
أدب وثقافة الثــــورة

أضرار وخسائر
األرضار •  ــم  حج ــن  ع ــا  حدثن

ــي تعرضت لها  ــائر الت والخس
ــع اآلثرية نتيجة  ــار واملواق اآلث

العدوان؟
ــاً ومعلماً  ــجيل 66 موقع ــمياً تم تس - رس
أثرياً تعرضت لألرضار بطريقة مبارشة وغري 
ــوايل 20 موقعاً  ــارشة لقصف الطريان، وح مب
ومعلماً أثرياً تم تفجريها من قبل املنظمات 
ــة وهذا كله نتيجة للعدوان، والواقع  اإلرهابي
ــاب اآلثار واملواقع الثقافية الكثري  أنه قد أص
ــذي أصاب  ــال ال ــو الح ــا ه ــن األرضار كم م
ــفيات  ــة من مدارس ومستش ــى التحتي البن
ــات وغريها، عىل الرغم من أن القوانني  وطرق
ــات الدولية تجرم وتحرم مثل هذه  واالتفاقي

األعمال.
ــبب  وهناك جريمتان أخريان ترتكب بس
ــب  التهري ــي  ه األوىل  ــة  الجريم ــدوان،  الع
ــرايف  ــاع الجغ ــراً لالتس ــة نظ ــع األثري للقط
ــة اليمنية ووجود من هم ضعفاء  للجمهوري
ــتغلون ظروف الحرب التي  النفوس من يس
ــار، ونحن  ــون بتهريب اآلث ــها ويقوم نعيش
ــزة الدولية  ــول واألجه ــع االنرتب ــل م نتواص
ومن لهم عالقة باآلثار ملنع دخولها إىل دول 
الجوار، وإن شاء الله يثمر تواصلنا إىل خري 

وإيقاف هذه العملية.
ــش  النب ــة  عملي ــة  الثاني ــة  الجريم
ــع األثرية بحثاً  ــم واملواق ــب للمعال والتخري
ــاعد  ــن املدافن، ويس ــوز وبحثاً ع ــن الكن ع
ــور مضللة  ــذه الجريمة ص ــيع ه ــىل توس ع
ــرب مواقع التواصل  ــا يف األنرتنت وع يتم بثه
االجتماعي ويتم نسبها إىل مواقع يف اليمن، 
ــلوب  ــع أنها ال تمت بصلة إىل اليمن ال أس م

املكان وال املكان يشريان إىل أنها يف اليمن.
ــكل كبري عىل  ــر بش ــة تؤث ــذه الجريم وه
املعالم واآلثار، وقد يكون الوضع االقتصادي 
ــهم البعض عرب  ــبب ولكن أيضاً يس هو الس
ــج  ــي يف الرتوي ــل االجتماع التواص ــع  مواق
ــائعات وتضخيمها وغياب الوعي لدى  للش
ــن مديرية  ــالغ وصلنا م ــر ب ــني، وآخ املواطن

الرتبة يف محافظة تعز حول هذه الجريمة.
استهداف ممنهج

ما هو هدف العدوان من تدمري • 
هذه املواقع؟

ــنوات ونحن نتساءل  - خالل الثالث الس
ونتلقى االستفسارات حول أهداف العدوان 
ــع  ــة واملواق ــم األثري ــذه املعال ــري ه ــن تدم م
ــن أي  ــا م ــن خلوه ــم م ــىل الرغ ــة ع الثقافي
ــكرية، وعلينا أن  ــدات عس ــداف أو تهدي أه
ــاذا يريد  ــاؤالت م ــن التس ــف الكثري م نضي
العدوان من اليمن إجماال؟ وملاذا يستهدف 
ــية يف  ــاذا هذه الوحش ــة؟ ومل األرايض اليمني
ــارة والبنى  ــان والحض ــداء عىل اإلنس االعت
ــكل عام؟ وملاذا الرتاث  التحتية يف اليمن بش
ــم االعتداء  ــك ت ــذات؟ وكذل ــارة بال والحض

ــرث من مرة؟  ــىل بعض املواقع أك والقصف ع
فنحن يف حرية من ذلك.

