
الد4،لمحبي!افه

ال!ؤائرفيالعرب"لادباءلمؤنمر

التحررقضايامنالريادةموقفاليوميقفالعربيالادلب(ان

طليعةفيالعربالأدباءو!خوض.العربيالوضن!ظالاجتماعيوالتطور

فيواسهاما،المحتلةأرضهمتحر!اجلمنالم!ركةكمار،امتهم

والتننمية.الاجتماعيالتطوراجلمنالنضال

انعقدالميدانهذافيالوبيالادببمورالةربالأدبأءمنواثطكا

ابريل28و5؟بنالثرةفبم،الجزائرفيالعغشراالعربالأدباءموتمر

هي:!ربيابلداعشرستةمنومودا!ؤدمرؤكثطوشغوكخط،791ع

السعود-ة،،سورية،السودان،ا-زاترا،قوت!،لبررين،الاردن

والوفدممر،المغرب،أيبيا،لبنان،الويت،فلسطين،ل!اقا

الديمفراطيةف)يهنوجو!وريهالعربيةاليمنجمهوريمةمنالمكونازرحد

ابالق*واتحاد،كلهـعر!ية2الدولجامعةوفدفيهشارككص،الشعبية

الاسويين.الا!ريقيين

وتدارساعمالهجدولاولتتنامسشفيمضةب!وثإيتمراالمىوفهدمت

وهي:موضوعاتهاالموتمراعضاء

المحتتررقضاي،منوموقفهالعربيالادب:اولا

العردي.الىىصنفيالاجتماعيوالتطور

ا!نية:و!وعات41عنهوشفرع

ارهربي.الأدبياتراثمياكولىيةالسمات!ا

الحديت.العربيالأدبفيوالثوراتاكنضطل-؟

الأدبكياأكنيوالتطور*جتماعيالتطوربينالمتياثلالأفى-3

الحديث.العربي

العربيالادبفيواثرحمافلسطينقضيةثلانيا
والمعاصر.الحديث

العرببم.الأدبديالطفلموضوععند!اسآت،خاصةلجنمة2شتناكما

وا!طورالتحرر!مايامنالمعربيالادبموقف-ا

إلاجت!،عي:

