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  بأقالم  للثىرات العربًة عناوين

وعرب مغاربة كاتبات وكتاب  

 

عبده حقٌ: إعداد   

 تكدٖي

 الشٕازع ٔصٕزإكتطاح العسب٘ بصٕزالدً املجدَ تازخيّا كتاب ط٘ عمٜ 2011 ضٍٛ أٔشكت  

 تسادٗدٖٛ ٔوشاِد املدفعٗات ٔصمٗن الٍظاوٗٛ ٔالكتاٟب ٔالشبٗحٛ ٔالبمطذٗٛ الفٗالل طسف وَ

 حطين ــ تٌٕظ يف عم٘ بَ العابدَٖ شَٖ )العٍٗدٚ العسبٗٛ الدٖكتاتٕزٖات أعتٜ وَ ثالثٛ لطكٕط

 واتبكٜ عمٜ فّٗا الزٖب آتٗٛ الطكٕط وطمطن ٔبكٗٛ ( لٗبٗا يف وعىسالكرايف وصســ يف وبازك

 وَ أٔإدٖٕلٕدٗٛ أٔضٕٗلٕدٗٛ ضٗاضٗٛ قساٞٚ أٖٛ أُ ٔلعن ، ٔغريِا ٔضٕزٖٛ الٗىَ يف الطػاٚ وَ

 ضٗدٙ قسٖٛ وَ خضازوتذٕه دطد يف كربٖت عٕذ قدح بعد دسٝ ٔكٗف وادسٝ كن فّي أدن

 الصلصاه هلرا الدِشٛ بٕوٗض ٔوٍددعٛ وتطسعٛ قساٞٚ تكُٕ قد 2011 يف بتٌٕظ بٕشٖد

 . ألٔاٌّا ٔضابكٛ بساغىاتٗٛ قساٞٚ تكَ مل إُ … ٔاملباغح العٍٗف العسب٘ الطٗاض٘

 ٔاملجكفني األدباٞ وَ دلىٕعٛ زأٙ ٌطتطمع العسبٗٛ الجٕزات زبٗع عَ اخلاص املمف ِرا يف

 العصٗاُ بّرا احملٗطٛ األضاضٗٛ األض٠مٛ بعض حٕه ٔالعسب املػازبٛ ٔأإلعالوٗني ٔاملفكسَٖ

 وَ الساَِ العسب٘ ٔالعصٗاُ الػمٗاُ هلرا زؤٖتّي شٔاٖا عمٜ الٕقٕف إثازتّا وَ األخضسوتٕخني

 : أض٠مٛ خاله

 ؟ العسبٗٛ الطٗاضٗٛ األحداخ ِرٓ ٔوجكف ككاتب ٔعشت ٔاكبت كٗف ـــ 1



 ؟ 2011 ضٍٛ ِرٓ ٔضي البازشالرٙ أٔاإلعالو٘ الجكايف وإِاحلدخ زأٖك يف ـــ 2

 ؟ تكرتحْ عٍٕاُ أٙ الطٍٛ ِرٓ ألحداخ عٍٕاٌا وٍك لٕطمبٍا ـــ 3

  أٔعمى٘؟ أدب٘ عىن يف الطٍٛ ِرٓ أحداخ تٕثٗل تفكسيف ِن ـــ 4

 خاص مبذمٛ إحتاد كتاب اإلٌرتٌت املػازبٛ
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 ”عودة احلياة“ حممد العمريالدكتور

 
   

ـــ نٝف ٚانبت ٚعػت نهاتب َٚجكف ٖرٙ األذداث ؟ 1  

ٌَ ٚقيت يًسصد ٚايدعِ : أٚقفُت نٌ أْػطيت ايع١ًُٝ، ٚطُٜٛت ًَفاتٞ اخلاص١، ٚخضضُت ن

نإ ُٖٞ املطا١َُٖ يف زضِ املطاز . َٔ خالٍ املكاالت ٚايسدٚد ٚاملػازن١ يف ايٓدٚات ٚاحلٛازات

املستصق١، / املػسبٞ، ٚايترفٝص يالضتُساز، َٚكازع١ اخلضّٛ ايرٜٔ ناْٛا يف ايبدا١ٜ َٔ ايبًطح١ٝ

 .قبٌ إٔ ٜظٗس خطس اختطاف ايجٛز٠ َٔ قبٌ األصٛي١ٝ املتطسف١

ٖٚهرا نتبُت عٔ اخلطاب ايبًطحٞ، ٚذاضسُت يف املطاز املػسبٞ، ٚزددُت ع٢ً أعدا٤ احلس١ٜ 

اعتربُت َٔ ايبدا١ٜ إٔ األَس ٜتعًل باضتركام تازخيٞ ضٝهٕٛ االيتفاف عًٝ٘ . ايفسد١ٜ ٚاملطاٚا٠

تٛجد . اعتكدُت إٔ َُٗيت ٖٞ حماٚي١ محا١ٜ ٖرٙ احلسن١، ٚفطح خضَٛٗا. ٖرزا يفسص١ ال تعٛض

َٓطل زجاٍ املدصٕ ٚأٖٚاّ : بٌ أْا أعترُب نتابٞ. مناذد َٔ َطاُٖيت يف َٛقعٞ ع٢ً األْتريْٝت

 .األصٛيٝني، َٚا تالٙ َٔ َكاالت َطا١ُٖ يف بًٛز٠ احلسن١، قبٌ اْطالقٗا

  ـــ يف زأٜو َا ٖٛ احلدث ايجكايف ايبازش ايرٟ ٚضِ ٖرٙ ايط١ٓ ؟2

ذدٌث يف ايرات ٚاجلٖٛس، ٚذدث يف ايٛض١ًٝ، ذدثإ َتالصكإ بال : ٖٓاى ذدثإ ضدُإ

ٍُ ق١ُٝ احلس١ٜ حمٌ ق١ُٝ احلٝا٠، أٚ باألذس٣ : اْفضاٍ ٍُ ضٝهٛيٛجٞ قُٝٞ، ًٜدض٘ ذًٛ احلدث األٚ

نإ األَس محاٌل طٌٜٛ األَد، ثِ . االضتعداد يًُٛت َٔ أجٌ احلس١ٜ: قٝاع احلٝا٠ مبكٝاع احلس١ٜ

احلٛاز خًل زٚح اجلُاع١، َٚٔ زٚح . يعَب ايتٛاصٌ ٚايٓكاش املباغس ع٢ً األْتريْٝت دَٚز املٛيد٠

 .إْٗا عٛد٠ احلٝا٠. ”املٛت ٚضط ايسجاٍ ْصا١ٖ“: اجلُاع١ تتٛيد زٚح ايتطر١ٝ، ٜكٛيٕٛ

ايٓٗس . حيًِ عبٝد املدصٕ ذني حياٚيٕٛ االيتفاف ع٢ً احلسن١، إٕ متادٚا غِٝٗ ضتهٕٛ ايهازث١

 .َٓدفع حنٛ َضب٘

..!أخػ٢ أْو تٓتظس َين إٔ أذدثو عٔ املٓاٚغات ايعبج١ٝ بني ايهتاب املػازب١ ٚٚشٜس ايجكاف١   
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  ـــ يٛطًبٓا َٓو عٓٛاْا ألذداث ٖرٙ ايط١ٓ أٟ عٓٛإ تكرتذ٘ ؟3

إذا ٚضعٓا َضري ايكرايف أَآَا، ٚاعتربْاٙ زَصا يًراالت األخس٣ اييت نإ ايكتٌ فٝٗا َعٜٓٛا 

 .”بٓٛ أضد قتًٛا زبِٗ“: ٚزَصٜا، قًٓا َع اَسئ ايكٝظ

 ”عٛد٠ احلٝا٠“: ٚإٕ غ٦ت قًت

  ـــ ٌٖ تفهس يف تٛثٝل أذداث ٖرٙ ايط١ٓ يف عٌُ أدبٞ أٚ عًُٞ؟4

ٖرا )ايطؤاٍ ٜفرتض أْٓا ٚضعٓا ٖرٙ ايط١ٓ ٚزا٤ْا، زمبا بايٓظس إىل إٔ االْتدابات اجلاز١ٜ 

أْا اعتكد أْٓا . تضٛزٟ ٜرٖب يف َطاز آخس. ضترطِ املٛقف (2011 ْْٛرب 25ايّٝٛ اجلُع١ 

يف بدا١ٜ َطاز َفتٛح ع٢ً املطتكبٌ، ٖٚٛ يف ذاج١ إىل املٛانب١ ٚاملساقب١، ٚذيو َا ضأقّٛ ب٘ إٕ 

ٚقد ضبل يٞ إٔ قًُت، يف إذد٣ احملاضسات، إٔ َد٣ ٖرا املطاز ضُٝتد . بكٝت ع٢ً قٝد احلٝا٠

عػس ضٓٛات َٓٗا يًٛصٍٛ إىل ًَه١ٝ بسملا١ْٝ ذك١، ٚايباقٞ إلعاد٠ تسب١ٝ جٌٝ : ع٢ً َد٣ زبع قسٕ

   .َسٜض.. اجلٌٝ احلايٞ َدغٍٛ.. جدٜد قًٌٝ ايٓفام، قًٌٝ ايسغب١ يف ايطسق١ ٚايتطٍٛ

فاهلل ٚذدٙ أعًِ مبا ضتؤٍٚ  (..َجٌ يٝبٝا ٚايُٝٔ)ٖرا ذاٍ املػسب، أَا بعض ايبالد ايعسب١ٝ 

بإٔ ايدٚي١  (بهٌ ايٛضا٥ٌ)َا شيٓا يف ذاج١ إىل إقٓاع بعطٓا بعطا . حنٔ يف ايبدا١ٜ. إيٝ٘ أَٛزٖا

احلدٜج١ ال ميهٔ إٔ تب٢ٓ إال ع٢ً َبدأ املٛاط١ٓ احلك١، ٚال َٛاط١ٓ بطًب إزاد٠ األفساد بأ١ٜ ذزٜع١، 

ايػباب احلايٞ َطتعد خلٛض ٖرٙ املعسن١، ٚأْا َعين . د١ًٜٝٓ ناْت أٚ عسق١ٝ أٚ زٜع١ٝ اجتُاع١ٝ

ٖا أْا . بٗا، ألْٗا داخ١ً يف بسْاَخ ذٝاتٞ َٓر ايبدا١ٜ، ال أْظس إيٝٗا مبكٝاع ايسبح ٚاخلطاز٠ ايفسد١ٜ

 ..!أنتب دٕٚ إٔ أغعس

 خاص مبح١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 ”الصحوة العربية“أميمة اخلليل

 

 مطربة لبنانية ملتزمة

آمل٘ أٌ حتققْا أماىٔله بالعٔؼ احلساللسٓه ,حتٔاتٕ لله يف املغسب العسبٕ مً بريّت احلصٓي٘

ّإذ أحٔٔحَْدكه الفسدٓ٘ .دٌّ حاجتله للعيف اللسُٓ احلاصل اآلٌ يف مػسق ٍرا الْطً ّمغسبُ

, ٓطُسىٕ أٌ أجٔب علٙ األضئل٘ املقرتح٘مً الطٔد عبدِ حقٕ,أّ اجلناعٔ٘ جلعل تْاصليا مملً

 أزاكه خبري .عَل صْتٕ ٓصلله ٍرِ املَسٗ ّلْ بطسٓق٘ خمتلف٘ علٙ أمل التالقٕ

العسبٔ٘ ؟  ـــ كٔف ّاكبت ّعػت كلاتب ّمجقف ٍرِ األحداث الطٔاض1٘ٔ   

أىَا لطاملا كاىت مْجع٘ باليطب٘ لٕ بلل ّاحلق, ـــ مْاكبيت لألحداث لٔطت مبطتحدٗ 1

.مساحلَا متٙ؟ ّماذا ىيتظس ليجْز علٙ ٍرِ الطسٓق٘ : فقبل الجْزات ّجعٕ كاٌ ْٓلدعيدٖ ضؤال

 اجلاٍل٘ يف حله غعْبيا؟

خائف٘ مً القنع , ذٍلتحقٔق٘ ملا غاٍدتُ علٙ الػاغات عيد بدآ٘ اإلىتفاض٘ يف تْىظ

.ٍّْ ما حصل ّحيصل فعال ,الْحػٕ ّللً , ّالفسح٘ بطقْط بعض ٍرِ األىظن٘ مْجْدٗ طبعا

َٕ ٍٕ فلسٗ حتنٔ٘ األمثاٌ الغالٔ٘ اليت ضتدفعَا غعْبيا للْصْل مللاٌ متقدمْلْ  مآيغصَا عل

 .قلٔال عً امللاٌ الرٖ حنً فُٔ اآلٌ

  ؟2011ـــ يف زأٓم ماٍْاحلدث الجقايف أّاإلعالمٕ البازشالرٖ ّضه ٍرِ ضي٘ 

ٍْ احلدث الجقايف ,أٓدٖ الياع السافط٘ لْاقع الرل ّالفطادالتصّدٖ للطالح القاتل بٔافطات يف

ّاليت صدز ميَا عدداٌ أّهلنا كاٌ ”اآلخس“مع أىٕ مً مياملتتبعات للنحل٘ الجقافٔ٘ الفصلٔ٘ .األبسش

ّأعتربٍا حدثا ثقافٔا جيعل ,لصاحبَٔا أدّىٔظ ّحازث ْٓضف, 40فٔالصٔف عً مؤضط٘ 

 .فَنٔللٔيْىيت يف جمتنعٕ العسبٕ مْضْع جدلٕ مجري علٙ مجٔع األصعدٗ

  ـــ لْطلبيا ميم عيْاىا ألحداث ٍرِ الطي٘ أٖ عيْاٌ تقرتحُ ؟3
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عطٙ أآل ىيعظ جمددا .بعد أٌ كيا ىٔاو” الصحْٗ العسبٔ٘“عيْاٌ املسحل٘املقرتح مً قبلٕ ٍْ  

 .قبالضتلنال اإلصالح ملا فطد ّالبدآ٘ اآلٌ

  ـــ ٍل تفلسيف تْثٔق أحداث ٍرِ الطي٘ يف عنل أدبٕ أّعلنٕ؟4

, تتالٔ٘ تْاكب اآلمال العسبٔ٘ ّحتلٕ معاىاٗ جمتنعيا املصمي٘أىا حالٔا بصدد إجناش ثالث٘ أعنامل

.ّاىتفاضاتُ ّتْقُ للطسقْٔد تلبلُ بغري حق ّدّزٖ يف التعبري . ٍّرِ األعنال ضتلٌْ صسخيت

