
 الحتاد الكتاب يعطي سلطة للرئيس وينتخب عبدالرحيم العالم رئيسا من 18املؤمتر 

 القاعة

  

 سعيدة شريف من الرباط

 أزبع ىطاٛ يف املهتب التيفٔرٖ، ّالػافعٕ تهطس الكاعدٗ ّترتغح لسٜاض٘ االحتاد

 الحتاد نتاب املػسب، أضفست عً 18متٔص ْٓو الطبت ّصباح األحد بأغػال مازاطْىٔ٘ للنؤمتس 

إدساٛ زتنْع٘ مً التعدٓالت علٙ الكاىٌْ األضاضٕ الحتاد نتاب املػسب علٙ زأضَا اىتداب 

زٜٔظ احتاد نتاب املػسب مً داخل قاع٘ املؤمتس، ّميخُ ضلط٘ نبريٗ حبٔح ال ميهً إقالتُ إال 

بتيظٔه مؤمتساضتجياٜٕ، لتاليف تهسازالطٔيازْٓ الطابل الرٖ أدٚ إىل إقال٘ السٜٔظ الطابل عبد 

اذتنٔد عكاز، ّمتتٔع السٜٔظ ادتدٓد ّالسؤضاٛ الكادمٌْ حبضاى٘ ّاضع٘ ، الرٖ مل ٓهً إال الهاتب 

 .عبد السحٔه العالو 

ّننا ناٌ متْقعا ، مل ختب التيبؤات يف اىتداب عبدالسحٔه العالو ، زٜٔطا الحتاد نتاب املػسب، 

بعدما ناٌ ىاٜبا للسٜٔظ يف الْالٓ٘ الطابك٘، ّقاو مبَاو السٜٔظ خالهلا، ألٌ أغلب التهتالت 

اغتػلت لدعنُ ، إىل داىب متهيُ مً اضتكطاب زتنْع٘ مً األعضاٛ، ّاتضالُ حتٙ بالرًٓ ناٌ 

عنسأّناٌ، الرٖ لُ حهآ٘ صساع مسٓسمع االحتاد  (املتنسد)مػضْبا علَٔه، ّعلٙ زأضَه الهاتب 



تْدُ بإصداز نتاب الذع ّغَريّبْقفات احتذادٔ٘ متهسزٗ يف املعسض الدّلٕ لليػس ّالهتاب 

 .بالدازالبٔضاٛ

ستند :  صْتا، فٔنا حضل ميافطِْ علٙ السٜاض108ّ٘قد حضل عبد السحٔه العالو علٙ 

 12الػافعٕ ناىت أّل امسأٗ ترتغح مليضب زٜٔظ االحتاد علٙ   صْتا، ّلٔل36ٙبْدّٓو علٙ 

 3مْقفا مً ميطل ذنْزٓ٘ تػهٔل٘ املهتب الطابل، ّعبد الياصس لكاح  صْت، ّتطذل برلو

 أّزام بٔضاٛ، مل ٓعني فَٔا أصخابَا أٓا مً 9أصْات، ّبْضلَاو الضعٔف صْتني، يف مكابل 

املسغخني للسٜاض٘، ّبَرا ٓهٌْ العالو قد حضل علٙ السٜاض٘ بتفْم نبري، أثبت جناع٘ طسم 

اغتػالُ خالل ٍرِ املدٗ، ّأند بامللنْع تَاّٖ األطسّحات اذتصبٔ٘ اليت ناىت مَٔني٘ علُٔ، 

، فَل ضٔيذح العالو يف اىكاد االحتاد مً ”زدل املسحل٘“ّزضخ ما قالُ أحد أعضاٛ االحتاد، مً أىُ 

املَاّٖ ّاملطبات الطخٔك٘ اليت ّقع فَٔا ضابكا، ّدعل مسعتُ ترتادع علٙ املطتْٚ الْطين 

 11ّالعسبٕ؟ ٍّل ضٔخدخ االىطذاو بٔيُ ّبني املهتب التيفٔرٖ ادتدٓد، الرٖ أصبح ٓضه 

عضْا بدل تطع٘ مع التعدٓالت ادتدٓدٗ، مً بٔيَه أزبع ىطاٛ حطب تعدٓل الكاىٌْ األضاضٕ 

 يف املاٜ٘، ّبَرا أصبح 30ادتدٓد، الرٖ حيح علٙ أٌ تهٌْ متجٔلٔ٘ املسأٗ يف مهتبُ بيطب٘ 

ّداد : املهتب التيفٔرٖ الحتاد نتاب املػسب ٓضه إىل داىب السٜٔظ عبد السحٔه العالو نال مً

بينْضٙ، ّأمٔي٘ املسٓين، ّلٔلٙ الػافعٕ، ّفاطن٘ الصٍساٛ بئظ، ّضعٔد نْبسٓت، ّإدزٓظ 

 .امللٔاىٕ، ّعبد اجملٔد غهري، ّحئٙ عنازٗ، ّمضطفٙ لػتريٖ، ّعبد الدًٓ محسّش

ٍرِ إذٌ ٍٕ التػهٔل٘ ادتدٓدٗ للنهتب التيفٔرٖ ادتدٓد الحتاد نتاب املػسب، الرٖ أفسشِ املؤمتس 

، الرٖ ناد أٌ ٓيطف مير دلطتُ األّىل، ّعسف الهجري مً ادتدل ّاليكاغات، اليت صبت يف 18

املػانل الػدضٔ٘ ّاليصاعات املضلخٔ٘، ّمل تضب حْل الطؤال الجكايف، ّال الْضع املػسبٕ 

الساًٍ املأشّو، الرٖ ٓتْقع مً املجكفني أٌ ٓهْىْا ميازٗ جملتنعَه، ّلهيَه لألضف أثبتْا 

ّبامللنْع، عً احنداز ّعً تػسذو ال مجٔل هلنا، ّال أدل علٙ ذلو مً مػسّع البٔاٌ الجكايف، 

الرٖ ضدس ميُ الهتاب، ّاعتربِّ دٓباد٘ ال تسقٙ مبؤمتس يف األلفٔ٘ الجالج٘، ما دعلَه ال ٓضادقٌْ 

علُٔ، ّٓسدٌْٝ ذلو إىل حني إعادٗ صٔاغتُ مً ددٓد، يف حني دست املضادق٘ علٙ التكسٓس 

 صْتا مكابل اعرتاض عضْ ّاحد، ّامتياع ضت٘ أعضاٛ، ّمتت املضادق٘ علٙ 94األدبٕ لالحتاد بـ 

ننا صْت علٙ اىتداب زٜٔظ احتاد  . صْتا ّامتياع ضت٘ أعضاٛ عً التضْٓت88التكسٓس املالٕ بـ 

 عضْا، اعرتض علٙ ذلو، أّ باألحسٚ حجْا علٙ ٓيتدب 75نتاب املػسب مً داخل قاع٘ املؤمتس 

 . عضْا51مع املهتب التيفٔرٖ 



ّخالل مياقػ٘ التكسٓسًٓ األدبٕ ّاملالٕ، طػا ىْع مً احملاضب٘ ألعضاٛ املهتب التيفٔرٖ الطابل 

مً بٔيَه حطً  ّعلٙ زأضَه عبد السحٔه العالو السٜٔظ اذتالٕ، الرٖ ّادَُ بعض املؤمتسًٓ 

جننٕ، ّحئٙ بً الْلٔد، بضسّزٗ عدو تطدري االحتاد دتَات أخسٚ أّ حتْٓلُ إىل ّنال٘ مليتدٚ 

أصٔال الجكايف، أّ إىل أٖ دَ٘ عسبٔ٘ نٔفنا نً ىْعَا، ننا طالبِْ بالػفافٔ٘ ّاملْضْعٔ٘، 

ّاالحتهاو إىل معآري ادتْدٗ ّادتدٗ يف اليػس، ّدعل االحتاد مطآسا ليبض اجملتنع ّلتخْالتُ، 

مع االٍتناو بالهتاب املػازب٘ بارتازج، ّبالتيْع اللػْٖ يف املػسب، ّباألضاع اللػ٘ 

 ّالسفع مً مطتْٚ ارتدمات ٬األماشٓػٔ٘،ّتعصٓص مْقع امليظن٘ يف عالقاتَا مع اجملتنع املدىٕ

 . ّتْطٔد اضتكاللٔ٘ امليظن٘ ّإغعاعَا الْطين ّالدّل٬ٕاالدتناعٔ٘ املكدم٘ للهتاب

فَل ضٔيذح املهتب ادتدٓد الحتاد نتاب املػسب يف نل ٍرا، ٍّل ضٔضبح حكٔك٘، ننا عرب عً 

 ذلو العالو غٕ افتتاح املؤمتس، مالذا أميا للهتاب ّالهاتبات؟

زتل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘ 

www.ueimarocains.com 



 جملة إحتاد كتاب اإلنرتنت املغازبة يف حىازخاص مع األستاذ عبدالسحيم العالم

 غراة إعالنه عن تسشحه لسئاسة إحتاد كتاب املغسب

  

 عبده حقي: حاوزه 

 الحتار نتاب املػضب ٚايشٟ 18ٜعٝؿ املؾٗز ايجكايف املػضبٞ حاي١ بضنا١ْٝ عؾ١ٝ إْعكار املؤمتض

ٜقارف أٜنا َضٚصْقف قضٕ ع٢ً تأعٝغ٘ ٚحنٛصٙ ايٛاطٕ يف ايغاح١ ايجكاف١ٝ املػضب١ٝ ٚايعضب١ٝ 

حكل فٝٗا اإلحتار ايهجرئَ املهاعب نُا أْ٘ أماع فٝٗا ايهجرئَ املهاعب ٚأخطأ ايهجرئَ ايفضل 

ٜٚأتٞ ٖشٙ احلٛاصاخلال َع … بغبب بعض اخلالفات ٚاإلختالالت ع٢ً َغت٣ٛ املضنظٚايفضٚع 

غزا٠ إعالْ٘ عٔ تضؽخ٘  (ايؾضعني)األعتاسعبزايضحِٝ ايعالّ أحز أعنا٤ املهتب املضنظٟ احلايٞ 

يض٥اع١ فرت٠ ايٛال١ٜ ايكار١َ بعز إٔ نإ قز أعًٔ يف بالغ عابل فارصيف أٚاخضفرباٜضاملامٞ عٔ 

يف ٖشا احلٛاصْعٛر َع األعتاسعبزايضحِٝ ايعالّ إىل األعضاصاحلكٝك١ٝ ٚصا٤ ٖشا !! عزّ ايرتؽح 

ايكضاصاألخريٚايٓبؿ أٜنا بأع١ً٦ أخض٣ يف صأٖ َٚغتكبٌ اإلحتار يف ظٌ املغتجزات ايغٝاع١ٝ 

 .ٚايجكاف١ٝ ٚاجملتُع١ٝ يف بالرْا 

يف تقضٜح عابل أنزت أْو ئ ترتؽح َض٠ أخض٣ ملٓقب ص٥اع١ إحتار نتاب املػضب َايشٟ  .ؼ

 تػريٚحفظى َٔ جزٜز ع٢ً ايرتؽح ؟



حفظْٞ ٚمع االحتار ٚغريتٞ املتٛاف١ً ع٢ً ٖشٙ املٓظ١ُ اييت ٖٚبتٗا أطٜز َٔ عؾض عٓٛات  .ج

يهٔ جتضبيت . َٔ عُضٟ َٚٔ جٗزٟ، ٖٚشا أَض َعضٚف ٚال أفتدض ب٘، ٚال أْتظض عٓ٘ أٟ جظا٤

ايغابك١ اييت صانُتٗا يف االحتار، ٚخربتٞ املتٛامع١ اييت نْٛتٗا يف تزبري ؽؤٕٚ ٖشٙ املٓظ١ُ، 

فنال عٔ ايزعِ ٚايتخفٝظ ايهبرئٜ ايًشٜٔ َافت٦ت أتًكاُٖا َٔ األفزقا٤، مبٔ فِٝٗ بعض صؤعا٤ 

االحتار ايغابكني ٚبعض َؤعغٝ٘ ٚصٚارٙ ٚأفزقا٥٘، نإ نفٝال بإٔ ٜزفعين إىل ايرتاجع عٔ 

اْغخابٞ ايغابل َٔ حًب١ ايرتؽح املفتٛح١ أَاّ اجلُٝع، ألعًٔ عٔ تضؽٝخٞ يض٥اع١ االحتار 

دلزرا، خقٛفا ٚقز ؽعضت بإٔ االحتار َاطاٍ يف حاج١ إيٞ ٚإىل خزَاتٞ، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ إٔ 

.املؤمتض، يف ْٗا١ٜ األَض، ٖٛ فٛم اجلُٝع، ٚعًٝٓا مجٝعا إٔ سلتهِ يكضاصات٘  

ٖٞ إسٕ عٛاٌَ سات١ٝ ٚأخض٣ َٛمٛع١ٝ، فكز ٚجزت يف ْفغٞ أْين َؤٌٖ يكٝار٠ االحتار َض٠ 

أخض٣، ٚاإلماف١ إىل صفٝزٙ ايضَظٟ ٚايٓنايٞ ٚايجكايف، ٚخقٛفا بعز ايتجضب١ ايغابك١ اييت قزت 

فٝٗا االحتار يف أفعب َضاحً٘ ٚذلطات٘، ٚمتهٓت، صفك١ بعض األفزقا٤ يف املهتب ايتٓفٝشٟ، 

ٚحت٢ َٔ خاصج٘، َؾهٛصٜٔ، َٔ ايعبٛص باحتارْا، بغالّ، إىل ذلطت٘ اجلزٜز٠ ٚايهرب٣، اييت ٖٞ 

يشا، فُٔ حكٞ إٔ أتضؽح، بٌ َٚٔ ٚاجيب، نُا إٔ َٔ حل نٌ َٔ ٜض٣ يف ْفغ٘ أْ٘ . املؤمتض

َغتعز يتخٌُ املغؤٚي١ٝ بهٌ تفإ ٚإخالل ْٚهضإ سات، ٚأْ٘ عٝكزّ ق١ُٝ َناف١ إىل ٖشٙ 

املٓظ١ُ، إٔ ٜرتؽح، ع٢ً إٔ ٜقب تضؽخ٘ يف خز١َ املٓظ١ُ، ٚيٝػ خلز١َ َقاحل َٚطاَع 

أخض٣، أٚ فكط يًتالعب مبقري ٖشا اخل١ُٝ ايزاف١٦ اييت جتُعٓا مجٝعا، أٚ ايعبح بإصثٗا ايجكايف 

