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مراجعسةوترمي،التننيحيزتدخلانلقراراتهيكتبلمالذي

بالاث،دالتمتعمنا!نا!يةابللادمنعدداكثرتميئالىالوثيقنين

طلتا!تي!

التكاليفوباقلا!بيلوبايسرنطاقاوسععلىالعاليةأ)فكرية

الحةاالناميةالبلادهذهبحاجةيتعلقفيماخاصة،ألاقتصادية

اكبشرجلبوالىالقوميةلغاتهاالىالاثارهذهنقلالىالمتزايدةإ

ذلكفيبمااوطانهااهـىالفكريةالاثارهذهنسخمنممكنددد

التربوية.الصبغةذات4السينمائصوالاشرطةوالتسجيلاتالاسطوانات

يستهانلاموردادزلولمكانتوالاستنساخالترجمةانومعلوم

ذاتمحميقرفمالمشامشةالدواقىتتحطهاالتيالصعبةالعملةمننه

برامج!هافيهملهتممتالذيالثقافيالرصيدعلىللحصولاليد

طريقعناوالمطبوعالكنابطريقعنانواننثقيفيةالتربوية

السينمائية.اوالتلفزيةاثاشةكلريقعناوالمسجلالحموت

الدخولالىتدفعناالاجنبيةالثقافاتعلىالتقنحالىحاجتتا

فاثمراكثرلنطالبواؤتصاد؟صناعياالمتقدمةالعولمعحوارفي

بحقوقالمسدونوالاشنسساخوالترجمةالنقلمعلوممنبالتخفيض

غيرنايعتبرهالمسانلتجاهلاوتنطعاوحيفوثونالمثروعةالمؤلفين

الاسفمع-مناالبعضزالو!،حيويةجوهريةالمتقثمةالدولفي
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معبالمصمباكثرةليتصلفرديءجهودمنينطلقالفكريالعمل

كانالسببولهذا.لمحفرد!ةقجاوزفهو.العامالصالحويخدم

والمعرفةوالعلمالثقامةشعبفيمختلفا"لفدوروان.دورللمؤلف

ودائرتهالجغرافيةومنطقتهقومهالىباثئ!سبةسواء،روحانيلور

حسدودوراءوماوطنهحدودوراءم!االىبالنسبةاوالحضارية

شعبايفيالمؤلفوعمل..والمكانللزمانتجاوزفالثقافة.عصره

قاطبة.الانسانيةالمبهموعةتطورفيالبشريالفكرمساهمةزمانواي

الدولةواجباصبعوكعاليتهولايجابيتهالدورهذاولخطور

الا.لرعلىالشرعيةحقوقهترعىوانالكريمالعيشللمؤلفتضمنان

ذاته.منقطعةهوالذيالفري

فيمسؤوليتهوعنالمؤلفواجبعننتحدتماحميرالكن

الصسادلةوالقضاياشعبهقضايابخدهةنطالبهماوكثيرا،المجتمع

..المؤلفحقوقعنالوقتنفسفيتخدثلاولكننا.اعمبصورة
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المنصروعه:الكاتبحدوو-آ

