
الحل!قاتتطببان!9اففلا3إتنيضف9

نج!ال!وال!ياتم!القظضيه

شاف!ي!!تقل

الامبرياليالثقافيالغزومواجهةندوةفيالمشاركونيعلن

أقطارلمختلفينتمونالذين،العرببللوطنالصهيوني

العقافية،والأجيال،الفكريةالتياراتكافةويمثلون،الوطن

ورفضهمادانتهم،وطنيونمصريونمعقفونبينهمومن

كما..الصهيوقوالكيانمصربينالعلاقات"التطبيع

العدو.معللصلحترميعربيةسياسةأييشجبون

حوله،والحوارالموضوعمناقشةبعد،يسجلونوهم

يلي:بماالمشتركةقناعتهم

استخدامهو"العقافيالتطبيع"مصطلحاستخدامإن:أولا

منالعدويسعىمغلوطةنظروجهةيحمللمصطلح

غيرأمرمعهالتعاملعدمبأنللايحاء،خلالها

طبيعيةلعلاقاتيسعىلاهوذاتهأنهحينفي،طبيعي

نظريةمنا!طلاقا،المستوياتمنمستوىأيعلى

منطلقاتمنتتحركالتي،المزعومةالصهيونيالتفونن

العربي،العقللتطويعوتسعى،عدوانيةعنصرية

للامبرياليةالتبعيةمنحالةإلىونقلهعليهوالسيطرة

بثقافتها،الصهيونيةالدولةتشكلالتيالدولية

المنطقة.فيرمحهارأسىووجودها

معالغربيةالقتالجبهاتعلىالمدافعسكوتلن:ثانيا

المصرية-الجبهةمقدمتهاوفي-الصهيونيالعدو

الفكرجبهةعلىمدافعهنيرانيصغدالعدوجعلت

الحقيقب-ةالجذوراقتلاعبهدف،والوعيوالثقافة

المعادينالعربالمثقفينمنيتطلبماوهو،للمقاومة

مدارسهم،اختلافعلي،والصهيونيةللامبريالية

وتخليق،الجبهةهذهعلىالعدوضدالصراعتشديد

الثقافةتسللأشكالكلضد،الفعالةالمقاومةأدوات

الصهيونية.العنصرية
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علي،الآنقتالهالعدوبهيمارسالذيالسكللن:ثالثا

