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عــدن »األمناء« عـــــــاء 
عـــادل حــــنش: 

ُعقد اجتــاع هام ملجلس فرع اتحاد 
العاصمة  الجنوب فــرع  أدباء وكتــاب 
الجنوبية عدن عرص الخميس 18 فرباير 
/ شــباط 2021م، يف مقــر االتحــاد 

مبديرية خور مكرس يف العاصمة عدن.
وقبل بــدء االجتــاع، الذي حرضه 
رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب الدكتور 
جنيــد محمد الجنيد، تــم توزيع تقرير 
نهايئ عــى أعضاء مجلــس فرع عدن 
أعدته أمانة اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب 
فرع العاصمة عدن، يحوي بني دفتيه كل 
فرع  بها  قام  التي  والخطوات  اإلنجازات 

العاصمة عدن منُذ إشهاره.
بعدها، بــدأ االجتاع بكلمة ترحيبية 

لرئيس اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب فرع 
العاصمة عدن األســتاذ نجمي عبد الحميد، 
أعضاء  كل  أكد خاللهــا رضورة حضــور 
واألنشطة  الفعاليات  كل  يف  الفرع  مجلس 

التي يقوم بها فرع العاصمة عدن.
التي  اإلنجــازات  عن  نجمــي  وتحدث 
قــام بها فرع العاصمة عــدن خالل عامّي 

)2019م، و2020م(.
وقال: »بلوغ القمــة يحتاج إىل الوقت 

الكايف«.
وأضــاف: »الرصاع الثقــايف ُيعد جزًءا 

أساسًيا من الرصاع السيايس«.
وأكــد نجمــي رضورة تعزيــز الهوية 

الثقافية الجنوبية.
وكشف نجمي عن جهات تحاول تعزيز 
»اليمننة« يف الجنوب، »غري أن اتحاد أدباء 
وســيعمل  عمل،  وفروعه  الجنوب  وكتاب 
بكل قوة عى تعزيز الهوية الجنوبية« - حد 

قوله.
وأشــار إىل أن »من يسيطر عى اإلعالم 
والثقافة سيســيطر عى الشــعوب«، يف 
إشــارة إىل رضورة تعزيز العمل اإلعالمي 

والثقايف الجنويب.
وتحدث نجمي، يف ختــام حديثه، عن 
أزمــة طباعة الكتب يف الجنــوب، مطالًبا 

برضورة إنشاء دار للنرش يف الجنوب.
بدوره، تحدث نائب رئيــس اتحاد أدباء 
وكتاب الجنوب فرع العاصمة عدن الدكتور 
يحيى شايف الشــعيبي عن جميع أنشطة 
اتحاد أدباء الجنوب فــرع عدن بالتفصيل، 

ومنُذ إشهاره يف عام 2019م.
وقال الشعيبي: »إن قيادة فرع العاصمة 
عدن كانت عند مستوى ثقة أعضاء مجلس 

الفرع«.
وأضاف: »يف الوقت الذي نرحب بكم يف 
االجتاع األول ملجلس اتحــاد أدباء وكتاب 
العاصمة عدن، نشكركم عى  فرع  الجنوب 
الثقة التي منحتمونا إياها يف قيادة العمل 
تلك  العاصمة عدن..  األديب والثقــايف يف 
اســتلمناها يف ظل  التي  الجسيمة  املهمة 
ظروف غاية يف التعقيــد، آملني أن نكون 
قد مثلناكم، وكنا عند مســتوى الثقة التي 
ُمنحت لنا منكم، ومنها اســتمددنا العزمية 
لتجاوز كثري من اإلشــكاليات التي تسببت 
الذي شــاب عملنا  يف بعــض القصــور 
املُحيطة  والظروف  التجربــة  حداثة  بحكم 
املتواضعــة، ورغم ذلك متكن  واإلمكانيات 
الفرع مــن تحقيق الكثري مــن الفعاليات 

واألنشطة امللموسة عى أرض الواقع«.
وتابع: »لقد تأسس فرعنا وفًقا ولوائح 

وأدبيات اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب الدالة 
عى أنه شخصية اعتبارية معنوية ُمستقلة، 
والكتاب  لألدبــاء  ونقايب  ثقــايف  وكياٌن 
الجنوبيــني ناطٌق باســمهم، وممثٌل لهم، 
وُيعد نفسه كياًنا مستقاًل يف إطار خريطة 
القوى الجنوبية التي تعمل عى اســتعادة 
الدولة الجنوبية عى حدودها املُتعارف عليه 
دولًيا ما قبل 21 مايو / أيار 1990م، وبناًء 

