
1!ض!أا!قثما!ا!ماءفي!الؤءلى
!مه،خليلاهـيى،الخليليحيىالسيد،عثمانبهيعالسيد

صفيالدينمحمودالشبد،عاصيحسيناًلسيدالريسسهيلالدكوريةلمسسث

الرجب.محمدقاسمالسيد:العراقيةالجمهوريةمن

السوداني.فريدالسيد:التونسيةالجمهوريةمن

طالمب.ابوالحيعنداًدسيد:المغربيةالمملةمناًالةررب.الكتابحلقة

اللجنة.لهذءمؤفنااميناالمعلممحمدالسيدنولا7

يئقى:مالانحادمنالغرضيكونجلكو

باعتبارهارساكهاوتدعيمالنشرمهنةمستوىرفععلىالعمل-احلقةالماضيايلول8و4بينبلبناناًلغربسوقفيانعقد

قوميا.عملاالامانةمنبدعوةونشرءالعربيالكتابتداولتيسيروسائللدراسة

واجباتهمويحددعملهمفيالظلئرونبهيلتزموضع-دستور-2:التاليةاًلتوصياتواصدرت،المعريبةالدوللجامعةالفامة

المهنة.ادابويرعىوحقوقهمالني،ونشرهالعربيالكتابتدوالتيسيروسائلرراسةحلقةان

وبينهمببعضبمضه3العربالناثرينبينالعلاقاتتوثيق-3الدوللمجامعةالعامةالامانةدعوةعلىبناءاللبنانيةبالجمهوريةاًجتمعت

المعربي.بالكتابصلةلهااتيالعربيةالهيئاتوبين!اشتركوالت،6191"سبتمبر"ايلول8الى؟منالمرةفي،العربية

بعملياتينهضالذيالمشتزكوالعملللتعاونمجالاتايج!اد-،المملكةمنكلفياًلعربولملناشرينالمربيةللحكوماتممثلونفيها

الىتؤدياالتيوالامهـافيتاًلفرعىويخلقبالخيرعليهاويعودالنشرالعربيةوالمملكةالسمو"انوجمهوريةتونسىوجمهوديةالهاشميةالاردنية

العربية.الاقطارعبرتداولهوتيسيرالعربيالكتاب.نرويجوالمملكةاللبنانيةوالجمهوريةالمتحدهالعربيةوالجمهوديةللسعودية

تداولت!رضالتيالصعابوتذيلالمشاكلحلعلىالعمل-5.وفلسطينالمغربيةوالمملكةاليمنيةاًلمتوكليةوالمملكةالليبية

العربية.الاقطاربينالعربيالكتابلجانهااجتماعاتوفي،العامةاجتماعاتهافيالاراءتباللبعدتقرر

جميعديالعرد!بالكضابالانتظعنطاق.فوسيععلىالعمل-6وتشببرالعربيالكظبانتشاردونتحولالتيالعواًئقان،المختلفة

.المستويات.:هيرئيسيةعواملعدةالىنرجع،تداولهاًسباب

وال!قلالبر،بتكاليفوخفضالنقدمشاكلحلعلىالعمل-7خطةعلى.نجمعهمالعربالناثسينبينوثيقةرابطةوجودمدم-ا

ذلك.الىوماالمختلفةبانواعهاالجمركيةوالرسوم.العامنشاطهماليهويهدفجهودهماليهتتجه،مشتركوهدف

المعارضواقافةوالاعلاما-ننعر/فوسائلتنظيمعلىالعمل-8الكتبموضوععنسوالاحصائيةالعلميةالدراساتنقص-ب

والدولية.المحيةووسائلوخاماته،والاقتصاديةالعلميةومجالاتهواتجاهاتهوانواعهالعربي

وتيسيرالعربيةبالمطبوعاتروريةتعريفشرةاصدار-9.وشرهوتسويقهاتناجه

تبادلها.المتعلميناقبالوقلة،عنهوالاءنبهالتعريفوسائلضعف-ند

فيحدودالاتحاداعضاءبينالتقديالائتماناسبابتيسر-.1.ولغيرءلذلكنتيجةالقراءةعلىاًلعرب

القوانين.تبادلقوانينمنسبيلهتعترضالتياًلاقتصاديةالصموبات-د

والمتيوالتوزيعالنشرلعملياتالمنطمةالعامةالقواعدوضع-اًاالمجمرءيةوالضرائبواًلاستيراداًلتصديروقوانينالنقلووسائلالنقد

المشروعة.غروالمعاملاتالمنافساتدونوتحولبمستواهاترتفع.وغيرهاوالبلدية

الفنيةالخبرةوتنمية51كتابصئاعةترقيةعلىاًلعمل-12:الانجبةالتوصياتالحلقةاقرتمجتمعةالحقائقهذهضوءوفي

وتسويقه.ونشرهالكناببصناعةللمشتغلينبماالحطقةتوصيالعربالناشرينبينبالمرابطةيختعرفيما-اًولا

.والموزعوالئانئرالمولفبينللتعاملالعادلةالقواعدوضع-13:يما.ني

عليها.الدخلاءمنالئشرمهنةحماية-،1تكوبنعلىويساعديسعىالعربللنائنرينعاماتحادانشاء-ا

اناشرينواالعربالنانترينبينالصلاتتوطيدعلىالعمل-ا5ً/فيالبتاببرصناعةالمشنغلينيسجلالعربيةالبلادفيمحليةاتحادات

يتصللت!1الدوليةالمنطمات.وببنبينهـموكذاالاخرىالدولفيالمشتركةلمحةالمصارتباطبهلميةالمحالاتحاداتءه-إوترتبط،منهاكل

بنشاطهم.نشاطها.المشتركوالواجب

الناشرينين4مئازعاتمنيقومقدمالتسويةالتدخل-16-امدبنةمقرهـ"يكون،العامللاتحادمؤقتةتأسيسيةلجنةتأليف-ب

معهم.اننعاملينمنسواهموبينبينهماوببعضبعضهمللناشريناًتحادلقياماللازمةالاجراءاتجميعباتخاذوتضطلع،القاهرة

المادربئمصالحهمورعايةالناشرينحقوقحفظعلىالعمل-017جميعفيوالتوزيعالنشرعملياتفيالمشتغلينجميعهايضم،العرب