لطاملا كيت علٙ متاع مباغس معُ مير بدآاتٕ يف  (أٖ التعبري)ٍّْ أمس  .احلس عً ّاقعٕ

 .معاحرتامٕ ّتقدٓسٖ لله يف مْاقعله.الغياء

 خاص مبحل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املغازب٘
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.خسٔج األحٗاء وَ قبٕزِي ٔثٕزة احملسٔوني ٔالعقٕه:  ظبية مخيس  

  

 أديبة إماراتية مقيمة بالقاهرة

.ِرا عاً مل ٖرتك لٍا خٗازا زمبا أدعٕٓ عاً احلمي ٔالقبٕز  

ـــ كٗف ٔاكبت ٔعػت ككاتبة عسبٗة ِرٓ األحداخ الطٗاضٗة ؟ 1  

وَ خاله وصس كبؤزة لألحداخ ٔتفسع الٍفظ ٔتالحق .عػتّا ٔأعٗػّا بكاون كٕابٗطّا ٔآواهلا

عاً ٖتىسد فْٗ البػس عمى صٍىٗة عاملّي .األٌفاع فى الٕطَ العسبى بكاومْ ٔخازدْ أٖطا

عاً الطقٕط الٍّائى ألقٍعة العٕملة اإلقتصادٖة ٔأكرٔبة .ٖٔسفطُٕ وا مل ٖعد ٍٖاضب وقاضّي

اإلزِاب ٔالتعأُ األوٍى ٔعاً ضقٕط دوى املازٌٖٕٗت التى حتكي لصاحل أعداء الػعٕب ٔتٍّبّي 

.ٔمتازع إضتبدادِا عمّٗي آوٍة لٕدٕد الصدٖق األوسٖكى ٔاألٔزٔبى  

ِٕٔ أٖطا عاً احلسٖة ٔاملؤاوسة ٔإبطاه املؤضطات الِٕىٗة ٔالطٗاع فى فٕضى احلق ٔاملطالبة ٔعاً 

تطقط الربأٖص ٔاألكاذٖب ٔاجلىن املٍىقة ٔتفتطح أدٗاه كاٌت عادصة ٔتصدح .احلسٔب فى الداخن

دٗن ٖٕادْ خمأفْ بصدٔزٓ العازٖة ميٕت وَ أدن .حٍادس دٗن ددٖد مل ٖعد ٖسغب فى اإلٌتعاز

ٔاكبتّا فى حٗاتى ٔإٌفعاالتى ٔخمأفى ٔتػتتى ٔكمىاتى.بػسٖة ٖأون أُ تكُٕ أفطن . 

  ـــ يف زأٖك وإِاحلدخ الجقايف البازشالري ٔضي ِرٓ الطٍة ؟2

وٗداُ التخسٖس ٔوٗادَٖ تٌٕظ ٔعسٖطة املطالبة حبق اإلٌتداب فى اإلوازات ٔإعتقاه الٍاغط 

ٔالػاعس اإلوازاتى أمحد وٍصٕز ٔزفاقْ ممَ قدوٕا عسٖطتّي ٔقطع لطاُ غاعس الٗىَ ٔحٍذسة 
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املػٍى فى ضٕزٖا ٔفٕش الٍاغطة الٗىٍٗة املعاضة تٕكن جبائصة ٌٕبن ٔدٔز ٖٔكمٗكظ ٔاإلعالً 

.ٔالفطائٗات فى الجٕزات العسبٗة ٔخمطٕطة كتابى اجلدٖد حذس الطسٖق  

  ـــ لٕطمبٍا وٍك عٍٕاٌا ألحداخ ِرٓ الطٍة أي عٍٕاُ تقرتحٍْٗ؟3

.خسٔج األحٗاء وَ قبٕزِي ٔثٕزة احملسٔوني ٔالعقٕه  

  ـــ ِن تفكسَٖ يف تٕثٗق ثٕزات ِرٓ الطٍة يف عىن غعسي ؟4

لٗظ تٕثٗقا بن وعاٖػة ٔقد حدخ ذلك بالفعن عرب الكجري وَ املقاالت ٔالقصائد التى مجعت 

.بعطّا فى كتاب بعٍٕاُ حذس الطسٖق ٔضأحبح لْ عَ ٌاغس قسٖبا  

 ظبٗة مخٗظ

 القاِسة

 خاص مبذمة إحتاد كتاب اإلٌرتٌت املػازبة
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 إكرام عبدي من أجل هندسة جديدة للحياة

   
 شاعرة من املغرب

 نٔف عآػت نػاعسٗ ٍرِ األذداث؟

ىكف ّقف٘ . يف ظل ٍرِ الجْزات ىيصع عيا نل األلكاب، ىلتره برتاب املهاٌ ّىتدثس بلكب الْطً

إجالل ّلصْت اىبحظ يف تْىظ لهيُ ضسعاٌ ما اخطْضس ّأشٍس يف باقٕ الدّل، يف مصس ّلٔبٔا 

ذسن٘ مائح٘ مً   ّالٔنً ّضْزٓ٘ ّاملػسب ّظل ٍدٓسِ جيلحل بكْٗ يف أفئدتيا حنً العسب،

فالجْزات مجل ”، قلل مما ٍْ آت ،..األذاضٔظ تداٍنيا، قلل غبط٘ خْف تسقب تْجظ أمل تْتس

 تْنفٔل، أذاضٔظ ختتلط ّمتْز” السّآ٘ أصعب ما فَٔا ىَآتَا

، لهيَا ضسعاٌ ما تتآلف ّتتدفل باىطحاو عنٔل يف ىَس ّاذد ٍْ ىَس األمل، غسازات غباب 

اغتعلت، بعدما ناىت فتٔال حيرتم ببطئ مبػاعس اخلْف ّالالأماٌ ّالظله ّالكنع، اىكدح شىادٍا 

.بعدما أطفئ ىْزٍا بعيف ّّذػٔ٘ يف الطحٌْ ّاملعتكالت، يف عص بَائَا ّألكَا  

مل ٓهْىْا حيلنٌْ اال بهطسٗ خبص ٍاىئ٘، ّذسٓ٘ ّعدال٘ اجتناعٔ٘ ّنسام٘ إىطاىٔ٘، ّاإلذطاع   

بكْٗ االىتناء هلرا الْطً الرٖ غابتُ الالثك٘ ّالالأماٌ ّاخلْف ّاإلذطاع بالتَنٔؼ بػهل أًٍّ 

تلو الػري٘ العاطفٔ٘ اليت تسبط املْاطً بْطيُ، ّعنل اإلذطاع بالظله، ّإٌ ناٌ الظله غسطا 

 .ضابكا علٙ نل ثْزٗ، ننا ٓؤند عبد السمحً الهْانيب

ثْزات ظل صنتَا ّىطحَا ّأملَا ّفكسٍا ّإذطاع الرل ّاملَاى٘ لدَٓا، ٓهرب زّٓدا زّٓدا نهسٗ 

مً مييعٌْ الجْزات »: الجلخ، بعدما ناىت ٍادئ٘ مَادى٘، لهً ال أذد ٓيصت بعنل ّجد ليبطَا

، ننا قال السئٔظ األمرينٕ األضبل نٔيدٖ، ٍّا ٍٕ «الطلنٔ٘ جيعلٌْ الجْزات العئف٘ ذتنٔ٘

الْٔو قْٓ٘ ّجطْزٗ نحلنْد صدس ذطُ الطٔل مً عل، لتطرل نل متازٓظ اخلْف ّاالضتهاى٘ 

 .ّاخلطْع



 ّضه ٍرِ الطي٘؟  ماٍْ احلدث الجكايف البازش الرٖ

الجْزات اليت عسفَا العامل العسبٕ أخريا غطت علٙ نل ذدث ثكايف ، ّأضتػسب للرًٓ ٓبدعٌْ 

ّٓهتبٌْ قصائد ّزّآات ّقصص مً أىكاض الجْزات، فاإلبداع حيتاد إىل مطاف٘ نٕ خيتنس ّٓيطخ 

ّٓعاىل أفكا إىطاىٔا أزذب، بإمهاىيا أٌ ىهتب مكال٘ ّتأمالت، لهً أٌ ىبدع، فاألمس ٓبدّ مفربنا، فأٖ 

ذدث نٕ تبصسِ بػهل أّضح البد أٌ تبتعد عيُ لصمً، ّأذظ بالػطب مً ٍؤالء الرًٓ 

ٓتطلكٌْ الْٔو علٙ أنتاف الجْزٗ نٕ ٓصيعْا دلدٍه الْإٍ، ٓتلْىٌْ ّٓسطيٌْ ذطب الظسّف 

ّاألذْال، َٓسّلٌْ لهتاب٘ الكصائد ّزّآات ّإىتاد أفالو ّأغاٌ ّبسامخ عً الجْزٗ، جيسدّىَا مً 

بعدٍا التازخيٕ ّاإلىطاىٕ، ّحيْلْىَا ملْض٘ العصس ّلظاٍسٗ ٓتحيدٌّ الضتػالهلا أضْأ اضتػالل، 

ىاضني أٌ صياع الجْزٗ ٍه غباب لً تيطلٕ علَٔه اخلدٓع٘، ٍه الْٔو أنجس تْجطا ّذرزا مً ذٖ 

 .قبل

 العيْاٌ الرٖ أقرتذُ ألذداث الطي٘؟

، ٍْ العيْاٌ الرٖ أقرتذُ ألذداث الطي٘، زغه نل ٍرا املْت ٍّرا ”مً أجل ٍيدض٘ جدٓدٗ للرٔاٗ“

الدماز، زغه ٍاتُ الدماء اليت أزٓكت بطبب تصسفات ٍْجاء ّأفعال دليْى٘ حلهاو ال ٓسٌّ أبعد مً 

ٍٕ ثْزات تيطخ . أزىب٘ أىْفَه، فَٕ ثْزات تعٔد ٍيدض٘ احلٔاٗ، ّتكرتح معيٙ آخس لْجْدٍا

ٍٕ ثْزات محلت   غتٔل٘ األمل مً أّزام خسٓف تطاقطت شميا طْٓال مً ضيْات االضتبداد،

معاّل اهلدو اإلجيابٕ، ٍدو أّتاد ىظاو ضابل ّزمْشِ الفاضدٗ، ممً ظلْا جامثني علٙ صدّز 

ألعداء التػٔري، ّما « بلطح٘»الػعب لطيْات طْال، ّزغه ما صاذب ٍرا اهلدو مً فْضٙ ّ

تطلبُ مً جطازٗ ّصالدٗ جتابُ الصدس، فإٌ ما بكٕ ٍْ األعظه، ٍّْ خلل عنازٗ جدٓدٗ ميفتر٘ 

هلرِ احلٔاٗ، ّعدو اجنسافَا يف دّام٘ التطٔب ّالفْضٙ ّاالزجتال ّتصفٔ٘ احلطابات ّضٔاض٘ 

 .الرتقٔع ّاألضكف الْاطئ

 تْثٔل ثْزات الطي٘ يف عنل غعسٖ؟

زمبا أّثل ٍرِ األذداث يف زّآ٘، فالسّآ٘ أقدز علٙ مللن٘ أغالء ٍاتُ الجْزات، لطابعَا امللرنٕ 

ّالدزامٕ، ّلصخه األذداث فَٔا ّتػعبَا، زمبا ْٓما ما، فهلنا ىأٓت أنجس، اتطرت السؤٓ٘ أنجس ّغدا 

 .املػَد أغيٙ

 خاص مبحل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘
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 الصحوة : الشاعرة والقاصة زهرة زيراوي من املغرب

 

   نٝف ٚانبت ٚعػت نهاتب١ َٚجكف١ ٖرٙ األحداخ ايطٝاض١ٝ ؟   ـــ 1

     ..يطت أدزٟ َٔ َٓا ٚانب اآلخس ؟؟   

 ، َتٓكًني يف ايٛطٔ ايعسبٞ  بايفٝظ بٛى  بايعامل ايعٓهبٛتٞ  ال غعٛزٜا نٓا َستبطني باألخباز ،

  دَػل.. …َٔ املٝدإ إىل تْٛظ إىل بٔ غاشٟ إىل 

  يف زأٜو َاٖٛاحلدخ ايجكايف ايبازشايرٟ ٚضِ ٖرٙ ايط١ٓ ؟ ـــ 2

 :َٔ خالٍ حبجٞ يف ايعامل االفرتاضٞ اضتٛقفين خرب 

 ايتكسٜس ايعسبٞ ايسابع يًت١ُٝٓ 

 ايرٟ   بدبٞ، ٚإٔ ايتكسٜس ايعسبٞ ايطٟٓٛ 2011 دٜطُرب 4  ايرٟ ضٝعكد ظٗس ّٜٛ األحد

 عػسٜٔ دٚي١ عسب١ٝ ،  ٜضدز يًعاّ ايسابع ع٢ً ايتٛايٞ ضٝػطٞ ٚاقع ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ يف حٛايٞ

 ٚتػازى يف ٚضع ًَفات٘ خنب١ َٔ اخلربا٤ ٚاملتخّضضني يف دلاالت رلتًف١

ِّ عددًا َٔ أبسش اخلربا٤ ٚاملفهسٜٔ ايعسب  ٜٚتطُٔ تكسٜس ٖرا ايعاّ . إضاف١ إىل ١٦ٖٝ اضتػاز١ٜ تط

 املًفات ايتاي١ٝ

 ايتعًِٝ اجلاَعٞ ٚضٛم ايعٌُ/ 1 

 قطاٜا ايػباب ايعسبٞ ع٢ً اإلْرتْت/ 2

 نتابات ايػباب ايعسبٞ/ 3 
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 :ذلاٚي١ يسصد املًف اخلاص/ 4 

َسنصايفهس ايعسبٞ يًبخٛخ  بٓا٤ ع٢ً اضتطالع زأٟ )اغرتاب ايًػ١ أّ اغرتاب ايػباب؟ / أ  

 (ٚايدزاضات

  : ًَف اإلبداع عا١َ/  ب  

 “ايسبٝع ايعسبٞ “ ايطُٝٓا عػ١ٝ                      

  املطسحٕٝٛ ايعسب ٚايٓفل املظًِ                     

  املطُٕٛ ايجكايف يألغ١ٝٓ ايعسب١ٝ                     

 2011 ًَف احلضاد ايجكايف ايطٟٓٛ يًعاّ                      

 :ٜبكـــــ٢ ايطؤاٍ 

 زبٝع ثكايف عًُٞ ٚ  ٌٖ ضٝهٕٛ هلرٙ املًفات حاضٔ داد يف عاملٓا ايعسبٞ ، مبع٢ٓ إٔ ٜتخكل

 أدبٞ ؟؟

 يٛطًبٓا َٓو عٓٛاْا ألحداخ ٖرٙ ايط١ٓ أٟ عٓٛإ تكرتحٝٓ٘؟   ـــ3

 ايضخـ٠ٛ     

 ٌٖ تفهسٜٔ يف تٛثٝل ثٛزات ٖرٙ ايط١ٓ يف عٌُ أدبٞ أٚإعالَٞ ؟  ـــ4

حٝح تٓاٍٚ فضٌ ” ايفسدٚع ايبعٝد ” يكد ٚثكت٘ أدبٝا يف عًُٞ ايسٚا٥ٞ ايكادّ إٕ غا٤ اهلل تعاىل 

