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مــرت املنطقــة العربيــة - وابلتحديــد منطقــة اخلليــج العــريب- بعــدد مــن األزمــات والتحدايت 
األمنيــة والدبلوماســية، كان أبرزهــا وأشــدها وطــأة أزمــة قطــع العالقــات الدبلوماســية مــع 
قطــر يف يونيــو 2017، حيــث قــررت أربــع دول، هــم: مصــر، والبحريــن، والســعودية، واإلمارات 
العربيــة املتحــدة، تبعهــم عــدد مــن الــدول العربيــة األخــرى بقطــع العالقــات الدبلوماســية رمسًيــا، 
أو ختفيــض مســتوى التمثيــل الدبلوماســي مــع قطــر، جــاء ذلــك علــى إثــر جمموعــة مــن األســباب 
تتعلــق مبواقــف الدوحــة يف دعمهــا للجماعــات اإلرهابيــة املتطرفــة يف الشــرق األوســط، وأتييدهــا 

إليــران يف مواجهــة دول جملــس التعــاون اخلليجــي.
فقــد عانــت الــدول األربعــة مــن خمططــات مســتمرة تســتهدف املســاس بســيادهتا 
وزعزعــة األمــن واالســتقرار الوطــي، وانتهــاكات تتعلــق بتبــادل القصــف والتحريــض 
املســلمني،  اإلخــوان  مجاعــة  لقيــادات  إيواءهــا  إىل  ابإلضافــة  احلكومــات،  علــى 
الــدول األربعــة، كل  والرتويــج للفكــر اإلرهــايب، وبثهــا للفتنــة واالنقســام داخــل 
ذلــك جبانــب االســتعانة ابألدوات اإلعالميــة وقنــوات االتصــال املختلفــة، وتوظيــف 

آليــات الدعايــة الســلبية يف حتقيــق سياســات وأهــداف احلكومــة القطريــة.
        لــذا يعــد رصــد وحتليــل أســاليب املعاجلــة اإلخباريــة ألزمــات اخلليــج العــريب، 
أحــد األدوات الــي تســاعد علــى قــراءة وتفســر آليــات التأطــر واحملاججــة الــي 
توظفهــا املواقــع اإللكرتونيــة، مــن أجــل أتييــد أيديولوجياهتــا واجتاهاهتــا حنــو دول 
جملــس التعــاون اخلليجــي، األمــر الــذي ميكــن اعتبــاره مؤشــًرا لــدور اإلعــالم يف 

األزمــات وأتثراتــه املختلفــة.

أساليب تأطير األزمات الدبلوماسية في منطقة 
الخليج العربي

داب- 
آ
عالم بلكية ال املدرس بقمس علوم التصال والإ
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د.هبة حممد شفيق عبد الرازق

مقدمة:

 )دراسة حتليلية مقارنة يف إطار منوذج احملاججة(
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الدراسات السابقة:
ونركز يف عرض الدراسات السابقة على حمورين:

احملور األول: الدراسات الي عنيت ابألزمة اخلليجية:
 )1()Soukaina Ajaoud & Mohamad Elmasry, 2020( دراســة  قامــت 
بتحليــل احملتــوى الكيفــي، ابالعتمــاد علــى آليــات التأطــر لربانجمــني مســائيني 
إخباريــني، مهــا: )احلصــاد( علــى قنــاة اجلزيــرة، و)البانورامــا( علــى قنــاة العربيــة، 
وذلــك خــال املرحلــة األوىل مــن أزمــة اخلليــج 2017، حيــث تثــر أزمــة اخلليــج 
وملكيتهــا  األخبــار  شــبكات  تصبــح  عندمــا  حيــدث  مــا  حــول  مهمــة  أســئلة 
وأيديولوجياهتا جزًءا ال يتجزأ من الصراع السياســي. طرحت الدراســة توضيًحا 
لكيفيــة حتديــد املواقــف التحريريــة علــى وجــه التحديــد، آليــات التأطــر الــي مت 
اســتخدامها، حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن برانمــج )احلصــاد( التابــع 
لقنــاة اجلزيــرة قــام بتأطــر موقــف قطــر علــى أهنــا الضحيــة الــي تعرضــت للهجــوم 
مــن قبــل ظــامل خارجــي، يف حــني أن برانمــج )ابنورامــا( علــى قنــاة العربيــة قــام 

بتأطــر قطــر علــى أهنــا راٍع لإلرهــاب.
أيديولوجيــة  بدراســة   )2()Mohamed Kharbach, 2020( دراســة  واهتمــت 
اخلطــاب اإلعامــي العــريب ابلتطبيــق علــى البنــاء األيديولوجــي ألزمــة اخلليــج 
يف عناويــن موقعــي العربيــة واجلزيــرة الناطقتــني ابللغــة اإلجنليزيــة، ومت حتليــل عينــة 
مــن العناويــن، مشلــت 515 عنــوااًن، مت إنتاجهــا بــني مايــو ويونيــو 2017، 
ابســتخدام إطــار حتليلــي متعــدد لتحليــل اخلطــاب، حيــث يتــم إجــراء التحليــل 
والنحويــة  الدالليــة  اجلوانــب  بتحليــل  معــي  نصــي  مســتوى  مســتويني:  علــى 
العقليــة  النظريــة  علــى  ابالعتمــاد  املعــريف  االجتماعــي  واملســتوى  للعناويــن، 
النموذجيــة ونظريــة حتليــل اخلطــاب. وقــد أشــارت النتائــج إىل أن كا املنصتــني 
منحــازاتن أيديولوجيــاً جتــاه وجهــات النظــر السياســية للــدول املضيفــة أو املالكــة 
هلــا، وتكشــف أيًضــا عــن خمتلــف االســراتيجيات اخلطابيــة املســتخدمة لبنــاء 

منــاذج عقليــة ذاتيــة وإطــارات مرجعيــة لتوجيــه القــراء إىل فهــم األزمــة.
علــى  الضــوء   )3()2019 خبيــت،  مصطفــي  )مهــا  دراســة  ســلطت  كمــا 
اجتاهــات اخلطــاب الصحفــي العــريب حنــو قطــع العاقــات مــع قطــر، مــن خــال 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

202 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

دراســة حتليليــة لعينــة مــن الصحــف العربيــة اإللكرونيــة: موقــع جريــدة االحتــاد 
اإلماراتية، وموقع جريدة الوطن القطرية، وموقع جريدة القبس الكويتية، وموقع 
جريــدة األهــرام املصريــة، وذلــك ابالعتمــاد علــى منهــج املســح بشــقيه الوصفــي 
والتحليلــي، واملنهــج املقــارن، وذلــك لتحليــل االجتاهــات والســمات واســتخراج 
الــدالالت احملتملــة لعناصــر اخلطــاب حــول قطــع العاقــات مــع قطــر. وأشــارت 
نتائــج الدراســة إىل اهتمــام الصحــف بــدور الوســيط الــذي يقــوم بــه الشــيخ 
)صبــاح األمحــد( لإلصــاح بــني األشــقاء يف البيــت اخلليجــي، كمــا أشــارت 
إىل تعــدد مســارات الربهنــة الــي اســتخدمتها الصحــف العربيــة اإللكرونيــة حمــل 
الدراســة، حيــث اقتصــر اســتخدام الصحــف علــى مســار االستشــهاد ابألدلــة، 
املتعلقــة بدعــم قطــر لإلرهــاب، وإيــواء اهلاربــني مــن مجاعــة  وعــرض احلقائــق 

اإلخــوان املســلمني، واســتخدام شــعارات وصفيــة هلــذه األزمــة.
واســتهدفت دراســة )Jocelyn Sage Mitchell, 2019()4( البحــث يف 
موضــوع اجملــال العــام عــرب اإلنرنــت، والطــرق الــي تؤثــر هبــا منصاهتــا اإلعاميــة 
الرقميــة علــى اخلطــاب، حيــث يعــد جمــااًل ابلــغ األمهيــة، ولكنــه غــر مــدروس 
يف دول اخلليــج العــريب الســت، وقــام البحــث بتطبيــق  دراســة حالــة لألزمــة 
مــن  وتعــد   ،2017 يونيــو  بــدأت يف  والــي  املســتمرة  اخلليجيــة  الدبلوماســية 
الدراســات البينيــة، الــي تعتمــد علــى املنهــج الوصفــي ومنهــج املســح اإلعامــي، 
وعلى نظرايت العلوم السياسية وحتليل اخلطاب اإلعامي. وقد أشارت نتائج 
الدراســة إىل أن الصراعــات مبنطقــة اخلليــج هــي صراعــات اترخييــة، وأشــارت إىل 
أن تســييس اجملــال العــام عــرب اإلنرنــت يف املنطقــة ال ميثــل تغيــرًا جوهــراًي يف 
دبلوماســية املنطقــة، والــذي حتــول إىل ســاحة معركــة جديــدة للقــدمي مــن أجــل 

اســتمرار املنافســات اإلقليميــة.
وقــد اســتعرضت دراســة )أميــن حممــد إبراهيــم، 2018()5( توظيــف الصحــف 
املصرية ملنصاهتا اإللكرونية يف تناوهلا ألزمة قطر 2017، واعتمدت الدراسة 
علــى منهــج املســح، ومنهــج دراســة العاقــات املتبادلــة. كمــا تكونــت عينــة 
الدراســة مــن القائمــني يف عــدد مــن املؤسســات الصحفيــة، وكانــت يف الفــرة مــن 
بدايــة ينايــر حــى هنايــة مــارس 2018. ومتثلــت أداة الدراســة يف االســتبيان، 
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جلمــع البيــاانت واملعلومــات. وتوصلــت الدراســة إىل أن املوقــع اإللكــروين جــاء 
عينــة  ابالتصــال  القائمــون  هبــا  يعمــل  الــي  اإللكرونيــة  املنصــات  مقدمــة  يف 

الدراســة، يليــه أكثــر مــن منصــة. 
احملور الثاين: الدراسات الي عنيت أبساليب التأطر لألزمات السياسية:

التقاريــر  حتليــل   )6()Arif Hussain Nadaf, 2020( دراســة  تناولــت 
اإلخباريــة للصراعــات الدوليــة واخلطــاب اإلعامــي الوطــي للــدول املتحاربــة، يف 
إطــار اهليمنــة  القائمــة علــى العاقــات بــني وســائل اإلعــام وحــاالت الصــراع 
السياســي، ابلتطبيــق علــى قضيــة الصــراع يف منطقــة كشــمر، مــن منظــور وســائل 
اإلعــام اإلخباريــة الوطنيــة يف اهلنــد وابكســتان، وذلــك يف ســياق احلمــات 
االنتخابية جلمعية الوالية لعام 2014، والي جرت وسط استقطاب سياسي 
غــر مســبوق يف املنطقــة. وكشــفت نتائــج حتليــل احملتــوى أن القضــااي السياســية 
هــي املتنــازع عليهــا بــني األحــزاب السياســية، كمــا بــرزت األطــر اإلســراتيجية 

وأطــر النتائــج االقتصاديــة وأطــر الصــراع يف اخلطــاب اإلخبــاري. 
 )7()Joris, Puustinen, and D’Haenens, 2018( وقد ركزت دراسة

علــى األطــر اجملازيــة يف تغطيــة أزمــة اليــورو يف مخــس صحــف بــدول االحتــاد 
األورويب. وحددت الدراســة حتليل اإلطار الكمي  يف مخســة إطارات مهيمنة، 
مشلــت: إطــار احلــرب، وإطــار البنــاء، وإطــار املــرض، وإطــار الكــوارث الطبيعيــة، 
وإطــار اللعبــة. حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن التأطــر اإلخبــاري ألزمــة 
اليــورو بــرز يف إطــار احلــرب، حيــث أن نــربة التأطــر عدوانيــة يف وصــف اجملــال 
العــام األورويب، كمــا لعبــت الصحــف دورًا رئيســًيا يف تشــكيل تصــور اجلمهــور 
العــام ألزمــة اليــورو. وأوضــح إطــار البنــاء أن بنيــة منطقــة اليــورو كانــت طموحــة، 

لكنهــا مهتــزة، وابلتــايل يقــع اللــوم مباشــرة علــى عاتــق القــادة األوروبيــني. 
وتصــدت دراســة )مفتــاح حممــد أجعيــة، 2017()8( ابلتحليــل لكيفيــة أتطــر 
)ليبيــا  بصحيفــي  اإلرهــاب،  لقضيــة  الليبيــة  اإللكرونيــة  الصحــف  مــن  عينــة 
الصحــف  أن  الدراســة:  نتائــج  أهــم  مــن  الوســط(، وكان  و)بوابــة  املســتقبل( 
اإللكرونيــة الليبيــة اهتمــت ابلشــأن الليــي أكثــر مــن الشــأن العــريب والــدويل، 
للقــوات املســلحة والتشــكيات املتصارعــة، ونعتــت الكثــر  وقدمــت أوصافــاً 
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منهــا ابإلرهــاب، إال أهنــا ركــزت بشــكل أكثــر علــى مــا عــرف بـــ »داعــش«، كمــا 
أشــارت النتائــج إىل أن أبــرز األطــر اإلخباريــة متثلــت يف إطــار الصــراع وإطــار 
االهتمامــات اإلنســانية وبتوظيــف االســتماالت العقليــة أكثــر مــن العاطفيــة.

ســعت دراســة )Hanne Jorndrup, 2016()9( إىل التعــرف علــى كيفيــة 
عــدة  تكــررت  اإلرهابيــة حيــث  الدامنركيــة لألحــداث  اإلعــام  أتطــر وســائل 
مثــل  األحــداث،  تلــك  لتغطيــة  اإلعــام  وســائل  وقامــت  إرهابيــة،  حــوادث 
حــادث اهلجــوم علــى مكتــب تشــارىل إبــدو يف ابريــس يف ينايــر عــام 2015، 
وقــد أكــدت الدراســة أن وســائل اإلعــام قامــت بتحويــل تغطيتهــا اإلخباريــة 
إىل حــدث إعامــي ضخــم، وليســت جمــرد تغطيــة للحــدث، مــع إبــراز احلــدث 
وأتطره، وهو ما يدل على أن وسائل اإلعام غالًبا ما تقوم بوضع األحداث 

يف إطــار معــني للتأثــر علــى الــرأى العــام.
كما حاولت دراسة )Kajsa Falasca, 2014()10( الكشف عن اجتاهات 
أتطــر تغطيــة االنتخــاابت، والــي متيــل الصحــف إىل تقدميهــا يف إطــار أهنــا لعبــة 
إســراتيجية سياســية، حيــث يــؤدي الصحفيــون دور احملليــني الفوريــني للقضــااي 
واألحــداث، والذيــن ســرعان مــا يضعونــه يف قالــب إطــار »الصــراع«. وهــي 
دراســة وصفيــة حتليليــة، تســتند إىل مقارنــة منهجيــة لثاثــة حتليــات للمحتــوى 
ابســتخدام نفــس جــدول وإجــراءات الرميــز مــن تغطيــة األزمــة املاليــة 2008، 
لعــام  الروتينيــة  السياســية  اإلخباريــة  والتغطيــة   ،2010 االنتخابيــة  واحلملــة 
اإلعــام  وســائل  أن  إىل  الدراســة  نتائــج  أشــارت  وقــد  الســويد.  2012 يف 
اإلخباريــة أقــل اســتقالية عــن الفاعلــني السياســيني عنــد غطيتهــا لألحــداث 
السياســية، وأن التغطيــة اإلعاميــة تتأثــر بشــكل كبــر ابلســياق احملــدد لألخبــار.

أحــداث  أن   )11()Bradley E. Wiggins, 2013( دراســة  وأكــدت 
احلــادي عشــر مــن ســبتمرب أثــرت علــى التاريــخ األمريكــي بصفــة عامــة، حيــث 
طرحــت التســاؤل بشــأن أتثــر األطــر اخلاصــة ابجلمهــور علــى التفســر، حيــث 
تقــرح الدراســة أن وســائل اإلعــام األمريكيــة قامــت بتغطيــة األحــداث أثنــاء 
احلــرب علــى اإلرهــاب، بشــكل خمتلــف عــن التغطيــة أثنــاء أحــداث احلــروب 
والصراعــات واألزمــات، وأكــدت الدراســة أن تغطيــة األحــداث تتأثــر ابألطــر 
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املســتخدمة، وأن تلــك األطــر تــزداد حــدة اســتخدامها بتصاعــد األحــداث.
كمــا اســتهدفت دراســة) Boydstun & Glazier, 2013(  )12( التعــرف 
احلــرب  علــى  احلــروب، وذلــك ابلتطبيــق  أخبــار  املســتخدمة يف  األطــر  علــى 
علــى العــراق “احلــرب علــى اإلرهــاب مــن وجهــة النظــر األمريكيــة”، حيــث 
 The قامــت الدراســة بتحليــل أخبــار الصفحــة األوىل يف كل مــن صحيفــي
 New York Times و The Wall Street Journal بنحــو 2512 خــربًا 
 2001 12ســبتمرب  مــن  الفــرة  يف  وذلــك  الثانيــة،  يف  و871  األوىل،  يف 
وحــى 31 ديســمرب 2006، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة بــروز األطــر اخلاصــة 

ابحلــرب، ويف مقدمتهــا إطــار اخلســارة.
وقد حبثت دراسة )Lindita Camaj, 2010( )13( التأطر اإلخباري، من 
خــال حتليــل تغطيــة وكاالت األنبــاء الدوليــة ملفاوضــات وضــع “كوســوفو” 
علــى مــدى عامــني. وتشــر النتائــج إىل اتفــاق تقاريــر وكاالت األنبــاء الدوليــة 
يف االعتمــاد بشــكل أساســي علــى “اإلطــار العرضــي/ الطــارئ”، والتأكيــد 
علــى طبيعــة “النــزاع” الــي تتســم هبــا القضيــة. ومــع ذلــك، ظهــر اختــاف كبــر 
يف آليــات التأطــر بــني الــوكاالت الغربيــة والــوكاالت األخــرى، حيــث أشــارت 
الدراســة إىل أن العوامــل املؤثــرة يف أتطــر األحــداث كاملعايــر املهنيــة تظهــر يف 
متيــل األخبــار الدوليــة، وترتبــط ابلثقافــة الصحفيــة للبــاد الــي تنتمــي إليهــا وكالــة 

األنبــاء.
واختــربت دراســة )Patrick & Jil, 2007()14( أتثــر األطــر اإلعاميــة علــى 
دعــم اجلمهــور لسياســات بعينهــا، حيــث تبــني - مــن خــال حتليــل مضمــون 
وســائل اإلعــام اإللكرونيــة عــام 2001- أن وســائل اإلعــام األمريكيــة قامــت 
بتأطــر أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 2001 يف إطــاري: “احلــرب” 
و”اجلرميــة”، كمــا أكــدت الدراســة أن اجلمهــور قــد أمجــع علــى أن أحــداث 
احلــادي عشــر مــن ســبتمرب هــي مزيــج مــن اإلرهــاب واجلرميــة، وأن تلــك األطــر الــي 
قدمتهــا وســائل اإلعــام كان هلــا أكــرب األثــر يف أتييــد الــرأي العــام للحــرب علــى 
اإلرهاب يف أفغانستان، كنتيجة لتهيئة وسائل اإلعام للجمهور بتقبل احلرب.