 .ٚايضَظٟ

ع٢ً فٝػ١ بضْاَج اْتدابٞ  (ملاس أصؽح ْفغٞ يض٥اع١ إحتار نتاب املػضب؟ )ــ جا٤ت نًُتو  ؼ

 ٖٚٞ عابك١ يف تاصٜخ اإلحتار نٝف ناْت صرٚر ايفعٌ ؟ (ثكايف⁄عٝاعٞ)

يكز حضفت ع٢ً إٔ أعًٔ عٔ تضؽٝخٞ، . ؽهضا يو ع٢ً عؤايو ٚع٢ً اٖتُاَو ايقارقني .ج

ٚفل فٝػ١ جزٜز٠، أخرب بٗا ايضأٟ ايجكايف ايعاّ، ٚخقٛفا أعنا٤ االحتار ٚاملؤمتضٜٔ، ٚأعًُِٗ 

بإٔ تضؽٝخٞ يٝػ آت َٔ فضاغ، بٌ ٖٛ ْابع َٔ َعضف١ رقٝك١ َٚباؽض٠ باالحتار ٚباْؾػاالت٘ 

األعاع١ٝ ٚمبغتكبً٘ أٜنا، َٔ ٖٓا حضفت ع٢ً إٔ أعًٔ عٔ تضؽٝخٞ ٚفل بضْاَج ثكايف 

ٚتٓظُٝٞ طُٛح، ٚغري ْٗا٥ٞ، أعًٓ٘ أَاّ اجلُٝع، َغتٗزفا َٔ ٚصا٥٘ فتح ْكاـ َغؤٍٚ َٚجُض 

حٍٛ َٓظُتٓا ٚحٍٛ َغتكبًٗا، مبع٢ٓ أْين أعٞ جٝزا ايػا١ٜ َٔ تضؽٝخٞ، ٚأعٞ َا ٜٓتظضْٞ 

 ..أْا ؽدك عًُٞ، ٖهشا نٓت را٥ُا ٚعأظٌ. َٔ َغؤٚيٝات ٚٚاجبات جتاٙ َٓظُتٓا



عابك١ يف تاصٜخ االحتار، ٚعًٝٓا سلٔ أٜنا أال ْتدًف عٔ املتػريات اييت ٜعضفٗا  ٖٞ، نُا تفنًت،

دلتُعٓا ٚايعامل َٔ حٛي٘، أَا االصجتاٍ فٗٛ مز نٌ عٌُ جار َٚغؤٍٚ، نُا أْ٘ عًٝٓا إٔ ْؤَٔ 

َٔ ٖٓا، أعًٔ َغؤٚيٝيت أَاّ بضْادلٞ، نُا أْين َغتعز ألٕ . مببزأ املغؤٚي١ٝ ٚاحملاعب١

أظٔ إٔ ٖشا ايغًٛى ٜعهػ رميكضاط١ٝ جزٜز٠ راخٌ االحتار، ٚأمت٢ٓ إٔ تؾهٌ . أحاعب عًٝ٘

ٖشٙ املبارص٠، ٚسلٔ ْزخٌ ايّٝٛ يف طٛص مخغ١ٝٓٝ جزٜز٠ يف تاصٜخ االحتار، خط٠ٛ أخض٣ سلٛ 

 .األٌَ ٚسلٛ املغتكبٌ

ــ تنُٓت نًُتو َٓطًكات ٚبضاَج ثكاف١ٝ ٚتٓظ١ُٝٝ طُٛح١، َاٖٞ اينُاْات ايهف١ًٝ بايٛفا٤  ؼ

 بٗا ٚحتكٝكٗا خالٍ ايٛال١ٜ ايكار١َ ؟

اينُاْات نجري٠، تتٛقف ع٢ً َز٣ قزصتٞ ع٢ً َٛاف١ً ايعٌُ راخٌ أجٗظ٠ االحتار بٓفػ  .ج

اإلٜكاع، بٌ إٕ ايغٝام ايعاّ ٜفرتض إٜكاعا أعضع، يف تعإٚ طبعا َع َهتب تٓفٝشٟ أمتٓاٙ أنجض 

ح١ٜٛٝ َين ٚطُٛحا، نُا أمت٢ٓ إٔ ٜنِ أعنا٤ ٜؤَٕٓٛ بٓبٌ ايعٌُ اجلُعٟٛ ٜٚكزصٕٚ أٖزاف٘ 

ٚغاٜات٘، ٚخقٛفا عٓزَا ٜتعًل األَض بايعٌُ ايتطٛعٞ راخٌ أجٗظ٠ َٓظ١ُ ثكاف١ٝ عضٜك١ 

.َٚؾٗٛر هلا، تاصخيٝا، مبٛقعٗا االعتباصٟ ٚايضَظٟ يف املؾٗز ايجكايف ايٛطين ٚايعضبٞ ٚايزٚيٞ  

َٔ اينُاْات املُه١ٓ أٜنا، املتػريات ايهرب٣ اييت تعضفٗا بالرْا، يف عٝام احلضاى االجتُاعٞ 

ايعضبٞ، مبا ٚانب سيو َٔ إقضاص يزعتٛص جزٜز، حتتٌ فٝ٘ ايجكاف١ حٝظا َتُٝظا، فنال عٔ ايتخٍٛ 

ايشٟ طاٍ بضاَج أحظابٓا ايٛط١ٝٓ، فُٝا ٜتعًل باْفتاحٗا ع٢ً ايجكاف١ ٚإمياْٗا بنضٚص٠ إفالح ايؾإٔ 

ايجكايف ببالرْا، عزا إٔ ايربْاَج احلهَٛٞ نإ بزٚصٙ طُٛحا، َٔ حٝح اٖتُاَ٘ بايجكاف١ ٚبإفالحٗا 

ٚتطٜٛضٖا يف بالرْا، ٖشٙ نًٗا َعطٝات أخض٣ َٛاط١ٜ ١َُٗٚ، نف١ًٝ بإٔ تنُٔ يٓا سلٔ يف 

االحتار، دلاال أٚعع يالؽتػاٍ يف َٓاذ فخٞ، مبا ٖٛ دلاٍ أمخ٢ ٜٛيٞ ايجكاف١ يف بالرْا 

.اٖتُاَا نبريا َٚتظاٜزا، بعٝزا عٔ أٟ تؾٓج أٚ ْفٛص أٚ عز١َٝ  

َٔ بني اينُاْات األخض٣، َا ملغت يف ايٛال١ٜ احلاي١ٝ َٔ حضل َٔ ايزٚي١ يعزر َٚٔ بعض 

اجلٗات احله١َٝٛ ٚبعض املؤعغات، اييت جتُعٗا باالحتار عالق١ تعإٚ ٚؽضان١، ع٢ً ايتعإٚ َع 

ٖشٙ نًٗا . ْٗٛم٘ بزٚصٙ ايجكايف املضنظٟ االحتار، ٚع٢ً َٛاف١ً رعُ٘ ٚرعِ أْؾطت٘، بػا١ٜ 

عٛاٌَ ٚرٚافع، إىل جاْب أخض٣، جتعًين أتفا٤ٍ مبغتكبٌ َٓظُتٓا، ٚبإٔ ايربْاَج ايشٟ عطضت٘ 

هلشٙ ايػا١ٜ أصاٙ قابال يًتٓفٝش، إسا َا تٛفضت ي٘ ايٓٛاٜا احلغ١ٓ، خقٛفا ٚأْين أَٚٔ، َع سيو، بإٔ 

 .ايعٌُ راخٌ االحتار جيب إٔ ٜهٕٛ مجاعٝا ٚيف إطاص تؾاصنٞ

 َاٖٞ تٛقعاتو يٓتا٥ج املؤمتض ايكارّ ٚنٝف تٓظض إىل َغتكبٌ اإلحتار ؟ ؼ ـ



أتٛقعٗا جٝز٠، َاراّ إٔ ايتخنري ملؤمتضْا قز مت أٜنا بقٛص٠ جٝز٠، ٚيٛ بإَهاْات بؾض١ٜ ق١ًًٝ  ج ـ

جزا، عٝهٕٛ َؤمتضا رلتًفا عٔ عابكٝ٘، ٖٚٛ نالّ ال ٜتػٝا أ١ٜ رعا١ٜ دلا١ْٝ، بٌ ألٕ َفاجآت 

ٖشا املؤمتض عتهٕٛ نجري٠ َٚؤثض٠ ٚإجياب١ٝ، عٓتٛجٗا باحتفاي١ٝ باسخ١ بايشنض٣ اخلُغني يتأعٝػ 

يزٟ ؽعٛص بإٔ اإلخ٠ٛ املؤمتضٜٔ ٜتؾبجٕٛ مبٓظُتِٗ ٚحيرتَْٛٗا ٜٚكزصٕٚ . احتار نتاب املػضب

رٚصٖا أميا تكزٜض، نُا أِْٗ حيضفٕٛ ع٢ً اعتُضاصٜتٗا بٓفػ ايؾُٛذ، ٖٚٛ أَض ناف يهٞ ٜهٕٛ 

 .املؤمتضٕٚ َغؤٚيني أَاّ َؤمتضٙ، ٚيهٞ حيضفٛا ع٢ً إزلاح٘

يكز ٚانب ايقضاع را٥ُا َؤمتضات احتار نتاب املػضب، ٚنإ يف جً٘ إجيابٝا، ٖٚٛ أَض عار٠ َا خيًل 

حضن١ٝ ٚح١ٜٛٝ قبٌٝ املؤمتض ٚيف إباْ٘، ٖشا أَض طبٝعٞ ٚٚمع فخٞ، ٚعًٝٓا را٥ُا إٔ ْتًكف 

يف بعزٙ اإلجيابٞ، ٚيٝػ ايغًيب، يهٕٛ سيو إمنا  َجٌ ٖشا ايقضاع، ٚيٛ نإ سا أبعار ؽدق١ٝ، 

ٜعهػ غري٠ اجلُٝع ع٢ً َٓظُتِٗ ٚع٢ً َغتكبًٗا ايشٟ أتفا٤ٍ ب٘، ٚأصاٙ َؾضقا، َٚؾعا، 

. فدُغٕٛ ع١ٓ َٔ تاصٜخ االحتار، يٝػ طَٓا ٚإصثا عٗال، يهٞ ْعضم٘ يًتالؽٞ ٚاالْزثاص. َٚتٓٛصا

سلٔ ْعًِ مجٝعا إٔ احتار نتاب املػضب أقزّ َٔ ٚطاص٠ ايجكاف١ يف بالرْا ٚيف نجري َٔ ايبالر 

.ايعضب١ٝ، ٖٚٛ أَض ناف يهٞ سلرتّ فٝ٘ ؽباب٘، حت٢ ال أقٍٛ ؽٝدٛخت٘ ٚٚقاصٙ املتجزرٜٔ  

أالٜفهض اإلحتار يف إعار٠ ايٓظض يف قاْْٛ٘ األعاعٞ حت٢ ٜتال٤ّ َع ايتخٛالت ايجكاف١ٝ   .ؼ

ٚاجملتُع١ٝ اييت أفضطتٗا َغتجزات تهٓٛيٛجٝا املعًَٛٝات ٚاإلتقاٍ، ٚخقٛفا َا تعًل بظٗٛص 

 ايهاتب ايضقُٞ ؟

بايفعٌ، عهفت ايًج١ٓ ايتخنري١ٜ يًُؤمتض املكبٌ ع٢ً َضاجع١ ايكإْٛ األعاعٞ يالحتار،  .ج

بايٓظض يًجػضات ٚايفضاغات اييت ٜعضفٗا ايكإْٛ احلايٞ، ع٢ً َغت٣ٛ اهلٝانٌ ايتٓظ١ُٝٝ ٚحتزٜز 

َٚٔ . املٗاّ َٚغطض٠ ايرتؽٝح ٚاالْتدابات ٚايعن١ٜٛ ٚايتُجًٝٝات راخٌ األجٗظ٠ ايتٓفٝش١ٜ ٚاملكضص٠

املعًّٛ أٜنا إٔ االحتار نإ َٔ املٓظُات ايغباق١ إىل االْفتاح ع٢ً تهٓٛيٛجٝا املعًَٛٝات 

ٚاعتدزاَٗا يف تزبري أَٛصٙ، ٚيف تضٜٚج أخباصٙ َٚٛاقف٘ ْٚزا٤ات٘ ٚأخباص أعنا٥٘ ٚأْؾط١ ايفضٚع، 

َٚع سيو، فإٕ بعض املؾانٌ . مبا يف سيو ْؾضٙ يبعض ايهتب ايٛصق١ٝ إيهرتْٚٝا يف َٛقع االحتار

ايتٓظ١ُٝٝ ٚاهلٝه١ًٝ ٚاملار١ٜ اييت ٜعضفٗا االحتار، مل متهٓ٘ بعز َٔ االعتػالٍ املٓاعب يًفٛص٠ 

ايتهٓٛيٛج١ٝ اييت ٜعضفٗا ايعامل ايّٝٛ، ٚنًٓا ثك١ يف احتار نتاب األْرتْٝت املػاصب١ ٚيف دلًتِٗ 

اإليهرت١ْٝٚ املتُٝظ٠، ٚيف َا ٜكزَإ َٔ بضاَج، َٚا ٜكزَإ عًٝ٘ َٔ خطٛات َٚا ٜٓجظاْ٘ َٔ 

َؾاصٜع يف ٖشا اإلطاص، ٚاحتار نتاب املػضب عٝؾضف٘ نجريا إٔ ٜتعإٚ َع ٖشا اإلطاص احلٟٝٛ 

ثفافتٓا  ٚايٓؾٝط، يف عٝام َٔ ايتهاٌَ ٚايتبارٍ ايبٓا٤ٜٔ، َٚٔ ؽأْ٘ سيو إٔ ٜقب يف خز١َ 

 .ايٛط١ٝٓ ٚيف تٛعٝع إؽعاعٗا، مبدتًف َهْٛاتٗا ٚصٚافزٖا ٚأع٦ًتٗا ْٚقٛفٗا ٚقناٜاٖا



 دل١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١
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 هل مازال قابال للحياة؟.. احتاد كتاب املغرب

  18 على هامش اإلعالن عن تاريخ مؤمتره

 

 محسة حمفوظ

ٜعٝؿ احتار نتاب املػضب ذتع١ فاصق١ يف تاصرن٘، يضمبا ميهٓ٘ عربٖا اعتعار٠ َهاْت٘ َٚٗاَ٘، أٚ 

