
قض!!1الط!و

...مصوثل!أبك!تتهارر4

؟ثفظفيالمت!ةلمطض!3جدبرر5!ومحلأ

طويلاجدلاالمصريبنوا!تغاببنا!ا!اوسمه!تمشه!

..آ(..ا!مع!ااتيحلا")بآلصم!نل!

نود/القضيةهذهورتائقالقارىءبيننخاىانوقبل

كانالمصر/!نللكتات؟ديموقراطياتحادان!ثاءان:اولا

بوجهالشبانالادباءمؤتمرفي)اتخذوهاالتيوتوصيازهم

وا،يحهميهمشصبءلا،ومتباعدةمنعزثةجزرمثلمتناثرون

يوسفالاستاذانهنابالملاحظةالجديرومن

لقي!امالمعاوضيناشدمنكان-القانونهذا/بمشروع

بينهميجمعلا،اتقيمةمحدودةأالكتابمنضئيلاعدداتضم

قراطىديمواتحادبالفعلتكونإناذا2يمحدانيمكنوتخوفامما

قية/فوبقرأرات-الانحتى-تدارالتي،المصريةالثقافية

بشأنها.الرايابداءاليهميطلب

الثقافة-وزارةفيممثلة-السل!طةعمدت:ثانيا

اولاالامريعنيهمالذينالكتابقبلمنللهـمهـناقشةتطرحهاان

طفيفةبتعديلات)!وكطالقانوناقرالذيالشعبمجلس

المضهبمومن،اًلاتحادلعضويةالتقدمبابقتح-نم،ا!اقانون

صمياساتى،علىالشرعهيةمتوأجهةاضفاءمنهالهدفوان

.يومبعديومالهاالنقدإ-صاعد

اش-،دةالقانونالىاشارةاولانالحقيقةهدهلىؤكد

الاستادمحررصاوبقلم،اقتتاحيتهافي،الثقافةوزارة

القان!نهذأمناقشةالىبعدهااشارةتردتم:ثالهثا

فصبتنظرالتيالمبدئيسةاللجنةتشكيلوكان(،سبتمبر

"اتثقاؤمنقطاعاتعقالمسشولينمنوثلاثةرئشساعلام

"نلمفز!--؟والتالاذاعة"مجلةوتحريرارةادإرئيسباظة1

.؟الثقافة"مجلة-جرير

!وادلمناقشةتعرضودولى-جميعاالملابساتهذه

الكتابحركةاحتواءهوالاتحادهذامقالهدأفبدن

رسمي.

-الانحتىوالوحيدة-لىالاشالجلةءانت:رابرحا

محررها-اغادرعبدائفارشقمؤالافمبرنوعددفيورهـت
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(1نوع!صةذؤ!؟ص!))إنتنط؟ءبا!المولىاصلصلمألر:اثففم!بة!ئهصول

:الملاحإساتبعضنوردان

المختلفة،بياناتحهمدنهعبرت،نضالهماهدافمنهدفادائما

،مثرذمونبالحظرانهشءبيناحساسوثمة.(خاص

لائقة.حب،ةوفيالتعبيرحردةفيحقهمذهميضمن

تفحدموالذى،الانوالاعلامالثقافةوزير-السعاعي

،(الادباءجمعية)انمثيماهاهزيلةجهمعيهعندفاعما،الاتحاد

سلطانهوزفوذه،منالافادةعلىوالعمل،لشخصهالولاءسوى

الحياةقوائيقصيلغةفيالهـطبيعيبحقهيطالبللكتاب

ولا،اصدارهاقبلشيئلعنهاوالمثقفونالكتابيعرفلا

دولىالشسعبمجلسىالىالقانونهذابمشروعالتقدمالى

فيمناقمثةايةاتقانونموادحولتدرلممكذلك،واخيرا

لاصدالىالاولىاللحطةومن(اليهاالاشارةتستحقلا

الثقافة،وزارةنظروجهةعنيعبرالقانونهذاانتماما

إتبمواغ!هـ.فو،الإفئاويةأ!حب،ذارهاتديرالتيوتمرارات!أ

تصمدر!االقي!(("ال؟،تبمصلةؤ!بنشرتانما،عنهودفاعابه

.أثقافيةاوزارةوكيلى.عبدالص!حمبورصلاح

اواخىرفي)للاق-ت،دالعضويةبابفتحعناعلنحتى

مهدي.د:والحذرالهـيبةأثايدءوامراالاعضاء؟طلبات

،وثروتالثقاؤةوزارةاول!،وكيلوهبةسعدالدينوالاعلام

ورئيسىالسمباعىالاستاذرجل-الدسوقيوعبدالعزيز

يقسولرأيالكتا!باهنكثيربينيسمودلانادت-القانون

حطا/-ذأتمبظمةخلال!منعليهاوللسيطرة،المصريين

،"يعةالطل"+صجلةه!ئينونالقللمناقشةتصدتالتي

حولملاحظاتويثبت!ه،القانونلم!ناقشةفيهيدعو-الادبى



فيها،الراىبابداءمطاليا،القضيةويطرح،نصوصسهبعض

لعديله.بهدفنونالقلفيالنظراعادة

اراءنشرت-7591ديسممبر-التاليعددهاوفي

الاقاليم.كتابمنوكاتب،الغدكتابوجمعيةدرويش

،اذالمتوقعالفعلردجاءالاخرىالناحيةمنخاهسا

بىوءواتهامهما،اخصوصاوجهعلىالغتاباقحادومناقثة

حت*خض-4لهر!راهناكفان..الانوحتىسادسل

داخرهـنلعمل1الىيدعوو،التقدميينالكتابلكلوملزم

حقيقي،اتحادلاجثاضمحاولةانهيروىقآخرهناكفان

بوجهالصحفييزنقابة-اخرىنقاباتفياعضاءهيؤلاء

.المؤسساتهذءمثل

ال!ء-/دةاورركةهذدتفاى-جل"ا!داب"تنروص!

الفكر،حرب"لقمعاخرىمحاوإةعلىالعربيالوطنفي

كلهـت!صسالكمرىتمةالشففيوالفكرالادبلتحرير

قلثمورر،ل!لا!عف!

الرمبسوبتوتجبع167هيوليو16فىالجمهوريةبر!اسنةصعر

"امتاباتمادبلالشاء،)1675لسنة65رقمقانونالسادات+كور

الكاملالنص7591فولمبرعدروفي،،اهلالب"مجلةنثرتوقد

يلي:بخبماذصهوفورد6الشعبمجلسافرهالل!العاصونلغالأ

اتحاد"تسىنقابةالوبيةمصرجمهوديةفيكنشا-ا!ولىالمالة

الرئيسليومقره،؟لاعتباريهلالشسخلمية*تحادلهذإ/ويسلونا،احيطبل

.القاهرةمدشة

فيفيوعانشاءا+لحادمجلسمنبقراريبمز-الثافيةالمثه

للافحك.الداخليةالحيعةلاح!ام!قاوذلكاكع!اترشعب

الى:لإفحاديهدف-الثالث!ةالملاة

فيالادابالفقويلأصتاجمجماكلىفيامتابتعكينعلىيالممللاأ

وفيالجديدالمج!عبناءقيرسالتصاداءمنالعربيةمصرجمصريةفى

العالميلسلاما؟ل!ارفيالاسهامو!الشامالةالعربيةالوحدةحقليق

الاللاعمية.(لضعارةويواء

وتخليقالعربيالوطنتهحريرعلىالكلمةطريقعنلعملا"ب(

لقوعيهل.ااصلأفه

الوطنابناءبيمعشنواهماورفعالوبيةاللنةعثىالحفاظأجى،

العربي.

.الأثابملأالفريالانتاجمسشوىرفععلىالعمال)اللأ

ال!نثرفيوالمشاركةالعربييلافتماءق!كيدعليالعمل)هـ(

الحضارةبنهفل!السلربدوهـالرو"دوايضاجالعربيالترابلهمن

الاسلامية.

اللفاتالىالعربيالفهـريالانتاجمنالجبدترجمةفييلاساموو"

العربية.اللغةالىالطلمي"ثظج!وائعونقل*جمنبية

شئونهمترفهـيةعلىوالمملا+كحاداعغساءخو!لأد!اهـعاي!ة

المحريةبالوطنيةال!لازمالتعبيرحريةوضلانواكادية*دبية

وا!كسلالية.الدينيةوالقميمالعبربيةوالقومية

والمعاونةوكنميكاالمتبايينةمواهبهماطهارعلىإلاعضاءس!هالثدة)ء،
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علىالعملامكنثكحددةاتجاهاتحولالاراءتبلورتفان

ومصطفى.نجيبوعزالدين،تليمةعبدالمنعمللدكتور

،الحمومؤحهعلى،(أطليعةا"الدسوفيعبدالعزيزهاجم

.!للكذبوالكذبوالخلقالنية

امرضروريالا-حاديةعفوالىالستقدمبانيرى..وقيمته

الاخرىالناحيةو!ن،وتطويرهقانونهتعديلعلىألالحاد

رومظمأكلهبالامرتباليلاثالثةوفعة،مقاطعتهالىويدعون

انمفحاءفىالسلطة!عسابقةتجاربالىوتستند،(خاص

المثقفالعامزطلالرأيفل!،،،فيمصرالثقافيالتسلطضد

يعملو!الذينالمصريينوالمفكرشنالادباءالىصوتهاضامة

...وقيدضغال

(())الاب

.والخارجالدا!لفبممؤلفاتهمنثمرض

فيهمالابداعطاق!ابرازعلىالث!باناحابتشجيع)!أ

وترويجه.انتاجهمنشرعلىومسالثدتهم

والخاربم.الداخالفيالكابليانتاجالتعربفعلىالعمل!"

قاع!قهنلتنطلقاليكنابمناج!يالتنشئةعلىال!ل!ث!

ومنجزاته.العصرتقدءمبلوتتفاعلنةالعروالاصالةالقوم!"نترابل

وا!لية،الحكوميةالجهاتفيا!ل!فينحقووعنالدفاعالة

القنتابهل.مهنةقخدمالتيواًلتشريعاتاللوائحقطويراقتراج"ول

.الاعإهضاءبينالزمالةد!ابطتقوية)نه

الاداب1مياد!نفيال!امةوالروابطالجمعياتمعالتعاونأسه

ا!مبيل.فىه!اجهوكهاوتنسيقالاهدا!هذهلتحقي!!مجالهنيكل

اشاركةا،ث!ابوامجالاتفيوالنمواتوالحلقاتالمؤقمراتعقد،كل!

العربيالوفىفيالمماثلةوالهيئاتا+كحأدبينالصونوتوث!يقفيها

العال!م.انمحاءسلادروفي

ا،م.الوطنوبينالعربالمنتربيرالنالكيناب1بينالربطعحدلة)ف(

وعضولة،عاملةعضوية:الىالعضوبةتنقسم:الرابعةلمادةا

.لثرفوعضوية،نلتسبة

الا-لحادقاسيسفياشتركالنيالعضوهو:العامالالعضو)!3

عضويته."لاقححلامجلسوكبلالنتحاولبطلهـبتقدماوانشلالهمنذ

كجصالترشيحوحقلعموميةاالجمعيةضورحئالعامروللعضو

.ا+ساد

ممنا!مادبافط!ةالمهتمال!ووهوةارتسبالعضوجمه

هذهفيا،شاركعةفيوسووغبلعاملة1العضويةمث!رو!فيهسوافرلا

واالعموميةالجمعيةحضورحقالمنتسبللعضووليس.*دشطة

ا+لحل!.لمطلسالترشيح

سواءلححادجليلة!دماتهدمالذيهو:الشرله)ص(هضو

!الذ،الاجانبامالعربالكتاب!منكاناممعنويةامماديةاكانت

الثر،فصلعضوولشي.الاتحلانشاطمجالاتكيجليلةخدهاتاثوا

.ا+حادلمدسالترشهـيحاوالعموم!يةالجمعيةضور

اسهاءيه!جسدعامجعولبلاتحادينشاسالخ!لسعةاكط!



والاخرالمنتسبيئل!ضاءاحمصاجمولانبهويلضالدلميينالاعضاءا

الثر!.لادضاء

ال!-3الجولالقيهـميطالبمييشترط-الساكسةاولكه

الهملين:للادصسدبالنسبة

الربية.معرج!هـلةبجنسيةمتمتعايكوناني!

الكاملة.بألاهليةمتمتعايكونان)ب"

جري!ةفياوجن!ايةبعقوبةعليهالحكمسبققدديكونالا)بم!

فياعتبفرهالهردقديكنلممابالاولنةاوبئلشرفمضة

ال!لتين.

الس!معة.حسنالسيرةمحموديكونان)ع!

لماوفقاالادابمجالات!يملحوطانتاجلهيكونانأهـ(

الداخليية.المحةتحدده

.المقررةالرسومبهمرنقاللافضمامطلبايقدمان)و(

.الاتحادنقامكتابةقهـبلقديكونانا)قه

منالاقلعلىثررزا!مالج!ورفيالقيدطالبيزكيان!3

الا-لحادبمقرلنعضويةالمرشحينلوحهفياسمهيعلنوان؟الالحادا!اء

الفيد.لجنةعلىالترلفيععرضفبدلواحداشهراتجاوزلالممة

،ا+"كحادجداولفيالاضاءلقيدلجنةتشكل-السابعةاكلاة

مجلىاعضاء2مناثيزوعضويةالاقحادمجلسرليسنلاكببرياسة

الدولسةمجلسعنعضوومنسنومالمجلسيختارهماا+دحاد

اللمجنةاليالق!يدطلبويقدم.كلعلىمساعدمستشاربدرعة

وعاصالسابقةا!إضهفيالمبينةالشروطقوافىيثبتبمامشفوعا

اعتكلوا،عدبمسهتاريخمنشهرظكلالطلبفيقبتاناللجنه

مسببا.بالر!مغ،قرارهالكونانوبجهمقبول!

صمورهقاريخمناسثوعين!لاللجنةأبقرارالقيدطالبيخ!

تسلمالاخطارمقامويقوم،الوصولبعلمعصحوبعليهموصىبكناب

م!نه.موءـيمبايصالالقرارمنصورةالطالب

بالنسبةالعاملينالاعضاءج!ولفيالقييديكون-الث!امنةالمادة

افيدالجنةترشعحعلىبناء*تحادمجلسمنبقرارائرسسينلمير

فيطيهاالمنصوصالثروطتوافسرمنتت!قانعليهاالتي

)ول.الملاة

هـنبقراراًلمنتسبينيلاعضاهبجمولالتيديكون-التاسعةالمد"

فيا+ليادبلأيشطةالمهتمينمنالقيدطالبكلناذاالأقحادمجلس

الاجنبىالكاتبمنتسباعضوايقيدانكذلكويجور.الادابمجلات

علىالا-ك!ءدمجلسودواالقالعربيةمصرجمهوربةفييقليماًلذي

لألداكلميةولائحتهالأتحادنظامباحتهرامكنابةالترممىانتسابه

.السئوياشتركهودقعاهدافهبخمعةوتعهد

فييقبدانا+لحادم!لسمنمسمبببقراريجوز-العاث!رةالمال!