 Daniela V. Dimitrova and Others,( دراســة  ســعت  كمــا 
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2005()15( إىل التعــرف علــى اجتاهــات املواقــع اإلخباريــة العامليــة جتــاه حــرب 
العــراق عــام 2003، مــن خــال حتليــل الصفحــات الرئيســية لـــعدد 246 موقــع 
إخبــاري عاملــي، حيــث قامــت تلــك املواقــع اإلخباريــة والبــواابت جبعــل قضيــة 
حــرب اخلليــج الثانيــة )العــراق( القضيــة اخلربيــة األهــم علــى صفحتهــا الرئيســية بعــد 
ســاعات فقــط مــن بــدء احلــرب، وقامــت تلــك املواقــع اإلخباريــة األجنبيــة بتأطــر 
احلــدث، فقــد ركــزت املواقــع األمريكيــة علــى الصــراع العســكري، واالهتمامــات 
اإلنســانية، وإســناد املســئولية، فيمــا كانــت التغطيــة اخلاصــة ابملواقــع االلكرونيــة 

املؤيــدة للحــرب أكثــر إجيابيــة مــن تلــك املعارضــة أو الرافضــة للحــرب.

التعليق على الدراسات السابقة:
اتضــح مــن الدراســات الســابقة تطبيــق آليــات التأطــر ضمــن نظريــة األطــر 	 

اخلربيــة، وذلــك بتحليــل األطــر املســتخدمة يف التغطيــة اخلربيــة، ونغمــة التغطيــة، 
ومــدى شــدة نربهتــا، ودراســتها يف ســياق األحــداث السياســية واالجتماعيــة، 
األمــر الــذي أفــاد يف صياغــة اإلطــار النظــري للدراســة، ويف تصميــم اســتمارة 

حتليــل األطــر. 
آلليــات 	  والكيفــي  الكمــي  التحليــل  مــن  علــى كل  الدراســات  اعتمــدت 

الدراســات  تناولتهــا  الــي  السياســية  املوضوعــات  علــى  الركيــز  مــع  التأطــر، 
الســابقة، ويف ظــل نــدرة الدراســات العربيــة الــي طبقــت آليــات التأطــر كأحــد 

يُثــري الدراســة احلاليــة. الــذي  أدوات حتليــل األطــر اخلربيــة، األمــر 
الــي 	  العربيــة-  الدراســات  الســابقة - ابألخــص  الدراســات  قلــة  ُياحــظ 

احملاججــة. منــوذج  خــال  مــن  السياســية  األزمــات  معاجلــة  تناولــت 
اهتمــت عــدد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة بتحديــد اآلليــات اخلاصــة 	 

ابلتأطــر يف األزمــات السياســية، وكانــت األطــر األكثــر اســتخداماً يف معاجلــة 
األزمــات السياســية تتمثــل يف: أطــر الصــراع، أطــر االهتمامــات اإلنســانية.

دراســة 	  علــى  اخلليجيــة  ابألزمــة  ُعنيــت  الــي  الســابقة  الدراســات  اتفقــت 
اخلطــاب الصحفــي كيفيــاً، فيمــا عنيــت دراســة واحــدة ابلركيــز علــى األداء 

األزمــة.  تنــاول  يف  ابالتصــال  القائــم  واجتاهــات  الصحفــي 
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أكدت الدراسات السابقة على أن منط امللكية، والتوجهات األيديولوجية، 	 
وكذلك الدولة املستضيفة للوسيلة اإلعامية، جبانب املعاير املهنية اإلعامية، 

من أهم العوامل املؤثرة يف آليات التأطر لألزمات السياسية.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
أفادت الدراسات السابقة الباحثة يف:

معرفــة كيفيــة التطبيــق العملــي يف حتليــل آليــات وأســاليب التأطــر، وكيفيــة . 1
صياغــة وتطبيــق اســتمارة حتليــل األطــر.

معرفــة كيفيــة تنــاول الدراســات الســابقة لألزمــات السياســية، ودور منــوذج . 2
احلجــاج يف اخلطــاب السياســي.

للتحليــل، . 3 اخلاضعــة  واملتغــرات  ومنهجيتهــا،  الدراســة،  مشــكلة  بلــورة 
وفروضهــا. الدراســة،  وتســاؤالت 

صياغة اإلطار املنهجي واإلجرائي للدراسة احلالية.. 4
صياغة اإلطار النظري واملعريف للدراسة.. 5

مشكلة الدراسة:
تتبلــور املشــكلة البحثيــة للدراســة يف التســاؤل املتمثــل فيمــا يلــي: مــا عالقــة 
األيديولوجية السياســية للمواقع اإلخبارية اإلقليمية والدولية آبليات أتطر 
األزمــة الدبلوماســية مــع قطــر، يف إطــار توظيفهــا لنمــوذج احملاججــة لتدعيــم 
توجهاهتــا السياســية يف فــرتات الصــراع؟ وذلــك خــال فرتــني، األوىل: مــن 5 
يونيــو وحــى 5 يوليــو 2017، والثانيــة: مــن 5 يونيــو وحــى 5 يوليــو 2018. 

أمهية الدراسة:
هتدف الدراسة إىل رصد وتوثيق أداء الصحف واملواقع اإلخبارية اإللكرونية 
علــى خمتلــف توجهاهتــا، وفًقــا لأليديولوجيــة اخلاصــة ابلــدول الــي تصــدر عنهــا 
تلــك املواقــع حمــل الدراســة، خــال فــرة هامــة مــن اتريــخ املنطقــة العربيــة، حيــث 
شهدت تلك الفرة حدًث هاًما، متثل يف قطع العاقات الدبلوماسية مع قطر، 
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مــن جانــب أربــع دول عربيــة، هــي: مصــر، والبحريــن، والســعودية، واإلمــارات، 
إثــر تصرحيــات ُنســبت إىل األمــر القطــري.

وأتتــى أمهيــة هــذه الدراســة كوهنــا هتــدف لدراســة أهــم األطــر وأســاليب التأطــر 
اإلخباريــة،  للنصــوص  اللغويــة  احملاججــة  منــوذج  إطــار  يف  اخلليجيــة،  لألزمــة 
مــن أجــل حتديــد عاقــة آليــات التأطــر واحملاججــة ابأليديولوجيــة السياســية، 
وظهورهــا يف تغطيــة أخبــار الصراعــات واألزمــات السياســية، كمــا تنبــع تلــك 
التأطــر  آليــات  بــني  الدمــج  تناولــت  الــي  الدراســات  قلــة  مــن  أيًضــا  األمهيــة 
ومنــوذج احملاججــة بشــكل عــام يف حتليــل املعاجلــة اإلخباريــة للقضــااي السياســية، 
وكذلــك الدراســات الــي ركــزت علــى أزمــات اخلليــج العــريب بشــكل خــاص، 
وتناوهلــا يف الصحــف واملواقــع اإلخباريــة العربيــة اإلقليميــة والدوليــة؛ ممــا يعطــى 

زمخًــا للدراســة. 

أهداف الدراسة:
الرئيــس للدراســة يف: رصــد وحتليــل أســاليب تقــدمي أزمــة  يتمثــل اهلــدف 
دول جملــس التعــاون اخلليجــي، متمثلــة يف “األزمــة الدبلوماســية مــع قطــر”، 
وذلــك بعــدد مــن املواقــع اإلخباريــة اإللكرتونيــة العربيــة واإلقليميــة والعاملية، 

وتتمثــل األهــداف الفرعيــة فيمــا يلــي:
حتديــد أطــر وأســاليب تقــدمي األزمــة اخلليجيــة، أو مــا ُســي أبزمــة الــدول . 1

األربعــة مــع قطــر، يف الصحــف واملواقــع اإللكرونيــة، اإلقليميــة والدوليــة.
الكشف عن الدور الذي تؤديه اللغة كأداة من أدوات بناء األطر اخلربية.. 2
رصــد أســاليب توظيــف بعــض واملواقــع اإللكرونيــة اإلقليميــة والدوليــة للغــة . 3

يف معاجلــة األزمــة اخلليجيــة.
اخلليجيــة، . 4 األزمــة  أتطــر  أســاليب  واالختــاف يف  التشــابه  أوجــه  معرفــة 

وعاقتهــا ابختــاف األيديولوجيــة السياســية للمواقــع والصحــف عينــة الدراســة.
يف . 5 الربهنــة  مســارات  كأحــد  احملاججــة،  أســاليب  اســتخدامات  حتليــل 

السياســي.  االتصــال 
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تساؤالت الدراسة:
ما أساليب أتطر األزمة اخلليجية ابملواقع اإللكرونية حمل الدراسة؟. 1
كيــف ُوظفــت اللغــة كأداة مــن أدوات بنــاء األطــر اخلربيــة يف معاجلــة األزمــة . 2

اخلليجية؟
كيــف اســتخدمت مواقــع الدراســة منــوذج احملاججــة كأحــد مســارات الربهنــة . 3

يف االتصال السياســي؟
ما عاقة أساليب أتطر األزمة اخلليجية ابختاف األيديولوجية السياسية . 4

للمواقع اإللكرونية عينة الدراسة؟

فروض الدراسة:
توجــد عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني األطــر اخلربيــة املســتخدمة، وملكيــة املواقــع . 1

اإللكرونيــة حمــل الدراســة.
توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بــني نــربة التغطيــة، وملكيــة املواقــع اإللكرونيــة . 2

حمــل الدراســة.
توجــد عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني شــدة التغطيــة، وملكيــة املواقــع اإللكرونيــة . 3

حمــل الدراســة.
املواقــع . 4 وملكيــة  اللفظيــة،  املؤثــرات  بــني  إحصائيًــا  دالــة  عاقــة  توجــد 

الدراســة. حمــل  اإللكرونيــة 

اإلطار النظري للدراسة:
:News Framing Theory أواًل: نظرية األطر اإلخبارية

أصبحــت األطــر أحــد أحــدث اجملــاالت البحثيــة للباحثــني يف جمــال اإلعــام 
والتخصصــات األخــرى، كعلــم النفــس، واالقتصــاد، والعلــوم السياســية، والعلــوم 
االجتماعيــة، وأن البحــوث اجلديــدة حتــاول قيــاس أتثــر وســائل اإلعــام علــى 
اجلمهــور مــن خــال األطــر، وأن وســائل التواصــل االجتماعــي وويــب 2.0 
دفعــت   - وانســتجرام  وتويــر  بــوك  الفيــس  مثــل  احلديثــة-  والتكنولوجيــات 
الباحثــني للتفكــر يف التأثــرات التقليديــة لوســائل اإلعــام، والتأثــر قصــر وبعيــد 
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املــدى لوســائل اإلعــام علــى اجلمهــور)16(.
تســتخدمها وســائل  االجتماعيــة  والتلميحــات  الســائدة  واملعــاين  الرمــوز  إن 
اإلعــام لنشــر األفــكار واآلراء املســتهدفة وتعزيزهــا، فاإلطــار اإلعامــي -كمــا 
يعرفــه جوفمــان- هــو: بنــاء حمــدد للتوقعــات الــي تســتخدم جلعــل النــاس أكثــر 
إدراًكا للمواقف االجتماعية يف وقت ما، وهو قائم على رموز وتلميحات)17(.

ويقوم حتليل آليات التأطر على دراسة:
املواقــع . 1 علــى  احملتــوى  إن  الصحفيــة:  للنصــوص  الشــكلية  العناصــر 

اإللكرونيــة يتجــاوز حــدود النــص بذاتــه إىل كل مــا هــو متــاح علــى املواقــع مــن 
معلومــات، تشــمل النصــوص والوســائل املتعــددة وغرهــا، وهــذا كلــه يفــرض أن 
يضــع الباحــث يف اعتبــاره عنــد حتليــل حمتــوى هــذه املواقــع العناصــر املضافــة إىل 
احملتــوى، والــي فرضــت وجودهــا تطــورات تقنيــات تصميــم الوســائل اإلعاميــة 
املــادة اخلربيــة، ســواء  املســتخدم- موقــع  الشــكل اخلــربي  اجلديــدة، وأبرزهــا: 
األلــوان  الصــوت-  الوثئــق-  الروابــط-  الفيديــو-  األســفل-  أو  األعلــى  يف 

املســتخدمة- تكــرار الكلمــات- العناويــن الرئيســية والفرعيــة)18(.
املصادر املستخدمة يف املادة.. 2
الكلمات احملورية.. 3
استخدام اجملاز.. 4
نربة التغطية وشدهتا.. 5

إن عــدداً قليــًا مــن البحــوث قــد اهتمــت ابلعاقــة مــا بــني مصــادر األخبــار 
واألطر املستخدمة، إال أن هذه الدراسة قامت بتحليل املضمون كمياً وكيفياً، 
وأوضحت أتثر وسائل اإلعام على بناء أطر خاصة هبا تنقلها إىل اجلمهور، 
حيــث تقــوم وســائل اإلعــام بتصويــر األفــراد واجملموعــات مــن وجهــة نظرهــا يف 
القضيــة، وتعريــف املشــكلة واألحــكام الــي أطلقتهــا، والتوصيــات واحللــول الــي 
تؤثــر علــى مســتقبل الرســائل اإلخباريــة)19(، وابلتطبيــق علــى األزمــات السياســية 

جنــد أن أســاليب أتطــر األخبــار تؤثــر يف املعرفــة السياســية)20(.
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:Argumentation اثنًيا: منوذج احملاججة
للحجــج  واألســلوبية  الباغيــة  اجلوانــب  بدراســة  احملاججــة  منــوذج  يهتــم 
تقــدم  الــي  املنطقيــة  التفســرات  عــن  فضــًا  اخلطــاب،  داخــل  املســتخدمة 
لألحــداث. إن مــا يفــرق بــني احلجــاج والربهنــة كــون احلجــاج مؤسًســا علــى 
بنيــة قوليــة لغويــة متسلســلة داخــل نــص مــا، ال يقتضــى إليــه األقــوال املنطقيــة 
الــي ينشــغل هبــا النــص الفلســفي االســتداليل، وهــو مــا يســمح ابلركيــز علــى 
اجلوانــب الباغيــة واألســلوبية املســتعملة يف اخلطــاب الصحفــي، ومــا يقدمــه مــن 
أحــداث متسلســلة بتفســرات منطقيــة، عــن طريــق رصــف احلجــج اإلعاميــة 

الــي تعــزز هــذه التفســرات الــي تعرضهــا هبــدف اإلقنــاع)21(.

اإلطار املعريف للدراسة:
األزمة اخلليجية:

العربيــة  واإلمــارات  والبحريــن،  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  مــن  قامــت كل 
املتحــدة، ومصــر بقطــع العاقــات مــع قطــر يف 5 يونيــو 2017، وهــو مــا 
مت تصويــره علــى أســاس كونــه األزمــة الدبلوماســية األســوأ يف اخلليــج العــريب 
علــى مــدار عقــود عــدة، كمــا أعلنــت األردن تقليلهــا للتمثيــل الدبلوماســي يف 
عاقاهتــا مــع قطــر، تبعهــا عــدد مــن الــدول العربيــة، إال أن الكويــت وُعمــان 
أبقيتــا علــى عاقاهتمــا مــع قطــر، حيــث اهتمــت مصــر والــدول الثــاث برعايــة 
قطــر لإلرهــاب، وكانــت تلــك األزمــة األســوأ، حيــث طلبــت دول اخلليــج مــن 
القطريــني املقيمــني هبــا مغــادرة البــاد، وطــرد دبلوماســييها، ابإلضافــة إىل قطــع 

العاقــات االقتصاديــة وغرهــا.
إال أن الشــيخ )متيــم بــن محــد آل ثن( قــام إبنــكار كل مــا ســبق مــن تصرحيــات 
تســببت يف املقاطعــة العربيــة، معــراًب عــن أســفه، وأن مــا حــدث كان نتيجــة 
نشــرته كان  مــا  وأن  القطريــة،  األنبــاء  لوكالــة   hacking قرصنــة عمليــات 
“خــربًا مزيًفــا”، فيمــا أرجعــت الـــ FBI األمــر إىل روســيا وأهنــا هــي مــن قامــت 

بتلــك العمليــة، وبــزرع األخبــار الــي تســببت يف األزمــة)22(.
الــدول املقاطعــة ســت نقــاط رئيســة إلرجــاع العاقــات مــع قطــر،  أعلنــت 
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إيــواء األخــرة للجماعــات اإلســامية املتشــددة، والــي قامــت إبشــعال  بعــد 
املناطــق العربيــة، وخاصــة تلــك الــي أصاهبــا مــا ُســى بـ”ثــورات الربيــع العــريب”، 
وكانــت أهــم تلــك املطالــب: إغــاق املنافــذ اإلعاميــة القطريــة احملرضــة متمثلــة 
أمهيــة  علــى  يــدل  ممــا  اإلرهــاب،  تدعــم  والــي  اجلزيــرة”،  قنــوات  يف “شــبكة 
اإلعــام والــدور الــذي يقــوم بــه، وقطــع مجيــع التمويــات الــي تقدمهــا قطــر 
للجماعــات اإلرهابيــة، وتســليم العناصــر اإلرهابيــة، وقطــع مجيــع العاقــات مــع 

معارضــي الــدول األربعــة، وعــدم التدخــل يف شــئون الــدول األربعــة)23(.
فمنذ عام 1995 والسياسة اخلارجية القطرية معروفة مبرونتها وديناميكيتها، 
وهو ما جعل قطر دولة ذات عاقات متوازنة مع عدد من الاعبني الرئيسيني 
يف املنطقــة علــى مســتوى العــامل، حيــث اســتطاعت قطــر بنــاء عاقــات مــع 
الــوالايت املتحــدة، مث بنــاء أكــرب قاعــدة عســكرية أمريكيــة يف قطــر، وأصبحــت 
اســتخدمتها قطــر، والــي انقشــت  الــي  الناعمــة  القــوة  )قنــاة اجلزيــرة(  شــبكة 
عــدًدا مــن التابوهــات املعروفــة يف املنطقــة العربيــة، أو تلــك القضــااي الــي ال تتــم 
مناقشها، إال أن السياسة اخلارجية القطرية تغرت منذ عام 2013، وخاصة 
بعــد أحــداث الربيــع العــريب، ومنــو احلــركات املعارضــة، لتقــع العاقــات بــني قطــر 
وقــد كانــت  مــأزق شــديد،  والبحريــن ومصــر يف  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
أبــرز قضــااي اخلــاف مــع قطــر هــي إيــواء قطــر لقيــادات مــن مجاعــة )اإلخــوان 

املســلمني()24(.
وحتولــت األزمــة البينيــة اخلليجيــة، مــن هتديــد لألمــن بــني دول جملــس التعــاون، 
إىل فرصــة للتدخــل اخلارجــي يف عاقــات هــذه الــدول مــع بعضهــا، وكان مــن 
الافــت جتنــب الــدول األوروبيــة إدانــة املوقــف القطــري الداعــم- مــن وجهــة نظــر 
دول التحالــف الرابعــي- للمنظمــات اإلرهابيــة يف املنطقــة بشــكل واضــح، رمبــا 

حفاظــاً علــى مصــاحل اســتثمارية وماليــة معهــا)25(. 
إن قيــام الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة بقطــع العاقــات مــع قطــر أعــاد 
تقســيم خريطــة اخلليــج العــريب، حيــث أن قنــاة اجلزيــرة قــد أســاءت كثــرًا للعــامل 
العــريب، فقــد وطــدت قطــر عاقاهتــا إبيــران، مــع أهنــا تعــد أحــد أعــداء اململكــة 
بقطــع  الــدول  مــن  اإلمــارات وعــدد  قــرار دولــة  الســعودية)26(. وجــاء  العربيــة 
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عاقاهتــا مــع دولــة قطــر بعــد حمــاوالت حثيثــة وممتــدة لتصويــب مســار السياســة 
لألمــن  وزعزعتهــا  واإلرهــاب،  للتطــرف  دعمهــا  خــاص  وبشــكل  القطريــة، 
واالســتقرار يف املنطقــة، والدعــم املمنهــج مــن جانــب احلكومــة القطريــة لألفــراد 
واجلماعــات املتطرفــة، والتــورط يف دعــم ومتويــل األفــراد واجلماعــات اإلرهابيــة، 
العــام ٢٠١٤، والــذي مل  الــرايض يف  اتفــاق  حيــث مشلــت اجلهــود املشــركة 
حتافــظ إثــره احلكومــة القطريــة علــى تعهداهتــا، حيــث اجتهــت  قطــر إىل رفــض 
املطالــب احملــددة مــن الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر، والــي قاطعــت 
الدوحــة بســبب دعمهــا املســتمر لإلرهــاب، والعمــل مــع إيــران لزعزعــة اســتقرار 

املنطقــة، ومتضــى الدوحــة يف تعنتهــا وجلوءهــا إىل كل مــن تركيــا وإيــران.

