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برالقاهرة"ا؟داب"مراسلمن

...فدالمعلطف!1!لكآالمغاخ

هذافيتمثلتطثقافيةردذبدات.67حرببعد

والتوزيعالنعثرلخريلسةةوالمستمرالسريعانتغير

ومجلة،تحابا،المجريةالثقافةمجالاتفيواةتآليف

رأبيةفيطالخريطةهذهوعلاماتمؤشراتواتجاه

،ونشرا،عدداتزايدتفقد.والانحدارالتحولالى

قىالتجاربالسطحب"الدراساتكتب،وتوزبعل

الدراساتكتبوتناقصت،والجنسالدينلموخوعات

والقصة،،الشعرفيوبخاصة،الجادةوالابداعات

عنانسهـالخاضةدوروأحجمت.والنقدةوالمسرح

وضعفخقرائهالتناقص؟الرفيعةالثقافةكتبننتر

شبكاتوسوء،إثمانهاوارتفاع،ثرائهاعلىالقدرة

الكتبهذهمنكانماالا..العربيللكتابالتوزيع

هيئةواتجهت.والجامعاتالمدارساحلابعلىمقررا

ن!ثبراستبعادالىالثقافةلوزارةالتابعةالعامةبالكتل

من،الاولالصفكتابمنمعيضةلاسماءالكتب

والتقدميين.الليبراليين،اشبابواوالكهولالشيوخ

فاحيت،التاليةالصفوفلكتابالنثرو!عابواب

اصحابوشجعت،التقافةغربالفيسقطمنمنهم

التيالاقلاموذوي،والمتوسطةالضعيفةالقدرات

حينا،المريحاتجاهمعوتسير،حيناالوجةتركب

قجلرقيلكسبوسيلة،آخرحينا،الكلمةمنوتتخذ

للضميرمساءلةإدنىعند،ور-هـوعوغيربمرخيص

.قخلالذو

والفنيةالفكريةمصهـمجلاتهافيللثقافةوكانت

اًلثقافة.وزارةعنتصدرالتي؟المتخحسصةوالادبية

يوسفاغلقها،مجلةعشرتاحدىبينهامنأغلقت

،ق،لفيما،مجموعهافيتخسرلانهاةالسعباعي

تحريرأزنالسباعييوسفغيرثم.جنيهاًلفاربعين

عنتعبراناللتين."العاتب"و"الطليعة"مجلني

وملتزم.وتقدمي،تري،معينسى،سيفكر

الجديد"":همابمجلتينأغلقماواستبدل.وقومي

شجلتوقد.(المجلةمجلةمنبدلا)"الثقافة"و

تصدروثلاثتها،"الكاتب"مجلةمع،المجلتانهاتان

الفستينبلغتخسلرةةللكتابالعامةالهيئةعن

هذابعدلهاشنةأولفي،؟شهرستةفيتجنيه

الهدفان،المثقفينبينالمعروفومن.التغيير

تغييرأوتالثقاهـ4للمجلاتالاغلاقهذامنالاساسى

،الجادةفةالثقلنشرعنالكفالىيرمي،تحريرط

كله،العصروجهفيالفكرأبواباغلاقالىويرمي

،العصريمسارهمنالعربيةالثقافةتيارتحويلوالى

قيمعنالتعبيرالى،والملتزم،والتقدميتوالقومي

المجتمععاداتيستكرو،شينهاوتد،والأمية،التخلف

استبعادالىويرمي.وتقاليدهالبداليالقرويالزراعي

ودراسة،ابداعا،الملتزمةوالعتابات،الجادينالكتاب

وبينالكتاببينماوقطع،الثقافيةالساحةمن

دون،وتأثيرصلاتمن،قلتهلعلىةالقارئةالجماهير

دفعالىويرمي.غللبامصادرةاواعتقالاوحبس

ثقافيهعواصمالىبأنفسهمالنزوحالىالكتنابهؤلاء

مجلةايةالى،بأقلامهمالهجرةالىاوطأخرىعربية

القارىءالىتصللا-عربيةنثرداراو-عربية

فيتتجاوزلا،محدودةبأعداداليهتصلاو،المصري

.مئاتبخنعحالاتهاأحسن

المرتد،المستمروالتغيير،كلهالتفريغوهذا

ومتسقا،مواكباجاء،الوراءالىالمصريةالثقافةبمسار

،المصريالواقعفبم67حربأحدثتهاالتيالإثلرمع

باستمرار،،انجازهاتمالتيوالتحولاتالتغييراتومع

تحصبلومن.الاخرىالاجتماعيةالحياةمجالاتفي

خاصة،اليهاالاشارةلو،عندهاالوقوفالحاصل

ومتقلبة،مطاطةوأقنعتهاانديمقراطيةثيابوان

الناميةمالدولسائرفي..يراتالتبرفيرةوو،الالوان

،67حربمنذ،السالداثقافياالمناخوهذا

بالاحباهـ،،المصويينالمثقفينخيرةمنعدداأصاب

كتابةعنبعضهمأفلأمكقت.والحزنةوالتوتر

لارضاء،يسيرنزرمنالا،والمسرحوالشعرالقصة

لمجردوربما،والحينالحينبينالمعذبالضمير



اقلاموتحولت.احياةوبابالقيمةالشعوراستمرار

لقمةكسبفيالكتابيةمهاراتهمتوظيفالىبعضهم

برامجاو،ارخيصةاالكتبأو،الصحفمن،العيش

محاولاتثمةكانتفقد.والتليفزيوناتالاذاعات

مصر،داخلفي،نشرهاوتسريب،الكتبلاصدار

