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 مدخل

متظاهرين  بعد حادثة اعتداء ،الماضي وإيران إلى أزمة مفتوحة منذ مطلع يناير السعوديةتحول التوتر بين 

 جاجا على إعدام رجل الدين الشيعياحت ،السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد على إيرانيين

بمختلف الغربية وسائل اإلعالم  تسابقت وعلى إثرها"، آخرين مدانين "باإلرهاب 46و النمر باقر نمر

إلى درجة  والتي أثارت مخاوفهم ،ينتطور األزمة الدبلوماسية بين البلدتبعات  وتحليل توجهاتها في رصد

المملكة بقطع قرار اإلعراب عن قلقها العميق إزاء  دفعت كبرى العواصم الغربية وكذلك األمم المتحدة إلى

والصومال  وجيبوتي ، والذي ما لبث أن لحقت به قرارات مماثلة من البحرين والسودانالعالقات مع إيران

 سفيريهما الكويتقطر و ، في حين استدعتالدبلوماسي مع إيران لهاتمثي تخفيض اإلماراتو، القمروجزر 

على  السافروالتعدي  الهجوم والغربية الدول العربية واإلسالمية العديد منلدى إيران، وكذلك أدانت 

 .المقرات الدبلوماسية السعودية في إيران

من الوسائل  في أن عددًا داث،الغربي مع هذه األحأهمية تسليط الضوء على التعاطي اإلعالمي تكمن و 

وبدت ، المعروفة عنها واالحترافية بصورة مغايرة عن المهنية اإلعالمية المعروفة ظهرتالغربية  اإلعالمية

، فبينما تعكس األزمة الراهنة بين تحت الرماد الخامدةوكأنها تقرع طبول الحرب وتنفث في نيران الفتن 

توظيف بهدف  إشعالهاإلى  إيران تسعىالتي  اتالصراعو ،ةمذهبيال اتالخالفالمملكة وإيران قوة وعمق 

اقف سلبية الغربية مووسائل اإلعالم بعض  ، اتخذتمشروعها التوسعي في المنطقة خدمةالطائفية في الفتن 

عن الحيادية والموضوعية والمصداقية،  لتحقيق بعض األهداف السياسية بعيدًا مع إيرانالمفاجئ بانحيازها 

عات م الذي يعد الوسيلة اإلخبارية األساسية واألهم في نقل األحداث لم يعد في معزل عن الصرااإلعالف

يساهم في تهدئتها منها ومساهمًا فيها ومحركًا لها، يشعل األحداث أو  صبح وأمسى جزًءأالسياسية، بل 

 والخفية المبهمة وأبعاد الحدثمالبسات ويوضح  ويحللينقل المعلومات أو يحجبها، ويعرض و، وإخمادها

 ال تمت إلى السعي وراء الحقيقة ربمامحددة سلفا،  المتلقي وتوجيهه نحو غايات تضليلأو يساهم في 

 وميثاق" 1971"ميونخ بذلك مواثيق الشرف اإلعالمي العالمي، مثل ميثاق  ًا، مخالفبأي صلة المنشودة

، ]4] [3] [2] [1[ ليل النيويورك تايمزودنظام الواشنطن بوست و ،للصحافيينالفيدرالية الدولية شرف 

   وغيرها. 
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 الغربي اإلعالمي التناول

إلى شقين؛ األول حاول  اإليرانية - في تغطية أحداث األزمة السعودية الغربيالتناول اإلعالمي  انقسم

تمثل في  النوع من التعاطي اإلعالمي، وهذا تأزماطي غير المنحاز مع الوضع المالتعب الموضوعيةب التمسك

الذي قدم رؤى تغلب اآلخر  الشقتندرج تحت فباقي الوسائل أما ، العالمية عدد محدود من وسائل اإلعالم

 . الحدث المصالح السياسية في تغطية اعليه

فرصة االستفادة منها،  الوسائل اإلعالمية الغربية التي تعاملت مع األزمة بموضوعية لم تفوتبعض وحتى 

الخبراء  بآراء مستعينةحقوق اإلنسان في البلدين،  رى وظفتها ضمن الحدث مثلأخ قضايا فتطرقت إلى

