
 فـــي نــهــايــة مـــايـــو2017 م انــطــلــقــت أكــاذيــب 

الــعــربــيــة واخــواتــهــا للتحريض ضد  قــنــاة 

دولـــة قــطــر حــكــومــة وشــعــبــا، وكـــان فحوى 

هـــــذا االعـــــــالم الــتــضــلــيــلــي ارســـــــال الــكــثــيــر 

ــقــــاريــــر واالخــــــبــــــار والـــتـــســـجـــيـــالت  ــتــ مـــــن الــ

الــتــلــفــزيــونــيــة والــصــوتــيــة املــفــبــركــة بــهــدف 

إحداث بعض التشويش في عقول املتلقي 

الــســواء لتشويه  الخليجي والــعــربــي على 

سمعة قطر ورموزها واحداث الفتنة التي 

كانت متوقعة.

◄  ولهذا جاء إعالم الحصار 

لــيــقــدم لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة مــجــمــوعــة من 

املعلبات االخبارية املغلوطة بصورة تقوم 

على نشر الفكر التحريضي ووصــف قطر 

بأبشع الصفات. 

 بـــني هــــذا االعــــــالم ودولــــــة قــطــر ثـــأرا 
ّ
وكــــــأن

قديما. وال نجد لكل هذا الهجوم املفتعل اية 

مبررات سوى ان «العربية وأخواتها» دأبن 

على افتعال مثل هــذه األزمــات وبالتوقيت 

الذي يخترنه لإلساءة لقطر بكل وقاحة.

◄ ونجد شبكة الجزيرة

كانت بمثابة الصوت الذي ينشر الحقائق 

ويـــقـــول املــعــلــومــات الــواضــحــة واملــحــايــدة 

طوال الشهور املاضية. 

للمعلومات  ناقلة  الجزيرة كذلك  ولم تكن 

واألخــــــــبــــــــار فــــقــــط بـــل 

التحليل  عــلــى  عــمــلــت 

الــــــــــوافــــــــــي واملـــــعـــــمـــــق 

لــالحــداث واالســتــمــاع 

ــرأي اآلخـــر  ــ لـــلـــرأي والــ

ــا  مــــــــع تـــــقـــــديـــــم كــــــــل مـ

يـــــــتـــــــصـــــــل بــــــــــاالزمــــــــــة 

الــخــلــيــجــيــة مـــن خــالل 

ــراهــــني  ــبــ ــل والــ ــ ــدالئــ ــ الــ

أوجعت  التي  الدامغة 

دول الحصار وكشفت 

اعـــــــــــالمـــــــــــه الــــــــــكــــــــــاذب 

واألفـــــــــاق فـــانـــتـــصـــرت 

الجزيرة وخابت آمال 

ــيـــة وأخـــواتـــهـــا  الـــعـــربـ

بصورة مضحكة.

◄ إعالم األزمات 
التحول   ولــعــل نقطة 

فــــــي اعــــــــــالم االزمــــــــــات 

نــعــيــش فصوله  الـــذي 

مــــــــايــــــــو 2017  مــــــنــــــذ 

وحــــــــــتــــــــــى اآلن هــــو 

هــــذا الــــبــــون الــشــاســع 

بــــني اعـــــــالم الـــجـــزيـــرة 

واعــــــــــــــــــالم الـــــعـــــربـــــيـــــة 

وأخــــواتــــهــــا. وهـــــو مــا 

ــى قـــضـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــؤكــ ــ يــ

فـــــــي غــــــايــــــة االهــــمــــيــــة 

ــقـــة  ــيـ ــقـ ــــي حـ ــ ــن فــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ تـ

صــــــــنــــــــاعــــــــة االعـــــــــــــــالم 

ــتـــي يــنــشــدهــا عــالــم  الـ

االعـــالم وتكنولوجيا 

ــوم فــي  ــ ــيـ ــ االتـــــصـــــال الـ

ظل التخلف اإلعالمي 

ــــذي تــعــيــشــه بــعــض  الــ

وســــــــــــائــــــــــــل االعــــــــــــــــالم 

الــــــعــــــربــــــيــــــة وبــــشــــكــــل 

مفجع. 

وهـــــو مــــا يــــؤكــــد عــلــى 

تـــــــــردي هــــــــذا االعــــــــالم 

بــــــالــــــرغــــــم مــــــــن تــــقــــدم 

االتـــــصـــــال ومــــجــــاالت 

املعرفة. 

حــيــث مـــا زال االعــــالم 

العربي يسير بعكس 

ــيــــار ويـــتـــعـــثـــر مــن  ــتــ الــ

ســـيـــئ الـــــى أســـــــوأ، مــا 

عــدا نــمــوذج الــجــزيــرة 

الـــــــــــــذي تـــــغـــــلـــــب عـــلـــى 

الــــجــــمــــيــــع وانــــتــــصــــر 

ــة املـــعـــركـــة  ــ ــاحـ ــ ــــي سـ فــ

االعــــــــالمــــــــيــــــــة بـــشـــكـــل 

كبير. 
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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
نـــعـــم قــــنــــاة الـــعـــربـــيـــة وأخـــــواتـــــهـــــا عـــلـــى بـــاطـــل 

والجزيرة على حق، وعندما نؤكد هذه الحقيقة 

فإن مجرى التغطية اإلعالمية هو الفيصل في 

التفريق بــني املؤسستني. ومتى كانت املهنية 

غير متوفرة في الرسالة االعالمية فإن مصير 

املــتــلــقــي  ــار. ألن  ــ الــــى زوال وانـــــدثـ هــــذا االعــــــالم 

العربي يعرف من الذي يكذب ومن الذي يصدق 

فــي ظــل قيم الــحــريــة الــتــي مــا زالـــت مبتعدة كل 

البعد عن واقع األحداث! .

2017 وحتى أبريل  على مدى سنة كاملة، منذ مايو 
2018 حدث في ا&عالم العربي شرخ كبير لم يتوقع 
حدوثه خالل السنة المنصرمة، فالمهنية كانت غائبة 
والموضوعية كانت مؤجلة الى أجل غير مسمى، 
والحيادية لم تكن متواجدة في اعالم الحصار الدجال 
الذي مارس كافة انواع الكذب لتحقيق اجندات خارجية 

يعرفها الجميع ولم تعد خافية على احد.
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

الرسالة اإلعالمية انقلبت 
موازينها في األزمة الخليجية 

املفتعلة وأصبحت املهنية غائبة 
في إعالم الحصار

املتابع للجزيرة سيجد املهنية 
بعينها بينما اتبعت العربية 
إعالم التحريض والتضليل 

لتحقيق أجندات خارجية

ملاذا «الجزيرة» على حق و«العربية» على باطل؟
اإلعالم علم وفن ورسالة ال يجيده إال الكبار


