
لهجويبنلالب!الإف!بن!ظابطةصرا!ثاق

..العطيمدلانسمان،العظيمالمستقبلالهامو5بل،السياسيور!نالاسىفريقبينالالل؟ت،باالثالثتمرالمبئانعقد

،السادةايهاو!ىقىفييهأال(م!أر!ى)اذار03الى5؟منبيرلموتفي

منللدبينالمنبعثإستك!ندصكللىاالمي!،المسسلثمعوبكبمصغ!لمنحفزالرلللمجدركامالىينتمونعضو.-2.زهاءبحضورانترناسيون،لفندق

لوحيهااتروالتصورات،الليهاترفعونهاالتيوالقيم،دهاترسمونهآباهـ،طقصتتلفصنالبىظنيةالع،صهمةقدمتاوفود

اتنوجببهاتامرانتموبيدكم،النبيلةواحاسيسكم،النيرةضمائركم.وافريقيا

تقر-سوحدكموبيدكم،التاريخعرفهابشريةمجموعاتلاضخمالذهنية

السياسة،ومناهج،العلملمبتياتوالل!ريبةالبعيدةاللغاياتمصير،جنبلا!لكماالاستاذبرئاسة،المؤتمرعقدوقد

"؟اللشعوبوامانيكعا،كاءاتهمفودالوراؤساءقيهاأل!ىعلنيةجلساتعهـدة

توصياتفيهازاقش!تمغلقهجلساتعدةاللجانعقدت

وتفنار،الخدودوالحيا"عناصركلتحملاممناعبقريةاً!.العدد!ذامناخرمكانؤىف!رتالتى4وقرارازالم!تمر
الجموءواللبطءوقرون،الارضقوىعجزتوور،والانسانيةبالاصهالة....

انقطعتوانوهي،الضخمةوتفاعلاتها،الهائلةطاقاتهامنتعطلانرامي3رثبالرفسأ!فتتاحالاجلسةوفي

اللحباةخمانركانتانهاالا،باللشعوبالمباشرالاتصالعنحيناا!بةالتااالحكومةكلمةالل-نانيةا--؟وص"ار!ىى

..والصمودالليقظةاسباببكلالحديثوجودناامدتالتيالمشجددة

،السادةايهاالالبئ!اانبةاالحكومةرئيسىدوللأكلم!ة

،محددةانسانيةمشكلاتمعالجةفيتنعصرلاالكبرىر!سالتمان!ب!ارنثميدلم!سيد

المشتركالقاسممنلوعاتخلقالتيهيباكملهاالانسانيةالقضيةلان

الفكرينضالبهمفان،كذلك،اللشعوببينالقائمةالمشاكلكافةدي،السادةايها

ناذلك،شعوبكممنشعبايلدىاتقانمةالمشكلاتبطبيعةيتحددلاوافريقيا.اسيالكنابالثالثالمؤتمرافتتحاللمبنانيةالحكومةباسم

إع!اىتسيطراقي،الاكملنحووالتطوير،الاؤضلنحوالتغييرامكاناتممظة،الرائدةواللفكرة،اللقائدةباللكلمةالببوميرحبلبنمانان

فيماالانسانيالاتصالطبيعةعناسصاساتصدرانماقارتيكمعسشقبلاللبناءطروبئؤجطالسيروثحكلاة،الفكروتاة،الحرؤطرعاةيافيكل

الىالليومتنقاربالتيمالمشتركةالحضاريةالاسسوتوضيح،بينكم.ابصالحالائساني

التلافي.حدنصم،عببمبعواطفهويقبل،لكمقلبهيقنححينولبنان

،والاستبدادالبطسمظاهرمنتحررالذيالجديدانحماظان.قدرهاواعلاءالكلمةتمجيدفيالتاريخيودورء

انواعمننوعلايووجدانجةنفسيةقابليةكلهنتحرير.الىيتطلع،تعملوناهم!هطقدسيةواعظمهاواشرفهارساللةاثقلان

والخوفاللحاجةمن.لحريرهالاخصالوجهوعلى،والسيطرةاد!كموتهدي،اًلسالرترشد،الحياةسماءفيتسمطعالنجومرسالةلاثها

لماغدايخضلاخىذاتهانفسهمنوتحريرء،واتقلدواللفراغبلوراللضمائرفيوتغرس،المحبةفيءاللقلوبعلىوتنشر،اللحالر

اللذىاللجديدانسانناتحريرعلىالقادرونا-كلتابايهاواشتم..يصنع.إلافهان!امةءلىالغيرة

سبقتا،اممعانتهااتيا!!ربمنيرمن،ماردا!لا!اا!ظجسربكونهوشرؤط،الناسالىيحملها!ةبالكبى:انثرفوكن

.!طرةو!كريةومزالق،مهدورةانساني!ج!وداو!رقهااليومفاله،وافويقيااسياالعريقننيناللقارتينبينالعضارياللقاء

يخوصيكافحولا،بلاد.سورفوقيخفقر!للمرهـحلاانس!انناان-العالممنالمنطقةهذهفييمثل،الانسانيللفكرالخصبةالحريةواحة

ابنائه،وس"لامةوعبمهقوتهلأضحصيليسعىولاومسشفليهجلاديهمنتيوؤفلااللخلودمجدبأنتؤمنوللكنها،الرقعةمحدودةلوله

هونفان،فحسبالقويورهبةالحربغوائلمنلآمينهيهدفولاروس!يسهالثرلىالاالارض،فييدانيه.لاال!ةشروءوان،اللحدود

اف!رابدائهومن،والرامةاللحياة.ضروراتمناصبحتقدالمطاللب.وضيانتها

الحديخث.وطنلاالفكرلانقارياتكنلاليسوافريقيااسياكتابمؤتمران

صحوةهوانما،بحثهمدارهوالانسأنلانعنصرياتجمعاوليس،له

وخلقي،مكريوجوداسمىتحقيقاللى،ذللكمنابعدالىينظرانهولأ،ؤ*رب-،تببانولا،نفس!تنهزمانيمكنلالشعوبالتاريخ

فكرءدوناللعلمويكون،للانسانطموجمناقلالارضتغدوحنىشعوبلانها،سوافيللعجزتستسلمانولا،ذاتيا.تنسحقان

خصبة.حيةحركةوالسلاماللخيرويصبح،وارادته.الرسالاتوام،الحضاهـات

،السادةايهاالقوةفيهتتعدثلا،جديدحوارلبدء،اللحرالفكرمؤتمروهو

اليومهذاب"جل،واللقاءالعطاءلبنان،الفكرللبنان،الحرلبننن4فبيمثلولا،النوويةباللقنابلالمتكلمفيهيتذسلجول!،اللقوةالى

وتهـئئة،والابداعالحياةرسلبيفمرحبا،وخلودهوجودهايامبين،والحقدالمعاداةنزعةيسنظهمونولا،تعمرات،المسهابناءدورالمؤتمرون

.السلامواللحقاجلمن،معكمالمتغمامنة،بكملشعوبنافلالالاستصورتحقيقبمجرداللفكريالتف!مالجذوةفيهمفتخبو
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اللحربةقضايامعظمناصر،الغربمنييراومفكراكاتباقابلتكلء"تمر111رزبلى---لملأطكه،ل-ت،ذالالىالقىثم

منءليهيحتويبماالعاببمذا5تئاولثاذا!:القائروهوالعالمفي.اخرمكانفيترت

اكأفلكيبلطبعدقببرد!يقيقيةملي!دمساولمظاللمعنهاللموف!لم!مظالمالتقريرالسباعييوسفالاستاذألقىذلكوبعد

شعبويثلفلسطينللقضيةحلءنيسألالكبيراللكاتبهذا.اخرمكانفيلنتروقد)(ءؤتصرالع،م

حقوقهـم،منشيءعنبالت!نازلولول-الحىفيالمسئاهمه!سطينفل-طبنمندوبالعامالسكرزجمربعدتكلموقد

.الارضانحاءمنالوافدينالمعتلنمصيرعنويتساءلال!لووفألقى(لسلمىابو)ا!كرصنياالكريمعبدالاستاذ

بحسديداغتصبتأرضنا،جدابسيطةقضيتناان:قلت:اليةات

وعهوانا،طلمااللشرعيي!نأهلهانحنمنهاوثمردناونارهمالمستعمرين

منيتجزألاجزءهواللذيوطننافيبسلاملنعيشاليهانعودن2نريدفطسمطبمنوفدكلممة

بلدهالىكل،المغتصبونالمستعمرون-الغزاةيعودوان،العربيالوطن

المجتمع.بناءفيهناكمواطنيهمعاليساهم،منهوفداللذي،الاصدقاءأيها

000001ء..*.ىقل!فلسطينباسم،الفلسطينيةالتحريرمنظمةداسم!احييكم الطاللممنلطلبولااىالمجيبوللكن.دلدبعداصالت.

االمظلوممنوتطلبوا،لاصحابها-والارصلاهله7الحقيتركأنالمغتصلملاقامةمنهكبيراجزءا!بونيةواللصالاستعماراقتطعاللذيالعربيالوطن

باد!لمم.ويتبلحقهيركن2و!4اهـبقاعسدة،والحقوالضميرالشعبأشلاءلى3،باسرائبليسمىما

قضقيبفيهافلسطينقضيةيمهمواأناللتبأولئكمنئرجوانئاومواردهـ،العربيةالمنطقةخيراتلسلب،اسونمماريةوركيزةعدوانية

السليمموقفهممنهايقفواوأن،والعدلاللحقوقضيةالغربيالشعبرباللعوحدةيمنععنصرياحاجزاو،الامبرياليةالمصاةح!لحماية

هذامطلعفيالعربيالشعبناضللقد.والحريةوالفكرالانسمانمن.وونمهموحريهم

قيها،هوادةلاضاريةمحاربة،أشهـالهعلىالاستعماروحاربالقرن،وآسياافريقياكأابيا

واستقلىتاللعربيعاا!ئامنعديدةرجاء3فيالاغلاليتتص"اقطوأخذتطريقفينسير،سلاحرفاقكلمةرقاقالتريةمعركةفينحن

.باهـللالتغثرأ!طاروبقيتأ!طاراهـ-ىوكتفاجنبالىجنباالمناضلةشعوبناطريبئ،اللطويلاللكفاح

!اسمتها،ووحدتهاحرنجهاالمريةا!قةهـذهتئالأنمنوبدلامشاعليصبحونالداميةالمسيرةهذهأثناءيسقطونواللذلىن،كتف

حظسوءمنوكانالاولىالمحاببةالحرببعدالاست!عماريةا!رولالنهايةصىيبقونوالذين،اًلقادمةلللاجيالالطريقجانبيءلى!داية

الاسنعمادأنواعاشداللبريطا!يالاستعماربراثنبينوقعتانهااسصن.اللمباخأذوارويطلعونالظلامننجبددواًلسمحةؤبوومل

والدهيونيةممارالاستقوىجميعمعتامرالذيالحينذللكفيضراوة،الاصدقاءأيرها

اسرإئيل.لانشاءف-الشعوبمعيقفللماذاكاتبلوجودمعنىايأدريلا

-بؤرةلتعيشالفابسددمهمناسرازيليعصضمارالا!آخدثم.البشربيناللظلملمحويسعتمواذاحريظأجلمننضالها

فثأر،الاديمالطاهرةأرضناوعلىالكلبيرالعربيوطنناوسطفيحمئةفييشبردنكأبوجودمنيظتىلافلمطينكنلبنحنألمنلوان

الاستعمسشاروأعمد!هاالرفيةهذهيحاربجديدمنا!مربياشعبقضصاءعليهضاءبالهوانمنهجزءان!منعلملاننا،الاستعمارركاب

العربقضيةفلسطينأوآصبحت.العنمويهواللصهيونيةوالامبرياليةالمطالميحرموناءذيناللكاباوللئكمنهواللكيرألمناولمكن،عليهم

قصب-ةهيكماالعربيالكاتبقضيةفىا-طينتحرروأصبحالاولىويدا!عونبلدفيالمجرمينيعاربوى،اخرؤطرفيويحللو؟هاقطرفي

اللعربي.اللشعبوهـنالجزائرفيالمعتلإقنالغاصبمنطلبوا،اخربلدفيعن"!

وفاحبهفاحتر!عربيكاتبكال!لممالىاوهيبتسربللقدأنؤيضئمفيالمهـجرمنالمعتينمنويطلنونواللكونغوكوريافيديىنالمص

ءصثوالتوالقص!العرىالشعروحمل.أفقكلفيفلسطعنطم!حقمصيرهميقررونلاصحابهاالبلاديتركواآطو،آتواحميثمنيعودوا

.......ميالصهيونبنالمعتدينالمحننلبنمنيطلبونولا،بعلاموالعهنجش

وف-!اللعالمأرجاءالىاوآ"ا!ابجراصهافاسلإنقضيةوا!الةيتركواوآنأ.فواحيثمنويعودوايررجواآنفدطينا!عربيةارضنا

انناريح.رحاب.وسلامبحريةوالعيشمصيرهغ)نقريرحقالشرعيينالبلادلاهل

تلهبالعربيالشعبامامالمعركةاللعربيةالكلمةوخاضتالكتابجميعيقفكماالبطلفيتنامشعبمعمالكتابآو)!ئكيقف

،نتمقى-.واللصهيونيةالاستعماروتقارع،اللضمائروتنبهالمنعهاعرجمابالىفتقفاسراؤيلرآ.ؤبثم،عةالطليفيالعرب/وكتابالاحرار

والسودانوالقاهرةوتونسولبجياوالمغربالجزالرمنتنطلقاللكلمقىطلبتفاذا،واسيااؤريقيافيارشحررقوىوضدفيتئانمءلىالمعتمديرن

ودمشقوالاردنفلسطينمن.ؤنطلقكما،العربيالوطنمغربمن!ر!ةالل!اللعدوانيهالغاصبةاسرائيلضديقفواأنللكتاباأو.لئكمن

والبصنوالسعوديةاوعماناللعربيأوالخايجواللكويضوبغدادوابنان.بينالمستعمرينالمغتههؤلاءوتجاهلوا-آذانهمصموا4،الاستصمارمخلب

الكاتبومنالمهاجرفيالعربياللكاتبمنتنطلقكما،ال!ربيمشرؤ"منتر"كزالتيالاستعماريةالقواعدتصفيةبوجوبجميعازقولأر--ت،

الواهـدةاللفكركلمةهي،لمةالمحتالارضفيالفلسطينيا!ربيأليست؟انعاللمآجزاءمنجزءآيفيوالمقامةايةالعاالامبريايىقيعلى

الواحد.روالمصي،ايعالميةالامبرياليةعلىكليااءتماداتعتمداشنعماريرةقالحدةاسرائيل

عسلىللحفاطالاحداثمستوىالىالعربيةالكلمةارتفع!توقدانيجبللذلكوانها،العظيمتيىا!قارتينملتقىفيالاستعمارزرعها

وتحفق،الحياة-دمالحارا)دمفيهايرتدفق،ث!رفهاولحمايةرامتها3روتطهيتصفيتهاالى-دعواًلتيالاستعماريةا!قواعدكتقيءبئتصفى

ءوتنبت-،العربيةواللؤحدةفلسطينتحريرفيالعربيالشعبأمانيفيها؟منهلالعاللم

الكريمة.اللحرةللحياةرمزاالعربيةاكربةؤ!الوارفةالمنزمةالفكرةكلمن"حوهاءويجب،كانتأينماواحدةاظالم!ابأننؤمننعن

ميهاروجلا،فالسطينقضيةمنالمنعزلةاللهامدةاللكلمةوتهاوت،شعب.ي7علىيقع،توء4كانءالمااضطهادكلدةونحن،"كان

.الطلماتأعماقفيونوارت،حماةولاأف،ساضطهادنحار!أنلمكنلالكننا،لدللكد..تارلخنا01
.....ويسهـوهد

منالحرةاللكلمةمعتلاقىالحرةالعدبيةالكلم!ةهذهأخذتاثمءسلىالواقعالظلمنحاربوأن،اخرينأناساضطهادحسابعلى

الحىقولاحلال،والاستعمارالظلملمحاربةالعاللمفيالاحرارالكت،بؤنستسيغقومحريةجل2مننناضلوأن،اخربشعبظلمبانزالشعب

فلسطين.أرضفيالرودلعلىاللقائموالسلام.اخرينؤوماستعباد
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--،الاصدؤ،ءيرهاأ

-د-نسهميهان3نستطيعالتيالوحيدةالقضميةهيفلسطهنؤضيةان

-ء".:-كقضبةعظمتمهمااسميافيقضبةايرقىلان،اب!يرةروالا!القفة

!-*لم-؟-لأ*!!*:ب+---كا!-!--*جمي!عتسندهالاسبوياللفيتئاميالفئهعبقضيةهطمثلافبئام

3*!!رز*----!3،كا"..كابز!!لا.ى*"-.-ء!!!ص"ص!ةكقهعطمت!15آؤرلم!يافيقمميةوأية،اسيويةالافرواكمعوب

+-:لاقيتج!31خ!ظ!تر؟!*ئن-

كأ!-9:2--.-كا-لاجمبتءتسس!هالاؤرإقيائ!ونعولياتنت!ب4قضههيهثلااللكونعو

!--+-إفيبن"--لأ-.!-في-كم!ال!جزائرفضيةفو!ةلمسحنقضيةاما.اسبويمةالاؤر!النتوروب

-.؟تيفي؟!!!!ان!اكماالمت!حدةايكلربية،وريةالجهؤفيةو!ث!،لىور!ةؤضءيئانها

-..--.ح!قي-لأبرلأء::.جيقيااؤرفيالمنهتئوةالعربي"الاقطارهدهؤضيةهي،اعراقاقض!بة

--.فيفيفيلأ:!-نيكا-؟؟!!"في-اللشهعبالعربيقةبقىانها،المل!طينيالنض.عبقىقفبهكمامثلم،واسيا

لا!!-*لإ-"*؟رو--.."أنءربيشمبلاييكنلالانهعربيشحبكلتحررقضيةبل،كله

لأ6!-""-+فيؤ،ئماالصنصريم!اريالالههتالجيبهدادامماكاملاتحررادتحرر

حء؟3+ءالأد!.3التبه!انوحب!ةالقضيةبحقاذنفهيذللكو!لى،العربيالوطن!لب

!--خ؟خ!-+كا*-؟!ض!كا،--ياواسىاؤريق!،؟خابوعلى.السيورلآالافرواقضببةباتمسميتهانسض*ءع

كأق!!3س.د!!!*!!ل!!!.-!-":-.:د!!؟!.---.ف!!"طىصؤفقىءن..المدافعمنالعالمفياللكنا!.طلائعلكونوا.أن !*--..!،كا+33-،الءريهدجرعليهالهطلالالارلشء!الليلاسص،رإمرمورالديى

!!ت"يرسكابهبمبه!كاخ؟-،!بهجح؟لألأ"لأ،.!-لأ

لدمشهتزلارتهمؤىفور3إوااهـاء؟بلادف-""عزوالةكاوالا"-ءخماريةالعه!ونيةللاقلامبالمرصاديقفوالموأن

....الحف،ئقوننضوهالوقائعو.لم!ودا!هفحاتالتسودالاسيويةالافريقية

***.اللعهـالميةللامبريالليةخدمة

دؤ،والمواردوالهتظيمالتمويلاللكهيرةالص!ونيةالدحثايةكانتالتكي،الحريةميادينفيدائماالمشرعة،واسبافربقياكتايبأقلامان

علىحقيظونهااسرائيلظهرتو!كذا،طويرلاأمداالعاللملمجبوداعناصفتها!اركمنطليعيةمعركةلانها،هدهانشحريرمعركهلخوصمدعوة

العنصريةللايديولوجيةوتبههيد،والامبريرالي!ةللاستعمارئداة.واللصبونجب!الاستعمارضدالعالميةالوطئيالتحرر

.ءار!وافيهداؤوقومناللفل!مهطبنجبينالكتابا)ء،دباسماوج"أنويسرني

الاستعمار1قوىضدوشاقامريرانضالافلسطينشعبويخوض:اللتلي0ا:!اءاالعالمقى،بالىافي

ؤ!وطنهحقوقهمنحرمانهعلىمرتوقءيىنبت.!الت!يوالصهيونية!الاحرارالعالمكتابيا

الانسانحقوفىشو!ةضمنضهاطبيعيةصفوقوهـكبما،5مصرتقريروفياللحرةالثاةؤبانالافبحقعص-،بال"ظن!ن.،ايمانناان

اللذيا!ادلاكضالهذامنيحتوخىلاوهو،المردةالاممو!ثاقالقومية.ذاتهاتحقيقو،ءمصيرهات!ريرفيالشعوبوحقاللريمة

4ا!دافتحقيقمنلليتمكن،طنهوتسحريرحقوقها!ش!ادةالا!خموفأارتناهـ-"رتنطةوح!باقنا،ا،زسمازيةاللحضارةبناءفيللمساهمة

العا!فيال!رةالسلامقوىمعجنبالىجخباواللعملاد!قوميةهـ--ياترراجلمن.نناضلاتيشعوبنا،ةبحقيوءضببر؟عضويا

.والازدهارواكقدموار!ولا!للاما!عاوبناءارططنيةكشرل4الر*--اأجملوان،اللجدر!والاشعماروالا!رياليةضعم،رالالى

العالم:كضلمابياالاسضهمارمحاربةفيالنتمعوببمفالز!قالضكبماهيوالاغانيوالاشعار

!-أصوانكرفيوالى،العاجلةكمرسالتاداءالىندعوكمات،ل!النفبوصلمدةايمانناانمحيثفىولا،لمواين!قدماللحريةأجلومن

التيادبرائموضد،والاستغلالوالا!مهـمارار!لممضد!ةداويةجمهءواللقضا?لى،الشريةوخيرواتضقدمالحريةآجلمنالعابر

اللفلىطيني.اًللعربيش!ضلبحقزرتكبأتزالوماارز*بكث-ابن!نيدفهضاالذيهو،دوالاضطهاروللالوالاستا،ستعمارصور

حقى4استرداداجلمنذلسطينشعبور!لل3مارافءوان.ا!ةداءبهذاالتوجهالىفكءطين

الكريمة،-اللحرةالحياةفيحق!اجل،من،السليحتوضهفيالشرخ!:العالمكنابيا

دضنضالكموان،لهاأنفسكمنذرتماوتياللحديةءندف،عهوازماالل!رةوب!أقلامكماللاجيالالجساماههؤولياتالممععواتقكمعلى

واجب!وانماالعربيالوطنفيضعماريةالاسالعدوانقاعدةاهرائيلالجماهيرا"،مارطرإقوتنيروناالتاريخصفحاتأر،عتسطرونوحدها

ضطور9اشروطمننترطاًلإسحمارتصفيةلان،كمعمصجممنمقدسؤ،نت-!،جمعاءالان!"،نيةوسعأدةوتقدمهاحريتهاآجلمنالمناضلة

الابىاوء4يمكنلاللادبالحق!قيالازد!أرولان،الادبيةللاعمالاللكلاعلدلوالعاللحقمهادىءعلىوال!يمون،الثءموبضمأزرءنالمعبرونء

اكجاالىكرصريةولار،الشتوبوس!بمادةوالاس!نقلالاللعربر"ظلورب،بالو،باضصلمحقىاالمئافى-لمةالطل!بعةوافم!-،.المهالعاللمفيواللحرية

كيالتىالمجتمعاتفيالاتنمولاأجلهامنوتناضلونآنتموزهاتحر!.وسعب!حرمص.علبناءالا!خعماريةا!اشمةاللقوىضد

والجهلاللفقرو،الاسمثعللألو8عهادوالارراللظلممنجماهيرهاتجرربئخهـ-قالىالعالميوالاستعهارونيةالعصهيبينمراللظادىولقد

.والمربرءلىلا،ومباتنرا?،!خ،اق،عدولتمكونااللعربيالوطنقلبفياهرائيل

ايعالمكتابيالر-،زءسهبوطئ"منوفترر4ارضمناقتلمعالذيفلسطينشعب

القاعدةاسرائ!بلتصفيةسبببلفيمصناالضضالالىندعوكمانناوالاش!يةالاؤريقيةاللقارتينش!وبلمىا3و،كلهال!ربيالشعبولحلى

سببلوفي،الع!ايىةالامبرياببةعلىكليا،اعتماداالمعتمدةالاسقممارية،القديمالاور*تحه،رإؤ،مهاالت!الةإءدةتمثلاسرائبللانوذللك،أيضا

ل،انض-اهذافيمعنأاسهامكملان،وو!4أرةصهالىلثمعبنااعادةافهواوومخططا/4ثتن!ذ،مصالمء"عاىاللحفاكأفيوسيالهمنهاليتخذ

اهـ-ىال!،بنحنتجمعئاالتي!العليماالانسأنيةللمئلان!صكلارايعد-ءإلللاتو--/طت"ال!دبردالاد-نرهم،رمنهاجعلاا!تيالاداًةتجسدولانها

والواننا.اجناهئااختلافعلىبعضناوضم!!اؤلأتيئ"لآ3،وايىراد.ء،ويقيااقرديئالئاميةالجديدةالدولالى

ا؟امراتامحاربةفيمعئاواح!داصفاالوقوفالىندعوكماننا.واكسوأةهاوءوارد!اخام!تهاعلىسيطرته

ةمحاد!والى،ءررةالمونالعربيةبلادذاضدالاشنعمارإحبكهاافي!الاصرارالعاللمكهابيا

ا!ب!نياللرنوبفيلالمناضشعبناعلىا،ستصماربضهالذيازالتبىءو---،!*ضي،وز!المرا؟ءرلمه3ال!،لمفيال!ن!قدمؤوىأدانتلقد

يةالتحرلى4معوكألحوم!بلدكلفيمقارعتهوالى،عمانوفي،لا،*-3،ا)!،ر!4فطاللتشرو،ا.)ف-ووتانبمد4فبعتوضانيجباللذيالمهـان

!.



ويغطيألفيرويخافاطادهخارجهوماكلتج،5ينفعلاللذكماا!هومبم!ىصنالدفأعاًلىندءوكمانذأ.اللاتيةجمةواميركاواسيأأفريقي!أؤي

شطويالتيد.،ريةالحضبالقيماكتفائهعلىبالاصرارالخو!هذاشعببهيقومانذيادنطولكطادنضالوتآببىالمضطهدةاثءوروبأجميع

للطاقاتوتعطيلونزيفهدرلعمل!يمةمقدمةهوانماحضار./"ءليها.واوط!نهحرينهأجلمنركيالاميالعدوانضدفيت!نام

مجشمعاتنا.فياللحيةحضارةقضيةلانها،ينجزألاكل،العاللمفيالتحررفقضية

جراءالتحدياتمنمعرضونالافريقيقىالاسيويةالمجتمعاتفي.ونحنمرهلتميداناوطننايجملانبصحاولاتهالاستعماروان،وانسانية

نأفيالمتسرعةوالرغبةانتقليدمهاوجم!فيننزلقأنوالكبيرةالك!تيرةاتراثتحطيميحما؟لانمامماريةالاتاللحربنآرلاشعالوموقدا

فيهاهـيينغرباءمثقفبينأمنتجعلثقافيةلمحاور-ا!داراتنكون.التاريخسيروعرؤلمةا،نسعانيالحضاري

العالمبوجهعقلناآبوابونرصدالعغرمجآريءنننغلقآومجنلمعاتهم!الاحرارالعالمكنابيا

يشعرانبدلاالغالمعنبعربةشهرومن..العالمعنغرباءفنصيح.الاحرارنضالبئآييمدالحرةالروروؤءنترفءندافعوا

العاللم،منجزءانناككط.والنخلفالضياعهو"و!ذالقسهءنبغربرةم!نجزءللوؤلسطجنتحريراجلمنالعربياللنض،دءاش

يلانسانية.انحقيقيالمعنىهووهدا،مةاجزءهولملالطقان.العربيةالاراضي

هىذهفيعاجفةمهىتتقهمعل.على.نقعالادز-قيالاسيوجم!والكاتبهـ،لمفيءآصلمننفا!فيالاصرارالعالمكمآبتفه،منوءانتى

.والسلاموالحررةالت!ق!م

وا!قدلكبما&ط!مجممعادخميةساومادموزنتطوير،!ن!حلنذنلألد7!يقةن!بماالالمة/أالكر!بأالكربرام!يد

صارمجانبياالاحتمالاتاحسنفيرهدو.واصبحبوجههالوع!طانفجر

لملمبئالمرهقانط"نبوا،التقدمبركبباللحاق1/"ذير!قانءلمه"!زاماؤودالوساءرفتعاقبالتاليةالعلشيةاجلساتاوفي

دودي!ةلمماربينصاحبىللذاتالكاتبووا.لللاأفزامبرديلاطةدفس!ة:كله،تهمنصوصيإكط!فيط،الكلامعلى

هـؤلاءفيفتجدوزقدمناتطورنابدورهاهيتخاسواهنمم،رية

التوراتفذفتهمآنبعدتلظهـورمتلهفةاتادو-المرأ!قونال،مسفسمطائيين.لمريبمة11اليجامعهو!دكلمة

اكتشفمآودعل.والافريقيةالاسيويهالمجت!اتفيالاصيلةالتحرريةبوفودالترحيبالحبميبلبذانتنتهاركالعربيةألمولاقىجامعان

مؤلس!ابئمعاست!ماريةمخابراتلاصالزة"رينةار.نياطاتءنمؤخراالتياللعرب!بةالارضهذه!لىوافريقي!ااسسياآنحاء!لمئرمنال!اب

بينالنننسيقوضرودةالوعبمتعميقبضر،رةالنذير!كطمي!اايىثقاف!بةانلأمتفخراذالعربي!ةوالجامعة.اولصرةاللةربيةالنهضةرائدةكانت

بينهـ-فيمااللعلاقاتوتكثيفمي!اوأورأسبيافيادنامبيةاررولكنابرالذه.نت!يرالثالثمؤتمركماد-لانعةكبيروتعربيةعاصهمهلإكرورون

العلاقاتفيواال!ثاقةوثورتهـمهملاصالتحمايةالتئن!يقيكونحمنىفصللبناندتأبويلعبهتعذها!ذياللهاماللظبيعيالدودالىالمناسبة

.ءا!ض!ا!واعلا!كرصأقىا.واللعالميالعربيادنتويينعلىعميقوالتوا!وجيهالتوعيةءجالات

نضالاتمنللعددوافريدي!ااسبكأابأ.)ايمبداستبقنانحنواذاللعاللمأخرجمالبنانبنومعروفردير"ك!هـومالنرديدالمجالهناوليس

شعوبلنضالالتلقانيييدنماللظانععاسى!ولم!ذافانمااللعربيشعبنا،ال!ل،الريحاني،جبران،ي!ن-خاللدا-فلمرياادبص،زراًثا

وسب،سةية?رالل!وضدالمباشروغيوالمباشربنت!قيهياوالىافرءقيازفتعندماالا-اؤ،خوربم!،5لمضىابو،ألفونفرح،-ش:كةأبو

الجديد.الالصتعماراليهيل!انذياء،كلرواواللضغو!والافقأرالتفرؤقىقضايافعاللجواالذافبمالتقوقعمنوتحررواالتزءتقيودمنأدباؤه

فمسطينلقضيةالاهموالمغزىالاعمقالم!ىايضاحعاىر"لزنانحنواذافاعلاأدبهمفكان-ركتهاتأئيباوملازمينالتطورنتائجما"ز!ينالاورعان

الثقالمحةلانبلفقطعربيةؤف!يةهيفلسطينلانذيكنعمللاأبعطد+قيضحفي،مساهم!هالمقنلةاتصورةمعالميحددالمجنمعفي

الاسيويينالكظبر؟ياءنتحجبآنتريدأنتكالهابىم!ةىمماريةالاست.اتريروءمليةاتطورل!روالمعرقلةالحائلةانقوىمع.راعالله

فبموقضي!ةافريقيمةابويةقفليةطينولمسهقضيةكونالاوريقبين3للمةامنجاءللاوا!فليلالابداع!قاتيفجراول"رمالادبهذاوكاى

اداةتشكلانص!يونيةلانذاثنعمل،الانسانيانوجدان،ياؤةصم!بم.وثمودهاالمعاناةعنبيافيحاجزالاالحقيقةمعالوصاليأداة

امانينامشروعيةلص!يرورةتعطيلآداة،زلميوباكالمن!ةفياللاشعمارابخماهـحمبلافءلملميا!بفافيامنالمننتقالعربيالادبهذافكان

زرسخأنأرادتالاست!ماديةا!ث!قافةلانبل،المحقةالحمقمةالوطن!يةا!-طناةصبهوالل!ديتالمحرجمطوالادب.ملففىملانه،وانسحاني

اسرائيب-ليانادعشريرنالقرنأكذوبةالافريقيالاسيويم!اللذهنفيسورقىؤيهالفظيةاالص،غةتكونانالهموا"س.المعاضرةالعربي!ة

الحقيقةمنبدلاالافر!قي!بم!الاسياللعالممنانبثاقيهيالدخيلة2ء:نأدةوا!جربةكليقيعنضنادقةمراةيكونأناهـمهومابقإربيانيا

فياستعمارقي4هاذاهيلحركةءروانيافصابكونهاوهياللبديهية.الانسانيالننبمقاليه!نوالذىلاهـكبت!ى

اهدافهافيواستعماريةون!ءهى،وأسال!يبهاوجوهرهابشروواخغشظئض"هاللهاكانوان-وحضارياحركيا-العربيةوالتجربة

لابرازلاذللكنفعلفانمافلسطينقض!بةعلىرفينادحمن-واذا،ومراميهافيءواجهةالافريقية-الاسيويةالمجضمعاتمعتنت!"رك.قنها-وءهـببزاتها

الغنتساوةازاحةفبم!هاهمبل،ف!مسبأصيلعربيحققفيةواف!لالسرقيةا!ئميةف،كلتطرحهاالت!نفسهااتعدياتا

جسردأل!علىحرء"الة*ثيفهاالاسنعم،بىيةانثقاكةتعملالت!بماالفصنيةما"-،توالا!العلمتمادمخلالمنالمخرجايجادوحتميمةالجذربم!

ارجاءفيالتقدميةالحركاتضربالىبواسطتهتنطلفاليافي!هااكهـصدو*ن.وتقاليدناتراثنافي،مذةاللكالترسباتمعاولصرة

هذافيفلسطينقضنفينحنآثرناواذا.الافرييالاهـيوبمراللعاللميرجتيءوهنا.!كلالتراثعاىأثورةاتلازمهلاأنيجبالروالسبعلى

الر!يسيالمح!ايومهياللنالينقضيةلانفذللكاتر!ننااللقاءالقو!4كيانا.ظفيوانئمو"الاستمرارعناءمريرغذيالطلبعيالكا.نبردو

منهالذكطالمنطلقوللكوقهاالاف،بزر،ريةاءضاباقيمالالتزاملسهلامةاتراث!لىا!كياناتهدهانف!اخالوقتفيمسلمويغذجمما،والوجوديرة

ناكما،تمامااللفكريواتتزو!الاستعماريةالثالافةمواقعذفرب-اتفاعلد"وولالاهوماالئتيجةفيالانسانيفالضراث.الانساني

والكراهةالحريةووضنيةالادنزاممةار!كهـ!يمافيتام!ضنيةا)"راثفضبح،بهاونألربالاخرىمنهاكلتؤثرالتراثاتبينالخلاق

ار!اللم.فبملخ!لمنالعالميالتراثويصذح،اتهذمحرداعالميننهخلالمنالقومي

التيفا&المية،الانتدانيبالكلراخراالقوميعبالتنوالعضويار":اطه

بشرفانزامهالمؤتمرهـسذاتشاركاللعربيةالدولجامعةاىهـالهاواستالاصيلةالقوميةالتراثاتفيالابداعلحملبةالغاءالىت!نطلع

.الالسانهيل*لمةالان...اللكلمة!!مينحضاربمما!وراقداداتلممجموعةمجردهو-للعالميةبمفهوم

مف!ودكلوفبه"!التراثانكما،تراث!للكلاللعالميةعادوالابمانيللتطلالاننتزوير
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لأ،.1!...؟...ابخ-/نر-ت+7:نج--اقي"كأط؟!+أء؟تج!!م!-ط-نم

...02لأ!؟-!!!بخ،لم:ث!؟؟أالأإد!لمإلإ؟ظا!!بزاذحبما،!ى؟بخ،

بهثنأ!!+-بم!0،1إ-+1112!--!+1،3\ء-9لأ!-إ.بخلمط.1.ا!أ؟،،.ا!!."ا*3"،/03/:..بر!.برا.20!أ.ا،؟ء!لأ!!1.(2-!ا11/!؟أ11ا.11./لأ،12(لى"

.خ"!كا.7،نرث!!لا،جمم!؟.أ!بمآ!؟.

