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عٌداً عاما ونٌف تقٌم جرٌدة اللومانٌته جرٌدة الحزب الشٌوعً الفرنسً  80مثل كل عام ومنذ 

وفً نفس الموعد وهو النصف االول من شهر أٌلول من كل عام حٌث ٌنهً الطلبة  جماهٌرٌاً 
هذا المهرجان الذي تحول من مهرجان . عطلتهم الصٌفٌة وٌلتحق  معظم الفرنسٌٌن باعمالهم 

خاص بدعم جرٌدة محددة الى مهرجان شعبً تساهم فٌه كل اطٌاف الشعب الفرنسً المحبة للفن 
سالم والمهتمة بمتابعة لٌس فقط نشاط قوى الٌسار الفرنسً بل كل نشاط والموسٌقى والغناء وال

 ,القوى التقدمٌة فً العالم 
من اجل دعم الجرٌدة ولم ٌكن هناك سوى خٌمة  1930اول مهرجان للومانتٌه انطلق عام 

واحدة ، لقد وصل عدد الزوار فً ذلك العام الى الف  شخص وكان سعر الدخول بفرنكٌن 



م التبرع باالموال التً تم الحصول علٌها الى عمال المناجم الٌن كانوا مضربٌن فً فرنسٌٌن وت
 .ذلك الوقت 

للمهرجان تجاوز الحضور عتبة النصف ملٌون رغم رداءة الجو فً  77وفً النسخة  الٌوم
 .الٌوم الثانً من المهرجان 

عدد الخٌم داخل المهرجان تجاوز المئات بكثٌر ، اذ ان معظم منظمات الحزب الشٌوعً  والٌوم
 .الفرنسً تقٌم مخٌماتها الخاصة بها متنافسة بما تقدمه من فن او طبخ او خطاب 

 
 
 

لم ٌقتصر المهرجان على الشٌوعٌٌن الفرنسٌٌن فقط ، بل تساهم فٌه القوى التقدمٌة من  الٌوم
 . مختلف جهات االرض

اصبح مهرجان اللومانتٌه دالة مهمة لمعرفة مدى قدرة الٌسار على مواجهة الٌمٌن فً  الٌوم
وباالخص مهرجان هذا العام اذ انه ٌقام على اعتاب موعد االنتخابات الرئاسٌة والتً . فرنسا 

ن فلهذا راٌنا قادة الٌسار فً فرنسا لم ٌترددوا بالوصول الى المهرجا.  2012ستجري فً ربٌع 
بٌٌر لوران امٌن عام الحزب والذي ختم الرفٌق والمشاركة فً المهرجان الخطابً الذي حضره 

المهرجان الخطابً بكلمة حماسٌة صفق لها طوٌال عشرات االلوف التً افترشت ارضٌة واسعة 
منذ عشرٌن عاما قلتوا لنا ) امام المسرح الكبٌر ، فقد قال لوران موجها كالمه لقادة الٌسار 

وا دٌمقراطٌٌن ، فاصبحنا دٌمقراطٌٌن ، وقبل عشر سنوات قلتوا لنا كونوا من انصار البٌئة كون
كونوا : اذا الٌوم نقول الصدقائنا من االشتراكٌٌن وانصار البٌئة . فاصبحنا من انصار البٌئة 

 . (ٌسارا 
 

 
 
 

وقع منه مئات النسخ ( الرهان الجدٌد للشٌوعً )  مؤخرا كتابا اسماهوقد صدر للرفٌق لوران 
للذٌن تهافتوا على شراءه ولم ٌقتصر بٌع الكتاب فً قرٌة الكتاب داخل المهرجان والتً احتوت 
على مئات العناوٌن بل تمت استضافة الرفٌق فً اكثر من خٌمة اما الكتاب الثانً الذي اخذ من 

ألف نسخة والبد  60والذي بٌع منه داخل المهرجان ( برنامج وحدة الٌسار ) اهتمام الزوار فهو
ان نشٌر الى ان موضوعة وحدة الٌسار اخذت جانبا مهما من اهتمام المهرجان فكانت النقاشات 
حول هذا الموضوع تجري لٌس على المسارح الكبٌرة فقط بل فً كل خٌمة باعتبار ان وحدة 