ضساتاثوالذلن9الاجافباوالعوبالكمابالمثرفاعضلاإجدول

اححثه.نثساطمجاتفيجليلة

ممنهككلي!المانثبدهبرفضالفرارصدهفىيبمز-ااالمادة

تشكللجنةالىمنهصورةتسلمهاوبمهاخلاره5ريخمنشهر

الافي:الوجهعى

رليسا.*ت!8ظمجلسهـئش-ا

والطومالفنون!والادابلرعايةالاعلىالمخلسااعضاءمنعضو-2

المجالس.يختارهبأسمانهما!عينينمنالاخ!ماعية

لهاالتلإهةالهيثاتدؤلساء؟والثقافهوفيارةوعرءاحد-2

الثفافة.وزررلختاره

؟!لس.رلييدختارهالرولةمجلسمنمستشار-؟

اعقعثهبينمنالاكالحادمجلسإختارهاحاب+!حادممثل-5

.الصولفيالقيدلجنةفىعضواجمونالاويشزكل

اعفا*نها.اكلبيةبضورصصحااللجنةاصنماعوبكون

يومالألينيجاونرلاموعدفيالت!لمدلجنةندممى-12الماثق

مصحوبا!ديهموعيب!تابالطالب"للجنةوتعلنالت!متقديمتارءمن

الجلسةضدتاريخقبلالتظلمفيللنكرالمدمربالموعدالوصولبعلم

يوكلانللطالبوي!جوزالافلعلىايامبسبعةتظلمهلن!رالمصد

الجلسة.لحضورا+لحاداعيضاءاصداومحامياعنه

منيوماستين!لالتقلمفي!ار!طتت!ذ"ناللجنةوعل!

الاعضاءباغلب!يةاللجنهقعرارويصدر،لهااجننماعاولتاهيخ

مسببا.ويكونالحاصرشن

طلبهتجديدللطالبييمزفلاالقيدطلبرفضاذا-13المأثه

علىسنةوانقضت،قيدهقبولدونحالتالتي"لاسب!زالتاذاالا

ولنفيويمبع.نهلالياالر!ىقوارفيهاصبحالنيالتار-منالافل

والتوللمئسهبالقيدالخاصةوالاجراءاتالقواعدالقيدطبتجديد

السابقة.المو"دفىعليهاالمئصوص

ا+صية:الصتكيالضولةصفةلزور-14اككة

ال!و.كسح!لإ؟

.لوفاة2مه

با!ادةالوا!تالش!وقيلثرو!منثرطاالعضوضداذا)هـ(

.القانونهذامن)ث!

لنثامطبقالمكلاديبيبقرارا+لحادمنالضواسمشطباذا)دأ

.*ععاءتاديعب

موعدفياررنويالاشتراكاثاءعنالضوقاكر"ذا)هه(

بتلكاضارهتاريخمنيوماعثرخممسةخيكلبأدائهيقم،الماستصاقه

فيالضويتصفةو!ولالوصولبطممصصبعليهموصبحعاب

.الانحادمجلسمنبقرار)هـ(،)جه!،ولالبنودفيالمبينيةال!ى

لعضويةاصفةبزوال*تطدمجلسبقرارالضو!ر-15كاثةا

.اثعرارهذاصثورتاريخمنيوماعشرخمسةخلكل

صرسةزالتالذينالاعضاءالىالعضوية!اد-16المااله

الاشتراكاشوامااثاالسنوي،لاشتراكدممعممبسببعنهمالعضوية

اثعالية.السنةحلعاليهمالمستحق

عضويتهصفةبزوالالاقحادمصسمنقرارصصرلمن-17المأثة

ا")1الماثهفيعليهاالمنصوصاللجنةامامالقراره!امنيت!لمان

.المذكوربالقراراخطارهتاريخمنيوماثلاثينخلالالقل!!ونهذامن

العموميه.الجمعية:اولا:الاتحاررادارةيننولىس18الهاله

.ا+صادم!لس:ثافي!ا

ومنائزسسينالاعضامنالعموميةالجمعيةتتكون-91الملاة

اثواا(فىينالعامبالجدولالمقيدينالك!عابمنمستقبلااليهمبنضم

بشهرالعالوياجتماعهاتاريخفبلعليهمالمستحقالسنويالاشتراك

الاقل.علىاش!رستةعضويتهمعلىومضىالاقلعلى

بلسويجوز،ا+لحلاضرفيا!موميةالجمعية.فصد-02المادة1

وتلصزرالدعوةخطابفىيحدراخرمكانفيللالعقادد!وتهاالاتحاد

الذينالاعضعاءباسمس!وكشفالاعمالوجدولالدمثوةاخطاكأمنصورة

.الافحادمقرفياحضوراح!لرم

العاديخلكلاجتماعهاهلى!حادالعموسيةالج!ية!قد-21االاررة

عاديغييراجمتماع،لىدعوماويعوزسنةكلمنديس!مبرشهر

ذلك!باذاك!ثوتهاويصألذلكضرورةالاتحادمجلسراىعما

ملالةاوالمموميةالجمعيةمنهمتننكونالذينالاعضاءثلثكتابة

اقل.ايه!ااش!ثهامنعص!و

بسبعةإلاجتماعموعدفبلكتاقي*غضاءالىالعكوةوتوجه



موعدبهايبينوانالاءمالجددلبالدعوةيرفقانعلىالاقلعلىايام

ومكانه.بهالاجتو"ع

فيالواردةالمسائلعيرفيالنظروكيةالعمللجمعيةيجورولا

عاضائها.لمجموعالمطلقةالاغل!بفيبرموافقةاًلاالج!ول

يلاكل:بماالعموهيةالجمعية.ختص-22المأدة1

المنتهسةالسنةاعمالعندالاتطمهـجلستقريرفيالنو)ا"

.واعننمائاه

علىالا"عبعدالمنتهيةل!"الختاميالحساباعممادأبه

.الحساباتمراقبققرير

اًلمقبلة.9يةالمابالسنةالخاصةايزانيةامشروعاقرار3(

ارتها.واولالاتحاداموالاستثمارطريقةاقرار)دلم

وعزلهم.الاتحادمجلساعضاءانتخاب"هـ،

ت!ديلواقتراح،تمديلهااوللانحادالداخيةاللائحةوضيمإ،(

.الا.لحادؤ،نون

ا،جنبية.ال!تمنالمقممةوالتبرعاتالهباتقيول)ز!

عق!ما.اديحادأمجدىيرىالنيالقروضعلىالموافق!ة،ح،

اختصاصاتها.بعضمباثرةفيالالحنادمجلستفويض!،هـ(

علىىعرضهاا+دحادمجلسيرىالتيالمساللفيا!و)ي(

عليهاالمنصومرالإخرىالاختصاملىامنفيلكونجبرالعموميةالجمعية

.للاثحادالداخليةاللائحةفياوالقانونهقافي

اذاالاصحهـيحاالمموميعةالجمعييةانقساديكونلأ-23ا!اثة

فافا،الاقلعليالحصورحقلهمالذينالاعضاءع!مم!نصفحفييه

قضدض-اخرىجلسةالىالاصتماعااجلالصدهذايؤفرلم

الاوليلا!تماعتاريخمنيوماعشرخ!مسةوا!د؟ساعةاقياصة

لاعددبلالفسهمحضرهاذاصحيحاالحالةهذهفيانعقادهاويكون

افل،ايهم!اعضوملا،اوالاعضاءسنالملاصة!عشرةعنيقل

.ععواعثعرعنخمسةالحاضرينع!ديقللأبحيث

الاعضاءلاصواتالمطلقةبلاغل!بيةال!عموميةالجمعيةقراراتوضدر

ا+سادحلابتطويريختعىفيماالاعضاعللثيوباغل!بيةالحاض!ين

مصساض!اءعزراوباغراضهيتصلفظامهعلىت!ديلادخدالاقتراجاو

.ا!كلحاد

جمولفياكتراحأايادراجفيالخقنحسولكل-؟2المادة

قبلا،تحادمجلسطريقعنلقديمهبشرطالعاديةالجمعيةاعمال

الافل.علىاسابيعبثلائةالعموميةالجمعيةانقساد

فيالاشتراكالعموم!ية"لجمعيةلصسويجوزلا-25المادغ

وذلسكالمطروحالموضوعفيشخصيةمصلحةلهكانتاذاالتصويمت

.*الأفاجهزةانهغابأتعدافيما

فاذا،الاتحادمجلسىرئيسالحموهيةالجمعية-ساس-26الماث!

مجلساعضاءاكبريرأسهاغاباوانالرئيسنا"لبيراسهاغاب

سنا.!.لحاد

اكدبدينمن(المحساتمراقباميةالموالجمعيةتعين-27الماثه

يلالي:مام!متهوى!نالمحاسبينبجلدل

و!ت.ايفيو!ستندا-"ولس!ئها+لحادد!اترعلىالاع!ع-ا

فرورةيرىلنياًوالايضاحلىالبياناتطل!بحقلهويكون

الا"هعلدموجوداتيضقانكذلكولهمهمتهلاداءعليهاالحصور

ذلك.منيمكنهان*كحادمجذروعلىوالمراماكه

معبا+لف!العملسيرصمنيكفلالذيالماليالن!اموضع-2

.الصن!و!امين

26!

المافيالسنةن!يةؤكيالعهدوحساباتاليخزينةجرد-3

.الا-لحادمجلسالىالجردبنتيجةقريروفقديم

محساضردفترؤيالعموميةالجمعية!ارات.لدون-28الماشة

اعضاءاسماءالجذصةمحضرفيويدونوالسكرتيرالرئيسعليهايوفع

وتوفبءاتهـما.بأنفسهمالحاضرينواسماءالحضورحقلهمالذينالاتحاد

بهسددالصا-رةوالقراراتوالسكرتيرالرئيساسميذكركما

حازته!ا.الت!ي1الاصوات

منبصورةالثقافةوزارةالانحادسكرتاريةإبزلخظر-92المادغ

الاقلعلىباسبوعالانعقادموعدفبلالعموميلةلجمعيةالاجتماعالدمموة

منهالصادرةلقراراتواالعمومعيةالجمعيةاجتماعءنمدضروبصورة

.الاجنتماعقاريخمنيومصاعشرحمسةخ!كل

الاتحمادرئيسانتغبكليطعنانالثقا!ةلوزير-.3الياثةا

القض-،ءمصمةكتابطميودعبتقريروذلكالالحادمجلسواضاء

ابلملاغهتاريخمنيو!اعنعرخمسةخلالالدولةبمجلساريالاول

.الانتغاببنتيجة

الحموءيسةالجمعيةحضرواًمهنالا!علىعضولمائةيجوزكما

فياوانعقاثصاصحسةاوقرارا!هافيا،ذكورةالمحكمةاممالطعن

ا/وء!!!ثرخممسةخلاللاتعاد1مجلساعضاءاوالاتحا؟رببيانتخاب

علصومصدقمسبببتقريروذلكالعموميةالجمحيةانضاداتاريحمن

الطعسئكانوالا،المخنتصةالحهةمنعليهبهاا!قلعاتالاضإ

شكلا.مقبولفير

الاشعجالوجهعلىالطعنفيالاداريالقضاءم!صةو.!ضل

يتوبمناوالا-لحادرئيسقوالاسماعبمدوذلكطنيةفيرجمسةفي

الطاعنين.عنووكيلعنه

علنية.فيجلسةالطعنفيالحكمويصدر

ابقةالس!الادةفياليهالمشمار/الطعنبقبولحكماًذاس31الماثة

فليالاج!ماعالىرووت!اواعيلتالعموصيةالصمعيةقىاراتبطلت

الطسن.قبولتاريخمنيوماء!ينمدى

الىراك-بةالانتخابعمليةببطلانالحكمحالةفيكذلكوقدكلى

تتجاوزلامدةفيالانحابرمجلساعضاء2منفاكثرخمسةاا+لممادرئيس

ابطلمنعددكانفاذا،لبطلانبأال!كمتاريخمنيوماثلاليسن

المرشحين.منمنيليهمحهحلذلكمناقلانتخابه

رضتخبهمعضواتلائينمنالالحادمجلسيتكسون-32اولثة

ا-تزاواذا،(المطلقةبالاظبيةالسريبالاقننراعالمموميةالجسيه

اإطةفيمحلهحلمكانهخرللاأواكثراوالمجلساعضاءاحدعموية

اخسرفيالاصواتاك!ر1علىالحاصلالمردثحالعضويةمنالباقية

عمدالامحنكانفاذاوهكذا،يلاتحادم!سلعضويةاجريتانيتخابات

يشغلهامنيوجدولمفاتيرخمسيةا!كصاءمجلسمهاالشافرة

ظوهاتاريخصيوماعثرخ!مسةخلادمموميةالجمببة!هـثيت

حثواالذينالاعضاءم!يكملو!الشالنهرةاللمراكراع!ساءلأفتغاب

..محلهم

انعقثدبهـمدلهاحتماعاولفيالالحادمصسينتخب-33ا!ادة

وس!رتيراللرئشىونائبارئشعااععلالهبينمنالمموميةالجممية

ائحخابهم.تجديدويجوزسئتينلمتوذ!لعشدوقواميناعاما

اميناوالسقرتيراو(الرئيسنائبمكانخلااذا-؟3اولالة

ا!لفلأمحلإههيحلمنا+لحادمجلسافتخبسببلايالصندوق

له.اجتم!اع

سفواتاربعالا-!ادمجلسلاعضاءالعضويةمدة-35ا!ادة

الثانية.السنةنهايةفيالاعضاءنصفعضوي!ةاسقاطعلىويقندع

.مرةمنلحثرالعضويةت!يدو!جة



والع!دالاخادمجلسعضويةب!ينالجمعيجوزلا-36الماكظ

بأجر.بالاحاد

فيوالبتا+فحادشثونا"ارةالانحادمجلسيتولىس37الماصة

ا+كية:المساءللاوبخإصةاهدافهتح!زرشلألهمنماكل

.ا!دحادنشا!عنالسنويالتقريراعدادول

الفتامي.وال!سابالمؤانيةمشروعاعدادإبه

الحموم!ية.لجمعيةاقراراتتمنفيذ)ص"

ادخالهكرىقدوماللاتحادالداخليةاللالحةمشروعاعدادأد"

!ديحت.منطيها

حسابلاله.نظام!،والامثرافالاتحاداموالادارة)هـ(

اضائه.بينتنذقدالتيالمن!رعاتتسوية)وأ

،الا!ادنشاظاوجهتنظيم)ذه

يعقدهاالتبما!ضتلفةللمسابق!والالرالمكاقآتمنح)ء،

.المسابقاتهلىهميللمشركينالاسلد

وترفيتهماجورهمنكلاموتحديدبالاتح!ناالعامليئتعيين)كل،ى

الممل.لقافونطبقالهممكا!توتقررروف!صلهموتاديبهمو!واتهم

اكشروطة.غيرالاعاناتواوالوصاياالتبرعاتقبولجمفه

بمضمباشرةفيوتقويضهااعضائهبينمنلجانتشكيل)ك(

اختصاصلاله.