الم!عربيوالاب،بعامةالأدبآنمنيفينلعلىالعربالادبا،ان

والتطورالن!رربقضاياوثيفاعضوياازتباطاررتب!،خاصةبصفة

النهضةعصربدايةمنذشاركالذي!اأرجمي؟لأد-بوأنالاجتماعي

هذهوآسهـؤ!،أمننهخاضص!االنىوالن!رالتحررمعركةفيالحديث

ءةىنفعاقيه،،سلاحمنص!هنجي!طىكدمنوس!،زب!بقق!لمهرلة

-حد!وتآريت!،ياالقضب!هأوء!انثمصبئ!يلمغر!كأقيمسؤولية!اشقه

بألجماهيرالصلمةووئيقمباقذسنحوعلى4شاركةوا،سبميلهاف!ال!نضال

في6والضنمص!ة،والتطوديى،الشحرير1أجلمنالعهلفيلشعبية4

عاىوالحضاريأوالثقافيوالاجتملعيالسياسيالعهرساحاتمختلف

هـنلهمابكل،الاصيلالحقالفن*فوةانعميقبايمانالسواء

الافيمةلهايفومولا،الشعبقلبؤ!حفاتتوهجانما،مفومات

،وهعا؟،"نضالهتياروفيوابداعهو(ماالهآلامهينبىعنبالبثاقها

وغاياته.اهدافهالىوانطلاقا

اهـداف،اماليةاا!!دافبهـذهايومافيالعربالأدبوش!تبط

الارضوتحرير،الامبرياايةا)سيطرةأولكهوذأثركلمنالت!رر1

ؤكطوالق!الاستغلالعاى!القضاءالصهيوزجمطالاحتلالو*أةمنالوبية

وا،قطاعيةالاستعماريةالتركةمنوالتخلص،ومظاهرهصورهشتى

الىضميةطريقميوالمضبئ،التخلفأسسمنوالانطلاق،والراسمالية

2-سوتوكيد،الثفاؤسيوالازدهارالاجتماعيهوالعدالةالاقتصادية

والوحث!.التحرر

الأدباءفان،الاهدافهذهلتحقيقالعملمستوياتاختلافوعلى

اأشي!ل،هذافيالاساسيةالنضالوحدةالأدراكأعمقيرلمركونالعرب

وطن!فيالغرباؤصىال?المشرقيأفصىمن،؟لفوميالمصسيرووحدة

!1

جمب!.لعرا

الثورير"السماتمنومتجدداحياآدهامااالعربالأدبأءويستمد

تميرو!الههـبيالتراثباسهامعمببقوعيعدىوه!،الةربيالادبفي

واثرائههآ،كلهاالانسانيةالحضارةتطوررفي،ثوريةخصائصمنبه

ينركوناذوهم.بهانعتزا!تيوالروحيةالانسانيةالفيموترسيخ

نطوركيوخلاؤ(إلىا!عاقتيراتؤئرزالتمااقتوريةالسهـماتهدهان

والف!يةوالاقتصاديةالاجتماعيةاتطوراتأسياقديودنكالعربيأالأدب

انيأنحشمةالتاريخيةالمرحلةضروراتمنانهروونرا"دهم،اإعاصرة

منوعنصراالابداءمصآدراحداالراثيكونانادعربيالوطنيجتازها

ومقوما،العرابيةالامةحافر(دىخلالهامنينظرإمبممسميةا!رقيا)هناعرا

التحررحركةلمصدحةيوظفوأن،والئق!لاءالاجتماعيولممعهامفوماتمن

ابروحيةوالفيم،العلمىطأالمنهجآساسدلى،العربيهوالنتنولية

ميادخلاقآلثوريوالاس!راراتواصليتحفقبحيت،والانسانية

العولهةالامةتناضلاتذيالمستقبلنحوالعربيةالحضاريالتتطورعملية

.الحضاريبداعوالاامةوالكيالعدالةمستفبل،تحفيقهاجلمن

فيماضالح!ديثالعرجميالادببانيعتبروناذالعربوالادباء

والشعبالانساوحريةعندفاعاالننورياد!عملغمارفيانجازاتهخو

علىوالروحياالارريوالازدهماروالرحاءوانكرامهالعدلميبععهو"يماتا

ىوه3،ويؤتي،اتيؤدالاجما!يالطورآنايضاثومنون،السواء

بصفةالأدبوإن،الحد!ثالكلربينلآدبالفنيالتطوركيالمخصبة

علىالاجتمآسالتطورعجلةديءفيتس!همعامةبصفةلنفاف!ةواخاصة

متبادلةعمليةبينهطتيروالظترالظدمليةفيان،بهاتتماثركماخلاقنحو

