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العربيةيلادبببيةوف!االصحافالةوالاداة،ءاًلمفكرينالدىألاتمحادمواقفتثيرهعاالني

لسوريااوفدارلبسمنموقفلنا

التالي:البياناللبنانيينالكتاباتحاداصدر

مناقشةتجنبناقداللبنانيينلكتاباتحادفيكنا

العربللادباءالتالسعالوتمرالىالسورىألوفدموقف

بدافعالايكنلمالوقفذلكبأنمنااعتقادا،تونسفي

.العربالادباءلاتحادالعام.وللامبنالمصريفدللوالمجاملة

فيالعربالكتاباتهحادوفدبا!آيقيئاشبهءلىوك!نا

الىعودتهلدىموقفهسبراجع،السوريإعربياالقطر

تأييدألىليعودتونسو!حدتماولسيتجاوز،دمشق

الذينوالمفكرينالادباءعنوالدفاعالعربيالفثرحرية

عربي.بلدأيفيوالاضطهادالقمعيلقون

حدثكما،دمشقفيذلكيحدثاإرنتوقعكنا

كنالا،الديموقرأطيةواليمنوالمغربوالجزائربغدادفي

حسمنسوريةفيالعربالكتاباتحادممثليفينعهده

المفكرين.وحريةالادباءبكرأمةعميق

فيألعربالكتاباتحادوفدبأنفوجئناولثننا

العدائىموقفهيصعددمشقالىعودتهبعدأخمذسورية

اوثقبهتربطهكانتالذياللبنانييناكت،بااتحادمن

الروابط.

بادىء،العدأئيالموقفهذاتصعيدتجلىوقد

السوريةالرسميةآصحافةافيكتبهمامقالينفي،الامر

والهاتراتبالاكاذيبمحشوينكاناالاتحادوفدمنعضوان

وفرماأنفسهمالسوريينآ)كتاباشمئزازمنأثارتالتي

تكذيب.أوردأيعلينا

الوفدرئيسمنبتحريض،دمشقفيصدرثم

قفموتبشاالتي،(الاداب"مجلةبمنع!رار،.السوري

كليا،أل!قرارهذاوكان.بكاملهاللبنانيينالكتاباتحاد

القطرالى"الاداب"مجلةدخولي!صعكانانهاي

خلافا،وعددعددبينتممييزدون،باتامنعاالسوري

...باتامنعاالمجلةتمنعلماتياالمصريةالسلطةلموقف

والذي،القصيرةبالقصةالخاص"الاداب"عددأنحتى

مندخوليمنعولم،تونس!ؤتمرانعقادقبلأعدقدكان

منخلوهرغمالسوريةالاراضيدخولمنمنع5مصر

عدداشتراكورغم،/الفكرحريةمعركةاىأأشارهايه

العدلىزيرومنهم،السوريينالمصاصينمنكبير

يدلىمما،تحريرهفي،معروفونحزبيونومنهمالسوري

بعيدحاقدشخصيموقفعنصادرلمجلهمنعآنعلى

المجلةمنعانواضحاوبان.انموضوعيةعنالهعدكل

القصودليساللبنانيينألكتاباتحادموقفعنتعبراوش

فانذلكومع.كلهالاتحادبل.لحريرهارئيسمنه

الماضيةالاشهرفيقامتالتيالازمةمنبسبب،الاتحاد

انيوجلرأى،اللبنانيهوالسلطةالفلسطينيةالقاومةبين

منتأييدالسوريةالسلظةلموقفمرأعاةأدقضمةهذهاثارة

الموقفوهو،الوطنيةالقوىودعماًلفلسمطينيةالمقاومه

فيظهركمااللبنانيينالكتاباتحادرأيمعينسجمالذي

اتمحادناانوالحق.الازمةخلالأصدرهابياناتعدة

الصيريةلاهميةذاتآلمواقفبينيفرقانيعرف

فيعضوانأشارهذاأجلمن.الاخرىوالمواقف

الى،سليمانميشالوالدكتورالمامالامينهما،الاتحاد

فيمقالين،المقاومةدعمفيسورياالشقيقةموقفأهمية

الازمة.انتهاءعقب"ا3لاداب"فينشرالهما

.تتجزألاالعربيالفكرحريةمعركةانعلى

ظرفكانولئن.كانت،ألاالسلطاتكلفيهاوتستوي

تجاهالمعركةهذهمتا"بعةفيقلملانتريثجعلناقدمعين

رئيسانالىتشيرواضحةدلائلهناكفان،معينبلد

صدقنيجورجالاستاذسوريةفيالعربلكتاباتحامد

الارهابطريق،مجاملةاومراعاةاوقصدا،لأالانيسلك

.ا،نحتىعنهبعيدةسوريةكانتآذياالفكري

أجبرقد،صدقنيجورجالاستاذانذلكمن

مهاجمةاللبنانيالوفدمهاج!مةعلىالاتحادفيعضوين

والاكاذيب.بالدسائسمليئة

الاتحادمناستصدرانهمنبلغناماايضاذلكومن

جمعالىلسعيهالاتحادفييعملشاعربطردقرارا

2



احتجاجهمتحملمذكرةعلىالسوريينالادباءتمواقيع

وآلصحفيين.الادباء.نجاهالمصريةادتدابيرعلى

فيسياسةحتهـمايندرج(،داب71"مجلةمنعانثم

تفاصيلمتابعةمنالسوريينادقراءلمنعافهرهاببهذا

علىودلمضغط،!المجلةتشقلهاآلتيادمكريهادحريةمعركة

شحلوهو،المجلهلمفاطعةالسوريينوألنت!عرءالكتاب

.وا،ضطهادالقمعأشكمالمناخر

.الادبي"الموف!،)مجلةفيأخيراأطدعناوقد

جورجالاستاذمعحديثعلى(!7!اسنة؟ااًدعدد)

