
للعات

...التعبيروكلربةللأدباءتمرمؤ

التاهـعالعربءالادباصؤتمرؤيخضنا،الشهرهذا

دفاجماخصضاهاآلتيالمعاركأقسىمنصعركة،زونسفي

والتعبر.الفكرحريةعن

الاجنانيبقالكتاباتحادأى-درهألذينالبيمافيو

المعركةلهىذهف!ضتوصمفتمرالومنؤدهوعودةبعد

التيوالخطواتالمؤتمرفيانخذزاهالذيوللموقف

المسحتقبل.فيلصنخؤوحرو

:ا:جانانصهووهذا

موتمرمنالمبنانسييناالكت-،بادآتحوفدانسحب

الى18كلنتونسرفيانعقدالذيالض،سعالورربالادباء

.اذار25

؟ولىذا،ذلكحدثكيف

الاتي،الببإرفييوصحهانوفدزايودماهذا

والعربي،ا)اجنانىالع،مالرأياطلم!عفي"بواجبءنهاي!مانا

والدوافع.قائعالوتشويهمنلص!يقعلماقاواستبما

الىسافر،التونسيينال؟تانبانمحادلدعوةتلبية

الكتاباداتحوفداذارمنعشراسابعافيتونس

سعد،ابوآحمد:هماعضاءستة"نالمؤلفاللبنانيين

الدكتور،سليمانمبشالالدكتور،الخشمنفؤاد

ادريسسهيلوالدكتور،ملتقىانطوان،عاصيميشال

السفرعنوتخلف!.للوفدرئشماللاتحادالعامالامين

إظرفوادونيس،الرضبسرب،حاويخليلالدكتور

سفرتذكرةتلقىاوؤشدارئيس!و!،ن.طارىءعائلي

الخمسرالتذاكراكل،.التونسميينالثتاباتحادمنخاصة

إابنانيبن،االكتاباتحادءمندوقثمنهافدفعالباقية

تمر،المؤعلىفاصبوفدألوأعضاءوحل،مواردهقلةءلى

ين.خرالاالاعضاءكجمبع

المؤتوررفييثىرانعلىمحسمماالبنانيافدالووكان

منهانسسجارو،،العربيةالبلادفيالتعبيرحريةوروضوع

الذيآلاخيرقفهلمومنهوكلتابعة،السابقةمواقفهكلمع

والعرباللبنانيينوالكتابالادباءمنكثيرؤصهشاركه

مصرلىالشقيقةفياتحخذتالتيالقمعتدابيرعلىاحتجاجما

نين.والفظلحححفيبنآوالكتحابامنعددحيال

بكثيرتونسفياللبف،نيالوفداعض-إءالتقىوقد

علىواطلعوهم،رالمؤزمؤيحن3الشارالعربالادبىءمن

لديهمفوجدوا،آلافتتاححفمةمنذاإوضوعاثارهليتهم

ايمانازادهم"،والتشجيصعالموقفلهذاآلتقديرمن

الوؤودردساءمنالاقلعلىخمسةانبل.وتصسميما

سيقترحهكل،كليبدبتأقاط!!وعدافدناورئصسىوعدوا

منالانسحابالىالامرأدىولوحتى،الصددهذافي

حفيحنوالصالكتاباتحادفدورئش!منهموكان.إؤتمرا

موقفا،الاسفمع،ووقفعادلكنه،الفلسطينيين

لازحادالعامالامينانوقفهسبقالذيالموقفمعيتناقض

.بيروتفيسطينضينالفلالكتاب

الاستاذالعربءالادبالاتحادلعامآجنالاصوصلوحين

التحيةاللبنانيالوفدرئش!معتبادل،السباعييوسف

اليالتاليومفيأتاهلعنه.القديمهلصسداقتهمابالعناق

الوفدانمنسمعه"،صحيحهليسألهالوجهمتجهم

ويستغرب،مصرفيالفكرحريةموضوعسيثيراللبناني

بذلكفا.زحهقد،الححنذلكحتى،وفدنارئشىيكونألا

،الموضوعسيخيرفدالوانفمأجابه،المعلوماتمنهوطلب

المزيد.الىمنهانحتاجلامتوافرةعنهالعلوماتوان

أدىلوحتىعنيفاهجوماسههاجمهبأنهيهددهفانقلب

قدو،فدناورئيسواكتفى.آلمو.زلمر"يبتخر"الىالامر

الادر،ءلاتحادالعامالامينبأنهيذكرهبأن،ذلكصضهلساءه

مساعداعامااميناكونهبح!فةوفدنارئشىوان،العرب



(أؤ"زمراتنجعلانوعلى،انجاحهعلى-ريص،للأتحاد

اداةت!ونبحيث/يلللهزشأنهاعيرشأناالعربالادباء

