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قطب الن�رش والندوات

�سكرا ال�سيد الرئي�س عن هاته الكلمة التي و�سعتنا يف 

ال�سياق العام للندوة. كما اأ�رشمت هذه الندوة يتمحور 

مو�سوعها حول الإ�سدار اجلديد للأ�ستاذ ر�سيد مرابط   

»التدبري احلديث: الأ�س�س واملفاهيم النظرية والعملية«

الأ�ستاذ ر�سيد مرابط كما اأ�سار ال�سيد الرئي�س هو اأ�ستاذ 

ومدير �سابق للمعهد العايل للتجارة وتدبري املقاولت 

وهو الآن يراأ�س مكتب ال�ست�سارة ا�سمه BRM، واأي�سا 

مدير �سلك الدكتوراه واأ�ستاذ باملعهد العايل للتجارة 

وتدبري املقاولت.  بجانب الأ�ستاذ مرابط، دعونا اأي�سا 

ال�سيد حممد حوراين وهو الرئي�س املدير العام ملجموعة 

HPS ورئي�س احتاد مقاولت املغرب �سابقا، من اأجل 
تقدمي توطئة تقدميية باعتباره قارئا متاأنيا، �سينرينا 

بورقته على ا�ستيعاب كل مفاهيم التدبري التي جاءت يف 

كتاب مرابط. واأي�سا نت�رشف بح�سور ال�سيد عبد الرحمان 

الرامي، وهو املدير العلمي ملركز الدرا�سات والبحث يف 

التكوين والرتبية، لأنه لإدراك خبايا وثنايا هذا الكتاب 

لبد من اأ�ستاذ له ر�سيد علمي ومثقف له ر�سيد علمي 

وبحثي من حجم ال�سيد عبد الرحمان الرامي.

 مرحبا بكم جميعا. وقبل دعوة ال�سادة الأ�ساتذة للجلو�س 

يف هذه املن�سة، لبد من الإ�سارة، اأنه، ويف هذا الف�ساء 

اجلميل، لأول مرة تنظم فيها موؤ�س�سة التجاري وفابنك 

ندوة بالعربية، هذا ان دل على �سيء فاإمنا يدل عن 

ع�سقنا الكبري لهذه اللغة. ومن جميل ال�سدف اأن يكون 

هذا اليوم هو اليوم العاملي للغة العربية، الذي حتتفي 

به منظمة الرتبية والثقافة والعلوم »اليون�سكو«.

اأدعو بجانبي ال�سيد ر�سيد مرابط وال�سيد حممد حوراين 

وال�سيد عبد الرحمان الرامي.

اأ�ستاذ حوراين، بعد تقدميكم لكتاب ر�سيد مرابط اأعتقد اأنكم 

اأدركتم احلمولة العلمية لهذا الكتاب، ماهي ارت�ساما تكم؟

اأيها احل�سور الكرمي ، حتية طيبة 

اأود يف البداية اأن اأرحب بكم واعرب لكم عن غبطتي 

با�ستقبالكم يف اإطار لقاءات موؤ�س�سة التجاري وفا بنك 

حتت �سعار تبادل من اأجل فهم اأف�سل 

  )Echanger pour mieux comprendre(

هذه الندوة ذات البعدين القت�سادي والثقايف هي 

فر�سة ملقاربة خ�سوبة وغنى موؤلف الأ�ستاذ ر�سيد 

مرابط ، املدير ال�سابق والأ�ستاذ باملعهد العايل للتجارة 

واإدارة املقاولت »التدبري احلديث… الأ�س�س واملفاهيم 

النظرية والعملية« 

 لقبولكم الدعوة، الأ�ستاذ مرابط و�سكراً للح�سور 
ً
�سكرا 

الكرمي املكون من الزبناء والباحثني واملهتمني والطلبة 

على تلبيتكم دعوة هذا اللقاء، الذي يندرج يف اإطار �سل�سلة 

الندوات التي تنظمها موؤ�س�ستنا يف احلقل الثقايف، الذي 

نتفاعل مع زخمه تفاعل جاداً و�سادقا. 

 )Pôle Edition & Débâts( فقطب الن�رش والندوات

اأحد الأقطاب الثلثة ملو�س�سة التجاري وفا بنك، بجانب 

قطبي الرتبية والفنون اجلميلة ي�سعى من خلل ن�ساطه 

اإىل تقا�سم املعرفة �سيما واأن الأمر يتعلق اليوم باإ�سدار 

كتاب ُيعد الأول من نوعه والذي يتناول م�ساألة التدبري، 

اإذ �سيتيح لزبنائنا ولكل املهتمني املعربني اأن يلجوا 

هذا امليدان املعريف من بابه الوا�سع و ذلك بامتلك 

اآليات ومفاهيم التدبري احلديث.

ويف النهاية اأود اأي�سا اأن اأرحب وبحرارة بال�سيد حممد 

احلوراين، الرئي�س املدير العام ل�رشكة HPS وال�سيد عبد 

الرحمان الرامي، املدير العلمي للمركز الدويل للدرا�سات 

والبحث يف الرتبية والتكوين حل�سورهما هذا اللقاء من 

اأجل اإغناء احلوار حول مو�سوع هذه الندوة.

�ل�ضيد منري هر�دي

�ل�ضيد منري هر�دي، م�ض�ؤول عن �لت���ضل �لد�خلي ملجم�عة �لتجاري وفا بنك

�ل�ضيد حممد �لكتاين

�لرئي�س �ملدير �لعام ملجم�عة �لتجاري وفا بنك
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با�سم اهلل الرحمان الرحيم و ال�سلة و ال�سلم على 

اأ�رشف املر�سلني،

ال�سيد الرئي�س، ال�سيدات وال�سادة املدراء العامون، ال�سادة 

و ال�سيدات الأ�ساتذة و الباحثون،

ح�رشات ال�سيدات و ال�سادة، اأيها احل�سور الكرمي،

ي�رشين و ي�رشفني اأن اأ�سارك يف هذا اللقاء الثقايف الهام، 

الذي تنظمه موؤ�س�سة التجاري وفابنك، مبنا�سبة �سدور 

اأول كتاب من نوعه يف املغرب باللغة العربية حول 

مو�سوع التدبري، ملوؤلفه الدكتور ر�سيد مرابط، حتت عنوان 

»التدبري احلديث، الأ�س�س واملفاهيم النظرية والعملية«.

