
 

 Page 1 [ خاف مبذ١ً إؼاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ اإليهرت١ْٝٚ]

 

 مكلف باإلعالم عضىاملكتب املركزي الحتاد كتاب املغرب حىار مع الشاعرحممد بىدويك

  لإلحتاد18يف أفق إنعقاد املؤمتر

 

 عبده حقي: حاوره 

 خاص باملىقع

تطتعد ايفعايٝات ايجكاف١ٝ املػسب١ٝ يإلستفا٤ بايرنس٣ ايفك١ٝ اـُطني يتأضٝظ إؼاد نتاب املػسب 

مخطٕٛ ض١ٓ َٔ عُساإلؼاد عسف فٝٗا َطازٖرا اإلطاز ايجكايف املػسبٞ ايعتٝد ايعدٜد َٔ .. 

اإللاشات ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين ٚايعسبٞ نُا عسف فٝٗا أٜكا ايعدٜد َٔ اإلخفاقات ايٓاػ١ اضاضا 

 .عٔ ؾساعات ايداخٌ ٚإنساٖات اـازز 

ٚتتػسف ف١ً إؼاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ اإليهرت١ْٝٚ بإٔ تفتح ٖرا اؿٛاز َع ايهاتب قُد 

بٛدٜٚو عكٛاملهتب املسنصٟ َٚهًف باإلعالّ يف اإلؼاد بٗدف تـكسٜب ٚد١ٗ ْعسٙ َٔ َاقٞ 

ٚزأٖ َٚطتكبٌ اإلؼاد يف ظٌ ايتشٛالت ايجكاف١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاإلعال١َٝ اييت ٜعٝػٗا املػسب 

ٚايعامل ايعسبٞ ٚنريو يف ظٌ اإلْكالبات اؿاؾ١ً يف تعدد أضٓاد ايٓػسٚتداعٝات ذيو ع٢ً ايٛقع 

 .اإلعتبازٟ يًهاتب املػسبٞ بؿف١ عا١َ 

 بدا١ٜ ايطٞ قُد بٛدٜٚو ْؿف قسٕ بايتشدٜد إْؿسّ َٔ عُسإؼاد نتاب املػسب عاؽ  ــــ1

فٝٗا نٌ أغهاٍ ايتكٝٝل ٚايؿساعات املسنص١ٜ ٚايفسٚع١ٝ نُا عاٜؼ شالشٍ ضٝاض١ٝ َػسب١ٝ ٚعسب١ٝ 

طبعا يطتِ زاقٕٛ عٔ املهاضب ايسا١ٖٓ ، يهٔ يف املكابٌ نٝف . َٓر أٚاضط ايطتٝٓات إىل اآلٕ 

 تكُٕٝٛ أْؿاف املهاضب اييت ؼككت ؟
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يهٔ، باملكابٌ، . ايسقا ايتاّ غري ٚازد، إذ ايسقا عال١َ ايٝكني املّٖٛٛ، ٚاإللاش ايٓٗا٥ٞ ايهاذبـــــ  

تٛدد قٓاع١ ْطب١ٝ بإٔ َا سكك٘ اؼاد نتاب املػسب ناف يٝذعًين أقٍٛ بإٔ ٚدٛدٙ املادٟ ٚاألدبٞ 

.ٚايسَصٟ، غهٌ اخرتاقا يًبٓٝات ايفهس١ٜ اآلض١ٓ، ٚاملٓعٛزات ايتكًٝد١ٜ يألغٝا٤ ٚايٛاقع ٚايٓاع  

اغتػٌ اؼاد ايهتاب ط١ًٝ عكٛد بفطٝفطا٤ َتٓٛع١ َٔ املجكفني ايعكٜٛني، َٔ َػازب ٚقٓاعات 

َِٓتِطُب إىل سصب االضتكالٍ ٚاالؼاد االغرتانٞ َٚٓع١ُ  َٚباد٤ٟ إٜدٜٛيٛد١ٝ ٚضٝاض١ٝ كتًف١، َت

، ٚسصب ايطًٝع١، ٚسصب ايتكدّ ٚاالغرتان١ٝ، ٚبعض املجكفني (آْراى)ايعٌُ ايدميكساطٞ 

نٝف لعٌ ٚطٓٓا ٜٓدسط يف َعرتى : املطتكًني يهٔ ايرٜٔ حيًُٕٛ ايطؤاٍ املؤزم ايتازخيٞ

َع فًٍٛ االضتعُاز - إىل غري زدع١–ايٓٗٛض ٚايدميكساط١ٝ ٚايعداي١ االدتُاع١ٝ، ٜٚكطع 

فكد اْفتح اؼاد نتاب  .اؾدد” ايهٛاضر”ٚاألٚيٝػازغٝا، ٚاملتٓعُني بعٌ املؤضطات اؿان١ُ، ٚ

َََطِت ٚالَطت أغهاٍ - نُا ضبل–املػازبٞ ٚايعسبٞ، ٚنسع   املػسب ع٢ً األفل ثكاف١ سداث١ٝ 