الىالروحلاعادةمحاولاتثمةوكانت،خارجهاوفي

وأ،لقاءاتاو.بندوات،مصرفىالثف،فيةالحياة

الفن،جمعية-المصرية.الادبيةالجمعية)جمعيات

والثانية،باليأسالاولى:أبوابهماأغلقتاماوسرعان

،مجلات،المحاولاتهذهبينومن.(عنهارغما

بخطغالباتكتباًوراقبضعةفيتصدر،وكتيبات

الىيدهنغالباوتوزع،مئاتبضعمنهاوتصور،اليد

يساويلااكثرها،ومقالاتوقصحااشعاراوتقدم،يد

لمانهاوالمحزن.بهكتبتالذيالمدادثمنالقيمةفي

وانها،"68غاليري"لمجلةالرفيعالمستوىالىترق

تمثلانهاعلى،الاموربحقائقرفينالعلغيرمن-ؤخذ

مصر.فيالرفيع!ةاخبرةواوالالتزاماًلتقدموجه

انها،والفجيعةواللوعة،والحزنللاسىاثارةوا،كثر

باهتةصورةالى،وطباعةخبرةمصرامكانياتتحول

كلنيعبرمراهقشبابأو.اعداديةدرسة3لامكانيات

الظاهرةهذهقراءةان.حائطصحافةفىنفسه

العجيبومن،ضمورمنالنمثرحركةأصابماتعكس

الخجل،عرقمنقطرة،أحدجبينمنتسقطلمانها

المقاومة.وساللمنوسيلةالبعضاعتبرهاربمابل

!!صورةوبأي،مقاومةايةولكن

دارثمةكانت،الشائداثقافياالمناخهذاوفي

غالجادالثقافيللكتابنشرهاتواصل،الملتزمللفكر

الجنديمحمدلصاحبها"الجديدةالثقافة"دارهي

المصريةالمقاومةلأبطلأحد،الجندييوسفابنل

زفتي،مدينةفيوزعيمها،مصرفيالبريطائيللرحتلال

الحكمبرغم،جمهوريةالمدينةهذهفيأعلنوالذي

هذدـحرصتولقد.(ثهـيوماستةاستمرت،الملكي

الىالرامى،هدفهاتحقيقفيالاستمرارعلىالدار

وبمشاكلهم،وواقعهمتاريخهمحقيقةالقراءتوعية

بالدراسة،،التوعيةصورشنىفيغوحلولها

هذهحاولتولقد.والمسرحيةبموالقصة،والشعر

المجلاتشموسافلتعندما،جادةمجلةاصدارالدار

."الجديدةالثقافة"مجلةهي،الجادةالثقافية

عددهابعد،الصدورعنتوقفتماسرعانلكنها

فجاة.اليقينوجهعلىبعداعلمهالالاسباب،الاول

رواية،الجديدةالثقافةدارنعثرتتاعاماهذافي

نغمة(الدارهذهتلتزمهالذيالنشرخطفي)هي

جيلكتابأحد.الطوخياللهلعبدالرواية.نشاز

."القادمالزمنفجر":بعنوانوهي.الخمسينات

الطوخي،الهاعبدعند،الفجرلهذاالقادموالزمن

الطوخيذيلوتد.واشراتيلمصربيناسماهو

أغسطس"التأريخبهذاغالروايةلهذهالاخيرالسطر

،""الآدابلقارىءاروايةاحعذهعرضوإترلث."7891

اكونأنفي،اللهيعلمتوسأجتهد.قادمةرسالةفي

ومناقشتها.الروايةلهذهعرضنيفي،وبارداطمحايدا

لحياةيخاتأرو.هاارصدلاقيتاتووفناوعافسومو

عاهـ4شخصية،يشمألمأوشاء،صارالذي.كاتبها

عنهالحديثمناهمهوملفلديالآنأما.مابصورة

هذفىـالرسالةفي

هـناثرتهبعدما،الذهنالىيتبادرسؤالثمة

حرببعدمصرسلدالذيالثقافيالمناخملامحبغى

.الباهرة،الخاطفة،السريعة،الحربهذه.67

بضعةبعد-73إكتوبربعد،فجأةتوقفتالتي

السويسالعربية،لقناةالشرقيةالضفةعلى؟كيلومترات

مصر؟فيالثقافةمناخفيبعدهاكانماذا

السؤالهذاعنتفصيلانجيبانعلينايسيرغير

،سائداظل،سائداكانالذيالمناخغفقط.الان

ردودالمصريينالمثقفينبينيثيربدالكنه،ومستمرا

فيه،السلبيةعناصرعلىللتغلب،هامةايجابيةفعل

علىمسالاعتملددوائر:المفرغةالدوائرمنللخروج

،للكتابالعامةالهيعةخلالمن؟للثقافةالدولةتبذله

فازيادة.وغيرهل،والشينما4المسرحومبئسسة

يساراالثقافئالمسارفيتحكما.منعاأومنحا.نقصا

السردورالىالركونودوالر.خلفااواماما:يمينااو

بنيالالستمرارإرهقهاربماالتيأو،الخاصةالتقليدية

الادبمقاهىفيالاحادلثتكاثرتفلقد.النضلل

الىوالحاجة،للمنعثردارالىالحاجةعنوانديته

عسنتبحث68غاليرىتحريراسرة.مجلةاصدار

يحاولونالاقاليمادبسالم.اصدارهالاعادةالوسائل

يصدرالبعض.مجلاتهملاصندارمتواضنعةمحاولات

الثقافهدارفي.جامعيةوغير،جامعيةهامةكتبل

قطاع.الخاصةنفقتهعلىوربما(الجديدةغير)

