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 حىارمع الكاتب عبده حقي مديرمىقع كتاب اإلنرتنت املغاربة

  
 عبداحلق بن رمحىن: حاوره 

  نٝف تٓظسٕٚ ايّٝٛ إىل ايهتاب١ ايسق١ُٝ َٔ خالٍ اجمل١ً ؟– 1

بدا١ٜ غهسا يضخٝف١ ايصَإ ايًٓد١ْٝ ع٢ً ٖرٙ ايٓافر٠ اإلعال١َٝ ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ نٞ تػسف عربٖا 

زت١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ ع٢ً ايكسا٤ يف املػسب ٚخازد٘ ٚقد َسعاّ ع٢ً إطالم ٖرا 

املػسٚع ايجكايف اإلعالَٞ اإليهرتْٚٞ ايرٟ حكل حغٛزٙ ايٛاشٕ ٚاملتٛاعع يف املػٗد ايجكايف 

ٚايطؤاٍ األضاضٞ قبٌ إٔ ِْٗ بإطفا٤ مشعتٓا األٚىل ّٜٛ ارتاَظ َٔ  املػسبٞ ٚايعسبٞ

مل حنكل نٌ ايسٖإ .. ال .. ال : غٗسغتٓرباملكبٌ ٌٖٖٛ حتكل ايسٖإ ٚأدٝب بهٌ دسأ٠ ٚغذاع١ 

ٚيهٔ أحسشْا ايهجرئَ املهاضب ٚأُٖٗا أصٛات نتاب اإلْرتْت املػازب١ ايرٜٔ آشزٚا ٚآَٓٛا ظد٣ٚ 

ٚاذتاد١ إىل نرا َػسٚع َٓر اإلعالٕ عٓ٘ يف شتتًف ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚأخط بايرنسايصَال٤ 

.ايضخفٝني عبدايعصٜصبٓعبٛ ٚضعٝد٠ غسٜف ٚعُسايفاحتٞ ٚغاي١ٝ خٛد١ ْٚادٜا ايطاملٞ   

ٚأعتكد أْٓا قد أضُٗٓا إىل حد َا يف دعٌ ايعدٜد َٔ ايهتاب املػازب١ ٜطتأْطٕٛ أٚ ٜٓظسٕٚ إىل 

املٓابساإليهرت١ْٝٚ عَُٛا بٓفظ ايدزد١ َٔ األ١ُٖٝ اييت ٜٛيْٛٗا يًُٓابسايٛزق١ٝ ٚاملكاّ ٖٓا الٜطع 

يهٞ أضسد عٓاٜٚٔ بعض املٛاد ايجكاف١ٝ ٚايفهس١ٜ ٚاألدب١ٝ اييت صدزت ع٢ً صفخات 

اإليهرت١ْٝٚ قبٌ إٔ تٓػسيف ًَخل ثكايف ٚطين أٚعسبٞ ٖٚٓاى أمسا٤ بعض ايضخفٝني  زتًتٓا

ايصَال٤ األعغا٤ يف ٖٝأ٠ ايتخسٜس ٚايرٜٔ ٜػتػًٕٛ يف ْفظ ايٛقت يف َٓابسِٖ ايضخف١ٝ ايٛزق١ٝ ، 

نطسْا ادتدازايسابع بني ايطٓدٜٔ ٚتٛفكٓا خالٍ ض١ٓ ٚاحد٠ فكط َٔ خًل ٖرا ادتطسنٞ  إذٕ يكد

  . ٜعربٙ املجكفٕٛ َٔ ٖٓا إىل ٖٓاى أٟ َٔ عضس ايٛزم إىل عضسايسق١ُٝ ٚايعهظ صخٝح

  نٝف دا٤تهِ َبادز٠ إْػا٤ ٖرا املٛقع ؟-2

ٚيٝظ َٛقعا ، ملاذا ؟ ألٕ َٓربْا ٜكّٛ ع٢ً ْفظ دعاَات  (زت١ً إيهرت١ْٝٚ)بدا١ٜ يٓطُٝٗا 

