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الــدول  اعــالم هــذه   اذا كانت املهنية غائبة بشكل دائــم عــن 
الــرجــعــيــة، فــان الــشــيء الــوحــيــد الـــذي يمكن ان يطلق على 
الرسالة االعالمية  فــاســد.. ال يخدم  اعــالم   " بانه  اعالمهم 
التسويق الفكار  املعتادة.. بل هو جزء من  وال صناعتها 
حكومات منهارة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب 

االزمات املالية الخانقة التي تعيشها مع شعوبها.
ولهذا نجد ان قنوات شبكة الجزيرة منذ انطالقتها في عام 
1996 م كانت وما زالت هي االقوى.. بل واالكثر تأثيرا على 
الشارعني العربي والعاملي عبر بث برامجها بعدة لغات دون 
الــحــال مــع اعــالم الحصار..  التمسك بلغة واحـــدة، كما هــو 
وهو ما اكسب الجزيرة حب املتلقي لها بدليل وجود اكبر 
لها... هذا من ناحية... ومن  اليومية  عدد ممن املشاهدات 
ناحية اخــرى فــان صناعة االعـــالم فــي هــذا الــوقــت لــم تعد 
تعتمد على بعض املصادر املحدودة — كما كان ذلك في 
السابق — بل اصبحت املصادر متعددة ومتنوعة من اجل 
مد املتابع باحدث املعلومات والطرق التكنولوجية املتطورة 
بــاســتــمــرار فـــي االعـــــالم املـــرئـــي الــــذي خــــرج عـــن الــصــورة 
العربية كما هو  الــوســائــل االعــالمــيــة  التقليدية فــي بعض 
الــحــال مــع االعـــالم املــصــري املتخلف فــي برامجه وافــكــاره 
املــصــري وكأنها  للمشاهد  تــبــث  الــتــي  املــشــوشــة  وعــقــولــه 
تعيش في حقبة الستينيات وال تتقدم لألمام ابدا.. بجانب 

الــســعــودي واالمــــارات والبحريني حيث يسيرون  االعـــالم 
على نفس النهج املصري في رسالة االعالم.

والــــشــــيء نــفــســه يـــقـــال عـــن بــعــض الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــويــنــة 
الخليج كالسعودية  الخاصة واملمولة من قبل بعض دول 
ــعــربــي يــحــاربــهــا وال  واالمــــــــارات، الــتــي اصــبــح املــشــاهــد ال

يشاهدها ابدا بسبب سياساتها التضليلية والتحريضية 
في منهجها االعالمي غير العادل واملنصف فيما يبث من 
الــدول والشعوب، وضد  معلومات مغلوطة ومفبركة ضد 
دولـــة قطر مــع كــل اســـف.. خــاصــة اذا علمنا بــان صناعة 
اإلعالم لم تعد تخضع لألشخاص أو الدول بقدر ما تسعى 
لتقديم رسالة محايدة وعالية الجودة في التأثير على الرأي 
الــعــام.. مع استمرار املــؤامــرات ومنها مــؤامــرات وأالعــيــب " 
التي كشفتها باالمس " الجزيرة " للعرب  دول الحصار " 
اجمع.. فكشفت املستور وقدمت رسالة واضحة ملن يعيش 
التحريضية بال  التخلف اإلعــالمــي والفبركات  في عصر 

أدلة أو براهني.

◄ تفوق الجزيرة بمهنيتها املعهودة
ولعل عرض حلقة " ما خفي اعظم " في " الجزيرة " يبعث 
الذي  املريض،  الرسائل إلعــالم دول الحصار  بالعديد من 
ــذا الــبــرنــامــح مــن خـــالل معلوماته  مــا ان ســمــع عــن بــث هـ
التي ال يشوبها اي زيــف، حتى قام باعداد  الدامغة  وادلته 
الجزيرة  للتغطية على  املفبركة كــالــعــادة  الحلقات  بعض 
وللتشويش على مصداقيتها مع الطعن في بعض القيادات 
ــا الـــشـــامـــخـــة..وهـــذا الــتــصــرف االحــمــق  الــقــطــريــة ورمــــوزهــ

ــنـــاة " الــعــبــريــة " عــلــى وجــه  مـــن قــبــل اعـــــالم الـــحـــصـــار، وقـ
الخصوص.. يجعلنا نؤمن بان دول الحصار تستحق ان 
يطلق عليها الشارع الخليجي اسم " دول الخزي والعار " 
النها مخزية بالفعل وغدت مفلسة، وليس في جعبتها ما 
تقدمه لتنوير الشارع العام في دولها الن سياستها ليست 

منصفة ضد دولة قطر.

«الجزيرة} تعّري رموز الخيانة بدول الخزي والعار
حلقة «ما خفي أعظم} شاهدة على مصداقيتها املهنّية

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

هــذا االفـــالس االعــالمــي لــدول الــخــزي والعار 
امــام العالم، وعراها  جعلها محال للسخرية 
امام شعوبها بسبب سياستها الخرقاء في 
التفريق بينها وبــني جيرانها.. وهــذا يؤكد 
رداءة الرسالة االعالمية التي تثير الفنت بني 
البيت الخليجي الواحد.. وهنا مربط الفرس 
فـــي الــتــفــريــق بـــني قـــنـــاة " الـــجـــزيـــرة " وبــــني " 

قنوات التضليل وإفساد العقول ".

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

المتابع لوسائل ا�عالم المختلفة خالل االزمة الخليجية 
المفتعلة ضد قطر منذ جريمة اختراق وكالة االنباء 
القطرية في مايو 2017 م ومن ثم اكتمال سيناريو المؤامرة 
في يونيو 2017 م يعلم علم اليقين بان اعالم دول الحصار 
جعل منه محطة ال تنسى من محطات التاريخ االسود 
لرسالة االعالم الحقيقية عبر تضليل الشعوب واثارة الفتن 
بينها على حساب المهنية التي كانت بعيدة كل البعد 

د. ربيـعة بن صباح الكـواريعن الرسالة المنوطة باالعالم.

 صناعة اإلعالم لم تعد تخضع 
ألشخاص أو دول بقدر ما تسعى 

لتقديم رسالة محايدة وعالية 
الجودة في التأثير

كشف مؤامرات " دول الحصار " ضد 
قطر عبر " الجزيرة " بمثابة رسالة 

ملن يعيش في عصر التأخر اإلعالمي 