!!أ؟!/34!ا.!ج!+خا

!ااأأ!/"ا!01*0،1لى-

+كا،*!ط!-الأ11-؟!لأء.أ!:+بعؤ!،

*،اأ-+!.41-!ول؟ا"الأأ!!+-9لأ++،../!..+ا!11ا.!1،،؟الأ.ا!

ا؟عد+01!+ء*!،!أ!ء+لح-+!.6!ا؟آبر-17؟3شلم015طش.!ا.ة!!.107/1!ادألا

)-+أ!!!+--..د-؟:--."/..-!!11!.!:ا..إ17،ا.ؤ

شلملمفي!+لانجبمأسج!!"بالم-..1ا/1اا/1ا0111+ا11"!إمأاإا

لمفىلأث!!لأ!كأحؤح!!ب!؟أ،اث!حس*!+ال!(،/3"1.21!11،111/أا؟اا:ا./".!"ا/11-211فيي!!ملم

لا+-؟ءم؟1111!ا/ا؟؟لأإ/،/ا

*01بهغنن"-9لأجمفمهلأ!!لمئم.!اا.لا.ا.

:-.!-.2.%تا؟!!ا!.ت\.

سملىاال!+.!،ة.%.ا01//ث!/.!!.أ-411*فلا،7إ+-!"ا!!.،،-..ا

اة..".سى.!+سد.كا.--،؟لم!9+1-.!!د(!+//،!،!أد/)9ا)ير! كا!سخض.-"!!*-

!!"/!ةلم7..إ+خ-صش-+!،!.أ11كل!ذ-10

/\+01!،سإبز-"،9+!أ".+"،/لأ.ء.--؟

..ا!المإ؟؟!ش9إاأط!!نم!شء"أ!به!++بهنن:ث!أفبماأ-!ط.،د+-

.،+.ب.قىسد3(/لمع-لا.-+.-/!119د201+اطم/كا(نمئمالق!!ظ!نجأ!أ؟إدلىس/9؟نج!6ثبرىم!!"%!"الملأإلمفياة+ئبم؟ب!،2*-ا

الممؤتهردي)الرئاس!ةمفصه

المست!مر،منالتحرريةقضهي،واحدةقضةتجاهواحدةجمامحةالخنحدةالمربرجمةال!مهوريةوفدكلمة

ستمضيانوالغنيمةاتجريمةانوظنوانيابهباظفرهفيناآوغلالذكي

.(حساببغيرس!يلهملفي،الرئيسايها

.....01نر.،اللزملاءالشادةأيها

،الجبارةيقظ"هااسننبقظتور،لادريقيةالاسيويةالسعوبلكناسيىصافيبأرضهاتهتدارتي،المتحدةال!ربيةاللجمهوريةان

مصودكاغانتلهيمدسخدكلتابهاا،ضولشلقىعلى!همظردبقللكالجهالهل،كلطجدانهامشتعالةوللفاخذفيالهياعبري!،كبرعربيوطنمنجزء!والتن،معاوافريقيا

اقي،المارمةالثوريةاللحركاتأمن،جارفاتيارا،كلهذلكمنرأىاأنبفرورة!تثعر،الاطل!ا!طاالىنعربيلالخليحمنوافريقيا

تيارهافيتزالوما،حمنبعدحمناالمشعمرينحصونتدكأخذتمنو،وكت،نهماوجودهامنينبثنقشمورا،القآرتينبينالتضامن

علىتأتيصتى،قوتهامنويزيد،افاقهامنتوسع،مأضبلآاللجارف،البعي!داواتقريبهاضيهاالىاقفت!ماادافهي،وثقاف!هاتاريخها

ولاعبنادضناعلىمنهمسلبقىفلا.و"ويديهمعوان!2والمستممرينلمعاتمنلمحةكلوجدت،والمصيرالمسننقبلالىبصرهاألقتاو

عببصا،بهتاقرواولالمجرمونهـؤلاءا!ر!هطآ!عمنوكان.ألرمكقىارة"ضا.زوونآنالىزرنوقلبهانبغعاتامنفبضةوكل،ة*ر!ا

واحد.وجودفيموصو!*ينواسهالافريقيا
الهروبة،قلبمنعزيزةقطمةلاغصآب،اللصهيونيةمعتحمالفواحين

هـصدا،اءال!هرببئيهازالوافما،الطاهرةفل!طينآرضهيهـعتثقياذ،المتحهـدةالعربيةاللجمووركاقيمنالكهلمبوفدوان

نتهدقهل،ذاذهوثالعالملةختمنعصابةمحلهميخلوا،(وتشريدا،فتاثئاءؤتمرهمفي،ااعظيمتيناللقار.نمنبنلىهاالممثلةالوفودسائر

الاستعماران؟ا.لجنايةهذهباةتهماالنكرمنبلغتجنايةكلهالتاريخالوهـنمنفيء!والاقاءموضعلاطفها:مرتينباللفبطةليحس

الذبماالشعبصدرعلىالمستعصيجثمأنهو،المألوفةصورتهفيوبينبيتهفيالمراحساسىفهوثمومن،الشقيقلبنانهو،العربي

حلالذىالالتعمارأما،ودارهسنهلهيزحزحهأندون،!ممرهرهـ،بفيياوا!اورير!امنالاخوةبسالر)كقيآ!وي!مره،أهله

اوأووسف4دارهمنحتىاللضءحيةالشعبحرمؤقد،ؤلمسطينبأرض.الكريمالعربيالبيتهذا

بانس-فرواانهماقولو.لا-قرواؤىانااوظألمونوحسب-الوطنيالتحررقضايا:المؤأمرهذاموضوعلاناتغبطةيحسثم

الزمنوان،المرضادباوراءهم،وأصحابهاللحقانيصرواولم،آمنينفبطالاسقماريالتعلومقاومة،والاسيويةالافريقيةالادابفي

الشعوبوبآييد،اتعربيالشعبوبارادة،اللهباذن-يطوللن.العربال*ت،بالىبا)نسبةحيوبمماموضوعهوالثقافةميادين

فيوى،وبنوهآهلهالبرري!تعيدص!-ءهيماالافريقيةالال!يوية-كاملقرنمنالانتقربمدة-شيءال*"ابهؤلاءيشغلفلم

الوطن.حضنالىالغريباللاجىءويعود،دارهدفءالىالمشرداللحظةلمفمنذ،المس!صبررانرنمناتتحررببلل!فيالكفاحنتصغلهاكما

وارمهيونسشكأالاستعماران،المنا!!قيهذهفي،جيداو!زكزلم،؟188سنةضنالراللبريطلنيالمستعمرفيهادنس.افيالاولى

نأوجب،الاستممارحارنجأفاذا،مكأنكلفيانمترابطاحليفانواصاالوفياللجهادكاناواذ،الجهادمعركةفيقلملنايسكن

ذنبها،ويتركالافعىرأسيضربكمنكلناوالا،الصهيونيةمعهنحارب،اقلماوءم!الفكررجألعاىآوجبؤ!و،حرمواطنءلعلىمقس!ا

لقواتقائداكانالذي-ديانموشى-الاسرائيلي!اللقائذاهوقها.وإسمانهو!د"ضميرهاجتمعامنهملاز!م

وفونساانجلترامعاوحدةاللعربيةالجمهوريةعلىهجومهافياسرائيلنح!ت-اليوميربطناماأقوى!و،اللشريفدالل!هاهداوان

هناكاستضافه،فيتنامفيالمضنديم!الاميركبمالجينراستضسافهقدلاذنا-روابطمنبينئاماكثرةعلى-والافريقيينالا!ميو.بينالكتاب
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قلمه:مخهـاطباالقرنهذاأوائلفيعربيمجاهداديب!اللهمالأقلأمهمفلمما،البمننناميوالحقالأيركيالبغيبخيناندالرةالمعاركلب*

وأ،يسع!هاربونكمنصمورفيلاغمد.نكسيفاذتلو.از!قلمأيها"الصحففينشرالمتعدةالولاياتالىفيتناممنالاسرائيليعاد

."قلوبهمأعماقفيلانفذتك-هما،المناضلألشعبضدت!رشهدهاانتيلممعاركييدءنالاميركية

افريرقياشعوبمنشعبعلىاءتداءكللليعدالعربياللهـاتبانال!رأجم!لليبادللهماللعسكريينبالقادةواشنطنفيهناكاجهمعكما

يجمعالقارنجنبآنمنهايمانا،وطنهءآىمباشرااعت!داء،واس!ياهواعلنوون،الشعنيةالتحررحروبتقاومكيففي،لتميحةول

بينهماويجمع.واحدةوقفةفيبينهمايوحهـدماالروابطمنبينهمافيالمستعمرمعتامراللذيفالصهيوني.اللصحففيالنبهذانفسه

عراقةبينهماويجمع،المستعمرينلمطامعهد.فمعالانهما،كفهـاححاضرفيذانهالمس!تممرمعيتامرالذيالعهيونينفسههو،فلسطيناغتصاب

دعانمالمدنية،مناساسيت-نبدكلةمننماللشامدتاقدمعالانهما!،تاريخ.فببتناماغتيال

العنصرقيالت!رقةمقاومةعلىاتفاقبينهماويجمع،والديناللفنهما،الغاصبينآيديمنفلسطينتسشردأنقبلالر!نيطوللن،لا

ءلىثورةالااعماقهافيالاليويةالافريقيةالثورةفما،صورهابكلوبظييد،اللعربيالشعبوبارادة،اللهباذن-يطوللنالزمنانكما

الحضارةتماريخانالا،المساواةعدممنلكشالغربارادهماعنث"بكللرت.تعمرنهبرلمعحتى-جميصالافريقيةالاسيويةالشعوب

الصدارةجعلقد-قرناسبعينالزمنعلىاقدالل!بم!-الانسانيةأرضكلاومن،اللعربيالخليجبلادومن،العربياالجنوبمنوطغيأنه

"ء،مى.ؤغلتودم،قرناوشن!ينخمسةمسىواسياافريقياللقارتي.وطغيانعبث!يهاله

اللعلمفيهاسادالتيالاخبيرةاللحقبةهيهذه،قرونخى.قىالاالقيادة

.01-..-..1ا،وافريقيااسيامنالكظبأيرها
دينمنتناترالىاصعناء!لو-ملاسوب،الطبيعيلملم2و-

فعفين.اللصدارةاليناو!يهعيعادتب!د.،يناقك*ملل،واللطفاةالمستعمرينعلىالنصرأسنابعان

صورهتزالوض،بقديمجديدالنايستندلالاستمماريزالفما
مقاومةعلىيتصرلاواسياافريقيافياللكت!اببراجبفانول،را..بة.......-3...بة

نابل،واللع!وانللظلمالتكاراال!انصرخ!لميةءقاومةالمشعمرارر!رووصواجزيميم!الليهول!ر،والوالااتلمالاتمبدىالفريهة

ءمروحالان!"نابهمآنقيمايجابيتينمهـمضببنالىذدكليضمحدىواجب!وهيحتىالمدنيةوقنجاها،الحياللضءم!يريأباهاالتي،العنصرية

اللطبب!ة،العلومالىالرعوةف!ولآولاهماأما،جديدةلحياةجديدةوالكرامةالعدلو؟باها،السليمةانفطرةوتأباها،درجاتهاأدنىفي

بماالصمرهذاحغارةبهانواجهصناءفيحياةآ-هاءلمى!نبني!قيمذرنهـع.المشعمرلثن،الث،ريخأولمنذالانسانعرفهاقيمةوكل

ب،حايلحقمابكل.الاش!ةراكيةالىاندمموةفهيثانيتماوأما،لجلائمها!اويشد،وصدهبهايؤيدالهحاب،،اللمنصريةانتفرقةحواجز

وبشتىأشكالهبجميعللانسانالانساناسضغلالتمنع،جديدةقيممنوفيالجنوبيمةافييقيافيالعالهيك!،!سيادتهسلطانهأزر

وألوانه.موره-اللبرتغاليةصورتهفي-الليهانظرثم،البلادمنوغيرهماروديسيا

،الزملاءالسادةأيهابقائهأمدبهاديطيل-،وعظاستبداداوسائلهآبشعيستخدموءـو

..وعدوانابطلانابالبرتغاليةةالمسمطوغينيا،وموزامبيق،انجولافي

وقصةشعرمنلكتنهبما،اشتغمرينأوجهفيصياحناان

بتحصينذللكنكملأنبدولا،و،درهيجديلا،ومقالةووررحي!ليحث،نتعوباالواحدالشعبتفتيتيحهاولكيفاليهوانظر

وبالصربسة،،وباتعدل،وبالصناعة،بالعلم،الداخلمنأنفسناهيهـ،،السيادةهوله*فتكونالواحدةالاسرةافرادبينالتمرقة

!معضا،حظوظالنختلفاللداخليالتشييدهذالمفيواظ،وبالا.زحادفيبالامسيفعلوكما،ارترياوفيالسودانجنوبفي،الليوماللحال

أللكاتبين(اصواتمعصوتهايجيءوعندئذ،تقدميةبدولةالحطواتاهوقدبهليحولل!عله،هواهغآىحدودالاجزاثاصطنعاذ،العربيالشعب

!مثلالمتحالدةاءمرليةاللحموورير4حظتو!قد،فهانح!ازلاور-قةرر!ةالوحدةلان،تبهمذللكفيكئبولكن،الذملمةاللعربيةالوحدةقدو

...-الكتابوبضأييد،افعربيالشسببارادة،فيهاريبلااتيةاللعربية

زعيمراسهاوعاى،بناءة.لقدهـ"فيهافالدوللة،الاوفىال!ظهذاالىانظرثم.اجمعاللعالمأرجاءومنوافريقيااء.يامنارالاص

ولكن،الناصرعبدجمالالرئيسالثالرالتقد!يالقائدهو،بطلاننحدة/الولاياتتشنهاالثيالهوجاءاللعمواًنيةحربهفيالمستعمر

جنهة:جبهـت!ينفيالمحاربةالىمضطرانغسهيجدقدالاخربعضنا

المشمهركحهادناوان،الرحصةالدو!وحهة،ار-ارحيارر!مرابطللالفيئاميانثسبفيهايضرباوالتي،ورنامعلىالاميركية

.0000001اللضميرعلىحهماكانوللقد.وانبطولةالشجالحةفيالاءعلةأروع

!ضيةكلمننجعلانءلمينالليوجب-واسياافريقياكتابن!ن-الولا!اتفياللتاببعضذلكفيبما-الدنيابقاعكل!يالانساني

معانىله!ذانجميعاق!ضمهلتضامىنلللئائتحقق،ءظهرف!مافيدنناواي!ململتكابحرلعحايةت،اللى،المروعةالنشريةالأساةلهذهويثولىبحركار-نفسهاالممنعدة

........القديمالرأءممالياللعاللمبيناكقاطعنقطةهيانهاخطوزنهامنيزيد

ا!للصة!جمع،اخوالاالوماجتمعناأجلهمناللذيالتضامنوهو.الجديدالاشتراكيوالعاللم

فينطرصهساارىاللحيويةالقضاياهذهحيالبهاللقياممالمؤنعتزيمعلىالجانفيهابخمعت،قليلاسابيعمنذقبرصمؤتمرانبقدللقد

الشعب،نضالييد.للظقراراتوإتخذ،الافريقيالاسيويالتضامن

سورياوفدكلمةاب-ابلادلثىفيادتطوعمكاتب!حبينهامنكان،الفيتنامي
ييدلطأسن!3واقامة،فيتنآمشعبمناشارةرهنتكون،وافريقيا

و؟اللشمعراءالادباء"م!وباله،المؤنمر.لهذاالهربيالسوريالوفدباسمهذا"؟تمرناعلىاونقترح،واسيويباهـافريقيكلفيفيتنامشعب

اتمنىو،تحيةأجملأحييكم،السورياتعربيالقطرفيوالمفكرينوالافريقيي!نالاسيويينالكظبيدثووآن،اللقراراتهذه-،يدأن

يؤ،واللفكرالادبتوجيهعلىالمساعدةخمي،والنجاحالتوإفيقلكمدماءمنيقدمهبمافيتنامفشعب،لهايستجيبونمنمقدمةفيلليكونوا

والحاجاتالقوميةاالحاجاتمعيخس!جم،لوريا.نوجيها،القارتينهاتين.جميعاوافريقيااسيافيالكهاب.للحريةالفداءيقدمانما،أبنائه

وافري!ااسيماشعوبتلفالنيالتحررحركاتويواكب،الاقتصاذيةفماذا،واسياافريقيافينابلادتعانيهاالتيالمحنمنأمثلةتلك

بجناحيها.هذامنالتحررسبيلفيبآقلامهميجاهدواللماناللكاتبونيك!نب

:الرفاقأيهاالتزامحولشا!واماالرأيفيالمختلفوناليقل؟اللباغياللطغيان

الاطلسمي،المحيطبينماوظنهايص!الت!،العربيةلللامةكانللقدرجىصالامامفليس،الداميةالمأسيهذةتجاءاما،والمف!الاديب

الامبرياللية،قبورحفزفيالجديةالمساهمةشرف،الهئدبم!و،المحيطأقلامهميشرعواانسوى،لانفسهميختارونهبديلمنوالفكرالادب

ورواداطلائعكانوابأنهمالفخر،المجيدةالامةهذهمفكريولادباءوكانوليقولوااللكبرى،وصمتهمالاولىقضيتهمهيفهذه،المعركةفيحرابا

3!لا*



هـذهورننتحمل،المتخلفةالنلدانفي(الثروةمنابع)و(الدوليةالباسعشعرلاقرناالثانيا)"ه"فمنذامتدتاللتي،اكحريرمعاركفي

ىإرإ،شعوإبهانظرفيالتخلفمسؤولليةوحد!ما(اللجديإدةاللطبقة).اليومحتنى

اللدولية،والامبرياللية،العالم!الاستعمادفيهيريحالذيالوقتأناستطاعتقد،الغربيةأوروبافيالصناعيةالثورةكانتواذا

ات!خلفة.االثالثالعاللم!شعوبالمباشرةالمجابهةنةمؤومننفسيهما،الاقتصاديةالبنيةلتغيير،المظلوءلآا!كادحةاللجوراهيرحماسة"لمهـب

العربي،الوطن،في،الثالث3اللعالمإبلدانفينشعأتؤقد،وهكذاخيإالأللهنتقداللثورةهذهكانتواذا،الاشترادإالمجتمعوخلق

،وعاجزة،غذية،(محليةبورجوازيةل،الانباسمهنتحإدثاللذياللجماصرهذهقضاياتبنيفي،والمف*رينالكتابوشجعت،الشعراء

للامبريالليةذيلالتكونالالشيءء!اللحةو،غيرالدوليةللامبريالليةوعميلةفيفافه،اوروباافيكذلكالامركاناذا،عنهاواللدفاع،المظلومة

اوتبقبمفيها،المتخلفةالبلدانخيراتبواسطتهاتمتصواسفنجةلليةالدوالمقاومةكلبعالتاريخأخذفد،اللقديرهـت!بنالقارتينوفي،أمرببماالوطن

.الحياةقيدعلىلبقائهاالكافيالماءبعضمارستهاارفي،ا،ست!مارقيانغزولعمليسإت،الوطنيةالتحررية

تلكدو.ربدؤةأدركاقد،العربيوالفزإ،العربيالادباناذ،اللدولليةيالليةالامبروخلإيفتها،4الاوروبيالص:،عيةابورجوازيةا

الق!ومياللبحررانوعرفا،(معاالمحلية-الامبريالل!بة.فنجةالاس)،جةمزدومعر؟ةتخوض،القار.نينوجماهير،العربي!ةالجماووهركانت

الاقتصادسإطرةمنتحررأيوانالاقتصاديللتحررنتيجةالايجيءلامعركةالاتخوصلاالاوروبيةالبرويىءارياقيهكانتذكياقتالوفي

أقامتسإ-االتيالوطنيمةالاروت!صاصبمراكزيمرآنيجب،الامبرياليوالفكر،العربيالادباتسمفقد،هذاولاجل.واحدةيرير4مه

العإربي.الوطنأسواقفيالدوللية4الامبريالي،اساسيتينبسسإبين،اليومحشالدوليا،ستعمارلشوإءمنمذ.،العربي

ازطلاقا،العربيوالفكر،اللعربيالادبانطقفقد،!ضاومنللئعبءما!طالاجالتآرروكطللهللالعلىالمنطقمنمنبثقتين

وطنهتحريرف!يهينويكاناللذيالوؤتفياشتراكيمالورياجماهـيريا.اللعربىي

العالمية.والامبريالية،الاوروبيالاستعمارسإبطإرةمننهائيإأتحريرامنمتحلملا،الاوروبيانحرالادبفيإ4كأناللذيالوقتففي

وجهفي،الليوماللعربيالادبيخوةس"الني،المريرالكفاحان،ءفياوروبابناءفياللعلميةثصوراتهنحومنطللقا،ايقوميةالهموم

اللإفاتكفاحهوانما،العربياللوطنفيوالاقطاعاللنورجوازيةالتاريخيةالمرحلةمعلكذفيمئممجما،الفادحةالف!بقاتلصا!ح

اللذي،العالميةالامبريالميةالامتصإاص"؟دضد،الوطنهرإافيالكادحةكانالوؤتذللكفبم،فيهااللإدحيرزومصالح،الاوروبي!ةللئنهعوب

وحرإيتهاالسمياسيةالعربيةالامةحريةسثيلفيدفاحنفسهبالوؤتهويستظيهـعاللذبما،المكافحارإصعبايجادعمليةيمأرصالعربيالادب

العالمية،والامبر؟لية،الاوروبيالاستهماررو"يطرةمن،الا!تصاديةالاوروبة،للبورجوازيةالاسننعماريةالأساةوجهفيرجليهعفىيقفأن

الىالمتطلعة،اللعربميةالقوميةتيارفييصبكفاحنفسهبالوق!تهووةمإصلحىفي،قومياا.ن!جاهـاا!رببمالادباتجهؤقد،هذااولاجل

الرلااك!،انواحدةالعربي!ةوالدوله،الواحدالعرببمالوطنافامةاتجاهايتجهالاودوبيالادبإؤيهكاناللذيالوقتفي،نانيةالاف

تبإني!اوالجمي،الامبرياليةلسيطرةولا،الاستعماريللهفوذفيها.أوضاالانسانيةمصلحةفي،بروليتاريا

الثوريين.المثقفينآفكادوومضات،الكادحينزنودوالادب،الاوروببماللحرالادبفحي،واحدةالغايةكآإنتلقد

،المعروفبدهائهااستطاعتقد،الرولليةالامبرياليةكانتواذا:الادبينسلاحفيهتنوعاللذيماانوؤتفي،العربياللحر

هذالخيراتامتصاصءراكزاتعرببمالوطنآقطارفيلىها.قيمانمستعبد،ها!ضاللبر،ليتا!ياائارةالاوروبيالاثبسلاحكانلقد

هـلىوبحيقدها،ايضاالمعروفبلؤمها،استطاءللتقدفانها،الوطناشعباد!بقةمناالاوروبيالانسان.نحريرالىللوصول،ومسضفليها

هىتافيالاستغلاليةمصالحهاللحمايةتقيمأق،خاصبوجها!ربالمكاء-ناثارة،العربيالادبسلاحوكان،الاوروبيةاللبورجوازية

،(اماميامخفرا)،فيهالامتصاصيةمراكزهاعنالدفاعوا،الوطن،الاور،بيهاللبورجوازقيقنلمنالمستعمر،اللعربيللشعبالقومية

اللبيوتاتحثالة،واميركاأوروبافيكانوااللذين،الاغ!بياءالمفامرينمن،قدميهعلىويقف،بنف"4ثقتهيستعيدآنا!شعبهذاعيستطبيهما

-.وبوهخ!شىفي،الماليةاللبهوتاقتلكومخالب،الامبرياليةالماليةابادت4وحاولت،دماءهاسض:زفت1)تي،ابورجوازيةاتلكمقاوما

الاوروبية.اللبروليناريادلسلإ-صنو/في،العرنج!اخرب.افي،انسانيونوعبشويكجنس

دوراالع،لميةالصهسإونيةتلعبالتي،الدولليئالامبر؟لليةاًن.المسإال*وببقاعمنكهليروفي،احتلةا

-السلاحبقوة-استطاعتقد،الكسإررإ11الليةتسإمكيلاتهافيرئيسيا،هذهلةاللحطوا،والكفاح،مهمترك،ووذهوالحالة،فالعدو

واميركااوروبافيكانواالذيئمنجم!رة(اوو4ولسطين)فيتاليمأى--ةاللعربيالامةق!بلمنا!تخ!ماللذيالقوميالسلاحاننجبر،واحد

ابوابها،ءهىو،حمما،الامبريالليةالمالابيوتاتعندمرتزقةجنودا،اليهبحاج!آوروبافيادهـوليتارياتكن"،بالاندثارالمهددة،الممزقة

اصقاعآلمنالنازحين،الافاقىنهؤلاءانالعا!متوهمأنواستطالحتالبورجوازبةعلىللاقضاء،الطبقاتصراع*.-لاحفاستخدمت

ؤلمسطين.فيمإستقلةدولةيشكلواآنيمكن،الارض.الاوروسإة

اللخبثالمورذلك،بدقةركوك،اللعالميالتوريالضمير.اناثانج!،االماي!الحرببمد،الاور،بي!البورجوازيةأخذتوعندما

سإ!معادتحت،المح!تلةفلسطينفيادوليةاالامبريالليةتمارسإ4الذيجيوشإاورفبموشرعت،اللعاللماستعمارفيجديدةملامحتأخذ

المفتعلة،اللدول!ةهذهان،تامبوضوحيدرككما،(اس.رائيللةدو)العسمكريإةاللجيوشتذكمحلل!تحل،اللعاللمبقاعاكثرمنالعسكرية

تنتهي2لندمااو،العالمفيالامبريالليةدودينتهيعندماحتماستنتهي،العالمعلىالبورجوازبم!دإنفوذ1سإرإ،مصرفيةجيوشا،قيالاستعمار

أساسدإ:غيرعلنىاالقائمةالدولةللهذهالحوليةالا"برياليةحاجةفبمالا،السمكريةالجيوشالىللرجوعكثيراء"الما!احاجةادون

.الاستعماريلللغزواماميامخفراتإكوبئانالافياللصراعمنطقتغيرالائنساءتلكفي،ومعدودةدةمحدو9حالات

الاءةنزوع،واعوهو،اللعالميالثوريالضميرآفرفقدلذلكتحررتاللتي،اثالثااللعاللمشعوبوبدت،أسلحإتهواختلفت،الحالم

للصهيوتيةاالعصاباتدوللةضدالثعبيةالتحرريةالحربلاثإرةالعربيةفي،جديدبكفاحتمر،البولىجوازيالسإمكريالاستعمارمنلتوها

الدواإبة،للامإبرياليةالاماميالمخفرمنالخلاصفننتعجيلا،فلسطينفي.الجديدالامبريإاليالاقتصاديالاستعمارمنالتحررسبيل

الخلاصعمليةوتكون،مإمكنوقتأقصرفيالامبريالليةهذ.وأدوفيمارهاعباست،الاوروبيةالصناءبيةالإبورجوازيةاستطاعتفلقد

الاسهممى،رمنالخلاصعمليةمنجزءا.هيونيةاللهالعصاباتثولةمناللثهـالثاللعالمبلدانفيتخلمهـقأن،القديمضينللبقارتينالصكري

العالمي.الامبريالليةالدواإبة،معالاقتصاديةبا!علائقالمنتفعينمن(جديدةطبقة)

73!ال!صفحةعلىلتننمةا-الامبريالبلأ)بينماصلالوعل(الجديدةالطبقة)هذهلنكون
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رويرب!جادذفرلمجهىبأطكتاكلهالؤضائعاوقا

اثعوببكرامةمنادية،تتوالسا!تحررمواكبوتهد،والظلام-63الممسفحةعلىالمننتممورتتمة-

الكريمة.اللحرةاللحياةف!ه!وبحقها***

،مصابيحالحركةطلائعالافريقيينالاسيويينوالمفكريناللكتابأنالاسضبسالذللك،عنيفاهزاهزهاالتياللهوليةالامبرياليةان

للحريةوتعزيز،لشعوبهموالسنادللدورهمدعمو.لقاؤهم،المواكبالفرمسءانتهـزتقمد،وج"هافيالثالثالعالمشعوببديه-اللذي

.والسلامؤيتنامشعبيخوضهسااللتيهـيةالتحىالحربفيالعالمهذاللطديب

لناتتمحللملاننا،العامةالملاحظات"عدولاالوفدكلمةان-02ادسل

للسوةتقبلنامثل،بتسامحمنالمؤنفبلوها،البحوثلاعداداللفرص"/وتلقي،اللدولليةالامبرياليةتجرفالتي،اللتاريخرياحىانبر

بة-لحظةاخرفي،الدو،لليةالامىرياليةتجر-آناستطاءتقد،التار.يخهامتىعلىبها

سياغربفيخاصةواللعربياللوطنفييكتبماا!أولانلاحظفبيمقابرهاالى،الاميركيةادخدةالولاياتفيحادبشكلالمتمثلة

وان،اللعربيالادبهوواحدأدبمنجزءايكونالافرجميوالثمالالكرتونيالقناعيهتكأناللبطلاللثعبهذااستطاعوللقد،فيتنام

اللكتبتوزبعطمن!جانبيةءؤاملبسبب؟أثهرهنسيةاختلفت.اللدولليةليةالامبريات!ا"اللذيأورقياالنمرذلكمن

2موضوعه.و،ا!المتحربرسبيلفيقيفحاللذي،،اللبطلفيتنام،شعبفالى

اح!دةوالعربيةالبلادفياللوطنيالتحررقضاياارثانياونلاحظالسوريالعربيالقطرفيالادباء،-لا!العزجمالسورياللقطرادباءتحبة

مجزأةالوطنيالتحررقضايابدتولئن،والغاياتالالسمىحيثمنمنمعركةهي،اللدوليةالامبريالية-ضدالعاللمفيمعركةكليعتبرون

اقيالحدودأهمهاطارئةعواملعننشاذلكفانالل!راتبعضفيالعصماباتدولةفيالمتمثلةالكوليةالامبريالليةمنفلسطينتحريراجل

افافة،بلدكلعلىيضربهأنحاولالذيوالطوفىالاسعتعمارفيرفهابزنودالمبنية،اللعربيةالوحدةآجلومن،بفلسطينالصهونية

طارثة.محيةأوضا-عالى.العالميةوالاء"رياليةالاستعماراوجههافييقفالتي،الكادحين

انوااللعامهصكلهافيواحدةالتحررمعركةانثاللمانلاحظو.الرفاقأيها

المرمنخ!لالتحررتمس!لاللملالحهدالعرفيمفيهااقنلف!للغتم!لمرجةفهيلتين!رتبدومنالكبرىالجمهرةان،اللعربيةالابةحظحسنمنكانلقد

.....ء...وحت-ص،امته3هاتعيثالتيالقضيةبمستوىكانواومفكريهاأدبائها

طءوبنتالسياسيالتحرربعداثرهازالةعلىالعملوفي،الاشعمارالزخموكلة"حتفانهم،بورجوازيةأروماتمنيتحهـدرونالذرنأولئك

والكفاية.اًلاجتماعيةالعدالةتسودهجديدمجتىعكعيرفييسمجمواأنالايستطيعواللماللقويالشمعبيالجماهيربم!

