ونوات
تواجػػه حم ػػر افتػػلاءات وأناةيػػب واػػ ت حػػد الا)لنػػر النام ػػر )هػػدؼ فػػلأ الواػػاير ع يهػػا، والضػػ ع ع يهػػا 

  .لتتناةؿ عف ملالها الوعنأ

 والعلوحات:الموال اللا)ا: عقد مقالنات فأ الموامؼ واللؤ   -

 اهتمت الاحؼ الثالثر )نشل المقالنات فأ الموامؼ واللؤ  تجػا  أةمػر معػل، ونشػلت الجليػدة أف
 نتإلاؽ ما "الأميل معل فأ خعا)ه وضا موامؼ )الد  فأ خانر الدفاع عف تع عات الشعوب العل)ير، فقاؿ 

ومػؼ مػف تع عػات الشػعوب الوياور الخالجيػر لػ)عأ الػدوؿ العضػاء فػأ مج ػس التعػاوف، الوػيما فػأ الم
، ونتب ع)داللحمف العويضأ فأ الن)ػاء العل)ير، والتميية )يف المقاومر المشلوعر لالحتالؿ و)يف ايلهاب

 تػػدخؿ فػػأ هػػة  ل نيػر ولووػػيا و)ليعانيػػا وفلنوػايا مػػف الواليػػات المتحػػدة المل ا واوػعً ف هنػػاؾ تحلًنػػالنويتيػر أ
 والجميا ويقـو )هػة  العم يػر ع ػى حوػا)نا والمنتاػا مػف ةلػؾ هػالتناةع، لنف الحقيقر أف  أالقضير )اوـ ف

)حػلالة )الػدعوة إلػى الحػوال  ف )ػاليس تلحػبأالخالجير الالنوػير: ، ونشلت ُعماف )ياف  017 هة  الدوؿ ناوها
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وأضػػافت الخالجيػػر أنهػػا لأت إشػػالات ، التػػأ جػػاءت فػػأ خعػػاب أميػػل معػػل الشػػي  تمػػيـ رمػػا الػػدوؿ الل)عػػ
 . 013 لفأ الةمر الخ يجيرإيجا)ير عدة مف ع

 النتائج العامة لمدراسة:

نتػاج العػل الخ)ليػر أثنػاء  - أث)تت نتػااو الدلاوػر أف تػيثيل التوجػه الوياوػأ ل ػدوؿ العل)يػر فػى اػياور وا 
الةمر فاؽ )امأ التيثيلات الخل ، مثؿ أنمػاع الم نيػر وضػ وع ماػادل الخ)ػال؛ حيػث اتضػد تػيثيل 

فػػى نوعيػػر العػػل التػػأ اوػػتخدمتها الاػػحؼ  7107يػػر مػػف أةمػػر معػػل المومػػؼ الوياوػػأ ل ػػدوؿ العل)
ايلنتلونيػػػر العل)يػػػر، والعلوحػػػات التػػػأ مػػػدمت )هػػػا أوػػػ)اب الةمػػػر، وأعػػػل التػػػيثيلات الناجمػػػر عنهػػػا، 

 وأعلوحات ح وؿ الةمر.

)ػػلة تػػيثيل التوجػػه الوياوػػأ ل دولػػر فػػى خعػػاب الاػػحؼ ايلنتلونيػػر العل)يػػر حػػوؿ الةمػػر؛ حيػػث لأت  -
 الهػػػػلاـ والليػػػػاأ واالتحػػػػاد وأخ)ػػػػال الخ ػػػػيو  أف دولػػػػر معػػػػل تػػػػدعـ ايلهػػػػاب وتمولػػػػه وتػػػػيوي  اػػػػحؼ

العنااػػػػل ايلها)يػػػػر الهال)ػػػػر مػػػػف جماعػػػػر ايخػػػػواف الموػػػػ ميف، وتػػػػدعـ الجماعػػػػات التا)عػػػػر ييػػػػلاف فػػػػأ 
المقاععػر، وفػأ  رال)حليف، وجماعر الحػوثأ فػأ الػيمف؛ وةلػؾ يضػااء دلجػر ن)يػلة مػف شػلعير ومانونيػ

