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أٍ دخىل ثقايف يف زمن اإلحتجاج املغربٌ والجىرات العربًة ؟

إعداد عبده حقٌ
تقديم
مل ٖطبل لطؤاه الدخٕه الجكايف يف املػسب أُ طسح باحلدٔ ٚاإلحلاح اليت ٖطسح بّىا ِرٓ الطٍٛ
ٔ 2011اليت ٌدشَ دخٕهلا يف ضٗاقات ضٗاضٗٔ ٛاجتىاعٗٔ ٛثكافٗ ٛوٕضٕو ٛبٍصٔه املجكفني
ٔالفٍاٌني ألٔه وس ٚيف تازٖخ املػسب احلدٖح إىل الشازع إحتجاجا عم ٜضٗاض ٛالٕشاز ٚالٕصٗ ٛيف
العدٖد وَ الكطاعات اليت تشسف عم ٜتدبريِا ٔزعاٖتّأوٕضٕو ٛكرلك بتصٕٖت الشعب املػسب٘
عم ٜالتعدٖالت الدضتٕزٖ ٛإضتجاب ٛملطالب احلسكات اإلحتجاجٗ ٛالشعبٗٔ ٛأخريا يف غىسِ ٚرٓ
الجٕز ٚالعسبٗ ٛاملتكدِٔ ٚرا العصٗاُ املدٌ٘ الر ٙواشاه ٖصسعم ٜاملط٘ يف تكٕٖض متاثٗن
األٌظى ٛالدٖكتاتٕزٖ ٛالشىٕلٗ ٛاليت شٗدت ِٗاكن حكىّا عم ٜالتطمط ٔاإلضتبداد وا كاُ ضببا
يف كبح املشسٔع الدميٕقساط٘ العسب٘ خصٕصا يف الدٔه العسبٗ ٛالكادً زؤضاؤِا عم ٜظّسالدبابٛ
… ٔإذا كاُ املجكف العسب٘ بكن أمناطْ (ثٕزٖا أٔعطٕٖا أٔتكٍٗا ) زقىا حامسا ٔأضاضٗا يف صٍاعٛ
التػٗرييف املشسٔع الطٗاض٘ العسب٘ يف الكسُ املاض٘  ،فالطؤاه املطسٔح الًٕٗ ِٕ :والرٙ
ٖفطسخفٕت صٕتْ ٔتٕازْٖ عَ وٕاقفْ الطمٗعٗ ٛاملعّٕد .. ٚ؟؟ فّن ظّٕزٔضائط تٕاصن جدٖدٚ
ٔاإلٌفجازالكبريلشبك ٛاإلٌرتٌت مبا أتاحتْ وَ تكطريلمجدازالربلٗين السابع يف العامل قد جعمت
املٕاطَ العسب٘ البطٗط قادزا براتْ عمٌ ٜكن التعبريعَ زفطْ بٕاضط ٛأضٍاد حدٖج( ٛودٌٔات ،
ٖٕتٕب  ،زضائن ٌصٗ ٛقصري ، ٚفٗظ بٕك  ،تٕٖرت ،زضائن إلكرتٌٔٗ.. ٛإخل) جتأشت حاجتْ
التازخيٗٔ ٛالتكمٗدٖ ٛإىل دٔزاملجكف السٖادٔ ٙصٕتْ املتىٗصكٕضٗط لمتعبريالسافض ٌٗاب ٛعٍْ…
يف ِرا الٕاقع املػسب٘ ٔالعسب٘ املتىأج الًٕٗ ٔتأضٗطا عم ٜكن ِرٓ احلىٕل ٛالجكافٗ ٛاملمػٕوٛ
يف املػسب ٌطسح ضؤالٍا حٕه تٕقعات الدخٕه الجكايف عم ٜجمىٕع ٛوَ األدباء ٔاملجكفني آومني
أُ تكُٕ وطاِىاتّي قد أٌازت بعض الصٔاٖا اهلاو ٛفْٗ .
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هذا الرتاكم أمز إجيابي البد من اإلشارة إليه من أجل حكم موضوعي
على الوضع الثقايف يف املغزب

الدكتورحممد وقيدي
ٍتطمب تكدٍي حصَمْ لإلنتاج الجكايف احلصٌه عمٓ وعطَات ذات طبَعْ كىًَْ ،ذلك ون أجن
تبني كي اإلنتاج ًتٌشٍعى عمٓ رلتمف وَادٍن الفكس ًالجكافٍْ .صعب إصداز حكي وطبٌط يف
غَاب هري املعطَات أً ضعفواً .العرز لدٍنا أن واضنعرب عنى ون انطباعات صادز عن ذات
إذا أخرنا األوس عمٓ ودٔ شون طٌٍن ،نالحغ أن .وطاهىْ يف اإلنتاج الفكسِ ًالجكايف ًوتابعْ لى
هناك تساكىا وتصاٍدا لإلنتاج الجكايف يف املػسب .نبين هرا احلكي عمٓ وكازنْ واكنا نالحعى ونر
بداٍْ اضتكاله البالد ،حَح كان عدد املطاهىني يف اإلنتاج الفكسِ ًاألدبُ ًالعمىُ ذلدًدا،
ًحَح كان التألَف يف دلىمى قمَال بالكَاع إىل بمدان أخسٔ .كان املػازبْ يف البداٍْ قازٖني يف
الػالب إلنتاجات غريهي ،بن ًحتٓ الكتب املدزضَْ اليت كانت وعتىدّ يف وساحن التعمَي املختمفْ
كانت آتَْ ون بمدان عسبَْ أخسًٔ .عمٓ العكظ ون ذلك ،حتٓ ًإن اعتربنا أن نطبْ اإلنتاج عندنا
هُ أقن مما هٌ وتخكل يف بمدان أخسٔ ،فإن عدد الكتاب تصاٍد بػكن ومخٌظ ،حبَح إنوي
أصبخٌا ٍػكمٌن فْٗ مل ٍعسف املػسب وجَال هلا ون حَح الكي يف تازخيى الطابل .تنبٗنا عن هرا
األوس شٍازّ املكتبات ًاخلصانات اليت أصبخنا زلد هلا حطٌزا ومخٌظا لمكتاب املػسبُ الػاون لكن
دلاالت اإلبداع ًالكتابْ .هرا فطال عن وبادزّ عدد كبري ون الكتاب املػازبْ ضىن الكتابْ يف املنابس
اإللكرتًنَْ اليت أصبخت ون وعاهس التعبري عن السأِ ًاإلبداع الرِ ٍصن إىل قطاعات ًاضعْ ون
الكسإ .هرا الرتاكي أوس إجيابُ البد ون اإلغازّ إلَى ون أجن حكي وٌضٌعُ عمٓ الٌضع الجكايف
يف املػسب .لكن هناك غسطني الشوني ملصٍد ون التطٌز .األًه هٌ أن الرتاكي يف حاجْ إىل حٌاز
داخمُ ٍربش قَىْ املرتاكي ًإضافاتىً ،الكانُ هٌ ضن ضَاضْ ثكافَْ بإوكانَات وادٍْ أكرب لتػجَع
اإلنتاج ًزًاجى داخن املػسب ًخازجى .املٌضٌع يف حاجْ إىل تناًه أًضع ون هراً ،لكن البداٍْ
.يف ذلك أوس إجيابُ
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الفعل الثقايف…يف العتبة

