
لألم

هـلرصيا7لعىبصلمبايرتج!ثروبؤلحزرلص!يم-

.--)ا-01-خ--:!لمت.ةا----ة-في011ءأ.ام--ة%5---.تر.!د!+صمدينةفي-الرابعةدورتهالعربالادباءمؤتمرعقد

---جم!:-جمة!؟-01!-.ابه!أ!ئى.خة+*؟-!م،!صت!ث!ث!-6؟-!-اى-!--!؟احكومةءتبدعوة91ع8ديسمبر28و.2بين.الكويت

!-د!!.+)!+نر!ى-!!؟:اقيا!!-قي:.-ج،1!لم-عكع--ا:--والرمحا.سءاضياؤ!ةا!نمن.ابدتالتيالمكويت
-ؤؤ.ا+!+-ا:-":!-.قى+-".-:--ا!0103ا-فيقي؟-!!مم!يمآح!-"

!ا!.!ا+."ا4أ-؟ث.--.-ا-ت!:-!-ا!ث-..!ا،..-ا!!بم-.*همانسهوالبمورض!فيطةالوفوداعضاءنفوسملأما

+ا؟؟-.-خافيا.؟؟:."-م!؟اا!.في-!أ،"+...الت!الوفوداكرالدولهدءوفود.وكانت،عردمة :.!ص-11!!-!ه!"-أجم!-!.بمةاأ:لمح!دوووعسرهر-ءالموتمرفياسشردوور.لالساء

.11ا-!---.-""-...-اا--.ا--.ا"غ؟:.؟.أوهتوداعدادفيوكان،الدوراتجميعفيحضرت

!"-+.::!خ.ا-.س-ا،""ااآ!؟-ئض-؟.(لصحافىىء!ومأ،ونالنضردورعنممثلون

.+س!-.؟-.:!ا---!د.

.،!-؟!ة-.لمحيالب!؟أواكأ"هومبحثا.نظرياتتناولىالمؤتمراعمال

انج!!+---ا..-ؤار1.ا3"0نخاب31اراقض"هوعملياوبحثا"العربيالادب

؟؟01.---د:أ--..،.!جني*!خ!الاخيرالموضوعلبحثتألفتوقد."العربي

.:بر!في01+إ.-!-.اءلا"ا!!:ا!فىلجنة:خمسالىانقسمتالبما!انمخشلفمنلجان

..ا!،التراثقىولجه،(ننرجمةولجنة،والتوريعالنشر

ابم"،ا+11اءةا-.اؤلف!ثاحقوقو!جنة،يةالمبولجنة

."اخعأ-!مخع.،1"0"ا؟".لوء-عيومكلصباحتبتمعاللجانهذهوكانت

دبتلمقىالمحاضراتكانتبصئما،ومقررانهاتوصيا،ها

.المناقشونويناقشهاالمعلقونعليهاويعلقيومكلظهر

(لصناحالجابرعبداللهالاصرالمعار!رئيس:الافتاحجلسةفيديسمبر،.2فيالسبتظهربمدالمرتمرافنتحوقد

يسا!هوهن،حي!رسليمفالدنمنورفهيمسعيدالاستذيميئهوعنسموبداهااتي*فتتاحكلماتالوفودر؟ساءفالقى

الوادريسعمدف!ستاذعلاممهديالدكتور..
...وهدا،المعارلىرليس(لصباحالجابراللهعبدالشيخ

وشا!ر،البطولةمعانيعنالتعنرعلىالناساقدرهوالشاعراو(لمكاتب:الهـلمةنص

يقولالعربي:سادتيسيداتي

يعانيهامنالاالصبابةولايكابدءمنالاالشودلايعرفالكويتوباسم،المعظمالكويتحاكمالسمموصاحبسيديباسم

للعربحفظالنيفهو-العربيةالثقامةسجل-العربيالكتاباماتلبيتكمعلىكمواشيبكموارحباحييكمانيسرني،وحكومةشعبا

ملانيمانبناوجدير،الاهداففيووحدتهم(لشعورفيوحدتهم.(لكليتارضعلى(لعرب*دباءلمرتمر(لرابعةالدورةلعقدلثوتنا

و*رتغاحوازدمارءاتثارهتواجهالتي(لصعوباتكلبتيسرالكتابواهليكم.اخولكمبينوانتمبلادكموهذه،سهلاونزلتماهلاحللتملقد

العربي.وطنناكلبمستواءكا:سادتيسيداتي

انفسكمتعتبرواانفيورجائيلكمشرجموفاكررالكلمةهذءواختتمات-الفترةهذه،تاريخنامنالقنرةهذهفي،العربنحنافنا

-مقبلونانتمفيماالشاملبالتوفيقلكماللهوالثو..واخوانكماهلكمبينحاجةنكونمااشد،طويلسباتبعدالعربيةالامةفيهااستيقظت

العربية.لاقناالضرفيهلماجميعاخطانااللهسمد.مؤتمركمفيعليهتبادلالىحاجةنكونمااشد،الاخربعضناالىبعضنايتعرفانالى

وبرىنه.اللهورحمةعليكموالسلامفيسواء،اليومالعربيوطنناشؤنمنشانكلفي،النظروجهات

الوفودكلمات.والفنالادبشئوناوالسياسيةالمشك!تاو،قتصادية3تالمش!

عنفنحدثالعربيةالجامعةوفدكلمهفهيمسعيدالاستاذا.لقىؤمكلعلىفرضومشكلاتهالعربيالوطن7بقضاياالشاملةالاحاطةان

ناوذكر،الممفرينةودفعهمالقوميالوجدانايقاظفيالادباءدورالمثمر!لعملمتئاساسالمعرفةفهذء،الحاضر(لوقتفيواععربي

اسمىمنالقوميوالايقاظالثقافةتعتبربالجامعةالثقافيةالادارة(لمنشودالعربامل،الكبرىووحدتناو(ستقلالناحريتناسبيلفي

النهضهةوصلملىبالعمليهتمواانعليالمؤتمرينوحث،رسالانها.كافةاقطارهمفي

.ب!ضالالخاعىب!دبالعنايةوتوجيهبتراثناالادبيةموضوعاتمنموق!وعايناقشالرابعةدورتهفي،.هذاوبؤتمركم

