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تقريــــر

¿ منظمة دولية تقدم ورقة بحثية لمفو�سية مجل�س حقوق الإن�سان بالأمم المتحدة.. على ماذا احتوت؟

موقــع  عــن  نقــًا  »األمنــاء« 

)سوث24( بتصرف:

األقل  للبلدان  الدوليــة  املنظمة  قدمت 
منــوًا )OIPMA( ورقة بحثية إىل مفوضية 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، 
الدوافع  ذات  املضللــة  »املعلومات  بشــأن 
السياسية واالدعاءات الكاذبة التي يكرسها 
اإلخوان وتأثريها عىل صنع القرار الدويل«، 
ُمقدمة فيها أمثلة عىل أسلوب الجامعة يف 
الدعاية والتضليل اإلعالمي الذي يســتهدف 
خصومها يف البلــدان العربية، وعىل وجه 

التحديد باليمن.
وقالت مصادر مطلعة لـ »سوث24« إّن 
الورقة، جاءت بالتزامن مع توجيهات ملجلس 
حقوق اإلنسان يف جنيف، ملواجهة عمليات 
التضليــل اإلعالمي، التي باتــت أزمة تؤرق 
عدًدا من الجهــات الدولية الحقوقية وحتى 
التابعة لألمم املتحدة، وأثرت عىل مســتوى 
وأداء الحقائــق التي تصــل لصانعي القرار 

الدويل واألممي.
وقالت منظمــة )OIPMA( إّن ورقتها 
تــأيت اســتجابة لتقرير املقــررة الخاصة 
املعنية بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي 
وحرية  اإلعالمي  التضليل  بشــأن  والتعبري 
الرأي والتعبري، الذي ناقشــه مجلس حقوق 
التابع لألمم املتحدة خالل دورته  اإلنســان 

السابعة واألربعني.

ملخص الورقة
لدى  إنه »غالًبا ما يكون  املنظمة  قالت 
بعض املنظامت واألحزاب والكيانات من غري 
الدول ومن يقف وراءها من دول ومؤسسات 
العديد من الدوافع الشائنة مبا فيها الدوافع 
السياســية الكامنــة وراء فربكــة ونرش 
معلومات مزيفة، وادعاءات كاذبة ومضللة 
عن قصــد إليذاء أو إلحاق الــرر بالدولة 
أو املنظمة أو الشــخصية العامة، مام يؤثر 
ذلك ســلبا عىل سمعة الشخص أو الدولة أو 
الكيانات من غري الدول، كام ميكن أن يؤثر 

ذلك سلبا عىل صنع القرار الدويل«.
ويف ورقــة العمل، ســلطت املنظمة 
الدويل لإلخوان  التنظيــم  الضوء عىل دور 
يف ما اعتربته )زعزعة األمن واالســتقرار 
بالعديد من بلدان الرشق األوسط( باعتباره 
من أهم الفاعلني من غري الدول الذين نجحوا 
يف اســتخدام ماكنتهم اإلعالمية الضخمة 
بتضليــل الرأي العــام املحــي واإلقليمي 
والدويل، خاصة وقد أصبح هذا التنظيم منذ 
األطراف  مرتامية  عاملية  منظمة   2012 عام 
التي مكنتهم من نرش أيديولوجياتهم الدينية 
أيديولوجية ال تعرتف  للحدود، وهي  العابرة 
أصاًل بالدولــة الوطنيــة، وال بالحدود مع 

الدول«.
فقد أصبح التضليل اإلعالمي، يف شبه 
الجزيرة العربية، جزًءا مكماًل لعملية الرصاع 
القائم كام هو الحــال باليمن، عندما كرس 
اإلعالمي  التضليل  عملية  السيايس  اإلسالم 
لتشمل دوال أخرى باملنطقة، وفقا للمنظمة.

