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نور الدين الميالدي

القطرية  الــدبــلــومــاســيــة  فتئت  مــا 
ــام مـــتـــابـــعـــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــســــتــــرعــــي اهــ
عديدين لألزمة الخليجية الحالية 
فــي الــعــالــم، وخــصــوصــا مــن الــــدول الغربية 
املتنفذة في السياسة الدولية. وبعيًدا عن لغة 
ــة علمية وموضوعية  فــإن دراسـ املــجــامــات، 
ــــي األيــــــام  مـــتـــأنـــيـــة لـــلـــخـــطـــاب الــــتــــواصــــلــــي فـ
املاضية تمّكن من القول إن تعاطي دولة قطر 
مع األزمة مثال جدير باالعتبار، دراسة حالة 
لبرامج  الدولية  العاقات  في مجال  متميزة 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــتـــواصـــل الــســيــاســي 
في الجامعات.  منذ بداية األزمـــة، لم تنزلق 
تصريحات الحكومة القطرية في سياسة رد 
جزافا  االتهامات  وَكيل  بالشتيمة،  الشتيمة 
لدول الجوار التي قّررت فجأة فرض حصار 
جوي وبري وبحري غير مسبوق في تاريخ 
منذ  الحكومة،  وضعت  بل  العربية.  املنطقة 
البداية، حزمًة من املعايير األخاقية، تحّدد 
 مـــن يــدلــي 

ّ
الــخــطــاب الــرســمــي لــلــدولــة، ولـــكـــل

بـــــأّي تـــصـــريـــٍح بــخــصــوص الـــوضـــع الـــراهـــن 
لوسائل اإلعام املحلية والدولية. ال تصادر 
هذه املعايير حرية الــرأي، بل تقّيدها ضمن 
أخاقياٍت مهنيٍة عاليٍة، عنوانها املوضوعية 
والــصــدق فــي نــقــل الــخــبــر وعـــدم الــتــهــويــل أو 

نشر الشائعات. 
وانــــبــــرت هــــذه الــدبــلــومــاســيــة عــلــى أصـــعـــدٍة 
مــتــعــّددٍة، ضمن خــطــٍة معاملها واضــحــة ألي 
مــدروســة وخطاب  مــراقــب متفحص، بخطى 

إعامي وسياسي ثابت في إدارة األزمة. 

في مواجهة 
استراتيجية الحرب النفسية

الــبــدايــة، أن دبلوماسية  كـــان واضـــًحـــا، مــنــذ 
دول الـــحـــصـــار بــإطــاقــهــا الـــعـــنـــان لــوســائــل 
تلفزيونية  مــحــطــات  مــن  املختلفة،  إعــامــهــا 
وإذاعـــات وصــحــف، هــي سلوك استراتيجية 
الحرب النفسية التي من شأنها أن تحاصر 
دولـــة قطر محليا ودولــيــا. وبــالــتــالــي، تربك 
الــدول  ملطالب  تخضع  وتجعلها  فعلها  ردة 
األربــع. في خطوٍة يمكن القول إنها محاولٌة 
السعي نحو فرض  إلــى  الرباعي  الحلف  من 
قـــطـــٍب جـــديـــد، يــتــحــّكــم فـــي مــصــيــر املــنــطــقــة، 
ومجلس  العربية  الـــدول  جامعة  محل  يحل 
الخليجي، بعد تعطل وظائف هذه  التعاون 
الهيئات بما فيها منظمة التعاون اإلسامي. 
وفــــي املــجــمــل، انــحــصــرت دبــلــومــاســيــة دول 
ــار فــــي الـــتـــهـــديـــد والــــوعــــيــــد وإطـــــاق  الـــحـــصـ
العنان لوسائل إعامها للنيل من دولة قطر، 
فظهرت على وسائل إعام الــدول املحاصرة 
إلى إشاعة مناٍخ من  برامج ومقاالت تهدف 
الــتــخــويــف والــتــهــديــد والـــحـــرب الــنــفــســيــة. إذ 
نقرأ العناوين اآلتية على صفحات الجرائد: 
»مــبــعــوث قطر لــألمــم املــتــحــدة يــقــول إن قطر 
مــصــّرة عــلــى مــســانــدة اإلرهـــــاب« )الــعــربــيــة(، 
ــيـــة(،  ــعــــاقــــات املـــشـــبـــوهـــة لـــقـــطـــر« )الـــعـــربـ »الــ
ــل الـــشـــامـــل ألزمـــــة قـــطـــر« )الـــعـــربـــيـــة(،  ــيـ ــدلـ »الـ
»الشركات العاملية تستعّد للرحيل من قطر« 
)عـــكـــاظ(، »قــطــر تــتــرّنــح بـــن قــطــع الــعــاقــات 
ــاظ(، »غـــبـــاش:  ــكــ والــتــحــالــفــات الــفــاشــلــة« )عــ
ــوال الـــدوحـــة فـــي لـــنـــدن مــلــّوثــة بــالــدمــاء«  ــ أمــ
بعد  تواجه عقوبات حاسمة  )عكاظ(، »قطر 
رفضها املطالب« )البيان(، »قطر بن عسكرة 
القضية وتزييفها والتمّسك برموز اإلرهاب« 
ــــت ســـاعـــة  ــانـ ــ )الـــــبـــــيـــــان(، انـــتـــهـــت املـــهـــلـــة وحـ
)البيان(، »قطر.. »جزيرة« معزولة«  الحسم« 
»الــفــيــفــا«  ــــاض(، »مـــطـــالـــبـــات دولــــيــــة لـــ ــريــ ــ )الــ
بتجريد قطر من »مونديال 2022« )الرياض(، 
»التصعيد يلوح في األفق أمام مكابرة قطر« 
)الرياض(، »قطر تختار املجهول« )الخليج(، 
)الخليج(،  الضائع«  الــوقــت  فــي  تلعب  »قطر 
»بوادر موجٍة ثانيٍة من اإلجراءات ضد قطر« 