يسهمالذيالكويتفحياالقطان(براهيمالاستاذالاردنكلمةوالقىو(لبطولة.العربي(لادبومشم!ت،"العربيالادبفيالبطولة))الساعة

نامحفةصورةانهفقالالادبعنوتحث،العربيةالوحدةتحقيقفيالعربيالشعبلبطولةانعكاسهيانجصورهاسكما-العربيالادبفي

احداثمنالامةحاضرفيماالىوتطرد،معهاويتجاوبيطورهابالحياةعندالبطولهفيقيلتالتيالاشعار؟جملانبل،الادباءفيهبمانفسه

فلسطينماساةوذكر،معناءفقدمعهايتجاوبلمماالادبانوقالجسام،فالبطلالقلمبجانبالسيفحملوا،ابطالشعراءقالهاالتيهي،العرب
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احفادتحية،الصأء!الشامح،الشمالوتحينماوربيعةثقيفوفحية

الدين.ءصلاح---:7-+----س.ا"-7!.و:-.:.--د؟ت--حظ؟!ني-*!؟!:ش.،--.

يرد!ظت!يهيمالى+2!؟-.!؟-!!ترفدتت02؟--شبمص!!طليءح!!!بنر!ش!3!

الزعيميىقالفال.قاسمالريمعيدالزعيمكلمةذرنبعدنقلزم!؟برذ-!.--:.سنر..:-؟-ص""فيإلميرتكا.5نن+؟-!رء؟حم!!

منلدلاولكنحداسسطرحلفانا،الحذلقةاح!لا(شيتعلمانت.؟ف+"ب!في"-كافي:.دش.3!إط!ب!-"-!"!كاز!
......."!2غةط؟!قي-ب:---.ت؟يهدف-ش-بم.ت-مظء-حم!+؟تجبم

...-"!-.!بخ)-ور.نم.ش-إ.+ب-7-خ"بخ؟مفئ!=!!جم!ص

حلا!ررمنعملمنلىلام*والعرلممموويتي"لعرلعرافىلكوعلىجول!ت!عبسلاقللمهسرته0003!لم!!.+-!-!+"2لا..في"ين.ة.ء.سد!!!!قي

-!)ء--!ص"!.-:*.--؟.ط؟!عغ!يجنهبنغ!حهغ!-
.!!-أشبم-

مساعدة(حلمنللدحس!العراقاستقلالاحلمنلسىحاهد،نكا--.-..---!+!في--32!د .-.........ك!.+9!و*+-..ج!حهمثو.د!

+لأ!-.قيد!أعبرب

العهـدءلىاننا...سليماالعربيالجسمليصعح...ءرليقطرءل-!-خ122؟آ+!ش-!بم+--

..+،*"..:دا09".--!-!نم+-يمم!!ور-بربم

.متربصونعدوولكل،لواققونمجاهدعربيبلدكلجانبوالى،بافونلا!يميه!2!،:س...!برخ!"صءس،بم+!-و.-7.

وسنعمل.سورياعلىتآمرتلانهالالاعدامالر؟وسلععرعلىحكمنالقد.د...إ.!.إ:.!-"!.2.-؟ء.+..-"..

....+.بزإط؟-(!./".-..!-؟!-

...المتحدةالعربيةارجمهوريةعلىجديدتامركللدفعوسعنافيما..1029:/..!،

:قالويرز+/+---.-.خى!ى!+---!د-.؟-د..-"-غ!!*-جمخا.-5!--3

داخلةلاعتبرهانفسهوالزعيمالله(مام،المكلماتهذهانقلاذانني

اختلفتانيالعربيةالب!لةهده...؟لنطونةموءتمرهذامؤتمرنافييتالك!فيالعربالادباءمؤتمرسكرتاريةمقر

...الزمنمدىعلىمفاهيمهاوتطورتصورها

البو؟ردي

يكونانسعيدالقض!اياألالعرلعةفيلمملكهيسبلل!عمعوننصافدكاللمؤتصكلمبماحطوفعارثمك.الجزائرفيمثلهاوقوعلتلافيوسعنافيمالحملضرورةاليونبه

"....البحريناعتزافيعنفعبرالعريضرابراهيمللاستاذالبحرينلمقى3وكانت

الدخلاءوتتحدىالوحدةتحسمالوطناشاءل!نقوسةارتعاطحلقة........

......الدينالعربعلىاللهلعمدلكبعدودكر،المضيا!الكويتباحوه

وبلبلة.قيدكلمنفنحررافضلمستقبلالىطريقهاوك!فوطلمب،دائماحغارنجبنسبنسراكانرواوالذينالحضاراتءلىيتنرفون

فدكر،علاممهدي؟لدكتورالمتحدة؟لعربيةالجمهوويةكلمةوالقى.الغربوماديةالشرقروصانببةبينالجمع

!همانعرفواقدالعربالادباءانعلىدليلاكانلبنانفيالاولالمؤتمران

الدلالةلهذهتأكيداكانفقدالموءتمر-الثالياما.يتجمعو؟انوعليهمدوراموصوعاىفقللذ!نسي3لمةدلكبعدالمزاليمحمدالاسةاذوالقى

الثالثائرتمروفي.السويسقناةومعركةالطميمسبنعقدواشهسيمالاوقال،البطو!ارضها"لىتنضحالتهبماالارضئنر!ي!خلدا!بطولةبحت

.وعمانوالجزائرفلسطينقضايابأنقراراتصورةفي؟لاراء!لورتواغبرانوا-للأمهاجطهيتهافيالعروبةمضلكونالذيهوالادبان

....المؤتمرشببررهاادننيالروحمنسيتعدىالطالع؟لجيل

مرديه،ليستالهاقالكلا،الحانيالمؤتوموعوع،البطولةعنتحدثثمهذا(نفقالصالحمحمدللاستاذالجزائريةالجمهوريرةكلمةوكانت

تضامنايجادسبيلفيهامهخطوةالعربي؟لكتابمشاكلتيسرواعتبر
الجزائرفيالحريةقافلةحداءوانه،اخرىعربيةثورةليعد(لمؤنمر

.عربىوكانتالاالعربامانيبعصفحققتقامتعربيةثورةمنما:و؟ضاف

ينتظرالهوعمانمسقطمندوبعبداللهامينمحمدالاستاذوفال

مسووليةالموءتمرينعلالقعلىوالقى،المؤتوهدايدعلىالكثبرالشيءمطولاتحم!ثم.العربإمانيكلستحققارتيالجزائر.بةللثورةقوة