.انفصالبلامنهمالكلوحافزةمبد!ة،وفعالة

الفلسرينية:القضية-2

الش!يخوضمهالذيالباسلالنضاليحيونالعربالادباءان

قصبتهعلىنلمحةظةوخارجهاا!حتلةالأرصداخل،الفلسطيي

الفلس!يئيةأمولةاافامةوا!لسطينلتحريرالمسهلمحادكفاجومواصلة

!الجم!هيرحففتهلاضياوالانجازاتبالانقعاراتوفبيمون،راطيةالديمف

فيحفهسيطولاوالسصكريةالسيأسية4!جالاتامختلففياأدلمسطينية

علإ4.الوصايةاشكالكلوانهاءنفسهتمثيق

الفلسطينيةوفوىألتورةالثفالالىالهاددةالمناورات!رينونوهم

معا(فتالميدانخارج،جانبيمةبمع!اركالعربمةادوطنبمانحررحركه

كىالراميةالمناوراتل3كشفضرورةويؤك!ون،الصهبمونيلعىا

التصفوية،اتسياسية،ومآتالمصالىالفتالعنالغلسطينيينقحويل

:يلإابماالظروفهذهدييطالبونوهم

الفلسطينية.وللثورةللشعبالمسازلحةاتمكالكلتفمماًنسا

القتالج!ةتعزيزاجلمنال!ربيةالقوىكلتحشدان-2

وعملائهما.!الامبرياليةالصهيونيالعدوضد

وان،العربيةلسمياسةالريسطالوجهالفتاليصبحان-3

اأجبهةوحدةتمزيقالعالراميةالاميركيةالمخططاتاولمالابوابتغلق

.!الاقمتراحاتوالبدائلالوعوداببسا&ربيةاثولاءواللاالعربية

الانهزاميةالدعواتكللتعريةبالنضال-ماه!رهمالادبأءويعاهد

معه.لصلحاأوالعلحومعالتعايشودعاة

المحتلةالارضفيوالمثق!نوالمف!ين،آلادبأءالعربالادباءويحيي

هولاءجافباأىوقوفهمويهلمنون،خاصةمنهموالمطاردينوالمعتفلين

آأوطني،واجبهماداءعلىبمساعدتهموالافتزام،نضاأهمؤىالاخوة

فيآنتآجهمونشربهمالتعريفضسورةيرون6تاييدهمعنتعبيرا،وهم

.*علامولىإئللمل

الشهيدينللاديبينخاصةتحيةلتوجيهالفرصةهذهويغتنهون



كأخاني.وغسانناعركمال

لعر)بيعلىانيخوضات!بايقمقدرةلنحر-سااكتوبرحرباثبتتلقد

الةبسماخلالمنتحطمتووومةهـران!،عاىرر"طريأ!النحريرحرب

اهـا!رمكانكلوطادعرب!بةا،جما*يرودعمالمسلحةالعربيةالفوات

اليلي.الاسالامنتنظر-رحراكةالصهيوننالسصريالتفوقي

اءسلم!ةوووافهاالعربيها)د(رل*ميعدورأ*وباألادبط،كطويحس

حربو!ياشذئةااففضيةمساند!و!،انشعبيةوجهاهيرها

تحريرامامالطريقوفتحتالعربيةالامهالىاتتقةاعادتألتيااكتوبر

الحق.واست*ادةالإرض

ن"/ضغطعلالس!لمةنبنانجنوبفيهيتعرضالذيالوفتأو!ي

ارة!اغتصابديمطامحهزننحفي!قاستهدافاالاءهـائببليةإلاغداءات

"!ياللفيالجنوبافياءلمحيهويتعرض،ومياههالعربةاللإ:انطالجنوب

الذيالماشيوالعدوانالطموالعربالادباء،يدينوالذبحللتشريد

وير-ستهم!طلبنانفيلاسانيلمخلبايئكلالذياد!البحزبالىتكبه

المضويةو"لمصي!يةالصلةوتوهينالغهربركيالفسصطبي!ةالثورةكوى!!ن

فيالنقم!عيةالومنيةالحرفةوضربواللبئقكنالفلسطينيالشعبينبين

.لننان

كلهالكربيلث!بمهـممعجنبانىجنبا،العربالادباءويطاأب

المغنص"العربيهالارضو!حريرنلفالالعربيةالامةطاداتبحشد

اهميةد،-لملاحالمسننوياتكلعلىال!(لالحربيالض4!عامنانولؤ!ون

.النضالهذافى

والديمقراطيالوطنيالتحررحركةنضالالوبالادباءويحعي

