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باريسفيالصريينالكتابمنبيان

والاصدقاءالزملاع3!اأ

الثرقطفيألاميركيةالعسكريةللسياسةواسع.نحططلطارفي

جانبالىمركزيامكاناالراهنالصريالنظاميحتلالأوسط،

النطقة،شعوبحساباعلىالخططهذااهدافلتنفيذاسرائيل

الشعبالىبالاضافة،واللبنانيالفلسطينيالشعبانمقدمتهاوفي

.المصري

للعيانواضحةواللبنانيالفلسطينيالشعبينمعاناةكانتواذا

اللبنانيةالأراضيعلىينقطعلاالذيالمشتركالدمنزيففي

ميليشياتمنابتداءوركائزهالمستمرالاسرائيليالعدوالنبفعل

وأنتهاءبالجنوبالحدوديالشريطفيحدادسعدالنشقالضابط

الشعبمعاناةفإن،بيروتشرقاالكتائبحزببميليشيات

البوليسيالقهرطليعتهافياخرىاشكالاتتخذالصامدالصري

عنالتدريجيلتنازلوالالشعبلسوادالتصاعدفقاروالاالمتزايد

منالعديدالاميركيةالتحدةالولاياتبمنحالوطنيالاستقلال

العسكريةعوالقواعدالتسهيلات

العاماللرأيمع-تابعغ،والاصدقاءالزملاء31كاولعلم

الشهراخرالساداتالرئيساطلقهاالتيالدعوةتلك-الصري

فيالقيمينالمصريينالصحفيينعن"عاماعفوا)،معلناالماضي

يأإ،يوماوأربعونخسةمدتهالعفوهذابان(،منذرا"الخارج

الذيالانقلابذكرى)ايار(،مايو15فيالزمنيمفعولهينتهي

719107عامالسلطةعلىالرئيسبهقام

(،عفوا"المصريالرئيساسماهماالن،لاحظغ،كذلكولعلم

بهاقامتاعتقالاتحملةأوسعمعوقتاواحدفيترافققد

التيالديمقراطيةالوطنيةالعناصرضدالصريةالأمنأجهزة

انتشارمننتائجهااليهأدتوماديغيد،كامباتغاقياتتقاوم

الأوسط،الثصرقفيالاميركيةالعسكريةللقواعدواسع

ءالخصوصوجهعلىلبنانفيالمدمرالالصرائيليوالتصعيد

تكشف،انفي،(العفو"و،(القمع"بينالمفارقةهذهان

الوقتفيالمصريللنظامالحقيقيالخططعنتماماالقناع

الماضي)أدار(مارسغايةمنذاعتقالهمويتمتمفالذينالحاضر..

