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السوريسالجمهوربةربسالالسدحاؤظالفريقوالقى

التالية:الكامة

المؤتمر.اعض"ءالسادةايها

.الاعزاءاله*جوفأيها

بمشا،العرجمطأالوفىلادباءءؤتمرينعقدانهامةسبةلمن!انها

اتارعيركانتالتي،الخالدةالعريقةدمشقفبىا،اشمولاهذا

والثقاؤ--العربيللادباصيلاءوطناكانتمثلمايالصمودالعربقلعة

.الفكريللاشعاعومصدرا،العربية

رليال!الادباءمؤتمراولمناسجمةتمرألاحرء"ب!كاىه!،من

بالاخولارحباصيزماعكمرركلانفيبكمالتقيالىدوى،دمس!فيينع!د

البسلد(1منالقادمينالادباءوبضيوؤئا،الشقيقةالا؟طارادباء

برجاوترحيبهموايثورةوالحزبعحطالمئتتحيةلكموانقل،الصدي!قة

لم



اهلهم.وبرفيوطنهـمفيوالقلمألفكر

،هاهـ-ةمناسبةدانهروريسزرالمؤتمرهذاانعن!ادكارولئن

النض-سالمراحلمنوحرجةدقيهـةمرحلهفيانعقادهذلكمنثالاهم

صفل!امثيللاوا)-كط،الآىنعبتسهاالتيالمرحلةهده،امربيأ

يت!وق!التيالمعركةوءرحلةكأالمصيريالمواسةمرحلةلانها،صاريخنا

ميالى،رقييسبقفلم.عربيةكأمةودناوحىعدماووجودنانتيجتهادلى

لهيتعرضالذيالتهديدهذابوركلاه!-إا*صغوفيودكانانءالعرب

اصت-!لألالىويهدفالعالميةالأمبرياليةقوىتسندهعدوورن،الان

والتوسع.نيطانالأسبصغالسكانولنتريدالارض

بيفلهكط،غمارهانحوضارعليضاي!تسحتما&كطاكعركةهذهولان

العربيةالامةمعركةبا)!أكيدمهي،الخالرهداومتلرةالخطوهذه

ءاىمختلف)هانشعدانفشاويعبعبم،وامكانا.لهاوظورالهافوا!ابكل

معرنسقىلانهـا،المجالاتمخ،لفلمحيغمارهانخوصوانالاصعدة

عسكريعة.معركةهءمابقدروعلمية،ثقا!ة،ش،سء"اكتصاريرقى

نعمسلانعلينايتحتم،وكرامتناارضناولسصردكيهاننتصرونثي

.،لاتالمحسهذهفيعدوناعلىالتفوقمحصلةلتحنيق،نتاة*ل

المعركة،ميمفياوطاماشا،امكآتلالهبكلنزجانايضاعليناويتحتم

نحريركيالانالمنمثلالوطنيالتحررهد!حدمةهيدضع!وان

الفلسطيني.العربيالشعبحقوقواستردادالمحتلةاووربيهالارض

ينبغي،فيظلانتصارناوة*مانا،وخطرهاالمعركةلخطورةوايضا

لبريوذم!حوالا،واخلاصبهدوءاجلهامنونعملل!انعدانلنا

الاحداثلسارعنسمحوا،،ويبهرهاابصارنايخط!انالاحداث

نجراونريدلاماالىننزلقبحيتنفوسناميالاضطرابيشعان

الارادةانىالمستندوالمخلصالهادىءالعملان.ندرياندوناليه

وفوحلنايحفظالذيو*ال:!رواحرازانكفاحعلىالتصكلثم!؟

ار!نمر.الىويوصلمنا،ايدية،فيامرنارمامويصبم!الرؤية

المؤتمر.اعضاءالاخوةايها

العربيالوطنبهايزخرا!تكيوا،مكاختالقوىنعدداناردنااذا

العربي،الان!ه،ناننجدولكننا،اكأفيرعلىوفادرةوافرةنجدها

وابلغهااخطرهاهوبل.والام!ناتالفوىهذهأهمهو،العربيالفرد

وجسديسلآفكريهطاؤةءنيعنيهبماالفردوسهبقى،وتآثيرااثرا

الثعوب،م!ارككل!يالرئيسيةوالقوةالاهمالاساسومعنوية

وتفدمتلسورهـص،الحربالةوخاصة،الاءقىحققتهماكلتغم

اعلمي.االتقدمبفصلكبيريرن

صاول.ل!والتي،للشعوباررتغلةالامبرياليةفوىنجدلذاً

تحاولودراساتب!راءاهالماءلمىتخرج،عليهابسيطرتهاالاحتفاظ

ارادةمنيمثلهوما،"وأهميت!الفردثلأنمنتقللانورالهامن

روعميلنندخلمزيفةق!ناعاتتفرضوان،معنسويةوروح،طادة

هذه.وتعقيداتواا،لةامامكلاجزةالايديمغلولةانهاالشعوب

مصالحتخدموهي،النفسيهالحربجز?ن،مماالمدسووركأالمحاولات

الشسسوبقدرةلاضعا!وسائلها"نو-يلةلانهاغلالتالا!قوى

طاقةالفردانباعتبار،واستقلالهاوحرقي!اتقدمهااجلمنالمناضلة

الاساسي.رصيط!اهيالسعوبهذهابناءيمثلهاالتي

اصعافلرئيصء"احزيرانمحدواناهدافمنكانانهوالوافع

عليه،والهزيمةالاشتسلامروحومرضالمعنويةالعربيالانسانروح

ولفور.وقيمتهوشانهالفردحولالمزيفةالقناعاتتلكبفرض

لهـواخططتمركزةمعاديةحملمةالعدواراعفبتاقياالسنواتميشهدذا

4الاء-ر؟دؤوىوتنفيدهااخراجهافيوشاركتالعالمه"الصهبيونية

دبس،وبأءة"وبقدراتهبنفسهالعربيالاذ-،نثقةلقتل،العالمية

هذهاهدافاحبطتبنفهاوثنتهاوتصميمهاجماهيرناصلابةان

.المدمرةنتائجهادونوحالت،العاتيةالنفسيةالحرب

واناثموبمعركةفيالحاسمالعاملهوالفردانؤررنافاذا
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الاههيةالركنا،معنويةطاقةشيءكلوقبلاولاهوالفرددا

منتنعالتيالاهميةهذه،والكانبوالكلمةوا،ديبللادبئبرى

،افصداقدرةوبين،جهةءنالادببينالخلاقالايجابيتفاعل

منمهمويةودوحوارادةطاقةمنتمثلهوما،الجماههربا!تمابى

.اخرىهة

،مضمارهفيلمعرقةاهلالتمماعلىادلكمارآبغكبهذاولمست

هذاالىاجلهمنوبمانناديماليوميهوشاغالكمبمااقهعكم

المكتوبةللكلمةكانمايعرؤطمنخيراأكلمةسلاححملةداتتم.ثتهر

فةلالىيتحولانواثرصدىمنالعربيالشاريخامتدادعلىلملفوطة

مصبرةشاملةكانتبلاقايمينطاقفيتنحصرامباهرةونتالجدمل

.وطت،،وحدةامتناوحدةعنتعبيرغ4

ي،الفكزتراثهااحياءعلىتؤكدعامةالمتقدمةانتععوبكالتواذا

احياءالىعونماأحوجالانفاننا،الخ!طراومحاتفيخاصة

لةءيخةاوالوشه،ئجللصلملاتنظرا،ووررفمجيدفيهماوبرل،اتا

النصر.صنععلىالانيةقدرتهاوبيصانؤكريالامةتراثن

زفيعةالى6791ئمحزيرانفياأعادرالعدوانهدفولخد

فسيالريبةائارةعبرتاريخهاومسح،المجيدليماضيهاالامة"لمة

وتحدياته.العصرمتطلباتمواجهةءلمىوفدرتهالعربيالانساندارة

القوميبتراثناالصلةتعميقمنمزيداذلفىعلىردنايكونانبدلأ

اللائقةالمكانةوتبوءوالنجاحالمواجهةعلىقدرتناوتأكيد،أحي،ئه

.الانسانحضارةاغيناءفيقدرتهابكاملتسهمحيتمننا

الصهيونيسةانا(صددهدا!كبماندكرانالمفيدهنيكونوقد

مصادرمنمصدرامنهمالتتخذواللغةميتالتاريحنبثرالىكت

سحواستخدمت،مخططهاوتنفيذاباطلالتضيةالاعدادوجما؟لهام

امتناضدعالمينطاقاوسعوعلىالرلمودافصىالىوالفكر!دب

لوسائلتخططونانكمفيريبولا،تعرفونهآمردلكم.حربية

عليه.والرد4جابهـت

ميالتضليلاساليبواعتمدالظريحزيفالذيالعدوهذاان

يجعلانكافةاءبالاسابهذهاًلانيحاول،صعيدكلوعاىمجال!

وبالتاهـ-بط،تقدمنالوقفءمببا6791عامحزبراىفينكسمتنالأ

الانتكاور-اتانتؤكدودرو-4التاريغعبرانعلى.لهزيمتناصاسا

الشعوبكمردحافزاثكلالعكسعلىبل،الشعوبتقدمنمهء

على4فرضيرادالذيالواقعرفضالىوداؤرواونتائجهاالنكسقىى

وتبالثر،طاقاتهاوتعبئةامكانا.،،تجنيداىافورافتبادر،ثمسعوب

المستوىالىوالانتقالالنكسةواقعلتجاوزالنضالاًشكالكلكارس

.اثعوبهذهوطموحيتناسبلذي

الرهـ-صوخرفضهايؤكدماالاالعربيةامنظتار.خفيوليى

بروحالمربيالشعبتميزولقد،أنكس"تاعلمىوتمرد!مصاعب

ابن،ئهمطامعمعويتعارصىوكرامته"وعزدءخافىواؤعكلعلىضمرد

اهـذيالواقعيرفضشهعبناانتصميموبكلنقولولذلك،مثروءقى

وعزته،شعبناوكرامةي!تنافصلانهنرفضه،علينافرضهالاعداءيد

والحقيتنماؤض،ويتمسكث!ء،بهايؤمنتط41وال!دارزناقمى

ف-يشعبنايناضهلاقياحر)"واي!تنأقض،شعبضايقدسهفىي

يرمارسها.انوح!يدجيلها

والادب!،،الك!اببئننؤمن،الاسبابولهدهالظروفهدهفي

الملتىزمالعربيالاديبدوروبأن،اثعبطلائعمنطليعةن!كلون

عطيمدور،عمره!يالكبرىالانسانوقض،بر،شعبهجماهيرنضايا

نذرالتيالقضيةوعظمة،عنهاويدافعبهايالتزمالتيالمبادىءغمة

وتلكالقضيةهذهسبيلفييبذلهالذيالجهدوءظمة،لهـا!سه

انهاي!ءنينبثقانمااطليعياالكلأ*لبالتزامبانونصتقد.بادىء

رس،ت-"بلأدقيمرتبظانالحقيقيةوحريتهالح!قيةمصلحتهن

نع!قدكما.وحريتهالوطنمصلحةمنحؤءلانهماالمانهو،لةلفكه



الجيصبالانتأجالمجتمعفيودورهنفسهيؤضوالاديبالكاتببأن

الجماهير.معاتصالاوسهءوافامةالشعببفضاياوالأ)!زام

.السادةاكلا

بالضياعدطرناكأبخلاللااحراوقاتمرتفدكانتاذا

الحواجزوبسببالحقيقةضياعبسببالسلبيةا!ىبعضهمونزع

القطر،هدافيالمخمنلفةوالمؤسساتالقطاعاتبيننفصلكاشها!!كط

يمكنماوازالة،الحواجزهذهكلهدمعلىوسنعملا،نعملنأ!قد

عامة،المجتمعفي،مواطنأيودور،وألاديبالكاتبدوريضعفان

خاصة.المصيرموكةوفي

الثيا"مكئةالاحراءاتكلولسنخذانخذنامقدلذلكواسننكمالا

يخدمفيماكلهاطاداتهميضعواانالبالدهذافيالفكرلرجالتشر

الملائمالحراورخلهمنوفرانمحلىوسنعمل،العربيةالامةمصلحة

ولاومستنبلهمحاضرهمالىمطمئنبنوالظنيفالكهـتابهيمارسواكي

اا!.بمبادىءالالنزام4يفر!هوماالضميررقابةسوىعببهمرفابة

لبعثالجهودكلوالاديباكاتبايبذلوفيلمك.الكبرىوفضاياها

والقضايعامضاياهاعنوالدلمحاعالمعاصرةحضارتهاواغنأءامتهامجاد

.الكبرىالانسعانية

موضعفتئتماموضوىات،ارر،دةايهااًعما!مجدولفيان

فيتصلؤااناًتمضى.والفكريةالادبيةالاوساظفيوجدلنفاثن

اهميةوتعليالعربيالاديبثورتؤكدالتيالنتي!4الىللآمعالجقي

دضاءفيوالفعالةالاءجابيةالاديبمشاركةوتعززالدورهذا

أمته.مسكقبل

هذهالىسمميقودانمؤتمركمفيوزفاعلهاالاراءتبادلانويقيني

النتميجة.

