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استطالع: مرمي بارحمة

لإلعالم  الوطنية  الهيئة  من  إسهاما 
الجنويب يف تعزيــز األمن ودعم جهود 
مكافحة اإلرهــاب، نظمت الهيئُة الندوَة 
العلميــة الخاصــة بـ” تعاطــي إعالم 
جامعة اإلخــوان مع جرائم اإلرهاب يف 
الجنوب” بالعاصمــة عدن، والتي أكدت 
توصياتها عىل أهمية دور وسائل اإلعالم 
املجتمع  بناء معــارف واتجاهــات  يف 
نحو اإلرهاب ومدى إسهامها يف تعزيز 
الرشاكة املجتمعية واألمنية يف مكافحة 
مستقبلية  اسرتاتيجية  ووضع  اإلرهاب. 

لتنظيــم وتطوير أداء وســائل اإلعالم 
يف التعاطي مع قضايا اإلرهاب وكذلك 
القضايا التي متس األمن واالســتقرار 

يف الجنوب.
أن  الندوة  توصيــات  كام خلصت 
الخطاب اإلعالمي اإلخواين يتامهى مع 
الدعاية اإلعالمية للتنظيامت اإلرهابية. 
وشددت الندوة عىل أهمية مجابهة هذا 

الخطاب الذي يدعو إىل العنف وتعكري السلم 
االجتامعي. وتــويص الندوة األجهزة األمنية 
بأهمية متابعة ما يصدر عن وســائل اإلعالم 
وإنشــاء  والحويث  اإلخوان  لجامعة  التابعة 

منظومة لألمن السيرباين. 
»األمناء«  التقرير تســتطلع  يف هــذا 
آراء نخبــة مــن السياســيني واإلعالميني 
بالندوة  املشاركني  واألكادمييني  والقانونيني 
ملعرفــة انطباعاتهم عن النــدوة وأهميتها، 
وهــل هنالك إجــراءات مشــرتكة للمجلس 
االنتقايل مع دول التحالــف العريب ملحاربة 
اإلرهاب يف الجنوب؟ وما هي الســبل للحد 
مــن مختلف وســائل إعالم اإلخــوان عىل 
مســتوى محافظات الجنوب؟ وكيف ميكن 
أن يســخر اإلعالم الجنويب مبختلف وسائله 
املتطرف؟  الفكر  الشــباب من خطر  لتوعية 
وما هي خطوات االرتقاء مبختلف وســائل 
اإلعالم الجنــويب لتصبح قادرة عىل مجابهة 
إعالم الجامعات املتطرفة اإلرهابية )اإلخوان 

والحويث والقاعدة(؟ 

ملــف اإلرهــاب أخطر ملــف زرعه 

الشامل يف الجنوب
بدايتنا كانت مع األستاذ لطفي شطارة، 
عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، 
نائب رئيــس الجمعية الوطنية - تحدث معنا 
قائال: “كانت بالفعــل ندوة مهمة رغم قرص 
أعتربها  ولكني  املشاركني،  مدتها ومحدودية 
يف غاية األهمية؛ ألنها تطرقت إىل موضوع 
اإلرهــاب يف الجنوب وكيــف يتناوله إعالم 
لرضب  ألجنداته  وفًقا  املعادي  اإلصالح  حزب 
القضية الجنوبية، ويزداد إعالمهم رشاســة 

كلام تقدمت قضيتنا خطوات إىل األمام«.
وملعرفة مــا إذا كانت هنالــك اجراءات 
مشرتكة للمجلس االنتقايل الجنويب مع دول 
التحالف العريب ملحاربة اإلرهاب يف الجنوب 
يوضــح األســتاذ لطفي شــطارة بالقول: 
عظيمة  مسؤولية  الجنوبية  القوات  »تحملت 
وبدعم مــن دول التحالف العــريب وتحديدا 
دولــة اإلمارات العربية املتحــدة أخطر ملف 
زرعه الشامل يف الجنوب وهو ملف اإلرهاب، 
فلنتخيل لوال هذا الدعم العســكري اإلمارايت 
وخــوض معارك حقيقية ضــد اإلرهاب يف 
حرضمــوت وعــدن وأبني، كيف ســيكون 
وضعنــا اليوم؟ لتحول الجنــوب إىل قاعدة 
للقاعــدة”. مضيفا:« بفضــل الله ثم بفضل 
إمارايت  عسكري  وبدعم  شــبابنا  تضحيات 
محــرتف تم تحرير املكال مــن القاعدة، وتم 
تنظيف العاصمة عــدن من عنارص اإلرهاب 
التي سعت إىل تحويل عدن إىل إمارة لتنظيم 
القاعدة، وكــذا أبني تم رضب معاقل التنظيم 
مبارشة بعد تحريــر محافظات الجنوب من 