المشروعلتعلىمنهاللصرفالمستديمةالسهلفةتحديدرر!

والعادية.اليوعية

.عاد!غيراوعاديلاجتماعللالضادالعموميةالجمعيةثثوةأما

بهوردماعلىاردواعدادالحسابأتمراقبتقريرمناقشةإنثه

السمو!ة.لجمعيةاعلىوعرذهاملاحظ!من

وامرحم.للا!حاءوالصحيةالاجتماعيةالرعايةتنظيم)كمر؟

لاعفساءالمهنيةالتصرفاتفدافدمةالشكلايفبمالن!إع(

.ا!لح!اد

واالقافونهذاضهنعليهاالمنصوء!الاخرى(الاختصاصات)ف(

.للاتحادالداخل!!ةاللائحة!ط

يالي:بماا+لحادمجلسرليسيخ!نص-38الهادة

وغيرالعادبر/الانعقاظلمورالمعوميةللجم!لأالم!وةتوجيه-ا

'!مالها.*دولواعداداله!موميةالجمعيةوريالسةالصادي

قراراتوضعيتطلبهاايتبملمةالقاتالاءه،لبجهم!علقى،م3-1

انننفيذ.موضععالأتحادمجلس

.الاتحادمجلسل!يها4يفوكها!تيالاعمالمباشرة-؟

يأتي.بماالاتحإدمجررىرشسنائبيختص-93المادة

غيابه.عندا+لحادمجلسرئيسعنينوبإهم!

)اول!.توقيعاالصرف3واذوالشيكاتعلىلتواليعا)ب،

وقاديبهموالترقياتالعلاواتومنحهمالموظفينكعييناقنراح)!!

الداخثية.اللالحةتقررهلمهاطبقا

رئيسه.اوا!دحاسمجلسفيها4يغوصالتنالاعمالىمباشرة)د(

يأتي:بماالعامارركبرتيريحتص-.؟الادة

.الات!هدبادارةالمتعلقةاليوميةالاعمالمبلشرة)،

الارلمارفي.الج!ازعلىالاشرافبر(

المموبة5-"اجه-االاتحادمجلساعمالجدولاعداد)ص(

أعاتها.اص"4م!اضرعليهاتعرضالتيلتقاريرواوا!شروعات

تنغيذومتابعة،ا+لعاد،جملسقراراتتنفيذعلىالعمل)د(

العمومية.الجمعيةقرارات

27

الرئيساوا+!جلىفيهايؤضه؟لتيالاسرمباشرة)!،

فاءصبسه.او

يأيي:بماالصنثوفىام!ينيخننص-ا()المادة

بألبنك.ير؟عهاواعليهاوالمخافظةاموادا*نحاثوايراداتهتسلم،أ(

.(ثانيا)توقيعاالصرفوانلانالشيكلاتعلىالتوقيع)ب(

التيل!فاعطبقاالحسابيةوأوا!اليةالادمالمبالترة)-(

.للالحادالداخليةاللافحةتقررها

المالي!ةبالمعام!يتعلقفيماالا!حادمجلسقراراتتنفيذ)د(

الميزانية.لبنودمطابق!ةتكونانبثركل

مراهـوقريرالعموم!يةوالميزانيةالخ!تاميالحسابعرض)ه!(

الالح!لا.مصس!االحسابات

رئيسه.اوا+محاطمصسفيمايؤضهالتيالاعمالىمبامثرةإوأ

بد!ةشهركلالاقلعلىمرةالات!ادمجلسينضد-42الهمادة

نإ؟عليهص!ديغيرافعقلااًلىيدكلو.انللرئشىويبمز،رئيسمهكا

ابخنماعي!ونولاالافلعلىاعضائهمنعشرةكننابةطل!اذالد!وه

لاكلأكه.الم!قةالان!لبيةبحضورالاصحيحالمجلس6

الاصواتتساويوعنداًلحاهرينالاعضماءااطبيةقىاراكهوثصدر

الرئيس.منهالذيالجلالدبيربم

المجلسجلساتعمرنصفمناحبرحعمورعنالضو!لفواول

ا!لس.منمستقيلااعتبار،هالم!سيقرركربحيرالعامخلكل

عن:ا!مواردن!ن-3،اكلاةا

.ا+نعادجيثولىضاثهيدرسملاا

.!خعاءالسنوبةالاشترك!)با(

والوصايا.والهبحهالتبرعات)!(

ال!ة.والهبثاتايرسساتواعاناتالحكوميةالاع!)ما

ححاد."موالأاستثمارعلامد)ه!

الم!اللثونمناحهـبرفيافنان)بهز2اسا!هافسبلاكه

المؤلف.حقعنهاسقطالتيالفريالافتاجكتبغلالىعر

.ا،حادمجلسعلي!يوافقاًلتيالاضىالمواردألغه

اجتبيشخصمنامودايمةيقبلانلححيديبمنرلاس،4الملالآ

اشناصالىاموةالايلا1يرسلانلهيجوزلاكمااجنبي!ةحهةاو

عدافيماوذ!الثقهفةوزيومنبافن*الظرجضمنتماتاو

ششاطالمتطقةوالم!والنشراتالكمببث!نالخاصةالمبالع

.ا!ءلعاد

وتنتى!ينا/يراولمنللالحلاالماليةالسشةتبمأس45ا"ث!ا

.عامكلمنديسممبراضر

ميرببم!وريةمصر!فيبأولااولاالالحاداموالقىدع-46الملاة

*كحاتد.!لسيمينهالربضة

قثهنامنتظمةحسابيةطفلالرالاتحادسكرتاريةتمسك-47اثاله

.للاتحا!الماليوالمركروالمصروفات*-!اداتبالتفصيل!يهما

علىتسحببفكناحعاداموالمنالصرف1يكون-48الماثة

التيللقواعدطبقاوذلكصرقباذونالاموالهذهبها!ودعةالمصرق

فيالعامالس!رتيراوالرلشىنائبويوقعا،تحادمجلسيضعها

ويصلدالعرفواونالشيكدالصن!وئوامين،تغويضهحالهـة

يصر!ماومق!ارالمسشديعةاًلسلفةمنالصرقوحوهاححادمجلس

بالصر!.يلامراطشصاصلهومن

منهاللمرفوت!صعامةامو"لاالامحعاداموالكعتبرس94/الماس!

يشثمرانوللالحاد،ذل!غيرفيانفاقهايبمزولأاغراضه!لى

اضعوملىامسبمضقةاعمال!ث!ابتموردلضمانايراكاته!ض

الموعية.الجممةالددءالئي3



يديرهوالاعاتللمعامتعاتصنعو!الاتحادفىت-05ا!اثة

الصندوقاعينوعضوية9الاتحامجلسرليسنالببرياسمةادارةمجسى

اللايحةوتبين،اصعائهبينمنسنوياا!ءلحادمجلسينتخبصوثلاثة

ويلاعاناتالمعاشاتويمنحبادارتهآلخاصةالقواعدالداخلية

منه.والقروض

مجلسيضت!رهالمصاركأباحدخاصحسابفياموالهوقودع

اًلمجلسى.هذاًمنبقرارمنهويصر!الصندو!ادارة

من:الصنمو!مواردتتكون-51ا!اله!

.*لحادج!ولفىالقيدرسوممن%.عول

.للا!ثضاءالسنويةالاشتراكاتمن%05)ب"

الىبالا!نهللمنولىالمقععةوالوصاياوالهباتالاعاناتإج!

.الأضادبالسممنه!مقدمايكونمما%.5

.الصندوق1اموالاستثمارعائد)يده

الاتحادمحلسيعهنهاا!تيالاخرىالمواردحصيلةمننسبة)هـ(

مقدارههـا.ويصد

في*تحادمجلساليالصنموقادارةمجلسيقدم-52المأثة

"ميزافمثروعةمةكلمنبنابرشهرهنتصفيجالورلامو!كلد

المنتهيةللسنةالختامىواا!سابالمغب!ةالماليةالسنةعنالصندوقى

المموميةالجمب!ةعلى،عرض!ثمعليهاوالتصدكألفحصهاوذلك

لها.3اجدتمااولمبما

الالطدجمبائيمسما*سبابمنسببلإيكلااثا-53ا!اث!

مرواانعموعيةج!معيةهيثةفيميجتمحين*قحادفلاعضاعالما!

الحالةهذهفىفردواوانالقانونهذابمقتضىالمنثتالصندوقطل

الاعضلى.طىرصيدمنبهماتوزيعاواستعمدكليقة

العاملينيلاعنساءصولفييتيدالتبمالعضو!ؤدي-54الملاة

ا*تحلا.مصس"اماما+نيةاليممين

رسانياؤدىانواالوفىمصلحةاصونانال!يمباللهاقسم"

احترموانالمهنةكرامةاحاخيثلىوانوالنزاهةويلامالةبالشرف

."الاصهـاءاهدالىلتحقيقلجداغاية،بتلوانتقماليععا

الشر؟!مبام!*المهىسلوكهفييتوضانالعغ!وعيى-م5"لمأد!

هذاعليهيذرضهااقياالواجباتجمجميعيقوموانهسةوالنزاوالاملاكه

ولأ.وضالمماا!نةوادابللاقحادالداخل!يعةو"للائحة،!فون

يتعارضبماالدينيةاوالسيالميةالامورفيالمجادلةللخعوصوز

المشروبلىتندلكطيجو،لاكما،الاثاباوالعامالنظاممسط

.فىوء"اوالانحادبمقرلقمار1مزاولةاوالروحيحة

عضوضد!ماكيسهاجراءاتاتخيذنلعضويبمزلا-56اك!ادة

تارلخمنالا!لعلىشهرمضبمبعدالا*عمالمنعملبسبباخر

اـةحافيالا-!حادمجلسرئيسالىاوا*تحادمجلسالىشكواهابلاغ

للمحافعةا!ذمةالوقيةالاجراعاتاتخاذلهيبمزذلكومعالاستعجال

لا.ضوفهدس

جنيهاتخمسةمقدارهف!يدرسمالماملالعفورردي-57الم!ذة

القيد.في!هلسقصوالافيدهفبولى3تارمنشهر.!تمفع

بوافععمم3رمنتنايراولضسن!ويباشتراكاتالاعضاءوووثي

وذلكا!تسبببنلدممضاءواحدوجنيهالعاملينللا!ص!اءجنيهاتلافة

.اثعانونهذامن15،16،17،،1اهـا!،احكممراعاةمع

الغيالعضعواوالمفمولللعضواوالمنتفبللعضويجوزولا

اموالمنللاتحالواداهكديكمونفدماالسردادعمويتهعنهجميعقطت

بضويته.بسب

واالجنائيةالدوىاقامةفىبالحق*ضعبممعس58المادة

ع!يوكلالقاسونهذالاحكامطبقايبياكالى!ؤ/اخداتأديعيةاوابددمية

2!!

اللائحةفياوالقانونهذافيعليهاالمنصوصالواجباتيحالف

واالمهنةمزاولةفيالواجبمقتضىعلىيخرجاوللاتحادالداظية

ادابها،ولءافىيتناعملايأتياوبهـرامتهاالاضرارشانهمنبمايظص

.با،يحادادبيااومادياضررايلحقاو

الضوتظرلفتاعضائهئلثيباغلبيةشا2ا+لحالمجلسى-95"لمادة

الانحادلوائحمخالغةاوالواجبالسلوكعلىخروجفيهماالى

ون!مه.

هي:والمف!علىتوق!عهايجورالنغيالطد،جميةالعقوكات-06المادة

.الانذار-ا

.اًللومس2

وي!فع.جنمهاعشرينصجاوزلاوربلىخباداءالعضوالزام3-1

.والاعاناتاولش!لصنعوقط

.الاتحادمنالعضواسمشطب-4

رئيسنائببرياسةلجنةالمضومعبالتحقيمقيقوم-61ا!اده

عاموسكرتيرالثقافةلوزارةالقافونيالمشنشاروعضويةالافحادمجلس

.الاتحادمجلسمن؟قرارالأديبهيئةلىاال!عضوويحال،للاتيحاد

مجلسءنيطلبانالنئقافةوزيراوالعلاةاكيابةمنلكلييمزكما

.اتدبهيئةالىالعفواحالةا+ص!اد

ا)صأضايبهيئبمآطممل!4اكمتلالتحقيقلجنةرتشىويتولى

والاشث:"ف!ية.الابتدائية

بربراسةابتدائيةتأديبهيئةالاثصادفي!كل-62الماده

مساعدومستشارالثقاةسةلوزارةممثلوعضويةا+لحادجمسرليس

مجاسيختار!ماوعصوين6الدولةبمجلسالمختصةاالقنوىادارةعن

اعضلاله.بينمنيلانحلا

برياسة،استئنافيةتأديبيةهيئةالاتحادفينشكلس63ا*ة

)هطاك،بهةالعامةاللإناتدؤمساءاوالثقافةوزارةوكلاءاحد

ب!صجلسالمخنتصةالدوىادارةرئيسوعضوية،لثقافةوزيرييختده

المشتريهناعضائهغيرمنالاتحلامجسىيخنتارهماعضاءوثلائةالدو!

الابتدائية.التاديبفمهـهببثة

امامالابتدا)يةالهـتاظيبهيثةقراراستئنافيجوز-،6الملاة

اهـلاعتاريحمنيومانحئ!رخ!سةخلكلالاستهئنفيةالتاديبهي!ثه

.صول21بط3مسجلبكنابالضموية

بهـءسابالمطديباهيئةامامبالحضعورالعضويكلف-6عالملأثة

ملخصثومكانهاالجل!ةموعديتضمنالوص"لبطممصحوبعليهموصى

الاؤلى.علىا!امبئمهـانيةالجلسةتاريخقبلوذلك،اليهالمنسوبةالتهم

منولاي،عنهأعللدفابمحاميستعيحنانللعضصو-6لآاعلاة

.شخصيا،بالض!ور!يفهالتاديبهصعثتي

بحضورالاصحمحاالطديبهيثةانقاديكونلاس67ةا!لا7

إلمطلقسةبالاغلبيةالقراراتوتصهرالرئيسفيهمبمااضالهاجميع

سمببة.تكونانويجبللاسضاء

عنعاجزااصسبح*تحادانالالدحادلمجلساتضحاذا-*ا!ادة

الامرفيللنظرالعهوميةالجمعيةعقديطلبانفلهاغراضمهتض!يق

اعضاءالجمعيةثلثيمنقراربذلكيص!وانيجبالاتحادحللوىفلذا

لإ*فل.علىالعصعية

ضمواااحلقىارصدوربعدالعموميةالجمعيةتعيسن-96الملق

بالتزاملاله.والوفاءالا-لحلاضوفىحسريتولى

اجمبةاتح!مهاالض!رالجهةالىالالحادااموالتئور-07الماثة

م!نال!لأهـهـهت!ونانعلىاثعقافمةوزارةبمواضةالعموم!ية

.الفكريأوالأبداعبالكيابةالمفنمة/"لجهات

لا!تاريخءناسبوعببنخلالالعثق!امحةوز-سيصلو-71الماثة

من:للقيدموقتةلجنةبتشكيلفرارااثعانونب!ا

-65-!س!عةعوالتيتمية-



ممر!يالتمعطليأقعادلم

س8؟-!ا!سفحهع!ى"!فنتنمو!تلنلإع-

المعينينوالادا-المنونلرعايةالاعلىالمجلساعضاءاحدسا

ريسا.باشخاصم

يا.الطمةالتايعةالهيئاترؤساءاوالمثقافةوزارةو!احد-2

بموجةالدولةبمجلسالمختصةانفتوىادارةمنعضو-3

/ألا!ل.علىعساعهمستشار

.الادابمجالاتفيالكتابمناربعة-4

اجتماعهامكسنعنالاكلعلىباسبوعانصاررهساقبلاللجنةوتعلن

.القاهرةفيتصدريوميسةصحفث!صونثماته

استي!فاءمنالتضىتبعدالقيدطلباتفياللجنةوئبت

خلكلوذلك،القاونهدامن6المال!إفيعييه!المنصوصا!لشروظ

الطلب.تقديمتار-منيومطستين

يخمنتارانشهرتلاتةاكيالضاءععبالم!قنهاللحنةتميو-72ا!اثة

مجلسلانتخابالأنعقلأدالىدلاتضدالعموميةالجايعةصااجتماع6ول

بينالحضائهمنفهاجتماعاول!ينتغبانالمجذىه!قاوعلى،الالح!4

بذلكوتنتى،للصننو!واميناعاماوسكرتيراملرئييوللأنبرئيسا.