اخلطوات املنهجية:
نوع الدراســة: تنتمى هذه الدراســة إىل الدراســات الوصفية التحليلية، وذلك 
مــن خــال وصــف أســاليب التأطــر املســتخدمة يف التعامــل مــع األزمــة اخلليجيــة 

يف الصحف- حمل الدراسة- وحتليلها.
مناهــج الدراســة: وتســتخدم الدراســة منهــج املســح اإلعامــي، وذلــك مــن 
أجــل إجــراء دراســة حتليليــة لعينــة مــن املواقــع والصحــف اإللكرونيــة الــي تناولــت 
األزمــة اخلليجيــة، ابإلضافــة إىل املنهــج املقــارن، حيــث تناولــت املقارنــة مــا بــني 
األطــر اإلخباريــة املســتخدمة يف املواقــع والصحــف اإللكرونيــة حمــل الدراســة، 
مبــا متثلــه مــن خمتلــف األيديولوجيــات اخلاصــة ابلــدول، وذلــك للتعــرف علــى 

التوجهــات املختلفــة للمواقــع اإلخباريــة حمــل الدراســة.
أدوات مجع البياانت:

أداة حتليــل األطــر اخلربيــة: تضمنــت عمليــة التحليــل إضافــة جمموعــة مــن 
الفئــات الكميــة والكيفيــة لتحليــل األطــر وأســاليب التأطــر، مــع ماحظــة أن 
وفــق رؤيــة حتليليــة،  التأطــر  وآليــات  األطــر  قامــت إبعــادة تصنيــف  الباحثــة 
الفئــات  بــني  الدمــج  وكذلــك  منــه،  واهلــدف  الدراســة  موضــوع  مــع  تناســب 

بنمــوذج احملاججــة ضمــن حتليــل األطــر. اخلاصــة 
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وضمت االستمارة احملاور التالية:
احملور األول: شكل تقدمي املادة وعناصر اإلبراز املستخدمة.

احملور الثاين: نوع األطر وأساليب التأطر املستخدمة.
احملور الثالث: أساليب توظيف املؤثرات اللفظية واحلجج يف التأطر.

البحــث  أداة  مــن صــدق  الباحثــة  والثبــات: حتققــت  الصــدق  اختبــارات 
مــن  جمموعــة  علــى  عرضهــا  خــال  مــن  اخلربيــة(  األطــر  حتليــل  )اســتمارة 
احملكمني)27(، الذين أقروا بصاحيتها للتطبيق - بعد إجراء تعديات التزمت 
هبــا الباحثــة، أمــا ثبــات نتائــج التحليــل فقــد مت الوصــول إليــه مــن خــال إعــادة 
حتليــل %10 مــن عينــة الدراســة مــن قبــل ابحثــني آخريــن، وبلــغ معامــل الثبــات 
اإلمجــايل 0,93، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع يؤكــد صحــة تطبيــق االســتمارة.

جمتمع الدراسة: 
متثــل جمتمــع الدراســة يف جمموعــة مــن الصحــف واملواقــع اإللكرونيــة اإلقليميــة 

والدوليــة الــي اهتمــت بتنــاول األزمــة اخلليجيــة.
عينــة الدراســة: املواقــع اإلخباريــة العربيــة، وتشــمل: )األهــرام، العــرب القطريــة، 
وتشــمل:             ابلعربيــة،  الناطقــة  العامليــة  اإلخباريــة  واملواقــع  األوســط(،  الشــرق 
 )Daily ابلعربية، صحيفة ديلى صباح الركية CNN  ،ابلعربية BBC (

Sabah، بواقــع 309 شــكل خــربي.
العينــة الزمنيــة: وقــد حــددت الباحثــة العينــة الزمنيــة يف فرتــني؛ متثلــت الفــرة 
األوىل يف الفــرة الزمنيــة مــن 5 يونيــو 2017 حيــث بدايــة األزمــة وحــى 5 
يوليــو 2017، ومتثلــت الفــرة الزمنيــة األخــرى يف الفــرة مــن 5 يونيــو 2018 

وحــى 5 يوليــو 2018، حيــث مــرور عــام مــن األزمــة.
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شكل رقم )1(: يوضح توزيع عينة الدراسة التحليلية وفقاً لعدد 
األخبار

مربرات اختيار عينة الدراسة:
اجتاهــات سياســية  متثــل  الدراســة لكوهنــا  عينــة  املواقــع  وقــع االختيــار علــى 
متباينــة إقليميــة ودوليــة، ابإلضافــة إىل أن تلــك املواقــع تتجــه ملكيتهــا لــدول 
متعلقــة ابألزمــة اخلليجيــة، متثــل ثــاث مواقــع منهــا ثــاث دول عربيــة، ممثلــة 
يف األهــرام )مجهوريــة مصــر العربيــة(، والشــرق األوســط )الســعودية(، ممثلــني 
للــدول املقاطعــة لقطــر، وعلــى اجلانــب األخــر: العــرب القطريــة )قطــر( الــي 
تســببت يف إحــداث أزمــات داخليــة بــدول الرابعــي، هــذا علــى املســتوى العــريب 
واإلقليمــي. أمــا علــى املســتوى الــدويل جنــد ديلــي صبــاح )تركيــا( املواليــة لنظــام 
أردوغــان، كأحــد أبــرز الــدول املتحالفــة مــع قطــر، مث علــى اجلانــب الغــريب متثلت 
)الــوالايت املتحــدة األمريكيــة( ذات املواقــف املتغــرة خــال األزمــة اخلليجيــة يف 
موقــع  CNN ابلعربيــة، فيمــا عــربت  BBCابلعربيــة عــن املوقــف األورويب، 

وخاصــة )بريطانيــا( أبــرز الــدول األوروبيــة الفاعلــة يف األزمــة.
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املعاجلة اإلحصائية للبياانت:
الدراســة مت ترميزهــا، ومــن مث إدخاهلــا إىل  بيــاانت  مــن مجــع  بعــد االنتهــاء 
احلاســب اآليل، مث معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج النتائــج اإلحصائيــة ابســتخدام 
   SPSSبرانمــج “احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة”، واملعــروف ابســم
 Statistical Package For the Social Sciencesاختصــارًا لـــ
، ومت اللجــوء إىل املعامــات واالختبــارات اإلحصائيــة التاليــة يف حتليــل بيــاانت 

الدراســة: 
التكرارات البسيطة والنسب املئوية.	•
 اختبــارات كا )Chi Square( 2لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعاقــة 	•

. )Nominal( بــني متغريــن مــن املتغــرات االسيــة

نتائج الدراسة:
الشكل اخلربي املستخدم:. 1

جدول رقم )1(: يوضح األشكال اخلربية املستخدمة يف تغطية بداية 
األزمة اخلليجية ابملواقع عينة الدراسة 

الشكل 
اخلربي

اإلمجايلاملوقع اإللكرتوين

الشرق األهرام
األوسط

CNN ديلي صباحالعرب القطرية
ابلعربية

 BBC
ابلعربية

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

خرب 
بسيط

368054712083.36083.32987.9428.620376.9

قصة 
خربية

24.41013.214.2811.1--535.7269.8

715.61215.8312.545.6412.1535.73513.3تقرير

*ن= 264،  كا2= 30.661، درجة احلرية=10، مستوى املعنوية=0.001
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األزمــة(:  أن كل  )بدايــة  الفــرة األوىل  يتضــح يف  الســابق  اجلــدول  ومــن 
مــن “الشــرق األوســط” و”ديلــى صبــاح الركيــة” كانتــا يف مقدمــة املواقــع 
اإلخباريــة، مــن حيــث عــدد األخبــار الــي اهتمــت بتغطيــة األزمــة اخلليجيــة، 
اهتماًمــا  الســعودية( كانــت األكثــر  التوجهــات  الشــرق األوســط )ذات  وأن 
بتنــاول أزمــة الــدول األربعــة مــع قطــر مــن بــني الصحــف واملواقــع االلكرونيــة حمــل 
الدراســة، وذلــك عــن طريــق األخبــار بنســبة 71 %، وهــو مــا يرجــع إىل كــون 
الســعودية أحــد أبــرز الــدول العربيــة املقاطعــة لقطــر، وجــاءت “الديلــي صبــاح” 
ذات التوجهــات الركيــة املواليــة لنظــام رجــب طيــب أردوغــان بنســبة 83.3%، 
وهــو مــا يرجــع إىل املوقــف الركــي إزاء األزمــة، حيــث تبنــت تركيــا موقًفــا داعًمــا 
للتصــاحل، وهــو موقــف مؤيــد لقطــر ومــا تقــوم بــه مــن ممارســات ضــد الــدول 
األربعــة الــي قاطعتهــا، حيــث أيــدت قطــر مجاعــات إرهابيــة متشــددة، ابإلضافــة 
إىل التعاون الثنائي بني كل من قطر وتركيا، وقطر وإيران، وابإلضافة أيضاً إىل 
تصرحيــات ُنســبت إىل األمــر القطــري، مث مــا لبــث أن أنكــر تلــك التصرحيــات، 
ويتضــح مــن املوقــف الســابق العــداء الــذي يظهــره اجلانــب الركــي للــدول األربــع 

املقاطعــة لقطــر.
وبصفــة عامــة يرجــع اهتمــام مجيــع صحــف ومواقــع الدراســة ابلشــكل اخلــربي 
)اخلــرب القصــر( كنــوع مــن أنــواع التحديــث املســتمر لألخبــار بشــأن األزمــة 

القطريــة املتســارعة.
أمــا ابلنســبة إىل التقاريــر الصحفيــة فقــد كانــت “الشــرق األوســط” الصحيفــة 
األبــرز تنــاواًل لألزمــة عــن طريــق التقريــر اخلــربي، تليهــا أيضــاً “ديلــى صبــاح 
الركيــة”، وذلــك يرجــع إىل مــا يتيحــه فــن التقريــر الصحفــي مــن تفاصيــل أكثــر، 
مقارنــًة ابخلــرب الصحفــي، حيــث يتنــاول املوضــوع القطــري جبوانبــه املختلفــة، 
وأطــراف األزمــة، ومــا تثــره التحليــات مــن آراء حــول األزمــة، وهــو مــا يرجــع 
أيًضــا إىل االهتمــام الركــي ابألزمــة القطريــة بشــكل أكــرب مــن غرهــا مــن صحــف 

ومواقــع الدراســة األخــرى.
ويتضــح أيًضــا مــن اجلــدول الســابق وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني الشــكل 
اخلربي املســتخدم، وملكية املواقع حمل الدراســة خال الفرة األوىل، حيث أن 
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كا2=30.661، والقيمة دالة عند مستوى معنوية =0.000
جدول رقم )2(: يوضح األشكال اخلربية املستخدمة يف تغطية األزمة 

اخلليجية بعد عام من بدايتها ابملواقع عينة الدراسة

*ن= 45،  كا2=9.598، درجة احلرية=4، مستوى املعنوية=0.048

ومــن اجلــدول الســابق يتضــح يف الفــرة الثانيــة )بعــد عــام علــى األزمــة(: أن 
مبتابعــة األزمــة وتطورهــا خــال  موقــع  “CNN ابلعربيــة” األكثــر اهتمامــاً 
عــام مــن بدايتهــا وذلــك مــن خــال اخلــرب البســيط، فيمــا اتضــح أن “الشــرق 
األوســط” مل تقــدم أى تغطيــة خربيــة حــول األزمــة اخلليجيــة بعــد عــام مــن 

بدايتهــا. 
ويتضــح أيًضــا مــن اجلــدول الســابق وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــني الشــكل 
اخلــربى املســتخدم وملكيــة املواقــع حمــل الدراســة خــال الفــرة الثانيــة، حيــث أن 

كا2=9.598، والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة =0.048

 

 الشكل الخبري 

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 BBC بالعربية CNN ديلي صباح العرب القطرية األوسط

 بالعربية
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 1332 086 0033 5 0132 02 0636 38 0636 08 17 45 08 63 خبر بسيط
 230 03 6431 4 - - 7737 0 530 7 7630 78 535 0 قصة خبرية

 7636 64 6431 4 7037 5 433 5 7034 6 7430 70 7433 1 تقرير
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موقع املادة داخل املوقع:. 2
جدول رقم )3(: يوضح موقع املادة اخلربية الي تناولت األزمة 

اخلليجية ابملواقع عينة الدراسة

*ن= 264،  كا2= 18.119، درجة احلرية=5، مستوى املعنوية=0.003

املوقــع  داخــل  املــادة  موقــع  إىل  ابلنســبة  أنــه  الســابق  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
فبالنســبة إىل الصفحــة الرئيســية للموقــع مل يكــن هنــاك اختافًــا كبــرًا بــني املواقــع 
حمــل الدراســة يف إظهــار األخبــار اخلاصــة ابألزمــة اخلليجيــة، بــل كان التبايــن يف 
إظهــار األزمــة اخلليجيــة يف الصفحــات الداخليــة للموقــع وكانــت أبــرز الصحــف 
الــي اهتمــت إبظهــار علــى صفحاهتــا الداخليــة موقــع “ديلــى صبــاح” بنســبة 

.% 91.7
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني موقــع املــادة 
اخلربيــة وملكيــة املوقــع اإللكــروين ألن كا2=18.119، والقيمــة غــر دالــة عنــد 

مســتوى معنويــة =0.003.
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أنــه ابلنســبة إىل موقــع املــادة خــال حتليــل الفــرة 
الثانيــة: فقــد اتفقــت مواقــع الدراســة علــى نشــر املــواد اخلربيــة املتعلقــة بتغطيــة 

األزمــة اخلليجيــة داخــل الصفحــات الداخليــة.

الفترة 
 الزمنية

موقع 
المادة 
 اإلخبارية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

بداية 
 األزمة

الصفحة 
 66 12 - - - - 358 1 - - 1656 61 6.51 7 سيةالرئي

صفحة 
 32 .18 666 68 666 88 2657 11 666 18 7352 16 3858 83 داخلية

بعد 
عام 
من 
 األزمة

صفحة 
 داخلية

1 666 - - 66 666 8 666 11 666 1 666 8. 666 
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عناصر اإلبراز املستخدمة:. 3
جدول رقم )4(: يوضح عناصر اإلبراز املستخدمة يف تغطية املواد 

اخلربية لبداية األزمة اخلليجية ابملواقع عينة الدراسة

*ن= 264،  كا2= 373.054، درجة احلرية=40، مستوى املعنوية=0.000

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن الـــ “CNN” األمريكيــة األكثــر اهتمامــاً 
اخلــربي،  الشــكل  داخــل  اإلبــراز  عناصــر  مــن  عنصــر  مــن  أكثــر  بتوظيــف 
حيــث اعتمــدت علــى الدمــج بــني الصــور الشــخصية واملوضوعيــة مــع الروابــط 
والفيديوهــات، تلتهــا األهــرام الــي اعتمــدت علــى توظيــف الصــور الشــخصية 

واملوضوعيــة واأللــوان يف العناويــن إلبــراز املــادة اخلربيــة. 
كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني عناصــر 
اإلبــراز املســتخدمة يف التغطيــة اخلربيــة، وملكيــة املواقــع اإللكرونيــة حمــل الدراســة 
خال الفرة األوىل، وذلك ألن كا2=373.054، والقيمة دالة عند مستوى 

معنوية=0.000.

عناصر اإلبراز 
 المستخدمة

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

العرب  الشرق األوسط األهرام
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
صور 

 موضوعية
- - 13 8.04 31 0. 13 0308 - - 6 8104 46 1106 

 3403 01 1308 1 - - 81 13 1101 4 3101 .3 - - صور شخصية
 04. 1 3801 1 - - - - - - - - - - فيديو
 08. 3 - - - - - - 801 3 - - - - وثائق

ألوان في 
 العنوان

6 3101 - - - - - - - - - - 6 101 

 801 33 - - - - - - - - - - 1800 33 روابط
رسوم 
 توضيحية

- - 3 301 - - - - - - - - 3 .08 

ن أكثر م
 عنصر

14 6101 3 401 - - 3 308 11 3.. 1 1308 31 1301 

 3101 11 - -   801 1 3100 1 1000 13 - - ال يوجد
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جدول رقم )5(: يوضح عناصر اإلبراز املستخدمة يف تغطية املواد 
اخلربية بعد عام من األزمة اخلليجية  ابملواقع عينة الدراسة

*ن= 54،  كا2=177.27، درجة احلرية=02، مستوى املعنوية=000.0

ويتضح من اجلدول السابق اهتمام الـ “CNN” األمريكية بتوظيف عناصر 
اإلبراز املختلفة، إلضفاء األمهية للمواد اخلربية الي تناولت األزمة اخلليجية.

كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني عناصــر 
اإلبراز املستخدمة يف التغطية اخلربية، وملكية املواقع اإللكرونية حمل الدراسة، 
خــال الفــرة الثانيــة للعينــة التحليليــة، وذلــك ألن كا2=72.771، والقيمــة 

دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.000.