المعفودةا!مالتحققوااروارجووالتوفيقالنجاحلكم!تمنى

مؤتمركم.على

عليكم.والسلام

المؤتوردببسكلمة

الثامن،العربالادباءمؤتمررئيسمدفنيجورجالاستاذوالقى

اية:النناالكلمة،السوريالعرركياوقدارئيس

الجمهورية.رئيسسيادة

الكريم.الحفلأيها

ان!ذامن.العربالادبر،ءمؤتمراعض،ءوالزملاءالزميلملات

اتل!رباباختبياريعقيبهـ،طوقنمالتيثفكملألكمأشكر

جميعافنتعاونظنكمحسهنددا!ونان!ك!،اوفقانوآملؤفهر41

ونجاحه.مؤتمرنااهدافلحقيقءاى

"ولبمالءربرطوطنناا!طارمن!طركلميث*عبناجماهيرأن

التيءبريةالمصالظروفهدهديس!بماولاخاص،اووة.مامامؤتمرناانعقاد

ع!ىمسهتمروالعدوانبهاير،صونفالاءداء،اعربيةابالامةتحيط

للكلمةيحددانمرنامؤمنينتظرعربيمواقنكلفآنولذاك.ارةصها

"ير.المصمعركةفيبهتقومانبماينبعالذيدورهاالمسؤولةالحرة

.الهدفهذاتحقيقسبيلفيجميعاجهودنافلنصب

.والسأدةالسهداتا-!ا

رئشىالاسدحادظامريقاسيادةباسمكماشكرانلياسمحوا

هذابهااحاطالضكطاوعايةاكريمعاىالسوريةالعريبةاءم!وريةا

اللفتةهذهوما.الافتتاحيالحةلهذابحضورز!ضلهوعلىالمنىز!ر

الففررعاءبئفبىازة،جهالذيللنهجاستمراراالا4سبادبمنالكريرمة

قلإهـةايامم!بلى،وارد!ارهطلنموهماإلاؤماا!ة،حوتوفبووالثقاكة

فيالعربا)كتابلاتحادسهويةاعانةبرصداكريمةاتوصء،اتهاء*!ر

قطص!ةوتحص-صأاخقافةاوزارةميزانيةفياررورياًلعربيامطرا

ؤكطميرانيةمماسهبورصهـمبلغبدمشصقلاللاصلحادبناءلاقامةمناسبةارض

مبلىصعسيادتهقدموقد،اً)بظءاقىاءدراله،تفيللمباتنرةالدواكأ

!،

الاتحادلاعضاءسكنيةجهصيةاذشاءفيللاسهامسوريةليرةالفمعة

نثراجازةوربطالكتابقف!3مشروعالشعبمجلسعلىاحالكما

-انفليللمحبلبلغنيوفد،العربالكتاببانحادالادبيةالمطبوعات

بعدعقدهاالتيجلس!هفيا!انونمشروعأقرالدالننمعبمجلس

.اليومظهر

العاميلامببنكلمة

للادباءالعامللاتحادالعامالامينالسباعييوسفضاذالاسوالقى

التالية:الكلمةالعرب

..الج!وريةرئيسالسيد

..الاخوةأيها

واتتحيةالعميقبالشكراضوجهالعربللادباءالعامالاتحادبا-م

دعوتهاعلىوشعباحهومةا-وريةاالهربيةالجمهوريةالىالخالصة

فيالعالثرالشعرومهرجانالثأءنالعربالادباءمؤتمرلعقدالكريرلمة

.والادباءالادبتكريمفيالعر-قىالماضيداتالفيحاءدمثنهقرحاب

لحزبالعامالاهـنالا-دحافظالفريقالقائدالرفيقالننمكروأخعى

!صلىالسوريةالعربيةالجمهوريةورئيسالاشتراكيالعربيالبعث

شقريعناعبركما.وا،هرجانالمؤتمربهاشملالتيبالرعايةتفض*لمه

وتعاونوترحيبضيادةوءرموفىدة!نو!رالاهمنوذأاهلماوتقديري

العربيالبعثحزبفيوالرفاقالمسؤويىنجانبمنمجالكلكي

ارو"-اءولدالسوريا،مربا-فيباوانحادوأ)حكومةالاشتراكي

.السوريأالعربيالشعب

فيهاتمتحنحاسمةلاريخيةبمرحلةاليوميمرالعرببماروطنان

قوةؤيهاتختبرالتيال!مؤةراتمنفترةويعببتروصملابتهكرامته

حبنا-اداتاانورالرئيسعهعبرمعنى..جناليهوثباتالايمان

نكونهل..القدراءمتحانات"ئامتحانامامالاناصبحنااننا:قال

..نكونلااو

الناطقولسانهاالحساسالامةهذهعصبالادباءايهاوأنتم

علىالملقاةالتبعةوعظمدوركمأهميةجيءهناوكلن،ا&ابضوقلبها

الوجودلازالةخوضهاعلىالعزمعقدناالتيالمصيريةالمعركةفيعاتقكم

دالامبرياليةا(دعمةا)!صهيوفيةووىضدالهربيةالارضرؤكطاعدوانيا

ةالعربب-الارصنعتصبالتياللآوىنلك،معهاافىواعئةالعايىقى

ا)عربيةوالحضاريةالروحيةالقيملمحلىتعتديكمأالعرب!ةاحقوفىوا

.جم!إء،ني!ةالافالحف،ريةالقهمعنرزلفصللاثمينجزءهيالضكط

لتشداأالاستجابةوصلمفاغرورايرفضالذيالغادرالعدوهوهذا

ويستهيز،المسلامالمحبةالعالمشمحوباحم-،حوتحديالحق

معضمداالدويى!ةالمحافلقراراتوينتهكادواليةاانينوالقوبالاعراف

وحلفائ!الا!بركيةاتحدةاالولاياتالعالميةل*4رأسالاءبرياعلىدلكفي

فيا)مدوانبملوبرودهدعطأير-دوإعونكلا!متقدماذ،وعملاها

اشد)اامنته!دعدوانيةو!اعدةارنلأأزنقطةليكوطالعرجمبماالؤطنقلب

انطلاقهـوتعرفل.والبناءالةقدمور"بيلؤيجهودهاوت!تنزفاعربيةا

وا،سلا.البناءواعادةالو"!ةفيشعور"اآوللتحنتيئاجلمنالثوري

زاالاالعابراسلاماعلىحفاظاوصابرناصبرناانناومع.والرخاء

د؟المت!الولاياتبمراوعةدائماتصطدمكانتاوريا!"يةالحلول

الارصولتحريرامنااءيعدلممب!ث.اسراببلوتععتالاميركية

اجلومنالهربيالمصيراجلمنالمعركةخوضسوىالحقواستعادة

بي.لعرادلوجوا

دتصسد،لولىنحيركممن..الخلافةالكلمكأأصحأابياوأنتم

9يقيالعربالحقيقةءناثعبرةرالكلمةالابطالالمجاهدينصعخوف

العرب!أالقوىوحشدالصفوفوء!ما)*لمةوحدةالىوبالدءوةأبعادها

وأباطيله.دعايتهريفعنوالكشفالعدولمجارهة

..الاخوةأيها

نقان!انمااليومنواجههااقيالمصيريةالمعركةنخوضاداننا



منيقترفهماوكلالعنمريةلاسملاءدعوةمنعليهيرنكزمابكلالع!و

انجاهاتمنوجودهاليهيستندماوكلالمنصريةالتفرفةجرائم

ادجديدوالاستعمارالامبرياليةايضانقاتلبل،وءلحوانيةلوسعية

وهي،الانسانيةالكراتوامتهانوالاسضغلالىالمدواليةال!ربوقوى

.الانسانحضارةواعداءالانيساناعداءفوىمجموعها!ي

بصدالنابضالعروبةؤلمب-دمتنسقؤكاا!يوملنلننىوانما

العربيالشمبظفاتاحشدالعربيةالجمهور*،تاتحاددولةتكوءلن

شملالعربتجمعاشمللوحدةكعنطلقاودمكونا،صيرمعركةاجلمن

وطنهفيالعربياثمباملتح!ءقاجلو!نوالتقدمادبظءاجلمن

.والسلاموالمدالةوالرخاءبالحريةمشرق!فبلوفيالكبير

.الزملاءاي!

