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الدكهور!يل3الوءكماالمطم!يبكاملمصطفىالبلاغهذايقدم

ا)كظبلاتحادالقازوني،الممتلو!مسفنهآثحصيةابصفتهاثريسسو"لي

ال:بلى!رنتارع6رفيالمكتيببصوانختار4اوهءلمهـهابناللبناز

.لقاهرةبا
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الموءموع

فيوالسباقذؤطاجراتممنسلسه)ةالاولصدهالمشكوارتكب

اكى-،بواتحادالادابدارص"حبآلر/سورم!لادكأورامنكلحق

ارزم!وراضدهانىكونثمرهاالتيالمقالاتمنذلكوثابتإبى:افبئا

فلاني:للبيانوفقاوالهـللألا،صورمجلتمطفي

اإنشور(؟ءمرعاىؤاوررة5امواثءرللادبقهرأءا،)مقأل-ا

بؤاص،درآ053؟رؤ!ءددالمصورصجلةمن(محى-ةالعفب
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ددء--اء!ورمجى-إ4من5الصفحةؤي/اثوراالر-عبونوأنتم

.7391-4-13فيالصادر2531رفم

رؤصمها!مفحهافمطالمنشور(؟الغجريرطلعدمف)ءقال-3

.7291-؟-؟.فيابصادر2ع32رقمعددآلمصير،جلةمق

كأالصةتسؤجمماالمئمشور(؟تصالملأفيحدثمادا)ءكأال-4

.7391-5-ا"ياالصادر5رؤنمعدادثلالامجلةمن78رؤم

ب!ء!)-إكأ،رقما؟صفحةويا(ستمور(؟دءـفيلماداامقال-ع

.7391-5-افباصادرا5دمعددا(صور

ب،لادبرميداوؤر،بمنررواءالذعرس؟لفةالمقالاتتتصلولا

إدكورةااقالاتفاناخرىزاجةو"نهدا،الفئراوالسياكةاو

القذؤءبجؤائما(قتبرنةالرخيصةلحاذيمبنحنسدمجردىزلمكوانتعدولا

اإم:،نيينالكمابااتح،دورر!ادرسهل!الدكتورمنكلحقفيكطوالسهب

ا*ربب--سكأاافهوباى4خافيةتعدلممشروعةتببرلاسبابوذلك

الواعي!ة.