عناصر اإلبراز 
 المستخدمة

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 8718 66 11. 6 8.18 7 11. 4 8.18 9 - - - - صور موضوعية
 818. 6 - - 6718 6 - - - - - - - - صور شخصية

 414 6 - - .91 6 - - - - - - - - فيديو
 414 6 - - - - - - - - - - 11. 6 ألوان في العنوان
 817. 7 - - 8.18 7 - - - - - - - - أكثر من عنصر

 414 6 - -   - - 816. 6 - - - - ال يوجد
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األطر املستخدمة:. 4
جدول رقم )6(: يوضح األطر اخلربية املستخدمة يف تغطية بداية 

األزمة اخلليجية ابملواقع عينة الدراسة

*ن= 264،  كا2= 195.300، درجة احلرية= 70، مستوى املعنوية=0.000

يتضح من اجلدول السابق أن “ديلى صباح” كانت األكثر ميًا الستخدام 
أطــر التدخــل الركــي، جبانــب أطــر املصاحلــة، وهــو مــا يرجــع إىل اللهجــة الركيــة 
املعتدلــة الــي متيــل إىل إعطــاء االنطبــاع ابهلــدوء والتــوازن فيمــا يتعلــق ابألزمــة 
اخلليجيــة، وحماولــة لعــب دور “محامــة الســام”، إن “ديلــى صبــاح” كانــت 
األكثــر اســتخداًما ألطــر “التدخــل”، وهــو مــا يرجــع إىل طبيعــة األزمــة والــدور 
الركــي  اجلانــب  يوجــه ضــد  مــا  أن  عــن  يتحــدث  مــا  غالبًــا  والــذي  الركــي، 

رية األطر الخب
 المستخدمة

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلى صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 3 96 - - 7.6 9 2.6 6 3.3 9 2.9 6 7.6 3 أطر المصالحة

أطر قطع العالقات 
 93.7 62 73 7 30.9 60 2.7 7 92 7 37.3 93 77.6 96 الدبلوماسية

أطر النتائج 
 3 2.3 7 7.6 3 االقتصادية

69.
2 

3 7.9 7 69.6 - - 66 7.7 

 7.7 66 6.6 6 7.6 9 6.7 6 - - 2.9 6 63.3 7 أطر اإلرهاب
 7.2 69 - - - - 2.7 7 7.9 6 3.2 3 3.2 7 أطر التدخل الغربي
 67.7 33 - - 69.6 7 73 36 - - 6.7 6 7.7 9 أطر التدخل التركي
 0.3 9 6.6 6 3 6 - - - - - - - - أطر التدخل اإليراني

 6.6 3 - - - - 6.7 6 7.9 6 6.7 6 - - أطر التشكيك

 7 62.9 2 9.3 9 3.3 9 66.3 2 3.2 7 أطر الصراع
93.
7 

97 2.3 

أطر الحفاظ على 
 2 - - - - العالقات الدبلوماسية

90.
3 

7 2.7 6 3 - - 60 3.3 

 7.2 63 - - 7.6 9 3.3 7 - - 2.3 7 9.9 6 أطر التعاون 
 7.6 67 6.6 6 7.6 9 66 3 7.9 6 3.2 3 9.9 6 أطر التدخل األمريكي
 9.6 6 6.6 6 - - - - - - 6.2 7 - - أطر مكافحة اإلرهاب
أطر االهتمامات 

 6.2 2 - - - - 6.7 6 7.9 6 3.2 3 - - اإلنسانية

 0.3 9 - - - - - - 3.3 9 - - - - أطر التظاهر
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الشــئون اخلاصــة ابلبلديــن، كمــا كانــت  “ديلــى  يعــد تدخــًا يف  والقطــري 
صبــاح”  األكثــر اســتخداًما ألطــر “احلفــاظ علــى العاقــات الدبلوماســية”، 
وهــو مــا يرجــع إىل مــا ذكــره املوقــع مــن حمــاوالت تركيــة حلــل أزمــة الــدول األربــع 

مــع قطــر.
أمــا “الشــرق األوســط” و “األهــرام” فكانتــا األكثــر ميــًا مــن بــني   
مواقــع الدراســة الســتخدام أطــر “قطــع العاقــات الدبلوماســية”ـ جبانــب “أطــر 
اإلرهاب”، وهو ما يرجع إىل ملكية الصحيفتني وتبعيتهما لكل من السعودية 
ومجهوريــة مصــر العربيــة أبــرز الــدول يف األزمــة الدبلوماســية. فيمــا كانــت العــرب 
القطريــة أكثــر املواقــع إظهــاراً ألطــر “احملافظــة علــى العاقــات الدبلوماســية”، 
مــن خــال الركيــز علــى األخبــار املتعلقــة حبرصهــا علــى احلفــاظ علــى عاقتهــا 
مــع دول املنطقــة، يف حماولــة لتقــدمي صــورة مغايــرة لدعمهــا اإلرهــاب، مــن خــال 
تصديــر فكــرة حفاظهــا علــى عاقــات دبلوماســية إقليميــة جيــدة، ومســاندهتا 

جلراهنــا. 
أمــا كل مــن “CNN ابلعربيــة”، و “BBC ابلعربيــة”  فقــد أبــرزات” أطــر 
الصــراع” و”أطــر قطــع العاقــات الدبلوماســية”، األمــر الــذي يشــر إىل االجتــاه 

الغــريب الســلي حنــو أتطــر األزمــة.
      ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني األطــر 
اخلربيــة املســتخدمة وملكيــة املوقــع اإللكــروين خــال الفــرة األوىل، وذلــك ألن 

كا2=195.300، والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة =0.000.
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جدول رقم )7(: يوضح األطر اخلربية املستخدمة يف تغطية املواد 
اخلربية بعد عام من األزمة اخلليجية ابملواقع عينة الدراسة

*ن= 45،  كا2=59.485، درجة احلرية=36، مستوى املعنوية=0.008

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ســيطرة “أطــر الصــراع” علــى مواقــع “العــرب 
القطريــة”، و”ديلــي صبــاح”، و”CNN ابلعربيــة” إبمجــايل نســبته 55.6 
%، مــن إمجــايل األطــر اخلربيــة الظاهــرة خــال تغطيــة األزمــة اخلليجيــة بعــد عــام 

مــن بدايتهــا. 
     ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك عاقــة دالــة إحصائًيــا بــني األطــر 
اخلربيــة املســتخدمة وملكيــة املوقــع اإللكــروين خــال الفــرة الثانيــة، وذلــك ألن 

كا2=59.485، والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة =0.008.
العاقــات  )قطــع  إطــار  مــن:  علــى كل   ”BBC“ الـــ  موقــع  ركــز  لقــد 
الدبلوماســية(، وإطــار )الصــراع( بصــورة أكــرب مــن ابقــي األطــر املســتخدمة، 
املرتبــة األوىل يف  قطــر  مــع  الدبلوماســية  العاقــات  إطــار قطــع  احتــل  حيــث 
التغطيــة اخلربيــة ملوقــع الـــ “BBC” وذلــك لركيــز املوقــع خــال تلــك الفــرة 
علــى األزمــة الدبلوماســية املتســارعة، والــي شــهدت أحــداًث كثــرة، منهــا قيــام 

األطر الخبرية 
 المستخدمة

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 BBC بالعربية CNN ديلى صباح العرب القطرية األوسط

 بالعربية
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 4.4 5 - - - - 50 1 - - - - 05 1 أطر المصالحة
أطر قطع العالقات 

 5.5 1 - - - - 50 1 - - - - - - الدبلوماسية

أطر النتائج 
 10.7 7 05 3 4.0 1 - - 5..1 5 - - 05 1 االقتصادية

 5.5 1 7..1 1 - - - - - - - - - - أطر اإلرهاب
 4.4 5 33.3 5 1.1 5 - - - - - - - - أطر التدخل اإليراني

 5.5 1 - - 4.0 1 - - - - - - - - أطر التشكيك
 ..00 50 - - ..75 .1 50 1 04.0 . - - - - أطر الصراع
 7.. 3 - - 1.1 5 50 1 - - - - - - أطر التعاون 

 4.4 5 - - - - - - 5..1 5 - - - - أطر التدخل األمريكي
 5.5 1 - - - - - - 1.1 1 - - - - طر التدخل الغربيأ
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أطــراف عربيــة بقطــع عاقاهتــا الدبلوماســية مــع قطــر، حيــث تعــد تلــك األزمــة 
األبــرز علــى الســاحة، تاهــا يف املرتبــة الثانيــة اســتخدام إطــار الصــراع، وهــو مــا 
يرجــع إىل تركيــز املوقــع علــى الصــراع بــني أطــراف األزمــة، وهــو مــا يرجــع إىل 
أن موقــع الـــ “BBC” مل يصــور األزمــة علــى أســاس أهنــا أزمــة انجتــة عــن متويــل 
الـــ  القطــري للعمليــات والتنظيمــات اإلرهابيــة، حيــث مل مييــل موقــع  اجلانــب 
“BBC” إىل تقــدمي أدلــة اهتــام ضــد قطــر علــى عكــس املواقــع األخــرى، بينمــا 
صــور موقــع الـــ “BBC” األزمــة علــى أهنــا صــراع بــني األطــراف املختلفــة ضــد 

بعضهــا البعــض.
أمــا موقــع الـــ CNN فقــد ركــز علــى أطــر قطــع العاقــات الدبلوماســية، تــاه 
أطــر الصــراع، ويتضــح ذلــك مــن خال:أطــر قطــع العاقــات الدبلوماســية، 
وذلــك لركيــز املوقــع يف تلــك الفــرة علــى األزمــة الدبلوماســية ودور الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة يف إدارة األزمــة، والــدور الــذي تقــوم بــه مــن أجــل حلهــا، وأن 
الــوالايت املتحــدة تعمــل علــى حــل تلــك األزمــة مــع الــدول األطــراف يف تلــك 
األزمــة، وأن الــوالايت املتحــدة ضــد قطــع الــدول العربيــة للعاقــات مــع قطــر، 
تــاه إطــار “الصــراع”، حيــث صــور موقــع الـــCNN األزمــة علــى أهنــا عبــارة عن 
صــراع بــني الــدول العربيــة وبعضهــا البعــض، وأهنــا حتــاول جاهــدة - أي الــوالايت 

املتحــدة األمريكيــة- حــل تلــك األزمــة وحتقيــق املصاحلــة.
أما موقع “الشرق األوسط” فقد ركز على أطر )قطع العاقات الدبلوماسية( 
وأطــر )الصــراع( مبــا يلــي: جــاء إطــار قطــع العاقــات الدبلوماســية يف املرتبــة 
األوىل، وهــو مــا يرجــع إىل السياســة التحريريــة للموقــع، وملكيــة الدولــة للموقــع، 
فهــو موقــع اتبــع للمملكــة العربيــة الســعودية، أحــد أهــم أطــراف األزمــة وإحــدى 
الــدول األربعــة املقاطعــة لقطــر، نتيجــة سياســاهتا، فركــزت “الشــرق األوســط” 
علــى قطــع العاقــات الدبلوماســية نتيجــة سياســات قطــر التحريضيــة، كمــا 
ركــزت علــى إطــار الصــراع أيًضــا للداللــة علــى ممارســات قطــر اإلرهابيــة، ومتويلهــا 

للعناصــر والتنظيمــات اإلرهابيــة.
املؤيــدة  التحريريــة  السياســة  ذو  الركيــة  الديلــى صبــاح  موقــع صحيفــة  ركــز 
للرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان علــى عــدد مــن األطــر، متثلــت تلــك 
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األطــر يف: إطــار املصاحلــة وإطــار احلفــاظ علــى العاقــات الدبلوماســية، حيــث 
جــاء إطــار املصاحلــة يف املرتبــة األوىل يف موقــع الديلــى صبــاح، وهــو مــا يرجــع إىل 
تصديــر اجلانــب الركــي ملشــهد رئيــس، متثــل يف حمــاوالت اجلانــب الركــي إلعــادة 
العاقــات بــني الــدول العربيــة، وإبــراز مشــهد هــو األهــم: أن اجلانــب القطــري 
غــر متهــم ابلقيــام بعمليــات إرهابيــة أو متويــل تلــك التنظيمــات، وأن مــا حيــدث 
مــا هــو إال حماولــة مــن الــدول العربيــة األربعــة لفــرض وصايــة علــى قطــر، والتدخــل 
يف شــئوهنا الداخليــة وحماولــة التدخــل يف شــئوهنا اخلارجيــة، جبعلهــا تقــوم بقطــع 

عاقتهــا مــع تركيــا.
الدبلوماســية(  العاقــات  إطــاري )قطــع  القطريــة( علــى  )العــرب  ركــز موقــع 
وإطــار )الصــراع(، حيــث جــاء إطــار قطــع العاقــات الدبلوماســية يف املرتبــة 
األوىل، تــاه إطــار الصــراع، وميكــن تفســر ذلــك يف ضــوء األزمــة الدبلوماســية 
احلــادة الــي شــهدهتا قطــر مــع الــدول العربيــة املقاطعــة هلــا، يف حــني صــورت 
العــرب القطريــة األزمــة علــى أهنــا صــراع بــني الــدول العربيــة، والــي تريــد قطــع 
عاقاهتــا الدبلوماســية مــع قطــر نتيجــة رغبتهــا يف فــرض وصايــة عليهــا والتحكــم 
يف قراراهتــا، وإجبارهــا علــى قطــع عاقاهتــا مــع اجلانــب الركــي واإليــراين، يف 
حــني أبــدت قطــر متســكها بعاقاهتــا ابجلانــب الركــي، وأنــه ال جمــال لقطــع تلــك 
العاقــات، كمــا صــور اجلانــب القطــري الدعــم األمريكــي هلــا وأهنــا ترفــض- أي 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة- مــا قامــت بــه الــدول العربيــة، وأن األزمــة مل تؤثــر 
على العاقات العســكرية بني الوالايت املتحدة وقطر، وأن التعاون العســكري 

مــازال قائًمــا.
العاقــات  )قطــع  وإطــار  )الصــراع(  إطــار  علــى  )األهــرام(  موقــع  ركــز 
الدبلوماســية(، حيــث جــاء إطــار الصــراع يف املرتبــة األوىل يف التغطيــة اخلربيــة 
لصحيفــة “األهــرام”، وذلــك بســبب تركيــز “األهــرام” علــى الــدور الــذي تقــوم 
بــه قطــر مــن إشــعال الفــن والصراعــات يف الــدول الــي أصاهبــا الربيــع العــريب، 
مثــل مصــر وليبيــا وســوراي وغرهــا، حيــث كان لقطــر الــدور األبــرز يف أتجيــج 
عــدد مــن الفــن، منهــا الــدور الــذي قامــت بــه قطــر عــن طريــق قنــاة اجلزيــة 
القطريــة، أمــا إطــار قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع قطــر فاســتخدمته الصحيفــة 
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الــدول  ترفــض مطالــب  فـ”قطــر”  القطريــة يف طريــق مســدود،  األزمــة  كــون 
األربعــة مبنــع متويــل العمليــات واجلماعــات اإلرهابيــة، أو إغــاق قنــاة اجلزيــرة ،أو 

قطــع عاقاهتــا ابجلانــب الركــي أو اإليــراين.
نربة التغطية:. 5

يوضــح اجلــدول التــايل نــربة تغطيــة املواقــع عنــد تقــدمي األزمــة اخلليجيــة، وقــد مت 
قيــاس نــربة التغطيــة مــن خــال رصــد اجتــاه املضمــون وســات األدوار واألطــر. 

 جدول رقم )8(: يوضح نربة التغطية الظاهرة يف معاجلة املواقع عينة 
الدراسة لبداية ألزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 46.687، درجة احلرية=10، مستوى املعنوية=0.000

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق غلبــة النــربة الســلبية يف تغطيــة مواقــع الدراســة 
لألزمــة اخلليجيــة، ويف مقدمتهــا الـــ “CNN” األمريكيــة، والــي كانــت األكثــر 
اســتخداًما لنــربة التغطيــة الســلبية بنســبة 84.8 %، وهــو مــا يرجــع إىل أن 
ــا عــن اهتامــات تتعلــق بعــدم  الــوالايت املتحــدة األمريكيــة كانــت األكثــر حديًث
رغبــة األطــراف يف حــل األزمــة القطريــة، بينمــا اســتخدمت “ديلــى صبــاح” 
الركيــة نــربة التغطيــة اإلجيابيــة تليهــا احملايــدة بشــكل أكــرب مــن بــني مواقــع الدراســة 
التحليليــة، حيــث كانــت “ديلــى صبــاح” متيــل إىل احلديــث عــن املصاحلــة وأن 
مــا قامــت بــه الــدول األربعــة مــن مقاطعــة ال حاجــة إليــه، وأنــه ال حاجــة إىل 
الصــراع مــع قطــر، بينمــا اســتخدمت الـــ “BBC” النــربة احملايــدة للحديــث 
حــول األزمــة، إذ تبنــت موقًفــا حمايــًدا للحديــث عــن قطــر والــدول األربعــة، بــدون 

إبــداء اهتــام ألطــراف األزمــة بشــكل كبــر.

نبرة 
 التغطية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 BBC بالعربية CNN ديلي صباح العرب القطرية األوسط

 بالعربية
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 2428 738 45 3 2522 82 5422 77 4528 77 3727 45 2828 73 سلبية
 7727 74 327 7 227 8 8722 73 7324 3 723 7 223 7 إيجابية
 8722 43 5823 2 327 7 7522 88 227 8 84 73 7727 4 محايدة
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ومــن اجلــدول الســابق يتضــح وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــني نــربة التغطيــة، 
وملكية املوقع اإللكروين خال الفرة األوىل، إذ أن كا2=46.687، والقيمة 

دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.000.
جدول رقم )9(: يوضح نربة التغطية الظاهرة يف معاجلة املواقع عينة 

الدراسة بعد عام من األزمة اخلليجية

*ن= 45،  كا2=9.013، درجة احلرية=8، مستوى املعنوية=0.341

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق غلبــة النــربة الســلبية يف تغطيــة مواقــع الدراســة 
لألزمــة اخلليجيــة، وذلــك بنســبة 77.8 %، وهــو مــا يؤكــد النتيجــة املتعلقــة 
بغلبــة أطــر الصــراع يف أتطــر األزمــة بعــد عامهــا األول، وصعوبــة إجيــاد إطــار 

للمصاحلــة بــني أطــراف األزمــة.  
نــربة  بــني  الســابق يتضــح عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا  ومــن اجلــدول 
التغطيــة، وملكيــة املوقــع اإللكــروين خــال الفــرة الثانيــة، إذ أن كا2=9.013، 

والقيمــة غــر دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.341.
شدة التغطية:. 6

التأطــر  آليــات  رصــد  خــال  مــن  التغطيــة،  شــدة  التــايل  اجلــدول  يوضــح 
املســتخدمة لتأكيــد اإلطــار اخلــربي الــذي يقدمــه املوقــع، مثــل حجــم اخلــرب، 
اخلــرب  إحلــاق  ومــدى  عدمــه،  مــن  العنــوان  يف  األلــوان  واســتخدام  وموقعــه، 
بعناصــر اإلبــراز، ومــدى توافــر وقــوة الكلمــات أو العبــارات احملوريــة، واملصــادر 

اإلطــار. لتأكيــد  املســتخدم  واجملــاز  املســتخدمة، 

 نبرة التغطية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
ديلي  العرب القطرية األوسط

 صباح
CNN 
 بالعربية

BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 7734 0. .4.3 0 4638 11 70 . 6.36 7 - - 05 1 سلبية
 .1.3 6 1637 1 830 1 30 1 .373 . - - - - إيجابية
 431 8 - - 131 3 - - 131 1 - - 05 1 محايدة
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جدول رقم )10(: يوضح شدة التغطية الظاهرة يف معاجلة املواقع عينة 
الدراسة لبداية األزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 19.433، درجة احلرية=20، مستوى املعنوية=0.035.

