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كتابات

نائف قاسم البحر امليفعي
مبشــاعر الســعادة وأهازيــج 
أســمى  أرفع  أن  يســعدين  املرسات 
لألحرار  والتربيــكات  التهــاين  آيات 
الجنوبيني  واإلعالميــني  الصحافيني 
واإلعالميات  الصحافيــات  وكذلــك 
الجنوبيات الحرائر مبناســبة تحقيق 
النجــاح املرشف لفعاليــة مؤمترهم 
األول، ومل يتحقــق ذلــك النجاح من 
املرتبك،  بالعمل  الحظ، وليس  مالمسة 
لجهود  تكرميا  النجاح  ذلك  وإمنا جاء 
مضنية وطنية نضالية مخلصة بذلتها 
اللجنــة التحضريية برئاســة الهامة 
املناضل  األستاذ  الســامقة  االعالمية 
عبدالله عــوض الحــو، وإىل جانبه 
أعضاء اللجنــة املخلصني، ويحلو يل 
أن أشبه تلك الجهود مثل الجهود التي 
يبذلها الطــالب أثناء فرتة االمتحانات 
الدراســية، ورمبا ال يعلــم كثري من 
العرس  الناس ممن يرون مشاهد هذا 
التحضري  اســتمر  قد  أنــه  اإلعالمي 
النعقــاده يف العاصمة عــدن طيلة 
خمسة أشــهر وتم التواصل وااللتقاء 
واإلعالميني  يف  الصحافيــني  مــع 
جنوبنا  ومناطق  محافظــات  جميع 
ملشاركة  إليهم  الدعوة  لتوجيه  العريب 
املؤمتر بدون ترغيب وال ترهيب ودون 
إقصــاء إال ملن قىص ذاته ألي ســبب 
كان، وأود أن أقول إن مصداقية النوايا 
هذه  الوطن  لحــب  التكاميل  والعمل 
العوامل حني تجتمع يطوع املستحيل، 

تستســلم  و
 ، عــب ملصا ا
ويقهر األعداء، 
أن  يفوتني  وال 
تثمينا  أمثــن 
الرعاية  عاليا 
ميــة  لكر ا
الحدث  لهــذا 
يخــي  ر لتا ا
لــدن  ومــن 
الســيد الرئيس 
ثورتنا  قائد  الزبيدي،  قاسم  عيدروس 
وطننا  لقيادة  ونســتأمنه  التحررية، 
الوطني  البطل  القائــد  إنه  الجنويب، 
الرشف  ميادين  الذي جاء من  املناضل 
القتايل  النزال  ساحات  ومن  والكرامة 
والحكمة السياسية ما شاء الله ال قوة 

إال بالله .
وكذلــك نبــارك قيــادة نقابــة 
الجنوبيني  واإلعالميني  الصحافيــني 
بقيــادة النقيب الصحفــي املخرضم 
األستاذ عيدروس باحشوان، وهو أحد 
الهامات الصحفية املرموقة إبان أمجاد 
الدولة الجنوبية ما قبل النكبة )الوحدة 
أعضاء  من  كثري  وكذلك  املشــؤومة( 
القيادة النقابية الذين تم التوافق عىل 
املوكلة  باملهام  للقيــام  الثقة  منحهم 
إليهم بالعمــل النقايب كٌل يف دائرته، 
وهــم صحفيون وإعالميــون أكفاء 
من ذوي الخــربة الصحفية واإلتقان 
اإلعالمــي، وال يســمح املقــام هنا 
لرسد أســائهم، ونتمنى لهم الصحة 
املوفقية  ومعانقة  والسعادة  والعافية 
وال  واإلنجازات،  اإلبــداع  من  ومزيًدا 

ننــى أن نتوجه ومبشــاعر اإلخاء 
ووئام الصداقة شكرنا وتقديرنا لوفدنا 
الزائر  والغــريب  والعريب  اإلعالمــي 
لوطننا وتلبية الدعوة للمشاركة بعرس 

الصحافة واإلعالم الجنويب.
ومــا ال شــك فيــه أن النضال 
اإلعالم  العدو عرب وســائل  ومقاومة 
بشتى أنواعها ال يقل شأنا عن النضال 
األسلحة  أنواع  بكافة  العدو  ومقاومة 
املتاحة، بــل إن الغــزو اإلعالمي هو 
أن  وأود  العســكري،  للغزو  الســباق 
أوضــح هنا حيــث نســمع البعض 
يقول تأســيس أهم إشــهار، وهذان 
عىل  ينطبقان  ال  خاطئان  املصطلحان 
واقعنا عندما نســتعيد مؤسســة أو 
مصنعا أو تعاونيــة أو نقابة من التي 
االحتالل  أتباع  طمسها  وحاول  دمرها 
نغرس  أن  ويتوجب  البغيــض  اليمني 
الوعــي الوطني النضــايل للمفاهيم 
الجنوبيــة الصحيحــة واملصطلحات 
الجنوبية  الحقيقية يف عقول األجيال 
الشــابة واألجيــال التــي ال تزال يف 
أحضان الطفولة ليدركوا إدراكا صادقا 
ذات سيادة  دولة مســتقلة  دولتنا  أن 
العربية  الجمهورية  من  جزءا  وليست 

