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مارس-ادارفي-ونسفيعقدالذيالتاسعاًلهـهربالادر،ءمازتمر

ظاهـ-رةأنتء،آلرابععهدها"ا!داب"لهافردتوالذي،الما.ك!بم

بالتحديدذلكوهبم،ا؟4السابقة!ةالادبيالم-تمراتمنايينتجصها!م

الواجهةفبم،(،لبالغه"المؤمنةآلجماعاتاحدثتهالذي؟شحالهام

يسضف!انالمؤتمريريدلاكارآلتييرضةالوالزخرفية(لئدجاجية

"دؤزه!رازن،ميهرةلاولحدثفقدلا.خلفهاوالانفضاضيالانمقادتراثلاؤي

((يفعلوا))انيريدسىالدبنبي-نوهاتلاس،سيانشقايالادبيص"

المنهصوجاتءاج14الاكف،ءيرءهونبنلذوا،ومؤثرامببرااواف!لشيئا

اللبنانيوفداباء-لملانالم؟،مروانتهى.الفضفاضةالزاهشهالادبية

،!ئان!4بكلامبرباللادباءاله،مالالحادومنالمؤت!منانسحابه

بالاضافة"،اءرباالاد!اء"مجلةتحريرمجلسمنآلعامامببنهواستقالة

باللإناف-ن)1(.الكظاتح،داتخد!اخرىهامةعمليةفراراتعدةالى

اد!ءقىحركةاولانسلاحالوآؤعفيت!شكلمهساكاهطهدهوكانت

المر؟-منالعربيالادبيالزخرؤءوضمافياالعامالاطارعنرلصمبقى
وءماهاتالمبالاطا،-منالكلمةلتخلإهرنهافي-"محاولةفي،إلمخليجا

.الشارعاهـى

السارقة،-ةراتالماهـن،بهدآ،،يختلف9تاسعافالمؤتمرلذلك

خذبخاركاؤ*،/5!لم.خاصكأيدرهىدرالهصةان،لهذا،ويست!ق

اقه*ودفا،عامااماقاموففحياتئافيالادبيئوالاحداثالمزت!مراتمن

مملىسة4وا،ءجةالمصاورواسهأتمنء!د!قثيراىا،ؤتواتهدهمن

تطبه-قالىتطمحالانهناسأبدأهااننيوالمحاولة.لهاوالمعمقة

ف،الادبوالطواهـرآلاحداثدراسهفيالمخديثةالعلميةالاسالب

مثلها،هيبلال!المخارجوافعةظاهبرةليهمتالادبيةفالظاهرة

ظاهـ--رة،العإامؤك!ا،خرىوا/آطببوربةالبشريةطةالانسكلمثل

لب!ث.وافنحليموواادراس-ةأؤبال!لصيللاسلوبتخضع"مادية"

اء،رضة-ااويبدباك-رأييؤيهاءلمنمقمالااكت!انبصوالفر!

ناألى!ىاطمحاكك!العلصةالدرا-!ةهصنوالادبيهةالظاهرةفي

يةالنهإؤي-ظلالرآي-الم"قالاىهو،الادبيةالظاهرةعلىاجريوو

احقيقةابرؤيةفرديصاادء،ءيظل،بيخاصكل"ودأتياشحهـصيارأيا

فشها.الحقيفكأل"صجحقائلههـنن!لملالىالاسالىابدايصلاندون

دا-بقيعيرنت!ائجالىتتوصلانيمكنالعلمي!لآالدرالص-ةبينما

نال-ماوياراي-المقال.الدراسةصاحبرأيعنوصهتقلة

الثجرةهذه:تهولالهلمميةارر-اسةا.طوإبةادشجرةهذه:اقول

هده"انتصريححولنختلفانيمكنفبينما.امتارخمسةطولها

تصريححولنختلفانزمممتطبعلا،ا،قالفيالمإصئ"طويملةاشجرة1ا

هاسة4ءلممه"حنيقةهذه"لانامتارخمسل!،طوالشحرةهده)ءان

7391ا!دابمنالمرابعبالعددذاكتفاصبل)1(

3!