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق ارتفــاع التغطيــة املرتفعــة يف شــدهتا، والــي تزامنــت 
مع النربة السلبية يف التغطية، حيث ميكن تفسر ارتفاع شدة النربة يف كل من 
“األهرام” و”الشــرق األوســط” لكوهنم ميثلون أحد أطراف األزمة الي تعاين 
مــن السياســات القطريــة الداعمــة لإلرهــاب، وابلتــايل فــإن “العــرب القطريــة” 
الــي متثــل الطــرف املقابــل الــذي ينفــي عــن نفســه كل االهتامــات يســتند إىل 
النــربة الســلبية املرتفعــة أيضــا،  وابلنســب لـــ “CNN” يرجــع إىل أن الــوالايت 
املتحــدة كانــت أحــد األطــراف الــي اهتمــت اجلانــب القطــري ابإلرهــاب، بينمــا 
كانــت “ديلــى صبــاح” هادئــة، وهــو مــا يرجــع إىل أن تركيــا كانــت أكثــر ميــًا 
 “BBC“ حنــو هتدئــة حــدة األزمــة، وحماولــة االدعــاء حبلهــا، بينمــا كانــت الـــ

األكثــر اعتــدااًل يف تنــاول األزمــة اخلليجيــة.
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني شــدة التغطيــة، 
عنــد  دالــة  والقيمــة   ،19.433= ألن كا2  الدراســة،  عينــة  املواقــع  وملكيــة 

معنويــة=0.035. مســتوى 

 شدة التغطية

 اإللكترونيالموقع 
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 CNN ديلي صباح العرب القطرية األوسط

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 96 393 4535 2 2636 52 4333 33 9435 33 9335 44 3333 33 مرتفعة
 3132 56 3435 5 3 3 3336 31 633 5 3335 31 233 3 هادئة
 3334 63 4535 2 3635 2 4333 33 3339 5 5635 55 51 5 معتدلة

 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

230 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )11(: يوضح شدة التغطية الظاهرة يف معاجلة املواقع عينة 
الدراسة بعد عام على األزمة اخلليجية

*ن= 45،  كا2=5.786، درجة احلرية=8، مستوى املعنوية=0.671

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق غلبــة النــربة املرتفعــة يف تغظيــة األزمــة بعــد عامهــا 
األول وذلــك بنســبة %84.4، والــي تزامنــت مــع النــربة الســلبية يف تغطيــة 
املتعلقــة بغلبــة أطــر  النتيجــة  مــا يؤكــد  الدراســة لألزمــة اخلليجيــة وهــو  مواقــع 
الصــراع يف أتطــر األزمــة بعــد عامهــا األول وصعوبــة إجيــاد إطــار للمصاحلــة بــني 

أطــراف األزمــة.  
      ويتضــح أيضــاً مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا 
بــني شــدة التغطيــة وملكيــة املواقــع ألن كا2 =5.786، والقيمــة غــر دالــة عنــد 

مســتوى معنويــة=0.671.

شدة 
 التغطية

 قع اإللكترونيالمو 
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
ديلي  العرب القطرية األوسط

 BBC بالعربية CNN صباح
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 8818 38 155 . 8.18 19 50 3 8118 9 - - 05 1 مرتفعة
 818 2 - - 810 1 - - 911 1 - - - - هادئة
 1112 0 - - 911 2 20 1 911 1 - - 05 1 معتدلة
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أسلوب سرد املادة:. 7
جدول رقم )12(: يوضح أسلوب سرد املادة اخلربية يف معاجلة املواقع 

عينة الدراسة لبداية ألزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 44.820، درجة احلرية=25، مستوى املعنوية=0.009
لتصرحيــات  التقليــدي  )الســرد  أســلوب  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
املصــادر( كان األســلوب الســائد يف التغطيــة اخلربيــة لألزمــة اخلليجيــة ابملواقــع 
عينــة الدراســة، وذلــك بنســبة %54.9، وبشــكل عــام تعكــس النتائــج التبايــن 

بــني مواقــع الدراســة يف أســلوب ســرد املــادة اخلربيــة. 
أســلوب  بــني  إحصائيًــا  دالــة  الســابق وجــود عاقــة  اجلــدول  مــن  ويتضــح   
ســرد املــادة اخلربيــة، وملكيــة املواقــع ألن كا2 =44.820، والقيمــة دالــة عنــد 

معنويــة=0.009. مســتوى 
جدول رقم )13(: يوضح أسلوب سرد املادة اخلربية يف معاجلة املواقع 

عينة الدراسة بعد عام من األزمة اخلليجية

ن=45، كا2= 8.913 ، درجة احلرية= 8، مستوى املعنوية=0.304

أسلوب سرد 
 المادة

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 8179 418 2172 9 8178 45 .227 15 85 46 1674 26 8.75 62 تصريح لمصدر
 6279 4. 74. 4 2572 45 6676 42 2272 5 2572 62 6579 42 تقرير لمعلومات
 474 2 - - 274 6 471 4 - - - - - - أرقام وبيانات
 474 2 - - 2 4 - - 176 4 - - 676 4 وصف الحدث
 478 1 - - - - 471 4 176 4 - - 171 6 تقييم الحدث

 4171 25 6572 1 274 6 572 2 572 6 6.72 64 .27 2 أكثر من أسلوب
 

أسلوب سرد 
 المادة

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 6242 .2 6646 . 6.42 10 05 2 0.40 6 - - 05 1 تصريح لمصدر
 2.42 14 - - 2644 6 05 2 .464 . - - 05 1 تقرير لمعلومات
 42. . 4444 2 40. 1 - - 241 1 - - - - أكثر من أسلوب

 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

232 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أســلوب الســرد التقليــدي لتصرحيــات املصــادر 
كان األسلوب السائد يف التغطية اخلربية لألزمة اخلليجية، خال الفرة الثانية 

ابملواقع عينة الدراســة التحليلية، وذلك بنســبة 62.2 %. 
ويتضــح أيًضــا مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني 
أســلوب ســرد املــادة اخلربيــة، وملكيــة املواقــع ألن كا2 =8.319، والقيمــة غــر 

دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.403.
آليــات  املصــادر كإحــدى  تصرحيــات  ابلعربيــة   BBC موقــع اســتخدم  وقــد 
التأطــر، ومــن أمثلــة ذلــك اســتخدام املصــادر تصرحيــات علــى لســان اجلانــب 
اســتبعاد  بينمــا مت  املتحــدة األمريكيــة واجلانــب املصــري،  القطــري والــوالايت 
املصــادر األخــرى، والــي هلــا عاقــة مباشــرة يف األزمــة، وهــو مــا يرجــع إىل إدراك 
املوقــع ألمهيــة األطــراف ســالفة الذكــر دون األخــرى يف أزمــة الــدول األربعــة مــع 
قطــر، وزيــر اخلارجيــة القطــري: قطــر تعلــن عــودة ســفرها إىل طهــران، ترامــب: 
أتوقــع  ال  تيلرســون:  متشــددة)28(،  أيديولوجيــة  ذات  حــركات  متــول  الدوحــة 
أتثــرًا لقــرار قطــع العاقــات يف حماربــة اإلرهــاب، وال يوجــد جانــب عســكرى 
للتحركات)29(،الســفر طــارق القــوىن: اجلماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة حتصــل 
علــى دعــم مــن دولــة قطــر حتديــًدا، ومازالــت ليبيــا منقســمة مــع وجــود أكثــر 
مــن مركــز للســلطة وعــدد كبــر مــن املليشــيات الــي يصعــب الســيطرة عليهــا)30(، 

ترامــب: قطــر متــول اإلرهــاب علــى مســتوى عــاٍل جــدا)31(.
أمــا عــن تصرحيــات املصــادر: فقــد أبــرزت الـــ CNN عــدًدا مــن التصرحيــات 
لألوضــاع  ملخًصــا  تعــد  وهــى  الســاحة،  علــى  والقــوى  الشــخصيات  لبعــض 
أبرزهــا  كان  قطــر،  مــع  الدبلوماســية  األزمــة  ألطــراف  املوقــع  لرؤيــة  ابلنســبة 
اســتخدام تصرحيات على لســان كل من الرئيس املصري عبد الفتاح السيســي، 
والرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، والرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
ومــن أمثلــة تلــك التصرحيــات: السيســى: “جيــب عــدم حصــر مواجهــة اإلرهــاب 
يف مجاعــة بعينهــا، ولكــن املواجهــة جيــب أن تكــون مــع الفكــر املتطــرف الــذي 
تنشــأ منــه هــذه اجلماعــات، فهــذه اجلماعــات ال ميكــن أن تنفــق علــى نفســها”، 
السيســي: “نقابــل فكــرًا متطرفًــا، وأســتبعد حــراًب بســبب قطــر”، وزيــر اخلارجيــة 



233

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

الركــي: “قطــر مل تصطــف مــع إيــران بــل وقفــت إىل جانــب الســعودية”)32(، 
أردوغــان: “العقــوابت حبــق قطــر غــر صائبــة، واألزمــة ال تصــب يف صــاحل 
أي بلــد”)33(، وزيــر الدفــاع الركــي: “املطالــب اخلاصــة ابلــدول األربعــة متثــل 
تدخــًا يف العاقــات الثنائيــة مــع قطــر”)34(، الســعودية: “قطــر تتآمــر علينــا، 
وتدعــم اإلخــوان وداعــش”)35(، قالــت الرائســة الركيــة: “تركيــا حزينــة للقــرار، 
وأنســف ألي خــاف عــريب/ عــريب.. ولألســف األكــرب، عندمــا تصبــح محــاس 
يف املنتصــف”، ترامــب: “قطــر لديهــا اتريــخ يف متويــل اإلرهــاب علــى مســتوى 

عــاٍل جــًدا، وعلــى قطــر إهنــاء متويــل اإلرهــاب”)36(.
ويعكــس اســتخدام املصــادر ســالفة الذكــر اهتمــام املوقــع ابلــدور األمريكــي 
واملصــري والركــي، يف حــني أن األوىل ليســت طرفًــا يف تلــك األزمــة، لكنهــا 
الــدول  إحــدى  فهــي  مصــر  أمــا  الدوليــة،  العاقــات  يف  بشــكل كبــر  مؤثــرة 
املقاطعــة وأبرزهــا، أمــا اجلانــب الركــي فهــو طــرف غــر مباشــر يف األزمــة، حيــث 
يدعــم قطــر، ويف الوقــت ذاتــه يطالــب الــدول األربعــة املقاطعــة قطــع العاقــات 
الثنائيــة بــني قطــر وتركيــا، وذلــك لعاقتهــا ببعــض التنظيمــات اإلرهابيــة، مثــل 

مجاعــة اإلخــوان املســلمني. 
اســتخدم موقــع الشــرق األوســط تصرحيــات املصــادر كإحــدى آليــات التأطــر، 
للتأكيــد علــى األطــر ســالفة الذكــر، أمــا عــن أبــرز األمثلــة لكيفيــة اســتخدام 
املوقــع للمصــادر لتأكيــد األطــر هــو مــا نشــر علــى لســان بعــض املصــادر، فقــد 
أبــرزت الشــرق األوســط عــدًدا مــن التصرحيــات لبعــض الشــخصيات والقــوى 
علــى الســاحة، وهــى تعــد ملخًصــا لألوضــاع ابلنســبة لرؤيــة املوقــع ألطــراف 
األزمــة الدبلوماســية مــع قطــر، كان أبرزهــا اإلمــارات ومصــر وقطــر والســعودية 
والبحريــن، وهــى األطــراف األبــرز يف األزمــة، يف حــني مل يهتــم املوقــع بتصرحيــات 
اجلانــب الركــي أو األمريكــي، ومــن أمثلــة تلــك التصرحيــات: اإلمــارات: “أي 
خطــوات مقبلــة ضــد قطــر ســتكون ضمــن إطــار القانــون الــدويل”)37(، وزيــر 
إمــارايت: “عزلــة قطــر قــد تســتمر ســنوات”)38(، اخلارجيــة املصريــة: “”قطــر 
تدعــم اإلرهابيــني يف ليبيــا”، وزيــر خارجيــة البحريــن: “التصعيــد العســكري 
تتحملــه قطــر”)39(، وأضــاف الشــيخ عبــد هللا بــن زايــد: “األزمــة ال تقتصــر 
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علــى مواجهــة اإلرهــاب، إذ ملواجهــة اإلرهــاب ال بــد مــن التصــدي خلطــاب 
الكراهيــة، ووقــف متويــل اإلرهابيــني وإيوائهــم، فالشــقيقة قطــر سحــت وآوت 
وحرضــت علــى اإلرهــاب، لــذا نقــول هلــا: “ كفــي اي قطــر دعمــاً لإلرهــاب، 
وكفــي أن تكــون الدوحــة حاضنــة لإلرهابيــني”)40(، الســفر عبــد هللا املعلمــي: 
“قطــر تصــر علــى زعزعــة أمــن الســعودية ودول املنطقــة ودعــم اإلرهــاب الــذي 
هــدد العــامل أبســره، إضافــة إىل شــراكتها مــع إيــران”، والــدول الداعيــة ملكافحــة 

اإلرهــاب:” ال تســامح مــع قطــر”)41(.
التصرحيــات  مــن  عــدًدا  األهــرام  أبــرزت  فقــد  املصــادر:  عــن تصرحيــات  أمــا 
لبعــض الشــخصيات والقــوى علــى الســاحة، وهــى تعــد ملخًصــا لألوضــاع، 
وذلــك ابلنســبة إىل رؤيــة املوقــع ألطــراف األزمــة الدبلوماســية مــع قطــر، فركــزت 
األهــرام علــى تصرحيــات مجيــع أطــراف األزمــة، إىل جانــب رؤيــة تركيــا لألوضــاع 
اخلاصــة ابألزمــة، وميكــن أن يتضــح ذلــك مــن خــال: وزيــر اخلارجيــة البحريــي: 
“إحضــار الدوحــة للجيــوش األجنبيــة تصعيــد عســكري”، وأســاس اخلــاف مــع 
قطــر سياســي، وسياســات قطــر انفــراد للتحالــف مــع دول مــن خــارج النظــام 
اإلقليمــي وأحــزاب إرهابيــة كاإلخــوان وغرهــم”)42(، وزيــر اخلارجيــة الركــي: 
“قــرار إقامــة قاعــدة عســكرية لبــاده يف قطــر ال خيــص الــدول األخــرى، بــل 
وجيــب عليهــا احرامــه”، وزيــر الدولــة اإلمــارايت للشــئون اخلارجيــة: “األزمــة 
بــني الشــقيق وأشــقائه ليســت ابملبــارزة اإلعاميــة، وجيــب علــى قطــر التوقــف 
عــن دورهــا كمنصــة لإلرهــاب واألفــكار املتطرفــة يف املنطقــة، حيــث أن تكلفــة 
عــن  بســرعة  نفســها  تعــزل  قطــر  وأن  جــًدا،  مرتفعــة  املســئولة  غــر  سياســاهتا 
اخلليــج”، واتبــع الوزيــر اإلمــارايت: “وهنــا بيــت القصيــد، هــل توقــع الشــقيق 
أن تدخلــه وحتريضــه املتكــرر ســيمر مــرور الكــرام؟ أمل يــدرك أن دعمــه للتطــرف 
واإلرهــاب ســيعزله وســيجعله مطالبــا ابملراجعــة؟”)43(، وزيــر اخلارجيــة والتعــاون 
الــدويل اإلمــارايت: “قطــر تســتخدم منابرهــا اإلعاميــة للتحريــض والعنــف”، 
النظــام  يســتهدفون  يزالــون  ال  مصــر  “اإلخــوان يف  البحريــي:  الســفر  وقــال 
واألمــن مــن خــال تفجــرات، وهــم ال ينكــرون أو خيفــون ذلــك مــن خــال 
املواقــع االلكرونيــة، حيــث يشــيدون ويؤيــدون هــذا التوجــه إلســقاط النظــام 
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واملصريــني واعتبــاره نصــرًا”، املســماري: “الدوحــة أرســلت إرهابيــني إىل ليبيــا، 
وحاولــت قتــل حفــر مبقــر قيــادة اجليــش الوطــي”)44(، قرقــاش: “الدوحــة حتــاول 
اإلحياء أبن الدول اخلليجية والعربية املقاطعة هلا تسعى إىل اختطاف سياساهتا 
اخلارجيــة، إال أنــه أمــر غــر صحيــح، األزمــة وصلــت إىل طريــق مســدود يف 

مســاعي إقنــاع قطــر بتغيــر مســارها”)45(.
الشــخصيات  لبعــض  التصرحيــات  مــن  عــدًدا  القطريــة  العــرب  أبــرزت  وقــد 
املوقــع  لرؤيــة  ملخًصــا لألوضــاع ابلنســبة  تعــد  الســاحة، وهــى  علــى  والقــوى 
ألطــراف األزمــة الدبلوماســية مــع قطــر، وكان أبزهــا تصرحيــات اجلانــب القطــري 
الباكــر: “الصمــت األمريكــي يشــعل أزمــة اخلليــج، كان  واألمريكــي: أكــرب 
جيــب أن تقــود الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حماولــة لكســر هــذا احلصــار، ومــا 
تقــوم بــه الســعودية صــار ينتهــك االتفاقيــة اجلويــة الدوليــة”)46(، املتحــدث ابســم 
اجليــش األمريكــي: “عملياتنــا العســكرية مــع قطــر مل تشــهد أي أتثــر، وكل 
الطلعات مستمرة كما هو خمطط، ممتنون لدولة قطر لدعمها الطويل والتزامها 
املســتمر”)47(، البنتاجــون: “األزمــة ليــس هلــا أتثــر علــى عملياتنــا العســكرية، 
قطــر أحــرزت تقدًمــا كبــرًا يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب”)48(، وأوضــح البيــان 
أن أبــو الغيــط أبلــغ وزيــر خارجيــة الكويــت تثمينــه للجهــد الكويــي ودعمــه لــه، 
معتــرباً أن “مــا يقــوم بــه أمــر الكويــت ميثــل كل العــرب، وليــس فقــط جملــس 