الفكريه.الوحدةوتحقيقالحقيقيةالرو؟بطؤلمجبمر!اء؟نوقال،عئهاتصدرالىتي(لبطولاتوعنالباساةالجزائرثورة.عن

-عنفيهاتحدثىوقد!اخرءرامز!للأتاذورهـطينو!لى،وةوكانتيجعلوانبالرشاشتخدمهوهيالعربي(لقلمي!خدمهاانهوالجزائر

والجز؟ئروالسودانالعراقوكفاجالمتحدةالعربيةالجمهوريةانتصا!اتاراضيهافيالمستعمرينبوحشيةيشهروانالساعةموةهـأوعقضيتهامن

و!همفيبحقهمالايمانعلىاووهاواعرار!بئوص!ودنعراالبطولةتجعلصننىاهـلاحز)قيلاانذلدمقابلفيوتتعهد

الحرفباسم:لبنانوفدكلمةالقىالذيحيدرسليمالدكتوروقال.محققا

التيالمروحهده،الحرفعروقفيالساريةالروعباسم،نجتمعمنرالاستادالقاهاطيهةءربيةقصيدةالسودانوفد43لمةوكانت+

العربيةالامةكيانفي(لثورةدمدمةألىواشار،الفرنسيةالثورةصنعت-.القادرعثدصالح

عنوانهوالمؤتمروهداالامةحيويةعنوانهيالفيحيويةان:وقالالجمهوريةوفدكلمة(لجواهريمهديمعمدالاستاذا!ضماعروالقى

ضر.فيفالشعوبالفكررجالتفاهمومتى،العربيالفكرحيويةلهحدثتقصةوذكر،و(لشعبوالعروبةاللهبسلامفبدأهاالعراقية

تخلفعنفتحدثقطروفدكالمةالسمرةالرحمنعبدالاستاذوالقىالبمرةمنالمسافةانوقال،المخزومي؟لدكتورمعالكويتالىطريقهفي

التيالمحببةبالصورةيقدموهاولمالبطولاتيسجلو(لمالذينالادباءمرورسماتمعناكانت..فقطواحدةسيجارة.تتهغرقتدخبن(لكويتالى

مدكورةتكنلمارتيالعربيا!شعببطولةودكر،تقدمانيجبكانالسببعنمخزومي(لدكورسالني!لمماساهماوكنت..؟ؤجوازات

-صفحاتيسطروانادادتهيملياناشتطاءوكيفسنواتثلاثقبلفيهاالتيالرحلةهذء6(91سنة...يافاالىرحلتيتذكرتفلت

(لمجد.منكثرةانهاها"يافا"فيشعرهمنابياتاذلكبعدوروى..وعبرةحزن

هذءفيالاديبان:الليبيالوفدباسمالتليسيخليفةالاستاذوقالى:بنهوله

معئىالمؤتمروان..البطولةيصئعالعربيالكيانبهايمرالتياثرحلةاياباهليالىاووليوءنرجوعوطنيالىوطنييخمن

يعكسانالاديبواجبوان،العربيةللحقيقةوتاكيدالكفاحمعانيمنبغدادوتحيةقاسمالكربمعبدوالزعيمالعراقتحيةذلكبع!ونقل

معهايتفامحلوانالبطولاتوالاسلام،للعربالاولالفكرعاصمةتحية..وفتيان،1وشيوخهاوشبابها
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لأ**قالهممافقالالمغربمملمة(لفاسيالفهرير(لكن!عن!الاسباذ،(لقى

!عءى!"!-بمب!.-فيبمبم..بهيتصفونماجملةمنوهيالنفسيةالعربمقوماتمنالبطولة"ن

!--س+كا!-؟2!.ونثراشعرأالمؤتمرفحيا"لشماحيللقاضياليمنكلمةوكانت

..!!+خحه!ب!-!+كيح!ير"الكويتمعارفمديرحسينالعزيزعبد"لاستادالقىالختاموفي

-.بر-يمبز):79"رير"4:أ.بر:إ/..+.:التاليةالكمة

ا-ص9.؟تج!،الكويتعروبةوباسم،بالكويت(لمثقفينوباسم،الكوبتيالوفدباسم

.!!ط.!ا%دربوعفيبالسعادةلهاواحة،لاوفات1اطيب.لكمو(تض،بكماهـحب

6*!.الكويتوطنكم

*.!97.اول..ي:+"!"-.د02-..دورتهفيلعرب5الادباءموتمر.بنعقدانواعتزازنافخرنادواعيمنان

ء:4:....+..إ+د..-الارب!بمالمبطولةموصوعيرةهـارسوان،الكولتارصعالىالرابعة

؟.+-بر.فى..إ.؟+-.+--كأ..!..الجزيرةهذء،نفسهاالعربجريرةءلى؟لعربيالكتابوقضايا،اـلعوبي

."-..-+.013-!-وخرج،العربهةللبطولىالتاريخفيحافلموكباولمنهاانطلقاتي

العرب!الانفاقاعجبما...البشريةلهد؟يةمبينعربيكاباولمنها

حيدر،(لدكنور،دهانالدكلتور:اليمينمن،الأدبيهالحلساتاحدىفيعلى،والكتابالبطولةموضوعفيمؤتمرهميعقدونالبطوليواقعهمفي

(لكيالبم،سامي،؟لاسيرصلاح،الزينحسن،حلبمهشالاليوموعملالامسىذ!ى؟نها،المجيدةوالرسالةالعتيدةالبطولةارض

خو!يرئيف،(درييالدكتور...المستقبلوامل

بطلا.يكونانمهمته.سازنيسيد؟تبم

فقد،المؤ.تمرعملمنالثانيالشقوهبم،العرببمالكتابقضايااماوبردهاعنتعبروهيالتاريخمسرحعلىالعربيةامتناظهرتمنذ

يومقاـنوارجومتومياتبشعا.نهاو(تخذتجوانبهابعفيدركبىانسبقفنعددةلبطولاتالحلقاتمتصلةسلسلةكلهالعرببموفاريخناببطولاتها

كما،بعضها.ننفيذدونحالتالتيالصعوباتفذيلالىهذامؤتمرنا.الجوانب

حريةثونتحول)تيللمشكلأتعمليةحلولااعطائناالىيوفقانارجوا،هـالعربيبهازخرالتيالبطولاتتلكذ؟كرتنافياوفحهالعل

وطننامنجزءكلفيالعربيولقألىىءوتقريبهوفداولها!مربيالكنابحتى(لعربنفوسعاىنس!نويبملعقيدة1كادتمما.الاسلاميالمورجم!

