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التنر!فةحملتهلمة!داللبئانيهينازكنناباتفادفىاللا

النبلم!ب!(منعلىواحمتمجاجاالعربركبا/بخفكرحرلالةعنذعا

و!تهاوقتنقلالعرييةال!بدانبعضفيقت!عاليتي

.وهناكهنا

للكتابالخامسالميوتمرالىالاتحادوفدحاولوقد

الاتحادفيأش!راهذاانعقدالذيالاسيويينالافريقبين

قدكانكما،الخطيرالموضوعهذايثيرانالسوفياتي

السباعييوسفالاستاذولكن،ا)لسابقةبياناتهفيوعد

حالالاس!يويمينالافريق!ءنالكت-،بلاتح،دالعامالامين

التعسفيدورهعنمجددايكشفمما:ذلكدونجزئيا

العربى.أغكراحريةمعركةفي

اللبث!انييبئالكناباتحادبهلان

التاليالبياناللبنانيينالكتابا.يحادأصدروقد

الافريقيينللكش،بالخامسالمؤتمرانعقادعلىقماتعلب

يين:سهولاا

الافريقييناكتابالاتحادالعاكلةالامانةمنبدعوة

وافريقيا،آسيالكتابالسوفياتيةواللجنةالاسيويين

الخامسالمؤتمراللبناني!نالكتاباتمحادمنوفدحضر

اتاالمافيانعقداهـذيالاسيويينالافريقيينللكتاب

الى49منالسوفب،تيةكازاخست،نجمهوريهعاصمة

.الجاريرلولإ

العاصه"الىولهوصىلدىفدالوشعروفد

سفبلموالاستاذيهت!هاالتيلعامةاالامانةانفي"فيماالسمو

اللبنانيالوؤدضدالارهابمنجوؤرضتحاولإسباعيأ

العامهذامطلعمنذبهايقومالتيحملتهمتابعةمنلمنعه

.العربوالمثقفينالكتابحريةأجلمن

الىبحثادراجالعامةالامانةممعتفقد،وبالفعل

سعدابواحمدالاستاذللبنانيافدالوعصوبهتقدمتهرالمؤ

ححرحححر

اروويىأالعف!لى

اتحادبنشاطاتنويهـ"،معالجتهإالمطلوبالابحاثضمن

التعبيرحريةسبيلفيونضاله،اللبنانييناالكتاب

فيررسيماولا،إمحرريسةاالبلدانمنعددفيالمضطهدة

العربية.مصرجمهورية

تعديلالىيرميضغطااللبنازجمطالوفدواجهوهنا

الامانةتتخذانخشية،رئيسهوكلمةالمقدمالبحث

وربما،شقهاوالئزتمرلتعطيلذريغهعوقفنااإغامة

الاسلميويين.الافريقيينالكتاباتحادلشصديع

وبحثهكلمتهتعديلعدمعلىأصروفدز،وإكن

القمعثجبفيكلهماالسابقةمواقفهمعمنهانسجاما

وتدعيمالممو"لمرنجاحعلى)حرصهانهغبر.والارهاب

ترسيخها،ؤيهامدوراللبنانيينللكتابكانالتيالمنظمة

فيالعمليةالمثاركةوءنكلمتهالقاءعنالامتناعقرر

المؤتمر،لجانوفيبريفانفيالشعروندوةالموتمر

اقتراحاتفيهماقدمالتيالتنظيهيةاللحنهباستثناء

اكثرتصبحبحيثالعامةنةالاملوضعبتعديلوتوصيات

وتطمحالمضظمةهذهتيثلهلمالمجسيداوأعمققراطيهديمو

شعوبها.اليه

كانانهحيثمن.فعالاثرهذالموقفناكانوتد

الديهوقراطي.والنق،شالبناءالنقدلروححقيقيةبدالة

الالسيويبنالاؤريق!يينالكتاباتحادنطاقفيالاولىفللمرة

انقضىالذيأعاماالاميىنوضعالبحثبسماطعلىيطرح

اقترحناوقد..عام،عشرخمسهالمنصبهذاتسلمهعلى

عربي.عامينامناءثلاثةانتخابالتنظيميةاللجنةفي

اقترحناكصا،واحدعامامينمنبدلا،واسيويوافريقي

قابلةغيرلسنواتاوبرعلدةالعامة،زةالاصولايةتحديد

بينالعامةالامانةمهماتبتوزيعكذلكوطالبنا1للتجديد

الجلدانهذهامكانياتحسبالدائماهتببلدان

وفدناوتمقدم.واحدبلدفيحصرهاوعدم؟وكفاءاتها



ومجلةا)دائمالمكتبوينبت!تتعلقأخرىباقتراحات

الاجنةاعضاءوافقوقد.اللوتسومنشوراتاللوتسى

الكضبالىالمقترحاتهذهجميعزقدمانعلىالتنظيمية

.القادمالعاممطلعفييعقدهاجتماعأولوجماالدائم

الامينولايةبالاكثريةجددقدالمؤتمرانرونلأرغموبا

لهنائبينتعيينهـلىوافقفقد...أخرىمرةالعام

احسال!رعلىيدلمما،اسيويوالاخراؤريقيأحدهما

خطوذوهى،العامالامينسللةمنالحد/فهـورةفودألو

...اولى-"يجابا

فتراحاتناامننقصدنكنلمانناهنانوضحانويهمنما

ففد،الهامالمنصبهدامنالعربيهمصرجمهوريةحرمان

الاستاذتصرفاتانغير.له.زكأشصحهمازويد،دانهكنا

المصريبنالكتابحريةعنؤطدفدعلحركشوعدمالسباعي

عامكدمينمهف"فيفصيربالتالاتهامص!ضىعيضعه

وجودنقرانيعقلوليس.الاسيويينالافبرلقيصنللكتاب

كتاباض!طهادعنيصمتالنظمةهذهرأسعدى"كاتب"

