
الص!يونجبه!مبويالبه!لااالثضاضبه!9الفزف9نر

الدد!يونجبه!جمديالبه!الاالتقافديم9الفؤ

مص!م!ضاتالحللتطببسياللل!9

شواعاط!اضو.د

للغربتبعيةمنمصرفيالآنعليهنحنلماالتمهيدبدا

مايولانقلاباللأولىالأياممنذالصهيونيوالكيانالامبريالي

اقمطءبدأثمالاعلاميةالكوادرمنعددنقلتم،7191

الاعلاميالتأثيرمراكزعنوالديمقراط!ننالوطنيينالمثقفين

تتالىذلكبعد.الاخرتلوواحداالجادةالثقافيةالمنابروأغلقت

بياناتتعلنالتيوالمقالاتوالكتبوالأفلامالمسرحياتظهور

الاقتصاديةالبنيةلربطتعدالأرضيةوكانت.الجديدالعهد

مصرواقتلاعالوطنيةالمؤسساتوتفكيكالعالميةبالرأسمالية

الوطني.التحررحركةفيموقعهامن

فيوالقاهرةالستينياتمنتصففيالقاهرةبينفالمسافةإذن

بينتفصلالتيتلكهيفقطليستالسبعينياتمنتصف

أيضأولكنها،تخونوالأخرىوطنيةاحداهماالحكمفيسلطتين

استتبابعلىمنهماكليساعدثقافيينمناخينبينالمسافةهي

طفيليةطبيعةذاتمايوسلطةكانتولما.القائمةالسلطة

عيناغماضةفيالفاحشوالاثراءالنهبعلىوجودهايرتكز

وقيمرثفكرمنطبيعتهامعينسجمماتفرزاخذتفلقد

منبدءااليجابيةقيمأيةعلىتنقضوراحتهابطوفنهدامة

العملبقيموانتهاعالمصريللشعبالنضاليةالمنطلقات

أرضية،الأرضيةهذهوعلى.والاجتهادوالامانةوالسرف

سوفالوطنيةالثقافةفيالايجابيةالسماتكلوطمستشويه

والصهيونية.الامبرياليةحليفتيهامعالطفيليةالسلطةتلتقي

الثقافيالتعاونوسرطالعاهدة

مصربين"السلام))معاهدةتوقيعتم7691مارس26في

واقامةالبلدينبينالحربحالةانهاءعلىتنصالتيواسرائيل

والعلاقاتالكاملالاعتراف"تتضمنبينهماطبيعيةعلاقات

الاقتصاديةالمقاطعةواخهاءوالثقا!نيةوالاقتصاديةإحيةالدبلوما
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الانتقالحريةضدالفروضةالتمييزيالطابمذاتوالحواجز

بشأنادبروتوكول3رقمالملحقموادوتنص."والسلع

واقتصاديةدبلوماسيةعلاقاتاقامةعلى"الطرفينعلاقات

وانجويوالبحريالبريالنقلحريةوضمانوثقافيةوتجارية

ووسائلحديديةسككوطرقالبلدينبينبريطريقواقامة

التنميةسبيلفيوالتعاون،وتلفونيةوبرقيةبريديةاتصالات

.الجوار)1(وحسن

للاعداد"للتطبيع"لجانشكلتالمعاهدةفيجاءلماوتنفيذا

تمولقد.اليهاالمثارالمجالاتمختلففيتعاوناتفاقيلتلعقد

للتعاوناتفاقياتتسعتوقيع0891العاممنالأولالنصففي

،والتجارة،والعلوموالعقافةوالتربية،الزراعةمجالاتفي

البريةوالمواصلات،الجويوالنقل،والسياحة،والصناعة

خاصةواخرىطيرانواتفاقيه،الشبيبةوتبادل،والبحرية

بالنفط.اسرائيلبتزويد

مرورحريةالاتفاقياتهذهعليهنصتماابرزمنوكان

فيوالاشتراكالتجاريةالمرالكزواقامة،البلدينبينالبضائع

الوفودوتبادل،الاستيرادرخصواصدار،والأسواقالمعارض

التطبيقيالبحثمجالاتفيوالتعاون،والمطبوعاتوالخبراء

بحريةالدولتينلمواطتيوالسماح،المشتركةالمشروعاتواقامة

ثلاثوتسيير،والجويةوالبحريةالبريةالطرقعبرالتنقل

ونفرتيتيالعالىشركتيمنلكلاسبوعيةطيرانرحلات

لمصرالعربيةالمقاطعةلتفاديخصيصاالأخيرةهذهانشئت)

اسرائلوتزويد(اسرائيلالىبرحلاتقيامهاحالةفىللطيران

سنويا.المصرىالنفطمنطنبمليوني

التعاونإلىوالنظراسرائيلبوجودالمصريينقبولكانولما

كافةواستقرارلاستمرارالضمانهما"طبيعي"كأمرمعها

فلقد،والسياسيمنهاالاقتصادي،الأخرىالتعاوناشكال



فنصتالاهتماممنكبيربقدرالثقافيالتطبيعمسألةحظيت

المسار"الطرفينعلاقاتبشأنبروتوكول"منالثالعةالمادة

التبادلأنعلىالطرفانيتفق"انضرورةعلىسالفااليها

فييدخلاأنوعلىفيهمرغوبأمرالميادينكافةفيالثقافي

أشهرستةيتجاوزلاموعدوفيممكنوقتاقربفيمفاوضات

نصتكما"ثقافياتفاقعقدبغيةالمبدئيالانسحاباتمامبعد

و"الجوارحسنعلاقاتتنمية"ضرورةعلىالخامسةالمادة

تشجيععلي"والعملالمنطقةفي"والاستقرارالسلامانماءاد

الدعايةعنطرفكليمتنع"وان"والتسامحالمتبادلالتفاهم

."الآخرللطرفالمعادية

التربيةمجالفيالتعاوناتفاقيةتوقيعتم0891مايو8وفي

تنشرولم.بالقاهرةوالتلفزيونالاذاعةمبنىفيوالعلوموالمقافة

مجلسعلىتعرضولممصريةجريدةأيةفيالاتفاقيةهذه

وكتبت.كاملةسريةعليهاوضربتساعتهاأعلنكماالشعب

الاتفاقيةهذهأن2/6/08فيالاسرائيليةدافارجريدة

خبراءبينالزياراتوتبادلالاتصالاتاسس"تتضمن

والطب،والعلوموالتقنيةوالفنالثقافةحدودفيالدولتين

والبرامجالمعارضواقامةالأثريةوالمكتشفاتالمطبوعاتوتبادل

ومعادلات،والعلميةالثقافيةوالافلاموالتلفزيوينةالاذاعية

والوفودالشبابوفودوتبادلالعلميةوالالقابالشهادات

.")2(للتجديدقابلةسنواتخمسالاتفاقيةومدةالرياضية

الاعدادفيتنشطلكيالاتفاقيةهذهعقداسرائيلتنتظرولم

مختلفتدرسىالأ!حاثومراكزالمؤسساتفراحت"للتطبيع"

