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مقدمه
مترفین و صاحبان زر و زور تنها در زمان انبیاء نبوده که دش��منان اصلی راه خدا بوده اند »َو ما 
أَْرَس��لْنا فی  َقْریٍة ِمْن نَذیٍر إاِل قاَل ُمْتَرُفوها إِنا بِما أُْرِس��لُْتْم بِِه کافُِروَن«1 و تنها در زمان انبیاء نبوده 
که مانع اصلی توجه مردم به دعوت الهی گشته اند »َفَخَرَج َعلی  َقْوِمِه فی  زیَنِتِه قاَل الذیَن یریُدوَن 
الَْحیاَة الدنْیا یا لَیَت لَنا ِمْثَل ما أُوتِی قاُروُن إِنُه لَُذو َحظ َعظیٍم«2 و این تنها در زمان انبیاء نبوده که 
قدرت و ثروت به عنوان هدیه ای الهی مسیر پیروزی جبهه حق را هموار کرده است »َو قاَل یا أَیَها 
الناُس ُعلْمنا َمْنِطَق الطیِر َو أُوتینا ِمْن کل َشی ءٍ إِن هذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبیُن  َو ُحِشَر لُِسلَیماَن ُجُنوُدُه 
ِمَن الِْجن َو اْلِنِْس َو الطیِر َفُهْم یوَزُعوَن«3. »َو کذلِک َمکنا لِیوُسَف فِی الَأْْرِض یَتَبوأُ ِمْنها َحیُث یشاُء 
نُصیُب بَِرْحَمِتنا َمْن نَش��اُء َو ال نُضیُع أَْجَر الُْمْحِس��نیَن«4. »َو یْسَئُلونَک َعْن ِذی الَْقْرنَیِن ُقْل َسأَتُْلوا 

َعلَیکْم ِمْنُه ِذکراً . إِنا َمکنا لَُه فِی الَأْْرِض َو آتَیناُه ِمْن کل َشی ءٍ َسَبباً«5.
آری هنوز که هنوز اس��ت در هر گوش��ه ای از دنیا، رقابت شبکه های قدرت و ثروت با یکدیگر و 
دش��منی آن ها با مخالفانشان، عمدة اتفاقات مهم دنیای پیرامون ما را رقم می زند و از همین روی 

1 . سورة مبارکة سبأ، آیة 34: و در هیچ دیاری )پیامبر( بیم دهنده ای نفرستادیم، مگر اینکه  )اشراف و( خوشگذرانان آن گفتند: »ما به آنچه 
شما به آن فرستاده شده اید، کافریم«.

2 . سورة مبارکة قصص، آیة 79: )قارون( غرق در زینتش به سوی قومش بیرون شد، آنهایی که هدفشان زندگی دنیا بود گفتند: »ای کاش ما 
نیز مثل آنچه را که قارون دارد، می داشتیم  که او بهره عظیمی دارد«.

3 . س��ورة مبارکة نمل، آیات 16 و 17: و س��لیمان وارث داوود ش��د و گفت: »ای مردم به ما زبان پرندگان تعلیم داده شده و از همه چیز به ما 
داده اند که این برتری آشکاری است« و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرنده برایش فراهم شدند و به نظم آمدند.

4 . سورة مبارکة یوسف، آیة 56: و این گونه یوسف را در سرزمین )مصر( امکانات دادیم، که هر کجا می خواهد در آن جای گزیند رحمتمان را 
به هر کس بخواهیم )و شایسته بدانیم( می رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نخواهیم کرد.

5 . سورة مبارکة کهف، آیة 83و84: و )ای پیامبر( از تو درباره« ُذو الَقرنَین »می پرسند، بگو: «بزودی از او برای شما خبری می خوانم«. ما در 
زمین به او امکانات دادیم و از هر چیزی وسیله ای به او دادیم.
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است که تحلیل و فهم بسیاری از حوادثی که در اطرافمان رخ می  دهد و تعیین راهبرد صحیح برای 
حرکت نظام جمهوری اسالمی، نیازمند بررسی شبکه های قدرت و ثروت می باشد.

انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)رحمة اهلل علیه( صرفاً یک حرکت و انقالب محدود 
به ایران نبود؛ بلکه در افق آرمان های خود، اتصال به انقالب جهانی مهدی موعود و زمینه س��ازی 
ظهور حضرت و ایجاد تمدن توحیدی و جهانی اسالم را نشانه رفته و می رود. در این میان، یکی از 
مهم ترین و راهبردی ترین مناطق دنیا برای کشور ما، و حتی برای قدرت های جهانی، منطقه غرب 

آسیا و شمال آفریقا است.
کشورهای اسالمی منطقه، آماده ترین بستر برای گسترش نگاه حاکمیتی توحیدی و اسالمی و در 
نتیجه، ظهور هم پیمانان راهبردی و همچنین دشمنان و رقبای مهم هستند؛ مسأله ای که از همان 
ابتدا و با کلید خوردن جنگ تحمیلی از سوی صدام، با کمک های مستقیم کشورهای عربی منطقه 
و حمایت  قدرت های جهانی، علیه جمهوری اس��المی ایران آغاز شد و تا امروز هم این خصومت ها 

خود را در سوریه و یمن و ... نشان می دهند.
واضح اس��ت که »محور مقاومت« تنها  بازیگِر منطقة غرب آسیا و شمال آفریقا نیست و فارغ از 
دخالت های مستقیم قدرت های جهانی، شبکه های قدرت و ثروت منطقه اِی قوی  دیگری هم وجود 
دارند که بازیگران فعالی در منطقه به ش��مار می آیند؛ بازیگرانی که چه به ش��کل مستقل و چه به 
ش��کل نیابت از قدرت های جهانی، در تحوالت منطقه نقش آفرینی می کنند؛ از این روی »محور 
مقاومت« نمی تواند بدون شناخت دقیق این شبکه ها و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به آن ها، 

برای معادالت منطقه به راه حل های بهینه برسد.
هرچند در یک نگاه ساده سیاسی، می توان حوادث منطقه را در دوقطب »ایران-سعودی« ترسیم 
و تصوی��ر کرد، ولی نگاه عمیق تر ب��ه بطن حوادث منطقه و تغییر و تحوالت جریان های اجتماعی 
و نحله های اندیش��ه ای، نش��ان می  دهد که جهان اسالم در حال شکل دادن یک سه ضلعی قدرت 
و ثروت در درون خود اس��ت و حوادث منطقه و پیش بینی آیندة منطقه را در ذیل ش��ناخت این 
سه محور و کنش ها و واکنش های آن ها، نسبت به یکدیگر و نسبت به بازیگران خارجی، می توان 
به درس��تی فهم کرد. این س��ه محور عبارتند از »محور مقاومت« با مرکزیت ایران، »محور حامی 

اسالم گرایان«6، یا به عبارتی »محور قطر-ترکیه«، و »محور لیبرال«، یعنی »سعودی-امارات«.
در این میان نقش دو کشور کوچک اما ثروتمند قطر و امارات بسیار مهم می شود. دو کشوری که 

6 .  شاید نتوان این محور را »اسالم گرا« با تعریف دقیق آن در فرهنگ اصطالحات سیاسی دانست؛ اما قدر متیقن آن است که در سال های 
اخیر، این دو کشور حامی اصلی جریانات اسالم گرا در جهان اسالم هستند. از این روی عنوان »حامی اسالم گرایان« برای آنان به کار برده ایم؛ 

البته در مواردی نیز برای اختصار در متن، از عنوان »محور اسالم گرا« استفاده شده است.
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اگر همچون کشورهای کوچک اما ثروتمند »سنگاپور«، »لوکزامبورگ«، »برونئی«، »سان مارینو« 
و »ماکائو« بودند، خیلی وجهی برای پرداختن به آن ها نبود؛ اما مسأله از آنجا آغاز می شود که این 
دو کش��ور که در بین ده کش��ور اول دنیا، در سرانة تولید ناخالص داخلی قرار دارند، سر در جبین 
خود نکرده اند؛ بلکه به شدت به دنبال تعریف یک نقش فعال منطقه ای و حتی بین المللی برای خود 
بوده و بخش شایان  توجهی از درآمد خود را صرف اثرگذاری بر معادالت منطقه  در ساحات مختلف 
سیاسی، اقتصادی)گردش��گری، حمل ونقل، نفت وگاز، و ...(، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، 

دانشگاهی و حتی اندیشه ای کرده اند.
رقابت امارات و قطر در تصاحب و تقابل با موج بیداری اسالمی در سال های گذشته، در کشورهای 
مختلف اسالمی، ظهور و بروز داشته است. حمایت قطر از جریان های اسالم گرا و إخوانی و حمایت 
امارات از جریان های سیاسی لیبرال در کشورهای مختلف، از جمله مصر، تونس، مراکش، الجزایر، 
لیبی، سوریه و ... بر صاحب نظران پوشیده نیست. در مصر تالش های »محمد دحالن« و پول های 

امارات نقشی کمتر از تالش های آل سعود برای زمین زدِن إخوانی های طرفدارِ قطر نداشت. 
امارات برای روی کار آوردن »سیسی«  و حفظ ثبات اقتصادی مصر، 12 میلیارد دالر در قالب 
های سرمایه گذای و وام بالعوض به سیسی کمک مالی کرد. این کشور همچنین تمام هزینه های 
ساخت شهرک جدیدی در نزدیکی قاهره، به عنوان پایتخت جدید مصر را با نام »شهرک زاید« به 
عهده گرفته اس��ت و باید گفت که نفوِذ کنونی امارات در مصر و حمایتش از  سیس��ی ، اصاًل قابل 
مقایسه با نقش و تأثیر عربستان نیست. همکاری های نظامی و مانور مشترک نظامی و حتی تأسیس 
پایگاه نظامی امارات در مصر و همچنین همراهی مصر با امارات در مسائل اختالفی بین امارات و 

عربستان، مانند یمن و سوریه نیز نشانگر سطح نفوذ امارات در مصر است.
در لیبی نیز پس از س��رنگونی »قذافی«، چندس��الی اس��ت که درگیری نظامی بین گروه های 
انقالبی)دولت وفاق ملی( تحت حمایت قطر، با  محوریت »فایز الس��راج« و دولت »طبرق«  تحت 

حمایت امارات با محوریت ژنرال »حفتر« وجود دارد.
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 گزارش الجزیره از پول های اماراتی در رسانه های لیبی!

در فلسطین که مسأله اول جهان اسالم است، به وضوح تأثیر و تقابل دو جریان تحت حمایت 
قطر با محوریت شاخه سیاسی »حماس« و جریان تحت حمایت امارات با محوریت شاخه دحالنی 

»فتح« دیده می شود و »محمود عباس«، دیگر آن نقش سابق را ندارد. 
امارات برای آشتی ملی فلسطین، پنجاه ملیون دالر به فلسطین کمک می کند و »دحالن« دو 
میلیارد دالر از امارات برای تأمین هزینة س��وخت فلس��طین می گیرد و دولت مصر طی قراردادی، 
بازسازی و توسعة گذرگاه »رفحم را به »دحالن« می سپارد. بنابراین نمی شود در معادالت فلسطین 

حساس بود و امارات را ندید.
با قدرت گرفتن »محمدبن سلمان« و نزدیک شدِن او به خاندان »زاید« در امارات و تالش وی 
برای تضعیف روزافزوِن نهاد مذهبی »سلفیت«، حتی فهم دقیق تحوالت درونی عربستان هم بدون 

فهم این دوقطبی سیاسی-اجتماعی، در جهان عرب امکان پذیر نیست.
عربس��تاِن »بن  سلمان« دیگر عربستاِن »فهد« نیس��ت.  چون »بن سلمان« خوش ندارد محور 
سلفیت در جهان اسالم باشد. او جسورانه و متهورانه در حال تخریب نقطة مزیت و سیادت خود، 
یعنی سلفیت و بازنشانی لیبرالیسم بجای آن است. او در اقداماتی آتاتورک گونه و رضاخان وار، مراکز 



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

6
بررسی رسانه های 

محور »لیربال«

4

آموزشی سلفیت را مانند »دانشگاه مدینه« محدود و جایگاه »هیئة کبار العلماء السعودیة« را تضعیف 
می کند. آزادی های زنان را بر اس��اس نگاه لیبرالیستی، در عرصه های اشتغال، تحصیل، رانندگی و 
حجاب افزایش می دهد و حتی مسابقات رسمی قمار برگزار می کند! این جاست که امارات به عنوان 
پایگاه رسانه های عربستان، یعنی »روتانا« و MBC، نقش خود را نشان می دهد و بر زمزمه های روابط 

پنهانی »بن سلمان« و »بن زاید« مهر تأیید می زند.
رویکرد سکوالر امارات را در قبال »بّشاراسد« هم می توان دید. عدم پافشاری امارات بر برکناری 
»بّشار« در سوریه هم به دلیل رویکرد سکوالر بشار در حکومت بود. نهایتاً امارات در صحنة منازعة 
سوریه از »جیش الحر« که به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک و سکوالر بود، حمایت مالی و سیاسی 

کرد و در مقابل، قطر رودرروی بّشار، از اسالم گرایان جهادی حمایت کرد. 
حمایت و پش��تیبانی قطر از اس��الم گرایان جهادی، در سطح ابر رس��انه ای مانند »الجزیرة« و 
همچنین به صورت کمک مالی مستقیم به »النصره«، القاعدة، »طالبان« و دیگر گروه های جهادی 
بود و حتی کار به جایی رسید که در قطر، کمپین »مدد أهل الشام« برای جمع آوری پول به صورت 