ــتهدافاً  ــاك اس ــا أن هن ــح لن ــن يتض ولك
ــار والرتاث، ولكن  ــاً للقضاء عىل اآلث ممنهج
ــك تاريخاً  ــك فاليمن تمتل ــن يكون لهم ذل ل
أكرث من 8 آالف سنة وتمتلك ثروة من اآلثار 
ــتهدفه العدوان  ــرتاث كبرية جداً، وما يس وال
ــوم بهذا  ــم من يق ــن أال يعل ــا، ولك ــزن لن مح

العمل أنه يحارب يمن الحضارة والتاريخ.
وأريد أن أوضح أن استهداف هذه املعالم 
ــني إىل  ــن املواطن ــة م ــار العام ــت أنظ ــد لف ق
ــي باالهتمام  ــم ورفع الوع ــة هذه املعال أهمي
ــاظ عليها، وأصبح دافعاً للتعرف  بها والحف
ــفراء  عليها وأصبح العديد من املواطنني س
ــرب مختلف  ــة ع ــارة اليمني ــج للحض للرتوي

الوسائل املتاحة.
دور المواطن

يف •  ــن  املواط دور  ــا  م ــم  برأيك
ــع  واملواق ــار  باآلث ــام  االهتم

واملعالم الثقافية؟
ــن مهم جداً، فاملواطن أصبح  - دور املواط
ــاس يف الحفاظ  يف الوقت الحايل حجر األس
ــن من  ــدوان ولك ــن الع ــرتاث ليس م ــىل ال ع
ــة يف ظل إمكانيات  النبش والتهريب، خاص
ــة املتواضعة، فهناك تواصل مع بعض  الهيئ
ــي لرفع الوعي لدى  منظمات املجتمع املدن
املواطن عرب املحارضات والندوات واملعارض 
ــم بقانون  ــطة، وتعريفه ــن األنش ــا م وغريه
ــنة 1994م، ونبني دورهم  اآلثار رقم (21) لس
ــع واملعالم  ــار واملواق ــة االهتمام باآلث بكيفي

األثرية والثقافية.
وهناك فكرة ستتبلور وستخرج إىل النور 
ــهام يف  ــاجد لإلس حول إرشاك خطباء املس
نرش التوعية باآلثار وأهمية الحفاظ عليها، 
ــجد له تأثري  ــة وأن تأثري خطيب املس خاص

كبري يف املجتمع.
ــاء القديمة من  ــا حصل يف صنع فمثًال م
ــخاص أثرت  ــا بعض األش ــات قام به حفري
ــاورة، وهنا يأتي  ــازل املج ــازل واملن عىل املن
ــاس أن  ــاد الن ــجد يف ارش ــب املس دور خطي

ــراء أي حفريات  ــاك أرضاراً كبرية من إج هن
ــص  ــارات باألخ ــازل أو يف الح ــواء يف املن س
ــيؤثر عىل  ــك س ــة وأن ذل ــدن التاريخي يف امل
ــيؤثر عىل  ــازل القديمة يف هذه املدن وس املن

تراث ومكانة هذه املدن التاريخية.
ــىس دور األكاديميني يف الجامعات  وال نن
ــة واملثقفني يف  ــز البحثي ــني يف املراك والباحث
املؤسسات املختلفة، لكل هؤالء أدوار يمكن 
ــرتاث واآلثار والتعريف  تفعيلها يف خدمة ال

بماهية اآلثار بشكل عام.
تواصل مستمر

ــة •  كجه ــة  الهيئ دور  ــو  ه ــا  م
ــذه  ــن ه ــؤولة ع ــة مس حكومي
يف  ــة  األثري ــم  واملعال ــع  املواق
التواصل مع املنظمات الدولية 
ــار اليمنية  ــال صوت اآلث وإيص