ادتزٜز٠ اييت قز تؤرٟ إىل قتً٘ ٚ جتاٚطٙ، أٚ إٔ ٜغكط يف إَها١ْٝ -إٔ ُتهضؼ َؾانً٘ ايكزمي١

ثايج١، ٖٞ ادتضدض٠ َع نٌ سيو ايهِ َٔ األطَات، فال ٖٛ حٞ رنزّ ايهتاب َٚؾٗزْا ايجكايف، ٚال 

ُٝبخح عٔ بزٌٜ ي٘ ُٜفرتض -َا ٜطضح ٖشٙ املداٚف يٝػ ٖٛ َآٍ املؤمتضفكط  ..ٖٛ َٝت نًٝا ف ايشٟ 

، بٌ ٖٛ َغتكبٌ االحتار، ٚطبٝع١ أطَت٘ ايضا١ٖٓ، ٚٚدٗات ايٓعض اييت تتعاصض فٝ٘، - بعز أعبٛع

ٚعالقت٘ بايهتاب ٚأعنا٥٘ االعتٝارٜني ٚبك١ٝ االحتارات، ٚأع١ً٦ أخض٣ َغتعذ١ً، َٚعطٝات ْعٓٗا 

أعاع١ٝ رتز١َ حتزٜز َٛقف َٔ املؤمتض ايكارّ، إدنابا أٚ عًبا ال ِٜٗ، فكط إٔ ٜهٕٛ نتابٓا ع٢ً 

 .ب١ٓٝ

 َٔ 8 7ٚحت٢ اآلٕ، أعًٔ طضف َٔ األطضاف املتقاصع١ إٔ تاصٜخ املؤمتض ايكارّ يإلحتار، ٖٛ َٜٛا 

، ثِ ُأدٌ، يف ظٌ 2012 َاصؼ 31 30ٚعبتُرب املكبٌ، بعز إٔ نإ َٔ قبٌ ستزرا يف 

ْفػ ايتكاطبات احملتز٠، ٚاييت ٜض٣ بعض أقطابٗا أْٗا فضاع حٍٛ األفهاص ٚاملبارئ ٚايكِٝ 

ٚايتقٛصات، عٝتذاٚطٖا االحتار َٔ أدٌ َغتكبٌ ايجكاف١ ٚاملجكفني، فُٝا تض٣ أقطاب أخض٣ أْٗا 

.فضاع ع٢ً املٓافب ايظعاَات فكط، ٜٚبخجٕٛ ألْفغِٗ عٔ إطاصات بز١ًٜ  



مبٔ فِٝٗ أٚي٦و ايشٜٔ قز تهٕٛ -اإلؽاص٠ ال تنض يف ؽ٤ٞ إىل إٔ ايهجري ممٔ اتقًٓا بِٗ، 

َُخزِّر٠ ، قز آيٛا ع٢ً أْفغِٗ االختبا٤ ٚصا٤ ايقُت ٚصفنٛا ايتعًٝل عٔ ايٛمع، -ؽٗاراتِٗ 

 .أحٝاْا إحباطا ٚأحٝاْا الْتعاص َا عتفضطٙ خضٜط١ ايتكاطبات

 :ال أعضف تفافٌٝ األط١َ، يهين أحتاج إىل االحتار

ايضٚا٥ٞ ايؾاب عبز ايعظٜظ ايضاؽزٟ، نُا دظ٤ نبري َٔ نتاب ادتٓٛب ٚايؾُاٍ، يٝغٛا قضٜبني 

دػضافٝا َٔ ستٛص ايبٝنا٤ ايكٓٝطض٠، ال ٜعضفٕٛ حكٝك١ َا طبٝع١ األط١َ ٚال حكٝك١ ايقضاع، فكط 

ع٢ً االحتار إٔ ٜٓقت يًؾباب »: ذنتهُٕٛ يكِٝ َطًك١، قز تؾهٌ املؾرتى عٓز نتابٓا ٚؽعضا٥ٓا

ٚيألع١ً٦ اذتزٜج١، ٚإٔ ٜعٛر ياليتقام ب١ٜٛٗ اجملتُع ٚأع٦ًت٘ ْٚناي٘ ألدٌ اذتض١ٜ ٚايعزاي١ ٚاذتل 

ّٛصٙ يًؾإٔ . يف ايجكاف١ ٚايتعبري عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ عباقا يالقرتاح ٚإٔ ٜطضح ع٢ً ادتٗات املع١ٝٓ تق

نُا ع٢ً االحتار إٔ دنعٌ ٖٝانً٘ أنجض . ايجكايف ٚاقرتاحات٘ ايزميكضاط١ٝ يًدضٚج َٔ أط١َ ايكضا٠٤

رميكضاط١ٝ ٚإٔ ٜتذاٚط َٓطل االعتفضار بايكضاص، حٝح إٔ فالحٝات اجملًػ اإلراصٟ ٚايفضٚع يٝغت 

يف املغت٣ٛ املأٍَٛ، ٚعًٝ٘ إٔ ًٜعب رٚصٙ ايٓكابٞ يف ايزفاع عٔ ايٛمع االعتباصٟ يًهاتب 

ٚباملكابٌ، تتخٌُ ايزٚي١ ٚٚطاص٠ ايجكاف١ املغؤٚي١ٝ ايها١ًَ يف رعِ االحتار َٚغاعزت٘ ع٢ً . املػضبٞ

.«أرا٤ رٚصٙ َٔ خالٍ تفعٌٝ فف١ املٓفع١ ايعا١َ اييت ظًت را٥ُا زتضر ؽعاص  

ُّٔ تغُِٝٗ بـايػامبني، »: ٜٚنٝف حٍٛ َا قز ٜؾهٌ َؤؽض معف ايتٛافٌ يٝغت يزٟ فهض٠ ع

ألْين يف ادتٓٛب، ٖٚشا حاٍ أفزقا٤ ُنجض َٔ َزٕ فػري٠ يٝػ يزِٜٗ فهض٠ عٔ َطبخ ايضباط، 

يهٔ ايػنب ٜٓبػٞ إٔ ٜتّٛد٘ فٛب ايٛمع ايجكايف املظصٟ باملػضب، ٚفٛب ٚمع١ٝ ايهاتب اهلؾ١ 

 .«ٚينُٛص االٖتُاّ بايهتاب

أعتكز بإٔ اذتفاظ ع٢ً احتار نتاب املػضب مضٚص٠، ٚيغت َٔ ايشٜٔ ٜتعّذًٕٛ َٛت٘ يٝكُٝٛا 

يهٔ األعًٛب ايشٟ مّت ب٘ تزبري أَٛص االحتار يغٓٛات عزٜز٠ مل ٜعز َال٥ُا بعز ايتخٛالت . ادتٓاطات

أعتكز إٔ اذتٛاص مضٚصٟ دزا يًخفاظ ع٢ً االحتار، ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ حٛاصا ثكافٝا ٜٚعّبض . ادتزٜز٠

ٌّ أحٝاْا َؾانًٗا بايقضاع  عٔ َغت٣ٛ خنب١ ايهتاب ٚإٔ ٜتذاٚط أعايٝب األحظاب ٚايٓكابات اييت حت

نإ َٔ املفضٚض إٔ ٜفتح ْكاـ قبًٞ يف ايقخاف١ يهٞ ّٜٛمح ايكناٜا ٜٚعطٞ . املارٟ ٚباالؽتباى

ٌّ األَٛص االحتار يٝػ . فضف١ يًُرتررٜٔ ٚايشٜٔ يٝػ يزِٜٗ فٛص٠ ٚامخ١ ٖٚشا ٜغاعز ع٢ً ح

مٝع١، ٚاالَتٝاطات اييت ب٘ ١ُٖٝٚ، فكز َفَكز ايهجري َٔ ٚطْ٘، ٚع٢ً ايعكال٤ ايغعٞ إىل إعار٠ ايبٓا٤، 

 ..«ٚيٝػ املغا١ُٖ يف اهلزّ

 !أط١َ: ايتؾدٝك



- يهٌ طضٜك١ تؾدٝق٘ ٚطا١ٜٚ ْعضٙ يًٛمع ٚحكٝك١ األط١َ، يٓغتُع يعنٛ احتار نتاب املػضب

إٕ احتار نتاب املػضب، قز َض بفرت٠ ال »: األعتاس أمحز ؽضاى- «َطبخ ايضباط«ايعاصف مبا دنضٟ يف

أقٍٛ بٝنا٤، ٚإمنا ٖٞ فرت٠ إلعار٠ تضتٝب ايبٝت ايزاخًٞ، ٚإعار٠ طضح األع١ً٦ اذتاصق١ حٍٛ حاي٘ 

َٚآي٘، ٚخاف١ حٍٛ تزبريٙ، ٚيعً٘ ايغؤاٍ األنرب، فاالحتار مل ٜطضح عؤاٍ ايهتاب١ ٚال ايجكاف١ يف حز 

.سات٘، بٌ عؤاٍ تزبري سات٘، نٝف ٜزبض، ٌٖ بطضٜك١ مشٛي١ٝ فضر١ٜ أّ رميكضاط١ٝ  

يكز تعٛر االحتار يف تاصرن٘ ع٢ً طضٜك١ مشٛي١ٝ يًتزبري، ٖٚشا أَض ٚدب إٔ ْكض ب٘، فًِ تهٔ 

يًذاْ٘ َٔ ٚظٝف١ ع٣ٛ ص٥ٝغ٘، ٚحني ال ٜضم٢ املهتب ايتٓفٝشٟ ٚايًذ١ٓ املضنظ١ٜ، دنُزٕٚ 

ٚقز نإ يًض٥ٝػ عًط١ ق١ٜٛ، ألْو .. ْؾاطِٗ ٜٚٓغخبٕٛ يف فُت، إىل حني اْعكار املؤمتض

نٓت جتزٙ َغٓٛرا بكضاص حظبٞ، ٚيٝػ بكضاص َٔ ايهتاب، إال إٔ ٖشا املغاص عضف بعض ايتطٛص 

ٚارتًد١ً ابتزا٤ َٔ ٚال١ٜ عبز ايضفٝع ادتٛاٖضٟ إىل ٚال١ٜ حغٔ جنُٞ األٚىل، حٝح أفبح ألَني 

املاٍ أٜنا رٚصا أعاعٝا يف اختاس ايكضاص، ٚأفبح ميهٔ اعتباصٙ ص٥ٝغا ثاْٝا، ثِ أتبع٘ بعض االْفتاح 

نتغذٌٝ أمسا٤ املهتب ايتٓفٝشٟ نأعنا٤ حتضٜض جمل١ً آفام ايٓاطك١ باعِ االحتار، ٚبعز ٖشا ايتطٛص 

يف ايزَكضط١، عٝتٛىل ص٥اع١ االحتار عبز اذتُٝز عكاص، ايشٟ عهِ مماصعت٘ ايغٝاع١ٝ ٚثكافت٘، 

ٚاحتهان٘ بايضؤعا٤ ايغابكني ع٢ً َضح١ً عبز ايضفٝع ادتٛاٖضٟ، فكز تؾبح بايتزبري األحارٟ، األَض 

ايشٟ اعترب ْهٛفا ْٚؾاطا ٚتضادعا، ٚأثاص افطفافا يف ٚدٗات ايٓعض ٚاآلصا٤، ٚإىل ْٛع َٔ ادتُٛر 

يف ٚالٜت٘ ايجا١ْٝ ، ٚأثاص دزال نبريا، يهٔ ٖشا ادتزٍ مل ٜٛقف عٌُ االحتار ٚأْؾطت٘ ٚإفزاصات٘ 

األَٛص ختضج َٔ »ٚزتًت٘ ْٚزٚات٘، بٌ بايعهػ ٖٓاى إؽعاع ًَخٛظ، ٜٓطبل عًٝ٘ ايكٍٛ ايؾا٥ع، 

 .«اينٝل، َٚٔ ايؾز٠، ٚيٝػ َٔ ايغع١ ٚاالْبغاط

ٜٚض٣ عنٛ املهتب ايتٓفٝشٟ، َقطف٢ ايٓخاٍ، َٔ دٗت٘ إٔ األط١َ اذتكٝك١ٝ دا٤ت بعز تٛيٞ 

تٛقٝع عبز ايضحِٝ ايعالّ ع٢ً »: ْا٥ب ايض٥ٝػ، عبز ايضحِٝ ايعالّ، َغؤٚي١ٝ االحتار؛ فٝكٍٛ

ايبالغات بقفت٘ ص٥ٝغا يالحتار ٖٛ اْتخاٍ يقف١ بؾهٌ َضٜع، ألٕ ايٛثا٥ل ايتٓع١ُٝٝ املٛدٛر٠ يز٣ 

نٓا قز اتفكٓا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ْا٥با يًض٥ٝػ ٚإٔ ٜهٕٛ ايكضاص .. ايغًطات، فٝٗا أْ٘ ْا٥ب ص٥ٝػ فكط

.«ستزرا بطضٜك١ تؾاصن١ٝ، ٚسيو َا مل ذنقٌ فنال عٔ االرعا٤ ايشٟ أعتٓهضٙ  

 :األط١َ يف غٝاب ايٓكاـ ايجكايف

عار٠ َا ٜهٕٛ املؤمتض َقخٛبا بٓكاـ ثكايف ٚعٝاعٞ، ٚتبارٍ ٚاعع »ٜض٣ َقطف٢ ايٓخاٍ أْ٘ 

.. يٛدٗات ايٓعض، بُٝٓا اذتافٌ اآلٕ ٖٛ َؾانٌ تٓع١ُٝٝ ذتع١ٝ ستض، حٍٛ َٔ ٜتخايف َع َٔ

بُٝٓا ايؾضٚط ايجكاف١ٝ ٚاألع١ً٦ اذتكٝك١ٝ ال تطضح فعال، خقٛفا ٚحنٔ ايّٝٛ يف ٚمع١ٝ َظص١ٜ، 



ٚتظاٜز تٓاَٞ ايفهض .. عٛا٤ ع٢ً َغت٣ٛ ايٓؾض ٚايكضا٠٤، أٚ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛمع االعتباصٟ يًهاتب

.«ارتضايف املزعّٛ َٔ األفٛي١ٝ ايغٝاع١ٝ، ٚتُٗٝؿ ايفهض ايعكالْٞ ٚايٓكزٟ اذتزاثٞ  

ٜٚؤثض سيو ايػٝاب ع٢ً إَها١ْٝ عكز املؤمتض يف ايٛقت امُلعًٔ عٓ٘ َٔ طضف ْا٥ب ايض٥ٝػ، تٓناف 