.مجلسالالىتحطدرتيسالىأورامهاوتسلعا!رمنن!ةاللجنهصمة

تلقاءمنالنظريسدانمرةلاولاننشخبالاتحادمجلسةعلى

اصحابويخطرا!ؤكنة..للجن!ةر!نهاالتيألقيدطلباتدئينغسه

عليهعوصىبلتإظباتهمفيالنطراعأدةبنتيجةألطلباتهذه

منصورةالظلبتسلم!الافمقامويغوم،ا!جم!ولبهطممصحوب

منه.سفحب!!سايهالترار

الفرارص!رلمنيجوز،الته!لبالاتحادمهجثسر!ي!ةثي

بهاخطارهقارييحمنشهرطنكلا!رارهذامنيتظلمانقيدهرر!ي

منا("االمأدةهيعيه!اكنصوعىالل!مةلالىهنهصورتسمليمهكو

.القلاصونهذا

هذالتنغيذالحرمةلقرارات1اكمقافةوز!يصدرس73ا!

.لأثفهـلألون

ويعمل،الرسميةالجريدةفيالق!افونهذاينشر-؟7اك!اثة

.نثرهتاريخعنبه

قوانينها.منكقأنونوينفذ،االدولةبخاتمالقانونه!ايبصم

يوليو9116!اعسنةرجب7فيالجمهوىيةبريالسةصدر

.(91لأ5سنة

الهـمماثاق(ايو!)

ترحييببأ!فافوق..

يوليو)"ال!اتب)ءمجل!ةفيكلمةعيبدالصبورصهـلاحالاستاذكتب

هنمانقتطف،بالقافونفيها-!رحبتحريرهايراسالنى!7591

يلي:ما

الادبعيراثلا..والمعريوالمتنبيالقشيإلامرىءوريثااصبعت

بناءاكلبل،وحديالوريثاذالأولسعت.اكالمبراثبل،والفكر

.وصغاركبارادباءمئ،اووصبيةمطمينمنالصنعة

علىتركدهطالانبعد،الكتل!اتحالدمقانوناكاممنذصمرفقد

مبسفيالمشرعينالقضاة،وعلىوالادابالفنونمهجسى!اللجان

فكزتهصاص،السباعييوسفالوزيربط!ضعثبم،وغيرهالدولة

اثقانونالشعبمجلسواقسر.الشعبمجلسالى،وراعيها

اوقن!يمهم!م،لمهناكسافر(مهنةاهلامتابوصار،مشكورا

مصالحهم.وتصون!وقهمترعىالتيالرسمبيةقابخقهم

اقدمالامنهتست!فيدلا،القوانينعلىاجديدنصالقملالونوفي

العحريةالمهنفكر.ومفهـروهادبآوهاوهي،البلده!للأفيطثفة

65

المهضةابناءيستطعولئ.للارربباكلنسبةوافعظصكةشكبلاهي

بعضالمشاذهلأعنالناثيورىاداالابعضابص!همير3؟نالواحثه

لاالتيالاولىا!علىخبرممهميسجلونمهمالاىباءاما،وعلمهخبرته

العائر.أالزمانينسخهاولا،الريحمعتذهب

قاديفمهضوفىمنورثتهيصعد،ألاديبانالجاريةالقوانينوفي

ورئةانيقودللكتابالجديدوالقانون6وفلالهبددعاماخمسينلمع!ة

فقدولذ!،جيميماقائفنهاهلهمعامهاالخمسه!نهذهبعدالاديب

ثمنمناثائةفياثنان1امنابامحادالىلعولانبنودهاحدفىنص

عدا.خمسينمناحرهؤلفهوفاةعلىمضياثبيكتاببعاي

عنذملالوأ/الذعنالهربينوالمفيالادباعكلالكن!ا!ار-سثوهكه

ربيعةبنلليهلو!يثاالعامههذااديبويصبم6عاموخمسعمائة؟لف

.ء!ثراوقاب!الزبعريوابنوالشنفري

!يفوختهمكذلكالادباءهـسالجديدالكيتاباظدإوقانون

!ثثعالهميوفرالاخومحاذالنقابات!اي!نلثطنف!ذنه،القالسية

*نتاءعلىالقعدةمنا!دمماخرياتفيالزمنصمهماداأكريما

وامس!ب.

..ا!اندونصلمثلاح!د

نوفعبريهر"لطلعيه)ءمجلةميعبدمالقاسفادوقىالامستاذوكتب

منهنقتطفالكناباتحادقانونممناقشةالىفيهدكامقالا،م791

يلي:ما

بانشاحماتصىفالوت!ثروعالشعبمحصاضالمافسيوف!يو!،

تشرحنةكامنافشةتسبقهانمونالقافووالمجلساقر،ل!تا4

د6اعغه*لهوحقوقا،اكا!تهوهـلقه،عضويتهومثروط،"صد!ه

لأ،3)القاونطامنمكتترحدووتوقد.طمهت!ملثهالتيوالسعلطية

لقإكا!ضقا!نةبتشكيد-فواسايع!وانالثقافيةلونبوان(73

وتهص،ضدييظريخمنيوماستيئخلالالاعضاءطلباتميقنظر

لا،اجتمماعااولمنشهورثلافةخلالللالح!العموميمةالج!ية

،عضوام!هسنمنةا!كعادمجلسانتخابذلكبعدالجمعي!ةلتتولى

.(المبالئيرالسريبالاقتراع

،وعن*!ادلعضوقيمتق!مبابفضجعناعلناكنوبراولو!7

سعد،رئميساعلاممهيم.دا!سمادةمناثوقتةالجئ!ةاثشكيل

لؤفىعبدا.وددب!اعةوثروتيلأ2أالتقا!لوزارةالاولالوكيل!وهبةالدين

اخرينعضوينيضمخبرنشرالتنالياليومومي./اعضاءالدعسوقى

اضويس.اويولععفلمالثسفانريعبدالرحمئهم!االلجنةالى

داعين،القاذونهذاحولملاحظلاشايليميمانورداانوفوإد

ناومنطقشاطبيمياكانو!د.حودهالصاربابوفننمحمناكتهالى

لكناللي،الشعبامجلسفيالقانونافرارق!بلالمنافشةهذهتتم

الاعلاملجنةالىالقانون1بفشروعت!متالثقماطةوزارةانحدث

6-4فياللجنةفابختمعت.2-6-75فيبالمجلسوالسساخه

الثمقافة،وزازةوكيطالحينيعصامالسيداماههاالحكومةومثلإ

لهسااهميةلاتعديسبعدوا!ته(الوز!رمكتبمد-!يمنواثنان

فيهـ"،وردتالتياًلموادمن"العلوم)،كلمةحذففين!رتا)

3(،سةتم!فياخرىوتغييرأتونائبها+لحادرئيسسلطاتبعضوابدالى

بينتذكر4ناقشةموادهتمعرضاندونالشعبمجلسعليهفوافق

يط!بلمبالمدصىو،حداعضواانلياكدهيؤلأءاحدانبل،الا!اء

!موادهمناايأمناقشة

نا-اولا-الثقاثمةوزارةبوسعكأنوفد،القانونهاقرهكنا

تتقدمانقبلحولهالصاربابتفتعوان،االمقترع2فانونهانعىتنشر

صلاءوعلاقة،غيرهملاالكتابيمنيقانمونفهذا،الشعبلمصسبه

اخننلافىايماالنعروجه!حولهاتختلفع!ةالثقافةبوزإرة

وميستهعين،منتجيين:المثقفوبئيصنعها-الامرنهايةلى!والثقافة



ان!نسب-مجل!يبوسعثانورو.و؟كؤل!س!!أ،!بئزهتصنعووولا

وهو،واحبيانهمالشتاضحجأل!تلمنرأثصن!،عاجأ!ششوأت-قلمحيأ

اهميةحولمنيجاللدجدولن.احرى2!يااليالمجصأل!عنهالك!ي!

اعمالهم.وهتلفيقرائهمجما!روجدانصياضهف!أدكض-!هألو!

حولالملاحظاتنجمضنطرح!ننأ/،يحثضمه!أمنلفيهناولان

هذهبلورتكان،حوا،،عرألوجهاتوآبدأ،قنهفاكممم!،ال!نمون

دور!"مياثهب،جلس8صأانتع!دمامكتتهـشفدةةث!را!تحوق

.الجديلا-ة

"أكؤتةاللجئةنث!كيلحولنسوو!ا،نلمنو7!ةاولىملاحظهوثمة

التيف!،كبيرةاهميةفوألال!تكأ!ذهدعول6أ،عض!اءلقيد

رفضها،اوالمتقدهينالاعضاءضلباتومولحق-يسهالبدامند-تملك

طارعذا-!د"ممالسيتضتحكص-الفانونموا!منع!كانوئا

الل!-ةتضعانالطبيسفصن،ياسموال!انوإضسحألتحديدايفتفد

جدير.غيرتراهومنألانهـحادبعضويةجد،هـالإراهانووكهمت!!يداتها

ألاتحمادجسىعظي(73ايدة)العالونفي!مأدةوو،كانصحيح

لاانهاالا،آلمر!ض*ءيئاو"!مضاءط!،تلهياأنقوأضلرةح!المنتخب

6الأعضاء!ان،لرى!خبهأ،!د!.ننم!المجلسهـلي!5حنفيفححةذمآسهتمتل

.ة،م-ء،رنك!ف*7ا!رطوصهئلم

اتيالمادةس!علىص!يحاخووجا!!رجأنلثبهكنت!دهنممعطشمملان

اع!ئهابينيكونانفرورةلأ")2.!لأدةختمتعسقد.بشكيم!أفغصت

مستشاربدرجة،لدولةابمجلساكختصةلفتوىااررارةمنعضيو)ء

لوجودضمانةالعضوهذاوجوذانوواضع."الافلعلىسعالكد

تشكيلفوارلكن،والقبولالرمضأساسهاعلى!جونرفائوني!ةقلعدة

ناالثانية.واحدمذه.العضوهذا.لضماندونصدراللجن!ة

فانا:الوضوحكلهناواضحااكونانواونا-اللل!!نةاعضاءبين

بألمهمضينهمادقولنستطيعمن-شيءكيأررإدةهؤلاءاشخيامياعنيلأ/

الدكتورفرليسها:اللجنةهذهمثلفيباتف!ثيلالكتابىاجمرليم!سا

الغربرجم!ةللغتينواستادكمعملنررهال!ملتفديرنامء-!لاممهدي

فن:اعو،لهبينمن)؟لاربيايمجأل2كياسهامانه!ان-والانجليزية

،(اثلأمنينامعائشة،المننبمفلسفة،العرببمالادبى،"المقصر،ة

كليةمنتحرج)الححيةوقدرا-"،،ههومهماكتابابمشاكلومعرئته

وحمحرى،اتواليةالاج!ماعاتحضورءلى(؟؟91سسةالعلومدار

يجعلهذاكلان:اقول،العضويةيطنبيت!دمكاتبكلعن1القة

النتريمواالرمزاىااقربوجودا!لل!ص!ءالور(سعلامالدكنوروجودمن

كعضووه!بةسع!الدينالاستاذاما.،اثفعالالإثرالوجوداليعئه

.وللاتاذ،ـ"اومهثلااثثقأفةلونرارةأولوكيؤمنصمهبخكماللجنة

تليغز-وقجةاعه!المادةكانت،هـضت!ورةوق!صصل!اياتآباظةثروت

أءعمحافهالنفريرلمغتهـاآكن،واسعافشسارت،1وسيمتماثلأ

زولىانص!!)لت!ريرهاورئيساالاداع""جلةلمجك!ركش!ااخيرا

-الكنابمميئةوبدأت،(الاعلموزارةامرالسباعييوسفلاستاذ1

لميفليدوهو،(،الكاطةاعماله))نشر-الثقافةلوفيارةالتابعة

إما،تكرحقييحبىالاستاذباستثناء،مصريكا-لبممالهيئةليهاتباكر

لا-وكتابا-"مناقشاته)في-اراظةوالاتاذ،ا!سبصنلبلوغهله

الدسوؤيعبدالعزيزوالدكتور.احافظاهوفكلالمقلييدياتننماءهيحفى

لهإحديعرففلا(العلومداركليةمناخيراالدكصوراةعلىحصل،

مجاةيرتحررئيس-فنط-هو،الادبيالنتاجميوم!ةذاتاسهامات

حتىتعر-!مافيلهنائباالسو!يوكان،الثقافةورير"فشاها

.ومسسوا"جاثهمناقثةورضوىيو9ىلايكتمهوما،الماضيالعام

تاذانالاكس:الاولثكليلهـاؤراربعدللشةاضعيفااللذانلهضواىا

منهوا-لكلاىثنفلا-ادر،يسويوورمفا!رقاويعبدالرحمن

بالكشإبوطعرفتهبيالاشرصيدهمن-ملاضاتاواخشلافاتايةرغم

تحدبدء!!ةالانشولىلجنةفيعضوايكونانيؤهلهماومشاكلهم

.ا!تاباتحادبعضويةوجدارت!،الكاب
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بسءككوءروخردفيسمعيئىثون!ىلخربم!كي.انى

ععحسميسنمالوتاعسط"،صنولثر+.ك!ررلمشكم!لىوجيدلمربسى

،وألأعلامك!نت!،؟احهزةكلت!ط!صسيرهصصوجموص!!منكير!ه!ى

مناليس.محنن!راث!.لب!صاوتحد!مايعو!ف!وعصو،ن

اومرارألضدعلىوكعرلها-الأكرعنى-حيارهافيشع!انحفنا

.؟اسمليم

صدهـندعثديتمبانترةي!دوددا/نمجنهأهت!محنو.لعديت

علأكه(ت!تلاوسلم:ن!نحول!دفىرلطنيه/1والح!ر!ى.الهـيين

وماحمومن:الأنحادع!ضوحولىني!والت.أدس/!،بو!!ر،اررب

ىاجباسه.

