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فبالللل!قمافيانعثلفساطاأ

!نإسبنافب!من6لحادمنبمان

فيالاخهرةالاحداثبمناسبة،اللبناليينالكتاباتحاداصلمر

التالي:البيان،لبنانجنوبي

الالمرائيليةللغاراتثهفهماكلهرواقدالمسؤولونكاناذا

به،اتسمتالذيوللعنف،لبنانجنوبعلىالاخيرةالوحشية

يفاجئهم.ولم،*موربحقائقالعارفينيدهثرلمذلكفان

احمراعلنت،كلسعيعنصريعدواننوجودوهي،فاسرائيل

وواضعي،والسياسيينالعسكريينفادتهالسانعلى،مرةمن

اللبنالية،المياهمصادرالىبحاجةانها،واستراتيجيتهامخططاتها

علىالفدائيينوجودوقبل،الفداءلبىالعملولادةقبلذلكاعلنت

اللبنانية.الارض

بالوجودالفدائياللبنانيللجنوبفربا-لهاتبرراليومكانتواذا

جانبمنفعلاطرحلموهو،احدايخدعلااتبرلرافذلك،فيه

مالغايات!هذهومن،الاساسيهدفهاتخدملعاياتالا،اسرائيل

السذبهوالبسطاءوايهامالفد"ئيوالعملالجماهيربينالقائمالتلاحم

المبالثر.وسببها،الضرباتهذههدفهوالعملهذاان

تعرفواسرائيل-هذاالاسرائيلبمالتبريرفاياتايررمنولمل

النظامهذااعطاء-مقوم!دهوجوهرلثنانفيالححمالثظامطبيعة

منالنمطهذاعلىوكعبيتهالتعمدالمتماديلعجزهالدزمةالتغطية

بالاوضساعفعلاالمتحكمةهيمحونانلهايتيسرببث،السلوك

الشماليةلحلمودهاالمطلقالامانتوفرانلهايتهياوبحيث،اللبنافية

أىا،الامانهذاتوفيرفي*سهامالىاللبناسالنظامجرطريقعن

اطماعهايحققالذبم!الشكلعلىالحدودهذهتعديلاوانيحينان

وولربها.

