
وانم!!سياالتابلثفمانؤضياسساإلمجرلمحرا

يرمخالابريمصتهلكالتغرت!لولسائللىا!لدتخ!دمإحمةفيجدجملةيثىلمنففيىئنتتزاللطإمعمليليةالعامدليباا-اً

الامة.فيعنصراقوىافسادهوالشبابارواحافس!ادبانعلماخاصة

!اتقناعلىيضع!ذاواكل،ودولهمالمستعمرونيحاولههذاكلا!-ى.الادبف!ات-كباللخاللدةالعميقةبالروابطمئاايمانا

00110001واللحبياةازوإس
هـذاوفضحاللحقيقةاضواءتسليطجبومريعياوسياكضابلأ.

الخببثاً!بديوللوجم!امراكشماولامقتنعااولائراكانكيفمالحيمروعيالتنرام،الحرالاد/ب-يلتزمهالذيالمقدسبالواجبوايمانا

شمابنا.اسواحوافسادثقافتنامنالنيليزيدالذىاب-تاالمشإلىحملىان،والالسانيةوشعهـبهضميرهامامواختيار

..لاا0..أص!!3واوالهلمقدماللحريةالىالنضالطريقويضيء
بوج"ونشير.اللحقيقيةطبيعتهاحفاءفييمجحلنستعماران

الاكثرانهالعصرهدافياثبتالذيالامريكيالاسفمارالىخاص
و.وحشمةوغدراخثاؤ-يبما،اللشعوبابحياةمتصلانوا)ثقافة.ا!دبباىمناواقتناعا

.....لهانفصاملاجذرياصميمااتصالاجتماعوالاال!مياسةذللك

ضارهـالاكمل!اوللادامةتدصريحاولحبثفيتنامفيذلكاثتانرلت"-،افنيوالوثيةوالاضطهادغلالا!لتلضروبمناومعاناة

......ا،لحلدلأبداالاستإمار-اًللخبيثةصورهوآخروالاستعمارياليةالاهـر

كل!كهأطمضاصلالكلىاًنغسهحتج!امتهوارلامرثكبمبكلىلسعحآللحاوئطاعرضىحريا.قهاالىالىطاةةالمناضلةالشمعوبهدهالعريقالتراثداتبشعوبنا

-........وسعادةواء!القىنينةططإوفراح!يهـاةوإئاءالمصيرتقريرفيالمطلقة
.حافامنهاتنتحيانللاداوامةتستطيعلاعالميةحر!بالعحارد...

.......لهددضانعاصمةبيروتفيالمجتمعينواسياافريقياكتابنحنوندإكد

لللافعىاللعنحاليبهالامربكيالاستعماريرصعحيثلمحلسطين1و
افانية؟وءدالةصقلكلايضاانتهاكهيث!تاللم،الصهيو!يممؤتمرت"ضودة6791مارس03-25منالثالثالمؤتمرفيالمضياف

وشعوبهما.قارتيئالادابالعظيلمةوجدواههذا

؟السكوتيمكنهحرقلممنفهلنجعلاناالتزمناهاللذياللواجبفيابداالمضيعلىعزهنا،نعلن

:مكانكلفيالكهإبلأجميعوياافريقياواسياكتابجميعفياايقومهلآوالسيادةضقلالالالى!بيلفيالمناضلةالقوىطبحةادبنامن

المؤتمرفي،بيروتفيهناالمجتمعيناللقارتينبهتابنحناننا-ضارةفيافيءةالايجابيةومشاركهاشخصيخ!هاوانماءشعوبناوسعادة

اكلمة،نترفباسمكلكمذناإتهـءمالاسيويينالافريقيينللكتابائالثا.وسلاماوعدالةلحقلااشرقانس!انية

الاستعمارإشدافناضلينصفوفاللىومواهبكمباقلامكمتنضمواان

يك-ونانيجب.الجديدوالاستعمارالعنمريالتمييزانصاروضدثمسهـيوهاكييرةانته"،راًتلمتحقيقفيشعوبنامعاسومنالقد

روايةاو!ء4"او!فبةكلوفي.مكانكلفيمدويامسمو!اصوشاهـ-نمتو!جاشعاعادبيالاعطا؟ناويسعتمراوءاننافوقتم!طعجديدة

بالخطرالانذارصدىيعلواناللفنيالاتقانجانبالىيجبادجمه!عملاو.القارتينفياثراقهااننعاظماللجبيدةالشمسهذه

واًلنصر.اللهـفاحالىالشعوبداعيااللج!هـالمثهرمنالمزيديتطلبيزاللاالانحتىصنعماانعلى

اللعظيم.التاريخيالوقفيتطلبهمالليواجهالدائب

بقةعرقوميةتقاليدمنتفنديوثقافتهاوفنونهاشعوبئااداًبمان

المكانهذا،ا!سيوبقالافريقيين2الكتابمانفهمناتحددالتيهي/ضاعفواانؤلقدوأهمامدىيدركونحين،اررت!مرينطبيعةمناق

اًلوطني.والالستقلالالحريةمعركةغمارفييكلنانيجبالذيازنة!الا!ستفزازاتالىلمضوا4والقهقرىبالتاريخليدوروامحاو!.نهم

لانشعوبناإسنانفسنانفصلانواحدةلحظةولوبوسعئاليسصرب!يشنوتامفينتوفي.اللاتيئةوامريكاواسياافريقياعوبثضد

وفرحها.وحزنهاوغإضهاوالمهاشعوبهمة"ميرهموالكتابالادبيةصراللعنروحبسمومهميغذونيقيةا!فرالارضوعلى.بربريةعدوانية

اذاالاشص"امامالساميةبمسووليتهمضطلعاالكاتبيكونولنثاهـ-ضانهمبال!ويطبقونبا!نساناللائقغيرالعئصرياتمييزاورظام

جديرايكونولن.وامانيهممال!م!3وواحاسيسهممواطنيهافكارعنعبرافريقياتوبجمهـوربةفيشأنهمهوكماالاخببرةمعاقا،م!علىاًمرار

مو!تصه!تكريسوالارادةاللقوةوجداذاا!فيهيعيشالذيبالمصر،غبنهيسمونهومأوموزامبيقوزيمبابويانجولاو،افريظياغربوجنوب