الحوثيني”.
وأشــار عضــو هيئة رئاســة املجلس 
االنتقــايل إىل أن “اإلرهــاب يعــود اليوم 

ويرضب عدن يف محاولة يائســة ومكشوفة 
من قبل عنارص ارتبطت بالرشعية بعد التقدم 
الذي حققه املجلــس االنتقايل الجنويب يف 
مشــاورات الرياض”. مؤكــدا أن “اإلرهاب 
بات يف الجنوب مكشــوفا أنه ينفذ أجندات 
سياسية لقوى يف الشــامل ال تريد للجنوب 
الخالص من خديعة الوحدة، مؤكدا بأن لدينا 
قوة عسكرية خاصة مبكافحة اإلرهاب ولدينا 
اليوم وحدات عسكرية جاهزة لرضب أي قوة 
تحاول املســاس بالجنوب وبقضية شــعبه 
وتحت أي مســمى كان إرهاًبــا أو حوثًيا أو 

إخواًنا مفلسني”.

كشف أدوار إخوان اليمن
بينام يؤكد األســتاذ صالح عيل الدويل 
العولقي، باحث ومفكر ومحلل سيايس، قدم 
ورقة علمية بالندوة بعنوان “ظاهرة اإلرهاب 
يف الجنوب العريب.. البدايات واملصدر والرافد 
الفكري والسيايس واالجتامعي«: “أن الندوة 
جاءت يف وقتها لتكشف أدوار إخوان اليمن، 
وعالقتهم باملنظــامت ودورهم اإلعالمي يف 
التغطية أو التضليل أو حرف األنظار عن دور 
اإلرهاب وعملياته يف الجنوب، ودورهم القذر 
يف شــيطنة املؤسســات الجنوبية واألفراد 
الجنوبيــني الذيــن يتصــدون ملحاربة هذه 

الحقائق مغلوطة  الجنوب، ونقــل  اآلفة يف 
الرسمية  اإلعالمية  وســائلهم  واســتخدام 
يف ذلك، وتلك الوســائل هي مجرد رأس جبل 
الثلج”. موضًحــا أن “الدور األهم فيام يقوم 
به نشــطاءهم مجهولو الهوية الحزبية يف 
وســائل التواصل االجتامعي ببث اإلشاعات، 
وكذا دور منظامت العمل املدين التي أخونوها 
وحامية  لنــرش  دولية  روافــع  وجعلوهــا 
أجندتهم، والتغطية عــىل دورهم وعالقتهم 
باإلرهاب، وكــذا دورهم يف تبييض إرهابيني 
وجعلهم نشــطاء إعالميني أو دعاة منظامت 
عمل مــدين، وهؤالء معروفــون وقدموهم 

لإلعالم أنهم نشطاء مستقلون”.
وأفاد الدويل أن حيثيات ووقائع منصات 
ووسائل اإلعالم، بل ومنظامت مجتمع مدين 
وحقوقــي يتخفى اإلخوان بهــا، وينرشون 
أجندتهــم باســمها حتــى تضيــع معامل 
مرشوعهم ومرشوع املنظامت اإلرهابية التي 
فرّخوهــا، كل ذاك جعلوه يف خدمة اإلرهاب 
وأجندته، ولذا فإن من الرضورة كشفه وخلق 

املنصات اإلعالمية التي تكشفه.

اإلرهاب حجر عرثة أمام تطور املجتمعات
وترى األســتاذة نادرة عبــد القدوس - 
كاتبة وصحفية وباحثــة، نائب رئيس لجنة 

اإلعــالم يف الجمعيــة الوطنيــة للمجلس 
االنتقايل الجنــويب - أن الندوة كانت موفقة 
يف طرح هذه القضية للنقاش، وتأمل بورشة 
والقانونيون  اإلعالميون  فيها  يشــارك  عمل 
الجنوبيون، للخروج  والحقوقيون واملفكرون 
بحلول ناجعة لهذه املشكلة التي تشكل حجر 
عرثة أمام تطــور املجتمعــات وتعيدها إىل 