اإين، اإذ اأتقدم بال�سكر اجلزيل ملنظمي هذا اللقاء و على 

راأ�سهم الأخ و ال�سديق ال�سيد حممد الكتاين، ل ي�سعني 

اإل اأن اأثني على الدكتور ر�سيد مرابط لإقدامه على هذه 

املبادرة املباركة التي �ست�ساهم ل حمالة يف ن�رش املعرفة 

ب�سوؤون التدبري على نطاق وا�سع بني الطلبة والباحثني 

و كل القراء املعربني الذين يهتمون بهذا املو�سوع. 

هذا الكتاب الذي يتطرق لتدبري التنظيمات املختلفة 

مبا فيها املقاولت اخلا�سة، واملوؤ�س�سات العمومية 

واجلمعيات، و التعاونيات وغريها؛ يحلل فيه الأ�ستاذ 

ر�سيد مرابط امليدان التدبريي ويقدمه فكرا وممار�سة، 

مفاهيم عملية واجتاهات معا�رشة يف كتاب متكامل 

ومتنا�سق.

ف�سل عن ذلك، ي�سعى املوؤلف اإىل مقاربة خمتلف امل�سائل 

املتعلقة باملو�سوع ومعاجلتها باأ�سلوب اأكادميي وعملي، 

وبطريقة جتمع بني الرتكيز و التب�سيط، مما ي�سهل قراءة 

الكتاب وال�ستفادة منه.

توجد يف هذا الكتاب اإجابات عديدة على ت�ساوؤلت رجال 

الأعمال وامل�سوؤولني الإداريني وم�ساعديهم و كل من 

يتطلع لمتلك روؤية علمية وعملية متكاملة ملا يتعلق 

بالتدبري واملدبرين، يف كل ما يحيط بهما من مفاهيم 

و م�ستجدات معا�رشة واآفاق م�ستقبلية.

�ل�ضيد حممد ح�ر�ين

HPS لرئي�س �ملدير �لعام ل�رشكة�

�ل�ضيد هر�دي

�سكرا الأ�ستاذ حوراين عن هذه الورقة. الأ�ستاذ الرامي قراأمت كتاب الأ�ستاذ ر�سيد مرابط ولحظتم اأن هناك منهجية 

�سارمة ومقاربة برغماتية علمية ذات م�ستوى عايل. بعد قراءتكم الثاقبة للكتاب، ما هو ت�سوركم للأطروحات 

التي جاء بها؟  

اأمتنى ان يكون  هذا الكتاب قد اأفلح يف بلوغ اأهدافه، 

التي تتمثل يف حتقيق الفائدة العلمية واملنفعة العملية 

ل�سالح القراء و امل�ساهمة يف تنمية املقاولت املغربية 

و العربية.

و يف اخلتام، و نحن نحتفل باليوم العاملي للغة العربية 

الذي ي�سادف لقاءنا هذا، اأود اأن اأ�سري اإىل اأن ما مييز 

هذا الكتاب، زيادة على قيمته العلمية و البيداغوجية، 

هو م�ساهمته يف اإغناء املكتبة العربية و بالتايل تقوية 

مكانة لغة ال�ساد اإقليميا و عامليا.

فكل الدرا�سات توؤكد اأنه لي�ست هناك لغة ميكن اأن تفر�س 

نف�سها يف امل�ستقبل كلغة عاملية وحيدة. فهيمنة اللغة 

الإجنليزية لن تدوم. و هذا ما يوؤكده عدد من الباحثني 

الغربيني مثل الكاتب الإ�سباين كاميلو ُخو�سيه احلائز 

على جائزة نوبل يف الآداب، الذي يقول: »لن يبقى من 

اللغات الب�رشية اإل اأربع قادرة على احل�سور العاملي 

وعلى التداول الإن�ساين، وهي: الإجنليزية والإ�سبانية 

والعربية وال�سينية. فلن�ساهم جميعا كمغاربة، كل يف 

اخت�سا�سه، لت�ستمر لغة القراآن يف اإ�سعاعها الإن�ساين.

و ال�سلم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
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هذا التقدمي هو ثمرة قراءة متاأنية توليفية للكتاب ، 

لكنها قراءة متعددة. بالفعل ، ناهيك عن اإبراز املكونات 

الأ�سا�سية، فاإنه ي�ستدمج العنا�رش املركزية من قبيل: 

امللءمة العلمية للكتاب واأ�سالته وم�رشوعيته. 

زد على ذلك، اأنه ل�ستجلء املعنى املتعدد الأبعاد لكل 

هذه العنا�رش، فهو مُييط اللثام عن العلقة بني الكتاب 

وموؤلفه.

1- تقدمي عام للكتاب:
يتطرق هذا الكتاب، كما يدل على ذلك عنوانه، للتدبري 

احلديث من زاوية اأ�س�سه ومفاهيمه النظرية والعملية. 

هذا العنوان دال اإن على م�ستوى تيمته املحورية اأوعلى 

م�ستوى بعده املزدوج النظري- العملي.

و يغطي هذا البعد املزدوج النظري- العملي دينامية 

الكتاب برمته وجمموع الف�سول امل�سّكلة له، ال�سيء الذي 

يجعل منه اأداة متميزة، ذات حمولة تكوينية.

 �ستكون لنا عودة لهذه احلمولة التكوينية مبزيد من 

التدقيق بعد اإعطاء ملحة عن العنا�رش الأ�سا�س املكونة 

لن�سيج الكتاب.

يوجهنا املوؤلف منذ البداية �سْوب عن�رش ا�سرتاتيجي 

مرتبط باملقاربة التي توؤ�س�س وتوؤطر وتوجه التدبري، 

الأمر يتعلق باملقاربة الن�سقية. هذه املقاربة توؤ�س�س 

لة  امُلوؤلَّف برمته، بحيث جند اأن خمتلف العنا�رش امُل�َسكِّ

لتدبري املقاولة يجب مناولتها كليا ب�سكل تفاعلي، وحتما 

مبنظور ن�سقي. وميكن ا�ستجلء ذلك عرب التِّطواف املثمر 

الذي يدعونا اإليه ُموؤِلف الكتاب.

بالفعل، ُيْطِلعنا الكاتب، خلل هذه الرحلة، على خمتلف 

عنا�رش التدبري احلديث.

لكن، كيفما كانت املحطة التي ينبغي ا�ستك�سافها، 

يبقى تدبري املقاولة هو املبتغى الأ�سا�سي من هذا 

الطواف. ويتم مناولة املقاولة عرب عدة اأ�س�س للتدبري 

من �سمنها العلقة مع حميطها، وهياكلها و�سريورات 

اتخاذ القرار، ومنطها، وتنظيمها، واأن�سطتها ومواردها، 

واأخريا دورة حياتها.