بينهم.الاجتماعيوالتكافلوالتعاونالزمالةروجوتنميةوالادبيةللبلاداهـنتطاعبقدرممثلةاللجنةهذهتكونانعلى،العربيةالبلاد

العربيالكتابدراساتبموضوعيختصفيما-ثائياالانجبةالسادةالحلقةوترثح.ونثرهالكناببانتاجتهتمالتيالعربية

يأتي:بماالحلقةتوصيودتورهالاتحادمشروحلوضعمؤقتةتأسيسيةلجنةليكونوااسما؟هم

بالانصالالعربيةالىروللجامعةالعامةالامانةتقومان-افيالعربيالكتاببصناعةبالمشتغلينالاتصالمع،الداخليونظامه

علىيقوم،(،العربيالكتابدراساتمعهد"لانشاءالعربيةبالحكومات:الاحرىالبلاد

وموضوعهنوعهصتمن،العربيبالكنابالخاصةالمباحتجمع:اًلمتحدةالعربيةالجمهوريةمن

لتقهم،وتصنيفهواسوافهواحتياجاتهوخاماتهبهاًلخاصةوالاحصاءاتمحمدالشد،مرادالمنعمعبدمحمودالسيد،محمدحسنالسيد

ئترقيةبذلكيتلقماكلفيالمرسميةللهيئاتاًللازمةالمثوراًتالسيد،المعلممحمدالسيد،حمدانشفيقمحمدالسيد،اًلزغبي

فيرسالتهاداءمنوتمكينهلهالابوابوقنجالعربيالكتابمستوى.الخاقجينجيبالسيد،انغضبانعادل

الانسانية.والحضارةاًلعريبةالثقافة:اًللبئانيةالجمهوريةمن
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1!زبيالؤءلىم!أفيا!ه!ماا!قماصلم

3:لم!**!ه،*،ل!***له"**"ل!،*"**"*ميب!رر،،ل!**ل!ك!،!ه"**"*م!*!ه*،مه،ل!!ه*كه!ه*،*!ه"،مه"**ح!لو*كلى!*"****ل!،له*ء39
بمر...الناتنعررهـأابئ

؟الكتابهذانشرفيصحيحةرسالةحق!الناشرونيلتزمهل:نتساءلانلنايحقالعربيالكتابحلقةانعقادبمناسبة

وترويجهالكت!ابنشروسائلفيتتداولانالعربيةالعواصمفيبمضالانقبلعقدتاًلتياًلادبيةالمؤتمراتعادةمنكان.لقد

:حبراا)حلقةهذهتوصيات.نظلالافئرجو،ورقعلىدبراكلهاالعريبة،ظلتالحكوماتجميعالىكعرةمقترحاتقدمتوقد،وتشجيعه4

:.الكنابعنالتحث،قبلالكتابناثريعننقحدثانحالكلعلى،هناواًلمهم..ورقعلى

نهفتنا:منالفرةهذهفينحتاجهااقيالحقيقةالنشررسالةيؤدونلاالنافنرينمنكثرااننقرراناطمئنانبكلونستطيع

،..الجديدةالعربية

منهضاكؤإن.جميعاوالذايةالوسيلةهياقيالرخيصةالتجارةدهـالةغبررسالةللنشريعرفونناشرينالىبحاجةاننا

الىجررةوتوارالإياممرومحلى.الارباحواضضمالمفانماكبريحققالذيالرواجراجتاذااًلارأيهمفيتصلحلابضاعهالكتابيجعلون

:ر،د.إ*ةقوؤ!،المواطنمستوىرفعفيويسهميعلمويثقفيماًلذيالقيالهتابينشرواانمنفبدلا:عليهاا؟تمئواالتيالرسالة تنعلب

اذإءنلمواو،الر!حيحقتىالذيالكنابألايتنمرونلانراهمهـنذلثبدلا،خصارةببعضيصاباو،نفقا.لهيردو،رل!،ذلك

:ادقاريءان)نجنجاهلوناويجهلونالنالئرينهؤ!ءوان.افسادفس!اداورذوريحملكانولو،للقاريءضررفيهانكاولو،قيمة

زراجحانوبضا.صالجحقيقيتوجهالىبحاجة،التقافة!ذهلتعميقوتع!!هاليدائيةثقافتهالىبالنطر،الهومالعربر!

الىيها(بحاجةنصنا!تيالجنسيةالثقافنهنقولولا)الجنسيةارةالافكبمنالفيضهذالنرىالكثيرةالمنرجماتاوالمؤلفات

:جارةا!ةاننجبر،4االرساهذهمعيتئافىلاالشريفةالتجارةعنصران.ولواءـ،اًلادرمةوهنقاهات،الفحلة...لا.و ..برءماعيها"لموصوعات

داسنها.فينماركأالتجارةواتخف،الحقيقيةانبرساتهالا/!ءنالنانتر.نخلىاذا،سئريفةغبرالميدانهذافينصبح

:،ال!-بريرئرومنهناكفكم.الاكبرالئاثرراسمالرأيناوهيفي،((الاء،نة))نسميهمايرعوننانترينالىبحاجةونحئ

معهم/تفقاذالمؤيفينيسرقمنهناكم3و،راًنجةكتبايقلدمنوكمهناكللضجاع،الورثةحقوق!مرضتمؤلفوهاءاتكتبنشرويعيد

ععنة،كمةلى ..بالناثريناجمالاالثقةفاقديوإجملاًلمؤلفين،بالخفيةالكمبةهذءاضماففيظبع...

:،الذياكراثمن.بعدالذيالكتابولاسيما،النشرلهمتاتىضونهكيف./فلا،حرمتهللكتابيرعونناشرانالىب!،جةونحئ

:ر،لاغلا!ر-مليئافيأتي،الاطلاقعلىتحقيقبلااو،دقيقتحقيقببلااًلكظهذهيئشرمنهئاكفان،التقببرموضعيوضعانينبغي

:حق!ااذا،اخصائننالىالقدلمةالكنصهذهتحققبرعهدوالانهمدعايةالدنبمايملأونالناث!رينهؤلاءانمنلالرغم،وارئئويهاتمم!
.............