الندواتوتقيمومساراتهلامكاناتهتصوراخهاوتعدجوانبه

نشرهاالتيكتلكالموضوععندراساتوظهرت.لمناقشته

اخطار...السلامجاءاذاالقدسفيليرفانمعهد

اسرائيليينتكتابثالابسمنمجموعةتضمالتيواحتمالات

والعلوموالسعليمالمقافةمجالاتفيالتعاونلقضيةفصلينوتفرد

فيالنظراعادةعبر"السلامقيماشاعة"مناقشةيتضمنان

العلماءوتبادلالتاريخيةالحقائقتقييمواعادةالتعليميةالمناهج

.)3(مشتركةبحثمجموعاتوتكوين

كبارمنسيلمصرعلىانهالحتىالمعاهدةتوقيعتمادطوما

أباجاء.الاسرائيليينوالفنانينوالكتابوالخبراءالباحثين

فينائبيوميات!ترجمالسابقاسرائيلخارجيةوزيرايبان

يادينوييغالالاسرائيليةالروائيةدايانويائيل،الأريلف

ريخسوايلي،اثاركعالمقدمالذيالسابقالوزراءرئيسنائب

رابيندفتشوايتامارأبيبتللجامعةالتابعشيلواحمعهدمدير

عميدشيكووحاييمالمعهدفيالأوسطالشرقتاريخدائرةرئيس

لبحثمصرالاكاديميونهؤلاءزارولقد.الانسانيةالعلومكلية

الأوسطبالشرقالمتعلقةالدراساتمجمالفيالتعاونامبهانيات

العربيةالدراساتفيالمتخصصشاموشمعونزارهاكذلك

القدسجامعةفيالعربيالأدباستاذميلسونومناحيم

منوفدراًس"علىغوريونبنجامعةرئيستكواعوووسف

الجامعة.

وبئرالقدسجامعتيفيالطبكلياتبينالتنسيقتمكما

اجراءبهدفمصرفيشمسعينجامعةوبيناسرائيلفيسبع

وذكرتالنيلحمومرضعلىللقضاءكةشبعلميةابحاث

تمانه12/11/0891فيالخبرأوردتالتيارتسهاجريدة

خصصتالتيالامريكيةالحكومةقبلمنالأبحاثهذهتمويل

.دولار)4(ملايين6فيمتهمالذلك

فيالاسرائيليةإحرونوتيديعوتجريدةوكتبت

النساءقسممديرشنكميوسفدكتورزيارةعن1/12/08

سمسعينلجامعةبالقدسهداسامستشفىفيوالولادة

جامعاتلزيارةبرنامجلهأعدوانهبهايعقددوقيمؤتمرلحضور

.فيها)5(والمحاضرةأخرى

كامباتفاقياتفي"الكاملالشريك"المتحدةالولاياتأما

هذااتجاءفيتدفعومؤسساتههاهيئاتهاعبرراحتفقدديفيد

ميزانيةفيالأمريكيالكونغرسفرصدعليهوتشجعالتعاون

مصربينالمباشرالثقافيللتعاوندولارملايينخمسة9791عام

بدءفيللفشلالتاليللعامالميزانيةرخلتتمواسرائيل

06الدوليةالتنميةهيئةورصدت.)6"مشتركةثقافيةمشروعات

الأبحاثومراكزالجامعاتالىلتقديمهادولارمليون

24بكتابةايباناباالامريكيةالشركاتاحدىوكلفتالمصرية

هذهتصويريتمأنعلىاليهوديةالحضارةعنتلفزيونيةحلقة

.)7(واسرائيلمصرفيأيالتاريخيةمواقعهافياطلقات

فيمؤتمراتإلىالمصريينالمثقفينعلىالدعواتوانهالت

التعاون))شعاراتتحتتعقدالغربيةوأوروباالمتحدةالولايات

السلاماقرار"و"السياسةعنالعلمانفصال))و"الحضاري

معاهدمفاجىءشيطانيبشكلونبتت"المعرفةطريقعن

مصريينتضموندواتلقاءاتتعقدمشبوهةوهيئاتابحاث

الشرق"منظمةو"المتوسطالبحر"كناديواسرائيليين

.")8(الأوسط

فيجانبهاالىينخرطمنمصرمثقفيبيناسرائيلتعدمولم

طبقيةمصالحأوعنصريةأوانتهازيةلنوازعتلبيةالتطبيعمعركة

إلىببرقيةالحكيمتوفيقفبعث.الوطنمصالحعنتعميه

اليومفيالمصريةالصحفنشرتها6/5/97فيالسادات

83



لقد.الأقزامأمامالراسخلموقفكمتحية"فيهاقال،التالي

ضعفالىاطمئنانهمبعدالمتحضرتينالفعتينصلحافزعهم

المقاطعةسروجهلهملهمما،أقدامهمتحتلتذلمصر

يريدونهالأنهمالصلحبعدمصرقومةمنوخوفهموالتخريب

الى.فيحتقرونهاوتتملقهمبهملتستنجدبللحروبالقوىمنهكة

نقابلهاالمتحضرينمنوخطوة.والحضارةالكرامهنحوالامام

دائمافالتقدم.للوراءالمتخلفينمعمصرترجعولنبخطوتين

."المتحضرةلمصر

حيثحيفاجامعةإلىدعوةفوزيحسينالدكتوروقبل

9791أكتوبر28فيحيفافيعقدءصحفيمؤتمرفيصرج

وان"المصريالشعبوكذلكعربايكونوالمالفراعنةان"

.")9(الاعتباربعينالتاريخيأخذلمالناصرعبد)

الفنونلأكاديميةالسابقالمديررشديرشادالدكتوروصرج

زأركانوالذيللمقافةالأعلىالمجلسفيالفنونشعبةومقرر

يعرضونالاسرائيليينأناسرائيليينسينمائيينبرفقةالسادات

وانهمالعراقيلأمامهاتوضعالايجب"ممتازة"مسروعات

مصربينمشتركسينمائيلانتاجالمالمنكبيرةمبالغرصدوا

مبدئيهبصفةمليونا12وعرضواالسلامرسالةعنواسرائيل

ع)01(لذلك

ابراهيمالدكتورإلىالقاهريةالاخبارجريدةوعهدت

بجامعةوالاستاذوآدابهاالعبريةاللغةفيالمتخصصالبحراوي

مقتطفاتتنسراسبوعيةصفحةعلىبللاشرافشمسعين

الىالعبريالأدربمنونماذجالاسرائيليةالصحافةمنوطرائف

مصربينالعلاقةأمورمنيستجدماحولمقالجانب

واسرائيلم

بجامعةالنفسيالطباستلذشعلانحسينالدكتورولبى

عينبجامعةالنفسيالطباستاذصادقعادلوالدكتورالأزهر

حولالمتحدةالولاياتفيعقدتندوةلحضوردعو.شمس

فيهاشارك"السيكولوجيةوأسبابهالسلاممقلومة"موضوع

الطبيبانبدأثم.واسرائيليونأمريكيوننفسيوناخصائيون

أكتوبرمجلةفيالمقالاتمنسلسلةنشرفيمصرالىعودتهمابعد

الىالوطنيةالمعارضةمواقففيهايرجعانالاخبلروجريدة

القدرةوعدموالاغترابوالنكوصكالاحبلطنفسيةبأسبل

)11(.التكيفعلى

للتعاونالاسرائيليالمسروععلىمعلقأحسنمحمدويكتب

المصريينالمثقفينبينحوارإقامةمناليهيرتكزوماالثالافي

والصهاينة:
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تحاطالذيالاطار(الحوار)ذلكمنالأهميكونوربما"