اةكأبامقالاتهؤمطالاولضدهالمشكونشبهؤيه،لجر،ائماوتتمثل

كلناللبنانبينالكتابواتصإدالر/بس5ييلالدكتورمنكلالىالذكر

واحتقارهقاقونهااليهاسفدتمنء!قابلاوجبتصادقهكانتلوأمور

.واعتبارهشرفمهوخمقنىوطم"أهلعند

وات*أ-،دادربرسسههـيلالدكتورآلىنسبالاولضدهفالممفكو

،)تيارروؤ-سالا-ءادوهيابرنبيةلدولةتبعيتهماا-لب!ابنالكتاب

يروجان؟نهيواوثولةشعهـباممرضدبياتخرخططايرضفذاناوانر!ما

يتقاضيانوانهـولوالاخلاق!ياتكبريالةوالتراثللاديانمعاديةلمبادكطء

الاولضدهاًلمشكويرىالذيالسوفياجمطالاتحادمندلككلء!الثمن

ومق-وقوالديمقراطيةالاثمتراكيةمعلااةلمى5وفلسمفتهكلامهقميام

ابمبة.الاسوحرياتهالانسان

وزملائهالريسسيلالدكتوراأىالاولضدهاثكوا/ضاونسب

مصرشعبوبمصالنتمهيريساللبنانيامتابحاداعضإء2الادباء

73!السمنمارسمهراواخرفيانعقداًلذيالادباء.ؤتهرؤكاسواء

الزعموواويخاأف.ب!دهاماثوتوقبلوسواءخارجهامتونسضط

والحقببقة.الواقطع

دررم!ىا!مهبلالدكتورواتجمارشرؤ!الجريءالزعمه!اويخدكش

اللبنا.-ونويلادباءادرإمسسهيلفالدكتور.اللبنانيينالادباءوزملائه

ابط-لمنالمناضلينال!ربيةاًلبلادابرضاءمنا!ثقفيناطليعةفمطيهفوى

اوجعيةاوالقوىالص!يونيةضدوبمهوبهاالعربهلآللبلاد.الكاملفن!عررا

الاميرمطلآا"ءلحدةالولاياتوتتزعمهاتقودمإالتيالعالميةوالاستعماريركأ

خغلالسوإالعرببئالاوطانعلىالسهيطرةمنهاال!دؤطخطيرةامرةءلمفمط

افلامهماًللبذانيونوالادباءاددنسهيلالدكتوررصدوقد.شعوبها

فيوحدتهاوتحقيقواوطانهامربيةاا!لشعوبتقغاجلمنالشريفة



ف"تحتيليةمسلإوشعبهامصرعلىاساسايقعديمقراطينظامظل

بلغتهلما4ايضونتيجةمصرتملكهااقيالهـائلةالامكانجباتالىتنادبالاس

والثقافي،والاجتماعيوالعلميالص"عيتطورهافيكبيرتقدممنمصر

لبالعربيلالعالمقلبامصرجعلالذيالاصيلالراسخالتقدمهذا

كامةفيآد،مقراطييناالوطنيينالمثقفينجميعويو.ن.ايفاوعقله

بهايؤمىناتيوالد/مقراطيةالوطنيةالاهدافبذاتةالعربيالبلاد

غيرهـاثونهيالاهدافتلكانورووناللبنانيونوالمثقفونالادباء

مثلذلككلبعدجاءفاذا.والخائنالوطنيبببنتفرفىالتيالحقييقة

اثريس!!بلالدكنوروطنيةمنالنيلمحاولاالاولصدهالثكو

جمعاءالهربيةالشعوبحلصاوءملهمايمانهمومناللبنانيينوالادباء

ءرمهيكونلاالاولفدهالمشكوفانا،لبنانالاصغووطينهما4فيبما

ادريسوواتحدادسهيللدكتوراحقفيوالسبالقذفحدعندوقفقف

الماساءقدالشنع(ءبفعلتهايضايكونانهبلاللمتإنيجمنالكتاب

المستفيدون/بدووهنا.العربيةاابلادكافةفبموالوطنيهنالوطنية

اروالاستعمسيةالصه!و:العربيةاًةشعوبطاعداءوهـألدالوحيدون

علاءالصهبونيةوايص،الامهـيركيةان!محدةالولاياتوقودهتتزءمهالذي

.4العرببالىللأدفيا،ءيركبويلاسحتعهار

وتخرصاءةتهجمات"سبيلؤكهاالاولضدهاثكوباالامريقفولم

هـصدء:رراللبنافيينالكتابواتحادادريسسهـيلالدكنورحقىأؤمإ

اعصف؟مجلةواص-!اربالغثناثريىطيلاقدكتورفيهنراهرل

ا،ثينم!ؤرإقبنوحثر.المثروعمةعيربالطرقالمهـالاىاوال-ءجمر

عيرهمومعءعهماتفافهادريسسهبيلالدكأوراسعدانيئا(توالادباء

التحررفيالعربيةاثءوباملوالديمقراطبةالوطنيةالاهدافءلى

الادبساءمنافرإقاهذاوصةطفدالاوانضدها،ثمموفانوالنملأم

الاولضدهالمشهء-صوويكوقاوالديمقراطيةا!وفىقيبانعدام4حثقة.نوا

!منبالحافهاثريسس!لالدكتورحقؤكباوؤ!فصبقدبىلك

والديمقراطية.الوطنيةمولبانهالاولضدها،فكووصفكلمن

***

والسبالقذفئمجراقنرؤ!ؤ!!الاولضدهالمث؟وان7فىا-حووا

الذيالامرللت،ننااكتاباواتحادادريسىسهيللىكهوراحقفي

،203،303،603الموادلاحكامبالتطبيقالقاونطاؤلةت!تيؤء

--واتسضئلاثادةرالحهستقضيوالننياوـمقوباتقانرنمن703

باحدىاوجنيه0001علىتز!!ولاجنيهاخص!ينءنتقللاوغرامة

.ئبحت!قو!ها

بجرائمراخرةالاولضمده4شكواكنبطالصيالمقالاتكانتوادا

الكنابواتحادادرإسىسهيلالدكتورحقفيوالقذفالسب

آ-ذياا؟خ!يقاوفيالبلاغهداإفيآلوارداضحواعاىاللبنانجين

اكاذيبنجيرتتضمنلم!المذكورةالمقالاتفان،اله"مةا!نجابة4برلستقوم

موفف"!نولمتونىفيالادواءبوابرزمرالخاصةائقللحفوتريف

صاوطنبلىايه!الم!تهرذلكؤبط4شاكلةع!ومنالاول!ههـهاثكو

وئزبدوآ!إهاختلقهماءلفيكذبهثبتالنقيمعلمىبىيؤعمكما

اثناءالعربالادباءءؤتهرعتمطرتألتيوالاوراقالمستتداتدلك

نس.توأ!فيدهظنها

دار،ؤ--ةالقانونيالممف-لهو)ثا.كطا!دهالمشكواروبما

ضى-دهالمشكو)يمونثمومنالاولة+دهالمشكوفيهاير!ع!لالنيالهلال

ال!بلاعمقدمايستحقهاالتيالهءويضاتكاف!ةعنمدفيا!ؤولااثانيا

!فودلكالاولصدهالمشكوحقهيافياقترؤ!االضكطالجرازمعن

سبق"اوفقاوالهـ*لوالمصوراللالدارم!لمةفيكأ:!ااتباالمقالات

بباذ4.

