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 : اإليجابيات والسلبياتالسعودية في اإلعالم الغربي

 أكاديمي  –إبراهيم البعيز 

يشتكي السعوديون )المسؤولون والمثقفون على حد سواء( من سلبية 

أزمة سياسة تمر بمنطقة كل حدث أو تناول اإلعالم الغربي للمملكة. عند 

المملكة العربية السعودية لتتصدر عناوين األخبار ، تقفز األوسطالشرق 

ويتسم التناول اإلعالمي للشأن السعودي في  .والمقاالت واألعمدة الصحفية

بل  ،السياسيةوالخالفات مجمله بالسلبية، ولم يقتصر ذلك على القضايا 

تكفي وتجاوزه إلى الثقافة بكل أبعادها ومحاورها الدينية واالجتماعية. 

والتقارير التي تسعى جاهدة إلى ربط وتأصيل اإلشارة هنا إلى تلك الكتابات 

نية للجماعات اإلرهابية بالحركة اإلصالحية للشيخ محمد بن المنطلقات الدي

المصطلحات في قاموس  ، وأصبحت "الوهابية" على قائمةعبدالوهاب

 . اإلعالم الغربي تجاه المملكة

لمبادئ المهنية، فان اإلعالم المثالية لمنطلقات المن الناحية النظرية و

تفاصيلها كل بليقها وتع إبرازهابل يقتصر دوره على  ،ال يرسم الصورة

في  الغربية وقد يجد القائمون على وسائل اإلعالم. سلبية كانت أم إيجابية

، وإبعاد الصحفي  ما يتحصنون به للدفاع عن أدائهم "ةالمثالي"هذه ثنايا 

في وسائل ويبث نشر يمما لكثير  قراءة نقدية عابرة لكن المالمة عنهم. 

 التشويه لصورة المملكة والمجتمع السعودي، تشير إلى أن اإلعالم الغربية

القضايا الشائكة والمتعلقة في لم يعد قاصرا على إبراز جوانب القصور 

مثل المشاركة السياسية، وحقوق  التنمية واإلصالحمسيرة البالد نحو ب

بل تجاوز ذلك إلى مغالطات ومبالغات، تصل في اإلنسان، وتمكين المرأة، 
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إال في وسائل اإلعالم التعبوي  ال نجدهااليب أسكثير من األحيان إلى 

 لألنظمة الشمولية.  

سأقتصر في هذه الورقة على تلك األخبار والمقاالت المتعلقة 

باإلرهاب، والتي يتم اتهام ثقافة المجتمع السعودي بنشره والتحريض عليه 

من منطلقات دينية. سأترك الجوانب األخرى المتعلقة بحقوق األنسان، 

ركة السياسية، وتمكين المرأة، الن هذه قضايا داخلية يفترض أن ال والمشا

تهم إال الشعب السعودي، وهو الوحيد القادر على فهمها ضمن سياقاتها 

التاريخية واالجتماعية والدينية. لذا فانا لست معنيا كثيرا بما يقوله اإلعالم 

شكاالت ، وانطلق في ذلك من أن ما تم إنجازه في هذه اإلالغربي عنها

المحلية بأسلوب يتسم بالهدوء ويتجنب القفزات الغير المدروسة، هو افضل 

 األساليب والخيارات المتاحة في المرحلة الراهنة.    

تشير إلى ذلك النهج غير المهني في تعامل كثيرة هي األمثلة التي 

البريطانية   Independentصحيفة   تكتبالصحافة الغربية مع المملكة. 

