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»األمناء« استطالع/ مرمي بارحمة:
يلعب اإلعالم دوًرا وتأثرًيا يف تغيري تاريخ كثري من 
الشعوب، فالكلمة الصادقة تنقل وتعرب عن مجتمعاتها 
وتغيريها نحو األفضل، فهي سالح الصحايف واإلعالمي 
يف النضــال والحريــة وتوعيــة وتثقيــف املجتمع، 
زالوا هم خط  الجنوبيون ال  والصحافيون واإلعالميون 
الســامية بكل مهنية  األول يؤدون رســالتهم  الدفاع 
ومؤامرات  وأكاذيــب  الحقائق  ويكشــفون  وإخالص 
األعداء، ويسعون لخلق وعي جديد بعد عقود من التعتيم 
والتضليل اإلعالمي وغياب الصوت الجنويب، بعد أن كان 
للجنوب الريادة التاريخية عىل كثري من الدول يف إطالق 
ومؤسســاتها،  قطاعاتها  مبختلف  اإلعالمية  املنصات 

ولكن هذه املؤسسات اإلعالمية طالها التدمري املمنهج.
وتسعى قيادتنا السياسية جاهدة، ممثلة بالرئيس 
القائد عيدروس قاســم الزبيدي، الــذي يويل اهتامًما 
بالًغا الستعادة مؤسسات الجنوب واالنتقال من مرحلة 
الثورة إىل مرحلة الدولة، وبذلت الهيئة الوطنية لإلعالم 
الجنويب جهــودا كبرية يف التحضــري إلخراج املؤمتر 
األول للصحافيني واإلعالميني الجنوبيني للوجود، ولقي 
اهتامًما ورعايًة من قيــادة املجلس االنتقايل الجنويب 

ممثال بالرئيس عيدروس الزبيدي.
ويعد املؤمتر خطوة أوىل الســتعادة املؤسســات 
اإلعالمية الجنوبية والدفاع عن كوادره وحقوقهم وخلق 
رشاكة فعالــة مع الصحافيني يف النقابات واالتحادات 
اإلقليميــة والدوليــة، فهو كيان ســيفيض إىل نتائج 

ومخرجات مهمة تفيد العمل الصحفي واإلعالمي 
يف الجنوب، وسيخدم مستقبل الحريات ويدافع 
عن حرية الكلمة ورشف وأخالقيات املهنة وينترص 
للمبدعني واملتفوقني يف مجال الصحافة واإلعالم 
وصحفي  إعالمي  مهنــي  لكيان  القواعد  ويضع 
جنويب مســتقل يعيد للعمل الصحفي واإلعالمي 

يف الجنوب روحه ومكانته التي يستحقها.
ولتســليط الضــوء عــىل املؤمتــر األول 

وانطباعات  الجنوبيــني  واإلعالميني  للصحافيني 
لقاءات مع  أجريت  التشاوري  اللقاء  املشاركني يف 
وإعالميني  وصحافيني  وكتــاب  قيادات  من  نخبة 
انطباعاتهم  ملعرفــة  شــبوة  مبحافظة  جنوبيني 

عن اللقاء التشــاوري، وكيف ميكن مــن خالل مؤمتر 
الصحافيني واإلعالميني الجنوبيني خدمة قضية شــعب 
الجنوب ودعمها، وكيف ميكن من خالل املؤمتر رســم 
رؤية موحدة وإعالم جنويب يخدم ويدعم قضية شــعب 
الجنوب، وآمالهــم وتطلعاتهم التي يأملونها كصحفيني 

وإعالميني من املؤمتر.

تنوع يف الطيف وقوة يف البناء
البداية كانت مع الكاتب واملفكر األستاذ صالح عيل 
الدويل باراس، عضو الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل 
الجنويب، الذي قــال: »كانت مزيًجا من املشــاعر فقد 
رسحت يب الذاكرة إىل سنوات القهر أيام انطالق الحراك 
الجنويب وكان النشطاء يجتمعون عىل خوف يف أماكن 
إما رسية أو نائية، وكان الجنوب حينها تهمة تلقي مبن 
يؤمن بها إما إىل الســجن أو املطاردة، وســارت األيام 
فأصبح أولئك النشطاء واإلعالميون يجتمعون يف رصح 
رسمي بحامية من قوات دفاع شبوة ما يعزز انطباعايت 
وانطباعات كل من عارص تلك املرحلة، فإن الجنوب يبني 
مؤسساته بقوة ومل يعد يســتجدي من يعكس قضيته 