ممؤتمرحول،المسوولآلمجلةمديروهو،نفسهصدقني

والدوافع.الوقائعوتشويهبالمغادطاتمحشوزونس

الحديت،هذامنيعنينااتذيالقسميليفيماونورد

عليه.ردنامتابعةمنالقارىءيخكل

العربيالقطرفيا)لعربألكتاباتحادرئيسقال

التاسع:المؤتمرفيشاركالذيالسوري

حدثت،الاديبحريةمناقشةجرت،وعندما"

عنبالدفاعملتزماموقفاموقفناوكان.مؤسفةمهاترات

ألمهاتراتعنمبتعداالعربيالوطنفيالاديبحرية

الكلامية.والمزاودات

نايمكنماكلللمؤتمرالعامالبيانضمنالقد"ء

تشثيلاقرآرالىالتوصلوتم،افجالهذافييقال

وتعالجالمعنيةالاقطمارتزورالوفودراؤساءمن)جنة

بعيدهنفسهالوقتوفيمثمرةمعالجةبهدوءالموضوع

ألب-راقدللبنانياوفدارئيسموقفأأما.التشهيرعن

صفحاتعلىتقريبايومكلأنوارهتسمطعتزالماالذي

ئيوليس.فعلابراقصوقففهواللبنانيةالنهارجريد،ة

نايريدلاموقفاكانبأنهالقولمناكثرعليهتعليقمن

سابقوعنيريدبلالعنباكلمنبشمقدلالهعنبايأكل

.الكرمحارسيقتلأنوتصميمتحمور

ليقال"ماهناأضيفانألمناسبمنيكونوقد"

تخرجلقالمزاوداتهذه":قال.آلبحرين!فدرئيس

."ا)لميهاستدخلنيبل،،البحرينسجونمنحدادقاسم

السجن.الىبالفعلأدخلتهانهاأخصراسمعتولقد

نأبعداللبنانيالوفدموقفيفاجئئيلملذلك"

آكتابااتحادموقفيشوهأنحاولىاذبيروتالىعاد

قدالولرئيس.ولقدسبقالسوريالعربيالقطرفيالعرب

الذىالثامنتمرالمففيمتميزموقفلهكانأناللبناني

وعاىسورر"علىبالحقدمتميزموقف،دمشقفيانعقد

دؤرإضفسهاغتصبعندما،التقدميةالثوريةمسيرتها

علىالعراقيالوفدرئيسوحرضالعرأقوفدرئيس

ن"عارضوعندما،بالخسرانفباءالموتهمرمنالانسحاب

لسوريةتحيةعلىالثامنللمؤتمرالختامىالبيانفيينص

فباءالصهيونيالعدوانوجهفيوصمودهاالثورة

جاهداحاولوعندما،الوفودجميعمنشاملباستنكار

فيالثامنالموتمرانعقاديعطلانآقاههـةاوفيدمشقفي

مساعدعامكامينصفتهمستغلاواهيهبحججدمشق

.العربألادباءلاتحاد

الكتاباتحاد.لمجاهاللبنانيفدللوبىالسلقفألموان"

موقفحقيقتهفىهوا)سوريالعررىالقطرفيالعرب

أ،دب،ءموقفعنيعبرولاوالتقلمدمالثورةسوريةمن

وجهفيسوريةصموديضيولاكما،لبنانفيالتقدميين

."شيءفيالعدوان

يلي:فيمااحلامهذاعلىردودناونلخص

صوتيرتفعلمألوفودرؤساءاجتماعفي-01

الادباءاضطهادقضميةطرحناحينالسوريالوفدرئيس

،بالاصغاءاكتفىبل.)عرلييةالبلدانبعضفيوالمفكرين

علىالصريالوفدرئشىيسايراتماانهنعتقدجعلنامما

الظنهذافيخطأعملىكناولكننا.حقيقياقتناعغير

الفكرحريةقضيةأثارةيعش-رالأنزراهأنالمولسفارغير

!كلاص-4،(مزاودة"و"مهاترة"

