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 تنفيذيملخص 

املحتوى ) ـ ب  يضاأى  يسّم و   ،(Media Discourseاإلعالمي )فهوم الخطاب  ملتعريف موجز    تقديم سأستهل بحثي هذا ب

 .بالرغم من وجود فوارق بحثية بسيطة بين املصطلحين. (Media Contentاالعالمي 

خصوصا مع ظهور    ،حدث ملصطلح )الخطاب االعالمي( عالمي( وهو املصطلح ال و )املحتوى اإل أعالمي الخطاب اإل 

والعالم.   العربي  عاملنا  في  الحديثة  االجتماعي  التواصل  مثل  ناإل شمل  يكما  وسائل  التقليدي  االعالمي  تاج 

والصحف   والراديو  اإل أالتليفزيون  اإل و  اإل نتاج  التواصل  ومنابر  لوسائل  الحديث  مثل  عالمي  الحديثة  عالمية 

 .الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيره

استكشاف كيفية  و   ،عالمي املرئي التقليدي لقناتي العربية والحدث السعوديتينالخطاب اإل   دراسةث  ُيحاول البح

 فيها  املجلس  والحداث التي يكون   في جنوب اليمن،  لألخبار املتعلقة باملجلس االنتقالي الجنوبي،  ماتناوله
ً
. طرفا

والتحليال من خالل    وذلك اليمني،  للشأن  التغطيات اإلخبارية  البرامج تحليل  في  تدور حوله  التي  والنقاشات  ت 

الحوارية، واللقاءات التي ُتخصص في هذا الصدد للمسئولين اليمنيين. وستقوم منهجية البحث باقتراح بعض 

 الفرضيات من خالل طرح عدد من السئلة.

توصّ  الباحث  وقد  مهّم إل  عدة  استنتاجات  قناتلى  بها  تتناول  التي  الكيفية  توضح  والحدث    اة  خبار ال العربية 

 محاولةمن خالل  على شاشتي القناتين،    املجلس  ، والشكل الذي يحضر بهاملجلس االنتقالي الجنوبياملتعلقة ب

 عدا فيما يتعلق ب  ،تحجيم حضوره ودوره
ّ
واملجلس   املعترف بها دولياع بين الحكومة اليمنية  اتفاق الرياض املوق

 . ينمنيين في الحرب على الحوثيسعودية لتوحيد صفوف اليالبرعاية 

امل االستنتاجات  أيضا،  هّم من  تحليل  و ة  منصة  امصفحتيهعلى    القناتين  مواددبيات  أبعد    اليوتيوب   في 

(YouTubeاتض ،)في البرامج  املجلس االنتقالي الجنوبي  ستضافة شخصيات محسوبة على  تجاهل القناتين ال   ح

املخصصة سياسية  عن    لحديثل  الحوارية  سواء  اليمنية  عسكريةأامللفات  املختلفة  و  التطورات    ، وتحليل 

و شخصيات غير  أراض ي اليمنية غلبهم خارج ال أاملتواجد  "الحكومة الشرعية"واالكتفاء فقط باستضافة ممثلي 

 يمنية. 

 لجناح  ان، كمالقناتاتتجنب  
ً
ين في ماإلخوان املسل  الحظ الباحث، عدم االحتفاظ بأي مواد مرئية ّيِرد فيها نقدا

تاح رشيفها  أضمن    )حزب اإلصالح(  الشرعية اليمنية
ُ
املجلس    على. غير أنه بدا هناك توجه باالنفتاح  اإلعالمي امل

الخيرةطرأ   الفترة  رئيسه  في  استضافة  خالل  الزبيدي  من  الدولة    عيدروس  علم  وجود  مع  خاصة  مقابلة  في 

إتاحة الفرصة لرئيس املجلس وكذا املقابلة.  فترة بجانبه طيلة الجنوبية السابقة التي يطالب املجلس باستعادتها 

وعالقة   ،هداف املجلس االنتقالي الجنوبي في استعادة دولة الجنوب السابقةأحول    ،بشكل صريحبالحديث، و 

 عن املجلس بدول التحالف العربي
ً
 خرى مهمة تم توضيحها في نهاية البحث.أاستنتاجات ، فضال
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 ُمقّدمة

 ما  
ً
   عالمات  الجنوبي  املجلس االنتقالي  وأنصار  يمن إعالمي  طرح عدديعادة

ّ
غط

ُ
ي  استفهام كبيرة حول الكيفية التي ت

بها قناتي العربية والحدث للتطورات في جنوب اليمن بشكٍل عام، ولألخبار والحداث املتعلقة باملجلس االنتقالي 

جماعة  الذي   في حربه مع   
ً
التحالف الساس ي والكثر حسما ذروة  .  الحوثي ُيَعد شريك  نشر صور  وبلغ  في  المر 

الحدث قناة  على   ،  2019أغسطس  في  ،  مفبركة 
ُ
صور ت أنها  أساس  على  سلميين   

ً
شبابا يالحقون   

ً
جنودا ظهر 

الحقيقة صور  في  هي  بينما  االنتقالي،  للمجلس  تابعة  أمنية  عناصر  تمارسها  ِظهر    النتهاكات 
ُ
ت   ممارسات قديمة 

نبيل   ر حادثة اغتيال املصوّ كذلك في . 1الحراك الجنوبي سلميين يتبعون ناشطين  بحقأجهزة علي عبدهللا صالح 

 على املجلس   ،2020يونيو  2، في القعيطي
ً
الذي كان يعمل لدى الوكالة الفرنسية، وكان في نفس الوقت محسوبا

في نقل مشاهد املواجهات من الخطوط    اكبير   ا ر دو   خالل فترة الحربكان للصحفي القعيطي    . االنتقالي الجنوبي 

  
ً
الغربيجبهات  في  الولى، خصوصا تجاهلتا  بأ  االنتقالي  املجلس  مؤيدورأى    . الساحل  والحدث  العربية  قناتي  ن 

 الحادثة 
ً
 . وحظيت بتغطيات واسعة العاملي،، وهي حادثة هزت الوساط اإلعالمية حتى على املستوى 2تماما

تطور   في  مؤخرا.    ملحوظلكن  الجنوبي  أ حدث  االنتقالي  املجلس  رئيس  مع  خاصة  مقابلة  الحدث  قناة  جرت 

مناصري املجلس عني عدم دقة االعتقاد السائد لدى  قد ي   . وهو ما 20/1/2022عيدروس الزبيدي يوم الخميس  

هم في تاريخ تعاطي القناتين مع  عتبر هذا اللقاء هو ال حيث يُ   خباره. أبتجاهل قناتي العربية والحدث للمجلس و 

هيمنة الفكرة التي تسعى إلى توحيد كل الجهود وحشد كل الطراف  على الرغم من و املجلس وشخصياته إعالميا. 

 لال موقفومحاولة استنطاق    لحوثيل  املواجه  الصففي  
ً
ال  ، علىنتقالي منهاا كانت هناك  كبر من املقابلةالجزء   ،

قليلة    -سئلة  أ طموحات    تتعلق  -ولو  املجلسبمعرفة  الراهنة   املستقبلية،  االنتقالي  وأهداف  للمرحلة  رؤيته 

 ما بعد انتهاء الحرب على الحوثي.مرحلة و 

 قد رافق    غير أّن 
ً
 غريبا

ً
ونشرتها مباشرة على موقعها    قناة الحدث كاملة على شاشتهابعد أّن بثتها  هذه املقابلة  حدثا

حذف حوالي  بعد  فيديو،  التعديل  على حذف املقابلة و   إدارة القناةإذ أقدمت    . الرسمي في منصبة الـ "يوتيوب"

العشرين دقيقة.   املقابلة التي استغرقت قرابة  بين املذيعة الجزء املحذوف من الحوار  خمس دقائق من وقت 

كان   لسلوك ومواقف  يدور حول ورئيس املجلس االنتقالي  اليمني(   املسلمين  اإلخوان   انتقادات  )حزب اإلصالح 

رئاسة  في  ودورهم    املوجودين  اليمنية  الح  "السلبي"الشرعية  الحوثير في  على  بهذا   ب  أسئلة  املذيعة  طرح  بعد 

 .الصدد

 
  - YouTubeمنصور صالح يكشف فضيحة قناة الحدث على الهواء 1
 (sa24.co) ”انتقادات واسعة لتجاهل القنوات التابعة للسعودية تغطية جريمة إغتيال شهيد الحقيقة “القعيطي  2

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei4UdcBIYkk
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4UdcBIYkk
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4UdcBIYkk
https://sa24.co/article/13396121?news=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://sa24.co/article/13396121?news=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://sa24.co/article/13396121?news=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A
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تم  وقد      سباب الحذف. أيضاح  إزاء املحذوفة منها و جمع ال   كاملةحاول الباحث تحليل املقابلة  في هذا الدراسة،  

خاص  تناول  بشكل  املقابلة  املحادثة    ،هذه  )تحليل  منهجية  وفق  بتحليلها  الباحث  قام   Conversationحيث 

Analysis دناهأاملوضحة التحليل ( باإلضافة الى منهجية . 