للرأي العام اإلقليمي والدويل«.
ويضيف األستاذ عمر محمد صالح بامخشب، رئيس 
الجنويب مبديرية  االنتقــايل  للمجلس  التنفيذية  الهيئة 
الطلح بشبوة: “برصاحة بداية فعلية وخطوة يف االتجاه 
الصحيح وجمع بني جميع الطيف الجنويب لتشكيل كيان 
ميثل اإلعالم الجنويب مبختلف انتامءهم، وانطباعنا جيد، 

ومتفائلون بالكيان الذي نفتخر فيه كجنوبيني«.
اإلعالمــي عدنان البورق القميــي، رئيس اإلدارة 
اإلعالمية للمجلس االنتقايل الجنويب بحبان شبوة يقول: 
“اللقاء التشــاوري ممتاز ونشــيد به، ونتمنى للجميع 

مزيدًا من التقدم واالزدهار والنجاح يف مهام عملهم«.
بدوره اإلعالمي األســتاذ عبدالرحمن عمر العشميل 
يقول: “الحقيقة انطباع جيد ال شك، وهذه خطوة لطاملا 
كان يحلم بها الجميع مــن أبناء الجنوب من اإلعالميني 
والصحافيني؛ كونهم بحاجــة ملثل هذا الكيان الصحفي 
واإلعالمي. وكان اللقاء التشــاوري يحمل تباشــري ذلك 
الكيان الذي ســيكون مبثابة املظلة التي تجمعهم تحت 

ســقفها، ودافع كبري لهم يف مجالهم ومن خالله سوف 
يكون العمل اإلعالمي رافًدا يخدم القضية كثرًيا بحكم أن 

اإلعالم يعترب جبهة، وجبهة مهمة أيًضا«.
ويعرب األستاذ محمد ســعيد العشلة، رئيس تحرير 
موقع العشلة، قائال: “نشعر بارتياح شديد، خاصة وأنه 
يعترب اللقاء اإلعالمي الجنويب األول من نوعه يف شبوة 

ويضع املحافظة يف مصاف اإلعالم الجنويب«.

آفاق رحبة ونقلة نوعية لخدمة الجنوب
وملعرفة كيف ميكن من خــالل مؤمتر الصحافيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني خدمــة القضيــة الجنوبية 
ودعمها يقول بامخشــب: “ال يختلف اثنان عىل أن دور 
اإلعالم يف مســاندة القضية ال يقل أهمية عن الجوانب 
األمنية والعســكرية، وانعقاد املؤمتر األول للصحافيني 
واإلعالميني الجنوبيني ســيفتح آفاًقا رحبة لبلورة أفكار 
العمل والنهوض باملؤسســة اإلعالميــة ودعم الحريات 
وصناعة إعالم مســتقل مســاند لقضية شعب الجنوب 
من خالل مبدأ النقد البنــاء، وبهدف التصحيح والتقويم 
التي تشنها مطابخ  التشويه املغرضة  والتصدي لحمالت 

أعداء قضية الجنوب بني الحني واآلخر«.
بينام يردف اإلعالمي عدنان البورق: “املؤمتر سوف 
يكون لــه دور فاعل؛ إلظهار معاناة الشــعب الجنويب 
وينرش معاناتهــم وتطلعاتهم وتهميشــهم واحتاللهم 
الذي لحق مبؤسســاته  1994م، والتدمري  منذ صيــف 
فالجنوب بعد احتالله أقيص وتم تهميشــه، وقدم اآلالف 
من الشهداء ألجل استعادة دولة الجنوب، كام أن الكيان 
الذي سينبثق عن املؤمتر سيتحدث وُيظهر مطالب شعب 
الجنوب ويف مقدمتها اســتعادة دولة الجنوب املعرتف 
بها دوليا عىل حدود ما قبل 1990م وســيخدم الجنوب، 
وســتتكون نقابة إعالمية جنوبية متثــل دولة الجنوب 
وتفضح املحتل اليمني، وتظهر ما فعله من تدمري ممنهج 
باإلعالم الجنويب وما قام بنهبه من األرشيف اإلعالمي، 
وسوف تتصدي ألي اشــاعات وأكاذيب وعنرصية تنرش 
ضد الجنوب وتفضــح كل يشء ييسء للجنوب وتظهر 

الجنوب بالصورة الحقيقة وتاريخه وإرثه املرشف«.
ويضيف الدويل: “خدمة قضية شــعب الجنوب هي 
لب العمــل اإلعالمي فاإلعالم اليــوم مل يعد نقل خرب أو 