.والسلاموالل!مقدمالحريةمثادىء-العظيمةللمبادىء.وحشيااضطهاداالوطن!بينيضط!لحونوعدنعمانوءفي.البرتغاللية

يدلمحمونكلهالادلىالشرفىبل،اللعربيةالبلادقلبفلسطينوفي

منالامناوما.وثقافه4ولغتهوشعبهارضهيحبمن-الامناماملتقمىؤ-جمماؤ،ئا.الاستعماريللعدوانقاعدةاقاموهاالتياإسرائيل

الالساني،فالتضامن.وثقافاتهاولغا"،صاالاخرىالاممويكرمميحتراملاكهونهبوادءاءهواسالواوطنهعنشعباشردواوافريقيااسياقارتي

وقوتنىاوسلاحهنا،المتينةوقاعدتناسنااساعوذلك،الصفإووحدةلوسبي!اوجينعصاعدوانيإنءلئصريةدولةالصهاينةمعبالتحالفوانشأوا

اللعامةالصفوفعنابعالطاوالتقافاتاحدىعزل.ومحاولة.العظمىبو-المناقهلفهوبلامالوالتصديوالتآمرلللاشنفزازاداةاتخذوهما

اللىوطالش!نهايةفييؤدياخرىثقافاتشأنمنالضمليلحتىاًو.والتقدمالحرية

السنواتفحبماتوثقتالتيالاخويةاللروابطيفصمو،شائنةعنصرية

:البشريواللجنسالثقاهـلآاعداءاقسىلمصلحةويعمل.اًلاخيرةال-!ول!طفدمالسياسياستقلالهاحققتالتيالبلادوفي

والاستمماريين.الامبر.ياليينثلىان.تحاولفهـي.المغ!قودةا!واقعلاستعادةتامرهاعنالاستعمارية

وافريقيااسياكتابيابتة-كلالمنضجةالقوىتستعيدوانتخنقهاوالصاعدالوطنيافذتصادها

هـنلناهم،اللذياللببانهذانصدرونحناليقينملءلناان.الس.اسصقىالتبعيةالىذللكيؤديانبحيةاللجديدا!ستعماراشكالمن

اننااللثرقوىلحلىاسرعنصرالىوالتطلعشعوبنامصالرالاورائها!موالتنفقكماوارابهااًلشعوباهذ.ثقافإنءلىبهـجومكلههذاوتقرن
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ا؟ذضانضاثاوت-؟سترؤطنجعنيهمالذيناولثككلالليناوسينضممصغهةاذاناسنجد

الاورلجاتهم".فبانالاقتئاععليهـممويوجباثقاؤةاورلى"،لهاللكلمة

امفش!ماث!مأنقؤارالمقدسةال!الأمىقيالقضخدمةفيوعطاءهمموا!بهميضعواانهو

....والصصريةالاشعمالىرثةكامنريالننتافيس.حريرقضية

52منالمدةفيبيروتفيالمجتمعينوافريقيااسياكتابنحن

جبهةكه،ب.كلماتالىعظيمبحماساستمعناقد6791مارس.2الىلافضىمعرفةدعضابعضهاإعرفانوافريقيااسه،شعوبوعلى

الديمقراطيةفيتناموجمهـوريةالجنويبةبفيتنامالوطنيابتحريرلم،ديانيمكنناالكأابنحنانناالقولالىص،جةمن،ما.واعمق

الطبيعةفضحواالذينالاسيويةالا،سيقيةاللبلادمنالاخر.يئواللكتاب.انللنااحلليهلقاءاتنامناًذنقلش!ر؟ا&هـيبلهؤافيالجلىاللخدمة

علىاثفتناميالشعبتصميمعنواعربواالاميركيلملاستعمارالعدوانجبةالخاصةالمشاكلفيالنظروجهاتونتبادل،وتفهـمبمحبةنتنافش

واللدفاعالوطنياسهضقلاللهملاستعادةالاميركيالامبرياالطالعموانمقاومةة-وىالمسبزقحعانومثابرةايجابيةفييمكنناقبذلك.الادبيبعملنا

ن،اخرىمرةنعبرانعا.نقناعلىءقدساواجبانعتبراننا.وطنهمءنبهنطىالر،41نوثقانوي!نتا.واسياافررقياكنابيبدعهلمااللفني

الاميركيالاستعماريشئهاالتيالعدوانية،للحربواستنكاهـناسخطناببنالمثهرانتعاونثقنوانوباللتاليشاقارتيفيوالمفكرينال!اب

غمارهيخوضاللذيالوطنيللكفاحالوثيقييدناون.فمتضامفي.شعوبنا

البطل.الفيتناميالشعب

عدادلاالتيباللجرائموالتنديدالاستنكاراشدوننددنستنكرخ،-قفيالعظصمةمسسئوفيناأوكدالاستعمارضدكفاحناوفي

ونحتج.بقسميهافيتئامفيالاميركيونالاستعماريونارتكبهاالتيلهاايجادبغيةالاسبويةالافريقيةالشعوببينفعاليةواكأراؤوىوحدة

كلاحراق"سياسة،الالسانيةنميرسيلمستهمعلىالاحتجاجاشدللحرباك،هـضةواللحركماتالوطنيا)ضحبى!رحركاتبيناوتقلوابط

سياستهمواكذلك،فيتنامفي"الجميعوقتل،شيءكلوتدمصر،شيء.صواًك!ةالاشوال!قوى

باناصرارفيونطاللبا.فيتنامفيلاالحربفيالتدرجعلىالمنطوية

الابادةاسلحةاستخداموقفالىافوراالاميركيونالامبريالليونيبادرتوقفباناونطاللبالمناضلفيتنامشعبمعتضامننانعلناننا

والكيماويات،السامةكالغازاتالمولياللقانونيحرمهاالتيباللجماةد،-ددالذيالعدوانهذاعنركفوانالبربربةالقنابلغاراتفورا

الجنونيةالجوية2والغاراتالفسفوريةوالقنابلالناباللموقنابل،السامةؤحمالحنفيتنامشعبيا.نجوسيعهدوماالاميركهونالمستعمرون

.عب-2طرازمنالاشراتيجيةئرات،بالطلبالسكانالآهلةالمناطقعلىاللذيالليابانيالشعبمع.تضامهـننانعانكما."عكابدانحن،صفك

الخادعةالمزاعسمتماماتفضجفيتنامفيالاحيرةالاحداثاناتلمي،ناةالمحاوكبخاوافيالاجنبيةالعسكريةالقواءدضديقاتل

نشنكرونحن."المفاوضات"و"اررلملام"عنالاميركيينللامبريالليين.فيتنام-صرب(فيقامحدةكأكبر.تتءد!

