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استطالع

مــرمي  اســتطالع/  »األمنــاء« 
بارحمة:

لتدمر  1994م  جاءت حــرب صيــف 
وتقــي عــى كل مؤسســات الجنوب 
الصوت  إلخــراس  محاولة  يف  ونقابتــه، 
العادلة  واملطالب بقضيته  املناضل  الجنويب 
الجنوبيون  وحقوقه. وظــل اإلعالميــون 
بــدون هوية إعالميــة جنوبيــة أو كيان 
جنويب يدافع عن حقوقهم، وبدون تطوير 
املؤسســات اإلعالميــة الجنوبيــة، بل إن 
األمر وصــل لتدمريها وترسيــح كوادرها 
أكرث من 30 عاًمــا من التهميش واإلقصاء، 
لترشق يف ســاء الجنوب أضواء شــمس 
حرصه  ويحلق  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
الجنوبيني  باإلعالميني  واملســتمر  املكثف 
إعالًما  ليصبــح  اإلعالمية؛  واملؤسســات 
اليمننة، ويتــوج هذا  جنوبًيــا نقًيا مــن 
االهتــام والرعايــة من قيــادات املجلس 
االنتقايل الجنويب، برئاســة الرئيس القائد 
مؤمتر  بانعقاد  الزبيدي،  قاســم  عيدروس 
اإلعالميني والصحفيــني الجنوبيني ليومي 

الحدث  2023م بالعاصمة عدن،  18-17 يناير 
األكرب يف تاريخ اإلعالم الجنويب، والذي نحج 
بحضور الحشود اإلعالمية الجنوبية وحضور 
إعالميني أجانب وعرب ومؤسســات إعالمية 
دوليــة عريقة، وتتشــكل أول نقابة جنوبية 

الهوى والهوية منذ عقود.
ويف هــذا الحــدث العظيم نســتضيف 
عدًدا من املشــاركني باملؤمتــر لنتعرف عى 
انطباعاتهــم حــول حضــور إعالمي عرب 
وأجانب باملؤمتر الصحفــي، وما دالالت هذا 
الحضور املتميز؟ وكيــف يقرؤون توافد هذه 
الحشود اإلعالمية من الصحفيني واإلعالميني 
الجنوبيني من مختلــف محافظات الجنوب؟ 
وهل ســتحقق النقابــة أو الكيــان املنتظر 
تطلعات وطموحــات اإلعالميني الجنوبيني؟ 
وهل يــرون أن اللجنة املرشــحة قادرة عى 
إحــداث تغريات مهمة وجدية عى الســاحة 

اإلعالمية الجنوبية؟

نرص للصحافيني واإلعالميني
باملؤمتر  وأجانب  إعالمي عــرب  حضور 
الصحفي ومؤسســات عربية وعاملية عريقة 
حرضت املؤمتر، فكيف يفرس املشــاركون هذا 
الحضور املتميز؟ البداية كانت مع األســتاذة 
نــادرة عبد القدوس - كاتبــة صحفية، نائب 
رئيس لجنــة اإلعالم يف الجمعيــة الوطنية 
للمجلــس االنتقايل الجنــويب – فتقول: “إن 
والدة نقابة للصحفيني واإلعالميني الجنوبيني 
يف ظل أوضاع سياســية واقتصادية صعبة، 
متر بها بالدنا، فإمنــا ُيعد نرصًا كبريًا يتحقق 
عى أرض الواقع. كا أن مشاركة وفد إعالمي 
من بلدان عدة، عربية وغري عربية، يف املؤمتر، 
الذين  الجنوبيني  للصحفيــني  آخر  نرصًا  يعد 
صربوا وصابروا عى الشــدائد ولعلهم األكرث 
معاناة بــني رشائح املجتمــع الجنويب التي 
نالتها الظلم والضيم، من قبل نظام ســيايس 
عفن تآمر عــى الجنوب بليــٍل، منقلبًا عى 
اتفاقية الوحدة املشــؤومة التي تحققت عى 
عجالة وعى غفلة من شــعب الجنوب األيب، 

يف 22 مايو 1990م«.