 

 البحث أسئلة 

إثباتها أو نفيها وذلك عن طريق طرح عدد    الباحث  تتمحور فكرة الدراسة حول عدد من الفرضيات التي ُيحاول 

   : على النحو اآلتي  من السئلة

 خبار املجلس االنتقالي الجنوبي؟ أالعربية والحدث  اهل تتناول قنات •

 خبار املجلس االنتقالي الجنوبي؟ أ كيف تتناول العربية والحدث  •

 االنتقالي الجنوبي؟ ما مدى اهتمام العربية والحدث بأخبار املجلس  •

 عالمي؟ العربية والحدث خطاب املجلس االنتقالي الجنوبي اإل  اهل تدعم قنات •

 العربية والحدث مناصري املجلس االنتقالي الجنوبي للحديث عنه؟  اهل تستضيف قنات •

 العربية والحدث مناصري املجلس االنتقالي الجنوبي للحديث عن الشأن اليمني؟ اهل تستضيف قنات •

 الجنوبي؟  لمجلس االنتقاليالجوانب اإليجابية لالعربية والحدث عن  اهل تتحدث قنات •

 العربية والحدث للمجلس االنتقالي الجنوبي؟  اكيف تنظر قنات •

 ن خالل استضافة رئيسه في لقاء خاص؟ ا مسباب انفتاح القناة على املجلس مؤخر أماهي  •

خصوصا بعد هجوم الحوثيين على  في انفتاح قناة الحدث على املجلس تأثير خيرة في املنطقةال  لألحداثهل  •

  ؟أبوظبي

 

 منهجية البحث

املنشور على موقع   للقناتينتحليل الخطاب االعالمي بدراسة و الباحث قام ، عالهأسئلة املطروحة  لإلجابة على ال 

و    (Critical Discourse Analysisخطاب النقدي  ال )تحليل    : مناهج التحليلباستخدام    على االنترنت  اليوتيوب

البحثأ  امتستخدمه املنهجان    . (  Content Analysis)تحليل املحتوى   الخطاب واملحتوى    كبر مراكز  تحليل  في 
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)تحليل املحادثة  إ  باإلضافة  التليفزيوني على وجه الخصوص. اإلعالمي،   (    Conversation Analysisلى منهجية 

 .مع قناة الحدثالحوارية  عيدروس الزبيدي  في تحليل مقابلةالتي استخدمها الباحث بشكل خاص 

 

 مادة البحث

كل  من خالل تحليل  . العربية والحدثعالمي لقناتي الخطاب اإل تحليل على هذا في بحثه التحليلي  الباحث اعتمد

،  حوارية وتحليلية وبرامجالتي تتناول الشأن اليمني بكل تفاصيله من مقابالت خاصة ، القناتين برامج فيديوهات

اليوتيوب    ةاملنشور  موقع  على  قناتيهما  اإل على  تاريخ  نترنت  على  ل  21/12/2021حتى  و  قـ  بالنسبة  العربية  ناة 

   . ثدقناة الحل  13/12/2021

 

 قناة العربية أوال: 

 
ُ
العربية  ت اإل   الفضائية،عتبر قناة  ال القناة  السعوديةخبارية  الشرق االوسط  تلفزيون  في مجموعة  والقناة   ،هم 

اإل ال  القنوات  السعودية  السعودية. خبارية  هم ضمن مجموعة  يتجزأ من شبكة اإلعالم  أّنها جزء ال  يقع    . كما 

وما زالت تعمل حتى   ،2003عام الأول بث لها في  نطلقاو مدينة دبي في اإلمارات العربية املتحدة، بمقرها الرسمي 

 3.ناآل 

التي ،  املنشورة على موقع القناة على اليوتيوب برامج قناة العربية    فيديوهات  خضع الباحث كلأفي هذا البحث   

ضحة  للبحث والتدقيق وفق منهجية البحث املوّ   ص،تناولت الشأن اليمني السياس ي والعسكري على وجه الخصو 

 كالتالي: "،الذاكرة السياسية"و  "سؤال مباشر"، " بانوراما"، "مقابلة خاصة"مثل: برنامج  لفا،س

 

 مقابلة خاصة: 

ضمن برنامجها الحواري )مقابلة   ،جرت قناة العربية العديد من املقابالت مع شخصيات عربية ودولية مختلفةأ

فيما يخص الشأن اليمني الذي يحتل املرتبة    4نترنت. اليوتيوب على اإل   منصةنشورة على قناتها على  امل  خاصة(

  ثالث مقابالت   القناةجرت  ، أقليميةولى في اهتمامات اململكة العربية السعودية على صعيد امللفات العربية واإلال 

 . 21/12/2021( حتى فقط مع شخصيات يمنية ضمن برنامج )مقابلة خاصة

 
  (wikipedia.org)ويكيبيديا  -قناة العربية  3
4 AlArabiya العربية YouTube -  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/c/AlArabiya
https://www.youtube.com/c/AlArabiya
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بصفته الرسمية كسياس ي يمني وسفير ، ولى مع رياض ياسين سفير اليمن في فرنسااملقابلة التليفزيونية ال  كانت

جنوبي. حيث   وليس كسياس ي  دوليا  بها  املعترف  الشرعية  لذكر  ّن أللحكومة  يتطرق  لم  اللقاء  ة جندأأي    هذا 

  5و بعيد. أاملجلس االنتقالي الجنوبي ال من قريب ب جنوبية أو قضايا تتصل

حمد أجرتها قناة العربية ضمن برنامجها الحواري )مقابلة خاصة( كانت مع  أالتي    ،املقابلة التليفزيونية الثانية

وليس   ارجية اليمنية،للخعوض بن مبارك وزير خارجية اليمن للحكومة املعترف بها دوليا بصفته الرسمية كوزير 

الجنوبي.   االنتقالي  املجلس  فيها  ينشط  التي  الجنوبية  للمناطق  ينتمي  الحراك كسياس ي  حول  الحديث  كان 

في   الحكومة  به  تقوم  الذي  الدبلوماسية ضد  ظفي    الوروبيوروبا مع االتحاد  أالسياس ي  لم الحوثيينل حملتها   .

 6.بصورة غير مباشرةاللقاء لذكر املجلس االنتقالي الجنوبي ولو يتطرق 

املقدش ي   اليمني محمد  الدفاع  وزير  مع  كانت  الثالثة  الخاصة  بتاريخ  املقابلة  كان 2/12/2021املنشورة  والتي   .

 فقط.  (18:17) ملدةت استمر ، و مضمونها الحرب على القوات الحوثية في اليمن 

 

 

 

 

 

 
  - YouTubeمقابلة مع سفير اليمن لدى فرنسا د. رياض ياسين 5
    - YouTubeمقابلة خاصة مع د. أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن 6
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مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

ة اليوتيوب حتى املنشور ع على قناة تلفزيون العربية في منص) مقابلة خاصة(شكل توضيحي لبرنامج 

8/12/2021 |south24.net

مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

https://www.youtube.com/watch?v=gAqFe--3KyQ&list=PLOFBlNCrlrW5balMUzf-_BX0RmFvx5Rl_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gAqFe--3KyQ&list=PLOFBlNCrlrW5balMUzf-_BX0RmFvx5Rl_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gAqFe--3KyQ&list=PLOFBlNCrlrW5balMUzf-_BX0RmFvx5Rl_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=om6GFpdJeN0&list=PLOFBlNCrlrW5FRUDcFQ_K7CzRgWJu3QQo&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=om6GFpdJeN0&list=PLOFBlNCrlrW5FRUDcFQ_K7CzRgWJu3QQo&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=om6GFpdJeN0&list=PLOFBlNCrlrW5FRUDcFQ_K7CzRgWJu3QQo&index=35
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 بانوراما: 

)بانوراما(   على برنامج  يو الحواري    7صفحة  اليوتيوب  على  العربية  قناة  حتى   مقطع  (905)جد  على  فيديو 

ن يويحمالن العنوان،  الحوثي  علىحول الحرب  يدوران  بينها مقطعان فقط يخصان الشأن اليمني    . 8/12/2021

 : دناهأ

 ل مطار صنعاء لثكنة عسكرية.مليشيا الحوثي تحوّ  •

 عماني لصنعاء للتباحث مع الحوثيين حول السالم.ول وفد أوصول  •

 

 

 سؤال مباشر:

 (55)  توجد  . قناة العربية التليفزيونية  ـعلى قناة اليوتيوب الخاصة بالحواري  في صفحة برنامج )سؤال مباشر(  

. منها حلقة واحدة فقط عن اليمن تحت عنوان: )رئيس الوزراء اليمني يكشف جوهر  21/12/2012حلقة حتى  

الرياض(.  الشرعية واملجلس االنتقالي   عنفقط    الحلقة  تتحدثو  8اتفاق  الحكومة  بين  الرياض  اتفاق  تفاصيل 

 
ّ
،  ينتمي ملحافظة شمالية  -عبد امللك  لها رئيس الوزراء معين  الجنوبي من وجهة نظر الحكومة الشرعية التي يمث

 صلة باملجلس االنتقالي الجنوبي.أي ال توجد له و 

 
  - YouTubeبانوراما 7
  - YouTubeوهر اتفاق الرياضسؤال مباشر | رئيس الوزراء اليمني يكشف ج 8
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مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

وب حتى املنشور على قناة تلفزيون العربية في منصة اليوتي) بانوراما(لبرنامج 2شكل توضيحي

8/12/2021 |south24.net

مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFBlNCrlrW7rZo5b9cjUyK8ZHm54rOI7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFBlNCrlrW7rZo5b9cjUyK8ZHm54rOI7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFBlNCrlrW7rZo5b9cjUyK8ZHm54rOI7
https://www.youtube.com/watch?v=pMMB1w4N9JM&list=PLOFBlNCrlrW6o1xDZFfA6x7B7og7OhGBK&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=pMMB1w4N9JM&list=PLOFBlNCrlrW6o1xDZFfA6x7B7og7OhGBK&index=36
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 الذاكرة السياسية: 

السياسية(   على  توجد )الذاكرة  برنامج  مؤثرة  الذي    الحواري   9صفحة  عربية  الستضافة شخصيات  ُيخصص 

في اإلقليم    من الحداث املاضية في دولها أو    رشاركت في أحداث املاض ي لعرض شهادتها ووجهات نظرها حول الكثي

. توجد فقط مقابلة  من برنامج الذاكرة السياسية  حلقة  (71)  لقناة العربية  على موقع اليوتيوب يتوفر    والعالم. 