عليه:بناء

استعدادنامعابلاطع؟اهذافيبالتحقيقالقراربصرررملتكرانرجو

حقهـ-افيا؟ثكوءعالتحقيقياجراءالامرورجاءباقوا،!ناإلملادلاء

حقفيوالقذفآلسببننهمننيالجنائيةالمحاكمةالىأولهمإوتقديم

.البلاغمقدمي

التعويضاتاقتض،ءؤبيال!*تالاخصوعلىالحموقكاؤقىحفظومع

الهلاان.دارقبلمن

التحية.وتقبلوا

***

اضقرااكأعلمنأوؤد.الدءوىءريضهنصهوهذا

.الؤإهرةؤت7391(سبتمبر)ايلول3فيتحددقدفيها

ال!صيفية.المحاكمعفةالىيصودالخاخرولىمبب

هلفه*بطاإايلاد؟ءيإرقا

في:كأاللر*رسكبممجيى!ن،ذالاستكلنوت!قينا

هـت2ؤفياليمن!-ن.والعتابالادباءلاتحادالماؤقتةال!تمفبذية

هـة...صرونء6؟اسعهـدافينشرتأكيأالتا)يةالرلسالة

ا)-.-إرر-بللتتطيمالمركزيةاللجنةحاللسان"ثوري2ا"

القوميه:للجبهة

.المعحترميناللبن!انيينالمممتابا-جاداعضاءالاخوة

.واعزازودتصيئ

م7391"الاداب))مى(ابرويلا-تبس!،ن)الرابعالع!روفي

الم*-،لمءلميأط!هنا..تونسؤيازتاسعالعربالادباءاؤتمبرالمكرس

اهـا!تمرالىوفدكمخاضهـ،والتيالن!ليلةالقاسيةلمعركتكمالرئيسبقى

والتعبير.الفكرحريةعندفاعا

الوفدع!دةبعداص!رت!يهالذيازبياننصباهتمامضالك!ناكما

ابر*هـزهاخطواًتاتخاذكمثممنهانسحاركماسبابموضحينأ،ؤتمرمن

واسن!فس!الة،هيئات!بكلاًلعربللادباءالعامالاتحإدءنانسحإبكم

اعلاكأمو"اًلعربالادباء"مجلةتحرءرمحلسمنالموفرا-عإمأمتممم

واحبوا،عامكلص-فط"الاحرارالعربالادباءمهـلتقى"اقم!

