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 حوارمع عبده حقي مديراملوقع الثقايف إحتاد كتاب اإلنرتنت املغاربة

  
 أجنزاحلوارليلى بارع

 جلريدة اخلرباملغربية

 املٛاقع ايجكاف١ٝ املػسب١ٝ التتعد٣ أؾابع ايٝد ٚميهٔ إعتبازَدزا٤ٖا ٚضبسزٜٗا َٓاضًني حكٝكٝني

 بدا١ٜ ازغب مبعسف١ ايطبب ٚزا٤ اْػا٤ َٛقع صب١ً اذباد نتاب االْرتْٝت املػازب١؟ : ـــ ع 1

جا٤ت فهس٠ إْػا٤ َٛقع إذباد نتاب اإلْرتْت املػازب١ غرا٠ حؿٛيٞ ع٢ً ايعط١ٜٛ باذباد نتاب : ج 

 ايرٟ نإ ٜسأض٘ ٚقت٦ر ايهاتب األزدْٞ ايدنتٛزضبُد ضٓاج١ً ٚايرٟ 2008اإلْرتْت ايعسب ض١ٓ 

ٜسأض٘ ايّٝٛ األدٜب املػسبٞ ايدنتٛزضعٝد ٜكطني ، ٚقد زاٚدتين ايفهس٠ بػهٌ جدٟ خؿٛؾا بعد 

تأضٝظ فسٚع يإلذباد ايعسبٞ يف بعض ايدٍٚ َجٌ َؿسٚضٛزٜا ٚاألزدٕ ، ٚدبدزاإلغاز٠ إىل أْ٘ 

ضبكت ٖرٙ ايفهس٠ ضباٚالت ضابك١ غريأْٗا إؾطدَت بإنسٖات ٚاقع١ٝ مج١ الٜطع املكاّ ٖٓا 

نإ ذيو أٚاضط ايعػس١ٜ األٚىل َٔ ضٓٛات أيفني اييت عسفت ؾعٛد جٌٝ .. يبططٗا بتفؿٌٝ 

جدٜد َٔ ايهاتبات ٚايهتاب املػازب١ ايرٜٔ جعًٛا َٔ ٚضٝط اإلْرتْت ضٓدِٖ يًتٛاؾٌ 

ْٚػسنتاباتِٗ ٚإبداعاتِٗ األدب١ٝ عرباملدْٚات ٚاملٓتدٜات ٚاملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ يف ايػسم ايعسبٞ يف 

ظٌ ْدز٠ إٕ مل ْكٌ غٝاب غب٘ نًٞ ملٛاقع ثكاف١ٝ َٛضٛعات١ٝ َػسب١ٝ ذبتطٔ أؾٛاتِٗ ٚأقالَِٗ 

اييت عاْت َٔ ايػدي ٚحٝف ايٓػسايٛزقٞ يف بعض املالحل ايجكاف١ٝ يف ازبسا٥د ايٛط١ٝٓ َٓر 

ناْت إذٕ ٖرٙ ٖٞ أضباب تٓصٌٜ َٛقع إذباد نتاب اإلْرتْت املػازب١ ٚباضتػاز٠ . عػسات ايطٓني 

ضابك١ َع ايدنتٛزضبُد ضٓاج١ً ايرٟ أٜد املػسٚع ٚأٜطا مبؤاشز٠ َٔ ايعػسات َٔ ايهاتبات 

ٚضٛا٤ ذبدثٓا ايّٝٛ عٔ َٛقع الذباد نتاب اإلْرتْت .. ٚايهتاب املػازب١ َٔ داخٌ ايٛطٔ ٚخازج٘ 

املػازب١ أَٚٛقع إذباد ايهتاب املػازب١ يإلْرتْت نُا مساٙ ايدنتٛزضعٝد ٜكطني يف حٛازٙ األخرييف 
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ايكدع ايعسبٞ َُٚٗا إختًفت ايتطُٝات فًكد زحبٓا ايسٖإ ٚحجصْا َكاعدْا نهتاب يف املسنب١ 

ايسق١ُٝ ايعامل١ٝ ٚؾازيٓا َٓربثكايف إيهرتْٚٞ ٜعربعٔ ٚاقع ايدٜٓا١َٝ ايجكاف١ٝ باملػسب ٖٚرٙ فسؾ١ 