متعلمين!شبهاونصففنعلميناخريناشخاصااوالعس!ماًلناث!رينهمكانواسانهممي

سلمعة:إقياقع،ملكماتعاملسلعةالكتابيعتبرونفلا،"واحرامقدسبمنللحرفمايرعونناثربنالىبحاجةونحن

:والا*متضةاؤء.الادمؤالموضعفيحميعاوالنالئروالمؤلفالكلمة))ورةوكات((تحعلبيعفيفروااذاوضمائرهمايديهمترتعنتىوانما،تماما

....

!ت-،المسؤولينمهاجمةفيننطلقانقبل،ونذكربهالعترف/ببعيانبل،ذتجاهـ"،،انشي!ايجديرنالاوآفاتعيوبهدهاًن!د

:الا-يررإم،موضعالكنابهذانضععلىانثبمءقبلكلنحرصيجبان.الثتابوجهفيعقباتمنويفيمونعراملمنيضعونلماوهناك

أفى/نالتينالىء"عنهنصرفوان،والتجارالمزورينمننحميههـتزؤجمنوانوالمالادعياءطر)قهمننبعدوان،والابتذالالاحتقارنجنبهوان

إصةقي-!منالناشرينفيثمةلميسانيعنيلاكلههذااننجر.الحياةهذهدييمت!ونهاخرشيئايجدوالملانهمالئشرالىيل!ون

:ءة"و"ور*.ق،ووعثقافةالعربيالمواطنيزيدالذيالقيم.ةهـإ-.الكتابعاتة،1ءلىاخذتللنشردورفهناك،رسالةالكتابنشربان

تذالارمنإةي!محترمثقافيبمستوىيخنمتعونلانهم،)اتتسرسالةيعونهولاءانواعتقادي.والخلقيالغنيحسهويرفعلملحياة

ا،*ادات./شتروان،نطاصانوواحمناحقنامنكان،هذاًاحلءن.للالر،راخرةاواولىوسلةوا.نخادهاًلحرف..وس..ا ........لحعيرلكلمه

:.،مانفاً!دلاءاهم!ةمنءنقللاالادلاءنتاجنشرفى!اناًهميته،وفتقفامتعلماالنافترلكونانالعرسةاللادفيالنا!ثرين
...........

قبل:إبئءلىا)خاتسولكنالنشرولئركاتالتوريعودورمنالحكومات،مطلوبةب4اومرالكتابتداولتيسوسائلىرراسةفانوبعدبر

:((*داب)).لمىذوليهاتهمواعيننانترينيكونوابانيبداواان،شيءكل

كه!درعهي،"،مي،،"-*-،،*،**لمهي"*،"*،كليصي***،،*،،**كلي*"*،****"**?****ءبر**ء*?ء***ءبر*****ك!

مكنبةوتعيين،القوانينهذهاصدارعلىالقانونيللايداعالمنظمةفيالببليوءرافيبالتنظيميتصلمالدرالسةنموةبعقد-2

دوريةنشرةوتصدر،القانونهذابموجبالكتبتتلقىبهاقوعية.العربيالعالم

بها.أودعتاتيبالمطبوعاتالاق!ثهعلى)سنويةتنشبقعلىالممربيةالدوللجامعةالعامةالامانةتعملان-3

جائزتينالعرب!يةالدوللجامعةالعامةالامانةتخصصاًن-7وعقدلمفةالمختالمجالاتفيالعربيةالبلادبينالببليوغرافيالتعاون

.والادابالعلومفيالعريبةباللغةكتابينلاحسئتويتين.التعاونبهذاالمنعلقةالموضوعاتلدراسةالحلقات

سنويةجائزةألعربيةالصرللجامعةالعامةالامانةتخصميان-8فيالمكتبيينتدريبعلىالعربيةالدولحكوماتتعملان-أ

.الاخراجفيعربيكنابلاجملايفاداوالدراسيةالحلقاتبتنظيمسواءالبيليوغرافيالعملميدان

-والعمالالفنيينمنالكافيالعددنجنوعترالعنايةوجوب-9بةاًلمبعوث

منهمللمشتغلينالمهنيللتدريبمراكزوانشاء،الكنببطباعةالمشتغلينالمملوماتالببليوغرافيةعلىاستيفاءاًلعربالئاشرونيعملان-5

الانتاجولتحسينباستمرارالمتزايدةالحاجاتلس!دوذلك،بالفعلالمختصين.اساتدرتقررهلماوفقامنشوركناببكلالعنوانصغحةفي

تكاليغه.وخفضالقوانينبعدتصدرئمالتيالعربيةالدولحكوماتتعملان-6
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1!سضدالوطررفيفىلم!،االنهمقماكل

الورىانواعجميعباعفاءالمعنةالدولحكوطتمطالبة-4واًلقارىءالكتاببينبالصلةيختصفيما-ثالثا

تخفيضعلىعملا،الجمركيةالرسوممنالكتبطباعةفيالمستخدم:يأقابماالحلقةتوصي

ممكن.حداقصىالىالعربيالكتاباسعارةالفكر)المتطلباتالعربوالناثرونالمؤلفونيراعيان-ا

والحبركالورقالطياعةخاماتاسترادبتسهيلالمطالبة-5اختيارعئرالعربيالعالممفيالثقانجةالمستوياتلمختلفواًلمحضاريه

وذلك،اللازمةالعملاتوتدبر،غيارهاوقطعومواثطالطباعةلات2و.يئشرونهاالتيالمواضيع

وتقدمها.الصئاعةهذهلاستمرءروالمهيئاتوالاداراتوالتعليماللتربيةوزاراتتشجعان-2

الدراسيةالمراحلمختلففيالطلابالعربيالعالىمفيالتعليمية

الوعيوتنميةالقرلءةعادةوتاصيلالمطالعةعلىالفعالهالوسائلبجميع

اثلةفض!حةفيتزوإدوالاستمراروالاذاعةالمدادسفيبالمسابقاتوذلك،القرائي

!....للطلابالنفعذاتالكنبمنيجدمابكلالمدرسيةالمكنبات

اًلتالية:حاءتنايطلابهمالعربيةالتعليممعاهدفيالمربونيشجعان-3

ءيرالمقردة.الكتبمندراستهمموادفيبالممارفالزودعلىوتلاميغهم

تفاصيله،اًستعادةونحاول،لهمعئىلاسخيفاحلمانرىعئدمافيالعامةالمكتباتانشاءفيالمربيةالحكوماتتتوسعان-(

