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الىرقي واإللكرتوني  مستقبل النشرمل  

 

عبده حقي: إعداد   

حني ٓتحْل الشؤال أٖ سؤال إىل ٍه ْٓمٕ ٓطاردىا حٔث تْجَيا تصرياإلجاب٘ عيُ أنثز ملحاحٔ٘ 

 (2008)طلكيا ٍذِ اجملل٘ اإللهرتّىٔ٘ قبل عاو أٌ أمً نل إىشغاالتيا الْٔمٔ٘ األخزٚ ، ّميذ 

 سيدّخصْصا إنتشاف ّاألدب راٍيا علٙ جمنْع٘ مً األٍداف علٙ مشتْٚ اإلبداع ّالفهز

 ِّالتكئ٘ ّالتفاعلٔ٘ مبا ٓثريِ مً أسئل٘ جادٗ ّمكلك٘ حْل راًٍرقنٔ٘ اليشزاإللهرتّىٕ ّمتاٍاتُ ال

ميهيُ أٌ ٓيتزع ىفص املصداقٔ٘ ّميهً أٌ ىطٔف مكدارالكداس٘ اليت رسدَا اليشزالْرقٕ  ّنٔف

إٌ اإلحتفاٛ مبزّرعاو علٙ إطالم ٍذِ املزنب٘ الزقنٔ٘ ّاإللهرتّىٔ٘ يف حمٔط اليت ... ميذ قزٌّ 

الٓعين إطالم الشَب اإلصطياعٔ٘ ّىثزالباقات بيجاح التجزب٘ ّلهً نيا ىزّو أساسا اإلجاب٘ علٙ 

الهثري مً األسئل٘ اليت تكلل ّسْف تكلل الهاتب العزبٕ مً احملٔط إىل اخللٔج ّميَا مشتكبل 

   اليشزاإللهرتّىٕ ّتعارضُ الزاًٍ مع اليشزالْرقٕ ّنٔف ميهً للهاتب الزقنٕ أٌ ٓتنتع بْضعُ

 اإلعتبارٖ اجلدٓد   إىتظارإىَٔار اجلدار الفاصل بني الشيدًٓ  مثلُ مثل أٖ ناتب ّرقٕ يف

خاص مبجل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املغارب٘ 
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 تعدد األسباب والنص واحد

 

 غالية خوجة

َٔ احلجاز٠ املدبب١ إىل زٜػ١ ايطا٥س إىل ايسٜػ١ املعد١ْٝ إىل قًِ ايفخِ ٚايسصاص ٚاحلرب ٚغريِٖ، 

 ..َٚٔ جدزإ ايهٗٛف إىل ايسقِ ايط١ٝٓٝ إىل ٚزم ايربد٣ إىل ايٛزم ايعادٟ إىل ايػاغ١ االيهرت١ْٝٚ

ٖهرا تطٛزت أدٚات ايهتاب١ يتهٕٛ يهٌ عصس مس١ تدٍ عًٝ٘ َع تطٛز ايعكٌ ايبػسٟ ٚأحٛاي٘  

 ..اخلٝاي١ٝ اييت ال تًبح إٔ تصبح ٚاقع١ٝ

ملاذا؟ ألٕ .. ٚزغِ أْٞ َٔ ايك١ً اييت ال تؤٜدٙ يف ذيو.. ”احلٝا٠ ٖٞ احلٝا٠”:ضابكًا، فاٍ َٖٛريٚع

ملاذا؟ ألٕ اإلبداع ايهْٛٞ .. اإلبداع ٖٛ اإلبداع:إال أْين أقٍٛ.. احلٝا٠ يٝطت ٖٞ َع نٌ حلظ١ حٝا٠

.تعددت ايٛضا٥ٌ ٚايٓص اإلبداعٞ ٚاحد: يريو، أضتطٝع اإلضاف١.. عابس أش١َٓ ٚأَه١ٓ  

فُا ٚجدْاٙ َٔ ايهتاب١ ايفٝٓٝك١ٝ، .. ال تكف أدٚات ايهتاب١ أَاّ اْتػاز ايٓص اإلبداعٞ يف األش١َٓ

ٚاملطُاز١ٜ، ٚاهلريٚغًٝف١ٝ، َٚا عجسْا عًٝ٘ َٔ املالحِ ٚاألضاطري ٚايكٛاْني ٚاملدْٚات األخس٣، َٚا 

انتػفٓاٙ َٔ َهتبات أثس١ٜ، َٚا تسن٘ يٓا اإلْطإ ايكدِٜ مل ٜهٔ ـ بهٌ تأنٝد ـ َهتٛبًا مبدْٚاتٓا 

 ..احلدٜج١ اييت أتٛقع هلا املصٜد َٔ ايتطٛز ايتكين

املِٗ ٖٛ نٝف ٜهٕٛ ايٓص إبداعًٝا؟ بأ١ٜ مجاي١ٝ َتها١ًَ اْهتب؟ ٌٖٚ اضتطاع حتٌٜٛ ايطُا٥س عٔ 

أْاٖا إىل أْاٖا األخس٣ يتصبح اهلاز١َْٝٛ املتخسن١ بني ايرامتٛضٛع١ٝ ٚايراته١ْٝٛ؟ ٚنٝف ْصح بايًػ١ 

عٔ دالالتٗا، ٚبايدالالت عٔ حدٚضٗا؟ ٚنٝف تسا٣٤ نػٛفات٘؟ ٚإىل أٟ َكاّ َٔ ايعسٚج تٓاشح َع 

 إخل؟.. َهْٓٛات٘ ٚاحتُاالتٗا املس١ٝ٥ ٚايال َس١ٝ٥ ٚايكاب١ً يإلبصاز ع٢ً تعددٙ اإلبصازٟ؟ ٚنٝف

ٖٓا، ٜهُٔ اجلٖٛس املاٖٟٛ يًٓص ايرٟ ٜظٌ َطتُسًا يف احلطٛز طاملا ٖٛ ٖازب إىل أبدٜت٘ 

ملاذا؟ ألٕ ايطانٔ غري املطهٕٛ بايتجدد ٚنٌ األش١َٓ ٚاألَه١ٓ ٚاألحٛاٍ ٚايتخٛالت ٖٛ .. املتخسن١

 ..عٓصس جاَد، َا٥ت

 ..ٚيٝظ نٌ ْص إبداعًٝا.. األدا٠ غري اإلْطإ
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ناتب زقُٞ أٚ : ٚال أقبٌ إٔ ْكٍٛ عٔ َبدع َا.. بايٓطب١ يٞ، أعترب ْفطٞ َبدع١ ن١ْٝٛ مبع٢ٓ َا

ٌٖ ٖٓاى ناتب حجسٟ أٚ صدسٟ أٚ شفيت؟ بدالي١ َا قد أصطًح ع٢ً غايب١ٝ ايهتب١ تًو ..! ٚزقٞ

عٔ أحد بأْ٘ َتخجس فٓخٔ ْعين ايكٛيب١ اييت يف عكً٘ ٚخمًٝت٘ : املصطًخات، فُجاًل عٓدَا أقٍٛ

ٚعٛاطف٘ ٚيػت٘ ٚحٝات٘، ٚقًب٘ أغد قط٠ٛ َٔ احلجاز٠، ٖٚٛ يٝظ َٔ تًو احلجاز٠ اييت ال عالق١ هلا 

ألْ٘ أنجس ! ٚإٕ نإ َٔ احلجاز٠ َٔ ٜطبح حبُد زب٘ ٜٚػكل َٓ٘ املا٤: حت٢ مبع٢ٓ قٛي٘ تعاىل

 ..، ٚعاف٢ ْصٛصٓا..حتجسًا َٔ احلجاز٠ عافاْا اهلل ٚإٜانِ

 إذٕ، نٝف تهتب؟ ٖٛ ايطؤاٍ األِٖ َٔ مباذا تهتب؟

  أ يٝظ يف ٖرٙ ايهٝف١ٝ ٜٓػطس اإلبداع ٜٚتػهٌ يف ايتػهٌ ٚايال تػهٌ؟

 خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 تعايش مشرتك من دون خسائرمن دون خسائر

 

 حسن اليمالحي 

مل تعد الكتاب٘ دلسد آلٔ٘ لتصجٔ٘ الْقت ّاخلسّج مً أجْاٛ الستاب٘ اليت باتت حتاصس اإلىطاٌ 

املعاصس، بل أصبخت فسص٘ للتعبري ٓتنكً مً خالهلا املبدع مً إبداٛ زأُٓ خبصْص قضآا احلٔاٗ 

ّما ٓيطبل علٙ الكتاب٘ ميكً أٌ ٓيطخب علٙ الكساٛٗ اليت تفتح أماو الكازٚٛ . مبعياٍا الشاضع

.اجملال لسؤٓ٘ العامل بْجٍُْ املختلف٘ ّالْقْف عً كثب عيد مساتُ ّاالختالل الرٖ أصبح مئصِ   

.إٌ فعل الكساٛٗ ٍْ ّاحد مً حٔث صنٔنٔتُ مَنا تعددت أدّاتَا ّأشكاهلا   

مبعيٙ آخس فإٌ الكساٛٗ ضْاٛ كاىت إلكرتّىٔ٘ أّ ّزقٔ٘ فَٕ ضٔاٌ مً حٔث املتع٘ ّاجلنالٔ٘ 

 .ّالْظٔفُٔ

 ٍل بإمكاٌ ما ٍْ إلكرتّىٕ أٌ ٓػٔب ما ٍْ ّزقٕ؟

إٌ اإللكرتّىٕ ٓعترب مً الياحٔ٘ اليظسٓ٘ امتدادا ملا ٍْ ّزقٕ ّكل ّاحد ميَنا ٓكنل اآلخس مً 

لرلك فأىا أتَٔب كثريا أماو بعض التصئفات اليت أصبح ٓعسفَا ّٓسّجَا اخلطاب . حٔث الكساٛٗ

.ٍّكرا مكييا أٌ ىتطاٛل. الثكايف علٙ مً شسعٔتَا علٙ مطتْٚ الْاقع املادٖ  

 ٍل ْٓجد بالفعل الكاتب اإللكرتّىٕ اخلالص، ّبالتالٕ ماذا عً الكازٚٛ؟

إٌ األمس ٍيا ْٓحٕ بتداخالت معكدٗ ّتشكالت غاٜب٘ ٓيبػٕ أٌ ال ٓته الكفص عيَا حلظ٘ احلدٓث 

 .عً مثل ٍرِ اإلشكاالت اليت تيتصس للتجاّز ّالتداخل

يف تكدٓسٖ البطٔط لٔظ مبكدّز اإللكرتّىٕ أٌ ميخْ الْزقٕ أّ ٓكضٕ علُٔ باجلنل٘، ألٌ األمس  

