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 مقدمة 

 

التي   تشّكل اإلعالمية  التليفزيونية    الحرب  القنوات  على  اليوم  رحاها  تدور 

العربي    الفضائية العالم  األفي  واألالحرب  للدول    تكلفةقل  كثر شراسة  بالنسبة 

والجهاوالهيئات   أنها  توالمنظمات  كما  الشعوب    ملموسا   تأثيرا    أثبتت.  على 

لجأت  المستهدفة.   السبب  والهيئاتلهذا  الدول    لهيمنة لالتواقة    معظم 

نفوذ   العقائديةأوتوسيع  وحتى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  ،  جنداتها 

الخصوص،  عالمإلا  إلى وجه  وعلى  الفضائي  إلاوضع  ،  التليفزيوني  على قمة  عالم 

   .1لتحقيق ذلك سلحتهاأ

 

شبكة  ت   القنوات    القطرية   خباريةإل ا  "الجزيرة" عتبر  من  مجموعة  تضم  التي 

اأواحدة من    ،خباريةإل ا الشبكات  لماخبارية  إل هم  عربيا،  ،  الشبكة  تمتلكه  المؤثرة 

لمواكبتها  و  ،عال  تأهيلمؤهل  و  عالمي محترف إ من كادر    التي تموّلها دولة قطر،

ال لمواردمتطورة  الحديثة  التقنيات  في    ها ت وضع   ضخمة  ة مادي  وامتالكها 

المهتم  أ  العربي  المشاهد  وجه    بالشأنولويات  ّن    .التحديدالسياسي على  أ كما 

تأسست  التي  الرسمي    1996في    2القناة  التقليدي  اإلعالم  حاجز  وبنت  كسرت 

اإلعالم   الجماهيري من خالل تجاوزها لمحرمات  رواية مختلفة  حضورها  وتقديم 

سماع،  لألحداث على  المشاهد  اعتمد  اإلعالم    نقيضها  طالما  وسائل  من 

العربية  لألنظمة  بدأت  الخاضعة  ما  سرعان  لكن  ه  . 
ّ
توج واالتهام  النقد  أصابع 

للجدل  للشبكة  المثيرة  "  ما   اندالعمنذ  ،  خصوصا  . القطرية  الربيع  سميت  ثورات 

 3.التأجيج لهاو   تغطيتهافي  دورا فاعال   الشبكةالتي لعبت    ،2011في عام  "العربي

 

القضايا،  عالمياإل  النهج  دفع من  كثير  في  "الجزيرة"   انتهجتهالذي    المنحاز  قناة 

وفي    عند العربية  المنطقة  الساخنة في  العربية  شبه  تناولها للمواضيع  الجزيرة 

الخصو المراقبين  على وجه  عالمية  إلاالمبادئ    بشروط   التشكيك  إلىص، بعض 

القناة  طالما  التي  "البراقة"   بها ادعت  "   تمسكها  والر أ الر كـ  ال أ ي  "الجزيرة  ي  و  خر" 

الجزيرة هو    .4منبر من ال منبر له"  التي تنشط فيه قناة  الساخنة  الملفات  أهم  أحد 

اليمني العام   ملف الصراع   .  2014المستمر منذ 

 

الجزيرة    وتبيين لشرح    اإلعالمي لقناة  النهج  اليمنية،    تجاهطبيعة  الصراع  أطراف 

هذه في  الباحث  تناول    البحثية  الدراسة  سيركز  جماعة  على  تجاه  القناة  نهج 

 
الدول العربية! 1 الجزيرة من اإليديولوجية اإلخوانية إلى تقسيم  النبأ اإلخبارية ، قناة   شبكة 

 ويكيبيديا   2
الربيع العربي،  في صناعة اإلعالم العربي  قناة الجزيرة سياسة  3  السويس   قناة جامعةبحث، ودورها في ثورات 
 مكتبة جوجل . 14ص ،صدقية الشعار اإلعالمي العربي من خالل بناء الصورة اإلخبارية  4

 

https://annabaa.org/nbanews/2013/02/242.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://jces.journals.ekb.eg/article_51664_06143dba2dbec887161de87bab29dd30.pdf
https://books.google.com/books


 ( في برنامج الحصاد والمحتوى ديناميكية الصورة )     على قناة الجزيرة الخطاب الحوثي 

4 
 

اليمن. في  المعّقد  الصراع  أطراف  أبرز  أحد  ب  الحوثيين،  الباحث    تحليل سيقوم 

"الجزيرة" لقناة  اإلعالمي  من    ،األسلوب  المنشود  الهدف  تكامل  في  المتمثل 

أسلوب صياغة بالتزامن مع  الشاشة  التي تظهر على  الذي    الصورة    يقدمه الخبر 

األ  إلىباإلضافة    ،المذيع إدارته  تحليل  للمذيع عند  اإلعالمي  واحدة من    لحلقةداء 

الشهير الحواري  بين  إعالميا  عن    محتوى  تضمّنت    التي  ،برنامج "الحصاد"  الصراع 

" اجم للحأعة  المساند  العربي  والتحالف  الحوثيين  هللا"  اليمنية  كنصار  ومة 

اليمن  . المعترف بها دوليا  في حرب 

 

البحث   فرضية  يهدف  من  باللغة  للتحقق  الناطقة  العامة  "الجزيرة"  قناة  انحياز 

والعسكري    اإلعالميالعربية للخطاب   يتعلق  ،  الحوثيين  لجماعةالسياسي  فيما 

ي الذي  اإلقليمي  العربية    خصبالشأن  كالمملكة  العربي  التحالف  دول 

المتحدة  اإلماراتو السعودية   ب  العربية  المعترف  بالحكومة  أيضا  ها  المرتبط 

اليمن في  الباحث    .دوليا  توصل  قناة  قاطعة    استنتاجات  إلىوقد  دعم  تثبت 

الحوثيين إعالميا     القطرية  "الجزيرة" لخطاب  ه  بشكل موج "القناة"    ينبوتلجماعة 

التكامل   المذيعأو   والخبر  الديناميكي للصورة"الجماعة" من خالل  النهج   .داء  هذا 

انعكاس ال األرجح،  و  اإلعالمية  الجزيرةة قناة  ستراتيجي هو    دولة قطر مواقف  على 

 من القضايا ذات العالقة في المنطقة. 
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 البحث   ومنهجية   همية أ 

 

األ أتكمن   كونها  في  البحثية  الدراسة  هذه  البحث  همية  حقل  في  نوعها  من  ول 

اإل مجال  في  يخصالعلمي  فيما  العربي  التليفزيوني  والتحليل    عالم  التدقيق 

في المعمّ الصورة    ق  الشاشة    ر،الخبو ديناميكية  على  يظهر  ويقرأه وما    ويراه 

العربي   وتتبع تفاصي   أثناءالمشاهد  المذيع  التي    ل سماعه للخبر على لسان  الخبر 

في   المذيع  استخدامه  إ يجتهد  خالل  من  للمشاهد  لديه  أفضل برازها  من    ما 

األ  ومهاراتمكانيات  إ والصوتي.اإلداء  في  اللغوي  الباحث في    إذ  عالمي  استخدم 

النقدي مع   الخطاب  البحثية منهجية تحليل  الدراسة  رموز  اهذه  بعض  ستخدام 

ت   التي  سيستم"  جيفرسون  المحادثة  "جيل  تحليل  في  مثل    والحوار،ستخدم 

( الكلمات  بعض  نطق  عند  الصوت  نبرة  ورفع  )أ (  ↑التشديد  انخفاضها    (،↓و 

البطءأ والسرعة   الكالم ) و  الملحوظ    (˃....˂عند  الكالم ).(أوالتوقف   5  .ثناء 

 

 

 الحوثيين وجماعة  "  زيرة الج " قناة  

 

اإل للخطاب  المراقب  على  الصعب  من  القطريةليس  "الجزيرة"  لقناة  ن  أ ،  عالمي 

السياسي  يال الخطاب  ي ظهر  الذي  اإلعالمي  للمحتوى  المكثف  الوجود  حظ 

اليمنالحوثيين    لجماعةوالعسكري   العاصمة    "الجماعة" منذ سيطرة    ،في  على 

اليمني الرئيس  عهد  في  صنعاء  في    السابق  اليمنية  هادي  منصور  عام  عبدربه 

42016.  

جماعة   بداياتالحوثيون  "الشباب    إلىها  تعود  حركة  تشكيل  مع  التسعينيات 

في    المؤمن"  الزيدية  المناطق  اليمنأفي  شمال  بدعوى    نشطتوقد    ،قصى 

المناطق. الذي يعاني منه سكان تلك  التهميش  تحولت  عقب ذلك  7القضاء على 

الحركة  سماء مختلفة حتى استقرت في  أ واتخذت    2004تنظيم مسلح في  إلىهذه 

 .8هللا"   أنصارالنهاية على اسم " 

العربية على وجه الخصوص منحت قناة  باللغة  الناطقة  العامة  لجماعة   "الجزيرة" 

مكّثفة  إعالمية  تغطية  أخبار   الحوثيين  بصراعها    "جماعة"ال  لمعظم  تتعلق  التي 

 
5 System Symbols Gail Jefferson 
 عربي  BBC News ؟،الحوثيون: من هم وكيف نشأت حركتهم6
 المصدر السباق   7
 المصدر السابق   8

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40645075
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مع   العربياإلقليمي  التحالف  السعودية  وبالذات    ،دول  العربية  المملكة 

المتحدة  اإلماراتو  منحازة،    .العربية  التغطية  تلك  الدبلوماسية  منذ  بدت  األزمة 

وإعالن الدوحة  قطر    مع  على  الرباعي  أ  9  ،2017يونيو    5  فيالحصار  خفت  رغم  نها 

بعض   تجاه  بحدتها  الرباعية،  الذي   مع قطر  المصالحةاتفاق  عد  دول  العال،    في 

في   الصباح  المحمد  ناصر  أحمد  الشيخ  الكويتي  الخارجية  وزير  عنه  يناير    4أعلن 

الدبلوماسية  بعد عودة  و ،  2021 الدوحةالعالقات   . مع 

على   وحسب  تعتمد  ال  للقناة  اإلخبارية  التغطية  ّن  أ وتفاصيلهوبما  الخبر    ، قراءة 

الخبرل  تذهببل   بجانب    مناقشة  االستوديو  داخل  مباشرة مع ضيوف موجودين 

األأ المذيع   عبر  االستوديو  خارج  من  ضيوف  الصناعية  و  االنترنتأ قمار  ، و 

بشكل مستمر،  ستضيف ت و  أ الحوثيين    محللين من جماعة  أومتحدثين    الجزيرة 

الحوثية.   ةمن مناصري الجماعة، إلبراز وجه  النظر 

به   الذي تحظى  الضخم  المادي  واإلالدعم  الحديثة  قناة "الجزيرة"  التقنية  مكانيات 

والمدرب تدريبا  عاليا    إلىباإلضافة   المحترف  اإلعالمي  أكسب "القناة" ميزة    ،الكادر 

اإل إعالمية   القنوات  مع  مقارنة   الساحة  متميزة  على  لها  المنافسة  خبارية 

في   خصوصا   العربية  "الحصاد"  اإلعالمية  برنامج  مثل  الحوارية  ع  وموضالبرامج 

  .الدراسةهذا  

بها  لكن   الخاصة  أهدافها  "الجزيرة"  التي    واستراتيجيتهالقناة  تخضع  اإلعالمية 

العربي  مثلها  ،لها الوطن  في  المهمة  اإلخبارية  القنوات  الذي  مثل  يعج  ، 

واأل  اإلبالصراعات  والدولية.  جندات  لقليمية  خصبة  البيئة  هذه  دعم  وتعتبر 

ال قد  دينية  ال  والجماعات  تيارات وتوظيف  الجزيرة،  قناة  حال  في  ال  المتشددة. 

الدعم  ظهر  ي المحتوى    من   اكتشافهيمكن    وإنمابشكل مباشر  هذا  خالل تحليل 

الذي   على    تقّدمهاإلعالمي  وتنفيذها  إعدادها  تم  جادة  حوارية  برامج  خالل  من 

   . 10الهواء بشكل محترف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ويكيبيديا    9

 20 ص ، صدقية الشعار اإلعالمي العربي من خالل بناء الصورة اإلخبارية  10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 " الحصاد " برنامج  

 

قناة    "الحصاد"   برنامج العربية  الرئيسية    "الجزيرة" على  باللغة    هم أ  منالناطقة 

اعرض  في    ديناميكية  الحواريةقناة  البرامج   السياسة   خبارأل ومنقاشه    والملفات 

بشكل عام  الساخنة والعالم  العربي  العالم  وجهة نظر    في  يعتبر  لقناةامن  . حيث 

لقناة   مهمة  إعالمية  نافذة  البرنامج  غني    "الجزيرة" هذا  إعالمي  محتوى  لبث 

كصياغة   االعالمية  الصورة  وقراءةبالمؤثرات  وتكامل  والمتحركة   الخبر    الثابتة 

الخبر  (المحتوى)  مو   كذلك  .مع  محتوى  األا دمج  االجتماعي  التواصل  في  قع  هم 

السياسة   والمقتطفات    كتابةو  ،"تويتر"مثل  عالم  السياسية  التصريحات 

األسبابلهذ تها.ءة مع قراشخبارية على الشاإل ا دسمة   البرنامج مادةهذا  يمّثل   ه 

ميول  ال اإلعالميةالقناة" كتشاف  وا  نحو  وتوجهها  "  والحكومات    لمكوناتالدول 

العربية والعالم.  المعقدةالسياسية والملفات   الدول   في 

الباحث ضمن    تناول  بتحليل  قام  اليمني  حلقاتالملف  من  واحدة  برنامج    حلقة 

حدث  ا  عالمي إ  محتوى  تضمنت    ،الحصاد طرفو الحوثي يمّثل    ايتناول  فيه  ان    ، مهما 

 (24الصورة: شعار برنامج الحصاد، مقتطع من الحلقة محل التحليل، في قناة الجزيرة )اقتطاع: سوث
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عنوان الطوارئ  :  تحت  حالة  وتمديد  للحوثيين  مواقع  استهداف  يعلن  )التحالف 

الحلقة  (في تونس المذيع "قّد .  القاد مها  بثها على شاشة قناة  وعياض"    رعبد  تم 