نتمنىكنماوؤد!الاخرىالبلدانكتابناهيك،بلده

المبادرهوالتنظيميةاللجنةؤيأفياقطالسوالممثليكونألا

صاحبهوكانوان،إحاماالمومينالتجديداقتراحالى

التيالروحنفهمقداننا..لهنائبينالتخاباقتراح

نبررها!انوسعنافيليسولكن(،التسوية"هذهأملت

الموتمر،الىوقدنااستطاعفقد،أمرمنيكنومهما

اللجنةفيالااشتراكهوعدمكلمتهإقاءاعنامتناعهرغم

قضيةبطرحهامةايجابيةنت!يجةيسجلات،التتظيىة

مقدسا"حرما"،الإنحتى،كانتالتيا)ما!ةإ"-الاما

فيالاالمسألةهذهيطرحلموهو...أحداليهيدلفلا

.الادباءوكرامةالفكرحريةعنالمستمردفاعهنطاق

أبحثاعلىالورربيةفودالومعظمأطلعتوقد

والقهـمعي!رهابشجبفيموقفنماديدتكما،المحجوز

بالرغم،المستقبلفيمعهانتعاونوسوف.وقعاينما

في،التمثيلفيالرسميةبصفضهاالمرتبطةالقيودمن

الخاصةأوالاتصالاتالمؤتمرإتصعيدعلىالدائبالسعي

منالتعبيرالعربيالكاتبتمكنالضيالاسبابجميعلتوفير

ومسيوواية.حريةبكلآرائهعن

اللبينانميالينالغنالباتياكل

*،،

...+تلقلااهمو1ال!مة

ادررسىسهيلالدكتوركانالتيالثلمةيلبوؤصما

فيلتلقىهاأعدقداللبضانييناكض،بالازحادالعامالامين

اللبناني:الوفدباسمالخامىالموزمر

.والاصدقا"الزملاءأيها

الاسيويينالافريقيعنللكتاببألخامسىالمؤتمربهذا

الادبميدانفيحمديدةايجابيةخطوةحركتناتسمجل

والمبدعةالملتزمةالكلمةدوربأهميةاليقينوترسخ،والفكز

؟

؟اذؤ-الأمس!و لاتحاد(مسرالحتلاءؤتهرالتنظيمية11إجنةفيطرح

عايه4إوافقةا.زهتأقتراحيويينالالى-ينالافريقالعتاب

.البلدانأحدفيسنوياتعقدمتخصصهندواتباقا!ة

.ؤريقبةادلأيةالاسيو

الجلاتالمضوعصوفي؟دوذ"،مةااؤخرحتوحىر

بد!وةلبنانوفد/قدم"وأوهـيقيااسب،فيالادبية

وقد.القادمإمامافيبكأوتفيالندوةهذهلعقد

،الدعوةقبولعفىللمموتمرالتخظيميهاللحن"وافقت

قراراتها.منقراراهذاوكان

انص!القارى!رجدالتي)المؤتمرقراراتولثن

...القرارهذالأاثباتأهملت(المكانهذأغيرفي

العامةالامانهمنسهومجردذلكر؟ونانخصل

!متعمدااغفالاوليسى

والحريةالضقدمأجلمننضاصهاوفيشمعوبناحياةفي

.والسلام

والندوةتااالمافيالمؤنمرموضوعاتاختيارولشى

دورأهميةعنللتعبيرمصداقاالايريفانديللشعرية

اسهامهمعلىالاسيويفيالافرالانسانيعلقهوماالكتاب

مشرقمستقبلالىالدروبتخطيطفيومشاركتهم

انسانيةمنتنتفصالتطوا)عوائقالق!ودكلمنمتحرر

.الانسانهذا

واتحاداتالادبيةالمنظماتبذلتهماانفيشكولا

الاسيويينالافريقيينالثتاباتحادفيالمشاركةالعتاب

ومعنوب-ةماديةمعوناتمنقدمتهوماكميرةجهودمن

الاعوامطوالنجاحمنأصابتهمالحركتنماوفرالذيهو

بالذكرونخص،تأسيسهاعلىمضتالتىعشرالخمسه

والهندالعربيةمصروجمهوريةفياتيالسوالاتحاد

ولسواها.

باسهامانوهأن،الاصدقاءأيها،هناليواسممحوا

اختلافعلىمنظمتنمانشاطاتفياللبنانيينالغتاب

فيماديايشاركاناتحادنلعلىتعذرولئن.وجوهها

يحاولفانه،عندنابالدولةارتمباطهلعدمالمنظمةصسندوق

التذفيذيةاللجنةفيالدائمبحضورهذلكعنضىيعوان

اللوتس.جائزةتحكيمولجنةاللوتسومجلةالدائموالمكتب

الاسبوعفيريروتفياصدرنااننااعلمقمانويسرني

الافريق-ياسشعرامختاراتمنالعربيةالطجعهالماضي

الكتابمهرجانفيمننمادجتجدونالضيالاسيوي

الادبسلسلةاصدارفيمتواصعاسهاموهو،هنا

.الاسيويالافريقي

بهقامما،الكرامالزملاءايها،تذكرونولعلكم



الافريقيينالكتابالثالثإؤتمرالانجاحاللبنانيوناكتاب

الموتمرهذاأعقابففي.6791عامبيروتفيادلالصيويين

الانتاجميدانفيقوإ،انطلاقامنظمتناحركةانطلقت

الانطلاقةهذهفيبنجاجماصيةوهي،الدعائموتركيز

المنتج!.