ءئا!لويفكن،3بهبئالذابالعوا*لىيأكأرلأمستقلطارحىدمكياس

،الشجلمرةويسقبمسبهفم!-4بر!هباىآلحقيقةهدهصحهةفيإشك

امل!بلأاالمقمالم-بسههـذهمثلاستخدامؤ؟!،يرمكشكصيرةوهثالهـحالات

يم!نوبذلك،الادبي!ةوالاحداثالظوا!-ردراسةؤي4المسننقلى

.خلافمحلله-تعلمء-"حقالقاونتائجاسشخلاص

ال،ىبالادراءمر،ؤ"لتق!ييم"بمحاولةنهومآنمثلااردناادا

شىامقااور!ءدامهنانحاولانجداا(ضاسبهـنفان،لتالصعا

)ذأكنحاصلي،ا(ؤمصرهداقي!كأر!،"نقيسس"محايدةعمية

ك2بذءتخاصين،حضللافمح!لمون.ل!لاعلمي!"حقا،!اونتائجعلى

لتبء-اسةالحقالمقفمي!ساتتميمافتيا!ئهلصةاوررااء-دامحالةمن

لم!تادل،اطرفاااقص!ىالىطرؤطاق!هىمنالاحكاموشط!الاراءتضارب

آ(:السبالهلمييلموبوالالى4.علإ،تغقمسمننقلء،ممقياى!ب"جبغباب

ا*ميبم،واالصحلبلعمليهلنساطملماريمكنوالذي،هناللتطبيق

املميةاالعرالصماتص!عؤكبفىا!عنطاقعلى،حالبالمتبعذلكهو

المرغوبطياتالمهاوألمعلوء،تمنواسعاحببزاتتناولالتيوالعملإ-"

