
06الثــــورة أدب وبصاشئ

ــي تقدمها •  ــات الت ــي الخدم ما ه
دار الكتب الوطنية لروادها؟

ــم ما تقدمه دار الكتب لروادها هي توفري    ـ أه
ــة  ــي املعرف ــراء وطالب ــني والق ــع للباحث املراج
ــم إىل خارجها  ــارة الكتب له ــام ، وإع ــل ع بشك
ــل  تسجي إىل  ــة  باإلضاف ــم،  منازله يف  ــث  للبح
الكتب املطبوعة ومنح رقم اإليداع الذي يحفظ 
للمؤلف حقوقه املطبوع، كما تقدم االستشارات 

الثقافية واألدبية والبحثية لروادها.

* من هم رواد هذه الدار ؟• 
ــح املجتمع اليمني  ــذه الدار كل رشائ ـ رواد ه
ــور  أوم يف  ــه  والتفق ــة  املعرف ــدون  ينش ــن  الذي
ــم من  ــالب العل ــة ط ــم ، وبخاص ــم ودنياه دينه
ــف الرشائع املجتمعية ، وخصوصاً طالب  مختل

الدراسات األكاديمية .
ــاع دار الكتب في •  ــي أوض كيف ه

ظل الوضع الحالي ؟ 
ــات  الجه ــن  م ــا  كغريه ــب  الكت دار  ــع  وض ـ   
ــرب، الدار  ــب الح ــت بسب ــي نكب ــة الت الحكومي

ــل الحرب ، أما بعد  ــي من شحة املوازنة قب تعان
ــاً وتعجز الدار  ــوارد نهائي ــرب لم يعد لها م الح
ــا بالشكل املطلوب  عن تقديم خدماتها لرواده
ــا بالحد  ــي لرواده ــاول أن نف ــك نح ــم ذل ، ورغ

األدنى من الخدمات التي نقدمها .
ــب في •  ــالق دار الكت ــم إغ ــاذا ت  لم

الفترة المسائية ؟
ــب عجز الجهات املختصة   ـ تم إغالقها بسب
ــرتة املسائية ،  ــات العاملني بالف عن توفري مرتب
ــني يف فرتة الدوام  ــدداً من املوظفني العامل ألن ع
ــة ، لم  ــرتة املسائي ــون يف الف ــم يعمل ــي ه الرسم
ــرصف املرتبات  ــى ب ــون حت ــؤالء يطالب ــد ه يُع
ــق املواصالت  ــم يطالبون بح ــة ، ولكنه اإلضافي
ــل ، ناهيك عن عدم  ــي توصلهم إىل مقر العم الت

توفر اإلضاءة يف الفرتة املمتدة ليًال .

المكتبة اإللكترونية
ــة •  ــة اإللكتروني ــن المكتب ــاذا ع م

وإدخالها ضمن خدمات الدار ؟
 ـ مرشوع املكتبة اإللكرتونية مطروح منذ زمن 
غري قصري مع ربطه بالفهرس العربي املوحد يف 
للمكتبات العربية ، ولكن إمكانات الدار والهيئة 
ــت الحايل غري قادرة عىل  العامة للكتاب يف الوق

تلبية إنجاز هذا املرشوع .
* الكتاب اإللكرتوني ، هل حد من اإلقبال عىل 

الكتاب الورقي ؟
ــه وفرضه  ــك واقعاً نعيش ــك أن ذل   ـ ال أخفي
ــل األصيل يف  ــة من الجي ــرص ، ولكن البحاث الع
ــون الكتاب  ــق بالبحث يفضل ــق والتدقي التحقي
الورقي عىل اإللكرتوني ، حتى أن منهم من قال 
يل أنه ال يجد متعة القراءة يف الكتاب اإللكرتوني 

كما يجدها يف الورقي .

