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»األمنــاء« عــن مركــز ســوث 24 لألخبــار 
والدراسات بتصرف:

نرش مركز ســوث24 لألخبار والدراسات 
تقريرا تحليليا مفصال، كتبه األمرييك فرناندو 
املســلحة،  الجامعات  يف  الخبري  كارفاخال، 
مســتعرضا خلفية أحــداث كريرت وكثري من 

التفاصيل حولها.
وُيعــد الكاتــب كارفاخــال خبــريا يف 
إقليميا يف فريق  الجامعات املسلحة، وخبريا 
خرباء اليمن التابع ملجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة من أبريــل 2017 إىل مارس 2019م، 
ولديه ما يقرب مــن 20 عاًما من الخربة يف 
إجراء العمل امليــداين باليمن وهو متخصص 

يف السياسة اليمنية والعالقات القبلية.
التقريــر الذي حمل عنوان “اشــتباكات 
فيه  املعلومــايت”، فضح  والتضليــل  كريرت 
الخبــري األمرييك نرش إعــالم عريب ودويل 
ملعلومات مضللة عــن أحداث كريرت، أوقعهم 
االنتقايل  فيها مراسلون مناهضون للمجلس 

الجنويب والقوات املسلحة الجنوبية.
وقال التقرير: »فضحت جولة االشتباكات 

الجديدة باليمن مشــكلة كربى تساهم 
يف تصعيد األمــور وتتمثل يف التضليل 
األحــداث،  تغطيــة  يف  املعلومــايت 
كريرت  يف  االشتباكات  رشارة  واشتعلت 

بني القوات األمنية يف عدن والضابط 
املارق إمام محمد أحمد عبده الصلوي 
الشــهري بالنــويب، القائد الســابق 

لـ“معسكر 20”«.
وأضاف: »ورسعــان ما تصاعدت 
األحــداث إىل معركة بــني الفصائل 
السياســية أدت إىل الــزج بالقــوى 
إعالمية  حــرب  أتون  يف  اإلقليميــة 
املسلحة يف  األحداث  جديدة, وشكلت 
ما  ورسعان  لــألرواح،  تهديدا  كريرت 
بثت وسائل اإلعالم املحلية والخارجية 
روايات بشــأن املعــارك الداخلية يف 
لحظي  بشــكل  تنترش  حيث  الجنوب 

مانشــيتات األخبار عرب وســائل إعالم 
إقليمية وغربيــة تؤلب رشكاء التحالف 
ضد بعضهــم البعض.. وانطلقت رشارة 
املعركة التي اســتمرت عىل مدار يومني 

بعد اقتحــام رجال “النويب” أحد الســجون 
واختطافهم ضابــط رشطة، حيث تزامن ذلك 
التوترات املتصاعدة يف شبوة، والعالقات  مع 
املربمة  الرياض  اتفاقية  إطار  املتدهورة داخل 
عام 2019. وكان توقيت اقتحام السجن محل 
اشــتباه بجانب أنواع األسلحة وشدة القتال. 
وأظهــرت فيديوهات عىل مواقــع التواصل 
يستخدمون  وهم  “النويب”  رجال  االجتامعي 
أسلحة جديدة من العيار الثقيل، بينها قاذفات 
قنابــل يدوية من مواقع بالقــرب من منازل 
مملوكة إلمام النويب. ومتركزت قوات الحزام 
األمني حول الطويلة يف كريرت، مام أدى إىل 
نشــوب حرب بالوكالة بني القــوات املوالية 
للمجلس االنتقــايل الجنويب وحزب اإلصالح 

التابع لإلخوان«.
وتابع: »وتاهت التفاصيل الدقيقة للرصاع 
بعد أن اندفعت وسائل اإلعالم وأوردت تقارير 
عدن،  العاصمة  يف  املتزايــدة  التوترات  حول 
إن التتبــع الدقيــق للتقاريــر األولية خارج 
عدن، ومانشيتات وســائل اإلعالم الخليجية، 
والتغطيــة املتتابعــة من مؤسســات أمثال 
بوست  واشــنطن  برس  أسوشــيتد  رويرتز 
متنح فهاًم أفضل للكيفية التي وجدت خاللها 
املعلومات املضللة ســبيال لها من صحفيني، 
موالني لوســائل إعالم مناهضة، إىل املكاتب 
الغربية  اإلعالميــة  للمؤسســات  اإلقليمية 

