
سعالمؤ!راًت!رقاخ

لوفمقنمماالعهقبء!لأد

حح!ححسسحى

ومهرجانآحرباللادباءالتاسعالمؤتمرانعقد

152)ىا8منالعاصمةتونسىفيعشرالحاديالشعر

الماضي.(سص،دىأذارا

حفل--ةفيالقهصتالخيالكلماتيليفيمماوننشر

:الاهـ،ح

بورقي!بةارئ!بساكاد

ؤيماليوممععماكونانالحرصكلحرصت

الشبابمنذ،لشغفي،التاسعهذاتمركمكلافافتتاح

أم!لي،جصلنيمما،خاصةوالشعرعاروةر،لادب،الباكر

،الادبيؤ،فةالثقمناهجاحداخت!،رالى،دراستيفي

الرياضية.بالعاومولوعيشدةعلى

العهد،ذلكفي،حفظ!-4ماأنسىفلاأنسوان

أساطينمن،كلضتخبةومقطوعات،لهمهـطوقص!ائد!ن

لاميتهحةرو،التيالسمصوأل"أمثال،ألعربيالشعر

مطلعها:التيالشهيرة

عرضهاللوم"نيدئسلمالمرءاذا

لجمب-ربىتديهرداءفكل

جعيطالعزيزمحمدالمرصومالشيخطلبحيث

الصادقب"بالمدرسةدراستيبدءمنالاولاليومفيحفظها

ابراهج-بهموحاؤط،فراسوابىالقجسوامر!ىوالمتنبي

روعبنهـننفسيتغذتممنوغيرهم،شوفيواحمد

مشاعرهم.وفيضآهمخياوجزلحكمتهم

في،رارطىةتعدلهالاوقومهالمرءبينرابطةوتلك

؟رتقلبتمهما،ح!،تهومنعرجاتضميرهاعماق

.الاحوال

،هـذهجلستكمبن!سياحضرانايضاوحرصت

وؤيما،4عاصبحممورةأهميهروننظريفيالادبيكتسيهلا

خاصة.بصورةألعربيالعالم

ؤ--يدوماتكونانالادبيةالحركاتطبيعةفمن

"مهد،الاجتماعةوالانقلاباتالضقافية+التحولاتطليعة

اتبت-صاراعندناالنهضةبدأتوقد.عنهاوتعبمر،لها

والاخذالغربعاداتعلى،الاطلاععناصرهاأهممنثقاف!ة

.الاقتباساوالترجه"طريقعنمنها

فيجوهرها،الوهنيميبهاالتيهيالث!،فةفلجست

الىعدواهتلسريالاثرمتخلفهووانما،الهرملثدةمن

ملكةوتعتل،فيهاالفكرسلطانؤ-ضعف.!ثص!ونهاكل

تلك،الطبيعةهـلىالانسحانسيطرةوتتقل!ر!رالتعب

عامة.الائسمازيةآلثقافةأمؤومنهيالىيالسيمارة

منللضروجوالتنميةالنهوضعمليهاننعتقدلذلك

لاتالمبلكللشاملة،واحدةعمليةهىانماالتخلف

رسالنسبةالمستوياتلكلوشاورلمة،المجموعةالى"بالنسب

الىولا،ؤجمها"التجزثآلىسب-للا،الازشانالى

بينها.قةالشفر

شرتضامإمنذ،رسوخاال!يزددلمالذيوايمازر،

حركةتعطلفيهوانماكبوتناسران،التنميئلمجهود

،والمجالاتياتا(سضوشعشىفي،ع!دز،"الاجتهاد"

انما،جديدمنألسيرةلاررمتئنافالاساسيالشرطوان

كبلتال!يوالتاريحية،عيةالاجتمالعراقيلرفعفييكمن

كانتا)ضيالطبيعيةءمم!يرتهعنفثنته،العربيالفكر

متوالية.قرونط!لةالحضاريةالزعاروةاوجبهبلغت

الثقافة،مستس-وندفي،بواجهناالذيفالمشكل

عناعرمختلفبينحركيلىجدليتوأزنباقامةاذنلتصل

مقتص!--،تبينالضرورية"الصللاحكام،عندناالثقاؤة

.الفكريوالانتاجةالحيا

مت!ددة.ورسعتوياتعاى؟لصلةهذهنحللانوي!كن

عسلىيتعذر-مضىوقتأيصنخر31-فاليوم

ثقافةبدون،فيهبعيشانذيالكونيفهمانالانسمان

يضحلقفيما،.سواءالحدليثالعلمروحتسمباتبدهمتلم

الارضية.بالكرةيحيطالذيبالفلكاوبالحياةأمور،لادة

الانسمانفان،الا-ت!اءيةالحياةالىبالضسبهاما



حياتهاليومية.زتوقفعليهصناعىمحيطفياليوميعيش

مرافقمعظمت!رتب!،كرهن،اوااحببنا،اليومفنحن

،وخبراتوالاتأدواتمنالخارجمنيأتينابماحياتنل

.إومع!قا-كليزدادبونوبي!نهابيهضاأممانتاجمنهي

غريبايبقىانألعرريالازساريرضىانيمكنفهل

سطحيى4*ظاهرالامنهيدركلا،الاطوارعريبعللمفي

؟لغازلااوزلرمواهاملؤ

الجدردا"لسحريألمحالمهذايصنعونالذينانذالمث

.العربغيرمنكلهم

الثقاؤ"الىلي،لنسبةالمشاكلمشكلةتعترضناوهنا

الجه!دؤيتساهمهذاعصرئافيتعدلمفهي:العربية

هـ،تمقهاولىفقدتانهااي،الحضارةلانشاءالبشري

صبطرةالم!تلك،الادةعلىالسيطرةأعي.عامةالثقافة

بهاوالتي،الارضفيالمهاخليفةالانسمانيكونبهاالتي

.ألكائناتدسائرعلىوشرفهسلطانه

انفسهمعلىيلقوان11منالعربللمثقفينمفرولا

عندئذ؟4العرررألامةمصيريكونصاذاإ):الاسئلههذه

تكونورو،؟العرييةالحضارةمنبهنعتزممالسيبقىوما

الغازيةالثقافاتهذهمنذاكأذالعرب!ةالثقافةمنزلة

فىالعربيةحطوما؟وشرقاعرباالعالماتكتسحالتي

يمبغيولافيهبنايزجالذيالجديدالعالمهذاعنالتعبير

."؟القهقرىنلجهان

الامرتلافياردزاًأذا،مواجهتهامنبدلااسئلةهذه

التيلامتناقسهـطمابالدونالر،ضىعلىفنرغم،فواتهقبل

لهء--،كانو؟د،ولغتناولثقافتنا،تليدمجدلهماكان

.قلصلغيرالاممبيناشعماع

مثلفياغفالهيمكنلااخرجانباللمشكاةا/نثم

العروبة،لقضاياالانتصارشعائرهمنالذىالمؤتمرهذا

امثعوبلكافةوالكرامةالعزةاجلمنوالنضال

.العربب"

العلميالمستوىقضيةنوأيانواجباتلناأوكدفمن

الزمان"وعجل-الغدقبلا،نوذللمث-تسعحقهما

القضيةمواجهةواصلواهماناالعربلصالححعتماتدورلا

النعامة.بسلوك

منلاكلعةنخبهاجتماعلمحرصةاعتنمانرأيتلذلك

وألفت،جدلدمنا)قضيةلاطرح،المثقفينالعربابناء

الىبالنسبة،بالغةخطورة!نتكتسبهماالىالاهتمام

الاوم!يرالىوبالنسبةالعربيةالثقافةمستقبل

.جمعاء

عارمةثقافيةثورةلصوىللقضيةعلاجمنوليس

نحسلححتى،عندناالنشاطأتقطاعالكلشاملة،منظمة

طيعنستماقصىوبدالحزموبكاملالمموعةبغايةالاوضايم

نطر.وبعدرويهمن

ا)تيعادتيعلى،4باصارحكمأنأردتماهذا
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الحقائقستراجتضابوفيالمواربةعدمفيبهاعرفت

.المرة

مجردعلىنقتصرلا.نا)!-ددهذافيتيوأمنى

،العربمعشر،عناقرلىفكم.?لإتجعهلاألذيالورول

ازهمورن،المتودم!طالب!رشعوبمنالكثيرعنيقالما

،""الفعلصروبمنضربالكلامبأنالاعتق،دالىلميلون

سةوحماوهما،عليهوالاقتحارإكلامباالاكتفاءدرجةآلى

.فيكون،(كنللشيءيقول"سبحانهوحدهفاللهوغرورا".

"ال؟لملأم"روضزيةكبرونممنأزالولاكنتوان

التيالمعركةفيسلاحياولالكلامكانوقدالنضالفي

الخطابيزالولا،القرنربعطيلةحياتيلهاكرست

يةالجشربالنفسماتغييروسائلأهممنالإنالىعندي

لتحقيقيكفيلاوحدهالكلامالأنذلكمعأعتقدفاني

!لى،قويبسنديدعمهلمالمملاذا،الماربكبزيات

قلو".الامورقوامهوانصاالعملانذلك،طويلمدى

عملكم.اللهفسيرىاعملوا

إؤتمرارئه!سكلمة

اللهبر!ةاعىفر"نفتتحالذفيهذاأترليومانه

هذاطالعحسنلمنوائه،التاس-عالعربالادباءصؤتمر

فيهفيشرفالامةهذهقائديتفضلانبهجتهويمناليوم

مدى-اخرى3مر-بذلكويبرزهذاتمرناكلؤعلىبنفسه

الرفععلىحرصهوشديد،والادبالفكرلرجالتقديره

اشكران)ييطيباذواز"،الادإبرسالةمسمتوىرون

الادباءكافةوباسمالخاص!،ورمميالرئيسسيديلكم

التشجيعوهذايمةالكراللفتةهذه،هناينالحاضرالعرب

والثتابأشعراءاعلىتغدقونهفتصتمماالذيالصادق

الكرامفنابضيو؟رحب؟أنعدنيليمى،الفكرورجال

اللقاءاتارض،الخضراءتونسالثانيوطن!مؤياملميامين

فواحةالعبرمخضلةبتحيةاليهمأتوجهوان،والمحبة

حالص.منئفولىخافيلهمنكذ"مابأجملتعبق،الاريج

التعبير.وصادقالود

الادباءلكاؤةالفرصةاللتقىهذايتيحانوعسى

منبهتشاركص،ومدىتونسنهضةالىليتعرفواالعرب

،الانسانشعأنمنوالرفعالعربيةالهثقافةخدمةفيجهود

تحريريكفاحاثرالمبينبالفوزالطويلجهادها*وجانبعد

استشهدقرنوربععنيزيدمامنهالحاسمالطوردامرورير

.البررةالتوزسمييناالافسبيلهفي

ا-زبار"اضطلعالذيالنضالهذاأبعادمنوان

انهرقيبةبو-جاالحب-الزعيبموقادهالدستوريالاشتراكي

أنشداهـذيالمسلماالعربيالشعبهذاارادةفرض

سنةكأصمهينحوا)لمبىمنذالشاجمماالقاسمابوشاءره

االقدريستجيبانبدفلاذالجبماأراديوطالشعباذا

ينكسرأندالقي-بدولاينجليانلليلبدولا

والمسخالفرنمسيةمنونجس-ونااملقدرفاستجاب

روضةالمفالح،ممايةنظامسياسةكانتالتبىوالذوبان

والبشرية.الماديةقواهااجلهامنتسخروالناربالحديد

الاستقلالعلىبالحصولتتهلمالنضالأنعلى

الجلاءثما"لعسكريالجلاءوتحقيقبالسيادةوالفوز

-71-الصفحةعليالتتمة



العربللادباءلمتاسعاتمرالمؤوقائع-
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!ث!لأ