إىل العالم؟
ــم  ــىل معل ــداء ع ــادث اعت ــن أول ح - م
ــرزاق الصنعاني  ــجد عبدال ــو مس أثري وه
ــنحان إىل اآلن ونحن عىل  ــد بس يف دار الحي
تواصل مع املنظمات املعنية باآلثار والرتاث 
ــع األصدقاء من  ــكو، وم مثل منظمة اليونس
ــات العلمية التي عملت يف اليمن، وقد  البعث
ــىل ضوء هذا  ــكو ع ــدرت منظمة اليونس أص
ــتهداف  ــبعة بيانات ادانة الس ــل س التواص
هذه املعالم واملواقع األثرية، وعربت عن أشد 
استنكارها عند استهداف حي القاسمي يف 

صنعاء القديمة.
ــديد هذه املنظمات ليس يف  ولألسف الش
ــلطة إليقاف مثل هذه االعتداءات،  يدها س
ــاً  وفق ــدول  ال ــة  بمخاطب ــوم  تق ــا  ولكنه
ــزن أن معظم  ــراف ومن املح ــني واألع للقوان
ــن أعضاء  ــف ضد اليم ــاركني يف التحال املش
ــىل اتفاقيات  ــات وموقعني ع ــذه املنظم يف ه
ــاظ عىل اآلثار واملعالم األثرية أثناء  يف الحف
الرصاعات والحروب، وأيضاً وهو ما نوجهه 
إىل بعض الدول املشاركة يف التحالف والتي 
ــارة، إذ كيف تقومون باالعتداء  تمتلك حض
ــرتاث اليمني واملعالم األثرية اليمنية  عىل ال
ــراث ومعالم ثقافية  ــم لديكم حضارة وت وأنت

وتراثية.
ــات  ــض الحكوم ــع بع ــا م ــك تواصلن كذل
ــي  الت ــة  األملاني ــة  الحكوم ــل  مث ــة  الصديق
ــع األثرية  ــض القط ــق بع ــاعدتنا يف توثي س
ــزة واآلالت، ومنظمة املتاحف  ببعض األجه
الدولية أصدرنا من خاللها القائمة الحمراء 
ــار اليمنية  ــارة عن قائمة باآلث ــي هي عب الت
ــل التهريب وغريه وهي  ــددة بالخطر مث امله
ــه اآلثار اليمنية،  ــة نماذج ملا تكون علي قائم
ــذ الدولية لدول العالم  وتم توزيعها يف املناف
ــوا عىل نماذج  ــارات ليتعرف ــئ واملط يف املوان
ــى إذا وصلت آثار مهربة  ــن آثار اليمن حت م
ــذه الطريقة  ــا به ــن يتعرفوا عليه ــن اليم م

وبالتايل يتم إحباط أي عملية تهريب.
ــي  ــف الت ــات القص ــده أن عملي ــا نؤك وم
ــن الحث عىل  ــدوان يمك ــا دول الع ــوم به تق
ــا عن طريق املنظمات، ولكن األخطر  إيقافه
ــاء املنظمات  ــود لدى أعض ــو الفكر املوج ه
ــي نحافظ  ــن تغيريه لك ــة كيف يمك اإلرهابي
ــعبية  ــذه تحتاج إىل وقفة ش ــىل اآلثار، وه ع
ودينية وثقافية من الجميع للوقوف ضدها، 
ــذه  ــاء ه ــة ألعض ــول اقتصادي ــاد حل وإيج
ــايل  ــل وبالت ــرص عم ــري ف ــات يف توف املنظم
ــلوكياتهم  ــري نظراتهم للحياة وتتغري س تتغ

وأفكارهم.
إجراءات ضرورية

ــراءات الهيئة تجاه •  ما هي إج
ــة واألثرية  ــذه املعالم الثقافي ه

التي تعرضت لألرضار؟
ــداد تقارير عن حاالت  - نحن يف طور إع
ــن نتحدث عن  ــع، فنح ــم واملواق ــذه املعال ه
ــيطة  ــات أولية بس ــاً ملعلوم ــة وفق إحصائي
ــري أن يكون  ــل األث ــل يف العم ــداً، واألص ج
ــداد تقرير  ــوم بإع ــق متكامل يق ــك فري لدي
شامل عن هذا املوقع وماذا حصل له، وقبل 
ذلك البد من التواصل والتنسيق مع اللجنة 
ــل التأكد من  ــام من أج ــة لنزع األلغ الوطني
ــرات أو  ــود متفج ــع وعدم وج ــالمة املوق س
ــتهدف  ألغام أو غريها يف محيط املوقع املس
ــل  ــة لعم ــة آثاري ــرق متخصص ــزل ف ــم تن ث
ــىل ضوء هذا التقرير يتم  تقرير تقييمي وع
ــيعاد ترميمه  تحديد اإلجراء الالحق هل س
ــيظل بحالته، وماذا لحق بهذا املوقع ،  أم س
وهذا لن يتم إال بعد توقف األحداث والحرب 

