
الفتنة التي سلطت 
على  قطر ال سابقة 

لها في تاريخ 
الصحافة السعودية 

املتوازنة  

األكــذوبــة تقول إن  مــؤدى تلك  كأنها حقائق. 
وزير الخارجية القطري الشيخ عبد الرحمن آل 
ثاني  زار بغداد في األسبوع املاضي، واجتمع 
ــوزراء الــعــبــادي وســلــمــه رســالــة من  ــ بــرئــيــس الـ

أمير البالد املفدى، وهذا خبر صحيح.
الرسمية  املعني باملقابلة  لكن وسائل اإلعــالم 
راحوا يروجون أكذوبة جديدة مفادها أن وزير 
الخارجية القطري سافر إلى بغداد الالجتماع 
القدس اإليراني  بالسيد سليماني قائد فيلق 
ــدر فـــي قــطــر مـــا يــكــذب ذلــك  ــراق، وصــ ــعـ فـــي الـ
أنهم مــصــرون على  االجتماع بسليماني، إال 
حدوث ذلك اللقاء مع املذكور وسيستمرون في 
استهالك هذا الخبر إلى أن يختلقوا خبرا آخر 
غيره، وهكذا يسير إعــالم األزمـــات ومروجو 
األكـــــاذيـــــب إلـــى 
التمويل  نــهــايــة 

النقدي.
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اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 
املـــعـــنـــي، إعـــالم 
الــــفــــتــــنــــة، نــقــل 
خـــــبـــــرا مــــــــؤداه 
قــطــر  ــيــــر  أمــ أن 
الشيخ تميم آل 
ــي  اتـــصـــل  ــ ــانـ ــ ثـ
بـــالـــرئـــيـــس اإليــــــرانــــــي يـــهـــنـــئـــه فـــــي فـــــــوزه فــي 
ــيـــة، ومـــا الــعــيــب فـــي هـــذا؟  االنــتــخــابــات اإليـــرانـ
أمير الكويت هنأ الرئيس روحاني على إعادة 
انــتــخــابــه، وكــذلــك عــمــان واإلمــــــارات وكـــل هــذه 
الـــــدول تــقــيــم عـــالقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع إيــــران 
وســفــاراتــهــم مــا انــفــكــت تــمــارس أعــمــالــهــا في 
والـــبـــحـــريـــن فقطعت  الـــســـعـــوديـــة  ــهــــران، إال  طــ
ــعــــدوان على  ــ الـــعـــالقـــات مـــع إيـــــران عــلــى إثــــر ال
ــة  ــيـ ــاراتـ ــات اإلمـ ــعـــالقـ ــة. الـ ــوديـ ــعـ ــارة الـــسـ ــفـ الـــسـ
اإليرانية أقوى وأعظم من عالقة قطر بطهران 
وليس من حقنا االعتراض على ذلــك. نشرت 
آخر إحصائية لوزارة التجارة اإليرانية أن في 
اإلمارات 50 ألف شركة تجارية تعمل لصالح 
إيــــران، وتــعــود ملكيتها إلـــى الــحــرس الــثــوري 

اإليراني، وأن هناك 200 رحلة طيران أسبوعيا 
بـــني إيــــــران واإلمـــــــارات  ــة يــومــيــا  ــلـ أي 29 رحـ
فـــي 29 /5 / 2017 ) وفـــوق  (الــخــلــيــج 21  
ــذا، الــجــزر اإلمــاراتــيــة مــا بــرحــت محتلة من  هـ
قبل إيــران، وقطر متضامة مع دولــة اإلمــارات 
الى  اقــرب  ،فايهما   الجزر املحتلة  السترجاع 

طهران ؟
يقول الدكتور الزلفي وغيره إن «قطر مخالفة 
ملــجــلــس الـــتـــعـــاون» يـــا ســــــادة، دولـــــة قــطــر مع 
العربية  اململكة  تــقــوده  الــذي  العربي  التحالف 
الحدود  اليمن، وجنودها على  السعودية في 
السعودية اليمنية وسقط منهم شهداء دفاعا 
عن اململكة. قطر عضو في التحالف اإلسالمي 
ــاب الـــذي دعـــت إليه  ــ الــعــســكــري ملــحــاربــة اإلرهـ
السعودية، وتم اإلجماع بني الدول األعضاء أن 
السعودية  للمملكة  التحالف  تكون قيادة هــذا 
قــطــر مع   .  2015 / 12 / فـــي 15  أعــلــن  ــذي  ــ ال
اإلجماع الخليجي في أي مناسبة كانت، فلماذا 
الخليجي بمعلومات ليست  املــواطــن  تضليل 