 :ذيو عرب قضٝد٠ ” ٚ ألْٞ ” َٓٗا ٖرا املػٗد ، نُا عسف دٜٛاْٞ ايػعسٟ 

                                   ”ٜا حادٟ ايعٝظ  ”

 ايضخــــــــــــــــــــــــــــــ٠ٛ

 َد١ٜٓ َــــــــــــــسغ١ٝ

 َد١ٜٓ َبــــــــــــاعــ١

 …َــــــــــٔ ٜػتــــــــسٟ؟؟



 “ٜـــــــــٛغسط١ ” 

 بـــــــــــاطٌ   

 بــــــــــاطٌ   

 بــــــــــاطٌ   

 قد ضسقت ٚ أِْٗ عاشَٕٛ ايّٝٛ ع٢ً اضتعادتٗا   ٜعسفٕٛ إٔ أٚطاِْٗ

 فُٝا بِٝٓٗ ايسغٝف  أصسٚا ع٢ً إٔ ٜكفٛا يف ايطاحات ايعا١َ ، عٓدَا دنٛعٕٛ ٜتكامسٕٛ

               :أصٛاتِٗ    تتعاىل

 خسدٓا ٚ يطـــــــــــــــــــٓا زادعني  

 َضسٜــــــــــــــــٔ  حنٔ ٖا ٖٓا  

 ٜكف األَرباطٛز ٚ احلاغ١ٝ ، ٜػريٕٚ بطباباتِٗ

 ذنبــــــٕٛ اهلل  احرزٖٚـــــــِ إِْٗ إزٖابٕٝٛ   ـــ

 ٚ ع٢ً ايسع١ٝ إٔ تطٝع  ، ٖٛ احلانِ  ال ٜعين األَرباطٛز َا ذندخ

 قازٕٚ يًذُاٖري اييت أٜكظٗا ايفذس اجلدٜد  َطسح١ٝ  أصس ايػاضبٕٛ إٔ ٜكدَٛا يف ايطاحات

 :قــــــــــــــاٍ األٍٚ 

 .ترنسٚا املًه١ ايطُسا٤ يف زَٚا ، تكبٌ إٔ تهٕٛ ًَه١ ، ٚ تكبٌ إٔ تهٕٛ أضري٠ 

 ٜسٜدٖا ايكدز إٔ تػرتى يف املـآضٞ َع ضٝدات األْادٝـــــــــٌ

 يكد عرب دطدٖا ايضخـــــــــــازٟ ، احلسٚب ، احلساز٠ ، املٓايف

 :قــــــــــــاٍ ايجاْٞ 

ٚ   يف أضباب ايطٝاض١ ،  ايعظِٝ ايرٟ بٝٓٓا ايّٝٛ ٜصاٜد يف ايٛظا٥ف ، يف ايبٛزصات ،    

  يف إٔ تٛضع ايسع١ٝ يف األقفاص  االقتضاد ،

 :ايجايح   عًــــــــــل 



 إٕ نسِٖٗ يًػعٛب حٝٛاْٞ ٚ قاع

 :تطــــــــــا٤ٍ ايسابع 

 ..ٚ احلـــــــــــــاغ١ٝ ؟

 :قــــــــــاٍ اخلاَظ 

 ٜستبٕٛ ايًعب١ فُٝا بِٝٓٗ  أفسدٚا خف١ٝ خسا٥طِٗ ، ٚ غخرٚا أقالَِٗ ، ٚ بدؤٚا

 أْــــــــــــا:   قاٍ أحدٖـــــــــــِ

 ٚ أْــــــــا: قاٍ اآلخـــــــــــــس 

 ٚ أْــــــــــا: قاٍ ايجايـــــــــــح 

 ٚ أْــــــــــا ، ٚ أْــــــــــــا ، ٚ أْــــــــــــا: تتابعــــــــــــــــــٛا 

 :عٓدَا ناْٛا دنُعٕٛ زأِٜٗ ع٢ً َعطهسات االعتكاٍ 

 ٚ ايجكايف ، ٚ االقتضادٟ  ايطٝاضٞ ، 

 :تتعاىل   ناْت األصٛات يف األٚطإ  

 بـــــــــــاطٌ

 بــــــــــــاطٌ

 بـــــــــــاطٌ

 قاٍ األَرباطٛز ايعظِٝ أتػٗدٕٚ ؟

 احلسا٥ل ٜكّٛ بٗا أٚال٥و ايرٜٔ ٜسددٕٚ أِْٗ ذنبٕٛ اهلل ، ِٖ اإلزٖابٕٝٛ     

 :قايت حاغ١ٝ األَرباطٛز   

 ْػٗد ْعــــــــــــِ  إٜٞ       

 مسعتِٗ اجلُاٖري ، تطاحهٛا

 يف تازٜخ ايػعٛب ايجكٌٝ إٕ أزدت إٔ تكتٌ نٕٛ جلاْا يٝضادقٛا ع٢ً ايكتٌ



 :نإ ايػٗدا٤ ٜتصاٜدٕٚ ، ٜضعكِٗ املٛت ، ٚ نإ أًِٖٗ ٜسددٕٚ 

 ٖــــــــــِ ايٛزد ، فتح يف األزض اييت أدربت

ع٢ً فهس٠ َػسب١ باحلًِ ٚ األٌَ ، إِْٗ   ذنًُٕٛ دجاَني أبٓا٥ِٗ ، ٚ ٜطريٕٚ يف ايطاحات

 ذنبٕٛ ٖرٙ األزض ايطُسا٤ فًٝصدد ايفــــــــــــــدا٤

 :زددٚا عايٝا يًػٗدا٤ 

 ضـــــــــــالّ قٛال َٔ زب زحــــــــــِٝ” 

 “ٚ اَتاشٚا ايّٝٛ أٜٗا اجملــــــــــــسَـــٕٛ 

 :زدد إخ٠ٛ هلِ َٔ ايعٗد اجلدٜد 

 َٔ أدٌ ذيو ِٖ أَـــاّ عسش اهلل ٚ رندَــْٛ٘ ْٗازا ٚ يٝال   “

 يـٔ دنــــــــــــــــــٛعــٛا ٚ يـٔ ٜعطـــــــــــــــػٛا

 ٚ ال تكــــــــــــــــــــــــــع عًِٝٗ ايػُــظ

 “ٚ ال غ٤ٞ َـٔ احلـــس 

ذيو املطا٤   ٜٛشع األدٚاز ع٢ً ايرًٜٝني ، أمجع املٗسدٕٛ  ٚ ِٖ ٜٛدعٕٛ غٗدا٤ِٖ ، نإ املٗسج

 إٔ ع٢ً األَرباطٛز إٔ ٜظٌ صاَدا

 :دًذٌ صٛت ايعٗد اجلدٜد 

 زأٜت ايطــُا٤ َفتٛح١ ٚ إذا فسع أبٝــض ٚ اجلايـــــــــظ عًٝ٘ ٜدعـــ٢

 أَٝٓا ٚ صادقا ، ٚ بايعدٍ ذنهِ ٚ ذنازب ٚ عٝـــــــــٓاٙ نًٗٝب ْاز 

 ٚ ع٢ً زأض٘ تٝذإ نجري٠ ٚ ي٘ اضِ َهتٛب يٝظ أحد ٜعسف٘ 

 إال ٖــــــــــٛ ٚ ٖٛ َتطسبٌ بجٛب َػُٛع بــــــدّ

 ٚ ٜدعــــــــــ٢ امســ٘ نًـــــــــــ١ُ

 ايًـــــــــــــــــــ٘



نإ ايًٌٝ ايعُالم ٜتكدّ َبتطُا ، ٚ نإ األَرباطٛز ٜتٛاز٣ يف ايظالّ ايطسَدٟ ، َسددا يٓريٕٚ 

 أٟ بطٌ تفكدٙ زَٚا: 

 :ضاحهني ٜسددٕٚ   ايػٗدا٤ ٜتكدَٕٛ َٛانب غعٛبِٗ  ، ٚ نإ

 ٖٝ٘ أ١ٜ ق٠ٛ تًو اييت ٜٓظس بٗا ايبــــــــــــــّٛ إىل األزض

 ٖٝ٘ أ١ٜ ق٠ٛ

 خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١

www.ueimarocains.com.  



  عام عودة الكرامة واحلرية العربيةأمحد أبو مطر. د

 

 كاتب وأكادميي عربي يقيم يف النرويج

 نٝف عؾت ٚٚانبت نُفهض َٚجكف عٝاعٞ ٖشٙ األحزاخ؟ . 1

، ثِ   2010ٖشٙ األحزاخ ٚايتطٛصات ايعضب١ٝ اييت بزأت ٚاْطًكت َٔ تْٛػ يف ْٗا١ٜ رٜغُرب 

اْتكًت بغضع١ خاطف١ إىل َصض ٚايُٝٔ ٚيٝبٝا ٚايبحضٜٔ ٚعٛصٜا، ناْت َفاد١٦ يٞ ، ْتٝذ١ 

 ّٕ ، إس تعٛرْا َٓش بزا١ٜ َا (االعتبزار صٓاع١ عضب١ٝ باَتٝاط )تؾدٝصٞ ٚرصاعاتٞ ايغابك١ حٍٛ أ

عضف بايعصض األَٟٛ ع٢ً اعتُضاص احلانِ يف ايغًط١ َٔ املٗز إىل ايًحز، ٚاْكالب األذ ع٢ً 

أخٝ٘ ٚايٛيز ع٢ً ايٛايز، ٚاعتُض ٖشا ايٛضع ايزٜهتاتٛصٟ يف ايعصض ايعباعٞ ٚاصال يعصض حهاّ 

 .ايعضب يف ايعصض احلزٜح

ّٕ ايؾعٛب ايعضب١ٝ ٖٞ ايٛحٝز٠ يف ايعامل اييت ناْت َٚا طاٍ بعطٗا ٜٗتف يًُغتبز  َٚٔ ٜتدٌٝ أ

ْتٝذ١ ٖشا ايٛضع ايغا٥ز ناْت ٖشٙ ايجٛصات ايعضب١ٝ اييت . (.…بايضٚح ٚايزّ ْفزٜو ٜا  )ٚايطاغ١ٝ 

ّٕ ايطاغ١ٝ  (ايضبٝع ايعضبٞ  )أطًل عًٝٗا  َفادأ٠ عاص٠ َٚفضح١ يٞ، إس أرصنت أخريا ٖشٙ ايؾعٛب أ

يشيو فّض طٜٔ ايعابزٜٔ . َُٗا اَتًو َٔ ايك٠ٛ ٚايضصاص فٗٛ أنرب اجلبٓا٤ عٓزَا ٜٛادٗ٘ ايؾعب

بٔ عًٞ فٛص اْطالم ايجٛص٠ ايتْٛغ١ٝ، ٚصحٌ حغين َباصى ٚأٚالرٙ ٖٚاِٖ يف طْاطٜٔ ايغذٔ حايٝا، 

 عاَا َٔ ايزٜهتاتٛص١ٜ ٚاجلٕٓٛ املصري ايشٟ ًٜٝل ب٘، ٖٚاٖٛ عًٞ 42ٚالق٢ ايطاغ١ٝ ايكشايف بعز 

عبز اهلل صاحل حانِ ايُٝٔ ملا ٜظٜز ع٢ً ثالثني عاَا، ٜغتٛعب ايزصؼ أخريا، فٝٛقع ع٢ً املبارص٠ 

اخلًٝذ١ٝ اييت تغُح ي٘ بايتٓحٞ جبظ٤ ٚيٛ بغٝط َٔ نضاَت٘، َٚا ٜظاٍ ايؾعب ايغٛصٟ ثا٥ضا 

يشيو ْتٝذ١ ٖشٙ املفادأ٠ املفضح١ يٞ ناْت َٚا طايت .  عاَا41يًتحضص َٔ حهِ عا١ً٥ األعز طٛاٍ 

ّٕ أغًب نتاباتٞ ٚحتًٝالتٞ َٓش ٜٓاٜض   . عٔ ٖشٙ ايجٛصات يف خمتًف األقطاص ايعضب2011١ٝأ

http://kurdnas.com/ar/images/stories/Ahmadabumatar.gif


  ـــ يف صأٜو َاٖٛاحلزخ ايجكايف أٚاإلعالَٞ ايباصطايشٟ ٚعِ ٖشٙ ايغ١ٓ ؟2

ّٕ احلزخ اإلبضط إعالَٝا هلشا ايعاّ ٖٛ رٚص فطا١ٝ٥ اجلظٜض٠ يف ايتػط١ٝ املباؽض٠ يًجٛصات  أص٣ أ

ٚأٜا نإ َٛقفو أٚ َالحعاتو ع٢ً عٝاع١ احله١َٛ ايكطض١ٜ فٗشا . ايعضب١ٝ َٔ راخٌ َهإ احلزخ

. َٛضٛع آخض، ال ًٜػٞ اإلؽار٠ بزٚص فطا١ٝ٥ اجلظٜض٠ حتزٜزا يف تػطٝاتٗا املُٝظ٠ املٓحاط٠ يًؾعٛب

ٚايزيٌٝ ع٢ً متٝظ ٖشا ايزٚص ٖٛ ايضعب ايشٟ عاؽت٘ بعض األْع١ُ، ٚقٝاَٗا بايطػط ٚايتدٜٛف 

ملٛاطٓٝٗا ايعاًَني يف اجلظٜض٠ يًتٛقف عٔ ايعٌُ فٝٗا، فاعتذاب ايبعض ٚتضى ايعٌُ، ٚصفض 

أَا احلزخ ايجكايف األبضط فٗٛ . ايبعض َٚا طاٍ ٜعٌُ فٝٗا َٓحاطا عال١ْٝ يؾعب٘ ايجا٥ض ضز ايطػٝإ

االحنٝاط املدظٟ يًعزٜز َٔ املجكفني جلاْب ايطاغ١ٝ خاص١ يف عٛصٜا، فُٛقف احتار نتاب عٛصٜا 

بصضاح١ َٛقف خمظٟ باَتٝاط ال ٜؾضفِٗ ٚئ ٜؾضفِٗ يف املغتكبٌ بعز اْتصاص ايؾعب 

ٚاملؤمل أنجض ٖٛ ٚقٛف بعض ايهتاب ايفًغطٝٓٝني إىل داْب طاغ١ٝ عٛصٜا حبذ١ ْعاّ . ايغٛصٟ