المكتبة الوطنية الكبرى
ــة •  الوطني ــة  المكتب ــن  ع ذا  ــا  م

الكبرى ؟
ــة الوطنية الكربى (  ــؤال مهم ، املكتب ـ هذا س
ــة وطنية  ــاك أكرث من مكتب ــربى ألن هن ــا الك قلن
ــب يف مدينة عدن  ــة بادي ــل مكتب ــن ) مث يف اليم
ــذه املكتبة  ــاف يف حرضموت ، ه ــة األحق ومكتب
هي منحة مقدمة من جمهورية الصني الشعبية 
ــورة وهي يف أطوارها األخرية الستالمها  ـ مشك
ــب الصيني ، وكان متوقع تسلُّمها من  من الجان
ــا الصينيني يف شهر أغسطس من عام  أصدقائن
ــدوان لعنة الله عليه وعىل أهله  2015م  لكن الع
ــوة الصينيون عن إتمام  نفر األصدقاء بل األخ
ــم حق يف  ــف الطائرات ومعه ــت قص العمل تح
ــود األخوة  ــاء العدوان ليع ــك ، وننتظر أنته ذل
ــوي  تحت ــة  املكتب ــذه  ه  ، ــا  إلكماله ــني  الصيني

ــرسح مغلق وقاعة  ــا ، وقاعة م ــىل دار للسينم ع
ــك عن  ــق ، ناهي ــواء الطل ــرى يف اله ــرسح أخ م
القاعات متعددة األغراض ، باإلضافة إىل قاعة 

للمؤتمرات مجهزة بأحدث تقنيات العرص .

سلبيات القراء
ما هي أهم سلبيات رواد الدار ؟• 

ــن بعض هذه  ــني سلبيات ، لك ــس للباحث  ـ  لي
ــاب فرساً إليصاله إىل  ــي ممن يتخذ من الكت تأت
ــراء بتمزيق بعض  ــوم نفٌر من الق ــه ، إذا يق بغيت
ــىل هوامشه  ــاب ، أو الكتابة ع ــن كت ــات م صفح
ــق السلبي أو اإليجابي ، وهذا أمر مخٌل  بالتعلي
ــة ، وبعض هذا  ــة العام ــراءة يف املكتب ــأدب الق ب
ــرض بيعه للباعة  ــر يقوم برسقة الكتاب بغ النف

املتجولني .     
تصوير / حامد فؤاد

األديب زيد الفقيه وكيل الهيئة العامة للكتاب:األديب زيد الفقيه وكيل الهيئة العامة للكتاب:

دار الكتب تواصل إشعاعها الثقايف رغم العدوان

ــي البد من  ــن القضايا الت ــارة ورشوطهما م ــة والحض ــة النهض إن قضي
ــد أن تناولها العديد  ــول يف تفاصيلها املختلفة خاصة بع ــذ بها والدخ األخ
ــاة األوروبية واندهشوا  ــن عايشوا وتلمسوا الحي ــن الكّتاب واملفكرين مم م
ــة وكذلك العلمية.. فما كان  ــا يف مختلف املجاالت األدبية والفكري لنهضته
ــذه الحضارة التي تصدرت العالم  ــم إّال أن تحدثوا عن هذه النهضة وه منه
منذ القرن السابع عرش وما تاله حتى القرن العرشين وما بعده.. واختلفت 

آراؤهم الفكرية حول هذه القضية.
ــك بن نبي جزائري قىض زهاء الثالثني عاماً يف بالد الغرب وبخاصة  ومال
ــدا السنوات التي  ــة، لكنه فيما ع ــة الكهربائي ــا، درس هناك الهندس فرنس
ــب ممارسة حرفته  ــرصف إىل جان ــك التخصص، ان ــا يف تحصيل ذل قضاه
ــة، وألن الفرتة ما بني  ــخ والعلوم االجتماعي ــب الفلسفة والتاري ــراءة كت يف ق
ــرتات يف التاريخ  ــن أخصب الف ــة كانت م ــني األوىل والثاني ــني العامليت الحرب
ــان مالك  ــي واإلبداعي فقد ك ــايف والفن ــري والثق ــال الفك ــي يف املج األوروب
ــط ونيتشه  ــة وبخاصة (كان ــىل الفلسفة األملاني ــع االطالع ع ــن نبي واس ب
ــون  (غيب ــة  وبخاص ــة  الفرنسي ــة  االجتماعي ــوم  العل ــىل  وع ــر)  وشبنجل
ــه حساسية شديدة  ــا يمتلك من ثقافة واسعة فل ــي) وإضافة إىل م وتوينب
ضد االستعمار الفرنيس والثقافة االستعمارية بشكل خاص وهذا ما يظهر 
ــر كتبه ومؤلفاته، وكما كان شأن مثقفي جيله يف أوروبا والعالم فإنه  يف سائ
ــب النقدي  ــل الحضارة بالجان ــة ومستقب ــه باملسألة الحضاري ــدأ عنايت ب

