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(ت�أ�صيل هوية اجلنوب الثقافية ورف�ض ثقافة الغزو والقبيلة والفيد) يف حما�ضرة ثقافية بعدن
"األمناء" تغطية /عالء عادل حنش:
أكد عضو اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب ،األســتاذ الباحث
صربي أحمد عفيف أن ميليشــيات الحــويث وقوات صالح
مل تغادر وتنســحب من محافظات (عــدن ،لحج ،الضالع)
الجنوبيــة إال بعــد أن عاثــت مبعاملها األثريــة والروحية
والتاريخية والثقافية عب ًثا وخرابًا ونهبًا وتدمريًا غري مسبوق
يف التاريخ الحديث.
وأشــار إىل أن تجارة اآلثار وتهريبها نشــطتها من قبل
شــخصيات مهمة يف النظام السابق بواسطة أسواق سوداء
رسية يف املناطق التاريخية الجنوبية ،واســتخدموا باحثني
عربًا للتعرف عىل أهمية القطع األثرية وزمنها ومدلوالتها.
وقــال إن" :هناك توجهً ا رســميًا لدى القوى الشــالية
لتنشيط اســراتيجية رشاء اآلثار من املواطنني يف الجنوب
وتشــجيعهم بنداءات وطرق مختلفة ،وقد استطاع كثريون
من أبناء الشــال من جمع آثار قيمة ،فقــد كان أحد وزراء
ً
خاصا يف بيته لآلثار ويستقبل يف منزله
متحفا
صالح يقيم
ً
لصوص اآلثار ومتتبعيها والبائعني بشكل مستمر".
وأضاف" :إن اســتهداف هُ ِو َّية الجنوب األثرية يهدف إىل
تشــتيت انتامء الجنوب األصيل ،وتغريب أجياله املتعاقبة عن
االمتداد التاريخــي الطويل واإلرث الفكري والثقايف ورموزه
ونفي هُ ِو َّية الجنوب وســحقها" ،مؤكدًا أنه جرى استهداف
الجنوب يف الهُ ِو َّية الثقافية ،و"ســحق معامله وتراثه ضمن
خطــة وعمل ممنهج وبخطى حثيثة ،لذا فقــد كانت الهُ ِو َّي َة
عىل صلة وعالقة وثيقة جِ دًّا يف رصاع الشــال مع الجنوب،
كام كانت الهوية الهدف الرئيس والقضية الجوهرية يف هذا
الرصاع".
كل ذلك وأكرث جاء خــال املحارضة الثقافية التي نظمتها
األمانة العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب أمس األول السبت
يف مقر االتحاد مبديرية خورمكرس يف العاصمة عدن تحت
عنوان" :دور املثقفــن الجنوبيني يف تأصيل هوية الجنوب
الثقافية ورفض ثقافة الغزو والقبيلة والفيد".
وبدأ مجريات املحارضة رئيس الدائرة الثقافية يف األمانة
العامة لالتحاد د .عبده يحيى الدبــاين ،الذي أدار املحارضة،
بالقول :إن املحارضة "عبارة عن بحث قام به الباحث صربي
أحمد عفيف وزمالء له ،وحولها إىل محارضة ،وهي محارضة
بينت عنارص هوية الجنوب الثقافية ،وبينت سياسة الطمس
التي مارســها االحتالل خالل ســنوات طويلة ،وذكرت دور
املثقفني ودور شعب الجنوب يف تعزيز ثقافته والتمسك بها
رغم الطوفان من الغزو والطمس".
وأضاف" :وصل الباحث إىل بعض التوصيات منها رضورة
االلتفاف حول الهوية الثقافيــة للجنوب؛ ألنها هي التي تدل
عىل التامســك ،فمتى ما كنا متمســكني بثقافتنا الجنوبية
وهويتنا الجنوبية متاسكنا سياسيًا ،وسنستطيع أن ننترص
عىل عدونا ،فالثقافة الناجحة هي التي تقود إىل السياســة
الناجحة".
بعدها ،بدأ األســتاذ الباحث صربي أحمد عفيف يف إلقاء
محارضتــه الطويلة والقيمــة بالحديث عــن إنّ "الثقافة
األمة
والعمــل الثقايف مي ّثالن أهم
ملمح مــن مالمح هو ّية ّ
ٍ
دورا بالغ األهمية يف املحافظة عىل
وشــخصيتها ،ويؤديان ً
ً
وانطالقا من
األمة وتحصينها وضامن تقدّمهــا ونهضتها،
ّ
هذه القاعدة ،فإنّ األمم التي حافظت عىل ثقافتها وانشغلت
بالهــ ّم الثقايف هي تلك التي نالت الحــظ األوفر من التقدّم،
وقصت يف االهتامم بها
بينام الدول التي تنكــرت لثقافتها ّ
وبالعمل الثقايف هي نفســها التي وقعت فريســة لألزمات
االقتصادية والسياسية واالجتامعية وسواها".
وقال" :إنّ للثقافة أهمية بالغة يف حياة األمم والشعوب،
دورا كبــرًا يف تحقيــق التنمية السياســية
كام أن لهــا ً
واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،ويف املحافظــة عىل األمن
االجتامعي ،ووحدة األمــة ،إىل جانب أهميتها يف املحافظة
عىل الهو ّيــة الوطنية ،وذلك انطالق ًا مــن اعتبار أن عنارص
ثقافة املجتمع مت ّثل املشرتك بني أبناء األمة ،والثقافة العربية
أمة العرب لغة وتراث ًا وعاداتٍ وقي ً
ام،
هي أ ّم جامعة من جوامع ّ
وكلّام ازداد هذا املشرتك وحافظنا عىل بقائه جامع ًا بني أبناء
األمة ،وتبع ًا لذلك ضم ّنا
األمة ضم ّنا متاســك املجتمع ووحدة ّ
ّ
قوتها ،وقدرتها عىل الصرب يف الشدائد ومواجهة التحديات".