 بهٌ َا تٓٗض عًٝ٘ َٔ فسٜل  eMAGAZINEَٚكَٛات ايٓػسارتاص١ باجملالت اإليهرت١ْٝٚ 
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 أَا نٝف …حتسٜسٚتبٜٛبات َٚٛاد شتتًف١ ٚأعُد٠ أضبٛع١ٝ باإلعاف١ إىل َهْٛات اإلبريَٝدٜا 

إْبجكت فهس٠ َبادز٠ إْػا٤ زت١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ ، فكبٌ ضٓتني تكسٜبا أثريت فهس٠ 

إْػا٤ فسع الحتاد نتاب اإلْرتْت ايعسب يف املػسب متاغٝا ٚتٓفٝرا ألحد أٖداف إحتاد نتاب اإلْرتْت 

ايعسب ٚع٢ً غسازأٜغا إْػا٤ فسٚع عسب١ٝ يف نٌ َٔ ضٛزٜا ٚاألزدٕ َٚضس، يهٔ َع األضف ٚنُا 

ٖٞ ايعاد٠ مل تتخكل ايفهس٠ ٚمت إدٗاعٗا يف ايسحِ ، ٚتسادع ايعدٜد َٔ ايهتاب ايسٚاد ايسقُٝني 

املػازب١ عٔ املػسٚع ، ٚباعتبازٟ عغٛا َٚػسفا يف إحتاد نتاب اإلْرتْت ايعسب إقرتحت ع٢ً 

ايس٥ٝظ األضبل يإلحتاد ايعسبٞ ايهاتب ايسا٥د ايسقُٞ ايدنتٛزستُد ضٓاد١ً فهس٠ إْػا٤ زت١ً إحتاد 

نتاب اإلْرتْت املػازب١ يف أفل خًل فسع يإلحتاد باملػسب حُٝٓا تتظافسٚتضفٛايٓٛاٜا زمبا يف ٖرا 

ايكسٕ أٚيف ايكسٕ ايكادّ ٚع٢ً نٌ حاٍ ٚنُا أيفٓا ذيو َٔ ايطٓاد١ً فكد أٜد ايفهس٠ َبد٥ٝا 

ٚدعُٗا يف زضاي١ إيهرت١ْٝٚ بعح بٗا إيٞ قبٌ إطالم املػسٚع نُا أْٓا ْاقػٓا املٛعٛع يف َٓتدٜات 

إحتاد نتاب اإلْرتْت ايعسب ٚاملِٗ يكد إْطًكٓا َع ايغ٤ٛ األخغس ٚيٝظ َع ع٤ٛ ايتٗٛز ، ٦ٖٝٓٚا 

ملٔ إضتكٌ َعٓا املسنب١ َٓر إقالعٗا َٚسحبا مبٔ ضٝطتكًْٛٗا يف املطتكبٌ َٚا عس يٛ تًهأ 

 .آخسٕٚ فأْا ع٢ً ٜكني أِْٗ ضٝكفٕٛ يف احملط١ َٜٛا َا يف إْتظازَسٚزٖا 

  ٌٖٚ نٓتِ تتٛقعٕٛ إٔ تضادفهِ أخطا٤ ١َٝٓٗ ؟… َا ٖٞ االنساٖات اييت ٚادٗتهِ -3

اإلنساٖات قد تٛقعٓاٖا بٌ إعتربْاٖا دص٤ا الٜتذص٤ َٔ عًُٓا ايَٝٛٞ حت٢ أْٓا نٓا الْتضٛزأحٝاْا 

َػسٚعٓا قد ٜٓذح إذا مل ٜتُسٕ ع٢ً إنساٖات َٚعٝكات تك١ٝٓ ٚف١ٝٓ ٚتٓظ١ُٝٝ إفرتاع١ٝ ٚأِٖ ٖرٙ 