وزارةالغيتحينبعد،عنهالاولوالمسوول،الثقافة

وهبه،الدينسعدهو،السابقةالوزارةفيالثقافة

الدولهيدرفعالىتهدف،للثقافة3جديدخطةأعد

والفنيةالادبيةالجمعياتودعم،الثقافةانتاجعن

الافلامواحراج،والمجلات،الكتبلاصداربالمال

ومسووليةواحراجاوصلأةاقلفذلك،والمبهـحيات

الخطسة.الثقافةلشؤونبنفسهاالدولةمباشرةمن

عليها،للموافقة،عاممنذالوزراءبمجلسىتزالما

المشكلةلكن.الحاليالشعبمجلسعلىوعرضها

دعماسيمنحمنهي،الخطةهذهعنستنتجاقيا

فيمساشيختبرمن؟اسيمنعومنالجمعياتهذهمن

والمهادنةبالمشايرةالاختبارفيوينجح،منحبمايفعل

071



وأطالمطلوبةالثقافيالمسارلتغيراتوا،ستسلام

بمقتضى؟االراسوركوببالعنادالاختبارفييرسب

هيئةفيطالكتبدارستدمج.اعلمفيماالخطةهذه

كتبعلىمقصوراللكتبثهـهاويصبح.الكتاب

الراهـنالجيلمبادراتإمل.التراثوكتب-المراجع

الجيل؟هذالقراءولا،)هامنفذفلا،الثقافةحقلفي

عليهاسثهـفالتي.والفنيةالادبيةالجمعياتسوى

الاعلىالمجلس،اعلمماحدودوفي،اعتقدفيما

للثقافة.

في،هامةمفاجأةحدثتةالتقافيالجوهذافي

عنتعلنللنشرجمجديدةدارثمة.مصرفيادنشرحركة

الفكردار"هيطوهدوء،بطءفي.باعمالهل،نفسها

عامعنيومناالىيزيدعمرهايكادولا.،(المعاصى

والمشيرف،اًخرينمعةالدارهذهصاحب.وأحد

الكتابمنواحد.رضوانالسلامعبدهوتعليها

لمطبوعاتوالانتقاءالاختياريحسن.فاءاثسالمحبرييق

متواضعوبرأشمال،المعاصرالفكرداراصدرت.الدار

هامةكتببعدة(بالكادمبيعاتهمردوديجمع)ومحدود

لابراهيم"محفو!نجييبعندالروائيالعالم"ةهي

الىاستاتسلافسكيمنالتجريبيالمسرح"وةفتحي

فاروقترجمة،إيفانز-روسلجيمس"اليوم

لوفيفر،لهنري"الجدليالمنطق"و،القادرعبد

بدربةتفتحمالدارهذهانبل.فتحيابراهيمترجمة

الصحفمندورالألوفالسلاسلاصداراحتكارووعي

ودار،اليوسفروزدارمثل.الكبرىالنشرودور

فتصدر،اليوماخبارودار.المعارفودار،اهلالا

كتيب،الىكتيبمنالمجالاتمتنوعة،ثقافيةسلسلة

هذهفي."المعاصرالفكركراسات"شلسلةهى

الواويل"":المعاصرالفكرداراصدرتالسلسلة

لفؤاددراسة"ماركيوزهربرت"و،قاعودفؤادشعر

الطاهرليحيىقصص"للاميرحكايات"و؟زكريا

لفاروق"المصريالمسرحوسقو!ازدهار"و،اللهعبد

.القادرعبد

اخرىكتبلاصدار"المعاصرالفكردار"وتعد

مقدمتهافي،ودراشةوقصة،ومسرحاشعرا

دنقل،لامل"البسؤسحربعنجديدةأقوال"

الديننصرالشيخيرويهاكماالفيلعاموقلئع"و

الظل"منالخروج"و،الجملالفتاحلعبدبر(جحا

لمحمد"العمرقصاررجالأحلام"و،قلعودلفؤاد

ليلة"و"التوافقفترة"ومسرحيتا.البساطي

عبدفاروقترجمة،"ويليامزلتنيسيئ"السحلية

اعدادمن"الادبيةالمصيطلحاتقاموس"و،القادر

التشكيلي"الفنلتاريخمدخل1)و،ابراهيهـفتحي

بيللوسؤل"و،شنالمحسقلمحمدماجستيررسالة

."العصريةالروايةوأزمة
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الدارهذهستصدر،الكراساتسلسلةوفي

لحشنشعر"الحلم":هي6أخرىكتيباتالشابة

دراسة"العربيالبرجوازيالفكرازمة"وتعقل

(إوتعليقاتنصوص:هيغل"وطعيسىلصلاح

الماءمنتصلوير"و،يونسىمحمدترجمةلكوفمان

الله.عبدالطاهرليحيى"والترابوالشمس

دار"ستصدرالعامهذانث!مستغيبأنوقبل

الفكرمختارات":هيجديدةسلسلةالمعاصهـ"الفكر

الشعر،منمختارةنصوصافيهاتقدم"المعاصس

الواحد.الفحىلذاتوالم!مرحياتتوالقصص

والحديث،القديمالعربيالادبفي،والدراسات

أزمنتهشتىفيالعربيالادبلعطاءممعازةكنماذج

هذهف!الاولالكتابمختاراتوستكون.واقلاره

التب،فياضسليمانقصصبينمنتالسلسلة

ف!نيمعظمهاوتر،سنةوعئرينخمسخلالنشرها

."ا!داب"مجلة

منقليلةشهوربعدالمعا!هـ،الفكرداروتمكنت

من،اثهـفاءالمحريينالكتابمعالدارهذهتعاون

الفكر"الفصليةفيةالثقلمجلتهامنالاولالعدداصدار

دورية،غيربصفةيصدركتابصنورةفي"المعاصر

ونصوصومتابعاتدراساتونشرتقديمالىيهدف

وأشعاراقصصاالاولالعددهذاوضم.مختارةادبية

طوالاعتصمواالذينالمصريينالكتابلأهم،ودراسات

اثقافي،اوالشرفوالالتزامالجديةبروحمضىقرنربع

القادمةالاعدادفيزمرتهمالىينضمسوفوبالطكيد

منةوالصادقةالشريفةالكلمةدربعلىاخرونرفلق

كله.العربىالوطنومن،مصر

المعاصر،الفكرمنالاولالعددهذاومس!توى

،"الآداب"مجلةتنمثرهاالتيالاعدادمستوىيناظر

المستوىالذاكرةالىويعيد،سنةوععثرينخمسحوال

مجلتا:الاربعيناتفيبهتحدركانتالذيالرفيع

."المصريالكاتب"و"الكتاب"