كانت،وسائطخلالمنيتم،والوعيالثقافةجبهة

أقطارمختلففيقويةمرتكزات،زالتوما،لها

المخططلتنفيذكغطل!تستخدم،العربيالوطن

فان،هناومن،والصهيونيةللامبريالية،المشترك

مواجهةتتطلب،الوعيصعيدعلىالعدومواجهة

أودولية،كانتمحلية،الوسائطتلك

والأوروبيالأمريكيالثقافيالنشاطخاصةوبصفة

وأهمها.الوسائطهذهأقوىيعتبرالذي

العربيالعقلتطويعالعدولمحاولةالحقيقيةالادانةلن:بعارل

لتخليقوتسعى،الرفضموقفتتجاوز،لمخططاته

للاستعمارمعادية،تقدميةقوميةعربيةثقافةمفردات

الحربأمامالصمودعلىقلدرة،والتبعيةوالتخلف

بمنهجها،الجبهةهذءعلىالعدويشنهاالتيالضاريه

موقعمنسوتفاعلهل،المستنيرةورؤيتها،العلمي

فيانسانيهوملكلمع-والتواصلوالاستقلالالتميز

العالمي.التراث

الاعتمادمهمة،العربالمثقفينعلىلايلقيذلكإن:خامسا

التي،العربيا.لشعبطلائغباعتبارهم،الذاتعلي

ملايينشحسابعلىوالتئقفللتعلمالفرصةأخذت

وموضوعاوالتخلفللجهلأشرىظلوا،الشعبأبناء

العدوهدفهوالشعبهذاكانولما،والتسلطللقهر

لتعليمه،العربالمعقفونيسعىأنفينبغي،الرئيسي

،الفكريالنشاطبينيجمعواوأن،منهوالتعلم

وإلهامه،،الشعباستلهاموبين،العمليوالنضال

الدوائرحول،العربالمثقفينجماعةاحتشادأنذلك



المحيطعنيعزلهم،العرييالوطناقطارفيالحاكمة

للىويستدرجهم،الأمةعنللدفاعوالتاريخيالحقيقي

تفرضالقوميةالمسووليةإن.فاعليتهمتقلحيث

سياسةوتعميمتعريبسيلسةمواجهةالآنعليم

جىخعلىوالاعترافالصلحوفرضداوودمعسكر

عالعرب

مناخايتطلب،المقاومةأدواتتخليقلن:سادسا

والابداعالعلميالبحثحرياتيتيح،ديمقراطيا

وحقوالمعتقدالضميرحريةويصمون،والأديالفني

عموما،العربللمواطنينالمستقلوالتنظيمالتجمع

نأنلاحظولذ،الخصوصوجهعلىمنهموللمثقفين

فيمستركاقاسماأصبح،جميعهاالحريلتهذهلهدار

العربيةالسجونوان،العريالوطنءأنحلمعظم

والأدباءوالكتابالمثقفينمنمتزايدةبأعدادتزدحم

القهرهذاأن،نرىوالصهيونيةللامبريلليةالمعادين

هوبل،مطلقبسكلسلبيمردودذو،العربب

علىيسخهلالتيالحربفيللعدوةمباشمغيرمساعدة

للنضالالمثقفينندعولذلك.والوعيالثقافةجبهة

مواطنيها،عنيدها،العربيةالحكوماتترفعحتى

غيرقوانينهاعصاتكفوأن،الأمةمثقفيوعن

كانتاذا،عناالمتحضرةغيىوأعرلفهل،الديمقراطية

العقللتطويعالصهيونيةالمحلولةتحاربأنحقاتريد

الامبريالية.لأهدافالعربي

الثقافةجبهةعلى،الصهيونيالامبرياليالمخططلن:سلبعا

عليعصئاليس،وقوتهضراوتهرغم،والوعي

الأرضفيلمواطنيناالبالمملةالمقاومةلأشكاوفي،الهزيمة

وجهعلىمنهموإلمثقفون،المحتلةا!لسطينيةاالعربية

الباهرالدورانكما،ذلكعلىدليل،الخصوص

بمختلف،مصرفيالوطنيونالمثقفونلعبهالذي

العربعزلمحاولةمقاومةفي،واتجاهاتهممدارسهم

كلومقاومة،العربمنغيرهمعن،المصريين

جعل،الثقافيةالجبهةعلىالعدومعملالتعلأشكال

.!التطبيع9عمليةيسميهملعرقلةمنيشكوالعدو

التقدميةالقوميةالعربيةالمقافةحركةعلىيتعينثامنا:

نأوالشعبيةالرسميةلهاوأشكلمؤدسساتهابمختلف

التقدميةالعربيةوالمؤسساتوالطاقاتالقوىتدعم

مجالاتفي،والاساليبالوسائلبكافة،المصرية

الثقافيالتعاونوصيغوالندواتوالطبعالنشر

وكذ

تاسعل:

.خرىلأا

فيممثلةالمحتلةالأرضفيالعربيةالثقافةدعملك

الجامعلتطليعتهاوفيالثقافيةالفلسطينيةالهيثات

والموسسماتالصحفيينورابطةالكتابواتحاد

الوطنية.الاعلامية

جهودتنظيميتطلب،السابقةمالمهلتحقيقإن

والامبريالية،للصهيونيةالمعادينالعربالمثقفه،

الأطروخلق،العقافةمجالفيالمحليةومرتكزاتهما

،العربللمثقمينالجمعيالعمللتنظيمالضرورية

علىثم،القطريالمستوىعلى،الهامالمجالهذافي

عنللدفاعقطريةلجانبانشاءوذلك،القوميالمستوى

مستقلة،ش!عبيةديمقراطيةكمنظمات،القوميةالثقافة

كافةفيالمثقفينالمؤتمرويدعو.عرببنظامأيعن

.اللجلنتلكانساءفيفوراللبدء،العربيةالاقطار

بهساهمالذيالتقدميالقوميالعملمنجزءالتكون

للأمةالصهيونيالامبرياليالثثتافيالغزومواجهةموتمر

العربية.