باعتبازٙ ٚدٗا ددٜدا يًجكاف١ املػسب١ٝ ٚصٛتا َػاٜسا َٚػاَسا  (دد٠ املػسٚع)اإلنساٖات تتُجٌ يف 

صٛتا يهتاب اإلْرتْت املػازب١ قد خياي٘ ايبعض ْدا يضٛت إحتاد نتاب  (احملافظني)يف زأٟ  (دخٝال)

املػسب ، أٚ بدٜال إلطازات ثكاف١ٝ أخس٣ ، غريأْٓا زآٖا َٓر ايبدا١ٜ ع٢ً آفام ايتعإٚ املُه١ٓ بني 

شتتًف األطٝاف ايجكاف١ٝ ٚاملٓابساملدتًف١ ، ٚأخريا نٕٛ اجمل١ً َٓربا إيهرتْٚٝا ٚزقُٝا َاشٍ ايطٛاد 

األعظِ َٔ ايهتاب املػازب١ مل ٜكتٓعٛا بايجكاف١ ايػبه١ٝ ايٓت١ٝ ٚايهجريَِٓٗ َاشايٛا ضا٥سٜٔ ع٢ً 

 غريإٔ دٜٓا١َٝ ايجكاف١ املػسب١ٝ َٓر بدا١ٜ ايكسٕ ايٛاحد ٚايعػسٜٔ بهٌ …دزب ايٓػسايٛزقٞ 

 (صفسٚزم)ضٓداتٗا قد أندت مبا الٜدع زتاال يًػو اْٗا َاع١ٝ إىل عضسايٓػساإليهرتْٚٞ ، عضس

أَا األخطا٤ امل١ٝٓٗ فٗٞ . حني ٜتأبط نٌ ناتب َػسبٞ حاضٛب٘ ايػدضٞ بدٍ ستفظت٘ ادتًد١ٜ 

عدٜد٠ نهٌ جتسب١ يف بداٜتٗا َٚٓٗا ع٢ً ارتضٛظ أْٓا ْػتػٌ يف غٝاب قإْٛ َٓظِ يًضخاف١ 

ٚايتدٜٚٔ اإليهرتْٚٞ باملػسب ٚباملٓاضب١ أغريإىل أْين نٓت َٔ بني املطاُٖني يف تأضٝظ ايٓكاب١ 

ايٛط١ٝٓ يًضخاف١ اإليهرت١ْٝٚ بايسباط غٗسأبسٌٜ ايفا٥ت يهٔ َع األضف إٔ ْفظ ايعك١ًٝ ايتػتٝت١ٝ 

ٚاملػسق١ يف ايرات١ٝ تتهسع حني ٚددت ْفطٞ عٝفا َدعٛا ع٢ً ايسابط١ ايٛط١ٝٓ يًضخاف١ 

اإليهرت١ْٝٚ ٚإٔ ايٓكاب١ اييت ٚدٗت يٞ ايدع٠ٛ تعكد يف ْفظ ايّٝٛ إدتُاعٗا ايتأضٝطٞ يف َد١ٜٓ 
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قًع١ ايطساغ١ٓ ٚيٝظ بايسباط ٖٚهرا إتفل ايعسب ع٢ً أال ٜتفكٛا َٔ شَٔ ايربدٟ إىل شَٔ ايضفخ١ 

 ٖٚٓاى بعغاألخطا٤ اييت جتاٚشْاٖا بإميآْا ايَٝٛٞ ظد٣ٚ َػسٚعٓا ٚبإميآْا أٜغا …اإليهرت١ْٝٚ 

أْٓا َاشيٓا ع٢ً عتب١ ايتأضٝظ ع٢ً َطت٣ٛ تٓظِٝ فغا٤ ايٓػساإليهرتْٚٞ بهٌ َا ٜجريٙ َٔ أض١ً٦ 

اإلعتبازٟ يًهاتب اإليهرتْٚٞ ٚحٍٛ حكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٔ ضٝتٛىل  قًك١ ًَٚخ١ حٍٛ ايٛعع