الدارهذهستقدرهل:هويظلالسبئاللكن

الطموحة،وبخطتها،رسالتهاتحقيقفىالاستمرارعلى

وصعوبة،العربيالعالمفيالتوزيعشبكةسوءبرغم

!فوبخاصة،القارىءالجمهورالىالثقافةوصول

هذاعلىالاجابة!الراهنةالجديدةالعربيةالظروفظل

المعاصرالفكردارعلىالقائمينبمواقفمرهونةالسوال

،العربالكتاببمواقفومرهونة،المسعتقبلفي

ومرهونة،واًقلامهمقزوبهمالىالروحعودةومدى

،الدارهذهمطبوعاتمنبالتوزءالقائمينبمواقف

واالثراءعلىالقادرينالعربالقراءبمواقفومرهونة

علىالقدرةيملكونمنبمواقفومرهونة،الاشتراك

منهاالخاصالاخرىالعربيةالنشردورمنالاعلان



وكلقورتحسمالتيهيكلهاالمواقففهذه.والعام

وتتحكلم،كتاباي،مجلةاية،للنمثردارأيمحير

واوتتغلب،سقوطهااوالعربيةالثقافةازدهارفي

،والسائدة،المتخلفة،الراهنةالعربيةللظروفتخضع

العرب!،الحضلريالتخلفواقعلتكرس،لهاتستسلم

لتتجاوزها.،تتحداهااو،وقيمه

ليسى،."المعاصردار.الفكر"عنهناكتبتهمل

اخدث)نفقطاردتلفد.عنهااعلانا.جوهرهفي

يف"الاداب\\لقراء،وظواهره،الثقافيمناخناعن

!احياةانفيلحظةأشكولا،العربيالوطنأرجاء

.الاخرىالعربيةالنشولدورحياةأيضاهو،للنشردار

المجلاتلسائرحياةأيضاهي،هادفةمجلةإيةوحياة

الفكردارعنوحديثي.الاخرىالهادفةالعربية

،اخرىدارايةعنحديثأيشمانأنه؟،المعامر

وهادفة.،جادة

"لى.س."

،**

ابزاكى

رزاقي!برعبداعاد

:"الجزائريينامماباتحاد"تجديد

الاولالمؤتمرلانعقادحثيثةالاستعداداتتجري

فييسيراصبحأنبعد.الجزائريينالكتابلاتحاد

."الدودالطريق"

9791حزيوان14يومانعقدتالاخارهذاوفي

المشاكلبعضناقشت،"استثنائية"عامةجمعية

الصعيدينعلىالجزائريينالكماباتحادمنهايعانياتىا

وينهالوجودةالعلاقةتحديدلعدم.والمعنويالمادي

انتهاءوكذلك.والحزبفةوالثقلالاعلاموزاردوبين

الادارية.الهيئةمهمة

أخرىلجانعنهاتتفرعتحضيريةلجنةوتشكلت

الاتحاد.الىالانتماءومقايشىالاساسيالقانونلمناقشمة

باللفةالجزائريالكاتبانالانتبلهاثارماوأهم

كانبحيث،الجمعيةهذهفيغابقدالفرنسية

القانونحسب)يشكلونلاضرونالحلالكتاب

ومع.عامةجمعيةلعقدالكافيالنص!اب(الاساسي

قبلالاولالمؤتمويعنندانوقررتتكونتفائهاذلك

الجارية.السنةنهاية

التاليف:لضوف!جديدمشروع

الثركةبمقر،الماضي-حزيران16فيانعقد

جديدمشروعلمنلقشةاجتماعوالتوزيعللنشرالوطنية

حنىالكتابلاتحادالشركةبهتقدمتالتأليفلحقوق

فة.والثقلالاعلاموزارةالىبالتاليوتقدمه،عليهيوافق

العقدمدةانهو"المشروع"هذافيوالجديد

هنبدلاسنواتبخمسحددتوالشركةاثولفبين

عنللمثركةالمؤلفتنلزلعلىيتصالذيالقديمالعقد

.الحياةمدىكتابه

منالولفيأحذهاالتيالنشبةارتفعتكذاك

الطبعمدةوحددت.%1.منبدلا%15الىكتابه

القديم.العقدفيوجودهاعدممنبدلابسنة

الكتابأحدرفعأنبعد"المثروعا)هذاويأتي

وتلبية،مؤخراالشركةضددعوىالجزائريين

اًلمثركةتصنبحانعلىوالثقافةالاعلاموزيولتصريحات

.التجاريطابعهامنبدلاثقافيطابعذات

القصة:3والراللشعرالغيسىالمهرجان

التعليملوزارةفيالثقلالنشاملىعلىالمستاراسدل

للشعرالخامساالرجانبتنظيمالعلميوانبحثالعالي

فيليبداالماضيايارمن.3في،للقصةوالواًبع

الممحرحيللتذرب"وطنيملتقى"تهوزشهرمنتصف

ويذوم.كاتبمصالفىالمسرحيالمخرجعليهيشرف

فنفيتطبيقيةدروشاالطلبةخلالهيتلقىكاملاشهرا

وقد،عربيةممبرحيةالشهرنهايةفييقدمونالمسرح

المسهسحبىالكاتبالماضيةالشنة"تدرب"فيشارك

.،(الحلبيسليمان"مسرحيتهوقدمتفرجالفريد

للقصةوالرابعللشعرالخامسىالمهرجانيميزوما

،شنواتخمسمنذالعاليالتعليموزارةتتبناهالذي

فيوخاصةجدلدةمواهبالسعنةهذهاحتضقانههو

اختهى،مسايرةعلىقدرتهاأثبتتحيثالقصةمجال

سهيلالدكتورلاحظ!هماوهذا.العربيالمشرقفي

الروايةتطور)حولبالجزائرلهمحاضرةفيادريس

انتعليموزارةمنبدعوة(المعاصرةالعربيةوالقصة

العلمي.والبحثليالعل

ناهوالشنةهذةمهرجلنفيحدثواهم

في،يشكلالمهرجانفيالم!ثاركينائتاجمضلمين

العوبي.الوطنفيالانسانهموم،معظمه
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الحر!الشعرضىدمواقف