والعدوان.
ــا نقوم به اآلن هو التواصل مع منظمة  وم
ــة لبعض  ــل إجراء دراس ــكو من أج اليونس
ــادة تأهيلها وتجهيزها ببعض  املتاحف إلع
ــية  ــة الطاقة الشمس ــل منظوم ــدات مث املع
ــا من املدن، فهذه  ــك يف صنعاء ويف غريه وذل
ــد، بعكس  ــاول الي ــهلة ويف متن ــة س العملي
ــة التي من  ــة واملدن التاريخي املواقع األثري

املمكن إعادة استهدافها مرة أخرى.
تصوير/ حامد فؤادتصوير/ حامد فؤاد
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تواصل الدكتورة آمنة يوسف أستاذة األدب 
ــا اإلبداعية  ــي يف جامعة صنعاء رحلته العرب
ــرثي املكتبة اليمنية  والنقدية بعطاء متدفق ي
ــا بكل جديد متجدد ونوعية  والعربية ويرفده
ــن  م ــة  املبدع ــذه  ه ــه  تملك ــا  تربزم ــة  إضافي
ــزة ودورها  ــة متمي ــة وإبداعي ــات ثقافي إمكاني
ــاحة الثقافية  النقدي اإلبداعي املتميز يف الس

والعربية.
ــة العربية  ــا  عن املؤسس ــرا صدر له  ومؤخ
ــات والنرش ببريوت ، كتاب "سيميائية  للدراس

النص القصيص"
ــع  القط ــن  ــة م ــع يف 392 صفح ــذي يق وال
ــعيد  ــد  املغربي س ــب عنه الناق ــط، كت املتوس
يقطني قائًال": تزاوج الباحثة آمنة يوسف بني 
النظرية والتطبيق، وتمارس التحليل الجزئي 
ــتغل بقضايا خاصة تشتغل  والكيل، وكما تش

ــلوب  األس وهذا  ــة.  بالعام
ــا  امتالكه ــة  درج ــني  يب
ــل والرؤية  ألدوات التحلي
ــا  مقاربته ويف  ــة.  املنهجي
ــزاوج  ت ــا،  ملوضوعاته
ــري  والتفس ــف  الوص ــني  ب
والتأويل باالنطالق دائماً 
ــا النصب  ــه له ــا يقدم ممَّ
ــص  ــل الن ــث ال تحم بحي
ــن تأويالت  ــا ال يطيق م م
ــبقة، وهي  ــزة أو مس جاه
ــن  ــل م التحلي ــدرج يف  تت
الخاص إىل العام، أو العام 

إىل الخاص.
ــف يقطني: يبدو   ويضي
ــتوى  مس ــىل  ع ــك  ذل كل 

ــتعمال  ــث نلمس دقة اس ــا العلمية، حي لغته
ــاالة يف توظيفها  ــدم املغ ــن ع ــات م املصطلح
ــرضورة  ال ــتدعيه  تس ــا  م ــىل  ع ــار  واالقتص
ــحة جمالية  املنهجية، وال تخلو لغتها من مس
ــا ال  ــعري، لكنه ــا الش ــن نزوعه ــتمدها م تس
ــة للعبارة. لذلك،  ــقط يف املبالغة التجميلي تس
ــفافة بدون  ــة وش ــة واضح ــا علمي ــل لغته تظ

تقعر إنشائي أو اصطالحي، منوها إىل أن اسم 
ــات  الدكتورة آمنة النقدي له مكانته يف الدراس