التوصلنمقدانهأسوريأفدألورئش!يقولى-؟

الاقمطارتزورالوفودر-لماءصقآجنةتشكيلاقرارالى

أخبارفما..مثهمرذمعالجة.خمدوءضوعالمووتعالجألمعنيئ

هوواين؟المعنيةالآقطارزارتوهل؟اللجنةهذه

يزأللاالفكريالارهابارهوؤ4نعرالذيان،ترمريرها

يكوناننتوقعكناوقد..."المعن!ةالافطمار"فيقائما

القرارويموتآؤتمراضفض:لللجنةمصيرهوهذا

!الخذوهانهمؤودأوارزساءينسىالذي

رئيس"يصفدما"براف"موقفناانأكل،-3

بأنالقولالاعليهبهنردمانجدفلا،السوريالوفد

انما،الاخرينفودالوررساءمنكثروموقفهوموقفه

جميعرأيمعيتمناقضنهو..."مخجل"موقفهو

الادباءمنوسواهـم،الواعينالتقدمب"قاسورييناالادباء

فيبيازاتنابمشرقنا"ضاككنالغوزمحاولتهوأما.العرب

نا.ثالاشفىشعورالألملدكأتئيرفلا،"ا)ضهار"

يظلأن-رزشريط،انطلقمنبرآيمن،المهمهوصوتة،

على،"النهار"جريدةكانتوقد..نقائهعلىمحافظا

اًلقوهية،النظروجهاتفيخلافمنوبينهابينناما

أخرىصحفاانحينفي..أمانةبكلالبياناتهذهتسثر

هذهنشرعنتمتنعكانتاكو!بةاتجاهاتناالىأشرب

أحد،علىبواعشهاتخفىدلاخاصةدلارتباطاتالبيانات

اتحادصوتحجبرخطأمحرريهااقتنماعمنبالرغم

البنانيين!أالكت،ب



-ا-فة.للهعبداعليالشاهـرانأجهيعافر!ر-أ

معتونسميوتمرمنازمسحبقد،ألبحرينوؤ-درئيس

مواجهةفيألموتمرينتخاذلعلىاحتجاحااللبنانيا)وفد

يلقىانعودتهلدى/توقعنفمسههووكان.انق؟ريالقمع

اكرمكانوؤد.بذلكالكثيرينهـ،رحوقد،عل!"القبض

مساعداعاماأمينمابصفته،ررصعىانإسموريااوفدااهـئيس

يتندخلان،كذلكالرررمميةوبح!فته،العرب،در،ءلاتحاد

عنويصمتيشمتانلا،ص-ررادقالسمسراحلاطلاق

البحرين!وفدرئيسىزور-إ"،لاعتق

!ناللبنافيينألكت،باتحادتلقىفقدلمصالايوءلى

أليعت!لمانهلخازلمكدوقد)خليفةعبداللهءاي،ذالاست

:إتا)--ةاالحلمه

،بيروتاللبنانيينالكتاب،.زحادال!،مالامينحمرة"

فيوردماانلكمكدآ9انؤيهمتي.وبعدطيبةزحية

نشرتالتيبالصورةلسحانىءلمى"ألادريالموقف))مجلة

."صحيحالجس

الرله-الة،هذهبمقتضى،يحكمواانللادباءزتركونحن

حسدقني!جورجالالستاذعلى

رئيسا"هامفيفإجمل!،نوألاتر-راءأنتجنبيأما-5

علىبالحقدمتميزموقف"لهكانباتهاللبنانيالوفد

انعقادبمناسبة"التقدميةالثوريةمسيرتهاوعلىسورية

يتهمنا/انه..دمشقفياعربىللادباءالبامنالوتمر

المؤتمر:منالانسحابعلىالعرافيالوفدحرضضابدئنا

عامأمين"عرتح!مدراننتح!صورنكق)ممغمالطةوزلك

هوتماماالعكسانذلك."ألعرلبلأدر،ءلى*ءحادمسامحد

ناالعرافيالوفدرئيسحينهفيابافن،فقد.الصص-ح

قصيدةعلىاحتجاج،المؤتمرمنالانمسحابإوؤدان-"في

نفسهصدقنيجورجالاستاذفق!--دزا،جودتصالح

للروؤتمر،رئيسابصفتهآلامرلتفادييتدخلانأيهاراغبيق

طاقةشادلاشاعراورئبسه،العرافيفدألوأقنعناثم

اذناوقوله.ألانسحابعنبالعدول،ذلكصعلىشاهد

سوريةتحيةءلىالختاميالبيانفين!لىلأأنعارضنا

مغالطة،الصهيونيالعدوانوجهفيوصمودهاالثورة

فدينالوانفالواقع..اليهايتدنىأننأسفأخرىضخمة

بثضسالي!ثبيدنحسفيوجداوألجزأئريالليبي
تعديلفاقترحنا،أبلديهماظلصالمبواهمادونسورية

العربيةالدولنضالىتحيةلمعىتنحسبحيثالفكرةهذه

انناقولهواما.كانوهكذا.م.الخللمعدوانتصمدالتن

الثامنالمؤتمرانعقادتعطيلأقاهرةوادمشمقويحاولذ!