مقا)ػػػػػؿ واػػػػػات جليػػػػػدة اللايػػػػػر القعليػػػػػر معػػػػػا  ماػػػػػل والوػػػػػعودير وايمػػػػػالات وال)حػػػػػليف  العالمػػػػػات ال
الد) وماوير معها )ينه حاال يوتهدؼ تلنيا معل والنيؿ مػف وػيادتها ندولػر وفػلأ الواػاير ع يهػا، 

)ينهػا  وفأ الجانب الثالث لأت احؼ  الدوتول اللدنير والن)اء النويتيػر وُعمػاف الُعمانيػر  أةمػر معػل
 أةمر معقدة تتداخؿ فيها نثيل مف القو  ايم يمير.

نشػػػات النتػػػااو أف موضػػػوع معػػػا العالمػػػات )ػػػيف الػػػدوؿ العل)يػػػر الل)عػػػر ماػػػل والوػػػعودير وايمػػػالات  -
وال)حػػػليف مػػػا معػػػل نػػػاف الموضػػػوع الػػػلايس والهػػػـ خػػػالؿ الوػػػاعات الولػػػى مػػػف إعػػػالف الػػػدوؿ )يػػػاف 

، ووػػػيعلت الت عيػػػر الاوليػػػر ع ػػػى عنػػػاويف شػػػليع الخ)ػػػال المقاععػػػر فػػػأ جميػػػا الاػػػحؼ ايلنتلونيػػػر
 خاار فأ مواما احؼ والن)اء النويتير والهلاـ المالير والدوتول اللدنير.

مػػػا ماػػػل  7107أشػػػالت نتػػػااو الدلاوػػػر إلػػػى اخػػػتالؼ اػػػحؼ الدلاوػػػر فػػػأ تنػػػاوؿ الةمػػػر القعليػػػر  -
آليػػات الح ػػوؿ؛ حيػػث )ػػلة اهتمػػاـ جليػػدة والوػػعودير وايمػػالات وال)حػػليف مػػف حيػػث أوػػ)ا)ها وتيثيلاتهػػا و 

الهػػػلاـ الماػػػلير )العلوحػػػات التػػػأ تظهػػػل الموػػػاولير الحاديػػػر لقعػػػل فػػػأ دعمهػػػا جماعػػػر ايخػػػواف 
الموػػ ميف ايلها)يػػر فػػأ ماػػل والجماعػػات الموػػ حر فػػأ وػػيناء فػػأ الملت)ػػر الولػػى، وأوػػ و)أ التنػػلال 

لاف فػػأ ال)حػػليف والوػػعودير والػػيمف، نمػػا لنػػةت والت)ليػػل لػػدعـ معػػل الجماعػػات ايلها)يػػر المواليػػر ييػػ
لقعػػػل عػػػف  رالليػػػاأ الوػػػعودير واالتحػػػاد ايمالاتيػػػر وأخ)ػػػال الخ ػػػيو ال)حلينيػػػر ع ػػػى الموػػػاولير الحاديػػػ

الةمر، مف خالؿ العلوحات التأ تتنػاوؿ معالضػر الدوحػر لمقػللات القمػر ايوػالمير الملينيػر التػأ 
أن)ػػل دولػػر لاعيػػر لإللهػػاب، والخػػلوج عػػف ايجمػػاع العل)ػػأ  عقػػدت فػػأ الليػػاأ، وواػػؼ إيػػلاف )ينهػػا
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، والهجػـو الم)اشػل 7104وعدـ الوفػاء )تعهػداتها الوػا)قر خػالؿ أةمػر وػحب الوػالاء الػدوؿ الل)ػا فػأ 
ع ػػى دعػػـ الدوحػػر ل جماعػػات ايلها)يػػر المواليػػر ييػػلاف فػػأ القعيػػؼ شػػلؽ الوػػعودير وجماعػػر الحػػوثأ 