،الأرفريومأبيان

تونسفيالمجتمعينالعربوالمثقفينوالمفكرينالكتابلن

الامبرياليالثقافيالغزومواجهةلدراسةالمكرسالمؤتمرفي

الى3آذار/مارس92منالفترةفيالعربيةللامةالصهيوني

فالأرليومدسةالسلالذكرىبمنلسبة8291ابريل/نيسان

كلفيالفلسطينيالشعبلجماهيروالتقديربالتحيةيتوجهون

الأيامهذهيواجهونالذينالمحتلةالفلسطينيةالأرضانحاء

المحتليندباباتالعزلاءوصدورهموحجارتهمبأيديهم

ويوكدون،والدملرالفتكآلياتوكلوبنادقهمالصهاينة

علىالعزلاءالسعوببقدرةإيمانهمالمتواصلةبانتفاضتهم

الذكرىفي.والعدوانالظلمومقاومةالمؤامراتمواجهة

الصامدينفلسطينأبطالنحعيالأرضليومالسادسة

لاستمرارالقاطعرفضهمبنضالهميؤكدونالذينالمناضلين

الأرضهذهتظلأنعلىواصرارهمالفلسطينيةالأرضنهب

.التضحياتوغلتالثمنكانمهنماعربية

فلسطينفيالعربيةالأراضيعنالدفاعلجنةأعلنتوحين

فانماللأرضيوما7691مارس/اذارمنالثلاثينالمحتلة

معركتهاأنقلطبةوللعالمالعربيةللأمةبذلكتوكدأنلرادت

وان.والانسانالأرضاجلمنمعركةهيالصهيونيةمع

أرضهي4891عاماحتلالهاجرىالتيالفلسطينيةالأرض
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تعبيراوسيظلالأرضيومكانوبذلك،عربيةوستبقىعربية

الترابكاملتحريراجلمن،الخالدةالحقيقةهذهعنناصعا

المحتل.الفلسطيني

الشعبوجماهيرالعامهذاتمرالأرضيومذكرىهيوها

وترويالمحتلينضدنضالهاتؤججالمحتلالوطنفيالفلسطيني

دفاعايومكلويسقطونسقطواالذينشهدائهابدماءالأرض

لواجهةتستيقظبأنالعربيةللأمةوايذاناالأرضعروبةعن

الأوهاملكلوتسفيهااسرائيلوربيبتهاالامريكيةالامبريالية

المشبوهة.السلاممشاريعحولتنسجالتي

الأرضفيالصامديننحصيالمجيدةالذكرىهذهفيإننا

جماهيركلباسمونؤكدعروبتهااجلمنالمناضلينالمحتلة

يومايكونأنيجبفلسطينلاالأرضيومأنالعربيةالأمة

تحريراجلصنالأمةهذهجماهيرفيهتقفبيةالعرالأرضلكل

التحريرمنظمةبقيادةالفلسطينيةالدولةواقامةالمحتلةالأرض

الفلسطيني.للشعبوالوحيدالشرعيالممثل

يهيبونتونسفيالمجتمعينوالمفكرينوالمثقفينالكعابإن

الشعبجانبإلىللوقوفالعالمأحراروبكلعربيبكل

وتقريرالحياةفيوحقهوطنهحريةاجلمنالمناضلالفلسطيني

المصير.