لصعود،افي!ستمرانهذهلحركتناأردنااذاو)كننا

ت!سجلالتيوالمأحذالنقائصبعضنعللجانضاواحبفمن

تقضيان،دائماعنهلتغاضينااذا،نخشىأصىوا،عليها

معظمولعل.مسيرتهاخلالاحرزتهاالصيالمكالسبعلى

آتياوالبيروقراطيةالروتينروحالىمردهالماخذهذه

أشارماتيرا3ملأخذوهي،للاتحادالاداريأجهازاتسمود

معظسمولكن،الدائمالمختباجتهـماعاتفيممثلنااليها

وليسى.الاجتماعاتهذهانتهاءفورتنسىكانتملاحظاته

بقائمةسيتقدماتحادنافان،.المأخذهذهتعدادمجالهذا

.هذاكلؤتمرناتلياآدائمللمكتبجلسةاولفيبها

عليقبالتتقتصراناليومكلمتنافييفرضكانولما

مدوفدنااننعل!كمانفيهمنا،تمرالمزموضوعاتعلى

موضوعاتاربعةفيابحاثأربعةالكريمصؤتمركمالىمقد

ناالىانظلركمنلفتاننودانناغير.)1(مختلفة

سعدارواحمدالاستاذالوفدعضوكتبهالذيالموضوع

حولوهو،تمرإواضوعاتمومنالثافيبالموضوعمرتبط

.لبنانفيالادبيهالمنظماتمنوغيرهكتابنااتحادنشاط

اللبنانيينالكتابانالىالزصاءانظارنوجهانونود

حريةعندفاعاقاسيةمعاركالفترةهذهفييخوضون

يتصدونفهم.الاديبيملكهرأسمالاغلىهيالتيالكلمة

الادباءضدالسلطةتتحذهأرهابياوقمعيتدبيرلاي

جمنفلسطينهامكانوالبنانيين،والصحفيينوالمفكرين

الماضيينالعامينخلالشاركواوقد.لبنانفيمقيمين

باعضقالتند/بىبرقياتوارسلوااحتجاجمسبراتفي

وكانت.علىذفعاتوالصحفيينالادباءمنثمانيةاوسبعة

تدابيروولالغاءالاحيانغالبتضسطرألمبنانيهاطهاتالسل

ي!ردعمهمالذينالببنانيينالكتاباحتجاجضغطتحت

رأسهاوعلىالتقدميةالوطنيةالقوىجميعمواقفهم

آلمكتابإلثالثاالمؤتمرتراسالذيجنبلاطكمالالاستاذ

الآنوهو،6791عامبيروتمىالاسيويينالافريفيين-

اللبنانيين.الكتاباتحادعضو

جذرياارتمباطامرتبطاللبنانيينالكتابونضال

قسدر،كلهمااآعربيةوالشعوباللبنانيالشعببنضال

محار!فيوأفريقياسيا7شعوببنضالارتباطه

لاالنفهذاويبلغ.والتخلفوالصهيونيةالاستعمار

العربقضية،الكبرىقضيتناعندفاعاذروتهاليوم

منأحربيةاالارضتحريرعلىالمملفي،فلسطيئفي

ا!دابمنالعددهذافيمنشورةالاب!اثهذها!قارىءيجد(1)

(1،داب)المؤتمرالىالمقدمةالاخرىالابحاثبعضمع

ولكقءالاميركيئبالامبريال!"المدعومالصهيونيالاستعمار

بتجاوزذروتهابدورهاتهبلغا،ستعمارهذاشراسة

تممتهدفاكربرقىلحسدا،تالتصفيلىاالمعةويحةالتصفيات

.يدعمهمومنالفلسطيضيينالمثقفينقادةالاوأىبالدرجة

بعض!ضخاذلانالمؤسفومن.العربالمثقفينسائرمن

عالدفافي،اللبناثيةالسلطةومنها،عندناالسلطات

الىيؤديفاضحاتحخاذلاوحرياتهمالممقفين!ؤلاءحياةعن

ال!كرقادةخيرةبعصضحيتهايذهبفظيعةمجازرقيام

ويثمرضىناصروكمالكنفانيغسانامثمالالفلسطيني

يه8وألتشوالاغتياللمحاولاتآحرور

نامنالعربللممثقفينمناصلا!لىاأ!لمن

دفاعس-،،ميدانمناكثرفي،مزدوجةمعاركضوايضو

تمجفيعمنهلىائضالنافيلنابدولا.وحىرياتهمحياتهمعن

ا،ستحمارةالممثتركالاساسيعدونالمواجهةقيواناكل

نوقرانلتقتضيئماالمواجهةهدهوان.اشكالهبمختلف

مشاركتهملتماتيالتعبيرفيالكاملةالحريةوالادباءللكتاب

يخوضهـصاحقيقيةمعركةثمةوليس.وفعالهمثمرة

الملتزم،-القيودمنالمتحررالقلمفيهاويغىبشعب

وحقوقه.الشعبهذاهمومعن-بالدفاع

لمية3انحا،فئمستجيبينالاهذانضالنافيولسنا

ءلىيمصالذيالاسيويينالافريقيينالكتاباتحادلميثاق

دورتهفيللمؤتمرسبقوقد.أفكراحريةعنالدفاع

يليماعلىينصصريحماقرارااتخذانبيروتفيالثالثة

ييدهتلرؤكدالاسيويينالافريقيينللكتابالثالثالمؤتمر"