)الشرق األوسط(.
هذه عّينٌة موجزة من سيٍل عّجت به وسائل 
إعام عديدة في الدول األربع. وقراءة متأنية 
لــدول  الــخــطــاب اإلعــامــي   

ّ
تــقــول إن للمشهد 

الحصار انحصر في إطاق االتهامات جزافا، 
ومن دون إبداء حجج واضحة مشفوعة بأدلة 
دامـــغـــة، وقــــد غــلــب عــلــى بــيــانــاتــهــم الــتــهــديــد 
الــذي يعطي االنطباع عن الخطاب  والوعيد 
الــفــوقــي املــتــعــالــي عــلــى األعــــراف الــدولــيــة في 
احترام اآلخر، فاإلرهاب ومساندة الجمعيات 
اإلرهابية كانت أكثر كلمة استخدمها وزراء 
خــارجــيــة الــــدول املـــذكـــورة، فبها يــتــم تجريم 
الــقــانــون،  كنف  فــي  تعمل  سياسية،  فصائل 
وهـــــي جـــــزء مــــن الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــثــل 
الذين هم أعضاء  جماعة اإلخــوان املسلمن، 
واألردن،  والبحرين  الكويت  في  البرملان  في 
ــتـــاف في  وفــصــيــل مـــشـــارك فـــي حــكــومــة االئـ
الــيــمــن. وأشـــقـــاؤهـــم فـــي اإلســـــام الــســيــاســي 
جـــزء مـــن االئـــتـــاف الــحــاكــم فـــي تــونــس منذ 
فعن  املغرب.  في  الحكومة  ويقودون  الثورة، 
أي إرهاٍب يتّم الحديث هنا؟ وأي معايير يتّم 
السياسين  الــفــاعــلــن  لتصنيف  اعــتــمــادهــا 
والــفــاعــلــن فــي املــجــتــمــع املــدنــي الــعــربــي؟ إذ 
حتى األمم املتحدة والدول الغربية مجتمعة 
لـــم يــصــنــفــوا جـــمـــاعـــات اإلســــــام الــســيــاســي 
مــثــل »اإلخــــــوان املــســلــمــن« و»الــنــهــضــة« في 

ضمن  املغربي  والتنمية«  و»الــعــدالــة  تونس 
الجمعيات اإلرهابية. 