الدكتورة زهوركرام
قبل السبٔع الدميكساطٕ العسبٕ ،بدأت تظَس يف الطاذ٘ الجكافٔ٘ املػسبٔ٘ إشازات قْٓ٘ عل ٙخلل
تدبري الكطاع الجكايف باملػسب .مت التعبري عيُ إما بدعْات للتفهري يف لكاٛات مفتْذ٘،
أّ بالتحنعات مً أجل الدفاع عً ذكْم املجكفني ،عرب ّقفات اذتحاجٔ٘ ،أّ بالهتاب٘ عً أشهال
ارتلل ،ىأٍو عً ذال٘ التدمس اليت ٓصعس بَا نل املجكفني خاص٘ الصباب الرٖ عيدما بدأ الهتاب٘
ّالتفهري ّجد خمتلف املؤضطات الجكافٔ٘ قد أصابَا الصلل ّاٍرتأت ،بطبب عْامل نجريٗ تدعْ إىل
ّقف٘ صسحي٘ ّجسٓ ٘ٝمع الرات ،لهً مً ذطً اذتظ أٌ الْضاٜط اذتدٓج٘ ناىت أفكا مفتْذا
أماو نتاباتُ ّأفهازِ ّصْتُ  .؟؟؟.
اآلذاٌ الصاغٔ٘ – ،أغلبٔ٘ ٍرِ الدعْات – باضتجيا ٛتلو اليت اخترت الطابع املطليب مل جتد
ّهلرا تساجعت أّ خفت صْتَا ٍّٕ ،ذال٘ تؤند عل ٙأشم٘ الجك٘ بالْضط الجكايف بطبب تازٓخ
أشم٘ اإلجساٛات اليت مل تهً تطع يف اذتطباٌ الجكاف٘ باعتبازٍا قٔن٘ ّطئ٘ تتطع للهل ،مً
اذتطْز الجكايف يف املصَد املػسبٕ تتعنل أٓطا مع السبٔع الدميكساطّٕ ،مع االذتحاجات اليت
تعسفَا الصْازع املػسبٔ٘ مً أجل الهسام٘ ّحتصني اذتكْم ّاذتسٓ٘ بتفعٔل الكْاىنيّ ،إضكاط
الفاضدًٓ مً تدبري الصأٌ العاوّ ،ذلو بالتطاؤل عً دّز املجكف يف ٍرا امليعطف التازخيٕ،
ّمْقفُ الْاضحّ ،مْقعُ مً األذداثّ ،نٔف حيلل خطاب الصازع الرٖ أصبح عامال قْٓا يف تدبري
آفام املسذلّ٘ ،نٔف ٓيظس إىل املؤضط٘ اذتصبٔ٘ باملػسبّ ،ذسنات االذتحادّ ،أفل املػسب مع
االىتدابات الكادم٘ .ما ىعٔصُ مً التباضات يف املفأٍه ّالكٔهّ ،ما ىطنعُ مً تياقطات
ّاختالفات يف اآلزا ٍّٕ ٛحتاّل أٌ متازس ذكَا يف التعبري ضْا ٛيف الصازع أّ ّضاٜل اإلعالو،
تتطلب اخنساطا مطؤّال للنجكف املػسبٕ ،مً أجل حتلٔل ارتطابات الساٜحّ٘ ،تْضٔح املفأٍه،
للنْاطً املػسبٕ.هلراّ ،املطاٍن٘ يف بيا ٛالدّل٘ املػسبٔ٘ بأفل مفتْح عل ٙمطتكبل أنجس نسام٘
أعترب أٌ الدخْل الجكايف ٍرِ الطي٘ -مع حتفظٕ داٜنا ملفَْو الدخْل الجكايف ألٌ الجكاف٘ لٔطت

نالطٔاض٘ ّالعنل اذتصبّٕ ،إمنا ٍٕ ذال٘ اىصػال داٜهٓ -يبػٕ أٌ ٓهٌْ خمتلفا ّقْٓا ّذاضسا
يف املصَد الطٔاضٕ املػسبٕ ّأٓطا العسبّٕ ،بعْدٗ الجكايف إىل املصَد العاو بترلٔالت بكْٗ
ّزؤ ٚمْضْعٔ٘ ّجسّٓ ٘ٝصسحي٘ ّإضرتاتٔحٔ٘ ّاضر٘ ،بدٌّ مصآداتّ ،بعٔدا عً التْزط يف
مطبخ األذصابّ ،قسٓبا مً مَن٘ املجكف يف الفعل التازخيٕ بأٌ ٓهٌْ صْتا ميريا للطسٓل بالكساٗٛ
ٓعٔد للطؤال الْاضر٘ ّالسؤٓ٘ املْضْعّٔ٘ ،املكازب٘ ادتسٓ ٘ٝألضٝل٘ الْاقع ،فإىُ يف ذات الْقت
الجكايف مصداقٔتُ اذتطازٓ٘ ّالتازخئ٘ ّالْطئّ٘ٓ ،طرتجع ثك٘ اجملتنع لُ .الفعل الجكايف باملػسب
ْٓجد عل ٙالعتب٘ ،إما االخنساط يف األضٝل٘ ادتٍْسٓ٘ للنػسب ّحمٔطُ املػازبٕ ّالعسبٕ بكْٗ
فعل الصازع العسبٕ ،الرٖ أزبو املألْفّ ،أىتخ خطابا ّاضرا بدٌّ مياّزٗ  ،أّ أىُ ضٔفْت علُٔ
فسص٘ االخنساط يف الْجداٌ الصعيبّٓ ،هٌْ برلو ،قد أعلً اضتكالتُ مً ذسن٘ التازٓخ .فَل
متلو املؤضطات الجكافٔ٘ ادتسأٗ لليظس يف املسآٗ
الدنتْزٗ شٍْز نساو
خاص مبحل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘
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كيف يرى املثقف املهتم بالدرس الفلسفي
الدخول الثقايف الثقافة وربيع الثورات العربية

الدكتورإدريس كثري
ال منًو يف ايٛطٔ ايعسب ٞتكًٝدا ميهٔ تطُٝت٘ بايدخ ٍٛايجكايف .فهٌ ايبًدإ ايعسب ١ٝايٛاشْ١
عً ٢املطت ٣ٛايجكايف نًبٓإ ٚايهٜٛت َٚؿس ال تدعٖ ٞرا ايتكًٝدٚ .حتَ ٢عازض ايهتاب ٚايجكاف١
نُعسض ايداز ايبٝكا(٤املػسب) َعسض يبٓإ َٚؿس ال تػهٌ دخٛال ٚافتتاحا ثكافٝا نُا ًُْط٘ يف
فسْطا َجال حٝح تتٓافظ دٚز ايٓػس عً ٢عسض شتتًف َٓتٛداتٗا األدبٚ ١ٝايفهس ١ٜبد٤ا َٔ غٗس
ضبتُرب ( أ )ًٍٜٛيف نٌ ضٓ ١حٝح تسؾد دٛا٥ص عد ٠يًتبازٚ ٟايتطابلٚ .تٓظِ ٚشاز ٠ايجكاف١
ٚ.مجعٝات اجملتُع املدْ ٞيكا٤ات ٚستاقسات يف ذات ايػإٔ
ثكافتٓا ال تطري ٚفل ٖر ٙايسٚشْاَٜ .١بد ٚأْٗا ختبط خبط عػٛا .٤فُا عالقٖ ١ر ٙايعػٛا١ٝ٥
بسبٝع ايجٛزات ايعسب.١ٝ
اذتساى ادتُاٖري ٟاألخري ٜتعًل بجٛز ٠غعب ١ٝغباب (.١ٝصتخت يف اقتالع زَٛش ايفطاد بتْٛظ/
َٚؿس) .مخريٖ ٠ر ٙايجٛز ٖٞ ٠ايػباب املتعًِ املجكف  ٚايعازف بايتهٓٛيٛدٝاٚ ،ايتٛاؾٌ عرب
ايٓٝتٜٛ (:تٛب فاٜطبٛى ،تٛتري .)..غباب ٜتٛاؾٌ عرب نٌ ايًػات ٜكػط عً ٢ايهًُات
ٚغتتؿسٖاٚ ..ال ٜؤَٔ بايصعاَ ١ايهازٜصَٜٚ ،١ٝعتكد إٔ ايتٓظ ِٝأٜا نإ ظتب أٚال إٔ ٜفطخ( ،إزحٌ)
يٝعاد بٓاؤ َٔ ٙددٜد ٚبػهٌ آخس ألَد ط ..ٌٜٛأنرب خطس ٜٗدد ٖر ٙايجٛز ٖٛ ٠اإليتفاف عً٢
َطايبٗا ٚآفاقٗا (..نُا دا٤ت احملاٚالت ايفاغً ١إىل حد اآلٕ يف َؿس ٚتْٛظٚ ،نُا ٜبد ٚأْٗا
صتخت يف اإلَازات.)..
اْطالقا َٔ اذتهس ٠أ ٚاإلحتكاز ( ايبٛعصٜصٚ )ٟاْطالقا َٔ ” اذتسٜو” ( إحسام ايرات ناحتذاج)..دا٤ت
ايجٛز ٠ايعسب ١ٝايػباب .١ٝفْٗ ٞتٝذ ” ١ايٓاٜكَ ٖٛٚ ”١فٗ ّٛال ٜرتدِ ايٓٗك ١فكط نُا فُٗٗا
ٚطبكٗا زٚاد ايٓٗك (١ايطٗطا ٟٚقاضِ أَني ،ستُد عبدٚ )..ٙإمنا ٜتذاٚشٖا ضتْٗ ” ٛك ” ١ددٜد٠