حغب تعبري األعتاس « اختٝاص ايتٛقٝت ٜٓطٟٛ ع٢ً ْٛع َٔ ع٤ٛ اي١ٝٓ»إيٝ٘ أعباب أخض٣، جتعٌ 

يكز حزر ايٛقت يف ادتُاع يف ايفرت٠ اييت ادتُع فٝٗا ايقٝف ٚصَنإ ٚمل ٜهٔ َال٥ُا، » : ايٓخاٍ

خقٛفا إٔ أغًب أعنا٤ اجملًػ ايتٓفٝشٟ ناْٛا يف عفض، ٚاالدتُاع حنض فٝ٘ عنٛإ فكط، 

ٚغاب عٓ٘ أصبع١ ِٖٚ ايٓخاٍ ٚبٛرٜٚو ٚعضاٟٚ ٚعاٖز، فًِ ٜتخكل فٝ٘ ايٓقاب ايكاْْٛٞ َٔ 

ايٓاح١ٝ ايكا١ْْٝٛ، ٖٚٛ خاصج ؽضع١ٝ األدٗظ٠، َا دنعً٘ ال رنزّ ايٛمع ايجكايف يف املػضب فنال 

 .«عٔ أْ٘ غري قاْْٛٞ

أفبح َٛمٛع ايتأخري ستط »: ع٢ً ايٓكٝض َٔ سيو ٜعرب األعتاس عبز ايضحِٝ عالّ بايكٍٛ

َؤاخشات، صغِ أْ٘ ناْت ي٘ َربصات٘ املٛمٛع١ٝ املكٓع١، يشيو بارصت، ٚبقفيت َغؤٚال ع٢ً 

االحتار، إىل رع٠ٛ اإلخ٠ٛ يف املهتب ايتٓفٝشٟ يعكز ادتُاع، ٜتنُٔ دزٍٚ أعُاي٘ حتزٜز َٛعز 

دزٜز يًُؤمتض، ٚسيو بٛاعط١ صعا٥ٌ صمس١ٝ، تٛفٌ بٗا اإلخ٠ٛ أعنا٤ املهتب ايتٓفٝشٟ قبٌ 

ٚبايفعٌ، حنض . َٛعز االدتُاع بأعبٛع، ٚٚافكٛا ع٢ً حنٛصٙ ٚاملؾاصن١ فٝ٘ ٚع٢ً دزٍٚ أعُاي٘

االدتُاع اإلخ٠ٛ حغٔ عضاٟٚ ٖٚؾاّ ايعًٟٛ ٚعبز ايضحِٝ ايعالّ، َٚٔ مل ذننض بعح بضعاي١ 

إىل املهتب ايتٓفٝشٟ، ٚأققز، ٖٓا، األذ ايؾاعض ستُز بٛرٜٚو، ٜٛافل فٝٗا ع٢ً أٟ َٛعز 

فُٝا تعشص ع٢ً -  ٖٚٞ صعاي١ َتٛفض٠ يز٣ املهتب ايتٓفٝشٟ–يًُؤمتض ٜكضٙ َٔ حنض َٔ األعنا٤ 

 يهٓ٘ يف اتقاٍ ٖاتفٞ َغُٛع َٔ – يعضٚف عا١ًٝ٥ –األذ ايؾاعض عاٖز ععٝز حنٛص االدتُاع 

قبٌ أعنا٤ املهتب ايتٓفٝشٟ أثٓا٤ ادتُاعِٗ، ٚافل ع٢ً قضاصات االدتُاع ٚع٢ً ايتاصٜخ ايشٟ عٝتِ 

أَا ايعنٛ ايغارؼ، فًِ ذننض ٚمل ٜعتشص، صغِ أْ٘ أخرب مبٛعز . حتزٜزٙ يًُؤمتض املكبٌ

ٖٚٛ َا ٜعين إٔ ادتُاعٓا نإ قاْْٛٝا ٚقضاصات٘ اختشت . (…)االدتُاع ٚظزٍٚ أعُاي٘ َٔ قبٌ 

باألغًب١ٝ، ٖٚٞ فٝػ١ رأبٓا ع٢ً االؽتػاٍ بٗا َٓش تٛيٝٓا َغؤٚي١ٝ تزبري ؽؤٕٚ املهتب ايتٓفٝشٟ، 

أخشا بعني االعتباص َا ٜعرتض أعنا٤ املهتب َٔ ظضٚف طاص١٥، حتٍٛ رٕٚ حنٛصِٖ ادتُاعات 

 «.املهتب ايتٓفٝشٟ

 :عؤاٍ األق١ًٝ ٚاألغًب١ٝ

أْٛص املضجتٞ، عنٛ ايًذ١ٓ ايتخنري١ٜ يًُؤمتض دنز أْ٘ ع٢ً األغًب١ٝ املفرتم١ إٔ تعًٔ صأٜٗا 

أَا ايتأدٌٝ ايزا٥ِ فال َع٢ٓ ي٘، ٚأْا ٖٓا أمحٌ املغؤٚي١ٝ ألعنا٤ املهتب ايتٓفٝشٟ، يغٓا »فضاح١، 



ع٢ً اطالع ع٢ً أ١ٜ َؾانٌ َٔ ٖشا ايٓٛع، بعٝزا عٔ فضاع ايػضف املع١ًُ، اعتزعتٓا ايكٝار٠ 

ُٜفرتم٘ َٓا حتنري املؤمتض  «.ملٛعز ايًذ١ٓ ايتخنري١ٜ، ٚقُٓا مبا 

ايٛصق١ ايجكاف١ٝ ايتٓع١ُٝٝ تتعًل بغٝام َا بعز « ٚعٔ ت٦ٝٝٗات ايًذ١ٓ ايتخنري١ٜ رنربْا املضجتٞ

ايضبٝع ايعضبٞ، ٚاملتػريات ايٛط١ٝٓ ٚاالق١ًُٝٝ، فاالحتار َطايب باالعتذاب١ يًخع١ ٚاعتؾضاف 

.. أَا ايكإْٛ األعاعٞ فٝٓعِ عالق١ االحتار بايٛطاص٠ ايٛف١ٝ، ٚايعالق١ بايزعتٛص ٚتٓظًٜ٘.. املغتكبٌ

يكز ٚدب إٔ . نُا ْضٜز إٔ ٜهٕٛ تٓظٌٜ اجملًػ ايٛطين يًػات ٚايجكافات، مببارص٠ َٔ االحتار

 .ٜغتعٝز ايهتاب رٚصِٖ اذتكٝكٞ عرب طاقتِٗ اإلقرتاح١ٝ

ٚيف حني ْف٢ املضجتٞ إٔ تهٕٛ املؾانٌ تتعًل مبغا٥ٌ فهض١ٜ أٚ عٝاع١ٝ، فكز أقض إٔ األَض 

عزّ حغٔ اإلراص٠ يف ايتزبري يف املضح١ً األخري٠، إس عبل إٔ حزرت : ٜتعًل مبؾهٌ تٓعُٝٞ

املٛاعٝز، يهٔ مل تكع االعتذاب١ يف ايغابل، ٚحزرت ايٛصق١ ايجكاف١ٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚايكإْٛ 

ٚاملغؤٚيٝات ٚدب إٔ تطضح راخٌ املؤمتض، ٚاملؤمتض .. أنضص املؾهٌ تٓعُٝٞ باألعاؼ.األعاعٞ

 «.عٝز ْفغ٘

 :االحتار ٚبك١ٝ االحتارات ٚإَهاْٝات ايتذاٚط

، ذنغٕٛ بٓٛع َٔ فكزإ -ايشٜٔ حتفعٛا عٔ سنض أمسا٥ِٗ-زتُٛع١ َٔ ايهتاب ٚاملجكفني 

األٌَ يف االحتار، ٜٚٓدضطٕٛ يف احتارات بز١ًٜ، أٚ ٦ٜٕٝٗٛ يتأعٝغٗا، ٜٚؤَٕٓٛ بإٔ اذتٌُ 

ايجكٌٝ َٔ األطَات ٚايقضاع ايشٟ ذنًُ٘ االحتار ع٢ً ظٗضٙ، دنعً٘ نٝإ غري قابٌ يًخٝا٠، بٌ ٚال 

 .حاد١ يًتُغو بِٗ

َٔ » : تعًٝكا ع٢ً ٚد١ٗ ايٓعض تًو ٜكٍٛ عبزٙ حكٞ َؾضف َٛقع احتار نتاب األْرتْت املػاصب١

اينضٚصٟ صبط دغٛص يًتٛافٌ بني االحتار ٚاالحتارات ادتزٜز٠، ٚيٓٓتعض حت٢ ْض٣ إٕ نإ 

. املغتكبٌ، ميهٔ إٔ دنعٌ أحزُٖا ٜغتٛعب اآلخض، أّ أِْٗ عٝٓنذٕٛ َعا ؽضٚطًا يًتعإٚ

أص٣ إٔ ع٢ً َجكفٝٓا االٖتُاّ باإلطاصات ايجكاف١ٝ ادتزٜز٠، َجٌ احتار نتاب األْرتْت، احتار ايهتاب 

نُا ٚدب َضادع١ طضم االْنُاّ، ينِ زتُٛع١ نبري٠ َٔ ايطاقات، ٚٚدب إٔ حتزر .. باألَاطٜػ١ٝ

 ع١ٓ تٓؾػٌ مبا ٜٓؾضٙ ايهاتب 15بعٝزا عٔ املعاٜري اييت ناْت عا٥ز٠ قبٌ عكٛر، إس ناْت قبٌ 

ايّٝٛ ٖٓاى ايٓؾض اإليهرتْٚٞ ٚايٛعا٥ط ادتزٜز٠، . يف املالحل ايجكاف١ٝ أٚ ايهتب، ٚايٓؾض ايٛصقٞ

 «.فتذاٚطْا احملزٚر١ٜ اييت ناْت عا٥ز٠ يف ٚقت عابل

 :اذتٌ يف املؤمتض 



املؤمتض ٜؾهٌ َٓعطفا ٖاَا بايٓغب١ يهتاب املػضب، يغٝاق٘ املدتًف ٚايتخٍٛ »حكٞ ٜض٣ بإٔ 

عٝؾخٔ تاصٜخ االحتار مبظٜز َٔ « األط١َ»دزٍ »: ، ؽضاى ٜنٝف«ايجكايف ٚايغٝاعٞ ايشٟ ْعٝؾ٘

 عٝؾهٌ ستط١ دزاٍ قٟٛ َٚتٛتض، يهٓ٘ صغِ سيو عٝدضج بكٝار٠ 18ايعطا٤، أعتكز إٔ املؤمتض 

 «.دزٜز٠ قارص٠ ع٢ً جتاٚط عًبٝات املامٞ

يكز حافعٓا نُهتب تٓفٝشٟ، َٔ َٓطًل ٚادبٓا، ع٢ً »عبز ايضحِٝ ايعالّ يف ٖشٙ ايٓكط١ أداب 

االحتار ٚع٢ً اعتُضاصٜت٘، ٚأٚفًٓاٙ إىل ستطت٘ األعاع١ٝ اييت ٖٞ املؤمتض، صغِ ايعضاقٌٝ ٚمعف 

تًو .. اإلَهاْٝات ايبؾض١ٜ ٚاملار١ٜ، ٖٚشا ٖٛ األِٖ بايٓغب١ يٞ، َٚا رْٚ٘ فُذضر تفافٌٝ ٚأٖٚاّ

 «.خُٝتٓا اييت ًْذأ إيٝٗا يٓغتعٌ مبامٝٗا ٚيٓختُٞ مبغتكبًٗا

 :اذتٌ خاصج املؤمتض

َقطف٢ ايٓخاٍ ٚآخضٕٚ مل ٜهؾفٛا أمسا٤ِٖ، ٜعٕٓٛ بإٔ املؤمتض يٝػ حال، حٝح ٜؾضح ٚد١ٗ 

دنب ايتهتٌ ٚارتضٚج ادتُاعٞ يهتاب االحتار عرب ايفضٚع، ٚإٔ ٜعًٓٛا صأِٜٗ فضاح١، »: ْعضٙ بايكٍٛ

ع٢ً إٔ تٓعِ ْز٠ٚ ٚط١ٝٓ ذننضٖا أعنا٤ اجملًػ اإلراصٟ ايغت١ عؾض، ٚايضؤعا٤ ايغابكني ٚنتاب 

ٜٚهٕٛ ايتعبري عٔ ايضأٟ عرب االتقاٍ .. ايفضٚع، ٜٚهٕٛ اهلزف َٓٗا ْكاـ دار الْكار احتار ايهتاب

 «.ٚايهتاب١ ٚاإلعالّ حت٢ تٛقف ٖشٙ املٗظي١

 !ئ أتضؽح، عأتضؽح 

ايبخح يف املٛمٛع أٚفًٓا يضعاي١، نإ قز بعجٗا األعتاس عبز ايضحِٝ ايعالّ يًقخاف١ ايٛط١ٝٓ قبٌ 

 أ٢ْٗ إىل عًِ ايغار٠ املؤمتضٜٔ ٚايضأٟ ايجكايف ايعاّ، أْين ال أْٟٛ تضؽٝح …»: أؽٗض، ْٓكٌ َٓٗا

امسٞ ال يعن١ٜٛ املهتب ايتٓفٝشٟ ٚال يض٥اع١ االحتار، العتباصات ؽدق١ٝ، ٚسيو صغِ َا تًكٝت٘ 

َٔ عزر نبري َٔ األفزقا٤، أعنا٤ االحتار ٚايػٝٛصٜٔ ع٢ً َٓعُتٓا، َؾهٛصٜٔ ع٢ً ثكتِٗ، َٔ 

تضحٝب ٚرعِ ٚحتفٝظ ع٢ً إٔ أٚافٌ قٝار٠ ٖشٙ املٓع١ُ ايجكاف١ٝ ايعتٝز٠ يفرت٠ أخض٣، إىل إٔ تعرب، 

ٚبؾهٌ قطعٞ، حنٛ األفل املٓؾٛر، ٚأٜنا ؽعٛصا َين بأْين قز أرٜت، ٚبؾهٌ َغؤٍٚ 

. َٚؾضف، داْبا َٔ َٗاَٞ، ع٢ً َز٣ ايٛالٜات اييت حتًُت فٝٗا املغؤٚي١ٝ راخٌ ٖشٙ املٓع١ُ

ٖشا، ٚأيتظّ بايتفاْٞ يف أرا٤ َٗاَٞ، َٚٛاف١ً بشٍ دٗٛرٟ إىل حني تٓعِٝ املؤمتض ايٛطين 

