
ئهـودؤ!عالمحولثامحربادلصإد-كهلكالو!رااوقاع

بجما!ب-ريدتصقعنثما،الاخوةايها،والاديب.وعرضهاًدعربيالقاهرةفيالعربللادباءلسادساالمؤتمرانعقد

ح!-"عنذللكفييصدرانما،أرادتهامنارادتهويجعل،شعبهوححرت،الماضي(مارسر)اذارمن؟او16بينما

الصفولىمقدمةفيبدورهالعميقووعيه،الاصيلةبرساتهاًلرهف.العربيةالذولمعظممنوفود

"،مة!ياتاريخفتراتاحلكفيوالفروالفنبيىلفدبنانتئاور!لادئيمنعكافنرروتالد!ورالافتتاحكلمةالقىوقد

نءانتقاصكلوعن،مواطنيهوحريةالعوبيالوطنكرامةعنا!دفاعصورفيالمتحدةالعرررةالجمهوريةفيالثقافةوزير

تعرة-تاوامتهنتاداثمنمنللحيل!يعودلاالتيالكريمةجممالقيوالعلوموالادابالفنونلرعايةالاعلىالمجلس

ر!ازعلااذيا!ققيم،والكرامة،واو!راللة،ا!رية!م،ردلاذ!ها!:كلمتهلصوهدا،الاجتماعية

ودونتزمتدون،الميادب-ننشىفي،والابداعالخلقممارسةفي

تضييق.عكاشةلروتالدكتورءكلمة

..الاخوةالها..الادباءالاخوةايها

امه-دادهوفوفاللفطليعةفيمكانكمواخذكمهناالتقاءكمان!المالفيهايهبقرة،المعاصرتاريخنا!شراتاخطرمنفترةفي

قضصالاءنمداف!نحما!لهمعاشواالذينالعظامالعرسةكتاىلتاديخءلا..ملا.....
..........يومناللديل!معمارادوىاماموالحطرال!حديوجهفيكلهاللعربثي

ويدفعالانسانروحعنيدافع.جبرانخليلجبراًنعاشلقد،الانسانحدعئداطماعهتقفولا،عدلاولحقوزنايقيمولا،انسانيةبقيم

.الناسبينيقربكيبهدهبكل!جيء،لرواتهاوانخص،بالارضشعوبعلىالسيطرةسبيلفي

.البقاءفيقومهحقعندفاعاالحسامالباروديوامتشق.عملوصرخةاملانتفاضةالسادسمؤتمركم

رو!ةسبيلفيوالاستعمارالعسفلقوىنديماللهعبدوتصدىطليت4وفي،ائحررالعالميقفحينالطبيعيمنكانوقد

--7.واهلهبلدهانصم*كونواانوحريتهالانس!انكراهةعنمدافعاالابيالعربيالشعب

القائد،*ديبالاساسيباللدوركلذلكهـي.بقومونكائواوقدوشمل،خلامحةطاقاتمنتملكونمابكلمجاهدين،صفوفهمقدمةفي

وتموةالحقخدمةفيوكلمتهداىحه:8عئدمااغلىيضعالذييكونء-طكأشرفالمعركةوتخوضون،متقدايمانص!وركمفي

لا.-الجمال.المقا-للون

..الاجوةايهااقلموا،المضيئةوالكلمة،والثقه،الايمانانفيشكمنوما

موكبهاتتصدرونواتممصيرهاالليومتواجهاًلعربيةألامةانالاسلمحةامضىعنخطراتقللالعلها،المعركةهذهفياسلحةالحر

الشصبمعوتمضون،الهاديةالكلمهمشاعلبايديكمترتفعالراحفالنروةولاالارضيستهدفلاالذيالعدوانذلكدحرفي،جميعا

باراد-!متخطمونولسوف،ظلية(لتضحيات-كانت!ماالنصرالىالىويرمي،قلبهولبتحيف،الانمصانروحعلىيجوربل،فحسب

سدود،وتطهرونمنالعوبيالوطناجزاءبينالاستعماراقامهماالقويةوالخلقالارهـاعئحوتردلاالتيائطلاقتهوقمع،الفكريتراثهتقويض

ولامواط-ن،عزتهللوطنوتستعيكلون،المغتصبةعارضناوالعملبالدم.الميادينكلفي

وتبذل،خطواتهاتتابعالمجيدةالعربيةألامةتعودحتى،كرامته..الادباءالاخوةايها

السامص*،والقيموالحريةالعدالةتسودهاصبلأةبناءفيالخلاقةطاقلالهاالطر/قتمهيدفي!دبدوداليقينعلمليعلمالعربيالشعبان

ملءتزاللاحضارةكنالماضيفيق!متهمااضعافالبشريةوزطيايفساويعلم،العربىالعالمفيتتفجرالتيالتحرريةالحركاتامام

وقلبه.الزمانسمعحققتخنى،الطويلالطري!علىالحركاتهذهمواكبةفيالادبدور

المرتةالامةمال2تحقيق!ي،خطحمويباركيوففكمواللهوقداليومنراهلهذا،امثيرتحقيقعلىواشرفت،غايلالهامنالكثير

.الخالدةوفرسان،الكلأمةواصحأب،واللفكرالادببرجألانظارءتعلقت

أءلالئمنومزيدا،1والكفاحالجهدمنمزيدامنهمينتظر،الشعر

السباعييوسفالاستاذتدرير!قي.وارصوالضيقةوداءاللؤ،بالسعيمنومزيدا،والمعأنا!

اًلادباءلا"لحادالمامالامينالسمباعييوسفالاستاذالقىثمبحك!وهووقضاياهثعبهتجاهالتزاماعليهتفرضالاصيلالاديب

التالي:تقريرءالعربيحيلها،احداثمنحولهيجريبما،محالةلا،يتالرالاصالةهذء

..والزملاءالاخوةايها،بسواءسواءالفرددخيلةعنيعبركماالامةذاتعنيعبرمثرقاأدبا

غريبةالقاهرةوليست،القاهرةفياليومنلتقيانيسعدني.ذاتهاا!حداثمناقوىالفردالانسانوفيالمجتمعفياثرهاليكون

اهـ-لملأ"هنالكماقولاذأننيعنها،غرباءولستم،الاخوةايهاعنكمالحاسصلأالآونةهذهفي،الاخوةايهاهنااجتماعكموليس

هـصىالاخحساصباهاأقولفائماوترحيبا،تحيةالقلببملء"وسهلامعماركفيالاديبدور"وهو،للمؤتمراًلرئيسيللموضوعوأختياركم

ادباءكلعنوبالنيابةباسمي،جديدءن،والزملاءوالاصدقاءالاخوةماوكلصورمنالاستمماريتخذمابكل،"الاستعمارمنالتحرر

تحي"الليكمازجيبذلكاننييرقينيوفي،اكتحدةالعربيةالجمهورية"العربىامتئابقصا؟لالمتزامكمتكيداالا،اشكالمنورا?يستخفي

لاةاننا،مصرفيالطيبالعربىشعبناارناءجميعمنوالمحبةالودءسادقاتعبيرا،الموفقالاختيارهذافيارىانني،العريقوشعبها

نفسهاترىوالقاهرة،العرببلاخوةالالتقاءيسعدناعماشيءيسعدناصدرفييجيشلمامخلصاوانعكاساكلهاالعربيةالاهةعزيمةعن

ابوابهاللبيتيفيحكمالهمابوابهاتفتج،جميعاالعرببيتدائما.ابنائها

سهلا9اهلا:الاحوةايهالكماقولهااحرىومرة،الواحدة*صةلابئاءهـ-ذهفىمامدىا؟كدانالىاليومحاجةفياظئنيوامست

بيثق.فيالارادةهدءان.وخطر!وةمنالاناجتماعكمعئهايعبرالتيالارادة

.بةالادباءالاخوةايها.اعقالهاعلىوردهاودحرهاالقوىتلكلقهرضروريةمقسة،وحدها

بوطئنت--،مرت،الخامسمؤتمرنافي،بغدادقيالتقينامنذوطئاطولفيالعريضةالجماهيرارادةصميممننابعةارادةفهي
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التجربةصياغةوعلى،كلهلملل!عنآدغبيرعلىمقدرءهنذللكبعدسشكبماهنانلتقيونحن.جساماحداث،جميعاتعردونكما،اللعربي

الثراقا.اكثرافاقالىودفعهاالانسانيةالراخشسةحياتهمراحلمنمرحلةاخطريجتازوايوطنالتماهرة

يصحانزاههعنيتأتىانمااننشعبهبهمومالاديبانزامين!بنآملاونتامله،ذللكنوكدانالىدائمابحاجةنحن.بالاحداث

ينأتىكما،الاصيلوالاديب،الاصيلالالسانبهايدينلتبم6الصدقالفةمنغشاوةمعالمهتطمسلااحساساونحس!هابعار.اعمقالى

اللقادرةموهنتهعليهتلقيهاللذيالدينهذااداءبضرودةاحساسهعنتالىيخنافتراتمنالحاسمةالفترةحقمانشهدجميعااننا،واظتياد

وهو.ومقدرتهبضميرهملتزماذنقالاديب.الالتزامبهذاالوفاءعلى،هنردداناكدنااللفطفوالبمنقاللبمجردذلكولشى،اللطويل

الحادقالتزامهمنبعهيمللاديبفالحرية،الحريةسوىتخلقهلاالتزاميترتبماوكل،مرارةمنمذاقهافيمابكل،واقعةحقيقةهوبل

..ادباولا..صدقا..ينتجلاحريةبغيرالاديب،المثمرثقلهاونحمل،بهاننهضانعلينا،امسئوليةوهي،فادحةتبعةمنعليها

..والرملاءالاخوةايهاالمقاومةوصلابة،الارباءواحساس،المفكرينووعي،المقلتلينبشجاعة

محنةهي،الليسوموطننايعانيهاالتياللجسيمةالمحنةان.زمانكلفيللعربالتاريخعرفهااتىوالصمود

حطو،عليهتضافروما،ويلاتمنبلادناعلىجرهوما،الاستعمارالحاسمةالرحلةهذهفيالاخوةايها،عليناتلقيهامسئوليةوهبم

حضادتنا،لتخريبوجهدبلادنالثرواتلمعلبمن،والواتهوعملا؟هنصوغهدذيلالمصيريواجههاالتياللخطيرةالتحديات،تاديخطمن

علىالسواء،لامحماقهاوتقويضحياتظلوجهوتشويه،طاماتناواستنزافورخانهاوامنهاحريتهاتحقيقأجلمن،شعبنامنالملايينادادة

رالابالاستعماريالاسرائيليباللعدوانذروتهالانبلغفد،كلهذلكاشكالهبكلالاستعمارالينايوجههأالتيالتحدياتهذه.وكرامتها

وطننا.على.وعملائهاواعواله

ذللكبازاء،اليوميجتمعواأنالعربيةادباءعلىلزاماكانلذلكوشعبنا،وثرواتخيراتمنبهوتفيضيزحملهبماادضناان

ناارادتهمتوميقمنوكان،العربيالوطنكيأنيتهدداللذىالوضعووطننا،وامكاشاتطاقاتمسنابنائهصمورفيويجيشبهيموربما

منا)تحررمعاركفيالاديباختياهـدورعلىالارادةهذهاجتمعتوما،العاللمبلادمنالعقدواسطةفيفريدموقعمنبهيمتازبما

.السادسلمؤتمرهمكعوضوعاالاشنعمارتجبراتؤئ!ط،القاراًتملتقىفيفسيحةحيويةرقعةبنيشغله

اعفقن!ركجميعااننافيالاخوةايهايخامرننلاشكمنوما،عشرألتاسعالقرنئوراتعنهاتمخضتالتيوالصناعةالتجارة

ار"خرالمسئوليةجسامةندركمابقدر،الدورهذاجسامةمدىالادداكمناطلقهاالتيوالاستغلالالاستعمارقوىحرضقدوغيره،كلهذلك

الوطن.يحتملهاكماجميعانحتملهاالانسانسيطرةوازدياد،الثرواتوتراكم،الصناعةتضخم،عقاللها

هذاتعميقفيتسهمسوفوابحاثنامئاقشاتناانشكمنوما.وطاقاتهاالطبيعةخاماتعلىالاوروفي

جميثا.اننايقينعلىرلكنني.المختلقةبجوانبهوالاحاطة،الادرادالاستعمارتاريخ،الاخوةايها،المعرفةحق،جميعانعرفاننا

والمدىالغايةيبلغحسهوبل،متوقدحسوصدورناقلوبنايعمرالكنبمننعرفهانقيلالمناثرةبااخبرةنعروو،ارضنافيالاوروبي

لعوأمل،وطتابهاابتليالتيالمحنةبهذهالمحرقالمتصلالاحتداممننهبمناللعيندأيرأيناهفيمانعرمه.العقليوالتحليلوالاحصاءات

والتحدب"ت،الشاملةالتاريخيةالظروفنطاقفيبعفهايندرجعانتواجداب،وجودنالمقوماتوتقويض،خيراتنااغ!تصبوحشي

ن!قفي،شكبلا،الاخربعضهاوينموج،العصربهايواجهناالتيمانقبلواللعقلبالقلبحلواعل!،ألارضتعانيانقبلالروحمنه

تبعاته.تحملفيجميعانتشارك،والخطاللقصودمنجوانبولكنناجميعا.جوانبهامنالاعمالاغلبفيالماديةالحياةمرافقيصيب

اننا،المجالهذاوفي،الليوما؟كدانالىبحاجةاظننيوماتنالانمنبكثيراعظمالحضاريرصيدناانجميعالعرفألاخوةايها

عاتؤل،علىالامورطبيعةالقتهاالتيالجسيمةبالمهاموعياالناسارهفمهما،ينفدانمنواوفراغنىالروحي!اثناوان،المحنةهذهمنه

الناساكثرواننا،التبعةبهذءالنهوضعلىالنالياقدروانناواعصىاقوىالبناءةالخلاقةشعبناطاقاتوان،الاستنزافمنهبلغ

اللذيالطريقعلى،شعبناصفوفمقممةفيالدربلريادةاستعداداالاستعمارربقةتحتوالعناءالكدبطولانهكتمهماالنضوبعلى

اللقريب.المشرقالغدالىحتمايفضيسوفترديدمجردولا،زهومنشمفىث!كلهذللكفيوليس.والاستغلال

..والرملاءالاخوةايها،العريقشعبناحياةبهاتشهدحقيقةتلك،تررادهاالفنالمصطلحات

بالاهدافالتزاماالناساعمق،رسالتنابطبيعة،جميعاانناالقادرةالخلاقةقدرتهوفي،والدمارالغزوموجاتكلامامصمودهفي

منالغقيرةالملإبينوتبتنقها،شعوبنابهاتدينألتيالكبرىالقومية.والاطلالالركاممنآلحياةوبعثالدياجيرمناللضوءاطلاقيعلى

سابيلفي،تمنهوعزغلامهما،وعطاءببذلتضنولا،وطنناجماهيرالالمامةنلمانالى،الاخوةايها،بنايخلصكلهذلكوانما

،الدؤوباهـصالو!يوروتنا،ار!ادقةا!ةسلاحنا.ء!قها-،والشعراءالكتابنحن،والفيالادبرجال،نحنبدورناالسريعة

وعهىدا،ا!ماقهاواستكشاف،الحقيقةوجهاستطلاعوراءسعياالمعنةبازاء،الحياةفيالساميةالقيمةعنواللباحثينالكلمةصناع

وتدهـ!،اروفاحجنوةتتوهجتى،طاقةمننملكمابكل،بارمملالوف،ءعلىقدرتهفيمناكلبهايمتحئكماالوطنبهايمتحنالتي

مستعصيةكتلهواحدةكلهاالعربيةالامةوتقف،والنضالاللصمودجبهة.معئتهفيوطنهنحوضميرهعليهيحتمهبما

تواجهها.التيالتحدياتكلدحرعلىةقادرالمنالوهو.شيءكلوقبلاولاالاصيلالانسانهوالاصيلفالاديب

وحتى،النصريتحققحتىبواجبناسنقومانناشكمنوماوحساسيته،ومقدرته،موهبتهتبعة،ذلكبعد،عليهتقعاللذيالانسان