الشرفعلاملتمنعلامةالنضالىهذاتأييدأصبحلقد

العرببالوطنفيلاالنبيلةالحرةوالقيمللامانةومعياراالفكري

.رءبأ!العالمفيوانمافحسب

تأييدهميعلنوناذالعربوالممقفينوالمفكرينالكتابإن

فيمعهويتلاحمونالفلسطينيالعرببللشعبالشجاعللموقف

والرجعيةوالصهيونيةالامبرياليةضدالعربيةالأمةمعركة

والتقدمالعربيةالوحدةوتحقيقالتحريرقضاياأنليؤكدون

تحريرهوفلسطينتحريرإن،فلسطينبمعركةجدليامرتبطة

كله.العرببللمستقبل

الشعببمورةتلتحمأنالعربيةالأمةبجماهيرنييسإننا

كلتقديمإلىتسارعوأنالمسلحالكفاجطريقفيالفلسطيني

يليءماعلىهناونؤكدوالتأييدالدعمأشكال

لتأكيدالفلسطينيالشعبمعللتضامنالتطوعضرورة-ا

المعركةهقومية

والعرببالفلسطينيالنضاللمساعدةبالمالالتبرعضرورةس2

القوميالشعبيالنضالىصندوقفكرةوطرحعموما

.الوجودحيزإلىالعربيالشعبمؤتمرمنالمقترج

والنصرالمسلحوالكفاجوالوحدةبالوعيالعدومواجهةفالى
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العربية.والأمةفلسطينلشعب

مصرفيالوطنيينالكتابمعتضامروثينة

لمناقشةتون!فيالمجممعينالعربوالمفكرينالكتابباسم

العربب،للوطنال!هيونيالامبرياليالثقافيالغزوأشكال

وفنانيهاومفكريهامصركتابالىنرسل،مقلومتهوسبل

صمودهمعلىتحيةةمصرفيالعرببالشعبومثقفيهاطليعة

يكرسهاوماوالصهيونيةللامبرياليةالتبعيةسياسةضدونضالهم

العربيةالأمةتستهدفالتيالسياسةتلك،ثقافيةأشكالمن

المعقفيننضالطليعة،ضدهانضالهمويشكل،أقطارهابكل

والصهيونية.الامبرياليةضد،العرب

ذا،والديمقراطيينالوطنيينوفنانيهامصركتابإن

والكيانمصربينالعلاقاتئطبيعلسبسةيتصدون

الصهيوني،الامبرياليالثقافيالغزوأشكالوكافة،الصهيوني

شعببهاضطلعطالماصذيالتاريخيبدورهميضطلعونانما

فيالعربيةالجماهيرنضاليحعيإذ،والموتمرمالعرببمصر

يدينفانه،الوطنيونوالفنانونبالكتلطليعتهاوفيمصر

موجهةويعتبرها،المصريينالمثقفينضدالقمعيةالسياسات

والديمقراطيةالشعبيةالمنظماتويدعو،العربالمثقفينلكل

الكتابمعوالتضامن،السياسةهذهلاستنكار،العربية

الثقافيالتطبيعلسياسةالمعادين،المصريينوالفنانينوالأدباء

والاعتقالالسجنرهنزالواماوالذين،الصهيونيالعدومع

.الانحتى

ذداء

حكمعلىالتصديقتمقدبأنهعلنماأخذوقدالمؤتمرإن

نفذواالذينورفاقهالاسلامبوليخللدالابطللعلىالاعدام

يحذر،كلهاالعربيةوالأمةمصرفيالعربيالشعبارادة

المنظماتكافةويناشد،تنفيذهمغبةمنالمصريةالسلطة

الحرياتبقضليامنهاالمهتمةخاصة،والدوليةالعربيةالشعبية

مصر،فيالوطنيةالمنظملتموقفمساندةالديمقراطية

هذاتنفيذلعدمالمصريةالسلطةلدىمعهابللتدخلومشاركتها

باجراءات،قانونيةغيرمحكمةعنصدرالذي،الحكم

الدفاعأهدرتهمابينومن،الدفاعضماناتأبسطأهدرت

بعملهميقومونورفاقهالاسلامبوليخالدجعلالذيالنبيل

لتاريخهاواستمراراالعربيةالجماهيرلضميرامتعالاالشجاع

الخيانة.مقاومةفيالعريقالنضالي



العمل"برنامج!

مؤتمرفيالمشاركينالعربوالكتابوالمعقفينالمفكرينإن

ذإ،العربيةللأمةالصهيونيالامبرياليالثقافيالغزومواجهة

لابالعملالفكراقترانأنيؤكرونالأولمؤتمرهميختتمون

لمعركةالتصديفيشعبياقوميانضالايكونأنإلايمكن

.الحضاريالتحدي

سبيلولا،الجبهاتمتعددةالمقافيالغزومواجهةالن

والرسميةالشعبيةالعربيةالطاقلتبحشدإلافيهاللنجاح

رغمالهدفيخدمبماتوظيفهاعلىوالعملبينهاوالثنسيق

العربب.الوطنفيالسائدةالسياسيةالعقبات

مصيرنافيهايتحددضاريةمعركةتواجهالعربيةأمتناإن

منظملتهاخلالمنالعربيةالجماهيرفانولذلك،بعيدةلاماد

تواجهأنالصعبةالظروفرغميعنيهاالتقدميةالقوميةالشعبية

والوسائلالأهدافتحددعملوخطةاستراتيجيةبرويةالموقف

والاساليب.