طمس هوية اجلنوب الثقافية

وفيام يخــص الهويــة الثقافية الجنوبيــة ومحاوالت
طمســها وأضعافها ،قال عفيف إنَّ " :الهوية الجنوبية ليست
هوي ًة إشكالية تتعارض فيها مكونات الثقافة مع خصائص
املؤسســة عىل
الهوية الوطنية ،فالهوية الجنوبية املعارصة
َّ
ثقافة إنسانية عريقة ،والطالعة من معاناة القهر ومساعي
التهميش والطمس واإللغاء ،والتي أعادت إنتاج نفســها عرب
حصنت نفسها،
مسرية نضا ٍل
تحر ٍّ
ري شاق وعنيد ،قد َّ
وطني ُّ
ِّ
باســتنهاض ما اختزنتــه جذورها الثقافيــة العريقة ،من
السقوط فيام نهضت لحامية نفســها منه ومقاومته ،وإن
املتأمــل يف تاريخ هوية الجنوب العريب يرى أنها تأسســت
ِّ
منفتح عىل ثالث جهات هي (تاريخ الجنوب
ثقايف
عىل عمق
ٍ
العريب املوغل يف القدم؛ معطيات الحارض املوسوم بالنضال
حرري؛ وممكنات املســتقبل املفتوح عىل استعادة القدرة
ال َّت ُّ
تواشج
عىل املشاركة يف صنع الحضارة اإلنسانية) ،وذلك يف
ٍ
متصل مع نهوض هذه الهوية ،أو ًال وقبل ِّ
كل يشء ،عىل رؤى
مستنرية ،وعىل مبادئ إنسانية متفتحة ،وعىل قي ٍم ومعايري

تحرتم اإلنسان ،وتحمي حقوقه وحرياته جميع ًا.
وأضــاف" :إن الهوية الثقافية للعربية الجنوبية ليســت
وليدة الحدث بل إنها هوية متأصلة جذورها يف عمق التاريخ
اإلنســاين وكل الحقائق التاريخية تؤكد أن الجنوب كان دولة
وشعبا مســتقال عرب العصور ومل يكن ملحق بشعب أخر أو
جزء منه ،وقد مرت أرض الجنوب بعدة تسميات نتيجة لطول
األزمنة التي عاش عىل أرضها اإلنسان ،وتكونت فيها عدد من
الدول والحضارات واملاملك وكل تلــك الدول كان لها ثقافتها
وحضارتها العريقة".
وأكد إن" :مســح ه ِويــة الجنوب يعني تدمري ســاتها
وانتامئها كلي ًا وجعلها يف التبعية واإلذالل الشــايل وبعرثة
االنتامء الجنويب وتفكيك النســيج الجمعي الواحد وتوطني
حالة االنهزامية يف الوســط الشــعبي للجنــوب ،وتدمري
مقوماته وأســس وجوده؛ فذلك يعترب الرافعة األهم لتحقيق
أطامع الشــال وأدواتهم ،وعىل هذا األساس يصبح الجنوب
حديقة خلفية للشامل وتابع له فكريا وثقافيا".