تتعد ٣ايبعد ايطٝاض ٞبً٘ اإلٜدٜٛيٛد ٞيتتبٓ ٢ثكافَٛ ١ضٝك ١ٝتٌٓٗ َٔ اهلٝب ٖٛب ٚايساب
ايعاملٝني َؿادز فٓٗا َٔٚ ،ايػٓا ٤أ ” ٚاذتاعت ”١دٚاع ٞتأدٝذٗا ( ٜا َؿس ٖاْت ٚباْت ( )..آَني
فُٗتٓا َٔ ٚ )..ايفاٜطبٛى أضباب تٛاؾًٗا.
ال َعٓ ٢إذٕ يًخدٜح عٔ ايدخ ٍٛايجكايف ٚال يًخدٜح عٔ تكًٝد عسب ٞثكايف اآلٕ ٚ ،اذتساى
ايػباب ٞيف بداٜت٘ ..بدا ١ٜحساى ال ٜين ٜعٝد ايٓظس يف نٌ املفاٖٚ ِٝايربادٜػُات مبا فٗٝا ايجكاف١
ٚدٛازاتٗا..
يكد غاب املجكف ايهالضٝه ٞزغِ حكٛز ( ٙدابسعؿفٛز) ٚ ،حكس َجكف غاب ٜتكٔ يػ ١ايٓٝت
ٚايربزتٚ ١ايتٛاؾٌٚٚ ..انب َجكف آخس اذتساى ٚاطتسط ف ( ٘ٝعال ٤األضٛاْٚ )ٞاضتٛعب املجكف
ايعك ٟٛبعض ايؿٛز اذت ١ٝيف َظاٖسات  20فرباٜس باملػسب:
ؾٛز ٠إحد ٣املتظاٖسات
َٔ عػس ٜٔفرباٜس َٚازع
عً ٢قُٝـ أبٝض
بأحسف ضٛدا:٤
I dont need sex
! Gouvernment fuck me
Every day
يٝطت حباد ١إىل ادتٓظ
اذته ١َٛتكادعين يف نٌ ! ّٜٛ
ٜٝظ !
اذتهَٛات بهٌ ايٛشازات
تكادعٓا َٓر ايكدّ
ٚايطًطات نًٗا اآلٕ
ٚأَظ.
(ايػاعس إدزٜظ املًٝاْ)ٞ
مل ٜعد ايتأطري ٚتػه ٌٝايٛعٚ ٞاملد ايجٛزٜ ٟك ّٛب٘ فسد ٚاحد ٚال قٝادَٛ ٠حد ٠إمنا َٖ ٞفاِٖٝ
نالضٝه ١ٝطتستٗا اإلْتٗاشٚ ١ٜايٛؾٛيٚ ١ٝاهلسٚيٚ ١قًب ايك :ِٝحبٝح بات ادتالد َٓاقال ٚاملجكف
شتربا َٓٚظِ اذتفالت َجكفا -يرا فػعاز املسحً ١اير ” ٖٛ ٟإزحٌ” ال ٜتٛد٘ إىل اآلخس (
اإلضتعُاز ،ايعٛمل)…١

إمنا ٜتٛد٘ إىل ايرات أ ٚإىل ذيو ادتص َٔ ٤ايرات اير ٟعتهُٓا( ايصع ،ِٝايفطاد ،احملطٛب)..١ٝظتب
ايتخسز مما ٜهبٌ ايرات يتطتطٝع ايتخاٚز َع اآلخس فُٝا بعد.
يكد اتكح باملًُٛع إٔ اآلخس( أٚزبا خؿٛؾا) ال ٜتعاٌَ َعٓا إال بكدز إحرتآَا ألْفطٓاٚ..بكدز
َؿًخت٘ (ٖٚرا أَس َفٗ)..ّٛ
فخني ْٓاد ٟبك ِٝايجٛز ٠ايفسْط (١ٝاذتس ،١ٜاملطاٚا ،٠األخ )٠ٛال ميهٔ يفسْطا إٔ تتٓهس إلْطٝتٓا
ٚنْٝٛتٓا ( زغِ إٔ فً ٍٛاإلضتعُاز حاٚيت ذيو يف بدا ١ٜثٛز ٠تْٛظ :أيَ ٛٝازَ ٟجال..)..فايٓصع١
اإلضتػساقْ ١ٝايت حكٗا َٔ ايٓكد ٚايفخـ ( إدٚازد ضعٝد ،ارتطٝيبٚ )..اإلعرتاف بٓا ال نأْظُ١
ٚإمنا نػعٛب بدأ َع ٖر ٙايجٛز ٠ايػباب :١ٝعًَ ٢طت ٣ٛايطُٓٝا ( :يف املٗسدإ األخريايعاغس
ملد ١ٜٓنإ مت اإلعرتاف بٝطسْ ٟؿس اهلل َٔ َؿس) ٚ ،عًَ ٢طت ٣ٛاملٛضٝكٖٓ ٢اى أُٖ ١ٝايساب
ايعسب ( ٞيف فسْطا ٖٛ ٚالْدا )..ثِ تسمج ١األدب ايعسب ( ٞأٚالد حازتٓا /عُازٜ ٠عكٛبٝإ)..
ٚعً ٘ٝإَا إٔ ْهَ ٕٛع أ ٚقد ٖرا اذتساى ايجٛز .ٟنٌ األْظُ ١ايهًٝاْ ١ٝايعسب ١ٝتك ٍٛبأطسٚح١
املؤاَسٚ ٠ايدضا٥ظ ٚتفتعًٗاٚ .ال أحد ٜؿدقٗا ( ناَريات احملُ ٍٛتهرب ذيو) ٚال ميهٓٗا إٔ
تطتذٝب ملطايب غبابٗا ألٕ يف اإلضتذاب ١إشاحٚ ١ضكٛط ألزنإ ايفطاد ٚايبريٚقساط ،١ٝاييت حاٚيت
ٚأد ٖر ٙايجٛزات ( ايبًطذ ،١ٝافتعاٍ ايتعؿب ايدٜين ،ايتدخٌ ايطافس(ايطعٛدَ .)١ٜكابٌ ذيو
ٖٓاى بازق ١أٌَ حكٝك ..ٞيًكطع َع ارتٛف ٚاإلٖاَْ ١اشاٍ ايٚ ُٕٛٝٓٝايًٝبٚ ٕٛٝايطٛز ٕٜٛعتًُٕٛ
َػعًٗا..
أدٌ يهٌ بًد خؿٛؾٝت٘ ،فجٛز ٠تْٛظ يٝطت ٖ ٞثٛزَ ٠ؿس ٚال ثٛز ٠ايٚ ُٔٝال يٝبٝا..
إال إٔ ايرَٝ ٟصايتذسب ١املػسب ٖٛ ١ٝأْٗا عسفت اْتكاال ٖاد٥ا يًطًط ( ١ضاِٖ ف ٘ٝاإلغرتان )ٕٛٝثِ
طسح َفَٗٛا ددٜدا يًطًط ١باملػسب ٚمتت ممازضت٘ٚ ،تعسض املػسب يتذسب ١قاض( ١ٝاإلزٖاب
ايػاغِ عً ٢ايبٝكا )٤ثِ فتخت أٚزاؽ نرب (٣اقتؿاد ،١ٜبٓٝات حتتٚٚ )١ٝانب ذيو إقرتاح
إؾالحات نرب (٣ايتعً ،ِٝاملسأ ،٠ايدضتٛز )..ثِ قسب ١غامش ١دباَْ( ١سانؼ).
يكد نٓا َٚاشيٓا زغِ املجبطات يف إطاز حتكٝل ثٛزٖ ٠اد ١٥خاقع ١يدٚافع املطتكبٌ َٓٚفًتَٔ ١
زٚادع املاق .ٞيهٔ ضتبكٖ ٢ر ٙاإلؾالحات غري ناًَ ١إٕ ٖ ٞمل تطٌ زتاالت ٚطابٖٛات :نايككا٤
ٚاألَٔ ٚايتعطف ٚاإلعتكاالت ٚاذتد َٔ ٖ ١ُٓٝايعا٥الت ٚادتُاعات ٚ ٚتٛشٜع ايجسٚاتٚ..املدصٕ
ٚتػٝري ايدٖٓٝات ثكافٝا.
ٚضتٔ ْعسف إٔ اإلْتكاٍ إىل ايدميكساط ١ٝظتب إٔ ٜتِ بعد زح ٌٝنٌ ايفاغًني ٚبعد
األدٗص ٠ايطٝاض (١ٝيف األحصاب ٚايٓكابات ٚادتُعٝات ٚاذتهٚ ١َٛاإلحتادات
تػبٝب
األدبٚ ١ٝايفهس)…١ٜ

