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غراة  جملة إحتاد كتاب اإلنرتنت املغازبة يف حىازخاص مع األستاذ عبدالسحيم العالم

 إعالنه عن تسشحه لسئاسة إحتاد كتاب املغسب

  

 عبده حقي: حاوزه 

 خاص باملىقع

 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 
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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 
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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 

َٔ بني اينُاْات األخض٣، َا  .اٖتُاَا نبريا َٚتظاٜزا، بعٝزا عٔ أٟ تؾٓج أٚ ْفٛص أٚ عز١َٝ

ملغت يف ايٛال١ٜ احلاي١ٝ َٔ حضل َٔ ايزٚي١ يعزر َٚٔ بعض اجلٗات احله١َٝٛ ٚبعض 

املؤعغات، اييت جتُعٗا باالحتار عالق١ تعإٚ ٚؽضان١، ع٢ً ايتعإٚ َع االحتار، ٚع٢ً َٛاف١ً 

ٖشٙ نًٗا عٛاٌَ ٚرٚافع، إىل جاْب . ْٗٛم٘ بزٚصٙ ايجكايف املضنظٟ رعُ٘ ٚرعِ أْؾطت٘، بػا١ٜ 

أخض٣، جتعًين أتفا٤ٍ مبغتكبٌ َٓظُتٓا، ٚبإٔ ايربْاَج ايشٟ عطضت٘ هلشٙ ايػا١ٜ أصاٙ قابال 
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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 

يكز ٚانب ايقضاع را٥ُا َؤمتضات  .املؤمتضٕٚ َغؤٚيني أَاّ َؤمتضٙ، ٚيهٞ حيضفٛا ع٢ً إزلاح٘

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 َجٌ ٖشا ايقضاع، ٚيٛ نإ سا أبعار 

يف بعزٙ اإلجيابٞ، ٚيٝػ ايغًيب، يهٕٛ سيو إمنا ٜعهػ غري٠ اجلُٝع ع٢ً َٓظُتِٗ  ؽدق١ٝ، 

فدُغٕٛ ع١ٓ َٔ تاصٜخ االحتار، . ٚع٢ً َغتكبًٗا ايشٟ أتفا٤ٍ ب٘، ٚأصاٙ َؾضقا، َٚؾعا، َٚتٓٛصا

سلٔ ْعًِ مجٝعا إٔ احتار نتاب املػضب . يٝػ طَٓا ٚإصثا عٗال، يهٞ ْعضم٘ يًتالؽٞ ٚاالْزثاص

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 
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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