..ام!الحاالاتحادعنبديلآ)ءرب!لادراءا!خادلاقامةسيكم

بتونسالتاسعالادباءهـوتمرفيافكرارسانةهانتلقد..حقا

المنامنينأفىوانماآلحيةالضمإئرخطىيتبعونالكتابمنحميريعدفلم

والولإلمثخصيةااكاسباالىشوفاويخنحرؤون..الظالموالسلطان

احائط.اكلضالرثيلةالةكربرهـآلةضارب!ين،والنزههـةوالسياحة

دويةالربلادباءكأماتتدويأني9الاملصحموناكانلقد

والصسفالفكريالاستبداديةوالمطرساتالرجصةالاحاسشىت!زقحادة

دءالعربيةللجماهيراب!ليالكفاحم!سؤول،!قبوعكيوتصور

.واثرطفيانالالصرزفلالشكالوشضىارجهيةوا4الاستعمارالقوىكافة

موقفساالعربالادر"ءيقفاننودتقمميمواطن3لوكانكنا

ف!ءرعانوناهـيناوالفنافينوالادباءالكتابكافةمعومت!ض"!لآلثريفا

9واناالعربيةالبلادمناًخرىواجزأءوالبحرينوالمغربالسحودرلة

م-مواقف!بس:بوالشفسبمالجسديواتننعذلأيبالاضعطهلدمنبشعة

فيا!احف"اوالمهيمنةال!لامقوىاراءاثوريةواالتقدهيةلوطنيةا

وطننا.منشتىاءاصفى

ا)ناساكثرهمالكلمةاصحاببآنلاعتقادنى،ذاكالى9نطمحكأ،

تمقدالذينوهمسبيلهافي)خشهادأواسر.رقىالفكللحربةتقديسا

-ؤلتقيإحالكأفي8!موصكلليع؟ثورايا-"واانفيالإءالءليهم

الثورةا،يبحيمثالوبيةالارضفيوالتق.موالديمقراطيةالتحور

صراعاتوانج،وحدهعمقاتزدادإقص؟توالثيوماثريوماارهاويزداد

وليسثورةالفكراننؤمن1،ف،ولا.ون8،وضوحا9فراًوةاكثرتمسي

الاد!-بوان..ومخاملةونفاقوخفوعوعبودوبئ،ولاءطقوس

احقااحقاقيير!هملاالذبنالمرتزقةثأنثىأنهالللأمبدقكطلماا!كاتبأو

سبميطفيللواؤيممننيفا3رورشاهديكونقدبلارناطلازهإقولا



السلامة.ابتغاءاوذاتيةمنا!عقضيق

.الاخوةايها

-لوم!ببمث!هبمالعربيام!العافيالفكرمبداناننلأرينكنلم

،/-نخ!-سقاثخصيةمكاسبهمعلىالمحاقظةالىتاعيناالضمائر

ارر"اكل)دربركأاؤتمراتاكيونراًعاراعاهؤلاءلامثالوان.منهالمزيدا

.والشرفالحريةمواثيق

ي!نلماؤتمرااىااوؤدواممنكثيريناننفوسنافيحزولكم

وانتهازاكلامافيونوتعاطيوالهرف!والسياحةالارتزاوسوىهمهم

تفضسلكما،واثخمصيالمصلحيالتحالفشبكاتوتوسيعلفرصا

فبماوردتصوهالذيبياز!مفيف!وةلححواالتقدم!يونيونالتوس!الكعاب

..آنفا4البارواربالعددالختاميالمؤتمربيانعقب"+داب"