خدعتئاوكيف،حقائقصورةفيالاخيلةتلكلئاتراءت!كيفنعحب.منهاالكتباستعارةوتشرانننقلةوالمكتناتوالاحياءوالقرىالمدئ

الغيومفوقوسير..مساميربلاوصليب،ورقبلاكناب:الاكذوبة.منزليةمكتباتاًيجادعلىوالامهاتالاباءيعملان-ع

الخ..ولهاتشمعمنوعطام،العقلحدودفوقوقفزات،"لارضوتحتلننعرإفدورابئزاوير"مواًلمجلاتالصحفاصحاب،مردانس6

المنطقيالتفكيروبينبيننافاصلااًلنوميضععندمانصدقهااًكاذيب.ونقدهاالجديدةبالكتب

..السليموالمجلاتالصحفواصحابالصحافةنقاباتتعملان-7

...ولكنكل-نيضودىمايكونانعلىوالسينماوالتلفزيونالاذاعةوادارات

ويطرحونباشمراًريحلموناًشخاعىهناك،اليقظةعالمفيخىووساز-لاًلكتاببينالضروريللتعاونتحقيقا،دمزياالاعلاناجور

:الكلامهذالنقرا..جانباالعقل.الاعلام

فمىالوهنيترامى،أشقرل!عرذوعلقمهـدكيهفوقالرصيف"للكظباجنحةمعارضواجميعكلالعربيةالبلارتحصصان-8

"المسدإءفيوتمجهيهاالصب!ح!ىتموتكلىببضاكل،الزنودالصواصمفيلهومتنقلةدوريةمعادضالناتنرونيقيموانالعرببم

ثدييه"مرمعهـلقوانتظهار،مماميربلاصليب".العربية

لانبهف"طفلكمثانةلسهـانالفلهقذرمولود"والموزفيوالناشرينالمؤلفينبينالعلاقةتنظيمعلىالعمل-9

والقلقالطزمتعانيمتادبمثق!لنسان!نتالكلامهذافهمتاذامخقلففيالثلاثةالاطرافبينالارباحلتوزيععادلةنسبوتحديد

خليصشاعرفأتتالكلامهذاكبتواذا،والانفعالالتوتروتعينىالحداىاللجم!ورالبيع2اسعارتخفيضمرأعاةمع،الكتبانوهع

...سواـكدوئاًلجاهلأنت،ظنتوالا..كبيرواديب.الممكن

المجددالشاعرهؤلاءومن...مايفهمونوهذاالبعضيفكرهكذابجانبالثمنزهيدةشعنيةطبعاتنشرعلىالحرص-.1

جريدةفيالادبيةالصفحةعنالمسؤولالحاجالسيالكبيروالاديبا!ناءفياًلقراءجماهرعلىتيسراذلكامكنكلمااًلظصةاًلطنصت

.."النهار".الكتب

بضعةجلس،صاخبةضحكجلسةفي:الحكايةلهذءولتنصتفيالعوا!مالعربيللكتابسنويةاسواىاقامةعلىالعمل-اًا

فقال"مرسلةحديثمة"قصيدةينظمانلاحدهموعن،يمرحونامدقاءفيهاوتأح،والئاثرونأالحكوماتاقاننهاعلىتتعاون،المربيةوالمدن

التصالمتعددة،القصائدغرارعلى،محتوىولامعنىبلاءباراتبضع.الممكنةاًلاثمانبأرخصلعروضةاالكتبلتوزإءالفرص

بضعفاضاف،دقاءالاصاحدمعهوتجاوب،والمجلاتالصحفتنننرهاوالتوز،-عالئشردوربيدالمعربيةالحكوماتتأخذان-12

وبفسع،هنامنطنانةعباراتبضع..وهكذا،اخرىعباداتبالنسبةواجبهااداءفيللاستمراراللازءةوالمساعداتالاعاناتوترصد

الشعريةالملحمةقلبل،القصيدةوولدت..هئاكمنرنانةعباراًت.العربيللكتاب

"للنهار"أرسلتالتي"البافيةوالبطولة...السقوط"المسماةالاقتصاديةبالمصعوباتيختصنجبما-رابعا

القصيدنةارفقتوقد،"سعدونسابر"هومستعاراسمنجنوقيع:يأتيبماالحلقة.نوصي

دمشقمنشابالقصيدةهذهكاتبان،فيهاجاءقصيرةبرسالةانشاءبدراسةالعربيةالدوللجامعةالعامةالامانةتقومان-ا

باكورةهي"للئهاد"قصيدةفأرسليبروتفيوجودهفرصةاستغلرصببدهتكوينفيتسهم،المعربيألكتاب.نداوللتيسرصندوق

...اًلادبياناجهكوبوناتغرارعلىعربيةقسائملامداراًلمعنيةالعربيةالبلادالنقدي

نشاطاتهمالىالاصدقاءوانصرفوالضحكالمرحجلسةواذتهتحينالعربيالكتابلتجارةخاصةكعملةاًستخدامهامع،اليونسكو

وفي6191-8-27فياًلواقعالاحديومففي،المفاجأةفكانتالجدية.تداولهحربةدونالنقدقيود.نحول

ألنهارصفحةرأسفي،النكتة-القصيدةنشرت7887رفمالنهارعدددالبر!اجوربتخفيضالعربيةالدولحكوماتتقومان-2

هي:كبيرةمقاطعالىاربعةمقسمةوهيالاسودوبالبنط*دبيةتيسيرا،العربيللكتاببالنسمبةوالجويوالبحريالبريوالنقل

الفوف-1.لتكاليفهوخفضالتداوله

الئسهـر-2الكتبعلىالمختلفةوالجمركيةالبلديةالرسومالغاء-3

الموت-3تصديرهااجراءاتوتسهيل،العربيةالبلادبينوالمستوردةالمصدرة

الفتم؟-.واسترأ!عا
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1!بميىاقىءتا!ما-فىمفيا!ماكل
ا---ولك!نالقصيدةهذه"الحاجأنسي"ينشرانعجيبأليس

لحيىآ-،بر+صتل!!؟خالرصجبرعرإوادعلماوالشمرمنالنوعهذااعتأدوا"النهارقراءاناًدعجيب

"01س..اقراواوالذيناللعبةالىمنهماحديتنبهفلمالقصائدمنالنوععن/هذا

الجنوببىآأيم:"آلخوف"مقطعفيالابيأتهذ.