نظامواقامةوالتشيي!دال!!ناءمعركةانبل،الزراعي

ال!دولان،صعوبةولاخطورةتقللاوعادلحراجتماعي

.الحضاريتحخلفنامننابعفيناكاممن

ء!سمفيالثقافيالجانبقيالقولأفردئانحنواذا

سالمةقفكليةذاتيةألساسعلىحريصونانناقلنماالنضال

وذاتب"والارر!البلمبالانماطودخيلالنماذجمستعاومن

والتقليدالتحجرمن-بالخصوص-سالمةقومية
كأجى،ثقافتناتجديدفمطمحنا،المحنطالماصيواجتراد

جازءةتبقىلابحيثواًحصبوأصدفالتجديديكونما

بل،المشينوالاس!جداءالسلبيالاستهلاكموقففي

الطراؤةوالانفم!،حمنلهاويكونالفعلوتردئفسهاتفرض

الصحويقتضيعالمفيمرءوقةمكانةيبوئهاماوالتدفق

المثلواصبح.الثقافيالتحاضننحوويتجهالفكري

الانسانية،بالذات"الائسانامتلاءارجائهكافةفيالاعلى

الانسانيالمصيرخلقفيونساهمبالركبنلتحقبذلك

.ا)كونهذابهبانفيقمدرهالمنزلتنانعرفوبذلك

وانتظاربا)ت!نيالبعيدةالمقاصدهذهبلوغوليس

وطويلة،شاملةفيةوثقايةتربوخطةبوضعبل،المعجزات

ر-والتف!العلميةالروحتعتمدعقليةلخلقالمدى

قصد،الاشي،ءبنواميسوالالمامالحقائقلفهمالموضوعى

هذا،الحياةفيمطامحناوبينبينهاوالملاءمةفيهاالتاثير

الافكاراذ،راسخةالنفسىفيوثقةدافعهعقيدةيقتضي

انماالتاريخمجرىوغيرتعاشتألتيواالمبلدىء

انسمانقلبءننفسهاوطولوحيويتهاحيائهااستمدت

صامد.مناضلطاقةمنوتغذتكبير

فينزاللانحناذ،.وشمائكطويلالدربانعلى

وعهودالأذحطاطقرونرواسبنعانيالعربيالعالم

روراروزقاسيالهزائمغصصنتجرعنزالولا،الاستعمار

فيوتمعنتتحداناوألصهيونية،والتيهوالقلقزمالتل

ومستقبلنا.!أثفسنافيوتشكيكنامعنوياتشامنالنيل

تحليلءضدمتشعجعينصهادقيننكونانولحسن

منسذكنافقد.للداءتشخيصبدوندوااءلاآذالواقع

والخراؤة،بالخيالالمرواقعناعننستعيضىقليلةسنوات

الىنافرونكأنناالحماسةالىمؤتمراتنافيونتسابق

سجلناوفعلا،الوغىساحاتقاصدوناوالمريخغزو

أعداءناوأبدناالاذاعةاستديوهاتفيباهرةانتصارات

.التلفزةشاشةعلى

فكانتغيبوبتنارونفصحونارجاالوا!عرجناثم

.ا)ي،سيعمانوكادوالفشلالانكسماروحلالصدمة

ينضبحولاويثبوينسحقولاينهزمالعربيالانسانولكن

الفولاذيةوأرادتهالعريقةالتاريخيةذاتهمنيستلهمبل

ويوفقللواقعالصحبحالنظرعلىبهيقوىماالحياةفي

والصمودوالنضالالشرفطريقتبينالىبفضله

فيمصيرهلقررالانسارمغامرةفيالايجابيةوالمساهمة

ادرجم!ا!دبراق.العشرينالقرنمنألاخيرالربمووا

و.رور:رالتتاقف،تهذ"يعكس!!اذالاخبرةالسنواتفي

-صيغثةوئظرقحدليدوعيتباشيريحملالحيرةزلمكعن

.ولمسوقفومو

الادب-يالانتاجفيبالخصوصذللمثيتجلىوانما

هذهأغتهنمالتيركةالمبالفلسمطينيةلثورة11منالمستلهم

والتقديرالعاركلةبالتحيةابطالهاكافةالىللتوجهالمناسبة

الفلسطينيالشعباص،لفق!+نحمللاهيواذ،الكبير

تبلوربلكيمانهوتشييدصبةالمغصأرضهالسترجاعفي

وال!جعيةالظلممنالتخلصفيقاطبهالعربيهالامةامال

صاعالقضفيالانسانيةمطامحالىوتالستجيبوالاستغلال

خيواكا)سلبماسبابفيروزووالاستعمارالعنصريةعلى

البشر.كافةبين

الشعوبتجتازهاالتيالمصرريرةحلةالممهذهوفي

الرهان4كسبفيحالسمادوراللاديبانوتعتبرالعربية

ايحمك-بماللنهوضجميعاجهودناتتضاقرانوارجو

ويقيني،ا"،لمنأمتناءليناتعلقهوماتبعاتمنالتاريخ

وليةبالمسمهشعورلاوانالموءولالدربفيهـ،ئروناننا

والاغراضمبثياتوال!الجزئياتتجاوزعلىسيعيننا

فيبالصدقوالتمسكالحوهرالىالنفاذعلىلحملنابل

اجبالويلهمناانأسألوالله،العملفيوالاخلاصالقول

!--ذايكونانوعسىب"الاضطلاععلىبالقوةويمدنا

ليوجودكممعتزينتكونواوانخوتلمماتقاربعاملإؤتمرا

وترجوبلقائكماليومتسثرفالتيتونسالثانيوطنكم!ي

صالحا.وعملاطيبةاقامةلكم

مراليم!مد

البنانوؤدرئيس!!مة

والسادةالسيهـداتايها

تونسفيالعربللادباءالتاسعالمؤتهـمرهذابانعقاد

.لهضانفيالاولالمؤتمرانعقادعلىسنةعشرونتعقضي

حققت،قدالعربدباءالامهوتمراتانفيشكولا

صعيدعلىالانجازاتبرعض،العشرينالسنواتهذهفي

داكاوالعربيالبلدهذاانتاجوتعريفوالتقاربالتعاون

العربيه.البلدانسائرلدى

هو*حقيقهعنالعربالادباءميؤتمرعجزالذيولكن

حريةاحترامعلىالعربيةوالسلطاتالحكوماتحمل

وحمايتها.الادباءلدىالتعبير

كثيرفىالادباءظل،ألعشرينالاعوامهذهفطوال

ويخضعون،حريتهمفييضطهدون،العربيةالبلدانمن

والقمع.الارهابالوانلشتى

الذيالكريمالبلدهذافيهنانأتمرونحن،واليوم

والمفكرينالادبا"ءمنعدديعانىلمواسعاصدرهلنمايفتح

بالاعتقالاما،لديهمالتعبيرحريةكبتمن،والصحفيين

ممارسةمنبمنعهماو،البحرينفياخيراحدثكما



ووسائلورزقهمبقوتهموتهديدهمألكتابهفيحقهم

المجلاتفياصوات!مبحطببالايعازاو،عيشهم

،الاخرىالاعلامووسصائلوالتلفزيونوالاذاعةوالصحف

الحديثةالادبيةالتيارات"مثليبكضذلكفيسمتوي

وب!ض،العربىالادبمستقبلخارطةيرسمونآلذين

الانتاجصعيدعلى،صنعواالذينالكبارالادبرواد

اليه.ينتمونا/لذيالبلدمجد،الرفيع

نعشرفان،آلأدباءالأخوةايها/تقتضينالةالاطان

فيفادحاتمقصيراقصرتقدالعربالادباءمؤتمراتبان

الاتحاداهدافمنهدفاهملعلهبل،هامهدفتطبيق

العاشرذالادتانعليهتنصالذيوهو،ا!عربانلادباءالعام

ألاسالىينظامهفيالاثحاداهدافمنعثرةوالحادية

الادبرعايةعلىالعمل"الىالدعوةانتقررحين

حمايةعلىوالعمل""كريمةحرةحياةفيحقهوحماية

القوصيةالمثلنطاق.يالتعبيرحريةفيالاديبحق

."والانسحانيةالعربية

فيالاضيةالعشرينالسنواتهذهفيقصرنافلئن

إؤ.نه-راتافيالاصواتب!ضانرغم،واجبناادالمء

إتعبير.احريهحمايةالىبالدعوةررتفعكانتالسابقة

اراداذا،البوممدعوالعربللادباءالعامآلاتحادفان

وقراراتهلمؤتمراشهارادواذا،والاحترامالكرامةلنفسه

فيوحاسم،وآضحاموقفايتخذان،والفعالي"الجدوى

.الصددهذا

اللبنانيالوفدباسمميشرفنيالفكرةهذهمنوبروح

الادباءلاتحادمساعداعامااميناوبصفتي،للمؤتمر

علىالتصديقآلكريمكلؤتمركمعلىاقترحان،العرب

يتعهدانعلىتنصوحيمدةمادهيتضمن"شرفميثاق"