.والادباءالادبخدمةفيفعاية

اذاجدامنزعجاستكون-:عيالسيماالاستاذوقال

.الالغاءحىارريئفيهيمصرفيالتخذةالتدابيرانعلمت

فعلا.ألغيتأو

أزتب.جدالص!عبدآلعطكونبل-:بهدوءبهو،جا

حتىالغائهاقرباوالغائهماعنرسمياتعلنانمنكآنلب

بهاواستبدلالافتتاححفلةفيسألقيهاالنيالعلمةألغيا

فيآلممىافولصنالىوالتحصةالشكرتوجيهقوامهاقتراحما

الموقف.هذاعلىمصر

ذلك!لأأكللكلاانني:العامالامينفقال

قه.ففار،منشه!،الحوارفدناورئشسواعتبر

ناجاء،الاؤتت،ححفلةفياللبنانيف!دالوكلمةوفي

منذالفضتآ)تينالعشرالاعوامطوالظلواالعربالادباء

فييضس!ون،لبنانفيللادبىءالاولالؤت!رانعقاد

واستطرد.والقمعالارهابانلوألشتىيخضعونويتهمحر

لناتفتحالتيتونسفينأز!رونحنبأنناالقولالىالوفد

ؤجمبنلصح،وانوالمفعرالادباءمنعددنييعاواسعا،هاصدر

حدث3!ا،لبالاعتقا2اور،،لديهمالتعبير"حركبتمن

فيحقهمممارسةمنبمنعهمواما،االبحرينفياخيرا

واماعثهمووسائلورزقهمقوتمهمفيوتهديدهمالعتابة

والاذاعةوا)صحفالمجلاتفياصواتهمبحجبلايعازبا

ذلكؤئييمسحوي،الاخرىالاهـلملأمووسائلوالتلفزيون

ررسموننالذ-ةالحديثألادبيهالتياراتممثليبعض

الكبارالادببروادوبعض،العرلييالادبمستقبلخريطة

ا-لمدامجد،الرفيعحالانظصعبدعلى،صنعواالذين

اليه.ي!تمونالذي

صؤ/مراتبأنفنعترانزقتضبضاالامانةانوأضاف

هدؤ!؟أهبمقتطببفيفادحى،تقصيراقحىنرتاعرباالادباء

تنصاؤذيوهو،العربللادباءالعامالاتحاداهدافمن

الإزحى،داهداؤطمنعشرة،درةوالحالعاشرةالادتانعليه

ءلىالعمل"الىالدعوةتقررانحينالاساسينظامهفي

وآلعمل،كريمةحرةحى،ةفيحقهوحهـمايةالاديبرعاية

المثلنط،قفيالتع-ير"حرفيالاديبحقحمايةعلى

."والانسانيةالمحربيةالقومية

تحمرظلئن":ذلكبعداللبنانيقدالوفيكلمةوجاء

رغم،واجبنااداءفيالماضيةالعشردنالسنوآتهذهفي

حربةصء،يةالىلي،لدعوةيرت!فعدائماكا!هـوتناان

.اليوممدءوالعربللادباءالمامالاتحادفار،التعبير

از-"لمؤتمرأرادواذا،اموالا-ءرامةا)كرلنفسهأراداذا

واكأ-حاقفاكلويستخذان،والفعاليةأل!دوىوقراراته

."ددالحىهذافيوحاسمما

ءلمىاللبنانيؤدآلواقترح،الفكرةهذهمنوبروح

يتعهدانعلىينص"شرفميثاق"علىالتصديقالمؤتمر

كلمحاولة،شجبالىبالمبادرةالعربللادبا!والعامالاتحاد

جميىعواتخمالذ،الفعرةحرلق!ع،عربيبلدأيفي

القمع.هذالرلمحعالضروريةالخطوات

المكرةاحر!-ةامعركةان":إوفداكلصةفيوجاء

ؤيهازقاهـلىؤ،ذا،رالتحرمعركى-ةمنيتجزألاجزء

معركةؤيواجبماعنيتخط-لىفانما،هادناوألأدب

حىريتنامعرك"ا-ذاتباتمرالمؤهذافيفاضبدأ.ربىالتحر

ناكأالفكتفمعانز!-إوللى-إلمطةبعلوئتهب،الفثرلية

نطالبانفينترددألاينبغيبل،محاولشهاعنتمتراجع

تلغيبأن،التحر،بىمعكأكةطليعة،مصرإكبرىاالشقيقة

يهاوصحافياد،،ئهامنعشراتبحقاتخذزهاأ)-يالتدايبر

مناخرىعربيةسلطةكلولنحذر.المبدعينوفنانيها

."الادنجاءوكرامةالفكرحريةطعناجراءأي.اتخاذ

3-:زهـىالقولالوكلمةوانشهت

نعا!دكم،ءانب-ناللهال!-،باتحادممثلينحناننا"

