
األسرة الصحافية ترفض وتدين المغالطات الصادرة بحق البحرين
ــان األوروبـــــي ــم ــرل ــب ــى رئــيــس ال ــ ــة إل ــالـ ــون رسـ ــه ــوج ــف الــمــحــلــيــة ي ــح ــص ــر ال ــري ــح رؤســـــاء ت

وجه رؤساء تحرير الصحف المحلية رسالة إلى رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ساسولي، 
عبــروا فيهــا عــن رفضهم وإدانتهم القرار الصــادر عن البرلمان األوروبــي الذي حمل جملة 
من المغالطات عن حرية الرأي والتعبير واستقاللية الصحافة في مملكة البحرين، والتي 
ال أســاس لهــا مــن الحقيقــة وال تعبــر إطالقــا عــن واقــع الصحافــة فــي المملكــة، مؤكديــن 
اســتغرابهم مما ورد في القرار الذي اســتند في اســتقاء معلوماته على مصادر مشــبوهة 

اعتادت على استهداف مملكة البحرين، من خالل كيل االدعاءات واالتهامات الباطلة.

وقـــال رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحلية 
فـــي رســـالتهم إن األســـرة الصحافية في 
مملكـــة البحريـــن تســـتغرب مـــا ورد فـــي 
مملكـــة  بحـــق  األوروبـــي  البرلمـــان  قـــرار 
مـــا  الحقوقيـــة،  ومؤسســـاتها  البحريـــن 
يتنافـــى مع المبادئ والقيـــم الديمقراطية 
ومـــع المعاهـــدات واالتفـــاق،ات الدوليـــة، 
ومـــع كل األعـــراف المتعبـــة عالمًيا، والتي 
تحتـــم تحـــري الحقيقة بصورتهـــا الكاملة 
من خالل اســـتقاء المعلومـــات والبيانات 
الرســـمية  المصـــادر  مـــن  واإلحصـــاءات 
وباألدلـــة والبراهيـــن الموثقة، وبأســـلوب 

مهني وحيادي.
واستنكر رؤساء تحرير الصحف المحلية 
غـــض البرلمان األوروبي الطرف عن واقع 

البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الصحافـــة  حـــال 
والـــذي يعمل من خالله وبكل حرية مئات 
البحرينييـــن وغيرهـــم مـــن  الصحافييـــن 
الصحافييـــن األجانب كمندوبين لكبريات 
أو  والدولـــي  اإلقليمـــي  اإلعـــالم  وســـائل 
األحـــداث  لتغطيـــة  يتوافـــدون  الذيـــن 
مـــا  أن  معتبريـــن  الدوليـــة،  والفعاليـــات 
ورد فـــي القرار ســـقطة مدوية في تاريخ 
البرلمـــان األوروبـــي، والـــذي كان حريا به 
تســـليط الضوء على الممارســـات القمعية 
ضـــد الصحافيين والتي تتبعها دول ترفع 
حرية إبداء الرأي والتعبير كشعاٍر لها، بداًل 
مـــن ســـوق االتهامـــات زوًرا وبهتاًنـــا بحق 
البحريـــن والتـــي تتخـــذ مـــن حريـــة الرأي 
والتعبيـــر واســـتقاللية الصحافـــة منهًجـــا 

الصحـــف  عملًيـــا. وأدان رؤســـاء تحريـــر 
المحليـــة في رســـالتهم التجاهـــل المتعمد 
مـــن قبـــل البرلمـــان األوروبـــي للتطـــورات 
الصحافـــة  شـــهدتها  التـــي  المتالحقـــة 
البحرينيـــة فـــي حقل اإلعـــالم واالتصال، 
والتي كان آخرهـــا انتخاب رئيس جمعية 

بلجنـــة  عضـــوا  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
التـــوازن بين الجنســـين باالتحـــاد الدولي 
للصحفيين، مؤكديـــن أن ما ورد في قرار 
البرلمـــان األوروبـــي ال يمكـــن اعتبـــاره إال 
تدخاًل ســـافًرا في الشـــأن البحريني، ُقدم 
بمحتوى يفتقر ألدنى درجات المصداقية، 

مســـتهجنين أن يصدر مثل هذا القرار من 
منظمة بهذا الحجم وتلك المسؤولية.