اكت-ابواالاد/،ءرفاقنإرجاءتونسفيا!تمرونخيبلقد

با!ف-!ةالادباءمؤتمرالىيتطلهونكانواوالذينيئالمضطهدلشرفاءا

-ء(هه!الحا(حةمحنتهمفيتضيءوتضامنتأييدكلمةالىويتوقون

ازرهممنفتشدوسلاء؟برداقلوبهمءلمىوتنزلى،المتحديةالشامخة

اخ!-باالملظخينأوواءهموتخذلالكفاحلمواصلةبإلطافةوتمدهم

.لعاروا

فف-فىعميقسباتفيالضطئرغطتكلهذلكمنبدلاولكن

كانلوكما!،!ناؤحءنكلوعزلالمضطهلونالصام!ونالكلمةرفاى

ال!-،رهـنؤضيحكأاولئكاناومنهالافترابيخشىوباءهؤلاء

عنها!الدفاع

،الاخوةايها

المؤتمرضياكتابواالادبا،بعضموقفاطلاقانستغربلااننا

ومبررينحماةاورجعيةالفكريةالتياراتباشدمرتبطينامامونهم

الاهـراربدمالملأطخةبواباتهاعلىوحراسابلدانهممم!.لانظمةوسدنة

.ارلثصوا

م!صارتالاسض!والكفاحوالثوريةالو!ةبكلماتتشدقهموما

الان!هازيقىاوميةالرصءنفيهااعماقايحعيرائفشعارالاوالصهيونية

ب-سلالحريةانفاسويخنقالحقةلثوريةامعالمطمسماالفكرية

الحنيقة.ويف!تال

والؤ،ذبنوالادباءالكتاباضطهادبينالتوفيقيمكنكيفاذ

صورةوالفوان!قدمالحريةمشعلزالواوماحملوااترزينالتقدميين

ع!نالدفاعوبينسودمائهمو-لإمهمعرقهممنيسقوذ،ويلاشتراكية

الرجيساقيوىاضدكفاحهاعلىالامانةاوالعربيةالشعوبحريات

الاستعمارية؟والسيطرة

"-وقفدهشتنايثيرلأفانهاولعكموقفدستغربلاانناوكما

نف-و!مفيمالقهريضطرهممماالخوفيتنفسونالذينالبعض

..للصمت-ثممن-والركون

نحن؟وفدذاشانماولكن

وخاوبلاأنبيلةمعركتكمفيمعكمتضامنهعرموأغضبناآلمنالقد

العالمفيالفكرحر)قىعندفافىاواحدةعبارةمنخىرئيسهكلمة

مىنوالكتابالإدباءرفافنإيكابدهوماالفكريةالمعاركوكأنالعربي

كثير!اوقليلفيالوفديهثيلاواضطه!ادعنت

ا!كفاحالى-عابرةالف؟رةولو-ورودعدماستنكارنااثاركما

صلالالاستفضدلاضلةاجماهبرناغمارهتخوضالذيالبطولي

الحرإ-رايةعليهترفرفطجديديمنيمجتمعبناءاجلومنوالرجعية

..والاشتراكيةامقدموا

التا)ءبئ:الملاحظاتابدا،منبد،وهنا

التياءتماع،نإفي!ليها!فقوما-تافىالوفدموقفاطإولا

الاضطهادالوانكافةضدبحرمالوقوفضرورةوهوا!تمرحضورسبقت

نء-التقدمهينمثقفيناكبارمنكثيريطنيهماالاخعيوعلىلفكريا

ء\

العربي.امالهإمنعديدةأجزاءفيواسءنجدادعسف

يض!انيمئبغيالت!،مةالكبحولملاحظاتهناككانتلقد:ثانببا

أ-قي!قي!صةاالصورةيعكسانوصرورةونوعبتهالوفداختياربها

التفدميئ.الاوكاروإقىالثورخالاوضاع

يؤال!يإسيالتنظبم!باسمالناطاله"ابروريا"صحيفةفكتبت

-3-15بضاريحالص،در،الهادسةالسشة(2ع5)رفمعددها

ءاالادبحاداان)):يلكيءا(عنوانبدون)زاورةتمحتم7391

مندوبوهيحضرهاالتيالمؤتمراتمنيجعلانيجباليمنيينوالكتاب

وأدبيسطفكريااليمئيةا.قضجةترحمنبرا"العربالادباء3م!)تمر))

طابعذاتالخارجيالعالممعقويةصلاتلتكوينووسيلة،وبي،سيا

."الخالي!ؤيوالثوررةالفكريةالانجاهاتيخدموتوريتقد?

بتمازيع(1016)رقمعددهافي(1اكتوبر14"صحي!فةكتبتكما

يبم:ما7391مارس12

الءد،-هـ،للي!منمتنرفةصورةيكوناني!جبالوفدهداان"

!قط،اوربابالادباءمنمكوناالوؤدكونباننقوللابهذاوزحن

لنطورتصامشروخةصورةونقدميا!ديناآلمرحالةمرآةن!ربهد؟لاننا

وبثكم،نقولوانما،النقيضطرفييبنثععلأقازألماالذيإثقافيا

ا،مب:--ةالصورةوهم،الشبابالادبايبان،التاريخيةالحتمية

حتى،اوفداعاىوودهميفلبانيجبالذينهم،الثقافيلتطورزا

ارفعرضاما.لجديدةابثقاكتهالثائرناليهعلىالعربيالوفىيتعرف

ا،طيب!صواخوزعن،برائناوأجدادناصورالحديثة(عكاظسوق)في

ارا"رشوهدتلضيااو()بللردالعمرا)أو(اليلثقااالانتماءبحكم)

،غرض!سقيوبعرضالادبيةوا"رجاناتمراتالمئزاروقةفيتتجول

..غيرها..إمتلكلاالي!مىنوكأنجدارةغيروعنجدارةعنوربما

."الخطإعينفهذا

ابتفاءالاتحادفيانخركلاالتيالاساسيةالمبادىءمنانةثالثا

للبلمحاولةكلضدوالكتابالادباءحرياتعنالدفاعمبداخدمتها

حيوتبنىاله،/!ةبالشرؤ،ءالمثقفينكافة?التضاءنكذا،منها

فيسببلشعورهمكفاحمنيتجزالاجزءاتشكلالتنالعادلةقضاياهم

.والتقدمالصرية

ورلأي،م7391-2-2فيانهالمفارفاتشجائبومن

ائ!يومببة"اكتوبر؟ا))صحببفةفيكتبت،بايامتونسمؤتمرانعقاد

وؤ-أوداعضاءالىمفتوحةرسالة3915العددعدنفيتصدروالتي

كبماؤالفةرةتلكؤكبانعقدالذيالافريقبمالاسيويالتضامنمؤتمر

الرسى-الةتلكوكانت.شهبيةاالديمقراطبفىاليمن-مهوريرلمةعاصمة

2!فوعملأ!لاباس!هكه!وموقه"((والحرإ"التض،منباسم":بمع!ونة

اإؤ!تة.التميديةللجنةكسكرتيرالاصلحاد

الرسالة:تلكفيوردومما

اللإبصاكاسمنالملايبنمئاتباسمتشدثونمنياأنت!"