ايرتخٝط بسقِ اإلٜداع ايكاْْٛٞ يًُاد٠ ايسق١ُٝ ٚآفام ايتعإٚ َع اإلحتاد ايعسبٞ يًٓػساإليهرتْٚٞ 

 إخل..ٚاحتاد نتاب املػسب 

 ٌٖ ميهٔ إٔ ْكٍٛ أْ٘ صاز عٓدْا يف املػسب نتاب ٜٓتُٕٛ إىل ايجكاف١ ايسق١ُٝ ؟- 4

أدٌ ٚبهٌ تأنٝد ٚخضٛصا ايهتاب ايػباب َٔ دٌٝ ايتطعٝٓات َٚا بعد فايهجريَِٓٗ َٔ زضدٛا 

أمسا٤ِٖ ع٢ً صفخات ادتسا٥د ٚاجملالت ٚاملالحل ايجكاف١ٝ املػسب١ٝ ٚايعسب١ٝ جتدِٖ ايّٝٛ ٜتٓكًٕٛ 

بني املٓابساإليهرت١ْٝٚ ايعسب١ٝ ايػٗري٠ بٌ َِٓٗ َٔ طًل ايٓػسايٛزقٞ ايطالم ايجالخ ٚقد ٜهٕٛ 

ذيو زد فعٌ تعبريا عٔ غغب١ َا أٚتعبريا عٔ إنتػاف نٛنب ددٜد أٖٚسٚبا َٔ ًٌَ قاع١ 

اإلْتظازيف املالحل ايجكاف١ٝ ايٛزق١ٝ ، ٚأعتكد أْهِ يطتِ يف حاد١ يهٞ أضسد عًٝهِ بعض األمسا٤ 

املعسٚف١ ، فايعدٜد َٔ ايهتاب ايرٜٔ إْكطعٛا عٔ ايٓػسايٛزقٞ قد جتد َٛادِٖ ٚصٛزِٖ يف 

َٛقع دزٚب ٚنٝها ٚاألٚإ ٚاإلَرباطٛزٚايبٛص١ً ٚايفٛاْٝظ ٖٚطربٜظ َٚٝدٚشا ٚزت١ً إحتاد نتاب 

فُا  (اإليهرتْٚٞ ٚايٛزقٞ)إخل َٚٔ خالٍ جتسبيت املتٛاعع١ يف املٓربٜٔ َعا ..اإلْرتْت املػازب١ 

أالحظ٘ ٖٛ ختًف ايهجرئَ ايهتاب ٚاألدبا٤ ايسٚاد ايطتٝٓٝني ٚايطبعٝٓٝني ٚبعض ايجُاْٝني عٔ 

ايسنب ايسقُٞ ٚايجكاف١ اإليهرت١ْٝٚ عَُٛا حٝح تعرتعِٗ بعض اذتٛادصايٓفط١ٝ ٚاير١ٖٝٓ ايٛا١ٖٝ 

ٚقضٛزا غريَربزيف ايتعاطٞ َع ايٓػساإليهرتْٚٞ ٚايهجريَِٓٗ َاشايٛا ٜطتعًُٕٛ األقالّ ادتاف١ يف 

حتسٜسَكاالتِٗ ثِ ٜدفعٕٛ بٗا إىل َٔ حيسزٖا ع٢ً ًَفات ايٛٚزد مبكابٌ َادٟ ٚقد ٜبخجٕٛ بعد 

 ٚاطسح …ذيو يف َكاٖٞ اإلْرتْت عُٔ ٜسضًٗا عربايربٜد اإليهرتْٚٞ إىل ًَخل أٚزت١ً َا 

 ٌٖ بكٞ ناتب يف أٚزٚبا جيٌٗ أظدٜات ايتخسٜسع٢ً اذتاضٛب ؟ ؟؟: ايطؤاٍ بػهٌ آخس

  ٌٖٚ َاشيتِ تؤَٕٓٛ بايعٌُ ايتطٛعٞ ٚايٓغايٞ ؟…َا ٖٞ َضادز متٌٜٛ ٖرٙ اجمل١ً - 5

يٝظ يًُذ١ً َضدزمتًٜٛٞ ٚزأمساهلا ٖٛزصٝد تطٛعٓا ايَٝٛٞ اجملاْٞ ٚنُا تعًُٕٛ ففٞ فٛز٠ 