الرئيســية. وميتد نطاق تدفق املعلومات من 
االنتقايل  للمجلس  املناهــض  املحيل  اإلعالم 
الجنــويب إىل املنصات اإلعالميــة الخليجية 
املوالية أمثال العربية والعريب والجزيرة وحتى 
الرشق األوسط خالل شبكة مراسلني محليني 

يعملون لدى وسائل اإلعالم الغربية«.
واســتطرد: »ويف هــذه الحالــة، بدأت 
منصات إعالميــة تابعة لحزب اإلصالح فيًضا 
من املعلومــات املضللة التــي وصلت مواقع 
التواصــل االجتامعي ثم انتــرشت من خالل 
موالــني لهــم يعملون كمراســلني محليني 
لشــبكات اإلعالم الغريب. مل تتطرق التغطية 
كثــريا إىل تعقيدات الرصاع ذاته لكنها تركزت 
عىل القــوات الجنوبية ومحاولــة تحميلها 
مسؤولية عدم االستقرار يف عدن وتصويرها 
عىل أنها الطرف الذي أشعل األحداث وهو ما 

يناقض كونها هدفا للتصعيد«.

خلفية الرصاع
وقــال التقرير: »كام هو الحــال مع أي 
قضيــة أو أحداث محددة باليمــن، ليس من 
الســهل تقديم رشح بسيط ألحداث 1 أكتوبر 
التي وقعت يف كريــرت. خلفية هذه األحداث 

تتطلب فهــاًم لألطراف املرتبطــة بها، وهي 
تفاصيل معقدة تشــتت االنتبــاه عن أخبار 
يتم تقدميهــا إىل جمهور عام ال ميلك إال حدا 
أدىن أو ال يشء مــن املعلومات املتعلقة بهذا 
البلــد. ومع ذلك، فإن هذا هو ما يحتاجه املرء 
إذا أراد املســاهمة يف حل الــرصاع والتعرف 
عىل وجهات النظر املحلية أو عىل األقل عدم 

الضلوع بشكل مبارش يف تصعيد الرصاع«.
وأضــاف: »بــادئ ذي بــدء، ينبغي عىل 
املراقبني استيعاب أن عدن هي منطقة ُمتنازع 
عليها بشــدة باليمن، ومتثل واحدة من أصغر 
محافظــات الدولة، ومل تكــن فقط عاصمة 
الدميقراطية الشعبية خالل  اليمن  لجمهورية 
الفرتة مــن 1967 إىل 1990 لكنها “جوهرة 
 1839 الربيطانية من  التاج” لإلمرباطوريــة 
1967. وتم إدراك قيمتها االســرتاتيجية  اىل 
من خالل أمئــة زيديني يف صنعاء منذ قرون 
حيث اعتربوا عدن مبثابة “عني اليمن”. وأعلن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي عدن عاصمة 
مؤقتة لليمــن يف 21 مارس 2015 بعد أن الذ 
بالفــرار من صنعاء يف أعقــاب بداية تعزيز 
وعىل  صنعاء.  بالعاصمة  سلطتهم  الحوثيني 
مدار العقود الثالثة املاضية، ظلت عدن مركزا 
للرصاع، بــدءا من الحــرب األهلية القصرية 
عام 1994، مرورا بصعــود الحركة الجنوبية 
و”غزو”   ،2017 عــام  )الحراك(  االنفصالية 

عدن بواســطة تحالف الحوثيني\صالح عام 
2015، ثــم الحرب بــني االنفصاليني وحزب 
اإلصالح الــذي يحاول إقامة مركز قوة بعد أن 
طرده الحوثيون والرئيس الراحل عيل عبد الله 