صكأإ"عنؤ،عادامعركةفيدحضيلمآنطالعرامالزملاءأيهما

ندعوانليسعدناواله،ا)تسوىياخرالىإعربياألاديب

تحتلبنانفيالانعقادالىالقادمالعربالادباء!ؤتمر

."-ةالعرالكل!ةحرية"شعار

اعضاءكلنكبيزب-رحىبداجنانيافدالوءلممةقوبلتو

ملماوآلاسشحسانا)-!ء-قءنونالتينوالمدعوالمؤتمر

فدالواعضاءوري--ونتمرونالما!وكان.كلمةأيةتنله

الوفودوكازت.ا(-ؤولالمثجاعىف"بمموءلىاللبناني

ؤودوهيوفدناكلمةمنعدائى،قفامووقفتالتيالوحىيدة

يت+لكواور"دلمسعواومصر

فيهاوتدخل،عليناأء!غطأ-هـض"بعدكلنوابشلى:ت

...العربيةالسفاراتوبعضالتونسينالمسووا-نبعض

حسنا..قفكمموسجلشملقد:ل،حقوفيتهتلمخصوكانت

رحفي!هذاان

:اشفاقمنزخلوابتسامتت،.لكنلمو/نبشىموكنا

سشادةلكان،فحسبؤنمامولنسحأ!حقاجئناانن،فلو

اتهامناؤيحقعلىالسباعييوسفالاستاذآلعامالاميىن

بالتدجيل!بلبالتمثيل

العامالادباءواتحادتمرالمؤزضعاندنركنالقد

حقاؤديموقفاتخ،ذع!ىونحمدهما،مسووليتهماعند

من.عنهاإىملطاتقمعورفعالاديبحريةحمايةالت

،توصياتباربعانحسياغةلجنةالىتقدمناذلكاجل

يتضمنوحب-دةمادةمنقانونمشروعالاولىتحمل

فالماالوفدكلمةفياليهأشرز،الذي"الشرفميثاق"

:انءلىينصوهو،الافتتاححفلة

هيئاته:بجميعالعربللاددلمءالعامالاتحادر-عهد"

يبادىبأن،العامة،نةوالام،الهـدائموالمكتب،"العامتمرالمؤ

قمعدستهدف،عزبيبلدأيفي،محاولةكا!ننمجبالى

كما،حرياتهمعلىاإشضييقأوالادباءارهاباوالفكر



يةورالضالخطواتجميعلخاذوامسماعي!كلببذليتعهد

الاتحادويكلف.آلعربوالادباءالمفبهرينحرية!نلددفاع

التءالاجراءاتتنفبذالعربللادباءالعامالامينالعام

."المهيثاقاهديعشضيها

بارسالاقتراحاتقدمناتخاىالميلهدوتنففيا

ؤجهااننعرف4ءريىبلدانللالةفيالمس!ازوليمنالىبرقب،ت

وكان.الفترذهدهفيءوا،دباالمعلأرينضدقمعيمةتدابير

ياتيكماألساداتالرئي!!الىىآلمفترحةالبرفيهنص

الؤتمر:رنيسىديعبتو

يةرجمهورئبس.اتأمسادارلوالهـنش!اذلسياد"