امتدادأبوصفهاتتموايبانالحكيمفلقاءات.اللقاءاتهذءبه

حسينالدكتوروزيارة4891عامعلىسابقةأخرىللقاءات

زيارةبعدلهالثانيةالزيارةبوصفهاتعرضلاسرائيلفوزي

طه/الدكتورالمرحومبصحبة4491عامبهاقامسابقة

علييناقشمصرميلسونمناحيميزوروعندما.حسين

تذوقويبرزالمصريينالأدباءأعمالالمصريةالجرائدصفحات

الخ...محفوظنجيبالاستاذلأدبالاسراثيليالمثقف

العدوانمنعاماثلاثينبأنانطباعاكلهذلكويعطي

أبناءبينجفوةالاتكنلموحرماتناأراضيناعلىالاسرائيلي

عبرالمنسابةالانسانيةالعلاقاتنسيجفي"فتق"مجرد.عم

.")12(والعربيةالعبريةالثقافتينبينالتاريخ

والكتابوالخبراعالعلماععلىالزياراتتبادليقتصرولم

الصغارفيوالمحبةالمودةزرعتتطلب"الجوارحسن"فعلاقات

فيالاسرائيليةآرتسهاجريدةذكرتولقد.أيضأ

والعقافةالتربيةمجالفيالتعاوناتفاقيةأن0891المالم4

نفسذكرتكما.البلدينبينالوفودتبادلعلىتنصوالعلوم

وقعتقدالشبيبةلتبادلاتفا!يةأن3/3/8191فيالجريدة

الرئيسمننافونالرئيسىطلبعلىبناءواسرائيلمصربين

وفوداسرائيلإلىسافرالاتفاقيةلهذهتنفيذأوانهالسادات

سنة18و15بينمافيهاالمشاركينأعمارتتراوجشبابية

.مملثلة)13(اسرائيليةوفودمصروستزور

14/2/8291فيدرالصلعددهافياكتوبرمجلةوتقدم

منعائدونالسلام"طلائععنوانتحتصحفيأتحقيقأ

التالية:بالمقدمةالتحقيقويستهل"اسرائيل

قاربقدالاسراليلي-المصريالسلامصرجكاناذا)