صالح من صنعاء يف سبتمرب 2014«.
وتابع: »ورغــم املواجهة التي اندلعت يف 
1 أكتوبر بني طرفني رئيســيني، لكنها متثل 
جزءا من رصاع أكرب نطاقا يتعلق بالســيطرة 
املحافظات  أرجاء  والتنافس عــرب  عىل عدن 
الجنوبيــة. أوال، يعد إمام النويب شــخصية 
كريرت  يف  الطويلة  ملنطقــة  ينتمي  معروفة 
بعــدن. وتكشــف مقابالت مع مســؤولني 
وأقــارب ضحايا جرائم النــويب، ومحادثات 
الحقة مع أشخاص يف عدن معلومات بشأن 
صعوده كداعية محيل وقائد شاب مواٍل لحزب 
اإلصالح الذي انجــذب إليه للمرة األوىل أوائل 
عــام 2007 وفقا ملصادر عىل دراية مباضيه. 
ويشــري البعض يف عدن إىل الدور الذي لعبه 
النويب مع شــباب الحراك عــام 2011 أثناء 
للوم بســبب  تعرض  العــريب، حيث  الربيع 
قيادته جامعة من شباب اإلصالح. ويف 2015 
قاد النويب جامعة مســلحة تحــارب قوات 
الحوثيني\صالح، وساهمت يف نهاية املطاف 

يف انســحابهم من كريرت بعدن، ورسعان ما 
تحرك النويب ليبســط سيطرته عىل معسكر 
20 الذي ميثل اســمه إحياء لذكرى انتفاضة 
20 يونيــو 1967 يف كريرت، وأســس قاعدة 

لجامعته املسلحة يف موقع شديد الرمزية«.
وأشــارت مانشــيتات األخبار إىل رصاع 
الذي  الدور  االنفصاليني ميتد منذ  داخيل بني 
لعبــه النويب يف محاربة قــوات الحوثيني\

التي  الجنوبية”  بـ“املقاومة  وعالقته  صالح، 
تشكلت لحامية عدن يف أعقاب تحريرها يف 
الجنوبية  املقاومة  وأدمجت   .2015 أغسطس 
كافة امليليشيات التي تشــكلت ملقاتلة قوات 
الحوثيني\صالح مبا يف ذلك تلك التي يقودها 
مختار النويب األخ غري الشقيق إلمام والقائد 
“محور  وقائد  الضالع،  يف  للقوات  الســابق 

أبني” حاليا.
وركزت التقاريــر اإلعالمية عىل دور إمام 
النويب عام 2015 وعالقته بقائد قوات الحزام 
األمني املوايل للمجلــس االنتقايل الجنويب. 
واتخــذت قيادة إمــام النويب ملعســكر 20 
طابعا رســميا عام 2015 بواسطة “املقاومة 
الجنوبية، قبــل أن يتم االعرتاف بها فيام بعد 
من خــالل وزارة الداخلية تحت قيادة الرئيس 
هادي بجانــب وحدات الحــزام األمني. ومل 
يكن إمام النــويب قط عىل نفس خط الحراك 
والعنارص االنفصاليــة الجنوبية األخرى يف 

2015، متثل دوره يف كريرت  عدن. ومنذ عام 
يف تأســيس موطئ قــدم للقــوات املوالية 
لإلصــالح وموازنــة العالقات مــع الحراك، 
واملجلس االنتقــايل الجنويب الحقا ملناهضة 
أي تحــركات محتملة تجــاه االنفصال. ومل 
النويب فقط مــن موقعه كقائد  يرتبح إمام 
أمنــي لكنه أصبــح مبثابة املُنَّفــذ لألطراف 
الدينية واملناهضة لالنفصاليني، وتركزت بؤرة 
اهتامم عدد من التحقيقات يف قضايا تعذيب 
واغتياالت حتى وقت عزله من منصبه كقائد 
يف أكتوبر 2017 عىل استهداف شباب الحراك 
الناشط أو هؤالء الذين أعلنوا أنفسهم ملحدين 

يف عدن«.

