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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
قـــنـــاة الــعــربــيــة اســتــغــلــت اإلعـــــالم فـــي تــزيــيــف 
الحقائق يوم 24 مايو عام 2017 عندما وقعت 
التي  القطرية  األنــبــاء  اخــتــراق وكــالــة  جريمة 
استغلتها أربع دول هي السعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر سعيا منها لتبرير فرض 
5 يونيو 2017  فــي  حصارها ضــد دولــة قطر 
اللحظة،  مــا زال مستمرا حتى هــذه  م والـــذي 
وقناة العربية تنال عقابها اليوم بسبب هذا 
التي فرضتها  العقوبات  الجرم، وكلنا يتذكر 
هيئة تنظيم االتصاالت البريطانية ضد قناة 
ألف  العربية سنة 2016 م حــني غرمتها 120 
املهنية.  تــجــاوزاتــهــا  بــســب  جنيه إســتــرلــيــنــي 

والبقية تأتي .

صدق من قال: "إعالم دول الحصار لم يعد يصدقه أحد 
وال تثق به أية جهة في العالم العربي اليوم"، وذلك 
بعد افتعال ا3زمة الخليجية ضد دولة قطر بال أدلة أو 
براهين. وهو ما زاد من سخط المنظمات والهيئات 
ا@عالمية ا@قليمية والعالمية ضد هذا ا@عالم المحرض 
والتضليلي الذي ال يتعامل مع صناعة ا@عالم بمهنية 

ومصداقية!.
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

   ولم يعد كذلك املتلقي يتعامل مع مثل هذه املحطات 
الفضائية بروح عصرية عبر نقل وتبادل املعلومات 
الصحيحة، بقدر ما يتعامل مع مؤسسات تسعى 
لتخريب املجتمعات وتشويه سمعة الدول ورموزها 

دون أية براهني دامغة .
وقناة العربية:

هــي مــن مــســاوئ مــؤســســات اإلعــــالم الــعــربــي التي 
التي تحملها منذ  األمــة، فالرسالة  ابتليت بها هــذه 
تأسيسها قبل ســنــوات، مــا زالـــت مغيبة عــن نشر 
أنها ال تنشر  املــنــشــودة، وقــد عــرف عنها  الحقيقة 
للوقيعة  الكاذبة واملفبركة فقط، بل تسعى  األخبار 
ــواع الــخــســة  ــ ــ بـــني الــشــعــوب وحــكــومــاتــهــا بــشــتــى أن
والدناءة .وما فعلته العربية «العبرية» خالل حصار 
األنباء  اخــتــراق وكــالــة  قطر وقبل ذلــك عبر جريمة 
القطرية كان دليال واضحا على مدى التخبط الذي 
تعيشه هذه القناة الفاشلة برسالتها الهشة والهزيلة 
وعبر كوادرها اإلعالمية املسيرة الذين ال يمتلكون 
القدرة على تحمل هذه الرسالة بمهنية عالية، بعكس 
كوادر «قنوات شبكات الجزيرة» الذين يتعاملون مع 

األحـــداث بثقة متناهية ومهنية راقية ال تتوفر في 
«قناة العربية وأخواتها».

انسحاب العربية من هيئة البث البريطانية:
العربية» باألمس  «قــنــاة  أن انسحاب  ومــا مــن شــك 

مـــن هــيــئــة الـــبـــث الــبــريــطــانــيــة كــــان بــمــثــابــة صفعة 
بالذات بسبب افتضاح  التوقيت  لها في هــذا  توجه 
أمـــرهـــا وتــخــوفــهــا مـــن الــعــقــوبــات املــتــوقــع فرضها 
عليها بسبب اإلخــالل باملهنية والرسالة اإلعالمية 
لــم تعد تتمتع بالشفافية والــنــزاهــة فــي نشر  الــتــي 
األخبار وتلفيقها بصورة مسيئة ملضمون الرسالة 

اإلعالمية.
ومــــا مـــن شـــك أن جــريــمــة االخــــتــــراق اإللــكــتــرونــيــة 
البارزة في هذا  العوامل  القطرية أحد  األنباء  لوكالة 
االنـــســـحـــاب مـــع شــعــورهــا بــالــفــضــيــحــة اإلعــالمــيــة 
ــل هـــذه  ــهــا قـــريـــبـــا بــســبــب كــ املــــدويــــة الـــتـــي ســتــطــال

التجاوزات في صناعة اإلعالم .
ــكـــوم» يــؤكــد صحة  فــخــروج قــنــاة الــعــربــيــة مــن «أوفـ
كونها مؤسسة وأداة من األدوات التي استخدمتها 
دول الــحــصــار بــهــدف اإلســـــاءة لــدولــة قــطــر بشكل 
ــادق فـــي نــشــر الـــدجـــل اإلعــالمــي  مــتــعــمــد وغــيــر صــ
خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة. واالنــســحــاب يــحــرم الــقــنــاة 
كذلك من البث داخل اململكة املتحدة وأوروبا، فالقرار 
الــحــصــار كصفعة  للعربية وإلعـــالم دول  سيوجه 

جديدة ملؤسسات الكذب في دول الخزي والعار .

لم تعد القناة تحظى بمصداقية 
على املستوى العربي بل أصبحت 

من قنوات التحريض ضد الدول

نشر األكاذيب غدا سمة 
من سماتها املعهودة التي

 ال تخدم رسالتها في صناعة 
اإلعالم الحقيقية

قناة العربية في قفص االتهام لتجاوزاتها املهنية
مدرسة في التضليل اإلعالمي وتزييف الحقائق
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