مواله!ونرد،اراضيناعلى!الاستعماريالاسرائيلبمالهلموانندحر،قلبه-فييعتملوما،احداثمنحولهالمجتمعفييضطربمابازاء

نط!روحتى،الطيبةارضناعنمنحسرا،اعقابهعلىكلهالاستعمالىي.السواءعلى،وآلاموامان،وافراحأشواقمن،الناسقربوفي

اصصركلومن،الاخيرالسافرالعدوانلاثارالركلمناللعربيالوطنمجتمعهمنيتجزألاجزءايجملهالذيلواقع1آلامرهذابحكموهو

انوطن.هذامقدراتعلىالمتواصلالاستعماريللانقضاض،ملتزمواديب،ملتزمانس!ان!ضميرهواخلاصهاحساسهوبحكم

بالقلم،كفاح،لمافينثاركانامتنابازاءالرئيسيواجبنااننطهلانالليوميمكنجديدمنالقضيةهذهفيوللشي،مالتزمومفكر

يستعبحت!ى،جميعاوبالفكرباللجهد،وباللمملبالكلمة،وبالسلاحبماالايمانالىجميعاانتهشاالتيالبديهيةبمثابةفهو،فيهالقول

منقوصة،غيركاملةحقوقهالسليبةفلسطينفياللعربيالشمعبواقعفرضاوافىزاممسأالآهنااًلمناطوليس،ناصعوضوحمنفيها

الصهيونيالمدوانلائارأتركلمنهبرأالعريقاللعرنجماوطنهويستردللحريةممارسةالامرحقيقةفيهوبل،9الوجدانعلىغريبةقوةمن

الاستعماركي.اكاسيعانيهلما.نهومعاق،.المشعكوفكرهالرهفحسهمننابعة،الاديب

الاست!هلأرمقاومةجبولأ،طاقهمنيسعنامابكل،ندطمانوعلينانابعةهيثم،الاملفيفسحةاوفيقبن،وأسيبهجةمنجميعا
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:المتحدةنؤيدوان،العاللمانحاءجميعفيشاملاهجومااليوميشنالفيمماالعالي

والتوعيةالادب!بشعبوبخاصة،المتحررا.دعالمشعوبتخوضهأدذيالبطولياركفاح

الىعنايتهمبتوجيهالادباءبمطالبةاللخاصةفنوصيةتحميقا-مثيللضراوتهيسبقللمأدذيالانفضاضهذاوجهفي،العظيمقيشام

وزادةأنشأتهاالتيالجماهيريةالثقافةقصورفانالشعبنةالقاعدة.التاريحفي

فيكبيربمورتقومالمتحدةاللعربيةالجمهوريةمحافظاتفياتنفافةمنغال!يةعزيزةلاجزاءاللصفيقالغاشبمررالاحتنقا،مانوعلينا

الغاية.هذهتحقيقمقاومهفتلك-الثمنكانمهمامحنهنتجزأانيمكنلا-وطنناارض

رحلاتالمتحدةالعربيةباللجمهوريةالادباءاتحادجمعيةتنظمكماء.المضيالمشرقالعربيوجههاللهانردحتى،وضروريةومبررةمشروعة

الوعبمايقاظعلىتعملادبيةقضايافيهاتناقشالاقاليمفيلللادباءالعاهـ!العامالراياحاطةسبيلفيالجهدنخلصانعلينا

.نظاقاوسععلىالقكريةالناحيةمنالعرببمبل."يةاللافيواميركاألغربيةاوروبافيوألادباءالمثققينودثالر،كله

الادباءبهايقوماقيالجهودشآنمننقللانيمكنولاهذاقضيتنابحقائق،ايضاالاسيويةوالافريقيةالصديقةابىلادبعضفي

ار.ربيطنالوانحاءجميعفيالتحرريةللحركات.فأييط!مفيالعربانيجبألحق،لكن،حقنا،مراءبلاالحقان.السليمةوأبعادها

هذهمنمزيداننتظركناوان-أفريقيافيربخاصة-وخارجهخطرااقلهاولااهونهاليسكثيرةباسلحة،اللعصرهذافي،ضسلح

تقوماللذيا!امالدورالىالمناسبةبهذهاشيرانويهمني.الء،ودونذيعها،،ونعمقها،ونجلوها،نوضحها:اللحقيقةجوأنبعلىنلحان

للمكتابالدائمالمكتبيصدرهاانتيالاسيويالادريقيألادبمجلةبهواللظي،الكاملوالصدق،والموضومحية،اللحجةفوةمنآساسعلى

ولضموالفرنسيةوالالجليزيةالعربية:باللغاتالأسيويينالأ!ريقيينماسرعاناللذياللفظاشتعألوعن،الهوجاءادعواطفاستتارةعن

بينالفكريةللرواب!نوثيق!اوالاشيويةالافريقيةللادابمن)مختارات.الرياحتذروهالذكماوالهعئميمألرمادمراًرةالاتتركفلاناره/حبو

.الاداببهذءشعوبهماونعريفالقادنينهالينادباءوقويةمنيمعة،اللفظبهرجدون،ذاتهابحد،اللحقيقةان

ودنطينةألادباليمنتلقناهدرساولذللك.والقلوبالعقولالىألنغاذعلىوقادرة

العربوالكتابالادباءاهتماممنالاكبراللجانب!لنمطينشغلت.حقافادحاثمنهودان،ءحسظ

للقضيةالمختلفةالجوانبعالجتمؤلفاتفصدرت.العربوعيرات،ءبمعفيوالادباءوالمفكرينبالمثقالينصلاتنانوثقانأو!ثلينا

ن!خا!ة-!ءزةفيأوعربيالكاتبدارعن!ررمامنلا،ولسطينهـ-كاجميعاالعالملدباءسببنتصلالتياللقويةالرابطةان،العالم

كتاباتحاداعضاءاصدرهوما،والسياسةالادبفيفلسط!من،أ"،شااحتياجاتاعمقعننعبرانهااذ،والدائمةالباقيةألرابطة

!كزاخرجهوما.المقاو"قىاوشعرالفلسطينيةالقضيةعنلمحلسطينوا!فهم،الحقيقياللحبدواب!عليهتقوماللذيآلركينالاساس،هبم

وايض؟.فلسطينيهدراساتسلسلةفبمبلبنانافلسطينيةاالبحوثونظمها،والوانها،عقائدهااختلفتمهمااللعاللمشعوببينالحقيقي

اتىار!طيئيةالوثائقومجموعةورهـطينرو!ةالسنو!وا!ويمج!وزاذياالضاملالانسمانيالصعيدعلى،والاقتصاديةالاجتماعية

لبنانفيصدركما.بلبنانالفلسطينمةالدراساتمؤسسةاصدرتها.وابقىواشملاعرضوحدةالىيصل!كيالاختلافاتكل

فياللجمهوريةايضاوترجمت.فلسطينجغرافيةعن"جلدينمنك!ناب.للفبمصوهـالاستعماركلنقاومان،كلهذللكبعد،وعلينا

اللىا!مريا!ىةنناجفي!اجودمنمخالىاتا!سةارعربرفيبهـس،الضاريالتقليديالاستعمارمنهكانسواء،وآشكالهمظاهره

لا!رار!ا.تمهيطالا!ةا!اتاثرأءهيستخفيبمأألجديدالاستعمارأو،سافرةفوةمنعليهيعنمد

مئظمعةقاهتفقدبفلسطينخاصةمجلةاصدارحيتمناماوبتالثقافةحفولفيوالتخريب،الاقتصاديالتسللاةنعةمن

ولدهماغزةفيفلسطيناخبارمجلةباصداراللفلسطينيةالتحربر.واللعميلةالاستعماريةالمخابراتاجهزة

تصدراللبنانية"المنصر!،صحيالةكانتكما.ا!ةمحفب.ةو!فتمنالاستعمار،امامنايقفاللذيللعدودراساتنانعمقانعلينا

."فلسطينملحق"فاذا.بينهماالمشينرالحلف،أخرىناحيةمنوالصهيونية،ناحيقى

صولموضوعاتهاتدوروتلفزيونيةسببنمائيةافلامظهرتكما،صح!بحاوسيظلزالما"نفسكاعرف"شعاواقديمالشعاركان

ركنللدضمصأرياالمحاولاتوتبذلفلسطينللقضيةالانسانيةالنواحي.مضىيومايمنبالتطبيقاجدراليومهو"عدوكاعرف"شعاركان

.المنحدةاللعربيةأجمهوريةااذاعةفيفلسطينوصجانةاستقلالنا3دفيرسالتنانواصلآن،ذالمثبعدوعلينا

توصياتفاشننملت،فلسطينبقضيةاللعربالتربويونعنيوقداللحضاريالميدان9!ي،وألاؤتصاديالسياسيالميدانفي،سيادتنا

فيرايرفيبال*ويتعقدآنذياللعربألتربيةلوزراءالثمالثالمؤ:مر.السواءعلىوالفكريوالثقافبم

يعملءربيجيلتنشئةتستهدفتوصياتعليهاشتملتفيما68!ا***

العربي.طنالومنألاخرىالمغتصبةوالاجزاءفله-طينتحريرعلى:الا!زاءالاخوةايها

فصيفةالثقلبوزارةالاطف،للثقافكأالاستشاويالملأ"ح!وأ!تم:الكلامةالامانةفقريراليكماؤدماندلكبعديسرني

وضعطريقعنودللك،فلسطينبقضيةالمتحدةالعريةاللجمهـوريةالذيالخاروسرالعربالادباءصؤتمر)توصب،تبال-سبة

نافيالاملكبيروهو،الاطفاليناسبباسلوبومسحبتقه-ص:ا65!سنةفبراير؟ا-15صنالمدذفيبغدادقيعقد

الغاية.هذهتحقيقفيالعربالادباءمعهيتعاون"ءرشةفيالاديبدورهوالمؤتمرهذافيالبحتءوضوعكان

كناوان،الفلسطهنيةالقضيةلخدمةجهودمنبذللماامثلةهذه.والفيءاشحرير

.اللجهودهذهمضاعفةالىنتطلعالوضوعهـذاجوارب!اقةاللفتالتياللجانتدارستانوبعد

:لبناءواربفيفيوتوصياتبمبادىءخرجتللمؤتمرقدمتاتيااللبحوثضوءفي

تو!ح!رودةصةالخطالخلممسالمؤتمرلمتتوصهحيثءناماوالادب،والبناءالادب9!،و!س!نوالادب،و?"والت،الادب

الهـصبيالتراثعلىوانطدندالعربيةللاشترادنةالفكريالاطار.الادباءاتحادقانونر!شروع،لتراتوا

.نطبيقفيغيرنايهضهجهوماانتهجناهمابينوالتميهـيزوالاسميالاف-لعلىاو،النوصياتهده"حقيقفىكبيراالاملولمان

دائرةوضععلىوالحملالعلميالادبيالانتاجوتشجيع،الأشتراكببةاهـ-!ةوقصرالكاملبنائهفيالادباءاتحادقيامعدموركئ،رعضها

فيالاشتراكيالاتحادفان،اللعربيةبالامةتليقشاملةعرببكأمعارفيروو-جللمالسادسا؟نمرواآللخا(سىالمؤتمر!قدبيئانقفستالتي

والعلمية،الادبيةوالهيئات،الممنحدةاللعربنةوالجمهوريةال!راقءنكلفيبدىءقدجاتالتوصبعضكانوأن،الغايةهدهلتحقيقالمجلمل

هـذهلتحقيقكبيرةكأ4محنا4توجا)مرلمياوطنافيالجامعاتوبخاصة4العربهاللجم،وريةفيؤفذها،ا،ثال!مبيلعلىكلنهااذكر.تنفيذها

511



العربةابلادبيثطولممائجهاتصعلطالخياوحدةاتعميقفيبدودهقطعتفقدالعربيةالمعارفدائرةوصع!لىاللمملحيثومن،اللغارة

جميما.خطواتالمتحدةالعريةبالجمهوريمةوالئشرللتماليفالعامةالمؤسسعة

الو"يق.وتضامئنا،وحدتنا"؟يةهنااليومواجضمانحا.ا!ملهراتحقهقطسبيلفيتمهيربة

اقدارها،امامها4خطضالذيالطريقتقطعسوفشعوبناان:والتآطآرطفي

ليه.1تصبواللذيالمستقبلشكلالمسضقلةالحرةبارادتهاتصوعوسهوف

،وسوفالضضليلموجةتنح!مروسوف،الاس!محمارينزمولولىالعربيةا،قطارفيمراكزانشاءبضرورةالمؤتمرتوصياتا!مت

ويجرفها،الانسانيةللقيمالمناهضةالدعواتكلمصيرالصهيونيةتلقى-زاموا!واللعامة"الخاصالمكتباتتضمهاالتيالمحطوطاتلنسجيل

التار!ج.تيأراللجهاتللدىمكنباتهمفيمخطوطةكلبتسجيلالمكضباتهدهاصحاب

الجهـ-دنخلصطسوف،صعوبنا3منالطلائعءفوففي،ونحئلاهـ-!(راللعربيةالدولبجامعةالمخطوطاتمعهد،ابلاغسميةالر

بهااعشطالماايتيوالحضاريةوالروحيةالخلقيةا!مءىدفاعا-دوجمثانوبياناللفروريةالاوصالىءعالمخطوطاتبهدهمسلسلة

بهبى!كلهاألانساثبهوعلم،اركانهاتوطيدفي،اسهم،بيالبالوطناصولعرىللتدريبالمصوطاتبمعهدمركزانشاءوايضا،المخطوط

مبادئها.وتدتنقتتبناهاوكيف،تتلقنهاالدولبجاهعةاللعامةالامانهولوصية،وتدفيقافثصاالشاثفيالعمل

وبرحبس،بالضر؟رة،بهنرتبطالذيوالميثلوالعهدهوذئككلفيالايراعقازوناصدارالعرينرومات1معتتابمبئقالعربية

،1،طنة،وكنزفا،ميراز:اهيالتيالاصيلةالحقةللحريةممارستئا.عربي!ر

معا.وكتفيبامحئاقناالمنوطةاب!وريةفيالتنفيذموضعاضصياتاهذهوضععلىوعملا

نايمكنلاالذيالتاببخمنطقفذلفى،الاستعمارينهزمسوفلخمايةجمهوريكرارخوع*ضعالثقاقةوزارةقامتالمتحدةالعربية

الكبلدارعنهاالابلاغ(لمخطوطاتحائزييلزمالادبىالتراثمخطوطات
يدحص.

لا.ء..،بةء.--،.الساناتالاساسةادخالمع،خاصسحلفيلاثماتهاأل!ةوالوثائق
اها.هزيمةاًلعبثارادءلسعوبسااصصراي!حع!سولى..........