وانسانيتهلضميرهاآبا"بوالتزأمأمتعبيرواالفكرلحرية

حريةعلىوالقيدالفكريالارهاباعمالكلويشجب

فينضالهمالكتابمنالاحرارالمناضلينكلويحييالكاتب

."شعوبهمحريةأجلمن

الكريالقمعظا!رةانيومبعديومايتضحولكن

ولئن.الالسيويةالافريقيةاليلدانمنكثيرفيموجودة

فيعددالكتابضاعاوعلىالكافيالاطلاعمطلعينغيركنا

-دانالبلاوضاعصب3عننعيشفاننا،هـانالبلهذهمن

.ضطهادوالااقمعامنمختلفةاوانافيها-!ارسالتيلعربيةا

الكتلبنحنفاننا،ت!تجزألاالحريةمعركةكانتولا

ا!خرينالعربالكتابمنكثيرمعنخوضيناللبنانى

عددفيالسلطهـاتتتخذهاقمعيةتدابيرضدقاسيمانضالا

والبحرينالعربيةمصركجهمهوريةآروربيةاالبلدانمن

بمصادرةوالسودارالشماليواليمنوالسعوديةوالمغرب

صحففيالنشرمنوحرمانهموالكتابالادباءحرية

يبلغوقد.اوطانهماراضيصغادرةمنومنعهمبلادهم

وانهاءومعاشهرزقهفيالبعضعلىالتضييقاحياناالامر

الدولة.فيخدماته

يشكالادباءالاخوةايهامنكبمأحدااننعتقدولسنا

القضاءالىالاضطهادي!ةالتدابيرهذهمثلتؤديانفي

عمليةديالاشتراكلأالىالمدعوينالكتابإةرساعلى



وواجباتجديدروجتمعوبناء!اعيةالاجتالاصلاحات

منالثالثالموضوعفييدخلمماوهو"وحقوقهمالكتاب

.هذاورؤتمرنااعمالجدول

الامبنالمحترمالسيدينادراننتوقعكناانناأحقوا

علىالمملالىالاسيويينالافريقيينالكتابلاتحادالعام

بعدالمصريينالكتابكاهلعنالقمعيةالتدابجرهذهرفع

دبىالثقافةورارةبتسلمالمم!ؤوليةمركزفياصبحلن

شيءيحدثاندونانقضتأشهرخمسةولكن،بلده

الامر!في

،بللكتالحنامسا،وتمراعضاء،السادةاي!،

والالسيويين.الافريق!يين

للدفاعنتداعىان،2واجب!نامنبل.حقنامنان

نطاقفي،بالذا!هنانبحثوان،الفهـكريةحريتناعن

تمتهنالتيالتعبيرحريةقصية،لمؤتمرناالثانيالموضوع

بلداننا.-بعض!في

يقيينفرالاالكتابلا-حادمنااحترامابهذانطالباننا

بأنمناوايمانما،تجاههبمسىؤوا-خناوالتزاماالاسيويين

يصيب!اانمنوخشية،الحريةصوتفيمنظمتنا

مؤت!مرفيالعربالكتاباتحاداصابالذيالتصدع

حريةعنالدفاعفي!ؤوليتهعنتخلىحينتونس

كرامته.وعنوانوجودهسببعنفتخلى،الادباء

وتوفيقا،ثبنانادباءمن،الاصدقاءايهالكمتحية

!الادباءوكرامةعةالكلحريةعندفاعاأعمالهفيلؤتمرنا

اثرشىسمهيل

،،*

يلارثنوفدمذ!ة

اللبنافي!الوفدفيهاثارالىسذيالتن!ميميةاللضةاجتماعبمد

الوفدر!سالىلتاليةاالمذكرةالارثونوفدق!م،العامةالامانةقضية

:العامالاجمبنالىبطورهقدمهاالذياللبناني

7391-9-8فياتاالما

:ف!وعالمو

امتابالخامسلمؤتمرالارد)ىالوفداقتراحات

7391-9-(منابتداءآتاالمافيالمنهقد

الله.حف!هيساث!سهيلالدكتورال!ريمالاخس!عالة

هذهالعاصمة،م!غادرةعلى،القاهرةالاحوالترغهناالانودكناكم

ناعليناض!تبهالنايدلاامورالكن،ا،وتمرجلساتانتهاءقبل

الاقنتراحدلمبعضالكريمةإدكمؤىنضعانراينالذا،قلناكمانسافر

مبنىهذاوراينا.انفسهموللكشاب،للانحادخيراؤيهاراإناالنى

لاؤس!صاناكرامةيصونانالمتفجرالععرهذافيالابكايةانعلى

،الض!روتدهير،الفكريوالارهابالاجتمايالريمنويصميه

افريقيطف!الانسانكأبهـراءاللالقالمستوىتامينسبيلفيو؟كافح

.الناسدنىمندنياكلفيبللا،واسيا

،اراينس-الممكنةوبال!رعة-إدإكمبيننضعانراإنالهذاً

،الرايهذا،بعدفيمالأوا+لحاد،المرتمريتبنىانفيأملوكلنا

:فنقول

مخالفال!،ةلمدىمنصبهفيالعامالاميناستموارافي-ايرلا

التيالقاعدةودوسبالاتحادحيويةتجدإداجلفمن،الطبيعةلسنن

إتعيراننرى،ال*كرء4ء"شحص!اءاأبرومنوبالتالي،عليهاإقوم

بعدالاالمضخابهتجديديجورولا-حته(-مرةسضيئكلالهامالامين

ا/ضا.4ساعدوناو،سنواتثمانيمرور

الفهـرؤدورفيالنطراعادةالاتحاديرحاولان؟!ى-ائانجبا

يلحثسوانالطمالامينوابربءنانهونرى،وافري!قياآسياسب،سات

مه،لجتهالكتابءلمىإوجب،خطيرحادثحطثكلما،ستثنائيةالدورة

العالم،لهاي!نزحوادثتهرانحالفيإجوزلااذ،4فيالرأيابداءوأ

الات!اددورإقتصرفلا!إعنيهملاالامركأنعنهاغائبونالفكرورجال

.الدورإةاؤتمراتاعقدعلى

وفاعليسةجواةاكثرإكونانادالاتحاعلىإجبانهو،رىسثا!ثا

سوهـسهإصبالذيإء9تجواوايالفيالارهابلمحاولاتاتصدياؤء

الذ)يئالفهـرلربر،لحمايتهالاتحادإ!علنبحيث،الفكررجالبهضعلى

مواففهسممنانتقاما،ررقهممصادرؤكطوبرجاربون،حرياتهمتصادر

اله!اهـ"ء-نودفاهسم،ا!كلمةتنرؤطعليهملممبيه-،ا)ءنيالفكرإة

الاجضماءص!ة.