وعلى العكس، فقد بدا خطاب الدبلوماسية 
الــقــطــريــة مــتــنــاســقــا وواضـــحـــا مــنــذ الــبــدايــة، 
وهــو بــاألســاس رفــض االتــهــامــات، واإلصــرار 
ــر ورفـــــض  ــطـ ــــادة دولـــــــة قـ ــيـ ــ ــلـــى احـــــتـــــرام سـ عـ
الوصاية على دولة قطر، والدعوة املستمرة 
إلى الحوار، وفض الخافات بالجلوس إلى 
ــفـــاوضـــات. ومــنــذ الـــبـــدايـــة، بــــادرت  طـــاولـــة املـ
الــحــكــومــة الــقــطــريــة إلــــى الـــتـــحـــّرك عــلــى عــدة 
أصعدة. فجاءت املطالب الثاثة عشر منافيًة 
احترام سيادة  الدولية في  العاقات  لقواعد 
وسائل  حرية  تقييد  وعــدم  املستقلة،  الـــدول 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوزيــ ــا حـــــدا بــ اإلعـــــــــام. وهـــــو مــ
آل  الــرحــمــن  الــقــطــري، الشيخ محمد بــن عبد 
ثاني، إلى التصريح بأن »اإلجــراءات مسيئة 
تــحــتــكــم ملعايير  الـــعـــالـــم«، وال  فـــي  ــة  ألي دولــ
ــم مــن  ــ ــيــــة. و»ال يــمــكــن وصـ الـــعـــاقـــات الــــدولــ
يختلف معك باإلرهاب ملجّرد االختاف«، إذ 
يفتح هذا األمــر الباب لخافات وحــروب في 
املنطقة ال آخر لها. وبسبب هذه الرؤية، فإنه 
على املدى البعيد، هناك مخافة من »تسييس 
ملفهوم اإلرهاب«. وقال »نحن منفتحون على 
 األزمة، 

ّ
الحوار، ونرحب بأي جهٍد جّدي لحل

مع ضرورة الحفاظ على السيادة القطرية«. 
القطرية  الــدبــلــومــاســيــة  أن  بــالــتــالــي  ويــبــدو 
املـــّتـــزنـــة تـــمـــّكـــنـــت، فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر األول 
ــة، مــن مــحــاصــرة دبــلــومــاســيــة دول  ــ مــن األزمـ
لم  إذ  تدريجيا.  مفعولها  وإبــطــال  الحصار، 
األربــع  للدول  الضبابية  الدبلوماسية  تفلح 
مــجــتــمــعــة )الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر واإلمــــــــارات 
والبحرين( في شيطنة دولة قطر، أو وضعها 
في زاوية »اإلرهاب«، فلم تترك الدبلوماسية 
دول  لدبلوماسية  مــجــاال  املــتــوازنــة  القطرية 
ــاك وعـــدم  ــبـ الــحــصــار الــهــجــومــيــة ســـوى االرتـ
الــقــدرة على دفــع املواجهة إلــى األمـــام. ولعل 
دول الــحــصــار عــّولــت، مــنــذ الــبــدايــة، عــلــى أن 
التي وضعوها  للمطالب  تخضع دولــة قطر 
من دون مقاومة طويلة، وأن تتسم ردودهــا 
بالتشنج والتسرع لعظم الهجمة السياسية 

واإلعامية التي تعرضت لها. 
وبــالــنــظــر إلـــى الــتــطــورات الــحــالــيــة، والــحــراك 
يوما  األزمــة، يتضح  الدبلوماسي ملحاصرة 
بــعــد يـــوم أن الــحــرب الــنــفــســيــة الــتــي قــادتــهــا 
دبلوماسية دول الجوار لم تفلح في الوصول 
إلى مبتغاها. وأن وسائل اإلعام التي تشن، 
ــاءة بــا هـــوادة  مــنــذ بــدايــة األزمــــة، حملة إســ
على دولــة قطر، لم تفلح، هي األخــرى، حتى 

تطلب بريطانيا من الواليات املتحدة إغاق 
شبكة ســي أن أن؟ األمـــر ضـــرب مــن الــخــيــال. 
فــحــســب املــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الـــتـــي بــمــوجــبــهــا 
تعمل وسائل اإلعام إذا لم تعجبك السياسة 
التحريرية لقناة دولة أخرى عليك أن تبعث 
والتأثير  املهنية  في  تنافسها  إعــام  وسيلة 
على الـــرأي الــعــام. فبدل شيطنة »الــجــزيــرة«، 
ومـــحـــاولـــة خــنــق حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، األجــــدر بـــدول الــحــصــار فــتــح مجال 
الــتــعــّدديــة فــي الــــرأي، وتــحــريــر املــجــال الــعــام 
من سيطرة الرأي الواحد. فلماذا ال يتنافس 
 األجدر بقناة 

ّ
العرب على هذه القاعدة؟ ولعل

سكاي  مقاطعة  أيضا  العربية  نيوز  سكاي 
عقوبات  وتسليط  بــريــطــانــيــا  فــي  األم  نــيــوز 
 فيها فسحة أوســع لحرية الــرأي، 

ّ
عليها، ألن

قطر،  دولــة  مــع  املفتعلة  للمشكات  تأبه  وال 
إذ جاءت نشرة األحوال الجوية يوم الجمعة 
2017/7/7 برعاية الخطوط الجوية القطرية!