بالغمز واللمز مليئة صحفية نقل تقارير وبعض الوسائل اإلعالمية اتجهت إلى هذا االتجاه،  لدعموالمحللين 

 .التي ال تنتهي على لسان متحدثين أو محللين والمغالطات

 األوروبي اإلعالم

هجومًا « اإلندبندنت»و« الجارديان»مثل  شنت الصحف اليسارية، البريطانيةعالم على صعيد وسائل اإل

ووجهت انتقادات الذعة ضد السعودية إزاء  ،ما غضت الطرف عن الجانب اإليرانيقاسيًا على المملكة، بين

في عدد حاالت تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين  التي إيران لم تنتقد بينماأحكام اإلعدام األخيرة، 

، حالة 753 أكثر منم إلى 2015حيث وصل عدد الحاالت في النصف األول من عام  التي نفذتها، اإلعدام

« التايمز»الصحف اليمينية مثل  كانت وفي المقابل .[5] وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثالثة أشخاص يوميًا

 .ةفي موقفها تجاه المملك موضوعيةو أكثر اتزانًا «التلغراف»و

، 2011في تغطيتها الرئيسية الهجوم الذي وقع على السفارة البريطانية في  «الجارديان»استدعت صحيفة و

أكدت أنه و، 1979مريكيين عقب اندالع الثورة اإلسالمية في طهران عام األرهائن الاحتجاز حادثة وكذلك 

 ،[6]بية على السفارات األجن الهجوم مثل ،المعتاد توقع التجاوزات اإليرانية وخرقها لألنظمة الدوليةمن 

، [8]  [7]التصريحات اإليرانية شديدة اللهجة مصادرها أضافت فيأن الجارديان  ولكن من المالحظ

، بل بشدةالمملكة ا وأوردت مختلف العبارات على لسان مسؤولين إيرانيين نددوا بحكم اإلعدام وانتقدو

 خارجية المملكة عادل الجبيرام، رغم أن وزير ج هذا العأبرزت مخاوف اإليرانيين من حرمانهم من الحو

، وهو التصريح [9] "لن تمنع الحجاج اإليرانيين من أداء الشعيرة مملكةإن ال" :في مقابلة مع رويترز قال

 .الذي أغفلته المحطة في تغطيتها
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بية ومتحاملة ضد واقف سلكتب روبرت فيسك، الذي اعتاد اتخاذ م البريطانية،« اإلندبندنت»صحيفة  وفي

وهي مقارنة  "داعش"تنظيم  وقارنها بأفعال، األخيرةعمليات اإلعدام شديد   بتهكمفيه  مقااًل استنكر المملكة،

رئيس الوزراء ما إذا كان  تمادى في طرحه التحريضي متسائاًل عن، وجائرة ال تمت للواقع بصلة

 . [10] بعد هذه اإلعدامات لكةململ تقربعن ال سيتوقف البريطاني، ديفيد كاميرون والغرب

 ،المملكةفي  معدالت اإلعدام قضية األزمة لتسليط الضوء على توظف وسائل اإلعالم في أوروبا وبعض

دول االتحاد في محظورة   أحكام القصاصوأن  خاصة لتوجه سهام نقدها مستغلة الحدث من زاوية أخرى،

ظمات الدولية المناهضة لعقوبة اإلعدام هذه القضايا وتنتقدها ، ودائمًا ما تثير وسائل اإلعالم  والمناألوروبي

 البصر عن  تغضوفي الوقت ذاته  بشدة دون تفهم وتقبل لألنظمة القضائية المبنية على الشريعة اإلسالمية،

 ،في إيران والمعارضين السياسيين عمليات اإلعدام ضد القاصرين وأبناء الطائفة السنية والعرب األحواز

خالل العام الماضي مقارنة بالعام  في المئة 40، وبزيادة اقتربت من هذا العامبلغت أرقام قياسية والتي 

لمدانين اإلعدامات األخيرة في حق اعن قضية  تقريرًا القناة األلمانية "دويتشه فيله" نشرتحيث  ،2014

بعض الشخصيات  ردود فعل بعد أن رصد، بانحياز، وناقش التقرير القضية في المملكة باإلرهاب