يكاا:ارةاهوالالإءاديوسورانيرجبانهرأفي!ومنسرابعا

وافر-فيا،اسياكمنابحوا"يتجمعالذيالمدويوالصوت،بهايهتدى

!ضوير!-ةبقبولودلمك،الابرحادف!اعضاءبلدان!تكنلمولوحتى

الحكومية.الاعتباراتءنبعبي!ةللكنابفردإة

لجنةاوالاتحادعلىمشرؤقىههئةوجودانونمننقد-خامسا-

السويا!نهـجعنالزائفةإةكلواففهمهـالفيعلىوتحاسبهمالكتابتواقب(

شعوبهم-صيببماخاصاالمتخاذللوقفااكانسواء،واجبللاتحاد

الوطن.كرامةسبيلقكبماتناضلأخرىامةيصيبمااو

الامانةفى،القيادة1مراكزتقسيممنبدلا41ولرى-!ال!صا

اللض4،عواملءنءضاىةك!يجعلهاتقسيما،الدائمالمكتبوفي،ال!4مة

العوامل،لتلكالدائموالمكتبالقيادةخضوعلان،الجغرالىيئوالعوامل

الاءتباراتتراءىانإجبلذا.الالحادداخلالد؟هوقراطيةفيإوثر

بلد.كلمنالا-لحاداىاالمنتمينالتابوعددةالسكانبه

ءسن-انهاعلى!دل،الحاضرؤوضعها(اطوتس)المجلةاما

نشيطة،نشردارالا،حادإؤسسانفيجب،تحتضرسالمملييةالناحية

هـشوراتهلطباعةترمةالمحاكاجحةالنشردوإاحدىمعإتفقاناو

امبانش!المجلهاعدادتصلانويرجب،طاقاوسععلىوتوزإعها

اجواءة!مالمكوربما!موكل!بعلم،تقديرأ!لعلى،عضوكلليد

.بالا.حادالخاصةالفكو

كف،بانتاجتعريففيفعالدورل!لالح"ديكونانإجبهمناومن

غيراىوااولا-لاوا(ىابالدرجة-القارتينشعوبالىوآلباإنيااؤ

ثانيا.العالمقطارامنالقارتين

مقرمناكثرللاتحاديكونانبدلاافه-حتما-هذاءنوءنشأ

وبحسب،الامراولفيالجغرا!يةالموافلمعتقتص4ماحسب،واحد

مقرللملاتحاديصبحانعلى،الماليةوالمواردالمخصصاتلهتتسعما

المقر.هذامثلبوجودو!وانينهاأنظ!تهاتسمحعاصمةكلءكه!

شرفوعلىالاتحادعلىغيرتناتسجيلهاالىدفعتنالمقا!هذه

تحية.والف،الكتابوكرامةالكوامة

باخسلا!ى

الارثن:فدو

العإزيروكس

توقيع()

ءمرح!يملرعبدا

قيم!تو)



المغربوفدكل!

،الامدقاميهاا

"كونكمستعرفون،فقظساعاتستساعاكلمعقارباخرتملو

الانيقف،4كطالمغرالتوقيتهذااطاروفي.الانالمغربفيالساعة

اتبناوالمثقفينالكتابهعثرات،البيضاءالداربهدفيةالمحكمةامام

لمواجهةال!بةالنضطليعتهويمثلون،المغربكتاباتحادالىهماكثرينتمي

والرجعية.والامبرياليةالجديدالاستعمار

والتعذيب،،الاعتقالرهنالكتابهرلاءظل،كاملعامطيلة

الثوريةلوجيةالايديواطارفييفكرونانهمفمد!مالموجهةالتيمةوكانت

وواقعومشحلبقضالاوالملتصقة،والرجعيةالجديدللاستمارالمعادية

الت!اكتبابهفي،المحكمةامامعرضستوقد.المسحو!الشعب

.الكتابهولاءفدادانةكوثائق،والاشتراكية.الثورةعنتمحث

المغربكناباتحاديضمكنلم،الصعبة9!الظروهذهوبسبب

احصلانوكلفني،الواجببالشكلاًلعظيمالمؤتمرءـرزافيالاسهاممن

.بالنجاجللو!تهوت!بباتهالوقتنفسوفي،ا!فهاليكم

وهـسن.الاا"نرامن4سبقونيالذإنالاصدماءبهفىتحدكلقد

.الكراء4وعن،العدالةوعن،الحر)"

