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حىل ترشحه لرئاسة إحتاد كتاب املغرب حىارمع الدكتىرحمند بىدويك   

 
 حاوره عبده حقي

 خاص باملىقع

َاطايت املعاصى تغتعضيف عاس١ إحتار نتاب املػضب َٚاطايت ايتدُٝٓات ٚايتٛقعات سٍٛ َٔ ٜهٕٛ 

 ٚايشٟ 18ٖشا ايضئٝػ ايكارّ ايشٟ عتتٛافل عًٝ٘ أصٛات ايهاتبات ٚايهتاب يف َؤمتضِٖ 

 .عٝٓعكز ْٗا١ٜ ٖشا األعبٛع 

َع ايزنتٛصستُز بٛرٜٚو أسز ايهتاب احملاصبني ايكزاَٞ ايػٝٛصٜٔ ع٢ً َٛقع ٚرٚصإحتار نتاب 

املػضب يف املؾٗز ايجكايف املػضبٞ ٚايعضبٞ ، ْكزح َٔ دزٜز ٖشا اذتٛاصيف قًب ٖشٙ اذتضٚب 

 .ايضػري٠ ايزائض٠ سايٝا بني بعض األعغاء 

تٓاقًت بعض املٓابضاإلعال١َٝ خربتكزِٜ تضؽشو يضئاع١ إحتار نتاب املػضب يًٛال١ٜ ايكار١َ  :ؼ 

 بهٌ صضاس١ ايغٞ بٛرٜٚو ، ملاسا يف ٖشا ايٛقت بايغبط ؟

أْت تعًِ إٔ ايرتؽح ملٓضب صئاع١ احتار نتاب املػضب، ٖهشا . ذتاد١ يف ْفػ بٛرٜٚو :ز 

يغت أرصٟ، ٌٖ ٖشا جتزٜز ٚحتزٜح أّ . َباؽض٠، بزع١ دزٜز٠، ٚعابك١ ٚقعٗا عبز ايضسِٝ ايعالّ

قٌ إٕ  .تٓفر ٚاْتفاذ، ٚعزّ قضاء٠ عكابٌٝ ٖشٙ ايغضع١ ايكات١ً، ٚاملضارص٠ ع٢ً رصدات ايغًِ

تضؽشٞ َظاٜز٠ ع٢ً املظاٜز٠ َا راّ أْين أعًٓت يف نجري َٔ املٛاقف ٚاملكاالت املٓؾٛص٠، أْ٘ ال 

َٚا .. حيل ألسز يف املهتب ايتٓفٝشٟ اذتايٞ إٔ ٜضؽح ْفغ٘ يعغ١ٜٛ املهتب ايكارّ بغبب َا ٚقع 

سككٓاٙ َٔ تزٖٛص َضٜع، ٚتضزع يًُٓع١ُ، ٚايجكاف١ ايٓب١ًٝ، صغِ إٔ ال ٜز يٞ يف َا سزخ، ٚايهٌ 

 .يهٓٗا أخالقٝات جيب إٔ ْتؾبع بٗا. ٜؾٗز بشيو
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أصبح َطًٛبا اآلٕ، إٔ ٜكزّ نٌ َرتؽح بضْازت٘ ايجكايف ٖشا إسا أصٜز إٔ ٜهتغٞ ايضضاع ايجكايف 

ٚأَا اإلراص٠ فعغري٠، ٚأَضٖا . فاألَض ٜتضٌ بإراص٠ َؤعغ١ ثكاف١ٝ هلا ٚطْٗا. صزق١ٝ ٚق٠ٛ ٚس١ٜٛٝ

 ..ألٕ املغؤٚي١ٝ دغ١ُٝ خضٛصا يف ٖشٙ األثٓاء.. دًٌ

َٚٔ ثِ، فأْا ُأِنِبُض يف ايشٜٔ . ٚيف ٖشٙ ايؾضٚط اجملتُع١ٝ املتشٛي١.. ٚيف ٖشا ايغٝام ايعاّ

قز ْتكزّ  .ٜتٗٝبٕٛ ايرتؽح ٚاهلضاش ايفاصغ، ٖشٙ ايضزق١ٝ ٚاذتػ ايعايٞ ٚايعُٝل باملغؤٚي١ٝ

برباَر ْعتربٖا ق١ٜٛ ٚرقٝك١ ٚإدضائ١ٝ حتٛط إعذاب ٚصعا املؤمتضٜٔ، َا ٜفغٞ إىل اقتعار املهتب 

يهٔ َٔ ٜغُٔ يٓا بًٛص٠ تًو األفهاص ٚاملؾاصٜع اييت تغُٓٗا بضْاَر ٖشا أٚ . ٚحتٌُ املغؤٚي١ٝ

ساى، عًُا إٔ َٔ ٜغٌٝ يعاب٘ ع٢ً ايضئاع١ َعضٚف، فٗٞ سصٜع١ إسا أٚتٝت يتشكٝل املآصب 

 .ٚاذتادات ٚاألغضاض ي٘ ٚيشٜٚ٘ ٚيضاسبت٘ اييت تأٜٚ٘

تبزٚايرتؽٝشات ملٓضب صئٝػ اإلحتار نُا يٛأْٗا َعاصى بني أعغاء أنجضَٓٗا تضؽٝشات  :ؼ 

 يتٝاصات ثكاف١ٝ حتٌُ َؾضٚعا ثكافٝا سكٝكٝا ، ملاسا ؟

 ٚإعالٕ ْٗا١ٜ املٓع١ُ، بٌ …مل تهٔ ايٓظاعات يف تاصٜخ االحتار َزعا٠ إىل ايتؾتت ٚايتؾضسّ :ز 

