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كيف �شلل �شحافيون �شماليون الراأي العاملي؟ وعرب من؟

»األمناء« تقرير/ محمد سعيد:
التــي أطلقتها  العمليــة األمنية  مل تنته 
رشطة العاصمة عدن ملالحقة عنارص خارجة 

عــن النظام والقانــون يف حي 
الجنوبية  بالعاصمــة  كريــر 
انــرى صحافيون  عدن، حتى 
شــاليون يعملون يف وسائل 
عىل  ودولية  إقليميــة  إعــالم 
واملهتم  القارئ  تضليل  محاولة 
والجنويب،  اليمنــي  بالشــأن 
الذي يؤكد سقوط مهنية  األمر 
مؤسسات إعالمية دولية أبرزها 
وكالة األنبــاء األملانية )د.ب.أ( 

وصحيفة العرب اللندنية.
أحداث كرير، هي مواجهات 
دامية بني قوات الرشطة املحلية 
ومســلحي ميلشــيات متولها 
أعلنت الحقا  إقليميــة،  أطراف 
حكومة  عىل  محسوبة  أطراف 
عبدربه  املؤقت  اليمني  الرئيس 
للنظام  تبعيتها  هادي،  منصور 

اليمني.
وزعمــت صحيفــة العرب 
اللندنيــة أن معركة كرير نتاج 
انقسام داخل املجلس االنتقايل 
الجنويب، نافيــة أن تكون تلك 
وثيقة  عالقة  عــىل  الجاعات 
الرغم  عىل  اليمنية،  بالحكومة 
من أن قيادي يف تنظيم إخوان 

للدفاع  معركة  اعترها  اليمن 
األمر  ويل  أســاه  مــا  عن 

عبدربه منصور هادي.
إن  الصحيفــة  وقالــت 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس 

انتهــاء  أعلــن 
يف  املواجهــات 
كريــر  مديريــة 
الجنوبية  بالعاصمة 
عدن والتي نشــبت 
اليومــني  خــالل 
قوات  بني  املاضيني 

عســكرية تابعة للمجلس ومسلحني بقيادة 
إمــام الصلوي املقرب الســابق من االنتقايل 
املواجهات يف عدن مبشــاركة  قــاد  والذي 
مناطق  أكرث  يف  مترســت  مسلحة  عنارص 
عدن اكتظاظا بالســكان، وأوضح مصدر يف 
إمام  أن  إفــادة خاصة  االنتقايل يف  املجلس 
الصلوي مل يكن يومــا منارصا لالنتقايل، بل 
قاتل يف العام 2019م إىل جانب قوات الحرس 

الرئايس التي يتحكم فيها تنظيم اإلخوان.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعالم إخوانية 
قولها “إن ما يجري حرب شقوق داخل املجلس 
االنتقايل الجنويب” وهو ما نفاه مســؤولون 

وصحافيون جنوبيون.
الدائرة  وأكد منصور صالح نائــب رئيس 
اإلعالميــة يف املجلس االنتقايل الجنويب يف 
ترصيح لـ”العرب” انتهاء الحملة األمنية يف 
مديرية كرير التي تضم أهم املراكز الحكومية 
ومــن بينها البنك املركزي وقرص معاشــيق، 
مشــريا إىل أنه تــم تطهري املنطقــة بعد ما 
وصفها “ســنوات من العبث الذي عاىن منه 

املواطن”.
وأشــار املســؤول يف االنتقــايل إىل أن 
“املهمــة الحالية هــي تثبيت حالــة األمن 
بتعويض  والبدء  األرضار  وحرص  واالستقرار، 

للدمار”،  تعرضت ممتلكاتهم  الذين  املواطنني 
الفتا إىل أن “العملية كشفت حجم التآمر عىل 
عدن والجنوب من خالل زراعة الخاليا النامئة 
بحسب  أنواعه”  مبختلف  الســالح  وتكديس 

تعبريه.

اإلعالمي  والدعــم  “التعاطف  وأضــاف: 
اللذيــن حظيت بها العنــارص الخارجة عن 
التي تحظى بها  الرعاية  القانون كشفا حجم 

والدعم املقدم لها”.
ونفــت العرب صدور أّي موقف رســمي 
من الحكومة التي يتواجد رئيســها وعدد من 
وزرائها يف العاصمة عدن، دأبت وسائل إعالم 
املاضية عىل  األيــام  االنتقايل خالل  املجلس 
اتهام العنارص املسلحة بقيادة إمام )الصلوي(، 
بتنفيــذ أجندة ممولة من أطراف يف الرشعية 
اليمنية بهدف إرباك املشهد السيايس واألمني 
يف املناطق الخاضعة لسيطرة املجلس، وخلق 
مررات جديدة الستهدافه وتحميله مسؤولية 
انهيار الوضــع االقتصادي واملعييش وانهيار 

منظومة الخدمات”.
ويبــدو أن الصحيفــة مل تطلــع عــىل 
ترصيحات وموقف الحكومة اليمنية، برئاسة 
معني عبدامللك، من تلك األحداث التي وصفها 
باملأســاوية، عىل الرغم مــن أن رشطة عدن 
تؤكد أن الهدف من العملية هو خلق بيئة آمنة 

لعمل حكومة املناصفة.
وبحســب صحيفة األهرام املرصية، فقد 
الدكتور معني عبدامللــك، محافظ عدن  وجه 
رئيس اللجنــة األمنية أحمد مللس، ومدير أمن 
عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالعمل عىل وضع 

تشهدها  التي  املؤســفة  لألحداث  رسيع  حد 
مديريــة كرير، وما نجم عنها من ســقوط 
ضحايــا مدنيــني وترويع اآلمنــني وإقالق 