بفروعهالمقدمارئيسياالموضعأهيقيتدركونافكملفثلا

وتوصياتكمفراراتكمانذلك،الموتمرهذافيللمئافشةالثلاثة

هذهفيال!روبةادباء،يغطلعالذجم!الخطيرللدورمراةستكون

واستمادةالعريةالارضلتحريرالعربيالكفاحمراحلمنالمرحلة

وطنه.و!يارضهفيالمشروعالاللسطينيالشعبحق

عماالعامةالامانةتقريريليفيماللمؤتكلرافدمانوينترفنيهذا

وتوصياته.السابقالمؤتمرفراراتلئنفيذخطواتمناتخذته

..عامةبرصفةاًلنوصياتع

ج!يىءبابلاغالعربللادباءالمامللاتحادالعامةالامانةقامت

وجامعاتثقاؤيةووزاراتاتحاداتمنالعئيةالجهاتالىاتوصيات

مواص!لةبعدالهيئاتهدهتعملاىويرى،اخرىحكوميةو!ئات

.اكوصياتهذهتنلإدعلىبهأالانصال

..والاستعمارالصهيونيةبمكافحةخاصةتوص-اتع

والاتحى،داتالجهاتوكادةالاد؟اءلاتحادالعامةالامانةمطالة

هسسةتنتولىخاص"اجانقيتتكيلالمربيةالادطارصميعفيالممنية

الفلسطين!.الثورةودعمالعربيهالجماهـيرتوعية

المضعلقةالنشاطاتجميعفيطافتهاقدرالعامةالامانةشاركت

ف!انعقدتالتي4الفلسذسالمقاومةعناهـفاعالجئةبالنضههة

للقضبةوالثكلةالاعلاملجنةفياس!همتكماالوبيةممرجم!ورية

العالميالاسبوععلىللاإترافالعربيةالجامعةألفهاا!تيالفلسطينية

اقامهاالتىالئدوةفيايمضاوال!همت.مأيوثعهرفيفلسطينلقضية

هـص0791عاممنمارسشهرفيافلىطينيةاللمرأةالعامالاتحاد

.الاخرىالفأطاوجهمنذلكوعيراسرابلىفيالعنمرية

!بالاتصالوىظيمالخارجكيا)مربب!لطلابالاهتمامضرورة

الاسةفسادةبذاككمكنألا"نبيةباطغاتواكت!طبالشئراتوتزويدهم

وطبعلترجمةا!رمةاالامكاناتيوؤيرعلىوالعملا"عركةفيمنهم

والثقافة.والاملامالدعايةوسائلوساكروالنشراتالكتب

شذهنفذالاعضاءالاتحاداتمنبالطلبالمامةالامانةقامت

اماكنفيالعربيةالطلابيةبا،تحاداتالاتضآلعلىاعملوااتوصية

العالمبةالاتحادلامكاناتونظرا،المالمانحاءشتىفيوجودها

التوصي!ةمنالانجبرالجزءتنفيذمنا!امةالا!انة!كنلماونذلة

للقضبقىاهـءوةاعلىاصمدكهااكيالاتحادمجلةعطتقدكانتوان

حتىاصدرتهااك!الاربمةاعداد!اءنعددينوافردتافلصينية

الاعدادفيالموضوعهذاعننشرعماقضافلسطينهةاالمقاومةعنا!ن

.رىالاكأ

يشنعركالعربلآاوالاوروببةالعواصحاحدىفيعألميةندوةاقامة

الفلس!نيةالقضيةفى،قشةالمالمفبىاالفكرورجالوا!ابالادباءفيها

..ابعادهاوتوفءيم

التوء*يةهدهتحقيقفيج!دهاافصىالعامةالامانةفي!ت

ف!ب،"مثماركةفبمالمرموقينالفلىطهتيينالادباءبعضمعبالاسهام

سيماولاالعايىونالكتابفهايشاركواك!المختلفةالدول!ةالمؤتمرات

8

اذعسوةمنفدراكبرتعقق(نواستطاعت،وافريقيااسياناب

كقاعدةوشجبهاالعدوانيةاسرائيلحفيفةوفضحالفلسطي!نيةفضية

فيبلالمنطقةفيالامننهددا!جديدللاستممارومنطلقتممارية

كله.غآلم

..العربيبالتراثالارتباطبئوئيقخاصكأيةتوصهع

..القديمانعربيبألتراثللمتخصصيندوريةمؤنمراتعقد

عرضتقدالعرافيةالثقافةورارةكانتالتوصيةهذهصوءفي

ةلدرا!الاولىالندوةعقدبغدادفيالسابعالمبئتمرانع!دشاء

رحبتوقد،9!!اعاماواخرفيبغدادديالعربيالتراث:ضوع

امرافيةاالثقافةوزارةالىجمهاترحبوابلغتالا!تراحبهذاالعامة؟مانة

تئطيميئحققانوظمل،الموضوعهدافيالالصالاتأستمرتا

فرصة.افربفيالندوةزه

..العربللادباءالمامالاإحادمجلة+

اًلصربللادباءالسادسالمؤتمراصددهاالتيللوصيةتميذا

صالاولالعددباصدارالعامةالامانةقامتللافحآدمجلةصدار

خصصاعداداربرمةا!نحتىمنهاصكروفد.ينايرشهرفيجلة

الزيىصمانتقالمناسبةعنآخرعددوخصصالمقاومةعنمنها،د

الله.رحابالىالناصرعبدجمالخالد

ناالاخاداتبقيةمعباثاركةال!مةالامانةاستطاعتطهذا

منلديهابماالسمابقالمؤتورعنصدرتالهطالتوصياتمننققه

.كاف،ت

يوفقوانلاجلهعقدفيماانجاحاالمؤتمرلهذاارجو..الاخوةايها

فيالقادممؤتممرناينعقدوانالامةهدهخيرفيهماالىلضاؤه

وعونه.الله؟ذنالمؤزراكمرلنماتحققوفدالعاجلقريب

الوفعودرؤساءكاهات

محمدالاستاذ!ةحدث،كلماتهمالمربيةالوفودرؤساءالقىئم

الجماهـ!العربيالعملخدمةفيالعربيةالجامعةدورعنضهامي

الكلمةتمكينسبيلفيالمؤتمرينمعلل!ماوناشعداد!اعناعلن

.المص،رمعركةفيرسالتهااداءمناله"،دفةالواعيةمربية

كلمةفألقى،البحرينوفدرفيممىالماجدمحمدالاستاذوتبمه

يمنبءفيمايمئطبئلذاتالمرحلةهذهديالمنىلفرانمقادانفيهال

المصيرمهركةفي-لاحاتكونلانتمهلمحاتزاماالطيبةالكلمة،

.الاستعماريونيصورهاكماخرافةليمىتالعربيةالامةوحدةأن

التونسيالوفدرئشىالمطويالعرووريمحمدالالستادوالقى

ار*الية:كلمة

التونسيميالوفدرئمس!مة

.الاخوةأيها

الادءب"عوان؟حتينعةدالعربللادباءالثامنالمؤتوكانادا

بمديئشةينعقدانطالعهحسنمنكانه"المميرمعركه!طمرجم!

ودي،وصمودهاالعربلآالاصالةسبيلفيالمناضلةدورق،مشق

لعزتئ-اوتركيزاالاصالةتلكعلىحفاطامنرقعربي"محيربل

المأضي،وقدسية،التراثباصالةتكه!لاالتيالؤةهده،!قوكل!ية

اصيلعربيوجوداجلمنوتكدحوتناض!ل،وتعملتتطلعهي!

بالتراثويتلمسك،تفسحاوذوباندونالحديثالتطورباسباباخد

الاهـدتالكيمتمدلاميمايوان.تحج!راوجموددونلاصببل

اجدور،ا-متاكل،النىحمهلهل،الصلمةمقطوع،ابئرمصيرالوى

المننمشزةفحصيتهوبينبينهتحولا&!الحصانةنفسهفييجد

الاصيلةهإيخةالذامؤوماتها

والوجداني،الذهنيالتراثفيتتمثللاالحضأريةا،صالةوان



الارضفيكذلكتتمثلبل،فقطوالمعالمالخزائنمحفوظفبمولا

معر!-"فانثمةومن.للاصصابو!داناللانتاجقاعدةكانتالتي

الارضتلكلسبفييناضلانالعرريالاديبعلىتوجبالمصير

تتمثلوه!تا.الاصار"وتلكالتواًثدلكورثةبايديتبقىحتى

بجانبلانه،ميداناوسععلىالمعركةفيالعربيالاديبمساهمة

اشدوهي.والوجدانالذهنمعركةتوجدوالارضالتربةمعركة

مرالها.واصعبخطرا

نحنسنتحملهاالتيلكبرىاالمسؤولي4تتضحوذاكهذاومن

بقدراد.المعاصراعربياالواقعفي-ا!لمةوبناةالاقلامحملة

يكونبهالانحرافعنوبعدنا،فيهتعبيرناوصرق،للموقفينا5و

المناطةالتاريخيةالمسؤوليةمس!توىوفي،بحقلرى*التنا"حملنا

العربية،امتناوعواطفبعقولمباشرةيئصلانتاجنادامما،برعهدتنا

الاجييسالهذه،الصاعدةللاجيالوالوجدانيالذهنيود،لتكوين

يدمموهـ-اوترابباونفسيافكريامناخالهانهيىءانمناتتطلبالتئي

اكرامة،اوضمانالؤةتوفيرمعالابتكارالىبهاويدفعالابداعاقا

ال!نعاونمنالمزيدمنادةظلبكلهوهذا.بدونهمالحياةلثرفلالانه

علىىوالابداعللخلقالطاقاتوتتجمعالجهودتتضافوحتىوالتساند

امتن.واساساشملع!ورة

سنةالتوفسبنالكناباتحادانبمثذلككلتحقيقعلىوعزما

التونسييصالكتابلمطامحىميةاستجابةانبعاثهوكان،.791

وتنفيذا،العربللادباءالسادسالمؤتمرتوصياتمعوتلاقيا،انغسهم

بمدينةانعقدالذيالعربيالمغربلادباءالاولالمؤتمراليهثععالمأ

تكوينهاثرالتونسيينالكتاباتحادبادروقد.9691سنةطرابلس

*تحاداتوبكافة،العربالادباءلمؤتمرالعامةالامانةبمكاتبة،مباشرة

فيممثلايكوناناليومايسعدهوانه.اًامربيةالبلادفيالموجودة

انبعاثه.بعدينعقدالعربالملادباءموتمراول

علىالصادقوالعزما!يدالامللءجدوهالتونسيالوفدوان

افضل،مصيرسبيلفيالعربالادباءكافةمعوالتساندالننعاون

التلمحكماسطعنامتىالوحدةويحقق،القوىويوحد،اثمليجمع

،صر،المصالعالممقتضياتحسبالوصولوطرقالنجاحاسبابفي

نعث".الذيالحا-موالظرف

التاسعالمؤتمرانهقاديكونانالمناسبةبهذهليسرهوانه

الادبا4كافةثوق!بماذ-وهو.تونسفيالعربللادبراء

اثوقنفسبانلموقن-معكموالتح"وربكماللقاءالىالتونسيين

.الرجاءوتحقيقالاستجابةا)ىيح!وكم

يتقدمانالايسمهلا-كلمتهكأامفي-يالتونسوالوفد

المضيافة،ثعوتهاعلىالسوريةالعربيةالجمهوريةحكومةالىبالشكر

المؤتمرهذاعقدسبيلفيبذلتهاالتيوالاعمالالجهودوعلى

انجاحه.و

الجزأئريالوف!رئي!سكلمة

الجزائر!الوفدرئيسالهاسمدالقاسمابوالدكتوروالقى

التالية:الكلمة

،العربالكتاب!لحسادالثامنللمؤتمر"جزائريالوفدباسم

الشقصقة،لسوريةالوافروالثناءالجزيلبر،لشكراناتوجه)ياسمحوا

بهذاحللنامنذواكرامحفاوةمنوجدناهماعلى،وشباحكومة

الكريم.ا!بلد

!-بموزانهفيالكبيرةالثقةتحدوناالمؤتمرهذاالىجئنالقد

ندرلجميعااننا.العربية*مةتعثهاالتيالاحداثمستوىفى

فحتحريرهايمثللتمبنافلسطينالىفبالاضافة.المرحلةهذهأهمية

ا-تزاماالعربيالوطنمناخرىاجزاءهناك،المصيرمعركةنييرنا

-

كلصامرببماللاديبيكونانبدلاعالميةاخرىقضاياايضاوهناك

المشصسوربحريةالمسمفاومةؤكبماالواصحاتجاهناتمثلكامه،فيها

الامبريالي.للت؟سعوسيلةالغزوواتخاذالوطنيالتراثووحدة

هم،ا!ريرمعركةاكمسبتملكماباعزصصتا!بوادجزائر

المعركسوهيعاقبةواخطرف!ىوةان!دلعلها"عركةالببومتحوض1ءا

اعرببماالانننصرابانالجزافرمنوايمانا.اشكالهبجهيمالتخلفضد

امكانياته!كلكرل!ت،الصناعةعصراعربابدخولمرهورالحقيقي

ورراعيسصناعيةركائرثلاثداتبثورةللقياما:ننرواالطبيعهف

فحاثقافيةاالثورةباننقولانالاولىالمرجةباهناويهمنا.وثناؤءة

ضويات!الم!مهـختلفعلىارةامرإبتحقيقالمرحلةهدهاؤهـباتصيالجزائر

الجزائماستطاعت،خآءعكأوسورية،العربيةا(ساعدات،لوبفض

تصمري!يتلوه،؟ارزاتالتعليمتعريبفيكبيرةاشواطاتقطعار

.ارةالادولقضاءا

لمح!المدى!يلةالمفعولقويةالاس!ضعطريةالمحاولاتورعم

لسا"الثقافياثورةاؤان،للجزائرالاسلامية-امربيةاالشمخصية

للجزا!القوميةالشخصي!ةاستعادةعلىجاهدةا!ن!حملاليهااشرنا

لثقاهـ-االحواجزوازالة،العربيةباللغةوالاعتزازالتراثبنشر

!س،ووفت،عاهدتكماكيالجزائرواًن.اعربياالمشرقمع

الانتصاعلى،،تى،اليومتعاهدكم،التحريرمعركةكسب

ايفا.ابناءامعركةفى

اللجزاضسراش!رفبانهلاقولالفرصةاعتمانليواسمحوا

هـلمالمقبلمؤزمرهميىعكدواالعربالادباءالىرءممياالدس!ةتوجه

هـس!القائمينلجمعثءكريلاكررا!رصةهذهاغتنمكما.ارضها

المؤتمر.هذاانجاح

علإكمءواررلملام،العربيحةالقوميةعانت!ت

العرافيالوفدرئب!سى!!مة

التاليةالكلمةالعرافيالوؤدرفرطاقةشاذلالاستاذوالقى

بصعلىومن..والنخلالماءبينت!ةدالتيالارضحيثمن

مواجهـفييقفالذيوطننافيالجديدةفلسطينمنلأرصاءمر،ى

برد!دمثنويا..ثمشقياجئناك..بغدادمن..بومكلالسكين

الهكلهكأ.ويوء"فالدينصلأحدمشق001والهضابوالغوطة

كلماره!واوكتابالشعراءءلهمةويا..العربياثهبعينحبةيا

..الخصبالمربية

تش!وهي،باكضبتزخرالتيالشوارعحبثمنجئناك

باقدامىواذلاا"العربيةالامةقهرتحاولالشريرةالسوداءافوىا

41مربي.خليجنافيآخرعربيوماءجديد..عربيتراباستباحةعلى

سيحس،قبلمنفلسطبينبهاا!تباحتالتيا)وسيلةذاتممارسة

اهـوركونغفلةالاهيوما،الارضهذهالىالعرباءتهجشرراحت

السدوهذيبينوتشرذمتشتتالاهووما،والخوفاهحوعا

.الترابهذافياهـ-ذ،!ميعرزونامرباءاواذا،وتلكالمفتعلة

ليهخروهمفاو..العربابنائهلحوملينهوااظافرهمويمدون

.إ!.البلاد

المجاب!اماانورعلنمث!بالعلينهضرالثائرفطرناغيريكنلمواذ

.يقولعماالل!الاغيرهمنيجدامذاكاعلناذفانه..النلىواما

العربارضة"الغزاةوطىءانغيريكئلم..اوقتاأزفاذاحتى

منالربستةبذلهالذي..الهربيرمناعلىوداسوا،.اخرىمرة

هـجديدنصواًن!غرز..ماتواوعربا..عاشواعربا..الرجال

الفععبرامتدتالعربيشاعرنابصببرةولكان..العربيالضمير

:لتقولونيف

الغدضحىالاالنصحيرستبببموافلماللوىدمنوجنصحيءحضتهم



..وشواءهمالربكنابيا..ودياهديا..أحوييا

لفاترربالتكطوداءالس!المثريرةالقوىبوجهكلمة:افلنقلالا

وان..ء"رنايقلهـاامان..ووربنحنفلنقلها..بلى..وت

ء.ذلكمناكترنفعلىاننستطيعلا!ا

هـ-تهفيوف!دنا..الاهـ*ودحزيرانعلىالاعواممرتالقد

منحزيرانتلاماكلوعبر..الجسامالاحداتمنكثيرا؟عوام

اث!اهاعمى،كراح!لالوءن..فل!طينفيشعبناقضبفعلى.مر

..يهتزالعربيالضميركان..كم!7الصرالخليجفيا(ملاثاجزر

..الارهاصلايرمماموانها..تنهاروالمقا.ليهس..تسماؤ!ائدةال!اقيما

صاصراء8عربياانسانا..الجديدالعربيللانسمانجديدةبولادةنبىء

!فنكونانمكوناتظكلبحكممطالبونالادباءونحن..تقدمي!