عليه تم التأسيس وتحقيق املنجزات«.
الثقايف  للفعــل  »انتصــاًرا  وأكمــل: 
الجنويب تم تأسيس فرع االتحاد بالعاصمة 
عدن كأول مثرة لتأســيس االتحــاد العام 
ألدباء وكتاب الجنوب، الــذي تؤكد أدبياته 
بأن التأسيس مهمة تسترشق املستقبل يف 
مقاربة الهوية، ورفع ُمعدل االنتاء للوطن 
الجنويب، بعد ما أصــاب القحط والجمود 
املؤسســات الثقافية الجنوبية املشــركة، 
بســبب روح التعايل واألنانية وضيق األفق 
التعامل معنا فيها بســيكولوجية  تم  التي 

املُحتل«.
وقرأ الشــعيبي تقرير إنجاز اتحاد أدباء 
وكتــاب الجنوب فرع العاصمــة الجنوبية 
عدن منذ إشــهاره يف 7 فرباير / شــباط 
2019م، وحتى نهاية العام املنرصم 2020م.

ورسد أهم الخطوات التي أنجزها الفرع 

خالل العامــني املاضيني، مع وضع جائحة 
)كورونــا( باالعتبار، كونهــا عطلة عمل 

الفرع يف عام 2020م.
وتحدث الشــعيبي عن مشاريع الخطط 
لكل دوائــر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع 
العاصمة عدن عى حدة خالل عام 2019م، 
وكذا التقارير الســنوية لكل دائرة يف ذات 

العام.
كا تطــرق الشــعيبي إىل االتجاهات 
أدباء وكتاب  العامة للخطة السنوية التحاد 
الجنوب فــرع العاصمة عــدن خالل عام 
2020م، باإلضافــة إىل الصعوبــات التي 
 - )2019م  الفــرع خالل عامــّي  واجهت 

2020م(.
وأكد الشــعيبي، يف ختــام حديثه، أن: 
»العمــل الثقايف ُيعد عامال أساســيا عى 
طريق تأســيس دولة الجنوب املســتقلة«، 
مشــرًيا إىل أن »هناك أطرافا قامت بإنشاء 
جهات ملحاربــة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 
وفروعــه، غري أن االتحاد بقيــادة الدكتور 
جنيد محمد الجنيد اســتطاع تجاوز كل تلك 
وأدبية  ثقافية  انتصارات  وحقق  املؤامرات، 

هائلة«.
الدائرة  من جانبه، اســتعرض رئيــس 
التنظيمية باتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع 

عامر  الســالم  عبد  الدكتور  عدن  العاصمة 
الجاري  العام  الفرع خــالل  مرشوع خطة 

2021م.
يعزم  التي  الخطــوات  أهم  عن  وتحدث 
اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب فرع العاصمة 

عدن القيام بها.
إىل  الفرع  أعضاء مجلــس  ودعا عامر 
أو خطط من شــأنها  تقديم أي مقرحات 
تعزيز العمل الثقــايف باتحاد أدباء وكتاب 

الجنوب فرع العاصمة عدن.
املجلس  أعضاء  أمام  املجال  ُفتح  بعدها، 
لطرح مالحظاتهم، واستفســاراتهم، حيث 
اقرحــوا طباعــة ُكتب ودواويــن األدباء 
والكتــاب الجنوبيــني، وكذا إيجاد ُســبل 
للتواصل الدائــم، واملبارش بني قيادة الفرع 

وأعضاء املجلس.
نشاط  يكون  أن  رضورة  إىل  وأشــاروا 
اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب فرع العاصمة 
يتطلع  التي  األهداف  عدن هادًفا مبا يحقق 

إليها أبناء الجنوب.
وأكدوا، يف ختام االجتاع، أن العاصمة 
ُتعد مرآة، وركيزة أساســية  الجنوبية عدن 
للهوية الجنوبية، ما يعني أن يكون نشــاط 
فــرع العاصمة عــدن من أهم األنشــطة 

الثقافية يف الجنوب عموًما.

»األمناء« خاص:
 

بعد مــرور فرة زمنية طويلــة عى توقيع 
الثاين  نوفمرب/ترشين   5 يف  الريــاض  اتفاق 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  بــني  2019م، 
والرشعية اليمنية، لكّن األخرية ال تزال ُتشــهر 
أســلحة االســتهداف الخبيثة ضد الجنوب، ما 
التي كانت مرجوة  قىض عى معامل االستقرار 

من االتفاق املدعوم عربًيا وإقليمًيا ودولًيا.
إىل  رئييس  بشــكل  الرياض  اتفاق  ويهدف 
ضبط بوصلة الحرب عى مليشيا الحويث بعدما 
عملت مليشيا اإلخوان طوال الفرة املاضية عى 

تشويه بوصلة الحرب.
أنجز خطوة  االتفاق  “إن  ويقول سياسيون: 
تشكيل حكومة املناصفة بني الجنوب والشال، 
وكان ذلــك أمًرا مهًا فيــا يتعلق مبا تضّمنه 
االتفاق من بنود، لكن الخطوة الرئيسية الرامية 
إىل تحقيق تغيري جذري يف املشــهد القائم مل 

تتحقق بعد«.