اإلغهاالت، ٚاألض١ً٦ ايسا٥ذ١ يف اؿكٌ ايجكايف اييت - ايتعبري املدتًف١، ٚاملكازبات ايفهس١ٜ املتٓٛع١

.يف فرتات ايطبعٝٓٝات ٚ ايجُاْٝٓٝات، ٚؾٛال إىل ايتطعٝٓات.. نإ ٜٓػٌ بٗا املػسب  

ايٝطازٟ ): ٚضتدسز املٓع١ُ يف ؿع١ أضاض١ٝ، َٔ غسْكتٗا، ٚعدّ اإلنتفا٤ بٛاسد١ٜ ايتٛد٘ ايعاّ

إىل ضٔ ثكاف١ االعرتاف بايسَٛش ايتازخي١ٝ اييت ضاُٖت يف إزضا٤ ٚإذنا٤ اؿسن١ ايجكاف١ٝ  (االغرتانٞ

ايٛط١ٝٓ، ٚفتح ايباب يف ٚد٘ األدبا٤ ايػباب ايرٜٔ عًُٛا ع٢ً قخ دّ ددٜد يف ممازض١ االؼاد، 

ٚيف ْػس إغعاع٘، إذ ناْت األؾٛات اؾدٜد٠ إغٓا٤ اَلِفّتا ٚإثسا٤ عُٝكا يب٢ٓ ٚأضظ ٚأبعاد اؼاد 

.ايهتاب، ٚتسضٝدا يكِٝ األدب ٚايفهس اؾدٜدٜٔ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ثِ تهسٜطا ملٗاّ اؿداث١ ٚايتشدٜح  

ٚعدّ َطاَٚت٘ أل١ٜ د١ٗ  (ايٓطب١ٝ) َٓر ايتأضٝظ ٚاإلؼاد ٜطتُد قٛت٘ َٔ اضتكاليٝت٘  ــــ2

ضٝاض١ٝ َكاز١ْ َع إؼادات عسب١ٝ أخس٣ ، عُاذا ضٛف تسآٖٕٛ يف املطتكبٌ يٝبك٢ اإلؼاد ٚفٝا 

 ملبدئ اإلضتكالي١ٝ ؟

َا مل ْطتجٔ املؤضظ - ع٢ً زغِ ز٥اض١ االؼاد، ع٢ً ايتٛايٞ، َٔ يدٕ َجكفني َطٝطنيــــ 

 (سصب االضتكالٍ)عبد ايهسِٜ غالب -  قُد عصٜص اؿبابٞ ايرٟ مل ٜهٔ َٓتُٝا–األٍٚ املسسّٛ 

َِْذُٞ – االؼاد ) قُد بساد٠ ٚايٝابٛزٟ ٚقُد األغعسٟ ٚعبد ايسفٝع دٛاٖسٟ ٚسطٔ 

نإ ٜكِ ( املهتب املسنصٟ)، ٚعبد اؿُٝد عكاز، ع٢ً زغِ ذيو، فإٕ املهتب املطري (االغرتانٞ

َٚع تٛسدٙ يف ايسؤٜا، ٚاملتهأ . دٌ اؿطاضٝات ايطٝاض١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايتكد١َٝ ايٓػٝط١ يف ايبالد

اإلٜدٜٛيٛدٝني، مبا ٜعين اغرتان٘ يف َباد٤ٟ ٚقِٝ ايدميكساط١ٝ ٚ اؿداث١ ٚايتكد١َٝ، فالغو أْ٘ 
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نإ عاٌَ تٜٓٛع ٚؽؿٝب ٚدٜٓا١َٝ ثكاف١ٝ ٚتدبري١ٜ دد َعترب٠ عربت عٔ ْفطٗا، ٚتسمجت 

.متاضهٗا ٚتػٛفٗا ع٢ً َطت٣ٛ ايتٝطري، ٚايتدبري، ٚإداز٠ ايجكايف ٚطٓٝا ٚعسبٝا  

تأضظ اؼاد نتاب املػسب ع٢ً االضتكالي١ٝ ٚايتكد١َٝ ٚاؾُاٖري١ٜ ٚايدميكساط١ٝ، االضتكالي١ٝ بإشا٤ 

ٚبإشا٤ ايٓعاّ اؿانِ، ٚاملؤضطات املُج١ً - نا٥ٓا َا نإ ٖرا اؿصب–ايتشهِ ٚاالضتشٛاذ اؿصبني 

اخرتاق٘، ٚتفذريٙ، ٚإسالٍ بٝادم تابع١ خاْع١ يفسض ٚتؿسٜف - يف غري َٓاضب١–ي٘، ٚاييت ساٚيت 

فٌٗ . ، ٚايتكًٝدا١ْٝ”األبساد١ٝ”ثكاف١ املدصٕ، َا ٜعين شزع ثكاف١ االضتطالّ ٚايتٛانٌ ٚايتبع١ٝ ٚ

إْ٘ لح إىل سد بعٝد، إذ ظٌ خالٍ عكٛد : لح االؼاد يف ٖرا ايسٖإ؟ ميهٔ ايكٍٛ بهٌ اط٦ُٓإ