باحتلالالاستعماريةالدول)تهديدأتويشجبون،الربيالحليجفط

المباشرا!االثروغيرالسسكريبألاخنلالوين!لاونالخليج!النضمنابع

الوطنيهالحركهلاضعافالاجنبيةبأالهجراتواغراؤصدلآ،اكنطقةفي

للخليع."لاصيلالعربيالوجهوضشويه

امرر!االشعبتوحيدال!ثوةمسان!بغرورةالمؤتمريوصيكما

والاجراءاتالجهـودكلالمؤتمرويويدموحديمن،فياليمنشطريمي

التوحد.هذاسبيلكيوادسميةالشعنيةا

فيالوطنالتقدميةللانظمهالتوريةالتجربةبحمايةلمؤتمرويطالب

المزيدباتخاذومطالبتها،والمعلنةالمغلفهالمؤامراتكلمنالعربي

الوحدةفيالعربيةالجماه!يرطموحاتبتنفيذلكفيلةاالاجراءاتمن

و؟الننقمم.العرلةوا

بقايااستنكارفيالعربللمثقفينالمبدىءالموقفمن"نطلاقا

السيا!س!مةالمؤتمريدين،)عربياالوطنفيوالاحتلالالاستدمار

تضامنهويعلنالمعضلممةالاراضيفياسبانياقمارسهاالتيالالست!ارية

(لمحتلة.الاراضيكامللاشرجاعنصالهفيالمغربشعهبمع

لهاذتعرضتزالماالتيالاستعماريةالسيالة"لمؤتمريدينكما

ويطالب،الخليحالىالمحيطمن،العربيالوفىفيالمن!بعض

شعبكفاحالعربالاررباءوي!حيىالعربيةالارضيمنشبوكلبتحركل

اصالويشجبون،اله(دلارتيرياشعبوكف!6االغربيالصوممال

ويناشدونالبلارتلكفيالاحتلالجيشبهاجمقومالتيألجماعيالقتل

جانبالىوالوؤوفالمجازرتلكلوففالتلخلالعالميالعمالر(ي

والاستقيكل.الحريةفيالشعبهتاحق

العالمفيالوطنيالتحررقضايماانتصار-3

التحررقفايادنيالدفاعالتزامهمالعربالادباءيحدداخرىومرة

والصهيونيةالجديدوالاستعمارالامبرياليةومناهضةمكانكلفهالوطني

مكانايوفيافريقياوجنوبيالمحننلةفلسط!ينفيالهـمنصريةوالتغرقة

كله.اًلالممن

ؤسوىحققتهاالتيالرائدةالانتصاراتالعربأالاكباءويحيي

والمستعمراتوكمبوديا،فيتنامفي،الاخيرةالقنرةفيالوطنيالتعرر

الاخصدلىابتهاجهالمؤتمرويعلنافريقياكلالسابقةالبرئغالية

82

المسلحةوقواتهفيتنامجنوبشعسباحرزه!االتيالاخيرةبالانتصارات

المنحمهالولاياتويطالبالامبريالب"التدخلمح،ولأتبجميعويندد

آلصكريينجميعوسحبوتن!.هابأريسالفالمفياتباحنرامالامريكية

ش!،ندكيفدخلكلعنتكفوانالحربيةوبواخرهمالامريكيص

مبادئه.بألتزامو/لتزمكحيتنامجنوب

و.رحىزوامالعافي،تمالقضاالناصرينالمثقفينإىاتحية-،

العربية:اللغةانتص،راتالى

الادبر-!اءكلالعاشرءؤلورهمديالمجتمعوناعربأالادباء1وي!يم

فنضاياهمامرونويناميادتهمالىينضوونالذينالعالمفيينوالمفي

اصاا!تحيةيسموىوهم،الفالسطيئيةالقضيةمنهلسي!"ولا

خنىواسنادهدثمهالعهـبيةالدولويناشدونالاخيرلموفىفه،اليونهكو

لصهيو/نبية.واالاستعماريةالضنهو!مقاومةلهت-ضى

واءصبااشقفينوادبأءالاالىوالتقديراكحميةالمؤتمريزجيكما

واشىالاخرىاللغاتالىال!ربيدبالابئرجمةيقومونالذيرصاجانب

فيمالبلدان،الترجماتهدهنشرعلىتقومارىوالمؤسساتالئشردور

لم.الطبلادن5غيرفشوؤكي،واءريكاآوروراإجامعاتوبعضالاشنتراكية