رسمی برای »جبهة النصرة« به راه افتاد!
رقابت س��االنة »Qatar airways« و »emirates«، برای تصاحب جایگاه نخست خطوط هوایی 
برتر دنیا، نش��انه ای اندک از تقابل اقتصادی این دو کش��ور در سطح جهانی است. امارات رتبه اول 
هواپیمایی جهان را در 2016 را به دست آورده بود که در سال 2017 قطر این جایگاه را از آن خود 

کرد.
تالش برای تأس��یس شعبة دانشگاه های مختلف خارجی در قطر و امارات و همچنین تأسیس 
دانشگاه های قوی ملی، روی دیگری از تشدید این دوقطبی است. اندیشکده ها و مراکز دراسی قطری 
و اماراتی در کورس رقابت مراکز اندیشه ورزی، در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، همیشه پیشتاز 

هستند و قابل مقایسه با مشابه های ایرانی و عربستانی خود نیستند.
در حال��ی که عربس��تان با دس��ت خ��ودش در حال تضعیف نهاد مذهبی رس��می س��لفیت 
و  قط��ر  پش��تیبانی  ب��ا  »اتحادیةعلماءمس��لمین«،  ای��ن  اس��ت،  »رابطةالعالم الس��المي«  و 
»مجلس حکماءالمسلمین«، با پشتیبانی امارات هستند که در حال شکل دادن دو قطبی مذهبی و 
علمائی در جهان اسالم هستند و علمای همسو با خود را به سوی خویش می کشانند. این رقابت ها 
فقط در سطح ارگان های سیاسی یا شرکت های اقتصادی نیست؛ الیه های اجتماعی مردمی و حتی 
نخبگانی هم در جهان عرب در حال ش��کل دادن دوقطبی های جدی با پیش زمینة »اس��الم گرا-
لیبرال« اس��ت که ترجمة سیاسی آن تمایل به نهادهای حمایت ش��ونده از سوی قطر یا نهادهای 
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حمایت شونده از سوی امارات می شود و اثرات آن را در شبکه های اجتماعی عربی و اظهارنظرهای 
نخبگان عرب می توان مشاهده کرد.

البته عرصه های رقابت میان قدرت های منطقه، محدود به آنچه گفته ش��د نیس��ت و بررس��ی 
مفصل تر آن و به ویژه نقش کشورهای قطر و امارات در پروژة دیگری با عنوان »بررسی شبکه های 
قدرت و ثروت منطقه« توس��ط »مرکز راهبری ورثة النبیاء« انجام ش��ده است؛ اما نکتة مهم این 
است که دو محور مذکور، تنها در حال رقابت بین خود نیستند، بلکه رقابت و حتی تنازع جدی با 
»محور مقاومت« در تمام الیه های پیش گفته دارند. امارات و »محور لیبرال« در الیة اندیشه ای، نزاع 
جدی با اندیش��ة انقالبی و اس��الم ناب محمدی )صلی اهلل علیه وآله« دارد و محور ایده آل غرب برای 
سرمایه گذاری است تا بتواند عالوه بر رقابت اقتصادی و سیاسی، نمونة جایگزین مذهبی و اندیشه ای 

برای »محور مقاومت« باشد. 
متأسفانه دستگاه های سیاست گذار و تصمیم گیر در جمهوری اسالمی ایران و همچنین فعالین 
رس��انه ای و نخبگان مؤثر ایرانی، شناخت ضعیفی نسبت به شبکه های قدرت و ثروت و محورهای 
رقیب جمهوری اس��المی ایران در منطقه دارند. مس��ئله ای که باعث می گردد که نتوان نقشه های 
استکبار جهانی و ارتجاع عربی را برای مقابله با نظام اسالمی به درستی درک کرد تا در مقابل آن ها 

به راهبردهای مطلوب عملیاتی رسید.
بر همین اساس، پروژة »بررسی شبکه های قدرت و ثروت منطقه« با همکاری مشترک »مرکز 
راهبری ورثة االنبیاء« و »اندیشکدة حکمرانی شریف« تعریف شد تا ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، رسانه ای، مذهبی و اندیشه ای این شبکه ها، مورد مطالعه قرار گیرند و با درک درست نقشة 
راهبردی جریان قدرت و ثروت در منطقه، سیاست های مورد نیاز »محور مقاومت«، برای رسیدن به 

اهداف انقالب اسالمی را  ارائه نماید.
اما از مهمترین ابعاد نقش آفرینی محورهای رقیِب محور مقاومت، »عرصة رسانه« است که این 

نوشتار با تمرکز بر آن، در جهت تحقق اهداف زیر تالش می نماید:
1- توصیف وضعیت رسانه های وابسته به محورهای رقیِب مقاومت، با هدف ترسیم نقشة عمل 

رسانه های منطقه. 
2- بررس��ی نقش رسانه ها به عنوان صدای عمومی و ابزار دیپلماسی عمومی این کشورها برای 

پیشبرد اهداف منطقه ای خود
3- بررسی راهبردهای این رسانه ها در راستای جهت دهی به افکار عمومی، مطابق خواسته های 

سیاسی خود
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4- بررسی وضع موجود رسانه های بین المللی متعلق به محور مقاومت
5- استخراج راهبردهای مطلوب، دربارة فعالیت های رسانه ای بین الملل داخلی، در جهت نیل به 

اهداف انقالب اسالمی و با توجه به اقدامات رقبای مهم منطقه ای
الزم به ذکر اس��ت که از میان خیل عظیم رس��انه های فعال در س��طح منطقه، تنها رسانه های 
وابسته به دو محور لیبرال و اسالم گرا و سه رسانة شاخص محور مقاومت مورد بررسی قرار گرفته اند. 
رسانه های مورد بررسی از دو محور اسالم گرا و لیبرال هم بر اساس بیش ترین تأثیرگذاری و دارا بودن 
مخاطب قابل توجه بین المللی، انتخاب شده اند و در بررسی ها، رسانه های اصلی هر محور به تفصیل 

و دیگر رسانه ها اجماال مورد بررسی قرار می گیرند. 

     رسانه های 
بررسی شده
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رسانه های »محور لیبرال: سعودی – امارات«

کار الجزیرة که گرفت، نه تنها س��عودی، بلکه همه احساس کردند عقب افتاده اند و باید هرچه 
س��ریع تر برای خود، در حوزة رسانه لقمة دندان گیری دس��ت و پا کنند. این بود که در یک سال، 
یعنی سال 2003، هم »محور سعودی-امارات« دست به تأسیس »العربیة« زد و هم محور مقاومت، 
»العالم« را. العربیة توانس��ت حریف سرس��خت و قدرتمندی مثل الجزیرة را پشت سر بگذارد، اما 

»العالم« هرگز نتوانست در میان رسانه های پرمخاطب عربی جایگاهی پیدا کند. 
برخالف اکثر رسانه های »محور ترکی-قطری« که سعی می کنند خود را مستقل از حکومت های 
قطر و ترکیه جلوه دهند و حتی بعضی از آن ها از اعالم اسامی مدیران خود اِبا می کنند، رسانه های 
این محور عمدتاً به صورت رس��می و علنی توس��ط شاهزادگان »آل سعود« و یا متنفذان حکومت 

سعودی مدیریت می شوند. 
واقعیت این است که سعودی ها خیلی قبل تر از قطر، به فکر استفاده از عنصر رسانه بودند. آنها 
بیس��ت و اندی س��ال زودتر از اینکه الجزیرة راه اندازی شود، روزنامه هایی چون »الشرق الوسط« و 
»الحیاة« را راه اندازی کرده بودند. اما الجزیرة یک چیز دیگر بود! برای مبارزه با الجزیرة باید رسانه ای 

حرفه ای در حد و اندازة العربیة تأسیس می شد.
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در میان 27 ش��خصیتی که به محمدبن س��لمان برای پیش برد پ��روژه اش کمک می کنند، نام 
شخصیت های رسانه ای مهمی همچون »ترکي الدخیل« هم دیده می شود.
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اما »محور سعودی-امارات« از مدت ها پیش، در عرصه ای دیگر از فعالیت رسانه ای، ورود جدی 
پیدا کرده و کماکان یکه تاز آن میدان است و »محور ترکی-قطری« به گرد پای آن هم نمی رسد: 

عرصة سرگرمی. 
گروه های رسانه ای »ART«، »MBC« و »روتانا« سال هاست که زیرساخت های فرهنگی جهان 
اس��الم را چونان موریانه می جوند و تفالة س��بک زندگی غربی تحویل می دهند. قدرت رسانه های 
سیاسی »جبهه ترکی-قطری« نباید رهزن شود و ما را از فعالیت های ریشه ای و درازمدت سعودی ها 
در تغییر سبک زندگی مسلمانان که الجرم به تغییر رویکردهای سیاسی نیز منجر خواهد شد، غافل 
کند. »ویکی لیکس« در س��ندی افشا کرده است که اهالی رسانه های سعودی در ارتباط مستقیم 
با سفارت آمریکا در »ریاض« هستند تا به بهانة مقابله با افراطی گری و تروریسم، فرهنگ اسالمی 
را مورد هجمه قرار داده و ارزش های غربی را گس��ترش دهند.7 گفتنی اس��ت که خود العربیة هم 
زیرمجموعة گروه رسانه ای MBC است و غیر از فعالیت های خبری-تحلیلی در راستای سیاست های 

محور لیبرال، در عرصة ترویج سبک زندگی غربی نیز بسیار فعال است.
حکومت امارات هم س��رمایه گذاری ویژه ای در حوزة رسانه انجام داده است. عالوه بر شبکه های 
متعدد، احداث یک ش��هرک رسانه ای تحت عنوان »شهرک رس��انه ای ُدبی DMC«8، جدیت این 
حکومت برای س��رمایه گذاری در حوزة رس��انه را نش��ان می دهد. ش��هرکی که در ماه ژانویة سال 
2001 راه اندازی ش��د تا »دبی« را به هاب رس��انه ای منطقه تبدیل کند. بیش از 1500 شرکت از 
142 ملیت در این مجموعه حضور دارند. مجموع نیروی کار این ش��رکت ها افزون بر 25000 نفر 
می ش��ود. زیرساخت ها و تأسیس��ات درجه یک و بکارگیری آخرین تکنولوژی های جهانی در این 
شهرک، نقش مهمی در توسعة سریع آن داشته است. فعالیت در این شهرک به دلیل عدم نیاز به 
مجوزهای مختلف و روند سادة صدور ویزا و مجوز اجارة واحد های مجهز به  صورت بلند مدت، به 

صرفه و ایمن است. 
امروز این شهرک به محل تمرکز مهم ترین رسانه های منطقه و بخش عربی بسیاری از رسانه های 
بین المللی همچون CNN،  CNBC، skyNEWS تبدیل شده است و حتی رسانه های مهم سعودی 
همچون العربیة، MBC و روتانا نیز از همین ش��هرک به تولید و انتش��ار محتوا در س��طح منطقه 

می پردازند. 

 7. »وثیقة خطیرة من ویکیلیکس تکشف: التجاهات الیدیولوجیة والملکیة في العالم السعودي«، 2014، الحجاز:
<http://www.alhejaz.org/seyasah/019810.htm>

>www.dmc.ae< :وبگاه ،(Dubai Media City) 8 . مدینة دبي لإلعالم
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نمایی از شهرک رسانه ای دبی

و ش��اید به همین دلیل بود که »آل س��عود« هم به فکر تأسیس ش��هرک رسانه ای افتاد تا در 
رقابت رسانه ای از شریک خود، یعنی امارات عقب نماند و با نفوذ امارات بر رسانه های منطقه و به 
ویژه رسانه های سعودی مقابله کند. به هرحال باید منتظر ماند و دید که این رقابِت رسانه ای، چه 

سرنوشتی را برای هم پیمانی امارات و عربستان رقم خواهد زد؟!
در گزارش قبل مجموعه رسانه ای العربیه را بعنوان رسانه اصلی این جریان بررسی کردیم. این 

گزارش به بررسی سایر رسانه های متلع به محور لیبرال در منطقه خواهد پرداخت.

سایر رسانه های »محور سعودی-اماراتی«
رس��انه های س��عودی را باید به سه بخش تقس��یم کرد. بخش اول رسانه های خبری -تحلیلی 
هستند که اهداف این محور را در الیة سیاسی دنبال می کنند. عالوه بر العربیة، »اسکای نیوز عربی«، 

»الشرق الوسط«، »الحیاة«، »عکاظ« و ... از جملة این رسانه ها به شمار می  آیند.
اما بخش دوم رسانه های سعودی رسانه هایی هستند که اهداف این محور را در الیه های فرهنگی 
دنبال می کنند. این محور از حدود 30 س��ال قبل دس��ت به تشکیل زنجیره ای از این رسانه ها زده 
است؛ رسانه هایی که پیش تر نیز اشاره کردیم که پیوسته درحال نابود کردن زیرساخت های فرهنگی 
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 MBC مردم مسلمان منطقه هستند. ازجمله مهم ترین این رسانه ها می توان به گروه های رسانه ای
و »Rotana« اشاره کرد.