ولن السيئة عالميا، تستحق المملكة العربية تلك السمعة افتتاحية بعنوان "

، وحرصت الجريدة في 1"تستطيع أية مهارة في العالقات العامة تغيير ذلك

والمبالغة، بكل ما تملك من أساليب المغالطة على تشويه هذه االفتتاحية 

. بدأت المقالة والخلط بين قضايا متباينة ال رباط بينها سوى اسم المملكة

الجماعي قطع البوصف تنفيذ الحكم القضائي في مجموعات إرهابية "ب

"، ثم وصفت of opponentschopping -mass head المعارضين سرؤول

عاصفة الحزم بأنها " اقبح من كل تلك الحروب التي شوهت كوكبنا 

                                      
1
 "Saudi Arabia deserves its appalling international reputation and no amount of PR skill will 

change that" INDEPENDENT, 28 January 2016.  
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 the ugliest of the many wars currently disfiguring ourاألرضي 

planet" ، كما لم تنسى الصحيفة المشاريع العمرانية في مكة المكرمة لتصفها بـ

 architectural and archaeological"التخريب المعماري واألثري 

 vandalism " 

 Theمؤخرا صحيفة  أمريكا حيث نشرتالمثال اآلخر من 

 Huffington Post للرئيس األسبق للشؤون  2اإللكترونية مقالة

 ،سيد حسين موسويان الخارجية في مجلس األمن القومي اإليراني

. أربعة من اإلرهابين السبعة وأربعينتطرق فيها إلى تنفيذ حكم اإلعدام في 

الذي، وان موته المسالم الدين بأنه رجل وتضمنت المقالة وصفا لنمر النمر 

 aأثار احتجاجات واسعة ليس في إيران فقط بل في جميع أنحاء العالم  

peaceful cleric whose death sparked widespread protests not 

.around the world just in Iran but" .المقالة في كاتب ستمر يو

ومواقفها من أوضاع المملكة الداخلية المغالطة في كثير من المعلومات عن 

في من مواطن إيراني يستميت  القضايا اإلقليمية. وهذا ليس بمستغرب

بالده.  فهذه المقالة ضمن السياق العام لمحاوالته لتحسين  حكومة الدفاع عن

بشكل عام والواليات في عالقتها مع الغرب سعيا منه لردم الفجوة  صورتها

فهو من أعضاء الفريق اإليراني في المفاوضات  ،المتحدة بشكل خاص

في تشويه ولصعوبة البحث عن إيجابيات يسوق بها بالده، وجد النووية. 

، وهو ما يعرف في أدبيات العالقات الطرق األسهل واألسرعسمعة المملكة 

 . Negative Campaignالعامة بالحملة السلبية 

                                      

2 http://www.huffingtonpost.com/seyed-hossein-mousavian/saudi-arabia-failed-mideast-power_b_8934796.html
 
  

http://www.huffingtonpost.com/seyed-hossein-mousavian/saudi-arabia-failed-mideast-power_b_8934796.html
http://www.huffingtonpost.com/seyed-hossein-mousavian/saudi-arabia-failed-mideast-power_b_8934796.html
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هذا الكاتب، كان سفير هو أن الصحيفة تتجاهل أن الملفت للنظر هنا 

، التي طردته مع أربعة آخرين من الدبلوماسيين اإليرانيين ألمانياإيران في 

عام نتيجة للتحقيقات في العملية اإلرهابية التي نفذتها االستخبارات اإليرانية 

ال زالت ، وهو الذي 1992عام في برلين الغتيال معارضين إيرانيين 

 Alaviخالل مؤسسة علوي  من فضيحة غسيل األموالتطارده 

Foundation 3في نيويورك      

 الممارساتاصبح ربط اسم المملكة العربية السعودية باإلرهاب من 

ووكاالت األنباء اإلعالم المألوفة في عناوين األخبار في بعض وسائل 

في أخبار التطرف واإلرهاب زج اسم المملكة وكأن الغربية، مما يوحي 

األولى في  الصفحاتوضمانة لتصدره في لتسويق الخبر مطلب مهني 

تسابقت وسائل اإلعالم الغربية إلى إضافة اسم المملكة  الصحافة العالمية.

العربية السعودية في عناوين األخبار عن منفذي الهجوم الدامي في 

عنونت كل من صحيفة وول ستريت كاليفورنيا في شهر ديسمبر الماضي. 