ناباختمهاراكماؤولولكنني،لموضوعانفسائارةالىاعودلن

وتواب"،اثمب4تواصالننيارهمعظروفوفي،المغربفيالكاتب

،الا،ننزاماشكالمنآخرشكلااكدقد،طلصميةنضاليةكواجهةالمثقفين

هومنكل،السجنداخلالاتتوافرلاالبراءةوهذه.البراءةاسمه

الصراًلىتسرالسجنخارجهومنوكل،مدانالسجنخارج

قواجها)ضيوالاضطهادالقمعظروففيالالتزامومفهوملمعمنىالحقيقي

ضلمين.4اكومثقفيه،المفربيالشعب

:المطروحالتساؤلهذاعناجيبثصني،والان

هنااثيرولماذا؟المغوبفيابل!عننقلينالكتاب!يةهنااثيرلماذا

المغرب!؟كتاباتحادتواجهاقيالقمعظروف

هـء،تضامنكمالىاطتقردصراحةلاننا،الموضوعهذااثيرانني

يى-تاو،فريدةحالةببست،المغربفيالكنابحالةاناعتبار

وآس!يا.افريقيابلدانءنذاكاوالبلدهذافيبآخراوبشكلموجودة

المصتقلينحقمنانشكولا،كاملعام!دتيتثدالاعننقا!تان

وهم،الخيبةمنبكببروايحمىالا،المن!مةهذهلىاينتوونالذين

المتكلمةمنلا،للتضامنعلانااينجيرمن،دثرسةقمعيةسلطيةيواجهـون

..وآسياافر/ميافياك!تابااتحاداتاحدمنولا

،الاصدقاءايها

،تجرباليسستالكلمةلان،الكلمةسهولةسهلايى"!الاقئامان

فهذا،الحساسياتاثيرانهنااخاو،لاوانا.ممارسةهيمابقصر

ليس،بواىطتهايكمااح!دلمثانالمغربثناباتحادكلفنيالذيالمنبر

ولذلك،..المتوهمةاوالمتوقدةال!"سياتوتفادي،للمجاملاتمنبرا

اًشكالكللفضحكاملةمسؤولياتنانستحملارار!كمفاني،وبواسطته

كاملةمسيولياتنانتحملوان6المعلنةاوالمتخفية،والاستعمارالرجهقي

وآسيا.افريتيكلفيالثور!نالكتابحريةعنالدفاعفي

السهحبمياًلجبارعبد

اًلبحوبناثثداءمذ3وة

،لةالرس!مننسخةالبحرينفيوالكتابالادباءسرة2منتلقينا

الاسيوبن،الافريقيينالكنابمؤتمررئيسالىالاسرةوجهتهاالتي

يلي:ف!يماوننشرها

7391-8س91فيالبررين

تا-7الما-الاسيويينالافريقيينالكتابمؤتمررئيسحضرة

السوفيامس.الاتحاد

وبعد:تحية

ا)كيانوهبم،البحرين!كبماوالكتابالادباءاسرةفوجئتلقد

ابالكت-مؤتمرلحضورلهاد!ةتوجيهبعم،البحرينالادبا"الوحيد

-4توصفيبالطبعالحالهوكما،آتاالما!يالاسويبنا،فريقيبين

وافريقيا.آسبيابادانلسائرالادبيةا)كياناتلكلالدعوة

الاجراءذلكسببعنمستفسرينالرسالةهذهنرفعبذلكونحن

البلاد.فيالتقد!يالادبيالا!يجاهتمثلالرتئاوانخاصة،الاستفائي

مف!حغرتقد(والكنابالادراءكرة)الرتناانبالذكروالجد!ر

.ختلفةعربيةبلادفيءفتالتيالادبةا!قمراتجميعتاسيسها

.د!لمج!السارتالاسيويالاؤري!كبئ"ؤتموجالمبالى

-شهـيمما،صوتناخنقالىلخطوةاهذهمثلتقودألانرجواننا

صوتهمتوصيلعلىدالمايحرصونالذينالشبابأدبائناعزلةالى

مس!عا.ليكونالتقدمي

اتلكونتيجةاور!تغربالموؤفهذايكونالانأملالختامفي

موقفه؟جلاحرار11اللبنانييناكتابااتحادساندالذيالوحيدالوفد

العربي.العالمفيالاحراروالمفهـرينالكتاباضطهادضد

موتوكم.فيبالنجاعلكمتمنياتنامع

يةالادارالههئة

البحرينفيوالكتابالادباءلاسة

خليفة(اللهعبدعلي:التو!يع

***
ا!سوولنهما!رهاب

ا/لتاليه:البرقيةالعربواًلمثقفينالادباءمنعروجه

الخرطوما!نميريج!ؤالرئيس

السلطةتشنهاالتيالضاريةالح!لةيسشنهـرونالموق!نالكتاب

كما،واعفال!الثوريينوالمثقفينالطلابعلىاليومالسودانفي

المقي!ةنالقوافيانويضبرون،والمدارسالجاولتاغل!يستنكرون

وجهفيوالارهابلبطشاسيا-لاوانتهاجالعرفيةوالاحكاملل!ويات

الحريى"مبادىءابسطمعيتنافىعملوا*شتراكيةالوكليةالحركة

التقدمفيالعرببيةوالشعوبالسودانيالشعبمطامحمعويتناقض

اهتقليناعنوبالافراجدفوراالظالمةالحملةبوقفنطمالب.والتحرر

انتقدميين.والقوميينوالديموقراطيينا)وطنيين

لتواقيع:ا

محمد،مروةحس!ين،سليمانميشال،ادونيس،ادريسسهيل

فاضلاللهعبد!الودان)الرحمنعبدب!،(لبنانادكروب

الم!لاحي،اللهعبد،جرادهسعيدمحمد،الشيبا.!سعيد،فارع

العزبز،عبدلخب-،مملةالاميرعبد(اليمن)عوض!ميدكور

)العرار،اوغلوبنثرفعبداللطب،الدبا!جلكل،جعفرالشيخحسب

كلالب(فلسطين)علو:!ناجي،بسيسومع!ن6درويشمحمود

الشرقاويالرحونعمبد(سوريا)حورانيهسعيد،الجزائر)ياسين

،،المفرب)لسحي!ك!االجبارهبد(الاردن)عمرار!ااءجد(مصر)



احت!اج

تقبمالد،بئالاستاذالىالتاليكأالبرقيةالكتابأللبنانييناتحادوجه

اللمبنانيه:الحكومةرئي-!الصلح

ورءشرالاستاذضقال2اعلىأحت!اللبنانيينالكتاباتحادباسم

ت-4بالافراجونطالبكم((الامامالى)ءءجاةتحريرس!تيرننالربيع

.لتانفيالتعبيرلحريةصونا

اماماالامين

تحريرهيعةمنايةالنناالرسالةللانحادالمامالامينتلقيفىقد

؟"ا،مامالى"

المحتوملطادرسسهيلاضاذ

لهنضاتحى"