اخمادواللعدوانيةخططهـمتغطيةالىالاتهدفلاالتكهاالمناوراتهدهمثل

الفيتنامياكمعبعلىان.ضدهمكلهاللعالمتعماقيالاحتجاجحركةطغيانصدض،!ةالعادلقض!ب!اجلمنيناضلشعبولكل

اعطىوقد.يدءفيالسلاحوانوطنيةوحقوقهاستقلالهعثيدافعانيدلمة.الحهيمالقلبيزآيريدنا،اك،م"فحردهسبيل،وفيالممصشنعمرين

الوطنية.والبطولةالشجاعةعلىالامثلةاروحاللعادلكفاحهفيهـكبماالعربيجنفلسطشعبصقوق،ا،قدسةاللحقوقجميعتحفظبلا

اسياشموبجانبمنالقويييدبالت-لاللبا!فيتنامشعباناحكفأ-ايد.العادلةقضي؟،مافيوعدنعمانشعبينؤيد.بلاده

الاميركيين.للمعتدينقاصمةضرباتوجهقد-كلهوالعاللموافريعيانفط"-،فيحقوقهالاستكمالاللعربيةوالثصعوبالسوريالشعب

فيالفيتناميالشعبسجلهالذيالعظيمالنجاحبحرارةنحب!وانناوجنوبوزيمبابويافريقياجنوب!شعوبكفاحؤلميد.المنهوبالمسشغل

التيلالىادتهالعميقواحترامنااعجابناعنانعربنحنو.العادلكفاحهانجىولافياخوانئاكفاحإبىأنؤ.اللعنصريةالتفرقةضداؤويقياغرب

فييبدوكما،والحريةاللوطنيالاستقلالاجلمنالنضالفيتقهرلاتخوضالتيالاخضراللرأسوجزر"اللبرتغالية)ءوغينياوموزامبيق

اللفيتناميللشعبمنهثميهوئيسالروجههالذي6691روليو17نداءالكة-ابويستطيع.البرتغابيبنالمسنعهـرينبوجهبطوليكفاحغمار

.البدلادانحاءكلفي.ال!البتأييدنادائمايؤمنواانالمناضلهالبلادجميعفيوالمفكرون

فيتنامجو"وريةللحكومةالاربعالنقاطبيانييداللظكللأيداننا-لنصرنااللضمانةهيووحدتناارادتناان

بفيتنسامالوطنيالتحرسسرلجبهةنقاطالخمسوبيانالديمقراطيةجميعوتضامنوالاخاءوالاسصقدلالحرية:راياتناعلىكمتبناللقد

ونحن.الفيتناميةللمشكلةسيملحلاساساتشكلونعتبرهااللجنويبة.الماللمشعوب

فيالاميركهونالامبريالليونيشنهاالتياللعدوانحرببانهاءنطالب

شرظوبعيرفورايوقفواانيجبالاهيركيينالامبريالليينان.فيتنهـاموا،ءاءوالاستقلالالحريةروح:وحالرهذهتضكبماءبانوارتزمنا

فيتفامجمهوريةضدالاخرىالحرباعمالوكلارجويةغاراتهم.اقلامناتخ!"حرفطكل

يسحبواانويجب.سيادةذاتمتتقلةدوللةهيالتي،الديمقراطبية

اللدائرين!اسلح!وقوات،واسلحش!مقواتهمكلالجنوبيةفيتناممنالمتذبااللشعبالىاوالشكرالتحيةاياتاصدقيوجهالمؤتمران

الفيتنامي.للشمعبالمهـدسهالوطنيةالحقوقيحترمواوان،فلكهمفيالحكومةرئيسودولةاللبنانيةالجمهوريةرئيسفخامةوالىاللصديق

بنفسه.الداخليةامورهفيلليتصرفوشأنهالفيتناميالشعبقيكواوالللبنانسةألكتابللجنةوالىاللبنانيينوالمثقفيزالكصابطلائعوالى

باعتبارهاالجنوبيةؤيتنامفيالوطنيالتحريرجبهةبحقفواويعترضلالمنايرأسهااكباللجنة،الاسوييينالافريقيصنبالكقابلللاتصال

فيتنامشعبيشكلوناللذينمليوناعشرللاربعةالوحيداللحقيقيالممثله؟لاءكلالى،الاشتراكيالت!قدميالحفىب.دئيسجنحهللاطكمالالاخ

الجنوبية.،ؤادةالووحسنالض؟فةكبرمكلن5بدلوماعلى2.*رنا.وتحيتناجميعا

كفاحانعميقاادراكالدرك-الم؟تمرفيالمشتركون-ونحناسسسوارسى،رائعنجاجتحقيقمنلوتمراهدامكناللذيالامر

اللت!ريرحركةفيوفعالةعظيمةمساهمةيشكلالفيتنامياللشعب.الادكانوطدةالاسيو.يبنالافريقيبنللكتابعنظمة

سلامعنوللهمافاعاللاتينيةواميركااسياوافربقيانىعوبلمالوطني.الاسيويةالافرلقيةالشعوبتض،منءاش

يعتبرونالادباءدلكفيبما،والاسيويةالافريقيةالشعوبان.العاللم.الاسيويالافىريقياللكتابنضالعاش

وهوالاميركياللعدوانيالاسشعمارضدكفاحهماللفيتناميالشعبكفاح.والتزامهاوشرفهاالكلمةحريرةجماشت
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العريبمةالوحدةبئطنقراراذانهمويمتبرون،اجمعوالعالمواسباافريقياشعوباعداءاخطر