قّدم  العطاس  بو بكر العطاس كأول رئيس وزراء بعد الوحدة اليمنية.  أجزاء مع حيدر  أتتكون من سبعة  وحيدة  

في أي مرة في كل الجزاء    ملجلس االنتقالي الجنوبيّيِرد ذكر اولم  ظره حول كثير من الحداث،  شهادته ووجهة ن

املجلس   ، حيث يحظىملحافظات الجنوبيةإلى  بو بكر العطاس  أحيدر    اءالرغم من انتمعلى    السبعة من البرنامج،

 .بشعبية واسعةاالنتقالي الجنوبي 

 
   - YouTubeالذاكرة السياسية 9
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مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

وتيوب حتى املنشور على قناة تلفزيون العربية في منصة الي) سؤال مباشر(لبرنامج 3شكل توضيحي

21/12/2021 |south24.net

مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFBlNCrlrW7damF66J1oZQGkN1yQ_C_2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFBlNCrlrW7damF66J1oZQGkN1yQ_C_2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFBlNCrlrW7damF66J1oZQGkN1yQ_C_2
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 لحدثاقناة 

الثانية بعد قناة العربية ضمن مجموعة ال  قناة الحدث القناة اإل   تعتبر م بي س ي السعودية التي تبث  إخبارية 

برنامج واحد فقط يبث يوميا قناة الحدث  ماراتية. خصصت  مدينة دبي اإل بعالمي  نتاج اإل برامجها من مدينة اإل 

املختلفة تحت مسمى )امللف /الحدث اليمني(    كنافذة وحيدة تطل منها على الشأن اليمني ملناقشة امللفات اليمنية

 . الشأن العراقيمع مثلما فعلت 

 

 الحدث اليمني: 

اليمني  يومية  تغطية للملف  والعسكري   شاملة  الخصوص   السياس ي  وجه  تتعلى  وتحليالت  أضمن  ،  خبار 

 10اليمني(  الحدثفيديو ضمن برنامج )  ( 536)على اليوتيوب    القناةقناة الحدث على موقع    علىومقابالت. يوجد  

 .  13/12/2021مساء بتاريخ  (6:07)حتى الساعة  2015مايو  21من تاريخ 

 يتم تغطية ونقاش كل ما يتعلقاليوتيوب  الحدث على    اليمني على قناة  امللفضمن حلقات وفيديوهات برنامج  

عن اتفاق الرياض املبرم بين الحكومة  تتحدث  توجد حلقات وفيديوهات عدة    بكل تفاصيله. ، و الشأن اليمنيب

و حلقتان فقط  أيوجد عنوانان  عنوان سابقة الذكر، 536بين اليمنية الشرعية واملجلس االنتقالي الجنوبي. من 

 لى املجلس االنتقالي الجنوبي وهما:إتحمالن لفظتي )االنتقالي( و)االنتقالي الجنوبي( التي تشير 

 
  - YouTubeامللف اليمني 10
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مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

ة اليوتيوب املنشور على قناة تلفزيون العربية في منص) الذاكرة السياسية(لبرنامج 4شكل توضيحي

south24.net| 21/12/2021حتى 

مجموع الحلقات حلقات عن اليمن حلقات عن املجلس االنتقالي

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA
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 ولى:  لحلقة ال ا

كلمتتضمن  و  اتفاق عنوان:  بكانت    والجنوبي(  )االنتقالي  تيفي عنوانها  تنفيذ  الجنوبي:  اليمني: االنتقالي  )الحدث 

املحاور    علىاحتوت هذه الحلقة    . 13/1/2020بتاريخ  ، تم نشرها  دقيقة  (54:31)  مدتها  11يران(.إ  ومواجهةالرياض  

 :تيةوالعناوين الفرعية اآل

 بعثة االمم املتحدة في الحديدة بشأنمن جلسة ملجلس ال  -

 يرانإاالنتقالي الجنوبي: تنفيذ اتفاق الرياض ومواجهة  -

 انهيار حاد للريال اليمني في العاصمة املؤقتة  . عدن ..  -

ال  الحلقةاملحور  من  ال ؛  ول  ملجلس  ال ب  تتعلقمن  )جلسة  الحديدة(بعثة  في  املتحدة  احدى عشر   ،مم  استمر 

من جلسته للنظر في التجديد  مضمون عقد مجلس ال ، الذي ناقش  ( من مدة البرنامج11:10دقيقة وعشر ثوان )

املذيعة املنسق االعالمي للوفد الحكومي   تاملحور من الحلقة استضاف وفي هذامم املتحدة في الحديدة. لبعثة ال 

 .حافظات الشمالية( من امل املخالفي )بليغ ، في مباحثات استكهولم

 
ّ
بفي املحور الثاني من الحلقة املتعل عنوان: )االنتقالي الجنوبي: تنفيذ اتفاق ، تحت  املجلس االنتقالي الجنوبي   ـق 

في هذا املحور، من زمن الحلقة.  فقط    (2:34ن ثانية )يربع وثالثأن و يقيقتاستمر املحور د  . ران(إيالرياض ومواجهة  

الجنوبياستعرضت   االنتقالي  املجلس  تجديد  كامل  التزامه   املذيعة  الرياض  اتفاق  الدورة خالل    ةببنود  انعقاد 

ل الوطنية  للجمعية  االثالثة  في  لمجلس  عدن"النتقالي  املؤقتة  التي  العاصمة  من  "،  شعار  تحت  جل  أانعقدت 

،  ردفان الدبيس ملراسل القناة في عدن،  ملدة "دقيقتين"   ريرالتطبيق الخالق لبنود اتفاق الرياض. ثم تم عرض تق

املعركة مع في  تطبيقه وإيجابياتتطبيق اتفاق الرياض  ـالتزام املجلس االنتقالي الجنوبي ب إظهار انحصر فقط في

 .  هذه التطورات علىاستضافة أي من ممثلي أو محللي املجلس االنتقالي للتعليق الحوثي. لم تتم جماعة 

الشاشة حول مواضيع    مكتوبةتنوعة  مبار  أخ عد عرض مجموعة  وب   ت عادتتعلق بشأن غير يمني،  بعيدة  على 

باسم الحكيمي من   اليمني  املحلل السياس ي  تواستضاف ،  تنفيذ اتفاق الرياضللحديث عن  مرة أخرى  املذيعة  

سبع دقائق خالل مدة زمنية بلغت    مناقشة آلية تنفيذ اتفاق الرياض  وقد جرى ذكر وظيفته.    يتم  الذي لم  ،عدن

 (.7:16وستة عشر ثانية )

)عدن الحلقة:  من  الثالث  املذيعة  . املحور  تناولت  عدن(.  املؤقتة  العاصمة  في  اليمني  للريال  حاد  انهيار  خبار  أ. 

  كال من عبدالحميد املساجدي املحلل االقتصاد  تاستضافن، و متنوعة حول اليمن مثل انهيار العملة والحوثيي

 
  - YouTubeفيذ اتفاق الرياض ومواجهة إيرانالحدث اليمني: االنتقالي الجنوبي: تن11

https://www.youtube.com/watch?v=jXYm7qW6PSs&list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA&index=208
https://www.youtube.com/watch?v=jXYm7qW6PSs&list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA&index=208
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. ثم اختتمت املذيعة الحلقة بتقرير حول تطورات الحرب بين للنقاش حول ذلك ،فهد الشرفي املحلل السياس يو 

 الحكومة الشرعية والحوثي في اليمن ملراسل قناة الحدث محمد العربي من محافظة الجوف.  

عنو  من خالل  التي  الوحيدة  الحلقة  يظّن هذه  قد  سها  أن  املشاهد   انها  كلي  ُتخصصكانت  عن    بشكل  للحديث 

، شراكته مع دول التحالف العربيطبيعة  أو    يران في اليمنإاملجلس االنتقالي الجنوبي واستراتيجيته في مواجهة  

 إال أّن ذلك لم يحدث. 

 

 الحلقة الثانية: 

كانت هذه هي    12يعزز الثقة بين الحكومة واالنتقالي(.ن استئناف اتفاق الرياض  إ)الحدث اليمني: السعودية تؤكد  

  في عنوانها  املجلس االنتقالي الجنوبيذكر تم   التي ،29/7/2020بتاريخ ، الحلقة الثانية في برنامج )الحدث اليمني( 

   من خالل لفظة )االنتقالي(. استغرقت
ً
    توتطرق  دقيقة،(  24:58)  الحلقة زمنا

ً
اتفاق  للحديث عن  فقط  مجددا

بين الحكومة اليمنية الشرعية واملجلس االنتقالي الجنوبي. حيث ذكر املذيع اسم املجلس االنتقالي  املبرم الرياض

 املحاور التالية: تضمّنتوقد  . الجنوبي كامال عند بداية الحلقة 

 .السعودية: استئناف اتفاق الرياض يعزز الثقة بين الحكومة واالنتقالي الول:  -

 .ساسية نحو السالم في اليمنأمريكا: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أالثاني:  -

 .الحكومة اليمنية: مشاورات لضمان تمثيل القوى السياسية في الحكومة الثالث:  -

  عالن املجلس االنتقالي الجنوبي عن تخليه  إتنفيذه و ضرورة  حول استئناف اتفاق الرياض و   ول املحور ال دار  
ً
طوعا

تنفيذ. وقد  اللية آسريع تتعلق بت خرى أتفاق الرياض وتفاصيل ابنود تنفيذ التمهيد لفي سبيل إلدارة الذاتية عن ا

القناةاستضا نقاط  فت  ناقشا  حيث  الرويس  حمود  السعودي  واملحلل  حول    االكاتب  اتفاق آعدة  تنفيذ  لية 

 (. 10:40ربعين ثانية )أملدة عشر دقائق و  املحور  استمر، و الرياض

استمر  ، الذي  ساسية نحو السالم في اليمن( أتفاق الرياض خطوة  امريكا: تنفيذ  أفي املحور الثاني من الحلقة: )