تغطية حدث بل وظيفته حاميــة القناعات الوطنية من 
السيل اإلعالمي الجارف من أعداء الجنوب الذي يستهدف 
تغيري القناعات الوطنية الجنوبية وان احتالل اليمننة هو 

االفضل لهم من السعي الستقالل للجنوب«.
فيام يؤكد العشــميل: “إن املؤمتر أعطى الجانبني 
الصحفــي واإلعالمي يقيًنــا بأن القادم بالنســبة لهم 
ســيكون مبثابة نقلة نوعية يف مجالهم، وسيفســح 
الطريق لتكثيف العمل الصحفي واإلعالمي وخاصة فيام 
يخص قضية شعب الجنوب وخدمتها بآليات أكرث جدية 
ســوف تتغري معها كثري من الــرؤى يف الطرح وكيفية 
ايصال الرسائل اإلعالمية والصحفية إىل املحيط االقليمي 
والعاملي وبهــا يصل صوت قضيتنا وما يعانيه شــعب 
الجنوب من الظلم هذا الشعب املكافح للحصول عىل حق 

تقرير مصريه”.
يقول العشلة: “قضية شــعب الجنوب كانت مغيبة 
متاًما عىل املستوى العريب والدويل بالرغم من الحضور 
والزخم الشــعبي عىل األرض؛ والســبب يعود إىل عدم 
وجود وســائل إعالم تنقل صوت وقضية شعب الجنوب 
ومن خالل املؤمتر سيصل صوت قضيتنا العادلة إىل أبعد 
مدى يف العامل خاصة ونحــن نعيش يف فضاء إعالمي 
مفتوح من خالله نســتطيع توصيــل الصوت الجنويب 

وبقوة«.

حوارات إعالمية وتالقح األفكار
وللتعرف عىل طريقة رســم رؤيــة موحدة وإعالم 
جنويب يخدم ويدعم قضية شــعب الجنوب يف مؤمتر 
اإلعالميني الجنوبيني، يقول البورق: “من خالل إنشــاء 
النقابة يف كافة املحافظات واملديريات بالجنوب وإعالنها 
ويكون لدينا إعالم رســمي جنــويب وتطويره بالنقابة 
اإلعالمية التي ســتجمع كل الصحافيــني واإلعالميني 
الجنوبيني ومن خالل تشكيلها سوف تحدث نقلة نوعيه 
لإلعالم الجنويب، بإنشاء قنوات ومواقع وصحف وإقامة 
دورات وتأهيــل وتدريــب الكوادر الوطنيــة اإلعالمية 
والشــبابية؛ وذلك إلظهار ما يجــري يف أرض الجنوب، 
ونرش ثقافة وفن وتشكيل الدولة السابقة والحالية التي 

يسعى ألجل تحقيقها شعب الجنوب«.
ويردف الدويــل: “الرؤية لن تتحقــق إال بحوارات 

إعالمية وتالقح األفكار وتحديــد األولويات ومعرفة 
مواطن قوة العــدو اإلعالمية وكيفية تفكيكها، واخذ 
املبادرة والحفاظ عىل قوة الشــارع الجنويب،  زمام 
فالعــدو لديه امكانــات ومنابر وتجربــة وحلفاء، 
ولديه نخــب جنوبية مازالت مرتبطة مبصالحه كلهم 
يدعمونه من أجل بقاء اليمننة السياسية والوطنية«.

فيــام يضيف العشــميل: “طبعا قبــل املؤمتر 
كانت هناك مناشــدات جمة لكثري من رجال اإلعالم 
والصحافة لقيام كيان يجمعهم ويضم الجميع ومن 
خالله وســيكون هناك امكانية ومجــال لتأطريهم 
وتأهيلهــم تأهيل صحيح من خالل الدورات والربامج 
التي تخلــق كادر إعالمي وصحفي قوي يســتطيع 
مواجهــة اإلعالم املعادي، والذي فعال يشــكل خطًرا 
كبرًيا بحكم االمكانــات التي ميتلكونها والتي تم من 
الكثري من نشطائهم وتفوقوا  خاللها تأهيل وتدريب 
تفوق ملموس، وحتى نجعــل من كياننا موحدا وذو 
رؤية موحدة تخدم قضيتنــا نتمنى ان نرى وتتحقق 
آمالنا وتطلعاتنا عىل الواقــع امللموس ويف القريب 

العاجل بإذن الله”.
الوطــن والتغلب عىل  وتابع: »بالوعــي وحب 

املصالح الضيقة والكلمة املوحدة واإلرادة«.
ويردف بامخشب: “ال زلنا يف بداية الطريق ويف 
أول خطوة للعمل ونســعى لبذل أقىص الجهد للسري 
نحو العمل عىل مســار صحيح، واملؤمتر ليس قائم 
عىل شــخص أو مجموعة اليوم نحن وغدا سيكون 
غرينا، ويجب التكاتف والعمل الجامعي عىل أســاس 
مشــرتك، ولنعمل حتى يكون املرشوع ســًدا منيًعا 
حقوقهم  ويحفظ  واإلعالميــني  للصحفيني 

أسوة بباقي البلدان العربية األخرى«.