الاسويين:الاقربقيينللكنابالتالثاد؟تمر.انفسهـميؤيدونانماالكفاجهذاوريدون

وثقافية،،تاريخيةاسسعلىتقوملعرباوحدةانبما-واجب-الاسيويبنالا!ريقيينالكتابئحن-عليئايفرضهذاان

وا!صاديه.والاستعماروالاستعمارالامبرياليةضدالكفاحفيجهودظنوحدان

العربي.للشسباالمشتركا،ملهيالعربوحدةانوبما-صوروكل.والايماعيالوطنيالطغيانصوركلوضد،الجديد

ويندد،حدةالواجلمنكفاحهمفيالعربؤيداوتمرفان-.الاضىللبلادالداخيهاللشئونلمح!ا!تممادجانبمنالتدخل

.-والامبرياليةالمحليةوالرجحية،الاستعمارمنالطميعيينباعدائهاؤحطالتقدميينامتابوكلالاليويينالافريقيينالكنابنناشدوئحن

زملائنا.ادبر-اءإومعالبطلفبته(مشعبمعالتضامنيدمحثمواانالعالم

الشيمازقةقينقر(رولنسشنر،الاميركيببنللامبريالليينالعدوانيةالطبيعةفلنفضج.فيتنام

والثاطالادبيبألابداعوذللك،الدائمةجرائمهماًلالستنكاداشد

الاسيويين:الافرص!يينللهـتابالألثا!تمربروزيدبللأدئافيالشعيبةالحر!مدى،ئواسع،(لسواءعلىوالعمل

الشارقة.فياللبريطانيالاشعماربهايقوما!بخبادجرأئميندد-2مرهضهظمي1للثعبواولديواًلادبيالسياسيالتاييدمن

الثريةفي،ادطقةهـ!هؤسالعربياللشحب"قووويؤيد-..لنهابر2

.والوحدةالاميربهبينالامبرياليينوان.سيئتصرحتمااللفيتناميالشعبان

.سينهزمونحتما

اللجزيرةشبهقدضببةأبشأنقرار!نمسطببنبمشانكرأر

((أ،!س!عوديةالمطك!ة"لية
لعر.:يقررالاسويينالافريقيينللكنابالثالثثلاكمر

وافريقيا:!اسيالكتاالثالثايؤتمرلوسميئ،طيبعتهافياستعمازيةائصهيوئةالحركةامحتبار-ا

....-م..*..هء.ولسأ"لله(فيوفاشيةبنيانهافيعئصريةاهدافهافي
،طمهرهودهاللدي،المسلحالموريالكعاع"امالاييدايد-

"شعيادالالهولىإواللقضطعالحريةاجلمن،العربيةالجزيرةشعباتحادفيةحدامهالال!طيعةواداًةاسضماريةقاعدةاسرائيلاعتبار-2

السعودية.فيالعميلوالحكما!بركيالانجلووالالثراكأالوحدويةمسرتهاوعرقلةاللعربيةالدولعلىالمدوان

"المماكةفيالامبرقيوالنريةاللعحريةالقواعدوجوديستنكر-دولفيئفوذء2لىللحفاظالجديدالاستعماريعتمدهجسروراس

لعربية.الجزيرةاشعبلشئونفيالاميركيالالصةممارتدخلو"يةالسعود.ياوالىيقياافر

العمبلألحكميستاجرهماللذين،المرتزقةاد!ودوجوديشنكر-ونعلاوصدافلطينفيالعدوانيئيليالاسراالوجوداعتباد-3

اررهب.نورةللقهعال!عوديةاوررو4فبىاعتبأرليوباق،العئفوسطئلاعتمد،سكانجباواستعماراواغتصابا

مللحة.كحرريةمهمةالوجودهذاتصفية

ال!حراقيمأنقرارووبالمتمثلالمربيالوطنلمشثلالتوريالحلاناعهـتبأر-؟

والتقدمالاقتصاديالتحرروفيوالاةممارالرجعيةالنظمثصفية

الاسيوين:الافريقيينللكاباللثالثا،تمر.المنطقةفيالت-دفعلىاللأبقاءكقاعدةاسرائيلبتصفيةاساسمرتبط

اءترين،افيالاستعماريةالعسكريةالقواعدوجوديشنكر،وثصريفافبىكنظام،اًلاسراًئيليالوجوداعتبار-5

كبتمناللعملاءواللعكامالبريطانيالاستعماربهيقوممايستنكركما.الافسانيالتقدمضدحضاريةنكسة

اك!عب.ساليطرة،فرضارحرياتا!مبيبنالكتابجميعو،يلافرواسيويينالكنابمئاشدة-6
تشنهعاالتيالكبرىاللقاوبيةأؤاموةاوجهفيالوقولى،العالمفي

لصبث!نقكازاغراضلخدعةالكلمة.شرف!خلالواكتاببواسطة؟لصميونيةالحركة

هذاردعلىيمكنماباقصىواللعملوالتاريخالحقيقةلبديهياتمئاوئة

الاسيويين:الافريمقيينللكتاباثطلثا!تمر.لارل!ا!"واادثوةالحقيقةاستقصاءطريقعنالمضللالثقافيالغزو

ث.مبيخوضهاللذيالوطنبمالتحردنضالييدافظكل/ويد-عهـىالرائيل-تقمهالريالثقالمجما.الثقيلالحصارشجب-7

.قبرصالعئصريةضفط-تعتيعيشونالمحتلةالارضلمحيعربيمليونربع

بازالةالمادلةقبرصشعبمطاللبعلىالموافقةكلويوافق-.،-..الاصليةارصهمثيوهمالبغيضة

المصيرتقريروحو،الكاملوالاسضقلال،الاجنبيةاللمسكريةاللقواعدفيإبثونالذينالعرباللفلسطينييناللكت4بالوتمريحيي-8

.لثرطاوقيدبدون،مجموعه-في!شعبعنالدفاعفياللجر:لألمواقفهمالارهابيالحكمتحتالمضملةفلسطبين

المستمرالاضطهادويشجببلادهتحريرفيالفلسطينيالشعبحقولى

المكمببرونبالشانقرار7.*حتلالقواتايديعلىيلونهالذي

الذيناللعالمبرفيوافريقيااسياليالتقدميينا!ابتحية-9

الاسيويين:الاهـريقيينللكتابالتالثالمؤتمرالممهيونىالهضلميلوجهفي"وقووءو!،جاعتهـموعيهمبفضلاستطاعوا

