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حرب على الجريمة واإلرهاب ال على حرية التعبير

Û Ûلســنوات عديــدة كانــت لــي ،مــع بعــض مــن الزمــاء

االشــتراكية ،على ســبيل المثال ،التي كان المسؤولون

عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي لهــا ســلبيات تفوق

التعــاون ،اتصــاالت ولقــاءات بمنظمــات دوليــة معنيــة

والحرية لالســتيالء على أمــوال اآلخرين وممتلكاتهم

فــي الكثيــر مــن األحيــان وســائل للعــداوة وللتباعــد

الــوزراء والمســؤولين المعنييــن مــن دول مجلــس
بحقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية وغيرها من

المنظمات الدولية المتواجدة في أوروبا وباألخص في
لندن وباريس وجنيف ،إلى جانب اتحادات ومنظمات
النقابــات العمالية الدولية ،بما في ذلك االتحاد الدولي

لنقابــات العمــال العــرب ،الــذي كان وال يــزال يتخذ من

دمشــق مقرًّ ا له ،وكنا نلتقي في هذه المنظمات برجال
ونســاء من العرب واألجانب المخلصين والمتحمسين
للمبــادئ واألهــداف التــي كانت تلك المنظمــات ترفعها

نكــن لهــم
ّ
وتنــادي بهــا ،وقــد كنــا نؤكــد لهــم دائمً ــا بأننــا

االحتــرام والتقديــر ونشــاركهم اإليمــان باألهــداف

والمبــادئ التي يعلنونهــا ،لكننا نختلف معهم في بعض
أوجه التفسير ووسائل وأساليب التطبيق .لم نقل لهم

قط إننا نملك الطهارة والعفة والكمال في هذا المضمار
حســب معاييرهــم ،لكننا كنــا نرفض االبتــزاز والتهديد

واالنتقائية وازدواجية المعايير في التطبيق ،وال نقبل
َوجه بعض الدول والقوى الســتغالل األهداف النبيلة
ت ُ
المعلنة والشــعارات المرفوعة لهذه المنظمات ألغراض

خاصــة بهم ولخدمة مصالحهم وأهدافهم غير النبيلة،
مجســدين بذلك حكمة اإلمام علي بن أبي طالب عليه

السالم وكرم هللا وجهه عندما قال “كلمة حق يراد بها

باطل”.

فيهــا ،فــي ذلــك الوقــت ،يضعــون فــي أيديهــم الحــق

وانتزاعهــا وســرقتها لجيوبهــم تحــت ذريعــة توزيعهــا
علــى المحتاجيــن تطبيقً ــا لشــعارهم الرنــان الــذي ثبت

فشــله وإخفاقــه والــذي يقــول“ :من كل حســب طاقته

إلى كل حسب حاجته”.

تمتــد إلــى حريــات ورقــاب اآلخرين ،ولها أنيــاب حادة
تنهــش في أجســامهم وكرامتهم وســمعتهم وأرزاقهم،

ال نريــد حريــات كحريــات األنظمــة الشــيوعية أو

وعــدم إخضاعهــا للرقابــة ،وقالــوا إن هــذه الحريــة ال

بهــذا المبــدأ ونقدســه انطالقً ــا مــن إنســانيتنا وقيمنــا

ومعتقداتنــا ،لكننــا لــم نكن على اســتعداد للمقايضة أو

المتاجــرة بــه ،وال نقبــل أن يســتغل النتهاك واســتباحة

والتهــام حقــوق اآلخريــن وعلــى رأســها حــق اآلخريــن
فــي الحيــاة والعيش في أمان واطمئنان وســام وفي
ظــروف تتيــح لهــم فرصــة بنــاء مســتقبلهم وكســب

أرزاقهم بشرف وكرامة دون مهاترات أو مزايدات.

فــي وجــه تدفق المعلومــات وتبادلها ،قالــوا إن كل من

إلى أن وقعت في أيدينا وجثمت على صدورنا تجربة
“داعش” التي تؤكد ارتباط اإلرهاب بوســائل التواصل

االجتماعــي ،فقــد كان الدواعش من أوائــل اإلرهابيين

الذيــن اكتشــفوا أهميــة هــذه الوســائل كأدوات لتنفيــذ
خططهم وبرامجهم واستراتيجياتهم ،فأتقنوا وتفننوا

وتفوقوا في أســاليب اســتخدامها واســتغاللها كسالح

 Û Ûكنا نقول ال نريد حريات مفتوحة األبواب للتعبير عن

لتهديد المجتمعات وكوسيلة لنشر رسائلهم وأفكارهم

حتــى ال يســاء اســتخدامها لمضــرة وإيــذاء اآلخريــن

أعضاء جدد وضمهم إلى صفوفهم ،عندها بدأت مضار

الــرأي دون أطــر ومعايير ومقاييس أخالقية وقانونية
وحتــى ال تتحــوّ ل إلــى مفســدة وإلــى وســيلة لنشــر

العــداوة والبغضــاء واإلجــرام والرذيلــة ،فقيــل لنــا أننا

رجعيون متخلفون ال نفقه وال نعرف متطلبات وآليات
العصــر الحديــث .وقلنــا الشــيء ذاتــه عندمــا تفجــرت