عدٜد٠ َػانطا، ٚكًدال يًبٓٝات ايتكًٝد١ٜ، َٚٓافشا عٔ ايدميكساط١ٝ ٚاؿس١ٜ ٚايعداي١ 

االدتُاع١ٝ، َٚٓددا بهٌ أضايٝب اؿذس، ٚايتكٝٝل ٚايكُع اييت اْتٗذٗا ايٓعاّ ٚأشالَ٘ يف سل 

َٓاقالت َٚٓاقًني دفعٛا ايجُٔ غايٝا َٔ أدٌ أفهازِٖ ايتكد١َٝ، َٚٛاقفِٗ املبد١ٝ٥ يف اؿٝا٠ 

ٚنٌ َٔ ٜسَٞ ٖات٘ املٓع١ُ ايعتٝد٠ بت١ُٗ عدّ االضتكالي١ٝ سٝاٍ ايطًط١ . اؿس٠ ايهسمي١

إْين ال أْفٞ سكٛز ايتٛدٝ٘ ): ٚاملؤضط١ اؿان١ُ، ال ٜعدٚ إٔ ٜهٕٛ ظاملا هلا، َٚفرتٜا عًٝٗا 

املططح مبا ٜفٝد دع األْف يف ايػإٔ ” ايطٝاضٞ“اؿصبٞ يف بعض احملطات ايداي١، ٚايفكٍٛ 

َٚا تًهؤ ايطًط١ يف َٓح اؼاد . (ايجكايف يًتشهِ يف شَاّ ايتطٝري ٚايربف١ ٚؾٛال إىل اإلقؿا٤

ايهتاب، ؾف١ املٓفع١ ايع١َُٝٛ ألنجس َٔ ثالث١ عكٛد َٓر ايتأضٝظ، إال ديٌٝ ع٢ً اضتعؿا٤ 

املٓع١ُ عٔ ايتددني، ٚايتٗذني، ٚفػٌ اؿانُني يف اخرتاقٗا، َٚٔ ثِ تٛدٝٗٗا، ٚايتشهِ يف 

َٞ يف ايفرت٠  َِ ساقسٖا َٚطتكبًٗا مبا ٜعين زٖٔ اضرتاتٝذٝتٗا ايجكاف١ٝ، ٚفل كطط سهَٛٞ ُز

 .إٜاٖا، بايالغعيب ٚايالدميكساطٞ

فهٝف أزأٖ ع٢ً َطتكبٌ املٓع١ُ ايجكاف١ٝ اييت ٖٞ اؼاد نتاب املػسب، ٚاؿاٍ إٔ َطتكبًٗا َٔ 

ؾٓع َجكفٝٗا َٚبدعٝٗا، ٚاملٓتطبني إىل َٝجاقٗا، ٚقٛاْٝٓٗا ايتٓع١ُٝٝ، ٚاضرتاتٝذٝتٗا ايجكاف١ٝ 

–ْعِ، ميهٔ اؿدٜح . ٚتٝطس ايربف١، ٚاالغتػاٍ املسسًٞ  اييت ٖٞ خازط١ طسٜل تكٛد اـطٛ،

ايطٝاضٞ اؾدٜد، عٔ مماغا٠ ايتػٝري، ٚايفعٌ يف َطاز –يف ضٝام اؿساى االدتُاعٞ - اآلٕ

األسداخ ٚايٛقا٥ع، ٚايعٌُ ع٢ً االزتكا٤ بايجكايف يف تسابط عكٟٛ بايطٝاضٞ باملع٢ٓ ايػاٌَ 

ٚايٓبٌٝ يًطٝاضٞ ٚطسح املُاسهات ايتاف١ٗ داْبا، َٔ أدٌ تدبري االختالف املػازبٞ ايطٝاضٞ، 

.ٚتٓطٝب٘، إذا أزٜد يًُٓع١ُ إٔ تعٝد عافٝتٗا، ٚتطرتد تٛثبٗا ٚعٓفٛاْٗا ٚزٚسٗا  

 عسفت أٚاخسايتطعٝٓات َٔ ايكسٕ املاقٞ إثاز٠ َطأي١ ؼٌٜٛ َٓع١ُ اإلؼاد إىل مجع١ٝ ذات  ــــ3

؟ ثِ أال ؽػٕٛ إٔ  َٚٔ أدٌ تٜٓٛسايسأٟ ايعاّ ، أٜٔ ٚؾٌ ٖرا املًف املطًيب اهلاّ. ايٓفع ايعاّ 

 ٜهٕٛ ٖرا املهطب مبكابٌ تٓاشالت ٖٞ َٔ زؾٝد اإلؼاد ايٓكايٞ ؟
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ُِٜطَتَذِب هلا َٔ : أغست َقِباّل، إىل إٔ ٖرٙ ايؿف١ـــــ  ؾف١ املٓفع١ ايع١َُٝٛ، أٚ ايٓفع ايعاّ، مل 