المنعطف الحاسم 
في أزمة الحصار

الخطاب  تغيير  فــي  الــحــاســم  املنعطف  كـــان 
الــدبــلــومــاســي لــــدول الــحــصــار بــعــد اجــتــمــاع 
وزراء خارجيتها في القاهرة، في 5 يوليو/ 
إثــر التدخل املباشر للرئيس  الــجــاري،  تموز 
ــب، والــــــــــذي أكــــد  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــال ــ األمـــــيـــــركـــــي، دونــ
عــلــى ضـــــرورة حـــل الـــخـــاف بـــالـــحـــوار وعـــدم 
الرئيس  اليوم نفسه، يتصل  التصعيد. ففي 
األميركي، دونالد ترامب، بالرئيس املصري، 
عبد الفتاح السيسي، ويطلب منه حل األزمة 
ما  التصعيد.  إلــى  اللجوء  بالتفاوض وعــدم 
 على أن دبلوماسية الــدول األربــع مفرغة 

ّ
دل

تكفي  إذ  حــقــيــقــيــة،  إرادة  أو  ســلــطــة  أي  مـــن 
مسار  لتغيير  األمــيــركــي  الرئيس  مــن  مكاملة 
املقاطعة  دول  دبلوماسية  أن  ويبدو  األزمــة. 
بدأت، منذ تلك اللحظة، تنحو نحو الواقعية، 
وتنزل من البرج للمحافظة على ما تبقى من 
ماء الوجه، فجاءت لغة البيان بعد االجتماع 
نفسها  باللهجة  وليست  مرتبكة،  مصر  في 
الــتــي كــانــت ســـائـــدة فـــي األســابــيــع املــاضــيــة، 
فــيــبــدو أن اســتــراتــيــجــيــة الــــــدول املــحــاصــرة 
كانت مبنية على حسابات خاطئة. إذ تنادت 
التي  املطالب  لــرفــض  العالم  األصـــوات حــول 
وضعتها الدول األربع، فالخارجية الفرنسية 
ــدول، وفــرنــســا  ــ تــؤكــد عــلــى احـــتـــرام ســيــادة الـ
ملتزمة بالدفاع عن حرية اإلعام والتعّددية 
ــرا خارجية  ثــم فشل وزيـ التعبير.  فــي حــريــة 
مصر والسعودية في إقناع الدول األفريقية 
بمقاطعة قطر في قمة دول االتحاد األفريقي 
الصحافة في دول  نقابات  األخيرة. وتنادي 
التعبير،  حــريــة  بــضــمــان  مختلفة  أوروبـــيـــة 

ورفض مطالب إقفال شبكة الجزيرة. 
وفـــي تــصــريــح لـــه، ذكـــر ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، 
ــــرة، أن  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــقــ ــــن زايـــــــــد، بـــعـــد لــ مـــحـــمـــد بـ
ــــب ســــــــوف تـــــكـــــون حــــســــب املـــعـــايـــيـــر  ــالـ ــ ــطـ ــ املـ
الــدولــيــة. والـــســـؤال هــنــا: حــســب أي معايير، 
السابقة؟  الثاثة عشر  إذن، وضعت املطالب 
أم هــي مــعــايــيــر تــلــبــي طــمــوحــاٍت شخصيًة، 
ــة قـــطـــر، ســـواء  ــ وتـــهـــدف فــقــط لــلــنــيــل مـــن دولـ
فــي شكل ذراعــهــا اإلعــامــي شبكة الــجــزيــرة، 
األخــرى؟  والسيادية  االقتصادية  أذرعــهــا  أو 
فقد جاء التصريح باهتا، وينّم عن ضبابية 
في الخطوات املقبلة، إذ ال يبدو، على لسان 
املدير السابق ملنظمة هيومن رايتس ووتش، 
»أنهم يعرفون إلى أين يتجهون في الخطوة 
املقبلة«، وأن سياسة دول الحصار »مرتبكة، 

مرتبكة  األميركية  الخارجية  السياسة  ألن 
هي األخرى بهذا الصدد، وال أحد يعرف إلى 
أين يتجه رأي الرئيس ترامب« في املستقبل. 

