
هذا الشيء جعل من قطر التي قالوا عنها 

ـــــــة كــبــيــرة  إنــــهــــا «صـــغـــيـــرة جـــــدا جـــــــدا» دول

الــتــي اذهــلــت العالم  بأفعالها وإنــجــازاتــهــا 

اجمع في هذا الحصار املفتعل! .

◄  تفوق اإلعالم القطري

وعــمــل اعـــالم دول الــحــصــار لــيــل نــهــار ضد 

قطر وسياستها وساهم في تشويه صورة 

رموزها السياسية بشكل مدروس وممنهج 

يخلو مــن اخــالقــيــات االعـــالم الــتــي نعرفها 

وابتعد عن املهنية التي لم تكن سائدة في 

تغطيته االخبارية اليومية. 

كما ساهم في نشر الكراهية واثارة البلبلة 

بني اهل الخليج لتغيير الصورة الجميلة 

ــا بـــطـــريـــقـــة عـــرفـــت  ــتـــهـ ــنـ ــيـــطـ ــر وشـ ــطــ ــن قــ ــ عــ

بالخسة. فجاء االعـــالم القطري ليرد على 

ــكـــاذب ويـــدحـــض افــكــاره  اعــــالم الــحــصــار الـ

املـــشـــوهـــة والــــهــــدامــــة بــــشــــيء مــــن الــحــكــمــة 

والتأني ودون مبالغة في التحليل البناء.

◄  صحافتنا وصحافتهم

كــــانــــت الــــصــــحــــف الــــتــــي تــــصــــدر فـــــي دول 

الفتنة ضــد قطر عبر  نــار  الــحــصــار تشعل 

اخـــبـــارهـــا عــبــر فــبــركــاتــهــا املــســيــســة تمثل 

صــــــورة ســيــئــة لــلــصــحــافــة غـــيـــر الـــنـــزيـــهـــة. 

ــاد  ــ ــحــ ــ ــفــــة االتــ ــيــ وعـــــنـــــدمـــــا تــــتــــصــــفــــح صــــحــ

الــريــاض السعودية  االمــاراتــيــة وصحيفة 

وصحيفة اخبار الخليج البحرينية سنجد 

ــذه الــصــحــف  ــقـــذر بـــني هــ مــــدى الــتــنــســيــق الـ

املرتشية في نشر االخبار والتقارير نفسها 

بالكلمة والــصــورة دون تغيير او تعديل. 

والـــهـــدف مــن ذلـــك بــكــل تــأكــيــد هــو التكالب 

عـــلـــى قـــطـــر لــتــشــويــه صـــورتـــهـــا لـــشـــيء فــي 

نــفــوســهــم. ولــكــن عــنــدمــا نتصفح الصحف 

القطرية سنجد مدى النزاهة والشفافية في 

الطرح والتحليل حيث كانت صحفنا تقدم 

اجـــمـــل الــــــدروس فـــي اخـــالقـــيـــات الــصــحــافــة 

ومهنيتها العالية.

◄  تغريداتنا وتغريداتهم

ــــاب االلـــكـــتـــرونـــي تــعــكــيــر  ــــذبـ ــتــــطــــاع الـ واســ

الــواحــد.  الخليج  العالقة بــني شعب  صفو 

ورغـــــم كـــل ذلــــك كــــان جــمــيــع املـــغـــرديـــن مــن 

القطريني واهل الخليج في الدول املحايدة 

يــتــعــامــلــون مـــع هــــذا الــجــيــش االلــكــتــرونــي 

املــعــادي لقطر مــن قــبــل هـــذا الــذبــاب برقي 

ومرونة اثبت من خالل االزمة أنه كان هو 

االقوى واالقدر في الرد على كافة االكاذيب 

والــشــائــعــات الــتــي كــانــت تــــروج لــفــبــركــات 

اعـــالم الــحــصــار. فــكــان كــل قــطــري مخلص 

يــســتــخــدم شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

الـــرد على تصحيح  فــي  للتعبير عــن حقه 

املغلوطة وتوضيحها للمأل دون  االنــبــاء 

السكوت عما يسيء لقطر . 
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لعل من عوامل الصمود في هذا الحصار هو توجه قطر 
وشعبها نحو االعتماد على النفس في هذه االزمة. وهو الذي 
مكننا من السير نحو استراتيجية وطنية مدروسة ومرنة 
تقوم على البناء والتنمية معتمدين على الذات دون اي تأخر 
عن مواجهة تحديات هذا الحصار بكل صبر وثبات. ولعل 
التفاف الشعب حول سمو االمير في هذه االزمة الوهمية كان 

Dيمثل لنا مصدر قوة في االلتزام والثبات.   r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

ر  إعالم دول الحصار تنّكً
لقطر وشوه سمعتها بكافة 
الطرق الخبيثة ملآرب باتت 

مكشوفة للعيان

اإلعالم القطري كان نزيهًا 
خالل األزمة املفتعلة، وتعامل 

مع األحداث بأخالق رفيعة 
وراقية للغاية

قطر التي لن تغيب عنها الشمس
عام من الحصار واالنتصار على دول الخزي والعار

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ــة واملـــفـــتـــعـــلـــة أن  ــيـ ــمـ ــتـــت األزمــــــــة الـــوهـ ــبـ أثـ

اإلعـــالم الــقــطــري كــان هــو األقـــوى واألكــثــر 

لم  ان  الخليجي  املــســتــوى  عــلــى  مــشــاهــدة 

العربي. حيث وصلت  يكن على املستوى 

- مــثــال - مــشــاهــدات بــرنــامــج «الــحــقــيــقــة» 

بتلفزيون قطر والذي يقدمه املذيع املتألق 

اكثر من 100 مليون  الى  الهاجري  محمد 

للزيادة. كما  مشاهدة حتى اآلن ومرشح 

املتفوقة  الـــصـــورة  بــهــذه  االعــــالم  ادارة  ان 

الشابة  القطرية  القيادات  يقف خلفه احد 

وهو سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد 

بـــن جـــاســـم آل ثـــانـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للمؤسسة القطرية لإلعالم.
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