فيالضخمةالمغالطماتفثالثة"واهيةبحججدادممثمقفي

للتوفيقبهنقومأنحاولنا2ماهنايقححدانه:ا)فقرةهذه

وموعد،دمشقفيالعربألادباءروزتكلرانعقادموعدبين

الموعدانوالوأقع.الوصلفيتمامأبىمهرجانانعقاد

فيكاندمشقفيا)حامنالعرباءالادر-لمؤتمرالمحدد

العراقحددوقد،7291عامألثانيتشرينشهرمنتحمفما

كانون11هوالموصلفيتمامابيلمهرجانلاحقاموعدا

!ؤتمرانعقادموعدمنلثعهرحوانيبمحداي،7291الاول

العامةالامانةعلىسوريةاقترحتانحدثوأكن.دمشق

يدلحدابالموعداذفا،مثقدمؤكامرموعدخيرتأتحادللا

وبلغنا.نمامأبيمهرجانلالعقادنفسهاليومفييقع

سوءمنهآستنتجوقد،الترتيبهذامنقالعراستياء

دمشقةفيالم!مؤولينمناوللاتلحا-العامالامينمننيظ

الىفرناساأنفكان،سهومحرد9اعتبرناشخصب،و)كئنا

يفصلبحيثآلتعديلاوللتنسيقمحاولةلاجراءالقاهرة

سيمالا،أيامبضعةآلموصلومهرجاندمثقمؤتمربين

المؤت!بىالىمدعوينكالواالعربشعراءامنعدداوان

ةدلعواناقررو،نامسعالعامامينلااباركقدو.كليهمانجاالهرو

لا!سؤويىنالعامالامينوابرق،المحاولةلاتمامدمشقالى

علىوموافقتهاليهمبتوجهنايعلمهمالسوريةالعاصمةفي

رؤضصدقنيالاستاذولكن.ذلكارتأوأذااإتعديل

هـلىالحراقموافقةومنها،المطروحةالحاولمختلف

يسمتضيفانشريطةايامثلاثةتمامأبىمهرجانتأجيل

وكان.أليهالدعوينوالشعراءالثعرمهرجانالموصلفي

مسماعينااخفاققيينالعروأبلغفابيروتالىعدناأن

الىمدعوينشخصياكنااننامنوبالرغم.للتوفيق

فيالادباءمؤتصرحضوراثرنافقد،ألموصلمهرجان

اللبنانيين.ألكتاباتحادوفدرأسعلىدمشق

البهف،باتحاد.رئيسحاولالتيالوؤائعهىهذه

تشويهمنليتمحنوتحريفهاتشويههماسوريةفيالهرب

الحقيقية.دوافمنا

السلبيالموقفان"صدقنيالاستاذقولبقي-6

العربيالقطرؤيالعربالكتاباتمحادتجاهاللبنانيللوفد

والتقدمالثورةسوريةمنموقفحقيقتهفيهوالسوري

"...لبنانفيالتقدميينالادباءموقفعنيعبرولا

اعضاءمنعددانسحابالىيشيربذآبئولعله

فيالعربآلكتاباتحسادمناللبنمانيينالعتاباتحاد

فان.موسفاتشىويهايتضمنتفسيروهو.لصورية

دائماكاناتحادناانالمعرفةعميقيعرفصدقنيالاستاذ

ونحن.ونضالهاصمودهافيال!ثورةسوويةمعيزالوما

اتحادنااعضاءمقالاتمنمقالأيفيلنايعثراننتحداه

اتحادنااعضاءبعضاستقالةكتابوحتى.زعمهيدلمشما

لدعمتأكيدهميحمللسوريةفيالعربالكتاباتحادمن

نراهوخن.أدعماحدودأبعدالىال!ثمقيقةسورية

بينتربطكانتالتيالوثيقةالصلاتيتجاهلأويتناسى

والصداقة،وبيروتدمشقؤيالادبيةواللقاءاتينالاتحاد

يكونوقد.اتحادن،اعضاءعنكثيروبينبينهألشخصب"

فيللتحدثالعاماتمحادناامبنالىدعوةوجهانهنسي

قليلة.أشهرمنذاسماعيلصدفيإرحومأتأبينحفل

الادباءمعظمانينكرأنسواهأوهويستطيعولن



منهم،احزبيونأسيماولا،كلهمنقللمان،السوريين

لنمثروناليومححتىيزالونولاوترعرعوآنشأواانما

انسسحابانوالحق...لم(داب7ا"مجلةفيانتاجهم

لىالعربالكتاباتحادالىالمنتسبيقاللبنلزجينالاعضماء

موتصرفيالسموريالوفدموقفعلىاحخجماجهودص!ثصق

.الثورةلسوريةعداءالاحوالمنبخالولشى،تونس

العرباكتابااتحادرئيسىموق!أنمنواثقوننحنبل

للثورةبسوريةبالغاضررايضراتحادنامنسموريةفي

الثوريةدناقصقفالمسوهذالان،سمعتهاالىودسحيء

.إأليهمايشيوالتب

واحداتقدمياأديبالنايسميأنأخيرانتحدأهونحن

توئس!مو،مرفيموقغنالؤيدلملبنانفي

الاءتاذينضمأنالاسفكلفيؤسفنا،ورمد

الىالعربالادباءلاتححادالمساعدالعمامالامينصدقني

في،للاتحادالعلمصينالاكلاًلسباعىسفالوالاستادقفمو

هـسوريةوضدمصرضدواعتبأرهاتمحادثاموقفتضويه

الححرية!وسوريةالحريةممرمعموقفالحقيقةفيانه

المعامالإمشن

اثريسىسمل!

!!!