خطانا.ويرعىيو!قئاوالله.وجودهاوامحنهعتوياتهاعن

القوميالنراثتحقيقدراساتمركرالثقافةبوزارةالشىءكما

الوفودر؟ساءكمتتتوافراللذينالمثقفنمنالهـجديدةالاجيالتدريسمهمته،ونشره

لجامعةالعامةالامانةمن!وبخريسرشيدحسينالاستاذوالقىاعمالعلىللتمرستؤهلهمالتيئأثلكاتفيهموتزكوالخصائصفيهم

التابية:الكلمةالعربهلاال!ول.العلميوالئشرالتحقيق

نضالررافى،احييكمالعوبيةالدوللجامعلأالعامةالامائةباسممع!لىبها،قوماتجبماالمشكورةبالجهودئنوهانالايسمنيولاهذا

وكأبا....وشعراءادباء،حرهـكرورجالالمخطوطاتء-سن"ه!وراتللجدعالعربيةالدولبجامعةالمحطوطات

،4591سئةفيجة4العرجاهعتكمانشاءمنذالعامةالامانةان.العالممكتبات!يالمحفوظةالعربية

مض!را!تعالجهاافنيالميادينفي،لهتعملمابعضفيتعملوهي:العربالادباءاتحادقائونمثروع

فىالمشاركةعلىحرصتفقدولذلك،الشعريةومهرحاناكملاددة
..00001لجامه-ةاعامةاالامانة،ببغدادالخامسالمؤتمرلتوصيةتنفيذا

كماالعربيللشعرلثامنالمهرجانوفي،الحربللادباءاًلسادساثو"مر

السالقة.،المهرحاناتالموتمراتفىالمشاركةعلىقملمنتحرصكانتمجلمسعلىالعربالادبااتحادكالونمشروعبعرضاًلعربيةالدول

..".تنفيذلمتابعةالمؤتمرالفهاالتيا!تابعةلجنةوبائصال،لاقرارهاًلجامعة

..الشرفاءالمناضلونايهابأنالجامعةردت،القانوناثرارشأنفيبالجامعةالمؤتمرقرارات

يفالعربيةجامعضكمبهتقومبماالتنويهالىبحاجةانياظنلاالادباءلاتحادالاساسيالقالوناكراربانالتتبهاالقالونيةاًلادارة

الالتقاءمنفرصالامتظيحققمماواللعلميةوالتربوبةالثقافيةالميادين.العربيةالدولجامعةمجلساختصاصمنلبسالعرب

هذهرحابفيالا)خالتتاحبهنللمفرصا،الاراءو:بادلوالتفاهمكب-امتكفلالتيالضواًتبالخاذتقضيالضرورةكا.لتولما

الوحدةلتحقيقتمهيدا،اخيراًيستهدف6ماوذللك،القوميةالمؤسسةهينسةثياًلعربيةالبلادممثلواجتمعفقد،نشاطهومزاوئةالانحاد

ضد،الراهنةمعركتهامن،الصحيحمكاتهافيامتضاوضع،العربيةبئا)!ررالجمهوريةدعوةقبول!لىا!بووافقللاتحاددائممكتب

بكلامتناتزويد،ايضايسضهدفوما،اسرائيلوربيبتهالاستعمارهـ"مكما،القاهرةفيالسادسالعربالادباءم!ؤتمربعقدالمتحدة

والكرامة.والعزةوالقوةالمنعةاسبابفيالمشتركةالعربيةالبلادوفودد؟ساءللجنةفياممثلااليوممؤتمرنا

اهميةيؤكدما4591سنةابرماللذينغمسهالج(معةميثا!فيان،عمان،العرا!،الشارقة،سوريا،السودان،الاردن:وهيالمؤلمر

الىددطالتيالالسبابكاحد،اًلعربيةالبلادبينالتقافيالتعاونباقرار،المتحدةالعربيةالجمهورية،ليبيا،لبئان،الكويت،فلحسطيئ

الجامعة.اًنشاء.القانون

ليهانكونمااحوج،الصحيحالتعاوق،السادةايهاوالتعاون..*عزاءالاخوةايها

.المشتررالهدلىاجلمنالوسيلةفيتعاون:الراهنةءعركضنافيؤ،.نؤومانو(،اتصالاتنا9،ومؤفمراتنا،اجتماعاتذاخلالمناننا

،موحدةصفوفناكانتمافاذا،المشتردال!لاسلوبفيوتعاونوحدةطريقفيالريادةهو،دسالتناجوانبمنهامبرجانبالواقع

نضال:اظلوالا،الشوطنهايةالىنصلاناستطعنا،واحدةواهدافنا،والشعراءآلادباءنحنائنا،العريضالشاهلبممناهالعربىالعمل

متطزبتمستوىثونوكنا،هدراتذهبتضحياتناوظلت،ناقصابقبمبل،اليهاويدعو،العربيةبالوحدةيناديمناولئزالوما،كنا

المصير.معركةادلاءباعتبارنا*خواحدنانعرلىنكنلم،اواصرهاويرئق،اسسها

الافاضل:السادةابهاالتقسيمذلكاخراًلى...سوربينأوعراقيين،مغربيينأومصر!ين

بسنواتوبعده،بالجامعةالمصوطاتهعهدانشىء46سنةفيو؟?نيرزرااد!ة4!ورضنا!عرفكأبل،الضيقةالا!لي!للحدودوققا

العالميةالعربيةوالدراساتالبحوثمعهدانشىء(53سنة)!ليلة.العربيةادباء،اللعربالادباء

وهذه،(الثقافيومكمبهاالدالمةلججضتهااالثقافبكأالادارةجانبالى،فحسبمواطنينباعضبارنالا،*عيلالحئوطئناهىاعربيةاان

":هـانعدادالعريبةالحامعةتسعىالتيهي،الثلاثةالثقافيةالاجهزة.الاولاهـامفيادباءباعتار!ابرل

الى6491،سنةببغدأدالعربوالمعارفالتربيةلوزراءالثانيالمؤتمراسسممهارلسيتالذىالعربالادباءاتحادانمنئقةلعلىوانئى

.(والعلومواًاثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة):لتصبحكويرهايسهمسوف،باثماهرةا!سمادسهؤتمرلافيومسعمكملةراسخةا)يوم
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كاتتماوديلتظل..وطغيانوقهرواستغلالواحتلالواهبريالليةهـنالاولىالمادةفيعليهمنصوصهوكماالمنظمةهذهوهدف

..بلادنافيتؤديهالارواء.للكةدةورها

وهـ!،العربيالتراثوحدةعرىفصمتالتيهي،فاسرائيلطريقعناعربياالوطناجزاءبينالفكريةللوحدةالتمكينهو)

الاقنمطدك!،نموناوتحاربتراثئاوتزيفاللعربيةالوحدةتحاربالتيحتىالوطنهذأفيالثقافيالمستوىورفع،والعلوموالثقافةالتربية

وكلالفرقةوتثير،نفوسنافيالشكوتبعثتقاربناوخارب.(ديهاالايجابيةوالمشاركةالعالميةأللحضارةمتابعةفيبواجبهيقوم

..واقليميةوعنصريةطائفيةمنةالعربيةالوحدةتعاديالتيالنعراتبينثقافيةمعاهدةابرامعلىالموافقةتمتايضا4591سنةوفي

يستخدمهكانماكل،ذلكفيووسائلها،اسرائيلتفعله،ذلمككلمنالدول،مجموعةعنعبارةالجامعةانفيهاروعيحينئذاًللجامعةدول

والاساطيلالجيوشةادواتمنضدناالميادينهذهفيالاستعماربينهاالتعاونوتوثيقالعامةالاتجاهاتتوحيدفيرغبةالمعاهدةابرممت

ربطنامحاولةمعوالثقافةلتكنولوجبملوالعلموالمخابراتوالطائراتبينالرزصكطللفواكالن!نيالتقاوبفيوزيادةالثقافيةانشثونفي

ديارنا،محلىوقهرناانفسنافيوتشكيكناتراثناعنوسلخنابعجلتهالثقافيالمستوىورفعالتعليمنعميممحلىواللعمل،العربيةالبلادابناء

فراغاحياتنا!نعيشثم،عليهعالهاوتبعالهلنكونقيمنامنوتجريدنا.لشعوبها

حيويمنهجاو،بهانعتدقوميةفلسفةاوعلينا،يدللونماوونمناءاون،اهذامفهومتطود،عاماعتنرينمناقلوبعد،الزمنومع

..الا01:10-.لاعلبهنسيرالجامعةاعضاءعددانومع،نقسهاالعربيةاللحركةوتطوريتلاءمبما

مه،هدهءسعرويا...الجيلهددباء

عليكمواجباولان.خطيرجدوواجبكه!،ءظيمةجد!مكماناللجامعةدولفان،الجامعةانشاءعندألعددضعفاصبححتىزاد

المواجهةموقففي،الارمةمنتكونواانبهانمرالتيالمرحلةهدهفيهـناللطبيعياللبديلهوكان،ثقافيةزحدةميثاقبينهافيماابرمتقد

قلوبثميعمروماووجدانفكرمناوتيتمبما،للهال!ون،النتيجاعةالمؤتمراورقاداتء64سنةفيوذلك،السابقةالثقافيةالمعاهدة

اً..الا..0001،..000بعدادفيالعربوالتربيةرفلالمعلوزراءالثاني

فيلووج!لطالبفئئدصاضنعه:واللعاملعلىل!بصوفردامعبمالمفرلمامىلحتمهلعهاللذيالكبيرالمعنىيكمن،الثقافيةالوحدةميثاقديباجةوفي

عاهـةالازمةان.مكتبهفيوالموظف،منزلهافيوالسيدة،معهدهاهـحعيةبالوحدةللثمعورالاستجابة:وهوآلميتاقهذاأبرامالىادى

السرعةاختصرتهاقدوالمسافاتلللانتظاربنايطولانءناقمروالزمن.العربيةالامةابناءبين

كارثةالمحنةكانت،امتحاناننالتكون،درررصاالمحنةمننأخذلموان،طبيعيةهيوانما،فحسبقوميامطلناتعدللمالعربيةفانوحدة

اللحياةاثظفو!ط!،نتعلمتجربةكانتفالنكسة،طامةوانما،تجمعهامؤسسةفيلقاؤهااتققأعضاءتعدللماللعربيةوالمول

الغيراقداراجتاحت،اخلاصااكثروضميراستنارةاكثربعقل..واحدةامةهي

صنعفيلنايدلاالانسانتاريخمنعصرفيلندخل،مصائرناعقداللذيالعربواالتعليمالتربيةلوزرأءالثالثالمؤتمروجاء

منه.شيءالجامعةاصرالىليؤكد،6891شباط22-17منالمدةفيبالكويت

ورحابةالتاريخمحمقمناوتيتبما،بهاآحريامتنا!نلآمةوانميثاقبشأنالتربيةلوزلىاءالثانيالمؤتمرآتخذهانسبقماتنفيذ!لى

لنكسةتتسعان،المواهبونعددالممكظتوكثرةالمساحاتوسعةالافاقي،والعلوموالثقافةللتربيةاللعربيةالمنظمةوبشأن،اثعقافيةاالوحدة

لتضيعفتستوعبها،آليمةقاسيةالطماتهذهتكنمهما،هزيمةاوعلىتصديقهاوثائقالانخىلودعلمالتيالاعضاءاتدولبحثوذلك

ل!واهبناوتقتلهاالعميق.فاديخهافيوتغرق،الشاسعةمساحاتهافي.الوئائقهذءبايداعوالميثاقالمنظمةمنتل

..وكلمكناننا

اللعربيهالجامعةبهتقوم!ان،الافاضلالسادةايهاترونفانتم

العراقوفد!كلمة(اللحيوضميرهاالثقافةروحهووالادب)خاصةالتقافيالمجالفي

التطورمعفالريادة.بعيدزمنمنذامننناالليهتفتقركانتماهو

اللعراقيةالجمهوريةوفدرئشيآلدوريالعزيزعبدالدكتوروالقى.وصميمهاسلوبهفي،اللجامعةعملسماتمنهي،الطبيعي

التالية:الكلمة000000000ا..0

السادةايرهاالومت!بلالنورترىانالعربيهللجامعهاتيحلوله،طبموفي

صنتعبيرا،"والشاءارنتورة"اللخامسهؤتمرناموضوعكانو!ميمهااسلوبهافيتطورتقدالعربرقيالامورفيه،لكانتانشئتاللذي

.مواهـنانفسف،منعرفناولكنا،ايجابيةاكنرهومالىبصيرورتها

دور))السادسىالمؤتمرموضوعوجاء،التاريحيةامتضالمرحلة.لقديرنا......ء.....

نعرضتالتياللخطيرةبالتحدياتاشعادا"الاستعمارمكافحةفيالادبهـنرنالكانبل،عليهادالضيناالضع!واسباب،كالمي!اهاالعوء

زميشهاالتيالازمةبابعادللاحاطةودعوةالمؤتمرينبينامتنالهاهـوذللكوللعل،اللعثراتمنالكنيري!جنبناماالطويلةالتجاربخلل

النكسة.لعدسبيلفي،وتحررناحريتناسبيلفيتضحياتناجعلاللذيالسبب

-....-.كثيرةتضحياتوالانساليةاللقوميةمقوما.ت،علىوالمحافظة،حد.ننا

ريسوما3ودالرلبحةتا.نيورألامةحماةفيالحادةالازماتان000101
..........الابواباوسعمنالنضالدببابجعلاللديلسببولءلهودادحه

.*و"-.ومواجهةتحدياتمنتميروماالحركةالنك!ةلسحهجممعهد،من،ركممؤ،5يجبم?وضوعهنا،من..الحديرثادبما""ريحفيواعرضها

و!ضا.!يهاالضعفونواحيالامةا"كانماتعنتكشفوالازمات:الافاضلالسادةايهاهذا

..والموضوعاتالاستعمارمنا،نرحررمعركةفياللعربيالاديبردو))

.!د!،وفيبابعادهاالتبصيرفيوألادباءواللهتابالمفكريندورقي!ا،هـحسبا!ا،اتمراوتيالقاسةللتجربةلاموافق،"عنهالتفرقة

والصهونيةللمبمعتقبلالحلفرسبمفيمانتيجةكانذادئئرنتقاشسالنك!ةمهماوالسباسياللقوص!تاريخنامنقصيرةغيرلغترةايضاموافقهووانما

منوخططناأوضاعناالىننطرانعليناينحتمفانه،مبانترعدوانفي...الحديثوالادبيسالانجنماع4

الراهنة.مرحاتنافيالزاويةهذهفقدهـت،المستعمرينوناضلمت6بالاستعماربليتبلادناكلفان

اجزاءلهاتعرضنابل،واحدةامةللعدواننتعرضللمانظيثدونوقفواوث-كراءادباءتجدبلادناجميعوفي،والشهداءيااللضخا

حصلوان،علاقازهافيمتئافرة،الخارجيةمواقفهافي،مت!اينة...النضالعلىويحثوذالم،الهممفيهمويخبعثون،شعوبهمأزر

واقعه.مناكثرطاهرهفان"لقارب،العربيةالبلادكافةبينلستركاالقسيمفانها،الصهيونيةاما

دونوواجهناه،وشعبيةحكومية،شاملةبتعبئةالعد،وجاءاستعصارمنبآمتنعاالمتالتيالادواءلكلالشرعياوارثاو!ما
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.اخرىاساللبببالىمريرةنف!صيةحربالى،للقننوللم،حكوماتواجهغهلقد.المعركةفيأ)؟شعبنشركاىودونتعبئة

،ان،ومخططاتهالجديدتعمارالاساساليبنفهمانلناضرورة.الخطةفيالشعوبتكن

*ا-مصالرسموانوارت!باطاتهااهدافهانحللواناللعامللرأينكشفهازاب21!.ن،مجزأةا!ربيةيةالضولىلإ،الحركة،الازمة،واجهنا

!واجهتها.الطريق-الخطوطهـ-نبعضهايخرحولم.خللافاتها؟خطيتسننطعلموحركات

يفيفحمنهاخطيراجانباانبل،داخليةليست/معركتناانالدلي-لكنرهايكنللم،ذلثمنواهمايجابيطريقالىالسلبية

و"تنوعواررءبجهديقومواانوالمفكرينألادباءوعلى.الدونيالصعيد.تخطيهابلالاحداثمو،كبةيستطيعاللذيالواضجالفكري

وهـىالعالميئالعامللرأيجوانبهاواًبرازالمصير/يئقصتناعرضفيبا)ءر+ةيعرفكانفيماوالانقسا!الداخليالتوترالىهذا

العربي.الصعيدعلىالتوعيةعناهميةتقللامسئوليةب-نود،دليلاا،قوهـقىاتخذتهاللذيالاشتراًكيالفبينالقومية

أوضاعنايتفحصواانوالمفكرينبالادباءيجدر،وبعدههذاوقبللحركةمناهضايكنلمان،سلبياموقفاوقفاللذيالاشتراكيالاتجاه

بعم!الاموريعالجواوان.وصراحةبجرأةوهناهجنا،واساليبنا.والاستغلالجعيةالرمعاًحياناوانجروالاقتصاديالاجتماعيالتحرر

يىفحصواشاملةوبنظرةبموضوعيةاللحقائقيواجهواوان،وبمسئوليةهـنمربكاموقفاا"خذالاشتراكيالخصفيسارمنبعضانالىهذا

وبمس!ولية.كجدالامورالوحدويالعملوبرجىءالاشتراءجمةيوكدفراح،الوحدويالالجاه

الاوضاعيناقشونو،والمشاكلالاخطاريحللون،البناةالمفكرينان.مجهوللمستقبل

.واللبناء،الاخطارمواجهة-متلازمانهدفانوامامهم،بملابساتهاالاستعم،راساليبفيخطيرظورعنيكشفالعدوانان