اًلعرييةاللبلاداكأرفيالانالعربيالادبانووذابعدونلاحظعند"ا،الكلربيالوطنفيالتحرريةاللحركاتمع،الادبيةمواقفهممن

اًلظواهره!هكانتوان.اًلعربيةالبلادمختلففيالتحررحركةيعكى.القوميوجدانهماللحركاتتلكتهز

سصةانوعياشتدعل!دماقوبةجببة-فاثهاالقنراتابعضفيمكب!انصرافا،الادبيبنتاجهمانصرفوااللذينأولئكجداوقايلون

التحررمعركة-خطينبلدكلفيالعربيالادبىفينرونحن...و-.اً..1اً....اًع.اً

الاد!العرممطعلىيصدقوهذا.انواسعةاللعرلصةالتحررومعركةالمحذةمنلاعلملعسمودالوللديناولمكجداوكثيروى،بحتافنيا
......والئننعبمبةالقوميةبلادهمقصساياخدمةعلىالادببمانتاجهم

الحديثالعصرفيالعربيالتحررقضاياشغلتفقد.اللعراقفي.والجماهيرية

اللشعرفياللكتابةمنالاكبرالجزءالانالىالثانيالعصرأواخرمنذ

الاخيرةالعشرينالسنواتفيبالل!،بةاستألرمااكثرو!ن،والتتروالاهبريالليةاللعالميم.الاستعمارمعالعربيةالامةمعركةاردادتوكلما

الجزائر،فياللحرية،حركةاللجزائريةوالثورةتلاهاوماؤهـطيننكبةاهطدحةاللعربيةالجماهـيربيناللصراعاحتدموكلما،عنفاالمولية

،المتحدةاللعربيةالجم!ريةفيوالبناءالتحردومعركةالتلانجيوالعدوانتميرالتيوالمشاعل،المعركةطليعةؤىاللعربالادباءكان-،،مستغليها

الوحدةوقضية،والخليجاليمنيوالجنوباليمنفيالتحرروقض!ية.اللطريق/

ال!1ا0اكةالاشةتحية،كلهاللعربيانوطنفي،اللصربأدباءمنالم!افحينفالى

انعكست،بمراحلاللعرا!فيمعلعركةقالتحرربياللعرافيرللقد.هرميوكلواللى،الافريقيينالاسيوييناكتابا؟تمرالسورياللعربيالوؤد-

فيهاوتمثل،واللقصيدةواللكابسةا!اللةؤسط،الادبؤسيطرةمنالتالثالعاللمتحريرأجلومن،اللعالمفيالمكاؤحمينالادباء

بمجتمعوالتفكيرالاستعمارمنالتخلص،الوقتنغىفيجا!بنباناللعربياللقطرأدباءمن،قديرواعجابتحية،اللدولية-االامبريالية

أفصسل..المىسوري

،الاشعمارمنللخلصالكفاحمرحلة،الاولىالمرحلةوىشتالخش!نسليمان

هـان.اللعربيةالوحدةالىعامةدعوةترافقها،الاسضفلادوتحقيقا!فلىرئيس

تمثلمختلفالتيالكتاباتفبماهتالوتول.الاستقلالالمباشرالهدف

الالجاءوفي.اللقديمةالحركةفيواللفكريةالسيداسيةالاتجاهاتااضئووراغ

التحررحركةيرافقأنطبيعياوكان،الاتجاهاتبقيةوفيالاسلامي،الاخوةايها

الضلادفيالواصعةالضجزئةأدخلالاستعمارلانالوحدةالىدعوةواللكتابالادباءتحيةالجمأنقلوانأحببيكمأنلتياسمحوا-ا

.اسب!وفيالعربيةالتحررمعركةوانواحدةالحريةقضية.بأنوايمان"3،العراقفي

الاستعمارجزأحينبأبعادهاالادبفيهذءالكفاحمر-لةتمثلتاذاالااللسلامعالمنايعرف!لن،وا-حدةا"لواسعةبأبغاد!ا

.والاستغلالالسيادةفيأهدافهتخدممصطنعةبصورةأالعرببلادلف!بكلحققاذاوالا،والجهلؤاللفاقةالتمبعيةأخالارمنتحرر

علىواستولىخيانتهواستغلالعراقفيتابعاكيانأالاستعماروأقام.والاستغلالوالتبعيةالخوفمنبعيدجوفي-وامكاني!اتهذاته

المعارضبة،فيحريةلهكونأندونطويلةباتفاقيةاياءهكبلانفطهالاستعمارمنقرونبعدوافريقياالسيايقطةعصرفينعيتنأذنا
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الكزميالكريمعبد،الخشسليمان،لشماريدس،جنبلاطكمالادمادةا

القوميةللحركةاقتصادياجتماسمحتوىوجودفرورةوالىالعاطفيةاللقوميةالروحكبتعلىوعمل،تابعةاوبرلماناتمزءؤعةأنظمةوفرض

والتخلف.الاستغدلفيودورهالاقطاععلىحملةالادبفيوانعكستالاقلياتمشاكلوغذى،واللعنه"ريةالطائفيةاللنعراتو-أثار،والوطنية

عيامة.التبعيةسياسةوعلىالتابعةالذببلةالكياناتعلىاللحملةاشتتواقتصاديةومصالحءليهيعتمداقظاعتوينعلىوعمل،أنحراضهللخ!مة

باخر.اوبشكلالاشتراكيةالىدعواتظهـرتكما.واضحوتخلفواضحاذلالدللككلفيو،حليفافيهايجد

الاحزاب،لتكوينالسماحعلىالحرببعدماظروفساعمتوحيندقمرارتهافيوزاد،اللفكرانتاجفيالصورةتختلمفههـذا

السوةبيناللفكريةالاتجاهاتبانت(6(91عام)برامجهاوأعلنتربهبزةخلقوفيالتجزئةفيامعانافلسطين!بالصهيونيالاسفين

انتهاجالىواللدعوة،اصلاحيبرنامحوانتهاجالكاملالاسضقلالالى.العربيةالبلادقلبفيلهقوية

ومع.ونظامهاالشيومبةالىوالدكلوة"الوحدةالىالدعوةوالاشؤاكيةائارهاوتختلف.المعركةفيالرائدةهياللقوميةالحركةوكانت

عنكشفتفانها7؟ا!ا!اممنابتداءالتتابعءلىأغلقتالاحزابانأبناءتوليوالىالمستعمرطردالىالدمموةفيعامةوايفكرالادبفي

رأيللحريةفيهمجالولا،سياسيتنظيمكليعاديالقائمالنظاماناللتياداتوازالةاللبلادوحدةعلىادنكيدفيوتختلف،فىمؤونهمالبلاد

وانه،الجديدةالرأسماليةوالمضاللحالاقطاعاسبادعلىيعتمدوانهوالتقدمالحريةتعنيالمستعمرازالةبأنالراجمماوكان،المفرقة

اللعسكرية.الاحلافالىجرءاللذيالمغربيبالحكميرخمسك.طبيعيةبصورةوالازدهار

العربي،ؤاللفكراللعرببمالمجتمعفهزتفلسطينكارثةجاءتثماكوميةمعنىلتوضيحمحاولاتفيللمعركةاخرجانبوتمثل

!اهاالثوريةالىالعربيالف!دفعالذيالطريقبدايةوكانتفيتمثلكما،ودلالالهااوأهدافهاوطبيعتهاألس!هاحيثمناللعربية

الصريح3استاثرتو!قد.القومئالوعبمنطاؤلتوسيعمفاهيمهانشرمحاولة

حينا،عنهاويتخلفحينالهايمهد،الاحداثيواكبالفكروكانهالانتاجفيملحوطبنصيبولاتجاههااللعربيةللقوميةالموضحةالكنابات

عشرالرابعلورةكانتثم.مامةبصورةالتحررلحركةيعكسوللكنهموج"كأكانتالدعوةانكما،للمثقفينذفيفيالريادةوكانت.الفكري

سياسيا.اللعراقتحررالىأدتاقي91ع8سنةتموزمن.المنكلمةاللفئاتالى

ية،الفياتياراتلظهورالمجالفحسياسياالثورةنجاحانوهـط،الوطنيةالوحدةأهميةعلىالمرحلةذه05فياللفكروأكد

هـص،الفكرفيالكافيالوضوحوءدمعقداءناوكشف،جهةمنفي.نباينتوانالهدفهذاعندتلتقيالأستهمارضدمعركةوحدة

،التحررمعركةطريقفيانتكاسناتالعراقشهـدولقد.أخرىناحيةيفترضحكموجاءاللعراقفيالانتدابازتهىوحين.مصاللحهاطبيعة

كل:اللجزائرو،تحررت،وبخذلانهابنشوتهاالوحدةتجربةقامتكمامعركةطبيعةتوضيحفيزادتوأوضاعظروفأظهرت،استقلانهفيه

،اللتأرمرحلةفيرائداخطيرادوراالفرعلىفرضتالتجاربهذه.الادبفيوانعهـمستالتحرر

ثورةفي،الواسعالرهاالمتحدةالعربيةفيالتوريةلمسيرةوكان،فلكهفيويدورركابهفييسير،للغربموالتابعحكمقاممنذ

انخاذفيثم،الثلاكياللعدوانفوىأمامإللصمودفيثمكا،يوليو22صناجمكيةمعالموظهرت،اللقائمالكيانفيمصلحةذاتجماعاتو!ت

للبناء!منهجاالعربيةالاشتراكيةسياسيتنظيمأيومقاومةالحرياتكبتواشتمر،منتفعةوتجارية

.الاتجاهبلورةفيقويالرالفرمعوتفاعلهاالاحداثلمسيروكانالتبعبحةواقعولكن،(تغيرتالصورةانبوضوعبان،-شعبيأو

الاشتراكية.الىالسوةفيوالوحدةالىالسوةاتساعفيذلكوتمثل.مكشوفبشكلوتأكدبلاستمروالاسضغلال

بب!الزراعيالاصلاحقانونبتشريع،قوةالد!وةهذهوازدادتأوضحوإجهةتتخذ،الاثبفيتنعكسكما،التحررمعركةوبدأت

الاشتراكيةتموزقوانينتشريعالهامةاثارهامنوكان،تموزئورةالش!وءيةوالمفاهماليساريةالنزعاتبدأتكظ.جديدةخطوطااوتتفثل

التناقضعنوكشفحادصراعاللىاللقراراتذه5أدتوقد،(1691لووكانوخلالهاالثانيةالعالميةالحربقبيلوخاصة،الاتتشهـارفي

القوميمة-الحركةفياكبروضوحالىوادى،جليبشكلاللداخلي.اللفكريالانه،جفيائرها

التقدمية.اللقوميةجدوىعدموالىاللقوميةالمفاهيمنقدالىالدكوةبدأت
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التبمالسياسيةوالافهـارالاراءيهاجمالاخراللبعضنجد،اللغربي.والواقعالتجربةمحكعلىاالفيالخطواتهذهوضعتلقد

اللخطر.فلقبولهافيويرى،للقيمتهديدايشكلماعلىتنطويلتجميعمحاولهوجرت.التقمميةوالقوىالرجعيةالقوىعنوكشفت

المفتوحالنابخط،انتهاجترىفئةالاتجاهاتهذهجانبوالىبهودذلكورافق،اشتراك!اتحادأطرفيالتقدميةالقوميةالقوى

.حدوددونمجواهاتأخذالاهوروتركوبانت.التصريةاللقوميةالمفاهيمولمناقشةلهميثاؤلوضعفرية

وتحسنالعربيالتراثشأنتقليلتحاولافئاتاغفاليمكنناولا!يذلكوانعكس.اللحاضرةمرحلتهافيالعرا!فيالتحررحركة

وبعيدةالتراثعلىغريبةاللفئاتهذهتكونوقد،غريباوجديدكل:التاليةالابعاداواتخذتالادب

تمثله.اوتفهمهعنمجالفلا.جيهويةوحدةاللفكريةالمعركةوحدةتع!دللم-ا

اللعربيفالمجتمع.أوضحانجاهفيتتبلورالتقافيةالمعركةانالاقطاعهيكلدمرقدالاداريالاصلاحكانواذا،الرجعيةمعللالتقاء

علىالتقافاتمنفتحاكأنبلمنفلقامجتمعايكنلمو.لكوينهتاريخهبحكممجالهوالجبهةمجالانبل.قائمةتزاللاالمستغلةالمصالحفان

بدأاذاالأيتصررلنالمجتمعان.اغنائهافيهـاماوعاملااللعالمية.واحداطارفيالتقدميةاللقوميةاللقوىالتقاء

فتراتاخطرمنوهذه،التقليدوتركالفريةالعبوديةمنبالتخلصلقد.والتخال!الفكرفيمنهجا.اللعربيةالاشترايهةاتخاذ-2

طريقاكتشافعلىالمجتمعيعملانذلكويلبم،الاستعماروالتبعية.اونطاةهاووة"وحهاعهقهافيمتباينةاشتراكيةواتجماهاتاراءوحدت

يعيانبعدلهالملائمةالحلوليلتمشوان،المستقبلالىالحاضرمنهو،المتحدةالعريبةعرفتهكما،العربيةالاشتراكيةسبيلولكن

والمفريناللكتابدوريأتيوهنا،الحيالحضاريدورهويخولىذاته.التقممياللقومياللفكرفيالواضحالسبيل

رسالتهم.وتظهرومنالو!،عدممنيثكويزاللاالعربيالاشتراكيالفكرولكن

يعطيالالبفيينعكس!االلعربيةالاشتراكيةفمفهوم.الارتباك

لشلنوفيدكلميةللزوات،ع!مليةتحويراتمجردآحيانا2وللماركسبةأخرىصورةأحيانا

الانجاهكانواذا.الاسلاميةللمفاهمتفسيراالبعضيراهاوأحيانا

الكتابوفودالذراعينبملءيتلقىأناللبنانيالوفديسعداللحضاديم!التراثفيجتوراوتجدالواقعمنتنبعثبآنهايصورهاالاعم

،فيلليشاركواالحيببلبنانأرضنزلواالذينالاسيوييناًلافريصبن.اللعامةالخطوطتعمولا!قنها،العديثةالتجاربالىآفاقهاتمت

وسسائل!در!ىآداباهمفيتنعكسكماالوطنيالتحررقضايابحثالتخطيطالىوالاتجا.النظريالجدلتركالىيدعومنوهناك

اللثقافي.الممدانفيالاستعماريالتمبمللمناهضةلكن2و،وأبقىأجدىفهذا،جديدجتمعلبناءاثارهوقحصالعلهي

..005الفكريةالمعركةساحةعنابتعاداتكونانتمدولاالنظرةهذه-

هدامثلترابهعلىينعقدأقكبيرللبنانفخرالهفيريبولا

علىعندناالمنفتحالتقمميللفروانتصار.،العظيمالتحرريالمرتمران،جنرى،قحولأصابهالتحررمفهومانالواضحومن-3

وسيويحصرهللبنانيقوقعانعبثايحاولالذيالنعزلالرجعياللقكروالاقماديةقيالسياسللنواجميشاملاكاناذاالايتمآنيهكنلاالتحرر

.واحىدةحهـحةمنم!تمدمقننلهواءالافمهايتنفسلاحطنقة!لىودتحرريبعهلمانالالتعمارسيطرةمنالتحرريتخلصولن،والثقافية

..-.حديثجتمعبناءالىيودلموانالاستسلاماثاركلومنالتخلفمن

جزءهوالذيالبدهذاللقدرفينةهوانماالتيارهذامثلانواللحق.واللعكلالكفايةالىيستند

اذاالاوامكانهذاتهيحققلنوهو،العربيالوطنمنوفلذةاسيامنا!نرياررغييرينثدثورياجعلالفكلالتوريالمدارتفاعان-؟

نورها.ع!أىسلوكهووجهوتهثلهاالحقيقةهذءوعىهيبل،!بالاءغنعمارازاللةعمليةليستاللثورةان.اللشامل

ط!مقضل!اللبنانيسع!قطئكباعنقلةحهمالمفكرلصدبووورالافيالخفقةهذهلحريةتحقيقولمجةالعربيةالاشتراكيةبنألسسعلىبناءعملية

بة......،اللفكرنكللىنفسهاتفرضالتياللقضايامنوفدء.الشعبجماهير*

وذنكطىفيالعر+لابيعاعلىال!ستعرلعيفراشعيومنلةفضاحهـاجةلااللىينعصيملستمنجزصة.للمستقبلالمملطريقووضوحالر؟يةوضوح،الموضوع0.اتجاوفي

منكلحقهالجانبهذاوفىفقد،اللقرنهذامطلعشذالمبنانيةا،وعمببانظرياواحدةالعرجمطالوطنفيالتحررمعركةان-5

المرتمر!ذاالمقدمينال!حشنفيخورىورئيفمروةحسينينالاستاذفيالتحررومعركةالمحننلواليمنجنوبفيوالتور"عما!فيلالثوهـ"
.....معركةهي،عر!بلدكلفياتحررومعركة،الجزالروفيالليمن

ولا-الخلقبروحينبضلااللبنانيالاديبانعلىأ؟كدأنأحبولكني.العربيواللبناءالتحرر

اللبنانيالف!ابوابفتجفييشاركحينالاالابداعسماءفيينطلقصرالتحىحركاتمعتنجاوبأبل،منعزلةمعركةبيستوهبم

بلدهمصيرلليربطكعبعنبهتحيطالتيالمريضةاللواسعةالدلياعلىالعاللمفيالحريةبمعركةو.تألراسيافيوخاصةالمالمفيالاخرى

الافريقية،الاسيويةاللعربيةالارضبجذورأرضهءووؤويشدبصيرها.منهاجزءاومون

العريق.والما!يالغربيالتراثمنالافالةمنذللكيمنعهأننجبرمنايادلمنافيالغربيالتغلغلجانبالتحررمعركةفيوتمثلس6

الحديثاللبئانيالنتاجالليوميرصداللذيالادبيالمؤرخانواللحقالتي،اللعربيالتراثاحياءالىالعامةالم!وةفهناك.التقافية

الكتابئمنفئتينبين،اخرحيناواضحا،حيناخفياصراعايلاحظللناشئةوتقديمهالتراثهذاتقويممحاولةوهوجديداعنصرااكتشبت

بقضايهااحداهماتلتزم،الجديدالجيلالىينتمونالذيناللبنانيينللذاتتجديداالتجديدوليكونالثقافيالتكوينألسسمنليكون

واللفكريةوالاقنصاديةوالاجتماعةالسياسيةأبعادهبمختلفالتحرر.الثقافيه

ذدورهـنعبرتوللوحتى،متشابكةمترابطةكلهاالابعادهذ.وتعتبرفعالةاداةلتكونواغنا"لهاالعربيةاللغةتجديدالىالدمموةوهناك

مدودفيالاخرىتظلبينما،بالظاهرالفرديةالمسائلبعضخلالمن.العاميةاللهجاتمنللافادةدعواتاًلىرةللانناحاجةولاإللبناء..في

شئئندقيقيةمشاغلعلىتنفتحصلاصغيرةفرديةهمومعنالتعبيرفرةفيطهرتفهذء.الحاليةالحروفغيرحروفاستعمال.الىاو

.وتئد!المجمعواعننبرت،العراؤفي،الاستنكارالاتلقولم،ال!ثانية021ل!جربقبل

الثقعافهالىتجهعالاولىالملتزمةالفئةانالمؤرخهذاويلاحظ.منجرفةودعوةاللعربيةللغةمسبخ!

منهللافادةبالتراثبالارتباطايماناالعريضوالاطلاعالواسعةالاىبيةمشكسلةالثقافياللحقلفيتظهرالتيالرئيسيةالمشاكلومن

اللعائشةفيالاخرىالتائهةالفئةتبقىحين!ي،اللجديدالفكرخلقفيوالقيمتلتئملااتجاهاتمنتعكسهوماالفكركليالانتاجوالوافإةالاراء

الاجنبيةبالتياراتالثقافةهحصورةواللااتتماءوالتجريداتالتهويماتالانتاجالبعضيئتقداللذي-الوقتففي.الاصليةلاالعربيةوالمفاهيم

شلأنتاجا،التحوهذاعلى،فتصدر.عمى2تقديساتقسمهاالتيالمجتمعفياللخلقيوالتدورالتحللصوريعكساللبموإلفنيمم!الفي
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علىألقيتالتبمالمقدسةالرسالةهذءفبىويؤيدوهميدعموهمانفافسد،ء،الجذوربولوأصحابهلان،قسماتولاسمةلهليس

التحرير.دربفيالعربياللشعبطليعةيكونواانفيعاتقهم.الشخصبلأ

منوضيوفذا،وافريقيااسياكتابوفودأعضاء،الاصدقاءأيهايجدونلاالل!بنانييناللكتابمنالاخيرةالفئةهدهانالطبيعيومن

واقامةلبنانثنابمنأحملهالكمتحية،اللا-لينيةوأميركاأوروبالالانهم،المجاورةالبلدانوفيلبنانفي،اللقراءمنقلهلةجمهرةالا

الكبير.التحرريهذالمؤتمركممرموقاونجاحا،أرضناءلىطيبة،ومطامحهـمأشواقهمعنولااللحقيقيةالمواطنينمسكلاتءنيعبرون

نسغمؤلف!اتهافييسريالتيالاولىالفذةنتاجعلىالاقباليزدادبينما

المغربودددرئيسكلم!علىمستوىوكفاحنضالمنبين!ماوماالأمولوا!دالاجهماعيالواقع

الملحة.ياالقفط

الرفاد،الاخوةايهاوبرمنالتزامهمينبعاللذيئالملتزموناللبنانيوناللكتاب/هـ؟لاء

والمثقفينالادباءوتمنياتتحياتالليكمنحمل،المغربمنجشاعنالبعدكلبعيدةعفويةداخليةتلقائيةعنويصدر،للواقععميق

للقواتاللوطنيالاتحادلمبادىءالمعتنقينالمثقفينوبخاصة،التقد!بيين،اللجديداللبناليالادباليوميمثلونالذينهم،الخ!ارجيالالهزام

فيهي،الهقدميةالقوىكتابمسؤوليةبانوالمومنين،الشعبيةالاسيويسةالقضايافيالمشمارك،العربيةاللبنانيةبالارضإلمرتبط

مضى.وؤتايفيعليهكانتمماواخطراكبر،الراهنالوقتالذيالمج!نمع:للبنانفياللفاضلالمجتمعخلقالىالطامح،الافريقية

فحطيمبعدللاستعماربديلعنالبحثازمةواجهاللذيالمغربانعلىويعمل،الاقطاعويناهض،تغدلالال!ويشجب،الطائفهـيةينبذ

جماهيرءوعيبفضلاستطاع،الثالثالعاللماقطاربقيةمثل،قيودهتحربرالىويسعى،الاشتراكيبالمبذأويؤمنالمتكاف!ةاللفرصتأمين

تدبرهااللتيالمناوراًتمعظميكشفوانالازمةابعاديبلوران،المتيقظة.واللطائفيةوالانتدابالاستعمارخلقهااًلتيالقديمةاأ!قيودمنالمواطن

تاريخبعدوجيزةفترةفيكذللكواستطاع،الجديدالاستعماراصابعوان،تتجزالاالعالمفيالتحررقضايابأنيؤمنونال!ابوهؤلاء

-فيوالثقافبيةوالاقتصاديةالسياسيةالمشاكليطرحان،اسننقلالهاعلانعندفاعالارضمنبقعةأقصىفيصغيرضعبأيحريةعناللدفاع

الصاعيدة،الاجتماعيةللقوىالموضوعيهبالظر،فالملتحماللحقيقياطارهـ،الكتابهؤلاءيقينكانهناومن.السلامالىولوقهوأمنهلبنانحرية

الذبنوالمثقفينوالفلاحينالعماللالافطبيعيامتذادهيوالتيبأنهصاحبهيؤمنحينالسيافسةعنينفصلانيستطيعلاالادببأن

شعبهم.لمطامحقكيدااسهضهموا.فيهيؤلرونمأبقدربهفيظفىونالناسيسمعهشيثاللهيقوليكتب

حوريثشعبفيالمثقفدورقضيةاحتلت،سنواتعدة!منذألا.يجب"نقول،-ولسناالسياسةعتىينفصلأنيسننطيعلانهـقول

ومفكريادباءاهتمامهـنكبيراحيزا،شعبنامثلبالاستقلالعهداللععبب!الادبوطبيعةيتنافىخارجياالزاماعليهفنفرض"ينفصل

تعكس،المجالهذافيالجدليةالخصوماتوكانت.المغربوسياسي.قيدكلعلى

تصدتالتيوالاجتماعيةالسيأسيةالتي!اراتخريطة،بميدحدالىعدنا،المجتمعتثغلاقىالقضايايعالجاللذيهواذنالادبهذا

ا!نولررقديمالازمةتخكلاءلمنا!زاهبواقتراح،الخلول!رريمهذهالمستوياتأعلىافييكونأنالطبيعيومن.المستوياتمختلف!يلى

حصولهبعدطشعبئواجهـهاالتبمالازمةتخطياجلمنالمذاهبواقتراحهدهوللكن.وتقدميتهعروقيدعن،واستقلالهفي،نحريةعنالدفاع

للتزييفالسيا-يةالمفاهب-متعرصتوكما.الشكليالاستقلالعلىالكابزبة.ميرفيتظلوالتقمميةالعروبةهذهو،والاستقدلاللحرية

الادبمجالفان،المحررةالجذريةالحلولءنوالابتعادوالثدليسفيزرعاكابشوكةزرعدخيلوجودبشبحابدامهددة!وعيهاللبناني

والتقال!دالدلسنلرداءاتالمرالر!عيللغزوضت-وارر!الىتالافريقيالعاللمأنحاءفيكالاخطبوطأرجلهاوامتدتالعربيالوطنقلب
......لعرالقلقيزرعالذيالوجودهذا،اًسرانيلوجودبهوأعني،كلهالاسيوي

والدروشة.الشعوذةومظاهر،اللغيبيوالتفكير،الليبراليةواللحريةواستقرارهأش!عايهوينغعلىعربيمواطنكلنفسفيوالغضب

ل"صذءالممثالينكظباتفياتعكستانالصدفةقبيلمنليسو)هلههاد1فيمسهـمااللهيصبوالليالمجتمعللبناءالانصرافمنيمنعه7و

الشعب،مشاكلءنالادبفصلالىالدعوة،المسخرةالمحافظةالتيارات.الانسانيلأ

والتوجه.الالثزامصسؤ،ليةعنوابعاده،وفعالليتهتواهمناغهوافىالقضايارأسفيفلسطينقضيةكلونأناذناالمستغربمنفليس

باللفشل،باءت،اللانسيسبمزاياالمغاربةالمثقفيناقناعمحاوولولكنمنجهاعند!اارويخثالشاجي!ونوان،اللبنانيالكاتبتشغلالتي

الىاً!لمسيادوداًلعبواوادباءنا"ثقفينابانيشهداللحديثتاريخنالانمنوجودالعربيالشعبيساوراللذياللقلقهذاعنالتعبيرالىبمعظمه

،الاستعمارربقةمنالمغربتحريرفي،الاجهماعيةالقوىبقيةجانبعنكذلنالتعبيروالى،وسلامهواسلامتهومستقبلهاًستقلالهيهدد

بينيفرقونفلا،املياطارهافبمالمعركةيخوضونكانوامثقفيناولانوطنههـمتحريرعلى،اللفلسطينجونرأسهـموعلى،كلهماللعربتص!

المباشرةالوسيلىءهيالسياسةباعتبار،والفكروالادبالسياسةا!ريتاد!اانمنوبالرغم.المغتصبةأرضهمالىوالعودةلوبالمس

نااساسوعلى،ع!نهاالحيمفودفع،الجماهيرواقعلتغايروالمضمونةأنا-طاعفقد،ا!النكبةحجمفيقوياتاجابعديصدرلم

انلانعكاطرنلمكت!ئاثستطا،اسهوحمان!كلآلمحرموبةدفعلمعاتحميننىوالسعماالالكفأالاشترا!طالعربيالمجتمعبناءبأ!عربيكلايمانعنمالحوعلىيعهر

...!وسي..حاصحابهاالىوتعودفلسطينأرضتتحررأنقبليتحققلنالمنشود

تمليهاالتيكأالتقدميالاختياراتلمعانقةجديدةافاقاوتفننح،والتخاذل.الشرعيين

للتاريخ..الحتميةالارادةالثعبالفتا!ه!تأييدقضيةمنهااخرىقضاياجانبالى،هذ.

فيالمثقفدورحولالمعركههذءان،.الاننقولانونستطيعوافيالليومتبرزالتيالرئيم!يةالقضيةهي،البطوليكفاحهفي

عندما،6591اكوبر92يومبعدواضحةنجكيفيةحسمتقد،المغربأدباءيويها؟نينبغيوالتي،العربوالادباءاللبنانيينالادباءتشغل

بلادناتاريخونشاطهبتفكبرهطبعمناضلافئقفالتغتالآثمةايدامتتاشويةقضيةفلسطينقضيةنلا،الاهتماممنمزيداوافريقيااسيا

،شجاعرائد،المغاربةللمثقفينبالنم!بة،بركةبنالمهديان.اللحديثساعةبعدساعةلتثبتوالأحداثالايانموان.الاولىبالددجةافريقية

بنللبنالقدوة،وفواقفهبخؤعيهواغطى،الالنزامميثاقب!مهخطلموافريقيىاسياثولوان،عموانيةاشنعماريةقامحدةاسرائيلان

.بدلالاالتحرريةاللعلميةالافاقيختادونو،الماضيعلىالمستقبليؤثرونانالكتأب.ضذهاكفاحهفيالعربياالشعبمناصرةالىمدعوةوشعوبها

ارشىاد-ذيالمقياسوإهذا.-والانتهازيةواللفظية"،الريماغوبخيةمن.كتابسيماولا،اللكبيرتيناللق!ارتينكنابنجميعمنينتظرونالعرب

:،عندفااضحةوالقضيةاصبحتلمهدفيااالاخالسسهعامة،التحررقضايامنمواؤفهمنعرف.الذينالعظم(لسوفياتيلاكحاد
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يجاهضأناما:اختا!يناطم"كاوال!اتب.وأللفكي!انادءل!الت!ففلاكليد!ر!حمو،انفالثانعانم!طانجثقفردوانئومناصبحنا

نااواللخرافةويهمم،بالالبشغلالويئدد،اللظلمفيكشف،بالحقيقةلالعلنابل.اوالادبالتقاقةعنواهه-ة،اللعملمنالنفكيريفصل

.ادععريالبفاءسو!فيكلأمةيعرفياو،يئ،كىاوبصمتيستش!روناللطلالعيينو"نئقفيناادبالنامندتيراباندعمملنااذانباللغ

رتهيلاونءنالى،كانبىي،يطمحالتاللثالعالميوألثانبتجاربهمللصياغةقليلةسويغآتلانفسهميبيحونعندها،ضميرازمهة

ميهت*ودبلدم!لعسهيجدودطنه.امكن!واسعوجمهور،جمهـوروكثا!4ءلوا!عبثقليحه.ونلان!م،مسرحيةأوقصةاوشعراالمعاشة

سيه.ء4،واخيرااولا،الامرلان،الادبعدىالأسبقيةللسياسةانويدركون

ادكنتابة،طريقعنبالجماهيريتصلانيسشطيعلاهوجهةمحمقوالجهلالبؤسمنالج!هـيرونحرير،.العتيقةالهياكلبنتغييريتبلق

الىالسيأسي0أدعملثانونذأ.هيرنجملبللرااتصالالىيطمحفيظل.والاسغلال

.بالجماهيرصاوشغتصلللضمانوسيله،بهاـفبلب،الرفاقالاخوةايرها

النشر.يجعل-مما،محدودةفغنابلل!وقدان،لاطليهجههومنووضعالارضمنرقعةفياللكتابة،-ولكنهاك!ابهنان!معاننا

نؤمىنيجعذناماوهدأ.الثانثألعالمبلداناغلبفيالكاتبامامعقجةفجعلالكفاحرابطةبينهاوتوتق،التحرراجلمنو"ئاضل،للاستذل

اسيويين،-الادروالك"،بان!دعنشنىلمنردأرأيسجاربمثرورهالاستعماريةالسيطرةاشتدادازاءملحةضرورةالمضطهدينوحدةمن

وإسع.نطاقءلىوتوزيعهاوترجمتها،مؤ!فالهمطبعفولىانوو!واسياافريقبكظب!مةوتكوننحالفهاووتطورهاوالرجعية

الرفاقي،الأخوةايهاواللكاتب.انحقأتبديلوتوجد،ألظلملفضجنغسهاالكلمةىجاوز

،يعومبعديوماا!ميتهاتزدادواسيايقيأاالرلتابمسؤوليةان،الانسماناوتحرهـرصل!بالدهاوضاجتفيرفييس!الماذوافريقياالسيافي

اوالاستعمادءلامبريأ!ليةموى!هاتننمرالنيالمرحلةهدهفيخصوصأضرورةاكودكيالصفوحدةوانواددةالمعركةانينسىلا،ؤ!يها

الطرلقاخنارتألتياننن!عوبةدالمسعورةحملاتها!كه!لشص!اللجد!ر،انغولافبالثوالىلنساندنيتجندوللذا.واقعا.لكونانوينبغي

التبمالضرباتودانت.الى"،ريخاتجاهفيوس،رت،أسماليالرغيروالساحلبرتغا!يةالم!ماةوغينيا،الاخضووالرأس،وموزاءبق

أدرجعيميئالمعثرينح!لملاتلطهعوردرصةالتقمميةالاقطاربعضللقتهاةلميهالزتترالت!المناطقفيالشمغوبلنساندنيتجئدوللذا..0الصوماني

الاشتراكية.وأدحلول،انثوريةادقيمفياللتشيبكبقصدوالبورجوازيينهـصأشعأناهوكماوتبيدلتخربئقلهابركلالامبرياليةالسيظرة

الحملاتهذهمواجهةني-تجلى،/ألاولى!ؤوليهنامان،ئمومن.!يتنام!فيفلسصن

اوالمنادىء،انع!يةوحالر.فجديرعلىوألعمل،ع!ب!"ك!+-ضلايثب"اشهدمكانمنمتراتكبلوبعدعلىينعقد،الرفاقايهافالمؤتمر

ونسب-،انثوريامطراندعمخى،مواطنينانفوسفيالاشتراكيةفقد،-وظنهمنبكآملهشعباخراجوهي،اللعصرعرفهاجريمةاكبر

العلمية.والاشترابهبة،اللشمعبيةادديمقراظي!ةطريقفيواثقةبحظىفقامت،اسرانيلنتنشءوالا!ريالية،اللعالميةالصهيونيةتحالفت

لطاهـحتستجيبادنيوحدهاهياللصعبةالاخشياراتانث-ئي!لاالحركاتلضربقاهـدةواللصهيونيةالامبريالليةشاءت7كمااسرائيل

هذهقينتو.ربمسا..والاستغلالالقهرمنطويلاعانتالت!ه!شعوبناشيطرتهااستمرارولضمس"ن،اللعربيةادبلدانفيوالثوريةالتحررية

مطالبونلانظ،اللفرفيوالادبيالمجالوكيا-لمحبرصعوبه-ذاتاالاختياراتصورةاسرابلوقامت.البترولاعلىالمرتكزةالمنطقةفي.الا!صادية

نب،اليوميةالمعاركصفوففيوالانخراطالمبافترالعبمجانبالىاس!يافيمخططانهاذنفذالامبرياليمةوراءهاتخضفبم،الجدش!لللاستعمار

معا!يناالواردةوالافكارلمفاهيمامنكتيراالتاؤلموضعنطرحاللعربيالوطنلمشاكلالثوريالحسل!رز،ذلكاجلمن.وافريقيا

عليناحتم..ألادبيةوانتاجاته،يةالتنجيموب!ثاته،الاستعمارجيوشادبميالاقتصالتحركوفيوالاستعماريةالرجعيةاننظمتصفيةفيالمتمثل

البرجوازياتاليومحمدتهاكطالانسانيةالىهلومللهـيافيالنفرنعيد"نالتخلفعلىلللابقاءكقاعد"اسراليلبتصفيةاساسامرتبط،واكقدم

ظراوفناعنمختلفوتاريخيحضاريم!سبقفيواوجتهاالاوروبية.ا!ىةفي

ننطلشصقانكذللكءلميناوحتم..وملابس،تهابقرانتهاالمتفردةبناوتجابفسطينشعببساونواانواسيااؤريقياكنابعلىيتمحتولذلك

بيىعنمغآايردعناللموحتياحالميولعساضطنعهافيانغرلااللعلماولالمفروتةألرحعيواشانالتياللكبرىالمعركة7منيتجزألا-كجزءوذللكالصهيونيةضدكفاحهفي

....اوالامبوياليةالاستعمارضداليومالشعوبتخوضها

وا!ةكي!ر-ا!لممباستبقيةم!منون،وا!فكريةصالادبةاالمنجزاتهذ.كلنراهو!حن،به!خرفاننا،الاخوةايها،فيتنامشعبعناما

يها،لااللتجربةاصالهعلىالحرصبانومؤمنون،-الواضحالتوديالفيتام،شعبان.اتمأريخامنطقتقاومامبريالليةقوةلاكبراللهزائميكيل

فيالامالمةوان،جاوزةومقاييساشكالعندالتجمد،حالبابم!علىالمستمرالاعتداءرغم،السامةالظزاتورغمالابادةصبرغم

للفعا!صواحتضان،المستقبلعدىوتفتح،الاهامالىسير،اعهقادنا!لميالاءانقوي،الرأسشط!خين!صبفانهالديمقراطيةافيتناما

.الامالاكبرشعبئاعاليهايعلمقالتيالاشتراكية..الثوريةومطامحهاراذفه

البطولةاماماجلالاانحني،التقدميينالمعاربةالكتابباسمانني

المغرب.كتابانطدرئيسكلم!ة.العظيم!ننامدشعبالخلمرقة

وحرمةاًلهـلمةنظافةجنودأحيياللعربيالمغربكناباتحادباسم،الاعزاءالرفاقايها

بخهـدصقىأقلامهمالتزمتاللذينواسياافريقياوكتاباشعراء،اللحرفالثالثالعاللمفطالكاتبوضعيةهيبلدان!ذافيالكاتبوضعيةان

،للننانالىالليوموحجوأ،العظيم!تينال!قارتينبينالفعليالتضامنيحافظانيستطيعلانفسهيجدالثالثاللعاللمفيفالكاتب،عهامبروجه

كما،حيويةججالمطبالقلبوالكبير،جغرافيا،الصفيراللبلدهذااخرىجوانبانهـشعروللهـنه،ماشلانهابحذا/ؤيرهاالماضيةثقافتهعلى

أممنالصالحالتلافيهذالانجاحالجهوديبذلوناللذينكلأجبممشكلت"وتكون،تقدميةابعاداوتتخذتتطورانيمكنالوطنيةثقافتهمن

.والامالالالامفيالمتحاللفة،والتاريخواللغاتاالثقافاتفيالمتغاررة-.واهمالهطزحهيننغيماو،عليهالابقاءينبننماكشففيهيالكبرى

ه!*3،وا.لتقنيةاللعلمعلىتقومحضارةامام،اخرىجهةمن،نفسهيجدوهو

،الزملاءايهافضه،واستغلالهالانسانلقهريستعملانوالتقنيةالعلمهذاولكن

فييختلفلا،الم!ربيةالادابفي،الوطنيالتحررانعكاسان.انسانيةابعاداامحطائهمامعوالتقنيةاللعلميتبنىان،انن

فآدابنا،.قاطبة"الثالثاللعاللم"أقطارفيعليههوعماجوهر.ابسطفي!هتنتفيبلدفي4نفيجدالثالثالعاللمفيوالكاتب

كذمقينأو،اللونونفسالمادةنفسئ،التلحكحناتزتشابه،جميعااف4فيدءهد،باستمراركرامتهفيمهـ.دقلانسان،الانسانحقوق

نجدلافكما.الثقلونغساللحرارةنفم!ى.واحدشخصعينيمنالاستغلالمعتقوملاتقاليمد،والابداًعوالنقد،التعبيرفحرية.وعيشه
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اللهالرضهجهادبطابعاصطبنتحيتالدينيالقاللبفيوادخلوهاادابعلىنعثرلافاننأ،الفريدةالثلجيةالحبةاوالليتيمةالممعةأبدا

صالق.مؤمنلكلوارتضاء.الوطنياللكفاحمنمواقفهافي،كلميا،تختلفاسيويةافريقية

العظمىالحرببعدما!ترةالاولىارو،تفي،عليكبم.الزملاءألقاهمابتكرالىازعجكمبرلكيلا

جزئي.بعرضلاكتبم،المؤتمرهذامن

جديدواقعفثمة،اليوماما،الماضيعنمختعبرةنظرةتلكمه*"

بفض!سل.هعهعواقفناولتكييفللتفهمهجديدةأساليبعلينافرضمنيتغذىأثبانهبمعنى،والرباطالنجدةأدبالمغربيالالبكان

س9391حربمنذ،اللخالىجياللعاللممعوالمتزايدالمباشرالاحتكاكالبرتغال)المفةأينضدللجهادالبلادحدودعلىالمرابطةالرواياحياة

.الشعراءرردفكر.جديمهدتجاربمفاهيمأدبا؟نااكتسب،5(91والانراك،المتوس!اللبحرضنفةعلىوالاسنان،الاطلسيالشاطىءعلى

التمثيليةالفر!منالعشراتوتكونت،لامعاظهوراالقصةفنوظهر،المقاومةهـذهعنالشعرفيصدر.(الشقيقةالجزالرحمودعلى

والرجمة.رالمحاكاةطوفيزالتمامسرحببةمبادراتحول!اللحفلاتالاسوا!فيبهويخنغنى،المساجدفييقرأشعبياشبرا

.والاشكالالمضمونيشملومتنوعشاسعتجديدأمام،اذن،نحنالخواصياجالساللشعرمنآخرىأصشافوهنار.واللقنليةابدينببة