التصعيد والدور اإلعالمي
وأكمــل التقرير: »وبالفعــل، فإن رشح 
التفاصيــل الدقيقة ملثل هذا الــرصاع املعقد 
البســاطة هو  بالغ  مهمة صعبة، لكن األمر 
العزوف عن زيادة حــدة الخصومة مبثل هذا 
املستوى من املعلومات املضللة خالل التقارير 

املنشورة منذ 1 أكتوبر«.
مع  املشكلة  أن  الجنوبيون  »ويرى  وتابع: 
وســائل اإلعالم األجنبية تبدأ باالعتامد عىل 

املحافظات  من  محليني  ومراسلني  صحفيني 
الشاملية والذين يقومون بتقديم تقارير تتسم 

باالنحياز بشأن أحداث وقضايا الجنوب«.
وأضاف: »بحث رسيــع لألخبار الصادرة 
باللغة اإلنجليزية بشــأن اشــتباكات كريرت 
ينجم عنه عناوين رئيســية تشري إىل وجود 
رصاع “بــني االنفصاليني”. وميثل هذا نتاًجا 
للنهــج املــزدوج للتغطية اإلخبارية بشــأن 
الــرصاع، وبدأ فيض املعلومــات املضللة من 
خالل منصات إعالمية محلية ناطقة بالعربية، 
بجانب مواقع التواصل االجتامعي حيث تقوم 
بالرتكيز بدون أي شــك عىل الصورة السلبية 
للقوات الجنوبية، عىل سبيل املثال، فإن قناة 
بلقيس، تلك الرشكة اإلعالمية التي يقع مقرها 
الحائزة  يف إسطنبول وأسستها توكل كرمان 
عىل نوبــل كانت أول موقــع إعالمي ينرش 
تقارير بشــأن االشتباكات. وعالوة عىل ذلك، 
أنتج موقع الصحوة نيوز، وقناة مين شــباب 
املواليتــان لحزب اإلصــالح، و”املهرية” التي 
يقع مقرها يف إســطنبول أيضــا الكثري من 
التقارير األولية عــن األحداث باللغة العربية. 
وتم تســليط الضوء عىل تلك املنصات بسبب 
املرتفع  وتصنيفهــا  لديها  التأثري  مســتوى 
بني اليمنيني وغريهم مــن الجمهور الناطق 
بالعربيــة يف الرشق األوســط وغريها من 

املناطق«.

واســتطرد: »ومن هنا يبــدأ األمر حيث 
نــرى كيف يتم تبني تلــك الروايات من خالل 
واإلنجليزية  العربية  باللغتني  إعالمية  وسائل 
أمثال “العربية” و “عــرب نيوز” والجزيرة” 
وحتى “الرشق األوســط”. وتعتمد العناوين 
الرئيســية الرصاع باعتباره قتــااًل داخليا يف 
الجنويب. ورسمت  االنتقايل  املجلس  صفوف 
النويب  إمام  التقارير املنشــورة  محتويــات 
كشخصية انفصالية مواٍل للمجلس االنتقايل 
الجنــويب. وتحدثت تقارير عــن انتامئه إىل 

قوات الحزام األمني كذلك«.
وقال: »ويبــدو أن تصويــر النويب عىل 
مثل هذا النحــو ال يعتمد عىل حقائق خلفيته 
وانتامئه السيايس بل يبدو األمر وكأن خلفية 
أخيه غري الشــقيق، مختار النويب، قد جرى 
زرعهــا يف إمام اســتنادا فقط عىل عالقات 
الدم. مل يسبق لوسائل اإلعالم املوالية لإلصالح 
أن تحدثــت عــن وجود أي عالقــة بني إمام 
املرتبطة  األمنية  القــوات  أو  والحزب  النويب 
وســيكون  باليمن،  لإلخوان  املوايل  بالحزب 
املنصات  أن مثل هــذه  الســذاجة تخيل  من 
اإلعالمية اليمنيــة البارزة ينقصها املعلومات 
والخلفية التاريخية عن الالعبني الضالعني يف 
الرصاعات، وأشعلت هذه التقارير جبهة ثانية 
من الجنوبيني الذين اتخذوا العناوين الرئيسية 
آرائهم حول وجود تحزب يف  لدعم  وســيلة 
التقارير اإلعالميــة وإلقاء الضوء عىل نطاق 
والقوات  اإلصــالح  بني  الســيايس  الرصاع 