ٓتعلل حبنٔنٔ٘ قاٜن٘ بني الكاتب ّالكازٚٛ ّتكيْلْجٔا اإللكرتٌّ، ّبني كاتب ّقازٚٛ هلنا شميَنا 

 .اخلاص بَنا
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إٌ األمس ٓيبػٕ أٌ ٓيظس إلُٔ بٔداغْجٔا، حٔث ٓتكاطع االجتناعٕ باالقتصادٖ ّالطٔاضٕ  

.ّالثكايف، ألىُ لٔظ مبكدّز العامل يف ْٓو ما أٌ ٓتخْل إىل كاًٜ إلكرتّىٕ املاٜ٘ يف املاٜ٘  

ّاخلالص٘ أٌ اإللكرتّىٕ ميكيُ أٌ ٓتعآش مع الْزقٕ مً دٌّ أٌ ٓلخل بُ خطاٜس ما، ّىفظ 

 مبعيٙ آخس فإٌ الصمً شمً الكتاب٘ ّاليشس مبعياٍنا غري الضٔل. األمس باليطب٘ للْزقٕ

 خاص مبجل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املػازب٘
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 من موت املؤلف إىل موت القارئ

  

 حسن الرموتي

جْابا على ضؤالهه ، ٍل ىتْقع إختفاء الْزم على املدى الكسٓب ، لٔحل مهاىُ اليشس اإللهرتّىٕ ، 

  إىل الكله ّ ما ٓططسٌّ ؟  ال مفس مً العْدة أو

مً مْت املؤلف إىل مْت الكازئ ، ٍل ىشَد : اىتَٔت مؤخسا مً نتابة مكال بعيْاٌ : أقْل 

 جئب يف جاىب ميُ عً ضؤالهه ، ّ ضأبعجُ لهه عيدما أىتَٕ مً مساجعتُ  مْت الهتاب قسٓبا ؟

 اجملال أماو العدٓد مً الهتاب ّ الشعساء ليشس   ال شو أٌ اليشس اإللهرتّىٕ فتح قسٓبا ،

 يف  ، ّ اعتباز اليشس اإللهرتّىٕ ّمضة عابسة لٔظ صحٔحا إبداعاتَه بغض اليظس عً قٔنتَا

 ىعه ضٔظل للهتاب مهاىتُ ألىُ ناٌ  ، عامل أصبح التطْز العلنٕ ّ تهيْلْجٔا املعلْمات مستُ

 أىُ ٓعٔش أشمة   لهً ما حالة اليشس الْزقٕ الْٔو ؟ اعتكد  ،  خالل قسٌّ طْٓلة  مصدزا للنعسفة

 ّ العصّف عً الهتاب ّ التحْل حنْ   ىطبة األمٔة  حٔح ازتفاع  يف العامل العسبٕ نبرية خاصة

 عدد الرًٓ   نه  ، ىطخة3000ثكافة الصْزة ، ليأخر مجال أدٓب زّائٕ عسبٕ ىشس زّآة يف 

 أٌ اليطبة العامة للْقت   نه ٍْ حمصٌ عيدما ىعله  نه ىطخة ضتباع ؟ ٓتهلنٌْ العسبٔة ،

عيد العسب قد ال تتجاّش دقٔكتني ، ألٔظ اليشس الْزقٕ مٔتا … املخصص لكساءة نتاب أّ جسٓدة 

 ٍرا الطؤال ،إٌ اليشس الْزقٕ ٓهاد خيتفٕ مً ٍرا  عً  لتجٔب  اإلجابة ّحدٍا نافٔة  أصال ؟

..  الهتاب الْزقٕ حيتضس   الفازم ، امليطلل ، لٔفطح اجملال لليشس اإللهرتّىٕ ، ال مكازىة مع ّجْد

 ذلو ، عيدما ىكازٌ عدد ما ٓيشس ، ّ عدد الطهاٌ  ٓكْل  لهً الْاقع ٍرِ اليظسة لٔطت تشاؤمٔة

 … ؟، زمبا   ٍل ىعلً مْت الهتاب الْزقٕ قسٓبا  ، ّما ٓباع مً ٍرِ الهتب ، ىصاب بالفصع ،

    حتٔاتٕ 
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 ذ حطً السمْتٕ

 خاص مبجلة إحتاد نتاب اإلىرتىت املغازبة
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 النشر اإللكرتوني

 

 عمرالفاحتي

خبضٛظ َٛعٛع ايٓشس اإليهرتْٚٞ، ٚتداٍٚ املٛاد اإلبداع١ٝ ٚايجكاف١ٝ عَُٛا عٔ طسٜل ايشبه١ 

ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ع٢ً احلاسٛب تضٝب بايتٛتس ٚايكًل، ٚذبسَين . أْا ال أذبُص ي٘ نجريا: ايعٓهبٛت١ٝ

إٕ احرتاَٞ ملا ٜبدع٘ اآلخسٕٚ، ٚزغبيت يف . شدضٝا َٔ األْا٠ ٚاهلد٤ٚ ايغسٚزٜني يًهتاب١ ٚايكسا٠٤

ايتفاعٌ َع٘ ع٢ً أفغٌ ٚد٘، ٜكتغٞ َين دا٥ُا طبع املاد٠ ع٢ً ايٛزم أٚال، ثِ آخر ٚقيت ايهايف 

 .حملاٚزتٗا

يريو أعتكد شدضٝا إٔ ايٓشس اإليهرتْٚٞ احملفٛف دَٚا بايتٛتس ٖٚادص ايزَٔ، ٚاخلاعع يٓزٚات 

 نٌ ذيو جيعًين أعتكد إٔ ايٓشس ايٛزقٞ سٝبك٢ دا٥ُا َرتبعا …ٚأعطاب ٚإنساٖات اآلي١ ايتك١ٝٓ

 .ع٢ً عسش تداٍٚ ايه١ًُ

َع ذيو حيدخ أحٝاْا إٔ أفهس بإٔ ٖرا ايسأٟ ال ٜٓبين ع٢ً زؤ١ٜ َٛعٛع١ٝ صسف١، بٌ ٜدفعين إىل 

تبٓٝ٘ محاسٞ ايغعٝف يًٓشس األيهرتْٚٞ، ٚ احتفاظٞ بعالق١ مح١ُٝٝ َع ايٛزم، يف حني أْ٘ قد 

تهٕٛ ٖٓاى عٛاٌَ أخس٣ تدفع بادباٙ ايتغٝٝل ع٢ً ايٓشس ايٛزقٞ، َٔ قبٌٝ اعتُاد ٖرا األخري 

َاد٠ ايٛزم املٗدد٠ بايتكًط، مما قد ٜدفع إىل ايبحح عٔ بدا٥ٌ أخس٣، أحدٖا َٛدٛد  ع٢ً

 .بايفعٌ ٜٚطسح ْفش٘ بك٠ٛ أال ٖٚٛ ايٓشس االيهرتْٚٞ

ع٢ً املد٣ ايكسٜب ، الميهٔ احلٝح عٔ إختفا٤ ايٛزم ، بٌ ستبك٢ ي٘ ايػًب١ ، خاص١ يف أغًب 

ٚاملػسب َٔ بٝٓٗا بطبٝع١ احلاٍ ، حبهِ ربًف ٖرٙ ايدٍٚ يف تهٓٛيٛدٝا  دٍٚ ايعامل ايجايح

يهٔ ايٛعع١ٝ ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ ستهٕٛ فٝ٘ ايػًب١ يًٓشس االيهرتْٚٞ ، ْظسا . االتضاٍ ٚاالعالّ 

ٚيف . يشٗٛي١ ذٜٛع٘ ٚإْتشازٙ ، عهص ايٓشس ايٛزقٞ َٚا ٜهًف صاحب٘ َٔ َشام ٚتهايٝف َاد١ٜ 
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فٝٗا ايٓشس ايٛزقٞ ٚايٓشس  إعتكادٟ املتٛاعع إٔ املػسب ٜعٝش أالٕ َسح١ً إْتكاي١ٝ ، ٜتعاٜش

 :إعتبازات  االيهرتْٚٞ ، ٚسٝٓتكٌ إىل َسح١ً أخس٣ ، سٝضبح َعٗا ايٓشس ايٛزقٞ ثاْٜٛا ، يعد٠

أٚهلا تزاٜد ايٛعٞ يد٣ املجكفني ٚاالعالَٝني بإ١ُٖٝ ايٓشس االيهرتْٚٞ سٛا٤ ع٢ً املشت٣ٛ ايٛطين 

أٚ املشت٣ٛ ايدٚيٞ ، ٖٚٛ َاٜفشس إٔ أغًبِٗ أصبحت هلِ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ ع٢ً شبه١ اآلْرتْٝت ، 

 .مبا فٝٗا حت٢ املٓابس االعال١َٝ املس١ٝ٥ ٚاملشُٛع١ ٚاملهتٛب١

االقباٍ املتزاٜد َٔ طسف ايشٝاب ع٢ً شبه١ االْرتْٝت ، نُضدز يًُعًَٛات ٚٚس١ًٝ : ثاْٝا 

زٚاٜات ، : يًجتكٝف ، ٚايرٟ سٝعسف تطٛزا ًَحٛظا ٚنبريا ، نٌ شئ ، سٝضبح قابال يًتحٌُٝ 

 دٚٚأٜ شعس١ٜ ، أفالّ ، َشسحٝات

، َع َا سٝجريٙ ٖرا املٛعٛع َٔ إشهاالت قا١ْْٝٛ ، حٍٛ     فٕٓٛ تشه١ًٝ ، صحف ٚدلالت

 .محا١ٜ احلكٛم ايفهس١ٜ ٚاألدب١ٝ املٓشٛز٠ ع٢ً ايشبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 خاظ مبذ١ً إذباد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 حتوالت الكتاب يف زمن النت

  
 عبده حقي: ترمجة 

 .َازٟ يٝبرل: نتبتٗا

َٔ ايهتاب ايٛزقٞ إىل عؿس : املعسن١‘ٖرا ايٓـ ٖٛ ؾٝاألؾٌ َطا١ُٖ َٔ َازٟ يٝبرل يف نتاب 

ٖٚٛ َؤيـ مجاعٞ حتت إداز٠ إٜسٜو يٛزاٟ، ٚدٕٛ بٍٛ الؾساْظ، املؤيـ ايرٟ  .’ايٛزم ايسقُٞ

ٚستت٣ٛ ٖرا ايٓـ ٖٛ تٛيٝؿ١ َٔ نتابٞ  . ؾٝاملطبع١ ادتاَع١ٝ بايهٝبٝو2007ْػس ؾٝددٓدل 

 ايؿادز يف ′010101’،ٚنتاب 2007متٛش/حتٛالت ايهتاب يف شَٔ ايٓت ايؿادز ؾٝٝٛيٝٛ‘

ٚقد مت ْػسُٖا ع٢ً املٛقع ارتاف بايدزاضات  .2003أًٍٜٛ /(غتٓدل)ضبتُدل 

 .Numilog نُا مت ْػسٙ يف ْؿطايٛقت َٔ طسف املهتب١ ايسق١ُٝ NEF ايؿسْط١ٝ

يكد قًب ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ ٚاإلْذلْت عامل ايهتاب ايرٟ ظٗس .أزلا٤ ايبعض َِٓٗ يف ٖرا ايٓـ