القضاء على الهوية الثقافية والفكرية

وفيام يتعلق بالقضــاء عىل الهوية الثقافيــة الفكرية،
أكــد عفيف إن" :القــوى اليمنية بكل مكوناتها السياســية
والقبلية والعســكرية عملت منذ اجتياح الجنوب عســكريا
لطمس هويتنــا الثقافية ووضع العراقيل أمام منونا الثقايف
 .فقد مارس االحتــال اليمني ،وما يزال ،سياســة منهجية
بطيئة منــذ 28عاما من االحتالل ملحــو الهوية الثقافية وملا
كانــت الهُ ِو َّية الثقافية والفكرية عىل هذا النحو املؤثر جعلها
الشــال املحطة األوىل يف رصاعه مع الجنوب فعملوا عىل
تعزيز الثقافية الشــالية وحاولوا نزع الثقافة من الجنوب؛
ألن غياب االعتزاز بالذات واملوروث الثقايف والحضاري شكل
أحد األسباب التي راكمت جمود الفعل الحضاري يف الوسط
ُ
الوصول إىل مستوى متقدم للجنوب من
الجنويب ،وال ميكن
َ
يعرف الجنــويب معنى الجنوب
الندية مع الشــال دون أن
ويعرف أَ ْيـض ًا من هو الشامل".
وقال" :لقد سعى نظام االحتالل اليمني إىل طمس وتهميش
اإلبداع الثقايف والفكري الجنويب فتم تعطيل اإلنتاج الفكري
واألديب والثقايف مام جعل معظم األدباء واملفكرين االنعزال
عن املشهد الثقايف واألديب واملتأمل فيام أنتج من أعامل أدبية
يف العقدين املاضيني يرى الغياب التام لكافة األشكال األدبية
ــ إن ظهرت رواية هنا أو قصيدة شــعرية هناك ــ فإنه جهد
شــخيص نحو روايات حبيب رسوري التي تم تأليفها خارج
الوطن ومن هنا شكل غياب األدب الروايئ الجنويب خالل هذا
الفرتة فجوة ثقافيــة ...وإن املتتبع لإلنتاج الروايئ الجنويب
يرى أن حضوره شكل نســبة ضعيفة مقارنة باألدب الروايئ
يف الشامل فقد بلغ عدد الروايات الجنوبية التي أنتجت خالل
العقدين املاضيني ( )36رواية معظمهــا كتب خارج الوطن
بينام بلغت الروايات الشــالية( )137رواية وهذا يبني مدى
التهميش املتعمد الذي فرض عىل عدن التي كانت منرب الثقافة
والحضارة واإلبداع الفكري والحضاري".
وأضــاف" :قامئة التعديات واملامرســات ملحــو الهوية
الثقافية الفكرية كثرية ،ولها أبعاد سياســية وثقافية تهدف
القوى اليمنية املغتصبة ألرضنا من ورائها إىل تدمري مقومات
الهوية وتشويه معاملها الثقافية ،ومن أبرز مالمح التهميش
واإلقصاء الذي فــرض عىل الثقافــة الجنوبية هي تهميش
الشــخصيات الثقافية الجنوبية وتغييبهم متاما من املشهد
الثقايف ،وتدمري املؤسســات الثقافية والتنويرية ومصادرة
ميزانياتها التشغيلية ومل يقف الحد هنا؛ بل تم تحويل املنابر
الثقافية الجنوبيــة إىل أماكن متارس فيها الرذيلة والدعارة ،
باإلضافة إىل نهب ومصادرة كل املقومات واألصول الثقافية
املادية والفكريــة من مرسح ومنتديــات وملتقيات ثقافية
وأدبيــة ورياضية ودور ســينام ومعاهد فنــون ومكتبات
ومناهج دراســية وغريها ،وقاموا باستخدام تسميات مينية
عىل الشوارع واملدن الجنوبية هادفني بذلك إىل محو التاريخ
والذاكــرة ،إىل جانب نهــب ورسقة وتزويــر أغانينا وتراثنا
الشــعبي ومأكوالتنا الشــعبية واألزياء الشــعبية ،وتزوير
التاريــخ الجنويب وتحريفه يف املناهج الدراســية يف كافة
مراحل التعليم األسايس والثانوي والجامعي".