لنفليبذلمجهودلكلوتالديرهمالستحسانهمالعربالادباءويبدي

بهادون4يئات؟؟لتيماجل"نيناكصلىالذي!ف-،نمطا!راابدا!ت

الجماهيرالعربية،وعيولرفعآجلهاامنيئاضلمونالتيالا!!افوتحقبق

الوطنيةبألهمومتتصلمضاياتعالعالأبداعاتهذهكانتاذاوبخاصة

للمرحةمماثلةاوضاعاتيجتازبلادعن!مطرو،النتم!وبناوالومية

بلادشا.بهاشمرالتي

اولئكوخاصة،عامةالنتعريببمجهوداتالقائمينالمؤتمرويحيي

وكأفالعربيهاللغةتطويعبئعباءينهضونالذبنوالدارسينالمفهـرين1

الهقبليةالمحديتةواوالطمالفكهرنتاجكلاستيعابعلىالاصيلةمقدرتها

،فيانجاذاتمنتضقوماامكاناتمنتحملبمدا،الاسهامبل

.لمالفكريلتق!يواوألصناعيالعلميوالتق!مالابداع

امكافاتيطلقمماالسودانفيالقوميالتوافقالمؤتمرويحى

السبيل1ويرهسهجالعربيةللثقا،فةجديدهمجالاتويفتحالعربيةاللغة

الظمراتاستغلتهاكالماثغرةويسمد،الرأبيالاثبانتشارامام

والتجزيئية.الاستعمارية

عنلاماطصهاالديمقراطيةالصومالجمهوريةالموتمرويعميي

الدولجامعةالىوارضمامهاالعروبةبركبوالتحاقهاالعربيوجهها

العرب!.والادبالعربيةللغةكسباذلكويعتبر،العربية

والتعبير:الرأيحرية-5

الاديبوان،تنجزالاالحريةانبحقيرونالعربالادبأءان

قضيةاناذاًلارضمنبقعةكلفياعنهاالدفاععنمصؤولاملربي

العالمية.الوك!نيالتحررقضيةمنيتجزأ،لاجزءهيالعربيية"لحرر

الصريةلهـلاد-بتوفيرضرورةاخرىمرةالعربالادبأءيؤكدلذلك

مسووليةمنالنابغهالحريةوهي،الحريةهدهعنالدفعاعوضرورة

والعملا!اواستعالهالارضتحريرم!وكةفيبدورهوالتزامهلاديبا

.لسلامواالاجتماعيةوالعدالةوالتنمية"لبناءاجلمن

قيدوكلفكريارهابكلمقومةضرورةالهربالادبأءويؤكد

للمواطنالاساسيةالحقوقعلىالحفاظوضرورةالتنعبيرحريةعلى

والاجتماعوالقولالرايحريةفيحقوقمه،السواءعلىوللاديب

الادباءحقوقباحننرامالعربية'اًلعولوطالبون،والطيموال!هر

ووضع-وحرياقهمجميعا"اواطنيناضوقئطاق!ط-وحرياتهم

النصوصالغاءالىويدحثونظبيقهاحتراموابذلكالخاعةالقوانين

واآرالهمابداءموظفينكانوااذاأالادباءعلىتحظرالتيوالقوانين

عنبألافراجويطالبون،لشعبيةواالوطينيةوالقضاياالهمومفيالمشاركة

الملاجراءاتالتعسفيةكلوبالغاءالمعتلقينوالمثقفينوالمفكرينا،دبأء

والمنشوراتوالمجيلات/الكتبعلىالرقابةفيالفكرلعري!المعادية



حجرها.اومصاكرتهتاو

انشاء،المجاله!افي،العربللادباءإحئرادماالمؤتمرويقرر

الدائمالمغنيباعضاءمن،التعبيرحربةعنللدفاعفنخصصةلجن!ة

ح!بهعنللدظعالتوكالىالمبالرةمهقهاتكون،العربل!باء

واالقمعانواعمنئالايعرجميمتقفاو-لاتبت!ضفلماالتعنيمر

لمعالجةمخنلفةاساليبلذلكننخذوان.الاذىاوالضغ!او(لحجز

وفلسطي!ولبنانوالجزائروانعداقيمصر:مناللجنةوتتكون.ا،مر

المكباعضاءمناخرعضواـبميالي!ينضمانو!كن،وسوريا

منالامانةبدعيوةاشهراثلائةخلالهذهـاللجنةتجتمعانعتى،الدائم

لمملي.التشفيذيةاللائحةتضصعشللاتدالأالدامة

القادمةةومؤتمراتهالعربالادباءاتحاد-!