النقدية العربية وليس اليمنية فقط."
ــري وبالتحليل  ــذا الكتاب بالتنظ ويتناول ه
السيميائي مجموعة منتقاة من أعمال كتاب 
ــم يف  ــدروا أعماله ــن أص ــن مم ــة يف اليم القص
ــة مابعد  ــعينيات ويف مرحل ــد التس أواخر عق
ــام 206م.  وهي املرحلة التي  األلفني وحتى ع
ــم اإلصدار   ــة , من حيث ك ــة نوعي ــهدت نقل ش
ــة  والتي  ــلوب التقنية الحديث ــث أس ومن حي
ــيميائي  ــة بالتحليل الس ــت عندها املؤلف وقف

والنقدي.
ــالل الفرتة  ــا خ ــدار صدر له ــس ال ــن نف  وع
ــعرية تحت عنوان"خذوا  املاضية مجموعة ش
ــن  ــة م ــاءت يف 250 صفح ــرة"  وج ــذه الذاك ه

القطع املتوسط.
يف  ــة   بنيوي ــات  و"مقارب
ــعر " 300 فحة  ــرسد والش ال
ــط وأيضا  من القطع املتوس
يف  ــرسد  ال ــة  تقني ــاب"  كت
وكتاب  والتطبيق"  النظرية 
ــرسد"  ال ــاع  وإيق ــراوي  ال
ــاه يف رسد  ــني التج و" تهج

مابعد الحداثة".
ــا  إصداراته ــب  جان إىل 
ــابقة يف مجال  النقدية الس
ــة  والقص ــة  الرواي ــد  نق

والشعر.
ــا  إصداراته ــس  وتعك  
ــن  ع ــة  النقدي ــاتها  ودراس
ــدي   ــا النق ــرادة مرشوعه ف
ــرسد  عن مدى  ــال ال يف مج
ــاد واملتواصل يف رفد  ــا الج ــا  واهتمامه تعمقه

املكتبة الرسدية بكل جديد مدهش.
يف  ــة  املرموق ــا  مكانته ــد  توط ــك  بذل ــي  وه
ــاحة الثقافية وانها من اكرث واول املهتمني  الس
بالدراسات النقدية الرسدية الحديثة واملتميزة 

والنوعية.

عطاءات نقدية وابداعية متواصلة العدوان تسبب بجرائم متعددة بحق اآلثار اليمنية

 يعرض كتاب ”نبي اإلسالم يف مرآة 
ــز الدين  ــور ع ــي“ للدكت ــر الغرب الفك
ــترشقني  ــن املس ــدد م ــوال ع ــراج، أق ف
ــارق األرض  ــاء والقادة من مش والعلم
ــي  ــة نب ــّر بمكان ــي تق الت ــا،  ومغاربه
ــالم محمد صىل الله عليه وسلم  اإلس
ــخصيته  ش ــب  جوان ــر  وُتظه ــه،  وآل
ــة  هداي يف  ــل  الفاع ودوره  ــة  املضيئ
ــم  ــن كري ــه م ــا كان علي ــة، وم البرشي

خصال وعظيم سجايا.
ــارة يف تقديمه  ــري د.محمد عم ويش
ــراً عن مركز  ــاب الذي صدر مؤخ للكت
ــر، إىل أن الغرب ليس  ــة باألزه الرتجم
ــاج التمييز يف  ــًدا، وأن منه ــيًئا واح ش
الغرب بني اإليجابيات والسلبيات هو 
منهج إسالمي أصيل، أكد عليه القرآن 
ــن اآلخرين  ــا تحدث ع ــم عندم الكري
ْن أَْهِل الِكَتاِب  ــَواًء ِمّ ــوا َس فقال: ”َلْيس
ــاِت الَلِّه آَناَء الَلّْيِل  ٌة َقاِئَمٌة َيْتُلوَن آَي أَُمّ
ــىل العقل  ــُجُدون“. لذلك، ع ــْم َيْس وُه
املسلم أن يميز يف ”اآلخر الغربي“ بني 
ــكلة  ــي“ الذي ال مش ــان الغرب ”اإلنس
ــم الغربي“ من جهة،  لنا معه، و“العال
ــة  الغربي ــة  الهيمن ــات  مؤسس ــني  وب
يف  ــة  الطامع ــة-  والديني ــية  -السياس