إؤتمراوهى،هيئاتهبجميع،العربللادباءالعامالاتحاد

والكتب،التاسعةدورتهفياليومينعقدالذيالعام

محاولة،كلشجبا)ىيبادربان،العامةوالاماتة،الدائم

ج!ميعواتخاذ،الفكرحريةلقمععربيبلدايفي

التنديدبتجاوز،القمعهذالرفعالضروريةالخطوات

عفدوالاعتصام،الاحتجاجصظاهراتالملى،والاستنكار

القمع،فيهايقحالتيالبلدانسفاراتفيالحاجة

نالمفكربحريةعندفاعا،العالمفيالمثقفينواستنفار

.والادباء

ميثاقاقتراحبمشروعسيتقدماللبنانيالوفدان

الشوصياتفيليدرجالصياغةلجنةالىهذاالشرف

الكريم.لمؤتمركمالنهائية

غيابانندركان،الادباءالاخوةايها،لناانلقد

اسبابكلناسالىيسببهوالصريحالحرالفكرصوت

خنقورحاولهوان،العربيةبالامة.نلمالتيالنكسات

ضميرلقتلمحاولةهيالسلطةينتقدحينالاديبصوت

الحججنرفضانلناانوقد.الصادقوصوتهاالامة

وانقدازعجهاكلماالسلطةااليهاتلجأالتيوالذرائع

يحوضهاآ-ياالمعربهةبحجةالتذرعوان.احتجاج

العركةلان،مردودةحجةهو،لاسحريرالعربيالشعب

،والتوجء"-بالتخطيطوالمفكرالاديبفيهمايشاركلاالتي

إهزيمة.واالخسرانالىمالها.والاحتجاجالنقدوحتى

ناعلىمجمعونالحديثالعرببىالادبصؤرخيان

بالتعبي!رمليءا679حزيرانهزيمةمنذالعربالادباءانتاج

ولئنالعربيالجسمرونتنزفالتىالعميقةالجراحعن

خاصةبصورةرالقصةالشعرفي،التعبيرهذاانتهى

العربيةالسلطاتبعضسياسةفلان،الياسيشبهماالى

بقضاياالم!تزماالاديبوان.والاملالتفاؤلفاقاتفتحلا

الىمت!رجالنظرآنارتضىاذارلسالتهيخونانماشعبه

مبضعهاعمالحاولانغيرمن6النازفةالجراحهذه

تراهامألساةفاية.الامراضوبواعثالعللالسبابفي

الصمتعلىاجبارايجبرحينالاديبهذامأساةتكون

؟وادلاضلهادبالارهاب

التاسعالعربالادباءصؤتمراعضاء،ا"لزملاءايها

ستلقونهوما،ودراساتابحاثمنستقدمونهماان

لمحيرسالتكممظاهرمنواحدأمظهراالاليسقصالدمن

الدفاعفهوالرسمالههدهمنالأخرالمظهراما.المؤتمرهدا

فيبواجبهيفومانورنليتمكنالعربيالاديبحريةعن

يكهربادديالاصيلالادبيبدعوان،التحريرمعركة

لمزيدويفولدهااحيألىاوهدةمنليخرجهاالعربيهالروح

مفكوكلوأجبمنباننؤمنونحن،والفداءالمقاو!همن

صعيدوءدى،الخاصصعيدهعلى،وشاعرواديب

وحياتهنمسهيجن!دان،اليهينتميالذيالادباءاتحاد

السلطةقمعوجهفييبدعهاللتيالعلمةحريةعنللدفاع

هذافي!ؤوليتنل،حملنااذاانناونحسب.وارهابهما

علىمصممينمنهنخرجانانفسناعلىوالينما،المؤتمر

فاننا،والاساليبالطرقبشنىالحريةهذهعنالدفاع

يشاركانينبغيالذيالعربيللقلمجديدةدرباسنشق

التحريريةفيمعركتهاالعربيةالاروةقيهادةفيفاعمقاعمق

.الكبرى

معركةمنيضجزألاجزءالف!ريةةالحرمعركةان

يتخلىفانما،هادناوالاديبفيهات!قاعسفاذا،التحرير

والادبالفثرولىميدينه،التحريرمعركةفي4واجبعن

.هوأدةبلاوالتاريخ

حريتنامصركةإ-ذاتباالمؤتمرهـ-ذافيفلنبدأ

تتراجعانالفكرتقمعانتحاوللسلطةبكلولنهبالفكرية

محاولتها.عن

نافي/الادإ،ءالا--وذأيها.نترددألاينبغيبل

،بأنالتحريرمعركةامحليعة،مصرىالكبرالشقيقهنطالب

أدبائهامنعشراتبحقاتخىذتهاالتيالتردا"بيرتلغي

عربيةسلطةكلولضحذر،المبدعينوفنانيهاوصحفييها

وكرامةالفكر"حريطعناجراءأياتخاذمنأخرى

.الادباء

نعاهدكبم.نحىنألبنالثش،بااتحادامورخلينحنطوأننا

حريةعىالدفاعة3معرفين!ضيانيرالكرامالزملاءأيها

ندعوانليسعدناوانه،الشوطاخرالىالعربىالاديب

تحتلبنانفيالانعقادالىالقادمالعربالادباءتمرمؤ

.والسلام،"العربيةالكلمةحرية"شعار

اثرشىسهيل
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العامالام!ينكلمة

لاتحسادالعامةالامانةكلمةأسبلعييوس!االاستادالفىثم

نصها:وهذاالعرب

الجمهوريةرئيىالسيد

الاصدقاءالاخوةايها

الامانةباسماعبرلكي،بينكماليومامفاى،وسهك!يانه

هـن،جميعاعنكموبالنيابة،ألعربللادباءالعامللانحاد،العامة

الحنيب،التونسيةازج!هوريةرئشيللمب،الشكرآياتاعمق

الكريمةالرعا-!ةوعلى،هذامؤتمرنابامتتاحتفضلهعلى،رقيبةبو

الشقيقة،لضونسال!قنالامهطهـناصربكمىا،بهاشملهالتي

الاصبل،ال!هربيادكرمملأهرمنونلمسهلمسناهلما،وشعباحكومه

التاسعللمؤتمريتحققحتىالصأدقوالتعاون،الكبيرةوالح!فاوة

هماماكل،هـآلهربي4للنتءتنرالحماديوالمهرجان،العربللاثباء

وتومتفي.!جاحمنبهجد*!ان

،التيالكريرمةللدعوةتلنية،تونسؤ!يوالمهرجانالمؤتمرانعقادان

على،غاتيةأمنيةحقققد،الشقيقالعربيالبلدهذابههـاقق!م

طاهـ!الذي،اللقا،ذلكلهموازآحوشعرائهاابعربيةالىباءقلوب

ل!نعتزواننا،قالهتالمناضللبلداهذافيباشقائهم،اليهتطلعوا

الحافل،العربيبتاريخها،تونسفيالمؤتمرهذابانعقادحقا

طدالج!ساحاتفيالعطيمةوانتصالىاتهاالمجيدكفاحهاوسجل

الحبيي!بالرئيس،احبرالمجاهدبقيادة،معاوالبناءوال!مل

رقتدبسة.بو

الادباءالاخوة1ايها1

العربيةالامةزالتوما،اليومينعقدالمتاسءمؤت!رفاان

الا-*!عص!ارقوىضد،ا/نتساقالطويلكفاحهامخمراتتخوض

كيه،هوادةلاواستبسالصمود!و/نقف،والعهـدوانوالصهيونية

الصهيوتياته!وصد،لضال!فيالمهـضيلدلىالعزمعقدتوقد

اعمقندرك،الادباءونحن،الحاس!لنمراحتى،يلامبريا!ي

الكاملة4شاركةاعليناتفرض،التاريخيةهسؤوليتناآنالادراك

ق!وى"قاومةفي،بدورنانسهمحتى،العربيشعبنانضالفي

ارسصاءوفي،والم!نصريةوالصهيوبصةوالاستنعمارالامبريالية

نقفانوعلينا،لسلامواوالعدالةوالتقالمالحريةقيموتوطيىد

مواجسة،فبموحزمبه"لملابة،مكانكل!فيألهربيشعبناطلالعمع

تستباحانيمكنلا،مق!سةعربيةارضايحتلالهذي،العدو

ثاسادبوسائلو،يرنتهج،تهدرانيملأ-نلاقوم!يةحهـقوقاوتغنتصسب

جرائمو-قترفوالافسانيةآلحضاريةالقيمكلمعتتنآفي،وحشضة

.جمعاءالانسانمهـةضميرضدفعنة،الواقع!هي،بشعة

وسائل،مننمدلمثمابكلنناضلانالعربالادباءنحنوعلينا

،ونعيدعربياشعبناابناءنفوسفي6الخلاقالاملجنوةفذكيلكي

،ونرفعكلهاالانسانيةمس!يرة/؟يا،العريقالحضاريايمافناقوكيه

الشرفاءكلوجدانالىيصل،خىوقوياصادقا،الامةهذهصوت

اجمح.العالم!ا

نصش،لمنيتجزألاجزءهـوانمسا،الهررىدشعبنانضالان

قو!كلركة8ماهيومعرثتنا،كلهآ)مالمفيالوطنيالتحررحركة

تقفمعناالتي،عريضةااله،ذيةالجبهـةهذهفيوالسلام"لهـتحرر

واستعادة،المحتلةالعربيةالارضأس"رداداجلمن،اطنضاثنا

وتوهـد،وطنهوفيارضه!لى،الهـقوميةفلسطينشهـعبح!قوق

والعدالة.التقمماسس

المناضلةالشعوببينوالاخاءباررلملام،أ،يمان/اعمقنؤمناننا

والاعرافالقيمب!ليستهينالامبرياليالص!ونيالعلأوولكن

عسئي!نفصلانيمكنلا،السلامانندركونحن،الحض،رية

بفوةمدعوماالايتوصدأن/مكنولأ،لحريةوعن،العدالة

ءوريركتنانخوضانعلىالعزمءفدناوقد،معااتفوةوبحق،الحق

الارصكحرر،معاوالقوةالحقالىمست!دبى،ارنتريفةالعارلة

الله.باذنآلمربوالن!صرونحرز،الحفوقونسترد

الاعزاء،الاخوةايها

الص،بوني!"ءصعصراعنادييتزعونلاأرريموففناهوهدا

التاسع،مؤاتمرنافي،شكبلاونبرزهنؤكدهسوف،العالميةوالام!بريالية

بالقضاياالحانسدالعصرهدامنالهربيالادبمولمحعلدراسةنجتمعاذ

بمافادرالعربيادبناانمي،عنديشكمنوم!ا،والتطورات

،وهومننرقغدنحو،وجهآلمستفبليغيرن،1على،عطاءمنيحمل

هـنفيهامابكل،حضارتنالاصا/نةاستمرارنفسهالوقتكل

فىالادبالاتجاهاتتفييمعلىنقبلاذ،اليومونصص،ا!ساننثصاء

،و!االعربيالمستقبلهذاخدمه،كلاثرهاندوسلىولمو!،المعاصرة

التي،الضروريةالعلاقةندرصكماالسواءعلىوانسانياو!ميا

هدافيالتكنولوءياوالثورةالعربيالادبببنتطوروسوفءنشأت

العشرين.القرنمنالتانيالنصف

يحمون،الامةهذهطليعة،دائماوسيظلونالأدباءكانولقد

ويؤكمدوناضالتهاعنوينودون،وجود!احرسونو،حضارتها

مسشقبلها.آفاقويسششرفون،حريتها

،العربللادباءالتاس!عالمؤتهرانمن،يقينلعلىوانني

تركيرفييسهمانسو!،العربيللشعرعشرالحاديوالم!جان

ثمينا.اسهاما،وشعرائهاالعربيةادباءرسالقى

الشقيقةلتونس،والامتمناراتشكراكرر،اىد!!اسمحوا

،وصدقالوفادةكرمءنونلقاهلقيناه!،وشعباحكومة،الحبيبة

من.ويبذلهبذلهثاالتوؤ-ينالكتابلانحادوبخاصة،الحفاوة

لهذا،الكاملالنجاحتوميرسنيلفيمتصلوعمل،رائعجهد

العربيالمغرببادانمنبلدفي،مرةلاولبمقدالذي،الملىتمر

الجمهور!صة،رقيسىالسيد،آلامتظنوبالشكرواخص6الىلكب!ير

الع!مشعبهويقودف،دلذي،الاكبر"جاهد،رق!يبةبوالحبيب

ا!ر،لهتحققحتىتعمأرالاسض!د،أنضالوااتخريرمعاركةلط

الوطنيالاستف!لالعلىوآلحعاظوالتشييدوالهـبناءالعملمعاركهى

بقضاياوالارتباظ،المناضلهألسعوبمعوالتضامن.يمسلاكاملا

.والحضاريا/اتقا!يلازدهسارالهيتحهقحتى،المجيدالعربيالشهـعب

التاريخي.دوره،جديدمنتهويتاكد

..لكموشكرا

العربصةالجامعةممشل!مة

ن!التاليةالكلمةالحسينيموسىاسحقالدكتوروالقى

العربية.الجامعة

ات-كطاالمحنةتشبهالو!ةشديدةمحنةايىومالعربيواجه

جحافلاجتاحهـتهميومعشروالثانيعشرالحاديالقرنيهـنفيواجهوها

الصلبونغزاهمويوم،باكاءالدماءوجلطت،الموناؤ!دمرتالتتار

التبمالمحنةوتشبهمسلمالفسبعينوحدهاالمقسىب!يتفيفقتلوا

لي!تصالغربيألاستعمارغزاهميومعشرالتاسعالقرنفيواجهوها

.عراةحفاةويتركهمبلادهمخيراتوءحرمهمدعماءهم

شفق،ولكن!الاسرمحنةعنوسبلتهافيتختلفادومومحنة

كماارص"منشعبايقتلعانيريدليومافعدوآضايةا)ؤ!يمعها

اليهدلهتكوندخيلامجتمعايقيموان*رصمنالنبتةتقتلع

ويحصدرزرعويبقىيبيد.كلهاالعربيةالمنطقةاحداثفيالعليا



صورتهنرىالذيالقديمةالاساطيرلهةىويذليؤويشتريويبيع

غالروغزومنظمارهابذلكالىووسيلتهالدييةالعموكتبفي

حقا.والباطلباطهلاالحقىجعلعلىفالدرةحبيثةودبلوهأسية

وتضممدبلواههـاعلىتصبرالطويلتاريخهافيامتناكانت

العدروانفنردالوقتيحسراناىالعدةوحعدبهـيدرآجراحهـسا

رجهـالىمنلايخرجوهـان.قويةشريفةالاولىسيرتهىاوتعود

المدسكوالعقلالبصيرةوالعينازحيالوجدانبمثابةمنهاهم

رؤبس-ةاصحابكأنوا.وكتاباشعراءنسميهمالذينهموهؤلاء

يقبسزأنقبلبالخطرينذرون-قطةوضمائراؤسةشفاوقلوببمعيدة

هـفهفيآذكر.لاقتلاعهال!مويستتنيرونبي!نهموهمويصورونه

يعمربنلقيطهم.التاريخينساهالننماذجثلانةالقصيرةالك!مة

بوديوكان.الابيوردييالاالمظفروابوالفاضلوالقاضيالايادي

اثقل.لاكيبهمغيرهملذكرالوفتبءان

.اجترىءولكيالارهموصففيوالافاضة

كروعلىمهجمعكسرىانعلموحين.الجاهليةفيالايالديءاش

العربعوفمااجودمنقصيمةيتضمنكعايااليهمارسلالومه

وحسنووضوحلؤيةعاطفةصرووحديثهموري!مهمفيشعرمن

فيها:جاء،بيان

ثمراتهمفيوخللالمياناابلغ

امولىك!مكانتاننفسييالهف

بهـاتعجبونوارضاا!اكماني

ابسالكم،قوم!اتخافونالا

ضي!قعلىتاوودتصاقومابصاء

لكمالحرابيسنونيومكلفي

ذماركموواحمواص،دكمفافنوا

سيوفكمواجلواجيادكمصونوا

ابلومنزرعمنلامالهيهات

اولكمارثمنلكمانقوميا

اولكمعزعليكمميردماذا

دخلبلانصحيلكمبذلتلقد

لكموالنذيراليكمكتابيهذا

قفنضعااعضلماىالرايارىاني

ظجتمعاا!ناسامرواحكمشتى

الوعثوالطبعاتخشىالسفينةمثل

صرهـاالدنىكامثالاليكما!وا

نفعااماللهافريشعرونلا

هجعاغافلمااذايهيجعونالا

الجزءاتسشث!مرواالصبرلااستشعروا

والشرعهاالنبلءالقسيوجددوا

جلعثاالتفكمانلغابركمروجي

وينقطعايرفنىاناشفقتقدمبدا

واتضعساذلاواخرهضاعان

نفعاماا/لعلمخيرانفاستيقعوا

سمعاومنمنكمرايهراىلمن

قومييقرأاناليوماردتوان.ارحةبالالليلةاشبهوما

اصعقوجدتماصفوفمموتوحدوتثيرهمبالعخطرتنذرهمقصيدة

القصيدة.هذهمن

الحروبروعتهفقدالبيانيالعسقلانيالفاضالقاضياما

عنهنيابةفكتبالمنقذالبطلالدينصلاحفيووجدالصليبية

ويثيرهميستنفرهموالمغاربالمشارقا!المسلسطاىاالرسائل

صلاخالدينوادرك.ا!ااىاالمقسمةآلارضواعالواهبواحتى

فتحتانيتلنوالا"الشهيرةء!بارتهفقالالفاضلالقاضيفضل

الفاضلالقاضيكان."الفاضلالقاضيبقلمبلبسيوفكمالبلاد

ويقظةالدلىايةمناللهووهبه.لاميالاسالعالمممتلذاكيوم

افيالواجبواداءالنصرتحقيقملىواعانتهالبيانوقوةالضمير

.الاي!اماحلك

الصلييببنرأىاذالنكبةهزتهفقدالابيورديالمكفرابواما

فقال:ويطلمونالغننوحاتفيويوغلونأقلاعايبنون

مينتظروقتمننقراضكلاهلصالحةلقيتلاالسوءلولةيا

قصراعمالنطوفيطولوفيكفرجانرىاوخلاصانرجووكيف

تافلانوتمنىالطالمبوطآةالمسلماحساسعنبذلكفعبر
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حيال!.فيالسوءثولة

الهوجا،،صفةوبالهاحهاساباؤسآذاش!رراليومالادباءان

نايته-ون-موأن!،ا،*رازموتوهـنالقوىتبعثرشتيةتهبالتي

خطرءنمحآصرتهمهميرونهمابصيرتهالىبعينالعربيةالامةترى

بارادةالخطر!نواجهالعرب!صةالامهـةتتوحدانويتمنون.داهم

الذيالراقياتقيسبناللهعبدبقولمتمثلينصلبةوعزيمةواحدة

:فقالالفزقةاثرراي

الاهواءامورهات!رقر-!جميعقوميحينشالعبحبذا

الاعسداءوتشته--!تملكقريشقياًلقبائلتطمهـمحانقبل

والبقاءمأكها4الدبيدقريش!ناءالمشتهيايها

بقاءلحيبعدصايكنلاقريشالبدللينتودعان

الحديثةال!ضارةعصرفيالعربةالامةتتدخلانويتمنون

كما،بنفسهاتصنعهعابلنجئمار!-،ابالتنعمنقنءفلاابوابهـطاوسعمن

جميبماالمرجمينالاسآتحطىانويتمتصون.اصحابهايصنعها

توص،اويوجثهالدنيمواهبهوتستغلممصتواهفيرتفععنايةمن

ويعيئطبفسهنقتهيستردحتىومثاشهوعلسهخلقهفيسليما

بادبائ!4العربيةآلامةتممىاىوشصموطالمتحضرسانالامستوىفي

متوثبا،،يقظابلحياةنابضاضميرهايظللكيوكتابشعراء

ماوب.ع-صمثرو-وحب،!:قدلانهملوءةالحقميلمخصئنلاشجاعا

يفعل.اناكلهلهشاء

وعبيداللههالايادياداهاكماالامانةاًدواالادباءيسااوانتم

وعشراتألابورديالمظفروآبولفاضوالقاض!الراقياتفشىبن

وخلل!مالطريقواضاؤواالمشاعلحملواالاجدادكراممنيهـهم

الحضارةالىوهدايتهاالام!ةتوحيدهيلبوماواما،زضكم،التاريخ

ومعركة،الاتيماالمعتديمعمعركة6متلازفنينمعركتينتكسبلكي

للاصلح"الب!،"وهيالأزلمندقاعدتطقررتا!تيالحياةمع

...وبركاتهالمهأورحمةعليكموالسلام

الب!ربربنوفمالدارئيسكلمة

البحرينوفدرئيم!ىخل!!ةعبدأللهعليالاستاذوالقى

التالية:الكلمة

،نوالان!طالار؟فى!.!نساحييالعربيللو!الشرقيلطرفامن

وشعبالبحرينادباءوتطلعحباليكمحاملاهذالقاءكموايي

البحرين.