ووجـــه رؤســـاء تحرير الصحـــف المحلية 
الدعوة لرئيس البرلمان األوروبي إلرسال 
مندوبيـــن مـــن البرلمان للتعـــرف عن كثب 
على واقع الصحافة البحرينية، واالطالع 

على التجربة الرائدة في ســـن التشريعات 
الـــرأي  حريـــة  تكفـــل  التـــي  والقوانيـــن 
والتعبيـــر للعامليـــن في القطـــاع الحيوي، 
لتصويب النظرة الخاطئة والمفاهيم غير 
الحقيقية التي أوردها قرار البرلمان بحق 

مملكة البحرين.
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الخامس من يونيو/  حزيران 1967
Û  ســكينة بــكل  انطــوت،  حزيــران  يونيــو/    5 باألمــس، 

وهــدوء 54 عاًمــا علــى نشــوب حــرب )األيــام الســتة( 
التي شكلت صدمة موجعة وانتكاسة تاريخية مقعدة 
بالنســبة للعــرب بصــورة عامــة وللفلســطينيين خاصة، 
وكانــت بمثابــة المنعطــف المصيري الحــاد في الصراع 
العربــي اإلســرائيلي الــذي أدى إلــى إضعــاف الموقــف 
العربــي وتغييــر وجــه المنطقــة بأســرها، وخلــق واقــع 
جديــد مختلف مــا تزال المنطقة تعانــي من إرهاصاته 
وتبعاتــه وتداعياتــه، ومــا يــزال العالم العربــي يدفع له 

ثمنه باهًظا حتى اآلن.
Û  ،وال أعتقد أن أجيال اليوم من شباب العرب والمسلمين

الغــد، تســتطيع أن تســتوعب أو  ناهيــك عــن أجيــال 
بــأن إســرائيل، تلــك الدولــة الصغيــرة، أو مــا  تصــدق 
نسميها بالكيان الصهيوني، تمكنت خالل 6 أيام فقط، 
مــن االنتصــار علــى 3 دول عربيــة، وهزيمــة جيوشــها 
علــى 3 محــاور قتالية، وتمكنت مــن اجتياح واحتالل 
قطاع غزة وشــبه جزيرة ســيناء ووصلــت إلى ضفاف 
قنــاة الســويس، واحتلــت الجــوالن الســورية، والضفة 
الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية أو القدس 
القديمة التي تضم المســجد األقصى وكنيسة القيامة، 
والتــي يعتبــر اليهــود العــودة إليها من أغلــى تطلعاتهم 
أن  بعــد  ذلــك  وأقــدس أحالمهــم ومروياتهــم، حــدث 
لهــذه  الجــوي  الســالح  فــي تدميــر  نجحــت إســرائيل 
الدول خالل الساعات الثالث األولى من بدء المعارك، 
وتدمير 80 % من العتاد العســكري لهذه الدول بنهاية 
اليــوم الســادس لتلــك الحــرب؛ وهــو حــدث لــم يشــهد 
التاريــخ مثيــاًل أو مشــابًها لــه ال مــن قبــل وال مــن بعــد؛ 
فــي تلــك الحــرب تمكنت إســرائيل من توســيع رقعتها 

الجغرافية لخمسة أضعاف.
Û  وإلى جانب خسائر العرب الكارثية لهذا الكم الهائل من

األراضي واألســلحة والممتلكات وغيرها من الخســائر 
الماديــة الكبــرى، فقد كانــت الخســائر المعنوية مدمرة 
أحدثــت جروًحــا عميقة في كبرياء العــرب وكرامتهم، 
الشــعوب  لمعنويــات  واالنهيــار  اإلحبــاط  وســببت 
والنخــب العربيــة، كما راح ضحية هــذه الحرب ما بين 
15 و25 ألــف قتيــل أو شــهيد، إلــى جانب أعــداد هائلة 