عليوعدلمحامينالنقابةمجلسعضوالهلألينبيلالبارزكالمحامي

عبدوحسينالصريةالنقابيةالحركةمؤسسياحدسنة().7عامر

فريدةالكاتبةوزوجنهالصحفيينضقابةمجلسعضوالرزاق

الىيننمون،القوميةالثقافةعناللدفاعلجنةعضوالنقاش

اجيالوإلى،التقدميةالوطنيةالسياسيةالتياراتمخنلف

نإبل.والصحفيينوالمحامينوالطلأبالعمالمنأيضأمختلفة

،الرزاقعبدحسينالناضلتحريرهايرأسالتي"التقدم)تمجلة

،الوحدويالتقدميالوطنيالتجمعلحزبالدلخليةالنشرةوهي

يتوقفحتىالفنيةوادواصهلالطباعيةاجهزتهاصودرتقد

تحريرها.رئيساعتقألمعواحدوقتفيصدورها

البدنيالقمعمنالواسعةالجديدةالحملةهذهسبقتوقد

-والصحفيينالكتابعلىاأخرىحملة،قليلةبأسابيعالمباشر،

)،تطبيع"علىالاحتجاجهوطبيعياحقامارسواالذين

فيللكتابالدوليالمعرضبمناسبةاسرائيلمعالعلاقاتا

وقتذالثالصحفييننقيبللتحقيقالنيابةفاستدعت،القاهرة

شعراويوحلميعيسىصلاحالكتابواعتقلت،زهيريكامل

نائبللتحقيقاستدعتقدقبلمقوكانت.نصحيوفوأد

كتاباانه.الفلمجردالزياتالسلامعبدالسابقالوزراءرئيس

الكاتبواعتقلتالطبعةفبفصادرته"أينإلىمصر)،بعنوان

،بيروت!نشرهتموقد،بالكتلهذاانمنبالرعنممراتعدة

ولم7191دستوروضعفيرئيسيةمساهمةلهرجلتأليفمنهو

الدستور.هذاعلىالنظامخروجعلىدللانهمنأكثريفعل

النظامظلفيوالصحفيينالصحاقةمنالموقفوليس

منمطلقبشكلالتعبيرحريةمنموقفاالا،الراهنالمصري

رثيسللتحقيقاستدعيفقد.الشعبفئاتمنفئةأيةجانب

عد.دالسابقالنائبوكذلكصدقيعزيز.دالسابقالوزراء

صحفية،مقابلةاليهنسبتالأوللألن،الجامعيالأستاذايقاضي

التيالمراتعددحصرإلىسبيلولا.مقالاكتبالثافيولأن

تنشرهمابشأنللتحقيقالدينمحيخالدالناضلفيهااستدعي

كذلك،.يرأسهالذيللحزبالداخليةالنشرة"التقدم"مجلة

علىلحصوله،الاعتقالرهنيزاللاصودةمحسنعبدفالهندس

الوطنيينالقادةاحدذكرىفياحتفالىبإقامةطلبهيويدحم

مصطفىعاماعشرخسةمنذالراحلالوزراءرئبسىهو

.النحاس

خلالالرباطإلىالمصريينالمحامينمنوفدتوجهوحين

بالعاصمةالمنعقد،العربالمحامينموتمرفيللمشاركةالاضيالعام

المحاميننقيببينهمومنالوفد،اعضاءبعضوقام،الغربية

اجهزةقامتديفيد،كاصبسياسةبنقدالخواجةأحمدنفسه

ءالعامالمدعيوقام،القاهرةإلىوصولهمبمجردباعتقالهماللأمن

معهم.بالتحقيقالاشتراكي

فيجاعكمامتنروطة،السادات""ديمقراطيةلأدنلماذا؟

بالوافقةالخارجفيالمميمينالصحفيينعنالأخير(،"عفوه

سياسةاي،،الجديدةالصرية،)بالحقاثقأسماهماعلىالطلقة

مبمفياميركيةعسكريةقواعدمنعنهاننجوما،ديفيدكامب

منكذلكعنهانتج!وما،وعمانوالبحرينوالصومالوالسودان

يعنيهبمل،الاوسطالثصرقفيالسلامعقمثيللهيسبقلمابتعاد

العودةفيوحقهالفلسطينيالشعبلقضيةودائمثابتحلمن

الوحيدالشرعيممثلهبقيادةالستقلةدولتهقامةوإالصيروتقرير

هوللسلامالمعنىهذاابتعادان.الفلسطينيةالتحريرمنظمة

أضحتالتيديفيدكامبلاتفاقياتوالرئيسيةالأولىالبنمرة
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زرعطوهي:ومعلنةواضحةوالاستراتيجيةالسياسيةتربرتها

سواءالأوسطالشرمغمنطقةكلنيالاميركيةالعسكريةالقواعد

قوات!أو"المشتركةالمناورالاس"أو"التسهيلات*يسممطبما

سبيلعلى"،سيناعفيالدائمة)!ألاقامةأو"السرتعالتدخل

حلفالىللانضنماماستعدادهالسداتوليسأخيرا،الثال

الاطلنطي.