املوالية للمجلس االنتقايل الجنويب«.
وتابــع: »وعــالوة عــىل ذلــك، فإن 
نرشتــه  الــذي  واملحتــوى  املانشــيتات 
وســائل اإلعالم الغربية أمثــال “رويرتز” 
بوست”  و”واشــنطن  و”أسوشيتدبرس” 
وجــاردا وورلــد” و”ياهو نيــوز” و”إيه 
نيــوز” تحايك نفس مــا تفعله  يب يس 
املنافذ اإلعالميــة الخليجية، حيث تتقاطر 
املجلس  خصــوم  يخلقها  التــي  الروايات 
االنتقــايل الجنــويب بشــكل رسيع نحو 
املكاتب اإلعالميــة الغربية دون أن تخضع 
عىل ما يبدو ملزيد مــن التدقيق املعلومايت 
أو التغطيــة الدقيقة. مثل هــذه العملية، 
الواضحة لجمهور الجنوب الناطق بالعربية أو 
باإلنجليزية يف كل مكان، أضافت دليال عىل 
وجود  مفادها  االنتشار  واسعة  نظر  وجهات 
بيئة معادية تغــّذي رسد “نحن يف مواجهة 
هم”، مبعنى أنها تؤجج االنقســام، وتكتفي 
الجامهري الجنوبية املتشــككة للغاية بالفعل 
باإلشارة إىل مســتويات التضليل املعلومايت 
وانحدار مصداقية وســائل اإلعالم األجنبية، 
وبدأ الجنوبيون يف إلقاء اللوم عىل وســائل 
اإلعــالم الغربيــة لنرشها تقاريــر متحزبة 
حزب  ألجندة  الرتويج  تســتهدف  مبســطة 

سيايس معني«.
واختتم التقرير: »ال يوجد مثة شك يف أن 
معظم التغطية اإلعالمية الشــتباكات كريرت 
التي اســتمرت يومني مل تكــن متوازنة، كام 
أن إخفاق معظم وســائل اإلعالم الغريب يف 
إذا  الصدد يوضح وجود مشــكلة كربى  هذا 
أردنا البحث عن طريق يؤدي إىل اتفاق سالم 
بني الالعبــني أصحاب الجــذور العميقة، إذ 
ساهمت التغطية اإلعالمية يف تصعيد الرصاع 
الغريب  اإلعالم  مصداقية  وتقليص  السيايس 
وزيادة وتــرية إقصاء الجنوبيــني الباحثني 
عن فهم أكــرب للقضية الجنوبية بني جمهور 
األعمق  التأثري  وكان  اتســاًعا،  أكــر  عاملي 
لهذا الحــدث أكر وضوحــا حينام أخفقت 
البعثات الدبلوماســية وبيانات األمم املتحدة 
يف مخاطبة التفاصيــل الدقيقة للرصاع مام 
ساهم ببساطة يف السامح للتغطية اإلقليمية 

والدولية بامليض قدما بال منازع«.

تقرير

خبري اأمريكي يف�سح الت�سليل املعلوماتي لو�سائل اإعالمية اإقليمية ودولية يف تغطية اأحداث كريرت
 كيف امتد نطاق تدفق املعلومات من الإعالم املحلي 
املناه�ض ملن�سات اإعالمية خليجية حتى ال�سرق الأو�سط؟

هكذا بداأت من�سات اإعالمية اإخوانية بت�سليل املعلومات

ما اأ�سباب تقل�ض م�سداقية الإعالم الغربي وزيادة وترية اإق�ساء اجلنوبيني؟

م�سكلة و�سائل الإعالم الأجنبية العتماد 
على �سحفيني ومرا�سلني �سماليني