إٕ َٔ ٜتخدخ عٔ ايدخ ٍٛايجكايف  ٚتطسٜع ايجٛز ٠ايجكاف ١ٝال ٜدزى بإٔ ٖرا ايسبٝع ايعسبٖٛ ٞ
ثٛز ٠ثكاف ١ٝإْديعت َٓر َدٚ ٠عً ٢املجكفني ايتكًٝدٜني اضتٝعاب ٖرا األَس ٚاإلطتساط ف ٘ٝيفِٗ َا
ظتس.ٟ
إٕ عصٚف ايػباب ٚدص ٤نبري َٔ املجكفني نإ عٔ ايطٝاض ١ايتكًٝدٚ ١ٜعٔ ايتٓظ ِٝاملكذسٚ ،عٔ
ايًكا٤ات ايُٓطٚ ١ٝعٔ اهلسٚي ١ضت ٛاملٓاؾب ٚعٔ ارتؿَٛات املانٝفٚ..١ًٝٝإٕ اضتُس دصَٔ ٤
املجكفني يف َكاطعتِٗ؛ فكد عجس ايػباب عًٚ ٢ض ١ًٝيًتٛاؾٌ ( فاٜطبٛى) ٚاطتسط يف غبه١
تٛاؾًٚ ١ٝأبدع يٓفط٘ غٓا ٤ددٜدا نْٝٛا ٚايتخِ َع غري ٙنأؾدقاٚ ،٤بات ايساب يطإ حاي٘ ،إْٗا
إذٕ ثكاف ١ددٜدٚ ٠تٓظ ِٝددٜد ٚيكا٤ات ددٜد ،٠أدٖػتٓا ألْٗا باغتجٓا.
خاف مبذً ١إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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ليس باإلمكان التخدث عن منجز ثقايف باملعنيني
املادي واألدبي كمنتوج فكري ومعريف وروحي

الشاعرالدكتورحممد بوديك
 -1عَدَا عََِ تٍظيي املعسض الدولي لمكتاب بالداز البيطاء ،وِو تكميد ثكايف ضٍوي،
والري عسف – وع ذلك -ازتباكا واحنطازا وفوضى ،وإجّاشا عمى ألفبائية املكتطبات الجكافية اليت
حككتّا الطبكة الجكافية بفطن جدِا وكدِا وحطوز وٍظىة عتيدة يف العكود الطالفة“ :احتاد كتاب
املػسب”،
فاملٍجص الجكايف السمسي كاُ ضاوساً وباِتا وحاوطا ،حفّة الصساع والشد واجلرب بني الوشيس،
وشوسة وَ املجكفني املٍتطبني لبعض اهليآت الجكافية الوطٍية كـ”احتاد كتاب املػسب” و”بيت الشعس
املػسبي” “واالئتالف” ،حبيح يعطس الكالً –وإُ أوتي املوضوعية الكصوى -عَ حسكية ثكافية
وُوزضت ٍِا وٍِاك -يف شوَ بعيٍْ ،ووكاُ بٍفطْ.
بيٍىا يطّن الكالً عَ أٌشطة ثكافية وتٍوعة مجعت بني الٍدوات الفكسية ،واألواضي
الشعسية ،واجلوائص األدبية ،واالحتفاء باإلصدازات ،وبأصخابّا املتوجني ،واليت كاُ وزاءِا إوا “احتاد
الكتاب” أو “بيت الشعس” أو “االئتالف” أو بعض الفسوع باملدُ املختمفة ،ووَ مثة ،ميكَ الكوه بأُ
اخلواء الجكايف السمسي كاُ ضيد املوقف عمى زغي إضٍاد الوشازة إىل وفكس وأديب .ثي أال يسجع ِرا
اخلواء ،وَ بعض وجوِْ ،إىل غياب ضياضة ثكافية واضخة ،وضىوز امليصاٌية املخصصة لموشازة
أصالً وِي الوشازة اليت تأتي يف آخس الصف ،وآخس االِتىاً واإلٌِّىاً.
 -2ليظ ضسوزيا وال وُختىا أُ يمعب احلِساك الطياضي ،والفَوزة اجملتىعية ،واالٌتفاض
اجلىاِريي الري يعسفْ العامل العسبي ،واملػسب بالتالشً والتداعي ،دوزا يف إٌّاض الشأُ الجكايف..
وتصييت عجمة الفكس الصدئة واملعطمة ،ألُ الكوه بّكرا كالً افتئاتٌ عمى ٌبض الواقع ،واجرتاء عمى
احلكيكة .فالجكافة “كبٍية فوقية [ تساٌا عُدٌِا إىل األدبيات املازكطيةد ِي بٍياُ وعكد ووسكب حيتاج
إىل أزضية وعبدة ،وطسيل الَحِبٌ وضالك ،مبا يعين ضسوزة إزضاء الدميكساطية احلل أوال ..ألٌّا
احلن األوجن بتعبري األديب األضواٌي؛ فإزضاء الدميكساطية وَ خاله إزضاء املؤضطات ،واإلعالء وَ

شأُ اإلٌطاُ بوصفْ وبدأ ووٍتّى التٍىية ،ضبين ووصن إىل دلىع املعسفة ،ووَ مت ،شيوع
الجكافة ،واٌتشاز الكساءة ،والكتاب والٍيت .بػري ِرا ،لَ يكوُ ٍِاك ال دخوه ثكايف وال حساك ثكايف،
وال ِي حيصٌوُ.
خاص مبجمة إحتاد كتاب اإلٌرتٌت املػازبة
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الدخول الثقايف من وجهة نظراملثقف املصري السيد جنم

د.السيد جنم
عطٌاهلَأة اإلدازٍة الحتاد كتاب اإلنرتنت العسب
أظن أن املٌضٌع املطسًح لَظ زهنا باملػسب ًال بأى قطس عسبى منفسدً ..أزى أن أدَب على
التطاؤل الطنٌح حٌل الدخٌل الجقافى من حَح هى (أى الجقافة) البٌابة امللكَة للتػري احلق
ًاجلاد فى كل البلدان ًاالمه.
الجقافة هى الطالح البتاز الناعه القادز على توَئة العقٌل ًاألنفظ لسؤٍة ما هٌ حق ًما هٌ باطل ..
ًبالتاىل القابلَة لتػري الباطل ًاشكاء احلقًمع ذلك جيب زصد جمنٌعة من املالحظات:
أًال :الجقافة تعنل (غالبا) على املدى البعَدً ..لَطت من القٌة أً العنف حبَح حتدخ التػَري فى
حَنة مباشسة.
ثانَا :الجقافة تعنل على االنطان ًضالحوا االنطان ًهدفوا االنطانً ..االنطان ال ٍتػري أً حتى
ٍعدل من أفكازي ضسٍعا
ثالجا :ان التذازب العنلَة فى العامل تؤكد أن التػَري عن طسٍق الجقافة ٍبدأ بالعناٍة الطفل..
فالتذسبة فى مالَصٍا (حَح زصدت  %22من مَصانَة الدًلة للطفل ملدة  15ضنة ،هى التى
أفسشت دَال قادزا على حتنل املطؤلَة) ًأٍطا التذسبة فىاضسائَل حَح قالٌا أن الطفل أنقر اللػة
العربٍة ًدًلتوه – ًاحلدٍح ٍطٌل فى هرا اجملالً -ىل كتاب “الطفل ًاحلسب فىاألدب العربى”
زصدت فَى تلك التٌدوات الجقافَة الٌاعَة اىل أطفاهله بتٌدى اٍدٌٍلٌدى قح.
أخريا البد من التفاؤل ًعلى املجقفني العنل مع مالحظة أن تعسٍف املجقف جيب أن ٍعدل بعد
اجناشات شباب االنرتنت فى مصس ًتٌنظً ..ال ننطى أن التقنَة السقنَة اجلدٍدة باتت ثٌزة فى
جمال الجقافةً ..هٌ مٌضٌع آخس لى فسصة أخسى

مع حتَاتى دًما
الطَد جنه
خاص مبذلة إحتاد كتاب اإلنرتنت املػازبة
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ال دخول ثقايف ،بدون سياسة ثقافية