لعربية.امصر

ا)خونس!يةال!اصمةفيحنالمجشمعالادباءوفودباسم

جمهوريةنضالنحىى،!حربللادباءالتاسعالأرته!في

ونناشدالعبرىالشحريرمعر!-"لقيادةالعربيهمصر

المفكرينصنعددبحقالمتخذةا)خهـدابيرالغاءسياذزدم

واجصهماداءمنليتمكنواالمصريينوالحمحسافيينوالادباء

."اتحريرأمعركةويالمسىؤولةالمثريفةبالكلمة

اولاهمابرقيتينرسالباحرانااقشراحانهنالثوكان

التهدد4ح!لموقفتناشدهالبحريندولةلأا"يرالى

البحرينفياشعراءواالادباءبحقوالاعتفالوالتفتيشل

البحرينوفدعضوحدادقاسمالشاعرباطلاقوتطالبه

إؤز!ر.اانعقادمنايامقبلاعشنقلالذيالعربادباءلمؤتممر

المغربخارجيةوزير)ىآجهةكلو-المقترحةالإخرىقيهلبروا

.برادةعباسألمغرريالدنبعنالضيمبرؤعتطالبه

لتدارسىانعقدتالتيفودالررؤساءحبمإسةفيو

الاستاذالعامآلامينليينمشادةوقعتالختاميالبيان

لمعبالدؤموقفهوصفحينوفدنارئيسو،ينالسباعي

ضدالمتخذةالت!د.ابيرالغاءوأقتراحهالتعببرحريةعن

علىرصاصتيناحلاقا"عنعبإرةبأنهماالصريينالادباء

منقفهصلمواناجابهوحين.المسرحعنالنزولثم"مصر

التحررروعركةطلي!-ةبأنهاوايمانهلصروتقدلرهمصر

انهأجار4أنفكان،اتهامهعلىأصر،بيانالىتحتاجلا

.بر(سلوكحسنشهادة"الىمنهيحتاجلا

الوسط"الحل"و"الت!سوية"روحبدأتوهنا

تدريجاتطغى(،الواحدةالاسرة"و"الاخواذيات"و

الثورية""الوفودحتىلرىانوأذهلنا.الاجتماععلى

تجعلالتيكأالتسوأ!تتراحاتفتقدم،اللعبئفيتشارك

واقترح.فعالشةلكلفاقداالشرفميثاقاقتراحنا

منوكلمةهنامنكلمةوأخذالميثاقاوصالتقطيعالبعض

فيهاببسو،الاعشدالردوشدوجلي!واضحانهرغم،هناك

الي،ظةعزيزالشاعرمصروفدرئ!يمجرووصف،لاحهـدايذاء

هحومنهبلمالساداتالرئشرالىقبةالهرارسالاقتراج

وفود-؟حيةتحملالبرقيةانمتجاهلا،مصرعلىمركز

معر!ةلقيادةالعربية"صرجمهوويةلنضال"الادباء

بيرالتدالغاءباةش!-دلمخااهاومشو"لعصرىأيرلشحرا

قتراحازخااعنفعيدافدز،ورئشىوظل.هجوماعتبارهابا

الالش!البرقيا"تاقتراحلانأ2تتجزلاوحدةويعش-رها

صتراحباوإسشخففنا،"فلشراميثاق"لشخفيئردءا

الىتسافر"والتحقيقللاسترقصاءلجت""بناليفيوصي

اعضائهاقوعووإيتهابفعامث!كين.المق!-ودةفيالعربال:لملأد

لتعرضامنينالمضطهدالادباءفو.لخىو.تلسلطاسرأؤي

ناالى.ك!هاالحف،ئقكشفوااذاالاضطهادمنلزيد

علىا)تحممويتواجراءلمناقمث-3ر،بقفلالبعضاقشرح

الوفدانةفبفآدركنا،!-،توالبرايىخا!اقتراحات

الوفوداننيمحينالغفلة4يشصمافيوقعاللبناني

منكل!قفنابهحظيالذيييثدآلتأوان،"رسهحة"وفود

وان،"الرسميات"حدودالىيصلحبنيتوقفقبل

والسلوكالتحسرفبحريةيتيفعوحدهنياللبظالوفد

بالسلطة.ارتباطهلعدم

مخذالعربالادباءصؤتكلروضعهذاءانيقالقد

كنااننافنقول.آ)لمنهايةحتنىءذلكوسيبقى،نشأته

واضحاموقفمايتخذآنإوتمرايستطيعانذلكمعنأمل

التعبير،حريةقضيه:تواجههقضيةأهمفيهـؤولأ

/؟شانهوما4!جمت!ماوالا

التصويت،على"الشرفميثاق"اقشراحوطرح

!الشرفم!يثاقسع!،نعم.فسق!

هـنينسحبانهقائلااإبناني1الوفدرئيسونهض

بقبولوءلبقابانهيقنعو"هاؤقاصدلىل"4ب!حافا،تمرلمؤا

اعلانءيرجىبدز"فقال،"الديموقراطي"التصويت

يتشاورثممار،الاخيرةالمؤتمرجلسهالىألنهاليقفهورو

،ذلكآعلانفيبحقهيحتف!انوطلب،الوفداعضاءمع

.زهرالمؤرئ!مس4قافو

القصيرةانكلمةأعد،الل:ضانيفيدالومعوبالاتفاق

تدية:الآ

.لعرباءبادالموسعإخااتمرلمؤاءعضاا،"ءملالزايهاأ"

تونس،الىوصولهمنذ،الهلبشكاينيفدآلوحرصلقد

بعضفيوالادبالفكراضطه!،دقضيةيطرحان!لى

حاسمقفمورإتخاذفودالورؤساءيقنعو،العربيةالبلدان

ذلك.الىيوؤقلملثن"،منها

هذافيالمشداركةمنالاساسيهغا"يتهكانتولا

توصيةاتشاذعلىوالعملالتعبيرحريةعنآلدفاعالمؤتمر

صليتولممما،البلدانهـذهفيوالارهابالقمعبرفع

القضيةهذهيسميعالذيالعامالبيانفيصؤتمركماليه

فدالوفان،الب-ومالعربيألادبقف،يمارونالرئشمية

نانفسهروعاهدا،المؤتمرمنانسحابهيعلناللبناني

الفكرحرر"عنالدفاعدكثيراخرىميادينفييواصل

.(،ألادبءوكرامة

اوفدارئيىريعطيانرفضتمراهـؤرئيسلثن

فذكره،الاخيرةالجلسةفيطلبهاحينالكلمهاللبناني



إؤتمرارئيسفأجاب،الصباحجلسهفيبلىلكوعدهلاله

المؤتمر،لبرو-وكولىحشرقهذاأنيقولالعامالامينان

أمينابصفتهاملمةيطلبوانه،صحيحغيرهذاانفمظال

كانبينما،يمنعهظلالمؤتممررئإسلكن،مساعداعامل

.ركلمسةيفوهلاممتقعاالرئاسةمنصةعلىالعامالاهـين

لهذاألرئاسةعلىيحتجا"اخيرأوفدنارئيسوقال

الؤتمر.كلناللبنانيفدالوائس!سحعابويعلناثو!فحما

عليالشاعرمعنافالسحب،ألقاعةمنوخرتجئا

مليكةوالشاءرة،البحرينوفدرئيسخليفةاللهعبد

و!دصواعصالسحيميألجبارعبدوالكاتبالعاصمي

ك!،،مخلابالكريمعبدالاستاذيرئسهالذيالغرب

عزونهجلولهمماالتوئسيالوفدمنعضوانمعنلانسحب

التوئسي.ومحمود

يسمتعدونالوفوداعضاءكان،التالياليوموصب،ح

بإخما،فيهاالشعرمهرجانلمتابعةالقيروالىألىللسفر

.لبنانالىعائداالتونسيةالعاصمةاللبنانيالوفدغادر

تونس،فيالعربالأدباءكلؤتمرم!حدثماهذا

الآتية:بالاستنت،جاتنخرجوكلضه،وأمانةبصدقأوردناه

نفسهيكرسالعربللادباءالعام،دالاتحان-اولا

ويجعلالعربيةللحكوماتتابعةرضميهصؤسسةنهائيا

نفسهمنجعلىهوبل،بالسلطةحكمامرتبطيناعضاءه

قسمعهص!لىيساعدها،الاديبوجهديللسلطةعهميلا

وارهابه.