، تفاق الرياضايجابية للدول الكبرى حول آلية  الفعل اإل تم استعراض ردود  ،  (6:06ملدة ست دقائق وست ثوان )

 حول ذلك. للحديث  بناء املحافظات الشماليةأاملحلل السياس ي فارس البيل من  ةم استضاف وقد ت

 

 
  - YouTubeالحدث اليمني: السعودية تؤكد أن استئناف اتفاق الرياض يعزز الثقة بين الحكومة واالنتقالي 12

  

https://www.youtube.com/watch?v=CnjO3QkJ6-o&list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=CnjO3QkJ6-o&list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=CnjO3QkJ6-o&list=PLV2396IiqKiBlVfPfi0ErSPmytv67LbBA&index=112
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ناقش املذيع موضوع: )الحكومة اليمنية:  ،  (8:18في املحور الثالث الذي استمر ثمان دقائق وثمانية عشر ثانية  

املحلل   وكان الضيفي.  خرى ضمن امللف اليمنأ مشاورات لضمان تمثيل القوى السياسية في الحكومة( ومواضيع  

 من أبناء املحافظات الشماليةوكيل وزارة االعالم  نجيب غالبالسياس ي 
ً
 .، وهو أيضا
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الحلقات عن اليمن كر فيها املجلس االن
ُ
تقالي حلقات ذ

الجنوبي

حلقات تتحدث عن االنتقالي 

الجنوبي

تين املتحدثون اليمنيون في حلق

كر بهما االنتقالي
ّ
ذ

املتحدثون املنصارون للمجلس

كر بهما االنتقالي في الحلقتين التي
ُ
ذ

املجلس

ليوتيوب في منصة االحدثاملنشور على قناة تلفزيون ( الحدث اليمني)لبرنامج 5شكل توضيحي

south24.net| 13/12/2021حتى 

الحدث اليمني
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 ( STC media)  2022يناير  20رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي إلى جوار مذيعة قناة الحدث، 

 

 الحدثقناة مع  الزبيديمقابلة 

بثت قناة الحدث مقابلة خاصة مع رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي   20/1/2022  تاريخمساء يوم الخميس من  

لر ملحوظ  روس الزبيدي في تطوّ دعي
ّ
وهو    . القناة السعوديةعلى املجلس االنتقالي الجنوبي من قبل    اانفتاح  شك

ر تطوّ و   ظبيأبو عالقتها بهجوم الحوثي على  ما  دوافعها؟  ما  الهدف من املقابلة؟ و : ما  مثلعدة    تساؤالت  ما يطرح

املوضحة   هج البحثاوفق منتحليلها  حاول الباحث  التي   سئلةقليم؟ وغيرها من ال حداث في الداخل اليمني واإلال 

  أعاله. 

أعادت القناة  (.  20:16عشر ثانية )ستة  و   دقيقة  نيعشر   ملدة،  شاشتهاعلى    كاملة  ةقناة الحدث املقابلبعد أن بثت  

املقابلة   يوتيوب،  نشر  منصة  في  موقعها  على  كاملة"  حذف"غير  املذيعة   بعد  بين  دار  الذي  الحوار  من  جزء 

 إذ. 13( 15:39وتسعة وثالثون ثانية ) دقيقة خمسة عشر اليوتيوبصبحت مدة الفيديو املنشور على أ . والضيف 

كاملة مع  أتم حذف   مقدمة السؤال  إلى    باإلضافة(  والحادي عشر  التاسعمن،  الثا ،  الرابع)جوبتها  أربعة اسئلة 

 .صليةالسابع من املقابلة ال 

قناة عدن املستقلة  وأعادت نشرها  ،  شاشتهاقناة الحدث على  التي بثتها  تم تحليل املقابلة الكاملة    في هذه املادة 

املقابلة الكاملة على    14.اليوتيوب   منصةعلى    التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي   (AIC)  الفضائية ثالثة  احتوت 

 كالتالي:  ( سؤال23ن )يوعشر 

 
  - YouTubeمقابلة خاصة | اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن  13
  - YouTubeلقاء خاص مع الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بقناة الحدث  14

https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
https://www.youtube.com/watch?v=Zhs___IJoPs
https://www.youtube.com/watch?v=Zhs___IJoPs
https://www.youtube.com/watch?v=Zhs___IJoPs
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 :ول السؤال ال 

عيدروس الزبيدي الجنوبي س املجلس االنتقالي ي استهلت املذيعة مقابلتها الخاصة مع رئ بالضيف،بعد الترحيب  

لم تستهل املقابلة بالسؤال عن    . ماراتلإل ستهداف الحوثيين  مشيرة ال ،  رة في املنطقة يالخ  بالسؤال عن التطورات

  مع شخصية سياسية تمثل هذه املقابلة النادرة واملهمة  ّن أى اعتبار عل. بهف يو التعر أاملجلس االنتقالي الجنوبي  

 كثر على املجلس حديث العهد. أفرصة للتعرف  س هرم املجلسأر 

شكر دول التحالف العربي على كل الجهود التي تقوم بها في اليمن وذلك    ،على هذا السؤال  الزبيدي في بداية رد  

رهاب لى قائمة اإل إالحوثيين    دراجإبطالب املجتمع الدولي  حسب وصفه. ثم    "رهابيتنظيم الحوثيين اإل "  الستئصال

   . مارات العربية املتحدةاإل  ودولةالستهدافهم اململكة العربية السعودية 

ي املجلس  أن الهدف من املقابلة هو استيضاح ر أيتضح للمراقب  سؤال املذيعة الول ورد الضيف،  من خالل  

   . تجاه الحوثيالعربي جراء قد يتخذه التحالف إعالن موقفه من أي إاالنتقالي الجنوبي في الحرب على الحوثي و 

  السؤال الثاني:

فيه بكالم    استشهدت، و قائمة املنظمات الراعية لإلرهاب  دراج جماعة الحوثي ضمنإحول  سؤال املذيعة      كان

 كما يبدو  كان هدف املذيعة  إذرهاب هو قيد الدراسة.  ضمن قائمة اإل   يندراج الحوثيإبأّن      بادينمريكي  الرئيس ال 

وحشد   الترويج لهالعربي  عالم التحالف إحول هذا التوجه الذي يحاول    الجنوبي  ي املجلس االنتقاليأر استيضاح 

باعتباره  تأييده لهذا التوجه االنتقالي الجنوبي عن   رئيس املجلس حيث عبر . أجله من والعامليي العام العربي أالر 

 . حسب توصيفه  "التي تطلب السالم الشريفة الدولية لكل القوى هدف "

 السؤال الثالث: 

جاب  أو   خيرة في املنطقة. استراتيجية جديدة في مواجهة التطورات ال   انتهاجمكانية  إعن    الزبيدي املذيعة    سألت

بأّن  االنتقالي  املجلس  ودول    رئيس  بالذات  الدولي  املجتمع  من  وتتطلب  بالفعل  جديدة  مرحلة  هي  املرحلة  هذه 

 التحالف العربي العمل بجدية ملواجهة الحوثي.

ابعالسؤال    :الر

قع على عاتق  . يبرز الدور ال   ّن أال تعتقد بأ  . لى دور املجتمع الدولي ودور التحالف العربيإ  باإلضافةولكن    "املذيعة:

ن ، إللحوثي  املناوئينيكم توحيد صفوف جميع أر يستوجب ذلك ب الأ ؟املقاتلين اليمنيين ،اليمنية نفسها القوات

 و السياس ي؟"أالعسكري ى كان على املستو 
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مارات العربية املتحدة في توحيد جهود  ى جانبها اإل وإل،  اململكة العربية السعودية بذلت جهد كبير خرافي: "الزبيدي

  .بذلوا مجهود في امليدان طبعاوهم    . مواجهة الحوثي   في  حزابال و   بما فيها الشرعية واملجلس االنتقالي،  كافة القوى 

تتبع  قوى  هناك  الشرعية نفسها.    داخل أجنحةجهاض من  إوفي    ،ن تنجحأعملية  لل تيارات ال يريدوا    لكن هناك

لى  إ لكن اململكة العربية السعودية  . ومستمر هم من يخذل التحالف بشكل دايم ق، خوان املسلمين بشكل دقياإل 

الحوثي    ءنهاإو   ،ملواجهة الحوثي   وجبهة واحدة  هذه اللحظة وهي تجمع كل القوى اليمنية لتوحدها في صف واحد

 " . في اليمن بشكل كامل 

  باإلضافة قناة الحدث حذفت هذا السؤال    ّن أ م هو  هاستفهام حول هذا السؤال املالحدث الذي يضع عالمات  

  ل اءنتس  ما يجعلنا. وهو  15من فيديو املقابلة الذي نشرته على قناتها على موقع اليوتيوب   ى خر أ  سئلةأثالثة  لى  إ

السبب   ثناء  أعن  من  بالرغم  املقابلة.  من  الجوهري  السؤال  هذا  لحذف  الدافع  دور  و  على  الزبيدي  عيدروس 

 مارات في توحيد الصف الداخلي اليمني ملواجهة الحوثي.اململكة العربية السعودية واإل 

ال  السبب  يكون  هو حدربما  السؤال  هذا  في حذف  اإل   الزبيديث  يبرز  تتبع  تيارات  داخل خوان  عن  املسلمين 

  بأّن البعض    يفسره  ما قدي اليمني. وهو  جهاض وحدة الصف الداخلإاتهمها ب  ، التيمؤسسة الرئاسة والحكومة

عن   الصريح  الكالم  قبل    "الشرعية"هذا  من  املحظورة  املسلمين  االخوان  جماعة  تتبع  تيارات  على  واحتوائها 

ال ،  السعودية الداعم  باعتبارها  السعودية  العربية  اململكة  يحرج  أّن  "للشرعية"ول  قد  من  فضال  هذا  قناة  . 