حقيقة ما يوجد يف البنك املركزي!

وتساءل عفيف ،خالل إلقائه بحثه الذي أرشف عليه مركز

رؤى للدراسات االسرتاتيجية واالستشــارات والتدريب ،عن
ملاذا يحدث تجديــد املعامل األثرية الجنوبية فيام املعامل الرثية
يف الشامل ال ُتجدد؟.
وطالــب عفيف برضورة إنشــاء متحــف جنويب وطني
ً
حفاظا عىل الهوية الجنوبية.
يحتوي كل اآلثار الجنوبية
وأكد إن ُه حصل عىل معلومات تفيد بأنه يوجد آثار جنوبية
هامة خاصة مبتحــف (عدن الحريب) متواجــدة يف البنك
املركزي اليمني يف عدن وعليها حراسة شخصية.

دور املثقفني اجلنوبيني

وعــن دور املثقفني الجنوبيني يف تعزيــز هوية الجنوب
الثقافيــة ومقاومة الغــزو الفكري والعســكري للجنوب،
قال عفيف إنهُ" :إذا كان لكل شــعب من الشعوب خصائصه
الثقافية املميزة له التي تجعل منه شعبا يف مقابل شعب آخر
وهي ميزة تنطبق عىل شــعب الجنوب العريب مثلام تنطبق
عىل أي شــعب آخر؛ فإن للجنوبيني خصوصية تشكل قيمة
مضافة لهويتهم الثقافية تتمثل خصوصية الهوية الجنوبية
يف أن تبلورهــا ارتبط مبواجهة مســتعمرين كرث وتعرضت
للغزو الفكري مــن قبل القوى اليمنية واألجنبية مرات عديدة
ويف كافة املراحل ،وشــكلت النكبة اليمنيــة وما تعرض له
الجنوب من غزو يف  94الذي اســتهدف وجودهم والثقايف
واالقتصادي واالجتامعي والســيايس والحضاري واإلنساين
بشكل عام وعليه يصح القول :إن هوية الجنوب تشكلت يف
خضم رصاع مرير خاضه هذا الشــعب إلثبات وجوده يف هذا
املعركة القاسية وغري املتكافئة ؛ مام جعل من القوى الجنوبية
الحرة واملؤمنة بالتحرير واالســتقالل يف طور تشكل الهوية
إطارا ناظام لها،
الثقافية والوطنية واالجتامعيــة الجنوبية
ً
واستخدامها كسالح واسرتاتيجية دفاع عن الوجود ،ولتعزيز
املقاومة ضد كل أشكال االضطهاد التي متارس بحقنا شعبًا ".

توصيات

واختتم الباحــث محارضته بوضع عدد مــن التوصيات
بقوله" :املحافظة عــى الهوية الثقافية الجنوبية يحتاج إىل
رؤية وخطة اسرتاتيجية موجهة وليست ارتجالية وآنية ،عىل
أن يتم الرتكيز عىل مقومات تعزيــز روح االنتامء والحفاظ
عىل التاريخ بكافة الطرق واإلمكانيات والســبل املتاحة من
أجل مجابهة مخططات االحتالل اليمني القتالعها وتهجريها
متهيدا ملحو الهوية الثقافية ،باإلضافة إىل تســخري جهودنا
وإنجازاتنا وتعزيز حضورنا لنخوض معركتنا أيضا بســاح
الثقافة الوطنية الجنوبية ،والقصد هنا هو استخدام الثقافة
كحقل داعم معريف وإنتاجي من أجل خدمة القضية الجنوبية
محليا وإقليميا ودوليا ،وعليه تكمن أهم املهام الثقافية أمامنا
كجنوبيني من خالل تعميم ثقافة تعزيز روح االنتامء للهوية
الوطنية الجنوبية فكرا ومامرسة وتوحيد الجهود عىل امتداد
الوطن الجنويب والشــتات ،ومقاومة جميع أشكال التغريب
الثقــايف لهويتنا وثقافتنــا الوطنيــة واالجتامعية ،ما دام
االحتالل عىل أرضنا".
وتابــع يف رسد توصياته" :إن مهمتنا تكمن يف رســم
مرشوعنا الحضاري من خــال الثقافة واإلبداع ،وهي إحدى
أســاليب مقاومة أشــكال الطمس أو قتل الــروح والهوية
الجنوبية ،ويجب أن نكون أوفياء لحضارتنا العربية الجنوبية
وتراثنا وقيمنا ومبادئنا الســامية ومعتقداتنا األصيلة ولغتنا
وثقافتنا وعقيدتنا ،وأن نســعى للحفــاظ عىل هذه الثقافة
والدفاع عنها وإبقائها ح ّية يف نفوسنا ،وبذلك نصنع مجتمع ًا
متحرض ًا ومنتج ًا وســلي ً
ام من اآلفات االجتامعية واألخالقية
وسواها".