املُاْع١، ٖٚٛ ْعاّ َكا١َٚ بايجضثض٠ فًِ ٜطًل صصاص١ ع٢ً االحتالٍ اإلعضا٥ًٝٞ َٓش عاّ 

 ألٟ تٓعِٝ فًغطٝين بإطالم أ١ٜ صصاص١ ع٢ً االحتالٍ 1967 ، ٚمل ٜغُح َٓش عاّ 1973

ْاؽضٜٔ فٝٗا  (قا١ُ٥ ايعاص  )يشيو أطًل بعض ايجٛاص ايغٛصٜني َا أمسٛٙ . َٔ احلزٚر ايغٛص١ٜ

أمسا٤ أٚي٦و ايهتاب ٚاملجكفني ٚايفكٗا٤ ايشٜٔ ٚقفٛا َع ايطاغ١ٝ، ٚنِ نإ ؽذاعا ٚصضحيا املضحّٛ 

املؤصذ ٚايباحح االدتُاعٞ ايعضاقٞ ايزنتٛص ع٢ً ايٛصرٟ عٓزَا أطًل عًِٝٗ قبٌ عتني عاَا 

 .(ٚعاظ ايغالطني )

  ـــ يٛطًبٓا َٓو عٓٛاْا ألحزاخ ٖشٙ ايغ١ٓ أٟ عٓٛإ تكرتح٘ ؟3

 (.عاّ عٛر٠ ايهضا١َ ٚاحلض١ٜ ايعضب١ٝ ) تغ١ُٝ  ( 2011 )أْا أقرتح هلشا ايعاّ 

  ـــ ٌٖ تفهضيف تٛثٝل أحزاخ ٖشٙ ايغ١ٓ يف عٌُ أربٞ أٚعًُٞ؟4

ْعِ أفهض بايبز٤ بتذُٝع ناف١ َكاالتٞ ٚرصاعاتٞ اييت نتبتٗا عٔ ثٛصات ايؾعٛب ايعضب١ٝ يف 

تْٛػ، َصض،يٝبٝا، ايُٝٔ، ايبحضٜٔ، ٚعٛصٜا، ٚتصٓٝفٗا حغب َٛضٛعاتٗا، ْٚؾضٖا يف نتاب 

بعز نتاب١ َكز١َ ط١ًٜٛ هلشٙ املكاالت أؽضح فٝٗا ايغبب املفاد٤٢  (ايضبٝع ايعضبٞ  )بعٓٛإ 

ّٕ ايعزٜز َٔ . الْطالم ٖشٙ ايجٛصات بعز عهٛت ٚصضٛذ يًُغتبزٜٔ طار عٔ عبعني عاَا خاص١ أ

رصاعاتٞ ْتٝذ١ خرب٠ َٝزا١ْٝ يف بعض ٖشٙ األقطاص نعًُٞ َزصعا يف داَع١ طضابًػ بًٝبٝا اييت 

، ٚعًُٞ ٚعٝؾٞ يف عٛصٜا ملا ٜظٜز عٔ تغع (داَع١ ايفاتح )أطًل عًٝٗا ايطاغ١ٝ ايكشايف اعِ 

 عٓٛات، خربت فٝٗا ْعاّ األعز ايعا٥ًٞ ايطا٥فٞ َٝزاْٝا

 ايزنتٛص أمحز أبٛ َطض  



          .ناتب ٚ أنارميٞ فًغطٝين،َكِٝ يف أٚعًٛ

        .1944 عاّ – فًغطني احملت١ً – (ب٦ض ايغبع  )َٔ َٛايٝز َز١ٜٓ 

   .يالد٦ني ايفًغطٝٓٝني يف قطاع غظ٠ (صفح  )ْؾأ يف خمِٝ 

   .رصؼ املضح١ً ايجا١ْٜٛ يف َزاصؼ ايكطاع ، ٚايزصاعات اجلاَع١ٝ يف اجلاَعات املصض١ٜ

حاصٌ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصا٠ يف األرب ٚ ايٓكز ، َٔ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ جبُٗٛص١ٜ َصض ايعضب١ٝ 

   .1979عاّ 

 .عٌُ َزصعا يف داَع١ ايفاتح يف يٝبٝا ، ٚ داَع١ ايبصض٠ يف ايعضام

 :صزص ي٘ ايهتب ايتاي١ٝ       

            .1978 ايهٜٛت –رصاعات يف األرب ايفًغطٝين ، راص ايطًٝع١ 

تٜٓٛعات غري  . 1986 ، ٚ رَؾل 1978اإلعهٓزص١ٜ : ايؾاعض ايالَٓتُٞ ، طبعتإ …عضاص

      .1986 ، ٚ رَؾل 1978اإلعهٓزص١ٜ : ، طبعتإ  (قصص قصري٠  )قا١ْْٝٛ 

ٚطاص٠ اإلعالّ :  ، طبعتإ 1975 ٚ حت٢ عاّ 1950ايضٚا١ٜ يف األرب ايفًغطٝين َٔ عاّ 

      .1981 ، ٚ املؤعغ١ ايعضب١ٝ يًزصاعات ٚ ايٓؾض ، بريٚت 1980ايعضاق١ٝ عاّ 

    1983ٚعٞ ايشات، األَا١ْ ايعا١َ إلحتار ايهتاب ايفًغطٝٓٝني، رَؾل …بريٚت

             .1996 املؤعغ١ ايعا١َ يًزصاعات ٚ ايٓؾض ، بريٚت ‘ايضٚا١ٜ ٚ احلضب 

        .1996ايجكاف١ املصض١ٜ يف طَٔ ايتطبٝع ، األَا١ْ ايعا١َ إلحتار ايهتاب ايعضب ، عُإ 

   .2003عكٛط رٜهتاتٛص ، راص األْصاص اإلعال١َٝ ، بريٚت 

           .2004فًغطٕٝٓٝٛ يف عذٕٛ صزاّ ، راص األْصاص اإلعال١َٝ ، بريٚت 

     2005بريٚت - عٔ ايهٜٛت ٚ ايزٜهتاتٛص أٜطا، راص األْصاص اإلعال١َٝ..َكاالت نٜٛت١ٝ

: طٖري املخ، راص ايهضٌَ ، عُإ ، طبعتإ. خايص دًيب ٚ ر. اإلعالّ ٚايعٓف، باالؽرتاى َع ر

2005 ٚ 2006            



، راص ايهضٌَ  (إعزار ٚ تكزِٜ )أحزاخ احلارٟ عؾض َٔ عبتُرب نُا ٜضاٖا نتاب ٚ َكهضٕٚ عضب 

ُّإ         2007 األصرٕ، –يًٓؾض ٚايتٛطٜع، ع

ُّإ  (إعزار ٚ تكزِٜ )حظب اهلل ايٛد٘ االخض     األصرٕ، –، راص ايهضٌَ يًٓؾض ٚايتٛطٜع، ع

2008        

 2010،املصض١ٜ يًٓؾض ٚايتٛطٜع ،ايكاٖض٠ (إعزار ٚتكزِٜ)  اخلطض االٜضاْٞ ِٖٚ اّ حكٝك١  

باإلضاف١ يًُؾاصن١ يف ايعزٜز َٔ املؤمتضات األرب١ٝ ٚايغٝاع١ٝ، ٚايرباَر ايتًفظ١ْٜٝٛ خاص١ بضْاَر 

 بكٓا٠ اجلظٜض٠ (اإلجتاٙ املعانػ )

ahmad.164@live.com   

http://www.dr-abumatar.net 
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  هي سنة التغيري بال منازعمسيحة خريس

 

 روائية أردنية

  ـــ نٝف ٚانبت ٚعػت نهاتب١ ٖرٙ األحداخ ؟1

أصابتين صد١َ بدا١ٜ غريت أفهازٟ حٍٛ االْطإ ايعسبٞ ٚدٌٝ ايػباب حتدٜدًا، نُا بعجت يّف 

األٌَ يف اْتظاز َطتكبٌ َػاٜس، تابعت األخباز ٚحاٚيت تهٜٛٔ ٚد١ٗ ْظس ٚاحنصت إىل ايػعٛب 

ٚيعٌ َكاالتٞ ذات ايطابع ايجكايف حتٛيت إىل ايطٝاض١ٝ ْٛعًا َا ، ألْٓا يف تًو ايفرت٠ تٓفطٓا . دا٥ًُا

.ضٝاض١  

  ـــ يف زأٜو َاٖٛاحلدخ ايجكايف ايبازشايرٟ ٚضِ ٖرٙ ايط١ٓ ؟2

أعتكد إٔ احلدخ األِٖ ٖٛ ختبط املجكفني ٚغعٛزِٖ أِْٗ ع٢ً َفرتم طسم ٚاْٗٝاز بعض األفهاز 

ٚتكدّ أخس٣، ٖٚٛ حدخ َا شاٍ ٜعٌُ فٝٓا ٚمل ٜهتٌُ ْتاد٘ بعد، ٚيهٓ٘ األبسش ايرٟ حسى ايسنٛد 

ايفهسٟ ٚايجكايف، ٚدعٌ املجكفني يف َٛاد١ٗ اضتحكاقات ايػعازات اييت ناْٛا ٜعسفْٛٗا ع٢ً 

ايٛزم ٜٚسددْٚٗا نٓظسٜات ٜٚتحًٕٛ بٗا دٕٚ فعٌ، ايّٝٛ غاٖدٖٚا أَاَِٗ حسانًا غعبًٝا عازًَا، 

ٜهػف عٔ َصداق١ٝ املجكف أٚ باطٓٝت٘ ٚازتبان٘، ٖٛ حدخ ٜتطًب َِٓٗ ايتخًٞ عٔ املهاضب 

.ايػخص١ٝ ٚايٛفا٤ يألفهاز ايٓب١ًٝ   

  ـــ يٛطًبٓا َٓو عٓٛاْا ألحداخ ٖرٙ ايط١ٓ أٟ عٓٛإ تكرتحٝٓ٘؟3

ٖٞ ض١ٓ ايتػٝري بال َٓاشع، حٝح ال غ٤ٞ ضٝبك٢ ع٢ً حاي٘، حت٢ ايكاد٠ ايرٜٔ ظٓٛا أِْٗ باقٕٛ 

يالبد ٜعسفٕٛ ايّٝٛ إٔ ايصَإ اْكًب ٚضحب نساضِٝٗ، نُا إٔ ايػعٛب اييت عاغت خاْع١ صازت 

تعسف إٔ هلا صٛتًا َؤثسًإ ٚايػسب ٚقف َػدًٖٚا ٚأظٓ٘ نعادت٘ ٜبحح عٔ حص١ ٚيهٔ املطتكبٌ 

قد ال ٜأتٞ نُا ٜسٜد ايػسب أٚ األعدا٤، ٚاضسا٥ٌٝ اييت ظٓت إٔ خمططٗا انتٌُ تتًُظ خطٛاتٗا 

.ايّٝٛ ٚتدزى أنجس َٔ أٟ ٚقت َض٢ أْٗا نٝإ عابس ئ ٜدّٚ  
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  ـــ ٌٖ تفهسٜٔ يف تٛثٝل ثٛزات ٖرٙ ايط١ٓ يف عٌُ أدبٞ أٚعًُٞ؟4

  

إذا ناْت املكاالت تٛثٝكًا فإْٞ أنتبٗا، ٚيهٔ ايتفهري بعٌُ أدبٞ بايٓطب١ يٞ ع٢ً األقٌ ضابل ألٚاْ٘، 

ألْٞ ال انتب َٔ محاع ايًحظ١ قصٝد٠ أٚ قص١ قصري٠، ٚيهين أنتب ايسٚا١ٜ، ٚع٢ً ايسٚا٥ٞ إٔ 

ٜٗضِ َا جيسٟ ٜٚفُٗ٘ ٜٚهٕٛ َٛقف٘ ٚزؤٜت٘ بعد ذيو، أغو بهٌ عٌُ زٚا٥ٞ ضسٜع ٜٛانب 

 .األحداخ

 خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١

www.ueimarocains.com.  



 حمند عس الدين التازي السلسال العربي

  

  من املغرب قاص وروائي

 ٚاَتداداتٗا إىل بًدإ عسب١ٝ أخس٣ 2011َٔ غري شو، فإٕ ايجٛزات ايعسب١ٝ اييت عسفتٗا ض١ٓ 

إٕ ٖرا املٓعطف، مل ٜأت ٚيٝد َصادف١ أٚ . قد شهًت َٓعطفا ددٜدا يف ايتازٜخ ايعسبٞ اذتدٜح

ٚمبع٢ٓ آخس، فُا حدخ . أحداخ ظسف١ٝ ٚإمنا ٖٛ شيصاٍ ظٌ خيتصٕ محُ٘ يف طسٜك٘ إىل االْفذاز

يف تْٛظ َٚصس ٚيٝبٝا ٚحيدخ ايّٝٛ يف ايُٝٔ ٚضٛز١ٜ، ٜطتحل جبداز٠ إٔ ٜط٢ُ ثٛز٠ شعب١ٝ 

ضد ايعًِ ٚاالضتبداد ٚايفطاد ايطٝاضٞ ٚاملايٞ ٚتػٝري اذتسٜات ايعا١َ ٚتصٜٝف حكٝك١ األٚضاع نُا 

 .نشفت عٓٗا ٖرٙ ايجٛز٠، ٚعربت عٓٗا َٔ خالٍ إضكاط األْع١ُ ايفاضد٠

َٚٔ طٍٛ بكا٤ زَٛش ايفطاد يف ايعامل ايعسبٞ يف اذتهِ يطٓٛات ط١ًٜٛ جتاٚشت األزبع١ عكٛد َٔ 

ايصَٔ، ٚتٗاٜٚٗا ْعاَا بعد اآلخس، يف أقٌ َٔ ض١ٓ، فهأْٓا أَاّ ضٝٓازٜٛ ختًٝٝٞ يشسٜط ضُٝٓا٥ٞ 

ٜعرب عٔ زغب١ ايشعٛب يف ايتحسز ٚدٚز ايشباب يف ادتسأ٠ ٚايسفض ٚايتطح١ٝ، ٚألٕ ٚقا٥ع ٖرا 

ايطٝٓازٜٛ قد تالحكت بطسع١ بايػ١، ٚحٝح اْتكًت َعاٖس ايجٛز٠ ٚايصُٛد َٔ أدٌ إضكاط ايٓعاّ 

َٔ بًد عسبٞ إىل آخس، فإْٓا ٚضتٔ ْتابع تفاصٌٝ املشٗد ايجٛزٟ ايعسبٞ، َتابع١ ١َٜٝٛ، ْٚٛانب 

حسبا١ٝ٥ ٚأالعٝب زَٛش األْع١ُ يف ايبكا٤ يف اذتهِ، ٚإصساز ايجٛاز ع٢ً ايتطح١ٝ بدَا٥ِٗ َٔ أدٌ 