:نروتىالمؤ!هاا

،لم!ا!ربيالادبروافدمنص!رراو-دالبحربنفيالاإب

كغيهرهءجصر.عامةالانسانيللادبالاولىالبداياتمنذينقطع

.والجمودالتخلفمنلمؤننرات

،وتمثلهاعندناجديداالادبحركةبداتالاخيرةاسنواتوفي

الحركةهدهاخذتلستيخاتااواللمند.والكتابالادباءاسةالان

نءالتعمبيرنحووصدقبجديةمتجهة،تقدميامسسارالهاتشق

ورب!.والعربيةالمحلشةوقضاياهالخليجفيالعربيالانسانهموم

قيا،نسانءخانيهااصيااله،مةالموضوعيةبالظروف،ياالقضهذه

العالم.ارجاء

مس!،وليةامامعامةالخليجفبمالابيضعالجديدالتوجههذاان

الوهـنمنالجزءلهذاوالتاريخوالادبالفكرزالفما،جسيمة

فرضههـاالتيالرهيبةبالعزلةعليهومحكوما،،مطموسالكبيو

..الانوحتى،عاماوخصهـميهـنمائةمنيقربمامنذالاستع!ار

الم!شعمرين،والاجانبالرس!.نالعربالكتابيدياعلىمشوهااو



معكودسةللخليجالحافرةا!.ورةكيهلصلالذيالوقتذاتفي

المرتزقة.العربافبنالصحابفعل

الساثو:ا(يهى،

خارجالهدبرك!اواط!نايراهلاافروجووالعرجميللخليجان

الاصبلىبترانهآ!فعيءالوجهدلكهو،تماماويجهلهبل.المنطقة

ا.طامحة.الشعبيةوانت!فاضانهوالياسءلمةالفكريةوثوراته

نصسس،ولالعربللمثقفينتحمعاومؤنمركلفي!تحنلذا

نحننعافي"لماالحقيقيمةالصورةنطوحان!الظروفبهتسمححس!بما

واجهتاانتما"صانمدرس،عامبتمكلالمنطقةتعانيهوماالكتاب

التوصلفيجميعاواجبكميوازياليكمالخقيقةهذهايصالكي

استراتيجيةفيالخاليجاهميهمدىتعلمونوانكمخصوصا،ال!يها

.ادلعاصرةوقضاياناالمصيرمعرهـقى

ارضعلىبالتعرفاطالبكملكمالمحبةبلادىجماهيربئسمانني

.منقولاوخيالياتصورايءنبعيداالخليحوشعبلخلإحا

)و!بالعربواتنقفينأثعراءواللادباءتجمعاان.الاخوةيساا

علىال!صاراذاتهحدفييعوربالذاتلوفتاهذأوفيواحدمكان

المفربالعربيفينحنها.الوبيةواوضاعناظروفهـنامنالكثير

هىصذاًونشعلالصمتبر!اربهنثقبانشحاولجديدمرمؤفي.ا..

ماصوتنااًن..*وانبهاكلمنحياتنايملؤالذيالرهييبأالخمود

العربيالاديبانذلك،اذننافسممعهتكادلاافهـتاخاضعيفا-نرال

..الفعلءناكلمةاانفصالازمة،داتهفيكبي!رانفصالازمةيعاني

شهوبناامامبهانلوحكلمةبا-كال!ادة-هذاموتمرنامننخرجفهل

.انه!رالخط!الحالهذا!ليطلمتىوالى..بل!اليف!المتطلعة

حومتهاالكلمةاعطاءعلىبالعمل،المؤتمرهذافطوبالذات،مطالنون

بالكل!ةثقتهالعربيللانسانلنعيد،المفجرةوطلاقتهاوحريتها

.والابداعواًلبناءاتغييرفيوكورهاوافلاعللينها

اك؟؟الحامؤتمرنافي!فانحققانالاخوةايهاالممكنمنهل

وملحت.4فروربالسؤالهذأبصمدالاجابةان

بقض،ياكمالالتزاممنوآلمثقفىوىالادباءايهامزيدا،وختاما

والتعبير،التفكيرحريةاجلمنالنضالىمنومزيدا،عمركموفضايا

.التضحياتكانتمهما

العاصةالامانةواثكر،والفاعليةالنجاحالنتاسعلمؤتمرنااتمى

والصافةوةالد3علىالتونسميمينلكتاباوا،تحاد،افعرب!دباءالالاتحاد

للجميع.وشكرا.اللقاءلهذاأتنظيمواعدادالاومجهود

الجزالرياال!فيدرئبسكلمة

الجزائريةالوفدكلمةالخرفيصالحالدكتورالقىوا

ركتص!ماالثىرو!قةتونسأؤيالهربللادباءالهـتاسعادؤتمران

الخضراءربوعفيشعقدفهـو،الجزائريللوفدبالنس!بةخاصةصبغة

يوم،الصدىوأبعد،الذكرىأعهقجزائريكلقلبفيتثكلالتي

منذالجزائريالتيمبابكالانعتستقطبالخالدةالزي!ونةرحابكانت

نحائبكانتويوم،منهعاماصمسميىمدىوعلىالقرنهذامطلع

الشعبهداالىتاوي6المص!داةننصعبوموجات،لمسلحااالكفاح

لممالقىدكرىانها،بالداروالدار،بالاهلالاهل،فتستبدل،الوؤ!ه

.والسلاحالممذكرى،والفكر

ومهرجانات،61لادبيةالمؤتهراتتلتغتانتاريخيةلفرصةوانها

الجانبهذا،العربيالوطنمدنالمغربطالجانبهذاالىالشعر

مشاعرهموهز،التاريخيةببطولاتهالعربالادباءانكلاراشدطالماالذي

.الاستعماروجه!عهالمارثةبوقفته
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صذقها،موا!عتتلمسانالصادفةافنيةاالمكلمةمرصة

.البطولاتارضعلىنقعانالفعرءةوللصورة

الصامدةا؟ريقيةمشار!علىيق!انالعربيتلاديبفرصة

ال!تفاتةفيوليها،الصهيونيوالتغلغل،الهءصريةمعصراءهافي

الفلسإهية."للقصوفاءاكثرتكونانالىتطلعهاوصبارك،وؤبية

يم:الكزادؤتمريهاا

لفرضاناتاريخيةابودففهاالخم!ينآتو،الجزأئراستطاعت

غربلأبهد،مفركلفوواسءهايننرددو،مؤرمركل!لمىنفسها

فومؤ!طالسخيةءالدولدضصدت،والمسمىالأسموباف!يرةليست

الزيفد!نالاصالةمحكسفوحهفينالمتصاعدةوالحشرجات،الاطلس

الادبية.الوقفةؤيادرعشةمنالصلابةمحك،العربيالفكرفي

مؤتمر،لكل/!الربالموضوعاتكورانفالسطينلقضيةآىووو

تجرتزاللاوالتيالقرنمطلعمععرب1اعلىالتكأظتادساة

العشر)بسن.القرنفيالعربقضيةلتكن،اواخرهمعالعفنةذيولها

الوفيىفى،يدهاوتمد،آلمعهودةوف!فتهاألجزانرتقفدالص!هداوعلى

عربي.موففكلمعالجزالرتحتكمافىطاقهذاوالى

والقائد،السياسيللزعيموابصلاءبلاءتكنانالقضيةان

عنفزمهتمير،العرجم!أغكر1امحنةتكوناناحرىاف!،العسكري

لهذهالداميةاًلمسيرةتصفحومن،فهـيهالدعكليءنورسوله،عملاقه

/،ط!لإلمياتمنجنبمالهاعلىلفطتماهالهالسنينعشراتمنالهـقضية

لسيم!اسي،االصصيدعلى،ر!يصزبدمنسطح!علىضفاوما

بي.كلكاو6لعسكرياو

بهاوطوح،ألمواضميعبهاتلونتمهما،هـشرهمؤتمراتناان

حادمثلثحسبكأقنفكلأ،اخرىالىعربيةعاصفةمنوالمكانالزمان

ناالمؤتمراتلهذها!وقد،67-56-8،سنواتتجس!هـ"الزوايا

منتسلمناتزاللاضي1االعواملعنوصريحةحادةبلهجةتتساءل

.اخرىالىنكسة

العربيللتراثأولتفدم!نطلقهامنذاللقاءاتهدهكانتوادا

اهتماماالخارجمنعليناالمسطللعدواناعطتآووفيةالتفالات

مواجهةؤيووؤاءصدقااكترنكونانالىحاجةلفيفانها،صادقا

مينا.والتابعمناالنابعلعدوانا

الصهيوبءمنلاالعربيالاثبموؤءنتبينلانحاجطلفيا!ا

منموقعه.انفسمنامعالعراعمنموقعىءولكن،ألامبرياايةاو

شبهحانالماساةمظاهرابشمعان.مجتمعناؤيازيفواالاصالة

وا،الرمالاؤكاالمغروسةالفوهاتءسهلىقاصرايعدلمالانتكاسة

علىيقضيلانمتصاعدبهىئيولكن،لصدوراالىلأالمرتدألرصاص

الحجة،الصادقةالكلمةالقضا?لمى،المراعفييمانالااضعف

التاري!ةالابياتتحررنأالىترتدانجديد!ري(حزيران)هو!ل

.مطرانلخليل

بئفمهى،فلتربأوجودهاعلىحريصةكانتانالمؤتمراتهذهان

"ؤتمرات،مثمرةجهـلسةاوتنريفةوقفةعلىؤديهتلتئملايومياتنأن

اللقاءلىانتطلعونحنمنقوصغيوكاملادورهاأدتوالوداعالت!يةآ

ارسميةاالكلمةبهـينالتمييزلقاء،الذاتيالنقدلقاء،المر!حالجاد

المسؤولة.والكلمة

لكريم:االحفلايها

ستقلالها،لاالعاثرةالذكرىشهورممدورعتأفنىالجزائران

زوفمبرغرةثورة،ثورهالانطلاقةالعشرينالذكرىشهوربعدوف!يل

جزائر،وابعادارؤيابهاوحلقتم،وخلجاتإحاسيرعشتموهالأالتكي

الحقولءبرالزاحفة،الواب!ةوالاشتراكية،الجادالصامتالبناء

.والاقطاعالاستغلالمظاهرابشعشهدتاقيوالضيع



اضفاؤية،ااثورةوا،اؤراءجةاواةخورة،الصنا!يةالفورةجزائر

المسيىرةءنالت!كدؤرءعةالعربيوالاد/بللمفكرتتيحانحريصة

دء-وةقىوص"الهنترينواها3د/ودبالخاندةذوفمبرلثورةالمتواصلة

الحزانر.فيللانهقادالىربللادباءالعالثرللمؤنمركريمة

ا!مس!وديالوفد!مة

إوؤهـأ/لسسعودي:اكاء"خم!-!رنءبداللهالاسسض،ذاقىرا

ن!هـ-ل..ال!صحىومبدأ،لاسملومنطلتى،ا"ربا"رمن

متنماث-لوحمالةالفحوبروادوالى،ال!بمببوش!به،الحبيبا!ى

..سةالصف؟لخ!سةأوفرالىيدشن...انضاداكل:،ءو..الهدارة

واثواقنحاياايى!منحمل،التاريحوامانة،القلمرسالةليؤدوا

وفه"مومها،ضجسحهابرضشرمعطرةوتضعباوحكومةملكاالامصز،بىتهم

،ونفحاقصباهابمى،ئممشبة-قى،وعرارهاخزا"-،هابمورم!فوفة

..نعاماها

،ش*،دهلالببم،نجع،والج!الا!هءرربء؟ونىالالهفحيا

،-رشبقوابن،لم!حتونووهـ!...وباجةاىلقبروواالزش!ونة

..وأضرالي،!النض"،بيالفاسموابيخلد؟نبنجدالرحمان2و

،الظاؤ-برةءلمةوالمنا.،الصابرةالمجاهدةتونساللهوحيا

بفب-،دة،الاسدؤكيبينمناذترعتشاحتىحريظسبيلفيصت

..ابىواسلأصبراوصحبهال!:!يمببطلهما

،الهربمجدعنوذبالقرءانلغهـةعلىتغار!نساللهوح!يا

فىممثلىتوزسىا!هوح!آ..المشرقبئثاةحبم.المتحفرالحاضرونمهل

دراعه!-الهموتفت!ح،العرباعلامتست!قيلالاكارمكتابهاات!حادفي

الامةاصداءهاعرصااؤمم!وتتجاوب،سرحهافبمالادبسوقإفرمو

جنبسهفيمرةقوءهـمالىليفمرؤوا..محيط!الىخاليجهامنيةال!رب

..مرضيةول!نيجة

الاوزةهـفهؤكيىةرهءإىال!رسةالاروكأتجمعادبيامؤبرمراوا!

بالامةاحاظوفد..الرأيوؤ،دة،الفكرروارمنصفوةفيهويؤته!ر

!"،دوطلا،ر..البغيادكط،وءوا)ظامصوا-زرمنب!،احا!هاافىمرببة

جهل"،..الدواعيواستوجبتهالفرورةالب"رتوعامل،وقته

لهـة-قىبكلالا?،بب"نتائح"وتنفر،اربرءيخحبك!لتستقبلهالامة

وتاوا-!هبلادناوكطالاامىمةعا!يرضرددندص"هعههـ،اًن..واشتياقي

"صهلالامارلمةةضقتض.ئاو!4الموت!رلهذاوترجوهالادبيةالاوساظ

!كبقيخلصوووو..ورفمو!!متنيواانالتابى،خويقتضببكم،ا!بكم

:الاقيءالجواؤب

كأ-الكلعو..اللمسانوم!(مازها،البب،نمهجزتهاامةنحن-ا

..فىوالا-إناو،سىيالقلممنت!نطلق.،بناهاولسلم،هة،هازرسف!

.إهبج!حمااوطربيهره!،ماوعوا!هطآءرببةاالامةعقولفيلها

ناطقة.قادمةلمفىلكالتاررصءجةوالشواهدغضبسا

ومكارزناواص،لتنا،؟رامت،1!إلالقوإخنازارعبرابتليناوما

جعلمماالقائمةقضيتصافينواير"،،اتياا!بلوىمئنلالاهـمابيعن

-الو!طير-ودالذيالوق!في..تزتحمناوالانظارتعمزف!الامم

4بوصدف،ا،جمة.لعبئةء-نب!ت!عدصطصررهـودلدلمكاالادبي

.العاروغسلالذ"،روحمابةالطركوامناحياءؤي!هجهعن

،"."،هـوطوءزنعس،!صؤ*ري2ءؤوازءربيةالامةا(ىوجه-2

ومجدهـ-ااصالت!،ؤبو)تكها..ولغتهاوقوممب!ا،عقيدت!-،

..وترا!لها

..و*ت،ربتهصهـه4ص،دعملمنبدولا

بحرماتهاواى.ضخفافصمي!افبملضممنكرال!رب!"الهغةاتت!رض-3

الهتفبةضفيبارزةالارهتطهرب!!..قواعدهى،؟عضوتجاهل

وبما،العرجمطاوطناءؤيالاعلامووسائلالاذاء،تبع!ضومنالهربي!ة

ومداعبة(لغرالرتملقآهرامهاجل"رلفاتمنالنشردةربعضتدف!ه

بعضالافطارلدىةاحيماامقهرمبمبآرزةاثارهزرىر،15-كا،العواطف

..بيةهرلا

عنالهربلغةغيارىمنوغفلةا!قدءئصيقلمهجاتكي

...ا!اهةمرسالت!