الفعليالتطبيعهوالذىالخرسانيالاساسفان،الاكتمال

وهوماالشعبينبلقاءالايتأقلاوهو.الحقنيلزمهللعلاقات

."سيكونوما،اسرائيلإلىالطلائعوفدزيارةفيكان

مرافقا15وأالطلائع!من06ضمالذيالوفدزار

الزيارةبرنامجوتضمنيناير24إلى7منالفترةفياسرائيل

والأماكنللكيبوتساتوزيارةالاسرائيليةالشبيبةمعلقاءات

والمصانعالمدارسوبجضالنازيةالكارثةومتحفالأثرية

التذكاريالنصبعلىالزهورأكاليلووضعالاسرائيلية

.المجهولللجندي

رائعاأكان"الاستقبالان(سنة16)زهارسحروقالت

محبين!الاسرائيليينوجدتاخها(سنة16)عمارعبيروقالت

اظهارهادائماويحاولببلدهيعتز..سعب"وانهم"للسلام



الالمانيةبالمدرسةالطالبةحشمتسحر"أمااللائقبالمظهر

بخبرسعدواالمدرسةفيوزميلاتيزملا!ئي9فقالتبالدقي

."بالعبريةأتحدثسأعودأننيوتخيلوالاسرائيلزيارتي

خطوةأولبأنهاالزيارة(سنة18)نداسميرالطالبووصف

تأكدنا،المسؤوليةعنبعيداالبلدينبينالسعبيالمستوىعلى

فيالعيشيريدونالاسرائيليينمنالعظمىالغالبيةأنخلالها

الرائعبالاستقبالللغايةتأثرتاد:قائلااستطردثم"سلام

أخذحيثنافونالرئيسمنزلفيبهاقوبلناالتيوالحفاوة

.ـ"اسرائيلزيارةبعدمناكلانطباعاتعنيستفسر

التطيمهناهجفيالنظراعادة

رقم3الملحقمنخمسةالمادةمنالثالثبللبندوعملا

تشجيععلىالطرفانيعمل"أنعلىنصوالذيللمعاهدة

المعاديةالدعايةعنطرفكلويمتنعوالتسامحالمتبادلالتفاهم

اتفاقيةفينجهلهاأخرىلبنودوتنفيذأالاخر"،للطرف

بدأتسريتهابسببوالعلوموالعقافةالتربيةمجالفيالتعاون

المدرسيةوالكتبالمقرراتفيالنظراعادةفيالمصريةالحكومة

وتشير.الجديدةالسياسةمعتسب"لاماكلوحذف

مقالفيالقوميةالعقافةعنالدفاعلجنةعنالصادرةالمواجهة

بعضالى"السلامعصرتواكبالتعليمأ"مناهجبعنوان

نحتلفعلىالمقررةالمدرسيةالكئبفيتمتالتيالتعديلات

التيالدينيةالنصوصحذفمنهاوالتيالتعليميةالمراحل

قرآنيةاياتواضافةسلبيةاشاراتبأيةايس!ائيللبنيتتعرض

.الأعداءمعللتسامحتد!عونبويةوأحاديث

حذفلوحظ0891عامبكتب9791عامكتببمقارنة

الابتدائيئالسادسالصفعلىرةالمقر"العبوررمضان"كلمة

الأولللصذفالنحوكتابمنالدباباتحربعنوموضوع

للصفالنحوكتابفي"جديدعهد"وموضوعالاعدادي

ومدجللاعداءادانةالأخيرالموضوعهذاوفيالاعداديالثالث

كذلك.والنضالالعملعلىوحثسجاعتهمعلىللمصريين

وحذفت."والمعتدونمصرادقصيدةالكتابنفسمنحذفت

"وانتصرت:التاليةالفقرة"العظيمالعبور"موضوعمن

دامتماكذلكوستظلمستمرةزالتماالمعركةولكنمصر

محلهاوحلت"الاسرائيليالوجوديدنسهامحتلةالمواقعبعض

منالسلامإلىوسعت،مصر"وانتصرت:الفقرةهذه

دامتماكذلكوستظلإليهساعيةزالتوما،القوةمنطلق

عادلسلامفيالعربيةالأمةوآمال،آمالهابتحقيقمؤمنة

."وشامل

الابتدائيالسادسالصفعلىالمقررالجغرافياكتابوفي

تمكن":بفلسطينالخاصالدرسمنالتاليةالفقرةحذفت

اغتصابمنالاستعماريةالدولبمساعدةوالصهاينةاليهود

العربأهلهامعظموشردوا،4891عاممنذفلسطينأرض

العربوسائرالفلسطينمننأنغير،ممتلكاتههمعلىواستولوا

إلىالفلسطينيالشعبوعودةالأرضتحريرعلىيعملون

.")14(وطنه

التطبيعفيالاعلاصيالدور

علىيقتصرفلمالتطبيععمليةفيالاعلاملدوربالنسبةأما

ممكناواستمرارهاالصهيونيةالدولةوجودمعالتصالحجعل

كاملنسقخلقوهوالاوأسبقذلكمنأهمهوبماقامولكنه

وسهلا.تلقائياالقبولهذايجعلالزائفالوعيعن

بالتركيزسنواتمدىوعلىالمصريةالسلطةاعلامقاملقد

وتخلفالمصريينوتقدم،العربوثراءالمصريينفقرعلى

بظلمشعورإلىالطبقيبالظلمالسعورتحوللبهدفالعرب

عرببضدمصرىالىغنيضدفقيرمعادلةوصرف،اقليمي

القديممصربتاريخعالمشروعالشعبيالاعتزازوخلط!ثي

عملكماآثمإقليميعنصردبتعالالحضاريةوأنجازاتهل

وارجماعالناصريالحكمفترةتشوبهعلىذاتهالوقتفيالاعلام

الاقتصاديةوالاجتماعيهوالسياسيةومشاكلهالحاضرمثالبكل

الاستراكيةعلىشرسهجومذلكورافق.الفترةتلكالى

وضهجها"الجميلة"بأمريكاللتقدمافاقكلوربطوالاشتراكيين

واذاعةصحافهمنالاعلاموسلئلوالتزمت.الرأسمالي

وأالوطنيةالقيموتمتهنالحقائقتقلبيوميةبسياسةوتلفزيون

لاسرائيلالسدداتزيارةتمتالسياقهذاوضمن.تميعها

ثم7891عامديفيدكامباتفاقياتتوقيعوتم7791عام

.9791عامالاسرائيلية-المصريةالمعاهدة

الاهرامجريدةتكتتلاسرائيلالساداتزيارةمنأيامقبل

نخاصمكناالعربنحنإنناالصوتبأعلىقلنا"القاهرية

هذهكانتباليةمفاهيماًسرىأنفسناسجناعندماالعقل

بالشكلتتعلقللنقاشقابلةغيركبديهياتتبدوالتيالمفلهيم

الاسرائيليينإلىالجلوسنرفضكنا.بدلمضمونتتعلقمماأكثر

اكتوبربعدوالآن.السياسيةالبديهيةشكليأخذذلكوكان

وأكثرجسارةوأكثرعلمانيةأكثرعربيعقلهناككان

الاهرام".)وهميةسفسطاتفيغارقينكنا.حضرأ

12/11/7791).

وهمااذنالوطتيبالحقوتشبثنالاسرائيلعداؤناكان
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ونبرهن"ونعقل"الطوقعنفنشبالانأما.نفسيةومشكلة

الصلحمائدةإلىنجلسحينالحضاريوتقدمنانضجناعلى

و"الجاهليالعشائريالاسلوب"نتجاوزفقطبذلك،وبذلك

الأهرام+،اباظةثروت)"أوروبامنقطعةنصبح"

الشعبواستفتيالمعاهدةعقدتولما،(22/11/7791

جرت)كماكانتطبعا()المزيفةالنتيجةوظهرتعليها

قلة"إلافليسواالمعارضونأما.موافقين%0999.(العادة

متجرين"لموسكوعملاء))و"مشبوهةعناصر"و"حاقدة

الشعب.بفضايا

والمرئيةوالمسموعةالمكتوبةالاعلامبأجهزةالمنوطالدورإن

اذاعةمنيمتدوهوومتنوعشاملالعلاقاتتطبيعمرحلةفي

لبنيتتعرضالتيالآياتاذاعةحظرتمحيثالكريمالقران

التمثيلياتإلىللحربتدعوالتيوتلكسلبيبشكلاسرائيلى

الاسرائيليالعربيالصراعمنالمعدلةالنسخةالائتناولىلاالتي

.ذاكأوالاسرائيليالكاتبهذاعنوالمقابلاتالمواضيعالى

أسبوعكلكاملةصفحةوأشرناس!قكماالاخبارجريدةوتقدم

ونماذجالاسرائيليةالصحافةعنمنقولةوطرائفأخباربها

بالنظامالالصقاكتوبرمجلةأما.العبريالأدبمنمترجمة

تخلفاالأفكارلإكثرأسبوعيامنبراتزالولاكانتفقدالحاكم

كالعددمثلاواحدعددوفي.أيضاالتطبيعولسياسةوانحطاطا

زيارةعنصحفياتحقيقانطالعالماضيفبراير14فيالصادر

وزيرافتتاحعنوخبرا،لاسراليلالمصريالشبابمنوفد

فيالمصريينالتشكيليينللفنانينلمعرضالمصريالثقافة

عناعلانالغلافوعلى.سعيدلمحمودلوحاتيضماسرائيل

زفافحفل،العروسةجهاز،تمليكححقق"جوائزهامسابقة

الأولىصفحتهافيالمجلهوتحملإ!مجاناعسلشهر،مجانأ

جاءمسلممصريمطربهومن":المسابقةفيالأولالسؤال

."مرةلأولليروهاسرائيلمنأحفاده

فيمسابقةأضخم"عنالمجلةتعلنالعنوانهذاتحت

سؤالالأولىالحلقة":تستطردثم"المصريةالصحافةتاريخ

منبيهوديةالكثيرةزيجاتهضمنتزوجمصريمطربعن

السلاممبادرةوبعدبينهنماالعلاقةفلسطينحربوقطعت.يافا

."لزيارتهاليهودأحفادهجاء

القارىعيشعمأنتمثلهمومنمنطبئالمجلةفيطبعاوالمطلوب

شخصفيواسرائيلمصربينفرقتالتيالحربهذهبرفع

علاقةليستالبلدينبينألعلاقةأنيبصروانوأحفادءالجد

نأأخيراومطلوب،دمقرابةعلاقةولكنهاجيرةحتىأوعداء

الىالأثموركلأعادالذيالسلامبهذاعينهوتقرالقارىءيفرج

نصابها.
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للصلحوترويجهاالمصريةالاعلاموسائلهيمنةمنبالرغم

منذارتفعتقدالأصواتانالابهالمرتبطةالتطبيعولسياسة

علىمخاطرهامنوتحذرالسياسةهذهترفضالأولىاللحظة

الوطنيةوالهيئاتالأحزابوأصدرت.ومستقبلهاالبلادحاضر

علىالاسرائيليللوجودومقاطعتهامعارضتهافيهاتعلنبيانات

مصر.أرض

المنطمةفصائلهبجيمالمصرياليسارالمعاهدةرفضولقد

والحزبالوحدويالتقدميالوطنيالتجمعحزبفيممثلة

كما.يناير8و،الشيوعيالعمالوحزب،المصريالشيوعي

مجلسواعضاءالاسلاميالاتجاهواصحابالناصريونرفضها

الذيمصرأقباطباباشنودهالباباأما.يوليو23ثورةقيادة

أونهدةيعارضاأنهفرعمالماضيئسبتمبرفيالساداتعزده

ألانتماءمنتجريداأي)""حرطنأصدرانهالامجملهافي

رفضهعنبذلكمعلناالقدسيزورقبطيأيعلى(للكنيسة

فياسرائيليةسفارةلفتحالأولىادذكرىوفي.للتطبيعالقاطع

كامباتفاقياتعلىموافقتهسحبالعملحزبأعلنالقاهرة

شعبيةوتجمعاتنقاباتعدةواعلنتعليهاترتبوماديفيد

المحاميننقاباتمنهاالمماطعةشعاروردنعتللتطبيعرفضها

الهندسةوشعبةوالبيطريينوالصيادلةوالأطباعوالصحفيين

للعمالالعاموالاتحادالمهندسينبنقابةوالنووبةالكيمياوية

المهننقاباتواتحادالجمهوريةطلابواتحاد،العامةونقاباته

مقاطعةولجنة(والموسيقيينوالممثلينالسينمائيةالمهن)الفنية

هيئاتأعضاءنواديومؤتمر،النقادوجمعيةالصهيونيةالسينما

حقوقجمن.الدفاعولجنة،المصريةبالجامعاتالتدريس

ومثقفيهامصركتابمنالعديدعبرولقد،بالدقهليةالانسان

الصهيونيةبالدولةمصرعلاقةفيالانقلابلذلكرفضهمعن

والذيمصرفيباسرائيلسفيرأولاذيساربنالياهودعامما

الشعبيةالمقاطعةسجين"الاسرائيليةالصحافةعليهأطلقت

.للقاهرةمغادرتهقبلالتالي"للتصريحالمصرية

مصر،فيوكوننامجيئنالنايغفروالمالمصريينالمثقفينان"