تنظصياورلموبلم!و،،ا!أ،355!9+أفى؟ءح"!هىوا!،ات،!در

العق!لاو-"الكوميوز"داماستخىبدايةمعنشأللمعلومات

المعاوء-ات-تقبراعوالصبربوو؟تجهيمبعملياتاخضو-الالكهرولمي

ى-11ارعهابالا!ا!-قيهذا.الكومبهو،رالىللدخولواعدادصا

و?إءا"-4مالي!مهاولموماتلمهاتناول(الاحصاءؤكبام!ء4اسالهباستخدام

عا-!ا.تقييويةاًختباراتواجراء

"-درا-الاد.،ءءؤتوروتهجه!ا!ار!لمةبالأأطبعالصحيح،قالكل

كأالاؤتءإحباً!لماتصآثارهبرميعاستخدامطر،يئء-نهوكاملة

بيمانهثم،ؤجهطرحتالتيالادببةوالاثاروالقصائدالد،اساتثم

ا،ا!ىصةاليبالادطجمهكاءبهاطب!!ن!رائحاوكمواد-هـبلخظا

ألمه!نءن!انوانجداضضمةءمليى"اطبعباوهذه.المقترحة

الائارهدهكلتوفرولعدم-الكومببوترباستخدامبسرعصةاءاراًؤها

الادهس!في:بفبىالرسةالىبالاصإؤ-"،حالبباايالادبية

الاسالبببمالصتكولتجربةمنةالاولبالمرحلةهدهفيااكومبهوتر

كلماتءلمىؤقطدرالستي!ةمرء*غ.)؟(الادبيةالاثارتقي!يمفيالهلممية

،؟لاص،فةللمؤ"مرع!اي"الاؤاجلسةافيالقيتالتياوفيودادؤساء

اتيماائجالنصاندعلاح!قىفيجبولذلك.لهالختاميالبيانالى

وانكل-(كلهللمؤزمرمقب،لمااوحكماتك!ونهـنعله!اس:حصل

الببانوفكبالوفودكلصه،تفيالمعلئ!ةالادبيةللاجاهاتفقط

لخظمي.ا

أفرىمراحلؤئياور-ص!ءاكومييونرااسضخدامهـأصاول)؟(

الادب!كأ.-الءغو--"بكأالتح!رمن



الدرارر!هة؟ويلستم!"خافىامالت!طالثرائع-ا

نننرهابترتهب6!كماللرراس-"ل!ري!كأا؟،اذر،سخدم

-7291اوس!اراالعدد-الادابلمحط

كلمةس3،وؤهـ":أنرلبسكامة-2،المؤت!رفيهسكلمه-ا

رفي-روؤدكاهة-60اءربيةاارربرمه-قيممثلكلمة-؟،اء،مأالامين

الوفدكلية-7،وؤ-هـاأجؤائررد-ء!كلمسة6،البحو/ن

الوؤ--!رئيسكلهقى-9،السعوربم!ا)وؤدكلمة-8،السمهودي1

رئبيسكلمة-11،اوؤ-هـالمغربيارةجمسكلمة-01،الهلسطيضي

)*(..لممؤ"نمرلختامبمالبيانا-21،ار:صيلوفدا

؟ظالمصاهىإةا!ادزصةم!فوعاتس؟

ا)مثرائحعلىواطبقه!"،تبعها!ياالمقار!العلصياك!ث!إ!أ!ق

و'س!نخلاص!الشراقى-راًءةفبم،للبث!تكأ(لغروضعشرةالاثتي

للمقارلم-كأ.فقطاؤاءكطدهعطبين!طالمشننرهـة،سي!الا!،تالموضوع

ثمص-"اب،الث!رائخعلىو!وريرمحهاالنقطلهذهعددية"ورءبم"تهاد21ثم

على))رقمسك7بدحاصلإسن،شربرحةلكلالنهائيىةآل!!:،إبقىالقيكل-ة

ءسنيعبو،ابف،الخضاميوللبب،ناو؟!ودامنوفدلكل((قياسي

ف-كللوببممعاطةاكثرذاكوسيتصلح،اكل"ااسبيةالقيمة"

:يايكصانفسهاررهحت!ق

الموصوعاتنمتخطصان.وم!ضاعشرةالائنهـتيالثمرائحاستقراءبعد

انف-اوالمذهل.الشرائحتلكحديرثها95داراليتي!الستركظ

إتياالموضوعاتنفسه!اهياالموضوعاتهذهمنلكثيراانسضكتسف

الغخسرووالمدحالغزلءثلالقدكمالجاهلبمصالشهفيسأيدوركان

لألت4"و.ة"وستةاستخلاصيمكظانهوجدتوقد..هـالخوالحماسة

وهـصذه،ألختاءايوا)بيانالوفوداحادبرثم!صورهيرثيسي-4

:!--يض!عاتا!او.لمضاهاةاثىفلأللمقارمالا"سنتهدوو-ا

:الغزل-ا

،حتىحبيبتهفيبالننغزلقصيدتهاقديماالشاعريبداما-كان3

،الغزلاوبالحبهقي4لعلملأقةلاذلكبعدةلقصب1اموفوعهـإنلو

البلدفيبالتغزلكلمتهماستهلواقداًلوفودروساءبعصاندلج

-وورراللهحيا"ن!داورعوديدالوفسكلمةفني.تونسالمضهيف!

والقيبروانالفيبتونةومهد،ووبرضيونجع،والجمالالسحرربع

خلدونبنوعبدالرحمان،رشيقوابىن،لع!حنونوو؟ص8ءوحاهه

،الصابرةالمجاهدةكو.سالمهاوحيا..وافرابهمااسابيال!اسموابي

نهـج!--دال!جؤالرياوفداكلمةوفي."الخ05ا.ظا/ؤر)والمناخسلىلأ

صبغةيركت-ء،4ااشلقيفتونسويالعربللادباءا.تالسعاأرثمران"

احغراءاربهـوع!يضعفدف!سو،الجزائريللوفدبالنسبةخاصة

.الئهأ(.الصدىواب!د.الذكرىاء!مقجزائري"كلقلمبفيتثببرلتيا

""لاا،الاسبدلللختامومديحهاتونسذكرارجأالوفودوبعض

-العاموالامين-المؤتمررئبس-كلماتراجعلحالتيناوفي

الختامعي.والبيان-اهـم-نا-الجزائر-البحروبئ

:اوالسلطانالتليفةمدح-2

واالخليفةماد!(ايضاالقديمثاع!رايقفكانلمما

روساءكلماتمن"ا!داب"ننشرام:التحريرمنملاءظة)*(

فىاو!.المؤتهروثائمقفيومطبوعاسلفامهداكانماالاالوفود

هبم،الوفودرؤساءكلىإتمنناقصةكل!اتعدة!ساكاني!ني

أخذإانمنللقارىءبدفلا.الولائقتثبت!لماوارتجالاالقيتالتي

.الكا.بيوردهاأذيالنهائياضقييماعضدالاعنبا!ذلك

ذهـصعلىتمرافيفياكثيروناحرص،فصرهفيوهـوالسل!،ن

واورتاحهفبم-رق!ي!بةبوالرئيسالعالةهدهؤيوهو-"الخليفة"