وجذير بالذكر، اأنه عرب اإحداث هذا التفاعل بني اجلوانب 

النظرية ذات ال�سلة بالتدبري وا�ستثمارها يف اإطار 

مرجعي عملي األ هو املقاولة؛ فاإن الكاتب ي�سع القارئ 

حال  ة  الرتِّ يف �سلب علقة نظرية تطبيقية ُتَي�رشِّ له َمَهمَّ

والتِّْجوال بني ثنايا الكتاب.

�ل�ضيد عبد �لرحمان �لر�مي

�ملدير �لعلمي للمركز �لدويل للدر��ضات و�لبحث يف �لرتبية و�لتك�ين

2- �أهمية �لتيمة �ملتناولة :
يوؤكد هذا الكتاب على التدبري باعتباره تخ�س�سا علميا 

خ�سبا، وبالتايل �رشورة للتنمية الب�رشية مبنظور ن�سقي.

يف هذا الإطار؛ فالكتاب ل يقف عند ا�ستعرا�سات نظرية، 

بل ُيربز التدبري كممار�سات. هذه املناولة جتعل التيمة 

املحورية املرتبطة بالتدبري ل تخاطب فقط العامل ال�سيق 

ملهنيي املقاولة، لكنها تعني كذلك جمموع املدبرين 

كيفما كان جمال اأن�سطتهم، بل اإنها تخاطب على وجه 

التحديد الطلبة واملدر�سني املهتمني بالتدبري. 

عطفا على ذلك، فاإنها تتوجه كذلك اإىل جمموع الفاعلني 

املوؤثرين ب�سكل غري مبا�رش يف عمل و�سري املقاولة. 

ويتعلق الأمر بال�سيا�سة القت�سادية للدولة، وباملناف�سة 

وبالتكنولوجيا وباملظاهر ال�سو�سيو- ثقافية وغريها. 

وعليه، فالتدبري، ح�سب موؤلف الكتاب، له علقة وطيدة 

مع �سريورات التنمية، ويتوجه نحو كل فروع التدبري.

3- مالءمة �لكتاب :
تعود ملءمة الكتاب اإىل قيمته املزدوجة: دقته العلمية 

ووظيفيته.

1.3. الدقة العلمية للكتاب:
تربز ال�رشامة العلمية للكتاب منذ مقدمته، حيث يبادر 

املوؤلف اإىل م�ساءلة الأبعاد والن�سيج الدليل للتدبري. 

فال�سبب ب�سيط جدا؛ عرف مفهوم الإدارة ا�ستعمال 

مو�سعا، حيث امتزج مبجالت وو�سعيات متنوعة 

مرتبطة باحلياة اليومية.

يف هذا ال�سدد،  اأقدم املوؤلف على اإجناز تنقيب مفاهيمي 

و�سيميائي عرب حتليل دللت ومعاين مفهوم التدبري.

دِعي القارئ اإىل ح�رش احلقل الدليل 
ُ
منذ البداية اإذن، 

للمفهوم واإدخال الت�سويبات املنا�سبة. وهذا �رشط لزم 

يل و�سعه الكاتب لتمكني القارئ من تفادي العوائق  اأوَّ

الدللية املحتملة، بل والب�ستمولوجية، الكفيلة بتقلي�س 

ا�ستك�ساف احلقل التدبريي.

ة القارئ خلل رحلته، مت  هذه الإرادة لتي�سري ُمِهمَّ

لة للكتاب. بهذا  تعميمها على جمموع الف�سول امل�سكِّ

املنظور، جتدر الإ�سارة، وبقوة، اإىل املجهوذ املبذول 

من لدن الكاتب يف تطويع املفاهيم املعقدة وجعلها 

يف متناول القراء.

2.3. وظيفية الكتاب:
تربز هذه الوظيفية ب�سهولة على م�ستوى اعتبار حاجيات 

القراء. وبالفعل، ميكن القول باأن الكتاب، يف �سموليته، 

يويل اأهمية ق�سوى حلاجيات الطلبة وخمتلف ال�رشائح 

ال�سو�سيو مهنية املعنية بالتدبري.

ويحاول املوؤلف، اأخذا يف العتبار احلاجيات، تاأمني 

الوظيفية ومن ثمة فعالية اجلوانب التكوينية للكتاب، 

�ساعيا اأي�سا اإىل تقوية اأثر التكوين على املقاولت.

4- �أ�ضالة �لكتاب :
 1.4. القيمة البيداغوجية للكتاب:

ي�ستعمل الكاتب اأ�سلوبا اأكادمييا رفيعا، دون الن�سياق 

وراء الإبهامية والنغلق، بل على النقي�س من ذلك، قدم 

امل�سمون ب�سكل دقيق و�سِل�س يف اآن واحد.

من ناحية اأخرى، ب�رشف النظر عن منط تقدمي امل�سامني 

يف الكتاب، فاإن الكاتب يهتم با�ستمرار ب�رشورة ت�رشيف 

الأ�سا�سي الوظيفي لقرائه، وهذا ما يف�رش التواجد امل�ستمر 

ملوجز توليفي بعد كل ف�سل. وهذا يبني اأي�سا تلك 

الرغبة يف ال�سري بخطى حثيثة رفقة القارئ لتمكينه من 

اكت�ساف عوامِل التدبري بكل تعقداته. وهذا ُيربز املنهجية 

البيداغوجية املثلى، التي جتعل من تعقد التدبري اأمرا 
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ما يف مفا�سله بعد اإمتام قراءة امُلوؤلَّف. متحكَّ

بالإ�سافة اإىل ذلك، يقدم الكاتب ك�سافا بامل�سطلحات 

واملفاهيم الأ�سا�سية امل�ستعملة يف جمال التدبري. فمن 

خلل هذا الك�ساف، متكن الكاتب من رد العتبار لبع�س 

املفاهيم التي مت متييع وت�ستيت معانيها با�ستعمالت 

غريبة خلقت الُلب�س لدى العديد من امل�ستعملني. هذا 

اإذن، هو امل�ستوى الأول للقيمة البيداغوجية للكتاب.

يف ما يخ�س امل�ستوى الثاين ؛ فيتمثل يف ميل الكاتب 

للتف�سري وال�رشح ب�سكل م�سطرد حيث يجعل من التم�سك 

بال�رشح نوعا من التعاقد مع القارئ. ي�سكل �رشح املفاهيم 

والطرائق والوقائع بالن�سبة للكاتب الن�سيج الدليل 

لأي �سريورة للتكوين؛ باعتباره املبتغى الأ�سا�سي من 

امُلوؤلَّف. يف هذا ال�سدد، ي�سري الكاتب ب�سكل قوي وجلي 

منذ املقدمة اإىل اأن جوهر الكتاب ي�سري يف اجتاه التكوين 

حول التدبري )�س.15(.