يوااهػػا ع نااػػل جماعػػر ايخػػواف ايلها)يػػر الهػػال)يف مػػف ماػػل، ودعػػـ الجماعػػات )ػػاليمف، ثػػـ دعمهػػا وا 
ايلها)يػػػر فػػػأ وػػػيناء ولي)يػػػا، والهجػػػـو المضػػػاد لنػػػؿ مػػػف ينتقػػػد دول الػػػدوؿ الل)عػػػر، )ينمػػػا ألقػػػت "اللايػػػر 
القعليػػػر" )الموػػػاولير الحاديػػػر لػػػدوؿ الل)ػػػاعأ العل)ػػػأ عػػػف الةمػػػر، واوػػػتخدمت الهجػػػـو الم)اشػػػل ع ػػػى 

لتػػأ توػػتهدؼ الواػػاير ع يهػػا والنيػػؿ مػػف وػػيادتها؛ )وػػ)ب منااػػلتها الشػػعوب العل)يػػر الػػدوؿ الل)عػػر ا
الثػػػاالة والهجػػػـو المضػػػاد لنػػػؿ مػػػف ينتقػػػد الػػػدول القعػػػلي فػػػأ محال)ػػػر ايلهػػػاب. وفيمػػػا يتع ػػػؽ )اػػػحؼ 
الدوػػتول اللدنيػػر والن)ػػاء النويتيػػر وُعمػػاف الُعمانيػػر فقػػد ألقػػت )الموػػاولير الت)ادليػػر ع ػػى دوؿ الل)ػػاعأ 
العل)أ ومعل لالتهامات المت)ادلر )ينهما )تمويؿ ايلهاب ولعايته، وتوظيؼ ماهػـو ايلهػاب )مػا يخػدـ 

 موامؼ العلفيف؛ المل الةي تلا  الاحؼ الثالثر ينعنس )شنؿ و )أ ع ى المف القومأ العل)أ.

مػر معػل مػا نشات نتااو الدلاور اختالؼ العلوحػات التػأ مػدمت )هػا أعػل التػيثيلات الناجمػر عػف أة  -
الل)اعأ العل)أ، فيشالت اػحؼ  الهػلاـ والليػاأ واالتحػاد وأخ)ػال الخ ػيو  إلػى التلنيػة ع ػى إعػال 
عػػال الخوػػاال االمتاػػادير لقعػل، نمػػا اهتمػػت الاػػحؼ )لظهػال إعػػال اوػػتقواء معػػل )قػػو   المقاععػر وا 

والتيثيلات الناوػير لضػحايا  إم يمير ودولير، )ايضافر إلى المواءلر القانونير لقعل فأ المحانـ الدولير،
 7107العم يات ايلها)يػر، )ينمػا تناولػت جليػدة اللايػر القعليػر أعػل التػيثيلات الناجمػر عػف أةمػر معػل 

عػػال الموػاءلر القانونيػػر   ل تػػيثيلات الوػػ )يرفػأ إعػػال الحاػػال الماػلوأ ع يهػػا مػػف الل)ػاعأ العل)ػػأ، وا 
عػػال الخوػػػاال االمتاػػادير لالمتاػػػاد الوػػعودي، ومػػػف التػػيثيلات اييجا)يػػػر  ل حاػػال ع ػػى المػػػدنييف، وا 

ل ةمػػػػر أنهػػػػا وػػػػمحت لقعػػػػل أف تعػػػػةة الشػػػػلانر مػػػػا الواليػػػػات المتحػػػػدة الملينيػػػػر فػػػػأ مجػػػػاؿ منافحػػػػر 
يػػلاف، فػػأ حػػيف تناولػػت اػػحؼ الدوػػتول  ايلهػػاب، وتعةيػػة التعػػاوف العوػػنلي واالمتاػػادي مػػا تلنيػػا وا 

التػػػيثيلات الوػػػ )ير ل ةمػػػر، مػػػف خػػػالؿ التلنيػػػة ع ػػػى إعػػػال اللدنيػػػر والن)ػػػاء النويتيػػػر وُعمػػػاف الُعمانيػػػر 
ظهػػػال الواليػػػات المتحػػػدة الملينيػػػر )الالعػػػ الموػػػتايد مػػػف العػػػلفيف ع)ػػػل  بالاػػػلاع ووػػػ)اؽ التوػػػ د، وا 