نٞ ْرتى يًكسا٤ ٚاملتتبعني تكِٝٝ َػسٚعٓا اإلعالَٞ ايجكايف اإليهرتْٚٞ ايرٟ حكل يف ظسف 

 . مخظ ضٓٛات َامل ٜهٔ بٛضعٓا ذبكٝك٘ يٛنإ ضٓد ايٓػسضٓدا ٚزقٝا

 َا ٖٛ َػسٚعهِ ايجكايف ايرٟ تٕٓٛٚ َٔ خالي٘ تكدِٜ ايجكاف١ املػسب١ٝ ؟: ــ ع  2

َٔ أجٌ ) زفعٓا غعازا ٜؿطبؼ مبٝطِ املسح١ً 2008ٖٛٚ َٓر إْطالم املٛقع يف ض١ٓ :ج 

ٚبايتايٞ نإ َػسٚعٓا ايجكايف ٜٓٗض ع٢ً َكَٛات تتآؾسفٝٗا  (ثكاف١ زق١ُٝ َػسب١ٝ تٛانب ايعؿس

ضسٚز٠ اإلضتجُازاألجنع يتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚاإلتؿاٍ شبد١َ َهْٛات ايجكاف١ املػسب١ٝ ٖرا َٔ 

ج١ٗ َٚٔ ج١ٗ أخس٣ اإلؾسازع٢ً حطٛزؾٛت املجكف املػسبٞ يف ايفطا٤ اإلفرتاضٞ ايعسبٞ 

ٚايعاملٞ باإلضاف١ إىل فتح آفام جدٜد٠ يًٓػسمتهٔ ايهاتب١ ٚايهاتب املػسبٝني َٔ ايتٛاؾٌ َع 

قسا٥ُٗا يٝظ يف املػسب فخطب ٚإمنا يف ايعامل أمجع حٝح الحدٚد ٚالزقابات ثِ إثاز٠ األض١ً٦ 

ايكًك١ ايسا١ٖٓ اييت تػػٌ ايفهسٚايجكاف١ ٚاإلعالّ يف املػسب ضُٔ ًَفات دٚز١ٜ تبخح عٔ األجٛب١ 

املُه١ٓ يًٓٗٛض بايٛاقع ايجكايف املػسبٞ ٚأخريا ذبسٜسبعض ايهاتبات ٚايهتاب املػُٛزٜٔ َٔ 

إنساٖات ايٓػسايٛزقٞ مبا ٜتُٝصب٘ ايٓػساإليهرتْٚٞ َٔ فٛز١ٜ ٚذبٝني سبعٞ ٚتفاع١ًٝ ٚإدزاج 

فٝدٜٖٛات ٚؾٛتٝات ٚؾٛزَتخسن١ ٚاضتطالعات زأٟ مما جيعٌ َٔ َٛقعٓا اإليهرتْٚٞ ٚعا٤ا يهٌ 

ٚضا٥ط ايتٛاؾٌ ٚاإلبداع اإلْطاْٞ ٖٚرا ضخسزقُٞ َػسٟ جدا الميهٔ إٔ ذبكك٘ أضاْٝد 

 . ايٓػسايتكًٝد١ٜ

ٜعتُد املٛقع ع٢ً املكاالت األدب١ٝ َٚكاالت ايسأٟ، أٜٔ املٛقع َٔ ايٓؿٛص ايطسد١ٜ  : ـــ ع 3

 ٚايػعس١ٜ يًُجكفني ايعسب ؟

 أعتكد إٔ بسٚفاٌٜ املٛقع ٜعهظ ٚج٘ املسح١ً ايطٝاض١ٝ املًتٗب١ اييت جيتاشٖا ايٛطٔ ايعسبٞ :ج 

 اإلحتجاجٞ ٚايٓكدٟ   إىل ايّٝٛ حٝح ايٛاشع2011بػهٌ عاّ َٓر غساز٠ ايبٛعصٜصٟ يف ٜٓاٜس