طسف ايدٚي١ إال بعد َتًَُهؤ َٚيِأٟ بعد إٔ ضًخ االؼاد َٔ عُسٙ أشٜد َٔ ثالث١ عكٛد، أَا ٚقد 

أٟ إطالم األْػط١ ايجكاف١ٝ، ” املا٤ ٚاملسع٢“اضتذٝب يالؼاد، َٚٓح ايؿف١ اييت ٜفرتض إٔ ؽٍٛ ي٘ 

ٚتؿسٜف بسْاف٘ ايعاّ، ٚبساَر ايفسٚع ٚاؾٗات، فإْٗا ظًت نتًو ايعذ١ً ايؿد١٥ اييت ال تتشسى 

عًُا إٔ ؽؿٝـ َٝصا١ْٝ أٚ اعتُاد َايٞ  .زغِ ايتٓعٝف ٚايتصٜٝت، فال ْفع عاّ ٚال حيصْٕٛ

ٖٛ سل ثابت َٔ - ع٢ً غساز مجعٝات أخس٣ ْايت أنجس مما تطتشل–يتٌُٜٛ أْػط١ املٓع١ُ 

سكٛم املٓعُات ايجكاف١ٝ ايفاع١ً، ٚاؿاٍ إٔ االؼاد فاعٌ مجعٟٛ قٟٛ، إذ تعدت فاعًٝت٘ ٚسكٛزٙ 

ايجكايف ايكازب ٚاملسنٛش، سدٚد ايبالد، فأقش٢ حيع٢ بتكدٜس ٚاسرتاّ كؿٛؾني َٔ قبٌ 

َٔ ٖٓا، فإٕ املٓع١ُ تعتاؽ ثكافٝا ع٢ً َٓش١ ٚشاز٠  .َٓعُات ٚاؼادات ايهتاب ٚاألدبا٤ ايعسب

ايجكاف١، َٚٓش١ اجملًظ ايبًدٟ، ُٖٚا َٓشتإ ال ميهٔ، عاٍ، إٔ تًبٝا اْتعازات االؼاد، 

يف ٚال١ٜ ايػاعس سطٔ –قٝك١ زٖٔ االؼاد ” غك١“ٚإذا اعتربْا إٔ ٚقع . ٚتطتذٝبا يرباف٘ ٚأفك٘

اييت مل تتبعٗا ؾدقات، ٖٚٛ َا ” ايؿدق١“إعُاال ٚأدسأ٠ هلرٙ ايؿف١، فٓشٔ ْكس بٗرٙ - َِْذُٞ

.ٜفسض زفع ضكف املطايب َٔ أدٌ إقساز ايؿف١، ٚخٛض أغهاٍ ْكاي١ٝ بػا١ٜ تٓصٌٜ بٓٛدٖا  

١َّٓ أٚ ؾدق١- إذا ؼكل عرافريٙ نًٗا–ٚال فاٍ العتباز املهطب  –، ٜطتٛدب ”إسطاْا“أٚ ” َِ

تًب١ٝ طًبات املاْح املكُس٠، ٚإال فإٕ نٌ اؾُعٝات ايفاع١ً ثكافٝا ٚتسبٜٛا، ٚسكٛقٝا، ٚنٌ - باملكابٌ

اؾسا٥د ٚايؿشف، ٚايٓكابات ٚاألسصاب ايطٝاض١ٝ، اييت متٓح َٔ طسف ايدٚي١ َا ب٘ تكِٝ أٚدٖا، 

- ٚتفعٌ، بسافٗا ٚأْػطتٗا، تعٌُ عطب غسٚط املاْح، ٚتسفع عكريتٗا يف غدٖٚا ٚزٚاسٗا

 .بايتًٌٗٝ ي٘ ٚاملدٜح، عطبإ ٖرا املٓطل

َاٖٛ تؿٛزى َٔ َٛقعو نُهًف إعالَٞ باإلؼاد بعد املؤمتسايكادّ يف عٗد ٚشٜسيًجكاف١  ــــ 4

َٔ سصب إغرتانٞ ٜطازٟ قُٔ تػه١ًٝ سه١َٝٛ ٜرتأضٗا سصب إضالَٞ خؿٛؾا َا تعًل عس١ٜ 

  اإلبداع ايفين ٚاألدبٞ ، ٌٖٚ اإلغازات اؿاي١ٝ َٔ اؿصب ايرٟ ٜرتأع اؿه١َٛ َػذع١ ؟

يف ادتُاع يٓا َع ٚشٜس ايجكاف١ األضتاذ ايؿبٝشٞ، َا ٜبعح ع٢ً ايتفاؤٍ ٚايتطُني، طاملا إٔ ــــ 

ايسدٌ غري غسٜب ع٢ً املٝدإ، فٗٛ ضًٌٝ بٝت عًِ َٚعسف١، َٚدزى أل١ُٖٝ ايجكاف١ نُدخٌ 

ٚعدّ   ؿاٍ ايجكاف١ املػسب١ٝ،–َٚدزى، بعد ذيو . أضاع يًت١ُٝٓ، ٚبٓا٤ إْطإ األيف١ٝ ايجايج١