الوراء الزماين املتخلف. 
وحول الكيفية أو اآلليــة التي ميكن أن 
الجنويب مبختلف وسائله  اإلعالم  بها  يسخر 
لتوعية الشباب من خطر الفكر املتطرف تقول 
األســتاذة نادرة: »اإلعــالم الجنويب يقترص 
حاليًا عىل قنــاة تليفزيونيــة واحدة )عدن 
املســتقلة(، وإذاعة محدودة البث )هنا عدن 
إف إم( وعدد مــن الصحف واملطبوعات التي 
هي أيضًا محدودة االنتشار وال تفي بالغرض 
املطلوب منها كوســيلة توعوية يف مختلف 

املجاالت”.
اإلعالم  أن  إال  هــذا  »ورغــم  وأضافت: 
بعض  أو  االنتقايل  بإعــالم  املتمثل  الجنويب 
الصحــف واملواقــع اإللكرتونيــة الجنوبية 
الجنــوب وهدفه  املؤمنــة بقضية شــعب 
بكامل  املستقلة  الجنوبية  دولته  باســتعادة 
حدودها الســيادية ما قبل 1990م؛ فإن هذه 
الرسالة اإلعالمية  الوسائل تجتهد يف تقديم 
الوطنية والهادفة إىل توعية الشباب والنشء 
من خالل عدد من الربامج الشبابية«. مشرية 
إىل أن “هذا ال يعني أن نكتفي مبا نقدمه؛ ألن 
اإلعالم صناعة تشهد كل يوم تطورًا ملحوظًا 
يف مضامني موادها اإلعالمية حتى ال تصاب 

بالكساد واالستغناء عنها”.
وأوضحــت بالقــول: »ليك نســتطيع 
مواكبــة التطــورات املتســارعة يف مجال 
اإلعالم، يف تقنيته ويف مضمونه ويف أدواته 
ومهارات كوادره، يجب االستفادة من الكوادر 
اإلعالميــة املخرضمة وخاصة تلــك الكوادر 

املشهود لها بالكفاءة واملهارة املهنية«. 
وأكــدت األســتاذة نــادرة أن االرتقاء 
مبختلف وســائل اإلعالم لتصبح قادرة عىل 
يكمن  التكفريية  الجامعــات  إعالم  مجابهة 
الجنوبية  الكفاءات اإلعالمية  باالستفادة من 
الوطنيــة املعزولــة، التي كانــت تعمل يف 
تليفزيون عدن، ويف إذاعة عدن، ومؤسســة 
14 أكتوبر للصحافــة والطباعة والنرش، مع 
للناتج  يكــون  الشــباب معهم حتى  إرشاك 
املتلقي  لدى  املحببة  الجميلة  نكهته  اإلعالمي 
الذي ينتظــر إعالمًا ذا قيمــة غذائية مفيدة 
للعقل والروح، مشــرية إىل أن هذا النشــاط 
املختلفة  اإلعالم  أجيال  بني  املشرتك  اإلعالمي 
ستخلق فيضًا من املواد ذات األلوان والنكهات 
املختلفة، منها برامج شبابية وبرامج خاصة 
وتربوية  ترفيهية  وبرامــج  وللمرأة  لألطفال 
وتعليمية وبرامج فكرية وثقافية وفنية وكلها 
تهــدف إىل إعامل العقل وتنويره وتوســيع 
املدارك وتعميق حب الوطن وتوجيه الشــباب 

إىل إفراغ طاقته يف خدمته والحياض عنه. 
وأشــارت إىل أن عىل اإلعــالم الجنويب 
تقديم الحقائق التــي يقدمها اإلعالم املضاد 

مشــوهة أو عارية من الصحــة ويصدقها 
املتلقــي، يف حال ال يوجد اي رد فعل صادق 
وهادئ؛ فاملتلقي تهمه الحقيقة والصدق يف 
التناول باستخدام الحجج الدامغة والرباهني 

الصادقة. 