هـ-لمىالعابرينوطليه"..الواعدةالولادةهدهمناريادةوالطلبجة

م!عوالرائدةالعظيمةالمجابهةحيثا)ىاضياعواالقلقتور

،نجلىقالذيالثوريالحسم-؟ثوالى..يلاخرينومع..لنفس

خلالى"نعليناوان..الواعيةالجادةالمعاناةعبرالجدبنسازةا

بينلننواصلاافىواص-ةالرويةنحققاننستطيعحيثنقفانلك

اهـذيالمستقبلوأدب..ذمايشهالذيالعصرادبوبين..راثنا

لةقدهـياالقوميوجودناجوهرنكتشفانعلينااًن..-تشرفه

ترات-امنالعظمةجوهراجتياحخلالومناحضارياعلائه.طاقات

..شموخهمستوىالىالارتفاعخلال.من

لادبفانجدانمهامناوضمنايفامطالبوننحنذلكجانبوالى

معوتتمفاهـل..راثافيمنت!تاح..جديدةعربيةشعرنابلاعة

مصاصرةاقىميزةكأالعربشخه-يتهالهاونكون..ا!خربنجارب

موؤف..لعصرناالشاهددورنمثلوفحننقفانلا،وار-ماء،اصاوة

..اجاهزةاواًاكلالش..الفوتوغرافي!ةبالصورةالجامدلتعبير

..ائهةالشهالمننضوهةالغريبةاًو..الم!تةالشائخةالاساليب

..الاحبةالاخوةايها

هـ-ذهمنجانبايمارسوهوالايامهذهفيالعراقىتركنالقد

الموصىلتستفملوحيث..تمامبابيالاحتفاليهـجريصثالمهـمة

عليناليهوننكنلمالهـينالعروبةادباءمنعفيراعدداالرببيعين!ات

نضثاركانعلىواصرارناحرصنالولا..الاحتفالذلكنشاركهملاان

نعنتحمدثونحنبناليجدروانه..الكبيرالقوميالمؤتمرهذافي

كلوفيدائمامثلهنرىاننظمحالذيالثناعرانهنقولانتمامابي

..عصرهثقاف"واسننيعاباربزراثاسنكناهبينجمعالذيفهو..ممصر

..عطاءهوخلدالابداعصفةمنحه..اصيلانهجاكفسهفىشق

..الادباءالاخوةاها

تلالاستطاعامراقاقطراق..هنانثبتانليسرناانه

ينجسزان،بغدادفيالسابعمؤتمركمانعقدانمنذونيفصنتين

عليهوكانالمؤتمرذلكاقرهاالتيوالقراراتالتوصياتكلوينفذ

فيالادباءاتحاداقامة..انجزماابرزمنوكان..ينجزهاان

بفعاليةويزاولالادب!الحركةفيكاملاالآندورهيأحدالذيالعراق

ابةامعااوتلكالدورهذاخلالومن..والثقافيالادبينثاطهعالية

ك!االادبيةالحركةفيالتقدميةالعناصركليستقطباناستطاع

!يويشارك..المغتربينالقطرادباءويحتضني!ستقطباناستطاء

لاتحادزضاسمحمااهممنولعل..لاالحزيقمصافهمفىوضعهم

اونماؤهتمالتبىاالمتقدمةالصيغةتلك.8ذلكيفعلانعلمىوساعده

بربناضقدمياالائتلافاشكالمنرالداشكلامثلفلقد..لهاوها

وعلى..والعقائديةالحزبيةانتماءاتهماختلافءلىاقطراادباء

؟نامثقفولممودتلك..التقمصيالاطارضهنؤظرهموجهاتاخ!للاوء

سلهـماوئموذجاحالفوا،ةالاورءجامفىرائعامثلاالاتحادفىوادباؤنا

السياسيةالقياداتور4تس!م!مدا!يرمكنالجبهويللعملرائدةوصميغة

القطرهـ-!القيادةحرحتوحين.الوكأىافالمت!حالاشكالتص!رها

فيالوطنيالعملميثاقالالثشراكيالصجم!البعثحزب..لحزبنا

؟

وو-سرزاؤيناجحةحيةتجربةوقد،وهاقبلمنا"همةهدهانجزوا

امحرباالادر،ءبهيقومانرمنرالدورهذااننرىونحن..،ل

ث*تمح!،ادباءبهبئاةءالفاانجارفيمثلاؤءفربوااقطارهمكل

دبي.

..المعطاءوالكلمة..الاخضرالحرفاهليا..اخوتنايا

ا)عرريموالدم..وني!فسنتينقتلبرفدادفياجت!نالطد

..ا"وماونجتمع..والجولانوالضفةله":اءرملعلمىاخضريؤل

جد،بعربيدماليومينزو..غسلدونمن/جبسان!ثضكالدمأك

..اخليجافيالثلاثالعربيةجزرناورءالص!ورط

؟-ونوقد..يغسللموالدم..حبنبعدابم!نانحئافئن

رانااًؤبز..اخرىءربيةارضترفيعلىجديددميطهحوقد..ء

؟..جديدمنونقررنجنمعبأنعندئذبين

فض!-عاموان..ألا..ادماالايفلمهلاالدمانفلنهلالا

حب:تاكنقرراناوتمروناي!4فلهكن..هذااجل"نضجماؤمعل

كلهصةهـنقراًر..وآخرهاكؤارا.ضااولولميكن.او"هـ.واحداار

اضمت!غيرشبمءولا..الصهت..اله*مته!..حدة

..بخيروأنتممؤت!روكل

فلسطينوفدرليس!!مة

لكت-ابا(مامدللاتطااع،مالا?نحمادحيريالاسضاذوالقى

التالية:اكلمةاالالحادوفدورئيسسلإن

هـ-ذهحصمو!يا،والامبا!مالانضحولةالايامهذهمثلفي

الىاربزطلعاتهدهعمرةوفي،ومنذرةمبشرةاىتتواالتيحداث

اراضفيهاتفقدالتيالنكباتوهده،ومستباحسبوطنمت!دادة

الثاليةفلسطيناىاتشهيراذرحيمت،الخليمجزرفيجديدةبية

الح،لدةالعربيةدممثهقرح،بفيهداالثامنمؤتمرنايعقد،جديدة

،؟مبووءباهلهااكرإرةوا،بهوميتهاوالةريقة،بتاريخهامريقة

...اقوميةاباهدافهالمعترة

ربوعوفي،وصوبحبكلمنالعربيةرالجماهظاراو-ةبر4

المؤدمرهذاالى،خليجهالىمحيطهمن،الكبيراعربىاوطن

ات-هـ-عا!ذا!وتتفتح،اتلميدةا"اءرواالعاصمةفىيعقد،ضيد

منالنابعةالصادؤةالعربء"الكلمة،الحرةالعربيةالكلمة!ت

اربابيولارتنتظرانها،ومصيرهاالعربيةالامةبأهداف(فنزام

بالمعرضشلاشيءكلقبلملتزمين،رأيهم،الواعيةالحرةكلمة

مجلجلة،،ملويةصرخةيطلقوهاوأن،وطن!!ابر4فياةاصيرية

وتحدد،ا!دىارايةوترفع،الطريقت!ير،والاستارااحجبشهـترق

فصفيا!اتلالانسانجانبالىالفكرصاحبوتضع،سبيل

ا،مركة.خدمةفيطاقةكلتعبمةصفهو،أحد

بسادرحهث،الاحوةايهاالاحيرةالخلبجاحداثوله-ت

اصشرىحلقةالا،اجببدةاالايرانيةصورتهفيضن!.هـا!ورضعمار

ووطن!االعربيةالامةعلىيلامبر؟يىالاستعمارياكامراحلقاتظ

استراتبجبمهاهداوط"نتتوخاهماالىبلاضافة،فهى.!كبير

عضلاثتستهدفور،اولتست!د؟ءانما،وبعيده،قريبةاس،غلاليلا

وةوالمصيرإةالوجودب،المعركةاهتمامهاعنوصرفها،ايص؟الهلىبي"؟ملأ

،--اا-د"وو،اطاغيئا4الماعهال!-""وفيةلأفيمص!دالمصهـارالا!!تع،

العربي.وطئئاقلبفي!رائبل

العاما!ء،دوفداعضاءمن،مراءهاوعفل!ءنكتابونحن

وطت--،ةفهجةءلى،*ضاا!تهفيتركيؤنامنبالرغم،فلسطيئكناب

لىوع،الامبرياليالاست!عماري-لكمرللاولىاء*روءةاكانلذي

،جارهـ-اطعا4ؤايماناالمعركةبقوميةنؤمق،ثورتناحوللألتفاف

سلبمنالعربيةالارضسسنشبرايلهقيعرضمابيننرب!



ووجودنابكيانناعصف،غزومنوطننالهتعرضماوبين،استعماري

اكب!برااالعربيالوطنولان،واحدالهدولان،ارفشاعلىاحرارا

حي!نا،العرائيلء"ورةاتخذوان،الاستعمارهوفالعدو.ايضاواحد

والتواهـ--ؤ،ثالثاحيناوالمؤامرات،ثانياحي!ناالاورانيوالغزو

هـ-تاهدفهو،واحدكلهالعربياوطنوا.رابعاحب:،صبماالرص

وطلابه.غايتهوهو،وبغيتهالعدو

في،هذاالقومياتجاهنا،ونقولنكتبماكلفيوسنوالي

بالاضافة،ككلالعربيوطننللهاعرص!النتيالاخطارمنالتحذير

!االفلسطينيةالثورةخدمةفيوآرائناوافكارناافلامناتجنيدالى

لالصببمخ!تلف،تصعيمدهاوضرورة،بوحدتهاونؤمن،بهازؤمن

افنحريروهو،بديلاعنهلرضىلاالذيهدفناالىل!صل،والوسائل

المسصل!حالكفاحطريقعن،السليهبماالعربيةللارصوالكاملالشامل

ويمح!-والعنصريةعلىيقض!بماالذي،الديمقراطيالمجشمعواقامة

صمسنسليمةاد"سعلىالصحيحالبناءويشيدالتعصبيةا)!نزعات

والاشنتراكية.والوحدةالحريةفيالقوميةالاهدا!ا؟ار

بالبحوثوفدكايئقدم،سواهمنطلقولا،وحدهالمنطقهذاومن

البح!ثموقهـعستكونالتيوهي،هدامؤتمركمالىاعدهاا)تي

.اللجانفيوالنقاشى

منهايمانا،نفسهالاتحادوضع،ايض،المنطلقهذاومن

فبم،الفلسطينيالوطنيوبالميثاق،وبمبادئهاالفلسطينيةبالثورة

،والكفاحالثورةخلأمةفي،والنصرالتحريراجلمنالنضالخدمة

فلسطين.ارضمنشبركلفي

فيدائماوستقلل،قيلت،احقةواالحرةالفلسطينيةفالكلمة

هـصيرتجزالاجزءلانها،وتعزيزها،ودعموا،الثمورةعنالدفاع

.الثورةهذه

9يمعركت:،العربيللكفاحنضاليةطليعكأو!*تظلالثورةكانتفلقد

اسائيلوربهيزتهاالعالهيةليةالامبريامع،والمريرةوالعشاقةالطويلة

الكبير.العربيالوطنقلبفي

فيالذبيحوطنناانقاصعلىقءتقدالريهزةهدهكانتواذا

الاولالاساسيالع!وورائهاومن،واهدافهااطما!ها!ان،ءنفلسط

هذاثبتوقد،الوطنهذاحدودتتعدى،العالمي؟غارالاسوهو

حدود،ا"!ةووضالواجبته!ىهناومن.6791عامعدوانفيفعلا

الجماهي!رعلىاعباؤهتلقىواجماواصبح،ثورتهاعلنالذيشعبنا

اخضالواوالحربةالحقدعاةوعلىبل،عربيلأارصكلفيالعربية

الباغيةعدوتنانحارب،كفاحنافيونحن.كلهالعالمفيواررللام

العاهـكالاستعمارونحارب،العموانيةالعنمريةاسائيلفيالمىلة

ونحارب،ورعاهاودعمهاوساندها،الصنيعةهذهعنهانبثقتالذي

الذينالعربيةالرجعيةممثليمنالاستعماراعوانمنوالمارقينالخونة

.المكافحالصابرشعبنافيوالتنكيلالتقتيليداعملوا

الوطن!لآوحركتهالفلىطينيالعربيالث-مبان.الاخوةايها

والرجعية،الاشتعمارير"القوىقبلكلنوشرس3زمرلهجوميتعرضان

التشهبحقوقوتصفيةا!لسطيني!ةاالوطنءيئالحركةصربهـ،!دفا

الفلسطيني.الصبي

لمواجهةاللازمالمستوىفيتكنلمالفعلردوداننقولوللاسف

كس،المهعلىالمسرحعسلمىوكلهرتبل،لمحاوالتصديالحملةهذه

واننا.الوطنيةوحدتهتفرإقعلىوتعملشعبنالنضالتتنكرابواق

الفلسهطفيمالعربيالثعبمع!لتضامنبومبتحديدلنطالبهنا

)دإسمبر(ايلولمنعثرالسادسفيذلككانوربما،الوطنيةوحركته

-يالعربلثمعبناوحقارتكبتالتيالجرائمفضحبغية،عامكلمن

وحقفالوطفةحركت!اعنالدفاعاجلومن،وثورتهالفلسطيني

المسلحة.ثورتناالتمرارفيالطبيعاسا

الخاهـ-صدةالوبيةالعاءمة،د!شقفياليومنلتقياذواننا

وروح،تراثنامنوالالهام،تار/نجنامنالعزيمة)حهـشمد،والعريقة

--

لوح!.'وي!حر'ى'-سسىس.!سر-.-:--.-ا--

لتقورلم.اً.