بتاريخ   الدوحة،   الساعة  2022،يناير    18"الجزيرة"  بتوقيت    وتم   الحادية عشرة مساء 

القناة على    11. 2022يناير    91"يوتيوب" في  منصةنشرها على صفحة 

لثالثة   قراءة ب"  الحلقة  " هذه  بدأت   قصيرةإ عناوين    المذيع  ع أ  خبارية  ض  رثناء 

تتعلقفيديوهات   تمتعالمية  بأخبار    مباشرة  بصلة  ال  الحلقة    والتي   لعنوان 

اليمنيل المذيع انتقل    هابعد  ( ثانية فقط.55استمرت جميعها ) الملف  تم  ، تناول 

المذيع  محورين  إلىتقسيمه   األ بناء على عرض  المحور  و ول.  ن نضعه  أ   يمكن، 

عنوان بدور    :تحت  نقم  لم  اليمن(  )البنتاغون:  الثاني  بقصف  عنوان:  بوالمحور 

   .(لإلماراتتؤكد دعمها  إسرائيل)

 

 الملف اليمني 

 

 األول مقدمة المحور  

 

 " عياض:  القادر  عبد  هذه  •  الحصاد  مواضيع  ر    تأكيدهبعد    الليلة،وفي  استمرا

األ  الساعات  مدار  على  الجوية  والعشرين عملياته  صنعاء  ↑ربع  التحالف    ،فوق 

أل مواقع  استهداف  وتدمير  يعلن  الحوثيين  هللا  اتصاالت    منظومةنصار 

متح  .المسيرة للطائرات   البنتاد)يظهر  ويقول  غث  االبيض  البيت  في   Theون 

desire of US is system)..    المذيع يكمل  للجزيرة    والبنتاجون  ويقول:ثم    ّن إ يقول 

األ بالقوات   التحالف بقيادة السعودية لليمن." دور في قصف  ↑ي أ مريكية لم تقم 

 

 الصورة 

 

الصورة   الشاشة    التيتلعب  المذيع دور  أتظهر على  في تدعيم    امحوري  اثناء كالم 

المشاهد  أثر  أ  وتترك  الخبر لدى  الكامنة  استيعابفي  كبر  والفكرة  وراءه    الخبر 

القناةوترّس  أجندة  والتي  خ  القصيرة  المقدمة  هذه  في  من.   أ   تتكون 
 
ج مل  ربع 

  وفيديوهات ( صور  7)ظهور    الخبرقراءة  ب  اح  ص  ،  ( ثانية فقط27لمدة )  ت استمرو 

الكلمات لتي  و ل  مجالمضمون  عن  عبرة بشكل كبير م   الشاشة،   على قصيرة جدا  

الكالمالمذيع ومتزامنة   يقولها  بأسلوب محترف.   مع 

 
اليوتيوب،  11 الجزيرة على  الطوارئ في تونس  -الحصاد قناة  وتمديد حالة    - YouTubeالتحالف يعلن استهداف مواقع للحوثيين 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYv8Mmwv7jg&list=PLJyrzEL-wvYLHQoS_1x32yZsvn6X8qlBL&index=45
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الجبعد   األ نهاية  من  ملة  الليلة"   الخبرولى  هذه  الحصاد  مواضيع  يختفي    "،وفي 

الشاشة  الم بدالذيع من على  الجمهورية  يطة موّض ر عنه خ  وتظهر  ح فيها حدود 

العاصمةاليمنية   افتراضيا تتحرك    .(1ورة  )ص  "صنعاء"  مع تحديد موقع    الكاميرا 

األ الصورة  من  في  حتى  األ  إلىتنزل    وكأنهاعلى  ثالثسفل  في    ةتظهر  مواقع 

و الروضة" وهي:    "صنعاء" الستين "  "  النبي شعيب" و  "شارع  هذه  و   "جبل  بجانب 

وفي  األ تشتعل.  نار  العريضأماكن  بالخط  مكتوبة  عبارة  الشاشة  : سفل 

اليمن(ونغالبنتا)  بدور في قصف  لم نقم  الصورتين    .(2ورة  )ص  ،:  يتزامن ظهور 

للخبر  واستمرارهما المذيع  قراءة  خالل  كاملة  الشاشة    تأكيده بعد  "  على 

ا  الساعات  مدار  على  الجوية  عملياته  صنعاءأل استمرار  فوق  والعشرين    . "ربع 

الج هذه  نهاية  تظهربعد  مباشرة  الشاشة  ملة  لشارع    على  افتراضية  صورة 

نوافذ مبندمّم  لجميع  وزجاج مهشم  وحرائق تشتعل  مع    ير  الشارع  على طول 

الطيران   وضع  في  صاروخين  مع  بوجود  الشارع.  عبارة    استمراروسط  وجود 

اليمن( في  ونغالبنتا)  بقصف  بدور  الشاشةأ: لم نقم  متزامنة    (3ورة  ص)  ، سفل 

" المذيع  قول  مواقعمع  استهداف  يعلن  تختفي  "التحالف  بعدها    (3)  الصورة. 

لمبنى فيديو  الشاشة  على  م   ويظهر  وسط حي شعبي سكني  كامل  تدمير  دمر 

وجود   ناجين.  أ مع  يبحثون عن  بقصف  ونغالبنتا)   :وعبارةشخاص  يدور  لم نقم   :

في   الشاشةأاليمن(  "   ةمتزامن (  4صورة  )  ،سفل  المذيع  قول  هللا  ألمع  نصار 

المسير للطائرات  اتصاالت  منظومة  وتدمير  متحدث    هابعد.  "ةالحوثيين  يظهر 

األ الدفاع  :  ونغالبنتا( في فيديو صامت مع وجود عبارة ) ونغالبنتامريكية ) لوزارة 

في   اليمن(  بقصف  بدور  نقم  الشاشة.ألم  قول    (5ورة  )ص  سفل  مع  بالتزامن 

" للجزيرة    والبنتاجون المذيع  األأ يقول  القوات  بن  تقم  لم  دورأ مريكية  بعد ي   ."  

المذيع    ذلك بالكامل في حي شعبي مع قول  تظهر صورة لهيكل سيارة محترقة 

)   "في قصف" وجود عبارة  اليمن( في  ونغالبنتامع  بقصف  بدور  نقم  لم    أسفل : 

المذيع"6الشاشة )ص التحالف   ( متزامنة مع قول  نهاية   ". وفي بقيادةفي قصف 

  كامل في حي شعبي في دمر تدمير تظهر على الشاشة كاملة صورة لمبنى م  الخبر

اليمنية  )   مع  "صنعاء"  العاصمة  عبارة  بقصف  ونغالبنتاوجود  بدور  نقم  لم   :

في   )ص  أسفلاليمن(  بالتزام 7الشاشة  المذيع    ن(.  قول  "السعودية  مع 

 .12" لليمن

 

 

امالحظة:   • التحليلترتيب  المقتطعة محل  البحث،    لصور  اليسار حتى نهاية  اليمين إلى    من 

   لى إلى أسفل أعومن  
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 تعليق 

 

المذيع    الذي ستتم مناقشته الحقا  اليمني    للملفول  أل ا  المحور  مقدمةفي   بين 

المذيع  ي    ،وضيوفه ي  أ ريد  المشاهد  ن  يضرب    ّن أ خبر  بالطائرات    "صنعاء"التحالف 

األ  و خالل  ساعة  والعشرين  منظومة  أربع  استهدف  للطائرات    االتصاالتنه 

على   الحوثيون  يطلقها  التي  و "اإلمارات" و"  السعودية" المسيرة  الواليات  "   ّن أ . 

األ الحرب على    " مريكيةالمتحدة  ب  "اليمن" شريكة في  ي دور في هذه  أ لكنها لم تقم 

و الضربات تركت    ّن أ .  التحالف  م ا ث آضربات  خالل صورة    ألهدافدمرة  ر  من  مدنية 

الم  السكني  وجود  المبنى  مع  الشعبي  الحي  في  ناجين  أ  دمر  عن  يبحثون  ناس 

األ االفتراضي  لوصورة    ،نقاضتحت  الشارع  وصورة  المحترق  السيارة  هيكل 

   المحترق.

الجأمن خالل   يتضح  سلوب صياغة  المحور  هذا  في    هذه   عد م   ّن أ   للمراقبمل 

 
 
ج والم   "التحالف" عل  الحلقة  الفاعل  في  األ   لألحداثك  حرّ هو    من   ،"اليمن" خيرة 

بضربات جوية على    خالل ماكن حيوية فيها.  أاستهداف    إلىدت  أ   "اءصنع"القيام 

أ  ب  جماعةظهار  إ  ضا  أيالخبر    رحر م   د ار فقد  هذه  أالحوثيين  في  الضحية  نهم 
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وفي   بشكلالهجمات  في    الحرب  خالل.   " اليمن" عام  من  الجزيرة  عبارة    أرادت 

اليمن(  غ)البنتا قصف  في  بدور  نقم  لم  في  ون:  ظهورها  استمر  سفل  أالتي 

العربي  القول األ  ّن أ   للمشاهد  المتحدة  التحالف    شريكة   مريكية الواليات  مع 

الحوثيين اليمني  العربي ضد جماعة  ّن   .والشعب  بي  وأ اليمن ليست    ن الحرب في 

ودولجماعة   تعتبر    ،فقط  العربي  "التحالف"   الحوثيين  المتحدة  بل  الواليات 

الحرب االمريكية  العربي إلىشريك في هذه  التحالف    .جانب دول 

الخبر هنا جأ و  "التحالف" ل من  ك  عل  سلوب صياغة  القوات  " و    "ونغالبنتا" العربي 

ي    "مريكيةاأل الذي  الجملة  الفاعل في  بالقيام  في مكان  المقابل   بالفعل.بادر    وفي 

" عل 
 
و    " مواقع" و  ،"صنعاءج االتصاالت"الحوثيين  حال  ،  "اليمن" و    " منظومة  في 

الج االمفعول به في  الحوثية كـ "ضحية".  سابقة لمل   للتأكيد على تصوير الجماعة 

 

الثاني    مقدمة المحور 

القاد •   الحوثي على  اثار  آ  ،برس   دت وشيعياض: "في صور لالس  رعبد  أة  منشلهجوم 

اإل العاصمة  في  تحقيقات  نفطية  تطابق  تكشف  جورنال  ستريت  وول  مارتية. 

الحوثيين.   رواية  مع  ّن إماراتية  استخدم  وأ أالجماعة  متنوعة.  ت  أبوظبي  سلحة 

و  األمنالرد وستشرك مجلس    ↑بحق  تحتفظ  إنها  تقول   إسرائيل في تحقيقاتها. 

 ." وتعرض المساعدة  اإلماراتجانب    إلى↑تؤكد وقوفها 

 

 الصورة 

على   تظهر  صور"  "في  المذيع  قول  وعند  المحور  هذا  عناوين  قراءة  بداية  عند 

كاملة صور   م إنفطية    ةألمنشالصناعية    لألقمارالشاشة  فيها  ماراتية  ثار  آحدد 

في   عبارة  وجود  مع  ودخان  تقول  أحريق  العريض  بالخط  الشاشة  سفل 

لإلتؤكد    إسرائيل) "وول   ومع(.  1  )ص ،  مارات(دعمها  المذيع  "  ستريت  قول 

ل  تظهر صفحة  الشاشة  ستريت"   صحيفة  ـعلى  خبر  اإل  "وول  تحوي  لكترونية 

الحوثيين على   )  "أبوظبي"هجوم  وجود عبارة  االنجليزية. مع  تؤكد    إسرائيلباللغة 

العريض في  لإلماراتدعمها   بالخط  المذيع  (. مع قول  2ص  )  ،الشاشة  أسفل( 

الجماعة"إ و"  النيران مع    ة ألمنشيظهر فيديو  ،  ن  نفطية مفترضة تشتعل فيها 

عبارة دعمها    إسرائيل)  وجود  مفترض    ثم(.  3ص  )،  (لإلماراتتؤكد  فيديو  يظهر 

ت   )حلّ لطائرة  عبارة  وجود  مع  السماء  في  دعمها    إسرائيلق   ، (لإلماراتتؤكد 

وجود  األمنفي مجلس    "اإلمارات" ظهر فيديو صامت لمندوبة  ي (. ثم  4ص) . مع 

السابقة العبارة  و 5)ص،  نفس  "   ،خيرا  أ(.  المذيع  قول  يظهر    ،"إسرائيلمع 
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)  يإسرائيلمتحدث   عبارة  وجود  مع  صامت  فيديو  دعمها    إسرائيلفي  تؤكد 

 موسيقى حماسية مؤثرة. ، مصاحب ل(6ص ) ،(لإلمارات

المذيع في  ا يع يساره صورة كبيرة لم  الشاشة  الظهور علىود  بنى في حي  وعلى 

م  )صدمّشعبي  بالكامل  يتحرك    أيبد (.  7ر  ثم  الكالم  في  وسط    إلىالمذيع 

المذيع  االست  الطاولة. توجد خلف  المذيع خلف  يقف  ديو حيث توجد طاولة كبيرة. 