لوقوف بوجه الٌمٌن الحاكم وسحب البساط من الٌسار الفرنسً هً القوة الوحٌدة القادرة على ا
 . 2012تحت سلطته فً انتخابات  

 



 
 

ولم ٌنس الرفاق الفرنسٌون ما ٌجري من حولهم فالربٌع العربً اخذ حٌزا مهما من الندوات 
ـ التً تجمع خٌما لشعوب متعددة ومختلفة فً ( قرٌة العالم ) سوءا داخل الخٌمة الرئٌسٌة لـ  

س والعادات والتقالٌد ولكن ٌجمعها هدف واحد وهو النضال المشترك من اجل المأكل والملب
عالم سعٌد خال من الحروب ـ او على المسرح الكبٌر ،وكان التضامن مع شعوبنا الثائرة فً 
ربٌعها الساخن واحدة من المهمات التً اوالها الحزب الشٌوعً الفرنسً اهتمامه منذ انطالقها 

كوبا فاصبح من تقالٌد المهرجان السنوي واقٌمت هذا العام حملة من اجل  اما التضامن مع. . . 
 .اطالق سراح االسرى الكوبٌٌن الخمسة المحبوسٌن فً السجون االمرٌكٌة 

 



 
 

 مسرح وموسٌقى ورقص وفرح
ٌنتظر زوار المهرجان الجدٌد فً الفن والموسٌقى وقد ساهم هذا العام عدد كبٌر من الفنانٌٌن 

 :  ومنهم عالمٌا المعروفٌن 
, Patrice, Bernard Lavilliers, Joan Baez ,Yannick Noah
! Souad Massi, Nolwenn Leroy 

 :مثل ومجامٌع فنٌة 
Fat et  Tings The Ting, Soprano, Gaëtan Roussel, Sum 41, 

Freddy's Drop 
علما ان رادٌو   ,Radio Franceباالضافة لمساهمة الفرقة السمفونٌة لالذاعة الفرنسٌة 

France bleu  اٌام وكذلك ساهمت بعض  3كان ٌنقل اجواء المهرجان مباشرة على مدار
 .المحطات المحلٌة بنقل وقائع المهرجان واجراء مقابالت حٌة مع الزوار 

 
 

 طرٌق الشعب خٌمة
 
 

 
 
  

من اجل ان تكون الخٌمة جاهزة الستقبال العراقٌٌن  اسابٌع قبلبدأ العمل بنشاط ومثابرة 
اٌلول وقد خصص هذا المساء لندوة حول الشأن العراقً  15والزوار اعتبارا من مساء الخمٌس 

تحدث فٌها الرفٌق رائد فهمً عضو المكتب السٌاسً والذي مثل حزبنا الشٌوعً العراقً فً 
، وخالل ساعة متواصلة استطاع  عراقفً الالمهرجان ، مستعرضا الوضع السٌاسً الشائك 

الرفٌق رائد ان ٌوضح للحضور كل جوانب الوضع فً العراق وان ٌعرف حقٌقة االزمة التً 
ٌعانً منها النظام والتً انعكست على شعبنا وخاصة االنفالت االمنً الذي ٌحصد ارواحا برٌئة 

ثم دار النقاش حول ..باء من شعبنا المكتوي بتردي الخدمات وبالبطالة وشحة الماء والكهر

http://www.agendaculturel.fr/patrice
http://www.agendaculturel.fr/bernard-lavilliers
http://www.agendaculturel.fr/joan-baez
http://www.agendaculturel.fr/Yannick-Noah
http://www.agendaculturel.fr/souad-massi
http://www.agendaculturel.fr/nolwenn-leroy
http://www.agendaculturel.fr/the-ting-tings
http://www.agendaculturel.fr/soprano
http://www.agendaculturel.fr/Gaetan-Roussel
http://www.agendaculturel.fr/sum-41


والذي اعتبره الرفٌق رائد قانونا توافقٌا اذ ان كل االطراف السٌاسٌة وافقت على  140الفانون 
 .هكذا قانون 

 
 

 
 
 