كلمةففي.كلمتهفيمراتثلاثذكرهعلىحرصوبهـدضهم،كلما.دهم

ن!د:بمرالمؤرئيس

الادباءءؤتمرا"اا3-"برءلمىؤء"نفقضحاهـياهدااعرأ-ومانه

نابهجتهومنومالبهذااحعأحسن!اسنوانه،الءاسعالعرب

و/بررهدامؤ!هرزصاعلى!4بنف!فيهفاينرفا،مةهذهقائديتفضل

ذاواف"..والادبالفكرلرجالتقديرهمدى-اخرىمرة-بررلمحث

كاؤةوباسمالخاصبا!ميالرئيسسيديلكماشكبرانلييطيب

الثجيعوهذاا*ر/5-قىااللفتةهذه،هناال!،ضر؟-!العربالادباء

ورجالاكتابوااثمههراءاعلىتعدقوثهفتئتم"-!الذيإماد!ا

لطف"ا"و"عل!شيما"ني،!ههناح!لأ."لخا000اخك!را

اشعراء.واالكتاب،نالرئيسموقفبهى؟يوصفالتي"الاغداقو"

يمتدحهـونالئتمعراء،ومنحلس!(1!لملأقةزالتمابانهاتنئهكاانهـا

سةال،لمرق-نفسوهي.الشعراءعلى"/مدق"والخليفسة"الخليف

ب!لتتاهـد.الهربربوالشاعمرل*ربي1االسلطلنبينالقديمة

-!العمثربنا!رناؤي-العربللادباءالتاسعالمؤتمرفيصد!

رهساووءكافالتي"از*!م"و"إب"الرعاو""الئفضل"معانياؤكلر

لتيا"ةاحفاواءإىلشكرا"و"،نلامتا"مةانيو،لخليفةا

وال-من،،السعوديةووؤورأماماالاميصنكلمساتفيالكتاب،قدمها

الختاصي.الي!!،ئوهـجم!

3-الفضر:

بقبمجلته-الفخبرؤياقمهائدايدبجالقديرمآتشا،-ركانوكما

؟ء،،راته-صفانهمرأسشاوديضهأوونسبهاصلهاوعائنتمثهاو

وهـوالوفودبةض!رى!بباموضوءس،كضضحا3(أألفجز)1نجد

وا،وامجادهوبانتصاراته،الوفد!نهالقأفيمبالب!رالفخراما

والدين،باللفةا.غضراو،لمبالماضياو،!ملبالعروبةالففر

بالجزاث-رو!الفخ.المؤتمررئيسكلمةفيبتونسا!رضج

(ؤيهذهـالامةطاي!سلا)بالكن،بوالفخر،ال!جرائروفتكلمةؤي

ااب!رربئ،وفدكلمةفيبابىحريسنأهخروا،اله"مالاهـىكلمقي

،"كلمةالةعهحىمبداو""الاسلاممنكلاقو""ا"وباءهد))بلفخزاو

و!--دكا!مةق!بماأال!ربيزوبال!طولاتافض-روا.-ا.سعوديالوفد

وهـذه-الخنناميالبيانفيهذابكلالفخسروعبارات..فلسطين

اثءمراء،جتمعاكانص.جمث،عكاظلاسواقمعاصرةةصو.سوىليست

بغ!كته،الفخرقصاندمهمكلليلقي،تفائروالهالقبائلمختلفمن

الذب-ش،الناضجينغيردائى،اليها؟جأبالطبعبدائيةممارسات

الثقسةؤقدا.همعنكتعوإضانفسهمامتداحالىبث!مدةبح!تاجون

موتمرفيمثلاتكونعندالفهـخسوتبرهـريمكنف،بالضفس

الاء"ببل.القد-موتراثف،ر،!نابحض"4اره،لمنذهـرونر!هـانعالمي

م!:ىهـاافهمفلاعرب4فيروذوكلعربيالمؤ-مرانالغريبل!ن

ال.!ربالادباءانيفترصالا!يؤديهعرءىايولاهناالتفاحفر

باللغةاوا،ضبىباالفخرادنمعنىما؟االاقلعاىتاريخ!يعرفون

،مضى5!؟-قىالمختلةبالاؤطاراوالقدهـاءءنبالاءلاماوبالدإناو

اثسورةاانتصارعنالحديثفيالجزائروفديستفيضان،مثلا

دبولاتلكالانتصارفترةجميعاعاصشواادد،ءامامالجزائربلأ

ا-ستلةالمه4أجيداعنهاوي!رفوابهاسمصواقدا.هم

يجبانناهوفقطالمسىألةبل،ثورةابلأقيمةلتقليلم!حاولة

ذهـودةاهـ4،جد!دلفكا(ءالىنستمعلكينجتمعاناجننمعنااكلما

ع!منهةاهانةوفعيه،للموقتمضيعةعءرليسالمعروفدةالاشياء

ي!وربمهـايد!ونانهمفيهميفنزضانيجبالذ!ن،للمشمعببن

ا8(،الامةهدهطلي!مة"نسميهمفكيضوالا،حولهم



تب:الكا-الكلهةيةحر-،

وباعنبارهاولبمكإساسالموضوع!ذاالبدبهيةالاهميةرغم

تصريحساتايةمنحتىاقرب،للاروباءيلااتمرصلةاوضوعاتااقرب

مننصفاقلاًلكاتبقىوحر!أكلمةابحريةطالبفقد،سبياسهية

الموضوعأعتبراذيالبنانوفدالىفبالاضاثقى.الاعنإءالوفود

وسور،بسلمغوبواالبحرينووصدايضابهطالبت6الاولههه

ئعر.والجزا

محددةعمليةاقتراحات-ة

شيئاالملثتمريفهلاناهميةءنتحدثواقدالكعيرينانرغم

فالذين،ورقعلىحبراتطلوامصيى،تتوصياتمجرديكونولا

الافتتاح.يئكلماتهمفياوضحوهسامحددة"اف!سال"باتخاذطالبوا

المملي!ةبالافننراحاتهناواقص!.الوث!ودعددربعمناقلهم

وكيفبالضبظ"هعل"ماذاص،حبهالنايقولالتيتلىفىا"حمددة

اواصرةتقو"مثلالعامةالامنياتنثومجردفقطواليس..ومتى

ينبتكوهل؟كهفهوفالمهم."والمفربلثمرفىابينالثقافياقيدل

سلطاتها.ما؟سنكونهامتى؟ذاكعالىرلاثراف!جنة

صءبكميةالخروجهومؤقمرايمنالهدفان،باخنفصار

والف!ريالادييالمسننوىرفععلهىتهملالنىالمؤثرة"الافعال"