يف مجٝع متعٗسات٘ َٚطتٜٛات٘ ٖٛاملُٗٝٔ ع٢ً اسبكٌ ايجكايف ٚايفهسٟ ٚاألدبٞ ٚايطٝاضٞ بدزج١ 

أنجسَٔ اإلْتاجات اإلبداع١ٝ األدب١ٝ َٔ غعسٚقؿ١ ٚزٚا١ٜ َٚطسح ع٢ً إعتبازإٔ ايع١ًُٝ اإلبداع١ٝ 

َعكد٠ َٚسنب١ .. نهٌ ٖٞ ع١ًُٝ ش٥بك١ٝ َجٌ ايكبض ع٢ً املا٤ ٚحازق١ َجٌ ايكبض ع٢ً ازبُس

تًت٦ِ يف بٓٝتٗا ايعدٜد َٔ ايػسٚط ايرات١ٝ ٚاملٛضٛع١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚازبُاي١ٝ ربتًف نهتاب١ عٔ 

َكاالت ايسأٟ أٚاملكاالت ايٓكد١ٜ األدب١ٝ أٚايطٝاض١ٝ اييت تكتعد ع٢ً َٛقف ٚأفل ٚاضخني ٚزضاي١ 

ع١ًٝٓ ألجٌ قط١ٝ َا ٖٚرا َا ٜٓعهظ زآٖا ع٢ً جٌ املٛاقع ايجكاف١ٝ يف ايٛطٔ ايعسبٞ  (َٝطاج)
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إذ باتت عباز٠ َٓؿات يًجٗسببٝاْات ضٝاض١ٝ ٚخطابات مجاٖري١ٜ َٚكاالت ضٝاض١ٝ ْكد١ٜ أنجسَٓٗا 

 .َٛاقع يإلحتفا٤ أٜطا باإلبداع األدبٞ يف َفَٗٛ٘ ايػاٌَ

  َا ٖٛ ٚضع املٛاقع ايجكاف١ٝ ايّٝٛ يف إطاز ٚضا٥ط ايتٛاؾٌ بني املجكف ٚازبُٗٛز؟:ـــ ع  4

 إٕ ايٛاقع مل خيتًف بني األَظ ٚايّٝٛ ، بني شَٔ األضاْٝد ايتكًٝد١ٜ ٚاألضاْٝد ايسق١ُٝ ، :ج 

ٜبك٢ دٚزايجكاف١ دا٥ُا يف اهلاَؼ جيرتإْهطازات٘ ٚخٝبات٘ ايكدمي١ ازبدٜد٠ ٚضٝعٌ نريو َا مل 

تتؿاحل ايرات ٚاجملتُع ٚايفاعٌ ايطٝاضٞ َع املهٕٛ ايجكايف ايٛطين باعتبازٙ عٓؿسا أضاضٝا يف 

نٌ َػسٚع تُٟٓٛ جٟٗٛ أٚٚطين ٚنٝفُا نإ ٚضٝط حاٌَ املٓتٛج ايجكايف َُٚٗا إتطعت زقع١ 

ٚمما الغو فٝ٘ إٔ اإلضتجُازايسَصٟ يف َٓربإيهرتْٚٞ ثكايف ٜعتربَػاَس٠ . إْتػازٙ يف ايهٕٛ 

ضبفٛف١ باشبطازات َجً٘ يف ذيو َجٌ اإلضتجُازيف صب١ً أٚؾخٝف١ ٚزق١ٝ ثكاف١ٝ ، ايًِٗ إذا تعًل 

َٛقف ايكازئ .. األَسمبجالت ٚزق١ٝ َٛضٛعات١ٝ خاؾ١ بايبخح ٚايدزع ازباَعٞ ٚاألنادميٞ 

املػسبٞ أٜطا َٔ املٓتٛج ايجكايف َٚٔ ايها٥ٔ املجكف مل ٜتػري، بٌ يكد تفاقِ بػهٌ أنجسض٤ٛا بعد 

غٝاب٘ املدجٌ َٔ ضاح١ اسبساى ايعسبٞ ٚتٛازٜ٘ عٔ دٚزٙ ايطًٝعٞ ايرٟ قاّ ب٘ خؿٛؾا يف 

املٛاقع ايجكاف١ٝ .. عػسٜيت ايطتٝٓات ٚايطبعٝٓات إىل حدٚد إْٗٝازجدازبسيني يف أٚاخسايجُاْٝٓات 