وهذا ما يجعل  القيمة البيداغوجية للكتاب تعد  من 

العنا�رش املميزة النادرة ؛ حيث متثل اأحد العنا�رش 

املكونة لأ�سالة هذا املوؤلف. هذه القيمة البيداغوجية 

التي تخرتق ثنايا الكتاب ُت�سائل كل مدر�س ومكون على 

ال�سواء، خا�سة بالتعليم العايل.

وهذا يدفعنا اإىل اعتبار التمركز حول امل�ستفيد من 

التكوين مبثابة املبداأ الأ�سا�س لتدخلتنا التكوينية. 

هذا التمركز حول ال�سخ�س مو�سوع  التكوين يفر�س 

علينا اأن نت�ساءل: كيف يف�سل الرا�سدون )طلبة، مكونون، 

مقاولون...( اأن يتعلموا بالتاأكيد لي�س عرب درو�س اإلقائية 

ن اإىل حفظ امل�سامني  عمودية تدفع ال�سخ�س امُلكوَّ

وا�سرتدادها وا�سرتجاعها.

يف هذا ال�سدد، مل ين�سى الأ�ستاذ مرابط اأ�سوله املهنية 

وموؤ�س�سته املف�سلة )املعهد العايل للتجارة واإدارة 

املقاولت( حيث بادر مبعية زملئه اإىل اإر�ساء �سريورات 

تكوينية رائدة. فهو مقتنع باأن الرا�سدين يحر�سون على 

اأن يعاملوا بو�سفهم ذوات فاعلة يف و�سعيات معينة 

ولي�س كذوات ُمنفِعلة. والعتقاد عنده را�سخ باأن الرا�سدين 

يف�سلون اأن يكونوا فاعلني يف تكوينهم .

وجذير بالذكر؛اأن الأ�ستاذ مرابط، مبعية زملء اآخرين 

باملعهد العايل للتجارة واإدارة املقاولت يوؤمنون 

دوا  متام الإميان بذلك. وهذا ال�سبب هو الذي جعلهم مُيهِّ

الطريق لتجديد تكويني حقيقي من خلل اإر�ساء طرائق 

ومنهجيات للرا�سدين، اأي خا�سة باأمناط التكوين لدى 

الرا�سدين. 

ل يفوتنا هنا التنويه اإىل اأن الأ�ستاذ مرابط هو �ساحب 

الفكرة اخللقة لإدماج م�سوغة حتمل عنوان: »و�سائل 

البيداغوجيا«، يف م�سار �سلك الدكتوراه باملعهد العايل 

للتجارة واإدارة املقاولت. بهذا العمل، يعتقد الأ�ستاذ 

مرابط باأن كل مدير يجب اأن يتوفر على �سلطة التوا�سل 

البيداغوجي واأن يتم ت�سليحه باملعارف الأ�سا�س 

للبيداغوجيا اأو بالأحرى الأندراغوجيا اأو تعليم الكبار. 

هذه الأدوات، ينبغي اأن تنطلق، ح�سب ت�سوره، من حتليل 

احلاجيات، ثم تطبيق �سريورات الأندراغوجيا، لتنتهي 

َتُح من هذا املجال ب�سكل  بتقومي النتائج. فالتدبري مَيْ

مو�سع. فالتدبري والأندراغوجيا، ح�سب منظوره، يجب 

اأن يكون لهما نف�س املرامي.

 يف املجمل، اأبان الكاتب هنا عن موهبة من ناحية 

ال�رشامة والقريحة البيداغوجية يف اآن واحد.

وفق هذا املنظور، بالرغم من كون الكتاب تخ�س�سي، 

فاإنه ي�سعى اإىل الإجابة عن حاجيات وت�ساوؤلت جمهور 

عري�س )باحثون يف جمال التدبري، اأو رجال اأعمال اأو 

م�سوؤولون اإداريون...(.

لكن، اأ�سالة الكتاب تتجلى يف م�ستوى  اآخر يكت�سي 

اأهمية بالغة حاليا، يتعلق الأمر باللغة امل�ستعملة األ 

وهي اللغة العربية.

 

2.4. لغة الكتاب: العربية:
لقد جرت العادة على اأن التطرق مل�سائل التدبري باملغرب 

يكون باللغة الفرن�سية. وا�ستك�ساف عوامل هذا الأخري كان 

حكرا على اللذين يتقنون اللغة الفرن�سية. ال�سيد مرابط 

جاء بفكرة اأ�سيلة تتجلى يف تو�سيع ا�ستك�ساف التدبري 

لي�سمل اأولئك الذين ل يتقنون اإل العربية.

قد يبدو هذا الأمر بديهيا، ما دام التعدد اللغوي باملغرب 

يعد من الثوابت الرا�سخة وال�ساربة بجذورها يف تاريخ 

املغرب.

ويف هذا ال�سياق ؛يعطي الأ�ستاذ مرابط تدقيقا مهما 

لهذا الأمر البديهي، حيث يعترب التعدد اللغوي كقيمة 

م�سافة للمغرب، ب�رشط اأن يتم منح اللغة العربية مكانة 

اعتبارية. وهذا ما يحاول الأ�ستاذ مرابط تذكرينا به من 

خلل ن�رشه للكتاب بلغة ال�ساد.

لكن، هذا العمل ي�سكل موقفا اتخذه الكاتب بكل جراأة، 

حيث اأراد رمبا ك�رْش الفكرة ال�سائدة التي مفادها اأن 

التكوين للتميز )يف التدبري، املالية الدولية، الهند�سة 

اإلخ...( يبقى حكرا على من يتحكمون يف اللغة الفرن�سية 

اأو الأجنليزية.

ْوَق الذي يختزل  ويريد الكاتب، كذلك، الإ�سهام يف ك�رش الطَّ

اأهمية اللغة العربية يف قيمتها الهوياتية، ليعتقلها يف 

ُمعتقل اللغة الغري ملئمة ملتطلبات التفكري العلمي 

والتقدم.