زيارتهما الخبر باإلشارة إلى  5وصحيفة لوس إنجليس تايمز 4جورنال

 للسعودية وعقد قرانهما في مكة المكرمة. 

                                      
3 "A Terrorist at Princeton University" News About Iran https://iransnews.wordpress.com/2011/03/10/a-terrorist-at-

princeton-university/
 
 

 
4
  "San Bernardino Shooting Suspects Were Engaged in Saudi Arabia" THE 

WALL STREET JOURNAL http://www.wsj.com/articles/san-bernardino-

shooting-suspects-were-engaged-in-saudi-arabia-visa-file-shows-1450818124 

5
  "San Bernardino shooting suspect traveled to Saudi Arabia, was married, 

appeared to be living 'American Dream,' co-workers say" LOS ANGELES 

TIMES http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-syed-farook-had-

traveled-to-saudi-arabia-married-appeared-to-live-american-dream-co-workers-

say-20151202-story.html 

https://iransnews.wordpress.com/2011/03/10/a-terrorist-at-princeton-university/
https://iransnews.wordpress.com/2011/03/10/a-terrorist-at-princeton-university/


5 

 

منتصف  وتكررت القضية مع أخبار العملية اإلرهابية في إسطنبول

أن منفذ اإلشارة إلى على  6رويترزوكالة أنباء حرصت ، حيث 2016يناير 

قبل ، لكنها لم تشر إلى أنه غادر مولود في المملكة –نبيل فضلي  –العملية 

، وكتبت تمادت في التظليلفقد  7صحيفة االنديبندنتأما عشرين عاما. 

  .بالبنط العريض على صفحتها األولى بانه سعودي الجنسية

على الرغم من اهتمام الصحافة الغربية وخاصة األمريكية 

تجاهلت تقرير  وما تقوم به أعمال إرهابية، إال أنها ،بالتنظيمات المتطرفة

بناء على معلومات من ، ويشير Princetonمهم من جامعة برنستون 

األعمال اإلرهابية التي مرتكبي إلى  FBIمكتب التحقيقات الفدرالية 

معظم  أنيبين و، 2005إلى  1980حصلت في الواليات المتحدة من عام 

%( تمت على يد جماعات متطرفة غير 94تلك األعمال اإلرهابية )

يسارية،  تنظيمات% 24التينية، من أمريكا ال تنظيمات% 42: 8إسالمية

% 16، تنظيمات إسالمية متطرفة % 6، ةمتطرف يةيهودتنظيمات % 7

 جماعات متطرفة أخرى.

                                      

6
 "Saudi-born Istanbul bomber planned New Year's Eve attack" REUTERS, 

http://uk.reuters.com/article/uk-turkey-blast-bomber-idUKKCN0UT235  
 
7 
"Istanbul attack: Saudi suicide bomber 'not well known' in security 

circles kills least 10 people in city’s tourist district" INDEPENDENT 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/istanbul-attack-

saudi-suicide-bomber-not-well-known-in-international-security-circles-

kills-least-10-a6808246.html  
 

8 "Non-Muslims Carried Out More than 90% of All Terrorist Attacks in 

America" GLOBAL RESEARCH http://www.globalresearch.ca/non-

muslims-carried-out-more-than-90-of-all-terrorist-attacks-in-america/5333619  

 

http://uk.reuters.com/article/uk-turkey-blast-bomber-idUKKCN0UT235
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/istanbul-attack-saudi-suicide-bomber-not-well-known-in-international-security-circles-kills-least-10-a6808246.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/istanbul-attack-saudi-suicide-bomber-not-well-known-in-international-security-circles-kills-least-10-a6808246.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/istanbul-attack-saudi-suicide-bomber-not-well-known-in-international-security-circles-kills-least-10-a6808246.html
http://www.globalresearch.ca/non-muslims-carried-out-more-than-90-of-all-terrorist-attacks-in-america/5333619
http://www.globalresearch.ca/non-muslims-carried-out-more-than-90-of-all-terrorist-attacks-in-america/5333619
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عودية في غني عن القول أن كثير مما يكتب عن المملكة العربية الس

الصحافة الغربية مبني في مجمله على أوهام ومعلومات قديمة منذ 

، وبتجاهل لما تم اتخاذه وإنجازه من خطوات 9تسعينيات القرن الماضي

 وإجراءات في محاربة اإلرهاب محليا وإقليميا ودوليا. 