ب كبيرتان  طائرتان   فاصل.نهما  ي صورتان  فيها  المذيع  يسار  على  التي  الصوة 

حديثتان   األ   وكأنهماحربيتان  الصورة  في  السماء.  في  على  تطيران  التي  خرى 

المذيع توجد طائرة عمودية تح   يمتد وسطها عمود طويل    ،انيق فوق مبلّ يمين 

 .(8)ص  ،"اليمنية "  الجمهوريةيرفرف فوقه علم  

 

   

   

                       

 

 تعليق 

الملف   من  الثاني  المحور  عناوين  فيمنيالي " في  برنامج    "  من  الحلقة  هذه 

  في حيوية    ةأ لمنشهاجم  كم   "الجزيرة" على شاشة قناة    "الحوثي" ظهر  ي    ،"الحصاد" 
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العربي خصوصا   التحالف  الهجوم    زاويةمن  ،  "اإلمارات"   دول  على    "الحوثي" توثيق 

قبل    "اإلمارات"  العالمية  من  مثلالصحافة    " برس  وشيتدسا " وكالة    المهمة 

 ت ثباإ إلىمن ذلك  قناة "الجزيرة"حيث تهدف  . خباريتيناإل   "وول ستريت" وصحيفة 

األ  تبثها  مصداقية  التي  العربي.جماعة  خبار  المشاهد  يهدف نقل    الحوثيين لدى 

المحور    الخبر هذا  قليمية  إ كقوة    هم ظهارإو  "جماعة"الفعال  أتضخيم    إلى في 

حساب   لها  وكاالت    باعتراف يحسب  عالميةمن  تناول  . صحافة  القناة كذلك    ت 

زاوية وهيأ  الخبر من  العالقات  الضوءتسليط    خرى  اإلاإلمارات "   على    " يةسرائيل ية 

بين   التطبيع  طالما    "اإلمارات "   ودولة  "إسرائيل"بعد  الذي  المتحدة  العربية 

باب  "الجزيرة" تناولته قناة  القضية  اإلماراتتخلي  من     .""الفلسطينيةعن 

الحوثيين    "قناة"صياغة    ّن إ  لجماعة  الداعم  للخبر  المحور  لالجزيرة  هذا  مقدمة 

ال" الثاني من   السابق.   فقط  جمل  ربعاأل   تتجاوزال  التي    "منيي الملف  التعليق  تعزز 

تقول   التي  الثالثة  الجملة  جاأ   ّن إ حتى  الرد  بحق  تحتفظ  لتأكيد  ضا  أيت  ءبوظبي 

الحوثية في   الرابعة في    بوظبي.أ على    هجومهاالرواية  المقدمالجملة  التي  ةهذه   ،

على حالة    الضوء  لتسليطتمت صياغتها فقط  اإلماراتمع   رائيل إستؤكد وقوف  

بين   المتحدة    اإلمارات" التطبيع  التعاون  إو  "إسرائيل"و  "  العربية  مدى  ظهار 

العربي. حيث  األمن الدولتين للمشاهد  بين  الجملة  م    ّن أ ي  اعتبر هذه  البرنامج  عد 

الثاني مناأل  الحلقةاألمنالملف    خيرة من المقدمة كعنوان للمحور   . ي في هذا 

ش دور   ّن أ   كال  للخبر  المصاحبة  التليفزيونية  جندة  األ   توصيلفي    اكبير   اللصورة 

و إلا سريع  بشكل  العربي  للمشاهد  المطلوبة  توضيحا  أعالمية    حيث   .كثر 

قناة  ا )فيديو(  الصور   "الجزيرة" ستخدمت  والمتحركة  جماعة    الثابتة  لتضخيم 

عرض   مع  يتوافق  الذي  الخبر  صياغة  خالل  من  العربي  للمشاهد  الحوثيين 

الشاشة.  أ الصورة   على  الفيديو  دور  ل  القناة  استخدمتكذلك  و  تظهر  فردات 

الخبر  .الصورة المحوري في 

الذي ستتم مناقشته في   اليمني  للملف  السابقين  المحورين  من خالل مقدمة 

الحلقة   المذيع وضيوفههذه  ّن  ،  بين  أ القناة إظهار  الحوثيين تواجه  أرادات  جماعة 

قبل    حربا   من  السعودية    "التحالف" ليس  العربية  المملكة  بقيادة  العربي 

تشترك    اإلماراتو  بل  فقط  المتحدة  من  ممعهالعربية  كال   المتحدة  ا  الواليات 

ودولة  األ وهإسرائيلمريكية  ا.  التي تعرضها  االستراتيجية    لجماعة دائما  ي نفس 

اإلعالميفي   عليه  " إسرائيل"و  "مريكاأ"   ّن أ ب  خطابها  الحرب  في    إلى ا  تشتركان 

 ". التحالف" جانب دول 

اإلعالمي التناول  من  النوع  هذا  بالخالفات    "الجزيرة" قناة    نهج  يعزز  يتعلق  فيما 

األيديولوجي والصراع  الخليج  دول  بعض  واالستراتيجي    بين  القضايا  على 

العربية    والملفات المنطقة  اليمني. و قليم  إل وافي  الملف  ال   بالذات    حيث 

أل  المراقب  احداث  يستطيع  الدعم  تجاهل  اليمني    لجماعةيراني  إل الملف 
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عن    الحوثيين.  في    "القطري  -ني  يراإل ا " التقارب  فضال  يسير  ختلف  ي  اتجاهالذي 

الرؤية    ا  كثير  والسعوديةاإلمارات" عن  ال   "ية  المنطقة. كذلك  ملفات    في عدد من 

المراقب تجاهل دور قناة   األ "  الجزيرة" يستطيع  والحركات  في دعم  الدينية  حزاب 

العربيإلا الربيع  ثورات  مع  حصل  مثلما  في    الحوثيين  ّن إ عتبار  اعلى  ،  سالمية 

اال  ترتبط في    ،جماعة دينية  مجوهره  كثير من 
 
وحركات في    وأحزابس مع دول  س

العربية وا  م. قليإلالمنطقة 

 

 ي تفاعل 

عياض:•   القادر  التواصل    ˂"    عبد  منصات  عبر  التقينا  قد  كنا  الحصاد  قبل 

يقول    ˃االجتماعي   التي  صنعاء  على  الجوية  الضربات  موضوع  معكم  وناقشنا 

ومنصتين  ↑دمر  ↑ه  نّ إالتحالف   للطائرات  اتصاالت  منظومة    طالق إل عبرها 

استهداف  أفي    يأتيالصواريخ. تصعيد   وصف ↑ عقاب  الحوثي لمواقع    ↑   تجماعة 

و   بصواريخ  ˃   اإلماراتبالحيوية في   .  ˂مسيرة    وبطائراتحة  خرى مجنّ أباليستية 

التالي  ˃هذا الموضوع كنا قد طرحنا عليكم  آرائكم بشأنوالستطالع    ˂ :  السؤال 

يمكن   تؤثّ أ كيف  اليمن؟  ن  في  الحرب  مسارات  على  على صنعاء  الضربات  %  49ر 

وقال    ّن إ قالوا   التصعيد.  من  ستزيد  شإ %  35الضربات  من  على   ↑نأ نها  أن  تؤثر 

يرى   بينما  الحوثيين.  ستدفع  أ%  16قدرات    ↑ هذا.  ↑الدبلوماسية   ↑نحو↑نها 

بش اليمن    وتأثيرهاالضربات على صنعاء    ↑ن  أ السؤال  الحرب في  على مسارات 

مفتوح   الشأن.    ˂مامكم  أ سيبقى  بهذا  الراء  من  مزيد  على    بإمكانكم للحصول 

رمز    إلىالذهاب   مسح  عبر  التصويت  لقاؤنا   ↑QRصفحة  الشاشة.  على  الظاهر 

مستجدة   لقضايا  خالله  نتطرق  يوميا.  يتجدد  الرقمية  المنصة    ومتفاعلة على 

 . "˃عربيا وكذلك دوليا 

 

 الصورة 

المذيع "  المذيع )شارة(  آرائكم  والستطالععند قول  الشاشة خلف  " تظهر على 

مكتوب)#   غ وهاشتا  "تويتر" التالي:  اليمن(  السؤال  يمكن    تحتها  تؤثر  أ كيف  ن 

الحرب؟ مسارات  على  صنعاء  على  ث1)ص،  الضربات  وراء    م (.  الخلفية  تنقسم 

ب  إلىالمذيع   الخاص  السؤال  فيه  قسم  ال ،  "تويتر"  قسمين.  فيه  والقسم  خر 

وتحتها مكتوب  49.00الرقم   التصعيد)%  المذيع"  ،(مزيد من  ن  إ % قالوا  49عند قول 

الشاشة      (.2)ص    ،.." على  الرقم  يتغير  ) 35.00  إلىثم  عبارة  وتحتها  على    التأثير% 

الحوثي( المذيع  تزامنا  ،  قدرات  قول  ش  ّن إ %  35"وقال    مع  ثم    .(3)ص    ،ن.."ـأ من 



 ( في برنامج الحصاد والمحتوى ديناميكية الصورة )     على قناة الجزيرة الخطاب الحوثي 

15 
 

الرقم مرة   الدبلوماسية( تزامنا  16.00خرى ليصبح  أ تغير  وتحتها عبارة )دفع نحو   %

المذيع: يرى    مع قول  ).."إلىها ستدفع  نّ أ%  16"بينما  الكاميرا  4ص  ،  تتحرك  ثم   .)

شعار  أجهة    إلى فيها  مكتوب  كبيرة  صورة  وتظهر  االستوديو  من    " تويتر "خرى 

الجمهور  والن   وضعها  التي  المئوية  على   تأثيرلسب  صنعاء  على  الضربات 

الحرب الشاشة  5)ص    ،مسارات  يمين  وتظهر صورة على  الشاشة  (. ثم تنقسم 

بالجوال   المسح  رمز  وتحتها  اليمن(  الحرب في  وتحته    QRفيها عبارة )مسارات 

 ( بهاتفكم(ا عبارة  الرمز  لكالم    مع   ،(6)ص    ،مسحوا  مصاحبة  موسيقى  وجود 

   المذيع.

 

    

   

 

 تعليق 

قناة التواصل  ل  "الجزيرة"   إدراج  تقديمها    االجتماعيوسائل  في    لألخبار الحديثة 

الساخنة في   باحترافيةوالملفات  والملف  يضيف    ،عالمية عاليةإ  المنطقة  للخبر 

مناقشته   تتم  العربيديناميكية  الذي  المشاهد  لدى  كبيرة   باعتبارها   ،وجاذبية 

تساعد   جديدة  كبي   إلىتقنية  في    رحد  المشاهد  مشاركة  في    الرأيبداء  إ في 

للنقاش المطروحة  الساخنة  كذلكالملفات  الخبر    .  إعالمية تناول    بأساليب 
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يظن  يّض   ،مختلفة ويجعله  المشاهد  نظر  في  الحدث  تداوله    ما  ّن أ خم  يتم 

الذي  ءالشيب المتابعة  الكبير   .االهتمامو   يستحق 

قناة   تضعه  الذي  االجتماعي   "ةرالجزي" السؤال  التواصل  منصة    " تويتر"  على 

في   المشاركة  المشاهدين  من  على    تأثير حول  ،  جابتهإ وتطلب  الضربات 

" اليمنية  اليمن  " صنعاءالعاصمة  الحرب في  من  م  مه سؤال    ، هو على مسارات 

القناة،   يكون  وجهة نظر  الفعل نفسه أوربما  الحوثيينضربات  )  كبر من  .  (جماعة 

بالفعل حجم   يعطي من قام  الحجم  بهذا  يكون  كبير  لكن سؤال  بكثير    أكبرربما 

الطبيعي حجمه  فعل    ّن أ يوحي  هنا  فالسؤال    .من  على    "التحالف" ردة  العربي 

نفسه  "صنعاء" التحالف  على  الوخيمة  توابعها  انتقام جماعة  أ وك.  لها    أنصار " ن 

ّن  إلىومؤلما    قاسيا   يكونالحوثيين سوف    "هللا أ الحرب سوف يتغير. درجة    مسار 

براز   إ للمشاهد من خالل  تقوله  أن  الجزيرة  أرادت  ما  االستطالع على  وهذا  نتائج 

التواصل   فيها  "تويتر"موقع  اعتبر  التي  المشاركين  49،  من  على   ّن أ %  الضربات 

التصعيد.  "صنعاء" الحرب الحوثيين    ّن إ   بها  قصد ي  و   ستزيد من    سيصعدون من 

العربي التحالف  دول  فيه  ،على  مبالغ  افتراض  الواضح  .  وهو  الهدف  أ من  ن 

من  األ موقع    االستطالعساسي  لمجرد    "ر تويت "على  المطروح هو  السؤال  بهذا 

وإعطاءتضخيم   تضعهم  عالمية كبيرة  إ  الحوثيين مساحةفعال جماعة  أ   الصراع 

العربي. الند مع دول  في مقام    التحالف 

البرنامج الجزئية من  ا،  الملفت هنا في هذه  الثانية خبر تدمي رللم لمذيع  هو تكرار    ر ة 

الطائرات    "التحالف"  اتصاالت  منظومة  تدمي   المسيرة.العربي  عليها    ر ويضيف 

الثانية    الصواريخ.  طالقإلمنصتين   وللمرة  المذيع  جماعة    يضا  أ كرر  هجوم  خبر 

على   إ الحوثيين  األ   . ماراتيةمنشأة  المرة  "ففي  المذيع  قال  نفطيةولى  "  م نشأة 

قال الثانية  المرة  وصف  وفي  حيث  بالحيوية"  ت"مواقع  في   ّن أ .  مرتان  الخبر  تكرار 

الحلقة   كذلك    المشاهد.الخبر نفسه في مخيلة    يضخممختلف    وبأسلوب نفس 

األ نوع  خبر  المذيع  استخدمها  كرر  التي  قال  الحوثيون.  سلحة  المقدمة  في 

نوع  أ"  يحدد  ولم  البرنامج حدد  في  لكن    األسلحة.سلحة متنوعة"  الجزئية من  هذه 

استخدمتها   التي  االسلحة  نوع  ض  "الجماعة"المذيع  وقال    "اإلمارات" ب  رفي 

نواع  أالمذيع ذكر هنا ثالثة  .  مسيرة"  وبطائراتخرى مجنحة  وا    بالستية  بصواريخ" 

األ البعضمن  بعضها  مع  حروبها  في  الدول  تستخدمها  التي  المهمة    ، سلحة 

ي   البالستية   رذكلكنه لم     المسيرة.الطائرات    حتى وأ و المجنحة  أ عدد الصواريخ 

الخبر الصوتية  " تقنياتالمذيع" دم خاست  الجأ حيث    ،قراءة  الكالم عند  مل  سرع في 

يعتقد   الخبر مثل  ا  كثير   ال تضيفها  أنالتي  التقينا   لمضمون  الحصاد كنا قد  "قبل 

االجتماعي" التواصل  منصات  الج  وأبطأ،  عبر  قراءة  يعتقد  عند  التي  نها  أمل 

الخبر خصوصا   األأعند ذكر    مهمة في  التي  نواع  الحوثيين  أطلقتها جماعة  سلحة 

"بصوا اإلماراتعلى   و ر :  بالستية  مجنحة  أ يخ  حتى  ،  "مسيرة  وبطائراتخرى 
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واضح. بشكل  المشاهد  نبرة  أ  يضا  أ المذيع  استخدم    يسمعها  رفع  سلوب 