بخش س��وم مربوط به رسانه های مذهبی است که قرائت مطلوب این محور از اسالم را تبلیغ و 
ترویج می کنند. ازجمله مهم ترین این رسانه ها  شبکة تلویزیونی»الرسالة« است که مورد بررسی قرار 

گرفته است.

رسانه های سیاسی

»سکاي نیوز عربیة«

 »اس��کای نیوز عرب��ي«9 ی��ک 
مجموعه رسانه ای مشتمل بر شبکة 
خب��ری تلویزیونی ، رادی��و و وبگاه 
اینترنتی اس��ت. نیمی از سهام این 

شرکت متعلق به ش��یخ  »منصوربن زایدآل نهیان«، عضو خانوادة سلطنتی »آل نهیان« در امارات و 
معاون نخس��ت وزیر و وزیر امور ریاس��ت جمهوری این کشور است. »شیخ منصور« در سال 2012 
در شراکت با مجموعة رسانه ای »اسکای نیوز« در  انگلستان، »اسکای نیوزعربي« را راه اندازی کرده 

است.10
ارتباط و نزدیکی این ش��بکه با سیاس��ت های امارات را در اخراج عوامل مخالف سیاس��ت های 
منطقه ای امارات 11 و شکایت دولت قطر از این شبکه، در کنار شبکة العربیة در 2017، به دلیل نشر 

مطالب کذِب نسبت داده شده به امیر قطر12 مشاهده کرد. 
طبق آمار مؤسسة »ابسوس«، این شبکه پربیننده ترین شبکة خبری-تحلیلی در کشور مصر در 
س��ال 2017 بوده اس��ت. و این در حالی است که الجزیرة رتبه سوم و العربیة رتبه ششم را در این 

 9. سکاي نیوز : >www.skynewsarabia.com<، ماهوارة پخش کننده: نایل ست: 11977، عرب ست: 11996، هات برد: 11746
10 . "Sky News teams up with Sheikh Mansour to launch Arabic TV channel", 2010, The Guardian:
>https://www.theguardian.com/media/2010/nov/29/bskyb-arabic-news-channel<

 11. »چرا شبکة اسکای نیوز مجری سوری مشهورش را اخراج کرد؟«، 1396، مشرق :
< https://www.mashreghnews.ir/news/716861>
>https://www.mehrnews.com/news/4010164< :12 . »قطر از »العربیه« و »اسکای نیوز عربی« شکایت کرد«، 1396، خبرگزاری مهر
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رده بندی به دست آوردند.13
معموالً از میزان فالوورهای رسانه ها در شبکه های مجازی، می توان به مقدار مخاطب و نفوذ آنها 
در افکار عمومی پی برد. صفحه »فیس بوک« این شبکه حدود 12 میلیون فالوور14، صفحه »توئیتر« 

آن حدود 4 میلیون15و صفحه »یوتیوب« آن حدود 650 هزار فالوور دارد.16

روزنامۀ »الشرق األوسط«: 

»الشرق الوسط«17 توسط یک ش��اهزادة معروف سعودی به نام »احمدبن سلمان بن عبدالعزیز« 
پایه گذاری شده و متعلق به جناح لیبرال سعودی است.

این روزنامه زیرمجموعة »المجموعة السعودیة لألبحاث والتس��ویق«18 به شمار می  آید که اکنون 
توسط »فیصل بن سلمان« فرزند پادشاه عربستان مدیریت می شود. سردبیر این وبگاه »غسان شربل« 
اس��ت. وی یک لبنانی با رویکردهای لیبرالی اس��ت که سابقة سردبیری روزنامه »الحیاة« را نیز در 

>https://www.almalnews.com/Story/332258/20< :13. »ننشر ترتیب أکثر القنوات مشاهدة داخل مصر«، 2017، المال 
, facebook: >https://www.facebook.com/SkyNewsArabia<سکاي نیوز عربة Sky News Arabia  14 .

این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند.
>https://twitter.com/skynewsarabia< :Twitter ،15. سکاي نیوز عربیة 

>https://www.youtube.com/user/skynewsarabia< :YouTube ،16. سکاي نیوز عربیة 
>www.aawsat.com< :17. وبگاه 
> www.srmg.com< :18 . وبگاه
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کارنامة خود دارد. اما غیر از »ش��ربل« می توان به »عیدروس عبدالعزیز« و »زید فیصل بن کمی« 
به عنوان دیگر چهره های اثرگذار در این روزنامه اشاره کرد.

»غسان شربل« در کنار بن سلمان و در حال دریافت جایزة مرد سال رسانه از رفقای اماراتی اش
شاید بتوان گفت که »الشرق الوسط« پس از العربیة مهم ترین رسانة سیاسی »محور سعودی-

امارات« اس��ت. در گزارش »مرکز الجزیرة للدراسات« دربارة رسانه های سعودی آمده است که این 
روزنامه، در ورای اخبار و تحلیل هایش، درحال ارائة اطالعات و راهبردها برای سیاستگذاران سعودی 

است.19
تبادل نیرو بین »الشرق الوسط« و رسانة هم پیمانش یعنی العربیة بسیار زیاد است. افراد متعددی 
از این روزنامه جذب العربیة شده اند. گویا این مجموعه به پلی برای رسیدن به العربیة تبدیل شده 

است. 
»الشرق الوس��ط« هرچند س��عی می کند متأثر از فضای »غرب«، یعنی همان جایی که در آن 
روزنامة خود را چاپ می کند، بر ژست های حرفه ای رسانه ای و بی طرفی نمایی اصرار ورزد، ولی تعلق 
به سیاست های سعودی در البالی مطالب آن با چشم غیرمسلح هم قابل تشخیص است. به خصوص 
در قسمت تحلیل ها و یادداشت ها، سوگیری سیاسی به نفع سعودی به صورت چشم گیری وجود 
دارد. رویکردهای ضد ایرانی ش��دید این روزنامه که بخش زیادی از یادداش��ت های آن را به خود 
اختصاص داده، بهترین ش��اهد بر این مدعا اس��ت. نکتة جالب توجه این است که رویکردهای ضد 

ایرانی این روزنامه به مراتب بیشتر از رویکردهای ضد قطری و ضد ترکیه ای آن است. 
»الشرق الوسط« در مسائل عربی-اسرائیلی موضع وسط و معتدل می گیرد؛ اما در قضایای بین 
مردم و حاکمان در کشورهای حاشیة خلیج فارس، گرفتار درگیری بین موضع مالکانش و موضع 
مردِم کف خیابان ها قرار می گیرد و نتیجة این تنازع، اخراج برخی مدیران این رسانه در سال های 
پس از  بهار عربی است. »عثمان العمیر«، »عبد الرحمن الراشد«، »طارق الحمید«، »عادل الطریفي« و 

»یوسف الدوسري« از جملة مدیران »الشرق الوسط« هستند که دولتشان مستعجل بود.20
دفتر این روزنامه در لندن اس��ت و به صورت هم زمان در بس��یاری از شهرهای کشورهای عربی 
و غیرعربی همچون لندن، ریاض، جده، دّمام، دارالبیضاء، قاهره، خرطوم، استانبول، أربیل، بیروت، 
دبی، عمان، ژوهانسبورگ، فرانکفورت، مارسی، مادرید، نیویورک، لس آنجلس و واشنگتن به چاپ 

 . 19 عبد السالم رزاق، »أزمة العالم الممول سعودیًّا: الخطاب والیدیولوجیا والنظام القیمي«، 2018، مرکز الجزیرة للدراسات:
<http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2018/08/180819070952258.html>

 20. عبد السالم رزاق، »أزمة العالم الممول سعودیًّا: الخطاب والیدیولوجیا والنظام القیمي«، 2018، مرکز الجزیرة للدراسات:
<http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2018/08/180819070952258.html>
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می رسد. بنابراین مخاطبین آن در همة جهان عرب و حتی فراتر از آن پراکنده اند؛ بویژه مخاطبان 
وبگاه »الشرق الوسط« که با توجه به وجود زبان انگلیسی، فارسی، اردو و ترکی در وبگاه این روزنامه، 

در تمام جهان پراکنده اند. البته اکثریت قاطع مخاطبین این روزنامه و وبگاه عرب زبانان هستند.
الشرق الوس��ط یکی از روزنامه های معروف و پر مخاطب جهان عرب اس��ت. این روزنامه از نظر 
میزان مخاطبین رتبة 72  آسیا21  و رتبة 25 خاورمیانه22 را به خود اختصاص داده است. رتبة جهانی 
وبگاه این روزنامه نیز طبق آمار »الکسا« حدود 7 هزار است.23 صفحة فیس بوک عربی این روزنامه 
هم با حدود یک میلیون و هفتصد و هش��تاد هزار فالوور24 و صفحة توییتر آن با حدود 3 میلیون 

فالوور آمار نسبتا خوبی دارند.25

وبگاه »الحیاة«:

»الحیاة«26 تا چندی قبل به صورت روزنامه منتش��ر می ش��د ولی مدتی است که به دلیل آنچه 
مشکالت مالی خوانده می شود، فقط وبگاه آن فعال بوده و انتشار نسخة کاغذی متوقف شده است. دفتر 

21  . "Top 100 Newspapers in Asia by Web Ranking", 2016, 4 International Media & Newspapers: >https://
www.4imn.com/topAsia<
22  . "Forbes Releases Top 50 MENA Online Newspapers; Lebanon Fails to Make Top 10", 2010, JAD AOUN:

>https://www.jadaoun.com/forbes-releases-top-50-mena-online-newspapers-lebanon-fails-to-make-top-10<
23  . "aawsat.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018. Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/aawsat.com<

این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند.
>https://www.facebook.com/asharqalawsat.a< :facebook ،24 صحیفة الشرق الوسط . 

>https://twitter.com/aawsat_News< :Twitter ،25صحیفة الشرق الوسط . 
>www.alhayat.com< :26وبگاه . 
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این رسانه هم مانند »الشرق الوسط« در لندن است و مدیریت آن با »خالدبن سلطان بن عبدالعزیز« 
اس��ت. او یکی از شاهزادگان معروف سعودی بوده و از جمله فرماندهان ارشد نیروی هوایی ارتش 
این کشور به شمار می رود. وی مدتی معاون وزیر جنگ این کشور نیز بوده است. سفارت آمریکا در 
ریاض در گزارشی به نقل از او آورده است که در فعالیت های روزنامة »الحیاة« مادامی که به انتقاد 

از سیاست های حکومت سعودی نپردازد، دخالت نمی کنم.27

شاهزاده خالد بن سلطان بن عبدالعزیز، مدیر الحیاة و یکی از فرماندهان معروف ارتش سعودی است

س��ردبیر ای��ن وب��گاه »زهیرقصیباتي« اس��ت. از دیگر افراد تأثیرگ��ذار این وب��گاه می توان به 
»سعودالریس«، س��ردبیر بخش سعودی و »خالد الدخیل«، از لیبرال های معروف و مخالف جدی 

سلفیت و وهابیت اشاره کرد.
»الحیاة« خود را رسانه ای مستقل معرفی می کند ولی در واقع چنین نیست. این رسانه هرچند 
سعی می کند با بی طرف نمایی، اعتماد مخاطب را جذب کند اما دفاع از سیاست های سعودی در 

27 . »وثیقة خطیرة من ویکیلیکس تکشف: التجاهات الیدیولوجیة والملکیة في العالم السعودي«، 2014، الحجاز:
<http://www.alhejaz.org/seyasah/019810.htm>
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البالی مطالب، خصوصاً یادداشت ها و تحلیل ها، هویدا است. البته »الحیاة« کمتر از »الشرق الوسط« 
به صورت علنی به دفاع از سعودی و هجوم به رقبای آن می پردازد و سعی می کند استقالل بیشتری 

از حکومت »آل سعود« داشته باشد و از خود چهره ای بی طرف به نمایش بگذارد. 
نیویورک تایمز در گزارش��ی آورده است که »الحیاة« رقیب »الشرق الوسط« به حساب آمده و 
بیش از »الشرق الوس��ط« به سیاست های س��عودی انتقاد می کند.28البته »الحیاة« هنوز نتوانسته 
به پای »الشرق الوسط برسد؛ چراکه »الشرق الوسط« کماکان مخاطب بیشتری دارد؛ به طوری که 
رتبة جهانی وبگاه »الحیاة« طبق آمار »الکس��ا« حدود 22هزار اس��ت29 و صفحة »فیس بوک« این 

روزنامة اینترنتی هم حدود 328 هزار فالوور دارد30 که آمارهای خوبی محسوب نمی شوند.