مداخالت قيمة

بعدهاُ ،فتح باب املداخالت يف املحارضة التي حرضها عدد
من األدباء واملثقفني الجنوبيني كان عىل رأسهم رئيس اتحاد
أدباء وكتــاب الجنوب الدكتور جنيد محمــد الجنيد ،واألمني
العام التحاد أدباء وكتاب الجنوب األســتاذ بدر العرايب ،حيث
بدأها األستاذ محمود املداوي ،بالقول :إن "كلمة اليمن نتعامل
ُ
قرأت كتابًا للدكتور (جواد عيل) يشري
معها كسياسة ،لكنني
فيه إىل أن اســم اليمن غري موجود ،وانــ ُه وجد (مين هت)،
وتعني منطقة قريبة من القبيطة وكرش (أي ما بني تعز وتلك
املناطق) ،وتعني يف األصل جنوب يف اللغة القدمية".
وأضاف" :قبل اإلســام ،عمدها القــرآن الكريم يف رحلة

الشتاء والصيف ،وكام نعرف الشام شام (والتي هي الشامل)،
و(اليمن) كلام كان ميني الكعبــة (أي جنوبها) فهو (مين)،
فكل ما هو جنــوب الكعبة هو (مين) ،ويقصــد بهذا اليمن
حتــى اإلمارات وعُ امن حتى يصل القــرن األفريقي مبا فيها
الصومال".
وأكد املداوي أن تلك الحقائق يجب الرتكيز عليها كجنوبيني
يسم إال يف
"لنقطع شوكتهم يف مســمى اليمن ،فاليمن مل َّ
عهد األمئة كدولة".
وأشــار إىل أن "نظرية التوســع التي تطرق لها الباحث
صربي قامئة عند الشــال منذ فجر انهيار الدويالت وحتى
اليوم هذا".
وتابع" :كتاب (القمنــدان) تم تحريفه يف طبعته الثانية،
فمرجعة كتاب (القمندان) هو "حديث الزمن" هو كتاب ابن
املجاور (املستبرص)".
واختتم املداوي مداخلته بالقول" :أصبحنا نســتغرب من
الشارع العام الجنويب ،حيث أصبح ليس هو الشارع الجنويب
من خالل اللبــاس ،وهذا ما يجب عىل كتابنــا ومثقفينا أن
يهتموا فيه".
من جانبه ،قال رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع عدن
األســتاذ نجمي عبد الحميد إن" :قضية الجنوب بدأت تطمس
من بعد عام 67م ،فمنذ أن جاءت كلمة (اليمن الجنويب) ،وتم
حذف (الجنوب العريب) ،بدأت اليمننة".
وتابع" :اآلن لو سألنا طالبًا من هو عبد الرحمن جرجرة أو
غريه من أعالم الجنوب لن يعرف ،وحكامنا ،مع األســف ،هم
من يتحملون كل ذلك!".
وأشار نجمي إىل أنه "حتى النشيد الوطني جاء من الشامل
ً
فمثل حينام كنت
رغم أن الجنوب ميتلك شعراء وكتاب كرث..
أدرس كنت أدرس (منهج النصوص) فال يوجد قصيدة لشاعر
جنويب إال لو ذكر  26سبتمرب ،فكانوا يرسخون فينا أنه عيب
أن تــدرس (محمد عيل لقامن أو محمد عبــده غانم) ،ألنهم
عمالء االســتعامر ولو قلت أي كلمة مخالفة لذلك يأيت أمن
الدولة ويسحبك من املنزل فكيف الناس غابت هويتهم؟".
واســتطرد" :الناس اآلن تبحث عن هوية الجنوب العريب،
وقــد كتبنا كثريًا يف ذلــك ،فالجميع أصبــح بحاجة إىل أن
يســتعيد هويته؛ ألنهم أصبحوا ينظرون إىل (اليمننة) كجزء
من سلطة االحتالل".
وأكمل" :طمــس هوية الجنوب وصــل حتى إىل األغاين
ً
