
وثتمارسسشعون

المصريينوالصحفيبنالكتأببيان

الذينالمصريونوالفنانونوالصحافيونبالكتلرد

شنتهاالتيالاخيرةالحملةعلىباريسفييعيشوت

فيمصرسم!"تشويهبتفمةضدهمالم!يةااًسلطات

.الخارج

الخملةهذهارفقتقدالمصريةالسلطاتوكانت

مصرالىالمحافيينهولاءاستدعاءفضهأعلنتبقرار

العظمى"الخيانة"بتهمةوالمحاكمةالتحقيقلمواجهة

بالاضافة."مصرلسمعةالاساءة"ؤ!مةعليهمتثبتلمن

يرفض!!ممنالمصهـيةالجنسيةبسحبالتلويحالى

الاشتراكي.العامالدعيأمامللحضورالاستجابة

وو!عهموخراباريسفيصدربيانأكدوقد

هولاءتمسكبالامرالمعنيينالصحافيينمسنعشرة

وانتقاداتهمكتاباتهمفيعنهايدافعونالتي2بالمبادى

والخارجية.الداخليةوسياساتهالمصربدللنظام

التغدميةوالقوىالاحزابالىنداءالبيانوت!مسمن

ضدصلبةوأحدةجبهةفيتقفلانمصرفيالوطنية

.الاثظامطغيان

البيانذصيليماوفي

صليبيةحرر،بئردناييئالحاكمالنظامأعلن"

وائتقدمية.الوطنيةالمعارضةاف!أطبكلعلىعحمومة

هـنالمستقذةوشخصياتجاونقالىإتثاوتمظيورإتثاابا!ص

فيوذلك.والخارجالدأخلكأوالصحافبنالكتاب

قخحاياهاعنالجماهيرانظار!تحويلمستميتةمحاولة

ي"حلفيمدويافشادالنظامفشاطالتي.(لحقيقية

نريالحسهيوإمدوا-دلآاسعا6ثمابهبادرةسممبفما.منها

وما.المحتلةالعربيةبا،رضوتثحبثاوصووبرفةصلفااو!