التعــاون اخلليجــي”)49(.
أما الـ “ديلى صباح” فقد أبرزت عدًدا من التصرحيات لبعض الشخصيات 
املوقــع  لرؤيــة  ملخًصــا لألوضــاع ابلنســبة  تعــد  الســاحة، وهــى  علــى  والقــوى 
ألطــراف األزمــة الدبلوماســية مــع قطــر، كان أبرزهــا تصرحيــات اجلانــب الركــي 
والقطــري واألمريكــي حــول األزمــة، يف حــني مل هتتــم إببــراز آراء الــدول العربيــة 
املقاطعــة لقطــر، كنــوع مــن أنــواع هتميــش دور الــدول العربيــة، وإظهــار العــداء 
تلــك  أمثلــة  لقطــر، ومــن  مــن دول عربيــة مقاطعــة  األزمــة  الكامــن ألطــراف 
األزمــة  حــل  بوســعها  “الســعودية  الركيــة:  الرائســة  متحــدث  التصرحيــات: 
اخلليجيــة، كوهنــا الشــقيق األكــرب”)50(، فورتوملــوش: “يف حــال تفاقــم األزمــة 
اخلليجيــة فــإن كافــة البلــدان يف املنطقــة ســتدفع الثمــن”، أردوغــان: “لــن أنلُــوا 
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جهــًدا يف رأب الصــدع اخلليجــي”)51(، ترامــب: “القــادة العــرب أشــاروا إىل 
قطــر عندمــا طالبــت بوقــف متويــل األيديولوجيــات املتطرفــة)52(، جــاوش أوغلــو: 
“احلصــار املفــروض علــى قطــر خطــأ إنســاين، ولدينــا عاقــات جيــدة مــع كل 

اخلليــج”)53(. دول 
الصفات املستخدمة:. 8

جدول رقم )14(: يوضح الصفات املستخدمة يف معاجلة املواقع عينة 
الدراسة لبداية األزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 23.035، درجة احلرية=5، مستوى املعنوية=0.000

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق غلبــة الصفــات الســلبية يف ســرد املــادة اخلربيــة 
لبدايــة األزمــة اخلليجيــة بــكل مواقــع الدراســة، فيمــا عــدا “ديلــي صبــاح” الــي 
مــن خــال  الدائــم  لســعيها  نظــراً  اإلجيابيــة،  الصفــات  تغطيتهــا  علــى  ســيطر 
املعاجلــة اإلخباريــة إلثبــات دور تركيــا يف حــل األزمــة، وحمــاوالت وصوهلــا إلطــار 

للمصاحلــة، مــن خــال التدخــل الركــي يف الشــأن العــريب.  
إحصائيًــا  دالــة  عاقــة  وجــود  عــدم  الســابق  اجلــدول  مــن  أيضــاً  ويتضــح 
املواقــع ألن كا2  اخلربيــة، وملكيــة  املــادة  ســرد  املســتخدمة يف  الصفــات  بــني 

معنويــة=0.403. مســتوى  عنــد  دالــة  غــر  والقيمــة   ،8.319=
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جدول رقم )15(: يوضح الصفات املستخدمة يف معاجلة املواقع عينة 
الدراسة بعد عام من ألزمة اخلليجية

*ن= 45،  كا2=4.564، درجة احلرية=4، مستوى املعنوية=0.335

 ”CNN“ ويتضح من اجلدول الســابق غلبة الصفات الســلبية يف تغطية الـ
والــي كانــت األكثــر حــدة يف معاجلــة األزمــة اخلليجيــة، ويتضــح مــن اجلــدول 
ــا بــني الصفــات املســتخدمة يف  الســابق أيضــاً عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًي
ســرد املــادة اخلربيــة، وملكيــة املواقــع ألن كا2 =4.564، والقيمــة غــر دالــة عنــد 

مســتوى معنويــة=0.335.
ومــن أمثلــة الصفــات واملؤثــرات اللفظيــة مبوقــع الـــ BBC ابلعربيــة: جرميــة قرصنــة 
خمزيــة- انتهــاكات- ضحــااي اإلرهــاب-  مزاعــم وأكاذيــب- اخلفــي واملعلــن- 
النكوص والردد- اجلار الغريب- تشنجات سياسية- انفعاالت دبلوماسية- 
رســالة حازمــة- قــرارات مؤســفة- خطــوات حاســة وأتديبيــة- مؤســفة وغريبــة- 

شــق الصــف الداخلــي- التحريــض- احتضــان مجاعــات إرهابيــة.
العربيــة يف غالبيتهــا   CNN الـــ اللفظيــة مبوقــع  جــاءت الصفــات واملؤثــرات 
حتمــل نــربة ســلبية: إهــدار كرامــة شــعبنا- مثــرة للشــفقة- اســتجداء التعاطــف- 
العراقيــل واإلجــراءات التعســفية- الــدول الشــقيقة- ســيبقون يف عزلــة- القــرار 
املتطــرف-  الفكــر  مــع  أشــقائه- معركتنــا  علــى  الشــقيق  قطــر- حتريــض  بيــد 
أيديولوجياهتــا املتطرفــة- الشــقيق األكــرب- األزمــة كــربت- السياســات القطريــة 

التخريبيــة- ختســر اجلــار والقريــب- ســند وعضــد- املتطرفــة واإلرهابيــة.
أمــا عــن الصفــات واملؤثــرات اللفظيــة مبوقــع الشــرق األوســط، فقــد جــاءت يف 
أغلبهــا ســلبية: تســوانمي مرعــب- تواجــه فصــًا جديــدًا- تتطلــع مــن األشــقاء- 
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الدمــاء- تصاعــد  مــن  عزلــة ســنوات- غــر مقبولــة- موقــف موحــد- ســيل 
الضغــوط.

ظهــر اســتخدام األهــرام للصفــات واملؤثــرات اللفظيــة ذات النــربة ســلبية كمــا 
يلــي: مقهــورة- الفرقــة العربيــة- مراهقــة معتــادة- طفــح الكيــل- أضــرارا هائلــة- 
األزمــة  املخيفــة- خســائر كبــرة وفادحــة-  التســريبات  قامتــة-  بظــال  تلقــي 
املتصاعــدة- الــدور املشــبوه- احلســم الصــارم- إعــاء صــوت العقــل - احلــوار 

بــني األشــقاء- مواقــف قطــر املزدوجــة- كيــاانت قلقــة ومرتبكــة.
اتســمت ابلســلبية واملبالغــة يف اســتخدام الصفــات والتشــبيهات الــي تدعــم 
العــريب-  الوطــن  أمثلتهــا: متزيــق  القطريــة، ومــن  العــرب  وجهــة نظــر صحيفــة 
منحــى هزليــًا- حصــار إنســاين- قــرع الســعودية طبــول احلــرب- إحيــاء ســيناريو 

احلــرب- نــزع فتيــل هــذه املشــكلة- اســتمرار الصبيانيــة.
وقــد مجعــت الديلــي صبــاح الركيــة بــني الصفــات الســلبية واإلجيابيــة، ومــن 
أمثلتهــا:  جراهنــا اخلليجيــني- الشــعبني الصديقــني- املبالغــة يف الغلــو والغــاء- 
افــراءات وأكاذيــب- االجنــراف يف هــذه احلــروب العبثيــة- كبــر اخلليــج )وصفــا 
والقطريــون  شــقيقة  دولــة  قطــر  اخلليجــي-  الصــدع  رأب  ســلمان(-  للملــك 
صــدع-  أســوء  إنســاين-  خطــأ  احملــزن-  الشــيء  الوصايــة-  فــرض  إخواننــا- 
أرضيــة مشــركة- وضــع معقــد جــدا- زرع الفتنــة- املرحلــة املؤســفة- خافــات 

مزمنــة- غــر شــرعي.
األفعال:. 9

جدول رقم )16(: يوضح األفعال املستخدمة يف معاجلة املواقع عينة 
الدراسة لبداية األزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2=3.944، درجة احلرية=5، مستوى املعنوية=0.557
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق غلبــة األفعــال املاضيــة املســتخدمة يف ســرد املــادة 
اخلربيــة عينــة الدراســة التحليليــة، كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود 
عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني الصفــات املســتخدمة يف ســرد املــادة اخلربيــة، وملكيــة 
املواقــع ألن كا2=3.944، والقيمــة غــر دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.557.
جدول رقم )17(: يوضح األفعال املستخدمة يف معاجلة املواقع عينة 

الدراسة بعد عام من األزمة اخلليجية

*ن= 45،  كا2=4.440، درجة احلرية=4، مستوى املعنوية=0.350

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق غلبــة األفعــال املاضيــة املســتخدمة يف ســرد املــادة 
اخلربيــة عينــة الدراســة التحليليــة، كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود 
عاقــة دالــة إحصائًيــا بــني الصفــات املســتخدمة يف ســرد املــادة اخلربيــة وملكيــة 
املواقــع ألن كا2=4.440، والقيمــة غــر دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.350.

األفعال 
 المستخدمة

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
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 BBC بالعربية CNN صباح
 بالعربية
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استخدام املؤثرات اللفظية:. 10
جدول رقم )18(: يوضح استخدام املؤثرات اللفظية كأحد أساليب 

التأطر يف معاجلة املواقع عينة الدراسة لألزمة اخلليجية

*ن أقل من 309.

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق قلــة اســتخدام املفــردات العاميــة، وألفــاظ التوبيــخ 
املــادة اخلربيــة ابلفــرة  واملقابلــة، كأحــد أســاليب أتطــر احلجــج داخــل ســرد 
الصفــات  بــني  املــزج  يف  املســتخدمة  التعبــرات  متثلــت  فقــد  الدراســة،  عينــة 
واألفعــال بكثــرة، مقابــل قلــة املؤثــرات اللفظيــة األخــرى مــن تــرادف ومقابلــة 
وألفــاظ عاميــة. وعلــى ســبيل املثــال تكــرر اســتخدام العبــارات التاليــة: تضحيــات 
جسام- تكبدت- السوء أصبح وراءان- حرب دامية- على القطريني إصاح 
ســلوكهم وإال ســيبقون يف عزلــة- طفــح الكيــل- محلــة التضليــل حبلهــا قصــر- 
العقوبــة الوحيــدة املتاحــة- الشــقيق األكــرب- العراقيــل واإلجــراءات التعســفية.

الفترة 
 الزمنية

استخدام 
المؤثرات 
 اللفظية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

بداية 
 األزمة

 7157 44 17 2 1152 4 6757 11 111 1 76 9 57 6 الترادف
 1252 17 1656 1 1152 4 2457 11 - - 44 5 1157 1 المقابلة

المفردات 
 152 1 - - 757 1 - - - - - - 1157 1 العامية

ألفاظ 
 151 1 - - 757 1 - - - - - - - - التوبيخ

بعد عام 
من 
 األزمة

 1155 11 2254 4 2259 5 - - - - - - - - الترادف

 457 4 17 2 757 1 - - - - - - - - المقابلة
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اهلدف من توظيف املؤثرات اللفظية:. 11
جدول رقم )19(: يوضح اهلدف من توظيف املؤثرات اللفظية يف 

معاجلة املواقع عينة الدراسة لبداية األزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 14.691، درجة احلرية=10، مستوى املعنوية=0.144

يتضــح مــن اجلــدول الســابق اتفــاق مواقــع الدراســة يف تغطيتهــا اخلربيــة لألزمــة 
على أن “التأكيد” يف مقدمة األهداف من توظيف املؤثرات اللفظية، وذلك 
بنســبة %54.9، كمــا يتضــح عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــني اهلــدف 
من توظيف املؤثرات اللفظية املســتخدمة يف ســرد املادة اخلربية، وملكية املواقع 

ألن كا2=14.691، والقيمــة غــر دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.144.
جدول رقم )20(: يوضح اهلدف من توظيف املؤثرات اللفظية يف 

معاجلة املواقع عينة الدراسة بعد عام من األزمة اخلليجية

*ن= 45، كا2= 13.963، درجة احلرية=8، مستوى املعنوية=0.083

هدف 
توظيف 
المؤثرات 
 اللفظية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 2336 11 3.31 2 1131 31 2136 31 2.32 1 3.31 31 3131 6 كيكالتش

 .1.3 3.1 11 1 1.31 31 .3.. 12 1.32 31 1131 2. 1131 11 التأكيد
 2131 62 1131 1 3132 1 .133 21 3631 . 21 .3 3131 6 الحياد

 

هدف 
توظيف 
المؤثرات 
 اللفظية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN يلي صباحد القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 25 9 - - 8.13 7 05 2 - - - - - - التشكيك
 .7.1 82 55. 6 .091 8. 05 2 9519 5. - - 05 . التأكيد
 319 4 - - .91 2 - - .91 . - - 05 . الحياد
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يتضح من اجلدول السابق اتفاق مواقع الدراسة يف تغطيتها اخلربية لألزمة 
على أن “التأكيد” يف مقدمة األهداف من توظيف املؤثرات اللفظية وذلك 

بنسبة %71.1، كما يتضح عدم وجود عاقة دالة إحصائًيا بني اهلدف 
من توظيف املؤثرات اللفظية املستخدمة يف سرد املادة اخلربية وملكية املواقع 

ألن كا2=13.963، والقيمة غر دالة عند مستوى معنوية=0.083.
أشكال توظيف املؤثرات اللفظية:. 12

جدول رقم )21(: يوضح توظيف التصوير البالغي يف معاجلة املواقع 
عينة الدراسة لبداية األزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 42.272، درجة احلرية=25، مستوى املعنوية=0.017

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ارتفــاع نســبة االعتمــاد علــى “الكنايــة” يف ســرد 
املــادة اخلربيــة خــال تغطيــة بدايــة األزمــة اخلليجيــة، يليهــا “االســتعارة” كأحــد 
الصــور الباغيــة، وذلــك بنســب  20.5 %، و6.8 % علــى التــوايل، يف 
حــني كان الســائد عــدم توظيــف تلــك املؤثــرات اللفظيــة بنســبة 64.8%، 
كمــا يتضــح وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني توظيــف التصويــر الباغــي، ضمــن 
املواقــع، ألن  وملكيــة  اخلربيــة،  املــادة  ســرد  املســتخدمة يف  اللفظيــة  املؤثــرات 

كا2=42.272، والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.017.

 

توظيف 
التصوير 
 البالغي

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  راماأله
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 7.3 23 - - 23.1 3 3.3 7 - - 3.3 4 7.6 3 االستعارة
 3..1 34 13.7 4 1.2 3 27.6 21 13 7 16.7 12 26.3 3 الكناية
 1.6 6 - - 1.2 3 2.4 2 - - 3.1 3 - - التشبيه

 4.1 23 - - 3 2 - - - - - - - - ز مرسلمجا
أكثر من 
تصوير 
 بالغي

6 23.7 1 1.7 - - 3 4.1 - - 2 6.2 2 ..4 

 74.3 262 74.3 1 73.7 12 71.4 .3 63 23 3..7 47 .7 16 ال يوجد
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جدول رقم )22(: يوضح توظيف التصوير البالغي يف معاجلة املواقع 
عينة الدراسة بعد عام من األزمة اخلليجية

* ن= 45، كا2= 7.683، درجة احلرية= 16، مستوى املعنوية= 0.958

يتضــح مــن اجلــدول الســابق نــدرة توظيــف التصويــر الباغــي يف التغطيــة اخلربيــة 
بعــد عــام مــن األزمــة اخلليجيــة، كمــا يتضــح عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا 
بــني توظيــف التصويــر الباغــي، ضمــن املؤثــرات اللفظيــة املســتخدمة يف ســرد 
عنــد  دالــة  غــر  والقيمــة  املواقــع ألن كا2=7.683،  اخلربيــة، وملكيــة  املــادة 

مســتوى معنويــة=0.958.
أما عن استخدام اجملاز، فقد استخدمت BBC ابلعربية عدداً من الكلمات 
إلضفــاء معــى معــني، حيــث إضفــاء عــدد مــن الصفــات والتشــبيهات، ويتضــح 
ذلــك مــن خــال مــا يلــي: )األيديولوجيــات املتشــددة-اجلماعات اإلرهابيــة 
بــه  تقــوم  مــا  إىل  لإلشــارة  اإلرهــاب(،  يبثــه  الــذي  للرعــب  النهايــة  بدايــة   –
قطــر مــن دعــم لبعــض األيديولوجيــات املتطرفــة واجلماعــات اإلرهابيــة، والــي 
أصبحــت تســبب رعبًــا يف العــامل اخلارجــي، )لــرأب الصــدع العميــق بــني حلفائهــا 
اخلليجيــني( يف داللــة علــى حــدة األزمــة بــني الــدول األربعــة وقطــر، وحماولــة 
حلفــاء  ميثلــون  الذيــن  الــدول  تلــك  مــع  األزمــة  احتــواء  األمريكيــة  الــوالايت 
هلــا -)زعامــة ترامــب( يف إشــارة إىل الــدور الــذي تقــوم بــه الــوالايت املتحــدة 

توظيف 
ر التصوي

 البالغي

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 4.4 2 - - 1.9 2 - - - - - - - - االستعارة
 22.2 91 ..96 9 3..2 6 - - 3..2 3 - - - - الكناية
 2.2 9 - - 4.4 9 - - - - - - - - التشبيه

أكثر من 
تصوير 
 بالغي

- - - - - - - - 9 4.4 - - 9 2.2 

 68.1 39 83.3 4 44.4 92 911 4 ..2. 8 - - 911 2 ال يوجد
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األمريكيــة مــن زعامــة يف الشــرق األوســط- )األزمــة بــني الســعودية وقطــر تنتقــل 
إىل مبــارايت كأس العــامل( يف داللــة علــى أن األزمــة كمؤشــر الســتمرارها يتضــح 
يف رفــض الســعودية أن تقيــم قطــر علــى أرضهــا كأس العــامل 2022- )ضحــااي 
اإلرهــاب( حيــث مطالبــة دعــوى قضائيــة مبصــر أمــر قطــر تعويضــاً عــن األضــرار 
الــي تســببت فيهــا قطــر ومجاعــة اإلخــوان مــن أضــرار يف األمــوال واألرواح- 
)عندمــا يبلــغ الســيل الــزىب، ويصــل الصــرب إىل منتهــى االحتمــال( يف إشــارة إىل 
أن القــرار جــاء بعــد أن فــاض ابلــدول العربيــة مبــا تفعلــه قطــر، لذلــك اختــذت 
الــدول خطــوات حاســة وأتديبيــة قــد تكــون قاســية مــن أجــل احلفــاظ علــى 

األمــن واالســتقرار والصــف الداخلــي داخــل الــدول املقاطعــة.
كمــا اســتخدم موقــع الـــCNN اجملــاز كإحــدى آليــات التأطــر للتأكيــد علــى 
أيًضــا  يســتخدم  مل  والصــراع، وإن كان  الدبلوماســية  العاقــات  قطــع  إطــاري 
بشــكل واســع، ومــن أمثلــة ذلــك: )الفكــر املتطرف-االنتهــاكات اجلســيمة–

إيديولوجيتهــا متطرفــة(، وغرهــا مــن املصطلحــات والتعبــرات الــي تســتخدم 
للمبالغة والتضخيم، والتأكيد على  أن ما تقوم به قطر من دعم األيديولوجيات 
املتطرفــة واجلماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة )تركيــا حزينــة لقــرار قطــع العاقــات 
– إن احلركــة أتســف لـــ “حشــرها” يف أزمــة قطــع العاقــات -القــرار أتــى بعــد 
حتريــض الشــقيق علــى أشــقائه – الســلوك احملــرض واملضــر – إيــواء املتطرفــني- 
الصــف  شــق  إىل  هتــدف  قطــر   – عائليــة  مســألة  قطــر  مــع  اخلليــج  خــاف 