»الجزيرة« 
والدبلوماسية الناعمة

املختلفة،  بأذرعها  الجزيرة،  شبكة  تّدخر  لم 
جهدًا في الدفاع عن دولة قطر، وكشف بطان 
التي عجت بها وســائــل إعــام  كــل املغالطات 
خليجية عديدة، مثل قناتي العربية وسكاي 
عكاظ،  الخليج،  البيان،  مثل  وصحف  نيوز، 
ــيـــع األخـــيـــرة،  ــابـ الـــشـــرق األوســـــــط. فــفــي األسـ
الدبلوماسية  دور  الــجــزيــرة  قــنــاة  استكملت 
الــقــطــريــة فـــي الــكــشــف عـــن بــطــان االدعـــــاءات 
لــدول الحصار عن اتهام دولــة قطر  املختلفة 
بمساعدة الجماعات اإلرهابية. ودأبت شبكة 
الجزيرة، بقنواتها املختلفة، على العمل على 
صعيدين: إبراز مجهودات الحكومة القطرية 
وجــمــعــيــاتــهــا الــخــيــريــة املــخــتــلــفــة فـــي خــدمــة 
الــســلــم الــعــاملــي، وذلــــك بــلــعــب دور املــفــاوض، 
ــان عـــــديـــــدة، أو الـــــداعـــــم لــلــقــضــايــا  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ فـ
اإلنـــســـانـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا وتـــونـــس وســـوريـــة 
وليبيا ومصر ودول أخــرى، أو دعم القضية 
ــم  الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــاســيــا وإنـــســـانـــيـــا، ودعــ
الــشــعــوب املــظــلــومــة نــحــو الــتــحــّرر، مــثــل دعــم 
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي. والــجــانــب اآلخـــر هو 
ارتكبتها  الــتــي  الــخــروق  فضح  على  التركيز 
دول الـــحـــصـــار ســيــاســيــا وحــقــوقــيــا، والــــذي 
ــارات  ــ يــمــّس الــنــســيــج الــعــربــي، مــثــل دعـــم اإلمـ
خليفة حفتر في ليبيا، أو التدخل في اليمن 
بــخــاف هـــدف »عــاصــفــة الـــحـــزم«. بــاإلضــافــة 
التجاوزات الحقوقية للمعارضن،  إلى إبراز 
وكبت حرية التعبير في اإلمارات، وكذلك في 
السعودية. مع العلم أن شبكة الجزيرة كانت 
قبل هذه األزمة تتجنب الخوض في القضايا 
الشائكة التي من شأنها أن تزعج دول الجوار. 
فــلــقــد انــتــقــد بـــاحـــثـــون عــــديــــدون »الـــجـــزيـــرة« 
ــــال ســـنـــة 2012 بــالــكــيــل بــمــكــيــالــن  مـــثـــا خـ
فـــي تــغــطــيــة االضــــطــــرابــــات االجــتــمــاعــيــة في 
ــدم تــخــصــيــص مــســاحــة كافية  الــبــحــريــن، وعــ
لها في البرامج اإلخبارية، مقارنة بالتغطية 
املــســتــمــرة لـــلـــثـــورات، الــتــونــســيــة واملــصــريــة 
والليبية، سنة 2011.  وفــي خضم مسيرتها 
خال العشرين سنة املاضية، تعرضت شبكة 
الجزيرة ملضايقات عديدة، ومن دول مختلفة. 
الــحــصــار إسكاتها،  وجــديــدهــا مــحــاولــة دول 
التي حشدت الجماهير  إذ هي بالنسبة لهم 
العربية، كي تنتفض على حّكامها في ثورة 
تــونــس وليبيا ومــصــر وســـوريـــة. فــقــد صــرح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــــادل الجبير، 
 »االرهــابــيــن يستغلون وســائــل اإلعـــام 

ّ
بـــأن

ــرد وزيــــر  ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر«. ويــ ويــســتــغــلــون حـــريـ
 »جذور األزمة الحالية 