،علاشجوهر!كيقيك!/!ن!،رهنجوىد،تأ!هلات"اىووا-!

ثن!ونكد51مم!ألثلاك!اه!ه.ـميعير!ع!مويمره..-س!كل.صر،ب

العبيركيطنكةبح!يوية52!اعلياووديت!انالس!ن!ميؤت:مفيده

ادمديم،'دفملعممدكبا!صاكعه،واسي!ى('-"مسب-،سسعصطن

كمد،نيمنبسيدجه!ميركأثمآضرأكطإىى!ميىراليى-ينم!وىس!

ىإصيعباللاتصرلم!موكله!جص!حين-الصبرحيرأسحع!يه

-وخارقي"ا!يرةهبرةمجلسداحل-لصالحهاا!سلفهصراعتحسي

وو-؟سمبيىاصههـ!يب؟صر،فوي!ي!!(حبعحص!.ص!*رحمسه-عههـ2/

سطهـعآنضبيه!ياو!ن.انفديدآم!بئمعسى4سميئع!،!ورسه

مصذ!هعجلمحلى!كشنت،اشثاكهةمبن-يأ!ئزركحدآء!بثي

وأخيرالا-!لا!أفى؟ود؟بللقهـنرنألاعس'لمجهـسى!6!لأ،531لأتناي

.591(لهللنتانحةورأرةاول

شدعلاكة-أل!مونجلاعد"-بكعنابالس!مهضهق!ىموب!عيحه

ستو-!نرهيبترنيبب-اننطبفج!بالىس!اود،سلمى.وجدب

بم،والخا؟الداخل!اسالهاوصفي،ال!ممعلاسسصياعهفنصورهمط

جمتصورهلمالسلطيةنميجمتنبانيحاولى-بطريقتلل-ايك!ن!الم!وبعض

محامل!ق!ميبطابع9!ألى54منالفترةوتميزت.الصحيحةا!صياعه

بداي!ةوامع،حولهآوالجمل)الاط!رتقهـيلميالس!ماحهمنوثرجة

كاناولركسي!ينمئاتعبدالناص!راسقل!هـ16دي:دلندكرأالسشي!نات

هاماقثرياملمحانسك!ذهواألؤيناثكتابمنكبيرعيددبنهممن

في،كاملاقم!يماأثهـمحفأهمب91.؟خفي،اتبمعهالمرحلة!ي

فولىا!عامنفىدي،عبدالعاصرلشتعبيةأ-يهحاءىبةةالاننصال6191

كي،جممهساوالأعلاملثقاضةا!تعئونحاتمعبدالفا!ولآلدممايعةمهن!بم

راحت(الوطئيالمعثا!ابص!ورثلنظامأدنجكريلا!س2اكمل6291

وا!غري.افيالثغاالنشاطعلىميممنعهامنكزي!د؟ليوله

الكت،ببينالتوترنغا!نعدحتوب!دهممساالمرحلتينها،لينكي

افثفأفكأإ"معركمة:والاعلاماكةالث!فامسئولي!!مثله.والسلطة

حولالجول،!55-،ع)(الابفيوالقديملجدفيو/1ا(المصر-كأ

م!عنىالديرهو!هـا!طيهحولالجدل،(57)"فرعونسقوطة)مسرحية

ا!اءافيوالكيمفأثكمقضيةحولالطويلالصراع،،57-58)

)ء!لا(،مهرانالفتى"صرحيةحولالجدل،ث!2-61منذ)الثقاهي

نجوجهالمسرحعلى-أبةالرقادور)؟*،والقديم"الجديدالشعرمعركة

ومااليهالسوةملابساتبكل،الشبان1الادباء،مؤتص6لاب!د-خاص

ع!ددوقعهالذيالببيانالتوترفقاطاخروكاف!ت،ول)8عنهاد!مفر

.بعدهتداعىوما72بدايةفىالكنابمن

مسؤهييفيممثلة!ءشدخلالسلطةكانتالتوترنقاطمعظم!ي

و!هاتاحدىوتهـقررالدائرال!دوتحسعمكي-كالباوالثقافةالاعلام1

.الاؤراربهذاكفيلةتراهاالتيبالوسائل،حواهايدورالتيائنظر

تكتسبالثقا!ةبوزارةالك!تاباتحادعللأقةفان..!نامن

الثقاالة-وزارةي!ي"لقافونهذاانوسنلاحظ.الاولىلألاهمية

يشبهالحقوقمننوعا-وظان!فهمبحكممسئوليه!اكباراووزيرها

نخطربانأتقفيمنه103(فاكاده.اتهو!اراعهالهعلىالهـاملال!تسيد



لأجتما؟فدمموة7مئيصورةالثقامةوزارة(الم!نتخب)الانمحادسكرتا!ية

وبص!ىة،لاقل1علىباسبوعالانعقيادموعمدقبلالعموهيعةالجمعية

خلالعنهالصالرةوانعراراتالمموميةالجمعيةاجنماعمصرمن

!طي)31(؟لاليةواكادة."(الاجتماعتاريخمنيوث!مرخمسة

مرلس2ءوا!مالىبسالاتحادأنتخابالييطعنأن"حقالثقافهـةد!ر3س

بمجلىألاداري4ءاتغض،محتمةكتابقلميودعبنقريروذلك،الأتحاغ

وحين."الانننخ!نتيجةابلاغهمنيوماعشرخمسةخللكل(لدكللة

عيىمفيدتهعمادتاخرىالسلطةالحتىهدأتعطياطالمادةدفسارادت

الج!يةحضراوامنالاملعلىعضوكانةيجوزا):مفصمغيرنحو

ص!ةاومراراتهاكبمالمذكورةالمحكمةامامالطعنالعمومي!ه

..الاتحادمجسىاعضاءاوالاتحادرئش-افتخابفياونعقال!ماا

الجهةمنعل!يهبهشلموفعاالامضاءاتعلىويصدقمسببيتقررروذلك

مح!هكأونج!فصل."..شغهلامقبودغيرالطعنكانوالاالمختصة

علن!ية،غبرجلسةنيالاستعجالوجهعلىالطعنفيالاداريالقضاء

علنية.جلسةفيالحكمويصدر

،الاتحادعلىالئقاهةوزأرةسيالرة!ؤكدانالمادتاننها+4

بطريقهانحاثرتامجذيننتخبالعمومييةانهـجم!ببهانئاشغروض

،ثونالجمعي!ةنرارعليكفنرضانالوز-س!قمنلكئ،ديموقراطية

الحقوواإبعحالمهاما،علنآهنهأاسباببابداءمطالباجمونان

مرتين:حقهمالقانونفق!يد-انفسهمالكمتابوهم-

نابدل،المائةعنيظللاالاعضاءمنعدت9حددحين:الاولى!

.المثالسبيلعلىالعاملينالأعضاءمننسبةيحدد

الاعفءح!لاءتقريريكونانعلىنصحين:انية!"لثا4

الجهةمنعليهبهلأالموقعت13الامضاعلىمصعقا"و"مسببا"المائة

الج!تهيهل:تحديددونانحنيةالجهةهذهامرونرك،"المعنية

؟،وفهينفسحه11!لحادمجلمي!يامالامحف!اءهؤلاءبه!ايعملالى

يامن،الاع!اءتوفيع!نعلىالتصديقضرورةما:الحالين

.؟كانتجهة

دزيرطعنكيهاينظراليالجلسةتكونانضرورةما:أفم

تحهادافافونهذاأعلنيةغيرجلسة-المافةالاعضاءاو-النمقافة

و11مجلسهافتخابعلىالاعترافىمبرراتكان!تماوايئ،للك!تاب

فياضاتالاغراهذهنظريحنموجهفملا،المموميهجمحيعهقراهـات

علنية.غيرجذتة

اتثانونأنمنأديهلفهيبمألؤك!أفن!ليه؟لثيوت6!ؤأن

وجمعيشهمجلسه:الكت!اباتحادعلىسلطةالثقافدةوزارةيمي

خرىسز2مولأدايضاالسلطةهذهلبمكد.لسواءاعلىالعمومية

النئق!ا!فييرووفىا!مهالنيابةمنلكل)ةالحقتعطيالتي)32الما/دة

الطديب،هيئةالى/أعضائمهمنعضواحالةالالإحهـادمجلسمنيطلبان

اموالايةيقبلانللاذعاديجوزلا"انهعلىش!عىارى)45،واكاث!

ايسةيرسيلانلهيجوزلاكدصا،اجبةجهةاواجنبيشخيعىمن

،"الهـتقاهةوزيرءتبادنالاالخارجمضظماتفياواشغاصالىاموال

.ومفروضط!يعيهوكمانفسهالا!حا،ظمجلسبموا!ةلا

فيهاتوافيالواجبالفسوطالقا"نونمنالساثسةالما!ةحدحت

حناباكناقثمةجدووهووما.العاملينللاعهـضاءبالنسبةالقيد)طالب

بك!ونانعلىالاولىتنهص.اكادةهذهمن)هـ")د(،الفقرتانهشو

ناعاثالثافيةوتنص،"حسنالسمعة،السعرةممحمود"ال!ضو

تحد!هلماوف!ا،الادابمجالاتفيملحوظانتاج"لهيكون

."الداخليةال!ل!حة

عيرفيمةاحكامالىواحالاته!ا،بعموضهماالقرتانههـلألاد

صفةديدب!تحالانتقومالتي-اللجنةيديبينتضعان،محددة
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القيدنجنةيديولن،-عه،السظطو"اوللمتقدمبالنسبةل!ضويةا

،تثاءمنوجهألييثصانيمكنسلاحا)-الاتحاديتك!ونانبعد

لاستخدامه.دقيقضاب!ثون

نمفك!انناالداخاليةلائحهشوفضعا)سموميةالجمميةفجتمعوحى

هلتتسع.؟.هذه'لادابمجالاتهيما:لاتدمسافي2ه!دهلان2نح!عان

الطابععليهأكلباد!وألكننلأباتي!يمف2لأ211،لدرأساتلنننم!

تضيقم5.أ.طمبوعهالفكرياوالاجتماعي-سياذ-ء8اوالانسالي

وشعرف!صةمنالمحدحةباشقاله،،الادبيءلابدأع"علىئصرةلصبح

الادبي!مةلاعمالىاهمديحثمما:ايضاهنالأ.ونقدوممسرحورواية

.؟وغيرصاالسينماتيةعمالوالموالتلمالزيونيةالاذاعيةلبراممي/وكئاب

جاءوقد-الانحاددعفعةدماضأكفاوالمجا!تهذهاتسعتواذا

منالنقاقيبغ!رره-"الكتاباتحاديسمىفقا/بة،)انهلاولىامادفه!

بوجهالصحفييننقا(بة)القننهؤلاءمنكثيرالي!اينتميالتي

؟..الأخرىاثىان!تمائهمثونواحدةالىان!تماوهم1يحولىهل:!خاص

؟ا،تحادالىعنتسبيناعضاءيكوفوابانعنهمالمنتمونيكتفيام

بها!دمالىالأيضاحيهوم!كرتهالثالونمواد!واءهمنالواضح

بيهأمحت!مه،!لأ!الالنونمعتجيا"ي(9،:لأدباءالميصيادوركهـ!(لهو!ير

ا079لىيمسمبوا؟محمي؟،دو!'يحاد"هيامالىساره6!ددلرهلأكالي

الن!ما!مشدانهىاس!كملهالىصةوالوسررالجمعإتيصم

القيمةمصودةمحاود!ةكانتبانهاالمذكرةتعترفوبههـان."الادبي

فبه2لانشعابقا"لونالمتنووعب!أالحلوروع!مفلدا"ةتضيص

لحعودهمضمانمن..مصاتحهمولرعىاوضاعهمدصحح..للب

بمعالهت!اتوالشيخوخشهالمرض!.هميهرىومنلمسشقنلهموظمين

الأدباءلةرطعلىادقانونسمروعيظ!صرولم..واعافىتوكروض

لهمكفلبلأ!جديدمزالبسيفثيو؟ألتيألمرفة،ح!9والكناب

والابتذالاف!ضعفمنوالفنماابةيه؟لأدبوح!،الفكرية"لحريةاايضا

.،"الخ،.اثوضنبصالحالضارةوالم"ت!جأهات

ولم-الايغ!اح!ي!بالمذكرةجاءأنذيهدةكدعنالنض1وبصرف

"ءلادبا!هاهقلأءتعنىانهاسشنتحانلمحنت-الاثنىبحدهالفالانونيف

منللاديببدفلا-ألصحفهـيينوبينبينهمادع!ودتختلطالذيخن

غير.!كموب!ينوبينهم،ناحيةمن-أكعئروسائ!منبوسعطارلباط

.الاخرى1الناحية1مناكلفديال!بعذاتالاسهاماتكتابمن

م!هودي"يكونواانعلىالنصءنالمفصودما.ءالادباء1هؤلاء

لسيرةاحسنيكعتد!بربايس3/4أسم!"أحسني،الصهصيره

المجتمعبتقاليد-امالالنزاكل-ملتزمينيكلنواانتعنيهل؟والسمعة

واس!تقرات!وماتطل!هوافاقسلوكهوافماطومواصفاتهوقيمهواعوافه

حينئذ؟سيكونونادباءاي:لكن..؟اننانحولهيفتلفلاوماعليه

لانتنظاجىبملمهوةعناباعهمفيون!لقون،!امبدكونادباء..

طأقفةام..واكتمآلاوتحققاحريةاكثروالانساناجمل،لعالميصبج

.؟والصغاروألادعياءالمزجمبنووالورانينالكتبةمن

!ظرواانالف!هـةووهوض!واالذينالسمالإير!الىاطلباةسي

؟-بئولواش-"والفربالشرق،فيواالحديتالقدلمفي-الادباءسيرالى

بفيلا؟(ن:ثكسبير:السمعةحسنالسيرةسحمودكتنالهم:لنا

ءررمناكانبودلير،سدفعامقامراسانثولتويفسكي،مرابيا

،اختأ-"منطفلةانمجببريرون،ءدمنانخاساكانلىامبو،اعدرا!