الشاعرصالح بوسريف
ْػسايػاعسؾالح بٛضسٜف ايعدٜد َٔ ايبٝاْات ايجكاف ١ٝنإ أٚهلا بٝإ حتت عٓٛإ ( :إىل
ٚشٜسايجكاف ١قبٌ فٛات األٚإ) ٚتعتربايٛزق ١اييت ٜكرتسٗا ايػاعسؾالح بٛضسٜف يف ًَف ايدخٍٛ
ايجكايف َتابع ١يتؿٛز ٙس ٍٛزأٖ ايجكاف ١يف املػسب
مل ْعسف خُسٚداّ ثكافٝاّ ،يٓتشدخ عٔ دخ ٍٍٛثكايف .ناْت ايطٓ ١ايجكاف ١ٝاملاق ١٦ًَٝ ١ٝبايتٛتسات،
ٚبػد اذتبٌ ،بني ٚشاز ٠ايجكاف ،١املطؤٚي ١عٔ ايكطاعٚ ،بني املؤضطات ايجكاف ١ٝغري اذته،١َٝٛ
َٚجكفني اختازٚا اذتٝا ٠خازز ٖر ٙاملؤضطات.
ال ميهٔ إٔ خنتصٍ ٖرا ايتٛتس ،يف غدـ ايٛشٜس اذتاي ،ٞزغِ إٔ ٖرا األخري مل ٜهٔ ،متاَاّ ،يف
َطت ٣ٛاملطؤٚي ١ٝاييت ٜتشًُٗا ،فاألَس ٜعٛد إىل طبٝعٚ ١شاز ٠ايجكاف ،١نُؤضط ١سه ،١َٝٛتابع١
يًدٚيٖ .١ر ٙايٛشاز َٔ ،٠سٝح األُٖ ،١ٝتأت ٞيف آخس دزدات اٖتُاّ ايدٚيٚ ،١ست ٢اذتهَٛات
املتعاقب ١عً ٢تطٝري ايػإٔ ايعاّ يف املػسب ،ناْت ال تًتفت متاَاّ ،هلرا ايكطاعٚ ،ال تعترب ٚدٛد
ٚشاز ٠بٗرا املعٓ ،٢إال ْٛعا َٔ ايربٚتٛن ٍٛايطٝاض ٞايرٜ ٟعط ٞاْطباعاّ بإٔ املػسب ٜٗتِ بايػإٔ
ايجكايفَٝ .صاْٚ ١ٝشاز ٠ايجكاف ٖٞ ،١أقعف ٚأخبظ املٝصاْٝاتٖٚ ،ر ٙايٛشاز ،٠ناْت ،إىل ٚقت قسٜب،
غري ذات أُٖ ١ٝبايٓطب ١يًُجكفني املػازبٚ ،١نإ ايتعاٌَُ َعٗا ٜعترب دُسَِاّ ،خؿٛؾاّ إبإ َسسً١
َا قبٌ ايتٓاٚب ايتٛافك .ٞفذا٥ص ٠املػسب يًهِتَاب ،مل ٜهٔ اإلعالٕ عٓٗا يف دسا٥د ايٝطاز ،أ ٚأسصاب
املعازقٚ ،١ازداّٚ ،ناْت تَُُسُ يف ؾُتٍ ،ال أسد ٜٗتِ بٗا أًٜ ٚتفت إيٗٝا ،زغِ إٔ ايتَسَغُحَ هلا مل
ٜ.هٔ ٜتِ بايؿٛز ٠اييت جتس ٟبٗا ايّٛٝ
فاذتهَٛات املتعاقب ١عً ٢املػسبَٓ ،ر سؿ ٍٛاملػازب ١عً ٢االضتكالٍ ،إىل اي ،ّٛٝمل تهٔ هلا
ضٝاض ١ثكافٚ ١ٝاقشٚ ،١مل تهٔ تفهس ددٜاّ ،يف ٚقع ضٝاض ١ثكاف ١ٝهلرا ايكطاع ،مبا ميهٔ إٔ
تتكُٓ٘ َٔ بساَرٚ ،تفع ٌٝيًكطاعات ايجكاف ١ٝايتابع ١يًٛشاز ،٠أ ٚملدٜسٜاتٗا املدتًفٚ ،١مبا ميهٔ
إٔ تفسق٘ ٖر ٙايطٝاضَٝ َٔ ١صاْٝاتٍ ،ال ختـ فكطَٝ ،صاْٚ ١ٝشاز ٠ايجكاف ،١بٌ نٌ ايٛشازات اييت
ميهٔ إٔ تعكد َعٗا ٖر ٙايٛشاز ٠اتفاقٝات غسان ١أ ٚتعاَ ،ٕٚجٌ ٚشاز ٠ايتعً ِٝاييت ميهٔ اعتبازٖا

إسد ٣غساٜني ادتطِ ايجكايف اييت مل ٜعٌُ أٚ ٟشٜس ثكاف ١عً ٢اضتجُاز إَهاْاتٗا املاد١ٜ
ٚايًٛدطتٚ ،١ٝبٓٝاتٗا ايتشت ،١ٝيف دعِ ايكساْٚ ٠٤ػس املعسف ،١أَ ٚا ميهٔ إٔ ْطُ ٘ٝمبذتُع
املعسفٚ ،١بفتح املؤضطات ايتعً ،١ُٝٝمبدتًف َطتٜٛاتٗا ،عً ٢ستٝطٗا ايجكايف ٚاالدتُاع،ٞ
ٚإغساى املجكفني ٚادتُعٝات ايجكاف ،١ٝيف املػازن ١يف َػسٚع ” َٔ أدٌ زتتُعٍ قازئ ” أ” ٚ
زتتُع ايكسا ، “ ٠٤اير ٟال ميهٔ إٔ تبك ٢املطؤٚي ١ٝفًَ ٘ٝكا ٠عًٚ ٢شاز ٠ايجكاف ١د ٕٚغريٖا.
ٖٓاى أٜكاّ ٚشازات أخس ٣ذات أُٖ ١ٝيف ٖرا ايػإَٔ ،جٌ ٚشاز ٠ايػبٝبٚ ١ايسٜاقٚٚ ،١شاز ٠اإلعالّ،
ٚغريٖا َٔ ايٛشازاتَٚ ،ؤضطات ايكطاع ارتافَ َٔ ،كاٚالت ٚغسنات ٚبٓٛىٚ ،املؤضطات
املٓتدب ١أٜكاّ ،باعتبازٖا قطاعاّ سٜٛٝاّ رتًل فكا٤ات يًكساٚ ٠٤املعسف ،١مبا ميهٔ إٔ تُشِدِثَ٘ َٔ
بٓٝات حتتَ َٔٚ ،١ٝهتبات ٚضا٥طَٚ ،١ٝعاٖد يًُطسح ٚاملٛضٝكٚ ٢ايسقـٚ ،غريٖا َٔ ايفٓ.ٕٛ
ٖرا األَس زٖني بٛشٜس ايجكاف ،١أعين بػدـ ايٛشٜسٚ ،مبا نإ ميهٔ إٔ  َٔ ٘٦ٜٝٗتؿٛزات يًكطاع،
ته ٕٛأزق ١ٝيٓكاؽ جيس ٟبني املعٓٝني بايكطاع ،بف٦اتِٗ املدتًفَ ٖٛٚ ،١ا قد ٜفك ٞيٛقع أفل
يطٝاض ١ثكاف ١ٝحتظ ٢مبػازن ١املجكفني ٚبدعُِٗ ،قبٌ إٔ ٜتِ اقرتاسٗا عً ٢اذته.١َٛ
ست ٢عٓدَا اعتكدْا إٔ ٚشزا ٤سه ١َٛايتٓاٚب ،أَ ٚا بعدٖا ِٖٚ ،ثالثٚ ١شزا ،٤يٝظ أنجس ،ضٝعًُٕٛ
عًٚ ٢قع ايكطاز عً ٢ايطهٚ ،١ايٓٗٛض بايكطاع ،يٝظ مبا ٜكع َٔ ْ٘ٛبساَر أ ٚأْػط ١ختـ
ايٛشاز ،٠أ ٚختكع يتدطٝط َسسًَ ٞستبط بػدـ ايٛشٜس ،ال بطٝاض ١ايٛشازٚ ،٠خبط ١أ ٚبسْاَر
بعٝد املد ،٣فإٕ َا دس ،٣نإ عهظ َا نُّٓا ْتٛقع٘ .ازتبطت ” ضٝاض ” ١ايٛشاز ،٠عً ٢عٗد ستُد
األغعس ،ٟبػهٌ خاف ،مبٓطل ايٛال ٤ايطٝاضٚ ٞايػدؿَ ،ٞا دعٌ نٌ َا سدخ عً ٢عٗد،ٙ
َٔ دعِ يًٓػس ٚايرباَر ايجكاف َٔٚ ،١ٝاٖتُاّ بكطاعات أخسٜٓ ،٣تٗ ٞمبذسد اْتكاٍ ايٛشاز ٠إىل
غري َٔ ٙايٛشزا ،٤خؿٛؾاّ ،عًٜ ٢د ايٛشٜس اذتاي ٞبٓطامل محٝؼ ،اير ٟضٝكف ٖؤال ٤ممٔ ناْٛا
َطتفٝد َٔ ٜٔشَٔ األغعس ،ٟيف ٚدٗ٘ٚ ،ايهجري َِٓٗ ناْٛا َٔ اير ٜٔعًُٛا َع األغعس ،ٟأٚ
سظٛا باَتٝاشات ،يف ايٓػس أ ٚيف ايطفس ،أ ٚيف تسمج ١األعُاٍ ايؿادز ٠عٔ ٚشاز ٠ايجكاف ،١اييت مل
تهٔ دَ ٕٚكابٌ َاد.ٟ
ال أسد َٔ ٖر ٙاألطساف اييت ٚقفت يف ٚد٘ محٝؼٚ ،قاطعت٘ ،أٚ ٚقفت يالستذاز أَاّ ٚشاز٠
ايجكاف ١يتطايب بسس ،ً٘ٝاضتطاع إٔ ٜكع اقرتاساّ ملػسٚع ضٝاض ١ثكاف ١ٝمشٛي ،١ٝيٝظ بايكسٚز ٠إٔ
تكعٗا عً ٢طاٚيٚ ١شٜس ايجكاف ،١إذا نإ ٖرا األخري غري َؤٌٖ ملطاٜستٗا ،فٗٓاى زٝ٥ظ يًٛشزا،٤
ٖٓٚاى بسملإ بػسفتنيٖٓٚ ،اى زأ ٟعاّ ثكايفٚ ،نجري َٔ األطساف اييت ميهٓٗا إٔ تكػط يف اجتاٙ
ٚقع ٚشاز ٠ايجكاف ١يف ضٝام َا تفسق٘ زتتُعات املعسف ١اي َٔ ،ّٛٝحتدٜات يف ْػس املعسف١
ٚتعُُٗٝاٚ ،يف االْتكاٍ إىل َا أؾبح ٜطُ ٢بـ ” اقتؿاد املعسف.“ ١