رأي آية اهلل أحمد أيضًا ب القناة استعانت، والمعادية للمملكة قف جماعة الحوثياموووالجماعات الشيعية، 

آراء ناشطين أوربيين في منظمات حقوق صد رو مجلس خبراء القيادة في إيران، باإلضافة إلى عض خاتمي

 في المملكة  حكام القصاصأل حصاءاتإ ريرمناهضين لعقوبات اإلعدام، كما استعرض التقنسان من الاإل

  . [11]  التطرق للجانب اإليراني دون ،خالل العامين الماضية

  األمريكي اإلعالم

طهران،  نحون الرأي العام الدولي، وخصوصا في أوروبا، يميل كثيرا إ «نيويورك تايمز»صحيفة قالت 

معتبرة أن هذا التوجه يتفق مع القرار االستراتيجي وبالتالي ينبغي على الواليات المتحدة الوقوف بجانبها، 

، [12] الشرق األوسط الذي اتخذه الرئيس أوباما لمساعدة إيران في بناء موقفها كالعب إقليمي في منطقة 

في العاشر  تنشر،  حيث رؤية أحادية الجانب تبنتلجانب اإليراني بشكل أوسع ووانحازت الصحيفة تجاه ا

باالفتراءات هاجم من خالله المملكة  ،لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اًلمقا من يناير الماضي

 .[13] والمبالغات واألكاذيب
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في نشرات وتقارير هذه الوسائل اإلعالمية، بوجهها  تحولت القصص اإلخبارية الرئيسيةعلى هذا المنوال، و

خطورة وغير مباشرة عن  ، وقد أضمرت في نفسها تلميحات وإشارات مباشرةأزمات المنطقةصوب 

 هذا التوتر.  حيال ومن استقطبت آراءهم للتعليق حللينوتوقعات الم األزمة تصعيد

المركزية عن األزمة، أن التصعيد الحاصل  افي تغطيته ةاألمريكي” سي إن إن“ قناة الصدد، نقلت ذاتوفي 

ال يعكس حقيقة أبعاد  جحافالسعودي بإ وصفت الموقف، وبعواقب وخيمة دقد يهد المملكة وإيرانبين 

على وشك الحدوث،  مخاطر أكبرينذر بأن و” أحادي الجانب“، حيث ذكرت أن المملكة قامت بتصعيد األزمة

 حيث في طروحاتهم، محلليها  ، وبالغالتصعيد بنهاية سيئة لهذا الـ "سي إن إن"وهو تلميح مبطن لتوقعات 

 ، وأنها مع إيران الكالمية حدة حربهاتخفض  لمملكة لناأن بوبي جوش، الباحث في الشؤون الدولية، أكد 

 ويعني بهذا المثل أن المملكة لن تتوقف عن، في هذه المواجهة "عن يديها القفازات خلعت"على حد قوله 

الجنرال األمريكي المتقاعد،  محلل الشؤون العسكريةتوقع ، فيما التصعيد وتسديد اللكمات المباشرة إليران

 .[14] احتمالية نشوب حرب عسكرية مباشرة بين الطرفين ،مارك هارتلنغ

التأثير السلبي الذي سيلحقه توتر العالقات بين حجم األمريكية، إلى  »واشنطن بوست« صحيفة أشارتو

تصادمي في وقت  باتجاهدفع أكبر قوتين في المنطقة  شرخ في العالقاتالسعودية وإيران، موضحة أن هذا ال

للدبلوماسية األمريكية الرامية إلى إحالل السالم في الشرق األوسط، وهذا يثير شبح تفاقم  بالنسبة للغاية حرج

 .[15] العنف في البلدان التي تضم فصائل متناحرة، مثل اليمن وسوريا

ال تميل  الوكالةبب حر وصفت ما يجري بين المملكة وإيران بأنهاألمريكية، فقد ” زإيه بي سي نيو“ أما قناة

هو ما ، و" اإلرهابيداعش"على محاربة تنظيم ستنعكس سلبًا ، وتداعيات ذلك مباشرةالاجهة موال إلى