رشيفها أذ االحتفاظ بمثل هذه التصريحات ضمن  ال تحبّ ربما  و عالم السعودي الرسمي  اإل   جزء منهي  الحدث  

 .عالمي اإل 

   :خامسالسؤال ال 

لى البيضاء وتحريرها إبين وما هو املانع من توحدها وذهابها  أفي    املتواجدةلت املذيعة الضيف حول القوات  أس

نهم في املجلس أعلى كل القوى التوجه لجبهات القتال و الزبيدي إنه  على هذا السؤال قال    ردهمن الحوثي. وفي  

ال يوجد لديهم   م في املجلسنهأو   . طالبوا بتنفيذ اتفاق الرياض وتوجه كل القوات العسكرية لقتال الحوثياالنتقالي  

الحوثي   ملقاتلة  واتجاهها  القوات  توحيد  في  إمانع  تم  ما  و   وتأمينهامدادها  إذا  كامل.  اضاف  أبشكل  ملجلس  بأّن 

  ّن أو   ،له حاضنة شعبية فيها  ال توجدمخاوف من الدخول في عمق املحافظات الشمالية التي  كان لديه  االنتقالي  

 .لى قوات التحالف بشكل واضحإورفعوا الخطط العسكرية  الشأنمع التحالف بهذا  تحّدثلس قد املج

 : سادسالسؤال ال 

بأنه تم  االتفاق عليه بين اململكة العربية السعودية واملجلس االنتقالي.    ما تملت املذيعة على  أس ورد الزبيدي 

 يبدو  ما قدوهو    الحوثي.   ءهانإلمارات  لى جانب قوات اإل إن تقوم اململكة بكل الجهود بما فيها العسكرية  أالتفاق با

 .الحوثيينهناك خطط جديدة تم االتفاق عليها في الرياض ملواجهة  ّن أللمراقب ب

 
  - YouTubeاليمن مقابلة خاصة | اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي في  15

https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
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 :  بعالسؤال السا

ُي   اإلخوان  بأّن ذكرت في سياق حديثك  "  : املذيعة املجلس   ّن أبيقول    البعض  . هذه الجهوديعني  جهضون  هم من 

لى عدم الحفاظ إوهذا ما يؤدي  . خر د بين الحين واآل ّع صي . طارفي هذا اإل  اسلبي ايضا يلعب دور أاالنتقالي الجنوبي  

 ؟"على ذلك الصف املناوئ للحوثي. كيف تردون   . على وحدة الصف

الجنوبي  الزبيدي االنتقالي  "املجلس  يجهضإ:  يحاول  كان  الريإ  ذهبناملاذا  ،  يعرقل  وأ   ذا   أض  الى 
ً
نحن .  ساسا

فيها العاصمة عدن.    نو مسيطر   أذا نريد  إعلى معظم محافظاتنا بما 
ّ
دارة اإل . و لى الرياضإل فلن نذهب  ن نعط

العربية السعودية ودولة اإل .  ستمرتس   تالذاتية كان اململكة  تلبية لدعوة  لى إ  ذهبنا   ،الحرب  هذهمارات في  لكن 

نطالب بتنفيذ اتفاق الرياض من قبل اململكة و   . فعالين في اتفاق الرياض  ونحن  م اتفاق الرياض يتسل  وتمالرياض  

 العربية السعودية كراعية لهذا االتفاق." 

من املقابلة املنشورة على صفحة    فقط  نه تم حذف مقدمة السؤالأامللفت للنظر بخصوص هذا السؤال    المر

ويبدو   . "هذه الجهودخوان هم من يجهضون إ اإل  ّن أذكرت في سياق حديثك ب: " يوب قناة الحدث على موقع اليوت

عالمية في نشر املقابالت الحوارية مثلما  حول املهنية اإل   تحدثناما  سبب الحذف غير مفهوم لدى املراقبين في حال  

القناة من غير حذف  أا  لمع  . هي كاملة على شاشة  املقابلة  بث هذه  تم  ال أ  لألسئلةنه    ، يضاأ  ،رجوبة ومن غيو 

 نة. سئلة معيّ و مقدمات ل أجزاء استقطاع ل 

  و على امللف اليمني قد شعروا بالحرج أعلى القناة    ملسؤولينذلك، يرجع إلى أّن الكن ربما يكون سبب استقطاع  

   ،يديولوجيا القناةأسم  ر على منهم في اتخاذ القرار و أمام من هم  أ  أو الضغط
ً
هذا الكالم قد جاء   ّن وأ  خصوصا

على السؤال الرابع الذي   الزبيديرد  على  هو تعقيب  إذ أّن مقدمة السؤال    على لسان املذيعة وليس الضيف. 

فيه عن تيار  إ  تحدث  في    "املسلمينخوان  اإل "جهاض  ا  "الشرعية"املوجود  في  لجهود  السعودية  العربية  ململكة 

 وثي.حتوحيد الصف الداخلي اليمني ضد ال

قناة  لم تشعر    ملاذا  :وه ، و ل وحذف السؤال الرابعسؤال مهم يطرح نفسه تعقيبا على حذف مقدمة هذا السؤا

في    " سلبي  ر دو " اتهام املجلس االنتقالي بلعب  الذي تضمن  نشر سؤالها  من    -سبيل املثالعلى    –  بالحرجالحدث  

 ! ؟الجهود تجاه الحوثيطار توحيد إ

 :ثامنالال السؤ 

الشق  .  ذ الشق السياس ي عبر تشكيل الحكومةّف نُ   عنه.   لكأسأسكنت    . تفاق الرياضا  ـلطب بذكرك  "  املذيعة:

 ؟" ينمال   العسكري ع تنفيذ الشق يمناالقتصادي في طور التنفيذ. ما الذي 

ذ معظمه ولكن  نّف تَ   . ولىاململكة العربية السعودية في املراحل ال علنت  أذ فعال وقد  تنّف "الشق العسكري    :الزبيدي

لم    في  هناك شق تعيين يتناملحافظات  لم ر من املحافظات املحأ  محافظين ومدراءتعيين  .  نمأ  مدير  فذ وهو  رة 
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في .  خربعكس الطرف اآل   . جبهاتنان على  و محافظ  ننح  .. هناك  ،العسكري   يضا الشقأ  تنفذ حتى هذه اللحظة. ي

 . نخوان املسلميطبعا وفيها من اإل  هناك شرعية . شهر أ  جبهات وفي شبوة تم سقوط شبوة قبلال رب تم اختراقأم

 واحنا  شبوة. لى  إالساحل الغربي    إلى  املندبمن باب  شكل كامل  ب سقطت. قواتنا مرابطة في الجبهات    لهذا السبب

وهذا يعني    ،العمق الحوثيفي    قق تقدمنح  متر واحد لم يسقط بل  . اليوم  فيها إلىقوات جنوبية    أي جبهة  لم تسقط 

 ." ا الكالموالتحالف العربي يعرف هذ ،رصيد للقوات الجنوبية 

ربما يكون سبب الحذف هو  من موقع القناة على يوتيوب.  من املقابلة    الزبيديجابة  إو   تم حذف هذا السؤال

القرار ال يزالون يسيطرون على مواقع صنع  املسلمين الذين    لإلخوانالالذعة    الزبيدينتقادات  تحاش ي القناة ال 

بعدم    في"  الشرعية"  داخل لهم  املوّجهة  االتهامات  الرياضظل  اتفاق  وإخفاقاتهتنفيذ  في شبوة  م  ،  العسكرية 

 .ومأرب

 : تاسعالسؤال ال

  ّن أبال تعتقد  أوبطبيعة الحال هناك تمايز واختالف بينكم وبينهم. ولكن    . خوانعلى اإل   املسؤوليةلقي  تُ   "  : املذيعة

 ن نتحد في سبيلأكثر خطورة. وبالتالي يجب  أعدو    لكن و   ر عدو خط  ن يكون لدينا أ  مكنيولوياتها وبالتالي  أ  للمرحلة

   كثر خطورة؟". العدو ال ءنهاإ

 ،عدم تطبيق اتفاق الرياض هذا يعرقل لكن . للكل ن تتوحد الجهودأ: "نحن دخلنا اتفاق الرياض من شالزبيدي

عمل قرارات جمهورية لن أ  بأن  بيدي  كان  لو. أنا  هو املعرقل ليس نحن. نحُن   .. الشرعيةبمن هو املعرقل هو جزء  و 

يجابي إيتعامل بشكل  ..  دائما  الجنوبي  املجلس االنتقالي  لى جبهات القتال. إا  نوسنذهب جميع  . دقيقة واحدة  أتأخر

مني و على املستوى ال أكان على املستوى العسكري    . مع قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية

 الرئيس هادي."الشرعية و  الحكومةقوى  الزالت بيد ي كل املواردما املستوى االقتصادأ . املستوى السياس ي لىوع

يضا حذف هذا السؤال مع الجواب كامال من الفيديو املنشور على صفحة قناة الحدث على موقع اليوتيوب.  أتم 

 .سئلة السابقة الذكربما يكون سبب الحذف هو نفسه سبب حذف ال ر 

الحوثي    ّن أبالنسبة للمجلس االنتقالي و   "العدو الخطر ـ "ا بخوان في سؤالهاملذيعة وصفت اإل   ّن أ  ما يدعو لالندهاش

االتحاد مع العدو    ،حسب قولها  ،وبالتالي يجب  . االنتقالي  املجلس  على  16" املسلمينوان  خاإل "كثر خطورة من  هو ال

 
ّ
 خطورة الذي يتمثل في الحوثي.كثر ن للقضاء على العدو الو خوان املسلمله اإل الخطر الذي يمث

دخلوا  في املجلس االنتقالي الجنوبي همبأنّ  ضافأاملذيعة بل  ما قالته الزبيدي لم ينِف  ،وفي رده على هذا السؤال