ٖرا ايهتاب، ٚبٗرا ايػهٌ ايرٟ بني أٜدٜٓا، بدأ ٜعسف . َٓر أنجسَٔ مخط١ قسْٚؿٞ أغهاملدتًؿ١

ؾإذا نإ ايهتاب ايّٝٛ َاؾت٧ حيتؿغ مبهاْت٘، ؾإٕ ايهجرلَٔ دعاَات٘ أؾبخت . عد٠حتٛالت

تتطٛزٚايعادات اإلْطا١ْٝاملستبط١ بٗا بدأت ٖٞ أٜكا تتػرل؛ ٚيكد بدأت بٛادز ٖرٙ اذتسن١َٓر أٚاضط 

ايتطعٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاقٞ َع ظٗٛزايٓـ اإليهذلْٚٝٛايٓاغسٜٓاإليهذلْٚٝني ٚاملهتبات 

En ligneع٣ًارتط .ٚاملهتبات ايسق١ُٝ   

 َع ظٗٛز َاٜط٢ُ بايكاَٛع ع٢ً ارتطٛايكٛاعد 2000ٚبًؼ ٖرا ايتطٛز غأٚا آخسبعد ض١ٓ 

ايٓؿ١ٝ ع٣ًػبه١ ايٓت، ٚاألعُاٍ املتعدد٠ ايٛضا٥ط ٚايهجرل َٔ ايهتبايسق١ُٝ ٚايهتب ايسق١ُٝ 

ارتاؾ١ باملهؿٛؾني ٚقعٝؿٞ ايبؿس ٚظٗست بسزتٝاتايذلمج١ٚبسزتٝات ايكسا٠٤ اذتاضٛب١ٝ إخل،ٚأخرلا، 

 .ٚيٝظ أخرلا، ضتٔ ايّٝٛ باْتعازايٛزقايسقُٞ

http://ueimaroc.files.wordpress.com/2011/12/aa.jpg


ٜػهٌ ايٓت أِٖ اجتاٙ يًهتاب ايسقُٞ؛ يكد أؾبح ايٓت يف بكع ضٓني أقدُأْطٝهًٛبٝدٜا 

َٚهتب١ٚأٚضع دطِ ؾخايف األغٗس انتُاال؛ ٚإقاؾ١ إىل نٌ ٖرا ؾايٓت باتٝكدّ خدَات خاؾ١ 

بايهتاب، َجٌ زق١ُٓ األعُاٍ ايٛزق١ٝ، خًكدلزتٝات ايكسا٠٤، خًكايهتب ايسق١ُٝ، ٚٚقعآيٝات يًكسا٠٤ 

 .زٖٔ إغاز٠ مجٝع ايكسا٤

يكد ؾاز بإَهإ املهؿٛؾني ٚقعٝؿٞ ايبؿساإلطالع ع٢ً األعُاٍ ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ بعدأْتِ حتًٜٛٗا 

ؾإىل داْب ايهتاب ايٛزقٞ ؾكدظٗسايهتاب اإليهذلْٚٞ ايرٟ ميهٔ . إىل نتب زق١ُٝ ْٚػسٖا ع٢ً ايٓت

يًكسا٠٤، َٚٔ د١ٗ أخس٣ ؾكد  Tablette َطايعتٗع٢ً اذتاضٛب أٚدٗاش خاف أٚع٢ً يٛح١

َٔ أدٌ خًل  (ايسٚابط املتعدد٠)متهٔ ايعدٜد َٔ ايهتاب َٔ إضتجُاز اإلَهاْٝات ايتٝتٛؾسٖا تك١ٝٓ 

 .أغهاٍ ضسد١ٜ ددٜد٠

يكد شيصٍ ايعؿسٜت ايسقُٞ عامل ايٓػس ايرٟ عسف باضتكسازٙ َٓر أنجس َٔ ١٦َ ض١ٓ؛ٚخالؾا 

يبعكتهٗٓات ايبعض َٔ ذٟٚ األحهاّ املتطسع١ اييت ٜطًكْٛٗا ٚخؿٛؾآَُٗاألخؿا٥ٕٝٛ 

املتخُطٕٛ يًُد ايسقُٞ، ؾإْايهتاب ايٛزقٞ الٜبدٚ حت٢ ٖرٙ ايًخع١ َٗددايف نٝاْ٘ نُا إٔ ضاع١ 

 .احتكاز ايٛزم غرل ٚازد٠ ؾٝاألؾل

َٔ حغ ايكسا٤ َٚسٜدٟ املعسؾ١ ٚايتعًِ أْٓا أؾبخٓا ْتٛؾس ع٢ً ضٓدٜٔ يًتعًُٛاملعسؾ١ بدال 

َٓطٓد ٚاحد؛ إٕ ايهجرل َٔ األعُاٍ ايٛزق١ٝ اذتاي١ٝ قد ختًؿت عٓطسٜكُعادتتٗا زقُٝا إْطالقا َٔ 

ٚزقٞ : قٛاعدَعطٝات ايػ٧ ايرٟ دعٌ َٔ األٜطس اذتؿٍٛ ع٢ً ْؿطايعٌُ األدبٞ مبعٗسٜٔ

 .ٚزقُٞ

ٚإذا نإ ايعدٜد َٔ ايكسا٤ ايّٝٛ ٜطتجُسٕٚ ايهجرل َٔ إَهاْٝات ايكسا٠٤ ايسق١ُٝؾٗرا ال ٜٓؿٝإٔ ؾ١٦ 

ٚايهجرلَِٓٗ َا ؾت٦ٛا ٜعػكٕٛ  ( ٚزم ـ ؾؿس ٚزم0)ق١ًًٝ ؾكط ٖٞ اييت ؾازت تػتػٌ ع٢ً 

 .ايهتاب ايٛزقًٝطٗٛي١ اضتعُاي٘ َٚٔ د١ٗ أخس٣ زغب١ يف متًه٘

ؾإذا . ٜبًؼ عُس ايهتاب ايٛزقٞ مخط١ قسٕٚ ْٚؿـ، أَا ايهتاب ايسقُٞ ؾٝؿعب حتدٜد تازخيُٝالدٙ

 (غٛمتدلؽ) ض١ٓ َعإطالم َػسٚع 35َااعتدلْاٙ ْؿا إيهذلْٚٝا ؾإْٓا ميهٔ إٔ ضتدد عُسٙ يف 

 َٔ طسف َٝػٌٝ ٖازت ايرٟ نإ ٜطُخإىل ايتٛشٜعاجملاْٞ يألعُاٍ ذات 1971ض١ٓ

ٚنإ ع٢ً اإلْطا١ْٝإٔ تٓتعس تطٛز ايٓت أٚاضط . املٛاقٝعايعا١َ بٛاضط١ ايؿاعٌ اإليهذلْٚٞ

 .ايتطعٝٓٝات نٞ ٜٓطًل ؾعًٝا ْػس ايٓؿٛف ايسق١ُٝع٣ًاملطت٣ٛ ايعاملٞ



أَا إذا ْعسْا إىل ٖرا ايتطٛز ايسقُٞ َٔ ايٛد١ٗ اإلقتؿاد١ٜ ؾُٝهٔ ايكٍٛ إْايهتاب ايسقُٞ قدٚيد 

 com. َع دخٍٛ ضٛم ايبٝع بعض ايعٓاٜٚٔ ايسق١ُٝ األٚىل َٓطسف داز ايٓػس 1998ض١ٓ 

00www.00h اييت اْكسقت ألضباب غرل َعسٚؾ١. 

أٟ ض١ٓ ) يهٔ باعتُاد ايتذدٜد ؾايهتاب ايسقُٞ ايتذازٟ ضٝأخر اْطالقت٘ ايؿع١ًٝ بعد ضٓتني

تػسٜٓايجاْٞ َٔ ض١ٓ ( ْٛؾُدل)ٚحتدٜدا يف ايٓؿـ ايجاْٞ َٓٗا؛ ٖٚهرا ٚيف ْْٛدل  (2000

 – 1454) (إصتًٝػٛمتدلؽ)ع٢ً ايٓت ايطبع١ايسق١ُٝ يـ  (َهتب١ بسٜتٝؼ) ٚقعت 2000

 .ايهتاب ايرٟ مل ٜطبل طبع٘ ٚزقٝا (1455

إٕ ايهتاب باعتبازٙ أؾال ع١ًُٝ جتُٝع يًعدٜد َٔ األٚزام املطبٛع١ اييت تػهٌ حذُاَا؛ 

ٜجرل عٓدايبعكبدع١ إذا  (إيهذلْٚٞ)ٚ (زقُٞ)ٚازتباط٘ بايؿؿتني  (نتاب)ؾإْإضتعُاٍ َؿّٗٛ 

يهٔ ٖرٙ ايسؤ١ٜ قد تبدٚ َكبٛي١ إذا َا أخرْابعني اإلعتباز بعدٙ . إعتدلْا ايهتاب ضٓدا َادٜا

 أيٝظ ايهتاب ستت٣ٛ قبٌ إٔ ٜهٕٛ ضٓدا َادٜا؟ .املطبعٞ

ؾطٛا٤ أنإ ايهتاب ٚزقٝا أّ زقُٝا ؾٗٛ بايدزد١ األٚىل زتُٛع١ َٔ ايهًُات ْابع١َٔ غدؿرلغب 

 .يف ايتٛاؾٌ بأؾهازٙ َٚػاعسٙ أٚعًَٛ٘ يف َطتٜٛاتٗا ايعاي١ٝ،ايسؾٝع١

ْكٍٛ ٚثٝك١ إيهذل١ْٝٚ؟ ٚثٝك١ زق١ُٝ؟ نتاب إيهذلْٚٞ؟ نتاب زقُٞ؟ جيب عًٝٓا أْٓخدد ايعباز٠املال١ُ٥ 

َٖٚٛدٜسزتُٛع١ذات اٖتُاَات  (دٕٛ غابسٌٜٝ غاْاضٝا)يكد ضبل يـ . ٚايال٥ك١

 إٔ أغاز إىل ٖرا يف تكسٜس عح أصتصت٘ غعب١املطتكبًٝات خؿـ 1995َٓر  (GIS)ع١ًُٝ

يف ايًػ١ ايؿسْط١ٝ  (ايهتابايسقُٞ)ملٛقٛع ايهتاب اإليهذلْٚٞ ؾكد خًـ ٖرا ايبخح إىل إٔ َؿّٗٛ 