حتسٜس أٚطاِْٗ؛ صتد إٔ ثٛز٠ عسب١ٝ بهٌ تدافعٗا ضتٛ ايتحسٜس، ٖٞ َا ناْت شتاضا يصيصاٍ عسبٞ 

نبري، ثِ دا٤ت ذتعات اْفذاز ايصيصاٍ، اييت اْدٖش هلا اذتهاّ ايعسب، ٚقد تعٛدٚا ع٢ً عسٚشِٗ 

ٚفداَتِٗ ٚضطٛتِٗ اييت تصسفٛا َٔ خالهلا يف املاٍ ايعَُٛٞ ٚحهِ ايشعٛب باذتدٜد ٚايٓاز، 

ٖٚٞ ذتع١ اْدٖش هلا أٜطا، نٌ َٔ مل ٜشعسٚا بكسب ذتع١ ٚقٛع ايصيصاٍ، ٚنإٔ ايعًِ ٚايكٗس 

ٖٛ األصٌ يف نٌ ضٝاض١ ميازضٗا اذتانُٕٛ ع٢ً احملهَٛني، ٚنإٔ  (بًػ١ ايهٛانيب)ٚاالضتبداد 
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، ٚنإٔ املشٗد ايطٝاضٞ ايعسبٞ ضٛف ٜبك٢ ع٢ً َا (بًػ١ املٓتفعني َٔ ايفطاد)ايبكا٤ يًفطاد 

 .بًػ١ االْٗصاَٝني ايرٜٔ ٦ٜطٛا َٔ تػٝري األٚضاع)ٖٛ عًٝ٘ 

يٝظ ايصيصاٍ ايعسبٞ زتسد عٓٛإ زَصٟ ضٝاضٞ ٖسب فٝ٘ ابٔ عًٞ يف تْٛظ خبصا٥ٔ ايدٚي١ تازنا 

ٚزا٤ٙ يًجٛاز إٔ ٜتدبسٚا أَٛزِٖ، ٚأدربت ايجٛز٠ يف َصس حطين َبازى ع٢ً ايتدًٞ عٔ اذتهِ 

يتعكد ي٘ أٍٚ ستان١ُ يس٥ٝظ دٚي١ يف ايعامل ايعسبٞ، ٚاْت٢ٗ ضفاح يٝبٝا بٓٗاٜت٘ املأضا١ٜٚ بعد إٔ 

خًفت نتا٥ب٘ آالف ايشٗدا٤ ٚاملصابني يف حسب شسض١، ٚمل ٜسعٛ، دٜهتاتٛز ايُٝٔ عًٞ عبد اهلل 

صاحل َٔ زؤٜت٘ دتٝش٘ ٚعصابات قبًٝت٘ ِٖٚ حيصدٕٚ أزٚاح ايجٛاز، ٚمل تأت ذتع١ ايعكٌ بعد، 

يًدنتاتٛز ايطٛزٟ ايرٟ ٜدعٞ أْ٘ ٚازخ ْعاّ ٚطين، ٚقد حتٍٛ إىل َصاص يدَا٤ شعب٘ عٔ 

 .طسٜل ايتكتٌٝ ايَٝٛٞ، جملسد إٔ عسش٘ ٜتصعصع

ٚايصيصاٍ ايعسبٞ يٝظ زتسد عٓٛإ زَصٟ ملا حدخ، َٚا ضٝحدخ، بٌ ٖٛ عٓٛإ نبري يعدا٤ تازخيٞ 

َهتّٛ بني األْع١ُ ايعسب١ٝ ايطٝاض١ٝ اييت اضتػًت شعٛبٗا مبا ٜهفٞ ٚبني شعٛب تتٛم إىل 

أْع١ُ دميكساط١ٝ باملع٢ٓ اذتدٜح يًدٚي١ ايدميكساط١ٝ، ايرٟ تطري فٝ٘ أَٛز ايشعب املؤضطات 

ٚاهل٦ٝات املٓتدب١ يف إطاز دٚي١ ايكإْٛ، ٚحٝح ال ٜهٕٛ اذتانِ ض٣ٛ صاحب ضًط١ دضتٛز١ٜ 

يتٓعِٝ ايعالق١ بني ٖرٙ املؤضطات ٚاهل٦ٝات، مما ٜعين إعطا٤ اذتس١ٜ يًشعب يف اختٝاز 

ٜٚعين ذيو أٜطا، زفض ْطب١ . َؤضطات٘ ايتشسٜع١ٝ ٚايتٓفٝر١ٜ عٔ طسٜل اْتدابات ْص١ٜٗ

 يف املا١٥ اْتدابات ايفٛش ايس٥اضٞ، ٚتٛزٜح اذتهِ يف األْع١ُ ادتُٗٛز١ٜ، ٚتطًِٝ 99،99

ايطًط١ يًشعب يٝحانِ زَٛش ايفطاد ٚضسق١ املاٍ ايعَُٛٞ ٚايجسا٤ ايفاحش ع٢ً حطاب تفكري 

 .ايشعٛب أٚ تدفٝل املاٍ ايعَُٛٞ يف ضٝاضات فاضد٠

إْ٘ شيصاٍ ايجٛزات ايعسب١ٝ ايرٟ َا شايت محُ٘ تستفع يف ايطُا٤ ايعسب١ٝ، ٚالشو إٔ أْٗاز تًو 

 .اذتُِ ضٛف متتد إىل بًد عسبٞ حيهُ٘ دنتاتٛز

زغِ املشانٌ اييت تطسحٗا ثٛز٠ ٖرا ايصيصاٍ ايعسبٞ، َٔ قبٌٝ تطًٌ تٓعُٝات َتطسف١، أٚ دخٍٛ 

بعض ايتٝازات اإلضال١َٜٛ َع تٝازات أخس٣ ٜطاز١ٜ أٚ َعازض١ إىل ضاح١ األحداخ، فإٕ ايكبٍٛ 

باالختٝاز ايدميكساطٞ ٖٛ اذتٌ ٚارتالص، َٚٔ يٝظ ٜؤَٔ بايدميكساط١ٝ، فإٕ شيصاال آخس ضٛف 

 .ٜصيصٍ ارتسٜط١ ايعسب١ٝ يف اجتاٙ ايبٓا٤ ايدميكساطٞ

 خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 إدريس جندا ري الفينيق ينبعث من رماده. د

 

 كاتب و باحث األكادميي من املغرب

 نٝف ٚانبت ٚعشت نهاتب ٖرٙ األحداخ ؟ -1

ٚ أصبخت شدصٝا أَٚٔ إٔ قدز - طبعا–َٓر ايطكٛط املدٟٚ يدنتاتٛز تْٛظ؛ تػري إٜكاع ايهتاب١ 

ايهاتب ٚ ايباحح ايشاب؛ يف عاملٓا ايعسبٞ؛ ٖٛ إٔ ٜٛاصٌ َطاز ضابكٝ٘ َٔ ايهتاب ٚ ايباحجني؛ 

َطاز ايٓضاٍ َٔ أدٌ قِٝ إْطا١ْٝ بد١ًٜ؛ ٚ َطاز ايٓضاٍ َٔ ادٌ منٛذج ضٝاضٞ ٚ ادتُاعٞ ٚ 

ٚ يريو ناْت ٖٓاى داذب١ٝ َا؛ تٓتصعٓا َٔ ختصصاتٓا ايع١ًُٝ ايدقٝك١؛ ٚ تسَٞ بٓا يف . ثكايف َػاٜس

أتٕٛ ٖرا اذتساى ايعسبٞ؛ يٓذد أْفطٓا؛ ٚ حنٔ ْهسز يف نٌ َس٠ فعٌ االحرتام؛ َٔ ادٌ ٚالد٠ 

 .ددٜد٠ ألَتٓا

  ـــ يف زأٜو َا ٖٛ اذتدخ ايجكايف ايبازش ايرٟ ٚضِ ٖرٙ ايط١ٓ؟2

َػسبٝا؛ ئ أتسدد يف اعتباز إصداز ايبٝإ ايدميكساطٞ؛ َٔ طسف جمُٛع١ َٔ املجكفني املػازب١؛ 

أِٖ حدخ؛ ألْ٘ ذنٌُ زَص١ٜ نبري٠؛ تتذ٢ً يف عٛد٠ املجكف إىل َكازع١ ايشإٔ ايعاّ؛ بعد إٔ 

اْطخب َضطسا؛ يف ظسٚف ضٝاض١ٝ زدٜئ١؛ يكد أحظ املجكف َٔ ددٜد؛ إٔ صٛت٘ زضاي١ ق١ٜٛ؛ 

دنب إٔ تصٌ عرب األثري؛ َا داّ تددني املؤضطات ايجكاف١ٝ قد ٚصٌ َداٙ؛ ٚ ال ميهٔ إٔ ْٓتعس 

 .ايصٛت االحتذادٞ  َٓٗا َٜٛا؛ إٔ تعرب عٔ

  ـــ يٛ طًبٓا َٓو عٓٛاْا ألحداخ ٖرٙ ايط١ٓ أٟ عٓٛإ تكرتح٘ ؟3

تهٕٛ يألضطٛز٠ فعايٝتٗا   َا حدخ ٖرٙ ايط١ٓ؛ ععِٝ ددا؛ ٚ َٔ ايصعب اختصاي٘ يف عٓٛإ؛ قد

يف ٖرا املكاّ؛ ٚ خصٛصا إٔ أحداخ ٖرٙ ايط١ٓ؛ اْطًكت َٔ حدخ االحرتام؛ االحرتام باعتبازٙ ٚالد٠ 

ددٜد٠؛ ٚ يٝظ باعتبازٙ اْصٗازا يًذطد ٚضط ايٓريإ املشتع١ً؛ يكد نإ ايشاعس ايعسبٞ ايهبري 

حُٝٓا صٛز ايعسٚب١؛ طائس فٝٓٝل ذنرتم؛ يٝعًٔ ٚالد٠  (ايٓسفاْا ايشعس١ٜ)يف حاي١ ازتكاء  (أدْٚٝظ)
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ايفٝٓٝل : يٓكرتح إذٕ عٓٛاْا هلرٙ ايط١ٓ . ددٜد٠ هلرا االَتداد اذتضازٟ ايعسبٞ ايرٟ ٜضُٓا 

 ٜٓبعح َٔ زَادٙ

  ـــ ٌٖ تفهس يف تٛثٝل أحداخ ٖرٙ ايط١ٓ يف عٌُ أدبٞ أٚ عًُٞ؟4

ْعِ؛ شػًٞ ايشاغٌ خالٍ ٖدٙ ايط١ٓ؛ ٖٛ َٛانب١ َا دنسٟ َٔ أحداخ ع٢ً ايطاح١ ايعسب١ٝ؛ 

بايتخًٌٝ ٚ ايدزاض١؛ حملاٚي١ فِٗ َا دنسٟ؛ ٚ نريو يًُطا١ُٖ؛ إىل داْب خنب١ َٔ ايهتاب ٚ 

ايباحجني ايعسب؛ يف تٜٓٛس ايسأٟ ايعاّ ايعسبٞ؛ نٞ حنافغ مجٝعا ع٢ً خضس٠ ٖرا ايسبٝع ايعسبٞ 

ايرٟ ٜؤضظ؛ ايّٝٛ؛ عٔ دداز٠ ملطاز تازرنٞ ددٜد يف ايعامل ايعسبٞ؛ حٝح تٓذح اإلزاد٠ ايشعب١ٝ 

يف َٛاد١ٗ خمططات االضتعُاز ادتدٜد؛ ٚ يف َٛاد١ٗ األْع١ُ ايتطًط١ٝ ايداع١ُ   -أخريا–

أًَٞ إٔ أٚفل يف تٛثٝل جمٌُ األعُاٍ ايفهس١ٜ اييت ضاُٖت بٗا يف ادتسائد ايعسب١ٝ ٚ   .ي٘

 .املػسب١ٝ ٚ يف جمالت ع١ًُٝ َتدصص١؛ يف نتاب شاٌَ ضٝصدز قسٜبا
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 ! سنة الكرامة أوالفدوى مساط

 

 مغربية مقيمة يف العاصمة األمريكية واشنطنإعالمية كاتبة و

  ـــ كٚف ٗاكبت ٗعشت كلاتبٞ عزبٚٞ ٓذٖ األحداخ اهضٚاصٚٞ ؟1

باهزغٍ ًّ أُين أعٚش يف اهعاصٌٞ األًريكٚٞ ٗاشِطّ إال أُين ٗاكبت عّ قزب اهتط٘رات اهلائوٞ 

األٗي ٓ٘ كُ٘ٛ . ً٘اكبيت كاُت هضببني. اهيت شٔدتٔا املِطقٞ اهعزبٚٞ خالي اهضِٞ اهيت ت٘دعِا

إعالًٚٞ غطٚت األحداخ بطزٙقٞ صحفٚٞ ًِٔٚٞ ٗتابعت بعض ك٘اهٚضٔا اهيت قد ال تتاح هوشدص 

ٗاهضبب اهجاُٛ ٓ٘ اإلفتتاْ اهشدصٛ باهصح٘ٝ املفادئٞ هشع٘ب عاُت ًّ امل٘ت اهضزٙزٜ . اهعادٜ

هعق٘د ط٘ٙوٞ هلّ ضٌريٓا اُبعح ًّ ددٙد بضبب احلزارٝ املؤملٞ اهيت اُبعجت ًّ دضد 

.اهب٘عشٙشٜ احملرتق ٗاهذٜ قدًٕ قزباُا هوشع٘ب اهعزبٚٞ كٛ تضتفٚق ًّ ً٘تٔا اهضزٙزٜ  

  ـــ يف رأٙم ًآ٘احلدخ اهجقايف اهبارساهذٜ ٗصٍ ٓذٖ اهضِٞ ؟2

احلدخ اهجقايف اهبارس ٓ٘ ً٘ت اهجقافٞ يف املغزب إثز تعٚني ٗسٙز أخذ عوٟ عاتقٕ حماربٞ املجقفني 

مل أشعز، كلاتبٞ ًغزبٚٞ، أبدا باهتحقري كٌا شعزت بٕ . املغاربٞ ٗحتقريٍٓ ًِذ ٗص٘هٕ إىل اه٘سارٝ

هوجقافٞ يف املغزب ” قتوٕ“ٗأعتقد أْ صبب . ًِذ مت تعٚني بّ صامل محٚش ٗسٙزا هوجقافٞ يف بودٜ

عّ صبق إصزار ٗتزصد ٓ٘ اُشغاهٕ اهدائٍ مبطاردٝ اجل٘ائش اهدٗهٚٞ ٗاهعزبٚٞ ٗقٌٚتٔا املادٙٞ 

اهضٌِٚٞ ٗإدارٝ املعارن اهِضائٚٞ يف دٗاّٗٙ ٗسارتٕ ع٘ض اإلٓتٌاَ باهشأْ اهجقايف املغزبٛ 