النظامينساقانواثورةالمرارةالنفسفييبعثلمماوانه

المسؤولونيت!ىوان،ا!دجاههل!في،اسرائيلقياممنذ،اللبناني

تقتضب4الذياكاريخيالدورلعبعن،عهودهبمختلف،ل!يه

عنالدفاعوفرورات،الصهيونيالتوسمواضار،المرحلةطبيعة

السبيلعنجنوحاايز،الايممرعلى،بلبنانفاذا،الوجود

الكفاحبارادةتتسلح،مجابهةثولةالىيتحولانمنوبدلا،الس!وي

امكا*لهاكلوتحشد،اونانهوكرامة،اللبنانليالترابحبرمةعن

اذا،المصيرعنواللود،المدرلمقارعةوكثيرةكبيرةوهيوطاقالها

،اجترا-همومهارأسفي"ترفيهية"خلعاتثولةالىكليايتحولبه

الحريةوتوفير،و*صطيافالسياحةموا-ملانجاح،المعجزات

افيوؤطريقعن-الشعبوتعويد،ال!شعللرأسمالح!ودبلا

حسدوتعميق،الضعفواسثعار،اللامباهعلىسالاعلاموهـائل

مخجلأانهافيهايقالمااقلانهزاميةعلىالناسوطع،اكخانل

بعضىالاليستالانسانيةالقيمباناللمذيااماميتباهىببلدتليقلا

.امجادهمنوجزءا،ذاكهمن

!ظ،اللاوطنيةوالتربية،المتخاذلةالسيا-ةلهذهونتيجة

مسحو9،يلاجواءمستباح،الحدودم!دبهستضعفاوطنالبنان

يحدالذي،الصهيونيالع!دلاطماعالمثالسهلوهدفا،الرامة

ححححهسصحم!-!سى
عضهأ

مىدزيووه%ألى!تا!االو

ناواثقلانه،اجوائهوفىلبنانارضفوقعضلاتهيعرضانله

وا،ممتعةعسكريةنزههبمثابةفهو،شيئايكلفهلنالعرضهذا

الحية.بالذخصرةمسليةمناورة

،الجنوباحداثالحكمبهايواجهالتيالمواجهاتاذذمنولعل

الىوارتداده،باكياشاكياالدوليةوالمحافلالمنظماتالىهرعه

اياهمممطرا،صمودهممىزرحابضحاياهممعزيا،ذلكبعدالمواطنين

نايمستطيع،غالباالتافهالتعو!ضهذاكانالمأديبالتعويفيوعودا

وللارضحرمتها،انتهكتالتيكرامتهوللمواطنارواحهمشهداءيرد

..يامتمضيالاثم...!دتالتيطمانينتهاسوللنص،ديستالتي

همومهمالىالمسؤولونويعودالحاكمونوينسىالحكمينسىحتى

وتقزيمالصابراثمبهذاطموحخنقبهايحاولونالتي،الصفيرة

البكللة.الشمورصالىثوماينزعلانكفا!"له،هلهالذياتاريخياثوره

،متسلحااللبنانجبيناحماباتحاديبالرالحقاءل!هذهمنانطلاقا

حرمةتفرصهاالتيالادبيةوبالشجاعة،اولاالوطنللبنانباخلاصه

يلي:ماتقريرالى،ثانياالفهـر

زااذ،البدهيالقانونبمواجبهاعنمتخليةاللمولةاعتبار)ا

والتذر7،اوطنياترابهعنوالدفاع،الشعبحمايةهووجودهامبور

بالامانلة،تفرطحينوالدولة.الغايةهذهاجلمنالوس!للبشتى

الشعبأمعالتعاقديةعلاقتهاانتهكتقد-كلون،المصطنعبعجزهامحمية

أحساب.ااشديحاسبهاانالشعبلهذاوجاز

باوالاهابة،اقضيةاصاحباللبنانيالشعبالىالتوجه)2

!ولاالىتتحولانعلىال!ولةلحمل،وثورهسلطانهيمارسبر

العم!،النطاقهذاوفي،ترفيهيةخدمات!ولةتظلانلا،وطن

احمكمار؟اقتصادمناللبنانييلاكتصادتحويلعلى،خاصبشكل

يعنسمابكل،ومجابهةمعركةاقتصادالى،فوضوي،ابتزازي

.وحطورةوتخطيطجديةمنالتعبير

الظوا!انبلمنهيالفلسطينيةال!ثورةانعلىالاعرار)3

يقتضيفوالقوميالوطنبمواجبناانوعلى،المماصرةالتحررية

بهاوالالتحام،وحمايتها،كلهالعربيالوطننطاقعلىكنشيطها

ارضعربيةكلمنبللبنانمنفقطليسالانطلاقفيحقهاواتبار

العرببى.المضيرمعركةالمعركةاعتبارمبدامنمستمداحقا

الدمماءلمالمنطققيفيالوقوعمناللبنانيالمواطنتحذير)4

التاريخيةفمطاهمهيغصانيحاولالذي،الخبيثاليليالاس

ناشملبنانعلىالخطرانعلىالتركيزطريقعن،اللبنانيةالارض

يع!بحيثالمواطنهذاوتوعية،ارضهؤوقالفدائيينوجودعن