إٕ ٖرا املؿّٗٛ ٜبدٚقاؾسا يهٕٛ ايهتاب ٜػرل إي٣طٓد . ٜبك٢ َؿَٗٛا قاؾسا بٌ ٚيف غرل ستً٘

خاف يًهتاب١ اييت ٖٞ ٚيٝد٠ حكب١ ش١َٝٓ ضخٝك١ بُٝٓاايٛثٝك١ اإليهذل١ْٝٚ تتكُٔ ايهتاب١ ٚايؿٛز٠ 

 .ٚايؿٛت

إْ٘ أٜكا َؿّٗٛ غرل َال٥ِ ألْٓا ال ميهٔ إٔ ْكازٕ َؿّٗٛ ايهتاب مبؿّٗٛ إيهذلْٚٞ؛ؾٓخٔ بؿدد 

غ٦الَادٟ، اؾذلاقٞ ٚستدد بٛاضط١ زتُٛع١ َٔ األضايٝب ٚايطسقاملؤد١ٜٖٚٝه١ً َٓطك١ٝ؛ ؾكال 

عٔ إٔ األَسٜتعًل بػهٌ ستدد ٚٚظٝؿ١ ستدد٠، نُا جتدز اإلغاز٠إىل إٔ ايٓعاّ ارتاف مبا 

 .ٜط٢ُ ايهتاب اإليهذلْٚٞ مل حيدد بعد َٔ قبالملٗتُٝٓٛاملدتؿني

ايكسا٠٤ ) ايًٛح١ ايسق١ُٝ folio @شتذلع َػسٚع (بٝرل غٜٛتصز)إْ٘ أٜكا ْؿظ ايسأٟ عٓد 

ٚنٓت دا٥ُا أدد إٔ عباز٠ نتابإيهذلْٚٞ عباز٠ خا١ٓ٥ ‘ 2002متٛش /ايرٟ نتب يف ٜٛيٝٛ (ادتٛاي١



ؾإْٓا ْس٣ غ٦ٝا َبترالَٔ ٚزم، غ٦ٝا أنجس زٚادا إىل دزد١  (نتاب)َٚؿدد١ أٜكا؛ ألْٓا عٓدَا ْكٍٛ 

ايتهٓٛيٛدٝا يف ٖرٙ  summum بُٝٓا ٜتعًل األَسببًٛؽ ذز٠ٚ (…)أْ٘ ؾاز غرل ذٟ ق١ُٝ 

 .اذتكاز٠ ايسق١ُٝ ايسا١ٖٓ

ٜعين باإلقاؾ١ إىل بعدٙ املطبعٞ ستت٣ٛ َا عٝح إٔ  (نتاب)ٚإذٕ ؾإٕ َؿّٗٛ 

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايبعد ارتاف بايهتاب باعتبازٖػ٦ٝاتكٓٝا ميهٓٓا . ايػ٦ايتكين،ايعبكسٟ ال ْساٙ ٜتخكل

َٔ ايتؿؿٝح ٚايتٛزٜكٛاذتؿغ ٚايتٛشٜع ٚايتطٜٛل ٚايٓػس ٚايتبادٍ ارتأعُاٍ أدب١ٝ ٚعًّٛ، نٌ ٖرا 

 ٜبدٚ أضاضٝا بؿؿ١

إْ٘ ال ٜعين ايبعد األضاضٞ : ؾٗرا ٜعين غ٦ٝا آخس (زقُٞ)أٚ (إيهذلْٚٞ) َطًك١؛ ٚعٓدَا ْكسْ٘ بـ

يًهٛدٜهظ، يهٓ٘ ايعُالرتازم، ايؿُٛت يًتدؾل ٚايطٝٛي١ اييت متهٔ َٔ ْكٌ املعسؾ١ عٔ بعد، 

 .ٚغخٓايرانس٠اخل

ٚنٌ ٖرا العالق١ ي٘ َع عبكس١ٜ ايهٛدٜهظ األؾ١ًٝ؛ إٕ َا ٜتعًل بايٓت ٖٛ غ٧ آخسشتتًـ 

إْٓا ْعٝؼ َسح١ًاْتكاي١َٝصعذ١ َٛض١َٛ  (…)عٓتازٜخ ايتًػساف ٚاشلاتـ ٚشتتًـ ايػبهات 

بتعُِٝ ايٛثا٥كايسق١ُٝ ٚزق١ُٓ ايعدٜد َٔ ايٛثا٥ل ايٛزق١ٝ ع٢ً أع٣ًُطت٣ٛ ٚاييت تبك٢ زغِ ذيو 

ٚؾ١ٝ ألؾًٗا ايٛزقٞ؛ ٚألضباب ع١ًُٝ أنجس َٓٗاٚددا١ْٝ ؾُٓايؿعب ع٢ً عػام ايهتاب جتاٚش 

ايهتاب ايٛزقٞ ايرٟ ال ٜبدٚ نُا ٜتؿٛز ايبعض َٛتٗٛغٝها يف املطتكبٌ املتٛضط أٚايبعٝد بٌ 

 ’.ع٢ً ايعهظ َٔ ذيو قد ٜؿاد٧ اإلْطا١ْٝ بعُسٖاملدٜد

أحل بٝرلبرلٚ  ( أخباز–إعالَٝات ) ع٢ً ؾؿخات زت١ً 1997يف َكاٍ ي٘ ؾدز يف ؾدلاٜس ض١ٓ 

 .أحل ع٢ً ايتهاٌَ بني ايٓـ ايسقُٞ ٚايٓؿايٛزقٞ (Athena) (أثٝٓا)َؤضطاملهتب١ ايسق١ُٝ 

إٕ ايٓؿٛف ايسق١ُٝ يف زأٜ٘ متجٌ حتؿٝصا ع٢ً ايكسا٠٤ ٚإضٗاَا ٚاؾسا يف ْػسايجكاؾ١، خؿٛؾا 

إٕ ٖرٙ ايٓؿٛف ايسق١ُٝ ٖٞ مبجاب١َهٌُ يًهتاب ايٛزقٞ ايرٟ . ؾُٝذاٍ ايدزاض١ ٚايبخح ايٓؿٞ

ٚإذا بات َٔ . ضٝبك٢ عٓؿسا ستٛزٜا ٚأضاضٝا ال ْعرل شلؿٞ زتاٍ ايكسا٠٤ٚايتهٜٛٔ ٚاملعسؾ١ٚاإلبداع

املؤند ٚايكسٚزٟ االعتُاد ع٢ً ايٓؿايسقُٞ؛ ؾإٕ ايهتاب ايٛزقٞ ضٝبك٢ نريو، ٚإىل َا الْٗا١ٜ، 

ؾٓخٔ ْكُ٘ بأٜدٜٓا، ضتكٓ٘، ْسْٛ إيٝ٘، : ذيهاملساؾل املكدع ايرٜتًتكٞ يف عُك٘ ايهجرلَٔ ايسَٛش

ختؿٝهجاؾ١ ؾات١ٓ، َجالإلْطإ  (ٖػاغت٘)جيربٓاأحٝاْا غهً٘ ٚحذُ٘ ايؿػرل أنجس َٔ ستتٛاٙ؛ إٕ 

ايرٟ خيػ٢ املا٤ٚايٓاز، غرل أْ٘ َع ذيو ٜتٛؾس ع٢ً ايك٠ٛ اييت جتعٌ ن١ْٛٓٝايهتاب ايٛزقٞ يف 

 .َأَٔ َٔ عٛادٟ ايصَٔ



ٜبدٚ إذٕ أْ٘ َٔ غرل ايال٥ل ٚقع ايهتاب ايسقُٞ ٚايهتاب ايٛزقٞ َٛقع تعازض نُاأغاز إىل 

ٖٚٝعباز٠  (Cybook ضٝبٛى)َٚكاٍٚ َؤضط١  (يٝطتاٍ)ٖراأٚيٝؿٝٞ بٛدٍٛ ز٥ٝظ غسن١ 

 !عٔ يٛح١ إيهذل١ْٝٚ يًكسا٠٤

؛ بإلْ٘ َهٌُ 2000إٕ ايهتاب اإليهذلْٚٞ ايرٟ ميهٓٓا َٔ ايكسا٠٤ ايسق١ُٝ ال ٜٓاؾظ ايٛزم ؾٝددٓدل

ايؿٛز٠، )يًكسا٠٤ ٜٚؿتح آؾاقا ددٜد٠ يٓػس األعُاٍ اييت تتآؾسؾٝٗاايه١ًُ بٛضا٥ط أخس٣ 

ؾايٛاقع ٜبني اضتكسازا ؾٝاالضتعُاٍ ايٛزقٞ يف زتاٍ ايكسا٠٤ ؾكال أٜكا  (…ايؿٛت،ؾٛزَتخسن١ 

عٔ تؿاعد يف ؾٓاع١ ايٓػسارتاؾ١بايهتاب ايسقُٞ ٚايهتاب اإليهذلْٚٝع٢ً غساز املٛضٝك٢ ايسق١ُٝ 

اييت َهٓت املٛيعٝٓبٗا َٔ ايٛؾٍٛ إىل االضتُتاع ٚاإلبداع ؾإٕ ايكسا٠٤ ايسق١ُٝ تًػٞ ايهجرل َٔ 

 .ضٛا٤ بايٓطب١ دتٌٝ ايػباب أٚ األدٝااليطابك١ (ايٓـ)ايعٛا٥كًًٛؾٍٛ إىل 

إذا نإ ايبعض قد تطسع يف قسع ْاقٛع ارتطس ع٢ً َطتكبٌ ايٛزم، ؾإْ٘ أؾبح اآلٕ الٜتخدخ 

( ايٛزم)يف املطتكبٌ ايكسٜب، بٌ بدأ ٜبػس بتذاٚز بني  (ايسقُٞ ايػاٌَ)ؾكط عٔ

 (.ٚزقٞ ٚزقُٞ)ٜٚبػس نريو بايعٌُ ذٟ ايٛدٗني Pixel ٚايبٝهطٌٝ

ٜٚبك٢ ع٢ً ايهتاب ايسقُٞ إٔ ٜهػـ عٔ َؤٖالت٘ ٚإقاؾات٘ ايك١ُٝ َكاز١ْ َع ايهتابايٛزقٞ ايرٟ 

ٖٓاى عٌُ دباز  (…) زضددٚزٙ يف املٓع١َٛ اإلقتؿاد١ٜ َٓر أنجس َٔ مخظ ١٦َ ض١ٓ ْٚٝـ

ٚغبهاتًًتٛشٜع  collections ٜٓتعس ايهتاب ايسقُٞ خؿٛؾا َا تعًل بإْػا٤ ضًطالت

ٚحتطني أدٗص٠ ايكسا٠٤ ٚنريو ختؿٝض أمثٓتٗا؛ أنجس َٔ ٖرا ع٢ً ايكسا٤ أْٝتعٛدٚا ع٢ً ايكسا٠٤ 