غري اأنه، عند قراءتنا لكتاب الأ�ستاذ مرابط، جند اأن 

اللغة العربية امل�ستعملة لغة مب�سطة و�سِل�سة. ويرتك 

باأُ بنف�سه وميتنع عن ال�سقوط يف 
ْ
ير

َ
لدينا انطباع باأنه 

اآفة ال�سف�سطة اأوالتكلُّف الل�ساين والأ�سلوبي. هذا يذكرنا 

مبا قاله ال�ساعر الكبري نزار قباين حني �ُسئل عن ال�رش 

وراء جناح و�سعبية ق�سائده ال�سعرية، فاأجاب: »الكلمة 

الب�سيطة واحلرف الغري معقد«.  ويعطينا النطباع اأي�سا 

باأنه يقرتح بديل، اأو خمرجا للأزمة التي تتخبط داخلها 

ة  اللغة العربية. بالفعل، فقد اختار عربية ف�سيحة وُمي�رشَّ

ومفهومة من لدن كل القراء. وميكن ا�ستنتاج اأنه يرى 

هذه ال�سيغة قادرة على الإ�سهام يف: 

-  كبح التطور الأ�سم نحو دارجة زاحفة للعربية 

وال�ستعمال الكثيف للعربية الدارجة يف تدري�س 

املواد العلمية والتقنية؛

-  تدعيم القوة اجلاذبة للغة العربية والرتقاء بها 

كلغة قادرة على رفع حتديات التوا�سل يف املجالت 

ال�سرتاتيجية لنمو البلد.

ويبدو من خلل ذلك، اأن الأ�ستاذ مرابط فتح نقا�سا 

ارا حول اللغات وباخل�سو�س اللغة العربية.  عميقا وَفوَّ

لكنه ي�رشع باإجناز عمل مزدوج:

- واجب اإعطاء مكانة اعتبارية للغة العربية؛

-  �رشورة تك�سري طابو اللغة العربية املدعوة للتب�سيط 

والتحديث من خلل ال�ستغال على اللغة يف حد ذاتها 

وعلى طرائق تدري�سها.

هذه اجلوانب الغري م�رشح بها يف امُلوؤلَّف، تعطيه مدى 

في امل�رشوعية على  متعدد ومتناغم باملعنى الذي ُي�سْ

الكتاب وكاتبه. وهذا هو لب النقطة الأخرية من هذا 

التقدمي.

5-  م�رشوعية و�ضالحية �مُل�ؤلَّف يف عالقته مع 
�لكاتب:

يجب العرتاف باأن الكاتب ُعِرَف ولزال معروفا بكونه 

ر بامل�سار  حامل م�سعل التدبري باملغرب. وهذا ُيرَبَّ

التكويني والعلمي الذي اتبعه.

فقد كان، اتِّباعا، اأ�ستاذا باملعهد العايل للتجارة واإدارة 
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املقاولت ومديرا م�ساعدا بنف�س املعهد، ثم مديرا عاما. 

لكن العن�رش الأ�سا�س الذي يت�سم به الكاتب هو كونه 

كان طالبا باملعهد العايل للتجارة واإدارة املقاولت. 

وحاليا هو مدير لأول �سلك دكتوراه يف التدبري. وهذا 

نتاج ميوله الأول وامل�ستدمي والفا�سل، األ وهو: التكوين 

والبحث العلمي يف جمال التدبري.

ناهيك عن اأن الأ�ستاذ مرابط انخرط يف الن�رش ُبْغية 

تقا�سم موؤهلته وخربته. لقد مت تخ�سي�س اأربع كتب 

ملجاله املف�سل، والتي ت�سكل موارد هامة بالن�سبة 

للطلبة واأ�ساتذة التدبري وللمديرين.

و�سفوة القول، يتمتع الأ�ستاذ مرابط بخربة م�سدرها 

ثالوت من املكت�سبات: اأكادميية وتكوينية وجتريبية؛ 

والتي يعمل على اإعادة ا�ستثمارها با�ستمرار داخل املعهد 

بالطبع، لكن اأي�سا لدى الدوائر العليا مبجال�س الدولة.

فهو ع�سو مبجل�س املناف�سة. لكن بحكم متف�سل م�ساره 

الطويل يف جمال الرتبية والتكوين، فقد انخرط الأ�ستاذ 

مرابط كثريا يف الهيئات العليا للتوجيه يف عامل الرتبية 

باملغرب. وعليه، فقد مت تعيينه اأول رئي�س للجنة الدائمة 

للربامج وفقا ملقت�سيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين. 

هذه اللجنة كان من �سلحيتها ال�سهر على تناغم املناهج 

ومواءمتها مع التطورات الثقافية والجتماعية والعلمية 

والتكنولوجية والقت�سادية والرتبوية، كما ت�سكل، 

اأي�سا، مر�سدا للتجارب والأبحاث القمينة بال�ستثمار 

يف التطوير الدائم للمناهج.

ُعنيِّ الأ�ستاذ مرابط ع�سوا باملجل�س الأعلى للتعليم، 

وهكذا فقد ربط دائما تكوينه وخربته املتعددة يف التدبري 

مبهنته الأ�سلية والأ�سيلة األ وهي التعليم والرتبية.

ولهذا ال�سبب، فاإن هذا امُلوؤلَّف بالن�سبة له، يعد اأكرث من 

و�سيلة لن�رش معارفه. اإنه ي�سكل فعل:

-  للتقا�سم مع جمموعة امل�سريين واملدبرين كيفما كان 

جمال اأن�سطتهم؛

- لل�سخاء العلمي.

هاتني الف�سيلتني يعرتف بهما، دون َلفِّ اأو دوران،  لل�سيد 

ثلة من الفاعلني العلميني واملهنيني.
ُ
مرابط من لدن 

�ل�ضيد هر�دي

�سكرا الأ�ستاذ الرامي. اأعتقد اأن هذه املداخلة �ستنرينا اأكرث من اأجل اكت�ساف مواد الكتاب.

اأطلب من الأ�ستاذ مرابط اأن يتفاعل مع ما قاله الأ�ستاذ الرامي واأن يعطينا نظرة عن املوؤلف

اإ�سمحوا يل يف البداية اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل ملجموعة 

التجاري وفا بنك و باخل�سو�س اإىل رئي�سها ال�سيد 

حممد الكتاين على رعاية هذه التظاهرة يف رحاب 

هذا الف�ساء املتميز و اأمام ح�سور عددي مكون من 

�سخ�سيات مرموقة.

هذه التظاهرة  تنظم هذا اليوم الذي ي�سادف اليوم 

العاملي للغة العربية، هو ما اأعطاها نكهة خا�سة.

اأريد كذلك اأن اأ�سكر ال�سيد منري هرادي و ال�سيدة منى 

قبلي اللذان �سهرا على تنظيم هذه التظاهرة.

فبعمله هذا ي�سجع التجاري وفا بنك البحث العلمي و 

التطبيقي و كذلك الن�رش و ي�ساهم بطريقته يف تطور 

املعرفة و يقوم بالتايل بدوره كموؤ�س�سة مواطنة و 

فعالة يف املجتمع.