انما،ا!تجاههذافياعلاميتوجيهاياو،عمليةهمارسةكلان

واسهامف،الحقيقيالعدوعنا!لظارتجويلبهامقصودمحاولة

منالداخرللبنانوتمزيق،المعركةلوجهةوتحورو،الضيقةتزييف

هـالاميركيةالمتحدةالولاياتانندركايالاوانفىلقد(ه

ومقوماوالعموانالدماربا7تتمدهاحيناسرانيبيدتطعنناالتي

احقيقااهذهوضوحرغم،اللبئانيينالمسؤولينوان*ستمرار

حينيتطو3الجماهيرلمشاعريتنكرونوالواقعهذايتجاهلونفتسواما

الدهـمعرفرفيحقنامنوان،وطننافيالاميركيةالمصالحلحماية

وجم!انيالمصالحهذهلضربقنبرىانوالمصيرالنفسعنالمشروع



ال!سكوانيالمصرم.الاىتعماريالمسكرلزعيمةالحكمتبعيةنفضخوان

صوتمخلصكلإضهمونالذلنالم!سؤوا-شمنطقننضجباننا(6

الا!ستسملامب!ةالنخاذليةسى-استهممخاطرالىوابتنبببالنفديرتفع

نهبرفهكماالديموؤهـاطيا!نظاملان،المزالدةمنطقمنينطلقبانه

إتن!رحبنواتهامهالحكمبنقدصوتهروفعانمواطنكلعلىيحتم

والمواطن.الوطنعئالدفاعفيلمسؤولياته

لب،ومجابهةمعركة،داقتصالىاقتصادناتحويليكفيلا71

الاعدادطرقيعن،مجابهة!جتمعالىكلهمجتمعناتحوبليجب

الم!مع،فيالمت!-ةةابىوعر،-.صاىا!ضاءرا،يوالعسرالنض

دوحشوتنفيذءالاجباريالتجنيدمتنروعاقرارفياعبالاسوذلك

مهركةلخوضيرثقافيةواؤ.ساد،تسب،!يةمنكلهاالوطنيةللامكانيات

.1!-دواالثرامة

كلطه

يوسفاحابمااللهحسب:من

..والفنالفراثمعرض

نشاطالهباكوروالفنون!دابلرعايةالقوميالمجلساسشهل

الثسالثالببدايامخيكلفيوذلك،والفنللتراثكبيرمعرضباظمة

الشهبيةالفنونلعرضالمخصعىالجناحوفي.(مايوء2)لثور

الاشباءالمعروذة،عزارةفيانعكس.ملموساجهماالمعارضهيئةقلمت

جمعتحنالفولكلوريةاقطعاهذهأنعلىإدلمما.نماطهاتطدوس

.الصمودانعناحقمعتلف

والاسلحة،القوية!ذياءنماذجعنعبارةا!عروضاتكانت

اوعية،وزراعيةومعدات،وسورف،وسفىو،حراب:منلبداءا

المزخرفة،المنسوجاطمنخلابةمجموعةمع،موسيقيةوادواتفخارية

ذلك.الىوما،ومعقود،ومضفور،منسوبممنيةا&هووالصناعات

هـء،وال!كافةالاعلامبوزارةالفوتغراضاتو-!قسموشارك

مصوروهانجع،رائعةطبيعيةبلوحاتوالمحترفين،الصاةبعض

الت!اصورةاانغير..والتقاطهااختيارهافيالحمودأبعد؟؟لى

ويهلاتالطبولكانتاذ،دونقهاوافسستالاشباءهذمبهاعرضت

طولاىعلىمبعثرا!فتلفةالمصنوعاتمنونج!يوهاكالرباباتالموسيقية

اللوحلىوك!افت،والتنسيقالنوقمنخاليهبطريقةمستطيلة

.وا!طراببفوضىالجدرائعلىملصقةالفوتغرانجبة

والوثائقا!و،تمنانمد"المركزيةالوثلا-سدارقلمتكذلك

والحكم.الفونحمملكةعهودالىبعضهاتاريخيرجعالتي*تريه

اوليا"رحلةعنتعبرالوثلالىهذهبعضكاثت..والمهدية،أكيركي

يرجعوثيقةوبينها،التركليةباللفةومكتوبة،النوبةبلادفي،،شلبي

بندشارعبم.السهلطانعهدمنولعضها،المهديةقبلماالىتاريخها

تضهنت.كملأالعربيةليبيالجمصريةالمتاخمةدارفورعنطقةحاكمزكريا

ثورةابطالبينمتبادلةاثريةلخطاباتصوراالوثائقدارمعروضمات

،ارسلهعبدالدطيفع!البطلالعثسهدبضخطاببينهامظ،2491

الزعيمبضآخروخطاب،جبريلصالحكوفقالشاعرصديقه؟لي

خالد.محمدالاميرنائبهالىارسلهالمهدياحمدمحمدالوطني

وانا!شرفينهاصا،جدارالعاالوئائققسم،القسمهذاوكائ

تصدرالتيالاستفساراتجمحعلىللردودودباستعدادقنونعليه

المحثطة،والجثث*عاروعشلى،الضوليينمن

لادباءنشر!كعاباسبصنهنيقللاالمعروفةالكتبعددوكان

8)