وقادتها،بشعبهااهزإؤةا،اضيافةاكري!ادمشقرحابوفي

وطنضا،والوطن،ارة.نافالارض،واخوتنااهـلممنابن%ادءسس

وتطلع،ا"لوككأهـ..بلادنانسماتوا&-ولت،سه،ؤنا.السىه،ء

...المعركةالىوتطايع،بالغدمل

خطوطعلىابوالملاافجغودوء،ش...العربياكف.العانس

فيجماهبرناكفاحوعاش...الفلىفي!قيالثووةوعاثت...لنار

.الابرارلتف!دائناوالخلود.كلهـاالفلممط*نيةوالارصغزةظاع

لارنررئي!مس!مكأ

التالية:اكلمةلبنانوؤ!رئيسادريسصسهيلاهـكتوراوأرقى

الثامنةادورةااوببومنعقدالشالعربالادباءءؤتهراًتعلى!خد

العرجمط.الفكرء"!دعلىهاماحدناتكونانعنجزة12انهلغيسها

ناالايفعللاالمؤتوربأنيذكرونالمأخذهذايورلوناادينوا

يتفرقالجمعخنىءئقضييكادلااسبوعطوالوالنئمعراءالادباءسجمع

مؤتمربينمكرورةت!ورماغالباوهي،الطروحةالموصوعاتعتسمى

،ورقعلىحبرا،كلهاتكن9مان،وصبباتالإهعظموتظل،؟مؤتمر

لوضعهاوالكافيةالملارمةاالعنايةالسل!"فيالمسهؤواينمنتلقىلا

التنديذ./وضع

يكونوقد،دقوالصاحقامندبيبىجانبهذا!يايكونوفد

ادباءمؤتمراتا!وووف!بهثكلاالذيواكن،المبالة"بعضنببه

منبدلاانتيالهامةاوصيةاتنفداناوءومحتىتستطعلمل!ب

صةالثقافيحياننافيوقيمتهش،نهادبيمؤل!رلكلىايكوننفيدها

لعرب!ية.

ضرورةعلىكلهـ،ا-ابقهاالمؤتمراتتوصياتجمعنصتفىقد

يفبرسالتهالقهامءنايتمكناعربياالملاديبالتعبيرحريةوفير

ضين.المصمنعقدينهنذأمتهتقودهاا!.يالمصير!وكة

معظس!وفي،طوبراكأفترةمنت"ففكوالعرجم!الاد-بانوالحق

ئحيرالحريةهدهانمن،كلهاف"هانقللماى،احربيةالبلدا!

صورةمرةيتحد،عليمهءصاتالى-هادائو،هناكلان،لهضوؤرة

ويكون...بةالر؟4صصورةومرة،المححمةصورةومرة،لارهاب

،الاخلاقصيانة،حجةوءورا،ادإناعنادفاعابحجةتارةالك

هلىهانفيثكمنوما...آخرطوراالثورةصي!انةبحجةحتىل

هيالقمعالىنزعةوراءهاتخفيوانها،وهميةمحونماكثيرالحجج

جيمذلكفيويستوي.النقدلهايوجهحيناجملاالسلطة!عة

على،الذيلبنانبلديسظةذلكمنأستثنىولا،القائمةلمسططات

املىاذاوارهابهكاتبسجنعناحيانايتورعلا،حرباتمنفيها

.الدولرؤساءبعضينتقداناص!هادهليه

مقيدةالمربيالاديبحريةانفيشكلا،السادةأ.لها،أجل

بررتمهها،"اقانوناصصمنحرقي"قول!أقللاس51كثبرةنيود

الفردحرية"الماثورةبالقاعدةيسثهمونوحين.القانونتعسفن

ذا،التشوير4كليشوهوت!سا"الآخرإنحريةتبدأحيمثلتهى

...الآخرلنحرلةتبصدأومتى،الفردحريةتنتهىمتىيحددون2

!دالكلحريةتبدأانقبليمخرينهؤلاءحريةتبدأماابا12

والقمع،الارهابشبسحتحتاعرببىااديبناوبقىدلكوعلى

وينعكس...المداورةالىيالجااومتالصالاحيانمنكثيرفىؤثر

الآنيةاقيالذيالموقفهدا،عامةالادب!ئياالموقفعلمىالؤصع!دا

منذامروىابالفكرءرتا)تيالارماتأثدلعلهاالابداعفىتمة

ذههبعضمننفسهالاديبنخلياننريدولسنا.قرنعف4

ليناضلوااكأرساالادببئخذون4اذلنااولئكقلةفانوم!،(سؤولببة

ساطةانمع.ذلكيبقىولكن...فيهاحقهمءنو.لدافعواالكلمة



عنالتعبيرعلىيجرراديبلمهكانك!عن.كوى'8هيأسحع

فسيهـركه،اتاجهتقديمعلىيجروكتاباومجلةناشرويجدرأيه

والقمع.المحاكمةسيفيدركهلماذا،والمنعالرقابةد.-ف

نايوكنلااليوم4العربالامةتخوضهاالتيالمدميرمعركةان

وهي،والصهيونيةوالاستعمارالنترقوىشدمعركةفهي.تتجزأ

معركةوهي،الاشتراكيةلبئاءمعركةوهي،الحمودعلىمعركة

،والصموانالبغيقوىت!صبهاىال!الاراضيءروبةعلىللحفاظ

فيريبولا.الداخلمنالعربيالانسانلبماءمعركةكذلكولكنها

وهذه،وضميرهكيانهزرخركثيرةبلأفاتمصابالاذ-انهذاان

بالاهـلألحقتالت!للهزيمةاسحاس!يامصدراكانتالتيهيالآفات

حريةأكاا،ؤحتاجمااول،تحتاجالتيوهي،6791عامالعربية

لماملكلبهيشقمبضعاقل!هيجعلانمنالاديبتمكنالتعبيرفي

فيمهايجاملو،والنزواتالعواطفبوايدغد4مروحةلا،الفساد

اقلليسالمتهدمانالافبناءمعركةفيالاديبوقلم...اورطات

يعهلكلا!ما:اًلارصاتوداًدءمركةفيالجنديبئدقيةمنأه!ة

للجنىدييوورلمفاذا.المةقودةال!ربيةالكرامةاستعادةاحلمن

الت!المعركةحسا،احراالقلمللاديبيوفرولم،السلاح

يخوضانها.

.ارر،دةايها

توص!اتلاقرارالمؤتمرفيهذانسحىا!الاولهمنايكونالاجمما

وراءالكامنالنيةحسنبكلتذهبالتنفيذفيبعقباتتصطدمجديرة

:الرئسىالموصوعهذانعالجاذصنعانحسنلعلنابل،اصدارها

فيبقسطهليقوماتعبهرابحريةيتمتعاىالعربيالاديبذمكنكيف

ول!ن،الهربيةبالقضاياملتزمايكونانبدلااًنهصحيح.المعركة

العدوهوالزامالىينقلبلاحتىالالتزامهذافىالحريةلهلتترك

فني.ابداع!لالقتل

ص!-،تقلهاوالغائهاامرفيولننظر،الرقابةقضيةلنتدارس

،وتتحاورتتصارعانللافدارولنتح،الكتاباتحاداتالىفقلهااو

لهتتيحالتياططنينةاليجدالخوفكابوسالكاتبفكرعنولئرفع

وا)خلق.اًلابداعسماءفيممالانطل!

لىصهدانمن،اررلطاتبذلكظالبونحن،لنابدلاولكن

الكلم".شرفاجلمنونكافح،امتنااجلمننناضلبان

ومصرليعياكلمة

الوفدر:سالمصراتيمصطفىعليالاستاذليبياكلمةالقىلم

النضالفيالعريقةبامجادهاواث؟دالعربيةدمشئفيهاحيااللي!بي

.والثورة

هامشياشيئايعدلمالحاكرالعصرفيوالفكرالادبانوأكد

اثمبسبلفيوتضحيةفداءورسالةاجتماعيةرسالةاصبحانما

العربيةامتنالان.يومبعديورواتزدادالعربيالاديبمسؤوليةوان

نعنذانا!ميىس:يقولواضاف.خطيرةمرحلةيهنتعيئر

وامتناثمبنااهدافمننحققهاننستطعبماالعبرةوانماالمؤتمرات

.المجالاتكلفي

ممرجمهوريةوفدرئيسةالقلماويسهسرادكتعورةاوتحدثت

يلاديبتدفعامربيةااء؟خابهاتمرالبمالاحداثان:فقالتالعربية

لتدكلوهانهابل،اًلجادالمستمروالعملالجهادمنمزيدالىالعربي

اتصالهطبيعةث-5منوخاصةنتاجهالوعيةفئجذريتعييرالى

جمساهيروبينالنضالرفىقاءوببئبت"المتغيرةاعلاقاتوا4،لجماهير

يضة.لعراه!اثا

وخرجامتحاناقسىامتحنالفدائبر"الاخان:تقولواضافت

ازدادبليياسىلمالنارخطعلىالعربيوالحندي،اصرارااكثر

اسطوريه.بتضححافوجاداصرارا

''،

المتجددةالثورةالىاحتياجهاجيلمناكثرالىتحة،جمراوغةشرسة

وخارجي.داًخليصعيدكلعلى

اسساراتامناهمهوبمامرالمويحرجانفياملهاعنواعربت

القراراتهذهلوضعوا،ة.ىاعهقب!ير!ة،!رجان،والمتوصه"ت

فيدورهاداءالعربيالاديبيستطعحتىالسريعالتمنفيذموصع

المصير.موكة

المغربىالوفدكلمة

نصها:وهذاالمغربيالوفدكلمةغلابلكريماعبدالاستاذوالقى

كلوتمثء،ت"غربكتاباتحادتصاتاليكمآنقلأنيسهدني

المؤ"مر.هذالنجاحالوجمبالوطنمنالضبر!الجزءفيالمثقفين

احسرزتفقد.مؤتمراًنسمه4لااناررتحسنمنولعله

،دولمجموهـقىاوبمولةخاصةمصالحعنادوواعاصبغةالمؤتمرات

اما.مثلانقابةاولحزبءمليبرنامجعنالدفاعصبغةاخذت3ما

هـنالدفاعيستهدفلافلعلهلهماصتماعاالعربالكنتابيعقدحينما

الثقافعةوصءفيارآياتبادليستهدفمابكلقدار،عملبرنامح

مقدمةوفي،الثقافةقض"يامنالعربيالمثقفموقفوفي،العربية

.ومصيرها)مربيالانصانقضيةوقضا؟هاالثقافةاهتملمات

الف!صرةواجترار،المتخلفعالمئافيلذانهاترادلاا!ثقافة

لتحليى-اوالبشريالبموذجرسماوالادبيةالصورةاوالفلسفية

محالمفيلذاتهيرادلاالمم!تقبليالحلتوقعاوالتاريخيةالخهـلغيلة

الشاعروتصويرالاديبوتحلل!الفيلسوفف!علىيتوقففيهماكل

مسةقبلنحوالهادفةاحياةابعثمنهيرادوانما،اوالقصصيوالفنان

الماضسالىيشهدناماكلوعلىالمتخلفالمأضيعلىمتمردثوري

المنخلف.