ن    والتشديد  الصوت الخبر عند  الكلمات عند قراءة  بعض  يعطي    ،طق  وذلك لكي 

وضوحا   وأ  الكلمة  غيرها  من  بين  أبرازها  إ كثر  يعتقد    كلماتكثر  التي  نها  أالخبر 

الذي يقوله مثل: "د   الخبر   "بالحيوية" وغيرها.  ،"جماعة"  ،ر "مّتخدم مضمون 

 

 1  تفاصيل الملف اليمني 

القاد •  اليمن.  إذاالبداية ↑ عياض: " رعبد  التحالف   حيثمع المشهد في  ذ  نه نّف أقال 

لمعاقل   متفرقة  جوية  ضربات  اليوم  في  ومعسكراتفجر  العاصمة    الحوثيين 

و  التحالف  أصنعاء.  منظومة  ↑نه  إضاف  ودمر  بصنعاء  الحوثيين  معاقل  قصف 

النبي بجبل  المسيرة  وكان  شعيب.  ↑اتصاالت للطائرات  التحالف قد ذكر في    ↑هذا 

سابق   الساعات    ّن أ وقت  مدار  على  جوية  عمليات  تنفذ  الجوية  ربع  األ قواته 

صنعاء فوق  الماضية  وقت  أ و   ،والعشرين  في  دمرت  الهجومية  طائراته  ن 

استخدمتا  ↑ منصتين  التير الصوا   طالق إلسابق  البالستية  ).(   ˃يخ  استهدفت 

لجمأالمقابل  ↑  في.  ˂بوظبيأ ↑ تابعة  وسائل  الحوثيين  أاعة  فادت  هللا  نصار 

و   شخصا  14˃بمقتل  نساء  غارات  آعشر    حدأصابة  وإ طفال  أبينهم  في  خرين 

في   الليبي  الحي  في  صنعاءللتحالف  و .  ˂).(    مصادر   تهاثبصور  ↑ظهرت  أهذا 

حوثية  إ قال  آعالمية  والذي  مساء  صنعاء  على  للتحالف  الجوي  القصف  ثار 

مقتل  أنه  أالحوثيون   عن  الجنيد  ↑ سفر  قاسم  عبدهللا  الطيران  كلية    وأفراد مدير 

 ." لهمنز↑ استهداف ).(ثر  إ سرتهأ

 

 الصورة 

خلف   كالمهالمذيع  تظهر  م   خالل  لمنازل  كبيرة  في  دمرّ صورة  شعبي  حي  في  ة 

( وتظهر  1ص  صنعاء،  الشاشة  على  من  المذيع  يختفي  صورة (.  خريطة    بعده 

العاصمة ورة ص( )2ص  )  ،"الحوثيين" عند قوله    اليمنية صنعاء  اليمن محدد فيها 

الصورة      .مكررة( وكع    إلىتتحرك  الخريطة  سفل  أ  إلىعلى  أالكاميرا تنزل من    ّن أ مق 

ت   األ حيث  الصورة مكتوب فيها    ،"اليمينة" راضي  ظهر تضاريس  سماء  أثم تستقر 

الروضة النبي شعيب وشارع الستين ،ثالثة مواقع في صنعاء:  هذه   وبجانب  ،جبل 

نار تشتعلاأل الثالثة  "ش  مكررة  ، )صورة(3)ص    ،سماء  بعد كلمة  تختفي  (.  عيب" 

وتظهر   حربية    مكانهاالخريطة  الصحراء  حلقت  طائرة  تختفي  (4)ص    ،فوق    .

و الطائرة   الجويالحربية  المذيع    متزامنا    ظهر )فيديو( لقصف مواقع من  مع قول 

سابق    ّن إ " وقت  في  ذكر  عمليات    ّن أ التحالف  تنفذ    وقد بوظبي."   أ ...    جويةقواته 
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في  أفي    ك تب جوية  عمليات  تنفذ  طائراتنا  )التحالف:  عبارة  الشاشة  سفل 

( ثانية حتى نهاية  27)مدة  ل  استمر و   ،(5ص) ساعة(،    24العاصمة صنعاء على مدار  

المذيع مجددا    ."بوظبيأ " عند كلمة    رالخب وخلفة صورة كبيرة    يظهر  الشاشة  على 

وتظهر   يختفي  ثم  مدمرة.  )  بعده لمنازل  م ل  فيديو(صورة  وا  منازل  ناس  دمرة 

األ  يبحثون تحت  ناجين  في    ،نقاضعن  )التحالف:  أ يوجد  عبارة  الشاشة  سفل 

استخدمتا    دمرت  F15طائرات   استهدفت    الصواريخ  طالقإلمنصتين  التي 

المذيع "في صنعاء"  ،بوظبي(أ  الفيديو بعد قول  ( 10لمدة ) استمر،  (6)ص  ،ينتهي 

فيديو أ  يبد   ثوان. لطائرةعلى    آخر   عرض  األ   الشاشة  من  تصّو مسيرة  حي  على  ر 

في   مدمرة  منازل  فيه  قوات    " صنعاء"شعبي  )الحوثيون: قصف  عبارة  وجود  مع 

صنعاء  ا على  و أ لتحالف  الطيران  كلية  مدير  مقتل  عن  تزامنا  أسفرت  مع    سرته( 

و  "هذا  المذيع  يستمر"ظهرت....أقول  قولالفيديو    عرض   ،  كلمة    حتى  المذيع 

 ( ثانية.18مدة )ل ،(7)ص ،"ه"منزل
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 تعليق 

التي ذكرها سابقا    عرضالمذيع في    أيبد هنا   اليمني  الملف  حيث    ،تفاصيل عناوين 

الثالثة مع    )ضربكرر خبر   التي استخدمها    اختالفصنعاء( للمرة  الفعل(  )مفردة 

األ  المرة  الثانية قال "د  المذيع. ففي  المرة  ر" وهنا قال  مّولى قال "استهداف" وفي 

وف  "ن   "د  ص  "ق    ذ"  و  أضر" مّف"  إذ  لما.  المذيع  النبي   اف  "جبل  عبارة  قبل  من  قاله 

م أشعيب"   فهو  الخبر  باقي  هو    كرر.ما  هنا  وسائل  إالجديد  جماعة  إ عالن  عالم 

بينهم نساء و  (14) ن مقتل الحوثيي   "هللا أنصار"  طفال ومقتل مدير كلية  أشخص 

الجنيد و   . سرتهأالطيران عبدهللا قاسم 

ا يخص  "للمذيع"   ألداءفيما  من    االعالمي  الجزئية  هذه  والتيفي  فيها    البرنامج، 

األ  المحور  عناوين  لمضمون  اليمنيتكرار  الملف  من  نبرة    ،ول  المذيع  استخدم 

ن   عند  المرتفعة  يعتقد  الصوت  التي  الكلمات  بعض  مضمون  إطق  تخدم  نها 

كلمة   نطق  فقد  مع    "البداية" الخبر.  مرتفعة  الكلمة. بنبرة صوت  كذلك    تطويل 

الحلقة  "قصف"كلمة   بنبرة صوت مشددة    ،المهمة في هذه  المذيع  فقد نطقها 

التي  أ الكلمات  من  الكلمات  كثر  من  وغيرها  وبعدها.    الخبرفي    الموضحةقبلها 

 عاله. أ

استخدم ن  أ المذيع    كذلك   سلوب 
 
الج بعض  بسرعة  طق  والعبارات  قل من  أمل 

األ الج كالمهأخرى  مل  يجعلها    ،ثناء  وضوحا  ألكي  يسمعها    كثر  حتى  للمشاهد 

العبارة في    .بوظبي"أ   فمثال قال "استهدفت ).(فضل.  أ بشكل   المذيع هذه  قال 

ببطء   الخبر  الأنهاية  التي قبلها  جكثر من  والعبارات  ن  يتحتوي على كلمت   ألنهامل 

الخبريمهمت  محتوى  في  أ ن  "  ،يضا  .  جملة  المذيع  نساء    شخصا    14نطق  بينهم 

وأو  في  آ عشر    أحدصابة  إطفال  الليبي  الحي  في  للتحالف  غارات  في  ).(  خرين 

أتكثر لكي أ  ءببط  ،"صنعاء  للمشاهد.  كثر وضوحا  كون 

 

 اقتباسات 

المذيع  :  ويقولخرى على الشاشة  أ مرة    يظهر 

القادر عياض:  •   اإل↑"قال نصر  عبد  وزارة  وكيل  للحوثيين الدين عامر  التابعة    عالم 

ّن  بخصوص  أ   ˃والسعودية    اإلمارات˂↑  أ الدولية  التحقيق  لجنة  عمل  وقفتا 

و  اليمن.  في  المدنيين  للجزيرأاستهداف  سابقة  نشرة  في  أّن ضاف  جماعته    ة 

العسكرية لو ثبت ↑ ثم      ."مدنيون↑  ).(نهم  أ  مستعدة لتعويض ضحايا عملياتها 

فيه   يتحدث  مسجل  فيديو  من  مقتطف  بث  عامر"يتم  الدين  وزارة    " نصر  وكيل 

المذيع في الظهور على الشاشة ويقول: ي  .للحوثيينم االعال  عاود 
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جانبه  "ض:  عيا  رالقاد   عبد  • التركي"  تسائلومن  اإلعالم رئيس    "ماجد    مركز 

الحوثي على   الهجوم  الروسية عن توقيت  العربية  متهما ).(    اإلماراتوالدراسات 

مقابلة    ،يرانإ   ↑ وراء    سابقةفي  بالوقوف  الجزيرة  باستخدام  ↑مع  الهجوم  هذا 

 ."  الحوثيين

التركي يتم بث مقتطف من فيديو مسجل يتحدث فيه ماجد     .ثم 

 

 الصورة 

في  أ التوالي  على  تظهر  عامر  الدين  نصر  حديث  العبارات  أثناء  الشاشة  سفل 

التحالف على صنعاء    تية:ال سفر عن مقتل مدير كلية  أ)الحوثيون: قصف قوات 

و  منصتين    دمّرت  F15)التحالف: طائرات    .)صورة مكررة(،  (1ص  )  ،سرته(أالطيران 

استهدفت    الصواريخ  إلطالقاستخدمتا   .  )صورة مكررة(  ،(2ص  )  ،بوظبي(أ التي 

فيديو بث  بدء  "يتحدث    قبل  التركيفيه  مقسومة    "ماجد  الشاشة   إلى تظهر 

الشاشة فيه صورة لطائرة عمودية ت    ،نصفين يمين  الذي على  ق فوق  حلّ النصف 

األ  النصف  وفي  اليمني.  العلم  تحمل  ترتفع فوقها سارية طويلة  من  مبان  يسر 

يظهر   التركي"الشاشة  لماجد  3ص  )،  "ماجد  المصاحبة  الصورة  تختفي  التركي  (. 

يتكلم.    تدريجيا   الشاشة كاملة  يبقى هو على  التركي"ثناء حديث  أحتى  تظهر    "ماجد 

التحالف على صنعاء  أفي   )الحوثيون: قصف قوات  الشاشة عبارة  سفر  أ سفل 

 ، )صورة مكررة(. (4)ص  ،سرتهأعن مقتل مدي كلية الطيران و 
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 تعليق 

المذيع   يستشهد  اإل  بكالمهنا  وزارة  للحوثين  وكيل  التابعة    اإلمارات "   نأ بعالم 

الدوليةأ   "والسعودية التحقيق  اليمن بخصوص استهداف    وقفتا عمل لجنة  في 

قد    .المدنيين الذي  تم  الم   يسألهالسؤال  لماذا  للحلقة  هذه    اقتباسراقب 

الدين عامر من حوار سابق له مع قناة  بأي    "الجزيرة" الجزئية من كالم نصر  يرتبط  ال 

اليمني.   الملف  في  المذكور  الخبر  وتفاصيل  بفحوى  على  الجزيرة  أرادات  حال 

ت  األرجح، ّن  أن  أ األنباء  صّور  بعد  جاء  للمدنيين  التحالف  طيران  التي  استهداف 

عامر الدين  نصر  المدنيين  ادعاها  باستهداف  بالتحقيق  المعنية  اللجنة  .  بوقف 

يعزز ّن  أ ذلك  شأّن  مقابل    من  المدنيين،  بقصف  للتحالف  الحوثيين  اتهامات 

الحوثي    صفحة  يضتبي   محاولة المسؤول  بقول  ّن   "الحوثيين،  أ جماعته    للجزيرة 

 ". نهم مدنيونأمستعدة لتعويض ضحايا عملياتها العسكرية لو ثبت  

اقتباس كالم    سيري  جزء  أما  التركي" من  اإل رئيس    " ماجد  والدراسات  مركز  عالم 

الروسية ج لكي  اء  العربية  التحالف ايجدد  فقط  دول  وراء  ب  إليران  تهام  الوقوف 

ّن الهجمات   وأ األ  "يرانإ "  الحوثية  المحرك  استهداف  هي  لعملية  ساسي 

 . اإلمارات

 

 2  تفاصيل الملف اليمني 

المذيع    على الشاشة ويقول:  بالظهور يعود 

 

القاد   • "ضعيا   رعبد  ونشر:  صور    تهذا  برس  اسوشيتد  صناعية  أوكالة  قمار 

الذي لحق بما↑توثق حجم  مصفح  ↑ منطقة مستودع للنفط في  ↑ إنه قالت   الدمار 

الحوثيأ ية  اإلمارات بالعاصمة   الهجوم  جراء  من  التي  ↑ظهرت  أو   .بوظبي  الصور 

شركة   من  الوكالة  عليها  لأل حصلت  فوق  بالنت  الدخان  تصاعد  الصناعية  ر  قما

بترول   الوطنية في حي مصفح  أبمستودع وقود بشركة    مس االثنين. كما أوظبي 

فترة  أ↑صور    قتوثّ  بعد  التقطت  من↑خرى  عالمات  ↑  ˂وجيزة    االحتراق الهجوم 

الحرائقورغوة بيضاء ↑  " .˃ لمستودعارض  أ منتشرة على   إلخماد 

 

 

   الصورة 

قول   "الحوثيبعد  كلمة  ومعالمذيع  "   هقول  "  الصور"أعبارة  على    ،ظهرت  تظهر 

باألقمار االصطناعية للمنش التي تم استهدافها من  اإلماراتة  أالشاشة صورة  ية 

 
 
الحوثيين. مع وجود عبارة في  ق برس: تنشر صور  الشاشة  أسفلبل  : )اسوشيتد 

اثقمار صناعية ت  أ النآ ظهر  الحوثي على مستودع  الهجوم  ص  )،  بوظبي(أ فط في  ر 
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يستمر   ،(1 مكررة(.  لالعرض    )صورة  األفيديو  االصطناعية  صور    ة أ للمنشقمار 

)اإلمارات لمدة  المحترقة  الخبر  25ية  نهاية  حتى  ثانية  قول(  المذيع    عند 

 "المستودع". 