الموضوعية تحتم علينا على أن ال نقتصر في قراءتنا على الجوانب 

الكثير أيضا من الجوانب اإليجابية التي علينا كسعوديين السلبية، هناك 

هيئة اإلذاعة لتقرير على سبيل المثال وليس الحصر ومن ذلك  اإلشادة بها.

عن شابة سعودية استفادت من برنامج خادم الحرمين  (BBC) 10البريطانية

الشريفين لالبتعاث الخارجي، لتعود مؤهلة بدرجة علمية في التحليل المالي، 

، ولتجسد بذلك (أرامكولتعمل في اكبر شركة عالمية في مجال النفط )و

اإلنجازات التي حققتها الفتاة السعودية في ظل التعقيدات والعقبات 

 االجتماعية التي تعمل الدولة على تجاوزها. 

من سلسلة االجتماعي   New York Social Diaryنشر موقع كما 

نائب المدير  Paige Petersonالدكتورة بيج بترسون  هاكتبتمقاالت اربع 

عن  University of Utahالتنفيذي لمركز أبحاث السرطان في جامعة يوتا 

رت الكاتبة إلى انطباعات جدا ا. أش11المملكة العربية السعوديةرحلتها إلى 

                                      
9
 "Old myths perpetuate poor analysis of Saudi" THE NATIONAL 

www.thenational.ae/opinion/comment/old-myths-perpetuate-poor-

analysis-of-saudi#full  

10   "Davos: One woman's attempt to change Saudi Arabia" BBC 

NEWS www.bbc.com/news/business-35371103  

  
11

" My Time in Saudi Arabia" NEW YORK SOCIAL DIARY 

www.newyorksocialdiary.com/travel/2015/my-time-in-saudi-arabia-part-i  

http://www.thenational.ae/opinion/comment/old-myths-perpetuate-poor-analysis-of-saudi#full
http://www.thenational.ae/opinion/comment/old-myths-perpetuate-poor-analysis-of-saudi#full
http://www.bbc.com/news/business-35371103
http://www.newyorksocialdiary.com/travel/2015/my-time-in-saudi-arabia-part-i
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عن  جميلة عن المملكة مدعمة وجهة نظرها بالعديد من الصور الجميلة

وبلقاءات مع نساء سعوديات تحدثن عن إنجازاتهن في المملكة، 

 مجاالت مختلفة. 

تشكل صورة المملكة العربية السعودية في اإلعالم الغربي احد ابرز 

مواطن القلق للسعوديين، على المستويين الرسمي والشعبي، في عالقاتهم 

نقلق من اإلعالم الغربي ألنه يتمتع باالنتشار على المستوى الخارجية. 

واستطاع بما له من إمكانات مهنية وتقنية من أن يأخذ مكان  ،العالمي

الصدارة ليس في داخل حدوده الجغرافية بل على المستوى العالمي، 

واضحى من الركائز األساسية في منظومة المصادر التي تحدد المواقف 

وتسهم في صياغة القرارات، وقد وصل األمر في كثير من المقاالت 

صحفية المناداة بأخذ مواقف وقرارات تتعلق بالشأن الداخلي واألعمدة ال

 ، وعالقاتها مع المجتمع الدولي. السعودي

اعتقد أن المبالغة أحيانا في افتراض سوء النية والتقّصد من وسائل 

اإلعالم األجنبية غالبا ما يقف حاجزا أمام تعاملنا وتواصلنا معها. الوضوح 

االعتراف بان ذلك ثمن باهض ندفعه مقابل تجاهلنا والشفافية تحتم علينا 

أهمية العالم الخارجي في خطابنا اإلعالمي، وعدم قدرتنا على إدراك ما 

يشهده العالم من نقلة وتغير في المشهد اإلعالمي والبيئة االتصالية بشكل 

 عام.