ويحرقواجبهيهحونللاتحادالعامالامينان-ثانيا

لهايحضعالديكتاتوريةمننوعايمارسحينمهمته

منالاولالمسماعدالعامالامينيمنعوحين،المؤتمر

دوريعتصبألاالمؤتلمرهدا!يعليهكانالهثم،الكلام

يم،الجم!وقويقمايتجردانبل،المصريمدالورئإس

الجميع.لمصلحة

شكلفيأصب-تالعرباأدباءكلاؤتمراتار-ثاتئا

والاستمظعوالنزهاتالسياحةفيالراغبينمجمعانهائى

الحاتمي.وامرمالعربيةبالضيافة

وفودانهـابحكم،فودألورونكئيراان-رابعا

عذاصراعضائهابينتضم،"العربيللحكوماتتابعةرلسمية

اذديالوفدنشاطعنالتقاريروصعمهيمتهامخابرات

يسإراوكان.والضغطالارهابمنلمزيداليهتنتمي

يدونليؤمكلن،؟لاعف،ءبعضكانكيفنرىانعلينا

ويت-،شونالصمتيلتزمون،الحدودأبعدالىموقفنا

عل-هميتحص!التياليقظةالمخابراتعينمنحوفالقاءنا

انفاسهم.

ا؟"اللبنانإ-نالكتاباتحاديعلن،عبلههدااجلورن

:ا!تي"اتخطواتاتخاذقرو

العربالادباءصؤ"؟مرمناتحادئاائسحاببعد-اولا

للملأدر،ءالعامأدالاتحىمنكذلكانسحار"يعلن،التالهء

"جلسمنالعاماامينها"الستقاويعلق،هيئلأنهبكلالعرب

ررقب4الإتح،دارسملوقد."العرلبالادباء"مجا"تحرير

.الفاهرةقيالعاما،تحادمقرالىالعئىبهدا

اتحالهالىالمنتسمبونالاتحادأعضاءيعلن-ثانيا

العضويه.هلىهمنأستقالتهمسوريافيالحربالكتاب

هـ!ىدروشقتحادافيممرالىالمعنىابووقإ"برارسلواقدو

يفععربيمثقه!ملقصجةالاكحطديتبىى-فالثا

الألساليببشتىعنهبالدؤ،عويقومالسلطاتارووابتحت

بداوقد.عنهالقمعرفععلىالسلطاتت!لكتحملالتي

التيالشلاثالبرقياتفدرسلذلكلنفيذفعلاالاتحاد

تبنيها.عنؤجبنالعربالادباءصؤتهـمرالىوفدهقدمها

ماديةمساعدةكلىغمينالىأيهكحادلمجمى!هرابصا

بعسببمعاشهاوررفهدييضامعرببىمثقف،يممكنة

اتجاهاتهءاوافكاره

فكوعأوأدبيةكلىمادةنشرا،تحاديتبنى-خام!سا

)اد؟فىئنثرقايستطمبصنعولاعربىمثق!أأييئتجهما

افستوىالملدةلهذةيتوافر؟نشريطة،الارهاببسبب

لكيالنسكيفنماثعاالآكح،ديرىولا.المطلوبالفنبى

الأتحاز!فاشكضاءعليثابشر!التيألنشرودورالمجلات

ل!هنانشريطةكتابه!اأسماءمز،غفلاالموادبعضلنشر

.لسريشكلفىالألسماءهذهمعرفةمنمتأكدا

،،ادؤةهذاصنانطلأقا،ا،تحاديعلق-سادسا

مل-قمى"عليهيطلقأدبيماصلتقىعامكلصي!سيظيماله

قمونو*فكسأدباءاليهيدعى"الاحرارألعربالاد؟ء

وسإقام.واس!تقلاليتهمبتحررهم!ونمعروالعربيالعالم

الكلمهبةحر"شعارتحتالمقبلفالصيفىالاولالملتقى

اتالخطويهخذانالاتحاديرجوو."لةالممىؤوبإ"المر

السستقبلفىالعربللملأدباءبديلاتحادلاقامةالضرورية

يب.الؤر

بهيتحمتعلماتهظديرهمع،انهلاتحاديعلن-سابعا

سإستمر،التعبميرلبىئسبيهحريةمنلبنانديالادباء

حالةالصضهاتحوالتيالحرياتمعركةديكلشاركته!ي

القممسي،سةموجةانيعبدوالتيالفترةهدهقىاللبنانإة

استسلاميةحلولشواطئنا،"لفرضفيهامنتقتربوالارهاب

ءمعروؤ"