،انزلاقاتمنيخلولا،بالخيربروان،الالبهذامصيرانالاويزداد،والاسبانجةالفرنسيةانعمايتانوتأتي.والمظدبينالفهماءمن

معتياراتالادباءمنكثيراندفع.أصيلطريقعنبحئهفي،هفواتو،المسلحةالمقاومةفي،وعمقبعدةفيئعكس،التاريخيالتبمتر

وايكنته،والغصة،اللقلقبكلمات،كتاباممفي،فالقوا،+يفهموهالم.والسهولالجبنفي،والننائيةالشعريةوالسهرات

غيرطاهية،اللقدرفيتلقيكما...والعبث،والمطلق،والتحررامتزابم:الزراعيةانثموبخصائصهيالمغربخصائصان

السطحيةالثقافةآ!ت.جانبوالى.يت!يسركما،بالتوابل،متمرنةالقوميأتيهامختافةءأسواقفيالمعشريةوالمبدلات.باللطبيعةمباشر

:الاولمنضرراأقلليساخرخطرانجد،المعاصرالمغربيالادبعلىويماتون،وسمنوفاكهةوقمحشعيرمنللسوقاللقبيلةتنتجهمابكل

منحظوللظروف.وبالشعادات،التفريريبالاسلوبالهيامللسوفىالقبيلةممثلويل!ب:للتسليةوالاغاليوالاشعاربالاللعابكذللك

العرثىالفرن!صيوندنسانبعدأي(91ع3أوتفبمد*):المسرولليةنفوسهمويشعنون،وينتاعونفيبيعون،قديهممأآحسنلليعرضوا

الصنيع،عرف!ةابنللقائدءالخاسىمحمدالبطلالملكبازاحةاًلمغربي.ووطنيةحناسا

منهوجاتوتفجرت،باللضياعمريرشعور،الوعيحلنةاقتحموالمساجدالزواويتلعبهكانتاللذيالدور،هذاالى،أضيفاذا

استولى.واحدآنفي،والاملواللبسبالضجرالممجوجالسخطأغلبيةانةمفارقةنتيجةاسمتخرجنا،والتثقيفالمقاومةالروجبثفي

بالجماه!المثقفونفالتحم،الشعبيةالحنسودعلى،جديدمن،الشعرالمغربيالشعبجمهرةآنبمعنى،مثقفةولكنها،اميةالمغربيالشعب

كان،الفترةهذ.ثيرقيانالا،المقدسةالمصيرمعركةفيأخرىمرةمفازيعنحصيلةللهاتوفر،ذلكذمعواللكتابةالقراءةتحسنلاكانت

فانتشرت.الاسنقلالوتحقيقالملكرجوعمعيزولأنمنأعمقمنوكمير،والاسلاميالمغربيالتاسوعهن،واصحابهالاسلامنبي

.والقرف،والملل،الضياع"موضة"النظوسةالقصائدفي"الثقافة"هذءوتتجلى.المخهلمفةابعلومات

قلتها،على،انهاالا،وصدفىبنهجتكتبأقلامهئاك،حقايماشيلاشعروهو"اليلحون"بيسىوبما،البربريةبايبهجات

الاستوركضعفانهوفالمشكل.القراءمناللقلةقليلالىتتوجه.الموسيقيوايقاندهالرائعةصورءرغماللكلاسيكيالنظمقو،للب

،.سإرترمع،اننتساءل،جميعايلزمنا،للذا.الالأنناجفيضعفا.يسببوأمثالابطوليةقصصانجد،الشعريةالحركةفذهجانبوالى

ولاسالليبصياغة،للقيم،المعالمواضحةدظىمنبدلا"؟نكتبلمن"رأس!اوعلى،المشتركةالانسانيةبالقيمالمغربتعلقتنلوركلهاونيتا

شخصيته،سنواتعشرمنذ،استعادقدالمغربيكانفاذا.ءالقيمتلكيومما،ديكاتكونلان":اللشعبيةالامثالجملةمن.انجرية

غلىقادرةوج!لهاترميمهاالىاللحاجةأشدفياليومفهو،المفه"وبة،الموتيواجهمن"و"السنةكلدجاجةتبقىآنمنخير،واحدآ

المؤتمراتفي،نتحسدثمافكثيرا.والتجاوزالتراثتجسدأن."يقتلهمنيجدلا

نجعليهفوللكن،المثلوعن،الكرامةوعن،الحريةعن.،المختلفةا!لمنالمفامرةحبعنتعبر،كثيرةوهيم،الامثال9هذان

الخرافةبينتنقىلاحىالمفاهيمهذه.استيعابالىتنطلعاللجما!راًلرجلومعنا."أمازيغ"يسىالمغربيفألبربري،والحريةابكرامة

وللم)فعلفان،المفاهيمتلكيبلورانالل!نبمنيطلب؟والغيبياتماهوءارمالا!فياتجذرتالتيبالحريةالمغربيفتعلق.الحوالإيي

داهتفما.صورةأكملعلىواجبهأدىفديكون(هذاالايفعلأييعرفلىم!أخوياوطنياتواجداالعربواللبربربرينالتواجدجعل

خرافية،اللشعبذهنيةبقيت،اتغموضفيتنسجالالاسيةالمفاهيمالاسضمماريةالمحاولةعنوبالرغم،الازمنةمختلفعلى،عنصريصبراع

.الحماسبنفس،الشرنحواو،اللخيرنحوتنقادفيانفصاماتحهـسثانفرنساآرادتعندما(.391سنةمايوفي)

معردش،يخوضهااناكاتبعلىيجبالتيالمقدسة،فالمعركةوقد،"البربركيالظهير"بيسمىماوهذا).المغربيةالوحدة

."بين-البين"اووالغموضالجهلضدأي،الفكريالتخلفضدأجلهممناللذينالبرابرةالمقدمةوفي،وشعباملكاالمغربقا،مه

الابهامضذالمناعةيعطيهاللذيالتريشاق،وعشانهوغدائهفطوره.(وطبخدبر

الابهامضدالمناعهـةيعطيهالذيالتريافى،وعشائهوغذائهفطور.**كه

التاريخ.يخيراللذيالاكسيمريبدعأنهيالكانبفمهمة.والبلنلةالنخبةانيمنبملا"شعبي"وهنا.الشعبيالتيارهوهذا

فييساهملاومن.صيرورةفيانه.ابدا،نفشهيعيدلافالتاريخهبنلاءحظانفحسبنؤكدانابل،الحركةفيتاهملمالمثقفة

النظردائمايعيدالكاتب.كاتبايعدلا،اللصيرورةمعالتكييفعملطليعةفيالمثقفينمنكثيرظل،خقا.حاسمايكنللم،مهـماكانؤان

الماضياطوفيالانسانيةالنيئةتجمدلاكي،التاريخ.خطواتفيانغير.ايضابالنفسبالمخاطرةولكن،فحسببأقلامهملا،الكفاح

."كانما"رلا"سيكونما"دوالمديقالرفيقانه1.الوروث،بالسلاحيواجهاًللذيفهو..والحماساللكفاحمنبعدوماأمسىالشعب

للهامعنىفلا،وللمستقبلللحالمازمة،الحريأتاو،فالحرية.صسلطكل،الجماهسيريةوبالاغافي،والحماسالغيرةوبوثبات

لليحاسبنا.الا"يحضر"ولا،فاتالماضي.للماضيبالنسبة،المريروالانفعالالجريح!ةباللكرامةالوسمنهاينطاقالتيفالعتبة

بمدما)مسؤولليةستصبحواللغداليؤمفحرية.للمسؤوليةبرمانهالترتيلقصدالمساجدالىالالت!ءاوالجماعيةالاغنيةهودائماكإن

قالفكما،"كانخبر"في،الماضيبعدمايدخلعندما"الغد.الجماعي

."التغييرمعالايكونانالشاعريقدرلا)اأدونيسكتاباتهمفرددت،الجوهذاداخلمتاطرينأنفسهمالكظبوجد

الحياجمطع!زبرمحمد،المتعددةجوانيهامناللحريةموضوعمنهمالكعيرونوتناول،صبداه
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الاعتواضي!حقالشكاوىالتظلاوح!ا!نفسهعنالانساقدفاح!لموح!المرببةاللجربرةوفدرئيسكلهلآ

مىس!منص!هج!وقدودولسللسبقانهدةاستقاح!ىد!حالالثسفالقالومنييثملم!ل!فيرالعهـبي!ةالجزيرةشعبلاتحاداللعامالأمين

وظيفننهمناستقألالسفيرهذاانلمجردوذ!ك،السجن!مياغتيلحقوجهدونفيصلذبح،م!الذينالأىرارالشهداءدماءباسم

بئئ!ن!لأتشعبظيعيسفبنئهكذا/منميهلمطكيمام!هاللركثرآنسمهيلديسوسثغجراثيملابادةنخوضهاالتيالتورةباسم،نزيهتحقيقأومحاكمةأو

اتسأجأنرغماللطبيةالاحصانياتافيجاءما%.!!بالاطالالى.08فيلثنهشبلادنافيوالانكببزيالاميركيالاستعماريربيهااقياللفناء

حنياطس3ووردطنطيونالفمنا-كنر6691عامبلغوراللبرول(العربيةانجزيرةلثعبان!د)3با...المنا!ةانعربيةالامهجسم

ألبترولءإئداتآما،العالم.فياح!أفيا.بر!نهردرد!افيالنرولوالاثتراكيةواللحريةواثخررالجمهوريةآجلمنلورتهيمادساللذي

..الىالتحياتأدفعوافريقيااله!يامنبرء!اىومن...اللعبربيةوالوحدة

قننقاضساه!خلاف،دولارمليون..6منازثر.!91سملجغت!قدالمتحيات...منكوبووطنمغلوبوشعبمنهوبحقعندا!عملمكل

منهامضحكةباسماءالجانعانشعبمنفرا/بمناللحاكمهاللعصابةبوب"ؤلممهوشهربيا!للمظلومينلسانهجعلمن.كلالىواللطيبات

المصابونهامنبعد-للسلامرأضعلاءو.ضرانبا!زداةضرأئبمسا!هـتيلغارزبميايلدمن...!ضاكمنتحية...سناناالظالمين

.ص!ائحلعاصلاحيثحدبدعجميعدبظرملق!ربعلاجههايطات!بوتبمصصلاهر"ومرلكضضرذمعليورشيءكلتملكعائلةبهوتستبدوتسوده،مربعبمبلوقرالمليونينقرابة

-..واميرةاميرالا/فل!.يعةنعدادهايبلغعائلة،شيءأيماشعبنايملكولا

سياراتعليها.سميرالتيان!داتوالقصورطرقاتالاالممللأههذهيعر!قسم-شهر.للوطفلةطفل25بمعدلحيوانيةبطريقةبناسلون

العصيميزانيةبلغتوقد...بانظ!رانمس!ممرانهمفيالاميركانشعنناعلشىيحسنونوجميعهم...يعرشهلادفسمأبما.

الاهـربهيئاتيسمون!م"ااجورفيهابماريالطيمن2عالعامفا5تحتوساوماالارضيمل!ونوملامماوامراءوملوكاحكاما

مجموعةتضمالتيالهيئاتوورز...المنكرعنوافنهيبالمعرو!ولأهـكدا.وبشروحيواناتخيراتمنعليهاومافيهاوما

الاعتراضوحقالشثاوىاوالتظلمحقاونفسه!نالانساندماعوحقوجاريةزوجةخمسينعينيقللامااميرللكلانحيت.يعتقمون

إ...الشركمننفوسهموتط!يرالدينعلىالمحأ!ظةبا-لمالوطنيينلولار.لهالاولىالسالحةمنذالعائلةهذهفيوليدلكلويجري.ومثوقة

انثماني!اتقمعي!ا3لاريخيارادونعبآنلهسبقاللذياننلدمن..!كمن-استرلينيجنيه.15.أي-ريالاللفعشرخمسةقدرهنتهريمرتب

،بلادنا-فيومطاياهموالاميوكانالالجليزآكدامارضهتدنسآنمبلالبلد+اللذيمن...!ناكمن...واب!واللخممالقصورخلا!

..الاميركانالابقارورتةاقيدكةاللعائلةلابقارمراماآصبحالانبلدبمي!كنواشيقيااسياأنحاءمنسرقواانسانألف.06فيهالارفاءعم!يبلغ

الاحتكاديةوا!تتمركاتطللاميردانمستهمرةمناكثرآصبحتبلادناانهناكمن..-.الانحنامتباعكماالشوارعفييناعونزالواولاوأ،روبا

وشقيقتههـاارامكوكأردةالنشعةا!جشعةلميةالولالاستعمارية...اللفا7عوأرجلهمأيديهمقطعتالذينعدديبلغالذجم!اللبلدمن

ولاعلهاراليبلالتياالثركاتاهذه،ا!ابانيهواتئر!دة.ال!دلايناحصاءاخرحسبالانفأصبحواملايينبثمانيةيقصرسكانهعددوكان

و!وروتصفيهوننخرجهالليرولءنتنقبأك!الي،حسيبشتىبشعبنالفجحيث،ونصفملايينثلاثةالحاكمةالعصابةأجر/4

سياسةوتسيررقيبأوحسيبدوناننلادزراواتادس.رقولسوثهولادتشمبعدآوأمهاتهمبطونفياماالاطفاليموتوحيثالاهراض

اللداحشلفيوسياسياوثقاكياواجتماعيا،عسدريااقتصادياالنلاديوبدلاوب.اطلاقاصحيةسنايةلاحيثمعهمأمهاتهمتموتاو

للهذهاالشركاتموظفينمجمو!ةالاالددمةالاسرةوها،تر!دكطواوورجومعظممعينةمدنبعضفييرتكزونطزالمالاطباءبعضو،جدوانأطناء

بدانياعثائريافردياارشقراطبحكمامنهابئوجيهجلاداة!حكمونوجميغهمظيبةشهادالتيحملونلاالطبمهنةيمارسوناللذين

واالنقداوالمعتقشداوالرا!وعنال!يدانواعببسطيسمحلاطنيبوجدلولانه.منهمالطبيةالشداتحملةخى،مرتشون

ورصلاولكأصدرهامرفي!اءلماءبنفسها!نءكاكه!وور...الاصلاحانهاكنشافلمجردمنهااستوردالتيالبلدالىيبعدفانهشريفانهأن

مجموعةءلى-هـحماكمةدون691ععام.اي!138ع-9!ب!ار!خيغصغلاوالانسان.ضميرهيبيعولاالرشوةيقبللاانسانطنيب

!قوبالثيحبنيوسفومنهمللة15بلسجنالكابمنصةالوزراءمنكغيرهالصحةووزير...الوبوءاللحكمهذامثليعايشأن

المنصورالرحمنوعبد،(سابقااللجديدالفجرجريدةلنحريررئيس)الوراراتفغبح"السرقاتفيليسادكدهاذنا،منالملكيخارهماللذين

امس!ر.لما؟،الحقيلاللهعبمدوالمحا!ي،(ا!عملوزارة!اممدير!صنعهاعلىمضىأدويةتستوردالصحةوورارة.للسرقةوسيلةمجرد

...اً....0.0.17.--51أءمنالكثيرموتافيذللكتسنبوقد،استعمالهاوحرمسنين

ءعل!ى!هممجمود!الي!ع!ا!رلعببماصلملكيلمدالا!جباب!مجىلخاعلى!يووموعه!منالمظلبململ!لياللكوليرابمعلر!حوااللذينالمواطنينلالالىحثكما،الواطنين

العزيزعبدلويرافياررهوديانسفير0-ومنهماددبلوماسيينمنيبعدوحتى.الكوليراضدتحصينهممنبدلاايلافقتلمماالمنعفن

الا!ثلاثةطلىالملك!.أمرهوآصدر،اسمهذكرناانسبقاللذيالمعمرةباقادأ!أدهمكمالونسيبهاسرتهوعنعنهاللفضيحةهذهالملك

وسليماناللغامديذيئبوصالحاللهعبدعقيلمن!بالسجنعاملصيهلالذيالوضوعاوانهاءاللهايرييوسفالدكتوراله"حةوزير

خليف2وعنيدبوانعزيزوعندالعسلانومحمدحمي!دانوجفوىسويداولنمرتبان...اذنابه2والملك5والح!المتسببلانبعدشعننا

وابراهيمعمروآحمدانجبيليالليوله"فوراشدالش!قيروسليمانالرقادهـوبالاستوللينييالالروسعر-شهرياريالمليون03يبلغبلادنافي

منالمشخصالفيمناك!مرالسجنفياغتيلو!د...وغيرهمالنعيمي!افريقي!ااسياكتابوعلى-اشنرلينيجنيهلكلريالاتعسرة

سجونوفي...وغيرهمانسجينيوفيصلالربيعمحم!المناضلهذا.والسنةوالم!اعةالدقيقةفيالملكيتقاضىفكم.اللحساب

وللتمأنج.ع.م.ابناءمنشخصله"بعمائةالانالهمجبمالحكمهذاالتبمشركاتهمنتأتيهالتيالتجا!يةالاخرىالملكوارداتخلاف

ارسجونفيزالولا،والاردنواليحرينوالسوداناوفلسطينوسورياماوخلاف.الكهرباءشركاتواطلسوشركةعوينكشركةيملكها

الملكىصوالحرسالقبائلابناءمنالافسنعةمناكشالسعوديةمالليةهوالخاصباللجيبوالمقصود-المخاصيجيبهمنعليهيستولي

الحكملهذاسنقكما،لوطنهمحبهمبتهمةسبنو!اللذينوالفلاحينالذكيالبلدهذافي-عليهرقيبأوحسيبلاحيث،بأكملهاالشعب

الحجازجنوبفياللقهرجبللوارمنث"خصوخمسمائةآلفينقتلأنمؤهلأييحملونقضاةولادستورولاقوان!ينولابرلمانفيهيوجدلا

اللجمهوريةابناءمنالافستةعنيقللاماالسجنفبمازالولاالمهنيةاوالعماليةالنقاباتمموينالماللكةاللعائلةبلادنافيوتحرم.علبم

هذهالعجائبمملكةفيانحيث،اللعربيةالجزيرةوجنوباليمنيةالمحاكماتارحاكمةالعائلةتحرمكما،وغيرهاالعماليةالقوانينسناو
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اوول!االاميركيةالقوإت.لهذهانتابعينوالعمصكريينالمدنيينوالموظفينبشت!ض!يمملونوفلاكينكعمالىيستئلونالممنابناءمن،الفا.ضمسين

كانمهماالسعودبمواللقضاءأمامالمثولمنالاعفاءحقلاميركاالصديقةجوازاتيحملوناذنابايصبحواانرفضوااذهمذننهموكلالحرف

.ارتكبوهالذياللذنبشكلشعبناقاومولقد...البسرمعمدفيليملمندالمطروالمخلعالملك

اتخاذفيالمطلقالحقالاميرجميةالمتحهـدةالولاياتللحكومة-11دخلانغليز!قائدأولوقتلا1.9عامالاولىايامهمنذالحكم!فا

الاميرقي!ا!ويئا!واتمن2و!للا!ةرضمانالازوةترا!ااجراءاتأيالذيشكسبيرالكابتنهوذللك،شعنطضدالمرتزقةجشىيقودبرلأدنا

ريحر!ا،ما.باسس!المعرلعف)الللفندفياقبريطمانتنالمسسابراطمأنب،ئدلمنأرسل

مثمتراةأللحةأيتبيعلاأنالسعوديةاد!كومةتتعهـد-12جوناللكابرضن!لهبعدشكسبيرالكإبتنخلفحيث،(اللهندك!المكتب

.101.م..ا-......لالا..واللن!بوالنارالحد!!لقواتاخيراشصتعلىالانكليزوانتصر،فيلمعي
رهحرلقدولهأئهلىالمتثلمنحفمالهااةبالم!حدع*عمالومن..(.

مةلافقثعلىالحصةلبلبعدالااخربلدولةأيةلمحةالاستمبمهرملعلاحعميممايطئمكامبعملائلفمالانتليعمانبتائمآتى،نأعننايملكهالاالتكا

الحذوهـخمتعلثيهااةلتتثعهاايععالاسلحةتبهلبه،الاميرةمةادحمكتممةلمحائبماهـلمةمعرىةمنهاكظأمعإآأكفيتأبميدألفأربممائةئما

علىاللهـعهثهماللحقةلمةلمحافظةفقبوههلءنسعةبديةللح*تبمةالاميركأرأفعبدتعارعبلففنفالادماءونجرانئمتهامةيروروأمالحجاآأوالطائف

الاميوغيةمنالهمحبمةاووعماةالاسلمحبثهدهتسفبمعمملاآتببيبرطنفس-هاالمعارتمملفاقلعفيقروكةالضحاياعلامرالتولا،آمجمبمبانأمألاعمها

واصلميفةدولةايةاواسرائيلضدعبائيعملأيفيصديقأتهااوالانالاميركاىي!لمهأصبحاللذبم!الحكمهذاهمجيةءاىكشاهد

المتحطلمانولا!اتهلللحلثتلمبث.الامبفةالمتحكمالولاياهعلحكةبمنمصثعمعنلهئمرعطلاالإمكلفالحكمهدايبفرعلاهبثالانكليئأئأيسندم

..اسااً.....لا.......الاانما.السجونفياللعاشرةسني!نمجاوزونلااللذينالاطفالادخال

لمعاد?!بملواحركاتا!!حمكومةسلحهلسعوصدلةلاحىتال!حلمح!امآلاذطممةاربعيناليمنفيا!جمهوريالحكممقاومةعلى،وياشالحكمهذاينفق

.د-او-اـتبتعلنرياالضاممئلانعربيفال!بلامفةماةتخييقمملىينفقموما.!ياآأمظمأ

ولحمالثكلهاللعتنتقعلماصهالسةبقالانفاتفاتذعبهـوهذا

اً....؟امنيحملللامددمفاننحدناالجيشاما.ر؟ئأملبمأمائننيمناتف
...وبعم...رضناعلىالمص!ير"سراديلفالسعنليونأممنماياهثثوالانكليتمالاميركانسحنيخفث+الافستنة

العرب!،انوطنمنالسليبالجزءهذاعنالوجزاللعرض!ذابعدوالافزالا!ركانقيولىاللت!الا-لمحةعلىويدربؤنهمالمرتزقةبجنود

همجيصةالآنليبوجهسبمفحكم،السع4الممالمتيقدمةايقوللملتذعنهدللحزيرلجزاللعرلمنم!ما9فءعليهاالاشرافالجزائرفيقانلتالتيالاجنبيةالفرقةومرتزقة

الحرلصفةتماثيحلدافعلثامهلئتعممهاللذجممالتالثخهمةبمالقاياطغعانا.الامعسالقبماعد

.ء....:اللسلاحوا-نتعااماللقعنامداتفاانطنصلمحمميومدم

بلاث!ا:فيباللديمقراطةا"مئدقةاوانجلتراالمزي!فةالاميرك!يةالمتعدةاالولاياتلحكومةالسعوديةالحكومةت!نح-ا

مصافحالوارهأيدكييمد(العربيةالجزيرةشعباتحاد)ان-1.الاميرقيال!عكريةاللقواتلمملياتالظهرانمطلراستخ!امحق

الالثالاسهممللرتدبمقنبعلىانقعذاءآهببفمنالوثيعمهللتعاحلآهسبهاالاملئزفيتفالئمائراتتئيسفحثنالسعلنهمالسملمةتسسي2

الابمعمساديةباثلكالهسعوس!عمارئةبؤثلبمفبمووتألعمسكؤهثتبالمسانكلييأسية.بألهمعهاالسعلمأبيالنلادفلبقاللعسكلم

الا!بمضهـالاستعمارالمكافحالليمنجنوبشعبمعاررأ-02الامرقياتاللطالرعملياتحقالسعوديةالحكومةتمنح-3

وأسرتعم.فهمهالملبم!حثللاتوالسلاعلنا!-معنثفاول!واافكأءجمهفكلفيالاحرفى.المطاراتبخميعفعناللمسكثمكأ

جيزانونجرانفيالاخرىا!اراتمنء!داا.لاميركانآنشافقدورالذء)

هالتقدناللدوهننتلالبللبننا.اكلمئرفتذفتبمعفمعاننا-3وغيحفا(مارمين)فيآأذللئم-المملسعجنلفغف-(هـليطكخمسيعئ)

ايجابيةكراموقفالىفيننامانسلبكتجاهموقفهاتضيرانوالاننهتراكية.(البلملأدإنحاءمن

قميرهـ-!ا.كانتموملالتميلثوانممنياتييداتواللملسامداتا....اً..

اعلانيجبوانما،!فميتنامي!اتوالطالمسماعداتلردهالاجمىي!مجيةءطى-ارفيومدديببنعسكريين"وظفينسنخداملاميركاء!-،

موظفبماللهمحالسفهاءحكامهاو.داقيناؤتصاءدياومقاط!تهاعليهاالحرب.الاخرىوالدوالروالقوارووالمطاراتالظ!راى

لاهيرعخاههنيملثفلثهن...ررساواللهمةفنيةوالرآسمالهمالاحتلملمراتمابمانيوااثبسهـاعمبرميعتئفثمانالسعلفظماللأملمةعلى-5

كانت.أفيماالتةعوبودتبقمتتسعبنانمرةفيهااوالمفاراتحالمافطنقمنوغعمءـفالفخمانمنففففجمطوللمرمايا!الهاالمائدة

صءالمأثافسفانتعووملهأووافرأمياا!خمعبهـوبهـعاننا-،.الامهمأأقيةالمسطلاللإلباممتصوبآمتعت

الاست!مارية.وا!طرةلظخراءنالخلره!أجلحما!ةفيالمطلقالحقالاميركيةالمتحدةا!لاياتك!كومة-6

العربيةاللجزيرةشعبلنصرةآسبوعتخص!بعىنطلب-5أنول،!واووأرجالداخلفييهددهخطرأيمناررعودبم!اللعرش

الافهل...علىيكمافليفثماتثم"يفننموانالسمودعمععمباللضالمسعف.اؤففبلفلئحتراهاالتعماللذأةةتأمار

اللشعوبمنظمةفيلشعبناواخدمقددمناكئرتخصيصنطلبمم!اوظفينواالعسكريةوؤواتهاالا!ركيةالمتحدةالولاياتلحكومة-7

بهقامةشعنناكفاحهناصرةالكظهفمننأبلب3ما..0الافرزكتالاهمهمقياللهثمرهظةاللندرائعممنلماليفاالا؟لفاءاتحلفلهااقابعينالمحم

جراًثيمبنهايةالاينهيهولنكفاخهبدأانذي2الل!ربيةةالجزيرشمباتحاد.أخوىضرائبأورسوموأيالحكوميهوالرسوم

بلادنا.فياللهمجيا!حكملافرادخامىبريدبنظيم"قومبرأنالسعوديئالحكومةتتعهد-8

فلذييناصرتقناانالاحبرادوافوفااشباكأبمن!طللهم-6اؤئلعميلفواز!تغبيفالمدنهمموالمعلظفيلمالاميهمأمعماللمسصلالةبعات

اثلمدةالامه!هيئةعهلولبةمنالحاعلمبمالسعوبىبةارممابةرطردهقنناهنماعلىالسعلفددةللحكثم!ةتسلا،والمدنيمالعسكهميةالقبلاتلأفء

الدولةصفاتلامنصفةيايةابداتتمتعلالانهاالعربيةالدول2وجامعةبماوالرسوماللضسائبمنالبريدهذاويعفىحجمهكانمهماالبريد

الرقيقالغاءوثيقةعلىيوقعانرفضقدالاممهيئةفيءفوبهاولان.اللطوابمرسومذلكفي

اللعصاباتفائثعتادالمتحررةاللموعمكانتواأأا.الانمساعثهمقوفىاتيسلىهلب!فرسففيالحعمالامهففيفالمسفيمللئوات-9

يشركلاعضيةحكوماتنفسهامنجعلتلانهاافريقمبأفياد،!ةمفطقخديدبدونالسعوديةالارآضيجميعفيأشكالهبجميع

ولامنصرهمهـةلهمت(السعومتماصيامصابة)فالماللبييةالافيها.اللتددئبلهأماخاأم

تبيع)حاكمةعصابةهيوانمافقطللاس!ن!مارعميلمةولادعمالأالتيالدثعأغقكاتمنهحدماالامهمك!كمال!مكعميكللقواتس.1

السمرت!نيعانها،.ياتهوجنهأجناسهبشتىكرقيق(البشروتشضريالسعوديةالمملكةاللىثولةأيةمنالاميركيةالمتحدة(الولاياتتجلبها
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اللهالنعبد1ك!امل،نعيمةميخلأئيل،جضبلاطكمال،السباعييوسفالسادة

،رياراواللخائنينوالصهاينةوالانكليزلللالمجبركانارضناعلىنذر،انيسرقهماللذينوكباراصفاراواناناذكوراواللحمروالصفرواننيض

.كفارافاجراالايلدواولااجياله!ايضلوانذرهمانانناالحجى،جتبيعانها.وافريقي!ااسياانح!اءمنانطرقبشتىسماسرتها

اللعربيةالجزيرةشعبلاتحادالعامالامينقدالحجاجانالصحيةشراتهافيتعلنثممدةالىيتوافدوناللذين

المثالسبيلوعلى.اللشمسيةبالضربةالاصابةمناوالمرضمنماتوا

عمانو!لد!ئيسكالمةأفرادمنالافستةومعهمكةلملى(ماا!)فينلاللقباحدرئيسجاء

مكةوفي.(مكةفيالحجفر،ضة)لاداءبالسفرأفهـاهمانبعدقبيلته

فيمطنلعمانيكوناانينةسفني-عمانفياللعربيالشعبباسمالسعودبةالحاكمةللعصابةكلهاقبيلتهبنيعاللقبيا"رئيسقام

لليتردرواللطغيانوالطا!العزللةاسواراسمهاي!خترقوانالاجتماعهذاوفرعضواثاروور،لبيبياالىالت!ثمقبيلتهقيمةوقبضوسماسر.نها

لهزلالامبرياليةالمحاولاتكلضد"دويةصرحةالمؤتمرهذاجنيتبينفيماللحكوماتدؤساءمؤتمرفيىنعندماموديم!ععمدالشعخماني

واني.وابافريقيافيالبعضبعضهاءنوالتقم!ةاتحرريةاالا(ؤكارحينذاكليبياخارجية!زيراللعلاآالقادرعبدمعاثار،البي!ض،ءالداد

ماعمانفينحنلديناليسر(نصريحةاقولهاانالبدايةعنذلاودتسليمليببب!اخارجيةوزيرمن(مالي)وفدرئيسوطلبالمشكلة!ده

لا!كما.الجمعهذاالىادبيةاوفكريةاعمالمنيقدمانيمكن،هداوبعد...فيصللحكومةقبيلتنهباعاللذكيالشخصهذا

فيالمجتكلمعينوالمفكرينالكت،بمنالافذاذمه"توىفيازةمن!نضعاناوليراتمقابلكهذاحكمعنيدافعونالذينالادب2مأجورويقتنعهل

يجودونوكت!ابهمفكروءفتىءمااللذيالعطيمالبلدهذاوفيالمكانهذامقسابلنهملتدفعهاشعبنادماءمنالرقيقعصابةتسرقلآثو،رات

اللعديت.العر.اتراثمنكجزءالفكريالانت!اجمنينقطعلابسمبل؟الف-،سدالحكمهذاعنللدفاعالأجورةالصحفهذهفيكذبهم

ناالاالمفكرةا!طلا"لعمىن.الم!متازةالنخبههذهاماميملكلاوفدنااواناللذينخاصةلينلنفيالرءماءو،با.يقتنعدمواذا

عنالصوربعضمؤتمركمالىليقدمالحيةضمالركماىارسولايكون،الشعبللدماءالسطفكةبلادكأفياتحكمةاالعصابةحكمعنيدافعون

ا-لفرعموتيوالرجعيةالا!ريالبةلتحكمكنتيجةاقطادنافيالفكرهعنةمهجوركيياتقبلونهلأي؟لينانفياللحهـمهذامثليقبلونفهل

الانسأن!.والتطورالضقهـدم!ملكيااللديمقراطبمللبظنفياللحكميصبجأنالاقلامومأجوربم!الضمالر

فكريةحريةأوجدلا-حيثحقيقيفكريوجدلاانهتماماندركنحنلبنانفيصليحكموان؟الرقيقمملكةفيعندناهوكماتأخرياهمجيا

فانالاساسهذاوعلىسياسيلأحريةعيرمنفكريةللحريةوجودولاحريةأنواعمننوعأي!ولانقاباتولارستورولافوانينولابرلمانبلا

السياسيللاستعبادالمباترهالنتيجةهياللعرببماللخليجفياللفكرمحنةيحكموفي.كطللبنانيحكمونومشتقاتهفيصلنقبلنعمقلتمان؟الرأك!