نأيفضلونكانواولكنهمينشدونهبلالسلاميعارضونلاوهم

الشماليالقطبمع،محددغيركيانأيمعالسلامهذايكون

اللسلامبأنيسلمواأنالآنحتىعليهمالصعبومن،مثلا

لنايغفروالمالمصريينالمثقفينان.اسرائيلمعتوقيعهتمقد

يشعرونفانهماسرائيلياعلمايرونعندماوهم،وكيانناوجودنا

.1(")يأكلهمأحلماهذابأن



القوميةالنقابةعنللدفاعلجنة

اعضاءمنوالمكونةالجبهويةالصفةذاتاللجنةهذهتعمل

التقدميالوطنيالتجمعحزباطارداخلحزبيينوغيرحزبيين

لهدعاالمصريينللمثقفينمؤتمرعقبتكوتولقد.الوحدوي

المعاهدةتوقيعاثرعليأي9791مارس31فيالتجممحزب

ببيانأعمالهااللجنةاسعهلت.الاسرائيلية-المصرية

المخاطرفيهأوضحت"القوميةالثقافةعندفاعانداء"بعنوان

ضياعأبرزهاومناسرائيلمعالعلاقاتتطبيععلىالمترتبة

وعزلتحرريةوطنيةمنطلقاتالىالمتركزةالحديثةمصرهوية

المثقفينانالبيلنوقلل.العربيسياقهاعنالمصريةفةالثقل

ثقافتهمعنوالدفاعالوطنيتراثهمبحمايةمطالبينالمصريين

أشكالكلورفضلهاوالتصديالمخططلتهذهبكسف

النضلليبدورهمالقياممنالدينرجالوتمكينالتبعية

الروحىوتراثهاالبلادتاريختشويهوجهفىوالوقوفالتمليدي

القوانينكافةبالغاءالبيانطالبكما.الوطنيةالوحدةوتأكيد

الثقافةعنللدفاعهيئاتتسكيلإلىودعاللحرياتالمقيدة

مطبوعاتمناللجنةأصدرتهماأولوكان.)16(القومية

العربحولالحكيمتوفيقمعآخر"حواربعنوانكراسة

الداخلفييكمنالخطر"بأنمنهاايمانأوذلك،"والصهيونية

ممنالخصوصوجهعلىيأتيوهو،الخارجفييكمنمماأكثر

عنسواءوالصهيونيةللاستعمارالفكريةللمنطلقاتيروجون

.")17(وعيبلاأووعي

بعنوانبيانعلىتحتويأخرىكراسةاللجنةأصدرتثم

نأاليوممطالبالمصريالمثقف"انفيهجاء(للصهيونيةلاا

ولكيانهلوجودهالتنكروبينوالقوميالوطنيانتمائهبينيختار

ولكلالتحررىالنضاليوتاريخهالقوميوتراثهوهويته

ومنجزأتهوابذأعاتهأبتكارأتهعلي!ارتكزتالتيانمنطفقات

المقصود)العريضةوإلقاعدة،والتقنيةوالفنيةالفكرية

بامتنالطتحتضنزالتومااحتضنتالتي(العربيةالشعوب

.المنجزاتهذهعميق

لاأويكونأنبينبالاختيارمطالبالمصريالمثقفان"

."المقاطعةسلاحمتبنيافعلااختاروقديكون

فيالامبرياليةالصهيونيةالاستراتيجيةارتباطالبيانوأوضح

الاقتصاديةمصالحهاترتبطم..مصريةطبقة"بايجادالمنطقة

منوفئة.م.والاستعماريةالصهيونيةبالمصالحعضوياارتباط

تحولهوعلىالعامالرأيعلىالتأثيرعلىقادرةالمصريينالمثقفين

الثقافيةالمراكزبهتقومالذيالدورأوضحكما"الوضعلتقبل

الأمريكيةالتنميةهيئةأمثالمنالمشبوهةوالهيئاتالعربية

.الهيماتهذهاسرافتحتتتمالتيالابحاثومشاريم

وجهفيالسلبيةتعني"لاالمقاطعةأنالبيانوأضاف

والقوميةالوطنيةمنطلقاتناكلعلىالحفاظتعنيبلالمخططات

شعبنل،.ضميرفيوترسيخهالهاوالترويجوالتحررية

.بأولأولاالمخططاتلدحفهذهالتصديوتعني

الصهيونيالفخفيالوقوعبحاليعنيلاالتصديهذاولكن

نأاذبحريةرأيكوخذاليناتعال،عبارةفييتلخصالذي

منالمصريينبالمثقفينالاتصللوراءتلهثالصهيونيةالمؤسسة

ماأولتنالأنعليوتحرصالفكريةوالتياراتالاتجاهاتكل

انهملادراكهاووطنيةوقوميةصلابةوأكثرهماشرفهممنتنال

يصعبالذيوالحصنالقوميوالدرعالحقةالطليعةيشكلون

.")18(اختراقه

النشاط"هماآخرينكراسينذلكبعداللجنةاًصدرتكما

الجامعةضدالمصريونالمثقفون"و"مصرفيالأجنبيالعقافي

منهاصدر"المواجهة"باسمدوريةغيرونشرة".العبرية

.عددان

نظامسنهاالتيالاعحقالاتجملةأنبالذكرالجديرومن

رئيسةشملتقداصاضياسبتمبرفيالمعارضةعلىالسادات

ولمالبارزينأعضائهاومعظمالزياتلطيفةالدكتورةاللجنة

أشهر.ثلاثةبعدالاعنهميفرج

28القاهرق،81القاهرة:للكتابالمعرفرالدو

الدوليالقاهرةمعرضكانالأخيرينالعامينمدىعلى

والوجودالمصريينالمثقفينبينللمواجهةمسرحاللكتاب

العام،عشرالثالثالمعرضفي.مصرفيالاسرائيلى

علىالقائمينابعضجهودبسبباسرائيلتتمكنلم،الماضي

وأكخلأابهااخاصرجناحئهالهايكون%نمنالكتابهيئة

مكتبةجناجمنكجزءوجودهاتفرضأناستطاعت

فيالاسرائيليةالنسردورتوكيلصاحبهايملكالتي"هاسيتاد

آلافبتوزيعوقامواالجناحالمصريونالمعقفونقاطع.مصر

التيالشاراتعدديقدر"فلسطيناعلامتحملالتيالشارات

وزعواكما"شارةالفبعسرينللمعرضالأولاليومفيوزعت

منويطلبالمعرضفيامكوجناجدخولعدمإلىيدعوبيانا

علىالفلسطينيالعلمرفعوالعربيةالمصريةالنعثسردور

العملوحزبالتجمعحزبعنممثلونالبيانووقع.اجنحتها

داروصاحبالمحاميننقابةمجلسمنوعضوالصحفييننقيب

منوعضوالعربيالموقفداروصاحبالجديدةالثقافةنشر

الثقافةعنالدفاعولجنةوالكتابالفنانينادارةمجلس

القومية.
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الكاتبينعلىالقبضالقتالدولةأمنمباحثانورغم