الحوثيون من  ويشمل ذلك ما ميارسه 
تضليل لتكريــس »أجندتهم املتطرفة - كام 
تقول املنظمة - حيــث يعتقدون بأن زعيم 
الحويث  باليمن عبدامللك  الحوثيني  املتمردين 
باعتباره من نسل عي، ابن عم النبي محمد، 
ولذا فإن له الحــق يف قيادة اليمن كإمام - 
خليفة يف ملصقاتهم التي تقول: الله أكرب، 
املوت ألمريكا، املوت اإلرسائيي، اللعنة عىل 

اليهود، النرص لإلسالم«.
واســتعرضت الورقة عــدة أمثلة عىل 
التضليــل اإلعالمــي يف عدد مــن البلدان 

العربية، ويف عدة وقائع باملشــهد اليمني، 
شمل بعضها معالجة أمثلة لبعض االدعاءات 
واملعلومــات املضللة مبــا يف ذلك خلفيتها 
ودوافعهــا وأبعادها التي اســتهدفت دولة 
االنتقايل  واملجلس  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الجنويب.
وأوردت املنظمة مجموعة أمثلة ألدوات 

ووسائل قالت إنها مارست هذا الدور:
الجزيــرة: تســتهدف حمالت  قنــاة 
التضليــل التي تقوم بها مختلف برامج قناة 
الجزيرة الناطقة بالعربية املجلس االنتقايل 
الجنويب ودولة اإلمارات العربية املتحدة عرب 
»الجامعات  تلّمع  كاذبــة  معلومات  تقديم 
اإلرهابية« املحظورة مستندة إىل جملة من 
األكاذيب حول الحريات العامة والخاصة يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأوردت املنظمة أمثلة عىل تعاطي قناة 
القتل،  الجزيرة مع شخصيات حرّضت عىل 
أو مارســت دعاية لجهات جهادية متشددة 
أو جامعات محظورة »تحت عنوان الجزيرة 
منرب اإلرهــاب األول، نالحظ يف اليوتيوب 
فيديو عن قنــاة الجزيرة تــم نرشه يف 1 
2019م، يتضمن مقاطع موجزة من  فرباير 
مقابالت أجرتها الجزيرة مع بعض القيادات 
شــملت كل من أسامة بن الدن، الذي هاجم 
فيه الواليات املتحدة، ويوســف القرضاوي 
التفجريات  الجزيــرة  فيــه عرب  دعم  الذي 
االنتحارية، ومؤســس جبهــة النرصة أبو 
االنفصال عن  أعلــن  الذي  الجوالين  محمد 
داعــش واالنضامم اىل القاعدة، وحســني 
الخالفة  الباحث يف شــئون  محمد حسني 
املقابلة مبايعته  أعلن خالل  الذي  اإلسالمية 
ألبــو بكر البغدادي زعيــم داعش عرب قناة 

الجزيرة«.
تابعة  بعضها  الفضائيــة:  2.القنوات 
للحكومــة الرشعيــة اليمنيــة، وتبث من 
الرياض، وأخرى تابعة لحزب اإلصالح، وتبث 
من إســطنبول، قالت املنظمة إن »جميعها 
تركز عىل شــن حملة من االدعاءات املضللة 
واملجلس  املتحــدة  العربية  اإلمــارات  ضد 
قناة  قناة ســهيل،  مثل  الجنويب  االنتقايل 
بلقيس، قناة مين شباب، قناة املهرية، قناة 
ســبأ، قناة الرشعية، قناة اليمن الفضائية، 
قناة عدن، قناة ميانية، قناة حرموت، قناة 
املهرة، قناة الســعيدة، وأوردت أيضا قنوات 

تابعة لحركة الحوثيني.
التواصــل  ووســائل  3.اإلنرتنــت 
االجتامعي: وتطرقــت املنظمة ملا قالت أنه 
»مئات اآلالف من الحســابات أغلبها وهمية 
لنشــطاء اإلخوان والقاعدة وداعش ومنها 
املؤيــدة للتنظيامت اإلرهابيــة عىل مواقع 
التواصل االجتامعــي، كام يوجد أيضا عىل 