سابقا نســتمع يف العيد إىل عبد الرحمن
العيدية ،حيث كنا
باجنيد (كل عام وأنتم بخري) ،مــن إذاعة عدن ،لكن بعد عام
1994م نستمع (آنستنا يا عيد) ،وهذا جزء من طمس الهوية
الجنوبية".
واختتــم نجمي حديثــه بالحث عىل رضورة إنشــاء دار
نرش يف الجنوب لطباعة الكتب واملؤلفــات الجنوبية ً
قائل:
"لألســف ال يوجد لدينا دار نرش ،أما داخل صنعاء فالقطاع
العام يعمل وقطاع الدولة والقطاع املختلط يعملوا ،ويطبعوا
بأفضل املواصفات ...نحن كان لدينــا مركز (عبادي) نطبع
عنده ،ومتكن من طباعة أكرث من األربعة آالف عنوان ،لكنهم
حاربوه حتى باع املركز".
بدوره ،قال األمــن العام لالتحاد األســتاذ بدر العرايب :
"نشــكر الباحث عىل الجهد الذي بذلــه يف تصنيف وبحث،
والبحث كان بال شك عميق ،وهذا يجب أن تهتم به األطر العليا
يف الحركة النضالية الجنوبية من أجل التحرر".
وأضاف" :إن ما حدث يف الجنوب مأســاة كبرية ،وممتدة
تاريخيًا ،فمنذ عام 67م بــدأ االلتفاف عىل الهوية الجنوبية،
وبدأ – رمبا بقصــد أو بدون قصد – بدأ التيار القومي العريب
ميــارس أدواته ووســائله بتحويل (الجنــوب العريب) إىل
(جمهورية اليمــن الدميقراطية الشــعبية) و(الجمهورية
الجنوبية الشعبية)  ...إلخ".
رضرا لنا اآلن يف اإلعالم
واستطرد" :هم الوحيدون األكرث
ً
ويف كل يشء".
وأشار العرايب إىل أن" :معامل طمس الهوية الجنوبية بدأت
معاملهــا مبك ًرا ،وتحديدًا منذ عــام 67م ،لكن اليشء الجميل
الذي نفتخر به ونعتز به ،وهو ما يثبت جذور وأصالة الهوية
الجنوبية الثقافية ،أن الثقــايف الجنويب بعد الضم واإللحاق
يف عــام 90م و94م قاوم ،صحيح أن السياســية الجنوبية
انبطحت ،لكن الثقافة الجنوبية قاومت".
وتابع" :يجب أن نربط املعادلــة ،ويجب أن نضع الثقايف
الجنويب ،فالثقايف صمد والهوية الثقافية الجنوبية صمدت،
رغم النطاق واملــال الكبريين اللذان ُبــذال يف حجب الثقافة
الجنوبية والهوية الجنوبية إال أن الثقافة الجنوبية يف األخري؛
أثبتت أن االتفاق السيايس الذي أُبرم يف عام 90م ال ميت لها
بصلة ،وأن الثقافة الجنوبية ما تزال موجودة".
واختتم العرايب مداخلته بالتأكيد عــى أنهُ" :ال ميكن أن
ينترص السيايس الوحدوي ،بعد عام 90م ،إال يف حالة القضاء
التام عىل النفس الثقايف الجنويب املوجود ،ويف حالة القضاء
عليه سينترص السيايس وستنتهي الهوية الثقافية الجنوبية،
وهذا أمر محال ومستحيل".
أما رئيس االتحاد د .جنيد محمد الجنيد فقال يف مداخلته
إن" :الحفاظ عىل الهوية الجنوبية سنســتطيع القيام به من
خالل الكتابات الجنوبية األدبية الرصينة".
وأضاف" :استشــهادك باليمني يف بحثك هو اســتئصال
للهوية اليمنية وليس للهوية الجنوبية ،وهذه مالحظة أرجو
العمل بها".
وتابع" :يجب أن تبحث عن الشعر الرافض ما بعد 94م ،أو
حتى ما بعد 90م".