التي-والسياسيةالاقتصاريةالصعوباتالاعتبارفييأخذاذ-هـ،مادعماوالمشئولةالشريفة-قلامهماعبوالواءوالذين،وفضحه

والافريقية.الاسيويةالشعوبتواجه.مصيرءتقريرحقاجلمنئضالهبىاللفلسطينيالشعبلقضية

المعترفالثقافيةللجمعياتفعالةماديهمساعدةتقديميقرد-فيراتطبنلث.عبواسصاالر!كياكابمسائدةاناعتبار-01

عليها.والتغلبالاميةلامكافحةتستطيعكيبهالياضحرراصركةمساندةمنيتجزالاجزءابلادءتحرير-؟جلمننمفاحه

يعملواانالافريقيةالدولبر؟ساء،الصددهذافي،يهيب-ةالعالم

الصحافة.وحريةائرأيحريةاطلاقعلىالشبلكفاحقيادتهابرالفلسطينية؟لتحر.يرمئظمةتاييد-11

،ق.!!كماممارالاستضدنض،ولفيالباسلفيتنامشعبيؤيد-السمليباوطنا"استردارفلسصطينتحريراجلمنالفلسطينبىالعربي

.،المستعمرةالا!ريقيةالشعوبجميع.الوسلاللبشتى
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المحتلاليمقأجنوببشأنثرارفوي!ينئيببوسبشمانفرأر

الاسيويين:الافريقيين.للكتابالثالثا"تمر:.الاسويينالافريقيينللكتابالثالثالموتمر

ألليمنجئوبشعبيخوضهاللذفيالمسلحالبطوليالكفاحيؤيد-الفورجمماالاستقلالعلى،للحصولموريشيوسشعبمطاللبيؤيد-

البريطاليالاستعمارفد(والغربيةالشرقيةوالاماراتعدن)المحتلاميركية-الانجلوالعسريةالتوويةالقواعدوازالة،المشروطغير

يرتكذهاقياالتعسفيةوالاعمالالفظائعويستنكر..الصدوانيةوقواعده.،اللا!سليبةالسلكيةا.المواصلاتوقواعد

البريطاني.الاستعمار

اللكاملةبحريئ"التمتعفيالمحتلالجنوبشعبحقكؤيد-عمانقضبيةب!مأنؤرأر

علىعمملةحكومةفرضتحاولالتيالاسنعماريظها"امراتويشتنكر

.الاستعمارواعوانالسلاطينمنالمنطقة.والاستقلالالتحررفيالجتىللشعبلاننظرا

منالوفدةللجنةلمقاطعتهااللجنوبتحريرجبهةموقفيؤيد-فياللبريطانيالاحتلالقواتبهاتقومالتيالقمعلاعمالونظرا

عدن.الىالمتحدةالامم.ءمان

الاسيويين:الافريقيينللكتابائثالتالمؤتمرقن

افريقيبماغربجئوب!بشأنقرار.ال!حرراجلمننضاللهفيااكافحعمانشعبءلمويد-

اللبريطالي.الاحتل!قواتبجلاءويطالب-

الاسويين:الافريقييناللكتابالثالثالمو!مرفي،المثقفينالتضالقادةضدوالقمعالإر!ابابحهلاتويندد-

المصيربتقر-سالخاصةافريقياغربجذوبشعبمظالبرؤيد-.ع!مان

الوطني.والأستقلالوالحرية

"لاص!ونالسكانيعانيهاللذي،السيىءالوضعانيسجل-.ا!يرتفا!يةالمسشعمراتبشعانقرار

يتعرفىبمدلهاحملهمناضلوعتقاحزألتيقذلتحدلفاقبمفرعملتاتالأعركأر"افيلواجمبى:الاسيويينا،فريقيينللكتابالتالثاالؤتمر

ينههجه.اللذبم!اللج!لعدبىالابرقاعتعمدييعةالاعبارفييفءاذ-
.سوابو.-الثقافيوطغيانهاللبرتغاليالاسمن!مار

منسحافريقياجموبافرلمالق!افحبماعرلحكمللحنولىالاستقلاليدابلسسامحاسيالذيالوطن!المنحويراجل"ناللكفاحالاعتبارفبميضعواذ-

.-!ا.،..-الاست!قلالاجلومنالاستعمارفدالبريطانيةاًلمستعمراتغمارء.ؤخوض

لم!الهد1دالتييمسوذلدجمولعلدغرلم!معألةللمولحنتموللحرلع!سكريمبمايعليلس!ةوخاصةالتقمم.وال!نشاطسبيلفيالثقافيالتحرراجل.منالوقتذاتوفي

....اًلشعوبل"ءالخلاق

...افريقياسلامالثوربم!بالم!شعمراتللكاتبالهامةالمنساهمةالاعتمبارفبميضعواذ-

لاموقفاتتخدانوالاشتراكيهالاسيويةالا!ريقيةاللبلاديحث-...00011

افريقيا!ر!حنو!لام!كلةظد.مناق!م!ةافريرقياحنو!منفيه!هادنةارر!لفي!ورطليسلوطنينحريراجلمنالكعاحفياللبرتغاللية

بة..صاً......المسلحواللعملالسياسيالعملمجالىفيكذلكوانماانبحتاللفنبم

فياالسهرلسعاسميينلمتحدلمسمجومبمجمظنمعصةلافرللجمعيةورإلعاعشالمورلطائبهيالتيالبرتغاليينالممه"عمريناعمالالاستنطراشدو"برست*ر-

القائماللحكمئظاماعننناللهمالذينافريقياغر!وحنولهفريقاحنو!-بطريقةعليهاالقضاءالىوتسعىالافريقيةالثقافيةالؤ"مانكارفتضمن

..،....منظمة

ا!ريقيا.جنوبفيافجولاشعوبغمارهتخوضالذيالمسلحبالكفاحويشيد-

العالمفيالتقدميةواللبلادالاسيويةالافريقيةاللشعوبيمثو-.الاخضرالرأسوجزائرالبرتفاليةبغببنياوما.يسصوموزا"بيق