جمموعة التجاري وفا بنك، جمموعة بنكية متميزة تقوم 

بدور هام و حيوي يف تنمية الإقت�ساد الوطني و تعد 

من املوؤ�س�سات القوية يف اإفريقيا بحكم وجودها يف 

عدد كبري من دول القارة ال�سمراء. يعمل يف املجموعة 

عدد كبري من الأطر الكفوؤة ومن دواعي الفخر والعتزاز 

وجود عدد كبري من خريجي املعهد العايل للتجارة 

واإدارة املقاولت بهذه املوؤ�س�سة.

اأريد كذلك اأن اأ�سكر الأخ حممد حوراين، الرئي�س املدير 

العام ل�رشكة HPSالذي �رشفني بح�سوره اليوم يف 

هذه التظاهرة والذي يرجع له الف�سل الكبري يف رعاية 

هذا الكتاب و تزكيته بو�سع تقدمي له ما اأ�سفى على 

الكتاب تثمينا عملّيا مهما ول �سيما اأنه رجل اأعمال 

ناجح، يعرف املقاولة جيدا و كان الرئي�س ال�سابق 

للكونفدرالية  العامة ملقاولت املغرب.

ال�سكر اجلزيل اأي�سا للأ�ستاذ عبد الرحمان الرامي، 

الأ�ستاذ يف علم البيداغوجيا والديداكتيك، الذي يعرف 

جيداً هذا امليدان املتميز. فهو رجل علم و يقني و كذلك 

متزن ورزين.

و اأخريا و لي�س اآخرا، اأريد اأن اأ�سكركم جميعا على ح�سوركم 

الذي اأ�سفى على هذا اللقاء حلة جميلة و حميمية مملوئة 

بالدفئ و املحبة. فلكم جميعا �سكرا جزيل.

ملاذ� هذ� �لكتاب ؟ و ملذ� باللغة �لعربية؟

هناك اأوًل �سبب �سخ�سي، هوتعلقي بهذه اللغة اجلميلة، 

ولو اأنني لاأتقنها كما اأريد اأن اأتقنها، 

 
ّ
ال�سبب الثاين هواأنني اأ�ستاذ، و و�سعيتي هاته حتتم علي

اأن اأحاول، جهد امل�ستطاع، اأن اأقوم بدوري هذا و اأن اأقوم 

�سها واأن اأن�رشها واأن 
ّ
باأبحاث، اأن اأنتج املعرفة ،  اأن اأدر

اأقوم بو�سعها رهن اإ�سارة الذين يحتاجونها، و بهذه 

الطريقة اأ�ساهم يف ن�رش املعرفة و يف تقدم البلد و العباد.

ال�سبب الثالث هو عدم وجود كتب تتطرق مليدان التدبري 

�ل�ضيد ر�ضيد مر�بط

�لتدبري �حلديث
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ب�سفة عامة، اللهم بع�س املوؤلفات النادرة التي عاجلت 

جوانب معينة يف هذا امليدان.

ملاذ� �لتدبري؟

لأن اخلطاب التدبريي مهيمن على احلقل املهني 

وال�سخ�سي واأي�سا عرب الإعلم.

احلياة حتتم علينا اأن ن�ستثمر يف العلقات الإجتماعية، 

يف التوا�سل و يف التنمية الذاتية، كما حتتم علينا اأي�سا 

اأن تكون لنا تناف�سية و متوقع وا�سح، اأن نغتنم الفر�س، 

اأن ننجز…

فاحلاجة ملوؤلف »لفهم التدبري« تبدو ملحة للذين يريدون 

اكت�ساف هذا املجال، واأي�سا هوؤلء الذين يريدون دخول 

مغامرة التدبري وامل�ساركة يف احلياة الجتماعية.

اإل اأنه ليتعلق الأمر هنا مبجرد موؤلف ين�ساف اإىل 

املوؤلفات الأجنبية العديدة  املتعلقة بهذا املجال. بل 

على العك�س من ذلك ي�سعى الكتاب اإىل تقدمي اأداة �سهلة 

الولوج لكل من يريد فهم وا�ستيعاب وحتيني ويف حالت 

اأخرى تعميق فنون التدبري. 

فاملقاربة ملفهوم التدبري املتبناة يف هذا املوؤلف، 

فاإنها ترتكز على حاجيات الطلبة الذين يزداد عددهم 

و تزداد معها تطلعاتهم و معارفهم املجردة و العلمية 

بهذا اخل�سو�س.

 كما ترتكز اأي�سا على حاجيات الأطر واملقاولني الذي 

يريدون حت�سيل وحت�سني وتطوير معارفهم يف فنون 

التدبري. فلقد حظيت انتظارات هوؤلء امل�ستهدفني      

بالأولوية يف اختيار ت�سميم هذا املوؤلف. تنا�سبهم قراءة 

�سهلة ومبا�رشة لفنون التدبري، فلقد اأجنز هذا املوؤلف 

بناءا على هذا املبداأ. يف الواقع، اإن جممل الكتاب يرتكز 

على برنامج تلقني الفنون التدبريية الذي و�سعه املوؤلف 

�سه لعدة �سنوات
ٌ
ودر

وعلى م�ضت�ى �مل�ضم�ن 

ي�سعى الكتاب من خلل مقاربة ديداكتيكية اإىل �رشح 

جمرد مليدان تدبري املقاولة. فهو يدر�س الأدوات التقنية 

والتطبيقية للتدبري كما هي م�ستعملة يف الوقت الراهن 

لدى خمتلف التنظيمات. فاملوؤلف اأداة تكوين مفيدة يف 

جمال التدبري الذي يرتكز على عدة م�سادر اإعلمية 

)جملت وجرائد وطنية ودولية( التي �ساهمت يف فهم 

وحتليل التحولت التي مت�س عامل الأعمال واملقاولت. 

كما يرتكز على موؤلفات ومراجع يف جمال التدبري وعلى 

التجربة ال�سخ�سية للموؤلف يف جمال تدبري التنظيمات 

املختلفة )مقاولت خا�سة يف القطاع ال�سناعي، 

وموؤ�س�سات عمومية وجمعيات الخ...(.

كما اأن الكتاب الذي مت اإغناوؤه بالتطبيق البيداغوجي 

وبالتجربة امليدانية وبالإحتكاك مع م�سريي املقاولت، 

لكاتبه، قد وقف عند غنى وتنوع املعارف املجمعة يف 

ميدان تدبري املقاولت. فهو ي�سلط ال�سوء على جممل 

الإ�سكاليات التقليدية، القائمة واملرتقبة التي ميكن التنبوؤ 

بها واملت�سلة بالتدبري. فبالطبع اإن الكتاب ليبحث عن 

الكمال، على اعتبار اأن جمالت التدبري عديدة ومتنوعة. 