حاجةفيليسترسالةيحملوناذنالعربيالوطنفيالمثقفون

ولكفى،الرسالة.جمدافيالمناف4الىحاجةفيهيولا،تثيدالى

والرالرسالةتستهدفهااليالاهدافالىتتجهانيجبالمناقشة

والر،الرسالةهذهلاداءاكثقفونبهقامالذيلل!ملالذاتيالنقد

فاعليتهس!دائرةوتوسعالرسالةحملفيالاسشمرارعلىالاتفاق

افىة!لف.منالعربينالانطانقاذفيللمهاهمة

اليمغانكونلاحتى،فحسبالاقتصاديانتخلفنعنيلاونحن

الشعب،هذافيهايعيشالتيالواسعةالمئطقةفىالعربيلشعبنا

!ق!على،اوتصاديامتخلفةغيرالمنطقةهذهاجزاءبعضكونفقد

مزمظهراالاايسالاوتولديفالتخل!ولذلك،الاثتص؟دإينبمنطق

افكربراالتخلفالمظهرهذاجانبالىنعئيولكنا،التخلفمظاهر

المصر،مسايرةعنالهرب!الانسانتخلفاي،والاجتماعىوالعلمي

شعوب!منبشعبرمتاالتزالتخلفمظاهرلكلالمنطلقهووذلك

المن!ق!(حكوماتمنحكومةواكرهت،الخيىمفىي!بيشىوطنهخارج

ا!هـاد!سبهلفيالمناضلةالفئةاقتلالسلاحوتحمل"مولانعل،

تف!لا"سؤوليةخلفتعيشىافىطقةشعوبهـمظ!وجعلت،الكراءلا

وانه،الئقداوالمراقبةاوالتنفيذاوالتوجيهلىتساهمولارعنفسها

الماضي.فىالانعامتساقكانتكمااو،*نعامفلقكماف،ق

الوض،فمجيممسؤوليةتسشهدلىالتيالعربا!أبارسالة

وهـذالآ.الامممنامةفىطليميةمجموعةتحطتهاروسؤوا!ةاكير

هذيخونمنالعربالمثقفينبيونمنزجدانطليعة51ههـهفت*غلا

المباللجوءاولةضهليل4داوالهدفعنبللانحرافاما،الرسالة

التس-بالمعركةتتصللاالتيالمجردةالافكارلاجترارالعاجيالبرج

علىاررضو؟اوالاقليميالمستوىعلىسواء،العربئيشعبئا،توضها

ال!جماعى.

"اسلتعلاءفيا&صائحوالقاءعنهابهدفيتخاضلاالمعركة



بالمهاهص!يكونالمعركةخوضولكن،النصيحةعهدانقضمىفقد

القولالىحاجةفيولست.ا،تخلفةالاوضاعتصحيحفيالعملية

ولكنه،فحسبالعدومجابهةايالخارجيالميدانليسميدانها؟ن

كذلك.اداخليةاالانحرافاتمجابهةاي،ايضاالداخليالميدان

يقوماناردنااذاالعربيللكاتبنحققهاانيجبضمانات!:؟ك

وهذ..والعملوالتعبرالتفكيرحريةمقدكل*!افي.الرسالةبهذه

طريقعنتؤحدلاوبالتالي،اقولا!احتاجلاكماتمحلاالحرية

اجمةبالمغاالكاتبياخذهاانيجبحربةو!نها،والمساومةالمفاوضة

حريحةمعيقفانمدعواحرب!افالكاتبولهذا.العمليةوالممارسة

اذا،ا!3ومةاواروررةاوالمذهبوجهفيولو،وال!عبيراداي

اكتاباواتحادات.برسالتهالقيامفيحريتهاحداهااعترضستما

رسانتمهماالرس!ةالوصايةتقبلالامدعوةالعربياووطنفي

سواء،يسوداني!جبالذيهوالحرية2مبدلان،صالحةوصاية

العربالادباءواتحاد.النننظيميالنالاقعلىاوالفرديالنطاقعلى

فوكبصة،منظمةظللاكأىالحريةهذهة.ليفييناضلانملثو

حربصسةعنالدفاعفيالاقلميةالاتحاداتمعيساهمانيجببل

لاستعادتها،ويناضلالحرية!ذهويرعىبرسالتهالقيامفيالكاتب

ثقافية،فكرلةهيثةاوب4كضاولكاتببالنسبةمستهيواذا

الطوقكسرنحققهاانيجباتياالضماناتمقد!مةوفي

والادباءالكتابمنفكثير.العربيبالاديبيحي!الذبماالافليصي

اتحادباستطاعةيكنامواذا.الصغيرقطرهمغيرفييقراونلا

المثرؤم!الاديبالىمثلاالمغربيالاديبرورالةيحووانالعربالادباء

فلماكليعمللاحتىالطوقهداكسرفييناضلاناستطاعتهمي9

الآخر.عنعزلةفي

الاقليميى*منللخروجسبيلاهذهمؤتمرازناتكونانونرجو

رواديةلاس!باب،والادباءالادبعلىنفسهاتفرقرتزالماالتىالضيقة

عميقصةولاسباب؟المؤتصلجاناحدىبعضهاسضعالجتنظيم!

للاديببهانطالباليوالتحررالحريةفيتدخلانهاارىموضوعية

روالسبالماضيمنالتحررهويركونانيجبالحريةمنطلقلاناعربيا

ا،م!*قبل.تهرقلالتيالحاضرتفاهاتومن

وديحتىالصبيللاديبنحققهاانيج!التيالضماناتوءن

الىالضيقالعربيالئطاقمنالخروجالمصيرمعركةفيرسالت!

يتدنهاالتياحيةاالاجهبمةباللغاتالاداءذاكسبيل.العالميالنطاق

الاجنبية،اللغاتالىوالترصمة،العربيالوطنادباءمنال!يرون

الذينانفسهمالعرب(ءالادبالاالحاضرةمرحلتنافىبهيقوملاوهذا

الحظحسنومن.القلمطزإقعن3إالمصبيربقفهـجمتهميعرفواانيجب

ادبائن،طرءقعنالاجئبيافكراعليهـ(تعرفالمعاصرةقضايانابعضان

جمونالاالمؤسفومن.الجزائريةللقضيةبالنسبلةحصلمامثل

الانكلإزيةاوبالؤنسيةيكتبونالذينمنادباءاورت!رهذافىبيئنا

.محدوداالعربالادباءباتحاداتهطلهميكونانالمؤسفومن،مثلا

فىيعمونادباؤنايظللاحتىاتحادنااثببهيسعىانيجبماوهذا

.../ضنونحبئص"يطربونان!ولو،حيهم

شس!اضلئزالوما-العريئئابلغباعتزازنايكونانأحبلا

العربي-اوطئناالغربيالجنس،حثيوخاصةوطنهافيسيدةنلتكو

وانخاصة،لهاوالترجمةالحص!لاباللغاتالاداءازاءعقثهمبعث

لهميكونلاقدبابلاس-العربيةباللغةالاداءتجاوزواالذينالادباء

احتراماىبوابرل،بهاانتجواالتيللمغاتا؟كطمقرووون-فيها.رد

لهمستالمصيرومعركة.عئدنااعتزاز،وضوعهوالخارجيالعالمفر،

يسعدنهاوكم.كذللثخارجيةءمركةولكنها،فحسمبداخلية!صرىلا

الداخل.فيبهالكمهنعملكماالخاربمفيالمعركة.كسمبان

ا!لحادوشهـر،للمؤتمراخربابك!6اتحادتمنياتفاكررأعود

الجهودعلىكضابهاواتحادالسوريةالعربيةالجههوريةو!يادةلشعب

الا

سبح!..!صى--عههـ-يم.-ص-.---.جم!

اليمنميةالوبيةالجم!!لةكل!

الجمهوريةوفدرئيسالجاوياللهعبدالسيدالمتكلمينآخروكان

التوفيق.لهموتمئىالمؤتمراعضاءفحيا،اليمنيةالعربية

هـرزهتجعلانمنبدلاانهوقالحزيراننكسمةالىاشارثم

السبيلهوالتفاؤلانو"كد،لثريفامناضلاالعربيالاديبمنالهزيمة

الرجعيةضداليمنيالشعبنضالىعنتحدثثم.النصرنحوالوحيد

العالمية.والامبرياليةوالاستههارالعربية

نشاطالىيتحولانيجبالمؤتمرشعارانكلى"ختامفيوقال

فعلي.ثوري

الوفودلرؤسماءجلسة

الادباءمؤتمرفيالمشتركةالعربيةالوفوددؤساءعقدوقدهذا

الاجتماعيةوالعلوموالادابالفنونارعايةالاعلىالمجلسبمقرجلسة

بلأهشئ.

الادباءلاتحادالعامالامينالمسباعييوسفالسيدالقىوقد

بدايةفيكلمة،للمؤتمرالعربيةمعرجمهوريةوفدرئيس،العرب

منابدتهلماالسوريةالعربيةالجمهوريةحكومةفيها:بمرالجلسة

في.بالمؤتصورعايةباروتمراهتمام

جلسىاته،انعقاداثناءالمؤتصسيرطريقةكلمتهفياوضعثم

اعاشر.االشعرمهرجانذلكفيبما

للمؤتمرالمقررالاعمالجدولمناقشةالاجتماعفيجرتوؤد

لجلسات!ؤ!(ءاختيرعلىاحفاقوتم،العاشرالشعرولمهرجان

والمقررين.الرؤساءنوابوكذلكناوبباقىاثوتمر

لاتحادالعامةالامانةاعمالعنتقريرالىالوفوددؤسا،ا-تمعثم

انجزمافيهتناولوقدللالحادالعامالاميسالسيدالقاهالعربالادباء

يصدرهاالتيالعربالادباءمجلةبشؤونيتعلقوماالاعمالهذهمن

..تحساديلا

ررعمسبلثحددصبغةالىالتوصلتمالتقريرمناورةوبعد

الاوساطفيطريقهاشقمنالمجلةوتمكينللانحادالعامةالامانةميزانية

الصبي.الوطناقطارفيالادبية

2!االفقرةعلىالمقنرحفديلاوةمناقشةالىالمجتم!ونانتقلثم

باضاسأوالخاصيالعربالادباء!لحادادائماالمكتبانثطءقانونمن

.بالاجماعفاقر،الاتحادلامانةخامس!!

للشواتالجديدااعامةالامانةمكتباعضاءانتخابجرىذلكوبعد

السباعيإوسفللسيدالمجتمعونجددوبالنتيجة،القادمةالاربع

الاستاذمنكلانتخابجددكما،للاثحادعامااميناانةخابهبالاجماع

المساعد،العامالامينلمنصبادريسسهي!والدكتورحمادخيري

صكشىطاقةوشاذلصدغنياجورجالرفيقمنكلانتخابتموكذلك

اضما،مساكدهنعاميناميئبنبلاجماعتمرالمؤالىاعراقاوفد

الآما!لاالعاء(ئضبغلابالكريمعبدالعرببىاًاغربادد"ءوفودو-مت

..الجديدالخامس

المؤتصاعمال

فيمختلفةبرحوثفيهااقيتاصلمساتعدةالمؤقمرعقدوقدهذا

الحريابينالعربيالاديب"هيللبحثمطروحةكانتموضوعاتثلا"لة

31التربينالهربيالاديب"و،،(المصبرمعركةفبىوالالتزام

معركلفيالفئيوا)بعبيرالاداء"و"المصيرمعركةفىوالمعاصرة

حعواوالتنظيميةالعمليةالمشاكلموضوعاتعولجتكما،"المصير



فيالعربالادبر،ءعنالددضاعموضوعالخاصةاللباناحدىإدرست

."المحتلةالارض

والتقارير.الابحاثآهم،(ا!داب"منالعددهذافينثرناوفد

)ديسمبر(الاولكانون41و13وا؟لامافيمهرجانالشروأؤمم

الافطارمنف(عراسبعينزهاءفيهوشارك،دمشقجامعةمدرجئي

القيتالتيالقصالدبعضايضاالعددهذافينشرناوقد،العربية

.نشرهيسبقلممماالمهرجان!ي

المؤتمرمنافشفظ

بالموضوعالمتعلقةالابحاثللمؤتمرالاولىالجلسةفينوقشستوقد

والاستاذالقاماويسهـ.رالدكتورةمنكللهاملخصاالقىوالتيالاول

محييالدينالاستاذفاشار،اسماعيلصدفي،ذوالاتعودةبطرسدودة

عماالترفعوعلأمالاعلامممبالمعاون*ديبمطالبةانالىصبحي

هـلىتطبيقهاحيثمنمافالطةتحويالمباثربلادبيسمىانيمكن

الاحقولهافيبالتعاملتسمحلاالاعلاماجهزةانهوفالامر،الواقع

الشللطريقةعلىاوالسملطةترسلهممناوالسلطسةفيهملن

.والتجمعاء

معمتفاعلعربيتراثالىالقلماويالدكتوراشارةوحول

المفكرونيضعهاعربيةبايديولوجيةللخروجالعالمية*يديولوجيات

صحيح،فيرالامرهذااناجنحانياالحبيبالدكتورقال،والادباء

،فوقمنلا،العربيالمجتمعواقعمنالايىيولوجيةتظهرانفيجب

،اتفاقعليهوليسشائكالالهزامموضوءان:وقال.تفشللاحتى

،الادباءفيهمبماالنخبةداخلالاتجهـاهاتفيانس؟ماتهناكانصث

معينة،برفئةالف!رياتجاههحبكلمرتبطةالنخبةاناردفثم

للنظمباكسبةموقفهمهووماالنخبةهذههيماتحديدمنبدولا

العربية.