داالموع!ةاللبنا."-نإالكتاباتحادبرقيةالضحفبهخيءيقرانا

هـالربيعبمالزميزااعتقالتستئكرألتي،الحكومةرئيس

الاص-سلالتمسكعقناجم،اتحادنمموففهالذفيالموقف،داان

تونس،م!تمرفيلموقيفكمتجسيمدوهو،4عتوالدفاعالمثقفبحرية

!س-لالزمولكن،الرايصريةعهـنفي!(دافعتمالتيالاخرىوالمواقف

احديتحركلم!ما،السسكريةللمكمةوءحالاموقوفارألماالربيعي

والادبعا"والعاماءالمثقفين4ولكلهالاتحادلموثالفاحتراماالسهلطةفن

باسمهم8الاث!اديئال!الذين

حريةعلىخطرةبادرةفقطليسالربيعيانزمهلياعتقالان

المزورةبالننهمةارربيعييه!رردايصاهوبل،المثقفينوحقوفىالكأمة

للتهمة،القانو!يالتفب!ب!ملأررهناولسئا.بالسجنضدهوالملفقة

الته!لأب!اجابتافنيالحيثياتسالبحثيجباا."هوتعقيبئولكن

العامللامنالعديدةالمراج!،ترغمآب18فيءليهاًلقبضالقاءبعد

غيابية،قبضالقاءبمذكرةطلوبايكونانغيرمن،بشهرذلكقبل

والعكل.الاقامةمعلومكانانهعلما

اخرىنقطة!طالعسكريةالمحكمهالىالربمعطالزميلاحالةان

صدهالامورترتيبمنمخاوفناتثيروهي،اليمقراطيللوضعلأمنافي

نافيجعياللبنانيينالكتاباتحادمساعيان.بحقهاحكماواصدار

بالشكلودفاعكمشخصياتدخلكمفانوبذلك.للصورةمتف!مةتكون

.ا-لأ.ضرورةالربيه!الزببلسراحلاطل!فعالائرونهالذي

الضشالوينبةط،تزولانيجبالسدطويالقمعا!(ليبان

ادف،عامنامطلوب.والعإدةالرايوحريةالفكريالارهابضد

معطميمسخالذيوالارهابالس!فمنوصيانتهونقائهالمفكرشرفعن

البرجوازيةقعوادواتالصسكريةالانظمةب!وادباثاوكنابنامفكرينا

كأ.نجبلراو

العتيد.لا-لحادكمتحية

!ءوالادبالمفيرينوحريةالفكرحرفيدنللدفاعمعاولنتضامن

الوطن.في

الأمامالىتحريرهيئة

***

الفالسمنبنامينالالباته!لامن

اعننقالحولياناالفلسطبيينلصحفبنواالكناباتحادأصدر

:البياننصيرليوفيما،الربهميشريف

يلي:بماالفلسطينيينوالهـصحفيينالكتابلاتحادالعامالامينصرح

الربيعيشريفالكاتبالصحفيباعتقالايامقبلالامنسططاتبام!ت

والصح!ببنللكنابالعامالاتحادععمو،الامامالىمجلةتحريرسبرتير

الصسكريلأ.المحكمةالىا!لاؤ4الىالاخباروث!ير،الفلسطينيين

،يتءررا!ةالا!بوعهداخلالقامتفمدالامنسهلمطاتوكانت

تفتيشبعد،معهقهقىوالت!يض،اا!حادءفوهنديهانيلاستادا

فيهذين!ىالفلىكل--نوالصءرو-ن11تاب!العامالاتحاداًن.بضه

هـ-نوجزءا،لصحفبهنوااكةاباضدمتهمداااشةفىازالابروا""ن

وا"صحطف!الف!حر/قيص!داطةالىبلاتقومالضيالق!عيةاالعملات

عموما.والامبر/ال!سة!لص،-وز!كأالم!إدب"الوطنيةاقوىاو!د

مجالفيالصحفوت!مثرهاالسلطاتتصدرهاالنيالاصكاموما

ؤصياىدلىدلءلالاايارحوادث!طثالمشاركهتسروببهممنمهاقبة

الاسهف!زازطر،بئعاىوالسيرالأن!فا!يطتكلانت!اكيريدمنالس!لطة

.الدماءفيالبلادواغراقوالتوتر

و،خن،مماثلةفعلبردودتنذرخطبيرةبوادركلههذافينرىأننا

ضفزازاتالالىهذهنضيجة!حدثانا5كنمامل!ووليمةالسلالةنعمل

قيالهربهوالبلادلبض؟رفياع!في!بنوااكتاباطالبونحن،المننعمد؟

للمخطط3خدمةبرهايرقو"وناذ!ناوتعريةوادانتلاالاجرا"اتهلىهبمث!حبب

الربم.الصهيوني

البلادوكللبنانفيالعربيةآلوطتهنجةالقوىنطالبانناكما

ومعفد!ها.أهاالمخططينقىواداالخرقلءالم!ىياسةهدهباسض!نكارالعربية

-صنالدبتقيالاستاذبحكومةالساركةالشريفةالقوىونطالب

رفءرالوزراءدولةنطالبكط،الوضمعاهذمن،موؤفبمتحديدالصلح

دونللصاولةاهـلارمةالاجراءاتبا-خادالصلعالدينت!كيالاستاد

عنالاستفزازال!ودةعلىدليلاسروان.الاجراماتهذهمثلتجدد

والم!ضقلينالربب،ىشريفسراحبرأملاقيكون..بالاتفاؤيماتوالالتزام

.اياراحداثفيبالمشىاركةالمتهم-نملاحقةءقوالكفعموما

صه!ة5مالسلطةانواضحماناسميكوفانهكلههذايدحصللموما

.جديدةدموقيلرولةوالاعدادالتوترناروتأببمالاحقاداثارةعلي

***

؟ا!عانافدةال!ممحاانةإبر"ءان

،قالةمنالنما،."اليرقيةطهربراضالاستاداصحافةانلإبتلقى

:العرايهيالحفبن

اءتف-س،للباالقلقببالغالعواقيينال!صحفييننقابةتلقت"

المختصةاسلطاتامراجضنهاثناءغامضةبتهمةاربيحياشريفلزميلا

الوقتفينقابت!ناان.اثءقيقااللت،ننالقطرفياقأمتلهلتمديد

اقلام!مكرسواالذينالهرباصحفييناملاحقهفيهتسضغربالذي

تدخل!-مترجو،لبابم!لةاالمقاومةوحركةالفلسطين!يةالقغيةلخممة

قعربي-ةاالكلمةبحريةاقئاماالز!لسراحلاطلاقوالسريعالشخص!ط

.،(لوائهات!تللعاملينوحماية

***

ا!خرم!انثمقاؤلآوريرا!