خلالمن.المحليةوالرجعيةالامبرياليةقوىتحاللفعليمنايفرضهالذبم!تدافعونلماذافنقولوكلالاقلتمران.فجرةانكمقنقول،الرقيقمملكة

القوميالفكرلواجهالتيوالتخدياتأالصعابنستعرضانيمكنناهذا؟لبنانفهـاتقبلوهولابلادنافيالحكمهدالحن

في!آكالمثقفونيخوضهاًلذيآ"ساعااللىنلمحوانبلادنافيالتقد"!ه!شعباتحادمن)الاحرادوافريقيااسياكتابالى،واخيرا

العربية.السياسيةالتورةاطارتشهرواأنمنكمراجين،واللطيباتالتحياتآترف(العربيةالجزيرة

التورةف!ىاللعربيالخليجفياللفكرثورلتقيميممحاولهايانالىتقفو!ولن،كانوااينمااس!تعمرينواالطغاةجوه.أقلامكماسنة

العربية،للجماهيرالسياسيبالصراعارتباطهومدى،التحرريةالعربيةانفسناعلىالجمنافقدنحنأما،المنكوبوشعبناالمسلوبحقناجانب
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بالافكارواحتلتوسورياواللعرا!ولبئنمصرفيثقافتهاتلقتالتيتتمثلكماالخليجلاقطالىالوضوعيةالظروفاتبار!؟فيتضعوانبدلا

المثقفونوقام.البلادهذهفيا)جديدةسيةالسبوالشعاراتاللثورةالايوقراطيةوال:طمالامبريا!يةبينوالتحالفالاشصماريالوجودفي

هإسنزإعدكانتا!بحرينصوتاباسموطنيةمجلةباصدارالبحريئفي.المنطقةتسودالتي

العربياللعاللموفيبل،فحسباللخليحفيلاالسيماله"يمةالمجلاتاقوىفي!منطقتافيواللصفنالركودمراحلءنالنيربدأللقد

اللف!رةاجلمنالنضالفيمؤئربمورالمجلمةهذهقامتوللقدكلهاووقاتفياوولمةلفظورالطكمنتيجةا!ثان!بةاللعالميمةاللحرباعقاب

اللثمصاملةالعربيةالوحدةدء،ةاقوىمنوكأنتم!ومهاو.ؤع!قاللقوميةكانتا!زجم!الرهيبانطاقامنالرغموعلى.اد!بفس!بةوالقيمالدولية

علىوالتأكي!دفالسطينفيالمربيالشعبصقءنالمداف!-ئاشدومنالاؤكار!ذهشقتفقدمن!ت!ناعلىوادج!ةالاستمعمارقوىأفربه

هذهظلثو!ر../الإبالوطناسترجاإععلىاللعربي!ةالجماهيرتصميمررء.-،زإحإنراندا!يهإءافنياطلائعاوافاقتانإارإضهإائرالىطريهإا

ادواتهإنفعالةاداةالبهإيطاليالاستمهإارسلطاتاوقفتهاحتىالمجلةالحربنإواتوكانت.اًوصإاهإهاهإولءلىادفزديةببإ!ودهإ!اررنإا!ةمن

ا!خاليج.فياللصسياسيافكربمماالطالنهأ!ارات-ءلالمنباورتالتك!الافكارجم،عفيهااللصهرةمرحلةالاخيرة

ا!فترةهدها!ابفياللكويت.فيالسريعالاقن!صلمدبم!النطورو?الف!صروادوعن.الحربب!دماومرحلةاللضبفيالصئابلآالرص!ة

السياسميالئضالفسبرربموراورمهـمتهناكمحقفةطايعةظ"رتاشعاعا!لثاتن"ء!راخهىوبصورةالعربيةالبلادفيالاوالىلالح!ديث

كلفيا!ربيمةوالثوراتلأالانتفاضاتهناعرةوفيا!ربيةللا!ةالم!ركع-ن!طقي:،تغزو!لمةالحديهثة.اةصوراتواالافكاراخذتيفره

اتيا!مارات.كلو/هـلاء،اصحفهافيوت!ينتالعربيالوطنمنجزء!ار!ة!قيقيةمسجلملاواقول.المعريةوالمبرلاتوالمحفالمق!طريرق

واللمدالوالوصدةررا)تر-روفد!هاوفىماالعربيةا!ورةطرحتهالالف!ها:*رةاالفكريرة3*هاولحووالادباللفووجالمنو.روادهـ"لمصران

نوريةكطإههةاكأليجافيالمثق!ا!فئاتأن!!امنركلضح.ةمالحيةالاجالطيه-ةالجمذورتاكمؤللفةربوعناالىالحدفيةالمفا!انت!قالفيالاول

الج!اهيرمصاللحعنالمدا!عةافقوةتزالولا3انتصانضقدا!ربر!للمفهـرالسباس-ةا)ش!ارات.نوافدعلهىعندنااللفكرتفتيح!طورماهمتارتي

لمخططاترالكاشفةالوطنيةوامانيهابهإمهإاكلهاوا(لإهإء،قةاللعربيمة.الجديدةوالاجهماعيمة

اًن.ا!جهادإرلنضإالواللقائدة،اليائسةالعربي!ةوالرجعهقىالاروبريالية

الحادةالتظقضأتوتص-!تعيمئىو!الخلميحءنالمثقفةطبقتناا!-تفدالحدير"قىالافكارف!يهااخذتا)تيالرص!ةمسف،لفي

فياللكادحةاالطبقاتعن!دافعإوقدءيةنفاليةكقوةتبرز،لمجن!ازهاية01!فكرقىالنهضروادممطالاولالرعجلوكتاباتكل؟لفاتيقطرعن:ا!طقى

ايهإانتؤمنوهيواهإياافريقياالياللغادحةواللطبقاتاهإربياااوطنوميثرإالمرجمماارخررجؤياللجماهيركانت،مصرفياللحديرثهالعربية

.بوجومإتؤمنكماالاسهإويةويقيةا!ؤرالشههإومإنضالبوحدةاليق-ن"!اوا!ج*ماعيئاشهيإ،ور-فياهإطوراتاراء"ا!هـا-لاوااووودمن"رحإلة

لا.ا0ً..1ؤاء!دناالتالب-ةا!طلمصبئالحربوؤمتثمالع!ر!الطلم"جتاجكافت
والاستحهإارنإريالليةاسإدلكعاحفيالأسيويلالمحريقيالفكرتعجمنإقى

متضامنةتقفوهياهإلاماجلمنالمعرثةفيتهإ!م-لما،كا)4اثبجهإيماسهخإهـءها1)ءحبمانإنإ،فيهإطبهإاالعالممنمهـان3لالىاثارها

الفئاتاًن.وابافريقياش!وبكلومعفي:،مشعبلنضلملوءؤيدةر.اك9دولضداللحرجمبمامجهودهفيومحطاتكقواءوالغربيالاورممار

"لعرصتمارعم،الجهإاهيرصففيتزالدإلاكانتاللخليجفإيالمثظإهإةمقد"؟هاوؤإيا!غرجم!المعسكرلدونكثتحتهإالحرباننهتهتانومهـا

هـ-تهءلىوكمثل،وتعذيبوتشر!دواعتقألاضطهادمنلهوزءكلرضهـنمنطقنننافياما.لس!وفيا!اءلى!وو!هااقيبريطانيا،باللوءود

الا-خعمارسلطاتامحتفتفقطقدلمهاياممنذانهاقولاللبطولي4ف9ا(!ا!لالاحتالىاالحرب!ةرةعماريالاهةانوجودتحولفقدالعرجمطالوطن

في!انبينماهـربم!المهسانممحهإداهإاضلوهومثقفي!نااحد!طانإكبماالبرا!حإرببعإدهـلممرحلةطرحإتهاالتياًلوطنيةالاءاللارهابواداةدائم

مبانيالىساقتهبالمصفعاتءضزلهطوؤتان،بع!ارقةبالهمنزا4الذي2الامرمظق"ظفيا!رولاكتش.افذلكواعقب.اثانيةااللعالمية

ادعوكمواني.مسهـقطالىنقلومنهاالشآرقةفيالبريطانيةا!قاعدةلثتمسإنضاعفارإذيانوهإتفي،امإفنطامإعلىالمراعفجر

منطقهإانإهداسإءىاتإمصفيالاجراءهذاعلىبنهتهدةالاحهإجاجالىهـوكماعدوانيةمغإامراتالىبهودفعالمنطقةفيبوجودإهالاسهإار

مول3افالهنادكأر!ادحالتقتوهـخا.والبحرينوعمان،اللجنوبفياليومالحال

ادواتاقوىوهوالادببانيؤمنونالخلميجفيالمثقفإبنفانكذلكلتكريهإمحادإلانهاؤيمالحاكمةالمحليةوالرجميماتالاسهإمهإاريةاللقوى

انحبلمةتح!بقاجلومنالجماهيرخدممةفييكونانينجمغكبماا)!عبيرتنادياخدتايخطالفرريةالافكاروجهفيقوفوالوابىال!يةالاوضاع

والصراعواللقلقاكوف-رمنالفردتحريرءاىايعملوالىلهايرهـةاللكر.المثقفةالفئاتوها

يعالجوانبالاشفراكيةيرتبطانالادبعلىاوة!ح،بعبارةالداخليالخليجفيالاوتوقراطم!واللحكمالاورمت!عماريللوجودتح!اولوكان

اًلعربيالجبلفخرا!4دوافىوانه.-،عةالمتهانوافنعيةبالروحمشا؟اهافبالمثقي!!جماءةوقادهؤظمهالذيروسقطفي4491سنةاضراب59

العربيقىالاءةتاريخفيهرةلاول!قدالانتضواً!ة.نكوفيانا!اءسعل!ىمبيالاصواك-*لمطاًهـجماسي"جمدادالاسعلىاحتجاجااءمان

دفءالاشتراكيةالىتسجربةان.اة!دةاقىا!عربالجمهـوريرةفيوذلك.البلاد"!قدرات

يتمارتاديخف!ءرةؤلم!ولفريدةتجوبةالم!حدةا!عربهةا!ج.،ولىيةسبسياؤمظبمااللخإرجفيالجطعةه!هاسسمت5191عاموفي

اثوريةاا!ماطفةبينالفوفهقمنكبيروبفدرسأه؟الارر!تراكيةتطبيقعمانفيالوضعانكولمنارةس!انفيواءلئت"ال!انيالاووادباسم"

تجربةوهي.السابرظةالرهإلةءرإالمنخملفةالوضومإةوالظروؤءللسلطةموالحكالاستإ!ماريانوجودوان،الجماهيرمصلحةمعيتمارنإ

اجلىمنتلمضلاك!.وا!باؤريي!ياثصعوبكلتمس!ضفصهـمنهاان!مكنودهـ،.وال!نحورالكلاص،قطرفيالرئصسبةالعقبةهماالاشبدادي

فاناغإربللهإفكريمإبالنسبةاما.الاشتراكيالمجتمعأءقيقوالحرية.البيانفيجاءذلك3.وصنائع4الاستورهاإرلأمقاومالىالنئهإووالبيإان

بأؤمارهميعإوهاواىالتجربةهذهءنيداؤهإواان!ك!الاسالهإيةء!ه؟هم،3ءصىأوطنهلألثورةء،ينإمااصبحقدكلها)،ربإياوطنافيالوصعبان

اللعربهة.للجماهيرمف،ومهار".قواوانازإ،مولروابقي!ومكان!والثقافيةوالاقن!ص(ديهإبرصةارإشرامكانيا*هابحكمهإرادطو

وانخ!رةدولليىقىتحدياتظلفييرلمنعهدهذاءؤتمرزاؤ،نوبمدعرب!بىةثورةلاياللطبي!ميوالحننصيا،ئطاق!ار!الممنالاة!اشجي

واسياافريرقياوفيخاصةالعربيايوطنفيا"*رينواالل!،بور؟ولجهباسمقوميهعجلةالقاهوةمنبعدفبمااًلاتحاداصدروقد.شاطه

3لآلمعرواؤكارهماقلامهميجتدبواوانالتءدياتاهـدهيواج!واانهبمعامةامئإلقفوىوش،ركالعهإاليللشعبياسهإالمهإانإمإ*(لتبنتعهإانصؤت

منوالصدواناللظلميكافحواان،اسبوافريقيا3!ابلحلىان.شعوبهـم.يمشاركونزالواولااللب!يطنيا)مدوانف!دالمقاومةحركةفي

اء"ء-،لاليالعربيهفلسطينفي.ويقاوءواهصوه3يكأا!عليممكانكلالبحوينفيمماثلةقوميةحركةظ!رتتقريباالفخرةنفسوفي

-131الل!سف!ةع!الىالتتمةاللعناصرمنالاخ!رةا(طلميةالحرب"رحلةا!رزتهاالتيالانتلجنتبدأتها
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لذ!جم!اؤف!!ير!في!ق!!فقلئا!ؤتجؤا!اوق!

جرجمةهـوانما،للكذ!با!ميروكل،الخدماتتلكالىمح!ناجا-2"8ال!سفحةعلىالمنشمورتت!ة-

وكرامته.الانسانحقفي***

وافريقيا،آسيماكابالاخوةأيهاوالتو!عاللع!وانوللجطنلىظع!ةالىوحولاطوارمهيونصةالاسمار

سننيفيبريطانماوبينبينياوزاعفمةذلكبعدجاءتلقد،والاسميويةالافري!قيةالقارتينقلبالىالاسصمماويللتغلغلومنطلقا

رأسه!طو!لى،العربيةا!دولجا!ةأدرك!فعندا691ع-؟691،اورريئوفي،عم(نوفي،انجولاوفي،فينامفييكافحوهءل!يهـان

الماديالعونيدلناتمدان،واللعراقالمتحدةالعربيةهورقيالجم.المحتلالص!ياللج!ئوبوفي

جورجاللبريطانياللدواةوزيروجاءني،بريرطانيائارتلماوهنا،وا!ماالاخوةايها

باللخطعباثر!ةبيتيفييرورنيوهووهددني6591مايروفبمطومس!ونوته،فيمةا!سي!اسعيها!حريةتحقهبئالىي!دفلاءهانمنكفاحعنا.ان

اومربية،او!ولمناإنرمةالاخو!ةاومو!ةأرؤضلمانااذا،والئفي.الىايضايهدفطولكله،ومفاهيمهوفواعدهبركائزهالاستطرجمماالوجود

!الذي،ضميريوصبامنوحاسماباتارفضاه!اانذارهرفضتولكننبم،تخلىلىنوهو،الشعولطلكلالرف-حم!ؤءا)هدالاجننماعيةالل!دا!ةتحقيق

هووالذبم!شعبيعليهاكانانني،الانسانيةعير،الصورةمنيشألمكاننج!لبان!ماهدكموانناوتضحعياتفطور.منكلفهمهماهذاص124وص

الدولجامعةمنالمقدملاعمارضخمبرنامجالىالحاجةأ!سفيالصجوز.اللدمو،ةالامبراطوريةوبقاياا!ريطانياللاسصهمارمقبرةعمانمن

العربية.بةا!رنراء،الابطالشهداًءنانتفىكرانيجبالمنا!*بةوبهذه

تهديدعلىواحدف!رسوىيمضل!،السادةأيها،وباللفعلىصمتدقا!ق!فبانلادعوكمواني.والياافر!اكلفيواد!ق

فله!ح،جرانمهاأبشعبريطانياارتكبتحنى،ليالبويرطانيانوزيرعصدللسيدالثلاثةالافيء؟الذكرمصهمواخصالش!داءهؤلاءعلىحدادا

الىحربيةطائرةمضنعلىبيوذهبوا،الصهاروضحوفي،اخننطفونياللذينالمحتلاليمنيا!جئوب"حريرحب!ةءلامامصن،مكاوبم!القوي

ذلك،بعدالقاهرةالىالبحرينأعاددأناس!نطعتوللقد،البحرين.عدنفيالرجعي،التامرواًلخ!انةاللغدريدبهمفتكت

الانسمانوبكرامةبلدبربحريةأنادبم!وللككبماالاسنعمارلاعيب2لافضحالشكرعمانفيالعربيالشعبباسمكاوجهكلمتختاموفي

بلديم!.فيريصهاوالسواسياافريقياكتابلصرتمراللبنانيةاللجنةالىالعمصق

وافريقيا،آسيالأكتابالاخوةأها،لشصباحكومةللبنانوالىجنبلاطكمالالاسناذالاشتراكيةوراًئدالمفكر

فيلهاعميلاحاكما-،نفييعزليبعد-بريطانياأقا!تلقد-للتانفيالشقيقالعربيللشعبمهمنينبناوحفاوتهمانا-كلريمهمعلى

الشارقة،لث*عبواضطهادها،ظلمهأتنفيذعلىليساعد!االثارفة.وازووارو!رمخير،ل

انواعابشعالانتمارسبريطافيفانوباللفعل،والناراللحديمدة..

-من!م!بالكثيرينزجتودقد،النتمارقةشعبضدواكمذيبب!ولهـوةاللشارقةوف!كلمة

كما،الاحراربوال*ظالشعراءآقلام،كسرتافهاكما،السجونفي،واالريقياآسياكتابالاخوةأيها

وا!جويةوالبريةالبحريةاللعنوانيةقواعدهافيهائلةبتوله"يعاتقامت،وبعدطيبةتحية

ةحربحسابءلىذللكوكلالشارقةفيإقدسةاأرضيعلىوذلكالمفيألىاللبلدبهذاالمباركالمكانهذافيمعكمأجتمعانيسرئي

الشارق!ة.فيالعربيالواطنءلىرصاوالا!ريالصزالاسنعمارقبضةمنالانسانتحرروسبللئبحث

وافريميا،آسيماكتابالاخوةايهاى.جميعابالانسانيةتليقحياةالكوكبهذا

الحرةأقلامكمتكرسواأناناشدكمالمقدسالمنبرهذامنانني،وافريقياآسياكتابالاخوةأيها

.والرضاللجوعومناللفاقةومناللظلممقالانسانتحربرسب!يلفيالخليجعلىتقعالتي،الشارقةلبلد!ممثلاهئاالىجثتلقد

التيار"-صةمدىتبينواانيشحلفكمبلاديفيالافسانانعلىالبريرطايالاحتلاليجثموالتيعمأنمنجزءهيوالتيالعربي

باكريطاللبلابلادبممافيالانصانان،اللبريطانيالاس!مارويهاألفاهحريتنابهكسلبضخمااسطولاحفتلمما،.182سنةمنذصدرها

الحرصصة،فيبحقهيطالبانه،ايكريمةالحرةالحياةفيحق!من،مدننااحدىحر!الا!طولهذاانخنى،وحشمةاذتقاهيةبصورة

.الطواءفيوبحقه،الربفثيوبرحقه.مراتثلاث"الخيمةسر2"واسممها

وافربقيا،اسي!كأاباخوانيبضئنيوقامت،كلهالعالمعنبعزالئاقامتذللكبعدبريطاثيماان

ب!وولر.كلفنيالىاستماعقملحسنأشكرءماخراولمجسوابراكقواعىد،وجونأ،بحرئأو،ارضئا:فيهاستخعمترهيبمخطط

تبعثالحرةضئرك!فيحيةتحريرهاوقضيةالشارقةصرخةزظلأن.المجاورةالبلادفيو2،بلادثافيكحزرحركةكلضدعدوائية

.الاؤم!انحريةأجلمنالكفاح-روح!لم،.وافربقيا2سياكتابالاحوةأيها

هذهاللفرصةاتاحنهعلىوحكومةشعباللبرانشكريأكرراننبمكماوقتسذاربلاديوكانت،5191سئةبلاديبحكمكمثرفتللقد

عاليكم.والسلملاموو!رنالم.182منذارضهااحتلتالت!ه!بريرطاثيالاناللجهلظلامعليهايحيم

خ!دءلآ؟يةرصمو)واحدا.ءس!تتبنشتبنولمواًحدةمدرسةتفننج

للكمفاباالجنوبر!!موفرئجمسكلمة.-.للثسباجتماعية

!ض!"القيام؟قتضيئيني.الافواجبيانوجدتفقدوللذلك

هئسصانكونبأنسعادتناعننعربأرشيءكلفنيل*ااسمحواصاءبانش!!بلاديمواردحدودهباسكمتوبأافعل،للبلادشاهلة

نواللفنا!اركتاباتحادأعفاءوالثصعراءاللكتابباسموانني.بينيصضاءوبناء،الزراعيةالت!جارب/ومحطات،والمسشمئيت،المدارس

مشاعروأءمقتناتح!لمأصد!اليكمأزجيأنأود،اللجنوبيةفيننامفي.والقرىالمدنالى،النقيوالماء،الكهربا"وادخال،بحري

.القويالتمغامنقكشرت،هذاالامماربرنامجمنحعيرابرطانياالزعجتولألقد

الكتسابالىالقلبية-تحياتناعننعرببانكذللكلنامحواواسهمنالحهمبخلعيالتهديدكلوبالتهديدوجهيفيتلقيوبدأتأنيابهاعن

ومن،المؤتمرلهذاالتحضيرفيكبيربقدرأسهمؤااللذيناللبنانيينكطنا!شعبلأن،بتهديداهاارلمولكئئي،بلاديمنئفيياو



الننحدهالولأياتءسنبعدبلأدفيبالجملةللقتلأللحديثةوانوهـ،ئلللنشاواسمحوا.الوديالاجتماعلهـذاملائمةظروفخلقفيثم

قد-هناكبمتمعةجرائمقكبونوير.يةالارضالكرةفصفتبلغمساقةاللقلبيعهالهحياتالمضبمافيوللبنانبيروتشمبالىنزجيآنطتهمبوال!

وهذه.الحاضرعصرنافيدينالم!رعهاهيينالاستكأؤسىانفهماظهـروامعلكتفكتفايناضلوناللذينالحئوبيةفيتضاموشعراءكتمآباجانبمن

كثيراالتيالادعاءاتوالىالكذبالىكذلكادتؤدذاتهاف!ياللحقيقة.الاميركي!ينالامبريالضينالمصدينضدمواطنيه!م

"السلام"بقلون!رهتشدقاالمتحدةتاتولايارئه-!جوزسوناليهايل!ما،الاعزاءالاصندقاءايها

انهم!العلثلاللعالمانحاءكلفيالناسيعلمواليوم."المفاوضات))والاءيركيونالاهـرياليوناشملهاالتيالحربلهيببينماهنانحن

هـ!المت!هـةالولايرأتفيالحاكمةالدرالرفب"تتحدثوقتايفي،جميعتعلمونكمايثنونالاميركيونوالامبريا!يون.وطننافيتتأجج

المدوانبةحربهاوطأةتنتديدعاىعاملةاقعالوفيتكون"ا)-ل!م"شعبفيتت،ماستعباد"حآولين،الجنوبيةفيضضامفيبنتمعهعمدوانيةحربا

فيجونسونحكومةعناداق.نطآقهاو"وله"يعفي!تنامفيبجنونؤاهـدةالجنوبيةلمحي!ت!ناموجعل،ف!يتنامتقسيموتخليد،اللجنوبية

مواج!ةفي،فيتنامؤسميفيبالحربالتدرجسياسةؤدبمااىمتمرارهـ،وقاعدة،الجديدرلاستعمارالخاضعةلامستعمرةجديداونمطاعسكر،ة

!ديثفيبدادمااللديمقراقي"قيظنمجمهورية)رو*ومةالحسشةالنية،الافراكى!اوالم!عكراللديمقراطية!تنامجمهوريةعلمىللر،جومونوب

الحمقاءالطبعةفضحؤد،تررنجهداينجويينميساللىخارجسهاوزيرا!-يااذحاءكلفيالوطنيالتحريرحركةللقمعالخبرةولاكتساب

تتغيرلاالتكاالمؤامرةتظلانها.الامرركنلينالمه!ندينللحدباًلمحنة.اللاتينيةرامىبىكا-وافرلمقيا

اللفوةليستخدروواالجنويبةفيءضامفيليبقواإكسنالاءرمضريالي!ين-علىالخصوصاا!65عامهـصفصذ-الاميركيمنالامبرراليببنان

الوطنيةحقوقهعنالتخليعلىالجنوبيةفيعتنامشعبوليقسروااحةالمسه.بالجملةقواؤالمأكسلوا،ال"زيمةصمأةمنآنفسه،ماتشمالمحاولضاله!في

واجبهعنالنكو!ىءلى"ماليةالنتؤ-نجنآملفمبولليقسروا،المقدسة.طوعيومىاللعميلةااءكومةجنودمعوبالاشةراك.الجنوبب"فيضامالى

اخوانهىمغهارهايخوضالتيالمقاومةحرب!ماندةفيالمقدسضهـداميةحربفيواشمبكواةالمتوردالولاياتفلكفيالدائرةال:للاد

فياالقاهاللذيبي،نهفي،نفسهجونسونلندونان.ن9اللجنوبهجندي..0،012منيقربماالجنوبيةءضامؤفيالانثمةان.شعبئ

علىمهمممةلتثدةاالولاياتانصراصقىأعلنؤد،العامهداهـتهلادديم!السابعالاسطولجمودمنالالوف!عنه*راتءنفضلا،امهركي

نااننالوضوحتمامالواضحفمن.4ار!وبيفي!ضامفيالبقاءوجوامواليابانتآيلاندفيالامير!لآوالمقواعدفيتسنامبشواطىءيطوف

ووو-م،اللقلبوؤسوةبالمكريض"ءفونءعهدونهمالا"زي!كيينالامبربراللبنخط*!مالخبيثةقنفيذفيماضونوهمالاميركيينالامبريئلييناًن.وغيرها

وافريقيااسي!اثعوبالاولوالعدو،فيتنامثعبالعج!العدوف!،الاخرينولحمبعظماللعدوانيةطر،مهمتعبيدالى..!دفالتي

.بئسرها!والخاونيوزيلاتدواوستراليوالليابانادجنوبيمةاو)ورتايلاند.حكوماتأجبروا

اللعميقالجذروو!الامريركيينلللامبرياليينانيئاللمكدوأالسمياسةانالسماحعلىوالجنوبيةوبيتنامالىواسلحةفواتارسالءلىوغيرها

صطرازثمكلوهي،فيتنامفيالقائمةالداميةللحربالمبأنتروالسببزأيلانداصبحتوقد.المدوانيةللحربالبلادهذهاراضيبال!"خدام

فيالسلامولتحقيق.والعاللموافريقيااةافيوالامنالسلامعلىيومي!امنهاتقلعالورتراتببجيةجويةوقأعدةاميركي!ةعسكريةقاء!ة

ويروقفوااللعدوايةحربهمالامريكيونالامبرياليونءنهيانيجب،ؤ-نامحاملة52-با!الراتذللكفيبما.نوعترمنالاميركيةاطائرانأ

جمهورقيضى!دا.لاخرىإال!رباعم!لو،كلاللجويةعادارمشضطلىونكها.ولاوسالشمالليةوفيتئاماللجنوبيةف!يتنامعلىلاءلقائهاالقنابرل

فيوحلفائهاا!رةلاياتالوقواتكلو!حمبوا،ا!ريموقراطيةقيظماصحمت-ارااجازاوواوكينالموامنلقواد!منفيهابما-.ال!بابانان

اللجنوبي!ة.فيتضآمفيالصصكريةفواعدهماوويصف،اللجنوبيةفيتنام.الجنوبيةفيتئ،مفيالاميركيةالعدوانلحربقاعدةكذلك

الشعبويتركوا،اللفيتظميللننمعبالمقدسةالوطن!يةبالحقوقويعترفواالحربووسائلبالاسلحةسشنواقدن!يالا!الامبريالليينان

ويعترفوا،الداخلميةشئون!فيبيتالمفيما!تءرؤواوشانهاللفيت،ء!يوفد.الجنوبيةفيتنامانحاءفيارهابةهجومحهللات-اللحديثة

اللحقيقيطالممثباعتنارهاالجنوبيةلهيةخامطنيةالوالتحريربجنهـلةاللقانونيحرمهاالتيالسامةوالفازاتالسامةا!يماوياتخدمواا!ة

التياللصحيمحةالطريقةهيهذه.اللجنوبهةفيتناملشعبصبالوؤ!بوخض"رواتنااحاصلاتالسامةالموادهدهتتلفؤللم.الدولي

ل!لالوحي!الص!يحالاساسهووهذا.الحقيقيالسلامالىتمؤدي.المسناتوالامهاتءالرضالاطفالمن!يرةعائلاتصرهـتكذللكوانما

لج!هىةالخصاقنقطببنبوضوحبينهكما،ال!بت!نامية"كلةالمنتأحالثؤدالمفمنيسيوموقنابل،اتفوسفوروؤنابل،الناباللموؤضابل

للحكومةالاربعالنقط-وقرارالجنوبريةفي!تنامفيالوطنيالض*ريرمنؤها.النارمنبحا!اقىوالادغالالفاكهـقىوحدازق،الارزحقول

فبيتئاماللديموقراطية.جه!وريةوءصا.سليمةالاميركيةانقنابلتركأهابلادنلأرضفيوا-دةبوصة

،الاعزاءالاصرؤاءايرهاشعبناضدالاميركيينجرائمانا.ضحيةدونتركأهاواحدةء،؟لةمن

يعيضىاناللجنوبيىةفيتنامشعبيستطيعلاعديدةسنواتمنذالماضيضينالسنتيندفي.اللجبالتشبهاء*جمحتحتىتراكمتقد

حتىحرةحياةالىباللحنيننشعراننا.حقيقيسلامفيواحدايوماضحيةمنهمالافوراخ،آللفاحسنمنادثروبرح!لورب

صايسودهسمصاءتعتصداهيترددانوالاشعارالانحانيلصوتيمكنمنلثيرو.دهماكبلمو.تمزؤتبطونهمبقرتوءئات،مةالسلماالغازات

الحقيقيالسلاماننصركانءلىاء،نناقدالواقعولهن.السلملأمعلى-ىمنءحبتأودكادكتؤرلصطكنيهامنا،فمعوالقرىالمد!

ث!ةجمونانيمكنلااز"و،اللحقيقيبآلاستقلالكاملاارتباطامرتبط-.اللخريطة

فيتنامشعبانفرحيالسببهـووهذا.الاستعمارنيرتحتسلامبرواسطةالاءريكي!ونليونالامبرياادارالماضيتينالسنتينوخهـلال

المعتدينهزيمةعلىمصمماواحدكرجلبملايينهوقفوقداللجنوبيةفبنامجههوريةضد.بشعةتدميرحربوبحري!نهـ،اللجويةقوتهم

والحريئ.الاستقلالىيسنعيسوانالامريكيينالامبرياللييناخرىخطوةاتخذواواخيرا،ور"يادةذومسنقلبلدوهي،الديمقراطي!ة

بوريتنسامالوطنيالتحريرللجبهةاللذكي!ةالواعيةالقيادةوترتجضبمىصاالر!بعيدةالمدفعيمةمستخدمين،التدريجيهخطتهـم!في

!ربغماراللجنوبيةفيتنامثعبماليوناعشرالاربعةيخوضاللجنوبيةلقصفالحربيةالسابعالاسطولوسفنالجيوثرمنالمجردةالمنطقة

الممعتدينمتكررةقوبةضرباتوجهواوقد.الامدطويلةتت!عبيةمقاوهة.الديموقراطيةفبتنامجمالوريةارض

المافمي!انالعامانشهدوقد.عظيمةاتصاراتاعدةوسجلوا،الاءريكيينالعهـدوازيةحربهميمدونالامري!ونالامبريالليونكانالوقتذاتوفي

حربهموطأةوتشديداربرضوررةؤقيمالىهـظمةامر!ىةةؤواتانزالوبر،ددونها.ودياكىءهـلكةبهاتورزونمتعددةحملاتوشنوالاوسالى

ذاتهاالفترةانبيد.اللقسوةباللغةدرجةالىهتاكالعدوانيةالمباتنرةامريكيجندبمما0،042..يلهوناذ-الامريكيينالامبريالليينان
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جزءفيكانوان-انكلامعلىجرؤت"!سحيلت!يهلحرضتايذيم!المسرحالجنوبيةلفيتنامالوطنيالتحريرج!،ةولولمميعت!لثيمكذللكش!لهتفد

الجنوبيةفيتظمديالاجتمماع!للنطمالغاجعةاللح!ئقعن-منهابس!يطدرجةالىالشعبيةالحرباشتدتوقد.مثيلهايسبقلمدرجةالى

اللحراب،عدةبمسه.الفطالامريكيينالمعتدينصوت،فهناك.المحتلةعظيمةدرجةالىالشعبيةالحرباشتدتوقد.مثيللهايسبقلم

نطاقحريةفبميتسعالمعتلةالمناطقففي.والفنالادبيحتكر،والسممنهم،الاوراءجنودمناللف!"ضماتةتعطيلالىوأدتالمياديرنكلفي

نطاقحريةفييتسعوالرغباتاالشهواتاحطعلىالباعثةاللقذرةالميولعنمحطلوحدء66!اطنموفي،الامريكيينالمعتدينمنالفاوثلاثونمائة

ويت!حولوا.والشسباتبلادمنثميءدليخسواحتىانفجوروحلالىالعيدداضعافخمسةمنيقربوهوأمريكيالفمائةمن.اكثرالنضال

،سعجنآويعمقلفلمهيؤجرانيرفضكافبواي.طيعينمأجورينالىفيشامالىجلنوااللذينالاءريكيينالجنودعددوذصفالس!بقاللعامقي

عيشه.يكسبانءلميهيصعبأوانصميل.جيتت!اةفيانفارينعددتزايدكما.6!!ا-عامخلالالجنوبية

سواءادضميرذلأويواثورراءافكتابانفياذسفبهوهذاو.العميلالجيشفيجنودخمسةكلمنواحدفرو)حده6691ءامف!

اقحرير!مةهـجاحتشدوأقدالمحررةاوالمحتلةالمناطقفيأأ،تواعلىأشه،ال!وبيةبفيتناماللقتالمي!دانفياللحقائقاظ!رتوقد

للخلاصالمشتركةالمعركةفيساهمواوقدوالفنانين*،ببالك1)عاصة،ا!نوبيهفشنامالىالمجلوبينالامريكيينالجنودعدديزداًدماودر

!ي.الوسرعةتزراذماقدروعلى،بهمتلحقاللننىالكوارثتزدادهاقدرعلى

حياد"ماانعميقاادداكايدركوناللجنوبيةفيتناموشعراء3ن!ابانالتحريرقواتازدادت!دالوقتذات(فيو.اللعميلالجيشتشضت

قلمنانتبرفانظتمومن.الوطنبمضيروبقاارفباطا"رت!ولحما"!!ن،الميادينمختلففيسريعاو.لقدماعنفااللجنوبيةبفيتنامالمساحة

وات.اشحريرسبيلفيالمناضليع!ملهاالتيا!حربةكحدملضييادأةالم!بامتيالازاحتفظتاوقد.افتكضي!كي!ةوالخمطط،التنظيمحيت

الكفاحفيكا"دلشعبالالضطمء)ىمصممون-يدنافيهذاوسلاحنا-فعلى،الظروفعنالهظربغض،الاءداءعلىمتكررةهجماتوشهت

هـنوالدفاع،اللجتوبهقىؤيتناموتحرير،الامريكيينالمع!دينللارد.عظمانجاحهايكونمماقدروعلىتتدكبماؤدرعلى،تحالبمآقدر

الوطن.توحيداعادةعلىوالعمل،اتمالىار!تالميدانفيالرررةاللهزائمالامريكيينبالامبرياليينفلحقو-للم

شعب!ارهأيخوضالتيمجموعهافيمالمقاومةصرب.ادتوقداوقواتانزال!ن..نامةعزلةسياسياعزلواقدكلذللك!للكنهم،فحسب

ذللك.،مع،البطولهعطيمي،بواسلمحاربينايجادالى؟ال*-ورققيمالخلاءررىرةمنزادقداحنوبيةفيتنامالىضخمةبأعدادالامريكية

قد"لليطو"وتروآنجو!ان.حقيقيونوفي!ناميون،الانسانيةعلإ.وفيتنامفعبالمختلفةواللفئات،ناحيةمنواتي،عهاا"-دةاالولاياتيبن

النفسحت-صوناضلا،ع!!مةبشهامةالنارنطلقاك!طالشرذمةا!!وداخلالداخلميةالخلافاتاصبحمظوقد.الاخرىالناحية!تالمجنوبية

دبابةلليصمذاتهاحيا"""بيفاننجويين"وهبوقد.الاخيرا!انبوفي.حدةتزدادثمتزدادكاونجوين-تيوفاننجوينعصبة

كليهما،فدميهفيمالجراوخاصابتهاللذيليشنفانونجوينء.امريكيةالتي"التهدئة"خططا.كلض!هوادةدوناللفلاحونكافح،المقابل

.الذيالعزمتمثلمشرقةأمثلةهذء.دلكمنبالرغمال!الؤكماس"مر

1000001001!..لااقن!ويوسعونيدلمحموني!آونلاوهـ!بم.واذنابهمالامريقيونيضعها

وهكد.لمصروالل!صالعلىلعيتناميللعبيس-".ويينكاهـ2!فهـناجمههررفعت،المهـدنوفي."زوقفندولحررةاالمناطق
اعطواقداللجديداللطرازنووجالالراولئك،الادبيةاعمالناابطالن

سلاحالىوأحالوه،جديدةوحياةجديدا!موناادجنوي!فيتظمأدبتوالحرب،الوطنيةانحقوقابر-لمنالكقحءلم!معالياالفئات

.01الىضرباتهاوجهتوقد،آفضلمعيشعةوظروف،الديموقراطية
-لامريكبم."ممارالالىضدلنفالفيرهيبالامريكيونالامبرياليونين!نهجهااتتصاللغادرةالمدوانبةالسياسة

كفاحه،ويصوروالشعيناالبطولليةالصاخبةالعياةيموروااو*نسجلالقال!ادين!يالممويةالانتصاراتجانبوالى.واذناب!

اللعصعاباثوفيقدلخناوجدولمحيالة،جبهابيحضرنبكت!اننسافتمعرلللانج!نايض!طلعنالامبريالليينحكومةوهـز،عظيمةاؤتمطراتوالمدنالريف-فيالشعب

جيش-فحيالمحاربينالىانضمواوقد.الامريكي!ة*ريةالمسهباللقواعد.51لملىهامنواذنابهمالامريكيين

زملائنامندد2ضحىوقد.اللعمو"ماقلعلى!جماق،مافيالتحريرمن08%الجنوبريةمبفيتناالوظنيةالتحريرجبهةحررتواليولم-

وقد.باهرةاتضاراتاحرز؟قداخرونوفيون0رطولةفيبحيازالم11عددهمادالغالسكانمنملا*لينعشرةمعاللجنوبيلآفي!نامأرض

المحررة.المناطقفيوالفنالالبازدهارفيعظيمةمساهمةاللجميعساهمالقنابلتلمنبالرغمالمحررةالمناطقىفيجدإدةحياةوتتضح.مإونا

نفهدارملإونيمناكثروزعوقد.المشتعلةالناروالسنةالمتساقطة

الوطنيالتحريرجب!ةانشاء"نذ،الاخيرةالستالسضاتوفي!حمسينالاوراجووةعطيمةيةءظوجهـتوقد.اللفلاحينءلىالارض

والادبالفنأعمالمنالافظهرت،والفنانينللكن!ابالنحريرو"ضطمةزقدمو!طرد.ا!ؤاومةحربمتصباتولمواجهةللشعبالمعيشيةالأحوال

اللجنةمنمكافاتمنهلوخمسونآردورةمنحتوكد.الانواعمختلفمنلهـاوقدالمحررةالمناطقفيوقوةبسرعةالخصوصعلىوالفنا،دب

ديننجوييئ))بأسم،الجنوبيةبفيتنامانوطنياللتحريرلجنهةالمركزية.كلهالشعبكفاحفيايجاب!بادورا

مثلالاعمالوهذه.الماضيالقرنمنسهير3وطنبمشاعروهو"نتسو.
............بمختلةءاهتمتاذ-اللجنوبيةبغليتنامالوطنيالتحرير!ةان

الطريعة"(ومؤللفينلعدهمجموعهوهـي)،الجنوبي4ميتناممنرسانل".