“ثورة وسائل التواصل االجتماعي” عندما قيل لنا أنها

بــروح المســؤولية ،وال نريــد حريــات طائشــة منفلتــة

وعاداتنا ومعتقداتنا ،وال نريد حريات لها أذرع طويلة

على ضرورة منحها “الحرية الكاملة للتعبير والتداول”،

يعارض ذلك هو جاهل فاسد متعسف رجعي متخلف،

إنســانية نبيلــة وليس فقط كشــعار بــراق ،ونحن نؤمن

صحيح وال تجانبه الحقيقة ،فهذه الوســائل لها الكثير

ومتناقضــة ،فــي بعــض المواقــع والمواضــع ،مــع قيمنا

 Û Ûإال أن ســدنة هذه الوســائل والمســتفيدين منها أصروا

 Û Ûقلنــا لهــم إننــا نحترم “حقوق اإلنســان” كمبــدأ وكقيمة

Û Ûكانــوا يحاولــون إســكاتنا وكبــت حريتنــا فــي التعبيــر

مُ طلقــة العنــان متحــررة مــن المبــادئ والضوابــط

واالنشقاق االجتماعي ،وليس التواصل االجتماعي.

تُ قيــد وال تُ جــزأ ،وأنه ال يجوز وضع العراقيل والعوائق

ســتصبح مــن أهــم منابــر ومنصــات التعبيــر عــن الرأي

عندمــا كنــا نقــول بأننــا نريــد حريــات ملتزمــة تتحلــى

وتطغــى بكثيــر علــى إيجابياتها ،وتبين أنهــا أصبحت،

ومن أبرز وســائل ممارســة الحريات ،وهو قول صائب
مــن المنافــع والفوائــد واإليجابيــات والمزايــا ،إال أنهــا،

أيضا
مثــل غيرهــا مــن االكتشــافات واالختراعات ،لهــا ً

الجوانب السلبية والمضار التي يجب كبحها والتحكم
فيهــا ،لقــد اتضح بعد وقت وجيز أن الحريات المطلقة

للتعبير عن الرأي مهما كانت طبيعته وأســلوبه ،ونشــر

وتبــادل المعلومــات بغــض النظــر عــن صحتهــا ودقتها

وللدعــوة والدعايــة لهــم ،وللتواصــل بغــرض تجنيــد

وســلبيات إطالق العنان لوســائل التواصل االجتماعي

تستشــري وتتكشــف بشــكل أوضح ،وتأكــد الجميع أن
هــذه الوســائل وتقنياتهــا صــارت فــي خدمــة الجريمة

واإلرهاب ومن أخطر أدواتها ،وأصبحت وســيلة لنشــر
وتفشــي فكــر اإلرهــاب والتطــرف فــي العالــم ،وقنــاة
لبــث خطابــات التحريــض علــى التفرقــة والكراهيــة

والعنــف ،ولديهــا قدرة فائقة على التأثير على الشــباب
وتحويلهــم إلى متطرفيــن وإرهابيين وقتلة ،وقد كان

الغرب يتفرّ ج في صمت ويرى كيف أن االستعمال غير

المسؤول لهذه الوسائل بدأ يفتت ويفتك بمجتمعاتنا،

أو ربما كان يدفع في هذا االتجاه.

Û Ûولقــد تأكــد اليوم أكثر من أي وقــت مضى أن الجريمة
واإلرهاب أصبحت تعتمد اعتمادً ا أساسيًّ ا على وسائل
االتصــال االجتماعــي بمــا فــي ذلــك فيســبوك وتويتــر

ارتباطــا والتصاقً ــا بهــا،
ً
ويوتيــوب ،وأصبحــت أكثــر
وأصبــح لهــذه الوســائل قابلية فعالة للتمدد واالنتشــار
الســريع لتصــل إلــى دول نائيــة ومجتمعــات مســتقرة
ومســالمة آمنــة كما حصــل في نيوزيلنــدا في منتصف
الشــهر الماضــي عندمــا اهتز العالم علــى صدمة هجوم
إرهابــي دمــوي ،نفّ ــذه أســترالي عنصــري مــن اليميــن
المتطــرف ،خلّــف مجــزرة رهيبــة ذهــب ضحيتهــا 50
قتيــا مــن المصليــن المســلمين داخل مســجدين ،وقد
ً
وثــق اإلرهابــي جريمتــه بالصــوت والصــورة ،وبثهــا
مباشــرة من خالل صفحته على فيســبوك ،مســتخدما
تقنية األلعاب اإللكترونية ( )Gameبشكل احترافي.

Û Ûوقــد طلبــت أســتراليا ،التــي يحمــل منفــذ الجريمــة
جنســيتها ،رســميًّ ا مــن اليابــان طــرح موضوع تشــديد
الرقابــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي “قمــة
العشــرين” التي ســتعقد في أوســاكا خالل شــهر يونيو
المقبل.