غري إٔ إغازات َا، ٚممازضات َع١ٓٝ، ٚنالَا . هلرا، فتفاؤيٞ َطٓٛد. إٜال٥ٗا االعتباز املطًٛب

َٔ قبٌ َطؤٚيني ٚأتباع قطٛبني ع٢ً سصب ايعداي١ ٚايت١ُٝٓ، - ع٢ً عٛآٖ٘–ٜطًل، أسٝاْا 

فُا . تهدز ؾفا٤ ايؿٛز٠ املتفا١ً٥ اييت زمست قبٌ سني، ُٚتَػِبُؼ األفل املفتٛح، األفل املٓتعس

ُ٘ . ْطُع٘ َٚا ْكسؤٙ َٚا ٜؿًٓا َٔ يػٛ غؿٛف املٗسداْات ايف١ٝٓ ايطُٝٓا١ٝ٥، ٚايػٓا١ٝ٥ َٚا َدَبَش
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دفرت ايتشُالت يًتًفصٜٕٛ املػسبٞ، َٔ بٓٛد يعٌ فٝٗا َا ٜؿادز سس١ٜ ايربف١، ٚإطالم املٛاد اؿ١ٝ 

.ٚاملٓػسس١، نٌ ذيو أغٝا٤ تبعح ع٢ً اـٛف، ٚيهٔ تتطًب َٓا زفع ضكف ايتؿدٟ ٚايٝكع١ عايٝا  

 َٔ األض١ً٦ ايػا٥ه١ ايكدمي١ اؾدٜد٠ ضؤاٍ ٜتعًل بايعك١ٜٛ َٚا أثازٙ َٔ إْتكادات تكسب  ــــ5

أسٝاْا يف َؿداق١ٝ اإلْتُا٤ يإلؼاد ، أيٝظ ايعسف ايتازخيٞ ايّٝٛ َٛاتٝا يًتفهرييف تعدٌٜ غسٚط 

 ايعك١ٜٛ خؿٛؾا يف ظٌ ايتشٛالت اؿاؾ١ً يف ٚاقع ايٓػسايٛزقٞ ٚاإليهرتْٚٞ ؟

املسنصٟ )املُٓٛس١، ٖٚرا ايهجري ايرٟ قٌٝ ٜدَؼ املهتب ايتٓفٝرٟ ” ايعك١ٜٛ“قٌٝ ايهجري عٔ ـــــ 

ال - نُا تعًِ–ٚاؿاٍ إٔ ايعك١ٜٛ . إخل..، بايتٛاطؤ، ٚاحملطٛب١ٝ، ٚايصب١ْٝٛ، ٚاإلخٛا١ْٝ(ضابكا

فٗٓاى أؾدقا٤ . تؿٓع ناتبا، ٚال تكفٞ َؿداق١ٝ ْٛع١ٝ، ٚق١ُٝ َكاف١، ع٢ً َا ٜهتب٘ ايهاتب

َٔ دٕٚ إٔ ٜٓتطبٛا إىل املٓع١ُ بطا٥كٝا، إَا - يف ايبالد–نجريٕٚ هلِ قُٝتِٗ االعتباز١ٜ ثكافٝا 

 ٖٞ قٝد –أٜا ناْت - إٔ اؾُع١ٝ–ألِْٗ شاٖدٕٚ يف ايًكب ايسمسٞ، ٚاألقٛا٤، أٚ ألِْٗ ٜعتكدٕٚ 

ٌٟ بايهاتب إٔ ٜهٕٛ سسا، ٚإٔ نتابت٘ ٖٞ َا ٜسفع٘ أٚ ٜكع٘، ال اؾُع١ٝ- زمسٞ َٚع ذيو، . ََٚسِس

ََٝس٠ِ  أٟ بعٝدا عٔ االضتٓاد إىل املعاٜري، ٚأ١ٜ َعاٜري؟، فإٕ املهتب ايتٓفٝرٟ، : ٚبعٝدا عٔ امَلِع

ٖٛ َٔ ميٓح ايعك١ٜٛ هلرا، - أدبا٤ هلِ اعتبازِٖ يف املػٗد ايجكايف ايعاّ- أسٝاْا–مبع١ٝ 

إذ ٜتداخٌ فٝٗا ايراتٞ باملٛقٛعٞ، : ٚحيذبٗا عٔ ذاى، يف ق٤ٛ تكدٜسات ٜؿعب تٛؾٝفٗا

ٚيريو، ظٌ َٓح ايعك١ٜٛ َجاز ْكاؽ . إخل.. االْطباعٞ ايػدؿٞ، باملٓٗذٞ ايؿازّ، ايرٚم بايجكاف١

ؾشٝح إٔ ايعسف١ٝ ايتازخي١ٝ َٛات١ٝ  .ٚضذاٍ، ٚقط تٗذِ ٚاْتكاد، ٌْٚٝ َٔ َؿداق١ٝ املٓع١ُ