غربجوبفياالوطنيالتحررحركةايجابيةفيتؤيداناجمعل!عااجلهـصاللبرتغأليةالمستممراتفيالثوريينالكألمبويحيي-

...!الهبالشعوبتحريرفيالهامواسهامهم،باللكفاحازكاملالتزامهـم

السودانلن!نقرارالاسوينالافريقيينالكناباطريقسالكين،ظهرانيهابينأوانشأ

المفروضةالمشكلاتمواجهةفيبهالقياممنهمالمطلوبللدورهمالمدركين

الالسويين:الافريقيمنللكتا!الثالثالمؤتمر.عصرنافيالفمنونعلى

...الوطنيينولكلللدنابوالاخاءوالتضامنالصطفكلعنويعبر-

؟اللسودفيجموباانيللمصلبرلثم!عمب!سممالسووالقسمميملتنظرفىلل!لىللوطنلافيعنالفاشيالطغيانضحيةراحواأزرينااللبرتغالليةالمستعمراتفي

ابناءبينألانفصالليثالاستعمارمحاولاتيدينالمو"مرفمان.وبوزب!وهونوانابرنارلويس:اللكماب،يؤلاءسبماولاالاستعماري

اراضيه.وتقسيم،السودانياثم!وانطونبوفبيراوأواندينوياس!نووانطونيونوجاروروءيكرافينها

.السجونفبميكابدونالذينكاردوزا
واراضب".تذمعنهوحدةعنالدفاعفيالسودانشعبويؤيد-

؟ليئ!بىبهبويبلبتن!انقرارالفرنسيةللك!ميم!ةعانخاضالصومالبق!مأنقرلمار

اللعظمىالاششرجمبةاثنوبرل!ثورة:الاسويينالاؤريقيينلل!نابالثالثالمؤتمر

حقهفي،الفرنسبمالالستصمارتحتالرارح،اللصومالإويد-

الاسويين:الافريقيينللكتابالتالثالؤتمر.والاست!قلالاللحريةفي

مناللعظمىالاشتراكيةاءبوبرلورة4قدمتمامدىيقحراذ-ا!سظنع!ارقواتاشرافتحتتماللذيالمزوربالاستفتاءيندد-

انحاءجميعفي!الاجتماعواللتقدمالوطنيالتحرر)لوراتاامكانيات.6791مارس91فياللفرنسي

الاح!نكاريصممكانللفكرنوافذفننحفينصيبهالهايقدرواذ،اللعاللمحقويؤيد0جيبوتيفيالاسرائيليالاثيوبيالتدضيسهتنكر-

اغلاقها.علىالاستعماريالثقافي.الوحدةفيالصءوماللياثعب
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ا!فني.الادب!ينتاجلاؤضلكبرىجوائزرصد-بجمهـورياق.شعوبالىالت!يةاصدقياللقارثينثنابباسميوجه

.ؤمفىوفرنس!بةو.انجليزيةعربية:ثلاثبلغاتمجلةاتاء-جالاورالمنوافريقيااء.ياعبرحدود!آ.ضرامىالت!السوفيتيالاتحاد

جوانبها.بشتىاسيويةالافروابالث!قافةعلىعاماخمسينمرورلمناسبةوحكو"نرهاوقادتها،ازهاديالمحيطالى

وافريقيااسيافياللكتبمننشرماباحسمنقوائم!اعداد-د.المجي!دةلثورةتلك

الاخر.اللبلدانتجهءبماعلمعلىبلدكلفياالكتابلليكون

التراتبينالتوفيقعدىتقومجديم!افرواسيويةثقافةبناء-2اليمنبتنمانقراد

الشعورمنالافرواسيويالكاتبيمكنمها،الحاضرانعصروروح

فيور،ركتهومنبنفسهالثقةمنبالتاليفيمكنهوتميزه4باصالىت:الاسويينالافريقيينللكتابالتالتتمر4الم

فيالجديدةالثقافةهذهتنهضولاالقوميةالوحدةاجلمنالنضالءكسبالاقطاسالملكيبالنطلماطاحتالتيالليمنيةاللثورةانبما

اقومية.اللغةفيمهادةالسبكانتاداالاالاقربرقيةالاسيويئالشمعوب.شعبكي

لل!المناهضة،لعنصريةوااللرجعيةالحركأتمقآومة-3الشعني،النظامبهذاالاظاحةوالاستعمارالرجعيةلمحاولارزونظرا

،الاستعملريدفيآداةباعنتبارها،كالصهيونيةألانسانيةالثقافية:والتخلفالاقطاعيةالىوالرجور3

اللعهـ-ونيبينانتمييزوجوبمع،ال!وانية4اغراضنتحإقبخدمها:أؤتمراؤ،ن

انسارز.هوحيثمنواليهودي.التقدميا!جمهـوربميونظامها،اليمنيةالثورةيؤيد-

النمييزالأفرواسيويرونالنناب(يقاومبانجنةا!لىتوصي-.،معالمتحالفةالرجعيةبهتقوماالذيالمستمربالهجومينددس

يعفواو/بئنوغيرهطو!وديياافريقياجنوبيفيالقائماللعنهمرياثمبويرساند.اليمنجمهوريةعلىأميزتي-الانجاوالاستعمار

نضالهمبسببلللاضطهاديتعرضون،انذينالاحرارالكتابمعتضامن،م.الثوريةمكتباتهعنالدؤاعفياليني

التمييز.ذللكضد

ألاسمت!و!اريأاالننغلغلا!صةمضابنة!نؤرار

وا!ه!اهرةاطنةمة!مؤتمريقرأواتلمتصببقبن!مأنؤرارال!ثقافيةالمي!ادينفيآجد!لىأوالأالمشطماري

!انعليهـالاسوبئالافريقبنلاكتابالعامةالمصلمحةتقضط

الشعوببيينالمت!بادلانوالوفاقالتفاهميسوداناجلمنيعماوا:ترمة

اوا!!ل.بينهافيماالتضامنعرىروثقوااناجلومنالاسبويةالاقريقيةلآكدحيثوالافريقيةالاسيويةاللبلدانتحولمنالمرحلةهذهفي

ا-ياشعوببينالادبيةننتهـالاعمالكفالةهيذلكلتحقيقوسيلةمااللىالازظاروافريقيااسياجاب3يوجه،اهدافهاوتحققشخ!ياتها