استعمار الرشق لنهب ثرواته.
ــف عامر،  ــال د.يوس ــن جانبه، ق م
إن  ــة،  للرتجم ــر  األزه ــز  مرك ــر  مدي
ــذا، إقرار  ــتعرض يف كتابه ه ــراج يس ف
ــفة ورجال  الفالس ــض  ــهادات بع وش
الدين ورجال السياسة من الغرب عن 
ــلم  ــد  صىل الله عليه وس النبي محم
ــب  ــن أكاذي ــًدا ع ــالم، بعي ــن اإلس وع
ــالم واملسلمني، ويرّد  اإلعالم عىل اإلس
ازدراء  ــوا  احرتف ــن  م ــرتاءات  اف ــىل  ع

ــاته، ويؤكد  ــوله ومقدس ــالم ورس اإلس
ــانية  دور النبي محمد يف إنقاذ اإلنس
ــول ألزمات العالم  ــا جاء به من حل بم

أجمع.
ومن هذه الشهادات ما قاله الكاتب 
ــل“ فيذكر  ــزي ”توماس كارلي اإلنجلي
ــالة التي  ــه ”األبطال“ أن الرس يف كتاب
ــىل الله  ــد ص ــي محم ــا النب ــا إليه دع
ــت رساًجا منريًا  ــلم وآله، ظل عليه وس
ــان ملاليني  ــن الزم ــرش قرًنا م ــة ع أربع
ــاس، فهل من املعقول أن  كثرية من الن
تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها 
ــَة كاذب أو  ــذه املاليني وماتت، أكذوب ه

خديعة؟!
دي  ــرني  ”ه ــت  الكون ــت  ويلف     
كان  ــالم  ــرش اإلس ن أن  إىل  ــرتي“  كاس
ــنة،  ــل واملنطق واملوعظة الحس بالعق
فلم ترد حادثة واحدة تبني أن اإلسالم 
انترش بالقوة، ولم يقتل املسلمون أّمًة 

أبت اإلسالم.
ويصف السري ”وليم ميور“ معاملة 
ــه: ”كان  ــه بقول ــم ألعدائ ــي الكري النب
ــالم عادًال  ــه الصالة والس ــد علي محم
مقتصًدا، فلم يكن يعزه الرفق بأعدائه 
ــل  ــة.. وعام ــه بالطاع ــوا ل ــا دان إذا م

أعداءه باإلكرام والسخاء“.
وحول معاملة النبي لألرسى، كتب 
ــه قائًال:  ــالة ل ــرت ”لني بول” يف رس مس
ــر العالم أجمع  ــال محمد تقدي ”لقد ن
ــاص، عندما رضب  ــوع خ ــداءه بن وأع
ــكارم األخالق وأطلق  ــاس مثًال يف م للن
ــوا يف يوم  ــري كان ــرشة آالف أس رساح ع
من األيام يعملون عىل قتله والفتك به 

وإيراده هو وأصحابه موارد الهالك“.
ــهري  الش ــا  فرنس ــاعر  ش ــول  ويق

ــه  ــىل الل ــول ص ــن الرس ــني” ع ”المرت
ــلم: ”لقد كان محمد خطيًبا  عليه وس
ــارش  ــر ون ــح فك ــًدا وفات ــا وقائ ومرشًع
ــئ  ــن، ومنش ــع الذه ــق م ــد تتف عقائ

عرشين دولة يف األرض“.
ف.  ”ر.  ــل   الكولوني ــه  يصف ــا  كم
ــن  ــم يك ــه: ”ل ــي بقول ــوديل“ األمريك ب
ــاء، ولم  ــبقه من األنبي ــد كمن س محم
ــائل اإللهية، بل تكشفت  يكتِف باملس
ــل  ــم يغف فل ــكالتها،  ــا ومش الدني ــه  ل
ــه، فوّفق بني  ــة الدنيوية يف دين الناحي
ــك تفادى  ــاس ودينهم، وبذل ــا الن دني