روزنامۀ »المرصد«: 

مدیر روزنامة »المرصد«31  »مشعل العریفي« است. نگاهی گذرا به صفحة توئیتر او سرسپردگی 
او به حاکمان لیبرال  س��عودی و تالش برای تبلیغ و ترویج سیاس��ت های آنان را نشان می دهد.32 
رویکرد ش��دید ضد ایرانی، ضد قطری و همچنین تعلق به جریان لیبرال س��عودی، از ویژگی های 

 . 28Hassan M. Fattah, "Spreading the Word: Who's Who in the Arab Media", 2005, The New York Times:
>https://www.nytimes.com/2005/02/06/weekinreview/spreading-the-word-whos-who-in-the-arab-media.html<
 . 29"alhayat.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/alhayat.com<.این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند

>https://www.facebook.com/alhayatdaily< :facebook ،daralhayat – 30 . جریدة الحیاة
>www.al-marsd.com< :31. وبگاه 

>https://twitter.com/alarifimeshal< :Twitter ،32 . مشعل العریفي 
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اصلی »مشعل العریفي« است.
این رس��انه بیش از مسائل سیاسی، روی مسائل عامه پسند فرهنگی و اجتماعی دست گذاشته 
که بعضا بوی ابتذال نیز می دهند. محتوای این وبگاه ناظر به داخل سعودی است و رویکرد اصلی 
عوام گرایانة این وبگاه منجر به افزایش حجم »مطالب زرد« آن شده است. بنابراین به لحاظ سیاسی 
رس��انه مهمی محسوب نمی شود. »المرصد« به لحاظ فرهنگی نیز در چارچوب برنامه های »طیف 
لیبرال  سعودی« عمل کرده و سعی در نهادینه کردن فرهنگ لیبرال در داخل جامعة سعودی دارد.
طبق آمار »الکسا« رتبه جهانی این وبگاه حدود 5 هزار است که رتبه خوبی محسوب می شود. 
رتبة این وبگاه در داخل عربستان 37 است و حدود 90 درصد مخاطبین وبگاه نیز سعودی هستند.33  

اما با جود این آمار خوب در شبکه های اجتماعی، چندان در جذب مخاطب موفق نبوده است.

روزنامه »عکاظ«:

»ُعکاظ«34 از روزنامه های قدیمی سعودی به شمار می رود که در سال 1958 تأسیس شده است. 
ریاست هیئت مدیرة این روزنامه، با »صالح عبداهلل کامل« است. او یک تاجر سعودی است که بسیاری 
از رسانه های سعودی زیرنظر او کار می کنند. او مدیر گروه رسانه ای مهم »Art «35 نیز بوده است و 
از پیشکسوتان رسانه ای سعودی است که سال های زیادی از عمرش را در جهت گسترش لیبرالیسم 

فرهنگی به مجاهدت گذرانده است!
این رس��انه نیز متعلق به »طیف لیبرال  سعودی« است و در جهت تغییر فرهنگ مردم عربستان به 

  .  33"al-marsd.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.
com/siteinfo/al-marsd.com<

>www.okaz.com.sa< :34. وبگاه 
35 . Arab Radio and Television Network)شبکة رادیو وتلفزیون العرب(: >www.http://artonline.tv<
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س��مت و سوی لیبرالیس��م تالش می کند. مدیر کنونی این روزنامه »ولید بن جمیل قطان« و سردبیر آن 
»جمیل الذیابي« است. روزنامة »عکاظ«، برخالف دیگر رسانه های متعلق به سعودی که خارج از سعودی 
مشغول به فعالیت هستند، به صورت خیلی علنی و جانب دارانه از سیاست های سعودی پیروی کرده و بر 
مخالفین منطقه ای آن مانند ایران، ترکیه و قطر می تازد. این رسانه ادعای بی طرفی ندارد و رسماً مخالفان 
سعودی را مورد تاخت و تاز قرار می دهد. قطرستیزی در این روزنامه بیش از دیگر رسانه های این محور 
است. البته »عکاظ« بیش از اینکه روزنامه ای بین المللی باشد، روزنامه ای داخلی است که تمرکز ویژه ای 

بر اوضاع داخلی سعودی داشته و بیشتر مخاطبینش هم از کشور عربستان هستند.
»عکاظ« در مجموع روزنامه و وبگاه پرمخاطبی، خصوصا داخل کش��ور عربستان است. طبق آمار 
وبگاه »الکسا« رتبة جهانی وبگاه این روزنامه حدود 2000 هزار است که نسبتا آمار خوبی به حساب 
می  آید. 70 درصد مخاطبین این وبگاه سعودی بوده و رتبة 20 را در کشور سعودی دارد که رتبه خوبی 
به حس��اب می  آید.36 لذا می توان گفت که پرمخاطب ترین وبگاه خبری-تحلیلی در کش��ور عربستان 

است. موسسة »فوربس« نیز »عکاظ« را بیست و سومین روزنامة برتر خاورمیانه معرفی کرده است.37

روزنامۀ الریاض: 

 
»الریاض«38 از جمله روزنامه های کثیراالنتشار در کشور عربستان است و متعلق به »بنیاد مطبوعات 

الیمامة«39 است که نهادی حکومتی است. سردبیر این روزنامه »فهدراشدالعبدالکریم« است. 

 "okaz.com.sa Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/ .36
siteinfo/okaz.com.sa<

این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند.
37 . "Forbes Releases Top 50 MENA Online Newspapers; Lebanon Fails to Make Top 10", 2010, JAD AOUN:

>https://www.jadaoun.com/forbes-releases-top-50-mena-online-newspapers-lebanon-fails-to-make-top-10<
>www.alriyadh.com< :38. وبگاه 

>www.alyamamah.com< :39 . مؤسسة الیمامة الصحفیة
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این روزنامه بیش از 58 دفتر و 1500 کارمند در داخل و خارج عربس��تان دارد و در کشورهای 
مختلف عربی منتش��ر می شود و بررسی ها نش��ان می دهد که فعالیت آن کامال در جهت گفتمان 
رس��می س��عودی اس��ت؛ به طوری که می توان گفت »الریاض« یک روزنامة کامال حکومتی است. 
»س��لمان بن عبدالعزیز« پادش��اه کنونی، در زمانی که فرماندار ریاض بود س��اختمان جدید »بنیاد 

الیمامة« را شخصا افتتاح کرده است.40 

»الریاض« با انتشار سلفی گرفتن یک کودک قطری با »ملک سلمان«، سعی در مردمی و متواضع 
جلوه دادن پادشاه سعودی و محبوب نشان دادنش در میان مردم قطر دارد.

>https://bit.ly/2KuRZBu< :Google Books ،40 . »اففتاح مبني مؤسسة الیمامة الصحفیة«، 1994، مجلة الفیصل
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»الریاض« روزنامة پر مخاطبی است و هرچند بیشتر این مخاطبین داخلی هستند اما رتبة پنجم 
روزنامه های خاورمیانه را در رده بندی موسس��ة »فوربس« به دست آورده است. این در حالیست که 
»الشرق الوسط« در همین رده بندی، در رتبه 25 قرار گرفته است. 41  رتبة جهانی وبگاه این روزنامه نیز 
طبق آمار »الکسا«، حدود 4 هزار است که باز هم در جایگاه بسیار بهتری نسبت به »الشرق الوسط« 

قرار می گیرد و نشان می دهد این وبگاه جزو پرمخاطب ترین وبگاه های خبری عربی است.42 

 :»Arab News« روزنامه

اولین روزنامه ای که سعودی ها به زبان انگلیسی و برای مخاطب غربی منتشر کردند، »عرب نیوز«43  
اس��ت. این روزنامه یکی از 29 نش��ریه ای است که توس��ط »گروه تحقیقات و بازاریابی سعودی« 
منتشر می شود، یعنی همان مجموعه ای که »الشرق الوسط« را نیز منتشر می کند.44 رئیس »گروه 
تحقیقات و بازاریابی سعودی« یکی از فرزندان »ملک سلمان« به نام »ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز«.45 
مؤسس این روزنامه »هشام علیي حافظ« از مسئوالن بلندپایة وزارت خارجة سعودی بوده است46 و 

41 . "Forbes Releases Top 50 MENA Online Newspapers; Lebanon Fails to Make Top 10", 2010, JAD AOUN:
>https://www.jadaoun.com/forbes-releases-top-50-mena-online-newspapers-lebanon-fails-to-make-top-10<
42 . "alriyadh.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/alriyadh.com<.این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند
 43. Arab News: >www.arabnews.com<

>http://www.srmg.com/ar/node/53< :44 . المطبوعات | المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
45 . "Saudi Research and Marketing Group appoints new chairman", 2013, Al Arabiya:
 >http://english.alarabiya.net/en/News/2013/02/14/Saudi-Research-and-Marketing-Group-appoints-new-chairman.html<
 . 46"Hisham Hafiz Passes Away", 2006, Arab News: <http://www.arabnews.com/node/281053>
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سردبیر کنونی آن »فیصل عباس« است.47
این روزنامه در س��ال 2018 ش��عار خود را متناس��ب با دوران اصالحات »بن سلمانی« از شعار 

»روزنامه انگلیسی زبان پیشرو در خاورمیانه« به شعار جدید »صدای تغییر منطقه« تغییر داد.48
»عرب نیوز« در رتبه بندی 100 روزنامه برتر آسیا در سال 2016، رتبه 48 را کسب کرده است. 

در این رتبه بندی »الشرق الوسط« رتبة 72 را به دست آورده بود.49

 :»Gulf News« روزنامة

»گلف نیوز«50 دیگر روزنامة انگلیسی »محور لیبرال« و متعلق به حکومت امارات است. مواضع 
سیاسی این وبگاه که تفاوت چندانی با سایر رسانه های این محور ندارد. این روزنامه سعی می کند با 
پرداختن به مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و... دایرة مخاطبین خود را افزایش 

دهد و در این کار هم موفق بوده است. 
وبگاه این روزنامه رتبة 23 پرمخاطب ترین وبگاه ها در کشور امارات را داراست.51 رتبة جهانی آن 
نیز حدود 6 هزار اس��ت که آمار خوبی محسوب می ش��ود.52 »فوربس میدل ایست« در سال 2012 
»گلف نیوز« را س��ومین رس��انة خبری آنالین جهان عرب معرفی کرده است.53 صفحة فیس بوک 

 . 47"Faisal J. Abbas appointed editor-in-chief of Arab News", 2016, Arab News: >http://www.arabnews.com/
node/990076/saudi-arabia<
 . 48"Arab News moves editorial headquarters to Riyadh", 2018, Arab News: >http://www.arabnews.com/
node/1287956/media<
49  . "Top 100 Newspapers in Asia by Web Ranking", 2016, 4 International Media & Newspapers: >https://
www.4imn.com/topAsia<
50 . Gulf News: >www.gulfnews.com<
51 . "Top Sites in United Arab Emirates", 2018, Alexa: >https://www.alexa.com/topsites/countries/AE<

این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند.
52 . "gulfnews.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.
com/siteinfo/gulfnews.com<
53 . "Al-Ahram tops online newspapers in Arab world: Forbes", 2012, Ahram Online: >http://english.ahram.
org.eg/UI/Front/Aboutus.aspx<
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»گلف نیوز« حدود 3 میلیون فالوور54 و صفحة توییتر آن حدود 850 هزار فالوور دارد.55

روزنامة »االتحاد«: 

»االتحاد«56 متعلق به ش��رکت »أبوظبی لألعالم«57 اس��ت. ش��رکتی که مالکیت آن در اختیار 
حکومت امارات اس��ت؛ بنابراین یک رسانة حکومتی اماراتی محسوب می شود و اصال مواضع همة 
رس��انه های زیر مجموعه »أبوظبی لألعالم« درباره فلس��طین و یمن و ایران و اس��راییل و اخوان و 
عربستان و ... کامال مطالبق با سیاست های دولت امارات و در دشمنی با »محور مقاومت« و »محور 

ترکی-قطری« است. 
این روزنامه عالوه بر امارات در عربستان، عمان، کویت، قطر، بحرین، اردن، عراق، یمن، مراکش، 
لبنان، سوریه، پاکستان، آمریکا و تایلند نیز توزیع می شود. »االتحاد« عالوه بر چند دفتری که در 

شهرهای مختلف امارات دارد، در بیروت و قاهره نیز دفاتر مستقلی دارد.58
مؤسسة »فوربس« این روزنامه را در رده 24 برترین روزنامه های خاورمیانه اعالم کرده است.59

 . 54Gulf News, facebook: >https://www.facebook.com/GulfNews.UAE<
 . 55Gulf News, Twitter: >https://twitter.com/gulf_news<
<www.alittihad.ae: >هاگبو .  56
<www.admedia.ae: >هاگبو57 . 

>https://www.alittihad.ae/about-us< :58 . "عن االتحاد"، االتحاد
 .59 "Forbes Releases Top 50 MENA Online Newspapers; Lebanon Fails to Make Top 10", 2010, JAD AOUN:
>https://www.jadaoun.com/forbes-releases-top-50-mena-online-newspapers-lebanon-fails-to-make-top-10<
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روزنامة »البیان«: 

روزنامة »البیان«60 متعلق به »شرکت رسانه ای دبی«61 است. این شرکت، نهاد رسانه ای رسمی 
دولت ُدبی است. بنابراین این روزنامه هم مانند »االتحاد« رسانه ای حکومتی محسوب می شود.  

در حال حاضر خانم »منا بوسمرة« سردبیر این روزنامه است که از سال 1998 در این مجموعه 
فعال است. او اولین سردبیر زن در روزنامه های امارات است

در سال 2012 ، این روزنامه به جهت داشتن بیشترین حضور در شبکه های اجتماعی توانست 
رتبه اول مخاطبان را در میان سایر روزنامه های عربی کسب کند.62

وبگاه »الیوم السابع«: 

»الیوم  السابع«63 هر چند در امارات و عربستان نیست، اما در میان رسانه های لیبرال حائز اهمیت 
است. چرا که مهم ترین رسانة »محور لیبرال« در مصر است. این رسانه، متعلق به شرکت »المصریة 
للصحافه والنشر والعالن« است. این شرکت منتشر کنندة روزنامة »الیوم  السابع« نیز هست که در 

>www.albayan.ae< :60. وبگاه 
 >www.dmi.gov.ae< :61 . مؤسسة دبي لإلعالم

>https://www.hamshahrionline.ir/news/359998< :62 . »آشنایی با روزنامه البیان«، 1395، همشهری آنالین
>www.youm7.com< :63. وبگاه



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

26
بررسی رسانه های 

محور »لیربال«

4

2008 با هیئت مدیره ای به ریاست »ولیدمصطفی حسن« تاسیس شد و تا 2011 بصورت هفته نامه 
و پس از آن بصورت روزنامه منتشر می شود.