ظثلفاًنا

..الاق!ب!سوبةربيعتثحتاقأجراسذاتأفص،صيفلالفوطواًهـحزينالفوت

محمدالدينمحييالادابلمراسل.ثدييهمنمعلق،انتظار،مساميربلاصليب،الأوضيألوله

،،.،خمائفطأنا

مقلوبصرط!ألخوف...ص!فرأءحجارةكأكوابنرلقلانعينا.

قلبمنكيةالرجبدات،اًلاخيرةالاشتراكيةالقراراتاعل!نتمنذ

ظنهاوفي،وشتامةدذلةلالسنةوتطقطق،سامةر؟وساترفععفنهاما?الح،صحراءرماده،الصليبقواأحرهم،خبوبلاسوبلالاله
......خمائعينليوفهميهزونبحارالف

طمافإهزبانكفيل،القراراتهذهفيالشعكوكاثارةمجردان..الكادحا!تمستنقعفيتعدوانساقاه

و؟ل!ون"ارررلةمندناويحقق،4ت!جمنالارضورزلمخل،اًلالثراكي..هنها!،انهمالسورحدقتيأم!ام+لهرب،ألجبان"اخببل"يا

اهـةالجمهذهباماليدفعمما،الحكومةوبينالمثمببينالثقةيفسدأي!،قناعكهات..تصلولمسقطتبرتقا.لة،اودثبح!الموذ!

رزببئانىيت،ارخاطيءظنهافيالرجعيةاىبيد..ابعادهااقصىالىسحقا!خنغسة!ابةذبا..وحسرةقيءكطوفانلزجةحيلتك:الجنين

بر--ل،الةراراتهدءتنفيدفيمصل!تالشعبا!هو،هاماواًحدا..آبسماءلونفيعنكبوتلرأس

وط!ءها،مبةالرجبكلامواداويتشكلويتحددب"اليرتبطوجودءاىميهناءرص!يفاكتفاه:يولدلماالهالىالطمأنيبةايتهاثعتماقين

..الهواءفينفخكعدوقطالضو..ذطلارملوشاطىء..قلوعبلامدينة..مهجورة

بانإمتقدانالا،الاكاذيبلهذهالمراقبلا/شنطيع،الواقعوفيجدلتعروزألفصمتهلفيتمو4خواؤغانجاتق!ناديله،تحبينالذي

الدلائل"تبشر"فهكدا،وذكا،هاوادراكهاعقلهافقدتقدالطغمةهذه،.آهىفيالمتقبل

ة"ل،فيبزرذلكمنواوسعاعمقاًلمث!كلةاننجبر..الامراهذااًلاولىب!ا!اورافرقايجدوالمالايإتهذءقرأواالذيناناقول

الج!الارةلىمالكابةبكونانلاإرضىالعربيالشعبانحقاالمرجعيةتظن..اررهرىالجفيا!برريداديماءمنوءيرهالحاجانسيابياتوببن

ررء*ـب11انالرجعيةتظن!ل؟استةالالىشةمذاجيراعليهااشتغلانهاهدررانهأم؟تنرهاقبلالقصبدةالعاصأانسيفهمهلولكن

ودما*.الادمامتصتالت!الثركاتتؤممانيرفضسوفالعرجمطلاروفطفلدثارة"المرورةصلآوالعباراتوالابهامالغموضقعتمدكقصلالدء

عاؤلانساى./فكرهـل؟أروالعماوالقصورالدوروابت!تالمستهلكين"خصيانعشرةيتوقهيابشعا"و

المنطق؟4!راوبعد

الشعبسندوتطلبتريدهذاألمحتضرندائهافيالرجعيةكانتاذاواحم-د،السيابشاكربدرشعرنحترمانهذابعدعجيباليس

نااختارتفلم،لمندائهايستجيبانلهوتريد،دعواهافيالعربيشخصمننضحثوانوغيرهمالصبورعبدوصلاجحجازيالمعطيعبد

فالشعب؟المغلوطةالوسيلةهذهاختارتلم.؟منهاينفرهبمنطقتخاطبه:"الموت"مقطعفي*بياتهذهبنشرلنفسهسمبت

فيلهماقدمخبرهيآلاشتراكيةالقراراتهذءانيعرفالعربي-النال!ة"الحهـقوليابحارالخوفانت،منكاخالدلا!الالهايها

واكصعب،ء!رفياًلعريبةالثورةحققتهاالتيالانتصاراتسلسلةوث-حاو،51-!أتايلحاحد،الثمسيكارع..باللالمنخوركصدوك

المنتاكلوكل،الجهلومشاكل،الر!بةالفقرمشاكلانيعرفالمعربي..خصيانعثرةيتوقه

-ؤوفءها،اءاةساالنطامإهـرسها،تابىوخهطبلمةمنهاعالىاك4ات،ى!حرراتتر!اك،تيكبجمرحدق.،.منكأخهـافلا

رئيرا!-*د،والقادما-اضراالجيليكوناناجلمنو)عمل،5اءتبار!؟ء!قي،ا؟!!وير!سب!اؤب..أكأ،زكم!لموقوإلتجدارامخلوك!