 رعية" بعرقلة االتفاق. ، متهما أطراف في الحكومة "الشجل توحيد الجهودأاتفاق الرياض من 

 
عقب   ،1990في سبتمبر  أنش ئ ، وهو حزب إسالمييمنيحزب اإلصالح الالقوى املنضوية في وصف : يستخدمه السياسيون اليمنيون لاإلخوان املسلمون  16

لالشمالي، و  واليمن  اليمن الجنوبية بين الوحدة اليمني
ّ
 الفرع اليمني للتنظيم الدولي.  الحزب يمث
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 : عاشرالسؤال ال

  و أمشروعكم.  اختيار التوقيت املناسب لتنفيذ    اربم  ال تتقنون. كم  نّ أطار البعض يتهمكم ببهذا اإل   طب"  : املذيعة

 "  ترد على ذلك؟ كيف الصف. استمرار شرذمة بالعوامل التي تساهم  أحد  ولويات. وهذاتحديد ال  حسنون ال تُ 

 
ّ
  االنتقالي الجنوبي   املجلس  ّن أباتهام الكثير من معارض ي املجلس االنتقالي الجنوبي ب  قارئ الر  هذا السؤال املهم يذك

يُ دائما   ضد    حسنال  تصعيده  على    حتىالوطنية  مطالبه    تأجيلعليه    ّن أو   "الحكومة"توقيت  القضاء  يتم 

 الحوثي. "االنقالب"

نهم  أو   . نسانإرض و أ  وطني. مشروعي لديهم مشروع  نهم في املجلس االنتقالالزبيدي إجابته على هذا السؤال قال  إفي  

نه لوال املشروع العربي أالشعب هو من يحدد مساره. و   ّن أو  ة،مواعيد محدد  يختارواحتى  "حفل زفاف"ليسوا في 

رات حتى  امسعودية واإل مع ال  سيكونون   نهمأب  فسهم أنعلى    انهم قطعوا عهدأو   ،مشروعهم بشكل واضح  علنوال 

  . حسب تعبيره ،هداف عاصفة الحزمأتنتهي مهام و 

 ر: حادي عشلالسؤال ا

السؤال   هذا  واستخدمت    تحدثتفي  الجنوبية  القوات  حول  التابعة "  لفظةاملذيعة  العسكرية  التشكيالت 

 :ضافتأو ، بدال عن )القوات( للمجلس االنتقالي"

 ." ا؟يضأ هات تنوي التحركبج وبأيي أي جهات تتحرك اليوم ف" املذيعة:

السؤال اليمن    رغبةلى  إضمنيا    يشير  هذا  في  االتحادية  للدولة  املناصرين  من  العمالقة بالكثير  قوات  تقدم 

  ر فّس توقف القوات الجنوبية على حدود املحافظات الجنوبية قد يُ  ّن ل  . الشماليةلقتال في املحافظات لالجنوبية 

 لـ "االنفصال" كما يصفونه.مة دمقبأنه  يرلدى الكث

 أوقد  
ّ
مين دولة أهداف القوات التابعة للمجلس هو تأ  ّن : إاملجلس االنتقالي الجنوبي هذا الطرح بقوله  رئيسد  ك

نه ال مانع لديهم من الذهاب مع التحالف أو   . حافظات الجنوبية بهذا الوضع الراهن ي امل. أالجنوب املستقبلية

 حيث قال: العربي الى أي مكان عند الحاجة. 

عب شخاصة واحنا تكلمنا مع قوى  . ليهإالذهاب  ة طبعا للتحرك في أي موقع يتطلباحنا قواتنا جاهز " :الزبيدي

مين دولة الجنوب ومحافظات الجنوب  أتافنا أهد  . أي معركة مصيرية في لى جانب التحالف العربيإننا بأالجنوب 

   خر يتطلب وجودنا فيه."آلى جانب قوات التحالف بالذهاب الى أي موقع إن نقوم بمهامنا أيعفينا  لكن هذا ال

 : عشر الثانيالسؤال 

 في الجنوب؟  ر محصو  دوركم ّن أبملادا تعتقد  " : املذيعة
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لى إقوات العمالقة الجنوبية ذهبت    ّن أو   . في الجنوب فقطليس    دورهم  نالزبيدي إ  قالفي جوابه على هذا السؤال  

 . حسب قوله وهذا ما جعل الحوثي يستهدف أبوظبي . ةثالث مديريات في شبو  وحررتالساحل الغربي 

  التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي خطط ونوايا القوات العسكرية    أرادت معرفةهذا السؤال  املذيعة ب  ّن أ  يبدو

 هناك. ينبة الحوثير لى شمال اليمن و محاإلذهاب ل نيه اتذا كان لدى هذه القو إما  وأ . مستقبال 

 :عشر  السؤال الثالث

املجلس االنتقالي الجنوبي في الحفاظ على املالحة البحرية في   سيلعبهفي رده على سؤال املذيعة حول الدور الذي  

لى إنهم بحاجة أسواحل وال بحرية و ن خفر اآل  ال يمتلكاملجلس االنتقالي الجنوبي الزبيدي بأّن جاب أخليج عدن. 

فارقة مين ساحل خليج عدن وبحر العرب من القرصنة وهجرة ال أخفر سواحل لت  لتأسيس  ودوليقليمي  إدعم  

  رهابيين. واإل 

  تتكون قناعة نه بدأت  من هذ السؤال، بأ  يفهم أنوالعسكرية في جنوب اليمن    السياسية التطورات  ملراقب    كنيُم 

الوسط   الجنوبي  أّن  ب  اإلعالميفي  يُ أاملجلس االنتقالي  في تصبح قوة  الجنوبية  أعتمد عليها ليس  مين املحافظات 

 يلعب دور من املمكن أن  نهأ بل، فقط
ً
 مهم ا

ً
 .املندب وباب مين الحدود البحرية الجنوبية لليمنأتفي  أيضا ا

ابعالسؤال   عشر:  الر

 خيرةعد التطورات ال بمازال قابل للتنفيذ    ذا كان هذا االتفاقإما  و   . حول اتفاق ستوكهولم  الزبيديلت املذيعة  أس 

  .ن البداية لحماية الحوثيينمجاء  اتفاق ستوكهولم  ن  في املجلس االنتقالي الجنوبي يرو   إذ أجابها بأنهم.  اليمنفي  

   ."اميت"  تبره حاليا يعُ أنتى لصالح الحوثيين و أنه  أ و   . ن كانت قوات العمالقة على مشارف مدينة الحديدةأوذلك بعد  

العربي    يدعمهاي املجلس االنتقالي الجنوبي ضمن حملة  أهذا السؤال ملعرفة ر   جاء  إلغاءملا بدى أنه  التحالف 

 اتفاق ستوكهولم املبرم بين الحكومة والحوثيين.

    : عشر الخامسالسؤال 

لى  إمريكي الحوثي من خالل اتفاق ستوكهولم وجولة املبعوث ال  إلنقاذبعد سرد املذيعة ملحاوالت املجتمع الدولي 

العودة   املجلس االنتقالي الجنوبي  مكانية قبول إحول    الزبيديلت  أ. سفي اليمن  يل الحل السياس يعلتفاملنطقة  

 . املفاوضاتلى طاولة إ

نهم سيقبلون أو ،  من مبادئ املجلس االنتقالي الجنوبي   أمبد  وهو  ،هو هدفهم  السالم والحوارأّن  بالزبيدي،    رد

  أ ويعتمد على مبد  الحوثي مراوغ  الزبيدي يرى أّن   لكن  من في املنطقة.  لى السالم وال إاملفاوضات مع أي طرف يهدف  
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الحوثي هو االستمرار في الحرب.   أفضلوأّن    . 17" ةالتقي" بناء  أتلبية متطلبات    يستطيعال    كما أنه  حال يناسب 

  يقة املثلى له. ر الحرب هي الط ّن أالشمال و 

غير   ينالحوثي  أّن و   يصعوبة التفاوض مع الحوث باملجلس االنتقالي الجنوبي وصل الى قناعة    ّن أ  لىإ   كل ذلك يشير

 إلقامة سالم دائم معه. ينمؤهل

 السؤال السادس عشر: 

الجلوس على طاولة املفاوضات في الخير، وأّن الحرب مع الحوثيين لن تستمر إلى إمكانية  ناقش السؤال واإلجابة   

 ما ال نهاية. 

 عشر:  لسابعالسؤال ا

املجتمع الدولي   على ضغطت سكانت وما إذا   . خيرة في املنطقةالتطورات ال يه حول أر سالت املذيعة عيدروس عن  

ع الحوثي على  وض  إعادةلفرض و ،  التي التزال مترددة حسب قولها  ،على وجه الخصوصاالمريكية    اإلدارة  وعلى

 رهابية. الئحة املنظمات اإل 

ولو صبروا لظهر   "رهابإل معصوم من االحوثي " ّن أبظنها  أارتكبت خط مريكية الحاليةال دارة اإل  الزبيدي بأّن قال 

  اإلرهاب، على قائمة    املتحدةمن قبل الواليات    الحوثي  في حال تم تصنيف  ّنهأ. وقال  لهم وجه الحوثي الحقيقي

 .همفاوضات في حال تم تصنيفجرى معه تُ ن أ ال يمكن هنأدول كثيرة ستلحق بها و  ّن أمن  متأكدنه إف

 عشر:  الثامنالسؤال 

من أي منطلق  . انتقالي جنوبي  املفاوضات كمجلسلى طاولة إ  معدتعلى املدى الطويل. فيما لو  .. طيب" : املذيعة 

نصت مخرجات الحوار؟  ، كما  قاليم أمن ستة    .. تذهبون للتفاوض؟ هل من منطلق مثال املطالبة بدولة اتحادية

 من خالل املطالبة بانفصال تام للجنوب؟"  ،بعد من ذلكأم أقليمين؟ إفيدرالية من هل من دولة 

حدد  "  : الزبيدي الجنوبي  االنتقالي  للمجلس  السياس ي  الخيارات    ةثالثبرنامجنا  وهذه  شعب ر يقخيارات.  رها 

 ؛بحدودها املتعارف عليها. الخيار الثاني دولة اتحادية  1990  ما قبللى دولة  إول العودة  ل الجنوب بنفسه. الخيار ا

وجودة. هذا  امل  دولة مركزية. والخيار الثالث االستمرار بالوحدة اليمنية إطاركل بلد يحكم نفسه ولكن في  مثال:  

باستفتاء الجنوب  في  الشعب  يقرره  تق  الكالم   ر بحق 
ُ
ت املصير  ال ير  عليه  املتحدة. شرف  هذه   مم  تاركين  نحن 

 الخيارات كلها لشعب الجنوب." 