الذين  الســعوديني  املغردين  تويرت عدد من 
أصبح شــغلهم الشــاغل توجيه رســائل 
االنتقايل  واملجلس  اإلمارات  دولة  تستهدف 
الجنويب، ويعتــرب اإلخوان أكرث التنظيامت 
استغالاًل لشبكة اإلنرتنت خصوصًا منصات 

التواصل االجتامعي«.
وتفيــد التقارير، وفقــا للمنظمة، أن 
اإلخوان وداعــش عملوا عىل تجنيد عنارص 
التكنولوجيا،  قريبة من عامل  تقنية شبابية 

وهو ما ساعد كثريًا يف تنفيذ أجندتهم.
تقول  الحكوميــة:  4.املنظــامت غري 
املنظمــة الدوليــة إّن »املنظــامت املحلية 
واإلقليميــة التابعة لإلخــوان لعبت دورا ال 
الغري  الدولية  املنظامت  بتضليل  به  يستهان 
حكومية والهيئــات الدولية املعنية بحقوق 
تقارير  وتقديم  إرســال  خالل  من  اإلنسان 
ومعلومــات مضللــة ضد دولــة االمارات 
العربية املتحدة واملجلس االنتقايل الجنويب، 
حيث دفعت باملنظامت والهيئات الدولية اىل 
تبني ما يصل إليها دون التدقيق من حقيقة 
بتقاريرها  وإدراجها  االدعاءات  تلك  ودوافع 

وبياناتها وقراراتها«.
»لقــد وصل الحد إىل منــح بعضا من 
الناشــطني جوائز دوليــة، كجائزة  هؤالء 
مارتــن إينالــز لحقوق اإلنســان لكل من 
الــرصاري، ومحمد منصور  املحامية هدى 
باعتبارهم مدافعني عن حقوق  لهم  تكرميا 
اإلنســان دون النظر إىل حقيقة وخلفيات 

ودوافع نشاطهم ومن يقف خلفهم«.
كام أشــارت املنظمة إىل أنه »منذ منح 
جائزة نوبل للســالم للســيدة توكل كرمان 
قد شــجعها عىل مواصلة العمل يف تأجيج 
الرصاعات يف بلدان الرشق األوســط وفق 

أجندة اإلخوان«.
وأوردت املنظمــة ما قالت أنها »حاالت 
كنامذج ملثل تلك االدعاءات املضللة واملفربكة 
وذات الدوافع السياســية بهدف التشــهري 

بالجهات املستهدفة«.
الحالــة األوىل: االدعــاءات بوجــود 
ســجون رسية بعدن: تضمنــت العديد من 
التقاريــر الصــادرة عن »هيومــن رايتس 
ووتش« ومنظمــة العفو الدولية، فضاًل عن 
تقارير فريق الخرباء البارزين بشــأن اليمن 
مزاعم عن وجود ســجون رسية يف عدن 
التعذيب واالختفاء  وادعاءات حول أعــامل 

القرسي واالعتداء الجنيس.
للبلدان األقل  الدوليــة  للمنظمة  »تأكد 
منوا أن مــا ورد من ادعــاءات حول وجود 
ســجون رسية هي مزاعم مزيفة ومفربكة 
وملفقة ذات دوافع سياسية، خاصة وأن من 
نشطاء اإلخوان باليمن هم مصدر املعلومات 
والتقاريــر املضللة، حيــث تتبناها كل من 

العفو  ومنظمــة  ووتش  رايتــس  هيومن 
البارزين حول  الخــرباء  الدولية وكذا فريق 
التدقيق يف دوافعها و صحتها،  اليمن دون 