فال ايدٚي ١اٖتُت بكطاع ايجكاف ،١أٚ ٚقعت٘ عً ٢دد ٍٚأعُاهلاٚ ،ال ٚشاز ٠ايجكاف ١عًُت عً ٢فتح
أٚزاؽ يٛقع ضٝاض ١ثكاف ،١ٝمبػازن ١املعٓٝني بايكطاعٚ ،ال ادتُعٝات ايجكافٚ ١ٝايفٓ ،١ٝأ ٚايٓكابات
املستبط ١بايػإٔ ايجكايف ٚايفين ،اضتطاعت إٔ تُشِسِزَ نٌ ٖر ٙاألطساف ٚتفتح أٚزاغا إلجناش ٖرا
املػسٚع .فُػانٌ ايجكاف ١باملػسبٚ ،غٝاب دخ ٍٍٛثكايف ،باملعٓ ٢اير ٟجيس ٣ب٘ يف أنجس َٔ بًد،
ٚته ،ٕٛعادٚ ،ّ٠شاز ٠ايجكافٚ ،١األطساف أ ٚايكطاعات ايعاًََ ١عٗا أ ٚاملعٓ ١ٝبايػإٔ ايجكايف ،اييت ال
تٓشؿس يف زتسد ٚشٜس أٚ ٚشزا ٤أضاؤٚا تدبري ايكطاعٚ ،إدازتٜ٘ ،عٛد باألضاع إىل غٝاب ضٝاض١
ثكاف ،١ٝقادز ٠عً ٢ايٓٗٛض بايكطاع.
فػٝاب ضٝاض ١ثكافٚ ،١ٝبساَر بعٝد ٠املدَ ،٣تعاقَد عًٗٝاًَُِٚ ،ـصََِ ١يًٛشاز ٠نُؤضط ١سهَٝٛـ،١
َٖ ٛا جيعـٌ َٔ ايٛشاز ،٠فـ ٞؾٛزتٗا ايسآٖ١؛ زتسد مجع ١ٝنبري ٠حتظ ٢مبٝصاْٚ ،١ٝبدعِ
سه ،َٞٛتعٌُ عً ٢إجناش أْػط ١تتعًل بايجكافٚ ١بػريٖا َٔ ايكطاعات ايتابع ١يًٛشاز ،٠نُا جيعٌ
َٔ ادتُعٝات ٚايٓكابات ،تتشسى ٚفل َؿاذتٗاَٚ ،ا قد حتظ ٢ب٘ َٔ اَتٝاشات ،أ َٔ ٚعالقات
تسبطٗا بػدـ ايٛشٜس ،د ٕٚإٔ تهَ ٕٛطتكً ١يف قسازاتٗا.
مل ٜعد ايٛقع ايجكايف ،عٓدْاَٜ ،شِتٌَُِ نٌ ٖرا ايتأد ،ٌٝأٜ ٚظٌ ضذني خالفات ؾػري ،ٍ٠ال تسق٢
ملطت ٣ٛاالختالف يف ايرباَر ٚاملػازٜع ٚاألفهاز .ايجكاف ١اي ،ّٛٝإىل داْب إُٖاٍ ايدٚيٚ ١تػاقٗٝا
عٔ ايكطاع ٖٞ ،قش ١ٝؾساعات املجكفني أْفطِٗ ،ألٕ ايهجري ،َِٗٓ ٜٔممٔ أؾبشٛا ايّٛٝ
ٜدَ ٕٜٛٓا جيس ،ٟناْٛا ضبباّ يف ٖرا ايتعجُسٖٚ ،ر ٙاالْصالقات اييت ٜعٝػُٗا ٚقعٓا ايجكايفَٔ ُِٖ .
ناْٛا َطؤٚيني عً ٢تطٝري احتاد نتاب املػسب َٔ ِٖٚ ،ناْٛا َطؤٚيني عً ٢ايؿفشات ٚاملالسل
ايجكاف ١ٝيًذسا٥د اذتصب َٔ ِٖٚ ،١ٝناْٛا َطؤٚيني عٔ ايبشح ايعًُ ٞيف ادتاَعات املػسب .١ٝفإذا
ناْٛا ُِٖ ،بهٌ ٖر ٙاملطؤٚيٝات ذات ايؿً ١بايجكاف ،١مل ٜؤضطٛا يٛقع ثكايف َؤثسٚ ،مل
ٜفسشٚا ُْدَباّ ،قادز ّ٠عًٚ ٢قع املعسف ١يف ضٝاقٗا اجملتُع ،ٞأ ٚيف ارتسٚز بادتاَع َٔ ١املأشم
اير ٟتعٝػ٘ ،فهٝف ميهِٓٗ اي ّٛٝإٔ ٜتشدثٛا عٔ ايٛقع ايجكايفَٛ َٔ ،قع ايكش ،١ٝبدٍ إٔ
ٜكَٛٛا بٓكد ذات ٞيتذسبتِٜٗٚ ،رتنٛا األدٝاٍ ادتدٜد ٠تك ّٛبدٚزٖا يف ايتػٝريَ ،جًُا حيدخ يف
نٌ ايػٛازع ايعسب ١ٝاي.ّٛٝ
فُا سدخ ٖ ٛإٔ ٖر ٙادتُعٝاتٖٚ ،ؤال ٤األغداف ،زٖٓٛا أْفطِٗ بايٛشازٚ ،٠مبا نإ هلِ َٔ
سُظ ٠ٛأ ٚاَتٝاشاتٍ ،فبُذسد اْكطاع ٖر ٙاذتظ ٠ٛأٖ ٚر ٙاالَتٝاشات ،تٛقف نٌ غ ،٤ٞمبا يف ذيو
اذتساى ايجكايف ،اير ٟبدا إٔ ادتُٝع ايٜ ،ّٛٝعٛد ف ٘ٝباملطؤٚي ١ٝإىل ايٛشٜس اذتاي ،ٞاير ٟباألضف،
مل ُٜفَسِم بني غدؿ٘ أ ٚسطابات٘ ايػدؿ ١ٝايكدميٚ ،١بني َطؤٚيٝت٘ عً ٢قطاع س ،ٟٛٝشاد َٔ
َكاعف ١أشَت٘ٚ ،زفع َٔ دزد ١االستكإ إىل اذتد اير ٟأؾبح ف َٔ ٘ٝغري املُهٔ إٔ حيدخ

غ ٤ٞد ٕٚإٔ ٜرتى ايٛشٜس َهاْ٘ ملٔ ميهٓ٘ إٔ ٜه ٕٛقادزاّ عً ٢تدبري االختالفٚ ،ايٓظس إىل األَٛز
مبا ٜهف َٔ ٞاذتهُٚ ١ايتَبَؿُس ،ال مبا ٜهف ” َٔ ٞدُسِحٍ ٚسهُ“ ٍ١
خاف مبذً ١إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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ال ميكن احلديث إال عن دخول مدرسي أو جامعي ،أما الثقايف فنحن بعيدون عنه