 (.ايبخح ايٓؿٞ، ايؿٗسض١ ايجابت١) ع٣ًايػاغ١؛ مبا تٛؾسٙ ٖرٙ األخرل٠ َٔ اَتٝاشات ٚإجيابٝات نـ

اذتاضٛب، ادتٗاش ايػدؿٞ، اشلاتـ ادتٛاٍ،ايطازتٛؾٕٛ، )ٚبؿؿ١ عا١َ ؾإٕ إضتعُاٍ ٖرٙ اآلالت 

 بأٟ غهٌ َٔ األغهاٍ ايٛقعٛاملٓاٚي١املسحي١ اييت ميٓخٓا إٜاٖا (أٚ ايًٛح١ اإليهذل١ْٝٚ، ال ٜعادٍ

ايهتاب ايٛزقٞ؛ َٚع ذيو زغِ بعض ايؿعٛبات اييت تعذلقايكسا٤ ايسقُٝني ؾإٕ أتباعايكسا٠٤ ايسق١ُٝ 

يف تؿاعد َطتُس؛ ٚإِْٗ باْتعاز أدٗص٠يًكسا٠٤ أنجس تك١ٝٓ ٚصتاع١ ٚنتبا ٚدسا٥د إيهذل١ْٝٚ ع٢ً 

 .أدٗص٠ أنجسَس١ْٚ

ٚألضباب َاي١ٝ باألضاع ؾايعدٜد َٔ املٓػٛزات ال تتخكل ع٢ً ايًٛح١ ايسق١ُٝ؛ؾباإلقاؾ١ إىل 

ضٗٛي١اذتؿٍٛ ع٢ً ايٛثٝك١ اإليهذل١ْٝ ٚمثٓٗا ايبدظ ؾبإَهآْا حتٝٝٓٗايف نٌ ذتع١ ٚحني، ٖٚرا 

حتت .. ٚ.. نُا أْٓا ملٓعد يف حاد١ إي٣اْتعاز طبع١ ثا١ْٝ ٚثايج١ٚ (…)ٖٛ أٚج ايتكدّ ايسقُٞ 

زمح١ اإلنساٖات ايتذاز١ٜ ٚإزغاَات ايٓاغسخؿٛؾا َا تعًل باألعُاٍ ٚايدٚزٜات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ 



ؾايبٓطب١ شلرٙ . حٝح تهٕٛ املع١ًَٛايع١ًُٝددٜد٠ ٚأضاض١ٝ ٚاييت جيب حتٝٝٓٗابؿؿ١ َطتُس٠

املٓػٛزات ايع١ًُٝ ؾإْايتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ ؾازت تدعٛ إىل ايتؿهرل ايعاّ يف دالي١ ايٓػس ٚايتٛد٘ 

 .إىل ايٓػساألٕٚ الٜٔ

إٕ ايطخب ايٛزقٞ ضٝبك٢ أبدا أضاضٝا؛ ؾٗٓاى ايعدٜد َٔ ادتاَعات ٚايهًٝات ايتٝؿازت تٓػس 

 تتأيـ َٔ اختٝاز دقٝل يًؿؿٍٛ ٚاملكاالت ع٣ًكاعد٠َعطٝات، اييت ٜكاف ’ع٢ً املكاع ‘َسادع

إيٝٗا تعايٝل األضاتر٠؛ ؾبايٓطب١ ملؤمتس أٚ َٓتد٣ ؾإٕ ضخب ايكدزايٝطرل َٔ ايٛثا٥ل قد ٜهٕٛ حتت 

ايطًب اْطالقا َٔ ٚثٝك١ إيهذل١ْٝٚ َٓكٛي١ عدل ٚضٝطإيهذلْٚٞ إىل إحد٣املطابع، بُٝٓا اجملالت 

األْٚال١ٜٝٓ ذات ايبح اإليهذلْٚٞ ؾإْٗاغايبا َا تعتُد ع٢ً غسان١ َع َؤضط١ شتتؿ١ يف ايطبع 

 .حتتايطًب

نتبت ايباحج١ ٚاألضتاذ٠ يف َؤضط١ ايدزاضات ايتطبٝك١ٝ ايعًٝا َازٟ دٛشٜـ بٝرل، ؾٝؿدلاٜس 

ٜبدٚ يٞ إٔ ْػس املكاالت ٚاألعُاٍ ايع١ًُٝ قد بات ٜأخر أغهاالزق١ُٝايػ٤ٞ ايرٟ ) 2003

ضُٝهٔ ايباحجني َٔ اضتجُازبٓٛى املعًَٛات املتطٛز٠ ددا ٚاييت ضتُهٔ َٓايتٛؾٌ املباغس 

قد بادزت إىل  (CNRS املسنص ايٛطًًٓٝبخح ايعًُٞ)ٚاذتٛاز بني ايهتاب؛ إٕ َؤضطاتٓا َجٌ 

نُا حجتاملػسؾني ع٢ً املدتدلات  (إٔٚ الٜٔ)حتؿٝص ايباحجني ع٢ً ْػس أعُاشلِ ع٢ً ارتط 

 .ايع١ًُٝ ع٢ً ْػس أعاثٗا ع٢ً ايؿؿخاتاإليهذل١ْٝٚ ٚبايطسع١املطًٛب١

إٕ عالقاتٓا ايع١ًُٝ خالٍ ايطٓتني أٚ األزبع ضٓٛات ايكاد١َ عًٝٗا إٔ تٓخٛ ٖراملٓخ٢ 

ؾايٛزم ئ ٜتٛاز٣ زغِ ٖرا ايتطٛز ٚأعتكد أْٓطب١اضتٗالن٘ ضٛف . (َٓخ٢ ايبح ايٓيت) ايطابل

تستؿع، ألْٓا حُٝٓا ْسغبؿٞ االغتػاٍ ع٢ً ْـ َا ؾإٕ ايهتاب ايٛزقٝٝهٕٛ طٛع أٜدٜٓا ٚبايطٗٛي١ 

اييت ْسٜد، ٚأعتكد إٔ ايهجرل َٔ اجملالتايسق١ُٝ ٜتُتخًٜٛٗا إىل زتالت ٚزق١ٝ؛ؾاملسٚز َٔ ايبح 

ايٛزقٞ إىل ايبح األْٚالٜين أٚ ايعهطٝؿطح اجملاٍ يًُسادع١ ٚايؿخـ ٚاضتدزاى ايجػسات ٖٚرا 

 .غ٧ َِٗ ٚأضاضٞ يف أٜعٌُ

قسزت 2000 ؾؿٞ ض١ٓ (…)إٕ ايتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ تؿتح آؾاقا ٚاضع١ بايٓطب١ يًهتاب املبدعني 

ايسٚا١ٝ٥ إٓ بٝٓدى دٛيٞ، إْػا٤ َٛقعٗا اإليهذلْٚٞ يٓػس أعُاشلا ٚبعدغٗسٜٔ ؾكط ع٢ً ٚقع 

بعدإٔ تعسقت ايهجرل َٔ أعُايٞ إي٣ايسؾض َٔ طسؾدٚز ايٓػس أدد ‘َٛقعٗا ع٢ً ايٜٛب ؾسحت 

َٚٓر إْػا٤ . ايّٝٛ ٖرٙ اإلَها١ْٝ ايسق١ُٝ ايباٖس٠ يٓػس أعُايٝٛنتاباتٞ؛ إْٓا ْهتب يهٞ ٜكسأْا اآلخسٕٚ

َٛقعٞ ذانأعتدل ْؿطٞ ناتب١ْٚاغس٠ ٚأحتٌُ يٛحدٟ عب٤نٌ َطًطٌ ايعٌُ األدبٞ َٔ ايهتاب١ 



إىل ايتطٜٛل َسٚزا ظُٝعايعًُٝات ايتك١ٝٓ األخس٣ ارتاؾ١ بايطبع ٚايتؿؿٝح ٚإعطا٤ زقُاإلٜداع 

 .إخل .. ايكاْْٛٞ

 ْطد١ متهٓين بايهاد َٔ اضذلداعبعض 250ناْت نتيب َٔ قبٌ ال تتعد٣ ايكاعد٠ ايعا١َ 

ٚأعتكد إٔ ايٓت ٖٛ ٚضٝط ضسٜع ٚعاملٞ ٚأْا أدد ْؿطٞ دد َكتٓع١أْايهتاب  (…) املؿازٜـ

إٕ اإلغهاي١ٝ تهُٔ يف ْٛع١ٝ ايطبعًد٣ بعض ايٓاغسٜٔ . ايٛزقٞ َا ؾت٧ ٜطتٟٗٛ ايهجرل َٓعػاق٘

 حت٢ ال ْكٍٛ

تكاعطٓا أَاّ نًؿ١ ؾٓاع١ ايهتاب نُا أُْٗٝؿكًٕٛ َٓطكايطٛم ع٢ً املػاَس٠ بٓػس بعض  

 .األعُاٍ األدب١ٝ املػُٛز٠

إذا أدصَٓا ايكٍٛ بإٔ ايٓت ٚايهتاب اإليهذلْٚٞ ئ ٜعٛض بأٟ حاٍ َٔ األحٛااليهتابايٛزقٞ ؾإْين دد 

 ’.َكتٓع١ إٔ اإلعاز يف ٖرٙ ايػبه١ ايتٛاؾ١ًٝ ٖٛ أَسإجيابٝبايٓطب١ يًهجرل َٔ ايهتاب األقٌ غٗس٠

.ميٓخٓا ايبح ايسقُٞ ايعدٜد َٔ اإلَهاْٝات اشلا١ً٥ َُٗا نإ ٚقعٓا اإلعتبازٜهتابا أَسٚادا  

إْين أْعس إىل ايهتاب ايسقُٞ ؾٝاملطتكبٌ ‘ 2003غباط /ؾكد نتب ْٝكٛال بْٝٛٞ يف ؾدلاٜس

بني ايعدٜد َٔ األدٚات ايتٛاؾ١ًٝ بني ايٓؿٛايؿٛتٛايؿٛز٠ ٚايؿٛز٠ املتخسن١  (ايعٌُ ادتاَع) َجٌ

ٚايؿٝدٜٛٚايهتاب١ ايتؿاع١ًٝ؛ إْٗا طسٜك١ ددٜد٠ يًتؿٛزٚايهتاب١ ٚايكسا٠٤ ع٢ً ؾؿخات نتاب ؾسٜد 

 ’.ٚدا٥ِ ايتذدد

ناْْٛايجاْٞ /ٜعٛد يف ٜٓاٜس@ folio أَا بٝرل غٜٛتصز ايرٟ تعسؾٓا عًٝ٘ ضابكا شتذلع َػسٚع

