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أدب وثقافة
الثــــورة

العاملي  باليوم  املاضية  األيام  خالل  اليونسكو  ومنظمة  املتحدة  األمم  احتفلت    
لّلغة العربية 

وجاء يف بيان لألمم املتحدة بهذه املناسبة، إن العربية تعد أكرث لغات املجموعة 
حيث  العالم،  يف  انتشاراً  اللغات  أكرث  من  واحدة  إنها  كما  انتشاراً،  السامية 
العربي،  الوطن  يف  متحدثوها  ويتوزع  نسمة،  مليون   422 من  أكرث  يتحدثها 
املجاورة، كاألحواز وتركيا وتشاد ومايل  املناطق األخرى  العديد من  إىل  باإلضافة 

السنغال وإرترييا.
وأكد البيان أن اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى املسلمني، فهي لغة القرآن، 
وال تتم الصالة وعبادات أخرى يف اإلسالم إال بإتقان بعض كلماتها، والعربية أيضاً 

لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس املسيحية يف الوطن العربي.
العربية،  اللغة  مكانة  ارتفاع  يف  أّثر  دوًال،  وتأسيسه  اإلسالم  انتشار  أن  إىل  ولفت 
حكمها  التي  األرايض  يف  طويلة  لقرون  واألدب  والعلم  السياسة  لغَة  وأصبحت 
اللغات  من  كثري  يف  مبارش،  غري  أو  مبارشا  تأثرياً  العربية،  أّثرت  كما  املسلمون، 
واملاليزية  واألوردية  والكردية  والفارسية  كالرتكية  اإلسالمي،  العالم  يف  األخرى 
والسواحيلية،  الهاوسا  مثل  اإلفريقية  اللغات  وبعض  واأللبانية،  واإلندونيسية 
والربتغالية  كاإلسبانية  منها،  املتوسطية  وخاصًة  األوروبية  اللغات  وبعض 

واملالطية والصقلية.
والدول  اإلسالمية  الدول  من  كثري  يف  تدرَّس  العربية  اللغة  أن  البيان  وأوضح 
يف  الست  الرسمية  اللغات  إحدى  إنها  كما  العربي،  للوطن  املحاذية  اإلفريقية 

منظمة األمم املتحدة.
العربية  اللغة  بخصوص  مستديرة  طاولة  اجتماع  اليونسكو  منظمة  عقدت  كما 
والتكنولوجيات الحديثة، تمحور حول موضوعات: اللغة العربية والعلوم (الرتاث 
العربية، والهندسة  اللغة  اللغوي ودوره يف تعميم  الثقايف واملعارف)، والتخطيط 
اللغوية واستخدام التكنولوجيات الحديثة يف تعليم اللغة العربية، واللغة العربية 

بني الحارض واملستقبل.

يف  تجربته  مسعود  سميح  د.  األديب  يوثق  السنني“،  ”حصاد  األخري  كتابه  يف 
التقاعد، وهي مرحلة خصبة وتكشف عن حصاٍد وفري كما تؤكد  بعد  ما  مرحلة 

صفحات الكتاب الصادر عن ”اآلن نارشون وموزعون“ يف عّمان.
املؤلف يعود أحياناً  أن  إال  املرحلة،  الكتاب ترتكز حول هذه  أن موضوعات  ورغم 
إىل محطات محددة يف مسرية حياته، إلبراز عالقته بـ“العاّم“، واهتمامه بقضايا 
األمة وقضايا وطنه فلسطني، وشعبها. ففي مرحلة عمله يف منظمة ”أوابك“ مثًال، 
يستذكر مسعود إسهاماته النظرية من خالل املقاالت والدراسات والتقارير التي 
كان يعّدها والتي تتضمن أفكاراً عملية يمكن أن تساهم يف إيجاد وحدة ونهضة 