تطويرعلىوالعملالمؤتمرهذامقرراتتنفيذيمكنوحتى

يليمايقررالمؤتمرفان،القوميوالثقافيالمكريالجهدهذا

للعمل:برنامجا

ومتابعتهالعملاستمراريةفي:أولا

كرسهالذيالثقافيالقوميالعملاستمرارالمؤتمريقررا(

العرببالشعبلمؤتمرالدائمةبالامانةالثقافيةالشعبةتعاون

الثقافيةوالهيماتوالمنطماتالعربوالمثقفينالمفكرينمع

للفكرالقوميالمجلسادتأسيسعبروذلك،العربية

."العربيةوالثقافة

مسؤولةوطنيةلجنةاثعيتمعربئقص!اكلصعي!على(2

تنفيذعنالعربيةللف!هـوالثقافةالقوميالمجلسمع

بينوالتكاملبالتنسيقوذلك،المؤتمرهذامقررات

قطر.كلفيالثقافيةالهيئات

ادارةشأنهامنعملخطةوضعالمذكورالمجلسيتولى(3

والعقافي،الفكريالصعيدعلىدوليةعربيةحوارات

الشعوبمقدمتهاوفيالثالثالعالمسعوبمعوخاصه

ومتابعة،العالمانحاءوبقيةأوروباوكذلك،الاسلامية

بالشؤونالمعنيةالدوليةالثقافيةالنشاطاتوحضور

العربية.

علىالمتخصصةالمنظماتمعالتعاونوتنسيقتنظيم4(

والرسمي.الشعبيالصعيدين

واللجنةالعرييالشعبلمؤتمرالدائمةبالأمانةيناط(ه

لهذاالتنظيميالشكلاقامةألمؤتمرلهذاالتحضيرية

العمل.

المؤتمراعمالوتوزيعنشرفي:ثانيا

الهامالقوميالمؤتمرهذاعنالاعلامالسرعةوجهعلىيتما(

ونعائجه.

اقتضىاذاأكثرأومجلدفيوالمناقساتالبحوثنشريتم(2

الأمر.

الجامعاتاللىونتائجهالمؤتمرأعمالتوصيلعلىالعمل3(

الهيعلتونحتلفالبحوثومراكزالعلياوالمعاهدالعربية

المعنية.والرسميةالشعبيةوالاعلاميةالثقافية

حسبكلبالعملوليتهممسؤالمؤتمرفيالمشاركونيتحمل4(

وغيرهاالمقرراتهذءتنفيذعلى،وموقعهوطاقتهتخصصه

.الآخرىالوثائقاشتملتهمما

القياملجلمنالأصعدةمختلفعلىالنضللضرورةفي:ثالثا

حضاريةتحولاتمنتستهدفهوماثقافيةبثورة

المؤتمرهذاشكلهاالتيالقوميةالثقافيةالادارةخلالمنا(

المعنيةالعربيةالعقافيةوالهيئاتالمنظماتمعالحمليتم

العربيةفةالعقللأصيلالمطلوبةالعلميةبالجهودللقيام

محتواها.وتموير

علىوالفنيةوالثقافيةالفكريةوالملتقياتالندواتتنظيم2(

والدفاعالعربيةالثقافةلابرازوالدوليالعرببالصعيدين

عنها.

اللازمةوالاعلاميةالثقافيةالأدواتامتلالنعلىالعمل3(

الجماهيرإلىالمطروحةالأفكارلايصالوالاذاعةللنشر

الثورةاحداثفيعليهاوالمعولالمصلحةصاحبةالعربية

الثقافية.