، يهٔ قبٌٝ طبع ٖشا املٛمٛع بزقا٥ل، ٚصرتٓا صعاي١ َٔ األعتاس عبز ايضحِٝ، ٜعًٔ فٝٗا «ايكارّ

ٚيف غُض٠ ايرتتٝبات املتعًك١ باإلعزار ملؤمتضْا؛ َؤمتض صفع األط١َ » : ْٝت٘ يًرتؽح، دا٤ فٝٗا

ٚايتهٝف َع َكتنٝات ايظَٔ ادتزٜز َٚتػريات٘، ٜؾضفين إٔ أعًٔ أَاّ أعنا٤ االحتار ٚأَاّ ايضأٟ 

ايعاّ ايجكايف، ْٝيت يف ايرتؽح يتخٌُ َغؤٚي١ٝ ص٥اع١ االحتار يف املؤمتض املكبٌ، املكضص تٓعُٝ٘ 



ٚقز عزت الختاس ٖشا ايكضاص، العتباصات عزٜز٠، بعنٗا ساتٞ، . 2012 عبتُرب 8 7َٜٚٛٞ 

 «.ٚبعنٗا اآلخض َٛفٍٛ بغٝاقات األط١َ ٚؽضٚط ايتػًب عًٝٗا

 ٌٖ َٔ َغتكبٌ يإلحتار؟

ٚدٗات ايٓعض املتٓاقن١، ٚاييت أحٝاْا تقٌ إىل ايتالعٔ ٚايغب، ٚايبزا٥ٌ املتدفف١ َٔ ثكٌ 

املامٞ اييت بزأت تعٗض، جتعٌ املتتبع ٜتغا٤ٍ عٔ إسا َا نإ َٔ َغتكبٌ يإلحتار، ٚغري أٚي٦و 

فطضفا املعاري١ ٜضٜإ بٛدٗيت ْعض َتٓاقنتني حت٢ يف ٖشٙ . ايشٜٔ ٜكٛيٕٛ عُٝٛت ع٢ً اعتخٝا٤

 .ايٓكط١

ٖشٙ َكٛي١ داٖظ٠، نُا أْٗا ؽإٔ مجاعٞ، .. «عاـ االحتار.. َات االحتار»عبز ايضحِٝ ايعالّ ٜكٍٛ 

ِٜٗ مجٝع األعنا٤ ٚيٝػ ف١٦ رٕٚ أخض٣، صمبا ٜعهػ ايكٍٛ مبٛت االحتار َز٣ غري٠ ادتُٝع 

ع٢ً َٓعُتِٗ ٚيٝػ ايعهػ، أْا ال أقضأ َجٌ ٖشٙ ايقٝخات بؾهٌ عًيب، يهْٛٞ نٓت ٚعأظٌ 

را٥ُا َتفا٥ال، ٖؤال٤ اإلخ٠ٛ ٜطُخٕٛ إىل إٔ ٜتخٍٛ االحتار إىل َا ٖٛ أمجٌ، عًُا بأِْٗ ٜزصنٕٛ 

يهٔ ايٓزا٤ات اييت ٚدٗٗا اإلخ٠ٛ يف . دٝزا َؾانٌ االحتار ٚايقعٛبات اييت تعرتض َغاصٙ ايعاّ

ايّٝٛ ايزصاعٞ ايشٟ ْعُٓاٙ بايضباط، ٖٚٞ َٓؾٛص٠ يف ايهتاب املشنٛص، تًح مجٝعٗا ع٢ً مضٚص٠ 

اذتفاظ ع٢ً ٖشٙ املٓع١ُ ايجكاف١ٝ ٚع٢ً اعتُضاصٜتٗا، ٚع٢ً إٔ جتزر رَا٤ٖا أٜنا، ْزا٤ات تعهػ 

َز٣ صغب١ ادتُٝع يف إٔ تبك٢ ٚتغتُض ٖشٙ املٓع١ُ اييت ٚصا٤ٖا صفٝز ثكايف ْٚنايٞ ميتز ع٢ً 

َز٣ مخغني ع١ٓ َٔ اذتنٛص املتذزر َٚٔ ايقُٛر ٚاالعتكالي١ٝ، ٚئ ٜغُح أعناؤٖا ايّٝٛ 

ألٟ نإ إٔ ٜزَض ٖشا اإلصخ ايضَظٟ، فكط ألٕ مث١ َؾانٌ أٚ َعٛقات، فج١ُ أطَات أخض٣ عافف١ 

َض بٗا االحتار، َٓش تأعٝغ٘، ٚنارت إٔ تكنٞ ع٢ً ٚدٛرٙ، ٚنًٓا ٜتشنض األط١َ اييت اَتزت 

يغٓٛات أٜاّ ص٥اع١ املضحّٛ ايزنتٛص ستُز عظٜظ اذتبابٞ يالحتار، يهٔ تنافض ادتٗٛر ٚحضل 

«.األعنا٤ ع٢ً َٓعُتِٗ، نإ األق٣ٛ ٚاألبك٢ َٔ أ١ٜ ختُٝٓات أٚ َٓاٚصات َنار٠  

األَض ٚاصر، فإسا اعتُض ايٛمع » أَا َقطف٢ ايٓخاٍ فري٣، بإٔ إَها١ْٝ املٛت ايضَظٟ تبك٢ قا١ُ٥ 

ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘، أٟ ستهَٛا بايطُٛحات ايفضر١ٜ ٚاذتغابات ايفاصغ١، فاالحتار قز ٜتخٍٛ دتُع١ٝ 

.«ثكاف١ٝ عار١ٜ، قز تهٕٛ بعٝز٠ نٌ ايبعز عٔ قِٝ ايتكز١َٝ ٚايتعزر١ٜ  

 فزصظضٜز٠ اإلحتار اإلؽرتانٞ بتاصٜخ 

1/9/2012 

 زت١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١
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حىل ترشحه لرئاسة إحتاد كتاب املغرب حىارمع الدكتىرحمند بىدويك   

 
 حاوره عبده حقي

َاطايت املعاصى تغتعضيف عاس١ إحتار نتاب املػضب َٚاطايت ايتدُٝٓات ٚايتٛقعات سٍٛ َٔ ٜهٕٛ 

 ٚايشٟ 18ٖشا ايضئٝػ ايكارّ ايشٟ عتتٛافل عًٝ٘ أصٛات ايهاتبات ٚايهتاب يف َؤمتضِٖ 

 .عٝٓعكز ْٗا١ٜ ٖشا األعبٛع 

َع ايزنتٛصستُز بٛرٜٚو أسز ايهتاب احملاصبني ايكزاَٞ ايػٝٛصٜٔ ع٢ً َٛقع ٚرٚصإحتار نتاب 

املػضب يف املؾٗز ايجكايف املػضبٞ ٚايعضبٞ ، ْكزح َٔ دزٜز ٖشا اذتٛاصيف قًب ٖشٙ اذتضٚب 

 .ايضػري٠ ايزائض٠ سايٝا بني بعض األعضاء 

تٓاقًت بعض املٓابضاإلعال١َٝ خربتكزِٜ تضؽشو يضئاع١ إحتار نتاب املػضب يًٛال١ٜ ايكار١َ  :ؼ 

 بهٌ صضاس١ ايغٞ بٛرٜٚو ، ملاسا يف ٖشا ايٛقت بايضبط ؟

أْت تعًِ إٔ ايرتؽح ملٓضب صئاع١ احتار نتاب املػضب، ٖهشا . ذتاد١ يف ْفػ بٛرٜٚو :ز 

يغت أرصٟ، ٌٖ ٖشا جتزٜز ٚحتزٜح أّ . َباؽض٠، بزع١ دزٜز٠، ٚعابك١ ٚقعٗا عبز ايضسِٝ ايعالّ

.تٓفر ٚاْتفاذ، ٚعزّ قضاء٠ عكابٌٝ ٖشٙ ايغضع١ ايكات١ً، ٚاملضارص٠ ع٢ً رصدات ايغًِ  

قٌ إٕ تضؽشٞ َظاٜز٠ ع٢ً املظاٜز٠ َا راّ أْين أعًٓت يف نجري َٔ املٛاقف ٚاملكاالت املٓؾٛص٠، 

أْ٘ ال حيل ألسز يف املهتب ايتٓفٝشٟ اذتايٞ إٔ ٜضؽح ْفغ٘ يعض١ٜٛ املهتب ايكارّ بغبب َا ٚقع 

َٚا سككٓاٙ َٔ تزٖٛص َضٜع، ٚتضزع يًُٓع١ُ، ٚايجكاف١ ايٓب١ًٝ، صغِ إٔ ال ٜز يٞ يف َا سزخ، .. 

 .يهٓٗا أخالقٝات جيب إٔ ْتؾبع بٗا. ٚايهٌ ٜؾٗز بشيو



أصبح َطًٛبا اآلٕ، إٔ ٜكزّ نٌ َرتؽح بضْازت٘ ايجكايف ٖشا إسا أصٜز إٔ ٜهتغٞ ايضضاع ايجكايف 

ٚأَا اإلراص٠ فعغري٠، ٚأَضٖا . فاألَض ٜتضٌ بإراص٠ َؤعغ١ ثكاف١ٝ هلا ٚطْٗا. صزق١ٝ ٚق٠ٛ ٚس١ٜٛٝ

 ..ألٕ املغؤٚي١ٝ دغ١ُٝ خضٛصا يف ٖشٙ األثٓاء.. دًٌ

َٚٔ ثِ، فأْا ُأِنِبُض يف ايشٜٔ . ٚيف ٖشٙ ايؾضٚط اجملتُع١ٝ املتشٛي١.. ٚيف ٖشا ايغٝام ايعاّ

.ٜتٗٝبٕٛ ايرتؽح ٚاهلضاش ايفاصغ، ٖشٙ ايضزق١ٝ ٚاذتػ ايعايٞ ٚايعُٝل باملغؤٚي١ٝ  

قز ْتكزّ برباَر ْعتربٖا ق١ٜٛ ٚرقٝك١ ٚإدضائ١ٝ حتٛط إعذاب ٚصضا املؤمتضٜٔ، َا ٜفضٞ إىل 

يهٔ َٔ ٜضُٔ يٓا بًٛص٠ تًو األفهاص ٚاملؾاصٜع اييت تضُٓٗا . اقتعار املهتب ٚحتٌُ املغؤٚي١ٝ

بضْاَر ٖشا أٚ ساى، عًُا إٔ َٔ ٜغٌٝ يعاب٘ ع٢ً ايضئاع١ َعضٚف، فٗٞ سصٜع١ إسا أٚتٝت يتشكٝل 

 .املآصب ٚاذتادات ٚاألغضاض ي٘ ٚيشٜٚ٘ ٚيضاسبت٘ اييت تأٜٚ٘

تبزٚايرتؽٝشات ملٓضب صئٝػ اإلحتار نُا يٛأْٗا َعاصى بني أعضاء أنجضَٓٗا تضؽٝشات  :ؼ 

 يتٝاصات ثكاف١ٝ حتٌُ َؾضٚعا ثكافٝا سكٝكٝا ، ملاسا ؟

 ٚإعالٕ ْٗا١ٜ املٓع١ُ، بٌ …مل تهٔ ايٓظاعات يف تاصٜخ االحتار َزعا٠ إىل ايتؾتت ٚايتؾضسّ :ز 

بايعهػ، ناْت عال١َ ق٠ٛ ٚعٓفٛإ، ٚإٕ ناْت اذتظب١ٝ حتضض بؾهٌ أٚ بآخض، إس بضزٖا تتُٝظ 

غري إٔ سايٓا ايّٝٛ يٝػ ساٍ األَػ، فشايٓا صضاع َػًف باملهٝز٠ ٚاذتكز ٚاإلقضاء . األؽٝاء

ًُا ٚتؤر٠ ٚصطا١ْ ٚعكال صادشا ٚسبا سكٝكٝا يًجكاف١ ٚايفهض إىل  ًِ ٚاإلبعار، إال َٔ صسِ صبو، ٚأتاٙ ِس

 .سزٚر ايتُاٖٞ ٚاإلْضٗاص

أالٜفهضاألعضاء يف فتح اجملاٍ يًُضأ٠ املػضب١ٝ ايهاتب١ ست٢ ٜتِ تضُٝز ادتضح ايغٝاعٞ ايشٟ :ؼ 

 خًف٘ تؾهٌٝ اذته١َٛ األخري٠ ؟

ٚإراص٠ ايؾإٔ ايجكايف نُا ايؾإٔ ايغٝاعٞ ٚاذتكٛقٞ ٚاالقتضارٟ َٔ ..أْا َع تأْٝح ايتغٝري :ز 

املهإ ايشٟ ٜؤْح “فُا ال ٜؤْح ال ٜعٍٛ عًٝ٘، فُٝا ٜكٍٛ ابٔ عضبٞ ٚقز عزيت َكٛيت٘ . ِقَبٌ املضأ٠

.(املهتب ايشٟ ال ٜؤْح ال ٜعٍٛ عًٝ٘): ٚميهٔ إٔ ْكٝغ٘ مباًٜٞ. ”ال ٜعٍٛ عًٝ٘  

ٚيف نًُيت اييت رظتٗا عٓز إعالٕ تضؽٝشٞ يًُهتب ايتٓفٝشٟ ايكارّ، عضرت أمساء زتُٛع١ 

ٖٚٔ دزٜضات بايكٝار٠ ٚإراص٠ ؽؤٕٚ ٚؽذٕٛ ايجكاف١ٝ، . َٔ ايضزٜكات املبزعات ٚايباسجات املجكفات

 .يٝػ يزٟ أر٢ْ اصتٝاب يف ٖشا

أال ختؾ٢ َٔ إٔ تػاَضبضصٝزى ٚبضٚفاًٜو ايجكايف املتأيل يٛ فؾًت يف صٖإ قٝار٠ عف١ٓٝ  :ؼ 

 اإلحتار يف ٖشٙ ايعٛاصف اهلٛداء ايغٝاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ؟



إسا َهٓين األصزقاء ٚايضزٜكات َٔ رخٍٛ املهتب ايتٓفٝشٟ، ٚصئاعت٘، فإْٞ عأنٕٛ طٛع  :ز 

ٚعأعًٔ عٔ فؾًٞ ع٢ً ايفٛص . أعضائ٘، ٚطٛع املٓتغبني إىل َٓع١ُ احتار نتاب املػضب

ُٔ حتت  َٔ يٞ إٔ األَض ثكٌٝ، ٚاملغؤٚي١ٝ دغ١ُٝ، ٚأْين َأِئ ٚاالْغشاب َٔ ايضئاع١ ٚاملهتب إسا َع