اقتصادية عربية
وال يخفي مسعود اعتزازه بمنجزه العلمي واألدبي من خالل الكتب التي أصدرها 
والتي تزيد عىل ثالثني كتاباً، لكنه يفرد مساحة واسعة للحديث عن ثالثيته ”حيفا 
الذاكرة  يحفظ  وطنياً  مرشوعاً  تشكل  والتي  الجذور“،  عن  البحث  رحلة  ُبرقة.. 
الجماعية، إذ قام املؤلف بالتواصل مع أعداد كبرية من أبناء موطنه، لينسج من 
حياة  مجملها  يف  لتشكل  بعض،  إىل  بعضها  تفيض  العالقات  من  شبكة  خاللهم 

وذاكرة شعب كامل، لم ينَس وطنه، ولن ينساه.
جديدة،  لحياة  بدايٌة  مسعود  سميح  لألديب  بالنسبة  التقاعد  بعد  ما  مرحلة 
مليئة باألحالم والقطاف، وجد فيها الفرصة للتعبري عن شغفه باألدب، الذي لم 
قطوف  سوى  ليس  الكتاب  وهذا  باالقتصاد.  املتصلة  املهنية  انشغاالته  تطمسه 
خاللها  من  ليتعرفوا  أدبية،  رسدية  بلغة  لقرائه،  يقدمها  الكاتب،  بستان  يف  دانية 
عىل إنجازات تتحدث بكل تفاصيلها عن ارتباط األديب بوطنه الصغري فلسطني 
الكبري  وبوطنه  الجمعي،  الوعي  ويف  الذاكرة  يف  حياً  إبقائه  ومحاولة  به،  وتعّلقه 

العالم العربي، وحلمه بوحدته ونهضته، وبانتمائه اإلنساني. 
ُبرقة  ر مع عائلته عام 1948م إىل  ُولد عام 1938م يف حيفا، ُهجِّ ُيذكر أن مسعود 
جامعتي  يف  درس  الثانوية؛  دراسته  أنهى  أن  وبعد  عائلته،  منها  تنحدر  التي 
الدكتوراه  درجة  عىل  1967م  عام  يف  وحصل  يوغوسالفيا،  يف  وبلغراد  رساييفو 
مؤسسات  ثالث  يف  اقتصادياً  مستشاراً  عمل  بلغراد.  جامعة  من  االقتصاد  يف 
لها. انُتخب يف عام 1990 رئيساً لالتحاد  إقليمية عربية، تتخذ من الكويت مقراً 
الكندي  للمركز  العام لالقتصاديني الفلسطينيني- فرع الكويت. وهو يعمل مديراً 
لدراسات الرشق األوسط يف مونرتيال/ كندا، ورئيساً للصالون الثقايف األندليس يف 

مونرتيال التابع للمركز نفسه.
لأليام“،  اآلخر  ”الوجه  منها:  واألدب،  الشعر  مجال  يف  كتاباً  عرش  أربعة  له  صدر 
مجال  يف  له  وصدر  أخــرى“.  وحكايا  و“تطوان  الحيفاوية“،  الذاكرة  ”متحف 
”قضايا  االقتصادية“،  ”املوسوعة  منها:  كتاباً  عرشون  العلمي  اختصاصه 

اقتصادية عربية“، و“األزمة املالية العاملية، نهاية الليربالية املتوحشة“. 

ــا حضاريا عريقا وكبريا يمتاز  يمتلك اليمن إرث
ــز .وهذا اإلرث  ــة والعراقة واإلبداع  والتمي باألصال
ــاري الضارب يف أعماق  يعكس مدى عمقه الحض
التاريخ اإلنساني ويعكس مدى حضور اليمن يف 
ــرية ازدهار الحضارة  ــان ومس تقدم حضارة اإلنس
ــعوب  ــي خالصة لتجارب الش ــي ه ــانية الت اإلنس

وانجازاتها.
ويتمثل ذلك الرصيد الحضاري الثقايف اليمني 
ــن والرتاث  ــم واألماك ــع واملعال ــن املواق ــري م يف الكث