 

 

 

 

 تعليق 

يبدأ  الملفالجزء من    هذافي   اليمنياالمذيع في تفصيل عناوين    اليمني  ،  لملف 

الحلقة.    سابقا    ذكرهاالتي   بداية  لحوثيين على  ابتناول ملف هجوم    أبد حيث    في 

زاوية  ،  "اإلمارات"  به  ا ثآمن  الذي قامت  الهجوم  في  حيوية    ةأمنشعلى    الجماعةر 

حيث  اإلمارات للمشاهد  أ   "الجزيرة" قناة    أرادت.  تثبت  على   ّن أ ن  الحوثي  الهجوم 

و   "اإلمارات"   أحقيقي 
 
ق من  توثيقه  تم  وكالة  نه  عالميةأبل  الحوثيين    ّن وأ   ،نباء 

 ن. صادقين فيما يقولو 

يدعم   يريد    الفكرة  "المذيع" لكي  قراءة  للمشاهد،  يصالها  إ التي  تقنيات  استخدم 

الن   الصوتية من خالل تشديد  الخبرالخبر  المهمة في  الكلمات   ورفع  طق لبعض 

ن   تطويل  مع  صوته  مثل:  نبرة  الخبر  في  المهمة  الكلمات  بعض  و    "الدمار" طق 

المذيع  كذلك  وغيرها.    " مصفح" و    " مستودع" قول  أاستخدم  في  البطء  سلوب 

الج التي  بعض  لكييصال  إ نها مهمة في  أيعتقد  مل  وضوحا  أتصبح    فكرته    كثر 

المشاهد مثل: "الهجوم االحتراق"، " لدى  و " عالمات  بيضاء  "  الحرائقرغوة   إلخماد 

 رض المستودع.". أ منتشرة على  

يقوله   الذي  الخبر  تدعيم  في  مهم  دور  هنا  قناة  حيث    "المذيع" للصورة  قامت 

بتكامل    "الجزيرة"  المنسجم    "الصورة" و  "الخبر" بين    احترافيهنا  التزامن  من خالل 

المعبرة عن   والصورة  والتي للكلمة  الخبر   الكلمة.  وقع  وتقوي من  الكلمة  تدعم 

ما    ،المشاهدلدى   مكانة    أرادتهوهو  في  الحوثيين  جماعة  لوضع  الند  القناة 

العربي التحالف  العربي  والخصم لدول  المشاهد  القناة    اهتمامكذلك    .في ذهنية 

الع الت الدق  بالوصف  اديغير    لألنباء   "برس  اسوشيتدوكالة " أذاعتها  ي  يق للصور 
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القناةبالتزامن   على شاشة  الصور  هذه  )  مع عرض  لمدة  استمر  ثانية25الذي   )،  

أي نصر    "الجزيرة"  قناة   ّن أ   إلىيشير  الذي  و  الحوثيين  أ تبحث عن  و تفوق لجماعة 

ت   لكي  العربي  التحالف  دول  حساب  بمظهر  على  الجماعة    " القوي" ظهر 

   .لمتابعيها

قناة   التكرارإ سلوب  أ  "الجزيرة" استخدمت  على  يعتمد  مختلف  تم    ،عالمي  حيث 

الفكرة   والصورةتكرار نفس  وبتقنية  أفي    الواحدة    عالمية مختلفة. إكثر من مكان 

اختالف   واحد مع  الفكرة في مكان  عندما    ال  مث .  العرضسلوب  أكذلك تكرار نفس 

المذيع: ونشر  يقول  صور  اوكالة    ت"هذا  برس  توثق  أسوشيتد  صناعية  قمار 

الدمار.."   في  حجم  ذكره  تظهر  الذي  للدمار  صور  الشاشة  على  الوقت  نفس 

وفي ذاته  المذيع  في    الوقت  )اسوشيتد أتظهر  عبارة:  الشاشة  برس:    سفل 

صور   تظهر  أتنشر  صناعية  في  آقمار  النفط  مستودع  على  الحوثي  الهجوم  ثار 

والصورةأ  المذيع  التي تحمل نفس مضمون كالم  الخبر. معا     بوظبي(    حتى نهاية 

ّن أي   استخدمت    أ واحدإتقنيات    ثالثالقناة  ب  :عالمية في نشر فكرة  صوت  النص 

المكتوبة في   والعبارة  والصورة  اختالف طفيف في  أالمذيع  الشاشة مع  سفل 

الكلمات.   بعض 

 

وي   المذيع الظهور على الشاشة   ل: كم يعاود 

 

القاد   • نقلت صحيفة    عياض:"  رعبد  وقد  جورنال عن مصادر  ↑هذا  وول ستريت 

األ   ّن أ مطلعة   تجريه  التحقيق  الذي  رواية  نفس  ↑˃  إلىل  توّص   اإلماراتولي 

هذه  أ بش  الحوثيين التحقيق   .˂  الهجماتن  في  استخدموا    ّن أ وجاء  الحوثيين 

بالستية   وطائرات  ↑˃  وصواريخصواريخ  الهجمات    يف  ˂ مسيرة  كروز  سلسلة 

االثنين   يوم  استهدفت  الصحيفة  والسعودية  اإلماراتالتي  وقالت  نتائج    ّن أ . 

ا الحوثيين  ظهرت أالهجمات    ّن أ   إلىولي خلصت أل التحقيق  تقدما كبيرا في قدرات 

جورنال    .العسكرية وول ستريت  عليه  أ  لتقرير  وفقاوقالت  اطلعت  ممي سري 

األأ  الحوثيون  ن  يستخدمها  التي  المدى  طويلة  الصنع  إ سلحة   ّن أ و  أ يرانية 

 " يرانية.إ ↑).(تصميماتها 

 

 الصورة 

التحقيق في  "وجاء  المذيع:  قول  مع  يظهر بالتزامن  الشاشة    "  على  فيه  فيديو 

مسيرة   السماءافتراضية  طائرة  في  ومع1)ص  ،تحلق  المذيع  (.  كلمة    قول 

وك  "مسيرة" برج  بعيد فيه  يتصاعد  أ نه مطار في  أيظهر موقع حيوي من  بوظبي 



 ( في برنامج الحصاد والمحتوى ديناميكية الصورة )     على قناة الجزيرة الخطاب الحوثي 

24 
 

المذيع كلمة 2 ص )الدخان، في مكان منه   الشاشة  على   تظهر "  وفقا  " (.  مع قول 

بعض    منشأة الفيديو  3ص  )  ،جزائهاأنفطية مفترضة تحترق في  استمر  مدة  ل (. 

المذيع كلمة "34) الخبر عند قول   يرانية". إ ( ثانية حتى نهاية 

   

 

 تعليق 

ا   للرواية    " المذيع" يجدد  خرى  مرة  جماعة   نأ بش  "الحوثية" دعمه    استهداف 

في    ةأ لمنشالحوثيين   م  "اإلمارات" حيوية  ذكر  وول  " صحيفة  نشرته  ا  بإعادة 

الذي تجريه    "ستريت جورنال  التحقيق  الحادث.    اإلماراتحول  المذيع    ّن أ حيث  في 

ما زاوية  من  الخبر  الصحيفة    تناول  تحقيقها    اإلمارات  ّن أ بقالته  في  توصلت 

بش  إلىللحادثة   الحوثيين  رواية  الهجمات.أ نفس  يدعو للشك    ن هذه    ّن أ وهو ما ال 

و جماعة  واية  ر دعم  ت  "الجزيرة" قناة   إعالمية  الحوثيين  مؤسسات  من  بتوثيق 

التحقيق  أثبتت  حيث.  عالمية موثوقة الحوثيين استخدموا    ّن أ   المذيع  هما قال   نتائج 

بالستية   مسيرة  وصواريخصواريخ  وطائرات  يذكر .  كروز  التي  الثالثة  المرة  وهي 

األ  "المذيع" فيها   التي  نوع  فيالجماعة" استخدمتها  سلحة  على    "  الهجوم 

تقدم  "اإلمارات"  المذيع  يثبت  ولكي  عسكريا  ال.  الخبر    إلى  ألج  جماعة  هذا  توثيق 

بنتا التحقيق  ئبربطة مباشرة  التي  و   ."وول ستريت جورنال" صحيفة    جرتهأ   الذيج 

الحوثيين العسكرية.  كبيرا   ظهرت تقدما  أن الهجمات  أ   إلىصت ل  خ    في قدرات 

 

ّن  تبّين  أن    "الجزيرة" قناة  رادت  أ كذلك   لديهم  أ المدى أالحوثيين  طويلة    سلحة 

األ  ّن أ و  ا   إلىت  ألجحيث    ،"يرانإ "من    أتتسلحة  هذه  شارة  إلتوثيق ذلك من خالل 

ا    إلى جورنال" صحيفة    ذكرتهممي سري  تقرير  ف  . "وول ستريت   ءلجو  ّن إ وبالتالي 

مصادر    إلى  "لجزيرة"قناة   بأدلة    خبارهاأتوثيق  "الحوثية"  الرواية  تؤيد  من  التي 

 أكبر.   مصداقيةاألخبار هذه   سيمنحعالمية عالمية موثوقة إ  مؤسسات

 

يتوان   استخدام تقنيات    لم  الحوثية عند   هئأداالمذيع في  الرواية  الصوتي في دعم 

الخبر والتش  ،قراءة  المرتفعة  الصوت  نبرة  استخدم  عند  د فقد  التطويل  مع  يد 
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التي تخدم  ن   الكلمات  بعض  الحوثيين.    "القناة" جندة  أطق  استخدم  حيث    في دعم 

في  األ  تقنيات  "المذيع"  الصوتي  م أداء  مكان  من  من  كثر  الجزء  هذا  في  هم 

صحيفة  أل والبرنامج.   جورنال" ن  ستريت  حسب الحوثيين" واية  ر ت  دكّأ"  وول   ،"  

المذيع برنامجه من خالل قول عبارة "نفس   إبرازفقد حاول   ،قول  الجزئية في  هذه 

الحوثيين بش التشديد على كلمة   أكثرببطء  "   ن هذه الهجمات. أ رواية  "  نفس"مع 

للمشاهد واضحة  تكون  قال   يضا  أ المذيع    أبطأ .  حتى  عندما  الكالم  "كروز    في 

التشديد على وطائرات مسيرة"   للمرة    "كروز"ذكر كلمة    ألنهذلك    ،" كروز"  كلمة  مع 

الضوء    ضا  أيو   .ولىاأل  األأليسلط  نوعية  على  استخدمكثر  التي  ها  سلحة 

على    فين  و الحوثي  المذيع    ."السعودية" و  "اإلمارات" الهجوم  استخدم  كذلك 

في  تقنية   الكلمة  تطويل  مع  الصوت  نبرة  ن  ئداأرفع  عند  الصوتي  بعض  ه  طق 

المهمة التوقف قليال قبل    "يرانيةإ "و    " نفس"و    "وول ستريت" مثل    الكلمات  مع 

األ  الكلمة   . يرانية""إ  الجملة مثليرة من  خنطق 

 

قناة   والفيد أ  يضا  أ هنا    "الجزيرة" استخدمت  الصورة  عرض  على  يسلوب  و 

فقد  أالشاشة   بالصورة.  المذيع  يقوله  ما  تدعم  كي  للخبر  المذيع  قراءة  ثناء 

الكلمة بشكل كامل مع  الصورة  افتراضية    . توافقت  حيث تم عرض صورة طائرة 

السماء   في  تم    ةألمنشفيديو    ومقطعتحلق  كذلك  تحترق.  افتراضية  نفطية 

الدخان. عرض مقطع   فيديو لمطار حقيقي يتصاعد منه 

 

المذيع الظهور على الشاشة  ي  : ويقولعاود 

 

عي   • القادر  "اعبد  الحوثيون قد  ض:  وكان  مواقع حيوية    أنهمقالوا  ↑هذا  هاجموا 

و ↑  بصواريخ  اإلمارات↑في   وبطائرات مسيرةخرى مجنّ أبالستية  يحيى سريع  حة   .

قال    باسمالناطق   مصفح    مصفاةاستهدفت    جماعته  إنالحوثيين  في  النفط 

قدس  ↑  أبوظبي  ومطار نوع  من  مجنحة  صواريخ  ومطاربأربعة  دبي    اثنان 

بال نوع  ي بصاروخ  من  الفقار↑ستي  أ   ،ذو  أعلن  نوع    ّن كما  من  مسيرة  طائرات 

وصفها    ثالثة   -صماد ما  من  عدد  والهامة  باألهدافاستهدفت  .  الحساسة 

يعتبرون    أن  ضافأسريع   استمرت  طالما    ˃آمنة  غير  ↑دولة  ↑  اإلماراتالحوثيين 

اليمن    في على  تعبيره.  ˂عدوانها  فنددت اإلمارات السلطات  ما  أوفق    ية 

و وجرحى  قتلى  سقوط  عن  وتحدثت  في  ↑بالهجمات  لنقل    انفجار  صهاريج 

وقالت   المندوبة    إنهاالمحروقات  وقالت  الرد.  بحق  لنفسها    ية اإلماراتتحتفظ 

ّن   األمنبمجلس    "  .تحقيقاتهانتائج على  األمن  أبوظبي ستطلع مجلس  أ
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 الصورة 

كاملةي الشاشة  على  خارجية    إلدانة  اقتباس  ظهر  صادر    للحادثة  "اإلمارات" وزير 

وكالة   كلمة    .(1ص  )  ،اإلماراتنباء  أعن  المذيع  قول  عرض    أيبد   "مصفاة"بعد 

لمنش بعيدة  صور  فيه  كلمة  أفيديو  حتى  نفطية  قول    (.2)ص،  "اثنان" ة  مع 

يظهرمطار"المذيع كلمة   بعيد حتى    ةأومنش  آخر لشارع  فيديو  "  قول  حيوية من 

كلمة  (3ص  )  ،"كما"كلمة  المذيع   المذيع  قول  مع    " يحيى سريع" يظهر    "علنأ" . 