احتجاجبرقبهشا

ايتسنالنناالبرتجب!تيىاللبنانيينالكتاباتحادوجه

الصلمعتقيالدينلالستاذاًالوزراءرئيسكولة

خطابتوفيقالاسنناذاعننفالعلىيحتيجاللبذانيينالكناباتحاد

الفكرضريةلقمعمظولةالتدبهيرهذاويمتبر"المحرر"تحريرهدير

الزمحيسللراحل!!قبالتدخلويطالبكمالاولىلبنانء:!وانهيالتي

الكاتبم

ال!3الامين

الوزراءرئيمسالصلحتقيالببنالاستاذكولة

اتحاديحتح،ءطابتوفبقاغنقالعلىامسباحهـتجاجناالحاكا

هذاويعتبرثوغانا!شمحورالزسلتوقيفاعلىاللبنانجينالكلتاب

لبشانف!الحرالغكنرلأضطهاد"دووسلمخ!تاكيداالتدبيو

و،قفالكاتبسنالرميل!سراحلأ!كبالتدخلمجددانطالبكطم

يرطن.الغيلبعنانبسهمعطهارضارالمخط!هذافبمالتمادي

العاما،مين

ل!كاه

البحرينادباءاضطهادعنبيان

؟ضطح!،دعنالتاليالبياناللبنانييئالكتاباتعادواصدر

؟بىالب!رفي،ءالادب

تمارلسهطاالتياننعذيبواساليبألاعتقالاتعنلازباء1تتواتر

منءلحووبي!ق،اًلوطنيةالدناصرمنكثيرعلىلبحرين1سلط!

لكل.علنيةمحح!ةغيرمنيعتفلرناويلاحفونوالشعراءالادباء

ظيفة4عبداللىلادبا?لياانموثوفكأمصالوكلسندلغناوقد

فباالعربالادباءموتصعرالىالبحو*سنوفدعضهوي)المحرقىويقوب

صمنن!رةوملاضاتلتخفيفاتيخضعونوسواهمصالحوامين(قوفس

البحر--نفيوالكتابالادباكلاسرةوان،الاسبابمعرفةغيسرمن

ادب!كأمجلةرباصوللها.بىخصولم،دائ!ةملاحمطةهل!!(مرومى

تأسيسها.منذبهعاتطالب

وم!نهم،للتهزرإب)خض!وناخريىنادباءوشعراءهثاكوإفى

ىءجمكسراإ-هـجنفبىاصيبالذيحدادوقالىمالشرقاويعليالشاعر

اءتفاهـ"سببيكلرفطمن!-إروليس،التعذيبشمهمنسافه

بهوطافواثاعتقاإ"روند،ممصمهفيالكلاباتوضهواقدوكانواوتضيبه

نفسينه.ا)ت!همومحاولةوللاخرين41ارهاباالمثوأريمفي

هـ-دانهواكيمفارساللمبنانيالمسرسىالكائبابلغناوكذلك

أز-تترأبئكلمرورهلدىالرربنمطارفبىجداسيئةلمةمعاهعومل

يدل"!ا،اوراقهاوبهشروفأهافاوه"كاتب)ءبأنهعرفواان!ملمجرد

ن!يك-نالمولو6ؤلممحاملكلالىالاسه،ءةيتفصدونانهمعلى

البحرين!سكان

ل!هوا!ضضكارهاحتجاجهتهراراي!جدداللتإنبنالكناباعحادان

،ءك!"4قلعبانالبحرإصئ-لهـاتطالبولإرهابية11،ساليب

اصواتي-!روفعواانالاصرارالمربوالادبا،المفثرينبجميعويهيب

ة3الاعتجابرحم!ءتصهجدعنيتوأنىلنانهكه-،،بلاحتجاج

كلفوالان!اد.ايةوالعاوالعرببقىالهحل!!هالشفافيةالاوطذفي

الاحهجاجهذابينقللبنانفياكوبتاسفارةفيالثحر-نباعمالىالقائم

فيماالكمعيةالاعمالهذهبهعارسةيس!محونالذإصا!سوولينالى

الديموقراطية.لاقامةيعملوننهم1يزعطونهم

ال!(مالأم!ئ

!!!

الحرية؟معيقفمن

التي،(الامامالى"مجلةلشرت،العنوأنهذاتحت

،؟61العدد،ضيالمازتمو31يغبتار،وتبيرفيتصدر

-:ألتلليةالكلمة

خصملف(وحز-رإنأيارلش!رياالاخير"يمداب،)محددفبم

دؤإء-،هامةوثائقلمحنعهـبارة،هو،"العرجمبم،الفكرحريةمعركة*عن

ميدانه.فيوإلعاملينالغكرعن!فاعاكلونإنقبلوحريتهالانسانعن

الافكرو!زالادباءفيهيسهمأنيجبالذيالنض،ل.نجزءال!ريرلأوهذه

،الازمس،نتضطهداليالانال!ى-قىمنالعديدءوقغطلفضح،.اًلعلملء

الحريةمتحتقروبالنا،الحضارءةالممليهفتعطل،بالذاتوالمبدعين

.الم!مه،تلننحويكوالتجاور،الخلقا،بىاعاسطاسهـك!لأالنني

مهمساالانكمةمهكلمانوهو،الوثا!هذهفيهامتشحيصثمة

ال!ئات"هنكجووءقىمصالحهـ!وفقتفرزأنظمةهيانما،كانت!بيعنها

!وفىالنفسالسياسبىلطرحهاوأمببنةسلطويةكونلكي"حاداتلابوا

وهذه،ءضها!فاعواالانعسانجبةوالحقويالحريةموضوعةمنالاقتراب

تنقلب6للسلطةافىحنيقيطبي!نهابحي،الاثبيةئاتوال!الاتحادات

منجزءاوتكونوش(له،هاالانظمةباسمتنطلقدلمما،المح!يةءدوة

الافمطهاهـو،بريرالنفعميدارفيالمطروحةاررمياس!ةالتس!ويقات

والهسمف.