السكينة العامة.
ويف ترصيــح لـ”العرب” اتهــم الباحث 

السيايس سعيد بكران أطرافا إقليمية ومحلية 
بالوقوف خلف التوتر األمني واملواجهات التي 
العاصمة عدن،  شــهدتها منطقة كرير يف 
مشريا إىل أن إمام الصلوي الذي قاد املسلحني 
املناوئني لالنتقايل “أظهر توجهاته الداعشية 
واإلخوانية منذ اغتيال الناشطنْي عمر باطويل 
تكفري  بفتــوى  محمد  عبدالرحمن  وأمجــد 
ورِّدة أصدرها مفتي اإلخوان يف إمارة كرير 

حينها”.
الحــني وهناك رفض  ذلك  وتابع “منــذ 
جنويب لوجود إمام الصلوي تشكيالته كأمري 
نّصبــه تنظيم اإلخوان عىل كرير ميارس كل 
أصناف اإلرهاب والجبايــات ويفرض أحكام 
داعــش عىل النســاء داخل كريــر بتغطية 
من حزب اإلصالح الذي يعتــر كرير قلعته 

الحصينة”.
نتيجة  كرير  “أحــداث  أن  بكران  واعتر 
طبيعيــة للطريقة التي أديــر بها ملف عدن، 
الرشعية  بــني  للتزاوج  نتاج طبيعــي  وهي 

واإلخوان”.
وأضاف “لألســف تم تقييد االنتقايل بناء 
عىل ما ســبق من تحمل مســؤولية ترتيب 
امللف األمني لعدن، بل ومنعه ومحاربته وهو 
اســتجاب واســتكان ولزم الصمت وإزاء كل 
ذلك حدث ما حدث وســيتكرر ألن املعالجات 

الجذرية مازالت غائبة”.
اللندنية  الصحيفــة  يفوت مراســل  ومل 
الفرصة يف الهجوم عــىل املجلس االنتقايل 
الجنويب الذي أسس يف العام 2017م، زاعا 
ان خلفيــات املواجهات التي شــهدتها عدن 
خالل فــرات متقطعة منذ العام 
2015 تأيت يف إطار رصاع النفوذ 
املالية بني  والســيطرة واملصالح 
املسلحة  والكيانات  النفوذ  مراكز 

التي نشأت نتيجة الحرب.
اللندنية إىل  العرب  وأشــارت 
عدن  شهدتها  التي  املواجهات  أن 
نتيجة  املاضيني  اليومــني  خالل 
مبــارشة لحالــة االســتقطاب 
الســيايس التي تشهدها املناطق 
املحررة، يف ظل عــدم متكن أي 
بشكل  سيطرته  إحكام  من  طرف 
املناطق عىل غرار  تلك  كامل عىل 
الحوثية  امليليشــيات  ســيطرة 
مناطق  عىل  قبضتها  تحكم  التي 

شاسعة يف شال اليمن.
ولفتــت املصــادر إىل وجود 
كذلك،  إقليمي  اســتقطاب  حالة 
متعددة  قوى  نشوء  يف  ساهمت 
أوقات  يف  وتسببت  األرض،  عىل 
عديدة بنشوب مواجهات متكررة 
محافظــات  يف  األرض  عــىل 
الجنــوب املحــررة، إمــا بهدف 
توســيع دائرة النفــوذ أو بهدف 
لالنقالب  املناوئني  معسكر  إرباك 
األجنــدة  وخدمــة  الحــويث 

الحوثية املدعومة من إيران.
أن  الصحيفــة  وتوقعــت 
املحيل  الرصاع  أدوات  تنتقل كل 
محافظــات  إىل  واإلقليمــي 
الجنــوب يف حــال متكنت 
امليليشيات الحوثية من فرض 
سيطرتها عىل محافظة مأرب 
االســراتيجية املعقل األخري 
اليمن،  شــال  يف  للرشعية 
يف ظل مــؤرشات عىل تزايد 
رصاع النفوذ عىل الجنوب من 
قبل أطراف ومكونات مينية تســعى للحفاظ 
عىل تواجدها عىل األرض جنوبا بعد خسارة 

الشال أمام الحوثيني.
خالل  الحوثيني  اعتــزام  العــرب  وتؤكد 
الفــرة القادمة نقل التوتــر إىل الجنوب إما 
السيطرة  بشــكل مبارش عن طريق محاولة 
عىل مناطق جنوبية كا حدث يف شبوة، أو 
دعم أطراف جنوبيــة يف الرصاع املحتدم ضد 

املجلس االنتقايل.
وكالة األنباء األملانيــة املعروفة اختصارا 
بـ)د.ب.أ، DPA(، هي األخرى أورد مراســلها 
يف اليمــن مزاعم غري صحيحــة، حيث زعم 
ان القتال بني فصائل مــن املجلس االنتقايل 
الجنويب، مــع ان الوكالة العامليــة تدرك ان 
ورشعي،  رســمي  جهاز  هــي  عدن  رشطة 
التي نفذت  العملــة األمنية  باإلضافة اىل ان 
ضد جاعة إرهابيــة، كأي عملية تحدث يف 
أي مــكان بالعامل، ان املراســل اليمني حاول 
تضليل الــرأي العام اإلقليمــي والدويل بأن 
أحــداث كرير هي بني فصائــل من املجلس 
االنتقــايل الجنويب، عىل الرغــم من ان تلك 
الفصائل تزعمــت تظاهرات قام بها نازحون 
يف عدن ورددوا عبــارات جهوية وعنرصية 

تجاه الجنوبيني.

اأحداث عدن.. توجهات مينية �شمالية لت�شليل القارئ اخلارجي

�شقوط مهنية موؤ�ش�شات اإعالمية دولية.. ماذا بعد؟

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

األنباء األملانية والعرب اللندنية أمنوذجان..