الحوثيينالمتحدث العسكري    " سريع" يستمر   .في فيديو صامت  يتحدث  لجماعة 

الشاشة   المذيع   حتى على  كلمة  (4)ص    ،" الهامة" كلمة    قول  المذيع  قول  مع   .

لعرض عسكري    "سريع" فيديو  حتى قولإ يظهر  "   هماراتي  .  (5)ص    ،"انفجاركلمة 

كلمة   مدينة  " بعد  في  لشارع  فيديو  يظهر  مركبات  فيه  تتحرك    "عدن"انفجار 

يرتفع فوقها علم   الديمقراطية " عسكرية  اليمن  السابقة جمهورية  قول    حتى   " 

بعد ذ(6)ص    ،"ستطلع"لمة  المذيع ك يظهر  .  بحرية في  لفيديو  مقطع  لك  ناقلة 

الفيديو كامال  7 ص) "، تحقيقاتها"البحر حتى كلمة   ( ثانية.53) (. مدة 
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 تعليق 

تتناولالجزيرة" الزالت قناة   اليمني في  "    " الحصاد"   برنامجمن  الحلقة  هذه    الملف 

ي الروا زاوية نقل  بدء    عالميا  إفعالها  أوتضخيم    "الحوثية" ة  من    " المذيع" من خالل 

حيوية   مواقع  على  الحوثي  بالهجوم  اتية  إالخبر  ر    ،نوعية  بأسلحةمار تكرا وكذا 

مرة في   الخبر ألكثر من  اختالف طفيف  أمضمون  البرنامج مع  كثر من موقع في 

األ اإلفي   داء 
 
ذ تكرار  كذلك  جماعة  عالمي.  استخدمتها  التي  االسلحة  نوع  كر 

هن  الحوثيين ذكرها  تكرر  حتىللمرة    افقد  هذن  ال   الرابعة  مدة    الحلقة  هفي  وفي 

 . زمنية قليلة

هنا  سريع    "الجزيرة" قناة    ّن أ   ،الجديد  يحيى  الحوثيين  ناطق  بكالم  استشهدت 

للخبرأالذي ظهر في فيديو صامت   المذيع  المذيع للشرح  أ و .  ثناء قراءة  ن سرد 

و  األسلحةالدقيق لنوعية   الجماعة  استخدمتها  و التي  االستهداف  ماكن  أعددها 

آمنه  اإلمارات"   ّن إ   وقوله غير  ذلك    ،"دوله  بكل  الحوثيين  رواية  ال أنّ يخدم  قوة    هم 

و  بها  يستطيعو نّ أيستهان  دولة    المنشآتضرب  ن  هم  في    اإلمارات الحيوية 

المتحدة      العربية السعودية.  والمملكةالعربية 

قناة    ّن إ  لكالم    "الجزيرة" استخدام  المصاحبة  والفيديو  الصورة  عرض  لتقنية 

والخبر الكلمة  البرنامج لتدعيم  رئيسية في هذا  دانة  إفقد تم عرض    .المذيع سمة 

األأمقتبسة من خبر    اإلماراتلوزير خارجية   وكالة  خبر    لتأكيدية  اإلماراتنباء  صدرته 

على   الحوثيين  عرض  ."اإلمارات" هجوم  في    كذلك  ومطار  نفط  لمصفاة  فيديو 

في    متزامنا    اإلمارات النفط  مصفاة  استهداف  عن  المذيع  كالم  مصفح  "مع 

   يضا  أ يتزامن    "ومطار
 
ذ لمطار  مع  المذيع  لعرض  يأبوظبكر  االنتقال  تم  كما   .

الحوثيين تزامنا   آخر لمتحدث  المذيع حول ما    فيديو صامت  طق  االن  أعلنهمع كالم 

 لجماعة. ل العسكري 

فيديو    ذلك  بعد   عرض  يتم  للقوات  مباشرة  عسكري  متزامنا اإلماراتلعرض  ية 

المذيع   قول  يعتبرون  يالحوثي   ّن أ مع  غير    اإلماراتن  يظهر  منة.  آ دولة  بعدها 

مدينة   في  لشارع  اليمن،    "عدن"فيديو  جنوب  فيه  في  عسكرية    مركباتتسير 

علم   فوقها  اليمن  "يرتفع  قول    تزامنا    ،السابقة  "الديمقراطيةجمهورية  مع 

أيالمذيع   الرد  "  ،اإلمارات  أنها،  بحق  ولو قصير    ّن إ   ."تحتفظ لنفسها  عرض فيديو 

مدينة    لعربات  جدا   في  علم    "عدن"عسكرية  الديمقراطية  "ترفع  جمهورية 

حاليا  ،  السابقة  "الشعبية يرفعه  الجن"   والذي  االنتقالي  الحليف    "وبيالمجلس 

لدولة   اليمناإلمارات" القوي  في  قناة  أ  تماهي  مدى  يبين  "  مع    "الجزيرة" جندة 

اليمن.جماعة  دبيات  أ في  قول    ّن أ و   الحوثيين  بعد  مباشرة  الصورة  هذه  ظهور 

الرد" "حق  ّن   إلىيشير    المذيع  تريد    أ سترد    اإلماراتأن  بتوصل فكرة    ن أ "الجزيرة" 

إشارة   في  الجنوبي  االنتقالي  للمجلس  التابعة  القوات  تهام ا  إلى أيضا  من خالل 

بأجندة   الجنوبية "المدعومة إماراتيا "  القوات  بارتباط  الدائم   . اإلمارات"الجزيرة" 
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يبد  مباشرة وتزامنا  ذلك   بعد   المذيع    نفطية الناقلة  لفيديو ل مقطع  بث  أمع كالم 

البحر  "روابي"  ية اإلمارات عرض  الحوثيونفي  اختطفها  التي  في    2022يناير    3في    ، 

األحمر، قبل    البحر  بث    16أي  من  التحليليوما  قيد  هذا  الحصاد  لقد  .  برنامج 

المذيع في   المصاحبة لكالم  السابقة  القصيرة  الفيديوهات  استغرق عرض كل 

اليمني ) الملف  الجزئية من   .( ثانية53هذه 

من   البرنامج  من  الجزء  هذا  يخلو  األألم  تخدم  ساليب  التي  للمذيع  الصوتي  داء 

القناة تتبناها  التي  النظر  الن    ،وجهة  بتشديد  الصوت مع  فقد قام  نبرة  ورفع  طق 

الكلمات   كما قال    وغيرها.   "دولة  "و  "اإلمارات" و    "قالوا  مثل: "التطويل عند بعض 

عبارة فيطالما  "  المذيع  اليمن  استمرت  على  غيرها    أبطأبشكل    "عدوانها  من 

لوهو   حتى    مانقل  الحوثيين  جماعة  متحدث  المشاهد  قاله  من    كثرأيستوعبها 

التي م الج  . سواهال 

 

المذيع الظهور على الشاشة ويقول:   يعاود 

القادر عياض: "  • األ  عبد  السعودي  الخارجية  وزير  بن فرحان  كما قال  مير فيصل 

والتحالف في كامل    ّن أ  وجاهزيتهماالمملكة  مزيد  ↑ للتعامل مع    استعداداتهما 

والدفاع عن   الحوثي  بالتعنت  والمنأمما وصفه  المملكة  ضاف في  أ  ↑و  قة.ط من 

تويت   ةتغريد السعودية    ّن أ   رعلى  لأل   إليجادمبادرة  سياسي  اليمنية  حل  زمة 

مطروحة↑ في  ،  التزال  مستمران  والتحالف  األدعم  ↑والرياض  ممية  الجهود 

اليمن.إل   والدولية السالم في  األ  اكم  ˂  حالل  وكالة  السعودية قد ذكرتكانت    نباء 

األ أ  السعودي  العهد  ولي  بن سلمان  ن  اتصاال  أمير محمد  بوليجرى  عهد    هاتفيا 

زايدأ  بن  الشيخ محمد  الدولي ↑  كدأ  ˃  بوظبي  المجتمع  وقوف  على ضرورة  فيه 

وجه   سمياه↑ في  للقوانين↑االنتهاكات  ↑  ا ما  من  الدولية  واألعراف  الصارخة   .

األ  ↑  جانبه قال السعودي  الدفاع  وزير  بن سلمان عبر حسابه في  نائب  خالد  مير 

وصفه   ّن أ تويتر   الحوثيةباعتداء    ما  السعودية    المليشيات  يمثل    اإلماراتو على 

تصعيديا  أ و   .بأكملهاالمنطقة    ألمنتهديدا   مسارا  اختاروا  الحوثيين  ن 

 " .تعبيره اليمن، حسبوسيتحملون نتيجة عبثهم بمستقبل  

 

 

 الصورة 

المذيع   قول  الخارجية    "ضافأو " بعد  لوزير  تغريده  الشاشة  على  تظهر 

الشاشة    "كدأ" كلمة  قول  مع  .  (1)ص،  السعودي على  السعودي  العلم  يظهر 

بين  مكتوب:    وبجانبه وتحتها عبارة "اتصال  العريض(  اليمن" )بالخط  "الحرب في 

التالية: "الجانبان   العبارات  وتحته على  العهد" )بخط صغير(  كدا على ضرورة  أولي 
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)بخط   الحوثين"  وجه  في  الصارخة  االنتهاكات  وجه  في  الدولي  المجتمع  وقوف 

الحجم( األ  متوسط  بخط صغير جدا "وكالة  السعودية(وتحته  بعد   . (2)ص،  نباء 

الشاشة   بن سلمان    "تغريدة"ذلك تظهر على  السعودي  لخالد  الدفاع  وزير  نائب 

و   يقول فيها: السعودية  الحوثية على  المليشيات  يمثل تهديد    اإلمارات)اعتداء 

 .(3ص ، )(بأكملهاالمنطقة    ألمن

 

   

 

 

 تعليق 

السابق من    جماعةقدرات    "المذيع  " ن عرض  أ بعد   الجزء  الهجومية في  الحوثيين 

الحلقة ردود    ،هذه  بعرض  هنا  العربية    المسؤولينفعال  أاكتفى  المملكة  في 

عرض   خالل  من  السعودي    "تغريدة"السعودية  الخارجية  بن  "وزير  فيصل 

السعودي  "رحانف العهد  ولي  اتصال  وكذا  سلمان".  بن  عهد    "محمد  بولي 

الدفاع السعودي   باإلضافة لعرض "تغريدة"وظبي.  أب  . "خالد بن سلمان" وزير 

لمراقب   يحق  اإلأربما  "الجزيرة"  قناة  البرنامج  داء  من  الجزئية  هذه  في  عالمي 

به    ّن أ القول   قامت  ما  تجاه  "السعوديين"  المسؤولين  فعل  رد  تناولت  القناة 

الحوثيين من هجمات على "  و "السعودية"اإلماراتجماعة  بشكل  "  شكلي لرفع  ، 

عن   المهني  في    ّن أ ذلك    القناة.الحرج  تتوسع  لم  "الجزيرة"  فعل  سرد  قناة  رد 

و"  "السعودية"  في  ص  كذلك".  اإلماراتالمسؤولين  حتى  تعرض  واحدة  لم  ورة 

الدولتين من  بعرض    ،لمسؤول  اكتفت  تصريحات من    واقتباس  "تغريدات"بل 

 نباء السعودية.   وكالة األنشرتها  

األ يخص  الصوتي  فيما  فقدداء  قليال    للمذيع  صوته  نبرة  بعض  ن    دعن  رفع  طق 

مثل: الخبر  هذا  في  مهمة  يراها  التي  سمياها"الكلمات  و   "االنتهاكات  " و  "  ما 

التوالي. كذلك    "الصارخة  "     أسرععلى 
 
الكالم عند قوله ج والتي كان  في  ملة مهمة 

المفترض   ببطء  أ من  يقولها  األأ أكثر: "ن  السعودي  العهد  ولي  بن  ن  مير محمد 

زايدأ عهد   هاتفيا بوليجرى اتصاال أسلمان    ". بوظبي الشيخ محمد بن 
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 ول محور النقاش األ 

القاد  • السياسي  عياض:"    رعبد  والمحلل  الكاتب  الكويت معنا حسين جمال  من 

األي س   دوغالسواشنطن    ومن السفير  العراق  ليمان  في  السابق  مريكي 

واشنطن.   في  العربي  الخليج  دراسات  معهد  ورئيس    بضيفي هال  أوالكويت 

الكويت سيد حسين جمال    أبدأالكريمين.   سيد حسين عن    لكأسألبضيفي من 

التطور    ما هذا  يضيفه  دولة    باستهداف  خيراأل ↑  عد البهذا    .خيراأل ↑الذي  مواقع 

بي↑و    اإلمارات اليوم تحت عملية سميت  الذي كان هذا  .  ˃ الشامل  ↑الردع  ↑  ˂ الرد 

يضيفه من   الذي  ولكن على مستوى  ↑ما  اليمن  تعقيد ليس فقط على مستوى 

 ؟" ةقطالمن

واشنطن. ماذا عن هذه  دوغالس سيد  القادر عياض: "  عبد •   اإلشارة   ضيفي من 

األ   وتأكيد للمرة  الجانب  ربما  من  هذه  اإل عد  بال↑  إلى  يسرائيلاإلولى  في  يراني 

ا↑العملية.   واشنطن  إلكذلك  بشكلإل ا  البعدهذا    إلىشارات من  خر.  بآو  أ   يراني 

األ ↑ الذي تضيفه هذه  الملف   إلىبعاد ما  أ هذا   يضا؟" وتعقيداته 

عياض:    عبد • حسين  القادر  يزداد  ↑ "السيد  الوضع  هذا  الملف  أ جمال.    يزيد.و 

نحو   المعطيات  ↑مزيد من  ↑يتجه  بهذه  أ↑الميدانية  ↑التعقيد  قد  العسكرية؟؟  م 

ركز على  ↑حل    إليجادمدخل  ↑يكون   السعودي  الجانب  سياسي خاصة كما تابعنا 

المسالة   زالن  بأ هذه  الدبلوماسي    ما  يجاد حل  إ جل  أ  مازال مفتوحا من↑المسار 

اليمن؟؟"   في 

القاد  • جمال  ˂"عياض:    رعبد  حسين  الكويت  من  السياسي  والمحلل  الكاتب 

واشنطن   من  لضيفي  وكذلك  لك  جزيال  السفير    دوغالسشكرا  سيليمان 

العراق والكويت  األ العربي في   ورئيسمريكي السابق في  الخليج  معهد دراسات 

 " ˃ واشنطن.