صحيحة؟
تناقلت بعض الصحف في كل من السعودية 
واإلمارات أن أمير قطر اتصل هاتفيا بالرئيس 
الشأن  اإليــرانــي حسن روحــانــي وتباحثا في 
الــخــلــيــجــي واإلرهـــــــاب، والــحــقــيــقــة أن الــرئــيــس 
اإليـــرانـــي هـــو املــتــصــل وذلــــك نــقــال عـــن وكــالــة 
الحالي،  اإليرانية (إرنــا) بتاريخ 27 /5  األنباء 
فــلــمــاذا ال يــأذ املــروجــون للباطل األخــبــار من 
مصادرها وأعني هنا إن أردت أن تذكر أمير 
قطر فأخبار املسؤولني القطريني واتصاالتهم 
القطرية وليس  يكون مصدرها وكالة األنباء 
ــــرى إلعــــالم  ــنـــا ســقــطــة أخــ ــــة أخـــــــرى، وهـ ــال وكــ

األزمات. 
العلم والقلم  العقالء وأهــل  الــقــول: نريد   آخــر 
في دول مجلس التعاون أن يسخروا قدراتهم 
ومهاراتهم لخلق بيئة نظيفة وأن ال ننصاع 
الذاتية،  ألهــواء وأمزجة تبحث عن مصالحها 
الشائعات  تعالوا نحافظ على وحدتنا وننبذ 
ــلـــه مـــع الــذيــن  والـــتـــحـــزب لــفــريــق ضـــد آخــــر والـ

أحسنوا عمال. 

د. محمد صالح المسفر من القلب

 أستغرب ما ينشر هذه األيــام في صحافة 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة عن 
دولــة قطر، استغرابي ينطلق من معرفتي 
السعودية  اململكة  الحقة بأن الصحافة في 
تتميز بحكمة ورزانــــة فــي معالجتها ألي 
ــان أو  ــردا كـ ــدا فــ ــان، ال تــســتــعــدي أحــ ــر كــ أمـ
دولــة، تمس القضايا املطروحة في الساحة 
مــس الــكــرام فــمــاذا جــرى على تلك املدرسة 
الرزينــة رزانـــة ملــــوك  العاقلــــة  الصحفية 

وأمراء السعودية .
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الفتنة التي سلطت على دولة قطر وقادتها 
السياسية والثقافية في األسبوع  ونخبها 
املــاضــي  عــبــر وســائــل اإلعــــالم فــي اململكة 
لها في تاريخ  السعودية ال سابقة  العربية 

الصحافة السعودية املتوازنة.
كــّذبــوا كل من نسب  القطريون  املسؤولون 
إلــــى ســمــو األمـــيـــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر دولـــة قطر مــن قــول أو عمل. 
أنه  ومــن قواعد مهنة اإلعــالم بكل وسائله 
إذا ُنسب خبر إلــى فــرد بصرف النظر عن 
ــدر تــكــذيــبــا لــذلــك الــخــبــر فــإن  ــ مــكــانــتــه وأصـ
الخبر  تــورد  للخبر  الناقلة  اإلعـــالم  وســائــل 
ونفيه من مصادره وتنهي القصة.. إذا من 
حــق كــاتــب املــقــال أن يتهم وســائــل اإلعــالم 
املــنــخــرطــة فــي تــرديــد األكـــاذيـــب طبقا لهذه 
ــقــاعــدة بــعــدم املــهــنــيــة، والــســيــر باملجتمع  ال

الخلبيجي إلى ماال تحمد عقباه.
تــلــفــزيــون الــعــربــيــة وســـكـــاي نــيــوز ســارعــا 
إلــــى اســتــضــافــة رداحــــــي الـــفـــنت فـــي مصر 
ليروجوا األكاذيب ويأتوا بأدلة على صحة 
ــــــة ذاتـــهـــا أدلــــة كــاذبــة.  ــاذيــــب، واألدل تــلــك األكــ
عــلــى ســبــيــل املــثــال بــعــد أن عــلــم الـــرداحـــون 
املــقــروءة بأن  في تلك املحطتني والصحافة 
بضاعتهم حول خطاب أمير قطر وما جاء 
فيه نقال عن ألسنتهم.. جاء بنتيجة عكسية 
أي عدم تصديقها من الرأي العام بدليل ما 
تناولته وسالئل االتصال االجتماعي. قاموا 
باختراع  أكــذوبــة أخــرى وأخـــذوا يرددونها 

لسنا في قطر من دعاة الفنت ولكن سنتصدى ملروجيها

كاتب قطري
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