وأضافوا: »مليشيا اإلخوان ترص عى توجيه 
البوصلة يف االتجاه الخاطئ مبا يخدم نفوذها 
ومصالحها التي تتضارب بشــكل كبري مع ما 
ينص عليــه االتفاق من بنود شــديدة األهمية 
فيا يخص أهمية ضبط بوصلة الحرب وحسم 
املعركــة عى مليشــيا الحــويث املدعومة من 

إيران«.
ُوّجهت عى  التــي  »الضغــوط  وتابعــوا: 
الرشعية اليمنية نجحت خــالل الفرة املاضية 
يف تخفيف حدة اإلرهاب اإلخواين املسلح ضد 
الجنوب، فيا يتعلق باالنســحابات العسكرية 
التي أرغم الرشعية اإلخواين جرًبا عى إجرائها، 
لكّن األمر ال يعني أّن االستفزازات اإلخوانية ضد 

الجنوب قد انتهت«.
وأكملــوا: »من خــالل رصد عــام لطبيعة 
األوضــاع بالجنــوب ال تــزال تفــوح رائحة 
االســتهداف اإلخوانية الخبيثة من خالل تعمد 
املحافظني املوالني لتنظيم اإلخوان إثارة األزمات 

املعيشية يف وجه الجنوبيني بشكل متصاعد«.

وأكــدوا أن »اتفاق الرياض نجح يف تخفيف 
حدة اآللة العســكرية اإلخوانيــة ضد الجنوب 
فيا يتعلق بالجبهات التي أشعلتها املواجهات، 
لكن هذا املســار مل ينجح يف وقف االعتداءات 
اإلخوانية الجبانة ضد الجنوبيني من خالل عديد 
العمليات اإلرهابية التي ترتكبها مليشيا اإلخوان 
والتعذيب  واالختطــاف  االغتيــال  جرائم  عرب 
دأبت مليشيا اإلخوان  التي  الجرائم  وغريها من 
عى ارتكابها يف مناطق تواجدها عى األرض«.

وقالوا إن “االســتهداف اإلخــواين للجنوب 
أو االســتفزاز اتضح يف سلســلة طويلة من 
التهديــدات التــي يطلقها قادة بــارزون يف 
حزب اإلصالح، ممــن يقعون يف مواقع إدارية 
وعســكرية مهمة يف الرشعية اليمنية، والتي 
تختــص بالتحريض عى اســتهداف الجنوب 

والتهديد باحتالل أراضيه بشكل متواصل«.
وأضافوا: »يبقى الهدف األهم واألكرث حيوية 
يف مســار اتفاق الرياض والذي مل يتحقق بعد 
بطبيعة الوضع عى األرض بالجبهات التي من 

املفرض أن تكون موجهة للقضاء عى املرشوع 
الحــويث الخبيث، بل عى العكــس مل تكتفِي 
مليشيا اإلخوان بالتقاعس عن مواجهة الحويث 
بل تتادى يف غّيها مبواصلة العمل عى تسليم 
املوالية إليران، مبا يعرّب عن  للمليشيا  الجبهات 
حجم عالقــات التقارب الخبيثة التي تجمع بني 

هذين الفصيلني«.
واستطردوا: »أنظار الجنوبيني يبقى منّصًبا 
عى القيادة السياسية ممثلة باملجلس االنتقايل 
الجنويب، التــي ُينتظر منها أن ُتقِدم عى اتخاذ 
كافة اإلجراءات التي تصون أمن الجنوب وتحمي 

استقراره وتحمي مسار قضيته العادلة«.
الذي  الجنويب  »االنتقايل  بالقول:  واختتموا 
أفســح املجال كثرًيا أمام فــرص نجاح اتفاق 
الرياض وتطبيق بنوده بشــكل كامل، يبقى له 
الحق يف اتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة يف 
توقيت مناســب، ولن يكون هــذا األمر مبثابة 
تخٍل عن مسار اتفاق الرياض بقدر ما ميّثل حًقا 

أصياًل بالدفاع عن النفس«.

تقـارير

تاأكيدات ب�ضرورة تعزيز الهوية الثقافية اجلنوبية
تفا�صيل اجتماع هام ملجل�س فرع احتاد اأدباء اجلنوب يف العا�صمة عدن

�ضيا�ضيون: يحق لالنتقايل اتخاذ اأي اإجراءات للدفاع عن النف�س
ماذا حتّقق من اتفاق الريا�س؟ وما الذي ُيخ�صى منه؟