الثقايف املتعدد واملختلف..
ــن ذلك املدن التاريخية واملعالم األثرية ذات  وم
ــاء القديمة  ــدن صنع ــل م ــة مث ــة الحضاري القيم
ــدة والجوف  ــوت وثال وصع ــبام حرضم ومارب وش

حرضموت وتعز وزبيد ورداع.
ــا  ــة ومعامله ــة وحضاري ــة تاريخي ــي أمكن  وه
الشاهدة والحضارة تعكس إبداع اإلنسان اليمني 

وانجازاته الحضارية منذ قدم الزمن.
ــبه باملتحف املفتوح .. أنها موطن  إن اليمن أش
الحضارة والتاريخ.. وهي تحفل بالكثري من املعالم 
ــة املميزة  ــة والحضاري ــع التاريخي ــار واملواق واآلث
ــانية إىل  ــروة لليمن وللحضارة اإلنس والتي هي ث
ــل يف الرتاث  ــن العظيم واملتمث ــد اليم جانب رصي

الثقايف والفني املادي وغري املادي.
ــكو للرتاث  ــة اليونس ــف منظم ــب تعري  وبحس
ــرياث املقتنيات  ــايف هو م ــرتاث الثق ــايف فإن ال الثق
ــص مجموعة ما أو  ــة التي تخ ــة وغري املادي املادي
ــابقة،  ــن األجيال الس ــات م ــه موروث ــع لدي مجتم
ــت   ــارض ووهب الح ــت  الوق ــى  ــة حت باقي ــت  وظل

لألجيال املقبلة.
الرتاث املادي يشمل املباني واألماكن التاريخية 
ــرة  ــرب جدي ــي تعت ــا، الت ــف وغريه ــار والتح واآلث
ــكل أمثل ألجيال  ــاظ عليها بش ــا والحف بحمايته

ــبة  ــى متميزة بالنس ــمل هذه لق ــتقبل.  وتش املس
ــة املعمارية والعلوم أو  ملعايري علم اآلثار والهندس
ــة بعينها.  وتصبح  ــا فيما يخص ثقاف التكنولوجي
ــة تاريخ  ــة لدراس ــن األهمي ــى واملواد م ــك اللق تل
ــية ألفكار  ــزة األساس ــل الركي ــا تمث ــة ألنه البرشي
ويمكن التحقق من صحتها.  ويدل الحفاظ عليها 
ــايض، والدالالت  ــة امل ــرتاف ضمني بأهمي ــىل اع ع

التي ترسد قصتها."
معالم اليمن التاريخية تتعرض للتدمري

عىل مدى ثالث سنوات وبالدنا تتعرض لعدوان 
ــعودي األمريكي الرببري  همجي هو العدوان الس
ــدة عىل البالد  ــية همجية حاق الذي عكس وحش
والعباد وبشتى الوسائل من حصار وقصف وتآمر 
ــعب وتضحياته  ــري.. ولكنها أمام صمود الش وتدم

تتهاوى ويلحقها الخزي والعار واالنهزام.
ــعبنا  ــور ذلك العدوان الهمجي عىل ش ومن ص
ــك العدوان والتدمري املمنهج لتاريخ ومعالم  هو ذل
ــم اآلثرية  ــة واملعال ــة والتاريخي ــن الحضاري اليم

املتعددة..
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــام الع ــد ق لق
ــالث  الث ــنوات  الس ــالل  وخ ــي  الهمج
ــري  ــف ورضب وتدم ــة  بقص املاضي
ــن  ــم واألماك ــن املعال ــات م املئ
ــة  والحضاري ــة  التاريخي
ــن  م ــد  العدي يف  ــة  واألثري
ــدن التاريخية اليمنية  امل
ــجيله  ــا تم تس ومعظمه
ــنوات طويلة يف  ــذ س من
ــي  العامل ــرتاث  ال ــة  قائم
ــاء القديمة  ومنها: صنع
ــبام حرضموت، زبيد  ، ش
ــدن  م إىل  ــة  باإلضاف  ..
ــة أخرى ألحق بها  تاريخي
العدوان دمارا كارثياً كمدينة 
ــهده  ــت... وما ش ــبام املحوي ش

ــي بصنعاء القديمة   ــمي وحي الفليح حي القاس
من قصف بصواريخ طائرات العدوان الهمجي.