صساٖا، سفاظا ع٢ً َاء ٚدٗٞ ال أطُاع يٞ نُا ٜعضف ارُتًَُط َٔ أصزقائٞ، طُعٞ ايٛسٝز 

 .ٚايغاطع ٖٛ إٔ ٜعٛر ايربٜل إىل احتار نتاب املػضب

  ؟18ن١ًُ اخري٠ دتُٝع ايعضٛات ٚاألعضاء عؾ١ٝ املؤمتض :ؼ 

األربٞ ٚاملايٞ : ٚفشط ٚمتشٝط ايتكضٜضٜٔ.. عًٝٗٔ ٚعًِٝٗ ٚادب املتابع١ ٚقضاء٠ األٚصام :ز 

 ؽتٓرب، ٚايضزع بايكٍٛ اذتل، ٚايه١ًُ ايضضحي١ ايضارق١، ٚإعُاٍ اذتض١ٜ املغؤٚي١ 8 7َٜٚٛٞ 

ٚايزميكضاط١ٝ يف ايٓكاش ٚايغذاٍ راخٌ املؤمتض، ٚفضح َٔ نإ ٚصاء َا ٚقع يالحتار َٔ رتبط١ 

ٚختبط ٚتضزع ٚقطع ايطضٜل عًٝ٘ أٚ عًِٝٗ، ست٢ ال ٜفهض أٚ ٜفهضٚا يف تضؽٝح أْفغِٗ، 

 .”ايضٜع ايجكايف”ٚ.. ٚايعٛر٠ إىل ايتدضٜب ٚايهٛيغ١

 .ال تٓغ٢ إٔ املجكف ٜعارٍ ايضُري اذتٞ ٚايٓابض ٚايٓكٞ

 زت١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١
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 حىارمع املسرحي بىسلهام الضعيف حىل ترشحه الحتاد كتاب املغرب

  

 حاوره عبده حقي

يٝصدع حبك٘ يف ايرتغح  (املطسح)ٜطًع صٛت غاب ٖادئ ٚصُٛت َتِٝ بأبٞ ايفٕٓٛ .. فجأ٠ 

 أض١ً٦ نجري٠ …يس٥اض١ إحتاد نتاب املػسب ٜٚطُح يٝكٛد ٖرٙ املسنب١ املػسٚخ١ يف عني ايصٚبع١ 

تفجست بعد ٖرا ايكسازاجلس٤ٟ ٚاملؤند أْ٘ مل ٜهٔ خًف٘ حطابات ٚا١ٖٝ أَٚٔ أجٌ 

ٚايًعب َع ايهبازفخطب ٚإمنا ٖٓاى حكا٥ل أخس٣ ضٓهتػفٗا يف ٖرا احلٛازاخلاص َع  ايتػٜٛؼ

، خسٜج املعٗد ايعايٞ   مبهٓاع1970 أنتٛبس 22األضتاذ بٛضًٗاّ ايطعٝف َٖٚٛٔ َٛايٝد 

أزلصايعدٜد َٔ األعُاٍ املطسح١ٝ ايٛاش١ْ ٚأحسشايعدٜد َٔ ، يًفٔ املطسحٞ ٚايتٓػٝط ايجكايف 

تافٝاليت َٚدٜسا -اجلٛا٥صيف ٖرا اجملاٍ ٚغػٌ املدٜسايفين يًفسق١ اجل١ٜٛٗ يًُطسح جل١ٗ َهٓاع

 يدازايجكاف١ ذلُد املْٓٛٞ مبهٓاع ٚز٥ٝطا يًفسع اجلٟٗٛ يًٓكاب١ املػسب١ٝ حملرتيف املطسح مبهٓاع

األضتاذ بٛضًٗاّ ايطعٝف َايدافع ايرٟ حفصى ع٢ً ايرتغح ملٓصب ز٥اض١ إحتاد نتاب  ع ــ

 املػسب يًٛال١ٜ ايكاد١َ ؟

ايرٟ حفصْٞ يًرتغح دلُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ َٓٗا جتسبيت ٚتهٜٛين يف ايتدبري اجلُعٟٛ  ج ــ

ٚصٝاغ١ ممازض١ ١َٝٓٗ ثكاف١ٝ ، ٖرٙ ايتجسب١ اييت زانُتٗا النجس َٔ عػسٜٔ ض١ٓ ٜٓطاف ايٝٗا 

احتهانٞ املباغس باملؤضطات ايجكاف١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ ٚقدزتٞ ايتٛاص١ًٝ ٚهلرا فعٓدَا اعًٔ عٔ 

تسغخٞ اعًٓ٘ مبٓطل خد١َ ٖرٙ املؤضط١ بٓفظ جدٜد ٚقِٝ اضاضٗا ايػفاف١ٝ ٚاحلها١َ ٚامل١ٝٓٗ 

 ٚزٚح ايعٌُ اجلُاعٞ

ـــ يٛ حصًت ع٢ً نسضٞ ايس٥اض١ ضٛف تهٕٛ أصػس ز٥ٝظ يف تازٜخ احتاد نتاب املػسب ، ٌٖ  ع

 يدٜو ايطاق١ ٚايكدز٠ ع٢ً َٛاج١ٗ عفازٜت ٚدْاصرياإلحتاد ؟



ٚيف نٌ عٌُ نٝفُا نإ ٖٓا ذلطات يًُٛاج١ٗ ٚذلطات …َطاي١ ايطٔ مل افهس فٝٗا  ج ـــ

ٚامنا ٖادئ ٚأصػٞ نجريا ٚبعُل ثِ إ  (ظسٜف)يًٗد١ْ َٚساحٌ يًخٛاز ٚيطت نُا ٜظٔ ايبعض 

ايعٌُ داخٌ االحتاد ال جيب إ ٜهٕٛ فسدٜا ٚايكا٥د اجلٝد ٖٛ ايرٟ ٜعسف نٝف ٜٛظف طاقات فسٜل 

 عًُ٘ بػهٌ َتٛاشٕ ٜعطٞ يًجُٝع قُٝت٘ َٚهاْت٘

طًع َسغخإ َعسٚفإ يًس٥اض١ برباَج َٚكرتحات َػازٜع يًٛال١ٜ ايكاد١َ ، َاٖٛبسْادلو  ع ــ

 ايجكايف ٚتصٛزى يًُسح١ً ايكاد١َ ؟

بسْاَج ايعٌُ يٝظ نُا ٜظٓ٘ ايبعض ايربْاَج ايتٓػٝطٞ يالحتاد فٗرٙ اغٝا٤ بطٝط١ ٜٚتِ  ج ـــ

 …تططريٖا ٚفل حاجٝات َٚطتجدات ٚأٖداف ٚاْا اعسف َا قٍٛ 

جيب حتٌٜٛ االحتاد َٔ ٚناي١ يبح بالغات ايتطأَ ٚايتعصٜات اىل َؤضط١ جتُع ايهتاب ٚحتكل 

هلِ نساَتِٗ َٔ خالٍ ايٓطاٍ ع٢ً َطت٣ٛ حكٛقٞ ٚدلتُعٞ َؤضط١ تٓاضٌ يهٞ تعطٞ 

صٓدٚم ايهاتب :يًهاتب َها١ْ اضاض١ٝ َٚتُٝص٠ داخٌ اجملتُع ٖٚٓاى ايهجري َٔ االجسا٤ات َجٌ 

االٕ املِٗ يف ْظسٟ ٖٛ اْكاذ االحتاد ٚع١ًُٝ ..…ٚخًل غسانات الضتفاد٠ ايهتاب َٔ تفسغ يًهتاب١ 

 االْكاذ بٝد ايهتاب

 َازأٜو يف املعازى ايهازٜهاتٛز١ٜ احلاي١ٝ بني بعض األعطا٤ ؟ ع ــ

ايرٜٔ غازنٛا يف ايتجسب١ ايطابك١ اٟ املهتب ايكدِٜ عًِٝٗ إ ٜٓطخبٛا خد١َ يالحتاد ال ِْٗ  ج ـــ

 مسخٛا ال ْفطِٗ طٛاٍ ٖرٙ ايطٓٛات االخري٠ بإ ٜصٌ االحتاد اىل املؤمتس جج١ َتعف١ٓ

 أفسشت ايتخٛالت ايطٝاض١ٝ األخري٠ ٚضعا أغنب املسأ٠ املػسب١ٝ نجريا ع٢ً املطت٣ٛ ع ــ

املؤضطاتٞ ، يف زأٜو ملاذا الٜٓطخب ايصكٛزٜٚرتنٕٛ َٓصب ز٥اض١ اإلحتاد يهاتب١ َتُسض١ ٖٚٔ 

 ؟ نجريات

 املِٗ يف زأٜٞ ٖٛ ايهفا٠٤ ج ـــ

 ن١ًُ أخري٠ يًهاتبات ٚايهتاب عػ١ٝ املؤمتس ؟ ع ــ

 .ايهتاب هلِ َطؤٚي١ٝ داخٌ املؤمتس ٚأمت٢ٓ إ ال ٜتخٛيٛا فكط اىل اصٛات اْتداب١ٝ  ج ـــ

ٚال١ٜ اٟ ز٥ٝظ ضتُس بطسع١ ٚال جيب إ ْطٝع ضٓٛات اخس٣ يف صساعات ع٢ً املهاضب 

 ٚايػٓا٥ِ املسح١ً تتطًب امسا٤ جدٜد٠ ٚرلطس١َ بكِٝ ايٓصا١ٖ ٚاحلها١َ اجلٝد٠



اقرتح بعٝدا عٔ ايهٛايٝظ ٚبهٌ ٚضٛح تػهٌٝ فسٜل عٌُ قادز ع٢ً بح قًٌٝ َٔ االٚنطجني 

إ تهٕٛ ناتبا نبريا يٝظ بايطسٚز٠ إ تتٛفس فٝو ايكدز٠ ع٢ً ايتطٝري ..يف جج١ االحتاد املتعف١ٓ 

   ٚايتدبري ٚاْا اتٛفس ع٢ً ٖرٙ املؤٖالت ٚاجٗس بٗا بصساح١

 دل١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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  الحتاد كتاب املغرب18التشنج والرغبة يف احملاسبة تطبع أشغال اليوم األول للنؤمتر 

  

 سعيدة شريف من الرباط 

 خاص باملٕقع

 الحتاد كتاب املػسب، الرٙ ٌظي وطاٞ أوظ باملطسح الٕطين 18وس احلفن االفتتاس٘ لمىؤمتس 

ذلىد اخلاوظ، يف دٕ ِادئ طبعتْ العدٖد وَ األض٠مٛ لدٝ احلطٕز، ِن ِٕ اهلدٔٞ الرٙ ٖطبل 

العاصفٛ، أً أُ األوٕز ضتطري كىا أزاد هلا ٔخطط وَ ٖسغبُٕ يف الرتغح لسٟاضٛ احتاد كتاب 

 املػسب؟

كاُ سطٕز سفن االفتتاح دد وتٕاضع، فالعدٖد وَ الكتاب ٔالكاتبات قاطعٕا املؤمتس، كىا أُ أغمب 

زؤضاٞ االحتاد مل حيطسٔٓ، زغي أُ احلفن االفتتاس٘ خصص لالستفاٞ مبسٔز مخطني ضٍٛ عمٜ 

تازٖخ تأضٗظ احتاد كتاب املػسب، إذ سطس وَ السؤضاٞ الطابكني فكط عبد الكسٖي غالب، ٔعبد 

السفٗع اجلٕاِسٙ، ٔسطَ جنى٘، فٗىا غاب ذلىد بسادٚ، ٔأمحد الٗابٕزٙ، ٔذلىد األغعسٙ، 

ٔعبد احلىٗد عكاز، ٔستٜ الرَٖ سطسٔا مل ٖتي االلتفات إلّٗي بأٙ كمىٛ، ٔمل جيس اضتدعاؤِي 

لمصعٕد إىل اخلػبٛ، لمذمٕع بالكسب وَ عبد الكسٖي غالب، الرٙ قأً املسض ٔالػٗدٕخٛ، 

ٔقدً غّادٚ وطذمٛ دعا فّٗا أعطاٞ احتاد كتاب املػسب إىل جتأش اخلالفات الػدصٗٛ، اليت 

عصفت بْ، ٔإىل االلتفات إىل الطؤاه الجكايف، ٔإىل الظسفٗٛ احلطاضٛ اليت ٖعٗػّا املػسب، ٔاليت 

ِ٘ الًٕٗ يف أوظ احلادٛ إىل املجكفني األصالٞ ٔالٍصِاٞ، الرَٖ ٖػتػمُٕ باضتىاتٛ كبريٚ ٔتطشٗٛ 

وَ أدن الٍّٕض بالبمد، ِٕٔ الػ٘ٞ الرٙ أكدٓ ذلىد العسب٘ املطازٙ، أسد وؤضط٘ ِرٓ 



املٍظىٛ العتٗدٚ، اليت اٌطمكت وػازبٗٛ وع املفكس ٔالفٗمطٕف الساسن ذلىد عصٖص احلباب٘، الرٙ 

 .”عمٜ احتاد كتاب املػسب أُ ٖجبت أٌْ ضسٔزٙ الًٕٗ“قاه باحلسف 

ٔزغي أُ سفن االفتتاح عسف سطٕزا زمسٗا لبعض اهل٠ٗات الطٗاضٗٛ ٔالدبمٕواضٗٛ، عمٜ زأضّي 

ٔشٖس الدٔلٛ عبد اهلل باِا، ٔٔشٖس االتصاه وصطفٜ اخلمف٘، ٔٔشٖس الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ذلىد الٕفا، 

ٔٔشٖس الجكافٛ ذلىد األوني الصبٗش٘، ٔزغي أُ وٍظى٘ احلفن جلأٔا إىل املٕضٗكٜ املػسبٗٛ 

 )املتٍٕعٛ، اليت تعرب عَ أصٕه كن الرَٖ دسٝ االستفاٞ بّي ٔتطمٗىّي دزٔع االحتاد 

ٔاحلباب٘ ٔبسادٚ وٕضٗكٜ اآللٛ بفاع، الصباغ ٔاملطازٙ الطكطٕقٛ اجلبمٗٛ لمػىاه، ٔعٗطٛ  غالب

، فإُ غٗاب، دلىٕعٛ وَ السؤضاٞ الطابكني لالحتاد، ٔعدً االلتفات إىل (الػأٖٛ ملبازك زبٗع