وعلى.الايامهذه،الوثبنيةالصحفبعضتمبنى

الادبيعم)1حعملحاتوافي"الثمعب"جتييدةرتسها

اياعمصهبرة.الحرالثمعرضدعنيفععحملة،"والفنية

الثلدام.العلتأائريللملأهببتتواتا

ي.الجملائرفيالحرالشعران"كتابوا"وازعم

مهعاونعمهو.الاتبرىالعربيةالتبوةلبعضفيوكتللك

."الاسلاميةالعربيةالثقافة"تستههتف

مسامبيمل:تتخماالحعلةهمإهانوابمتو

العمودياشعراعلىالابقاءالىتدعوانها-ا

الاسلاميعم.العربيعمالاصالةيمتلباعتبارع

الثمأافكعلىخطرا"التمبمباهب"فيترثإ-ب

أفكارايحمهإالتجمبيهبانباعتباه.الجملائرفيالعربية

!"مافزبسية"

الشعرتستميدثالاالحملمعهملهانتتلهبيمتناوارب

التلضاااتمييعالىتتهبفأمابقهبوذاتتحعبفيالصر

مناولى"الاضنلاح"انترىلانها،للثورةالاساسية

لحوكةحلبيعيكامتمبادتمبتبءفويوبالتالي،التبورة

العمتتبيناتفوبظوثبتالتثب"الباىبسيأأ\)الاصلاتأ

لاثلعليمياخطثبا"الثوتبة\)فيتتبثلوهتب.والددينات

وهو،المسلحهمالثوتبنلمننابعالمبمبائرفيالثورةمفتوم

،المبيتائثبظلللممبتمعالتحتيمعالبنىتغييثبالىيتهيثم

تمممأيقالىاسعىجمبيمبلواقعبجعبيمبةممااهيمواجعغأاء

الاشننتباكيمإ.

مهماهثبةنطمواالهأينهمالحملهلهماهوأصحأب

تلباني،نهباوالكبيثبالعثببتبالمتاعثبثمهتوهتبأ-نبحللمعهل

الاخلاقواًتباع،والغفرأنبالتوبةفيهايطالبوته

.(،الاباحىالشعر"عنوامفالاسلامية

:الجزائري!شعرالإولالم!جان

،المبيتائثهتابالمبتببئ،ثسنماينمعمداهمهأشودت

اتمهاتبفثهنمعليهأثتبصإا-لمبزائثهتإللعبعثبمثبتبحلاتماوتأ

ثعمافيمأتملاليدلمللقطيبةحباتبوقوهي.،العبتوتعالغلتاب

العبثمائتب.في

،حزيتياتم4و3و؟وجيتلعماملثلاثةالمثبتبتلاتموتبام

شرحتكلمةالقيتحيثللافتتاجالاولايبىماحصص

المتثمعباماهةلاتنظيمالىتبعتالتتمبالاصبابفيثيا

كما.أولىكانطلاطت(حداتبمالقأ)باصمالعبعتبقمب

حدادمالمأالمتتحومزوحبةقأتيطهمتمقعييتبقثلللمتا)مبيهب

وتشدثت،عربيككلتعبمميراتهبعفىفيهااهـتعاتبت

وال!سياشية.الا.جتماعيةعلاقاتهعن
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فيتمعاقهبفطأوالثبالثياثإانياليومعاما

للاههاربدهباستينمهبوعتينكانتاشعهبيهامثامسيتاهث

.الملمأاة

ا،البيامل"هوالمومبهأاعلهذافثبالتظعبيلهإوما

أدبيسد-)وثيهأةيعتبعباذينوااف"فثبصدمبالثلمو

(:الاستولاكية"الثقافهتغييرالى!تتسه(حياسية

والانفتاحالىالضهإديدتدعوو.الثهمبائرفيلياحاذلسائدا

العربي.المشرقعلى

:البيانيقول

الاونوالشعهتمومبهأافلفيافإتامبكيمبنحمب"