بؤساالاإغقيرةااسجماهيراتزدنمالانفتاحبسياسةسمي

عمتتكشف(أيار)مايو15ديمقراطيةطىوها.وفاقة

تستط!عاالتبىالقوانينمجموعةفيالحقيقيوجصثا

اضمعفرعماطمثلهازخصا-رأنالاسشبداديةالنظمععنى

تجمر"ونشس!ظتتلأطأ)وليوةأءوءاحممنيةاالاحزاب

المطلقةبالسلطةالحآكمةالجماعةلتنفردنشاتخها

غيابفيبحقوقهالبةالمطلالجماهيرضربولت!تطيع

.معارضديمقراطياووطنيصوتأي

نأابواقهاستطاعتالتيوأنيابهالنظلممخالبان

تعطشاتكونمالشدالآنتبدوالوقتبعضعتيهاتتستر

بكاملهانهنفسهالنظاميثبتوبذلك،الاحرارلدماء

عهودمنمصرعلىتعاقبمالاحلكامتداداألاسر

المباحثودولة،السياسيوالظلم،ألحديديةاليد

شرعضةمنهانستمدالتيجماهيرناان.والمخابرات

حاولواالذينلهبئلاءوثباتبحزمتتصدىسوفموقفنإ

الشعبيبللاستفتاءسميماخلالمنارادتهاتزوير

%8الااليهتسوقأنالامنأجهزةتستطعلماددي

اًلمصادرجميعأكدتكما،بأصواتهما،دلاءحقلهمممن

الححفمراسئيوجميعالداخلفيالحكوميةغير

الشعبيالاستفتاءهذالابعواالذينوالاذاعاتالاجننيه

.المزعوم

المصريينوالمفنانينوالصحافيينالكتابونحن

تشويهتهمة،خجلدون،فيوجههمالنظاميرفعأددين

البيانهذالوجهونحنحاجةنجدلا/مصرسمعة

نردهااننابل،الباطلةالتهمةهذهمناقشةإىاامحنينالوا

وائفنانونوالصحافيونائكتابفليس.رجههجمابحق

وانما،وطنهممصرسمعةيشوهونالذين5-مالمصريون

المستمدللظامكلههصرشعبمعيتصدروقالذين3كا

لس!ا.وفعلهاومصرسمعةيشوهشيئاجسركل،اأنذي

منوادلهوالمئفثةلط!لاب!صرابوا!فتحنهاادذينشحن

اشكأطمنوطردنا:الاعراضول!ماسرةولىبلبىأصيوخ

نحنولسنا.اسفقراءالعربوالظلأبانإضمحنم!صح!!

الاقتصاديةتروتهاومصرأرضللبيىعضناكلى؟نذلين

فيتوضعسمسرةلقاءالاجانبللمقاولينوتر؟ببها

ولسنما.النظامهووانما.والأقاربالاصحابجيوب

جنودهمواستعرضناالاعداءعلمأمامانحنت!الذين"!سن

ثسعبنا.أبناءقتلةنصبعلىالور؟ودباقاتروضعنا

مصررعصااسذلىيئانحنو!.النظمرئيس!ووانما

ائحاضرة21لأجيارعلىوح!حمنإالم"جنبيةا!بنوواروى
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انتيالديونفوائدلسدادكلهعرقهايذهبانوالمقبلة

تتجهبلللتنميةتذهبلاوالتي،يومبعديوما.نزداد

ألمحاسيبمنالسلطةرجالجيوبألىمبات!ه

تأسنو%عظهأجملعندنامصركانتفاذ؟.وانسماسره

.يومكلجرائممنحقهافييرنكبماولىلس!ت

اسنظماظ-عالياصوتنايكونأنعلينلحفنهامنافليس

هـلىنفسهفيهيصورحداالسلطةجنونببلغألذي

وحدهمامسمعلىزبانيتهيقدموأن،مصرنفسههوانه

مصر.شعب

الدعاوىرفض

الملايبنعثراتبينمننكونأنيدثرفناأذونحن

نرفضاننانعلنالنظاميضطهدهمالذينالمصريينمن

يكونانونسمغرب،هواطنيناضدالباطلةدعاواهكل

نملكلاالذيننخنأفرادناعلىمسلطاكلهالحقدهذا

وتراثها.لشعبهاوالوفاءمصرحبالا

المصريالعامالرايعلىجديدمننعلناننا

بلادنا،تهمالتىالخطيرةالقضايامنموقفناو؟نثربى

التيوجهناهاكتاباتنافيعنهعبرناطالماالذيالموقفهذا

التعبيرابوابأمامناسدتانبعدالخارجمنقرائناالى

.المرةتلوالمرةمصرفي

السياسةكاملارفضافرفضاننا-أولا

بسياشمسةعرفتوالتيالنظامانتهجهاالتيالاقتصادية

الفئاتسيطرةالىالاتؤدلملانها،"الانفتاح"

للاحتكاراتوالخضوعالمجتمععلىالطفيليةالرأسمالية

الدوليالنقدصندوقوشروط،الجنسيةالمتعددة

الاقتصاديةالتنميةوقفالىأدىمما،الدونيوالبنك

علىأبوابهاوفتح،تاماوقفا،بلادنافيوالاجتماعية

علىوترتب،الالستعماريالنهبمنلمزيدمصراعيها

منضيقةحلقةجانبفىالفاحشالثراءازدادأنذلك

الطفيليينمنالمحدودذوقاعدتهاالحاكمةالسلطةرجال

وإصحابانسوداءالسوقوتجاروالمغماربينوالسماسرة

جانبفيالمدقعاففقروازداد،المثمبوهةالمثروعات

كفافتجدتعدلمالتيالعريضةالكادحةالجماهير

الاجنجيةالبنوكلدىمرتهنةمصرو؟صبحتثيومها

الرجعية.العربيةوالراسماليات

التيالالسسلاميةالسياسةنرفضاننا-ثانيا

لالأراضيالصهيونيالاحتلالازاءالحاكمالنظامانت!جها

فلسطين،قضيةمنالمخزيموقفهوندين،العربية

لمذليلراكعسلاملقاءشعبهاحقوقعلىومساومته

يحققه.أنحتىلهيتح

التيالسلامبمبادرةسميماقبلصترفسنلالقد

جماهيرناوضللتالنظاماعلامأجهزةوزمرتلهاطبلت

وصورت،عليهاتترتبسوفالميالحقيقيةالنتائجعن
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.قادموالرخا!ةقادممالسأأنوبهتاىزوراا