هو خطاب قناة  لهدف التحلياركة ضيوف الحلقة، كون مش)لم يتم سرد  •

 .(الضيوف"الجزيرة" وليس 

 

 الصورة 

عن  الم   "الصورة"   غابت الضيوف    مكانها  وحضرتهنا    الشاشةعبرة  صور 

وجود عبارات مكتوبة في   الحلقة مع  الشاشةأالمتحدثين في  ثناء حديث  أ  سفل 

العام لمضمون    خباريهإعناوين    بحد ذاتها  تعتبر  ،الضيوف السياق    الحلقة تدعم 

التالية: العربي  المشاهد  إلى يصالهإ  "القناة" الذي تريد  بالصورة   ، كما هو موضّح 
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 تعليق 

التطورات    التعقيدات  جمال حولحسين  ـ  ل  "المذيع"   سؤالكان   التي قد تضيفها 

جماعة  األ  بين  العربي  "هللا  أنصار" خيرة  التحالف  ودول  المنطقة  الحوثيين  .  على 

يضل مجرد    تأثير  ّن أ حسين جمال    قال وهو  الحوثي محدود    ، عالميإ  تأثير الهجوم 

الهجوم هذا  تبعات  حول  تحدث  السياسية    ّن أ   يرىحيث    ،لكنه  كلفته 

الخليج.  واإلعالمية  واالقتصادية  كبيرة على دول 

وجهه للسيد   الذي  الثاني  المذيع  واشنطن   "سيليمان  دوغالس"في سؤال    من 

   مريكيواألي  سرائيلاإل   التأكيدحول  
 
بها  للب قام  التي  العملية  االيراني في هذه  عد 

البع  واإل  اإلماراتعلى    الحوثيون يضيفها  التي قد  اإل ضافات  الحرب  د  يراني لملف 

اليمن س .  في  بي رد  على    ّن أ ليمان  باللوم  يلقون  الحوثيين  في    اإلمارات جماعة 

محافظة   خارج  قال  "مأرب"خروجهم  اإل أّ يضا  أ .  الوجه  الموضوع  ن  لهذا  يراني 

التواصل   العراقية   ،العراقية  االجتماعي موجود في وسائل  المقاومة  حيث هددت 

اإل   اإلمارات التهديد في الصحافة   ه. حسب قول،  يرانيةوقد تم تجديد هذا 

سؤال ل  هفي  الموجه  جمال"ـ  الثالث  المذيع  أ   "حسين  يزداد    ّن أ   إلىشار  الملف 

العسكرية  اتعقيد  المعطيات  إ  ،بهذه  حول  لحل  وتسائل  مدخل  وجود  مكانية 

كمال"جاب  أوقد    سياسي. الدبلوماسي  ّن أ   "حسين  النهائي   الحل  المخرج  هو 

الحرب   و   ّن أ و   الطويلة.لهذه  رقعتها  تتوسع  من  أالحرب  ما  بعدهنتنه  ال  إ  ا يجة 

 . بالحل السلمي

 

الفعل   الخارجية   ردود 

عياض:   • القادر  ردود  عبد  األ ↑"في  الخارجية  قالت  الخارجية.    أّن مريكية  الفعل 

بل انطوني  دان  ي الوزير  اتصالنكن  زايد    عبدهللا  ياإلمارات  بنظيره  خالل  بن 

وصفها   التي  في    باإلرهابية↑الهجمات  مواقع  استهدفت  من  أ والتي  بوظبي 

و  المطار.  بأمن ↑كدت  أبينها  الراسخ  واشنطن  التزام    ووقوف   اإلمارات  الخارجية 
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المتحدة مع شركائها   اكسيوس عن  ييناإلماراتالواليات  ونقل موقع    مسؤول . 

بارز  إ ّن   قوله ↑ماراتي  الخارجية    أ بل ↑ ي  اإلماراتوزير  اتصالهما  ي طلب من  نكن خالل 

اليمن منظمة إ الحوثيين في  األ إرهابية    عادة تصنيف  وقال  .  األخيرةحداث  بسبب 

ّن القومي جيك سوليفان    األمن  مستشار المتحدة تعمل مع  أ   اإلمارات   الواليات 

جورنال   ستريت  وول  صحيفة  ونقلت  الحوثيين.  لمحاسبة  الدوليين  والشركاء 

ّن   مريكي قولهأ  مسؤولعن   في  ↑ يران  إ   أ تورطها  ّن   الهجوم قائل↑غير مشتبه    أ

يقصفه  الذي  الوقت  بمفردهم في  يعملون  قالت    ↑  يون.اإلماراتفيه    مالحوثيين 

ّن   اإلماراتنباء  أوكالة   تلقى    أبوظبي  ولي عهد  أ زايد  بن  هاتفيا من    اتصاالمحمد 

هيرتسوغ    يسرائيلاإلالرئيس   و ↑يتسحاق  الحوثية.  الهجمات  فيه  ضافت  أدان 

لدولة  إسرائيل  تأييدكد  أ  هيرتسوغ  أن  ةي اإلماراتالوكالة   ما  في كل    اإلمارات  التام 

والدفاع عن    تقوم رئيس  .  منها وسيادتها حسب تعبيرهاأبه لمواجهتها  كما دان 

بالهجومسرائيلاإلالوزراء   تغريدة  في  ووصفه  الهجوم  بشدة  بينيت  نفتالين    ي 

بينيتاإلرهابي وقال  من  أن  .  بتوجيه  الهجمات  مؤكدا    اإليرانيين  الحوثيين شنوا 

ودعا  أبوظبعهد    وولي  اإلمارات   جانب   إلى  إسرائيل  وقوف العالم    بينيتي. 

وجه يديعوت  .  على حد تعبيره  اإلرهاب  للوقوف في  وقد نقل موقع صحيفة  هذا 

على  ↑  إسرائيل  إن  قولهاية  إسرائيلأمنية  عن جهات    يةسرائيل اإل  احرنوت عرضت 

الهجمات على  اإلمارات التحقيق في مالبسات    ،أبوظبي  المساعدة في عمليات 

الصحيفة  أو  واستخالص  ↑تريد    إسرائيلأن    إلىشارت    للحؤول العبر  ↑التعلم 

مماثلة   لهجمات  تعرضها  الموقع    .(.)المستقبل↑في  ↑دون  القلق    ّن أ ونقل 

تل   من  أ يساور  وكال أ بيب  من سماهم  يقدم  في  ءن  تنفيذ    إيران  على  المنطقة 

والجهاد  ـل  إشارة   في   إسرائيل  هجمات مماثلة في قلب   اإلسالمي   حركتي حماس 

 اللبنانية." ↑وحزب هللا 

 

 الصورة 

عرض   بداية  األ  "المذيع" في  على  لردود  الحوثيين  جماعة  هجمات  على  فعال 

كلم  اإلمارات قوله  الشاشة    ة وبعد  على  ويظهر  المذيع  يختفي  "المطار" 

و األ   ين العلم  العريضاإلماراتمريكي  بالخط  وعبارة  على    ي  الحوثيين  )هجوم 

بخط  اإلمارات وتحته  وتعتبره  أ(  الهجوم  تدين  )واشنطن  مكتوب  رهابيا(  إ صغر 

بخط   عبارة  تحتها  واشنطن    تأكيد):  كبرأويوجد  ووقوفها    اإلمارات  بأمنالتزام 

شركائها   مع  االمريكية(  ،يين(اإلمارات متحدة  )الخارجية  جدا  بخط صغير  ،  وتحته 

كلمة    .  (1)ص   )  " نقل"وبعد  عبارة  استبدال  واشنطن    تأكيدتم    بأمن التزام 

شركائها    اإلمارات مع  متحدة  باإلماراتووقوفها  الخارجية    )وزيرعبارة    ـيين( 

ااإلمارات نظيره  من  طلب  منظمة  إ ريكي  ألمي  الحوثيين  تصنيف    . رهابية(إ عادة 

عن   اكسيوس  )موقع  كتابة  تم  االمريكية(  )الخارجية  عبارة  عن    مسؤول وبدل 
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)ص  إ بارز(  مستشار  .  (2ماراتي  صورة  وتظهر  السابقة  الصورة    األمن تختفي 

" األالقومي   المذيع،  "نسوليفا جيك  مريكي  قول  مكتوب    بجانبهو   "وقال"   مع 

الحوثيين على   ( رهابيا  إ تحتها )واشنطن تدين الهجوم وتعتبره  ،(اإلمارات)هجوم 

عبارة  كما ثم  السابقتين.  الصورتين  في  مكتوب  الواليات    هو  سوليفان:  )جيك 

مع   تعمل  الحوثيين(  اإلماراتالمتحدة  لمحاسبة  الدوليين  وتحتها  ،  والشركاء 

)البب االبيض(ي خط صغير  المذيع    " الحوثيين"   كلمةبعد    (.3)ص  ،  ت  قول  ومع 

تبدأونقلت"  وفيها  أصورة    "  الشاشة  على  الظهور  في  )هجوم    مكتوبخرى 

على   وتعتبره  يوجد    ،(اإلماراتالحوثيين  الهجوم  تدين  )واشنطن  (  رهابيا  إ تحتها 

عن   جورنال  ستريت  )وول  عبارة  غي إ   أمريكي:   مسؤولوتحتهما  مشتبه    ر يران 

على   الهجوم  في  ستريت  أو   ،(بوظبيأ فيها  )وول  عبارة  صغير  بخط  سفلها 

علىتستمر    .  (4  )ص  ،جورنال( عند الشاشة    الصورة  الخبر  المذيع  يكمل  حتى 

 .  "يوناإلمارات" كلمة 

الشاشة   على  الظهور  المذيع  يعاود  األ ثم  عناوين  قراءة  قول  .خبارليكمل    ه مع 

فيها    " المذيع" يختفي    "ضافتأو " كلمة   صورة  محله  وتحل  الشاشة  على  من 

األ اإلماراتو   يسرائيلاإلالعلمين   في  وعبارة  )الهجمات  ي  العريض  بالخط  على 

على   بخط  ،  (اإلماراتالحوثية  اأوتحتها  )الرئيس  بولي سرائيلإلصغر  يتصل  ي 

السابقة لها )أبخط    سفلهاأو   ،بوظبي(أ د  هع العبارة  التام    إسرائيل  تأييدكبر من 

كل    اإلماراتلدولة   تقومفي  عن    ما  للدفاع  وأبه  األ،  يادتها(سمنها  سفل  وفي 

الرئيس   هيرتسوغ  )يتسحاق  صغير  بخط  الصورة  .  (يسرائيلاإلعبارة  تستمر 

كلمة عند  الخبر  نهاية  حتى  الشاشة  قول  .  (5)ص  ،  "تعبيرها  "  على  المذيع  بعد 

الشاشة    ر تظه  " بينيت"   كلمة  بينيت  ـل  " تغريدة"على  الوزراء    نفتالين  رئيس 

باللغةسرائيلاإل ا  ،نجليزيةإلا   ي  التغريدة  مترجمة  ثم  نجليزية  إلتختفي    إلى تظهر 

الشاشة حتى   التغريدة على  العربية. تضل  "،  تعبيره"الخبر عند كلمة    نهايةاللغة 

المذيع  .  (7 ،6ص  ) لعلم    "الهجمات" عند قول  كاملة صورة  الشاشة  على  تظهر 

على    كخلفية   إسرائيل )الهجمات  التوالي  على  كبير  ،(اإلماراتلعبارات  ،  بخط 

بخط صغيرأل   يإسرائيلسفلها )عرض  أ بالمساعدة(  بخط    ،بوظبي    ر كبأوتحتها 

للح  منه العبر  واستخالص  لهجمات  ؤو )التعلم  تعرضها  دون  وفي    ،مماثلة(ل 

صغي األ بخط  عبارة  يديعوت    ر سفل  )موقع  قول    بعد.  (8)ص    ،(أحرنوتجدا 

قلقة من    إسرائيلعبارة )السابقة  ة  رالصو   إلىتضاف  "  المستقبل" كلمة  المذيع  

وكال عليها(إ   ءتنفيذ  هجمات  العبر  أ  ،يران  واستخالص  )التعلم  عبارة  سفل 

ل دون تعرضها لهجمات مماثلة( وبنفس حجم الخط. تضل هذه الصورة  ؤو للح

المذيع  رالخبنهاية  حتى   .(9)ص ، "اللبنانية " كلمة  عند قول 
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 تعليق 

المحور من   اليمني في حلقة  في هذا  المذيع    "الحصاد" برنامج  الملف  يستعرض 

األ   ودرد  المتحدة  الواليات  وفعل  جماع فقط    إسرائيلمريكية  هجمات  ة  على 

 " الخارجية    اتصالخالل    ،"اإلماراتالحوثيين على  ونظيره  وزير  ي،  اإلماراتاألمريكي 

اإلو  الرئيس  هيرتسوغ" ي  سرائيلاتصال  عهد    "يتسحاق  ظببولي  دانته إو  يأبو 

كذلك   الحوثية.  الللهجمات  الوزراء  إذيع  ماستعرض  رئيس    ي سرائيلاإل دانة 

بينيت" الحوثية  "نفتالين  التي قال  للهجمات  استعرض  "يرانإ من  بتوجيه  "   إنها،   .