 
ة من الفعل العربي يتقي أي يخش ى 17 ِقيَّ والتقية كمصطلح ديني هي إخفاء معتقد ما   (،، كما يقول املثل العربي على سبيل املثال )اتِقّ شر من أحسنت إليهالتَّ

 (بيدياويكي) خشية الضرر املادي أو املعنوي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
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  نوايا   اليمني  والشأن  ح للمراقبين واملهتمين بتحركات املجلس االنتقالي في جنوب اليمنيوّض   ءجري السؤال  هذا ال

 إذ. جنوب اليمنالوحدة في  ما قبلدولة  استعادةو أ اليمنيةفي الوحدة  االستمراربخصوص  املستقبلية املجلس

في  السؤ هذا  همية  أيضا  أتكمن   جهة  أنه  أال  من  قائدة إتى  السعودية  العربية  اململكة  على  محسوبة  عالمية 

 " الوحدة اليمنية. " الداعم لـ موقفها ، التي درجت على تأكيد التحالف العربي في اليمن

عن عوضا  الحديث  الزبيدي  تحاش ى  إجابته،  لكنه    في  الجنوبيين،  في  خيارات  الشعب  ملعب  في  الكرة  وضع 

   املجلس.  طرحهاأحد الحلول التي  محافظات الجنوب الختيار

 عشر:  التاسعالسؤال 

 ؟" نوب يريدالجوماذا تعتقد شعب " ملذيعة:ا

 استعادة دولته كاملة السيادة وعاصمتها عدن." علىيناضل  نهإ عتقدأ ناأ حداث. لكنسبق ال أنا ال أ" :الزبيدي

لكن   . ديولوجيا قناة الحدث تجاه املجلس االنتقالي الجنوبي أيعالميا عن  إهذا السؤال املثير للجدل    رال يعبّ ا  ربم

 تجاه الوحدة اليمنية.    املجلس  اواينة  ملعرفوإما  ،  تجاه مطالب املجلسإبداء نوع من التعاطف  إما أنه يأتي في سياق  

 : العشرونالسؤال 

النظر عن    ..طب":  املذيعة ببغض  تعتقد  الشعب. هل  يرّح   الظروف مواتية  ّن أرغبة  الدولي  اليوم  واملجتمع  ب 

ر   . و أي منطقة أقليم  إانفصال أي  ب الكرد   ؛قليم كردستانإينا  أولو حتى جرى استفتاء وكان لصالح االنفصال؟ 

 ،سبانيا. ولكن بالرغم من ذلكإ قليم كاتالونيا في إ يضا في أ. االتحاديةقليم عن الدولة صوتوا لصالح انفصال اإل 

 ." يرغب بذلكال ببساطه املجتمع الدولي  لّن  لم ينجحوا في االنفصال التام. 

رادة قوية. واملجتمع الدولي سيستجيب لشعب  إشعب الجنوب عنده    ّن ن تكوني متفائلة. ل أتمنى  أانا  ":  الزبيدي

  .ال يكون نيابة عن شعب الجنوب ريد حقي كامل غير منقوص. املجتمع الدوليأرض وقال ثبت على ال  إذاالجنوب 

مم  وال   . هذا الطلب  يلبي  الدولي أنعلى املجتمع    ،ذا قرروا استعادة دولتهمإدعم الجنوبيين    يقرره شعب الجنوب  ما

 " ها. يضار أعلى  في السيادة تعطي الشعوب حق تقرير مصيرها بأنهاساس. ممت على هذا ال املتحدة ُص 

ستعادة دولة صراره على اإو ن يلحظ تفضيل املجلس االنتقالي الجنوبي  أيستطيع املراقب    من السؤال واإلجابة،

من    ةدول  تتضمنربما  والتي    ،ملرحلة القادمة اكثر من الحلول املتوقعة لشكل الدولة اليمنية في  أ الجنوب السابقة  

 قاليم. أو ستة أقليمين إ
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 العشرون: و  الحادي السؤال

كان الدليل في هذه التقارير   القاعدة والحوثيين.   التقارير التي تتحدث عن تعاون بين  لىإ طيب بالعودة  ":  املذيعة

 إو   ،لم يستهدفوا يوما مناطق تابعة لسيطرة الحوثي   .. الحوثيين لم يستهدفوا القاعدة  ّن أب
ّ

ز  نما كان استهدافهم مرك

 ؟"برأيكما عدن. ملاذا وتحديًد على املناطق التابعة للشرعية 

واإل "  : الزبيدي نحن  بيننا صراع  وهناك احنا  املسلمين  في    خوان  السلطةأقيادات  هرم  خوان  اإل من    ا طبًع   ،على 

على  ءهؤال  . املسلمين وداعش  القاعدة  الجنوبأ  صمموا  في  تكون   ظو   . فقط   ن 
ّ
وتقاريرضخوا  َي وا  ل  بمعلومات 

وللغرب  لأل  و القاعدة    ّن أمريكان  الشمال.  في  موجودة  وليس  الجنوب  في  الشافعيين    منمعظمها    نأموجودة 

هؤالاو  تصميم..  ءلسنيين.  كله  التصميم  اإل   من  هذا  الذين  خوانحزب  طبعا  و معروف  [هم]،  سهم  أر على  ن. 

القاعدة    الدواعشإن  يقنعوا العالم    رادواأو   . سهمأنائب الرئيس هو على ر .  ةالرئاسهيئة  سماء لكن بأمانذكرش  

نحن غريمنا  نتجوهم. فالزالوا حتى هذه اللحظة يصنعوهم وُي  .. وهذا من صنعهم  . في الجنوب ليس في الشمال هم

 رهابية." هم من ينتج هذه التنظيمات اإل  . ن و خوان املسلمبالجنوب بشكل عام هو اإل عدونا و 

اإل  املقابلة املنشورة على صفحة قناة الحدث غلى موقع اليوتيوب على  وهو 18. نترنتتم حذف هذا السؤال من 

خوان املسلمين في  مضمون يتحدث عن اإل سئلة على  هذه ال   اءالسؤال الثالث الذي تم حذفه من املقابلة الحتو 

 . املعترف بها دولياالذين يتواجدون في مناصب رئاسية في الحكومة  ،اليمن

ن، وأوردت و " وليس الحوثيالحكومةحاولت املذيعة إظهار أّن القاعدة تستهدف فقط املناطق التي تسيطر عليها "

امل تستهدف  القاعدة  أّن  ُيدرك  املراقب  لكن  املثال.  على سبيل  االنتقالي عدن  املجلس  عليها  يسيطر  التي  ناطق 

 الجنوبي وأفراد في الغالب ينتمون ملؤسساته.

،  ين املوجودين في الشرعية اليمنية ماملسل  واإلخوانبوجود صراع بين املجلس االنتقالي الجنوبي  كان رد الزبيدي  

"القاعدة".   بـ  لصلته  الرئيس  نائب  رأسهم  عمق  وعلى  يعكس  املباشر  االتهام  اليمنية  هذا  الشرعية  بين  الهوة 

 أيدل  . كما  واملجلس االنتقالي الجنوبي 
ً
جبهة قوية متماسكة    لتأسيس نقاط مشتركة بينهما    إيجادعلى صعوبة    يضا

 .مالم تحصل تنازالت من الطرفين ين"، كما يسعى التحالف الذي تقوده السعودية لذلك،ضد الحوثي"

 والعشرون:  السؤال الثاني

 ُش ،  بعدن"  : املذيعة
ّ
 نَر ملاذا لم    من؟لأل   باباستت  من هناك. ملاذا لم نَر ال بنتم تمسكون  أو   . لت حكومة مناصفةك

 " املناطق؟ نموذج لباقي يكون  كمُح  ملاذا لم نَر  ؟تنمية 

 
  - YouTubeمقابلة خاصة | اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن  18

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
https://www.youtube.com/watch?v=KfeMAQEtzhg
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الزبيدي يواجهون    رده،بمعرض    قال  الفترة   ّن أو   ،في عدن منظمات مزدوجةأّنهم  في  يشتغل على عدن  الحوثي 

ويحاول ال  للزبيدي،خيرة  وفقا  بتفجيرات    ،  تفعلالقيام  وداعش  كما  والقوات   ّن أو   ،القاعدة  االنتقالي  املجلس 

مارات  التحالف واإل   ّن ألديهم. و الضئيلة جدا  مكانيات  اإل   بالرغم من قواهم    بأقص ىن  التابعة له في عدن يعملو 

 لكن ماتزال اإل من  رهاب وتثبيت ال قوات في عدن ملكافحة اإل بالذات قامت بتدريب هذه ال
ً
  مكانيات شحيحة جدا

 الى هذه اللحظة.