ّ
الخارجية القطري بأن

ليست متعلقة باإلرهاب، بل بمحاولة تكميم 
ــر«. فــاألمــر إذًا لــيــس متعلقا  ــ فــم الــطــرف اآلخـ
القاعدة،  بمدى تمّكن بعض الجماعات، مثل 
األمر  ولكن  العالم،  إلــى  رسالتها  إيصال  من 
يتعلق بتوفير شبكة الجزيرة مساحة مهمة 
لــلــتــعــّدديــة، ســــواء تــعــلــق األمــــر بــاملــعــارضــن 
الــســيــاســيــن، أو الــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن، أو 
مؤسسات املجتمع املدني املستقلة عن الدولة. 
)أستاذ جامعي تونسي في اإلعالم واالتصال(

قراءة في خطابها التواصلي واإلعالمي أثناء األزمة

الدبلوماسية القطرية تحاصر دول الحصار

لم تنزلق تصريحات 
الحكومة القطرية 

في سياسة رد الشتيمة 
بالشتيمة، وكيل 

االتهامات جزافًا لدول 
الجوار 

انحصرت دبلوماسية 
دول الحصار في 

التهديد والوعيد 
وإطالق العنان 

لوسائل إعالمها للنيل 
من دولة قطر

كان يكفــي اتصــال من الرئيس األميركي دونالد ترامب حتى تتبين محدودية مــا يمكن أن تصل له دول الحصار ضد قطر. إال أن 
األمر ليس نتاج هذا األمر فحسب، فقد كان للدبلوماسية القطرية التي اعتمدت القوة الناعمة دور بارز في أن تقع دول الحصار 
في المأزق التي تقع فيه اليوم، إذ تغدو هي المحاصرة، فيما قطر تنجح يومًا بعد يوم، ليس في كســر الحصار فحســب، بل 

في كسب تعاطف دولي واسع

وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واألميركي ريكس تيلرسون في الدوحة 11 يوليو 2017.. دبلوماسية قطرية نشطة )فرانس برس(

الدبلوماسي لدول الحصار  الحاسم في تغيير الخطاب  كان المنعطف 
للرئيس  المباشر  التدخل  إثر  القاهرة،  في  خارجيتها  وزراء  اجتماع  بعد 
األميركي، دونالد ترامب، والذي أكد ضرورة حّل الخالف بالحوار وعدم 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  يتصل  نفسه،  اليوم  ففي  التصعيد. 
بالتفاوض  األزمة  حل  ويطلب  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  بالرئيس 
األربع  الدول  أن دبلوماسية  التصعيد. ما دل على  إلى  اللجوء  وعدم 
مفرغة من أّي سلطة أو إرادة حقيقية، إذ تكفي مكالمة من الرئيس 

األميركي لتغيير مسار األزمة.

منعطف حاسم
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فــــي إقــــنــــاع الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي بـــمـــبـــّررات 
الجمهور  عن  ناهيك  املفاجئة،  الهجمة  هــذه 
الــعــربــي، أو الـــرأي الــعــام الــدولــي، فقد تتالت 
عديدة  وغربية  عربية  في عواصم  الــدعــوات 
واملــنــطــق، عوض  العقل  إلــى تحكيم سياسة 

التهديد والوعيد. 
وقــــد أدركـــــت دول الــحــصــار مـــتـــأخـــرًة أن في 
األعراف والعاقات الدولية ال يمكن لدولٍة أن 
تطالب دولــة أخــرى ذات سيادة بغلق شبكة 
تلفزيونية، وخصوصا إذا تعلق األمر بشبكة 
ــارت اآلن رقــمــا صعبا في  الــجــزيــرة الــتــي صـ
القاصي  الــدولــي، ويشهد بمهنيتها  اإلعــام 
والداني. أو إغاق صحيفة »العربي الجديد« 
ـــارزة فــــي الــصــحــافــة  ــ ــتـــي احـــتـــلـــت مـــكـــانـــة بــ الـ
مستغربا،  فليس  قياسي.  وقــت  في  العربية 
اســتــهــجــانــا في  الــطــلــب  هــــذا  يــلــقــى  أن  إذن، 
األوســــــاط الــغــربــيــة، وأوســــــاط الــعــالــم الــحــر. 
إذ هــــل ُيـــعـــقـــل، مـــثـــا، أن تــطــلــب فـــرنـــســـا مــن 
بــريــطــانــيــا إغـــاق شبكة بــي بــي ســـي؟ أو أن 
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