
13 www.alomanaa.net

Thursday - 14 Jan 2021 - No: 1208 اخلمــــــــــي�س   - ١٤  يناير ٢٠٢١ م- املوافق   ١ جمادى الآخرة    ١٤٤٢ هـ

”األمناء” تقرير/ عـــالء عــــادل حـــنش:
احتفــى أنباء الجنــوب صباح أمس 

األربعاء 13 يناير/ كانون ثاين 2021م، 

بالذكــرى الـ)15( للتســامح والتصالح 

الجنويب يف العاصمة الجنوبية عدن.

طي صفحة املايض وعدم الرجوع لعهد 
الثأر

الكبري  الجنويب  والتكاتف  االلتحام  أكد  لقد 
أن الجنوبيــن ميضون بقــوة، وتحت قيادة 
واحدة ممثلة باملجلس االنتقايل الجنويب، نحو 
السيادة، وما  الجنوبية كاملة  استعادة دولتهم 
يربهن ذلك هــو ما وصل إليــه الجنوب اليوم 

مرحلة هامة.
فالجنوبيون أكدوها أكرث من مرة، وبصوٍت 
واحد: »طوينا صفحة املــايض ولن نرجع إىل 
عهد الثأر«، وهي رسالة واضحة لكل من يحاول 

شق الصف الجنويب.
وقد جســد أبناء الجنوب، منذ اإلعالن من 
مقر جمعية أبناء ردفان يف 13 يناير / كانون 
التصالح  بالعاصمة عــدن، روح  2006م  ثاين 
والتســامح الجنويب، ليقطف الجنوبين مثاره 
مبا وصلوا إليه اليوم من مرحلة اســراتيجية 

هامة )محلًيا، وإقليمًيا، ودولًيا(.

قضيــة جنوبيــة عادلة واهتــام إقليمي 
ودويل

وأكد نائب األمن العام لألمانة العامة لهيئة 
رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، األستاذ فضل 
الجعدي، يف كلمته التي نقل مبستهلها تحيات 
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس املجلس 
أُقيمت أمس  التــي  االنتقــايل يف االحتفالية 
بقاعة قرص العرب يف مديرية املعال بالعاصمة 
الجنوبية عدن، أن »ذكرى التصالح والتســامح 
التوافق  أكدت طي صفحة املايض، وجســدت 
الوطنــي الجنويب قوال وعمــال، وأن الجنوب 

أسمى وأرفع من األفراد واملكونات«.
التصالــح  روح  اســتحضار  إىل  ودعــا 
والتســامح باملزيد من التكاتــف، وتغليب قيم 
النضــال الوطنــي لالنتصار عــى مؤامرات 
ودســائس أعداء الجنوب من تجــار الحروب، 

وعصابات الدين والقبيلة واإلرهاب.
وأكد الجعدي أن »قضيــة الجنوب العادلة، 
باتــت اليوم محــل اهتامم إقليمــي ودويل، 
وّحــد جهودنا  الذي  املشــرك  الجامع  كونها 
وإرادتنا ونضاالتنا، انتصاًرا لها«. مشــدًدا عى 
أن »التحديات القامئــة تحتم علينا األخذ بعن 
االعتبار مصلحة شــعبنا بغــض النظر عن أي 

يشء آخر«.

وأشار إىل أن »من يحاولون العزف عى 13 
يناير أخرى غري يوم التصالح والتســامح إمنا 
هم أدوات متزيق لتمرير مشاريع رفضها شعبنا 
وال يــزال يناضل لالنتصار عليهــا«. مؤكًدا أن 
ومطبات  عقبات  بالتضحيات  تجاوز  »الجنوب 
بدماء  وأدواتها  الفتنة  رهان  وأســقط  عديدة، 
آالف الشــهداء من أبن والضالع وشبوة ولحج 
مبلحمة  وسقطرى  واملهرة  وعدن  وحرضموت 
عظيمة جّسدت معاين التصالح والتسامح يف 

أبهى صورة«.
القيم  أن  بالتأكيد  الجعدي كلمتــه  واختتم 
النبيلة واألهداف الســامية للتصالح والتسامح 
مّثلت محطة هامة يف مسارات كفاح الجنوب 
نحو الحرية وتأسيس مرحلة تاريخية من عمر 
شعبنا، داعيا تكريس قيمة التصالح والتسامح 
الجديدة للوصــول لتحقيق  كثقافة لألجيــال 
الطموح بوطن يؤمــن مبفاهيم الدميوقراطية 

والحوار وقيم السالم.

مواصلة مشوار ثورة الجنوب التسامحية
وكانت االحتفالية قد افتتحت بآي من الذكر 
الوقوف  ثم  الجنويب،  الوطني  والنشيد  الحيكم 
دقيقة حداد وقراءة الفاتحة عى أرواح الشهداء، 
وتقديم قصيدة شعرية حامسية، أعقبها كلمة 
لرئيس مؤسســة خليج عدن د.محمود شائف، 
أشــار فيهــا إىل أن ذكرى انطــالق التصالح 
والتســامح من جمعية ردفان يف عام 2006م 
عزيزة عى قلــب كل جنــويب، كونها أعادت 
بوصلة القلب والعقل الجنويب الذي مثله أسمى 
موقف جنويب ســجله التاريــخ املعارص يف 
مواجهة أدوات القمع وقوته العســكرية التي 

اجتاحت الجنوب منذ 1994م.
بدوره، قــدم املناضل صالح هيثم فرج، يف 
كلمة جمعية ردفان، ملحة تاريخية عن التصالح 
والتســامح منذ بدايته، وعن تأثريه عى القوى 
اليمنية والرضر الذي طال الجنوب جراء سياسة 
الفنت ضده، وكيفية انتصار الثقافة التصالحية 