 .ٗتط٘ٙزٖ

  ـــ ه٘طوبِا ًِم عِ٘اُا ألحداخ ٓذٖ اهضِٞ أٜ عِ٘اْ تقرتحِٕٚ؟3

 !صِٞ اهلزاًٞ أٗال
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  ـــ ٓى تفلزّٙ يف ت٘ثٚق ث٘رات ٓذٖ اهضِٞ يف عٌى شعزٜ ؟4

اهشباب اهذّٙ ٙلتبْ٘ ٓذا . ال أفلز يف ت٘ثٚق اهج٘رات اهعزبٚٞ يف عٌى أدبٛ ألُين ال أحب اهعذوٞ

اهفصى اهج٘رٜ ًّ تارٙخ ًِطقتِا بدًائٍٔ ٗحِادزٍٓ ٗأطزافٍٔ مل ِٙتٔ٘ا بعد ًّ اهِطاي ٗال 

صأُتظز ُتائر ٓذٖ اهج٘رات بتأْ ٗصأحتفٛ بٔا بطزٙقيت اخلاصٞ . أرٙد تأبني دٔ٘دٍٓ قبى األٗاْ

صٚط٘ي .. ٗكى ًا آًوٕ ٓ٘ أْ تلْ٘ اهِٔاٙٞ صعٚدٝ ٗهٚضت ًفذعٞ ألْ اُتظارُا ٙبدٗ إُٔ صٚط٘ي

 .كجريا

 خاص مبذوٞ إحتاد كتاب اإلُرتُت املغاربٞ
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 ماماس أمرير الثورة اإلنسانية

  

 شاعرة مغربية مقيمة باألردن

 ـــ كٔـ ّاكبت ّعػت ككاتب٘ ٍرِ األحداث ؟1

كل ّيف ال أحد ٓيكس أٌ األحداث األخريٗ اليت غَدتَا العدٓد مً الدّل، قد تسكت أثسا عنٔكا لدٓيا

يف املؿَْو ادتدٓد للبياٛ   أحناٛ العامل، ّزضدت مؿأٍه ّثكاؾ٘ جدٓدٗ ّ أحدثت إغكالٔ٘ ضٔاضٔ٘

،ؾأحٔت أمال يف ىؿْع الػعْب التْاق٘ للخسٓ٘ ّالعدال٘   الراتٕ ّالتطلعات الػعبٔ٘ للتػٔري

الػعْب اليت ظلت زٍٔي٘ للدْف ّالرتدد ّالطكٌْ، لكيَا كطست كل تلك الكْٔد . اإلجتناعٔ٘

للظله،لكً يف ىؿظ اآلٌ تسكت خٔب٘ أمل كبريٗ، ؾاذتله بالعدال٘ ّبسبٔع بال دماٛ   لتكْل بػطب ال

تالغٙ، ّما ّقع ّٓكع غّٔس اجتاِ ٍرا املؿَْو، ؾكد حتْلت بعض الجْزات كنا ّقع يف لٔبٔا 

ؾتعُيت األىظن٘ الدٓكتاتْزٓ٘ . مً زبٔع للتػٔري إىل حدٓك٘ للنلرات، لرٗ الكتل ّلرٗ االىتكاو  مجال،

ّزؾطَا للتػٔري ّ إصساز الجْاز علٙ اإلىتكاو طػٙ علٙ كل غٕٛ، ؾأشٍست ثكاؾ٘ الجأز حتٙ أصبخت 

ٍٕ املطلب األّل للحنٔع، ّغاب اذتله بتخكٔل العدال٘، ّأصبح مؿَْو العدال٘ ٍْ الكتل ّالعكاب 

الدمْٖ، ّأصبخت أدّات الجْزٗ ٍٕ البطؼ ّ ضؿك الدماٛ، لكً لْ عدىا بالراكسٗ إىل الْزاٛ لْجدىا 

 .ٍرا الجنً الباٍظ للتػٔري  أىُ ال ثْزٗ بال دؾع

 ـــ يف زأٓك ماٍْ اذتدث الجكايف البازش الرٖ ّضه ٍرِ الطي٘ ؟2

أّ حتٙ   تيطبل علُٔ املْاصؿات الجْزٓ٘ إذا كاٌ الكصد مً الطؤال ٍْ اذتدث الجكايف الرٖ 

ْٓاكب ما جيسٖ اآلٌ، ؾأىا غدصٔا أخحل مً أٌ أقْل لك لألضـ دّز الجكاؾ٘ كاٌ غاٜبا ّاملجكـ 

يف ٍرِ األحداث ّمتؿسج يف غالب األحٔاٌ،ّمل ٓكً للجكاؾ٘ دّزٍا السٓادٖ   كاٌ لُ دّز تابع

 املجكؿٌْ كاىْا مػػْلني بتطدٔه …املطلْب يف خلل ّعٕ ثْزٖ حتٙ ختلل ٍرا اذتدث البازش 
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ٍّرا . ّمل تكً لدَٓه ضْٚ ٍنْو صػريٗ جدا، لرلك املجكـ كاٌ تابعا ال مبدعا!! أىاتَه ّال شالْا

علٙ )ؾاملطلْب مً املجكـ أٌ ٓكٌْ لُ مْقـ ّاضح . جاىب حيتاج أٓطا إىل ثْزٗ، أقصد الجكاؾ٘

، لكً لألضـ بعض املجكؿني ميطكٌْ بالعصا مً الْضط علٙ أمل أٌ ٓتأكدّا ألٖ (األقل اآلٌ

ّبعطَه اعترب الجْزٗ أداٗ ٓؿسؽ مً خالهلا كل أحكادِ ّغساٜصِ لرلك غاب !! جاىب متٔل الكؿ٘

املجكـ ّغاب دّز الجكاؾ٘، ؾكاىت الطاح٘ الجكاؾٔ٘ خالٔ٘ يف ٍرا ادتاىب اذتْٖٔ ألٖ تطْز إجتناعٕ 

ٌَ املبدع مً كْكب آخس  .ّضٔاضٕ، ّكأ

 ـــ لْطلبيا ميك عيْاىا ألحداث ٍرِ الطي٘ أٖ عيْاٌ تكرتحٔيُ؟3

ألٌ ٍرِ الجْزٗ كاىت ثْزٗ ضد  (الجْزٗ اإلىطاىٔ٘ )يف زإٔٓ ال ىطتطٔع أٌ ىبتكس عيْاىا أبلؼ مً 

ارتْف، ضد الكنع ّضد ثكاؾ٘ التَنٔؼ، ّاإلضتدؿاف حبل الػعب يف العٔؼ الكسٓه، ثْزٗ 

إلحداث تػٔريات جرزٓ٘ ضد طبك٘ تطتخْذ علٙ خريات الْطً ّ طبك٘ تسشح حتت ىرياٌ لكن٘ 

  العٔؼ ثْزٗ ضد اضتبداد اإلىطاٌ ألخُٔ اإلىطاٌ

 ـــ ٍل تؿكسًٓ يف تْثٔل ثْزات ٍرِ الطي٘ يف عنل غعسٖ ؟4

غدصٔا لطت ضد الؿكسٗ، لكً أعترب الػعس حال٘ ؾئ٘ خاص٘، تطكً الػاعس ّلٔظ تْثٔكا حسؾٔا 

لكً لدٖ داٜنا ٍْاجظ إىطاىٔ٘ ثْزٓ٘، عربت عيَا كجريا بػكل غري . كنا يف الػعس ارتطابٕ مجال

مباغس، ؾالكاتب أٓطا مْاطً لُ معاىاتُ ّ تطلعاتُ اإلىطاىٔ٘ ّجيب أٌ ٓكٌْ لُ مْقـ ّاضح 

 .ّإىطاىٕ مّما جيسٖ حْلُ، ؾأىا ال أغعس بأىين غري معئ٘ بكل ما جيسٖ

 خاص مبحل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املػازب٘
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  يف دم املعنى: فوزي   عبد الغين

 

  شاعرمن املغرب
نجري٠ ٖٞ املظاٖذ يف ايعامل ايعشبٞ اييت تػُشْا باألسئ١ً اذتشد١ ، فتذعًٓا يف قًب املفاسقات      

ضُٔ ٚضعٝات خمت١ً ، ٜطٍٛ َعٗا االْتعاس ايزٟ ٜهشش ايٓعشٜات املشتكب١ًٝ ع٢ً ظٗٛس 

ٚيف املكابٌ ، ٜرتسب اإلسباط املشنب يف راى ايعُل ايباسح دَٚا عٔ َتهأ املع٢ٓ يف . أصشابٗا 

املظاٖذ ايّٝٛ . اذتٝا٠ ايعشب١ٝ ايزٟ ٜٛيذ ْكط١ ْكط١ ٚخط٠ٛ خط٠ٛ ؛ ٚيٝص بشاطا أٚ طشٜكا َفط١ٝ 

.ٚيهٔ قذ ٜهٞ . تزٖب يف املهإ ٚايزَإ ، ٚال ميهٔ إٔ تكٛيبٗا ٚحتٓطٗا دٚسات ايشٓٛات   

ال ميهٔ ـ يف تكذٜشٟ ـ يهٌ عني إٔ تتػاض٢ اآلٕ عٔ َا جيشٟ يف أقطاس ايعامل ايعشبٞ َٔ     

ٚقذ ٜظهٌ ريو ْٛعا َٔ ايصذ١َ . سشاى عاصف ؛ جيعٌ ايظاسع َشهٓا ٚاألفل ايكشٜب سكفا 

ٚقذ متتذ ٖزٙ ايصذ١َ بظهٌ أعٓف . يًهٌ ؛آلٕ اذتذخ ايعشبٞ يف ايتاسٜخ َؤطهٌ ٜٚتششى بايهاد 

ـ سَزٜا ـ يًُبذع ٚاملجكف ؛ قصذ ايتأٌَ يف ايٛقائع ٚايٛسائط ، يف األسذاخ ٚايصٛس، يف ايعٓف 

 .املتبادٍ بصٛس خمتًف١ يف آفام ٖزٙ ايتششنات 

  

ٜػًب ظين إٔ ٖزا ايتعذد ايػاص ع٢ً اختالط٘ ٚايتباس٘ ، ٜذعْٛٞ حملاٚي١ اإلساط١ مبا جيشٟ    

ٌٖ ٖٛ : ٚبايتايٞ تتعذد األسئ١ً ٚتتذافع ،ْصٛغ َٓٗا ايشؤاٍ املشنب .. نشذخ ٚخطاب ٚتشٜٚر

سشاى ٜزٖب يف اجتاٙ تأسٝص أفل دميكشاطٞ سكٝكٞ ، ٜؤسص يفط١ًٝ االختالف اييت بإَهاْٗا 

ٚسذٖا إٔ ختًخٌ بٓٝات ٚعكًٝات ٚتهًشات يف ايٛاقع ٚاملخٝاٍ ايعشبٝني ؛ أّ أْٓا ْكذّ قشابني 

 طب١ٗٝ بايذّ األسطٛسٟ ، يٓتٝ٘ بني ايهُظات ٚاالستٛاءات املتعذد٠ األقٓع١ ؟؟

ع٢ً أٟ، املبذع َطايب بٗزا ايفِٗ ايعشري ؛ ٚبإَهاْ٘ إٔ ٜكذّ حتًًٝ٘ َٚٛقف٘ ايزٟ ميتذ    

يزا بايٓشب١ يٞ ، أحبح اآلٕ عٔ ْص َٓفتح ع٢ً ٖزا ايزٟ حيذخ دٕٚ إٔ . يهتابت٘ بظهٌ َا 

ٚعًٝ٘ ، فايٓص . يإلْشإ نزات باذتٝا٠ ٚايٛدٛد   ٜفكذ ايٓص َاءٙ ايًصٝل بايعُل ٚايشٚابط ارتصب١
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يهٔ يٝص باملع٢ٓ ايتاسخيٞ ٚايشٝاسٞ ؛ بٌ باملع٢ٓ اإلْشاْٞ . ميهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ساضشا ٚطاٖذا 

.ايزٟ ٜعٝذ بٓاء األطٝاء ٚفل َتخٌٝ ٜػين املعشن١ أٟ جيعًٗا رات خًف١ٝ ٚاَتذادات   

ٖٚٛ َا . اآلٕ ٖٚٓا ، ْصٞ َٓهشش ع٢ً أباعط٘ أَاّ َا جيشٟ ، أستذُع٘ ٚأؤثج٘ بصعٛب١      

ايٓص ايعشبٞ يف …ٜذفعين إىل إعاد٠ ايٓعش يف َفّٗٛ ايزات ٚاآلخش؛ ٚيف مجايٝات ايهتاب١ ْفشٗا

تكذٜشٟ عًٝ٘ إٔ ٜتششس أنجش يف أفل تأسٝص مجايٝات دذٜش٠ ب٘ ، ألْ٘ حياى قشب ايفعائع 

 …ٚاالْعتاقات َٔ ايكٝٛد ٚاألٖٚاّ

نٝف ميهٔ يًزات إٔ متتص ٖزٙ األسذاخ ع٢ً اْعهاساتٗا ٚتذاعٝاتٗا ، يتظهٌٝ قطع١ رات      

َٔ ٖزٙ ايزا١ٜٚ ، . فًٓشذخ سشانا يف ْصٛصٓا أٜطا دٕٚ تكذٜص ٚأٖٚاّ . إسشاض ٚسؤٜا َا ؟ 

ٜبذٚ يٞ إٔ ٖزٙ األسذاخ املتشاسع١ ، تذعْٛا إىل ايتششس َٔ األٖٚاّ ٚاألٖٚاّ املطاد٠ ، يالْتصاس 

 .يًعُل ٚاملع٢ٓ 

أٟ ْص دذٜش بٗزا ؟ أعين ايٓص االستجٓائٞ ايٛيٝذ ايرتادٝذٜات اييت تزٖب يف تأثريٖا إىل أبعذ    

.ٖٚٛ َا ٜؤنذ إٔ ق٠ٛ املع٢ٓ ،حتتاز يف املكابٌ إىل ق٠ٛ ايصٝاغ١ . رس٠ يف ايٛدٛد   

 دعْٛا َٔ ايشقص ايػافٌ ع٢ً ايشاسات اي١ُٖٝٛ ؟

يف …أنٝذ إٔ دَٓا ايعشبٞ ٜصب يف املع٢ٓ ، ٚيٝص يف فخاخ اإلٜذٜٛيٛدٝا ؟ ٚإْٓا ي٘ ذتافعٕٛ

 .ايٓص ادتشٜح طبعا 

 خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػاسب١
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 !  الزلزال، الزلزالعبداللطيف الوراري

 