” عك١ًٓ”ٚضٝاقٗا قُني عًُٓا مجٝعا، ع٢ً ايتفهري يف تعدٌٜ غسٚط ايعك١ٜٛ، ٚ- ايّٝٛ  –

ٚيٛ بػهٌ ْطيب ٜتػٝا املٛقٛع١ٝ ٚاإلمجاع، ٚعسض ايطًب ع٢ً أنجس َٔ ؾ١ٓ إذا ” املعري٠

َٚٔ مث١، فاؿاد١ َاض١ إىل تعدٌٜ ايكٛاْني  .ٚايسد  اضتػهٌ األَس، ٚدب ايٓصاع، ٚاألخر

ايتٓع١ُٝٝ يالؼاد، مبا ٜتُاغ٢ ٚايتشٛالت ٚاهَلَبات ايجكاف١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، َٔ د١ٗ، 

 (٠) ع٢ً َٛعد َع تٛؾٝف ددٜد يًهاتب18ٚمبا جيعٌ اؼاد نتاب املػسب بعد املؤمتس 

:ٖٚرا َا جيعٌ ايطؤاٍ املطهٛت عٓ٘ ٜتًع ايسأع ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ  .املػسبٞ  

 (٠)َا املساد باؼاد نتاب املػسب؟ ٌٖ ٖٛ اؼاد يألدبا٤ ٚاألدٜبات عؿس املع٢ٓ؟ أّ اؼاد يهٌ ناتب

ست٢ ٚيٛ اقتؿس ع٢ً أطسٚس١ دنتٛزاٙ يف األدب؟ ٌٖ َٔ اؾا٥ص إٔ ٜهٕٛ نتاب االقتؿاد ٚايعًّٛ، 

أعكا٤ يف االؼاد؟ ٌٖٚ ٜٓتُٕٛ مبٓطل ايتط١ُٝ َٚٓطٛقٗا إىل ايهتاب ٚاألدبا٤؟ ٚأؾشاب األطازٜح 

.. إخل.. ايرٜٔ ٜٓتطبٕٛ إىل املٓع١ُ امسٝا ثِ ٜٓطف٦ٕٛ، َٚع ذيو حيطبٕٛ ع٢ً االؼاد؟ إخل

 .فايطؤاٍ ٜتٓاضٌ
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 الغو يف إٔ ايٓػساإليهرتْٚٞ قد أضِٗ نجريا يف تفذريطاقات نتاب غباب ع٢ً اـؿٛف  ــــ6

غبِٓٗ ايٓػسايٛزقٞ َِٚٓٗ َٔ تعسقٛا يإلقؿا٤ املُٓٗر يف ايفسٚع ، َٔ ٚد١ٗ ْعسى نٝف 

 ميهٔ يإلؼاد إٔ خيًل ْٛعا َٔ املؿاؿ١ ايسَص١ٜ يسد اإلعتبازهلؤال٤ ؟

إذا نإ ايٓػس اإليهرتْٚٞ، أضِٗ يف تفذري طاقات نتاب غباب ظًُِٗ ايٓػس ايٛزقٞ بإبعادِٖ، ـــــ 

برزٜع١ اؿس١ٜ، –ٚعدّ اإليتفات إىل إبداعِٗ، فإْ٘ َٔ د١ٗ أخس٣، أضِٗ يف اـًط ٚاـبط، إذ 

َٗصٚشا، ٚإبداعا ٜػهٛ َٔ أعطاب يف ايبٓا٤ ٚايًػ١، ٚايتدٌٝٝ، ” أدبا“ٚعدّ املساقب١، أؾبشٓا ْكسأ 

ِٝٔ” غكٛقٗا“ٜتطسب َٔ  (َكاالت)ٚفهسا  ُٞ، ٚاألخطا٤، ٚاالقطساب ايَب فأْت أَاّ . ايػشٛب ٚايَع

غاغ١ ايهبُٝٛتس، تبرٍ دٗدا َكاعفا َٔ سٝح َتابع١ اؾٝد ٚاؾٌُٝ ٚايكٟٛ، ٚاّطَساح ايػح 

 .فهٝف ٜطتكِٝ األَس يدٜو؟ أيٝظ يف األَس عٓت َٚػك١ قٓه٢؟ .ٚايكعٝف ٚاملٗصٚش

فإذا أقؿٝت ٖرا اؾص٤ َٔ اٖتُاَٞ، ُٚعِدُت َعو إىل اؾاْب اآلخس اؾٌُٝ ايرٟ ٜهتب ٚفل 

قاؾني ٚزٚا٥ٝني، : َٛاؾفات األدب ٚاإلبداع، فإْين أغاطسى ايسأٟ بإٔ ايعدٜد َٔ ايهتاب ٚاملبدعني

، َٛزع عًِٝٗ إقؿا٤ ممٓٗر، ٚإبعاد َكؿٛد، ٚتُٗٝؼ عٔ ضابل إؾساز ٚتسؾد، (ات): ٚغعسا٤

ٚقع ذيو خالٍ فرتات أعُت فٝ٘ اؿصب١ٝ ايكٝك١، ٚايدا٥س٠ اإلخٛا١ْٝ، أبؿاز بعض املطرئٜ 

 .باطػني ناملؤضط١ املدص١ْٝ اييت ٜٓتكدْٚٗا- ٜا يًُفازق١–ٚاملدبسٜٔ يًػإٔ ايجكايف، فهاْٛا 