آمال وتطلعات عريضة وكبرية
واإلعالميني  الصحافيني  وبالنسبة آلمال 
وتطلعاتهــم مــن املؤمتر يقول العشــميل: 
“نتطلع أن يرتجم شــعار املؤمتــر إىل واقع 
عميل الستقطاب الصحافيني واإلعالميني من كافة 
محافظــات الجنوب لتأهيلهــم وتدريبهم التأهيل 
القوي والتدريب األقــوى، وخصوًصا أن هناك من 
ميتلكون مقومات الصحايف أو اإلعالمي رغم عدم 
دراستهم لهذا املجال ولكنهم اكتسبوا خربة بحكم امليول 
ومامرسة النشــاط يف املجالني وهناك الدارسني ايضا 
وعليه يجــب ان يكون لهم جميعا كيان يضمهم ويحفظ 
حقوقهم من خالل التعجيل بقــرار قيام نقابتهم وعىل 
القيادة اخذ العــربة من املايض القريــب وبعد اجتياح 
الجنوب وقيام سلطات االحتالل بتهميش واقصاء وابعاد 
الــكادر الجنويب مــن كافة املجاالت ومنهــا الصحافة 
واإلعالم، وعمدت عىل منح أبناء الشــامل فرص الدراسة 
واملنح والتأهيل والتدريب؛ ألضعاف دور الكادر الجنويب 
أو دور أبناء الجنوب للقيام مبهاهم يف محاربة االحتالل 
وايصال صوت الجنوب اقليمًيا ودولًيا، واآلن حان الوقت 
لتمكــني الكادر الجنويب وعودتــه واخذ مكانته يف كل 
امليادين ملؤازرة قضية شعب الجنوب والوقوف إىل جانبه 
يف امليادين االخرى لتحقيق آمال وتطلعات وأهداف أبناء 

الجنوب وثورتهم«.
ويضيف الدويل: “اآلمال عريضة بأن يؤسس مظلة 
للصحفيــني وإلعالميني الجنوبيــني، ونعلم ان التجربة 
األوىل ســتكون غري كاملة ولن تريض الكل، لكن تقييم 
الكفاءات ستخطو  االخطاء وتصحيحها واالستفادة من 

باإلعالم الجنويب الخطوات التي نأملها«.
فيام يقول البورق: “آمالنا بإذن الله وتطلعاتنا كبرية 
بأن املؤمتر يحقق ويلبي طموحات الشــعب يف اإلعالم 
وان يكون لنا كيان ونقابة تأسس لدولة ونتطلع لألكرث، 
وان يحقق كل ما يسعى إليه شباب الجنوب حيث اقصوا 
متاًما منذ 1994م، وحرموا من أي متثيل وتشــكيل يف 
دولة الجنوب أو ما تســمى الجمهورية اليمنية بعد حرب 
صيف 94م وذلك يعد احتالل ممنهج مكتمل األركان وان 

شاء الله تتحقق كل آمالنا«.
بينام يؤكد العشــلة: »طموحاتنــا كبرية أن يجمع 
شــمل الصحفيني واإلعالميــني الجنوبيني تحت مظلة 

واحدة وقيادة موحدة همها األول واألخري الجنوب«.
الكيان  ويردف بامخشب: “أملنا كبري جدا وسيضع 
الجديد بانعقاد املؤمتر األول سيهتم بحامية الصحفيني 
واإلعالميني الجنوبيني وســيطالب بحقوقهم وســيتم 
تحســني الخطاب اإلعالمي الجنويب مبــا يخدم قضية 

شعب الجنوب وإقامة الدولة الجنوبية القادمة”.

تقرير

• المؤتمر األول للصحافيين واإلعالميين.. خطوة أولى الستعادة مؤسسات الجنوب اإلعالمية
• كيف يمكن رسم رؤية موحدة وإعالم جنوبي يخدم قضية شعب الجنوب؟

اجلنوب يج�صد النت�صار لل�صحافيني والإعالميني اجلنوبيني
بعد عقود من التعتيم والتضليل اإلعالمي وغياب الصوت اجلنوبي..