للثقافة االستعمارية.
شروط النهضة

ــدر مالك بن بني كتابه "رشوط النهضة" بالفرنسية يف العام 1948م،  أص
ــر مسقاوي واملرصي  ــة عام 1960م اللبناني عم ــا ترجمه إىل العربي وعندم
ــك بن نبي  ــر)، أضاف إليه مال ــا طالبان باألزه ــني (وكان ــور شاه عبدالصب
فصلني إسهاماً يف مزيد من الوضوح ألطروحة النهضة وعنارصها وعوائقها 

وسياقاتها، وألهمية الكتاب فقد أعيد طباعته عدة مرات.
ــة عرب العديد من املقاالت والتي وضعت  خاض بن نبي يف رشوط النهض
ــارض والتاريخ وعن املستقبل وثالثة  ــام متعددة منها بابان عن الح يف أقس
ــارص النهضة وأهم رشوطها وهي اإلنسان  ــارص أساسية اعتربها هي عن عن
ــذه األقسام تحتوي عىل مقاالت متعددة تبدأ  ــرتاب والوقت أو الزمان وه وال
ــل الدؤوب  ــث الجميع عىل العم ــروح اليقظة وتح ــة تفوح ب ــد رمزي بأناشي

وتبرش بمستقبل مرشق.
الحاضر والتاريخ

ــوب اإلسالمية ضد  ــذي أحدثته الشع ــدور البطويل ال ــد املؤلف بال يشي
ــرش والتاسع عرش امليالديني..  ــف االستعماري خالل القرنني الثامن ع الزح
غري أن طبيعة هذا الدور لم يلتفت إىل حل املشاكل التي مهدت لالستعمار 

وتغلغله داخل هذه البلدان.

ــا مشكلة حضارية وال يمكن  ــد أن مشكلة كل شعب هي يف جوهره ويؤك
لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إىل األحداث اإلنسانية 
ــا، وما  ــارات أو تهدمه ــي الحض ــل التي تبن ــم العوام ــم يتعمق يف فه ــا ل وم
ــالم املايض والحضارات املستقبلية إّال  الحضارات املعارصة والضارية يف ظ

عنارص للملحمة اإلنسانية منذ فجر القرون إىل نهاية الزمن.
ــروح لدى الشعوب اإلسالمية يف النهوض  ــرج إىل دور الكلمة يف بث ال وع
ــات اإلصالح تنترش يف جميع أنحاء  ــث الحركة يف كل مكان وبدأت حرك وبع
ــاء الجمعيات  ــاء املقاومة وإنش ــا يف إذك ــان لها دوره ــي وك ــم اإلسالم العال

والتيارات الحزبية حتى دحر االستعمار.
المستقبل

ــف إىل أن النظر إىل املستقبل يعتمد  ــزء هام من الكتاب يشري املؤل ويف ج
ــب السابقة فمن خاللها  ــم انجازه يف العالم اإلسالمي خالل الحق عىل ما ت
ــن االنطالق إىل املستقبل بكل همة ونشاط فيقول: إن العالم اإلسالمي  يمك
قد ظل خارج التاريخ دهراً طويًال كأن لم يكن له هدف، ويشّبه حالة العالم 
ــذا العالم بمن  ــرض، ويفاجأ ه ــة االستعمارية بامل ــي خالل الحقب اإلسالم
ــه العميق ولديه الشعور باأللم  ــره بمرضه، فلم يلبث أن خرج من سبات يذك
ــي حقبة تاريخية  ــدأ بالنسبة للعالم اإلسالم ــوة الخافتة تب ــذه الصح وبه