دفبيدكنامبأهداف

باحكامالنحو،هذاعلىديفيدكامباتفاقياتاتحقيقإن

العدوادغواستمرارالمنطقةعلىالأجنبيةالعسكريةالسيطرة

هو،لبنانوجنوبالفلسطينيوالشعبالعربيةالأراضيعلى

النطاقطالواسعةالعربيةالشعبيةالمعارضةمكامنيفجرالذي

الولاياتمعالساداتأبرمهالذيالكاذب"السلام"لهذا

وهو،النفطمنابعفعليايهددالذيوهو،والصرائيلالمتحدة

إدغبلمجددأمالاندلاعطعلىاللبنانيهالحربيشجعأيضأ

سورياعلىللعدوانلاسرائيلالأخضرالضوءيعطىالسادات

فيتوثرلنواسرائيلسوريابينالحربباًنالأخيربتصريحه

واسرائيل.مصربينالعلاقاتا

ديفيدكاملفرض،الساداتنظاممنالأمراحتاجلذلك

منباستمراريتخذان،العربوبقيةالمصريالشعبعلى

الحقيتىالصوتالعالميسمعاندونيحولماالقمعاتااجراع

سيادة"وباسم،الأخيرةالعشرالسنواتفخلألمصر..لشعب

المعاديةالقوانينمنمجموعةأكبرالساداتاصدر،"القانون

مصر.تاريخفيالديمقراطيةولجوهرللحريات

صلبفيادخل-السلطةتوليهعام7191-عامفي

قوةفيتكونقراراقمااصدارحق"لهإنتقولمادةالدستور

القوانيناصدار،،حقلهانكما112()مادةإلقانول!3

يلغيقضائيامنصبأابتدعثم801(.)مادة(،عليهاوالاعتراض

منصبهو،العاديالقضاعاختصاصاتمنالكثيرعمليآ

وفالاتجاهجذريأألغىنظامظلفي!لاشتراكياالعامالدعي)،

ذإ،الطبيعيوقاضيهالمواطنبينيحولمنصبوهو.الاشتراكية

السياسيةبالمحكمةاشبهموازقضاعإلىالتطبيقفيتحول

لسنة34القانودنبحمالاشتراكيالعامللمدعييحقإذ..الخالصة

لدةشخصايعلى-اعتقالائي-بالتحفطياًمران"7191

قويةشبهاتوجودلمجرد،سنينخسلدةتتكرريوماستين

السلطة.جان!منضدع

يونيو-الاجتاعيالسلأمبقانونسميماوبموجب

باعتبارهالاشتراكيالعامالدعييتولى"-7891)حزيران(

للمادقطبقآ-الأساسيونظامهالمجتمعسلامةتأمينعنمسوولا

مخالفةلأيةبالنسبةوالادعاعالتحقيقسلطة،الدستورمن917

بقانونسمىماصدروعندماأ(.ا)مادة"القانونهذالأحكام

الاشتراكيالعامالمدعىاصبح.891ايار،مايوفي-15العيب

القيممحكمةاماموالادعاعالتحقيقسلطةغيرهدونيتولى

هذاقيعليهاالنصوصالافعالعنالسياسيةللمسووليةبالنسبة

احدمنبلأطغعلىبناعاًوعلمهإلىيصلماعلىبناءالقانون

يتولىكما.القضائيالضبطماًمورياحدأوالواطنين

لتنطيم7191لسنة34القانودطنيلهالقررةالاختصاصاتا

عنفضلأوذلك،الشعبسلامةوتاًمينالهراسةفرض

-16)مادة،الأخرىالقوانينلهاتقررهاالتيالاختصاصات

الاشتراكيالعام/المدعياصبحذلكوبناءعلى(.المثانيالفصل

تمسالقالوضوعاتاوتحقيقفحصيتولى*الذيهوسواهدون

مجلسأوالجمهوريةرئيسمنبتكليفالواطنينعامةمصلحة

للمرشحينوبالنسبة17(.)مادة،الوزراءرئيسأوالشعب

علىيعترضالطالاشتراكىالعام!للمدشكىالبرلمالطلعضوية

منالرشحاسمباستبعادمنهقرارااعتراضهويعتبر..الترشيح