ــبب يف تدمري  ــك العدوان الرببري تس كما أن ذل
ــاً أثرياً  ــن( 90 ) معلم ــرث م ــرضر يف أك ــاق ال وإلح
ــاني يف اليمن منها : قلعة  ــن مواقع الرتاث اإلنس م
ــارب التاريخي،  ــد م ــز، مصارف يف س ــرة تع القاه
مدينة براقش، مدينة رصواح، وغريها من مساجد 
ــا  ــا قيمته ــة له ــن تاريخي ــالع وأماك ــون وق وحص
ــتهداف  اس ــب  جان إىل  ــانية  واإلنس ــة  الحضاري
ــا  ــة ومنه ــكات الثقافي ــن واملمتل ــدوان  لالماك الع
ــي يف ذمار، املتحف الوطني  متحف اآلثار اإلقليم
ــدن، املتحف الوطني  ــاء، املتحف الوطني ع صنع
تعز، املتحف الوطني شبوة، املركز الثقايف صعدة، 
ــة، املركز  ــس، املركز الثقايف حج ــز الثقايف عب املرك

الثقايف تعز، املركز الثقايف إب وغريها.
ــدوان الحاقدة  ــاوالت الع ــك يعكس مح وكل ذل
ــم واألماكن التاريخية  يف طمس وتدمري هذه املعال
ــي أرصدة عظيمة  ــة والثقافية التي ه والحضاري
ــربز مكانتها الحضارية العريقة  تمتلكها اليمن وت
ــة  ــارة ضارب ــون حض ــن ال يملك ــض م ــي تغي الت

جذورها يف عمق التاريخ.
ــراث اليمن  ــم عىل ت ــدوان الغاش ــذا الع  وإزاء ه
ــة  بواجباتها ويف  ــام املنظمات الدولي ــد من قي ال ب
ــة تراث اليمن  ــكو بحماي مقدمتها منظمة اليونس
ــل عىل الحفاظ عليه والتنديد بكل األعمال  والعم
ــعودي األمريكي وقصفه  ــة للعدوان الس العدواني
ــي هي ملك  ــم الحضارية الت ــريه لتلك املعال وتدم
ــاء واملبادرة لعقد اجتماعات دولية  للبرشية جمع
ــن تدمري  ــراث اليمن م ــه ت ــا يتعرض ل ــة بم خاص
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــل الع ــف من قب وقص

الغاشم ووقفه عند حده وتعريته أمام العالم .

تصوير/حامد فؤاد

اللغة العربية والتكنولوجيا

رحلة أديب

حضارة اليمن وهمجية العدوان حضارة اليمن وهمجية العدوان 

ــن  ع ــة  راضي ــري  غ ــوم  الي ــة  البرشي
ــت أكرث سعادة من قبل،  أوضاعها، فليس
ــا  ــرتن بالتكنولوجي ــارص املق ــم املع والعل
ــيطرة  ــان بالس ــاعد اإلنس ــون س ــد يك ق
ــه  ــه يف الوقت نفس ــة، ولكن ــىل الطبيع ع
ــىل  ــيطرة ع الس ــىل  ــان ع ــاعد اإلنس س
ــان، وكان له دور بارز يف قهر  أخيه اإلنس
الناس لبعضهم البعض ويف نهب البعض 