وأهدافها الحقيقية«.
وقالــت منظمــة )OIPMA( أنه نظرا 
إىل أن هذه االدعاءات اســتندت إىل ما ذكره 
فريق الخرباء البارزين بـ«األسباب املعقولة 
لالعتقاد« وليــس إىل أدلة تم الوصول إليها 
مبــارشة من قبل فريق الخــرباء البارزين، 
طلبت املنظمــة الدولية ألقــل البلدان منوًا 
تأكيدًا عىل هذه االدعاءات من املنظامت غري 
الشبكة  ذلك  يف  مبا  املســتقلة،  الحكومية 
اإلنســان  وحقوق  والتنمية  لإلعالم  املدنية 
التــي تتألف من 12 منظمــة غري حكومية 
مقرهــا عــدن، واملنترشة بجميــع أنحاء 

املحافظات الجنوبية.
حيــث »توّلت الشــبكة املدنية لإلعالم 
والتنمية وحقوق اإلنســان بدورها تشكيل 
فريق لتقيص الحقائق. ونسقت مع الجهات 
األمنية ذات العالقة لتسهيل مهمة التحقيق، 
الســجون وأجرى  بزيارة  الفريــق  قام  ثم 
مقابالت مــع املعنيني وعقــد لقاءات مع 
الســجناء. ثم ُعرضت علينا نتائج التحقيق 
الذي أحالته املنظمة الدولية ألقل البلدان منوًا 
إىل فريق الخــرباء البارزين يف 24 نوفمرب 

.»2020
الحالة الثانية: مزاعم عن سيطرة دولة 
اإلمارات عىل جزيرة سقطرى: تقول املنظمة 
أن جامعة اإلخوان شــنت حملــة تضليلية 
مريبــة عــرب قنواتهم ووســائل التواصل 
االجتامعي ضــد دور دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة باليمــن تدعي بأن هنــاك قاعدة 
عسكرية إماراتية يف ســقطرى بالتنسيق 
مع إرسائيل عرب حســابات حقيقية ومئات 
الحســابات الوهمية، كــام تناولت كل من 
العفو  هيومن رايتــس ووتش، ومنظمــة 
الدوليــة، ومنظمة رادار لحقوق اإلنســان 
يف تقاريرهــا ادعاءات حول ما أســموها 
»انتهاكات حقوق اإلنســان التــي ارتكبها 
املدعوم من  الجنــويب  االنتقــايل  املجلس 

اإلمارات يف سقطرى«.
تأيت حمــالت التضليل اإلعالمي ضمن 
سلســلة طويلــة ومتكررة لتشــويه دور 
اإلمارات ومســاهمتها الفعالة يف استقرار 
األمن وتقديم الدعم املادي واإلنســاين يف 
تقارير  أن كشفت عدة  سقطرى، وقد سبق 
خالل الســنوات املاضية عن محاوالت جلب 
املئات من عنارص داعش عرب طائرات خاصة 
من ســوريا بالتنســيق مع حزب اإلصالح 

وقطر وتركيا.
خــالل شــهر مايــو 2021، حققت 
املنظمة الدوليــة للبلدان األقل منوا يف هذه 

االدعاءات عىل األرض، وأكد الســقطريون 
أنَّ الشــائعات حول عسكرة الجزيرة مل تكن 
موجــودة إال يف إعالم اإلخوان أو مليشــيا 
الحويث. وفيام يــي مقتطفات من مقابلة 
الســابق  العام  املدير  عبداللــه،  مع محمد 
يدحض هذه  الذي  ملكتب محافظ سقطرى، 
االدعاءات والشــائعات بالقــول: »إنَّ دولة 
اإلمارات لها فضل كبري عىل أهايل سقطرى، 
وهي الرائدة التي وقفت مع أهل ســقطرى 
وأخرجتهم مــن الواقع املرير، ودعمتهم يف 
مختلــف املجاالت. أما ما يشــاع عن وجود 
إماراتية بسقطرى، فهذا  قاعدة عســكرية 
غري صحيح.ال توجد قاعدة عســكرية يف 

سقطرى إطالقًا«.