خلإهاكسهـانهانيءبنالحسن،معوهنصفملتاثاكانستريبرج

4.وجينيم"ادإو؟اوكوكتوج!د،مجد!ال!ءفيهشكانبشار،ماجنا

؟فن!يةربية11حركاتاننعوللكننا.القائمةوتطول.وكيتكذاصهيعا

نابهاالقان!مونتيحرىلو.هفائهةلهاانتقوميم!نكان/ماكاطة

يىكأواورورالرومانتيكيةفا"،لسمع!ةاحسي،لس!برةامحموثي"يكونوا

وجهبهايموجالتيالادبضةوالمذاهبالحركاتوكل،وإلألنيوكلاسية



الحياة!،فائمهوفىورفضتمردجوهرهافيهي..المعاصرالعالم

لو..قائمةلياتقومانيمكئانءماو!ه،جمييمافنوا

!الممرياالكتابا،تحادقانونمنالماثههذهكراحصاعلىطبقت

و(سء،الباب1انتؤ*)16المادةمنالفقرتينهاتيناننرىوه!كذا

المسفقبل،فيالقبدلجنةاوالمؤقنةا،لجنةجانبمنالننفسيرامام

الكابوجهفىيفهرانيمكنالذيالسلاحيدي!ابينوضمان

اخر.لأولسبب

*عضاءواج!بات":بعنواتير-القانونمنالفامسوالضل

المحا)68(95()امنالموادفتعدد.ح!وق!لأتآدي!بهمنع!،"وتآديبكل..

قنذكر،واسصداتفصيلاالامردتفصل،الاعفهـاءقيديبه("!يقة

عضم!وكلأ+لقانونهذالاحكامط!قاتأديبيافىاص)ء)915ا!اثغ

اللالحةف!اوالقاف!ونهذافىعليهاالمنصوعىالواج!بات1يحالف

وا،المهنةاولةمزأفيالواجمطمقتضع!ل!يخرجإوللاثحادالداخ!ل!يية

ممادابها،يتناشىعم!لايماتياو،بكرامتهاالافرارنضنهمنبميايكهر

...،(بالاتحادادبيااولادياضررايلخنهاو

د2ء!وحودط!!اتهئ-و،رركره-ذلرفاهمانتلضانة3ولا

الهـوا.،"بالواجبصنضيأى:دفىبرأ!!بص،ال!مانون

كصصبان!ل،كائ!-كأ-رأىبءسش!ر؟ةا،والأضر،هـ،"ر،كح!

.إتغسيوهاعلىالدا!مونشاءمنالى

على)،:)6ء،الماثةايضاالأعضل!واجباتنحعرأليالهوادبيئ!من

واننؤاههوالا!نهاقشركطمبابىهـكر"!يسمو!هثيي!وحىانال!ر

للائحة1والفافونحداعليهيطرضهااالنيانوأجبت1ب!ميعيمومو'ئ

للعضوالمجادفه-جوزولا.ولماليرم!اءلمفوارابسصلحاداثملاخلب

لعام9النظ!اممعحيتعارضبماالدينيةاوأفسيمسية*موركي

"،.ب؟ا!ط

منالعضونجمنعالونالماثةمنالأخررةالجلمةعندنععطأناوفود

و؟السياسيةالامورفى-:المتاكننةلاايإدنهةلاحض-المجادلة

كمااشماالافحااهدا!إكليصيناالمنعهدان2نفولهمآواولى.ا!ينية

(ولتحد!دالثالثةالمادةمنألاولى1!ال!رة.نفسهاقفافسونميجلأمت

الانتاجمجالاتميالكتابتمكينعلىالعمل"بالها11!لد،ه!اش

ضو،الجد!دا"جتمعبناءنيرسالتهممناداء..لألأداب،فيالفثدي

الها!ي،الملامافرارافيالاسهاموهي،لشاملةاالعرببةالوحيع!قضيق

الثانيةالقرءت!حدع!صاالاه!افومن..،(الاسلاميهاقحضارةولأثرإء

الو!لالعربيتحرروساهلمة!ريقعن.آلعمل:"نفس!عهااكاك!مث

."القومييةامعلآ!هوتضيئ

علىي!ملواانواىباءلكتابميمكنك!يف:هويلانوسؤاني

العرييالوطنوتحريرالجديدالمجتمعبناء:كلهاالمهامطذهتضيق

..كيفالعالميوالسلامالاسلاميةأوالحضارةالشاملةألعربيةاوالوحدوو

واسياسيةامورفيمجادتةثونهذاكلتحقيتىعلىالعمليمكنهم

!وطلهمسيحملأدمن؟..نهبموينا،قشلصيجا!لافنوعنأدينية

حقالألحقسعرويهممن؟داخلهاالابتجادلونفلاوالاءابالعامالن!م

.؟لأجتنابهويلهم!باصلاالباضلو!يل!..افباعهارو!م!

؟(،والتاييدالشجب"ببيافاتكلهاالمهامهذهنسيحققهانهمام

هذهـالماثةمنلفهبالقرةجا؟ماايضاادتصولىبفايوحي

ضوىرعياية":"لاصلحادافاهدامنانعليقنصوالني،)3،ففهما

حريةوضمان،و!ادي!الادبهـيةشئونهمترفيةعكوالممل1لاعضاء

الدير:ةلقيم1والوبيةوالقوع!يةالمصريةبالوضبةالملتزمالتابير

(،.للا!سانيعة

حابخنهفما..كلهبهذاطتزماالتعبيركاناذا..اثديولست
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العكس:يكونانيجبكانهنماالامرلعل؟..حري!هلضمان

بعضه!اوكلهب!ايلتزمماه!وحرينهاىئيضمابلا"!ةالذي/فالتعبير

*،"

الأيضاح!يةمذكرتههيجاءماالعافونيحفتىحهل:ملاحفهو"ليقى

علنىوالعهل"عضا?"فدحنوقرعاية،):أسد!'42ب!نمنبأن

وطأمينوالماديةالادبيهاشاصييئمنرثماديو!المسوىوركاليق

معاشاتبكطلةالشيخوخةواجزوالهالمرضضدبرعاينهممسشقبلهم

.(لم؟.والاعافاتللمعاشاتصندوقافشأءطريقعنلهد،ومروضواتنت

انشاءالاول!يتحررالشوالعننتجيب،"!ه()1ءأينالمأدان

رنيسنائببرلالأسةادارةمجلسيديرهاناتوالأعاللمعاكأتصنموقي"

ألاممحلامجلسينتهخبهموتلانةلصندوقاامينوعضويةإدالألحمجسي

الخاصةال!قواع!داالم!اخليةاللال!حةوتبين،اعضاتهبينمنسنا

اهملتاليهاالمال!ولحدد،،،منهوالقروضالمعاشاتوبمينح،بادارؤ"

جسثولفي؟القيدرسوممت%05:باتهاالصندوقىه!اموارد

الستويةالاشتراكاتمىبه!05،(الواحدللعضوجنيهات5)الالحا؟،

،،المنتسبللقضوواحدجنيه،الاملللعضوجنيهات3)للاكضاء

،هابالمئة05الىافةبلاضاللصندوقثقسةاوالوكساياثالهبكت،لاعا/،تا

.ا+لعادأبامسم!كأ"!دممايرلأون

لاشيانهاباإعتبار"وا!صاياوالهباتعافاتافيتجاوزناواذ(

على-يكفيانلاألايفينأالمصثويغفان،تقد!هاوبهالتنبنيمكن

المرضضدبر!ايتصوالادبئءالفنابمستقبللاميين)،-اليلإنوجه

،،.لهموفروضشاع!الالتمعامتعلىوكفاكةوالنن!يمومةلعبموا

.كافهم.والهباتيوالوصاياالأعان!جمافت!ارقداعدينيظلواانوعليهم

.إالعجزةالمتسولينمنحشد

*،/"

للكت!اب!لمألهاائماكانللكعابالديموقراطىالانحادان

نح!صالتق!دمانفيش!كولا،نضالكلاه!افى!نوهدفا،المحرين

مناخذالقافونهذالكن،الطر!قسخطوةال!ب!االاعننرا!

لههلايئا.يصييكدولم..الكتيرالكناب

هناقشتها.الى1نسوولهذا..الملاضاتهذهنطرحلهذا

اليف!لا!ىون!منلأقاتنسة

عمة(ديسمبرةالاضيرعثثهماكي،(الطليعة"مجلةوذشرت

الدكتوربسدقالهمماوكان"آلقفهوناصسحابهاناقثىكلم!ات

تليمةالمنعم

ديمقراطيالحادافامةسبيلفيكويلاالمصريونانكنابانفل

هذاحولواسعاحواراالمصريةالثقافيةالحياةشهدتولقد.لص

68961سنةصيفمنذ،الماضيةالسبعلسنواتءمىوبخاصة،الامر

يبلور:انفسهمالكنابحركةعلىينهضاتحادحولىي!ورالحواروكهان

ثواًتالثقافةاوييهـمر،والانسعانيعةوالقوميةالوطنيةالثقافةفيادورهم

ويساعد،النقابيةو!وقهمالوضنيةواجيباتهمويحدد،لهموالنشر

والادبية،والفنيةالفكريةوالمدإرسالاتج!ىبينالتمايزوضوحعلى

الانجاهاتوا(دارسهذهئنتظمبح!يثب!ينىالمشترك4تحد!دلىاويسص

وهذاالنضالهذافطا!واتسع.مصرية-كلد"فيةجبهيةاسض!

نتبجةالمصريةالثقافةاصابتاليالجسيمةالا!ارببر،زالحوار

هذهسيدتفقد.الثقافيةلحيلاشااللاديمقراطيةلرس!قىاالادارة

بلاثظحرملألاؤحرمت،مشخلفاواحطواتجاها!يراواحدافكراالاثارة

وحرمت،ال!قيقيا؟لفنيوالابداعالاصيلالفكريالاجننهادمنقلاكلا

قنقطعالاواً!روكادت،والتما-نرالتنوعمنوالفنيةالفريةحيلاشا



الجماهيروبينبينهمقنقطع2وكامت!،يتظعلونفلاالكتابصكل!فى

جديدتنظيمفرورةالىالوطنيون؟لكتابولمنالى.يشاركون!اللا

ه!االمسعىليهذاالصحيحةالاهدفبينمنوكك،اميةا!الحيلالنا

ايةدنبعيد،المصريينللكتابقويديمقراطياتحثونحو:6!د!