سبق هذه الندوة كلمة ترحٌبٌة القاها االستاذ رحمن دارا ودعى الحاضرٌن للوقوف دقٌقة 
حدادعلى ارواح الشهداء من المثقفٌن العراقٌٌن ثم تاله الرفٌق خالد الصالحً الذي القى كلمة 

استعرضت الواقع الثقافً  فً العراق وما تعرضت له الثقافة  من فً فرنسا منظمة الحزب 
ادرة لحرٌة التعبٌر واخضاع االنتاج الثقافً لهٌمنة الحاكم والسلطة الدكتاتورٌة تشوٌه ومص

المستبدة ، وما رافق ذلك من قمع وتضٌٌق ومطاردة للمثقفٌن اصحاب الكلمة والراي الحر 
الذي ورفضوا التدجٌن وألن ٌتحولوا إلى ابواق للسلطة، كما تفحصت موضوعة تغٌٌب 

ل الدولة ومؤسساتها وغٌاب الدعم للثقافة الدٌمقراطٌة التً وتهمٌش المثقف حالٌاً من قب
  تحمل قٌما انسانٌة وتقدم نتاجاً ابداعٌاً 

 



 
 
 

وانتهى هذا المساء بعشاء عراقً تم تحضٌره من قبل الرفاق والرفٌقات داخل خٌمة طرٌق 
 .الشعب 

العدٌد من النشاطات الثقافٌة والفنٌة اذ ان خٌمة طرٌق  قٌمتا وخالل اٌام  المهرجان الثالثة،
الشعب هٌئت نفسها هذا العام ألستقبال تظاهرتٌن مهمتٌن ،  االولى تظاهرة التضامن مع الثقافة 
العراقٌة والثانٌة تظاهرة التضامن مع المرأة العراقٌة لذا اكتضت الخٌمة هذا العام بعدد كبٌر من 

حضر المهرجان عدد اكبر من النسوة العراقٌات ومن اجٌال مختلفة الفنانٌن والمثقفٌن كما 
للمساهمة بتظاهرة التضامن مع المرأة العراقٌة ولم تقتصر مشاركاتهم على الفواصل الفنٌة بل 
انهم بذلوا جهودا كبٌرة النجاح العمل لخٌمتنا بنكران ذاتً متمٌز ولم ٌعٌقهم المطر عن اداء 

ل كل فً مجاله فتكرر مشهد الرفٌق ماجد فٌادي مثل كل سنة وهو واجباتهم فكانوا كخلٌة نح
أٌام على صندوق  3ٌتقد مثل نار الفالفل وكذلك نرى  وقوف الصدٌق عالء مهدي طٌلة 

المبٌعات ، ال ٌمكن ان ننسى العمل الدؤوب لكل الرفٌقات والصدٌقات والرفاق واالصدقاء الذٌن 
ننسى احدا ، اولئك الذي عملوا بصمت فً تجهٌز الكباب ال نرٌد ان نذكر كل اسمائهم خشٌة ان 

وعجٌنة الفالفل والسالطات والشاي وترتٌب الخٌمة وتهٌئة المسرح والموسٌقى واالغانً ، وهنا 
البد ان نذكر بشكل خاص الرفٌقة سعدٌة التً تاتً العوام متتالٌة من لندن رغم شدة مرضها 

 .تظاهرة التضامنٌة ومرة فً عرض االزٌاء العراقٌة لتشارك مرة فً تهٌئة المطبخ ومرة فً ال
 
 



 
 
 

الثقافة العراقٌة حٌة ال تموت ) ابتدأ صباح الٌوم االول بندوة حول الثقافة العراقٌة تحت عنوان 
تحدث فٌها االستاذ تٌسٌر االلوسً ، وقد اثارت الندوة الكثٌر ( مثل ازلٌة وابدٌة وطن النخٌل 

 .والمحاضر من النقاش بٌن الحاضرٌن 
. . ارتفعت صورة الشهٌد هادي المهدي على احدى جوانب المسرح تحٌطها الزهور والشموع 

فً الشعر ساهم الشعراء ماجد مطرود وصالح الحمدانً وسامً عبد المنعم ،وفً الخط ساهم 
الفنان محمد صالح وفً التصوٌر الفوتغرافً ساهم الفنانان عباس علً وكرٌم ابراهٌم، وفً 