أســباب اســتهداف املجلس االنتقايل 
الجنويب واإلمارات

التي  الهجمة  بأسباب  يتعلق  أوال: فيام 
يتعرض لهــا املجلس االنتقايل الجنويب من 
قبل اإلخــوان، فإنها تعــود إىل أن املجلس 
يجســد يف مواقفه إرادة شعب الجنوب يف 
استعادة دولته املســتقلة يف حدود ما قبل 
اإلرهابية  الجامعــات  ويقاوم   ،1990 عام 
بجنــوب اليمن، وهــو األمر الــذي يزعج 
الحكومة  باســم  يســعون  الذين  اإلخوان 
الرشعية اىل السيطرة عىل الجنوب وإقامة 
دولة الخالفة اإلسالمية، كام تقول املنظمة.

ثانيا: »أما أســباب الحملــة املمنهجة 
واملريبة التي يشــنها تنظيــم اإلخوان ضد 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة، فمن أبرزها 
سياسية اإلمارات الخارجية التي تعمل عىل 
محاربة اإلسالم السيايس وبالذات اإلخوان، 
ووقوفهــا مع املجلــس االنتقايل الجنويب 
وثورة 20 يونيو املرصية، ومشــاركتها يف 

الحرب ضد اإلرهاب«.

االستنتاجات
التــي وجهتها ملجلس  ويف ورقتهــا 
حقوق اإلنســان، خلصــت املنظمة الدولية 
للبلدان األقل منوا، بأنــه »ال توجد إجراءات 
اإلعالمي حتى  التضليــل  عملية ملواجهــة 
اإلعالمي  التضليل  ظاهرة  ميّكن  مام  اليوم، 
القنوات  ادعاءات كاذبة وملفقة عرب  ونرش 
الفضائية ووســائل التواصــل االجتامعي 
لتصبح قضية عاملية مثرية للقلق، ولتمكني 
الجهــات الفاعلة غــري الحكومية، مبا يف 
أو اإلرهابية، من  ذلك الجامعات املتطرفــة 
بدوافع  وتضخيمها  املضللة  املعلومات  نرش 
سياسية أو أيديولوجية أو تجارية كجزء من 
دول  الستهداف  أو  التطرف  لتعميق  دعايتها 

معينة«.

التوصيات
وأوصت املنظمة الدولية للبلدان األقل منوا:

تعيني  اإلنســان:  حقــوق  1.مجلس 
مقرر خــاص التخاذ اســرتاتيجيات فعالة 
واملبادئ  للمعايــري  أفضل  لتوفري حاميــة 
الدولية لحقوق اإلنســان، وملنــع التضليل 
اإلعالمي والتقارير واالدعاءات ذات الدوافع 

السياسية.
2.املقــررة الخاصــة لألمــم املتحدة 
املعنية بتعزيز وحاميــة الحق بحرية الرأي 
والتعبري: العمل للتحضري لعقد منتدى دويل 
الرشق  منطقة  يف  اإلعالمي  التضليل  بشأن 
عىل  وتأثريه  أفريقيا،  وشــامل  األوســط 

حقوق اإلنسان.
االستشــارية ملجلس حقوق  3.الهيئة 
بني  العالقة  تحدد  اإلنســان: وضع معايري 
اإلسالم السيايس باعتباره قوة عنف مؤثرة 
غري  املنظامت  وبني  اإلنســان  حقوق  عىل 

الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان.

كيف متار�س جماعة االإخوان ت�ضليال اإعالميا �ضد االإمارات واالنتقايل؟
الت�ضليل االإعالمي جلماعة االإخوان واأثره على �ضنع القرار

قناة اجلزيرة ت�ضن حمالت ت�ضليل �ضد املجل�س االنتقايل واالإمارات وتقدم معلومات كاذبة