4دتلمموالرجعية،دلكيعلمالعربيالشعب..الماضببةاًلاجيالءن..اقنلني؟يىطيعالذيمنولكن.،.اليهمايحدقمنتخفيانلاعيناك

!فيساندهااىمنهتطلباد!فلمادا..الشعببقيةيعلمءمااكثر،التاناءوانت،ورانياركضلن،ولهاثشمعمنغ!م!وقأش

؟ا.سضهامصلرتليستامور!ر!زرلودص،و.4با!فمولود،نحناوالحقيقة..الألحقيقةاووانا

العربي،الشعبيخراخرسندالىفوجهالرجعيةاناذنلابد.تكفلاطفلكمئانهلس!انالف

الاشتراكيةالقراراتوصد،العربيالشعبوصدالنظامضداًخرةد

احديدعواخرسند..البلادتحققهااقيالعظيمةالنهضةهذهوضدف!!رريمضقخطشزصضرة،لايق!قدر!الاطفال

القاسيةالظروفهدءفيبكتبان،صوتهاعندومااعلنواالذينالكتاب.زهردونوبرتقالا

"لةرض""تتدخل"ان"الكبرىالدول"على؟ن،نع!ااقيلناتربملن،عظبهاتعصرالدمس!لمحة:أقفانا،انتقف

فيهابما"العربيةالدول"-على-(فيهـصراني""اتحاد"!رجع

اقامةالىالدإنرجالبعضيدعوسئد،"إ!إ".."اسرائيل"..افكخزا!"ماالطورةوصطري...صهدريتمترسرلة

الاشتراكيةالىالدعوةهذءمع!يتعارةالاسلاميالدينانعلى،نملدمموى...

!!كلوسند،"درجاتبعضفوقبعضهموجعلنا":يذكرالقرآنلانهـوبسيطلسببعرضتمما.نامةثقةفيوانا،ال!لامهذااًقول

الكتابعلىنغسهاالسلطاتاستعداءالىالدينرجالمنالاخرالبعضفيهانظمتالتيالمرججلسةضمتهـمالذينهؤلاءاحدشخصياانااًني

الظروفتخلقهاالتي،اًلجديدظالحياةفيالمراةبحقيطالبونةلذينإهالقصيد!هده

جريدةتملكفئةمنبعضايدعوسند،المتطورللمجتمعالجديدةريادةمعن
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1!سز!طالؤطررممفى!هما.فياالمخثطكل

ارتباطاهنادانيظنالقبط!والبعض،كذلكالمسلمينبمضبهايقتنع1القراراتهذهعلىتنرتباًلتيالئتائعاهميةمنالتقليلالى"خضراء"

القر-اداتبينالبمضهذايربطاذلكوعلى،القوميةوبينالاسلامبينمنذيقيمانوخيالتهبخيلهمستعداوابدادائماكانسند،الخطيرة

كونهموبين-العربيةبالقوءيةالم؟منة-الثودةحكومةتصررهاالتيمصال!4لهتحةقلانها،عنهاراضيايكونحكومة،اًلثورةبداًية

لاتعبرالىدولةانظنيمهي،ذلكونببجة،يزعمونكما"عربغير"مشفزةخارجيةجبهةالحقيقةفيهوسئد،والسياسيةاًلاقتصادية

الجنسيةاًعتقاداتهممن"غسلهم"تريدوانها،القرارأتبهذهعنهملحمايةالتدخلالسمهمنطقالتفرض،الداخليالاعتراضالوانلاقل

..والدينية..!رقليات

قبولايلقىالاسوشييت.مراسلنمنبهالذيالهراءانواًلواقعحمايرةبدعوىباطشةاجنبيةقواتمصرارضهبطتالمر(تمنكم

الجنوبيالاقليمفيفالافباط..تماطقياساسعلى،الجماعةهذهعند؟الاقليات

ذا..ثريةطبقةببسواالافلعلىاو،فهالرأسماليةالطبقةا
غاليتمكانتوان،جميعاالطبقاتفيالقيلبعددهمببسوثتركونعظصربراسطةالداخلمنالطائفيةالنعرةاًثيرتالمرأتمنكم

".2:ا"نسبةفيهاويشكاون،الصنجرةادبورجوافي،قىفيصنةتواءيثبت؟نوالاستغلالللاحتلالالسماحيتسنىلكي،ماجورة

القراداتهذه.نصيبالاسوثييتهـ،مراسلبمنطق،اـذنفكيفتقريباوحبهالوديعالشعبهذاطيبةاستغلالاسيءالمراتمنكمأمصرفي

الحقيقةأعلىتحنماذلكايى.؟حزءاظلاثبنو!طيء،وأ!راحزءاب!تهمشحوناكلهالتاريماليس1ذلكحثالمراتمنكم؟دلامن

.............01وانتهت،المالطيبناحدضربمكاريابانمرةبداتاقى،الحوادث

يعرلنعهفيالدلمهدالمعميوحي!جئاذيمبمب!بعضىل!جبم،اكمابم!بالبغفمالكنهواًالقببمةاـلنظربةهذهتريدومكدا؟البلادالىالانكليزبماالجيشىبدخول

المميحيينارضاء.بطبخونث!بان!الافاو/لواذاعوا،المسلمنعلى،ةشونفذسا!طاحدفيكب،اضىسةالخاطئةنظرع!وجهةلتمارستعودان

..لم.مالخسارةاصابتهاالتيالوحيدةالفذةانقائلا"برسالاسو!ثبييتد"

بة........؟.."!"و؟كلولهمهذهوان"!!))"الاقباط"هم،الاحيرةالاشتراكيةالقراراتبعد

غلىبحلمولعصشىطحابر.نعساساعم!خلكنعرسمرئفمةوبعععبيتهيماىائماصبمالقوي،ا)ـ،،مةالمناصعبمنالمسيحيبنكنسالى،اًولابهاقصدقدالقرارات

الشعبانوالواقع.عفائمدإاعنهمالمختلفينالناسمنواسعةمجموعة..البلادفيوهلمتجاديةالماليةالادارةخيوطجمعومن

"مختلفوناشخأص"انهمعلىالاقباطالىجدياينطر"!لمالمسلمالعربي"،استخدمتماكثراطائفيةاثارةالىتدعو،بالنعىوالعبارة

بالكلامتلقيالتيالقوالةالالسنةبعضمصدرها،هذءالنظرووجهةبالحص-نمدلكلمةكانتالطائفتينبيناًلفرفةلان،الماضيفيونجحت

..الاحيانمنكثيرفينحايةولغير،احيانالغايةمنالمسيحهةانقذوا:هي،الباطنيشهـلهافيوالدعوة،الاشتعماري

بتصوركما-قسمينالىمنفماالمصكبكانالشعب52ثورةقبلمصالحهافقدتالتيالاوروبيةللمول،بذلكويتسسإ!المسلمينبراثن

العظمى،الغالسة:-اًلتوضحلمحردتصورهمفيونحاريهم،الاق!اظتضربوا!الجيوشتجيشاى،العربيةالبلادفيوالاقتصاديةالتجارية