،دورهيؤكمونانهمكما،ويوجهونه،يوعونهالشعبط!هلعانهمقوةاسرائيلفي"مثلتؤقد.لتحررهم،العربللحريةومناهضته

الحر،المجتمع،الجديدالمجتمعولىكيزةاًلبناءهدلىويجعلونهفيشركونهوحياتهااقتصادهاتتيدولةاسرائيلفيوتمثلت،العالميةالصهيونية

العدالة.تيعمهالذي،الرفهزاتوالمنبسالعلمواتخاذ،لهاالدائمأوالاستعدادالحربحالةعلى

لاخطار:صاتعرض،جديدةمرحلةابوابعلىالنكسةبعدانئا.القوةلتكوبنالعلمية

وانواقعنان2فكرنايصدراني!جبجديدةنظرةوتتطلب،جديدةوتطيبق،المبالشرالاسنعماروجودهايمثلالتيماسرائيلوصارت

ن!ةاسيناللقد.المستقبلالىلينطلقالحضاريةبجذورنايتصل4هيمنففرضفيالجديدللاستعماراداة،والاعتداءالقوةمنطق

!وايتقا-،جديدتقل!دفيندخلانلريدولادهوراالتقليدعبوديةمنهاوخلقدولياودعمها،واستراتيجبوادبياماديافاسئرها،وعاياته

الثوثب.الفكرونقيضالاصاللةنقيض.العربيةوالوحدةا)نحررحركةأوجهفياللضاربةالقوة

مننطلعاتجماهيرمعويتفارومجتمعهشاكل5يبحثالموجهوالفكريقومواان،خطيرةمسئوليةوالمفكرينالادباءعلىتضعالنكسةان

الاطارويضع،لهاتابعمجرديكوناندونمنهايستلهم،الشسبفبكشالايواجهلااًلاستعماران.البتاء،الصريح،الرائدبدور

لها.والعمليالفكري.!واجهتهالمتينوبالاعداد،اغراضهوتفهماساليبه

ارلمىاءالىيتجسهفلا،واجبهبحطورةيحساًلبئءوالفكروحاوةاسبيلىفيلل!ملوالمفكرينالادباءلمناشدةمدعوالمؤ.نمران

وأةقد/5ابقوافييتقوقعولا،ذاتينقدعنيحجمولااللعواطفيو(كب،وضوح4وفياصالةفيهتقدميعربيفكراجلمن،الفكري

ةالفكربالاسسويضعبشمولوينظروجديةبعمقيحللبلجديدة.اللعملطريقلرسمويسبقهاالاحداث

الافضل.للمستقبلبموجبهاويخططءةالقوالفئاتالت!اءعلىللعهلمنطلقاذلكيكونانلرجواننا

وخطيرةجديدةمسئولياتوالادباءالمفكرينعلىيفرضذلككلبيلفياللقوىجمبمنيمكنمشصركعمليتحطيطفيالتقدمية

الجديد.والجناءاللجديدالوعيطلائعبحقكانواللهاوش!رواوعوهاان.وطننافيواخطارهالاستعمارحلفمواجهةاجلومن،اللبناء

تعرضى-"تزالولاوطنناعرضتوالعدوانالاستعمارقوىان

المغرب!كلمةكضرورةاللعربةاوحدةايفرضوهذا،والاقضطاعزاللعبوديةللمذللة

التالية:الكلمةالمغربوفدمنالسرغينيمحمدالاستاذوالقىي!ترضهاوماوامتطلباهاالوحدةابعادنوضحانعلينا.وللبناءللبقاء

..السادةايهااجلوحدةمنامكانيلاشاوبكلباقلامنانعملوانالعملطريقئرسموان

ومنالبلدهذامنالليكموئحمل،تحبلااطيبالمغربمننحييكم،اللخارجيةالسياسةووحدة،والقوىالجيوشوحدةتحققعربية

هذأهـالسادسمؤتمركمفي،مشاركةواصدقاعمقفيهالمثقفةا،:خبةوينميهاامكاناتنايعبىعاللذيالتخطيطتنسيقمعاقتصادياوتخطيطا

المشرفةالهيفكأبذلتهاالتياًلطيبةالجهودبفضللهنتمئىواللذي.فيهااذفسنانجدالتبمالدائمةاللحربحالةمواجهةسبيلفي

وال!وؤيقالنجاجكللهنتمنى،واعضا؟هاالوفودور؟سأءقنظيمهعلىوبشكلمرةلاولاللفدائيالعملوبدا،الفداءروحاثاراللعدوانان

خض"ههافيالمؤتمرهذاينعقدالتيالحاليهال!روفان.قراراتهفي،العارمةوبطولتهالفداءدوحنحيياذوئحن.اللعزبيوطننافيباسل

نجاحه.علىنعملانبل،فحسبنتمنىانلا،بالطبععليئاتفرضالاستنفأرفىلنشاطهعونأيكونواوأندورهيبرزواانالادباءندعو

التيالمصببريةالمعركةفيلدورناالحقيقيةالابعادعلىبالتفتحذلك.والحكومياث!معبيااللصعيدينعلىلاسنادهال!عوةوفي،له

علىطوالسنينهنذنخوضهاكناانبعداحربمشكلاليومنخوضهاالغانتمماللعدو،رهابتعرضواًالذبئالاحرارالادباءنحييلهذا

توحيدعيئاتفرضالصهيوئيةضدمعركتناابعاد.مختلفةتمستويا.اللظلامقوىمتحدبنوالارها!للسجنتعرضواوالذين

معالممعهتتحدد،اوضوحامنجوفيالاحداثورص!الرويةزاوية.عن!اشيءوكلومخططاتهاوأوضاعهااسرائيلنفهمانعلينا

مرالمؤهذابانتهاءمناواحدكلبهايلتزمانيجبالتيالمسىوليةنغمض،انيجدينالن.الرهيبةومخططاتهاالصهيونيةدورنعيوان

وبعزمنا.اللهبحولانكمايجديلاالنعامةفاسلوب،عنهايكتبرواكلنمنعوانعيوننا

مناكلاانبيدبينناوراسخضمنيوالكلمة،اللعروبةميثاقانطهااساليبهاكوتخطبينثقارنانبناويجدر.يذفعلنالتهريجاسلوب

وماذابفعلانيجبماتحديدوبكلبالضبطيعرفانعليهيتحتمارسرعلمىمتيةوخطط!تمقدسلراتئالنكونوسوبتناوسوبتها،ومواقغنا

انوسائل.منوبغيرهابالكلمةيفعلانيمتطيع.واضحة

.؟س!/الا!المحركهيكانتالكلملأانعلىيشهدالانسانيةتاريخالاقتصادىت!حررنا4وجفييقف،ايجديدالاستعمارنواجهائنا

العالمالىالعربذحنخرجظوقد،التغيراتمنالسالميلحقفيمااسطور!ويثير،حيئاضدناالمرتزقةويوجه،حينانفطناواستثمار

وقتفس!ر"تحلماًلانسائية3نلم،جديدمجرىالىفصرفناهبالكتابالمساعداتسلاحويسننعمل،اهدافهتحققلاوضاعليمهداحياناالفراًغ

كانكبفماالكامةعلىتعتمداليوماًلتحرريةوالحركات.الاوقاتمنأثارةالصللمالبذلمنجهنميةاساليبالىويلجاآناالاقتصادية
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الانجر.اينفس،حتىوديارهحقوقهواستعادةوطن"شحر.برالكلمةعلىيعتمدنفسمهالصهيونيوالعدو،بهتخجلىاذيالمظهر

تضا!وكما،بالقوةالا.بستردلا،بالقوةاخذماان،اجلبثتىقضيتهعقعبرالعربيوالادب.مظاهرهبجميعالكتابوعلى

التيالارضنفسركللىاسردادهامنبدلا،فلسطنأرضعلىفلسطينل!م!واءالرا!ئةاًلمعركةابعادولكئ،سنةغذرينمناكأرمنذالاشكال

الذيفالوطن.الضياعكلمةعندوقفةمنبدلاوهنا.فيهاضاعتمااو،الئضالليةوطاقتنا،لمجتمعاتناالوعيبمستوىمنهايرةعلقما

تاهرتأنبعد،وشعبهاأهلهامناغنصيتالتىوالاهـض،استبيجواغوائه،اغرائهاو،العالميالعامالرأيتضليلعلىعدونابقدرةير-ءلمهو

يمكنلااغنصابهما،علىالبافيالعالميوالاستعمارنيةالعدولالصهيونيةوفي،الهامالاستراتيجيموفعهفي،وطئنافيالامبريالليةالاطماعاث

القوميةامتهباهدافمؤمنا،واعياعربياشعباهناكانطالما،يضيعاانعلمىةؤادرالصهيونيةانتبينالتيالوسائلوفي،اللباطنيةكنوزه

الذين،فلسطينابناءهناكانوطالما،والوحدةوالاشتراكيةالحريةفيالمؤتمرلهذاتكوندنالىيدعووغيرهذللمثكل،واستخدامهاخلقها

التجسبديكونواوأن،وطنهمعندفاعايقاللواآنأنفسهمعلىآلوا.سريعاثمارهيعطيآنيجباللذيالايجابيودورهواهمننهخطورته

انتهتالتي،المعركةمواصلةعلىالعربيالشعبلعزيمةوالفعليالحينصوغمانزنوان،الحذرءايةفينكونأنالمعركةهذه!فرض

فيها.وللاشتراكاللفرصةلهتتاحانط،ن،الماضيةجو)ضهاجديدامضمونايعطبماوهذا،اجلهلممنونكافحبهالنلتزم!قرلىاتمن

فيويخوضونهاافىضيفيفلسطينابناءخاضهاالتيوالمعركةهـ-نالتحررقضيةالتزاممبدئياانه.العربيالادبفيؤلملألتزام

ليست،والفداء،البطولةاروارأروعفيهايودونوالتي،الا؟مهذ؟.الميادينكلفيومجابهتهاا!م!ميونية

ومعركةبل،كلهاللعربيةالامةمعركةهيوانما،وحدمبمعركتهمج!اتهنعيمةرجهةانواضحالتخطيطهومناطلإب4فا

تبرزهناا؟من.ايضاكلهالعالمفيللحريةالمحبةالشعوبكافةطلى8ديرتالواضج-والتخطيط.،آلالممبرياليةصهـالصهيونيةالكفاح

والبعد،طينيالفل!ىاللبعد:وهياللفلسطينيةللقضيةالثلائةالابعادفان،المعرىهذءفيمت،كلروريكنومهما.الواعيأكزنحليلاةا

الانسأني.اوامالمياوالليعد،ايقومياررالمالىنخرجآن:وهو،العامالاطارهذاعنيخرجلنالدورذللك

سمبت،التيألارضاصحابهم،الاخوةايهافلىطينفأبناءعنغرباءلسشااننا.ايتعبيريهالوسائلبكلقضيتناءنونفصح

يتولواان،واجبهمومنبل،حقهمومن.اغتصهبتالتيوالحقوقالظر!كلنسلكانيتطلبوهذا،فيهمواطنوننحنوانما،أ!،ل!ا

الفاصبين،للاكلداءمتهماهمقافييجسدوأوان.بايدءلهم،قضيتهمزمام.ومنناتحريرالىتؤديانشأنهاءنالننيو.عالمنابهايتعاملإتيا

قرابينمنيقدمونهوفيما،والفداءإلتضحيةضئلمنيضربونهوفص!امنجانباتكسباناستطاعت،الادبطريقعن،الصهيونيةان

لااللذيالعربيتصميمالشعب،؟لمقدسالحريةمذبحعلى،الشهداء-تيجالايديولوالبناءاووحدهالادبان:نقولوانبرض-ناءلاماركيا

،أاهل!الىفلسطينتعودلنعلى،يلينلاالذيوعز(كه،يضعفمناحرزءقدالعدوأنيبدوماألىادىاللذيهوعامةالع!ونجما

علىاسرائيلتمثلهاذيااللعدوانيالوجودتصفيةبعدواصحابهاوظاهرةخفيةاقتصاديةوكيرصرف!اق!تصادين!اطماعفهناك.مكأسب

حسابعلىمساومةولا،فاوضولا،حلولا،تصفيةفلا.ارضهاوطت-افيالامبريالليةجانبمناللحاليهالمعركةتوجيهفيساهمت

الحقصاحبهوالشبهذالانطوحقوقهفلسطينوشعب،ففيا!لمنا!وعاحفينوظهمنفريدمثالا*،مالعرب،وضعت.اللعربي

،بمبةالتكتيالاهدافتبرزهناومن،وديارهارضهفيوالانجبرالاول.افى*رامةحياةاجلومن،اللبتاء

قيطلائعنلتخوضهاالتي،الباسلةالعربيةللمقاومةوالاشراتيجيةفيرمعرىةفيالفابههيبطغمهماشعبناانالاساتذةايها،ئيقوا

تتواقرانألى،النضالعلىالثمسبتصميمتجسداناوهبى.فلسطينبامكا!4لانهالانسانيةبهتفتخرواًن،يفتخرانلهيحقفانهءأفئةمت

الظروفتخلقانالىاو،المعركةحسمعلىةالقادرالعربيةالقوةاجبرقدوهوالحمهيونيةاببهتقودهاالذيالدمارمنينقن!اأنه،!ني

وشاملة،،عارمةشعبية.ئورةالىاللفدانياللعملتحولبعد،اللازمةصيعيانعلىاللعاللمشعوبسائرندوواجبر،خيارالاصمذاعلى

(لمسلح.للكفاحالنهائةالغايةيمثلالذياإتحريرلتحقيق.الصهيونياًلمخططابماد

وشعبها،العرركباالوطنمننجنجزألاجزء،الاجثةايهاوفلسطنالكفاحهـذابفضلالاىتراففياليومالانسانجه؟أبرتوإلئن

اغنصبتها،التيالعدوانيةوالقوة،العربيةالامةمنينفصملاجزءب!ضوتتخطىنعسهاالى،خودانتلبتلنفانها،لشعبناللانسازي

تسمنهدفتكنللم،الامبرياني-الهمهيونيمرلنطفيتمثلتوالتي.الواضحةالر؟يةعن-حجبهاالتيالمؤقتةوالمصالحألاطماع

فبئالاستعماريقيمهاالتيالقاعدةاضكون،وحدهافلسطيناحتلالهـلررخرلااذا،كثبيمالادبطريقعننفعلاننستطيعماان

مصالحهزحماية،ومخططاتهاهدافهلتحقيق،العربيالوطنقلبمدعوونللحظةكلفيانناذلكمعننسىولن،فضيتناخدمة4طاقانه

اثبتىتوءما،البدايةمنذتستهدفكانتوانما،ولىكائرء،وقوامحدء.أجلاللعياةمنبذلالجباةمناتتطلبمعركةللخوض،انداءاتلبيةالى

تمثل،اخرىعربيةأراضي،الماضبميونيومنالخامسعدوانوقائع.الحاضرةالمعركةفيالادببىالجانبمعيتكاملجانبوهذل

."النيلالىالفراتهناسائيلارض"حلملتحقيقالوثوبنقاطنمتف5،اتوفيقلمؤتمرنااخرىمرةنتمنى:الاساتدةايها

الاراضبمبعضاحتلالمنتمكنتقد،النكسةبعد،اسرائيلكانتواذااإتيتالهيظوالىاعدادهعلىسهرتالتيالعربيةالوفودالىبالشكر

مطامعها،ؤان،اللعربيةالدوللبعضالدوليةالحدودضمنالوافعة.اتحدةاالعربيةالجمهوريرلمهوفدهقدمتهاوفيتحضيرهمشاقتحسلت

حددتها،اخرىاراضيلتشملتمتدوانما،ألحدهذاعئدتتفلا.ووالسلام

التوسعببةانيةوسودعدولسالحرهدمنانهامد!ضغلثوجزايصعه!وعلتلمهالعنصرتةفلسطينكلمة
الشرقيةواللضفةيا