صحيوارعلىالحرصأشدلاتحاديحرس-ثاروضا

تسمتوحيائمايمتيةوخطواتهالسابق"خطوأتهجمإعان

العربىالقوميالاتجاهتأييدفيالاساسيةمنطلقاته

التاريحية،الناصرعبدوبتركةالطببعيمصربدوووالايمان

"ادانوفبى،العمالميةوالصهيوليةالالستعمارمحاربةوفي

الاتمجاهالتقدميوتدعيمالعربيةوالرجعيئالمحليةالانعزال!ية

فيكلهذلكتجسيدعالىوالعمل،الهلسمطينإ"والمقاومة

والعربري.اللتلافيالادبيالانتاح

الكتئعاباتححادلنشاطألعامةالخطوطهيهذه

بمنطلقاته،النمئماطهذايكونانآملين،المقبلاللبنانيين

لبنانفيالحريةلمجدجدلداعنوانا،المكنةوانجازاته

..كلهألعر.بوالوطن

هبنانيببن"!اتحاد"
*ت*



،البيانأوردهص،المعلاضافةبا،لمنيآماأكفركاق

عليمتجن-،وكانالسباءتييوسفالاستادوقفهماض!قفا"

:كلجم!ء،فجهـخا

و!!مافصرخرأك!برالهـ!ش-وماقهانهبماءلمىاصرارةالاولى

اس!--،ماومحاولة،آلبهصها11زصاصضءى"تصويئبهطسماه

صمميرهذلكفىبخالفانه،ءةالمذتموفيأجطولةابدؤر

نءالهـفاعزب!موأقفيص!ىحرصرف،نه،ثفسهويخادع

وفيتعريصر،صدريفيدوز"،السهامتلقيوؤني،!صر

صداقتفيوليست.سبيلهـ،فيللاذىمحسالحيرولى!ثير

كولكن.لمصر*ص:خيمؤلم!اههـرمنروظهراا،لهالعشعخصية

جودتصالحولايموحدهالس!باعييوسفهيليستمصر

الدرر-وفيألعزلزوعبدأباطس-!ةوعزيزمص!صوروائيصصر

ادريسويولفمحثفو!لجيبالضسمثى،انما.وحعلىهم

اكفاشورجاءحجازنيالعطهيعبهدوأحمدؤ!بخوادةرليد

حقعنللدفاعئنهصزوحينءكصضروسواهمدنقلوامل

المسوولينوذنالث!دالتعبيهرحريةفيالاخيرةظهـالفف!

ع!نايضاندافعف!انمما،بحقهمالمتخ!ذةالاجرأءاتالغاء

بالالصست،ذو/أجدرأحرىكانوقد.له!احبناعنوذعبرمصر

ي!ءىان،!العربللادباءالعامالامينوهو،السسباعي

فيألمربالادباءمؤتهرانعقادقبلالاجراءاتهدهلرفع

ألدفاعفيموقفنالنايقدرانكلنبدلاولكنه.لونصر

جازبويلتزم،المرموؤينالصريينالمثقفينعشراتعن

...الباطلةبالتهم،عليهويتجنىيهاجمنا،الموضوعصه

التيالقحسيرةالمقابلةفي،السمب،عيالاستادليقال

الؤتمر:بدءقبلبينناتمت

...صوتكالآنرفعتما،أصدقاؤكازهملولا-

إدباءاعتقالعلىاحتجاجاقبلمنترفعهلمفلماذاوالا

منصورانيسظلحين-متتكللملماذا؟اخرينوكتاب

السجن؟لمحيأعوامأربعة

بيصهم.كثيرينإصدقاءبالطجعليان-فدجبت"

الات!صاهفيخلافاتا!حربعضهموبينبيميولكن

لةالنصبيرحرعنالدفاعمبدأمسصألةلةالمسطأنما.والنزعة

ا؟يبصرعندفاعاصوتيأرفعالمانيوأما.الجميعلدى

ناويجب،صحيحا!دايكونفقد،اعتقلحبنممصور

!يه،نتمادىأنلا،التورصيرهذااليومبعدثتدارك

سكتنااننالمجرد،الجدردة*رهابتدابيرعنفنسكت

السابق!فيهـ!هاعن

هواحتجهل:آسباعياالاستاداسألانوفاتى

العامالامينوهو،منصورانيسعنمدافعاصوتمهرفعاو

الصر/جن؟الادباءاتحادورئشىالعربالادباءلازحاد

تهمةلىءيردمعرصفي،دثرزلهازيءلى

اتالىصؤتمرلبنانفدوصوتان،لةالبطودور"تمثيل"