امتزح.و.ولغةوتاريخاءجداالاصيلالعرببمالشهرلناحفظ-4

وا"ثكارهاوءواطفهاالهربيةالاءةءقولوخاضبوروحها!،رليكبمابدم

علىدخلماف!ل..والاجيالالقرونعبربرسالتهوأمنهـتبهفتأثرت

ونقلهءوانبهوشقيبممه؟"!نغييرآريدفسضفةمنالتمعرهذا

ندوهمرصوانتهت،اليوتمنفلسفتهابتدآتجديدشكلرالى

اصيلببتفراءةي!حسسونلام!?نالمإبا.فروراًءادجهاتبعض

..نظ!هءصذضلاموزون

ؤتءتادابدضهاسلفتممماالاصببلشغرف،يحما"ءامصيرما

وتلمسشعرها-ذوقهـنوصدفت،غيرهعلىاءي!هاناشئت،

..خلالهمنشخصيتها

العربيةالاذكأربةفىؤ!ه!ةل)غوي،5ألهلممبصةالمجامعتؤدي.!ه

هيؤلما..محيئردافارفيولكنهلحيهاشكراواجبلهاواجبل

،واحدةللفة-مول،واحدممجمعؤ!معالمجلهذهلتوحيدالوسيلة

آللساراصء.هـ-..واءضىآموىمسمتوىوءلى،واحدةالممةوفي

واحد..ممه!رعن..وترجيحهونصحيحهوتوفيبهتعريبهقب!العرجمب

...ا،هدلوالحكمالفصلالقولممنهيتلقى

رررجعاا-!يكميبنونطرحهانكملهاالشانبالجيبعضهذه

لقراراتاحدتتجشزآمالمنم!قتمركمعلىيعلق4!وصدىسمعنهـاه

..والانتاجالهمآاحيزالىوالتوصيات

حكمكملتنتظروانهااد/يممملموسةإحس!وا"4اجوانباههـذهان

.،كثيراخيراينتظرمؤر.ركماؤكه!الرجاءوان..مهـن!اذمتصوبراءة

السوري!الوفكل!لآ

ررصتاذدالقىاو

:ل-تلتاا!"ل!لىا

السوريفدالورئبسقضبدرتجف

العاصصةهذهمنابرمنمنضرعلىؤف3؟اياح!اضري!)!بما!برول

ادباكوك!ياسبببن،العربفادةمن!ذدـا)(.ء:كأوامام.الاصبلةالعربية

سورياتحيةهيواحلهككرةحاطريي9زء!ل.ومة*رإنلف!راء

.بدأتحيثمن!"-هـوحدلناان:الء؟سماءرببةا

بضناوحدتاله!م!هيابعادها،خمحباب!بانو-ا،أءربرحةالمقىأ3لمحا

.اليومبضناتجمعا(تيوء!الماضيفبم

هيالتياروبباسةوان،الوحدةاساسءـوالافته"،دانصحيم

واستراتيجيتها.اهدإفهالهاترسمخطظاذ

ماكانشبرامالادبرشح!!ااؤ":ذاك"شاكثرالأدبو!كن

يضافامرالبستاؤدةوانتقا.تقافةفكراامنهـ4مسرحية،قصة

ينشىءالانهانهيبل،ابعادهمنبعداولا،ترفولاالانسانالى

.مصجرهيفولاذذاته

انالافامكاناتءسنفنالكشفهيوالتربية،؟ربهبئ!باو

؟سهمحراعالماوتنطبهبمهاوتفجيرهاوالانسابقياقومي!ةامسضوياق"عن

العالمية.الحضارةازتاء!!

هياؤ!حركتناتعلمونءما،سبيتوارضت،،"تاريخنااغتصبلقد

.الوجوداستعادةلتاريحواالارصالىص!عادةحركة

امروهيهوالحاسمةالمعر!-قىهذهمنيتجزألأجزءوالادب

واحد.



،ارية،ر!واآن،ات!دوبةا!طارمخت!لفمنادبىؤف"يرلتفبمان

احريركأواللوصهـةازطر!قهودلكامه!موفقلاتمشكلال!يبحثوا

اكي".لاثتراو

،بقه،السمؤلمرانكمويبحنهتةمأتياالموضوول!بداكروب!ونرول

ويويحز-"لخصرمصياكل،دكرتفآالى/!/دمتدملهثلاثةفي

-إضي:هـا

الجمار!كأرووافيهامنبر،زباجو!لحاللفاء"ناربا(ؤناشلمتنيان

صراع!،،والبومسب!إ"-لآزدطنط!!ا.كلىوصضدداتالأمك.كلرج

اًو!،لكما((!روأد!كاب))اسراح-لياصط!ءتألىنج!،-!ةآلأمبر،،مع

،ساحاوغمرهاغيرهـ،شزهـتصطتع،ررر.،ء"*لمآكباراحدكأسمبالاحرى

دارنا.قر2الىمنهتنفذ

وت*-!هصهـ،غة،واأرامءررأ-"هو-بمنالادب:الثا.كيا

.امسشقبأنعبر!-،نستتمرؤطلقضا؟

لممملاداتنا:،لتدنولوجبوال-وم!تراث!ومبا"انفازتاله،مفي!أرذلك

ال!!يالأقىلىيدلكىنلم'نتفاذا.عليهانسبلم!وكينقولها

ها.يصنهاأذيلسلطانواخضعضكعليكشبطرت،تستخدم

بار،لاد!.وتداوله،انكماب")حر،ألاديبههـو:المثالث

لها.فيضصاعتبنا!حقكلمةللحاكمد!نولا'زر!هـوالحق

رأيسناالتاريحغفلةمننستيقظقونحالانحتىرأيئاولقد

صوابظلكلتخضءسلمعةادكنابوفي،نستخدمه،آداةافكالاد*ب

ية.القطر!ؤشرسحالسلع

ءمرهـصةهيهذه.اليومش!ولرناو!هذا،للاتئين:4فال!ر

صب.بدلاا

ترتسماذفه!هي،سياستهفالملأدب.أؤخذبلتعطىلافالحرية

انؤ،لنصرباصراررسلممهالواصلواانوءلميكممؤتمراتكمفيتدريحسا

المعركة.ارضءلمىيصعد

الاخر:هديرقيمن!،-،ك!،اسهاس!كطاصي:وإج!الادنا

يسدهاانالنانيوعاى،اسه،سةازعراًتعنلنط!كنتفالاول

ازتطهـ.ءنالحاكمتعصمالتيوو!اأتزييففتعرية

يلملأدممامن،-االثانييكختارطرفاالمشبلفاقي!فتحالاول

الراهنة.المرحلة

ءهللا.لتوهيس!سح.ليالحقوادقول.انجارنيوالتاقولالاول.

إظإمة.افي/ؤدتخب!القولبدونالهملاما

ينض--!ايىومهمووها.مشرقمناكطيوممنارةمغربناكان

بل،مغربولامنعرقفلاوبرودهاتنروظألامةلتستكللىالمشرقاىا

الانسانية.بمقيا!مى،كانتكمالتصبحتمهضواحدةامة

ا)حمياةاؤياكأرهدفايعليهيعلولا،الهظيمالهدفهذا

،حارةت!!ةمنهالكمازهبربلأ-سوري!اتنشهدهالذيهـو.ال!دنيا

ووحدتها.الامةحريةور"واحداأهدفاناذ

اب!لمسطب!"يالوؤدرليس!مة

سسطيتبماةالفلفدألوكل!ةالخطيبيوسفالاستاذوالقى

"اءابناءاننااعر"قاالوبيالبلدهذارحابؤءليومايجمعنا

،-قنجتمعانيجبلعهـاأهـل..وأكن..واحدوطنوابناءواحدة

ات!طععلى،جى،،انناهو،ذلكمنواخطر،ذلكمناكثرحوله

ويخطط،واحدةنحددائرةضمننقع.والخأيحا،حيطبينماركعة

..واحدمظأممصيرأنا

صبغتهافيالحقائقفقررانالاخوةايهاتنلاسمحو؟ولذلك

نروروبم!نسقطواالذينازنارجاانوهيثالتالبلةالمبسطة

فيهمانمافلمطينجميالمحتدمةالصراعساحة،علىقرننصف

2

الوكلنوعن،كلهااأعربيةالامةءنالمالدمالدداعخطلفسهالوفت

ن"عميقبادراكالحقيقةهذهنستوعبدمرما..كدهالعربي

حتىننتظرانءذنءلميناف،ن،الداهمالمصيريا،خطرمسشوى

وهواو6.لونسابوابعلىهنايقرعوهـوالصه!ونبمافخالرنرى

اعلاهـ"ينصبوهواو،ا!عربيالخليجاماراتءلمىهناكيزحف

مثلفيكانانالاخوةايهاومعونة..المنورةالمدينةمداخلعلى

،فلغدالاستخفافاوالاعراضمننوعااًلبعضهـىيتيرماالنذرهذا

علىطرفنااًن8،91سنةالاولالم!لمممطتءخروجنامندادنسبق

اساسعلىفواكمونسنجمع،وسمنالكرك!،لعدركم،ءواصكمابواب

واياكم،ازناآساسوعلى،حطرجيلحديسنهدلمحف،وا-،كماننا

..وا!دةتاريخعةمذرحةليؤصوع،الحمواللاودمنجديدةكفارة

ن!زرون!نالزمنءت!لدرابهالالص،ءمنالرعموعلى..ول!ن

السنةالاياممعاركعنهآسفرتمماار!اارغماوىلمى،-فر

وهـم،جيدااددرسنعلم،يظهرما،ءلمى!انما،حربرانو!ي

ميالفلسطيتيةالقضيةأليين!راىيفضلمنظهرانينابينيزلى

علينايتعين6بالذاتهناومناصحابهاح!ودودي،.لرابهاحجم

،كآسنةالرماحا!لمرمنادؤوسنشرعان،آلامةهذها!لامحملةنحن

العربي،شعبناجس!دديخليةكلنستفزاونوم!ظونخزوان

نتحووواى..الحاسمةالمصيرمعركةفي!نوةنستعضرهاو"!

..الأنبيا،!عذابمنيمربهـ،كلهذلكسبلفي

يتصدىانيئ:غيانديالاولءالاساسآ)همهونعتقدمآعلىهذا

..الهمموكلف!بحةكلمجالهفي.شحركو)ان،عربياديبكلله

يقفبانمؤتمركمنطالبفاننا،الراهنةالمرحلةلس!توىعلىواما

حولمؤخرايلتفاخذالذيالحصارمخطظمواجهةفيبقوةمعنا

بالذاتالفلسطينيالعربيشعنناعنةوحول،الفلسطينيةالثورة

صفالمش!ركةوضيننايعمقبانارضامولمركمنطللباننا..