ي!ضحقالفىيوحدههـوومةصلمعدداقتراحكل.العرهـ"برالبلاد

لأالتيالعاووالاقتراهـاتاوالامبإتوكل،والالتفاتالتقدير

والحسصاب.آتقديراكلملبةمنستسق!تطبيقهاتفاصيلتصاح!ا

سمعبب"عمليعةتطبيقاتيقرر-تمرامأنعقدانوبنالفر!هوفهذا

امنياضاعنبالصحفمقالاتنكتباومستقلى"خطبازلهقيانوبين

عامسىقيامنياتعنيضمخضالذيتمراًلمة.الحميلةاحلامفاو

منسالاتبمجوهـةشه2الاسعننعاضىكأدائ!ايرمكنمكرورةوتصريحات

الصحف.فيمنفردة

النهائيئ:العلصيالموقف-6

امقحاىبهويقص.!،والتقييم"فارنةموصوعاتاخرهوهدا

ذنمارنوفيه.للبحثعرضتشريحسةكلفيالصدقوحجمكمية

الختاميالموقفوب-ن6وفدكلع!نها.رخدثالتيالاختراحاتبسن

وهذا.الاقتراحاتهذهبصدد!الوفذلكاتخذهالذيالعملي

المطروحةللكلمساتوالفعلهسةال!مليةللقيميةمقياسالوافذعؤكما

كلمف4فييعلناذ4نجد،البحر-نوفدبرئسىمتلاضرفيافطدا

على،با!عملالوتمرهذافيوبالذات،مطالبونانناءأ:الافتتاحهـية

..المفجرةوطاقتهاوحريتهاحرمتهاالكلمةاعطاء

الحالبم؟نام!تصفيهذانحققأنالاخوةا!طالمم!نمنهل

المحلي،للاستهلاكءوكونانتمكنكلامايولكن،جميلكلامهذا"

الموفنفوبفعص.الفعلساعةتحينء:لحمىا((الفعل"ه!و"سوالمقب

انعسحبفدان!نجدأبحريسناوفدلهـئيساكهأئيالعملي

"شيئا.يفعل))لنالموتمرانوج!*عنصالبتنوؤءمعأؤتوامن

الامر.لزمعندمااواقعافيطبققدألمعلنادكلامانهذامعنى

اخوىفوفوداان؟جدبالمقارنة.صلد!رجل،اذن،هذا

واؤقت،ذلكمعولكنهإالفكرحريةبضمانايفا،بشدةطالنت

(،اعلاى"بمجردالاكتفاءمعتتمثمهىان،انها؟ياال!مليفيالموقف

سبيله.فيفعل!لآخطواتاتخاذدونالبيىانف!بذلك

فال!تصنه*-ا3

سعقسماقيألمقارنةلموضوعاتبقةالهامالضعريفعملإصةبعد

تصنيفالذيباةنقوم،دراسنهااًلطاوب؟الشرائحاس،سهاعلىونصنف

كالتادكط:صلمولشكلفيوضمهيم!ن

ا!ارنةموض!،لديهـعلى!عترلمالذيناثف!ارنةموضوععلىا،ماللىعثرالذيقالمقارنةموض!

كأالعربالجاععةممثل-لبنان-الجزائر-العامالاهـن-افئتمررئيس:الغزل

سوريا-فلسطين-ااًلمغربساليمنالسمعودية-اًلبحرينسالمضيفالبلدذكر

البحرين-العربيةالجاهعةورمثل-بىظن-الختاميالبيان...ؤء4التفزل

-فلسطنسنسورصا-الجزائرساليمن-الصامالامينا،ؤتمررئيس:الحاكممدح

المفربسالختامىالب،ن-اسءودقيا"الساطان"-الحاكمذكر

ممثل-العامالامين-المؤتمررئيس،..دنروالثوالمدح

المغرب-سوريا-لبنان-الجزائرالبحرين-العربيةالجامعسة:الفخر

سةالجامه-ا)مامالامين-المؤتمررئيس-السعوديسقى-اًليمسنسؤلسطبنالبطولات،الاصل،بالقطر

لسيود-لأ.ا-الميمن-فلىسطين-بهةمرات.الختا"حماالبانالدين،اللمغة،الانجازات

العربلآ-الجامعة-العامالامين-المؤتمررئيسسوريا-الجزا!-البحرين-لبنان...سالتاريخ

-ناليمسسالسعودية-سورياالختاميالبيان-المغرب-اماتببحريةالمطالبة

الختاميالبيسان-فلسطين-المغرب-لبناناقتراحهـات

الضر(الشرائحبقية)لرالجز-اب!ريناعملية

لنابمحرا-ات،نمح!دة

النهائيألعمليالموقف

اقعقببع!م:-4

فيمؤتمرالمفترفربالههـفاوصوءعلأؤسةايةالموصوعلهذا.....،..