البــذاءات. الداخلي-جتاهــل 
واســتخدمت الشــرق األوســط اجملــاز كإحــدى آليــات التأطــر لتأكيــد ووصــف 
أزمــة الــدول األربعــة مــع قطــر، ومــن أمثلــة ذلــك: )الــدور التخريــي الــذي متارســه 
قطر- خطاب الكراهية من اجلزيرة( كناية عن التعامل القطري مع التنظيمات 
اإلرهابيــة، والــدور الــذي تقــوم بــه مــن خــال منربهــا اإلعامــي قنــاة اجلزيــرة-

)عــدم اجلديــة يف التعاطــي مــع جــذور املشــكلة- قطــر تســتبق اجتمــاع الرابعيــة 
للمقاطعــة  يكــرث  القطــري ال  اجلانــب  أن  إىل  إشــارة  بتصعيــد هلجتهــا( يف 
العربيــة لقطــر، بــل ويقــوم بتصعيــد حــدة هلجتــه ضدهــا- )أن يكــون رد األشــقاء 
علــى الطلبــات إجيابيًــا(، يف إشــارة إىل أن الــدول العربيــة مهمــا حــدث بينهــا مــن 
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خــاف ففــي النهايــة هــم أشــقاء عــرب، وال جيــوز أن تصــل األزمــة إىل هــذا احلــد 
– )ألقــت املقاطعــة اخلليجيــة للدوحــة بظاهلــا علــى االقتصــاد القطــري، البديــل 
ليــس التصعيــد بــل افــراق الــدروب( يف إشــارة إىل أتثــر املقاطعــة علــى قطــر، 
وأهنــا نــوع مــن أنــواع العقــاب مــن األشــقاء العــرب حــى يرتــدع اجلانــب القطــري. 
اســتخدم املوقــع األهــرام اجملــاز كأحــد آليــات التأطــر للتأكيــد علــى إطــار 
الصــراع، وإطــار قطــع العاقــات الدبلوماســية، وإن كان مل يســتخدم بشــكل 
واســع، وذلك على النحو التايل: )األزمة بني الشــقيق وأشــقائه ليســت ابملبارزة 
البعيــد واحلــزيب  اإلعاميــة – كيــف ختســر اجلــار القريــب –تعتقــد وامهًــا أن 
واملتطــرف واإلرهــايب ســند وعضــد– العمــل مــع إيــران لزعزعــة أمــن واســتقرار 
املنطقــة- أنقــرة  تضــع العــرب أمــام معضلة-مجاعــات إرهابيــة منبثقــة مــن رحــم 
مجاعــة اإلخــوان املســلمني- حتــت ســتار املصاحلــات واهلدنــة-كادت أن تصــل 
قطــر إىل مبتغاهــا بعــد إيصــال حممــد مرســي إىل ســدة الرائســة، ومتكــني مجاعــة 
اإلخــوان املســلمني مــن مفاصــل الدولــة- بنغــازي كانــت مســرًحا للجرميــة شــاهًدا 
علــى عمليــات قطــر ضــد الشــعب الليــي(، يف إشــارة إىل أن قطــر دولــة عربيــة 
شــقيقة اختــذت مــن تركيــا ســنًدا هلــا، وأشــعلت الفــن مــن أجــل متكــني مجاعــة 
املوقف-التصعيــد  ســيد  القطــري  )التعنــت  احلكــم-  مــن  املســلمني  اإلخــوان 
العســكري–ومتضى الدوحــة يف تعنتها-سياســات قطــر املتناقضــة( يف إشــارة إىل 
الــدور الــذي تلعبــه قطــر مــن متويــل العمليــات واملنظمــات اإلرهابيــة، ابإلضافــة 

إىل متســكها ابجلانــب الركــي، كشــريك رئيــس يف املرحلــة املقبلــة.
كمــا اســتخدم موقــع العــريب القطريــة اجملــاز كإحــدى آليــات التأطــر لتأكيــد 
إطــار قطــع العاقــات الدبلوماســية وإطــار الصــراع، وذلــك علــى النحــو التــايل: 
)الصمــت األمريكــي يشــعل أزمــة اخلليــج – الــوالايت املتحــدة جيــب أن تقــود 
حماولة لكســر هذا احلصار، وأال جتلس وتشــاهد ما حيصل لتصب الوقود على 
النار – ترامب يشــعر ابالســتياء الشــديد وخيبة األمل- الوالايت املتحدة تريد 
نــزع فتيــل األزمــة وتســويتها علــى الفــور(، يف إشــارة إىل مــا تقــوم بــه الــوالايت 
)تنامــي  القطريــة–  واألزمــة  قطــر  دعــم  دور كبــر يف  مــن  األمريكيــة  املتحــدة 
الــدور القطــري يزعــج جراهنــا- قطــر ضحيــة حلملــة جائــرة مــن األخبــار الزائفــة 
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– مقاطعــة دول اخلليــج دبلوماســًيا للدوحــة بســبب غضــب تلــك الــدول مــن 
نفــوذ قطــر املتصاعــد – قطــر تعرضــت حلملــة تشــويه إعاميــة(، يف إشــارة إىل 
مــا تتعــرض لــه قطــر مــن محلــة لتشــويهها واهتامــات موجهــة هلــا تقــوم هــي- أي 
قطــر- إبنكارهــا مجيعهــا – )خنــق أنفــاس حــركات اإلســام السياســي – دعــم 
الديكتاتــورايت العســكرية العربيــة(، يف إشــارة إىل أن قطــر تدفــع مثــن كوهنــا 
مســتقلة يف إرادهتــا عــن القــرار العــريب، وأهنــا دولــة غــر مســتعدة ألن يفــرض 

أحــد عليهــا وصايتــه.
كمــا اســتخدمت صحيفــة “الديلــى صبــاح” ذات التوجهــات الركيــة املواليــة 
للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان عــدًدا مــن الكلمــات لوصــف األزمــة، ومثال على 
ذلــك: )أســوأ تصــدع تشــهده املنطقــة منــذ ســنوات- رأب الصــدع اخلليجــي- 
كافــة اجلهــود الركيــة لتخفيــف حــدة األزمــة ورأب الصــدع بــني دولــة شــقيقة 
وصديقــة( يف إشــارة إىل أهنــا أعنــف األزمــات الدبلوماســية الــي مــرت علــى 
العاقــات بــني الــدول العربيــة وبعضهــا البعــض- )العاقــات الثنائيــة الطيبــة بــني 
البلديــن والشــعبني الصديقــني الكويــت وقطــر- صــور أردوغــان ومتيــم تزينــان 
الشــوارع القطريــة أتييــًدا ألمرهــا وشــكرًا لركيــا(، يف إشــارة إىل العاقــات الثنائيــة 
القويــة املشــركة بــني اجلانــب الركــي والقطــري والــي أحدثــت بعــض الصــراع 
بــني قطــر والــدول العربيــة األخــرى– )يف حالــة تفاقــم األزمــة فــإن كافــة البلــدان 
ســتدفع الفاتــورة(، يف إشــارة إىل أن قطــر وحدهــا لــن تدفــع الثمــن بــل ســتدفعه 
معهــا بقيــة الــدول العربيــة، وأن الضــرر لــن يلحــق قطــر وحدهــا- )بدايــة هنايــة 
الرعــب- متويــل األيديولوجيــات املتطرفــة(، يف إشــارة إىل االهتامــات املوجهــة مــن 

جانــب الــدول املقاطعــة لقطــر.
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اجلمل اإلنشائية:. 13
جدول رقم )23(: يوضح توظيف اجلمل اإلنشائية يف معاجلة املواقع 

عينة الدراسة لبداية ألزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 35.798، درجة احلرية=30، مستوى املعنوية=0.215

يتضــح مــن اجلــدول الســابق نــدرة توظيــف اجلمــل اإلنشــائية يف املعاجلــة اخلربيــة 
لبدايــة األزمــة اخلليجيــة، كمــا يتضــح عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني 
توظيــف اجلمــل اإلنشــائية ضمــن املؤثــرات اللفظيــة املســتخدمة يف ســرد املــادة 
اخلربيــة وملكيــة املواقــع ألن كا2=35.798، والقيمــة غــر دالــة عنــد مســتوى 

معنويــة=0.215.
جدول رقم )24(: يوضح توظيف اجلمل اإلنشائية يف معاجلة املواقع 

عينة الدراسة بعد عام من األزمة اخلليجية

*ن= 45، كا2= 8.147، درجة احلرية=4، مستوى املعنوية=0.086

توظيف 
الجمل 
 اإلنشائية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 6.9 29 1.. 1 6.1 1 9.6 1 12.1 1 1..1 11 2.2 1 االستفهام
 2.1 9 1.. 1 1 1 - - - - 1.6 1 2.2 1 االستشهاد
جمل 
 1 1 1 1.1 1 - - - - 2.2 1 تعجبية

..1 1 1.1 

 8.9 2 - - - - - - 1.2 1 - - 2.2 1 الدعاء
 8.1 1 - - - - - - - - 1.1 1 - - النداء
 91.2 221 9.9. 11 91.9 29 ..61 99 91.1 28 9... 16 61.1 11 ال يوجد

 

توظيف 
الجمل 
 اإلنشائية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 1231 7 25 3 1331 3 52 1 - - - - - - االستفهام
 4838 34 25 3 4138 11 72 3 155 11 - - 155 5 ال يوجد
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق نــدرة توظيــف اجلمــل اإلنشــائية يف املعاجلــة اخلربيــة 
دالــة  عــدم وجــود عاقــة  يتضــح  األول، كمــا  بعــد عامهــا  اخلليجيــة  لألزمــة 
إحصائيًــا بــني توظيــف اجلمــل اإلنشــائية ضمــن املؤثــرات اللفظيــة املســتخدمة يف 
ســرد املــادة اخلربيــة، وملكيــة املواقــع ألن كا2=8.147، والقيمــة غــر دالــة عنــد 

مســتوى معنويــة=0.086.
مــن اجلمــل اإلنشــائية الــي ظهــرت يف تغطيــة موقــع الـــ BBC ابلعربيــة: مــا 
مهلــة  وبعــد  عامــاً  عشــرين  صــرب  بعــد  األفعــال؟-  ردود  هــي  مــا  األســباب؟ 
ثــاث ســنوات منــذ 2014 قطــر ختســر الفرصــة األخــرة ابنتهــاء مهلــة العشــرة 
أايم بعــدم جتاوهبــا مــع مطالــب الــدول األربــع، وتصــّر علــى الرهــان علــى اجلــار 

الغريــب وعلــى الغــرب!- مــاذا يعــي قطــع العاقــات املصريــة مــع قطــر؟
الطريــق  أنخــذ  هــل  ابلعربيــة:   CNNالـــ مبوقــع  اإلنشــائية  اجلمــل  عــن  أمــا 
الســهل؟ أم أنخــذ يف النهايــة إجــراءاً صعبــاً ولكــن ضــروري؟- تلــك هــي الوعــود 
الــي تفضيهــا قطــر- علــى قطــر التوقــف عــن لعــب دور املــروج الرئيــس للتطــرف 
واإلرهــاب يف املنطقــة- تســتغرب أن توجــه ســهام إىل جولــة يف جملــس التعــاون 

مــن قبــل دول يف اجمللــس.
ومــن أمثلــة اجلمــل اإلنشــائية مبوقــع الشــرق األوســط: ملــاذا مل تتقدمــوا أبي 
مطلــب بعــد؟- االلتــزام مبكافحــة اإلرهــاب وجتفيــف منابعــه- وأنــه دون ذلــك 
فالطــاق واقــع- مبزيــد مــن القطيعــة قــد تصــل إىل حــد الطــاق- هــل أنخــذ 
الطريــق الســهل أم تتخــذ أخــراً حتــركاً صعبــاً، لكنــه ضــروري- ملــاذا حتــاول قطــر 
تصويــر أزمتهــا مــع الــدول العربيــة علــى أهنــا حصــار؟- إمــا املوافقــة علــى مطالــب 
اجلــران وإمــا العزلــة- لكــن األمــر يف الغالــب خلــف األبــواب املغلقــة- مــاذا بعــد 

رفــض قطــر ملطالــب الــدول العربيــة؟
احفــظ  اللهــم  التاليــة:  األمثلــة  يف  اإلنشــائية  اجلمــل  األهــرام  وظفــت  وقــد 
خليجنــا- إن الشــقيق يصــرخ بضــرورة احــرام ســيادته واســتقاله- هــل توقــع 
الشــقيق أن تدخلــه وحتريضــه املتكــرر ســيمر مــرور الكرام؟-قطــر تلعــب دور 
حصــان طــروادة- بــدأت ســاعة احلســم تــدق بقــوة- لتنقيــة الثــوب العــريب مــن 
شــوائب تشــوه وجــه منطقتنــا- تعــزز بــذور الفتنــة واالنقســام داخــل اجملتمعــات 
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العربيــة- شــكلت رأس حربــة يف تفريــخ كل القــوى الظاميــة واإلرهابيــة الــي 
انتشــرت يف وطننــا العــريب كمــا ينتشــر الفطــر الســام- دولــة ليســت مــن الســهل 

أن تُبتلــع.
أمــا عــن اجلمــل اإلنشــائية مبوقــع صحيفــة الديلــي صبــاح الركيــة فقــد جــاء 
منهــا: هــل سيســر يف اجتــاه العقــل أم ال؟- تركيــا ســتبقى البيــت الثــاين جلميــع 
إخواننــا اخلليجيــني- فهــل ستســتمر يف هــذه احلالــة؟- هــل عــادة حتــل الشــكاوى 
واخلافات ابختاذ اإلجراءات بعد استنفاد آليات احلوار الدبلوماسية واملتعارف 
عليهــا دوليــا؟- مــا هــي املطالــب؟- والقــادة أشــاروا إىل قطــر، انظــروا!- فمــاذا 
ســيكون موقفهــا بعــد ذلــك، وقــد خســرت عاقتهــا اجليــدة مــع بعثــة أطــراف 

األزمــة؟- إن فاتــورة ذلــك لــن تقتصــر علــى بلــد واحــد.
ومــن اجلمــل اإلنشــائية الــي اســتخدمها موقــع صحيفــة العــرب القطريــة: نســأل 
هللا أن حيفــظ دولــة قطــر-  وهــل يعتــرب هــذا تعاطفــا مــع قطــر؟- ألنــه مكتــوب 
عليــه قطــر، هــل وصــل اخلــاف هلــذا احلــد؟- ملــا ال يطلبــون مــن هــؤالء مــا 

يطلبونــه مــن تركيــا؟.
وحدة توظيف املؤثرات اللفظية:. 14

جدول رقم )25(: يوضح وحدة توظيف املؤثرات اللفظية يف معاجلة 
املواقع عينة الدراسة لبداية األزمة اخلليجية

*ن= 264،  كا2= 41.274، درجة احلرية=20، مستوى املعنوية=0.052

وحدة 
توظيف 
المؤثرات 
 اللفظية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 1.1 5 - - 3 1 1.1 1 - - - - 7.6 3 العنوان
 4.1 1 - - 3 1 - - - - - - - - المقدمة
 32.2 85 28.7 1 51.5 14 37.1 27 21.2 6 31.5 34 16.8 8 المتن

أكثر من 
 وحدة

8 16.8 6 1.2 2 8.3 1 1.1 3 1.1 3 21.1 21 1.1 

 57.1 111 54 6 51.5 18 71.1 11 72.5 15 51.3 31 56.8 27 ال يوجد
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق نــدرة ظهــور وتوظيــف املؤثــرات اللفظيــة بشــكل 
عــام بــني املواقــع عينــة الدراســة يف املعاجلــة اخلربيــة لبدايــة األزمــة اخلليجيــة، كمــا 
يتضح وجود عاقة دالة إحصائًيا بني وحدة توظيف التصوير املؤثرات اللفظية 
ألن كا2=41.274،  املواقــع  وملكيــة  اخلربيــة،  املــادة  ســرد  يف  املســتخدمة 

والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.052.
 جدول رقم )26(: يوضح وحدة توظيف املؤثرات اللفظية يف معاجلة 

املواقع عينة الدراسة بعد عام من األزمة اخلليجية

*ن= 45، كا2= 7.415، درجة احلرية=8، مستوى املعنوية=0.493

يتضــح مــن اجلــدول الســابق نــدرة ظهــور وتوظيــف املؤثــرات اللفظيــة بشــكل 
عــام بــني املواقــع عينــة الدراســة يف املعاجلــة اخلربيــة بعــد عــام مــن األزمــة، كمــا 
يتضــح عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــني وحــدة توظيــف املؤثــرات اللفظيــة 
املســتخدمة يف ســرد املــادة اخلربيــة وملكيــة املواقــع ألن كا2=7.415، والقيمــة 

دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.493.
احملوريــة  العبــارات  أو  الكلمــات  مــن  عــدد  علــى  الدراســة  مواقــع  وركــزت 
املســتخدمة كأحــد آليــات التأطــر، مــن أبــرز الكلمــات والعبــارات احملوريــة الــي 
اســتخدمها موقــع الـــ “BBC “ ابلعربيــة: )الدوحــة حتتج-مصــر تتهــم الدوحــة 
بدعم اجلماعات اإلرهابية يف ليبيا- تنظيمات إرهابية حتصل على دعم ومتويل 
قطــري- مراجعــة الوضــع األمــي يف مصــر بعــد أحــداث املقاطعــة- حتــدايت 
مكافحــة اإلرهــاب- تصرحيــات الرئيــس األمريكــي تطالــب قطــر ابلتوقــف عــن 
متويــل اإلرهــاب علــى حــد قولــه- احلصــار الــذي مت فرضــه علــى قطــر- احلملــة 

وحدة توظيف 
المؤثرات 
 اللفظية

 الموقع اإللكتروني
 اإلجمالي

الشرق  األهرام
 األوسط

العرب 
 CNN ديلي صباح القطرية

 بالعربية
BBC 
 بالعربية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 3383 22 .2 3 9.89 9 22 2 2.82 2 - - - - المتن

 989 2 2.81 2 989 2 - - - - - - - - أكثر من وحدة
 282. .2 3383 2 2982 22 12 3 .28. 9 - - ..2 2 ال يوجد
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العســكرية الــي تقودهــا واشــنطن ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية –أســوأ أزمــة 
دبلوماســية شــهدهتا املنطقــة- حتــرك حاســم وســريع لقطــع كافــة مصــادر متويــل 
اإلرهاب-ال يوجد جانب عســكري للتحركات العســكرية ضد قطر–اخلارجية 
األمريكيــة تبــدي تفــاؤاًل بشــأن حــل األزمــة اخلليجيــة- الدوحــة متــول حــركات 
ذات أيديولوجيــة متشــددة- بدايــة النهايــة للرعــب الــذي يبثــه اإلرهــاب- قطــر 
تعلــن عــودة ســفرها إىل طهران-إيــران ترســل طائــرات حمملــة أبغذيــة إىل قطــر(.

