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2017م   5 يونيو  منذ وقع الحصار الجائر ضد قطر في 
و«قناة العبرية» تحاول أن تكون الصوت المعبر عن 
السياسات الخرقاء لحكومات الحصار بدرجة امتياز، 
بعيدا عن االلتزام بالمهنية في صناعة ا5عالم. وهو ما 
زاد كراهيتها بين المشاهدين العرب الذين هجروها 
لمتابعة "قنوات شبكة الجزيرة"، ولذلك أطلق كل العرب 

Dعلى "العبرية" اسم "قناة الكذب"!. r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

التسعة  الــشــهــور  الــعــبــريــة» خـــالل  «قــنــاة  ازدادت كــراهــيــة 
املاضية بشكل كبير. وتدنت مستويات مشاهداتها بني 
العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص،  املجتمعات 
وهو ما جعل الكثير يقوم بإلغاء االشتراكات في «العبرية» 

وإحالل قنوات شبكة الجزيرة بديال عنها. 

◄ ولهذا فقدت العبرية مصداقيتها
ــــحــــوارات اإلعــالمــيــة  بــســبــب تلفيق األخـــبـــار والــتــقــاريــر وال
الــعــرض والــطــرح. وهــذا جعلها  فــي  املفبركة وغير األمينة 
تحاول تقليد قنوات شبكة الجزيرة ولكنها فشلت فشال 
ذريعا في الوصول إلى العقول العربية التي تحولت ملتابعة 
الجزيرة ألنها تعرف أين توجد الحقيقة؟ ومن هو الصادق 
مــن الــكــاذب فــي اإلعـــالم املــرئــي؟ ومــن الــذي يلتزم باملهنية 
الــعــالــيــة ومــدرســة األخــــالق لــالرتــقــاء باملتلقي الــعــربــي في 
ــــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة لـــوحـــظ على  الـــظـــروف املـــعـــاشـــة. وخـ
«العبرية» اتجاهها نحو محاربة الجزيرة بشكل مقصود 
ومتعمد لصرف األنظار عنها وتشويه سمعتها والتقليل 
العربي  للمشاهد  أن تقدم  الجزيرة استطاعت  منها لكون 
كافة أنواع األخبار والتقارير والبرامج الصادقة التي تلتزم 
الحياد بعيدا عن التضخيم واملبالغة، مع اإلساءة لدولة قطر 

وبشكل مضحك ومفضوح في نفس الوقت مع كل  أسف.

◄ ما خفي أعظم
ــذي بــثــتــه شبكة  ــ ــا خــفــي أعــظــم» ال لــعــل عـــرض بــرنــامــج «مـ
الــجــزيــرة أمـــس يــفــضــح دول الــحــصــار الــتــي تــعــامــلــت مع 

بــإســاءة واضحة  املفتعلة  الخليجية  دولــة قطر فــي األزمـــة 
ومقصودة. وهو يفضح أيضا «قناة العبرية» التحريضية 
ضد الــدول والشعوب العربية كما هو معروف عنها. وقد 
«العبرية» بالتشويش على «الجزيرة» عندما علمت  قامت 
بــتــقــديــم بــرنــامــج «مـــا خــفــي أعــظــم» وبــدعــم مــن حــكــومــات 
أبناء  دول الحصار أو دول الخزي والعار كما تسمى بني 
ــم مــع تصرفاتها  ــذا االســ لــتــطــابــق هـ الــحــصــار نــظــرا  دول 
ومــؤامــراتــهــا الــتــي تــحــاك ضــد قــطــر وبــأســالــيــب خسيسة 

يعرفها القاصي والداني.

◄ الفشل بعينه
«الــعــبــريــة» منذ  بــاســم  التصق  الـــذي  املهنة  فــي  الفشل  إنــه 
الــلــحــظــة، حــيــث أثــبــتــت األيــــام أنها  تأسيسها وحــتــى هـــذه 
قــنــاة مــقــلــدة لــلــجــزيــرة. حــيــث حــاولــت الــســيــر عــلــى خطاها 
لم تفلح بل فشلت في إيصال  األولــى ولكنها  النشأة  من 
املهنية  البعد عن  رسالتها اإلعالمية من خالل بعدها كل 
الــشــرف اإلعــالمــي. وهــذه وصمة  التزامها بمواثيق  وعــدم 
عـــار فــي تــاريــخ ومــســيــرة «الــعــبــريــة» ألن صــنــاعــة اإلعـــالم 
املتعارف عليها، حيث غابت كل  لها معاييرها ومبادئها 
القناة  «الــجــزيــرة» مــن هــذه  القيم واألخـــالق عنها، فجعلت 

الــعــرب. ولــهــذا نجد  أمـــام كــل  قــنــاة للسخرية  التحريضية 
اليوم أن «العبرية» تحاول العمل على ضرب برامج الجزيرة 
خالل هذا الحصار «مثلها مثل الذئب املستذبح» كما نقول 
إنقاذ نفسه من  الــدارجــة تعبيرا عمن يحاول  في لهجتنا 
التي  الحالة االنهزامية  الهزيمة وبــأي طريقة كــانــت. وهــي 

تعاني منها اليوم «قناة العبرية» .

 عبر تاريخ «العبرية» األسود 
في التحريض ضد الدول والضرب بني 

الشعوب أثبتت فشلها املهني بامتياز

في حصار قطر كانت «العبرية» تثير 
الفنت وال تلتزم بالحيادية واملوضوعية 

ومواثيق الشرف اإلعالمي 

ومن يتابع «العبرّية» أصًال في ظل تفّوق واكتساح «الجزيرة»
شتان بين من يضلل الشعوب ويقدم األوهام وبين من يقود التنوير

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
شبكة الــجــزيــرة كــســرت شــوكــة "قــنــاة العبرية" 
وجعلتها ذلك النموذج الضعيف والهزيل في 
الــذي يتخبط في طريقة سيره  اإلعــالم املرئي 
"البطة  املــعــوج واألرعــــن، مثلها مثل  ومنهجه 
العرجاء". حيث سقطت القيم واملعايير املهنية 
"الجزيرة"  واملصداقية في برامجها. ونجحت 
فـــي أن تـــكـــون األقــــــوى عــلــى الـــســـاحـــة واألكـــثـــر 
جــاذبــيــة. مــمــا جــعــل "الــعــبــريــة" تــأتــي فـــي ذيــل 

القائمة من ناحية املشاهدة .