توزيعاستمرفقدعيسى،صلاجشعرأويحلميالتقدميين

يهتفونوراحواالمواطنينمعاتوتجمهروالبيانفلسطيناعلام

.)91(الاسرائيليوالعدوالصهيونيةضد

لتوقيعهمللتحقيقالمصريينالمعقفينمنعددقدمكذلك

الصحفييننقيبزهيريكاملبينهممنكانالبيانعلى

الذينالمحاميننقلبةمجلسعضوالهلالينبيلالبارزوالمحامي

التهديدسأنهمناجنبيةدولةضدعدائيبعملبالقيام"اتهما

."ال!ساسيةالعلاقاتقطعأوالحرببقيام

القاهرةمعرضفياسرائيلشاركتفلقدالعامهذاأما

الاسرائييلي.العلميعلوهبهاخاصبجناحللكتابالدولي

منخاصعدداالقوميةالثقافةعنالدفاعلجنةواصدر!

معرضفيالاسرائيليللكتاب"لا:بعنوانبمانفيهالمواجهة

الجنلحصقاطعةعلىالمواطنينفيهحعت"عشرالرابعالكتاب

الصراعليس...":الييانفيوجاء..بالمعرضالصهيوني

المتبادلة،الزياراتتزيلهنفسيحاجزمجردالاسرائيلي-العربي

العربيةالسعوببينصراعالمدىطولوعلىالاساس!فيولكنه

يريدالذيالاستعماروبين،والرخاءوالتقدمللتحررالمتعطشة

الشعوبومقدراتارادةعلىوالسيطرةالأرضاحتلال

نأالبيان3-وا."التخلفم!مزيدإلىودفعها،العربية

مقدمتهاويخاالعربيةالشعوببباقيالمصريالشعبارتباط

فحسب،وجدانياأوعاطفياارتباطاليس"الفلسطينيالشعب

الاساسيةالمصالحتحتمهمصيريارتباطالحقيقةفيلكنه

الشعبفيهابماالعربيةالشعوبلكلوالجوهرية

.")02(الصري

لافتاتالقاهرةبوسطالمركزيمقرععلىالتجمعرفعولقد

"الكتابمعرضفيالاسرائيليالجناحقاطعوا".عليهاكتب

."الاسرائيليةالبضائعقاطعوا)ء."الصهيونيةللثقافةلا"

الفلسطينيللكتابأسبوعانفسهالوقتفيالتجمعأقامكما

الفلسطينيةالاعلامورفعتالنضاليةوالأغانيللشعرومهرجانا

.)21(الحزبمركزعلى

وابداعاتهمالفقراهصحافة

بلالسياسيالعملعلىالصريينالثقفينمقاومةتقتصرلم

فشهدت.والابداعيالفكريانتاجهمفيلهاتعبيرااتخذت

أغلبهاالدوريةغيرالمجلاتمنعددصدورالأخيرةالسنوات

وتباعوالتكاليفالوسائلبأبسطتعدكراساتشكلعلى

لاالتيالكراساتهذهاصداروكان.نسبيازهيدةبأثمان
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التيالوسائلهواحدىالمطبوعاتعلىالرقابةلقانونتخضع

قبلمنعليهمالمفروضةالعزلةكسرخلالهامنالكتابحاول

النشر.وسائلعلىوهيمنتهاالسلطة

صحافة))عيسىصلاحعليهاأطلقالتيالصحافةهذهإن

منرئيسياملمحاتشكلالقليلةبقروشهموالمطبوعة"الفقراء

علىظهرتولقد.الآنمصرفيالوطنيالعقافيالعململامح

العقالةوالمعاصرالفكر.الأخيرةالأربعالسنواتمدى

ووبديهياتأبجدياتومصريةو97افاقوالوطنية

واصواتوالأربعاءلقلءوالجماهرلدبوالشارع

وغيرها.المواجهةوخطوةوالنديموالمستقبلأدب

الأعمالمنعددصدرأيضاالأخيرةالأربعالسنواتوفي

للامبرياليةالتبعيةسياسةبمناهضةتتسمالتيالابداعية

ابراهيمالدةلصنعاللجنة"منها.الحرياتوقمعوالصهيونية

فييحدثوالغيطانيلجمال"حراسةنوبة"وجرماوذكر

القعيدويوسفلحمدمصربرفيوالحربالآنمصر

الدنياصندوقوالابنوديالرحمنلعبدوالممنوعالشروع

وغناءوتلحيننجمفؤلداحمدتأليفمنمغنىسريطوهو

عيسى.امامالشيخ

الحاليمصرواقععنتعبرالنصوصهذهأبرزأنويلاحظ

التهكححيةالتعبيريةالمحاكاةعبرموازواقعبخلقأبعادءوتفضح

الواجهةتكشف(8191)"اللجنة"روايةففيالفنتازيةأو

القمعيةالسلطةبينالكابوسيةالعلاقةعنوالراوياللجنةبين

بعدالمواطنلتسحقالاخطبوطيةأذرعهااللجنةتمد.والمواطن

المستكينطنالمولهووالراوي.انسانيتهمنوتعريهتمتهنهأن

ترديدحدإلىثقافياوالمستعبدبلالوايعبالأمرالقابلوالعاجز،

وبناهصممهالأكبرالهرمانفيهابمامستعبديهمقولاتكل

.)22(عبرانيون

يترجم(ء791)"الواديلأرضجرىما))قصةوفي

الىوالسياسيالاقتصاديالبلاداستقلالفيالتفريطالغيطاني

حتىوهواؤهاوأرضهانيلهايباع،مصرلأرضفعليبيع

واحدفدانفييتجمعون"أصليينسكانا"البلادسكانيصبح

المسمىالفدانهذاومنالأرضمنلهمتبقىماكلهو

.)23(القاومةتبدأ"المحروسةمصربأرض"

البر"فيالعرق"قصةفيالراهنللواقعالمعادلةالصورةأما

بماالمجاريمياهطفحشكلفتتخذ7791نوفمبرفيالمكتوبه

البيوتوتحاصرالبرفيالغرقاحداثتكثر.المدينةكيانيهدد

العطنة.الراكدةالمياهببحيرات



الوحيدةالحديقةبغرقع..الاخبارجاءتالليلةتلكفي"