جديدة يطلق عليها "النهضة".
فخالل النصف األول من القرن العرشين كان يتم عالج هذا املرض الذي 
ــة املرض نفسه  ــراض فقط ولم تتم معالج ــة اإلسالمية بعالج األع ــر باألم م
ــل األمة خالل تلك الفرتة إىل نتيجة ولكن يف الوقت الحايل ويف  ولهذا لم تص
ــة التشخيص  ــه عن طريق معرف ــن معالجة املرض نفس ــل ال بد م املستقب

الحقيقي لهذا املرض.
والعالم اإلسالمي قد دخل صيدلية الحضارة طالباً الشفاء ولكن من أي 
ــد من تشخيص املرض وإعطاء الدواء املناسب ال  مرض؟ وبأي دواء؟ فال ب

الدواء املسكن..
صيغة الحضارة

ــاً ألي نهضة  ــف لتكون رشوط ــي أوردها املؤل ــة الحضارة الت ــن صيغ وع
ــي "اإلنسان والرتاب  ــي تحتوي عىل ثالثة عنارص أساسية وه إنسانية فه
ــة إىل أن مشكلة الحضارة تنحل  ــت" وتحت هذا الشكل تشري الصيغ والوق
ــان، مشكلة الرتاب، مشكلة الوقت"  ــالث مشكالت أولية "مشكلة اإلنس إىل ث
ــف: ال يكون ذلك بأن نكدس املنتجات وإنما  ــي ُنقيم حضارة يقول املؤل فلك
ــإن هذه الصيغة  ــن أساسها، ومع ذلك ف ــذه املشكالت الثالث م ــأن نحل ه ب
ــاً هاماً هو إذا كانت الحضارة يف مجموعها تلجأ  تثري عند التطبيق اعرتاض
لإلنسان والرتاث والوقت، فلم ال يوجد هذا الناتج تلقائياً حيثما توفرت هذه 
ــود القوانني الالزمة  ــذه العنارص يلزم وج ــة.. إّال أن وجود ه ــارص الثالث العن

لتوفرها باألشكال املطلوبة، لتزدهر عن طريق ذلك الحضارة اإلنسانية.
عناصر النهضة

ومن ثم بدأ املؤلف يف رشح تفاصيل املشكلة التي تواجه العنارص الثالثة 
ــل والتي تختلف باختالف  ــة باإلنسان الذي يواجه العديد من املشاك بداي

ــل مشاكل متنوعة  ــة ال تعاني مشكلة واحدة ب ــه كما يرى، فاإلنساني بيئت
ــارن يف الوقت الحارض بني  ــن لنا أن نق ــوع مراحل التاريخ فال يمك ــاً لتن تبع
رجل أوروبا املستعمر ورجل العالم اإلسالمي القابل لالستعمار ألن كليهما 

يف طور تاريخي خاص به.
ــرن العرشين يؤثر يف  ــة أن الفرد يف الق ــن نبي إىل مالحظ ــل مالك ب ويص
ــة مؤثرات (بفكره وبعمله وبماله) وحاصل البحث أن قضية  املجتمع بثالث

الفرد منوطة بتوجيهه يف نواح ثالث توجيه (الثقافة، العمل، رأس املال).
ــن حيث قيمته االجتماعية وهذه  ــا عنرص الرتاب فيتم الحديث عنه م أم
ــه، فحينما تكون قيمة  ــة االجتماعية للرتاب مستمدة من قيمة مالكي القيم
ــة وحيث تكون  ــون الرتاب غايل القيم ــة وحضارتها متقدمة يك ــة مرتفع األم

األمة متخلفة –كما تقول اليوم- يكون الرتاب عىل قدرها من االنحطاط.
ــة الخرضاء يف ازدهار الحضارة فإذا  ويوضح املؤلف أهمية الرتاب والرقع
ــراً عىل أحد  ــك يمثل خط ــر فإن ذل ــرضاء للتصح ــت األرض الخ ــا تعرض م
عنارص الحضارة ولهذا فإن الحفاظ عىل هذا العنرص واالهتمام به وتوجيه 