عامل اإلتضاٍ ٚاإلعالّ الزتاٍ يًُذا١ْٝ ٚنٌ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ط اإلتضاٍ الميهٔ إٔ حت٢ٝ ٚتطتُس 

يف ايعطا٤ َٔ دٕٚ َعًٓني َٚطتػٗسٜٔ ٚيكد بادزْا َٓر غٗٛزٚفتخٓا ْافر٠ يإلعالْات يهٓٓا مل 

ْتٛصٌ بأٟ إضتذاب١ َٔ أ١ٜ د١ٗ ُٜٗٗا األَسٚإٔ ايٓافر٠ اإلعال١ْٝ َاشايت َػسع١ ملٔ ٜسغب يف 

إحتغإ املػسٚع الإٔ ميًه٘ ، فاجمل١ً ًَو يهٌ ناتبات ٚنتاب اإلْرتْت املػازب١ ٚيف إْتظازذيو 

ففٞ قساز٠ َػاعسْا ٚإميآْا َا ٜهفٞ َٔ أزصد٠ يًعٌُ ايتطٛعٞ ٚايٓغايٞ حت٢ تتبٛأ ايجكاف١ 

ايسق١ُٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ املػسب١ٝ املها١ْ اييت تطتخكٗا يف ايعامل ايعسبٞ ٚايعامل أمجع ، أيٝظ 
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ايدنتٛزايٓاقد املػسبٞ ضعٝد ٜكطني ٖٛ أٍٚ ناتب عسبٞ حيسشع٢ً دا٥ص٠ إحتاد نتاب اإلْرتْت ايعسب 

عٔ دزاضات٘ حٍٛ األدب ايسقُٞ ؟ أيٝظ ايدنتٛزستُد أضًِٝ َٔ أٚا٥ٌ زٚاد ايجكاف١ ايسق١ُٝ يف 

ايعامل ايعسبٞ َٓر اٚاخسايتطعٝٓات ؟ أيٝظ املػسب ٖٛ ايبًد ايعسبٞ ايسا٥د ع٢ً َطت٣ٛ ايسبط 

ايػبهٞ ؟ أال ٜطتخل ايهتاب املػازب١ زت١ً إيهرت١ْٝٚ تتٛج نٌ ٖرٙ اذتض١ًٝ املتأيك١ إْرتْٝتٝا 

 ٚإيهرت١ْٝٚ؟؟

 َا تأثري ايٓػس االيهرتْٚٞ ع٢ً بعض املالحل ايجكاف١ٝ ايٛزق١ٝ باملػسب ٚاييت مل تػري إىل حد -6

 اآلٕ تبٜٛباتٗا ْٚظستٗا يف ايضٓاع١ ايجكاف١ٝ مبا ٜٓطذِ َع ايتطٛز ايرٟ ٜعسف٘ اإلعالّ ايعسبٞ ؟

أعتكد ٚنُا ضبل ٚقًت أْٓا ضآُٖا نجريا يف َد تًو ايكٓطس٠ بني ايٛزقٞ ٚاإليهرتْٚٞ ٚأْٓا طعُٓا 

ايفغا٤ ايجكايف بأٚنطٝذني ددٜد قٛاَ٘ ذزات اإليهرتٕٚ ، ٚاإلٜبريَٝد١ٜ ٚايتفاع١ًٝ ٚايسق١ُٝ ، 

.. حسزْا ايهجرئَ ايهتاب املػازب١ ٚايعسب أٜغا َٔ قًل ٖٚادظ إٕ مل ْكٌ غدي ايٓػسايٛزقٞ  ٚأْٓا