!اتونتمديلبحثبمندأالداتمالمكتبقرارعلىالمؤتمرديصثق

المصنيإةالعربالادبأءآتحاثات2ترسلانعلىاتعربالادباءالمحاد

بارسالهالعامةاالامافةوتقوبمانشهرثلانةيتجاوزلاوقتفياقننر"حانها

العائمالمكتبو؟ل!ضاءالمربيةاالبلادفيوالادباءالكنياباتحاداتالى

اشهر.ستةبعدقادمابرتإماعاوللهيلبحثها

أتحادموازنةبمشروعالدالمالمكتبقراردليالمؤت!مرويصث!ق

العربيةالو!درؤساءبهادنمدالتياًلالزاماتضوءعلىالربالادبأء

ماليةمواردلظمينبالسمعيالعامةالاماف!ةويوصي،المؤتمرفي

الاتحاداههـدا!معمتلالمةئشاكاتاؤامةعلييساعدبمااضاكية

ننيف!يذعلىللعملوذلكالاادحا!اتلبعضالمالي!ةالأوضا،عمواعاةومع

.المؤتهرإوتوصياتمقررات

لانعقادالليبيةالعربيةالجمهوريةكظبوفدبدمموةالموتمرولرحب

معللم!وةقبولهويعلن،ليبيافيالعربللادباءعشر"لحاديالمقتمر

لعقدالاعدادبمتابعهإالهامةوالاماسإهالدائمالمكتبويوصيالشكر

المضيف.البلدفيبأءالاممثليمعالقثمالمؤتمر

للادبراءالقالعةقمراتاؤعالجبانالمؤتمريوصيالمجالهداوفي

العربيةالبلادفيالمعامرةوالغكريةالادبيةالاساسيةالقضاياالعرب

بلدكلفيوالفكريةالادبيةالح!ياةعنمممقةدراساتتخصصوان

علسإص،وبمإهحمحددةقضاياعنمتخصصةندواتوعقد،عربي

متكامل.

كلال!ربالاد؟ءاتحاداتوفودفيتمثلبمان؟لمؤتمرويوصي

بهارضلاالذيبألقدرالفكريةوالادبيهوالمدارسلاجيا!واا!لطهات

.الالحاداهدافمم

المربكأالاكطارعبرالادبيةالووودبينالزياراتنباثليزدادولن

.المستوياتكلعلى

العربية:والصحفوالمج!لاتالكتب-7

حفوال!والمجلاتالكتبوتوزيعانتشاريشرانالمؤتمرويوعي

الاجراءاتمنوالاعفاءألنقلاجوروتخفيضعليهاالجماركوالناء

للشثروالتوزيعوالممنويةالمأديةالحواجزوازالةالعملةبتهـحويلالخاصة

الوطنخارجا!جيدلعربياا)كتابترويحييإروانالعربيالوطةفي

عاصالكتابمعاملةوعدم،الاجنبيةالمغاتاالىترجمتهبعدالعربي

وةوانيعنان!مةمنالسلععلىيطبقماعليههايطبقسلعيةانه

ذالعربيابالكتابللعنايةخاصامتما/ميبنلوان،تعاملواسالب

ل!مايةقط-!ونعربيبلدكلفبميستصدروان.وتوئ!يعنشرازمةيعاني

هذهالقوانينتوحدانعلىوالفنيةالادبيهةالملكيةويصونادؤلفحق

المستقبل.في

الثقافيةا!سساتأدنالمسؤولونيعملانالمؤتمرويطالب

الادباءمؤتمراتوتوصياتمقرراتتإحقيقعلىيإالبلادال!ربيةوالاعلامية

الحياةلتطويرومناقشاتهابيهلألاتهاونصروحيستلهمواوانالعرب

العربي.الوفىفيالقومي!ةالثقافية

!3

؟طفل:واالرأذ-8

و-دين،العالميالمراةعامب!أسبة،العربيةا،وآةمرالمؤوأيحييم

ويدكو،والازرهاراتتحررنحوايظلاؤهاتكبلزالتماالتيالاغل!