وحريةالنعبرحريةنديهتوفرانالمؤلفحقو!مئسا

بموجبحراالاعلامكأناذاالاذلكلهيوفرول!،يالفكرالخلق

والتعبيرالخلقوحرية.والمعرفةالعلمفيجميعهما،مةافرادحق

والاشتعصاءالبحثفيا"طلفةالمؤلفحريةبالذاتاولاتض

بالصسوروا+لصالعملهنتاثحترويحفيوباورلي،والاسمتنباط

مشاعرمنصدرهكييشلمحبماعلماادناسواحاظهفيامطرهوبث

واربمةا!جربةيقكلعنمعر!4منلهحصلوماواحاسيس

.والاستكشا!والتطلع

وتوزيعهساالفكريةمصنفاتهلشرفيالمطلقالحقفللمؤلف

.نطاقعاوسعلىوترويجهاواذاعتها

حريةفيوالفكريةالفنيةشخصيتهتمميةالمؤل!حقوقومن-2

بعنوانالزجراوالردعباسممنهانحداونخنق!انللمولةليس

عنهاويذودونيحرسوتهامنطليعةفيهووشصراتكيانعنالدفاع

.مسؤولفالمؤلف.والسلامازعدلخدء"ؤيكأنتاذا

المصالحرعايةمبدأوهوالاوقةامرينبينالتمييزيتعين-3

الشعب،افرادعلىالافكاروتوزيعالثقافةونشرالاخباربنقلالعامة

الصنساعةرجالمصالحرعايةالىالدعوةفييتمثلوهووالثاني

حسابعلىالفكرقيالمصنفاتيستغلونمناعموبصورةوالتجارة

المؤلفين.اصحابها

ناعلىلكن..آثارهوتروجافكارهتذاعاناؤ)فا!لحفمن

الاتسارتلكبتشويهاومنه؟لرغماوحسابهعلىذلكيكونلا
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وقوانينطنظمهاتحميانويمكنها.اعلاموسائلالاالمؤسساتهذه
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فيملكيتهلاالناسيشركحيالهمدةالفكريةاثارهبنشرهفالمؤلف
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.سواهعليهلاحدحقلاصخبهملكعلىميبقىذاتهالاثرأما

وتوعيتهالمجتمعلصالحالفكريةالاظراستعط!فانولذلك

بصتس"المؤلفيضبطهاالتيللشروظيخضعانشانهمن:تثقيفه

.وبالمختارطواعيةعن.عنهاالاوحدوالمسؤوللافكارهالاوحدالمالك

الفر.ميدانفياًكراهئلا

يمفرضانالمجتمعاتمنمجنمعلاي-هذهوالحالة-يحقولا

شماراياوالعأملحالضباسم،منهبالرغمسلطنهالمؤلفلهلى

وتساميسهوعدلهالشعارقيمةعنالنظربقطعالقبميلهذالن

م!صغرضىلايالكريالأيراستعماليجورلابحيث،تانشانيته

التصالمكتوبةومواؤك"مؤلفهمنالصريحالترخيصدونألاغراضر

،بالخصوصالنزاعحالاتوفيالاقتضاءعندعليهحجةتقومانبمكن

فالائار،الصناعيةالمخترعاتعنالفكريةالائارتختلفالنظرةتبهذه

يمحسوولاتتكاملاش!لاستنباطوهي،الزممانفينض،نجعالفكرية

الصاعيةالاختراعاتاما.حالبأيةمكانهيحلاوسابقهالاحقها

لرجةكل..التقنيالتفدمسلمفيثرجاتمنمجموعةعنفعبارة

لاحقةدرجةتاتيانالىمحلهاوتحلسبقتهاالتيالدرجةنعوضى

فتنسيها.