.............اًلمسيحيالمدينحمايةهوالازليشعادهايكونوان،فقدتهمالاستعادة

الامليهالحصىو،العازيالعربيالجشىيفلبها،"لاجناسمنخليصوهم،التجمعؤطبلان،الماضيفيناجحة،للتدخلاليدمموةهذ.كانت

معنجحصنونالوالعانظرالفرلمرب!هق!تعومحتلعىنجمبب!في،منس!وين"لا!غلىولص!ع!دالنظروجهةي!قصكان-العربيةالقومية*نوهو-التركيزمحوراو

.............ليسوا،اليوماقباظانغير..الامةانقسامالىللدعوة،المناقضة

فانهملمحنل!مختلمفونلكفعلاسامنسهحيتئعيثسهامعدقبادط)هئالثينحالههذئعزلةختلإلني،المصريةبالقوببةاًلالايومنونحد0كراانبرغم،الامسكأقباظ

حالةلهـ"خلمقتوقد،والشراسة،والبداًوة،والتعصب*خلافى،القديمالفرعوليالمتاريحالى"انتسابهم"هوذلكعلىالوجدودليلهم

بينوا&لاذة،للطهارةخاصاوفهما،للسلوكؤواًعد،او!إصاًلعزلهالىراعفهممصراقباظبانتقولاقيالثابتةغيرالدعاوكبابعضثم

..شائبةايةالعريقجنس!ميشبلمالذين،الاصلاء
القي!مهذهوكل.بةوللوعا*،لاكلمةحاساوادداكا،والمرأةالرجل

مسالةوينقض...اشواقهالبدائيالمجتمعبهايتممالتيالقبليةهامارتالتي"التنظيفاستراتيجية"وبعد،الاسلاميالفتحفمئذ

صعصرفييعيشونممن،المسلمينمنبعضاان،هذ.السطحيةالاخنلاف-الغافيبةالجيوشكلوتمارسها-الاولىايامهافي،الاسلاميةالادارة

حياةنفس.بمارسونلانهم،ايضا"مختلفين)ءيبدون،الاعلى!رالافليةمايؤرفىيحدثانبرون،الاسلامجنبحياـيىاًلدينعاش

..والثكل،السطححيثمنمختلفين..والانغلاىالعزلةانفسهمالاقباطوجودهوذلكعلىدليلوابهر،اعتقادهافيالمسيحية

صعبدفياعتزلواالذينالاق!اطان،اًلضانلاحظانلدولالصرلةالطبيبمكانانما..لاسلاميللفتحجميعامصردانتانبعد

.............بهذاجميعامصرتصبغانوالتوسعالاستقرارلدينهاتريدمتوسعة

على،العاهرهالىالادمالالعيشبهمارادحينصمموا،لاعلىمصرانطيبياكان؟اـ؟ماا!جزيرةقلبمنممهاحمتالذيالموحدالملون

اـسلامي""غزوضد،عنهمالدفأعليسهل،يسكنواـمتجاورينانارر!ضمايزعمه!-اكاناذا،فمنالىكلهالمصريالشعبيتحول

منطقةفييتحصنواانفاختاروا،"إ!"..سنة..13منذمتوقع.؟الدوائربالمسيحيينيتربصالاسلامان

بنفستفكر،"كأقلية"انهمأي.."شبرا"اسمها،القاهرةشمالىارر!روجهةيثبت،والحديثالقديمالتاريخعلىسريعةنظرةاًن

وضعى!انغير،العالمبلدانكافةفي*قلياتبهتف!الذيالمنطقالقد-مة،الاسلاميةالجيوشوان..سماحةديناًلاسلامانفي،هده

اخلاقاالاخرىالبلادفيالاقلياتوضععنيختلف،الحنوبيالاقليمفيو!!في...اررا!ةالاخرىالاءتقاداتضدعصبيةالجيوشاقلكانت

وعم!قا.شديدا
تلالالاصلان،ديار.منباكملهشعبطردلقد:فسطينمسالةلنامثلا

اضطرتها،مختلفة"اجناس"عنعبارة،البلادتلكفيالاقليةفيالمسلمينلوجودلايامنون،المتعصبينالمسيحيينوبعض،والاستعمار

والتعيشللعمل-بجنسياتهمالاحتفاظمع-ا!اجرةالىالعيشظروف...المقسعةاـلمسيحية*رض

الارجنتينفيمثلاكاللبنانيين،البلدابناءعنكليااًختلافايختلفونوهملمكما،اًلعربيةالقوميةبفكرةبمديقتئعوالملا،قب!اطبعض
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لمخضيى1الؤطررميفى!ما-فىالمخظعل!ا

..اكأر"يعرلىا)اصبح،لانهيعيشكانمماباقوىيعيشاًنيسننطيعجئسيته،جمودونعنتخلىقدبعضهمانمنبالرغمفانهم..والبرازيل

يشتركفيمايشاركعربياالنوبييظل،اللغويالاختلافهذابرغم"الىالداثقالحنينبهذايشعرونلانهـم،والاخرىالفينةبيناوطناالى

مركثبر.ءنالقشريةالعزلةهذهتبعدءلم،خصائصمنالعربفيهفياوطانهمانهم..اسفارهموبعدت،غيابهمكلدةطالتمهما،اوطانهم

..لهاحصرلاقوميةمئاسبإتفييبدير4الذيالتعاطفانتماء،مخنلفةعواطف،مختلفلسان،مختلفةقومية:الجديدة

.ء..معيلميعيشونانهمالاالبلدبأهليشركهمولا..مختلف

يملكهالعرلبة،كمالوحركةمعلعرلهذطفالإقلعمامانهلكعرليالمسلمطقبطيلقعطيإدي!وىانهـمبرعم،عربلانهم،اقببةليسو!فانهماًلاقباطاًما

.....!....امتداداكانت،العربيالفتجإبرحدوواانقبلخى،فالمنطقة،بالمسيحية

متطوعنفلسطشحر!فييرتركونالاماظاخواننامنكثبراراهخاقد....

.ء.بةا............وسبلهوإوحد،الدماءميهويدفق،يصوعهقطبالىمحتاجا،واحدا

درساصدتطوعوالهمدرحهاًلىالحماسة!دهدعضهـموللضت،اًشداء.