س��ردبیر وبگاه »الیوم  الس��ابع«و روزنامة آن »خالدصالح« 50 س��اله اس��ت. وی یکی از فعال ترین 
روزنامه نگاران و تحلیل گران تلوزیونی مصر اس��ت که بیش از 15سال سابقة کار در مراکز و مطبوعات 
مختلف مصر از جمله: روزنامة »العربي« مصر، »مرکزالهرام للدراسات السیاسیه والس��تراتیجیه«، مدیر 
بخش خبری شرکت »Video Cairo Sat« ، مدیر بخش سیاسی »مجله الهرام« و... را در کارنامة کاری 
خود دارد. وی مقاالت بسیاری در روزنامه های مصری نوشته است. وی با برنامه های تلوزیونی »محاور«، 
»بلدنا«، »مساءک«، »السئلةالسبعة«، »قاهرةالیوم« و ... از شبکه های مختلف در صفحة تلوزیون حضور 

یافته است و در حال حاضر نیز برنامه »علی هوی مصر« را از شبکه »النهار« ارائه می کند.64
»صبری غنیم« روزنامه نگار و عضو انجمن نویس��ندگان مصر، درباره »الیوم الس��ابع« می گوید: 
»الیوم  السابع« پیشرو همة وبگاه های خبری است و »خالدصالح« در سرپا نگه داشتن آن موفق بوده 

است. ما نه تنها اخبار محلی که اخبار حوادث لندن را هم قبل از ساکنان لندن مطلع می شویم«.

»خالدصالح« سردبیر لیبرال »الیوم السابع«
»ص��الح« دیدگاه غرب گرا و لیب��رال دارد. او از آمریکا به عنوان »أقوی أمم االرض« یاد می کند 
و به دیدار »ترامپ« با سیس��ی در حاش��یة »مجمع عمومی س��ازمان ملل« مباحات می کند.65 در 

>http://revlcourt.com/News/230/Default.aspx< :64. »خاد صالح«، محکمة الثورة 
>https://bit.ly/33wUn2c< :65 . »خالد صالح یکتب: السیسی وترامب "قمة احترافیة"«، 2018، الیوم  السابع
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مقاله ای هم به کاهش کمک های »ترامپ« به آوارگان فلسطینی اعتراض می کند و آن را سبب ورود 
»حزب اهلل« و ایران برای اظهار رحمت خود به فلسطینیان می داند.66

از دیگر نویس��ندگان »الیوم السابع« می توان »عبدالفتاح عبدالمنعم« را که اختصاصاً در موضوع 
آمریکا و اسرائیل قلم می زند، نام برد. او در یکی از مقاالت خود انرژی هسته ای ایران را »لولوخرخرة 
اس��رائیل« می نامد67 و در مقالة دیگری، شیعه را »اسب تروای« آمریکا برای بدست آوردن عراق و 

خلیج فارس می داند.68 

 
الیوم السابع در روزهایی که »محور »سعودی –امارات« بخاطر قتل »خاشقچی« تحت فشار شدید 

بود، سعی می کرد نبود آزادی بیان، برای رزونامه نگاران در ترکیه را بُلد کند

>https://bit.ly/2KIMy0P< :66. »خالد صالح یکتب: عقاب ترامب لالجئین الفلسطینیین«، 2018، الیوم السابع 
>https://bit.ly/2OQfhGd< :67. عبدالفتاح عبدالمنعم، »البرنامج النووی الیرانی »بعبع« إسرائیل«، 2018، الیوم السابع 

>https://bit.ly/2yXOCg8< :68. عبدالفتاح عبدالمنعم، »الشیعة.. حصان طروادة الذی رکبه المریکان الحتالل الخلیج والعراق«، 2018، الیوم السابع 
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هرچند اخبار و تحلیل های صفحة سیاسی وبگاه بروز است، اما تیتیرهای صفحة اصلی وبگاه معموالً 
سیاسی نیستند. بلکه اخبار مشاهیر، زنان، ورزش، حوادث و ... در اولویت هستند. شاید این کار در راستای 
تالش برای تغییر ذائقه و سبک زندگی مردم مصر و کاستن از میزان حساسیت های سیاسی آنان باشد.

موضع گیری وبگاه در موضوع اس��رائیل و فلس��طین تنها در اعتراض به وضعیت بد پناهندگان 
و آوارگان فلس��طینی و حقوق اولیة انس��انی آنها خالصه می شود. اخبار حماس و »غزه« و مقامات 
اس��رائیلی را  منتش��ر می کند؛ اما سعی می کند جانب احتیاط را رعایت کند؛ نه نسبت به اسرائیل 

تمایل نشان می دهد و نه به حماس روی خوش نشان می دهد.69
»الیوم الس��ابع« در حالی که با »اِخوان  المس��لمین« به شدت مخالف اس��ت و آن را تروریستی 
می داند70 و از تغییر نام خیابان هایی که به نام »سیدقطب« یا »حسن البنا« بوده اند، دفاع می کند71. 
در کاریکات��وری هم از »محمدناص��ر« گویندة رادیو و »معتزمطر« فعال رس��انه ای مصری مدافع 

»اِخوان الملسمین« که در ترکیه ساکن هستند، به عنوان »کالب  الخوان« یاد می کند.72
این رسانة لیبرال، قطر را متهم به هم پیمانی با ایران می داند و فکر می کند با تشدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران این تحالف بزودی فرو خواهد پاش��د73 یا در جایی از تسلط »سپاه پاسداران« بر 

قطر پس از فروپاشی نظام دوحه سخن می گوید!74

اما هرچقدر نسبت به قطر نامهربان است، نسبت به امارات و عربستان مواضع صمیمانه ای دارد، 

>https://bit.ly/2TtA3u1< :69. »لیبرمان یؤکد تدمیر إسرائیل أحد أنفاق حماس جنوب غزة«، 2018، الیوم السابع 
>https://bit.ly/2yJuq0P< :70. »مفتی طاجکستان: لدینا حزب مرتبط ب�”الخوان” یجند الشباب للعملیات الرهابیة«، 2018، الیوم السابع 
>https://bit.ly/2Z6HeK4< :71. »عبدالرحیم علی یطالب بمراجعة أسماء الشوارع وتغییر الفتات الخوان الرهابیة«، 2018، الیوم السابع

>https://bit.ly/33uUKdJ< :72. »محمد ناصر ومعتز مطر کالب الخوان بکاریکاتیر “ الیوم السابع”«، 2018، الیوم السابع 
>https://bit.ly/2MYDxn3< :73. »فیدیو.. تعرف علی أسباب تفکک التحالف “القطری- الیرانی” قریًبا«، 2018، الیوم السابع 

 .  74»العزلة تقود قطر إلی الهاویة.. سفیر الشیطان یصل إیران.. روحانی یستقبل مبعوث تمیم الجدید وسفیرها فوق العادة.. ویؤکد: عالقاتنا حمیمة 
>https://bit.ly/2H2i2y8< :وحارة ومهمتک تعزیزها.. ومراقبون:نهایة آل ثانی تقترب والحرس الثوری سیحکم المارة«، 2018، الیوم السابع
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تا جایی که مصر را در قلب امارات و امارات را در قلب مصر می داند.75 روز ملی عربس��تان را به بن 
سلمان تبریک می گوید76 و و  پیشرفت های امارات را پوشش می دهد؛77 و یا در مخالفت با حوثیون 

یمن هم با تحالف ضد یمن هم نواست.78
کاریکاتورهای »الیوم السابع« برای بیان رابطة دوستی مصر و امارات و تبریک روز ملی عربستان

رتب��ة ترافی��ک این وبگاه در مصر 5 و در جهان 193 اس��ت. بیش از نیم��ی از مخاطبان آن از 
داخل مصر هستند. مخاطبان خارجی الیوم  السابع از عربستان، سودان، الجزایر و اردن، هستند. 79 
بسیاری از مخاطبان »الیوم السابع« در شبکه های اجتماعی آن را دنبال می کنند. 2 میلیون مخاطب 
یوتیوب80، 3 ملیون و 400 هزار مخاطب اینستاگرام81، 7 میلیون و 500 هزار مخاطب توییتر82 و 
14 میلیون و 400 هزار مخاطب فیس  بوک83 نشان دهندة محبوبیت این خبرگزاری است. عالوه بر 

اینها اپلیکشن آیفون و اندروید وبگاه هم موجود است و مخاطبان خودش را دارد.

 :MBC رسانه های فرهنگی گروه رسانه ای

MBC84 در 18 س��پتامبر  1991 به عنوان اولین مجموعة شبکة  سرگرمی ماهواره ای رایگان و 

متعلق به بخش خصوصی، تأسیس شد. شبکه هایی متعدد و متنوع با پخش انبوه تولیدات سینمای 

>https://bit.ly/2Z5SiLc< :75. »مصر فی قلب المارات.. والمارات فی قلب مصر.. کاریکاتیر الیوم السابع«، 2018، الیوم السابع 
>https://bit.ly/2TqVVX4< :76. »“الیوم السابع” تهنئ المملکة العربیة السعودیة بالعید الوطنی ال�88«، 2018، 2018، الیوم السابع 

>https://bit.ly/2NGYbFb< :77. »حکومة أبو ظبی تطلق منظومة لصدار رخص المشروعات الصحیة فی أقل من ساعة«، 2018، الیوم السابع 
>https://bit.ly/2KGHGcF< :78 . »مشایخ الیمن: کفاکم یا حوثیین عبثا ببالدنا..بالدم نفدی الیمن«، 2018،  الیوم السابع

 . 79"youm7.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/youm7.com<.این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند
 . 80VideoYoum7قناة الیوم السابع, YouTube: >https://www.youtube.com/user/mubasheryoum7<
 . 81Youm7, Instagram: >https://www.instagram.com/youm7<

>https://twitter.com/youm7< :Twitter ،82 . الیوم السابع
>https://www.facebook.com/Youm7< :facebook ،83 . الیوم السابع

84  . Middle East Broadcasting Center(مرکز پخش خاورمیانه) : >www.mbc.net<
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آمریکا و کپی برداری از برنامه های ش��بکه های غربی و با تکیه بر ارزش های غربی، فرهنگ جهان 
عرب را مورد هجمة شدید قرار داده اند.

این گروه رس��انه ای ش��بکه های بسیار زیاد و متنوعی دارد که غالبا به پخش فیلم و سریال های 
آمریکایی و پس از آن مصری، ترکی، هندی و ... می پردازند. همچنین بعضی ش��بکه ها مختص به 
کودکان است و بعضی مختص به موسیقی و بعضی دیگر مختص به برنامه های ورزشی هستند. البته 
محتوای پخش ش��ده از این ش��بکه ها صرفا خارجی نیست و MBC در عرصة تولید مجموعه های 

نمایشی و برنامه های سرگرمی نیز فعال است. 
محل پخش و تولید محتوای این ش��بکه ها پیش��تر در ش��هر لندن بود ولی از س��ال 2002 به 
»شهرک رسانه ای دبی« منتقل شده است. مقر اصلی MBC در شهر جده عربستان سعودی است. 

از مهم ترین رسانه های زیر مجموعة گروه MBC به موارد زیر می توان اشاره کرد:
• مجموعة العربیة: که در بخش قبل توضیح آن گذشت. 	
• شبکة MBC1: تأسیس 1991. شبکة اصلی این مجموعه درهمة موضوعات سرگرمی و تولید 	

شده در جهان عرب.
• MBC2: تأسیس 2002. مخصوص فیلم های خارجی و غالبا هالیودی.	

• MBC3: تأسیس 2004. مخصوص فیلم ها و برنامه های کودکان.	

• MBC4: تأسیس 2005. برنامه های سرگرمی متنوع از فیلم، سریال های غالبا خارجی و بویژه 	

آمریکایی، مسابقه و اخبار فناوری و پزشکی و .. برای خانواده ها و بویژه زنان و خانواده ها که 
بسیاری از آن ها خارجی و بویژه آمریکایی هستند.

•  MBC Action: تأسیس 2007. ویژة فیلم ها و برنامه هایی دربارة سینمای اکشن.	
• MBC Persia: تأس��یس 2008. محتوای سرگرمی به زبان فارسی)در حال حاضر در قالب 	

مجموعه My HD Platform قابل دسترسی و مشاهده است(.
• MBC Max: تأسیس 2008. مخصوص پخش فیلم های سینمائی.	

• MBC Bollywood: تأسیس 2013. مخصوص سریال ها و فیلم های هندی.	

• MBC MISR: تأسیس 2012. ویژة محتوای سرگرمی برای کشور مصر می باشد.	

چند وب وبگاه و شبکة رادیویی دیگر هم ذیل این مجموعه فعالیت می کنند.