وتفةوالو!وف.انمحعهيونينلثلمأ،-يىفىأ،إنحخا"بءبرد

أخ!هر.ستدمكتكد3لاش.أرر--2؟!لكلنبهراعىسثينهكأ

أعترافصيث!لبلمبتيومثل!ح-هـإص-فييو:ىهـ ل!--ء.العد؟

ب!قيثترفودن.ألارضعنجكترلىلن!أل!،"أ-خفممن

.عتوأازدادبل.أرضهفيإ!دسىسليخياألعربيأخثمعب

الىدفارو،وزيرشيار*بعدلبنانجنوبحكىواعندى

.مبأ!هـ!القاطرء

والتيتئلأستسلامأ،خيرذاخصاولةكلتل!كش

لئيبةصفحةوحارت.ألسلامبهحبأدهـكخ!وصثت

كلانروجىاهيرناوتأء!د،للنغقاما!خحودالتاربح!ى

التيالورديةالأ*خلأموحلى.بهامنيتألتيال!اذبةالوعود

م!تجديددمحافىنةالاتكنئخ.النختاماطصورحمدا

شرايشهومد،انحكبم!يألمخؤ!انعهص؟دندعيم!حأو،ته

ونهبهاستغلاإلحهفرصهـنيكئيلححتسةحمناشفيبدم

ترابعلىيحرىتمنلكلواضحاوصار.وسرشاك!