عودة دولتنا الجنوبية هي الضامن 

الوحيد ملحاربة اإلرهاب
 بدوره  د. عبدالعزيز عيل هادي - نائب 
رئيس دائرة حقوق اإلنسان باألمانة العامة، 
عضــو اللجنــة العليا للشــؤون القانونية 
باملجلس االنتقايل الجنويب - يقول: “الندوة 
بشكل عام الندوة ممتازة جدا واألجمل فيها 
أن األوراق العلمية التي قدمت كانت يف غاية 
كوادر  متميزا، ضم  كان  والحضور  األهمية، 
من جميــع التخصصات أكانــت أكادميية 
ومنظامت  وقانونية  وإعالميــة  وحقوقية 
مجتمع مدين، وتنظيم الــدورة كان ممتاز 

جدا”.
وأشــار إىل أهمية مثــل هكذا ورش 
ونــدوات علمية؛ إلظهار جرائــم وانتهاكات 
اإلخوان املســلمني يف الجنوب والتنظيامت 
التكفريية اإلرهابيــة بأنواعها، وهي محلية 
الصنــع ومدعومة مــن الرشعيــة اليمنية 
الجمهورية  رئيــس  نائب  اإلرهايب  وبالذات 
أن  األحمر، موضًحا  ســابقا عيل محســن 
هذه األعامل اإلرهابية تظهر متى شــاء هذا، 

وبالذات يف الجنوب فقط. 
وأفاد بالقــول: “إن مصدر اإلرهاب من 
صنعاء، ومــن أجل خلط األوراق يف الجنوب 
فقط، ويخــدم مرشوع صنعــاء وهيمنتها 
الفكرية، وتستهدف الجنوب وكادره الجنويب، 
مشــريا إىل أن محاربة اإلرهاب ال بد أن تبدأ 
من جذوره وحاضنته، واإلخوان املسلمني هم 
حاضنته من خالل ظهورهم يف املعســكرات 
مبناطق ســيطرتهم، وأيضا سيطرتهم عىل 

املنظامت اإلغاثية« .

توسيع نشاط اإلعالم الجنويب
فيــام يؤكــد اإلعالمي فــاروق أحمد 
العكــربي، إعالمي ورئيس انتقــايل ارياف 
املكال مبحافظة حرضموت، أن الندوة ممتازة 
جدًا، وبحاجة إىل أن تكــون مدتها أكرث من 
يــوم، ألن فيها طرح ممتاز وعىل مســتوى 
عاٍل ومعلومات وحقائق علمية قيمة، وألنها 
لإلعالم  الوطنية  الهيئــة  من  بتنظيم  جاءت 

الجنويب.
ويقــرتح اإلعالمي العكــربي للحد من 
مختلــف وســائل اإلخــوان اإلعالمية عىل 
مكاتبهم، ومنعهم  إغالق  الجنوب  مســتوى 
من مامرسة أي نشاط إعالمي عىل مستوى 
الجنوب، ومنع رصف أي تصاريح لهم، وعدم 

التعامل مع مراسليهم وقنواتهم. 

تعزيز األمن ودعم جهود مكافحة 

اإلرهاب
األكادميية الدكتورة نوال محسن مكيش، 
كلية اإلعالم جامعة عدن، تقول: »نقف اليوم 
أمــام قضية هامة جدا هي آفة اإلرهاب، هذه 
الحياة واالجتامعية  التي ترضب عصب  اآلفة 
واالقتصادية، هذا الفكر املتطرف الخطري الذي 
جاء من الخــارج، فاإلرهاب صناعة أمريكية 
تهدف إىل زعزعة األمن واالستقرار والتنمية 

يف مناطق الرشق األوسط وغريها«.
وتضيــف: “يف هــذه النــدوة العلمية 
نتطــرق إىل تعاطي إعــالم جامعة اإلخوان 
الجنــوب، كلنا يعلم  اإلرهاب يف  مع جرائم 
كم شــهد الجنوب من أعــامل إرهابية، من 
اغتياالت سياسية للقيادات الجنوبية ورضب 
األعامل  االقتصادية، وغريها من  املنشــئات 
اإلرهابية، وتضليل شبابنا بثقافة ال تتناسب 
مع تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف الذي يدعو 
التوعية تجاه  للوسطية«. مؤكدة أهمية رفع 
اآلفة والقضاء عليهــا من خالل تعزيز  هذه 

األمن ودعم جهود مكافحة اإلرهاب.

»األمناء« ترصد انطباعات املشاركني يف الندوة اخلاصة بتعاطي إعالم اإلخوان مع جرائم اإلرهاب يف اجلنوب:

حماربة الإرهاب يف اجلنوب تقت�ضي عودة دولته

 • ملف اإلرهاب أخطر ملف زرعه الشمال في الجنوب