..31001بةء..،تفعلهاناخرىع!قي!دةلايإمهنماكان،الاسلامفعلوقد..وغإياته

لسحريرتطوعو.منصمنسماءهمومدموا،الجزالرتحربر"فيلنزحرتالى-!عليهإطلقوما..واصحةنجرمشاركةمن،قطباتخلقاًنأي

..ر.كانانما،المسببحيينلانخقادات"كنسا"يهنللم،العربي"الغزو"

المسملمينبينالقائهمالانفصاممننوعهناككان،52ثورةقبل.ومتعاطفوء؟فارفممتدواحد،لوطنعصبياوليس،تاريخيماتؤجدا

كحاماينللوإء،الاقياط-وبين،العردبالجشىرفلبه،خلي!"كجشي"فالقبطي،ومعريةمنتكسةمواملرفعلاشلاءتمزقتلدولةقومياتوحيدا

العلاقةهذه:الدينهوللاختلملأ!ال!قبقيالاساسكوكانالفرعونياللذ""))رخكلمونالاقباطباناقائلةاوالدعوى،العربيةيتكلملانهعربي

رو-ننوعالىهناتتحول،والخالقالانسانبينالشخصبيةالمعميقةعلىاًلدعوى،هبونالاشندلألثم،الصعيدقرىبعضفيالمحضةالقبطية

:ؤ،لمممامقرونمنذوالداخليبالخارجالحصنثيرقي"اًلاختلافادراك"مناءابتالنوبةابثاءليمضوجودينقضها،لهممختلفة"قومية"

والقبطب.ا!ربيةالجزيرةمنالغزاة"جنس"يتبعلانه،عربيرضكلمون،اًلسودانشمالي"ادندان"بادةتى،الاعلىالصعيد

وقوميةوافةحضارةانشأالذياًلفرعونن"الجنس"سليللاله،مصريذلك،رغم4وشيءاًلعربيةباللغةيربطهاولا،مخنلفيننوببتين"لقنين"

خاصة.أي،علميتهبعضهنايفقد،الهلميالقومية"مانيفيسفو"انبرغم

عيالولالبثبداحننى،عليهماهوعلىجامداالوضعوظلخاصقى،ونقاليد،خاصةوموروثات،خاصة"لغة"للنوبيبنانبرغم

قليلا،قليلايقتنعمصرفيالشعبوب!دا،العرلهالقوميةلفكرةالمنظمولتوضيمح،"الوجودفوة"ث"ن،الممربيةبالظومببةمرتبطونازهمالا

ناطالما،حديثفنطقفييفهرواانعليهـماستحالفقدالاقباطاماجدا،متأخرتان،النوبيتيناًللغتينان:اقول،الغامضةالعبارةهذه

..قائمالقديم"اًلوضع)ءناقصانان!ماحببثومن.إهتبانولا،منطوقتانلغتاناذ،ماحيثمن

........لا..ا.00احب،تهلةلضتبعا-بتمه!،بلدتهفيالقاطنفالنوبي.دوجةابعدالى
اله!يابىاليهالصيمهمهاربالحارجمنسسود"لعديموالوضع)........

حملاتبراسطهومسنود،الالوشييتدمراسلامثالمنمخرفونيهسهاالئوبياما.عواًئ!بدون4لمننجهد3ا-والمساحةاًلعمىحيتمن

إ*كأبئالانكليزرةوالامرالجرائدفيالعاببةالصهيوليةبهاتقومالتيالتشهيرالمحدودةبلغتهيرتمسكاىلا)ستطيعقاله،للتعيشالقاهرةاًلىي!زحالذي

ر؟و-هم،يرسنالذينالمععبين"لمجهلاءالاقباط!ضمنمشودو5.،وم،بعديوط!هالىتدخلالتيالعربيةالكلماتمنكثيراويستغدم

..اخرهالى..و..انسراكلهمتخيطاًلدولةلانظناهيالقاهـريةفالحياة-يغنيهاانهاًعتقادهحيثمن،محوهافيفيسهم

...+ء.ا0800000بة..ا.لى:ةوبعد..!للقا!اًلىوسيلتهوبلنسبة،اليهبالئسبةمعظرةجاة

السبمقةبوب!يص!ةلزبهانهايموالخامةصمحعىملاس!حصيه،انلنالدينلىهولههمروعابةى،ذكرىمجردك!ا!!4هكح!4علاماله"تصبح،نحوهااو
لاندخل

المشتركة،اًللغةواعتبارات،المشتركالوجوداعتبارات،ابدافيهاوهكذا..للتفاهموسيلتهوتصبج،العربيةباللغةالتكلميبدأحين

..الاخرلىالعلميةوالاءتبارات

"لايينمناتحولهيجمع،القوميةهو،واحداقطبا،الانهنااًن:حديثاص!ر

..الاعتقاداتوكافةالاخرىالدياناتوكافة،والاقباظالمسلمينمن

الالستعمادوبينبينناكثيرةمعاركفيكعربانتصرناقدكناواذا

نخطمنممعتطيعا،!ك!قباقلبومممئلين"مبميتخغيكعرحياناا،بينصعلبيث!م!هلا2هـل!لم

،السمومناقئيمنقليلةفئةبيننايئشرهاالتياجديدةاالدعوىهذه

التيالعظيمةالاشتراكيةالتورةهذهعلىالحاقدينومن،الجهلةومن

..والحريةوالعدالةالخيرتحققانتريدديواناصث

مثلالىينساقون،التقليدية"جمدتهم"الذينمنبعضاهئاكان

معدفهمونئمينسبفدهؤهاميختلإدهمهذاًلم!م!امركةنافيموخطوفعهذلحملالحملاتالكييرالعرجم!للشاعر

ترا.عماتعبرمخلصةفئةمجردانهمالىيريردونهااربحملااتلمخاضبلاًلعيسىسليمار

الصوتذلككانوقد،انفاسهاالانتلففالرجعيةانوالحقيقة

...الحاقدةاللئيمةرئتهامنزفرةاخرهو،اًلمرتعشاللاهث.*دابدارمنشمورات

محمدالدينميحييالقاهرة
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