اػػاقات الوػػالح مػػا معػػل ودوؿ الخ ػػيو، )ايضػػافر إلػػى التػػيثيلات الوػػ )ير ل تػػدخؿ الخػػالجأ مػػف م)ػػؿ 
يػػػلاف ع ػػػى الموػػػتو  العوػػػنلي واالمتاػػػادي؛ المػػػل الػػػةي يهػػػدد )شػػػنؿ م)اشػػػل المػػػف القػػػومأ  تلنيػػػا وا 

 العل)أ.

تواػػ ت نتػػااو الدلاوػػر إلػػى اخػػتالؼ الشخاػػيات المحوليػػر الااع ػػر التػػأ أ)لةتهػػا الاػػحؼ ايلنتلونيػػر  -
؛ حيػث )ػػلةت فػأ اػػحؼ  الهػلاـ والليػػاأ واالتحػاد وأخ)ػػال 7107العل)يػر فػأ تيعيلهػػا لةمػر معػػل 

الويوػػػأ ووةيػػػل الخالجيػػػر  حير الماػػػلير، وتمث ػػت فػػػأ الػػػلايس ع)ػػػد الاتػػاالخ ػػيو  الشخاػػػيات الوياوػػػ
وامد شنلي، والشخايات الوياوير الوعودير التأ تمث ػت فػأ الم ػؾ الوػعودي وػ ماف )ػف ع)ػدالعةية 
وولػػػػأ العهػػػػد محمػػػػد )ػػػػف وػػػػ ماف ووةيػػػػل الخالجيػػػػر الوػػػػعودي عػػػػادؿ الج)يػػػػل، والشخاػػػػيات الوياوػػػػير 
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ي  محمػػػػد )ػػػػف ةايػػػػد ووةيػػػػل الدولػػػػر ل شػػػػاوف الخالجيػػػػر أنػػػػول ملمػػػػاو، ايمالاتيػػػػر التػػػػأ تمث ػػػػت فػػػػأ الشػػػػ
والشخاػػيات الوياوػػير ال)حلينيػػر العاهػػؿ ال)حلينػػأ الم ػػؾ حمػػد )ػػف عيوػػى ووةيػػل الخالجيػػر خالػػد )ػػف 
خ يار، وع ى الموتو  العل)أ جاء أميل النويت الشي  اػ)اح الحمػد جػا)ل الاػ)اح ووةيػل الخالجيػر 

اللدف الم ػػػؾ ع)ػػػدال )ػػػف الحوػػػيف، وع ػػػى الموػػػتو  ايم يمػػػأ جػػػاء  العمػػػانأ يووػػػؼ )ػػػف ع ػػػوي وم ػػػؾ
والػػلايس اييلانػػأ حوػػف  مولػػود تشػػاووو أوو ػػوالػػلايس التلنػػأ لجػػب عيػػب ألدووػػاف ووةيػػل خالجيتػػه 

لوحػػانأ ووةيػػل خالجيتػػه جػػواد ظليػػؼ، وع ػػى الموػػتو  الػػدولأ جػػاء الػػلايس الملينػػأ تلامػػب ووةيػػل 
والموتشػالة  جػاف إيػؼ لػو دليػافووةيػل خالجيتػه  إيمانويؿ مانلوفنوأ الخالجير تي لووف واللايس الال 

ا)لاير، ولاػػيس الػوةلاء ايوػػلااي أ )نيػػاميف نتانيػػاهو، ةي مػػال وػػاللمانيػر أنجػػيال ميلنػػؿ ووةيػػل خالجيتهػا 
)ينما فأ جليدة اللاير القعلير، )ػلةت شخاػيات فاع ػر، منهػا الميػل تمػيـ )ػف حمػد أميػل معػل ووةيػل 