نفها.للمقاييسيخضعانلاالتقنيوالتظورالفكريفالتطور

حمايننه:ومدىالط!يفحقمموسة-4

الفكريالائرب!يناكمييزيتعينالاعننبارهذامنوانطلافاس7

يستعارهووانما،يشترىولايباعلافذاك،الماديةالبضاعةوبين

سسذاتواتصلبائعهاحقسقطبيعتاذاوتلك،ص؟حبهالىويعاد

واسذلك.التانيحوزةإلىالاولحوزةمنانتقالهابمجردالمشري

باسةممالاتمتصلةلانهاعديدةمختلفةالفكرياثرهعلىالمؤلففحقوق

والشريطوانةوالاسوالص-ورةبالطباعةالنقلمنهاعديدةمختلفة

والاخراجوالعزفوالتمثيلالاقتباسومنها.والمرئيالسمعيبنوعيه

استمالوكل.أعمبصورةالجمهورعلىوالعرضوالتلفزةوالاذاعة

ا-ؤلفبهوافقةمقيد!لاكالاتوجوهمنوج!الاست!لاتووهمن

.سواهاحدايدونعنهصادرصريحنرخيصعلىموقوف

،العملي!اتهذهمنعمليةكلكلالامتيازصاحبهوفالمؤلف

لالرهوالمستغلينالصشاعةلرجالالفكريالاثرنجاحفيشريكوهو

عنالناتجأولديبمألنفععلء4اثارهتعودانويجب.اعمبصورة

الحاصلةالمداخيلمنتحسممتويةذسبء.ورةفيالاستغلالذاك

ولذلك.وانواصااعروضااختلافعلىاجمهوراعلىال!رض!من

وقد،يناسبهجر2عملفلكل.حساباستعملالكليقراانيتعين

يسغلومنالمؤلف:الطرفيناتفاقبعدلكنالاجرمقاديرتتفاوت

.الفكرياثره

نمسترخيصدولىاغكرقياالاثاراستعمالرلمكنانهعلى-8

الائار.لمكلاستعطمنها،القانونيضبطهامعينةحالاتفيمؤلفها

الفكريةالاثاراستعمالومنها،المحدودنطاؤ!موؤكه!الخواصىقبلمن

عباكفتعودلامحضثقيفيةاوتربويةلاسباباواخباريةلاعراض

السذيالتجاريبالاستهلاكضرراتلحقولايست!غلهامنعلىالمادي

للخواصريجوزلالذلك،الاثرمالكبصقنهوحدهالمؤلفحقمنهو

حقلهمليسمافيبعواتجاريةلغاياتالفكريالاثريسةضسخواان

.المشروعالمؤلفحقويغمطواعليه

فتشرالاعتباربعينالاحوالهذهكلالدولتأخذانوينبغي

حقوؤرعاقيمبداش!بءكلقبلتقروانحدودهوتضمبطللاستعمال

راجطحقالان!فسهمالتجاريبيحلاحتىكفالتهافيهمارزيناالمؤلفين

سرفول!ل...المالوسارقالفكررق15بينفرقفلا.لغيرهم



عقاب.
القررىذوياوخلفهالىوفاتهعندينتقلقدارولهءوحق-9

الذبنالمؤلفينورثةاحقوقالدولةتشرعانيتعينلذلك.اهلهمن

اففكريةالاثاربمواردوالتمتعحقهمممارسةليمكنهماتهاكفافيهم

منولصالحهمباسمهميستخلصها"نتكليفاواصحابهاوفاةبعد

مستغلط.