المفكرينعنششا!ماقولانأودواهـلامواننقدمللحريةالمحبين

-ساءوالادباكتابانحنانن،-.قليلمنذآجهاااوعاكأالتيالبلاد!ي

بواث*سوابديةجبروتاحركناالذن-أا!بمنفيالمفكرينوعموم

الشريرلمفةاكلمةا،ثممن،واحترلاوالتقدمالرهـيةنحو4المتطله

والافلامالماقلوبناتتمزقاثورقياأفكارهاونشرعنهاللدفاعالهادفة

يسمىمافيللمعريناضطهادمننشهدههـاعلىاحتجاجاتصرخ

قبضةفيءختنقةتصثرأقياالبلادمنوغيرهاوالخليحباررعودية

.والاستعمارالرجعية

-قللاباصحارهاوتنكيلتقدميةفكرةلكلهمجياضطهادانه"

رفاقوان.خايوجنكيزهوحومال2واالتفتثىهـحاكمعن!صة

مذ!ءالرهيبةواكلامالعذابيكابدونالهادفةالشريفةلحر!االكلمة

عنللدفاعجميعانهبان:؟وعله.والكبكلةالصغيرة!4الرصمعتقلات

أصواتهـحخفتتولاعزائمهمتهنلمالذينوالثورةأ-ريةامشعلحملة

81-االصفحةعلىاحض



!--ص---الفكرلم!هلعربيأ!ح!عيمم!ى-ح!دبمةر

ايمنية.واالهربيةارضنافيظلاماالساعاتاشدفيحننى

نص"هـ!إترية،1العدارقىأورلأمنالمتض،صورآيها..واشم"