الماليةالمشاكلالثتبارنافينضءكنالم؟.اخرالىبا!من،وافريقياهذايعرقلالفىيالاتمماربمما*اتثقاف!التغلغلخطرمنبهاهـانهميح!دث

الافريقييناللكتابم!لفأتلملتوزيعمركزيةوكالةبانش!لمءالعلقةوالمادقيالكامل،والمعاون،اللثاملةاليقظةيقتضيخطرفهـو.،يشوههالتحيل

ة!رورة،وانها،الوكالةهذهمثليوجدان/اللجوهريمنر؟بمماالاسيويين!كذا،جمعاءالتقم!قىانقوىبين،الوحدة،المباشرةالوفقةوالصلمة

فحسب،الاسيويينالافريقيينللكتاب.فعبيروسهلمة.ؤهيئةاجلمنلاالتقافي،ت!مارالال!لصدوالروحيةالفكريةطاقاتنانست!نفراننستطيع

اثعوب،بينثقافيوتعار!افضل.نبادلفيرلواجلمنايضاوانما.واللجديدةالقديهةالمتعددةلاو!سائلهبانسكاله

بينها.روحيةرابطةخلقاجلومن،الاسيويةالافريقيةنتذكرحينخطورةليزدادالاستعماريالتغلمغلضداللكقحوان

الاة!يبئالافريقيينللكظبالثالثالمؤتمريوصبم،ذللكاجلمن!اوالسينماوالنليفزيونكالرادييوانحديثةالاعلامية،الوسائل

يأتي:بماالقيمفبمايجابااوسلبابزثرلاحتىحدرعلىنكونانيسشوجب

الاسيوبم!الافريقيالالبقض"،يالمناقنت!قىسنويةندواتتنظيم-تح!قي!هاالىنسعىالض!ولامالنالانفس!نانرتفليهلانحوعلىالثقافية

والتاديخ.والمكانالوضوعباعتبارالم!ب(وايرلمكلأفمتخصصنحوعلىفواتهاتحقيقفيواسياافريقيا.بلدانتساعدطرقفينستخدمهابل

الافريقب!أللكتاباللدازمللمكتبتابعةتحريرلجنةاذاء-واللحريةالثريةالكرامةتعززاتىالثقاؤقيالقيمنشزواؤكاواهدافها

الافريمقيينللمكتابالادبيةالاعمالويوزيعنثهرمهمتها/كوناًلاسبويب!.والسلاموالعدالة

علىفنبمزواجهاللنشردارتصرفهاتخهتوضعوسوف.والاسيو!ينجزءاباللطبيعةنفسهيجدواسياافريقيافيالكا.نبؤأنوهكذا

اتشى-ردار،ادارةبتنظيماللجنةتكلفوليهوف.تجاريةاس"سباللطبيعةنفسهويجد،اللعظيمالاسيوكماالافريقيالتحولطليعةفيحيا

الدائم،المقتبمسئولليةتعت،السلطةونعطى،الاسيويةالافريقيةيكتبانما،ي!بأذوانه،والمساواةوالعدا!ةالحريةقيميلتزمانه

.الوجوهجميعمن،الاس!يويةالافريقيةلللحركةاللثمربعملهةلاقيام،بلدرهاتعيهاحتىالجط!روايقاظ،اللقيمهذهلنشرشيءكلقبل

الاداريةالجوانبيةبعنايبحثانالدائمالمكتبعلىويجب-،ولهـزرا،سبيلهافيويكافح

كما،الثربحقوقالخ!اصةانقانونيةوالتفاصيلالنشرللداروالمالل!يةفيالمنعف!دالاسيويهنالافريقيينلالكتابءالثالثأوتمرايوصي

دارإنشعاءوبتمنفيذاللنسرلجنةنوائحبوضعالكتبيع!هـالىانيرجب:6791مارص.3الى25منبيروت

النشر.بوجوهسهالاستمماريالثقافبمالث!اطوجهفيبانوقوف-ا

رئير)1(:اشخاصثلاثةمناللجنةءـذهتتكونانويجب-واللهيئاتلتعليمادورمنوغيرها!الجامعاتالىءعوناتمن،المنعددة

للنشر)1(باللتواليمسئولاناخرانواثناننحريردئ!يسبصفةمعينالاداعيةوالتسجيلاتالسينماوافلامواللكهب/.المجلاتاصدارتنولىالتي

التيالمؤلفاتوترجمةالاسبويةالاؤويقيةالادببةبالاعمالاللخاصاللعاممثلواجهاتهاورءتخفيمنمظاتومن،النشروسائلمنذقكوغير

الاسيويينالافريقيينللكتلمبدوريةمجلةاصدار)2(ونشرهاسبقلحسابتعملالتيا!ثقافمةاحريةكمنظهة،الاستعماريالنشاطذلك

.شهورثلاثةكل.الاميركيةالمخابرات

المجلادفيالمحليةاللجانعهلهافياللجنةهذهوستساعدالاكملالوجهعلىهدفهاتحققلاالمقاومةهذءانالللجنةيلرى

يساءدهاآو،.ويينالالهالافريقيينالكلتابأحركةفيالمه!تلةلختلفةا:بينهامنيكونؤمالةعمليةسائلوطريقءنالا

محلي.مندوباللكتابمولفات،لنش!رافرواسيويةنش!ردارانشاء-أ

اكتلمؤطالمحليينوالمهدوبينالمحليةاللجانهذهاجبووسيكونافريقيافيااللغاتشتىالىترجمتهاعلىواللعملالافرواسهيويين

سواءالاسبيويةالاؤريقيةالبلادفيوالتقدميةاللقيمةالادبيةالاعهال.البلادمن!غيرهماواسيا
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اكقفر0اللعقدالمستفبلفيدعواقمنيوجهقدمافيينظرانلحىغأىأننشر.نستحقأثهايرون،أنتي،بعدتنشرلمأمننترتقلىاكانت

الرلمزيةاللجنةاللىاؤتراحا.نهميقدمونثم،انجمهور"بمنوأسعنطاق

ااا!دا!الموالمكتبالتنفبب!ذقيالل!جن!ة.ونشرها!االنهائيبالاختيارالليهاسميعهدالت!