وع ػػى الموػػتو  العل)ػػأ ظهػػل أميػػل النويػػت الشػػي  اػػ)اح الحمػػد الاػػ)اح ووةيػػل خالجيتػػه،  خالجيتػػه،
والم ػػؾ الوػػعودي وػػ ماف )ػػف ع)ػػدالعةية وولػػى عهػػد  ووةيػػل خالجيتػػه، )ايضػػافر إلػػى إوػػماعيؿ هنيػػر 
القيػػادي فػػأ حلنػػر حمػػاس، وع ػػى الموػػتو  ايم يمػػأ ظهػػلت شخاػػيات محوليػػر، مثػػؿ لؤوػػاء ووةلاء 

يػػػلاف، وع ػػػى الموػػػتو  الػػػدولأ ظهػػػلت أوػػػماء لؤوػػػاء ووةلاء خالجيػػػر أملينػػػا وفلنوػػػا خالجيػػػر تلنيػػػا  وا 
 وألمانيا و)ليعانيا ونندا.

 7107خ ات نتااو الدلاور إلػى اخػتالؼ العلوحػات التػأ مػدمتها اػحؼ الدلاوػر لحػؿ أةمػر معػل  -
وؿ معػػػل مػػػا الل)ػػػاعأ العل)ػػػأ؛ حيػػػث أنػػػدت اػػػحؼ  الهػػػلاـ والليػػػاأ واالتحػػػاد وأخ)ػػػال الخ ػػػيو  م)ػػػ

)نػػدًا لحػػؿ الةمػػر وعػػودة العالمػػات الد) وماوػػير  03الشػػلوع التػػأ مػػدمتها النويػػت لهػػا، والتػػأ تتضػػمف 
معهػػا، فػػأ حػػيف أشػػالت جليػػدة اللايػػر القعليػػر إلػػى أف الحػػوال ويػػل المشػػلوع هػػو الخيػػال االوػػتلاتيجأ 

لُعمانيػػر  م)ػػادلة أميػػل لحػػؿ الةمػػر، )ينمػػا دعمػػت اػػحؼ  الدوػػتول اللدنيػػر والن)ػػاء النويتيػػر وُعمػػاف ا
النويػػت لحػػؿ الةمػػر، وضػػلولة أف ي)ػػدي العلفػػاف )عػػأ التنػػاةالت فػػأ وػػ)يؿ إنجػػاح موػػاعأ النويػػت 

 لحؿ الةمر.

أشػػػالت نتػػػااو الدلاوػػػر إلػػػى تعػػػدد موػػػالات ال)لهنػػػر التػػػأ اوػػػتخدمتها الاػػػحؼ ايلنتلونيػػػر العل)يػػػر فػػػأ  -
اـ والليػػاأ واالتحػػاد وأخ)ػػال الخ ػػيو  تػػدعيمها ل عػػل الخ)ليػػر؛ حيػػث امتاػػل اوػػتخداـ اػػحؼ  الهػػل 

ع ػػى موػػال االوتشػػهاد )الدلػػر وعػػلأ الحقػػااؽ المتع قػػر )ػػدعـ معػػل لإللهػػاب والجماعػػات المتعلفػػر، 
واوتخداـ الشعالات ال)الوير والوااير لهة  الةمر فػأ إعػال المقاععػر لقعػل وواػاها )لمػالة ايلهػاب 

اللايػر القعليػر ع ػى موػالات االوتشػهاد )الدلػر وعػلأ والدوي ر الا يلة، )ينما امتال اعتمػاد جليػدة 
الحقػػػػااؽ التػػػػأ تنػػػػةب ادعػػػػاءات الػػػػدوؿ الل)عػػػػر لػػػػدعمها ل جماعػػػػات ايلها)يػػػػر، وأنهػػػػا تػػػػدعـ المقاومػػػػر 
ومنااػػلة الشػػعوب المعال)ػػر )الحليػػر والنلامػػر، واوػػتخداـ الشػػعالات ال)الويػػر والواػػاير لواػػؼ الةمػػر 