الجنوبية عى تلك القوى.
وشــدد عى أن »املهمة مســتمرة«، داعًيا 
ملواصلة مشوار الثورة التسامحية املباركة حتى 

بلوغ غايتها.
فيام تحدث صالح رضمان، يف كلمة جمعية 
أبناء العــواذل، عن املــروع النبيل واملحطة 
املهمــة للثــورة الجنوبية املتمثــل بالتصالح 
العواذل  ابناء  جمعية  لدور  متطرًقا  والتسامح، 

يف هذا الحدث التاريخي.
ودعــا لتحريــر مكرياس وبقيــة مناطق 
الجنوب والضغط عى الجهات والسلطات كافة 

لتحقيق هذا األمر.
مؤسسة  نظمتها  التي  االحتفالية،  وحرض 
للتنمية والخدمــات االجتامعية  خليج عــدن 
برعاية كرميــة من الرئيــس القائد عيدروس 
الُزبيــدي رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب، 
أعضاء هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب 
لطفي شطارة  واألســتاذ  أحمد،  د.سهري عيل 
نائب رئيس الجمعيــة الوطنية، والعميد طيار 
نارص الســعدي، ورئيــس الهيئــة التنفيذية 
النتقايل العاصمة عدن م.نزار هيثم، ود.صدام 
للرئيس عيدروس  اإلعالمي  املستشار  الله،  عبد 
الُزبيدي، وعدد من رؤساء دوائر األمانة العامة 
باالنتقايل، ورؤســاء لجان الجمعية الوطنية، 
انتقايل  رئيس  الحوتــري  عبدالله  العميد  وكذا 
أبــن، وقياديــون ومناضلــون وأكادمييون 
وممثلو  ونشــطاء  وإعالميــون  ومثقفــون 

منظامت املجتمع املدين.

التســامح والتصالــح والرشاكــة الوطنية 
الجنوبية

وعقب انتهــاء الحفل الخطــايب، أُقيمت 
الـ)15(  الذكرى  ورشة عمل نقاشية مبناسبة 
للتسامح والتصالح الجنويب تحت عنوان: »من 
والتصالح وتحقيق  التســامح  قيم  إعالء  أجل 
الراكة الوطنية الجنوبية«، نظمتها مؤسسة 
خليج عدن، وشــارك فيها نائــب األمن العام 

الجعدي،  فضــل  باالنتقايل  العامــة  لألمانة 
وأعضاء هيئة رئاســة االنتقايل د.عبدالنارص 
املدنيــة والتأمينات  الخدمــة  الــوايل، وزير 
الجنوب والشــامل،  املناصفة بن  بحكومــة 
العاصمة  النتقايل  التنفيذيــة  الهيئة  ورئيس 

عدن م.نزار هيثم.
وتناولت الورشــة عدًدا مــن املحاور التي 
التســامح والتصالح يف  أهميــة  رّكزت عى 
تحقيق الراكة والتوافق الجنويب، وإعالء قيم 
ومبادئ التســامح والتصالح، وترسيخ ثقافة 
الواقع  الكراهية واإلقصاء، وكذا  التعايش ونبذ 
الجنويب يف ضوء تشــكيل حكومة املناصفة 
بن الجنوب والشامل، ودور املجلس االنتقايل 

يف تعزيز وحدة النسيج املجتمعي الجنويب.
الورشــة بورقة نقاشــية مقدمة  وبدأت 
من أ.د.ســامل العبد الشــبيبي بعنوان »أهمية 
مبدأ  وإرســاء  للتعايش  الحوار  ثقافة  اعتامد 
العريب«،  الجنوب  والتصالح ألبناء  التســامح 
تطرق فيها إىل دور الحراك السلمي يف إرساء 
كثقافة  وترسيخه  والتصالح  التســامح  مبدأ 
يف املجتمع الجنويب، وكذا مفهومه وأهميته، 

ومقومات الحوار الناجح.
وتطرقــت الورقة الثانيــة، وعنوانها )من 
تراث التسامح والتصالح(، واملُقدمة من د.نرص 
كإرث  والتصالح  التسامح  أهمية  إىل  العييش، 
إنســاين وحضاري، مشــددة عى رضورة أن 
الجنوبين ســلوًكا ومامرسًة  ُيجسد من قبل 

حتى يرتقوا فوق جراحهم.
وبعد تقديــم أوراق العمل، تــم فتح باب 
النقاش للمشــاركن الذين طرحــوا عدًدا من 
االستفســارات واملالحظــات املتعلقة بأوراق 
العمل املقدمــة، والتي صبــت جميعها حول 
مفاهيــم قيم التســامح والتصالح وُســبل 

ترسيخها يف عقول وقلوب األجيال القادمة.
وخرج املشاركون، يف ختام الورشة، بعدد 
من التوصيات الهامــة املرتبطة بأوراق العمل 

النقاشية التي ُقدمت يف الورشة.

تقريـــر

يف الذكرى الـ)15( للتصالح والتسامح..

اجلنوب يحتفي بـ)التصالح والتسامح( يف العاصمة عدن

ندعو لتكريس قيم التصالح والتسامح كثقافة لألجيال القادمة
اجلعدي: قضية اجلنوب العادلة باتت اليوم محل اهتمام إقليمي ودولي

اجلنوب أسقط رهان الفتنة بدماء شهدائه يف ملحمة عظيمة جسدت التصالح والتسامح

اجلنوبيون ب�ضوٍت واحد: طوين� �ضفحة امل��ضي ولن نرجع اإىل عهد الث�أر