سنواتمروربعداصحابهءئيسقطايفالتآحقانومعلوم

الاستحقاقآمادتختلفوفد.الفكريالاثرصاحبوفاةعلىمعدودات

مدس!كيصبحلاالائرلكن.تشريعالىتشريعومنقطرالىفطرمن

وفكه!.حالكلعلىصاحبهوفاةعلىسنواتمروربعدالاالمجموعة

لروحالبشريةالمجموعةاح!رامالتشريعاتكلفبمالمبدأهدااقرار

اهـىخمسمن)محدودزمنفيوانبعدهمنلاهلهورعايةالمؤلف

.(سنةخمسين

بصدالم!نويةاؤحدودابقاءمعالماديالحقاسقاطمبداوما

ورائهمنحقاالعامةونمليكالفائدةتعميمبدا!عالاالمؤلفوفاة

والعلميةوالادبيةالفنيةالاثارورواجالفكرواشعاعالثقافةخدمة

واشمله.نطاقاوسععلىوالفكرية

ومشمولاتها:المؤللإنحقوقرعايةمؤسمصات-5

ولثلعب!االتآذلفبحقوقارضلةالمسائلولتعقيد-01

القوانينوضبطلهاالتشريعتتولىانالدولعلىوجبوتنو!ا

القوانينهذهجانبوالى.ومعنوياماديابالنفععليهتعودمنلرع!اية

السهـصايىهاموكولخاصةمؤسساتبعثايضاوجبوالتشريعات

ال!مصياتاوالمؤسسماتهذهوليم!ت،اًلمنمروعةالمصالحهذهعلى

حسابعلىالاتلراءءيآتهامنو&ستجاريةصبغةذاتالشركاتاو

المحاصشلاستحلاصعلىيقتصردورهاانبل،الحقوقاصحاب

اعيشالهميضمنعادلاتوزيعاعليهموتوزيعهاالمؤلفيناليالراجعة

حين.الىبعدهممنواهليهمابناءهمويرعىالكريم

الصبغةذاتالمؤسسات!ذهتمدانالدولعلىويتعينس11

.الاكملالوجهعلىبواجبهاالقياممنلتمكنهاالمساعدةيدالانسانية

ا!رائبمنالمؤس!ه؟تهسذه!ماعقأءالمساعدةهذهوتتمثل

ومالهمماويضبطالمؤلؤءقحقوقيحيمقانو!نطاقفيوالاداءات

يستغلونمن!وربينهمالعلافاتويضظموالواجباتالحقوقمنعليهم

الفكرية.اثارهم

تهثيلالمؤل!نحقوقعنالدفاعمؤسساتف.ولاتومن

واجي!امنانكما،الهزاعحالاتويافضائيةالمطاتالم!اًمامهؤلاء

والمشاركةليفالنطحقوقلرعايةالوطنيةيئالقواداعدادفيالاسهام

كمبدأوتقرهاارعاقياهذهتدعماككبالدوليةالقوانيناعدادفي

الثف،وك!المتبادلتيسيرانطاقاوسعءلمى4كأوالدفاعاحترامهيجب

.البئريواد!اهمللفكروخدمةللثقافقىوتعميماالدولبين

اهـدولديالممثلمنحقوق.)ضمنقواذ؟نايجادوانسا2

ف-دالحقوقهذهعنالدفاعاليهايوكلمؤسمساتوبعثالعربية

سنةجميعاعليناوتم!العصريحتم"ضرورياامرااليوماصبح

.التطور

الدولي:الصعيدعلىالمؤلفىنحقوقرداية-6

وفد،المسافاتوقصرتالاقاصيفيهقربتعصرفيونحن

يفالناسنشاطرفاصبحناابشراطءصهكأفيالثقافياالتبادلدخل

الكبيرةالشاثةخلالمنواتراحهمافراحهمفيونشاركهمثقافتهم

السمعيىكأالوهـائلوكلواللاسلكيالسلكبم(طريقوعنوالصغيرة

ء،الفضفيالافلاكمعالسائرةاوالبسيطةعلىالمتنقلةوالبصرية

ول4

لفسييح.