مرجعا ذلك ضمنيا لغياب    . تنمية بعدم وجود  ،  ما ورد في السؤال  مع  الزبيدياتفق  بالنسبة للجانب االقتصادي  

  . بدورها في الجانب االقتصادي دور الحكومة، التي قال أّن عليها أن تقوم

 :والعشرون الثالث السؤال

ال  السؤال  تفسيرات عيدأخير سفي هذا  املذيعة عن  الزبيدي  ر لت  ال لوس  املتحدة  دور   . باملتخاذل  ووصفتهمم 

دور    رد الزبيدي بأّن .  حسب قولها  على الوضع السيئ القائم في اليمنتحاول الحفاظ  بأنها  م املتحدة  متهمة الم

الوضع في عدن صعب مرة أخرى إلى أّن  ا مشير   نهائيا.  ادورها في اليمن يبدو غائب ّن أدود للغاية و حمم املتحدة مال 

واملواطن هو من يدفع ثمن كل   تعب ومنهك والعملة في حالة انهيار مستمرالوضع االقتصادي ُم  ّن أو . وكارثي جدا 

 ذلك. 

 

 : االستنتاج

قناة الحدث خصصت تغطية خاصة للملف اليمني يوميا بكل تناقضاته تحت مسمى )الحدث    ّن أبالرغم من    •

على   يضم  والذي  اليوتيوب    قناتهااليمني(  موقع  الساعة  (  536)على  حتى  بتاريخ    ( 6:07)فيديو  مساء 

   االنتقالي الجنوبي()و    ()االنتقالي  تيتتضمن لفظبينها    (حلقتان)سوى  توجد  ال  نه  أ  ال. إ13/12/2021
ُ
لى إشير  التي ت

 .املجلس االنتقالي الجنوبي

نهما لم تتطرقا للحديث أال إلى املجلس االنتقالي الجنوبي في عناوينهما إشارتا أعاله أن يالحلقت ّن ألرغم من على ا •

 . ال من خالل تطبيق اتفاق الرياض فقطإعنه 

وليس من    اليمنية  يوف من املحافظات الشمالية ضضمن برنامجها )الحدث اليمني(    قناة الحدث تستضيف    •

غير وجهة النظر الشمالية    براز  إلى إ  يؤدي النقاش في الغالب  عن اتفاق الرياض.   للحديثمحافظات الجنوب  

 عن املجلس االنتقالي الجنوبي بطريقة ما. الراضية

، الذي رعته تفاق الرياضاللمجلس االنتقالي الجنوبي من زاوية واحدة فقط وهي    انالحدث تنظر تا العربية و قنا  •

 لية تطبيقه.آو  السعودية،
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•   
ُ
، خبار اليمن ومناقشة امللف اليمنيأخصصها قناة الحدث يوميا لتغطية  بالرغم من الساعات الطويلة التي ت

. وإن حضر يكون مرتبطا  ال فيما ندرإمعدوما  حضور املجلس االنتقالي الجنوبي في هذه التغطية قد يكون  ّن أال إ

 .  تفاق الرياضفي الغالب با 

قناة العربية إال    خبارية الحوارية علىخبار والحلقات اإل عناوين ال   عن  (املجلس االنتقالي الجنوبي)غاب اسم    •

 فيما ندر. 

و ضمن  أ و عسكرية في مقابالت خاصة  أو شخصيات سياسية  أالعربية والحدث محللين    الم تستضف قنات  •

 للحديث عن املجلس االنتقالي الجنوبي بصفته وشخصيته.ساعات تغطية امللف اليمني 

قنات  • الجنوبي  أي  العربية والحدث    الم تخصص  االنتقالي  للحديث عن املجلس  الحوارية  برامجها  من حلقات 

 . كمكون سياس ي وعسكري يمني

العربية والحدث أي محليين سياسيين أو شخصيات محسوبة على املجلس االنتقالي الجنوبي   تستضيف قناتا  • ال

 ضمن تغطياتها اليومية للملف اليمن، إال فيما ندر.

يتطرّ   • الجنوبي لم  الساسة  )العطاس  ون ق  السياسية  برامجها  في  العربية  قناة  الذين استضافتهم  بن ،  الثالثة 

فقط   همحديثوكان  باعتباره الطرف الكثر فاعلية جنوبا، االنتقالي الجنوبيمبارك وياسين( للحديث عن املجلس 

 عن وجهة نظر الحكومة الشرعية.

اثنين من الساسة الجنوبيين الثالثة الذين استضافتهم العربية في مقابالت خاصة )العطاس و بن    ّن أاملالحظ    •

من  مبارك(   كثير  في  الجنوبي  واملواقف  الرؤىيختلفون  االنتقالي  املجلس  يتعلقمع  فيما  أبرزها  من   ،  باملوقف 

 الوحدة اليمنية.  

برنامجها )الذاكرة السياسية( للحديث فقط حول ذكرياته  بو بكر العطاس في أقناة العربية حيدر  تاستضاف •

ر ببعض الزمات التاريخية في دولة الجنوب سابقا،  السياسية قبل الوحدة وبعدها
ّ
. تزامن هذا الظهور الذي ذك

  هذه اللقاءات حينها انتقادات، وأثارت نشر  19ا يعرف بـ  "الحوار الجنوبي" مع إطالق املجلس االنتقالي الجنوبي مل

 20.واسعة

امللك في برنامجها )سؤال مباشر( للحديث فقط عن   معين عبد  ،الوزراء اليمني  قناة العربية رئيس  تاستضاف  •

 . ، بينما تم تغييب الطرف الثاني من االتفاقتفاق الرياض من وجهة نظر الحكومة الشرعية ا

 
  (south24.net)جنوب اليمن: الحوار الوطني الجنوبي ينطلق منتصف أغسطس 19
  (newsyemen.net)عطاس بشأن مقتل عبدالفتاح إسماعيلالبيض يرد على اتهامات ال -نيوزيمن  20

https://south24.net/news/news.php?nid=1955
https://south24.net/news/news.php?nid=1955
https://south24.net/news/news.php?nid=1955
https://newsyemen.net/new/76438
https://newsyemen.net/new/76438
https://newsyemen.net/new/76438
https://newsyemen.net/new/76438
https://newsyemen.net/new/76438
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 على شاشاتها.   ن العربية والحدث بالصفة الوظيفية للمحللين السياسيين والعسكريين الذين يطلو   اتهتم قنات  •

،  بصفة وظيفية مرموقة في الحكومة الشرعيةن في الغالب كل املحللين الذين تستضيفهم القناتين يتمتعو  ّن إذ أ

 .  (مستشار) مثال 

تهتمان    قناتي العربية والحدث ال  ّن أح  قناتين يتّض من خالل التعرف على الصفة الوظيفية الحكومية لضيوف ال  •

الذين ال ينتمون للحكومة الشرعية اليمنية.    ،باستضافة املحللين السياسيين والعسكريين اليمنيين املستقلين

فلك   في  فقط  يدور  اليمني  والعسكري  السياس ي  التحليل  يظل  الحكومة  وبذلك  نظر  املختلفة    الشرعيةوجهة 

 مع ا
ً
 .وحتى مع الحوثيين ملجلس االنتقالي الجنوبيجذريا

أ • ال   ّن بدا  التلفزيونيإلجراء    ساس يالهدف  الجنوبي مع    اللقاء  االنتقالي  الزبيدي،رئيس املجلس  هو   ، عيدروس 

تزامنا مع مساعي التحالف امليدانية في    إعالميا،  على الحوثي  من الحرباالنتقالي  املجلس  موقف    تسويقاولة  حم

 اليمن.

 املجلس االنتقالي يلعب دور موقف مسبق بأّن  قناة الحدث لديها    ّن أيبدوا  •  
ً
 سلبي  ا

ً
ملواجهة في توحيد الصف اليمني    ا

 .الحوثيين

السعودية بلدى صانع  هناك اعتراف  •   الشرعية اليمنية  "خوان املسلميناإل "سيطرة  السياسية اإلعالمية  .  على 

 وصفتهم املذيعة بـ "العدو الخطر".  

مقابلة  إّن  •   من  أسئلة  أربعة  يوتيوب  على  صفحتها  من  الحدث  قناة  "اإلخوان  الزبيديحذف  لدور  تطّرقت   ،

 عليا. ةي لضغوط سياس، على الرجح، وُيظهر استجابتها، عالمية في مهنية القناة اإل  كشكيُ  املسلمين"،
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 : مراجع إضافية 

  - YouTubeمنصور صالح يكشف فضيحة قناة الحدث على الهواء 1
 (sa24.co) ”انتقادات واسعة لتجاهل القنوات التابعة للسعودية تغطية جريمة إغتيال شهيد الحقيقة “القعيطي 2
3 AlArabiya العربية YouTube -  
  - YouTubeمقابلة مع سفير اليمن لدى فرنسا د. رياض ياسين  4
   - YouTubeمقابلة خاصة مع د. أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن5
  - YouTubeبانوراما 6
  - YouTubeسؤال مباشر | رئيس الوزراء اليمني يكشف جوهر اتفاق الرياض 7
   - YouTubeالذاكرة السياسية 8
  - YouTubeامللف اليمني 9

  - YouTubeالحدث اليمني: االنتقالي الجنوبي: تنفيذ اتفاق الرياض ومواجهة إيران10
  - YouTubeة بين الحكومة واالنتقاليالحدث اليمني: السعودية تؤكد أن استئناف اتفاق الرياض يعزز الثق 11
  - YouTubeمقابلة خاصة | اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن 12
  - YouTubeلقاء خاص مع الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بقناة الحدث 13
  - YouTubeمنمقابلة خاصة | اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي في الي 14
  - YouTubeمقابلة خاصة | اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei4UdcBIYkk
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4UdcBIYkk
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4UdcBIYkk
https://sa24.co/article/13396121?news=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://sa24.co/article/13396121?news=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://sa24.co/article/13396121?news=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://www.youtube.com/c/AlArabiya
https://www.youtube.com/c/AlArabiya
https://www.youtube.com/watch?v=gAqFe--3KyQ&list=PLOFBlNCrlrW5balMUzf-_BX0RmFvx5Rl_&index=8
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