غيروالمواج!-لأالشا!العراعمرحلةيعيشى،العربيعالمناان

رج!-قىوابرهزةمؤلسساتعنالصاثرةالتشوإهاتبتاثيرالواضحة

احرياتاكأ!منلكميراعلىينطويبال!بهيدالمجتمعه!ذا،وبرجوازية

واكسابسه،العراعمحوىحر!منوالكمير،والعبوديةويلاهانة

المؤسمساتتزاولهاالتيوالخداعالتمويمهعمليةفانوبالتالي.مالابها

طر-قكذلكتحر؟ءبل،الحريةمعنىوظ!سالتخريبفيتسهملا

حركتهافياسهامهـاالجماهبرامامواضحةتكونانيجبال!ك!المواجهة

سلورومن؟الحريةعنيداؤءالذيمنالمشأنهذاوفي.الثورية

؟4نالانسعنيدافعومن؟بلورتهفىيساهم؟و،الصراع

يهاناطارهاؤء،رجبكأموقيتنسحهالذيال!ربي!المناان

والعلم!اء"فكرإناماممطروجمهـيدانهو،الانساناويستعبدالفهـر

الجماهمررعنحتىبل،الفكرحريةعنليسيدافعواهمماوالادباء

عام!قى.

الثوريةالعمليةفيالاسهامهوالاحراروالمفكرينالادباءههامان

فانهن،ومن،والمجتمعاًلجماهبرصالحفيهيالهـتيالتغييراتوفي

اهانةوبصوروالتعذءبو"طردالاعتقالاتبصورسفوالهالاضطهاد

هستوباتيفونالذينالنخبةهؤلا،مهاممنهو،ا(لانسإنحقوق

.الو!منعالية

ي!ونانيمكنلاوالاديب،الاحرار*همةالفكرءنالدفاعان

هـنالد"اعان.أولاحرايكنلمماالصفةلهذهحاطلا3ومبمثا

وفضح،لتضيصقواوالتعذ-بوالطردالا+ننقلاتواستنكار،ا!نسان

فانلذ!ك..الخلقبط!نادياتبااالحركةينافيالسملطويالقمع

التصاقيسودانينبغيالموقفهذاوالاجل،شيءكلفوقالحرية

العربية.بالجما!روالمفرينوالكتابالادباءقبلمنوملتزمتام

التحريررئيسبقلماتإلثههربابوت!ت"اًلاداب)ءلفهرياتفي

اغسارة:المهمينالحدثينمنمتقدهاملتزماموقفاإ،ا!داب"اتخذت

.أياروقتال،بيروتعلىالدو

اللبنانيينالكناباتحادبيانتحقلوه!"يمداب"كفتلقد

وث!عالذيالمن!لالالراًئي"لىا!وانكاناذآ:!ول"الاغارة"حول

اللبانيةا)انسلطاتتخاذلانفعلىجد*-شيءعكيمل..بيروتفي

الاسرائيليةالوثيةلمجمجعبحهثلب:إنبهـكرامةالاستهانةمناصبح

..وأنهـرهاالاعهالافظعاركابعلى

ضدالاخيرةالهجمةتحلبلفيتقولى"ا!داب"كتبتوأيضا

)فلمممطينيةاالمقاومةتلبسالذيالدفاعيالمظهرهذالعل":المقإومة

المبيتةبالضربةالسلطةلهـقيامالمناسبةالفرء""كانزعمائهاتفيعمنذ

."...طويلوقتمنذ

يرتصو!طوجراحاتهمين-ألمغكرص!رةيض"أ"الأداب"أعطتلقد

وصفهافيققولوكتبت..والمخيماتالمقاومةعلىالهوومفكلاعة

البينى؟

بقصفالطائراتفيهسهـاشإركتعصيبةفترةمنطقت!نالطاشت)ء

فصوقمنتهبطوفالنابلهاصوارمخه!وشاهشا،اللاجئينمخيمات

كناالضىالمخيماتفياللاجثيئحالةذشىفيوتصورت...إ:"منزا

الفساءبهاتاوذملاجىءفيهاوليسفوقلاين!فجرالقنابلثوينس!مع

.(،...والاطفال

المدافعينشهادةلانهاالشكاشهايرقىلا"ا7داب"شهادةان

الذيادريسسهيلخلالمنبالانسانالملتزمينوشهادة،الحربةعن

ال!زامهعن؟و؟"!ءقتمرة!اللمنمانبجنالك!نابا-حادلوفدبرئالصتهعبر

بالحرية.