حيث لميكن تغطيتها كلها اأو قراءتها قراءة معمقة. اإن 

املوؤّلف واع باأن العمل الذي ي�سعه رهن اإ�سارة قرائه 

يت�سمن عدة نواق�س. وميكن اأن ينتقد بالن�سبة للمكانة 

التي خ�س�سها لهذا املجال اأو ذاك  اأو للطابع املف�سل 

للبع�س الأخر وكذا لعدم التطرق ملجالت معينة للتدبري. 

حيث ياأمل اأن يجيب عن م�ساألة الإ�ستئنا�س بفنون التدبري 

بالعتماد على الأدوات التقنية، النظرية والتطبيقية 

اللزمة ل�ستيعابها.

 وينق�ضم �مل�ؤلف �إىل �ضتة �أب��ب٠ 

الباب الأول : املقاولة و التدبري

الباب الثاين : املقاولة و املحيط

الباب الثالث : املقاولة و تنظيمها 

الباب الرابع : املقاولة و اأن�سطتها 

الباب اخلام�س : املقاولة و مواردها

الباب ال�ساد�س : املقاولة و دورة حياتها

�أ�ضئلة و �أج�بة

�ل�ضيد منري هر�دي

�سكرا ال�سيد مرابط. �سنتفاعل مع القاعة، �سنفتح باب النقا�س ملدة 15 دقيقة،  اإذ كانت لكم بع�س الأ�سئلة للأ�ستاذ 

مرابط اأو للأ�ساتذة. تف�سل يا اأ�ستاذ.

�ض�ؤ�ل �أحد �حلا�رشين :

Challenge Hebdo ض�ؤ�ل �ل�ضيد �دري�س �لأندل�ضي من�

اأ�سكر ال�سيد مرابط على تعريفكم الكتاب و اأ�سكر ال�سيد 

حممد الكتاين الذي كان له الدور الكبري يف هذا اجلمع 

ال�ستثنائي الذي مل نعهده نحن ال�سحفيني. الأ�ستاذ الكرمي 

و كما اأ�سار الأ�ستاذ حممد الرامي، لي�س من ال�سهل تاأليف 

كتاب يف التدبري باللغة العربية و نحن الذين عهدنا 

احتكار اللغة الفرن�سية ملثل هذا املجال. هل ت�ستهدفون 

من خلل ت�سويق هذا الكتاب 37% من املقاولني الذين 

ل يتقنون اللغة العربية ؟  اأو ت�ستهدفون ت�سدير الكتاب 

ل25 دولة حول العامل تتقن اللغة العربية؟ اأم ت�ستهدفون، 

كما قال الأ�ستاذ حوراين، اجليل الذي ولبد اأنه �سيدر�س 

التدبري باللغة العربية ؟ و �سكرا.

اأول �سكرا. اأي جمهود هو اإ�سافة يف جمال يحتاج دائما 

اإىل الإ�سافات

 كان مفهوم التدبري دائما حا�رشا راهنا و راهنيا  يف 

بلدنا على م�ستوى القطاع اخلا�س و القطاع العام و اأعني 

بذلك ال�سيا�سات العمومية. �سحيح اأن اجلانب البيداغوجي 

يجب اأن ياأخذ مكانه لأن القطاع املهيكل يف بلدنا يزال 

�سغريا جدا و لزال القطاع الغري املهيكل كبريا جدا، و 

داخل هدا القطاع الذي توليه احلكومة اأهمية و حتاول اأن 

تدخله اإىل عامل النظم.  و نعرف كذلك اأن هناك هروب من 

القطاع املهيكل اإىل القطاع الغري مهيكل،  وهذا القطاع 

الكبري ي�سريه مدبرون يعرفون قواعد التدبري و لهم، كما 

قال الأ�ستاذ قبل قليل، ال�ستثمار يف جمال العلقات 

الجتماعية الإن�سانية. جمال التدبري لي�س مبجال علمي 

قح وحم�س يحتاج اإىل كثري من الثقافة الجتماعية.

 كما قال ال�سيد الرئي�س املدير العام يف مراك�س للمقاولني 

ال�سباب، اأقنعوين مب�ساريعكم حينما تذهبون اأمام رجل 

البنك اأو م�سوؤول البنك اأقنعوه مب�ساريعكم.

فاجلانب الكبري يف هذا التدبري، يف احلقيقة مل اأقراأ الكتاب 

و لكن اأت�ساءل  هل هناك جانب للثقافة  التي ل تنتمي 

اإىل علم التدبري و لكنها توجد يف �سلب التدبري؟ �سكرا.
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�ض�ؤ�ل �ل�ضيد �لهيثمي

�ض�ؤ�ل �ل�ضيد ي��ضف �ل�ضنة

كاتب و باحث و م�ضت�ضار قان�ين.

�سكرا ال�سيد الأندل�سي. ال�سيد الهيثمي. مدير حترير 

جملة التدبري . ال�سيد مرابط ا�سطلعت على الكتاب الذي 

األفتموه و ال�سوؤال الذي اأريد اأن اأطرحه عليكم يتعلق 

مب�سكل امل�سطلحات ، مبعنى اأن عددا من  املفاهيم  

اإما �سيغت باللغة الجنليزية  اأو باللغة الفرن�سية ولي�س 

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم، اأول نهنئ الأ�ستاذ ر�سيد  مرابط 

على هذا املوؤلف الذي ي�سادف الذكرى الأوىل ملجمع 

اللغة العربية و اإن كان هذا احلفل قد جاء متاأخرا لن 

اللغة العربية لغة القراآن ونزلت اكرث من اأربعة ع�رش قرنا. 

اأ�سكر الأ�ستاذ ر�سيد مرابط لأنه اختار اللغة العربية التي 

هي لغة نحبها جميعا.

لها مقابل يف بع�س الأحيان باللغة العربية. اأظن اأنكم 

واجهتم هذه  ال�سعوبة و على كل حال فاننا نواجهها 

اي�سا  يف جملتنا، واأريد اأن تبينوا لنا كيف متكنتم من 

التغلب على هذه الإ�سكالية ؟ �سكرا.

بالن�سبة لل�سوؤال الذي اأريد اأن طرحه فهو:  بالن�سبة 

للتدبري هل هو موجه اأ�سا�سا لرجال املال و الأعمال ؟ 

اأم لفئة اأخرى ؟ ومعلوم اأن جمموعة التجاري وفابنك 

تقوم على الرتجمة الفورية بني اللغة العربية و اللغة 

الفرن�سية جلميع مرا�سلتها، و هذا جمهود حممود لأن  

كل التعاملت القت�سادية تتم بلغة موليري و لي�ست 

بلغة ال�ساد. و�سكرا

�ل�ضيد منري هر�دي

قبل اأن اأعطي الكلمة للأ�ستاذ ر�سيد مرابط، اأخرب ال�سادة احل�سور اأننا �سنهدي ن�سخة من الكتاب يف اآخر احل�سة 

جلميع احل�سور.