من الجرحى واألسرى، وال نفهم بهذا الصدد معنى هذا 
التفــاوت الصارخ في تقدير عدد القتلى وعدم تحديد 
العــدد الحقيقي لهم! وهو أمر ســهل يتــم التوصل إليه 
مــن خــالل خصم عدد من عاد ســالًما من الجبهات بعد 
توقــف المعــارك مــن عــدد مــن أرســلوا إليها فــي بداية 
الحــرب. إن هــذا التراخي والتغاضي عن تحديد العدد 
الحقيقــي للشــهداء إنمــا يمثل انعكاســا واضحا لمقدار 
التســاهل واالســتهتار برجــال بذلــوا مهجهــم وقدمــوا 
أرواحهــم فــداء ألوطانهــم! وفــي حين أطلقت أســماء 
القــادة والزعمــاء العــرب المهزومين الذين تســببوا في 
تلك الكارثة على الشوارع والميادين في بلدانهم وفي 
الــدول العربية األخرى، وهيأت لهــم األضرحة والقبور 
الفارهة، وأقيمت لهم التماثيل فإننا ال نجد من النصب 
التذكاريــة مــا يليق بذكرى هؤالء الشــهداء والضحايا، 
إن الواجــب الوطني وقيــم الوفاء والعرفان كانت وما 
تــزال تحتــم إقامــة نصــب تــذكاري ضخــم في ســيناء 
فــي الموقــع الذي ســالت فيــه دماؤهم الطاهــرة يكون 
فــي حجــم ووجاهــة وهيبــة األهرامــات؛ تنقــش عليها 
اســم كل واحــد منهــم كمــا فعــل المصريــون القدمــاء 
عندما حفروا أسماء ملوكهم ووجهائهم على الصخور 
وجــدران المدافــن والمعابــد، كما يجــب أن تقام نصب 
تذكارية مشابهة في فلسطين وسوريا واألردن وحتى 

في باقي الدول العربية.
Û  وإلــى جانــب ذلك، وكما ذكرت فــي البداية، فإن ذكرى

هــذه الكارثة مرت باألمس بكل ســكينة وهدوء! وكأن 
العقل العربي والذاكرة العربية مطلوب منهما النسيان، 
الجلــل،  الحــدث  التاريــخ، ونســيان هــذا  نســيان هــذا 
وغض الطرف عن تلك الهزيمة النكراء؛ حتى ال ترتفع 
المتســببين  بمحاســبة ومحاكمــة  المطالبــة  األصــوات 
بهــا، وحتــى نظــل نمجدهــم ونعظم أســماءهم كأبطال 

منتصرين.
Û  ولقــد منحتنــي الظــروف ألكثر من مــرة فرصة حضور

كليــة ســانت هيرســت  لمنتســبي  التخــرج  احتفــاالت 
تلــك  إحــدى  وفــي  العريقــة،  العســكرية  البريطانيــة 
المناسبات وعلى مدرجات الضيوف جلس إلى جانبي 
والــد أحــد الخريجين البريطانييــن، وهو أيًضا كان من 

خريجــي الكليــة ذاتهــا، وأصبــح ضابًطــا فــي الجيــش 
البريطانــي قبــل تقاعــده، وتطــرق الحديــث الطويــل 
الــذي دار بيننــا، مــن بيــن أمور أخرى، إلــى حرب األيام 
الســتة وقــال إنهــا أصبحت مــن المواد األساســية التي 
يتــم تدريســها فــي الكليــات العســكرية، وهــي حــرب 
ارتكبــت فيهــا مــن الجانــب العربــي أخطــاء فــي غايــة 
الســخف وحماقات عســكرية مروعة ال يمكن ألي كان 
أن يتصــور أن أحًدا يمكن أن يرتكبها، وبذلك فإن تلك 
الحــرب كانــت من بين أفدح ولكن مــن أقصر الحروب 
التي لم تقدم للعلوم العسكرية أية إضافات أو دروًسا 

أو عبًرا جديدة.
Û  وعندما ندعو إلى إحياء هذه الذكرى كل عام وبشــكل

الئــق محســوس فإننــا ال نهــدف إلــى نــكء الجــروح، 
أو جلــد الــذات ولطــم الصــدور، أو البــكاء علــى اللبــن 

المسكوب؛ 
Û  الحــرص الواعيــة تصــر وتحــرص كل  األمــم  بــل ألن 

علــى االحتفــاء بتجاربهــا واســتعادة ذكراهــا وإبقائهــا 
مــن  واالســتفادة  وضمائرهــا،  وجدانهــا  فــي  حاضــرة 
دروسها وعبرها ولضمان تالفي وتجنب تكرار ارتكاب 

األخطاء ذاتها.
Û  اإلشــارة أو  التوقــف  نــود  فإننــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 