ال!عربياـلقاربماءيدمتناولفيووضعه(لفكريتراثنابعثوالى،الكيبر،كانالبطولاتمنو؟قعاؤيضاالعربية(لنفسفيفجرنضالالى.يحولت

العايرالفرجم!الاننناجمنبالصالحالعربيةالمفنبةاغناءوالىوالاجنبيوالعزمبالقوةويمدنايعايشناالذبم!الضخم؟لعربيالتراثهذاثمارهامن

العالمية.الاداببينمكانتهالادبينتاجنايحتلانوالى.الجديدةلقوية4نهض!تنافي

وثتعببقاتالمحاضراتبينالقائمباتنلاذموالقرونالاجيالعبرالعربيالشعبمن1لقد

وكانت..المعدةمحاضراتهممالقواالتاليةالايامفيالمحاضرونوتابعويتنهيالجمودالىبالعقيدةيئتهيبينهماالفملوان،والنضالالعقيدة

رشيلمجذوب2مهديمحمدالاستاذالسسودانلمندوبالاولىاـلمحاضرةسبيلفيالعربيالشعبنضاليستمرو،ببوم.؟لمفشل؟لىبالنضالى

ويرى"؟لجاهلنىالعصرفيالعربيالادبيصورهاكماالبطولةاءموضوعامنفيوالعيشوالتحرر؟لوحدةالىتهدف،لتيلقوببة1ععيدته

العدد.هذامناخرمهـانفينصهاالقارىءهذ.وان،بالبطولاتالحافلسجلهبدمائهيكنبيزاللاوهو،وطئنيئة

؟لمملكةهنلرفاعي1لعزيز1عبد1لاستاذلمحافرة1هذهعلىعلقوقدتعبيراعالاليستالعربيالىوطنجوانببعضفيتثمتعلاليالثور(ت

؟ثرعنوتحدثلسوداني1لمندوب1محاضرةعلىفاثنىالمعوديةالعرنية-.العريبة(لنفسفيو(لنضالالعقيدةوحدةءناصببلا

يحاول؟لذيالاستممارالىوانئعار،الجاهليالادبفي(لعربيةالبيئةانهادرك.والتجزئةالفرفةعليهجنتماالعربيالشعبادركلقد

العربي؟لوعيانوقالمنانرعاتهابكلالجزيرةجنوبفيالبداوةابقاء(نوامن،والادبيةالماديةوامكافياتهثقافتهعلىوالقضاءبالابادةكلهدد

الاستعماردحرصسيسهمالصحيحةالبط،لةتنهيةو(نذلكسيكنسح.؟ـلمتحررةالموحدةهوتقدمهلاببريعوفىعاكلمنالخلاصسبيل

التنىالحربيةالبطولة،المنحوفةالبطولةذلكمنواستبعدو؟لصهيونيةفيوشهد(؟نا،مستمرةتزاللاوالصهيونيةالاستمعارمعمعادكناان

التيالفائقةالحيويةالىواشار.عربيارماعربيسيفيسفكان"فعنيوشهداؤنا،الترلاخذتستعرخناز،لتومل،بعددما؟همتجفلمفلسطين

اليومالماثلةافطارهاكلالىالعروبةفامتدتووجههاالاسماشنضلمهالهمتساقطكما،الاشنعماربرصاصفطونيتسل"لجزيرةوبخوببعمان

المنربمحاضرةعلى(الاررن)ال!بلانيالدينشبف؟لاستاذوعلقمشنعلااو؟رمال4يزلااقياالمثورةوهذه.سعيدببورقبلمناخوان

لمعئىالموفقتحليلهفيبذلهالذبمماالمجهودألىفأشار،كذلكالسوداننللعالمتعطيمثي!لا(لغالملهايعرفلمالتيالثورةهزه،الجزائؤفي

و؟ختلاف،المجتمعاتوتطورالانشانيبالمسلكربطهاومي،(دطولةطريقيزالولا..ينفدلابطوليرصيدمن(لعربيةالئفسفيلمارائعامثلا

بينهاوفرقي،البطولةمظاهرمناـلمحاضراليهتطرقماوذكر.نظرتها.الاروادمنالكيريتطلبكماالتضحياتمنالكثيريتطلبطويلاالكفاح

وتضحيةوفداءوكرماوبذلاخارقةجراةالبطولةواعتبرالغروروبينشفيبتضحيأتويطلبنا،وووذلياتالتزاماتعلينايفرضواقعناان*

تجدمنبطلاوليس،لذمار1وحهايةالمقدرةعندوعفواونجدةومروءة(لعربيواـلاديبالعربيالمثقفعاتقعلىوبضع،اروعوبطولات

.مبرربلاالاعتداءعلىالجراةنفسهفيواعطاء.للبذلالعريبةالنفسذكاء2مهمةعاتقهعلىيضعجسامامسؤليات

المنظامهذا،وسلبغزومننجبهبماالقبليالنظاممأثرعنوتساكلالنضالىمنالذروة(لييرتفع(نهوالحاضرالوقتفيالاديبمهمة
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*!-،غ-!!ئس!ى!لاب!؟.؟/"-:ء-+ضإكا73++7ا+-!+--ا---س-كأ-7ة:"لأ

،؟ا--،.آخ!تر+-!.-ء.ع-+-.+؟..--ط-.؟!!!":7+

مئمث!روةيقياببولمممي"لوشمائيسلفييصعورهاسبتادذبمحمدلعربي)إلبطولةلتالىعىمبم+!!1؟4-،ذإب3*+س7---!بن!!؟ءنج!قي؟نر7لا!م--%يبما-.يرء-!!وير

!ثنى(لي!يااالشريفمفتاحالاستادعليهاعلتىوقد.العددهدافي-سلآ!+؟،ثظء+؟؟!،.ش--لأ!؟؟د!!77-....
..مج!-،-د--كاتم!!-

إلتيليبياشعببطولةس!يالهالمحاضرعلىاخذولكنهالبحثعلى!!-..-..!-2سشلاأ-..؟2

......؟.-كل9..جب!كح!+حمبر+!ه!.!خبن+؟..+ؤ..-/ع.ش: شوكلبعصيدهواستشهدالعربالشعراءمعهافتفاعلالحدودتجاوزت003!.