التيالفكريةالاثاروالغربالثرقمننستوردنزللمانناثم

يجدرلاحقثرقةكتلك،وتنميهوتطورهوتطعمهاتذقافيرصيدناري

كالنعامة.فنكوننتجاهلهااناونطمسهاانما

والعلم،والثقافةللفكرالمصدرينمنالنهضةعهودفيكنا

كياليومولكننا،يعترفونزالواومابذلكالاجانبلنااعترف

والثقافيةالتررويةنالن!فاللازمةالفكريةالائارتوريدالىناجة

الاثارنقلالىحاجةفينحن..والفنيةوالعمليةالتقنيةلثورننا

والأ!نتباسالاستنساحوالىلغتناالىوالاميركيةالاوروبيةلفكرية

حقوقيرعىكمنالغيرحعوقفرعلمنحندان،والمحاداةالاستيحاء

قلتهمأعلىواطنينا

اولىمرحلة!مودفيناحقوقبرعايةنبدأانيتعينلذلك

وبالمختارطواعيةوعنالمساواةقدمعلىالفيرمعحوارفيندخللم

مفتوحبابمنبلمفتاحثقبخلالمنلانهفتهممينشاركهم

غيرناوينعمئيمينعتنشاواياباذهاباوالنورالهواءمنهينالدلمصراعين

تحتموهي،ايضاهيواجبةثانيةمرحلةوهذه..وحريةضلامةكعا

حفصوقرعايةعلىالهاهرةالموليةالمنظماتالىالانضماملمينا

الكوني.المعيدعلىلمولفين

متيلام!امعستعاملانلهابدلااوطنيةاالمؤسساتانونعلم

صالحفيبواجبهالالومحلقاتسلسلةمنحلقةهكذافكونان2

المستغلينصالحوفي..شي!كلفبلالمؤلعينصالحمي،لمجموعة

الفكريةالائارمستغليعلىيتعذرماكشراانهذلك.ايضابزثارهم

والادبي،الماديالحقبصاحبوبالتاليالاثربصاحبالمباثرلانصال

استعمالقبلالمؤلفمنالترخيصعلىالحصولالسنبلذلك!يعسر

فيضيع،حفيهالممتالعادلةالمكافاةايصاليصسركماالفكريثره

والسرقاتالمطالمولكثر،فصدذرعناوقصدعنالمؤلفحقدكذا

الغير.اك!رواختلاسلادبية

افافذسالمؤلفينانفتحاناردنااذاعلينايتحتمالنظريةفبهذه

الوطسيالصعيد:الصعيديئعلىرعايتهمعلىنعملانبديدة

الدوليوالصهعيد،اوطانهمفيحقوفهمبحمايةكفيلةفوانينسن

العالمية"الوئيقة"و"بارىاتحاد"الالفاقيتيناحدىالى،لانضمام

ولونر.لتنانالىبالنسبةالحالهوكما:معااليهماو

حقوقتحميوطنيةقوانينلىفتالتي4العربيالبلادانونعلم

والجزائروتونسالمغرب:وهيادمتةالانعددهايتجاوزلالمؤلفين

البابهذافيالفرنسكطالقانونتعتمدتزالماالجزانركانتوان.

.ولبنانومصر.ليبيا

اتفافيسة!بمعضويندو!كفنالدولهذهبينمناننعلمكما

اًلانفاقية)ءالىانضمتاودواضين،و!نسالمغربهما"بارناتحاد)