الطاقات نحوه هو توجه نحو القيم الحضارية.
ــدى املجتمعات فبدون  ــة كبرية ل ــف أن عنرص الوقت له قيم ــرى املؤل وي
ــون لها حضارة..  ــن لألمم أن تك ــت االستغالل األمثل ال يمك ــالل الوق استغ

ــة وقضت عىل  ــرب العاملية الثاني ــي حطمتها الح ــل بأملانيا الت ــاً املث ضارب
بنيتها التحتية وكل أجهزتها اإلنتاجية، إال أنها وخالل سنوات معدودة لم 

تتعد العرش سنوات نهضت نهضة شاملة بصناعاتها املتفوقة والحديثة.
السير بخطى حثيثة

ــا أخطاؤنا عن  ــول: إن من الواجب أّال توقفن ــم املؤلف كتابه بالق ويختت
ــو الحضارة األصلية، توقفنا خشية السخرية أو الكوارث،  السري حثيثاً نح
ــوز لنا أن يظل  ــاً إىل األمام وإنما ال يج ــا ألن نسري دائم ــإن الحياة تدعون ف
ــد، أو يضلله اليشء  ــاً يستغله الرجل الوحي ــا نحو الحضارة فوضوي سريُن
الوحيد بل فليكن سرينا عملياً عقلياً حتى نرى أن الحضارة ليست أجزاء 
ــل هي جوهر  ــيشء الوحيد، ب ــر خالبة وليست ال ــة وال مظاه ــرثة ملفق مبع
ــب يتجه نحو  ــا ومظاهرها، وقط ــا وأفكارها وروحه ــع أشيائه ــم جمي ينتظ

تاريخ اإلنسانية.
ــذي من شأنه  ــة بذلك الرتكيب ال ــن العرب منوط ــا نح ــد أن قضيتن ويؤك
ــوم وذلك بتخطيط  ــات املنترشة يف مجتمعنا الي ــة املتناقضات واملفارق إزال
ــري، والجاهل والعالم، حتى يتم لألنفس  ــة شاملة يحملها الغني والفق ثقاف
ــذي سوف يكون قد  ــع مجتمعها ذلك املجتمع ال ــا وانسجامها م استقراره

استوى عىل توازنه الجديد.

العرب وقضايا النهضة والحضارةالعرب وقضايا النهضة والحضارة

ــل والهام في دار   ــرة ولها حضورها الفاع ــارات الثقافة الشهي ــاء أحد من ــب بصنع الكت
ــة الثقافة من  ــر والمتميز في خدم ــك لدورها الكبي ــي اليمني، وذل ــد الثقاف المشه

خالل ما تقدمه للمثقف والقارئ من خدمة ثقافية كبيرة.
ــر من الكتب  ــي تحفل بالكثي ــات القرن الماض ــي نهاية سبعيني ــدار التي انشئت ف ــذه ال فه
ــة اإلنسانية، وينهل منها الزوار الثقافة والمعرفة، وهي  ــات في شنى صنوف المعرف والمطبوع

واحة ثقافية علمية لكل من ذهب إليها وقطف من ثمارها مالذ وطاب.
ــا رغم شحة  ــدار تقوم بعمله ــالد، إال إن هذه ال ــر بها الب ــن الظروف التي تم ــم م ــى الرغ وعل

االمكانيات وتوقف الكثير منها.
ــة إلى اهتمام ورعاية الجهات المختصة  ــا منارة ثقافية مازالت تواصل اشعاعها وبحاج أنه

لتواصل دورها الكامل ولكي ال تواجه الكثير من الصعوبات التي تتراكم من حولها.
ــة العامة  ــد الفقيه وكيل الهيئ ــع األديب زي ــا مقابلة سريعة م ــور التالية كان لن ــي السط وف
ــه توقفنا عند العديد من المحطات  ــاب والقائم بأعمال مدير عام دار الكتب بصنعاء، وفي للكت

المتعلقة بدار الكتب.

لقاء / محمد أبو هيثم
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