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 حىارمع املسرحي بىسلهام الضعيف حىل ترشحه الحتاد كتاب املغرب

  

 حاوره عبده حقي

 خاص باملىقع

يٝصدع حبك٘ يف ايرتغح  (املطسح)ٜطًع صٛت غاب ٖادئ ٚصُٛت َتِٝ بأبٞ ايفٕٓٛ .. فجأ٠ 

 أض١ً٦ نجري٠ …يس٥اض١ إحتاد نتاب املػسب ٜٚطُح يٝكٛد ٖرٙ املسنب١ املػسٚخ١ يف عني ايصٚبع١ 

تفجست بعد ٖرا ايكسازاجلس٤ٟ ٚاملؤند أْ٘ مل ٜهٔ خًف٘ حطابات ٚا١ٖٝ أَٚٔ أجٌ 

ٚايًعب َع ايهبازفخطب ٚإمنا ٖٓاى حكا٥ل أخس٣ ضٓهتػفٗا يف ٖرا احلٛازاخلاص َع  ايتػٜٛؼ

، خسٜج املعٗد ايعايٞ   مبهٓاع1970 أنتٛبس 22األضتاذ بٛضًٗاّ ايطعٝف َٖٚٛٔ َٛايٝد 

أزلصايعدٜد َٔ األعُاٍ املطسح١ٝ ايٛاش١ْ ٚأحسشايعدٜد َٔ ، يًفٔ املطسحٞ ٚايتٓػٝط ايجكايف 

تافٝاليت َٚدٜسا -اجلٛا٥صيف ٖرا اجملاٍ ٚغػٌ املدٜسايفين يًفسق١ اجل١ٜٛٗ يًُطسح جل١ٗ َهٓاع

 يدازايجكاف١ ذلُد املْٓٛٞ مبهٓاع ٚز٥ٝطا يًفسع اجلٟٗٛ يًٓكاب١ املػسب١ٝ حملرتيف املطسح مبهٓاع

األضتاذ بٛضًٗاّ ايطعٝف َايدافع ايرٟ حفصى ع٢ً ايرتغح ملٓصب ز٥اض١ إحتاد نتاب  ع ــ

 املػسب يًٛال١ٜ ايكاد١َ ؟

ايرٟ حفصْٞ يًرتغح دلُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ َٓٗا جتسبيت ٚتهٜٛين يف ايتدبري اجلُعٟٛ  ج ــ

ٚصٝاغ١ ممازض١ ١َٝٓٗ ثكاف١ٝ ، ٖرٙ ايتجسب١ اييت زانُتٗا النجس َٔ عػسٜٔ ض١ٓ ٜٓطاف ايٝٗا 

احتهانٞ املباغس باملؤضطات ايجكاف١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ ٚقدزتٞ ايتٛاص١ًٝ ٚهلرا فعٓدَا اعًٔ عٔ 

تسغخٞ اعًٓ٘ مبٓطل خد١َ ٖرٙ املؤضط١ بٓفظ جدٜد ٚقِٝ اضاضٗا ايػفاف١ٝ ٚاحلها١َ ٚامل١ٝٓٗ 

 ٚزٚح ايعٌُ اجلُاعٞ
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ـــ يٛ حصًت ع٢ً نسضٞ ايس٥اض١ ضٛف تهٕٛ أصػس ز٥ٝظ يف تازٜخ احتاد نتاب املػسب ، ٌٖ  ع

 يدٜو ايطاق١ ٚايكدز٠ ع٢ً َٛاج١ٗ عفازٜت ٚدْاصرياإلحتاد ؟

ٚيف نٌ عٌُ نٝفُا نإ ٖٓا ذلطات يًُٛاج١ٗ ٚذلطات …َطاي١ ايطٔ مل افهس فٝٗا  ج ـــ

ٚامنا ٖادئ ٚأصػٞ نجريا ٚبعُل ثِ إ  (ظسٜف)يًٗد١ْ َٚساحٌ يًخٛاز ٚيطت نُا ٜظٔ ايبعض 

ايعٌُ داخٌ االحتاد ال جيب إ ٜهٕٛ فسدٜا ٚايكا٥د اجلٝد ٖٛ ايرٟ ٜعسف نٝف ٜٛظف طاقات فسٜل 