ولوفس.لبنانوهمالليونسكوالتابعة،)العالمية

هـنوثيقةلايماءالاتعناحجمتدقدالاخرىالدولاما

نعرف!صالاسبابالتآليفحقوقبرعايةالخاصةالدوليةالوثائق

نجهل!.لاسبابأو

/لمي:فبماميتلخصالاسبابهذهمننعر!مااما

وطنيقانونسعلىالافتصاريكفيانهالدولبعضترى-ا

انضمامهاعنينجمقدلماتحاشيا،سواهملونمؤلفيهاحقوقبرعى

الصعبة.العملةتصديرمنالدوليةللاففاقيات

وطنيقانونبسنقطعالهاحاجهلاانهالمولبعضوترىس2

مسنالفكريةالاثار(ثءريانيكفيهااذ،المؤلفينحقوقلضمان

.الاستعماللهاطابماوتستعملهااصحابها

-!ء8.----كأ.'::-.':،،عه8..4اًع18،.-:ء-:س



يتوظفانالاعليههمامكزمايعيشاناراداذاوانهابدامجند

براتيه.ويعيش

القضبكأثعيرفلاالعربيةالدولمنالرابعالصنفاما-4

حقوقرعىقانونسنبضرورةرسميا!رفلافهي،اهتماماي

يكنولمرعايةعيةيتهتعلمءمرهفيالجاح!انب!ثوىالمؤلفين

حق.صاحبانهببالهيخطر

فيال!جمناوردنابماالمزاعمهذهندحضانويمكننا

اكالية:النقاصاضافةمعالبحثهذامستهل

ممالكفلكل،بالاخلاقمتصلةالمولفينحقوقرعايةمسألة-ا

الذينالملاكصنف،منالمؤلفوانخاصةبملكهيتعرفانالحق

غيرهم.جبينعرقيستغلونلا

يرهـ-ىوطني!تونسنفيالحقا)دولمنثولةلكل-2

العسسلةتصديرمنتحدانوللأ.غيرهممناتنرمواطنيهاحقوي

للاهانبالراجعةالتأليفحهـقوقمنالىأتيةالمواردبوضعالصعبة

الحغرافية.حدودهاداخلالمبالغهذهتصرفانعلىهبىلاءذمةعلى

برمقابلتستعاروانما..تنشرىولاتبالاالفكريةالالار-3

طريسقعنحقهالولفءناـبتا!الكريمةالاخل!منوليس

.الاكراه

ىاحاجةفيلكنه...حتماالمجموعةلخدمةمسخراًلمؤلفس4

فيوشعوبنا،الطريقوسطفييختنىلممطي!4اشبعفمن،الخبرة

وتفازواخلاعى.نفسوطولباشمرارقضاياهاعنيدافعمنالىحاجة

ديالايكونلادمرنبهالوظيفاما.البطونبفراغالمثابرةتكونولا

الخلق.عنالمؤلفينالعملهذايقعدماوكثيرا..اداريعملمقابل

عغ!المرضيوهوالازدواجيةبطابعيطبمهممافكثيرايقعهـدهملمهووان

نفسميانهميشعرونعندماعندناالفكراربابمنالكثيريصيب

(.العاما!قنائب)والدفاعلسان"عليهوالمحكوم"اًلحاكم)ءالوقت

المرضهذافيالمرة-المرحةالمسرحياتمن"كورتلإن"كتبوفد

الغليل.يشفيما

ضافلنسهـيتهمن؟اهتمامايالقضيةيعيرلامنعلىنردوبمس5

اما..ويستبكييبكيماضيهاطلالعلىظلعمرهيلبسلمومنعنك

عصرنافيلفدائهيستج!يبونالذينالباكونواما،حقهفمنالبكاء

ونحن..الافضلالغدلتحقيقالطموحاأبكاءعنظلالهمتقلصتفقسد

.ملفاتعلىوالندمالنواحمحلالحوارفيهاحتلعصرفي

ووجوبالثقاهاتولقاحالدوليلتماوناانالقولوخلاصة

الانكماشنمنيخرجناعليناواجبالجديدةالافاقعلىاتفتحواالالصال

نسنحقالتجالمكانةويبوننافيالدنياوالعزلةوالانزواءانفسشاملى

دونهمتحولكثيرةعراقيللكن..المكانةبهذهجدررهومنومنا

لثقاتاالمتقدمةالدولتجاهلالعراقيلهذهومن.جم!شحقونوما

ماذالكن.صحيحهذا..اعمبصورةقضايافاوكلولغتناوحضارتنا

الايعننر!لاءلإحجرعالمميوجودنسانفرضبانفسنالنعرففعلن!ا

بنايجدرهل؟والعلموالتقبةالصناعةممادينفينجمهيسطعبمن

لنسصعالغيرمعحوارفيندخلانعلينابمينهلاونتجاهلان

عكسىالغيرنرغمثمبوجودنالنشعراولىمرحلةفيصوتنا

ثمنفرضعناالمزيدمعرفةالىئشوفهئم..نستعقبمالناالاعتراف

والتقدير.رامالاصويبادلنابالمساواةلنافيعترفعليهوجودنا

الاتشاربتبادل..البناءالدوليالتعاونيقومالاساسهذاعلى

.الانسانخدمةفبموتماسكهارتظافرهاالثقاكاتواشعاعالفهـرية

الثأ!فحقوقبا،زاءالعربيةال!جهودتوحيدس7

ضمنوطنيتثمريعايجادضرورةلمبدأاولانقرانيجب-ا

حدة.علىهربيةدولةكلفيالف!رياثرهعلىالمؤلفحق

)تكوناعمالناتنسميقوجبالضرورةبهذهاقررنانحنان-2

فيهذامناالسابقينتجاربمعتمدةواقصنامئمستوحاةالنصوصرهذه

لنويه.بالفضلالاعترا!مبدأمنروحهامسنتمدة،الميدان

!