لرثوات البعض اآلخر.
ــاج صالح  ــيد الح ــور رش ــو الدكت يدع
ــد  ــا بع ــرص م ــان يف ع ــه "اإلنس يف كتاب
ــدد  ــة ع ــرتاك يف مناقش ــة" لالش الحداث
ــرص وطرح  ــذا الع ــول ه ــئلة ح ــن األس م
ــان يف عرص أخذ يتكاثر  ــتقبل اإلنس مس
فيه الحديث عن نهاية البرشية يف إشارة 
ــتبد  ــذي أخذ يس ــأس ال ــة إىل الي واضح

ببعض الناس.
أن  ــاب  للكت ــتهالله  اس يف  ــد  ويؤك
ــرتام العقل  ــة التي قامت عىل اح الحداث
ــائل  ــان والبحث عن الوس وحقوق اإلنس
ــرث عدًال  ــان أك ــل حياة اإلنس ــي تجع الت
ــعوب يف تقرير  ــىل حق الش ــاواة وع ومس
ــوم أزمة كربى  ــي تواجه الي ــا، فه مصريه
تكاد ال تستطيع الخروج منها فاإلنسان 
ــه حرية  ــيما الغربي لدي ــارص وال س املع
ــة  بالنزع ــل  مكب ــه  ولكن ــة  وديمقراطي
االستهالكية التي فرضت عليه الرشكات 
ــائل  ــارات، لديه حرية يف وس ــرة للق العاب

ــا يختاره  ــاهد إال م ــالم ولكنه ال يش اإلع
ــن  تؤم ــات،  املؤسس ــك  تل ــاب  أصح ــه  ل
ــة حق تقرير مصري  ــات السياس مؤسس
ــه منخرطاً  ــد نفس ــه يج ــعوب ولكن الش
ــن أجل آبار  ــس لها نهاية م ــروب لي يف ح

النفط.
ويتساءل ماذا نحن فاعلون فيما بعد 
ــي يف مجمل ما تعني  ــة التي تعن الحداث
ــح  املصال ــس  وتقدي ــي  القيم ــالت  االنف
الذاتية واالعتماد عىل اإلرادة بدل العقل 
ــدل العدل أصبحت تجتاح  وعىل القوة ب

حياة البرش من كل حدب وصوب.
فلسفة الحروب

ــوان  ــذا العن ــت ه ــف تح ــدث املؤل تح
ــقفها  ــن تحت س ــفة التي تش عن الفلس
اآلراء  ــن  م ــدداً  ــتعرض ع واس ــروب  الح
ــة فالبعض  ــفية القديمة والحديث الفلس
أرجع أسباب الحروب إىل عزيزة اإلنسان 
ــة أو إىل الرصاع عىل املصالح  يف العدواني
ــيايس  والس ــي  العرق ــب  التعص إىل  أو 
ــراً  أم ــا  أعتربه ــض  والبع ــدي،  والعقائ
ــرون فرسوها  ــرش فيما آخ ــاً يف الب طبيعي
ــائل حفظ التوازن  ــيلة من وس بأنها وس
ــق  ــا الطري ــن غريه ــاك م ــة أن هن لدرج

الحقيقي للحرية والسالم والعدالة.
ــك نظرية "اريك  ــاول املؤلف يف ذل وتن
ــة والنزعة التدمريية  فروم" عن العدواني
ــة  ــباب العدواني ــم أس ــرش، وفه ــدى الب ل
ــها إرسائيل ضد  ــي تمارس ــة الت الهمجي
ــتني عاماً  ــطينيني منذ أكرث من س الفلس

ــباب الالأخالقية التي  والتعرف إىل األس
ــتعمارية عىل الدول  ــنها الدول االس تش