:MBC سرمایه گذاران
مال��ک این گروه رس��انه ای، »ولیدبن ابراهیم  بن  عبدالعزیزآل ابراهیم« اس��ت ک��ه معموالً با نام 
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»ولیدآل ابراهیم« شناخته می شود. او یک  سرمایه دار با سابقة سعودی در عرصة رسانه و تحصیل کردة 
آمریکا است که در بیست سالگی به همراه »صالح کامل«، تاجر سعودی MBC  را تأسیس کرد. وی 

برادر »الجوهرة«، یکی از همسران »ملک فهد بن عبدالعزیزآل سعود« پادشاه سابق سعودی است.
البته »ولیدآل ابراهیم« هم در نوامبر 2017 از تیغ تصفیة محمدبن سلمان با عنوان جذاب »مبارزه 
با فساد« در امان نماند. وی به همراه ده ها شاهزاده و سرمایه دار سعودی، مهمان هتل »ریتزکارلتون« 
در شهر »ریاض« شد و در نهایت پیشنهاد دوم بن سلمان یعنی امضای توافق آشتی را به پیشنهاد 
اول، یعنی محاکمه در دادگاه ها و باز ش��دن پرونده ه��ای جنایی ترجیح داد. طبق این زدوبند 60 
درصد از س��هام MBC -که متعلق به وی و س��ه برادرش و یک سرمایه دار اهل جده بود- به دولت 
سعودی رسید و 40 درصد دیگر در دست »ولیدآل ابراهیم« ماند. او پس از مدت ها در ماه می 2018 
آزاد شد و در سخنرانی اش در دبی قول داد که از این پس MBC تمرکز بیش تری بر روی سعودی 

و سیاست های حاکم جدید آن خواهد کرد!85 
در اس��ناد »ویکی لیکس« نام »عبدالعزیزبن فهد«، کوچکترین فرزند »ملک فهد«، پادشاه سابق 
س��عودی هم به  عنوان یکی از س��رمایه گذاران این مجموعه، به میان آمده است. 86 وی از طرفداران 
»محمدبن نایف« ولیعهد معزول سعودی و مخالف سرسخت محمدبن زاید ولیعهد امارات است. و با 
توجه به اینکه از 11 س��پتامبر 2017 به این س��و، خبری از او نیست و دیگر توئیتی هم در صفحة 
خود منتشر نکرده است، احتمال می رود که توسط محمدبن سلمان دستگیر شده باشد.87 البته در 
سال های گذشته اختالفات او با »گروه MBC« باال گرفت و در پی اعتراضات به پخش سریال »عمر 
فاروق« توسط MBC در سال 2012، وی  نیز در توئیتی به معترضین پیوست و حتی این رسانه 

را تهدید به شکایت قضائی کرد.88

:MBC گفتمان رسانه ای
گس��ترش س��بک زندگی غربی، برهنگی، فحش��ا و بی بندوباری فرهنگی از مواردی اس��ت که 
در این ش��بکه موج می زند و اعتراض بس��یاری از علمای جهان عرب، از جمله علمای س��عودی 

85  . Katie Paul, "Chairman of Saudi media group MBC allowed to travel to Dubai", 2018, REUTERS: 
>https://www.reuters.com/article/saudi-arrests-mbc/chairman-of-saudi-media-group-mbc-allowed-to-travel-
to-dubai-idUSL5N1SZ25S<
86  . "Cablegate: Ideological and Ownership Trends in the Saudi Media", 2009, Scoop independent news:
>http://www.scoop.co.nz/stories/WL0905/S00070/cablegate-ideological-and-ownership-trends-in-the-saudi-media.htm<

>https://twitter.com/afaaa73<  :Twitter ،87.  عبدالعزیز بن فهد 
>https://twasul.info/84982< :ما لها وما علیها )1-2(«، 2014، صحیفة تواصل اللکترونیة ..mbc 88. »حملة مقاطعة 



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

32
بررسی رسانه های 

محور »لیربال«

4

را درپی داش��ته اس��ت. از علمای س��عودی ک��ه این مجموعة رس��انه ای با واکنش ه��ای منفی و 
ش��دید آنان مواجه ش��ده اس��ت می توان به افرادی چون »محمدالعریفي«، »عبدالعزیزالطریفي«، 
»عبدالعزیزبن عبداهلل آل شیخ«، »محمد العوضي« و...  اشاره کرد.برنامه های MBC در مواردی حتی 
با اعتراضات »هیئة کبار العلماء السعودیة« نیز مواجه شده است. علت این واکنش ها، عمدتاً به دالیل 
غیر ش��رعی بودن، خالف عفت بودن و خالف اعتقادات اسالمی بودن محتوای این شبکه ها است. 
حتی بعضی از علمای س��عودی مثل محمد العریفی کمپین تحریم MBC را هم راه اندازی کردند. 

بسیاری از مردم متدین نیز ذیل این کمپین ها به اعتراض به سیاست های این شبکه پرداخته اند.

ابتذال و بی بندوباری فرهنگی در برنامه های MBC بیداد می کند!

این ش��بکه ها به لحاظ ساخت و منشأ، آمریکائی هستند و هدفشان نمایش چهره ای جذاب از 
آمریکا و انتشار ارزش های آمریکائی در جوامع اسالمی است. همواره به نشان دادن پرچم آمریکا و به 
تکرار کلمة آمریکا یا یکی از شهرهای آن یا کلمة CIA یا پلیس فدرال و تصور سربازان و نیروهای 
امنیت��ی آمریکائی می پردازن��د. به آزادی و رها کردن ارزش ها و اعتق��ادات دینی دعوت می کنند. 
اعتقادات فاسدی چون مقدس شمردن صلیب و پناه  بردن به آن در شرایط سخت را ترویج و دعوت 

غیرمستقیم به مسیحیت، سحر، پیشگوئی، احترام به بت ها، انکار خالق و ... می کنند.89 

https://bit.< :الج�ن�ب�ی�ة«، 2007، البرید الیوم��ي الجزائري mbc �89. عبدالکریم آل عبدالمنعم »دراس���ة ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة ل�ق�ن�وات ال 
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MBC و برانگیختن حساسیت  ها در جهان عرب 

در این به بخش به معرفی برخی تولیدات حساسیت برانگیز این مجموعة رسانه ای و همچنین 
کمپین های اعتراضی مهمی که در سال های اخیر بر علیه MBC شکل گرفته اند خواهیم پرداخت؛ 
اعتراضاتی گس��ترده از سوی علما و متدینین جهان عرب و به ویژه از سوی طیف سلفی در کشور 

عربستان سعودی.
1- سریال »عمر«: از جمله سریال های پر حاشیه ی این مجموعة رسانه ای، سریال »عمر« در 
مورد زندگی »خلیفةدوم« بود که در رمضان س��ال 2012 از شبکة »MBC1« ، با همکاری »بنیاد 
رسانه ای قطر«90 تولید و پخش شد91 و واکنش های شدیدی بخاطر به تصویر کشیده شدن چهرة  
»خلفای راش��دین« از سوی »سلفیان عربس��تان«، »اِخوان المسلمین مصر«، علمای »الزهر« و ... 
نس��بت به پخش این س��ریال صورت گرفت و پس از پخش تنها سه قسمت از این مجموعه، این 
واکنش ها تا سطح تهدید به آتش کشیدن دفتر MBC در جده باالگرفت.92 شیخ  »علي عبدالباقي« 
رئیس »مرکز مطالعات الزهر« اعالم کرد که س��ازندگان س��ریال سعی می کنند تأیید »الزهر« را 
کس��ب کنند تا افکار باطل خود را ترویج دهند و اگر می خواس��تند به تاریخ اسالم خدمت کنند از 
بازیگران شراب خوار و رقاص استفاده نمی کردند.93 اما  »MBC1« بدون توجه به اعتراضات صورت 
گرفته و بدون هیچ وقفه ای، به پخش این سریال ادامه داد؛ سریالی که گفته می شد پرهزینه ترین و 

پربیننده ترین سریال ساخته و پخش شده از این شبکه بوده است. 

>ly/2KQLisB
>/http://www.qmc.qa< :90 . المؤسسة القطریة لإلعالم

>https://bit.ly/33Bw6bt< :91 »بالصور.. عرض مسلسل عمر علی قنوات لبنانیة وتونسیة وجزائریة«، 2012، الیوم السابع 
https://www.farsnews.< :توس��ط پلیس ریاض/معترضان: شبکه را آتش می زنیم«، 1391، خبرگزاری فارس »MBC« 92 . »محاصره

>com/news/13910502000959
و »اخوان المسلمین و سلفی ها در جمع مخالفان »الفاروق عمر« / اصرار »mbc« بر پخش سریال«، 1391، خبرگزاری فارس:

>https://www.farsnews.com/news/13910502000959<
https://www.farsnews.com/< ف��ارس:  خبرگ��زاری   ،1391 عم��ر««،  »الف��اروق  س��ریال  ب��ا  االزه��ر  ش��یخ   »مخالف��ت   .  93

>news/13910418000427
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نمایش چهرة »خلیفة دوم« در سریال »عمرفاروق« اعتراضات بسیاری را در جهان اسالم در پی داشت

اما جالب آنجاست که اعتراضاتی با این حجم و آن هم  بصورت یکپارچه، تنها به خاطر به تصویر 
کشیدن »خلیفة دوم« هیچگاه در مورد حجم انبوه برنامه های این مجموعه که سال هاست سرشار 
از محتوای غیراخالقی و مخرب فرهنگ اس��المی جامعة عرب و ترویج فرهنگ و ارزش های غربی 

است، صورت نگرفت.
2- سریال »الـ99«: از دیگر برنامه های حاشیه ساز MBC سریال انیمیشنی »ال�99«94 بود. این 
سریال که توسط یک شرکت انیمیشین سازی کویتی، متعلق به »نایف المطوع« ساخته شده بود و در 
آن هر یک از قهرمانان بنام  یکی از »أسماء إلهی« بودند و در حیطة معنای همان اسم، نقش آفرینی 
می کردند. پخش این انیمیشن از شبکة »MBC3« منجر به اعتراض دکتر »محمدالعریفي« و صدور 
فتوا به حرمت تماش��ای این ش��بکه برای کودکان شد.95 برخی دیگر از علمای سعودی نیز به این 
اعتراض پیوسته و در نهایت منجر صدور فتوای تحریم و مخالفت توسط »هیئة کبار العلماء السعودیة« 
با این س��ریال گشت. علت این اعتراضات تجس��د برخی »أسماء إلهی« همچون »صمد«، »فتاح« 
و »جلیل« و ... در غالب ش��خصیت های این کارتون و در نتیجه توهین به »ذات أقدس إلهی«  و 

94 . »التسعةوتسعون«
>https://bit.ly/31Seoin< :facebook ،95 . الصفحة الرسمیة للشیخ د. محمد العریفي
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»أسماء الهی« بیان شده است.96
در توئیتر نیز عده ای از کاربران با هشتگ »محاکمة نایف الطوع« خواستار برخورد با سازندگان 
این مجموعه شدند.97 »باراک اوباما« در یک سخنرانی از این مجموعه به عنوان اثری تاثیرگذار در 

جوامع عرب و مسلمان یاد کرده بود!98
3-سریال »غرابیب سود«: این سریال محصول 2017 از دیگر تولیدات حاشیه ساز این گروه 
رس��انه ای است که با مش��ارکت دو شرکت مصری و سوری ساخته شده است. این سریال به نحوه 
شکل گیری »داعش«، چگونگی پیوستن زنان به این گروه، نحوه شستشوی مغزی برای شرکت در 
عملیات انتهاری، جهاد نکاح و... می پردازد. البته شاید در نگاه از محتوای این سریال نقد و تخریب 
»داعش« به نظر بیننده برس��د، اما حقیقت این است که »غرابیب سود« به نقد ارزش های اسالمی 

میپردازد نه صرفا اعتقادات و اعمال یک گروه تندرو همچون »داعش«.

پوستر سریال »غرابیب سود«؛ سریالی که به موضوع زنان در میان داعش و حضور آنان در عملیات های 
انتحاری تا جهاد نکاح می پردازد. 