 عًُ٘ بػهٌ َتٛاشٕ ٜعطٞ يًجُٝع قُٝت٘ َٚهاْت٘

طًع َسغخإ َعسٚفإ يًس٥اض١ برباَج َٚكرتحات َػازٜع يًٛال١ٜ ايكاد١َ ، َاٖٛبسْادلو  ع ــ

 ايجكايف ٚتصٛزى يًُسح١ً ايكاد١َ ؟

بسْاَج ايعٌُ يٝظ نُا ٜظٓ٘ ايبعض ايربْاَج ايتٓػٝطٞ يالحتاد فٗرٙ اغٝا٤ بطٝط١ ٜٚتِ  ج ـــ

 …تططريٖا ٚفل حاجٝات َٚطتجدات ٚأٖداف ٚاْا اعسف َا قٍٛ 

جيب حتٌٜٛ االحتاد َٔ ٚناي١ يبح بالغات ايتطأَ ٚايتعصٜات اىل َؤضط١ جتُع ايهتاب ٚحتكل 

هلِ نساَتِٗ َٔ خالٍ ايٓطاٍ ع٢ً َطت٣ٛ حكٛقٞ ٚدلتُعٞ َؤضط١ تٓاضٌ يهٞ تعطٞ 

صٓدٚم ايهاتب :يًهاتب َها١ْ اضاض١ٝ َٚتُٝص٠ داخٌ اجملتُع ٖٚٓاى ايهجري َٔ االجسا٤ات َجٌ 

االٕ املِٗ يف ْظسٟ ٖٛ اْكاذ االحتاد ٚع١ًُٝ ..…ٚخًل غسانات الضتفاد٠ ايهتاب َٔ تفسغ يًهتاب١ 

 االْكاذ بٝد ايهتاب

 َازأٜو يف املعازى ايهازٜهاتٛز١ٜ احلاي١ٝ بني بعض األعطا٤ ؟ ع ــ

ايرٜٔ غازنٛا يف ايتجسب١ ايطابك١ اٟ املهتب ايكدِٜ عًِٝٗ إ ٜٓطخبٛا خد١َ يالحتاد ال ِْٗ  ج ـــ

 مسخٛا ال ْفطِٗ طٛاٍ ٖرٙ ايطٓٛات االخري٠ بإ ٜصٌ االحتاد اىل املؤمتس جج١ َتعف١ٓ

 أفسشت ايتخٛالت ايطٝاض١ٝ األخري٠ ٚضعا أغنب املسأ٠ املػسب١ٝ نجريا ع٢ً املطت٣ٛ ع ــ

 ؟ املؤضطاتٞ ، يف زأٜو ملاذا الٜٓطخب ايصكٛزٜٚرتنٕٛ َٓصب ز٥اض١ اإلحتاد يهاتب١ َتُسض١ ٖٚٔ نجريات

 املِٗ يف زأٜٞ ٖٛ ايهفا٠٤ ج ـــ

 ن١ًُ أخري٠ يًهاتبات ٚايهتاب عػ١ٝ املؤمتس ؟ ع ــ

.ايهتاب هلِ َطؤٚي١ٝ داخٌ املؤمتس ٚأمت٢ٓ إ ال ٜتخٛيٛا فكط اىل اصٛات اْتداب١ٝ  ج ـــ  
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ٚال١ٜ اٟ ز٥ٝظ ضتُس بطسع١ ٚال جيب إ ْطٝع ضٓٛات اخس٣ يف صساعات ع٢ً املهاضب 

 ٚايػٓا٥ِ املسح١ً تتطًب امسا٤ جدٜد٠ ٚرلطس١َ بكِٝ ايٓصا١ٖ ٚاحلها١َ اجلٝد٠

اقرتح بعٝدا عٔ ايهٛايٝظ ٚبهٌ ٚضٛح تػهٌٝ فسٜل عٌُ قادز ع٢ً بح قًٌٝ َٔ االٚنطجني 

إ تهٕٛ ناتبا نبريا يٝظ بايطسٚز٠ إ تتٛفس فٝو ايكدز٠ ع٢ً ايتطٝري ..يف جج١ االحتاد املتعف١ٓ 

   ٚايتدبري ٚاْا اتٛفس ع٢ً ٖرٙ املؤٖالت ٚاجٗس بٗا بصساح١

 