الايديولوجب!ةموضوعالارةانالزياتلفيفةالدكتورةوقالت

...والجمهورالفكرمعالادباءقفاعلفلالمنالايكونانيمكنلا

اوطسناأولياتهناكئم،يواجهنااولياتعلى*تفاقمنبدلاثم

ونحنونفنرقنلتقبىاننا.حدةعلىعربر!ركلوفيككلالعربي

اقوفىانوأودا،مور.هذهبمثلتسهمحلاالفترةوهذه،اختلافعلى

ناعليناونحن،الثوريينالكتابجذبكلماالثوريالمدازدادكلما

الىالثقةاممادةعلإناانكما.مداهبلو!علىالثوريالمدنساعد

بدولاواذلالها.تعذيبالنفسمرحلةفيعشنالالناالعربيةالشخصية

تبعالتعودالاذهانالىعزتهامرحلةفيالعربية*مةصورةاعادةمن

والطمانينة.الثقةلذلك

اطيفسةالدكأورةتط!الب:الدعمموئيالعزبزعبدالاستا؟وقال

وت!صعالبالواقعمعافكراتفاعلفتيحةعريهايديولوجيةبايحاد

..يعددهاالذيهومننسالانيجبافناالا،اولياتعلىبلاتفاق

تفاعلهناكيكونكيف.جوهريتناقعىلنايظهرتحديمهابعدثم

منالاولىبالدرجةيلالياالتفاعلان..الاولياتهذهجمشانحناذا

...القثمالتناقض

الادبكرةان:!لاالمطويالعروسيالاستاذذلكبعدوناقش

جديدةثكلمةلئ،ستخلقبالجماهيرللالتزام*دبتبسيطاوالمبالثر

،امترىالعاميةاللهجاتضمنبالتبسي!لافيزامهذايكونهلوهي

نا:بقولهالزياتالدكتورةعلىعقبثمأخاصاسلوبعلىتتفق

تكنلم"حزيرانحرببمد"الاذلالمرحلةقبلالعربيةاثخصية

بكثير.ذلكقبلكاناتخلفاوا؟ءلاناليهاعادتهاالىيدفعناثكل

وتحديدبتوضيحئطالب(اليمن)الجاويعهرالاس!تاذوتح!دث

الجماهيرمننتقربانعليناوليسى،المصيرمعركةفيالالتزامنوعية

المرحلة،تلكميوالسولمحيايافرنسياوالادبالناريهبالحرب؟لك!

الاعلامطريقعن..ارفعيةاتلكاىانصانعليئىصاان،ل

..دبي

ن!بالترؤءاقصدلا:بقولهاقلماويسهيرالدكوروردت

يسىالكاتبولكن،عدمهااواجهزتهمعالمباشرةالعلاقةتلك.علام

منالنقاد..خشية،الاعلاميالادبيالعملضرورةمغفلاعالمينتاجق

يجبفانهمعركةظروفضمنفنياخصبااعطىفدارانمونكانذا

نحمملوحتى..جمهورناعنالمختلفاراغونجمهورالىالنظرت

نسمبةعندناانايفأىننم!ألايجب.؟.نفعلماذامماثلجمهورى

سيولدوالةكرالواقعببنالتؤاعلان:قالتثم.الاميةمنيرة

ناهـدلااضغ!يراعلىالقدرةيملكلماذانوالانأ،!يديولوجيمة

بينلاطبببعيامرالمنأقشونعنهاتحدثالتيالانقساماتوبلمك.ور

..خاصةنفيةحالاتضمننفسهالاديبلدىوتىبلفقطفثات

اطارفييبقىالذيذاكاقصدانه(انقسأماياؤيدلااننيى

الدكتورةطرحتكمااولياتعلىالاتفافىمنبدولا.واحدم

.زسات

اصراعفا،معاركسلسلةمنجزءالمصيرمعركةان:واضافت

هعرضوفي..اجيالمعركةو"عركة..طويلةوالتحدياتم!تمر

منبقصرالالتزاممنبدلا:قالتالمطويالعروسي*ستاذعلى:ها

تبسيطهوالتبمبطولكن،اللهجاتالىنضطرلاحتىفصحى

نفسها.فصحى

:الالتزامويةال!رفكرةمنافئتل!افقالاحمدانورالاستاذتحدررثم

الاديبحريةئئتناؤضلااذ.والالتزامالم!ريةباورةمنبدلا"

الموقفاتخاذفيحرولكنه،امتهبقض؟يايلتزمحيثمنالتزامه

ع-لىالاتفاقضرورةفيالز/اتالدكتورةايدثم.ا)تعبيريارركل

يوكنلاانهكما...عاليهاالاخلآفيهكنلابديهياتفهئاك،ليات

تقبصدالتيلضغوظاجميممنيخرر4لماذاحرايكونانرديب

هـنالاديبت!فظتوصيماتاتخادالىمدعوالمؤتمرانوقال،لمه

للاتصالالاعلاماجهزةوضعالتوصياتتشملانوطالب،إسلطة

لهراًمته.حفظااليهاالاديبيسعىارلاألاديب

الكاتبيكونانيجب:فقالالفقيابراهيماصمدالاستاذكلمو

نضبملاانيجب،عنوةتؤخدالاديبوحرياتالمعارضالخط!ي

ضرورةهناكان:وقال.وكرامتنافعالياتناعلىنحرصوانووسنا

الحرية.هذهنشاع

كليشيهاتنقولانتجبرناالسلطةان:فقالالاجدمحمدوتكلم

بالش!لالمواضيعبلادنافينناقشاننستطعولا"س!بقاوضوعة

منالاديبيستطيعبمايوصيانالمؤتمرعلىيجبا.نريدهلذي

هو.يقولهانيريدبمايتحدثان!لاله

والفصحىالعاميةحول

الاستاذ؟الب"الفنيواكمبيرالاداءحرية"موضوعوفي

فيالعربيةالعاميةالمحليةاللهجاتباستعمالالقارسيصطفى

بقوله:معله*ءيرعبدالاستاذعليهفرد،العربيالادبيلنتاج

صرتهـ4بانها،الآنحتى،المغربفيالدارجةاللهجاتتتميز

انهـابرحيث،معهاوتطورت،هئاكالتكنواوجباوسيادهالعلمبىلتظور

وتخضء،م!ياتهانتستوعباستطاعت،لتطورالذلكموكبتهاشلال

عموما.الغربفيالهائدةالقوميةللغاتبالنسبةحعهيمثلما،ها

يعتبرلااغربيينااكتابلىلن5اللهجاتتلكاستعمالفاناررلك

بكنلمان-مساعداعنمرا"بمونانيمكنبذلكهوبل،ريبا

ذلكانعلى.ثةالادجاتالنظبناءفي-اساسياالحالاتبعضى

النه-وصتكويناتفياللهجاتهذهاستممألالاحوالمنبحاليبررأ



الو،تفيانهذلك.الاختلافتماميختلفالامراذ.العربيةالفنية

عصىرالغرببلدانفيالدارجةالمحايةالمهجاتافيهواكبفالذ!

ف،ن،العصرهدافيالاولى4بالدريرال!كنواوجي،الحضاريالتطور

الانح!،طصر9لغةبالضبطتمثلكانت،العر!يه4المحيىالههـجاتا

الاجتماعيةالعلاؤاتوالاقطاعشبهعصوبأنهتميراتيوا،اًلعرباهـى

الذياللإ-ميالتقدمعملأقيونأحضرتا!لما%لد/رثح!ث،ا!مبا-قىا

ذلك.فنيسر،،كأبروسائل/جريهـ،ن

اكثرتاء*لمهاوازداد،العصرذلكفياللهباتتللمثوؤهـقصا!