بغيريسمردا!بالقودأخذهـااتكرأمت!5ف"وضررطنه

كما،سيكولوجيةمسالةليمرائوخنمحريروأن،القوة

التضحيةتتطلبضاريةمعرقةهوزانما!السادأتزعم

علىتبلعسلعةليمتشعبناكراور"و)ن.3أوألدبالروح

ونضالى،أمةنبضهيوانما.المحتذاقدساإرض

.لثهداءوتاريخخ،جماهير

الارضلنايحررسلأمضدلممناأننانعلناننا

وطنه،الىالفلسطينيشعبناعودةلناويحققالعربية

هذاالىالطريقاننفسمهالوقتنينعرفولكننا

كمنوحرمانه/الص!هـيانجيمشف!فيةهولي!!السلام

ألصهجوني.الصلمتحتالركوعلي-!وهوتالسلاح

قتلتالتيائيليالاسرالدفاعجيمش!عمباستعراض!أو

التزاوعاوطنخافيوالنساءوالشيوخإثبابوااالاطفا

ش!حنايعرفماءاليهألطريقزأكن.بلأدنا"رض!تحتل

اهـشمزنجمااكاصلوتكرفه،الحتلينكدناغما!كئالماالذي

الثابتالنضالىعئريهتوهو.التحرشمعاركفأكأ-تالتي

واروجيةا-بو\،ساالطرثليكلاتكفاحووالعخيد

العربيالانسانيكونألى!جلمنا!موعواوالدمبالعرقا

بلوترانجهبتاريخهجدلرا،مصرغيروفي.مصرفي

تفسها.بححاته

ينتهجهاالتيالاعلزميةنرفضو!الس!ياسةاننا-ثالثا

الالساليبعلىتقوموالتيةمصرفيالحاكمالنفام

وتزييف،الجماهيرتنليلفيالمفضوحةبدأديةالاش

فيوالالحاح،الاكماذيبونشر؟حقاقو!بوعيها

وتلفيقاتها.بافتراءاتهاالناستقن!حىمىترديدمحأ

الديمقراطيةيدعيسمواتظلألذيالنفئامان

الحقيقة،تقولمقالاتبضعيتحملألنيستطعلم

بهويبلغ،الوطنأرضعنمنفيونكتابو،لمتبها

لانهم،بالخيانةاتثامهمحدالذعرأوالحماقةأوال!نون

لشعبهم.اوفياءالحقمعصاد!ينكانوا



بأوفتمسك

..المناضلةطلائعهوياشعبناجماهيريا

الضاريةالحملةبعدنزدلماننامنفانامننعلناننا

وتمسمكا،مواقفناحكلىاصراراالاشعبناوعلىعلينا

أهدافتحقيقأجلمنالنضالفىواندفاعا،بمبادئنا

ووحدةوالاشتراكيةوالديمقراطيةالتحررفيجماهيرنا

السلامشعارانمنفانامننع!تاننل.العربيةالجماهير

لحمايةشعاراالالشىالنظامرفعهالذيالاجتماعى

ثرواتهونهبالشعبد!عماءوامتصاصر،الاستغلال

ضدصوتهيرفعمنتجريهمعوكفاحهبعرقهوالمتاجرة

.والسماءالارضكلشرائعفضهترالذىالاستغلالهذا

تكونأنيمكنلاالوطنيةالوحدةانمنفانامظنعلناننا

المستسلمين،الوطنلارضالبائعينالمسمتغلينوحدة

التيالجماهيرمع:شهدائهدماءفيالمفرطيم!،،عدائه

الااليوميكفاحهاجزاءتتلقىولا،يومهـاقوتتجدلا

.والاذلالوالفقرالقهرمنبدامز

شعاراليستالاشتراًكيةانمنفانامننعلناننا

الكادحة،للظبقاتحقوقولكنهلالمعنىمظخالياكاذبا

وتقدموتنميةوتخطيط،الوطنيةللثروةعادلوتوزيع

،الطعاممنفارغةموائدليستالإشتراكية.للمجتع

للجماهير،بىئسةوخدمات،الانتا-منخاويةومصانع

المسشغلين.منلقلةفاحشاوثراش

،اخظاماالستبدادنرفض!اننامنفانامننعلناننا

التعبيرفيالجماهيرحرياتعلىاعتداءح!لىونستنكر

القوانينكلبشدةونشجب،والاساليبالطرقبكل

عصورالىبلادناتعودكيوتوصعوضعتالتيالزائعة

التفتيشى.محاكم

لمحىالتقدميةال،طنيةللأحىزابمسمامح!دتنانعلنأننا

مصالحهاعنالتعبيرفيالجماهيروسيلةهيالميمصر

صلبةجبهةتقفأنالاحزاببهدهوثهيب،واهدافها

.البلادحقوقفيوتفريطهالنظامطغيارموا؟،في

البلادحقوقاستخلاص!ساعة/الوطنيةساعةانها

والخارج،الداخلفىأعدائهـابرايرمنالجماهيروحقوق

.نكونلاأوبعدهانكونأناماساعة

حجازيالمعطيعبدأحهـكلدمنكلالبصانوقعو!د

-مباركالسلامعبد-كرمسممير-اسكندرأمير-

حسينمحمود-العالمامينهـحمود-شكريغالي

وعادا!الناديبخهجتبهيوقعالذيالمشفسكالاسحوهو)