ليناضوبأن،اأعربيالوفىاقطلرمختلففيالجماهيراذهان

الثرفنخوضاننااساسعليالعالميالعامالرآيمستوىعلىممنا

العمقلنااناساسوعلى،الانسانبذاكرةمرتانسانيةمعركة

اهدافنابلوغسبيلكللنلإننا!كأاالوسائلجم!ءنستخممانفي

...تلكالا.سانية

مص!ناتقفواان،عليكمحقوف!ناابسظمنوهذا،نطللبكماننا

تصفيةطريقءص،الفلسطينيةأقصةاتصفيةحملةمواجهةفي

غخذانانحملةالهذهف!راذالانه،نف!سهالفلصطينيالبفنريالعنمر

آعربيااأوطنا!ارمختلفعلىالاصناربآخطرتنعكسفسوفمداها

ةالاخوةايها

علىاأسيادةيمأشكلاالفلتمطينيالعربيشعبناانصحيح

الصحيحولكن..الصهيونييناحتلالتحتيقعالذيالقطريترابه

اوطناابانالقوميالقويالشعوريملكهذاشعبناانهوايضا

منوانطلافاالكبرىفلسطينه..الاخرىفلس!طينههوباكملهالعربي

ءقدالىمؤتمركميسثوانال!يملكموتمركمالىوفدنافانهذا

الوكلنالفلس!لنيارضعلىيكنلمان،بعدهامااو،القادمةيدورته

هـنوتمتدتتسعانهان!قدالتيالفلسطينيةالقضيةارضفعلمى

..الخليجالىالمحيط

ساحةعلىمؤتمركمدحكوةفيحقناإناسبةاهذهفبمنسجلاننا

اكثرهناكانجيدافيهنعؤمالذيالوقتوفي.الفلسطينيةالقضيةا

ترابهفوقا!دعوةهذهنحققان،بحرارةيرحبواحدعربيقطرمن

خريطتهالوطبكأمنجزءيضيمانبأسايرىلاكالعراققطراانأدرجة

العربهـي!رنافيالرسولمخيمفانالفلسطينيةالثورةعلمتحت

،اللمدوةهذهمثللتوي"ملاءمةالاكثرالمكانهوالصامدالسوري



نحصل،لمولهن-8(91عاممنذالفلم!طينيشبافي،مخيساتاكبرلانه

وونهولاع،بذكمسمبقاذنايرهاء)ىالسوريبصا!عرباخواننامن

اهلبنا،إمنمعهملنقيمباضأدائمى"الشعورفهـمنحوناالاخوة

.الا-تئذانذلكم!ثلالىبناحاجةولا،ترابناوفوق

ىء4هدهالحايىة"دورآفياتمرنا"ا+يمملاننآمل،وختاما

لانهاالفلممسطينح!ةا!قضبةاسم!يممنفماكثراكتراالعربيالادبتقريب

.وش!قوا،اواحدةاا)ءربيةلقص:االاخرىا!مميةهيباخت!ار

المغربرجمااوفدارؤ"-ىكلمة

.افربافى8كاغلابافنررمء:لدا(دكتورواز!نى

ل!،دفط.لىجدا-ئي

الءربس،ءللادبرالى،لهعاؤق!راايطالمةربكتاباتحادب،ورم

من!"ةوءمليئقكريةنتى-ئجلاررصضخلاصا!توفهقكاملا!"وأربرو

.الدرمطبسا!ءلىالمعروضهاوضوعاتا

الهظربم.ا-زرهووكأخلا!!بالمهج!.إدونال!ربالاد!اءانوأ!د

نجتهـعا.لمؤؤمرو4ا(لمقزءرزعقدانءتاإت!لبربيالكلرورهـالادإبؤلمم

نفترقنمرو"لآابى!ه!أف-لامته،رؤتبى*هـأىوصوهناوتتعارؤ!!*،1

تكونء،ةرراتنابعضيذ3هـونآلذإنفي*و!رؤءذدرىاؤت!رااهذايى:قى

ل!-اغكوىفد!ورلمهسةالتزاماتربعضها،واخلاق!يةفهـكريةالةئرامات

إؤبطالاساسااًلقةما.إاراءارعو.بال"ك!رت!صبفيمهمائرنفدتلو

ممهسو؟ءالعربي1!كرادنا)!وقكسرفي"هموانرآلءرل!الوطن

داخلاوفيهيهملاصدياالالمحل!!داصل"حرقيلم!يدالذ!الطوق

ا"-لمزدابينيفصلليؤقيلماأتياالطوقاو،اكي!براالهربربالوطن

بهبئوبرفرقو!-دزهـ،ؤمهزقوم!ربهاوعراقلاوتضاء،!مصرماامغر؟-هـة

!كبرا"*"!بر،،بولاللاخرأحد!مايقرارلملاالهوبواكتال!اقؤكر!ن

وءهـلا.وكض،بة

وكبماأ"وردمة-تسهت،دؤطاطإءباتتمرا!ؤمفديم!ررا!ضااناء!فد

صتىامرباامتابوااإ"بمربرنوألتحامطوق1اكسر-اليهتهدفما

نربرب!-،ا)ضيواكطولموالت!عويىلعملىكأرالدةقلب!قىءجننيروجن،يمونوا

حتىعمليةههرراتنكوىان،يرجبذاكمنوآكأر،العربيولوطن

يرملأنوحتى،ا!ردير"اقىوالاصلر!تيءريةالراماتالالةنطآقمن.يخرج

والتطبجمق،امضيزرعاىبرجديرممرانالهوبا!لادباءالعامللاتحاد

ال!؟مللملأتحادبر!كنوصضى،الفرد.ركأالاكراماتزطاقءنيخمرجوبذ)ك

برءرجوبنلك،والنطبيقالضضفي--رزءلمىبجديكسورانالحربللادباء

العولز،ـكمىء،ملةكل:"ذةهيمةالىللهؤتهراتتحضيرية!ءئةنطاق*ن

ا).ربوالادبا،لاكأ،ب4الاقا-مهالانحاداتداخليعتمدالذيالحركي

.الاؤطارءختلفؤمب

4ا)خاهحريةتدء-مهي3،زامؤ"هربهـ،"فطلعرسالةاهمول!ل

اضه:راؤياثقل!!اواالادباءحريةاىفيلفنمنؤول،ء:!افاعوال!

اثة،فيااذف،لفيات!*ءفنةطةنرالماو!*ررأيمنيؤعهـموىبهعما

والحكوءصات،ء،مةاتهربياو؟ناؤيالادبراءبهيقومالذيوالفكري

الفكرعؤىاو!ه،/--قىالن!-،،زمهحترالمآا!ولا!.همختلففي

يربتىهـىء،:،ومنلهـ،اضزاد،اكضأ!واالادباءالتزأمو-تبررالادب

طبفي"،4العربيا)جملادبهضوؤي،احيمانايفصلالديالتفاهمسوء

اممى-،س!"بئاالممه*وولءن"!ا!ممر،ن!الىأءهلمجالالادبا?نعنكبيمة

اصهـ!داماىاهـفاآك!اروماس!وء-ض!ورووف،الأهدجمطالوطنلخير

نءمالاولت،بانسهالاو)ىر؟-جتهأم،كأالسبوربرإلالهكبررصلآلبببن

والمتقفهنالملادباءم!رزكأزت-جةو!ي،ث!وبشاتحوأة"،1اويالمعركة

عاى4فروضةالاهءرآكأومحزز---قى،رل!،فت!اداءعنيفصلمورالدين

انفص،لؤيشهوبزءوضهاه!ركةرا!لتموهل.أخرىجهة"نشعوبنا

وال!لية؟اويةقاوالثالةكرر-،لءن

ا)كا،--قيءريرةور""لفيإإمر.(!انجنزفآك،أهمجلذ؟ن

الىةنقطط4/ة!طانافضرحاهـلمكو.قتهر14ا!ذاؤفيرس،آء"،مقدههـةؤ/!ط

بربراتفيرواا!-ا!ءته!اث"هراااجان،قؤرءلم؟4لجنهلماؤصسال5الاعلشبر!

هبم:ؤي!،

دازو/-االءرإمي!اوءناويلةهـ،ر!ألاةكوول!ةاء4اارتر-،تتقبي!م

عهـنها.وا(هـؤ،عة"مانهاوسمائلودراد*ةو.لطمبركأ-!

!--فابعتا/ءبربالادر*لاؤء،دالهامةالا"كازقىدنكفلارعلى

ضه.2ا(ؤفرءقرراتنتنف!بهـذواغملإوض!وعا

.لزملاءايهاأ

اءوربرز،زهيالعربميةزوز"!ؤلمي-ءرةر،ول!ا)ولومنح؟معكناادا

المغرب!نا"م!معدوا-ةازوطرةالاجض-لازالا،)ىالضطوة8اعا،-تهذا

و!،كهـاىافئكنهثربىاتخلفادء!3دمهلتغتمد،افعربريمصبئوالمشرق

ميدانؤجماوصا!ةلأآ!حلقات(م!صلكأوالأ?لملامبالهردفيلآكاؤتانبعد

ثم،الحدود؟إدوواققطيعةكاحكمالاسمن!عه،روجاء.والثقاواةالفكبر

"ء*ه-!ةقوقيالفاصلةءدود1ا"رالىوكلاالاستعهارمنأيدلم*انفمض،

ؤ--!والادبرب،المتنرقفي،ءر)هـ،آلمعربؤيالادلمبل6يرممآ،منةجنة

ل2نزوءا،إنر:لملادث!فىهب!!!!اكبماءرير*،امممودانااوالىءراقاواث،م

تتعل-قكأرهـافي*وصموعاتباتسناكضأؤك!واص،نااجضهاعاثافيلع،لج

خنىىبانفسه،مآلادباءتعبىيفوبرطربر!ةمعةالقطعاىالانننصاربوسائل

الذياذ؟تاؤ!ح،ر---للأدهؤئيغربرياانحدإتاةإ،شويالادبيطللا

هـ،ثم،ايةاهـاابابدطرقأء(ر،ياال!،لمحدردإبم؟،شانلهؤرجو

فاقبر،نماؤاقءندراس،ت"فلايقد!-راكاتبوىوامهـناالباحثوىيررال

امالث!ا،ال!"ولأراىاوءع!رإاظ4ير*آلحىوزالحديثالعربيالادب

مئىالعربركلادصفءنكاثفىارررشأولمس،ةآوا:ثتاهـ؟فاؤىتردلاثم

تج!لالمقنرقؤا-كما،ؤرازظمناف،!"قىاا!غلب!ظه!الىوء،،الأدقهـ.ا

بر-لاددبم!ثرالة1ااًوا)!نةولراوإكأاالرواوالةم!!ةشي?نكل

.العرب

8:ىكلادراكؤمبالضحاف!رزااور*،،بءائاوبحتامرراناريردما

أدبهنقرأوزحن،سه(وره،او8،،زوا؟،"ننتصيونحنالعربيالما)5

ابى،دتةهـ-صذهءناج!لانار.إهـؤأقط-ولكغء/،4المتأبرندرلىىاو

توذس،دبملأألهربلادبر،ءاركااث(31أصكأ--61،عبادرة،الانحتىةالؤفي

لمتخلفا:!وراؤيكارناؤكط:-لأ-طجءهغالتي-ا،كاه!بملتغبيونحةفى

فيوالصراسةوالبحثالادبوءن،ربي2ال1تمالهعنوالال!تحياهـ-

11،وبي.ا)ـفكرسؤور

هـنب!(لمن!ضتالتكبماأةصابالر!ص!/بى!نن!كضالىمحىبتوفيوحري

عرب4ااوط(رالىوا،سلملأمالمعروبمة"ليلهالقيبروآىكادتفقد،فديم

النجاح41نرجوالذيراًاؤهذاقو،-!فىينعقدواليوم،الأصرى

اليدانؤيالاورءيى-از-ءدتحطىإ--مرس،لة"د/نجةهدهليحمل

هنالاحديعدلمانه،أكأقد،وغرر"ال!رريالوطنشرقيبرز-(الثقافي

يدرساوإخمتبوهر4فربااوطاريتجآهـلانفبما(ؤةرهدابعدعدر

المشاردةالاخواىف"*رف،عمومااًلحبربيالف!رعني!شراوي!قرااو

بادبائ!صحاا!ماتصاومن-ا!ببرالمغربباب-ا.ضوزممىز/،،"،م"ن

كسرؤبجتمهـ-نبرنجرهلوؤ!امس!ؤوليةاير"والمغربالجزائروادباء

.ال!دودواج!نبارا-دا

مقرراتهتح!*قاصل*نأذبههـلااا،تاعلىكب!رةإ"،لاآزكلقاف،

المغمرببينالصلةتقوإقىاجل"نوا*ن،فحمممبوا!عمليهالنطرية

المثقفو!بهايمقومالتيابرماع!4واالفررقيالجهودك!في4فترقوا

امربيءاالوطنفيادبية؟نقاؤ"4نضمظلبعث



،اخرىءرة،العبءت4تحم-االثفيفةلتوزسوشكرا

بهتعومالذيا)كبيرلأالمجهود"لىلهانسكرا،الصلةهذهرسالةلتؤدي

التيمةالكريالضياؤةوعلى،الشعرومهرجانالمؤتمرهذالانجاج

والعاهـ-قىعليهاوفدشاالذينالمثقفينمنالنخبةن!فهخصصتها

.والمغربللجزائر

ا!منيالوؤدرئه!سكأمة

فداليمءيأوارئ!سفارعفاصملبلىاللهالاسش،ذوألتى

:التاليى"العلمة

رقيبة.بوحبيباالاكبرالمجاهدتشب1

أحبيبةاتونسجم!وريةرئيس

"صنوالاوانسواهـيداتالسادةألموقرر8"ؤقرئبطالسيد

.والحافراتلحاضرينا

عليكم.السلام

صابوالكت!الادباءافحادوشدبئ-ماليكمالتقدميسعدني

!ذاالمرجوةاليمفةألوحدةركبويواكبيسابقادذياليمنيين

يسعدني..وجنوبهيمناألش!هـنممنلينينتىملوالذيالعام

والتقديسرولمشعبوالوداكلتحيةبخالصوعموهـ،برميعهـاايى*مالتقدم

بقيادةاخاتيبصقدمهوإعجابيتحإؤبالشقيقتونسفيالعربي

وباعطائهمبع!نايتهاًلعربالادباءت!ملالذيرفيبةبوالحهبزعيمه

الصاريحسفىالروابظوثافةعلىد-لوهذاالبالغالاهننمساممنه

..ا-لوبيالوضنفيبعضهاالىالوبرء-4آلامةتشدآننيالاصيلة

.والازثطرالتقدمالىوكموحهاالعربيةالامةآمازبكل

الحهلدوشدءإءاصي،الفتيالعرإقاليمنيالشعبان

وهويتطلىعانما،المؤتهرهذاءؤبصهورمثلاالىضيينوألكتابالادباء

والموحدالجديدالمجتمع&ممناءخططهصيالاولىاللوصعاتيضعوهو

عصرفبمالمحلهقىالانجازاتمنا(زبىالىيطلعاأمسا..وشيكا

هـسنا!تحررنضالاتشةىفياشامملةاالعربيسةوالانتصاراتداره

كلمن*ديدتينوحبةحضارةفواطدارساءوالىوالتمزقالتخلف

التجاربكلمنوالاستفادةالروام5اسهمااالا-لأنببةالتجارب

الةربي.الانسانمع!لمحىةفي"لأيجاببثةالانسابة

الهادو!ةباؤكلمةشهجمهطموحهـن51:را-بصفته-الاد-بوان

ية،المصبرالههـببكأبالقضاياالتزامهيحددهاكبرىمسؤوليةعليهتقع

الكرامةاعادةاىاالهادمةالايجابيةالبانيةالانسانيةللادكاروفبنيه

العرجمي.للانسان

تونس-فيالعربللادباءالتاسعالميوتمرانعفادانشكولا

انما،خربيةواالشرفيةآلحضارتينعلىاًاطلةسالعربيةالارض

عاىقادروحديثةقديمة-تجاربهبمجملالعربركيالفكرانمؤكداجاء

وان.العالمفيالتكنولوجييالعلميالتقدممواكبةوعلىالتطور

نعوامينصادقتهبيرالادبيةواللقاءاتالعربب"المؤتمراتسلسلة

ونشرها،افكارهاوتنطيمامتهمامالتجمميدا!يالعربالادباءطموحات

يرمددهساواسعةحضارهـةآفاقالىديالرياامملتخس!ليقوفي

ليثسري،هادفةبناءةايجابيهبشروظ،المعاصرالانساننالفكر

الطلمي.التقدمفنواكبالعربيس"اؤلةالثقا

عاشرالاديبءوحماالعريسة"الثقاف"تمعطتوحيدوان

يحملونمابكل-االادباءوحدةوان،العربيةالامةتوحيدؤيهام

ووضع،الهوبيالاشعاناجلمنوحرةهادفةمخلصةافكارمن

تعتبر،جماهيرهباوسعالمتحرربيالرللم!تمعالسليمةالاسسا
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بهإ.يعتنيانيجبالتي،للألوسهـنمهمةوسيلة

فلوفيصميممننأملادمبنوا)كتابالادباءاتحادوواؤلدانني

ظلفيايجابيةب!تائجيخرجوان،اكجاحالمؤتمرأهذاايننحفقان

والسلام..وشكرا..عمالهجدولحددهاالتيالفكرلممةالقضايا

وبركاته.اللهورحمةعلإكم

الم!توفيالمتنطركةاوؤودا

ا!ببيااأوفد

ح!مىن-تليسيأاخلإفة-(رفيسا)ىاصر/1امصهطفىعلي

الفقيه.ابراهيماحمد-رحومةادفيتوريعلي-ميالسوس

الجزالرب!نبافكظاتر؟دواؤد

القاسمابو-ثودولعيداابو-(رنيسا)خرديصالح

الاخضرمحمد-الركيبيالهعبد-عميسىبنصفي-أللهسعد

السائحي.