!!!هـسبها"ء..
العو!ةالاحكامدعضاطلاقالمحاضرعلىاخذكما،المختارعمرالبطلفيل!،.!ش!"--!"قي...:؟-.+*-!:-ء-..

...-!د!؟.--،د

!--!ئولمح!!س+."كا:؟؟ب!أ!9.ش-

بابيات،الجزائريالشعبكفاحعنالحديثمعرض!بم،والاستشهاد+ءكا-؟بخ4"..-خ-+.،هـ.-.

المجردالفنيالحسامام-تى.نقفلامبتدلة.د؟3ط!م.-.-ل!*-ء:.

المحاضرةعلى،الكويتوورعغو،حسيناحمداللهعبدالاستاذوعلق.؟!+جم+،؟!دء!!2--.لأ..

الوثنية،تصورمابقدر؟لبطولة-نصورلاهانيابنقصيدةانفلاحطنفسهاض3--بمش-.بمدسس-!،+.+!؟.بر

العرليالادلىانكفوحللالمرليال!تحلطولةهـندلكلعدوتحدث.؟ء-"؟1".ة9+في!:.--؟00*!+--+ين.،،!.+ش.+!.ة.ب4

.....00،5.،؟!-ء"ا---4د-شم؟2(اف،+.++ء*+.فئ--.7.*03

م-+لال!-!.-+-،.لا:*--إ-+شبر!ح!ء!مط::+"نم! دشكلظهرتالتيالقومعةالروح"صورقرافريقعاوشمالالاندلس!ي-.!!ير--،-!.3-+؟ب-!+س:
....ير-إ-!---ع."ء-.هـ-ص!!م.:+سحم!2-)بير..:+"..-"؟-!-

سلثفيذلكوانتظامالمشرقعر!معافكارهمترالطفيسسطعفوى!..د!.خ-.ءدد!...،سه!+شء+ب":.!.لا!3.-!""::..+
........"ءكل؟..!.!به!!جعرو+-3.".-؟هأ"ير.خفي+!دير!

العصرهذ؟فيقويةعملاقةظهرتا!قيالحعارةالعرلةالار(دةتعلنهواحدا":م"!!-*.تر،2.+!ي+---!؟-!لا+بم!.."ةا..لأ-بخ!!و!!!"

......ة3+4،قي!لم-!--ذ-5!20!!أ!.-.:بم!!!كهـا-!

الشاملة"(لوحدةعصرص!+.ء----؟-.:.؟.،.:...!+.ء

بحثاالمتحدةالعربيةالجم!وريةوفدعضوفيصلشكريالدكوروالقى--.!.-+!3!-9فيد!*ددقى--

النهضةفجرحىبغدادسقوطمنذالعربيالادبفيالبطولة"ءنيم.لىء.كأ!...-!-.؟إ:-كا+.،!.!،!،و---د+-؟ت!"

فيلالىببومالبطوليتهفيعنمحاضررلبنانيعضومسولوفدفيهادارلقاسىسهيلال!كتورمة،!!-سء!م+-!!--،رز!*.جمىفي-+؟!خ

البطولة"عنبحثهالبصيرالرز(قعبدوالاشناذ"الحديثةالعربيةاروايةا/!-لا-

فيالبطولة"عنبحثهالقطالقادرءبدوآلدءتور"الحديثالمئ!عرفي2ء"+.+!ل!+س.جلأ،

نستطيعلمانناونألمعف،هناكذ!فىمنشورةوهي"المسرحيالادب.؟

.الابحاثهذ.حوللمعلقبن1.نعليقاتعلىالحصول

للاستاذ"الاطفالادبفيالبطولة"عنالاخراليوممحاضرتاوكانت

ا!ميي"الادبفياليطوول"و،الكويتمن(براهيمبكرابواحمدالاولىبالمائزةئزةالفلاللوحة

القاريءويجد-المتحدةالعربيةمنالجمهوريةيونسالحميدعبدللدكتوركيلورمزيللفنان-المرأةكفاح:ا،وضوع

اخر.مكانفيالاولىالنحثعلىخوريرئيفالاستاذتعليق

(توصياتانيمكنلاالنظامووظمثلانوفال.للقب!لةمسيراالمرءيجعل(لذبما

التالية:التوصياتالايخرايومفيالمؤتمر(صدروقدهدا.الانسانيبالمسلك.ررتهط

فيالمنعقدالرابعالمؤتمرفيالمجتمعينالعربالادباءان:تمهيدالا!زكرفلم،والتحليلالاستشهادفينقصالىهذابعدواشار

موضوعيلبحث91ع8(الاولكانون)ديسمبر28الى2.منالكويت..هـجردةالبطو!ةعنتح!تانبعد،الابياتمنعددا

:يعلنونالعربيالكتابومشكلات،العربيالادبكمايصورهاالبطولةوذكر،وغبرهمالقيسوامريءوطرفةلعنترةشعربةبابياتواستشهد

بصورالحاضرعصرناخىنشاتهاآولمنحفلتقدالعريبةالجباةان،السود(نمندوبالزملجافبقدالتوفقانقائلا،المسلامابطال

،و!رأيو؟صاقىاقداماشجاعةالبطولةتمثلتالتيالصادقة(لبطولةبسدوعطفور!قتهفيزهر3رهماذاللذينالسلامبطليريذ3لملانه

.ووفاءونجدةوايثاراوكرماونبلاوعفةواستشهادا.الش!واهد.بذكرلمالزميلانوقال،والبطولةالمرأةموضوععلىدلك

البطوبةالصورهذهسجلقدالمختافةفنونهنجيالعربيالادبوأن.والخن!ساءالزباءهماءريبينبطلنيناسمواضاف

.خالدارائعاتجبلاعروةقسموقد،ابطالاجميعايسواانهمدالمقدالصعال!بك-اما

الكيبرالعربيالوطناقطارمختلففيتلاحقتالتيالنطولاتهذءوان...فقطالبطولةتستحقاحداهماكئنينافيالصعاليك؟لوردبن