ايرانس٠ ايجكاف١ٝ املػسب١ٝ ٖٞ ذانس٠ ٚزق١ٝ ٚأٜغا غفا١ٖٝ َٔ دٕٚ غو ٚيٝظ باضتطاع١ ايسق١ُٝ إٔ 

تًػٞ ظس٠ فأز٠ نٌ ٖرا ايرتانِ ايجكايف ٚتكفصع٢ً ٖرٙ ايرانس٠ ايجس١ٜ اييت أٜٓعت فٝٗا أقالّ 

َٓر ثالثٝٓٝات ايكسٕ املاعٞ َع دسٜد٠ ايطعاد٠ يف مشاٍ املػسب ٚدسٜد٠ ايعًِ  إبداع١ٝ

 ٚايّٝٛ َع َطًع نٌ مشظ تٓػ٧ ١٦َ أيف َد١ْٚ …ٚاحملسزٚايبٝإ ٚأْٛاٍ ٚاملٝجام ٚاملٓعطف 

ددٜد٠ عربايعامل ٚقد صازيهٌ ناتب يف ايعامل َهتبت٘ ايسق١ُٝ ٚبٓكس٠ ٚاحد٠ ع٢ً يٛح١ املفاتٝح 

يف األزدٓتني ٚاييت تعتربأبعد قس١ٜ يف  (أٚش ٚاٜا )بإَهاْ٘ إٔ ٜتٛاصٌ َع أقض٢ ْكط١ يف قس١ٜ 

ايعامل ، فٓخٔ يف اجمل١ً ْتٛصٌ بكضا٥د َٔ ايػاعس٠ ايطٛز١ٜ فسات إضرباييت تكطٔ بٓٝٛشٜالْد٠ 

َٚٔ نٓدا ٚايطٜٛد ٚايٛالٜات املتخد٠ األَسٜه١ٝ ٖٚرا أَسَا نإ يٝخضٌ قبٌ عػسضٓٛات أٚأنجس 

ٚخبضٛظ عالقتٓا َع ايٓػسايٛزقٞ فإٕ َا حنٔ بضددٙ اآلٕ يف ٖرا اذتٛازٖٛ غهٌ َٔ . بكًٌٝ 

املتأيك١ عسبٝا ٚعاملٝا أٚد٘ ايدع٠ٛ إىل أٟ  (ايصَإ )أغهاٍ ايتآصسبني املٓربٜٔ َعا ٚعرب دسٜدتهِ 

دسٜد٠ ٚزق١ٝ َػسب١ٝ قضد تدغني ْٛع َٔ ايتعإٚ ايجكايف َجال نإدزاج َٛاد املًخل ايجكايف يف 

زتًتٓا اإليهرت١ْٝٚ َكابٌ إدزاج فكساتٓا ٚددٜدْا ع٢ً صفخاتٗا ايٛزق١ٝ ٖٚرا يف داْب آخس ٚد٘ َٔ 

 .ٚدٛٙ اإلغٗازٚاإلعالٕ املتبادٍ 

  َا َطت٣ٛ دزد١ ايسقاب١ اييت ميهٔ إٔ متازضٗا زت١ً احتاد نتاب االْرتْت املػازب١-7

 االيهرت١ْٝٚ ؟

ٌٖ َاشيٓا ْتخدخ عٔ ايسقاب١ ٚايسقاب١ ايرات١ٝ يف عضساملدْٚات ايػدض١ٝ ٚزضا٥ٌ املاٌٜ ٚاملٓتدٜات 

ٚايفٝظ بٛى ٚايفٝدٜٛ غٛغٌ ٚاملٛباٌٜ ايرٟ فغح آي١ ايكُع يف طٗسإ يف غف١ً َٔ َتازٜظ 

أيٝطت ايّٝٛ أزض ايٓت ٚاضع١ فإذا َا فسعٓا زقاب١ ع٢ً ناتب١ أٚ ..ٚ..ٚ..ايتعتِٝ اإلعالَٞ اإلٜساْٞ ٚ