اتحادفهبةأعليهفواثرنظمهالذيتا-حدادمالثه-

صهلامبافل4-2بيميماالفتهبقفيالتعهبائثبايعمباثلهابا

يلي:ماعلىنهفغل07ئلا

اًدبأعلمأمهي)شصاكأتحتالمورعلاننظم-إ

4خاضالنمحأالنخمافألاثل(اشهـيعبافلوبثورسم:جهبائرةع

اليميالنضالاتعهتاهميةيقمفلابالكلمةالميمبائعبظأالاداتمب

المسلحنل.التورةابائل،الوفهبهعماأبناءقدمتتا

التنأدممعللنضافأوتميسيهباتدعيما-ب

علمييمتبالتمباطموحاتواالاشتمبافليةوالاخهياوات

سماتهتينلفيمسؤوايتهيتئمهأأثلا)تمبمبائتبظأالادامو

ومعافمبأ.ابمباعا

تصبجهإائرانأعمببينأثقافاةنحلوراءسعيا-ص

الانسانية.رافدفي

القوىونضالاتهمومحاعلاأدبنايكونوان-د

.البلادفيالحية

بالمطالب:اتعلماايعا"البياثا"ويفيف

:بن!مإالمه

التهأية.بالثقاانبالهتهإائرتأالاعلاماوتمأثت-ا

باستدعاءودوليا.عربيطالموتبمبانتوسيهب-2

.ونقادشعمياء

والملتابالادباءبأسماءادبيةتبوائتامبللا-3

الربيمت-حوحونثاهااحعد:مسبمأالشتداء

.العموديالامين-شامةأبو

بالامهه:المعنيةالسلطاتعلطبامبيراواقتثتح

واههاكأالثنأاايالاعلاتبسياصةمتيامبعة-ا

للبلاد.التهأيةالاهداةأتحإثقافيةملاحلنت

المهنأائرلأالانتاجبنمبرالاهتعايإمضاععمة-2

به.والتعريفئلحمبيت



حطوذالجزائريللشصرالاولالمهرجانوكان

الجزائريالشعرواقععنصورةاعطاءفيعملاقة

الجديد.أوالقديمسواء

فيمقدمةيقولطورمصطفىالشابقدالنلوهذا

اثناءانتباهييلفتماأهم"الملقاهللقصائددراسته

همومتستوعبانتحلولالقصائدانهواقراءاتا

حبالىوتوققلق.شيكتنفهوما،المعاصرالانسلن

الىوماةالتخلفبفاجعةوالاحساس،كبيرانساني

العربئتالانسانمنهايعانيالتئئصالنقلمنذلك

."الخصوصعلىوالجزائري،العموءعلى

:الإر.لاتيرس!نالجزائراصال

الدولة،خرفمنخاكةلجنةفتألهبعد

والثقافةالاعلاموزارة-موم،الطفلبعيدللمدحتفإل

للائحفالاهامةاالحدائقفيتجمعاتبتنظيمحاليا

عنمواهبهم.للتعبيرالفرصةولاتاحة.الرسملتعليمهم

ان!اهوالآنحتىالاخفالرسومففىالنظريلفتوها

ةصغيرةوإيوت3.نلمسابسيطةرسومعلىتنصب

.الطيوربعضشجيراتأو

استولتالجزائرتعيشهاالتيالسكنازمةوكأن

الصغير،همومهمأصبحتوبالتاليالاخفالعقولعلى

.الكبلرهمومهي

والرواية:القصةصلعربيملتقى

عليهحالياتعثرف،الدرسقيدجديدمشروع

وهوخفةوالثقلالاعلامبوزارةوالفنونالآدابمديرية

فيهيستدعىوالروايةالقصنةحولعربئملتقىتنظيم

الروايةحولعروضلتقديموقصاصونوروائيوننقاد

منالاستفادةمع،ذاكاوالقطرهذافيالقحنةأو

.المجالهذافيتجاربهم

نوفمبر()الثانيتعثرينفئينظمانويحتمل

.وهرانبمدينةوذلك،حدكماقصىدمالقل

ب؟--قصفيإأ

االفهـريالصارندوةتوصيات

لجنةعنالمنبثقةالسياسيةاللجنةاجتمعت

المنعقدالعربيبللشبلالرابعللمهرجانالفكريالحوار

ممثلينبحضور،9791تموز12-5اهـمنالربافي

ورقةاللجنةنقاشمحوركانوقد.العربيةالاقطلرعن

الثورةنضللات"بعنوانالمفربيانوفدمنالمقدمةالعمل

،"والامبرياليةالصهيونيةمواجهةفىالفلسطينية

.الوفودمقترحاتفيالواردةالاخرىوالقضايا

المثمرشوالنقلالاجتماعاتمنسلسلةوبعد
واًلتوصياتالقراراتالىاللجنةتوصلت،البناء

التالية:

الفلسطينية:ال!ببةمجالىفي-اولا

فلسطين،أرضفوقالصهيونيالوجودانبما

علىجسيماحطرايشكل،العالميةبالامبرياليةمدعما

وتطورها.تحررهاومستقبلالعربيةالامةكيان

علىالامبرياليالصهيونيالعربىالصراعانوبما

كافةفي،ومريرعلويلصراعالزمنيةساحتهامتداد

التوشعيةالسياسةلاشتمرارونظرا،المجالات

الحركةلشياسةالفقريالعمودتشلألالتيالاستيطانية

تتمتعالتيالوحشنيةمدىعنبذلكمعبرةالصهيونية

الهجمةلاشتدادونظرا،العنصريةاحركةاهذهبها

منعطفاتها؟لاخطرووصوالعربيةالمنطقةعلىالامبريالية

القضيةوجوهرهاالعربيةالقضيةعلىاًلقضلءمستهدفة

الامة.كيانوعلى،الفلسطينية

التإهئالخيانيةالاستسلاميةالاتفاقيةاثروعلى

بمشاركةالصهيوئيالعدومعالمصريالنظاموورعها

(مارس)آذار26فيالاميركيةالمتحدةالولاياتورعاية

كانمااشياءالصهيونيللعدوحققتوالتئ،!7!ا

الآمنةخبالحدودالمصريالنظاماعترافمقبهايحلم

الفلسطينيةالوخنيةللحقوقوافكارالنحربلحالةوانهاء

ملبيعيةنهايةكانتالتيالاتفاقيةهذه،والعربية

الصعيدينعلىمصرحاكمبدأهاالتيالتراجعاتلسياسة

والخارجئ.الداخلي

يخوضهاالتئالرائعةالجماهيريةالانتفلضةومع

رفضهمعناهاالمحتلةالارضفيالفلسطينئالشعب

وتمسكهالصذاتئالحكمولمواهرةالصهيونيللاحتلال

لهوحيدا!ثرعياسمثلاالفلسنطينيةالتحريربمنطمة

مؤتمرفيالروربيالتضامنمنالادلىالحدوتحقيق
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لثافةالفلسطينيةالثورةتصعيدومعتبغدادقمة