ولست)العربيةالجامعةطريقعنالتنسيقهذايقعانس3

عربي!ةهيئةاياو-(اليومحتىالجامعةعليه.لقدملمتذاادري

الدولعليهف!فقمثاليقانونمشروعاعدادفيالنظراليهايوكل

الظرو!كلواعتباروالاستقص"ءوالتمحيصالمناقشةبرعدالعربية

حدة.علىبلدبكلالخاصةوالملابسات

حقوقرعايةالانقوانينهاتشهللاعربيةدولةلاييمكنس4

ولهاالقوانينتلثلهااخرىعربيةبدولةتستعيناناوولفين

وامحتقد..ثظليةبصورة.المؤلفينحقوقبرعايةخاصةمؤسسات

الميدانهذاكيالخبراءاوبالوثائقشقيقتهاعلىتبخلدولةلاان

ومشتبله.العربيالانسانبحاضريتعلقالذيالعيوي

اليهاالموكلالعالميةالمنظماتالىءوحدصفديننقدماًنسع

علىالدوليةالنصوصبمراجعةذطالب،وانالمؤلفينحقوقضمان

ويخنتسىخطرنا.كلمتفتسمع!ق!وعندها.عليهالفقناماضوء

ينتطرونولامحنتنايعيشونانصاراالثالثالعالمفيلناانونعلم

واتعسفكلضدموحداصفاللوقوفمعهمالكلمةجمعالامنا

تقنيا.المتقدرةالدولمنلسيطشرةاوتجاهل

ءنوليسوذهنيةفكرتخلفليستخلعناانللعالمتتبتانيجب

طابماوهضمالاخرىالثقافاتمعالتفاعلعلىاليومقدرتناعدم

من&سيتخلفنا..العربيالطابعمنهاتقبلماوطبعمنهالنا

وانماالعمدومنوليسالكماشمنوذسوالعطاءالاخذعلىاحجامنا

وهو،فيهللمعنوياتدخللاماديتخلف..اليدذاتضيقمنمو

كنالقد.فيهالمسؤوليةمنوافرافممهطاالمتقدمةالدولقتعملنخلف

العاررةللامبرياليةوعرضةللمشعمريننهبامناالبعضءنرللمه

واملوالماحقاتالساحقاتوكلالعنصرك!وللتمييزالبغيضةتللصهيونية

نورودوندونناوتحولالثقاميةممسيرتف،تعرقلالشرقوىفئل

افىقدمةادمورانذلكعلىلناحجةوصر.الشاملالساضعالمعرفة

بحقناطالبناهاكلماتتحجرلكنهابالملاحلمدناالاستعدادكلتبدي

الىتسعىولااصواتنلتسمعفاللاوالثقافةوالمعرفةالعلمفيالمشروع

ءارفين.وتخشاناجاهلينتستصعرنالانهاالتربويةمشاكلناحل

افضاسفي!اطرحتجلسةا؟لمنذالتحجرهذالاحظناوقد

01اًلىعمن)برارافيلؤكيالافريقيالصعيدعلىا!طتيفحقوق

موقفهكان.4الاوروبالمبلادعننوابفيهاوشارك(6391سنةأوت

اقناعهملكنا"صنىءاالتفهممنونوعوالعطفبالابوة!ؤلاءمتهـما

هذها"للائمالقديمةتنتريعأنهـمعلىجوهريةتحويراتادخال!ضرورة

منظمةلدخلولولاعسببراامراكانادثاثالعالماوضاعالنصوص

اتحجرينارغمارزيهواذاميةالبلادلمقترحاتوتبديهاليونسكو

العدلاساسعىالدوفيةالقوانجنمراجصةمبدأقبولدلى

.(.اًلمساواة

تغلبسطحيةالاتكونانيمكنلاالتي-الدرا!"ةهدهواختم

لهابلتعرضيسمحلات4مموبرءىللموضوعلماالعموص"إتدليها

:باقتراحادنالخواطرهذهافنم!المجالضيقبرميعها

ؤ-هاندعوصري!حةبتوصيةالااثوتمرهدامننخرجالايتعين

.الانمنموعدهانحددانعليناندوةؤ!يمثلهامننتعيهالى:ولنا

ذووخلارشهيتبادلالاخباريالاجتماعبمثابةالندوةهذه:تكون

الطليفحقو!رعايةاهريهمهمق5الاقلعلىاومناختصاصلا

ليكوناثلائكالموضوعهذاملماتآخرعلىويطل!ونالنظرجهات

دفيقالموضوعلان.ارتجالولافيهمجازمةلامركزاذلكبعد!لنا

العرب!ةاللغةورواجال!ربيةا!ثقا!ةاشعاعنظرنافييتوفف.عليه

العرب!ية.الفكرية.!كللار

الفارسيمصطفىتونس