والمقاعد،والزهورالحشائشاختفتالعاصمةفيالمتبقية

كما،الملونبالزلطالمرصوفةالضيقةوالطرقات،الحجرية

لمروريتسعسرخوظهر،الحكوميةالمصالحمبانيتشققت

ادارةفناءومن،الفرعيالسنترالمبنىواجهةفيالبالغلرجل

القديمة.الوثائقحفظ

أكثرلتسويدوتغربلتفرزفسوفوثقافتهالشعبتراثأما

ت!عببهـجعوسوف.اشراقاالأكثرملامحهاوطمسسلبيةمظاهرها

معادمناخويشاعوالمورةالتمردلروجالمناقضةالأبويةالروح

الرفيعالخيطذلكويطمس،الخرافةوتصدروالعقلانيةللعقل

المسلماتفيويشكلث،الضيمةوالاقليميةالوطنيةبينالفاصل

الاستعملرانمرةوألفمرةيقالوسوف.الوطنيةوالمنجزات

الانوانناتعديناهامرحلةسماتمنالصراعوانماضفعل

.السلامعصر،الواحدةالاسرةوئامعصرفي

والعاداتوالأفكارالق!ممجموعالوطنيةالثقافةإن

لتاريخهثمرةهيمسيرتهعبرالشعبانتجهاالتيوالابداعات

فيهامادوراتلعبمابقدروالفكريالماديواقعهتعكس

أبديةأوجامدةالثقافةهذءوليستالتاريخهذامسيرةتحديد

التغيرعلىالقدرةالحيالجسدصفاتمنلهابل-الملامح

والنمو.والتطور

تاريخه.عبرالمكتسبةالشعبهويةهيالوطنيةالثقافةان

قواهبتعطيلللشعبالتاريخيللمسارنفياالاستعما،كانولما

منبلدفيالاستعماريالوجودبينتناصفاهناكفانالانتاجية

قبلكابرالاميلكارويوضحالوطنيةثقافتهوازدهارالبلدان

السيطرةممارسةان"بقولهالعلاقةهذهابعادمنشيئااستشهاده

لها(ااسحقراركعام!تفرضاجنبيةسيطرةوكلالامبريالية

المباشرةوغيرالمباشرةالتصفيةومحاولةالثقافيالاضطهاد

ويعلمنا.")!(المستعمرالشعبلثقافةالاساسيةللمعطيا!

الجديد!العامل"وافريقيافيالاستعماريةالغزواتتاريخ

ومساعدةمواكبةخطوةالفاعلةالثقافيةالهياكلتحطيمكانكيف

عنبحثهفيفانونويؤكد.العسكريالغزولعملية

الاجتما-عيةالأنمطةتدميربعدالغازيان"والثقافةالعنصرية"

القيممنجديدةمجموعةعليهميعرضالاصليينللسكان

أهليشاهدوحين"والسيوفالدافعبقوة"قسراويفرضها

الهربويحاولونوالدونيةبالذنبيشعرونثقافتهمسقوطالبلاد

بادانةالجديدةالثقافيةالنماذجالىالمشروطغيربانتمائهم

الجماهيراشعارعمليةان20()دالاصليةالثقافيةاغطتهم

إلىنظرتهافييتمثلثقافيلاستعبادالأولىالقدمةهيبالدونية

فانونويوضحالتوحدحدإلىيصلقدباعجابنقيضها

والعمليالنفسيالتكاملتحطيمعبرتمرالعمليةهذهأنكيف

منبلادهاطفالبعلاقةمثلاويضرب.المستعمراتلابناء

السينمائيةوالافلامالاطفالمجلاتفيبصورتهموالهنودالسود

والتوحش.للشركنموذجدائماالهنديأوالاسودلفدمحيث

الصغيرالزلجيفاناللمنتصردائمايتوحدالمشاهدأنوبما

الدورهذاالأبيضالطفلبهايتقمصالتيالسهولةربنفس

الزنوجيأكلهانمخاطريواجهومبشراومغامراكاسفايصبح

الطلائع"أنجدتماماالاطفالوكهولاء.")26(الاشرار

بهموحفاوتهااسرائيلتقدمعنيتحدثوناسرائيلمنالعائدين

الثقافيالاستعباددائرةحولهممناكتملتلقد.معهموكرمها

والرقي.للخيركجوهرعدوهمإلىيتطلعونوصاروا

حيثعشرالتاسعأوعشرالثامنالقرنفيفلسناذلكومع

بالغزاةيتوحدمنكلوليسأصليينوسكانغزاةبينالتناقض

غسلفمنمخغسلعمليةجراءمنالعقليلتكاملهفاقدا

تفرزاليوممصرفيالقائمةالتبعيةبنيةان؟نحهالحكيملتوفيق

علىوالحفاظبالغزاةالارتباطفيمصلحةصاحبةطبقيةسرائح

العالم:أمعنمحمودقالوكما.وجودهم

مجردليستمصرفياليومنشهدهاالتيالثقافيةالمحنةالن"

بنيةهيبلفح!سبالخارجمنوافدةثقافيةصهيونيةغزوة

فيالسياسيةالهياكلوتفرزهاافرزتهاداخليةايديولوجية،ثقافية

وهذه.نفسهاالهياكللهذهالنتاجواعادةتكريسا4ائيوممصر

السبيلتمهدالتيهيالمهيمنةوالايديولوجيةالعقافيةالبنية

أ)37(واستنباتهابلوالصهيونيةالامبرياليةالثقافةلاستقبال

والهدفالمعركةفيحليفانوالطغاةوالغزاة،قائمالهجوم

ذاته.الوطنيالوجودبلالوطنيةالثقافةتدميرليسالعزومن

درعافيه7تشكلالذياغدربامستهدفةالوطنيةالثقافةإن

بهاالوطنيةالثقافةولأنتدميرهدونوحائلاالوطنيللوجود

الطغاةفانوتراجعبهودعوامل،ضعفومواطنقوةمواطن

قوىانوكما.ملامحهابعضاستعلاليعدمونلاوالغزاة

فانللنضالالصالحةالثقافيةللقيمانتقائيبتحليلتقومالثورة

للقيمانتقائيةبعمليةأيضاهيتقومسوفالمضادةالثورةقوى

يجعلثقافيمناخوخلقالتاريخيةالمسيرةلاعاقةالصالحةالثقافية

ممكنا.وجودهااستتباب

بينالعلاقاتتطبيعلسياسةالحقيقيةالابعادإلىنصلثم

مرفوضاتكلجعلهوبالتطبيعالمقصودان"اسرائيلمصر

النظرعلىالأمريقتصرولامقبولةأمورامصرفيالوطنيالشارع

أبوالدينمحعىبشارعمبنىفوقالمرفرفالاسرائيليالعلمإلى
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مظاهركلليشمليتجاوزهبلعاديكشيءبالقاهرةالعز

عشراتمصرسعبدفعالتيوالامبرياليةالصهيونيةالهيمنة

وفيععنهلدرئهاالحديثتاريخهمدىعلىالشهداءمنالآلاف

الذيالوقتفيعادياالسلامعنالحديثيصبحالتطبيعسياق

واللبنانيالفلسطينيالشعبينالاسرائيليةالطائراتفيهتقصف

بدونمصرأرضعلىالأمريكيةالعسكريةالمناوراتوتمر

مباركالرئيسيعلنانصادمأيبدوولن.احتجاجمظاهرات

ويبدوبالأمرلمصرعلاقةفلااسرائيلسورياحاربتاذاانه

علىاسرائيلبادانةالمتحدةالاممفيالتصويتعنمصرامتناع

سطبالتطبيعمعنىيكونوهكذا"طبيعيا"أمراالجولانضم

الثقافيةالهويةواسقاطالوطنيمصرنضالمنكاملةحقب

فيالابنوديالرحمنعبدقالهاكماأوالنضالهذاعبرالمكتسبة

:"الثالثالعالمبوابات"قصيدة

عبرا!كتسبهللمقافيةاطويةواسظطالوطنيممرنضالمن

ضيدةفيالإشوديالمرحمنعدقلالاكماأوالنفمالهذا

:لملثللث،"!م"بولبال!