أخطاء من سبقوه من املصلحني“.
ــتوي“  ــب ”ليو تولس ــول األدي ويق
ــن نبي األمة: ”ال  الرويس يف حديثه ع
ــار الرجال  ــذا النبي من كب ــب أن ه ري
ــة  الهيئ ــوا  خدم ــن  الذي ــني،  املصلح
ــة، ويكفيه  ــة جليل ــة خدم االجتماعي
ــا إىل نور  ــدى أمته برمته ــرًا أنه ه فخ
ــلم وتكّف  ــق، وجعلها تجنح للس الح
ــم الضحايا،  ــفك الدماء وتقدي عن س
ويكفيه فخرًا أنه فتح لها طريق الرقي 
ــذا عمل عظيم ال يفوز به  والتقدم، وه
إال شخص أوتي قوة وحكمة وعلًما“.

أما ”غاندي“ الذي يأتي يف طليعة 
ــار مفكريها، فيتحدث  قادة الهند وكب
ــًال: ”كان النبي  ــد قائ ــن النبي محم ع
ــاع الدنيا  ــًدا يف مت ــريًا زاه ــم فق العظي
ــتطيع فيه أن  ــت الذي كان يس يف الوق
ــد ذرفُت  ــريًا لو أراد. لق ــون مرثًيا كب يك
ــك الرجل  ــرأ تاريخ ذل ــوع وأنا أق الدم
ــتطيع باحث عن  العظيم، إذ كيف يس
ــيل، أن ال يطأطئ الرأس  ــة مث الحقيق
ــي لم تعمل  ــخصية، الت أمام هذه الش

إال من أجل مصلحة البرشية كلها“.

ــول الديموغرايف  ــاب ”التح يؤكد كت
دار  ــن  ع ــريا  أخ ــادر  الص ــني“،  الص يف 
ــرة،  بالقاه ــرش  ــع والن ــة للطب صفصاف
ــهامات مجموعة من  ــتمًال عىل إس مش
ــون  ــني الذين يناقش ــني الصيني الباحث
ــم  بالده يف  ــة  الديموغرافي ــورات  التط
وتأثريها عىل توجيه سياساتها العامة.

ويوضح املرتجم محمد عبد الحميد 
ــكلة  مش ــج  يعال ــاب  الكت أن  ــني،  حس
ــي تعد من  ــكانية الت ــيخوخة الس الش
ــه العالم  ــي تواج ــكالت الت ــر املش أخط
ــة بما  ــات كامل ــدد مجتمع ــا، وته حالًي
ــربى، فاألزمة هنا  ــا دول صناعية ك فيه
”أزمة بقاء“ تتصل بوجود املجتمع من 
ــه عىل الحفاظ  ــاس وتتعلق بقدرت األس

عىل أسباب نموه.
ــب  الجوان ــم  املرتج ــتعرض  ويس
ــباب  واألس ــة،  األزم ــذه  له ــة  املختلف

ــئ  ــا أو تبط ــن حدوثه ــّرسع م ــي ت الت
ــرق التي  ــا، ويتناول الط ــن تداعياته م
ــن وطأتها  ــا الصني للتخفيف م اتبعته

عىل املدى البعيد.
ــاب  ــذا الكت ــة ه ــت إىل أن أهمي ويلف
ــك األزمة من  ــاول تل ــف عند تن تتضاع
ــة التي مألت  ــر الصني، الدول وجهة نظ
ــا  بنموذجه ــاس  الن ــغلت  وش ــا  الدني
ــي الدولة  ــة، فه ــة االقتصادي يف التنمي
ــم، وهي الدولة  ــة الكربى يف العال النامي
ــدول املتقدمة  ــاف ال ــم مص ــي تزاح الت
ــذي  ال ــا  باقتصاده ــات  الثمانين ــذ  من
ــألَة وقت؛  ــالؤه قمة العالم مس بات اعت
ــليم  ــرضب املثل يف التعامل الس وهي م
ــة والتنموية  ــكالت االقتصادي ــع املش م
كل  ــبب  -وبس ــايل  وبالت ــكانية؛  والس
ــكلة  مش ــع  م ــا  تعاطيه ــح-  أصب ــذا  ه
ــيخوخة السكانية مثًال تحتذي به  الش