سعيدة شريف
صحفية بالقسم الثقايف جلريدة الصحراء املغربية
ال ميلّ احلزٙح عّ رخ٘ي ثكايف ٗال حت ٟخضٗج يف املػضبً ،ا راًت اهربدل ٞاهجكاف ٞٚهوعزٙز
ًّ املؤعغات ال تضتّٔ إىل أجِز ٝعًِ٘ ٞٙعًٗ ،ِٞٚاراَ اهجكايف ٙػٚب باعتٌضاصٙٗ ،عى تابعا ملا
ٓ٘ عٚاع ،ٛخافٓ ٞشٖ اهغِ ،ٞاهيت ٙتقارف فٔٚا اهزخ٘ي اهجكايفً ،ع احلضان اهغٚاع،ٛ
ٗاالعتعزار هالعتخكاقات االُتداب ٞٚاملكبو ،ٞيف ظى اهزعت٘ص اجلزٙز املعزيٗ ،يف ظى ًِاذ
“اهضبٚع اهعضب ، ”ٛاهش ٜأثض ٓ٘ ُفغٕ بؾلى كبري عو ٟاألُؾط ٞاهجكافٗ ٞٚاهفِ ،ٞٚاهيت تأجى أغوبٔا أٗ
جض ٠تكوٚك ًزتٔا.
فف ٛظى اعتٌضاص عٚاع ٞؽز احلبى بني املجكفني ٗاهفِاُنيٗ ،بني ٗطٙض اهجكاف ٞبِغامل محٚؿ،
ٗاعتٌضاص “ًغوغى اإلجٔاط” عو ٟاهعزٙز ًّ امللتغبات اهجكافٗ ٞٚاهفِ ٞٚباملػضب ،ال ميلّ احلزٙح
إال عّ رخ٘ي ًزصع ٛأٗ جاًع ،ٛأًا اهجكايف فِخّ بعٚزْٗ عِٕ ،حت ٟه٘ عطضت ٗطاص ٝاهجكافٞ
بضُادلا خافا بافتتاح امل٘عٍ املغضح ،ٛاهش ٜحنّ عوً ٟضً ٟعِ ٞبٚناً ،ًِٕ ١ع ًكاطعٞ
اهفضق املغضح ٞٚاملػضب ٞٚاحملرتف ٞهزعٌ ٛاإلُتاج ٗاهرتٗٙج ،اهوشٙ ّٙبزٗ أْ فضقا ًغضح ٞٚتِتغب
إىل مجعٚاتٗ ،ال تت٘فض عو ٟبطاق ٞهوفِاْ ٛٓ ،املغتفٚز األكرب ًٌِٔا ٘ٓٗ ،األًض اهش ٜكارت
تتعضض هٕ جا٢ظ ٝاملػضب اه٘حٚز ٝهولتاب ،بتخ٘ٙؤا ًّ جا٢ظ ٝعِ٘ ٞٙإىل جا٢ظً ٝض ٝكى عِتني،
ٗتكوٚك فضٗعٔا ،يف اه٘قت اهش ٜتعٌى فً ٕٚؤعغات ثكاف ٞٚأجِب ٞٚباملػضبٗ ،عو ٟصأعٔا
املقاحل اهجكاف ٞٚباهغفاص ٝاهفضُغ ٞٚباملػضب ،عو ٟتعظٙظ ٗج٘رٓاٗ ،اخنضاطٔا يف حتضٙم اهربكٞ
اآلعِ ٞهوجكاف ٞباملػضب ًّ ،خالي اإلعالْ عّ تزؽِٔٚا هوزخ٘ي األرب ٛباملػضب عرب جا٢ظ ٝاألطوػ
اهلبري هولتاب ،اهيت بوػت رٗصتٔا اهجاًِ ٞعؾضٓ ٝشٖ اهغِٗ ،ٞاهيت ٙرتأعٔا ٓشٖ اهغِ ٞاهلاتب ،عظٗط

بٚلاطٗ ،عٚجض ٜتغؤٌٚا يف  19أكت٘بض املكبىٗ ،عٚعوّ ًعٔا عّ ج٘ا٢ظ أرب ٞٚأخض ٠جزٙز،ٝ
ٗت٘عٚع جا٢ظ ٝاألطوػ اهلبري هولتاب ُفغٔا هتؾٌى أرب اهؾباب ،بعزًا مٌت جا٢ظ ٝاهرتمج.ٞ
ٗعو ٟعلػ اهغِ ٞاملام ،ٞٚتأخضت امللتب ٞاه٘طِ ٞٚهوٌٌول ٞاملػضب ،ٞٚاهيت رؽِت اهزخ٘ي اهجكايف
يف اهغِتني املامٚتني ،عّ تكز ٍٙبضدل ٞثكافٗ ٞٚفلض ٞٙجزٙزٗ ،ًٌٞٔٗ ٝظى ً٘قعٔا اإلهلرتُٗٛ
ٙغتعضض اهربدل ٞاهكزمي ،ٞيف اُتعاص االُتٔا ًّ ١تضتٚبات اخنضاط طٗاص امللتب ،ٞاهش ٜتناعف
بؾلى كبري ٓشٖ اهغِ.ٞ
ه٘ اخنضط املجكفْ٘ ٗاهلتاب يف ًِاقؾ ٞاهؾأْ اهغٚاعٗ ٛاهتخ٘الت اجملتٌع ،ٞٚاهيت حنّ ًكبوْ٘
عؤٚا ،هكوِا إْ املجكف ًٌِٔم يف ت٘عٚع اهِكاـ ح٘ي ؽؤْٗ بوزٖٗ ،أْ ًا ٓ٘ ثكايف ٓشٖ اهغِٞ
ًؤجى إىل غا ٞٙاالُتٔا ١مما ٓ٘ عٚاع ،ٛصغٍ أْ اهجكايف ٗاهغٚاعٙ ٛتكاطعاْٗ ،ال ميلّ احلزٙح
عّ أحزٌٓا رْٗ سكض اآلخض ،هلّ ٗاقع احلاي ٙلؾف اهعلػٙٗ ،ؤؽض باملوٌ٘ؼ عو ٟتضاجع املجكف
املػضبٗ ٛعزَ اخنضاطٕ يف ؽأْ بوزٖٗ ،ال حت ٟيف ؽؤْٗ اهبوزاْ اهعضب ،ٞٚال باإلدناب ٗال
باهغوب ،فٔى ٓ٘ فٌت احللٌٗ ٞاهتأًى ،أَ فٌت اخلِ٘ع ٗاالعتغالَ؟!
ععٚز ٝؽضٙف بتقضف
خال مبجو ٞإحتار كتاب اإلُرتُت املػاصبٞ
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الرتاجع عن املكتسبات احملققة

الشاعر د.علي العلوي
إْ حضٚو ٞاملِجص اهجقايف املغسب ٛعو ٟاملطت٘ ٠اه٘شازٓ ٜصٙو ٞجدا ،ال بى إُٔا عسفت
تساجعات خطريٝ؛ ًجى حجب اهدعٍ املاه ،ٛمما دعا عد٣ٚٓ ٝات ثقافٗ ٞٚأدب ٞٚإىل اختاذ قسازًقاطعٞ
اهدٗز 17 ٝهوٌعسض اهدٗهٚوولتابٗ ،أٙضا اهرتاجع عّ امللتطبات احملقق ٞيف جماي دعٍ اإلُتاج
ٗاهرتٗٙج املطسحٚني ،مما دفع اهل٣ٚات املطسح ٞٚإىل ًقاطع ٞاهدٗز 13 ٝهؤٌسجاْ اه٘طين
هوٌطسح مبلِاعٗ .هقد ضبق ذهم اهقٚاَ ب٘قفات احتجاج ٞٚأًاَ ٗشاز ٝاهجقاف ،ٞتِدٙدا باهتدبري
اهسدٗ ١ٜاألحاد ٜهوشأْ اهجقايف ًّ هدْ اه٘شٙس اذتاه.ٛ
ٗيف ظى تقاعظ ٗشاز ٝاهجقاف ٞيف أداٗ ١اجبٔا ًّ أجى اهِٔ٘ض باهشأْ اهجقايف ،مل تت٘اَْ
بعض اهل٣ٚات اهجقاف ٞٚيف اهشد عو ٟمجس املشٔد اهجقايف ٗاألدب ًّ ٛخالي تِظُ ٍٚدٗات
ًٗوتقٚات ًٗٔسجاُات أدبٗ ٞٚفِ ،ٞٚكاُت هلا أصدا ١طٚب ٞعوً ٟطت٘ ٠اإلعالَ اهعسبٛ؛ ًجى
ًٔسجاْ أصٚو ٞاهطًِ٘ٗ ،ٜوتق ٟأب ٛادتعد اهشعسًٗ ،ٜوتق ٟاملعتٌد بّ عباد اهشعسٗ ،ٜغريٓا
كجريٓ .را فضال عّ إصداز اهلتب ٗادتسا٢د ٗاجملالت ،إًا يف إطاز ٓ٣ٚاتٗ ،إًا بشلى فسد.ٜ
ٗيف ضٚاق املطتجدات اهطٚاض ٞٚاهيت ٙعسفٔا املغسب ٓرٖ اهطِ ،ٞضٚلْ٘ اهدخ٘ي اهجقايف
خمتوفا عّ ضابقُ٘ ٕٚعا ًا ،حٚح إُٕ ضَتُشَلَىُ أََٗيُ حلً٘ ٞيف ظى اهدضت٘ز ادتدٙد؛ أ ٜبعد
اُتدابات ُ٘ 25فٌرب؛ ٗأًوِا أْ ٙأتٗ ٛشٙس ثقاف ٞجدٙدِٙ ،طِٚا االُتلاضات ٗاهرتاجعات اهيت عسفٔا
املشٔد اهجقايف ٗاألدب ٛيف عٔد اه٘شٙس اذتاه.ٛ
ًّ جاُب آخس ،ضتشلى ٓرٖ اهطِ ٞفسص ٞهتعٌٚق اهِقاش ح٘ي اهسبٚع اهعسبٗ ،ٛأٙضا
ًِاضب ٞهتأزٙخ جناحاتٕ املتٌجو ٞأضاضا يف اهتدوط ًّ بعض األُظٌ ٞاالضتبدادٗ .ٞٙهعى املجقف
املغسبً ٛطاهب مبصٙد ًّ اهتٌآً ٛع زٗح اذتسان اهعسب ًّ ،ٛأجى أْ ٙطآٍ يف اهتغٚري
اذتاصى.
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يف انتظار ثورة ربيع مغربي يف الثقافة