.انعرماماماخلاللىودافيين،حثين

فيهعرف!تفقدالتشكيليالفنجناحاما،التراثجناحعنهذا

علىونحتزيتيت!ويربين،4ففوقطعة.لوحةاربعينمن!ثر

مختلفالمناهحيمثلونلفنانين،الصلصالواع!،لوالحديدخشب

.الانجاهات

:(التاليالنحوعلىالمعرضهذافيالمشتريهنتصنيفويمكئ

واحمد،بعداديبسطلوي:سهم،الاسا-فةالفنانجنفئة:أولا

وكمالا،العرببموحامد،رباحومجذوب،الخببفةوموسى،*بريئ

،عبدالهاديوحسن،عتيبىومحمد،البدرىالجابروعبد،ساهيم

،سليمانومحمد،محمدومحمود،الريسواحمد،محمدالسرتاج

.العالبمداحمد

صبير.وعمر،احمدعصام:الؤونطلابفئة:تانجا

اللحنةرفضتوقد،سالماحمدفقطومضهم،ايواةفذة:ثالثا

!العرضصظوحرم،انتاجهمةلمح!

صياكنها،تمتكيفلعرفلاالتيالقضيةهذهفيوالمدهش

بلوحدهلمسااحمدالفناناعمالعلىرفهـضهاتقعرلماللجنةن

يظهرواأنحاولواالذين،الشبانالفنانينءعظما?الر!تفد

الب"رالمتاالتصنيفخلالومن،المتاحةالمناسبةهذهفيكمالهم

الاساتذة،الفنانينفئةهيالمعرضعلىسيطرتالتي)الفئة)انتفح

اليهاأوكلالتياللجنةاعضاءجممعاننعلمجبنالتعجبينتفيقد2

الفنانينفشةمنهموالقبول،والرفض،التقييممهمةلمجلس

وممظم،الفنونوصمدالصاةجمعانتاجا!ضبعدراالذ!ن،لاساتذة

نايعرفمنأولهيالموقرةاللجنةوان،المحترفينالشبانمندؤلاء

نشاطساالمجالهذا!يالعاملين!رمنهمالفنانينالشبانلؤلاء

لجميعاحترامنامع-اللجنةنسيتفقدذلكومع،وابداًعامقدرة2

وزاده!را،المعرضاضعاففيتسببقدهذاتصرفهاان-عضائها

والنىون!الآدابلرعايةالقوميالمجلسانثم..المدقعفقرهدلى

بانهلوائحهءكد-المعرضبهذانشاطايهباكورةالستهلالذيهو

واذا.والفنونبلادابالمشتذلةالفئاتجمعلاحتضانصمدرهشبفسح

الذينامراميلاسلالل!لجنةلسلوكالتفسيرهوفما،كذلكالامر!ان

اننقوليؤسفناأعمالوهي،ففسهم،(هم"أعمالهمالاعملكلب!كوا

سببسلفييبئلمجهودايتستحقلاانهاحتى.للفايةضعيفةنها

علي!.الضوءلقاء

البراعمهذهلاحتضان؟ساساقامقدالمجلسانلنؤكدنعود

احد.عاىيخفىلاهذهالرفضظاهرةوراءاًاكامنالسروان،الواعلأة

بين"القديم"وبين(الجديد)بين)الابدي)المراعثكلةانه

،للضياءالمتفتحةالمتشوفةالعؤوبعن.)الموت)وبين(الحياةإ

ملامحمنردىءملمحشكولاوهذا..والجمودوالتخلفالت!رإبين

مفروضاكانوبماالحاسمةللمواجهةا!ستمروتخاشيذا،مروستضا

الايجابية.والمرامةبالصراحةنواجههان!لينا

الثقافةوهمومالصلحيابراهيم

مؤخراالسودانحكومةاليهاتنبهتالتي*عمالاهمأحد

بذلكمطبقة،الصلحيابراهيمالفئاناللالستاذالموفقاختيارها

حين!!"المناسبالكانفىالمنابالرجلوضع":لير3شعارها

منوبالرغم،والفنونالادابلرعايةالقوميللمجلسعاماامينادينته

صلاحيساتعلىومقتمرة،المجلسبقواسنمحدرةالوطيفةهذهأن

بينازثوجتقداًرصلاحياتهذهانلنايب!وفيمااًفهيلا،واضحة

،الاعلاملوزارة2نياالتابعةالثقافةمصلحةومشاكل،المجلسهموم

.الحضورعنغلايبةمازالتخاصةكوزارةفصلهايزمعوالتي

امكرمانبمدينة3191ع!سيتميرمواليدماالصلحىاهممواله
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