ذهنا.العراقمنالغربيةوالاجزاءوالحجازمصروشمالالاردنلنهر:كأالتاليالكلمةفلسطينوفدرتجيسحمادخيريالاستاذوالقى

جميعفيالعربفحرية.الفلممهطهضيةللقضيةالقوميالبعديبرز..الاخوةايها

لمواجهةالوحدةمنلهمبدو،.مهددة،والبعيدةمنهاالقريبة،بلال!م!ة،الك!اهلنحنثملناين!ئمان،الاخوةايهاالاعزأزدواعبممن

فيطريقسبرهميعرقلوالذي،حريتهملهتتعرضالذي،الخطرهدا،اللعظيمالقسممنؤلميلةايامبر*د،المضيافللكريمالبلدهدافي

الذيالاشتراكيالتقدميالمجتمعوبناء،والاقنتصاريالاجتماعيالتحردانوهو،نفسه،الناصرعبدجمالئيسالرالمناضلبهالزماللذي

ايض!ا!هومن،السعيدةالرخيةوالحياة،الافضلالغدلهميضمنثؤ-ي.شبراشبرا،المخنلةالارضتحريرعلىالعربيكأالامةتمل

الدهـ-م،كانولاينما،العربيؤللفانفيالقصوىالضرورةتبرزمعاركاعنفاللفل-مطينياللشعبطلائعفيهتحوضاللذيالوقتنفس

محاولة،اية،يمنعواوان،فلسطينشعبلنضال،والكافيالوافي،لتبدوالتضحيات،الفداءؤراًبيناقدسمقدمة،والمقاومة،النضال

اللذكبيجسد،النفالىهذاطريقفيالعراقيللوضع،مصدرهاكانايامعركةيخوضانعلى،يضعفولايلينلاالذيالشعبهذاتصميم
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اللعرب!وطننامنجزءولكل،الكريمالمضيافاللبلدلهذاالصادقةديوعليهم.ووجودهاالعربيةالامةمصيرعن،ألاولالدفاءكيالف

قيامفي،الامالويحقق.لااللخطىيسدداناللهالىضارعا،اًلمءبيروالا؟هـاد،والمستمراًللدائبالكدطريقعن،يعملواأننفسهلوقتا

بصلابة،اللقادمةالجولةخوضعلىاقادهةالوحدالعربياللجيشالعسكريةالقوىةووح!،كلهالكربيةاالمواردوتعبثةالسليمارمحلمي

دمتم-..والكرامةوالعزةوالحريةالئصر)ناتضمنوقدر(توايمانوتحويل،المعركةحسمعلىالقادرةالاداةحلقعلى،بلادهافي

،ذخرااللحقولكلمة،املاوللعروبة،سندالفلسطين،الاخوةايها،الصهيونية،لمدعوةنسمحاناللعاركلالعارفمن.نمرالىالهزيمة

مصلتا.سيفااللباطلوظلىفيمعركةانتصرواقد،لاسرائيليين1منمليونينبئنو.فتفاخرترهوبأن

لاعدائنا.والهزيمة،لناوالنصر،للعروبةوالمجد،جميعاالعاللميعر!بينما،العربمنمليونمائةعلىألستةألايام

.لعائدونواننا،اكبرواللهوانمىلأ،الة،سمنمليونينلمثلتكنلمك!اسرانيأن.الحقيقةونعر!

السورىالو!ركلمةو!م.جميعهاانعالميةوالامبريالية،كلهاالصهيونيةقوى.تمثلكانت

..الىديةالقوىفيولا،البشريةالقوىفيلا،همليونمائةا.عربيكن

الكلمةالتالية:السوريالوفدرئيسالخشسليمانألاستاذواللقى.واللدظعية

العربيالقطرفي،أخوانكممودة،اللببكماحملانلييطيبالتحررقضعيةمن،يتجزألاجزء،الاخوةايهافلىطينوقضية

ايعربيالغدللبءنزاعةققدميةوطلائع،ومفكرينادباءمن،السورىاسرائيلمعليستميهاممعركننا.الطلميالصعيدعلىالاستعمارمن

هؤتمركمهذا،يحرزانفي.تمنيا.فهمصادقاليكمننقلوس،الافضلومن،وقضيضهوبقضهةكله،العالميمالاستعمارمعوانما،وحدها

رثضفيا،فكريا،ا/عربيةالاخوةأواصرشدمنالعرباليهيتطلعماكلفيالتحرربمعارك،وءضويا،جذريأارتباطاءللقضيةترتبطهنا

الواجببقسطهيقومان،التق!مياللحرالعربيالفكربمتطيعيمابتأييدي!ظىانهذهواللحالةفلسطينشعبحقومن.ومكانز"،ن

،المتمثلةالعالميةالشرورطماع1وجهفيالصامدة،أقهمعركةفي،عليهاناذ،الاستعماربصهيةالىوألمنطلعة،للحريةالمحبةالشعوبجميع

هـناللدلمحاعسلملأح،المفكر!ذاوليكون،والصهيونيةالاامبريالجةفيهـ،اولمناييدالتأهذافيطلبو،وأحدفيهاوا)مدو،واحدةالمعركة

سلاحافيهيكونالمفيقتالوفي،بالابادةالمهددة،العربيةالذاتنبددوان،الصحيحاطارهافي،محالمياقضيتتنانعرضانيتطءب

،اللخيرةطاقاتهاولفجيرةوتقنيحها،الذاتهذهبناءفيماضياوعمل،نشرهاعلىالصهيونيةدأبتايتي،المضللةآلخاطئةا&"ورة

فيها.الكامنةطائاليالخلاظيمثلفلسطينفيالنزاعانوهي،رسمهالحلىالاستعمار

مودةبخالصالكريممؤتمركمالىفيهانقدماللذيالوقتوفياببهودابان،أولانؤمنلافنحن.واليهودالعرببينعنصرباأو

كتا-الىاشيرانلييطيب،السوريالعربيالقطرفيالرملاءللى،يمتون،الاليس،سماويديناتباعهموانما،قوميةيؤلفون

وان،مصرفيالعربيةاثوهـةراياتحملتهااتيا،المقدسةالجذوةضدخنوانما،كيهودالييودضدلسنائانياونحن.مختلفةقوميات

مهما،السوريالعربيالقطرفيمفكركلواعرابعواعفبصدقابثهالمسيرةمعاكسةتسير،عدوانيةعنصريةقافتيةكعقيدةالعنصرية

العربيفالحلم.،آلحدثانيدعليهاأخنتاه،الظروفبآمتناساءتالار!تابسبلوتسلك،وا،غتصلمبالاستيلاءعلىوتعمل،التاريخ

الجمهوريةفياتقدميةأاللعربيةالثورة،عروقهروتالذي،الكبيرانني.ائيلاسرمنملسطينتحريرانفيشكولا.والابادةوالقتل

عنيتفتحانبدلا،ا)ثمهداًءالافدماءوسقته،انحدةأالعربيةاللصهيونيةمنانفسهماليهودتعريرالىسبيؤدي،العقيدةهذهتجسد

وهو،المقاديروقست،الايامبهطالت!ما،اًللعربيالانسانحقيقة،الوديةافتسكلةحلعلىويعمل،عليهمالمذهنيةسيطرتهاتفرضالتي

مواقعفياونصرهمحالةفي،اسم،عهموملءالعرباعينملءاتيوالمجتمعات،فيهايعيشونالتيا،وطانالى،الليهودولاءباعادة

ذلك.ابواام،بالحريةلللانسانالالهيالحقارراءذلكشاء،هزيمتهم.السنينالوفمنذضمتهم

..والاخواتالاخوةآيهاى..الاخوةايها

بينقيمايناقش،مؤتمركمالىالىصوريالعربيوفدناكانعندماوفاءتحية،احييكم،ظسطينلكتابالعامالانحادوفدباسم

،لتنظرالكلمحصردتتصىافكارناكانت،المؤتمرهذاموضوعاتا!راده.دائماكنه!ما3،تكونواانالىواد!وكم،النضالفيوزمالةوحب

يخطرلااللذي،والسياسيوالثقافيالشعبي،اللعربيالواقعهذاألى،"الكلمةاهلماشم،اللباطلمحلىمصكلةوشيوفا،بالحقناطقةاسلحة

ويت!ذالا،واسرائيلالامبريا)قيامامهتتراءىولاإلاستعما!كا،ببالهلبالسبالىيهدينور،؟نارنورمندأئماتكونانيجبوكلما.نكم

لموق!،لمعيدحدالىومشابها،الشكلموحدير*ونيكآدموقفامنها-صويتنك،العربيةالامةارادةعلىيخرجمنكل!لىونار،السوي

ومفكروها،،وساس!تها،العربيةفالجماهير،الميدانفيالجنديالا-!نعماروتصفية،المحتلةارضنالحريرفيالانتنحصرالتيلمبادئها

الصهيونية،ووللببدتها،ايةالعاالامبرياليةالىالنظرعلىدرجواق!،اللقوميةوحدتناو.تحقيق،الطاهرةالمقدععة.فربتئاعلىمكانكلفي

ءرجميكلءلمىالواجبمنوانه،ومدفعابندهه.صحملعدوانهاعلى..الافضلغدناوبناء

-الامبرياهـياللغزولمقاومة،بالمدفعيتسلحوان،بندقية،حمل.أنفلسطيمتىفياللعربيشه:اابناءمن،الابطالالمناضلينوباسم

الصهيولي.!واتقو)"وان،قوي!اوسندامأمينةدروءاللهمانعكونواناناثدكم

،(حصيلة)هما،والمدفعاللبندقيةانلى1اشيرانوقبلود!م،نضاللهمتأييدالى،كلهاالعربيةا،مةد!وةفي،بواجبكم

هـن،ومدفعهما،والصهـيونيةالامبريالببةبندكيةاننتذكراًنينبغيدونوافلامكمبجهودكمتحولوأوان،وممنوياماديا،المسلحكفاحهم

الذيالوجهكلى،الهربيةوالامة،العربيبالوطنيعبثاانيستطيعامنوالحد،الفلسطشيلفدائىاالعملطريقفيعرافيلايةوجود

وسياس!ا،!ةالعرالامةلجماهيركانلو،عاماعشرينمنذيمارسانهطليعةيمثاونفلسطينابناءمنمناضبلينالان،وانتشمارهتنقلهحرية

الامبرياليةتلعبهالذياللخظيرالدورالىينتبهواان،ومفكريها.الراهئةمرحلتهاو!ي،ااواحدالعدومعمعركتهافيالاعةهذه

وفط،اصالتهوافقاده،العربيايفكرتفتيتمي،والصهيونيةارضض،،،صباحكلفييروياذيأ،الطاهرالعربيالدموباسم

مقدراته.واحتواع،العربيالاقتصادعلىالسببطرةهـن،المخلص،مادقالله،العملالى،ادعوكم،فلسطينفي،هناك

يجب،ونافعةمجدية،اللعرببمالثائريدفياللبئدقبقىتكوندلكي،نصراللىال،زيمةت!ويلعلىالقةددةالعربببةالقوىاعداداجل

انواعي،،ألاصيلالعربننبالانسمانمرنبطة.نحملهاالتياببدتكونان،عبدالنامرجمالالرئببسالمناضلقالكمالاننا،القوىهذهونوحيد

لمادا-هدادوق-يعرفاللذي؟،يقاتلكيفيعر!الذي،الحركلها،العربيةامتناتاريخفيفاصلههعركةونحارب،الطرقمفترقعلى

..يقاتل.-فيهاقنتصرانالاامامهاوليس

نضمنانيسب،العربياًلتائريدفيهجديةاللبن!قيةتكونولكياللقلبيةتحي!تنا،فاكرساعود،كئابناأتحاد-وباسمهـ.الاخوةايها
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موضوعاتانولشعر،وصراحةبامانةالسودانمنجئنالقداتوةذروةفيوهو،لاقهداتهميهيعطيالذيالمناخذللك!4

والاستعمارالادب:مكرورواحدموضوعالعربالادباءمؤ!مرأت،الطريقمعاللموببندقيتهبهتضاقي،والانسانيةوأدقوميةالفردءبئ

،والتحررالادب،واًللقوميةألادب،بطولةواالعربيالأدب،بن!اليه.والسياسيةالاقتصادية،القوميةالحويةنحو

والبطولةبالقوميةمنوطموةمعوءلادب"لاالعربادباءأجتمعومااكثرمنذألعربيالانسانعنهايقاتلالتي(العادلةألقضية)ان

الحديث.اوالقديمواـلاستعمارواقعثمرةكانت،عاماعثرينمنذازمتهاذروةبلغتوالتي،قرنمن

لأالمسلماتمنبالادبالسياسةمحلاقةبان،جدالبلانعترفافظوصمودوصبربعمقالعربيالالسانعاناه،وفكريواقتصاديشبكه!

الاديبهمهي،واللهتافاتالشعاراتلاالعصرهموموان،ا،صمةانغسه!منذرواقد،الاوائلالعربألمفكرونكانولذا،وأصرار

.يكدءحينوكدحهلرائدلالصهيونيالعدوفان،العربيةللامةألعادلةالقضيةلخدمةواقلامهم

التقواالعربادباءاجتمعفكلما،ضيهناعننعبرهذاوباعترامناالجماهيرصفوفالىيجدواآناستطاعوأقد،والامبرياليواللي!برالي

مرتجلة.تلقائيةفينردواليهانصدهـعنها،لمسلماتونهحولمنلهيبتنجوأنيمكنلاالتي،الفرديةالاقلامبعضطريقعنمتسربا

أزمةالىمردهااثؤتمراتفيالمسلماتالىللعودةأنلرىنحناصالةحسابعلى،العيشمنببحنوحةتتمتعكانتوان،المعركة

انفصالية،غير،بطريقةنلتفتلمفنحن،ألثابتةاللقاتمةءلعربيالنقد.اللبقاءمعركةفيوصموده،المصيريةوقضاياهالعربيالشعب

اللىتحتاجمسألةوهذه،العربيةئقافتنامنمباشرةنابعفهمالىالدورالتخريببمذلكالىالاشارة،القولنافلةمن؟ندقدلذللك

بذلكنظفرولن-العربيةادباءشملحولهيلتئمحصي!ذكينقد،الدخيلةالوافدةالادبيةالاتجاهاتمنكثيرتهمارورالذي،الخطمو

قاموسالى،الفهماعوزناكلمانتسابقدمناما،السننركادفهم.شعبنابهسلحناالذي(الفاسدال!سلاح)شكغيرمنكانوالذي

العربي.لادبنانظريتعريفعنفيهنبحثألسياسة.منهزمافيهايخرجمعركةكلفي

اليهنتعرفحينمهلكوعرمسلكفيادبناندفعلأاًننانشعرنحنبالوحورلطختهالذينترفها(للكلمةايعادانالوأجبلمنأنه

لقاوناوسيكون،تعريففيونتفرقالسيا-يالمصطلحخلالمن.نورثلمالتي،المسمومةالمنتذلةوالواهب،المسئولةنجرالاقلام

الابداعتصلحقيقيةألسسمنبعدنستوثقللمفنحن،تجريدياامامالمسئوليةفيالاولىتكونانيمكنوألتي،وتفككانحللاللاشعبنا

صميمة.حميميةصلةاللعصربقضاياالعرببم.العرببهايقعكارتةكل

العصسرحقيقةعلىنقبضوان،اولاانفسنانعرفانواجبناحريتهاطالىفي؟وضعانيجب،العربيالانسانحربةان

فيالنظرعلىشديداحهلاانفسنانحملوان،مخلصةثابتةبأيدتنسفأنغامامنهاويصنعوا،الغرائزأحراربهايعبثكيلا،لقوميةا

نملأحتى،اًلعميقمجراهفيودفعه،وصياغتهومضمولهادبناحقائق.والترميرللغزويومكلفيوتعرضها،العربيةالدات

لاوان،ونصراورجولةواستشراقاويقظة،عربياننضاألعصررحابامتهسااطارخارجتفحت،متخلفبلدفي،حريةمنوما

.وايمانعربيةمعرفةبغيرالعربحقيقةعنللدفاعرصاصةتنطلقوبالاوكانت،امبريالليةمساربفيالنهايةفيصبتالا،وقوووها