فيالمنعقدالاورءيوينالافريقيين"للكظبالتالثلمؤتمرايقررالافريقيئالنمتردارالىمباشرةاعماللهم،لار!ماللكتابويستطيع

التنفيذيةاللجنةتتيناًن67!91(مارسأاذار.2-25منببروت..الاهتماممنتستحقهماتعطيهاالتيمالاسيوية

لتالية:1االبلادمناللجنةورفضتهمعيناادبياعهـم!سلامحليةلجنةا!رحتواذا

الكاميرون-اةمسبباالرفضهذايكونانفيجبالركزية

ةلأن-2اللكناباعمال"بادلعلىعملهاالتحريرلجنةفقصرالات!قرركما

غانا-3العاللمكله.فيادتقيدميةالاعمالتنشرانيجببلالاسيويينالافريقيين

الهند-4:اللمجنةءمل)2(

اليابان-5:الىاللجنةعملينقسم

الشعبية-الصيبنجم!ورقي-6للكتبوالترجماتاللكاملةالمؤلقتتننثمرالاجلطويلكش!روع-ا

اندونيسيا-7والادبالاسيوبيالافريقيالادبفبمنشرهايسهـبقلماوسبقالتي

نالسودا-08ميكقدا

لت!حدةاالعربيةاللجمهورية-9ةهيفغاتبثلاثسنويةربعاسيويةافريقيةمجلةتر-ب

السوفياتيالا.فحاد-.1دبعالمجلةهذه.تكونأنويجب.!الانجليزيةوالفرنسيةاللعربية

انجولا-11لملاتالم!قيمتهافيتنافسيانيجبكمامستوىاعلىعلىالسنوية

غينيا-12.الاخرىالادبية

موزامبق-13علىالوطنيةاللجنةمعاونةعلىتعملانالتحريرللجنةويم*ن

الجنوبيةروريسيا-11لهـرزءاناللجنةدأتاذا،للبلدالقوميةباللغةالضلمصةالمؤالفاتنشر

كينيا!15،جائزتيناتةاء!ترحاوقد.تقدمياومضموناجوهريةقيمةالمطبوعات

اللجزالرب16،عامكلالاسيويالافريقيالادبفيفرديعمللافضلالاولى.نمنح

نيجيريا-17عنتعبيراواءمقهمكاتبلافضلسنواتثلاثكلألتانية.نممنجبينما

فبييتنام-18الافريقييناللكتابعلىمقصورةلجافئةاهذهتكونولن.اعمانهمجموع

بةكوريا-91اجم!مكان.فيالتقدميينالكتابللجميعمفتوحةستكونوتكنهاالارو"يويين

لبنان-2.:التوزيع31(

افريقياجنوب-21والممثلينالمحليةاللجانبواسطةالتوزيعيجريانالمؤتمريوصي

تركيا-22الوكالاتبواسطةالدوليالتوزيعمشروعانبيد.لمحليااكطاقعلى

منغولليا-23الوسائلاما.التحرلرلجنةبهتضطلعانيجبالقائمةالتجاريه

داهومي-(2.للجنةامرهافيتركالمطبوعاتلتوزيعاللفعالةالاخرى

المغرب-25فيولكئ،فحسبالاسيويةالافريقيةالبلادفيالتوزيعيتمولن

السنف!ال-26.اللعالمانحاءكل

سوديا-27بمهمةفورااللجنةهذءالىيعهدانيجببانهافؤتمريوصي)4(

للكتاباللداتمللمكتبمقرااقاهرةاتكونانالمؤتمربقرر-القضيرةوالقصصالاشعارمنشاملةمجموعةوطبعواددادجمع

الاسيويين.الافريقيين.والاسيويةالافريقية

الافريقيينالاس!ليويينلاكتابالدانمالمك!نبيتكونانالمؤتمريقرر-كللمحي!ا.لمنجمعللوثائقمركزيةمكتبةبانشاءالموتمرويوصي

التالية:البلادمنوالتي،الاسيويينالافريقييناللكتاببواسطةنشرهاتمالتيا(،لغات

الهندالكتابيقومسوفالتيالاخرىوبالمطبوعاتبمطبوعاتناتتزودسوف

اليابانكصا.الاسيويةالافريقيةاةبلادفيباصدارهاالاسيويونالافريقيون

السمنغالمو-يقىيحؤيموسيقياقسمالتضمهدهالوثائقمكتبةتوسيعيمكن

للبنان.بلادنامختلف

كأعوليااللكتاببينكثيرةمشتركةواوضاعمشاكلهناكلاننظرا)5(

افريقياجنوبرابطةيوصهيالمؤتمرفىنا،اللاتينيينرالاجمبركيينالاسيويينالاؤريقيين

السودانباتخاذ!مكتبهاالتنفيذيةولجنتهاالاصميويينالافريقيينال"نتاب

المتعدةالعربيةللجمهوريةااللاتينيةاميركاكتاببينممكن.نعااوناوسعلتوفيرخاصةاجراءات

السوفياتيالاتحاد.الاسيويينالافريقييناكثتابحركةمعالتقدميين

البرتغالليةالمسمتعمرات

!لمميويينئلافربقبببىللكت!اباالرابعالمؤتمر

قسرةاد

-:التاليةاللبنانيالوفدلوصيةالم؟تمراقربيروتفياكعقدالاسيولينالافريرقيينللكنابالثالثالمؤتمر

لحريةتأييدهيؤكدالاسيويينالافريقيينللكتاباثالثاالم؟تمر/:6791(اذارةمارس.3-3عمن

اعمالكلويشجبوانساني!تهللضميرهالكاتبوالتزامواك.جميرالفكرللكتابالرابعالملمأتمرللعقداللهذدوفددعوةالامننانمعيسجل-

الاحرارالمناضلينكلويرحيياللكاتبحريةعلىوالةبب!داللفرياًلارهاب.سنواتثلاثبعدنيودل!فيالاسيويينالافريقيين

شعوبهـم.حريةاجلمنللهمنغطفيالكظبمن،اللازمةباللخطواتيقوماناللدائمامتب-اًلىيعهدويقرر.ان-
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