96 . »#محاکمة_نایف_المطوع وقناة MBC3# فتوی #هیئة_کبار_العلماء عن مسلسل ال99المستهزئ بأسماءاهلل الحسنی«، 2014، سعد بن 
>https://twitter.com/sad_alshammry/status/447831351170203648< :)Twitter(حسن بن سعدون الشمري

>https://bit.ly/2YSS0YN< :Twitter ،97 . #محاکمة_نایف_المطوع
https://www.mehrnews.com/< :98 . »داعش حکم ارتداد و قتل خالق کمیک استریپ »99« را صادر کرد«، 1393، خبرگزاری مهر

>/news/2335567
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با شروع پخش این سریال در  ماه رمضان، »داعش« ضمن تهدید تمام عوامل و بازیگران آن99، 
 MBC را منفجر خواهد کرد. به همین دلیل اقدامات امنیتی در دفاتر MBC اعالم کرد که ساختمان
در کشورهای عربی تشدید شد و پخش این سریال که قرار بود 20 قسمت باشد در آن مقطع زمانی 

قسمت دوازدهم متوقف شد.100
4- سریال کمدی »طاش ما طاش«: »هیئة کبار العلماء السعودیة« در سال 2007 ضمن بیانیه ای 
به پخش این سریال اعتراض کرد و به دلیل ترویج اعمال خالف شرع و عفت، تمسخر ارزش های 
دینی و متدینین، تبلیغ بالد کفر، زن ساالری، تمسخر برخی لهجه ها و شهرها، اشاعة فحشاء و ... به 
تحریم تولید و پخش و تماشای چنین سریال هایی فتوا داده است و چنین مجموعه هایی را خالف 
مقاصد شرع که تشویق به محبت، الفت، برادری و صفاء در بین مسلمانان و دوری از اسباب خشم 

خداوند است، دانسته است.101
5- سـریال ترکیه ای »نور«: در  اکتبر 2008 این س��ریال ترکیه ای که برخالف بس��یاری از 
فیلم ها سریال های دیگر که با زیرنویس پخش می شدند، به عربی هم دوبله شده بود، پخش شد102، 
سریالی که در آن رفتارهای غیر اخالقی، روابط ناسالم جنسی، شرابخواری، سقط جنین، حمایت از 
حضور زن در جامعه و ... ترویج می شد. ازاین روی شیخ  »عبدالعزیزبن عبداهلل آل شیخ« از مهم ترین 
مفتی های س��عودی، این سریال را گمراه کننده و ش��بکه های پخش کنندة چنین سریال هایی را 
غیراسالمی خواند و گفت هر شبکه ای که آن را پخش کند با خدا و رسولش محاربه کرده است و 
همچنین تماشای آن را از آن جا که محتوی شر و بال و زیرپاگذاشتن اخالق و فضائل است، حرام 

دانست و تأکید کرد که بنام »هیئة کبار العلماء السعودیة« سخن می گوید.103
بر اساس گزارش برخی روزنامه های عربی، یکی از شخصیت های مرد این سریال به خاطر حمایت 
از همسرش برای طراحی مد روز و همچنین شخصیت اصلی زن این سریال به لحاظ تیپ و نوع بیان 
و استداللش نسبت به همسرش، بسیار مورد توجه بینندگان به ویژه زنان عرب قرار گرفته و حتی 
باعث ترویج نوع استدالالت این شخصیت بین زنان عرب و حتی در مواردی منجر به طالق در برخی 
کشورهای عربی شده است. نظرسنجی MBC هم نشان می دهد که قسمت آخر این سریال که در 

>https://bit.ly/31IT1zG< :99. »داعش یهدد مسلسل “غرابیب سود” رغم نجاحات حلقاته االولی«، 2017، مشاهیري 
>https://mz-mz.net/744830< :ترد: لهذا السبب سیتم توقیف “غرابیب سود”«، 2017، مزمز MBC« .100 

>#http://www.mbt3th.us/vb/forum56/thread27454.html< :101 . »فتوی هیئة کبار العلماء في "طاش"«، 2007، الملتقی
102 . Robert F.Worth,"Arab TV Tests Societies’ Limits With Depictions of Sex and Equality", 2008, The 
New York Times: >https://www.nytimes.com/2008/09/27/world/middleeast/27beirut.html<

103 . »مفتي السعودیة: من یبث مسلسل نور الترکي یحارب اهلل ورسوله«، 2008، بی بی سی عربی:
<http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_7528000/7528034.stm>
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30 اوت 2008 پخش شده است، 85 میلیون بیننده را جذب کرده است که از این تعداد، بیش از 
51 میلیون نفرشان زنان باالی 15 سال هستند و این تعداد شامل بیش از نیمی از کل زنان بالغ 

در سراسر جهان عرب هستند!104
6- سریال »للخطایا ثمن«: در رمضان MBC 2007 قصد پخش سریالی کویتی بنام »للخطایا 
ثمن« داش��ت که این سریال به روایات داس��تان یک خانواده شیعه و دختر بسیار زیبای آنان بنام 
»کوثر« می پردازد که با ازدواج موقت با تعداد بس��یار  زیادی از مردان، برای چند ساعت نکاح از هر 
یک از آنان، 250 دینار کویتی مهریه می گیرد و از راه متعه، وس��ایل گران بهاء، لباس های قیمتی و 
خودروهای آخرین مدل می خرد. در این س��ریال، مادر این دختر نیز با یک خیاط آس��یایی، رابطه 

عاشقانه برقرار می کند و خواهر وی نیز عاشق مردی متأهل می شود.
در پی نش��ر این اخبار، ش��یعیان منطقه از مراجع تقلید، روحانیون و ... خواستند تا در تحرکی 
فوری، جلوی پخش این سریال توهین آمیز گرفته شود و در نهایت معاون MBC اعالم می کندکه 

این سریال، به دالیل خاصی، دیگر پخش نخواهد شد.105
6- سریال کویتی »أمس أحبک وباکر وبعده«: گفته می شود در این سریال به موضوع زنای 
محارم پرداخته شده است و ازاین روی منجر به اعتراض شدید »عبدالعزیزبن عبداهلل آل شیخ« و صدور 

فتوا به حرمت پخش و تماشای آن گشته است.106
7- اعتـراض به »میکی مـوس«: روزنامة »نیویورک تایمز« در گزارش��ی از وضعیت اخالقی 
رسانه های جهان عرب، به انعکاس اظهار نظری عجیب از سوی یکی از علمای سعودی، در سپتامبر 
2008 در رابطه با »میکی موس« پرداخته است. »نیویورک تایمز« مدعی است که این عالم سعودی 
گفته است که به کودکان نباید اجازه داد که »میکی موس« را تماشا کنند و این شخصیت انیمیشنی 

را »سرباز شیطانی«  نامیده که باید کشته شود!107
8- فتوای »صالح اللحیدان« به جواز قتل صاحبان شـبکه های ماهواره ای: در سپتامبر 
2008 شیخ  »صالح اللحیدان« رئیس »شورای عالی عدالت عربستان« با صدور فتوایی که از طریق 
یکی از رادیوهای محلی عربس��تان منتشرشد، قتل صاحبان شبکه های ماهواره ای را که برنامه های 
  Robert F.Worth,"Arab TV Tests Societies’ Limits With Depictions of Sex and Equality", 2008, The New. 104

 York Times:
>https://www.nytimes.com/2008/09/27/world/middleeast/27beirut.html<

>https://www.shia-news.com/fa/news/2417< :1386، شیعه نیوز ،»mbc 105 . »توقیف کامل للخطایا ثمن توسط
>https://bit.ly/2Mz8P4r< :106 . »حملة لمقاطعة قنوات “ام بي سي” بقیادة الداعیة العریفي«، 2014، القدس العربي

 Robert F.Worth,"Arab TV Tests Societies’ Limits With Depictions of Sex and Equality", 2008, The New . 107
 York Times:

>https://www.nytimes.com/2008/09/27/world/middleeast/27beirut.html<
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نامتناس��ب با ماه رمضان پخش  می کنند، خواستار شد و اعالم کردد که این افراد مروج فساد و نشر  
بی بندو باری در جامعه هس��تند. نشر فس��اد اخالقی و دعوت به آن عین»مفس��دفي الرض« بودن 
اس��ت و اگر مجازات، مانع فعالیت این افراد نشود، قضات می توانند قتل آن ها را جایز اعالم کنند.108 
این فتوا با اعتراض برخی علمای »الزهر« همچون »محمود عاش��ور« معاون سابق این دانشگاه و 

»منیع عبدالحلیم« رییس سابق دانشکدة اصول دین دانشگاه »الزهر« مواجه شد.109
9- کمپین ترحریمMBC: از سال 2010 از سوی برخی علماء به ویژه دکتر »محمد العریفي« 
و کاربران متدین ش��بکه های اجتماعی، کمپینی برای تحریم این مجموعه بدلیل عبور از خطوط 
قرمز جامعة اس��المی ش��روع شد.110 این کمپین ها در ش��بکه های اجتماعی با هشتگ هایی چون  
»حملة مقاطعة مجموعة MBC«111، »مقاطعة MBC«112، »فساد mbc«113، »مقاطعة المعلنین في 
mbc«114 و ... دنبال می شده است و غالبا تا سال 2014 رواج داشته اند. علت این اعتراضات پخش 

محتوای غیراخالقی و ضددینی و تخریب هویت جوامع اسالمی، توسط  این شبکه ها بوده است.115 
اعتراضاتی که به طور ویژه حول سریال های پخش شده از این شبکه ها در ماه رمضان بوده است.116

 . 108Robert F.Worth,"Arab TV Tests Societies’ Limits With Depictions of Sex and Equality", 2008, The New 
York Times: >https://www.nytimes.com/2008/09/27/world/middleeast/27beirut.html<

>https://www.shia-news.com/fa/news/3833< :109 . »فتوای ماهواره ای جنجال آفرین شد«، 1387، شیعه نیوز
>https://twasul.info/84982< :ما لها وما علیها )1-2(«، 2014، تواصل ..mbc 110 . هند عامر، »حملة مقاطعة

>https://bit.ly/2HkhGCT< :Twitter ،»MBC_111 . »#حملة_مقاطعة_مجموعة
>https://bit.ly/2KNNDWx< :Twitter ،»MBC_112 . »#مقاطعة

>https://bit.ly/2P6UZbH< :Twitter ،»mbc_113 . »#فساد
>https://bit.ly/2P7Hngs< :Twitter ،»mbc_114 . »#مقاطعة_المعلنین_في

:YouTube ،islamuna Tube ،2011 ،»115 . »حقیقة بعض القنوات العربیة )هدم لالخالق( د. محمد العوضي
 >https://www.youtube.com/watch?v=-NMDUVURMkM&feature=youtu.be>
>http://www.alquds.co.uk/?p=185275< :116 . »حملة لمقاطعة قنوات “ام بي سي” بقیادة الداعیة العریفي«، 2014، القدس العربي
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کمپین تحریم MBC از بنرهای شبکه های اجتماعی تا سطح خیابان و پشت خودروها

»MBC األمل«
»MBC المل« عنوان مجموعه ای  است که ذیل گروه رسانه ای MBC، از سال 2013 تأسیس 
شده است و هدف خود را راه اندازی کمپین هایی برای توانمندسازی جوانان عرب و آماده سازی آن ها 
برای آینده ای بهتر، کارآفرینی، توسعة آموزش برای کودکان و کمک های بشردوستانه، معرفی کرده 
اس��ت و برای این اهداف شبکه ای از فعاالن را در 11 کشور عربی ایجاد کرده است. از اقدامات این 
مجموعه می توان به »مشروع المل«، برای حمایت از ایده های تجاری زنان عرب، راه اندازی کمپین 
امدادرسانی به پناهندگان سوری در لبنان، ساخت مدرسه برای آن ها، حمایت از گرسنگان در ماه 

رمضان و ... را نام برد.
این مجموعه به مدیریت »مریم فرج« در راستای اهداف خود، یعنی تغییر ذائقة زنان جوامع عرب 
و تشویق آنان به »تطبیق خود با ارزش های زن غربی«، به پخش برنامه های تلویزیونی با محتوای 
آمریکایی و غربی می  پردازد و همچنین با اجرای پروژه هایی چون »مشروع المل«، سعی در میدان 



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

40
بررسی رسانه های 

محور »لیربال«

4

دادن هر چه بیشتر به زنان و حمایت از ایده های زنان کار آفرین است.
»مشروع أمل« توسط »MBC المل« از سال 2017 بر روی زنان مصری متمرکز شده و در سال 

2018 عالوه بر زنان مصری، زنان عربستانی و اماراتی محور اصلی فعالیت آن بوده اند.
بنظر می رس��د MBC با راه اندازی چنین پروژه ای سعی دارد در بخش فعالیت  های حمایتی و 
انسان دوستانه، عالوه بر الگو سازی -که خود کپی برابر اصل غربی است- فطرت عدالت خواه جوانان 
و زنان عرب را با این جنس فعالیت ها مهار کند. چرا که در این نگاه سکوالر به انسان و فعالیتهای 
بش��ر دوستانه؛ مخاطب درگیر معلول ها است و اجازه ای برای اندیشه در علت ها و یا اجازة دخالت 
دادن نگاه سیاسی در فعالیت ها را ندارد و اصال قرار نیست، بین کمک های انسان دوستانة خود در 
امارات و عربس��تان و حمایتش از دولت هایی که مش��غول به خاک و خون کش��یدن زنان و مردان  

کودکان یمنی هستند، تناقضی را احساس کند.
نتیجه آنکه، مخاطباِن هدف چنین پروژه هایی، احس��اس حرکت در مس��یر فطرت خود را دارند و از 
طرفی س��رگرم به فعالیتی ش��ده اند که هیچ گاه در تضاد با منافع حاکمانشان نیست و در نهایت هم به 
ساخت وجهه ای مثبت در منطقه، برای صاحبان این مجموعه -که خود حاکمان هستند-خواهد انجامید.