جهات    ايضا    "المذيع"  فعل  صحيفة  إسرائيلمنية  أ رد  موقع  من  يديعوت  " ية 

التحقيق في الهجوم على  مساعدة الوعرضهم    يةسرائيل اإل   "احرنوت  بوظبي. أ في 

البرنامج الصوتي داء  األ  اختلف  الجزئية من    د حيث قلت نبرة تشدي ،للمذيع في هذه 

الكلمات قراء ندر.    فيماال  إ   وتطويل  بسرعة    "المذيع"   ةكذلك  الجزئية    أكبر هذه 
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وك فقط  أقليال  يهدف  الفعل    إلىنه  ردود  ومريكية األ" عرض  على    ية"سرائيل "اإل  " 

التركيز كثيرا    دون غيرها وجه الخصوص  الردود.   مع عدم   على محتوى هذه 

في    اكبير   ادور   الصورة  لعبت هو    الخبر  مصاحبةهنا  األ   الحالكما  جزاء  في 

عرض    فقد  ،بقةا الس من  صور    (تسع)تم  مقتطفات  بين  تتوزع  الشاشة  على 

وتغري على  بيانات  األاو   "تويتر"دات  الفعل  لردود  صحفية  مريكية  قتباسات 

األأالتي    ،يةسرائيل إلوا العدد  الشاشة.خذت  المعروضة على  الصور  حيث    كبر من 

يحمل نفس مضمون  أ  الشاشة  المكتوبة على  العبارات    "الخبر" ن مضمون هذه 

بصوته. المذيع  يذيعه  ر    الذي  الواحدة مرت  لعرض نفسوهو تكرا مرة    ،نا الفكرة 

المذيع كخبر مسموع  . كخبر مكتوبخرى األ والمرة    ،بصوت 

يخلو الجزئية    ال  بهذه  الخبر  الدور  إ نية  من  تناول  وجه    ي"سرائيل"اإلبراز  على 

ومسا دعم  في  دولة  ند الخصوص  ال  اإلمارات ة  في  المتحدة  على  حالعربية  فاظ 

هو معلوم    منها.أ قناة  أ فكما  التقارب  عالمي  إتتبنى خطاب    "الجزيرة" ن  يعارض 

التطبيع  يسرائيلاإل ي  اإلمارات معاهدة  توقيع  البلدين.    (أبراهام)   بعد  فمن  بين 

لخطاب خالل   "   المتابعة  الوصول    "الجزيرةقناة  تقول  غلى يمكن    إن   : خالصة 

باب تسليط   الخبر هنا تمت من  الذي قد تلعبه    الضوءصياغة  الدور    إسرائيل على 

على   الحفاظ  وسال أفي  حلفامن  الم    المنطقة.في    هائمة  التكرار  فرط  كذلك 

في   المكتوبة  الصادرة  أسفلللعبارات  األ   الشاشة    يين سرائيل واإلمريكيين  عن 

المصاحبة   الخصوص  وجه  الم ،  المذيع  لصوتعلى  رواية  يجعل  يتذكر  راقب 

التي تقول   العربي  إلىتقفان  " إسرائيل"و   " مريكاأ"  ّن أ الحوثيين  التحالف  جانب دول 

اليمن.   في حرب 

 

الثاني   محور النقاش 

•   " عياض:  القادر  الشؤون  ↑من  عبد  مراسل  شتاين  اميخاي  معي  القدس 

هيئة   في  العامة  اإلالدبلوماسية  شتاين  سرائيل اإل ذاعة  سيد  نوع ية.    ما 

تقدمها    التيالمساهمة   أل أ تل    ↑قد  يديعوت  ببيب  صحيفة  نقلته  كما  وظبي 

التعاون؟" ما نوع↑نوت. راح  هذا 

إجابة شتاين"   تلخصت  سؤال    " اميخاي  المخاوف  بالحديث    "المذيع" على  عن 

الحوثية على    يةلسرائياإل الهجمات  ا   "يالت"إ من  السياحية  ية  سرائيلإلوالمناطق 

مساعإو الدعم    لإلمارات  إسرائيل ة  دمكانية  تقديم  خالل    االستخباراتيمن 

   .لإلماراتية األمنوالمساعدة  

المذيع:  الثاني قال   وفي سؤاله 
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اميخاي. في هذه  القادر عياض: "  • عبد اميخاي  الحالة  سيد  إمكانية  ى  مد   ما  ،سيد 

أ يقع    أن يتم أو  التعاون بين تل↑ن  و أ   فعال هذا   بوظبي؟"أ بيب 

أنه    يعتقد  بين    ما  إذاشتاين  التعاون  المتحدة    اإلماراتحصل هذا    ودولة العربية 

التعاون  أ تريد   ال اإلمارات  نأل   الكواليس،سوف يكون خلف   إسرائيل ن يظهر هذا 

   لعلن.ا  إلى

القدس    ابعده من  ضيفه  المذيع  شتاين" شكر  الملف    "اميخاي  انتهى  وبهذا 

برنامج  الحلقة.  "الحصاد" اليمني من   في هذه 

التحليل هو خطاب قناة    هنا ألّن  "اميخاي شتاين" )لم يتم سرد مشاركة  هدف 

 "الجزيرة" وليس الضيوف.(

 

 الصورة 

األ   "خاي ي ام " يظهر   الجهة  وفي  الشاشة  ن  يصورة لطائرت  بجانبهخرى  في مربع في 

ا  يعسكريت  وبجانبها صورة  السماء  حلق فوق  خرى لطائرة عمودية ت  ن تحلقان في 

طويلة سارية  على  اليمني  العلم  فوقه  يرتفع  مكررة(  ،(1)ص    ،موقع  .  )صورة 

شريط   )وزير    عليهمكتوب    "اميخاي" حديث  ثناء  أالشاشة    سفلأفي  يظهر 

ا الهجوم على  سرائيلإلالخارجية  يدين  ويأ ي  وقوف  ؤبوظبي  جانب    إلى  إسرائيلكد 

اإل  بعدها  .(اإلمارات الوزراء  )رئيس  يقول  سرائيلعبارة    إلىتقف    إسرائيل  ّن إ ي 

الشاشة    يضا  أ تظهر  .  )مضمون مكرر(  (،2)ص  ،(اإلماراتجانب     )وزير عبارة  على 

الهجوم على    يسرائيلاإلالخارجية   وقوف  أ يدين  ويؤكد  جانب    إلى  إسرائيلبوظبي 

مكرر(  ،(3  )ص  ،(اإلمارات بعد )مضمون  عبارة    ذلك  .  الوزراء    )رئيس تظهر 

ي  سرائيلاإل له  ي  تعرضت  الذي  الهجوم  بشدة  ويصفه  أ دين  ، ( باإلرهابيبوظبي 

  (.9الصورة و   5،6،7،8)ومن ثم تتكرر النصوص السابقة في الصور .  (4)ص 
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 تعليق 

االثاني    النقاشمحور    "الجزيرة" قناة    خصصت برنامج  من  حلقة  في  اليمني  لملف 

هذهالحصاد"  ا   مع  كامال    "  شتاين" في  ،  "ميخاي  الدبلوماسية  الشؤون  مراسل 

الحوثيين على  جماعة   للحديث حول ضربات  ، من القدس، يةسرائيل اإلذاعة  هيئة اإل

  فقد   ". يسرائيلاإل  -ياإلمارات" ي  األمنالتعاون    بعادأ ، لمعرفة  ماراتيةإمواقع حيوية  

األول حولالمذيع    ركز التعاونحدوث  مكانية"  إ"  بسؤاله  الثاني  ،  هذا  السؤال  وفي 

معرفة   المذيع  التعاونأراد  هذا  ك   "التعاون" لفظة    تتكررفقد  .  "نوع"  ال  في 

بهدف  انتباه    السؤالين  لهذا  المشاهد  الفت    اإلماراتبين    "لتعاون"العربي 

يمثلإسرائيلو كذلك  وهو  الضيف  اختيار  .  "إشخصية  ،  ية"  إسرائيلعالمية 

في   إلعطاء  الشؤون  متخصصة  يتم  للفكرة  كبر  أمصداقية  الدبلوماسية،  التي 

 عرضها.  

قناة   تدعم  الفكرة    "الجزيرة" لكي  هذ مضمون  في  البرنامج  حلقة  تناقشها  ا  التي 

اليمني    المحور الملف  التعاون    الضوء   وتسليط من    ياإلماراتي  األمنعلى 

الشاشة  أعبارات في    (ثمان)ظهرت    ،بشكل م لفت  يسرائيلاإل ثناء حديث  أسفل 

شتاين"  بين قسمة  م   "اميخاي    وتصريحاتدانة  إ  واقتباسات  "تغريدات"  ما 

موقف    يين إسرائيل   مسؤولينل الحوثيين  "اإلمارات" يدعمون    التزامن هذا    . ضد 

هو للمعلومة،  من  المكثف  اإل  نوع  المو  عال الضخ  سيولد  مي  الذي  مشاعر  جه 
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المشاهد    سلبية الذيلدى  التطبيع،    العربي  مفهوم    ،اإلماراتتجاه  يعارض 

   .التعاطف معها  ويمنع

 

 االستنتاج   

 

الباحث   الوصفي،من خالل هذه  توصل  التحليلي  ا  البحث  في  لتناول  اليمني  لملف 

من   واحدة  العامة  حلقة  "الجزيرة"  قناة  على  الشهير  "الحصاد"  برنامج  حلقات 

العربية باللغة  الفضائية    إلى  ،الناطقة  ودالئل تؤكد دعم قناة "الجزيرة"  استنتاجات 

اليمن في  الحوثيين  في  لجماعة  ذلك  تمّثل  "الجماعة"  .  لخطاب  الواضح  انحيازها 

للمشاهد   وإبرازه  ذكي  بشكل  لإلقليم  االموجه  مع  لصوت  الغياب  تزامنا   لتام 

اليمنية المعترف بها دوليا    وعزز ذلك:    .الحكومة 
 

الدمج   • مع  الخبر  صياغة  في  العالية  لظهوراالحترافية  الثابتة    المتزامن  الصورة 

أكثر من مرة وفي مواقع   المتكرر استخدامها  الشاشة  والمتحركة )الفيديو( على 

الحلقة المكتوبة في    ،مختلفة من  مل "اإلخبارية" 
 
والج المفرط للعبارات  والتكرار 

للصورةأ والمصاحبة  الشاشة  مع  واأل  ،سفل  للمذيع  المتمكن  الصوتي  داء 

واأل الحلقة  ضيوف  نوعية  لهمسئاختيار  الموجهة  قناة  .  لة  نية  تؤكد  جميعها 

ب العربي  المشاهد  ذهنية  حشو  في  جماعة آ "الجزيرة"  خطاب  مع  تنسجم    راء 

 . والعسكريالحوثيين السياسي  

 

في   • "الجزيرة"  قناة  توجه  في  مدى  الحوثيين  خطاب  مضمون  دولة  تبني  تصوير 

آمنة    اإلمارات غير  دولة  بأنها  المتحدة  ّن العربية  اليمنية  وأ تستطيع    الجماعة 

أي وقت واقتصادها في  أمنها    قد   وما  اإلماراتي داخل  األمنهلع  لا  إلشاعة  ضرب 

كبيرة  اقتصادية  تبعات  من  ذلك  الخليجية  يشكله  الدولة  قدرة    ،على  وإبراز 

في  "  الحوثيين"  ضرب  الكافية  خالل  من  العالمي  االقتصاد  على  مصادر  التأثير 

العربي.  الطاقة الخليج   في 

 

ر   • على  "القناة"  إصرا الضوء  تسليط  على  األالقوي  اليمنالدور  حرب  في  ،  مريكي 

"عدوان   تواجه  بأنها  لجمهورها  الحوثية  الجماعة  تقدمها  التي  المزاعم  من  يعزز 

 أمريكي". 

 

دولة  ية  األمنالعالقات  إثارة ملف    • المتحدة    اإلماراتبين    إسرائيل   ودولةالعربية 

اتفاقية   توقيع  البلدين  "التطبيع" بعد  م  ،بين  الحوثيين  يعزز  المناهض ن خطاب 
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العربي  ويثير    سرائيلإل المشاهد  الحوثيين  التطبيع  ضدمشاعر  فكرة  ويرسخ   ،

 بأنها تواجه "عدوان صهيوني". 

 

على    حرص • الحوثيين  جماعة  لهجمات  اإليراني  عد 
 
الب بتأكيد  "الجزيرة"  قناة 

المتحدة    اإلمارات السعودية  والمملكةالعربية  االتهامات  العربية  بهدف توجيه   ،

أكثر من طرف.   نحو 

 

اليمن،    مصورة  مشاهدتوظيف  طبيعة  يؤكد   • جنوب  عن  من  الحديث  "رد"  خالل 

وتطابق  اإلمارات القناة  انسجام  الحوثيين،، على  الذي طالما    خطابها مع خطاب 

القوات   والعسكرية  األمنيصف  الجنوبي،الية  االنتقالي  للمجلس  بـ    تابعة 

   ".اإماراتي "المليشيات المدعومة 

 

أجند • لتمرير  ذكية  بصورة  تستغلها  وضخمة  حديثة  تقنيات  القناة  تها  تمتلك 

تسطيح   أو  تقزيم  أو  تشويه  لمحاولة  اإلعالمية،  ورفع  السياسية  طرف، 

 وتضخيم وتهويل طرف آخر. 

 

اليمنية   • الحكومة  دور  القناة  تجاهلت  "الحصاد"،  برنامج  من  الحلقة  هذه  طوال 

وحاولت   دولية،  بها  وعالمياالمعترف  إقليميا  بعدا  التصعيد  هذا  يهدف،  منح   ،

الجانب من الصراع. ظهارها على األرجح، إل  ضعيفة في هذا 
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 مراجع: 
 

 

الجزيرة من اإليديولوجية اإلخوانية  • العربية! إلىقناة  الدول    تقسيم 

https://annabaa.org/nbanews/2013/02/242.htm 

 ويكيبيديا  •
بناء الصورة اإلخبارية • العربي من خالل   . 14ص ،صدقية الشعار اإلعالمي 

https://books.google.com/books 

• Gail Jefferson System Symbols 

 ، عربي BBC News  ؟،الحوثيون: من هم وكيف نشأت حركتهم •

40645075-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

 ن: من هم وكيف نشأت حركتهم؟ الحوثيو  •

 الحوثيون: من هم وكيف نشأت حركتهم؟  •

 ويكيبيديا  •

بناء الصورة اإلخبارية • العربي من خالل   20ص ، صدقية الشعار اإلعالمي 

اليوتيوب • الجزيرة على  التحالف يعلن استهداف مواقع    -الحصاد ،  قناة 

  - YouTubeوتمديد حالة الطوارئ في تونسللحوثيين  

الجزيرة في •  : منصة ويكيبيديا 1الصفحة الغالف و   مصدر شعار قناة 

الحوثيينمصدر  •  كيبيدياي : منصة و لغالففي ا شعار 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://books.google.com/books
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=BYv8Mmwv7jg&list=PLJyrzEL-wvYLHQoS_1x32yZsvn6X8qlBL&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=BYv8Mmwv7jg&list=PLJyrzEL-wvYLHQoS_1x32yZsvn6X8qlBL&index=45
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