وحدءيعيثي.بالخبزوليس.،الانسانينتصروحدهبالسيفليسحاولثاو،بالندمذللكبعدشعرتمهما...امتها؟ءلىنفصهاعلى

انسانيةبلاالخبزوطعم،هزيمةيمانابلاالسيفوانتصار.الاخرينعلىالتبعةباللقاءمارستهاللذيالافسادمناتثصلا

.جوعالتوسسقلهولرجو،هذامؤتمركمنبارك،المنطلقهذامن

عظيم.معنويدرسفيتناموفيالجماهيربقضاياالملتزم،الحرالفكرامامالطريققنحفي،والمةجاح

نعتد.بغيرهولسنا-الحقالصراطهوهذا.العربيةللامة،المشروعةاللعادلهوالتطلعات،العربية

الاردنيالوفدكلمةالوفد-السوداليكلمة

الاردني:الوفدكلمةفريزحسنيالاستاذوألقىالتاللية:السودانيالوفدكلمةألمجلوبالمهديمعمدلمألاستاذوالقى

سادتي:..المؤتمررئيسسيدي

ويشرفني،الموحدالعربيوالنضالالعربيةالاخوةتحيةاحييكم..سادتيسيداتيانساتي

نخبةالىالهاشميةالاردنيةالمملكةوفدباسماتحدثواناحييكمانمخلصينوننتظر،تحي!ةاطيبالسودانادباءباسماحييكم

دأيتفلقد،احررناردتحينانيثم.والادبالفكررجالمنرفيعة.والفهموالمراجعةالمكاشفةعلىيقومتوفيقاهذالمؤتمركم

العربيةبالامةألممماالاسىحزوجدتولكني،واسعااًلقولمجالفيخطرااللعرباياماشدهيايامفيينعقدهذاموتمرناان

روادالعربادباءان.كتاببهيحيطولا،مقاليجملهلاجداكبيراالكبرىوالنهضةالنصرنبتغيونعن،وواجبئ،الطوبلتاريخهم

الكلمةلوحدةرمزهذامؤتمرهمفيوهم،الكفاحوطليعةالوحدةمتنمحعىوان،واقعناالىننظروان،وعملافكرانلتحمان،بعده

العربيةادباءانوالحق.اولئككلعنرائعوتعييروالشعوروالهدف.الحاضرةالعربمعرنةفيونجردهحولهنلتقيسلاحاوالفنالادب

القصيدةوكانت.الوحدةرسلاللشدائدايامفبمكانواوشعراءها.الئصرالىطريقهافيالعربيةامتناتنتظرجساماحداثهناك

سائرفسيصداهايتردداللعربيةالعواصممنعاصمةفيقيلتاذاولم،مبصرةيقظةجراحناوكانت،الهزيمةمنانتفعناولقد

فيوتعملويحفظونها،الناسيتناقلها،الكبيراللعربيالوطنارجاءاساسعلى،والصهيونيةالاستعمارصنعهعملاالابالامسهزيمتناتكن

ويتجسدوالجهادالكفاحالىالناسويتنادى،العربياللضمبيراعماق.اننفائلةغفلتنامن

.جماعياعمللااولئككل،لفد،نفوسئافيوهي،العدومنهادخلثغرةاللغفلةوكانت

باللعمقامتهاحداثنفسهفيتنطبعالعربيالاديبكانواذااللعالم،وكانحقيقةولاانفسناحقيقةنعرفلاونحناللعاللمالىخرجنا

فما،اللعربيةالنفسغمرطوفاناكانيونيوعدوانفان،تقتضيهالذييعرفناانهالمتعددةبأشكالهالاستعمارغرولقد،ع!ائزارمانايماننا

وليالليها،الغروأيامهاومالرهاأمتهتراثيعرفاللذيبالاديبباللك.اللذليلالسلامهذاعلينايعرضولذلك،انفسنامناكثر

هذهفياحسمثلماحياتهاياممنيومايفييحسلم!انه،الحوالكحتى،ذقينفسيةبحربيناجزاننالصهيونيةواالاستعماران

منكيانهفييتأجحوما،وقلبهصدرهفييعتملومثلملم،الايام،الفكرياررمخعلىتقومقديمةحربوهي،آللصامدشعبناروحتقتل

.المر/ارةمنفمهفبميج!وماوالعواصفاللعواطفعلىمناالممسوخونويجرؤ،وحريتناقدلىتنافيالشكيصيبناحتى

علىوللعمل،والاستقصاءللبحثاللعربادباءاجتماعفيان.اًللحديثةنهضتناطريقفيوالوقوف،العظيمتاريخناتحقير

،للكفاحوتوحيداللهمماذكاءالفكريوالغزو،الدعائيالغزومقاومة:سادتي،سيداتي،انساتبم
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يف?-واالطا"فرينوالادباءنربدولكنئ!-لم،خيوهوعلمدرتموهويبثه،والمغاربالمته،رقفيبضيائهيرسلومنارا،لللاهدافوتآييدا

المخطط.!ء.4!اللعرالوطنالىكانمنركنكلفي

يفالمتعددةا؟تمراتامنككثير-مؤتمريكون!أنوبودنا4ءزاب.و*ويناو،بلإيعتهوالطغبان9لمظلمايحاربالاديبان

الاعلىالمجلشأعضاءياالمؤتمرنعقدأنالمهمليس،الاخيرةالسنواتوكيف،انصبابااهمتهعلىانصبقدالظلمهذاكاناذاف!بف،،عقليه

كثصة،1،اللقراراتنتخذأنالمهملشي،والفنونالادابلرعايةبالادبانثم؟الدخيلالغاعبيدوطنهـفيمناجزاءوقعتوقد

منالاهمانما!الانفعالاتاكثروما!الشعاراتاكثروما!اللقراراتوالبطولةالتضحجةفيبماثرهاتغنىطالماالتيآمتهتاريخيعيش

:-،وافعبنقدا،يأموضوعنقدا،علميأنقداأنفسئاننقدأنذلكالعدافىةؤيمللمنلاروعشاريخهامنوبعثاجتلىوطالما،و(لفداء

الخ!-أونفلسف،أحسنتوللامحسىن،اخطتللمخطىءونقول.لهمثيلااللدنياتعرفلامماوالانسانية

أخط.ولمن،احسنلمن،والصوابندرساناد"ا؟لىقأ،للباطلهمويخططونلاي!رسوناعداءناان

الخطوةفدأأناستطعناالعربيللفكرجديدةفلسفةوضعتماذاالانالترريوالاديبسيماولا،الصائباللظولفنقول،لحقناونخطط

وثأن،الحضاراتفشأن،جديدمننبدأانعيبولا،جديدمنءلىوالصهصبةالاستعمارتأللبفيالتفكيرعنيتحولانيستطيعلا

وأن،وجودناتتبتأنالمهمولكن،تنهزمأوتتغيرتكونقدالامملحظةذهنهعنيغيبلاذلككلان.كلهوكيانهومقدساتهدولمره

،ةمؤ!تمعركةأو،المدىقريبةمعركةالمعركةليست،لأكينونتنانتبتلايامتتعرضامةكلانيعلمتهو،متدافعومدهانلهوللانه،واحدة

اوضلمعمعركة،فكريةرواسبمعركة،ذهنيةروالسبمعركةانهاذلكمنوعانتواننتارالصايبيينلغزوامتناتعرضتوقد،وبلاءمحن

نأاسصط!نااذا،الدوليةالمعسكراتبينصراعمعركة،اقتصادية-كللذلاوالوعاظ!ا"حمدقىنوالشعراءالادباءوتصدى،الطوالا)سنين

،ذبدأ،انواقعيالفلسفيالعلميالمستوىمحلى،هذاندركأن،نفهماونوكان،وبالسيفبالللىانوقارعوه،وجالدوه،وحاربوهاللغزو

ميفسندور،قوننصفأو:وقرنانيفاقطعناهبأسلوببدأنااثاذاهـابكلالضوصذاليحاربالعربيالاد.بب،ان،الاخيرالردفيف!ا

شأنبر:ةرضالجقاءفضحقلاأننيالامملانالامموتنقرض،ساقيةلللعزا!لاينددوجراحاذىمنجوانحهفيماوبكلايمانمنقلبهفي

انفعالى،فيأننحسنانغالطلأ.الحضارةمعاييروشأن،اًللعلممعايير.المؤزربالنصرالأصباحويشرقىالليلينجابحتى،اللهممويبعث

رءمنوأدب.وحضارةعلممعركةالمعركة،مجاملاتفينغاللطهالا!لىىومنا!ؤتوقاعاتفيوالافكارالاراءوتفاعلاللقاءهذاان

مىنفرباسيكون،رياهـ-4ومعادلات،رياضيومقياس،علمووهـ!ةتوحيدهافيالعربريةللامةالخيرمرجوالتمارشهيمنبره

ولن،غربيبهاينفعللنولكن،قاعةفيبهاننفعلكد،المجاملات.حوجاالظروفاشدفي،!الوئامالفملبلمتناديوان،معرها

علىالمتصارعةالمعسكراتمنبهاأحدينفعلولن،روسيبهاينفعلو(عداءالضقأهـ!اءعلىالمربشائرمنيكونأناللهوندعو

اللعئرين.القرنفيالحضاريالوجودفأر،اًلصراع.إلسلام

:الاخوةأيهاايدرببقىالجمهوريةواحيبملكمونتكري:حيياكرر؟ختاما

نأارجو،للمؤتمرصفرةدداًسةقدهتانماكلمةبهتبلمءالظصعبدجمالالبطلورئشمهااللقاءهذااتاحتاتبما!حدة

قدمهلالتيالاخرىالدراساتهذهضوءوعلى،فيهاوين!ريتفحص

معرهـ!ةالمعركةاننعرفأنيجبوالباحثينالدارسمينمنلناأخوةيجدهـ،كلضلبنانووررئيسادريسسهيلاللدكتورالقىثم

ومقيساس،علميهقياسعلىالوجوداثباتومعركه،االذاتاثبات.المددهذاءئآخرمكانفيالقارىء

.حضاري

المستوب-،تفيوالعرفالتقديداعلكملانأطيلأنأريدولاليمياوفدكلمة

-ىالملتفوالى،عابرةكلماتهيالمجاملاتكلماتتكونأنالحضارية

المعركةونبدأ،الشعوبلكلأولاالديمقراطةئقولحىالدراساتفي:التاليةالكامةليصبباوفدرئيسالمصراتيبرالاستاذوالقى

العلم.معالفكرمعركة:الاخوةايها

الله.ورحمةعليكمالسلام

اموي!توفد!كلمةو!--!جدارةعنعروبتهاباصالةالمعزة،العربيةليبيامن

الاسلامي.وتراثهاووجدانهابعقيدتهاالمؤمنة

التالية:الكويتكلمةالسقالىاحمدالاستاذوالقىوكرن،وا)شعبوالحكومةالملكتحيةالبكماحمللليبيامن

الر"ورحمةعليكمالسلام،سادليسيداتبم-الرببسسيديوالدفاع،العربياوجودااجلمناف!ضال!ة،باروضيةى!قي

الوفداعضاءزملائيوباسم،بالكويتالادباءرابطةباسم،وبركاته.قاطبةالعربيةالامةكينونةعن

،اًجيم.ع..جفيالعربيالشعباحييشخصياوباسمي،الكووتى.فونهضنصققونحنعاهاعشر،ن-تصفيقبدون-ليبيامن

التأصر.عبدجمالالرئيسالعربيالنضالقائدادبهفيالمقاومةادبعرفشعبتحيةاليكماحمل:ليبيامن

للدعوتسءوالادابللفنونالاعلىللمجلسخالصاالشكروازجي.؟يزيدقرنمنذبةالمكتوبغيروادبه،المكتوب

العروبةادباءمنلطائفةالفرصةاتاحالذيالمؤتمرهذاعقدالىالكريمةوبودي،الادباء،"عاشراليكماحملقاطبةالافريقيالشممالومن

اللعربيه.اللعواصمعاصمةالحبيبةالقاهرةفييجتمعوابروشعرائهاعمر،النكسةعصرفيالمفكرينالىاحوجناوما،المفكريناقولان

طليعتهم"وفيالبيضاءالدارالىآلكويتمنالعربيةالامةابناءانوالعهيونيةوالاقتماديةالاستعماريةاللقوىكلؤي4تحاولعصر،التحدي

ليقدرونالمسثولالنظيفاحرلىاوصانعيالواعيةالشريفةالكلمةاربابالمستوياتبشتىالامةهذهعلىتقضبمانالمدىالبعيدةوالتقافية

القاثدقيادةايضايقدرونكماالمتحدةاًأمربيةالصمهوريةشعبكفاح.المتنو!زالاساليبومخنيف

الئاصر.عبدجمالالرئيسالعربيالرعيمالملهموالمفكرينوالشعراء،والادباءالكتابتحيةاليكماحملليبيامن

يخهتالىهـنشثبلالهوصلابتهصمودهيستمدالذيالشعبهذاانانفصالولاهتافولامراخبدونالعربيللقكرمرحلةنجدد/انآملا

العربيةالجماهيرجميعاليهتتطلعالشعبهذاان،الكفاحفيالطويلالحضاري،اللحضاريالعلميبالاسلوبانما،تصلبولاتشنجولا

العربي!ةبالاءةالمتالننيالنكسةوان،يوصفلاوبحبارع!يمبتقديروالمعركة.للبقاءنصلحلااولليقا،نصلح.حضارةمعركةالمعركةلان

امةلانهات!صميمهاروىتنالانولاعزيمتهامن،هبطأنابدايمكنلا.والشعراءالادباءجميعيتصورهمااطول

خرر3وانمالنكسةاولنكبةتتبعثرولاتتفككلاالعريقةمم9وا،عريقةطويلمخططذاتانها،قليلةسنواتوليدةلمستالصهيونية
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سمموباوطنهاء-قياعمنصقعكلفيالمناضلالعربيالشعبباسمقسالتمضيوتص!ماوقوةصلابةتكونماأشدوهيمحنتهامن!وما

ءقتمهـكمالىأحملالعربيوالخليجالغاليوطنكممنجزء،هومانعالعوريةالامةالىصوبتالتيالغادرةالضربهوان،المرسومطريقهافي

التيالاسوار.نلكوراءمنوالخليجءمانفياخوانكمنحياتال*ريمامتناتواجهاذيالم!شوفةوالتحديات6791سنةفيتم4891سنةفي

ن"ايقرننصف(6قرنعلىينوفمارطنكممنجزءعلىالمستعمرةرضهالمئ2اصرارهاوأمنصمودهـاومنامتناتصميممنلتزيدالعظييةا!عربية

مأهـ،واضعا4وآمار-اللشعبهذاالآممؤتمركمالىاحمل،الزمنالاستعمارويزولالعربيةالارضتتحررحتى،والنضالالكفاح

التيهىبلالسلاححدمنمضاءاقلليستالتيواقلامكمبصائركم.الامبرياليةالمطامعوتنهزم،الوطنقلبمنالصهيوني

نفرحولافانناماعلىنأسفلالكيوالالآمالامانياضع،شبا.نهشحذتوالآدابللفنونالاءلمىللمجلسسادتيسيداًتيالشكراكرر

عيبه.نعلملابما،ادباءامنجميعايوفقناانتعالىواسالهالمؤتمرهذأعقدالى!رعوته

يناة"للمفينا.منوليسالوحدةاوالانحاديعارضمنؤ-ناليسفحبوحزمبثباتوالوقوفالعربيةامتناخدمةالىوشعراءكظبمن

كشعبة،شعبهناكوايسباللقلمامذللككانبالسلاحوكراًمتهحقوقهعننكونوان،عليناالاستعماريشنهااًنيحاولمعركةكلوفيالمعركةهذه

بينهحواجزلافردواحدوطنوضمه.ولغةودينقربىاواصرجمعته.لكونانيجبكما

.عمانسهوللىااًلاوراسجبالمنعمانكلمة

.الزملاءايها

رألاضتالبعضووقفالساحلاماراًتباتحادالبعضفرح!د:عمانكلمةالموفيالوارثعبدمحمدالا-نتاذوالقى

فكرةعلىاعتراضنيوليس.الالحادهذاوراءمنالمقصودعنش!ائلافبهنانجتمعانوضيئةمشرقةوساعةطيبةكلباركةللفرصةانها