اروصلمحبنوالادكلكطالفكريالمشوىوضععلىال!هـلهوالادباهلالسابى.الجدولديا!،ر!"موضوعحسبالشرالحزصنيفبعد

هل..وتش!اءل-الغزلسالاولالمقارنةموضوعالىننظر.امربيا(ا-)لأأفيهاالسلبيةالموضوعاتبضحوذلكال!يمعملبقينبدا

احداارىاناستطيعلا؟الادبيالمىكوىبرفعءلافةايةالموضوعلهفياا؟ووالموضوععلىالحكم(اكا)القبمسقىالاج!ابيسةوالموضوءات

نءنقولبالمثل،(ا-)القيمة،اذن،الغزل.منح.بنعمسيجيبؤيالمقرضبالهدثطالموضوععلاقةعلىسيسوقفسلمبياوايجابي

.للادبش!يئايرحققانلاايضافكلاهما،الفخروعنسالحاكممدحفسيوالادبيالفكريالمستوىوضععلمىالعملوهو،الادباء"و"مر

ل!!انخلافلاالكاتببحريةاًلمطالبة.)-ا(القيمةلهمافترصدونتساعل-ائزلىا-الاولاقارفةاموضوعالىرننظ.العرببمالم!مع
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دون،هيكمحاوتبويبهاالموادقراءةعلىيعتمدالسابقالاسلوبتقددم،)+ا(القيمةلهانرصدولذلك.الابمستوىبوفععلاالة

مقارنة.موضوعلكل(الوحدةهي)موحدةقيمةورصد،اًضافة1(0)+ا؟قيمةلهافنرصدايجابيةقيمةهوايضام!عينةعمليةاقتراحات

التنهخصوالنقديرالذاتيأحكماويهامارلسشاالتيالوحيدةالخطوةءملياموؤلفاوقفلمن،1()سئرصد،الئهائيالر!مليالموثفوعن

قببمهـيوالةخرالحاك!ومدجالغزلقيمانفيوو،قدرناا!نيهيوروففايرقفلملمن.().شيءلاوسنرصد،وكلمتهاؤ!راحاتهمعمتفقا

ولاءلملاقةالمئر!يرؤيالمفترة!الهدفتحقيقاىانرقديلالا*،-ألىيبيةمف(داع!لمياموؤهاوقفلمن،-ا(وسنرصد.وأرائهكلماتهمنعمل!،

.الكا-بحرر"قيمانبالمقابلواًيضا.اًلادبيالمستوىبرفعلها.المعلئهلاراف

لان!"ايجابيىةونجمهىالنهائيالعمليوالموقفالعحإيهوالمقترحات:التاليالجدولفيالقيمونضع

قيمةكلالموقفاقتراحاتحريةمدحالمقارنةموضموم

شريحةالعملىعمإتئالكالبالفخرالحإكمالغزلالشريحة

......-ا-ا-االمؤتمحرئيس

3++ا+1ح!ا......لبنان

3-....-ا-ا-االعامالامين

ا-.....العربيةالجامعة

2+شااحد-حااسا....البحريئ

متعاثلا+ا+-ا..-االجزائر

3-......-ا-ا-ااسعوديةا

\+....ا+....،.سوريا

متعادل..ا+..-ا....وررطين

2+..ا+ا-+......المغرب

3-.....-ا-ا-االيمن1

2-....أ+-أ1-اًسالختاميالهجمان

اروتمر.همفنحوتمملجابة1الاالقيمجموععلىنحصلمعاالموجبةالقيمباضافة

ابى!.،يحسةالاستنتاجاتهـنهواشخصياالتقديرهذاولكنلمى2ن!ملهعاالسالبةالقيموباضافسقىح!ا+؟-+8+3+2وهي

.لافوالنتائجالاس!اببينالسببةالعلاقهـةمنح!منا!ستخرءمة8لديناانذلكمعنى-3-3-ا-3-3!2--15وهيالسلبيةالقيم

والمد!الفخرالغعزلبنسبب!ةعلاقةتوجدلأ7لهبديهببايبدواجمص-وع4ا!هائياقصمةاافتونل!لمب!يةفبمةاوهايجابلآقيم

اتحب،ريك!ونوبذلك،قحقيقهااأؤتصرمنالمطلوبالئتائجوبينمقدارهال!لمبب"قبححة!يدرسناهااكني!دمثرةالاشتيإلنمرائح

هـسرزاقيوصة.منطقيااعتباراسالبةقيمةذاتالموضوعاتهذهالكله-،تدراسةخلالمن)او"مراحصجلةانوهذاص!ني-15*=-7