كامل.ميشيل-مرجانمصطفى-بمرفعت

ه

العربالصأفييناتحادبيان

رئشىحصوديقاكسبمسحدالاستاذ.ظ؟!؟وذ

نقيبمناقتراحعلىوبناء،العربالصحافييناتحاد

فيبيروتاجتمع،طهرياضالاستاذاللبنانيةالصحافة

علم(يولمو)حزيرانشهرمنالعشرينالثلاثاءيوم

النقاباتوممثلوللاحسادالعامةالامانةممثلو7891

التيالراهنةالاوضاعوتدارسوا،العربيةالصحافية

الآتي:البيانوامدروا،المصريةالصحافةلهاتتعرض

،ومكانزمانكلفيالحريةبقضيةمناايمانا

.الانسانكرامةقضيةمعالقضيةهذهوبتلازم

فيالحرياتامهيالصحافةحريةبأنمنارايمانا

والسبيلالاصد!المظهرهيلانهاالحقيقيةالديمقراطية

والمعتقد.والفكرالرأي!ظالتعبيرلحريةالاقوم

حيث،الصحافةلحريةالانتصاربأنمناوايمانا

هو،والق!عوالكبتالتضييقمحاولاتالصحافةتواجه

مهني.واجبانهالىبالاضافةاخلاقيواجب

اضافياطابعاتدييرالواجبهذابأنمناويقبنا

بالصحافةالامريتصلحينالقوميالطابعهوأساسيا

المحافةهذهتتعرضوحين،خاصبشكلالعربية

يتعرضظروففيوالقمعوالكبتالتضميقمنلالوان

واشدالتأمرضروبلأعتىباسرهاالامةمصيرفيها

.الاخطارأنواع

فيالقوميالاخلافيالمهنيالواجببهذاونهوضا

العربية.لقضية1تواجههالذىالخطيرالمفترقهذا

يأق!:مانقرر

المسؤولمةبروحالرأيعنالتعبيرحريةان-اولا

مصلحةاصيانةالحقيقيالضمانهي،المهنيوالضمير

مراحلمنالمرحلةهذهوفي،ظرفكلفيالامة

الفكعتلصراتوفرفىـمنمحبالابما،بالذاتنضالها

ومزالقالخطأمواطنولكشف،جهةسنوالاجتهاد

جهةمنوالالستسلامالتلأمرمحاولاتواحباطالسياسة

انص!،لهاضربأوالحريةهذ.عنتخلوكل.ثانية

وأ،مصيرهتقريرفبىالشعبحقعنالتخلييعني

وتصميم.تصورسابقعنالحقهذاالشعبسلب

واعاتكونأناماالحقيقيةالديمقراطيةان-ثانيا

حيثحقيقيةديمقراطيةتكونأنيمكنولا،تكونلاأن

الشرعةعليهانصتبديهيةحقوقالانسانعنتنكر

تذرعولوحتى،الوطنيةالدلساتيرغنفض،العالمية

لتستغلشعبيبأنهيوصفالستفتاءبعملياتالانكارهذا

الاساسيحقهالشعبسلبتكريسأجلمنن!ائجه

اًلحرنة.في

مصرصحافةضدالرهيبةالقمعتدابيران-ثالثا

فيالبدعاًحدثهي،فيهاالمعارضينورجالهاالشقيقة

رجالىالصحافةيواجهمرةفلأول،الديمقراطيةممارسة
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بالخملنةالاليامحدبلغالذيالعغيان1هذمثلالحربية