اء جاء من بولونٌا مجموعة من الشباب وفرقتهم المسماة مٌزوبوتامً، ومن هولندا قارئ الغن
وكانت مفاجأة خٌمة . المقام االستاذ علً عبد الغنً الجدة، ومن المانٌا الفنان لطٌف علً الدبو 

طرٌق الشعب هً فرقة حمٌد البصري مصحوبا بابنه العازف نور ورفٌقة حٌاته الفنانة القدٌرة 
من االغانً اثلجت صدور الحاضرٌن واعادتهم الى مجد االغنٌة السبعٌنٌة  باقةٌة، وقدموا شوق

فً تنفٌذ برنامج التظاهرة   الواضحةوالبد هنا من االشارة الى جهود الفنان حازم كمال الدٌن . 
نهم والبد ان نشٌراٌضا لحضور رموز فنٌة من الثقافة العراقٌة لخٌمتنا هذا العام وم .الثقافٌة 

 .الفنان فٌصل العٌبً ساهً والفنانة عفٌفة العٌبً والفنانة مً شوقً 
 



 
 
 

وكانت المفاجأة الثانٌة هو حدٌث ذكرٌات طرٌف القاه الرفٌق البٌر قوجمان متذكرا اٌام سجنه 
مع الرفٌق الخالد فهد وناقال لمستمعٌه الى سنوات  االربعٌنات واٌام النضال فً بغداد وكٌف تم 

 . 1961عنوة من العراق والرفٌق قوجمان استقر فً المانٌا الشرقٌة منذ عام تسفٌره 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

اما تظاهرة التضامن  مع المرأة، فقد بذلت الرفٌقة بشرى جهودا طٌبة فً اختٌار االزٌاء 
وعرضها الكثر من مرة على مسرح خٌمة طرٌق الشعب بٌنما قام الرفٌق خالد الصالحً 

الفنً لتظاهرة التضامن مع المرأة وقام بتفٌذ ذلك االعداد الفنً الفنان المصور بتصمٌم االعداد 
عباس علً النجاحها وخرجن النسوة االتً قدمن من عواصم مختلفة لٌقدمن عرضا ممٌزا فً 
الهواء الطلق لالزٌاء العراقٌة وقد حملن االعالم الملونة وتجولن فً شوارع  المهرجان معبرات 

قٌقاتهن فً داخل الوطن ، فباالضافة الى الهتافات كانت مسٌرتهن مصحوبة عن تضامهن مع ش
 .باالغانً والزغارٌد واالهازٌج 

 
 
 

 
 
 
 
 

 انطباعات عن المهرجان
 فنانون ومناضالت بال حدود

 هولندا/ خانم زهدي   .1
لم أر هكذا تجمع ، انها تظاهرة . هذه اول مرة ازور هذا المكان وكنت احلم بزٌارته 

معبرة بالدرجة االولى عن آمال كل الشٌوعٌٌن الذٌن ٌمثلون غالبٌة طبقات  أممٌة
  .الشعوب من كل البلدان 

لم استطع ان ارى كل شًء بسبب عدم قدرتً الكبٌرة على المشً ولكن الذي شاهدته 
ربما الزوار هنا لم تدفعهم ، فقط ، االغراض .. ٌعكس ظاهرة ٌعتز بها من حٌث المبدأ 

لتضامن االممً بل هناك اغراض اخرى مثل متابعة الفن والموسٌقى ، مع النضالٌة وا
هذا فهً تظاهرة تضامنٌة بٌن الشٌوعٌٌن فً كل بلدان العالم هذا اوال ، وثانٌا هو اللقاء 
بأعز الرفاق واألصدقاء الشٌوعٌٌن ولٌس فقط من العراقٌٌن بل من بلدان اخرى وهذا 



ة دائمة بحزبنا والحركة الشٌوعٌة العالمٌة ٌعطٌنا دافع اكبر لكً نكون على صل
 .وتناضل من اجل أهدافها 

 

 
 الرفٌقتان خانم زهدي وام بشرى

 
 السوٌد ( / نجٌة الساعدي ) الرفٌقة  ام بشرى  .2

أتحدث بكل فخر واعتزاز عن هذا اإلنجاز الرائع الذي ٌتجلى فٌه لقاء األحبة من رفاق 
كل شرائح شعبنا العراقً المغتربٌن رجاال حزبنا الشٌوعً العراقً وأصدقائه من 