العرا!ثبنال!ابت!اداوفد

ابراهيم-الكطليشفيق-(رئيسا)ادجواهريمهديمحمد

يوسفسالتكرليفؤاد-نصيفجميل-مهديسام!ي-اليبم!

م!علة.الاممررعبد-لمالصائغ1

محمد-المطلبيمالك-لكهيسيافراد-،1/اشوكعلي:المثحطون1

.مبارك

البناتميبنالكتاباتحلا/افداو

-نسليمامشحالسحاويخليل-(رتشا)ادريسسهيل

انطوا!-عاص!متت،ل-سعدابواحمد-الخشنفؤاد-ادونيس

ملتقى.

ال!،مودر!ةالمكللكةكتابأيحاداوفد

حسن-القرشياللهبمدحسن-(رقيمسا)خميسبنانلهطند

.القرعاويعثمانسالشبلسلهمانمحمد-ز-دان

البحرينكناباتحادوؤ!

المحرقي.فيوسيعقوب-(رئيسا)خليفة/اللهعبدعلي

افكويهببهبئالكنابأن!حاداوفد

محمد-البصيرالرزاقعبدس(رئشا)اررقسصافاحمد

محمدللهاعبدسالشطيسليمان-الزيدسهودخالد-ا،شاري

الشيتي.

فلسطينكتاباتحاد

خاالدسابوخالد-،شدرومحمورر-(رتشا)الخطهـيبيوسف

عليخالد-الكرميلكريماعبد-شاورابورثاد-الخطبببحسام

طفى.مهـص

الببمنيبنباظازحادوفدرا

اللهعبدسالبرثونياللهعبد-(رئيسا)فارعفاضلاًللهعبد

القارصي-ناجيسلاماللهعبد-جرادةسعيدمح!مد-الملاحي1

عهر.محغوظاحمد-رفاعيجهفر-لرحيماعبد



السوويببنا!عاب!دحادوفد

الشمعة-خلدون-مقدسيانطوان-(رئيسا)صلمقنيجورج

شوقي-الاحمدسلميماناحمد-هارونعزيزة-صبحيالدينمحيي

هخمضورفائز-الناعمالكريمءبد-بغدادي

المصريبنامنل!اتتث!وؤكه

محور-هيكلىا!حمد-جودتاللحصا-(رئيسا)اباظةعزيز

ابراهيم-اسماعيلحصمحمود-راكيا!عمد-حسنالغنيع!بد

السموقي.الؤيزعبد-الوردانبم1

اًلعربالأدباءالدائماهنالبوفد

عثمان-غنهحابراهيمزكي-الحسيووام-السباعييوسف

فهيم.شرفي-ررقفؤادحسين-المتجليءبدالدينصلاح-خليل

وف!الي!ض"صثعاء"

،مح!برةعلبمبنعلي-حصرانيابراهيم

شه!ميلأبص!الملع!وون

-ادإ-ناءنريوسف-صالحالطيب-الشاطىءبنتلدكتورةا

.ريزيتالموامبرتو-البياتيلوهاباعب

الثثونسيالوفد

مصطفى-المطويالعبروسيمحمد-!رئيسا)مزاليمحمد

احمى!-سلامةبنلبشيبرا-كرومحمدالقالسماابو-الفارسي

الصناببم-بالطيه-لجن!انياالحبيب-ماجدجعفر-القديدي

الدونعز-اكعببمالئجي-قيقةالطاهر-زبيسمصطغىسليمان

قاسم-العزيزع!بد-الوزيرالمختاراحمد-عباسالحبيب-المدنبم

الدإصنور-صالحبنالميداني-نقرةالتهامي-ميلادبنكلحجوب

خريف-البشببر-خريفالدينمحيي-حىدةبنمحسن-صمود

مس!الحمحمد-االسمعديزيرانابو-سالمبنعمر-المدنياهاديا

المختار-ابراهي!الواحدعبد-يصبالحاحبنلائيالجي-الجابري

جلول-المرزوقيمحمد-التونسيمحمود-طرشونةمحمود-جنات

بلقاسم-بنالديننور-الكونينرضوا-مرادبنابراهيم-عزونة

الثفمبونبئ-محمد-الحيببمحسن-ضيافبنمحسن-ماميليلى

ا!ادي-الئواديلىشيد-الشيخبنالقاثرعبد-امافيعبدبوبر

-الحليويم!مد-/أئرريبياالبشير-الحبيبمح!مد-الملكءبد

سصمادحمتور-يكيالتبىحشبن-الر.لاحيبالطي-سليمفاطمة

ص.ج!وبنالمجيدعبد-حمديلىالدلنجمال

!مؤتووالختل!البيك

باستبسإليهت!بزواأذي،اليومالانس!عانيةتجتازهالذيالعمران

يحملبماالعإلميةالامبرياليقىمواجهةفىوصمودهاالمقهورةاثهوب

عليالامةخ!!ةم!مهؤوليةيؤرض،لمدىابعيدةالاثرعميقةتطوراتمن

المصوتوووو،خاصةبصفةالهرببمالادبوعلى،جمهإءالعربية

ك!القافتهااثراءفبميسهمالذيالخلاقوالعاملوجدانهاعن؟لمعبر

كلها.الانسانيةالحصارةصنعفييشارك

ءوتمرانعقد،أضار،جيةاالمسؤوليةبهذهالعربالادباءمنوادراكا

7391مارس25و18بينالفتبرةفي،توئسفيعالتالىالعرب!لادباء

البحربن،:هييا7عربلدامثر5خمسةمنوفودالموتمرفيوشاركت

،ادلعر(ا،ي!لسعودا،إ"سعسور،نالسودا،ثرالجزا،توس

يت!اجمهورو،(هربا،م!مر،اليب،نلبنا،يتلكوا،فلسطيق

اكشاب1ا"ح!مادواالهرديةالدولحامعةممثلوفيهشارككما،اليمن

ييئ8الاسيويفييئ/الافر

فب--"يفيشوقالذيألعصرانكنيقببنلعلىانعهـنيالادباءأنا

تفورعتبأتعلىكلهاالعربيةلامةافيتيقفاديأالعصرهواليوم

ايجابياخلاقااسهامافيهزرء،!انالاامامهاسبيللالش"ملحضاري

اسهاما،المستقبلآفاقيستشرفكماا!ريقتراثهاروحويرستلهم

-تزالوما-كالتالنننالسامبلأوالانسانيةالروحيةلقيمامنيتب!ئق

للحضى-"رةافياص4ونبهبل/الوبيللانساناسخةاأرالاصولمن

والتتولوجهةالعلميةالانجازاتكلويستوعبيتمثلكلهاالانسانية

ءلميالعمييفرضهالذيالننحدياىاد،الحضارةهدهحققتهاالتي

أ-ىاواهـلمبلأوالضلمفيالتطفمرحلةتتجاوؤبانيلزمهاالامةهذه

ظإتكلتملكالت!وقبمال!مار!والأرداعوالخله!الافاضةمرحلة

،وا!بداع(لصق

ءلمىيمتدالتحديهداانالادراكأءمقيلأركونامرب21ؤالأدباء

ريرتبطوانه،السواءعلىوالثقافيوا،قتصإديالاجتماعيالصعيد1

الصهبيونيامعوانامواجهةفبمكلهالعربيالمصيربمهركةالارتباظاوقى

والصوانوالتولعالاغصطب!-وىانمنوبالرغم،الىلامبرإلالي

ؤلسطبنشهبحظوفىرتهدرليةغاعربي!ةأرضاتحتىتزالماونبمالص!

لهيههوادةلاواستبسمالءممودفيتقفالهربريةالامةفان،المقس!ة

ل!.هبيسنعروافيههلى،يتزء!3لاصلبااوطإ،الؤمعقددتوقد

وءسإى،ت!مس،ك!املةوطنهوفيارضهعلىالقوميةحقوقهفلسطين

شبوم!ئهايست-احبئن.نسمح2رزالتيالمغتصبةارضهيسمننعيدأن

ا،ج!تمما!والتقدموالتث!جمهـيالدالبنا،معركةتواصلانوعلى،واحد

الالليدىبلاوو!مافمزاءيارهربالادباءإؤكدكما،واًلحضاري

ا!رر!يااـح!اوا!ىادةالعري!الأرضتحرركلهركةلمحطالأيجاجم!

؟لككانلهواءالص!"وليالتحديمواجههفيطاقننهمكلإضعواوبان

العالمي.اوالعربيلطاقافبى

،الفلسطيعياالعربيالرابتعريرقكعيسةانالمؤتمرويؤكد

نايئبناترالمركر،4الهـقضيةهي،باكملهالمعتلالعربيلترابوا

السياش"ساحاتهكل!ختلفعلىالعربيالنضالظلألهامنيتحرد

الهبربر،يبالادعلىيتوجب!(ومن،والثظافيةالأقتص(ديةويةوالعسكل

حربكأاناءنبارعلىاهتمامهصميمفيالفلسطي!نيةا!(ظضيةيضعان

اصهيونيالتحالفابهزيمة!وطةستظلالعرببنوالوطنالانهان

هذاو!،العرجماالوطنساحةعنرجعهغيرالىودحرهالامبريالمحط

العربيةالادبيةلطإقاتاءميعليستنفر*در؟ءمؤتمهفان،لنطاقيا

العربيةالامةجماهميرتهيىءوان،الفلسطبيةالثورةصفؤيتقفان

المسلصةال!ثسعبيةالقوىفيهاتسهمشاملةشعبةتحريرحربالخوض

ومؤثرةعاليةاصواتهاترفعوان،النطاميةالقواتمعجنبالىجنبا

ضدمستقبلااوحا.أياتتحالفاليوالقهرالطلامقوىجميعضد

كما،والاساليبالوسائلوبمختلفمستوىأيعلىالثورةهده

الحسوداقصىالىاينإضلوأبانايضالعرباًالادباءالمؤتمرإطالب

مطهرمؤحراات!ذتالتمبماالفلسطينيةأقضببة1اتصفيةمؤامرةةمد

لتم!صمئكذلكيناصلمواوبان،الفلسطينيالهـبثريالعنصرتصفية

اهدافهالئهائيةبلوعحتىتضالهمواصلةمنلفلسطتياالعربيالشعب

الكاملة.سب؟دتهوممارسمةأرضهتحريرفي

التاريحيةاظروفالتفهماليسحوممدعوالعربيالاديبوان

الصهيونةضدالهربيالذضالوظروفالفلسطينيةالمقضيةالاجتماعية

ليامسننندةبهايتصلومإالقضيةهذهمعالجةكونبحيثوالاستعمار



متواززةنمطرةكلرحءنتم!ووروبحين،العميظلمينوالتحلب-لالفهم

.رونارث"أنهـ"من،ؤلصط-بىوزرر/را!ةربباضض"لالمستقبلاةمىؤو

ا،رحاقيتلإعكاداتياوالاستم!ملامالنتتاوم"وبرقيءلىالفعالالرد

.هذاالخطءبربطابه!لا

ا،كاممنةالا)جابية:اصرللمهمبرزاالمربالادر،ءموؤفيأليانعاى

بالن!!الءفي"ر؟تجلهارهبربياضضالا"وجيهبعرضالعربيالموقففي

الءف-صالطرإؤعنال!ربيةالامةاؤءا!!لمتحقبقبامه،نيةوالايمان

المننهبى.الواعبم

هـءادىااجمعبدةاالطو/ليالكفاحتجبربةازطلاقلتاؤلمرايسجل

اكراهـنمةاةووادةلال!اوصءباالطرإقهواروملحالكفاحاى.ونيةالص!

الحبهةبرتوحيدالاسلح4ااكفماحا!زرااىاس-.ليلا،برصزوالحرالعرب:بئ

تماليه.ا)ذيافنشتتاذءة،قواخراص"ا،عربيقطرأبم!ؤيالهرببية

يقؤوناد!ؤوليت!ا)ة،ريخي!ةانتاماادراكاالعوبالادباءو-لمرد

؟وادواتوس،ئلمقيهلمكونماركل،،ث!طركونو،آلا"كأ"هـهطلاؤع!

إ"،ميوال!رالص!بوبقىشه،،روالاسالا"بريايى"قوىضدنض،ا!،لمجر

،ءوا!ةالابمت-اماهميمااتحاؤلوال"1لىوالصاًلحويرةقبمد:وكل-دب!9و

وؤ-بالحدلىء4اممقائغالملمرم!1اكلعوبياثنئعهكبحدة9وراكىالا!صة

فلولودحر،آمحوااتحدبر،تفواجهةاحلمنالمسؤولالجانىأهفلا

الاننانر،كأ،ال-قىؤقىفيالاص،معاىالمقدرةسبى2وتو،الحضاريالتخاف

.واثرائهـ،ايهااالا!،فةوبلى،ريةالحضافىررذاتءلىوالم!يوة

!افرإفيماآ!؟فيات-در!4االحركاتكلمطاقاتأيرثردااؤتمرابر!يرؤ

ا-طبم--لملهو1،ص:،ءيا"-الشازت!صارباكباروبرحيياللافينهقىواميركا

.المضط!ةالنمحمبؤيي!ت!ىكمثال

الوطهـنيااتءررقضاياعناورفاعباام.تؤامهمالكلربالادركاء)ؤكدفى

الهدوانقوىضدنضاأ،!المتع!وبفيما"خوضاء،امامنمكاىكلفي

وضههـاكأثان،هاريتةالالساطغياىاجوروضمد،الامبريازكبماوال!ف

والاحت!!اراتالافنتص،ديءررلاتاجثعوضد،اثعئصرية/افنفرق!ة

مهـعالماهممنالوفىكبالةحررقصايااندركونانهماد،الدولية

افصىاابر!ةبموؤيهالرةور،ركيالتغيمم!!رو!كط،الهمرهذا

الهربيالوكلهدبالتحررقضيةنوا،ال"!مهونهبئوارةارو:!هسوالامببر،،لهلأا

اء،لماؤلبإبيالتحرالخفاحمنيئجزألأجؤءلفلسلينيلم1االشهبؤمم!فاح

،السمواءءلمىو،ددافوةكل:4-مىصهدءماالي!و/ص-فنيدءمه،كله

مسؤوليةتمعء"نق!معلىانهالادراكاءهقل*لحركوظالهربالادباءوان

روحوببنا"اقيةاالث!ىإكأ،ةوؤءه!مالعيا،صم!لتراث!بريرالوصل

الح!،ريالابداعمواكمةواصبا"،لماوبرثبمنوانه،المتطورةالعمر

توقف.بلاالمست!قبلالىينطاقاذياالمعاصر

النابعى"االاديبجويةكا!مى.ت!ةالاكلهاناءهقبؤ!ون!ا

الحقادةواستهالارفطتحربررمههـككأفيبدورهالتفىامهوامسؤوليتهمن

العردصيالشرولمبووحدةالاجتماعيةوالعدالةاـتقدمواالبناءاجلومن

ءلمىقيدوكلفكريارهابكلهقاومةبفر،رةإؤهـو!كط،واهـلملام

فيهذامئلوقوعفورتبادوانالعامةالامانةوعلى،التعبيرحر)"

الادباعوجم!ءيطلبكما،كا.إةجارلمهامس!فىممارلسةالىعر/مبماقطراي

اهـؤولءالخرإؤ،العرببمللملأديبالحريةتوفيرالعربيةاحكوماتاا1

.وأفكاره!رائهعنللضصبير

اداءفيالعوا"لاقوىمنعاملالمسؤوليةمنالمابلمهةالحريةان

بقضايابالادالفزاموان،التبعةبهذهواك!وض،الرسهالةهذه

!