اليمنية.
ويف نهاية هذا املقال ال يســعني 
إال أن أتوجه إىل الله عز وجل بالدعوة 
لشــهداء وفقــداء الصحافة واإلعالم 
املختصة  الجهات  الجنويب، ونأمل من 
االهتام وتقديم العون ألرسهم وجرب 
وإعالميي  صحفيــي  مــن  الجرحى 
الجنوب العريب من املهرة وســقطرى 

إىل باب املندب.

خمســون عامًا مرت عىل تأســيس 
الدميقراطي )أشيد(؛  اليمني  الشباب  اتحاد 
ففي األول من فرباير القادم ســتحل علينا 
مؤمتره  انعقد  الذي  االتحاد  تأسيس  ذكرى 
التأســييس يف ذلك اليوم من عام ١٩٧٣م، 
والذي توحد يف إطاره وألول مرة شــباب 
الجنــوب يف كيان وطنــي جنويب واحد، 
وأصبح وعاًء تنظيميًا لكل شــباب فصائل 
العمــل الوطني القامئة حينهــا واملتمثلة 
واتحاد  الحاكم(  )الحزب  القومية  بالجبهة 

الشعب والطليعة الشعبية.
لقد مثل قيام اتحاد الشــباب يف تلك 
اللحظة التاريخيــة الهامة من عمر الثورة 
والدولة الجنوبيــة وتطورها الوطني رافدًا 
كفاحيًا قويــًا؛ عزز من متاســك الجبهة 
الداخلية الجنوبية وأســهم بشــكل فعال 
وحاية  والتنمية  البناء  مسرية  يف  ومؤثر 
مكتســبات الثورة واالستقالل؛ ملا للشباب 

من دور محوري يف كل ميادين الحياة.
لقد كان )أشــيد( مدرســة كفاحية 
اآلالف ممن  لعــرشات  رائعــة  حقيقيــة 
انضووا يف عضويتــه الطوعية من فتيات 
وفتيان الجنــوب، فقد تم تأهيلهم وتنظيم 
صفوفهــم وإعدادهــم بصــورة منظمة 
ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية بجدارة يف 
بناء مجتمعهــم؛ من خالل تنمية مواهبهم 
املختلفة؛ علميًا وثقافيــًا وفنيًا ورياضيًا؛ 
ورعايتهــم وتعزيز قدراتهم وتشــجيعهم 
)أشــيد(  والعمل؛ وغرس  التعلم  عىل حب 
يف نفوسهم قيم التعاون والخري والجال: 

املحبة، والصدق، 
 ، ء فــا لو ا و
م  ا حــرت ال ا و
ولدورها  للمرأة 
نتهــا  مكا و
يف  الرفيعــة 
 ، ملجتمــع ا
الدفع  وتــوىل 
بهــم إىل دوائر 
ت  سســا مؤ و
املختلفة،  الدولة 
وكان لتواجد منظاتــه وهيئاته املختلفة 
يف كل مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية 
واألمنية دور هام يف كل ذلك، ونال الشباب 
من الجنسني يف تلك املؤسسات عىل مواقع 
بتقدير  يحظون  وكانــوا  متقدمة،  قيادية 
وتشجيع واحرتام كل القيادات ملا يتمتعون 
به من كفاءات وإخالص ومثابرة وتصميم 
عىل اإلبداع والنجاح، وقد تم كل ذلك وفقًا 
ملا تضمنه برنامج الحزب ودســتور الدولة، 
ففيها وضعت األســس والقواعد العامة 

ملهات ودور اتحاد الشباب يف املجتمع.
لقد مثل )أشــيد( الطليعــة القيادية 
املنظمة لكل شــباب وطالب الجنوب، فقد 
كان املجلــس املركزي للطــالب جزءا من 
تركيبة )أشيد( وتوىل قيادة وتنظيم نشاط 
الجامعة داخليًا وعىل مستوى  الطالب يف 
بعثاتنــا الطالبية يف عــرشات الجامعات 
يف الخارج، وكانــت منظمة الطالئع التي 
يقودها )أشــيد( ويرشف عليها بالرشاكة 
مع الرتبية والتعليــم يف املدارس املوحدة، 
املتعدد  النشاط  وتتوىل هي األخرى تنظيم 
مكنه  الذي  األمر  الطالئعية،  للفرق  األوجه 