مةبطيتفقانبمج!رد،في-رياكأراقئانسىلاييمكنانهالاسلوبام!ليباتوا-4-ييحعيلة!ما(فقطالختاءجمماوابحطنالاحتتاحية

والتقعييىمنيفالتصباجراءيعقومان،والسلبيةالايجابيةالقيمعلىعاىبلوهذا(+8)الارر،بياتضحفتكونانتكاد،اته)بها

ف--:نراك،1القبمةنفسعلىفيحصل،المدروس!الموادعلىالمجيمائدةاكثرانعقادهعدميركونوبذلك،ربحاوليسخسارةالمؤتمران

تقاسمحالمدمقيماسهـوالاسلوبهذاانمعناهوهذا،(7-)05از!قادهمن

لاحد.الذاتيهبالاهواءتائردونالادبيىفاكلاهرة2اقيمةبهال!ه-ةحسبزراز!،ترتجبااثرائحفىتبارا-ص"ن!ننطيع

نطبف"ت!هـابراؤصادةالواقعفىلموبالاسهذايفيعف-3:يايماعلىنحصلوبذلك.نتريصةكلعليهـ،حصلتال!ي

ءتلا،،اجر.لناهانحمتفاذا.التأئجونقارناخرىمؤتمراتعلىلكلالقيمةالتنريرحه

انتببسقياعلىحصلناو-؟عاميسنبسد-العاشرالادبيا!تمرعلى3+-مإنحإن

نص!اي،(3؟/1-)السالبيةبالقيصةللمراسةاضهلاليةا؟+المغرب-يئالبحر

فدمحدثؤحدانهمش،5فهذا.التاسعللموتمرالسالبةالقي!كأا+سوريا

واًن.!التا!ضعفيعنهاعاًشر1اؤكإ(4والفعبالاثابيةالقيمة!طمتعادلفلسعطين-الجزائر

مفلىقيمةلحىحصلئااذابالطبع.الضعفبمقداركانالتقدما-العر!ءالجام!ء

هبوطا.يزدادالادببلآاثوتمرات!ضوىانفسنعرف(01-)2-الخاصطالبيان

(03وهكحذا3سلعاماالاجمن-المؤتمررئهسى

مبسمطى"كتجربةةاوا-صورةهدهاني-"النهافياقولاناحباليم!نساروءودية

ولاكمحابب،االادبيوا؟وركرالاببنببلفكلعلىلعلمى!يلعقرلىلبفينهولبم!حد"لالمعله:احيعرةملاحظك!5

!اءقيرهـ!بلالادبحرمةفبمالعلممنكأدخلأجهـ،اين!رانباهـواد!صىاورد!"التتائجانبملاحطةالع!ايةي!ب-ا

كأالانشطى-بقيةهـي!!سضركماالادبخثمةفيللطمقسحيراكو،تحريان4شاماالدراسةتكونميوالمؤوضى،فقطالم!روسة

الدوالى-،تان.للتقدمووسيلةللاش!؟نخادماالاحرىالانسماليةءصا0.0ً.،،.0،1الاداًلاثا...

املصايلاسولىاستخداممنكشراتستف!دانيم!نالادس!".لمولمرديكدورلميبب"2جميععلى-فلص

.....003.حيدتههوالسابقإوبالاسفيمااهمان،لاححرةيجب-3

لسمفاخبرىانسالهـيةعلومفبىف!صلاعملياثبتكماالمبسهـ.التيالنهابةةاصلمب!اا!فيمةاربمععى.الذاتيةءنواسض!لال"

والسمالسة.الاحتماعءؤ،نراأ..()
...وأيستالمودهرجمرلسحصبم)رجمطهيليسص-7علههاحصلما

ب!اسببليقرائسواشويوركعلىصصوقفلامحا!دياسلوب4مقالىقيمةهيانما6أحدرأي

*94+ام!كا!!*5!اةالداالقيمهذهمثلتحمى)3((هـيامتارخمسه)القيمةانكماتماما،يستحدمهالديالشخحن

واتخطيطءوالاجته(عوالاحص(ءالاثتصادعلومفيكثيراوتم!تخلملانذلك،يقميسهاالذيمنعلىإتمقفلااذياالشجرةطولمقياس
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