قامتقيامتكموجيا

حامتغريبةطيرة

الموازينوقلبت

نظرفيهبقيرالعل

...الأوطانوفكرة

بحذرنأخذهالازم

شينأصبحالزين

ينراًصبحوالشين

.؟؟)28(لفينواخذنيليليا

الاسرائيليكالمشروعكلاما،للتطبيعالاسرائيليوالمسروع

ليسوالهدف.العربيةالدولكافةعلىمطروج"للسلام"

العامالرأياتجاهاتبتغييراسرائيلتجاهالعداءنزعمجرد

النضاليالسيياقعنالانسلاخعبربالضرورةيمروالذيالعربي

حيويامجالاتريدفاسرائيلالوطنيالتحررلمعسكروالثقافي

والاقتصادية.السياسيةوهيمنتهاالعنصريتفوقهالمشروع

العمل؟وما

كشفوسلاحناالوعيتزييفوالطغاةالغزاةسلاح

نا.سبيلناوالديمقراطيةوسيلتهمالقمع.الحقائق

فيالشعبيةالجماهيربطموحترتبطوممارسةكمفهومالديمقراطية

بديللاالتيالوسيلةوهيالاجتماعيوالتقدمالوطنيالتحرر

بالعمليةوالاسراع(الداخلي/الخارجي)العدوانلصدعنها

المقيدةالقوانينالغاءاجلمنالنضالان،التاريخية

09

حمايةقانون(7791)وألمواطنالوطنحمايةقانون،للحريات

حمايةقانون()7891الاجتماعيوالسلامالداخليةالجبهة

يكتسبالنضالهذا-الخ.00(0891)العيبمنالقيم

التعبيرحريةفيالجماهيربحقالمطالبةفانوكذلك.الأولو-لة

انتزاعفيساعدوربما.الحاحاالأموراكثرمنأصبحوالتنظيم

وحقوقالديمقراطيةعنللدفاعلجانانشاءفيالتوسعالحقهذا

وربما،النضاليةوثقافتهالوطنعنللدفاعولجان،الانسان

امتهانمنلهتتعرضمماوحمايتهااللغةعنللدفاعلجانحتى

الحقيقية.دلالاتهامنمفرغةمفرداتهاباستخداميومي

سبيلمنوليس...محيقوالخراب...تتريةالهجمة

الديمقراطي.بالعملإلاللمواجهة

مشلهولا

الاهرامملحق،وملحقاتهاللا"لفافيةالكاملةالنصوص:السلاماتفاقية)1(

.(9791ابريل01)الاقتصادي

الثقافيةالمجالاتفيواسرائيلمصربينالعلاقاتتطبيعاشرارأبوهند)2(

.145-144ص،(891ايوليو1116فلسطينيةشؤون-والاقتصادية

بيروت،الكلمةدار،للسلامالاسرائيليللم!روعفيمصر،حسنمحمد)3(

.172-801ص،891

.146ص،ذكرهسبقمصدر،شرارأبوهند)4(

.441ص،السابقالمصدر)5(

الوطنيالتجمعحزب،.للصهيوليةلا،القوميةالثفافةعنالدفاعلجنة)6(

.6ص،ت.د،الوحدوىالقومي

.178ير،ذكرهسبؤمصدر،حسنمحمد)7(

.18صى8191()يوليةا)8(المواجهة

اليسار،القاسمسميحأموضوعيةحقيفهمصرعروبة"فيمذكور)9(

.!9791ديسمبر14)ديسمبر1،العري

.51و"12ص،1،للمواجهة،أالسينمائيالغزو)(01)

العربالثقافةلوزراءالايسنائيالموتمرإلىالمصريةالوطنيةالجبهةورقة1)11(

0891(أغسطس1،21العرباليسار)الصهيونيالثقافيالغزولمجابهة

.03س91ص

.178صذكرهسبقمصدر،حسنمحمد)12(

ص،ذكرءسبقمصدر!واسراثيلمصربينالعلاقاتتطبيع،فيمذكور()13

461.

إلىتتحول(والمعتدونمصر):أالسلامعصرتواكبالتعليممناهج1)14(

.12-13صاالمواجهة،مصر(عن)ذكريات

ص،السابقالمصدر"والغزوالتطبيعمواجهةفيعامانأ:فيمذكور\()ع

.17

للعربحولالحكيممعاخرحوارأالفوميةالثقافةعندفاعانداء!)16(

.ت.د!والوحدويالتقدميالتجمعحزب،والصهيونية

.\ص،السابقالمرجع)17(

.2،4،5،7ص،ذكرءسبقمرجع،للصهيونيةلا)18(

فبراير1)73(التجمعحزبيصدرهادوريةغيرنشرة)التقدم)91(

.ه-1ص(8191

.(8291يناير)228المواجهة)02(

.8191،بيروت،الكلمةدار،اللجنة،ابراهيماللةصنع)21(



غير)،5291،باريس،بيضاءاقنعةسوداءبثرة،قانونفرانز)26(.7891القاهرة،مدبوليمكتبة،جرىماذكر،الشيطانيجمال)22(

.(العربيةإلىمترجم.السابقالمصدر)23(

،ا!مربالثقافةرزراءالاستثنائيالمؤتمرفيا!المأمينمحسمودكلمةمن)27(القاسمابومنصورترجمة،أوالثقافةالوطنيالتحرر9،كابرالاميلكار)24(

.28ص،(0891اغسط!)21،العرباليسار0(7691يناير)الثورةفلسطين

والثفافة،الأدبدار،والممنوعالمثروع،الابنوديالرحمنعبد)28(للكتابالأولالمز!رإلىمقدمبحث"والثقافةالعنصرية"قانونفرانز)25(

7891بيروتضمنمنثوروالبحث.5691عامباريرفيأنعقدالذيالزنوجوالفنانين

،افريكانيوس!بريزمنخاصعددفيالمؤتمرأبحاث

مم!ى5 8"ء--!لأ

م!كم!

!ه.

لأ*!تن؟ح!!ث!ث!تمابم!!بر1إلملمثبر/بمك!،

،!/ك!/لأ9
!ث!1؟!لما

-\،!أ.لالاا!

.ءيمك!رلاأ!،أ3اااأا

كا2لئيههممعطوط؟د!إقيالأاش،رلمكر*

ئر؟!قيإإ،سإليه!أزهـع*سز?ئبهد،

لاؤكل!*-طلمو"!شوفى!كع-برإلى!يم*

7ك!ألؤئه!-لاء!ا،أ،علىا-"ط؟يى،

!!1،ح!س3إاحتااروهف.،زركأ!كأررس3

لأ.لمهـ؟اضس،اطولو*!-قي3إكووعو،اخييء

3ص!سالكل!ا7زرلأا1"،سلأ

-،حميم-،ءلم!،؟-حط*خ.!لكروسالا؟رئنى

ل!ةش؟اؤ؟كضكصلأء!ى*.لثو!لى!أ!ررورستق!3لم

(عم!لمولماط6ص*ا،،ول"!،)حم!ء!رأ-ا،للر-ا!!كوا،!-!!!زرا!!كأ"ى7

لآطا؟،رو/.!.!ر"كاذ:ل!يسعمادإولوة

كألال!!!-!مم!،أءلأ؟ضكأ؟.!--*ول!حيلا!خحي!

يد!حمرر+خ!طكلو
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