إٕ ايكسا٠٤ ايسق١ُٝجتاٚشت إىل أبعد َد٣، ٚأبعد ددا ضؤااليهتابأٚ ادتسٜد٠، ٖٚرإ ‘ يٝكٍٛ 2007

ايطٓدإ ضٝعالٕ َٔ دٕٚ غو أِٖ دعا٥ِ ايكسا٠٤ اييت يٓٝتُتذاٚشٖا ع٢ً املطت٣ٛ ايتكين ٚأعتكد 

ٚضٓس٣ أغهاال  (…)أْٗرٙ ايجٛز٠ ايسق١ُٝ ئ حتكل نٌ َا حيًِ بٗايسقُٕٝٛ يف طٛز دٌٝ ٚاحد 

إٕ ايٓت قد بات ٜتخد٣ ايٓػسايٛزقٞ ْٚعين بٗرا . أخس٣ يًٓػس دد َتطٛز٠ ع٣ًايػبه١ايٓت١ٝ

، أَا ايٓػس ايٛزقٞ ؾإىل حدٚد (ؾؿس يف ايتهًؿ١= أضًٛب غرل َادٟ ) أضًٛب ايٓػس ع٢ً ايػبه١

 ’.ايّٝٛ مل ٜتُهٔ َٓتخدٜد تهًؿات٘ يرا ؾكد حيتًؿاعًٕٛ آخسٕٚ َهاْت٘

ٜبدٚ إذٕ َٔ ايعبح بٌ َٔ األخطس إٔ ْؿهس يف حتٌٜٛ إٜهٛيٛد١ٝ ايٛزم إىل ًَكط 

إْٓا ضٓٗدَٗا إذا َا أقدَٓا ع٢ً ذيو؛ ؾبعض احملتٜٛات ارتاؾ١ ددا ٚبعض  .forceps دٓني

( اإلضتٗالى)ايتطبٝك١ٝٚبعض ايهتب اييت تًك٢ بعد  (ج ديٌٝ)دٚزايٓػس ايعًُٞ ٚبعض األدي١ 

jetable ٕؾٓـ، ٚبعض األدصا٤ األخس٣ تطٝطس ع٢ً طاٚالت املهتبات ايعا١َ ميهٓٗا أٜكاأ َٔ



إْعاداتٓا املستبط١ بايكسا٠٤ ئ تٓكًب زأضا ع٢ً عكب بٝٓعػ١ٝ ٚقخاٖا؛ : تتعسض يًتخٍٛ ايسقُٞ

إْٗا عادات َستبط١ بعاداتٓا ايجكاؾ١ٝ ٖٚٞ تتطٛز ببط٤ أٚالبأٍٚ عطبكبٍٛ األدٝاٍ اذتاي١ٝ 

 .ٚايكاد١َبٗا

يف حٛاز ؾدز  Numilog( ًَْٛٝٛؽ)ٚيف زأٟ دْٚٝظ شٜٚسٕ، ز٥ٝظ أندل َهتب١ زق١ُٝ 

 ضتعسف ال ستاي١ اضتدازا أٚيٝا يف َٓخ٢ٓ ضٛم ايٓػس 2008إٕ ض١ٓ ‘ 2007 ض١ٓ

 :اإليهذلْٚٞ؛إذ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املؤغساتع٢ً ذيو

اييت تطتعٌُ بؿؿ١ ٚاضع١ ٚظا٥ـ ايبخح ؾٝايهتب املسق١ُٓ،  (األْٚال١ٜٝٓ)ـ تطٛز ايهاتايٛغات  1

أٚ  (غٛغٌ)أٚ (ؾٛيتٝهطػاع إٔٚ الٜٔ)َجًُا ٖٛ ايػإٔ بايٓطب١ ملطتكبٌ املهتب١ ايسق١ُٝ األزٚب١ٝ 

ع٢ً احملت٣ٛ يف عٌُ َاعٔ طسٜل أحد ستسنات ايبخح ؾُٔ  ، ؾبُذسد َا ٜتِ ايعجٛز(أَاشٕٚ)

 .ايطبٝعٞ إٔ املطتعٌُ ضٝطُع يف املاد٠ نهٌ يف ؾٛزتٗاايسق١ُٝ

ـ إٕ ايعدٜد َٔ ايتطٛزات ايتك١ٝٓ اذتازل١ ع٢ً غساز َجال َكذلح تطٜٛل أدٗص٠ايكسا٠٤ ايكا١ُ٥  2

ع٢ً اذتدل اإليهذلْٚٞ اييت الغو أْٗا ضتخطٔ َٔ جتسب١ ايكسا٠٤ايٓٗا١ٝ٥ يًُطتؿٝد ٚذيو بتكسٜبٗا 

َٔ ايكسا٠٤ ايٛزق١ٝ، َجٌ أعُاٍ إٜسٜهظ أٚ ضْٛرلٜدٜس؛ ٚيف داْب آخس ؾإٕ ٖرا ايتكدّ ِٜٗ أٜكا 

حٝح بسزتٝات  (يٝؿٕٛ)أٚ (ايبالى بسٟ)تطٛز ضُٝازتٛؾْٛات ددٜد٠، ذات ٚظا٥ؿُتعدد٠ َجٌ 

ع٢ً  (األٜبٛى)اذتد ايططخٞ قد تطٛزتبػهٌ نبرل ٜٚتِ حايٝا ايتؿهرل يف إطالم  ايكسا٠٤ ع٢ً

 األدٚبدجيٝتاٍ إٜدضٕٝٛ)اذتاضٛب أٜكا َجٌ 

ـ ٚأخرلا إٕ ايتخٍٛ يف َٛاقـ ايؿاعًني يف ٖرا املٝدإ ْاغسٜٔ ٚنتبٝني إذ أْايٓاغسٜٔ  3

األصتًٛضانطْٛٝني ادتاَعٝني قد غكٛا طسٜكا شلِ، ايطسٜل اييت ضٛف ٜتبعٗااآلخسٕٚ َٔ دٕٚ 

 غو

إْاألَس ٜتعًل مبكذلح أٚ يٓكٌ بابتداع : خؿٛؾا يف ايٛالٜات املتخد٠ األَرلن١ٝ ٚسلاٍ أٚزٚبا ٚؾسْطا

زقُٞ ددٜد يهٌ األعُاٍ حت٢ بايٓطب١ يبعكاألعُاٍ املػُٛز٠، ؾاألَس مل ٜعد ٜتعًل بطؤاٍ ملاذا؟ 

 .بٌ نٝـ؟ ٚاملهتبات ئ تتأخس ؾٝبٝع نتاب زقُٞ ٜدخٌ أٜكا يف إطاز َٗٓٝتٗا ايعاد١ٜ

يكد : إٕ ايهتاب ايسقُٞ مل ٜعد َطأي١ ددٍ أٚ ْكاؽ أٚ تعسٜـ تؿٛزٟ أٚ إخذلاع َٔ طسؾارتدلا٤

ؾازَٓتٛدا جتازٜا ٖٚٛ أٜكا ٚض١ًٝ يًكسا٠٤ ٖٚٛ يٝظ يف حاد١ إىل إْتعازأٟ منٛذج يًكسا٠٤ أنجس 

حداث١ ٚأع٢ً ْؿ١ٝ ٚأنجس غ٢ٓ ع٢ً َطت٣ٛ ايٛضا٥ط املتعدد٠َكاز١ْ َع ايهتاب ايٛزقٞ، ؾاألَس يف 

غا١ٜايبطاط١ ٜهؿٞ ؾكط إقذلاح ْؿٛف َكس٠٤ٚ بٝطسع٢ً دعاَات ايكسا٠٤ األيهذل١ْٝٚ؛ إْ٘ مل ٜعد 



ٚئ ٜهٕٛ أبدا زتسد َٓتٛج تاؾ٘ بٌ إْٗطٝؿبح َٓتٛدا غٓٝا بأغهاي٘ املتعدد٠ َجًُا نإ ايػإٔ 

 .يًهتاب ايٛزقٞ

 خاف مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْذلْت املػازب١
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 ال أجرؤ على اخليانة

  

 فرات إسربت

بٔين ّبٔيَا صداق٘ قدمي٘، ٓػَد   - بٔت اٍلٕ –يف عالق٘ محٔن٘ جتنعين مبهتب٘ البٔت 

 .ّميطح عيَا غبازٍا  ملً ٓرتب زفْف الهتب،   علَٔا الغباز ّاخلنظ لريات اليت ناىت مهأفاٗ

حنطب فُٔ اىفطيا عحاٜص اماو ٍرا التطْز    التهيْلْجٔا باقدامَا ، علٙ ماض  الْٔو ّقد مست 

 .اهلاٜل الرٖ ٓػَدِ العامل 

إىل املاضٕ تعادهلا هلفيت إىل ا   هلفيت. بٔين ّبني الهتاب حهآات اذنسٍا إىل ْٓمٕ ٍرا،ّاغتاقَا 

االىرتىت ّال   نباز العباقسٗ ال ٓعسفٌْ. املاضٕ الميهً زمُٔ يف ّدٓاٌ الرانسٗ. نتػاف احلاضس 

 .ٓعتكدٌّ باٌ خط الٔد مس٘ مً مسات ّجْدٍه. جيلطٌْ إلُٔ

اخلط ظاٍسٗ ذّقٔ٘ ّعكلٔ٘ ”:ٓا فسات   نتب لٕ يف بعض ميَا ،. ما شلت أحتفظ بسضاٜل أبٕ 

ٍرا مس علُٔ شمً طْٓل، ّلهيين الْٔو أغعس باىين ” حطين خطو ّال تيدفعٕ يف الهتاب٘ “

 ٍّا اىا انتب علٙ ٍرِ الػاغ٘ الفطٔ٘ باٖ غهل –ّأعتكد ٍٕ نثريٗ -اىتضست علٙ احد عْٔبٕ، 

 .بامجل غهل علٙ صفحات الػاغ٘ العظٔن٘   تيطاب   ازاِ مما جيعل تعسجات خطٕ

 .لتبدأ السحل٘ بػَك٘ اجلاٍل، ّفسح ا لعازف  

 نٔف حيدث ٍرا ؟

البعد اجلازف فاىا يف جصٓسٗ زمبا   احتدث إلَٔه علٙ السغه مً ٍرا. أزٚ االصدقاٛ .أىا ٍيا جالط٘ 

للدٔال مً اخلٔال ،لهيين بهبط٘ شز أزٚ قضاٜدٖ    زمبا ٍٕ اقسب. اّ ابعد ” ّام الْام” ٍٕ

” ألف “معلك٘ علٙ جدزاٌ نٔها أّ يف صفحات دلل٘ نتاب االىرتىت املغسبٔ٘ ، اّ يف ضْزٓ٘ حٔث 
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أّ يف احلْاز املتندٌ الرٖ ناٌ .   أّ جدازٓ٘ عدٌ حٔث تيطاب نفطتَا. اإلىطاٌ  غاٍدٗ علٙ

الْٔو ّقد فتح اليػس  ،قضاٜد ٓهتػفَا اصدقاٛ الفطاٛ علٙ بعدٍه ّعلٙ قسبَه  عهاظ قضاٜدٖ

االنرتّىٕ الباب ّاضعا عرب ٍرا الهٌْ الثكايف ليتعسف علٙ امساٛ زاٜع٘ مً املغسب العسبٕ 

ّاجلصاٜس ّتْىظ ّالطعْدٓ٘ ّالٔنً إىل بريّت إىل الكاٍسٗ حٔث ناىت االمساٛ تعد علٙ االصابع ال 

مً بريّت إىل دمػل إىل الكاٍسٗ ، ّما شالت إىل الْٔو ٍٕ ذاتَا ، متازع   .لكلتَا بل الحتهازٍا

 :أجسؤ علٙ اخلٔاى٘   ّمع ٍرا ال .ضلطتَا االبدٓ٘ علٙ عسش الضحاف٘ الْزقٔ٘ 

صازت ىضْصٕ مفتاحا لضداقات مجٔل٘ افدس بَا ّاعتص . اليػس األلهرتّىٕ فتح لٕ األبْاب ّاضع٘ 

ال ميهً أٌ اىطٙ حلٔ٘ مازنظ . لهً حئين إىل األصفس ال ميْت ،إىل بٔتيا ،إىل ذنسٓاتٕ الكدمي٘. 