جایگاه MBC در افکار عمومی منطقه
تراس��ت های رس��انه ای س��عودی در تخریب فرهنگ و س��بک زندگی اس��المی مردم منطقه، 
موفقیت های بسیاری داشته اند و »محور سعودی-امارات« با تکیه بر این رسانه ها، توانسته است تا 
حدودی فرهنگ مردم را تغییر داده و درنتیجه در بلندمدت افکار عمومی را به لحاظ سیاسی نیز 
از آن خود کند؛ به طوری که بعضی نظرس��نجی های انجام ش��ده در سال 2018 نشان می دهد که 
محبوبیت محمدبن سلمان، در میان جوانان جهان عرب، باال است و جوانان عرب بن سلمان را کسی 
می دانند که می تواند جهان عرب را در ده سال آینده، به سمت و سوی دلخواه خود هدایت کند.117

مجموعة رسانه ای MBC در طول دوران فعالیت خود موفق به جذب مخاطبان زیادی از مسلمان 
و اعراب شده است. بنظر می رسد از دالیل این موفقیت، »اولین بودن« در این عرصه، کار حرفه ای، 
تجربة زیاد و عقد قرارداد با تولیکنندگان بزرگ رسانه ای جهان عرب و به ویژه تولیکنندگان بزرگ 
کش��ورهای خارجی مثل آمریکا باش��د. عالوه بر این از مجرای تشویق و فریفتن زنان و جوانان در 
جهت برآورده کردن شهوات نهفته، مخاطبان زیادی برای خود گرد آورده است. مخاطبانی که گفته 

117 . "Arab Youth Survey 2018", 2018, ASDA'A Burson-Marsteller: >http://arabyouthsurvey.com/pdf/
whitepaper/en/2018-AYS-White-Paper.pdf>
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می شود که 40 درصد از آنان زیر 15 سال سن دارند. 118
نظرسنجی های انجام شده توسط شبکه های ماهواره ای عرب نیز از افزایش مخاطبان درام های 
تلویزیونی نسبت به گذشته حکایت می کنند و چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، به عنوان نمونه، در مورد 
سریال جنجال برانگیز ترکیه ای »نور«، طبق نظرسنجی MBC قسمت آخر این سریال که در 30 
اوت 2008 پخش شده است، 85 میلیون بیننده را جذب کرده است که از این تعداد بیش از 51 
میلیون آن زنان باالی 15 سال بوده اند؛ یعنی بیش از نیمی از کل زنان بالغ در سراسر جهان عرب. 
بر اساس گزارش برخی روزنامه های عربی، یکی از شخصیت های مرد این سریال، به خاطر حمایت از 
همسرش برای طراحی مد روز و همچنین شخصیت اصلی زن این سریال، به لحاظ تیپ و نوع بیان 
و استداللش نسبت به همسرش، بسیار مورد توجه بینندگان به ویژه زنان عرب قرار گرفته و باعث 
ترویج این نوع از استدالل و در مواردی حتی منجر به طالق در برخی کشورهای عربی شده است.119

گروه رسانه ای »روتانا«: 

»روتانا«120 نیز همچون MBC یک غول رسانه ای است که در حوزه های مختلف، مانند موسیقی، 
فیلم، س��ریال و... ش��بکه های متعدد و پربیننده ای دارد و عالوه بر این، چندین شبکة رادیویی نیز 
دارد. در حال حاضر، شرکت »روتانا« بزرگترین شرکت رسانه ای جهان عرب است و به تنهایی یک 
امپراطوری کامل رس��انه ای به شمار می  آید. چراکه این شرکت 6 کانال پخش موسیقی ،14 شبکة 

ماهواره ای، چندین مجله و استودیوی تولید فیلم را در اختیار دارد. 
بعضي از شبکه های »روتانا« متمرکز بر یک کشور خاص هستند. مثالً »روتانا LBC« بیشتر بر 
لبنان متمرکز است، »روتانا مصریة« بر مصر و »روتانا الخلیجیة« بر کشورهای خلیج فارس متمرکز 
است. »روتانا الخلیجیة« پخش کنندة سریال »معاویه، حسن و حسین« است که موجب اعتراض 

>https://bit.ly/2KQLisB< :الج�ن�ب�ی�ة«، 2007، البرید الیومي الجزائري mbc �118 . عبدالکریم آل عبدالمنعم »دراس�ة ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة ل�ق�ن�وات ال
 . 119Robert F.Worth,"Arab TV Tests Societies’ Limits With Depictions of Sex and Equality", 2008, The New York Times: 
>https://www.nytimes.com/2008/09/27/world/middleeast/27beirut.html<

>www.rotana.net< :120. وبگاه 
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برخی شیعیان شد. سریالی که می خواست، حوادث پیش آمده میان معاویه و امام حسن)علیه السالم( 
و امام حسین)علیه السالم( را محصول توطئه های فردی یهودی به نام »عبداهلل بن سبا« جلوه دهد. 
عوامل سریال در پاسخ به اعتراض شیعیان، نسبت به نشان دادن چهرة معصومین در سریال، مدعی 

شدند که از دفاتر آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل سیستانی اجازه گرفته اند. 
 Fox«،« ،»روتانا افالم«، »روتانا دراما«، »روتانا موس��یقی«، »روتانا س��ینما«، »روتانا کالسیک«
Fox Movies«« و... نیز از جمله شبکه های ماهواره ای این گروه رسانه ای عظیم هستند که شبانه روز 

با پخش فیلم و س��ریال های آمریکایی، ترکی و یا عربی و همچنین موس��یقی های غربی و عربی 
به گس��ترش س��بک زندگی غربی می پردازند. گسترش برهنگی و استفاده از جاذبه های جنسی از 

رویه های ثابت شبکه های ماهواره ای »روتانا« است.

گسترش سبک زندگی غربی و استفاده از جاذبه های جنسی از رویه های ثابت شبکه های ماهواره ای »روتانا« است.
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البته باید به این نکته اش��اره کرد که »روتانا« در حوزه موس��یقی، برجس��ته تر از MBC است. 
»روتانا« تنها به پخش فیلم و سریال و موسیقی نمی پردازد، بلکه خود نیز از تولیدکنندگان این آثار 
به ش��مار می رود و دارای اس��تودیوهای مجهز ضبط و شبکه ی توزیع و پخش است. این مجموعه 
حتی پا را فراتر گذشته و وارد حوزه هایی مثل هتل داری هم شده است و مالک بیش از 100 هتل 
در 26شهر است. جالب است که این شرکت قرارداد ساخت 3 هتل در اصفهان، مشهد و تهران را 

نیز امضا کرده است!121
»مجلة روتانا« نیز از سال 2005 میالدی تا کنون بصورت هفتگی در خاورمیانه برای عرب زبانان 
چاپ می ش��ود؛ مجله ای که بیش��تر بروی جوانان و زنان عرب متمرکز ش��ده است و مجموعه ای از 
مقاالت با موضوعات مد و زیبایی، حوادث، جامعه عرب، فرهنگ، بهداشت، طراحی داخلی، کمیک، 
سینما، تئاتر، آشپزی، فناوری، طالع بینی و مصاحبه با بازیگران و خوانندگان عرب را منتشر می کند.

سرمایه گذاران »روتانا«
سهامدار اصلی این شرکت »ولیدبن طالل« شاهزادة معروف سعودی است. او به »رابرت مرداک« 
جهان عرب معروف اس��ت؛ اما خود »رابرت مرداک« نیز 19 درصد از س��هام »روتانا« را در اختیار 
دارد. از طرف دیگر ولید بن طالل هم در ش��رکت »نیوز کورپوریشن« به ریاست »رابرت مرداک« 

سهیم شده است. 
به گزارش کانال ده رژیم صهیونیستی، طبق فهرست منتشر شدة ثروتمندان جهان توسط مجلة 
»فوربس«، وی در رتبة 26 قرار دارد.122او چندی پیش توسط محمدبن سلمان دستگیر شد و گفته 
می شد که تمامی درآمدها و سهامش در شرکت »القابضة« عربستان را در مقابل آزادی اش از چنگ 

بن سلمان معامله ای خواهد کرد.123

 121 . "Rotana set to open hotel in Iran in less than a year", 2017, ArabianBusiness:
>https://www.arabianbusiness.com/rotana-set-open-hotel-in-iran-in-less-than-year-672226.html#.

WQWWJl8EyBA.twitter<
>https://fa.alalamtv.net/news/1462073< :122. »شاهزاده ثروتمند سعودی با صهیونیستها روابط تجاری دارد« ، 1398، العالم 

123. »مجله آمریکایی بهای آزادی ولید بن طالل را فاش کرد/شرط  و شروط بن سلمان برای شاهزاده میلیاردر«، 1396، ایسنا: 
>https://www.isna.ir/news/9611100565<
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ولید بن طالل در کنار رابرت مرداک

مدیر این مجموعه رسانه ای »فهد الُسَکیت« است که سابقة مدیریت شبکة »العرب« را هم در 
کارنامه دارد. وی مشاور دبیرکل شورای وزیران سعودی است.124

گروه رسانه ای »أبوظبي لإلعالم«: 

>https://bit.ly/2klNWgI< :124. »من هو فهد السکیت؟«، 2016، القتصادي 



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

45
بررسی رسانه های 

محور »لیربال«

4

شرکت »ابوظبي لإلعالم«125  یکی از مؤسسات رسانه ای و سرگرمی در امارات است که در مدت 
زمان کوتاهی، رش��دی بسیار سریع داشته است. این ش��رکت درسال 2008 تأسیس و جایگزین 
مؤسسة »إمارات لألعالم« شد. مالکیت کامل آن از آن حکومت »أبوظبي« است و به دستور حاکم 

»إمارت أبوظبي« تاسیس شده است. 
این مجموعه شامل شبکه های تلویزیونی، رادیو و وبگاه در زمینه های گوناگون سیاسی، فیلم و 
سریال، موسیقی، مد، زنان، کودکان و... است. مدیر کنونی این گروه »نورةبنت محمدالکعبی« یک 
زن 39 سالة اماراتی است. وی وزیر فرهنگ امارات نیز هست و مجلة »فارین پالیسی« او را جزو 100 

زن متفکر جهان در سال 2013 معرفی کرده است.126 

»نورةبن محمدالکعبي« وزیر فرهنگ امارات و مدیر »أبوظبي لإلعالم« 

می توان گفت که خروجی کلی این گروه رسانه ای در جهت لیبرالیسم است؛ چراکه حجم باالی 
ش��بکه ها و برنامه ها و تولیدات در زمینة موس��یقی غربی و عربی و مد و زیبایی نشان از سنگینی 
کفة ترازوی اهداف شرکت، به سمت به حاشیه راندن مسایل دینی و مذهبی دارد. حتی برنامه ها و 
تولیدات دینی مجموعه هم اصل فردی سازی و عرفی سازی دین را در دستور کار دارند و به هیچ وجه 

موضعی مبنی بر توانایی دین در اداره جامعه و دخالت دین در امور سیاسی ندارند.

>www.admedia.ae< :125. وبگاه 
https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-< :126. »ن��ورة الکعبي ضمن أفض��ل 100 مفکر ف��ي العال��م«، 2013، البی��ان 

>west/2013-12-13-1.2019826
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گروه رسانه ای »دبي لإلعالم« 

»دبي لإلعالم«127 به لحاظ ماهوی، تفاوت چندانی با »أبوظبي لإلعالم« ندارد. هردو گروه وابسته 
به حکومت إمارات بوده و با اس��تفاده از رس��انه های متعدد و متنوع تلویزیونی با پوشش ماهواره ای 
و همچنین رادیویی و اینترنتی، در جهت گس��ترش فرهنگ لیبرالی و س��بک زندگی غربی تالش 
می کند. با این تفاوت که »أبوظبي لإلعالم« ارگان حکومت »أبوظبي« است و »دبي لإلعالم« ارگان 
حکومت »دبي«؛ به طوری که رییس کنونی این گروه رسانه ای »مکتوم بن محمدبن رشیدآل مکتوم« 

معاون حاکم »دبي« است. 

 رسانه های مذهبی

>www.dmi.gov.ae< :127 . وبگاه
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شبکة ماهواره ای »الرسالة«: 
شبکة »الرسالة«128  زیرمجموعة گروه رسانه ای »روتانا« است و جزو معدود شبکه هایی است که 
برای مخاطبانش محتوای صرفا مذهبی ارائه می دهد. مرکز این شبکه در عربستان سعودی است. 
مدیر این آن پیش تر »طارق السویدان« بود. مبلِغ معروِف عرب که رویکردهای اِخوانی دارد و در پی 
حمایتش از »مرسی« در برابر کودتای سیسی توسط »ولیدبن طالل« مدیر گروه »روتانا« ، اخراج 
شد.  »بن طالل« در مصاحبه ای عنوان کرده بود که در »الرسالة« هیچ جایی برای هرکسی که حامی 

افکار انحرافی است نخواهد بود.129 

طارق السویدان در کنار شیخ یوسف القرضاوي و خالد مشعل

در حال حاضر این شبکه سعی دارد که اسالمی خنثی و غیرمتعارض با اهداف »محور لیبرال« را 
ترویج کند. مطلبی که از حضور علمایی همچون »عبداهلل بن سلیمان المنیع«،  »عبداهلل عمرنصیف«، 
»عبداهللّ بن عبدالعزیزالمصلح« و  ... در ترکیب اعضای ش��ورای مش��ورتی  این ش��بکه هم می توان 

تشخیص داد.130

H 27500 4/3 11843 :عرب سات ،H 27500 4/3 11296 :ماهوارة پخش کننده: نایل ست ،>www.alresalah.net< :128 ویگاه . 
https://www.tasnimnews.com/fa/< :129. » ش��اهزاده س��عودی رئی��س تلویزیون را اخ��راج ک��رد«، 1392، خبرگ��زاری تس��نیم 

>news/1392/05/28/120906
http://www.< :130 . »المیر الولید: قناة إسالمیة عالمیة مفتوحة بالعربیة توصل الصورة الصحیحة لدیننا السالمي الحنیف«، 2006، الریاض

>alriyadh.com/136741
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