ناتب يف املػسب أٚ خازد٘ فٌٗ ضتغٝل ب٘ ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚتػًل أبٛاب ايٓػسيف ٚدٗ٘ نُا 
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تػًكٗا املٓابس ايٛزق١ٝ ؟ يٝطت يدٜٓا زقاب١ َٔ أٟ ْٛع أٚ ض١ً َُٗالت ، فكط يدٜٓا ثٛابتٓا نُا إٔ 

يهٌ أ١َ ثٛابتٗا اييت دست َٔ حتتٗا أْٗازايدّ عربايتازٜخ قد تهٕٛ دٜٓا أٚعكٝد٠ أٚحدٚدا دػساف١ٝ 

اٚضًط١ اٚ بٝرتٚال أٚ َعدْا أٚٚثٓا تافٗا ٚقد تهٕٛ ٖرٙ نًٗا زتتُع١ ٚأْا أضأٍ نٌ قاز٨ عسبٞ إذا 

نإ ٜعسف ٚطٓا ع٢ً ٚد٘ األزض تدٚز دٚايٝب٘ َٔ دٕٚ ثٛابت فًٝديين عًٝ٘ ٚضأنٕٛ أٍٚ َٔ 

   .جيٗص حكٝبت٘ يًسحٌٝ إيٝ٘ 

 ٌٖ تعتُدٕٚ فكط ع٢ً املٛاد اييت تضًهِ عرب االمياٌٜ، أّ ٖٓاى زٖإ ع٢ً ٖٝأ٠ ايتخسٜس -8

 ٚنتاب ٜٓتُٕٛ إىل اجمل١ً ؟

ٖٓاى طبعا ٖٝأ٠ حتسٜسإغتػًت َٚا شايت ع٢ً إضتعدادٖا ايدا٥ِ يإلغتػاٍ يف اجمل١ً اإليهرت١ْٝٚ 

باعتبازطاقُٗا ٖٛ قا٥د املسنب١ اإليهرت١ْٝٚ ٚأخط بايرنسايصَال٤ عبد ايعصٜص بٓعبٛ يف زنٓ٘ 

 (بٛح املساٜا)ٚايص١ًَٝ ْادٜا ايطاملٞ يف شاٜٚتٗا األضبٛع١ٝ نريو  (حاي١ خاص١)األضبٛعٞ 

ٚايتػطٝات ايضخف١ٝ ايجكاف١ٝ يًص١ًَٝ ضعٝد٠ غسٜف ٚايصٌَٝ عُس ايفاحتٞ يف املتابعات ايٓكد١ٜ 

ايطُٝٓا١ٝ٥ ، ْٚعتُد أضاضا ع٢ً َساضالت ايهاتبات ٚايهتاب اييت ٜبعجٕٛ بٗا إيٝٓا عرباإلَاٌٜ 

ارتاظ باجمل١ً ، ٚنُا ْكّٛ أحٝاْا بإدزاج َٛاد َٚكاالت ٚأخبازٖا١َ ٚددٜس٠ باملتابع١ ع٢ً املطت٣ٛ 

املػسبٞ ٚايعسبٞ ٚايعاملٞ طبعا َع اإلغاز٠ إىل َضادزٖا ٖٚرا إدسا٤ صازت تكّٛ ب٘ حت٢ ادتسا٥د 

 ع٢ً ايفغا٤ ايجكايف ايهْٛٞ ايرٟ أصبح الستدٚدا َٚٔ طسا٥ف  ايٛزق١ٝ يف إْفتاحٗا

َرتمجا إىل ايًػ١  (أض١ً٦ ايٓكد يف َٛاد١ٗ اإلبداع ايسقُٞ)أْين عجست ع٢ً َكايٞ  الستدٚدٜت٘

ايهسدٜطتا١ْٝ ٖٚرا تٛاصٌ إْطاْٞ َجري ٚزا٥ع الٜعسف اذتدٚد َٚا نإ يٝتخكل يٛال ْع١ُ بطاط 

  .ايسٜح اإلْرتْٝيت 

 