، ّال ميهً أٌ اىطٙ بداٜع الصٍْز يف ّقاٜع الدٍْز ّااللٔاذٗ    ، ّال الهتب الطنآّ٘ الكدمي٘

.ّغريٍا مً الهتب ّاالّزام الضفساٛ اليت مس علَٔا العنس ّبكٔت حتٔا بني جدزاٌ البٔت ، بٔتيا  

” حئين اىل الْزم ٍْ جصٛ مً احليني إىل البٔت االّل ، احليني إىل اقالو السصاص ّزضاٜل ابٕ

 .”حطين خطو ٓافسات

فنَنا تطْزت .ٍْحيني ىبٔر الرانسٗ إىل نسّو العيب العتٔك٘ .ضٔبكٙ للْزم طعه ّمرام آخس 

لرلو تساىٕ . اخلْابٕ ألر ّأضهس   ٓبكٙ ىبٔر  صياع٘ اخلنْز بصجاجاتَا املدتلف٘ األغهال ّأاللْاٌ،

 إىل الهتاب ، إىل الْزم ، بضفستُ ّبٔاضُ  يف احليني الداٜه

 .اقالو السصاص ،خطْتيا أالّىل يف ضفس االّلني   إىل

 خاص مبحل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املغازب٘
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 لنشر الورقي والنشر الرقمي بني اجلرب واالختيارا

  

 حممد بنلحسن.د

إذا كاُ اجملاه فطٗحا الًٕٗ أواً عىًٕ املتمكني ٔخاصتّي لمىفاضمٛ بني الٍػس الٕزق٘ ٔالٍػس 

االلكرتٌٔ٘ ،فال أظَ أُ ذلك ضٗكُٕ مبكٍتٍا خاله وا ٖطتكبن وَ أحٗاش شوٍٗٛ ،لك٘ ال أحصسِا 

لكد أحططت يف وسٌٔٛ الطؤاه الرٙ بادزت إدازٚ دلمتكي .…يف غّٕز أٔ أعٕاً قمٗمٛ جدا 

الػساء بطسحْ حٕه املفاضمٛ املركٕزٚ أعالٓ ،دلٗال عمٜ اتطاع فسص االختٗاز ،يف حني ٖبدٔ ل٘ 

مبكتطٜ التطازع املفسط ٔالرٙ ال منمك لسدٓ ضبٗال ، أقصد حنَ وطتّمك٘ األقطاز الٍاوٗٛ 

،تطازع االخرتاعات التكٍٕلٕجٗٛ الدقٗكٛ وَ أجّصٚ احلاضٕب احملىٕلٛ مبدتمف األحجاً ٔاألغكاه 

 .…،ٖكمن وَ إوكاٌٗات املٍأزٚ يف االختٗاز بني وا ٍٖػس عمٜ الكسطاع ٔوا تمفعْ احلٕاضٗب

فال غسابٛ أُ ٖتحٕه الطؤاه يف وا ٖطتكبن وَ أٖاً ،أزاِا ٔغٗكٛ جدا ٔإُ كاُ ٍِاك وَ ٖساِا 

بعٗدٚ ،وَ واذا تفطن ؟ٔأّٖىا تسآ أجنع أُ تكسأ كتابا ٔزقٗا أٔ أُ تكسأ وؤلفات عمٜ االٌرتٌٗت؟إىل 

 ضؤاه ال منمك عٍْ فكاكا ، فحٕآ ،كٗف تتمكٜ الكرتٌٔٗا فكط ِرٓ اإلصدازات املتطازعٛ الصدٔز ؟؟؟

يف ِرا العاً ،ٔبعد اضتفحاه األشوٛ املالٗٛ العاملٗٛ يف الٕالٖات املتحدٚ األوسٖكٗٛ خاصٛ ، بدأٌا 

ٌطىع عَ تطسٖح صحف عاملٗٛ وػّٕزٚ لعػسات العىاه ، بعد زكٕد وبٗعات اإلصدازات الٕزقٗٛ 

،بفطن تفطٗن مجّٕز الكساء ،الكساءٚ عمٜ الٍٗت ، اليت تعفْٗ وَ أداء تكالٗف شائدٚ ال قبن لكاِمْ 

 ……بّا ،بعدوا أصبح املٕاطَ األوسٖك٘ عاجصا عَ الطداد بطبب أشوٛ السُِٕ العكازٖٛ 

ٔكىا فطن الكساء اجلسائد االلكرتٌٔٗٛ ،فطن والكٕ أغّس الصحف اإلبكاء عمٜ اإلصدازات االلكرتٌٔٗٛ 

لكد التكت وصمحٛ الكازئ وع وصاحل الٍاغسَٖ ٔتٕحدٔا خمف العمٛ ..…فكط ملٕاجّٛ تبعات األشوٛ

ٍِٔا ٌصن إىل بٗت الكصٗد، املتىجن يف بداٖٛ احنطاز …املػرتكٛ املتعمكٛ باألشوٛ االقتصادٖٛ

لٍكَ صسحاء ،ِن ِرا الطؤاه ضٗطسحْ أبٍاؤٌا الرَٖ ..…دلاه االختٗاز أواً الكساءٚ الٕزقٗٛ 
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فتحٕا أعٍّٗي عمٜ احلٕاضٗب بأغكاهلا املدتمفٛ ٔاألخاذٚ ٖٕوا وا يف املطتكبن ؟؟؟ال أظَ ، إٌٍا 

حنَ احملافعني ، أقصد حنَ الرَٖ أغسبٍٍا يف قمٕبٍا ثكافٛ الكسطاع ٔمل ٖكَ لٍا يف املاض٘ كىا 

الًٕٗ عٍّا ذلٗص ، حنَ الرَٖ شحفت عمٍٗا آالف صفحات الٍٗت ٖٕوٗا كن ضاعٛ بن كن دقٗكٛ 

 ٔكن ثاٌٗٛ ،

ٔتصحف زغىا عَ إٌٔفٍا ٔاقتٍاعاتٍا التكمٗدٖٛ ، ٌٔكف وػدِٔني أواوّا ٔلَ ٌعد قادزَٖ عمٜ  

 …التٍصن وَ ضمطاٌّا ٔبسٖكّا البصسٙ الفاتَ ٔاملجري

ِن واشاه أواوٍا وتطع وَ الٕقت لمفساز بأبصازٌا ٔأفئدتٍا وَ ضػط الصٕزٚ السقىٗٛ اليت تالحكٍا 

 حٗح اخلرب اجلدٖد ٔاإلصداز الفسٖد ٔالٍبأ الععٗي ؟؟؟

جيب التطمٗي يف ٌعسٙ الػدص٘ بّرا الٕافد اجلدٖد الرٙ مل تعد أواوٍا خٗازات كجريٚ الضتكبالْ 

صحٗح أُ كجريا وَ قالع احلب العات٘ لمكتاب الٕزق٘ .…، البد وَ التعاٖؼ ٔالتٕافل وع ٔحٕلْ 

 ٔالكتب الصفساء ، الشالت تكبع يف وّجٍا ٔال غعٕزٌا ، ٔلكَ ال وفس وَ االعرتاف بدٌٕ األجن

ٔوَ أبٜ فىا عمْٗ إال أُ حيصً حكائبْ ٖٔسحن بعٗدا …،ٔاٌتّاء الٕالء ملا ٖطبع ٍٖٔػس ٔزقٗا  

 ..…لألقاص٘ حٗح ال ِبٕب لسٖاح التكٍٕلٕجٗا اليت أضحت تمتّي األخطس ٔالٗابظ

 خاص مبجمٛ إحتاد كتاب اإلٌرتٌت املػازبٛ

www.ueimarocains.com 

 

http://www.ueimarocains.com/


 :هشام عيهو الفياللي يف حوار مع جملة كتاب األنرتنيت املغاربة 

 .الكتابة الورقية ستظل إىل حني مو أهم روافد األدب الرقمي 

 

 عبد الغين سيدي حيدة: أجرى احلوارالزميل 

ٖؾاّ عٝٓٛ ايفٝاليٞ، َبزع َػضبٞ سٚ َٛاٖب َتعزر٠، أنز سطٛصٙ ٚبهفا٠٤ عاي١ٝ يف دلاالت 

إبزاع١ٝ رلتًف١ ٚضُٓٗا نتاب١ ايكص١ ايكصري٠ ٚيف املغضح ٚايغُٝٓا، إضاف١ إىل نْٛ٘ أسز 

 املتدصصني األنفا٤ يف اإلعالَٝات، ايؾ٤ٞ ايشٟ َهٓ٘ َٔ خٛض جتضب١ ايهتاب١ ايضق١ُٝ، إىل داْب

إؽضاف٘ ايفين ع٢ً عزر َٔ املٓتزٜات املتٛادز٠ بايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ َٚٓٗا ع٢ً عبٌٝ املجاٍ ال 

ٚ َٓتزٜات َٔ احملٝط إىل اخلًٝر ٚ َٓتزٜات قصص املػضب    احلصض، دل١ً نتاب األْرتْت املػاصب١

     .ايعضبٞ 

يف ٖشا ايًكا٤ ايشٟ مجعٓا باألعتاس ٖؾاّ عٝٓٛ ايفٝاليٞ إخرتْا إٔ ٜهٕٛ احلٛاص َع٘ َٓصبا ع٢ً 