يف املػسب التتعد٣ أؾابع ايٝد ٚميهٔ إعتبازَدزا٤ٖا ٚضبسزٜٗا َٓاضًني حكٝكٝني حيفسٕٚ نٌ 

َع األضف إٔ ايكازئ املػسبٞ ٚحت٢ بعد .. سبع١ يف ؾدس٠ األ١َٝ ايجكاف١ٝ بٛج٘ عاّ 

إْفجازعؿسايسق١ُٝ ٚضٗٛي١ ايٓػساإليهرتْٚٞ َٓر بدا١ٜ ايتطعٝٓات َاشاٍ َٛازٜا ظٗسٙ يًػإٔ 

ايجكايف ايٛطين ٚيكد اضتطاعت بعض املٛاقع اإلخباز١ٜ إٔ تؿٓع َٓ٘ بهٌ أضف قاز٥ا ًٜٗح خًف 

اي١ُُٝٓ ٚاإلغاع١ ٚأخبازاإلثاز٠ ٚايطهٛبات اجملا١ْٝ اييت تػسٜ٘ بإدزاج تعًٝكات٘ ٚتفسٜؼ َهبٛتات٘ 

ٚبايسغِ َٔ تٛفسٖرٙ .. املٛض١َٛ بايعدٚا١ْٝ ٚايهسا١ٖٝ يسَص١ٜ األغداص ٚاملؤضطات يف ايٛطٔ 

فإْٗا التعدٚإٔ تهٕٛ َهٝاجات  (ثكاف١ ٚفٔ)املٛاقع اإلخباز١ٜ ع٢ً تبٜٛبات ذبٌُ نًٗا عٓٛإ 

يًعسض ايَٝٛٞ الأقٌ ٚالأنجسٚيٛتفخؿٓا َٓطٛب ايٓكسات يٛجدْا إٔ أقًٗا ٚأخبطٗا عددا ٖٞ َا 

ٚأعتكد أْٓا حباج١ ايّٝٛ قبٌ فٛات األٚإ إىل ْد٠ٚ ٚط١ٝٓ حٍٛ ..ٜتعًل بسٚابط ايتبٜٛبات ايجكاف١ٝ 

َطتكبٌ املهٕٛ ايجكايف املػسبٞ يف ظٌ األضاْٝد اإليهرت١ْٝٚ ازبدٜد٠ ٚثٛز٠ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات 

 . ٚاإلتؿاٍ

أخريا إذا نإ َٔ غ٤ٞ حكك٘ َٛقع إذباد نتاب اإلْرتْت املػازب١ فًٔ ٜهٕٛ ض٣ٛ ٖرا ازبطسايَٝٛٞ 

ازبٌُٝ ايرٟ ًٜتكٞ فٝ٘ املجكفٕٛ َٔ نٌ زبٛع ايٛطٔ ايعسبٞ ٖٚرٙ ايفطخ١ َٔ ايٓكاؽ ايطجايٞ 

ٚاهلادف اييت فتختٗا ًَفات املٛقع ٚآخسٖا ًَف عٔ ايجكاف١ األَاشٜػ١ٝ ايرٟ ضٝٓػسيف غطٕٛ ٖرا 

 .ايطبٛع

 قاص ٚزٚا٥ٞ: عبدٙ حكٞ 
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 ـــ صبُٛع١ قؿؿ١ٝ بعٓٛإ ؾدزي٘ حسٚف ايفكدإ

 ـــ زٚا١ٜ شَٔ ايعٛد٠ ع٢ً ٚاح١ ايطٝاد

 ـــ َدٜسَٛقع إذباد نتاب اإلْرتْت املػازب١

 . ـــ ز٥ٝظ زب١ٓ اإلْرتْت ٚايعالقات ايسق١ُٝ باذباد نتاب اإلْرتْت ايعسب

 ـــ عطٛايسابط١ املػسب١ٝ يًؿخاف١ اإليهرت١ْٝٚ

 ـــ عطٛايػبه١ املتٛضط١ٝ يألدب ايسقُٞ

 