وتكثيفالمحتلةالارصفيوخصوصانضالهااشكال

الصهيوني.الامننظريةمسقطةالعسكريةعملياتها

وللمهماتتأمتنامنالشبابجيليمثلهلماونظرا

الشبابفانطعاتقهعلىالملقاةوالجسيمةالخطيرة

الفترةفيالمغربفيالمنعقدالرابعمهرجانهفيالعربي

:97!اتموز12-5من

منظمةبقيادةالفلسطينيةالثورةبأنيؤكد-ا

والوحيدالثبرعيالممثلهيالفلسطينيةالتحرير

ويطالبتواجدهاماكنمختلففيالفلسطينيللشعب

وحدتهاتصليبعلىبالعملالفلسطينيةالثورةفصائل

واستقلال!يةحريةضرورةعلىيؤكدكما،امحنيةالو

العربي*والشعوبالدولويطالب،الفلسطينيالقرار

الفلسطينية.للثورةوالمعنويالماديالدعمتقديم

داخلالفلسطينيالشعبانتغاضةيثمن-2

الاحتلالاقدامتحتالارضيغمروهو.المحتلةالارف!

الخيانية،الذاتيالحكممؤامرةويفشل،الحثحهيولي

الفلسطينبةالتحريرمنطمةالثوريةبقيادتهتعلقهويعلن

له.وحيداشرعياممثلا

قوىمعالفلسطينيةالثورةقوىتلاحميثمن-3

القوىمواجهةفياللبنانيةوالوطنيةالتقدميةالحركة

.لبنانارضعلىوالصهيونيةالانعزالية

العرب!الشبابأمامالتطوعباببفتحيطالب-؟

قضيتهفيدورهلاخذالفلسطينيةالثورةمعوالاسلامي

وحدةولتجسيد-الفلسطينيةالقضية-الوكزية

المعركة.وقومية

العربيةوالحدودالجبهلتكلبفتحيطللب-5

المقاتلة.الفلسطينيةالبنادقامام

المثرقية،الجبهةاحياءوجوبعلىيؤكد-6

الثورةعلىللقضاءالصهيوئيللعدوالفرصةتركوعدم

.لبنانجنوبفين71يحصلكماالفلسطينية

والاسلاميةالعربيةالطاقاتكافةبصهريطالب-7

القوميةالمعركةخدمةفيوالمعنويةوالبشريةالمادية

الثورةلقوىوالمساندةالدعموتقديم،المصنيرية

وتطوير،بدورهاالقياممنلتمكينهاالفلسطينية

الصهيوني.العدومواجهةفيامكانياتها

نويةالثلالعربيةالخلافاتبتجميديطالب-8

للامةالرئيسنيللعدوانتمندياجلمنوالهامشية

العربية.الطاقاتلهددالاتؤديلاوالتيالعربية

معالمتحالفالساداتنظلمويدينيشجب-!

لهالمؤيدةالانظمةكلوكذاوالامبرياليةالصهيونيالعدو

الذىالخطيرالدوريدينكما،العدومعوالمتعاملة
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الوطنفيالامبرياليةفدمةفييالمصرالنظاميلعبه

فيالمصبريةالوطنيةالحركةويحيي.وافريقياالعربي

ألعميل.الساداتنظامضدنضالها

فيلبنانوسيادةووحدةعروبةعلىيؤكد-.1

وادواتها.الصهيونيةوالاصذماعالتجزئةمواجهة

مؤتمراتعنالصادرةالقراراتيؤيد-11

العربيالشعبوموتمراتتوالتصديالصهودجبهة

لجنةوقرارات،بفال!ثالاسلاميوالوتمرببغداد

للاذهوالفوريالكاملبالتطبيقويطالب،القدسط

.القرارات

المحبةوالدولالاسلاميةالدولكليطالب-؟ا

العربيةالامةمعصادقةوقفةتقفانوالسلامللعدل

الصهيوئي.العدوف!دالعادلن!صالهافي

منينايرمنالسابعيومبتخحسيصيطالب-13

الفلسطينيةةالثورةشهداءيومهوالذيةعامكل

الفلسطينيةالثورةأجلمنالعربيللشبابنضاليايوما

النشاطاتمنوغيرهاوالدواتالتظاهراتفيهتقام

الفلشطينية.الثورةلمساندة

العربية:اًلقضاياسثانيا

يسجلالعربيللشبابالرابعالمهرجانان-ا

القدسطالىسفارتهابنقلكنداحكومةقرارباشمئزاز

الفلسطينيالشعبلحقوقتحديهابذلكمكرسة،المحتلة

والشعوبالعربيةالامةلمشاعروتحديهاالوطنية

الاسلامية.