بشــكل عابــر إلــى واحــد فقط من أهــم أوجــه التقصير 
وأبــرز األخطاء التي ســاهمت بشــكل كبير في حدوث 
تلــك الهزيمــة أو كمــا ســميت إعالمًيا بـ “النكســة”؛ وهو 
اإلخفــاق فــي اســتعمال الســالح اإلعالمــي فــي تلــك 
باألحــرى إســاءة اســتعماله، وهــو ســالح  أو  الحــرب، 
قــد يفــوق مــن حيــث األهميــة الســالح التقليــدي إذا 
تــم توظيفــه و تجنيــده واالســتفادة منــه إلــى أقصــى 

حدوده.
Û  فالحــروب تخــاض علــى جبهتيــن متوازيتيــن؛ واحدة

للمعــارك العســكرية واألخــرى للمعــارك اإلعالمية أو ما 
يسمى بالحرب اإلعالمية أو الحرب النفسية، فاإلعالم 
كان وسيظل سالحا له دور فاعل في توجيه الحروب 
وتحقيق نتائجها، وبذلك أصبحت العدة اإلعالمية من 
أهم التجهيزات واألســلحة المســتخدمة في الحروب، 
االســتراتيجية  تحديــد  متعاظــم  بشــكل  وأصبــح 

اإلعالمية يأتي في مقدمة الخطط الحربية.
Û  محوريــن علــى  تنطلــق  بدورهــا  اإلعالميــة  والحــرب 

نفســية  علــى  والتأثيــر  الوصــول  إلــى  يهــدف  األول 
العــدو وإرباكهــا، وهــو ما يبرر بــث الشــائعات واألخبار 
التــي تدخــل الخــوف والرعــب فــي صفــوف األعــداء. 
كمــا يهدف إلى تشــكيل أو حشــد رأي عــام ضاغط في 
صفــوف العــدو أواًل ثــم فــي صفــوف المجتمــع الدولي 
لكســب تأييــده وتعاطفــه، ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو 
المحــور الثانــي الموجه إلى الداخــل والذي يهدف إلى 

تهيئة وتعبئة الجماهير واستنهاض وشحذ هممها.
Û  وفي كل األحوال فإن تحقيق كل هذه األهداف يتطلب

الحــرص علــى عنصــر اإلقنــاع المبنــي علــى الشــفافية 
والمصداقيــة وليــس التمويــه والكــذب والتضليل، لقد 
كان “غوبلــز” وزيــر هتلــر للدعايــة واإلعــالم مــن أبطال 
مدرســة الكــذب والخــداع والتضليــل اإلعالمــي، وكان 
ينصــح هتلــر بــأن “اكذب اكــذب حتى يصدقــك الناس 
بل تصدق نفســك” وكانت هــذه النصيحة من بين أهم 

أسباب هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية.
Û  تــم العربيــة  العســكرية  االنقالبــات  جمهوريــات  فــي 

تحويــر وتحويل الوظيفة األساســية لآلليــات والمنابر 
القــادة وتأييــد  إبــراز وتلميــع صــورة  إلــى  اإلعالميــة 
وتبريــر سياســات األنظمــة الحاكمة، لقد تربــع الرئيس 
العــرب  قلــوب  علــى  هللا(  )رحمــه  عبدالناصــر  جمــال 
إلــى  جميًعــا، وبــرع فــي توظيــف اإلعــالم وتوجيهــه 
هــذا االتجــاه بعــد أن حــل األحــزاب وأمــم الصحافــة 
واإلعــالم وحجــب األصــوات األخــرى وجعــل اإلعــالم 
يخــوض حرًبا داخلية ضد “أعداء الشــعب من العمالء 
والمرتزقة وحرامية الشــعب المســتغلين” وفتح جبهة 
عربيــة واســعة ضــد حــكام العــرب “الرجعييــن”، وفــي 
حرب الخامس من يونيو/  حزيران 1967 اعتقد جمال 
عبدالناصــر بأن إســرائيل إذا زحفت واجتازت الحدود 
المصريــة فإن القوى العظمى ســتتدخل وتجبرها على 
االنســحاب، وبذلك يحقــق انتصاًرا إعالميــا كما حدث 
في حرب الســويس أو العدوان الثالثي على مصر في 
العــام 1956، لكــن اعتقــاده لــم يكــن صائًبا هــذه المرة، 

رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. 
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