من لعب الــدور املميز والحارض دومًا بقوة 
الجنويب،  شــعبنا  لحياة  العام  املشهد  يف 
وكان له أيضًا نصيب كبري يف صنع البهجة 
الثقافيــة والفنية من خالل  الحياة  وإثراء 
الثقافية  واألمســيات  الغنائية  الحفــالت 
املســابقات  وتنظيم  الفكرية  والنــدوات 
املتنوعة؛ وإقامة معارض الفنون التشكيلية 
واالستطالعية  الرتفيهية  الرحالت  وتنظيم 
املنتظمــة يف كل املحافظات وفيا بينها؛ 
املشــاعل يف  ناهيك عن مســريات حمل 
الشــوارع العامة املصحوبة بنغات الفرق 
يف  الشعبي  الرقص  وأهازيج  املوســيقية 
تشهدها  كانت  التي  الوطنية  املناسبات  كل 

العاصمة عدن.
واليــوم يثبت شــباب الجنوب وعىل 
نحو رائــع ومثري لإلعجــاب والتقدير يف 
هــذه الظــروف االســتثنائية؛ بأنهم عند 
والتاريخية؛  الوطنية  املســؤولية  مستوى 
ويتقدمــون الصفــوف يف مواجهــة كل 
التحديات واملخاطــر ويقدمون التضحيات 
أن  أجل  املختلفة؛ من  وأشــكالها  بصورها 
ينال شــعبهم حريته وكرامته واســتعادة 
دولته الوطنية الجنوبية؛ ولن يكونوا إال كا 
يثق بهم شــعبهم ويعول عليهم كثريًا يف 
املستقبل الذي سيبنى بعقولهم وسواعدهم 
أكتافهم؛ وســيكون  وينهض قويــًا عىل 
دورهم أكرب وأوســع نشــاطًا وأعمق أثرًا 
وتنظيــًا وانضباطًا؛ إذا مــا توحدوا يف 
إطار كيان شــبايب جنويب واحد؛ وإن مل 
يتحقق ذلــك فليكن البديل عىل هيئة جبهة 
شبابية ينضوي تحت مظلتها كل الفعاليات 
الشــبابية والطالبية يتفق بشــأنها وعىل 

آليات عملها مستقباًل وهذا مجرد مقرتح.

تحرير الصحافة واإلعالم الجنوبي من هيمنة أتباع االحتالل اليمني البغيض

عن ذكرى تأسيس "أشيد".. شباب الجنوب نضال يتواصل وعطاء بال حدود

عالء عادل حنش

صالح شائف

د. صبري عفيف العلوي

مأساتنا في اغتيال 
الوعي

َوْعي: مصدر وَعــى، يِعي، َوْعًيا، فهــو واٍع، وأمره: ِع، ِعْه، 
ي. ووَعِت األُُذُن: َسِمعت واملفعول َمْوِعّي - للمتعدِّ

ٍء: َجَمَعُه يِف ِوَعاٍء َوَعى اْلَاَء أَْو أَيَّ َشْ
وَعى الّشخُص األمَر: أدركه عىل حقيقته

عقٌل ال واٍع: عقل باطن، ال شعورّي
ره.  وَعى الّشخُص حديًثا: َحِفظُه وقِبَلُه وَفِهَمه وتدبَّ

الوعي هو القــدرة عىل التفكري، وإرادتــه الحرة يف اتخاذ 
القرار، وما أفكارنا إال نتيجة لســلوكنا الذي ننتهجه، فاإلنســان 
يجب أن يكون واعيًا مــن أجل الخلق واالبتــكار، وليس التقليد 
واالتباع، لذلك ال بــد من غرس اتجاهات تنمــي التفكري الوعي 
التفكري الناقد، وال بد من وجود اسرتاتيجية إلدارة وعي الذات أوال 
ألن )إدراك املرء لذاته وما يحيط به إدراكًا مبارشًا، فهو األســاس 
لكل معرفة(. وعندما يعي الفرد ذاتــه بإمكانية أن يعي املجتمع 
الذي يحيط به وقد عرف ماركس" الوعي االجتاعي بأنه: مجموع 
اآلراء والنظريات واألفكار والتقاليد والعادات التي قد تتواجد لدى 
األشــخاص، ومن خاللها ينعكس واقعهم االجتاعي(، كا أكد 
تشــارلز كويل أن الوعي باملجتمــع أو الوعي االجتاعي ال يقبل 
االنفصــال عن الوعي الذايت، ومن الطــرق التي ميكن من خالل 