تن!راأوتاواحكومةقراريعتبروالمهرجان

الدولية.والهيئاتالمتحدةالامملتوصيات

الشبابمنويطلبالجائرالقرارهذايستنكركما

والعملوشجبهمحاربتهكندافيوالتقدميالواعي

هذاعنوالفوريالكاملللتراجعحكومتهدفععلى

العقوباتباتخاذالعربيةالحكوماتيطالبكما؟القرار

الشياسشةالعقوباتعنقضلااللازمةالاقتصادية

عليها.والضغطكندامصالحلمحاصرةالضرورية

فتىءماالتيالانتصاراتيحييالمهرجانان-؟

"وقوتويؤكدالاريتيريالعربيالشعبيحققها

واستقلالها.أريترياتحريرأجلمنومساندته

لمساندةالعالميةالتقدميةالقوىجميعويناشد

ومعاداةالسلملقضناياخدمة،المصيرتقريرحق

العضويةصبغةباعطاءالمهرجانويطالب،الامبريالية

العربيالشبابمهرجاناتفيالاريتيريللشبابالكاملة

ملتقياته.وكافةالمقبلة

فىالتحررحركةنضنالاتالمهرجانيحيي-3



الالعتعمارقبلمنالمحتلةالغربيالصومالمنطقة

كافةوتقديمبمساندةالعربيةالامةويطالبالحبشي

وتقريرأرضنهلتحريروالمعنويالماديالدعمأشكال

بهايقومالتيالوحشيةالاعتداءاتيدينكما،مصيره

.الابرياءالواطنينضدالحبشيالنظام

للمشعبالمطلقةمساندتهالمهرجانيوكد-،

وحدتهلواستكمل؟راصنيهاستقلالتثبيتفيالعربي

الالستعماريةالقوىلتكالبتعرضتالتيئالترابية

سبتة:فيالسليبةالاجزاءباقيبتحريرويطالب

وطمبموسىأبوجزر،الجعفريةاجزرواومليلة

العربيةالجزر،العربيالخليجفيوالكبرىالحسغرى

واقليمالاسكندرونلواء،الاحمرالبحرفياليمنية

.عربستان

داخلالديمقراطيةالحرياتاحترامعلىكدرم-5

وبتمربحالعامةالحرياتباطلاقوذلكالعربيالوطنكل

علىالتضييقوعدموالنقابيينالمشبالىيينالمعتقلهن

الراسخايمانهويجعدد،اشكالهابكافةالتعبيرحرية

السمىباعتبارهاالعامةالحرياتفرضأجلمنبالنضال

متحررةعربيةأمةلخلقأكيداوضماناالانسانحقوق

الشبابيلعبهأنيجبالذيالدورعلىويؤكدوموحدة

والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالميادينفيالعربي

متفدمعربيمجتمعخلقاجلمنوالتكنولوجية

.ومتحرر

التيوالاستفزازاتألتع!فاتبكليندد-6

وغيرهاأوروباف!العربالمهاجرونالعماللهايخعرض

اتخاذالىبالامرالمعنيةالعربيةالدولحكوماتويدعو

المهاجرينالعربالمواطنينحقوقنحمايةاللازمةالتدابير

الوسائلكلنجاستعمالالعربيةالدوليطالبكما

التقنيينيخصفيمابالمثلوالمعاملةكالنفطالاقتصادية

كص؟،العربيةالبلادفييشتغلونالذينالاوروبيين

القلاعاتفينجبرهاقبلإلعريةاليدبتشضيليلالبها

كلفىوالضماناتاحقوقاكلوتوفيرالاقتصادية

كماثكمواطمينومعاملتهموالمعنويةالماديةالمستويات

وعمومالعاملةاليدلتوعيةخطةوضعالىيدعو

وضعهمأجلمنالعالمدولسائرفيالعربالمهاجرديئ

ي!منهموالاستفادةالعربيالوضعصؤرةفيدائما

العربية.الامةتخوضهاالتيالنخالات

التحور:نإوغالعالميةالقصثاياإى-ثالثا

العر!قىالدولكسلالمهرجانيناشد-ا

مادياوالمساندةالدعملأشكلكلتمنحانوالاسلامية

والتيالعالمفيالمسلمةالاقلياتحقوقنحمايةومعنويا

علىحازمةمواقفتتخذوان.الاضطهادمنتعافي

ركائقاحدالمشلمةللاقلياتلتءممنالدوليالمستوى

الذي،والممارسةالعقيدةحريةوءيالانسانحقوق

للتفويت.قابلغيرحقهو

وكليوالافريقيةالعربيةالحكوماتيدعو-2

القوىوكلوالسلامللعدلالمحبةوالشعوبالحكومات

زمبابوفيفيالتحريرحركاتلدعموالتقدميةالوحلنية

كما،والرجعيةالعنصريةضدافريقياوجنوبوناميبيا

العقوباتتطبيقعلىبالوقوفالدوليةالهيذاتيطالب

فيالعنصريةالاقليةضداتخذتهاالتيالاقتصادية

للمحاولاترففنهعلىيؤكدكما،افريقياوجنوبسبرق

فيالوطنيةالجبهنةاقبارتستهدفالتيالاخيرة

فيها.المزيفةللحكومةالشرعيةالصبغةواعطاءزمبابوي

المساندةالعالمفيالشبابحركاتيحيي-3

وجهعلىالفلسطينيةوالقضيةعامةالعربيةللفنايا

وحركةالفلسطينيةالثورةانباعتبارثالخصوص

العالم،فيالتحريرحركاتمعتتفاعلالعربيةالتحرر

فرضاجلمنقطركلفيالشبابكفاحاتويؤازر

الصعيدعلىسواءالمشروعةالديمقراطيةحقوقه

في.الثقلأوالشياسياووالاقتصادىالاجتماعي

الاقليميةوالمنظماتالوطنيةالتنظيماتكلويناشد

اطارفيشملهالجمعالديمقراطيةللشبيبةوالدولية

التعتيرقوىبكافةاكثروالالتحاموحدويةفعائيات

العالم.عبرالجذريالديمقراطي

يفوالتقدميةالوطنيةوالقوىالدوليدعو-4

أجلمنالعملالىللسلامالمحبةالشعوبوكلالعالم

وذلكالمعمورفيوالطمأنينةالسلمعلىالحفاظ

التسلحمنالحدالىانهادفةالمبادراتكلفىمساندة

والازدهارالتقدمخدمةفيمصاريفهجعلوالاتجادـنحو

الدولكليطالبكما،العالمفيالمجاعةعلىوالقخساء

تياالنوويةطاقتهااستخدامعلىتعملبأنالنووبة

الىاللجوءبعدمدولياتلتزموأن.السلمية؟لاغراض

معاهـدةصدورانتظاردىالنوويالسلاحاستعمال

وتعطيالثوويةالمدخراتابادةعلىتنصملزمةدولية

بتطبيقها.الكفيلةالنمانات

ا"ا!1
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