ومــن أمثلــة الكلمــات والعبــارات احملوريــة مبوقــع الـــCNN: العقــوابت حبــق قطــر 
غــر صائبــة واألزمــة ال تصــب يف صــاحل أي بلــد – حفــر يتهــم قطــر بدعــم 
اإلرهــاب- قطيعــة ســعودية وحبرينيــة وإماراتيــة ومصريــة مــع قطــر- عمليــات دعــم 
الشــرعية يف اليمــن- أعنــف اهلــزات السياســية الــي تضــرب منطقــة اخلليــج- 
إغــاق املنافــذ احلدوديــة مــع قطــر ووقــف مشــاركتها العســكرية ضمــن قــوات 
التحالــف –الفكــر املتطــرف – اســتبعاد احلــرب بســبب األزمــة القطريــة – علــى 
خلفيــة التوتــرات الــي وصلــت إىل حــد قطــع العاقــات مــع قطــر- الســنغال 
ومجهوريــة جــزر القمــر قامتــا بقطــع العاقــات مــع قطــر- أبــرز املطالــب: إغــاق 
شــبكة اجلزيــرة اإلعاميــة وإيقــاف إنشــاء القاعــدة العســكرية يف تركيــا- قــرار 
قطــع العاقــات مــع قطــر قــد خيلــق فرًصــا إليــران- وقــف أي تعــاون عســكري 

بــني أنقــرة والدوحــة- ســفارة اليــوانن ترعــى مصــاحل مصــر يف قطــر.
املســتخدمة يف “الشــرق  العبــارات احملوريــة  أو  الكلمــات  أهــم  فيمــا متثلــت 
األوســط” يف: “جدية مؤمتر القاهرة الرابعي مؤشــر إىل أن األزمة ســتطول”- 
الرد القطري الشكلي استحق اإلمهال- مؤمتر القاهرة خطوة أخرى يف مواجهة 
دعــم الدوحــة للتخريــب والتحريــض- ال تســامح مــع الــدور التخريــي لقطــر- 
الدوحــة أظهــرت هتــاواًن وعــدم جديــة يف التعاطــي مــع جــذور املشــكلة – قطــر 
تســتبق اجتمــاع الرابعيــة بتصعيــد هلجتهــا- عزلــة قطــر- إمهــال قطــر 48 ســاعة 
للــرد علــى قائمــة مطالبــات الــدول املقاطعــة- قطــر تصــر علــى دعــم اإلرهــاب.

متثلــت أبــرز الكلمــات أو العبــارات احملوريــة الــي اســتخدمتها “األهــرام” يف: 
مناقشــات جملــس التنســيق الســعودي اإلمــارايت- اململكــة مل متنــع مســلًما مــن 
دخول املسجد احلرام أو أداء العبادات- رًدا على املزاعم الي روج هلا اإلعام 
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القطــري بشــأن منــع املعتمريــن القطريــني-ال نســتهدف املواطــن القطــري، بــل 
نقــوم بتقــومي املســار وتغليــب احلكمــة- بعــد حمــاوالت حثيثــة لتصويــب مســار 
للتطــرف واإلرهــاب –  القطريــة وبشــكل خــاص دعمهــا  اخلارجيــة  السياســة 
الدعــم املمنهــج للحكومــة القطريــة، وبشــكل خــاص دعمهــا للتطــرف واإلرهــاب 
واجلماعــات اإلرهابيــة –اســتقالة الســفرة األمريكيــة يف قطــر- الدوحــة أرســلت 
اإلرهابيــني إىل ليبيــا وحاولــت قتــل حفــر – أدلــة جديــدة تثبــت تــورط قطــر- 
إلفشــال  يســعى  املطالــب  تســريب  املتطــرف-  الفكــر  حملاربــة  اخلليــج  وحــدة 
الوســاطة يف مراهقــة قطريــة معتــادة- الدعــم املمنهــج للحكومــة القطريــة لألفــراد 
واجلماعــات املتطرفــة، والتــورط يف دعــم ومتويــل األفــراد واجلماعــات اإلرهابيــة.

متثلــت أبــرز الكلمــات والعبــارات احملوريــة املســتخدمة يف “العــرب القطريــة” 
يف: البحريــن تســحب جــوازات ســفر كل مــن يســافر إىل قطــر مــن مواطنيهــا- 
الصمــت األمريكــي يشــعل أزمــة اخلليــج واحلصــار اجلــوى غــر قانــوين – اجلامعــة 
العربيــة تعلــن دعــم التحــرك الكويــي حلــل األزمــة اخلليجيــة – اجليــش األمريكــي 
يشــيد ابلتــزام دولــة قطــر املســتمر ابألمــن اإلقليمــي- الــوالايت املتحــدة تؤكــد أن 
قطــر أحــرزت تقدًمــا كبــرًا يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب- بنــوك ســعودية وإماراتيــة 
توقــف تعاماهتــا مــع الدوحــة- صحــف عامليــة تؤكــد أن قطــر لــن تتأثــر ابألزمــة 
واحلصــار وأن تنامــي دورهــا يزعــج جراهنــا- األزمــة القطريــة تؤكــد اهنيــار الوحــدة 

الســنية.
متثلــت أبــرز وأهــم الكلمــات أو العبــارات احملوريــة املســتخدمة يف موقــع الديلــى 
صبــاح الركيــة كاآليت: لــن أنلــو جهــًدا يف رأب الصــراع اخلليجــي- اهتــام قطــر 
بتمويــل اإلرهــاب – يف حــال تفاقــم األزمــة فــإن كافــة البلــدان ســتدفع الثمــن- 
الشــقيق  ألهنــا  األزمــة  حــل  بوســعها  –الســعودية  اخلليجيــة  األزمــة  تصاعــد 
املتطرفــة-  اإليديولوجيــات  قطــر –  شــوارع  ومتيــم يف  أردوغــان  األكرب-صــور 
أردوغــان يهنــئ الكويــت بعضويــة جملــس األمــن غــر الدائمــة- قطــع العاقــات 
الدبلوماسية مع قطر – يف حني مل تقطع الدولتان اخلليجيتان الكويت وعمان 
العاقــات مــع الدوحــة- نفــت الدوحــة االهتامــات املوجهــة إليهــا، وقالــت أهنــا 
تواجــه محلــة افــراءات وأكاذيــب وصلــت إىل حــد الفربكــة الكاملــة- حمــاوالت 
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لفــرض الوصايــة علــى قطــر، والضغــط عليهــا لتتنــازل عــن قرارهــا الوطــي.
جتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن معاجلــة مواقــع الدراســة لألزمــة اخلليجيــة قــد أبــرزت 

عــدد مــن األســباب واحللــول املتباينــة، ميكــن إيضاحهــا فيمــا يلــي:
ابلنســبة ملوقــع الـــ BBC ابلعربيــة، فقــد متثلــت أهــم أســباب األزمــة مــن وجهــة 
نظــر الـــ BBC ابلعربيــة يف: أهنــا أزمــة صــراع بــني الــدول واألطــراف املختلفــة، 
حتولــت إىل أزمــة دبلوماســية، بســبب متويــل العمليــات اإلرهابيــة، والتدخــل يف 
الشــئون الداخليــة للــدول العربيــة املقاطعــة. أمــا احللــول مــن وجهــة نظــر املوقــع 
فتمثلــت يف: توقــف قطــر عــن متويــل اجلماعــات اإلرهابيــة، وااللتــزام ابحــرام 

السياســية الداخليــة للــدول اجملــاورة.
أمــا موقــع الـــ CNN ابلعربيــة، فقــد أبــرز أهــم أســباب األزمــة يف  قيــام الدوحــة 
بدعــم ومتويــل العمليــات اإلرهابيــة، ممــا تســبب يف قيــام الــدول األربعــة بقطــع 
عاقاهتــا مــع قطــر، واهتــام محــاس علــى هامــش األزمــة ابلقيــام واملشــاركة يف 
العمليــات اإلرهابيــة. أمــا احللــول مــن وجهــة نظــر املوقــع متثلــت يف: اســتجابة 
قطــر لـــ 13 مطلبًــا، أمههــا: إغــاق القاعــدة العســكرية الركيــة علــى الفــور، 
ووقــف أي تعــاون عســكري بــني “أنقــرة والدوحــة”، وإغــاق قنــاة اجلزيــرة، 
ووقــف دعــم ومتويــل املنظمــات اإلرهابيــة، كمــا عرضــت حلــواًل أخــرى متثلــت 
يف: التضييــق علــى قطــر، وحصارهــا اقتصــاداًي حــى تراجــع عــن دعــم ومتويــل 
اإلرهــاب، وإغــاق املنافــذ الربيــة والبحريــة واجلويــة، ومنــع العبــور يف األراضــي 

واألجــواء وامليــاه اإلقليميــة للــدول األربعــة”.
كمــا متثلــت أهــم أســباب األزمــة مــن وجهــة نظــر “الشــرق األوســط” يف: 
دعــم قطــر ومتويلهــا للجماعــات اإلرهابيــة املتشــددة، ابإلضافــة إىل الــرد القطــري 
الســلي علــى مطالــب الــدول األربعــة، وممارســة قطــر دور ختريــي مــن وجهــة 
نظــر أطــراف األزمــة. أمــا عــن احللــول الــي طرحتهــا “الشــرق األوســط”: فقــد 
متثلــت يف: االســتمرار يف املقاطعــة لقطــر، وإجبارهــا علــى وقــف متويــل اإلرهــاب 

واجلماعــات اإلرهابيــة املتشــددة.
ومتثلت أبرز األسباب الي عرضتها صحيفة “الديلى صباح” الركية: حماولة 
الــدول األربــع الــي قامــت بقطــع عاقاهتــا الدبلوماســية مــع قطــر فــرض وصايــة 
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علــى قطــر، والضغــط عليهــا لتتنــازل عــن قرارهــا الوطــي، وأهنــا قامــت يف ســبيل 
ذلــك ابدعــاء وفــرض أكاذيــب مل حتــدث، تتلخــص يف أن قطــر دولــة داعمــة 
لإلرهــاب واأليديولوجيــات املتطرفــة، بينمــا نفــت قطــر مجيــع تلــك االهتامــات، 
والــي مبقتضاهــا - مــن وجهــة نظــر “الديلــى صبــاح” - حاولــت الــدول األربــع 
مــن خاهلــا التدخــل يف الشــأن القطــري، وإجبــار قطــر علــى قطــع العاقــات مــع 
تركيــا، وإغــاق منربهــا اإلعامــي “اجلزيــرة”. أمــا احللــول كمــا عرضتهــا صحيفــة 
“الديلــى صبــاح” الركيــة فقــد متثلــت يف: إجــراء مصاحلــة بــني أطــراف األزمــة، 
وإال ســتدفع الــدول األربــع واملنطقــة العربيــة أبكملهــا مثنًــا ابهظًــا، والتوقــف عــن 
توجيــه االهتامــات إىل قطــر ووصفهــا أبهنــا دولــة راعيــة وممولــة لإلرهــاب، وعــدم 
التدخــل يف العاقــات القطريــة الركيــة املشــركة، كمــا أكــد اخلطــاب الصحفــي 
أن املوقــف الكويــي والُعمــاين كان هــو املوقــف الصحيــح، وأن مــا حــدث مــا هــو 
إال حماولــة للــزج ابســم قطــر بعدمــا طلــب الرئيــس األمريكــي ترامــب مــن الــدول 

العربيــة وقــف متويــل اإلرهــاب، فقامــت الــدول العربيــة ابلــزج ابســم قطــر.
وقــد مشلــت أهــم األســباب اخلاصــة ابألزمــة والــي عرضتهــا العــرب القطريــة 
يف: عــدم فــرض الــدول املقاطعــة وصايــة علــى قطــر، وعــدم التدخــل يف شــئوهنا 
اخلارجيــة، واهتامهــا أبهنــا دولــة راعيــة لإلرهــاب، وأهنــا تقــف ضــد الديكتاتــورايت 
العربيــة املســتبدة نظــراً لدعمهــا للربيــع العــريب، وأن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
علــى عكــس مــا أكدتــه الــدول املقاطعــة مؤيــدة لقطــر. ومل تعــرض العــرب القطريــة 
حلــواًل خاصــة ابألزمــة، حيــث إهنــا اهتمــت بعــرض أســباب األزمــة، وأنــه علــى 
الــدول املقاطعــة عــدم فــرض وصايــة عليهــا، وأن حتيــد عــن موقفهــا املعــارض 

لقطــر.
أمــا عــن األســباب واحللــول مــن وجهــة نظــر املوقــع اإللكــروين لـ”األهــرام”، 
فقــد تضمنــت األســباب اآلتيــة: أوردت األهــرام أســباب األزمــة يف أنــه منــذ 
مــا ســى ب”ثــورات الربيــع العــريب” وقطــر تتعمــد إشــعال الفــن وإثرهتــا يف 
الــدول العربيــة، ابإلضافــة إىل ختصيــص منربهــا اإلعامــي “قنــاة اجلزيــرة” هلــذا 
الغــرض، والتحريــض علــى مؤسســات الــدول الــي أصابتهــا ثــورات الربيــع العــريب، 
كمــا قامــت قطــر بدعــم املنظمــات واجلماعــات اإلرهابيــة، وعلــى رأســها مجاعــة 
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اإلخــوان املســلمني وغرهــا مــن تنظيمــات إرهابيــة، كمــا بــدأت يف التعــاون 
مــع كل مــن تركيــا وإيــران والتحالــف العســكري معهــم. أمــا عــن احللــول مــن 
وجهــة نظــر “األهــرام” فقــد متثلــت احللــول يف: وقــف دعــم ومتويــل التنظيمــات 
اإلرهابيــة، وإغــاق قنــاة اجلزيــرة احملرضــة، وعــدم التعــاون مــع اجلانــب الركــي أو 

اإليــراين، وااللتــزام أبمــن اخلليــج.

خامتة الدراسة:
أوضحــت نتائــج الدراســة غلبــة أطــر الصــراع وقطــع العاقــات الدبلوماســية 
ابملواقــع حمــل الدراســة، فيمــا عــدا )الديلــى صبــاح( ذات التوجهــات الركيــة 
املواليــة لنظــام رجــب طيــب أردوغــان، والــي غلــب عليهــا أطــر املصاحلــة واحلفــاظ 
علــى العاقــات الدبلوماســية مــع قطــر، وتعكــس النتائــج الســابقة توجــه الــدول 
املختلفــة، والــي تتحكــم يف أيديولوجيــة وسياســة حتريــر املواقــع حمــل الدراســة، 
فيتضــح أن الـCNN األمريكيــة والـــBBC الربيطانيــة كانتــا األكثــر هــدوءاً يف 
تنــاول األزمــة، وهــو مــا يرجــع إىل أن األوىل والثانيــة ال يعتــربان أحــد أطــراف 
الصراعـــ بــل وأن الــوالايت املتحــدة حتــاول إهنــاء األزمــة بــني األطــراف املختلفــة. 
فيمــا شــجعت )الديلــى صبــاح( املوقــف الكويــي والُعمــاين، ألهنمــا مل يقطعــا 
عاقاهتمــا مــع قطــر، حيــث بــدأت الديلــى صبــاح يف احلديــث عــن أنــه البــد 
مــن إهنــاء األزمــة، وأن تركيــا تبــذل قصــارى جهدهــا، ولكــن ال جيــوز أن تطالــب 
الديلــى صبــاح  بــني تركيــا وقطــر، وعرضــت  العاقــات  الــدول األربعــة بقطــع 
القضيــة علــى أســاس أن إيــران تســحب البســاط مــن اململكــة العربيــة الســعودية، 
وذلــك ابلنســبة للعاقــات الســعودية القطريــة. وقــد مثلــت الديلــى صبــاح اجتاًهــا 
مقــاراًب للعــرب القطريــة، إذ يعــد الطرفــان ممثلــني الجتــاه واحــد، فركيــا احلليــف 

األول لقطــر، وخاصــًة يف ظــل العاقــات املتوتــرة بــني مصــر وتركيــا.
أمــا األهــرام فكانــت الوحيــدة الــي حتدثــت عــن املؤامــرة القطريــة علــى مصــر 
والــدول الــي أصاهبــا الربيــع العــريب، ومــا حــدث يف ليبيــا مــن حمــاوالت قطريــة 
الغتيــال حفــر، أمــا الشــرق األوســط فقــد وصفــت الســعودية ابلشــقيق األكــرب، 
وكانــت األهــرام والشــرق األوســط حادتــني يف هلجتيهمــا، إذ بــدأ احلديــث عــن 
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األزمــات املتتاليــة واألحــداث اإلرهابيــة الــي قامــت هبــا قطــر، مث احلديــث عــن أنــه 
مل يكــن ينبغــي لقطــر أن حُتــدث تلــك الفتنــة يف الــدول العربيــة.

وتعكــس النتائــج الســابقة أيًضــا املوقــف األمريكــي ملتبًســا، فجميــع املواقــع 
املعاديــة  ترامــب  تصرحيــات  علــى  الضــوء  القطريــة -ســلطت  العــرب  عــدا   -
لقطــر،، وأهنــا دولــة ترعــى اإلرهــاب يف املنطقــة العربيــة وأن املقاطعــة مــا هــي 
إال بدايــة النهايــة لألزمــة القطريــة، بينمــا حتدثــت العــرب القطريــة عــن العاقــات 
علــى  بينهمــا  التعــاون  اســتمرار  أبرزهــا  مــن  والــي  القويــة،  القطريــة  األمريكيــة 

العســكرية مســتمرة.  فاملنــاورات  العســكري،  املســتوى 
وبشــكل عــام كان تركيــز التغطيــة اخلربيــة ألزمــة قطــع العاقــات الدبلوماســية 
مــع قطــر حمــل اهتمــام كبــر مــن املواقــع اإلخباريــة عينــة الدراســة، وابلتحديــد يف 
الفــرة األوىل لألزمــة، يف مقابــل قلــة االهتمــام  ابلقضيــة بعــد عــام مــن األزمــة، 
وأن العــرب القطريــة والـــ CNN ابلعربيــة قــد جــددات التنــاول اإلخبــاري لألزمــة 
يف الفــرة الثانيــة بنســبة أكــرب مــن ابقــي مواقــع الدراســة، األمــر الــذي يؤكــد توطيــد 
كل مــن الــوالايت املتحــدة وقطــر عاقاهتمــا الثنائيــة، علــى عكــس التصرحيــات 

الــي قدمتهــا ترامــب.
وابلتايل توصي الدراســة بضرورة االهتمام بنموذج احملاججة، جبانب أســاليب 
السياســية،  األزمــات  تنــاول ومعاجلــة  الصحفــي يف  التأطــر وحتليــل اخلطــاب 
حيــث ميكــن النظــر إىل ضــرورة األخــذ يف االعتبــار الــدور القــوي والفاعــل الــذي 
تلعبــه الكلمــة واملعــى، مــن خــال املؤثــرات اللفظيــة واألســاليب اإلقناعيــة يف 
تقــدمي احلجــج والرباهــني، مــن أجــل إقنــاع عقــل اجلمهــور بوجهــة النظــر الــي 
تتبناهــا الوســيلة، وخاصــًة إذا اتصــل املوضــوع بقضــااي تشــكل هتديــداً علــى أمــن 

وســامة الــدول، كقضــااي التطــرف واإلرهــاب. 
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