هيانما،العلياومثلهاجوهرهافيتلتقيوالتيتاريحهاطوارمختلفوفيعناعرانبمر،بالبطولةحافل(لوبي(لادبزار.بخن1ذكرالختاموفي

كلبهايؤمنواحمهعقيدةعنهاانبثقتواحدةامةروحعنصادفىتعيبرالكيفيةالىواشارالخامبالمواد(شبهكانت(لجاهلية،!لةالإهذه

التيإلعربيةالقوميةوهيالا:وجودهنصابويعتيرهاعربيمواطن.العربيةمارةالحضفكانت،الجاهليةلبطولة1الاسلامبهاتعهداقي

واكانىلباعربيكلجاةفيالاساسيالتفكرمحوراليوماصبحتالعرافىالوفدمئدوبخالصصلاحالد،ءورالقىنفسهايوموفي

كالب.عرحتى(لاسلامظهوربعدالعربيالادبيصورهاكمالبطولة1\)عنمحاضرته

-:الانج!بالتومياتقراراتالمؤتمراتخذقدولذلك.ا!ردهذامناخرمكانفيمئورةالقاريءوبجدها"بغدادسقوط

والئشرالظليففي-:اولا؟لمجصملأتوالتعليقات(لمئاقشاتمنكثيراالمحاضرةهذهووهـائاكت

لموصومحاتالعنالةالىعاملوحهالمؤلف!نحميعالمؤتمريدعو-1...10....1.0..100؟ش..!..
..........د"يسزهىلودك!امالدبماعوجيهلالسعزاراتءنلارتوبامولر

-311الصفحيةعلىأشمة-.ذلك.نفصيلمنفائدةنجدولسسنا.والحضورالادباءمن؟لمشاركينبهض
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الروابقو!،الشعر:(لاتيةالفنونمنلكلسنويةجائزةتخصيصاـ-.

كل!فيبطوليانتاجاحسنيجاربحيث،الملحمة،المرحية،القصلآ

الادبية.الفنونهذهوتوصياتهالاد؟ءم؟تمروقا.ئع

التمثيل.مسارجلمساعدةالموازنةفيسنوياءتمادتخصيص-ب

فو؟الناجحةالمطبوعاتمنكاف!نسخبشراءالنشردوتتشجيع-ج-69الهصفحةعلىافوربمية-

ش.؟ل!اع9وفيالمرليةالبلادفيالعامةالمكتعاتءلىوتوزلعهاالطولىةاد!
-.......ر!ه!ههيهـ5!د!ي

الاجبية.الىالمؤرخينيرععو.النبيلةوفاياتهاالساميةوابرازالعربيةالبطولة

،تقدلا!محاموبشر.بنائهافيالمساهمةاوللتمثيلالمسارحبناء-دمختلفوفيالعربيا!تاريخادوارمختلففيالعربيةالبطولةتأويخ

واذ(غه.نشرهوتقدير،البطونيالانتاجوما،ا!لفةوالوانهاالبطولةهذهخصائصابرازوالى،العروبةاقطار

بجاه!ةالمخطوطاتيومعهدالنقافيةالادارة؟ختصاصاتق!سعان-1،.الانطلاقمزايامنبهتحلتوما،احياناالكبتعواملبنرافقها

بالعبءالقياممنتتمكناصننىلهمامناسبةميزانيةتعتمدوانالعرببةالدولنثريةروائعفيالبطولةهذهصورابرازالىالمنشئينالادباءويدعو

كاهلها.علىالموتمرالقاه؟لذي.(ملحمة،مسرحية،قصة،رواية)وشعرية

عامةتوصيات،الطفولةبتثقيفالعنايةالىالاطفالبادبمنهمالمتخصصينويدعو

دل،؟لبتتيعلىفرنساحصوللمنعجهدهاالعربيةالدولىتبذلان-2العليا.العربيةالمثلمنالنغ!سيهذبمابكل،العربيالتاريخطريقمحن

الش!-ضدالوحشيةحربهافيتستعملهااقيالهامةالحريبة؟لمادةوهوؤصاحبة،ومواطنةاماالىمربيةالمراةبطولةايرازالىخاصةبصورةويعحثو

(اؤ!مريوصيكما.الممكنةالمنعوسائلبجميعوذلكالجز(ئرفيالعربي.سلاحوحاملةراي

دبكأالاسمتعصالدولىجميعاستفادةعممموضعبدرالةالعربيةالجامعةيصورءةيماالشعبيالادباستيحاءالىالعرب(دباءالمؤتمرويدممو

بغرض،؟لعربيالوطناجزأءبعضعلىالمعتديةالعربيالبترولىمنكماالقوميةللعبقريةواذكاءللادبتأصببلاوذلك،البطولةصورمن

.لموضوع9هذافيايجابيةنتيجةالىالوصول(قىووددةالاقليميةاللهجاتمنالبطولاتهذهبئقلالعنايةالىيدعوهم

وسامااو-جائزةتكوبرئه(لمربعئدللادباءالعامالاتحاديئتيء؟ن-03العربيةالقوميةلرو؟بطتوثيقاالفصحىاللغةالى

ثهـوعذاتالجائزةتكونانويمكن،عامكلادبيانتاجلاحسنيمنحفكر.بادور،.النشردور"عامبوجهالنالثرينجميعالمؤتمريدعو-ب

الادبي.للانتاجالمختغلةالالىوانتمثل؟لعنايةلى1"(لسينمائةالالحلاممخرجي،اوتمثيلمسارح،(لاذاعة

يينا!جزائرللطلبة(بوابهاالعربيةو(لمعاهدالجامماتتفتحان-4الاخراجبرروعةالتاليفروعةتكتملبحيث،البطونيبالانتاجالفائقة

وابفماءوالادبيةالعلميةالهيئاتالمؤتمريئاشدكما،بالممددتقيددون.ا!فئي

لوزارةالعامةالمكتبةالىوالم!رتبالك!نبتتبرعبانالم!ئروثوروالادباءالتشجيعفي-:ثانجبا

جار-ن؟لتحريرمديريةشارع4"بالقاهرةالجزائريةللحكومةالثقافةونشرهالثطوليالتاليفتشجيعالىالعربيةالحكوماتالمؤتمريدعو

."بالقاهرةستي:ومنها،التشجيعوسائلبمختلف
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العقيليئيزالعزعبدللفنان-المتوحثون:لثةالتلئزةالجل