الشاوجمنوالاسمتدعاعالبلادمغادرةمنوالمنعالعظمى

،الانتربولبواسطةوالمافىحقةالجنسيةنزعطائلةتحت

ذلكوكل،المخدراتربوو!أ!سفاحشنايلاحقكما

ويجرؤوت.انسياسةواتخهـى3اكرايتأحفويخاانهملمجرد

.واكخارجالداخلقيفيإميروبئالمخانفلاكأهذهاعلانعلى

مصرصحافةضدهذهالقمعتدابيران-رابعا

العربلقضيةيحاثعما!رلهليمغنلاورجالهاالشقيقة

والصمت،العتمةأجواءفيتض(؟نلهايرادموامراتمن

النهجلدعميائسةمحاولةانهاعلىالاتفهمانيمكنولا

ألحقااللذين،الصهيونيالعدوومهادنةالاستسلامى

المصيرومعركةالعربيالنضالبقضيةالافهـارأفدح

البدايةمنذالعربيةالجماهيرورفضتهماالممثمتركالعربي

العرببحقوقوالتفريطللخيانةيقودانباعتبارهما

للشسعبالوطنيةالحقوقمقدمتهاوفيوالمشهروعةالعادلة

وتقريرالوطنيةأرضهتحريرفيالفلسطينيالعربي

باضطهاديرتبطالالستسملامىالنهجهذاانكما.مصيره

الانجمازاتوضوبالشقيقةمصرفيالعربيةالجماهير

النفوذأمامالابوابوفتحلهاتحققتالتيالتقدمية

لمصالحالمعاديالاميركيالنفوذمقدمتهوفيالامبريللي

ومطامحهم.العرب

بنفسها،نفسهاتدينالتدابيرهذهان-خامسا

وكلوالشرائعالدساتيروكلالاعرافكلمتجاوزة

.الانسانحقوق

تتعرضلماالاستنكاراشدنعلناذاننا-سادسا

الاسفواعمق،الشقيقةمصرفيالصحافةحريةله

نايحاولنظامظلفي،الحريةهذ.حالاليهآلتلما

51الافوبكم،العربوعلىمصرعلىسياستهيفرض

الكاملتضامننانعلن،والارهابالقوةوالساليب

القوميينالمصريينالصحافيينمعالصادقوتعاطفنا

بأنالثابتويقينناالتامةثقتناونؤكد،والتقدميين

..الانتصارمنللحريةبدلاوأنللاحرارالعاقبة

العراقلمبادرةتقديرناعننعربالمجالىهذاوفي

الاعلاموزيرالعراقيينالصحافييننقيبأعلنهاالتي

ممريزميللكلالسفروجوازالعراقيةالجنسيةبمنح

حقوضمان،جوازهيسحباوجنسيتهتسقط

للنضالموقعأىفيولعائلتهل!الكريماأ!يثىواالتقاعد

..ي!كتارد

هذهمثلتقديمالىالعربيةالاقطارسائروندعو

الصحافييننضاللدعموالمعنويةالماديةاصككالاتا

؟لم!هـيين.

،الخصوصبهذاالسابقةالاتحادحراراتونؤحسد

لاتخاذالعربيةالصحافيةوالمنظصاتاشنقا!تونناشد

لتنفيذها.العمليةالاجراءات

تضامنحملةلتبطيمالصديقةالمنظماتنناشدكما

أجلهنالعادلىنضالهمفيالمصريينالصحافيينمع

الصحافية.حرياتهكل

العربالصحافييناتحادفيالحرياتلجنةوندعو

يحققبماالملاحقينشملائناعنللدؤ،عفورايلزممالاتشاذ

لهم.الديمقراصيةالحرياتكفالة

امتببقراريالتزامهمالمجتمعونيؤكد-سابعا

اجسماعاتهمفيالعربالصحافييناتحادومؤتمرالدائم

بعدادالىموقتلالاتحادمقربنقلبغدادفيالالمتثنائية

الاولالنائبحموديقاسمسعدالزميلقياموالستمرار

لهتكونوانالعاموالامينالرئيسبمهامالاتحادلرئيس

حصورحنىاوالمقبلالؤدمرحتى،كاملةصلاحيات

كاملالزميلدعوةانويرون،ب!رأدالىالاتحادرئيس

فيالقاهرةفيللاجتماعالعامةللامانةالاخيرةزهيري

علىخروجفيها(يوليو)تموزمنالاولالاسبوع

زهيريالزميلناشدالذيالالستثنائيالموتمرمقررات

المجتمعونويجد،للاتحادالموقتالمقرمنمهامهلتولي

(تموز)يوليوفيللاجتماعالعامةللامانةدعوتهفي

للصحافيينللانتصارمبادرتنالاجهاضمحاولةبالقاهرة

العامةالامانةالمجتمعونويطالب.الملاحقينالمصريين

بطبيعةالشمقيقةالصحافيةالمنظماتجميعبابلاغللاتحماد

ورفضها.ادانتهاوضزورة،وابعادهاالدعوةهذه

الص!صافةلنقابةيقدروناذالمجتمعينان-ثامنا

لهواستضافتهاالطارىءالاجتماعهذااقتراحهااللبنانية

السريعةالعافيةللبنانليتمنواالمنالسبةهذهينتهزون

فيالطليعىدورهاتأديةفيالاستمرارولصحافته

الحرية.ظل
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