مر511قضار،بوواجهةالخزام!وازه،و؟مالهوه!مهونضالهشعبه

ولهد،ا"هاصرالءف،ريآتءديا!ذافيللازنن!ء،تضروريورصيد

!-،حريؤكدون،الامةهذه!بحه-دا!ماوسيظلون-الادبأءكان

إصدربيا،قبهامسةالىبة!الطر(نت!قيورو،اصالض،،ءنيدودونو

بر:وررجوولالراهـ!واؤء،،ءعيرءن!قوما،تراثلاؤكطكأالحباخيماعى

.انترقاا!دازروقلورهـ!سه،قفي

وتوصءات!قراراتهـما!تا!عكلؤ"ءو*بمةبالكربالادباءويصع

الاورلماؤء4وءـ-ماتهموالكمناب؟ءالادبانحاداتمختلفإبياينامالة

!!ب-عا"متوؤرانحكوروا"،ممطلبىءن!بجمهالبماروفىأؤطارشتىفى

.اءتور-با"وضعوالءوصء،تالقرارانظهذهووء!حاللارمةالامكانات

ارزإ-ناا!ء،لمؤبالادبر،ءبدورواعضزازهتقدإرهوااوف!وير-*جل

الادر،ءءلمىالاسرا،"ا-4آلاتد؟ءاتلثء!ب42شجاولضفةو؟م!ياتهـفو!

اكتمابابهضآخادلبمرارةيرسجلما3،اللءبيمةاوللرةحادثةولممئقها

إبئمنراو2-داءاتالاووهمنتلهـط8مموا!ةؤأثي3يضولإقوا"دربئاا!خسي!

.متحاهاةحافدةءثهر!ة

اكلرب!-ةاأللغةاص،لةعاى9*روا!اوجىوبعلمىا،ؤتمرواؤكد

ال-ىاءريبااله،لمؤجمطمم!ؤوا!ة41الجلاتإبىءوو،دها2!آوا-ءرام

عثه.والدفاعذلكتبنى

صداص،مدإناالثهـءراءوااك!شابا"اعمولحتأماكبا؟اؤزهكإ?ببو

داءش!9؟قىقاوكذلك،المح!ملةاءربهبئاالأر!ىؤ(!!8،!ونيال!ا:روىا

ول-مهحدثاارح!راًينتى!بدء:تباث،ءببردأا!باا،ولـرا*لمةأ

ؤءمىزأ؟،همترفياومرهودرء:ةضووواللك!فا،نيغمساربانشهداءلنت!

لمبن4الضإشوباءالادي!حيى،3.،،حجاريوساوىيرص-و!واعء"،وثاؤ،،

ارر،مىياريئاداالؤت،مهصنالادباءس"هاولا،ل!الطأربر"ءجمببعؤك!

والادباء(لافارقة،إلة%كأ:إءبالنعمعبثوشةات!،ر!ك!ال!دودابعدالى

ةءهاروالاسا-ةياالا*برة-دشهوبر،م!ل-ءلآؤجماا:ضالايخؤةولونارزيرن

هـمرقيوالهن

لجمهـوريةابهتنهـصالذيآإدورال*جميرتقد/برهعنؤتهر4او،مرب

الأ،ؤ،--،إجاراارف!اطاال*ربيكأبال*ف*ابر،الارتب!اشفياتولسيةا

لأدبرمنباهـءز،زؤ!،مرةلاول،!ربعهبانهاءضرارهعنيوبكما

ىبيصلاالءبلكار؟حبة/1الاوإصريوتقبطالكبهربياله!اخربا

أءروقاك"كرالمؤتهرويرزص/ثي،ارواحدالعربيالوفىفيوا(مرب4نتوقا

والمجا!دلتوزص-"1االجمهورقيرليسبورفيجمةلحب!لبادللس!والاورءضان

هـلمىالنصرؤببهتحأقىمتصلىنف؟لفينضع!4دويرقعؤ،دالذيالغكه!

ات!قدم،واالبضأءاجلءنءش!.لاالجهادفي"إهضيوومح؟طات"الاستةهار

ال!-،دفىولإء"اون،اءحا)"لافتتاحوتتنريرلمهتزهوالمؤبروعاركألتمضله

ال!صامةوالامانة1اصوفي!ناالكناباتحادبهؤلاماديالرهـئعاملوالكل

للمؤتم-رداد2الاسبيلفي،الدائمومكتبه،العربالادباءلاتحماد

اقبهةلما،آلمهيرزالهرةيدالشالنعؤسميوللىحب4لانح،حاوتحقيد

.اصهلوكرموفادةوطربحفاوةءق*!برمهاوؤودا

ا"وزص*بهه،ناا!غناببعضمنب*صان

:أدناهالموؤعهنا!تونص-ءنالكتابامنالتاليرا:باتلقي!نا

ةكله-ن!ولأن"ملالنتالادبيتورافي!زرابمئاكمب!أردز،ا!د

يتفحالخلاؤ!بردأم!دخاصةتج!صءيه!اءلمىوكلملناقول!اؤيطالمافكرنا

المحبمالصهجمدبرنءلمىوالفكرالادبمنموقمفبنببنويرث!لىويحتد

علمعلىاكثبرإبئاأنؤجهكأكلاوءما.ا)طالي!عهواال!ودوية:والعربي

عنهافنعى-ون!ءلاأدياا،وقفيالننبايرقهداومكاهدواسباببعلل

وانا!كتاباتبعضوهساكهناشأنهفينشرتانسبقاذجديدا



والمو!.وعيةالجرأةالىوتقتصرالانطباعيةبالوصقبئماتتسمكاشعئهالبا

.والشمول

"كتساب،كونانيملأصلماوتقديرا،مناووعيا،لذلكونحئ

ي!بقىلابدونهطلإحينض،ليدورمنالثالثالهالمفيعامةوالمثقفيص

فيهمتعرضهبئ،التالياليبياننصدرفاز:،،مبررأيولهمللكنابة

انص!ء4،نطرناوجلا-بئعار!العربريةالادبيةاثثزمراتالى!ا!م

:بكونأنيجبثيما،مباشرةوان

العربيةالادبيةاؤتوراًتا:اولا

.بدأتمنذوابعادصاشعاراتها(ا

لامت!تمةو؟لا،بريالي،وهيمواجهةالصهيو.يالتعديمواجهة(ا

صر!ءعيرءص!!/نجتجألىكنلا/5طرحهافيجمريقت!لكئدلكفيجدال

د،ءنرو!هوتوجببيةالشهللجماهيراحقيقيةااالمشاضلعنالاهتمام

واث!!هيماءلىالداخب"ا!وضاعباسننمرارلهالتصدييتهثر

لدىفيالحمال!الترلهءجاتاستغلاليعتمدهذاواتجاههم.موهوماخر

وؤتب-ةاشتجابةوانلهؤتستجيببالاستقلكلال!الدحديثةالشعوب

.تزولماوروعان

ون؟أنيمكنلانظرزافىوهو،إجتمءابقضاياالالتزام(ب

و"ر%ؤ،وورإقف،تهالواقعمنالمستقبليالهمليا)نقديالموف!لمجيو

التزامشعارالرؤعونهالذيأضزامالاالكن،تقرمص!علميةئظر/"على

حبراًوالمقرراتالتوصياتظلتطالمااذالاحداثوتكذبهلواقعايسفه

باطرادوالمجتمع"تتصدوالقهء،،(ءلمىءراًسيهمأصحابهاوبقيعلىورفى

تتنظر.

الهربيالادبعالميةت!قبق(ج

اررفربروازلانمداموذاكحلطالعالميةظلتا"ةستمرهذاحدواًلى

فروعاصهـرهـ-نكفرعوالنضاليةاًلفنيمةقيمتهوهوللادبالحق!يقي

يةاعنه،ئكراوالظواميةالهرقيفىالنزءةمنهارواسبولالشمرارا)صقافة

حافلىداكوكلال!دائيةكالرومنسيةالادبيةالمدارسمنتخلفوما

الشامل.اًلموقنيلالتقاءادون

العربربةالشخصيةصه،نةبدءوى:اًلتراثواحياءالاصالة(د

اذاإنطقهذاؤحبببنوالتناقضالعصرتحدياتمجابهةمنوتمكينها

الاصايمفهومهافمما"لةالاصانواذايماصيتكرارالهشالحاصران

مجردةأفقية!كافي4اواالزصازيالحاضرفيتنعبرسءموديةواقيقي

ودورالاد!عةلابرلملاءلعبيداتهفيغايةيمثللاالتراثأحياءأنواد

ان!شهالالى/قطرووومابقدرالطائلةالاموالونصرفلنشرواعةالطبل

البقاء.يتقما

احتيارها:ومقاييسالموفدةوؤودها(2

ال!م!اركةرسمباايفادهاتمالتيالوفودفائماتالىرجعنالقد

جماقىلناوتبينتاهاعمالجداولراجعنامثلمالسابقةاا"تمراتفي

على:احرص1ااهمهااوراركاحتيارفيالمعتمدةالمقاييسمن

واًلحكو!،تللان!مةالانتماءوءمقالرسميلآالصبعةتوفر-أ

سواها.ماعلىتطغيقدبحيثالاجتماعيهاإنزلةواعتبارالقائمة

وادبه.،ركالمنتتفخصفيالوداءقىصفةتوفر-ب

السابقة.مشاركانهخلالمن!ءورهبصللاجةالافتناع-ج

.برمافي"اتثراالمراس"بمقتطبياحادة-!
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ا"ثنابامنط!بقةوممونت"المرتر؟ة"منجفاعةنشأهظ2اوتبعا

عببرصدةلغاباتا(ش،تهراتهـ!همثلالىص:-.ات!ناصب!تهيلنالر!

خلال:وا!ترفواأ"!،حةألارترافىفيبعصهاءئمثل

وغيرها،والحف!وا،هادبالمواكب-

.الرسميةالا"لهزةكوالىمسفياالجولان-

تعويض!ذلكوفيالهواءبفرسانوالتشبهالكلام1افيونتعاطي-

اًلهمىه،واتبتناشدلمومنالهوه!ئياوتشفاحقيقيةااجهةالمواغابعن

العواقر.حاتالمبواطلاؤوالسمهرياتاليمانياتوحملوالمعلقات

الدائماحدراء-ءاوطنحءةالتهـجص-بمالفرصةوابتزارانتهار-

افن.فيتسقطبكلمةولوالانزلاقمن

ا!اق"هبىبعدازرذاكرواضلأوالمونوتد?ههاالاصدقاءشبكةربر!-

:أنكلههداعندت!جرقد.المصلحيالتعالفرق!عةوزو-جع

وتفصبلملا.جولمةطروحة4ااقضار،ا:تمدت-

دورهادلفيالشكوافعاكتابةاجدوىلاؤيالاءتقادركر4-

منها.سأيىاو

ازظؤ!ايمكنكانالتيالمخمسصةالاتحهاداتوالمصاريفتضرهـت-

ووميد.يرصيمافي

..الحريات..تهراثناي!المهاالةههـب!رحرية:ثانيما

كلءوار!كونبدونهاادالمبئيةأقضيةاهذهاءام!هاوردكرنا"اولعل

بر!نمنأىبرلاله.صتجاه!ولطا(؟،امفرواراتالهرفعتم!مالاغيا

وكه!و./كصادهاليةرقالصكأمه!قبلادهفبميتولىمنايوماينتصا(أة

تأدلظه

اوءبلانتهلىولا"ناءجزالاعند"،النشراجهزةقاطه:،!دونحن

فا،الالالممال!بء--نتقدهيةظاهىرةأبرلآء*!دارهوباسةإمارسبه!ا

عاجه.واحتجاجالهورف!ضا،والا*ءشنقلال!

الموالهاابربيةابىدلادؤكبن4الواعادفظبمنفيوداان،/ووور

وبحمهمبلالموؤففرويقفونالمواجهةنفسىاجهونيوءموماالثالمث

؟؟ءإىقض-ضهمابركهمتمؤ!لاالىضقلاتداحل4قولجضم!نخملالان1

!اؤتممرونابهاا

كأتم.انوانهضواكرا،"جكماقلبوا

(ؤت!مراتأدييةصياعةولاموسميقىص؟ل!ي!ةبهونلاالمواقفان

ارمربية!لألق!

تاءمضالاا

صالءمعمد-الوهايببمالمنصف-الرياحيالطيب-الهمامياطاهرا

يوسف-الواد!ين-مرادبنهيمابرا-ونيسسالم-ءمربن

الزناد-الحبيبمهـحمدسبوحوثرالهادي-اكونيارضوان-الحناشب!

.خرو(فاسلاماعبدسالضوانيمعطفى-قىامالمضصف

بغعاد-النهضةمكتبة

منهااطلب

منسوراتجميع

يلادابدار

العربيةالمنشوراتوسائر