الام"ودلوكلان"هونداتح!ل"و"فاندينللتران"لهاعاشالتيالاالريبيالعمواىصدالنضهالوقادت.المحررالمناطقفي.الل!لمنواحي

.-...بة..شعبيةحكومةبمهامالوافعفيتضطلع-الوطنيالتحريراجلمنو

وديوانميوميئلتران"الميكلنحأمواج"وتيلنجوين"المسسىذاتآو!االؤطنبمالتحريرجبهةانبوضوحتثبصالساطعةالحقيقةوهذه

فيتامفيللادباءتمثيليةمساهماتهي،هايولنانناملجيانجاشعاروانها،اللجنوبيةورظمشعبانتصاراتكلمنظموقائدهياللجنوبية

شيو"دينذجويينجوائز"انشاءكانوقد.الشعبقضيةفيالجنوبية.الوحيدالحقيقيممثله

التحرير،احلمنالفنيئالاد!تقدممحالفيالامامالىواسعةة.
..حطو،الاعزاءالاصلأقاءايها

التق!دميين.والوطنيينوالفنانينللكتاباستحقاقءنمماؤاةتفتلاوهيضصيةكذللك!فطواقدالجنوبيةفيتناآفي.والشعراءالكتابان

الا!زاء،الاصدؤ،ءأيفاالامريهـيينللادبريالليينالفظةوالسيطرةالغاشماللعدوانسياله.ة

الادبائردووانجازات(،عموماالجنوبيةويتنامشعبنجاحانوقد،بالحقيقةجهرهبمبسببزملائنامننكثيروورلوقد.واذنابهم

ييدالظعنفصل"يمكنلا،اللخصوصعلىالجنوبيةفي!نامفيواللفنالطغاةوالمعتذينخطمعتتمشىلااتياوالمقالاتاكتبمنكتيروصف

واللعالمالللانينيةيركاوا!ووافريقيااسيالشعوبالممليةالمساعدةوللحاراوقد.وقضلواوعذبواوسجنواا!ؤلفوناتقلوقد"بوعية"بأذها

الظروففيانه،الادراككلندركوذحن.الادباءذللكفيبما،كلهعلىالمتحدةلللولاياتالموالليةالحكومةء!ملاءبواسطةيردويةقنابلالقيت
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فياشترحممكماالادبيالنشاظفياشتركتمقد،لبلادكمالدقيقة

لأالادبيةاعمالبممنوكفر.كفاحنالتأييداوالاجهمإعيالس!ياصالنشاظ

9؟+:دلىا!،ر!فنافه!يالهندجوزاشجاراخاديدوفيقرانافياللينطخصلتقد

!+-!اءا/*111الاصدقاءايهاوا!عويةالنثريةاعمالناانوسرادبنا.خنادقنافيوخنى

.لمةد7(2!!-الثيه!-!نمت؟إخاح!.+9+تمممكتا!ي!كنهارنهالامر!كيةاللقئابلان.الامر!كيةالمدافعمنافوى

.؟+؟!ابزا!ع-.!-س!!آ؟،11انيمكههايهـص!ينالامرللامبرياليينعسهكريةفأعإةمنوما.وشعرنانثرنا

ى-.-خ؟بم.2..ل9--لملأإلم"!الترء/*!-7.!،بالنفيزنداءلتعمكلمعاتتكاتفانمنوالمثبعريهـةالن!ئريةأعمالناتمنع

ش-،+!؟.الامامالىوتندفعتن!ضانالمضط!دةالثهعوبمنا!ث!دة

"!!*؟+!؟+!!."ا/ءؤ:23.؟+"نقدركماالانئصرا!لآللبلاداًلادبيمةالاءهالاكقديركلنقدراننا

+!هبئهنعهسبرونحن،والافريرقي!ةالالمهيويهللبلادوالتقسميالوطنيالادب

،.12!ب."ب.-:ءبأ+--!ا-.الادبسي!اولا،ازبشربم!للجن!تىالتقدمبمالال!في!مصاهمةالاعمال
!ل!!ك!!""شس:خ

-،سلمآلأدأأ!؟؟!؟!ثقأأش*في!شس:9،!فيفيأ."-.؟احقلمدعنهاتلقيكي"،كافحاقيوالافريق!يةالا-بيويةللشعوبالقوي

ب!+برتي،؟؟جثم؟!!+*جه!+!-9-د،ا:/ة-لم-؟لم!!.+؟فيآوء561-إ.ب+بم+اا؟-.(.؟لنساقأسموروا.!االامرالاس!نهماررأسهوعلىالاسم!ماروالاههرياللمة

%ة!،؟يئىبر!فىبوجمدئي!في!!؟؟!لئم+ننب(خ.:!،--!س+-ب+:،ء؟.أ""إزتجلأ+إ!-"!ب6!3فيلج!!كإطمبئآب.ة---/.ا!.اسمببىامنا!مقدميمنمنلمئعصاءوا!ا!الم!وكذلالاشتراكية!ملاداهى
وعسسوسعراءكأابا،جميعالكمل!عرباليومالاخوىاصماءهافرصهنس!رار

!!++!ايمصسشيبمث-ءتفي

عنخ!بم3ش%جدلح.أ!أ،!"كا.-إ.،س9-+2!!.ت--في+!6+خ..!،،.
قيينكايؤ27ع!شش+إ+؟\/-،فيلا؟كاخ9+غيم!؟!بمفي!ا."خ!!ا-،سب9ش.خ!++ومعماولملةلمعاون!نكمل!اشكرناعن،الاحرىل!لعااىءوانحلم!قيافروا

فيكلكا؟!"ئن؟--.!..--.شس..ا.-/+ب..-ا..بلادكمفيالادبيةالدوائر

ىح!-!--!...-!؟؟-!..--+،ني1-.،!ت-!!-ا.-/؟،ا-!-إ-4،-+،شب!،الاعزاءالاصدفاءأيها

-أ-ش.!اا/.لأ-.:ا-4-د+ك0011أ/إأ.-ا"!إ2!ف-!تتقدالامريكيونالامبريال!وناشحلهاالتيا!ربليرانان

01-!شس!إ-كأ-.-ا.لى!!ا.دا11":4.!.،+لا.!!دد:لم.س-.7--"!-!-+..مالامريكيةواللبحريهالجويةالقوة"تدرج"2وصلوقد.الجنوبيهفي!ئام

لحم؟(03؟؟إ0012.+700-ا!-+-.خا..؟+.01ب-!.:--.+.،إ-،7ة،!ر؟إ.إفيأ؟جمجبم2-!29ء.فىلم!أ."بخ-وامحما!ملاووسنىفيالامريك!ةالعدوائيةاللحربان.خطيرحدالى

ت".ا--ا!01-..21!م--/-.ء-."لخمؤ:/.-أححا.آأ-.،-*"7*.

1101100000.04+ءا*-.-.!+بأ!7ول!!با،؟خة.وقد.عنفاتزدادتقنالاكمبودياممحةصديبيةوا!ت!خريةالا-تؤاز

!ة،ل!+نينرإ+2+.--.+2"وكا..؟-؟2..-!ا+7*!بما!!7!ار،!!!!الموقفواصبح.للغايةخطيراف!بتئامفيالموقفاصح

لأ.!ا-.3،.-.إ.+!.":.+1401100/."!.-.انبحوارة.نناشدكمفنحن.التوترشديداسيافترفيوجنوبالص:لميمة

انقانشعاوالحنوبيةالنتماليةفيتناممتدوساا!عبمعروض،منوكآبافكمبصو"نكمبلاد؟!فيالعامالرايتبعثوا

....اقوقيااقلاهناسنشرعجميعااننااللقويلاملناوانه.المناضلاللفي!ننامبم

***اسهمالشعوبالمشترراللملمو،الامريكيالاسنعمارلاستئكادالخلاقة

و!زا-.الان!انافعدوأعمقعنيعربوهو.ذاتهاال!اةتدفقمنواف!ء.امنا!نصيلبالكفاحنش!اللوقتذات(وفي،كلهوالعالموافريقيا

الصغائركلعلىيعلوأنعلىوالقدرةالمهفجرةاللقوةيطكالاع!ن!ارالاهـريال!ضدبسالقيفي!فتاقيوافررقيااسيالشعوبالدائم
يمدالادهسفانأخرىوبعبارة،11ا

اًلاعماق.الىلللغوسنوالنظرياتاللىالسهفسهلطيهىءاًلالإءهسبانربلوحةلسمطحية.الامريكيالاستبماربزعامةالجديدوالاست!مار

تعريفسساياخرىاوبو!.-لةيفكناللحالاتكلفيالهىا!دررءنبحثاعلىجانبهممنالجنوبيةفيضنامفيوالشعراءالكنابوسيظل

-،السهير،ا!حقيقة-سمدارام،شيفانام،ساتيام"الهندبم!بالتعنيرسصية.دميقبعطفومؤيدينمتابعين،اللجب!ةذات-فيمعكماللدوام

لكلانجاهاتطيقبمجاللممدهأنيحب،الاشصانيمداف."اوبرهـهل.اللانينيةوامر!كاوا!ريقيمااسياشعوبللكلالوطنبمالتحرير

لفوب!عطرلضمروابتعنيرايؤوكلاوبهلهرجمماهمكالارالمرلتماقضوكلقتماكوعازبماعنالعقلءنيييالوقدكلمة

الدائمينوالتفاهمللوحدةصلبةأرضلميهئ!كلأناللحقيقةفي!مكنانه

ا!خالدبهسن.،الرئيسسيدي

والحركةالسي!اسية.الروحتمثلا!ث!،ياتبانثسياسةان،المنعوبورسزملائي

الا!مانءـذامثلهـوالعدوامعلىلهاالملهسكانبلادبممافيالالمخائية،وساذثبمسيداقي

وهي.،السارنمةوالهاهاةبوسلةلمؤمنانها.!لأنم!اناوزاتيةبا!وسلةالمنصبلصاحباننتخابسظعلىاًهنئكماناللبدايةفيلياسمحوا

تعترفوهي.والتجريحبالله!عمامانامناكثرباووقاشطؤ؟منبانهوونلنسءوفديوا!0التاظيخيالمؤثمرهـدارثيسمسسهب،اسدل

تعدمانهاكماكأ!يرةالطر!انتعل!اؤها.*جمالط3مقدممةبا!صليلمنالتيالاهداوطبلوغفيالمؤكمرهذاس!ينجحاللقادرةقي!ادتكمظلفي

هذءبينالج!عيرهكنوقد.زمانوكلمكانكلفيواحدالهدفان.اليومنجتمعاجلها

مراروالاسىالاسمنمقرارهيئىلأفيتصويرهـاأوملائمسةبصورةالطروسبيروتاممدهسلآفيالموثمرهذايعقمدانالملائمةالامورمنكانوقد

وا،ضطرالطارتناقضمنعابرةسهطحيةكلقةت!حظوالتناسقوالانسمجامتشكيلفياًشتركتطوالتي،ا!عريقالثمسافيالماضيذات،التساريحية

سمموهو،الفل!فةه!ه4ورطلبالذيالسمواًن.والتنازعوا!شقاقاسلامية،ي!ةمهمناب!عءنصادرةمختلفةدوليةكأليراتوالرالهقدرها

منطرفرفعفي،التعمقفيوالرغبة،الاؤقواتساعالتهامحهو-اتبريفي-الح!اليلالمؤتمرالاقصهىالغرضلان.ومسيحية

الاوووسعلىيت!لبلااله.خلفهيوجدماالىالنظرواستراوسالس!نارالخللأقنالفنانينللدىالمثم!نركادباكلهسوتد!يمكتمثمافالاولالمقامفي

بالل!ن!يمة.وصيةالاطلاقعلى!سوهو.للق!ريةالسلبيةا!فضهلة،السصاسيالمل!طاعلىجدايملوا!ذيالامر،وافريقيااسهيافي

الحرالاختي!ارعلىقادرحوكهنصرلللان!"(ن.اعلانبالاحرىانهبلالاقنهنصاديةوالتطلمعالط،الثقافيةوالمضامين.،التاريخبةوالتجارب

.حرةبارادة.المؤتمرفيالمشتركينلبلادالجغرافيوالموقع

يئادجم!التياللديناميكيةالواقعيةفلسفة،الايجابيةالفلسفةهذءؤيمشتركهئربما-نعت!قد،الرئيسسيدييا،نيبالفيانئا

دفيشا.-بيربكرامماهيند!االملكاللجلالةصاحبالوصس؟يمنا2زبهابنبعاله.لدحدودلاالادبان-مبجليناخرينمنموبينمعذلك
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الحكمةعلىالسيطرةأجلمندنيءعملأيأماميتراب!نلااللذينطيبةادضانهاأثبتتقد،الديمقراطبمبانشاالاتنظابمفيوألممثلة

!يشلانه،عنهبالرغه!،واجبهبسمببسياسيرجلكلللكاتبفيليس،الوطنيالنحريرحركةنحوالموجهللادبصحيةتقاليدلنماء

وهمومه.آفراحهويشاركهشصنهبهينبضبماوينبضشعبهبين!في.وا!ريقاا-اطلأدمنكثيرافةواهي،سي،سيةسمطرةصورة

سياسياسمتقلالأفولانأتطيعولا،الاسىقلالالاسىومع،است!ماربم!ماضللها!يساللحظ!لحس!ناللي،لنيبال4الخاصاللطلة

.جديدةمشاكلأمام!مكلأنفسئانجد،تماماصحيحغيرذللكلان!لقفاءاكفمميةالجربةبأنهاالافضلالوجهعلىالوطنيةاللحريةتة!م

كافيةعنايةاللحكمفيالاجنبيةالقوى!ضمعتهماثذينادفادةيعنىولاوهـ-دم،رانااوليجارشليةعنتخالفالذيالا!طاعبمالافتصادعلى

،الاشكالجميعمنمت!فظتفيمتورطوندهم.اوولمكلبهذه،والعقيدةالطبقةاسال!علىالقانونبمقنضىالمفرواضالمساواة

للنلد.الحقيقيالتطورالىبصلةتمتلاأوليةبمسائلويفنمونالتيدانالاوليجادشيةتوأمانوللدانكذللكوهما،الفكريوالنوم

ويغير،اللخسمائرمنيحدن3يجباللذبوذامن،هذامنوابتداء.عائلةلاستبدادكثمنتحققت

المفكريكنلمانادتقدمطريقالىنلشعبويشيرالاحداثمجرىمنمثلالاصلاحاذجازات.لحعقت،نيباللادبالحديثالمتاريخ،في

الشعبعقلفييرسغأنيسشطيعاللذكيوحدههوفالكاتب،الهـانبللقوانينالجديدةالمجمو،ةكفلثهاالتبمالملحوظةوا!رية،الزراعي

الحكميشتريهللمان،الواجبممنىحرك!نهعلىتسبغالتيالافكادبا!.اثولذللكمكان،هخططنظمظلفياذواحبمجميعفيوالتقدم

والدالمح!.الوحيهوماللكاتب.وبؤلممهنهايتمهالىكؤديمماالقانمهـانتوقد.الرا!ر!نالتعييرفيالكاملة.ا!ريةدستورناكفللقد

ويقال.اللريةاللقنبالةمناالوىاكفنمياتغاتب!لماننقولول!ذامسضوىالىالنيبانيالاثبرلمحعش،نهامنالانجازاتلهذها!رمةالاثار

ويضايقييهرضوءوهيالحقيقةنقوللاننا،شيوعيوناننابالطنعاكمعراءمنجديدجيلفيذلهـكيبدى!قد.قبلمنبهنحلمنكنلم

جريمة.اثمميوعيةوىنما.انعكرالماءفيالصاندين،اللقدماءالمحشكونأمآ.المسمرحيةوكتابالروايةوكتابالقصةوكتاب

ويعانياللظلميقاسيالذيللشعبالحقيقهيقولمنثلكاننوعلىواثل.اتزمنتقدلمص!ضتفاديكذلكيستطيعوالمماهم

النهوضعلىويمملشخصيتمهرزددمنكلكأنولو،نشيوعه!اللبؤسشا!رن!4هواللديم!ماهنصراالملكالجلالةصأحبفييتجلىذللك

شيوعيا،والرفاهيهالسلاماجلمنيكامحمن-كل-دانولو،شبييى،بهاهـ-واردمنمورداأضاف!والد،العهرأمانيءنالتعبيرعلىقادر

جمعأنحاءفيالشيوعيينمنملايينأجلاآوقاجلااننرى!سو!.نيبالكابالىوالزعامة*لهام

لوضعواهيةمحاولةمنلهاويا.االثالثالعالمفيسيمالا،اللعالمالشثضاتأصدقبلادناباسههـوفدكوادباءازجيآاللحتاوفي

هيليستاللحقيقيةالهداًمةا!عناعران.شعبهضدالتقدمياللكالبكما،المندوبينزملا/ناواللىالرئيرسيمدييااليكالتمنياتوأطيب

فيتوجدالهدامةاللعناصوادط،الاسييويينالافريقيينالكنابالتيالرائعةبالاسمصعدادانطألذطنيةالاتصالظجن!ةمدينوناننا

المقابل.المعسكر.لاقامخناأجريت

الرخيصطالنافهالاببينويميزون،وايمنداهوميكنابان.للكموشكرا

الحيوية.ذيالم!محوالادبللأمابامادورجويندا

نحمىطأناستطعناولقد.كتبنانمئ!رعلىيفتصرلاعملناان

أقدمالوظنيةلللاذاعةالاسبوعيةالبرامجفبمدفيقة.2مدتهاعلهقرةداهوميوفددكل!مة

الاثبعلىاعلقحيث"القراءةلن!"يسىبرنامجاشخعاخلالها،الرئشنببر

واسياافريقياوشعراءالشعرائناقصاندناوأشرحالاسيويالافريقي،سادقي،انساتي،سيداتي

اللاتينية.واميركاليسمحالذيالآمولغيرا!رفهذا!لىنفسيلاهعنىءاني

متوافسعالادبينشاطنا!ن،تلاحظونهكما،سآدنبمسيداتيالافريقيالادبأ!اءمنوالمختارالعظيمالهـجمعهذاأمامأتكلمان

نستفيد.أنهيبيروتاللىفارمونونحنلناأمنيةأعظموان.جدا4هـاللحاليللمؤالتنظيميةاللجنةالىالحارشكري!ا!مم.الاسيوي

ألذيالموءينبعالاالكارتضدممنلأن،معكمننافىوانتير،3من.فميهنشنرككيداهوميوالبعيدالصنيربلدنانقدثمنجعلنااللذي

-ا!لقوية.الارادةلويالرجالالىادطر!ينيرلاجنبية2االسيطرة،بلاد.افر!طجميعمثل،داهومبمعرفتلقد

.:الخقائقبعغيأنفسناطهـلىنخفيلاأنيجبولكناجلمنطوطةسنواقشجعانكلهمحقيقيينينجطالالملوكوناضلت

لم،وثقافتنااستقلالناوأعداء،الاح!كاريينالاهبرياليينانعلىاتفلبمنيمكنوالمللاصفولكن.الوفىباستقلالالاحتفاط

الجهودكلوييذلون،نمثلهاالنيالقوةيهرالونفانهم،يخسطموا.القوىنسببسببالاثنبي

سوف.والقراءفنخلفونلانناوذ!كلامسمادظصفوفنابينللتسللبصدماتؤثقافتناوؤولك!ورناتقاللي!-هـناأصيبتالسيطرةومع

فندفىث!اليزفياللحظةهذءفييتجولونلاانهمعلمتلوأنم!بىالدكتاتوريةووذهضدوصريحةجديةمقاومةأيةتحدتوللم.عديدة

معهم،مسماومةايةنقيلوألاممهمنتهاونلاأنيجب.الانتوناسيونالضعفالىذلكيرجعهل.نفس!هاحياتناأصابالذياللجزموهذا

خطيرةفردياتالىحتماالاءرين!نهيمساومةالىمسماومةمنلانهذاالواقعفي؟بالمسؤوليةشعورعدمأو،تعاليأوا،وعيعدماو

عروضانقبليجعلنآقدفقرناان.مستقبلهوتهـ!دالشعبالىنسبمء.تقريباذللككلاللىيرجع

اهـ-صلناأشمارواداموامامؤللفانهمبالاحرىأومؤلفا.شاللطبعمغريةتوكالومثل،بكتبهميقاومواآنالداءـوميينبعضحاولهذاومع

صفو(كنا.بينالفوضىوأثاروانسلكهأنيجبالذجمااللظرءقطكتمالاستعهاريونكالمتطرو...هازومي،بول،آناوداماناسانت،كنوم

الافريقينللكابنثردارتخلقأنداهوميوفديتمنىوللهذا.نفو!ممنطقلأفياضطرابيعدثأنيتحملونلالان!مأصوات!هم

.تاماستقلالوفيطمطنينةبكلونظالرننتحأننتمكئحتى/والاسيويينسنواتمنذالاستصمارعمال2يفضحونكانوااًلذينلالرجلهؤلاء

كتفانقفحتىجديدانتاجبكلالجميعنعرفأنكذلكويجبب!صللليس،واعينكرجالىذلكيفعلونكانواانما.1591-291

كسرها.يريموناننيلمةالسذىنفسمنحلقاتنمثللاننابكتفوانما،المضءمبينلطردوعالةأساحةباللطبموهيوالبناد!السكاكين

ويتشاورونيننصنفهم.ف!ناعلىدائمايتفقو!اء!اءناانأناسطاءواهذاوبعمل!م،نفسهااورضعصاولغةس!قلهمباسمنممال

.متحدةجبهةفلنشكلوحيدةجبهةعنعوضا.يسحقوناكيبانتظام.يفكرونعليمهوالمسيطرينالشعبيجعلوا

والبا!!لوجودارادةقدفعناالمشتركباللعملالاهذايتحققولناللح!قيقيالرزينا!كياتبانعلى،وسادتيسصدانيم،يدلوهذا

العاللم.أمامشخصيتناولفرضا!سياسةمعترفيطريقةكللىليسوللكن.رجل-سياسيبالفعلهو
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،اخرىجبهةفيوالاخر،هناموجوداني)شاعركتبلقد

سنصع،أل!بوعولمدة،التنظيميةاللجنةبفضل."رهـيباوالصمت

!يثا.صددرمعواللعملشعوبناتوجيهووسائلطرقمعانجدكياللصمتهذا

انىالث.الماللمبلادوتقدمالحقيقبمالاستقلالأجلمنشعوبنا

برودونمببواوستاش

!ا!!منغوللياوفدكلمة

.والرئسيسيدي

المبجلونالكمابسادتي

الابيضالبحرشاطىءعلىاللجميلةالمدينةهذهالىجذنالفد

،السملاممشاكل،الهام!ةالمشاكللمئاقشةالزرقاءالمياءذيالموسط

نا.الاسيويينالافريقييناللكناببينوالوحدة،الوطثيوالاستقلال

شعردباندونهاحماظلأيقفولا.جميعاعليناعزيؤةالادبيةاللحركةفيالوحدة

منووناالىأتيتوقدوالان.الديناواللجنساختلافأوالمسافات

بقلم:تشابهاأجدالمدينةلهذهالجميلةالشوارعأجوبورحت،بعيدةبلاد

التوسط.الابيضالبحرفيالزرقاءايى،5وبلاديفياللزرقاءالسماءبين

ص..صكالسمساءواسعةالانسانفيحص"الرانيقولمنغولياشعبان
!!إرييلمح!حوص.كالبحروعميقة

دحتولومكانكلدبمالمقيم-لللانسانيمكنالتيهيال!كتبان

اللشعوبوكلزملانهوآمالكفاحمنهايعلمأن-الاستعماريةالسيطرة

أتلفتهامعروفينلقاباليديعةاللكتبأكثرفما.الاخرىالنلادفي

الافة:لالاسنالاظةءزرزالتن!م!اعرللددوا!ق!م.دائمامتلازمانوالادباللكفاحوللكن.الحريةعنالمكأفحينمعالحرب

.-.......!.!الاستمقلالاجلمنالكفاحعلىحرضملتهبشعبمنكمنعلمونحن

.بلاد؟يتاريئمنذللكلاعلموانني.الوطني

ء......ء!.والمستفبلوالحاضرالماضيمسؤوليةاللكتابيحملوالان
الابكارالحرالد.7لمشى/من!عطا؟رص!"روكلصلاد...بة

صص..حيالعساللمشعوبكلوالما،اللمارتيننتمعوب!قطلليسواليوم

...ضدالاميركببونالامبرياليونيشنهاالتيالعدوانيةالحربتستنكر

للازطرالطلالريقفيهنرقرقرتئنفيهرو-،حمبلأ.ستءعنبعيدةالنارانفييفكرأحدمنوما.الفيتنامياللشعب

المعتدين.ضدللكفاحأعمالهميكرسواأنيجبالكتابفىنثمومن

ل!لمسمهارالكرومبناتمنشهياشطركلفيوأجالتبيدالظكليؤيدمجموعهفيمنغوللياوشعبالمنغولليينالكتابان

شفصلالوالاساللحربةاجلمنالبالسلفببتناملشعباللعادلالكفاح

والاوتارالالحانبحتريوجرسلبيا؟ن!ا!حكملها-".الوطنس

!هذهوخملال.القاهرةاجتماعمنذسنواتخمسمفستلقد

القيثارصا-رساعنالانفسب"سببكالأحائرانغملاسيويينافريقيينمتابأعمالعدةالمنغوليوناالكتابترجماللفترة

اللكلاسيكينللكتابالسسنويةبالذكرى!احتفلوا،المنغوليةاللغةالى

مدرارلموا!فهـ،ا،فيث!دأوقدبا!رة!لك.وغيرهمولوزينروستافيلو/طاغورشوتاأمثالمن

الجيد.المعاصرالادبدراسةواجبهممنانيعتقدونكتابناان

ابشكارذوخلقانناسللهفأدنيالسويخلقكفيفمامض.اللبشريللجنسالتقافيالتراثندرسأنيجباننانعنقدانناكما

والاقوالىالفوكلورمنالتقليدجم!بالتراثالمنغوليونالكتاباعتنىوقد

.اللجديدةالكتباقتناءالىدائمايسعونانهمعنفضلا.الألورة

تنفي!ذهيلهغايةكتابنااتحادوضع،القاهرةطشقندمؤتمربعد

من:يطلبولا.الدراماوكتابالاطفاللكتاباتندواوعقدالمؤتمرينقرادات

لوثقا.يزدادالاخرىألبلادفيالكتاببمنظماتاتصالنايفتا

بروت-اوا!سوالتوزيع!!!لآ(!جاريااكتبابللاكتالرابعالمؤتمرسنعقدالعامهذامنيونيونهايةوفي

الاسيويين.الافريقهييناللتابمكتبادعوأنويسرني،المنغوليين

2668ب.صالادبحالةللفهمالاهميةغايةفياترجمهانفبمشكمنماانه

حسرهيالترجمةان.النظروجهاتوتبادلوالعالمياسيويالافرو

ثمومن،عريضانهراعليهنعبرالذيكالجسر،اللبعضبعصنال!نفهم

لي!ي!اقرشا.5الثمنهـ-نمزيداتوجهأنيجبالاسيويينالافريقيينالادباءجمعيةفان

للترجمة.العناية

هـوماالاستقدلهومابالتجربةيعلمالمنغوليالشمبان
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الاستعمارية.الاحابيلىطيهافيوتبرزالوطنيةالروحكلفيهالااعتادتالتيمنغولياان.العالمفبماللبلاداقدممن،وكل!،المسماواة

بهىذاالحالاتهذهمثلفياتسمقدالكلاسيكيالشعركانواذاوجءن.وصنالمجيةزراعيةبلادااليومأصبحتقدللرعاةبلادا.لكونأظ

!فتهىلىسفورااكثركانالشعبيةمجالاتهفيانهالاالمغلفالمظهرمئ--واوقد.متعلمازشعب،كل،بلادنافيالاث!تراكهةذبئيالليوم

الوطنيمة.والنخوةالشجاعةمعاللم!دفيال"شاننااقولانأستطيعو.لا.صحيةورعايةمجانياتعليها

05.3.لا()"انفدي"وفيوالحبشهطالفرن!سياللصومالوفي.واصرارعزيهةفيمنغولهاشعبكفاحءنيعبرلاكاتب

اثناءالصومالليهاللجمهوربةفييحدثكانمانفسالليوميحدل!التيالادبيةوالم!شا؟لالسياسيةالمشاكلمنكلانناقنئىالانانئا

إلاجنني.الاحتلالاءصامالمهاوان.الايديوللوجبةاخةللأقاتنارغمملالموهذا،تواجهـ:ا

بالغزوابءلميتفالقارتينشصوبمعظمكانتاذا،اخواني.الوثيقوالتعاونالوحدةلتتطلمبعاتقناعاى

واللتحسمرالحزنثوبواللبسهاشعوبهاأدبءلىطبعالذيالاستصماري،حالكفسنالهفاد-ىتدعوالامبريالليةالالد!لوجيةان

فانمنهالتخلمصفيالامالتجسبم!ابىوبالتدالجهاعلىالعتثم.الامال!ستراوال!ااتباينةاوالنتعوب،انوطنيةالحريةأجلمن

!فخصس!أقسامالىاله"وما!طالشعبوتقسيمالنجزئةمؤامرةان،اليثويللجشسالر،حيةالعبوديةضدنكا،جأنوواجبنا

فكرةأيعلى!مماا!هومايقوالادباءالادبمسؤولليةمن!اعفتاللحرهـصةاجلمناللكفاحعنتعبراللتيالاعمالالىيحتاجاثباب

ثلعبصغير.ضددوليةلمؤامراتنتيجةكانتاللتيالتجزئةتلك،أ-رىادىبحاجةاتاأ؟كدأنأودوانني،والانسانيمةالوطنيوالاستقلال

الصدماتمعيتفاعلنراءاللصوماليالالبالىنظرناواذاد-وأزوصفهاثللوا.اواةاحقوقيأج!من!لكفاحالملأرسةالا!مال

للسملىلمةالمنطقةتعرضتاوقد.عليه،تنزلتتلاحقكانتالتييمةالس!يا!؟حدلثينعتابم!فعلةماذام!تكرمت

وفرف،انجلتراببنآنرمتمعاهدة748مجموءهافيتبلغالمعاهداتمنابال!--للحركةتأبيدناعننعرباكفوللينب،اللكظنحناننا

الشكلصبوتجزئةاتحدودتقسيمعلىكلهاتتعلقوا!نشةوايطالياالعحالمكماوالامنالسلامللقضيةمواهبئاوانكرسالاسيويينالافريقيين

.أجزاءصووالىالواحدةار!ائلةوأفرادبلالواحدوله"ثفهطلمع،اللجد-بوالاستعمار،والاسنتعمارالامبرياليةضدوالكفاح

هذهكلهضمءلىتعوداللذياللشعبهذاان،الاخوةأيها.الاسببويينالافريقيينالل!،بمنظمةأعمالفيايجابيبدور

بااتامر.اللفرنسييفاجأللمالقارةفيشعبأيطاقةتفوقالتيالم؟امراتلليسالوحدةتحقيقفيمثمراالمؤتمرهذا2يكونأنآملوانني

تقوموانيوم،لالمرةساحلهفيالصوماليالشعبضى!ا،خيرالحبشيفئكذلكوءاذما،الاشبوينالافرلمقيينلأالل!،بحركةنطاقفيفقط

فىيالصوماليالشعبعلىللقضاءجماعيةبابادةالفرنسيةلمالسلطات.العاللمفيا)تيقدمي!ين!الكتابحركه

هذا،16791مارس91فيالاحيرللاستفت؟ءتزو(ير!،بعدالمنطقةهذهأجلالاهت*داداتمنئاىهناللهلاصدقائناشكريمنأعربأن،وأود

مت%3عنيزيد41الحقيقيينالمؤيددنعدديكنلمالذيالاستفتاءللافص-اكلناأتاحوطاللننالفرصةاحبلومنبهاقامواا!-!ه!