والشعوب النامية.
وتعود أهمية استخدام املؤلف لنظرية 
ــل  التحلي ــتخدامه  الس ــروم"  ف ــك  "اري
ــفي  ــي، الفلس ــري الطب ــيس، الرسي النف
التاريخي، االجتماعي، ليقدم لنا مقارنة 
ــك املجاالت املعرفية حتى  خالقة لكل تل
ــرث  ــم أك ــول إىل فه ــىل الوص ــاعدنا ع تس
ــرش،  ــد الب ــة عن ــة العدواني ــاً للنزع عمق
ــتقبل البرشية  ــىل مس ــن قلقه ع وعرب ع
ــان هو  ــن الحروب ألنه يعتقد أن اإلنس م
ــارب نوعه  ــذي يح ــد ال ــوان الوحي الحي

ويمارس "القتل الجماعي".
السلطة بني المعرفة والسياسية

ــوه املؤلف إىل أن التقاليد الفكرية يف  ين
ــلطة قد درجت عىل البحث  ــة الس دراس
ــية والعسكرية  عنها يف امليادين السياس
وحتى الدينية لدرجة أن مفهوم السلطة 
أصبح مالزماً لتلك املجاالت بحيث ينظر 

إليه عىل أنه مفهوم سيايس بامتياز.
ــلطة  ويتابع: أما البحث يف ماهية الس
ــريف وليس  ــوع مع ــي موض ــث ه ــن حي م
ــد  عن ــوف  والوق ــياً  سياس ــاً  موضوع
ــا  عمله ــات  وآلي ــرتاتيجية  االس ــا  بنيته
ــة الديالكتيكية  الداخلية وتحليل العالق
ــع، فقد  ــة واملجتم ــلطة واملعرف ــني الس ب
ــي  ــكل منهج ــرة بش ــازه ألول م ــم انج ت
ــيل فوكو" (1926  ــق عىل يد "ميش وعمي

- 1984م).

واالنتشار الرهيب للسلطة يف كل مكان 
ــة واالجتماعية  ــة املعرفي ــل األنظم داخ
ــية قد دفع "فوكو" للبحث عن  والسياس
ــل  ــي تعم ــرتاتيجيات الت ــات واالس اآللي

ــىل  ع ــوف  والوق ــا  خالله ــن  م ــلطة  الس
اإلجراءات واملمارسات واملؤسسات التي 
ــلطة فالسلطة هي موضوع  تنظمها الس
ــا  ــلطة بذاته ــي س ــة ه ــريف أو املعرف مع

ولذلك البد من دراسة األبعاد السياسية 
ــة  ــلطوية للمعرفة من جهة ودراس والس
ــلطة والسياسة من  األبعاد املعرفية للس

جهة ثانية.
مفهوم اليقني

ــن  م ــزء  الج ــذا  ــف يف ه املؤل ــش  يناق
ــان  ــدى اإلنس ــني ل ــوم اليق ــاب مفه الكت
ــوي" يف بحثه عن  ــذي قدمه "جون دي ال
ــالل املعالجة املختلفة لهذا  اليقني من خ
ــىل  ــني ع ــيس اليق ــاول تأس ــوم وح املفه
ــس تجريبية ونفسية وحياتية بعيداً  أس
ــن اليقني  ــرب عري ــذي اعت ــل ال ــن العق ع
ــن األديان التي  ــنني وبعيداً ع آلالف الس
ــداً عن  ــي وبعي ــي الخارج ــت بالوح آمن
ــات التي اعتربتها البرشية املثل  الرياضي

األعىل لليقني.
ــري املؤلف إىل أن "ديوي" قد نظر  ويش
ــية أكرث مما  إىل اليقني عىل أنه حالة نفس
ــة وحالة  ــه حالة عقلي ــه عىل أن ــر إلي نظ
ــر إليه عىل  ــة أكرث مما نظ ــة حياتي عملي
ــذا ما أدى  ــردة وه ــة نظرية مج ــه حال أن
ــاس عقيل،  ــري اليقني عىل أس به إىل تفس
ــان يطلب اليقني ألنه يشعر معه  فاإلنس
ــالم، ولكي يهرب  ــة والس ــان والراح باألم
ــببها  ــاوف التي يس ــر واملخ ــن املخاط م

الاليقني.
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