*انالاشتراكىالعاموللمدعى3(.ا)مادة"الترشيحقوائم

)مادة،البلادمغادرةمنشخصأيبمنعامراصداريطلب

.)33

،قامالاشتراكىالعامللمدعيالواسعةالسلطاتهذهوبموجب

اسخونفىالمواطنينمئاتبزجالراهنالمصريالنظام

النيابةأوالمحكمةكانتوحين".الشبهة)ءلمجردوالمعتقلات

علىيعترضالجمهوريةرئيسكانالمتهمينعنبالافراجتأمر

ذإ،النيابةأوالمحكمةقرارمنيوملعثصرخسةخلأا،الافراج

عمدانهذلك.مرتينالاعتراضحقيمارسانالقانونلهكفل

الغاءباسم-الاستثنائيةوالقوانينالاجراءاتتقننإلى

العسكريالقضاءنيالعاديالقضاءفادمج-العرفيةالأحكام

تطويرالىعمدكما.السياسيالطابعذاتالقضايايخصمافي

لهيكنولمالبريطانيةالحمايةعهدفيصدرالذيالتشبيهقانون

من.891عاماليهقأضافوموسولينيهتلرقوانينفيإلانطير

حصر.تحتيقعمالاالسياسيهالجرائم

7191لسنة34القانونبينانهنلاحطادنيجبأنناعلى

الأولىللمرةالاشتراكىالعامالمدعيمنصتاستحدثماالذي

الدعىومنحالعيتبقانونسميالذيمما.891لسنة59وقانون

لسنة2قانونصدر،الطلقةشبهالسلطاتتلكالاشتراكيالعام

لسنة33وقانون"والواطنالوطنحريةحماية"بعنوان7791

.ىالاجتاعيوالسلامالداخليةاءلجبهة!،حمايةبعنوان7891

زيارةمواكبةفيصدراقدالقانونينكلاانهناواللاحظة

ديفيد.كامباتفاقياتوتوقيعالمحتلةللقدسالسادات

وتحظر.."الاجغاعيالسلامقانونمنالثانيةالمادةتقول

وأالمنماويةللشرائعانكارعلىتنطويمذاهبإلىالدعوة

الوحدةتعريضالسادسةالادقوتحدد.ىاحكامهامعتتناقى

مقالاتإذاعةكتابةاًوبنشرللخطرالاجناعيوالسمالوطنية

يكودغخارجهااوالبلأدداخلمنمغرضةأوكاذبةاشاعا!تاأو

."الهزيمةروحإشاعةأوللدولةالقوميةبالمصالحالمساسشأنهامن

الفاشيةالعهود

الأنظمةظلفيإلاقطتوجدلمالتيالقوانينهذهإن

لاتفاقياتوالتنفيدالتمهيدمعتر!فقتقدوالفاشيةالنازية



الاقتصاديالاستقلالنيالتفري!ومعناحيةمنديفيدكامب

.هأخرىناحيةمئالطائفيةوالفرتةالعنفروحواشاعةالوطني

وطلابهاوفلاحيهابعمالها،المصريةالشعبيةالجماعيردفعالذيالأمر

حق7291عاممنذالستمرالسلميالانتفاضإلىومثقفيها

كانودن،يناير91و18ني.التاريخيةبالانتفاضةمرورأاليوم

..7791الثاني

الاساسيةلسلع11واختفاءالأسعارفيالجنونيالارتفاعإن

الاستهلاكىالترفبكمالياتاالأسواقطواغراق،العاديللمواطن

التضخم،وتفاقمالبطالةانتشارمعجنبإلىجنبأالمستورد،

الوطنيالاقتصادفيالاستقلالنيللتفري!ثمارمنكانتكلها

لصز.

فيالوطنيالتفريطبينتربطلاحتىللأفواعوتكعئها

العسكرية،القواعدعليهايقيمللاجنيبتقدبهاالأرض

وهيمنةالوطنيالانتاجركائزبتدميرالاقتصاديوالتفريط

للبلاد،الاقتصاديةالمقدراتعلىوالتصديرألاستيرادوكلأء

علىسواءالتعبيرحريةمنوقاطعاحاس!االنظامموقفكال!