 َٔ دٕٚ غو إٔ ايسؾٝد ايجكايف يإلؼاد ٜكاع أٜكا مبذُٛع اإلؾدازات ٚاملٓػٛزات فكال  ــــ7

 عٔ األْػط١ ايجكاف١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ املسنص ٚايفسٚع ؟

َِٝد إٔ ٖرا ايكٝاع ٜؿبح َػسٚعا َت٢ َا عسفٓا ايعساقٌٝ ٚاإلنساٖات املاي١ٝ اييت ٜعاْٝٗا ـــــ  ْعِ، َب

املهتب املطري، سٝح إٕ طبع ْٚػس ٚإؾداز نتب ٚفالت باضِ االؼاد، تتطًب َاال نجريا، 

 يف غايب –ٖٚٛ َا حيدخ . ٚتتطًب غسان١ سكٝك١ٝ َدع١ُ ٚ َطاْد٠ ملػازٜع اؼاد نتاب املػسب

، املهًف١ ٚغاؾ١ يف ”آفام“ٚال تٓظ إٔ االؼاد ٜٓػس َٛمسٝا ف١ً . زغِ غح املٛزد- األسٝإ

 .سًتٗا اؾدٜد٠ اآلٕ، ٚعدد َطتهتبٝٗا، ٚناتبٝٗا

نُا ٜطبع ألعكا٥٘ َا ٜتٛؾٌ ب٘ َِٓٗ، يف أدٓاع ايهتاب١ املدتًف١، باسجا عٔ املؿدز املٍُٛ 

ِٛم  .ٚامُلَط

شد ع٢ً ذيو، َا اضتشدث٘ االؼاد يف ٚال١ٜ ايػاعس قُد األغعسٟ، إذ ٜتعًل األَس ظا٥ص٠ األدبا٤ 

 .ايػباب، اييت ٜعكبٗا طبع األعُاٍ ايفا٥ص٠، َٚهافأ٠ أؾشابٗا
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تعٝؼ بالدْا ؼٛالت دميٛقساط١ٝ زا٥د٠ ع٢ً املطت٣ٛ ايعسبٞ يعٌ َٔ ػًٝاتٗا تفعٌٝ َبدأ ــــ 8

زبط املطؤٚي١ٝ باحملاضب١ إىل أٟ سد ميهٔ إعُاٍ ٖرا املبدأ ع٢ً َطت٣ٛ اإلؼاد يف ايٛال١ٜ 

 ايكاد١َ ؟

املايٞ ٚاألدبٞ، ايًرٜٔ : يف نٌ َؤمتس َؤمتس، ٜتكدّ املهتب ايتٓفٝرٟ بعسض ايتكسٜسٜٔــــ 

ٜعهطإ، باملعطٝات ايسق١ُٝ، ٚايبٝاْات املدع١َٛ بايفٛاتري ٚاؿطابات، سؿ١ًٝ عًُ٘ بني 

.املؤمتسٜٔ، ُٖٚا ايتكسٜسإ ايًرإ ٜٓاقػٗا املؤمتسٕٚ قبٌ ايتؿٜٛت عًُٝٗا باملؿادق١ َٔ عدَٗا  

ٚبايتايٞ، فاحملاضب١ قا١ُ٥ ْٚادص٠ يف ؼدٜد املطؤٚيٝات، َطؤٚي١ٝ ايٓذاع١ يف ايتدبري، أٚ ايتكؿري 

 .يف إداز٠ ايػإٔ ايجكايف ٚايتطٝري

ٚع٢ً ذيو، فاملٝصا١ْٝ تعسض ع٢ً ؾ١ٓ افتشاف َتدؿؿ١ َٚدقك١، تٓبجل عٔ املؤمتسٜٔ َٚٔ 

َُِشَؿ١ّ، أٚ طايب١ َدَع أْفٗا يف تدبري - َٔ خازز االؼاد–َٚا ثبت إٔ د١ٗ . املؤمتس َُ اْربت 

ٌٖٚ تعطٝٓا اؿه١َٛ َاال ٚفريا، . املهتب ايتٓفٝرٟ ملًفات٘ ٚبساف٘ ٚأْػطت٘ خالٍ ٚالٜت٘ ايتطٝري١ٜ

َٚٝصا١ْٝ ٜتشًب هلا ايسٜل، ست٢ تتبعٓا باالفتشاف ٚاملساقب١ ٚاملطا٤ي١؟ قؿاز٣ َا ٜأتٝٓا َٔ دعِ 

َٛمسٝا ٚسطب ايطًب ٚاؿاد١ ال ٜتعد٣ ٚشازٙ –َايٞ، باإلقاف١ إىل بعض املؤضطات ايع١َُٝٛ 