انصو!الفييعدثماونفس.الاصليينللسكاناتكليالمجموع0المؤتمرؤسي

.لاا.م.هل"انفدي"وفيالحنشيالصومالوفياللؤنسي

لوحشيةهناكالارتيريالشعبيخعرضحيثأرتيريافيأيضايحدثألرود!اسونومين

فظاعةهـئتحملكانتمابكلاللقديمةال!غصورحروباأملمهاتتضاءلالمنغوليينال!أباتحادرئيس

.وف-وة

وقضعية،المحتلمنأطقهفيالصؤماليالشعبقضيةان،اخوالياللصوماليالوفددكالمة

فيالغلسطينيالشعبوقضيئ،المهه"ومةحقوقهفيالارتيرجم!الشعب

أقودهضدصمبمدهفياللفيتنامياللشعبوقضية،المغتصبةارضه،الرئيسسيادة

عدنفي،وافريقيااسافيالشعوبجميعوقضايا،العدوانقوده،ا!كراماخوا!ي

الا!انجبة!ة*؟ياهي،يقيااكر/وجنوبروديسياوفيوموزامببقانجولاوالشعوبكتاب؟وفودمناخواننا"تركأسرورذ،دوايمنان

الحرةالاقلامقضايا..ئم،الانسآديوالسلمالتحرروقضاياجمعاءاثىياللبنانجةالعاصمةؤ!المئعقدالمؤتمرهذافيالاسيويةالافريق!ية

.مكانكلىفيالتقدمية-ىوملترشالفكريةالتبياداتمختلفىنوصلهمزةتزالولاكانت

الاذمعانية.اللحضادات

ا"!ا!طةوفدرئي!س!؟للمةالافريعبصةالشعوبفيالادباننعلمكلنا،اللكراماخواني

الذيعماريالاستالاحتلالالقضا?لىفيهامادوادالعبقدالاسيوية

الليكم.مالطةتقديمالافضلمنيكونقدا!ىو!الفيالادبو!ور،الزمنمنطوءلهةحقباتالقارتينعلىجثم

سكانهاوعددمربعميل121مساحضها..صغيرةةجزيربلادناانصهساسوشحذ.التوعبةعلىراًمقتهيكنلمالافريقيةإلبلدانكسائر

.000316مبعثاإللحا.لاتبعضفيكانوانما،ؤحسبواحسطلىهمالجماهير

كا؟ت،691سبتمبرا؟ليلمئتصفالىالتاريخفجرومنذؤأىهىد.افعددةثوهـاتهالشراراتومشعلانفسهاالوطنيةللحركة

مالرشلآ(صبحتالليومنضهرلليلمنتصفمنذئم.مستعمرةمالطةالا!بردهز.ة،داقورةقاداللذيحسناللهعبدمحمدالسيدالصحراء

الجديد.للاشنعمارخاضعةووهـءالسيدهوقرندبعزهاءوالاحباشوالفرنسيينوالايطاليين

صديدوالجىاللقديمللاستعمارالخاضعةمالطةفيعشتوقدنورةورائدقائد!ايكونانقبلالاولاللصومالشاعرحسناللهعبد

.اًللفارقأردهأنويؤذينيجهلاستغلواالصوهالليينانيعلممنهناكان/أخالولا.يشاللدراو

فيبعملهيقوميزاللااللقديمالمحليالاستعمارياللحارسانالمستصهريناداءاتفيالبعيدةاعماقهافيوالالمام!مبلغهالمستعمرين

ا!،ببيهوغيرأسنانبضعةفقدقديكونقداللذي-،القديمالكلبظل.اللصوماليهباللغةالغنائيهبرافجهافيانفسهـم

القديم.بصلفهاحتمفظول!4الاذاعاتهذهمنالشعباستمعانمرةمناكثرفيحدثفقد

بصوتونبحأخرىمرةعببناالكلبهذانبحمض"تأيامبضعةمنذبدلالصوماببينوالل!انينالادباءبعضيلقيهاوأشعاراأنحانيالى

الاستعماريةالوسيلمةالىوللخأالفظالقديمحارسناصوتيشبهمرتفع..بجم،لهاحظ!-،لىوءمنفنتحسرفتاةمدحأوا!غزلءناىظاهرها

لليلوكه.سلاحهأعطداءوقد،القمعوسيلة،القديمةتتجهصم"وطئهواشعاراافكلانيال!الاعان!وتأكمارالاشهذهتكنللمبينما
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يرىلانيسعىلأئه،الثالتةأللقوةتقويةالىيسصاله.الانحيازللبطعالةالحاللبمالمستوىفيزيادةستكونالخمالصةوالنتيجة

علىتنفقالتياللطدلةالاموالانبحيث،اك-لمحلسباقنهايةومدخرات%01نحوتبلغاذ،اوصوبافينصبةأرفعوهي،فيالجزءسة

ستوجه،ثالثةعالميةحربنشوبخطرمنعليهيترتبمامعالنسليحفيلبريطانياالعأمفياستولينيجنيهمليونعشراثنيتبلغصافية

نا.ولصالحهاالانسانيةخدمةفيوستوجه..اكحملفةالبلادالى.مالطةداعدةاحتلالفيبريطلفيحقاستمرارمع7291عام

الفانضمةالقاسيةاللحواجزيحطمآناملعلىذلكيفعلال!مالحزبءلضميلا،الماللط!ا!مالحزبصىالاستنكارصرخةيرثعولم

حزلطان.المختلفة.اًدثقاميةالمسننويئتبينوالفوارقالاجنال!بينت!انرن،التيالمذبذبهالمضفظةالع!ناصرذأتآخرىمرةليجدالا

ويفنو!.في!ننأمفيالحربيسننكرالذيهوماللطةفيوحدهاًلصمال.ضرءالمنطتليناللكالولليكالكهنةوبعضال!لوليكيةالصحافة

اضمادوكل،انيرتغاليالاستعماروانهاءاللفيتناميةالتحريربحركةاًرممال!حزبباورالمدهئىآوانجديدبالشيء!دايكتولم

التفرقةسياسة،اتنماننةاا!حمقاءالسياسةعلىواللقضاء،اخر.الىذلليلاتعسيالماض!يعلاحداثالأصلظبقصورة!كاالماو،المالطي

القوةواسمخدام،أمريقياغربوصوبافريقيأجنوبفيالعنه"ريةالوسيلةبنفسنعاللجه،اننا،الاصدفاءآيهايعقنالمذدكانبيد

نمير-سميثايانحكومةضد.قت!لتفدالاخرى،ئلالول!كلدامتمانفهمونحن،لنهـزمهنكافحاننا.الماضيفيالوووءب!عاللجناالتي

اللفاشيةالسياسةتقيمهاأتنياللحمضءالن!و-لل،روديسميا!جميالنت!رعيةبعيرالنمصلميمعلىقسرهديننجحلملوحتىاننا،الماض!ىنجاربمن

.مكانكل!!أغراضهونوجهال!شانهونحطمشعيمتهلفسرآنفيسننجح،شرط

واصلناريخيدركاذ،ما!طةفياللعمالحزبفانوأخيراحقيقسبيلدانوطنميةوآمالناالمالطي!ينا!عضلحسابعملنحو

حجموصغرالاظنصاديةادصعوباتيدهـكواذ،وئعنهالمالطيالشعب.النلجزالاقيتصادياسضقلالنا

الحكومةوافقتاذا-سيسعىانهاكاخ!بينوعدقد،الأ*كراًلاقمادهـ-ذهنحوالمتوالليةالعمال(مطبوعاتوجهت91ع6عامومنذ

عى!ىباللفآن!يعودمما،ج!مركيمالحاد.ل!لالىاليبيهلنطريقهءنولاا!صول،السيماسيالاسنفدلعلىللحصولولا3،اللغاية

هزيرمة.والواقعالحقيقةفييعنياللذي،الاقتصاديالاستقلالعلى

ساميأصلذوالمانطبمالشعبانعالمينبراصهـلمحائيميعونوربما.الحقيقبملىكيالس!الاسقلالوفحقيقا!جديدالاستعمار

!ما!اصةاللعربيةاللغةاللىاصلمهافيلمتلغةيخنكلميزالولااربقىمنمواجهتنافيلكتلاتسنجداننانعلم"خرىمرةاننا

افريقيا.لفمال،والمذبذبةالمحادظةالعناصر.للمعهالطةفيالرومانيةالكالولليكية

بالطبعثم،للبنانمنجدابعيدزمنمنشددوميفيءللقدالحراسةوكلبالماللطيينوالراسماليينالبريطتيينوالمستوطنين

فيوا!قرطاجنيونالفينيقيونعاثنعامسبعمأئةولمدة،اللفينيقيون.عقبةكلسنجنازوانما،ذللككليعوقنلنناننا.البريطلني

ستجدون،البونيةا،لحربمنعامألفبممروردمداليوموحى.مالطةمنذكانعماالموقف!الجةاليوماستم!داداأكرالعمالحزبان

كانوقد.!رطاجنيمةاسماء"هالباركا"فرمل!طة!بماالاماكناسماءصحيفةتصلراقياللخاصةمطبص4لمحللحزب.مضتسنواتبضع

منهولوخورمورمعنفينتخقق،محشهللمبلكارصودرنهمانيبعلمرصلمومرنوغالوقفضويركىتعل،شهريةانكليزيةومجلة،يوميةمالطية
ر01و...51ا"5ومخصصبةشهريةمنلطيةومجلة،العاللمانظارامامماللطةفي

الروماناخلحينمالطةفيحزاللاكانها!يلكارانافيالروماني.الجديدللجيل

.فيررتسن،والانمأ!اتالمؤتمراتطريقوعن،المطبوعاتهذهطريقوعن

،عاممائتيمناكثراطةماحكمواالامراءانكذللكاللحقائقومنبرسافت،،القيامكي"وفقوننحن،،النوابمجدرفيوصوتنا،الشعبية

مدينة""تسىا!ن!وهيمالطةفيمدينةوأجملاورمتلدينازالولا،الجديدالاستعمارآغراضاحنا!فيضيالملفينجحناكماوسننجح

تس!مى(فيهاو،عشتوللدتاننيا"لفقالتي)الجميلةوعاصفتها.حاسمةهـزيمةوهزيمته

.رباهـ""قداستخدمناهاالتيالوسائلانالماضيتجاربعلمتناوقد

قدمالطيةبكلمةكلاميأختمولى.الكفايرفئفيهمادلتأ!نفدبسببرف"!ة،الحيعنالعمالحزبيستن!فقد.نجعت

"اللقاءالى".لصيقدالتي"صحة"وهيجيداأصدقاونايفهمهايع!وناللذيناللكاثولليكالناخبينكلتجاهالمميتةالخطيئةارتكابه

."القوة"معناهايكوناندمكنوللكن،ادارةبأقوى!وظزالمااللحزبولكن،العماللحزباصواتهبم

ذلك.فلننذكر،الاصدماءأيهاوالتضامنالاتحادفياللعحةان.وزنهاللهاسياسيةقوةيزالماوهو،وتنظيم

ران!لوفوحوا!سول!قىأساقفةوقعهاللذيفاللحرمان.نجاحناعلىتدلعلاماتثمةان

.ءمنجانبرفعقد،العماللحزبالتنفيذيةاللجذةأعض،ءكلعلىماللطة

((!بديوزيميابويديالتحريررببسالكالولكقراءةبهادفعتالتيالمميتة!اللخطيئة.شوطوبدونواحد

بزيمبا!ويافشعبالأ/!.!بمالإفحاكالرس!الجريدةأربصةخلالوفي.ثرطدونكذللكرفعتقداللعمالحزبلمطبوعات

من%34علىحصلوقد%01اللحزبناخببمرودازدادأعوام

مبشمنالاربعةالملايينبالمالاعزاءالاصدقاء"يهاأحيييت!طندهوتاءدهالذبممااللحزب،الحاكمالمحادظالوطنبمالحزبأصوات

رمزمجردهذاالاسهويينالاؤريقيينالكنابموتمريص!برلازيهلمبوي.البريطانيونوالرأسماليونمالطهفيالرومانعيةاللكاثوليكيةا!كنيسة

رهـصمجردهذاالاسيويينالافريقيينالكتابموتمريعتبرلازيمناويمفاع!دمنولولحزبنايمكن،اللخارجيةاللسياسةفيوحنى

لالهامفعالاموردابل!ق!وافريقيااسيابينوالتعاونلللوحدةساطعلاالمحافظةمالطةحكومةان.اللحكومةسياسةفييؤلرأنالمعارضة

هاتين!يوا!ظلموالال!مهغلال!والاس!طراللقهرس،اللقفاءيمكن.الاظاتطيشمالوحدفبريطلنيامعاللعسكريةالاحلاف!عنبعدف!لم

العطيمتين.القارتينزالالبريطانيونلااقيالمالطيةالقواتوضعاحتمالبالرفضيواجهوهو

معباكواطؤاللبريطانيونالمسؤطنونيقومزيمبابوبم!وطنناوفبملموحكومتنا.اقىحدةالامماشرافتعتويقودونهاأجورهايدفعون

منالادبعةالملايينضدوثيةفظائعادتكاببريطانيافيجلدتهـمبني.نحنازانمنتخافولكنها،الانحيازعدمنحوبعدسياستذالوجه

ومحسكرياسياسمياجهازاأقاموافقد.المسلحينغيرالافريقيينالاهالي.الاطلنطيشمالحلفكتلةحتى،عسكريةكتلةأيلجانبصواحه

والبرتغالاثريقياجنوبفيالفاشيينمنأقرانهميعجبالطرازنازبمما.الاطلنطبمشمالحلفالىيتجهيزاللاميلهاكانوان

الغربيه.والمانياع!مسياسهعلىيصمبمالاخرىالناحيهمنال!الوحزب
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مجالسياسيالىأدفعكملانيالاضدقاءأيهافيتغفرو؟انوإرجو

شى-عبهيوجدلامنهقدمتالذيالمفانوللكن.للكنابمؤتمرفبم

مننضالنامناللدقيقةالرحلةه!ذهفيالسياسسنالااللهمعنهيكتب

والرأسماللية.الاستعماريةالعبوديةمنالتحرراجل

لأل!ماكنابةيسجلواأنيحاولوناللذينزيمبابويفيالك!نابان

!-!،!4*التمسفي!ةالاجراءاتطريقعنذنكمنيحرمونوطنهمفييثص،لمونه

"نرع1لاسلأ!.س-3!؟لإإبرلأعلإ،!!فالبريطاسيون2.الروديسيينألمستوطنينالاملية-منحسومةتتخذطا!تنى

؟!!!كني!دفي!!!ح!ك!9؟؟!ع9"0*-!!،."!!*3؟؟"في!!\!س8الموهبةهذهتنضعكلاذ،الا!ريقيةالوهنسسسجعونلاروديسيا!ي

-*-*33+"لأخ.-؟،.:!!نجلاظ-لا--*!:!س؟-منالقوالينسلساةعريفوعن.ح!"نهموعرإقةاحت!راتهم.طىخطره

.".؟...:لأ+!ى-ش!!؟!7"بر!ء..؟؟:ايضايؤممونلمحاهرينالأن،مهد!فيالوهبةهذهالقضاء.علىويمتم

علا-"+"-"؟!إ-"-!ئم!-!كبهم.!!!س!وفد،زيممالوجمميكت!ها.كتابالتيالكص-.والمطموعات0منصف.وقد"* !.السيمحا!وىيكوطارللعلميمكرسمعيمهطرو!طلفيبس،

!:.لأ.-3حتن--.+--."منزيصبويذي))و"انزيمحابوي"جريدةالمصيرهذامثللقي

خ!نن!ء..---جزعزيمبابويشعبوموهنهثقا!ةعلى"للبريرطانيينالمم!توطنينقضاءان

!د-ش"--تتاحوالا.مصيرناكبمنتحكمالنىالانسانيةغيرالمؤامرةمنيتجزألا

ريارهالىيبدوانذيافتوشنلأوشعرترجمةيلقيادولشىالفايسضمعيالقونانذينلل!لاءالالوديسيافيالتعبيرحرية

ادريسىمطرج!عايدة.بلادنلفيواللمنصريين

***لاسكاننىاوسعهمفيمأكلراوديسيافياللبريطانيونويستخدم

وكلسماتناأقلامناخلالمنولمموىينموآلأتضامنهماعلى،تتردداألاوهم،شديدةردابةطريقعنالصحفعلىيسيطرونفهم.وكبتنا

المتفدةالحريةشعلةفيالوهحأقلامظولتبعث.واعمالناإككارناوأتعارضانهاطالما..انخ..والفنيباتاوالمجلاتالكتبيصادرون

واضحة:آهدافالىمصوبةافلامناان.ال!للمأرجاءجميعفياللديكتماقيريةتمارسهاالتياللعئصريةوالتفرقةالفاشيةالسياسة

فياللبري!نيونانطغاةصواللصس،قيتنامفيالمفنونالاميركيون.الروديسية

اكريقيأجنوبفيانمصفاحونوالفانتصيون..اللخ،-وعدنزيمبابويمن،تعانيالتيالضحايانحن،اخترناءالذيارطريقهوما

امريقيا.غربوجنوب"اللبرتغانية."وغينياوانجولاوموزامنيقعسلىنحصلحنىهوادةبلااللكقتساخثرنالقد؟أنفسناتحريرأجل

عائقبلابلدنابخيراتالتفنعفيوالحقوالمساواةانحقيقيةالحرية

ا!يابانوفدكلمةللماوكتاباتناحرمتاللقلمهمداسحتخدامنواعلسوفاننا.مانعاو

نواصلونحنارضظ!يالبريطانيالظلمفضحوسنواصل..فحرم

الرئيس،سييرعيهاحمى-لواالتيءلضخمةولرواتهماللطغاةالمستوطنينعلىاللقضاء

،الاصدقاءأيها.حقوجهبغير

ل!ودالقلب!وتقديرهشكرهءنيعبرأناليابانيالوفديودوالكيتالخديمةغلىاللقضاءيغسو!أصدقائناوبمساعدة

لا!دادا!رائمةواهـكرتاريةالصأنيونالاصدقاء!رسسهأاستياضسةبتنميةحقيقةكتابنايقومرس-وف.روديسيافيادسبريطانيوالاستغلارس

علىالتغلببعدالاسيويينالافريقييناللكتابالتاريخبمالاجتاعهذاأنيجباللذيم!قدهـالاسهاماًن.بةتدخلوبدونتامةتنميةمواهبهم

ا!ماعب.ور2رفالكبتولكن،كبيرق!ر،الاس!يويةالافريقيةالثقافةفي4بنقوم

الكبيرالليابانيواتفهـيلسوفاتئاعرقالعاماسصبعيئحوالهأوورذارحسنقهذاضدنئس!نسوخن.المهدفيالخلاقذةمواهنناوادالبريطاني

معظمكانالوقتذلكوفي،"واحدةاسياان))اوكاكوارانصينفلماذانجحواقدوغيرهااللجزالرسصيأصدقا؟ناكانولما،اننعمد

أمموكانت،والاشعمارالامبريالليةنيرتعتوافرلمقيااسياأجزاءهوإدةلجلأالانيقاتلاللذيوعدنفيتنامشعبان؟أيضانحنننجحلا

دكرة"واحدةاسيا"فكرةوكانت.ومهددةهقس!مةالسادصنهايخنولهـذا،هعدنناغيرممددسمنمصنوعغيروالبريطانيالاميركيالكبتضد

ال!دولاستغلالهومشتركشيءمنمانيكانتاسيابلادلانصادقةنسمنأولسترحم!لنونحن.وبئلمدفعوبافسعيفبالقلمسنقاترسفاننا

لهها.الانجنبيةوهم.تامةهزيمهسواسياافريقياقاهروالاستعماريونيلقىتى

ع!ددااحصروأصنحتوافريقيااسصاشعوبسضالاتنمتوقد.واصتغلاللهماقارتينافيللنقاءو.نقنيهستكتيككليستخدمونسوفىء

العالميةالحرببعدخاصةوبصفةالصاريختطورمعيومبعريوما.الصاليةالهزائميلقونوهم،وحشيةاكثريصبحونسوفانهم

الوضعالىوصلحتىتنيراتغيراالموقفتبرالنهايةوؤ!م!،الثانيةوافواا!ريقياجئوجميالىالاعزاءالاصمقاءأيهاتعللوا

اجلمنالنضالاتبأنللقولداعيلاانهبيد.اليومنشهدكماالحالياثرعيينافريقيامنالجزءهذابأصحإبحافىالذبمراسغاضحالبوسر

مخلفة.بابعادم!مرةزالتملوالاشقلالا!حريراناللبريطانيين.انطبامحاتكمتخطونوانض!والسخطبالاسىقلوبكمل!عدمى

ففي.اسيافيالخاصاليابانموقفعنهناأتحدثأنوأود.والمدنيةالمسيحيةباسمالانسانيةضدجرا!3يرتكبونجلدتهموبني

ضى!الكفاحتاريخفيرجعيةبأدواداليابانيةالحكومةقامتاولضبمالانسانبئننؤمنلاننا،وحقوقهاالانسانيةانقاذاجلمنن!فحونحن

مصمموناليابانيوا!شعبالكتابنحنفانناوللذلك.الاستممار.للانسانيةالاالصفاتمنحاجةفيليس-حقاانسانايكونلكي-

.اخرىمرةالمسلكهذابمثلنسمجلاانعلىحاسماتصميماالبعضبعضهامعتضامنتماواسياافرسيقياشعوباننعتقدونحن

من.لكاتحاناللتينوا-فريقياالىيافياللحاضرالموقفانرأيناوفيولعم.النبيلةالقضيةهذهاجلمنالابينهافيماالاواصروعقت

.التفا؟لمنبكميرللن!يسمحلاالوطنيالتحريرأجلبينالتضامنأهميةمننقللأن،واحدةللحظةولوبالناعلىيخطر

والاستصمارالامبرياليةتحاولالمخنالفةاللجديدةالاقتعةظلف!اصدقا؟ناحباناالتضامنهذاأجلفمن.الىياوشعوبافريقياشعوب

أطماعها.لتحقيقممكنهؤرصةكلانتهازاللجديدوالاستصمارسىولىبانهمونعدهمنخييهمونحئ.اللفياضالكرمبهـذااللبنانيون

ذلك.علىمثالخيرفهـي،الفيتناميةاللحربالىفلننظرواسياافريقيافعلى،زيمبابويممافيكرمناالاياممنيومفييتنوقون
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عناية.بكلالكفاحأثذاءؤ!ءسبالتيالاهداؤطالحلفالاميركيةالمتحسدةواللولاياتاالي!ابانحكومةأبرمتوقد

ايةعفالاهـررافهذهمثلحمايةؤيهتلقىلااللذيالبلدوفيطبف،فانهالمثالسبيلوعلى.الليابانيالشعبدغبةضد،المسري

تحققوسائلبأيةوالموففيتطوركسفجيداآعرففانني،كبرىتستخدم،ايىبانأرضمنجزءوهي،أوكيناواأصبعتاللحلفللهذا،

عنتحقيقهاب"ضظيعالماذا،أهـداف!ماالجديدوالاستعمارالامبريالليةاثعبانلكماقولأنأستطمعولل!تي.اميركيةحربيةكقاعدةالان

.ا!حربطريرق.اللسياسةهذهمثللمعارضةنضار"عنففييواصلاللياباني

سوفاللحربهذهفثلقاتلاللذيالبلدلان،خطيرأمروهذا،الاصدقاءايها

التحرير.حربنفستقا.فلبلادايواجهالزمنمنفترةبعدنفسمهيجدالاصدقاءأقربهـ؟التاريخيةالناحيةمناللصينفان،تعلمونكما

يقظيننكونانالإسيويةالافريقيةاللبلادشعوبنحن!!يلبناويجباثشراكيابلدالتهسبحاًللصينتحولحقيقةكانتوقد.بالليابانصلة

أما.شديدبحذزنضالتا!خطواتمنخطوةكلقطعنا(فقد.تماماا!:رتصبحآنلوجوبسببالاشتراكيللبنائهاودلحمهاثورتهابفضل

الاؤريقي!ة-بينالأمماللفرقةبهو،الامبريالليةأسلحةأقوىفاناليوم.العاللمفيالتقدميةالقوىلكلسئد

الاشيوي!ة.4الرأسماليبينالصراعمواجهةديانهفيشكمنوليس

فقد.وثيقاتتبعاا،س!غلةالبلادموقفالتركيالادبويت!نبعولكن،الحاحاالاكثرالامرهوالاشتراكيةالبلادوحدةفانوالانشراكية

والجزالرمصرفيفى"نالذيالكفاحعنوالشعرالةثرمنالكثيركنهنبقملونحهـن،الاشتراكيالمعسكرفيولأخلافناتانقسامف!هناكلللاسف

من!انيالتياشاأراضيوفي،!اموفي،ا!ر!ةبلادوفيفيالاشتراجمبةالبلادوحدة!به.نننحققالذياليوميأتيأناخلاصفي

نفسوالاشعاراللك-اباتهذهالتوحتوقى-ر.والاستغلالالفهـوابلمنعنهالالستغناءيمكنلاامرالوحدةان-ممكنوقتأسرع

حكمت!أظمور!بر،والامبريالليةالاتممارمعارضة:الموضوع،والاستعمسارالامبرياببةضداللكفاحفيانتصاراتناتحقيق

ذللك.علىمثالأوضحاللكبيراتركيالشعاعر.اللجديدوالاستعمالى

رغمالسؤالهذانفسيأصألواني؟ار!دهذا!فيهلوللكنهـنمزيدتنميةفيشديد"رغبةلرغباليابانيوناللكتابونحن

هيالسؤالهذاعلىواجابتي.الموضوعهذاعنكثيراكتبتانني.وافريقيااسياكتاببينالوديالاتصالطريقعنالمتباللالتفاهم

نطمفقد.تنظيمعصرعصرنالانيكفيلاالجهـدقهذا.بالنفيالاقب،ليزدادأنالناهرةا؟تمراهذانتائحمنيكونأننأمل،نحن

هـلوكوانه،اررريثةبالولائلفماوالاهـبرياللية!ارالاتالادابتعكسوان،وافريقيااسياشعوببينالادبيةأعمالناقراءةعلى

هـ-انولكن،والامبريالليةالاستعمارويناهـضالانسانيعارضأنثريف.بحيويةشعوبهانضالاتيويةالاسالافريقية

يجبلصرا3نعيشفنحن.كفرداًلانسانيعارضهملأنالمناسبغيرالاسيويالافريقيالمؤتمرعليهيطلقالمؤتمرهذاانندركانناورغم

.الادبميدانعلىارري!ءهذانفسوينطبق.اللقوىكلفيهتحدأنابتداءعمليةبصفةستبثقالمحددةالنتائجاننؤمنانناالاالثالت

التقاقةميدانفيوثيقةمعر.فةالبعضبعضنانعرفأنعليئويجب.هذابيمروتمؤتمرمن

موضوعبخصوصتفاهمالىووصلنا،اتصالاشامنزدناواذا.والادب.للكمشكرا

واذا،والاجتماعيالنفسي.نركيبهمادرسناواذا،بلادنابمسائليتعاقلغإناسطرئإ

ادابنا.علىانعكاساتهاتزداًدفسوفصح!بحاتقييماالاحداثقيمنا

مابناءةنظئحاعرالنتأوالغنان!ققأن!يقل!احضمالوهناكلركياوفدكلم!ة

الشاعرمهمةان.ازاءهامسلكهوتنظيمزماننامشاكل-تفهميستطعللم

والفلاسفةواللكتاباللشعراءان.يظنمماأهميةاكثرزماننافيوسوف.بصيدزمنالىالاسيويةالافريقيةالبلاداستغلاليعود

الكتابمسلكان.البلادهـذهتقفهاالتبالمواقفعنمسؤولونمستكراالشائنالرهيبالوضعهذاالمقذلةالقرونفيالتاريخيتناول

النث"عوبأنحنوءلمينا.،افريقيااسيالشعوببالنسمبةللغايةهـامأمرالذي،الاستعمارمهدوقد.اللبشريةبهامرتالت!الحقيقةهذه

اللذيالكاتبان.قضاياناجانبالىاللكتابهؤلاءنوقفكيفنعرفان.كغيرةبعةلاحداثالطريق،الامبريالليةيواكب

قدالحتبى،رهيمكنلامسعتغلةآخرىآرضلايةاولفيثإمؤكرةيمنح"يمكنلاعنهااللعديتلان،هناالاحداثهذءالىاشيرلااناوا

بواجبه.ةإم،سنينمنذتناضلالاسيويةالافريقيةالاممان.واحدمقاليضمهأن

بواجباتهمالقياماجلمن-الاسيويةالأفريمقيةا!بلادكتابعلىويجبالنهائيرةالئائجانورغم.والسياسبمالاقتصادياستقلاللهالتحقبق

يعرفواأن،أءرهاعلىالمغلوبةالاممحريةوانقاذحمايةاجلومن.اللبلادمنكثيوفيضخمنقدماحرازتمقدانهالا،بعدتنحققللم

وان،جببدةممعرفةاللنعضبعضهميعرفواوان،وثقةمعرفة.المشاكلطنجبةالافالحقوقءناللدفاعيعنياللذيالمقهـسالنضالهذاوفي

.المشتوكالعدوضدمتضامنينيعملواهذهانطاولولكن.كثيرةمشاكلتنشاآنالطبيعبممن،والحرية

أوثرسرأط.النهاسةالاهدافتحقيقستصرقلفانهانهائياتحلللماوراكل

الرانوفد3لميةفيالاختلافمشكلهيأضخمفان،الشخصيةلاراليوطبقا
...الاسيوية-الاؤريقيةالاممبينوالافكارالاراء

الدولهذهانلضديداانتقاصاالنضالفعالليةمنيذتقصومما

ل!لىالمؤتمرهذالمنظميالخالصشكريعنأعبرأنلياسمحواووهاءلىقغرفأنفيتترددمشركاعمواًتقاتلأنعليهايجبالتي

دالمرة،!.كمه!هذهانا.فيهلللاشترادليوجهوهاالتياللهريمةالسثوةاشجامفيتتعايشأقوفي،،معاقواهاتجمعأنوفي،البمض

الاسيوييناللكتابمؤتمرفيايراليفيهايشتركالتيالاولى.ووفساو

فى-هذامؤتمرناينعقدآناللباللغةالغبطةدواعيومن.الافريقيين!للاالحديثواخشرناالموقفلوضحالتيالاسباببحثنا-عنواذا

اللبنانية.الجمهوريةعاصمة،اللجميلةالتاديخيمةبيروتمدينةصسذافيالجديدوالاستعمارالامبريالليةدورلستشعرفانئا،قيود

اللبنانيبنزملائيالىالحارشكريلاقدماللفرصةهذهأنتهـزانوأودذللكفيبما،البلادكلفييوجدفانها)حقيقةوفي.أيصاالوضوع

وهـ-فىاالبالغةالحفاوةهذهعلىالللبنانياللش!عبوالىالمحتر"ينوالاستصمارالامبرياليةمعللتعاوناستعدادبرعلىيتعاونونأناص،بلدي

.اللحارقبالةالاسأكلرمنحرباشنبلدمنوكشاءرمماتبأقسولأنوعلمي.اللجديد

فياقلامناوضعناقد،هنااجتمعنااللذيننحن،جميعاا!،وحمايةصيانةالضروريمنانهوالالستعمادالامبرياليهضدالحروب
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اوروبيينكتابعنمترجماكأإبا1921منها،كنابا826ايرانفيننئرواللديمقراطيةواللحريةالوطنىالاسقلالهيواهدافنا.نسعوبناخدمة

الكفبمنالعددهذافييدخل."ولا%5،26بنسبةأيامببركييناوفرادىش!وبنافيهاستطاعتالرهرمنحب!أ./ىولقد.وا&علام

بلغنفسهالعاموفي.الاجنبيةاللغاتءناترجمةاالعلميةوالمؤللفاقالصضاعةفانواليوم.صاغرونوهماللخضوععلىأرواءناترنحمان

كبوع!دد.فقطكتابا191ايرانيونكتبهاالتيالاطفالكب!ددكتىلمةواخيرا.العصريةالواصلاتووسائلاللعديثوانمنيكا!حديثة

مجموعمن%6ه،عآيكتابا36أجانبمؤلفونككتجمهاالتالاطفالمعالواحدوثيقاربطانامصائرربطتقد!لاستعمارالمعاديةاناللبا!

تصريةافكادتروجاللكتابهؤلاء.مؤلفاتمنكثيروفي.الاطفالكتبالارضفي.مكانايفيحرببؤرةوتنشانارتستعرفحيثم،.الاخر

علىلياءتجراضلاانهالىالنظرالفتانوأود.جد*دةواستعماريةالحربانالىنشيمراناللضروكيمنهل.دارناعقرفيتو!دناقانها

ثذومع،والاميركيينالاوروبيينلممؤ!فينالانسحانيالادبنرجمةوبودتهـ*وفيتنام.فيالاميركيونالمستعمرونيشه:هاالتيالاجرامية

خمسةولوهذهكتابا2!اادبسيوجدلالماذاأتسماءلآنبدافلاالفيتناميينالفلاحينأكواخ.أررمرالتكيللقنابليمكنألا؟اللبشربمرالجنس

التغلغلهواللسببان؟لماذا؟افريقيينأوهنوداوعربلكتابكأمبأعنفيهتزأنالامناأييسشطيعوهل؟ايضاومنازلنادورنازدمران

هـنالكميرينانهو،النشرد!رفيالاجنبيالماللرأسزايدالمة-،.برةرور،-التيالغادرةاللقاتلةالخناجربطعناتيسمعاذالاهـتزاز

المضلحةيصونواانالمالقالةبسببيسضطببعونلااللنشردورأصحابعند"-،نحنىبأطفاكانفكرالا؟الفيتناميينالمناضلإنقلوبفيالغزاة

منيعرفوناكنرناان.مواجهتهمنبدلاكبيرخطروهذا.الوطنية؟أجسادهمال!قنابلوتمزقفيتناماطفالوجوهالنابالمقنابلتحرق

السسوقتغرقا!تيالكتبأتفهعنوالتلفزيوناالاذاعاتوالصحفلتصولمجهـرجاهديننسعىانذينالكأ،بنحنللناالاوانآنلقد

مائةالفنيةقيفنهاتفوفىأرباحامنهانانئروهايجنيواقي،العالميةأمجادلهاولاحياء،وأفراحهاآلامهاعنوللتعبيروأصلامهاشعوبناآمال

اننيالاخباربرللداننابعضفينسمعئحننفسهالوقتوفي.مرةوصفا،والجميلبالنضالالحهـافلالوة"،ءمستقبلهاولوصف،التليدة

الانبفاءالاجنبببة.أوكالاتمنمباتذرةبصورةالمشصركةقضيتناصميمتمسالمحذيانخطرازاءونتحدصفوفنالنجمعلناللاوانن0.3حيما

صيانةيكونن.2ينبغيالنطاقالواسعاللهجومهذا4لمواجواللطربقان-التى؟امراتوالمالتهديداتجميعنقاوموأنالانس!انيالوجوديودد

الذيالادبنرعىآنعليناوينبغبمبلنسعتطيعونعن.وتقدمناتقاليدنا...الجددوالاستعماريونالاستعمارلمونيدبرها

الأنسانية،القيمالىتنادبالالىنطورهوأن،المشضنركةقضهةشايخدموالديمقراطيةالاسظلىاجلمنايضاهويناضلالذيشعبناان

ةاثقافب-االثورةان.الكلاسيكبملادبنااللحقالقيمالمحتوىواللىاًن.اللشعوبجميعاسننقلالأجلمنالنضالقلثهكلمنيدعم

القرونفيائارارزيالكلال!يكيوالاثبالفنوابادةتلميرتعنيلاالامبرياليونيشنهاالتيالوحشيةالحربيستنكرالايرانيالشعب

نستطيعلاانض؟.للاستعم،بىبر"نالوحشيالغزولمقاومةحميتناالماضيةبانشعبنايأملكما.البلدللهذاالسلامويطلبفيتنلمفيالاصيركان

ان!م0ؤحافظ2وسعديواللخياماللفردوسيءننتخلىأنلنإيجوزولاالاتح!ادمعوخاصة،الاشتراكيةالذلدانمعوديةعلاقاتاقامة

الدقيقةباللدراسةونحن.لناالقوةمصادرمنمصدرااليوميزانونماابستروإلنتركاتتحكممنالتخلمصءلىسبإعدفا،السوفياتي

بهنستطيعالذيالسبيلالىبهمف-ترشدأننستطيعاللفنيةلوسائلهم.برلهدنافيراطيةالديمةتدعيمالىبذللكويؤديالاميركية

وانملاموالسواالفيدميةالحروأفكارالافسانية؟لاقكارشعبناننيرانيقيا،اقرواسياكتابصةوةيجمعالذي،المؤتمرهذاانفيريبلا

.الافكارالذهحماستهنتير---افضيتهسبيلفينهـافحانهوهـ!فناان.هامةقراراتشبتخ!