تعاٍط دويل إيجايب مع املجلس
بينا األســتاذ رشدي ســامل حسن بن 
معيــي، مدير عــام اإلعالم باملهــرة وعضو 
للصحفيني  األول  للمؤمتر  التحضريية  اللجنة 
واإلعالميني الجنوبيــني، يضيف: “إن دل ذلك 
عى يشء فإمنا يدل عى عدالة قضية الجنوب 
التي يناضل من أجلهــا الجنوبيني، كا ميثل 

الحضور اإلعالمــي العريب واألجنبي للمؤمتر 
املجلس  الدويل اإليجايب مع  التعاطي  حقيقة 
االنتقايل كممثل رشعي ورسمي وحيد لشعب 

الجنوب«.
 

توحيد الكلمة والصف
بدوره األستاذ حســام حسني الحيدري، 
ناشــط ومحرر موقع أبني ميديا، يؤكد قائاًل: 

“دالالته كبرية وحضورهم يف هذا 
الظرف الحســاس لتوحيد الكلمة 
املحدقة  املخاطر  ملواجهة  والصف 
بالجنــوب«، مضيفــا:« أعتربها 
الصحيح  االتجــاه  يف  خطــوة 
املؤمتر  هــذا  أهمية  حيــث  من 
يف تشــكيل نقابــة الصحفيني 
وليك  الجنوبيني،  واإلعالميــني 
يعرف العرب واألجانب الدور الذي 
لتوصيل  الجنويب  اإلعــالم  يلعبه 

قضية شعبه إىل أبعد مستوى«.

متثيل إعالمي عريق
سامل  أمجد  األســتاذ  بينا 
مهتم  صحفــي  كاتب  الرامــي، 
بالشأن السيايس الجنويب، يقول: 
“من مل يســتطع أن يقرأ دالالت 
هذا الحضور العريب والدويل فقد 
اإلجحاف  فمن  نجعته،  كثريا  أبعد 
مبكان النظر إىل هذا التمثيل نظرة 
أنه  واعتبار  فحسب،  بروتوكولية 
ناهيك  نوعية  إضافة  يشــكل  مل 
أوصلها  التي  الرسائل  تجاهل  عن 

هذا الحضور كل يقرؤها بطريقته، 
خاصة وأن الحضــور يف مجمله ينتمي إىل 

مؤسسات عرقية عربية ودولية«.

إعادة بناء املؤسسات
وعن قراءة املشــاركني لتوافد الحشــود 
محافظات  مختلف  مــن  الجنوبية  اإلعالمية 
الجنوب يقول األستاذ رشدي: “إن تداعي هذه 
الحشــود الغفرية من الصحفيني واإلعالميني 
يف  للمشاركة  الجنوب،  محافظات  جميع  من 
املؤمتر واإلسهام يف إنجاحه وتحقيق أهدافه 
الرامية إىل تأســيس كيان نقــايب يعيد بناء 
الجنوبية وفق معايري  املؤسســات اإلعالمية 
وضوابط مهنية ويصــون حقوق الصحفيني 
واإلعالميــني ويعزز مــن مكانتهم ومصادر 
دخلهم«.. مؤكدا بالقول: “إن هذه املشــاركة 
الحرص  إمنا تــأيت من منطلــق  الواســعة 
واإلرصار عى إعادة املكانــة الريادية لإلعالم 

الذي تعرض لحملــة تدمري ممنهج  الجنويب 
قيادة  استشــعرت  هنا  متعمد، ومن  وإهال 
املجلس االنتقايل الجنويب ومن خلفها الهيئة 
الوطنية لإلعالم الجنويب املســؤولية وحملت 
عى عاتقها مهمة بنــاء إعالم جنويب مهني 
صلــب ينربي للدفــاع عن الجنوب وشــعبه 

وقضيته العادلة«.