وسطاليوميالنضاليالثقافيبالعمليعتنيالبرنامجهذاإن

..التغييراجلمنبرنامجهايصبححتى،الجماهير

الختاميالبيان

فيعقدالعربيالشعبلمؤتمرالدائمةالامانةمنبدعوة

مؤتمر82ابريل3اللى82مارس92منالمدةفيتونس

كثمرةالعربيةللأمةالصهيونيالامبرياليالمقافيالغزومواجهة

فيفيةالعقلوالهيئاتوالمثقفينالمفكرينبينوالتعاونللتفاعل

شخصيةو(ا.ه)الموتمرهذاحضروقد.العربيالوطن

59



العربي.الوطنانحاءجميعمنثقافيههيئة)16(

:محاورخمسةأعمالهجدولفيالمؤتمرهذابحثوقد

العربية.للشخصيةالقومعةالخصائصا(

فيالفكريوالاستلابالصهيونيالامبرياليالمقافيالغزو2(

العربي.الوطن

العقافي.للغزوالتاريخيةالجذور(3

الحاضر.الوقتفيالعربيةللأمةالصهيونيالثقافيالغزو4(

العربي.الوطنفيالثقافيالغزومواجهةه(

اطارفيالموضوعتناولتبحثأ)48(خلالهالقيوق!

.الحلولواقتراحالظاهرةهذءتشخيص

فيالثقافيةونالشووزيرالأخالثقافيالغزومؤتمرافتتحوقد

العربيةأمتهاقضايامعوتفاعلهاتونص!دورعلىمؤكداتونس

اختلافهلعلىالآراءوتفاعلوالنقاشالحوارمنأيامستةوبعد

فيالعربيةالجماهيرومشار!ةوبحضورحرديموقراطيمناخفي

هذاشدهاالتيالشبابمنالجديدةالأجيالىوخاصةتونس

روحاالؤتمرعلىواضفتمعهفتفلعلتالهامالقوميالحدث

مرارةمنالرغمعلىلوالتفاؤالمقةوتبعثالايمانبحرارةتشع

.الأوضاعوخطورة

بمناسبةمارس35يومخاصةجلسةالموتمركرسوقدهذا

الفلسطينيالعرببالشعبنضاللتحيةوذلكالأرضيوم

ضدالحاسمةالشاملةالعربيةالأمةمعركةفيمعهوتلاحما

والرجعية.والصهيونيةالامبريالية

فيتتمثلالمزدوجةمشكلتناانبجدارةالمؤتمرهذاأكدوقد

69

الأطرقدرةوعدمالجهاتنحتلفعلىكاسحهجوموجود

الحاسمةالمواجهةفانوبالتالي،مواجهتهعلىالرسميةوالأنظمة

بية؟والنقلالثفافيةومنظماتهاالجماهيرمواجهةهيوالجدية

ومستقبله.الصراعبحاضروالمعنيةالمستهدفةلأنهاوالسيالسية

القوميةالذاتيةالشخصيةتأكيداهميةعلىالمؤتمرأكدوقد

والعلاقات،المحددةالحضاريةالأهدافذاتالعربيةللأمة

الاحتراممنتنطلقوالتيأيضاالمحددةوالدوليةالانسانية

.الاندادوصراعوعلاقاتوالتكافو

التيالية:الوثائقالموتمرعنصدرتوقدهذا

الصهيونيالامبرياليالعقافيالغزولمقاومةتونساعلانا(

..العربيةللأمة

العربيالشعبنضللمعوتلاحموتأييدتحيةبيان2(

الفلسطيني.

الصهيونيعالعدومعالعلاقاتلتطبيعورفضادانةقرار3(

المؤتمر.موضوعبملخصختاميةفكريةوثيقة(4

العمل.برنلمج(ه

الختامي.البيان6(

.البرقياتمنعدد7(

مقرراتهتنفيذفيوالبدءأعمالهمواصلةالمؤتمرقرروقد

يمكنحتىالعربيةوالثقافةللفكرالقوميالمجلسبلنشاءوذلك

الجماهيرإلىالنداءوتوجيهوتوظيفهلالعربيةالطاقاتحسد

لأنالعربيالوطنفيالثقافيةوالمؤسساتوالهيئاتالعربية

والسلاخالفكرمعركةطريقعلىويدعموهالوليدهذايحتضنوا

.والحضارة