 .ايجكاف١، ٚاجملًظ ايبًدٟ

تعسف دٌ ايدٍٚ ايعسب١ٝ إْتفاقات ٚعؿٝاْا قد أْع١ُ ايكُع َٚؿادز٠ اؿسٜات ، َٔ ــــ 9

َٛقعو نعكٛباملهتب املسنصٟ يإلؼاد َٚهًف باإلعالّ بهٌ ؾساس١ َاذا قدّ إؼاد نتاب املػسب 

 يًسبٝع املػسبٞ ٚايعسبٞ َٔ َٛاقف ٚبٝاْات َٚؤاشز٠ ؟؟

مل ٜكدّ غ٦ٝا ذا باٍ، بٌ اتطِ َٛقف االؼاد بايتربرب ٚايبًباٍ، زمبا يػُٛض املطام ـــــ 

ٌَ َٔ ٖرٙ  ايٓكايٞ هلرٙ اهَلَبات اؾُاٖري١ٜ، ٚزمبا الختالط اؿابٌ بايٓابٌ، مبا ٜعين َا َتَشَؿ

–إذ ُضِسُقت َٔ يدٕ اؿسنات اإلضال١َٝ؛ َا ٜصٜد األفل ايتباضا ٚندزا، ٚاؿاقس  (ايجٛزات)اهَلَبات أٚ

 20فٌٗ ؾُت االؼاد إشا٤ َا دس٣ ٚجيسٟ، ٚعدّ تصنٝت٘ َٚبازنت٘ ؿساى - ٖصٖص٠ ٚـبط١

فرباٜس، ٚايجٛزات ايتْٛط١ٝ ٚاملؿس١ٜ ٚاي١ُٓٝٝ ٚايًٝب١ٝ ٚايطٛز١ٜ، تك١ٝ أّ تسمج١ يٛاقع غتات 

.املهتب، ٚاْبٗاّ َٛقف٘، ٚغبؼ تؿٛزٙ سٝاٍ ايػًٝإ االدتُاعٞ اؾُاٖريٟ َػسبٝا ٚعسبٝا  

 .أقع ايطؤاٍ، ٚال أْتٟٛ اإلداب١، ألٕ اإلداب١ اؾطفاف ٚتٛزط

 ؟  ن١ًُ أخري٠ يهٌ ايهاتبات ٚايهتاب املػازب١ بٗرٙ املٓاضب١ اـُط١ٝٓٝــــ 10
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ايهاتبات ٚايهتاب املػازب١ قاطب١، ٚأدعِٖٛ إىل ايهتاب١ املطؤٚي١، ٚاإلبداع - ختاَا–أسٝٞ ـــــ 

املؤضظ ع٢ً قِٝ اؿل ٚاـري ٚاؾُاٍ، َرنسا إٜاِٖ بايرنس٣ اـُٝط١ٝٓ اييت ٖٞ عُس َٓع١ُ 

أقٍٛ ٖرا يًذدٜدات ٚاؾدد يف عامل ايهتاب١ )، (اؼاد نتاب املػسب): عتٝد٠ تازخي١ٝ امسٗا

َُِت عُٝكا (ٚاإلبداع َِٝض هلا َٔ –، ٖٚٞ املٓع١ُ اييت َبَؿ َطاز ايجكاف١ ٚاألدب ٚايفٔ، ببالدْا، إذ ُق

ٍِ َكطسب، إىل َبِس ايفهس ٚاألدب غؿٛؾ١ٝ َػسب١ٝ سدٜج١  ٍٞ، ِٚخَك َٗا يف عس ُيَذ قاد َدَفَت

ٚسداث١ٝ، اخنسطت يف ضؤاٍ اؿاقس ٚاملطتكبٌ، َزاَد١ّ ايِبِسَن١ اآلض١ٓ ايتكًٝد١ٜ، ٚاملعٝك١ يًتكدّ، 

ايطٝاض١ ايالغعب١ٝ - يف َعرتى ايؿساع ايطٝاضٞ ناغف١ ٚفاقش١–ٚايتطٛز، ٚاْدفت 

ٚايالدميكساط١ٝ اييت أٚؾًت ايبالد إىل ايطسٜل املطدٚد، ٚطازس١ أض١ً٦ سازق١ ع٢ً فٛزإ املسس١ً 

يف إٔ ْهٕٛ أٚال ْهٕٛ َعسفٝا ٚأدبٝا ٚفٓٝا، ٖٚٛ َا ٜعين تأؾٌٝ َػسب١ٝ ايهتاب١ بتٛاغر ٚثٝل 

 .َٚتني َع إبداالت ايهتاب١ ٚاملعسف١ َػسقٝا ٚنْٛٝا

ُِٜطَتَطاُب اضرتداعٗا، َٔ دٕٚ اإلقا١َ فٝٗا، ألٕ ايطؤاٍ ايّٝٛ يٝظ ضؤاٍ األَظ،  إْٗا ذنس٣ 

 ! ٚأدٚات ايبٓا٤ يف ايهتاب١ ٚاملطسح ٚايتػهٌٝ ٚايطُٝٓا ٚايػٓا٤، غريٖا ايبازس١

 