.والاستقلالالحريةفيالمثروعةابناءمنالمتعلمينرعايةفيالعربيةالدولحكوماتمناشدة-5

ذ!فبمناسبةا!امرعبدجمالىالرئيىالىتهنئةبرقية-4يف!اقيالبطالةحدةمنتخفيفا،عملايجمونلاالذينفرفين

سعيد.بورعنالثانيةالجلاء0فلسطينارضمناليافيالجزءءلىشبحها

طلبعلىلامرارهالمغربملك!بر!لالةوتق!برتايببرقة-5العربالابطال؟سماءباطلا!العريةالحكوماتالمؤتمريوصي-6

المغربي.التر(بمحنالاجنيبةاوقواتجلاءالاجنبيلا!لرومحوالذكرهمتخليدا،العامةوامؤسساتالمشواوءعاى

ثورةبمناسيةالعر؟قيةالحكومةرئيىالسيدالىتهنذةبرقية-6.الجيلابناءفيالبطولةلروجواحبباءمدنناكي

ارهراقية.يرا!كللعربية5البلادءليهتتفق"فلسطينيوم"يسمىيوميخصصان-7

بمالهتهنئةالحكيمتوفيقالاستاذالعربيالاديبالىبرنجبة-7،العربيةوالاذاعاتالعربالكنابجميعفيهويسهم،العامالرايلتعبثة

.التحدةالعريبةالجمهوريةاوسمةبارفععليه؟لانعامتقديرمننالهسذه.نبلخو(نفلسطينقضيةلدكلمتبرعاتجمعاليوميشملوان

عقدالىدعامناوللبكيصلاجالمر-حوماسرةالىبرقية-8.العربيةالدولجامعةالىالتوصية

.الاولالعرب؟لادباءمؤتمرسر(حباطلاقالعربيةالحكوماتر؟لاءالىند؟ءيوجهان-8

.:خامسا.السياسيةارائهمبسببالمعتقلين"لادباء

كانتكماالمقبلةالموءتمردور(تتبقىانفيرغبتهمالمؤتمرونيؤكدالىوالاجنبيةالعريبةوالاذاعاتالصحففينداءتوجيه-9

فرصةوينتهزون،والحريةوارتفاهمالودبروحمشبعةالسابقةدور،تهيثدواو(ن،العربيةالقضايايناصروااقوشعرائهالعالمكتابمنالاحرار

الصورةتلمينعلىحرصهاالكويتلحبومةليشكرواالحاليةالدورةانتهاء.بلادهمعلىالعاديالاشنعمارضدامافحةشعوبهاازرمن

فيالكاملةالحريةمنالدورةهذهشادبماالعرب*دباءلمؤتمرالمثالية.عامعربيقوبينثيدوضعفيالعربيةالجامعةمناشدة-01

مام1المتعبماويةالفرصمنفيها(تيحوبماالمناقثاتوادارة،الاراءاب!(ءالثقافيةالمشروعاتبتمويليقومعربيثقافيمصرفانشاء-11

الحريةمنجوفياهـواءعلىوالمناورينوالمعلقينالبحوثاصحاباوسععلىونشرهالعربي(لكتابطبعفيوالمساهمةالعربيةالبلادفي

المطلقة.يةالفكر.نطاو

سادسا::يليما؟رسالتقرر-رابعا

هذهفي(لكبرالنجاحهذ(الىوصلوقد،عليهلز؟ماالمؤتمريرى.فر؟راتبتنفيذللمطالبة؟لمتحدةللاممالعامترالسيالىبرقية-(

لحمع!ه
وشعباحكومةالعزبرزةللكويتوالتقديرالشكربوافريتمدمانالدورة.فلسطينبعربيتعلىفيماالعامة-.

حاكمسموبالذكرويخصورعايةعنايةمنوالمؤتمرينالمؤتمراولىماغلىالبحرينلعروبةتمايهداالمتحدةللاممالعامالسرقي؟لىبرقيات-2

عبداللهالشيخنائبهوسمو،الصباحالسالمعبداللهالشيخ(لكوبتبريطافيالاعمالواستنكارافيهاايرانومز؟عم،احر(رهالنفيواستنكارا

،الصباحالجابرعبداللهالشيخالمعارفرئيسوسمو،الصباجلمبارر9.المكافحعمانشعبعلىوعدوانهاالمناضلاليمنجنوبفيالوحشية

المعارفمديرحسينالعزيزعبدللاشاذالخاصتقديرهالمؤتمرويوجهللحرباستنكارا(لمتحدةللاممالعاميرالسي"لىبرقمة-3

للمؤتمر.العاموالسكريرالكويتيةبحقوقهمبالاعترافالجزائر،والمطالبةعربعلىفرنساالتيتشنهاالوحشية
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واسع.ئطارملىالعربيالعربيامتابفي-انثالىلقسم1

انراثلجنة:الثالثةاللجنةواتوزيمالئشر:ألاولىاللجنة

معهداختصاماتبتوسبعالعريةالدفىلجامعةارتمرايوصعلىالعرجم!الكتابتوزيمقويةلثركةبانشاءالمرتمريوصي-ا

كما،وشرهبتحقيقهافئاقخدمةير!ملبحيثبهاالموجودالمخطوطات.كافمالبراس،القاهرةالرئشيمقرها،المساهمةالشركاتنظام

العامةالمكتباتجميعمناتراثلهذاالمكتوبةالفهارسبجمع؟وصييطبقبانافيتمريوصالعربيالكتابنقلاطلاقسبيلفي-2

.الا!طارمن!طربهلفيوا!اصةالبطاقاتهدهوتقوم،اليونسكوبمنظمةالمتبع"البونات"البطافاتنظام

للاستعانةالتراتلجئةتقريرالمخطوطاتمعهديررسانالمؤتمرويوصيثراءالعربيةالجامعةوتولىوتصديرها؟لكتباسترأدفيالعملةمقام

بهرسومتخفضيبانيوصيكما،والماليةالفنيةالناجيةمنالنظامهذا

المجلةلجنة-الرابعةالجنةا.الكتبلطبعالمستعملالورفىعلىالجمارك

وتعزيزالعربيالوطنبقضايانمنىجامعةعرإيهمجلةاصدار-اولاالمطبوعاتمنوفيها،الكتبومكامحةبمرا!بةالمزتمريوصي-3