احلاضسَٖ وٍّي، أفطد فسسٛ االستفاه مبسٔز مخطني ضٍٛ عمٜ تأضٗظ احتاد كتاب املػسب، 

ٔعذن بتفذري الٕضع يف أغػاه املؤمتس، اليت مل ٖكتب هلا أُ جتسٙ بطالً، بطبب اخلالفات 

الكاٟىٛ بني أعطاٞ املكتب التٍفٗرٙ، الرَٖ ظمٕا ٍٖتكدُٔ بعطّي البعض، وتٍاضني أٌّي عي 

 ،أصن املػكن، ِٔي الرَٖ أٔصمٕا االحتاد إىل وا ِٕ عمْٗ الًٕٗ

أٔىل املفادآت كاٌت إعالُ وصطفٜ الٍشاه عطٛ املكتب التٍفٗرٙ، أٌْ ٖتٍصن وَ التكسٖسَٖ املال٘ 

ٔاألدب٘، ألٌْ مل ٖطمع عمّٗىا غأٌْ غأُ بعض باق٘ األعطاٞ، وا دعن الكاعٛ متٕز بالصساعات 

لكَ . وَ تّدٟٛ األوٕز” سكىاٞ االحتاد“ٔالكالً ٔالكالً الطاد، الرٙ مل ٍٖتّ٘ زغي ذلألٛ بعض 

األوٕز ضتأخر دلسٝ آخس وَ التعكٗد ملا طالب سطَ جنى٘، ٔعبد الػين أبٕ العصً، ٔجنٗب 

بتجبٗت عطٕٖٛ املؤمتسَٖ ألٌْ ٔقف عمٜ تالعبات ببطاٟل  خدازٙ، ٔعبد الصىد بمكبري، ٔآخسَٖ

العطٕٖٛ، ِٕٔ وا أكدٓ أعطاٞ آخسُٔ، لكَ العالً زفض األوس مجمٛ ٔتفصٗال، ٔقاه إٌْ وطٗعٛ 

لمٕقت، ٔجلأ إىل تربٖس ذلك بالكإٌُ األضاض٘، الرٙ مل ٍٖصفْ، ألٌْ حيح عمٜ أُ ٖعكد املؤمتس 

حبطٕز ثمج٘ املؤمتسَٖ، ِٕٔ وا مل ٖكَ بادٖا، ألُ الكاعٛ اليت عكد فّٗا املؤمتس صػريٚ ددا، ٔال 

أعتكد أُ وَ سطسٔا ٖتذأشُٔ املاٟتني، اليت حتدخ عٍّا العالً، وا سرا باملؤمتسَٖ إىل املطالبٛ 

بتػكٗن جلٍٛ لمبح يف العطٕٖٛ وع االضتىساز يف األغػاه، ستٜ جيسٙ التأكد وَ املؤمتسَٖ، 

.ألُ ٍِاك دلىٕعٛ وَ الٕدٕٓ ساضسٚ ٔال عالقٛ هلا ال باالحتاد ٔال بالكتابٛ  

ٔستٜ ميسز العالً وا ٖػسب فْٗ طالب الصشفٗني مبػادزٚ الكاعٛ، ِٕٔ وا زفض مجٗع الصشفٗني 

احلاضسَٖ ٔعمٜ زأضّي ضعٗد عاِد عطٕ املكتب التٍفٗرٙ، الرٙ ِدد باٌطشابْ وَ املؤمتس، إذا 

وا مت إخساز الصشفٗني وَ الكاعٛ، ِٔ٘ ضابكٛ مل أمسع بّا ٔمل أغّدِا يف وؤمتسات احتاد 

كتاب املػسب الطابكٛ، اليت غطٗتّا مبٍّٗٛ عالٗٛ ٔيف أدٕاٞ وَ االسرتاً لدِي املٍّٛ، اليت ٖبدٔ 



أٌّا باتت تصعر وَ ٌصب ٌفطْ زٟٗطا لالحتاد قبن األٔاُ، زغي أٌْ كاُ وفٕضا فكط بالكٗاً مبّاً 

 .السٟٗظ ٔلٗظ زٟٗطا

املّي أُ العٕاصف مل تّدأ، ٔأُ األغػاه اضتىست إىل غاٖٛ السابعٛ صباسا دسٝ خالهلا قساٞٚ 

التكسٖسَٖ األدب٘ ٔاملال٘، ٔأدمت وٍاقػتّىا إىل الًٕٗ، ِٔ٘ بكن تأكٗد ضتأخر الكجري وَ الٕقت، 

ألُ بّىا الكجري وَ اهلفٕات ٔاألخطاٞ، قبن االٌتكاه إىل اٌتداب املكتب التٍفٗرٙ اجلدٖد لالحتاد، 

الرٙ ٖظَ البعض أٌْ ذلطًٕ، بدلٗن الالٟشٛ، اليت تسٔز غفٕٖا، ٔاليت عمٜ زأضّا العالً، ٔتطي 

وصطفٜ لػتريٙ، ٔأمحد الكبريٙ، ٔومٗكٛ جنٗب، ٔٔداد بٍىٕضٜ، المتاُ دسٝ المذٕٞ إلّٗىا وَ 

لكَ األوٕز لَ تكُٕ بّرٓ الطّٕلٛ، ألُ ٍِاك وَ األعطاٞ وَ . أدن تأثٗح املكتب بعٍاصس ٌطٕٖٛ

فّن ضٍٗذح املؤمتس يف . عرب عَ زغبتْ يف الرتغح، ٔصاز ٖػتػن جلىع األصٕات لصاحلْ

 اضتكىاه أغػالْ، ٔإفساش وكتب ٖطي عٍاصس تطتطٗع حتىن وطؤٔلٗٛ االحتاد اجلطٗىٛ؟

 دلمٛ إحتاد كتاب اإلٌرتٌت املػازبٛ
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 األمل يف أن ينتصر احتاد كتاب املغرب على نفسه

 
 حلسن العسيب

يطت عطٛا يف ٖرٙ املٓع١ُ املػسب١ٝ ايعسٜك١، ٚمل أطًب ايعط١ٜٛ فٝٗا قط َٔ قبٌ، ٖٚرا أَس 

ٜطٍٛ غسس٘ زغِ إٔ يٞ مخظ نتب صادز٠ ست٢ اآلٕ، ٚقد تسدِ بعطٗا إىل ايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ 

ٖٚرا، يف َهإ َا ٜٗبين سس١ٜ ايتعًٝل ٚايسأٟ بٗٛاَؼ أنرب، سٍٛ عٌُ . ٚإىل ايًػ١ ايفسْط١ٝ

 .احتاد نتاب املػسب ست٢ اآلٕ

ٖٞ َٓع١ُ فازق١ يف تازٜخ اجلُعٝات ايجكاف١ٝ باملػسب، بٌ يف نٌ ايعامل ايعسبٞ، ألْٗا املٓع١ُ 

ايٛسٝد٠ َٔ ْٛعٗا اييت ظًت َطتك١ً دَٚا عٔ ايطًط١، ٚناْت تٓافح عٔ َػسٚع فهسٟ ٚثكايف 

ٚزغِ نٌ ذلاٚالت ايتددني، بكٞ احتاد نتاب املػسب . َٚعسيف سداثٞ ٚتكدَٞ ٚٚطين باملػسب

َٓاز٠ تٜٓٛس١ٜ يف فطا٤ إْتاز ٚصٓع ايكِٝ ببالد ذلُد عابد اجلابسٟ ٚعبد اهلل ايعسٟٚ ٚعبد ايهبري 

نإ ايطؤاٍ ايجكايف َسنصٜا ضُٔ ايصساع ايطٝاضٞ املفتٛح بني خنب١ احلسن١ ايٛط١ٝٓ، . اخلطٝيب

ٖٚرا قدز تازرنٞ طٝب يصاحل املػازب١، دعٌ تًو ايٓدب١ بدال َٔ )اييت مل حتهِ بعد اإلضتكالٍ 

تأنًٗا ايطًط١ ٚاحلهِ، تػتػٌ ع٢ً تأطري اجملتُع ضُٔ َػسٚع تازرنٞ ضدِ إلعاد٠ ب١ٓٝٓ 

، ٚبني ايدٚي١ ايكا١ُ٥ اييت جتس ٚزا٤ٖا إزثا (ايدٚي١ املػسب١ٝ يف بعدٖا املدٜين ايدميكساطٞ احلدٜح

تدبريٜا ميتد ع٢ً أنجس َٔ أزبع١ قسٕٚ، ٚاييت نإ هلا طُٛح إعاد٠ ب١ٓٝٓ ْعاَٗا املدصْٞ ايتدبريٟ 

.بػهٌ ٜسضخ َٔ َسنص١ٜ ايكساز ايطٝاضٞ دضتٛزٜا يف غدص ز٥ٝظ ايدٚي١  



نإ َع٢ٓ َسنص١ٜ ايطؤاٍ ايجكايف يف ذيو ايصساع، إٔ دعٌ َٛضٛع٘ اإلْطإ، ايفسد املػسبٞ، 

ايرٟ دنب تٜٓٛسٙ َٔ أدٌ دعً٘ فاعال يف ايدفع مبٓطل ايصساع ذاى حنٛ تٛضٝع ٖٛاَؼ دٚي١ 

ٖٚرا أَس حتككت فٝ٘ َطاسات ٚاش١ْ، . ايكإْٛ ٚاحلسٜات، ٚدٚي١ املؤضطات ٚايدميكساط١ٝ ٚاحلداث١

ٖٞ اييت تٗب يًًُف ايطٝاضٞ ايتدبريٟ املػسبٞ، دٚي١ ٚدلتُع، عٓاٜٚٔ خصٛص١ٝ َتُٝص٠ يف 

نٕٛ ايسٖإ ايجكايف ذاى قد عصش َٔ ق٠ٛ ايدٚي١، ع٢ً ايكدز ْفط٘ . نٌ ايعاملني ايعسبٞ ٚاإلضالَٞ

سصب١ٝ ْٚكاب١ٝ )ايرٟ عصش َٔ ق٠ٛ اجملتُع، أٟ اجملتُع املؤطس تٓعُٝٝا عرب آيٝات مجع١ٜٛ عد٠ 

، ايرٟ فسض تٛاشْا يف صريٚز٠ ايتشٍٛ املػسبٞ خالٍ األزبعني ض١ٓ (ٚغباب١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚف١ٝٓ

ٚال ٜصاٍ احلساى احلٞ ٖرا قا٥ُا ايّٝٛ بعٓاٜٚٔ أخس٣، إمنا تسضخ َٔ تًو اخلصٛص١ٝ . املاض١ٝ

 .املػسب١ٝ

بايتايٞ، ناْت َٓع١ُ احتاد نتاب املػسب، َٓدسط١ يف َعُدإ ٖرا ايتذادب اهلا٥ٌ يف َع٢ٓ 

ذلرتيف “ٚمل تهٔ َٓع١ُ َٓػًك١ ملا ميهٔ ٚصفِٗ ب . إْتاز ايكِٝ باملػسب اجلدٜد ٚاحلدٜح

، بٌ ناْت َٓع١ُ مجاٖري١ٜ، تٓتر َعاْٞ ق١ُٝٝ َٔ خالٍ َا بًٛزت٘ َٔ أض١ً٦ سٍٛ ”ايهتاب١ ٚايفهس

ايفسد املػسبٞ، سٍٛ زآٖ٘، سٍٛ تازرن٘ احلدٜح، سٍٛ َع٢ٓ تػسب٘ يًُعازف، سٍٛ َع٢ٓ إٔ 

ٜهٕٛ األدب ٚايفٔ َصٓعا ضشسٜا يصٓع َعاْٞ ايعكٌ ٚايٓكد ٚايتشًٌٝ ٚتسضٝدٗا يف ٚددإ 

ٚناْت بايتايٞ إطازا مجعٜٛا ٜكتطٞ َٓطكا يًصساع يًتشهِ فٝ٘، بني َسدعٝات فهس١ٜ . املػسبٞ

: ٚناْت عَُٛا َٛشع١ بني َػسٚعني نبرئٜ. ٚضٝاض١ٝ هلا َػازٜعٗا اجملتُع١ٝ ايٛاضش١ املعامل

ٚيهٌ َػسٚع َُٓٗا خًفٝت٘ اإلدتُاع١ٝ . َػسٚع ٚطين تكدَٞ سداثٞ، َٚػسٚع ٚطين ذلافغ

ٚغسط٘ اإلدتُاعٞ، سٝح األٍٚ حتهُ٘ تٝازات ْاٖع١ يًُكصٝني َٔ املػازن١ يف صٓاع١ ايكساز 

ايتُٟٓٛ ٚايطٝاضٞ، ضُٔ َٓطل ْعاّ املد١ٜٓ احلدٜح، ٚأغًب٘ غباب َتٓٛز ُٖ٘ تسضٝخ خٝاز 

ايفسدا١ْٝ املد١ٜٝٓ باملعاْٞ ايه١ْٝٛٓٝ يًه١ًُ، اييت ذنهُٗا َٓطل احلل ٚايٛادب َٚٓطل ايعدٍ 

فُٝا ايجاْٞ حتهُ٘ تٝازات َد١ٜٝٓ نالضٝه١ٝ، تس٣ يًفهس ٚاألدب نأدا٠ يرتتٝب . ٚاحملاضب١ ٚاإلْصاف

ْعاّ قِٝ ضًٛن١ٝ ع١َُٝٛ َع١ٓٝ، ٚصفت خطأ بايبٛزدٛاش١ٜ، فُٝا ٖٞ فكط اْعهاع إلزخ ثكايف 

أٟ ذلافعا ع٢ً ب٢ٓ قا١ُ٥ يف إْتاز . َدٜين عتٝل باملػسب، ٚنٌ إزخ مماثٌ ٜهٕٛ َٓصع٘ ذلافعا

 .املعاْٞ ٚايكِٝ

ٌٖ ال ٜصاٍ احتاد نتاب املػسب ٖٛ احتاد نتاب املػسب، بٗرٙ اخلًف١ٝ اجملتُع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ 

ٚايطبب إٔ احلسن١ٝ . ال: اجلٛاب اجلصّ، ٖٛ. ٚايتازرن١ٝ ٚايك١ُٝٝ، اييت خلصٓا بعض عٓاٜٚٓٗا فٛم؟

املػسب١ٝ تطٛزت، ٚاحملٝط ايتٛاصًٞ تطٛز، فُٝا بكٞ اإلحتاد دنرت أضايٝب تٛاصٌ أصبشت تبدٚ 