الاعلامى.أوالنقابيأوالباشرالسياسيالصعيد

عضويةاسقطت767791-لعامالبرلمانيةالدورةمنط

رئيسنائبحسينالدينكمال:همنوابثلاثةعنالشعتمجلس

والشيخ5291يوليو23ثورةمجلسوعضوالسابقالجمهورية

أدنولمجرد.الاسكندريةنوابمنالحريريالعزوأبوعاشور

اتفاقياتمقدمةعلىاعضائهمن17يوافقلم7791برلادط

الصريالرئيسبادرفقد-المحتلةالقدسزيارة-ديفيدكامب

الحريريالنائبعنالحصانةرفعتمالدورةتلكوأثناء،حلهإلى

عتقاله.وا

نفسهيحلأنالجديدالوفدحزباضطر7891عاموفي

وفي.الجمهوريةرئيسجانبمنالمباشرالاكراهضغطتحت

سنابقمعارضأيبنجاحالأمناجهزةتسمحلم9791العام

بهاووصل.باعجوبةافلتالذينصارممتازالنائببلستثناء

هوالانتخاباتأثناعالسجنفيالمرشحينأحدتحتجزأنالأمر

الجمهوريةرئيسوكان.القاهرةفيالساحلدائرةنائبطهأحمد

هاجممنكلاسقاطإلىداعياالانتخاباتحملةبنفسهيقود

منأييدرجألا"قانونيال!السلطةواشترطتبل،ديفيدبمامب

الانتخابية.الدعايةفيالمساًلةهذهالرشحين

الصحاننخفسف

عهدهالسادلتبدأفقد،والصحفيينللصحافةبالنسبةأما

المثعبشاركوالأغم7391عامومحرراكاتبا.12بفصل

عنأوقف7491عاموفي.الحربعلىالسابقةانتفاضته

()شباطفبرايروفي.التقدميةالوطنية"الكاتب"مجلةالصدور

إلىموقفااتخذتلأنها،اليسارية"الطليمةكمجلةأوقف7791

وبايقاف.العامذلكمن(الثاني)كانونينايرفيالجماهيرجانب

التقاعدإلىعمليايحالورومحرروهاكتابهاكانالنابرهذه

زيارةسبقذلكوكل.الاعلامأجهزةوبقيةالكتابةمن3سمبحرما

الفورعلىرافقتهاالتيديفيدكامبواتفاقيات،المحتلةالقدس

التالية:الخطوات

خارجيعملون9791عاموصحفيأكاتبا34تحويل1-

المذكورةالزيارةلممارضتهم،الاشتراكيالعامالدعيإلىمصر

عليها.بنيتالتيوللأتفاقيات

المدعىإلىالداخلفيالمقنمينالكتابمنسبعةتحويلي3-

الصحفييننقيبفهميحسينالمناضلبينهممنالاشتراكىالعام

تحريررئيسهيكل"حسنينجمدالصحفيوكذلك،السابق

كتابفيالتحقيقوقائعأصدرالذيالسابق"الاهرام"

بالعربية.

خطابفيالجمهوريةرئيسجانبمنالصردغالطلب3-

الكتابتفصلأنالصحفييننقا.بةإلىالسعببمجلسعام

عضويتها.جدولمنبالخارجالمقيمينوالصحفيين

الوطنيالتجبمحزبلسان(،الأهالي"جريدةملأحقة4-

بحيثالاخرتلوالواحداعدادهابمصادرةالوحدويالتقدمي

.7891عاممنذالصدورعنالتوقفإلىعمليأاضطرت

وعبرالشعبمجلس.منبرمنعلناالداخليةوزيرتشهير5-

فيالقيمينوالصحفيينبالكتابوالصحافةوالاذاعةالتلفيزيون

.9791عامالخارج

منبالداخلالقيمينوالصحفيينالكتابجميعمنع6-

كلهاالخاضعةالاعلامأجهزة،بقيةمعالتعاملأوالكتابة

الدولة.لاشراف

بشكلالداخلفيالعارضينوالصحفيينالكتابءحبس7-

القضاءولأن،الاشتراكيالعامالدعيصلاحياتبموجب،دوري

قابلةيومالستيناعتقالهمفإن،عنهميفرجكانللصريالوطني

إلىقائماظلفيها،البتسبققديمةقضايلفيولوللتجديد

يومنا.

ينصالذيالجديدالصحافةقانودنصدر0891عاموفي8-

فيالاشترأكأوالصحفاصداريحظر"أل!على18الادةفي

التالية:للفئاتالصورمنصورةبأيةملكيتهاأواصدارها

السياسية.الحقوقمزاولةمنالمنوعودنأ-

الاشتراكأوالسياسيةالأحزابتشكيلمنالممنوعون-ب

فيها.

للث!رائعانكار!كللىتنطويبمبادىءينادونالذينج-

المعماوية.