�أج�بة �ل�ضيد ر�ضيد مر�بط

�سكرا على هذه الأ�سئلة و الت�ساوؤلت.

فيما يخ�س ال�سوؤال الأول و الذي يهم الفئة امل�ستهدفة، 

فبالطبع هدا الكتاب موجه لكل الذين يريدون ولوج 

ميدان التدبري ولي�س لهم دراية كبرية باللغات الأجنبية 

الفرن�سية و الإجنليزية و الأ�سبانية ولي�س لهم اإل اللغة 

العربية، هناك الطلبة بالطبع، هناك اأرباب الأعمال،  وعدد 

كبري من روؤ�ساء املقاولت ال�سغرية ومدراء املقاولت 

ال�سغرية و املتو�سطة يتقنون اللغة العربية و لي�ست لهم 

اإمكانيات ولوج  امليدان التدبريي بلغة اأخرى.  هناك 

اأي�سا بع�س الهيئات مثل هيئة املحامني بها عدد كبري 

من املحامني الذين يعملون و يدر�سون ودر�سوا باللغة 

العربية، هناك موثقون، هناك الق�ساة… هناك عدد كبري 

من الهيئات و الفئات التي رمبا تتعامل مع املقاولة، 

تتعامل مع الف�ساء بقرب املقاولة و لي�ست لها معرفة 

كاملة. هذا الكتاب هو رمبا قنطرة مابني هذه الفئة 

وميدان التدبري و رمبا �سوف ي�ساعد على القيام بعمل 

هذه الفئات يف اأح�سن الظروف.

 فيما يخ�س التدبري، فهو لي�س علما كامل. هل الآن 

هذه املناق�سة حول هل التدبري علم اأو فن؟ رمبا ح�سمت 

من طرف الكتاب بالطريقة التالية: اأن التدبري هو اأول 

تقنية، ثانيا يتميز بخ�سو�سيات علمية، و اأخريا هو 

فن. و بالتايل اإذا اأخدنا طالبا من موؤ�س�سة علمية تلقن 

درو�سا يف التدبري و هذا الطالب اأحرز على دبلوم عايل 

يف التدبري، هذا ل يعني اأنه �سي�سبح رئي�س مقاولة متميز 

اأو ناجح. لكي ينجح فلي�س ب�سهادته، بل ل�سخ�سيته و 

قدرته على تفعيل علمه و معاملته الجتماعية، و ظروفه 

و لنن�سى احلظ. هناك عدة اأمور تدخل بعني العتبار. و 

بالتايل هناك هام�س غري �سلب و هو ما ي�سمى »بالفن«.

ال�سوؤال الثاين الذي يخ�س الثقافة، هذا الكتاب هو دليل 

تقنيات التدبري: ل اأتكلم يف كتابي عن الثقافة التدبريية 

يف املغرب ومل اأتطرق لنواق�س هذه الثقافة اأو مميزاتها، 

هذا عمل اآخر، رمبا منلك بع�س الأبحاث و اأطرنا حائزون 

على الدكتوراه يف هذا امليدان، هناك نقط و لكن ل 

منلك املعرفة الكاملة لكي نقوم بكتابة موؤلف حول 

الثقافة التدبريية يف املغرب، لأن هذا امليدان �سعب 

ويخ�سع لعدة ثقافات : الثقافة الأمريكية و الثقافة 

الأنكلو�سك�سونية. الجنليزية، الفرن�سية، اليطالية… 

جميع الثقافات التدبريية املوجودة ي�سعب اختزالها 

يف جملد واحد ولكن هذا عمل لبد من القيام به.

كتابي هذا هو دليل تقنيات التدبري حيث يقوم مبراجعة 

و حتديث تقنيات التدبري مع الو�سع بعني العتبار 

التطورات الكبرية التي عرفها هذا امليدان يف الدول 

املتح�رشة و كذلك يف بلدنا.

تطرق ال�سيد الهيثمي مل�سكل امل�سطلحات، و هو م�سكل 

كبري �سادفني من الوهلة الوىل حني قررت الكتابة 
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باللغة العربية. قمت باأبحاث يف جملدات و كتب اآتية 

من ال�رشق، كلبنان وم�رش و الأردن ;يرجع الف�سل اإىل 

معر�س الكتاب الذي ينظم يف الدار البي�ساء و الذي يوفر 

من�سورات يف هذا املجال; وجدت اأن معظم كتبهم مرتجمة 

من الجنليزية و الأمريكية،و ياأخدون كتابا كامل من  

ترجمة اأ�ستاذ معني عندما يبجثون عن م�سطلحات 

معينة و مميزة و فكرة م�سبوطة على الكتاب.

ا�سغرقت 3 �سنوات يف الكتابة و العمل، انتهيت من كتابة 

الن�سخة الأوىل و �سلمتها اإىل بع�س الإخوة الذين در�سوها 

من اجل منحي فكرة حول الكتاب من بينهم املوؤلف 

املعروف الأ�ستاذ احمد املديني، الذي قام بت�سحيح 

الكتاب من ناحية اأخطاء ال�سكل و النحو، رمبا كنت 

اأكتب باأ�سلوب غري لئق و�ساعدين على حت�سني الكتابة.

بعد ذلك �سلمت الكتاب ل�سديق اآخر خبري يف الدرا�سات 

القت�سادية و التدبريية املميزة و يع�سق اللغة العربية 

و ال�سعر، �ساعدين كثريا على �سبط امل�سطلحات. اأذكر 

اأ�سمائهم يف ال�سفحات الأوىل من الكتاب. يف الواقع 

فاإن امل�سطلحات �سعبة، لكن اإذا فهمنا م�سمون الكلمة 

و امل�سطلح ي�سهل بعد ذلك ولوج امليدان املعريف 

التدبريي ب�سهولة.

رمبا اأجبت على جميع الأ�سئلة التي تف�سل بها الإخوان. 

و �سكرا.

�ل�ضيد منري هر�دي

�سكرا. اأعتقد اأنه اإن مل يكن هناك �سوؤال اأخري، �سنختتم هذه الأم�سية واأدعوكم با�سم الرئا�سة اإىل حفلة �ساي بالف�ساء 

املجانب لهذه القاعة. 

تم اإنجازهذا العدد مب�ساهمة الآن�سة مونية اأحمامو�س
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