القمعلسياسة"بمهاجملرتفعدائماكانالعربالادباء

شخصياكنتواني،الورربصس!ةا)سلطاتلدىوالارهاب

كان(آسباعيا،ذالاستأي)ائهحتى،الصوتهذافعار

...المؤتمراتفياللبنانيفدالوكلمةمنينزعجماغالبا

بهيتهمنامابهشلقطقبلمننيتهمنالمقانه،ذللثومع

6

؟فلماذا..(،لةبصاو"و"تمثبل"منملصوا

عننبذةلهأوردانالسص،عيالاستاذليليسممح

...كلهـ،إسابقهاكوأقفصإ

فيانعقداهـذيال!هـبباءللاكالإولىألم!"دمرقي

،591ايلول!ا6؟اتاأ8منباجنانمرقيبيتورضبف

ؤ!كلياللى"ألفكر!لآصرعوموفاعىفصرتهاكل!ةألقيتإ

تياال!لىالفكرفيالارهابئالىممتمبفئأ؟ئواجههعفومواخطر

-دتوجياىاالإدلي،غ،داعي،الصراقفيانذأكقائماكان

الأولىحصإهم!يالتني"الفكبريةالحريهغئللدفاعنجهوذهم

"أ)ا؟زسالتهمتأذيةفيالفكرليلآحعياتهمو!وام

الفكرلأةسطهادمشماولاثجرث5791صحيفوفى

احصتجاجمذكرتيابهنانادر،ءفأصلىر،لبنانفيءكرينوالم

وقعوههـ،أذإناورنوكنت،اللبضافيةألم!الطةالىبهمابعثوا

.)؟(الفكرحر!ةعندفاءا

استجوابءلى"الآداب"احئتجتا،6!يوليهفيؤ

"!مف!ضةكض،بها3وووحاذروتببرفيبكىبعلليلىالقصاصه

هـنيدهمرفعالمسسؤو):نصنوطلبت"القمرالىحانان

.لبنانؤد!االمفكرحرية

فيءمدا)زريالضإء-لىال!ربألادباءصؤتمروفي

والمثقصرنالادبر،ءمنعددوعكلوصأثرت،6591عامبغداد

--يةاسقاهـالجصء،ن،العراقخارجندجفالموقيصنالعرا

ازرتوقد.وطضهمالىعودز،"مدونإ-(ولعكلهما)عراقيظ

وطاليت31(ضوعالوهـ-ذا"الاداب))ؤيآخرىمرة

وا)-ء،ح.اللاازسانيالصراردلكبالغاءالعراقيةالح*ومة

ألوطنال-ىلعودةباالعراقيينوالمثقفينالفكررنلاولئك

.(فعلاذلكبعدارالوررألغيقدو)

انعظصدالذيالعربللادباءألسادسإلم!تصرافيو

الوؤدكلمهفيقلت،6891مارسورمهرفيالقاهرةفي

اللبناني:

رومحظمفيلطاتالسلانزدعيانحقنامنكاناذا"

ةيصبحرالمفكريتمتعاندونتحولكانتالعرلييةالبلاد

فمن،قيالحقبللائتاجالاساسيالثرطهيالضيلتعبيرا

والادر،ءالمفكروناواصكئادرةقلةبأنهمؤ!نعترانضماواجب

منبتضحيةقاموااوالفكرصريةعندفاعاناضلواالذين

نحسبولا...الحريةتلكفيحقهمءلىالمحاؤظةاجل

ناالساحةفيالجنديمنيطلباناديبحقرونان

نفسههويكنلماذام!الوطنحريةعندفاعايستشهد

نايجب..الفكرحريةعندفاعايستشهدانمستعدا

كانتالذيالارهابوجهفيوقفنامائادرااننانعترف

حرياتناباعتقالتهددناحينفكرز،علىالسلطاتتمارسه

وتمنع،اراضيهاعبورمناشخامحمناوتمنع،وأ)سنتنا

وأزظمتهاأأحياناننتقدكنااننالمجردوكتبناصحفنا

.(،)"...ؤ،تهاتصر

)1(

)2(

)3(

))(

.591؟العالثرلعدراً،(('باًلاد)ءراجع

57915ءثمرالثانبملعدداوءلضاساالمرو،"للاداب"جعرا

.6691لعاشرالمددا،"ابالاد"جعرا

6815!لرابعالهددا،"ابد7ا"انظر



فيانعقد2بالذالعربللادباءالسابعالموتمروفي

اللبنافيالوفدكلمةفيقلت!691ثيسانفيبغداد

تمر:للهؤ

لتروط-صايتطلب"أدبلكلالفنيالنضجان..."

،الححر!ووإسهاأو)ها،الحدلثز:،حنامنلكثرفر.نشولا

ماكانذاتيا،النهـفصدوحريةالرأيعنالتعبيرحرية

تزالرو،الحريةهذهبدنهنانعشرفأنويجب.موضوعيا

توفرهاعدموان،العربيمةالبلدانمنكثيرفيمضطهدة

الأنتاجفيالادباءمنكثيرايزهدالذيهوالكافيرالقدر

.)5(،(والابداع

فيانعقداهـذيا)ثامنالعربالادباءمؤتمروفي

اللبنانيالوفدكلمةفيقلت(71!اديسمبر)دمشق

أدباءمؤتمراتانهوفيهشكلاالذي..."

التيالهامةالتوصيةتانفذاناليومحتىتستطعلمالعرب

فيوقيصتهشأز"أدبيكلؤتمرأ!كلليكونتنفيذهامنبردلا

بيلعرايبللادلتعبيرايةحرفيرزو:يىةالعرفيةألتقاتناحيا

(...1المحسيرمعركةفي4ررسالتالقياممنليشمكن

وفي،طويلةفترةمنذينتمكوالعربىالاديبانوالحق

!-ذهانرون،كلهافيهانقللمأرالعربيةالبلدانمعظم

ءليه،مهـصلتاسيفادائماهناكلان،لهمتوفرةغيرالحرية

وصرة،المحاكمةصورةومرة،ألارهابصورةمرةيتخذ

عنالدفاعبح!ةتارةذلكويكون...الرقابةصورة

بحجةحتىبل،لملأقالاتصيانةبحجئوطورا،الدين

هذهانفيشكمنوما...آخرطوراالثورةصيافة

نزعةوراءهاتخفيوانها،وهميةتهـكونماكثيراالحجج

ا)تقد.لهالأيوج"حصناجمالاالسلطةنزء4هيالقمعالى

إأستحنيولا،اقائمةاالسلطاتجميعذلكفيويسشوي.