الرامية للتوصل إلى حل سلمي لألزمة  الجهودبأن  ، موضحةخطيرة على الغرب نتائجسيترتب عليه 

 ،"داعش"االستراتيجية األمريكية لمحاربة  تتأثر من األزمة السعودية اإليرانية، وقد تعرقلسالسورية ربما 

 .[16] قتصاد األمريكيتأثيرات ذلك على االاحتمال ارتفاع أسعار النفط ومن  أيضًا حذرتكما 

أن جزء من اإلعالم األمريكي تناول المسألة وفق مصالحه الداخلية، وعواقب المسألة على  ،ويتضح من ذلك

وبالرغم تصادية، فيما أبرز أخرين مآالت التصعيد بين الطرفين، الداخل األمريكي، وبخاصة الجوانب االق

بحق المدان قضية تنفيذ حد الحرابة  إال أن ،اعتمدت على الرصد والتحليل التيصحفية الجهود ال من

جديدًا يباعد في  أن الحكومة األمريكية في عهد الرئيس أوباما أخذت مسارًا كشفت "باإلرهاب "نمر النمر

ستراتيجية والتاريخية بين الواليات المتحدة والمملكة من خالل التقارب األمريكي مع إيران، فمنذ العالقة اال
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، اتضح جليًا أن السياسة 2013اتفاق جنيف االبتدائي الخاص بالبرنامج النووي اإليراني في نوفمبر 

من الفئة الضالة إلدانتهم  47 األمريكية تجاه إيران اختلفت جذريًا، وبعد تطبيق المملكة لألحكام الشرعية بحق

عبرت فيها عن قلقها وفي وسائل اإلعالم ، ظهرت نغمة أمريكية جديدة بالضلوع في جرائم إرهابية قضائيًا

من تداعيات تنفيذ حكم إعدام نمر النمر ألنه "شيعي" المذهب، واعتبرت أن هذا الحكم يزيد من التوتر 

 .الطائفي

 10شخص خالل  800 قرابةفعال أمريكية قوية من قيام إيران بإعدام وفي المقابل لم تكن هناك ردود أ

، وغالبيتهم من المعارضين 2015في الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر  ،أشهر فقط من العام الماضي

السياسيين، ومن بينهم الناشط الكردي إحسان فتاحيان، باإلضافة إلى مصادقة المحكمة العليا في طهران 

 .من العلماء والدعاة السنة 27عدام مؤخرًا على إ

إدانة االعتداءات اإليرانية المشينة على السفارة السعودية في طهران تسليط األضواء على وبداًل من 

، األمريكية ووسائل اإلعالم في كبرى الصحف شعواءة والقنصلية في مشهد، تعرضت المملكة لحملة إعالمي

إيران ..  بجانبأوباما تحت عنوان: " ]17[ للكاتب لي سميث ااًلمق ويكلي ستناندرد" حيث نشرت مجلة "ذي

البيت  مع تصريحات تتفقمن وسائل اإلعالم األمريكية  إلى أن كثيرًاالكاتب أشار فيه مرة أخرى"، و

التوتر في المنطقة  تل، واشعأن المملكة تسببت في استفزاز غير ضروري إليرانالتي ترى و ،األبيض

 .عدام بحق نمر النمربسبب تنفيذ حكم اإل

في التقرير  "ايلي ليك جوش روغين و"وفقا لما كتبه  ،اإلخباري األمريكي «بلومبيرغ»ويرى موقع 

، وأن إدارة الرئيس أوباما لم أوباما قد اتخذ جانب إيران بالفعلالرئيس أن  ،يناير الماضي 4المنشور بتاريخ 

 حيال األزمة السعودية اإليرانية. تلتزم الحياد

 كيانًا 11في آخر لحظة فرض عقوبات على  األمريكية رفضت وزارة الخزانة نإ" :وقال الكاتبان

في انتهاك  ،اعتبرتهم مسؤولين عن مساعدة الحكومة اإليرانية على تطوير برنامجها الصاروخي وأشخاصًا

عن العقوبات الجديدة  وكان مسؤولو الخزانة قد أبلغوا المشرعين أنه سيتم اإلعالن ،لعقوبات األمم المتحدة