 شاعر وناقد من املغرب

مٔاٌِ نجريْٗ دست حتت اجلطْز اليت . و2011ٍرا ٍْ الْضه الرٖ ميهً أٌ ىيعت بُ ضي٘     

،ٍّ ّعْاصف ٍّبِت ّبّػسِت مً دَات  حتّسنت علَٔا احلػْد الػاضب٘، ّأصياٌو تَاّت بػِهٕل ُمد

املٔادًٓ  مً ْٓو إىل ْٓو، ناٌ ٓطٔل الدو، ّنٓلنا ضال الدو أشٍس يف. الصنت امُلِطبل

ُٓخّدّ  .الطاحات،ّازتفعت عساٜػُ ضكفّا مً احلّب ّاحلسٓ٘ ّاحلٔاٗ ال 

ّٓاو مً الطي٘ غري املطبْق٘ ظْازحٕ ّأغْاقٕ، ّاىعهظ تأثريٍا     لكد عِػُت مجاح ٍرِ األ

ٍٖ حٔيّا ّألٔػْزٖ زمصٖ حٔيّا آخس، قصاٜد ُتنِذد  ّٓ٘، فهتِبُت، بيَفٕظ ثْز الالٍب علٙ غعسٖ بعفْ

:يف قصٔدٗ عً ثْزٗ تْىظ اليت اىطلكت ميَا الػسازٗ املبازن٘، نتِبُت. ثْزات الػعْب العسبٔ٘  

  

 إذا الّػعب ْٓمّا أزاَد اِلَخٔاٗ“ 

ِْم  ُِْٓقف الّدو يف ُأُصصالّػ  َفال َأَحٌد 

ُِْف   ال اخَل

 ال اجُلُْع 

َِسداىات   ُِٔل ُطِل )ال َم  (ٓا َل

 الامَلتازُٓظ 

 ..ال َلِعَلعاُت الّسصاِص 

ّْازّٗ ِمِيُيطاز  ِِ ماَل ُى  َعلٙ َغِد

 ُِ  َّآَمً بالّػِنٔظ َلـ
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 ِٗ ُِ يف َىػَٔداِلَخٔا  َفطاَز إىل ُحِلِن

 ََّأِىَصَل ِبالظاِلننَي الُطػاٗ اِلكصاِص 

ٌَ)َّأِلَكٙ ِبإْٓاٌ  ُِ (ِفِسعْ  .”يف امَلِصَبَلـ

  

 :عً ثْزٗ مصس، نتِبُت” اإلصخاح الطابع“ّيف

َُٓا الْاِقفٌْ.. َلُهُه امَلِذُد“  !ٓا َأ

ٌَ الِبالدَتُفِْح ِٔيّن أ  ٓرتاٛٚ لَع

ٍَرا الَيَاَز، َفُطِخكّا  ّالّطياِبُل َأِعدُل 

َُّبِعدّا ِلُطْفاٌ ُىِْح  ِلُكٓطأع َأِزِضالّطْاِد، 

ِٕٛ ِٕٛ، ال َغ ّٕ ال َغ  .ٓرتاٛٚ لعَٔي

 َقِدَخسُدْا

 ّاِقِفنِي

َِٔه ًِ َصِنِت  ََّع

 ُزِفع اِلَخَسُج

 َفِاِدُخلْاِمِصس

 ٓا ُصِخبيت

ًِ  “! آِمئـ

  

ٍَِد ددٍٓد غاب عيََْاٛ احلسٓ٘، لكسٌّ طْٓل٘ يف غناز الح لٕ، يف األفل، أّىيا    فنا حدخ مً . ع

حساٍنػعّبٕ قاد مْداٍت مً االحتذاج االدتناعٕ العازو، مً العسام إىل املػسب، للنطالب٘ بالتػٔري 

ّاإلصالحامليػْدًٓ، ال ميهً اٌ ْٓصف بأقل مً نْىُ خسقّا للعادٗ لٔظ يف تازٓخ األّم٘ 

ٍّْ، بَرا املعيٙ، حدٌخ مؤِضٌطباملعئني . العسبّٔ٘حدٍا، بل يف تازٓخ العصس احلدٓح بُسّمتُ

 .التازخيٕ ّالجكايف ـ الطٔاضٕ

ّّل مسٗ، ّبّدد    ٍهرا، تتذٓلٙ قٔن٘ ٍرااحلدخ الصلصال يف أّىُ أطلل إزادات الػعْب العسبٔ٘ أل

غْٔمّا نجٔف٘مً مػاعس اإلحباط ّالٔأع لدٚ فٝاٍت عسٓط٘ مً اجملتنع، مبً فَٔه املجٓكفٌْ 

أىفطَه،ّبعح اآلمال بتأضٔظ دميكساطّٔات حكٔكٔ٘ ُتدّغً ملسحل٘ ددٓدٗ مً احلهام٘ ّالعدال٘ 

ّٔني، بال إقصاّٛاملطاّاٗ ّاحلسٓ٘ ّٓني ّعلناى  .، ٓكْدٍا املؤميٌْ بَا مً إضالمّٔني ّٓطاز

ّما عً احلدخ الجكايف املَّه الرٖ ّضه ٍرِ الطي٘، فأناد أشعه أّىُ ٓتْازٚ خلف أحداخ الفعل أ   

ٌّ قطاعّا مَّنّا  .الطٔاضٕ ّاالحتذاج االدتناعٕ، أّ يف أحطً األحْال أّىُ ناٌ تابعّا لُ ّالطسٓف أ

مً املجكفني الرًٓ ٓفرتض فَٔه اهلذظ باحلدخ ّاملطاٍن٘فُٔ ّقٔادتُ، ناٌ يف مْقع متأّخس، 



ٌّ مً ٍؤالٛ مً ضكط غَس ضكطٍ٘،ّقاو  ّّقف عادصّا ال ٓهاد عكلُ ٓطتْعب ما جيسٖ فعاّل؛ بل إ

ّّل امتخاٌ حكٔكٕ، بعد ضيْات عذاف مً   يف ’حلٔ٘احملاضسٗ‘باىكالٍب ُمِدٕص ضد نلناتُ يف أ

 .التيْٓس ّالعدال٘ ّاحلسٓ٘

** 

 عبداللطٔف الْزازٖ

 غــاعس ّىـاقد

El_ouarari@yahoo.fr 

 خاص مبذل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘

www.ueimarocains.com.  
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  سنة اجلماهري املسحوقةفيصل عبد احلسن

 
  كاتب وصحفي عراقي مقيم يف املغرب

  ـــ كٔف ّاكبت ّعشت ككاتب ّمجقف ٍذِ األحداث السٔاسٔ٘ ؟1

 ما حدث كاٌ ميتظزا يف ظل الفساد املستشزٖ ّالقنع، ّالتخلف يف أىظن٘ فقدت كل   

مصداقٔ٘، ّصار املْاطً ّاملجقف ّالكاتب ٓيتظز حلظ٘ سقْطَا حلظ٘ بعد أخزٚ، لذلك مل افاجأ 

كجريا مبا حدث يف ٍذِ البلداٌ العزبٌٔ٘ ّلً افاجأ مبا سٔحدث للبقٔ٘ الباقٔ٘ مً ٍذِ األىظن٘ 

.الفاسدٗ  

  ـــ يف رأٓك ماٍْاحلدث الجقايف البارسالذٖ ّسه ٍذِ السي٘ ؟2

األٍتناو الكبري مً الشباب املغزبٕ مبتابع٘ األعنال الصادرٗ مً رّآ٘ ّقص٘ قصريٗ ّارٚ أٌ    

.ٍذا ٓدلل علٙ صحْٗ أدبٔ٘ ّثقافٔ٘ يف ٍذا البلد اجلنٔل  

  ـــ لْطلبيا ميك عيْاىا ألحداث ٍذِ السي٘ أٖ عيْاٌ تقرتحُ؟3

  سي٘ اجلناٍري املسحْق٘ ّالصعْد اإلسالمٕ الكاسح  

  ـــ ٍل تفكز يف تْثٔق ثْرات ٍذِ السي٘ يف عنل إعالمٕ ؟4

بالتأكٔد ّقد عنلت علٙ تْثٔق الكجري مً األحداث خالل ٍذِ السي٘ املنلْٛٗ باألحداث 

الدراماتٔكٔ٘، ّرمبا سأعٔد كتابتَا بعنل رّاٜٕ كنا فعلت يف رّآيت اليت ىشزت ٍذا العاو ّأعين 

سيْات كاسابالىكا”  :رّآ٘  

      كاتب ّصحفٕ عزاقٕ ٓقٔه يف املغزب            

faisal53hasan@yahoo.com 

 خاص مبحل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املغارب٘

www.ueimarocains.com.  
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  اخلريف العربيالدكتور عبداهلل الفيفي

 

 .أديب من اململكة العربية السعودية

  ـــ نٝف ٚانبت ٚعػت نأدٜب َٚجكف ٖرٙ األحداخ ايطٝاض١ٝ ؟1

ٞٓ قد أؾبح: نتبُت يف غكٕٛ تًو األحداخ، قا٥ًّا ٜٛحٞ - يًُفازق١- إٕ ايٓعاّ يف عاملٓا ايعسب

، ٖتاّفا َػسّٚعا، ”ايػعب ٜسٜد إضكاط ايٓعاّ“: 2011باالضتبداد، ٚؾاز اهُلتاف يف ٖرٙ ايط١ٓ 

١ٜٓ إؾالح١ٓٝ ٞٓ ٖٛ يف احلكٝك١ ! ٚثٛز ، ٚايٓعاّ ”ْعاّ-ايال“ٚايطبب إٔ َفّٗٛ ايٓعاّ يف عاملٓا ايعسب

 َٔٔ ٝٓات، ٚؾٓاع١ ايػبهات االْتفاع١ٓٝ  َٕ ايعطف ٚاحملطٛب يف ٖرا ايطٝام املسٜض ٜؿبح أيٛا

ايٓعاّ ْعاَٗا، ٚاحلٓل حٓكٗا، ٚأٚدٜت٘ تؿٓب يف .يف تػهٝالتٗا ايُعًٝا املعاؾس٠” عًٞ بابا”عؿابات

َٔ - إٕ تًو اجلُاٖري: ميهٔ ايكٍٛ (َانظ فٝرب)ٚاضتٓاّدا إىل املِٓعس االدتُاعٞ األملاْٞ ..حذٛزٖا

١ٜٓ، اييت نإ ٜس٣ - دٗتٗا ٝٓات ايسأٟ ايفسد أْٗا ترِبز بايػاٜأت  (فٝرب)تتخٓسى بدٚافع َٔ أخالق

ٌَ، ال بدٚافع  ١ٓٝ“ايٛضا٥ ١ٓٝ ايٛضا٥ٌ ُْٚبٌ ايػاٜات”أخالم املطؤٚي ٚيف   .، اييت ُتٛاشٕ بني ٚاقع

ُٓس ايكٓرايف بعد ايكبض عًٝ٘ َُٚٗا ضٝكت يريو - املػٗد ايٛحػٞ يف َعا١ًَ ايصعِٝ ايًٝيب َع

١ٓٝ ايطػٝإ، - َٔ تربٜسات زنٝه١ غاْٖد ٚاقْخع٢ً ثكاف١ٕ ال ُتبٓػس َطًّكا بطكٛط عكً

ٌٓ غٝب١ َص١َٓ ملبادئ   ٚاالْتكاّ، ٚايتػٓفٞ، ٚايتٛٓحؼ،ال َٔ احلٓهاّ ٚال َٔ احملهَٛني، يف ظ

َٛٓاتٗا ١ٜٓ، أبسش َك ١ٜٓ قسٚز ٍٛٓ:حكاز ِٕ بدزداتٗا - ايعكٌ ٚايعدٍ ٚايكإْٛ، اييت ٜٓبػٞ إٔ تتخ ٚإ

ّٓ، ٚيف غٓت٢ ايعسٚف ٚاملالبطات- ايدْٝا ٞٓ عا ،إذٕ، ال ”ايجازات“إمنا ٖٞ   .إىل ضًٕٛى إْطاْ

ٜٓاّ  !”ّٜٛ يو ّٜٚٛ عًٝو“، ٚثكاف١ ”ايجٛزات“ ٚقبٌ ذيو املػٗد املدذٌ،غاٖد ايعامل نريو عٛد٠ أ

 !فُا أغب٘ يًٝتٓا بايبازح١  .احلدٜج١” َٛقع١ اجلٌُ”ايعسب اجملٝد٠ يف ايكاٖس٠، فُٝا ُعسف بـ

َٔٔ ٔقَبٌ احملهّٛ  َٔٔ ٔقَبٌ احلانِ فكط، بٌ  غري أْٓا ْس٣ يف املكابٌ إٔ ايػدؿ١ٓ يألْع١ُ ال ٜأتٞ 

فطكٛط ايبٝادم ايعسب١ٝ املتتاي١ٝ، ٚضكٛط َطسح١ٝ ايػعازات ايصا٥ف١ َعٗا، . ٚاألَج١ً ح١ٓٝ. أّٜكا

١ٓٝ إٔ ايٓعاّ ايطابل قد اْت٢ٗ، ٚأِْٗ ع٢ً أبٛاب د١ٓٓ ايعداي١  َِ َععِ اجلُاٖري ايعسب َٖ ِٚ قد َأ
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١ٓٝ، َتُٓجً٘ يف غدـ احلانِ. ٚايدميكساط١ٓٝ يف - غري إٔ ٖرا  .ملاذا؟ ألٕ ايكك١ٓٝ يدِٜٗ غدؿاْ

ٌٓ أبعادٖا- تكدٜسٟ ١ٓٝ يالضتبداد ٚايفطاد به ١ٓٝ ايجكاف ١ٓٝ   .تططْٝح يإلغهاي َٔ حٝح إٕ اإلغهاي

١ٓٝ ايطا٥د٠، يد٣  َِٝ ايجكاف َٓتٗا، ال تتُٓجٌ يف األغداف، ٚيهٔ يف َٓع١َٕٛ َٔ ائك َٓتٗا، ٚذٟ ز بس

مبع٢ٓ إٔ ذٖاب ٖرا ايبٝدم أٚ   .ايطٝٓد ٚاملطٛد، ٚإمنا أٚي٦و احُلٓهاّ ايفاضدٕٚ أْفطِٗ ْتاداتٗا

َِٝ ايفسد،  َِٝ، بد٤ّا َٔ ٔق ٌٓ يف تػٝري غبه١َٕطتٛط١ٓ َٔ ائك ٞٓ، يهٔ احل ٌٓ ايٓٗا٥ ذاى يٝظ ٖٛ احل

١ٜٓ، ادتُاع١ٓٝ ٚثكاف١ٝ، ط١ًٜٛ ٚغآق١، إذا  ١َٓ، ٚذيو يف زح١ً تسبٛ فاألضس٠، فاجملتُع، فايدٚي١، فاأُل