بدا١ٝ٥ أَاّ ايجٛز٠ املتشكك١ يف تكٓٝات ايتٛاصٌ املعسيف ايّٝٛ، ضُٔ ايطسم ايطٝاز٠ اهلا١ً٥ إلْتاز 

تازٜخ بدا١ٜ ايتشٍٛ ايطٝاضٞ املٓفتح يف املػسب، َع صدٚز ) 1994فُػسب َا بعد . املعازف



، يٝظ ٖٛ َػسب (قساز ايعفٛ ايطٝاضٞ ايعاّ، ٚبدا١ٜ اتطاع ٖٛاَؼ سسٜات ايتعبري ٚايتٛاصٌ

. ضٓٛات املٛاد١ٗ ٚايكُع ٚايسصاص قبٌ ذيو ايتازٜخ ست٢ بدا١ٜ ايطتٝٓات َٔ ايكسٕ املاضٞ

َٚع٢ٓ ايًعب١ ايتٛاص١ًٝ، ٖٓا املكصٛد ب٘ أغهاٍ إْتاز . ٚايًعب١ ايتٛاص١ًٝ َػسبٝا، تػريت متاَا

يكد تسادع دٚز اجلاَع١ باملػسب، ٚتسادع دٚز املدزض١ ْهٛصا، فُٝا مل . ايكِٝ ٚصٓاعتٗا ٚتسٚدنٗا

ٜٓفتح احتاد نتاب املػسب ع٢ً أغهاٍ صٓاع١ املعاْٞ ايّٝٛ، ع٢ً َطت٣ٛ ايطُٝٓا ٚايصٛز٠ 

َٓعصال عٔ َعُدإ َا ميٛز يف ” ْادٜا فهسٜا“عَُٛا، مما دعً٘ ٜتشٍٛ تدزدنٝا إىل َا ٜػب٘ 

ٖٚرا يف َهإ َا أَس طبٝعٞ، يف نٌ حلعات اإلْتكاٍ ايتازرن١ٝ يف . اجملتُع املػسبٞ َٔ حتٛالت

ألٕ األَس ٜكتطٞ َطاف١ البتهاز آيٝات تٛاصٌ حتكل اإلضتُساز١ٜ، أٚ تػري َٔ . أٟ دلتُع سدٜح

 .ب١ٝٓ املٓع١ُ تًو نهٌ

ألٕ ايتشدٟ . ْعِ، بٌ ٚأنجس َٔ ذٟ قبٌ. ٌٖ ال تصاٍ احلاد١ قا١ُ٥ الحتاد نتاب املػسب ايّٝٛ؟

َٚٓع١ُ َجٌ احتاد . ايّٝٛ، ٖٛ حتدٟ ٚدٛد ٜستبط مبػسٚع دلتُعٞ يًُػازب١ باملع٢ٓ احلطازٟ

نتاب املػسب، إىل داْب زٚافع أخس٣ أصبشت ق١ٜٛ احلطٛز يف ضاس١ ايفعٌ ايفهسٟ ٚايجكايف 

ٚايفين ٚاألدبٞ املػسبٞ، هلا دٚز تازرنٞ ايّٝٛ يف إٔ تعصش َٔ املٓاع١ ايسٚس١ٝ ٚاحلطاز١ٜ يإلْط١ٝ 

املػسب١ٝ، يف أبعادٖا ايعكال١ْٝ، احلداث١ٝ، ايٓكد١ٜ، املعصش٠ يسٚح ايطؤاٍ، احلا١َٝ يجس٠ٚ ايسٚح 

اجلُاع١ٝ يًُػازب١ يف َعاْٞ إْتادٗا نعال١َ أْجسبٛيٛد١ٝ هلا غذس٠ أْطابٗا َٚٓطل إْتادٗا ايرٟ 

ألٕ ايصساع ايّٝٛ، ٖٛ صساع تصاحل َع ايرات ٚأٜطا فط١ٓ . ي٘ تسانِ يف ايطًٛى ايَٝٛٞ يًٓاع

 .ايتصاحل َع ايعامل، ٚغسط ايه١ْٝٛ نكِٝ إْطا١ْٝ نرب٣

ألٕ . ال: اجلٛاب ايرٟ ال دنب إٔ ْٗسب َٓ٘ ٖٛ. ٌٖ ساٍ اإلحتاد َطتشطس هلرا ايتشدٟ ايتازرنٞ؟

َٓطل ايصساع داخٌ احتاد نتاب املػسب، مل ٜعد َٓطكا يتدافع فهسٟ َٚػازٜعٞ، بكدز َا أصبح 

ٚاخلٛف األنرب ايّٝٛ، ٖٛ َٔ ذلاٚالت حتٌٜٛ زَص١ٜ إزخ َٓع١ُ . َٓطل صساع ذاتٞ بني أفساد

يتشكٝل أغساض غازق١ يف ايػدص١ٓ ” ضذال جتازٜا“عتٝد٠ َجٌ احتاد نتاب املػسب، إىل َا ٜػب٘ 

. ٖٚٓا َكتٌ ٖرٙ املٓع١ُ نُػسٚع تٓعُٝٞ فهسٟ ٚثكايف يف املػسب. ألفساد ٜٓتُٕٛ يإلحتاد

ٚاحلاٍ إٔ احلاد١ ايع١َُٝٛ . فايصساع حتٍٛ َٔ صساع َػازٜع إىل صساع أفساد، ٖٚرا أَس خطري

املػسب١ٝ ٖٞ يف ساد١ إىل إٔ ٜهٕٛ احتاد نتاب املػسب، َا ناْ٘ دَٚا يف أش١َٓ تأيك٘ املؤثس٠، 

َػتال يًرتب١ٝ ايفهس١ٜ ٚإلْتاز ايطسٚسات ٚصٓاع١ خسا٥ط ايطسٜل ايسٚس١ٝ بإبداع١ٝ يًٓدب١ املػسب١ٝ 

إٕ َع٢ٓ غٝاب أثس فاعٌ يًُجكف يف املػسب ضُٔ سسن١ٝ . ٚيعُّٛ أفساد اجملتُع املػسبٞ

ٚس١ٜٛٝ ايفعٌ اجملتُعٞ ايّٝٛ، إمنا دند تفطريٙ يف ٖرا ايفكدإ يبٛص١ً ايفعٌ مجاٖريٜا َٔ 

خالٍ َٓع١ُ عتٝد٠ ٚٚاش١ْ ناحتاد نتاب املػسب، ايبٛص١ً اييت ال رنًكٗا َٓطل احلطابات ايفسد١ٜ 

، بكدز َا رنًكٗا ٜٚصكًٗا َٓطل ايفعٌ ضُٔ (َُٗا ناْت غسع١ٝ ايطُٛسات ايفسد١ٜ يًبعض)



َػسٚع دلتُعٞ َتهاٌَ، ٚاضح املٓطًكات ٚاألٖداف، ٚي٘ غسعٝت٘ اجملتُع١ٝ ٚغسعٝت٘ ايع١ًُٝ 

ٚايتازرن١ٝ، اييت ٖٞ غسع١ٝ اإلْتُا٤ احلطازٟ، مبا ٜعصش َٔ ق٠ٛ ايفسد احلس، ايعكالْٞ، احملًٌ 

 .ٚايٓاقد يًُطًُات، ٚاملطتٛعب يػسط ايرات ٚغسط ايعامل

. ايٓتا٥ر اب١ٓ غسع١ٝ يًُكدَات. ٌٖ ضٝذٝب املؤمتس ايكادّ الحتاد نتاب املػسب عٔ ٖرا ايتشدٟ؟

. ست٢ ٚاألٌَ َٛصٍٛ يف زٚس١ٝ اإلحتاد ايطان١ٓ أغًب اجلطِ ايفهسٟ ٚايجكايف ٚاألدبٞ املػسبٞ

 ٚاألٌَ األنرب إٔ ٜٓتصس اإلحتاد ع٢ً ْفط٘

 دل١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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  الحتاد كتاب املغرب18تأسيس رابطة كاتبات املغرب على هامش املؤمتر

  

 ناتب٘ علٙ ٍامش املؤمتز الجامً عشز الحتاد 150أعليت جمنْع٘ مً الهاتبات ٓياٍشعددًٍ 

.نتاب املػزب عً تأصٔط إطار جدٓد ال ٓكصٕ أٖ جيط مً الهتاب٘ اّ املياطل  

ّتضعٙ رابط٘ ناتبات املػزب إىل مجع مشل نل صاحبات األقالو اجلادٗ مً خمتلف جَات املنله٘ 

ّاالحتفاٛ بإبداعاتًَ ّنتاباتًَ، ّنذا التعزٓف بَا داخل إطار ٓطنً هلً املتابع٘ ّاالصتنزار 

ًٛ ّإىتاجا  .ّالتْاصل عطا

اصتطاعت الهاتب٘ املػزبٔ٘ يف غطٌْ عكْد قلٔل٘ أٌ تػين املشَد الجكايف املػزبٕ بتعبرياتَا 

ّإىتاجاتَا ّنتاباتَا، ننا حككت لإلبداعٔ٘ املػزبٔ٘ تطْرا ملخْظا علٙ مضتْٚ الهتاب٘ الفئ٘ 

 عً – إىل حد ما –ّالزؤٓ٘ اجلنالٔ٘ ّالْجْدٓ٘، غري أٌ ٍذا احلطْر اليْعٕ ما ٓشال بعٔدا 

 حنً –اإلٍتناو املضؤّل ، ّما تضتخكُ املزأٗ املػزبٔ٘ مً اٍتناو بأفل الهتاب٘ لدَٓا، هلذا، ىعترب 

أٌ اللخظ٘ التارخئ٘ اليت ىعٔشَا ّاليت تشَد - الهاتبات املْقعات علٙ تأصٔط ٍذِ الزابط٘

حتْالت علٙ مجٔع املضتْٓات، تتطلب ميا أٌ ىتْحد حْل إطار ٓهٌْ فطاٛ مفتْحا علٙ نتابات 

 .املزأٗ املػزبٔ٘، إىتاجا ّقزاٛٗ ّحتلٔال ّتفهريا ّحْارا

ّٓعترب تأصٔط رابط٘ ناتبات املػزب حكا حطارٓا ّدصتْرٓا ّمجالٔا، عربِ تعرب الهاتب٘ املػزبٔ٘ عً 

مضتْٚ ّعَٔا بدّر الهتاب٘ يف إبداع قٔه احلب ّاجلنال ّاالختالف ّاحلْار، ّال حينل ٍذا اإلطار 

معُ معاىٕ االىػالم أّ اإلقصاٛ أّ رد الفعل اجتاٍات إطارات أخزٚ، إمنا ٍْ إطار صٔضعٙ لٔهٌْ 

.شزٓها لتدبري الشأٌ الجكايف املػزبٕ بصْت ّّعٕ ّعكل املزأٗ املػزبٔ٘  

 :أّال األٍداف

. التْاصل بني الهاتبات فٔنا بٔيًَ، ّالتعزف علٙ إىتاجات بعطًَ_  



. التعبري مً خالل نتاب٘ املزأٗ عً التيْع الفضٔفضاٜٕ للنػزب_  

. متابع٘ إىتاجات الهاتب٘ املػزبٔ٘ قزاٛٗ ّمكارب٘ ّحتلٔال ّتعزٓفا_  

 . العنل علٙ ّضع بٔبلْٔغزافٔا إلىتاجات الهاتب٘ املػزبٔ٘ _

. العنل علٙ جعل نتاب٘ املزأٗ املػزبٔ٘ يف قلب املشَد الجكايف املػزبٕ_  

 :ثاىٔا صٔؼ العنل

 :مً أجل حتكٔل أٍداف الزابط٘، صيعتند صٔؼ العنل التالٔ٘

 : جلً العنل ّتتفزع إىل _1

جلي٘ متابع٘ إىتاجات الهاتبات علٙ مجٔع املضتْٓات ّبهل اللػات،مً أجل اإلعالٌ عً صدّرٍا، -

 .ّالهتاب٘ عيَا، ّتيظٔه لكاٛات التْقٔع

العزبٔ٘ : ٍّٕ جلي٘ خاص٘ بتْثٔل أعنال الهاتبات الصادرٗ بهل اللػات: جلي٘ التْثٔل- 2

ّاألماسٓػٔ٘ ّاحلضاىٔ٘ ّاللػات األجيبٔ٘، مً أجل ّضع معاجه ّبٔبلْٔغزافٔا، تضاٍه الزابط٘ بَذا 

 .العنل الطلب٘ ّالباحجني ّاملشتػلني يف نتاب٘ املزأٗ

تَته برتمج٘ أعنال الهاتبات ، ّىكرتح أٌ تهٌْ البدآ٘ برتمج٘ اليصْص : جلي٘ الرتمج٘- 3

.األماسٓػٔ٘ إىل العزبٔ٘ ّالعزبٔ٘ إىل األماسٓػٔ٘ ثه ميَا إىل اللػات األجيبٔ٘ احلٔ٘  

ّتَته ٍذِ اللجي٘ بيشز نل ما لُ عالق٘ بالهاتب٘ املػزبٔ٘ يف الصخف : جلي٘ اإلعالو ّالتْاصل- 4

 .الْرقٔ٘ ّاإللهرتّىٔ٘ املػزبٔ٘ ّالعزبٔ٘ ّالعاملٔ٘

.ّتشتػل ٍذِ اللجي٘ برتتٔب لكاٛات خاص٘ بالهاتبات: جلي٘ تيظٔه امللتكٔات ّاليدّات- 5  

.إعداد مْقع خاص بالزابط٘ ٓهٌْ مزتبطا مبْاقع خاص٘ بهل ناتب٘ علٙ حدٗ- 6  

صتعزف األٓاو الكلٔل٘ الكادم٘ اصتهنال ٍٔانل رابط٘ ناتبات املػزب ّمٔالدٍا الزمسٕ، ننا 

صٔشهل املهتب مً الهاتبات احلاضزات ّنل الهاتبات املتْاجدات يف الضاح٘ بدٌّ اصتجياٛ أّ 

إقصاٛ؛ مً امُلؤصضات لزابط٘ ناتبات املػزب ّمً املكاِطعات الحتاد الهتاب، ّاللْاتٕ أخذٌ مضاح٘ 

 .ميُ، ّاللْاتٕ اخرتٌ العطاٛ خارج ٍذا اإلطار

 :ّتتهٌْ اللجي٘ التخطريٓ٘ مً الهاتبات اآلتٔ٘ أمساًَٜ
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