"لاجهزةهذهلكن.الر-ميةو*جؤةالمؤلسساتمنوصاي!ة

حرثتهمتحديدوعلى،اهناب!مسىاحتواءعلىتغملكافتوايلسسات

الثقافةوزارةبئعداد-المافيسبتمبرضفصدو،وصا!تهاطلكل

وءطع."امنناباتحالد"بالشاءم7591لسنة65رقماثمانون-

سي!يلفيالنغسالان.النضاليلغلممنه،الحوار"لقانونهفا

.مسارهت!علقدقويديمقرا!اتحانا

علىوعملت،القافونهذابالكدادالتقهفةوزارةاف!فردت!قد

ا،الكتابجمهرةمنعامةسناقشةدونواصدارهالشعببمجلسقمريره

الكضابهؤلاءحركةيسمودالذيالنسبيواا!قتالقنور1منتهزة

،فمنالقالونهذاباددادنفودتاقدالوزارةدامتوما.الديمقراطية

وبحيث،وثيقةعلاقةبر!اتربطهبحيثا+لحادبناءئصممان1لطبيعي

تحتفطاناجتهدتقدلوفىارةاان.عليهوالوصايةالتائريمكنها

نم،ق!يامهبعدشئونهفيبالتدخل-الانحادقافونض!-لنغسها

علىالاعتراضحقللوزيرالقانوناعطىعنهـعا،خلفيباب

نمثيلحقللوزارةاصوعن!صا،الادارةومجسالاتحادرليسانتخاب

انفهـخاكذلكوغيرهايبلتلاالجكمثل*تطدلجانهفمموظفيها

يسمسحلثدالذيالسبيطا،القيدلجنةبتعيينإلثقافةواذكل

.للاتمادعموميةجدمعيةلاول*سسين*ع!ضاءكىبالتحي

لل!كةبالنسبةاليومءللموكفيمهمثونالوضعهذاافهميمكنولا

نسبياانتعشتاتي-الحركةهذهان:البلادفيالعامةالديموقراطية

استقورماتحققانتحاول-م7191سنةمايدو15بعدمدودوكل

الحركة،هذهمستوىمن.وسيطرتهاونفوئمهاالعلطةعن

دونديمقراطهةاسسىعلىالاستقهلالىهذايحقهـقانمنالنىيزال

مايو15بمد-العاموالطابع.الرسميةوا!كسساتالاجيهزةوصاية

فىببالحوكةلعامةاالديمقراجمبةالحركةلهلىهالسماحهو-ماكلاا

اًزصاد)ءق!انونبمثلوتطورهافموطاامكافيةومواجههة،حدود

.(،امناب

الوطنيينالكتابيساعمدالصورةبهذماليومالمو؟ففهمان

.الال!عدادهذامعالصحيحالتعلأمل1علىوالديمقراطيين

انحادا!مةاجلمنالنضالطيلغلمايفان!ونهذاصعدوران

عدلقد-القانونهدااي-ولكئه،بلادنافيللئتهابظيمفراطي

القانونهذااسالصعلىالكناباتحادافقامة:النضالهذامسار

كمنونن!لالاتحادبهذاانلتحق:السؤالهذاامامممبا!ثرةيضعنا

بذلك؟تسمحا،موروهل؟حقيتىديمقرا!ااتح!ادالىتح!يلهاجل

ا3ناب!1تعجمميعاجلمنا؟لجعدبللفيونستمرونحاربهثقا!هام

.؟.اخراتحاد

الانحادبهذاالكتابكلالتح!اقالىالسوةفتبن!كرررلمبلا8كننا

يساعد؟لماذا.م7591لسنة65القالموناساسعلىسينشاادذي

ألاتارإلمن:نمغسهالنيضالهدفالاجابهفط

والثوربينالديمغراووكأالكتل!تخاطوالمسئوليمةالجديةثوحان

ا!تع!،وإوالتمايزالتنوعخلكلمنالوحد!لىا/الع!قي!و!السع!اةهم

البلادش!ونادارةفيالديمقراطيةعنالحقيقيون،لمدافعونوهم

فيالرفاتمتعهـد-اواقغايرونانهم.والالنيةواًلعلميةالثقافهـية

يرون5،وتباينهاالغكرقيا*تجاههـتأبتعدديسلمونفهمثمومن،عمر

لدبه!ي-المشكلةلش!عت.الانتاجمنمحددنم!فيجمورهاتجاهلكل

تعببرهاحريةكفالةضالمشكلةوانيما،الا-لهجاه!هدهاختلاففي

وفي،يينهافيماللحواررافيةادبيات،اقهـامةوفي،نفسهاعن

ح!اقنهاساثتلقد.التباينوتحترمرالتمايزتمتدوحيدةالى1الوصول

الشكوكاثمررز،ومترديةمصوتةالفكريانصراعضسطليباالفكرية

الاخربهجردايل!افه*تجاهمدبعضقوهمو!قد،و3لجراحوالاتهاهاته

فيبجلورهضأربلاخراهذابينما،كتابيااوأف!نياوصدهانكار

التب!ينبوجودبنش!نمصرك!نابمنالجاديناًى.الحيلاواهع

والى،ديمقراطيةالهمسىعلىالوح!ةإلى3ويسعصن،والاختلاور

بين"اتحلا22)ان.الوطينيةالثق!افةتياراتكلا!ةبينالمسئولالحوار

وافمي،الا-،!سببطرةاحدممناه2لشيعتباينةف!ريةاقجاهات

+ل!هكلاحعغال!مع،ا+لجلااتهذهبينالمشتركاحولالالتفافمعناه

واستقلاله.بتماي!زه

هواكعريونالديمقراطيونامتابسبيله!ناضسلالديولأ*تحاد

لقوىعريضااتحادا!صلبهذاوهو،والمدارسالاتجاطت.لكافإهة

فيعامثقافيبرنامجحولتلتفيانيمكن،مختلفةوثقافيةافكريه

شمسبيحد!ثقافيبرفامج،وقىممة2ءيخقراطيةووك!ن!يةاسسارار

والا؟حك.اعدائهعلىوا+لتصاروالارضاءالنهوضلحىويساعدهعصر

ان"،!ءيكدن7591لسشةم!ل!القانوناساسشلى!أكل!!.ضبم!61

!كانونبم،اطارشرعياختلغة،لانهاوالثقهـافهـيةا!دجاهاتالفهـريةهذهيجمع

ناحيةمنسانهالا،اففسهماممناباعدادامنيكنلمواان،وقافوفه

ذكتوفيبهانعرلالؤانينمنكذيرهانه،ثملنضالهمث!مرةساحرى

مسشبملذىيرىولاقيلالمغيرالبديران.نغييرهاعلىفعملالوكت

ومن.؟اليومالم!ريينللمثقفينالعهـحةالحركةلواقعبالنسبة!يب

الوطنييحالكندلكلاضاداقلا!ةاببومايمكئبانه*ثثاما!الطة

الصلةصنق!ةصيحةافها.أ*ت!ادهذامواجهةفيوالديرمقراطييئ

وتاس!يس،.والفثسلا*لعزالسوىطلقوهايهجنىولن،بلادذاجمواقع

اساس3علىا*مناببا!حادالالتحاوالىادعودضافانالفهمهذاعلى

أمتسابلتقوكمهنيةلجنةوليعست،هـ791لسنة65رقمالانمون

كيفأ.نضاليكملانهابل،القيدلجنةالىللانضم!ام

حيثمئالقيدلجن!ةحولالجدالليستالصحيحةالحركة51

تقويم،لجضةلاسكرتاريةلجنةانلا.مهيمتهاحيثمنبل،قشكيلها

اررنةوليست،موضوعيأومبباراق!انونيابندا!تنفذاداريةلجنةهي

هذهمناللجنةعملال!نهل!فليراقب.،المفكرينالكتابلتقويمفنية

ولتعلن،القيده!حعيارههـاناحيتهـامناللشةولتعلن،يلركهـية

الاتحاديرسشوعبانالضروريمن.القيدطلباتمنمتفحصةنتائج

وانخحيؤ،ا!ءخكمالمجععةا!ءبفلته،المصريةالمفاسةفيالم!،غةافوى11

هو-حالىايةعلى-والفيصل،التجربةبهذهيوديماهذافيلان

العملي.موففها

لسنة65رقم-ا!دكهررةافونمنالصحببحةوالحوممة8

يمكنالقازونهذالان،اببومموادهحولاجدالاليست-م7591

الجمعيةلاجنتماع-.اضية:جديةبصورة-الاعدادتماذأ،يتمديله

الذيالاجتماعوهو-م7691ينا!-القادما!رفيالعمومية

الحركسمةاناكب.ا!ءدحادمجلساًلمؤسسونالاعضاءفيهسينتخب

و3في،الانتخيابات:للحاضر"لتحض!يراًتجاهفي!هأاليومالصحيحة

.القانونت!دلل:للمستقبلالتحضيراغجاه

انرماوا!ديمقراعييئ4ـوطنيين"اللكتاباصحيعمةاالحركةا!/5

!التالية:المهماتجاهفيتكون

وىا"كافةيمثلللات!اداولرةمجلسلانتخابالاعداد:اولا

البلاد.فيالثقلا!ية

ههـس!اد،الداظيةباههمححةخالاعمةومقتوحاتافارعدادا:ثالن!يا

ديمقراطية.اسسعلى



ا-جاهفيم7591لتنكأ65القانونل!هديلالاعداد:كلالشا

شمون!يالثقافةةورا!ت!ظلمنتخل!ي!عسهيتموبحيث،ديمقراطي

اتهـحادهم.شؤونانفسهمالكتابينتولىوبحيث،الاتهـحاد

ا-2واطر،بلادن!فيالعامةاطيةالديمقرااأحركةانؤينثقاننا

ال!كابنضلاستجعل،الاستقلالمنمزبدنحوواتجلاما،نموه!ا

غا؟لفمالديمقراطية.لحقيقالىاالا"!حادبهذاالاتجاهعلىأرراقاالوطنيين

ك!انيمثعتهـطسأبققافونمشروعضدالقريب؟لام!ناضلناولقت

-ىكما،الكناباتعدادددخولالاثضراكيللاتحادالعاملةالعضوبة

نضعالدف!نوقدد،الاشتزاكيبلاتحادملحقاالاتحادهذامنيجكل

.المشروعذلكالمصريينالكتغب

قيالحياةليسهاماحدثا!كونانجمنبعيالثنلإ"اًتح!غدميلادان

،يونوفى،كاله41مريالشعبحيلاةفيوانمصا،فحسبالثقاةية

ومجلسالعهومصةاج!معيةالتتمت!الالا،منحة"!جةجلاداطبإللااصا

بما،المصريالشعبو!ضايا،الوطهـنيةالثقاؤقىمثسكلاتالالحاد

،الامامىاابلادناشدهع

***

يلسي:مان!جيبءترالديناذالا!3"ب!و

ماضهيةعديدظسهواتخلالالثقايىةحي!"ناهيحدتاخطولعل

قاللونمناقشةفليلاارجلاساافازا،المصصينللكت!ابعاماتحبماتااقامةهو

منالرسميةالاج!ةيمكنوالذي،المحاال!الطابعذيانشا?

اكبوىافىالمهنو)القيمةعاص!دفانضعفسو!،ءليه!ص!غهاا!ام

منظمةفئيتجمعوااقدبمالمعر!يناالكتاب1بحقتشريعانةوهي،قيه

!وةنهمعنويداقهواطهم4كأخلا!هامنجممارسواوان،د!قراطيه

بحريةتتعلقاوفكريةاومهني!ةقضاياكانتسواء،ومضاياهم

تن!بصبعملبالقيامي!تيوااندون،الام!ةضميرباعتباهـهم،التعبير

ا!لهامماتقا*كمةاحرالى..أمعيةلجهاتبالصمالةءدت!و)ضياو

طر،ق!نالديقراكلالتمثيلهوالخمظمةلمكواكممالس،المعرو!ة

.ا+لحادفىالفعليةالسثطه!تولىادارة"جلسىالحرالائتخل!

عنأكستها،للاتحادالمهاجه!ينعناملاتانمي؟قرر،بدا/"2و

الادبهـية،الجرممةعلى-ؤرضهاو-طرحه!اسلوبمن!غنونهصياغهة

ماواكثر.الرتمببقيوناصحابه،وهمال!إبجمهـوررأيتجاهلالذي

يحددهماسواء،التعبيربحريةي!طقمافيهللاستياءي!سعو

منيغفله01او،عنهاالتعببوللاعض!اءيتيحقهـضايا!ءنلقانون4

ايلىفتي!جةمساءلةاولضررتعرضازااألعضولحمايةضمانات

مثلبناءفيأزاويةاحجرهيالتعبيرحر!!ةمسالةان.عقيدةاو

.اهـرايهولاع!ضائهاالاساء.كطا)عملانباعتبار،)آلمنظمةهذه

،القانونلمحيالثنرةهذهبوصداكساليممعنى&سى..من

الاجهمزةوصايةمثلسمع!مهاعاىالزملاءاوافقلغراتمنوغيرها

فبولوثروط،لثع!ضوالطد،بيةدالمواديرسصوما،الرسية

يجبالذيالصحيحالموففانذلكمعنىليس..اًلخ..العضوية

الحيدالمسشفيدلانببسدلآ:الا.لح!لامق!صههواشخاذهامن!على

،والذي،الفكرالادبعيدانهمهالسائدالرج!لتياراطوذاكمن

مافاذا.!دلإمقراطيةبواجهةلسيادب"تأكيدغيرحغ&ساينقصهلا

ال!!وخلا،للائحادوالديمقراطي!ينلأنتقثميين1االكت!ابمق!عةقمت

نى0.21وبناال!ثقافيهبحيلالناشاصاء؟ليفعأوا41ـتيا-فىلكلاصحاب

ذلكل!تولىكلآنتالتيالاجهزةشنه(بة،الرايفيي!الفهمممنجمكل

ا)خق!ميةالقوىامامبديلاي!يهيوحدلاالنيالوقتفيأ،فبلمن

مةباقىتس!محإنالدوازانالبدي!بفض،الكتب.شالديوقرا!بةوا

الراهنةالادبر!يةالجمباتوصعانكما،المكتعلإ!نقابفناولاتحادين

جمهورتصئةامكانيةلهلأت!تيحلالتضقواافدمفامنحمالةني

هـسهتقل.اتحادبانثمصأءلل،طالبهالوافضيقا!ى!ب

07

خاصة-مصرفيالكتل!منالعريضةالغاعدةبانسلمنااذاوا

بشكلالتقسيا)ديمقراطياأتياراأىقئتص-الوسطجيلبعد!

الوافعلاعأدةالفجةإولاتاالم!منالرؤصموففوتقف،بداخراو

سلمتا3ادا-الوراءالىالزمناعادةإخرى11بعبارة-وائفقروا!ثقا/دة

العريضهالقالثدونهيذهانضمتلوانتيجةانتمورانملن!ا،بذلهـك

تصعيدعىتنمجحسوفةطعا.بداظمهاكلبيةوشكلتالاتحادالى

بمانفس!.ألاتحادقانونتغبرفي،بلالادارةمجطسالىم!دها

للاغلبي!ة.الحقيقيةالمصالحشيع!بر

خملالفنالعملالىبالدعوةيت!منيمنتوايقفزسوفانهاعرلى

عبرفشلىئهـبتتاوالءني،/آعلىمنالممنوحةالسلطويةالاطارات

صحيحا.هذافليس،مختلفهناالامران.واقىلالماضيةالستنوات

لمطلبرضوخالوالمقع،فيهونجل6أعلىمنممن!حاطاسلا-لحاد2ههـذاان

جز!ابعغم!وفقد،طويلهسضواتا!ريونالكتاباجلهمنكافعملح

:ضكليةالنهافيلبىقدالمطلبهذاكانواذا.بسببهحر!تهمن

ديمقرامطكتمثيل)الحقايقرم!ضموفهمنتفرعهانيم!نبالثغراتمليء

بالن!ر،غرابةذلكؤك!اجدلافانغ،(،المصرصينللكتابمعتقى

التقدمب4اأقوىكأكاعل-وأفى،ناحيةمنالسطئثةالاوضاعالى

الراهنبشكلهالقانونهذاالى.اخرىجهة!الكتاب"نطيمةالديرم!را

.كوىموانرينمأل"الئ!ايةفيإوولةفا،ك!أ!هرعهطتعبير

-من4ابستار،آعني-كمثبه!نؤيناالمارزةالصفاتاحدىان

ولااؤرببا-ءمراريجعلناما3وهذ-نريدهلاهادائهافعرفانناهي

المقاطت،موقفاتفاذالى-يفهنرماتم!ا!نعرف

ال!ثوبينبينن!ايحولممكل!ا،السحا!ث!ةالوا!عفوانببنعنممعزلين

بخل1منالقوافينتلكلتغييرمتنوعةوسائلعناًو،بداخملعن

الرئيسي.الهلافبلور3

يروكدسولىالكتابانحادمقاطعةموففآنالوجدنياذلك؟دركأ-،ولو

نعرفلالسنواتمحرهم!الضقافيةالحياةفيارر-(!دةالاوضاعريوح

واهميننكنلمان،-نعرفالتي،اكصماهيريةبالورهـ4وهنا،مداها

نقهـفالارصمنركعةاينملك،بضها،عنهابعيدوننحنكم(-

.نشيطةباغلبيةالاتحاددخول،،هانموقفذلكمقا/بلوهي.عليها

علإمانقفالارضمنرقعة-الاحتمالاتا-واامي-لنايتيحسوف

علىنحص!انلىءطيعوفلاءلمهتن!أقوتناوتبعا،!(حههاكانتايا

.يومبعديومااوسعمساحة

.نرلدهمانعرفاًن..اولاالمسالة

**،
يلي:مادرويشمصطفىالاستاذوكتب

تصورفاهولو..مصر؟"با!وليمي"ا!شاعرالاديبضورنيالو

شؤرزصورناهثمم..الةاشيةبطاعونيملوثةايهتقتلهلمميرز!ح!يا

ا،كت!اتحاد!عامصلاعضو1قيدهؤطلبالجامحالهوىبهاندفع

بمتطيعفلاالامرهدذافيالفشليصيبهانيقينالكان..اكصري

سبيهلا!تحقيقهالى

لدعضويةجضترطالاأ-حادهفاانث!حعاءقافونمنام!ا%نمعة4فا(،دة

محهود"القيد1أ(بطاب!صون!انبينهامنلثيروطعدهالعامك"

."السممعةحسن..السيرة

على!لذاتيوممةجري!منالاخ!يرةالص!ةعندو،صازولينى

اصاثلأعية..الشالمريهـضداعر..مبتللشالذر!لالعهودمو

منوا"!حقهفبمبخنوافرلالهذاوهو..و"نص!االنوالراسفاف

."ال!تةوالسمعةالمحموثهالسيرة)،العاملةالعضويةمثيرو!اهبم

ولنفسرالاسبغب-معهيشتركالحرمانهذاانالببيانعنولمحنى

العالميلفيالابوزنلهكلالباي-متؤقةاومجتمعة

41-مودةالسيرة"افبرتوايفرطلمالقانونانع!ومن



اجنبيا.امكانمصرياالمنتسبالعضوفي"ال!سنةاوالس!طة

!افضاتمنواحدوهوظاهر..تناقضه!ااىشكمنوليس

.'لقانونفيوسماسقطكثيرة

بهااعيداتيالطويقةاهمهالعلاسب!لهالسقو!وهذا

ممنه.اضسعيهواواهدالى

الادباءجمهرةاعينعنبعيداالسروالخفا،فياعد!دفمشروعه

.*تحا!فيال!يقيةالمصلحةاصحافي

واضحانعكالشعدلىفصر-بالتوا!توحيالنيا-البدايةوهده

،-لأدةاوالثقاف!ةلوزيراجازتالتياقانونامن31الماكةنصفيلها

محكمةامامالطعنالعموعيةالجمميةحفرواممنالاقلعلىضو

،اعضاعالا،-حادرئيسانتخابفيالمولةبمعجلساًلاداريالضاء

فييالطعنينظهوانمنهاالثالثةاًلغهـقرةفد!اوجبتثم..مجلسه

ورقاقي.العمالرأيغيبة!ايعك!يةغيرجلسة

ب!اسواهـياحهوالاعلامالثقاف!ةلجنةفتقرررالاهدافعناما

والكلتابوكفالةالادباءرعاير!ةموالقانونمنالغرضانيزعم،الشعب

..ؤ"إسققراءشيءفيال!يقةمنليسوهدا..لهمالفكو-!ةالحريهـة

منحلقدحقا..اخرتا!يلالىبناينتىوتقهـبها(القانوننصوص

الكبو!يلادباءاما..وحع!االتنفيذيةللسلطة؟لمنولكن!.امتياقىات

صرييةبايةاوإءة!بايلهميعترلىلافالقانونصفرم!نمهافنصي!بهم

فيا!ادةيمنعكان..هنغطفكل!عليهمالنواهيباقامةويكتفبم..