ونساءاً ٌراودهم التصمٌم األكٌد لمواصلة السٌر لتحقٌق طموحات جماهٌر شعبنا الكادح 
ان ما قدم من برامج .. وتحقٌق ما ٌصبو الٌه الجمٌع اال وهو وطن حر وشعب سعٌد 

اجب كخلٌة ٌثلج صدور كل قبلً العراق ، فبحماسة وهمة ٌنهمك الجمٌع فً اداء الو
النحل متواصلة فً االداآ والرقص والطبخ شبابا وشٌبا واإلتٌان بكل ما هو مسر ومفرح 
، فما أروعه من لقاء وما اروعك من شعب عمدت أبطاال ٌشهد لم التارٌخ ، فً اللحظة 

  :االن لسان حالً ٌقول 
 الشعب حً ما مات

 ابدا فال اٌموت
 لو فات نصر الٌوم

 باجر فال اٌفوت
 

 
 
 

 
 هولندا/ مً شوقً  .3

 



 
 
 

وفً كل مرة أتجول أتجول بٌن الخٌم .. هذه اول مرة احضر هذا المكان وهذا التجمع 
عاما ، اذ سٌكون شعوري مختلفا  20وبٌن هذه التجمعات ، اتمنى ان ٌكون عمري 

حٌن كان عمري  -وسٌكون تفاعلً بشكل آخر خاصة وان حركة التطور الثقافً آنذاك 
كانت متطورة عما علٌه الٌوم ، واتمنى ان تتطور االن اكثر من فترة  -فً العشرٌن 

  .السبعٌنات الذهبٌة 
اتمنى ان تبقى هذه االجواء فً خدمة الشعوب وخدمة االنسانٌة وتطورها ، اتمنى ان 
تتكاتف كل هذه الجهود ، سٌاسٌا وثقافٌا واجتماعٌا من اجل خدمة االنسان فً كل بلد 

  .فً كل أنحاء العالم  -لألسف  -السائدة  من دون هذه التفرقة
 

 هولندا/ حمٌد البصري  .4
 

 
 
 

هذه المرة االولى التً نشارك فٌها بمهرجان اللومانٌته ، بدءاً ، مشاركتنا هً تضامنا 
وحقٌقة ان مهرجان رائع . . مع المثقفٌن فً الداخل وتضامنت مع هذا المهرجان أٌضاً 

ترٌنا ثقافات وفنون كل الشعوب باالضافة الى تراثها جداً ، هذه الفعالٌات التً 
ومأكوالتها ، ومن النادر ان تجد فً مكان واحد هذه التشكٌلة الواسعة من تراث شعوب 
العالم اجمع من كل المناضلٌن المتواجدٌن على الكرة األرضٌة ، ومشاركتنا أٌضاً 

م وبناء عراق جدٌد للتأكٌد على ارتباطنا بوطننا الحبٌب خاصة بعد سقوط النظا
دٌمقراطً موحد تطبق فٌه الدٌمقراطٌة بشكلها الصحٌح وباألخص فسح المجال للثقافة 
بكافة أنواعها ، وبحرٌة الكلمة بشكل كلما وواضح دون تقٌٌد على المبدعٌن ودون 

   .ضغط على المثقفٌن والمبدعٌن والفنانٌن بالداخل 
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ٌأتً الحظ مرات قلٌلة جداً لٌرسم البسمة على شفاه الحظوظ ، أنا كنت من هؤالء المحظوظٌن 
طرٌق ) حٌث حالفنً هذه المرة الحظ لكً أشارك فً مهرجان اللومانٌته العالمً وفً خٌمة 

القائمٌن الشبٌبة العراقٌة فً فرنسا ، واكثر ما أدهشنً هو روح التعاون العالٌة بٌن ( الشعب 
 .على إدارة الخٌمة وإدارة هذا المهرجان العالمً السنوي 

اما لو اردت كتابة كل ما أدهشنً قد اكون محتاجا لصفحات عدة ولذا عزمت على اختصار 
 .كلمتً المتواضعة 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 