السلطةقمعيستنكرونالذينوالاىباءاالفكرينلثمهادةهيوايضا

..وجماهيرهاالفثسطينيةالمثورةاوبالاخص،وللجماهيرللحرية

6الالتزامعلىينطوي،الاخيرعددهافي"ا!داب"موقفان

الانس!انعنللدفاعجميماالمفكرينتعاريكونانيجبلتزامالاوهذا

طمسمحاولاتلفضعثوريخلاقي2موقفهووبالتالي،كانأينما

لجريمة.ا

!!!

!بئدلاثيشاعرك!7

التسإبلاتحادالعامينالاه6ارإسس!لالدكتورحفرة-

.المحترماللبنانيين

،ا،وورس!ت!لىقتجواون،بساكلةوبكلاًذن--سهكذا...

اميرجلااءتزعجون؟..الملس!وكيةالعتباتنحوابصاركموترفعون

المجلس)السلالاتملوكخر2وتصبون،(أخنجرينااذي)اشحرين

..الوفير.الخمورويغوتكم،ال!واريونعليكمفيغضب(أأنوبيس:الاله

،المحظوظالشاي!رذاكنبأيجئكمالم؟التارتغوتقرلواتعتبرواالم

الف!"يصاحبهاو!أباظهعزيز)لمل.؟.بإلزرهبفمهالأميرملاوقد

عنه.اخبركمالفم

وبعد.

المريب.ا؟صبيالصمتهذافيكالناقوستقرعلككمةءوبى

تؤلسس.كيته!دم!كلمةطوبى

والقريض.المديرحباب-فيال!وبيالادبتراثكلالجحبموالى

.الملوكاحذيةاللاءقينالبلاهـ،شعراءعهدانتهىلقد

.الملوكاقفيةبماحذصتهميدقونالذينارومراءعهدوبدا

الديراشمسءيىممح!دبكلوت

!!!

-...مغرجم!كابمن

المحترمسهيلالاستاذعزيزي

اضبتالتيتصريحاعمحد2فيقلتملقد.صادقةاخويةتحية

فانبمولهذا،صديعكمهومضيداديباومفكركلبانتونسممتهر

الاصدفاءتحيةاحييكمانفيحرجااجدولااكمصدإقانفسي؟عتبر

المخلصين.

؟سكموكمءندماوالضيقبالعنتشعرتمقدعزيزيياكنتمواذا

هـلطساتاموقفبسببالصمثىلقمةمناناحرمتفلقد،تونسفى

مماالغاربةامتابلا.لحادالرابعالمؤتمرداخلتصيحاقيمنالمغربية

ا*ت!رفياصداءلهوكانتحينهفيوالاذاعاتال!صحفعنه.تحدثت

تذكرونها.زلتملالعم،العربللاثباءالتاسع



فيالفكر-رجومنامثاليالعشراتوحالأ!الحاارثيلالكنني

لمعر!كأالمتصدينلمصيرواتالمبلواخافنزعح2مابقدرالعربيوطننا

البراقةالصفاتكثرتومهـمااسمبمهمكانتكيفماوالانصتافىالتحررو

وراءها.ويختفونبهايتقنعونالي

الادباءسائروايدييديكمعلىاشدانالاهذابعديسعنيلاثم

تخفيفسبيلهم!مباثراتمنعلي.بهتفضلتممالكمشحرا،الاحرار

بيان!!افيوردتالتنبالتنديداتسواءبيحلتالتيالعابرةلازمةا

خارجيمةوزيرالىبرقيعكمتضمنتهاالتيبالاحتجاجاتاوالمشهور

.المغرب

المضيعن7لوانىاوترالد22نباننيالعزيزالاخأيهاواعاهدكم

اتبروانس!أ،لصعوباتاكانتمهمالنفسياخهـترتهالذيالطرروفي

رغبتيعنولأاعبر،الاحرارالعربالادباءاتح"دفيعاملاعضوانفسي

.للدلحادالتماسيسياووتمراشغالحضورفي

برادةبكسالرلأبا!

اإاإ!