بايعهػ، ناْت عال١َ ق٠ٛ ٚعٓفٛإ، ٚإٕ ناْت اذتظب١ٝ حتغض بؾهٌ أٚ بآخض، إس بغزٖا تتُٝظ 

غري إٔ سايٓا ايّٝٛ يٝػ ساٍ األَػ، فشايٓا صضاع َػًف باملهٝز٠ ٚاذتكز ٚاإلقضاء . األؽٝاء

ًُا ٚتؤر٠ ٚصطا١ْ ٚعكال صادشا ٚسبا سكٝكٝا يًجكاف١ ٚايفهض إىل  ًِ ٚاإلبعار، إال َٔ صسِ صبو، ٚأتاٙ ِس

 .سزٚر ايتُاٖٞ ٚاإلْضٗاص

أالٜفهضاألعغاء يف فتح اجملاٍ يًُضأ٠ املػضب١ٝ ايهاتب١ ست٢ ٜتِ تغُٝز ادتضح ايغٝاعٞ ايشٟ :ؼ 

 خًف٘ تؾهٌٝ اذته١َٛ األخري٠ ؟

ٚإراص٠ ايؾإٔ ايجكايف نُا ايؾإٔ ايغٝاعٞ ٚاذتكٛقٞ ٚاالقتضارٟ َٔ ..أْا َع تأْٝح ايتغٝري :ز 

املهإ ايشٟ ٜؤْح “فُا ال ٜؤْح ال ٜعٍٛ عًٝ٘، فُٝا ٜكٍٛ ابٔ عضبٞ ٚقز عزيت َكٛيت٘ . ِقَبٌ املضأ٠

 .(املهتب ايشٟ ال ٜؤْح ال ٜعٍٛ عًٝ٘): ٚميهٔ إٔ ْكٝغ٘ مباًٜٞ. ”ال ٜعٍٛ عًٝ٘

ٚيف نًُيت اييت رظتٗا عٓز إعالٕ تضؽٝشٞ يًُهتب ايتٓفٝشٟ ايكارّ، عضرت أمساء زتُٛع١ 

ٖٚٔ دزٜضات بايكٝار٠ ٚإراص٠ ؽؤٕٚ ٚؽذٕٛ ايجكاف١ٝ، . َٔ ايضزٜكات املبزعات ٚايباسجات املجكفات

 .يٝػ يزٟ أر٢ْ اصتٝاب يف ٖشا

أال ختؾ٢ َٔ إٔ تػاَضبضصٝزى ٚبضٚفاًٜو ايجكايف املتأيل يٛ فؾًت يف صٖإ قٝار٠ عف١ٓٝ  :ؼ 

 اإلحتار يف ٖشٙ ايعٛاصف اهلٛداء ايغٝاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ؟
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إسا َهٓين األصزقاء ٚايضزٜكات َٔ رخٍٛ املهتب ايتٓفٝشٟ، ٚصئاعت٘، فإْٞ عأنٕٛ طٛع  :ز 

ٚعأعًٔ عٔ فؾًٞ ع٢ً ايفٛص . أعغائ٘، ٚطٛع املٓتغبني إىل َٓع١ُ احتار نتاب املػضب

ُٔ حتت  َٔ يٞ إٔ األَض ثكٌٝ، ٚاملغؤٚي١ٝ دغ١ُٝ، ٚأْين َأِئ ٚاالْغشاب َٔ ايضئاع١ ٚاملهتب إسا َع

صساٖا، سفاظا ع٢ً َاء ٚدٗٞ ال أطُاع يٞ نُا ٜعضف ارُتًَُط َٔ أصزقائٞ، طُعٞ ايٛسٝز 

 .ٚايغاطع ٖٛ إٔ ٜعٛر ايربٜل إىل احتار نتاب املػضب

  ؟18ن١ًُ اخري٠ دتُٝع ايعغٛات ٚاألعغاء عؾ١ٝ املؤمتض :ؼ 

األربٞ ٚاملايٞ : ٚفشط ٚمتشٝط ايتكضٜضٜٔ.. عًٝٗٔ ٚعًِٝٗ ٚادب املتابع١ ٚقضاء٠ األٚصام :ز 

 ؽتٓرب، ٚايضزع بايكٍٛ اذتل، ٚايه١ًُ ايضضحي١ ايضارق١، ٚإعُاٍ اذتض١ٜ املغؤٚي١ 8 7َٜٚٛٞ 

ٚايزميكضاط١ٝ يف ايٓكاش ٚايغذاٍ راخٌ املؤمتض، ٚفغح َٔ نإ ٚصاء َا ٚقع يالحتار َٔ رتبط١ 

ٚختبط ٚتضزع ٚقطع ايطضٜل عًٝ٘ أٚ عًِٝٗ، ست٢ ال ٜفهض أٚ ٜفهضٚا يف تضؽٝح أْفغِٗ، 

ال تٓغ٢ إٔ املجكف ٜعارٍ ايغُري اذتٞ ٚايٓابض  .”ايضٜع ايجكايف”ٚ.. ٚايعٛر٠ إىل ايتدضٜب ٚايهٛيغ١

 .ٚايٓكٞ

 