القيم.محكمةمنعليهمالمحكومد-

الممنوعاتمنالسلسلبهذاالقصودأنالسياقطمنويتضح

فيالبديهيةالحقوقمنللمعارضةالطلقالحرمانهووالمنوعين

.الرأيوحريةوالتعبيرالاعتقاد

الرئيسلنداءتستجبلمالصريينالصحفبيننقابةولأن

الصحافةقانونفيلجأفقدعضويتها،منلهالمارضينبفصل

سميتالمباشراشرافهتحتجديدةهيئةابتداعإل!الجديد

نقابةصلاحياتعلىفمليايستحوذ،للصحافةالأعلىبالمجلس

"نادإل!تحويلهاحينذاكالرئيبىرأىالتيالصحفيين

القاعدةمنمنتخبةالنقابةأنفيواضحوالنمرق".اجتماكي

منبقرارمعينالأعلىالمحلسهناببل،للصحفيينالمناسغه
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الجمهورية.رئيس

فيالواسعةالوطنيةالمعارضهةمنمباشروبب!ببه9-

عليهاالابقاءتمفقد،الصحفييننقابةلالفاءالثعبهصفوف

الأعلىالهلسىلصلحةالأساسيةصلاحياتهاسلبهابعهد

في3داقيادلتفييرالمكشوفالعلقالفغهوبعد،للصحافة

.الأخيرةالانتخابات

منالمعينالشورىجملساصدرالصلاحياتناحيةفمن

الصحفيينجميعمنالمرفوضةلائحته،الجمهوريةرئاسة

الياللائحةهذهتقولحيث،السياسية3صماتجاهابمختلف

الادة-الثالثالباب)في.891لسنة148بالقانونالهقت

إذاعةأونشروالصحفيينالصحفعلىيحظر!نصهما5.1(

إلىالدعوةأ-:التاليةالأمورمنأمرأيعلىينطويما

معتتنافىأوالسهاويةللشرائعنكارااتتضمنآراءأومبادىع

الدينيةالهنيممنالنيلأوالتحررإلىالدعوة-ب.احكامها

والاحماءاتوالبياناتالاخباربر-هللوطنالولاعاو

المصالحيمص.مماالمثيرةالدعاياتأوالمنرضةأوالكاذبة

القالاحمائياتأوالبياناتأوالأخبارد-هللبلادالقومية

عاملكل7.1الادةوتلزم(.القوميةوالسلامةالأمنتمس

علىالحصهول*أ-الاتيبراعاةالصحفيالنشاهرفيوصحفي

وعدمالشرعيةالمصادرخلالمنوالرسميةالصحيحة!االأخبار

غيربطرقالهقائقأوالمعلوماتاوالأخبارهذععلىالهصول

المقررالقانوفيللنظامفالفةومشبوهةبوسائلأومثروعة

اًيةفييعملصحفيأيعلىنهإ!116الهادةوتقول3.لذلك

داخلمصريةغيراعلاميةوسيلةأوصحفيةوكالةأوصحيفة

الأعلىالمحلسأذنعلىأولايحصلأنخارجهااوالجمهورية

نقل!جوازعلى333-225الموادوتنص".للصحافة

(،.أخرىإلىصحيفةمنالاستعجالحالةفيالمحفي

الصحفييننقيبزهيريكاملإليهدعاطارىءاجآعوفي

بالصحافةللعاملينالعامةالنقابةرئيسالفقي)حينذاك(وممد

الصحفيونرفضصحفي0.6وضموالاعلأم،والطباعة

جملسبهاافتىالقاللائحةمثروعهبالاجماعالمصريون

واجبةكلائحةفأصدرهاعادالساداتالرئيسولكن.ال!ثورى

وحرية،العامةللحرياتالمعاديةالقوانينلمسلسلتتويجاالنفاذ

إلىأدىالذيالأمروهو.الخصوصوجهعلىوالتعبيرالرأي

الصحفيينلنقابةالأخيرةالانتخاباتفيالسافرلهلطةلتدخل

وحسينتادرسسميركالزميلين-بعضهمأنجميث،المصريين

متهمينآالمحاأمامنزاهتهافيبالطعدهتقدموا-ااهثرقهاوي

بالتدخل.الشورىمجلسورئيسللأعلأمالدولةوزير

الأخيرةالقمعحلة

ضمنمصرفيالقعالأخيرةحملةتأتيالسياقهذاوفي

وأحدةكعملة،العودةإلى،بالخارجالمقيعينللصحفيينالدعوة

التأويلفرصةلأحديدعلماللصريالرئيسأنبل.وجهينذات

لامنلكل"نهائياانذارا"المزعومالعفوبنفسهاسمهدحين

"حريةوكأن،الاشتراكيالعامالمدعيإلىبتحويلهيعود،
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فيمدرجةليستالصحفيأوالكاتهسيختارهالذي"المكان

بابإلىمصرخارجالتواجديضافوهكذاالهريات،باب

الجرائم.