لقد تجاوز الزمن األساليب التقليدية في اإلعالم الدولي من خالل 

الموجهة أو المكاتب اإلعالمية في السفارات ولم تعد مقبولة أو اإلذاعات 
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مؤثرة في الوقت الحاضر. مما يعني وجوب التفكير في مبادرات جديدة 

اتصالية ذات أهداف محددة وواضحة. وهذه  ضمن سياق استراتيجية 

االستراتيجية يفترض أن تنطلق مع قناعة بأن تغيير الصورة النمطية ال 

 ة وضحاها بل هو نتيجة لعمل وجهد تراكمي متواصل.يحدث بين عشي

تأتي "الدبلوماسية العامة" كأحد ابرز المنهجيات الحديثة في العمل 

وتنطلق الدبلوماسية العامة بإعادة النظر في محاور  االتصالية واإلعالمي. 

العالقات الخارجية للدولة، بحيث تتاح للمؤسسات الثقافية ومؤسسات 

فرصة للحضور والمشاركة في فعاليات التواصل بكل المجتمع المدني 

أبعاده السياسة واالقتصادية والثقافية، وبما يعزز من فرص الديمومة في 

هذه العالقات ويبعدها عن المؤثرات الطارئة للمواقف السياسية المتباينة. 

 ومن المبادرات التي يمكن األخذ بها في هذا المجال:

  بين الجامعات السعودية والجامعات سلسلة من الندوات المشتركة

الغربية، وخاصة في المراكز المتخصصة في الدراسات اإلسالمية 

والعربية والشرق أوسطية، مع العمل على ابتعادها عن كل مظهر 

 قد يفسر بأنها دعاية الحكومية.

  سلسلة من الزيارات الطالبية للمملكة مع التركيز بشكل خاص على

لدراسات والعلوم االجتماعية بما في ذلك الطالب المتخصصين في ا

القانون، العلوم السياسية، االقتصاد، اإلعالم، والدراسات المناطقية، 

بحيث تشمل هذه الزيارات لقاءات مع شباب )من الجنسين( من 

 الجامعات السعودية.
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  حث مؤسسات المجتمع المدني في المملكة )مثل الجمعية الوطنية

صحفيين، األندية األدبية، الجمعيات الخيرية، لحقوق اإلنسان، هيئة ال

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني( بفتح قوات للتواصل مع 

نظرائها في الخارج، وبما يمكن من االستفادة من ذلك التواصل 

 خالل األزمات السياسة وما يصاحبها عادة من هجمات إعالمية.

 ا اإلذاعية حث هيئة اإلذاعة والتلفزيون على تطوير قنواته

والتلفزيونية من حيث المضمون والشكل، بحيث تكون مرجعية 

إعالمية في قضايا واحدث المنطقة العربية، وان يشمل التطوير 

توظيف معدين وإعالميين من أبناء الدول والمناطق المستهدفة، مما 

 يبني من جسور الثقة والمصداقية بين القناة وجمهورها المستهدف.

 الخط الفاصل بين الخطاب الداخلي والخطاب  لتأكيد على أنا

الخارجي قد انتهى، مما يستوجب بان ال يكون هناك أي تناقض بين 

شبكات التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية  الخطابين، ألن 

قادرة على كشف ذلك التناقض مما سيكون له نتائج سلبية على 

 .المستويين المحلي والخارجي

 اإلعالم ووكاالت األنباء الغربية، بما يسمح  االنفتاح على وسائل

لمراسليها وطواقمها اإلخبارية من سرعة الحصول على المعلومات 

لتقارير إخبارية تتضمن لقاءات مع مسؤولين ومثقفين من مختلف 

  األطياف والتوجهات الثقافية.      

 