الصداقةيدنمداللذيننحنبيننابيس،والزملاءالاصدقاءايهاوفق!وي،صداقتنانوطد،أنبب:ناالاتصالاتنعززوأنالمشتركة

لىويانناضلانهوهدقناان.الرأيفيخلافمن،الاخرالىواحدناالاحواكفيحتى،بينناالمتباللاكفاهمدعائمنرس!.وأن،.نفامننا

واذا.بأسرهالعالموفيبلادنافي!يداللجلمالاستعمارضعمارالاسضداويةا!قفهذهص!ولحكوما.ننابينالرأيفيخلافكتهايكوناله!ط

هـ-اتأكيدالىنسعىأنعلينافيترتبدولنابببنخلافاتنثأتمابادبتالوطنيالتحررحركةدعم!وانماالاةسسواجبناان.تلك

2التناقضات9هذوداًءيكمنمااكترفما.يفرقناماوتجنب،يجمعنا.نكتبهالذي

ا!عدو.صوتاليوميالتغلغلللجمنسعىانب.كانالاهميةمنفانهو)!ذللك

منيومفيشعوفي،كفاحيقهر،1اناستطاعواالاتوواربناناننا.الوطنببةثقافتنافيالجديدةالاسفماديةالزائفةللثقاؤقىالمتزايد

وبهذا،!سيسلاحي!د!مؤطبالامسهزموااللذيناولئكلكن.الايامالثحسدةالامموانعليهاقضيقدالامبرياليةانالاحيانبعضنسمع

هوالسربم!الس/.لملاحهذاان.العدوفيريحطمواًأن!ااستطاعالسلاحهذهمثلوفي؟اذنجهودنافعلامواداتهالاستعماريبالحكمندديئقد

هذاوحملة.لثقافنامعينلهاينضبلاالتبمواللقوةالمجيدتاريخنأفسدبمااليوميحدثاللذيفما.واذن:يسألانللمرءبدفلاالحال

في،نجحفماواذا.اتيوموانتصروابالامسهزموااللذيقلا!!السلاحيمكنوماذا،ديسيارووفيالموزامبيقيفيانجولافي،افربرفياجنوب

اشنطعناماواذا،فاعليةاكثربصورةالسلاحهدانستخدمأنبضطيعوناعهـدا؟ناافيهكاناللذيالزمنانصحيع-؟ذللكنسميأنا

ايى-وملعاللمصالعاجديداأدبانبدعأناًفتقافيتراتااللىبالاستنادوهم،رادعدونالوطنيالاستقلالحركةيقمعواانمداقعببضعة

.الذرةعصر،المضطرباللعصرهذافيحتى،واجبئأديناقدقنكونجرتاللنيالاحداثأثناءوفي.وانقفىولىقدالعقابمنبمنجاة

ا!ه*رنقطة.قكونانيمكن،الجديدةالعلبلمبمثلها،اللقنرةهذهانالاستعماربنقواتمنيت-المثالسبيملعلى-السويسقناةعند

جديد.لعصروبداية؟والمستتي"اضيبينأخذوا.الجددالاسنماريينانبيد.بالعارمجللةبهزيمةالمشتركة

سنةمائنيخلالانجازههؤلاءيس!تطعللمماان.جدبربىةوسائليتبعون

افريقياغربجةيبأننمعبوف!اكللمةافغدغلطريق!نيشموهأنالانيح(ودون،مم،ريةالاشسيطرتهممن

الرائعوالماض!بما،الثقنافبىالتراتعلىوالحرصالاهتمامان.الثقافي

الرئيس،سيدي.امهنابقاءيضمنآنالماضيفياستطاعلشعوبناالثمينةوالتقالليد-

ا!روبين،الزمىلأءائسه!ودلهأءوالهمور؟وسالحسكريةبقوتهـماسضطأعواالاستعماريينان

-(اؤريقياغربجنوب)2اميبياشكلبباسمأعبرأنلياسمحواهىثمواليوم،سلبمةبقيتروح!نالكنللحكمهماشعوبنايرضعواأن

جنوبوكتاب،افريقياغربجشوبرز"عب،!طملأ،أمرهعلىالمغلوبهـنالمصدرهذاباتوقد.ثقافتناكنزضدالمباشرهج!كل،3بوجهون

صانللبنوشعبوحكومة،انحضمميربةللجنةشكرناعن،افريقيا.غربهذاأشرحأنليواسمحوا.للخطرمعرضاالوطنيةقوتامصادر

هنا.ليعقدللمؤتمراللفرصةاتأحةعلى6591س91(لأعامفي.لاايرانفبمالثقافيةاللحياةمنبمغالاللوة*ع
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العنمؤ!يفتر!لاجميعاتعلمونكماالسعاس!العنصرلانأولاالمتصهالاممفشلتوالاستقدلالحريةأجلمنكفاحنابدءومنذ

ثقافةالحاليةالطروففييوجدلمماوانه.التقااليوالعنصرألأدبياتخذتهاالتيالقرارات!ظمان.ببلدناالخاصةقرادانهافنفونفي

هيالمعنىهذاتحملثقافةايةان-.سيهـاسيةلاثقافةتوجدطلمنم!ثلافريقطجنوباصدقاءمناوراتاحنطتهاقداتعالميةاوميئةهذء

اللمملدائماالثقافياللعملخلفوكوجدوملتزمةسياسيةبالضرورةلثممالحلفأعغعاءمنوغيرهمالمتحدةوالولاياتوفرنسا!يطانهـا

صحيح.والعكسالسياسي.الاطلنط!ي

أكةفعلاتتحققآنيمكئلافانهايفاجمميعاتعلمونوكماك!لكب!دونمعقولسلميحلالىالوصهولىكيمدائماناملكناوقد

وثقافية.!اقهتصاديةسياسيةةأبعادثلاثلهاا.نخذتاذأالائورهلناأظهرتفقد،ذلكمنالعكسىعلىوالكن.الدماءمنمزيداراقهـه

بالكتاللااتخاصالمؤتمردسداانعقمادمييرىلنيهمنالذاضهـدفعالةخطواتاتخاذعنعاجزةانها!فىايديوضوحالمتحدةالامم

وقبلوانماللكلممةالادجمابالممنىأدبياعملالا-والأسيويينالافريقيينأدى!قد.شديداخذلاناخذلتنافانهاوبذللك.اهريقياجنوبنظام

وربماماللهتحويليستهدفهامااجراءايسياسحياعملوشيءكلوالاعتقال91ع9ديسمبر.1يوملمذبحةشعبنات!رضالىالفشكهذا

وعهلىبالفعليعنيبل-يمنيقددلامرلانالمفاهيمبعض،لاولم-بالطبعهـذهتكنوللم.الحكومةهذهبهقامتاللذيألاطيرالجماعي

.للكفاحبالنسبةهيمالمطبعض-دحصوصلوجطجشوب)ناميبياشصطضدنرلثباننوعهذامنوحشيهأعمالاول

أحوالشخصيةبطاقة"لكونتكادبذكرىآن.نذكركمسهنانريدونحنالمتعمدينالالمانيهـينالفهـاشيعنوالالتهاكالكبتتذكرنااذا(أفريق!اغر-

أتبا!ساقد!اكانواأناسارايناووو.الملاحمدولابهـنتسنحوجصذءولكن،عشراتإسعالقرن!يبلدنانشعبألاسالىيةللحقوق

يثحموون،الافداموحافيومحرومينومهوبنومستةلينمستعمرينالاممبهققوم!صلفيجملةاخرهيالواقعفيالوحشيةالاكل!الى

الأستجداءكلليو3ننبرهيبةبصورةسكانهميتزايد،بدانيةشعوبمنالالس!عماريةالبلادان.الهردلةونكتيفاتو،المسطومةافراضمنالمتحدة

ظؤيلةمسيرةبمدبانمونغفييجتمعونيومفيهؤلاءرأينا،المسنديم.الاقتصاديةمصالحهايضرانهطالماالمسدحالدخلالسننخدام!يدلا

الاستممارية.اظلالىيرممتدوجصيمالتاريخعبرمسألةفيايضاتظهروالمساومةالمماطلةسياس!انالواقعوفي

ثلثيمنأيوافرميااسيامن،.أكبمالانحاءجميعمنق!ممواهؤلاءمروررنممنقيجةأيةالىالاقتصاديةالعقوبات.لؤدللم.حيثزيمبابوكي

عماالنظروبغض.هناكانفسمهم!جمواهـفددلكومع،العالمسكانا"سلح.انت!خلترفضبريطانيازالتفما،كرضهاعلىعامونصفعام

بانجررراالاهميةفيغايةتفصيلا!ناكفراراتمنهناكاتخذمريرانضالاوابافويقيالمحيه./ةاجهوقتفي2المؤتمرهذاويعقد

نا.الاخريعرفمنهمأخدايكنلمالنالىهؤلاء:انتناهنايستوعيمالمصيرتقردروحتي،والسلاموالتحرير،والاتقلالالحريةأجلمن

كيفعلمناقدالاستعمارانذلك،الاخرالبعضيلارهكأنربمابعضهم.الالستقلالفيالامموصق

لوجودمايومامجتمعينانفسهموجدوه،كوولاءذنكومعاشقاءنانكرءفضحمنيزي!د،1انالاسيويينألافريرقيينالكتابفتنتهونعن

.الاسننمم!اريلللاضطهادالتذقيلةاتقيودضغط:يجمعهممشتركعاملحتىقبلذيمنءشرالجددوالالشتعماريينالأم!رياليينمناورأت

نفيشمصمنهماخرىبعبهـادةآجميالجموعهذءع،نتهاءلذيم!أنتمأناوازدراءوفلمسطيح!نفيتنام!!يشناللذيلنو!نيبالضضالاللعالميعردوه

تصرربدأتالج!مهذهلانحاسما!ماهذاكان.كبتصركرامتهماجمموغينياوانجولاوزيمبايوياالريقياوجنوبوناميبياوموازامنيق

اللعكلوتفوقالاقليةعدىالمستقلةالاغلبيةولفوقاللفردعلىتفوقها،واسيافريقياكتابعلىتحهدياهذان!برونحن.باللبرتغاليةالمسماة

،اطاحلهـجماهيراايق!اللذيالناقوسباندونغدفت،.قد،اللظلمعلىلروحكبرىخرمةستقدمالمواجهةذه5بأنونؤمن،مواجفنهحتمية

باذ.بنظام.واسياافريقيافيالثوريهنالمناضلين

سواءبباندونغالشبيهةالمؤتمراتمنمددبمدفيماانعقدوقدالاستعماريونيشنهاالتيالممواناحرببشم!يدين"سوابو"ان

كولومبو.اوأكراأوالقاهرةأوكلكنافيوسميثالورشترحكومات-ندينكما،آفيتناشعبضدالأميركيون

الشحعوبوبدآتالرياحتعلو!ريدةآعلامأيفاوجدتكماطليعة،اًفريقياغربءجنوبنسعبمنطمةوذحئ.الفاشيةوسالانرار

رهيبةسبطريقةعدد!ايتزايداننيالجماهيرذات-اسيويةالافرو.المسبلحبالكفاحناميبيانحريرعلىوعازمونمصممون،اللشعب

دسنكشففدالتالثالعاللمان.الحريةنحويتحؤرلاانمذيسيرها

الامبرياليةيواجهالذيم!الاسيويالاقريقى!التضامنرصارنفسهجاف!بهفياكأنايمنر

بعفيحصولفيالمناسباتمنعديدفيفعالاعنصراوالالستعمار

القومية.سيادتهمعلىالبلادالريالجؤاالوفدارئيسكلممة

والعسكريةالسمياسيةلأالجبهاتعلىالمعركةدخلالتصامنان

الثقافي.الصعيدعلى-ذللكننسىأنيصحولا-وأيضاوالاقتصاديةذاهفيالمشتركينجميعنحيبماللجزائرفيدالكتاباتحاباسم

استطاعوااللذينهـ؟لاءالكلمةجنودفضلنذكوأنالاهنايسعناولاالافواًضتحقيقأجلمن،موالتالكإملاسها!اللهمونؤكدالمزتمر

.والأستممارضهـالامبرياليهومرارةبضراوةيتولونهواللكفاحيبرزواان.الثوريةالشعبيةالامانيوتحقيقالقوميالتحردنستهررف2اقيم

الكننابوالشعراءكرسكما،التحوربكفاحاشالواالصحفيينبمضاللشقيفةا!بلادتحملهالذيواكقديربالثقةجيدانشعرنص

ذللكالكاتبنبذوهكذاوشعرا--نثراسمخيلت،!معئهتمخضتماخير.نسعبنانحسواللثالثبا!اللمالمسمىءا!المادباعثلائةفيوالصديقة

بثقافة.واستبدلوها،اللفراغثقاف!ة،مزخرفةلئقافةالبرجوازكيالمضمونالص!وبةأخرىناحيةمنند!كذاحيةمنالنرمؤطبهلىانصزاذونحن

التعلقمةوا،مائيوالمشاغلالليوميةالحقايقعنتعبرارىالكفاحأندون،محليهللحفاظاوانماالضءرفعلىلا!حصملا،.لصاحبالليم

.با)مش!ولط(.شمانهامنيقللماالمع!نيلةالاخطاءمناواللفجانصةاللظروفمن!جد

الشصسب.وم!لالتاريسخفبلوجورءيبررالكاتببدأوأخيرااستطاءتن!افيهوماجص!يع.نبذلوسوفبذ!نافقدذللكومع

يكت!سفطايضاكانثىمبهيكتشفا!كاتبكاناللذيالوقتن!سوفيفن!نولذا.اتقديروا!ذاوعلىالثقةهدهعلىللحفاظامكانناوفي

.الكظبباقبمابم!ا!نضالفياخوتهالسياسيةلمبادىءاختيارفيالوفاءوانالثوريةفيالاستمرارارنؤمن

فممالا!ونل!نوفالمو.نمرهذاعملبأنوومنالجزائركتابونحناننح!ررأل!س،سايستهدفعمللمكلالاساسه"الم!ادىءيطلاأنيحب

هنمانحن.التامالوضوحمنجوفيالمناقشماتفيهتجريالذبمرباللقدرلا.الان!مصلمانقاءوار

نفسا!راعفيتشترلرالنيواسيايقياا!رش!و!منكبرارودانمثلسيماساتأضفنا!ابالصلمهألهمبادىءاًلمسالةمبادىءقلناولقد

الجدكد.الاستمماروقرىوالاستمماريةالامبرياليةاثعوبضد"س-؟لماذا-ادبانضفولم
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.الاسقممارجعوشمنجندياخربانسحابتزوللاالسيطرةوقدتعاديناالتياقوىسوىتخدملنصفوفنافيالفرقةان

والاسيويالافريقيالادبفيالتحررمش!كلةوضعمعناههذاكلانهـدفنقررفنحنوللذا.وتست!غلناعلإناتسيطركيوتضامنتتجمعت

اللحقيقي.اطارهافيالعاللمشعوبوحدةاقامةهومؤراتمنيتبمهوماالمؤتمرهذا

جديداتعريفالنفسهيعددأنعل!هيتعينالافريقياللكاتبان.وئلاثمثنىالتالث

تتدفقالذكبمالرجلتعريةمعناهتعريفوتص!يد.جديدلمفهومطبقانعضيوانماوحسببيروتفياليومالممثلةاللبلادبذللكنمنيولا

كانتالتيالمفارقاتسلسلةحلأساس،يعنيوذلكا!يويةمنهفيح!دئتانش!قاقاتبسبباليوموو"اممثلةليستالت!البلادأيضا

!5أجنبيةبلغ!ةويكتبافر!قيةبأغةقيكلمفهـو،)الانصتىفصببه.الاشتراكيالممسكر

يجببلي-يريدوهو.القدامىمستممرير4لغةذلكالىبالاضافة-السهياسياللصعيدعلى-تفرقياك!الخلافأوجهكانتومهما

الافلبيةانغير،الطبيعيجى"ود.هواقريقياجموورايحدثأن-هسسذ?!يهاننع"!دفنحن،الاشنراكيالمعسكرفيالكبرىالدولبينما

تحررنااننقررآنيمكنفانهوعليه.وفىوبيينالامنهملقرائهالساحقةزاللتلاالتيالاستعماريةالدولسوىمئهاتسضفيدلاالخلافات

شعوبنا.تحررلحنتأخر-الكتابانحن-التيالالامالقددبهذاتزيدانهانضت!قدكما،افريقيامنجؤءاتممم!نعبد

نسبياالسهولةمنكانفقدنحرريبالطبيعةأدبكلكانوافيمهتناوان،اكريقهلموجنوبوموزامبيقوانجولافيتنامشعوبت!انيها

.الاسممعماريبالوضعالم!علقتتويهلنطافيفيافطتببه!مةا!قياماسع!نطاعضافيماكلنفعلىانهومنظ!تنالدىوا!يقيااسياكتابلحن

وقاطعه.خارجيةعقباتاقتحرو!اجهاتتيالضبات!نتكاالماضيمفة،.اسم!يويةالافروا!ك!نابحركةلوحيدلاعادةا"تموهذايمهد!ي

فانلممصيرهم-!ديدفيأحرارؤالاسؤيونوالافريقيوناليومأما...بالص،بليوهيافهتمنامشعبف!يمهيضربالذك!ايوقتوفي

وبالتالي.فصهماتكمنالاسيويأوا،فريقبمتررتواجهاتناالعظ:اتشصبها!ت!رلةرونفيةتعانيف!م!يئزال!ماالذكبماالوقتوفي

للكاتبالجديدةالمهمة!ديدالىماسةاللحاجةآصثعتفقد...ىالمنفىفيم

منالاخرينير!ضأنالرءعلىأسهلانهاللىباللنظراسيويالافروانجولاقمعفيسالازارقواتدجهتهـص!مرا!ذيالوقمتوفي

ذاله.يحررأن...واررزامبيق

بالاهمية.تحظىالنيهيوالرفضالمقاومةنحامركانتالانوحتىالوقتفيداخ!يةخلافاتفيناأنفسهنشفلأنفيالحقلناليس

عملانالواضحمنصمس3!قدهذهالتط!رعمل!ةمنالافهاءبعدأما.ابرلالحريةمنالكفاحهيدانفيلوأشقاءرجايومهيا!"يسقطاككا

يالتاللقيمءناللدفاعيرتضمناتعملهذاوانينتظرنااي!جابيةاكثرالمؤتمرهذافياشتراكهان!،ملاذ،ا!جزالريا!وفدفانلدللك

المرحسطةان.وافريقيااله"ياشعوبفصاعداالانمنتحكمسوفال!تمضامنعرىزوثيقفييسهـمسوفسومقصودواعاشتراروهو-

مخلىاحتجاجهوم!وبقصر،اد،حهذاانمنهاجفينترغتقدبعقةالمط:الاتيفيأملهعنيعبر،اسيويالافرو

لمثلالضمنيأوالصريحالتبنييفترضقه!ومعاذاتيةواستعادةنظامليس-عنهتتمخضاللكلمةبمعنىمؤتمراالمؤتمرهذايكونأن

.الان.نحقيقهعل!نا.يتصنأعلىللضطبيق.نصلحملموسةاعمالوانماستاييدبرقياتاو!انهقرارات

!هلأيأواللجديدالاستممارلمكاؤحةالسبلخيرفانوأخ!يرا.فيهاللاسهامالاستمدادتمامعلىونحنوالتنف!ذ

التق!افةتخططفييتمثلبعيدنميرو!تمنذالاست!ماريرتخذهاخرةدربينهاجمعوقد،وافريقميااسهاشصوبالىتضمأنويجدر

يويهالاسالشمعوباقمنرفههاالتياللجديدةالقيمقعنيهاتنالحقي!ة،باللبصدلليروقتمنذالاست!ارقياللسيطوةمنمحانمنهلمانتيجةمشترك

منالعهدقريبكفاحدروسىوفيالسحيقالماضيكنوزمنوالافري!ةوح!ال!ننماالتها.حالتشابهنظراا!لان!نميةاميركابلاداليهااتضمأنيرجدر

وافريقيااسياكأاباالانتنتظرالتيالمهمةهذه.ذاتهاتحقيقاجلالقوىنفس.عدوانالخارجفيلواجهانهاوحيثعديدةجوانبمن

بهقامواالالكيالتحررأجلمنالنضىسالاـشكالعوارواخرهيان.منهانعانيالمنيكلالمثطنفسحدةاللداخلوفي.تعاديناالتي

.الانحتىتفيدوأنالا.نستطيعلاأحوالنااخلافعنالناتجةالطفيفةاللفروق

الاجتماعانعقادعند-يجبانهيرىالجزالرياللوفدفانوخامايجبان!هشكولأ0المننيلدلةتجاربنا!ززوأنالبعضببعضامعرفتنا

:أخرىمهماتضهنمهام3تعديد-اسيوينلافرواللك"،بلمالقادم.التعاونهذامثلعليهايقومالتيالالسسدراسة

سبسلودراسةوافريقيااسمياكتابمنظمةلوحيداعادةعلىالمملعليهاحصلناالتيالننائجكانتمهماانهالواقعفينع!نقدونحن

الكا!واجباتمهمةو!يفالات!بح!بةاميركاكظبمعالتعاون!ضينفانه،والقا!ةفممقندفياتمعقدينا)سعابقينالمؤتمرينفبم

نحررثاللث!اللمبا!نسمبة-وتقدميايجابيبمئ!كل-اسبيويالافروافىوالواقع.لهمابالنسبمةجديدةبمرحلةيأثيأنبيروتمؤتمرعلى

الاجنبية.المنميطرةنيرمنس!ياسب*تممارالا!نيرمناليومت!حررتقدوالافريقميةالاسيويةالنئصموبفالبية

مع!يمماء!لودانهيعادترىيائصس!ةمؤخرةحربالاسمقمارفيها!ارقطانتيا!بلادوان

!واىالعفقوىصداللكفاخشطراتانو!و،أاو!نرلطفدخورها

ا!اليالاد!فىاً!طفىا!رصكأالاهـراثة!هاوقد،الاحداثسبض!اوانقب!قدوال!خالف
.بة.....فبذط.لانها

..اسيويينالادروالكةلمل!موتهر!امجديدالمفاتعرنعدأنصجدرو

جا؟.نجمالي!.ك:ب!لممالمؤتمرينتوصإتنكرراناما.خاصبوجها!اقبودوظيفة.عا!بوجه

قليالةو!"يلةان!ائمابدوفهدا،تطصقهايضلماندو!،المما!قين

يمتعدجداطويلتاريحذاتوهي.ل!لاممحببلدسميلانانأع!ساءن!-نفنرقألاي!رحونالجرائري!ينا!كتال!ان.ا!دوى

!زمنامنالطويلةالفترةه!هوخلال.عاموخمهس!مائةأللفينمنلاكثرجمونآن!صدانملمو،وحس!مطقراراًتياتخلمذبم!رد!اثعالثاالمؤفر!ذا

قدلتاريخ2اانمنبالرغم،أحرىأمةأيعلىالهدوانالىتعمدللم.ممكناذ!كانكلما،بدأقمدتحنقهاو2تنفيذ!ا

أج!كةأمه!اقبةاالب!رءرواق!سميلاليينلجنودكثيرةحالاتسحجلالنحرربه!ا،يقفلاال!حررأجلمنالنضالاننرىول!ئ

لفواطنها.غزتلأاسمو!ينالافروالكت!ابطمؤتموعملوان.الالصتءمارنيرمنالسياسي

السصمهدةالوحيىدةتكنلمان،حظاالبلادأسعدمنولسيلانا!س!ياسياًلتحررانئكذ،حريتهعلىبلهاخريحصلعندماينتهيلا

التاريخوهذا.منتظمةورةب!مسجلاطويلاتاريخالهالان،الحظلمنبالنسبةلليس-التحررمهاعدةعوهدفتالان،تم!دسوىليممى

لهن1افيالمديمالرهبانيالتعليمللغةوهيالبالليةبالللعةالمكضوبوىقىاناذ،النشرلجميعبالنسبةوانما-وحسبمستممرينهم
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ب!عدهجاءفدانوطنيالتحرير0لحركةالرائ!هذاان.الجديداللعصرأشادوقد،"اللعطيمالتاريخ"أي"ماهاالمسأ"ويسى(-وسيلان

منتلميذاكانوقد.سي!ريزينابياواسايسمىالانتاجخصبكاتبفإبمالتاريخوهذا.وحإرإتهللصحتهالاودوبيينالادياءمنكثيربه

بدأهؤ!يماوإاستمراللباكرهإسنواتهفييالاوارماجاريكااناتلاميذ،السنهـسايىونشنهاافني1البطوليةحروباللعسإرةوصفيضضمنأغلبه

وهو.المكتوبةالكلمةاوبالقولالثنشيرطريقعنسيماولاأستاذهالذينالاعداءاولئكضد،سيلانفيالغالبالوطنيساللجنوهم

انه.السنهاليةقراءبينللادبش!عبيةصورةالروا-ةجعلالذيالمجلمورةاللبلادمنليسأغزاةاأولئكجاءوقد.للغزوهمجاءوهم

أكانتله.واء:الوطنيةبروحكتاباتهكليشربأنفيجهدايأللم.وانكإلتإرا؟وهـولنداكالبرتغالالنعيدةلبلادامنايضاولكن،فحسب

تعتبراللجيدللادببئلنسبةانهفيشكمنوما.قصصاآتمشعراالنإف-الكآن،يإلانفيالبرتغاليونفيهنزلالذي.91عء،مفمنذ

،اللكتاباضعفأعمالعن/مستواهايقلبل،العامالمستوىدونأعما!ه.الو!ينوالسنهالليينالاوروبيينالمستعمرينأولئكبينمسضمرا

الثقافة،مجالفيسيماوإلا،الاجنبيةالسيطرةضدكمحرضإولكن"اللشعرمنجديدنمطعنه"وللدقدالوطنءندفامااأنضالوهذا

خدماته.فى"أنمنالاقلاليمكنلاهـذاانحقا."اللحربث*عر"أو"كافياهاتان"يسمىالسنهالي

ولا.وشعرانثرااللحارةالمشاعرهـنالتعبيريمكنلغ!ةايفياللشعريةالابه،متمنجداءاصنوعمنأصلمهيسهمدالشعرمنالنمط

منالتيبتراهباماهيندا.سكانوقد.السنهاليةذلكمنسإتىبهايقصدلم،البرازاستيخلافعلى-ولكأها،"برازاستي"يإسمى

نامنوبالرغم.الوقتذللكفيللس!يلانيينالفاجعالفرارهزهوقدالمؤ!صنأولئكيكنؤللم،فعسبالمؤلفمعبودمديحالاظلاقعلى

للفإةباالاشعارالافلمتبفقىر،التببتلغةهيكانتأمهللغةفيمحاديينبسطاءرجالاالحالاتاغلبفيكانو!وانما،لاطلاعاعظيمي

نا.!ملانأهـلمنالاغلبيةللغةوهي،السلاا4العظيمة،السنإهالية.وال"ل!حونوالمنتصإون(ماها.اإياسقيدا)اللقرىأطباءمثلاللقرى

بالافكاروعامرةبانتاءرزاخرةوهإب.اللقوةغايةفيشعرهلغقى،عليهمادإاليةاضةأإءو!كرة،المثا!يونآبطاللهمللهمإنكاانهمث"كولا

نأيمهنمن،همأنفهالسنهالليينمنقلإلينالاثمنيكنلمانهللوجةح!ىواضحوهذا.وطنيتهمتق!للمذه5الابطالعبادةان!ناوالاهم

نواحثمةيكونقدالادبيالمستوىوجهةمنآخرىومرة.يرضارعونه.الفترةهذهخلالوضعاللذياللبلاطشعرفي

ادبفينتمقدملأسبلانفيولكننا.كذللكتنهعرهفيالقعورمنفينن!واقد-ج!االلقديممنذ-لليينالس!ئهاالشعراءان

نأاخترشاعرمنالكماليرتوقعأىللمرءيمكنلاخنىالبروقي،رياصاللذء-لاولئكالمديحانشدواقد،فنوقع!ووكما،البلاطرعاية

المظلومين.بلسانيكلممنخلوايكنلمهؤلاءحتىكتبهالذيالحرإبشعرولكن.اعانوهم

.السلاموحملةالتحريرلحركةحياز4كرساخربوذيراهبوثمةأي"هاتاناماها"قصيدةالشطرهذاأمثلةومن.اللوطنيةالمشماعر

العامفيتوفيالذبم!سارانانكاراكنداويلآوال!وىذللكيكنولمقسطنلإناللبرإتغالييالقاضهزيمةتصفوهي،"اللعظىإالحرب))

الاسبويين،؟ألافريقي!بنالكتابلاتحلمدءضيصيقاء"!لانللقد.الماضي.كلندي!لكسينغمراجاالملكيدء(ىوأتناعهداسا

مؤصوكان،بلادنافيالتقدميةالمنظماتلكلاسس،الح!قةفيوالاجنبيا!مبهذاانيفبوصف!قصيدتهاثعربدأوفد

شإانتالتي(اللجديدالعانم)"ناؤالوكايا"جريدةتحريرورئإسوره-،ء!ممرفيالملكوءرعسيلانالىجاءبرعيدإةأرضإمنالقادم

الكابقضب"فيومساه!4.اوطنياالتحريرحركةمقدمةفيدائط!ةظا!حطويلوعفذفييليثم،اأبلادفياؤدامهوطدثمبتوسلاأ"

اللكلامفيللاطلةداصبلابحيثجدا!روفةالاسيويينالاةريقيينوأتباعههوكانولكنه،الانالملكأوهامتبخرتوقد.البرتغانيين

هنا.عنهابطمل،الطغيانمنعديدهإسنواتبعدجاءثم.طردهم،نعاجزين

الذهـن،ذللكمن"رتبةالاقلالاخرينالكتاببعضإثمةوكانفيلاعداءاوهزمجيشاجمعوقد.سينغداًجا-الملك،القصيدنإ

الحديثاستطيعلاولكنني،المذامرهإهذهفي!موهبتهاسحإدمواولكنه،القصيدةهذهفيالمديحيتإض"نكبيرمإؤوثمةضاريةحرب

علىسيلانحصولانأؤولأنهناويكفي.المجالهـق،هناء:همإوآمالغباتلرتجسيمالافيهااللبطلورإس.عارضةبصورةجاء

أولئكجهـس!وداهـىقليلغيرحدالىيرجع8(!اعاماستقلاللها.اوضطإهـ!اشإب

الكنالط.ض!فضجاع!ةفينفهاعندافعتقدسيلانانمنوبالرغم

الحركةبعد.نقطعلم!،هـقلباراليومله.جلانانمنوبالرغم!ا،1815عاماللبريطانيينأيديلحلىاتقلالهاةقدت،فقد،اللغزاة

والاقتصادينةاف،-قيارر-طرة.تتالدوامعاىب!!اللخبيثةإوقد.عظيمةبنكسةأصيبقداثقافيواالادبيثاطهاانالىأدى

!راببممكاباننسجلانرانصدقيابممماانهبيد.والثقا!ة!وةسئوات!ذ!را!ركانايذيالاولىاعلاحياءموجةعلىؤفى

ذللك.فهموا.سا!انافكارافلفيتالعظيمااتبوذيالراهبيدعلى

قهبعلىزاللااللذكيالعظيمكاتتاالكهابأوامكأوائلومنأصجوانما،*فدسبالانكليزيةللفمةالاولا"كانيصبجفلم

صيقفهماذوواقعيكا.نبانه،لليصرماسبغمأدتنالسيدالحباةوقد،الاصليينالاهاليالىيمتآووطنيشيءكلالازدراءموةء

هذهمنوأعماله.-تصويرهافيرائعةطريقةولهالانسانيةوواكللللأرساللضاتوآعطيالنوذبنالدونرجالأيديمنالتعليماغتصب

اسىلملاا-هـكاناتنالادبيةلللاتجاهاتاستمرار!ةبمتابلناءليةاهدارسيفيوتربيتهـمتدريبهمنالواافين"اوآولئك.الكانولليكية

عنها.مسإؤوللين.الغربيةللامبرياليةؤكريينعبيداأصبحواقدالاهـس،للي!اتهذه

إطكجايا.كالى،هامأدبيعملأيانتاجدونقرننحوذللكاستمروقد

سيلانوفدحرهـءالمعروفالبوذياأإزعيم"يالاداهـماناجيريهاا"اخ!برابداان

***ىنإهااللخارجمنالحركةهذهبدتوقد.الوطني)ثتحمريرجديدهإ

.واستقنالاتحفلاتعدةالمؤإنمرالىالل!إبلوفوداقيمتوقدالىتهـدفكانتلقد.كألكتكنلمجوهرهافيولكنها.دينيةنهضة

الىللاستماعالادابمجلةاليهادعتالتيالشعريةالامسيةوكانتمنوصم،قد،والتقافيالسحإسي،اللضائعالاست!قلالعلىالحصول

المؤتمر،اأمسياتانجحمنا!نتوشنكوايفجينياللكبيرالسوفياتيالشا.عر.بدوإرهمالسمرالساهيلإونفهمهاءأسكما،خائنبأنهالحمكامجانب

هنمجموإعةفياونعرادريسمطرجيعايدةاهـيدهإقدمتوقدبإتدهـ،كاتبأرهامايالايكنولم.بىءعاغيإركفاحهفيمضىوللكنإ4

ا)ءرجهـ!ةوراجعستيفانوفاايليناالسوفياتيةالمستشرقةترجمتهاقصائدهومقالافهموضوعاتهوللكن،الناحيإةهذهؤىعنهاللكلاميستحق

نيس."دوالمعروفاللبنانياللشاعروالقاهايستإحقجعاته،اللاهوتي!ةالمدارسفيتقراالت!وكلماته،اللصحفية

السورية-الحكومةمنلدعوةبئاءدورمقبزيارةالوةودوقامتفيللاستعمارالمعاديةالمشاعرإلجركلهاهذه:وفي.كاتبايسمىان
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بيكات،يوهاريشيروأ،هوتأيوتن!يو،ااوسوغاشيروها:بانيياأ9

سوز،كي.لع!مهيكولعيكيت!ا"!كامروقلاثمبرسماطكوشيأرساحطإتحيهء!مدمىالنإصرئيس
صبموفى.راضبم.،طوماىمبمى:الاهـد!.

نديسي.جون،اغوغيجيمس،موانغيجون:كينياا--ىااتقد*لموباسميدةالمتحاللعربيةاللجمهوريةشعباباسم

.روباديريدافيد:مدويفبمامؤتمركميوفقبأنتمنيانناطيبلمع-التحيةبأخلهىءؤتمركم

كزوريب.بولةمالطة.عاتقهعلىالملقاةاللكبيرةالمهمةفأدية

.مونبؤدءي.:موريسجزراللالتيناللعظيمتينالقارتينفيوالمفيينوافرياليمااسياكأ،بان

.اودفالس.،تسيراندميل.ن:مانغوليااجىلمنمريروكفاح،الماضبمفيعريقحضاريتراثيربطهما

عثمان،برادةمحمد،امليلعلي،اليوسفيالرحمنعهدةالمغرببناءأجلمنجادوعمل،الحاضرفيوء-،تهاإبئالحرلحقيق

لأ.بنط،نييجتهـتوناللذ،نالمكتابهؤلاء:المس!تقبلفيورخائهوتن!تهالمج!مع

.جلونبن،ا!س،بيعزيزد.:افىباضاءةفيضخمة!ئوليةليحملواالثمقيقلبنانارضفيالليوم

.او!بوزاارماونو،س،توسدوس!ر-!و:موزا!.ق:واورواةاللعدالةواالحريةاجلمنالمكاكخةشعوبهمامامالطريق

ايريل.ابيولا:نيجيريا.اونصوادفبيرمجتمعهمبواقعال"صادقبالانفعال،ادقادرونازالم

.برازاي،نتريسخا،"الا.ج:ني!باقواكتبصالاوو،لبهذاالمش!اركةعلى،وامالهاشعوب!مآلامعن

الله.عبدأمينمحمدةعماناكأروهجهةءكفايةاضحيماةالىانوافعهذارنغي!ؤيواكثير

.الحوتمح!ود،كنفانيغسان،اللكرمبما!كريمء:د:فاسطين.وسلامااهنااكلثروعالملحدلا

اوراجو.جوزيه،:العرتغايىقىغهنيا!ر!"هصلالتياتارروقيالل!وفهذ.فياجةماعكموان

.دودد.،لاميندياقات.،سينيال!ن:اررء!الاثرقوىبينذلوقالىالعالمفيوالبناع!الهوالهالحرية

اسماعيل.النش!بخالعزإزعبد:الصوهال،كريمةحرةحياةفيالانسمانحقعنالمدافعةالخيرؤوىوابغي!ة

.مباركأحمدمبارك:اللفرنيلا!وماالخصقوىلا!قاءصامهشطيا!فيللميحملهذااجكنماعيان

شنير.كمال،خالدبفرآبو،الامينحطمدالللهعبد:السصداناللحريةيط،اللفاضلةالأنسانيةبالقيمعميقاايماناتؤمنالىنركه!

لاغوم،الليكسنكوسه!ي-،لوش،كونينيريمون:الجنوبيةاؤريقياالمنقفينوأالمفكرينمنالمقازةا!فوةوقوفوتؤكدموارروانمهـدالة

ماصاني.ا.،فيرلستروكاني!غ،لاتايرونىالافسةعمارالاصضهـقوى3هـةالمرمعركتهافيالمكافةاكءصيباجانبالى

...انوالعمو

اللعيسى،سلإمانبيترفيكاتجاسمافيفيمعمل.،،ابعرلحسبيةنئسويقيا.اللبنوابداعكمفيمنكمتتظرانها.الكث!رمنكملتنتظرشعوبكمان

فلحوطصلمدر،كنعانعلي،د!ضيصلاخ،انكسمدديعد.وانا)شرقوىضهـكلالكبرىءمركتهافبمبه.نشاركواانا!خللأق

ء01يهـهوماكلفهلللانسانيتوقرمشرقمستقبلفيامالهالها0. ..لحععو

سهمرالدكتور،الس!اعييوسف:المتحدةاللعرديةللحمهورقيا.ء.
....لسهلاموءالمحبهويه.فءودوعاللمورخاءحريةمنالليه

زكيد.،حقييحيى،الدينبهاءاحمد،ذديناسمعدمرسي،القلماوي ر5!نطنطوطنح!
عندالحليمعبد،اللقطالقاررعبدد.،السعيدامينة،محمودزجيب

،هحمودمصطقد.،غرابيوسفآمين،اللقدوسعنداحسان،اللهصيدازارت3ما،هنأكالفلىعطي!نيينالللاصنمصكراتآحدزارتو

فاروق،حسنالستارعندسعيد،النقاشرجاء،اًلصبورعبدصلملأح.للبنانفيوءصر

حسئ.السلامدد
ا"ؤتمر:حضرتالتكهاالوفودآعضاءآسماءيليف.ماوزضشرهذا

طورلن،ابراهيموف،بما.يوفا،&موجاف!افينيوكيعطيمووطاتحادالا.للو"باءصطفى،معمربم!للودمو:لجزالرا

نوف،سوفزو،افتوشنكو،يانيماكافارا2،توفحمزا،بوؤط!سو،زاده.أحمديبفر،القا!ميسلطا!بنصقراثيح:اث،رقة

،فالكندرو،تتنوغونموف،ييفماجا،كوزمانكو،فيكورور.باروس!كوفرا،ندرادادومار*لو:انغولا

.طوبثيان،رومياتزوف.السعيدناعر:العربيةالجزيرةنت"

.نهانترويانفيا،هواىتو،تونغهوانغ:الشماليةفيضنامتقي،الانعاريحسنمثمد،اعريضاابرا!م:ابب!رين

شونغ.فانفأم،توقن،ليفونهوياهةاللجنوبيةفييتام

بةالخضرانيابراهيم،العلوياللهعبد:اليمن.ل!يفيرااونسيمو:الاخضرالراس

،مروةحسين،اللهالعبدكامل،اد-بيسلىهيلد.:لبئن.جايانجبليك.ك،اببصا!و.:سيلان

رامزخليل،أدونيس،الهنصرااميلي،سويدأحمد،خوريبىئبف.ببريدسجورج،ررءار-دساللدكأور:ؤبرص

سركيس..جواشيمبولان،اوستاشبروداف"يو:داهومي

ندلوفو.غواكوبا،سول:(روديسميا)يمذابويزسبحاسظهير،سجاد،اناندراجماك،رايباشهاندكأور:الل!د

السيدة،(العربيةاللجامعة)مقصودكلوفيسد.:الضليوفراجي،ايماناخطرول،اللهكلام.م،بالوبيري.س،3،!وباديهايمو

،(شيلي)كولوان،(بلفاريا)فاساييف،(بلجيكا)شتيركايفون.دوس!ا

ليناا-،(لونيابو)فسكيبروكو،بهغييهز،(ياهنغار)توماساًلادار.بيلانؤبيرفا:يسيانموا

اركيطو،بنيتزفرنانرو،(تش!هبموسلوفاكيا)بوتكاكبافل،برنسكوفاالسيدة،النعيميسليمد.،الدكتوريالعزيزعبدد.:اللعراق

،كلوديوسادوار،(هولندا)برو!مانايان،(المكسيك)زوبيدانت،ذل،كل!ديسامي،الدينعزيوسف0د،داوودالشميخصب!بحة

جيورجيو،بيوفينيغيدو،(اللديمقراطيةالماني!ا)شلوزوولترماكسعبد،الجبورياللهمحبد،مرادآمنة،الولاليالرزاقعبد،طاقة

فتحي،حنيفة،اباظةلروت،(سوريا)اكياليسامي،(ايطالليا).السلوماللوهاب

.(.ع.م.ج)خضرعباس،موسىصبرك!.الاتيبوزوغ:ايران
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