الدول املتقدمة قبل الدول النامية، وإن 
كانت الدول النامية أكرث استفادة بحكم 

تشابه الظروف وتقارب التحديات.
ــني  الص ــون  ك أن  ــاب  الكت ــح  ويوض
ــه  ــا أن تواج ــرض عليه ــة ف ــة نامي دول
ــرن  ــالل الق ــكانية خ ــيخوخة الس الش
ــي تبحث  ــا ه ــن بينم ــد والعرشي الواح
ــول  الدخ ــأزق  م ــن  م ــرج  مخ ــن  ع
ــه إىل  ــاج خالل ــي تحت ــطة، والت املتوس
ــاوزه  لتج ــدرات  والق ــات  الطاق ــىص  أق
ــايل جاء  ــه، وبالت ــص من تبعات والتخل
ــة املزدوجة  ــني يف املواجه ــوذج الص نم
ــكانية ومأزق الدخول  للشيخوخة الس
ــف الجوانب  ــك توظي ــطة، وكذل املتوس
ــكانية يف  الس ــيخوخة  ــة للش اإليجابي
سبيل التخلص من ذلك املأزق، بمثابة 
ــته ووضعه  ــادر“ يجب دراس ”نموذج ن

موضع التنفيذ.

»نبي اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب«»نبي اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب«

تحوالت الصنيتحوالت الصني

د. آمنة يوسف

أكد رئيس الهيئة العامة لآلثار واملتاحف مهند السياني العدوان تسبب بجرائم متعددة بحق اآلثار اليمنية، وبني أن عدد 
ــمياً  ــجيلها رس املوقع واملعالم األثرية التي تعرضت ألرضار مبارشة وغري مبارشة نتيجة قصف طريان دول العدوان وتم تس

قد بلغت 66 موقعاً أثرياً، فيما تعرض حوايل 20 موقعاً آخر للتفجري من قبل املنظمات اإلرهابية.
ــي التهريب للقطع  ــدوان، الجريمة األوىل ه ــبب الع ــه أن هناك جريمتني أخريني ترتكب بس ــاء أجريناه مع ــال يف لق وق

ــوز واملدافن، وهاتان الجريمتان  ــب للمعالم واملواقع األثرية بحثاً عن الكن ــة والثانية عملية النبش والتخري األثري
تؤثران بشكل كبري عىل املعالم واملواقع األثرية، مشرياً إىل أن هدف العدوان هو االستهداف املمنهج للقضاء 

عىل الرتاث واآلثار اليمنية.
وأشاد بالدور الكبري للمواطنني يف التعرف عىل قيمة اآلثار وأهمية املحافظة عليها، منوها إىل أن الهيئة 

ــم الخارجي إليقاف  ــار اليمنية إىل العال ــالة اآلث ــل مع املنظمات الدولية إليصال رس ــزال يف تواص ال ت
الحرب والعدوان عىل اليمن.. فإىل التفاصيل:

لقاء/ خليل المعلمي

ليمنية، وبني أن عدد 
ــمياً  ــجيلها رس  تس

ي التهريب للقطع 
ن الجريمتان 

ضاء 

ة 

رئيس الهيئة العامة لآلثار والمتاحف مهند السياين:رئيس الهيئة العامة لآلثار والمتاحف مهند السياين:

قصف  بسبب  بالغة  ـــرار  ألض تعرضت  ــًا  ــري أث ومعلمًا  قصف مــوقــعــًا  بسبب  بالغة  ـــرار  ألض تعرضت  ــًا  ــري أث ومعلمًا  ٦٦٦٦مــوقــعــًا  تسجيل  ــم  تسجيل ¶ت ــم  ¶ت
اإلرهــابــيــة المنظمات  قــبــل  ــن  م تفجيرها  ــم  ت مــوقــعــًا  اإلرهــابــيــة  المنظمات  قــبــل  ــن  م تفجيرها  ــم  ت مــوقــعــًا  و٢٠٢٠  الـــعـــدوان  ــران  ــي وط الـــعـــدوان  ــران  ــي ط
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