سو،يكلالبمن

.المعترمادريسسهيلالدكتور

..وبعدتحية

حريس-كأمعركةملف-الشبابالادباءمنومجموعةانا-قر؟نا

فيفعتوك،"يلا!اب"الرائدةمجلتكمفي،الخاصالوجماالفكر

لمو!فكم...والاعشازالفخرنفوورنا

خاضهاالتيالفكريكأالمعركةآخبار-تتابعزلناولا-تابعناأقد1

فيالتإلسعالعربالادباءمؤلمرفءاللبنانيين1الكتابانحادوفد

صائبةخطوةانسحابكمكانلقد..المشرفنسحابهاوأخمار،تونس

ضوتكمحذويحنوانآخروفدمنلاكثربدلابانهالاعتنفادالىدفعتنا

مسسن"الاداب"مجلةمنعبقرارايامبعدفوجئناولكنا.الجريئة

...ال!رارهذافاستغربنا6العربيةاالسوريةالاراضيالىالدخول

مجلتكموعاى"هوة!فكم"علىهجوماصحافتنافي،(للبعض"قرافاثم

..استغرابابناالامرفزادالرائدة

مثلبان...حة!راوبكلنقول،حلبمدينةمن،هناومن

منهموا(لشبهـابسالادباءانفوسفيسيئااثراتركتالخطوةهذه

مجلتكملان6الادبيةحيساتنافيكبير4بفراشهرناولقد-خاصة

بالادبيهتممنلهايمرالتيالمجسلاتمنالاياممنيومفيتكنلم

.مرورا

..أ،بدا

منكثسرالرايناالحد/ثالعربيادبناسماءفيالاننظرنالو

طر!قوو؟خهـذت...والبحثوالش!رالقصةدنميافيللامعةاالاسماء

-طت!ح-تزالولاسفتحتالتي..ههـجلتكمصفحاتعلىاخذ!ماأول

6وجديراجديدافورولىأنايريدبربشابادب(لكلصدرها

والحشرينالواحداأ!يالغاعمرهامدىعلىوالتشجيعبالرعايةواخذته

عاهـما.

..سهيلالدكتورعزيزنا

وبرقياترساءللمن-الهربيالفكرحريةمعركةملفموادان

ضصالمعركةهذهان:واحداشيئاتوكدكلها-وكلماتوهراسات

..للسلطات"الجوخدمسيح"كتابوضد..والقصورالملوكش!مراء

سرفاءخوضهاالتيالمعارك"نواحد"بانهيا!كد..الدولةورج!لات

ولابناثها.لهاافضلغداجلمنأمتنا

والحرية.الادبا!عيا،ضدبحزمايديكمعلىونشدمعكمفنى

مالكبروزحلب

!اإ!

مم!اخرىمغالطة

"الموق!فالادب!ا(مجلةإلىحديتنهفي،صدقنيجورجتاذالالىقال

انعقاداثناءجاهداحاول"سوريافيالعربالكتاباتحادكلمثلان

الم!تبيدفعان..القاهرةفيالعرب1الادباءا،تحادالدائمالمكتب

و!،ن،فقطواحدموضموعللمؤتمريكونبانقرارلاسلخاذالدائم

(!وانالمعاصرالعربيالادبواالتكنولوجيةالثورة"هوالمقترحالموضيموع

واصرشمديدةمعارضةالاتجاههذاعارضاللبنانيينالتاباتحادممثل

"..الحديثةالعربية؟لادبيةالاتجاهاتتقييمهواخرموضوعل!لى

ممفلارالسوريالوؤدرنبصقولاصلامهذافيوالمغالطة

الوفدرئيسان1فالحقهـيقة.،(يلاتجاهاهذاعارض"اللبنانيينالكتاب

مؤز!مراتاعمالتقتصربانسنواتم!نذيطالبينفكلاكاناللبنامبما

المكتبجلساتومحاضر،واحدموضوعمعالجةعلىال!بالادباء

ومعنى.ذلكعلىشاهدةاللبنانيالممثلعنهايغبلمالتيءاًلدائم

انما،واحداموض!وهـ(اقترححسن،السورا،يين2الكنابممثلانهذا

الأطلا!اعلىصحيحافلش..اللبنانيينالكتابممثل"اتجاه"تبنى

عارضناولكننا،اصلااتجا!،و*ـص،أ،الاتجاه"عارصحااننا1

برجدوىاقتهادنالضمالاقلس!لىاو،بهاق!تناعنالعدمالمقترحالموضوع

نايو.!اكنظرناوجهةكا.تاذ،العربللادباءمؤتمرةظلىمعالج!نه

الاالحديثالعربيك!4يلادا!نتاجإهميتتركلمالتكنولوي-"الثورة

للكتابوضوع8اهذااوحاهاالتبمالمأدةانوالحقيقة)باهتةثهلارا

والم!ناقمثمه!ن(ارقادرأيفيهقي!لةمادةبالاجمالكانتعالوهالذين

كليقدمانمن!اردنا،حهـقنامعنوهذا،اخرموضوعااقترحناثم

يحرجبحبث6بلدهانتاجيخصفهماعنهوافيهـةدراس-قيوفد

حطالعربالادب*رنجهرئيسيامرجعا-كلونهامةبحصيلةالممتص

ضمناقتراحف؟الراجعلىالدائماكنباوافقانوكان.ا!طايدث

لهذاءمارضنناءنيومذاكعبرنافقى!،ذلكومع.اوتمرموضوعات

موضوعبمعالمجةسيإتزموفدناانوقلنا،"التوفهـيتي"الموقف

!سجماليكون،اقالترحهاهالذي!،اؤتمرموضوعاتمنواحد

معالجةلبنانيينكتابللالةتولىاذأ،حصلماوهذا..اتجاههمع

والنفسدالشعرصعدةا+لمىلبنانقبالادبيةالألجاهاتموضوع

الذيالموضوخمنهعضوعالح!د،السوريالوفهـداما.واكسرج

،وع،لجا!رحناهالذيالموضوعمنجانبااخسرعضو!عالج،اقترحه

ايكون..الم!تهربموضوحإتلهعلاقةلاثالثاموضوهـ"ثالثعضو

هـنالوفدرئ!سيدعيهمطعلىالشكيعتورهلادليلهدافي

الواحد؟بالموضوعللايمان

01س