خهرولالتى.وتآلموتلىكالمححمونادكثيرميكملانهظاءزا.يفهم

"اولئكانكفاحذتكووحدةومدكريهاالشعوبكفآحستوع!بءن

."..المفننيئ

حأوالكفالفكرحريةاراءالمتخاذلوفدنالموقفانةرابعا

ا-ووادناعلىنالسه!يعضخاصةأهميةبلادنافياشوريةاوالاوضاع

هـصلىاشتول،وفداأي،بانهعلمنامااذالل!يةخلإرةب!صورة

سفرهمإلاغلبيةبا2قردووالذينرلاتطدانتنفيذيةاللجنةأءضاءمعطم

بانفس!.الموتمرالى

الموقفرنج!بوالتنورت"ادتقه!كيةالقوىكافةهمتلقد:خامسا

أين!ءبعؤانار!كاراا!جمبذلكملام!حآبرزوكان،لودننهاالمخزي

اتحاد"جر-دةنتذرته"المرد!والكتابالادبا!مؤتمرفيوفدناوقهـف

النالزقى،السمابهقىالسنهم73(بريلا)مارسن3العدد(،إشبا

الوطة-!ال!لمصائل،حد"الديموقرأضع!الشعبعالاتحاد"باسم

بالاتفاقطفيالةتعديلاتمعذاتهالاستنكاربنشرقمهتثم،ا!يونفي

ف!عودلكءليهااشرفالني"إدب2وئقافة"بصهح!ةالمثطننويمع

ال!ءصاسيللتفيمالموكريةاللجنةبلسانانناطقة"لثوريا"صحيفة

مارصو17ا-ادس"االسهقي26لح!را"القو!يةالجبهية"القائد

كفاحايخوضالىم:!الانسمانحيثهنامن..الاخوةاتهاختاما

ارضهعندودووالمرتزقةوالبئرسوالتخلفالاستغلالضدبطوليا

..اذنابهممنويطوهاالغزاة

الفك!ريالا،-هابم!فحةفيمعكمنغسامنااليكمايديمنانمد

لحداةوالازتصارالحريةغتمقوفيوالظلاموالقممألاضطهادوتحدي

ال!جونظياههـحطفيي!كأ!وقالذينالاوفياءالعربيةالثورةقافلة

..إلارهاباابراثنتمتمرهماو

لرفاقكم.وثمهـتم

مجليح!مرن

المئزقتةالتنفيذ!"اللجنةسكربر

ايمبناوالكنابالادباءلا-لحاد

*،*
الن!اعادةضرورة

تاريخ291العدد)"الثقافيالعلم"جريدةنشرت

ملحقوهي)المغربفيتصدرألتي(73!انيسمان7؟

ير!لاتحريرأسالياليومية"العلم"لمجريدةاسبوعي

لاتحادالمساعدالعامالامينغلابالعريمعبدالاستاذ

التالي:البيان!العربالادباء

اهـ!ذيالبيانالىالمغربكتابلاتحادالمركريالمكتباسحتمع

،نومهر!الهربالادباءلاتعادالتاسععالمؤتمرفيالاتحادوفدبهادلي

منارس24ا؟ى18منتونسفيعقدااللذينعشرالحاديالشعر

المؤت!راتنتائجاستعوضكماالملأتمرنتائجالمكتبلرسىوقد.كبماالماص

وبصدأدالقاهرةموتمراتميكهاًشتراائناءتجاربه!ل5نابقةالسا

اووتمراتهذهانللانحادتبينالتجاربهذهومن.ودمشقوادكويت

واثنجائجآلاهدارءتحققرلأاتعربا!دتابضموحمستوىكيتعدلم

.اًلننبءالادزااليهايطمحالتي

ألدفاعميآساسيةفكرةحولبصراعتونسمذتمرنميزوكد

منكلالفكرةحم!.العربيةبلاداميالمصطهديناثنالالينحريهعن

الاجهتطع!يدمتالتيالمناكساتوفهـن،والنحريننولنعطام!ربوكه

أثرجتافيبلال!رات!لتفاءاىاصخببعدات!تف!وؤنمر،لمصفر

.العام!لبانلمحي

الأدب!اءاتىدمرلمراتانالمغربكتابلالحادتبينذلككلومن

بقدرالمؤلمراتانىيعولىلأوددلى.وجدوى2مليه،صبحتالهرب

التى-والطهـيالةيتهوكصاولركيبه!لفله:لفسهلأل!اد2الىد*يدما

الننمعر.ومهرجاطتامولمراتبلآينطم

تصحشصحديبمسؤوليتهيزمن'همربكظباتحادأصبحوهكدا

الي!.يتت!الشالوبيةطمهالمع-!وضاعاة

شطةرة1ءنوجودهبتمد،إلديالمغربثتابالضدمانلهذا

الأدباءلألحادجد"*!ثلأوصءمننريعاعدادعلأىسشهـح!مرأدارية

بعتالالر!يلت!،رل!اداءمن'!عربيدالمننكمههدهشهكنح!ىلأالعرب

كلىمامعاكةواالمتالفينعنوالدماعالعربألادباءو.يوحيدالعريي

مضالقة.اولاضطهادتهرضت

الاثليميةداتالال!+لمهـخهـتلفتلمىمشرفىعهالكتابازحادوسيمرض

لتتونالاءما!يالرأيالمفتووع:!ذايتوفرحتى/آلعربريةالنلادفي

.الربالادباءل!/وجوهألديالمهـستوىالياالعربيهألمنظمة

الاعتباربعينينظر6التغبربضرورةيش!راذلغرباكنابوانحاد

اوناجعبهويهيب،اللبنانيينحتابأانحاداتخذهالزيالمودفالى

الداخلمنلأمالاسقصد،ادعامالأ!حطدمنالانهحابمنموقفه

لهيكلهيالجذ!التص!يرواحداثالاتحادهذالانقاذايجابيعملفي

وتركيبه.

*،،
اكهنابانحادمنبرقيننان

هـنلسردجديردةاعتقالاتازباءاللبنافيين!ابال،داز!!غ

البرقيةارثريندولةا!!الىفأرسليئالبحرفيواررمحراءا)كتاب

التالية:

ف!بماالادباءاعت!قالعلىمجهدايحتبماللبنانيينلكتابااتحاد

البحرينوفدرئيمخليفةاللهبدعلبمسراحاكلافىويناشدكمالبحرين

صالحوأهـئالوفدعضواالحرقيويعقوببتوؤسىالعربالادباءلدتمر

.3وسوا!

'لاتشادعامامين

الكتابلاتحادالعامالام!يمن6علوشلاجيلاسصناذاواتصل



فلىطينبصكابصعنللافراجتدخلهطالبااللبنانيينوالصحفيين

"فو!،الماضيأيارحوادثأعقابفياللبنانيةالسلطاتاعتقلتهما

التالية:البرفيةألحافظامينالدكتورالحكومةرئيسالىالاتحاد

اساءةسمارهوسمححورانيهانيالفلسطينبنالكاتبيناعتقال

اللبناز..بئالكتاباتحادباسملناشدكم.لبنانف!يمااالفكرزلحري"بالئة

عنهما.للافراجاللازمةالاجراءاًتاتخاذ

الالحادولمامين

تعاءالفلسطينيينالكاتبينعنبالفعلأفرجلتاليااليوموفي

.الا.دحادلطلباستجابالذي-انذاك-الحكومةرفيسلتدخل

***
امنصابا،نحمادنشاظ

الدصريالميدانفينشاطهاللتانيينالكتاباتحادليواص

والوطنلبنانفيفراحريةلموضوعاهتمامهمعظمويخصص،والادبي

العربي.