رغم،الرئيسباعترافانذارهوبل،عفواليسإذلنإنه

يحتاجانلاديفيدكامبهياسةوتأييدمعارضةعنالتخليأن

لسانباعتقالالجهنميةالقمعدائرةاستكمالإنه.،"عفوإلى

لبسطضروريةكعقدمةا،والخارجالداخلفيالصريالشعب

أل!ننسىلاونحنأراضينا.علىالأميركيالعسكريالنفوذ

وزيرزيارةعشيةاتتقدوالخارجللداخلالقمعقبضةتشدبد

هيتلك.أبيبوتلللقاهرةهيجالكسندرالأميركىالخارجية

سلامهاحولتالتيديفيدكامبلاتفاقياتالرئيسيةالنتيجة

على.الأوسطاكسر!وعرضبطولممكنةحربإلىالمستحيل

والمعنويوالفبهريالسياسيالقمععلىمقصورايعدلمالأمرأن

القمع.أدواتمنأداةالبشعالبدنيالتعذيباصبحبل،عامة

خيرةمنعدديلنهاعللتعذيبمحلاالنهلعةسجهراصبحلهند

ورائهومنالعزبيكماليدعيمنيدعلىالصرينالمناضلين

الساداتية.والسلطةالعامةالمباحثبالطبع

خارجمهللقاانفسنانرىلاإننا..والأصدقاءالرهءايها

الشعبلنضالوالطبيعيالعضويالامتدادنحنبلبلأدنا،

بالنسبةهناكليستوخارجهاهالحدودداخلمصرفيالعربي

منمزيفةقضيةفهي،والخارحالداخلتدعىقضيةلنا

منالم!ثينةمواقفهالتفطيةالمصريةالسلطةافتعلتهاالأساس

الديمقراطى.والقهرالاقتصاديوالتدهورالوطقالاستقلال

القمصرمعلاالسلطةهذهمعوالوحيدالأساسهدخلأفنا

الوطي.3كاترافيذرةكلعندفاعأودمنااعمارنانعطيها

الرأيومعهن-نطالبهنإننا.هوالأصدقاعالزملاءأيها

بوقفالعربيمصرشعبهمعتقفواأن-كلهالعالميالعام

وبالفاء،الأبطالمناضليناعنالفوريوبالافراج،التعذيهب

وبالتحقيق،الديمقراطيةللحرياتالمعاديةالقوانينكافة

والصحفيين.الصحافةلحريةالكامل

فيوقفتهالعربيمصرشعهبجانهسإلىبالوقوفنطالمإننا

وهسد،أراضيهعلىالأميركيةالعسكريةالقواعدضدالصامدة

والعدوان،الأخرىالمربيةللأراضيائيليالاسالاحتلأل

الشقيق.لبنانعلىالمستمر

وقفمهفيالعربيمصرشعبجانبإلىبالوقوفنطالبمإننا

المصيروتقريرالعودةفيوحقهالعربيفلسطينشعبجانبإلى

منظمةالوحيدالثرعيممثلهدةبقيلالمستقلةدولتهوإقامة

كامباسقا!بغيركلهلذلكسبيلولا...الفلسطينيةالتحرير

أمانوتهددهددتنتائجمناتفاقياتهعلىترتبوماديفيد

العالمي.والسلامالأوسطالشرق

مستقلة.حمرةالعربيةمصرعاشت

المجيد.الصريالشعبكفاحعاش

العربيةامتناعاشت

اًلبيان:موقعو

،مباركالسلامعبد،الحكيمعبدهلاهر،بهجوريجورج

كافق.ميشيل،العالمأمينكلود!سهكركبغالي