جتضبت٘ اخلاص١ يف دلاٍ تعاًَ٘ َع ايهتاب١ ايضق١ُٝ، ٚإؽضاف٘ ايفين ع٢ً َٓتزٜات هلا سطٛصٖا ٚ 

 .َهاْتٗا يف عامل األْرتْت 

بصفتو أسز صٚار ايتذضٜب يف ايهتاب١ ايضق١ُٝ، ٌٖ ميهٔ إٔ ْتشزخ أصال عٔ نتاب١ صق١ُٝ، ٚ : ؼ 

 إسا نإ نشيو فُا ايشٟ ميٝظٖا عٔ ايهتاب١ ايٛصق١ٝ ؟

ايهتاب “بايتأنٝز ٖٓاى نتاب١ صق١ُٝ إال أْ٘ الٜٛانبٗا قضا٠٤ َٚكاصب١ ْٚكزا ع٣ٛ ف١٦ ق١ًًٝ َٔ :ز 

ٚأعتكز أْ٘ مل حئ ايٛقت بعز يًشزٜح عٔ نتاب١ صق١ُٝ باملع٢ٓ ايؾاٌَ، فايؾضٚط . ” األْرتْٛت

إال إ املز ايضقُٞ ٚاإليهرتْٚٞ آت الصٜب فٝ٘ ألْ٘ . ايتك١ٝٓ ٚايتاصخي١ٝ ٚاملٛضٛع١ٝ مل تٓطر بعز

.َضتبط ٚبؾهٌ نبري بٛتري٠ ايتكزّ احلاصٌ يف ايتكٓٝات اجلزٜز٠ يف دلاٍ املعًَٛٝات ٚاإلتصاٍ   

 َاٖٞ إسٕ ؽضٚط ايهتاب١ ايضق١ُٝ، ٚ َاسا عٔ اخلصا٥ص اييت متٝظٖا ؟: ؼ 



ايٓص األصٌ ″ٖٓاى ْكط تكاطع ذلزٚر٠ بني ايهتاب١ ايٛصق١ٝ ٚ ايهتاب١ ايضق١ُٝ ع٢ً َغت٣ٛ :ز 

أَا ع٢ً املغت٣ٛ اإليهرتْٚٞ فع٢ً .  ايشٟ ميهٔ إٔ ْغتٛعب تًكا٥ٝا إْتُا٤ٙ يًٛصم ″ايتغطٝشٞ

ايهاتب ايضقُٞ بزا١ٜ إٔ ٜغتٛعب أظزٜات ايجكاف١ ايضق١ُٝ بهٌ تكٓٝاتٗا ٚأرٚاتٗا ايؾبه١ٝ سٝح 

الٜهفٞ إٔ تهتب ْصا بٌ عًٝو بعز ايتشضٜض ايهالعٝهٞ إٔ تعضف نٝف جتٛب ب٘ مساٚات األْرتْت 

 .ٚايربدل١

تعاًَو َع بعض اإلبزاعات ايكصص١ٝ اييت سٛيتٗا إىل إْتاز صقُٞ ع٢ً ؽبه١ األْرتْٝت، : ؼ 

 نٝف ناْت صرٚر األفعاٍ بؾأْٗا َٔ قبٌ ايهتاب ٚ املٗتُني ٚسٟٚ اإلختصاص؟

بصضاس١ إٕ ايتعايٝل ٚاملٓاقؾات ٚ ايضرٚر ع٢ً ٖشا اجلٓػ اجلزٜز َٔ األعُاٍ األرب١ٝ ايضق١ُٝ : ز 

إال أْ٘ البز إٔ أْٛٙ ٖٓا باملٛانب١ ايٓكز١ٜ . املٓؾٛص٠ ع٢ً ؽبه١ األْرتْٝت تعز ع٢ً صؤٚؼ األصابع 

ٚاملتُٝظ٠ يًزنتٛصذلُز أعًِٝ يهٌ أعُايٞ ايضق١ُٝ ٖٚٛ َا أعتربٙ إنًٝال ٜتٛز صأعٞ ايضقُٞ 

 .ايصػري

ٚ طَض٠ َٔ   رٕٚ إٔ أْغ٢ ايتؾذٝع املغتُض ٚ ايزا٥ِ يألرٜبني عبزٙ سكٞ ٚ َصطف٢ َضار

 .ايظَال٤ يف بعض املٓتزٜات راخٌ ايٛطٔ ٚ خاصد٘

بصفتو َؾضفا فٓٝا جمل١ً نتاب األْرتْت املػاصب١، َا ايشٟ جيعٌ َٔ ٖشٙ اجمل١ً َٓربا إعالَٝا : ؼ 

صقُٝا تبٛأ َبهضا َهاْت٘ يف َصاف املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ ايهرب٣ نٓافز٠ يإلبزاع ايضقُٞ اجلار َٚا ٖٛ 

 دزٜز اجمل١ً؟

ٖشٙ املها١ْ مل تتبٛأٖا اجمل١ً إال بتطشٝات طاقِ ايتشضٜضايشٟ آَٔ باملؾضٚع املػضبٞ ٚ صبح : ز 

إْٓا ٚنُا دا٤ يف تصضٜح َزٜض َٚٓغل اجمل١ً األعتاس عبزٙ . صٖإ َغتكبٌ ايجكاف١ اإليهرت١ْٝٚ 

 أٚ  قز نغبٓا ايهجري َٔ األصٛات اييت غٝبٗا ايٓؾض ايٛصقٞ يغبب  سكٞ جلضٜز٠ ايظَإ ايًٓز١ْٝ

نُا أْٓا بٗشا املؾضٚع املتٛاضع ْغاِٖ يف تعبٝز ايطضٜل بني ايٓؾضٜٔ ايٛصقٞ ٚاإليهرتْٚٞ . آلخض  

أَا عٔ دزٜز اجمل١ً فإٕ يف األفل َفاد٦ات عٓعًٔ عٓٗا قضٜبا ٖٚزفٓا ٖٛ إٔ ٜتبٛأ األرب . 

 .اإليهرتْٚٞ املػضبٞ املها١ْ ايال٥ك١ ب٘ ع٢ً أنجض َٔ َغت٣ٛ يف ايعامل 

َٔ املٛاقع ايضا٥ز٠ يف دلاٍ ايتٛاصٌ ٚ األرب ايضقُٞ ٚ ” َٓتزٜات َٔ احملٝط إىل اخلًٝر“: ؼ 

 مبٛاصفات عامل١ٝ، َا ٖٛ رٚصى بٗشا املٓتز٣ بصفتو ص٥ٝغا يًذ١ٓ ايف١ٝٓ ؟

سُٝٓا تكًزت َٓصب ص٥ٝػ ايًذ١ٓ ايف١ٝٓ ملٓتز٣ َٔ احملٝط إىل اخلًٝر نإ َٔ بني األٖزاف :ز 

 بايتٓغٝل َع األذ)احملزر٠ ٖٛ إختٝاصعزر َٔ ايٓصٛص ايكصري٠ يألعطا٤ ايٓؾطني يف املٓتز٣ 



ٚإصزاصٖا بؾهٌ صقُٞ، نُا مت اإلتفام نشيو ع٢ً إعزار نتب عتصزص صقُٝا عٔ  (َصطف٢ َضار

 .املٓتز٣ ، إضاف١ اىل َؾاصٜع أخض٣ عٝعًٔ عٓٗا َغتكبال 

” َٓتز٣ أخباص تكاف١ٝ ٚ ف١ٝٓ“نٝف ٜكِٝ ٖؾاّ عٝٓٛ ايفٝاليٞ ْتا٥ر دٗٛرٙ نُؾضف فين ع٢ً : ؼ

 ع٢ً ؽبه١ األْرتْت؟ (َٓتزٜات قصص املػضب ايعضبٞ)راخٌ 

عٓزَا تعؾل عُال ٚأْت تتكٔ آيٝات اإلؽتػاٍ املضتبط١ ب٘ ال ميهٔ إال إٔ تؾعض بايضض٢ أَاّ :ز 

َٚع سيو فإٕ َٔ ميًو سل اإلداب١ ع٢ً ٖشا ايغؤاٍ ِٖ . ايٓتا٥ر اإلجياب١ٝ اييت قز تتٛيز عٓ٘ 

 .صٚار ٖشا املٓتز٣ اجلٌُٝ

ذلُز “، ”َصطف٢ َضار“، ”عبزٙ سكٞ“، ”ذلُز أعًِٝ“: مباسا تٛسٞ إيٝو ٖشٙ األمسا٤ : ؼ 

 ؟” عٓذ١ً

.يف احلكٝك١ ٖٞ نًٗا أمسا٤ ٚاط١ْ يف األربني ايٛصقٞ ٚ ايضقُٞ عٛا٤ بغٛا٤ :ز   

ٖٛ نضٜغتٛف نٛيَٛبٛؼ األرب ايضقُٞ املػضبٞ ثِ ايعضبٞ ٚأْا ع٢ً ٜكني أْ٘ : ذلُز أعًِٝ 

.يٛأراص خامت٘ ايغشضٟ ايضقُٞ نجريا يهإ َكض إحتار نتاب اإلْرتْت ايعضب مبهٓاؼ أٚ بايضباط   

ايكٓطض٠ اييت عربَٔ خالهلا ٖؾاّ عٝٓٛ ايفٝاليٞ َٔ تكين َتدصص يف اإلعالَٝات : عبزٙ سكٞ 

 .إىل أرٜب صقُٞ

ٜعغٛب خ١ًٝ َٓتزٜات َٔ احملٝط إىل اخلًٝر ٚيٛالٙ ملا سقٓا عغٌ : َصطف٢ َضار 

 .ايٓؾضاإليهرتْٚٞ 

عٝغذٌ ي٘ تاصٜخ ايجكاف١ ايضق١ُٝ ايعضب١ٝ أْ٘ صعٛهلا ايشٟ دا٤ يٝدضز ايهتاب َٔ : ذلُز عٓذ١ً 

 .ظًُات ايػدي إىل أْٛاص ايغًٝٝهٕٛ 

 أٟ َغتكبٌ يًهتاب١ ايٛصق١ٝ نضافز َٔ صٚافز األرب ايضقُٞ ؟: ؼ 

ايهتاب١ ايٛصق١ٝ عتعٌ إىل سني َٔ أِٖ صٚافز األرب ايضقُٞ ٖٚٞ يف ساد١ إىل َصٌ ايٓؾض :ز 

 صفش١ إيهرت١ْٝٚ يهتب 150000اإليهرتْٚٞ ، ٚع٢ً عبٌٝ املجاٍ باألَػ ايكضٜب ْؾضت غٛغٌ 

قز ال ٜٓكضض ايٛصم ٚئ ٜغتػ٢ٓ عٓ٘ إال أْ٘ عٓزَا ٜعٛض احلاعٛب قًِ احلرب عٝغطع . قزمي١ 

 زلِ األرب ايضقُٞ

 خاص مبذ١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١
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