فيناوليسشكلهاكانلامهماانوحدةيباردمنافرد-فكلذاتهاالوحدةالنضالوقد4الحيواملهاالنابضاللعروبةقلب،القاهرة،اقاهرة

هذااقامةحولالتسا؟لاما.دعائمهاوتركيزاقامتهاالىيدعومنالاللانسانديةواولالادب4اللقيمكلأعلاءعلىالعهدلنجدد،والكفاج

هـتافيالالحادهذاحاءوولذا،قلإلم!معه-ذقفانفأرجو،تحادالاللالىتعمسارواللكراهيةالحقدمرارةثفسهفيتفاعلتاللذيالعربي

؟وجودهمنالمشعمر!رلىوماياللذاتالوقتاثارمناثركلمنووطنهأرضهيحرراناقسمواللذيوالصهيونية

التيالبلادفيحققهمايحققانهذهبخطوتهالمستعهرارادلقدب!دوانتفتئياتمنبذلومهمادماءمنبذل!ماوالغدرالعدوان

على"المحخارجيةالقوىوتسلطتفريمن.،استعبادءباشنعمارهمنيتكلعلىتثر!الناصرعبدجمالالرئىوقائدهاالعروبةبطلءعالقسم

وافريقياا،هنرفياررممرتركهماالىرجعنافلو،و!عائرهمق!لساتهمراحلعبرمحليهوانتصرتالاستعمارقتلتالتيالعربيةالارضمنشبر

لنادرسواقربواهيميةودينيةعنصريةروالبمنالعربيةواًلبلاد.كلهاتاريخا

فلسطين.منخروجهقبلتركهماهواًلامة.آماليبلورانالادبوعايةالاديبرسالةان:السادةايها

الاهماماعامةبصفةوعمان-خاصةبصفة-العربىالخببجانوالحريةواللعزةالكرامةبهتحفطصسحيواقعفيواحاسيسها
..ويأخديعطيهامعهاويتفاعلامتهبهتنفعلويتاثريوئرفالاديب،والمثاوية

العرببئالوطنبهءيجزىانالمسمعمريحاولالعربىالوطنمنجزءاللخالدةالحيةوصور:هاللهاحتميانعكاسوالاخذالعطاءفيوهو،منها

لدخبلسةااًلدولةاكاببرالعربىالوطنصميمفيأوحدفكما،الكسر

...-....الدول!ةسيفاعمالذهبتلقدنعم..والرمنوالاجيالالحقبعبر

الىالدوامعلىيوجههاحربةورأسادتكازثقطةلتكونالسائيلالآثضالحيتاريخهمنيقولمالريحمعحلبفيولياليهوجواريهوقصوره

شفىيوجهبالاولىشبيههناحيةمنئراه،وشعوبهاالعربيةالامةصدرومكرهـاتوحروبممالرمنسجلهوماللمتنببئصحبتهشرفالاالنابض

الهجرةف!،ذللكالىسبيلااستطاعلوالاهدالىنفسويحققاًلحربةشتا!ىكطود؟لمتنبيوخلدالدولةسيفذهبلقدنعم00لهمدحهصللال

ينتمونلاممنواعوانهايرانشاهائصارمنالخليجالىالجماعيةالناسونسىشوقياحمدالشعراءاميروخلد..الخالدينسجلفي

.وجديدهقديمهالاستعمارمخظطتحقيقالابشبءللاسلاماداسوعرف..والبرينالبحرينوخاقانالملوكملكالعالياللباب

هـ!اءنذرتموهااقىيواقلامكمالحرةمشاعركمالاناخاطبافكبمايحكمكانمناكثرهم!عرلىوللموشعرهبهـعبقريتهوتأئرواشكسبيركافة

..التوليقوليواًللهوعروبتكماوطنيهـااكش!كسيبرتعتزبريطافيانيومئذقيلحتىعهدهفيبربطانيا

ليمنيةاالعربيةالجمهورية!مةمجدذهبوحقا..الاهبراطوريةحمىحامياًللبريطانيبالاسطولتعتز

ا!فاقفييتلألأخالداحياثمكسبيرمجدوبقياًلبريطانيالاسطول

ا!ربيةاًلجمهو!يةكلمةالربيرييحيىمعمدالسيدأبقىال!منيةالادبيشطيعوهكذا..والعبقرقيوالادب(لفكرسماءفييتيمةكدرة

السادةايها..الرئيساًلسيد..ومفاهيمهاالانسانيةقيمويعلبم،منالحياةيصسعاراثلهموالاديبالاصيل

والمجد.الخلودقممالىامتهبالتالييدفعوان

لثقافةابوزارةالانيقمكتبهنسابيمنيشاعرتركثلاثةنسهر3قبلالتها!ط!عافيالملهمةالطلتعةانتمانكمنقولانيمكنناهناومن

مبممتعبصأنحق!قىلكلمالن!مسةتممعلقك!ننالجبليجبرفقئ!ررلقصالكلمةكالعددلرحياثثقبرللقلمانتممقدوركمفيوانالمحيطالىا!خليجمنكلهالعربيالشعبانظار

........اللذيايمانهاواحلامهـ-(وآمالهاعنتعبرواواناصاسيسهاتلهبوااًن

الرشاننى"بيمينيمسفىوهوالضاعرعادالطويلالجبلقمةعلىوهناك.ائيوا!س*ستعمارعلىالنعربحتميةيتزعزعلا

مال3علىالقضاءحاولواالذينالاعداءقلوبالىصرهفيماليفرغا)ثعبهـن!طرةتحيةاليكماحملانلياسمحوا..وختاما

منوالنابعةاًلنابضةملةبالهايمأنهلهارلمناضملةك.عادليعما!سبمتهشعبهحمةمننوعكلمنالعربيةاًرضهيحررانعلىاقسمالذيالمناضلال!ماني

منتتخذونهماكلفيفعالةعمليةمشاركةيشارككموأنورمارلاستاأنواع

هذهالقصيرةكلمتيمطلعفياللحديثهذااًسوقاليوموانابا!ت،واو:!وض،وا!يروالحقالحريةقيماروءسبيلفيمقررات

الظروففيالادباليهصاروماالكلمةاليهوصلتماعلىللتدليلالبغيف-وىكلعلىساحقانصرانحققحتىالواحدةالعربية

.وركودجمودمنالراهنة.والعروان

يزالولاكانواللذيالمناضلالبلدهذافياليومأحتمعناللقديهااالشارقة!!مةا

ي!نكرلاأذياالتقؤميالانطلاق-وقاعدة*شعاعهركزالابدالى.وسيظل:ااشارقةكلمةالقاسميسلطانبنصقرالشيخوالقى

العربية.الاقطارسائرعلىفضلهاللحرفقداسهحاملبميازملائي..الرئيسسيدي

العربيلللادبوقاعدةجديدةالسسالنضعالليوماجتمعنالقدوبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام
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منالعربيةالارضونحرروانوسائلالاسالليبرمختلفقدمهاووحدتهاكلفيتنزفالتيامتناجراحمنولناالملتزمالعربيوللاديبالهادف

.والاستعمارادصهيونيةأمامناوتضعالطريقتهديناالنورمشاعلالجراحتلكمنلنا،مكأن

الروحيالمنطلقالعربيةالحضاريةالقيمترنأنمتبدولا.المكبيردلعربيألوطنهذافيوالانسانلأرص1عنالدفاعسئولية

اللجاداللحيالانتماءشعورواذكاءالعربيةالامةاعداءلمحاربةالمشتركامبمادةاليها

الشخصيةتأكيدوانسيمالا،اللقيمهذهالىالعرببمالمواطنلدىفلسط!ينفيالهحتلةتشهدها.ارضناالتي:العنيدةالمقاومةان

ذاتهايهددخظراتواجهلامةمنهبدلاأمربأصالتهاالمتميزةالعربيةوالتحفزوعدنصنعاءفيشعبنااظهرءالذيالعظيموالصمودالعربية

والروحية.الحضاريةوقيمهاالىيعيدذللككل،العربيالخليجفيشعبنايبديهالذيالضخم

صورمنحيةصورةالمؤتمرهذافيالعربالادباءاجتماعوانوظرفةالمواؤفأخطرمنوشجاعصريحبموقفويلزمناالثقةانفسنا

عليها.العرنجيةالامةتجمعافىالاهدافعنالتعبيرهذهبمستوىلنكنالعربية.امتنالواجههاالتيالظروفاصعبمن

ومناقشل.لهاءلمختصةللجانهأجتماعبعدالمؤتمرانتهىفقدهذاوعلى.الظروفوهذهالمواقف

.والتوصياتالقراراتمنجملةالىللبحثالمطروحةالموضوعات،**

بهتقومالذيالرائدللدوروتقديرهاعتزازءعنالمؤتمرويعرب!سالة"موضوعاتفيمختلفةابحاثيالمؤتمرالىقدمتوقدهذا

عنيعربكما،ازضحرريةالعربمعركة!يالمتحدةالعربيةالجمهورية-رسالة"و"الجديدوالاستعمارألامبرياليةمكافحةفيالعربيالاديب

ولكريموانجاحه(لمؤ.نمرهذالاعدادبذلثالتيللجهودوتقديره5شكر."العربيالمقاومةأدب"-و"الصهيونيةمكافحةفياللعربيالاديب

.الوفوداكلضاءبهاقوبلالتيالضيافة."الآداب"منالخاصألعددهذافيالابحاثهذهأهمنشرناوقد

فيوتوصياتهبيانإ-اللعامدالختاميةجلستهفيالمؤتمرواصدر

وتوصباتفراراًتلا-:نصهاهووهذا.اللجانمختلف

الامبرياليةمكافحةفياللعربيالاديبرلممالةبتنمان/العامالبيان

الجديدوالأستعمارع.

عامة:توصيات-(1)الاستعمارضدووجودهامعيرهامعركةاللعربيةالامةتخوض

اذكاءعلىيعملواانفيالعرولةوشعراءادر،ءالمؤ:مر!اثد-اولقلىمها.ووحدتهاتحررهاوجهفيتقفالتيالقوىوسالروالصهيونية

..بة...........-.شعبناللهتعرضالذيالآتمالامبريااءالصهيونيالعدوانوما

الوحدة.لحالي!الىيد!عوهاواناللعربيهو*ا!4!قبمالمرول!ةابالواغتصابمنعنهنجموما691لإ(حزيرأن)يونيومنالخامسيفيالعربي

........--لاا.-لمالاستعماريمراقسلسلةمنجديدةحلقةالااخرىعربيةأراض

حطولنوبماجولتلهلض!!هاإكطبالبلاللعرابدعرابعضىدينبإحمبيهلكتافيبالعسكرية.العربيالوطن.علىا!صهيوني

....فورافيالعريبةءلطليعةمعيكونواانالعربلادباء1علىتحتموقد

فينبةاليماللعربيةالجمهوريهفياللعربياتنعبيدق-3وبهذا.العربيةامتناعلىوالصهيونيةالامبرياليةالأخطارابعاداكادر

الانتص،راتعلىوتهنتتهالثوريةمكاسبهعندؤاء؟اداه،ونيصمودهطليعةفيوالصهيونيةالعروبةاعداءتعريةفيالمقدسةبمممتهمقاموا

والمرلزهـفىنسللاوقوىالاستعمارفدكفاحهفياحرزهاانيالراشةموالقيتالعربيةالجما!يرللدىءلكفاحروحاذكاءوفيالأعداءهؤلاء

واعتبارانيمنيةالعربيةالجمهوريةألىالرتزقةرساللششجبالأخنبتقتضيهو!الراهنةالمرحلةهذهعليهمتفرضهالذيالنضاليبالدور

العربي.البلدهذاواستقرارامنتهددخطيرةظاهرةذلك"ء.النكسةظروف

تروبةتثبيتالىالراميةالجهودقواهبجميعؤتمر9ليؤيد-(يشنهانفسيةحربمنراًفقهاوماالوؤ:ئعلهذ.منهماكاوادر

التيالاستعماريةالمؤامراتوفضحوعمانواللبحرينالعرببمالخليحروحلاضعافوالسبل:الوسانلوبشتىالمستوياتمختلفعلىالاعراء

العربية.هويتهطمستستهدفالعرب-الادباءمؤ!ر)فيلقاءهمكلرسوافقد،العربيةوالمقاومةالثورة

فيالجنوبيةالمنطقةعربمنكلفيألاحرارالمؤصمريحيي-5رسالةلتحديد،العروبةعاصمة،القاهرةفيعقدوهاتذيالسادس

فيفاحهم3يباركواللفرنسيوالصومالواريتريا"عربسهتان"ايران،والصهيونيةوآلاسبتعمارألامبرياليةضدالكفاحفيودورهلعربيأالاديب

واستقلالهم.حريتهمسيلياعدادوفي،وآدابهاونضحيا.نهابطولاتهافيالعربيةاعأومةأوابرأز

ا)شعوبيساندوكاذتاينمااللعنصريةالتفرقةالمؤتمريستنكر-6والوصولالمقاومةهذءلتصعيدوالعمليةالتنظيميةوالخططمائلالوى

المشروعفينضالهماوموزمبيقانجولاشعوبوخاصةوالاسيويةالافريقية.الكاملةالتحرهـيةاهداةهاالىبها

كفاحهافياللانينيةامريكاشعوبووويدوالاستقلالالتحررأجلمنالمذهبيةمننابعانا1-لحوتمثلالصهيونيةالحركةكانت،لما

الذيالشريرالدورويفضحالامريكيةالامبرياليةالسيطرةمنللتحررومستمرادائماخطراونمثل،قينتهاالتيالفاشيةالتوسعيةالعنصرية

ايشعوبضدالمضادةالثورةقياد!فيألامريكيةالمتحدةالولاياتبهتقوم.كلهااللبربيةالامةوعلى،اللعربيالوجودعلى

.الاستقلالالحديثة،العابرالاستهمارمنيتجزألاجبزءابوصفهاالعهيونيةكانتولما

اشعباعلىالبربريالامري!عياللعدوانالمؤتمريستنكر-7قاعدةقاسطينمنجعلتقد،الخاصةالشريرةاهدافهاالىوبالاضافة

كفاحه.فياللبطلالشمعبللهذامسافدتهويعلنالفيتنامياهدافهالتحقيقوانقضباضوثوبونقطةالاستيطانيلاستعمارها

واناللخوفمنالعربيالاديبيتحررانفيلمؤتمرايطالب-8اداءوفي،النيلالىالفراتمنالكبرىاسرائيلاقامةفيالتوسعية

ويجهرالمصبرية(لمعركةمستوىالىيرتفعوانوالكلمةالقلمامانةيرعىوفيادلعربيالوطنفيالامبرياليوالامتدادالاستعماريةللقاروةاردو

نحوالعربيللزحفمعوقايراهوضعكلبشجاعةنندو/اللصريحبالرأي.والافريقيةالآسيويةالقارتين

الكامل.التحررالحضاريةالقيممباشراتهديداتهددالصهيونيةالحركةانوبما

الثالثالعاللمبلادف-بوالمفكرينبالادباءالانصاللوثيق-9.العريبةالامةابئاءبينمايجمعالذي(لمشتررالمتراثوهياللعرية

النضالمنسه!عورماوخاصةالعربيةاللغةالىانتاجهموترجمةاستخدامهايمكنمقاومةعناصرعلىنحتوبم!اللحضارةهذ.انوبما

المقاومة.أدبانواعوجميعالتحرربم!قوياحافزاتكونلانوتصلحالصهونيةالحركةمواجهةفيفعالةبصورة

أص:توصيار-(دب).العربيللانسان

علىالتركيزالىا!نشرودوروالصحفيينالكتابدعوة-1.وتحققكلمتهاالعربيةالامةلوحدانالضروريمناصبحكلهلهذا
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.الهدلافهذاحولوتعبشهاالعربيالمواطنتكوينوعلىالجديدوالاستعمارالامبريالليةموضوعات

.العربيالفدائنوالعملالنضالاداةءوحدةالىالمؤتمريدعو-(مختلفوجهفءاصمودالالهيكفلمس!ولا،قوميااخلاقبباتكوينا