الابينابيعمنات!لوابنف!الكهوضامامهاا!رصاكلاتاحهالى

الرئإسهيةالئواةهيالعربةالمرأةبانمنهايمانا،اف!كرواواالثقاف!ة

والمجتمع.الاسرةلبن!اء

هوحجرالعربياطفلبانمنهايمانآالعانتربالرإالادد؟ءومؤتمر

اعباءسيحمللانهالمنشوداملهاوانهانعربيةالامةوحدة9!طالزاوجمهإ

راى،ألوطنافبللمستالاساسيآلرصيدوهو،المقبةالمسؤولية

ابرازيضمناووننمامانجتقا،متهالاهننمامالىيدعموآنواجيبهمن

علىويساعد،عندهالحريةوتأصيل،مواًهنهوتنمية،شخصيته

خقاوجهلهالننعلإ3نإشرأىاا،ؤتمرويدكلونفسهفيالقوميالوعبمبعث

العربية.البلادكيوالزاميهـامنناحا

وره!:النذنفيهذاتوصياتبعدةالمؤتمراوصىوقد

الطفلبثقاكةتع!نيالعربيةالجاععةنطقفيمتخمم!ة!ئةانشاء

-مجلات-كتب)الطفلأفةبثقاخاصةمكتبةأصدارامهمتسإاالعرجمي

الاصهزةوابينبيئهاالتنسيقيغ(ال!ربياطفلاقاإموسسصحاال!ة

للادبا،ومأليةالبيةجواتزتخصيصمع،عرجميطركلفيالمتخصصة

اوصىوكذلك،والمحليالقوميجال4ا!يللاقفالينتبمنالذين

المقيبلة.المؤتمراتكلفياهـاسيةمادةالطفلثقافةباعتبار"لموتمر

الجزائرةالىوشكرييدوقتحية-!

دلالتهإلهالجزانرفيالعربللادبا-العاشرإالمؤن!مرانعقى،دان

ال!ووتال!جزائرلبطولاتمتواضعةتحيةوهوالمدىالبعيد"التاريخية

وحريتهاالجزائرعروبس!كأعند!عاثهييداًلمليوقثما(ءارضها

واستقلالها.

التيالكبرة!الانجازاتالدائبةالمساعيالعربالادبأءويحيي

الاستممارخلفهاالتبمالاثارازالةاجلمنال!رائوفيالنورةحققتط

التسييص.اسسووضع،الاقتمصادي1الاستةرروتوعي!د،الفرلسي

تعيدالتيا،راعيةبألثورةوالهـنهوضوالتنميةوالننصنيع،الديمقراطي

العريضسةاثءبيةإالجماهيرلمصلحةالجزانريالمجتمعسإلكيل

الثالث.العالملبلادرائعامثلاوتفرب

خىو!جزائريةاثوصرالولحربم!ذلافطادورهسايحمو!ا.صكما

حفالإاوتوحيدهاافريقيإافيوالمحررالثورةفوىزمجير!كي،ا)ليوم

واتوحيد،الامبرياليةالاقتصاديةاًلسيصةمنوتحريرهااستقلالها!ا

الطبيعيسةموارثصهـاعلىالسيطرة1اجلمنالتالثالعالمبلادصفوف

لمصلحةواستخدامهاالمنهوبةثرواتهاادواستردارادتهاوتحرير

شعوبها.

الضخمةالجهود،خاصةبصفة،ويؤيلونالعربالادبأءويحعى

الاسساحدفيهيروناذالتويباءلمنالجزائرتبذلهااتي

وتوكيدالعريإةالثقافةواعادة،استقلالهاعلىللحفاظالرئشية

للجزائر.العربيةالشخصية

الشقيقةالباسلةللجزائروالتإقديرالشكراعمقعنالمؤتمرويعرب

،الوذراءمجلسورئشىالثورةمجلسرئيسبومدينهواريوللاخ

الكتاباواتحادالوطءالتتحريرج!بهةوحزبالجزانريوللشعب

مرةويعرب،المو-مرلقيهياالتيوالرعايةللحفاوة،الجزائريين

هذابأنوايمانهالعربيةالجزأئرارضعلىبانعقادهاعتزازهعناخرى

الادباءمسيرة!طالطريقعلاماتمنباصزةعلامةيكونسوفالمؤتور

والتئميةوالطوراتن!ررقىالعربيةالامةاهطفتحقيقشحموالعرب

موالسلاما!رامةوإ!!المدالة