ٛٓي٘ ع٢ً غعب بأنًُ٘ (أٟ ايتػٝري ٚايسح١ً)مٓتا  ٍٛٓ فسٕد ع٢ً مجاع١، فكًّا عٔ تػ إٕ . حاال دٕٚ تػ

ٟٓ ٟٓ ٚايبػس ِْ َٔ ايٓعس ٛٗز إٔ ذٖاب ٖرا احلانِ املطتبٓد أٚ ذاى ايطاغ١ٝ . ايٓعاّ تالح َٚا تؿ

 ،١ٓٝ ٍٚٓ ٚاألخري إآل ديٌٝ ع٢ً إٔ ايجكاف١ ذاتٗا َا شايت طفٛي ٌٓ األ املطتأضد ٖٛ َفتاح ايتػٝري ٚاحل

ٟٓ ايطاغٞ ألٕ احلانِ، . َسٜك١ بفهس٠ احلانِ بأَسٙ، َٚؤ١َٓ بُكدز٠ ايفسد اخلازق١، ٚضًطاْ٘ األبٛ

ُ٘ ُٚتؿُِٓ٘ ُٓ . َُٗا بًؼ ْفٛذٙ، ال ميهٔ إٔ ٜفعٌ َا ٜفعٌ يٛال ايب١٦ٝ احملٝط١ ايفاضد٠ اييت ُتَفِسٔع

ٝٓات ايساضد١، حتت  ّٕ َٔ ايفطاد املطتػسٟ، ٚاحملطٛب ١ٓٝ حملٕٝط عاز ِٖ فٗٛ ؾٓٝع١ ثكاف َٔٔ َث ٚ

 ،ٓٞ ٟٓ، ٚايَكَبً غعازات ٚتػسٜعات َانس٠، ٚددبا٤ إٓيا َٔ ايتعٓؿب األبٛ

ٟٓ، ٚعدّ ضٝاد٠ ايكإْٛ خالٍ ذيو نًٓ٘،  ٞٓ،ٚايعٓؿس ٞٓ، ٚايطا٥ف ٞٓ،ٚاإلقًُٝ ٞٓ،ٚاملٓاطك ٚايٖطَبك

إٕ احلانِ دًٓاْد ٚقخ١ٓٝ يف إٓ، . ، مبطتٜٛات٘ ٚأيٛإ طٝف٘ املتعٓدد٠(ايتكٗكس احلكازٟ): ٚباجل١ًُ

١ٓٝ، قبٌ إٔ ٜهٕٛ دًٓاّدا ١ٓٝ إٔ ال تتفا٤ٍ نجرّيا   .بٌ ٖٛ قخ١ٓٝ ثكاف ٚيرا، فإٕ ع٢ً اجملتُعات ايعسب

ٝٓس ايٛدٛٙ ٝٓس األٚقاع يتػ بٌ إٕ عًٝٗا بدٍ إٔ َتُؿٓب داّ ثٛزاتٗا ايػاقب١ ع٢ً فسٕد، إٔ . بتػ

١ٓٝ ٚايتٓع١ُٓٝٝ- ُتخأضب قبٌ ذيو ١ٓٝ ٚايتجكٝف ١ٜٓ ٚايتعًُٝ غبه١ّ نا١ًَّ َٔ - عرب َؤٓضطاتٗا ايرتبٛ

ُٜؿٓع ال ٜٛيد َِٛحؼ، ٚحٓهُت٘ يف زقاب ايسعاٜا؛ فايطاغ١ٝ   املعطٝات املسٓنب١ اييت أْتذت ذيو ايفسد اي

  ـــ يف زأٜو َاٖٛاحلدخ ايجكايف أٚاإلعالَٞ ايبازشايرٟ ٚضِ ٖرٙ ايط١ٓ ؟2

ٝٓكد تسنت َطاح١ُّترنس يف اإلعالّ يطٛاٖا َٚا حدخ   .ال أعتكد إٔ األحداخ اييت شيصيت ايعامل ايعسب

ََٚضِ ايط١ٓ املاق١ٝ فًٝظ باآلداب ٚايفٕٓٛ ٚايتٓعريات ٚحدٖا ُتعسف   .ٖٛ بايفعٌ أبسش حدٕخ ثكايٍف 

 .بٓبض اإلْطإ، ٚاحلٝا٠، ٚايػازع، َٔ قبٌ َٚٔ بعد:ايجكاف١، ٚيهٔ

  ـــ يٛطًبٓا َٓو عٓٛاْا ألحداخ ٖرٙ ايط١ٓ أٟ عٓٛإ تكرتح٘ ؟3

ايسبٝع “: يطُت أدزٟ ملاذا ّمٖس٢ ايٓاع ٖرا ايعاّ، ايرٟ ملـٓا ٜٓت٘ ضٝاضٝ٘ا بعد  .”اخلسٜف ايعسبٞ“

َٓا ايسبٝع ايعسبٞ، فُا شاٍ يف   .، ايرٟ أضكط أٚزاّقا عتٝك١ٜابط١”اخلسٜف ايعسبٞ“إْ٘   ؟”ايعسبٞ أ

ِٕ مل   .ٔعًِ ايػٝب ١ٓٝ عٔ زبٝع، فبٗا ْٚعُت، ٚذيو َا ْسدٛٙ، ٚإ ِٕ متٓدكت ايجٛزات ايعسب إ



بعد ايدَا٤ اييت ضايت، ٚاملعامل اييت ازُتهبت، ٚخساب ايدٜاز ايرٟ - أخس٣” دسذإ“تتُٓدض إٓيا عٔ 

 !فًب٦طت ايجٛزات- حدخ

  ـــ ٌٖ تفهسيف تٛثٝل أحداخ ٖرٙ ايط١ٓ يف عٌُ أدبٞ أٚفهسٟ ؟4

ٛٓييت ايِػعس١ٜ ”ٚضكٛط ايطاغ١ٝ.. ايٓعاّ“فًكد نتبُت عٔ   .حدخ ٚحيدخ ٚضٝخدخ ، نُا نتبُت َط

ِٕ ناْت يًِػعس عاد٠ّ َطازُب٘ اخلآؾ١ إىل ايتأٓثس ٚايتعبري.”طا٥س ايِػعس“ ١ٓٝ، ٚإ ١ٓٝ ثكاف . ٖٚٞ مبجاب١ َسثـ

 :َٚٓٗا

َُِسٔقَعـــــــــ١ْ  ِٞ ًََُِت يف احَل ٤ُِٛ َا َح َْ  ِٞ  ٔب

……… ..ٔ٘ ِٝــــــــــــــ َُْسِد ََٛز٣ ٔطِفاّل  َِْذَبِت يف اي  !َا َأ

َٚٔزٖــــــــــــــــا ََٔطــــــــــــــــ١ْ باَعِت َأَضا ِٛ َُ ُِــٝا٤ُ   َع

……… ..ٔ٘ ِٝــــــــــــ ٤َِٞ ُتِػًٔ ُِٛم ُيِعَبُتٗا ال َغ  ٚايٗطــــــــــــــــ

ٔ٘ َِٛدٔتـــــــــ َُ ِٞ ٔب ٜٔــــــــــــــــٗا ايعأت  ََٚقِفُت يف َثِد

……… ..ٔ٘ ِٝ ٣َٛ َدٜأد ِٔ َأِغ َٔ  َأِضَتِكٔسُئ ايَفِذــــــــــــــَس 

ُٖٓا؟»: قايِت  َٟ  ٚاِفَتٖس عأزُقٗـا.. «َفتا

……… ..ٔ٘ ِٝ ِٞ َؾِدُزٖا ٚاٖتاَج ضأد  ٚادتــــــــــــاَؽ ٔب

َٔٗــــــا َٚ يف َد ًَـــــِت ال َغــــــــــــِد ُٔ ٖٝـــــــ١ْ َث ِٓ  ٔد

……… ..ٔ٘ ِٝــــــــــــــــ ِٛ َفُتِكٔؿ ُْ َِٜد ُٔٗا  ِٔ َف َٔ  ٚايِػعـــــــُس 

*** 

ٔ٘ َٜٔتــــــــــــــــ ِٝــــــــــــــــّػا بسا َٜٔدٖــــــــــــا َد ٕٖ يف   نأ

……… ..ٔ٘ ِٝ ُِٜطٔفـــــــــــــ  ٌٔ ِٝ ُ٘ يف امَلَد٣ نايًٖ ٝٗــــــــــــــــ  َحٔب

ٔ٘ َُٔتــــــــــــــــ ِٝ ِٛ بَػ ِٗٔسُت َأِزُقُب إِذ َتِؿُخــــــــــ  َض

……… ..ٔ٘ ِٝ ْٔــ ََخا ّْ يف  َُــــــــــــــــا ِْ َغَفِت َٚح ِٜــــــــــــــــ  ٔز



ََٜدِع َغَسّفـــــا، َِٜس٠َ َحٖت٢ مل  ََــــــــــــــــ٢ اجَلٔص  َز

……… ..ٔ٘ ِٝ ِّٜخــــــــــــــــا َٚزِعّدا َٚبِسّقــــــــــــــــا حأقَد ائف  ٔز

ََــــــــــــــــاّل ُ٘ َأ ًُـــــــــــــــ َِٚب  ِٞ ََٜدِع ٔي  َحٖت٢ ٔإذا َيِ 

……… ..ٔ٘ ِٜـــــــــــــــ ُِٔس َٜ  ٌُ ِٝ ٍٔ ٚزاَح ايًٖ َُِطَتَهــــــــــــــــ  يف 

٘ٔ يف ايٖؿِخَسا٤ٔ َأِنُبُدٖـــــــــا  ٚاِضَتِبَػَسِت ٔب

……… ..ٔ٘ ِٜـ ٔٛ ِٝــــــــــــــــٔد ٚاأَلِعَساُب َتِػ  ٚايَبِدُز يف ائب

َّــــــــــــــــا َٓا حأفّػـــــا َقٔس ِٝ ِّٝعا َعًَ َْٔذ  َأِضَس٣ 

……… ..ٔ٘ ِٝـــ  َا َنــــــــــــــــٖف َحٖت٢ َتَػٖػ٢ األزَض ٚأي

ّْ ِٚٔم َد ِٞ ُخــــــــــِكٔس ايُعــــــــــــــــُس ُ٘ َتَدٖجَس ٔف ِٓ َٔ 

……… ..ٔ٘ ِٝــــــــــــ ٌْ ُتٓأد ُِْذـــ  ْٔ ُٝ ََِخًَــــــــــــــــتَأِع  !َٚأ

ُ٘ َئعَبِت ُٝـــــــــــــ ُّا ِٚي َِٚضــــــــــــــــ  فال َضَك٢ اهلُل 

……… ..ٔ٘ ِٜ َٛأد َِٛقـــــــــــٔت بايَكِت٢ًَ َغ ِٓٔهٔب اي ََ  !يف 

*** 

َٝــــــــــــــِت َِْد١ًّ ُخٔؿ  ِٟ ِٛٔز ١ََٖ ايِػِعٔس، ُث  ٜا ُأ

……… ..ٔ٘ ِٝــــــــــــــــ ِٜـــــــــٕب نَتِأٔي ِٝٔو ٔبَتِػٔس  يًِػعــــــــــــــــٔس ٔف

َٜــــــــــــ١ُ ِٕ.. ٚايػا ٣َٛ ٔحؿاُز َف ١َُٜ ايُكِؿ  ايػا

……… ..ٔ٘ ِٝـــــ ِٓ َُٜع ِٞ َغّدا َا َقِد  ِٓ َُٜػــــــــــــــــ  ِٕ ِٔ أ  َٔــــــــــ

َّا َِٗكَس٣ ُقُد ِٞ ايَك ُِٔػ َٜ َِ ايٖػِعُب،  َِٜبَه  ِٞ  !َن

……… ..ٔ٘ ِٝ َِٜبٔػ ٣َٛ َا ايٖسٗب  ٘ٔ ٔضــــــــ ِٝ  َا َدــــــــــــــــٖد ٔف

َٚٔش٠ّ، ُِــــــــــــــــّسا َدـــــــــال ُ٘، ُح  يًٖسِب َأِزباُبــــــــــــــ



……… ..ٔٙ ِٛ ِٓٗا تأيُد ايٗػ َٔ ِٜــــــُف ٚ ِٓٗــــــــــــــــا ايٖطٔس َٔ! 

ٔ٘ َٗٔتــــــــــــــــ َٓــــا ٔبَذِب ِٝ َُِتَط٢ ٔف َِ امُل َِٜبُؿ  ِٞ  َن

……… ..ٔ٘ ِٝـــــ ِٓ َُٜػ  ِٞ َِٜسَتَع ايِر٥ِــــــــــــــــُب ٚايٖسأع  ِٞ  !َن

*** 

ِٟ ُحٖس٠ّ َخَسَدـــــــــــــــِت ِٛٔد ١ََٖ ايِػِعٔس، ُع  ٜا ُأ

……… ..ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َأفأعــــــــــــــــ ِٝ ًِٔدٖا إِذ َطَػـــــــــِت ٔف ِٔ ٔد َٔ 

َٔ ائعذـــــــــــاَف فال ِٝ ْٔ ُٔ ٔضِسْا ايٖجُا  ٖا حن

……… ..ٔ٘ ِٝ ٓٔــــــــــــــــ َِْب  نايَػِسٔب ٔؾِسْا ٚال نايُعــــــِسٔب 

ٗٔــــــــــــــــٓا ُِٚد َِٝس َأ ّٖا َغـــــــــــــ ِٛ ُُٚد  َٔ ِٜ ِٛٔزٔد  َُِطَت

……… ..ٔ٘ ِٝــــــــــــــــ َُا٤ّ ال ُتٛأت َٔ َضــــــــــــــــ ِٝ ِٓٔصٔيـــــــــــ  !َُِطَت

َِٓتـــــــــــــَك٢، ٚٔبأعـِــــــــــــــــ ٟٖ امُل ٔٚ َٛ ٖٓ ُٔ اي  ُتَدِخ

……… ..ٔ٘ ِٝ َٔ ِٝٓا َٚتِس َٔ  !ــــــــــــــــكأب ايٖطذــــــــــــــــا٥ٔٔس َتِس

غري إٔ َٔ طبٝع١ األثس األدبٞ إٔ ال تعٗس اضتذابات٘   .ٚاآلتٞ ئ ٜٓذٛ َٔ آثاز َا حدخ ٚحيدخ

ٓٞ ٟٓ أٚ اإلعالَ ١ّٜٓ، نُا ٖٞ احلاٍ يف ايطسح ايفهس  .فٛز

 عبداهلل بٔ أمحد ايَفٝفٞ/ د.أ

 (عكٛ دلًظ ايػٛز٣ ايطعٛدٟ- األضتاذ ظاَع١ املًو ضعٛد)
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