 Û Ûوكانــت لجنــة اإلعــام في مجلــس العمــوم البريطاني
قد أصدرت ،في منتصف العام الماضي ،تقريرً ا أوصت
فيــه حكومــة المملكــة المتحــدة بزيــادة الرقابــة علــى
وســائل التواصل االجتماعي لحماية الديمقراطية في
العصر الرقمي.

 Û Ûفــي دول مجلــس التعــاون كنــا قــد اكتوينــا وأدركنــا
خطــورة ودور وســائل التواصــل االجتماعــي في نشــر

جرائم الســب والقذف وأعمال االبتزاز وبث الشــائعات
وصول لتدمير السالم االجتماعي،
ً
وتضليل الرأي العام
فقــررت قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الــدورة
الثالثة والثالثين التي عقدت في المنامة في ديســمبر
 2012تكثيــف التعــاون فيما يتعلق بتبــادل المعلومات
بيــن األجهــزة األمنيــة فــي الــدول األعضــاء وتشــديد
الرقابــة علــى اإلنترنت وشــبكات المعلومــات والمواقع
اإللكترونية للوزارات.

Û Ûفتحية للرجعيين والمتخلفين.

خلـــف“ :مراعـــي ُ ”5يســـتقبل الجمهـــور بـــدءا مـــن األربعـــاء

اطــلــع عــلــى اســـتـــعـــدادات الــمــعــرض فـــي الــقــريــة الــدولــيــة لــســبــاقــات الــقــدرة

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن

لالســتعدادات الميدانيــة لمعــرض “مراعــي ”5

نظــرا لألعــداد الكبيرة التــي يســتقطبها لما فيه

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات

يتميــز عــن النســخ الماضية
عيســى آل خليفــة،
ّ

والــذي ســتكون أبوابــه مفتوحــة للــزوار بــدءا

من فعاليات متنوعة.

والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف أن معرض

باحتضانــه سلســلة متنوعة مــن الفعاليات يعزز

مــن يــوم األربعاء المقبــل من الســاعة  9صباحا

اإلنتــاج الحيوانــي “مراعــي  ”5فــي نســخته

اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغدائي.

حتى  9مساء ،إلى أن االستعدادات تسير وفق

الخامســة ،والــذي يقام تحــت الرعاية الســامية

وأشــار خلــف خــال الجولــة التفقديــة

مــا هو مرســوم لهــا ،مؤكدا أهمية هــذا المعرض

وقــال “إلــى جانــب إقامــة المســابقات وتوزيــع
الجوائــز علــى الفائزين ،هناك مشــاركة عدد من
العارضيــن والفنانيــن العالمييــن في مجال الفن
الحيواني من داخل وخارج مملكة البحرين”.
ورفــع الوزيــر الشــكر والعرفــان لممثــل جاللــة
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،الرئيــس الفخــري
لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة،
علــى دعــم ســموه وتوجيهاتــه الكريمــة بتقديم
كافــة التســهيالت إلقامــة “مراعــي  ”5فــي قرية
البحريــن الدوليــة لســباقات القــدرة ،وهــو األمر
الــذي ســينعكس إيجابــا في إظهــار معرض هذا
العام بالصورة المشرفة.
وقــال خــال تفقــده موقــع المعــرض بالصخيــر
يرافقــه وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات نبيــل
أبوالفتــح ،ورئيــس اللجنة التنفيذيــة لـ “مراعي
 ”5الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة وعــدد
كبيــر من مســؤولي الوزارة ومســؤولي الجهات
المشــاركة ،إن “تنظيــم معرض دولي متخصص
فــي مجــال اإلنتــاج الحيوانــي يعــزز موقــع
البحريــن الريــادي ودورهــا فــي تعزيــز األمــن
الغذائي”.

وأوضح خلف “عملنا أن يكون المعرض حســب

محتويــات المعــرض كافــة وآخــر ما تــم إنجازه

توجيهــات جاللــة الملــك ،مــن خــال تبــادل

في الموقع.

التجــارب والمعلومــات والتقنيــات الحديثة في

وأكــد الوزيــر أن وزارة األشــغال وشــؤون

اإلنتــاج الحيوانــي ،وخلــق بيئــة تفاعليــة بيــن

البلديــات والتخطيــط العمرانــي حريصــة علــى

المشــاركين والعارضيــن بمشــاركة كبيــرة مــن

وضــع توجيهــات جاللــة الملــك بتعزيــز اإلنتــاج

الخاص”.

الزراعــي والحيوانــي موضــع التنفيذ ،من خالل

واســتمع الوزيــر خــال جولتــه التفقديــة لموقع

المبــادرة الوطنيــة التي تهــدف إلى تحقيق أمن

المعرض صباح أمس لالطالع على ســير العمل

غذائــي واالرتقاء باإلنتــاج الحيواني والزراعي

فــي الموقع ،إلى شــرح مفصل من قبل الشــركة

فــي البحريــن ،إضافــة إلى تأكيد ريــادة المملكة

المنظمــة عن اإلجــراءات التــي اتخذتها إضافة

فــي مجال تنظيــم المعارض المعــززة لالقتصاد

إلــى ســير العمــل ومراحــل التنفيــذ ،مطلعً ا على

والسياحة فيها.