المعركةمستوىالىللارتفاعملحةفرورةالتوح!دهذااصبحأنبعد"-.الاستعماريسشخ!مهاالتيالانمراءات

.وقدرأتوطا!تمواردمن.نصرفهتعتمابكلالمدوومجابهةوالمذهبيشةالفكريةاللدعواتلجميعوحذربوعيالنصدي-2

"لذيسن!لأبطالالعربيةالامةجنودألىىتحيتهالمؤتمر.يوجه-5العرببىالمواطن"فشويهاهـىالراميةالاقليميةووالعصبيةواللطانفية

لمعركتورجولةبشرفيظهبونوالذيق،النارخطوطعلىيرابظون.وقومياواخلاقيانفسيا

--.التحريراللعربلآباللفةكتبسلسلةباصدارالعامةالامانةتقوم-3

الظويلستةمعاركناشهداءالسىكاالاكبرلحيهـةالوتمر.يوجهكما--الىوتترجمالجديدوالاسنتعمارالامبرياليةحقيقة.فكشفالاقلاممتعددة

امثاةفربوامنكلوالى،وارصهيونيةالاستعمارمعوالمستمرة.؟لمختلفةاللغات

لا..المعادرتلكفيالبطونةعسنخاصةاعدادباعدارالتقدميةاللعربيةالمجلاتتقوم-4

اللعربيةالجماهيرتوعيةفي.تتركرمممئؤليتهمانالادباءيرى-6.اخطارهماوتفضحماهيتهماتشرحاًلجديدوالاستعمارالامبريالية

فيومستمراءروانالادائطتمثلاسرائيلانوهي،الوافعةبالحقيقةلقاءاتوالىعربيبلدكلفيفكريةندواتعقدالىالدعوة-ع

الهدفهو،كلهاالمحتلةالعربيةالارضتحريز،وانالعرببمالوطنقلبوالاستعمارالاميرياليةمخظطاتلفضحاللعاللمفيالاحرارالكتابمع

-اجله.منالادباءيعملانيجباللذي.الجديد

والصهيونيةكديناليهوديةبينالتمييزوجوبالادباءيرى-7والاستعمسارالامبريالييةتفضحالتيالاجنبيهاكباترجمة-6

الكيانمنفلسطينتحريروان،لوسعيةفاشيةعنصريةعموانيةكحركةالعربيالفكراصالةوتظهرالعربيةاللتضيةعلىتعطفوالتياللجديد

اللذياللهدفهـو،والاستعمارالصهيونيةيجسداللذياًلاسرائيلي.استعمارياجنببمجسمكلرفضعلىالطويلتأريخهعبرالتامةوقدرته

اليهودية.المشهـلةحلفيويسماعدالصهيونةالمطامععلىيقضيالتيالتقافيةوالمؤسساتوالادواتالوسائلجميعمكافحة-7

ظلفيالعربيانوطنفيكمواطنيتىعاشواًاليهودانالادباءوذكروالشخصةالثقافةلتشويهالجديدوالاستعمارالامبريالليةتستخدمها

اللعالم.مناخرىبقعةايةفييعرفوهلمتسامحتمويلهماثبتاللتينحوارومجلةالعالميةالثقافةحريةكمنظمةا)عربية

للقضيةالصحيحةالصورةعرضضرورةالمؤتمريرى-8منوسواهافرانكلينوكمؤسسة،الغربيةالاستخباراتدوائرقبلمن

الاتجاهاتمختلفاللىوبالنسبة،العالميالصعيدعلى،الفلسمطينيةكلاهدافمنوالتحققلاغرأضهألاستعماريستخدمهاالتيالمؤسسات

وعودةوطنهتحريرهسوفلسطينشعبهدلىوان،اللأوليةوالقوى.اجنبيةفقافيةموسسة

اليه.اصحابهبالصبغةاللعربيةاللبلادفي،والتعليمالتربيةصبغعلىاللعمل-8

قضيةيبنبالربطالالتزامالسىالادباءدعوةالمؤتمريرى-9الامبرياستةلاخظادالواسالجديدالعربيالمواطنوتكوينالقومية

منالعائيالتحررقضاياوبين،جهةمنالصهيونجةومناهضةفلسطين.والاسعمار

.اخرىجهةالابخذالعنيرفعواانالعربيةالبلادفيالقلمرجالمطالبة-!

التيالضاريةالنفسيةللحربالتصديفرورةالمؤتمريرى-.1الامةمصيرتمسالتبموالاجتمابميةالقوميةالموضوعاتمعالجةفي

وطاقاتنا.بقدراتناوايماننابأنفسناثقتنالاضعافعليناالعدويشنهاالسينمائيلللانتاجيعدونهاالتيالموضوعاتتكونوانالفاشئةوالاجيال

امتنالماضعرضالتيواللاواعيةالواعيةالتشكيكعملياتومقاومة.والصدقوالعمقبالجديةمتسمةوالاذاعيواللفزيوني

.الظافرةنهايتهاالىمعركنافيالمضيعلىتصميمناجدوىفيالعربيةتتخذاناللىالعربيةالحكوماتجميعالادباءاتحاديدعو-01

الطليعسيدورهيمارسلكيللاديباساسيشرطالحرية-11والمطبوعاتوالتلفزيونيةالسينمائيةالافلاملمكافحةجذريةتدابير

الصهيونية.مكاقحةفيوالطبيعيللقتلوالقتلالصرفةالجنسيةالاثاراتعلىتعتمدالتيالاجنبية

والاطلاعالتعبيرفيالاديبحريةعنبالدفاعالمؤتمريلتزملذلك،تقهرلاانهاعلىللغربالعسريةوالقوةالمخابراتاجهزةونصوير

ولوعيتها.العربيةالجماهيرولوجيه.الثالثالعالمبلادشعوبعنومغرفةمشوهةصوروتقديم

نلعلىلصهيونجعيدوكالالمشعماالفللسطمنبةالامكاخدمهضيلقضعيةفي2الا*متوسبتوزس

الفدطنةبالقضيةالعربادباءالتزامضرورةالمؤتمريرى-13ا!ونجةمكافحةفيالعربيالاديبرسالةبشأن

مقاومةفيبهالخاصالادبيفنهمنهمكليستخدمميومفاهيمهاودوره،الصهيونيةمكافحةفيالعربيالاديبرسالةمعالسجاما

وفاء،الاصيلةالمشرقةصورتهفيالعربيالفدائيولتقديم،الصهيوئيةالقاهرةفيالمنعقدالعربللادباءالسادسالمؤتمرصرر،الكفاحهذافي

.اخرىناحيةمنبهالافتداءالىودفعا،ناحيةمنبحقه:والتوصياتالتالليةالقرارات(اذاد)مارس21الى16منالفترةفي

اللفدائنالكفاحفيالفمليةالمشاركةالىالعربالادباءدعوة-(1الماديةالسبلبمختلفالمحتلةالارضفياللعربيةالمقاومةدعم-ا

.الكفاحهذاصورةبانتاجهمليعكسواالمسلحعلىونشرهالفدائيالعمللتصعيدوالوسائلالمطرقولوفير،والمعنوية

والامةبالارضالادتباطفكرةاشاعةضرورةالموتمريرى-15منالعقباتوازالة،ونصرتهتأييدءالىوالدعوة،ممكقنطاقاوسع

الادبي.نتاجنافيالانسانوقضايا.طريقه

لقضيةالعربيةللدعوةمؤسسةاقامةفكرةالمؤتمريؤيد-16علىخروج،تعطيلهاوالفدائيللعملعرقلةكلانالمؤتمرويرى

المتعلقالقرارتنفيذالىتبادرانالعربيةالحكوماتويناشدفلسطين.العربيةالامةارادة

اروسسة.هذهباقامةفسيالنضالفياخوانناالىالصادقةتهحيتها؟تمرايوجه-2

يخلقانشانهمن،الادبمننوعاشاعةضرورةالمؤتمريرى-17التقديركلللهمويقدر،وشمراءوكتابمناضلينمنالمحتلةالارض

هوقفواتعخاذ،الامربصورةالاحساس،كاناينماالعربيالمواطنفيالامةويناشد،العربيةامتهممعركةفي-ردونهاللذيالبطوليالدور

الرخيصالادبومحاربةومناشطهاالحيلا.سبلمختلففيمنهجادالعربيةالمقاومةحركةينصرواان،جميعاالعاللمواحرار،كلهاالعربية

الىواًلانصرافاللامبالاةشعورالعربيالانسانفييخلقاللذياللاهي.ودعمعونكللهايقدمواوان،واشكاياصورهابجميعفلسطينفي

.الامودتوافهتصفيةفيحاسمسلاحالعربيةالوحدةانالمؤتمررومن-3

فيما،اللقاءومجالات،1المشركةالاسسجميعمنا،ستفادة-18العربيةالجماهيرتوعيةاليالعربالادباءويدعو،الالرائيلبمالوجود
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أدببنشربةالاروالهيئاتالعربيةالجاممةالىتوصية-1،الفلسطينيةالقضيةالصىللدعوة،كلهاوماللمزرحعوبوبينأبينئ

التربيةبأجهزةتتصلوآن،اللعرنجيةالامةجماهيرالىوفوصبلهاًلمقاومة.لاالبل!انتلكفياللصهيونيةوأكقاومة

براهـحفيالمقاومةأدبمننماذجلتضميناللمربيةالمدولفيوالتعليمالمنسقوالمنتظمبالانصال،اللعربأدباءأتحادفيامضرورة-91

والجامعبم.المدرسيوالنشاطالتعليموالطلاب،العملبحكموالمقيمينمنهمالمهاجرين.فيالخارجاللعربمع

.هـوانوالشعبيةالفصيحةالس!روفيالقصصيتراثئافي-2الاستفادةمع،الخارجيالمالمبلداطفيايصهيونيةمحاربةلتنطيم

باستيحائهاألادباءيعنىآنالمؤتمريوصيوالمقاومةأللب!لاتمنمجيدةفيوبينهمبينناميماالتعاونوتنسيق،المهجرادباءمنخاصةبصورة

الاهـفئنارلىيمويؤكدبالحافرالماضييررطعصريثوبفيواخراجهامنالاستفادةوكذللك،فيهلقيمونألذيالبلدفيالصهيونيةمقاومة

والمقاومة.الكفاجفيالعريقاامربيةعرضلتقديمألاجنبيةاللجامعاتفييدرسوناللذيناللعربالاسالذة

ولألعربيةالل!فيوانتقاقة(لاعلامأجهزةالىالمؤتمريتوجه-0.3الخارجفيالمربيةللقضيةكاديرميل

المستوىعلىاللحرصمعالعئايةمنمزيداالمقاومةأدبتيليبأنفيللادبيةوالجمعياتالاتحاداتتقومانالمؤتمريوصي-.2

.الدزمالفنبم.الفلسطينيةأللقضيةبحقائقأ!ربيةالجماهيربتوءيةلعربيةلابلادا

الاطةلملبأدبهناية2باالنشرشروراؤلفيناالىالمؤ"!ريتوجه-(الادضفيفلسطينأبناءبقاءضرورةعلياللطكيسدمع-21

فوقاخرأجفيالمقاومةأدبمنجيدةصوراوتضميت"والناشئةالمدومقاوروفىفيالمقسرواجبهمليؤدوامنهانزوحهموعدم،المحتلة

والناشنتن.اًلاطفالمولمعيتناسبجذابفنيوأسلوباًلمعضدةالاجرلءاتبالغاءالمربيةالحكوماتالمؤتمريوبم،الغاصب

ورتلة11الارضفيأومةالمقابأدبالعنايرةبزيادةالمؤتمريوصي-ءمنبغيرهماسوةالمربيةالبلادفيالفلسطينيييتحركتصلالمنى

"-نيلقشونومابمؤلفيهوالنعريفونشرهبجمعهوذلكفلسطينمن.العربالواطنين

للترجمة.منهيصلحساوبترجمةاضالهاد.

أدبالمقاومةمنعالؤنبممستوىذاتصالحةنماذجاختيار-6اوتوصبباتقرار!تص

دتصحيحاللعالميةالاجنبيةاللغاتالى)ترجمههاالعرببمالوطنفيالعربيالمقاومةأدببشأن

تدعوولبر،الخارجفيلناالعدوأدبيرسمهاا،تيالمضللةالصورة

.فعالوفكريوجدانياطارفبنالقوميةقضاياناالى!وزءبى!طأللعردجمطا)مالمبهاا!نشالمقيالقاسهقىالتجربةان

بئالعررمباللقبادر!يمفييعنوااناللعربالادبئءاإ؟تمريناورر-7صزر!الىيدعوهمبموقفا)عرب"واجهؤجربرلآاولليست6791

العربيالمجتمع0!وزيعوقماكلوبكشف،اللصالحةوالاخلاقالاصببلة.وم!ويةماريةقوىمنلديهمما

.!دواناوتخلفلوزيفاوانحرافمنفرضتبموا!ف-أفىالمربيةالم!/مةأأحديتالتاريخانواللحق

المظمرباعتبار؟أالعربيةاللغةسلاممةءلىبادحافظةالتوصية-8أحياناتغيرقدالمقباتهنكتيرواجنيافيالخصوممنكثيراعليه

القومية.ائعربيةللشخصيةالبارزلبناءمسيرتهاتعاودأىررةالمطاكجددةالطأفات.فضلىتلبثلاولكئها

كريمة.حرةحياةطلفييعهشموحدقويعربيمجتيع

اررظيميةار!راراتالهـربالادباءيلتصفأن"لمتصلةالموأقفهذهاستلزمت!قد

المعارك.للكفيفعالةمشاركةيننتارءواوآن؟لئضالبيةأمتهمبقضايا

61"نالوراهرةفيالىعقد،(لعربللادباءالسادسالمؤتمريقرد.اللحديثتاريخهافيالعربيةالامةخاضتهاالننياللكنيرة

يلي:ما6891سنة(اذار)مارس!االى!!ذهتعكسمرأةيكونأنك!مكنبرملتهفبىالادبهذا؟نوالحق.
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.بمدفيمايحددموعدفيالمراقوفدمنبدعوةبغدادتلككلوعمقهاجساقهافيتفوقالحاضرةالمحئةهذهفان،العربية

المؤتمر،انعقادتاريخمنالاقلعلىاشهرستةقبلاللدعواتتر!لبأسلور،طاقتنامنةذ!هكللهاتعبأانبالفرولىةوتستدمحيالتجارب

ناعلى،اتاريخاذللكمناًلاقلعلىشهرقبلالمقدمةالابحاثوترسلالصهيونيةبهاتإبهنااتيوالاساليبمتناسبجديدحضاريعلمي

4؟تمر.افيالمشتركةالوقود"ختلفالىترسلدبر*-.والا.!مار
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ن!هيديزعال!رر،للحصحسينانوح!هلضابطالعالليمني(لعمبنا
لث!راءاللصربوالجنوداللضباطر!اوقه.منوابىء.

بواتريمنالشعريثونولنووذرذ

والصخىورلىالرصؤوقالثابتفالقدممعذرة

شاعرالفجبينمنفاثحصوالحياهيئألمخارصازعيا

ثائرءمدرفوقيغليالشمستحتوالجرحلىوهبتورنر،

والعحمور،مالاملحمةوالحياهيكمانالالجباخا

**،،رت

والشفاهقلامالاولمشخرسوالس!!تالحممتانىاحتوأذا

الاله.ينتحشاهنافهاسناهياالشعر/بئبريالش-عريوضحاةلى

أصوتانا!سمتؤ،زتي

المقالحالعزيزعبدصنعاءىوالحلاه..أالمإ..دربك4بذأ

ح!هح!!يمه!5!!حع!!ص!ه!ح

المليونهدية"،تسىوالتعليمالتربيةوزيرباسمالجزالرمد(رسالىالاتحاداتمختلفبنوالتقاريروالمعلوهاتالدرأساتبلارل-

."العربالادباءاتحادمنمرسلة-كت!اب.المحلية

القارىءتخدمموضومحاتفياللظديف"الىاللعربالادباءيدعى-:تمويلهوكيفيةالأ.فحاد"كأميزا،بشأن-!
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العربي:الار!بحريةبرشأن-9المخصصةالميزانيةمنجزءدفعالعربيةاللدولجامعةءنيطلب-
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