الدين!فياوالس!السههفييخنجا!لواانمنالاعض!لىمنه56

كالبرتفالدولقوانينفيالاالنةاهيلهذهمثيللاانهظنيوفي

شابيا!وااعب!نياومسا

**،

تسحىنقابة)):بعنواننشرة(،العدكتاب"جمعيةواًصدوت

أ"الثقافةلوزارةتاابه!ةبيروقراطيمةبيوتادارةامكتاباتحاد

:النشرة!ها!،وء؟ء

الادارةهذهبال!!اءالخاص7591تة65رقمالقالوناًن..

موزعةمادةفىسبعيناهـبعمن،ضؤنالكهـتباتحاد)رروف!االتى

يلب:كمهـا

(17الى14منالمواد)العضويةشروطعنمادة15

142اىا18مناكواد)ادار""ك!فيةعنمادة25

ااستثما:!!؟كيهيةالمألببةا!اهـدعلىالحصولبهبفيةعنمادة11

(53الى3؟منا"وكعأامبم!ع!ققةمفروعنفي

07(الى68مغالمواد)ا!ل!(دبصخاصةمواد3

ء17الى68منالمواد)ا!.لحادبحلخاصةماد!3

.(3المإرة)اهدافهعنمادةا

القانو!بتعابيقاحكاممواد6

اعضائهحقوقيمنحقبايخاصةملاظواحد*وجودععمملاحظدةش

للوهلةستضعناالقا.إوىموادلتقسيمواحمةنظرةاانالموكدومئ

الحقيقيالهدفتحدظتجهلهايمكنلا!مامةدلالةمواجهةفيالاولى

عشرشسن-!الىتثم!كلاقياالتادييبةللواد،الخاصالمورفهؤا،له

ب!ق!!ةالمتعلقةالمجحفةالئصوصااالىبلاضاف!موادهعددمنبالملالة

*؟ضةواحد!ما:تقىواويق!نلهالاحينهاف!بىستاقشهاوافنيلموادا

إةاالمامن)!نماكقرةافيا!صباستثناءاعضائهحقوفىمنحقوباي

حم3لثث!ن4رر،ؤكبعلىوال!!لاًلانيحادواعفاء!وقرعايةعلى01)3.

41!حمي،!كأكأبرإاوط،المتزمالتعبمحرقي،ض!اووا!ديةا،دبية

.(والانسانيةالدينيةوالقيمالعربيةوالقومية

!1

،ضععلىالقانونواضيجانبمنالشد-!الحرصليبدوه!نا

ارزأياوحيداالحقب!ذاص!للعصفكضهسانئعةالمأا،صيغةهذه

الوحصلمهألخاعسةالمادةفيمطخرةكفقرةتماكل-،هامشبش!كل!رد

اطرهسافيالصيفةهـذهاستخداميمكنبصتالاتهـحال!بأا!داش

كفةلفرببلالنافيالر*اميألمدإموجةمب!!تتصاعدوقتؤكيالمجرد

الشكلبهذايسمى!!ناكفض،والديمهـقراطيةاضقمميةاالقوى

ه!ناكوانماالانممانيةواًلقيممافى!عربصةوالقوميةالمصرية؟لوطصةلمحردا

فبئ،العربيةوالث!سوبالمصريالش!ببهـنضالترتبطاًلتيالمبادىء1تلك

علافسنمنتحبررهااجلمنجميعاالعالمشعوببنضالارتباطه

الوطئيالاسصتحدذاكنجقالمبادىءظك،والتفل!والقهرالامستغص

ابتهنيالمانعهاالص!يغة!ذهمنالرغموعلى،لنضالاالديمقرا!م

يافيامصالحهامعلتننسقتفسيرهاللتقدمالمعادبقيالقوىتبيف

القالمتونلاوىسوا"حدعلى!اواضمحلالصعودهااطوارمنطور

ل!عتةممطبهاإهـ*-كبزإهنا!ف!قرةهذهحولالاحكممن11،نربديضعانالا

ال!زيسلالحقهؤ!ا!قانونمن)55!المادةتتداردولذلك"الاي!امبه

لديميةالسياسمه!ضاالامورفيا،جادلهلل!مويجو!لا"بانهلتحمد

لقئصا3لهكجوفيلاكما،وا!ولبلعاماالنظاممعيتعارضبما

لعله*"،سوعه5أ.+لطدنجربتال!بم"رمزاولةاوالروحيةالمشروبات

لابسطوالمعادء؟اللاديمراطيالوجهقمهـاء!ات!عحالفريدةإةالماهذه

الوةيسيةالاثوارباحمدوتطيعبلاثذافيوالمثقفين"لكتابحقوفى

فيدائماالكتابيوضء*صمت.بهايقومانالك!تابلاتحادينهتباالغي

مسشنهر،بفكلسيالسيااله؟مالنظاممعالتعارضبعدميسمىماوضم

،وهكذاابل!الس!بالم!بهالحلقو!كافةعلىسافرااعتداءبمثلبما

مهطنظاماي)القابمملالنظامالكقابتبع!ةتأيبافى!الق!-سونيسى

ا)فكرصبرية!الاف-،نابهـحقوقمعبذلكقنعارض"،نومهكان

والعقيلة.والر)يي

فقرةفيالبالمثارإ(إللكتابالوصدالحقةه!ذاعداوفيما

بقيةفنصب،مووه!-جديداالازحاداهدافاتحث!دالتيالمادةمنواحم!

قطاعفينشردارجمريرمكئمائع!ةواهدا!عد*صيالنهاتفيالاهدافور

الفقرة)"العر،بي1التراثمنالجيدنشرمثللنفسهاتدكليهاانالافراد

الاخاتالىالحربيالفكويالانتاجمنالجيدوترجمة"3ماثةهد

س!فقرة)ر،ية511اللفةالىالعالميلانتاجادوائعونهـقلل،الاص!بية

و"وويجهانتاجيهمنشرعلىومساعدتهمالشبانالكننابوتشجيع،3مادة

اًلخ.00(3مادة-طفقرة)

ا،علىا(جلس!ا*هـا!ءكل3محدا!لأالاه!دافمؤ4اضرعهـددلأتو؟!م

(3!ا-!-آط!م!وأا،كسنزم!ائحضأهـةالرأءمبللألسلامية2دلشئون

هـ-ؤفرة)4الاسهلأعهالحضارةبإءفيالعربالرواددوروايضاح

الاسا"ل!الذيادائمد2بحدعمدالمهدلكا،فعسارانطلأحطةمع(أ3مادة

ص1-اثمعالإملالننهواهـل!بة"الافكارقكعب!؟كبماالفقراتهدهلهقنحالز

والمتقدممةالحيةالجوالبتغفلالتيالشروكلبهدهبتحدلدهالعربي

هـريئ-الاميالم!قا"كيةكعرثةفي-ارد*ميمكفىيسضسدمالكتبةاوق!تفى،فيه

كلمة-ا!-هازبعدالسارقةلاتالميمكاف!محلاحلالهااتمانني

تحر-!ها!!!ص!!.ب3لما-ا-:8،!ءيبئمااتقيأاكتاباءوكألا،جومالقراءط-قى

ضاوانما،لملأاصاسه!لامياكلا!باليسد،نهرشدابنواصفا

ضانو!دكذااخوك!،مرةاغربآاال!ارتلأتثمالغربمنببضاست"

الهـبميةثا!و4اتؤمهاكماثقافتن!افىا!تجايلالويسةصملةالسادة

س،8يحاولونالمقدمالقانونعلىالواة*لحةبصمان!م،تجدووالذين

العرص!.ال!ضار،يالتراًتفيا)حيةالجو/1.بكافه

خلنطىالح!اذء!ماالا؟حارلم!االمع!4الاهدافتتعول؟هكذا

!حعيالع!الة!مؤ!!!11،!ال!جارلةالنث!ردوراهدا!منوروشور

*إ-قزاهدافىءلابةوالكاملىاقىموووالامخةكالهع،للتراثوالرجعي

عنكاصةبعيداالخلقواال!تبرفيحرباز!موضمانالكتاببحهإيسة



عليهم،لؤضهآالا!زةمغنيلفتىكتيوالوصايات3كعدخ!

والماديالادبيالمستويينعلينقابي!ةضوفىايةاكفالالىجملاضفة

الأدبي.دانن!اجههلحيلالهمعع!سبةظروف!اللكتاب/!ل

الافوتصماهمحدداتخافعومفالى،لبيانيدو،فههيتهوفي

!ومفمنا759هـضة65دلقانونر!منافي!طلقلاهنااننا

لقياماجهاضايكرفضاسا!ساننطلقولكنناالبعضيمميكماحعالي

ونرفض،"لهمحقيقةنقابة!ايضاهو"ا!يينللكناب!يقي!د

.ثلائضملمالمصريينالكنابوسطالترويحمحاو*تكلالمستوىنفس!ي

للكتب،النهـتهابةتمثيلهابمدمثوىالثقافةلوزارةالتابعةالا!2أرةظى

الذيا!ملوالتسديم6داخلهاعنمكالسبانتزاعامكافيةبرصة

ائهنيةالنخاباتسائرعل!المفروضةبالقيودالترويحهذايتضمنه

منه.مفرلاوكقدربهمسلمكأمر

**،

الهلصبهـهنهورالابة؟ديعضوما!ىسعدالس!يد1وكب

ةالت!لبىة

اتجاهاتعدةيوجدان،فيجبالديمقراطيةتسنيىاردنااوافى

الانجاهـكتكلتمثل-الاتحادقانونفييأتلموهذا-متنرعة

او!،العاملةبال!ضويةالغاصةاالطلب!،ل!تلقىالف!ية9،الاثيية

ومجري،تنسيسيةللجنةاهزه"يكونانمحلىوكيرهيسا،!!تسبة

ذلك.بعد-لاحر-إنتفل!

لجما-الافطةكل!ثليمنالمرشحونالاعف!عاءبكونانيجبممما

،الاخمرىأبهانالنقا1الم!ثالسبيلوعلى-الاقالمجمادباءيمثلمنفهجبم

الفلا!ين،يمثلالحمال،ومنيمثلمنقيهم.العربيالاشتراكيوالاتحاد

بهلتمثل(،الكمناب"فقابةفكنلم!لماذا.الفئكيمثلومن

النحو؟اه!ذاعلى"حجاهحت

.،(الكم!اباتحاد"قانونعن*ولالفصلا

فصفروعانشاءا+لحاد5محجلسمنبقراريجوز،(2محة"

.للانحادالداخليةاللالحةلاحكامطبقاوذلكوشعباد!

الشبانالالاباءكانفاثا.الرفض،او؟ل!بولميمناهايجوزكلمةان

أهذهيبمزكلمةمنى!عا*تحادبهذاطالبمواالذينهم

(6مادة)القانونمنالثانميالضل

لماو!االادابهمجالاتفيملحوظات؟بملهيكونانأهدلم

الداخلية.ال!حة1!م!ده

سوهـ*دبهوكانأ..الداظيةباللالحةا!قصودهومهاادريولا

بعد:ه!لماسئلةعوالاجابةهنهمومطلوب/،للاه!تحانيعكعىن

منالافىلعلىه!دةالعمالصولفياحيدطالبصؤكيان)!أ

!حاد.!عئاه

إصلالنىالطريقةهيما-ييباحدو*،ايضاساصولا

المحثمدالموعد!مووما؟..مهـثهم؟..وممااليهمالاثأليم3دجماءجمه!ة
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*دبمية،الاولاط!-مفرله-فقدالبريدع!بعلان.أ.لتواجعمم

وال!تقكية.

القلأدونمنالثالثالضكل

سنواتا!يم*نعغامجلسلاعضاءالعضويةمدة،35ماث!إ

انثلاسيةالسنةنهايةفيالامضاءفصفعضويهاسقاطملىو*لمقت!م

.مرةمنحرالعصويةتجديدويجوز

كلسنة-الانتخهابيكونانا+دحلالحداتةبألشحبة:انهاعتقص

مكثهعا!الامورتستننبحننى-الاقلعلىسشوات"!-لمثه

.القثونفيثابتهصوسنواتكماااربعكلذلكوابعدسالصحيح

الت!ديبية:العقوبات(06مادة)الخامسيالفصل

ويدفحجنيهاعشرينيجاوزلامبلغبالىداءالحضوالزام-3

والاعانن.!لمعاشدلصنموق

الل!لحةفي-مزاياهناككهاناًذاساثراياكلانالواضعح

،الموادمياناذ.لهقانونافي،واًلئرامة،و!الق!،الداخلية

المجادلةعسدم،التاديب،الفصل،التخقيق،الانذار:منتخلولا

و....،السياسةمي

؟.*خ!لمبةالدااللائحةنشرعدمف!-السر-هوماندريولا

.صدورهقبل-الصحففي-القانونيناقشلماالمادانلميولا

لمافي-المغمور-الاقليه!اديبيصلمالذا:نسالىانبقي

لأ!زوفهاو؟للنشر1-ملحوظة-سبلوصدلعدبممصوعاان!هباينشر

و"لثمللية،ا!شخصيةالصداقاتتن!تميالىالتى،النشرمجلاتعن

كبيركألشخصية-علىيعثرلمالذي-اًلضيقيسالاديبيشلوماذا

االاولى؟القصصيةمجمموعتهاًو..الاودديوانهيطبكللكي

فيالذينالثلا!ةعلىيعثرلكييتسولسو!الاضيمادي!بهل

كايب؟!لالهاكلثتوافجواز-يصوهسمي-،والنى!عرسايديهم

؟اـالابدا؟،لقيطااظتت!ابيرعلىسوفيساعدسالقلالون-0وهل

اجمعا.فهل.مح!عهاجابأتعلىاعثرلم.ا*سئلةهؤهعلى

؟الق!اشونهذاواضعيلألسادةلدى

صدو"دسر!

المو!الفلسمطينيالاعلامداكرةعن

أثدفا!و3!قهه!علو11!!جا

أ

لع!!س!نيمسي!ةشعى

رستسببثكلد