البلادمختاففيوحد.شهادديمهاالفكربشؤونوعنيا!فوميالو!ا!ويخهمفيالتنتيهكعلىتبعثاو،العربتارإبتلتشويه.نتعرضالتي

مع،ا!العاالفكردوائعونقلالانسانيةالقيمبابرارتدىكما،المربة.وردتجهةايةومن،كالتلغةبا.بة

ماحت!،الجدإدةبالكنبوبالتعريفالحديتالثفافيبالنتناطالعنابةالعريةالبلادجميعبرالكتبمحنالاسنيراداذونبالغاء.نوصيه-4

الادبي.ا!ورتتتراتي،مؤلمفاتهمعناولفونايستحفهااقيالمبالمغنقلتسهيلمع

معهصوو?رالأصارالعوبر.ةء5ءهرأفىالداضمالمكنبدؤلى--نالبا.الموءلفبلدفيعربيبلدفي

!!اسهبمالمجلةبللمموخاصةميزانتةلرصدالدولر"ذه"العربيارلىولالرجمهدحته:اتار-"إولءت"

الجامعة.لتنسيقئجنةالعربيبةالدولنججامعةالثعاميةبالادارةلنشأ-اولا

ارمربادباءاذلمرالدائمالمكبمقرالي-!رلاا!لمةنمدر-ثاناقىو(لدويةالعربةالهيئاتبجميعله!ال2بالاوتث!وم،اترجمةاعمال

دا!اهرةءالحديثةنهضتهااقتصتافيالامم!يوخصوما،الموضوعبهذاتعنى

لمؤلمرلدبمبة1المكلأ-يبلمحيها.نمثلللمجلةفنيةهئةنتألف-رابعا.الرجمةبنتؤونالعناية

المجلةاصدارعلىللانئرالىلجنةاختيارمهمتهاتكل!امكنماالعربادباء:المرضمعونيوصيالمؤصحةا!لمجنةبمهمةيحته!فيما-نانجبا

العربية.البلادمختلفمنبالموادوتغذيتها،ادقاهرةفيالافطارمختلفمنالعالميةالروائعنفلاساسيااترجمهانتكون-ا

كالى.مبلغمنالمجلةرأسماليتكون-!امسا.الاجنبي!اللفاتلى1الهربيالادبروائعونقل،العربيةاللغةالى

لالصرعةالعربادباهلمؤتمرالدائمالمكتباللجنةتوصي-ساسااللغةالىالاجثيةباللغاتالعربادباعكبهمابرخفلالمبادرة-2

..المخامةالجزائرادباءبآئارالعنايةمعالعربيه

للموءيمر.الفادمةالرورةقبلالمرلةلاصداراشسفياما،ا!اب!4الترنماتاخطاءصحعلىاللجئةتمملان-3

المؤلفمنحقوقلحنة-الخامسةاللحنة.00..1000-..

....بالذكرولحص،الحالممتصىحسبعليهابلاسدراكولرجمتهاباعادء

دولةكلفيللادباءاىنحادانتاءالىفورابالدعوةالمؤتمريوصي.العربيالادبمنالمستشرقينبعضينقلهما

ويكون،جميعاالانحاداتهذءيمثلعاماتحادهناكيكونانءاى.عربيةالىالاجنيبةاللغاتمنالسابقةللترجماتتفصيليفهرستنثر--4

قانوناصدارعلىالعملالعاموالاتحادلاتحاداتهذهغاياتمقدمةفي.العكساوالعريبة

صدرالذبما"3ع4"رقمبالقانونالاستئناسمع،المؤلفحقلحمايةمنهاكلفيتتابانالعربيةالدولجميعاللجنةتوصي-.هـتلم،

المؤتمريوصيالانحاداتهذهنقومانوالى.،591سنةممربجمهورية!اسبهميزا!ةلهاخمص،الاديةاترجمةبشؤنتختص.اتارة0

الاعضاءالدولبينا.نفاقيةوضععلىتمملبانالعربيةالدولجيعمعارنرجماتلاحسنسنويةتشجيميةجوائزاعتماداتهافير*سد.

جامعةطريقعنالاتفاقيةهذهوضعيكونانعلى،المؤلفحقلحماية.الرولجامعةفيالتنسيقلجنةوبينالهيذاتهذهبيناتصال---

العربية.الدول.بيةوشا

نرارالتيالكبترجمات.نشرفيالنشرلدورالحكوماتاعانة-رابعا

الجامعةبببنتربطاتصالحةبالقاهرةالدائمالمكتبالمؤتمريعتنبرنجشرهاتتومانالنثردورتستطيعلاوالتي،العربيةالمكتبةص

بقومالمكتبانييوصيوالمؤتمرفيالاعضاءالمثنركينوالكلالبالفريمةالعربيةوبينالكبباخراجالمخردورنقومالمعونةهذءعلىوبناء،تجارية..عتيارات

للمحلىعنتقديرءالمؤتمريعربدوريةواجتماعاتيعقدوانالرسالةبهذه.ممتدلةوباثمانلائقا.

لمكنب1.هذاتدعمفيمحهودءعلىبالقاهرةوألادابالفنونلرعاية"لاعلىالاهابةللمؤتمرالعامةاتوصياتتنملن1اللجنةترى-،

المجهودهذافييستمرانراجياعلايقهعلىالملقاةالمهةوتسهيلتوصياتيلاحقواان-باهدافهيؤمنونممناليهمينضمومن-،

.المثكورالموءتمريقومانعلى،المثروعةالوسانلبكلتنفيت!اعلىللممل!وتمر

البطولةلرسومعامممرضالمؤتمرسكرناريةمقربرافيموقدهذا.العربيةالدولوجامعةللحكوماتالتوصياتهذهبتببيغ

مئيمناكئرالمعرضحوىوقدوالهواةالمحترفببنمنعددفيهاشترك(منعربيثقافيبنك)انشاءموضوعيكوناناللجنةتقترح-سادسا

الثلاثالصورففازتللهواةالمعروضةلرسوم1فيمسابقةواجريتلوحةبتمويلالبئكهلىاويقوم،تالمؤتمرفيباليحتالجد.برةالموضوعات

.الصفحاتهذهفيالقارىءيجد!ااتيالمكتابونشرطبعفيوالمساهمة،العريبةالبلادفيالثقانجةالمشروعات
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