خارطة طريق
ويردف حســام: “جميل يوم أن ترى تلك 
الحشــود قد اجتمعت مــن كل حدب وصوب 
الحزبية  ومشــاربهم  كياناتهــم  مبختلــف 
والسياســية وتوحدت اقالمهم صوب تحقيق 
الهدف املوســوم وهو نرصة شــعب الجنوب 
والقضية الجنوبية العادلة«. مضيفا:« حضور 
يقّدموا  لــيك  الجنوب  محافظــات  مندويب 
لإلعالم  رؤية صحفية جديدة وخارطة طريق 
الجنويب ســوف تخدم أبناء الجنوب وتواكب 
األحــداث واملجريات عى الســاحة الجنوبية 

وعى املستوى اإلقليمي”.

وصول للهدف الوطني
بدوره اإلعالمي أمجد يضيف:« أرى تطلًعا 
حقيقًيا إىل استعادة الهوية التي طاملا أقصت 
وهمشــت لعقود، ويأيت هذا التطلع يف اطار 

تطلع أكرب ضمن كفاح ونضال واسع الستعادة 
الدولة، فالشــك أن هذا الحــدث ميثل خطوة 
الهدف االشمل،  الوصول إىل هذا  اخرى تقرب 
اإلضافة إىل هذا الهدف الوطني األسمى فلقد 
كانت مثة حاجة حقيقية وملحة إلنشاء كيان 
نقايب يحمي الصحفي من التجاوزات التي قد 
متارس ضده، بل وقد مارســتها بعض اطراف 
الرصاع السيايس، وحتى األشكال األخرى من 

مراكز النفوذ املجتمعي أو العسكري«.

استعادة اإلرث النقايب
وتضيف األســتاذة نــادرة: “هذا 
الزخــم مــن الصحفيــني الجنوبيني 
وتلبيتهــم دعوة الحضور؛ للمشــاركة 
يف اســتعادة إرثهم النقايب الصحفي، 
يعرب بكل شفافية عن رغبة الصحفيني 
الصادقة للمــي قدمًا نحو خلق كيان 

يوحدهم ويضمهم ويحميهم«.

عودة الحق الجنويب
أو  النقابة  ســتحقق  هل  وملعرفة 
الكيــان املنتظر تطلعــات وطموحات 
االعالميــني الجنوبيني يقول األســتاذ 
حسام: “ما ال شك فيه أن نجاح مؤمتر 
هو  الجنوبيني  والصحفيني  اإلعالميني 
إعالن لوالدة الرشعية ألول كيان جنويب 
نقابة  بتشكيل  ملستحقيه  الحق  وعودة 
اإلعالميني والصحفيني التي ســتصبح 
لهم  الرشعي  والناطــق  املدافع  الكيان 
ولحقوقهــم وقضيتهــم، ومتنياتنا أن 
يكون تأســيس نقابة الصحفيني بوابة 
االنطالقة نحو إعالم جنويب حر يســهم 

يف تحقيق أهداف شعب الجنوب«.

شكًرا للراعي األول
الكيان  نادرة: »أن هذا  وتؤكد األســتاذة 
النقايب مــا كان له أن ينبثق شــامخًا، دون 
بذل الجهود واجتيــاز التحديات، وهنا نوجه 
عميــق شــكرنا للراعــي األول والداعم لتلك 
الجهــود واملتابــع لخطوات ميــالد النقابة، 
الرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي الذي 
رغم انشــغاالته الجمة، إال أنــه كان مهتًا، 
منذ وضع اللبنــة األوىل لقيام الكيان النقايب 
للصحفيني واإلعالميني الجنوبيني وما الكلمة 
التي ألقاها سيادته عرب األثري، وأمام الحضور 
للمؤمتر  االفتتاحيــة  الجلســة  الكبــري يف 
االول للنقابة، إال دلياًل عــى أهمية قيام هذا 
واالعالميني  للصحفيــني  الحقوقي  الكيــان 
وسيحمي  شــملهم  سيلملم  الذي  الجنوبيني 

التواصل  حقوقهم وســيبني جسور 
النظرية يف  النقابات  والتشــابك مع 
العربية  واملنظات  واالتحادات  العامل 

والدولية املعنية بالصحفيني«.

رفع سقف التوقعات
أمجد:«  اإلعالمــي  يردف  بينا 
ال ميكن الجــزم بنجاح مكون ما قبل 
مارســته ملهامه املنــوط به القيام 
بها، ولكن ميكننا من خالل اســتقراء 
النقابة  اشــهار  رافق  الذي  املشــهد 
التي بذلت أن نرفع ســقف  والجهود 

توقعاتنا«.