 «نيويورك بوست»، وفي ذات السياق انتقدت صحيفة [18] ديسمبر، ولكن اإلعالن لم يصدر 30يوم 

 المتواصل التشجيع سياسةر في اشعال فتيل األزمة، نتيجة لالرئيس أوباما ألنه قد ساهم بشكل أو بآخ

 .[19] للطموحات التوسعية اإليرانية في المنطقة
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 س األمريكيطموحات الرئي

حالة "االنحياز" الكبير في دوائر القرار األمريكي باتجاه إيران، وذلك ألسباب على  هذه الطروحاتعكست 

على صعيد الحد  ،األرجح أنها متعلقة برغبة الرئيس أوباما في تكليل فترته الثانية بتحقيق إنجاز يحسب له

مجها النووي، على غرار ما فعله الرئيس من التسلح اإليراني والوصول إلى اتفاق نهائي حول برنا

األمريكي الراحل رونالد ريغان مع االتحاد السوفييتي، وذلك بحسب ما ألمحت إليه صحيفة وول ستريت 

، خاصة أن الرئيس أوباما في نظر العديد من ]20[ جورنال في تقرير صحفي نشرته مطلع يناير الجاري

ملموسة على صعيد العديد من الملفات الداخلية والخارجية التي  النقاد والمراقبين فشل في تحقيق إنجازات

راهن في فترات سابقة على إنجازها، ومنها برنامج الرعاية الصحية "أوباما كير" الذي يوشك على التوقف 

والفشل التام بعد أكثر من سبع سنوات من الرهان عليه، أما على صعيد السياسة الخارجية فالفشل يحاصر 

، ابتداء من سحب قواته في العراق عام [21] من كل حدب وصوب، خاصة في الشرق األوسطسياساته 

، فالنتيجة لم تنته عند عدم استقرار العراق بل أفضت إلى قيام تنظيم إرهابي بحجم دولة، وهو 2011

له في ، وفشفي وقت مبكر القضية السوريةحسم "داعش"، باإلضافة إلى فشله في ملف القضية الفلسطينية، و

 .ترشحه للرئاسة إغالق معتقل غوانتنامو بالرغم من الوعود التي أطلقها منذ

تميل نحو محاولة تعزيز  وبعض الدول الغربية من الواضح أن طموحات الرئيس أوباما الحالية ولكن

 تهيئة الفاشي، وليس أمامنا سوى إعادة -هذا النظام الثيوقراطي العالقات والتطبيع مع إيران واالنحياز ل

 بناء توازنات جديدة لمواجهة هذه التقلبات، وسياساتنا الخارجية في التعامل مع شركاؤنا االستراتيجيين

 .السياسية

 تليس وهذه التوجهات ،التوجهات المناوئة لإلعالم الغربي بين المملكة وإيران األزمة الدبلوماسية وكشفت

تطفوا ال ولكنها   سنوات، موجودة ومتأصلة منذ بل هي، الراهنة فقط األحداثمع  تاللحظة أو تزامن ةوليد

 توجهات المملكة.ل ل مناهضةندما تكون األجندة السياسية لهذه الوسائإال وقت األزمات، وع لسطحعلى ا

 أن إال ،وتداعياتها بين المملكة وإيران الراهنة من األزمة ةالغربيقف اعن حيثيات المو وبصرف النظر

بعد أن ظلت ، لديمقراطيات الغربيةللعديد من ا شريك استراتيجيك تتوقعه أن كانتما على  حصلت مل مملكةال

  األدبيات الدبلوماسية في التعامل مع شركاؤها في الغرب. من على أعلى قدر محافظة طيلة عقود
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 خالصة 

التي يمكن  النتيجةو، ةاإليراني ةالسعودي زمةمع األ غربيةوسائل اإلعالم ال اطيتعل ًارصدسبق كان ما 

وأن الواقع  ،الدوليةبأي حال أن يكون في معزل عن الصراعات  ال يمكن أن اإلعالم هيالوصول إليها 

السياسي جعل من وسائل اإلعالم أداة مؤدلجة لتحقيق غايات سياسية، على حساب المصداقية وأخالقيات 

 المهنة.
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