ااير ع يها والنيؿ مف ويادتها ندولر، وعقد مقالنػات فػأ موامػؼ فأ إعال الحاال الةي يوتهدؼ الو 
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الدوؿ الل)عر مف ايلهػاب والجماعػات المتعلفػر ومػوماهـ مػف ايعػالـ وحليػر التع)يػل والمعال)ػر )  ػؽ 
منوات الجةيلة، فى حيف اوتخدمت احؼ  الدوتول اللدنير والن)اء النويتير وُعمػاف الُعمانيػر  جميػا 

يػػػر مػػػف اوػػػتخداـ موػػػال االوتشػػػهاد )الدلػػػر وعػػػلأ الحقػػػااؽ حػػػوؿ التوظيػػػؼ الخػػػاعأء الموػػػالات، )دا
لماع د ايلهاب فأ االتهامات المت)ادلر )يف علفأ الةمر، وواؼ الةمر )المعقدة، وعقػد مقالنػات 
فأ الموامؼ واللؤ  حوؿ الةمر وأعلافها، فضاًل عف علأ مخت ؼ وجهات النظػل ل نتػاب وماػادل 

 تناولت الةمر القعلير. الخ)ال التأ

نشػات نتػػااو الدلاوػر اعتمػػاد الاػػحاييف ع ػى أوػػاليب وياوػػير متعػددة فػػأ إنتػػاج المحتػو  فػػأ تنػػاولهـ  -
ل ةمػػػر، تمث ػػػت فػػػأ أوػػػ وب التلويػػػب والتلهيػػػب وأوػػػ وب التاػػػعيد فػػػأ الهجػػػـو ع ػػػى الخاػػػـ )يوػػػ وب 

العػػػلح أو االتهػػػاـ أو  التشػػػنيؾ فػػػأ الخاػػػـو وتاػػػليحاتهـ ومػػػواماهـ إلػػػى الحػػػد الماػػػى، وػػػواء فػػػأ
المعال)ػػات، ونػػةلؾ الػػل)ع )ػػيف الاعػػؿ وأفعػػاؿ أخػػل  تمثػػؿ وػػ )يات ل عػػلؼ اآلخػػل، ونػػةلؾ الػػل)ع )ػػيف 
الةمر وآثالها المتعددة والضالة )الدوؿ الخ يجير والعل)ير؛ )هدؼ خ ؽ مومؼ حاشد ولافأ لوػ ونيات 

لتاػػليحات العػػلاؼ محػػؿ التيييػػد معػػل، وفػػأ الومػػت ناوػػه اوػػتخداـ أفعػػاؿ تػػوحأ )الثقػػر والماػػدامير 
 اللاير ما مادة حماس ، وتـ توظيؼ هةا العلح وت ؾ اآلليات )ما يتوػؽ مػا مومػؼ الدولػر التا)عػر لهػا 
الاػػحيار مػػف الةمػػر، وهػػو مػػا يوضػػد التنامػػؿ )ػػيف العػػلح الوياوػػأ وايعالمػػأ فػػأ إدالة الةمػػر مػػف 

)شػيف آليػات التػيعيل؛  Robert Entmanجانب الاحاييف، وهو ما يتاؽ وأعلوحات لو)لت انتماف 
حيث جمعت الاحؼ ايلنتلونير العل)ير )يف آليات ضمنير وأخػل  اػليحر فػأ إدالة الةمػر وتػيعيل 

 خعا)ها الاحاأ.

أث)تػػت الدلاوػػر اػػحر الاػػلوأ النظليػػر والمنهجيػػر التػػأ انع قػػت منهػػا نظليػػر تح يػػؿ العػػل ايخ)اليػػر،  -
امؿ الوياوأ وايعال الخ)لي؛ حيث عنوت نؿ احيار المومػؼ وناف ةلؾ واضًحا فأ الل)ع )يف الع

الوياوػأ لػدولتها الػةي انعنػس فػأ )نػاء وتشػنيؿ العػل الخ)ليػر الموػتخدمر وموػالات ال)لهنػر التػأ تػػـ 
 االعتماد ع يها فأ تدعيـ هة  العل.
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