،منحرياتفيهرو،على،المذينلبئبلديسلطةذلكمن

عليحهاملىاذاوارهابهكاتبلسجنعنأحيانايتورعلا

ذلكوعلى(...)الدولرؤساءبعفرينتقداناجتهاده

فيفيؤثر،والقمعالارهابشبحتحتالعربياديبنايبقى

.وينععس..المداورةالىيلبأوالصمتالاحيانمنكثير

الذيالموقفهذا،عاور"الادبيالموقفعلىالوصعهدا

مرأتالتيالازماتاشدلورلهاالابداعفيازمةالآنيعاني

نخلىانلريدولسنا.قرننصمفمهنذألعربيبالفكر

أولئكقلةفانهم،الممه-ؤوليةهدهبعضمنئفسهالاديب

ويدافعوابالكاهـةليناضلوارسالةالادبيتحدونالذين

السلطةسلطةانذلكمعيبقىولكن...فيهماحقهمعن

عنالتعبيرعلىيجرؤأديبثمةكانفلئن.الاقوىهي

انش،جه،تقديمعاىيجرؤكتاباو"ورجلنالثرويجدرأيه

سيفيدر!"لمادا،والمنعالرقابةسبيد(!سيدركه

،بة،فالرقضيهلنتدارس(...)!والقمعالمحاكمة

اتحى،داتالىتقلهااوتقليصهـ،اوالغائها"أمرفيولننظر

ولنرفع،وتمحاورتتصسارعانللافكارولنتح،الكتاب
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ؤتيحآلشنيآلظمفينةليجدةألحوؤ!كابوسالكاتبفكرعن

لنا،بدلاولكن!فماوالخلالأبرداغسماءفياللائطلاقله

مقثناصل،أننتعهدآقفن/السلطاتبذلكنطالبوئحمن

،)6!"ألكل!ةؤ،دفرأ!جلمنونكافعح،اممتصنااجل

تمراثءئىالىاللبناني!دالومواففعنلائبلىة!دء

فث!ماهراا)-مبلمضعيا،س!مش،د!أنوفد،أهاوسوالعربءا،دبا

الأفىبماء،ررنادعا!اامينابماعتبار،المواقفهرهعلىحيما

منها،أيؤي"بمالشمثيلى"قظيئهمنالمهـولكنهـهال!مرب

عقفقررأل-ديثيأزيمأحبن،(صصثلين"ئكونفلمادا

مصر؟فيالادباءارهاب

!لا3*

ا"سخذهالذىذلككانلضااللاماا،شدفقهموانعلى

ا)؟لملأمصنمضعيقررحين،لا!ماؤتمرالحتامبلآالحجلمى"في

ذلك.تنفصذالمزانيروحمدالاستاذتمرالمؤرئيسىمنوطلب

أطابرديرافعمافيهاوقفتالتيالل-ظةتلكفي

اجلسى،انب!-هـهتمرالمقرئيسليفأشار،الكلام

...لحميفىينغرسخنجرايشبحمهبماأحسست

،اكلاماطلبعلىدصروأنالسوداءغمامةعينيوغشيت

هذهبركل!االعربيالاديب"مأساة"فجأةليتجسمدتثم

ءلىأحتجاجاصوزخالنرفعتونسىألىجئناالتيآلماساة

)صن"وبالمسىؤ"فاذا،ا!ر/يايبالادءلىصتفرتزالماانها

مشالا،"ساالمأ"هذهفنعيشن،يضاانحنعلينانهايفرضو

فيه.نفضحهاجئناالذيالكانفي،صارخاحيا

...الارهابقبوليعنيتلصمتخضوعناوكان

صوتبىاطلاقماوئمطالبالارهابنكافحأتيضاولثننا

-.كانأن!ى،العرجمماالاديب

رو:طلظصوت!ناظل،العربألادباءمؤتمرقاعةوفي

الاديبصوتانعلىصارخاحيارمزا،والقمعالمنعرغم

...يخنقلنالعربى

،والظلاموالقهرالاضطهادوجهفيواحداصوتاكان

إوتمراأعضساءمنكثيرينصدوربهتتلجلجكازتولكن

!همنفو!فييقاومونهاوارتهاقاتموائعاصواتهمتحجب

..مقهرهلدائمليستطيعونلاكلنواوان،ريببلا

،العراءارروخرجناالمو-مرقاعةغادرناوحين

مصممهن،النقيالهواءتنشقناوللسماءن!اصدرفتحنا

عنالدفاعو!ي،الحريةدربمىقدمائمصيانعلى

...الحريةعشساقمعانقةوفي،آلحرية

الذيناللبثاثيالوفداعضاءئحن،عزاءناووجدنا

،اليومذلككانواكممامتعاضدينمتضامنينيورو،يكونوالم

زوئس!والمغربمناليناامتدت(لدخمسفىعزاءناوجدنا

توقمجسمدة،؟)ممسلطاتحجبخارقة،والبحرين

.إ".والحرورالىالنالعربالاد!،ءمنالمئاتبلالعشرات

ادريسىنسهل!
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