الثقس-افةوريرالىالتاليةابرقيةااللبناؤبنايكتاباتحادوجه

:المغربفي

وافيسا!عىطاالطيفاعبدالاس!صاتذةاعننقالعلىمجددانحثح

شطالكتاباتحادأعضاءلدر!اويااللطببفوعبدنسبطومحمدبلفريح

كتبحيازةبننهم!سةالبفاءالدارمحكمةفيمحاكمض!موعلىالمغرب!

لوؤفبالتدخلنطالبكم"كاتبالىتوجهت!مةلاعجبانها!ومجلات

التعسفية.التدابيرهده

العامالاءجمن



النولسه!ااينقاةيةاوربروالى

الثف"ؤقىوريرالىالتا/ليةالبرقبةاللهبنانهءنالكتابات!حادوجه

:و.شفي

لاجراء؟خرضتالشابيفضببلةصونس!ب!ةالمفالشاعرةاربلغنا

فيبزوجهاالالتحاقيؤيحريتهـ،بحجزالهونسم!ي!ةالسلطاتمنت!سفي

التدبرهذالالغاءاخدخلبانطالبكم.،سفرهجوازوسحبالخارج

اثوليةاال!ماتاقرتهماكلومعااخونسيالدستور?يتناقهداالذي

.الانسانحقوقب!مارلةالمختصة

اماماجمنالام

***

ءلصريتفماعراءن

سهل!.الدكتور!زيزي

وبعدعربيةتح!بة

فلاستدركهذاومع،موعدهاعنكثيراالرسالةهذهتأخرتؤفد

وقفواالذيناعرباالم!ثقفيزمنالاعزاءوالزملاءالمتو؟ث*ركفاتظيما

مثقفيئأخاصمنانهماثبتواالذبئالبنانيىناالمثقفببنوخاصةبجانبنا

الفكر.وحوقياو:ف،لءةلقض

الضوقبع

***

ولهوريلمقب3كلن

ادرإمىسإلالدكتورا)ءأزيزس!دي

الادب"حر!سببلؤ!ناكماونضالج!ودكموتهقد*راقىكلي!-حهة

.والادباء

وبعد:

هـنجسن12عاكا-هنا"اً!داب)ءقراءن!ن-قادريئؤفىلمان

معندائماعوفناهمامعسمنههابسببر2الفعمذونقرأ!!"الاداب"

علىاسفظ،وعميقاحتجاجنالن!جلؤ"فا-والقوميالوفىبرأاتجاهلا

معكم.-ف،"ناا-ديركملمى2ل!ثدواننا.ذاك

داوديولى!داحمد()بئرسو)يكمعئنىدت

***

وآصلمهوري3،.وب"ن

ادريس.سهيلالدكتورعؤيزي

..الشحياتاطيب

هـائرزالوما"ا"!داب"معسور)يئكم!ابعواطفزالتما

ارم!ها،في"آدابنا"عنتخلىلنونحن.صدورهمفييعردالحرية

المضا.اعدادهايصللمواوخ!ى

عهمهتل!،ضدكلشق

***

اًردفيثاعرمن

...إسالرسهيماالدكتورعؤيؤي

المحةرم-ا!داب-تحرلررئيس

وبه!د:تحبقى

فارهـها،الكلمةتستهض،اظلاماويعم،المت"تمحل،!ن

بدرها.الظامةوتستصرخ

المكاني،التجاوزلارهامات،آلطيي!اخنفسا،آدابكموست!بقى

واقعهثلكيلاعادةالىمحالطل،الهرببىالفكريللابداع،والزماني

بالكلمة،انس!انكيكليكسورولومن،تقممااكثرنر*وعلىالعام

لحر.اًلفهـراو،الجناء)ضق!ار،لشجاعةا

بتونس.الادباء"ؤتمركيالجريءاموقفكميدإث

.اراندةواالجريئةالخطواتمنمزيدا

.وتقدضريحبياصخا.ء

المصلحاحمد(الارش)ربدا

***

بردبيفى*داعرمن

المحترمالريسصهيلدكأور

.والاحترامالتقديركل

حتميا!،تونسكط9التالعاً!ربالادباءهرءقفيالتناقضكان

.الوحهـيدةبطولته.له،هـةالوحيالتاريخيةالصورةهوموقفكم

تلمىأزفاسابرةاأصابه"ميلقواان،العزيزأست،دنايا،الالممزفئي

ونقول،ووبروهناوجوهـمنعرؤء6اررمباال!:ر:كطصجهكذا.كلمتك

ت!صف.انالاربعللر-اح

كلمعالمس!نهرءكأاورعنت!ر،الل!،نيمءبئالكمابلا-رحادتحب!ة

وتمحبر،امزكمةاالمممالناو!شاراتتحمل،قمعيهوومارسمءبوووما

!يممقطواحضىعورا"همتكش!ف،لا"وص!مؤ؟ق

ال!يل!لمحا!ياخرباءرابالس

***

كولبهتيكات!عط!المن

اكرمالتحريررئببسسيدي

وب!د،تحيةالف

الترد؟دابرلمنتناضلالتيالكلمة،ال!رةللكلهةولاءناان

ء!فها.

ا)كنابلاتخلدوتحيتضا.المصادرةبرغم،المنعبرغ!للادابولاءلى"

نيين.*،لبىا

زعوورأبرراهـبميتاكوا

***

،ؤنسيشاعرمن

ادريسسهبلالدكتورحضرة

ءفا!شريفةلمواقفكمتأييديلكهـعنأعرب:وبعدوسلاماتحبة

اللبنانيب!نالكتاباتحادبيانؤبما(جاءوصااًلعربئالادباءءنالدفاع

."ا!داب"مجلةمنافرإلعددفبمالمنحتمور

...اصمودامنومزرباصيت!يىاليكم

لصيلما!سلامعبدتونس