عبداحلق بن رمحون
يكد تعٛدْا يف نٌ َٛضِ ثكايف إٔ ٜه ٕٛايدخ ٍٛايجكايف بط٦ٝا يف اْطالقت٘ ،يٝظ َجٌ ضًشؿا٠
خازد َٔ ١ص ّٛإنًٓٝهٚ ،ٞإمنا َجٌ سذس ًَك ٢عً ٢ايطسٜل ٚحيتاز إىل َٔ ًٜك ٞب٘ يف ايٓٗس،
إلسداخ متٛدات صٛتٖٚ ،١ٝرا أَس صاز عادٜا ٚمل ْعد ْباٍ ب٘ٚ ،ال حنتاز يٓكازٕ املػسب َع
.ؾسْطا
ؾاملٛضِ ايجكايف قد ٜتأخس نُا قد تتأخس األَطازْٚ ،ك ّٛبصال ٠االضتطكاْٚ ،٤بكْٓ ٢تظس ْساقب
ضكٛط أٚزام األغذاز يف ؾصٌ ارتسٜـ ،نإٔ ايجكاؾ ١هلا عطًٚ ،١نإٔ َٔ ٜكسؤٜٚ ٕٚهتب ٕٛاإلبداع
األدبٚ ٞايٓكدَ ،ٟتٛقؿ ٕٛعٔ ايتؿهري ٚارتٝاٍ يف ٖرا ايبًد األَني.
ٚإذا نإ ايعٌُ ايجكايف بايٓطب ١يًٗ٦ٝات ايجكاؾٚ ١ٝادتُع ١ٜٛباملػسب ٖ ٛتطٛعٚ ،ٞزتٗٛد ٜكّٛ
ب٘ َجكؿٚ ٕٛأدبا ،٤عً ٢سطاب اْػػاالتِٗ ٚايتصاَتِٗ اي ،١َٝٛٝضٛا ٤يف ايهتاب ١أ ٚيف سٝاتِٗ
ارتاص ،١ؾإٕ ذيو يٝظ َربزا يٓشٌُ ٖؤالَ ٤طؤٚي ١ٝادتُٛد ايجكايف ،ؾايدٚي َٔ ٖٞ ١عًٗٝا إٔ
تتبين ضٝاض ١ثكاؾ ١ٝسكٝك ،١ٝتٓٗض بايػإٔ ايجكايفٚ ،جتعٌ َٓ٘ زتاال يالضتجُاز ،بدٍ ايتبانٞ
عً ٢ن ٕٛايجكاؾ ١باملػسب المجٗٛز هلا ،حبذ ١عصٚف ايكازئ عٔ ايكسا.٠٤
َٚع ضعـ اإلَهاْٝات املسصٛد ٠يف َٝصاْ ١ٝايجكاؾ ،١تًو اييت تكدَٗا ايدٚيَٝ َٔ ١صاْٝتٗا ايعاَ،١
ٖٚرَ ٙطأي ١بدَٚ ،١ٜٝٗعسٚؾ ١يد ٣ادتُٝع ،زمبا هلرا ايطبب أ ٚذاى قد ٜتأخس املٛضِ ايجكايف،
ٚستٚ ٢ي ٛاْطًل املٛضِ ؾال ٜػهٌ بايٓطب ١يٓا سدثا ،ؾٗ ٛميس يف صُت نبريْٚ ،بكْ ٢طُع ٖٓا
ٖٓٚاى خربا َٓؿسدا عٔ تٓظ ِٝتظاٖس ٠ثكاؾ ١ٝأْ ٚد ٠ٚأدب ١ٝأ ٚؾهس ،١ٜأ ٚتهس ِٜأ ٚتأبني غخص١ٝ
أدب.١ٝ

ؾؿ ٞاملػسب ض ٤ٛؾِٗ يًدخ ٍٛايجكايفْ ٌٖ ،سٜد إٔ ْهَ ٕٛجٌ ؾسْطا أ ٚاضباْٝا يف تكايٝدُٖا
ايجكاؾ ١ٝايعسٜك ،١سٝح نٌ داز يًٓػس تصٓع سدثا ثكاؾٝا ،عرب إصدازٖا عٓا َٔ ٜٔٚايهتبَ ،ا إٔ
تٛشع ست ٢حتتٌ زقُا قٝاضٝا يف املبٝعات ،ؾٗر ٙايد ٍٚهلا صٓاع ١ثكاؾ ،١ٝتعسف نٝـ تسٚز
ملٓتٛداتٗا األدب ١ٝضٛا ٤عرب اإلعالّ املهتٛب ،أ ٚعرب ٚضا ٌ٥ايطُع ٞايبصس ،ٟؾايهتاب ٚايجكاؾ١
ختطع ملازنٛتٓٝؼ ايطٛم ٚسادٝات ايكازئ.
ٚؾُٝا قبٌ نإ تدغني َؤضط ١ثكاؾ ١ٝتابع ١يًدٚيٚ ،١ؾتح خصاْ ١أَ ٚهتب ١يف نٌ َد ١ٜٓنٌ ضٓ،١
ٜعد استؿاال َٚعذص ،٠يهٔ نِ تأضؿٓا َٔ بعد ذيو ألٕ تًو ايبٓا ١ٜتبك ٢تعاقس ايؿساؽٚ ،ال أْػط١
تٓظِ بٗا ،ؾٗرا ٖ ٛاملٛت بع .٘ٓٝؾايدٚي ١بهٌ َؤضطاتٗا عًٗٝا إٔ تتشسى يتعط ٞصٛزَ ٠ػسؾ١
يبًدْا َٔ خالٍ تكد ِٜايدعِ املادٚ ٟايًٛدٝطتٝه ،ٞيته ٕٛبساَر ثكاؾ ١ٝتٓظِ ط ١ًٝايطٓ،١
ٚيٝظ ؾكط يف املٛاضِ ٚسطب األَصد.١
يرا ٖٓاى بؤع سكٝك ،ٞتعٝػ٘ ايجكاؾ ١املػسب ،١ٝؾٗ ٞغري َستبط ١بؿص ٍٛايطٓ ١األزبع ،ؾٗٞ
أسٝاْا تػب٘ صشاز ٣قاسً ،١ؾكط حتتاز إىل َٔ حيسثٗا ٜٚبح اذتٝا ٠ؾٗٝا.
يآلضـ ايػدٜد اإلصالسات ايهرب ٣اييت ٜػٗدٖا املػسب سايٝا مل تهٔ ايجكاؾ ١ستط اٖتُاّ ايدٚي،١
ٚقد ٜك ٍٛقآٖ “ :ٌ٥اى بٓٝات حتت ١ٝصاز املػسب ٜتٛؾس عًٗٝا” .يرا ٚأقٛهلا مبٌ ٤ايصٛت إْٓا حنتاز
إىل ثٛز ٠زبٝع َػسب ٞيف ثكاؾتٓا ،يتػٌُ ادتُعٝات ٚاملؤضطات ايجكاؾ ١ٝايسمسْٗٚ ،١ٝتِ
بارتصٛص باألدبا ٤ايػباب ْٚكدَِٗ يف إطاز جتدٜد ايٓخب ايجكاؾ ،١ٝبدٍ تهساز ْؿظ األمسا٤
األدب ١ٝيف يكا٤ات َٗٚسداْات نإٔ املػسب بًد عك ِٝيٝظ ؾ ٘ٝأدبا ٤ددد.
ٚزغِ نٌ ٖرا عًٓٝا يف املػسب إٔ ال ْهَ ٕٛػتاُ٥ني أنجس َٔ ايالشّ ،ؾٗٓاى ؾذ ٠ٛأٌَ،
ؾاألْػط ١اييت ْتابعٗا ٚعً ٢قًتٗا ٖ ٞذات أُٖٚ ،١ٝهلا ٚشْٗاٚ ،نريو بايٓطب ١يإلصدازات األدب،١ٝ
ؾٓشٔ يف املػسب ْٗتِ بايٓٛع أنجس َٔ ايهِٖٚ ،ر ٙخاص ١ٝزمبا منتاش بٗا عٔ غريْا ،مما أعط٢
يًُُازض ١ايجكاؾ ١ٝباملػسب بعدا ٜٓؿسد ب٘ عٔ باق ٞبعض ايد ٍٚاملػازبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
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