غايات وطموح
ويرى األستاذ رشدي: “أن وجود 
مختلف  يحتضن  جنويب  نقايب  كيان 
الجنويب ويــذود عن  اإلعــالم  طيف 
حقوقهــم الفكريــة واملادية ويؤطر 
عملهم، هو غايــة طموح أي صحفي 

وإعالمي جنويب”.
 

تطلعات بالنجاح
وللتعرف عى انطباعات املشــاركني عن 
اللجنة املرشــحة قادرة عــى إحداث تغريات 
يقول  اإلعالمية  الســاحة  عى  وجدية  مهمة 
اإلعالمي أمجد:« نأمل ذلك حًقا، خاصة عندما 
لكيانات  النسبي  والنجاح  التأسيس  استحرض 
شــبيهة كاتحاد األدباء والكتــاب الجنوبيني 
الســنوات  خالل  مهمة  خطوات  حقق  والذي 
املاضية، ويف إطار استعادة الهوية وبناء دولة 
أن تحدث  ينبغي  الشخوص ال  املؤسسات فإن 

فرًقا جوهرًيا يف عمل النقابة«.

تركيبة إبداعية
عبدالقدوس  نــادرة  األســتاذة  بينــا 
تضيف:« نبارك لزمالئنا ورفــاق دربنا املهني 
النقابة عن  اختيارهم يف قيــادة  تــم  الذين 
جــدارة ويف مقدمتهــم األخ والزميل العزيز 
ثقة  نال  الــذي  باحشــوان  محمد  عيدروس 
نقيبًا  النقابة  ليتسنم  املؤمتر،  مندويب  زمالئه 
لهم، مؤكدة  بالقــول: “إنني عى يقني، طاملا 
يف قيــادة النقابة تركيبــة إبداعية من الجيل 
القديم املخرضم والجيل الجديد، بأن الســفينة 
ســتمخر عباب البحر، وســتصل بنا إىل بر 
األمان، وســتلبي طموحات وآمال الصحفيني 
إعادة  أبرزها  ولعــل  الجنوبيني،  واالعالميني 
بث تليفزيون عدن وإذاعة عدن العريقتني يف 
مدينة عدن التي شهدت والدتها يف ربوعها«.

ثورة تصحيحية
بينا يردف األستاذ رشدي: »بالنظر إىل 
القامــات اإلعالمية الكبــرية املنتخبة لقيادة 
النقابة وعى رأسهم األستاذ القدير عيدروس 
باحشوان، فإننا نكون عى قدر عايل من الثقة 
بأن الواقع اإلعالمي اليوم عى موعد مع ثورة 
تصحيحية تعيد إليه اعتباره وأمجاده الغابرة«.

ثقة ومكانة
بدون  »نعم  قائال:  حسام  الناشط  ويؤكد 
أدىن شــك اللجنة بقيادة باحشوان الصحفي 
املخرضم واملعارص لــكل املراحل، ال غبار عى 
نزاهته فهو شخصية جنوبية مثقفة ووطنية 
بامتيــاز«. مضيفا: “اللجنة قادرة عى إحداث 
تغيريات مهمة وجدية عى الساحة اإلعالمية 
الجنوبيــة، وحــق التعبري عن آمال شــعب 
الجنــويب وما تعرض له من حــرب وتدمري، 
بل وظهور صوت يعمل عى إعادة مل شــمل 
ومتثيل  املسلوبة  حقوقهم  وانتزاع  اإلعالميني 
اإلعالم الجنويب يف النقابة العربية والدولية«.

املوؤمتر الأول لالإعالم اجلنوبي ير�سم خارطة الطريق لإعالم جنوبي موحد
بحضور عربي وأجنبي..

• ما أهمية توافد الحشود اإلعالمية من الصحافيين واإلعالميين الجنوبيين؟

• هل ستحقق النقابة تطلعات اإلعالميين الجنوبيين وطموحاتهم؟

ما دللت احل�سور الإعالمي العربي والأجنبي؟