آخرفيانتهتفدللانحادالاداريةئلهيئةالقالونيةألمدةوكانت

جلسةالىللاتحادالعموءيةالجمعيةفلأمميت،المهـاضي(آبريل)نيسان

الكتاباصدفاءجمعيةمقرفيبسان03آلائنينمس!عاءع!قدتعامة

.الصضدوقاجمبنوبيانلسنويااماماالاميعنب،نالىللاستماع

السنت!ينخنلالاتحادنشاظبيانهفيالطمالامينءرفروقد

هذهالعموميةا.جم!"أيتوقد.اختلاكهاعلىومواقفهالماضيتين

العربالادباء"وتمرهم!اللبنانيالوفدموقفسيماو،لا،المواقدف

وانه"تاريخي.وقف"بآنهالاصلحاداعضاءبعضوصفهالذيبتونس

الفكرية.الحرياتعنالدفاعمسيرةفيهامامهنعلفايشكل

:السمادةففازللاتحادالجديدةألاداريةالهيعةانتخابجرىثم

ميشال،سعدابوإحمد،بطبكيمنير،حاويخليل،ادريسسهيل

سويد،احمد،مروةحسين،الخشنغؤاد،سلإه،نميشال،عاصي

صادق.حبيب،خليلاحمدخليل،ملت!قىانطوان

فاز!خبتمكتبهاالجد!دةالادا!،يئالجه!يةاجتمعتالانتخابوبعد

نائبا:حاويخليل،عاءأامينا:ادريسل!!ل:الاتي4الوبرعلى

عاصىحب:!كشال6للمالأميناسههـ:ابواصمد،ؤ.اماالملامين

للس.اميينا

في!ساينتخبالتيادثالثةرة41هبمهذهانبألذكروالجدير

هـنبروج،الداخليالنطامولكن،للاتحادعامااميناادريسسهيل

مر)بصمناكثربالتجديديسممحلا،والطنينالاستئثاراستبعاد

.العاملللأمين

العربأ!تابالأولآلملتقىلافامةالعدةالانالاتحادويت!خذهذا

.القادمالخريفانرآءاوالمفهذاأواخرةبلبنانفي

للاتحادلعاماالامينوالاجانبالربالكتابمنكبيرعد!وزاروقد

تضخنونهاالت!للهواقهفيي!همتاحنلهمفعبرواالتنفيذيةاللجنةواعضاء

خغهارانمريزاسويدياا)دكابونقل.الادباء4حرإلاض!اداستنكارا

فيالمبن!انيأاالوفدبموقفواعجابهمالسويدييىاالكتاباتحادتحية

الادبر-جةالصجفانباءهتناقلتالذيالموقفهذا،تونسمؤتمر

لزيارة1ويدييناالكأبتحادامندعوةالالحادابلغثم،السو-دية

الاتحادين.بينآلبي!ةعلاقاتوعقدالسويد

الكت!صاباتحادمندعوءاللبنانيينالكتابااتحادتلقىكما

للاكحادلهاماالامينكانالاتحاديئبينثقافيبروتوكولزعقدالبلماربئ

والشههـاءالادباءمنعدداوالتقىأشهرفبهاقامريارةفيلهمهدقد

.البلضار

عن:حديثاصدر

الطليعة:دار

ا!سينه"وا!لمثورةاالفومهه!ةاللساثةحولاطرأوؤحات

ثاثمة(طبعة)-الماركسميةتعالىبم

واثمورةيلامبرطي!ة2

اليعربيالفكرفعالاس!رةمضمون

واثنراثا!دينفي

و"لنوحايدموسي

والستبداديةالرالىممالب!ة

الصيالمنضالفاليمرطليية!ساالل

العرببعةاث!ورةومستيقبلبالسرالبللاعننرافد

وقضياكاهواقعه-لدنانجنوب

(مربدةثفيم!ةطبعة)الئكبةفيفثور!ةالفعا!ية

العربيةا!!اجلمناليعسكريف!النضالهالهجانب

عبوديهنريبترجمةفييفزينوغريغوري

طرابلسيفوأزت!رجمةانجلزفريدريك

سليمخليلترج!فهورويتزدافيد

خليلاحمدخليل.د

علويهادي

أبشيصورجترجمةفرويدسحيغمون

الجزائرينوري.دترجمة-باباندريوجورجاندرياسى

جاسمالسيدعزيز

ألنتارصلاح

صالحفرحان
البيطارنديم.د

الكيلانيهيثم.د-

1813ب.عىسبيروت-ال!يعيةدار
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