اهـ-ذيطاطالانحطبي!ه"حصجملةكانتالتيالتجزئهءمليةخلال

-وذالنف-لتغلفالىادىالتخلفاناًذ.العربيالو!ساد

يفاعربانهوضانالادراكتمامأدركالذيالقديمالاسصتء،ري

لتاصبيلسعىولذلكبر،لاستقزارلهيممىمحا!يمكنلاالحديثالع!ر

ب!ينهاومن،اجاهزةااروسائلمنالكثيرلهاوسخر،ل:.جزئةا

.اللغويوالتجزوالانحطاط

العودةالاالنهفلةيكناروادلم،ا(عربيةالئهضةعصربدايةومع

لدىالفكريالهـه!اهموتاصيللتوبلد،ولالاس"قوماتاحدىالى

علىهناالتاكيدوينبفي.الفصحىالمغةاالىبالعودةوذلك،العرب

شض--صفيوحدهماسسىمنسا4استمثل،العربلغةوحدةان

وليدةافتجزئةمجابهةعمليةتمثلالتيالوحدةتلك،الح!ياةمجالات

.والا!ممارالتخلف

النهضىةعصربدايةمنذاحتاجواحين،العرلطانمناهـغموبا

الت!--ورعن!فءلمةوجدوها،اليهاورجعواارواحدةاللغةالى

العادكةالمرونةاحميائهاعلىساعدءماانهعير،العالمفيالحضاري

باعتبارها،،ريالحصا!طوراواستيعابقبولقيارها"ميرتالضجما

كهـ!وراتتخصعارخلالهاسصطاءت،ل!مارقحف،ريعصرلغة

العوبية.الحضارة

الوحد!ةلغةافصحىاتةتبرماقدر4انههنانؤكدانعلي!ناان

هكذااو،العربميةالجما!ثرراخةتعتبراوقتاذاتفيفانها،القومية

العربيةالجماهيرت!انماالقوممبةالوحدةلانوذلك.تكونانلهنبغي

ارتعباطبحكم،اعربياالوطنفيالرجعيةالطبقاتلاالاولىبالدرجة

وعلى.4العربببالوحدةوالحضاريالاجتماعيواًلتقدماقحررعملية

مواج!ةفيوتقف،والطبقيةالقوميةميزتهاالفصىحىت!تحدهذا

.والانحطاطلةخلفاسماتمنسمةتمثلالضىالعاميه

الفصحىحيويةتمثلاساسيةظاهرةلملأحظانينبغيذلكبرعد

علىتمرنتمابقدرالههيتلك،والتطورالبقاءعلىوقدرتها

وما،ارتفعتالعاي"اللهجاتفان،معطياتهبكلعصرنااستيعاب

اليها،ذاتهاالفصحىتجراندون،ا!صثىامشوىالى،تزال

تسدمانالىيثهيركما،اللالجاتتلكاندئاروشوكيعلنوهذا

باعتبارالفصحىونمو،العاميةاونئارطورفرضالعربيةالجماهير

وتحقنسهتحتاجهالذيا)ضقالمل!ةوالثانيةالتخلفلغةالاولىان

ذاتها.الجماهير

اللهج!"ال!تورماليئبذواانالمثقفينمنذظلبالامورتلكان

اننطو،لضروراتبةال!نن!4الفصحىواء*مادالادبىعطاثهمفىاالمحلية

احديث.اال!ربي

...الرمزحول

بعاالرمرالىوشمعرائناكظبنااجوءحولقيلماعلىوتعليقا

!ابهشى؟جورج*له-ت؟ذقال،حز!ان5!هزله

الىةحببسماشكالفيالانتحه"هتسترعيالتيالاساسي!ةالظاهرةان

ا&رهـ-!تحررهالذيالماهوسالتقدمهياًلفنييلاداًءواساليب

الشممامسمهزيمةبةدسيماولا،المعاصادبنافيالرمروة

سياسية-واجتماعيةفئية؟ءلتان،اعتقدفيما،ولهذا.حزيران

-

وهـانلا!لاسالىالرمزلغهتقدمنرجعانيمكنالدنيالصب!على

فيمامسنعتهاقدحزيرانهزءمةاناعننبارعلى،اً!ةفليديالتبمر

كلامامةبانهمال!وبوصفيصحمابنرروهذا،الكلمةصنعت،

ومسنالتعميممن!هالوصفهذاانمنوبر،لرغم.افعالآمةلا

فبمتبريره!جدواكئه،ا!ثيرالشكبماءالميتا!زيقيةالبس!كولوبر،

سوقفيوالفعلالكلمةبينالطلاقىوفيومدلولهاللفظبهنالانفصام

الافرىالاممبينالرواجمنعرفتانندرالياكلاميةاالدعارة

!ندنا.عرفتهما

الرمسزلغةتقدم،انالممم!إص-الاجتمماعيالصعيدعلىاما

،خدالتييلأرمةتلك،اررياسيةاحريةاازمةفيالاتف!ببرهيجدلا

ومفس!ءتارةلافرارهابشكل،و!ناك!،،اخرالىحينمن

.هـورا

يصصةمناويجرؤلامناو-هـيدلامنلغةهيالرمزلغةان

الاديبيطالبمنهناكليسانهوبديهي.كاملةالحقيقةقولعن

يهـزلمواذا.يصمتاننريدهلاانناكما،شهيدارونبأنالعربيا

ا)مملالبيوتراننفهـمفاننا،الصمتاوالتنهادةبنالاخيارمنهناك

ربعها.حتىاونصفهاقةا!حقهمنليقولارمزالغة

يتوجهالذيالجمهورانكماش:الباهظةضريبتهلهالرمزولكق

وا!قد،)النخبةادب"انوالحال.عددياو-قلص"الكاتباليه

هـ3اقادمةالاجيالهـ،ننفه*"يعزياناديبنايعاولوقد.زمانه

ورتت،الرهانمنضربالعزاءهذامثلواكن.ستفهمهالتي

.اليانصهبمنالرابحةالاوراققلةمدىنهلممونحن.يانصيب

العممالبميمان

الص،البانالعربللادباءاثامناالمؤتمرعنصدروقدهذا

نصه:التالي

ويرقة،جمعاءالعرريةالامةغمارهاتحوضالتيالمصيرمعركةان

سبيطلاشاملاحض،رياتحدياتشكل،الوببر،الاديب،،طلائهفي

والاقتيصاد؟الاجتماعياورضوىعاى،فيهثمرانالاالوببةللملاءقى

جميعا.والصسكريةال!مباسيةالمعركةصعيدوعلىوالثقافي

ف-السليبالعربيبوطنشاحلتالتياكارثةامنوبالرغم

سنوالمسبعمرورمنارغموبا،عاماعشرينمناكثرقبلفلسطين

الخامسىءفيشنتهالذيالاميرياليالصهيونيالعدرانعلىونصف

فياسرائيالمتمثلةوالماشبيةوالاعتصابالتوسعقوى6791يرانحز

االعربوالمغكرينالادباءءلمىيزالمافانه،العالميةوالامبريالية

سؤوليت!حملفي،ا!رببلااور6ئعامع،التاربحيلورهميواصلوا

فىالئصرتحقيقاجلمنومواهب!وامكاناتهمطاقاتهموحشداكببرةا

المصير.معركة

مؤت!انضد"الم!يرمهركةؤيالعربيالاديب"شعاروتحت

719-؟ا-11بببنالفترةفى،الثامنالعربءالادب

عريبلدا12منوفودالمؤ!ر!ياو!اركأ،7191-12-15و

فل!طين-العراق-سمورية-الجزائر-تونمىسالبحرين:هي

الدلاجامعة-اًاجممنسالمغرب-مصر-ليبيا-لشان-ال!و!ت

الصديقةوالبلادالمنظماتبعضمنمراقبهوفودوش!-4.العرببب!ة

قومقاوءكأفي"؟!ثلا(ص!رمعركةانيدركونالعربالادباءان

الحر!قواعدلارساءهصريةوالهروالاستعماوالصهيوذيةالامبريالية

والازدهـ-الاجتماعيةوا!دالةاسلامواالاثضراكيوالبناءوالتقدم

.للانسإناحضاريواوا)لثقاكيالروح!

العربيفالشسعباسهامانتاماادراكاالعربالادباءويعرك

القض!ب،ا)عر4يدعموالاس!عمإر(للأمبريا)يةالمعاديةالجبهةهذهنضال

واللأ-فيتنامافيئاًلشعوبنض(ليدعمكماالمفلصدالتيمةوالقضءجة

المستعمسراوفيتشادوكل،الجنوبيةافريتيوفي،الصتبمبة



تحتدمموقعكلوفي،بيس!ماوونحيفاوموزامبيقانجولافيالبرتغالية

.اثتهـكالعدوضدركةالم!فيه

للثوراتممساندتهم،ا!ثامنمؤتمرهمفيلعرباالادباءويؤكد

تحتتزالء(التياكاح!كلفيالوطنيالتحرروحركاتالتحريرية

لسطينفيالمنصريةالتفرقةيدينكما،الاستعماريالحكمو!ة

وفيالغربيةالجنوبيةوافريني،وزمباوويالجنوبيةوافريقياالمحتلة

المثروعةالحقوقوبؤيدون،الانسانيةالكرامةفيهتمتهنمكانكل

واثيوبيسااريتريافيوخاصةبعريةعصيرهاتقريرفيللشعوب

الكلمةسحانويؤكدون،وغيرهااصومالامنالمصتلمةوالباطق

اسلحةسائرعنواثراخوايقللاالسبيلهذافيالمناضلة

النضالى.

الشعسبيقلاللالتيالمصيريةالمعركةانالعربيلادباءويدرك

*مبرباليالوجودبازالةترتبطانمافيهاالنصراجلمنالعربي

الارضيستهدفالذيالصهيونيالانمتصابوان،العربيةالارضمن

الامبرياليبالعدوانرهنالعربيةالروحيستهدفكما،العربية

المربية.والبشريةالمأديةللثرواتالراسماليةالاحمكاراتواستغلال

باسرها،العربيةو*مةفلسطينشعبيخوضهالذيالمسلحالكفاحوان

السهامايسهمالكفاحهذا،العدومعالمواجهةخطوطعلىوبخاصة

المحتلة،العربيةالارضتحريراجلمنالمترابطالنضالهذافيفعالا

حواجزوتحطيم،وطنهفيالغلسطتكبماالرجمطالشعبحقواتما!ة

واجتيازالعربيالوطنفيالاستممارخلفهاالتيالمصطنعةالتجزئة

والعدالةوالاكلنبالحريةمستقبلمشرقوتحقيقالعضاريالتخلفهوة

.والرخاء

وتوكيدالمسلحافلسطينياالكفاحبمساندةالعربالادباءويلتزم

حازمةوقفةوا)وقوف،ا،فلسط!نيةالثور.بهتنهضالذيالدور

والصهيونيةالامبرياليةوتنفنطتدبرهاالتيالتصفيةمؤامراتضد

تحعر!اجلمنالمغربشعبنضالويدل!ون.العربيةوالرجاية

لتحربرالمغربشعبنفالوكذلكاسبانياتحتلهاالتياصحراءا

يدلعمونكما،الشمالفيبهماالملحقةوالجزرومليليةسبتةمدينتي

الجبهةبقيادةاالعربيالخليجفياررعبيخوضهالذيالمسلحالنضال

.!.و!ت،نالايرانيالاحتلالويدينونالعربيالخليجلتحر!رالشعبية

العربي،الخليجعروبةعنبالدفاعالعربالادباءيلتزمكذلك

!دابدارمشموراتمن

ت!ع!!عيو!4كا

-

ساهـتاليف

وهـ،التطبيقي*دبيالنقدفيمحاولةهذهليستلأ

بعقل!الادبيصنعهانيمكنمالاكتشافم!أولةانهاالادبيةالاعمال

والانسانيالقوميةمعالمها؟طمسغزوهامحاولاتكلمواجهةفي

مهزوء-العقلبطولةولكنها،الدراساتهذهاهتماممننصيبا

مواكبشالتوقفعلىاجبوتالتيالمحليةئقافتهتوابيتفياش

الكشفءاعادةوالىوالسياسيهوا،جتماعيةالعقليةالحريةقيم

ق.ل.2.م

.

الامبرياليالمصورمنخطرجزءالاالتلاتلجؤرهاير'ن'حه*د*

ومواقعهاالعربيةالثروةمنابعهلىالمباشرالاستيلاءيستهدفذي

لا!،ضزافجديدةجبهاتوخلق،اراضيهاواقتطاع،.ستراتيجية

هـلمىالقضاءيسهلحتى،الضخلفحالىعلىوابقائهمالعرب،ى

كله.العرجمطلكيان

وقيمهمتراثهممنالحيبلاصلاعتزازهمالعربالادباءوفىكد

فيالسيعالتطورمواكبةباهميةمنهموعياوالحضاريةروصء*

يلابفاعفياسهامهمبانمنهمواثراكا،الحضاريةللانجازاتبدان

اقامهااالتيالعزلةجدارلكمرالايجابيالنضالعواملمنيعاصر

حولنا.ويلامبريالية.ستعمار

عنالنابعةالحريةانعميقاايماناالعربالادباءوومن

التصاموان،ا،نضالهذافياثراالعواملاقوىمنعاملمسؤولية

ويدسعمها.حريتهيعمقانماونضالهوهمومهشعبهبقض؟يا!ديب

ضرورةالفنيوالاداءالتعبيرحريةانالوبيلادباءويدرك

هذافيالضروريمنفانهولذلك،الادبيوالابداعللخلقعنهاغنى

احيهاانيمعني!صدربماالتعبيرفيللحرير"المناحتوفيرصجال

آهـ-وريستشرلىومااراهناالوافعمعيشمقوما،التراثلا

لسشقبل.

التوصياتان،الثامنمؤتمرهمفي،العرب*دباءويؤكد

تؤخسذانينبفيواجتماعالهلجانهاليهاانتهتاككرالقرارات

العربرقي،البلادفي*المختهواً)هيثاتاحكومتاجانبمنالاعتبار؟

،ءالادبلاحادالعامةالامانةالىويعهد،ال!:فيذرووضيعتوضءان

بالتنسيق"وخاصه،التوص!باتهذهوتح!ينتنفيذبمتابعةمرب

ت4الهيفواًلعربيةالبلادفيالكتابواتحاداتالعربيةالدولجامعة،

.ويلادابوالفنونللعلوملصبية

بهتنهضالذيالفعالللدورواعنزازهتقديرهعنالمؤتمرويعرب

معرهـ4فيالنصراجلمنالنضالفيالسوريةالعربيةلجمهورية

الجمهوريةرئيسل!يدوام؟نالهلشكرهعنيعربكما،لعبير

اعماله،بافتتاحوتففلهللمؤتمرالكريمةرعايتهعلىالسوريةلعربية

العربالكتابواتحادالعربالادباءاتحادفيلهاالتيالكبيرةللجهود

لقيتهولما،لهالئجاحوتوفيرللمؤتمرالاعدادسبيلفيسوريةء

-صلمحاا،
وضم.

"ص

نثشبة

حسابعلىمخلوفيناوتاريخيينلابطالشخصياتلدراسةلة

وروحهامصرعقليةان.لهويكتبالادبعنهيكتبالذيمب

ايضاللبطولةفانهذاومع..الدراساتهذهفييهمنيما

،الغزاةئقافاتاطارفيتجميدهلاتمحاهاجهةمهيرساشض

تاكيدالىيهدفننتجهادبكلفان،هناومن..المتطورةباة

للمقاومة"ادبهوالانسانيةزاويتهامنميةالقهقتنا

المؤلفمقدمةمن

حديثاصدر



.وفادةوحسنكرممنجميعاالوفرد

المؤتصتوصببات

التالية:التوصياتالمؤتمراصدركما

فيوالالىنرامالحريةبينالعربيالاديب":الاولالموضوع

."المصيرموكة

الاحتفاظمعالعالميالفكرعلىالتعرفطحريةتوفير-ا

القومي.التراتبمعصت

!بقعنالمصريةالمعركةادبتقييمق!الجطهيراشراك-؟

الجماهيرية.للتوعيةالاعلاماجهزةوبيناكتابأتحاداتبر-نالتنم!ءيق

بهتفومالذيالتثقيفيادورافيالمشاركةعلىالادباءحث-3

.الاعلامحضة

وتوخياادقوميةللرسالةطديةمبسطةالصحىبلغةةلتزام-4

بالجماهير.الأدبلربظ

الوحيدالسبيلهيالمتيالعربيةالثورةدحطا،/!رام-5

القومية.للوحدة

بمعركةللالتزامالاساسيةالمفاهيملعرضندواتاطمةس6

وتو!حها.المصير

فيوالمعاصرةالتراثبينالعربيالاديب":التنيالموضوع

."المصيرمعركة

يلي:بماالمؤتمريوصي

العاليللتعليمالرسميةاللغةهيالعربيمةاللغةتكونانسا

العرورة.الجامعاتفي

كلالعربيللتراثمؤتمرعقدفكرةالعربادباءاتحاديتبنىان-2

كرسحبمايخصصوان.فيهيجدمالمناقشةسمنواتثلاثاوسنتين

منيجريماضوءفيالعربيةبالجامعاتالعربيالتراثلتدريس

اعالمية.االجامعاتكيمقارنةابحاث

."المصرمعركةفيالفنيوالتمبيرالاداء":الثالثالموضوع

والتعبيرالاداءثورموفوعفيالاساسيةالمس!لةاناًعننبارسا
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هذاوترجمة،العربيةالمغهـةبااـلمخنلهاورضادبوننترطباعةعلىفيه
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