االعتاد عليها. 
الوعي االجتاعــي هو املقدرة عىل التفاعل والفهم بطريقة 
مناسبة مع مختلف املشــكالت العامة التي قد يواجهها املجتمع، 
وكذلك القدرة عىل تفســري مشــاعر من يتفاعل معهم اإلنسان 

وفهمها بدقة.
لذا فإن من أهم معايري الوعي االجتاعي الكفاءة بالعديد من 

املجاالت منها التعاطف والذكاء العاطفي وفهم املواقف برسعة.
ويف الواقع فــإن الغالبية العظمى من الناس يعتقدون أنهم 
مســتمعون جيدون ملا يوجه إليهم من حديث أو ما يســتمعون 
إليه من كالم عرب التلفاز أو وســائل التواصل االجتاعي، ولكن 
الحقيقة تختلف عن ذلك حيث غالبًا ما يكون الشــخص منشغاًل 
بالتفكــري وقت االســتاع لحديث اآلخرين، ولكــن ليك يكون 
الشخص عىل قدر جيد من الوعي االجتاعي عليه أن يتفاعل مع 
الغري فيا يقولونه وما يشــعرون به وبالتايل اكتساب املزيد من 

املهارات والخربات.
استبرشت خريا يف تشــكيل كيان نقايب جنويب للصحافة 
واإلعالم، رغم أين كنت غري متفائال بعد انعقاده ملا رأيت من حشد 
غري واع ألهمية انعقاد مؤمتر كهــذا، لكن األمل مازال قامئا يف 
ذلك الكيان الوطنــي، ليقوم مبهامه الوطنية وإعادة الوعي الذي 
ســلب منا مذ ستة عقود، السيا الوعي السيايس الجنويب الذي 
تم استبداله بالوعي الســيايس املزيف يجب ان تدرك الجميع أن 
واجتاعيون وسياســيون  نفســيون  مّثة مطابخ ومختصون 
وإعالميون، وقفت ومازالت واقفة وراء إنتاج مصطلحات جديدة 
أو بديلة، بهدف االستمرار يف اغتيال أي وعي جمعي يصنعه أبناء 
الجنوب، وتلك الجرمية مل تكــن وليدة اللحظة بل هي ممتدة من 
زمن، وهدفها الرئيس التيه بعقولنا السياسية والفكرية واالنزياح 
بها عن التمسك بالثوابت واستجالب فكر مزيف يقودنا إىل حفرة 

التنازل والتخيّل عن الهوية والوجود.
 وهذا العمل جاء كامتداد طبيعي إلشــكالية" الرصاع العقل 
السيايس السبئي"  الذي تضخمت فيه األنا وترسخت يف الحزبية 
وما ضخته يف أوصال املجتمــع الجنويب من أبوية حزبية وفكر 

إقصايئ واستبعادي.
وأمام ذلك الرتاث املثقل من الوعي املزيف هل يستطع الوعي 
املنتفض أن يقف يف وجه صناعــة الوعي الجمعي املزّيف، وهل 
يســتطع اإلعالم الجنويب أن يحمل عــىل عاتقه مهمة تصويب 
املصطلحات، تلك التي تم تســويقها وتعميمها بشــكل مقصود، 
حتى باتت جزءا من خطابنا الالواعي وغري املدروس، لنكتشــف 
بأننا منــارس اغتيال الوعــي الحقيقي ونروج للــرؤى امللّفقة 
رت لخطابنا  والنقيضــة من خالل اســتعال مصطلحات ُصــدِّ

اإلعالمي والسيايس، وحتى حديثنا اليومي.
نحن يف أمس الحاجة إىل  وعي سيايس اجتاعي وثقايف 
ومحتاجني لوعاء مصطلحايت بديــل يحّفزه عىل خلق مرادفات 
اصطالحية ُتعرّب عن هويته الثقافية والسياســية، وهذا يأخذنا 
ُحكًا إىل إعــادة التفكري يف مخزوننا من املصطلحات، واالنتباه 
إىل شــكل املفردة التي نقولهــا، ونكتبها وكيف لنــا أن نوّظف 
االصطــالح يف مواجهة اغتيــال الوعي، الــذي تعرضنا له، منذ 
وطئت أقدام أول ميني نازح ومســتعمر لهذه األرض، سعى منذ 
تلك اللحظة إىل تأسيس هوية ثقافية وسياسية مغايرة يف وعينا 

العام، ُتعرّب عنه وتربر وجوده.


